
   Τά βραβεῖα Ὄσκαρ 
δόθηκαν λοιπόν καί 
φέτος, καί σᾶς τά 
παρουσιάζουμε ἀπο-    
κλειστικά (ὅπως πά- 
ντα) στόν «Ἀντιφω-       
νητή». Ὄχι αὐτά 
πού ἀνακοίνωσαν τά 
«σοβαρά» ΜΜΕ, μά 
τά ἄλλα, τά ἀληθινά. 
Ἔχουμε λοιπόν καί 
λέμε:
Ὄσκαρ σκηνοθεσίας: 
Στόν Κώστα Καρα-

µανλή, γιά τήν µεγάλη του ἐπιτυχία «Ἡ νέα 
διακυβέρνηση» (µά ὁ µπαγάσας ἦταν τόσο 
πειστικός!)
Ὄσκαρ σεναρίου: Στή Μαρία Ρεπούση, γιά 
τήν εὐφάνταστη «Ἱστορία 6ης ∆ηµοτικοῦ». 
Ἔκοψε µάλιστα καί 451 εἰσιτήρια.
Ὄσκαρ Α΄ ἀντρικοῦ ρόλου: Στόν κωµικό 
Γιῶργο Παπανδρέου γιά τόν ρόλο του 
«Ἀρχηγός τοῦ ΠαΣοΚ» 
Ὄσκαρ Α΄ γυναικείου ρόλου: Στή Χριστίνα 
Κουλούρη πού παίζει τήν ἱστορικό στήν 
διεθνή συµπαραγωγή «Νέο παρελθόν 
βαλκάνιων ἰθαγενῶν»

Ὄσκαρ οἰκογενειοκρατίας: Στήν Ντόρα 
Μπακογιάννη πού προσέλαβε - µετ’ 
ἐπαίνων! - στό ΥΠΕΞ τόν γιόκα της
Ὄσκαρ κινουµένων σχεδίων: Στόν Γιῶργο 
Παπανδρέου (ναί, πάλι!) γιά τή στελέχωση 
τοῦ ΠαΣοΚ 
Ὄσκαρ πατριωτικότερης δηµοσιογραφί-
ας: Στόν Γ. Πρετεντέρη (µετά ἀπό σκληρή 
µάχη µέ ὅλο τό κάστ τοῦ «Βήµατος»)
Ὄσκαρ ἀντιρατσισµοῦ: Στήν “Καρλότα” 
πού ἔκανε ἤδη 2 ἐγχειρήσεις ἀλλαγῆς 
φύλου (καί πάει γιά τρίτη)
Ὄσκαρ τουρκισµοῦ: Στόν νέο πρωκσενο-
µουφτή Ξάνθης Α. Μέτε, πού δέν ποζάρει 
ποτέ χωρίς τήν ἡµισέλινο στό πλάνο
Ὄσκαρ λαϊκισµοῦ: Στόν νοµάρχη Ροδόπης 
Α. Γιαννακίδη, πού ἔφαγε τίς παλάµες του 
σέ χειραψίες καί πλατοχαϊδολογήµατα
Ὄσκαρ παρενδυµατολογίας: Στόν Ἀλέκο 
Ἀλαβάνο γιά τήν ἐµφάνιση τοῦ κοµµατικοῦ 
του χώρου ὡς «Ἀριστερᾶς» 
Ὄσκαρ ξένης ταινίας: Στήν καλοκαιρινή 
κωµωδία «Οἱ ἀεροπειρατές τῆς Ἀλ Κάιντα», 
τοῦ Τόνυ Μπλαίρ
Ὄσκαρ πολιτικοῦ λόγου: Στή Βέφα Ἀλε-
ξιάδου πού καθηµερινά παράγει ὅ,τι πιό 
πολιτικό λέγεται στή µικρή ὀθόνη

Ἔστιν δὲ καὶ διδακτὸν ἡ  
ἀνδρεία καί οὐκ ἄν τις, 
ἄνευ μαθήσεώς τε καὶ 

μελέτης, πρὸς ἀνδρείαν 
ἐπίδοσις γένοιτο
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Μιά ὡραία παρέα 
στό Κογκρέσο
Θυµᾶστε πρίν ἕναν µήνα πού γράφαµε 
γιά τή νέα σύνθεση τοῦ Κογκρέσου 
καί τήν καταθλιπτική κυριαρχία τῶν 
σιωνιστῶν; Ἔ, προσέξτε τήν εἴδηση: 
Ἡ ὑποεπιτροπή Μέσης Ἀνατολῆς 
Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Σώµατος, 
καθώς σχεδιάζει, δῆθεν, τίς πρωτοβου-
λίες καί τίς θέσεις της στό Μεσανατολικό 
ζήτηµα, κάλεσε σέ ἀκρόαση τρεῖς (3) 
ἀνθρώπους γιά νά ἀκούσει τή γνώµη 
τους πάνω στά «ἑπόµενα βήµατα 
τῆς εἰρηνευτικῆς διαδικασίας Ἰσραήλ 
- Παλαιστινίων». Ποιούς λέτε λοιπόν 
ὅτι κάλεσαν οἱ κύριοι Τόµ Λάντος 
- πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς - καί Γκάρυ 
Ἄκερµαν - πρόεδρος τῆς Ὑποεπιτροπῆς 
-(παρακαλῶ, µήν σκαλίζετε τό θρή- 
σκευµά τους, εἶναι προσωπικό δεδο 
µένο): Τόν καθηγητή Ντάνιελ Πάιπς, 
τόν διπλωµάτη Μάρτιν Ἴντικ καί 
τόν Ντέιβιντ Μακόβσκι, ὅλοι τους 
δραστήριοι ὑπερσιωνιστές σέ ἑβραϊκές 
ὀργανώσεις τῶν ΗΠΑ! Καταλαβαίνετε 
τί ἀντικειµενικότητα ἔδωσε καί πῆρε, ἔ; 
Ἄ, καί κάτι ἄλλο: Ὁ ἀδελφός τοῦ Δαβίδ 
Μακόβσκι, ὁ Ἄλαν, εἶναι διευθυντής 
προσωπικοῦ στήν Ἐπιτροπή! 

Τά βιβλία «Ἱστορίας» τοῦ CDRSEE... 
χειροκροτήθηκαν στήν Κοµοτηνή!

   Τήν Πέµπτη, 15-2, στήν Κοµοτηνή, 
µπροστά σέ πολυπληθές ἀκροατή-
ριο, ἡ κ. Χριστίνα Κουλούρη* παρου-
σίασε τό προϊόν τῆς χρηµατοδότη-
σης Ἀµερικανῶν, Γερµανῶν καί 
ἄλλων φιλάνθρωπων εἰρηνιστῶν: 
Τή δοκιµή συγγραφῆς κοινῆς 
ἱστορίας τῶν βαλκανικῶν λαῶν, ἤ 
µᾶλλον, τῶν πρώην ὑποτελῶν τοῦ 
Σουλτάνου, ἀπό τό Κέντρο γιά τήν 
Δηµοκρατία καί τή Συµφιλίωση στή 
ΝΑ Εὐρώπη (CDRSEE).  
Ἦρθε, µίλησε γιά τό τετράτοµο αὐτό 
ἐργαλεῖο πού στοχεύει ἀπευθείας 
στήν ἐθνική συγκρότηση καί ἱστο-

ρική συνείδηση τῶν Ἑλλήνων (κι 
ὄχι µόνο) καί... χειροκροτήθηκε! Ἡ 
τραγική ἄγνοια τῆς πλειοψηφίας, 
ἡ ἐγκληµατική ἀφέλεια ἀρκετῶν 
καί ἡ ἄθλια συνενοχή ἐλαχίστων 
κόντεψαν νά ἀφήσουν ἀσχολίαστη 
τήν κατάµουτρη αὐτή ΠΡΟΚΛΗΣΗ. 
Ὅµως ἤµασταν καί µεῖς ἐκεῖ, ὁπότε 
καταλαβαίνετε...                  (Σελ. 4)

*  Τῆς ὁποίας κείµενο στρεφόµενο 
κατά τῆς ἐθνικῆς µας ὁµοιογένειας 
διδάσκεται στή Γ’ Γυµνασίου (µάθηµα 
«Νεοελληνικῆς Γλώσσας»)! 

ΑΘΗΝΑΪΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

    ∆ιάβασα τήν δήλωση τοῦ Προέδρου 
τῆς  Κυπριακῆς ∆ηµοκρατίας Τάσσου 
Παπαδόπουλου, τοῦ µεγάλου αὐτοῦ 
Ἕλληνα, σχετικά µέ τή στάση τῆς Ἀθήνας 
γιά τήν κρίση τῶν πετρελαίων: «∆έν 
ἐπιθυµῶ νά ἐπιβαρύνουµε τήν Ἑλλάδα µέ 
τά δικά µας προβλήµατα» καί ἀπόρησα. 
ΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ; Ποιά εἶναι 
ἄραγε τά προβλήµατα τῆς Ἀθηναϊκῆς 
ἡγεσίας σήµερα στά ὁποῖα δέν πρέπει νά 
ἐπισυναφθεῖ καί ἡ κυπριακή κυριαρχία; 
- Ἡ παραµονή στήν ἐξουσία;
- Ἡ ἐσωκοµµατική διαπάλη γιά τό γκου-
βέρνο καί τήν κουτάλα;
- Ἡ διαχείριση τῆς καθηµερινότητας µέ 
ὅρους τηλεοπτικῆς προπαγάνδας;
- Ἡ κατά γράµµα τήρηση τῶν ἐντολῶν 
ἀπό τίς Βρυξέλλες καί τίς ΗΠΑ;
- Ἡ τροχονοµική ρύθµιση τῶν συµφερόν-
των τῶν µεγαλοµπεζαχτάδων; 
- Τό ἰατρικό ἱστορικό τοῦ µακαρίτη τοῦ 
διοικητῆ τοῦ ΙΚΑ;
    ∆έν ξέρω, ἴσως καί νά τούς ἀδικῶ, 
ἀλλά δέν µπορῶ νά βρῶ τίποτε ἄλλο. 
Ἄν γνωρίζετε ἐσεῖς κι ἄλλα προβλήµατά 
τους, πεῖτε µας νά τά γράψουµε.

   Τό Σάββατο, 23/2/07, στό ξενοδοχεῖο Ξενία 
τῆς Κοµοτηνῆς, ὁ βουλευτής Ρο- δόπης 
καί ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Εὐρι-πίδης 
Στυλιανίδης παρουσίασε στούς ἐκπρο-
σώπους τῶν ΜΜΕ τῆς περιοχῆς τό ἔργο 
τῆς διετίας 2004-2006, τό ἔργο του δηλαδή 
ὡς βουλευτῆ καί µέλους τῆς Κυβέρνησης. 
Μίλησε στούς δηµοσιογράφους, δέχθηκε 
ἐρωτήσεις καί µοίρασε ἕνα σχετικό 
λεύκωµα µὲ ἀπολογισµό τῆς δράσης του.
   Τόσο ὁ γραπτός ὅσο καί ὁ προφορικός 
λόγος τοῦ ὑφυπουργοῦ ἦταν πειστικός 
καί πλήρης. Ξεκαθαρίζοντας ἐξαρχῆς 
ὅτι συνειδητά δέν ἀναπαρήγαγε (κι οὔτε 
σκοπεύει νά τό πράξει) τό πρότυπο τοῦ 
«βουλευτῆ τοῦ καφέ», µέ τό φιλικό χτύπηµα 
στήν πλάτη, τίς ψεύτικες ὑποσχέσεις καί 
τά ρουσφέτια, ἀνέφερε ὅσα ἔκανε ὡς 
µέλος τῆς Κυβέρνησης γιά τό καλό τῆς 
σύνολης περιοχῆς, χωρίς νά παραγνωρίζει 
συγχρόνως τίς καθηµερινές ἀνἀγκες τῶν 
συµπολιτῶν πού ζητοῦν κάποιες νόµιµες 
διευκολύνσεις (ἀνέφερε µάλιστα τόν 
ἀριθµό τῶν 11.000 αἰτηµάτων!). 
   Δέν θά συµµεριστοῦµε τόν ἐνθουσιώδη 
τόνο τοῦ ὑφυπουργικοῦ ἀπολογισµοῦ, 
καθότι ἔχουµε ἄλλη ἐκτίµηση γιά τήν 
ἑλλαδική πραγµατικότητα καί γιά 
τό πρακτέον µιᾶς πολιτείας. Ὅµως, 
λαµβανοµένης ὑπ’ ὄψιν αὐτῆς ἀκριβῶς 
τῆς κατάστασης (καί τῶν ὑποχρεώσεων 
ἑνός ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν), πρέπει 
νά ποῦµε ὅτι πράγµατι ὁ Εὐριπίδης ἔκανε 
πολλά πράγµατα γιά τή Ροδόπη καί 
σχεδόν ὅλα στή σωστή κατεύθυνση. Μέσα 
στό µίζερο σκηνικό πού ὅλοι βλέπουµε, 
δούλεψε πολύ καί δέν εἶναι χωρίς 
σηµασία ὅτι οἱ βαρῶνοι τῶν ἀθηναϊκῶν 

κυκλωµάτων ἐξουσίας (πολιτικῆς, δηµο-
σιογραφικῆς κτλ) δέν µπόρεσαν µέχρι 
τώρα νά τόν πιάσουν πουθενά «φάουλ». 
Ἀντίθετα, καταγράφεται σταθερά στούς 
συµπαθεῖς καί πετυχηµένους. Καί ἡ 
ἀντιστροφή τῶν δυσµενῶν ἐξελίξεων στίς 
ἐξαγωγές µας ὀφείλει πολλά στήν δική 
του δραστηριότητα, ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς 
οἰκονοµικῆς διπλωµατίας. 
   Ἡ γνώµη µας, ὅπως καί κάποιες φορές 
στό παρελθόν ἀφήσαµε νά διαφανεῖ, εἶναι 
πώς ὁ Εὐριπίδης εἶναι ἕνα πραγµατικό 
κεφάλαιο γιά τόν τόπο µας. Καί δέν εἶναι 
µόνο πού τόν χωρίζουν ἔτη φωτός ἀπό 
τόν ἑπόµενο πολιτικό τῆς περιοχῆς, οὔτε 
µόνο ἡ σταθερή θέση του στό ὑπουργικό 
συµβούλιο (κάτι πρωτόγνωρο γιά τὴ 
Ροδόπη). εἶναι  καί ἡ πολύ καλή προσωπική 
του σχέση µέ τόν Καραµανλή, ἡ ὁποία τοῦ 
ἀνοίγει δρόµους καί δυνατότητες (ἡ ριζικά 
βελτιωµένη µειονοτική πολιτική τῆς χώρας 
µας π.χ. δέν µπορεῖ νά εἶναι ἄσχετη µέ 
τήν παρουσία τοῦ Στυλιανίδη στό ΥΠΕΞ). 
Μακάρι νά µήν µᾶς διαψεύσει...

Ἀπολογισµός Εὐριπίδη: + + + + + !

 Τὰ ἄλλα Ὄσκαρ

 Ἀντιφωνητὴς



Το σήριαλ «Αλβανικές 
εκλογές» σε νέα επεισόδια

Σε κλίµα ρευστότητας, παρατυπιών, 
απογοήτευσης των διεθνών παρατηρητών 
και νέων συστάσεων από την Ευρώπη και 
από διεθνείς οργανισµούς συνεχίζεται 
µέχρι σήµερα (!!!) η καταµέτρηση των 
ψήφων των δηµοτικών εκλογών στην 
Αλβανία, οι οποίες διεξήχθησαν στις 18/2. 
Η διεθνής κοινότητα ήταν πάλι εκεί για 
να καταγράψει τα γνωστά ζητήµατα.  
«Τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν 
κατά τις δηµοτικές εκλογές στην Αλβανία 
καταδεικνύουν την ανάγκη καλύτερης 
συνεργασίας µεταξύ των κοµµάτων», 
εκτίµησε ο ευρωπαίος Επίτροπος για 
τη Διεύρυνση, Όλι Ρεν. Ο Γ. Γκρούνετ, 
επικεφαλής της Επιτροπής Παρατηρητών 
του ΟΑΣΕ δήλωσε ότι «για κάποιον σαν 
εµένα, που έχει παρακολουθήσει έναν 
αριθµό εκλογών στην Αλβανία, αυτές 
που διενεργήθηκαν την Κυριακή ήταν 
κατά κάποιον τρόπο µία απογοήτευση. 
Αντιπροσωπεύουν µία χαµένη ευκαιρία να 
οργανωθεί µία ψηφοφορία που να συνάδει 
πλήρως µε τις διεθνείς δεσµεύσεις και τις 
προδιαγραφές δηµοκρατικών εκλογών». 
Την εκτίµηση ότι οι δηµοτικές εκλογές 
στην Αλβανία «όπως πάντα, διεξήχθησαν 
µε λάθη», διατύπωσε η ευρωβουλευτής Ν. 
Πακ, αρµόδια για θέµατα ΝΑ Ευρώπης, 
η οποία εντόπισε µάλιστα δύο βασικά 
προβλήµατα των εκλογών: την έλλειψη 
αφενός µεν ενός καταλόγου, στον οποίο να 

είναι καταχωρηµένοι όλοι οι ψηφοφόροι, 
αφετέρου δε, δελτίων ταυτότητας. 
Μάλιστα αξιωµατούχοι του υπουργείου 
Εσωτερικών παραδέχθηκαν ότι στον 
προσωρινό εκλογικό κατάλογο υπήρχαν 
40.000 πολίτες, τα ονόµατα των οποίων 
έχουν καταχωρηθεί δύο ή παραπάνω 
φορές στον κατάλογο.
Από την αλβανική πλευρά ο Σ. Μπερίσα 
δήλωσε ότι «οι εκλογές κατέδειξαν 
ξεκάθαρα την πολιτική βούληση της 
κυβέρνησης να διεξαγάγει ελεύθερες και 
δηµοκρατικές εκλογές. Εποµένως, αυτές 
οι εκλογές αποτελούν νίκη όχι µόνο για 
την κυβέρνηση, αλλά και για την Αλβανία, 
προσδοκία της οποίας είναι η ένταξή της 
στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ». Η δε εκπρόσωπος 
του Σοσιαλιστικού Κόµµατος ανέφερε ότι 
«το Σ.Κ. και η Ενωµένη Αριστερά έχουν 
κερδίσει τις δηµοτικές εκλογές αφού  πήραν 
εννέα µεγάλους δήµους», ανάµεσα στους 
οποίους και τα Τίρανα, µε επανεκλογή του  
δηµάρχου και προέδρου  του ΣΚ Έ. Ράµα 
Η αριστερή αντιπολίτευση επικράτησε 
στο Δυρράχιο, την Κορυτσά, τη Λούσνια, 
ενώ η κυβέρνηση εξασφάλισε (ξανά) τα 
προπύργιά της στον βορρά.
Η ελληνική µειονότητα  στηρίζοντας 
το Κόµµα της Ένωσης Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων (ΚΕΑΔ) κέρδισε τις περιοχές 
στις οποίες εδώ και χρόνια εκλέγει 
έπαρχους και αναδείχτηκε τέταρτο κόµµα 
στην επικράτεια. Συγκεκριµένα εκλέχτηκε 
έπαρχος Ανω Δρόπολης  ο Κ. Κώτας, Κάτω 
Δρόπολης ο Δ. Μαλιούκης, Πωγωνίου 
ο Δ. Μειντής, Φοινικίου ο Ζ. Λούτσης, 

Μεσοποτάµου ο Θ. Καίσης, Λειβαδιάς ο  
Η. Νταλιάνης, Αλίκου ο Η. Αθανασίου και 
Νίβιτσας ο Κ. Κουλής, ενώ εκλέχτηκαν 
µε τη στήριξη του ΚΕΑΔ έπαρχοι στην 
περιοχή Μολάι της Κορυτσάς ο Α. Τζέµος,  
Ντιβιάκα της Λούσνιας ο Η. Γκορέλιας 
και Χαι Μέλ της Σκόδρας ο Λ. Μπιµπαι. 
Με τη στήριξη του ΚΕΑΔ εκλέχτηκαν 
δήµαρχοι στη Χιµάρα ο Β. Μπολάνος, στη 
Σελενίτσα  ο Η. Σεφέρης, ενώ εκκρεµεί 
ακόµη η διαδικασία στην Άρτα (Αυλώνα), 
Ζαγοριά (Αργυρόκαστρο)  και Φράσερι 
(Πρεµετή). Ειδικότερα, στη Χιµάρα 
είχαµε µία πάλι από τα ίδια. Η τελική 
καταµέτρηση των ψήφων είναι σχεδόν 
αδύνατη,  οι κάλπες βρίσκονται ακόµη στο 
δρόµο για τα Τίρανα (!), προκαλώντας την 
αγανάκτηση της ελληνικής µειονότητας, 
και ιδιαίτερα των νέων Χιµαριωτών οι 
οποίοι στήριξαν µαζικά την επανεκλογή 
του Β. Μπολάνου. Στη Χιµάρα µέχρι τη 
στιγµή που πληκτρολογούνταν αυτές οι 
γραµµές, δέκα µέρες µετά την «εκλογική 
διαδικασία» (!!!) δεν είχε ανακοινωθεί 
ακόµη η τελική καταµέτρηση των 
ψήφων που σταµάτησε τη Δευτέρα 19 
Φεβρουάριου. Μπορεί ο Β. Μπολάνος να 
έχει εκλεγεί µεν Δήµαρχος, αλλά µόνο µε 
πέντε δηµοτικούς συµβούλους σε σύνολο 
δεκαεπτά. Μάλιστα οι άλλες 12 έδρες 
µοιράστηκαν σε όλα τα κόµµατα της 
αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ, 
Β.  Ντούλες, διαµαρτυρήθηκε για νοθεία 
στις εκλογές στη Χιµάρα και κατέθεσε 
ένσταση. 
Από την πλευρά της η Αθήνα δια του 

εκπροσώπου του ΥπΕξ αναφέρθηκε 
στα γνωστά: «Παρακολουθήσαµε µε 
εξαιρετικό ενδιαφέρον... Εξακολουθεί 
να µας προβληµατίζει... Ελπίζουµε...». 
Δέν µπορεί, αυτές οι ανακοινώσεις είναι 
αποθηκευµένες στον σκληρό δίσκο ενός 
Η/Υ του ΥΠΕΞ, και µόνον η ηµεροµηνία 
αλλάζει…       Φ.Μ.

Ουάσιγκτων, 15.2.07 
Του Λάµπρου Παπαντωνίου

Φιέστα πρώτης κατηγορίας, υπέρ του 
Κεµαλισµού, πραγµατοποίησε ο Αρχηγός 
του Τουρκικού Γενικού Μεικτού Επιτελείου, 
Στρατηγός Γιασάρ Μπουγιουκανίτ, 
επισκεπτοµένος επίσηµα την αµερικανική 
πρωτεύουσα, µε οµιλία στη διάρκεια 
δεξίωσης µέσα στην Τουρκική Πρεσβεία 
χθές βράδυ, σε ένα πολυπληθές αλλά και 
εκλεκτό ακροατήριο, ως επί το πλείστον 
θαυµαστών και υποστηρικτών του. 
Επρόκειτο, βασικά, για µια καµπάνια 
εναντίον της Κυβέρνησης Ερντογάν, 
προβάλλοντας συνέχεια τον Τουρκικό 
Στρατό και τον Κεµάλ Ατατούρκ, µε τα 
ζωηρά και παρατατεµένα χειροκροτήµατα 
να δίνουν την εντύπωση ότι ο οµιλών δεν 
είναι απλός στρατιώτης και υπηρέτης 
του Λαού της Τουρκίας αλλά ρήτορας σε 
προεκλογική εκστρατεία. 
Ανάµεσα σε διάφορα, ο Στρατηγός 
Μπουγιουκανίτ υπαραµύνθηκε της 
αποστολής των τουρκικών ενόπλων 
δυνάµεων για την προστασία της εδαφικής 
ακαιραιότητας και ασφάλειας της 
Τουρκίας από εσωτερικούς και εξωτερικούς 
κινδύνους, σάν να µην υπάρχει στην χώρα 
υπεύθυνη πολιτική ηγεσία, επιτιθέµενος 
εναντίον εκείνων «που επιδιώκουν την 
αλλαγή του παρόντος καθεστώτος»! 
Δηλαδή ότι η Τουρκία κυβερνάται 
συλλογικά από την πολιτική και την 
στρατιωτική ηγεσία της χώρας.Ενώ Κυρία 
Αµερικανού Υφυπουργού δεν δίστασε 
να πει, εκφράζοντας τον θαυµασµό της 
προς τον µωροφιλόδοξο Στρατηγό, ότι 
«τα ποσοστά ανατροπής της Κυβέρνησης 
Ερντογάν, σήµερα έχουν φθάσει στο 50%!».
Σε κάποιο σηµείο διακήρυξε µε φωνή 
ο υποψήφιος δικτάτορας, που θέλει να 
δέσει τον Τουρκικό Λαό χειροπόδαρα: 
«Η Τουρκική Δηµοκρατία ουδέποτε στην 
ιστορία της αντιµετώπισε χειρότερους 
κινδύνους, απειλές και φασαρίες από της 
ιδρύσεως της, το 1923, από τον Μουσταφά 
Κεµάλ Ατατούρκ. Καθόσον, οι πανίσχυρες 

στρατιωτικές δυνάµεις προστατεύουν την 
Τουρκία, αυτή θα παραµείνει στη θέση 
της. Κανένας απολύτως δεν µπορεί να 
την διαµελίσει. Εκείνοι οι οποίοι τρέφουν 
τέτοια όνειρα, θα ξυπνήσουν και θα 
καταστούν οι εφιάλτες µας!» Πανδαιµόνιο 
χειροκροτηµάτων και ζητωκραυγών από 
τους παριστάµενους.
Ένα µεγάλο µέρος της οµιλίας του, το 
αφιέρωσε στην «τροµοκρατική» οργάνωση 
των Κούρδων ανταρτών του PKK, 
προειδοποιώντας τις δυνάµεις που τους 
υποστηρίζουν είτε εντός είτε εκτός Τουρκίας, 
φοβούµενος ο θρασύδειλος Στρατηγός να 
τις κατονοµάσει, γιατί αναµφισβήτητα 
σε αυτές συγκαταλέγονται και οι ΗΠΑ. 
Επιτέθηκε δριµύτατα και εναντίον 
των Κούρδων ηγετών του Ιράκ Τζελάλ 
Ταλαµπανί και Μασούντ Μπαρζανί, 
κατηγορώντας τους ότι προσπαθούν να 
δηµιουργήσουν ανεξάρτητο Κουρδιστάν, 
παρέχοντας ανοιχτή βοήθεια στους 
αντάρτες του ΡΚΚ, τονίζοντας σ’ αυτό το 
σηµείο: «Το πρόβληµα της τροµοκρατίας 
στο Βόρειο Ιράκ, το πρόβληµα της 
τροµοκρατίας µέσα στην Τουρκία και η 
υπόθεση της εδαφικής ακεραιότητας του 
Ιράκ αποτελεί πρόβληµα και της Τουρκίας! 
Αυτά δεν µπορούν να ξεχωρισθούν το 
ένα από το άλλο. Κανένας απολύτως και 
κανένα ίδρυµα δεν θα είναι ουδέποτε σε 
θέση να πετάξει την Τουρκία έξω από το 
σηµερινό της συνταγµατικό καθεστώς!» 
Δεύτερη ανοιχτή αιχµή εναντίον του 
λαοπρόβλητου πρωθυπουργού της 
Τουρκίας Ερντογάν, ο οποίος επιδιώκει 
την ανάληψη της Προεδρίας της 
Δηµοκρατίας στις επικείµενες εκλογές, 
για να θέσει τέρµα σε αυτό το υφιστάµενο 
«συνταγµατικό καθεστώς», που ανέφερε 
ο κ. Μπουγιουκανίτ, δηλαδή άσκησης της 
εξουσίας συλλογικά, µε στρατιωτικούς-
διά του Εθνικού Συµβουλίου της Τουρκίας 
που το ελέγχουν οι Στρατηγοί και της 
εκλεγµένης από τον Λαό της Τουρκίας 
Κυβέρνησης.  Σ’ αυτό το σηµείο επιτέθηκε 
σε φιλοκυβερνητικά έντυπα που φοβήθηκε 
να τα κατονοµάσει, γιατί έχουν γράψει 

και συνεχίζουν να γράφουν ότι πήγε  στην 
Αµερική για να εξασφαλίσει το χρίσµα, την 
έγκριση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν 
χρειάζοµαι οποιαδήποτε τέτοια έγκριση! 
Τίνος έγκριση χρειάσθηκε ο Μουσταφά 

Κεµάλ Ατατούρκ, όταν δηµιούργησε την 
Τουρκική Δηµοκρατία; Μόνο ο Τουρκικός 
Λαός είναι εκείνος, που θα δώσει την 
έγκρισή του!» Δεν εξήγησε, όµως, το πώς. 
Ευχόµαστε να µήν εννοεί τα τανκς και 
τον γύψο! Μάλιστα, έγινε έξαλλος όταν 
έφθασε στ΄ αυτιά του, ότι ο πασίγνωστος 
Τούρκος αρθρογράφος, Φεχµί Κορού, την 
περασµένη Τρίτη στο Ίδρυµα Brookings, 
σε συζήτηση που διηύθυνε ο πρώην 
Αµερικανός Πρέσβης στην Άγκυρας, 
Μάρκ Πάρρις, µε θέµα «Τουρκία 2007: 
Υψηλοί Κίνδυνοι της Χρονιάς Αυτής», είπε 
ξεκάθαρα, ότι ο Πρωθυπουργός Ρετζέπ 
Ερντογάν αναµένεται, πολύ σύντοµα, να 
ανακοινώσει την υποψήφιότητά του για 
το αξίωµα του Προέδρου της Τουρκικής 
Δηµοκρατίας, κάτι στο οποίο αντιτίθεται 
σφόδρα ο Μπουγιουκανίτ. Ενώ στις 8 
Φεβρουαρίου, µιλώντας στο Ίδρυµα German 
Marsall Fund ο Αντιπρόεδρος της Τουρκικής 
Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών, 
Αµπντουλάχ Γκιουλ, απαντώντας σε 
ερώτηση του υποφαινοµένου, δήλωσε 
θαρραλέα, ότι «οποιοσδήποτε αποτολµήσει 
να υπονοµεύσει την Δηµοκρατία στην 
Τουρκία, θα τελέσει εσχάτη προδοσία!»
Ο Στρατηγός δεν παρέλειψε να 
αναφερθεί και στο γνωστό Ψήφισµα της 
Αµερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων 
για την αναγνώριση της Αρµενικής 
Γενοκτονίας του 1915, λέγοντας: «Θα 
πονέσουµε και θα ενοχληθούµε αν εγκριθεί 
αυτό το Ψήφισµα. Δεν θέλω να υπεισέλθω 
σε πολεµικές για το τι θα κάνουµε ως 
Τουρκία, ή δεν θα κάνουµε. Αλλά πιστεύω, 

ότι οι Αµερικανοί εκείνοι, µε κοινή λογική, 
θα αρνηθούν να κάνουν την Τουρκία να 
πονέσει». Δηλαδή, ο δειλός στρατηγός 
απέφυγε  σκόπιµα την αντιπαράθεση µε 
την  Αµερικανική Κυβέρνηση, σε αντίθεση 
µε τον Αντιπρόεδρο της Τουρκικής 
Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών, 
που, µέσα στο Ίδρυµα German Marsall 
Fund, είχε το θάρρος να δηλώσει ότι κάτι 
τέτοιο «θα δηλητηριάσει αναµφισβήτητα 
τις Τουρκοαµερικανικές σχέσεις και τη 
συνεργασία ΗΠΑ - Τουρκίας!».
Ο Μπουγιουκανίτ, κατά το διάστηµα 
της παραµονής του στην Ουάσιγκτων 
συναντήθηκε κατ΄ ιδίαν και διαδοχικά, 
µε τον Αντιπρόεδρο της Αµερικανικής 
Κυβέρνησης και υπεύθυνο των 
τεκταινοµένων στο Ιράκ, Ντικ Τσέινι, µε 
τον Προεδρικό Σύµβουλο για ζητήµατα 
Εθνικής Ασφαλείας Στήβεν Χάντλευ, στον 
Λευκό Οίκο, τον πασίγνωστο φιλότουρκο 
Βουλευτή, Τόµ Λάντος, Πρόεδρο της 
πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών 
Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
ο οποίος και ανέλαβε τις επαφές του  
Τούρκου Στρατηγού στο Κογκρέσο, αλλά 
και σε «άδυτους χώρους ανωµαλίας», 
που δεν είναι της παρούσης, τον Αρχηγό 
του Αµερικανικού Γενικού Μικτου 
Επιτελείου, Στρατηγό Πήτερ Πέις και τον 
Υφυπουργό Άµυνας Έρικ Έντελµαν. Με 
τον συγκεκριµένο αυτόν επίσηµο έχουν 
ένα κοινό σηµείο: Ότι και οι δυό δεν 
συµπαθούν τον Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν, 
η Κυβέρνηση του οποίου, ουσιαστικά, 
απέλασε από την Άγκυρα τον  κ.Έντελµαν, 
όταν υπηρετούσε ως Πρέσβης των ΗΠΑ. 
Και για άγνωστους λόγους µαταιώθηκε 
η προγραµµατισθείσα συνάντηση του µε 
τον Αµερικανό Υπουργό Άµυνας, Ρόµπερτ 
Γκέιτς. Το συµπέρασµα από τις επαφές του 
αυτές αποτελεί ένα τεράστιο µυστήριο, 
γιατί πέπλος µυστικότητας κάλυψε τις 
συνοµιλίες και από τις δυό πλευρές, 
χωρίς να υπάρχει η παραµικρότερη 
διαφάνεια.΄Αλλωστε, λέγεται ειπών ο  
Στρατηγός Μπουγιουκανίτ, ότι δεν έχει 
να δηλώσει τίποτε στους δηµοσιογράφους. 
Και ό,τι έχει να δηλώσει, θα το πεί, µε την 
επιστροφή του, στην Άγκυρα. Κι εµείς 
λέµε: Αέρας, λοιπόν, στα πανιά του, µηδέ 
πουλί πετάµενο να µην  βρεθεί µπροστά 
του!
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Τό Ἀρµενικό ἐπί σκηνῆς
   Στό γερµανικό περιοδικό SPIEGEL (14-2) ἡ συνέντευξη τῶν ἀδελφῶν Ταβιάνι 
πού γυρίσανε νέα ταινία γιά τήν Ἀρµενική Γενοκτονία:
   «Ἡ ταινία “The Lark Farm” ὑπόσχεται νά βρεθεῖ µεταξύ τῶν πιό ἀµφιλεγόµενων στό 
φετεινό φεστιβάλ τοῦ Βερολίνου. Μιλήσαµε µέ τούς σκηνοθέτες γιά τήν Ἀρµενική 
τραγωδία καί γιά τό πῶς ἡ σφαγή τῶν ἀθώων εἶναι µέρος τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας.
SPIEGEL: Δέν ἀποφεύγετε νά δείξετε τίς ὠµότητες σέ βάρος τῶν Ἀρµενίων. Δέν σᾶς 
ἀπασχολεῖ ἡ πιθανότητα νά σοκαριστεῖ τό κοινό σας;?
Vittorio Taviani: Κάθε σκηνή ἔχει ἐπαληθευτεῖ ἱστορικά, ἀκόµη καί οἱ πλέον 
ἀποτρόπαιες. Δέν θέλαµε νά κρύψουµε τίποτε. Ἡ σφαγή τῶν ἀθώων εἶναι µέρος 

τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας 
καί, ἀπό τήν έποχή τῶν 
ἑλληνικῶν τραγωδιῶν, µέρος 
τῆς Τέχνης. Τίς Κυριακές 
οἱ ἱερεῖς µας κηρύττουν 
κατά τῆς βρεφοκτονίας στή 
Βηθλεέµ. Ὅταν λέγεται 
στήν Ἐκκλησία µένει µόνο 
µιά λέξη. Εἶναι δουλειά τοῦ 
κινηµατογράφου νά τό δείξει, 
ὄχι µόνο νά δώσει ἔµφαση σέ 
δραµατικές γωνίες λήψης µά 
νά τό δείξει ἥσυχα.

Paolo Taviani: Ἡ ταινία δέν εἶναι µόνο γιά τήν Τουρκία τοῦ 1915, ἀλλά καί γιά τό παρόν. 
Εἴχαµε παρόµοιες σκηνές στά Βαλκάνια, στή Ρουάντα καί στό Σουδάν. Καί µεῖς οἱ 
Ἰταλοί δολοφονήσαµε, καί οἱ Γερµανοί ἐπίσης. Ὁ τρόµος µπορεῖ νά εἶναι ὁπουδήποτε 
ὁποιαδήποτε στιγµή. Γιατί νά  συγκαλύψουµε τήν Ἀρµενική τραγωδία;
SPIEGEL: Ἡ Ἀρµενική γενοκτονία παραµένει ἕνα σκοτεινό σηµεῖο στήν τουρκική 
ἐθνική ταυτότητα. Μόλις πρόσφατα δολοφονήθηκε ὁ τουρκοαρµένιος δηµοσιογράφος 
Χράντ Ντίνκ. Δέν ὑπάρχει άνησυχία µήπως ἡ ταινία πυροδοτήσει βίαιες ἀντιδράσεις 
Τούρκων ἐθνικιστῶν παρόοιες µέ κεῖνες γιά τά Δανέζικα σκίτσα;
Vittorio Taviani: Δέν τό σκεφτήκαµε ὅταν κάναµε τήν ταινία.
Paolo Taviani: Δέν τό ἀποκαλοῦµε γενοκτονία. Ἄν ἦταν γενοκτονία ἤ ὄχι θά τό 
ἀποφασίσουν οἱ ἱστορικοί. Μιλᾶµε γιά τραγωδία. Δέν πρόκειται γιά ντοκυµανταίρ. 
Δέν σκοπεύουµε νά ὑποστηρίξουµε καµµία θεωρία µέ τίς ταινίες µας. Ἀφηγούµαστε 
µιά ἱστορική σελίδα µέσα ἀπό τή µοίρα τῶν χαρακτήρων µας. Ἡ ἀλήθεια εἶναι 
πάντοτε µόνον ἡ δική τους ἀλήθεια. Σ’ αὐτό τό σηµεῖο τῆς ζωῆς µας θέλαµε νά 
καταµετρήσουµε µία συλλογική ἐµπειρία µέσα ἀπό µιά σειρά προσωπικῶν ἱστοριῶν 
καθεµιά ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι µοναδική καί ὀδυνηρή. Τελικά ἀφηγούµαστε τήν ἱστορία 
µιᾶς ἀνέφικτης ἀγάπης ἑνός νέου Τούρκου καί µιᾶς Ἀρµένισσας. Ἡ ταινία τελειώνει 
µέ τή δίκη ὅπου ὁ Τοῦρκος στρατιώτης Γιουσούφ καταθέτει γιά τά ἐγκλήµατα. Δέ 
πρόκειται γιά ταινία κατά τῆς Τουρκίας. Ἀντιθέτως, εἶναι µιά ταινία γιά καθέναν 
στήν Τουρκία πού ἀντιπαρατίθεται στήν Ἱστορία. Στό κάτω κάτω 100.000 ἄνθρωποι 
διαδήλωσαν στήν Πόλη κατά τοῦ φόνου τοῦ Χράντ Ντίνκ. Εἶναι πεπεισµένος ὅτι ἡ 
ταινία σέ λίγα χρόνια θά παίζεται σέ τουρκικά σχολεῖα...»

Κυπριακό καί ἀσχολίαστο
    Στόν Κυπραῖο «Φιλελεύθερο» (16-2) ἡ πρόσφατη εἴδηση χωρίς κανένα σχόλιο:
  «Στὴν τσιµπίδα τῆς Ἀστυνοµίας πιάστηκε 59χρονος Ἰσραηλινὸς στὴν κατοχὴ 
τοῦ ὁποίου βρέθηκαν ἔγγραφα ποὺ σχετίζονται µὲ τὴν παράνοµη ἀγορὰ ἀκίνητης 
περιουσίας στὰ κατεχόµενα. Ὁ 59χρονος συνελήφθηκε στὸ ἀεροδρόµιο Λάρνακας 
καὶ µὲ δικαστικὸ ἔνταλµα τέθηκε ὑπὸ κράτηση γιὰ διευκόλυνση τῶν ἀνακρίσεων. 
Ἀπὸ τὴν ἔρευνα τῆς Ἀστυνοµίας προέκυψε ὅτι ὁ 59χρονος εἶναι διευθυντικὸ στέλεχος 
ξένης ἑταιρείας, ἡ ὁποία µεταξὺ τῶν ἡµεροµηνιῶν 7 καὶ 8 Φεβρουαρίου 2007 φέρεται 
νὰ κατέβαλε σὲ τουρκοκυπριακὸ κτηµατοµεσιτικὸ γραφεῖο χρηµατικὸ ποσὸ ὕψους 
40.000 δολαρίων, ὡς προκαταβολὴ γιὰ ἀγορὰ συγκεκριµένου τεµαχίου γῆς στὸ 
χωριὸ Φτέρυχας τῆς ἐπαρχίας Κερύνειας. Ἀπὸ ἐξετάσεις µέσω τοῦ Κτηµατολογίου, 
διαπιστώθηκε ὅτι τὸ συγκεκριµένο ἀκίνητο ἀνήκει σὲ Ἑλληνοκύπριο»

Ἀνα-γνώσεις
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Καί µία οἰκονοµική 
πρόταση γιά τήν εἰρήνη
   Ὁ εἰκονιζόµενος Paul Craig Roberts, 
πρώην ὑφυπουργός Οἰκονοµικῶν τῶν ΗΠΑ 

(ἐπί Ρήγκαν), δέν εἶναι µᾶλλον κάποιος  
παλιοµοδίτης ἀριστεριστής ἤ αἰθεροβάµων 
εἰρηνόφιλος ἀλλά ἕνας τυπικός WASP τῆς 
(ἄλλοτε) κυβερνώσας ἐλίτ. Καθώς λοιπόν 
ὁ ἄνθρωπος βλέπει τήν ἀνθρωποφαγική 
ἐκτροπή τοῦ νεοσυντηρητισµοῦ νά ἀπειλεῖ 

τόσο τίς ΗΠΑ ὅσο καί τόν κόσµο µας 
συνολικά, προτείνει κάτι πολύ ἐφικτό γιά 
νά ἀποφύγει ὁ πλανήτης τή νέα, χειρότερη 
τῆς ἰρακινῆς, τραγωδία µέ τὴ σχεδιαζόµενη 
πυρηνική ἐπίθεση τοῦ Μπούς στό Ἰράν. 
Θυµίζει ὅτι ἡ πολεµική δυνατότητα τῶν ΗΠΑ 
βασίζεται στά δισεκατοµµύρια δολάρια πού 
κάθε χρόνο δανείζεται ἀπό τό ἐξωτερικό. 
Οἱ ξένες κυβερνήσεις πού καλύπτουν τά 
ἐλλείµµατα (πέρυσι ἔκαναν ρεκόρ µέ 764 
δισ. $) τοῦ ἀµερικανικοῦ καθεστῶτος, κυρίως 
Κίνα καί Ἰαπωνία, εἶναι συνεργοί τοῦ Μπούς 
στά ἐγκλήµατά του (τί εἰρωνεία, ἡ Ἰαπωνία 
πού µόνο αὐτή δέχθηκε πυρηνική ἐπίθεση 
ἀπό τίς ΗΠΑ, νά χρηµατοδοτεῖ τήν δεύτερη 
ἐπίθεση τέτοιου τύπου κατά τοῦ Ἰράν!). Ἄν 
ὁ ὑπόλοιπος κόσµος ἀποφάσιζε ἁπλῶς νά 
ξεφορτωθεῖ τό δολαριακό πλεόνασµά του 
στίς διεθνεῖς ἀγορές, ἡ οἰκονοµική κρίση 
θά σάρωνε καί τά πολεµικά σχέδια καί τό 
ἴδιο τό καθεστώς τοῦ Μπούς, σκάζοντας τή 
φούσκα τῆς «µοναδικῆς Ὑπερδύναµης»*. 
Οὕτως ἤ ἄλλως, τό τέλος τῆς κυριαρχίας τοῦ 
δολαρίου εἶναι µονάχα ζήτηµα χρόνου. 

*  Φαντάζεστε τό κενό ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα σέ 
µιά τέτοια ὑποθετική περίσταση;!...

ΙΡΑΝ: Ἑτοιµάζεται ἡ 
προβοκάτσια!
Καθώς τό γνωστό λόµπυ τά δίνει ὅλα ὥστε 
νά στήσει ἕναν ἀκόµη δι’ ἀντιπροσώπου 
πόλεµο στή Μέση Ἀνατολή, τό ἀµερικανικό 
κατεστηµένο πασχίζει νά ἀποτρέψει τήν 
ἐµπλοκή τῆς χώρας του στόν Ἀρµαγεδώνα πού 
ἑτοιµάζουν οἱ σοφοί τῆς Σιών. Κι ἐνῷ λοιπόν 
ἡ διοίκηση ὑπό τόν καθυστερηµένο τοποθετεῖ 
ἐπικεφαλῆς τῆς «ἰρανικῆς διεύθυνσης» στό 
εἰδικό γραφεῖο τοῦ Πενταγώνου τόν Ἀβραάµ 
Σάλσκι, κατασκευαστή τῶν «στοιχείων» γιά 
τά ἰρακινά ὅπλα µαζικῆς καταστροφῆς, τό 
λεξιλόγιο τῆς ἄλλης πλευρᾶς ἐλευθεριάζει 
ὅλο καί περισσότερο. 
Τό Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα εἶναι ὁ 
πρώην σύµβουλος Ἀσφάλειας Ζµπίγκνιου 
Μπρζεζίνσκι: Καταθέτοντας στήν Ἐπιτροπή 
Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Γερουσίας (2-2), 
ὄχι µόνο κατακεραύνωσε τήν εἰσβολή 
τῆς χώρας του στό Ἰράκ ὡς «ἱστορική, 
στρατηγική καί ἠθική καταστροφή» ἀλλά καί 
προειδοποίησε γιά τίς δραµατικές συνέπειες 
πού θά ἔχει γιά τίς ΗΠΑ καί τόν κόσµο ὅλον ἡ 
σχεδιαζόµενη ἐπίθεση στό Ἰράν. Μίλησε γιά 
ἕνα «ἀληθοφανές σενάριο γιά στρατιωτική 
σύγκρουση µέ τό Ἰράν», πού ἐνδεχοµένως θά 
βασιστεῖ σέ προβοκάτσια! 
Εἶναι εὐνόητο πόση βαρύτητα ἔχει µία τέτοια 
ἐπίσηµη δήλωση ἑνός τέτοιου προσώπου, 
µέ στενότατες σχέσεις στά ὕψιστα 
κλιµάκια τῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν 

καί τοῦ Στρατεύµατος. Μάλιστα, στό 
τέλος ἐπανέλαβε τήν ἐκτίµησή του αὐτή, 
ὑπονοώντας σαφέστατα τήν πιθανότητα 
κατασκευῆς τοῦ κάζους µπέλι ἀπό 
τήν ἴδια τήν ἀµερικανική κυβέρνηση, 
εἴτε µέ προβοκάτσια στό Ἰράκ εἴτε µέ 
τροµοκρατική ἐνέργεια στίς ΗΠΑ! Ἐπίσης 
θύµισε στούς γερουσιαστές τό περσινό 
δηµοσίευµα τῶν New York Times γιά τήν 
ἰδιωτική συνάντηση Μπούς καί Μπλαίρ δύο 
µῆνες πρίν τήν εἰσβολή στό Ἰράκ, στήν ὁποία 
ὁ πρῶτος ἔψαχνε τρόπους δικαιολόγησης 
τῆς ἐπίθεσης, ἐφόσον (ὅπως ὅλοι καλά 
γνώριζαν) ὅπλα µαζικῆς καταστροφῆς δέν 
ἐπρόκειτο νά βρεθοῦν. 
Τέλος, ὁ Μπρζεζίνσκι ἀναφέρθηκε στήν 
κλίκα (cabal ἦταν ἡ χαρακτηριστική λέξη) 
πού λαµβάνει τίς κυβερνητικές ἀποφάσεις. 
«Ἔχω σαστίσει µέ τό γεγονός ὅτι κορυφαῖες 
στρατηγικές ἀποφάσεις φαίνεται νά 
λαµβάνονται σέ ἕναν πολύ στενό κῦκλο 
ἀτόµων, µιά χούφτα, ἴσως ὄχι περισσοτέρων 
ἀπό τά δάχτυλα τοῦ χεριοῦ µου. Καί ὅλοι αὐτοί 
πλήν ἑνός εἶναι πού ἔλαβαν τήν ἀπόφαση γιά 
τόν πόλεµο χρησιµοποιώντας τίς ἀρχικές 
δικαιολογίες».
Τί συνέβη λέτε µετά ἀπό τέτοιες δηλώσεις; 
Οἱ µέν γερουσιαστές πού τόν ἄκουσαν 
δέν ρώτησαν τίποτε (!), τά δέ ΜΜΕ δέν 
γράψαν οὔτε λέξη σχετικά µέ τήν οὐσία τῶν 
λεχθέντων! Ἔτσι,ὅταν µετά τό κακό βγεῖς νά 
γράψεις ὅτι «ἔτσι ἀκριβῶς τό εἶχε περιγράψει 
ὁ Μπρζεζίνσκι», θά εἶσαι φαντασιόπληκτος 
καί συνωµοσιολόγος...

   Πῶς ἐπιβάλλεται διεθνῶς ἡ Ἀµερικανική 
Αὐτοκρατορία; Μία καλή ἀπάντηση δίνει 
ἡ περίπτωση τῆς αἰθιοπικῆς εἰσβολῆς στή 
Σοµαλία τόν περασµένο Δεκέµβριο καί ἡ 
ἀντικατάσταση τῆς Ἕνωσης Ἰσλαµικῶν 
Δικαστηρίων (ICU) πού κυβερνοῦσε ἀπό 
ἕναν πολέµαρχο - ἀνδρείκελο τῶν ΗΠΑ.  
  Ἡ Σοµαλία ἀπό τό 1991 µέχρι τά µέσα τοῦ 
2006 ἔζησε ὑπό τήν ἀναρχούµενη διοίκηση 
τῶν πολέµαρχων, πληρώνοντας µέ 10.000 
θύµατα τίς συγκρούσεις τῶν φατριῶν. 
Κάποια στιγµή ἡ σοµαλική κοινωνία 
ὀργανώθηκε σέ κοινοτική βάση, µέ τούς 
κατά τόπους ἡγέτες νά σχηµατίζουν 
συµβούλια πού παραµέρισαν σταδιακά 
τίς συµµορίες. Τόν περασµένο Ἰούνιο ἡ 
χαλαρή αὐτή ἕνωση κληρικῶν, δικαστῶν, 
ἐργατῶν κτλ πού συγκρότησε τήν Ἕνωση 
Ἰσλαµικῶν Δικαστηρίων (ICU), ἐξώθησε 
τούς ἰσχυρότερους πολέµαρχους κι 
ἀπό τήν πρωτεύουσα Μογκαντίσου, 
ἀποκαθιστώντας τή νοµιµότητα, 
ὀργανώνοντας κλινικές, συσίτια, σχολεῖα 
κτλ γιά τούς πρόσφυγες καί κερδίζοντας 
τήν ἐµπιστοσύνη τοῦ µεγαλύτερου µέρους 
τῆς κοινωνίας. Ἔτσι στήθηκε µία ντεφάκτο 
κυβέρνηση µέ ἀποδοχή ἀπό τό 90% τοῦ 

πληθυσµοῦ, πού πέτυχε νά ἑνοποιήσει τή 
χώρα ὑπερβαίνοντας τίς φυλετικές λογικές 
καί ὅλα ἔδειχναν νά ὁµαλοποιοῦνται. 
   Οἱ ΗΠΑ δέν ἦταν φυσικά εὐχαριστηµένες 
µέ τή νέα κατάσταση. Μετά τό κάζο 
πού εἶχε πάθει ὁ Κλίντον τό 1994, µέ τά 
πτώµατα τῶν Ἀµερικανῶν πεζοναυτῶν νά 
σύρονται στούς δρόµους τοῦ Μογκαντίσου, 
ἀπέσυρε µέν τά στρατά του ἀλλά ὄχι καί τό 
ἐνδιαφέρον του γιά τό Κέρας τῆς Ἀφρικῆς. 
Συνέχισε νά παρεµβαίνει ἐνισχύοντας 
τόν ἕναν πολέµαρχο κατά τοῦ ἄλλου καί 
κατέληξε στόν Ἀµπντουλαχί Γιουσούφ, 
πού τόν βάφτισε «µεταβατικό πρόεδρο». 
Τόν περασµένο Ἰούνιο λοιπόν ὁ Γιουσούφ, 
παρά τήν πολύπλευρη ἀµερικανική καί 
αἰθιοπική ὑποστήριξη, ἐκδιώχτηκε ἀπό 
τήν πρωτεύουσα στήν πόλη Μπαϊντόα 
τῶν συνόρων µέ τήν Αἰθιοπία, ὅπου πλέον 
ἤλεγχε ἕνα 5% τῆς χώρας. Οἱ παλιοί 
σύµµαχοί του τόν ἐγκατέλειψαν καί 
προσχώρησαν στό καθεστώς τῶν ICU.
         Ὡστόσο, οἱ ΗΠΑ πέτυχαν νά ἀναγνωριστεῖ 
ἀπό τόν ΟΗΕ ἡ µαριονέτα τους ὡς «νόµιµη 
κυβέρνηση τῆς χώρας», παρότι ἡ ὕπαρξή 
της βασιζόταν στά ξένα στρατεύµατα. 
Οἱ Σοµαλοί προσπάθησαν νά ἐκδιώξουν 

τόν Γιουσούφ καί ἀπό τό τελευταῖο του 
προπύργιο. Οἱ ΗΠΑ ἐνίσχυσαν ἀκόµη 
περισσότερο τό δικτατορικό καθεστώς τῆς 
Αἰθιοπίας τοῦ Meles Zenawi, ζητώντας 
του νά εἰσβάλει στή Σοµαλία. Ὁ Μέλες, 
πού ἀντιµετωπίζει τά ἀπελευθερωτικά 
κινήµατα τῶν Ὀρόµο καί τῶν Ὀγκαντέζε, 
πού εἶχε ἐµπλέξει τή χώρα καί στόν 
ἄτυχο πόλεµο µέ τήν Ἐρυθραία, ἐνῷ στίς 
διαδηλώσεις διαµαρτυρίας γιά τίς ἐκλογές 
τοῦ 2005 εἶχε θανατώσει  200 φοιτητές καί 
φυλακίσει χιλιάδες, δέν µποροῦσε παρά 
νά ὑπακούσει στούς προστάτες του καί νά 
στείλει τά στρατεύµατά του στή Σοµαλία. 
Ταυτοχρόνως, ἀεροναυτικές δυνάµεις 
τῶν ΗΠΑ βοµβάρδισαν τή Σοµαλία 
στοχεύοντας «µαχητές τῆς Ἀλ Κάιντα» 
(ἀπό τότε δέν ἐντόπισαν οὔτε ἕνα 
µέλος της µεταξύ τῶν νεκρῶν ἤ τῶν 
αἰχµαλώτων), ἐνῷ ἡ Κένυα πιέστηκε νά 
κλείσει τά σύνορά της στούς Σοµαλούς. 
Μετά τήν ἐπικράτηση τῶν εἰσβολέων, 
κλήθηκαν ἄλλοι νά σηκώσουν τό βάρος τῆς 
διατήρησης τοῦ νέου στάτους κβό: ὁ ΟΗΕ 
καί ἡ Ὀργάνωση Ἀφρικανικῆς Ἑνότητας. 
Ὁ Μέλες δέν µποροῦσε νά διατηρεῖ 
15.000 στρατό σέ ἐχθρική χώρα, ὅπου 
ἀνέλαβαν ἐκ νέου δράση οἱ συµµορίες. Οἱ 
καθηµερινές διαδηλώσεις διαµαρτυρίας 
καί οἱ αὐξανόµενες ἀντιστασιακές 

ἐνέργειες ἔδειχναν πώς ὁ Γιουσούφ χωρίς 
τήν ξένη στρατιωτική δύναµη θά κατέρρεε 
ἐντός ὡρῶν. Ἔτσι, ὁ µέν ΟΗΕ ἀρνήθηκε νά 
στείλει στρατό πρίν εἰρηνεύσει τή χώρα 
ἡ Ἀφρικανική Ἑνότητα, ἡ δέ τελευταία 
περιµένει τό ἴδιο ἀπό τούς Αἰθίοπες (καί τά 
χρήµατα τῆς Δύσης). Οἱ ΗΠΑ βλέποντας 
ὅτι τή µαριονέτα τους ἀνίσχυρη, ψάχνουν 
συµµάχους γιά τόν Γιουσούφ µέσα στά 
ICU - ἐκεῖνος ὅµως ἀντιδρᾶ.
     Ἡ Σοµαλία ἔδειξε τόν ρόλο τῶν πελατῶν 
τῶν ΗΠΑ στή µείωση τοῦ πολιτικοῦ καί 
οἰκονοµικοῦ κόστους διατήρησης τῶν 
συµφερόντων τῶν Ἀµερικανῶν, τώρα 
εἰδικά πού οἱ δυνάµεις τῶν τελευταίων 
ἔχουν τόσο ἐκτεταµένη ἐµπλοκή σέ Ἀφ- 
γανιστάν, Ἰράκ καί ἑτοιµάζονται γιά τό 
Ἰράν. Καί ἐπίσης ἀνέδειξε τήν ἰµπερια-
λιστική πρακτική τοῦ «rule or ruin» 
(«κυβερνῶ ἤ καταστρέφω»): Τό ἔπραξε ὁ 
Κλίντον, τό κάνει καί ὁ Μπούς στή Μέση 
Ἀνατολή. Μέ δεδοµένο πώς οἱ ἰµπερια 
λιστικές ἐπεµβάσεις παράγουν ἀσταθῆ 
ἀποτελέσµατα καί ἀντιδηµοφιλεῖς κυβερ-
νήσεις, ἡ καταστροφή τοῦ ἀντιπάλου 
εἶναι µιά παρηγοριά γιά τήν ἀποτυχία τῆς 
ἐπέµβασης.  

*  Σύνοψη πρόσφατου ἄρθρου τοῦ καθ. 
Τζέηµς Πέτρας

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΟΜΑΛΙΑΣ*



Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

  Γιά τά κατορθώµατα τῶν τραπεζῶν ἐν Ἑλλάδι κάτι ἀκούστηκε πάλι προχθές 
µέ τά πρόστιµα πού ἔπεσαν ἀλλά ἄς προσθέσουµε κάτι ἀκόµη στήν ἀποδόµηση 
τοῦ προφίλ τους µέ βάση ὅ,τι µᾶς µεταφέρθηκε ἀπολύτως ἀξιόπιστα. Πῆρε 
λοιπόν ὁ ἄνθρωπος (ὅλα τά στοιχεῖα διαθέσιµα) ἕνα ἐπαγγελµατικό δάνειο 

ἀπό ἰδιωτικήν τράπεζαν στήν Κοµοτηνήν, γνωρίζοντας (ὑποτίθεται) τούς ὅρους µέ 
τούς ὁποίους ἐνεπλάκη µέ τό ληστρικό κύκλωµα. Πρό ἡµερῶν λοιπόν - καί ἐνῷ δέν 
εἶχε προκύψει τό παραµικρό πρόβληµα στήν ἐξυπηρέτηση τοῦ δανείου (τό ἀκριβῶς 
ἀντίθετο!) - ἀνακάλυψε ὅτι ἡ σεβαστή τράπεζα τοῦ χρέωσε ἀκόµη 150 εὐρώ. Ρωτάει 
λοιπόν καί τί ἀπάντηση παίρνει; Ὅτι ἔπρεπε ἕνας ὑπάλληλος νά ἐπανελέγξει τό δάνειό 
του καί ἡ ἀµοιβή του ἦταν τά 150 εὐρώ, µάλιστα ἔπρεπε νά πεῖ (ὁ δανειολήπτης, ἔ;) κι 
εὐχαριστῶ, γιατί κανονικά αὐτό κοστίζει 200 εὐρώ! Κι ἄν νιώσει ἡ τράπεζα τήν ἀνάγκη 
νά ἐπανελέγξει τό δάνειο σέ καµµιά δεκαριά µέρες; Καί νά βάλει καί δυό ὑπαλλήλους; 
Μάθαµε ὅτι κι ἄλλες οἱ τράπεζες ἔχουν καθιερώσει τό νέο χαράτσι. Ἀληθεύει; Πάντως 
ἐµεῖς τό καταγγείλαµε στό ΙΝΚΑ καί βλέπουµε...

Ἡ καθιέρωση ἀπό φέτος (3,4,5,11 καί 12 Αὐγούστου) πενθήµερου Φεστιβάλ 
Λόγου καί Τέχνης «Διονύσου Λόγος» στήν περιοχή τῆς ἀρχαίας Μαρώνειας 
ἀπό τό Κρατικό Θέατρο Βορείου Ἑλλάδος, στά πλαίσια τοῦ προγράµµατος 
«Πολιτιστική Ἐγνατία» (ἀπ’ ὅπου καί ἡ διόλου εὐκαταφρόνητη προίκα τῶν 

500.000 εὐρώ) τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισµοῦ, φαίνεται νά ἐπισφραγίζεται µέ τήν ἐπίσκεψη 
τοῦ καλλιτεχνικοῦ διευθυντῆ τοῦ ΚΘΒΕ κ. Νικήτα Τσακίρογλου στήν Μαρώνεια, µέ 
τή συνοδεία τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδη Στυλιανίδη. Σιγά σιγά τό µεγάλο 
κεφάλαιο τοῦ νοµοῦ Ροδόπης πού λέγεται Μαρώνεια δείχνει νά ἀξιοποιεῖται, καί ἡ 
Θράκη, ἡ πατρίδα τοῦ Διόνυσου, νά βρίσκει τή θέση της στόν πολιτιστικό χάρτη τῆς 
χώρας µας. 

Καθώς φαίνεται νά ἀναπτύσσεται µία κινητικότητα πάλι γιά τά κοιτάσµατα 
χρυσοῦ στή Θράκη ἀπό πλευρᾶς ἑταιρειῶν, δείχνουν νά βρίσκονται σὲ 
ἐγρήγορση καί οἱ ἀντίθετες δυνάµεις πού ἐκφράζουν καί τό λαϊκό αἴσθηµα γιά 
τό θέµα. Ἔτσι, διαβάζουµε στό κάλεσµα τῶν ΝΑΣ καί ΔΗΔΑΣ (νοµαρχιακή καί 

δηµοτική κίνηση προσκείµενη στό ΚΚΕ) πώς οἱ χρυσοθῆρες «ἁπλώνουν ἕνα πολυπλόκαµο 
δίχτυ δηµοσίων σχέσεων, ἐντείνουν τὶς προσπάθειές τους νὰ προσεταιρισθοῦν µαζικούς 
φορεῖς, παράγοντες (οἰκονοµικούς, πολιτικούς), τοπικά ΜΜΕ, ἐλπίζοντας ὅτι θὰ 
ἀνατρέψουν τὸ σὲ βάρος τους κλῖµα, ὅτι θὰ πετύχουν ἀλλαγή στάσης τῶν φορέων τοῦ Ἕβρου 
καὶ τῆς Ροδόπης, ποὺ στέκονται ἀντίθετοι σὲ κάθε ἰδέα ἐκµετάλλευσης τοῦ χρυσοφόρου 
κοιτάσµατος καί γενικότερα τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου ἀπό τό µεγάλο κεφάλαιο. Γιά τήν ὥρα 
κραδαίνουν καί τό δικαίωµα προσφυγῆς στὰ ὄργανα τῆς «δηµοκρατικῆς», «φιλολαϊκῆς», 
«φιλοπεριβαλλοντικῆς» ΕΕ».  Ἡ ἀνακοίνωση καταλήγει σέ κάλεσµα γιά µιά πρώτη 
ἀγωνιστική κινητοποίηση µέ ἀποκλεισµό τῆς Ἐγνατίας Ὁδοῦ στό ὕψος Ἀτάρνης 
- Περάµατος τήν Κυριακή 4 Μαρτίου, µέ συνθήµατα καί στόχους ξεκάθαρους: 1) Τήν 
µαταίωση κάθε ἀπόπειρας ἐξόρυξης τοῦ χρυσοῦ καί τήν ἐπιστροφή τῶν µεταλλευτικῶν 
δικαιωµάτων στό ἑλληνικό δηµόσιο. 2) Τήν κατοχύρωση τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου ὡς λαϊκῆς 
περιουσίας καί 3) Τήν δροµολόγηση µιᾶς ἀνάπτυξης πρός ὄφελος τοῦ λαοῦ καί µέ 
γνώµονα βασικό τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. 
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   Στίς 15 Φεβρουαρίου, στήν Κοµοτηνή, 
βρέθηκε ἡ καθ. Χριστίνα Κουλούρη, 
πού διευθύνει τήν συγγραφή Κοινῆς 
Βαλκανικῆς Ἱστορίας ἀπό τό Κέντρο γιά 
τήν Δηµοκρατία καί τή Συµφιλίωση στή ΝΑ 
Εὐρώπη. Προσκεκληµένη τοῦ Συνδέσµου 
Φιλολόγων ν. Ροδόπης, µίλησε µπροστά σέ 
ἕνα κοινό διακοσίων περίπου ἀνθρώπων* 
γιά τό σκεπτικό τῆς «πρωτοβουλίας τῶν 60 
ἱστορικῶν ἀπό τίς 10 χῶρες τῆς περιοχῆς» 
καί τήν πορεία ὑλοποίησής του.
   Ἡ ὁµιλήτρια ἔδειξε ἐξαρχῆς τή διάθεση 
νά... προβοκάρει ὅσους δέν πῆγαν νά τήν 
ἀκούσουν ὡς ἐκστασιασµένοι ἰθαγενεῖς. 
Ξεκίνησε λέγοντας πόσο «συγκινήθηκε» 
µέ τήν ἐπιστροφή της στήν Κοµοτηνή, 
ὅπου δίδαξε κάποια χρόνια. Τί νά κάνει ἡ 
γυναίκα, ἡ Ἐπιστήµη αὐτοπροσώπως τήν 
κάλεσε στό Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
κι ἔτσι ἀναγκάστηκε νά ἐγκατασταθεῖ 
στήν Ἀθήνα...

Ὁ λόγος της δέν ἦταν πολύ πρωτότυπος. 
Ἐπανέλαβε ὅσα ἔχει γράψει στόν πρόλογο 
τῶν βιβλίων τῆς σειρᾶς πού διευθύνει καί 
περιέγραψε τό ἐγχείρηµα ὡς κάτι ἀντίστοιχο 
τῆς κοινῆς γαλλογερµανικῆς ἱστορίας, 
σηµειώνοντας βεβαίως τίς διαφορές µέ 
τήν βαλκανική περίπτωση. Καθώς λοιπόν 
«πύκνωσαν οἱ φωνές πού ζητοῦσαν κοινή 
βαλκανική ἱστορία» ἀνέλαβε αὐτό τό 
θαρραλέο ἐγχείρηµα. Ἀποτέλεσµα λοιπόν 
ἦταν τά τέσσερα βιβλία τῆς σειρᾶς (Ἡ 
Ὀθωµανική Αὐτοκρατορία, Ἔθνη καί Κράτη 
στή ΝΑ Εὐρώπη, Οἱ Βαλκανικοί Πόλεµοι, 
Ὁ Δεύτερος Παγκόσµιος Πόλεµος). Ἐκεῖ 
«δέν γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης 
τῆς ἀλήθειας ἀλλά διδάσκεται ἡ διαφορά 
καί ἡ σύγκρουση», µέ µεθοδολογική 
ἀρχή «τήν ἀποδοχή τῆς ἰσοτιµίας τῶν 
πολιτιστικῶν συνεισφορῶν ὅλων τῶν 
λαῶν» καί στόχο «τήν ἀποδόµηση τῆς 
δογµατικῆς διδασκαλίας». Καί ὅλα αὐτά 
βεβαίως προκειµένου νά «προστατευτοῦν 
οἱ µαθητές ἀπό µελλοντικές προσπάθειες 
χειραγώγησης».  
Ἀµέσως µετά δόθηκε ὁ λόγος στό κοινό 
γιά ἐρωτήσεις καί τοποθετήσεις. Κάπου 
ἐκεῖ ἔληξε καί τό καλό κλῖµα, ἀφοῦ 
τόν λόγο πήραµε... ἐµεῖς, µέ διόλου 
καλοκάγαθες προθέσεις. Θυµίσαµε στήν 
Χ.Κ. ὅτι ὑπάρχει καί µία ἀκόµη διαφορά 
ἀνάµεσα στό γαλλογερµανικό καί στό 
βαλκανικό ἐγχείρηµα κοινῆς ἱστορίας: 
Ὅτι ἐκεῖ δέν χρειάστηκε παρέµβαση 
(χρηµατοδοτική καί ἄλλη) ἔξωθεν ἀλλά 
ἦταν δουλειά ἱστορικῶν τών δύο χωρῶν. 
Τί σύγκριση µπορεῖ νά γίνει µέ τό δικό της 
ἔργο ὅπου χρηµατοδοτοῦν τά Ὑπουργεῖα 
Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ, τῆς Βρετανίας, τῆς 
Ὁλλανδίας, ἡ USAID, ἐπιχειρηµατίες σάν 
τόν Δαβίδ τῆς Κοκακόλα, ἐφοπλιστές σάν 
τόν Καρρά, διπλωµάτες σάν τόν Μάθιου 
Νίµιτς, χρηµατιστές σάν τόν Σόρος κτλ; 
Καί πῶς νά πιστέψουµε στίς καλές ἔναντι 
τῶν Βαλκανίων προθέσεις ὅλων ἐκείνων 
πού τό 1999 διέλυσαν τήν Γιουγκοσλαβία; 
Ἐπίσης, καλές (καί πιθανῶς ἔγκυρες) οἱ 
διαπιστώσεις γιά τήν τάση θυµατοποίησης 
ὅλων τῶν λαῶν ἀλλά µήπως ἡ ἴδια δέν 
κάνει αὐτό ἀκριβῶς σέ ὅλα τά βιβλία της 
µέ τούς Ἑβραίους; Παίζει κάποιον ρόλο σ’ 
αὐτό ἡ παρουσία τοῦ ἐνεργοῦς σιωνιστῆ 
κ. Σίφτερ στή διοίκηση τοῦ Κέντρου; 
Γιατί ἀναφέρονται κάθε τόσο οἱ εὐθῦνες 

τῶν ἐθνικισµῶν γιά τούς πολέµους καί 
γιά ὅλα τά κακά τῆς βαλκανικῆς µας 
µοίρας, ἐνῷ δέν ἀναφέρεται ὁ ρόλος 
τῆς ἀποικιοκρατίας, τῶν γεωπολιτικῶν 
καί οἰκονοµικῶν συµφερόντων κτλ; 
Τί εἴδους παιδαγωγικός στόχος θά 
ἐπιτευχθεῖ µέ τέτοια συρραφή ἄσχετων 
καί δευτερευόντων στοιχείων, ἀπολύτως 
ἐναρµονισµένη µέ τήν µεταµοντερνική 
θεώρηση τῆς Ἱστορίας; Ὁσο γιά τούς 
γενίτσαρους, πού ἀποτιµῶνται θετικά 
στό α’ βιβλίο τῆς σειρᾶς ὡς πρωτότυπη 
ὀθωµανική πρακτική, πού εὐνοοῦσε τήν 
κοινωνική ἀνέλιξη, µᾶλλον βρῆκαν τούς 
ἀπολογητές τους στούς ἐπιγόνους τους 
πού σήµερα δέν κρατᾶν χατζάρα ἀλλά τή 
γραφίδα τοῦ ἱστορικοῦ. 
Τί ἀπάντησε ἡ κυρία ἱστορικός; Ὅτι δέν 
τήν ἐνδιαφέρει ἡ χρηµατοδοτική πλευρά 
τοῦ προγράµµατος καί δέν θά ἀπαντήσει 
(!!!). Ὅτι τό Ὁλοκαύτωµα δέν εἶναι δική της 
ἐπινόηση καί φυσικά τό ἀναφέρει (παρότι ἡ 
εἰκόνα τοῦ λαοῦ - θύµατος πού ἀναφέραµε 
εἶναι διάχυτη σέ µιά περίοδο πολλῶν 
αἰώνων). Ὅτι δέν γράφει µεταµοντέρνα 
ἱστορία, ἐφόσον δέν ἀποκρύπτει τίς µαῦρες 
σελίδες της (Τό «µεταµοντέρνα» τό ἐξέλαβε 
ὡς µοµφή! Νά πιστέψουµε δηλαδή ὅτι στ’ 
ἀλήθεια µπερδεύει τήν πολιτική ὀρθότητα 
µέ τό ρεῦµα τοῦ µεταµοντερνισµοῦ;) Ὅτι 
γράφει στούς βαλκανικούς πολέµους 
καθαρά γιά τόν ρόλο τῶν δυτικῶν 
δυνάµεων (µόνο στόν πρόλογο καί πουθενά 
ἀλλοῦ, οὔτε καί τό ἀνέφερε στόν λόγο της). 
Ὅτι γιά τούς γενίτσαρους γράφει καί τήν 
ἄλλη ἄποψη (τήν ὁποία καί διάβασε γιά νά 
µᾶς ἀποστοµώσει). Εἶπε ἐπίσης καί µερικά 
ἀκόµη πού... δέν εἴχαµε ρωτήσει, µᾶλλον 
ἀπό κεκτηµένη ταχύτητα ἀπάντησης σέ 
ἄλλες κριτικές. 
Βεβαίως τελικά, µέ τήν ἐπιµονή ὁρισµένων 
ἐξ ἡµῶν, ἀναγκάστηκε νά ψελλίσει 
µερικά λόγια γιά τούς χορηγούς τοῦ 
προγράµµατος (ξεκινώντας µέ τίς Αὐστρίες 
καί τίς Ἑλβετίες!...) καί νά κλείσει φανερά 
ἐκνευρισµένη τήν ὁµιλία της. Τί νά γίνει, 
ἄν εἴχαµε χρόνο στή διάθεσή µας, τότε θά 
λέγαµε κάµποσα ἀκόµη πράγµατα γιά 
τίς ἐξοργιστικά «πούστικες» ἐρωτήσεις 
τῶν βιβλίων στό τέλος κάθε παραθέµατος 
(π.χ. ἐκεῖ ὅπου συνδέει τή «λατρεία τῶν 
ἡρώων» µέ τό καθεστώς τοῦ φιλοναζιστῆ 
Ἀντωνέσκου, καλώντας τούς µαθητές νά 
κάνουν συγκρίσεις µέ τό σηµερινό τους 
σχολεῖο καί τίς δικές τους πεποιθήσεις!).  
Ἀπογοήτευση σκέτη ἦταν ἡ παθητικότητα 
τοῦ Κοµοτηναίικου κοινοῦ µπροστά σέ 
τέτοια περίπτωση ὅπου µία ἄγνωστη 
ἱστορικός, χρηµατοδοτούµενη ἀνοιχτά 
ἀπό τίς δυτικές δυνάµεις τοῦ πολιτικοῦ καί 
παραπολιτικοῦ προσκηνίου µᾶς κοµίζει 
πολυπολιτισµικά φύκια γιά ἐπιστηµονικές 
κορδέλες. Καί σάν νά µήν ἔφτανε ἡ σιωπή, 
βγῆκε στό τέλος καί ὁ δηµοσιογράφος - 
δηµοσύµβουλας Δ.Δ., νά ἀποστασιοποιηθεῖ 
ἀπό τήν παρέµβασή µας ἡ ὁποία 
ἐπικεντρώθηκε κάποια στιγµή στά περί 
χρηµατοδότησης. Μάλιστα κύριοι, αὐτός 
δέν νοιάζεται γιά τίς χρηµατοδοτήσεις! 
Δέν τόν ἔνοιαξαν δηλαδή στήν πρόσφατη 
προεκλογική περίοδο ὅπου κατέβηκε γιά 
δήµαρχος Κοµοτηνῆς (ἀλήθεια, κείνη 
ἡ παλιά του ἀντιδεξιά ρητορεία σάν νά 
ἀµβλύνθηκε. γιατί ἄραγε...)! 
Τοὐλάχιστον στήν Ἀλεξανδρούπολη ὅπου 
ἐπίσης µίλησε ἡ Κουλούρη τήν ἑποµένη, 
παραβρέθηκαν ὅλο κι ὅλο κάπου 35 ἄτοµα, 
ἐκ τῶν ὁποίων καµµιά δεκαριά ἦταν τοῦ 
ΚΚΕ καί εἶχαν πάει γιά νά τήν ἐγκαλέσουν 
γιά τήν ὕποπτη χρηµατοδότησή της. Στήν 
Κοµοτηνή τόση εὐγένεια ἤ...                 
      Κ.Κ.

*  Ἡ ἀφίσα στό Πανεπιστήµιο µιλοῦσε γιά 
«βεβαίωση», χρήσιµη σέ βιογραφικά, πού 
δῆθεν θά χορηγηθεῖ σὲ ὅσους προσέλθουν. 
Τό κόλπο ἔπιασε...

CDRSEE: Ἱστορίες µέ Γενίτσαρους 



Με τον παραπάνω τίτλο οργανώθηκε το 
τριήµερο συνέδριο (9-10-11/2/2007) στην 
Αθήνα του Προγράµµατος Εκπαίδευσης 
Μουσουλµανοπαίδων, µε πρόεδρο την κ. 
Άννα Φραγκουδάκη.
Από την αρχή αναφέρθηκε ότι η 
προσπάθεια αλλαγών αριθµεί µια 
πορεία 10χρονη, αλλά στο συγκεκριµένο 
συνέδριο συζητήθηκαν τα αποτελέσµατα 
της τελευταίας διετίας, µέσα στην οποία 
γράφτηκαν και τα καινούρια βιβλία του 
Δηµοτικού και Γυµνασίου. Αναλύθηκαν 
δηλαδή οι στόχοι και οι τρόποι συγγραφής 
και οι εισηγητές αναφέρθηκαν στα 
αποτελέσµατα που επιδιώκονται ή 
πραγµατώθηκαν µέχρι στιγµής.
Κινούµενοι µε τις επιταγές µιας 
πολυπολιτισµικής Ευρώπης δεν ξεκίνησαν, 
είπαν, µε στόχο ειδικό τα µειονοτικά. 
Υποτάσσονται σε µια διαπολιτισµική 
εκπαίδευση για όλα τα είδη των σχολείων, 
χωρίς προσπάθεια αποµάκρυνσης από τις 
ξεχωριστές  παραδόσεις των διδασκοµένων. 
Τελικός στόχος ν’ αποκτήσει αυτογνωσία 
η Ευρωπαϊκή Παγκόσµια Μειονότητα. 
Τα µέσα και οι τρόποι προς αυτήν την 
κατεύθυνση ήταν ποικίλα και περιέχονται 
σε 12 βιβλία για 4 µη γλωσσικά µαθήµατα. 
Δηµιουργήθηκαν βασικές βιβλιοθήκες και 
το υλικό έγινε πολύπλευρο στην πορεία. 
Στον τρόπο διδασκαλίας µε εικονιστικά 
κείµενα αναφέρθηκε, η γνωστή πια 
από την Ιστορία ΣΤ’ Δηµοτικού,  κ. 
Ρεπούση, λέγοντας ότι 1) έτσι οι µαθητές 
οδηγούνται σε απαντήσεις, 2) ότι είναι 
σηµαντικές πηγές οι φωτογραφίες, 3) ότι 
τα πράγµατα δεν είναι άσπρα ή µαύρα και 
δεν υπάγονται σε µια απλή λογική, 4) ότι 
η Ιστορία είναι αντικείµενο γνωστικό και 
διδακτικό και 5) ότι είναι πλουραλιστική 
και σύγχρονη, χωρίς να επιτάσσει τον 
εθνικό χαρακτήρα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σχετικά µε τα αποτελέσµατα του προγράµ-
µατος αναφέρθηκε ότι τα προβλήµατα 
ενυπάρχουν στους διδάσκοντες στη 
µειονοτική Εκπαίδευση και, γιαυτό δεν 
απέδωσε η διαθεµατική γνώση στην 
πράξη. Κάποιοι µε «παλιές αντιλήψεις» 
αρνούνται να προσαρµοστούν στις 
αλλαγές. Άρα δεν αρκεί µόνο η αλλαγή 
του διδακτικού υλικού, αλλά χρειάζεται 
και η αλλαγή των αντιλήψεων των 
διδασκόντων. Σχεδιάστηκε, λοιπόν, ο 
τρόπος επιµόρφωσης των διδασκόντων 
στα µειονοτικά και δηµόσια σχολεία έτσι 
ώστε να διαφοροποιηθούν οι αντιλήψεις 
τους προς την κατεύθυνση που η Ευρώπη 
προωθεί: Να συνειδητοποιήσουν οι 
επιµορφούµενοι ότι περισσότερα ενώνουν 
τους πλειονοτικούς και µειονοτικούς απ’ 
όσα τους χωρίζουν...
Αξίζει εδώ να αναφερθεί η 10χρονη 

εµπειρία µιας δασκάλας από το 1997 σε 
µειονοτικό σχολείο Ποµακικού χωριού 
της ορεινής Ροδόπης. Αναφέρθηκε µε 
συγκίνηση σ’ ένα οικισµό 120 χιλιόµετρα 
από τη θάλασσα, µε έλλειψη νερού και 
ρεύµατος κάποτε, µε παιδιά που δεν ήξεραν 
τί είναι τα ψάρια. Μια πραγµατικότητα 
αξιοθρήνητη. Γεµάτη συµπόνια, λοιπόν, η 
δασκάλα µίλησε για τους µικρούς µαθητές  
της που, ενώ ξεκινούσαν µε την Ποµακική 
ως µητρική τους γλώσσα, µιλούσαν την 
Τουρκική και παράλληλα διδάσκονταν την 
Ελληνική στα µειονοτικά σχολεία.   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 
Ενδιαφέρον είχαν τα σχόλια Ελλήνων και 
µειονοτικῶν επιστηµόνων.
Ο Δηµαράς Αλέξης, Ιστορικός της Εκ- 
παίδευσης, σηµείωσε την προσοχή που 
απαιτείται: Είµαστε µέρος του συστήµατος, 
είπε, αλλά πρέπει να προσέξουµε για να 
µην απορροφηθούµε, τα δε βήµατα προς 
τα εµπρός πρέπει να γίνονται σιγά σιγά.
Ο Παναγιωτόπουλος Βασίλης, Ιστορικός, 
διευθυντής του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών, σηµείωσε ότι ανακύπτουν 
προβληµατισµοί πολλοί ως προς την 
παιδαγωγική της Ιστορίας, αλλά και ως 
προς το µεταβιβάσιµο της Ιστορίας. Ότι το  
εύληπτο της Ιστορίας έχει περιθώρια και 
όρια όχι ανυπέρβλητα. Ότι δεν µπορούµε 
να λύσουµε µε τεχνάσµατα τις δυσκολίες 
της µάθησης και ότι πάµε να «δώσουµε» 
στα παιδιά µας πάρα πολλή Ιστορία.
Ο Κουρτ Γιακούµπ χαρακτήρισε την όλη 
προσπάθεια  ακριβώς µε τα  λόγια «κίνηση 
εντυπωσιασµού άνευ προηγουµένου και 
ελιγµό πρόσκαιρο». Έκρινε αναποτελεσµα-
τικό το πρόγραµµα γιατί η εκπαίδευση, 
είπε, των µειονοτικών δεν ήταν ποτέ 
αυτοσκοπός. Αντίθετα, ότι πάντα είναι 
αυτοσκοπός η πολιτική επιρροή και ότι 
µε αυτή τη λογική τα θύµατα θα είναι οι 
νέες γενιές της µειονότητας. Σηµείωσε 
ότι το ΥΠΕΠΘ προσπαθεί να επιβάλει 
στη µειονότητα τη συνείδηση της παλιάς 
Ιστορίας, κάνοντας τους παρακάτω συσχε-
τισµούς: 1) Δεν µάθαµε ποτέ για τον 
ξεριζωµό των Τούρκων από τα Βαλκάνια 
και τη Θεσσαλονίκη, αλλά µιλάµε έντονα 
για τη Μικρασιατική καταστροφή. 2) 
Διδάσκοντας τη νίκη των Ελλήνων 
στην Τριπολιτσά και αναφερόµενοι 
στη σφαγή χιλιάδων άµαχων Τούρκων, 
αναρωτιόµαστε µετά για την επίδραση 
του γεγονότος στις ψυχούλες των 
Τουρκοπαίδων... 3) Αναφέρθηκε στο 
γενεαλογικό δένδρο του Αλ. Υψηλάντη, για 
να τον κατηγορήσει ως καταγόµενο από 
την Ρωσική τσαρική γενιά. 4) Μέχρι και 
τον Βασίλειο Βουλγαροκτόνο υπενθύµισε, 
ως τιµώµενο από την Ελληνική Ιστορία 
παρά την απάνθρωπη συµπεριφορά του.
Ο Οζάν Αχµέτογλου, δηµοσιογράφος, 

οµολόγησε µεν ότι διακρίνει στο 
πρόγραµµα µια έφεση για τη διατήρηση 
της ταυτότητας και την εξέλιξη της 
µειονότητας. Δεν περιµένει, όµως, ότι θ’ 
αλλάξει η στάση της Ελλάδας απέναντι 
στους µειονοτικούς παρά µόνο κατά 
50%. Τόνισε ότι πρέπει να αυξηθούν τα 
µειονοτικά Γυµνάσια και να ιδρυθούν 
πολλά νηπιαγωγεία για τη µειονότητα.
Ο Μουσταφά Μουσταφά, τ. Βουλευτής 
(ΣΥΝ), έκρινε θετικό το Πρόγραµµα, 
αν και «ευνουχισµένο». Κατά τη γνώµη 
του πρέπει να γίνει και τουρκόφωνο το 
ελληνόφωνο πρόγραµµα επιµόρφωσης, 
γιατί έκρινε αµφίβολη την επάρκεια των 
διδασκόντων την τουρκική. Σηµείωσε 
ότι µπορεί σήµερα να έχουν αυξηθεί οι 
µαθητές των µειονοτικών Γυµνασίων, αλλά 
εκδήλωσε και σκεπτικισµό για το τελικό 
αποτέλεσµα µιας 9χρονης εκπαίδευσης 
των Τουρκοπαίδων σ’ αυτά. Μπορεί να 
τα οδηγήσει σε απώλεια της πολιτισµικής 
και εθνικής ταυτότητάς τους, είπε, ενώ 
πιο πριν διαβεβαίωνε ότι δεν θέλουν, 
µαθαίνοντας σωστά τη µητρική τους 
γλώσσα, οι µειονοτικοί να γίνουν Τούρκοι. 
Απλώς αρνούνται να γίνονται ηµίγλωσσοι 
από ηµιµαθείς εκπαιδευτικούς.
Ο ψυχίατρος Ιµπραήµ Ονσούνογλου, 
µε άπταιστα ελληνικά, κατέθεσε αµέσως 
το στίγµα του ρωτώντας: «Γιατί τόσο 
θερµό ενδιαφέρον για τη µειονότητα 
σήµερα, ενώ πριν από 30 χρόνια η γενική 
εκπαίδευσή της ήταν υπό διωγµό ανηλεή;». 
Αναφέρθηκε στην προσωπική του εµπειρία 
από τη Χούντα των Συνταγµαταρχών, 
πρόσθεσε ότι από το 1991 αναθεωρήθηκε η 

καταστροφική πολιτική για την εκπαίδευση 
και ότι από το 1998 αισθάνεται πολίτης 
ισότιµος, κρίνοντας θετικές τις διορθωτικές 
µέχρι σήµερα κινήσεις στα εκπαιδευτικά. 
Άλλος µειονοτικός, αν και αναγνώρισε το 
πρόσφατο ενδιαφέρον του ΥΠΕΠΘ για το 
καλό των µειονοτήτων, απευθυνόµενος 
προς τον Ιµπραήµ Ονσούνογλου 
αµφισβήτησε την περί ισοτιµίας οµολογία 
του λέγοντας: «Ισότιµος θα είσαι, αν το 
κράτος σού παρέχει την άνεση να επιλέξεις 
π.χ. ο ίδιος σε ποια γλώσσα επιθυµείς να 
κάνεις τις σπουδές σου»!
Ο Κώστας Τσιτσελίκης, του Κέντρου 
Έρευνας Μειονοτικών Οµάδων, χαρακτή-
ρισε αναµενόµενη την πολιτικοποίηση του 
προγράµµατος, ανέτρεξε στη Συνθήκη της 
Λωζάνης, στους κανόνες Δικαίου για τα 
µοντέλα Μειονοτικής Εκπαίδευσης, στην 
Αρχή της Αµοιβαιότητας κλπ. Ευθύνες, 
για την αγκυλωµένη εδώ και 80 χρόνια 
κατάσταση ανάµεσα σε πλειονοτικούς και 
µειονοτικούς, απέδωσε και στην ελίτ της 
µειονότητας, καταµαρτυρώντας της ότι 
δεν προτάσσει λόγο ανεξάρτητο. 
Η επίσκεψη της ΥπΕξ κ. Μπακογιάννη, 
καθώς και η υπόσχεση διορισµού ιεροδι-
δασκάλων σχολιάστηκαν δυσµενέστατα, 
από τον Κ. Τσιτσελίκη («κανένα θέµα δεν 
ήταν της αρµοδιότητάς της») κι από τον 
Μ. Μουσταφά («Δεν θέλουµε να γίνουµε 
Ταλιµπάν»!)
 
*  Τὸ κείµενο βασίστηκε στήν καταγραφή 
τῆς ἐκπαιδευτικοῦ / ἱστορικοῦ κ. Σπαθάτου 
Ἀδαµαντίας - Ἀνδρονίκης τήν ὁποία θερµά 
εὐχαριστοῦµε

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  28-2-2007  5

Τά ἀκριβῆ στοιχεῖα 
τῶν Θρακιωτῶν φονιάδων
Ὡς γνωστόν, ὄχι µόνο µᾶς διαβάζουν 
κάποιοι Τοῦρκοι δηµοκράτες ἀλλά 

µᾶς... διορθώνουν 
κιόλας! Ἔτσι, στό 
προηγούµενο πρω-
τοσέλιδο δηµοσίευµά 
µας γιά τήν συµµετοχή 
Δ υ τ ι κ ο θ ρ α κ ι ω τ ῶ ν 
µουσουλµάνων στά 
παρακρατικά δίκτυα 
τῆς χουντογείτονος, 

γράφαµε ὅτι ἐκτός ἀπό τόν Ξανθιώτη 
Μεσούτ Τ. πού ἐνεπλάκη στήν πρόσφατη 
δολοφονία τοῦ Χράντ Ντίνκ, τό 1998 εἴχαµε 
καί τήν συµµετοχή τοῦ ἐπίσης Ξανθιώτη 
Χασάν Χασάνογλου στήν ἀπόπειρα κατά 
τοῦ Ἀκίν Μπιρντάλ. Ὡστόσο φαίνεται 

ὅτι αὐτό δέν ἦταν ἀπολύτως ἀκριβές. 
Σύµφωνα µέ τά στοιχεῖα πού µᾶς ἔστειλαν 
οἱ φίλοι µας, ὁ ἐπίδοξος δολοφόνος 
Χασάνογλου καταγόταν ἀπό τό χωριό 
Στροφή (Ντολαπτσιλάρ) τῆς Ροδόπης. 
Πρόκειται γιά τόν Χασάν Χασάνογλου τοῦ 
Μεχµέτ καί τῆς Μουφιντέ, πού γεννήθηκε 
τό 1973 καί ζεῖ στό Κοτζάελι, µέ ἀριθµό 
δελτίου ταυτότητας 25487035352. 
Ἐπίσης, γιά τόν νέο ἐµπλεκόµενο στόν 
φόνο τοῦ Χράντ Ντίνκ, τόν Μεσούτ, 
µᾶς πληροφόρησαν ὅτι λέγεται Μεσούτ 
Τουρκονέ, τοῦ Μπιλάλ καί τῆς Μουφιντέ, 
γεννηµένος τό 1976, ζεῖ στήν Ἄγκυρα 
καί κυκλοφορεῖ µέ δελτίο ταυτότητας 
(γνήσιας ἤ ὄχι) ὑπ’ ἀριθµόν 37684123491.
Αὐτά! Ἐµεῖς τώρα τί νά ποῦµε, µετά 
ἀπό τόσο λεπτοµερῆ στοιχεῖα, ὅτι... 
ἐπιµένουµε στήν ἐκδοχή πού γνωρίζαµε; 
Παραθέτουµε ὅ,τι µᾶς γνωστοποίησαν 
καί εὐχαριστοῦµε θερµά γιά τή βοήθεια! 

Ὁ Χαλίτ εἶναι ἐδῶ. 
ὁ ἀντι-Χαλίτ;

     Ἀπό τήν λεγόµενη Εὐρωπαϊκή Ὁµο-
σπονδία Τούρκων Δυτικῆς Θράκης 
(ΕΟΤΔΘ) ἐκδόθηκε πρό ἡµερῶν ἕνα 
δελτίο Τύπου (17-2-07) σχετικά µέ τήν 
ἐπίσκεψη τῆς Μπακογιάννη στή Θράκη, 
προκειµένου νά τήν «ἀξιολογήσει». Τώρα 
βέβαια θά µοῦ πεῖτε «καί τί µᾶς νοιάζει τί 
λέει κάθε πρακτοράντζα τῆς Ἄγκυρας;» Κι 
ὅµως µᾶς νοιάζει ἐφόσον τό τσίρκο πού 
διευθύνει, ἡ ΕΟΔΤΘ, παριστάνει τήν ΜΚΟ 
στόν ΟΗΕ! 
      Ὁ κύριος Χαµπίµπογλου λοιπόν, ἀφοῦ 
ἐπιδοκίµασε ὅ,τι παραχωρεῖ ἡ ἑλληνική 
Πολιτεία (ποσόστωση διορισµῶν στόν 
δηµόσιο τοµέα καί φοροαπαλλαγή τῶν 
βακουφίων) πρός τόν µουσουλµανικό 
πληθυσµό τῆς περιοχῆς, προχώρησε στό... 
παρασύνθηµα: Λέει ὅτι ἡ Ἑλλάδα «εἶναι 
κατά βάθος ἡµιθεοκρατικό Κράτος» (!), 
ἀδιάλλακτο στό θέµα ἐκλογῆς τοῦ µουφτῆ, 
ζήτησε τήν ἀπόδοση τῆς ἑλληνικῆς 
ἰθαγένειας σέ ὅσους τήν χάσανε στό 

παρελθόν καί τώρα ζοῦνε σέ ἄλλες χῶρες 
καί ἀφοῦ µίλησε γιά τά «χίλια προβλήµατα 
τῆς τουρκικῆς µειονότητας», κάλεσε τήν 
κυβέρνηση νά κυρώσει τήν Σύµβαση γιά 
τίς Ἐθνικές Μειονότητες (κείνη πού µᾶς 
φόρτωσε ὁ σηµιτισµός ἀλλά εὐτυχῶς δέν 
πέρασε ἀπό τή Βουλή - ἀκόµη).  
        Ἀναρωτιέται κανείς, καλά ὁ κάθε 
κύριος Χαλίτ, κάνει τή δουλειά γιά τήν 
ὁποία πληρώνεται ἀπό τή χώρα πού 
θεωρεῖ µητέρα - πατρίδα του. ἐµεῖς 
ἔχουµε, ὡς Ἑλλάδα, κάποιον ἀντίστοιχο 
φορέα πού νά µεταφέρει ἐπίσηµες καί 
ἡµιεπίσηµες ἀπόψεις µας γιά τό τί 
συµβαίνει στήν περιοχή µας, χριστιανικό, 
µουσουλµανικό (‘ντάξει, πλάκα 
κάνω...) ἤ µικτό; Γιατί προφανῶς καί τό 
Ὑπουργεῖο µας τῶν Ἐξωτερικῶν δέν ἔχει 
συνοµιλητή τήν ΕΟΤΔΘ. Τό νά µένει ὅµως 
ἀναπάντητη - ἔστω, σέ τέτοιο ἐπίπεδο - ἡ 
προπαγάνδα της εἶναι τό καλύτερο πού 
µποροῦµε νά κάνουµε; Τόσοι σύλλογοι, 
τόσες ὁµαδώσεις πρωτοβάθµιες ἕως καί 
πολυβάθµιες, κανένας τους δέν µπορεῖ 
νά κάνει κάτι παραπάνω ἀπό τό νά κόβει 
βασιλόπιττες; 

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  
ΣΤΗ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

Σέ ποιόν εἴπαµε ὅτι 
ἀνήκει τό Αἰγαῖο;

Μέ ἐρώτησή του στή Βουλή (15-2-07) ὁ 
βουλευτής Ἕβρου Γιῶργος Ντόλιος ζητᾶ 
ἀπό τό ΥΠ.ΕΞ. νά µάθει τί σκοπεύει αὐτό 
νά πράξει προκειµένου νά προστατεύσει 
τόν ἐνάλιο πλοῦτο τοῦ Βορείου (κι ὄχι 
µόνο) Αἰγαίου µά καί τούς ἁλιεῖς τῆς 
περιοχῆς µας, πού ἀπειλοῦνται ἀπό τίς 
τουρκικές πρακτικές στόν χῶρο. 
Ἀφοῦ ἐπισηµάνει τίς δυσάρεστες ἐξελίξεις 
τῆς τελευταίας πενταετίας στή µέση 
ἁλιεία τῆς Ἀλεξανδρούπολης καὶ τῆς 
Σαµοθράκης, µέ τήν δραµατική µείωση 
τοῦ ἁλιευτικοῦ στόλου κατά 35% καί τήν 
κατακόρυφη αὔξηση τῆς δυναµικότητας 
τοῦ ἀντίστοιχου στόλου τῆς τουρκικῆς 
πλευρᾶς, σηµειώνει ὅτι «κατά τούς µῆνες 
Ἰούνιο, Ἰούλιο, Αὔγουστο καὶ Σεπτέµβριο 

διακόπτεται ἡ ἁλιεία γιά ἐµᾶς λόγῳ τῶν 
ὑποχρεώσεών µας πού προκύπτουν ἀπό τὴ 
συµµετοχή µας στὴν ΕΕ. Τὴν ἴδια περίοδο, 

οἱ Τοῦρκοι ἁλιεῖς ἁλιεύουν στὰ 
διεθνῆ ὕδατα, µὲ ἀποτέλεσµα 
νά µήν ἐπιτυγχάνεται ὁ στόχος 
τῆς προστασίας τοῦ ἐναλίου 
πλούτου, καί να χάνεται γιά τήν 
ἑλληνική πλευρά ἡ δυνατότητα 
«παραγωγικῆς ἀπόδοσης» κάθε  
Ὀκτώβριο, κατά τήν ἔναρξη 
τῆς ἁλιευτικῆς περιόδου». 
Ἐπίσης, «ἐπειδή οἱ Τοῦρκοι δέν 
ὑπόκεινται  στούς περιορισµούς 
τῆς ΕΕ, δραστηριοποιοῦνται 
ἀνεξέλεγκτα στό Αἰγαῖο, ὄχι µόνο 

κατά τή διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ, ἀλλά 
καί ἀπό τὴν ἄποψη τῆς χρησιµοποίησης 
ἀπαγορευµένων ἁλιευτικῶν ἐργαλείων 
καί µεθόδων». 
Δέν γνωρίζουµε ἄν αὐτή τή φορά πρόκειται 
νά γίνει κάτι, στό παρελθόν ἡ ἀνακίνηση 
τοῦ θέµατος στό Εὐρωκοινοβούλιο δέν 
ἀπέφερε τίποτε ἀπολύτως. 
Νά θυµίσµε ὅτι χρόοονια τώρα τά λέγαµε 
αὐτά, ἀκόµη κι ὅταν τά ὑπαρκτά διµερῆ 
προβλήµατα παραµερίζονταν ἀπό τά 
τραπέζια τῆς ἑλληνοτουρκικῆς εὐωχίας; 
Ἀλλά, ὄχι, ἐµεῖς τότε ἤµασταν «µίζεροι», 
«παρελθοντολόγοι» καί χωρίς «ὁράµατα». 
Ἔ, δῶστε τώρα στούς µεροκαµατιάρηδες 
τῆς θάλασσας νά φᾶνε συνυπαρξιακά 
ὁράµατα καί βραβεῖα Ἰπεκτσί.



   Οἱ ἀνωτέρω εἰκονιζόµενοι 
εἶναι µερικές ἀπό τίς 
προσωπικότητες πού 
ἀνέδειξε ἡ Θράκη τόν 
τελευταῖο αἰώνα καί πού 
περιλαµβάνονται στά 
πρόσωπα πού σκοπεύει νά 
τιµήσει ὁ «ΒΟΡΕΑΣ» µέσα 
στό 2007, στά πλαίσια 
τῶν ἐκδηλώσεων πού 
προγραµµατίζει. 
   Ἐφέτος λοιπόν κλείνουν 
30 χρόνια ἀπό τόν θάνατο 
τοῦ µεγάλου ζωγράφου 
Γεώργιου Γουναρόπου-
λου (1889 Σωζόπολη 
Ἀνατολικής Ρωµυλίας 
– 1977 Ἀθήνα), δεῖγµα 
τῆς δουλειᾶς τοῦ ὁποίου 
εἶναι οἱ ἐκπληκτικές 
τοιχογραφίες στήν αἴθουσα 
τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου 
Ἀθηνῶν. 

Φέτος ἐπίσης συµπληρώνο-
νται 150 χρόνια ἀπό τή 
γέννηση τοῦ Χρήστου 
Τσούντα, τοῦ πατριάρχη 
τῆς προϊστορικῆς ἀρχαιο-
λογίας στήν Ἑλλάδα. 
Ὁ Τσούντας γεννήθηκε 
στή Στενήµαχο τῆς 
Ἀνατολικῆς Ρωµυλίας, 
δίδαξε Ἀρχαιολογία στό 
ΑΠΘ καί ὑπῆρξε ἱδρυτικό 
µέλος τῆς Ἀκαδηµίας 
Ἀθηνῶν. Ἔσκαψε σέ µιά 
σειρά ἀρχαιολογικῶν 
χώρων, συνέχισε τό ἐργο 
τοῦ Σλήµαν στίς Μυκῆνες 
καί ἀνέδειξε τόσο τόν 
κυκλαδικό πολιτισµό ὅσο 
καί τούς προϊστορικούς 
οἰκισµούς τῆς Θεσσαλίας.   
Ὁ Γρηγόριος Μαρασλῆς 
(φέτος κλείνουν 100 χρόνια 
ἀπό τόν θάνατό του) ὑπῆρξε 

ἐθνικός εὐεργέτης ὄχι µόνο 
τῆς Ἑλλάδος ἀλλά καί τῆς 
δεύτερης πατρίδας του, τῆς 
Ρωσίας (ἦταν δήµαρχος 
Ὀδησσοῦ ἐπί 17 χρόνια). Ἡ 
σηµαντικότερη προσφορά 
τοῦ Μαρασλῆ ἦταν ἡ 
σύσταση τῆς «Βιβλιοθήκης 
Μαρασλῆ», ἑνός ἐκδοτικοῦ 
ὀργανισµοῦ πού µὲ τὴ 
χορηγία του ἐξέδωσε 
σπουδαῖα ἐπιστηµονικά 
καί λογοτεχνικά ἔργα.
Ὁ Γιῶργος Ἰωάννου, ποιη-
τής καί πεζογράφος, µέ 
καταγωγή ἀπό τήν Ἀνατο-
λική Θράκη, εἶναι γνωστός 
κυρίως ἀπό ὅσα ἔγραψε γιά 
τή Θεσσαλονίκη («Πρω-
τεύουσα τῶν προσφύγων») 
ὅπου µεγάλωσε. Φέτος 
συµπληρώνονται 80 χρόνια 
ἀπό τή γέννησή του. 
Στήν ἴδια συγκυρία θά 
τιµηθοῦν ὁ γιατρός καί 
πολιτικός Θωµᾶς Δοξιάδης 
ἀπό τή Στενήµαχο, ὁ 
συµπατριώτης του στρατιω-
τικός (καί µακεδονοµάχος) 
Καπετάν Ἀµβρακιώτης, ὁ 
Κοµοτηναῖος καθηγητής 
ἰατρικῆς Ἀλέξανδρος Συµε-
ωνίδης, ὁ Σουφλιώτης διη-
γηµατογράφος Τριαντά-
φυλλος Πίττας, ὁ Κοµοτη 
ναῖος λαογράφος Στίλπων 
Κυριακίδης κ.ἄ.
 Τέλος, 80 χρόνια 
συµπληρώνονται φέτος 
ἀπό τὴν ἵδρυση τοῦ 
παλαιότερου θρακικοῦ 
πολιτιστικοῦ σωµατείου 
ἀπό πρόσφυγες τῆς ἀνατ. 
Θράκης, τῆς Ἑταιρείας 
Θρακικῶν Μελετῶν ἀπό 
τόν ἀείµνηστο Πολύδωρο 
Παπαχριστοδούλου, µία 
πολιτιστική παρακαταθή- 
κη πού τροφοδότησε τό 
ἐρευνητικό ἐνδιαφέρον 
χιλιάδων ἀνθρώπων.
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Αποκαλύψεις...

   Apocalypto: «Ένα φιλµ αποκρουστικό, 
σαν σαπουνόπερα σε σκηνικό National 
Geographic µε περίσσευµα βίας», σύµφωνα 
µε κριτικές δηµοσιογράφων στον ελληνικό 
και αγγλόφωνο τύπο. «Ο Μελ Γκίµπσον µε 
την παθολογική εµµονή του στην ακραία, 
στα όρια του σαδισµού, βία», “εξόργισε” µία 
µερίδα των σινεφίλ που “σοκαρίστηκαν” 
µε την (τόσο σπάνια άραγε;) βία. Και 
φυσικά κάποιοι άδραξαν την ευκαιρία 
να πελεκήσουν περαιτέρω το προφίλ του 
ηθοποιού – σκηνοθέτη – παραγωγού. 
Προς τι το µίσος και ο σπαραγµός;
  Κάποτε στην Αµερική ο Γκίµπσον 
αποφασίζει να ιδρύσει τη δική του εταιρία 
παραγωγής για να απελευθερωθεί από 
το κατεχόµενο καθεστώς της Έβδοµης 
Τέχνης. Ξεκινάει το 2004 µε «Τα Πάθη του 
Χριστού», µία ταινία που κατονοµάζει, µε 
ρεαλιστική ωµότητα τους πολέµιους του 
Ιησού και τους δείχνει ως υπεύθυνους για 

τη σταύρωση. Παράλληλα ο πατέρας του µε 
δηλώσεις του αµφισβητεί το Ολοκαύτωµα 
κι ο υιός αναγκάζεται να απολογηθεί για 
τις πατρικές “αντισηµιτικές δηλώσεις”. 
Το καλοκαίρι 2006 ο Μελ συλλαµβάνεται 
γιατί πάνω στο κέφι «πάτησε» τη Lexus 
του λίγο παραπάνω. Στολίζει τον 
(Εβραίο!) αστυφύλακα µε επίθεση κατά 
των Εβραίων, «υπεύθυνων για όλους τους 
πολέµους στον κόσµο». Και αρχίζουν τα 
όργανα...  Ο 50χρονος Γκίµπσον, µετά 
από 24 ώρες κράτησης, για να γλιτώσει 
της φυλακής τα σίδερα υποχρεούται: 1) 
Για 4,5 µήνες, 5 φορές την εβδοµάδα να 
συµµετέχει σε οµάδα των Ανώνυµων (;) 
Αλκοολικών (µε λένε Μελ και είµαι καλά) 
2) Για ακόµη 7,5 µήνες, τρίς εβδοµαδιαίως, 
να ξανασυµµετέχει σε οµάδα των 
Α.Α.  (και ο Μελ είναι οk) 3) Για ακόµη 
3 µήνες συµµετοχή σε πρόγραµµα «η 
κακοµεταχείριση ως απόρροια αλκοολι-
σµού» 4) 1.300   δολάρια πρόστιµο 5) Παρα-
κράτηση άδειας οδήγησης για 3 µήνες  
6) Στα πλαίσια κοινωνικής προσφοράς, 
ανακοινώσεις για τους κινδύνους χρήσης 
αλκοόλ κατά την οδήγηση.  (Όχι άλλο 
κάρβουνο!...) 
    Παρά τίς δηλώσεις του γιά φίλους του 
µε... αριθµούς στα χέρια, το Apocalypto 
δέχτηκε διθυραµβικές... επικρίσεις. Στα 
προσεχώς: Η εταιρεία του ανέλαβε µία 
τετράωρη αναφορά, σε µορφή επεισοδίων 
για το ABC, στο «Ολοκαύτωµα»: Μια 
αληθινή ιστορία αγάπης βασισµένη στα 
αποµνηµονεύµατα της Flory A. Van Beek, 
µιας Ολλανδοεβραίας και του µη Εβραίου 
συντρόφου της που την έσωσε από τους 
Ναζί. Άραγε το µάθηµα – πάθηµα θα 
τον οδηγήσει σε ένα apokalypto ή µία 
sygnomi;                                                    Π.Μ.

Μνήµη Θρακικῆς Διασπορᾶς 2007 Τα βασικά δεδομένα των 
πετρελαίων της Κύπρου 

Ν. Λυγερός

 Τα πετρέλαια της Κύπρου δεν 
ανήκουν σε μία νέα τάξη πραγμάτων όπως 
έλεγε το σχέδιο. Είναι ένα διαχρονικό 
στοιχείο που δεν αποτελεί μόνο το 
μέλλον μιας πολιτικής αλλά και το 
παρελθόν μιας στρατηγικής. Το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Πετρελαϊκών Ερευνών είχε 
ήδη εκδώσει ένα χάρτη εκτιμήσεων για 
τη νοτιοανατολική Μεσόγειο εδώ και 
δεκαετίες. Κατά συνέπεια, οι πιθανές 
περιοχές με εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα 
ήταν γνωστές εδώ και χρόνια. Είναι 
λοιπόν ένας παράγοντας στη δομή της 
πολιτικής της Κύπρου ανεξάρτητα αν η 
στρατηγική της σιωπής ήταν η μοναδική 
στρατηγική αυτού του κράτους για 
διάφορους λόγους. 
 Ένα άλλο δεδομένο δεν είναι 
μόνο η Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη της Κύπρου αλλά και το τεράστιο 
μέγεθος του F.I.R. της Κύπρου που 
βέβαια δεν συμπίπτει με τα χωρικά ύδατα, 
αλλά που επιτρέπει την ασφάλεια του 
εναέριου χώρου και των μελλοντικών 
πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Το 
μέγεθος του FIR της Κύπρου εξηγείται από 
την επιθυμία των Άγγλων να ελέγχουν το 
βόρειο μέρος της περιοχής του Suez. Αυτό 
το διευκρινίζουμε για όσους επιμένουν 
να μην καταλαβαίνουν τα βρετανικά 
συμφέροντα της περιοχής. Όσο γι’ αυτούς 
που προσπαθούν να μας εξηγήσουν με τον 
δικό τους τρόπο το Σχέδιο όσον αφορά 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα ήταν καλύτερο 
να ξαναδιαβάσουν την παράγραφο 3 του 
Άρθρου 5 και το Άρθρο 6 του πρόσθετου 
πρωτοκόλλου στη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης. 
 «Το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει 
να απολαύει πλήρους και ανεμπόδιστης 
πρόσβασης για οποιοδήποτε σκοπό στα 
ύδατα μεταξύ των υδάτων τα οποία η 
Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα 

διεκδικήσει που εφάπτονται στο ανατολικό 
μέρος της περιοχής της Κυρίαρχης Βάσης 
Δεκέλειας που ενώνεται με τη θάλασσα (το 
οποίο μέρος σημειώνεται στον Χάρτη Α 
με μια περιοχή 16,10 τ.χλμ) και ύδατα τα 
οποία η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία δεν 
θα διεκδικήσει που εφάπτονται στο δυτικό 
μέρος της περιοχής της Κυρίαρχης Βάσης 
Δεκέλειας που ενώνεται με τη θάλασσα (το 
οποίο σημειώνεται στον Χάρτη Α με μια 
περιοχή 5,01 τ.χλμ).» 
 «Η περιοχή Σωτήρας στην οποία 
επιτρέπεται εκπαίδευσης μικρής ρουτίνας 

σύμφωνα με τη 2 η παράγραφο του Άρθρου 
3 του Μέρους IV του Προσαρτήματος Β της 
Συνθήκης Εγκαθίδρυσης θα επεκταθεί νότια 
της Σωτήρας, Στεράκοβου και Παραμάλι, και 
η πρόσθετη περιοχή θα περιλαμβάνει τη γη 
βόρεια της οδικής αρτηρίας Λεμεσού-Πάφου. 
Τα νέα σύνορα της περιοχής Σωτήρας θα 
καθοριστούν και θα σημειωθούν σε χάρτες 
από το πρόσωπο που θα διορισθεί από 
την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, 
σύμφωνα με το Άρθρο 2 της Κωδικέλλου του 
παρόντος Πρωτοκόλλου.» 
 Το Σχέδιο ανήκει πια στην 
ιστορία. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε την 
ιστορία για να μην μας μπερδεύουν μερικοί 
που προωθούν έμμεσα άλλα συμφέροντα 
που δεν είναι ούτε της Ελλάδας ούτε της 
Κύπρου. 

Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 
Αυθαιρεσιών συνέχεια

Πολλές ενστάσεις δικαιούται να έχει κανείς 
για τον τρόπο που φτιάχτηκε το Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης, η επονομαζόμενη Ναυ-
αρχίδα.
Τρομακτικά μεγάλο, λες κι έγινε για να 
βασανίζει καθημερινά εργαζόμενους αλλά 
και επισκέπτες και συνοδούς ασθενών. 
Απίστευτα δυσλειτουργικό, με δεδομένες 
μάλιστα τις γνωστές ελλείψεις σε τραυμα-
τιοφορείς, νοσοκόμους, νοσηλευτές και 
πάει λέγοντας. Απέραντοι διάδρομοι και 
νεκροί χώροι που χρειάζονται θέρμανση 
το χειμώνα, ψύξη το καλοκαίρι και συνεχή 
καθαριότητα και συντήρηση φυσικά. Άθλια 
κατασκευή με ρωγμές, σοβάδες να πέφτουν 
απ’ τα ταβάνια σε θαλάμους, νερό να τρέχει 
από παντού όταν βρέχει, ασανσέρ που 
κολλάνε - όταν λειτουργούν. Πινακίδες 
που περισσότερο μπερδεύουν παρά διευκο-
λύνουν τον κοσμάκη να βρει αυτό που 
ψάχνει μέσα στον λαβύρινθο. Οκτώ χιλιό-
μετρα έξω από την πόλη, μοναδικό στην 
πόλη, σε αντίθεση με όλες τις ανάλογες 
περιπτώσεις (Πάτρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, 
Λάρισα), η χαρά της συμπαθούς τάξης των 
ταξιτζήδων.
Εν πάση όμως περιπτώσει, έτσι έκρινε ότι 
έπρεπε να γίνει ο αρχιτέκτονας, έτσι το 
κατασκεύασε. Προέβλεψε λοιπόν ανάμεσα 
στα νοσηλευτικά τμήματα και χώρους 
αναμονής των συνοδών των ασθενών, 

οι οποίοι εκτός της κύριας χρήσης τους 
αποτελούσαν και την οπτική διέξοδο 
των κτιρίων προς την θάλασσα. Αυτό 
δυστυχώς αποδείχθηκε και το μεγαλύτερο 
«μειονέκτημά» τους! Ήταν δυνατόν 
αυτά τα φιλέτα να παραμείνουν για 
χρήση από τους... απλούς Θρακιστάνους; 
Ούτε κατά διάνοιαν! Έπιασε δουλειά ο 
ανεκδιήγητος πρώην Διοικητής λες κι ήταν 
μαγαζί του και «παραχώρησε» τους δύο 
καλύτερους χώρους για γραφεία γνωστών 
μεγαλοκαθηγητάδων, άλλον έναν τύποις 
για βιβλιοθήκη στην ουσία για ανάπαυση 
γιατρών κάποιων Κλινικών και έναν για 
μελλοντική εγκατάσταση του μηχανήματος 
λιθοτριψίας. Κερασάκι στην τούρτα, η 
πρόσφατη ετσιθελική σχεδόν κατάληψη 
και άλλου χώρου στον 2ο όροφο, χωρίς καν 
φυσικά μια τυπική απόφαση του ΔΣ για τα 
μάτια του κόσμου, για να γίνει δήθεν χώρος 
εκπαίδευσης. 
Εντάξει, είπαμε, στο Θρακιστάν δεν φημι-
ζόμαστε για μαχητικότητα και διεκδικη-
τικότητα, αλλά μη προσπαθούν να μας 
πείσουν ότι σε ένα από τα μεγαλύτερα 
Νοσοκομεία των Βαλκανίων (και όχι 
μόνο) δεν είναι δυνατόν να βρεθούν άλλοι 
χώροι για να καλυφθούν οι όποιες ανάγκες 
προέκυψαν. Υπάρχει άραγε ένας έστω παρά-
γοντας του δημοσίου βίου της περιοχής 
- υφυπουργός, βουλευτής, δήμαρχος, 
νομάρχης κλπ - ικανός να σταματήσει αυτό 
το θλιβερό φαινόμενο και να φροντίσει να 
αποδοθούν οι χώροι στους φυσικούς τους 
δικαιούχους, τους απλούς πολίτες;      Κ.Κ.



Κ. Φωτιάδης, Καθηγητής Νεότερης 
Ιστορίας (Παν/µιο Δυτικής Μακεδονίας)

Η ενασχόλησή µου µε το βιβλίο της Στ΄ 
Δηµοτικού της κυρίας Ρεπούση απορρέει 
πρώτα από την ιδιότητά µου ως ιστορικού 
που αναλώθηκε στη µελέτη των ιστορικών 
γεγονότων του ευρύτερου χώρου της 
Μικράς Ασίας και έπειτα από την ιδιότητά 
µου ως παιδί πρόσφυγα προερχόµενου 
από το χώρο του ιστορικού  Πόντου. Επειδή 
φρονώ ότι και οι δύο αυτές ιδιότητές µου 
στοιχειοθετούν το δικαίωµα να εκφράζω 
άποψη αναφορικά µε το µείζον κατά την 
εκτίµησή µου ζήτηµα της συγκεκριµένης 
διαχείρισης του Μικρασιατικού θέµατος 
από το εγχειρίδιο της κυρίας Ρεπούση, 
αποφάσισα να καταθέσω και τη δική µου 
αντίληψη των πραγµάτων.
Τι είναι ιστορία
Η πρώτη θεωρητική-ιδεολογική ένσταση 
που έχω αφορά στο µείζον ζήτηµα του 
τι είναι η ιστορία. Σύµφωνα µε την 
παραδοσιακή αντίληψη της ιστορίας που 
κυριάρχησε ως το 1940 η ιστορία ήταν µια 
παράδοση προσέγγισης των πρωτογενών 
πηγών. Η παράδοση αυτή σχετιζόταν µε 
τον έλεγχο της γνησιότητάς τους, ενώ 
ο ιστορικός αποδεχόταν την εξάλειψή 
του ως υποκειµένου για να πετύχει την 
ανάπλαση του παρελθόντος µέσα από τον 
αφηγηµατικό λόγο. Με το ιστοριογραφικό 
παράδειγµα της σχολής των Annales η 
ιστορία έπαψε να λειτουργεί ως αφήγηµα 
και αντιµετωπίστηκε ως πρόβληµα. 
Σύµφωνα µε την εκδοχή του µοντερνισµού 
ο οποίος αποτελεί έναν συγκερασµό 
του θετικισµού, του µαρξισµού και του 
δοµισµού  στα πλαίσια της ιστορίας ο 
ιστορικός διαλέγεται µε τις ποικίλες όψεις 
µιας πολύµορφης πραγµατικότητας, 
µέρος της οποίας αντιπροσώπευαν οι 
πηγές και να διαµορφώσει τη δική του 
ολιστική προσέγγιση (Κόκκινος 1998, 
Μαυροσκούφης 2005).  Ακόµα ο ιστορικός 
οδηγείται σε µια αναγωγή του ειδικού στο 
γενικό και του τοπικού στο εθνικό και το 
παγκόσµιο  και σε µια αντιστοίχηση υλικών, 
δοµών και νοοτροπιών. Οι µεταβολές στο 
οικονοµικό πεδίο ευθύνονται σύµφωνα 
µε τον µοντερνισµό για τη µετεξέλιξη 
των ιδεών στο πεδίο της κοινωνίας ενώ οι 
δοµές και πολύ λιγότερο τα υποκείµενα 
διαδραµατίζουν κυρίαρχο ρόλο στην 
ιστορική εξέλιξη. 
Πριν από το τέλος του 20ου αιώνα 
δηµιουργήθηκε µια κρίση δοµών στις 
ιστορικές σπουδές που οδήγησε στο 
εγχείρηµα του µεταµοντερνισµού ή 
της µετανεωτερικότητας. Τα βασικά 
σηµεία τριβής µε το ερµηνευτικό µοντέλο 
του µοντερνισµού  είναι η στροφή του 
ενδιαφέροντος στην πολιτισµική ιστορία, 
η αντίληψη ότι οι πηγές είναι κείµενα που 
διαµεσολαβούν ανάµεσα στην ιστορική 
πραγµατικότητα και στην αφηγηµατική 
της αναπαράσταση, η εισαγωγή του 
ερµηνευτικού σχήµατος της ασυνέχειας 
και η έµφαση στις ιστορίες επί µέρους 
οµάδων, τάξεων, κοινωνιών.
Επειδή λοιπόν κάθε βιβλίο απαντά µε 
τον τρόπο του στο ερώτηµα τι είναι η 
ιστορία, φρονώ ότι το συγκεκριµένο 
βιβλίο της Στ Δηµοτικού ανήκει εξ 
ορισµού στη µετανεωτερική εκδοχή 
της ιστορίας, αφού δεν αποπειράται να 
δηµιουργήσει έναν ενιαίο εθνικό ιστορικό 
µύθο, δίνει ερεθίσµατα για να δειχτεί 
ο διαµεσολαβηµένος χαρακτήρας των 
πηγών (βλ. την πρόταση να συγκριθούν 
οι αντιδράσεις των Ελλήνων µετά την 
αποβίβαση του ελληνικού στρατού 
στη Σµύρνη µε το λόγο του Κεµάλ για 
την ελληνική κατοχή της Σµύρνης) και 
παρουσιάζει το εθνικών διαστάσεων 
γεγονός της Μικρασιατικής εκστρατείας 

και καταστροφής κατακερµατισµένο, χωρίς 
διαθέσεις αιτιοκρατικής προσέγγισης, εκεί 
όπου η σχολή των Annales θα αναζητούσε 
διαπλοκές στο διπλωµατικό πεδίο. Η εκδοχή 
ανάγνωσης της ιστορίας που προκρίνεται 
από τη συγγραφέα πόρρω απέχει εξάλλου 
της παραδοσιακής εκδοχής που εστίαζε 
στην προσέγγιση των συµβάντων.

Προσωπικά θεωρώ ότι η επιστηµονική 
οπτική των συναδέλφων είναι πάντοτε 
σεβαστή. Εντοπίζω όµως στη συγκεκριµένη 
ανάγνωση του Μικρασιατικού Ζητήµατος 
από την κυρία Ρεπούση µια µεγάλη 
αντίφαση: την απόπειρα να συγκεράσει το 
παραδοσιακό και στη βάση του εθνοκεντρικό 
εγχείρηµα της κατασκευής ενός εγχειριδίου 
εθνικής ιστορίας για τα παιδιά της Στ 
Δηµοτικού µε αντιπαραδοσιακά υλικά: µε 
υλικά του µετανεωτερικού παραδείγµατος 
όπως ο κατακερµατισµός των πολλών 
επί µέρους ιστοριών, κοινωνιών και η  
καθόλου υποψιασµένη και συχνά ύποπτη 
προσπάθεια να αµβλυνθούν εκείνες οι 
πτυχές των ιστορικών γεγονότων που 
χωρίζουν τους ιστορικούς µύθους δύο 
γειτονικών λαών (στην περίπτωσή µας του 
ελληνικού και του τουρκικού) και δοµούν 
την αντίληψη της ετερότητας.
Και εξηγούµαι: Οι Έλληνες και οι Τούρκοι 
µπορούν να γίνουν εταίροι σε µια ενιαία 
Ευρώπη µόνο αν συνειδητοποιήσουν 
το παρελθόν τους και µπορέσουν να 
αναθεωρήσουν τα σφάλµατα που 
δυναµίτισαν τις µεταξύ τους σχέσεις. Δεν 
κερδίζεται η φιλία µε «αποσιωπήσεις» του 
στυλ  «χιλιάδες Έλληνες συνωστίζονται στο 
λιµάνι προσπαθώντας να µπουν στα πλοία 
και να φύγουν στην Ελλάδα». Η ιστορία 
είναι αµείλικτη, έχει τη δική της δυναµική 
και η συλλογική µνήµη της πολιτισµικής 
οµάδας από την οποία κατάγοµαι και για 
την οποία σεµνύνοµαι έχει να επιδείξει 
πολλές εκατόµβες θυµάτων που σφάζονταν 
από τους Τούρκους κυνηγούς την ώρα του 
συνωστισµού. Το κλίµα που δηµιουργείται 
από το βιβλίο προσπαθεί απεγνωσµένα 

να φέρει στη µνήµη µας αναλογίες µε το 
συνωστισµό στα λιµάνια της σύγχρονης 
Ελλάδας την περίοδο των θερινών µας 
διακοπών. Πρόκειται όµως για µια 
ελάχιστα υποψιασµένη και πολύ ύποπτη 
εκδοχή της ιστορικής πραγµατικότητας. 
Όσο και αν οι πρωτογενείς πηγές 
διαµεσολαβούνται οι πρόσφυγες έφτασαν 
στην Ελλάδα σε µαύρα χάλια. Όσοι ποτέ 
κατάφεραν να φτάσουν. Και αυτό είναι το 
µόνο που διαµεσολαβείται έτσι από όλους 
και από όλες τις ιστορικές σχολές σκέψης. 
Κυριολεκτικά από όλες. 

Κατά τα άλλα συµφωνά µε το πνεύµα 
ότι θα πρέπει να διαβάσουµε πάλι τις 
πηγές να συµφωνήσουµε επιτέλους 
µε τη ρήση του Σολωµού ότι «το έθνος 
θα πρέπει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι 
αληθινό» και να δώσουµε απαντήσεις 
σε νέα ερωτήµατα  που τίθενται πλέον 
την περίοδο της παγκοσµιοποίησης 
όπως «Ποιο το µέλλον της εθνικής 
ιστορίας σε µια πολυπολιτισµική 
κοινωνία» ή «Ποιο το δέον γενέσθαι 
στα πλαίσια της διαπολιτισµικής 
αγωγής µε το µάθηµα των  επί µέρους 
εθνικών αναγνωσµάτων». Πρέπει 

όµως προηγουµένως να συναποφασίσουµε 
αν µπορούµε να δοµήσουµε την εθνική 
ολιστική προσέγγιση της ιστορίας 
µε µετανεωτερικά υλικά και αν αυτό 
συµβάλλει στην καλλιέργεια της ιστορικής 
συνείδησης των µαθητών µας. 
Ελλαδοκεντρισµός-ελληνοκεντρισµός-
αµερικανοκεντρισµός
Ένα από τα σηµεία τριβής µου µε την 
παραδοσιακή ιστορική σχολή ήταν και 
η εµµονή της στην  ελλαδοκεντρική 
διάσταση,. Εξηγούµαι ότι εννοώ την 
προσκόλληση του ιστορικού αφηγήµατος 
στα πεπραγµένα του Ελληνικού Βασιλείου. 
Η ιστορία των ελληνικών πληθυσµών που 
βρέθηκαν έξω από τα όρια του Ελληνικού 
Κράτους το 1830 ή το 1912 δεν απασχολούσε 
ποτέ την επίσηµη ιστορία. Η στρέβλωση 
αυτή καθιστούσε εξ ορισµού αναθεωρητέα 
κατά την εκτίµησή µου την παραδοσιακή 
σχολική ιστορία. Η αναθεώρηση όµως αυτή 
έγινε επιδεινώνοντας τα πράγµατα στο 
παρόν βιβλίο και σε λίγο θα νοσταλγούµε 
τις 12 σελίδες του Μικρασιατικού 
Ζητήµατος του προηγούµενου βιβλίου. 
Πώς φτάσαµε όµως σε αυτό το σηµείο: 
Η εξήγηση είναι απλή: αν µέχρι τώρα 
η παρουσίαση ενός ακµαίου ελληνικού 
πολιτισµού έξω από τα όρια του Ελληνικού 
Κράτους υπήρχε φόβος ότι θα έδινε τροφή 
στον νεοελληνικό αλυτρωτισµό, και θα 
προετοίµαζε ιδεολογικά τους Έλληνες 
για δυναµικές διεκδικήσεις αλύτρωτων 
πατρίδων, ο µετασχηµατισµός της 
ανθρωπότητας σε ένα παγκόσµιο χωριό 
προϋποθέτει τον στραγγαλισµό της 
εθνικής ιδιαιτερότητας και συνείδησης για 

να προετοιµαστεί έτσι η αφοµοίωση στο 
αµερικάνικο µοντέλο. Ο αφελληνισµός 
διευκολύνεται από την ελληνοτουρκική 
φιλία και την απώλεια της συλλογικής 
µνήµης. Μόνο έτσι η ανθρωπότητα 
πορεύεται ειρηνικά σύµφωνα µε τους 
νόµους της παγκόσµιας αγοράς. Και 
αυτή την αντίληψη ακολουθεί το παρόν 
βιβλίο που απονευρώνει εσκεµµένα το 
λόγο και αποφεύγει να δώσει έµφαση 
σε όσα µας χωρίζουν µε τους Τούρκους. 
Λυπάµαι αλλά δε θα αντικαταστήσω τον 
ελλαδοκεντρισµό, που δεν µε εκφράζει 
καθότι θιασώτης του ελληνοκεντρισµού, 
από το ιδανικό του αµερικανοκεντρισµού.
Η  διαχείριση της ιστορικής µνήµης των 
Μικρασιατών & Ποντίων
Και έρχοµαι τέλος στη σκύλευση της 
ιστορικής µνήµης των Μικρασιατών 
και Ποντίων που επιχειρείται από το 
συγκεκριµένο βιβλίο. Θα µπορούσα σε 
αυτό το σηµείο να γράψω πολλά για τις 
ιστορικές ανακολουθίες, τις αντιφάσεις 
του, την έλλειψη καταµερισµού της 
ύλης ανάµεσα στον ελλαδικό και τον 
µικρασιατικό – παρευξείνιο Ελληνισµό. 
Ως  πότε θα αγνοούµε συνειδητά τη 
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από 
τους νεότουρκους και τους κεµαλικούς; 
Δεν θα πω τίποτα όµως από όλα αυτά. 
Θα τονίσω µόνο το συναισθηµατικό 
κοµµάτι σε ό,τι µε αφορά και θα ζητήσω 
από τη συγγραφέα να µου εξηγήσει 
πόσο παιδαγωγικά ορθό είναι να έρθουν 
τα παιδιά µου και τα παιδιά όλων των 
Μικρασιατών αντιµέτωπα µε µια εκδοχή 
της ιστορίας όπως αυτή περί συνωστισµού 
για θερινές διακοπές που υπηρετείται από 
το παρόν βιβλίο και στην παράδοση της 
οικογένειας που φυλάγει τις αναµνήσεις 
από αυτό το παρελθόν ως οικογενειακά 
κειµήλια µε ξεχωριστή συµβολική αξία. 
Ποιον θα πιστέψουν τα παιδιά µας; Δε 
νοµίζετε κυρία Ρεπούση ότι θα µας κάνετε 
αξιόπιστους, ανακόλουθους, αφερέγγυους 
και µυθοµανείς, µόνιµα απολογούµενους 
απέναντι σε µια νέα γενιά που δεν έχει 
δικές της µνήµες από πολέµους και 
καταστροφές; Μας αξίζει κάτι τέτοιο, να 
αποξενωθούµε και να καταδικαστούµε 
συλλήβδην ως κατασκευαστές εθνικών 
µύθων; 
H  διαχείριση της ιστορικής µνήµης των 
Μικρασιατών και Ποντίων και των άλλων 
προσφύγων είναι πολύ σοβαρή υπόθεση 
για να αντιµετωπιστεί µέσα από ένα βιβλίο 
σαν της κυρίας Ρεπούση. Τόσο σοβαρή  
ώστε το συγκεκριµένο βιβλίο µας πληγώνει 
σήµερα. Και µας κάνει να αισθανόµαστε κι 
εµείς πρόσφυγες και σήµερα στην Ελλάδα 
που δεν συµµερίζεται τις ευαισθησίες µας. 
Καιρός του σπείρειν, καιρός του θερίζειν…
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Μπενιές

- Ἄσε, ἐγώ βλέπω µέ τά αὐτιά 
καί ἀκούω µέ τά µάτια.

- Πῶς γίνεται αὐτό;

- Ὅταν πάω κάπου, πάω ὁλόκληρος.

- Πῶς τό καταφέρνεις;

- Δέν ὑπάρχει τό βέλος καί ὁ στόχος, 
παρά µόνο τό βέλος πού γίνεται στόχος.

- Δέν σ’ ἔπιασα.

- Τό νοµίζεις εὔκολο;

- Μιλᾶς δύσκολα.

- Ἐσύ ἔχεις κολλήσει στά εὔκολα, 
µέ τόν ἑαυτό σου βάλτα.

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

 Το Μικρασιατικό Ζήτηµα 
στο νέο βιβλίο Ιστορίας της Στ’ Δηµοτικού

Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ:
Οἱ γκεµπελιές  
περίσσεψαν... 

   Καθώς ἡ «δηµοσιογραφία» τοῦ 
µισελληνικοῦ «Ἰοῦ» τῆς Ἐλευθεροτυπίας 
µέ τό θέµα τῶν βιβλίων Ἱστορίας πού 
φτιάχνουν παραµύθια γιά τούς ἰθαγενεῖς, 
ἔχει ἀγγίξει νέα ρεκόρ αἰσχρότητας, ὁ 
Γιῶργος Καραµπελιάς δέν ἄντεξε καί 
τούς ἔστειλε µαζί µέ ἕνα θαυµάσιο 
ἄρθρο καί µιά χεστήριο ἐπιστολή, σέ 
κόσµιο, βεβαίως, ὕφος. Ἐκεῖ µιλάει γιά τίς 
γκεµπελικές µεθόδους τῶν λεγάµενων, 
πού µέ θράσσος χιλίων πιθήκων γράφουν 
γιά «Μεζούρα της Εθνικοφροσύνης» 
(!!!) ἕνα κείµενο παραχαράξεων καί 
συκοφαντιῶν ἀπό τούς µαίτρ τοῦ εἴδους. 
Ἔφτασαν στό σηµεῖο νά χρεώσουν στόν 
Καραµπελιά ἕνα ξένο, ἐξωφρενικό 
κείµενο πού ζητοῦσε κρέµασµα τῶν 
συγγραφέων! Ἀλλά, εἶχαν κάνει «λάθος» 

οἱ ἄνθρωποι, µήν τούς παρεξηγεῖτε, τό 
ἀναγνώρισαν ἄλλωστε... Κατά τά ἄλλα, 
µέ ἕνα πνεῦµα πού θυµίζει ἀσφαλίτες 
τοῦ ‘50, ψάχνουν διαπλοκές χώρων καί 
προσώπων, χωρίς νά λένε πουθενά τίποτε 
γιά τήν οὐσία τῆς ὑπόθεσης: Γιά τίς ξένες 
ὑπηρεσίες πού ἀνοιχτά χρηµατοδοτοῦν 
τίς νέες «ἱστορίες», γιά τόν ρόλο τοῦ 
ντόπιου καί µή µεγάλου κεφαλαίου, γιά 
τήν πολεµική τῆς νεοαποικιοκρατίας κατά 
τοῦ πατριωτισµοῦ κτλ κτλ.



Κουρδοϊσραηλινές ἐπαφές
Ὁ δήµαρχος τοῦ Ντιαρµπακὶρ, Ὀσµάν 
Μπαϊντεµὶρ, µιλώντας σὲ ἐκδήλωση Πανε-
πιστηµίου στὸ Ἰσραήλ, ἀνέφερε πὼς ἡ 
µὴ ἐπίλυση τοῦ Κουρδικοῦ θέµατος στὴν 
Τουρκία ἐπέφερε τὸν θάνατο πολλῶν 
ἀνθρώπων στὶς συγκρούσεις ἀλλὰ καὶ τὴν 
στρατιωτικοποίηση ὄχι µόνο τοῦ κράτους 
ἀλλὰ καὶ τῆς κοινωνίας. 

(3-2, ἐφ. Γενὶ Σαφάκ)

Πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ πολυπολιτισµικότητα
Ὁ τ. πρόεδρος τοῦ κόµµατος Hak-Par  
Ἀµπντουλµελὶκ Φιρὰτ καὶ 13 ἀκόµα µέλη 
τῆς ἡγεσίας τοῦ κόµµατος καταδικάσθηκαν 
σὲ ποινὲς φυλάκισης ἀπὸ 6 µῆνες ἕως ἕναν 
χρόνο γιὰ παραβίαση τοῦ νόµου ποὺ ἀφορᾶ 
τὰ πολιτικὰ κόµµατα. Σὲ ἔκτακτο συνέδριο 
ποὺ εἶχαν κάνει, εἶχαν στείλει προσκλήσεις 
στὰ τουρκικὰ ἀλλὰ καὶ στὰ κουρδικά. 
Ἐπίσης ἔγιναν ὁµιλίες στὰ κουρδικὰ καὶ 
διαβάστηκαν µηνύµατα στὰ κουρδικά. 
Σύµφωνα µὲ τὸ ἄρθρο 81 τοῦ νόµου γιὰ τὰ 
πολιτικὰ κόµµατα, στὸ πρόγραµµα, στὸ 
καταστατικό, στὰ συνέδρια, στὶς κλειστὲς ἢ 
ἀνοικτὲς συγκεντρώσεις καὶ στὰ φυλλάδια 
τῶν κοµµάτων ἀπαγορεύεται ἄλλη γλώσσα 
πέραν τῆς τουρκικῆς.      (14-2, ἐφ. Χουριέτ)

Οἱ φασίστες ψηφίζουν Μπουγιουκανίτ
Ο Γ.Γ. τοῦ ΜΗΡ Τζιχάν Πατσατζὶ ἀναφερό-
µενος στὸ ταξίδι τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Γεν. 
Ἐπιτελείου Μπουγιουκανὶτ στὶς ΗΠΑ 
δήλωσε πὼς ἦταν πολὺ πιὸ πετυχηµένο ἀπὸ 
τὸ ταξίδι ποὺ εἶχε κάνει ὁ ΥΠΕΞ Γκιούλ. 
Πρόσθεσε πὼς ὁ Γκιοὺλ δὲν εἶχε πετύχει 
καὶ πολλὰ ραντεβού, ἐνῶ ὁ Μπουγιουκανὶτ, 
ἂν καὶ στρατιωτικὸς, συναντήθηκε µὲ τὸν 
ἀντιπρόεδρο Ντὶκ Τσέινι, τὸν ὑφυπουργὸ 
ἄµυνας Ἔρικ Ἔντελµαν, τὸν σύµβουλο 
ἀσφαλείας τοῦ προέδρου Στέφαν Χάντλευ 
καὶ µὲ τὸν πρόεδρο τῆς ἐπιτροπῆς ἐξωτε-
ρικῶν σχέσεων τοῦ Κογκρέσου Τὸµ Λάντος. 
Ἔτσι προώθησε πιὸ ἀποτελεσµατικὰ τὶς 
τουρκικὲς θέσεις.             (20-2, ἐφ. Χουριέτ)

Ἡ ἐνσωµάτωση τοῦ Ἐρντογάν
Ἡ µεγαλύτερη διαφορὰ ποὺ εἶχε τὸ κόµµα 
ΑΚΠ ἀπὸ τὰ ἄλλα κόµµατα ἦταν τὸ σχέδιό 
του γιὰ τὴν ΕΕ. Μόλις ἔγινε κυβέρνηση 
ἄρχισε νὰ γκρεµίζει τὰ ταµπού. Ἔκανε 
βήµατα ποὺ καµµιὰ κυβέρνηση δὲν τόλµησε 
νὰ κάνει. Τώρα ὅµως παρατηροῦµε πὼς ἀπὸ 
τὸν φόβο τοῦ ΜΗΡ δὲν ἀναφέρει καθόλου 
τὴν ΕΕ. Κι ἐνῶ στὴν ἀρχὴ ὁ Ἐρντογάν µᾶς 
ἐξέπληξε ὅλους καὶ ἤµασταν σὰν σὲ ὄνειρο, 
ἀργότερα ὁ ἄνεµος ἄλλαξε. Ἰδιαίτερα τώρα 
ποὺ πλησιάζουν οἱ ἐκλογές. Προσέξτε 
σὲ ποιὰ σηµεῖα ἔχει κολλήσει τὸ σχέδιο 
τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν ΕΕ:  1) Πρῶτα ἀπὸ 
ὅλα τὸ φιάσκο µὲ τὸ ἄρθρο 301 (προσβολὴ 
τουρκισµοῦ). Παρὰ τὴν διαφορετικὴ ἄποψη 
τοῦ Ἐρντογάν, ἡ Κυβέρνηση δὲν µπόρεσε 
νὰ τὸ ἀλλάξει. Προφανῶς τὸν ἔπεισαν 
οἱ ἐθνικιστὲς τοῦ κόµµατος. 2) Στὸ θέµα 
τοῦ ἀνοίγµατος  τῶν λιµανιῶν στοὺς 
Ἑλληνοκυπρίους δὲν ἔγινε κανένα βῆµα, ἂν 
καὶ ἡ Τουρκία ξέρει ὅτι χωρὶς τὴν ἐπίλυση 
αὐτοῦ τοῦ θέµατος δὲν πρόκειται νὰ 
ὑπάρξει πρόοδος. Ὅµως κανεὶς δὲν τολµάει. 
3) Στὰ θέµατα τῆς θεολογικῆς σχολῆς τῆς 
Χάλκης καὶ τῶν µειονοτικῶν βακουφίων τὸ 
κόµµα ΑΚΠ σκέφτεται διαφορετικὰ ἀπὸ τὰ 
ἄλλα κόµµατα. Ἀµφότεροι ὁ Ἐρντογάν καὶ 
ὁ Γκιοὺλ δὲν δέχονται τὴν ἐπίσηµη γραµµὴ 
στὰ θέµατα αὐτὰ ἀλλὰ καὶ στὸ θέµα τοῦ 
Πατριαρχείου καὶ  τῆς οἰκουµενικότητας. Κι 
ὅµως, ὅταν πέρασε ὁ νόµος γιὰ τὰ βακούφια 
ὅπως καὶ στὰ ἄλλα θέµατα δὲν ἔκαναν 
τίποτε. Ὑπὸ τὴν πίεση τῶν ἐθνικιστῶν τοῦ 
κόµµατος ὁ νόµος βγῆκε ἀλλοιωµένος. 
Ἔβαλε καὶ βέτο ὁ πρόεδρος τῆς Δηµοκρατίας 
καὶ τώρα θὰ περιµένουµε. 4) Στὸ θέµα τῆς 
Ἀρµενίας ἐπίσης λόγω τῶν ἐκλογῶν δὲν 
ἔκαναν κανένα βῆµα.       (27-2, ἐφ. Χουριέτ)
Μ.Κ.   kyneg@otenet.gr

Τά παιδάκια εἶναι µεταξύ τῶν 1000 Παλαι-
στινίων πού ζοῦν στίς σπηλιές τῆς Χεβρώνας. 
Ὑπό ἰσραηλινή Κατοχή, µέ καθηµερινές 
ἐπιθέσεις ἀπό ἔποικους (ληστεῖες, ξυλοδαρµοί, 
καταστροφές...) καί τόν Στρατό πού ἐπιδιώκει 
τήν ἀποµάκρυνσή τους λόγῳ «στρατιωτικῶν 
ἀναγκῶν». Στίς 14/2 τό Ἰσραήλ κατεδάφισε 
δεκάδες σπίτια σέ 4 χωριά τῆς περιοχῆς. Ποιοί 
παλεύουν νά τά ξαναχτίσουν; Δυό ἑβραϊκές 
ὀργανώσεις, ἡ Ta’ayush καί οἱ «Ραββίνοι γιά 

τά Ἀνθρώπινα Δικαιώµατα»!

Μετά τούς Vincent Cannistraro, Ray 
Mc Govern, Larry Johnson, ἕνας ἀκόµη 
πρώην ἀναλυτής τῆς CIA, ὁ Philip Giraldi 
καταγγέλει τήν κυβερνητική προπαγάνδα 
πού ὁδηγεῖ τίς ΗΠΑ κατά τοῦ Ἰράν

Τί κι ἄν λειτουργεῖ νόµιµα ἀπό 20ετίας καί 
ἐπαινεῖται ἀπό τόν ΟΗΕ γιά τό τεράστιο 
ἀνοικοδοµητικό ἔργο της; Ἡ Jihad al-Bina 
εἶναι βραχίονας τῆς Χεζµπολά καί χαρα-
κτηρίστηκε... τροµοκρατική ὀργάνωση! 
 
Κάποια στιγµή πῆγε νά ἀναζητήσει ὄντως 
λύση στό Μεσανατολικό ἡ Κοντολίζα, ἀλλά 
ξαναβρῆκε µπροστά της τό γνωστό λόµπυ 
στό πρόσωπο τοῦ Ἔλλιοτ Ἄµπραµς. Δέν 
ἔχει διέξοδο ἀπό δῶ, µπόις (ἔντ γκέρλς...)

Βγῆκε στή Χάγη καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Circo 
Del Ponte: Ὅ,τι (λέγεται πώς) ἔκαναν οἱ 
Σέρβοι στόν πόλεµο εἶναι γενοκτονία, ὅ,τι 
ὑπέστησαν καλῶς γινωµένο

Ἔµ τί θαρρούσατε, δέν κερδίζεις ἔτσι εὔκολα 
τό παρατσούκλι «πουτάνα»... Πρέπει καί 
κάθε τόσο καί νά τό ἐπιβεβαιώνεις. 

Πέρυσι οἱ Τουρκοκύπριοι εἶχαν µιλήσει γιά 
πραγµατικό πληθυσµό τῶν Κατεχοµένων 
265.000 ἄτοµα. Φέτος λένε ὅτι οἱ 120.000 
ἔχουν καί τούς δυό γονεῖς Κυπρίους. Ἄρα...

Πουλᾶνε ἐκκλησιές τῆς Κατεχόµης Κύπρου 
σέ ἰδιῶτες (Θέρµια, Φτέρυχα, Τριµίθι) ἀλλά 
µήν ἀνησυχεῖτε, γκαλερί καί τεχνοχώρους 
θέλουν νά τίς κάνουν οἱ ἄνθρωποι

Ἄν ὄντως («Ε», 22-2, Κ. Τσαπόγας) ἔδωσε ἡ 
Ἑλλάδα ἐναέριο χῶρο καί πληροφορίες στό 
Ἰσραήλ πού ἑτοιµάζει ἐπιδροµή στό Ἰράν, 

µιλᾶµε γιά ξεφτίλα ἐπιπέδου Ἰµίων

Θά µοῦ πεῖτε «γιατί, ἄλλαξε τίποτε πρός τό 
καλύτερο ἔκτοτε;» Ὄχι, ἀλλά, νά, ὅσο ζεῖς, 
ἐλπίζεις... (Ἀλήθεια, ἡ ἑλλαδοκυπριακή 
ὑφαλοκρηπίδα ὁριοθετήθηκε; Καί γιατί;) 

«Συγγνώµη» ζήτησε τό ΔΟΛιο «Βῆµα» πού 
καταχώρησε διαφήµισης ἐπενδύσεων στή... 
«Μακεδονία». Τί συγγνώµη δηλαδή, δέν 
κατάλαβα. Δέν ἤξεραν ποῦ ἀναφερότανε; 

Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀναλάβει ἐργολαβικῶς 
τή διαφθορά τοῦ ἑλληνικοῦ φρονήµατος κι 
αὐτό εἶναι ὅλο. Γιά Ψευτοµακεδόνες θἄναι, 
γιά Τούρκους, γιά ἄλλους, δέν ἐνδιαφέρει. 

451 ἐκπαιδευτικοί (καί... ἄλλοι, οἱ µισοί 
τοὐλάχιστον γνωστοί καί µή ἐξαιρετέοι) 
ὑπογράφουν γιά τό δικαίωµα στήν παρα-
χάραξη καί γελοιοποίηση τῆς ἱστορίας 

Δικαίωµά τους νά φτιάχνονται µέ τό 
ἔκτρωµα τῆς Ρεπούση. Τό θέµα εἶναι τί (δέν) 
κάνουµε ὅσοι διαφωνοῦµε

Κι ὄχι µόνο στό θέµα αὐτό. µαθαίνουµε π.χ. 
ὅτι στήν Ἔδεσσα τό δηµοτικό συµβούλιο 
δείχνει περίεργη ἀνοχή στήν σκοπιανή 
ἀλεξανδρολαγνεία. Δέν πᾶµε καλά...

Ἄρθρο 17 τοῦ νοµοσχεδίου γιά τά ΑΕΙ: 
Δίνεται ἡ δυνατότητα σέ κάθε Τµῆµα, 
µέ ἁπλή ἀπόφαση τῆς ΓΣ, νά κάνει (καί) 
προπτυχιακά µαθήµατα σέ ξένη γλῶσσα!

Ἕνα δισ. εὐρώ κέρδη ἀνακοίνωσε ἡ µεγάλη 
µας φίλη, ἡ Ἐθνική Τράπεζα. Λέτε νά κάνει 
καί κάποιαν αὔξηση µισθῶν τῶν ὑπαλλή-
λων της (π.χ. ἀπ’ τά 600 στά 602 εὐρώ);

Γιά τήν θρυλούµενη προσφυγή στίς κάλπες, 
θέλω νά ρωτήσω: ἡ ΝΔ θά κατέβει µέ 
ἀρχηγό τόν Καραµανλή; Γιατί εἴτε ὑπάρχει 
εἴτε ὄχι δυσκολεύοµαι νά δῶ τή διαφορά

Δέν λέω, εἶναι σοφή ρήση τό «λάθε βιώσας», 
ἀλλά δέν εἶµαι σίγουρος ὅτι ἐνδείκνυται γιά 
πρωθυπουργό... 

Τό χαράτσι τῆς ΑΕΠΙ (πνευµατικά δικαιώ-
µατα µουσικῶν) στά ἡµιθανῆ καφενεῖα τῶν 
χωριῶν ἔφερε στή Βουλή ὁ Γ. Ντόλιος. Ἄς 
γίνει κάτι µ’ αὐτό τό ἀντικοινωνικό αἶσχος!  

Τοῦ χρόνου λοιπόν θά ἔχουµε νέα µελέτη 
ἐφαρµογῆς γιά τό πολυθρύλητο φράγµα τοῦ 
Ἰάσµου. Μελέτη σκοπιµότητας, ἀξιόπιστη 
κι ἐπίκαιρη ὑπάρχει; 

Γνωρίζουµε π.χ. τήν τελική σχέση κόστους 
κι ἀποτελέσµατος; Τίς µακροπρόθεσµες 
συνέπειες στό περιβάλλον; Ἤ πᾶµε πάλι 
στά τυφλά;

Γιά τά τοῦ Καίσαρος: Ἡ συµφωνία ΔΠΘ - 
Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας (παραχώρηση 
ἔκτασης γιά ἵδρυση Ἀρσάκειου) µετράει 11 
χρόνια ζωῆς, ἐπί πρυτανείας Γ. Πανούση

Νά λοιπόν πού φέτος καί οἱ ξανθιώτικες 
ἐφηµερίδες ἀνακάλυψαν τήν κερδοσκοπία 
καί τό χαµηλό ἐπίπεδο τῶν καρναβαλικῶν 
ἐκδηλώσεων. Ἄντε, µή φαινόµαστε πάντα 
ἐµεῖς γκρινιάρηδες ἤ ζηλιάρηδες... 

Τό διαβάσαµε κι αὐτό σέ ἐκσυγχρονοφυλ-
λάδα τῆς Ἀλεξανδρούπολης: Νά ἀκυρωθεῖ 
ὁ ἀγωγός ἀπ’ τό Μπουργκάς γιά νά µή θιγεῖ 
ἡ Τουρκία καί πάθουµε πάλι κανένα ‘22!!!

Καί µή ξεχνᾶµε τόν ἑλληνικό µας πολιτισµό, 
ἀπόψε (µά καί γενικότερα): - Τάµτα ψηφίζω, 
ψῆφο δέν χαρίζω! Προσέτι: - Δάντη, γ...σου, 
ἐσύ κι οἱ ὀπαδοί σου!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ: 
1. Ἦταν ὁ ἐκσυγχρονισµός - 10. Τόν Κάρολο ... ποιός τόν θυµᾶται 
πιά... - 11. Ἔτσι λειτουργεῖ τό σέξ γιά τά χαζοαρσενικά - 12. Ἠχεῖ 
εὐχάριστα, σάν τάξιµο διορισµοῦ (οὐδ.) - 15. ...αρθισµός, ἡ ἰδεολογία 
κάθε ἐξουσίας - 16. Ἐκεῖ ὁ Κίσσιγκερ µοίρασε ρόλους γιά τήν Κυπριακή 
τραγωδία τό 73 - 17. Κανονισµός πού φτιάχτηκε στήν Ἑλλάδα γιά νά 
παραβιάζεται - 19. Λίγα... ζόρια (ὄχι σάν τοῦ Μπούς στό Ἰράκ) - 20. Ἔτσι 
χρησιµοποιεῖ τό Σύνταγµα ὁ πολιτικός µας κόσµος - 22. Ἔµ µάπας, ἔµ 
ἄφωνος - 24. Ποίηµα πού ἔγινε παρωνύµιο τοῦ Καββαδία - 26. Ἔτσι 
πρέπει νἄναι τά τέτοια σου γιά νά δεῖς εἰδήσεις σέ ἰδιωτικό κανάλι - 28. 
Τό 53 - 29. Ὅ,τι λείπει ἀπό τόν µέσο Ἕλληνα - 31. Καί ἄκεφα καί ἄφωνα 
- 32. Βασιλιάς της ἦταν ὁ Αἰήτης - 33. Βιτόριο ντέ ..., σκηνοθέτης 
(πῶς λέµε Ἀγγελόπουλος; Καµµία σχέση!) - 35. ΡΟΙ (Σ.Σ.: βαριέµαι νά 
ψάχνω ὁρισµό) - 37. Τό ἄθληµα στό ὁποῖο τά ἑλληνόπουλα πρωτεύουν 
παγκοσµίως - 38. Πρετεντέρης, Σωµερίτης, Καρέλιας καί ἄλλοι τέτοιοι 
ἀποτελοῦσαν τοῦ Σηµίτη τήν ... - 40. Ἄν ἀποκαλέσω κάποιον Ἀµερικάνο 
τόν ... - 41. Αὐτό κόντεψε νά κάνει µέ τήν ἐξουσία τό ΠαΣοΚ.
ΚΑΘΕΤΩΣ:
1. ... ἔµπνευσης δείχνει νά ὑπέστη ὁ πνευµατικός κόσµος τῆς χώρας - 2. 
Ἔχει ἐκλογικό, ἔχει καί ἀστυνοµικό - 3. Ἀπό τοῦ λαοῦ τή ... βγαίνει ὁ 
πλοῦτος τοῦ κοπριταριοῦ πού παριστάνει τήν ἄρχουσα τάξη - 4. Μ’ ἕνα 
«Κ» µπροστά ἀπεικονίζει τήν ἑλληνική οἰκονοµία - 5. Ἅπαξ καί ἀθόρυβα 
- 6. Ἔτσι ξεκινᾶς γιά σφουγγοκωλάριος - 7. ..., κακά καί νάνι, τό πλαίσιο 

τῆς ζωῆς πολλῶν ἐξ ἡµῶν - 8. Τιµή εὐκαιρίας (ξεν.), ἡ Ἑλλάδα, ἄς ποῦµε 
- 9. Παλιά τά λέγαµε µοτο..., τώρα µᾶς ἀρκεῖ τό πρῶτο µισό - 13. Ἡ 
κατάληξη τοῦ µαγειρεύω - 14. Ματζούνια - 17. ∆έν θἄλεγες ἔτσι τό 
µάτι τοῦ Λε Πα - 18. ... Σούτρα, ἡ λαϊκή πολιτική τοῦ Ἀλογοσκούφη 
- 20. Ἡ διαθήκη/παραµυθολογία πού (εὐτυχῶς) παραµερίσαµε - 21. 
Βουβή κοπή - 23. Μικρό γλύκισµα - 24. ∆ιάσηµη ἡ ... τοῦ Γιωργάκη 
- 25. Νιώθει ἡ Μπελούτσι ὅποτε θυµᾶται τόν Ἀντώναρο - 27. ..ατά 
τἄκανε ἡ Νέα ∆ιακυβέρνηση παντοῦ - 30. Ἄνευ - 31. Κατάρρευση π.χ. 
ἡ πολιτική τοῦ 1990 στήν Ἑλλάδα - 33. Ἐξαρτήµατα ὑποζυγίου (ὄχι, σέ 
µᾶς δέν χρειάζονται, ἀρκεῖ τό τηλεκοντρόλ...) -34. Ὁ διπλασιασµός του 
γιά νήπια σηµαίνει αὐγό, γιά ἐνήλικες... σέξ - 36. Παλιά µονάδα ἱππικοῦ, 
τώρα τεθωρακισµένων - 37. Ὁ Μαῦρος ... πάντα ἔχανε (διάολε!) ἀπό 
τό ρουφιανοπόντικο τόν Μίκυ - 39. Ἄκ..., τέως µόνιµος ὑπουργός (ναί!) 
- 40. Τά ἀρχικά ἥρωα τοῦ 1821, ἀπό αὐτούς πού σιχαίνεται ἡ Ρεπούση.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ: 1. ΣΑΤΡΑΠΙΣΜΟΣ - 10. ΜΑΡΞ - 11. ΦΑΚΑ - 12.  ΕΥΗΧΟ 
- 15. ΜΑΚ - 16. ΡΩΜΗ - 17. ΓΟΚ - 19. ΖΟ - 20. ΠΑΤΑΚΙ - 22. ΜΠ - 24. 
ΜΑΡΑΜΠΟΥ - 26. ΑΤΣΑΛΙΝΑ - 28. ΝΓ - 29. ΙΚΜΑΔΑ - 31. ΚΦ - 32. ΑΙΑ - 33. 
ΣΙΚΑ - 35. ΡΟΙ - 37. ΠΑΧΟΣ - 38. ΑΥΛΗ - 40. ΘΙΓΩ - 41. ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ
ΚΑΘΕΤΩΣ: 1. ΣΤΕΡΕΜΑ - 2. ΤΜΗΜΑ - 3. ΡΑΧΗ - 4. ΑΡΟ - 5. ΠΞ - 6. ΣΦ - 
7. ΜΑΚ - 8. ΟΚΑΖΙΟΝ - 9. ΣΑΚΟ - 13. ΥΩ - 14. ΒΟΤΑΝΑ - 17. ΓΑΡΙΔΑ - 18. 
ΚΑΜΑ - 20. ΠΑΛΑΙΑ - 21. ΚΠ - 23. ΠΤΙΦΟΥΡ - 24. ΜΑΣΑ - 25. ΥΓΡΑΣΙΑ 
- 27. ΣΚ - 30. ΔΙΧΩΣ - 31. ΚΡΑΧ - 33. ΣΑΓΗ -34. ΚΟ - 36. ΙΛΗ - 37. ΠΙΤ - 39. 
ΗΣ - 40. ΘΚ


