
Μάθηµα Γεωγραφίας

Ἐπειδή πολλά ἀκούστηκαν γιά τόν «τελευταῖο δικτάτορα τῆς 
Εὐρώπης», τόν πρόεδρο τῆς Λευκορωσίας Ἀλεξάντερ Λουκα-
σένκο, καί γιά τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο σάρωσε στίς πρόσφατες 
ἐκλογές, συλλαµβάνοντας καί µερικούς ἀντιφρονοῦντες 
διαδηλωτές (τό κτῆνος), θυµίζουµε ὅτι αὐτά ἀφοροῦν τή µόνη 
χώρα τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης πού ΔΕΝ παραδόθηκε 
στήν λεηλασία τῆς «ἐλεύθερης ἀγορᾶς» καί συνεχίζει τήν 
πορεία της, χωρίς ἀµερικάνικες βάσεις καί Soros Foundation. 
Δέν εἶναι ὅµως µιά ὁποιαδήποτε χώρα τῆς πρώην ΕΣΣΔ. Εἶναι 
ἡ τελευταία χώρα στά ρωσικά σύνορα (βλ. χάρτη) ἀπ’ ὅπου 
µπορεῖ νά περάσει τό ρωσικό ἀέριο πρός δυσµάς. Ὅσο γιά τή 
στάση τῆς Ε.Ε. στό ζήτηµα, δέν ἐκπλήσσει. τούς βλέπουµε καί 
µέ τό Ἰράν, τούς εἴδαµε καί στή Σερβία ἤ στό πραξικόπηµα 
κατά τοῦ Τσάβες στή Βενεζουέλα: Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ democracy 
(sponsored by Halliburton and Exxon Mobil).Καθώς πλησιάζουν οἱ δηµοτικές ἐκλογές, 

καί οἱ ὑποψήφιοι... ὑποψήφιοι, εἰδικά σέ 
κάποιους δήµους, περισσεύουν, εἴπαµε 
νά κάνουµε µία προσφορά στή συµπαθή 
αὐτή τάξη τῶν θρακοσωτήρων: Ἕνα σέτ 
µέ τά πλέον ἀπαραίτητα ἀξεσουάρ γιά τήν 
περίπτωση πού θά ἐκλεγοῦν. Προσφέρουµε 
λοιπόν ἐντελῶς δωρεάν:
 
Τό συγκεκριµένο ἀντικείµενο πού εἰκονίζεται 

δέν εἶναι 
ἁπλό γκάτζετ. 
Μιλᾶµε γιά 
ἐ ρ γ α λ ε ῖ ο 
δουλειᾶς καί 
ταυτόχρονα 
γιά σύµβολο, 
ἔ µ β λ η µ α 

τῆς νεότερης Ἑλλάδας, αὐτοδιοικητικῆς 
καί µή. Ταυτοχρόνως εἶναι καί διαβατήριο 
γιά ἀποδοχή στόν πολιτικό στίβο: Ἄν δέν 
τό χρησιµοποιεῖς, σίγουρα θἆσαι κανένας 
γραφικός ἤ ἐπικίνδυνος...

Ὁ κασµᾶς άνωτέρω, πρός Θεοῦ, δέν σχετίζεται 
µέ τό ψηφοδέλτιό σας. Εἶναι ἁπλῶς τό 
καταλληλότερο ὄργανο γιά νά ξύνετε ὅποιο 
σηµεῖο τοῦ σώµατός σας προτιµᾶτε. Μάλιστα 
στήν πλειονοπίθανη περίπτωση πού θά 
προτιµήσετε τούς γνωστούς ἀδένες ἀλλά - ὡς 
ἐντόνως προγάστορες - δέν ἔχετε κἄν ὀπτική 
ἐπαφή µαζί τους, διαθέτουµε κασµά καί µέ 
µακρύ στυλιάρι (XL), ὥστε τίποτε νά µήν σᾶς 
περισπάσει ἀπό τόν µόχθο γιά τό αὔριο τοῦ 
τόπου µας. 

Ἐδῶ βλέπετε τόν τρόπο 
µέ τόν ὁποῖον θά κρα-
τᾶτε µετεκλογικά τό 
τσουβάλι πού θά τό παίζει 
«παντελόνι σας». Ἀφοῦ µέ 
τέτοια µπάκα - γκάιντα 
πού θά θρέψετε καµµία 
ζώνη δέν θά µπορεῖ νά 
περιστείλει τήν ἀρχοντιά 
σας, ἐµεῖς σᾶς ἐξοπλίζουµε καταλλήλως, ἰδίως 
γιά τίς δύσκολες στιγµές τῆς δηµαρχιακῆς 
σας θητείας (π.χ. µετά τό δεῖπνο πού θά ἔχετε 
παραθέσει σέ κάποιους κηφῆνες). 

Τό πολύτιµο αὐτό ἀντικείµενο δύσκολα 
µπορεῖ νά τό ὀνοµάσει 
ἁπλῶς «ἀξεσουάρ». Πρό 
κειται γιά ἕνα ἄκρως 
ἀπαραίτητο ἐξάρτηµα 
- τό πουλί σας ἀφῆστε 
το, αὐτό ὄχι (πού λέει ὁ 
λόγος). Γίνεται τοπάρχης 
στή Θράκη χωρίς φέσι; 
Καί ἰδίως προεκλογικά; 
Δέν συνεχίζω µέ τά 
αὐτονόητα γιά τή χρήση 

του, ἄν ἔχετε ἀπορίες εἶστε γιά πολιτευτής 
ἀπό Ἱεράπετρα καί κάτω...

Τέλος, κλείνουµε µέ τόν «Δηµοτικό καί 
Κοινοτικό  Κώδικα-
Κώδικα Νοµαρχιακῆς 
Α ὐ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς » 
τῶν Μπεσίλα-Βήκα, 
ἀπό τίς ἐκδόσεις 
Σάκκουλα. Ἔ, πῶς 
τί νά τό κάνετε; Ὅλο 
καί κάποια καρέκλα, 
κάποιο γραφεῖο θά 
κουτσαίνει, τί θά 
βάλετε ἀπό κάτω γιά 
νά τό φέρετε στά ἴσα;
                                Κ.Κ. 

Δηµαρχιακές ἀνάγκες; Ἀντιφωνητικές προσφορές!

...τότε λέγονται ἔθνη, 
ὅταν εἶναι στολισμένα μέ 

πατριωτικά αἰστήματα. τό 
ἀναντίον λέγονται παλιόψαθες 
τῶν ἐθνῶν καί βάρος τῆς γῆς

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
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Ὅλοι δέσµιοι στό ἴδιο µοντέλο 
αὐτοκαταστροφικῆς «ἀνάπτυξης»;

 Τὸ γνωστό πρόβληµα µιᾶς ἐναλλακτικῆς οἰκονοµικῆς δράσης 
στό σηµερινό διεθνές τοπίο ἀνέκυψε καί µὲ τό σχέδιο κατασκευῆς τοῦ 
τεραστίου ἀγωγοῦ (9.000 χλµ, 25 δισ. $) πού σχεδιάζεται νά µεταφέρει 
φυσικὸ ἀέριο ἀπό τή Βενεζουέλα στήν Ἀργεντινή µέσῳ Βραζιλίας. 
 Καθώς ὁ ἀγωγός πρόκειται νά διασχίζει τά τροπικά δάση τοῦ 
Ἀµαζονίου, διατυπώνον-
ται φόβοι γιά περαιτέρω 
καταστροφή τοῦ τελευ-
ταίου αὐτοῦ πνεύµονα 
τοῦ πλανήτη µας, γιά τόν 
ὁποῖον ἡ πρόβλεψη εἶναι 
πώς τό 2050 ἡ ἔκτασή του 
θά ἔχει ὑποδιπλασιαστεῖ. 
Παρά τίς ἐπίσηµες διαβε-
βαιώσεις γιά οἰκολογική 
µέριµνα στήν κατασκευή, 
τό πρόσφατο παράδειγµα 
τοῦ ἀναλόγου ἀγωγοῦ 
Camisea στό Περού, µέ τίς 5 µεγάλες διαρροές σέ 3 χρόνια καί τίς 
ἐπιπτώσεις στή ζωή τῶν ἰθαγενῶν, εἶναι ἀποτρεπτικό. 
 Τελικά ὑπάρχει ρεαλιστική δυνατότητα γιά µιά ἄλλη πολιτική 
παρουσία - σάν αὐτήν τῆς ἀναδυόµενης Λατινικῆς Ἀµερικῆς τῶν 
Τσάβες, Λούλα, Κίρχνερ, Μοράλες, πού προσπαθοῦν νά συνεργαστοῦν 
καί στόν ἐνεργειακό τοµέα - νά λειτουργήσει καί µέ διαφορετική 
οἰκονοµική λογική ἀπό ἐκείνη πού καταγγέλουν καί ὑπέστησαν; Ἤ 
µήπως ὁ νεοφιλελευθερισµός ἔχει πιά ἐπιβάλει τούς κανόνες του καί... 
τίποτε πλέον δέν µᾶς σώζει; 

Σηµείωση: Τό ἀνωτέρω σχόλιο, ὅπως εἶναι πρόδηλο, θά µποροῦσε 
νά δηµοσιευθεῖ σέ ὁποιοδήποτε καθεστωτικό ἔντυπο πού τό παίζει 
καί «περιβαλλοντικά εὐαίσθητο». Ἐπειδή ὅµως ἐσεῖς παίρνετε τόν 

«Ἀντιφωνητή» γιά νά διαβάσετε µέ µιά ὄντως διαφορετική ὀπτική τήν 
πραγµατικότητα, σᾶς ἔχουµε τήν ἄλλη ὄψη τοῦ θέµατος, πραγµατική 

ἔκπληξη καί γιά µᾶς ὅταν τήν βρήκαµε, στή σελίδα 3.

Μπορεῖ ἕνας δήµαρχος νά ψεύδεται 
συνειδητά καί ἀναίσχυντα ἐνώπιον 
ἀκροατηρίου, γιά κάτι µάλιστα πού 

µπορεῖ εὔκολα νά διακριβωθεῖ;
ΝΑΙ, ὅπως ἀποδείχτηκε, ἐφόσον ἔτσι 
µπορεῖ νά ἐξυπηρετηθεῖ ἡ τουρκική 

πολιτική στή Θράκη.
Οἱ ἀποδείξεις γιά τά κατορθώµατα τοῦ 

δηµάρχου Μύκης στή σελίδα 5
(καί ἀποκλειστικά, ἐννοεῖται, στόν «Α») 

ΟΙ ΨΕΥΤΙΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ!

Στό σηµερινό φῦλλο
- Συνέντευξη τοῦ Γ. Βουλγαράκη
- Ρεπορτάζ γιά τίς ἔρευνες τῶν 

τηλεφωνικῶν ὑποκλοπῶν
- Ἄρθρο τοῦ κ. Ἀνδρέα 

Ἀνδριανόπουλου γιά τήν Σερβία
- Παπαριές ἄλλες, διάφορες,

ΔΕΝ θά βρεῖτε!

Μπορεῖτε ὅµως νά διαβάσετε:
- Περί Γενετικῆς Μηχανικῆς καί 

τῶν προκλήσεών της
- Γιά τήν κατοχή τῶν µέσων 

µαζικῆς προπαγάνδας στό Ἰράκ 
- Ρεπορτάζ γιά τήν τουρκική 

διείσδυση στή Μολδαβία 
- Παρουσίαση τοῦ προβλήµατος 

τῶν πληµµυρῶν τοῦ Ἕβρου
- Συνέντευξη τοῦ καθηγητῆ 
Χρ. Γιανναρᾶ περί Παιδείας

- Δηλώσεις τοῦ γ.γ. τοῦ ΝΑΤΟ 
στόν «Α»

 Ἀντιφωνητὴς



Γενετική Μηχανική*:
Η πρόκληση 

της τεχνολογίας 
και η αποδοχή της

Η Γενετική Μηχανική είναι ένας τοµέας 
της Βιοτεχνολογίας, που επικεντρώνει τη 
δραστηριότητά του στη µελέτη λειτουργίας 
των γονιδίων ή άλλων λειτουργικών τµηµάτων 
του DNA (δηλ. του γενετικού υλικού) και 
ερευνά τη δυνατότητα τροποποίησής τους για 
την αποδοτικότερη λειτουργία τους (χρησιµο-
ποιώντας τεχνικές της Μοριακής Γενετικής και 
της Μοριακής Βιολογίας), είτε αυτά ανήκουν 
σε βακτήρια, φυτά, ζώα ή και στον άνθρωπο. 
Γιαυτό η εν λόγω επιστήµη έχει αξιοποιηθεί σε 
αντίστοιχους βασικούς επιστηµονικούς κλά-
δους (Γεωπονία, Κτηνιατρική, Ιατρική κλπ). 
Ποιο είναι όµως το επιστηµονικό υπόβαθρο 
αυτής της τεχνολογίας αιχµής που αφορά τη 
Γενετική Μηχανική, η οποία εξελίχθηκε µετά 
την ανακάλυψη της δοµής του DNA το 1953;
 Όπως είναι γνωστό, το γονίδιο ή άλλη µονάδα 
λειτουργικού DNA αποτελεί τµήµα του 
γενετικού υλικού, το οποίο - σε συνδυασµό µε τα 
υπόλοιπα γονίδια - καθορίζουν τις βιοχηµικές 
και φυσιολογικές λειτουργίες που όλες µαζί 
συγκροτούν το γονότυπο και φαινότυπο του 
κάθε είδους των ζωντανών κυττάρων. Τα 
γονίδια µεταφέρουν τις απαραίτητες γενετικές 
τους πληροφορίες στις πρωτεΐνες, οι οποίες 
συνθέτουν µε τη σειρά τους τα διάφορα 
οργανικά συστατικά, που είναι υπεύθυνα για 
τη συγκεκριµένη δοµή και λειτουργία ενός 
οργανισµού. Η Γενετική Μηχανική ταυτίζεται 
µε την τεχνολογία του ανασυνδυασµένου 
DNA, που προκάλεσε την επανάσταση στο 
χώρο της Βιολογίας. Η εντυπωσιακότερη 
πρόκληση της νέας Τεχνολογίας ήταν η 
ανακάλυψη ότι το DNA ενός οργανισµού 
µπορεί να κοπεί και να επανασυνδεθεί έξω 
από το κύτταρο µε τη χρήση κατάλληλων 
(περιοριστικών όπως λέγονται) ενζύµων και εν 
συνεχεία να επανατοποθετηθούν πίσω στον 
πυρήνα από τον οποίο προήλθε. Οι επιστήµονες 
που ασχολούνται µε την τεχνολογία αυτή 
«προκάλεσαν» ακόµη περισσότερο την κοινή 
γνώµη, όταν διαπίστωσαν ότι µπορούν να 
“κόψουν και να συγκολλήσουν” συγκεκριµένα 
γονίδια ή λειτουργικά τµήµατα DNA και να 
τα µεταφέρουν από έναν οργανισµό σε έναν 
άλλο, έτσι ώστε να τροποποιηθεί κάποια 
φυσιολογική λειτουργία του συγκεκριµένου 
οργανισµού, στοχεύοντας πάντα είτε στη 
βελτίωση των φυσιολογικών λειτουργιών ή 
των εκµεταλλεύσιµων χαρακτηριστικών του, 
προς όφελος του ανθρώπου και πάντα µε 
σεβασµό και σε αρµονία µε το περιβάλλον 
του. Έτσι δηµιουργείται ένας νέος οργανισµός 
ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει 
ορισµένα νέα φυσικά χαρακτηριστικά τα 
οποία δεν θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν 
µε τις κλασσικές µεθοδολογίες γενετικής 
βελτίωσης (π.χ. µπορεί να εισαχθούν γονίδια 
σε ένα φυτό, έτσι ώστε να παράγει τοξίνες 
εναντίον κάποιων επιβλαβών εντόµων και 
έτσι το φυτό να αυτοπροστατεύεται χωρίς να 
έχει την ανάγκη χηµικής φυτοπροστατευτικής 
αγωγής, βλ. Μέρος Β’). Με τον τρόπο αυτόν 
δηµιουργούνται οι λεγόµενοι Γενετικά Τροπο-
ποιηµένοι Οργανισµοί (συντοµογραφικά 
ΓΤΟ). Η λειτουργία και η ακριβής θέση του 
κάθε εισαγόµενου γονίδιου ή άλλου «ξένου» 

τµήµατος DNA, στο γενετικό υλικό ενός 
οργανισµού, π.χ. φυτού, µπορεί να ελεγχθεί 
µε απόλυτη ακρίβεια. Αυτό όµως που ήταν 
περισσότερο καινοτόµο και συνάµα ακόµη 
πιο προκλητικό για την κοινή γνώµη, ήταν 
η δυνατότητα επανασύνδεσης τµηµάτων 
DNA από διαφορετικούς οργανισµούς που 
ανήκουν σε διαφορετικά βασίλεια οργανισµών, 
π.χ. µεταξύ ζώων και φυτών!
Φτάνοντας ίσως και στα όρια της επιστηµονικής 
φαντασίας θα µπορούσε να ειπωθεί ότι, η 
γενετική µηχανική δίνει στους επιστήµονες τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιούν ζωντανούς 
οργανισµούς ως βασικά δοµικά υλικά για να 
αλλάξουν τις υπάρχουσες µορφές ζωής και 
να δηµιουργήσουν νέες. Τα πράγµατα όµως 
δεν είναι τόσο τραγικά όσο παρουσιάζονται 
στις ταινίες του Σπήλµπεργκ (βλ. Jurassic Park 

1993). Φυσικά µια τέτοια πραγµατικότητα δεν 
είναι ή και ούτε γίνεται αυτοσκοπός για τον 
κάθε επιστήµονα που θα έρθει αντιµέτωπος µε 
την όποια εφαρµογή της τεχνολογικής αυτής 
πρόκλησης. Η δε επιστήµη της Βιοτεχνολογίας 
περιλαµβάνει ένα σύνολο τεχνικών που 
χρησιµοποιούν µικροοργανισµούς, ζωικά, 
φυτικά κύτταρα ή συστατικά µέρη αυτών 
στις βιοµηχανίες παραγωγής αγαθών και 
υπηρεσιών. Η βιοτεχνολογική γνώση έχει 
χρησιµοποιηθεί και χρησιµοποιείται και 
σήµερα ευρέως για την παραγωγή φαρµάκων 
και ορµονών και άλλων φυσικών ουσιών στο 
εργαστήριο, για τον εντοπισµό βακτηριδίων 
ικανών για βιο-διάσπαση αποβλήτων ή 
καταστροφή ραδιενεργών υλικών, για τη 
δηµιουργία νέων µεθόδων γεωργικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής, κλπ.
Όµως που ακριβώς εντοπίζεται η πρόκληση 
της νέας τεχνολογίας αυτής που αριθµεί µόλις 
τέσσερεις δεκαετίες ζωής; 
Η πρόκληση αυτή εντοπίζεται σε τρία επίπεδα. 
Πρώτον: µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας 
αυτής έχουν αρθεί τα εµπόδια των γενετικών 
τειχών που υπήρχαν ανάµεσα σε οργανισµούς 
που ανήκουν είτε σε άλλες τάξεις, συνοµο-
ταξίες, ή ακόµη και σε διαφορετικά βασί-
λεια. Δεύτερον: διαπιστώθηκε ότι µε τη 
µεθοδολογία της Γενετικής Μηχανικής 
υπήρχαν ευκολότεροι τρόποι να βελτιωθούν 
γενετικά τα εκµεταλλεύσιµα χαρακτηριστικά 
ενός συγκεκριµένου οικονοµικά σηµαντικού 
οργανισµού (π.χ. εµπορεύσιµης ποικιλίας 
κάποιου φυτού) και µε τον τρόπο αυτόν 
έγινε δυνατό να επιταχυνθεί το όποιο 
πρόγραµµα γενετικής βελτίωσης, ιδιαίτερα 
στα πολυετή φυτά. Αυτό επίσης άνοιξε 
τον δρόµο στην εκµετάλλευση γενετικού 
υλικού ειδών που ήταν υπό εξαφάνιση ή που 
οι κλασσικοί τρόποι αναπαραγωγής ήταν 
αποτυχηµένοι, πράγµα που επίσης οδήγησε 
στην εκµετάλλευση πλουσιότερης τράπεζας 
γενετικού υλικού (π.χ. άγρια είδη φυτών υπό 
εξαφάνιση). Το τρίτο σηµείο πρόκλησης αφορά 
τα οικονοµικά κίνητρα που κρύβονται πίσω 
από την τεχνολογία αυτή, που εξώθησαν 
σε απερίγραπτο σηµείο την αδηφαγία του 
ανθρώπου (είτε των επιστηµόνων που 
έγιναν επιχειρηµατίες είτε των πολυεθνικών 

εταιρειών που χρηµατοδότησαν το όποιο 
τεχνολογικό επίτευγµα) προς την ολοένα και 
περισσότερο ανταγωνιστική οικονοµία των 
δηµιουργηµάτων της τεχνολογίας αυτής.
Ποιος όµως είναι ο τελικός στόχος της Γενετικής 
Μηχανικής; 
Η τεχνολογία αυτή στοχεύει στη κατασκευή 
κάποιου ΓΤΟ ή προϊόντος αυτού, που θα είναι 
χρήσιµο στον άνθρωπο και τη κοινωνία του, 
τόσο από βιολογικής, όσο και από οικονοµικής 
άποψης. Από µερικούς αυτό χαρακτηρίστηκε ως 
ένα ακόµη θαυµαστό επιστηµονικό επίτευγµα 
που συνέβη στην προσπάθεια του ανθρώπου 
να κατανοήσει και να δαµάσει τη φύση του, 
ενώ από άλλους θεωρήθηκε ως κατάρα που 
θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην καταστροφή 
του. Όπως κάθε προηγµένη τεχνολογία, 
που ξεπερνά τα όρια της αντίληψης και της 
εξέλιξης του µέσου ανθρώπινου εγκεφάλου, 
χρειάζεται χρόνο µέχρις ότου να γίνει απόλυτα 
κατανοητή, προσιτή και φτάσει στα όρια της 
απόλυτης ασφάλειας της χρήσης της. Ακόµα και 
όταν φανούν τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα 
που θα αποδείξουν την όποια χρησιµότητά 
της σε υπάρχοντα επιστηµονικά αδιέξοδα, 
θα συνεχίσει να υφίσταται την απόρριψη και 
συνειδητή άρνηση της αποδοχής της ακόµα και 
από επιστήµονες που θα µπορούσαν να την 
καταλάβουν και να εκτιµήσουν καλύτερα τα 
πρώιµα αποτελέσµατά της. 
Τι µας διδάσκει το παρελθόν για τις προηγού-
µενες τεχνολογίες αιχµής; 
Όλες οι καινοτοµίες που τέθηκαν στην 
υπηρεσία του ανθρώπου είχαν µια κοινή βάση: 
Την τιθάσευση της όποιας µορφής ενέργειας ή 
της φύσης ή του περιβάλλοντος µε την οποία 
οι ανακαλύψεις αυτές σχετίζονταν. Από 
την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης, 
κάθε ανακάλυψη έµπαινε στη σφαίρα των 
συµφερόντων αξιοποίησης της από την 
βιοµηχανία. Όµως αυτό έφερνε στο προσκήνιο 
σιγά - σιγά όλο και περισσότερο τον ανηλεή 
ανταγωνισµό για οικονοµική επικράτηση και 
κυριαρχία, στην αρχή µέσα στις µικρές τοπικές 
κοινωνίες, αργότερα σε επίπεδο κράτους και 
τώρα πια σε επίπεδο παγκόσµιο. Σήµερα, η 
απόλυτη κυριαρχία της βιοµηχανοποίησης 
όλων των αγαθών, σε συνδυασµό µε την 
τάση µεγιστοποίησης του κέρδους µε κάθε 
µέσον, µας κάνει πιο σκεπτικούς και πολύ 
περισσότερο επιφυλακτικούς απέναντι σε 
κάθε νέα τεχνολογία, ακριβώς επειδή έχουµε 
υποφέρει και υποφέρουµε πλέον ως πλανήτης. 
Είναι γεγονός ότι η σχέση των τεχνολογικών 
εφαρµογών µε την υγεία και το περιβάλλον 
χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από διχα-
σµένες επιστηµονικές απόψεις. Τα ηλεκτρο-
µαγνητικά πεδία, οι κλιµατικές αλλαγές και 
η είσοδος της γενετικής τροποποίησης στην 
αλυσίδα διατροφής αποτελούν χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα διχογνωµίας και αβεβαιότητας. 
Από πού πηγάζει η δυσπιστία της κοινωνίας σε 
κάθε νέα τεχνολογία; 
Η δυσπιστία του µέσου ανθρώπου, που αφορά 
τη φυσική διαδικασία της ανθρώπινης επιλογής 
να αντιστέκεται στην όποια µορφή εξέλιξης 
του είναι άγνωστη, αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση ώστε να αποφεύγονται οι 
παρορµητικές εφαρµογές της τεχνολογίας 
καθώς και οι «κοµπογιαννίτες» της Επιστήµης. 
Όµως και εδώ υπάρχουν αποκλίσεις γιατί οι 
κοινωνίες κυριαρχούνται πλέον σήµερα από 
το µέγα χάσµα της σωστής επικοινωνίας, 
της αξιόπιστης και έγκαιρης πληροφόρησης 
και της ασύδοτης χειραγώγησης της κοινής 
γνώµης. Έτσι ο όρος της Γενετικής Μηχανικής 
ακούγεται όλο και λιγότερο σήµερα και 
µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, αντ’ αυτού, 

στα αυτιά του µέσου πολίτη κυριαρχεί ο όρος 
Γενετική Τροποποίηση.
Πόσο η ίδια η Φύση µας διδάσκει για τη γενετική 
τροποποίηση; 
Η διαδικασία της γενετικής τροποποίησης 
δεν είναι άγνωστη στη Μητέρα Φύση. Όσοι 
επιστήµονες ασχολούνται µε την τεχνολογία 
της Γενετικής Μηχανικής, κατ’ ουσία δεν 
κάνουν κάτι καινούργιο για τη φύση, αλλά 
µιµούνται στο εργαστήριο τις µεθόδους που 
αυτή µας παρέχει. Για παράδειγµα, ο τρόπος 
που ακολουθείται για να ενσωµατωθεί DNA σε 
έναν οργανισµό, βασίζεται στον µηχανισµό µε 
τον οποίο πολλοί ιοί ενσωµατώνουν µέρος από 
το DNA τους στους οργανισµούς-θύµατά τους 
ή στον µηχανισµό που διαθέτουν τα βακτήρια 
για τη µεταφορά DNA από το ένα στο άλλο. 
Επίσης η φυσική διαδικασία µε την οποία 
ορισµένα φυτοπαθογόνα βακτήρια µεταφέρουν 
DNA σε φυτικά κύτταρα, αποτέλεσε τη βάση 
για την ανάπτυξη της τεχνητής διαδικασίας µε 
την οποία πραγµατοποιείται η γενετική τροπο-
ποίηση των φυτών. Ένα τέτοιο πολύ γνωστό 
και πολύ καταστρεπτικό βακτήριο για τα φυτά, 
που ακριβώς για τον λόγο αυτό µελετήθηκε 
και µας έδειξε το δρόµο του πως γίνεται, είναι 
το αγροβακτήριο (Agrobacterium tumefaciens), 
που προσβάλει διάφορα δικοτυλήδονα φυτά 
προκαλώντας ογκίδια (ο λεγόµενος καρκίνος 
των φυτών) που οδηγούν στη θανάτωσή τους. 
Πόσο αποδεκτή είναι η ορθή χρήση της 
ορολογίας ΓΤΟ στο Ελληνικό Λεξιλόγιο; 
Στην Ελλάδα όσοι δεν αποδέχονταν αυτήν 
την έννοια της γενετικής τροποποίησης, 
επέλεξαν να την ταυτίσουν µε µια διαφορε-
τική φυσική ή τεχνητή διαδικασία, τη µετάλ-
λαξη, ονοµάζοντας τους προκύπτοντες 
γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς 
«µεταλλαγµένους». Στη χώρα µας, όπως 
άλλωστε αναµενόταν από τους στοιχειωδώς 
γνωρίζοντες τα πράγµατα, ελλείψει ορθών 
επιστηµονικών υποδοµών και έγκαιρων 
ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους, η 
όποια επιστηµονική πληροφορία είναι 
διαθέσιµη παγκόσµια, αδυνατεί να διαχυθεί 
ορθά και έγκαιρα στους πολίτες της. «Τα 
µεταλλαγµένα» στην τελευταία πενταετία 
έχουν καταλήξει να είναι ένας επιθετικός 
προσδιορισµός σχεδόν «κοινωνικής βρισιάς 
και εξευτελισµού» ανάµεσα σε δύο κοινωνικές 
και αντίπαλες επιστηµονικά οµάδες. Οι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις από τη µια και 
οι πολυεθνικές εταιρείες βιοτεχνολογίας από 
την άλλη, προσπαθούν να χειραγωγήσουν 
την κοινωνική αντίληψη, όταν η ορθή επιστη-
µονική άποψη δεν υποστηρίζεται είτε 1) από 
αδυναµία πολιτικής βούλησης, ή 2) λόγω 
χάσµατος πληροφόρησης και δυσπιστίας ή 
3) λόγω απουσίας επιστηµονικής στήριξης 
των Ερευνητικών Ινστιτούτων καθώς και 
των Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων της χώρας. 
Ταυτόχρονα τα «µεταλλαγµένα» προϊόντα 
θυσιάζονται προς χάριν άλλων συµφερόντων, 
κυρίως πολιτικών επιλογών, όχι επειδή 
η επιστηµονική κοινότητα θέλει να τα 
απελευθερώσει στο περιβάλλον αλλά επειδή 
το νοµοθετικό πλαίσιο για το θέµα αυτό ακόµη 
στην Ελλάδα του 2005 δεν πείθει. Και όλοι 
εµείς οι υπόλοιποι µένουµε απλοί θεατές στην 
επιστηµονική και πολιτική αυτή κρίση.

Βερβερίδης Φίλιππος, 
Καθηγητής Βιοχηµείας 

& Βιοτεχνολογίας Φυτών

*  Τό ἄρθρο γράφτηκε ἀπό τόν Κοµοτηναῖο 
ἐπιστήµονα γιά τόν «Ἀντιφωνητή» καί θά 
δηµοσιευθεῖ σέ 2 µέρη 
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Ἱστορικό Ἀρχεῖο 
Προσφυγικοῦ Ἑλληνισµοῦ

«Διαδροµές στην Ιστορία». Σειρά 
ανοικτών µαθηµάτων για τη ζωή 

και τον πολιτισµό του Προσφυγικού 
Ελληνισµού της Ανατολής. 

 

Το ιστορικό αρχείο του Προσφυγικού 
Πολιτισµού, το οποίο λειτουργεί από το 
1994,    συνεχίζοντας  την προσπάθεια 
της δάσωσης και ανάδειξης της ιστορίας 
του προσφυγικού Ελληνισµού επιδιώκει 
να διευρύνει την επαφή αυτή µε ένα 
θεσµό που στόχο έχει την προσέγγιση της 
ιστορίας µέσα από νέες επιστηµονικές 
οπτικές. Ο νέος θεσµός περιλαµβάνει 
διαλέξεις, συναντήσεις και επιµορφωτικά 
σεµινάρια σχετικά µε τον πολιτισµό του 
µικρασιατικού ελληνισµού αλλά και 
για ευρύτερα ιστορικά θέµατα. Στην 
προσπάθεια αυτή συµµετέχουν καταξιω-
µένοι επιστήµονες και νέοι ερευνητές από 
το χώρο της ιστορίας της αρχαιολογίας 
της λαογραφίας της κοινωνικής ανθρω-
πολογίας της αρχιτεκτονικής της θεο-
λογίας, της πολιτικής επιστήµης. Το πρό-
γραµµα των «διαδροµών στην ιστορία» 
περιλαµβάνει τις εξής διαλέξεις:
2 Μαρτίου Κων/νος  Φωτιάδης: Οι Πόντιοι 
του Καυκάσου και ο Νίκος Καζαντζάκης, 
9 Μαρτίου Ευαγγελία  Μπουµπουγιαντζή: 
οι διωγµοί των Ελλήνων της Σµύρνης,   
16 Μαρτίου Συµεών  Κοιµίσουγλου: 
Καππαδοκία 

23 Μαρτίου Αθανάσιος Καραθανάσης: 
Μέρη της Σµύρνης, 
30 Μαρτίου Ιφιγένεια Βαµβακίδου 
Θρακιώτες πρόσφυγες στον 20ο αιώνα. 
6 Απριλίου  Φάνης Μαλκίδης Πόντιοι 
πρόσφυγες και η εγκατάσταση τους στη 
Θράκη, 
13 Απριλίου Ευστάθιος Πελαγίδης, Ο 
ρόλος του οικουµενικού Πατριαρχείου στη 
νεοτουρκική και κεµαλική περίοδο, 
4 Μαΐου Ιάκωβος Μιχαηλίδης, πολιτικά 
κόµµατα και πρόσφυγες στην Ελλάδα του 
µεσοπολέµου, 
11 Μαΐου Νικόλαος Ιντσεσίλογλου 
Μορφές της Καππαδοκίας, 
18 Μαΐου Ελένη Γαβρά, µνηµειακή 
αρχιτεκτονική στην Πόλη της Μικρά Ασία 
και τον Πόντο. 
Οι εκδηλώσεις Μαρτίου και Απριλίου θα 
διεξαχθούν στο δηµοτικό θέατρο της οδού 
Χηλής στην Καλαµαριά, ενώ αυτές του 
Μαΐου στην αίθουσα του Ιστορικού Αρχείου, 
ενώ η ώρα έναρξης όλων των εκδηλώσεων 
είναι 7:30 µ.µ. Πληροφορίες σχετικά µε το 
ιστορικό αρχείο (εκδηλώσεις, εκδόσεις, 
επισκέψεις στη βιβλιοθήκη...): τηλ. 2310-
432091, Ερατύρας 35, Καλαµαριά. 



Κενό διπλωµατίας; Κενό πολιτικῆς; Κενό ἰσχύος; Μᾶλλον κενό Ἑλλάδος...
   Στό «Παρόν» (12-3) µία εἴδηση κυριολεκτικά τροχιοδεικτική. Ὅποιος δέν 
παραµυθιάζεται οὔτε µέ τούτους οὔτε µέ τούς προηγούµενους, τό ἀνέµενε: 
   «...Πάντως ἰδιαίτερα ἀρνητικὴ ἐξέλιξη γιὰ τὰ ἑλληνικὰ ἐθνικὰ συµφέροντα 
χαρακτηρίζεται ἀπὸ διπλωµατικοὺς καὶ πολιτικοὺς κύκλους στὴν Ἀθήνα τὸ γεγονὸς 
ὅτι ἡ Τουρκία πῆρε κυριολεκτικὰ τὸ πάνω χέρι στὸ µισὸ Αἰγαῖο (στὰ διεθνῆ ὅµως 
ὕδατα καὶ ὄχι στὰ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα) στὰ θέµατα Ἔρευνας καὶ ∆ιάσωσης, 
ἐκτοπίζοντας τὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ ὑπὲρ τῆς Τουρκίας «κλείδωσε» στὶς 17 
Ἰανουαρίου 2006, µὲ βάση τὰ ὅσα ἀποφάσισε ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ ∆ιεθνοῦς Ὀργανισµοῦ 
Πολιτικῆς Ἀεροπορίας (ICAO) στὶς 7-10 Νοεµβρίου στὸ Μόντρεαλ. Ἀξίζει δὲ 
νὰ σηµειωθεῖ πὼς ἐπὶ σειρὰ µηνῶν ἀπὸ τὶς κρίσιµες αὐτὲς διαπραγµατεύσεις ἡ 
Ἑλλάδα ἦταν ἀπούσα (σχετικὰ ρεπορτὰζ ἀπὸ τὶς τότε διαπραγµατεύσεις εἶχε 
ἡ «Ἐλευθεροτυπία», ἐνῶ στὸ ὅλο θέµα µὲ ἀναλυτικὸ δηµοσίευµα ἐπανῆλθε ἡ 
ἐφηµερίδα «Παρασκευὴ καὶ 13»).
     Ἡ Ἄγκυρα ζήτησε καὶ πῆρε τὸ δικαίωµα νὰ εἰδοποιεῖ καὶ νὰ δρᾶ στὸ µισὸ Αἰγαῖο 
σὲ θέµατα ἔρευνας καὶ διάσωσης. Ὅπως τονίζουν πολιτικοὶ καὶ διπλωµατικοὶ 
κύκλοι, µὲ αὐτὸν τὸν τρόπο χάνονται δικαιώµατα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ποὺ ὄχι µόνο 
κατακτήθηκαν πρὶν ἀπὸ δεκαετίες, ἀλλὰ καὶ διατηρήθηκαν µὲ µεγάλη προσπάθεια. 
Ὁ συνοδευτικὸς χάρτης ποὺ ἔχει ἐπισυναφθεῖ στὰ πρακτικά τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ 
ICAO δείχνει ὅτι ἔχει ἀλλάξει ὑπὲρ τῆς Τουρκίας ἡ κατάσταση, καὶ τὸ µισὸ περίπου 
Αἰγαῖο βρίσκεται στὸν χῶρο εὐθύνης τῆς Ἄγκυρας σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὰ ζητήµατα 
ἔρευνας καὶ διάσωσης. ∆ηλαδὴ οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς ἔχουν πλέον τὸ δικαίωµα νὰ 
εἰδοποιοῦν αὐτὲς γιὰ τὰ ὅσα συµβαίνουν στὸ µισὸ Αἰγαῖο, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπεµβαίνουν 
γιὰ τὴ διάσωση ναυαγῶν ἢ τὸν ἔλεγχο πλοίων. Νὰ σηµειωθεῖ ὅτι µέχρι πρόσφατα 
ἡ Ἑλλάδα εἶχε τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο σχεδὸν σὲ ὅλο τὸ Αἰγαῖο, σὲ ὁλόκληρο τὸν χῶρο 
ποὺ ἀντιστοιχεῖ καὶ στὸν χῶρο εὐθύνης τῆς Ἑλλάδας (FIR) σὲ θέµατα ἔρευνας 
καὶ διάσωσης. Τὸν πρῶτο λόγο πάντα εἶχε (καὶ ἔχει) ἡ Ἰταλία καὶ λόγω τεχνικῶν 
δυνατοτήτων (συστήµατα δορυφόρων µὲ ἐπίγειους σταθµοὺς εἰδοποίησης κ.ἄ.).»

Τὸ εὐαγές ἵδρυµα ICG καὶ οἱ µυρωµένες ἐκθέσεις του 
    Ὁ Μάριος Εὐρυβιάδης στόν Κύπριο «Φιλελεύθερο» (19-3) ἀποκαλύπτει τήν 
∆ιεθνή Ὁµάδα Κρίσεων ὡς ἕνα µοντέρνο ἐργαλεῖο µιᾶς παλιᾶς τακτικῆς. Καί 
πάλι τό µόνο ἐρώτηµα πού ἀνακύπτει ἀφορᾶ τούς «δικούς µας» - Ἑλλαδίτες καί 
Κυπραίους - καί τόν ρόλο τους: 
«Ἡ ἀντικυπριακὴ ἔκθεση ποὺ ἐξέδωσε πρόσφατα ἡ αὐτοπροσδιοριζόµενη ὡς µή 
κυβερνητικὴ ὀργάνωση International Crisis Group (ICG) καὶ ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται 
«The Cyprus Stalemate: What Next?», γράφτηκε σὲ συνεργασία καὶ ὑπὸ τὴν ἐποπτεία 
τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία εἶναι καὶ χρηµατοδότης τῆς ὀργάνωσης 
ICG. Κατὰ τὰ ἄλλα, ἡ ὀργάνωση ICG, µὲ ἕδρα τὶς Βρυξέλλες, αὐτοδιαφηµίζεται 
στὸ ∆ιαδίκτυο (www.crisisgroup.org) ὡς «ἀνεξάρτητη, µή κερδοσκοπική, µή 
κυβερνητικὴ ὀργάνωση», ἡ ὁποία ἀντλεῖ τὰ στοιχεῖα της ἀπὸ πρωτογενεῖς ἔρευνες 
ποὺ διεξάγονται ἀπὸ ἐρευνητές της σὲ περιοχὲς ὅπου ὑπάρχουν συγκρούσεις, ὅπως 
π.χ ἡ Κύπρος. Ὑψηλὸς σκοπὸς καὶ στόχος τῆς ICG εἶναι ἡ κατάθεση ἐπιστηµονικὰ 
τεκµηριωµένων καὶ ἀντικειµενικῶν ἀπόψεων γιὰ τὴν πρόληψη καὶ ἐπίλυση 
συγκρούσεων. Αὐτὸ εἶναι ποὺ ἡ ICG εὐαγγελίζεται.
Ὡστόσο ἡ ὀργάνωση αὐτὴ ὄχι µόνο δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζεται καὶ δὲν διεξάγει 
πρωτογενή ἔρευνα, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἡ πραγµατικὴ ἔρευνα τεκµηριώνει ὅτι ἡ 
ICG εἶναι µία ἐξαρτηµένη καὶ κερδοσκοπικὴ ὀργάνωση, τῆς ὁποίας οἱ περιοδικὲς 
ἐκθέσεις εὐθυγραµµίζονται ἀπόλυτα µὲ τὶς ἐπίσηµες θέσεις καὶ τὴν ἰδεολογία 
τῶν χρηµατοδοτῶν της. Οἱ τελευταῖοι εἶναι στὴ µεγάλη τους πλειοψηφία 
δυτικὲς κυβερνήσεις ἀλλὰ καὶ ἡ Τουρκία. Οἱ δὲ ἀξιωµατοῦχοι τῆς κατὰ τὰ ἄλλα 
«µή κυβερνητικῆς ὀργάνωσης» εἶναι, χωρὶς ἑξαιρέσεις, πρώην ὑψηλόβαθµοι 
ἀξιωµατοῦχοι, διπλωµάτες καὶ νοµοθέτες δυτικῶν κρατῶν µέ τοὺς Ἀµερικανούς, 
τοὺς Βρετανοὺς καὶ τοὺς Αὐστραλοὺς νὰ κυριαρχοῦν. Ἀπὸ πλευρᾶς προσόντων, 
γιὰ τὴ συλλογὴ στοιχείων καὶ τὴ συγγραφὴ ἐκθέσεων, στὸ ICG ὑπάρχει παντελὴς 
ἔλλειψη ποιοτικῶν ἐρευνητῶν, ὅπως ἐπίσης καὶ ἐπιστηµόνων. Ἡ θέση αὐτὴ 
τεκµηριώνεται ἀπὸ ἐξέταση τῶν βιογραφικῶν τῶν ἀτόµων ποὺ ἐργάζονται στὸ 
ICG. Τὸ αὐστηρὰ ἐπιστηµονικὰ παραχθὲν ἔργο, σὲ ἕνα προσωπικὸ τῆς τάξης τῶν 
ἑκατὸ καὶ πλέον ἀτόµων ποὺ ἐργάζεται στὸ ICG, εἶναι σχεδὸν ἀνύπαρκτο, καθὼς 
τὰ ἄτοµα µέ διδακτορικὲς σπουδὲς µετριοῦνται στὸ δάκτυλο τοῦ ἑνὸς χεριοῦ. 
Πολλὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω στοιχεῖα γιὰ τὸν πολυδιαφηµιζόµενο διεθνή ρόλο καὶ 
«ἔγκυρο» λόγο τῶν ἐκθέσεων τοῦ ICG προέρχονται ἀπὸ διεξοδικὴ ἔρευνα ποὺ 
διεξήγαγε ὁ Jan Oberg, διευθυντὴς τοῦ ἰδρύµατος «The Transnational Foundation 
for Peace and Future Research» (www.transnational.org). Μὲ τὸν ἐνδεικτικὸ καὶ 
δηκτικὸ τίτλο «The International Crisis Group: Who Pays the Piper?» ὁ Oberg 
ἀποδοµεῖ τὸν προσχηµατικὸ λόγο καὶ προπαγανδιστικὸ ρόλο τῆς ὀργάνωσης 
ICG καὶ τὴν παρουσιάζει ὡς αὐτὸ ποὺ εἶναι: ἕνα ἐλεγχόµενο καὶ καθοδηγούµενο 
προπαγανδιστικὸ ἐργαλεῖο στὰ χέρια αὐτῶν ποὺ πληρώνουν τοὺς λογαριασµοὺς 
καὶ τοὺς παχυλοὺς µισθοὺς τῶν ἀξιωµατούχων της. Τὸ συµπέρασµα τοῦ Oberg, µὲ 
βάση τὰ ἀδιαµφισβήτητα στοιχεῖα ποὺ παρουσιάζει, εἶναι αὐταπόδεικτο: «Ἐκεῖνος 
ποὺ πληρώνει τὸν µουσικό, τοῦ λέει καὶ τί νὰ παίζει».
Σχετικὰ µὲ τὴν ἔκθεση γιὰ τὴν Κύπρο, αὐτὴ συντάχθηκε τοὺς τελευταίους 6-8 µῆνες. 
Κατὰ τὴν περίοδο σύνταξης τῆς ἔκθεσης, Τοῦρκος διπλωµάτης ποὺ ὑπηρετοῦσε 
στὶς Βρυξέλλες, βρισκόταν σὲ συνεχὴ ἐπαφὴ καὶ συνεργασία µὲ τοὺς συντάκτες 
της, ἐνῶ ἀξιωµατοῦχοι τοῦ ICG γίνονταν ἀποδέκτες ἐπίµονων τηλεφωνηµάτων 
ἀπὸ τὸ τουρκικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ἐπωδὸς τῶν τηλεφωνηµάτων αὐτῶν ἦταν 
ὅτι ἡ τουρκικὴ χρηµατικὴ εἰσφορὰ πρὸς τὸ ICG εἶναι σηµαντικὴ καὶ τὸ περιεχόµενο 
τῆς ἔκθεσης πρέπει νὰ ἀνταποκρίνεται στὶς προσδοκίες τῆς Τουρκίας. 
Εἶµαι σὲ θέση νὰ γνωρίζω ὅτι ἡ κυπριακὴ κυβέρνηση ἔλαβε γνώση τοῦ 
περιεχοµένου τῆς ἔκθεσης προτοῦ αὐτὴ πάρει τὴν τελική της µορφή. Ἀλλὰ οἱ 
ὅποιες προσπάθειές της γιὰ ἐξισορρόπηση δὲν ἔφεραν ἀποτέλεσµα γιὰ τοὺς λόγους 
ποὺ προαναφέρθηκαν. Ἡ τράπουλα ἦταν ἐξαρχῆς σηµαδεµένη.
Ὡστόσο, τὸ τί ἀκολούθησε τὴ δηµοσιοποίηση τῆς ἔκθεσης, ποὺ τυπικὰ ἔγινε τὴν 8η 
Μαρτίου, εἶναι ἐξίσου σηµαντικὸ ὅσο καὶ τὸ περιεχόµενό της. (...) Στὸν τουρκικὸ Τῦπο 
ἡ ἔκθεση ἔγινε δεκτὴ µὲ διθυραµβικὰ σχόλια, κάτι ποὺ ἦταν βέβαια ἀναµενόµενο. 
Στὴν Κύπρο ἡ ἔκθεση ἔγινε δεκτὴ µὲ κακεντρέχεια ἀπὸ τοὺς θιασῶτες τοῦ Σχεδίου 
Ἀνάν, γιὰ τὸν ἐπιπρόσθετο λόγο ὅτι λοιδοροῦσε τὸν πρόεδρο τῆς ∆ηµοκρατίας. Ἔχω 
τὴν ἐντύπωση, χωρὶς ἁπτὰ στοιχεῖα, ὅτι οἱ δικοὶ µας ἀνανιστὲς ἀνταγωνίζονται 
τοὺς Τούρκους γιὰ τὴν προώθηση τῆς τουρκοχρηµατοδοτούµενης αὐτῆς ἔκθεσης 
στὸ ∆ιαδίκτυο, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν παρουσίασή της σὲ διάφορα εὐαγῆ ἰδρύµατα τὰ 
ὁποῖα λειτουργοῦν καὶ χρηµατοδοτοῦνται µὲ πανοµοιότυπο τρόπο ὅπως τὸ ICG.»

Ἀνα-γνώσεις
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Καθώς µπήκαµε στόν τέταρτο χρόνο τῆς 
ἀµερικανοβρετανικῆς Κατοχῆς τοῦ Ἰράκ, 
εἶναι σηµαντικό νά προσθέσουµε τεκµήρια 
στήν βασική µας θέση, πώς ὁ πόλεµος 
ἔγινε (καί ὁ ἑπόµενος κατά τοῦ Ἰράν θά 
γίνει) κυρίως γιά χάρη τοῦ Ἰσραήλ. Δέν 
εἶναι µονάχα οἱ «νεοσυντηρητικοί» τοῦ 
προσκηνίου, µέ τήν συχνά διπλή ὑπηκοότητα 
(καί τήν πάντα µονοµερή προσήλωση), 
τύπου Πέρλ, Γούλφοβιτς Φέηθ, Ράµσφελντ, 
Λίµπι, Ἴντικ κτλ πού συνδέονται ἄµεσα µέ 
τό ἑβραϊκό κράτος καί τήν πολιτική του, οὔτε 
οἱ µόνιµοι νταβατζῆδες τῆς µεσανατολικῆς 
πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ (AIPAC, ADL, CPMJO...) 
Ὑπάρχουν κι ἄλλοι πρωταγωνιστές τῆς 
ἀντιαραβικῆς ἐκστρατείας, ὅπως γιά παρά-
δειγµα ὁ µεγιστάνας τῶν ΜΜΕ Νόρµαν 
Πάτιτζ. Λίγο πρίν τήν εἰσβολή, ἡ κυβέρνηση 
Μπούς ἀνέθεσε στόν φανατικό σιωνιστή καί 
δισεκατοµµυριοῦχο τήν εὐθύνη τῆς ἀραβό-
γλωσσης προπαγάνδας τῶν ΗΠΑ στό Ἰράκ. 
Ὁ ἑξηντάχρονος Πάτιτζ ἔχει ἱδρύσει καί 
διευθύνει τό Westwood One, τό µεγαλύτερο 
δίκτυο ραδιοσταθµῶν στίς ΗΠΑ, µέ 7.700 
σταθµούς. Ταυτοχρόνως εἶναι ἐνεργό µέλος 
τοῦ Israel Policy Forum, τό ὁποῖο συντονίζει τήν 
φιλοσιωνιστική προπαγάνδα καί συντελεῖ 
στήν  διαµόρφωση τῆς γνωστῆς εἰκόνας τῶν 
ΜΜΕ µέ τήν κυριαρχία τῶν συγκεκριµένης 
καταγωγῆς προσωπικοτήτων ἀλλά καί στήν 
ἐπιβολή τῶν ἐξίσου γνωστῶν ἀπόψεων στήν 
κοινή γνώµη. 
Ὁ Πάτιτζ λοιπόν δηµιούργησε (γιά... χάρη 
τῶν Ἰρακινῶν) καί διευθύνει τό Radio Sawa 
πού ἐκπέµπει στήν Κατεχόµενη χώρα 24 
ὧρες τό 24ωρο µουσική καί µετρηµένες 
δόσεις προπαγάνδας ἀνά ὥρα. Ἱδρύθηκε τό 
2002, χρηµατοδοτεῖται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό 
τήν ἀµερικανική κυβέρνηση καί τά γραφεῖα 
του βρίσκονται στό... Ἰσραήλ! Ἕνας ἄλλος 
βραχίονας τῶν ὁµόσταβλων ἐπιχειρήσεων στά 
ἐρτζιανά εἶναι τό «Ράδιο Ἐλεύθερο Ἰράκ». 
Φυσικά τό µεγαλύτερο βάρος πέφτει στήν 
τηλεόραση. Τό δορυφορικό τηλεοπτικό κανάλι 
Al-Hurra τοῦ Πάτιτζ ἐκπέµπει στά ἀραβικά 
ἀπό τήν Βιρτζίνια, ἀπό τό 2004. Κοστίζει κι 
αὐτό δεκάδες ἑκατοµµύρια δολάρια ἐτησίως, 
προκειµένου νά ἐξασφαλίζει τή ροή τῆς 
προπαγάνδας πρός τόν ἰρακινό λαό. 
Ὁ ἴδιος ὁ Πάτιτζ ἐλέγχει στό Ἰράκ τόσο τό 

«σιιτικό» κανάλι Ἀλ Ἰρακίγια, ὅσο καί τήν 
«σουνιτική» «Τηλεόραση τῆς Βαγδάτης». Τό 
ἄν οἱ ἀχυράνθρωποί του εἶναι σιίτες ἤ σουνίτες, 
προφανῶς ἐλάχιστα τόν ἐνδιαφέρει. 
Προφανής στόχος ὅλου αὐτοῦ τοῦ µηντιακοῦ 
συµπλέγµατος εἶναι ὁ Ἰρακινός πολίτης: 
Πρέπει νά ἀντιµετωπίσει τό ἀσύλληπτο 
δρᾶµα του µέ προκάτ ψευδαισθήσεις καί 
- κατά τό δυνατόν - νά προσαρµοστεῖ στό 
δυτικό µοντέλο τοῦ χαυνοπολίτη (δυτική 
µουσική καί διασκέδαση, στροφή στήν 
κατανάλωση, ἀποϊεροποίηση τῶν πάντων, 
ἐξιδανίκευση τῆς ὁµοφυλοφιλίας, προώθηση 
τῶν ναρκωτικῶν...). Ὡστόσο, αὐτοί πού 
ἀναλαµβάνουν νά προωθήσουν τά σχέδια 
δέν γίνονται δεκτοί µέ ἐνθουσιασµό: Στά τρία 
χρόνια τῆς Κατοχῆς ἔχουν βρεῖ τόν θάνατο 
ἀπό ἀνταρτικά πυρά πάνω ἀπό 70 ἄτοµα 
τῶν ἐπιχειρήσεων Πάτιτζ. Πρό ἡµερῶν λ.χ. 
ὁ 45χρονος παραγωγός καί εἰκονολήπτης 
Ἀµτζάντ Χαµίντ, πού ἐκτελέστηκε στό κέντρο 
τῆς Βαγδάτης, ἦταν ὁ 38ος νεκρός τοῦ Ἀλ 
Ἰρακίγια, ἐνῷ πρίν 4 µέρες εἶχε ἐκτελεστεῖ ὁ 
ἐκφωνητής τῆς «Τηλεόρασης τῆς Βαγδάτης», 
Ἀµπντάλα ἀλ Χάλντι... Κτλ, κτλ.
Ἡ ἐπιχείρηση ἀποκτήνωσης τοῦ ἰρακινοῦ 
λαοῦ δέν θά εἶναι εὔκολη ὑπόθεση γιά τούς 
«σοφούς» τῆς Σιών: Ἐκποµπές ἐσεῖς; Σφαῖρες 
ἐµεῖς! 

Καλέ Νόρµαν! Ἄσπρισες καί τά 
δοντάκια σου, καλή µου;!

ΙΡΑΚ: Οἱ τηλεθεατές δέν... 
τηλεφωνοῦν. πυροβολοῦν!

ΒΡΑΖΙΛΙΑ: Φόβοι γιά 
«Περιβαλλοντικό Πόλεµο»

Συχνά πυκνά µαθαίνουµε τά προβλήµατα πού 
ἀντιµετωπίζει ἡ ζούγκλα τοῦ Ἀµαζονίου, καθώς 
θεωρεῖται τεράστιας οἰκολογικῆς σηµασίας γιά 
τόν πλανήτη συνολικά. Μήπως ὅµως κρύβεται 
καί κάτι παραπάνω ἀπό... περιβαλλοντικὴ 
ἀνησυχία σέ ὁρισµένους; Τί πιστεύουν στή 
Βραζιλία οἱ ἄµεσα ἐνδιαφερόµενοι;
Ἡ Ταµπατίνγκα εἶναι µιά µεθοριακή πόλη 
τῆς Ἀµαζονίας, στά σύνορα τῆς Βραζιλίας, τῆς 
Κολοµβίας καί τοῦ Περού. Χαµένη µέσα στή 
ζούγκλα, δείχνει νά µήν ἔχει κάποια ἀξιόλογη 
οἰκονοµική ζωή - οὔτε κἄν τουριστική - παρά 
τήν γεωστρατηγική της θέση. Ὡστόσο εἶναι 
γνωστό ὅτι τό ἔδαφος τῆς Ἀµαζονίας κρύβει 
τεράστια ἀποθέµατα πετρελαίου, τά ὁποῖα 
ἐρευνᾶ καί ἐκµεταλλεύεται ἀποκλειστικά ἡ 
κρατική ἑταιρεία Petrobrás. 
Ἡ στρατιωτική παρουσία στήν περιοχή εἶναι 
φανερή, τόσο ἀπό τήν πλευρά τῆς Κολοµβίας 
(ἤδη ἀπό τό 1932) ὅσο, προσφάτως, καί ἀπό 
τῆς Βραζιλίας. Οἱ βραζιλιάνικοι φόβοι γιά 
τήν παρουσία τῶν Γιάνκηδων (ἔχουν µόνιµες 
βάσεις σἐ Περού, Παραγουάη Ἐκουαδόρ καί 
Κολοµβία - στήν τελευταία, µέ τό πρόσχηµα τῆς 
καταπολέµησης τῶν ναρκωτικῶν, ὑπάρχουν 

χιλιάδες στρατιωτικοί σύµβουλοι) δέν δείχνουν 
ἀδικαιολόγητοι. Μάλιστα πρίν τρία χρόνια 
ὁ κολοµβιανός στρατός στήν πόλη Μίτου 
χρησιµοποίησε βραζιλιάνικο ἔδαφος γιά τόν 
«ἀντιτροµοκρατικό» του πόλεµο. Ἡ Βραζιλία δέν 
περιορίστηκε σέ διαµαρτυρίες. Ἐνίσχυσε τίς ἐκεῖ 
δυνάµεις της καί πρόσφατα µέ τήν Βενεζουέλα 
τοῦ Τσάβες συµφωνήθηκαν κοινές ἀεροπορικές 
περιπολίες πάνω ἀπό τή ζούγκλα... 
Σήµερα ὑπάρχει ἀµερικανική παρουσία στήν 
βραζιλιάνικη Ἀµαζονία: Εἶναι τό σύστηµα SIVAM 
τῆς ἑταιρείας Raytheon, πού ἐγκαταστάθηκε 
πρίν µιά περίπου δεκαετία (δωροδοκώντας 
τούς πάντες προκειµένου νά πάρει τή δουλειά 
ἀπό τούς Γάλλους) καί τό ὁποῖο ἐποπτεύει ὅ,τι 
γίνεται στήν ζούγκλα. Γιά τίς ἀνάγκες τοῦ 
περιβάλλοντος, φυσικά...
Δέν εἶναι ὅµως µόνον οἱ Ἀµερικανοί πού 
«ἀνησυχοῦν» γιά τήν καταστροφή τοῦ 
περιβάλλοντος. Ἡ πρώην πρωθυπουργός 
τῆς Νορβηγίας Γκρό Χάρλεµ Μπρούντλαντ 
πρότεινε στήν ὁµάδα τῶν 7 πλουσιώτερων 
χωρῶν τήν ἵδρυση Διεθνοῦς Οἰκολογικῆς Ἀρχῆς 
γιά τήν Ἀµαζονία, πού θά ἐπιτηρεῖ τήν περιοχή, 
λειτουργώντας κάτω ἀπό τήν ὀµπρέλα τοῦ 
Συµβουλίου Ἀσφαλείας. Ὁ Thaumaturgo Sotero 
Vas, ἐπικεφαλῆς τοῦ Στρατοῦ στήν Ἀµαζονία, 
ἀπαντᾶ µέ δηλώσεις γιά Βιετναµοποίηση τῆς 
χώρας καί ἀνταρτοπόλεµο, σέ περίπτωση πού 
προχωρήσει κάποια ἀνάλογη ἰδέα. Καί δέν 
πρόκειται µόνο γιά λόγια: Πέρυσι ἡ ἱστοσελίδα 
τοῦ Βραζιλιάνικου Στρατοῦ ἀνέφερε τήν 
ἐπίσκεψη ὑψηλῆς στρατιωτικῆς ἀντιπροσωπείας 
ἀπό τή χώρα στό Βιετνάµ, ὅπου ἐπισκέφτηκαν τό 
Ἀνόι, τήν Χό Τσί Μίνχ καί τήν ἐπαρχία Κούτσι µέ 
τό δίκτυο τῶν διάσηµων ἀντάρτικων τοῦνελ (250 
χλµ µῆκος!) πού κατέβαλαν τήν ἀµερικανική 
στρατιωτική µηχανή. Οἱ δηλώσεις δέν ἄφησαν 
περιθώρια παρερµηνείας: «Ἡ Βραζιλία θά 
ἑτοιµαστεῖ γιά ἐπιχειρήσεις σάν αὐτές πού γίναν 
ἄλλοτε στό Βιετνάµ καί γίνονται σήµερα στό 
Ἰράκ, γιά τήν περίπτωση πού θά δεχθεῖ εἰσβολή 
στήν Ἀµαζονία»!



Ἐπιεικῶς ἄκοµψη, ἄκαιρη, ἄδικη, παραµορ-
φωτική τῆς πραγµατικότητας, ἀκόµη καὶ 
ἐπικοινωνιακὰ ἀτυχής ἦταν ἡ ἐπιλογὴ τοῦ 
∆ιαδόχου στὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας νὰ ξεκινήσει 
τὴ θητεία του µὲ ἐφόδους εἰσαγγελέων 
καὶ µανεκὲν στὰ Νοσοκοµεῖα  Βόλου καὶ 
Μυτιλήνης. Θύµισε τὸ «φταίει ὁ γάιδαρος, 
χτυπᾶµε τὸ σαµάρι»!
Κατανοητὴ ἡ πικρία του ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ 
πόστου στὴν ὁποία ὑποχρεώθηκε. Οἱ 
ἐπιτυχίες του στὸν τουρισµὸ ὅµως ἐνόχλησαν 
τοὺς ἐσωκοµµατικούς του «φίλους» µὲ 
συνέπεια τὴν παραδειγµατική του τιµωρία. 
Ἀπὸ ἕνα Ὑπουργεῖο κοµµένο καὶ ραµµένο 
στὰ µέτρα του, βρέθηκε στὸ λάκκο τῶν 
λεόντων νὰ διαδέχεται ἕναν ἄλλον µάγο τῆς 
ἐπικοινωνίας. Τί µάγο, δηλαδή, Χουντίνι! 
∆ιότι πῶς ἀλλιῶς µπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ ἡ 
ταχυδακτυλουργικὴ προβολὴ του ὡς «πιὸ 
πετυχηµένου ὑπουργοῦ», τὴ στιγµὴ ποὺ οἱ 
κακὲς γλῶσσες περιγράφουν τὸ κολοσσιαῖο 
ἔργο του ἀναφέροντας τὴ µετακίνηση 
ὁρισµένων ράντζων ἀπὸ τὰ Νοσοκοµεῖα 
τοῦ κέντρου σὲ ὑποστελεχωµένα τῆς 
περιφέρειας καὶ ἕνα προσχέδιο νόµου γιὰ τὴν 
πρωτοβάθµια Ὑγεία...
∆ιαπιστώνει λοιπὸν καὶ ὁ ∆ιάδοχος τὴν 
ἐξόφθαλµη παραγωγὴ τοῦ περίπου τίποτε ἐπὶ 
διετία, τὴν ψυλλιάζεται ὅτι ἔµπλεξε ἄσχηµα, 
κάνει τὶς γνωστὲς δηλώσεις γιὰ τριτοκοσµικὰ 
Νοσοκοµεῖα καὶ ἀποφασίζει νὰ ἐντυπωσιάσει 
ἐπικοινωνιακὰ, βάζοντάς τα µὲ τὸν πιὸ 
ἀδύνατο κρῖκο τοῦ συστήµατος: ὅσους 
νεόπτωχους, ἐξαθλιωµένους νοσοκοµειακοὺς 
γιατροὺς εἶναι ὑποχρεωµένοι νὰ ἐργάζονται 
ἐπὶ συνεχόµενο 32ωρο, µέσο ὅρο 6-8-10 φορὲς 
τὸν µήνα, κατὰ παράβαση κάθε ἐθνικῆς καὶ 
κοινοτικῆς νοµοθεσίας περὶ ἀνωτάτων ὁρίων 
ὑπερωριακῆς ἀπασχόλησης, σχεδὸν πάντα 
ὑπὸ ἄθλιες συνθῆκες ἐνδιαίτησης.
Γιὰ τὴν ταµπακιέρα βεβαίως, τουµπεκὶ 
ψιλοκοµµένο! Τὸ λείψανο τοῦ ΕΣΥ ποὺ 
κληροδότησαν µετὰ ἀπὸ 20 χρόνια ἀσέλγειας 
οἱ σοσιαληστές, συνεχίζει ἀπερίσπαστο τὴν 
τραγική του πορεία πρὸς τὸ ἄγνωστο. Ὁ 
ἰδιωτικὸς τοµέας τῆς Ὑγείας ἔχει θεριέψει 
στὸ κρατίδιο, σὲ ποσοστὸ ὑπερδιπλάσιο 
τοῦ µέσου κοινοτικοῦ ὅρου, ἀκόµη καὶ τῶν 
µητροπόλεων τοῦ καπιταλισµοῦ (~50%). 
Ὁ προσχηµατικὰ δηµόσιος τοµέας ποὺ 
ἀπέµεινε ἐξακολουθεῖ νὰ καταδυναστεύει 
παντοιοτρόπως τοὺς πολίτες, ἐξωθώντας  
σὲ παράνοµο χρηµατισµὸ τοὺς ἄθλια 
ἀµοιβόµενους γιατρούς*. Τὸ σύστηµα 
προµηθειῶν τῶν Νοσοκοµείων σὲ ρόλο 
πίθου τῶν ∆αναΐδων – ὑλικὰ ὀστεοσύνθεσης, 
βηµατοδότες, φίλτρα τεχνητοῦ νεφροῦ, 
παρεντερικὲς διατροφές, ἀντιδραστήρια 
ἐργαστηρίων κ.ο.κ., σὲ τιµὲς πενταπλάσιες 
καὶ δεκαπλάσιες ἀπὸ τὰ πολιτισµένα κράτη- 
συντηρεῖ τὴν διαπλοκὴ καὶ τοὺς ὑπόγειους 
χρηµατισµούς, κατατρώγοντας τὶς σάρκες 
τῶν Ταµείων. Τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικό, 
εἶδος ἐν ἀνεπαρκείᾳ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, ἐνῷ ἡ 
ἀπολύτως δυσανάλογη µὲ τὸν πληθυσµὸ 
ὑπερπαραγωγὴ γιατρῶν, συνεχίζεται ἀενάως. 
Αὐτὰ καὶ ἄλλα, ὦν οὐκ ἔστι ἀριθµὸς, εἶναι 
προβλήµατα κὺρ ∆ηµητράκη, καὶ καλὲς οἱ 
γύρες στὶς τηλεοράσεις καὶ τὰ χαµόγελα 
στοὺς φακούς, ἀλλὰ συχνὰ δὲν ἀφήνουν οὔτε 

µυρωδιὰ νὰ πάρει κανεὶς ἀπὸ τὴν οὐσία. Ὄχι 
ὅτι ἐλπίζουµε νὰ λυθεῖ κανένα, ἀλλὰ θὰ ἦταν 
ὑπερβολὴ νὰ περιµέναµε καµµιὰ ὀρθολογικὴ 
παρέµβαση ποὺ νὰ µὴν προσβάλλει τὴν 
νοηµοσύνη µας; Γιατί φτάνει πιὰ µ’ αὐτὴν τὴν 
ἐγκληµατική, ἐσκεµµένη κατασυκοφάντηση 
καὶ ἀπαξίωση τοῦ δηµοσίου µόνο τοµέα τῆς 
ὑγείας. Τὸ τελευταῖο πρᾶγµα ποὺ χρειάζεται 
εἶναι νὰ χάσουνε τὴν ἀξιοπρέπειά τους καὶ 
ὅσοι ἐναποµείναντες γραφικοί, περιθωριακοὶ 
νοσοκοµειακοὶ γιατροὶ, ἰδίως τῆς ἐπαρχίας, 
ξέρουν καὶ κάνουν τὴ δουλειά τους, συχνὰ 
ὑπὸ πολὺ ἀντίξοες συνθῆκες, ζώντας µόνο µὲ 
τὸν µισθό τους. 
Ἡ ἐφηµερία εἶναι ὁµηρία γιὰ τοὺς 
νοσοκοµειακοὺς γιατρούς,  τοὺς ἐξοντώνει, 
ὑποβαθµίζει δραµατικὰ τὴν ποιότητα ζωῆς 
τους (ξεχνοῦν µέχρι τὴν ἡλικία τῶν 50-60 
καὶ 65 ἀκόµη, τί σηµαίνει σαββατοκύριακο, 
τριήµερο, ἀργία), δὲν λαµβάνεται ὑπόψιν 
συνταξιοδοτικά, δὲν πληρώνεται κἄν ὅπως 
πληρώνονται οἱ ὑπερωρίες σὲ ὅλον τὸν 
ὑπόλοιπο δηµόσιο τοµέα, παραµένοντας 
ἔτσι ὁ σηµαντικὰ φθηνότερος τρόπος 
24ωρης κάλυψης τῶν Νοσοκοµείων, ἀντὶ νὰ 
διαθέτουν τρεῖς διαφορετικὲς βάρδιες! 
Ἂς πάψει ἡ ὑποκρισία λοιπόν!

*Μισθὸς Ἐπιµελητοῦ Β΄ µὲ 10ετή προϋπηρεσία 
στὸ ΕΣΥ µὲ ἐπιδόµατα κλπ χωρὶς ἐφηµερίες 
περίπου 1300€!!!

Ἀφοῦ λοιπόν ὑποφέραµε τόσο καιρό µέ τίς 
ἐκσκαφές στούς δρόµους τῆς Κοµοτηνῆς 
γιά τά ἀπαραίτητα ὄντως ἔργα τῆς ∆ΕΥΑΚ, 

ἦρθε καί ἡ ὥρα τῆς ἀποκατάστασης. Κάποια 
κοµµάτια ἀρχίζουν νά «µαυρίζουν».
Ἔλα ὅµως πού πρίν στρωθοῦν µέ ἄσφαλτο 
οἱ δρόµοι... ξαναγεµίζουν λακκοῦβες 
καί ρήγµατα! Ποιόν νά βρίσεις, ποῦ νά 
παραπονεθεῖς; Οἱ ἄνθρωποι τήν ἔννοια τοῦ 
ποιοτικοῦ ἐλέγχου τήν ἀγνοοῦν (ὅπως καί 
τοῦ σεβασµοῦ στόν πολίτη πού πληρώνει 
τί σκατασκευές τους) καί κανένας δέν 
δείχνει πρόθυµος νά τούς τήν µάθει. Οὔτε, 
βεβαίως, οἱ κατά τόν νόµον ἁρµόδιοι... 
Προτείνουµε λοιπόν στόν δήµαρχο, 
ἀφοῦ δέν γλυτώνουµε τίς λακκοῦβες, νά 
τίς σηµαδεύουµε... οἰκολογικά, µέ τόν 
παραπλεύρως εἰκονιζόµενο τρόπο. Καί 
µερικά γκάπα γκούπα θά γλυτώνουµε, καί 
κεῖνος κάποια µπινελίκια, ἄσε πού µπορεῖ νά 
φυτρώσει κάνα δέντρο ἐκεῖ καταµεσίς τοῦ 
δρόµου, ὅπως ἦταν κάποτε τό κυπαρίσσι 
στή µέση τῆς λεωφόρου Ἡρώων...

«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...»
ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙ∆Η, Θερµοπυλῶν καί Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη 

τηλ. & τ/o: 25410 27544           info@spanidis.gr          www.spanidis.gr

Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α
Σὲ µελέτη τῆς Πανεπιστηµιακῆς Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Δηµοκριτείου Πανε-
πιστηµίου, στήν ὁποίαν ἐξετάστηκαν 2.729 µαθητές τῆς Ἀλεξανδρούπολης, 6-12 
ἐτῶν, βρέθηκε ὅτι οἱ 748 ἀπ’ αὐτούς (ποσοστό 30%) πάσχουν ἀπό παχυσαρκία. 
Ἡ µελέτη κατέγραψε ὅτι ἕνα ποσοστό 15% ἀπό τὰ παχύσαρκα παιδιά ἔχουν 

ὑψηλή ἀρτηριακή πίεση, ἐνῷ τὰ κορίτσια σὲ ποσοστό 15% ποὺ εἶναι ἡλικίας ἄνω τῶν 
10 ἐτῶν, βρέθηκε ὅτι ἔχουν ἐπηρεασµένη τήν ἀναπνευστική τους λειτουργία. Κατά τὸν 
Θ. Χατζηµιχαήλ, πού ἔχει τήν εὐθύνη τῆς µελέτης, «ὅλα αὐτά ὀφείλονται στήν κακή 
διατροφή ποὺ κάνουν σήµερα τὰ παιδιά». Δέν ξέρω ἄν τό ποσοστό ἀποδειχθεῖ τελικά 
ἀκριβές, ἀλλά ἡ γενική εἰκόνα εἶναι αὐτή σέ ὅλη τή χώρα. Κι ἐπειδή τό ἔξω δέν ἀφήνει 
ποτέ ἀνεπηρέαστο τό µέσα, τροµάζει κανείς µπροστά στήν εἰκόνα πού προδιαγράφεται 
γιά τήν ἑλληνική νεολαία: εἰκόνα µιᾶς ἀντιαισθητικῆς παρακµῆς, τείνουσα πρός νοσηρή 
συµπλεγµατικότητα. Καί δυστυχῶς οὔτε στήν... οἰκονοµική κρίση µποροῦµε νά ἐλπίζου-
µε, καθότι οἱ φτωχότεροι εἶναι πού παχαίνουν περισσότερο, λόγῳ κακῆς ποιότητας 
τροφῆς. Τό λιτοδίαιτο τοῦ Ἕλληνα, ἡ µεσογειακή διατροφή, τί γίνανε αὐτά ἀδέρφια; 

Καθώς ἡ προσπάθεια συλλογῆς πρωτογενοῦς ὑλικοῦ γιά τό Μουσεῖο Καρα-
θεοδωρῆ στήν Κοµοτηνή συνεχίζεται, τά νέα πού ἔφερε ἀπό τό Γκαίτινγκεν ὁ 
Νῖκος Λυγερός εἶναι ἀναµφίβολα σπουδαῖα. Ἡ ἔρευνα δείχνει ὅτι πολλά νέα 
στοιχεῖα θά βγοῦν γιά πρώτη φορά τό φῶς καί κάποιες συγκυρίες στάθηκαν 

εὐτυχεῖς γιά τό ἐγχείρηµα (παράδειγµα τό ἀρχεῖο τῆς µαθηµατικῆς οἰκογένειας Κνέσερ 
πού δωρήθηκε πρόσφατα στή βιβλιοθήκη τοῦ Γκαίτινγκεν, µέ 9 χειρόγραφες ἐπιστολές 
τοῦ Θρακιώτη µαθηµατικοῦ καί δύο προσωπικά του σηµειώµατα). Πολλαπλό λοιπόν 
τό κέρδος ἀπό τήν ὑπόθεση αὐτή: Ἀφενός ἀναδεικνύεται µία ἐπιστηµονική µορφή 
τῆς νεότερης Ἑλλάδας, κορυφαία (πέρα ἀπό ἀγαπηµένος δάσκαλος τοῦ Ἀινστάιν καί 
πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν ἀπονοµή τοῦ µαθηµατικοῦ «νόµπελ», ὑπῆρξε ὁ πρῶτος 
Εὐρωπαῖος µαθηµατικός πού κλήθηκε στό Χάρβαρντ) µά σχεδόν ἄγνωστη στό εὐρύ 
κοινό κι ἀφετέρου ἡ πόλη τῆς Κοµοτηνῆς ἀποκτᾶ ἕναν µοναδικό πόλο ἕλξης καί ἕνα 
συγκριτικό πλεονέκτηµα µέ τήν σύσταση ἑνός Μουσείου µοναδικοῦ ὄχι µόνο στήν 
Ἑλλάδα µά καί στόν κόσµο! Εἶναι, νοµίζουµε, ἀπό κεῖνες τίς σπάνιες περιπτώσεις ὅπου 
πολλοί ἑτερόκλητοι παράγοντες τυχαίνει νά συνυπάρξουν καί νά συνεργήσουν γιά τήν 
παραγωγή ἑνός θαυµαστοῦ ἀποτελέσµατος, πού οἱ ἔχοντες τήν πρωτοβουλία οὔτε νά τό 
ὀνειρευτοῦν δέν τολµοῦσαν...

Στίς 19 Μαρτίου, ἡ ἐπιφυλλίδα τοῦ καθηγητῆ Χρήστου Γιανναρᾶ στήν 
κυριακάτικη «Καθηµερινή» εἶχε θέµα τήν «δισυπόστατη ἐπικράτεια στή 
Θράκη». Σέ ἕνα ἄρθρο - καταπέλτη, ὁ ἐξέχων διανοούµενος τῆς πατρίδας µας, 
ἐρεθισµένος προφανῶς κι ἀπό τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν περιοχή, δέν 

ἐφείσθη περιγραφῶν γιά τό χάλι µας καί γιά τήν τουρκική παρουσία στήν περιοχή. Ἔ, 
τήν ἑποµένη κιόλας µέρα τοῦ χύµηξε τό «Παρατηρητήριο τοῦ Ἑλσίνκι» (Βαλλιανάτος, 
Δηµητρᾶς καί ἄλλοι ὀγκόλιθοι τῆς δηµοκρατίας), µέ ἔκκληση στόν Εἰσαγγελέα γιά 
αὐτεπάγγελτη δίωξη καί στά κόµµατα γιά καταδίκη τοῦ ἄρθρου. Τί τούς τσίµπησε; Αὐτό  
πού µέ τό φτωχό µυαλό τους ἐξέλαβαν ὡς «προτροπή σέ ἐθνοκάθαρση»! Ἐντάξει, ἡ 
φράση τοῦ κειµένου ἦταν κάπως ἀσαφής ἀλλά εἶναι δυνατόν νά τήν ἑρµηνεύσει κανείς 
ἔτσι; Κι ἄν ἀκόµη κάποιες ἐκφράσεις τοῦ (σέ γενικές γραµµές καίριου καί ἀληθοεποῦς) 
ἄρθρου ἀστόχησαν ἤ ἄν, πέραν τῶν διαπιστώσεων, ὑπάρχουν διαφορετικές ἐκτιµήσεις 
γιά τήν διαγραφόµενη προοπτική, δέν πειράζει. Τόση ἀερολογία πού διοχετεύτηκε ἐπί 
χρόνια µέ τό ἀντίθετο ἀκριβῶς πνεῦµα τῆς χαζοχαρούµενης «αἰσιοδοξίας», χρειάζεται 
πολλά τέτοια ὀδυνηρά ἄρθρα γιά νά ἐξισορροπηθεῖ... 
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...Καί τό κόµµα µέ τραβάει 
ἀπ’ τό µανίκι...

Κυκλοφορεῖ ἔντονα στήν Κοµοτηνή τό 
σενάριο τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ ἀσώτου 
δηµοσυµβούλου στό µαντρί τοῦ µαστρο-
Τάσου, µέ ἀθήνηθεν προτροπή τοῦ 
κόµµατος. Οἱ χωριστές κάθοδοι τῶν 
δύο στήν πρωτεύουσα φαίνεται ὅτι 
ἀπέδωσαν καρπούς καί ἡ πρόσφατη 
ρήξη ἴσως ξεπεραστεῖ µέ τήν... γνωστή 
εὐαισθησία, συνέπεια καί ἀξιοπρέπεια 
πού χαρακτηρίζει τούς πολιτικούς µας: 
Λέµε-ξελέµε, φτύνουµε-γλύφουµε, κτλ. 
Νἄχουν ὅµως δίκιο ὅσοι λένε πώς «ὁ 
Τάσος δέν λησµονεῖ»; Θά δείξει...

Ὁ κύρ Δημητράκης ἀποκαλύπτει καὶ 
παραδίδει στὸ φιλοθέαμον κοινό τοὺς ἀλῆτες 

ἐφημερεύοντες γιατρούς

Ὁ Διάδοχος τοῦ πιὸ πετυχημένου καὶ οἱ ἐφημερίες

Κοµοτηνή: Λακκοῦβες 
νέας γενιᾶς



Πρίν ἕναν µήνα, τό Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καί 
Παράδοσης καί τό ΠΑΚΕΘΡΑ, εἶχαν διοργανώσει 
µία σπουδαία ἐκδήλωση µέ θέµα «Ἡ τριγλωσσία 
τῶν Ποµάκων καί τά µαθησιακά προβλήµατα τῶν 
Ποµάκων µαθητῶν». Στήν ἡµερίδα ἐκείνη, πού 
µόνον ἐµεῖς στόν «Α» καταγράψαµε λεπτοµερῶς, εἶχε 
παρέµβη καί ὁ θλιβερός δήµαρχος Μύκης,  Μουτζαχίτ 
Ντουκιαντζή, γιά νά ἐπιπλήξει τούς διοργανωτές καί 
τούς εἰσηγητές καί νά διαβεβαιώσει τό ἀκροατήριο 
ὅτι «πρό δύο ἡμερῶν τό δημοτικό συμβούλιο Μύκης 
ἀποφάσισε ὁμόφωνα νά ἐκφράσει τή λύπη του καί τήν 
ἀντίθεσή του γιά τήν διοργάνωση αὐτή στήν ὁποίαν 
χρησιμοποιοῦνται χαρακτηρισμοί μή ἀποδεκτοί ἀπό 
τήν μειονότητα» κτλ κτλ. Ἔ, λοιπόν, δίπλα βλέπετε 
τό πρακτικό τῆς συνεδριάσεως τοῦ δηµοτικοῦ 
συµβουλίου Μύκης (ἀρ. 06/2006, ἡµεροµηνία 20-2-06) 
καί τό ὁποῖο γράφει ἐπί λέξει: «Ὁ Πρόεδρος κ. Χασάν 
Σαλή Ρετζέπ πρίν τήν ἔναρξη τῆς συνεδρίασης δέχθηκε 
αἴτηµα νά συζητηθεῖ ἐκτός ἡµερησίας διάταξης θέµα 
πού ἀφορᾶ τήν ἐπικείµενη ἐκδήλωση - συζήτηση πού 
διοργανώνεται ἀπό τό Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης καί τό Πολιτιστικό Κέντρο 
Θράκης µέ θέµα «Ἡ τριγλωσσία στήν µειονοτική ἐκπαίδευση καί τά µαθησιακά προβλήµατα 
τῶν Ποµάκων µαθητῶν». Προτείνεται ὅπως ἐκδοθεῖ ψήφισµα µέ τή θέση τοῦ Συµβουλίου µας. Ὁ 
κ. ∆ήµαρχος ἀντιπρότεινε ὅπως ἀφοῦ ἑτοιµάσει σχέδιο 
ψηφίσµατος, στή συνέχεια (τηλεφωνικά ἤ σέ ἑπόμενη 
συνεδρίαση) νά τεθεῖ πρός ἔγκριση στό Συµβούλιο ἤ 
νά ἐκδοθεῖ σχετική ἀνακοίνωση ἀπό τό Γραφεῖο του 
καί νά δηµοσιοποιηθεῖ. Ἐπίσης πρότεινε ὅπως παραστεῖ 
σύσσωµο τό Συµβούλιο στήν ἐκδήλωση προκειµένου 
νά ἐκθέσει τίς θέσεις του γιά τό θέµα. Κατόπιν αὐτῶν, 
τό Δ.Σ. δέν προχώρησε στήν περαιτέρω συζήτηση καί 
λήψη ἀπόφασης ἐπί τοῦ θέματος...».
Τί ἀποδεικνύεται λοιπόν; Ὅτι ὁ Ντουκιαντζή εἶπε 
ψέµµατα µπροστά σέ ὅλον τόν κόσµο: Τό θέµα δέν 
εἶχε κἄν συζητηθεῖ, κι αὐτός κοµπορρηµονοῦσε γιά 
ὁµόφωνες ἀποφάσεις!  Καί γιατί δέν ἄφησε νά γίνει 
τοὐλάχιστον διάλογος στό δηµοτικό Συµβούλιο; 
Ἔπρεπε µήπως νά φέρει ἕτοιµο τό καπέλο ἀπό τό 
Προξενεῖο; Κάπως ἔτσι ἔχει, δυστυχῶς, ἡ πολιτική 
κατάσταση στήν µειονότητα καί ὅποιος τό ἀγνοεῖ εἶναι 
βαθειά νυχτωµένος...
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         Καθώς εἶναι γνωστή ἡ ἀπέχθειά µας σέ 
κάθε λογική τοῦ «ἄσπρο - µαῦρο», βρήκαµε 
ἐνδιαφέρουσα τήν κάτωθι ἱστορία (Ἀλ. 
Δεσποτόπουλος, Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ἔθνους) πού καθίσταται ἐπίκαιρη ὄχι 
µόνο λόγῳ τῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 
ἀλλά καί γιατί δείχνει τί κοινό ἔδαφος 
µπορεῖ νά ὑπάρξει µεταξύ Χριστιανῶν 
καί Μουσουλµάνων, ἀκόµα καί σέ καιρό 
πολέµου. Τό φωτεινό παράδειγµα πού 
ἐπικαλούµαστε εἶναι ὁ σεϊχουλισλάµης, 
δηλαδή ὁ θρησκευτικός ἡγέτης τῶν Μου-
σουλµάνων τῆς Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατο-
ρίας κατά τὴν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης 
στὴ Μολδοβλαχία ὑπό τόν Ἀλ. Ὑψηλάντη. 
            Ο σεϊχουλισλάµης Χατζή Χαλήλ 
Ἰµπραήµ Ἐφέντη γεννήθηκε τό 1761 
στήν Προύσσα καί καταγόταν ἀπό τήν 
οἰκογένεια τῶν Ἀλφερανιδῶν, ἡ ὁποία 
διακρινόταν γιὰ τὴν πιστή τήρηση τῶν 
ἐντολῶν τοῦ Κορανίου. Ὅταν ἔφθασαν 
στὴν Κωνσταντινούπολη οἱ εἰδήσεις γιὰ τὸ 
ξέσπασµα τῆς ἐπανάστασης, ὁ σουλτάνος 
Μαχµοὺτ Β΄, ὑπὸ τὴν ἐπήρεια συµβούλων 
του καὶ φανατικῶν οὐλεµάδων, ἔλαβε τὴν 
ἀπόφαση γιὰ γενικὴ σφαγὴ τῶν Ρωµηῶν. 
Γιὰ τὴν ἐκτέλεση ὄµως τῆς ἀπόφασης 
ἀπαραίτητη ἦταν ἡ ἔκδοση ἐγκυκλίου 
(φετφά) ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ ἡγέτη. Ὁ 
γενναῖος καὶ φιλάνθρωπος Χατζὴ Χαλὴλ 
ἀρνήθηκε τὴν ἄµεση ἔκδοση τῆς ἐγκυκλίου 
καὶ ζήτησε, προκειµένου νὰ κερδίσει 
χρόνο, προθεσµία νὰ σκεφθεῖ τὸ θέµα. 
Συζήτησε µὲ τοὺς Μεγάλους Βεζύρηδες 
(κυρίως τὸν Χαγιατὶ Ἐφέντη καὶ τὸν 
Μεχµὲτ Ἐφέντη) τρόπους σωτηρίας τῶν 
Χριστιανῶν καὶ κάλεσε τὸν γιατρὸ τοῦ 
Πατριαρχείου ἀρχιµανδρίτη Πύρρο τὸν 
Θετταλό, ζητώντας του πληροφορίες γιὰ 
τὶς σχέσεις τοῦ πατριάρχη Γρηγορίου µὲ τὸν 
Ὑψηλάντη καὶ τοὺς ἄλλους ἐπαναστάτες. 
Ὁ Πύρρος διαβεβαίωσε τὸν Χατζηχαλὴλ 
ὅτι ὁ πατριάρχης δὲν εἶχε ἀνάµειξη στὴν 

ἐπανάσταση καὶ ἐνηµέρωσε σχετικὰ τὸν 
Γρηγόριο. 
        Ὁ πατριάρχης πληροφορήθηκε τὸν 
ἐπερχόµενο κίνδυνο γιὰ τὸ Γένος κι 
ἔσπευσε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν σεϊχουλισλά-
µη, συνοδευόµενος ἀπὸ τὸν πατριάρχη 
Ἱεροσολύµων Προκόπιο καὶ 3 ἀξιωµα- 
τούχους τοῦ Πατριαρχείου. Τὸν διαβεβαί- 
ωσαν ὅτι τὸ Γένος ἦταν ἀµέτοχο στὴν 
ἐξέγερση τοῦ Ὑψηλάντη καὶ τὸν παρεκά-
λεσαν νὰ τὸ προστατεύσει. Ὁ Χατζηχαλὴλ 
τοὺς καθησύχασε βεβαιώνοντας ὅτι δὲν 
θὰ ἑνέδιδε στὶς πιέσεις τοῦ σουλτάνου, 
ζήτησε ὄµως ἀπὸ τὸν πατριάρχη 
ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα, ὥστε νὰ ἐνισχύσει 
τὴ θέση του. Ὁ Γρηγόριος ὑποσχέθηκε 
νὰ τὰ προσκοµίσει. Ἀφοῦ µέσα σὲ πολλὴ 
θλίψη ἀναζήτησε κάποιαν διέξοδο ἀπὸ 
τὴν κρίσιµη κατάσταση, συσκέφθηκε 
µὲ τρεῖς ἀρχιερεῖς καὶ κατέληξαν στὴν 
ἀπόφαση τοῦ ἀφορισµοῦ τοῦ Ὑψηλάντη 
ἀπὸ τὴ Σύνοδο (ἀπόφαση ἐξ αἰτίας 
τῆς ὁποίας κάποιοι χαρακτήρισαν τὸν 
77χρονο τότε Γρηγόριο, προσκυνηµένο 
καὶ τουρκόφιλο!). 
       Ὁ σεϊχουλισλάµης πείσθηκε στὶς 
διαβεβαιώσεις καὶ περισσότερο στὸν 
ἀφορισµὸ τοῦ Γρηγορίου καὶ ἀρνήθηκε νὰ 
ἐκδώσει τὴν ἐγκύκλιο, στηριζόµενος στὸ 
Κοράνιο ποὺ δὲν ἐπιτρέπει τιµωρία ἀθώων 
γιὰ πράξεις ἐνόχων συγγενῶν τους. 
Ἔτσι ἀποφεύχθηκε ἡ γενικὴ σφαγὴ τῶν 
Ρωµηῶν. Ὁ σουλτάνος ἐξεµάνη ἀπὸ τὴ 
σθεναρὴ στάση τοῦ Χατζή Χαλήλ, ἀρχικὰ 
τὸν καταδίκασε σὲ θάνατο ὡς πράκτορα 
τῶν Ρωµηῶν καὶ µετὰ «τὸν συγχώρεσε», 
ἐξορίζοντάς τον στὴ Λῆµνο. Δὲν ἔφθασε 
ὄµως ποτὲ ἐκεῖ, καθὼς, κατ΄ ἐντολὴ του, 
τὸν δολοφόνησαν. Μὲ τήν ἐπανάσταση 
στὴν Πελοπόννησο, ἀπαγχονίστηκε καί 
ὁ πατριάρχης Γρηγόριος (22/4/1821), τόν 
ὁποῖον ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ ὡς Ἅγιο στίς 
10 Ἀπριλίου.

          Ἐπειδὴ πολλοὶ πολιτικοί, δηµοσιο- 
γράφοι καὶ ἀναλυτὲς ἐπιπέδου καφενείου, 
ἀρέσκονται νὰ ἀναφέρονται τηλεοπτικὰ 
– ἔχοντας τὴν ἔπαρση τοῦ ἀνοήτου - στὴν 
ὑποτιθέµενη ἰσχυρὴ ἑλληνικὴ παρουσία 
στὴ χερσόνησο τοῦ Αἵµου, θὰ πρέπει 
νὰ ἀναφερθοῦµε στὴν περίπτωση τῆς 
χριστιανικῆς καὶ ὀρθόδοξης Μολδαβίας 
ὅπου ἡ πραγµατικότητα εἶναι τραγικὰ 
διαφορετική.
     Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Μολδαβία ἔχει 
ἱστορικοὺς δεσµοὺς µὲ τὸν ἑλληνισµὸ 
ἀφοῦ ἐκεῖ ἔδρασαν πολλὲς 
οἰκογένειες Φαναριωτῶν στὴν 
περίοδο τῆς τουρκοκρατίας, 
καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι 
ὑπάρχει ἀκόµα καὶ σήµερα 
µία µικρὴ ἀριθµητικὰ – ἀλλὰ 
ἀφελληνισµένη γλωσσικά - 
κοινότητα, ἡ ἑλληνικὴ παρου-
σία στὴ χώρα, οἰκονοµικὴ 
καὶ πολιτιστικὴ, εἶναι σχεδὸν 
µηδαµινή.
    Ἀντίθετα, ἡ ἰσχὺς καὶ ἡ 
δυναµική του σύγχρονου 
τουρκικοῦ κράτους εἶναι 
ὁρατὴ ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ προσγειώνεται 
κάποιος στὸ ἀεροδρόµιο τῆς πρωτεύου-
σας Κισινάου (Κισίνεφ), τὸ ὁποῖο 
ἀνακατασκευάστηκε ἐκ βάθρων ἀπὸ 
τουρκικὴ ἑταιρεία. Ἡ ἀεροπορικὴ σύνδεση 
Κωνσταντινούπολης - Κισινάου εἶναι 
καθηµερινὴ µὲ δυὸ µάλιστα διαφορετικὲς 
πτήσεις (µία τῶν τουρκικῶν καὶ µία τῶν 
µολδαβικῶν ἀερογραµµῶν) σὲ ἀντίθεση 
µὲ τὴν σύνδεση Ἀθήνας - Κισινάου ποὺ 
περιορίζεται στὶς δυὸ ἢ τρεῖς συνολικὰ τὴν 
ἑβδοµάδα ἀπὸ τὶς µολδαβικὲς ἀερογραµµὲς 
καὶ µὲ ἀπαρχαιωµένα ἀεροπλάνα.
     Μέσα στὴν ἴδια τὴν πρωτεύουσα ἡ 
τουρκικὴ παρουσία εἶναι αἰσθητὴ ἀρχικὰ 

ἀπὸ τὴν φυσικὴ παρουσία τῶν ἴδιων τῶν 
Τούρκων ἐπιχειρηµατιῶν (περισσότερα ἀπὸ 
600 ἄτοµα) ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἐπιχειρήσεις 
ποὺ διατηροῦν, οἱ ὁποῖες κλιµακώνονται 
ἀπὸ τὰ ραγδαίως αὐξανόµενα σὲ ἀριθµὸ    
«κεµπὰπ», µέχρι µεγάλες τουριστικὲς 
ἐπιχειρήσεις καὶ µία ἀπὸ τὶς µεγαλύτερες 
ἑταιρεῖες κινητῆς τηλεφωνίας. Τὸ καλύτερο 
ξενοδοχεῖο τοῦ Κισινάου εἶναι τουρκικό, 
ἐνῶ τὸ πιὸ διαφηµισµένο γιὰ τὴν ποιότητά 
του ἰδιωτικὸ Λύκειο τῆς χώρας, ὅπου τὰ 
µαθήµατα διδάσκονται στὰ ἀγγλικὰ, εἶναι 

ἐπίσης τουρκικὸ καὶ µάλιστα ἐλέγχεται ἀπὸ 
ἰσλαµιστικοὺς κύκλους, ἀφοῦ οἱ Μολδαβοὶ 
µαθητὲς γιὰ νὰ µποῦν µέσα ἀκολουθοῦν 
µία σειρὰ κανόνων, ὅπως τὸ νά βγάλουν τά 
παπούτσια τους!!! 
     ∆ὲν εἶναι παράξενο οἱ Μολδαβοὶ νὰ 
ὑποδέχονται τὸν Ἕλληνα τουρίστα στὰ 
µαγαζιά τους µὲ τουρκικὰ καλωσορί-
σµατα… Στὰ καταστήµατα ἀλλὰ καὶ στὶς 
λαϊκὲς ἀγορὲς ἡ παρουσία τῶν τουρκικῶν 
προϊόντων εἶναι ἐντυπωσιακή, ἀπὸ 
ἀγροτικὰ προϊόντα µέχρι ἠλεκτρικὰ εἴδη, 
εἴδη µπάνιου, πλαστικά, βαφὲς παπουτσιῶν 
κλπ. Εἶναι ἐντυπωσιακὴ ἡ παρουσία τῶν 
τουρκικῶν εἰδῶν ρουχισµοῦ. Πολλὰ 

εἴδη, ὅπως φανελάκια καὶ κάλτσες, εἶναι 
µόνο τουρκικά. Ἡ Τουρκία εἶναι ὁ ἕκτος 
µεγαλύτερος παγκοσµίως ἐξαγωγέας εἰδῶν 
ἱµατισµοῦ (καὶ δεύτερος στὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση). ∆ὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι στὴν εἴσοδο τῆς 
πρωτεύουσας ὑπάρχει εἰδικὸς προνοµιακὸς 
χῶρος στάθµευσης καὶ ἐκτελωνισµοῦ µόνο 
γιὰ τὰ τουρκικὰ φορτηγά.
     Ἡ σπουδαιότητα τῆς τουρκικῆς παρου-
σίας στὴ χώρα ἀποτυπώνεται ἀκόµα καὶ 
στὰ διαφηµιστικὰ τῶν Μὰκ Ντόναλντς, 

ὅπου µία διαφηµιστικὴ φράση τῆς ἑταιρείας 
εἶναι ἀποτυπωµένη στὶς ἀφίσες ἀλλὰ καὶ 
στὰ πλαστικὰ κυπελλάκια στὰ ἀγγλικά, τὰ 
ρωσικά, τὰ µολδαβικά, τὰ κινέζικα καὶ τὰ 
τουρκικά! 
    Ὅµως ἡ τουρκικὴ παρουσία δὲν εἶναι 
µόνο οἰκονοµικὴ ἀλλὰ καὶ πολιτιστική. 
Στὸ ἐντυπωσιακὸ οἰκοδόµηµα τῆς Ὄπερας 
τοῦ Κισινάου - κληρονοµιὰ τοῦ σοβιετικοῦ 
παρελθόντος - ἡ παρουσία τῆς τουρκικῆς 
συµφωνικῆς ὀρχήστρας τῆς Ἄγκυρας καὶ 
πολλῶν ἄλλων µουσικῶν σχηµάτων εἶναι 
συνεχὴς τὰ τελευταῖα χρόνια, καὶ µάλιστα 
χάρη στὴν µεσολάβηση τῆς Τουρκίας 
ἔρχονται ἀντίστοιχα σχήµατα καὶ ἀπὸ τὸ 
Ἀζερµπαϊτζάν. Ἡ συνεργασία  στὴν Μολδαβία 
τοῦ Ἀζερµπαϊτζάν καὶ τῆς ὁµόγλωσσης 
Τουρκίας εἶναι ἀδελφικοῦ χαρακτήρα. 
Ἀζέροι ἐπιχειρηµατίες ἐκµεταλλεύονται τὸ 
µοναδικὸ λιµάνι τῆς χώρας, στὶς ἐκβολὲς 
τοῦ ∆ούναβη. Ἀξίζει νὰ σηµειώσουµε ὅτι 
στὸ παρελθὸν εἶχε ἀναλάβει τὴν κατασκευὴ 
τοῦ λιµανιοῦ ἑλληνικὴ κατασκευαστικὴ 
ἑταιρεία ἀλλὰ βούλιαξε ἡ ἴδια µέσα στὴν 
νεοελληνικὴ ἀνικανότητα καὶ τὴ διαφθορὰ, 

µὲ ἀποτέλεσµα νὰ ἐγκαταλείψει στὴ µέση 
τὸ ἔργο καὶ τὴ χώρα, δίνοντας στοὺς 
Μολδαβοὺς ἕνα ἐξαίρετο δεῖγµα ἑλληνικῆς 
ἀνευθυνότητας καὶ ἀνικανότητας… Τὴν 
ἴδια τύχη εἶχε καὶ ἑλληνικὴ κρατικὴ τράπεζα 
τὸ κατάστηµα τῆς ὁποίας ἔκλεισε λόγω 
«διαφθορᾶς»…
    Ἡ Μολδαβία οἰκονοµικὰ εἶναι στενὰ 
δεµένη µὲ τὴν Τουρκία ἀπὸ τὴν ὁποία 
εἰσάγεται ἄφθονο συνάλλαγµα, λόγω τοῦ 
µεγάλου ἀριθµοῦ οἰκονοµικῶν µεταναστῶν 
ποὺ ἔχουν κατευθυνθεῖ ἐκεῖ. Οἱ ὀρθόδοξοι 
Μολδαβοὶ πολίτες µποροῦν ἐλεύθερα νὰ 
ἐπισκεφθοῦν τὴν µουσουλµανικὴ Τουρκία, 
πληρώνοντας µόνο 10 εὐρὼ βίζα στὰ 
σύνορα. Ἀντίθετα, εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο 
νὰ ἐπισκεφθοῦν τὴν ὁµόδοξη Ἑλλάδα ἐὰν, 
ὅπως καταγγέλουν κάποιοι, δὲν πληρώσουν 
µίζα σὲ κάποια κυκλώµατα… 
     Ἐπισκέψεις Τούρκων πολιτικῶν στὴ 
χώρα εἶναι συνηθισµένο φαινόµενο καὶ ὁ 
Τοῦρκος πρέσβης (µαζὶ µὲ τὸν Ἀµερικάνο) 
εἶναι µᾶλλον ὁ πρῶτος τῇ τάξει στὴ 
συνείδησή τους. Καὶ ἂν ἀναριωτέστε γιὰ τὸν 
Ἕλληνα πρέσβη, τότε θὰ πρέπει νὰ µάθετε 
ὅτι δὲν ὑπάρχει, οὔτε ἑλληνικὴ Πρεσβεία 
στὴ χώρα, οὔτε κἄν Προξενεῖο, παρὰ µόνον 
ἕνας ἄµισθος ἰδιώτης πρόξενος µολδαβικῆς 
καταγωγῆς, ὁ ὁποῖος δὲν γνωρίζει καθόλου 
ἑλληνικά!
     Βέβαια ὁ κεντροασιατικὸς γκρίζος 
λύκος βρῆκε καὶ χορεύει… Ἡ Τουρκία κατὰ 
βάθος ἐπιθυµεῖ µία βαθιὰ θρησκευτικὴ 
διείσδυση καὶ ἐνθαρρυµένη ἀπὸ τὶς σπορα-
δικὲς ἀλλαξοπιστίες Μολδαβῶν, κυρίως 
γυναικῶν ποὺ παντρεύονται Τούρκους, 
ἐκτιµᾶ ὅτι εἶναι θέµα χρόνου ἡ δηµιουργία 
τοῦ πρώτου τεµένους µέσα σὲ αὐτὴν τὴ 
χριστιανικὴ χώρα. Ἤδη διαδίδουν ὅτι 
σύντοµα θὰ ὑποβάλλουν ἐπίσηµα τὸ αἴτη-
µα στὴν κυβέρνηση, ἰσχυριζόµενοι ὅτι τὸ 
τέµενος εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ νὰ καλυφθοῦν 
οἱ θρησκευτικὲς ἀνάγκες τῶν πολυάριθµων 
Τούρκων ἐπιχειρηµατιῶν τῆς χώρας… Οἱ 
Τοῦρκοι νιώθουν ὅτι ξανακατακτοῦν τὰ 
Βαλκάνια.                          
                       Ν.Γ.

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΜΟΛ∆ΑΒΙΑ

 Μιά συγκριτικὴ προσέγγιση

1821: Χριστιανοµουσουλµανική θυσία κορυφῆς Ντουκιαντζή: Καί ἀρνησίγλωσσος καί ψεύτης!

Ὁ... Μπαϊράµ Πασᾶς 
στή Θράκη

Θυµᾶστε ἐνδεχοµένως πού 
γράφαµε γιά τήν προσπάθεια 
τοῦ Δήµου Μπαϊράµπασα τῆς 

Πόλης νά συνδέσει πολιτιστικά 
τούς Τούρκους τῶν Βαλκανίων, 
µέ τόν ἴδιο σέ ρόλο συντονιστῆ. 
Ἔ, προχτές ὁ δήµαρχος Χουσεΐν 

Μπουργκέ ἐπισκέφτηκε τήν 
Κοµοτηνή, εἶδε νοµάρχη καί 

δήµαρχο κι ἄνοιξε πόρτα κατά 
δῶ. Δέν λέω, ὁ ἄνθρωπος 

ἐργάζεται ἀξιέπαινα γιά τήν 
πατρίδα του. Ἐµεῖς ἀπό τήν 

µεριά µας, ἔχουµε τόν νοῦ µας; 
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ΕΒΡΟΣ & ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

 Ἦταν τὸ 1991 ποὺ, µετὰ ἀπὸ πολλὰ 
χρόνια, ὁ νοµὸς Ἕβρου ξαναέζησε τὶς ἐφιαλτικὲς 
µνῆµες ἀπὸ τὸ παρελθόν. Ὅταν δὲν ὑπῆρχαν 
ἀντιπληµµυρικὰ ἔργα καὶ οἱ παράρδιες καὶ 
παρέβριες περιοχὲς δοκιµάζονταν σχεδὸν κάθε 
χρόνο ἀπὸ τὶς πληµµύρες τῶν ποταµῶν Ἄρδα 
καὶ Ἕβρου. Τὸ 1991 ἡ ἐπίσηµη ἐξήγηση µιλοῦσε 
γιὰ φθορὲς στὰ Βουλγαρικὰ φράγµατα. Ἔκτοτε 
οἱ περιοχὲς αὐτὲς ξαναπληµµύρισαν τὸ 1996 
καὶ ἀπὸ τότε τὸ φαινόµενο ἐπαναλαµβάνεται 
ἐντονότερο, σχεδὸν κάθε χρόνο. Πέρυσι οἱ 
τεράστιοι ὄγκοι ὑδάτων ποὺ «κατέβασαν» τὰ 
ποτάµια προξένησαν µεγάλες καταστροφὲς 
στὶς καλλιέργειες, στὶς ὑποδοµὲς ὕδρευσης 
καὶ ἄρδευσης καὶ πληµµύρισαν µέρος τοῦ 
οἰκισµοῦ τῶν Λαβάρων. Φέτος µιλᾶµε γιὰ τὶς 
χειρότερες πληµµῦρες τῶν τελευταίων πενήντα 
χρόνων (πρὶν δηλαδὴ γίνουν τὰ ὑπάρχοντα 
ἀντιπληµµυρικὰ ἔργα). Ἀπὸ τὶς Καστανιὲς στὸν 
ποταµὸ Ἄρδα ἕως τὰ νότια τοῦ νοµοῦ στὶς 
Φέρες, τὰ λασπόνερα πληµµύρισαν περίπου 
300.000 στρέµµατα καλλιεργήσιµης γῆς, ἔπνιξαν 
περισσότερα ἀπὸ 1200 ζῶα, ἀχρήστεψαν 
περισσότερες ἀπὸ ἑκατὸ κατοικίες στὰ χωριὰ 
Λάβαρα καὶ Πραγγὶ καὶ ἔφεραν µεγάλες 
καταστροφὲς σὲ ἀγροτικὲς ἐγκαταστάσεις καθὼς 
καὶ σὲ ἄλλες ὑποδοµές. ∆ιεκόπη ἡ λειτουργία 
τῆς διεθνοῦς σιδηροδροµικῆς γραµµῆς καὶ 
εἴχαµε προβλήµατα σὲ πολλοὺς ὁδικοὺς ἄξονες 
µὲ χαρακτηριστικότερο αὐτὸ τῆς νέας ὁδοῦ 
πρὸς τὰ Βουλγαρικὰ σύνορα ποὺ διεκόπη ἡ 
λειτουργία της ἀπὸ ὁρµητικὰ νερὰ στὸ ὕψος τῶν 
Καστανιῶν καὶ µάλιστα προξενήθηκαν ἀρκετὲς 
ζηµίες σ’ αὐτήν. Ἡ ἀκριβὴς εἰκόνα τῶν ζηµιῶν 
σὲ ὅλον τὸ νοµὸ θὰ φανεῖ τὶς ἑπόµενες ἡµέρες, 
µετὰ τὴ σταδιακὴ ὑποχώρηση τῶν ὑδάτων.
 Οἱ κάτοικοι τοῦ Ἕβρου µέσα στὴ 
δυστυχία τους γελοῦν πικραµένα λέγοντας 
πὼς ἀπὸ ἀκριτικὸς νοµός, γίναµε ἀκριτικὸ νησί. 
Κάθε χρόνο σηµειώνουµε πὼς οἱ ποσότητες τῶν 
ὑδάτων ἦταν πρωτόγνωρες καὶ τὸν ἑπόµενο 
χρόνο ἔρχονται µεγαλύτερες. Μέχρι σήµερα 
δὲν εἴχαµε ἀπώλειες σὲ ἀνθρώπινες ζωές, 
αὔριο γνωρίζουµε τί θὰ συµβεῖ; Μποροῦµε νὰ 
φανταστοῦµε τί θὰ συνέβαινε ἂν οἱ τεράστιοι 
ὄγκοι ὑδάτων συνέχιζαν νὰ διοχετεύονται στὸν 
Ἄρδα καὶ στὸν Ἕβρο γιὰ ἄλλες 24, ἔστω, ὧρες; 
Τὰ ὑπουργικὰ κλιµάκια ἔφτασαν ἐγκαίρως στὸν 
νοµὸ καὶ παρακολούθησαν τὸ φαινόµενο ἀπὸ 
κοντά. Τὸ ἴδιο καὶ κλιµάκια τῶν κοµµάτων τῆς 
ἀντιπολίτευσης. Ὅλοι ὅµως ἦρθαν, εἶδαν καὶ 
ἀπῆλθαν. Παίχτηκε βέβαια καὶ πάλι τὸ γνωστὸ 
ἔργο τῶν πρώην κυβερνώντων ποὺ κατηγοροῦν 

γιὰ ἀνικανότητα τοὺς νῦν κυβερνῶντες καὶ 
τῶν τωρινῶν ποὺ ἀπαντοῦν λέγοντας ὅτι τὰ 
καταφέραµε καλύτερα ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, µέ 
πολὺ χειρότερες καταστάσεις. Ὅλοι ἀποχώρησαν 
µὲ εὐχολόγια περὶ ἀναγκαίας διακρατικῆς 
συνεννόησης καὶ µεγάλων ἔργων ποὺ πρέπει 
νὰ γίνουν. Οἱ κάτοικοι ὅµως πιστεύουν πὼς 
πλέον δὲν ὑπάρχει καµµία προοπτικὴ καὶ λύση 
γιὰ τὸ πρόβληµα, καὶ προσεύχονται νὰ µήν 
ἐπαναληφθοῦν τὰ ἴδια φαινόµενα.
 Τί φταίει ἄραγε καὶ ἔχουµε ἐπανα-
λαµβανόµενα καὶ ἐντονότερα κάθε χρόνο τὰ 
πληµµυρικὰ φαινόµενα; Ὑπάρχει λύση σ’ αὐτὸ 
τὸ ξέσπασµα τῆς φύσης ἢ ἡ ἀδράνεια τῶν 
κυβερνήσεων καὶ ἡ ἐγκατάλειψη τῆς περιοχῆς 
εἶναι ὑπεύθυνες γι’ αὐτὴ τὴ δυστυχία; Φταίει ἡ 
βουλγαρικὴ πλευρὰ ποὺ δὲν κάνει ὅτι µπορεῖ 
γιὰ τὸν περιορισµὸ τῶν ὑδάτων ποὺ στέλνει 
ἢ ἡ τουρκικὴ ποὺ δὲν συνεργάζεται γιὰ ἕναν 
ἀπὸ κοινοῦ σχεδιασµὸ γιὰ ἀντιπληµµυρικὴ 
θωράκιση; Οἱ ἁρµόδιες ὑπηρεσίες κάνουν τὴν 
ἐπιβεβληµένη συντήρηση τῶν ἀναχωµάτων 
καὶ ἐκπονοῦν τὶς ἀναγκαῖες µελέτες γιὰ τὴν 
καλύτερη ἀντιπληµµυρικὴ προστασία; Τέλος, 
δίνονται τὰ ἀπαραίτητα κονδύλια γιὰ τὰ 
ἐλάχιστα ἐκεῖνα ἔργα στοιχειώδους  προστασίας 
µας; Τί πρέπει νὰ γίνει τελικά;
 Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ φύση ἐκδικεῖται 
τὶς  ἐγκληµατικὲς πολλὲς φορὲς  ἀνθρώπινες 
παρεµβάσεις καὶ ἀπαντάει µὲ τὸν δικό της τρόπο. 
Ἡ µόλυνση τοῦ περιβάλλοντος καὶ οἱ ἐπεµβάσεις 
τοῦ ἀνθρώπου στὸ οἰκοσύστηµα προκαλοῦν 
ἀνάλογα φαινόµενα παγκοσµίως. Τὸ 1996 ὁ τότε 
Πρόεδρος τῆς Τ.Ε.∆.Κ. Ἕβρου καὶ δήµαρχος 
Σουφλίου, Πασχάλης Χριστοδούλου, µὲ ἀφορµὴ 
τὶς τότε µεγάλες πληµµύρες εἶχε ἐπιστήσει 
τὴν προσοχὴ τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας γιὰ τὴν 
ἀνεξέλεγκτη ὑλοτοµία ποὺ γίνεται στὰ βουνὰ 
τῆς γειτονικῆς Βουλγαρίας (γιὰ οἰκονοµικοὺς 
βέβαια λόγους – ἡ ξυλεία αὐτὴ σχεδὸν ὅλη 
πωλοῦνταν σὲ σχετικὲς ἐπιχειρήσεις τοῦ Ἔβρου) 
καὶ ἡ ὁποία ἀπογύµνωνε τὰ βουνὰ ἀπὸ τὰ 
φυσικὰ ἐκεῖνα φράγµατα ποὺ θὰ περιόριζαν 
τὴν ὁρµητικὴ ροὴ τῶν ὑδάτων. Οὐδεὶς βέβαια 
ἀσχολήθηκε µὲ τὴν ὑπόθεση αὐτή. Σήµερα τὰ 
βουνὰ αὐτὰ εἶναι σχεδὸν ἀπογυµνωµένα ἀπὸ 
δέντρα. Μία αἰτία τῶν ἔντονων φαινοµένων 
εἶναι καὶ αὐτὴ ἡ κατάσταση.
 Τὰ κυριότερα ἀντιπληµµυρικὰ ἔργα 
στὸν Ἕβρο (ἀναχώµατα) ἔγιναν µετὰ ἀπὸ 
διακρατικὴ συµφωνία στὴν περίοδο 1958-1960 
καὶ στὸν ποταµὸ Ἄρδα τὴ δεκαετία τοῦ ΄70. 
Ἀπὸ τότε διορθωτικὲς καὶ µόνον παρεµβάσεις 
ὑλοποιοῦνται. Πρέπει ἄµεσα νὰ σχεδιάσουµε 
τὴν κατασκευὴ τῶν ἀπαραίτητων ἔργων 
λαµβανοµένων ὑπ’ ὄψιν τῶν νέων καταστάσεων 

ποὺ ὑπάρχουν στὴν περιοχὴ (κλιµατολογικὲς 
συνθῆκες, γεωργικὲς ἐκµεταλλεύσεις, ἀνθρώπι-
νὲς παρεµβάσεις). Εἶναι ντροπὴ ἡ φτωχὴ Ἑλλάδα 
τοῦ 1950-1960 νὰ ἐκτελεῖ τέτοιας µεγάλης 

κλίµακας ἔργα στὴν περιοχὴ (φωτό) καὶ τὸ 
Ἑλληνικὸ κράτος τῶν τριῶν ΚΠΣ νὰ µήν µπορεῖ 
οὔτε νὰ συντηρήσει σωστὰ τὰ ἔργα αὐτά! Αὐτὸ 
ἂν δὲν εἶναι ἐγκατάλειψη καὶ ἐγκληµατικὴ 
ἀδιαφορία, τότε τί ἄλλο εἶναι;
 Ἡ γειτονικὴ Βουλγαρία, ποὺ φέτος 
γιὰ πρώτη φορὰ δέχτηκε τὴν διπλωµατικὴ 
διαµαρτυρία τῆς Ἑλλάδας γιὰ µή σωστὴ 
διαχείριση τῶν ὑδάτων τῶν ποταµῶν Ἄρδα καὶ 
Ἕβρου, διαθέτει τρία φράγµατα στὸν ποταµὸ 
Ἄρδα καὶ τροφοδοτεῖ τὸν νοµὸ µας µὲ τὰ 
ἀπαραίτητα νερὰ γιὰ τὴν ἄρδευση χιλιάδων 
στρεµµάτων στὴ λεκάνη τοῦ ποταµοῦ. Ποῦ εἶναι 
ἡ πολιτικὴ τῶν φραγµάτων γιὰ τὴν περιοχὴ 
ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ κράτος; Γιατί ἐγκαταλείφθηκε 
ἡ κατασκευὴ τῶν φραγµάτων ∆ερείου καὶ 
Ἀσπρονερίου ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ λύσουν 
σὲ µεγάλο βαθµὸ τὸ σηµερινὸ πρόβληµα καὶ 
νὰ χρησιµεύσουν ἐνδεχοµένως καὶ ἐνεργειακά; 
Ποῦ εἶναι οἱ ἀπαραίτητοι σχεδιασµοὶ καὶ 
ποῦ εἶναι τὰ ἀπαραίτητα κονδύλια; ∆ὲν εἶναι 
ντροπὴ ποὺ µέχρι πρότινος τὰ πασοκικὰ 
αὐτοδιοικητικὰ παπαγαλάκια δικαιολογοῦνταν 
πώς αἰτία γιὰ τὴ µή ἔναρξη κατασκευῆς τοῦ 
φράγµατος Ἀσπρονερίου ἦταν οἱ ὑπέρογκες 
δῆθεν ἀπαιτήσεις ἀποζηµίωσης τῶν ἀγροτῶν 
ποὺ ἔχαναν τὰ χωράφια τους; Καὶ ὑπ’ ὄψιν ὅτι τὸ 
µικρὸ φράγµα τῶν Κοµάρων στὸν ποταµὸ Ἄρδα 
ξεκίνησε νὰ κατασκευάζεται µετὰ ἀπὸ τρεῖς 
ἀκυρώσεις καὶ ἀναβολές.
 Ἀπὸ πέρυσι ἀκοῦµε καὶ ξανακοῦµε 
ἀπὸ τοὺς εἰσαγόµενους ἐξ’ Ἀθηνῶν πολιτικοὺς 
καὶ τοὺς ἐδῶ πολιτικοὺς ἀντιπροσώπους 
τους ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ συµφωνία µεταξὺ 
τῶν τριῶν κρατῶν γιὰ τὴν ὁριστικὴ λύση τοῦ 
προβλήµατος τῶν πληµµυρῶν. Καὶ µάλιστα 
ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκαλεῖ τὸ γεγονὸς νὰ 
συνεδριάζει τὸ Συντονιστικὸ Νοµαρχιακὸ 

Ὄργανο καὶ νὰ µετέχουν σ’ αὐτὸ ὁ Τοῦρκος 
νοµάρχης Ἀδριανουπόλεως καὶ ἡ Βουλγάρα 
νοµάρχης Χασκόβου, παρουσία Ὑπουργῶν 
καὶ ἐκπροσώπων Στρατοῦ καὶ Ἀστυνοµίας. Ἢ 
νὰ καλεῖται ὁ Τοῦρκος νοµάρχης πέρυσι στὸν 
ποταµὸ Ἄρδα νὰ διαπιστώσει τὸ µέγεθος τοῦ 
προβλήµατος! Βεβαίως γιὰ τὶς παραπάνω 
ἀπαράδεκτες ἐνέργειες εὐθύνεται ὁ ἐπιρρεπὴς 
στὴν τουρκολαγνεία νοµάρχης κ. Ζαµπουνίδης 
(πολιτικὸς φίλος τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου καὶ 
ἐξέχον µέλος τῆς ἐδῶ πασοκικῆς ἀντιπροσωπείας) 
ἀλλὰ καὶ ὁ Περιφερειάρχης καὶ οἱ Ὑπουργοὶ 
ἔχουν τὶς δικές τους τεράστιες εὐθύνες. Ἐὰν 
χρειάζεται διακρατικὴ συνεννόηση ὑπάρχει καὶ 
ἡ διπλωµατικὴ ὁδός. Ἀλλὰ τότε τί συζητᾶνε στὶς 
παρέες τους πού χορεύουν ζεϊµπέκικα ἢ κάνουν 
κουµπαριές; Μήπως ἄλλα πράγµατα; Μήπως 
αὐτὴ ἡ «συνδιαχείριση τῶν προβληµάτων» καὶ ἡ 
ἐπαναλαµβανόµενη ρητορεία περὶ «διακρατικῆς 
συµφωνίας» µᾶς προετοιµάζει γιὰ κάτι; Τὴ 
στιγµὴ ποὺ πολὺ καλὰ γνωρίζουµε ὅτι ἡ Τουρκία 
εἶναι αὐτὴ ἡ ὁποία πάντα ἀρνεῖται τὴ στοιχειώδη 
συνεργασία γιὰ τέτοια θέµατα; Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι 
ἐρωτήµατα ποὺ µποροῦν νὰ ἀπαντηθοῦν σὲ ἕνα 
σοβαρὸ κράτος.
 Ἐπὶ πλέον θὰ µπορούσαµε νὰ ποῦµε 
πὼς ἀπουσιάζει παντελῶς ἕνας σχεδιασµὸς 
γιὰ τὴν διαχείριση τῶν ὑδάτινων πόρων στὴν 
περιοχὴ ἀλλὰ καὶ ἡ ὕπαρξη ἑνὸς γενικότερου 
ἀναπτυξιακοῦ σχεδίου γιὰ τὴν τόσο σπουδαία, 
γεωοικονοµικὰ καὶ γεωπολιτικὰ, περιοχή. Σ’ 
αὐτὸν τὸν εὐλογηµένο τόπο µὲ τὶς εὔφορες 
καλλιεργήσιµες ἐκτάσεις καὶ τὰ πολλὰ 
ποτάµια, ὁ κόσµος ὑποφέρει ἀπὸ πληµµῦρες 
τὸν χειµώνα καὶ τὸ καλοκαίρι (ὅπως τὸ 2005), 
ξηρασία τὸ καλοκαίρι, ἀνεργία ὅλο τὸ χρόνο, 
δραµατικὴ µείωση τῶν γεωργικῶν εἰσοδηµάτων 
καὶ παρατηρεῖται µετανάστευση ὁλοένα καὶ 
µεγαλύτερου ἀριθµοῦ νέων. Τὸ γεωργικὸ 
ἐπάγγελµα ὑποβαθµίζεται καὶ ἡ οἰκονοµικὴ 
κατάσταση τοῦ πληθυσµοῦ χειροτερεύει 
συνεχῶς. Αὐτὰ εἶναι θέµατα ποὺ ἂν θέλει ἄµεσα 
νὰ ἀντιµετωπίσει ἡ Ἑλληνικὴ πολιτεία θὰ πρέπει 
πρωτίστως νὰ πάψει νὰ εἶναι Ἀθηναϊκή. Πόροι 
ὑπάρχουν, πολιτικὴ βούληση χρειάζεται καὶ 
ἀγάπη γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ περιφέρεια. Ὅµως 
ἀπαιτεῖται πρωτίστως ἀπὸ τὸν λαὸ τοῦ Ἔβρου 
ἡ ἀνάπτυξη ἑνὸς κινήµατος διεκδικητικοῦ 
χαρακτήρα πρὸς τὴν κεντρικὴ ἐξουσία, ὡς µία 
πρόταση πολιτικὴ καὶ µία ἀναγκαιότητα ἱστορική. 
Γιὰ νὰ διεκδικήσουµε αὐτὰ ποὺ µᾶς ἀξίζουν ὡς 
µία περιοχὴ συγκριτικῶν πλεονεκτηµάτων. Νὰ 
ἡ µεγάλη εὐκαιρία τῶν Αὐτοδιοικήσεων καὶ 
τῶν Βουλευτῶν τοῦ Νοµοῦ νὰ τιµήσουν τὴν 
ἀποστολή τους. Πολιτικὰ παραδείγµατα ἀπὸ τὸ 
πρόσφατο παρελθὸν ὑπάρχουν.

Ὁ γ.γ. τοῦ ΝΑΤΟ 
Scheffer στόν «Α»!

Ὁ Γενικὸς Γραµµατέας τοῦ ΝΑΤΟ, Jaap 
De Hoop Scheffer, στὶς 20 Μαρτίου 
ἐπισκέφθηκε ἔκτακτα τὴν Οὐάσιγκτον 
καὶ εἶχε συναντήσεις µὲ τὸν Πρόεδρο 
Μποὺς καὶ µὲ τὴν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν 
Κοντολίζα Ράις. Προκάλεσε δὲ τεράστια 
ἐντύπωση τὸ γεγονός ὅτι γιὰ πρώτη φορά 
δὲν ἐπετράπη στοὺς δηµοσιογράφους 
νὰ κάνουν ἐρωτήσεις, ὡς εἴθισται, καὶ 
ἁπλῶς περιορίσθηκαν νὰ προβοῦν 
σὲ δηλώσεις ἀόριστες, περὶ ἀνέµων 
καὶ ὑδάτων, ἀνάξιες µεταφορᾶς τους 
στὴν παρούσα ἀνταπόκριση. Ἐνῶ, κάτ΄ 
ἀσφαλεῖς πληροφορίες µας, κύριο θέµα 
τῶν συνοµιλιῶν ἦταν οἱ ἐπικείµενες 
ραγδαῖες ἐξελίξεις στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια, 
µὲ ἀφετηρία τὸ Κοσσυφοπέδιο, χωρὶς νὰ 
κάνουν ὁποιαδήποτε ἀναφορά. 
Μὲ τὸ πέρας τῶν συνοµιλιῶν, ὁ γ.γ. τοῦ 
ΝΑΤΟ, µετέβη στὴν Ἐθνικὴ Λέσχη Τύπου 
(National Press Club) τῆς ἀµερικανικῆς 
πρωτεύουσας, ὅπου παραχώρησε συνέν-
τευξη Τύπου. Ἡ ἐφηµερίδα µας ἦταν ἡ 
µόνη ποὺ τὸν προκάλεσε νὰ µιλήσει 
συγκεκριµένα γιὰ τὸ Κοσσυφοπέδιο, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν σὲ ἐξέλιξη ἄσκηση τοῦ 
ΝΑΤΟ, σὲ ὁλόκληρη τὴν Βαλκανική, 
χρησιµοποιώντας καὶ τὴν Θεσσαλονίκη! 
Ἀνάµεσα στὴν ἐφηµερίδα µας καὶ τὸν γ.γ. 
τοῦ ΝΑΤΟ ἔλαβε χώρα ὁ ἑξῆς διάλογος, 
στὴ διάρκεια τῆς συνέντευξης:

- Κύριε Γραµµατέα, τὴν περασµένη 
ἑβδοµάδα, ὁ Ἀλβανὸς Ὑπουργὸς τῶν 
Ἐξωτερικῶν,  Besnik Mustafai, δήλωσε, 
ὅτι ἡ Ἀλβανία, ὑποψήφιο µέλος τοῦ 
ΝΑΤΟ, ὅπως µᾶς εἴπατε πρὶν ἀπὸ λίγο, 

δὲν πρόκειται νὰ σεβασθεῖ τὰ σύνορα τῶν 
βαλκανικῶν χωρῶν, ἀρχῆς γενοµένης 
ἀπὸ τὴν  FYROM, σὲ περίπτωση ποὺ τὸ 
Κοσσυφοπέδιο δὲν καταστεῖ ἀνεξάρτητο. 
Διερωτῶµαι, ἂν τὸ ΝΑΤΟ ἔχει ὁποιαδήποτε 
µακρόπνοα σχέδια νὰ ἀποτρέψει µία 
τέτοια ἀνωµαλία στὰ Βαλκάνια, µὲ τὴν 
Δύναµη  KFOR, ἡ ὁποία ἤδη σταθµεύει στὸ 
Κοσσυφοπέδιο.

- Νοµίζω, πὼς ὁ καλύτερος τρόπος νὰ 
ἀντιµετωπίσω τὸ θέµα αὐτό, ὡς Γενικὸς 
Γραµµατέας τοῦ ΝΑΤΟ, καθὼς καὶ οἱ 
ὑπεύθυνοι λαοὶ τῶν Βαλκανίων, εἶναι 
πρῶτα νὰ σεβασθοῦµε πλήρως τὴν 
ἐργασία τοῦ Mar�i Ahtisaari. Πρόκειται 
γιὰ τὸν Εἰδικὸ Ἀπεσταλµένο. Αὐτός, ἄς 
µοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση, εἶναι ἐκεῖνος 
ποὺ χειρίζεται τὴν ὅλη διαδικασία, ἡ 
ὁποία  ἐ λ π ί ζ ο υ µ ε νὰ ὁδηγήσει στὴν 
διαµόρφωση τοῦ τελικοῦ καθεστῶτος τοῦ 
Κοσσυφοπεδίου. Νοµίζω, λοιπόν, ὅτι ἐµεῖς 
ὀφείλουµε νὰ σεβασθοῦµε τὴν δουλειὰ 
ποὺ κάνει ὁ κ.  Mar�i Ahtisaari, δηλαδὴ τὴν 
δουλειὰ ποὺ κάνουν τὰ Ἡνωµένα Ἔθνη. Καὶ 
νοµίζω, πὼς πρέπει νὰ σεβασθοῦµε καὶ 

τὴν δουλειὰ τῆς Ὁµάδας Ἐπαφῆς, καὶ ἐσεῖς 
γνωρίζετε ποιοὶ εἶναι στὴν Ὁµάδα Ἐπαφῆς. 
Κατὰ διάφορα χρονικὰ διαστήµατα, παίρνω 
καὶ ἐγὼ µέρος στὶς συζητήσεις αὐτές, 
διότι τὸ ΝΑΤΟ ἔχει ἀκόµη  17.000 ἄνδρες 
ἰσχυρὴ παρουσία στὸ Κοσσυφοπέδιο, µὲ τὴν 
Δύναµη τῆς KFΟR. Ἡ γνώµη µου εἶναι, ἂς 
ἀφήσουµε τὸν Mar�i Ahtisaari νὰ κάνει τὴν 
δουλειά του. Παράλληλα - ἀπὸ τὴν στιγµὴ 
ποὺ ἐσεῖς ἀναφέρατε τὴν Ἀλβανία - ἂς 
ἀφήσουµε τὶς χῶρες ποὺ φιλοδοξοῦν νὰ 
γίνουν µέλη τοῦ ΝΑΤΟ νὰ κάνουν καὶ αὐτὲς 
τὴν δουλειά τους καὶ νὰ ἀνταποκριθοῦν 
στὶς ἀναγκαῖες προυποθέσεις, διότι, ὅπως 
εἶπα, δὲν πρόκειται γιὰ µία αὐτόµατη 
διαδικασία. Πρέπει νὰ τὸ ἀξίζουν, γιὰ νὰ 
τὸ καταφέρουν. Πρέπει νὰ ἐπιτευχθεῖ µόνο 
µὲ τὶς µεταρρυθµίσεις. Ἀναφορικὰ τώρα µὲ 
τὸ Κοσσυφοπέδιο, ἂς ἀφήσουµε πρῶτα τὴν 
πολιτικὴ διαδικασία νὰ περατώσει τὴν δική 
της δουλειά, διότι πιστεύω, ὅπως εἶπα καὶ 
πρίν, ὁποιαδήποτε ἀνάµιξη τοῦ ΝΑΤΟ, καὶ 
θὰ τὸ ἐπαναλάβω καὶ πάλι, ὅτι ὁποιαδήποτε 
ἀνάµιξη τοῦ ΝΑΤΟ δὲν νοµίζω ὅτι θὰ 
βοηθοῦσε τὴν διαδικασία. Ἂς ἀφήσουµε, 
πολὺ ἁπλᾶ, τὸν  Mar�i Ahtisaari νὰ κάνει τὴν 
δουλειά του. Καὶ νοµίζω, ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ 
καλύτερος τρόπος, γιὰ νὰ ἀντιµετωπισθεῖ 
τὸ ζήτηµα, γιὰ νὰ προχωρήσει.

- Μία ἀκόµη ἐρώτηση. Ποιὸς εἶναι ὁ λόγος 
ποὺ τὸ ΝΑΤΟ ἄρχισε στρατιωτικὴ ἄσκηση 
στὰ Βαλκάνια, ἡ ὁποία θὰ διαρκέσει µέχρι 
τὶς 5 Μαΐου, σύµφωνα µὲ ἀνακοίνωσή σας, 
µεταφέροντας δυνάµεις ἀπὸ τὴν Γερµανία 
καὶ τὴν Ἰταλία, ἀλλὰ καὶ χρησιµοποιώντας 
ἐπίσης διευκολύνσεις ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα;
- Φυσικά τὸ κάνουµε αὐτὸ µόνο µὲ τὴν 
συγκατάθεση τῶν ἐνδιαφεροµένων Κυβερ-
νήσεων. Εἶναι πολὺ σηµαντικὸ γιὰ τὶς 
φιλόδοξες χῶρες, ποὺ θέλουν νὰ γίνουν 
µέλη τοῦ ΝΑΤΟ - καὶ αὐτὸ ἀναφέρεται στὴν 

Χάρτα τῆς Ἄµυνας - νὰ ἀνταποκριθοῦν 
στοὺς ὅρους τοῦ ΝΑΤΟ. Καὶ ἐσεῖς ὀφείλετε 
νὰ βλέπετε τὶς δραστηριότητες αὐτὲς µέσα 
σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο.

-Ὑπάρχει ὁποιαδήποτε ἄµεση ἀπειλὴ στὰ 
Βαλκάνια, ποὺ κάνετε αὐτὴ τὴν ἄσκηση 
τώρα;
- (Ἐνοχληµένος) Φυσικά, ὄχι! Φυσικὰ δὲν 
ὑπάρχει ἀπειλή. Ἀλλὰ κάθε ἄσκηση δὲν 
ἔχει ὁποιαδήποτε σχέση µὲ ἄµεση ἀπειλή. 
Ὅπως εἶπα καὶ στὴν εἰσαγωγική µου ὁµιλία, 
ὁ κόσµος ἀντιµετωπίζει ἀσύµµετρες 
ἀπειλές: τροµοκρατία, ἀπόκτηση ὅπλων 
µαζικῆς καταστροφῆς, ἀποτυχηµένες 
(failed) χῶρες. Σᾶς παρακαλῶ, µὴν συνδέετε 
τὶς ἀσκήσεις αὐτὲς µὲ ὁποιαδήποτε ἀπειλή, 
γιατί δὲν ὑπάρχει καµµιὰ σχέση.

Τὸ συµπέρασµα ἀπὸ τὰ λεχθέντα: «Ἄλλα 
λόγια ν΄ ἀγαπιόµαστε». Διότι τὸ ΝΑΤΟ 
πρόκειται νὰ βοηθήσει τὴν ἀλβανική 
τροµοκρατία - αὐτοὶ µιλᾶνε περὶ ἀνταρσίας 
- µὲ ἀπαίτηση τῶν Ἀµερικανῶν καὶ τῶν 
Ἄγγλων. Περὶ αὐτοῦ πρόκειται, χωρὶς 
καµµιὰ ἀµφιβολία, ὅπως ἐπισηµαίνουν 
ἀξιόλογοι πολιτικοὶ κύκλοι ἐδῶ στὴν 
Οὐάσιγκτον, ποὺ παρακολούθησαν 
ἀπὸ κοντὰ ὅλες τὶς ἐπαφὲς τοῦ γ.γ. τοῦ 
ΝΑΤΟ, ἰδιαίτερα αὐτὲς στὸ Ἀµερικανικὸ 
Πεντάγωνο, καὶ οἱ ὁποῖες, γιὰ ἄγνωστους 
λόγους, καλύφθηκαν ἀπὸ πλήρη µυστικό-
τητα, ἐφαρµόζοντας ἀπόλυτα αὐτὸ ποὺ 
διακήρυξε ὁ κ. Μπούς, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή 
του: «Τὸ ΝΑΤΟ ἀποτελεῖ τὸν πυλώνα 
τῆς ἀµερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» 
(ΝΑΤΟ is the pilar of the U.S. foreign 
policy)!            

Λάµπρος Παπαντωνίου, 
Οὐάσιγκτον, 24.3.06

-Πολύ συµπαθής αὐτός ὁ κύριος Χέφερ, 
Χέφνερ, πῶς τόν εἴπαµε...
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    Μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίας 
τοῦ καθηγητῆ κ. Χρήστου Γιανναρᾶ 
στή Θράκη, γιά τρεῖς σηµαντικές 
διαλέξεις σέ Ξάνθη, Κοµοτηνή καί 
Ἀλεξανδρούπολη, βρήκαµε χρόνο ὄχι 
µόνο νά ἀπολαύσουµε κατ’ ἰδίαν τόν 
λόγο καί νά χαροῦµε τήν παρουσία του, 
ἀλλά καί νά κάνουµε µιά ἐνδιαφέρουσα 
συζήτηση γιά τήν Παιδεία:   

- Κύριε Γιανναρᾶ, ὡς ἄνθρωπος πού 
ὑπηρετήσατε ἐπί χρόνια τήν Παιδεία, ποιόν 
θεωρεῖτε πρώτιστο στόχο της καί πῶς 
πιστεύετε ὅτι θά µποροῦσε νά ἐπιτευχθεῖ;
- Τηλεγραφικὰ θὰ ἔλεγα ὅτι 
προσωπικὰ στόχο τῆς Παιδείας θὰ 
ἔβλεπα τήν καλλιέργεια τῆς ἑλληνικῆς 
ἰδιαιτερότητας στὸ ποσοστὸ ποὺ 
ἀποτελεῖ ποιότητα ζωῆς σήµερα. Δηλαδὴ 
οὔτε γιὰ λόγους ἱστορικούς, οὔτε γιὰ 
λόγους ἐθνικοὺς, οὔτε γιὰ ὁποιεσδήποτε 
ἄλλες ἰδεολογικὲς σκοπιµότητες. ἀλλὰ 
µόνο στὸ ποσοστὸ ποὺ ἀντιπροσωπεύει 
ἕνα θησαύρισµα ζωῆς ποὺ ἀξίζει νὰ ζήσει 
σήµερα ἕνας ἄνθρωπος καὶ ἑποµένως 
ἀξίζει νὰ παιδαγωγηθεῖ τὸ παιδὶ πρὸς 
αὐτὴν τὴν κατεύθυνση. Αὐτὸ ὡς στόχευση. 
Πρὶν ἀπὸ καθετί ἄλλο, νοµίζω ὅτι σὲ 
πολιτικὸ ἐπίπεδο τὸ πρῶτο καὶ ἀπαραίτητο 
εἶναι νὰ δηµιουργηθεῖ µία ὁµάδα µελέτης 
πολὺ σοβαρὴ καὶ ὅσο γίνεται ἀνιδιοτελής, 
ὄχι ἁπλῶς νὰ εἶναι τῆς κοινῆς ἀποδοχῆς 
τῶν κοµµάτων ἀλλὰ νὰ εἶναι κατὰ 
τεκµήριο ἄνθρωποι ἱκανοί, ἔµπειροι καὶ 
ἀνιδιοτελεῖς. Μιά ὁµάδα πού θὰ καθήσει 
καὶ θὰ ξαναπιάσει τὸ πρόβληµα ἀπὸ τὴν 
ἀρχή. Γιατί ἤδη ἔχουν γίνει καθυστηρήσεις 
ποὺ πιὰ εἶναι ἀνεπίτρεπτες ἀκόµη καὶ σὲ 
πρακτικά, τεχνικὰ ζητήµατα. Ἔχουµε 
κολλήσει σὲ µορφὲς καὶ σχήµατα 
φθαρµένα πλέον τελείως, τὰ ὁποία δὲν 
ἔχουν καµµία ἀποτελεσµατικότητα.
 
- Αὐτὸ ἀκούγεται ἀρκετὰ µακρινὸ ἀπὸ τοὺς 
διακηρυγµένους στόχους τῆς ἐκπαίδευσης 
καί τήν γνωστή ἑλλαδική πρακτική...
- Ναὶ, τὸ καίριο πρόβληµα εἶναι 
ποιὸς θὰ κάνει τὴν ἐπιλογὴ αὐτῶν τῶν 
ἀνθρώπων, µὲ ποιὰ κριτήρια θὰ γίνει ἡ 
ἐπιτροπή. Ἔφτιαξε ἡ κυβέρνηση τῆς ΝΔ 
µία ἐπιτροπὴ 8 σοφῶν, ὑποτίθεται. Εἴδαµε 
ποιὰ ὀνόµατα ἐπιλέχθηκαν, ποιὲς φθαρµέ-
νες ἀπόψεις ἐξετέθησαν καὶ πάλι, ἐκεῖ 
εἶναι τὸ πιὸ κρίσιµο καὶ δύσκολο σηµεῖο. 
 
- Νοµίζετε ὅτι ὁ στόχος ποὺ διατυπώσατε 
εἶναι ρεαλιστικὸς στὶς σηµερινὲς συνθῆκες; 
Ὑπάρχουν τὰ ἀπαραίτητα µέσα;
- Γί΄ αὐτὸ λέω ὅτι χρειάζεται µία 
ἐπιτελικὴ µεθόδευση. Ἂς ποῦµε, δὲν νοµίζω 
ὅτι θὰ διαφωνήσει κανεὶς, ὅτι ἀκριβῶς στὶς 
σηµερινὲς συνθῆκες τὰ πρωταρχικὰ ποὺ 
πρέπει νὰ ἐπιδιωχθοῦν εἶναι ἡ ἐκπαίδευση 
τῶν παιδιῶν σὲ γλώσσα καὶ σὲ κριτικὴ 
σκέψη. Αὐτὸ σὰν σύνθηµα περνάει, τὸ 
καταλαβαίνουµε ὅλοι, τὸ θέλουµε ὅλοι. 
Τὸ πρόβληµα εἶναι πὼς θὰ γίνει αὐτό… 
Πὼς θὰ περιοριστεῖ αὐτὸς ὁ πελώριος 
ὄγκος πληροφοριῶν ποὺ παρέχεται 
στὴν ἐκπαίδευση, κάθε ἐκπαιδευτικὴ 
µεταρρύθµιση προσθέτει καὶ ἕνα ποσὸ 
πληροφοριῶν γιὰ νὰ «ἐκσυγχρονιστεῖ ἡ 
διδακτέα ὕλη», κι ἔτσι ἔχουµε φτάσει σὲ 
µία ὑδρωπικία, σὲ ἕναν πελώριο ὄγκο ποὺ 
εἶναι ἄχρηστος, γιατί τὸ παιδὶ σήµερα ἔχει 
µεγάλη ἄνεση νὰ βρεῖ τὴν πληροφορία 
ἂν θέλει µέσα ἀπὸ τὸ κοµπιοῦτερ, τὸ 
πρόβληµα εἶναι νὰ ἐκπαιδευτεῖ πῶς 
θὰ κρίνει τὴν πληροφορία, πῶς θὰ τὴν 
συντάξει, κατατάξει καὶ ἀξιοποιήσει. Κι 
αὐτὸ δὲν µπορεῖ νὰ γίνει, νοµίζω, παρὰ 
µὲ µιάν ἄλλου τύπου διδασκαλία τῆς 
γλώσσας, µὲ ἄλλου τύπου διδασκαλία 
τῶν µαθηµατικῶν. Καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸν 
τρόπο τῆς διδασκαλίας ἐκείνης τῆς ὕλης 
ἀπὸ κάθε µάθηµα ποὺ θὰ ἐπιτρέπει  στὸ 
παιδὶ νὰ πατάει σ’ αὐτὴν καὶ νὰ µπορέσει, 
ὅταν θελήσει, νὰ πάει πιὸ πέρα. Σὲ ἕνα 
δεύτερο ἐπίπεδο νοµίζω ὅτι πρέπει νὰ 
ἀντιµετωπισθοῦν κάποιες παράµετροι, 
ὅπως τὸ πῶς θὰ ἀποτοξινωθεῖ τὸ σχολειὸ 
ἀπὸ τὸν συνδικαλισµό, τὸ πῶς θὰ 
ξαναλειτουργήσει ἡ σχολικὴ κοινότητα. 
Προσωπικὰ θεωρῶ θεµελιῶδες ζήτηµα 
δηµοκρατίας στὰ σχολεῖα τὴν ὁµοιόµορφη 
ἐνδυµασία – ὄχι τὴ στολή.  Τὴν ἐξάλειψη 
τῶν ταξικῶν διαφορῶν µέσα στὸ σχολεῖο. 

Ἴσως – εἶναι θέµα τῶν παιδαγωγῶν νὰ 
τὸ κρίνουν, ἐγὼ τὸ λέω µόνον ἐνδεικτικὰ 
– ὁ τρόπος τῆς γυµναστικῆς. Νοµίζω εἶναι 
ἐνδεικτικὸ ἐκεῖνο ποὺ παλιὰ ὑπῆρχε κι 
ἀργότερα χλευάστηκε καὶ ἀπορρίφθηκε: 
οἱ ὁµοιόµορφες, συντονισµένες ἀσκήσεις, 
Νοµίζω ὅτι αὐτὸς εἶναι ἕνας ἔµπρακτος, 
ἀσυνείδητος τρόπος αἴσθησης σωµατικῆς 
µετοχῆς σὲ ἕνα κοινὸ ἔργο. Ἡ ἀξιοθρήνητη 
εἰκόνα τῶν παιδιῶν στὶς παρελάσεις, ὅπου 

δὲν µποροῦν νὰ βαδίσουν µαζί, δὲν εἶναι 
µία λεπτοµέρεια, εἶναι ἡ ἀπουσία µίας 
αἴσθησης µετοχῆς.

-  Μὲ δεδοµένη τὴν κατάσταση τῆς 
ὅλης κοινωνίας, µπορεῖ, πιστεύετε, νὰ 
ἀναγεννηθεῖ ἡ Παιδεία ;
- Δὲν µπορῶ νὰ προβλέψω πῶς 
µπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὸ ἕνα τέτοιο 
ἐγχείρηµα, ἐκεῖνο ποὺ µπορῶ νὰ πῶ, εἶναι 
ὅτι µία τέτοια ἀπόπειρα ριζοσπαστικῆς 
ἐκπαιδευτικῆς µεταρρύθµισης ἀποτελεῖ 
τὴν κατ’ ἐξοχὴν πολιτικὴ πρόκληση 
σήµερα, ἑποµένως καὶ τὸ πεδίο στὸ ὁποῖο 
µπορεῖ νὰ φανεῖ ἕνα πολιτικὸ ταλέντο. Ποῦ 
ἀλλοῦ µπορεῖ νὰ φανεῖ; Στὴν Οἰκονοµία 
ὅπου ὅλα εἶναι προκαθορισµένα; Ἀκόµα 
καὶ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, θὰ ἔλεγα. 
Ἡ Παιδεία εἶναι ἕνας χῶρος ὅπου µπορεῖ 
νὰ φανεῖ τὸ ἰδιαίτερο. Καὶ τὸ ἰδιαίτερο δὲν 
εἶναι νὰ ἔχει ἰδέες καὶ ἐµπνεύσεις, εἶναι 
ὁ τρόπος ἐπιτελικῆς δουλειᾶς, γιατί εἶναι 
πάρα πολλὰ τά προβλήµατα. Θ’ ἀρχίσεις 
ἀπὸ τὶς Παιδαγωγικὲς Σχολὲς ποὺ χρόνια 
τώρα βρίσκονται σὲ διάλυση; Ἀκούγεται 
ἀφοριστικὸ ἀλλὰ ὅποιος ἔχει µίαν ἐπαφὴ 
µὲ αὐτὲς τὶς σχολὲς καταλαβαίνει ὅτι 
µιλῶ πάρα πολὺ συγκεκριµένα. Θ’ 
ἀρχίσεις λοιπὸν ἀπὸ κεῖ, θ’ ἀρχίσεις ἀπὸ 
τὸ ὑπάρχον ἐκπαιδευτικὸ προσωπικό, τὴν 
ἀξιολόγηση καὶ τὸν ἔλεγχό του; Μὲ τὴν 
ἐπιστροφὴ σὲ κάποιο εἶδος ἐπιθεώρησης 
– ἡ ὁποία σὲ καµµία περίπτωση δὲν 
πρέπει νὰ ἔχει σχέση µὲ τὸν θεσµὸ τῶν 

ἐπιθεωρητῶν τοῦ παρελθόντος – ἀλλὰ 
εἶναι συνάρτηση ἀναγκαία ὁ ἔλεγχος στὸ 
ἔργο τῆς Παιδείας. Δὲν µπορεῖ νὰ ὑπάρχει 
ἐκπαιδευτικὸ ἔργο ποὺ νὰ µὴν ἐλέγχεται 
καὶ νὰ µὴν ἀξιολογεῖται! Αὐτὰ εἶναι 
τὰ κατ’ ἐξοχὴν ἐπιτελικὰ προβλήµατα 
ποὺ θέλουν ἰδιοφυΐα καὶ πάρα πολλὴ 
συστηµατικὴ µελέτη καὶ σκέψη γιὰ τὸ ἀπὸ 
ποῦ θὰ ἀρχίσει κανείς. 
 
- Πολὺς λόγος γίνεται σήµερα γιὰ τὰ 
ἰδιωτικὰ Πανεπιστήµια…
- Γιὰ µένα τὰ ἰδιωτικὰ Πανεπιστή-
µια, ἂν δὲν εἶναι ἐπιβεβληµένα, ποὺ 
µοιάζουν νὰ εἶναι δυστυχῶς, θὰ ἄξιζε νὰ 
προκαλέσουν ἕναν εὐρύτερο κοινωνικὸ 
προβληµατισµό. Δηλαδὴ νὰ τεθεῖ τὸ 
ἐρώτηµα «γιατί ὁ συνταγµατικὸς νοµοθέτης, 
ὄχι µόνο στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες 
εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἐπέλεξε νὰ µπεῖ στὸ 
Σύνταγµα ὅτι τὴν εὐθύνη τῆς Ἀνωτάτης 
Παιδείας τὴν ἔχει τὸ κράτος;» Γιατί; Μία 
ἀπάντηση ποὺ ὑποθέτω, ἴσως νὰ µὴν εἶναι 
σωστή, ἀλλὰ νοµίζω ὅτι ἐκφράζει τὴν 
θέληση µιᾶς κοινωνίας νὰ ἐκπαιδεύει ἡ 
ἴδια καὶ µὲ εὐθύνη της τὰ στελέχη της καὶ 
νὰ µὴν ἀναθέτει τὴν ἐκπαίδευσή τους στὸν 
ἰδιωτικὸ παράγοντα ποὺ ἐπηρρεάζεται 
ὁπωσδήποτε ἀπὸ τὸ κέρδος. Λέµε γιά 
ἰδιωτικὰ πανεπιστήµια… Στὴν Ἀθήνα 
ὑπάρχει ἕνα, µεταπτυχιακῶν σπουδῶν, 
καὶ τὸ ἔχει ἱδρύσει ὁ ΣΕΒ καὶ µετεκπαιδεύει 
ἀνθρώπους στὴν Διοίκηση Ἐπιχειρήσεων 
καὶ ἄλλα συναφῆ. Εἶναι ἀγγλόφωνο 
βέβαια, δὲν εἶναι τυχαῖο… Καὶ δὲν εἶναι 
τυχαῖο ὅτι καὶ τὰ δυὸ ἰδιωτικὰ τῆς 
Κύπρου ἀγγλόφωνα εἶναι. Εἶναι φυσικό, 
ὅταν τὸ ἴδιο τὸ πανεπιστήµιο σκοπεύει κατ’ 
ἀρχὴν στὴν χρησιµοθηρία, περισσότερο 
ἀπὸ τὸ δηµόσιο, γιατί νὰ µὴν εἶναι στὴ 
γλῶσσα ποὺ εἶναι ἡ κατ΄ ἐξοχὴν χρήσιµη, 
εἰδικὰ στὸν χῶρο τῶν ἐπιχειρήσεων; Ἀλλὰ 
ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα γεννῶνται µεγάλα 
ἐρωτήµατα. Ἐδῶ τὸ κράτος δὲν ἔχει τὴν 
δυνατότητα νὰ ἐλέγξει στοιχειωδῶς 
τὴν Μέση καὶ τὴν στοιχειώδη ἰδιωτικὴ 
ἐκπαίδευση - ἄλλωστε σὲ κανέναν τοµέα 
τοῦ κοινωνικοῦ βίου δὲν ἔχει ἐλεγκτικοὺς 
µηχανισµοὺς γόνιµους καὶ ἀποδοτικούς 
- γιατί θὰ ἔχει εἰδικὰ στὰ πανεπιστήµια; 
Ἐὰν βέβαια ἀφεθοῦµε στὴν θεωρία ὅτι 
τὸν ἔλεγχο θὰ τὸν ἀσκεῖ ἡ ἀγορά, τότε πιὰ 
εἶναι θέµα κοσµοθεωρητικῆς ἐπιλογῆς, 
πᾶµε ἀλλοῦ.  
- Ὅσον ἀφορᾶ τὴν εἰσαγωγὴ στὰ ΑΕΙ;
- Μοιάζει νὰ ἔχει ὡριµάσει ἡ 
ἀπαίτηση νὰ ἀποσυνδεθεῖ ἡ ἐγκύκλια 
παιδεία ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ στὰ Πανεπι- 
στήµια. Ἂν διακρίνω καλά, αὐτὸ πιὰ 
εἶναι κοινὴ ἀπαίτηση: Νὰ µπορέσει νὰ 
ξαναλειτουργήσει ἡ ἐγκύκλια παιδεία 
αὐτόνοµη καὶ ὡς αὐτοσκοπός. Ἀπὸ κεῖ 
καὶ πέρα τὰ Πανεπιστήµια νὰ ἔχουν τὸ 
καθένα τὴν δική του µέθοδο καὶ δυνατότητα 
γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν φοιτητῶν καὶ τοῦ 
ἀριθµοῦ ποὺ µπορεῖ νὰ ἱκανοποιήσει µὲ τὶς 
διαδικασίες ποὺ θὰ ἐπιλέξει κάθε Σχολή.

- Νοµίζω ὅτι ἡ ἐπιχειρηµατολογία ὑπέρ 
τῶν ἰδιωτικῶν ΑΕΙ βασίζεται στὴν χαµηλὴ 
ἐκτίµηση ποὺ ἔχουµε γιὰ τὰ δηµόσια, γιὰ 
τοὺς διδάσκοντες καὶ τὰ ἱδρύµατα, τὸν 
τρόπο λειτουργίας τους, τὴν κατάχρηση 
τοῦ ἀσύλου… 
- Νοµίζω ὅτι αὐτὴ εἶναι µία πολὺ 
ρεαλιστικὴ πιστοποίηση. Αὐτὸς ὁ νόµος 
πλαίσιο ποὺ ἔγινε τὸ 1982 καὶ ἄλλαξε 
ὄντως ριζικὰ τὴν λειτουργία τῶν ΑΕΙ, 
εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἦταν ἀποτέλεσµα 
µιᾶς ἀνάγκης, προέκυψε δηλαδὴ µέσα 
ἀπὸ τὴν ἀνάγκη ἀνανέωσης τοῦ πρώην 
τρόπου λειτουργίας τους. Ἀλλὰ φοβοῦµαι 
ὅτι ἐνῷ ἔγινε ὡς «πλαίσιο», δηλαδὴ ὡς 
ἕνας τρόπος λειτουργίας ὑποκείµενος σὲ 
διαρκεῖς βελτιώσεις µέσα ἀπὸ τὴν πείρα 
καὶ τὶς δοκιµασίες, σχεδὸν παγιώθηκε 
καὶ δὲν ἀφέθηκε µὲ µίαν εὐλυγισία 
σὲ προσαρµογὲς ἀπαραίτητες. Τὸ 
δεύτερο καὶ κυριότερο εἶναι ὅτι αὐτὸς 
ὁ νόµος, ὁµολογηµένα ἀργότερα ἀπὸ 
τοὺς συντάκτες του, ἔγινε µὲ στόχους 
καθαρὰ συνδικαλιστικούς. Καὶ τὸ µεγάλο 
σκάνδαλο ποὺ ἀλλοίωσε καὶ τὸν τρόπο 
λειτουργίας τῶν Πανεπιστηµίων στὴν 
Ἑλλάδα εἶναι ὅτι εἰσήγαγε διευκολύνσεις 
στὴν εἴσοδο - ἐξέλιξη τῶν διδασκόντων, 
ὅσο καὶ στὴν ἐξέλιξη τῶν φοιτητῶν, 
οἱ ὁποῖες ὑποβάθµισαν τὰ ἑλληνικὰ 
Πανεπιστήµια µὲ τρόπο κυριολεκτικὰ 
δραµατικό. Νὰ µὴν ἀρχίσω καὶ λέω 
παραδείγµατα, εἶναι γνωστὸ τὸ πόσο 
ἔχει πέσει τὸ ἐπίπεδο τῆς στοιχειώδους 
κατάρτισης ἀνθρώπων ποὺ διδάσκουν 
σήµερα µὲ τίτλους ἀκαδηµαϊκοὺς στὰ 
ἑλληνικὰ Πανεπιστήµια. Ἕνα τρίτο 
στοιχεῖο γιὰ τὸν νόµο αὐτὸν: Ἄφησε 
ἄθικτα κάποια νευραλγικὰ στοιχεῖα τῆς 
πανεπιστηµιακῆς λειτουργίας, ὅπως εἶναι 
αὐτὸς ὁ ἀναχρονισµὸς τῆς διαδικασίας 
«παραδόσεις – ἐξετάσεις». Τὸ παιδὶ µπαίνει 
στὸ Πανεπιστήµιο καὶ δὲν εἰσάγεται σὲ 
ἕναν τρόπο δουλειᾶς, δὲν εἰσάγεται σὲ 
ἕναν τρόπο προσέγγισης τοῦ ἐρευνητικοῦ 
ἔργου. Παρακολουθεῖ παραδόσεις – ἂν 
θέλει – καὶ στὸ τέλος διαβάζει ἕναν προκα-
θορισµένο ἀριθµὸ σελίδων καὶ πάει νὰ 
δώσει ἐξετάσεις. Ἑποµένως θὰ πρέπει νὰ 
προσθέσω ἕνα ἀκόµη στοιχεῖο, αὐτὸ τὸ 
ἐπίσης ἐξοργιστικό, τὸ ἕνα καὶ ὑποχρεωτικὸ 
σύγγραµµα. Ἀντὶ νὰ ἐντάσσεται τὸ παιδὶ 
σὲ µία ὁµάδα ἐργασίας, µὲ ὑπεύθυνο 
καθηγητή, ὅπου θὰ ἐργάζεται µὲ βιβλιο-
γραφία, µὲ ἐξεταστικὲς ὑποχρεώσεις σὲ 
ἑβδοµαδιαία ἢ µηνιαία βάση (κι ὄχι 2-3 
φορὲς τὸν χρόνο) καὶ νά µπαίνει σὲ ἕναν 
ρυθµὸ σπουδῆς, ὁ νόµος ἄφησε τελείως σὲ 
ἀναχρονιστικὸ πεδίο τὴν λειτουργία τῶν 
πανεπιστηµίων, δίνοντας ἔµφαση στὸ ἂν 
οἱ φοιτητὲς θὰ µετέχουν στὶς πρυτανικὲς 
ἐκλογές, στὶς συνελεύσεις τῶν Τµηµάτων, 
κτλ, δηλαδὴ σὲ ἐξουσίες, σὲ ἕνα παιχνίδι 
συνδικαλιστικῶν ἐξουσιῶν.

- Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΚΙ 

ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ
(Ο λόγος στον Γενικό Ειρηνευτικό 

Διαπραγματευτή:)

διετές μνημόσυνο του εκτρώματος Ανάν…

Τα ’χω βγάλει όλα πάνω στην τράπεζα
Οι συνταγές μου είναι πρωτότυπα 
γαστρίμαργες
εδώδιμες κι αποικιοκρατικές
Έχω συνδυάσει τ’ αλμυρά με τ’ ανάλατα
τ’ άπαχα με τα λιπαρά
τα ξινά και τα ξιδάτα με τα γλυκά
σ’ έναν ασυμβίβαστο συμβιβασμό που 
συνδυαστικά εντυπωσιάζει
όμως αμφιβάλλω αν τρώγεται.
Οι καλεσμένοι μου κοιτούν μ’ απέχθεια
τα σερβιρισμένα στην τράπεζα συνομιλιών 
Σχέδια
κι αποφεύγουν να εκφέρουν άποψη γι’ αυτά
Μόνο ένα χαρτί μού πάσαραν μετά από 
πιέσεις
που γράφει «Το Σχέδιο είναι άθλιο».
Τώρα, «άρτιο»  ήθελαν να πουν, «άθλιο», θα 
σας γελάσω,
μας χτύπησε ο τυπογραφικός δαίμων.

Πάντως τα μούτρα τους ήταν ξινισμένα, θα 
’φταιγαν τα ξινά,
και γκρίνιαζαν σιωπηρά για μη βιώσιμες 
καούρες
και για ιστορική εκδίκηση, το πιάτο που πάντα 
τρώγεται κρύο.
Προσωπικά, βέβαια, τους εξήγησα ότι
ένα Σχέδιο δεν χαρακτηρίζεται βιώσιμο 
απ’ το αν εξυπηρετεί τους διάδικους αλλά
απ’ το αν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των 
Μεγάλων.
Ωστόσο δεν λένε να το καταλάβουν.
Παραδέρνω κι εγώ σε αδιέξοδο. Κι επειδή 
ξέρω πως 
βρισκόμαστε στην εποχή της εξειδίκευσης
τους πρότεινα σαν τελική λύση να 
μετονομαστώ
από «Γενικός»  σε «Ειδικό»  Ειρηνευτικό 
Διαπραγματευτή
(χωρίς, φυσικά, άλλες ουσιώδεις αλλαγές στα 
Σχέδια).
Πρέπει να ρωτήσουν το λαό τους, 
αντιπρότειναν, (Τόλμησαν!)
να θέσουν το ερώτημα σε δημοψήφισμα:
Είναι βιώσιμο το Σχέδιο;  Ναι.
Είναι βιώσιμο το Σχέδιο;  Όχι.
Είναι βιώσιμο το Σχέδιο;  Ίσως!
Ίσως;  Σαφώς: κατηγορηματικά (και άνισα) 
Ίσως.

Γιάννης Στρούμπας

Συνέντευξη µέ τόν καθηγητή Χρῆστο Γιανναρᾶ:
Παιδεία κολληµένη σέ σχήµατα φθαρµένα...

Ì  ðéíåëéÝò
§

Ὁ Êáñáãêéüæçò ìáóêáñåõüìåíïò 
îåìáóêáñåýåé. Åἶíáé óïâáñü èÝáôñï 

§
Ἄíôå âãῆôå ἀðü ôÞí ôçëåüñáóç

- ἀðü ôü óðßôé ἤèåëá íÜ ðῶ!

§
ÌéÜ ἐëßôóá ἐêåῖ óôÜ âõæéÜ

åἶ÷å êÜíåé ôÞ æçìéÜ! (ἄó÷åôï)

§
- Ὁ Ἅäçò ἔ÷åé äýóêïëç åἴóïäï.

- Êáß ôü óïõðåñìÜñêåô äýóêïëç ἔîïäï.
- Íáß, ἀëëÜ ὁ Ἅäçò åἶíáé ðéü åἰëéêñéíÞò

äÝí óïῦ ὑðüó÷åôáé ôüí ÐáñÜäåéóï!

§
Ἡ öéëïóïößá ἀñ÷ßæåé ἀðü ôü ñῆìá 

äéáêñßíù. Ἀðü ôü êáôáðßíù ἀñ÷ßæïõí 
ἄëëá... 

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ  Íôïõ 
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò 

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí



Ἱπτάµενα ραντάρ, χάριν τῆς... εἰρήνης  
Στὰ πλαίσια τοῦ προγράµµατος «Γεράκι 
Εἰρήνης» παραδόθηκε ἀπὸ τὴν ἑταιρία 
Boing στὴν ΤΑΙ τὸ πρῶτο ἀεροπλάνο 
Ἔγκαιρης Προειδοποίησης καὶ Ἐλέγχου 
(Awacs). Ἀναφερόµενος στὴν παράδοσή του 
ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ προγράµµατος Awacs  
Πάτρικ Γκὶλ εἶπε πὼς γιὰ νὰ διαφυλάξει ἕνα 
µεγάλο ἔθνος τὴν εἰρήνη, σηµεῖο καµπῆς 
ἀποτελεῖ ἡ µεταφορὰ τεχνολογίας. Καί 
πρόσθεσε: «πρόθεσή µας εἶναι ἡ συνεργασία µὲ 
τὶς Τουρκικὲς Ἔνοπλες ∆υνάµεις γιὰ τὰ ἑπόµενα 
30-50 χρόνια». Στὰ πλαίσια τῆς συµφωνίας 
τοῦ ὑπουργείου Ἄµυνας καὶ τῆς Boing, ποὺ 
ὑπογράφηκε στὶς 4-6-2003, ἡ Τουρκία θὰ 
παραλάβει 4 Boing 737-700 (µὲ option γιά 
ἄλλα 2). Στὸ πρόγραµµα µετατροπῆς τῶν 2 
ἀεροσκαφῶν ἀπὸ τὰ 4 θὰ πάρουν µέρος 35 
µηχανικοὶ καὶ τεχνικοί τῆς ΤΑΙ, ἐνῷ σὲ περίοδο 
10 ἐτῶν θὰ γίνουν ἀπὸ τὴν Τουρκία ἐξαγωγὲς 
ἀξίας 740 ἑκ $.          (14-3, ἐφ. Χουριέτ)

Ἔ, τό θράσσος σας δέν ἔχει ὅρια!
Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Χιλµὶ 
Ὀζκιὸκ, µετά τὴν ἀναφορὰ ποὺ ἔγινε στὰ 
πλαίσια τῆς δικογραφίας γιὰ τὰ γεγονότα 
τοῦ Σέµντινλι στὸ ὄνοµα τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ 
Στρατοῦ Μπουγιουκανὶτ, συναντήθηκε µὲ 
τὸν πρωθυπουργὸ Ἐρντογάν καὶ τοῦ ἔδωσε 
τὸ µήνυµα πὼς «τὸ ποτήρι ξεχείλισε». Ἀνα-
φέρθηκε πὼς εἶπε «Ἂν ἀναγκαστοῦµε νὰ ὑπε-
ρασπισθοῦµε τοὺς ἑαυτοὺς µας, τότε ἡ οἰκονο-
µία, ἡ πορεία πρὸς τὴν Ε.Ε. καὶ ὅλοι γενικά θὰ 
ζηµιωθοῦνε. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποτελεῖ προσπά-
θεια ὑποβιβασµοῦ τῶν Τουρκικῶν Ἐνόπλων 
∆υνάµεων στὰ µάτια τοῦ λαοῦ. Ἀποτελεῖ κα-
θῆκον σας νὰ στηρίζετε καὶ νὰ ὑπερασπίζεστε 
τὶς Ἔνοπλες ∆υνάµεις. Ἐµεῖς πάντως ἀπὸ τὸν 
πλέον ὑψηλόβαθµο µέχρι τὸν κατώτερο, στη-
ρίζουµε πλήρως τὸν στρατηγὸ». 

(15-3, ἐφ. Μιλλιέτ)
     
Ὅλο καί εὐρωπαϊκότερα µέτρα...
Στὰ πλαίσια τῶν µέτρων ἀντιµετώπισης 
τῆς προσπάθειας τοῦ ΡΚΚ νὰ µετατραπεῖ  ἡ 
γιορτὴ τοῦ Νεβρὸζ σὲ ἡµέρα διαδηλώσεων, 
συζητήθηκαν στὸ Ἀνώτατο Ἀντιτροµοκρατικὸ 
Συµβούλιο οἱ ἀλλαγὲς στὸν ἀντιτροµοκρατικὸ 
νόµο. Μὲ τὴν τροπολογία αὐξάνονται οἱ ποινὲς 
ποὺ ἐπιβάλλονται σὲ µέλη τροµοκραικῶν 
ὀργανώσεων, προστίθεται ἡ φυλάκιση ὡς ποινὴ 
γιὰ κάποια ἀδικήµατα, τίθεται περιορισµὸς στὶς 
συναντήσεις µέ τοὺς δικηγόρους καὶ δίνεται 
«ἄδεια περιορισµένης χρήσης τῶν ὅπλων». 
Στὸ σχετικὸ ἄρθρο ἀναφέρεται πὼς «ἄν στὴν 
διάρκεια ἐπιχειρήσεων κατά τροµοκρατικῶν 
ὀργανώσεων παρουσιαστεῖ ἀνυπακοὴ στὴν 
ἐντολὴ ¨παραδώσου¨, τὰ ἁρµόδια ὄργανα 
ἔχουν τὸ δικαίωµα - µετρηµένα ἀλλὰ χωρὶς 
νὰ διστάσουν - νὰ πυροβολήσουν τὸν στόχο». 
Ἐπίσης προβλέπεται φυλάκιση γιὰ αὐτοὺς 
οἱ ὁποῖοι στὴν διάρκεια διαδηλώσεων ἔχουν 
καλυµµένα τὰ πρόσωπά τους. Αὐξάνονται 
τὰ ὅρια ποινῶν φυλάκισης γιὰ τὰ σχετικὰ 
µέ τὴν τροµοκρατία ἀδικήµατα. Σὲ αὐτοὺς 
ποὺ τυπώνουν ἢ διαδίδουν ἀνακοινώσεις 
τροµοκρατικῶν ὀργανώσεων προβλέπεται 
ποινὴ φυλάκισης µέχρι 3 χρόνια (ἦταν 1). 
Ὅσοι ἱδρύουν ὀργάνωση µὲ σκοπὸ τὴν 
τέλεση ἀδικηµάτων τιµωροῦνται µὲ 10 χρόνια 
φυλάκιση (ἦταν 5).            (16-3, ἐφ. Χουριέτ)

Ἄκου, ἡ ξετσίπωτη!
Στὴν Σαρκίσλα τῆς Σεβάστειας, ὁ Μουσταφὰ 
Καρακοὺς ξυλοκόπησε τὴν 36χρονη νύφη 
του, διότι στὸ δρόµο ποὺ περπατοῦσαν αὐτή 
προηγεῖτο. Ὁ Μουσταφὰ συνελήφθη, ἐνῶ 
ἡ Φατµὰ νοσηλεύεται στὸ νοσοκοµεῖο καὶ 
κινδυνεύει νὰ χάσει τὴν ὅρασή της. Μητέρα 
δυὸ παιδιῶν ἡ Φατµά, γυρνώντας στὸ σπίτι 
δὲν πρόσεξε τὸν πεθερό της ποὺ ἐρχόταν 
ἀπὸ πίσω. Ὀργισµένος τότε αὐτὸς µπῆκε 
µέσα στὸ δωµάτιο καὶ ἀφοῦ τῆς εἶπε «Γιατί 
περπατοῦσες µπροστά µου, δὲν ξέρεις ὅτι εἶναι 
ντροπὴ;» ἄρχισε νὰ τὴν δέρνει µὲ τὸ ξύλο 
ποὺ κρατοῦσε. Στὴν Ἀστυνοµία ἡ παθούσα 
κατέθεσε: «Συνεχῶς ψάχνει µία ἀφορµὴ γιὰ 
νὰ µὲ δείρει, τώρα λέει δῆθεν ὅτι περπάτησα 
µπροστὰ του».                    (18-3, ἐφ. Μιλλιέτ)

Μ.Κ.   kyneg@otenet.gr

Εἶδα τήν κηδεία τοῦ Μιλόσεβιτς, εἶδα τή 
στάση κυβερνήσεων καί ΜΜΕ, ἦταν καί 
ἡ 7η ἐπέτειος τῆς ἔναρξης τῶν νατοϊκῶν 
βοµβαρδισµῶν, ἔ, ἔσκασα!  

Πῆρα λοιπόν νά γράψω κάτι σχετικό, µά 
σταµάτησα: ὥς τήν 3η ἀράδα εἶχα 79 φορές 
τό ρῆµα «γαµῶ»

«Περάσαµε καί χειρότερα, ἀλλά τέτοιον 
ἐγκληµατία σάν τήν ἀµερικανική Κατοχή 
δέν ξανάδα. Ἀπορῶ πῶς κάποιοι συνεργά-
ζονται µαζί της κατά τῆς χώρας τους»

Ὄχι, δέν τά λέει ὁ Σαντάµ. Ἡ ἡγουµένη 
Μαρία τῶν δοµινικανῶν µοναχῶν στή 
Μοσούλη τά λέει, φωνάζοντας ὅτι τήν και-
νοφανή, ἐµφύλια βία πυροδοτοῦν οἱ ΗΠΑ

Ὁ Ζαουάχρι ζοῦσε στήν Καλιφόρνια τό 
1998-99, κατά πληροφοριοδότη τοῦ FBI. Ἄρα 
τά περί Λάγκλεη, Βιρτζίνια διαψεύδονται...

Οἱ καθηγητές Στέφεν Γουώλτ (Χάρβαρντ) 
καί Τζών Μηρσχάιµερ (Σικάγο) δηµοσίευ-
σαν τή µελέτη τους «Τό ἰσραηλινό λόµπυ 
καί ἡ ἐξωτερική πολιτική τῶν ΗΠΑ». Με-
γάλη δουλειά, µεγάλο καί τό... τόλµηµα 

«Μαγειρεµένες» οἱ ἐκλογές στή Λευκο-
ρωσία, ὅπου ὁ Λουκασένκο πῆρε 82,5%. Τί, 
δέν τό πιστεύετε; Ρωτῆστε καί τόν Μπούς!

Ἐκλογές στό Ἰσραήλ. Ποιός θά ἐκτελεῖ στό 
ἑξῆς τούς Παλαιστίνιους; Ποιός θά ἀθωώ-
νει φονιάδες παιδιῶν; Ποιός θά ληστεύει 
ἀνυπεράσπιστους ἀγρότες; Αὔριο θά δοῦµε

Ἀντιδροῦν οἱ Λετονοί στό εὐρώ, γιατί 
θέλουν νά τό γράφουν στή γλῶσσα τους 
(ὡς eiro). Μήν ἀνησυχεῖτε παιδιά, ὅλα 
τοῦτα θά τά ξεχάσετε µόλις σᾶς πλακώσει 
καί σᾶς ἡ εὐρωακρίβεια (ἤ eiroακρίβεια) 

Κι ὁ Σιράκ ἀποχώρησε ἀπό ἐκδήλωση δια-
µαρτυρόµενος γιά τή χρήση τῆς ἀγγλικῆς 
γλώσσας ἀπό Γάλλο ὁµιλητή. Φανταστεῖτε 
(λέµε, τώρα) τέτοιο σκηνικό στά καθ’ ἡµᾶς. 

Θά τοῦ κρέµαγαν κουδούνια!

Μαῦρα τά γραµµένα τοῦ εἰσαγγελέα Φερ-
χάτ Σαρίκαγια, πού τἄβαλε µέ τόν τουρκι-
κό Στρατό. Ἐπενέβη τό ὑπουργεῖο κι ἀνακά-
λυψαν (µοιραῖα;) «παραπτώµατά του»...  

12 χρόνια ἀπό τή δολοφονία τοῦ Κύπριου 
ἥρωα Θεόφιλου Γεωργιάδη. Στά 37 του εἶχε 
ἤδη προλάβει νά πετύχει τόσα καί νά ὑπο-
στασιάσει τήν ἑλληνοκουρδική συµµαχία

Turkish Fashion Break στήν Ἀθήνα! Ὤ, ρέ 
µάνα µου, «ἐπώνυµα ροῦχα Τουρκίας», 
λέει, γουάου! Δηλαδή σακάκια Abdulrahim, 
γραβάτες Bozkurt, γόβες Gulbahar; Χλίδα! 

Κι ἄν ἀκόµη τά βρεῖτε κακόγουστα καί 
ποιότητας ξεφτίλα, πάλι νά τά πάρετε. Σκε-
φτεῖτε πόσο πλήττεται ἔτσι ὁ ἐθνοκεντρι-
σµός στήν ἔνδυση καί συµβάλετε στήν 
ἑδραίωση τῆς Δηµοκρατίας.

Ἀκοῦς τίς δηλώσεις τῶν πολιτικῶν µας στίς 
ἐθνικές ἐπετείους καί ἀναρωτιέσαι: Μά 
εἶναι δυνατόν νά βλέπουν στά µοῦτρα τους 
τούς συνεχιστές τοῦ Μακρυγιάννη καί τοῦ 
Καραϊσκάκη; Μᾶς δουλεύουν;

Ἄ, νά ἐγκωµίαζαν τόν Μαυροκορδᾶτο, 
τούς κοτζαµπάσηδες, τόν Πήλιο Γούση, τόν 
Μαχµούτ Β΄, µάλιστα, θά τό καταλάβαινα

Νέο κυβερνητικό γιουρούσι κατά τῶν τρα-
πεζοϋπαλλήλων, καθώς τά ἀσφαλιστικά 
ταµεῖα τους εἶναι, λέει, µή βιώσιµα! Καί 
ποιός φταίει ρέ γι’ αὐτό; Λίγη τσίπα!

Ἀποχαύνωση, τζόγος, διαπλοκή... Ὅ,τι ἀρ- 
ρώστεια µᾶς κόλλησε ὁ σηµιτισµός, τή συνε-
χίζει ἀπαρέκλιτα ὁ νεοκαραµανλισµός. Βρῆ-
κε ὁ τυφλός κατήφορο, κυλᾶ καί κατεβαίνει

«Μουσεῖο Ἑλληνικῆς Γλώσσας», προτείνει 
ὁ ἑλληνολάτρης Βραζιλιάνος Ροµπέρτο 
Λόπεζ, ἐµπνευσµένος ἀπό τό ἀνάλογο τῆς 
χώρας του γιά τήν πορτογαλική 

Ἡ ἰδέα εἶναι θαυµάσια. Τό πρόβληµα εἶναι 
ποῦ θά βρεῖς κανέναν Ἕλληνα στόν κρατικό 
µηχανισµό γιά νά βοηθήσει... 

Ἐρωτήσεις Ντόλιου γιά τήν ἀνεργία στόν 
Ἕβρο, µία δέ ξεχωριστοῦ ἐνδιαφέροντος: γιά 
τίς ἑταιρεῖες φύλαξης - καθαριότητας στό 
ΔΠΘ: ἀπολύσεις, ἀπλήρωτο προσωπικό...

Εἴπαµε, τό κόλπο τῶν ἰδιωτικοποιηµένων 
ὑπηρεσιῶν, εἶναι παράλογο καί ρεµούλικο. 
Καί µή ξεχνᾶµε ἐν ὀνόµατι ποίου εἰσήχθη, ἔ 
Γιῶργο; Τοῦ ψευδώνυµου ἐκσυγχρονισµοῦ. 

Τελικά ὁ πρύτανης ἀποκάλυψε τό πῶς µη-
δένισε τό χρέος τοῦ ΔΠΘ: 1) µέ τήν ἠθική 
συστράτευση τῶν συναδέλφων 2) µέ τή 
µεταφορά κονδυλίων ἀπό κωδικό σέ κωδικό 
καί 3) µέ - ἄ, ναί! - τά λεφτά τοῦ ΥΠΕΠΘ

Κατ’ ἐµᾶς τό τρίτο εἶναι κυριολεκτικά 
ἀσήµαντο µπροστά στό ἀνεπανάληπτο 
πρῶτο - τό δεύτερο τό ἀντιπαρερχόµαστε 
γιά λόγους στοιχειώδους σοβαρότητας... 

Τί νά πεῖς καί τί νά σχολιάσεις; Μοῦ βγαίνει 
ἕνα «Ζήτω τά ἰδιωτικά Πανεπιστήµια!»...

«Εὐρωπαϊκό γραφεῖο γιὰ τὴν Περιφέρεια 
ΑΜ-Θ ἐγκαινιάστηκε στὶς Βρυξέλλες». 
Καλή ὡς εἴδηση, ἀποτελέσµατα νά δοῦµε

«Ἡ Τράπεζα Ἀττικῆς στό πλευρό τῶν µικρο-
µεσαίων ἐπιχειρήσεων», ἦταν ὁ τίτλος τῆς 
εἴδησης σὲ τοπικά ΜΜΕ. Ὅπως π.χ. στέκει ὁ 
δήµιος στό πλευρό τοῦ µελλοθάνατου πρίν 
τόν ἀπαγχονισµό;

Γιατί τέτοια ἦταν ἡ ἐµπειρία πολλῶν µικρο-
µεσαίων ἐπιχειρήσεων ἀπό τό µαγαζί αὐτό 
καί τέτοιες ἐνηµερωτικές ἐκδηλώσεις τίς 
βλέπουν ὡς παραµύθιασµα τῆς κοινωνίας 
(ἄν ὄχι ὡς δόλωµα γιά νέα θύµατα)

Δυστοκία ὑποψηφιοτήτων σέ Ξάνθη καί 
Κοµοτηνή, εὐτοκία στήν Ἀλεξανδρούπολη. 
Ποιό εἶναι ἀνησυχητικότερο, δέν ξέρω...  

Ξάνθη, Σάββατο 1/4, 19:30, Ἵδρυµα Θ.Τ.Π.: 
Ὁ Νεοκλῆς Σαρρῆς παρουσιάζει τή νέα 
ἔκδοση τοῦ Μ. Σπανίδη γιά τήν τουρκική 
γλῶσσα (δουλειά τοῦ δρ. Ἰ. Μπακιρτζῆ)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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                                               τοῦ Ν.∆απέργολα

     Λίγες µέρες πέρασαν ἀπὸ τὴν 25η Μαρτίου 
καὶ καλὸ θὰ ἦταν κάποια στιγµὴ νὰ ξεχάσουµε 
ἐπιτέλους τὰ συνήθη ἀνιαρὰ ἐπετειακὰ σχόλια, 
γιὰ νὰ µάθουµε νὰ τιµοῦµε αὐτὴ τὴ µέρα µὲ 
ἄλλον τρόπο. Μὲ τρόπο ποὺ πολὺ ἁπλᾶ καλεῖ 
σὲ περισυλλογή. Αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι, νοµίζω, 
καὶ τὸ πραγµατικό µας χρέος ἀπέναντι στοὺς 
ἀγωνιστὲς τοῦ ’21. Ὄχι τόσο νὰ τοὺς δοξάσουµε, 
ὅσο νὰ προβληµατιστοῦµε. Ἢ ἀκόµη καὶ νὰ 
µελαγχολήσουµε…
     Βεβαίως ἐκεῖνοι τότε ἔδειξαν πραγµατικὴ 
αὐταπάρνηση καὶ τοὺς ἀξίζει ἡ δόξα. Ἡ ἴδια 
ἡ Ἱστορία ὅµως δυστυχῶς ἀπέδειξε µετὰ πὼς 
οὔτε ἡ αὐτοθυσία τους γέννησε τοὺς καρποὺς 
ποὺ οἱ ἴδιοι περίµεναν, οὔτε ἐκπληρώθηκαν 
πραγµατικὰ οἱ στόχοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἔκαναν 
τὸν Ἀγώνα. Ἐκεῖνοι πολέµησαν γιὰ ἐθνικὴ 
ἀνεξαρτησία, γιὰ θρησκευτικὴ καὶ πνευµατικὴ 
ἐλευθερία, γιὰ δηµοκρατία καὶ ἰσότητα. Μὰ 
τὸ ὅραµά τους προδόθηκε ἀµέσως. Οἱ ἴδιοι 
πέρασαν στὸ περιθώριο καὶ τοὺς ἀγῶνες τοὺς 
τοὺς καρπώθηκαν ἄλλοι, ποὺ οὔτε πολέµησαν 
ποτέ, οὔτε ὑποβλήθηκαν στὴν παραµικρὴ θυσία, 
οὔτε καὶ νοιάστηκαν ποτὲ τους πραγµατικά. Τὸ 
νεόδµητο ἑλλαδικὸ κράτος χτίστηκε ἐξαρχῆς 
πάνω στὴν ἀδικία καὶ τὴν ἐµπάθεια. Θυµηθεῖτε 
ἄλλωστε καὶ τὸν θεοπρόπο Μακρυγιάννη νὰ 
ἀποκαλύπτει πὼς ὅσα ἔγραψε, τὰ ἔγραψε, γιατί 
δὲν ἄντεχε νὰ βλέπει γύρω του τὸ ἄδικο καὶ τὴ 
φιλαρχία. Μὰ κι ὁ ἴδιος ὁ Μακρυγιάννης βέβαια 
ἔτσι δὲν ἔφυγε; Φτωχὸς καὶ ξεχασµένος;
     Τί ἔγινε λοιπὸν τελικά; Ἡ νέα µέρα ποὺ ξηµέρωσε 
µὲ τὴν Ἐπανάσταση, ἦταν µὲν σηµαντική, δὲν 
ἦταν ὅµως ἀνάλογη καὶ ἡ συνέχεια. Ἕνα τµῆµα 
τοῦ Ἑλληνισµοῦ πράγµατι ἐλευθερώθηκε, ἐνῶ 
ὅµως γλίτωσε ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό, γρήγορα 
πέρασε κάτω ἀπὸ ἄλλους ζυγούς, ὄχι µὲν τόσο 
ὁρατούς, ἀλλὰ πάντως ἐξίσου ἐπικίνδυνους. Ἔγινε 

ἕρµαιο στὰ χέρια πολιτικῶν φατριῶν, θλιβερὸ 
προτεκτοράτο στὰ χέρια ξένων δυνάµεων, ἄθλιο 
θύµα τῆς οἰκονοµικῆς του καχεξίας, χῶρος 
ἀέναης ἀνακύκλησης κοινωνικῶν ἀδικιῶν 
καὶ ἀνισοτήτων, ἀλλὰ καὶ πεδίο εἰσβολῆς καὶ 
ἐπιβολῆς ξένων πολιτισµικῶν προτύπων, ποὺ 
ὁδήγησαν στὴν πνευµατική του διάβρωση. 
Μία ἀτέλειωτη σειρὰ ἀνελλήνιστων πολιτικῶν, 
φραγκεµένων κληρικῶν καὶ πλεγµατικῶν ἀνθυ-
ποδιανοούµενων, ἁπαξάπασα ζηλούσα δόξαν 
πεµπτοφαλαγγίτικου σκουπιδαριοῦ, ἀνέλαβε 
νὰ φέρει εἰς πέρας τὸ παµµέγιστον ἔργον. Καὶ 
ἔτσι κατέστη βεβαίως πολὺ σύντοµα δυνατὴ ἡ 
σταδιακὴ µετάλλαξη τοῦ δύσµοιρου κρατιδίου 
σὲ ἕνα µόρφωµα µίζερο, ἀπρόσωπο, ἀσυνάρτητο 
καὶ χαοτικό.
     Καὶ ἡ µιζέρια συνεχίστηκε φυσικὰ ὥς τὶς 
µέρες µας. Αὐτὸς ὁ λαός, µέσα σ’ αὐτὰ τὰ 185 
χρόνια ποὺ κύλησαν ἀπὸ τότε, σίγουρα ἔζησε καὶ 
σηµαντικὲς στιγµές, κυρίως ὅµως ἔζησε τραγικὲς 
καταστάσεις, ποὺ στὴν πραγµατικότητα δὲν τὸν 
ἄφησαν ποτὲ νὰ ὀρθοποδήσει. Καταστροφές, 
δυστυχίες, ἐµφύλιοι σπαραγµοί, ἀνισότητες, 
πολιτικὲς κρίσεις, δικτατορίες, πολιτιστικὰ 
σκουπίδια ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθµός, συνεχῆ 
πισωγυρίσµατα. Καὶ βεβαίως γιὰ ἐλάχιστα ἀπ’ 
ὅλα αὐτὰ δὲν ἤµασταν οἱ ἴδιοι ὑπεύθυνοι. Τὰ πιὸ 
πολλὰ ἐµεῖς τὰ προκαλέσαµε. Ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ 
ἄλλα πάλι ἐµεῖς φταῖµε, ποὺ δίχως ἀντίδραση 
τ’ ἀφήσαµε νὰ συµβοῦν. Κι ὅλα αὐτὰ γιατί; 
Ἴσως ἐπειδὴ ποτέ µας δὲν κατανοήσαµε ἐκεῖνο 
τὸ µακρυγιάννειο «εἴµαστε στὸ ἐµεῖς». Ἴσως κι 
ἐπειδή, ὡς κοµπλεξικοὶ νεόπλουτοι, πετάξαµε 
ἀβασάνιστα στὴ χωµατερὴ ὅλη τὴν Οὐσία 
µας, ὅλα τὰ σηµαίνοντα καὶ σηµαινόµενα τοῦ 
καθ’ ἡµᾶς Τρόπου, πού µᾶς γέννησαν καὶ µᾶς 
κράτησαν ζωντανοὺς ἐπὶ χιλιετίες. Καὶ θελήσαµε 
νὰ γίνουµε «πολιτισµένοι», πιθηκίζοντας ξένα 
πρότυπα καὶ τρόπους ἀλλότριους. Γιὰ νὰ µάθουµε 
νὰ ψελλίζουµε, κατὰ πὼς λέει κι ὁ Σεφέρης, 
«σπασµένες λέξεις ἀπὸ ξένες γλῶσσες». 
      Καὶ ἔτσι φτάνουµε ἐδῶ, στὸ Σήµερα, 
ἔχοντας ἀπολέσει πλέον τὴν ταυτότητά µας 
στὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς διαδροµῆς. Φτάνουµε 

ἐδῶ, στὴν Ἑλλάδα τοῦ εὔκολου πλουτισµοῦ, τῆς 
ἐκσυγχρονιστικῆς ὑστερίας, τῆς πολιτιστικῆς 
ἀσυναρτησίας, τῆς πολιτικῆς διαφθορᾶς, τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἐκκοσµίκευσης, τῆς εὐρύτερης 
κρίσης τῶν θεσµῶν. Σὲ µία Ἑλλάδα, ποὺ ἐν 
πολλοῖς τὴ λυµαίνονται σκοτεινοὶ µεγαλο-
εργολάβοι καὶ µεγαλοεκδότες, ἀνεπαρκεῖς 
πολιτικοί, διεφθαρµένοι ἢ πλανεµένοι ἱεράρχες, 
ἀγύρτες δηµοσιογράφοι καὶ γραικύλοι ψευτο-
κουλτουριάρηδες, ἀντάξιοι ὅµως δυστυχῶς 
ὅλοι τους ἡµῶν, ἑνὸς λαοῦ τυφλοῦ πλέον καὶ 
ἀµνησιακοῦ, ποὺ καθηµερινὰ βουλιάζει ὁλοένα 
καὶ περισσότερο στὴ βαθύτερη παρακµὴ καὶ 
στὴν ἀπόλυτη βλακεία, ποὺ δὲν ξέρει πιὰ ποῦ 
πατᾶ καὶ ποῦ πηγαίνει. Καὶ δυστυχῶς εἶναι πολὺ 
δύσκολο πλέον νὰ ξαναβροῦµε τὸν ∆ρόµο καὶ νὰ 
ἐπανακάµψουµε στὸ Αὐτεπίγνωτον. Ὅσο κι ἂν ἡ 
Ἱστορία δὲν εἶναι κάποια ἀπρόσωπη νοµοτέλεια 
ἔξω ἀπό µᾶς, ὅσο κι ἂν στὸ ἱστορικὸ γίγνεσθαι 
δὲν ὑπάρχουν καταστάσεις ἀναπόδραστες καὶ 
ἀνεπίστροφες, ὅσο κι ἂν τὸ πεπρωµένο µας µόνοι 
µας τὸ διαµορφώνουµε (ἄρα καὶ πάλι σέ µᾶς 
ἐναπόκειται, στὴ δικιά µας εὐθύνη), οἱ ἐνδείξεις 
εἶναι ὡστόσο ἀποθαρρυντικές. Ἕνα πάντως εἶναι 
τὸ βέβαιο: 185 χρόνια ἀργότερα, δυὸ δρόµοι 
ἀνοίγονται µπροστά µας. Ὁ ἕνας καλεῖ ἐπιτακτικὰ 
σὲ µία νέα Ἐπανάσταση - καὶ µάλιστα τούτη τὴ 
φορὰ ἐνάντια ὄχι σὲ ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς, ἀλλὰ 
στοὺς ἴδιους τους ἑαυτούς µας. Μία πραγµατικὴ 
Ἐπανάσταση, ὅπως ἡ ἴδια ἡ λέξη τὸ ὁρίζει, 
τουτέστι νὰ κοιτάξουµε πίσω, νὰ βροῦµε τί 
χάσαµε κι ἔτσι νὰ σηκωθοῦµε πάλι, ἀνακτώντας 
τὴν κατάστασή µας τὴν προπτωτική. Ὁ ἄλλος 
δρόµος εἶναι φυσικὰ νὰ συνεχίσουµε εἰς τὸ 
διηνεκές τούς κύκλους γύρω ἀπὸ τὸ Τίποτε 
καὶ τὸ Πουθενά. Μὲ σβησµένο Παρελθόν, µὲ 
ἀπρόσωπο Παρὸν καὶ χωρὶς ἀπολύτως κανένα 
Μέλλον. Ἂν τὸν ἐπιλέξουµε, τότε αὐτὸς βεβαίως 
θὰ µᾶς πρέπει, ἐπάξιον ἔσται ἔργον τῶν χειρῶν 
ἡµῶν. Κι ἄς πέσουµε τότε ἀποκαµωµένοι γιὰ 
νὰ σβήσουµε, βουλιάζοντας στὸν νεοεποχίτικο 
οἰκουµενικὸ χυλό, χαµένοι µέσα στὸν Μεγάλο 
Ὕπνο. Χοῦς εἰς χοῦν καὶ σποδὸς καὶ κόνις. Ἄξιον 
καὶ δίκαιον…

185 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ


