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6η Ἰουνίου 2007, ὥρα 12.20 τό µεσηµέρι. 
50 Ἰσραηλινοί φαντάροι φτάνουν στό 
σπίτι τοῦ 72χρονου Γεχιά Ἀλ Τζαµπάρι, 
ἔξω ἀπό τή Χερβώνα καί χτυποῦν 
τήν πόρτα. Ἀνοίγει ἀνυποψίαστος ὁ 
26χρονος γιός Ρατζίχ, τόν ἁρπάζουν καί 
ἀρχίζουν νά χτυπᾶνε τό κεφάλι του στόν 
τοῖχο! Ὁ ἡλικιωµένος πατέρας, ἄοπλος, 
ἐπεµβαίνει γιά νά σώσει τόν γιό του, 
δέχεται µιά σφαῖρα στό µέτωπο πού 
βγαίνει ἀπό τό πίσω µέρος τοῦ κεφαλιοῦ 
του καί σωριάζεται νεκρός. Ἡ σύζυγός 
του Φατίµα τρέχει πρός τόν ἄντρα της 
καί δέχεται 6 σφαῖρες (στό κεφάλι, στό 
στῆθος καί στά πόδια) γιά νά πέσει κι 
αὐτή τραυµατισµένη κάτω! Φτάνουν 
οἱ δύο γιοί τοῦ ζευγαριοῦ, ὁ 24χρονος 
Καµίλ καί ὁ 36χρονος Ράντι καί βλέπουν 
τούς γονεῖς τους σέ µιά λίµνη αἵµατος. 
Ὁ πρῶτος πυροβολεῖται στό πόδι ὅταν 
πάει νά τούς ἀγκαλιάσει κι ὁ δεύτερος, 
πού κλαίει γοερά, ἀποµακρύνεται µέ 
χτυπήµατα. Μαζεύονται γείτονες καί 
συγγενεῖς ἀλλά τούς ἀπαγορεύεται νά 
πλησιάσουν. Ἔρχεται τό ἀσθενοφόρο 
καί ἐπί 15 λεπτά ἐµποδίζεται νά πάρει 
τούς τραυµατίες ἀπό τούς στρατιῶτες! Οἱ 
τελευταῖοι κρατοῦν τούς ὑπόλοιπους καί 
ἐπί 45 λεπτά ψάχνουν τό σπίτι, χωρίς νά 
βροῦν ὅµως τίποτε. Στό τέλος δηλώνουν 
ὅτι ψάχνουν τόν 17χρονο γιό τοῦ νεκροῦ, 
τόν Σαλίχ, καί ἀποχωροῦν µόνο µετά 
τίς διαβεβαιώσεις τῶν παρόντων πώς ὁ 
Σαλίχ θά παρουσιαστεῖ στίς ἰσραηλινές 
Ἀρχές τήν ἑποµένη. Ἡ µητέρα καί ὁ 
26χρονος Ρατζίχ παραµένουν σέ κρίσιµη 
κατάσταση στό νοσοκοµεῖο.
Τό τροµακτικό αὐτό γεγονός δέν εἶναι 
ἐξαίρεση σέ κάποιον ἀνθρωπινότερο 
κανόνα. Ἡ κτηνωδία τῶν σιωναζιστῶν 

συνεχίζεται στά Κατεχόµενα ἀπρόσκο-
πτα 40 χρόνια τώρα, µέ τήν διεθνή 
κοινότητα νά σιωπᾶ (ὅταν δέν ἐπιδο-
κιµάζει) καί τά κατεστηµένα ΜΜΕ νά 
στρογγυλεύουν καί νά φιλτράρουν τίς 
εἰδήσεις, κατασκευάζοντας µιά εἰκόνα 
ἄσχετη µέ τήν πραγµατικότητα. 
Εὐτυχῶς ποῦ καί ποῦ προκύπτει κάποιος 
γενναῖος Ἰσραηλινός πού µιλᾶ τή 
γλῶσσα τῆς ἀλήθειας, καί πιό πρόσφατο 
παράδειγµα εἶναι ὁ πρώην Πρόεδρος 
τῆς ἰσραηλινῆς Βουλῆς (1999-2003) καί 
πρώην διευθυντής τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Πρα-
κτορείου, Ἀβραάµ Μπέργκ. Ὁ Μπέργκ 
(στή φωτογραφία), πού ζεῖ πλέον στή 
Γαλλία ὡς ἐπιχειρηµατίας, στό νέο του 
βιβλίο ὀνοµάζει τό Ἰσραήλ «σιωνιστικό 
γκέττο», τό παροµοιάζει µέ τή ναζιστική 
Γερµανία γιά τή µεταχείριση τῶν 
Παλαιστινίων καί τίς «ἐξωδικαστικές» 
ἐκτελέσεις, ὅπως καί γιά τόν νόµο τῆς 
«ἐπιστροφῆς» τῶν ἀπανταχοῦ Ἑβραίων 
στήν Παλαιστίνη. Μάλιστα καλεῖ τούς 
Ἰσραηλινούς νά βροῦν ἕνα διαβατήριο 
καί νά φύγουν ἀπό τήν παρανοϊκή 
χώρα! Πέστα, Ἀβραάµ, γιατί ὅταν τά 
γράφουµε ἐµεῖς...

Ἰσραήλ: 40 χρόνια ἐγκλήµατα...

Ἡ κατάσταση στήν Τουρκία, µέ τήν 
ἐν ἐξελίξει σύγκρουση ἰσλαµιστῶν 

- κεµαλιστῶν ἔχει ἀναλυθεῖ ἀπό πολλούς. 
Ὡστόσο ὑπάρχουν µερικά πράγµατα πού 
δέν ἔχουν εἰπωθεῖ καί µάλιστα ὁρισµένα 
πού ἀφοροῦν τήν ἑλληνική πολιτική στή 
Θράκη. Μιλᾶµε γιά τίς παρενέργειες ἑνός 
ἰσλαµοδηµοκρατικοῦ ἐκσυγχρο-
νισµοῦ τῆς γείτονος, στόν βαθµό 
πού αὐτός θά λάβει ὄντως σάρκα 
καί ὀστᾶ.

Γιά µᾶς ἦταν πάντα ξεκάθαρο: 
Ἡ κεµαλική Τουρκία ἦταν 

ἕνα καθαρά φασιστικό κράτος, 
ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνο τόσο γιά 
τούς γείτονες ὅσο καί γιά τούς 
πολίτες του. Ὁ καταθλιπτικά 
κυρίαρχος ρόλος τοῦ Στρατοῦ, 
ἡ κωµική προσωπολατρεία τοῦ 
Κεµάλ, ἡ τραµπούκικη ἐξωτερική 
πολιτική, τό πανταχοῦ παρόν 
παρακράτος, ἡ καταπίεση τῶν 
Κούρδων, ἡ ὑστερική κρατική 
ἀντιθρησκευτικότητα, ἡ ἰλιγγιώ-
δης κοινωνική ἀνισότητα, ἡ 
ἄρνηση κάθε συζήτησης γιά 
τό ἐγκληµατικό παρελθόν τῆς χώρας, τήν 
καθιστοῦσαν εὔκολο ἀντίπαλο, σέ ἐπίπεδο 
ρητορείας καί διαλεκτικῆς. Καθώς ὅµως 
τό σύστηµα (διά τοῦ Ἐρντογάν) πάει νά 
ἐκσυγχρονισθεῖ καί νά προσαρµοστεῖ στά 

σηµερινά δεδοµένα, κάποια πράγµατα ἔχουν 
ἤδη ἀλλάξει καί ἄλλα πρόκειται νά ἀλλάξουν. 
Κάτι πού σηµαίνει ὅτι καί ἡ ἑλληνική στάση 
ἀπέναντι στήν Τουρκία πρέπει νά µεταβληθεῖ, 
ἡ ἐπιχειρηµατολογία νά ἀνασυγκροτηθεῖ καί 
εἰδικά ἡ θρακική πολιτική νά ξανακοιταχθεῖ. 
Καί βεβαίως ἐδῶ δέν µιλᾶµε γιά τά ἀµερικα-

νικῆς κοπῆς καί ἑλληνέζικης (ἀποκλειστικά!) 
κατανάλωσης εὐχολόγια τοῦ τύπου «εἴµαστε 
ὑπέρ τῆς εὐρωπαϊκῆς πορείας τῆς Τουρκίας» 
ἀλλά γιά κάτι οὐσιαστικό καί σοβαρό.
        Συνέχεια στή σελίδα 5

Ἡ Τουρκία ἀλλάζει - καί µᾶς ἐνδιαφέρει!

Δέν ἔµεινε χωριό στή Θράκη χωρίς νέο ἤ ἀνακαινισµένο 
τέµενος, νόµιµα ἤ παράνοµα κτισµένο, ἀκόµα κι ἐκεῖ πού ποτέ 
δέν ὑπῆρχε! Φρεσκοβαµµένα, κλιµατιζόµενα, ἐπιβλητικά, 

δεσπόζουν στήν εἰκόνα τῆς θρακικῆς ὑπαίθρου

Ἐξ ὄνυχος (κι ἐξ ὄψεως)
τόν σκατοµπάµπουρα

Κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ Κώστα 
Ζουράρι «Βέβηλα Κίβδηλα Σκύβαλα» 
ἀπό τίς ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ, πού ἀνατέµνει, 
ἀνασκευάζει (ἀνασκολοπίζει, θά ἔλεγα) 
τό - κατά τήν γενναία Βούλα Δαµιανάκου 
«προδοτικό ἔργο ὑποτελῶν ἀνθρώπων» 
- βιβλίο Ἱστορίας τῆς Στ’ Δηµοτικοῦ. Ὁ 
συγγραφέας, µέ µιά δοµική ἐκ τοῦ σύ- 
νεγγυς ἀνάλυση, ἀποκαλύπτει ὅλον τόν 
µηχανισµό τῶν παραλείψεων, διαστρε-
βλώσεων, παραχαράξεων τῆς ἀληθινῆς 
Ἱστορίας, ὅλα αὐτά πού ἐπιχείρησε ἡ 
µικροοµάδα αὐτή µέ τίς ἀντιεπιστηµονικές 
ἰδεοληψίες, τίς ποικίλες ὅσες ἐξαρτήσεις καί 
τήν νεοταξική ἀντίληψη, νατοκεµαλικῆς  
σκευῆς καί προελεύσεως. 
Ἐµεῖς, µέ ἀφορµή τήν ἔκδοση αὐτή, θά 
ἐπιχειρήσουµε µία πρωτότυπη προσέγγιση 
τοῦ βιβλίου τῆς κ. Ρεπούση*: Χωρίς νά τό 
ἀνοίξουµε! Περιοριζόµενοι λοιπόν στό 
ἐξώφυλλο καί µόνο, παρατηροῦµε:
1) Ὁ τίτλος ἀποκαλύπτει τό γλωσσικό 
αἰσθητήριο καί ἐπίπεδο τῶν συγγραφέων: 
«Στά νεότερα καί σύγχρονα χρόνια». 
Σύγχρονα χρόνια! Ὅπως λέµε ὁ τραυ-
µατισµένος τραυµατίας, ἡ ἡµερήσια ἡµε-
ρίδα, ἡ σαχλεπίσαχλη σαχλαµάρα;
2) Τό ἀντιαισθητικό καί ἄσχετο µέ τό 
βιβλίο σχέδιο τοῦ µισοῦ ἀλόγου (!), εἶναι 
ὅ,τι πρέπει γιά νά προϊδεάσει τόν µαθητή 
γιά τήν ἀλογία τοῦ περιεχοµένου καί τήν 
πανταχοῦ παρούσα ἀκαλαισθησία. Τόν 
προκαλεῖ κυριολεκτικά (καί φαντάζοµαι 
τό πέτυχε) νά τό καταµουντζουρώσει! 

3) Εἶναι δυνατόν νά γράφεις τή νεότερη 
ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί νά µήν 
ἔχεις στό ἐξώφυλλο οὔτε µιά ἀνθρώπινη 
µορφή; Καί δέν συνδέεται αὐτό µέ τήν 
ἀπουσία ἀνθρωπίνων ὑποδειγµάτων 
(ἡρώων κτλ) ἀπό τό κείµενο τοῦ βιβλίου;
4) Τό ἐλεεινό γκριζοπράσινο χρῶµα πού 
ἐπιλέχθηκε ὡς µόνο φόντο γιά τήν ὡς ἄνω 
καρικατούρα. Προφανῶς ἔψαξαν πολύ 
στήν ψυχοπαιδαγωγική γιά νά ἐπιλέξουν 
αὐτόν τόν ἑλκυστικό χρωµατισµό, ἔτσι;
5) Τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί 
Θρησκευµάτων ἀναγράφεται στήν προµε-
τωπίδα, ἀλλά χωρίς τό... «Ἐθνικῆς»! Σέ  
ἀντίθεση µέ ΟΛΑ τά ἄλλα βιβλία τοῦ 
ΥΠΕΠΘ, µέ τρόπο προκλητικό!...
6) Ἄν στά ἀνωτέρω προσθέσετε καί τήν 
παρουσία τοῦ γνωστοῦ ΔΟΛίου συγκρο-
τήµατος στήν ἐκτύπωση τῶν βιβλίων, ἔ, 
νοµίζω ὅτι δέν ἦταν ἀπαραίτητο οὔτε κἄν 
νά τό... ἀνοίξουµε.                                   Κ.Κ.

* Δυστυχῶς δέν καταφέραµε νά τήν ἀπολαύσουµε 
στή Δράµα (11-6) ὅπου µίλησε στούς δασκάλους  

Διαψεύστηκαν οἱ φῆµες ὅτι δῆθεν 
τ’ Ἀλβανά ἔκλεψαν τό ρολόι τοῦ 

Ἀµερικανοῦ προέδρου, ὅσο αὐτός 
χαιρετοῦσε τά ἐπευφηµῶντα 

πλήθη στά Τίρανα (τί νά κάνει ὁ 
καηµένος, πρώτη φορά ἔβλεπε 

κόσµο νά τόν ἐπευφηµεῖ). Ὁ ἴδιος ὁ 
Μπούς γέλασε µέ τήν καρδιά του: 
«Μά δέν ἄξιζε πάνω ἀπό 50 $, δέν 

ἦταν τό χρυσό! Ἀκόµη καί νἄθελαν, 
πῶς θά µοῦ τό ἔπαιρναν, δέν θά τό 

καταλάβαινα; Χαζός εἶµαι;»

Οἱ Ἀλβανοί δέν κλέψαν 
τό χρυσό του ρολόι...

Ἁρµόδιοι  γιά  
τά σκουπίδια

18 µῆνες ἔµειναν γιά νά συµµορφω-
θοῦµε ὡς Περιφέρεια στήν εὐρωπαϊκή 
νοµοθεσία γιά τήν διαχείριση τῶν σκου-
πιδιῶν καί νέα σχέδια ἀναφύονται σέ 
κάθε συνάντηση τῶν ἁρµοδίων - τώρα 
µιλᾶµε γιά δύο ΧΥΤΥ κι ἕναν ΧΥΤΑ.
Τά πρόστιµα εἶναι πλέον ὁρατά, καθώς 
δέν ἔχει κλείσει ἀκόµη οὔτε τό ποῦ 
οὔτε τό πῶς θά τά διαχειρίζονται... 
Ἡ φωτογραφία εἶναι  ἀπό παράνοµη 
χωµατερή ἔξω ἀπό τήν Κοµοτηνή  (ἤ ἀπό 

σύσκεψη ἁρµοδίων; Δέν θυµᾶµαι...)

 Ἀντιφωνητὴς



ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Κ. ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

 

‘Eνα σύγχρονο, αξιόλογο βιβλίο  που 
πραγµατεύεται το δέντρο της ελιάς 
αλλά κυρίως το ελαιόλαδο (βιολογικό 
και συµβατικό), τη βρώσιµη ελιά  καθώς 
και την πάστα της ελιάς. Περιγράφονται 
µε λεπτοµέρεια  τα νέα συστήµατα 
επεξεργασίας και οι τεχνικές αξιοποίησης 
των αποβλήτων, ερευνώνται σε βάθος τα 
φυσικά αντιοξειδωτικά που περιέχονται 
στα προϊόντα και υποπροϊόντα της 
ελαιουργίας, διερευνώνται οι παράγοντες 
που διαµορφώνουν την ποιότητα των 
ανωτέρω προϊόντων σε όλο το κύκλωµα 
της παραγωγικής διαδικασίας και 
παρέχονται σηµαντικές πληροφορίες για 
την εφαρµογή των σύγχρονων τεχνικών 

ελέγχου της ποιότητας και της νοθείας. 
Αναλύονται τα προγράµµατα  HACCP  
και ιχνηλασιµότητας. Τέλος παρατίθενται 
τα νεότερα δεδοµένα για τις υγιεινές και 
διατροφικές ιδιότητες του Βιολογικού και 
Συµβατικού ελαιολάδου που το καθιστούν 
ένα σπουδαίο λειτουργικό τρόφιµο.
Μέγεθος 17,5 X 24,5,  σελ. 671, τιµή 70 ευρώ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, 2541027544, Ξάνθη
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Του Ηλία Σιαμέλα                                              
                          

Είναι η τρισκατάρατη πορεία της Ελλάδας. 
Ο ακατάσχετος μαϊμουδισμός που έχει μπει 
μέσα στο μεδούλι της χώρας. Είναι ο χυδαίος 
εξευρωπαϊσμός του μέχρι χθες ελληνόφωνου 
αέρα μας. Είναι η τραγωδία της γης μας. Το 
κατέβασμα του ανθρώπου στο χωνευτήρι του  
βόθρου.  Είναι η παράδοση άνευ όρων στην 
εισαγόμενη  βαρβαρότητα. Είναι η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα των αιλουροειδών της εξουσίας. 
Είναι όλα και όλοι μαζί που μας πνίγουν.  
«Και όταν η Ελλάδα σιωπά, παύει κάθε ανθρω-
πισμός. Και όταν ο έλληνας σιωπά καταργείται 
ο άνθρωπος. Και όταν ο έλληνας μιμείται 
βαρβάρους αυτοκτονεί και δεν υπάρχει επί της 
γης έλληνας. Και δεν υπάρχει επί της γης φύση. 
Και δεν υπάρχει πνεύμα. Και δεν υπάρχει το 
ωραίο…»* 
Λούσιος ποταμός. Αρκαδική γη. Αρκαδικά 
ειδυλλιακά τοπία... Όλα ένα παρελθόν. Όλα 
έχουν θαφτεί κάτω από την  εισαγόμενη λάσπη. 
Η ζωή μας πλέον αναδεύεται μέσα σε μια 
απέραντη σκουληκότρυπα, που σταζοβολάει 
ξεφτίλα. 
Η εμπορευματοποίηση ακόμη και των ιερών 
ποταμών, είναι μια πραγματικότητα. Τα 
μνημεία και το κάλος της φύσης παραδομένα 
στη χωρίς όρια εκμετάλλευση. 
Μια χώρα, που από τον Έβρο μέχρι το 
Ταίναρο και κάτω ακόμη μέχρι της εσχατιές 
της Κρήτης, έχει ανοίξει διάπλατα τα σκέλια 
της περιμένοντας τον εσμό των ντόπιων και 
ξένων εισβολέων «αγριο-τουριστών» για να 
τη βιάσουν, μήπως σαν «ευρωπαία» πόρνη 
επιζήσει.   
Να τα δώσουμε όλα, να τα ξεπουλήσουμε, 
μήπως και η φτωχή Ελλάδα «αναπτυχθεί», 
αυτό είναι το σλόγκαν των ημερών. Όλοι και 
όλα πλέον κινούνται μέσα στη λογιστική σκέψη 
των βλαχοδήμαρχων του «Καποδίστρια» και 

των μεγαλόσχημων «καγκελάριων», υπουργών 
της Νεοταξικής κυβέρνησης κι εμείς πρέπει να 
κοιμόμαστε ήσυχοι. 
Η τελευταία μόδα για …“extreme” 
δραστηριότητες ήρθε απ’ την Εσπερία και πέρα 
ακόμη από του Μπους τη Νέα Βαβυλώνα και 
δε μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Η περιπέτεια 
ή το «adventure» καλύτερα, έχει περάσει με τις 
διαφημίσεις σα μικρόβιο μέσα στο αίμα της 
κοινωνίας μας.
 «Στη Γόρτυ και στον Πρόδρομο / Ανάμεσα σε 

δασοδάφνες / πρωτάκουσα τα γάργαρα γέλια / 
Με θάμπωσε η αδιάβατη ομορφιά…».** 
Αχ ποιητή της Αρκαδίας, εσύ που έγραψες 
αυτούς τους θεϊκούς στίχους, κανείς πια δε θα 
σ’ ακούσει. Κανείς δε μπορεί να στοχαστεί. 
Δεν υπάρχει πλέον «αδιάβατη» παρθένα 
ομορφιά, ούτε και «γάργαρα» γέλια. Υπάρχουν 
οι βέβηλοι αναρριχητές, υπάρχουν τα σχοινιά 
τους, υπάρχουν τα κράνη τους, οι στολές 
τους, οι βάρκες τους , που περνάνε σαν τις 
σιδερόφραχτες μεραρχίες του Τρίτου Ράιχ, 
για να καταχτήσουν και να ποδοπατήσουν την 
ομορφιά, να περάσουν πάνω από την ιστορία, 
πάνω απ’ τα μνημεία του Ασκληπιού, πάνω 
από τα «γάργαρα» γέλια του νερού, πάνω απ’ 
τον αφρότρεχο ποταμό, πάνω από την άγιες 
εκκλησιές και τα χιλιόχρονα μοναστήρια. 
Τα πάντα κάτω από την επικυριαρχία του 
νευρωτικού και αποχαλινωμένου  νεο-
πίθηκου εισβολέα, του νεοεποχίτη υστερικού 
νεόπλουτου επιχειρηματία, που σαν άλλος 

γελαδάρης οδηγεί τα ανυποψίαστα  παιδιά μας 
στη σφαγή. 
«Και που είναι το κράτος για να …βάλει 
κανόνες», αναρωτιούνται οι ποικιλόμορφες 
πόρνες των καναλιών. «Εδώ πνίγηκαν 
παιδιά στον Λούσιο, επειδή δεν φορούσαν… 
κράνη», λέει ένας εμβόλιμος «εμπρηστής» 
της τηλεθέασης… «Πρέπει να φέρουμε τη 
νομολογία που ισχύει στις αναπτυγμένες 
χώρες», προσθέτει ωρυόμενος ένας άλλος 
πεζεβέγκης του κυκλώματος.

Αχ, Πατρίδα μου. Ω 
τσαλακωμένη νεολαία, χτισμένη 
ανάμεσα στους τσιμεντότοιχους  
της εξουσίας και στα κρόταλα 
της τηλεοπτικής ανοησίας . 
Εσύ που δε γνώρισες ποτέ τα 
βλέφαρα της  ομορφιάς, που δεν 
είδες την «αδιάβατη» αγνότητα 
της φύσης, που δεν άκουσες 
το ηχηρό τζιτζίκι να τραγουδά, 
όταν ο σκόλυμος ανθεί και δεν 
ένιωσες της πρωινής χρυσής 
ανταύγειας το χαμόγελο να σου 

χαϊδεύει το πρόσωπο. 
Αλλά δεν είναι μόνο τα παιδιά μας, που 
αποχαυνωμένα από την πλύση εγκεφάλου που 
τους γίνεται, αλλοτριωμένα από τις πολιτικές 
ψείρες του συστήματος, αναζητάνε μια κάποια 
διέξοδο ζωής, χωρίς να τη βρίσκουν.             
Τούτες τις δύσκολες στιγμές, προσπαθώ 
να σκεφτώ και να συλλάβω την  τραγωδία  
του χτεσινού φτωχού αριστερού, με τις 
κληρονομημένες ζάρες του αγωνιστή στο 
πρόσωπό του, όταν «μπαμπάς» σήμερα παίρνει 
το νεότευκτο υλιστικό μυαλό του, μαζί με τη 
τζιπάρα του και όλο τον εξοπλισμό του, για να 
«εξερευνήσει» ή να «κατακτήσει» σαν άλλος 
πειρατής, τις θάλασσες και τα ποτάμια και το 
χειμώνα να ανεβεί στα ψηλά βουνά κρατώντας 
για τρόπαιο τα χιονοπέδιλά του.  
«Είναι ο τρόπος ζωής που υιοθετήσαμε και δεν 
μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα», αυτά μου 
είπε φίλος παλιός, όταν με τρόπο μίλησα στο 
αυτί του. Μάταια προσπάθησα να του πω ότι 

το φαράγγι του Λούσιου, με τα μοναστήρια 
του, τ’ ασκηταριά του, ότι η Δημητσάνα και 
η γύρω ιστορική περιοχή  είναι οι Άγιοι Τόποι 
της Αρκαδίας, και ότι δεν μπορούμε αυτούς 
του τόπους να τους μεταχειριζόμαστε βάναυσα 
και να τους προσεγγίζουμε χωρίς σεβασμό. 
«Σκέψου, του είπα, να πήγαινες στο Άγιο 
Όρος ή στο βράχο της Ακρόπολης να έκανες 
αναρρίχηση με άγκυρες, κράνη και σχοινιά.» 
«Έννοια σου, μου απάντησε, σε λίγα χρόνια θα 
γίνει και αυτό, έχουμε πλέον μπει όλοι μας στη 
Λίστα των Ηλιθίων Πειρατών της Νέας Τάξης 
και δε μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά!
«Πάει φίλε μου η κρυστάλλινη ησυχία, 
συνέχισε μετά από μια μικρή παύση ο καλός 
μου συνομιλητής, πάνε τα χρυσοπράσινα 
βουνά, όλα πια τα σκεπάζει μια απέραντη 
ντροπή κι εμείς λουζόμαστε σ’ αυτή! Σήμερα ο 
Λούσιος ποταμός έπνιξε τα παιδιά μας. Αύριο 
η ίδια η φύση θα μας εξαφανίσει εντελώς από 
το πρόσωπο της γης, όπως το έκανε με τους 
τυραννόσαυρους πριν από εκατομμύρια χρόνια. 
Αυτό το τέλος μας αξίζει. Όμως δεν μπορούμε 
να κάνουμε αλλιώς…»!
«Αυτά», είπε ο φίλος μου και χωρίς αιδώ, 
μπήκε στο «cherokee» του και έγινε μπουχός.
Έμεινα πάλι εγώ μόνος, παρέα με τη λύπη μου 
και τον άχρηστο εαυτό μου. «Άντε, είπα μέσα 
μου, μακάρι ο θεός του φαραγγιού, στην άλλη 
μου ζωή, να με κάνει ερπετό, κάποιο φίδι, έναν 
τυφλίτη, μια οχιά, ή κάποιο άλλο είδος που ζει 
στην περιοχή του φαραγγιού, γιατί μόνο έτσι 
θα μπορώ να καταλάβω τους νόμους της φύσης 
και να ζω αρμονικά με αυτή και στις απότομες 
«κατεβασιές» του νερού να με προστατεύουν 
η φιδίσια φρόνησή μου και η ψυχή του 
ποταμού».  
 

* Περικλής Γιαννόπουλος (Απόδοση στη 
δημοτική). 
** Ντίνος Παναγιωτόπουλος (Περιδιάβαση 
στην Αρκαδία)
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Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση:  karaiskk@otenet.gr

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ  ΡΟΔΟΠΗΣ  Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 25 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 50 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81

∆ύο πολύ σηµαντικές προσφορές τοῦ 
«Ἀντιφωνητῆ» ἀπό τίς ὁποῖες µποροῦν νά 
ἐπωφεληθοῦν οἱ συνδροµητές µας:
- Τό δερµατόδετο, µοναδικό βιβλίο 
«Ἡ συµβολή τῆς Θράκης στούς ἐθνικο-
απελευθερωτικούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους», τοῦ 
κ. Ἀπόστολου Εὐθυµιάδη, πού ἐκδόθηκε 
µέ ἔξοδα τοῦ ἰδίου καί µοιράστηκε 
κατά δεκάδες χιλιάδες στίς ἀπανταχοῦ 
ἑλληνικές βιβλιοθῆκες, προσφέρεται 
ἐντελῶς ∆ΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τό ἐπιθυµοῦν! 
Ἁπλῶς τηλεφωνεῖτε στό 6973743047 
(πρωινές ὧρες) καί δηλώνετε διεύθυνση, 
ἀναλαµβάνοντας τά ταχυδροµικά 
ἔξοδα. Αὐτό ἀρκεῖ γιά νά ἀποκτήσετε 
µία πραγµατική ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ 

θρακικοῦ ἑλληνισµοῦ πού ὁ συγγραφέας 
της προσφέρει µέσῳ τοῦ «Α» στούς 
συνέλληνες.
- Τό δίτοµο ἔργο τοῦ κ. Γιώργου Μανδίκου 
«Ὁ καπετάν Μάρκος καί ὁ Γολγοθᾶς τοῦ 
κινήµατος» (ἔκδοση 2006), στό ὁποῖο ὁ 
παλιός ἀγωνιστής τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης 
παραθέτει τήν µαρτυρία τῆς ζωῆς του µέσα 
ἀπό συνεχή ἀρθρογραφία γιά τά ἐθνικά καί 
κοινωνικά προβλήµατα τῆς πατρίδας µας, 
ἀπό τήν ἐποχή τῆς Κατοχῆς µέχρι σήµερα, 
προσφέρεται γιά τούς συνδροµητές µας 
στήν τιµή τῶν 14 εὐρώ γιά τόν κάθε τόµο 
(τηλέφωνο συνεννόησης στήν ἐφηµερίδα 
µας).  
Σπεύσατε!
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Το νέο βιβλίο της καναδοεβραίας Ναόμι Κλάιν (The Shock Doctrine: 
The Rise of Disaster Capitalism) που αναμένεται τον Σεπτέμβριο, 
αποκαλύπτει με τη γνωστή τόλμη και ευθυκρισία της συγγραφέως 
το ποιός κυρίως κονομάει από την τρομοϋστερία και τον μεγάλο 
αδελφό που έχει κάτσει στον σβέρκο της οικουμένης. Μιλάει για 
την έκρηξη της βιομηχανίας της “ασφάλειας” πού μετά την 11η 
Σεπτεμβρίου σαρώνει τον δυτικό κόσμο. Στον τομέα αυτόν το 
Ισραήλ, έχοντας εμπειρία μισού αιώνα σε βάρος των Παλαιστινίων, 
πουλάει πλέον το απαρτχάιντ που έστησε ως... τεχνογνωσία. 
Πέρυσι εξήγαγε αμυντικό υλικό αξίας 3,4 δισ. $, το 1/3 αυτού στις 
ΗΠΑ, κατακτώντας την 4η θέση στον κόσμο. Η αύξηση οφείλεται 
στον τομέα “εσωτερικής ασφάλειας”: 1,2 δισ. $ και 20% αύξηση! 
Βιομετρικές ταυτότητες, μη επανδρωμένα οχήματα, τείχη υψηλής 
ασφαλείας, συστήματα παρακολούθησης, ανάκρισης κρατουμένων... 
Τέτοια προϊόντα ισραηλινής τεχνολογίας θα επιδειχθούν αυτές τις 

μέρες στο Παρίσι στην έκθεση των πολεμικών βιομηχανιών, π.χ. τό σύστημα Cogitο 1002 της Suspect 
Detection Systems που ζητά από επιβάτες αεροπλάνων να απαντήσουν σε ερωτήσεις ενός υπολογιστή, 
κρατώντας έναν αισθητήρα βιοανάδρασης που αποφασίζει για το αν είναι ύποπτος ή όχι! Επικεφαλής 
των εταιρειών αυτών είναι πρώην στελέχη της μυστικής αστυνομίας του Ισραήλ, με εμπειρία από 
την κτηνώδη μεταχείριση των Παλαιστινίων. Παράδειγμα η εταιρεία Elbit, που συμμετέχει στην 
κατασκευή του Τείχους του Απαρτχάιντ και κατασκευάζει τα τηλεχειριζόμενα Hermes 450 και 900 
που βομβάρδισαν προχθές τη Γάζα, σε συνεργασία με την Boeing κατασκευάζει το εικονικό “Τείχος” 
στα αμερικανομεξικανικά σύνορα, έργο 2,5 δισ. $. Η πρωτοπορία στον τεχνοφασισμό αποδίδει!

 ...Η αγροτική παραγωγή θά ‘πρεπε να είναι βασικός τοµέας µαζί µε 
άλλους, απασχόλησης µεγάλης µερίδας τού πληθυσµού µας µε αποστολή να 
παράγει το βασικό αγαθό για την συνέχεια τής ζωής και τής υγιούς ανάπτυξης 
τών ανθρώπων. Η Ελλάδα είχε και έχει όλες τις προϋποθέσεις – κλιµατικές και 
άλλες για την παραγωγή τής τροφής τού πληθυσµού της µε πλήθος καλών 
προϊόντων, που δίνουν και εξαιρετικές συνταγές παρασκευής και µαγειρικής, 
δείκτης και αυτός τού πολιτισµού της (...)  Η ενίσχυση των µεγάλων ιδιοκτησιών 
εντατικής µονοκαλλιέργειας, περιθωριοποίησαν το µικρό αγροτικό νοικοκυριό, 
µόλυναν  τον υδροφόρο ορίζοντα και γενικά το περιβάλλον µε την κατάχρηση 
τοξικών παρασιτοκτόνων και χηµικών λιπασµάτων, τα απόβλητα των οποίων 
οδηγούνται στη θάλασσα δια των ποταµών, όπου εκεί συνεχίζουν την καταστροφή 
µε την εξόντωση της ιχθυοπανίδας και τη µείωση τών αλιευτικών αποθεµάτων.  
Άλλο «κατόρθωµα» των ιδίων κύκλων είναι η σταδιακή εξάρτηση της εντόπιας 
παραγωγής από υβρίδια φυτών και σπόρων, που έρχονται από το εξωτερικό εις 
το όνοµα τής µεγαλύτερης παραγωγικότητας και ανθεκτικότητας των γενετικά 
µεταλλαγµένων αυτών ποικιλιών. Αυτό εκτός από την αµφιλεγόµενη ποιότητα 
του τελικού προϊόντος, σφυρηλατεί άλλο ένα κρίκο στη αλυσίδα της εξάρτησης της 
χώρας από ξένα κέντρα λήψης αποφάσεων, τα οποία έχουν απόλυτο συµφέρον να 
εξαφανιστούν οι δικές µας ποικιλίες, ώστε να µπορούν να ασκούν έλεγχο και να 
υπαγορεύουν τις θελήσεις τους σ΄ αυτόν τον τόσο ευαίσθητο τοµέα.
 Η µεγαλύτερη όµως απώλεια είναι αυτή του ανθρώπινου κεφαλαίου. 
Η αγροτοκτηνοτροφική τάξη αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά  του έθνους, όταν όλα 
τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Αυτή παρήγαγε αγωνιστές, 
λόγιους, οραµατιστές και ιεράρχες. Η τάξη αυτή παρέµεινε στο γεωγραφικό µας 
χώρο και παρότι υπέφερε τα πάνδεινα, διατήρησε την εθνική φυσιογνωµία µέχρι 
τις µέρες του Μεγάλου Σηκωµού του 1821. Αυτή η τάξη διατήρησε τους θρύλους 
και τις παραδόσεις του Γένους, αγωνιζόµενη ανυποχώρητα από άρρηκτη αγάπη 
για τη γενέθλια γη. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ πρέπει να αγωνιστεί για:
1. Να συσταθεί πάραυτα επιτροπή που θα εκτιµήσει τις πραγµατικές ανάγκες του 
Ελληνικού πληθυσµού σε αγροτικά-κτηνοτροφικά προϊόντα, ώστε να εκτιµηθούν 
οι  δυνατότητες παραγωγής και οι πιθανές ανάγκες εισαγωγών, µέχρι την πλήρη 
επανακινητοποίηση του αγροτικού δυναµικού της χώρας.
2. Να συσταθούν πάραυτα επιτροπές στελεχών του Υπουργείου Γεωργίας, οι 
οποίες θα µπορέσουν να εκτιµήσουν την κατά περιοχή καλύτερη κατανοµή ειδών 
καλλιέργειας, κατά περιοχή ευδοκίµησής τους.
3. Να συσταθούν ανάλογες επιτροπές για την εκτίµηση της ανάπτυξης κτηνοτροφιών 
αναλόγων µε τις ιδιαιτερότητες και την ικανότητα φυσιολογικής εκτροφής και 
αναλόγων µε τις ιδιοµορφίες των διαφορετικών διαµερισµάτων της χώρας.
4. Να υπάρξει ανάλογη µέριµνα γύρω από την αλιεία και τα αλιευτικά αποθέµατα, 
καθώς και καθαρή εικόνα από τη δυνατότητα παραγωγής και διάθεσης προϊόντος 
από τις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες πλωτού, αλλά και στατικού τύπου.
 Θα πρέπει να ακολουθήσουν:
1.) Κεντρικός κρατικός σχεδιασµός για τη διάσωση, τη διατήρηση  και την ανάπτυξη 
της αγροτοκτηνοτροφικής µας παραγωγής και των αλιευτικών µας αποθεµάτων 
µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες του πληθυσµού µας.
2.) Παροχή κινήτρων και ενθάρρυνση  στους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους µας 
να επανέλθουν στη γενέθλια γη, να την ξαναγαπήσουν και να τη δουλέψουν, αντί 
να παραµένουν στα αστικά κέντρα χωρίς ουσιαστική προοπτική προόδου. Ειδική 
µέριµνα και υψηλότερο ενδιαφέρον πρέπει να δειχθεί στις παραµεθόριες περιοχές, 
όπως η ΄Ηπειρος, Θράκη, Κρήτη, όπου η αδιαφορία του κράτους δυστυχώς βάζει 
τις βάσεις για την δηµιουργία εκρηκτικών προβληµάτων σε βάρος ακόµα και της 
ασφάλειας της χώρας και της ακεραιότητάς της.
3.) Δηµιουργία προγράµµατος  ενίσχυσης και επανανάδειξης των τοπικών ποικιλιών 
µας από το Υπουργείο Γεωργίας και παροχή κινήτρων για την απεµπλοκή των 
αγροτών µας από τις εντατικές µονοκαλλιέργειες.
4.) Η εκπόνηση των ανωτέρω σχεδίων και η παροχή κινήτρων, να γίνει µε σεβασµό 
του φυσικού περιβάλλοντος και στη τροχιά της αειφόρου ανάπτυξης. 
5.) Δραστικός περιορισµός της χρήσης φυτοφαρµάκων και των χηµικών λιπασµάτων 
µε δηµιουργία ανάλογου νοµοθετικού πλαισίου που θα ποινικοποιήσει την 
κατάχρηση τέτοιων ουσιών. Αυστηρή εφαρµογή συνταγολογίου για την παροχή 
τέτοιων ουσιών, όπως ακριβώς συµβαίνει σε χώρες προοδευµένες, όπως η Γερµανία, 
όπου οι ανάλογες προµήθειες  γίνονται µόνο µε συµβουλή - συνταγή γεωπόνου.
6.) Εισαγωγή βιολογικών µεθόδων παρασιτοκτονίας και λίπανσης τών εδαφών, οι 
οποίες και αποδίδουν και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
7.) Δηµιουργία εκπαιδευτικών κέντρων για τους νέους αγρότες, στους οποίους 
πρέπει να εξηγείται η ωφελιµότητα των βιολογικών µεθόδων γεωργίας και το 
στρατηγικό συµφέρον των ανθρώπων στη συµπόρευση µε την αειφόρο ανάπτυξη 
και την προστασία του περιβάλλοντος.
8.) Ενίσχυση των χιλιάδων βιοκαλλιεργητών της χώρας µας και ανάδειξη και των 
οικονοµικών πλεονεκτηµάτων που πολλοί από αυτούς έχουν πετύχει.
9.) Δηµιουργία κρατικού ταµείου διατήρησης και διάσωσης των ελληνικών 
σπόρων, φυτών και ζώων και ενθάρρυνση προς τον αγροτικό πληθυσµό, για να 
τις επαναλειτουργήσει. Ενίσχυση και ενθάρρυνση  ιδιωτικών προσπαθειών, όπως 
η «Πελίτι», που κινούνται περιφερειακά προς τον ίδιο σκοπό.
10.) Να απλοποιηθούν οι χρονοβόρες και εξαιρετικά περίπλοκες διαδικασίες 
ένταξης πρωτοπόρων αγροτών και µονάδων µεταποίησης σε αναπτυξιακά 
προγράµµατα και οργανισµούς πιστοποίησης. Να σταµατήσει, να διακοπεί η 
«παράδοση» πλέον του λαδώµατος και της επιλεκτικής επιλογής «ηµετέρων», για 
την ένταξη στα προγράµµατα αυτά.
 Πέρα από όλα τα ανωτέρω, χρειάζεται ιδιαίτερη µέριµνα για δύο βασικούς 
κλάδους επιλέκτων προϊόντων παραγωγής µας.
1) Την εξαιρετική µελισσοκοµία µας, ειδικά την ορεινή, που αποδίδει ποικιλίες 
εξαιρετικές. Χρειάζονται σχολές επιµόρφωσης για τη δηµιουργία «στρατιάς» νέων 
µελισσοκόµων, µια και η ανάπτυξη των µελλισσοσµηνών βοηθά την αειφόρο 
ανάπτυξη και δεν επιβαρύνει πουθενά το περιβάλλον. 
2) Προστασία του µεγάλου εθνικού θησαυρού µας, που λέγεται ελαιόλαδο. 
Απαραίτητη η σύσταση Εθνικού Οργανισµού Ελαιολάδου, ο οποίος εκτός όλων 
των άλλων, θα κληθεί να σταµατήσει την αιµορραγία άριστων ποιοτήτων 
Κρητικού και Καλαµατιανού ατυποποίητου ελαιόλαδου προς το εξωτερικό, 
όπου χρησιµοποιείται για την βελτίωση κατωτέρων ποιοτήτων άλλων χωρών, οι 
οποίες µε αναβαθµισµένο προϊόν και σαφώς κατώτερη τιµή πέταξαν το ελληνικό 
ελαιόλαδο από τα ράφια των καταστηµάτων της Ευρώπης... 

Φώτης Πλατανίδης

ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 
ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
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Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Συνόδου τῶν ἰσχυρῶν (G-
8) στή Γερµανία, ὁ Ρῶσος πρόεδρος Βλαντιµίρ 
Πούτιν ἔδωσε συνέντευξη - ποταµό πρός τά 
µεγάλα ΜΜΕ τῶν 8 χωρῶν ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης 
(5-6-07), διάρκειας µιάµισης ὥρας (!). Ἀπό 
τήν συνέντευξη αὐτή, οἱ περισσότεροι δέν 
ἀναπαρήγαγαν οὔτε ΜΙΑ λέξη, κι ἐλάχιστοι 
χρησιµοποίησαν ἀποσπασµατικά κάποια 
σηµεῖα της γιά νά ἐπιτεθοῦν καί πάλι στή 
Ρωσία. Τέτοια ἄθλια λογοκρισία δέν θά 
ἦταν ἀποδεκτή οὔτε γιά τόν πρόεδρο τοῦ 
Νεοχωριτῶν Δυτικῆς Ἀττικῆς - ὄχι γιά τόν 
πρόεδρο πυρηνικῆς ὑπερδύναµης! Κι ὅµως, 
ἡ εὐχέρεια τοῦ Πούτιν ν’ ἀπαντᾶ σχεδόν σέ 
ὅλα µέ τρόπο ἀποστοµωτικό, εἶναι αὐτή πού 
τελικά τόν «φίµωσε». Ἀπό τήν συνέντευξη 
αὐτή µεταφέρουµε ἐδῶ κάποια σηµαντικά 
ἀποσπάσµατα:  
Γιά τούς πυραύλους: Μεταφέραµε ὅλα 
µας τά βαρέα ὅπλα πέρα ἀπό τά Οὐράλια, 
µειώσαµε τίς Ἔνοπλες Δυνάµεις µας κατά 
300.000 ἄνδρες, συµµορφωθήκαµε µέ τή 
Συνθήκη ACAF γιά τά συµβατικά ὅπλα στήν 
Εὐρώπη... Καί ποιάν ἀπάντηση βλέπουµε; Νέα 
ὅπλα στήν ἀνατολική Εὐρώπη, 2 νέες βάσεις 
σέ Ρουµανία καί Βουλγαρία, πυραυλικά 
συστήµατα σέ Τσεχία καί Πολωνία. Τί 
συµβαίνει; Ἀφοπλίζεται µονοµερῶς ἡ Ρωσία 
ἀλλά θέλουµε νά δοῦµε τό ἴδιο καί ἀπό τούς 
ἑταίρους µας στήν Εὐρώπη. Δέν µποροῦµε 
παρά νά ἀνησυχοῦµε (...) Διαλύσαµε πρόσφα-
τα τίς βάσεις µας στήν Κούβα γιατί δέν 
θέλουµε καµµία ἀντιπαράθεση, δέν θέλουµε 
νά βρισκόµαστε κοντά σέ κανέναν, θέλουµε 
συνεργασία (...) Τό νέο ἀµυντικό σύστηµα θά 
καταστρέψει τή στρατηγική ἰσορροπία στόν 
πλανήτη. Γιά τήν ἀποκατάστασή της δίχως 
τήν κατασκευή ἀναλόγου συστήµατος, πρέπει 
νά δηµιουργήσουµε ἕνα σύστηµα πού θά τό 
ξεπερνᾶ, κι αὐτό ἀκριβῶς κάνουµε τώρα. 
Γιά τίς σχέσεις ΕΕ - Οὐκρανίας: Εἴµαστε 
ὑπέρ. Παρότι εἶναι θέµα τῆς ΕΕ, δέν µᾶς 
φαίνεται ἕτοιµη γιά ἄλλη διεύρυνση, µάλιστα 
σέ µιά χώρα 45.000.000 ἀνθρώπων µέ µεγάλα 
οἰκονοµικά καί πολιτικά προβλήµατα. Δέν 
µπορῶ νά καταλάβω µερικές προβοκατόρικες 
συζητήσεις, ὅπως π.χ. ὅταν πρόκειται γιά τόν 
ἑνιαῖο οἰκονοµικό χῶρο Ρωσίας, Οὐκρανίας, 
Λευκορωσίας καί Καζακστάν κάποιοι µιλοῦν 
γιά πρόσδεση τῆς οὐκρανικῆς ἀνάπτυξης 
στή Ρωσία ἤ τήν Εὐρώπη. Μά δέν γνωρίζουν 
ὅτι ἡ Ρωσία ἔχει ὑπογράψει 4 συµφωνίες 
συνεργασίας µέ τήν ΕΕ; Κι ἄν παράλληλα µέ τό 
πλαίσιο αὐτό δηµιουργηθεῖ ἕνα ἀκόµη µέ τήν 
Οὐκρανία, τή Λευκορωσία καί τό Καζακστάν, 
δέν θά συµβάλει στήν ἐναρµόνιση τῆς 
Εὐρασίας; (...) Παρότι ἦταν τό Καζακστάν πού 
εἶχε τήν πρωτοβουλία, ὅλα παρουσιάζονται 
σάν νά βρίσκεται ὑπεράνω ὅλων τό ἐθνικό 
συµφέρον τῆς Ρωσίας. Κανείς δέν πιέζεται γιά 
τίποτε, κι ἀπ’ ὅσο γνωρίζω, στήν ΕΕ τά ἐθνικά 
κοινοβούλια κατά 85% ἐπαναλαµβάνουν 

νόµους τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου, δηλ. τό 
ἐπίπεδο τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας στήν 
ΕΕ µειώνεται καί ἡ κυριαρχία σταδιακά 
ἐξαφανίζεται. (...) Ρωτᾶτε γιά τό ΝΑΤΟ. Μά 
παρότι οἱ δηµοσκοπήσεις δίνουν 60-70 ἴσως 
καί 80% τῶν Οὐκρανῶν νά εἶναι ἐναντίον τῆς 
ἔνταξης τῆς χώρας τους, τό Κογκρέσο τῶν 
ΗΠΑ χρηµατοδοτεῖ τήν ἔνταξη τῆς χώρας 
στό ΝΑΤΟ. Τόν οὐκρανικό λαό τόν ρώτησαν 
ποτέ τί θέλει;
Γιά τίς πολυεθνικές ΒΡ καί SHELL στή 
Ρωσία: Ἡ συµφωνία πού ἔφερε στή δεκαετία 
τοῦ ‘90 τή Shell στή Σαχαλίνη, ἦταν καθαρά 
ἀποικιοκρατι-
κή, ἄσχετη 
µέ τά ρωσικά 
σ υ µ φ έ ρ ο ν τ α 
καί ὅποιοι ἀξιω-
µατοῦχοι τήν 
ὑ π έ γ ρ α ψ α ν 
θά ἔπρεπε νά 
πᾶνε φυλακή. 
Ἄν ὡστόσο οἱ 
σ υ ν ε τ α ῖ ρ ο ι 
µας τηροῦσαν 
τούς ὅρους της, δέν θά µπορούσαµε νά 
τήν ἀποφύγουµε. Ὅµως παρέβησαν τούς 
περιβαλλοντικούς ὅρους καί ὑπάρχουν 
ἀντικειµενικές µετρήσεις γι’ αὐτό. Θά ἔλεγα 
µάλιστα ὅτι καί οἱ ἴδιοι δέν τό ἀρνοῦνται. Ἡ 
Γκάζµπροµ, πού εἶχε καί παλαιότερα δεχθεῖ 
προτάσεις εἰσόδου στήν κοινοπραξία ἀλλά τίς 
εἶχε ἀπορρίψει, µέ τήν εἴσοδό της τώρα σώζει 
τήν κατάσταση. Ἄλλωστε κι αὐτή πλήρωσε 
ἕνα τεράστιο ποσό, 8 δις δολάρια, πού εἶναι 
τιµή ἀγορᾶς, καί νοµίχω πώς καί οἱ ξένοι 
συνεταῖροι εἶναι ἐπίσης εὐχαριστηµένοι.
Ὁσο γιά τήν ΒΡ, ξέρετε ὅτι σέ κάθε χώρα 
ὑπάρχουν κανόνες γιά τήν ἐκµετάλλευση τοῦ 
ὑπεδάφους. Ἄν κάποιος θεωρεῖ ὅτι µπορεῖ νά 
τούς ἀγνοεῖ στή Ρωσία, κάνει λάθος - κι αὐτό 
δέν ἀφορᾶ µόνο τήν ΒΡ. Κι ἀφοῦ µιλᾶµε γιά τό 
κοίτασµα φυσικοῦ ἀερίου τοῦ Κοβιτίνσκογιε, 
ἀφορᾶ καί τίς ρωσικές ἑταιρεῖες τῶν κυρίων 
Γουέσελµπεργκ καί Ποτάνιν, καί ὅλους τούς 
µετόχους πού ἐπένδυσαν στό συγκεκριµένο 
κοίτασµα µά ἀπέτυχαν νά προχωρήσουν. 
Σύµφωνα µέ τούς ὅρους τῆς ἀδείας τους θά 
ἔπρεπε νά ἔχουν ξεκινήσει τήν ἐκµετάλλευση 
ἀπό πέρυσι ἀλλά δέν τό ἔπραξαν. Ὑπάρχουν 
διάφοροι λόγοι γι’ αὐτό καί ἕνας εἶναι πώς 
θά ἔπρεπε νά µετέχουν σέ ἕνα σύστηµα 
ἀγωγῶν. Ὅµως ὅταν ἔπαιρναν τήν ἄδεια, δέν 
τό γνώριζαν; Κι ἄς µήν µιλήσω γιά τό πῶς τήν 
πῆραν, ἄς µείνει στή συνείδηση ἐκείνων πού 
τήν ἔδωσαν στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ‘90. 
Σκεφθεῖτε ὅµως ὅτι µιλᾶµε γιά 3 τρισ. κυβικά 
ἀέριο, ὅσο ὅλα τά καναδικά ἀποθέµατα. Πόσο 
µποροῦµε νά περιµένουµε;
Γουστάρω αὐτό τό ὑφάκι, πού µιµεῖται µέ 
ἐπιτηδευµένα ἄτεχνο τρόπο τήν δυτική  
ὑποκρισία! Τρελλαίνοµαι!

Πούτιν: Ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης... λογοκρισία

Κονοµάνε 
πουλώντας 

φασισµό!



Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

              Μιά ξεχωριστή πρωτοβουλία ἑνός ἁπλοῦ 
πολίτη, πού ἀγαπᾶ, τιµᾶ καί ἐνδιαφέρεται γιά 
τήν φυσιογνωµία καί τήν ἱστορία τοῦ τόπου 
µας. Αὐτό τό τόσο ἁπλό µά καί δυσεύρετο πλέον 

ἦταν ἡ ἐπανέκδοση πού χρηµατοδότησε ὁ Μαρωνείτης 
φίλος Γιῶργος Βολουδάκης τῆς «Ἱστορικῆς καί 
Γεωγραφικῆς Περιγραφῆς - ὑπ’ ἐκκλησιαστικήν 
ἔποψιν - τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας Μαρωνείας». Τό 
ἔργο αὐτό τοῦ διδάκτορος τῆς Ἰατρικῆς Μ. Μελίρρυτου 
πρωτοτυπώθηκε τό 1871 στήν Κωνσταντινούπολη καί 
εἶναι µία χαρακτηριστική µονογραφία τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης, µέ σκοπό τήν πατριδογνωσία τοῦ ὑπόδουλου 
ἑλληνισµοῦ. Στήν ἴδια πατριδογνωσία ἀποβλέποντας 
καί ὁ Γιῶργος Βολουδάκης (γνωστός γιά τήν ἀγάπη 
του γιά τόν τόπο) µᾶς προσφέρει τό «πονηµάτιον» τοῦ 
Μελίρρυτου, ΔΩΡΕΑΝ γιά ὅποιον συνδροµητή µας 
ἐνδιαφέρεται. Τόν εὐχαριστοῦµε θερµά! 

Περάσαµε τά µέσα τοῦ Ἰουνίου καί ὅλη ἡ Ροδόπη (κι ὄχι µόνον αὐτή) εἶναι κόλαση 
ἀπό τά κουνούπια. Καί πῶς νά µήν εἶναι, ἐφόσον µετά ἀπό ἕναν τέτοιο (µαλακό 
ἕως ἀνύπαρκτο) χειµώνα καί τόσες βροχές τό τελευταῖο διάστηµα, δέν ἄρχισαν 
ἀκόµη οἱ ψεκασµοί πού κάθε χρόνο γινότανε; Τί ἔγινε φέτος καί ἀνατράπηκε 

τό στάτους πού καθιστοῦσε τήν κατάσταση ὑποφερτή; Τί λέει ἡ Περιφέρεια ΑΜ-Θ, ἡ 
Νοµαρχία Ροδόπης καί εἰδικά ὁ Δῆµος Αἰγείρου πού ἔχει τό κοµµάτι τῆς ὑλοποίησης τοῦ 
προγράµµατος γιά τήν καταπολέµηση τῶν κουνουπιῶν; Ἀληθεύει ὅτι σέ µιά χρονική 
στιγµή πού οἱ ψεκασµοί θά ἔπρεπε νά ἔχουν πλέον προχωρήσει, προκηρύχθηκε... µελέτη 
γιά τό ζήτηµα, ὕψους 30.000 εὐρώ; Ἦταν ἡ στιγµή αὐτή κατάλληλη γιά νά µελετηθεῖ 
ἕνα πρόβληµα πού ἤδη ἀντιµετωπίζεται ἐπί χρόνια (σέ ἕναν βαθµό τοὐλάχιστον) 
ἱκανοποιητικά; Κι ἀληθεύει ὅτι ἡ προκήρυξη βγῆκε καί ἔληξε ἐντός µερικῶν ἡµερῶν, 
ὁ δέ ἀνάδοχος - πού ἑδρεύει στή... Λαµία - ΔΕΝ ὑποχρεοῦται ρητά νά προχωρήσει σέ 
ψεκασµούς ἀπό τήν σύµβαση; Πότε σκοπεύουν οἱ ἁρµόδιοι νά τό προχωρήσουν τό θέµα, 
κατά τά Χριστούγεννα; Δέν θέλουµε νά δώσουµε βάση σέ ὅσα κακοήθη λέγονται γιά 
τά πραγµατικά αἴτια τῶν καθυστερήσεων, γιατί δέν µποροῦµε νά φανταστοῦµε ὅτι 
κάποιος ταλαιπωρεῖ ἔτσι ὅλον τόν κόσµο µέ τόσο πρόστυχη ἰδιοτέλεια...

Ἡ διηµερίδα ποὺ ὀργανώθηκε στὴν Ξάνθη (14-15 Ἰουνίου) ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο 
Ἐπιµόρφωσης τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης καὶ Αὐτοδιοίκησης 
εἶχε στόχο τὴν ἐνηµέρωση τῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων γιὰ τὶς ἐλεγκτικὲς Ἀρχὲς 
καὶ διαδικασίες στὴ δηµόσια διοίκηση. Καὶ ἡ εἴδηση ποὺ προέκυψε γιὰ τὴ Θράκη 

εἶναι ἡ σχεδιαζόµενη ἵδρυση περιφερειακοῦ γραφείου γιὰ τὸ Σῶµα Ἐπιθεωρητῶν 
Ἐλεγκτῶν Δηµόσιας Διοίκησης. Τὸ οὐσιῶδες ὅµως εἶναι κατὰ τὴ γνώµη µας ἄλλο: 
Δίνονται τὰ µέσα στοὺς ἐλεγκτικοὺς µηχανισµοὺς νὰ κάνουν τὴ δουλειά τους; Ὑπάρχει 
τὸ ἀπαραίτητο προσωπικό; Καί, κυρίως, ὑπάρχει ἡ πολιτικὴ βούληση νὰ παταχθεῖ ἡ 
διαφθορά; Γιατί τὸ µικρὸ δεῖγµα γραφῆς τῆς ἐν λόγῳ ὑπηρεσίας στὴ Θράκη, µὲ τὸν ἔλεγχο 
δυὸ µειονοτικῶν δήµων πρὸ ἐτῶν, καὶ µὲ τὴν καταγραφὴ ἐξόφθαλµων παρανοµιῶν 
(ἰδίως 18 δηµο-συµβούλων στὴ Μύκη ἐπὶ Ντουκιαντζή) ποὺ τελικὰ θάφτηκε πρὶν σταλεῖ 
-  ὡς ὄφειλε - στὸν Εἰσαγγελέα, δείχνει ὅτι ὅλα βρίσκονται στὸν ἀέρα. Ὅπως πάντα.
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Τό ταξίδι στό Ἰσραήλ καί στήν Βιβλιοθή-
κη τῆς Ἱερουσαλήµ ὅπου στεγάζονται 
τά Ἀρχεῖα Ἀινστάιν, τελικά ἀπέφερε 
πράγµατι τά ὀφέλη πού προσδοκοῦσαν 
οἱ ἐµπνευστές του. Χάρη στό ἐνδιαφέρον 
καί τίς προσπάθειες τοῦ Κοµοτηναίου 
ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδη Στυ-
λιανίδη, οἱ µαθηµατικοί Νῖκος Λυγερός 
καί Σάκης Λιπορδέζης, πού ἔχουν καί 
τήν κύρια εὐθύνη γιά τήν ἀνεύρεση καί 
συγκέντρωση τῶν ντοκουµέντων γιά τό 
Μουσεῖο Καραθεοδωρῆ, συναντήθηκαν 

µέ τούς ὑπεύθυνους τῶν ἀρχείων (φωτό), 
ἔλαβαν ἀντίγραφα 40 ἐπιστολῶν τῶν δύο 
µεγάλων ἐπιστηµόνων, Καραθεοδωρῆ καί 
Ἀινστάιν, καί συµφώνησαν γιά διατήρηση 
τῆς ἐπαφῆς καί συνεργασίας.
    Δύο σηµαντικά στοιχεῖα ἱστορικῆς 
φύσεως προέκυψαν ἄµεσα ἀπό τήν 
ἀλληλογραφία ἡ ὁποία καλύπτει τήν 
περίοδο 1916-1930. Τό πρῶτο ἀφορᾶ 
τήν πραγµατικά µεγάλη συµβολή τοῦ 
Ἕλληνα µαθηµατικοῦ στήν στερέωση τῆς 
Θεωρίας τῆς Σχετικότητας (κι ὄχι στήν 
διατύπωσή της, ὅπως διαδίδουν ὁρισµένοι 
ἄσχετοι καί φαντασιόπληκτοι - ἄλλωστε 
ἡ ἀλληλογραφία ξεκίνησε χρόνια µετά 
τήν διατύπωση τοῦ Ἀινστάιν), µέ τήν 
ταχύτατη ἐπίλυση δύο προβληµάτων 
πού σχετιζόταν µέ τήν Γενική Θεωρία: 
τό πρόβληµα τῶν κλειστῶν γραµµῶν 
τοῦ χρόνου καί τό πρόβληµα περί τῶν 
κανονικῶν µεταβλητῶν.
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Τό Ἀρχεῖο Καραθεοδωρῆ προχωράει  (Τό Μουσεῖο;...)

Συµβαίνει κάτι 
στὸν χῶρο τῆς Ὑγείας; 
 Ἀρκούντως ἀξιοπερίεργη ὅσο καὶ 
δυσεξήγητη σὲ πρώτη ἀνάγνωση ἡ πρόσφατη 
κινητοποίηση φορέων τῆς περιοχῆς γιὰ τὰ 
προβλήµατα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς καὶ τοῦ 
Νοσοκοµείου Ἀλεξανδρούπολης. Βάζει σὲ 
σκέψεις γιὰ τοὺς λόγους ποὺ µπορεῖ νὰ τὴν 
προκάλεσαν στὸ συγκεκριµένο χρόνο. Ἡ 
ἐπίκληση µιᾶς κάποιας - προσχηµατικῆς 
κατὰ πάσα πιθανότητα - ἀξιολόγησης 
(µετὰ ἀπὸ 4 χρόνια) καὶ ἡ συσχέτισή 
της µὲ τὸν ἀριθµὸ τῶν ἐκπαιδευοµένων 
φοιτητῶν ἀνὰ ἀνεπτυγµένη κλίνη, µόνο 
µειδίαµα προκαλεῖ στοὺς παροικοῦντες 
τὴν Ἱερουσαλήµ. Εἶναι προφανὲς ὅτι 
ἀλλοῦ πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν οἱ λόγοι 
ποὺ τὴν κατατάσσουν στὸν πάτο 
τῆς ἐγχώριας κατάταξης (κατὰ δήλωσιν 
Ὑπερνοµάρχου καὶ ὄχι µόνο) µεταξὺ τῶν 
εὑρισκοµένων οὕτως ἢ ἄλλως περίπου στὸν 
πάτο τῆς διεθνοῦς, λοιπῶν Ἰατρικῶν Σχολῶν 
τῆς χώρας. ∆ιότι ἂν ἦταν τόσο ἁπλό, µὲ 1500 
κλίνες ἡ Ἰατρικὴ τοῦ ∆ηµοκριτείου θὰ γινόταν 
αὐτόµατα…Harvard! 
 Φτηνὲς κινδυνολογίες καὶ 
ἀνέξοδοι λεονταρισµοὶ τοῦ τύπου «κάποιες 
πανεπιστηµιακὲς Κλινικὲς ποὺ δὲν µποροῦν 
νὰ ἀναπτυχθοῦν θὰ µετακινηθοῦν στὸ ὑπὸ 
κατασκευὴν καινούργιο νοσοκοµεῖο Καβάλας» 
ἐνεργοποιοῦν µὲν τὸ γνωστὸ καὶ ἀπὸ τὸ 
παρελθὸν ἐνοχικὸ σύνδροµο τῆς τοπικῆς 
κοινωνίας, χωρὶς νὰ πείθουν κανέναν 
νουνεχὴ ἐπὶ τῆς οὐσίας. Μίας κοινωνίας ἡ 
ὁποία ἔχει προσφέρει τὰ πάντα (τίτλους, 
ἀξιώµατα, δηµοσιότητα, κότερα, βίλλες 
καὶ πάει λέγοντας) κι ἔχοντας πάρει σὲ 
ἀνταπόδοση ἐλάχιστα. Ἐξ ἄλλου ρωτήσανε 
ἂν θέλουν τὸ ἴδιο στὴν Καβάλα, ὅπου 
λειτουργεῖ ἕνα ὑπέροχο νοσοκοµεῖο τοῦ 
ΕΣΥ µὲ πολὺ περισσότερο προσωπικὸ ἀπὸ 
τὸ πανεπιστηµιακὸ καὶ παράδοση δεκαετιῶν 
σὲ τοµεῖς ποὺ τώρα κάνουν τὰ πρῶτα τους 
βήµατα στὴν Ἀλεξανδρούπολη (Πυρηνικὴ 
Ἰατρική, Νευροχειρουργικὴ κοκ).
 Μᾶλλον κάτι ἄλλο πρέπει νὰ 
συµβαίνει λοιπόν. Ἡ ἀναζήτηση ρόλου 
γιὰ ἕναν διακοσµητικὸ οὕτως ἢ ἄλλως 
Ὑπερνοµάρχη, πρώην στρατιωτικὸ καὶ 
καθηγητὴ τῆς Ἰατρικῆς, θὰ µποροῦσε νὰ 
δώσει κάποιες ἐξηγήσεις, ὄχι ὄµως καὶ νὰ 
ἀγγίξει τὴν οὐσία. Ἡ ὁποία ἂν κρίνουµε 
ἀπὸ τὸ τί συµβαίνει συνήθως στὸ κρατίδιο 
δὲν θὰ µᾶς ἐξέπληττε ἂν εἶχε νὰ κάνει µὲ τὴ 
γνωστὴ ἀνὰ τὸ πανελλήνιο καὶ ὡς µαµαλίκα. 
Σύµφωνα µὲ πληροφορίες, τοὺς τελευταίους 
µῆνες διεξάγονται ἐντατικὲς συζητήσεις µὲ 
ἰσχυρότατο οἰκονοµικὸ παράγοντα τοῦ χώρου 

τῆς ἰδιωτικῆς ὑγείας τῶν Ἀθηνῶν (λέγε µε 
Λιακουνάκο) γιὰ τὴν κατασκευὴ ἰδιωτικοῦ 
θεραπευτηρίου στὴν Ἀλεξανδρούπολη. ∆ὲν 
χρειάζεται νὰ εἶναι κανεὶς σοφὸς γιὰ νὰ 
σκεφτεῖ µὲ ποιοὺς γίνονται οἱ συζητήσεις, 
ποιοὶ µπορεῖ νὰ στελεχώσουν ἕνα τέτοιο 
µαγαζί, πῶς θὰ διοχετεύονται οἱ ἄρρωστοι 
ἐκεῖ µὲ τὸ ἀζηµίωτο, καὶ ἐν τέλει ποιὸ εἶναι 

τὸ µοναδικὸ ὅπως καὶ σὲ κάθε ἀντίστοιχη 
περίπτωση, κίνητρο γιὰ τὴ δηµιουργία ἑνὸς 
τέτοιου project (οὐάου). 
 Ἂν ἡ παραπάνω ὑπόθεση εἶναι 
σωστή, τότε κύριο µέληµα τῶν συνοµιλητῶν 
ἐξ ὁρισµοῦ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁ ἔλεγχος, ἡ 
ὑποβάθµιση καὶ περιθωριοποίηση τοῦ κατ’ 
ἐξοχὴν δηµόσιου φορέα παροχῆς ὑπηρεσιῶν 
ὑγείας, ἤγουν τοῦ ΕΣΥ. Ἡ (ὑποβολιµαία;) 
πρόταση τοῦ Νοµάρχη Ἕβρου γιὰ ἐπάνοδο 
καὶ ἀνεξάρτητη λειτουργία τοῦ νοσοκοµείου 
τοῦ ΕΣΥ στὸ παλιό, µπορεῖ νὰ χαϊδεύει τ’ 
αὐτιὰ ὅλων, µοιάζει ὅµως ὄχι ἁπλῶς λογικὰ 
ἀνέφικτη, ἀλλὰ καὶ παρελκυστικὴ γιὰ 
τὴν ἀντιµετώπιση µὲ βάση τὰ ὑπάρχοντα 
δεδοµένα τῶν προβληµάτων συνύπαρξης τοῦ 
ΕΣΥ µὲ τὸ πανεπιστήµιο. Ἀφοῦ ἀπεµπολήσανε 
πρῶτα ἀδιαµαρτύρητα τὸ αὐτονόητο γιὰ κάθε 
ἄλλη ἀντίστοιχη περιοχὴ (Ἡράκλειο, Πάτρα, 
Ἰωάννινα, Λάρισα) δικαίωµα διατήρησης τοῦ 
νοσοκοµείου µέσα στὴν πόλη, τώρα ζητοῦν 
τὴν ἐπαναφορά του; Ἐδῶ τόσα χρόνια δὲν 
µποροῦν νὰ καταφέρουν νὰ προσληφθοῦν 
50-100 νοσηλεύτριες γιὰ τὶς ἄµεσες ἀνάγκες 
τῆς «Ναυαρχίδας», θὰ καταφέρουν νὰ 
ξαναλειτουργήσει τὸ ἄλλο νοσοκοµεῖο µὲ 
700-800 ἄτοµα προσωπικὸ τὸ λιγότερο; Ποιὸν 
κοροϊδεύουν;
 Τὸ µέλλον γιὰ τὸν ἁπλὸ φτωχὸ 
πολίτη τῆς Θράκης προδιαγράφεται ζοφερό, 
µὲ δεδοµένη τὴν ἀβάσταχτη ἐλαφρότητα µὲ 
τὴν ὁποία ἀντιµετωπίζουν οἱ τοπικοὶ φορεῖς 
(τῆς Ἐκκλησίας περιλαµβανοµένης) τὸ ζήτηµα 
τῆς αὐτόνοµης ὕπαρξης, λειτουργίας καὶ 
ἀνάπτυξης τοῦ δηµοσίου Συστήµατος Ὑγείας, 
ἔστω καὶ ὡς ἀντίπαλο δέος στὰ σενάρια ποὺ 
ἀπεργάζονται ὁρισµένοι γιὰ µᾶς χωρὶς ἐµᾶς. 
Θὰ παρακολουθήσουµε τὶς ἐξελίξεις καὶ θὰ 
ἐπανέλθουµε.
                                                                  Χ.Β.
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Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Καθώς ὁ Ἐρντογάν κάνει προσεκτικά 
βήµατα καί ὁ Στρατός ἀναζητᾶ νέο 

ρόλο στό σύγχρονο τοπίο, δέν ἀποκλείεται 
ὁ κεµαλισµός νά περιορισθεῖ σέ κενό 
γράµµα, ἡ λαϊκή θρησκεία καί κουλτούρα 
νά ἐπανανοµιµοποιηθεῖ, τό παρακράτος 
νά συρρικνωθεῖ καί ἕνα µεγαλύτερο µέρος 
τῆς κοινωνίας νά ἐνταχθεῖ στό σύστηµα 
διανοµῆς ἐξουσίας καί πόρων. Ἀκόµη καί 
τό κουρδικό πρόβληµα µπορεῖ νά ἐλεγχθεῖ 
σέ µιά προοπτική συνύπαρξης Τούρκων 
- Κούρδων, ὅπου θά θυσιαστεῖ τό ἔλασσον 
γιά νά διασωθεῖ τό µεῖζον. Καθώς ὅµως ἕνας 
τέτοιος ἐκδηµοκρατισµός δέν πρόκειται 
(φυσικά) νά ἀναιρέσει καί τήν τουρκική ἐπι-
θετικότητα ἐναντίον µας, οἱ θέσεις µας θά 
εἶναι σαφῶς πιό εὐάλωτες. Ἤδη στή Θράκη 
ὑπάρχει ἕνα καινοφανές πρόβληµα πού 
ἀκόµη δέν φαίνεται νά ἀντιµετωπίζεται.

Ὁ θρησκευτικός χαρακτηρισµός τῆς µειο-
νότητας στό κείµενο τῆς Συνθήκης 

τῆς Λωζάνης ἦταν ἀνέκαθεν ὁ φερετζές 
τῆς ἑλλαδικῆς ἀποτυχίας µας. Πίσω ἀπό τή 
φράση περί «µουσουλµανικῆς µειονότητας» 
κρύβαµε τό πρόβληµα µιᾶς τουρκικῆς 
συνείδησης πού κέρδιζε διαρκῶς ἔδαφος 
στόν µειονοτικό πληθυσµό καί πασχίζαµε 
νά ἀντιπαραβάλλουµε τήν θρησκευτική 

ἐλευθερία πού ὄντως προσέφερε ἡ Ἑλλάδα, 
µέ τόν διωγµό πού ὑφίστατο τό ἰσλάµ στήν 
κεµαλική Τουρκία (πρόσφατο παράδειγµα 
ἡ µαντήλα, βλ. καί παλαιότερη στήριξη τῶν 
παλαιοµουσουλµάνων). Τί γίνεται ὅµως 
τώρα πού ἐκεῖ τά πράγµατα ἀλλάζουν 
καί ἡ θρησκεία τείνει νά ἀνακαταλάβει 
τή νόµιµη θέση της στή ζωή τοῦ Τούρκου 
πολίτη; Τώρα πού τό χάσµα µεταξύ λαϊκῆς 
θρησκευτικότητας καί πολιτικῆς ἐκπροσώ-
πησης γεφυρώνεται, οἱ ἐξ ἀνατολῶν ἐπίσηµοι 
ἐπισκέπτες µας καθίστανται πιό εὐπρόσδεκτοι 
καί δέν θά µποροῦν εὔκολα νά ἐγκληθοῦν 
γιά ὑποκρισία, ἀκόµη κι ἄν χειρίζονται θρη-
σκευτικά ζητήµατα γιά ἐθνικούς στόχους. 
Μήπως ἡ πληµµυρίδα τῶν νέων τζαµιῶν καί 
τῶν µιναρέδων στή θρακική ὕπαιθρο µᾶς 
δείχνει κάτι;

Ἤδη ἡ οἰκονοµική ἀνάπτυξη τῆς Τουρ-
κίας σχεδόν ἐξουδετέρωσε τά παλιά 

δηµοφιλῆ «ἐπιχειρήµατα» (πᾶτε νά δεῖτε 
πῶς ζοῦν ἐκεῖ κι ὕστερα νά µιλᾶτε...) γιά τήν 
«ὀφειλόµενη» εὐγνωµοσύνη τῶν µειονοτικῶν 
πρός τήν Ἑλλάδα. Ἄν ἡ τουρκοϊσλαµική 
σύνθεση προοδέψει, ἡ λωζάνεια διατύπωση 
θά χάσει κι ἄλλη ἀπό τήν ἀξία της γιά τίς 
θέσεις µας. Μέ δεδοµένη τήν ὑπανάπτυξη τῆς 
ἐθνοτικῆς συνείδησης τῶν Ποµάκων καί τῶν 
Ροµά µουσουλµάνων, ποιό θά εἶναι τότε τό 
ἔρεισµα τῆς ἑλληνικῆς ἐπιχειρηµατολογίας;

Ἡ Τουρκία ἀλλάζει - καί µᾶς ἐνδιαφέρει!

Καθώς πλησιάζει καί πάλι ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου 
(24 Ἰουνίου), τό µυαλό µας πάει στή Ρωµανία πού 
ἐγκαταλείφθηκε πρίν ξεκινήσει καί στόν ναό πού 
παρατήθηκε στή µέση. Εἶναι ἀπίστευτο, νά βλέπεις 
δεκάδες τζαµιά νά ὀρθώνονται, νά ἐπισκευάζονται, 
νά καλλωπίζονται καθηµερινά (καί καλά κάνουν οἱ 
ἄνθρωποι) κι ἀπό τήν ἄλλη, µέσα σέ ἕνα ἑλληνικό 
κράτος δέν βρίσκεται µία λύση νά ἀποπερατωθεῖ µιά 
ἐκκλησιά στή Ροδόπη! Τί εἶναι αὐτό πού πρυτανεύει, ἡ 
ἀχρηστία ἤ ἡ γαϊδουριά; Μᾶλλον ὁ συνδυασµός τους...

Ἅγιος Εὐγένιος: Μία ἀπό τά ἴδια...

Τό ΠαΣοΚ στή Ροδόπη τί λέει;

  Πρό δεκαπενθηµέρου ἀναφερθήκαµε 
στήν ἐπερώτηση τῶν 33 βουλευτῶν τοῦ 
ΠαΣοΚ ἀναφορικά µέ τίς ἐξελίξεις στίς 
ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, τονίζοντας τό 
κοµµάτι πού ἀφοροῦσε τήν κατάσταση 
στή Θράκη. Μέ φράσεις τολµηρές (καί γιά 
ἀντιπολίτευση) περιέγραψαν ἐν συντοµίᾳ 
τήν κατάσταση ἔτσι ὅπως καί µεῖς ἀκόµη 
δέν συνηθίζουµε: Τί κάνει τό τουρκικό 
Προξενεῖο, πῶς ὑπονοµεύει ἡ Ἄγκυρα 
τήν ἰσονοµία καί τήν συνύπαρξη, πῶς 
µεθοδεύεται ἡ πολιτιστική γενοκτονία τῶν 
µή τουρκικῶν ἐθνοτικῶν ὁµάδων, ἡ ἔξωθεν 
ἐπιβολή τουρκικῶν προτύπων ἄσχετων 
µέ τή Θράκη, ἡ σχεδιαζόµενη εἴσοδος 
τουρκικῆς τράπεζας στήν Κοµοτηνή... Ὅλα 
λές καί διάβαζες «Ἀντιφωνητή»! 
     ∆έν εἴδαµε ὡστόσο νά σχολιάζει κανείς 
στήν Κοµοτηνή τά ἀνωτέρω, τά τόσο 
σηµαντικά γιά τή ζωή τοῦ τόπου µας. Τί 
λέει π.χ. ἡ βουλευτής τοῦ ΠαΣοΚ κ. Χρύσα 
Μανωλιᾶ, ὁ γραµµατέας τοῦ κόµµατος 
Παῦλος ∆αµιανίδης, ὁ νοµάρχης Ἄρης 
Γιαννακίδης, οἱ ὑποψήφιοι βουλευτές 
Γιῶργος Πεταλωτῆς καί Ὄλγα Τσετινέ - γιά 
νά µήν ποῦµε καί τούς µειονοτικούς. ∆έν 
πρέπει νά τοποθετηθοῦν σχετικά µέ ἕνα 
τόσο κρίσιµο γιά τόν τόπο θέµα;

Χρῆµα µαῦρο,  Τῦπος κίτρινος

    Στίς 3-6-07 ὁ γνωστός «Ἰός» ἀνακάτεψε καί πάλι τά 
ἀπόρρητα ἔγγραφα τοῦ Κράτους, στοχεύοντας, ὅπως 
πάντα, νά πλήξει παντί τρόπῳ τήν Ἑλλάδα καί τούς 
Ἕλληνες. Ἔτσι, πετώντας ἀκαθαρσίες σέ ὅποιον δέν 
γουστάρει (λ.χ. στόν Ἀντώνη Σαµαρά), ἀνακατεύει 
τά µυστικά κονδύλια τοῦ ΥΠΕΞ τοῦ 1990 µέ κεῖνα τῆς 
Θράκης γιά τίς πλειονοτικές ἐφηµερίδες τῆς δεκαετίας 
τοῦ ‘60. Οἱ τελευταῖες ὄντως χρηµατοδοτοῦνταν γιά νά 
περνᾶνε τήν ἐθνική γραµµή, ἄν καί κάποιοι ἄνθρωποί 
τους ἐµπλέκονταν καί σέ... ἄλλα κόλπα. Πράγµατα λίγο 
πολύ γνωστά καί σήµερα µᾶλλον ἀνώδυνα, καθώς σχεδόν 
δέν ἀπέµεινε κανένας ἀπό τούς κατονοµαζόµενους ἐν 
ἐνεργείᾳ. 
         Ἀφοῦ λοιπόν αὐτοί στόν Ἰό καταφέρνουν νά σπιλώσουν 
τόν Σαµαρά χωρίς νά βροῦν τό παραµικρό στοιχεῖο γιά 
τήν διαχείρισή του στό ΥΠΕΞ, θά εἶχε ἐνδιαφέρον νά 
µᾶς ποῦνε, µέ τίς ἴδιες ἐπαγωγικές συλλογιστικές, τί 
παίχτηκε καί µετά τό 1993. Ποῦ δίνονταν τά µυστικά 
κονδύλια, πόσοι ἐκσυγχρονιστές ἐκδότες ἀνδρώθηκαν µέ 
χαριστικό τρόπο (δέν εἶναι ἀνάγκη νά τά παίρνεις µέσῳ 
συγκεκριµένου ὑπουργείου), πόσοι «πολυπολιτισµικοί» 

κοπρίτες γίναν ἄνθρωποι µέ λεφτά τῆς χώρας πού 
ἔβριζαν καί ὑπονόµευαν, τέτοια πράγµατα. Φτάνει πιά 
µέ τούς πεθαµένους καί τούς ξωφληµένους, ἄν ἔχουν 
κάτι νέο νά µᾶς ποῦνε, νά τό ἀκούσουµε. Νά δοῦµε µέ 
τίνος χρήµατα στηρίχθηκε ὄχι µόνο ἡ ἐθνική ἀλλά καί ἡ 
ἀντεθνική συνείδηση, στή Θράκη καί ὄχι µόνο.   
     Καί κάτι ἀκόµη. Ἐντάξει, δέν θά τούς ρωτήσουµε 
γιά τό πῶς χρηµατοδοτοῦνται, δεκαετίες τώρα, οἱ 
τουρκόφωνες φυλλάδες στήν ἑλληνική Θράκη, ἀφοῦ δέν 
εἶναι ὑποχρεωµένοι νά γνωρίζουν - ἄσχετα πού, πέραν 
τῆς κοινῆς λογικῆς, ὅλα ἔχουν εἰπωθεῖ ἀνοιχτά καί ἀπό 
µειονοτικούς µάλιστα ἐκδότες. Οὔτε θά τούς ρωτήσουµε 
γιά τό πῶς συναλλάσεται µιά ἀµέµπτου ἠθικῆς ἐφηµερίδα 
τῶν Ἀθηνῶν µέ τήν ἑκάστοτε κυβέρνηση, πόσο κοστίζει 
κάθε ἄρθρο της, καί ἄλλα τέτοια πράγµατα πού δέν 
ὑποχρεοῦται νά τά ξέρει ὁ δηµοσιογράφος. Ἄλλο θά 
θέλαµε νά ρωτήσουµε τούς Ἰούς τῆς ἑλληνοφοβίας: 
Εἶναι καλύτερα νά «τά παίρνεις» ἀπό τή χώρα σου ἤ ἀπό 
ξένη χώρα; Ἀπό τήν ΚΥΠ ἤ ἀπό τήν Μοσάντ, π.χ; Ἔχουν 
ἀκούσει τίποτε σχετικά; Ρωτᾶµε γιά νά µαθαίνουµε, ποῦ 
ξέρεις, µπορεῖ αὔριο - µεθαύριο καί µεῖς νά γίνουµε ἕνα 
σοβαρό, ἀξιολάδωτο ἔντυπο. νά µήν ξέρουµε τί συµφέρει;
                                                                                                 Κ.Κ.

Φεστιβάλ «Κερασιοῦ»:
Παρά γιόκ!

Νά λοιπόν πού λέγε λέγε ὅλο καί κάτι 
προχωράει στόν τόπο µας. Μετά ἀπό 
χρόνια ὁλόκληρα καταγγελίες (τοῦ «Α» 
µά καί ἄλλων τοπικῶν ΜΜΕ) γιά τή 
νοµιµοποίηση τῶν τουρκικῶν ἐπιδιώξεων 
διά τῆς ἀναισθησίας - ἐνίοτε καί 
ἀναισχυντίας - τῶν τοπικῶν παραγόντων, 
ὑπῆρξε καί µία συγκεκριµένη ἐνέργεια 

στή σωστή κατεύθυνση: Ἡ Περιφέρεια 
ΑΜ-Θ µέ ἔγγραφό της (4/6/07) πρός 
τόν δήµαρχο Σώστη, Καδή Ἰσµέτ, τοῦ 
γνωστοποίησε πώς πρέπει νά ξεχάσει 
τήν χρηµατοδότηση ἀπό τό ΠΕΠ τοῦ 
Φεστιβάλ Κερασιοῦ πού διοργανώνει, 
ἀφοῦ οἱ ἐκδηλώσεις πού ἐνέταξε τελικά 
στό πρόγραµµα ἦταν ἄσχετες µέ τήν 
παραγωγή τοῦ κερασιοῦ (πολύ σχετικές 
ὅµως µέ τήν παραγωγή τουρκισµοῦ). Ἡ 
βασική αἰτία ἦταν τό κράξιµο πού ἔπεσε 
(κυρίως ἀπό τόν «Χρόνο») γιά τό ἄνοιγµα 
τοῦ ἑορταστικοῦ προγράµµατος µέ τό 
χορευτικό συγκρότηµα καί τή χορωδία 
τῆς «Τουρκικῆς Νεολαίας Κοµοτηνῆς», 
ἡ ὁποία ἔχει διαλυθεῖ ἐπισήµως ἀπό τά 
ἑλληνικά δικαστήρια! Δέν ἔφτανε πού 
ἔφεραν ἀπό τήν Τουρκία τραγουδιστές, 
µουσικά γκρούπ καί συγκροτήµατα τοῦ 
ἐκεῖ ὑπουργείου Πολιτισµοῦ, ἤθελαν νά  
πληρώσουµε κι ἀπό πάνω τήν ΤΝΚ!
Τελικά τό χρῆµα κόπηκε κι ἐλπίζουµε 
τό συµβάν νά ἀποτελέσει τήν ἀρχή γιά 
µιά πιό ὑπεύθυνη στάση τῶν τοπικῶν 
Ἀρχῶν, εἰδικά ἐκείνων πού ἐκλέγονται 
στήν περιοχή, ἔναντι τῆς λογικῆς, τῆς 
νοµιµότητας καί τοῦ ἐθνικοῦ συµφέροντος. 
Τά ἐκτουρκισµένα πανηγύρια στήν ὀρεινή 
Ροδόπη (Χίλια - Ἀλάντεπε) πλησιάζουν 
καί θά περιµένουµε νά δοῦµε τί στάση θά 
τηρήσουν οἱ ἁρµόδιοι...

Μ.Κ.

ΠΑΚΕΘΡΑ: ΠΟΜΑΚΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης  
εγκαινίασε το Φεβρουάριο του 2006 τη σειρά 
«Παλιά Πομάκικα Παραμύθια για παιδιά» 
στοχεύοντας πρωταρχικά στο να δώσει την 
ευκαιρία στους μικρούς Πομάκους να διαβάσουν 
όμορφα παραμύθια στη μητρική τους γλώσσα. 
Η έκδοση αυτή χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό 
από τους νέους Πομάκους αλλά και από το 
ευρύτερο αναγνωστικό κοινό της χώρας. Δεν 
έλειψαν,  βέβαια, και κάποιες αντιδράσεις 
από ορισμένους οι οποίοι ενοχλούνται από τις 
προσπάθειες για την ανάδειξη της γλώσσας 
και του λαϊκού πολιτισμού των Πομάκων 
της Θράκης. Ένα χρόνο μετά, το ΠΑΚΕΘΡΑ 
προχωρά στην έκδοση ενός ακόμα δίγλωσσου 
ελληνο-πομακικού παραμυθιού της οροσειράς 
της Ροδόπης, με την πεποίθηση ότι σιγά-
σιγά δημιουργείται μια πλούσια σχετική 
βιβλιογραφία που θα αγκαλιάσουν όλο και 
περισσότεροι αναγνώστες.
    Το νέο πομάκικο παραμύθι που εκδίδει το 
Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης έχει 
τίτλο «Τρία αδέλφια αγάπησαν ένα κορίτσι» 
(Trimína brátye so gálili annó mómo). Το 
παραδοσιακό αυτό παραμύθι καταγράφηκε 

από Πομάκο αφηγητή στο χωριό Σμίνθη 
Ξάνθης και εικονογραφήθηκε, με τρόπο 
μοναδικό, από την Καίτη Σταυροπούλου-
Βλάχου. Στη συγκεκριμένη έκδοση το κείμενο 
του παραμυθιού δίνεται τόσο στην πομακική 
γλώσσα όσο και σε ελληνική μετάφραση. 
Στην απόδοση του πομακικού κειμένου 
χρησιμοποιήθηκε το αλφάβητο της πομακικής, 
όπως εισήχθηκε για πρώτη φορά από τον Ριτβάν 
Καραχότζα το 2001 στο Πομακο-Ελληνικό 
Λεξικό του. Τα γράμματα του αλφαβήτου 
αυτού βασίζονται στη λατινική γραφή με 
ορισμένους επιπλέον ειδικούς χαρακτήρες για 
την πιστή φωνητική απόδοση των λέξεων.

     Η υπόθεση του συγκεκριμένου 
παραμυθιού, που είναι ιδιαίτερα 
αγαπητό στα πομακοχώρια της ορεινής 
Ξάνθης, έχει ως εξής:  Τρία αδέλφια 
αγαπούσαν το ίδιο κορίτσι. Έφυγαν 
για να δουλέψουν και κανόνισαν να 
συναντηθούν σε ένα σταυροδρόμι. Με 
τα χρήματα που κέρδισαν μπόρεσαν 
να αγοράσουν διάφορα πράγματα. Ο 
ένας αγόρασε από το παζάρι ένα μήλο 
που γιατρεύει όλους τους αρρώστους.  
Ο δεύτερος αγόρασε ένα χαλί που, 
αν το καβαλήσεις, πηγαίνεις όπου 
θέλεις. Ο τρίτος αγόρασε ένα κιάλι, 
για να μπορεί να βλέπει πολύ μακριά. 
Με αυτά τα μαγικά αντικείμενα θα 

αγωνιστούν και οι τρεις να κερδίσουν την 
καρδιά του κοριτσιού.
     Η δίγλωσση αυτή έκδοση δίνει τη δυνατότητα  
σε όποιον το επιθυμεί, να γνωρίσει τον πλούτο 
της προφορικής παράδοσης των Πομάκων της 
Θράκης. Με τέτοιες εκδόσεις πιστεύουμε ότι 
τα πομάκικα παραμύθια γίνονται πιο προσιτά 
στο ευρύ κοινό ανεξαρτήτων ηλικίας.
Σχήμα βιβλίου: 22 εκ. Χ 18 εκ., τιμή: 5 ευρώ
Πληροφορίες: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό 
Κέντρο Θράκης, Αντίκα 14,  67100  Ξάνθη   
Τηλ./fax. 25410-73808, vaival@civil.duth.gr ή 
skias@civil.duth.gr
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Ἔκπτωση 10% γιά τούς συνδροµητές τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»

Η απίστευτη ιστορία µε το υποτιθέµενο 
σκάνδαλο διαρροής των θεµάτων στις 
φετινές πανελλήνιες εξετάσεις θα µας 
άφηνε άφωνους, εάν δεν ήµασταν πια 
εθισµένοι τόσο στις άναρθρες κραυγές 
εντυπωσιασµού των µέσων ενηµέρωσης που 
κάνουν την τρίχα τριχιά στην προσπάθειά 
τους να µας «σαγηνεύσουν» µε τη 
µαχητικότητα και την αποκαλυπτικότητά 
τους (ασχέτως αν αποκαλύπτουν µόνο τη 
γύµνια τους), όσο και στις εξίσου άναρθρες 
κυβερνητικές κραυγές κάθε λίγο και λιγάκι, 
και για ψύλλου πήδηµα, πως συντελείται 
τάχα ο εξαγνισµός του βίου της χώρας 
σε κάθε τοµέα, χάρη στους «άγρυπνους» 
και «αδιάφθορους» κυβερνήτες µας, που 
«ασυµβίβαστοι» «κατατροπώνουν» τα 
κατεστηµένα συµφέροντα.
 Φέτος ξαφνικά, λοιπόν, 
«ανακαλύφτηκε» ότι µεταξύ των 
φροντιστηρίων διεξάγεται ένας ανελέητος 
αγώνας δρόµου για το ποιο θα φτάσει 
πρώτο στα θέµατα των εξετάσεων και 
στην επίλυσή τους, ώστε να «πουλήσει» 
κατόπιν το «εµπόρευµά» του, ελπίζοντας 
σε εξαργύρωση µε νέους «πελάτες» την 
επόµενη σχολική χρονιά. Ο αδυσώπητος 
ανταγωνισµός οδηγεί τα φροντιστήρια 
στην προσπάθεια εξασφάλισης των 
θεµάτων, µέσω φίλων και γνωστών, νωρίς-
νωρίς, πριν από την επίσηµη κοινοποίηση 
τους από το Υπουργείο, ώστε να ’χουν τον 
πρώτο λόγο απέναντι στους ανταγωνιστές 
τους. Τώρα, το ποιοι είναι αυτοί οι «φίλοι και 
γνωστοί» κι αν εξυπηρετούν σκοπιµότητες 
ή αν κάνουν απλά κάποιο «ψυχικό», θα το 
συζητήσουµε παρακάτω. Εν προκειµένω 
το θύµα εντοπίστηκε εύκολα: ο Πρόεδρος 
της Οµοσπονδίας Φροντιστών Ελλάδας 
συνελήφθη και οδηγείται στη Δικαιοσύνη.
Η σύλληψη του Προέδρου της Οµοσπονδίας 
Φροντιστών θυµίζει την σοφή παροιµία 
«αντί να χτυπάµε το γάιδαρο, χτυπάµε 
το σαµάρι». Το πρόβληµά µας δηλαδή 
ήταν ο Πρόεδρος; Ο Πρόεδρος είναι απλά 
η κορυφή του παγόβουνου. Με τους όρους 
δε που είναι ήδη διαµορφωµένοι στον 
χώρο της παιδείας, οι δικές του επιλογές 
προφανώς είναι µονόδροµος. Ακόµη κι 
αν γύριζε ο χρόνος πίσω, πάλι το ίδιο 
θα έκανε, αφού αυτό του επιβάλλει ο 
ανταγωνισµός. Το θέµα συνεπώς δεν είναι 

ο Πρόεδρος, ο οποίος µάλλον δικαιώνεται 
σε κάθε συνείδηση για τις ενέργειές του, ως 
το µοναδικό θύµα µιας στρουθοκαµηλικής 
πολιτικής πρακτικής· το θέµα είναι πως η 
διαµορφωµένη κατάσταση στον χώρο της 
παιδείας, που οδήγησε και τον Πρόεδρο 
στις ανάλογες ενέργειες, είναι κατάσταση 
που δεν διαµορφώθηκε φυσικά ερήµην της 
πολιτείας, το αντίθετο µάλιστα: η πολιτεία, 
που ξαφνικά ξύπνησε απ’ τον βαθύ της 
λήθαργο σαν άλλη ωραία και ανυποψίαστη 
κοιµωµένη (ακούγεται οµορφότερα απ’ το 
«κοιµισµένη»!), ούτε ανυποψίαστη είναι, 
ούτε ωραία, και –δυστυχώς– ούτε αθώα.
Αν λοιπόν οι φροντιστές έφτασαν στο 
σηµείο να διακινούν τα θέµατα των 
πανελληνίων πριν από τον επιτρεπόµενο 
χρόνο, είναι αυτοί οι βασικοί υπαίτιοι; 
Δεν χρειάζεται επιτέλους να ελέγξουµε 
ποια είναι η συµβολή των σύγχρονων 
πολιτικών τακτικών στη διαµόρφωση 
της παρανοϊκής κατάστασης; Γιατί, αν 
τα φροντιστήρια εµφανίζονται σήµερα, 
αλλά και γενικότερα τα τελευταία χρόνια, 
πρωταγωνιστές σε καθετί που αφορά τις 
πανελλήνιες εξετάσεις, αν τα φροντιστήρια 
παρουσιάζονται σαν θεµατοφύλακες 
της παιδείας µας και κλειδοκράτορες της 
γνώσης, τον ρόλο αυτό τους τον επιφύλαξε 
η ίδια η µωρά παρθένα πολιτεία, που 
µας παριστάνει τώρα και την «θιγµένη», 
τρέχοντας να διαφυλάξει – ή να περισώσει 
τέλος πάντων – την τιµή της…
Σε ποιες ενέργειες προέβη, λοιπόν, η 
πολιτεία, ώστε να µην επιτρέψει στον 
εαυτό της να καταντήσει η ουρά και ο 
περίγελος των φροντιστηρίων; Η απάντηση 
είναι σκληρή: σε καµία. Πού βρίσκεται η 
πολιτεία µε τους εκπαιδευτικούς της φορείς 
µετά τη δηµοσιοποίηση των θεµάτων των 
πανελληνίων; Πουθενά. Έχει δώσει ποτέ η 
ίδια σε κάθε ενδιαφερόµενο τις απαντήσεις 
στα θέµατα; Ποτέ. Ποιος µένει λοιπόν να 
φέρει εις πέρας το αντίστοιχο έργο; Μα 
φυσικά ο ιδιώτης, δηλαδή τα φροντιστήρια! 
Αν η ίδια η πολιτεία φρόντιζε να δίνει στη 
δηµοσιότητα όχι µόνο τα θέµατα αλλά και 
τις απαντήσεις τους, θα πρωταγωνιστούσαν 
τα φροντιστήρια; Προφανώς όχι. Γιατί 
λοιπόν η πολιτεία ποτέ δεν ανέλαβε να 
µας ανακοινώνει και τις απαντήσεις; Λόγω 
ελιτίστικης νοοτροπίας, που απαξιώνει 

κάθε απάντηση; Ή µήπως η προώθηση της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι µονίµως ένας 
επιδιωκόµενος στόχος;
Η απουσία της πολιτείας από τις 
πανελλήνιες, µε τη συνεπαγόµενη 
έλλειψη στήριξης στη δηµόσια εκπαίδευση, 
ευθύνεται και για πρόσθετες τραγελαφικές 
παρενέργειες. Έτσι παρατηρείται το 
φαινόµενο, κοντά στα ιδιωτικά κανάλια 
που ακολουθούν την ίδια τακτική, και η 
κρατική τηλεόραση, η οποία αρέσκεται 
ν’ αυτοαποκαλείται «δηµόσια», να 
φιλοξενεί στις συχνότητές της καθηγητές 
φροντιστηρίων που απαντούν στα 
θέµατα των εξετάσεων. Δηλαδή, ένας 
δηµόσιος φορέας, αντί να προωθεί τη 
δηµόσια εκπαίδευση, ρίχνει νερό στο µύλο 
της ιδιωτικής, προσφέροντας δωρεάν 
διαφηµιστικό χρόνο στα φροντιστήρια! 
Παράλληλα, µεγαλόσχηµες εφηµερίδες, 
που υπερασπίζονται – υποτίθεται – µε 
κάθε ευκαιρία το δηµόσιο χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης, επίσης φιλοξενούν στις 
σελίδες τους τις λύσεις των θεµάτων 
από τα φροντιστήρια, και όχι µόνο αυτό: 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα πριν 
τις πανελλήνιες συνεργάζονται µε τα 
φροντιστήρια, στα οποία και αφιερώνουν 
ολόκληρα ένθετα µε τις διδακτικές 
προτάσεις των φροντιστηρίων πάνω στα 
πανελληνίως εξεταζόµενα µαθήµατα. Αν 
όλα αυτά δεν καθαγιάζουν την ιδιωτική 
εκπαίδευση, τότε τι κάνουν; Κατά τα άλλα, 
όλοι κόπτονται για τη… «δωρεάν δηµόσια 
παιδεία», που την κατάντησαν κι ένα απ’ 
τα συντοµότερα ανέκδοτα…
Όταν λοιπόν η πολιτεία ενεργεί 
συντονισµένα για ν’ απαξιώσει τη δηµόσια 
εκπαίδευση και να προβάλει την ιδιωτική, 
θα µας φταίξει ο Πρόεδρος των Φροντιστών, 
που δεν κάνει τίποτα άλλο, όπως είπαµε 
και νωρίτερα, απ’ το να υπερασπίζεται 
τις φροντιστηριακές επιχειρήσεις µέσα 
στο έντονο ανταγωνιστικό κλίµα; Με την 
κατάσταση να ’χει όπως την περιγράψαµε, η 
παραποµπή του Προέδρου των Φροντιστών 
στην Δικαιοσύνη κρίνεται επιεικώς 
απαράδεκτη. Όχι τίποτε άλλο δηλαδή, αλλά 
ο τραγέλαφος της επίσηµης πολιτείας µάς 
αναγκάζει να υπερασπιζόµαστε τελικά 
τους εκπροσώπους της ιδιωτικής και 
χρυσοπληρωµένης εκπαίδευσης! Επιχειρεί 
λοιπόν η αγουροξυπνηµένη µας πολιτεία 
να βρει ποιο «κύκλωµα» προµήθευσε 
τα θέµατα στους φροντιστές. Κι εδώ 
επιστρέφουµε πλέον στους «φίλους και 
γνωστούς» που προαναφέραµε: από πού 

«διέρρευσαν» άραγε τα θέµατα; Υπάρχουν 
πολλοί δίοδοι διαρροής ή κάτι κάνει «νιάου-
νιάου στα κεραµίδια»; Τα πράγµατα είναι 
απλά: ή η «διαρροή» προέρχεται απ’ το 
ίδιο το Υπουργείο, οπότε και προφανώς 
«δουλευόµαστε», ή προέρχεται από 
κάποιο εξεταστικό κέντρο. Κι επειδή οι 
πρώτες έρευνες ήδη µιλούν για εξεταστικό 
κέντρο στο Ηράκλειο Κρήτης αλλά και 
απορρίπτουν ταυτόχρονα οποιαδήποτε 
περίπτωση διακίνησης των θεµάτων επί 
χρήµασι, συνεπώς δεν υπάρχει κανένα 
«κύκλωµα» οικονοµικής εκµετάλλευσης 
των θεµάτων, το τι έγινε είναι κάτι 
παραπάνω από ηλίου φαεινότερον: επειδή 
και τα µέλη των εξεταστικών επιτροπών 
είναι άνθρωποι, επειδή και αυτά υπήρξαν 
κάποτε, πριν διοριστούν, καθηγητές 
φροντιστηρίων και ξέρουν την αγωνία των 
συναδέλφων τους, κι επειδή τα θέµατα 
θα κυκλοφορήσουν ούτως ή άλλως, 
προφανώς στηριγµένοι στην απολύτως 
ανθρώπινη σχέση, απέστειλαν τα θέµατα 
στον Πρόεδρο των Φροντιστών που τους 
παρακάλεσε να του δοθούν.
Τώρα βέβαια, όλα αυτά είναι γνωστά στον 
καθένα, και ασφαλώς πρωτίστως στο 
Υπουργείο, που παριστάνει το έκπληκτο 
και τον βράχο ηθικής. Επειδή όµως έπρεπε 
να σώσει τα προσχήµατα, επιχείρησε 
µε τους γνωστού ύφους κυβερνητικούς 
λεονταρισµούς, να πείσει πως είναι 
«άτεγκτο» κι αντιµάχεται κάθε απόπειρα 
«διαφθοράς» και, φυσικά, κάθε «διαρροή». 
Μόνο που το «άτεγκτο», συνεχίζοντας 
«επάξια» τη γραµµή της ελληνικής 
πολιτείας που κλείνει µε νόηµα το µάτι 
στον ιδιωτικό τοµέα εδώ και χρόνια, έχει 
µετατραπεί σε νταβατζή της δηµόσιας 
εκπαίδευσης, την οποία και κατάντησε, 
«εκδίδοντάς» την, από δηµόσια «δηµοσία». 
Ο καλύτερος δε «πελάτης» της «δηµοσίας», 
όσο κι αν επιδιώκεται µε επιµέλεια η 
απόκρυψή του, είναι ο µόνος που ’χει 
πραγµατικά «διαρρεύσει», και δεν είναι 
άλλος από την ιδιωτική εκπαίδευση. Το 
δυστύχηµα για την πολιτεία είναι πως 
δεν µπορεί πλέον να συγκαλύπτει τις 
µεθοδεύσεις της. Το δυστύχηµα για εµάς 
τους υπόλοιπους είναι πως η «δηµοσία» µας 
εκπαίδευση συνιστά ίσως την µοναδική και 
παγκοσµίως πρωτότυπη περίπτωση στην 
οποία ο ιδιώτης «πελάτης» δεν πληρώνει 
για την εξυπηρέτηση που του προσφέρεται, 
παρά πληρώνεται, και µάλιστα αδρά!…

Γιάννης Στρούµπας

Η… «δηµοσία» εκπαίδευση 
και η «διαρροή» του… «πελάτη» της!

Ὁ Σάββας στήν Ὀρεστιάδα

Στίς 8 Ἰουνίου, παρουσιάστηκε τό βιβλίο 
τοῦ Σάββα Καλεντερίδη «Παράδοση 
Ὀτζαλάν - Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας» στή Νέα 
Ὀρεστιάδα, στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν 
ἐκδηλώσεων τοῦ Δήµου (Ὀρέστεια 2007) 
γιά τά 84 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τῆς πόλης. 
Τήν ὁµιλία τοῦ συγγραφέα προλόγισαν 
ὁ Κώστας Καραΐσκος (διευθυντής τοῦ 
«Ἀντιφωνητῆ») καί ὁ Γιάννης Πιστόλας 
(ἀξιωµατικός ἐ.ἀ.), µιλώντας ὁ µέν πρῶτος 
γιά τήν πολλαπλή πολιτική ἀξία τῆς 
συγκεκριµένης µαρτυρίας, ὁ δέ δεύτερος 
γιά τό πρόσωπο τοῦ Καλεντερίδη, ὅπως 
τό γνώρισε στά χρόνια τῆς φιλίας καί τῆς 
συνυπηρέτησής τους. Ὁ συγγραφέας ἔκανε 
µία ἐκτενή ἀναφορά στό πλαίσιο τῶν 
ἑλληνοκουρδικῶν καί ἑλληνοτουρκικῶν 
σχέσεων, τονίζοντας τήν ἀναγκαιότητα 
τῆς ἑλληνοκουρδικῆς συνεννόησης καί 
φιλίας. Μιᾶς φιλίας πού διερράγη βίαια 
τό 1999 καί πού, µετά τήν ἀπόδοση τῶν 
εὐθυνῶν γιά κείνη τή µαύρη σελίδα τῆς 
ἱστορίας µας, πρέπει νά ἀποκατασταθεῖ. 

Στό πνεῦµα αὐτό χαρακτήρισε ἐξόχως 
ἐλπιδοφόρα τήν εἴδηση πού µετέδωσε ἡ 
«Χουριέτ» γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνα 
πρέσβη τῆς Βαγδάτης στήν Ἔρµπιλ καί 
τήν ἐκεῖ συνάντηση - συνοµιλία του µέ τόν 
Μπαρζανί γιά τήν πιθανότητα ἵδρυσης 
ἑλληνικοῦ Προξενείου στό Κουρδιστάν. 
Δέν πρέπει νά παραβλεφθεῖ ἡ ἀξιέπαινη 
πρωτοβουλία τοῦ Δήµου Ν. Ὀρεστιάδας γιά 
τήν πρόσκληση τοῦ Σάββα Καλεντερίδη. 
Σέ µιά περιοχή σάν τή Θράκη, ὅπου ὅλοι 
διστάζουν νά ἀναλάβουν τήν παραµικρή 
πρωτοβουλία σέ θέµατα ζέοντα καί γιά 
ἕνα ζήτηµα τόσο ὀδυνηρό πού δύσκολα τό 
ἀγγίζει κανείς, ἕνας δήµαρχος, ὁ Δηµήτρης 
Μουζᾶς, τόλµησε νά τό πράξει. Βεβαίως 
ὅταν ἔχεις ἐκλεγεῖ σαρωτικά, κόντρα σέ 
τρία κοµµατικά ψηφοδέλτια - καί κόντρα 
στόν ἐν ἐνεργείᾳ δήµαρχο πού τυγχάνει 
καί κοµµατικά ὁµόσταβλος - ἔχεις ἤδη 
ἀποδείξει ὅτι καί θάρρος διαθέτεις καί 
ἱκανότητες καί γενική ἀποδοχή. Ὁ κόσµος 
πού γέµισε τήν αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου 
«Βιέννη» ἐπιβράβευσε τήν πρωτοβουλία 
τοῦ δηµάρχου καί εἶναι σίγουρο ὅτι ἔφυγε 
µέ ἐπιβεβαιωµένη τήν ἐκτίµηση γιά τό 
πρόσωπό του. Μοναδική παραφωνία ἡ 
παρέµβαση τοῦ παρόντος ἀντινοµάρχη 
Θ. Γκουγκουσκίδη, ὁ ὁποῖος ἔνιωσε 
τόν κοµµατισµό του νά θίγεται ἀπό ὅσα 
ἐλέχθησαν κατά τοῦ πρώην πρωθυπουρ-
γοῦ καί θεώρησε καλό νά παραθέσει τίς 
γνωστές ἀρλουµπολογίες τοῦ σηµιτισµοῦ, 
προσβάλλοντας τή νοηµοσύνη τῶν 
παρόντων. Δέν πειράζει, δέν εἶναι ὅλα γιά 
ὅλους...
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Του Γιάννη Μήτσιου* 

 Εδώ και µια δεκαετία περίπου κυκλοφόρησε 
το βιβλίο του δηµοσιογράφου Μίσα Γκλένυ 
µε τίτλο Βαλκανικά Φαντάσµατα « Balkan 
Ghosts», µέσα στο οποίο ο δηµοσιογράφος 
ανέλυε την τραγωδία των Βαλκανικών 
λαών µε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας 
και το νέο τοπίο που διαµορφώθηκε. Και 
εκεί που οι βαλκανικοί λαοί νοµίσαµε 
ότι ξορκίσαµε τα φαντάσµατα του 
παρελθόντος, αυτά επιστρέφουν όχι τη 
νύχτα αυτή τη φορά αλλά µέρα µεσηµέρι.
Οι εξελίξεις της χρονιάς που διανύουµε 
έρχονται να διαπιστώσουν ότι 
εισερχόµαστε σε µια νέα φάση ίσως την 
τελευταία του βαλκανικού δράµατος που 
µπορεί να πάρει ανεξέλγκτες διαστάσεις 
µιας και στην περιοχή µας συναντώνται 
και συγκρούονται τα συµφέροντα 
της µοναδικής υπερδύναµης µε την 
ξαναγεννηµένη  Ρωσία.
Αµερική – Ρωσία
Οι Ηνωµένες Πολιτείες σταθερές εδώ και 
καιρό στη στρατηγική τους έχουν καταφέρει 
να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία του 
Κοσόβου µέσω του σχεδίου Αχτισάρι, να 
αναγνωρίσουν τα Σκόπια ως Μακεδονία 
και να προετοιµάσουν την είσοδο στο 
ΝΑΤΟ της Αλβανίας, των Σκοπίων  (µε 
το όνοµα Μακεδονία) και της Κροατίας., 
είναι παρούσες σε Βουλγαρία και 
Ρουµανία µε την κατασκευή µεγάλων 
στρατιωτικών βάσεων και τέλος έχουν 
προλειάνει το έδαφος για την ανάπτυξη 
της αντυπυραυλικής ασπίδας σε Πολωνία 
και Τσεχία πρώην µέλη του Συµφώνου 
της Βαρσοβίας.Η πρόσφατη περιοδεία του 
αµερικανού προέδρου είναι ενδεικτική 
της σταθερούς και επίµονης πολιτικής 
των ΗΠΑ για άσκηση επιροής στο 
γεωστρατηγικό τόξο Δυτικά Βαλκάνια-Ν. 
Α Ευρώπη-Καύκασο µε κύριο στόχο τον 
εγκλωβισµό της Ρωσίας και κυρίως της 
ενεργειακής της ισχύος. 
Η Ρωσία από την άλλη απειλεί µε βέτο στο 

Σ.Α του ΟΗΕ την ανεξαρτησία του Κοσόβου, 
στηρίζει τη Σερβία, αντιδρά έντονα στην 
ανιπυραυλική ασπίδα των ΗΠΑ στην 
ανατολική ευρώπη απειλώντας µε νέο 
ψυχρό πόλεµο,  υπογράφει την ενεργειακή 
σύνδεση Μπουργάς – Αλεξανδρούπολη, ο 
Ρώσος πρόεδρος επισκέπτεται την Ελλάδα 
τρεις φορές, ενισχύει την ενεργειακή 

συνεργασία µε την Τουρκία και τέλος 
παραµένει ο ενεργειακός τροφοδότης σε 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο κυρίως της 
Ευρώπης.
Και το µεγάλο ερώτηµα που ανακύπτει 
είναι γιατί οι δύο µεγάλοι να αναµετρηθούν 
στα Bαλκάνια; Η απάντηση δεν είναι τόσο 
απλή σε ένα τόσο σύνθετο και πολύπλοκο 
τοπίο. Τα Βαλκάνια αποτελούν το 
µαλακό υπογάστριο της Ευρώπης και την 
ενεργειακή πύλη των Ρώσων στη Μεσόγειο 
και κατ’ επέκτασιν σ΄όλο τον κόσµο. ενώ 
γειτνιάζουν επίσης και µε την εύφλεκτη 
Μέση Ανατολή και τους εκεί  στρατηγικούς 
σχεδιασµούς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα αναρωτηθεί ο αναγνώστης ποιός 
είναι σ΄αυτήν την σκακιέρα. Δυστηχώς η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε, δεν έχει και 
ούτε θα έχει όπως δείχνουν τα πράγµατα 
µια ευρωπαϊκή αµιγώς πρόταση.  Ο 
παραδοσιακός  φιλοατλαντικός άξονας 
της Αγγλίας που ενισχύθηκε πρόσφατα 

µε την εκλογή του Σαρκοζί στη Γαλλία και 
την στροφή της Μέρκελ προς την Αµερική 
από τον προκάτοχό της Σρέντερ  δεν 
αφήνει πολλά περιθώρια για µια Ευρώπη 
που θα σκέφτεται ευρωπαϊκά και θα έχει 
στρατηγική σχέση τόσο µε τις ΗΠΑ αλλά και 
µε τη Ρωσία. Η αποτυχηµένη συνδιάσκεψη 
του G8, η µη επιρροή της Ευρώπης στην 
αµερικανική πολιτική γαι το περιβάλλον, 
η αδυναµία παρέµβασης σε Κόσοβο και 
Ανατολική Ευρώπη σε συνδυασµό µε 
την ίδια την ευρωπαϊκή αδυναµία να 

κατευθύνει την Ευρώπη των 27 σε 
µια πραγµατική ενοποίηση µε  την 
αποδοχή ευρωπαϊκού συντάγµατος  
είναι στοιχεία που προβληµατίζουν 
τους πολίτες της ΕΕ για το µέλλον.
Ο ρόλος της Ελλάδας
Σ΄αυτή λοιπόν τη στρατηγική 
σκακιέρα  έρχεται να προστεθεί 
και η ύπαρξη της χώρας µας και 
των συµφερόντων της. Η  Ελλάδα  
χώρα µέλος του ΝΑΤΟ και της 
ΕΕ και ηγέτης των Βαλκανίων σε 
οικονοµικό επίπεδο βρίσκεται στο 
µάτι του κυκλώνα. Είχε βρεθεί 

αντίστοιχα και στις αρχές του αιώνα αλλά 
και στη λήξη του Β΄ΠΠ. Τα αντικρούωµενα 
συµφέροντα ΗΠΑ-Ρωσίας στην περιοχή 
δεν θα αφήσουν αλώβητα και τα ελληνικά 
συµφέροντα. Τα γεγονότα τρέχουν, 
οι ισσοροπίες είναι ευαίσθητες και οι 
πολιτικές αποφάσεις απαιτούν λεπτούς 
χειρισµούς. Θα απαιτηθεί εδώ η αποφασι-
στικότητα  ενός  Βενιζέλου, η στρατιωτική 
ευφυία ενός Μεταξά και οι διεθνείς 
χειρισµοί ενός Ανδρέα Παπανδρέου.
Η χώρα µας αργά η γρήγορα θα κληθεί 
να πάρει αποφάσεις ή θα τις επιβληθούν 
από τις εξελίξεις που θα µπορεί να 
είναι και δυσάρεστες. Οι αναλυτές 
και όσοι ασχολούνται µε τη χάραξη 
της εξωτερικής πολιτικής θα έρθουν 
αντιµέτωποι µε κρίσιµα ερωτήµατα 
και θα πρέπει να πάρουµε θέση. Μας 
συµφέρει ένα ανεξάρτητο Κοσσυφοπέδιο 
το οποίο ενδεχοµένως θα προκαλέσει 
αποσταθεροποιητικές καταστάσεις σε 
Ουκρανία και Ρωσία µε ανοιχτά µάλιστα 
το Κυπριακό και την αµφισβήτηση 

της Θράκης από την Τουρκία; Πως θα 
απαντήσουµε ως χώρα και µε ποιά δύναµη 
στην απόφαση των ΗΠΑ να ενταχθούν τα 
Σκόπια µε το όνοµα Μακεδονία στο ΝΑΤΟ 
αλλά και στην ίδια την αδιαλλαξία των 
Σκοπιανών που δεν έχουν κάνει ουδεµία 
παραχώρηση έως τώρα;  Ποιό θα είναι το 
µέλλον των Σκοπίων άν οι Αλβανοί της 
FYROM ζητήσουν να  ενωθούν µε την 
Αλβανία και τα αδέρφια τους στο Κόσοβο 
κάνουν το ίδιο δηµιουργώντας τη µεγάλη 
Αλβανία;Τι θα γίνει µε τους αγωγούς 
φυσικού αερίου από Τουρκία- Ελλάδα και 
Ιταλία που οι ΗΠΑ επ΄ουδενί δεν θέλουν 
να µπει ρώσικο αέριο της Γκάζπροµ παρά 
µόνο αέριο από Κασπία (αµερικανικών 
συµφερόντων); Πως θα αντιµετωπίσουµε 
µια ενδεχόµενη αµερικανοτουρκική 
σύγκρουση για το Κουρδιστάν µε φόντο 
την ενεργειακή εξάρτηση της Τουρκίας 
από τη Ρωσία; Πως θα αντιµετωπίσουµε 
ενδεχόµενη διείσδυση  ακραίων 
ισλαµιστών στα Βαλκάνια  και την ολοένα 
αυξανόµενη διακίνηση πάσης φύσεως 
λαθραίων από τα δυτικά Βαλκάνια; Και 
τέλος πως θα προστατευθεί ο ελληνισµός 
της Αλβανίας από την ενδεχόµενη άνοδο 
του αλβανικού εθνικισµού που έχοντας 
τη στήριξη των ΗΠΑ δεν θα διστάσει σε 
τίποτα να προκαλέσει και ενδεχοµένως να 
εκδιώξει το ελληνικό στοιχείο όπως είχαν 
κάνει οι Τούρκοι στο παρελθόν;
Τα ερωτήµατα είναι πολλά και οι 
απαντήσεις δύσκολες. Θα πρέπει να 
επιτευχθεί όµως πολιτική ενότητα και 
ισχυρή πολιτική βούληση από όλο το 
πολιτικό φάσµα της χώρας έτσι ώστε να 
ξεπεράσουµε τις ερχόµενες συµπληγάδες 
όσο πιό ανώδυνα γίνεται. Εγγύηση στην 
πορεία αυτή αποτελεί η προσωπικότητα 
του ίδιου του πρωθυπουργού Κώστα 
Καραµανλή, µελετητή του Βενιζέλου 
και άριστο γνώστη της ιστορίας και της 
διεθνούς πολιτικής.

*  Πολιτικός επιστήµων – διεθνολόγος  
Πανεπιστηµίου Northeastern  Βοστώνης 
και Γαλλικού Κέντρου Στρατηγικών και 
Διπλωµατικών Σπουδών

Στα Βαλκάνια η νέα αναµέτρηση Αµερικής – Ρωσίας
Κίνδυνοι και προκλήσεις για τα ελληνικά συµφέροντα

Μπινιές
§

Ἀπό µικρός ὁ βάτραχος 
µαθαίνει στό πήδηµα

δέν ἔχει κι ἄλλο τρόπο νά πορευτεῖ!...

§
Ἀρχίζεις σάν Ἀπόλλωνας

καί τελειώνεις σάν Σάτυρος
σέ κάθε τι,

τί συνήθεια κι αὐτή!

§
Ἱερό κι ἀνίερο,

σέ ἀπόλυτη ζεύξη
Ρίο - Ἀντίριο

§
Τό βλέµµα ζεσταίνει 

καί τό βλέµµα ἀποξηραίνει

§
Τήν παράδοση πρέπει νά τή χειρίζεσαι

ὅπως ὁ Οἰδίποδας τόν πατέρα του

§
Γεµάτο κανάτι δέν γεµίζει

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

   Ἀπό τόν κ. Μιχαήλ Ἀξελό (Ταξιαρχῶν 
18, Ξάνθη) λάβαµε τήν κάτωθι ἐπιστολή:
Κύριε διευθυντά,
Στό φῦλλο τῆς 23ης Μαΐου τῆς συµπαθοῦς 
ἐφηµερίδας σας, τῆς ὁποίας εἶµαι συνδρο-
µητής, δηµοσιεύετε δήλωση τῆς Ἄννας 
Φραγκουδάκη, σχετική µέ τό ἐθνικό πρόσω 
πο τῶν Ἑλλήνων. Ἐπειδή προφανῶς πρόκει 
ται γιά φραστικό λάθος τῆς πανεπιστη- 
µιακῆς καθηγήτριας, τολµῶ, γιά λογα- 
ριασµό της, µέ τήν παράκληση νά µέ 
συγχωρήσει, νά διορθώσω, ἐπαναδιατυπώ-
νοντας ὡς ἀκολούθως: «(Μέ τίς ἀναφορές 
τους στήν ἀρχαία Ἑλλάδα) οἱ σύγχρονοι 
Ἑλλαδίτες θέλουν νά κρύψουν τό ἀσχηµο 
καί µπάσταρδο ἐθνικό τους πρόσωπο». 
Καί εἶναι πολλοί. Πάρα πολλοί. Οἱ 
περισσότεροι... Θέλω νά πιστεύω ὅτι µία 
τέτοια διατύπωση θά εὕρισκε καί ἐσᾶς 
σύµφωνο, καθόσον ἡ λέξη «Ἕλληνας» ἔχει 
νά κάνει περισσότερο µέ τήν πολιτισµική 
παρά µέ τήν γεωγραφική καί τήν ἐθνική 
του ταυτοποίηση. Καί ὅπως φίλος ποιητής 
µοῦ ἔγραψε πρόσφατα, «Στή χώρα τῆς 
χαµογελαστῆς µελαγχολίας, οἱ θεοί µετώ-
κησαν στίς θηλές τῶν αἰδοίων. Τώρα κανέ- 
νας δέν µένει πιά ἐδῶ. Μόνον ἐµεῖς. Κάτι 
ξένοι.»      Φιλικώτατα,  Μ.Α. 
Ἀπάντηση «Α»:
   Εὐχαριστοῦµε γιά τήν ἐπιστολή τόν κ. 
Ἀξελό καί ἀντιλαµβανόµαστε τό νόηµα 
τῶν λόγων του, γιά τή διαφορά Ἑλλαδίτη 
- Ἕλληνα. Ὅµως δέν πιστεύουµε ὅτι ἡ Α.Φ. 
εἶχε ἔγνοια γιά τήν ἑλληνικότητα ἤ µή τῶν 
σηµερινῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδας. Μᾶλλον 
κίνητρο ἦταν ἡ πασίδηλη ἀπέχθειά της γιά 
καθετί πού ξεκινάει ἀπό ἑλλ-...

Ἀλληλογραφοῦµε

Ἡ ἀµερικάνικη βάση Μπόντστηλ στό Κόσοβο

Συνέχεια ἀπό τήν 4η σελίδα
 Σέ ἕνα τρίτο πρόβληµα, ἀναφορικά 
µέ τόν φορµαλισµό τοῦ Hamilton καί 
τοῦ Jacobi, ὁ Καραθεοδωρῆ ἔδωσε 
µία µερική λύση, καί τό πρόβληµα 
παραµένει ἄλυτο ἀκόµη καί σήµερα. 
Εἶναι ἀξιοσηµείωτο ὅτι οἱ ἀπαντήσεις 
δόθηκαν προσωπικά στόν Ἀινστάιν, 
χωρίς καµµία µέριµνα ἀπό πλευρᾶς 
Καραθεοδωρῆ γιά τήν κατοχύρωσή 
τους ἤ γιά τήν ὑστεροφηµία του! Ἐπίσης 
εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ Ἀινστάιν δέν 
φαίνεται νά κρατοῦσε τίς ἐπιστολές τῶν 
ἄλλων µεγάλων µαθηµατικῶν µέ τούς 
ὁποίους ἀλληλογραφοῦσε - δέν βρέθηκε 
καµµία. Ἀντιθέτως, κράτησε ὅλες τίς 
ἐπιστολές τοῦ Καραθεοδωρῆ, πρᾶγµα 
πού συνάδει καί µέ τίς γνωστές δηλώσεις 
του γιά τήν ὀφειλή του πρός τόν µεγάλο 
Ἕλληνα µαθηµατικό. Κι ἕνα δεύτερο 
στοιχεῖο πού προέκυψε εἶναι ἡ διαδροµή 
τῆς ἀλληλογραφίας πού ἀνευρέθη. 
Τό 1959, σέ στιγµή πολύ δύσκολη γιά 
τούς ἀπογόνους τοῦ Κωνσταντίνου 
Καραθεοδωρῆ, προτάθηκαν γιά πώληση 
στό Πανεπιστήµιο τοῦ Πρίνστον ἀλλά 
ἀγοράστηκαν τελικά ἀπό τό Ἀµερικανικό 
Κογκρέσο (γιά νά δωρηθοῦν ἀργότερα 
στά Ἀρχεῖα Ἀινστάιν στό Ἰσραήλ).
   Ὅσον δέ ἀφορᾶ τό ὑπό ἵδρυση Μουσεῖο, 
ἐπιχειρεῖται ἡ ταυτόχρονη ἵδρυση καί 
Ἰνστιτούτου Καραθεοδωρῆ, ὅπως ἁρµόζει 
σέ µία τόσο µεγάλη φυσιογνωµία τῆς 
ἐπιστήµης τῶν µαθηµατικῶν. Βλέποντας 
λοιπόν τό πόση δουλειά ἔγινε (καί πόση 
πρέπει ἀκόµη νά γίνει) σέ τόσο σοβαρό 

ἐπίπεδο, ἀκούγεται ἀδιανόητο τό νά 
κόλλησε ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ Μουσείου 
στή ... µαστοράτζα. Εἴπαµε, εἴµαστε 
ἄχρηστοι, ἀλλά ἐλπίζουµε ὅτι δέν θά 
ξεφτιλιστοῦµε τόσο: Νά ἔρθουν τό 
φθινόπωρο διεθνοῦς φήµης µαθηµατικοί 
στήν Κοµοτηνή καί νάναι στά πόδια τους 
ὁ Ρετζέπ πού θά κουβαλάει πάγκους καί 
καδρόνια...

Τό Ἀρχεῖο Καραθεοδωρῆ προχωράει  (Τό Μουσεῖο;...)

Στό 35 συνέδριό της ἡ Πανηπειρωτική 
Ὁµοσπονδία Ἀµερικῆς (Μασσαχουσέτη, 
13-16/6) παρουσίασε τὸ βιβλίο τοῦ Φάνη 
Μαλκίδη γιὰ τὴν ἑλληνική µειονότητα 

στὴν Ἀλβανία, τὸ ὁποῖο ἐξέδωσε ἡ 
Ὁµοσπονδία στά ἑλληνικά, ἀγγλικὰ καὶ 

ἀλβανικά. Στή φωτογραφία ὁ Φάνης 
(µας) µέ τόν πρώην κυβερνήτη Μάικλ 
Δουκάκη. Ὑπερατλαντικά µεγαλεῖα! 



 

Ξεκινᾶµε σήµερα, ἀγαπητοὶ φίλοι, µὲ 
τὸ ἄκρως κουφὸ θέµα τῆς ἀκαδηµαϊκῆς 
συµµορίας, ποὺ χέστηκε…ΠΑΝΤΕΙΩ τῷ 
τρόπῳ στὴν ἁρπαχτὴ γιὰ ὑποτιθέµενη 
ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα. (Ὁπότε σὺν τοῖς 
ἄλλοις καταλάβατε πλέον καὶ τί ἀκριβῶς 
ἐρευνούσανε, ἔ;  Τὸ ποῦ θὰ τὰ φᾶνε). Καὶ 
φυσικὰ ἐξηγοῦµαι, γιὰ νὰ µὴ µὲ περάσετε 
καὶ γιὰ καθ’ ὁλοκληρίαν βλῆµα: ἐκεῖνο 
ποὺ µὲ κούφανε δὲν ἦταν ἀσφαλῶς τὸ 
ὅτι κλέβανε! Τὸ ὅτι τοὺς πιάσανε ἦταν! 
Καὶ δηλώνω ὅτι οὐδαµῶς µὲ νοιάζει ἡ 
αἰτία. Ἂς ἤτανε καὶ σύµπτωση, ἂς ἦταν 
καὶ γιὰ ἀντιπερισπασµὸ γιὰ τὰ γαλάζια 
σκάνδαλα, ἂς ἤτανε καὶ καρφωτὴ ἀπ’ 
τὸν γκόµενο τοῦ τρίτου µπατζανάκη 
τοῦ Αἰµίλιου ποὺ τὴν ψώνισε γιατί τὸν 
ρίξανε στὴ µοιρασιὰ καὶ δὲν τοῦ δώσανε 
(κι αὐτουνοῦ) Φερράρι, ἀλλὰ Ζάσταβα! 
Χέστηκα! Τὸ θέµα εἶναι ὅτι γιὰ πρώτη ἴσως 
φορὰ (καὶ τόσο ἐκκωφαντικὰ ΣΙΓΟΥΡΑ γιὰ 
πρώτη) βλέπουµε ξεβράκωµα ἐπιφανῶν 
µελῶν τῆς πανεπιστηµιακῆς µαφίας! Λίγο 
δηλαδὴ τὸ θεωρεῖτε ἐσεῖς αὐτό;
     Ἀπὸ δῶ καὶ πέρα ὅµως, τί; Νὰ ἐλπίζουµε 
καὶ γιὰ συνέχεια ἢ θὰ θεωρηθοῦµε 
τόοοοοσο ἀφελεῖς; Ἐντάξει ὅµως, ρὲ παιδιά, 
δὲν θέλουµε πιὰ καὶ πάρα πολλά! Δυὸ 
κυκλώµατα τὸ χρόνο νὰ πιάνετε, µέχρι τὸ 
9.167 θὰ ἔχει πραγµατικὰ ἀποσυµφορηθεῖ 
ὁ ἀκαδηµαϊκὸς µιζοχῶρος (κατὰ 0,125%). 
Θὰ ἔχουµε φτιάξει ἕως τότε κι ἕνα 
γκουλὰγκ στὴν ἔκταση τῆς Θεσσαλίας, ἒ, 
θὰ στριµωχτοῦνε καὶ λίγο, κουτσὰ στραβὰ 
θὰ χωρέσουνε…
     Εἶπα ὅµως τώρα γιὰ ἀποσυµφόρηση καὶ 
τί θυµήθηκα! Θυµάστε ἀλήθεια, βρέ, κάτι 
περίεργους ποὺ συνωστίζονταν κάποτε 
στὸ λιµάνι τῆς Σµύρνης; Ἔ, ἐπῆλθε λοιπὸν 

ἐπιτέλους ἀπεγκλωβισµός, καθότι, ὅπως 
ἤδη θὰ τὸ πληροφορηθήκατε, οἱ ἐν λόγῳ 
ἐρίφηδες ἀπεχώρησαν πλέον, ἔστω καὶ 
ὑπὸ δραµατικὲς συνθῆκες. Τώρα βέβαια 
γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς ὑπονοεῖται ὑπὸ τὸν ὅρο 
«δραµατικές», θὰ σᾶς γελάσω. Βάλτε 
λοιπὸν ὅ,τι θέλετε. Ἀπὸ συναυλία τῶν 
Γιοὺ-Τοὺ µέχρι δακρυγόνα ποὺ ρίξανε τὰ 
ΜΑΤ στὴ Θύρα 4, ἐπειδὴ ἔγινε τῆς πουτ… 
µόλις καταλογίστηκε πέτσινο πέναλτυ 
ὑπὲρ τοῦ Ὀλυµπιακοῦ! [Ὄχι, προεκλογικὴ 
ὁµιλία (σ.σ. στὰ ἑλληνικά) τοῦ Γιωργάκη 
στὸ λιµάνι τῆς Σµύρνης ἀποκλείεται νὰ 
εἴχαµε!. Ἄλλωστε, δραµατικὲς συνθῆκες 
εἴπαµε! Ὄχι κωµικοτραγικές!]…
     Εἴχαµε ὅµως ἐσχάτως καὶ ἑτέραν 
ἀποσυµφόρησιν, ἔ; Καὶ ἐννοῶ βεβαίως 
κείνους τοὺς Ἀλβανοὺς ποὺ συνωστί-
ζονταν, περιµένοντας νὰ ἀγγίξουν τὸν 
Μποὺς ἢ (γιὰ νὰ εἴµαστε πιὸ ἀκριβεῖς) τὸ 
ρολόι του. Ἔ, γιατί νοµίζατε δηλαδὴ ὅτι 
ἤθελαν νὰ τὸν δοῦν, γιὰ τὴν ὀµορφιά του 
ἢ µήπως γιὰ τὴν εὐφυΐα του; Καὶ πάνω 
ποὺ φαινόταν ἐκστασιασµένος ὁ γνωστὸς 
πανηλίθιος κοπρόνους χαζογκάβαξ ἀπὸ 
τὶς ἐκδηλώσεις λατρείας τοῦ πλήθους κι 
ἔνιωθε σὰν τὸν Μεσσία ποὺ περιδιάβαινε, 
ἔχοντας ἀφήσει ἐνεούς, περιδεεῖς καὶ 
ἔκθαµβους τοὺς ἰθαγενεῖς, ἰδοὺ καὶ ἡ 
ἀνώµαλος προσγείωσις! Ὅταν πῆγε νὰ δεῖ 
τὴν ὥρα, τότε κατάλαβε καὶ πρὸς τί ἦταν 
τὸ παραλήρηµα! Ὅσο γιὰ τοὺς ἄλλους, 
µόλις ἐνεκολπώθησαν τὸ τιµαλφὲς (καὶ 
κυρίως βέβαια µόλις συνειδητοποίησαν 
πὼς ΔΕΝ µποροῦσαν νὰ πάρουν καὶ κάτι 
ἄλλο), τὴν κάνανε ὅλοι πάραυτα, ὡς 
ἐκλείπει καπνός…
     Πάντως τί νὰ σᾶς πῶ, ρὲ παιδιά! Πολὺ 
κρῖµα ποὺ µείναµε µόνο στὶς χειραψίες καὶ 
δὲν ἄφησαν οἱ προεδρικοὶ σωµατοφύλακες 
τὸν… παραληροῦντα ἀπὸ ἐνθουσιασµὸ 
ὄχλο νὰ τὸν πάρει καὶ στοὺς ὤµους τὸν 
ἀρχικρετίνο! Θὰ τοῦ εἴχανε βγάλει, µιλᾶµε, 

παπούτσια, κάλτσες καὶ παντελόνι ἐν ριπῇ 
ὀφθαλµοῦ! (Ἔ, ὄχι, ἐντάξει, τὸ σώβρακο 
ΜΠΟΡΕΙ καὶ νὰ τοῦ τὸ ἀφήνανε! Δὲν εἶναι 
πιὰ καὶ τόσο ἀνάγωγοι οἱ ἄνθρωποι! Ὅσο 
νὰ ’ναι, τὸν ἔχουνε ἕνα σεβασµὸ πρὸς τὸν 
πλανητάρχη)!
     Καὶ ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς - µέσω ἑνὸς 
ἀπολύτως φυσιολογικοῦ συνειρµοῦ 
- κλείνω µὲ δυὸ λόγια γιὰ τὸ ἐπικείµενο 
13ο Συνέδριο τῆς ΟΛΜΕ (στὸ ὁποῖο θὰ 
συµµετάσχουµε καὶ ἐµεῖς ὡς σύνεδροι). 
Θὰ µοῦ πεῖτε τώρα βέβαια τί σχέση 
ἔχουν οἱ Ἀλβανοὶ µὲ τὴν ΟΛΜΕ! Ἀφῆστε, 
τώρα ποὺ τὸ ξανασκέφτοµαι, µᾶλλον 
καµµία! (Μοῦ εἶχε ἔρθει πρὸς στιγµὴν µία 
φλασιὰ γιὰ κάποιες ἐµφανεῖς ὁµοιότητες 
µεταξὺ Ἀλβανῶν καὶ ἐπαγγελµατιῶν 
συνδικαλιστῶν ὡς πρὸς τὴ χρήση τῆς 
ἑλληνικῆς, ἀλλὰ ἄκυρο! Οἱ Ἀλβανοὶ τελικὰ 
τὴ µιλᾶνε καλύτερα…)
     Ἐκεῖ πάντως θὰ ὑπάρχει πραγµατικὸς 
συνωστισµός. Τί συνωστισµός; Δεινοσαύ-
ρων, ἐννοεῖται! Τουτέστιν, ὅλο τὸ Τζου-
ράσικ Πὰρκ ἐπὶ σκηνῆς. Φυσικὰ θὰ βροῦµε 
καὶ µερικοὺς καλοὺς φίλους τῶν ἰδίων 
χνώτων, ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα µαύρη θὰ ’ναι 
ἡ νύχτα στὰ βουνά! Ἔχουµε ποὺ ἔχουµε 
καὶ τὶς ζοχάδες µας τελευταῖα, ἄιντε κάντε 
κι ἐσεῖς τὸ σταυρό σας νὰ µὴ γυρίσουµε 
καὶ τελείως ἡρωινοµανεῖς ἀπὸ κεῖ…
     Τὸ µόνο παρήγορο; Μαζὶ µὲ πλεῖστες ὅσες 
µ…, θὰ τεθοῦν καὶ κάποια ἐκπαιδευτικὰ 
θέµατα, ὁπότε θὰ µπορέσουµε νὰ τὰ 
χώσουµε καὶ γιὰ τὸ θέµα τῆς ἐπικείµενης 
ἀλλαγῆς τῶν σχολικῶν βιβλίων (Ἱστορίας 
καὶ ὄχι µόνο) τῆς Δευτεροβάθµιας 
‘Εκπαίδευσης, ποὺ ἐν πολλοῖς ἀναµένεται 
νὰ κινηθοῦν στὸ πνεῦµα τοῦ περιφήµου 
ρεπουσείου σκατουργήµατος…
     Ἔ, καὶ ἕνα ΧΟΝΤΡΟΧΕΣΙΜΟ, ὅσο νὰ 
’ναι,  ἐπιβάλλεται. Ne c’ est pas?

                                        Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Τουρκοκρατία στη… Βουλγαρία
Στις εκλογές που έγιναν χτες για την Ευρωβουλή 
στη Βουλγαρία πρώτο κόμμα σε ψήφους βγήκε το 
αποτελούμενο από Τούρκους (HÖH). Σύμφωνα 
με ανεπίσημα αποτελέσματα μέχρι τώρα στο 29% 
των ψηφοφόρων, το HÖH παίρνει το 26%, το 
κόμμα του δημάρχου Σόφιας Μπόικο Μπορίσοβ 
GERB 25,7%, το σοσιαλιστικό BSP 25,4% το 
ρατσιστικό ΑΤΑΚΑ 16% και τέλος το κόμμα του 
τ. βασιληά. Έτσι για την ευρωβουλή θα βγούνε  
HΟΗ 5 έδρες, GERB 5, BSB 5, ATAKA 2  και 
NDSV 1 έδρα. 

(22-5-2007, εφ. Νετγκαζέτε)

Φτάνει πια, κατάντησε ασυδοσία… 
Αν περάσει ο νέος νόμος από τη Βουλή πλέον 
θα ισχύουν τα εξής: Όποιον υποψιάζεται η 
Αστυνομία θα μπορεί να τον σταματάει και 
να τον ελέγχει. Όταν σταματάει κάποιον θα 
μπορεί να χρησιμοποιεί όση βία χρειάζεται. 
Θα παίρνει αποτυπώματα και φωτογραφίες. 
Εάν θεωρηθείτε ύποπτοι θα περιμένετε όσο 
χρειαστεί μέχρι την σύλληψη. Πριν την χρήση 
όπλου θα απευθύνεται προειδοποίηση του τύπου 
¨Σταμάτα¨. Ακολούθως, αν συνεχίσει να φεύγει 
ο ύποπτος, ο αστυνομικός θα πυροβολεί  στον 
αέρα και τέλος θα μπορεί να τον πυροβολήσει 
τόσο ώστε να συλληφθεί. 

(25-5-2007, εφ. Χουριέτ)

Δεν μπορεί να κοιμηθεί από τις τύψεις…
Ανακρινόμενος στην Ασφάλεια ο εμπλεκόμενος 
στην σφαγή της Μαλάτιας, Εμρέ Γκιουναϊντίν, 
όταν τον ρώτησε παρουσία του δικηγόρου 
του ο ανακριτικός υπάλληλος αν μετάνιωσε,  
απάντησε «Μετάνιωσα;». Την ίδια ερώτηση 
απηύθυνε ο Γκιουναϊντίν και στον δικηγόρο του. 
Τότε εκείνος του είπε «Μα αν δεν μετάνιωσες 
τότε εγώ τι δουλειά έχω εδώ;». Τότε γύρισε στον 
ανακριτικό υπάλληλο και του είπε «Γράψε ότι 
μετάνιωσα». Ακολούθως μάλιστα πρόσθεσε πως 
«μετά την Μαλάτια θα πήγαινα στο Κοτζάελι και 
θα σκότωνα τον πάστορα Βόλφανγκ. Έτσι θα 
είχα σπάσει τα πόδια των ιεραπόστολων.» 

(27-5-2007, εφ. Ζαμάν)

Ούτε μέσα στους Κούρδους να μην ακου-
στούν κουρδικά τραγούδια…. 
Στο 2ο Φεστιβάλ που οργανώνει η δήμος Ίγντιρ 
στο όρος Άγρι, σε υψόμετρο 2.500 μέτρα, μετείχαν 
ο νομάρχης Σαΐμ Σαφέτ, ο δήμαρχος Νουρετίν 
Αράς και περίπου 3.000 κόσμος. Παραδοσιακούς 
χορούς παρουσίασαν συγκροτήματα από το 
Κιργιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το 
Τουρκμενιστάν, το Τατζικιστάν και την αυτόνομη 
δημοκρατία του Ναχιτσεβάν. Ακολούθησαν 
συναυλίες. Πρώτα ανέβηκε στην σκηνή η πόπ-
στάρ Λάρα που με τους κουνιστούς χορούς της 
και τα τραγούδια που είπε χειροκροτήθηκε 
πολύ. Μετά από την Λάρα ανέβηκε στην σκηνή 
ο τραγουδιστής Τσομπάν Αλή και άρχισε να λέει 
ένα παραδοσιακό κουρδικό τραγούδι. Όταν 
κάποιοι από το κοινό άρχισαν να τον γιουχάρουν 
επενέβη ο αντινομάρχης Μιθάτ Γκιοζέν. Πήγε 
μπροστά στην σκηνή, σταμάτησε την μουσική,  
είπε στον τραγουδιστή ¨μην λες Κουρδικά¨ και 
τον κατέβασε από την σκηνή. Λόγω της έντασης 
που προκλήθηκε οι δυνάμεις ασφαλείας πήραν 
προληπτικά μέτρα. Το φεστιβάλ συνεχίστηκε με 
παραδοσιακούς χορούς... 

(28-5-2007, εφ. Μιλλέτ)

Τα ξέκωλα στην Μεγάλη Εκκλησία…
Ο οίκος μόδας Εσίν Μαρασλίογλου παρουσίασε 
τις νέες υπέροχες δημιουργίες του στο μουσείο της 
Αγιά Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη. Δήλωσε:  
Ο στόχος μου είναι να προχωρήσουμε και στο 
εξωτερικό. Γι΄αυτό προτίμησα η παρουσίαση να 
γίνει στο πιο γνωστό ανά τον κόσμο μνημείο της 
Τουρκίας. Οι εικόνες που τραβήχτηκαν εδώ θα 
δημοσιευτούνε και στον ντόπιο και στον διεθνή 
τύπο, αποτελώντας έτσι και μια παρουσίαση της 
Τουρκίας. 

(12-6-2007, εφ. Σαμπάχ)

 Μ.Κ.   kyneg@otenet.gr

Πρίν ἦταν τό Ἰράν, ἡ Βενεζουέλα, ἡ Συρία. 
Μετά ἦρθε τό Κουβέιτ καί τώρα τά Ἀραβικά 
Ἐµιρᾶτα. Σιγά σιγά τήν κάνουν ὅλοι ἀπό 
τό δολάριο πρός ἄλλα συναλλάγµατα...

Κάτι γιά τόν Σινιόρα, τόν ΗΠΑνθρωπο πού 
κάνει τόν πρωθυπουργό τοῦ Λιβάνου: Ἀπό 
τήν περσινή ἰσραηλινή ἐπιδροµή, ἀκόµη νά 
πατήσει τό πόδι του στόν πληγέντα Νότο!

«Νά ἀποβάλουν τόν ἀντισηµιτισµό ἀπό τά 
ἱερά τους κείµενα», καλεῖ τούς Ὀρθοδόξους 
ἡ διαβόητη Anti-Defemation League, διά 
στόµατος Ἀβραάµ Φόξµαν (6-6-07)

Οἱ Οὐκρανοί ἤδη παραδίδονται. Μένουµε 
ἐµεῖς, οἱ Ρῶσοι, οἱ Γεωργιανοί καί οἱ Οἰκου-
µενιστές. Ἄντε νά δοῦµε, θά δείξει κανείς 
ἀνδρισµό ἤ θά ἀκολουθήσουµε ὅλοι τόν 
Πάπα καί τούς Προτεστάντες; 

Καί µετά τήν ἕνωση τῶν πανεπιστηµιακῶν, 
ἀποφασίζει ἡ βρετανική ΑΔΕΔΥ (UNISON) 
γιά µποϋκοτάζ τοῦ Ἰσραήλ. Παρά τήν ἔνοχη 
σιωπή τοῦ Τύπου, τό ρεῦµα προχωράει!  

Τό 82,3% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι ὑπέρ 
τοῦ βέτο στά Σκόπια καί τό 68% θέλει λύση 
χωρίς «Μακεδονία» στό ὄνοµά τους. Ναί, 
καλά, ἀλλά ποιός µᾶς ρωτάει ἐµᾶς; 

Στήν Inta Space Turk παραχωρήθηκε ἡ 
διαχείριση τῶν δορυφορικῶν εἰκόνων τῆς 
ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Γιατί ὄχι; Μήπως 
ἔχουµε καί τίποτε νά κρύψουµε;

Προσωπικά χέστηκα γιά τίς ἐκλογές, ἀλλά 
ἐρωτῶ: Νά ψηφίσεις αὐτόν πού ἐπανίδρυσε 
τό κράτος ἤ τόν ἄλλον πού τά ἄλλαξε ὅλα 
στό κόµµα του; Μεγάλο τό δίληµµα... 

Τό ἔργο τῆς Εὔας Στεφανῆ δέν τὄδα κι ἀπό 
µόνος του ὁ συνδυασµός ἑνός αὐνανισµοῦ 
µέ τόν ἐθνικό µας ὕµνο δέν ἀποδεικνύει 
τίποτε στόν χῶρο τῆς Τέχνης. Ἄρα, σιωπή.

Ναί, χάρηκα µέ τίς ποινές σέ βάρος τῶν 
πανεπιστηµιακῶν ἀλλά κι ἄν ἦταν - ἕνας, 
ἔστω - ἀθῶος καί χαµένος στή χαρτούρα; 
Εἶναι ἄδικο, καί γιά ἐκσυγχρονιστή ἀκόµη

Πάντως δέν ἀπέφυγα µερικές σκέψεις γιά 
ἕνα πλησιέστερό µας ΑΕΙ. Λέτε µιά µέρα 
νά σκάσει κανένα τέτοιο κανόνι; Μπάαα, 
ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι εἶναι καθαροί... 

Ἐκεῖ στό ΚΕΣΠΕΜ, ὅταν θριαµβολογοῦν 
γιά τήν αὐξηµένη προσέλευση τῶν µου-
σουλµάνων µαθητῶν στά σχολεῖα, πέρα 
ἀπό τ’ ἄλλα, µποροῦν νά ποῦν κι ἀλήθειες

Π.χ. ὅτι ἄν δέν ψηφιζόταν ἡ ποσόστωση γιά 
τά ΑΕΙ τίποτε δέν θά εἶχε άλλάξει. Κι ὅτι ἡ 
ἑλληνοµάθεια αὐξάνεται µέ τήν (ἄλλοτε 
ἐλλιπή) διάθεση ἔνταξης στήν κοινωνία.

Μέ µιά σχετική ἐκδήλωση ὑπογράµµισε ὁ 
ΣΥΝ τό «ΟΧΙ» του στόν ἀγωγό Μπουργκάς 
- Ἀλεξανδρούπολη. Μία ἄλλη Θράκη εἶναι 
ἐφικτή, λένε (περίπου)

Μόνο πού µᾶς τό κρατᾶνε µυστικό τό 
ποιά εἶναι αὐτή. (Μά κι αὐτός ὁ ἀγωγός 
νά φέρνει πετρέλαιο! Χάθηκε νά ἔφερνε 
λαθροµετανάστες; Πουτάνες; Χασισάκι;)

Δέν εἶναι µόνο τό γενικό ἀλαλούµ τοῦ 
ΥΠΕΠΘ στό θέµα τῶν ὑποχρεωτικῶν νηπι- 
αγωγείων. Ἡ «µεταβατική» χρονιά (2007-8) 
ἴσως µαταιώσει µιά καίρια παρέµβαση στά 
ἐκπαιδευτικά τῆς µειονότητας

Γιατί τό ζήτηµα τῆς προσχολικῆς ἐκπαίδευ-
σης τῶν µουσουλµάνων (καί ἡ παράνοµη 
διαχείρισή του σήµερα ἀπό προξενικούς 
φορεῖς) λέγαµε πώς θά κλείσει. Τώρα... 

Ὁ Μέτε, πού κάνει τόν µουφτή Ξάνθης, τή 
µιά ὀργανώνει τουρνουά ποδοσφαίρου (γιά 
µειονοτικούς), τήν ἄλλη µιλάει στή µάζωξη 
τοῦ τούρκικου δηµοτικοῦ συνδυασµοῦ...
Ὡραῖος ἱερατικός ρόλος. Πρωτότυπος.

Γνωρίζετε ἑλληνικές λέξεις ἀπό διάφορες 
διαλέκτους καὶ θέλετε νὰ σωθοῦν; Κάποιοι 
φίλοι µας φτιάξαν γιὰ τὸν σκοπό αὐτό τὴν 
ἱστοσελίδα h�p://www.pardalilexi.gr/

Σὲ δυό µῆνες φτάσανε ἤδη τὶς 1200 λέξεις 
(Θράκη - Θεσσαλία προηγοῦνται). Βέβαια 
δὲν πρόκειται ἀκόµη γιὰ ἐπιστηµονική 
δουλειά, ἀλλά ἡ ἀρχή ἔγινε...

«Ἡ πολιτιστική ταυτότητα τῆς Θράκης», 
ἔτσι, στόν ἑνικό (!), τό θέµα τοῦ συνεδρίου 
(7-8/6/07, Σωζόπολη) τῶν συνεργαζόµενων 
δήµων Βουλγαρίας, Τουρκίας κι Ἑλλάδος

Θά µοῦ πεῖτε, ποιό συνέδριο καί τί ἑνικός. Τό 
βράδυ νά δεῖς πολιτισµό καί πληθυντικό, σέ 
ξενοδοχεῖα καί κωλάδικα! Οἱ κουτόφραγκοι 
νἄναι καλά, νά πληρώνουν... 

Διακινεῖ στήν κεµαλοφυλλάδα του τίς πιό 
τραµπούκικες ἀντιλήψεις, µπλέχτηκε σέ 
καβγά ἀφοῦ παρέβη τόν ΚΟΚ, ζητάει καί τά 
ρέστα! Ἄ, ρέ Τουρκία πού σᾶς χρειάζεται...

Τά Χρυσωρυχεῖα Θράκης ἐπανέρχονται καί 
προτείνουν διάλογο µέ τήν κοινωνία γιά 
τόν Χρυσό τοῦ Περάµατος. Ντάξει, καλός 
ὁ διάλογος, ἀλλά ἔµεινε τίποτε ἀνείπωτο; 

Κάποιοι στή Νοµαρχία Ροδόπης ἔχουν µε-
γάλο ταλέντο στίς µελέτες κι ἐπιβλέψεις 
ἔργων. Πῶς λέει τό τραγούδι «ἔχεις µεγάλο 
ταλέντο στά χείλη»; Ἔ, κάπως ἔτσι - ἀλλά 
σέ ὁλόκληρο τό πεπτικό σύστηµα...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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