
Μποροῦµε νά προσδοκοῦµε, µέ τά 
σηµερινά δεδοµένα, σέ µία ἀληθινή 
ἀνάπτυξη; Θά προλάβουµε τό 
τραῖνο τῆς τελευταίας τεχνολογικῆς 
ἐπανάστασης, αὐτό τῆς «καθαρῆς» 
ἐνέργειας;   
Ὁ Μιχάλης Χαραλαµπίδης κατ’ 
ἀρχήν περιέγραψε τόσο τό διεθνές 
κλῖµα (µέ τήν στροφή τῶν σύγχρονων 
κοινωνιῶν ἀπό τήν ἀστυφιλία στήν 
ἀγροφιλία καί µέ τήν καινοφανή 
µέριµνα γιά τίς πόλεις), ὅσο καί τήν 
θλιβερή ἑλλαδική πραγµατικότητα, 
ὅπου ὄχι ἁπλῶς δέν ἀπασχολεῖ 
κανέναν ἡ ἀπαιτούµενη ἰσορροπία 
µεταξύ πόλεως καί ὑπαίθρου 
ἀλλά καί µιά πανταχοῦ παρούσα 
βαρβαρότητα κατέστρεψε καί 
τήν µία καί τήν ἄλλη. Ἐπεσήµανε 
καί πάλι τήν ἔλλειψη παιδείας σέ 
τέτοια ζητήµατα, ἀκόµη καί σέ 
πανεπιστηµιακό ἐπίπεδο καί τόν 
χουλιγκανισµό τοῦ τσιµέντου πού 
καταστρέφει τόσο τό τοπίο καί τό 
περιβάλλον, ὅσο καί τήν συλλογική 
µνήµη καί τήν ψυχική ὑγεία τῶν 
κατοίκων. 
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Ὁ ἀδικῶν 
τοῦ ἀδικουμένου 

κακοδαιμονέστερος
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Μέ τίς ἰσραηλινές κτηνωδίες σέ βάρος 
τῶν Παλαιστινίων νά συνεχίζονται ἀπρό-
σκοπτα καί τό διεθνές καρτέλ ἐξουσίας 
(πολιτικῆς - δηµοσιογραφικῆς - οἰκονοµι-
κῆς) νά τίς πατρονάρει ξεδιάντροπα, ὅσοι 
παραµένουν Ἄνθρωποι παλεύουν µέ κάθε 
τρόπο νά ὑπερασπίσουν τήν ἀνθρώπινη 
ἀξιοπρέπεια καί τίς ἀξίες τοῦ πολιτισµοῦ. 
Ἔτσι, τό φιλειρηνικό διεθνές κίνηµα 
«Ἐλεύθερη Γάζα» σχεδιάζει γιά τόν 
Αὔγουστο µεγάλη ἐπιχείρηση µέ βάση τήν 
Κύπρο, πού θά ξεµπροστιάσει γιά ἄλλη 
µιά φορά τό σιωναζιστικό καθεστώς καί 
τίς γκαιµπελιές του.
Καθώς λοιπόν τό Ἰσραήλ ἐπισήµως ἰσχυ-
ρίζεται ὅτι δέν ἀποτελεῖ πλέον Κατοχική 
δύναµη γιά τή Γάζα, ἔχοντας ἀποσυρθεῖ 
ἀπό κεῖ πρό διετίας, συνεχίζει ὅµως τόν 
στραγγαλισµό της ἐλέγχοντας τά σύνορά 
της καί χτυπώντας τόν πληθυσµό της 
µέ στρατιωτικά µέσα, τό ἐγχείρηµα θά 
φέρει καθέναν πρό τῶν εὐθυνῶν του. Ἄν 
τά σκάφη µέ τούς ἀκτιβιστές περάσουν, 
θά ἔχουν σπάσει τόν ἀποκλεισµό καί θά 
µεταφέρουν τό µήνυµα τῆς ἀλληλεγγύης 
στούς ἐλεύθερους - φυλακισµένους κατοί-
κους της. Ἄν παρεµποδιστοῦν (πού εἶναι 
καί τό σαφῶς πιθανότερο), θά ‘χουν ἀπο-
καλυφθεῖ οἱ δεσµοφύλακες κι ὁ ρόλος τους. 
Κάπου 100 ἐθελοντές ἀπό δεκάδες χῶρες 
ὑπολογίζεται νά µπαρκάρουν σέ 2 µέχρι 
6 σκάφη τῶν 12 - 60 ἀτόµων. Ἡ ἡµέρα 
ἀναχώρησης εἶναι κάπου στίς 15 Αὐγούστου 
- θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τόν καιρό καί τυχόν 
ἀπρόβλεπτες παραµέτρους - καί τό ταξείδι 
θά διαρκέσει κάπου 24 ὧρες. Θά προηγηθεῖ 
ἑτοιµασία γιά µή βίαιη ἀντίσταση σέ 
τυχόν ἰσραηλινή προσπάθεια σαµποτάζ 
ἤ κατάληψη τῶν σκαφῶν. Θά ὑπάρχουν 
ἐναλλακτικά σκάφη, φουσκωτές βάρκες, 

µέσα διάσωσης, ἰατρικό ὑλικό, πρόσθετα 
ἐφόδια καί καύσιµα, ραδιοεπικοινωνίες,  
δορυφορικά τηλέφωνα, GPS καί ἡ 
Greenpeace, πού διαθέτει σχετική ἐµπειρία, 
θά συνδράµει συµβουλευτικά. Θά γίνει 
σχολαστικός ἔλεγχος γιά ὅπλα καί 
ἐπικίνδυνα ὑλικά πού πολύ θά βόλευε στό 
Ἰσραήλ νά ἀνακαλύπτονταν στά σκάφη, 
τό δέ πλήρωµα θά εἶναι ἐπαγγελµατίες, 
γνῶστες τῆς ὅλης κατάστασης. 
Μέχρι στιγµῆς συµµετέχουν Παλαιστίνιοι 
καί Ἰσραηλινοί, Ἀµερικανοί καί Εὐρωπαῖ-
οι, Ἀφρικανοί καί Ἀσιάτες, ραββῖνοι καί 
ἰµάµηδες, Χριστιανοί καί Βουδιστές κληρι-
κοί, Βρετανοί βουλευτές καί ὑποψήφιοι 
νοµπελίστες Εἰρήνης, διασηµότητες τῆς 
σώου µπίζ καί τῶν ΜΜΕ, ἐπιζῶντες τοῦ 
Ὁλοκαυτώµατος καί τῆς Νάκµπα... Σχεδι-
άζεται µιά µεγάλη ἐπιχείρηση κι ὅποιος 
ἐνδιαφέρεται µπορεῖ νά βρεῖ λεπτοµέρειες 
στήν ἱστοσελίδα   www.freegaza.org. 

ΣΥΝαγωνιστές 
µέ τόν... Σεζέρ!

 Τελικά δέν εἶναι µόνον ὁ 
Συνασπισµός τῆς Ἀριστερᾶς (καί τῆς 
Προόδου καί τῶν Οἰκολογικῶν Κινη-

µάτων καί ἄλλων τινῶν) ΚΑΤΑ τῆς 
κατασκευῆς τοῦ ἀγωγοῦ Μπουργκάς 
- Ἀλεξανδρούπολης. Στά πλαίσια µιᾶς 
διεθνικῆς ἀνησυχίας γιά τίς περιβαλλο- 
ντικές ἐπιπτώσεις τοῦ πετρελαιαγωγοῦ 
(πού ἀκόµη µήτε τόν εἴδαµε µήτε τόν 
ἀπαντήσαµε, ὅµως Γιάνν’ τόν βγάλαµε) 
προέκυψε καί συναντιλήπτωρ ἐκεῖθεν 
τοῦ Ἕβρου, ὁ... Τοῦρκος Πρόεδρος 
Ἀχµέτ Νετζντέτ Σεζέρ! 
 Μιλώντας στό 10ο Ἐνεργειακό 
Συνέδριο (27/6/07) πού διοργανώθηκε 
στήν Κωνσταντινούπολη ἀπό τό Συµ-
βούλιο Διεθνῶν Οἰκονοµικῶν Σχέσεων 
(DEIK) καί τό Cambridge Energy Research 
Associates (CERA), ὁ θεµατοφύλακας 
τοῦ στρατοκεµαλικοῦ κατεστηµένου 
ἐκδήλωσε µιάν ἄλλη πλευρά τοῦ 

ἑαυτοῦ του, αὐτήν τῆς περιβαλλοντικῆς 
εὐαισθησίας. «Ὁ ἀγωγός πού πρόκειται 
νά κατασκευαστεῖ ἀπό τή Ρωσία, τή 
Βουλγαρία καί τήν Ἑλλάδα διά µέσῳ τῆς 
Θράκης θά µολύνει τό Αἰγαῖο πέλαγος 
καί θά πρέπει νά γίνουν κινήσεις γιά 
νά ἀποφευχθεῖ κάτι τέτοιο», δήλωσε 
ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος. Καί µήν κάνετε 

κακοπροαίρετες σκέψεις, πώς 
τόν ἔτσουξε ἡ παράκαµψη 
τῶν Στενῶν πού προχωράει, 
γιατί θά τόν ἀδικήσετε. Ἡ 
ἐνδεχόµενη µόλυνση τοῦ 
Θρακικοῦ πελάγους εἶναι πού 
δέν τόν ἀφήνει νά κοιµηθεῖ... 
 Γιά νά εἴµαστε 
βεβαίως ἀκριβεῖς πρέπει νά 
ποῦµε ὅτι κι ἄλλες φορές 
ἐκδηλώθηκαν σέ ὑψηλά 
κλιµάκια τοῦ κεµαλικοῦ 

κατεστηµένου ἀνάλογες οἰκολογικές 
ἔγνοιες. Π.χ. ὅταν πρό ἐτῶν ἡ Τουρκία 
ἐξεβίαζε τή Ρωσία τοῦ Γιέλτσιν µέ τό 
µονοπώλιο τῶν Στενῶν, ζητώντας 
ἀλλαγές στίς συνθῆκες πού διέπουν τήν 
διέλευση τῶν τάνκερς, ὅλως τυχαίως ἡ 
περιβαλλοντική διαµαρτυρία ἦρθε κι 
ἔκατσε µιά χαρά γιά τίς κρατικές της 
διεκδικήσεις. Ἔτσι τὄχουν οἱ γείτονες, 
συνδυάζουν ἐπιτυχῶς τό τερπνόν µετά 
τοῦ ὠφελίµου (καί τό κρατικοφασιστικόν 
µετά τοῦ περιβαλλοντοευαισθήτου). 
Ὅσο γιά τά καθ’ ἡµᾶς, δέν ἔχουν οἱ 
συνασπιστές καί οἱ συνοδοιπόροι 
τους παρά νά συντονιστοῦν µέ τήν... 
Τσάνκαγια στήν Ἄγκυρα. Μία ἄλλη 
(γεωπολιτική) τύφλωση εἶναι ἐφικτή!

Ἀπό τήν Κύπρο στή Γάζα

Στίς 29/06/07, στήν ἐκδήλωση τοῦ 
ΓΕΩΤΕΕ Ἀλεξανδρούπολης (Ξενο-
δοχεῖο ΑΣΤΗΡ), ὁ συγγραφέας καί 
πολιτικός ἐπιστήµονας Μιχάλης 
Χαραλαµπίδης, µίλησε στό κοινό τῆς 
πόλης γιά τό µέλλον της, ὅπως αὐτό 
προδιαγράφεται - εἰδικά - µέ τίς 
τελευταῖες ἐξελίξεις στήν περιοχή 
(Ἀγωγός ρωσικοῦ πετρελαίου καί 
φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τό Μπουργκάς 
τῆς Βουλγαρίας). 

Ἡ πρόκληση γιά τήν Ἀλεξανδρούπολη

Κι ἐνῷ ἡ ἀνθρωπότητα εἶχε κάπως ἡσυχάσει ἀπ’ 
τόν φόβο τῆς κτηνώδους τροµοκρατίας, ἦρθαν 
οἱ (παρά λίγο...) ἐπιθέσεις µέ τά τρία αὐτοκίνητα 
στή Βρετανία γιά νά ξανασπείρουν τόν πανικό! 
Ζεῖ λοιπόν ὁ Μπίν Λάντεν καί βασιλεύει, τό ‘πε 

κι ἡ νέα κυβέρνηση Μπράουν, ἡ Ἀλ Κάιντα εἶναι 
πάντα ἐδῶ καί πρέπει νά µάθουµε νά ζοῦµε µαζί 
της. Μάθαµε µάλιστα ὅτι ὁ Ὀσάµα µετακόµισε 
πλέον σέ νέα σπηλιά τοῦ Ἀφγανιστάν (φωτό), 
τελευταῖο τροµοµοντέλο: Μέ βρῦα πού ἄν τά 
βράσεις καί ρίξεις τό ζουµί σ’ ἕνα ὑδραγωγεῖο 

σκοτώνεις µιλιούνια ἀνθρώπους, µέ σταλακτίτες 
πού λόγῳ σχήµατος δελεάζουν µέν τόν µέσο 

Ἄγγλο ἀλλά ἔχουν πάνω θανατηφόρους 
µικροοργανισµούς, κ.ἄ. µυστικά ὅπλα! Ἔ, τί νά 

σοῦ κάνει µετά µιά Σκότλαντ Γιάρντ ἤ µιά ΜΙ5...

Οsama is back!

ΕΓΚΛΗΜΑ -
ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ

Ανεξάρτητα με την έκβαση της 
νόσου του Αρχιεπισκόπου – είτε αυτό 
αφορά την άμεση μετεγχειρητική του 
αποκατάσταση, είτε την μεσοπρόθεσμη 
από τους (δύο) καρκίνους – θα θέλαμε 
να εκφράσουμε μια απορία, σχετικά 
με το πώς έφτασε σ’ αυτό το ιατρικό 
κατάντημα (γιατί περί καταντήματος 
πρόκειται, βέβαια) ο επικεφαλής της 

Εκκλησίας της Ελλάδος    (Σελ. 2)       

 Ἀντιφωνητὴς
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Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

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 ἐπανεκδοθέν ἔργο τοῦ Μ. 
Μελίρρυτου «Περιγραφή ἱστορική καί 
γεωγραφική τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας 
Μαρωνείας» (Κωνσταντινούπολη, 1871), 
πού κυκλοφόρησε πρό ἡµερῶν µέ ἔξοδα 
τοῦ φίλου Γιώργου Βολουδάκη, καί τό 
ὁποῖο παρουσιάζει τήν εὐρύτερη περιοχή 
τῆς Θράκης πρίν ἑνάµιση σχεδόν αἰώνα, 
προσφέρεται ἐπίσης ἐντελῶς ∆ΩΡΕΑΝ σέ 
ὅσους τό ἐπιθυµοῦν, µετά ἀπό ἐπικοινωνία 
µέ τήν ἐφηµερίδα µας (καί πάλι µόνη 
ὑποχρέωσή σας τά ταχυδροµικά ἔξοδα).  
Σπεύσατε!
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Κυκλοφόρησε, µε µεγάλη καθυστέρηση, ο 
τόµος των πρακτικών του Γ΄ Παγκόσµιου 
Γλωσσικού Συνεδρίου που διοργανώθηκε 
από τους Συλλόγους για την Διάδοση 
- Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας, 
Ελλάδος – Αυστραλίας - Κύπρου (Αρχαία 
Ολυµπία, 7-10 Αυγούστου 1996). Το 
Συνέδριο είχε τεθεί υπό την αιγίδα του 
τότε Προέδρου της Δηµοκρατίας Κ. 
Στεφανόπουλου. Η έκδοση του τόµου των 
πρακτικών ολοκληρώθηκε µε την ευγενική 
χορηγία του Υπουργείου Εξωτερικών 
– Γενικής Γραµµατείας Αποδήµου 
Ελληνισµού, του Ιδρύµατος «Παύλου και 
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου» και της 
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ».
Η τιµή του είναι 30 Ευρώ και περιέχει τις 
ανακοινώσεις εισηγητών από 19 Χώρες. 
Αποτελεί ένα πολύτιµο εγχειρίδιο, που 
αξίζει να το έχει κάποιος στην βιβλιοθήκη 
του. Η αγορά του τόµου των πρακτικών 
θα µπορούσε να αποτελέσει κι ένα 
πολύ ενδιαφέρον δώρο για κάποιον που 
εκτιµά την αξία της Ελληνικής Γλώσσας 
και την συµβολή της στην Παγκόσµια 
λογοτεχνία και ενδιαφέρεται για θέµατα 
που αφορούν την διάδοσή της. Δεν αφορά 
µόνο γλωσσολόγους ή φιλολόγους, αλλά 
και όλους όσους θέλουν να µάθουν 
περισσότερα για την επιρροή που έχει 
ασκήσει στις γλώσσες του κόσµου. Τίτλοι 
των εισηγήσεων και τα ονόµατα των 
οµιλητών:
 1. Το Ελληνικό λεξιλόγιο των Ολυµπιακών 
Αγώνων (Ανδρέας Παναγόπουλος) 
2. Ελληνικός  Λόγος  /  Γλώσσα :  Πρόσκληση  
και  οριοθέτηση  της  προσφοράς της  στον  
κόσµο (Κλαίρη Αγγελίδου)
3. Τα Ελληνικά, η πλέον παγκόσµια Γλώσσα 
(Francisco Rodriguez Adrados)
4. Η Ελληνική Γλώττα και η Ελληνική 
παιδεία εν τω αιώνι της κυβερνητικής 
(Federico Krutwig Sagredo)
5. Η Ελληνική Γλώσσα και Παιδεία στο 

εξωτερικό (Παύλος Τζερµιάς) 
6. Δια της Ελληνικής Ψυχής παρέκβασίς τις 
– Διάνοια & πράξις (Juan José Pujana Arza)
7. Ελληνική Γλώσσα, διαλεκτικός λόγος και 
προσωδία (Αγγ. Μαλικούτη - Drachman)
8. Η επίδραση της Ελληνικής γλώσσας   
στη διαµόρφωση της πανεθνικής Ρωσικής    
Γλώσσας (Victor Sokoliuk)
9. Πώς η Ελληνική γονιµοποίησε τον 
Ευρωπαϊκό λόγο (Άννα Ευσταθίου -
Τζιροπούλου) 
10. Η Ελληνική Γλώσσα στην Ουγγαρία του 
19ου αιώνα (Adras Mohay) 
11. Οι θησαυροί της ελληνικής προσφοράς 
στη Γλώσσα της Οικουµένης (Ι. Παυλάκης)
12. Η γλώσσα των ελληνοφώνων της 
Καλαβρίας & Απουλίας (Κων/νος Νίκας)
13. Η Ελληνική  Γλώσσα και  το σύγχρονο 
λεξιλόγιο της πληροφορικής και των ηλ. 
υπολογιστών (Κων/νος Ψωµαδάκης)
14. Η Ελληνική Γλώσσα, γλώσσα  διδασκα-
λίας  στις Ρουµανικές Ηγεµονίες, 17ος-19ος 
αι. (Εlena Lazar)

15. Η  επίδραση  της  Ελληνικής  Γλώσσας  
στην  διαµόρφωση  ενός  αραβο-ϊσλαµικού 
πολιτισµού (Ευθύµιος Άσσος)
16. Επιδράσεις της Ελληνικής Γλώσσας 
στην Ισπανική (José Lui Navarro)
17. Η Ελληνική Γλώσσα και ο αθλητισµός 
(Wolfgang Decker)
18. Τρεις στόχοι, τρία οράµατα (Πλούταρχος 
Δεληγιάννης)
19. Σχέση   συντακτικής   δοµής   µεταξύ   
Αρχαίας   Ελληνικής   και   Γερµανικής         
γλώσσας.  Ο  ρόλος  του  Λουθήρου  και  του  
κύκλου του.  Το  ενσωµατωµένο ελληνικό  
λεξιλόγιο  στην  σύγχρονη  Γερµανική  
Γλώσσα (Θεόδωρος Βλαχοδηµήτρης)
20. Ο Νεοελληνιστής και οι ποικίλες 
µορφές της Ελληνικής Γλώσσας (Miguel 
Castillo Didier)
21. Η Ποντιακή διάλεκτος από την αρχαι-
ότητα έως σήµερα (Αναστ. Καµπουρίδου)
22. Αδηµοσίευτα    ελληνικά   εκκλησιαστικά   
έγγραφα περιοχής Τσάλκας της       Γεωργίας  
από  το  1850  έως  τις  αρχές  του  20ου  αι. 
(Σωκράτης Αγγελίδης)
23. Η  διάδοση   και   επίδραση   της   Ελληνικής   
Γλώσσας   και   Πολιτισµού   σε παγκόσµια 
κλίµακα (Αριστοτέλης Μιχόπουλος)
24. Η   διατήρηση  της  εθνικής   ταυτότητας  
της  απόδηµης  Ελληνίδας  µέσω  της 
Ελληνικής Γλώσσας (Άννα Γιακουστίδου)
25. Η εκµάθηση της  Ελληνικής Γλώσσας 
στην Κολοµβία από τον 19ο αιώνα µέχρι 
σήµερα (Fernando Muñoz)
26. Τα ελληνικά στοιχεία στην λογοτεχνία 
της Κολοµβίας (Pierre Maurice)
27. Η Γλώσσα ως πεµπτουσία του ανθρώπου 
(Δηµήτρης Παπαδής)
28. Η  Ελληνική  Γλώσσα και ο Ελληνικός  
Πολιτισµός µέσω των ανασκαφών της 
Αρχαίας Μεσηµβρίας (Ευτέρπη Θεοκλίεβα 
- Στοΐτσεβα)
(Τηλ. ΟΔΕΓ: 210 77 180 77)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑ, 1996)

ΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΛΟΓΟ

Ὁ Μικρός Διάκοσµος 
  Στήν παραλία τοῦ Ἱµέρου Ροδόπης, ἀπέναντι 
ἀκριβῶς ἀπό τό λιµανάκι, µία τεράστια 
προσπάθεια ἔχει πλέον λάβει σάρκα καί ὀστᾶ: 

Ὁ Γιάννης Βουλτσίδης καί ἡ γυναίκα του 
Γεωργία ἔχουν στήσει µιά βάση πολιτισµοῦ, πού 
βρίσκεται στό τελικό στάδιο τῆς ὑλοποίησής 
της.
      Ὁ Γιάννης εἶναι βέβαια γνωστός γιά 
τήν πολύχρονη δραστηριότητά του ὡς 
καραγκιοζοπαίχτης (Θρακικό Θέατρο Σκιῶν) 
καί ἐρασιτέχνης µουσικός. Τά τελευταῖα δέ 
χρόνια ἔχει ἐργαστεῖ µέ ὁµάδες Τσιγγάνων 
στούς τρεῖς νοµούς τῆς Θράκης καί ἀπέδωσε 
ἀποτελέσµατα ἀνεπανάληπτα. Τώρα ἔρχεται µέ 
τήν θεαµατική αὐτή ἐπέκταση τῆς δράσης του 
ὄχι µόνο νά στεγάσει τίς ποικίλες ἐκδηλώσεις 
πού διοργανώνει ἀλλά παράλληλα νά 
προσφέρει καί ἕναν χῶρο γιά ὅποιαν ἀνάλογη 
ἰδέα ἤ πρωτοβουλία, ἀπό προβολή ταινίας, 

θεατρική παράσταση, συναυλία, βιβλιοπα-
ρουσίαση, κατασκήνωση ἀλλά καί ἐκπαίδευση 
στή ζωγραφική, τήν ἀγγειοπλαστική, τό 
ψηφιδωτό, τή µουσική κτλ, καθώς τό τεράστιο 
ὑπόγειο τοῦ κτίσµατος θά διαθέτει τά σχετικά 
ἐργαστήρια. Στό ἰσόγειο θά βρίσκονται ἡ 
βιβλιοθήκη καί οἱ ὑπολογιστές τοῦ πολυχώρου, 
ἐνῶ στήν ἀνυψωµένη ἐξέδρα θά βρίσκονται 
ὁ κινηµατογράφος καί τό ἀναψυκτήριο. Τό 
συγκρότηµα αὐτό ἔχει ὀνοµαστεῖ «Μικρός 
διάκοσµος», µέ ἔµπνευση ἀπό τό ὁµώνυµο ἔργο 
τοῦ ∆ηµόκριτου καί µέ διάθεση λογοπαιγνίου 
(διά + κόσµος) σέ σχέση µέ τήν συνάντηση 
τῶν κόσµων πού φιλοδοξεῖ νά φέρει σ’ ἐπαφή. 
Ἡ φάση τῆς κατασκευῆς ἤδη ὁλοκληρώνεται. 
Ἄραγε ἡ τοπική κοινωνία θά ἀξιοποιήσει 
δεόντως τήν προσφορά πού τῆς γίνεται; 

ΕΓΚΛΗΜΑ -
ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ

Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα
 Πιο συγκεκριµένα, αδυνατούµε να 
φανταστούµε ότι σ’ έναν οποιοδήποτε 
ασθενή 70 χρόνων, παχύσαρκο, σαχαρο- 
διαβητικό και µε ιστορικό ηπατίτιδας C 
δεν γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
ένα απλό υπερηχογράφηµα άνω κοιλίας. 
Μια απλούστατη, αναίµακτη, ανώδυνη 
και συντοµότατη διαγνωστική εξέταση 
που θα αποκάλυπτε το ηπάτωµα (τον 
πρωτοπαθή, δηλαδή, καρκίνο στο ήπαρ) 
από τα πρώτα στάδια.
        Επίσης αδύνατούµε να αντιληφθούµε 
πως είναι δυνατόν ο καρκίνος στο παχύ 
έντερο να έχει φτάσει στο χειρότερο 
– πρακτικά – στάδιο µε πιθανότατες 
ηπατικές µεταστάσεις, σ΄έναν άνθρωπο 
που έπρεπε να ελέγχεται τακτικότατα 
και λόγω του ιστορικού του και λόγω της 
θέσης του. Θέλουµε να καταθέσουµε εδώ, 
ότι τουλάχιστον µε βάση την δική µας 
ιατρική εµπειρία, τέτοια παραµεληµένη 
εικόνα έχουµε να δούµε πάνω από 
δέκα χρόνια, αλλά και παλιότερα την 
συναντούσαµε σε απόκληρους ή σε 
πολύ χαµηλά κοινωνικά και οικονοµικά 
στρώµατα.
        Δύο πράγµατα µπορεί να υποθέσει 
κανείς. Ή ότι ο Αρχιεπίσκοπος αρνιόταν 
πεισµατικά να υποστεί στοιχειώδη  
ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ή ότι οι 
γιατροί του αγνοούν την βασική ιατρική 
(αλλά και λογική). Αν ισχύει το πρώτο, 
ο Χριστόδουλος είτε αποφάσισε να 
αυτοκτονήσει είτε είναι περιορισµένων 
διανοητικών ικανοτήτων. Όσον αφορά 
εµάς πάντως, είµαστε πεπεισµένοι 
ότι ο Αθηνών και πάσης Ελλάδος και 
(υπερ)αγαπά την ζωή του και ότι είναι 
προικισµένα (παν)έξυπνος άνθρωπος.

Γιῶργος Κελέσης



Ποιοί κάνουν κουµάντο
      Ὁ Michael Abramowitz στή Washington Post (17-6-07) µᾶς γράφει ἐκ τῶν ἔνδον 
λίγα λόγια γιά τό πῶς µεθοδεύεται ἡ µεσανατολική πολιτική τοῦ βλακοµπούς:
   «Καθώς προετοιµαζόταν γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ἰσραηλινοῦ πρωθυπουργοῦ αὐτή 
τή βδοµάδα, ὁ Πρόεδρος Μπούς εἶχε µία συνάντηση πού δέν ἀνακοινώθηκε µέ τήν 
ἡγεσία τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητας στίς ΗΠΑ, προκειµένου νά συζητήσει τά δραµατικά 
γεγονότα στή Μέση Ἀνατολή καί ἄλλα θέµατα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.
     Ὁ Μπούς συναντᾶται µέ µικρότερες ὁµάδες Ἑβραίων ἡγετῶν κάθε τόσο ἀλλά 
στή συγκέντρωση τῆς Πέµπτης γιά πρώτη φορά συνάντησε ὅλη τήν ἡγεσία τῆς 
κοινότητας, κάπου 50 κεφαλές ἑβραϊκῶν ὀργανισµῶν µέ διαφορετικούς πολιτικούς 
προσανατολισµούς. 
    Ὁ Λευκός Οἶκος δέν παρουσίασε τήν ἰδιωτική συνάντηση στό πρόγραµµα τοῦ 
Προέδρου καί οἱ ἀξιωµατοῦχοι ζήτησαν ἀπό τούς µετέχοντες νά χειριστοῦν τά σχόλια 
τοῦ Μπούς ὡς off the record. Παρόντες στή συνάντηση ἦταν οἱ κυριότεροι βοηθοί τοῦ 
Προέδρου, συµπεριλαµβανοµένης τῆς ΥΠΕΞ Κοντολίσα Ράις, τοῦ συµβούλου ἐθνικῆς 
ἀσφαλείας Στέφεν Χάντλεϊ, τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ προσωπικοῦ στόν Λευκό Οἶκο 
Τζόσουα Μπόλτεν καί τοῦ πολιτικοῦ συµβούλου Κάρλ Ρόουβ.
        Πολλοί ἀπό τούς παριστάµενους σκιαγράφησαν τήν συνάντηση πού περιελάµβανε 
µιάν ἀρχική δήλωση τοῦ Μπούς γιά 10-15 λεπτά καί κατόπιν τίς ἀπαντήσεις του 
σέ ἐρωτήσεις γιά πάνω ἀπό µία ὥρα. Ἡ συζήτηση περιεστράφη κυρίως σέ θέµατα 
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ὅπως γιά τήν κατάσταση µέ τό Ἰράν καί τή Συρία, τή µάχη 
κατά τῶν ἰσλαµιστῶν ἐξτρεµιστῶν καί, εἰδικά, τήν κατάσταση στή Γάζα...»

Μεσογειακό θαῦµα
Ὁ Νίκος Ξυδάκης στήν «Καθηµερινή» (1-7) γιά τήν µεσόγεια αἴσθηση:
   «Η φωνή της Φαϊρούζ εκφράζει τον άνθρωπο της Μεσογείου, τον µυστικό και 
ηδονιστή, τον πενθούντα και αφελή, τον αισθητή και τραγικό, τον παιγνιώδη και 
σκοτεινό, τον ρευστό και πολύσηµο. Όπως τον εκφράζουν και οι νεότεροι, δικοί µας, 
ο Παπαδιαµάντης, ο Σεφέρης, ο Ελύτης, ο Παπαλουκάς, ο Οικονόµου, ο Δαµιανός 
και ο Αβδελιώδης, και άλλοι, ο Παζολίνι, ο Καµί και ο Γκρενιέ, ο Μπαρτ, βάζω και 
τον Χάιντεγκερ της Διαµονής και του ταξιδιού στην Ελλάδα: σκοτεινό µεσηµέρι, 
τρέµισµα φωτός, αστραπιαία δήλωση του άδηλου, πυκνές συµφράσεις, βάρος στο 
ελαφρό, βάθος στο επιπόλαιο. Στην από δω γωνιά του κόσµου, καπνισµένη από λιβάνια 
και θυσίες, διαρκείς εµφύλιους και λαµπερές υπερβάσεις, οι άνθρωποι, έτεροι στην 
πίστη και τη γλώσσα, στέκουν παρόµοιοι έναντι της ζωής: την αντικρίζουν σαν θαύµα. 
Δηλαδή τροµερή και ελαφριά µαζί. Δεν είναι µόνο µεταφυσικός ο βίος στη Μεσόγειο 
ασφαλώς, µαζί µε τον Εµπεδοκλή και τον Ηράκλειτο θάλλουν ο Αριστοτέλης και 
ο Αρχιµήδης· είναι και εξόχως υλικός ο βίος, είναι εµπόριο και ανταλλαγές, είναι 
µάχες κυριαρχίας. Αλλά θαρρώ ότι η διαρκέστερη ουσία είναι ακριβώς η παλίνδροµη 
συνύπαρξη, ο µετεωρισµός ανάµεσα στη χαρά και τη λύπη, ανάµεσα στο παιγνιώδες 
και στο αναπόφευκτο, στην πτήση και την πτώση.
     Η παγκοσµιοποίηση άρχισε εδώ, πριν από 17 αιώνες, µε µια κυρίαρχη πίστη, µια κοινή 
γλώσσα, υπό τη σκέπη µιας αυτοκρατορίας - και όµως, υπήρχαν τόσες ετε- ροδοξίες, 
τόσες αποχρώσεις, τόσες στρωµατώσεις. Ο άγιος και η πόρνη βάδιζαν αγκαλιά, από 
τότε, και δεν σταµάτησαν ποτέ. Στα δικά µας χρόνια και στον δικό µας σφύζοντα 
ερειπιώνα, αυτές τις δυσδιάκριτες φανερώσεις µάς τις σκιτσάρισαν άνθρωποι σαν 
τους προειρηθέντες, σαν τον Πικιώνη και τον Δούκα, τον Κόντογλου, τον Πεντζίκη 
και τον Λορεντζάτο, τον Παπατσώνη και τον Καρούζο. Μας έκαναν υποδείξεις 
έκκεντρες, λοξές, κάποτε στρυφνές και κρυπτικές, τρωτές στις ερµηνείες· εντούτοις 
ερεθιστικές, ανοιχτές, περισσότερο ριψοκίνδυνες παρά καθησυχαστικές. Δεν µιλούν 
για «ελληνικότητα» µόνο, µιλούν για µεσογειακότητα, για οικουµενικότητα, για 
τη µέσα ζωή. Ο σπόρος, αρχαιότατος και πολυφυής -κατά το µέτρο που ο Ιωάννης 
Δαµασκηνός ξαναγράφει στη νεκρώσιµο ακολουθία το «σκιάς όναρ άνθρωπος» του 
Πίνδαρου - δεν κοιµήθηκε ποτέ. Βλαστάνει πάντα, είτε µέσα από τα µελίσµατα της 
Φαϊρούζ και της Ουµ Καλσούµ, µέσω του Μπερεκέτη στον Λυκούργο Αγγελόπουλο, 
µέσα στις ταινίες και τις ζωγραφιές, στα πανηγύρια και τα ξόδια.
       Και στη δική µου γενιά ακόµη, την υλόφρονα και Prozac-ική, ακούω πάντα οµηλί-
κους, µοντέρνους και άγρυπνους, σαν τον απόντα - παρόντα Βακαλόπουλο, έναν ρόκερ 
ησυχαστή, και σαν τον Αρανίτση, πληθωρικό και µίνιµαλ εν ταυτώ. Και συνοµιλώ 
µαζί τους, κάτω από τη φόδρα του κορέκτ, τις νύχτες του µεσηµεριού:
“Μας έκρυψαν για χρόνια, ότι ο Θεός µιλάει µε το βλέµµα της κοπέλας που κάθεται 
απέναντί σου, εδώ και τώρα. Μας απέκρυψαν ότι το δειλινό της Μεγάλης Παρασκευής 
είναι η πλέον ερωτική στιγµή του χρόνου και ότι η καλοσύνη πάει όπως η γύρη από 
άνθος σε άνθος. Μας έκρυψαν ότι η Κόλαση είναι η ανία των κανόνων και ότι, αν 
θέλεις να αισθανθείς την ανάσα του Θεού, πρέπει να κυνηγάς την εκπνοή του, όχι 
την εισπνοή” - έλεγε κάποτε ο Αρανίτσης.»
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     Πρίν δύο ἑβδοµάδες παρουσιάστηκαν 
στήν Ἀθήνα τά συµπεράσµατα µελέτης 
τοῦ ΙΟΒΕ γιά τίς ἑλληνικές πολυεθνικές καί 
τόν ρόλο τους, παρουσίᾳ τοῦ ὑφυπουργοῦ 
Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδη Στυλιανίδη. Ἐκεῖ 
ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ἰσχυρή παρουσία 18 
ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων ὅλων τῶν κλάδων 
στά Βαλκάνια καί ἡ ραγδαία αὔξηση τῶν 
µεγεθῶν τους, µέ τήν ἐξαίρεση, βέβαια, 
τῶν θέσεων ἐργασίας στήν Ἑλλάδα, ὅπου 
διατηροῦν µονάχα λιγοστές θέσεις ὑψηλῆς 
εἰδίκευσης.
     Τό τί πραγµατικά σηµαίνει γιά τήν 
ἑλληνική οἰκονοµία αὐτό τό φαινόµενο, 
παραµένει ἀµφιλεγόµενο (εἰδικά ὅταν 
µπερδεύεις τό συµφέρον τοῦ µεγαλο-
µπεζαχτᾶ µέ κεῖνο τῆς Ἑλλάδας). Καί ἐπειδή 
ἡ εὐηµερία τῶν δεικτῶν συγκρούεται µέ τήν 
βιωµένη πραγµατικότητα καί τήν ἐξ αὐτῆς 
ἐµπεδωµένη αἴσθηση τοῦ µέσου Ἕλληνα, 
θά ἐπικαλεστοῦµε ἕνα συναφές παράδειγµα 
ἀπό τή χώρα ἀναφορᾶς τῆς «ἐλεύθερης 
οἰκονοµίας», τίς ΗΠΑ. 
          Πᾶνε χρόνια τώρα πού ἐπιφανεῖς Ἀµε-
ρικανοί οἰκονοµολόγοι ἐπισηµαίνουν τίς 
καταστρεπτικές ἐπιπτώσεις τῆς «ἐλεύθερης 
ἀγορᾶς» στήν οἰκονοµία τῆς πατρίδας τους. 
Ἀπό τόν πρώην ὑφυπουργό Οἰκονοµικῶν 
Paul Craig Roberts καί τόν Γερουσιαστή 
Charles Schumer µέχρι τούς καθηγητές Ralph 
Gomory καί William Baumol, ἀκόµα καί 
τόν πάπα τοῦ κλάδου Paul Samuelson, ἔχει 
ὑποστηριχθεῖ πειστικά πώς οἱ δύο βασικοί 
ὅροι γιά τήν 200χρονη αὐτή θεωρία ἔπαψαν 
πρό πολλοῦ νά ὑφίστανται καί ἡ περί αὐτήν 
φιλολογία εἶναι (τοὐλάχιστον) ἀστήρικτη. 
Εἰδικά ὁ πρῶτος ἔχει ἐκφράσει πολλάκις τήν 
ἄποψή του γιά τόν τρόπο λειτουργίας τῶν 
πολυεθνικῶν καί τίς ἐπιπτώσεις του στήν 
ἀµερικανική οἰκονοµία, καθώς οἱ µεγάλες 
ἑταιρεῖες µεταναστεύουν στήν Ἀσία καί 
στίς ΗΠΑ ὁ µόνος τοµέας πού δηµιουργεῖ 
νέες θέσεις ἐργασίας εἶναι οἱ κοινωνικές 
ὑπηρεσίες, ἡ ὑγεία καί τά... µπάρ!
          Οἱ χρόνιες ἐπισηµάνσεις τοῦ Roberts γιά 
ἀναντιστοιχία τοῦ πραγµατικοῦ εἰσοδήµατος 
τῶν Ἀµερικανῶν καί τοῦ ρυθµοῦ αὔξησης 

τοῦ ΑΕΠ καί τῆς παραγωγικότητας ἐπιβε-
βαιώθηκαν πανηγυρικά πρό ἡµερῶν µέ τίς 
δηµοσιεύσεις τῆς Susan N. Houseman. Ἡ 
Χάουζµαν ἀνακάλυψε ἕνα «πρόβληµα» στήν 
στατιστική ἀνάλυση τῶν δεδοµένων: Ἕνα 
40% (τοὐλάχιστον!) τῆς αὔξησης τοῦ ΑΕΠ 
ἀπό τό 2003 καί δῶθε ὀφείλεται στήν µείωση 
τοῦ κόστους λειτουργίας ἀµερικάνικων 
ἑταιρειῶν πού µεταφέρουν τήν παραγωγή 
τους σέ ὑπεράκτιες ἑταιρεῖες. Τά κέρδη ἀπό 
τήν µεταφορά σχεδιασµοῦ, ἔρευνας καί 
ἀνάπτυξης λογίζονται γιά ἐγχώρια αὔξηση 
τῆς παραγωγικότητας τῶν ἑταιρειῶν καί 
ἀποφέρουν αὐτό πού ἡ Χάουζµαν ὀνόµασε 
ΑΕΠ - φάντασµα! Ἡ δηµοσίευσή της στό 
Business Week τάραξε τήν µακαριότητα 
τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς «οἰκονοµίας 
τῆς ἀγορᾶς» οἱ ὁποῖοι ὑπερασπίζονται 
τήν µετανάστευση τῶν ἐπιχειρήσεων 
µέ ἀπίστευτα ἐπιχειρήµατα (π.χ. γιά τά  
προϊόντα πού ξαναγυρίζουν φτηνά στή 
χώρα) καί τήν πολιτική τοῦ Μπούς, καί τό 
µόνο πού µένει νά ἀνακαλυφθεῖ εἶναι τό 
µέγεθος τῆς ἀπάτης. Αὐτό ἴσως διαφαίνεται 
µέ ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγµα: Ἐνῷ 
τά τελευταῖα χρόνια οἱ εἰσαγωγές ἐπίπλων 
ἔχουν διπλασιαστεῖ, οἱ θέσεις ἐργασίας 
τοῦ κλάδου στίς ΗΠΑ µειώθηκαν κατά 
21% καί οἱ νέες ἐπενδύσεις µηδενίστηκαν, 
τά στατιστικά δείχνουν... αὔξηση τῆς 
παραγωγῆς καί τῆς παραγωγικότητας!
         Ἔ, ὅταν αὐτά συµβαίνουν στίς ΗΠΑ, µέ 
τήν ὀργανωµένη ἐπιστηµονική κοινότητα 
καί τό θεοποιηµένο ἐθνικό συµφέρον, 
φανταστεῖτε τί γίνεται κάπου ἀλλοῦ... 

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ
Στίς ΗΠΑ βρῆκαν ΑΕΠ - φάντασµα. Ἐδῶ;

Μωχάµαντ Νταχλάν:
Ἡ φωνή τοῦ κυρίου του...
   Ὁ Μωχάµαντ Νταχλάν εἶναι µία 
κλασική περίπτωση δοσίλογου. Ὡς ἰσχυρός 
ἄνδρας στίς ὑπηρεσίες ἀσφαλείας τῆς 
Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς ἔχει ἐµπλακεῖ σέ 
πολλά καί βρώµικα κόλπα. Μπορεῖ ὁ ρόλος 
του νά εἶναι πολύ χειρότερος ἀπ’ ὅ,τι σήµερα 
εἰκάζουµε, ὅµως πρόκειται ἀναµφισβήτητα 
γιά ἕναν Κουίσλιγκ, ἀπολύτως ταιριαστό µέ 
τόν σηµερινό Πρόεδρο Ἀµπάς καί ἐντελῶς 
ἀταίριαστο µέ τήν βούληση τῆς συντριπτικῆς 
πλειοψηφίας τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ πού 
ζητᾶ τά δίκια του. Καί οἱ τελευταῖες ἐξε- 
λίξεις στή Γάζα, ὅπου ἡ Χαµάς κατέλαβε ὅλη 
τήν ἐξουσία καί τήν ἐκκαθάρισε ἀπό τούς 
ἄνδρες τοῦ Νταχλάν, ἀνακαλύπτοντας στό 
στρατηγεῖο του ντοκουµέντα τῆς συνεργα- 
σίας του µέ τόν ἐχθρό, ἔριξαν τήν αὐλαία. 
    Ἀξίζει νά θυµίσουµε τόν ρόλο τοῦ Μ.Ν. 
στήν περιοχή: Ἀνέλαβε ἐπισήµως τόν 
ἔλεγχο τῆς Γάζας µετά τήν ἀποχώρηση 
τῶν Ἰσραηλινῶν (2005), µέ τήν ὑποχρέωση 
νά ἐξασφαλίσει στούς τελευταίους ἡσυχία 
(βλ. καί κατάθεση τοῦ ὑπουργοῦ Ἄµυνας 
τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἐπιτροπή τῆς Κνεσσέτ, 
τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2002). Οἱ µυστικές του 
συνοµιλίες µέ τούς Ἰσραηλινούς πᾶνε πίσω 
στό 1994, στή Ρώµη. Εἶχε φυλακιστεῖ στή 
διάρκεια τῆς πρώτης Ἰντιφάντα ἀλλά µετά 
τή συµφωνία τοῦ Ὄσλο διορίστηκε µαζί 
µέ τόν Τζιµπρίλ Ρατζούµπ ἐπικεφαλῆς 
τῶν διαβόητων Ὑπηρεσιῶν Ἀσφάλειας 
(κάπου 20.000 ἄνδρες µέ ἐκπαίδευση καί 

βοήθεια ἀπό τήν Αἴγυπτο καί τίς ΗΠΑ) πού 
κατηγορήθηκαν γιά βασανιστήρια σέ βάρος 
Παλαιστινίων, κυρίως µελῶν τῆς Χαµάς,  
στή Γάζα. Ἡ Χαµάς τόν κατηγόρησε ὅτι 
αὐτός ὀργάνωσε καί τήν ἀπόπειρα κατά τοῦ 
πρωθυπουργοῦ Ἰσµαήλ Χανίγιε. 
   Οὔτε τά βασανιστήρια κι οἱ θάνατοι 
τῶν κρατουµένων οὔτε οἱ 15 νεκροί στίς 
διαδηλώσεις, οὔτε τά οἰκονοµικά σκάνδαλα 
τόν ἔφθειραν. Μετεῖχε στίς συνοµιλίες τοῦ 
Κάµπ Ντέιβιντ (2000) ὡς πραγµατιστής 
διαπραγµατευτής. Μετεῖχε στήν ὁµάδα 
τῶν 5 πού κυβερνοῦσε ὅσο ὁ Ἀραφάτ 
ἔµενε ἀποκλεισµένος στή Ραµάλα καί 
παραιτήθηκε ἀπό Σύµβουλος Ἐθνικῆς 
Ἀσφάλειας (Ὀκτώβριος 2002) ὅταν εἶδε πώς 
δέν τοῦ δόθηκαν ἁρµοδιότητες. Ὁ Ἀµπάς 
τόν ὅρκισε Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν καί 
φύγανε πάλι µαζί λίγο ἀργότερα. Σήµερα, 
µέ Πρόεδρο πάλι τόν Ἀµπάς, ὁ Νταχλάν 
γνωρίζει µέρες «δόξας»: Συναντᾶται µέ 
τήν Κοντολίζα Ράις, τόν Χαβιέ Σολάνα, 
τόν Γερµανό ΥΠΕΞ... Ἔτσι εἶναι, κανένας 
ρουφιάνος δέν πάει χαµένος...

Κοιτάξτε χαροῦλες, δέστε χαϊδολογήµατα! 
Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ κύριοι καί ποῦ βρίσκονται; 
Εἶναι ὁ Μαχµούντ Ἀµπάς, πρόεδρος τῆς 
Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς καί ὁ Τζαλάλ 
Ταλαµπανί, πρόεδρος τοῦ Ἰράκ, τή στιγµή 
τῆς συνάντησής τους πρίν τήν σύνοδο τῆς 
Σοσιαλιστικῆς ∆ιεθνοῦς στή Γενεύη (29 
Ἰουνίου 2007). Βρέ τά ἄτιµα, χαρωπό ὕφος, 
σένια ἐµφάνιση, πρησµένα µάγουλα, λές καί 
δέν ἐκπροσωποῦν δυό κατεχόµενες πατρίδες, 
δυό ἐξαθλιωµένους λαούς πού καθηµερινά 
πληρώνουν φόρο αἵµατος καί πασχίζουν νά 
ἐπιβιώσουν κόντρα στήν ἐπιβεβληµένη ἀνέχεια! 
Καί µοιάζουν κιόλας, λές καί βγῆκαν ἀπό τό 
ἴδιο ἐργοστάσιο - κάποιο ἐργοστάσιο τῆς ∆ύσης 
πού φτιάχνει µαριονέτες τύπου Ντιµόκρασι 
(ὄχι, οἱ ἄλλες µαριονέτες γύρω τους κείνη 
τή µέρα ἦταν τοῦ τύπου σέντερ-λέφτιστ, γιά 
καταναλωτικό κοινό µέ ἐκλεπτυσµένα γοῦστα)

Εἶδε ὁ Κουίσλιγκ τή γενιά του,
κι ἀναγάλλιασε ἡ καρδιά του...



Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

              Πενταµελής ἐπιτροπή τελικά θά κατέβη στήν Ἀθήνα γιά νά διεκδικήσει στά 
ὑπουργεῖα Παιδείας καί Ὑγείας τό µέλλον τοῦ Περιφερειακοῦ Νοσοκοµείου 
Ἀλεξανδρούπολης καί τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τῆς πόλης. Πέρα ὅµως ἀπό τά 
παρασκήνια - πού τά γράψαµε ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ - ἀξίζουν ἕναν σχολιασµό 

καί οἱ γκρίνιες πού γράφτηκαν γιά ἔλλειµµα διεκδικητικότητας ἀπό πλευρᾶς τῆς 
τοπικῆς κοινωνίας. Θά ἔπρεπε, ὑποτίθεται, νά νοιαστεῖ περισσότερο ὁ κόσµος γιά τά 
προβλήµατα πού γίνονται γνωστά στόν χῶρο τῆς Ὑγείας. Δέν διαφωνοῦµε σχετικά µέ 
τήν ὕπαρξη τοῦ ὡς ἄνω ἐλλείµµατος. Εἶναι ὅµως σίγουροι οἱ σχολιαστές πώς οἱ ἰθύνοντες 
θά προτιµοῦσαν ἕναν λαό πιό ἐνηµερωµένο καί δραστήριο; Μήπως αὐτό θά καθιστοῦσε 
ἀδύνατη τήν παραµονή τους στά ἀξιώµατα ὅπου στρογγυλοκάθισαν καί δέν λέν νά 
ξεκουµπιστοῦν; Καί ποιόν νά ἀκούσει ὁ κόσµος; Αὐτόν πού µιλάει γιά τό νοσοκοµεῖο 
- κόσµηµα πού µᾶς παρέδωσε τό κόµµα του καί τό µαγάρισε ἡ Δεξιά; Αὐτόν πού εἶναι ὁ 
κύριος ὑπεύθυνος γιά τήν ἐπιστηµονική ἀνεπάρκεια πολλῶν ἐκ τῶν καθηγητάδων στή 
Σχολή; Τόν ἄλλον πού τώρα ἔρχεται καί φτύνει τά µοῦτρα του, ζητώντας ἀναίρεση τῶν 
πρό ἐτῶν ἀποφάσεών του, προτείνοντας νέες µποῦρδες; Ἀφῆστε ρέ παιδιά, καλύτερα 
νά µήν ξέρει ὁ κόσµος καί νά µήν ἀσχολεῖται, γιατί διαφορετικά µπορεῖ νά πάρει µέ τίς 
πέτρες τούς - µή χέσω - Θερµοπυλοµάχους...

Γράφαµε πρίν δύο ἑβδοµάδες στή στήλη αὐτή γιά τό πρόβληµα µέ τά κουνούπια 
στή Ροδόπη καί τίς πολιτικοποινικές εὐθῦνες πού µπορεῖ νά ἐνυπάρχουν στήν 
ὑπόθεση αὐτή. Κατά 
σατανική σύµπτωση, 

τήν ἑποµένη κυκλοφόρησε 
δελτίο Τύπου τοῦ δήµου Αἰ-
γείρου, πού πληροφοροῦσε τό 
κοινό ὅτι ὄχι µόνο ξεκίνησαν 
οἱ ψεκασµοί µά καί λειτουργεῖ 
τηλεφωνικὴ γραµµὴ ἐξυπη-
ρέτησης (8011122884). Ἔ, 
τηλε-φωνήσαµε καί µᾶς 
ἀπάντησε ἕνα... τρίχρονο 
κοριτσάκι, µέ γλυκειά 
φωνούλα: Ναιιιιί! Τοῦ παίρνει 
τό ἀκουστικό ἡ µαµά του (;) 
καί µᾶς ἀπαντᾶ ἐκ µέρους 
τῆς ἑταιρείας «Βιοανάδρασις» 
(γουάου!), πού «ἀπό δυό 
βδοµάδες κάνει ψεκασµούς». 
Παραπονεθήκαµε γιά τήν 
κατάσταση καί πληροφορη-
θήκαµε πώς «ἔγιναν ψεκα- 
σµοί στήν περιοχή µας καί θά 
ξαναγίνουν». Τέλος πάντων. 
Θ’ ἀναµένουµε τήν προκήρυ- 
ξη πού ἐπίκειται καί ἴσως 
(χρειαστεῖ νά) ἐπανέλθουµε.

4 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  3-7-2007

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11, Ξάνθη 
τηλ. 25410 27544, τ/ο 25410 27544,  info@spanidis.gr

   Ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψη (27/6/07) 
κλιµακίου τοῦ Συνήγορου τοῦ Πολίτη στή 
Θράκη ἦρθε νά ἐπιβεβαιώσει τήν εἰκόνα 
πού ἔχουµε οἱ περισσότεροι γιά µερικά 
ἀπό τά κακῶς κρατοῦντα στήν περιοχή. 
Στήν συνάντησή µας (συνέντευξη 
Τύπου) µέ τούς κ. Ἀνδρέα Τάκη, Λάµπρο 
Μπαλτσιώτη καί Χρύσα Χατζῆ, µᾶς ἐδωσε 
τήν εὐκαιρία νά ἀκούσουµε τήν κριτική 
ἀπό µία ἀνεξάρτητη Ἀρχή γιά 
- τήν κατάσταση τῶν τσιγγάνικων οἰκι-
σµῶν τῆς Θράκης
- τήν κατάσταση τῶν λαθροµεταναστῶν 
στά Κέντρα Κράτησης τῆς περιοχῆς
   Τό κλιµάκιο βρέθηκε στήν περιοχή 
ἀνταποκρινόµενο σέ ἀναφορές πολιτῶν 
µά καί µέ ἀφορµή τίς ἰδιαιτερότητες 
τῆς Θράκης. Σέ σχέση µέ τό πρῶτο 
ἀπό τά δύο θέµατα, ἐπισκέφθηκε τήν 
Ἀλεξανδρούπολη (τόν οἰκισµό στήν ὁδό 
Ἄβαντος), τήν Κοµοτηνή (Ἥφαιστος καί 
τέρµα ὁδοῦ Ἀδριανουπόλεως) καί τήν 
ἑποµένη βρέθηκε στήν Ξάνθη (οἰκισµός 
Δροσεροῦ). Διαπιστώθηκε πώς ὄντως οἱ 
συνθῆκες διαβίωσης εἶναι κακές ἕως καί 
ἄθλιες ἀλλά ὑπάρχει ὁρατό ἐνδεχόµενο 
γιά µεγάλες βελτιώσεις: Στήν Ἄβαντος 
ἡ ἔνταξη στό σχέδιο πόλεως εἶναι σέ 
τελικό στάδιο καί προβλέπεται καί 
ἵδρυση σχολείου. Στήν Ἀδριανουπόλεως 
ἡ µεταγκατάσταση µπορεῖ νά κολλήσει 
µόνο στίς δικαστικές προσφυγές καί 
προβλέπεται ἐπίσης νά ἱδρυθεῖ σχολεῖο 
στή νέα θέση (Σ.Σ.: ὅταν καί ἄν...). 

Ἐπίσης ἐπισηµάνθηκε πώς πλέον ἡ 
ἀποκλειστική εὐθύνη γιά τόν χειρισµό 
τέτοιων περιπτώσεων εἶναι τῆς Τοπικῆς 
Αὐτοδιοίκησης καί καµµία δικαιολογία 
δέν χωράει γιά κανέναν. 
         Γιά τό δεύτερο θέµα, τῶν λαθροµετανα-
στῶν, τό κλιµάκιο διατύπωσε τήν ἀπορία 
του σχετικά µέ τήν σκοπιµότητα τῆς 
κράτησής τους, παρότι διέγνωσε µικρές ἤ 
καί µεγάλες βελτιώσεις στίς ἐγκαταστά-
σεις (ἰδίως στό Φυλάκιο Ὀρεστιάδας µά καί 
στή Βέννα). Ἐπεσήµανε πώς ἡ κατάσταση 
θά ὁδηγηθεῖ καί πάλι πρός ἐπιδείνωση, 
καθώς διοχετεύονται πρός τό Φυλάκιο 
ἄνθρωποι πού συλλαµβάνονται σέ ὅλη 
τήν περιφέρεια, καί πώς σέ κείνη τήν 
περίπτωση δέν θά ἀποφύγουµε καί τρίτη 
καταδίκη ἀπό εὐρωπαϊκά δικαστήρια γιά 
µή ἀξιοπρεπή κράτηση τῶν ἀνθρώπων 
αὐτῶν. 
       Τέλος, στίς ἐρωτήσεις γιά τό ζήτηµα 
τῶν ἀνιθαγενῶν ἀπάντησαν πώς ἐξ 
ὅσων γνωρίζουν οἱ 46.000 ἀπό τίς 60.000 
περιπτώσεις ἀφαίρεσης ἰθαγένειας 
µέ τό ἄρθρο 19 τοῦ ΚΕΙ ἀφοροῦσαν τή 
Θράκη, πώς ἔχουν κάπου 20 ἀναφορές 
ἀπό κατοικοῦντες στήν Ἑλλάδα καί στή 
Γερµανία, πώς δύσκολα θά δικαιωθεῖ 
ὅποιος ἔλαβε πλέον ἄλλην ἰθαγένεια 
καί πώς ἡ νοµιµότητα τῶν πράξεων τῆς 
(τότε) Διοίκησης - ἄρα καί ἡ δυνατότητα 
ἀποζηµίωσης τοῦ παθόντος - κρίνεται 
κατά περίπτωση.

Ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη στή Θράκη

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Ὅµως ἀκόµη καί µέ τά στενά οἰκονοµικά 
κριτήρια νά τό ἐξετάσει κανείς, ἡ 
λεγόµενη ἀνάπτυξη τοῦ τύπου αὐτοῦ, 
µέ τίς πολυκατοικίες - σκουπίδια καί τήν 

λάβα τοῦ µπετοῦ πού σκεπάζει τά πάντα, 
τό ἀντίκρυσµα εἶναι πολύ φτωχό καί 
βραχυπρόθεσµο. Λέγεται πώς ἡ πτώση 
τέτοιων ἀξιῶν εἶναι ζήτηµα 30 χρόνων 
καί ἕνα κλασικό παράδειγµα ἀποτελεῖ 
τό Λουτράκι. Τί ἔχει ἀποµείνει σήµερα 
ἀπό τό Λουτράκι ἐκεῖνο πού στάθηκε 
πόλος ἕλξης; Ἕνα καζίνο! Κι ὅσον 
ἀφορᾶ τήν ἱστορική µνήµη τοῦ τόπου 
µας, ἡ διαχείρισή της µέ τήν λογική πού 
προαναφέρθηκε εἶναι σκέτος ὄλεθρος 
- χαρακτηριστικά παραδείγµατα εἶναι ἡ 
τύχη τῆς Ψυτάλλειας καί τό (ποδοσφαι-
ρικό) µέλλον τοῦ Ἐλαιώνα.
Ἄν λοιπόν δέν θέλουµε γιά τήν Ἀλεξαν-
δρούπολη νά γίνει ἕνας ἀκόµη κλῶνος 
τῆς Ἀθήνας (ἤ τῆς Θεσσαλονίκης, πού 
δέν εἶχε καλύτερη µοίρα), θά πρέπει νά 
ληφθοῦν µερικά στοιχειώδη µέτρα. Κατ’ 
ἀρχήν πρέπει νά γίνουν παρεµβάσεις οἱ 
ὁποῖες θά διαµορφώσουν ἕνα «σαλόνι» 
τῆς πόλης, πού θά στεγάζει τήν ἱστορική 
της φυσιογνωµία καί θά ὑποδέχεται τούς 
ἐπισκέπτες της. Καλύτερος χῶρος γιά κάτι 
τέτοιο ἀπό τήν παραλιακή, «νεοκλασική» 
της ὁδό δέν ὑπάρχει. Κάτι ἀντίστοιχο 
µπορεῖ νά γίνει καί µέ τήν σύνδεση τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου µέ τή θάλασσα ἀλλά 
καί στή Λεωφόρο Δηµοκρατίας. Μιλᾶµε 
ὄχι γιά ἀναστηλώσεις κτηρίων ἀλλά 

δρόµων καί γειτονιῶν, γιά πράγµατα πού 
γίνανε στήν Εὐρώπη ἀπό χρόνια. Σέ ἕνα 
εὐρύτερο πλάνο µπορεῖ νά δεῖ κανείς τήν 
πολυκεντρική πόλη πού θά περιελάµβανε 
Κίρκη - Μάκρη - Ἀλεξανδρούπολη - Τραϊα-
νούπολη, σέ ἕνα σύµπλεγµα ἀστικῶν καί 
ἀγροτικῶν τόπων, σέ στύλ κηπούπολης 
(θυµίζουµε πώς στό κέντρο π.χ. τῆς 
Στουτγάρδης ὑπάρχουν... ἀµπέλια!). Ἐδῶ 
ἡ ἵδρυση ἑνός νέου οἰκισµοῦ στή Ρωµανία, 
µέ φροντίδα γιά τήν αἰσθητική καί τήν 
λειτουργικότητά της θά ἔδινε νέα πνοή 
στόν τόπο, ἀνακόπτοντας τήν ἐπέλαση 
τῆς τσιµεντένιας λάβας πού ἔρχεται ἐξ 
Ἀνατολῶν.
Τέλος, ἡ δηµιουργία τοῦ ἄξονα 
Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολης, πρῶτα 
µέ τόν πετρελαιαγωγό καί ἤδη καί µέ τόν 
ἀγωγό φυσικοῦ ἀερίου, ἦταν ἡ δικαίωση 
τῶν προτάσεων τοῦ Μ. Χαραλαµπίδη, 
πού πρῶτος ὑπέδειξε τήν διαδροµή 
ἐπανασύνδεσής µας µέ τόν βαλκανικό 
καί σλαβικό κόσµο καί ταυτόχρονα τήν 
διαδροµή παράκαµψης τῶν Δαρδανελίων 
- παράκαµψης πού ἀκριβῶς ἀναβάθµισε 
τήν γεωπολιτική ἀξία τῆς περιοχῆς. 
Ὁ ὁµιλητής ζήτησε νά ἀπαντήσουµε 
θετικά στήν πρόκληση τοῦ ἀγωγοῦ (κι 
ὄχι διυλιστηρίου) καί νά ἀνταποκριθοῦµε 
ἀφενός διασφαλίζοντας τό περιβάλλον 
κι ἀφετέρου προωθώντας τήν περιοχή 
ὡς τόπο οἰκολογικῆς ἐνέργειας. Καθώς 
ὅλος ὁ κόσµος σήµερα βιώνει µιάν 
ἐπανάσταση στά ἐνεργειακά ζητήµατα 
(χαρακτηριστικός ὁ σχεδιασµός τοῦ 
Γκόρντον Μπράουν γιά 8 οἰκολογικές 
πόλεις στή Βρετανία), εἶναι εὐκαιρία 
γιά τή Θράκη νά ἐξασφαλίσει τήν  
ἐνέργειά της µόνο ἀπό φυσικό ἀέριο καί 
Ἀνανεώσιµες Πηγές Ἐνέργειας (ΑΠΕ). 
Μποροῦν γιά παράδειγµα οἱ δήµαρχοι τῆς 
Ἀλεξανδρούπολης καί τῆς Σαµοθράκης 
νά δηλώσουν ὅτι υἱοθετοῦν ἕναν τέτοιο 
στόχο καί νά τόν προωθήσουν καί 
γιά τά ἄλλα νησιά τοῦ Αἰγαίου. Δέν 
ἐπιτρέπεται νά χαθεῖ κι αὐτό τό τραῖνο, 
ὅπου βρίσκονται ἤδη οἱ περισσότερες 
χῶρες. Ἡ ἀληθινή ἀνάπτυξη καί ἡ ἔξοδος 
ἀπό τή βαρβαρότητα (πού προοιωνίζεται 
πετρελαιουπόλεις νιγηριανοῦ τύπου) θά 
εἶναι ἡ προτεραιότητα τῆς ποιότητας καί 
ἡ φιλοκαλία.

Ἡ πρόκληση γιά τήν 
Ἀλεξανδρούπολη
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Η µειονοτική πολλαπλότητα της Ελλάδας
  Η πολυπλοκότητα της μειονοτικής 
πολλαπλότητας της Ελλάδας παρερμηνεύεται 
συχνά ως η ύπαρξη πολλών μειονοτήτων 
στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά 
ένα σύμπλεγμα απλοτήτων. Η επιθυμία να 
διαχωρίσουν αυτές οι απλότητες δεν συμβαδίζει 
με την ολοκλήρωση της δόμησης. Με αυτόν τον 
τρόπο επιχειρείται και μία επίθεση εναντίον της 
ποικιλίας του ελληνικού πνεύματος. Η επιλογή 
μίας και μόνο απλότητας ως αντιπροσωπευτικής 
του ελληνικού λαού δεν είναι μόνο ανόητο 
από στρατηγικής πλευράς, αλλά αποτελεί και 
ιστορικό λάθος. Όταν διαχωρίζουμε ακόμα και 
την αρχαιότητα σε πόλεις, είναι αναμενόμενο να 
μη βλέπουμε το ελληνικό σύμπλεγμα. Επιπλέον, 
ξέρουμε ότι κάθε τέτοιος διαχωρισμός όταν 
υλοποιήθηκε έδωσε αφορμή και πρόσχημα στους 
εχθρούς μας για να μας επιτεθούν. Γνωρίζουμε 
μάλιστα ότι οι Πέρσες χρησιμοποίησαν 
αποτελεσματικά αυτούς τους διαχωρισμούς για 
να σπάσουν το μέτωπό μας. Η εξέλιξη και η 
εξάπλωση του Ελληνισμού εκτός του τωρινού 
ελλαδικού χώρου προκάλεσε την αύξηση της 
πολυπλοκότητας της μειονοτικής πολλαπλότητας 
της Ελλάδας. Με την πάροδο του χρόνου και την 
αναδίπλωση του Ελληνισμού μετά την Άλωση 
της Κωνσταντινούπολης, την Τουρκοκρατία, 
τη γενοκτονία και τη μεγάλη Καταστροφή, 
δημιουργήθηκε στον καθαρά ελλαδικό χώρο 
μια ανασυγκρότηση όπου η ποικιλομορφία 
του ελληνικού στοιχείου ενισχύθηκε. Κατά 
συνέπεια, η μειονοτική προσέγγιση του θέματος 
δεν επαρκεί για να κατανοηθεί χωρικά αυτή η 
χρονική επινόηση. Και η ένταξη της Ελλάδας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς εφοδίασε αυτήν 
την πολλαπλότητα με ένα αποτελεσματικό 

πλαίσιο. Βέβαια, μπορεί μερικοί να προσπαθούν 
να την εκφυλίσουν για λόγους γεωπολιτικούς. 
Όμως το χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παραμένει το ίδιο: ενωμένοι μέσα στη 
διαφορετικότητά μας. Κατά συνέπεια, η ίδια η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία γενίκευση της 
μειονοτικής πολλαπλότητας της Ελλάδας. Δεν 
μπορεί λοιπόν, εφόσον ενισχύει στην ουσία τα 
δομικά στοιχεία της Ελλάδας να τα αντικρούει, 
όπως λένε μερικοί απλοϊκοί αναλυτές. Το θέμα 
δεν είναι ο πυρήνας της Ελλάδας, εφόσον 
είναι ένα σύμπλεγμα. Το πρόβλημα είναι η 
ανθεκτικότητα του δομικού συμπλέγματος 
εναντίον των κρατικών επιθέσεων που δέχεται 
από χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Διότι όταν αυτές οι επιθέσεις είναι 
αποτελεσματικές, τότε η δομή γίνεται σύμπλεγμα 
αλλά με την άλλη έννοια και δημιουργείται ένα 
πεδίο φοβίας που δεν επιτρέπει πια την ελεύθερη 
έκφραση των πολιτών μέσω των διπλωματών. 
Πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι η ουσία δεν 
αλλάζει. Κατά συνέπεια, η στρατηγική μας 
δεν μπορεί να είναι μόνο και μόνο παθητική. 
Από την αποτελεσματικότητά της εξαρτάται 
και η επιβίωση του διαχρονικού μας στοιχείου. 
Η ενσωμάτωση της πολυπλοκότητας της 
μειονοτικής πολλαπλότητας της Ελλάδας 
στη νοόσφαιρα μας, θα μας επιτρέψει να 
ενεργοποιηθούμε ορθολογικά μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο όπου η θεωρία παιγνίων έχει πολλά να 
πει και όχι μόνο όταν δεν είναι συνεργάσιμο 
το πεδίο. Αν κατανοήσουμε ότι οι επιθέσεις 
που δεχόμαστε είναι οντολογικές, τότε θα 
αποκτήσουμε και μία τελεολογική υπόσταση.

Ν. Λυγερός

 Μία µικρή νίκη ἐπετεύχθη πρό 
ἡµερῶν γιά τήν ἑλληνική πολιτεία, 
κόντρα στίς ὑπόγειες ὑπονοµεύσεις 
της ἀπό πλευρᾶς κοµµατικῶν καί 
τοπικῶν παραγόντων. Ἦταν τό 
ζήτηµα τῆς παραχώρησης δηµοτικῆς 
ἔκτασης «γιά ἐκπαιδευτικές ἀνάγκες», 
µιᾶς ἔκτασης στό ΒΑ ἄκρο τῆς πόλης, 
δίπλα στόν οἰκισµό τῶν Ροµά τῆς ὁδοῦ 
Ἀδριανουπόλεως. Ἡ συγκε-
κριµένη ἔκταση προοριζόταν 
γιά νέο µειονοτικό σχολεῖο 
- προέκταση τοῦ ὑπάρχοντος 
τοῦ Μάστανλι - καί ἦταν 
ἕνα παλιό ρουσφέτι τῆς 
τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης στούς 
προξενικούς κύκλους, καί 
ξανατέθηκε παρότι προέκυψε 
ἔγγραφο αἴτηµα καί τῆς 
ἑλληνικῆς διοίκησης γιά 
δηµόσιο σχολεῖο ἐκεῖ! 
 Ἡ ἱστορία πάει 
16 χρόνια πίσω. Ἤδη ἀπό 
τό 1997, µετά τίς ἐπίµονες 
πιέσεις µειονοτικῶν παραγόντων, ἐπί 
δηµαρχίας Γ. Παπαδριέλλη, παρα-
χωρήθηκε ἡ ἔκταση ἀπό πλευρᾶς 
Δήµου Κοµοτηνῆς γιά νά χτιστεῖ 
νέο µειονοτικό σχολεῖο, ἕνα ἀκόµη 
ἐκπαιδευτικό γκέττο. Ὡστόσο, εἴτε 
λόγῳ κάποιων ἀντιδράσεων (ἡ ἔκταση 
διεκδικεῖται καί ἀπό τήν Διαχειριστική 
Ἐπιτροπή τῶν Βακουφίων) εἴτε λόγῳ 
προσωπικῶν ἀντιδικιῶν, ἡ παραχώρηση 
δέν προχώρησε. Τό αἴτηµα ξανατέθηκε 
στόν νέο δήµαρχο Δ. Κοτσάκη ἀπό τόν 
νοµάρχη Ροδόπης Ἄρη Γιαννακίδη µέ 
ἔγγραφό του τόν περασµένο Γενάρη 

καί στή συνέχεια προωθήθηκε µέ 
βασικό µοχλό τόν συνήθη πλασιέ τῶν 
αἰτηµάτων τουρκικοῦ ἐνδιαφέροντος 
στό δηµοτικό συµβούλιο. Ἔλα ὅµως 
πού γιά τήν ἔκταση τῶν 4 στρεµµάτων 
ὑπῆρχε πλέον καί τό ἐκπεφρασµένο 
ἐνδιαφέρον τῆς Περιφερειακῆς 
Διεύθυνσης Ἐκπαίδευσης, προκειµένου 
νά χτιστεῖ δηµόσιο σχολεῖο γιά τούς 

Ροµά πού κατοικοῦν στήν περιοχή! 
Ποιός θά εἶχε προτεραιότητα; Ἡ 
παραχώρηση πού θά ἔστηνε ἕνα 
σχολεῖο ἐκτουρκισµοῦ τῶν Τσιγγάνων 
(βλ. καί τίς ἀποκαλυπτικές δηλώσεις 
τοῦ πρ. δηµάρχου Τάσου Βαβατσικλῆ 
στό «Ἐλεύθερο Βῆµα» τῆς 23ης Ἰουνίου 
2007) ἤ ἡ ἱκανοποίηση ἑνός χρονίου 
αἰτήµατος τῶν ἰδίων τῶν κατοίκων γιά 
δηµόσιο σχολεῖο; Σηµειώνουµε ὅτι δύο 
φορές µέχρι σήµερα οἱ Ροµά* τῆς ὁδοῦ 
Ἀδριανουπόλεως ἔχουν ζητήσει νά γίνει 
δηµόσιο σχολεῖο γιά τά παιδιά τους 
πού παραµένουν ἐκτός ἐκπαίδευσης ἤ 
συνωστίζονται σέ «τάξεις ὑποδοχῆς», 

σέ σχολεῖα ὅπου παραµένουν ἀνε-
πιθύµητοι. Ἡ πρώτη πρωτοβουλία 
ἦταν τό 1998 µέ 250 ὑπογραφές γονέων 
(ὁ τότε νοµάρχης Στ. Σταυρόπουλος 
οὔτε πού καταδέχτηκε ν’ ἀπαντήσει 
«στούς γύφτους») καί ἡ δεύτερη ἦταν 
πέρυσι πού 120 κάτοικοι - µόνο ἀπό τό 
τµῆµα τοῦ οἰκισµοῦ στό «Ἀνάχωµα»! 
- ζήτησαν τό ἴδιο πρᾶγµα, πάλι χωρίς 
κανένα ἀποτέλεσµα. Καί καλεῖται τώρα 
ὁ Δῆµος Κοµοτηνῆς νά τούς φτιάξει... 
µειονοτικό σχολεῖο, νά µαθαίνουν 
τούρκικα! Κι ἄν ἀκόµη ὑπῆρχε ἕνα 
ἐπιχείρηµα τό 1997 γιά τήν µειονοτική 
Ἐκπαίδευση, µπορεῖ σήµερα, µετά 
ἀπό τόσα µέτρα γιά τήν ἔνταξη τῶν 
µουσουλµάνων µαθητῶν στήν δηµόσια 
Ἐκπαίδευση, νά συζητᾶται σοβαρά ἡ 
γκεττοποίηση (εἰδικά τῶν Ροµά) στά 
ἐργαστήρια τουρκικῆς συνείδησης;
         Τελικά τό θέµα ἀποσύρθηκε ἀπό τήν 
ἡµερήσια διάταξη τοῦ Δ.Σ., ἀναµφίβολα 
λόγῳ καί τῶν πιέσεων πού δηµιούργησε 
ἡ δηµοσιοποίηση τοῦ θέµατος ἀπό 
πλευρᾶς µας (στήν τοπική τηλεόραση 
καί ὄχι µόνον). Αὐτό δέν σηµαίνει 
ὅτι τό θέµα ἔκλεισε, ἀφοῦ πρόκειται 
γιά ἁπλή ἀναβολή. Ἐλπίζουµε µέχρι 
τήν ἑπόµενη συζήτησή του νά ἔχουν 
ἐνηµερωθεῖ πρῶτα πρῶτα οἱ δηµοτικοί 
σύµβουλοι (µιλώντας µέ ὁρισµένους 
ἐξ αὐτῶν διαπιστώσαµε πλήρη 
ἄγνοια!) καί µετά ἡ τοπική κοινωνία, 
πλειονοτική καί µειονοτική. Στό 2007 
ζοῦµε, διάολε, καί δέν µποροῦµε νά 
ἀνεχόµαστε παρασκηνιακά παζάρια 
τοπικῶν ἀρχόντων (νῦν καί πρώην) µέ 
τόν µηχανισµό τῆς Ἄγκυρας. Ὅποιος 
ἐπιλέγει κάτι γιά τό µέλλον τῆς ἐκπαί-
δευσης στή Θράκη, εἴτε µέ γνώµονα τά 
τουρκικά εἴτε τά ἑλληνικά συµφέροντα, 
νά τό κάνει ἀνοικτά καί ὑπεύθυνα. 

* Ὅλοι τους µέ συνείδηση τσιγγά- 
νικη καί ὁµιλῶντες τήν ροµανί

Τό ἐκπαιδευτικό µέλλον τῶν Ροµά τῆς Κοµοτηνῆς
Μειονοτικό ἤ δηµόσιο σχολεῖο;

ΥΦΕΞ καί δήµαρχος στόν σύλλογο ΡΟΜ (Ὀκτ. 2005)

Καλάθια καί καλαθάδες
στή χερσόνησο τοῦ Αἵµου

Καθώς ὁ Ἀντώνης Λιάπης, φίλος καί σύντροφος τοῦ 
«Α», εἶναι µέ διαφορά ὁ ἐπαρκέστερος µελετητής τῶν 
Τσιγγάνικων πληθυσµῶν τῆς Θράκης καί ταυτόχρονα 

ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Μουσείου Καλαθοπλεκτικῆς τῶν 
Ροµά, κάθε ἐργασία του πού συνδυάζει τά δύο αὐτά 

θέµατα παρουσιάζει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον. 
Μάλιστα τά τελευταῖα χρόνια, κατά τά ὁποῖα 
οἱ ἔρευνές του στίς βαλκανικές χῶρες ἔχουν 

πολλαπλασιαστεῖ, τό τελικό ἀποτέλεσµα, πού 
παρατίθεται µέ µία γλῶσσα πολύ µακράν τοῦ 

ἐπιστηµονικοῦ ἰδιόλεκτου καί τοῦ ἀποστειρωµένου 
λόγου ἑνός «εἰδικοῦ», παρουσιάζει µία µοναδική 

πληρότητα. Ἔτσι, στήν πρόσφατη (2007) ἔκδοση τῆς 
ΜΚΟ «Οἰκουµενικότης», ὑπό τόν τίτλο «Καλάθια καί 

καλαθάδες στή χερσόνησο τοῦ Αἵμου» καί τόν ὑπότιτλο 
«Οἱ Ρομά καί οἱ ἄλλοι», ὁ ἀναγνώστης περιηγεῖται 

στούς τσιγγάνικους (κυρίως) οἰκισµούς τῆς Ἀλβανίας, 
τῆς ΠΓ∆Μ, τῆς Βουλγαρίας, τῆς Τουρκίας, τῆς Σερβίας, 

τῆς Μολδαβίας καί τῆς Ἑλλάδας, καί κοινωνεῖ τήν 
ἐπαφή µέ µιά κοινωνία τόσο διαφορετική πού θαρρεῖ 

πώς ἀφορᾶ διαφορετική ἐποχή, ἄλλον αἰώνα. Τό 
πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό κοσµεῖ καί φωτίζει 
τό κείµενο, καθιστώντας τήν ἔκδοση δελεαστική 
ἀκόµη καί γιά κεῖνον πού πρώτη φορά ἀκούει γιά 

καλαθοπλεκτική καί Ροµά τεχνίτες. 

Γκαλήπ - Δεβετζήογλου 
καταγγέλλουν τό ΠαΣοΚ!

 Στό προηγούµενο φῦλλο µας 
ρωτούσαµε, ἀπευθυνόµενοι στούς τοπι-
κούς παράγοντες καί πολιτευτές τοῦ 
ΠαΣοΚ, ποιά εἶναι ἡ γνώµη τους γιά τήν 
ἐπερώτηση τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν 
καί Ἄµυνας τοῦ κόµµατός τους (31-5-07) 
πρός τήν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν. Μιλᾶµε 
γιά τήν ἐρώτηση ἐκείνη πού ἀναφερόταν 
στήν τουρκική πολιτική τῆς Ἄγκυρας, 
εἰδικά γιά τή Θράκη, ὅπου τά πράγµατα 
ἀναφέρονταν µέ τό ὄνοµά τους (ἴσως καί 
µέ κάποια δόση ὑπερβολῆς).
 Καί µπορεῖ κανένας ἀπό τούς 
πλειονοτικούς νά µήν ἔβγαλε λέξη, ὅµως 
ὁ πρώην βουλευτής Γκαλήπ Γκαλήπ δέν 
µάσησε τά λόγια του. Διαβάζουµε λοιπόν 
στήν «Τζουµχουριέτ» τῆς Κοµοτηνῆς (21-
6-07) τή σχετική δήλωσή του: «Καταγγέλω 
ὡς µέλος τοῦ κόµµατος τήν ἐπερώτηση 
τῶν βουλευτῶν αὐτῶν. Πρόκειται γιά µιά 
ἐπίθεση στήν µειονότητα. Τέτοιου εἴδους 
συµπεριφορές δέν πιστεύω πώς συµβάλλουν 
θετικά στίς σχέσεις τῆς Ἀθήνας µέ τήν 
µειονότητα καί τῆς Ἑλλάδας µέ τήν Τουρκία. 
Ὅπως εἴδαµε καί τά προηγούµενα χρόνια τό 
κόµµα πού βρίσκεται 
στήν ἀντιπολίτευση 
κάνει αἰχµηρές 
γιά τήν µειονότητα 
ἀ ν α κ ο ι ν ώ σ ε ι ς . 
Π α ρ α τ η ρ ώ ν τ α ς 
τήν ἐθνική αὐτή 
πολιτική τῆς 
Ἑλλάδας, βλέπουµε 
πώς στόχος της 
εἶναι εἴτε νά 
ἀφοµοιώσει τήν τουρκική µειονότητα τῆς 
Δυτικῆς Θράκης εἴτε νά τήν ἐξαναγκάσει 
νά ἐγκαταλείψει τήν περιοχή. Μάλιστα 
σέ ἕνα κόµµα πού φέρει στό ὄνοµά του 
τόν ὅρο «σοσιαλιστικό», ὅπως τό ΠαΣοΚ, 

ἀπάδει νά παρουσιάζει τέτοιες ἐθνικιστικές 
συµπεριφορές». 
 Μετά ἀπό µία ἑβδοµάδα µάθαµε 
ὰπό τήν ἴδια ἐφηµερίδα τήν τοποθέτηση 
καί τοῦ ἐπί πολλά χρόνια νοµαρχιακοῦ 
συµβούλου (καί πρώην ἀντινοµάρχη) 
Μεχµέτ Δεβετζήογλου. Μέ δηλώσεις 
πού κινήθηκαν στό ἴδιο ἀκριβῶς µῆκος 
κύµατος κατήγγειλε τήν ἐπερώτηση τοῦ 
κόµµατός «του» καί προχώρησε µάλιστα 
σέ προσωπικές κρίσεις. Τόσο ὅσον ἀφορᾶ 

τόν βουλευτή 
Ἕβρου Γιῶργο 
Ντόλιο, γιά 
τόν ὁποῖο εἶπε 
πώς ἐκλεγόταν 
νοµάρχης χάρη 
στίς µειονοτικές 
ψήφους πού ὁ 
ἴδιος (ὁ Δεβε-
τζήογλου) τοῦ 
µάζευε, ὅσο 
καί γιά τόν 

πρ. ὑπουργό Θόδωρο Πάγκαλο, γιά τόν 
ὁποῖον δήλωσε ὅτι «ἡ θέση του δέν εἶναι 
στό ΠαΣοΚ ἀλλά στόν ΛΑ.Ο.Σ.»! Θυµήθηκε 
µάλιστα καί µιά παλιά ἱστορία, τῶν ἀρχῶν 
τῆς ἑλληνοτουρκικῆς «φιλίας», ὅταν ἐπί 
νοµαρχίας Σταυρόπουλου ξεκίνησαν τά 
ἀλισβερίσια τῶν τοπικῶν ἀγάδων µέ τήν 
Ἀδριανούπολη καί τότε ὁ Πάγκαλος - ὡς 
ὑπουργός Ἐξωτερικῶν - εἶχε ἐναντιωθεῖ.
        Ἔτσι λοιπόν. Καταγγέλεται ὅλη ἡ 
Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἄµυνας, ὑπό 
τόν Θ. Πάγκαλο, πώς ἐπισηµαίνοντας 
τήν τουρκική πολιτική ἐπιτίθεται στήν 
µειονότητα! Δέν χρειάζονται σχόλια, 
οἱ δηλώσεις µιλοῦν ἀπό µόνες τους. 
Συγχαίρουµε λοιπόν τούς κ. Γκαλήπ καί 
Δεβετζήογλου γιά τό θάρρος τους (νά 
συνδέεται καί µέ τίς φῆµες πώς «τελείωσαν» 
ἀπό τά πράσινα κατάστιχα γιά χάρη τοῦ 
Χατζηοσµάν;) καί ἀναµένουµε ἀκόµη τίς 
τοποθετήσεις καί τῶν ἄλλων συναδέλφων 
τους, κεµαλόσκυλων καί µή...
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Ἔκπτωση 10% γιά τούς συνδροµητές τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»

Κι αν ναρκώσαν τη Βόρεια αίσθησή σου,
δένοντάς σε με θάλασσες τουριστικές...

Σε ντοκυμαντέρ της δεκαετίας του ‘80, 
ξενοδόχος στην Ζάκυνθο έλεγε τα εξής: 
«Είναι δυνατόν να μην αναπτύσσεται το 
νησί, εξαιτίας 5-10 κουλτουριάριδων, που 
θέλουνε να προστατευτεί, λέει, αυτή η χελώνα 
η Καρέτα-Καρέτα!». Εγώ πάντως από όσους 
φίλους Άγγλους επισκέφθηκαν την Ζάκυνθο, 
άκουγα το ίδιο παράπονο «Είναι υπερβολικά 
τουριστική. Άλλα λέει ο τουριστικός οδηγός, κι 
άλλα αντικρίζουμε!»
 Δεν μπορεί να καταλάβει ο νεοέλληνας, 
δεν έχει την παιδεία να το καταλάβει, ότι τα 
ξενοδοχεία και οι εγκαταστάσεις υπάρχουνε σε 
πολλές χώρες, αυτό που λείπει  σε έναν ξένο 
τουρίστα, ειδικά αν έρχεται από ανεπτυγμένα 
μέρη, είναι ο (πρώην) γλυκός ήλιος της χώρας 
μας, η (πρώην) θάλασσα που μοσχοβολάει 
(μοσχοβολούσε!) ιώδιο, η μυρουδιά πεύκου 
(πόσα έχουνε μείνει;) μέσα στο καταμεσήμερο, 
η σκιά του πλάτανου, η πηγή με το κρύο νερό.
 Μου είχε δοθεί η ευκαιρία να 
σχολιάσω ξανά, από το δημοκρατικό βήμα του 
«Α», το θέμα της ρύπανσης των θαλασσών, 
την μετατροπή των δασών σε σκουπιδότοπους. 
Αναφέρθηκα ειδικά στα παράλια των Αβδήρων, 
στα Αρχαία Άβδηρα, και να που ήρθε η μοιραία 
είδηση της φωτιάς «υπό έλεγχο η φωτιά στα 
Άβδηρα Ξάνθης», έβλεπες στα κρύα γράμματα 
της τηλεόρασης...
 Δεν ξέρω από που να αρχίσω και που 
να τελειώσω. Έχω προσωπικά, και με ξένους 
φίλους, καθαρίσει μεγάλο μέρος της παραλίας, 
ειδικά το μέρος στο οποίο βρίσκεται το 
ξωκκλήσι του Αη-Γιάννη. Ωστόσο, κάθε φορά 
που επισκέπτομαι τα μέρη αυτά, τα βρίσκω 
ξανά μέσα στο σκουπίδι και την βρωμιά. Μέσα 
στα σκουπίδια βρίσκονται πολλά ορυκτέλαια, 
κουτιά από λάδια μηχανής, τα οποία τα πετάνε 
στην φύση, μαζί με ό,τι βρωμιά μπορεί να 

φανταστεί κανείς. 
 Ο Κόντογλου έγραφε ήδη από 
την δεκαετία του ‘50 για την ελληνική 
φύση και τους «γυάλινους ανθρώπους». Τα 
πράγματα χειροτερεύουν. Ο κόσμος έχει 
δαιμονιστεί. Τρέχουνε τα αμάξια, στις αργίες 
και στα σαββατοκύριακα, πατούνε το γκάζι 
στο μάξιμουμ, για να βγούνε στην φύση, 
οικογενειακώς, και όποιον πάρει ο χάρος! 
Γκρίνια, αντιλιακή λοσιόν, φαγητό σε τάπερ, 
πλαστικά πιάτα και μαχαιροπίρουνα, μπύρες...
η μουσική στην διαπασών, πολλοί παίρνουνε 
και πέτρες από τα απομεινάρια του βυζαντινού 
τείχους (εκεί που ήταν κάποτε το περίφημο και 
ξακουστό Πολύστηλον), και ανάβουνε φωτιές, 
σε αυτοσχέδιους φούρνους. Και όταν έχουνε 
ντερλικώσει, παρεξηγηθεί με τα κουτσομπολιά, 
και με καμιά λέξη που ξέφυγε, πετάνε τα 
σκουπίδια ή τα συγκεντρώνουνε όλα μαζί και 
τα καίνε (!!!) ή, στην καλύτερη περίπτωση, 
τα βάζουνε όλα σε μαύρες σακούλες και τις 
αφήνουνε στην μέση του πουθενά...για να 
ξαναφύγουνε σαν δαιμονισμένοι πίσω στην 
πόλη, μη έχοντας πάρει τίποτε θετικό, αφού 
κουβαλήσανε όλη την βρώμα της πόλης μαζί 
τους...
 Δεν γράφω με καυστικό τρόπο, ούτε 
σαρκάζω: τα πράγματα είναι έτσι και χειρότερα! 
Οι φωτιές στα Άβδηρα δεν είναι σπάνιες. Η δε 
ρύπανση είναι απίστευτη. Από την παραλία του 
Πόρτο-Λάγος μέχρι και τα Μάγγανα, η φύση 
είναι ένας σκουπιδότοπος. Και μιλάμε για 
φυσικά τοπία απίστευτου κάλλους, τα οποία θα 
μπορούσανε να θεωρούνται άνετα ως Μνημεία 
της Φύσης, και να προστατεύονται από διεθνείς 
οργανισμούς.
 Σφίγγεται η καρδιά σου σαν βλέπεις 
τα αρχαία ερείπια να καταστρέφονται από τους 
επισκέπτες, να γεμίζει με σκουπίδια η Ρωμέικη 
Επισκοπή, του Πολυστήλου, να καταρρέουν τα 
αρχαία κτίσματα, κάθε χρόνο και χειρότερα... Η 
γη του Δημόκριτου, αν ανήκε σε οποιαδήποτε 

πολιτισμένη χώρα, τώρα θα ήταν πόλος έλξης 
παγκοσμίου ενδιαφέροντος...
 Τα πράγματα στην οροσειρά 
της Ροδόπης είναι το ίδιο άσχημα. Είμαι 
περιπατητής, όπως και άλλοι πολλοί φίλοι, 
και βλέπουμε τις παράνομες μάντρες, την 
παράνομη βόσκηση, τα σκουπίδια, τα μπάζα 
που πετιούνται... Ας έρθει κάποιος στα βουνά 
μας σε μέρες σαν την Πρωτομαγιά, για να 
δει με τα μάτια του να ψήνουνε κάτω από τα 
πεύκα...πουθενά τάξη, πουθενά εποπτεία! 
Θα μπορούσε να γίνει αυτό σε μια σοβαρή 
ευρωπαϊκή χώρα, σαν την Αγγλία φερ’ ειπείν; 
Θα τολμούσε κανείς να κάνει κάτι τέτοιο; Μια 
μοναχή, σε μοναστήρι κοντά στην Ξάνθη, 
μου ‘λεγε «άδικα καθαρίζεις παιδί μου, θα τα 
ξαναβρωμίσουνε». 
 Δεν υπάρχει ούτε φύλαξη, ούτε 
προστασία, ούτε επιτήρηση του φυσικού μας 
πλούτου. Η ερημοποίηση είναι κάτι που το 
βλέπεις με τα χρόνια να λαμβάνει χώρα, χωρίς 
να μπορείς να κάνεις τίποτα. Το ρόδο καταγής 
βγάζει καπνό. Η ζωή μας ήδη άρχισε να γίνεται 
κόλαση, ούτε χειμώνας, ούτε το καλοκαίρι που 
ξέραμε.
 Είμαι τόσο σοκαρισμένος, ειδικά από 
την τελευταία φωτιά στον τόπο μου, όπως και 
τις φωτιές που έχουνε κατακάψει τα ελληνικά 
δάση, που δεν ξέρω τί να προτείνω ως λύση. 
Την απαγόρευση της διέλευσης αυτοκινήτων 
σε τοπία μοναδικού φυσικού κάλλους (σαν το 
περιαστικό δάσος της Ξάνθης και τα παράλια 
των Αβδήρων!), την αύξηση της δύναμης της 
δασοπυρόσβεσης, την αναδάσωση και την 
οργανωμένη δεντροφύτευση; Και να τα πείς, 
μήπως θα γίνουνε ποτέ; Μήπως δεν βλέπω 
τους κυνηγούς, σε απαγορευμένες ζώνες, όλο 
τον χρόνο, που δρούνε ανενόχλητοι...υπάρχει 
ΑΤΙΜΩΡΙΣΙΑ σε αυτόν τον τόπο, απόλυτη 
αταξία και ανομία.
 Αυτό που μπορώ να προτείνω 
σε κάθε συμπατριώτη μου, που αγαπά την 
ομορφιά, είναι να καθαρίζουμε εθελοντικά το 
περιβάλλον, να πιέζουμε τις τοπικές Αρχές όσο 
είναι δυνατόν για την προστασία της φύσης 
και την καθαριότητα. Ας αντικατασταθεί 
ο στίχος του Σαββόπουλου: «Σε παραλίες 
σκουπιδοτόπων, με κασσετόφωνα κι εγώ,      
Μια πολιτεία σωριασμένη έχω σκοπό», από τον 
στίχο: «Βλέπω πάλι φωτιά στην έκστασή σου, 
Του Βορρά σου ακτίνες Οικουμενικές».

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
(Ο λόγος στον Μαρμαρογλύφο:)

«[…] Πολύ αγαπιέται αυτός ο τόπος
µε υποµονή και περηφάνια. Κάθε νύχτα απ’ το ξερό πηγάδι

βγαίνουν τ’ αγάλµατα προσεκτικά κι ανεβαίνουν στα δέντρα.»
Γιάννης Ρίτσος, «Ο τόπος µας».

«[…] δεν έχω γράψει ποιήµατα
µόνο σταυρούς

σε µνήµατα
καρφώνω»

Μίλτος Σαχτούρης, «Ο στρατιώτης ποιητής».

 Είχα ένα κτηµατάκι, φύτεψα αµπέλια
 µα στα σωθικά του κόχλαζε η παράδοση
 κι όταν δέσανε οι καρποί
 έλαµπαν στα τσαµπιά µαρµάρινα σταφύλια
 Δοκίµασα παραδίπλα ελιές να καλλιεργήσω
 µα έσταζε στα κλωνιά µόνο φως µαρµάρινο
 κι όπου στον τόπο µας πάλευα γονιµότητα να σπείρω
 θέριζα µόνο αλώνια µαρµαρένια
 χωρίς καν να µπορώ το Χάρο να νικήσω.

 Μου ’πε κείνος πως αν δεν έφευγα απ’ τ’ αλώνια του
 θα µε µαρµάρωνε κοντά του
 Έπρεπε να µεταναστεύσω
 για κει που η µαρµάρινη παράδοση δεν πέτρωνε καρπούς
 Αλλιώς θα πέθαινα
 – σκελετωµένος καλλιτέχνης, µαρµαρωµένος γυµνός βασιλιάς
 παραδοµένος στ’ άσπλαχνο της Μέδουσας κεφάλι –
 εκτός κι αν  – τελευταία του Χάρου προσφορά –
 πιστά τον υπηρετούσα.

 Δέχτηκα, δεµένος µε τα πάτρια χώµατα
 – πώς τις ζωοδότρες ρίζες ν’ αποκόψω; –
 κοντά του να εργαστώ. Μα γελάστηκα,
 µαράζωσα σταφίδα κι ελιά µαραγκιασµένη
 κι από σκοτεινή µαρµαρυγή
 µαρµάρωσα.

 Τώρα µαρµάρινους
 µόνο σταυρούς
 σε µνήµατα
 καρφώνω.

Γιάννης Στρούµπας

Ελλάδα, 21ος αιώνας: 
Το ρόδο καταγής βγάζει καπνό!

Το  βιβλίο (που κυκλοφορεί στην ελληνική, 
αγγλική και αλβανική γλώσσα) αποτελεί 
μία γενική αναφορά στο Βορειοηπειρωτικό 
ζήτημα και στοχεύει στην εισαγωγή του 
θέματος τόσο στο ελληνικό όσο και, κυρίως, 
στο διεθνές περιβάλλον. Η ανάδειξη του 
θέματος θα συμβάλει στην προάσπιση των 
δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας που 
ζει στην Αλβανία, μίας αυτόχθονης εθνικής 
ομάδας, η οποία έχοντας αντιμετωπίσει παλιές 
προκλήσεις (συγκρότηση του αλβανικού κρά-
τους, διακυβέρνηση του καθεστώτος Χότζα) 
μά και σύγχρονες, αγωνίζεται για αξιοπρεπή 
επιβίωση.  
Μεγάλα προβλήματα όπως η εκπαίδευση της 
μειονότητας, η θρησκευτική της ελευθερία, η 
απόδοση στους δικαιούχους των ιδιωτικών, 
κοινοτικών και εκκλησιαστικών περιουσιών, 
η μη υλοποίηση των αλβανικών δεσμεύσεων 
για ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, 
παραμένουν άλυτα και εντείνονται. Μάλιστα 
μέσα στο εθνικιστικό κλίμα που αναπτύσσεται 
στην Αλβανία, μια σειρά από ενέργειες της 
αλβανικής κυβέρνησης στράφηκαν κατά της 
ελληνικής μειονότητας με στόχο την οριστική 
απομάκρυνση του ελληνικού πληθυσμού. 
Στόχος θα πρέπει να είναι ο σεβασμός και η 
πλήρης άσκηση των πολιτικών, πολιτιστικών, 
εκπαιδευτικών δικαιωμάτων της ελληνικής 
μειονότητας. Η ελληνική μειονότητα δεν είναι 
περιθωριακό στοιχείο της Αλβανίας αλλά ένα 
δημιουργικό της τμήμα και  είναι αναγκαίος 
ο σεβασμός των δικαιωμάτων της όπως τα 
εγγυώνται οι διεθνείς οργανισμοί, συμβάσεις 
και συνθήκες, αλλά και η αλβανική νομοθεσία.  



Εισήγηση στο 13ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ 
Για το περιεχόμενο 

του σχολείου 
(...) Αν αναλογιστεί κανείς ότι οι  εκατοντάδες 
χιλιάδες  εκπαιδευτικοί είμαστε  «εγγράμματοι 
εργαζόμενοι», η συνεισφορά μας στην πολιτική 
κουλτούρα της χώρας,  έξω από το στενό χώρο 
του σχολείου, είναι μηδαμινή. Το ερώτημα 
είναι πόσο είναι σημαντική και μέσα. Εδώ δεν 
αναφερόμαστε στον επίσημο ρόλο μας. Σ’ αυτόν 
ακόμα  κρατιόμαστε στατιστικά στο επίπεδο του 
αναγκαίου. Όχι όμως πάντοτε στα μάτια των 
γονέων – άδικα ή δίκαια - αδιάφορο. 
Τα αιτήματά μας, όπως εκφράζονται στο επίπεδο 
του ΔΣ της ΟΛΜΕ ή των συμπολιτευόμενων 
την Κυβέρνηση ή των αντιπολιτευόμενων 
σεχταριστικά το ΔΣ της ΟΛΜΕ, είναι παγιωμένα 
κι αυτά εδώ και είκοσι χρόνια. Περιορίζονται 
βασικά σε, δίκαιες μεν, μισθολογικές και 
ασφαλιστικές κυρίως διεκδικήσεις, που όμως 
δεν φαίνονται ικανές να συνεγείρουν τον κλάδο 
έτσι ώστε να παλέψει γι’ αυτές, αλλά και για την 
συνολική ανατροπή της εισοδηματικής πολιτικής. 
Φυσικά γίνονται επί μέρους προσπάθειες και για 
το περιεχόμενο του σχολείου με μικρή επιτυχία.  
Όμως σήμερα οι εκπαιδευτικοί φέρουμε το 
βάρος μιας ευθύνης που ξεπερνά τα στενά 
κλαδικά όρια και αγκαλιάζει το σύνολο της 
κοινωνίας. Πρόκειται για την υπεράσπιση 
του μορφωτικού αγαθού, της παιδείας και 
του πολιτισμού γενικά. Η  υπεράσπιση αυτή 
δεν εξαντλείται στα επίσης δίκαια,  μα συχνά 
γενικόλογα αιτήματα για αύξηση των δαπανών 
για την παιδεία και ένα δωδεκάχρονο δημόσιο 
δωρεάν σχολείο. Αυξήσεις ναι, αλλά για ποιο 
σκοπό; Δώδεκα χρόνια στο σχολείο; Σύμφωνοι, 
αλλά με ποιο περιεχόμενο και ποιους στόχους; 
Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουμε πλέον καμία 
δικαιολογία. Οφείλουμε να παρέμβουμε 
άμεσα και δυναμικά ορθώνοντας ένα τείχος 
απροσπέλαστο στην επίθεση της βαρβαρότητας 
του εμπορεύματος και της εμπορευματοποίησης 
της γνώσης και του πολιτισμού.
 Γι’ αυτό είναι ανάγκη να ξανα-θυμηθούμε 
έμπρακτα το διπλό μας ρόλο. Διπλό ρόλο στο χώρο 
του σχολείου (υπαλληλικός και αποκαλυπτικός). 
Διπλό ρόλο στο χώρο της γνώσης (κέντρο το 
σχολείο, κέντρο και ο ιδιαίτερος ρόλος μας στις 
τοπικές και όχι μόνο κοινωνίες).
Το κεφάλαιο σήμερα ενδιαφέρεται καταρχάς 
για την παραγωγή πειθήνιων στελεχών, κοινώς 
εξαρτημάτων, πιστών υπαλλήλων της απρόσωπης 
μεγαμηχανής πολλαπλασιασμού των κερδών 
μιας ισχνής μειοψηφίας, που κερδοσκοπεί σε 
βάρος των ανθρώπων και της φύσης σε όλο τον 
πλανήτη, που δωροδοκεί γερά το 1/3, συντηρεί 
το άλλο 1/3  και εξουθενώνει τους υπόλοιπους. 
Η επιστήμη, η τέχνη, η τεχνολογία και η 
τεχνική παράγονται από την εποχή της πρώτης 
βιομηχανικής επανάστασης και με ένταση στην 
εποχή μας, όχι για να διευρύνουν τη γνώση σε 
όλους, να κατανείμουν πιο δίκαια τα αγαθά και 
να προωθήσουν τον αλληλέγγυο και συλλογικό 
τύπο ανθρώπου, αλλά για το αντίθετο: Να 
κατακερματίσουν τη γνώση, να διευρύνουν 
τις ταξικές αποστάσεις, να υποβαθμίσουν 
τα πολιτισμικά – εθνικά υποδείγματα, να 
ξεζουμίσουν τη φύση και να εξατομικεύσουν 
ανταγωνιστικά τον άνθρωπο. 
Γι’ αυτό και στο επίπεδο του σχολείου η 
επαγγελματική κατάρτιση δεν στοχεύει στην 
παροχή ευρύτερων γνώσεων και γενικής 
εκπαίδευσης - γεγονός που αποτελεί έναν από 
τους στόχους της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
- αλλά περιορίζεται σε παροχή καθαρά 
εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων, 
σχεδιασμένη καθώς φαίνεται με πολύ τέχνη, 
παρά τα μοιραία λάθη τακτικής… Δηλαδή 
χρησιμοποιούνται και οι νέες τεχνολογίες όχι 
για την ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων, 
αλλά για τη διάσπαση και το πολυκερματισμό 
τους, για το μοίρασμα της φτώχιας μέσω της 
καταρτισιμότητας.
Στο δυτικό κόσμο οι περισσότεροι και ειδικά οι 
νέοι, οι γυναίκες και οι μετανάστες, προορίζονται 
για ν’ αποτελέσουν τους εξαρτημένους 
απασχολήσιμους και άβουλους καταναλωτές, 
χωρίς εργασιακή ασφάλεια, με περιορισμένες 

«χρήσιμες» γνώσεις, χωρίς όμως κρίση, παιδεία, 
συλλογική ταυτότητα και άρα πολιτισμό. Για 
την τελευταία λοιπόν αυτή κατηγορία, δεν… 
«χρειάζεται» παιδεία και πολιτισμός και μένει 
ν’ αποτελεί τον εξαθλιωμένη από τη βία και 
τα ναρκωτικά κεντρικό πόλο της «ανώνυμης 
μάζας» των παραγκουπόλεων στον τρίτο κόσμο 
και των φτωχογειτονιών γύρω από τις πλούσιες 
μητροπόλεις στον δυτικό. 
Την προβολή της κυρίαρχης ιδεολογίας γι’ αυτά 
την έχει αναλάβει κατεξοχήν η τηλεόραση και 
συνεπικουρούν τα υπόλοιπα ΜΜΕ. Το σχολείο 
έτσι «καλείται» να αναπαράγει την κοινωνική 
ιεραρχία, που περιγράφηκε παραπάνω, μέσα 
από την αναμόρφωση των προγραμμάτων, τα 
νέα βιβλία, τις «νέες μεθόδους διδασκαλίας», 
τα πρότζεκτ, τα ευέλικτα προγραμματάκια, τη 

μονομέρεια των εργαστηριακών εξοπλιστικών 
πακέτων στην ΤΕΕ, που προωθούν την επίδειξη, 
αντί της εργαστηριακής εξάσκησης - απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας! 
Εξ ου και η υποχρηματοδότηση της παιδείας 
με την άλλη της όψη: τη «γενναιοδωρία» ή 
«φιλανθρωπία» σε προγράμματα κατάρτισης και 
επιχειρηματικότητας, σε ιδιωτικοποιήσεις, σε 
διεκδίκηση της έρευνας από το κεφάλαιο, στον 
κατακερματισμό της γνώσης, στην αναθεώρηση 
– νεοφιλελευθεροποίηση - του συντάγματος, 
στο ξαναγράψιμο της ιστορίας, στην  ουσιαστική 
κατάργηση της γλωσσικής διδασκαλίας, στα 
κουτάκια στο Δημοτικό, στο κατέβασμα της 
ύλης προς τα κάτω.  Έτσι, το σχολείο, ειδικά 
το ελληνικό, φαντάζει σήμερα σαν ένας βράχος 
στον ωκεανό που αντιστέκεται στα αγριεμένα 
κύματα, για πόσο ακόμα όμως; 
Η επίθεση που δέχεται η κοινωνία από το 
κεφάλαιο δεν περιορίζεται στην οικονομική 
εκμετάλλευση. Στόχος του δεν είναι μόνο 
να εμπορευματοποιήσει τα πάντα, αλλά να 
παραγάγει εκείνον τον ανθρωπολογικό τύπο, 
που θα αποδέχεται και θα επιζητά την κυριαρχία 
του εμπορεύματος, που θα έχει μετατραπεί ο 
ίδιος και σε εμπόρευμα και σε χρήστη, που θα 
υποτάσσεται στην «άυλη» υπεραξία του τίποτα 
επί της ουσίας. 
 Το πρόβλημα για το κεφάλαιο δεν είναι τόσο να 
επιβάλει στην κοινωνία το… Mall, αλλά κυρίως 
να φτιάξει έναν πανομοιότυπο παγκόσμιο 
καταναλωτή, που θα θεωρεί αυτού του τύπου 
την αγορά, το περιβάλλον και τις σχέσεις που 
συνεπάγεται το Mall, τον ιδανικό… τρόπο 
ζωής. 
Επομένως σήμερα, αποτελεί άμεση 
προτεραιότητα να εντάξουμε ως ΟΛΜΕ στα 
αιτήματά μας το ζήτημα του περιεχομένου της 
παρεχόμενης γνώσης και του γνωστικού εύρους 
της προετοιμασίας των νέων στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο εργασιακό και κοινωνικό 
περιβάλλον.  Ειδικά είναι ανάγκη να επιμείνουμε 
στην αντιστοίχηση του περιεχομένου του 
σχολείου  με την ηλικία, στην κριτική στα 
σχολικά εγχειρίδια, στα ωρολόγια προγράμματα, 
στο τρόπο και ρόλο των εξετάσεων και τέλος 
στην όλη λογική του σημερινού σχολείου. Να 
προβάλουμε δηλαδή την δημιουργική κριτική 
μας στα παλιά και νέα προγράμματα σε όλες τους 
τις μορφές. Να εξηγήσουμε τους τρόπους  με 
τους οποίους δημιουργείται συχνά ο σημερινός 
λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο οποίος συχνά 
ξετινάζει τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, 
των απομονωμένων, των μειονοτήτων, των 
μεταναστών, κλπ, και τα μετατρέπει σε 
καταρτιζόμενους τύπου «βίδας». Στην ανάγκη 
δημιουργίας των βιβλιοθηκών, ολοήμερων 
αναγνωστήριων, εργαστηρίων για όλα τα σχολεία  
και τις αντιφάσεις που δημιουργούνται όταν 
αυτά υπάρχουν, λόγω   των  παρενεργειών της 
ασήμαντης αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, των 

φίλτρων και της ανάγκης των φροντιστηρίων.
 Δεν έχει νόημα να υπερασπιζόμαστε το δημόσιο 
σχολείο μόνο γενικά και αόριστα. Είναι ανάγκη 
- από χθες - να υπερασπιζόμαστε  τη γλωσσική 
διδασκαλία με σταθερότητα, ειδικά όταν εκτός 
σχολείου προωθείται κυρίως η χρήση της 
συνθηματολογικής έκφρασης. Να παλέψουμε 
για την μνήμη της ιστορικο - πολιτισμικής 
συνείδησης, όταν στη θέση της αναγκαίας 
αφήγησης που χρειάζονται οι μαθητές, επικράτησε 
ήδη το θραύσμα της ιστορικής πληροφορίας και 
της αποσπασματικής γνώσης. Να παλέψουμε 
για την  οργανική σύνδεση της διεθνικής 
συνείδησης με την εθνική. Δεν είναι δυνατόν με 
πρόφαση ότι αντιπαλεύουμε τον εθνικισμό, να 
καταλήγουμε να υπερασπιζόμαστε ένα άπατρι 
κοσμοπολιτισμό, που προωθείται για χάρη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των Επιχειρήσεων.  
Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε το ξαναγράψιμο 
της ιστορίας των λαών στα πλαίσια αυτών των 
υπερεθνικών ενώσεων, ώστε να τροποποιηθεί 
η συλλογική μνήμη προς όφελος της 
εμπορευματικής κυκλοφορίας – κερδοφορίας, 
αλλά μόνο στα πλαίσια εθνικού-διεθνικού: Να 
αρνηθούμε επομένως τόσο την «εθνοκεντρική 
αιχμαλωσία», τόσο και τον «αστιγματικό 
κοσμοπολίτικο πολτό». Δεν είναι δυνατόν να 
αρνούμαστε την παροχή στοιχείων συλλογικής, 
πολιτισμικής, εθνικής και θρησκευτικής 
ταυτότητας στους μαθητές, παράλληλα και 
διεθνικής, απλά γιατί ο επικίνδυνος εθνικισμός 
και ο στείρος και συχνά αντιεπιστημονικός 
θρησκευτισμός άλωνε τα σχολεία. Δεν μπορούμε 
επίσης να μαγικοποιούμε το ρόλο της νεωτερικής 
επιστήμης – ειδικά τις φυσικές - όταν πια 
γνωρίζουμε ότι δεν είναι ουδέτερη, ποιοι την 
προωθούν, ποιοι την χρηματοδοτούν, για ποιους 
σκοπούς και τι παρενέργειες ανθρωπολογικές - 
οικολογικές έχουν ήδη επιφέρει στη ζωή μας και να 
αγνοούμε την δυνατότητα άλλων επιστημονικών 
προτύπων που μπορούν να είναι συμβατά με τον 
άνθρωπο και τη φύση. Δεν μπορούμε επομένως 
να την κάνουμε θρησκεία… 
Δεν μπορούμε να εκθειάζουμε τον αθλητισμό 
και πρωταθλητισμό στο σχολείο, όχι μόνο γιατί 
έχει φέρνει το ντόπινγκ στα σωθικά του, αλλά 
κυρίως γιατί έπαψε σχεδόν το μάθημα να είναι 
φυσική και ομαδική αγωγή. Είναι το κύριο 
όχημα εμπέδωσης του ανταγωνισμού. 
Δεν μπορούμε ιδιαίτερα να μένουμε απαθείς 
στα όσα συμβαίνουν σήμερα στη πολύπαθη 
Επαγγελματική Παιδεία με τις αναδιαρθρώσεις 
της παραγωγής που φτάνει στη χώρα μας μέχρι 
τη κατάργηση ολόκληρων τομέων της αγροτικής 
οικονομίας και της πρωτογενούς παραγωγής 
γενικά,  χωρίς να αντικαθίστανται με νέους.
Στη βάση επομένως του αποκαλυπτικού μας 
ρόλου, αυτού που δεν επιθυμεί το «σύστημα», 
δεν μπορούμε να αγνοούμε ή να υποτιμάμε 
και τις δικές μας ευθύνες. Είναι ανάγκη να 
ανατρέψουμε το άγονο και προβληματικό κλίμα 
και στην τάξη, να μη διαιωνίζουμε την απάθεια 
με την «δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία» 
που μας τροφοδοτεί το σημερινό εκπ/κό 
σύστημα. Αναπτύσσοντας την παιδαγωγική 
μας  ελευθερία, οφείλουμε να παρέχουμε και 
να αναδιαμορφώνουμε και τα καθιερωμένα 
δεδομένα με τις αλλοιωμένες σχέσεις μας με τους 
μαθητές μας, που ως παρενέργεια αναπτύσσεται 
στο βαθμό που πνίγουμε τον αποκαλυπτικό μας 
ρόλο. Και οι σκέψεις δεν έχουν τελειωμό…  
 Εάν εμείς δεν ανέβουμε ένα σκαλί πιο ψηλά, η 
εκχώρηση των υπηρεσιών μιας απονευρωμένης 
εκπαίδευσης στον ιδιωτικό τομέα, άμεσα ή 
έμμεσα, θα είναι μοιραία.
Οι εκπαιδευτικοί, αν πραγματικά ανοίξουμε και 
ένα τέτοιο μορφωτικό κίνημα, θα οδηγηθούμε 
να προτείνουμε άλλα πλαίσια «προγράμματος 
σπουδών», άλλο περιεχόμενο στη διδακτέα ύλη 
και με άλλη δομή, έτσι που να ικανοποιεί όχι τις 
ανάγκες της εμπορευματικής παγκοσμιοποίησης, 
αλλά αυτές της συντριπτικής πλειοψηφίας του 
ελληνικού λαού. Πολύπλευρη και ολοκληρωμένη 
Γνώση επομένως, στην υπηρεσία του λαού και 
του τόπου, όπως έλεγε κι ένα παλιό σύνθημα 
της αριστεράς, που θα απευθύνεται στην όλη 
ανθρώπινη φύση των μαθητών μας.
Έχει καταγραφεί ότι η έλλειψη μιας 
τέτοιας στρατηγικής εντός και εκτός του 
σχολείου, αποδυναμώνει το ρόλο και των 
συλλόγων διδασκόντων. Τα φαινόμενα όπως 

καταγράφτηκαν με τις βιντεοσκοπήσεις βιασμών 
ή τραμπουκισμών μαθητών, τόσο σε σχολεία της 
επαρχίας, όσο και των μεγάλων πόλεων, έτσι 
όπως αντιμετωπίστηκαν από τους γονείς και τα 
ΜΜΕ απέναντι στους καθηγητές, φανερώνουν 
το όριο που έχουμε φτάσει. 
Όσο αυξάνεται η αποδυνάμωση του μορφωτικού, 
παιδαγωγικού, αλλά και του συνδικαλιστικού 
ρόλου των συλλόγων διδασκόντων, όσο 
η αποδοχή και επιζήτηση των ατομικών 
εκδουλεύσεων παγιώνεται, τόσο και η απόσταση 
από τον γραφειοκρατικό, αλλά κυρίως και από 
τον ριζοσπαστικό συνδικαλισμό θα μεγεθύνεται.  
Το χάσμα μεταξύ των καθηγητών της τάξης 
και του συνδικάτου (ως συλλογικού τρόπου 
αντιμετώπισης της ζωής με τις ανάγκες της) 
θα μεγαλώνει, όσο θα αρνούμαστε τα μεγάλα 
γεγονότα και τις πρωτοβουλίες για την αλλαγή 
πορείας της ΟΛΜΕ στο ζήτημα αυτό. Η εμμονή 
σε «κλισέ», που η ζωή έδειξε ότι θέλουν 
μετασχηματισμό, δεν κάνει τίποτε άλλο, παρά να 
διατηρεί τη σημερινή κατάσταση.  Διαφορετικά 
σε λίγο καιρό η νέα βάρδια στα σχολεία θα πάρει  
τις δικές της πρωτοβουλίες με τους δικούς της 
όρους γκρεμίζοντας πιθανά  και ό,τι θετικό έχουν 
κατακτήσει οι παλιές βάρδιες…  
Ο γίγαντας πρέπει λοιπόν να σηκωθεί  από 
τον ύπνο και τον εφησυχασμό του. Οφείλει 
να παλέψει - μαζί με όσα δημιουργικά 
και ανυπότακτα τμήματα της κοινωνίας 
- μετατρέποντας και το σχολείο σε μια εστία 
πολιτισμικής αντίστασης. Διαφορετικά θα 
συνεχίσει να υποφέρει από τη μανιοκατάθλιψη 
που προκαλεί η αίσθηση της ματαιότητας και η 
αδυναμία του να αντιμετωπίσει τα αδυσώπητα 
ερωτήματα στο βλέμμα των παιδιών, στην 
απόγνωση των γονιών, στην απογοήτευση της 
νέας χτυπημένης βάρδιας εκπαιδευτικών από τον 
εξευτελισμό μέχρι να επιτύχουν, αν μπορέσουν, 
τον μόνιμο διορισμό...  

Υπογράφουν οι σύνεδροι Π. Μπούρδαλας (Α΄ 
Αχαΐας), Τ. Χατζηαναστασίου (Αργολίδας), 
Α. Ναξάκης (Χανίων), Κ. Κορδάτος (Β΄ 
Αιτωλ/νίας), Κ. Βαμβακάς (Ελευσίνας), Δ. 
Καρυώτης (Ελευσίνας), Η. Παπαχατζής 
(Ηλείας), Ν. Δαπέργολας (Ροδόπης), Ν. Μπέκης 
(Ημαθίας), Μ. Μπογδάνου (Κέρκυρας), Π. 
Κοτσυφάκης (Χανιά), Αχ. Καρασμάνογλου 
(Α’ Δωδεκανήσου), Απ. Ξυδάς (Ελευσίνας), 
Γ. Δεμερδεσλής (Β’ Έβρου), Θ. Κόττας 
(Ηρακλείου), Κ. Γεωργουλέα (Καλλιθέας), 
Στ. Τσουκάτου (Ζ’ Αθήνας), Λ. Αντωνάκος (Α’ 
Αχαΐας), Β. Δημόπουλος (Α’ Αχαΐας)  
            28-06-2007
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Μπινιές
§

Ὁ βοριᾶς σφουγγάρισε τ’ ἄστρα

§
Κλεισµένα σπίτια, ἀνοιχτοί τάφοι

§
Μερικά πράγµατα τόν λοῦστρο 

τόν ξερνᾶνε

§
Λίµαρε τίς γωνίες σου 
γιά νά µήν βρίσκεις!

§
Ἐντάξει, βολεύτηκες δοῦλε!

§
Καί ὁ Χάρος σκουπίδια µαζεύει,

µήν τόν δυσφηµεῖτε τόσο!

§
«Θέλω γνῶναι σε, 
Ἅδη ὁµόψυχε...»

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν



Μετά τήν ἀποδέσµευση τοῦ Τόνυ Μπλαίρ ἀπό τόν πρωθυπουργικό 
θῶκο στή Ντάουνινγκ Στρήτ, τό ταλέντο του δέν πῆγε στράφι. Ἤδη 
τοῦ ἀνατέθηκε ὁ ρόλος τοῦ διαµεσολαβητῆ στό Μεσανατολικό 

ζήτηµα, λόγῳ καί τῆς σχέσης του 
µέ τό πρόβληµα (µήν ξεχνᾶµε 
πόσους Ἰρακινούς σφαγίασαν 
τά στρατά του γιά χάρη µιᾶς 
δηµοκρατικῆς Μεσοποταµίας - 
χώρια τό ἀλήστου µνήµης παρελ- 
θόν τῆς Βρετανικῆς Αὐτοκρατο-
ρίας στήν περιοχή, µέ τή δήλωση 
Μπάλφουρ, κτλ). Σκεφτήκαµε 
λοιπόν, µέ βάση τό παραπάνω 
σκεπτικό, νά προτείνουµε καί 
ἄλλες προσωπικότητες σέ συγκε-
κριµένα πόστα πού θά µποροῦσαν 
νά γονιµοποιήσουν θέµατα τά 

ὁποῖα σήµερα λιµνάζουν. Ἔχουµε λοιπόν καί λέµε:
  Ὁ στρατηγός Γιασάρ 
Μπουγιουκανίτ εἶναι 
κατά τή γνώµη µας ἕνας 
ἰδανικός ἀντικαταστάτης 
τοῦ σηµερινοῦ Εὐρωπαίου 
Συνηγόρου γιά τά δικαι- 
ώµατα τοῦ πολίτη. Βε-
βαίως θά ὑπάρξουν ἴσως 
κάποιες ἀντιρρήσεις ἀλλά 
δέν νοµίζω ὅτι πρέπει 
νά συζητᾶµε µέ τουρκο- 
φοβικούς καί ἐθνικιστές. 
    Ἡ πορνοµοντέλα Πάρις 
Χίλτον θά ἦταν µᾶλλον 
ἡ τέλεια πρέσβειρα 
καλῆς θέλησης τοῦ ΟΗΕ 
σέ ζητήµατα ἠθικῆς 
καί οἰκογένειας. Τά 
ἀδιαµφισβήτητα ψυχικά 
προσόντα καί πνευµατικά 
χαρίσµατά της ἴσως ποτέ 
δέν τά ἔχετε προσέξει, 

γιατί ὡς σεξιστικά γουρούνια πού εἶστε τό µάτι σας κολλάει σ’ 
αὐτήν τήν ἐπιφάνεια πού ἡ ἴδια ἀνέδειξε (χάριν τῆς κοινωνικῆς 
πρόκλησης, βρέ τενεκέδες!) στίς τσόντες πού γύρισε. 
                         Μετά τόν Μπλαίρ, νοµίζουµε 

ὅτι ἀνοίγει κι ὁ δρόµος γιά τόν 
Τζώρτζ Μπούς. Μία καί µοναδική 
εἶναι ἡ θέση πού θά ἅρµοζε στόν  
πλανητάρχη: Αὐτή τοῦ προέδρου 
τῆς ἐπιστηµονικῆς Ἐπιτροπῆς Δια-
σύνδεσης τῆς NASA µέ τήν ESA. 
Ἐκεῖ, στήν διαστηµική συνεργασία 
τῶν κορυφαίων Ἀµερικανῶν καί 
Εὐρωπαίων ἐπιστηµόνων, τό 
κραυγαλέο διανοητικό τάλαντο 
τοῦ σηµερινοῦ προέδρου θά ἀξιο-
ποιηθεῖ δεόντως καί ἴσως φέρει 
κοντύτερα µιάν ἄλλη ἐποχή γιά 
τήν ἀνθρωπότητα...

Μία ἐξίσου σηµαντική προ 
σωπικότητα πού χρήζει       
ἀξιοποίησης εἶναι αὐτή τοῦ 
πρώην (ὑπάρχει Θεός...) πρω-
θυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας, 
Κώστα Σηµίτη - στή φωτό 
µέ κάποιον φίλο του. Πολλά 
εἶχαν γραφεῖ ὅταν παρέδιδε 
τό µαγαζί τῶν Παπανδρέου 
στούς ἰδιοκτῆτες ἀλλά τίποτε 
δέν προχώρησε. Κι ὅµως, ἡ 
Ἁρµοστεία τῶν Ἡνωµένων 
Ἐθνῶν γιά τούς Πολιτικούς 
Πρόσφυγες θά τοῦ πήγαινε γάντι (µήν πῶ καί κουκούλα)...

Τέλος, µιά παραµεληµένη 
τέχνη τοῦ παρελθόντος εἶναι 
ἀνάγκη ἐπείγουσα νά προ-
σεχθεῖ, πρίν ἐκλείψει ἐντελῶς 
ἀπό τό χρησιµοθηρικό πνεῦµα 
τῶν καιρῶν µας. Καί δέν 
µποροῦµε νά καταλάβουµε 
πῶς ἀκόµη δέν συστήθηκε µία 
ἐπιτροπή διάσωσης τῆς καλλι-
γραφίας (τί κοιτᾶτε δίπλα ρέ; 
Τῆς µυλωνοῦς τόν κῶλο;)

Ἡ κατάσταση στὰ Κατεχόµενα
Οἱ Ἑλληνοκύπριοι ἀγωνιοῦνε γιὰ τὰ ἀκίνητά 
τους ποὺ χάνονται. Ἐµεῖς ἀγωνιοῦµε ποὺ ὅσο 
πάει χανόµαστε… Αὐτοὶ ὑπολογίζουν σὲ 
ποιὸ µέρος καὶ πόσα ἀκίνητα ἔχασαν….Καὶ 
ἐµεῖς συνεχίζουµε νὰ ὑπολογίζουµε πόσοι 
µείναµε στὸ νησί… Οἱ Ἕλληνες πᾶνε στὴν 
Κερύνεια, στὴν Καρπασία  καὶ στὴν Μόρφου 
καὶ πλέον δὲν βρίσκουν τὰ σπίτια τους… Σὲ 
µᾶς, οἱ ἄνθρωποί µας ποὺ γυρνᾶνε ἀπὸ τὸ 
Λονδίνο καὶ τὴν Αὐστραλία γιὰ διακοπὲς, 
περπατᾶν στὸν δρόµο καί δὲν συναντᾶνε 
οὔτε ἕναν Τουρκοκύπριο. Περνᾶµε µία φάση 
ἐξαφάνισης. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ ἀκίνητα 
τῶν Ἑλλήνων. Ποιὸς κερδίζει τότε; Αὐτοὶ οἱ 
ὁποῖοι δὲν εἶναι Κύπριοι! Τόσες ὀργανώσεις 
καὶ τόσες ὁµάδες ἔρευνας ὑπάρχουν. Μία 
ὅµως ἀπὸ αὐτὲς µέχρι τώρα δὲν ἐρεύνησε 
τὸν χάρτη µὲ τὰ ἀκίνητα. Νὰ δεῖ π.χ. πρὶν τὸν 
Ἰούλιο τοῦ 74 ποιὸς εἶχε τί, καὶ τώρα τί ἔχει. 
Τότε θὰ καταλάβουν ὅλοι πολὺ καλύτερα 
γιατί τὸ Κυπριακὸ δὲν λύνεται µὲ τίποτα. Οἱ 
40.000 Τουρκοκύπριοι ποὺ µετανάστευσαν 
ἀπὸ τὸν Νότο στὸ Βορρὰ τί ἄφησαν στὸν 
Νότο καὶ τί πῆραν στὸν Βορρὰ; Καὶ οἱ 
160.000 Ἑλληνοκύπριοι ποὺ µετανάστευσαν 
ἀπὸ τὸ Βορρὰ στὸν Νότο, τί ἄφησαν στὸ 
Βορρὰ καὶ τί πῆραν στὸν Νότο; Αὐτοὶ ποὺ 
ἦρθαν ἀπὸ τὴν Τουρκία τί ἔχουν ἀπὸ τὰ 
ἐδάφη τῆς Κύπρου; Καὶ οἱ ξένοι… Ἄγγλοι, 
Γερµανοί, Ἰσραηλίτες… Αὐτοὶ τί πήρανε; 
Γιὰ ὅλους αὐτοὺς ὑπάρχουν ἐγγραφὲς στὸ 
κτηµατολόγιο. Βγάλτε αὐτοὺς τοὺς χάρτες 
νὰ δοῦµε στοιχεῖα γιὰ αὐτὰ τὰ τσακάλια.

 (19-5-07, Τ/Κ Ἀφρίκα)

Ἀπαντᾶ ὁ Εἰσαγγελέας
Ἡ εἰσαγγελία τῆς Ἄγκυρας ἔκανε µήνυση 
στὸν τ. βουλευτὴ τοῦ κόµµατος DTP 
Μαχµοὺτ Ἀλινὰκ διότι ἔστειλε γράµµα 
στὸν πρωθυπουργὸ Ἐρντογάν γραµµένο 
στὰ κουρδικά. Ἡ πιθανὴ ποινὴ γιὰ τὸν 
ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὴν πόλη Βάν ὑποψήφιο 
εἶναι φυλάκιση 6 µηνῶν καὶ στέρηση τῶν 
πολιτικῶν του δικαιωµάτων. Τὸ γράµµα 
ἀφοροῦσε προβλήµατα τῆς πόλης Βάν, 
ἀπάντηση δὲν πῆρε, ἀλλὰ τοῦ ἔγινε µήνυση 
ἀπὸ τὴν εἰσαγγελία.    (19-6-07, ἐφ. Μιλλέτ)

Σκατόµπατσοι, ὅπως πάντα...
¨Στὰ δόντια του εἶχε πρησµένες καὶ 
ἀνοιχτὲς πληγές. Στὸν ἀριστερὸ ὦµο πληγὴ 
καὶ στὸν δεξιὸ φουσκάλες ἀπὸ αἷµα. Τὰ 
ἄκρα τῶν χεριῶν του ἦταν κατάµαυρα. 
Ἕνα ἀπὸ τὰ φρύδια του εἶχε σκάσει. Ὅταν 
τὸν εἶδα ἔτσι σφίχτηκε ἡ ψυχὴ µου¨. Ὁ 
Ἀλὴ Γιλµὰζ περιγράφει τὴν κατάσταση 
τοῦ ἀνιψιοῦ του Μουσταφὰ Κιουκτσὲ στὸ 
νεκροτοµεῖο προσθέτοντας πὼς µία µέρα 
πρὶν τὸν εἶχε δεῖ ὑγιέστατο στὸ ἀστυνοµικὸ 
τµῆµα τῆς περιοχῆς Ἀτζαρλὰρ τῆς Πόλης. 
Ἡ οἰκογένεια του ἰσχυρίζεται πὼς πέθανε 
ἀπὸ τὰ βασανιστήρια λέγοντας πὼς τὸ 
ἐπιβεβαιώνει καὶ ἡ νεκροψία. Ὁ Μουσταφὰ, 
παιδὶ Ἀλεβιτῶν ἀπὸ τὸ Τόκατ, ἔµενε σὲ ἕνα 
διώροφο, ἀσοβάντιστο σπίτι στὸ Τσεκµέκιοι. 
Πάνω ἔµενε ὁ µικροπωλητὴς πατέρας του 
καὶ κάτω αὐτός. Εἶχε δυὸ µωρὰ παιδιά. 
Στὴν κατάθεσή του ἀναφέρεται πὼς µὲ 
τρεῖς φίλους του εἶχαν πάρει τρία λάστιχα 
µὲ ζάντες ἀπὸ µία οἰκοδοµή. Ἡ ἀστυνοµία 
ἄρχισε νὰ τοὺς κυνηγάει, οἱ φίλοι του 
πρόλαβαν νὰ φύγουν, αὐτὸς συνελήφθη. 
Τό ἔµαθε ἡ οἰκογένειά του καί ἦρθε στὸ 
Τµῆµα. Ἀρχικά τούς ἔβρισαν ¨Βρωµόγυφτοι, 
βρωµοαλεβίτες¨ καὶ τούς γρονθοκόπησαν. Ἡ 
οἰκογένεια πῆγε στὸ δικαστικὸ µέγαρο καὶ 
τὸν εἶδε ¨Στὰ χέρια του εἶχε χειροπέδες, δὲν 
µποροῦσε νὰ περπατήσει. Στὸ πρόσωπό του 
δὲν εἶχε σηµάδια ἀλλὰ φαινόταν νὰ εἶναι 
πολὺ ἄσχηµα. Τὸν ἔσερναν σὰν σκύλο. Ἡ 
εἰσαγγελία ἀποφάσισε νὰ κρατηθεῖ. Μία 
µέρα µετὰ ἦρθε τὸ ἄσχηµο νέο ἀπὸ τὸ νοσο-
κοµεῖο τῶν φυλακῶν. 

(22-6-07, ἐφ. Ραντικάλ)

Μ.Κ.                                        kyneg@otenet.gr

Καί ἀγωγός (South Stream) ρωσικοῦ φυσικοῦ 
ἀερίου Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολης (µέ-
χρι Ἰταλία)! Κορυφαία θετική ἐξέλιξη παρά 
τήν... ἀποσιώπησή της στά ἀθηνοΜΜΕ. 

Νέος ΥΠΕΞ στή Βρετανία ὁ 42χρονος Πολω-
νοεβραῖος Δαβίδ Μίλιµπαντ. Παρακαλῶ, 
µή συνωµοσιολογεῖτε, τί σχέση ἔχει µέ τόν 
Κουσνέρ στή Γαλλία; Λίγη σοβαρότης!

Μέ τή ΝΑΤΟική ἐπίθεση στήν Ἀφγανική 
ἐπαρχία Οὐρουζγκάν σκοτώθηκαν καί 7 
παιδιά µέσα σέ τέµενος. Ἔ, ἄν εἶναι γιά τή 
δηµοκρατία, δέν χάθηκε κι ὁ κόσµος!

ΗΠΑ: Μέ σκόρ 411-2 τό Κογκρέσο ἐνέκρινε 
καταγγελία κατά τοῦ Μ. Ἀχµαντινετζάντ 
στό Συµβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ γιά 
«πρόκληση σέ γενοκτονία», µέ δηλώσεις 
πού ὑποτίθεται ὅτι ἔκανε κατά τοῦ Ἰσραήλ

Τό γεγονός ὅτι δέν δήλωσε ΠΟΤΕ τέτοιο 
πρᾶγµα καί ὅλα ἦταν προπαγάνδα τῶν 
γνωστῶν κύκλων, δέν σκότισε τούς κυρίους 
γερουσιαστές (πλήν τῶν Κούσινιτς - Πώλ).

Γιατί ἀρνήθηκε τό γερµανικό ὑπουργεῖο 
Ἄµυνας τήν πρόσβαση τοῦ Τόµ Κρούζ (πού 
θά ὑποδυθεῖ ἀντιχιτλερικό ἀξιωµατικό) σέ 
χώρους του; Γιατί εἶναι σαϊεντολόγος!

Exxon Mobil - Conoco Phillips τά µαζεύουν 
ἀπό τή Βενεζουέλα µετά τήν ἐθνικοποίηση 
τῶν κοιτασµάτων τοῦ Ὀρενόκου. Ἄιντε, 
τόν ποῦλο (τοῦ Τσάβες) καί ξεκουµπίδια!

Καλό τό προεδρικό ταξίδι στήν Ἀρµενία, 
ἀκόµα καλύτερες οἱ δηλώσεις Παπούλια 
πού συνέδεσαν τήν Ἀρµενική µέ τήν 
Ποντιακή µοίρα. Κάτι κάνουµε λίγο λίγο... 

Τά µικρασιατικά παράλια εἶναι ἡ κοιτίδα 
τῶν Ἐτρούσκων, λέει ἡ ἔρευνα τοῦ DNA, 
ἐπιβεβαιώνοντας γλωσσολόγους καί ἀρ-
χαιολόγους. Ἀπό παρελθόν πᾶµε καλά.

Μέ τούς ἐµπρησµούς τῶν δασῶν κλονίστη-
κε τό «ὄχι» µου στή θανατική ποινή (ὅσο γιά 
τήν καµµένη Πάρνηθα, δέστε το ὡς κίνητρο 
νά φύγετε ὅλοι ἀπ’ τήν Ἀθήνα, ἀδέρφια!) 

Ὁρισµός τοῦ Κωλοέλληνα: Σχολάει στίς 
12:00 ἀπ’ τό γραφεῖο γιά λόγους οἰκονοµίας 
κι ἀφήνει ἀνοικτό τόν κλιµατισµό, γιά νά 
’χει 21 βαθµούς αὔριο πού θά γυρίσει!

Πολλή φασαρία γιά τά προγράµµατα 
Stage καί τήν κοµµατική τους (πώ πώ!) 
χρήση. Κάποιοι (θέλουν νά) δείχνουν ὅτι 
ἀνακάλυψαν τήν Ἑλλάδα µετά τό 2004.

Στά 5 δισ. εὐρώ αὐξήθηκε τό ναυτιλιακό 
συνάλλαγµα πού ἦρθε στή χώρα στό 1ο 
τετράµηνο τοῦ 2007! Ἔµ, πῶς θαρρεῖτε ὅτι 
ὑπάρχουµε ἀκόµα ὡς χώρα;

Μάθατε τίς ἄθλιες δηλώσεις τῆς Μαριέτας 
γιά τό βιβλίο Ἱστορίας τῆς Στ’ Δηµοτικοῦ. 
Ἀνάλογη νά ‘ναι καί ἡ ψῆφος µας, δηλῶστε 
το ὅλοι δηµοσίως πρός πάσα κατεύθυνση

Τόν παραλιακό δρόµο Μεσηµβρίας - Μαρώ-
νειας ζητᾶ ἡ Νοµαρ/κή Αὐτοδιοίκηση Ροδό-
πης - Ἕβρου. Καιρός ἦταν, περάσαν κάπου 
20 αἰῶνες ἀπό τήν προηγούµενη σύνδεση.

25.000 εὐρώ γιά συντήρηση ἐγκαταστάσεων 
σέ ἀναψυκτήριο πού λειτουργεῖ 6 µῆνες!  
Αὐτό θά πεῖ ἀνάπτυξη καί νοµαρχιακός 
σχεδιασµός κι ἐκτέλεση. Τά κορόιδα νά 
‘ναι καλά (καί µή κοιτᾶτε γύρω σας...) 

Στά ἔργα τοῦ προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ τῆς 
Περιφέρειας ΑΜ-Θ περιελήφθη κι ἀγορά 
(69.000) µαθητικοῦ λεωφορείου γιά τά πο- 
µακοχώρια. Πρίν τό µοιραῖο, πάλι καλά.

Χῦµα εἰπώθηκαν πολλά στήν ἐκποµπή τοῦ 
Δ. Κολιοῦ (ΔΕΛΤΑ, 27/6) γιά τό νοσοκοµεῖο 
Ἀλεξ/λης (ἀφορµή ὁ χαλασµένος κλιµατι-
σµός). Τό µεγαλεῖο τοῦ ἐκσυγχρονισµοῦ.

Καιρός ἦταν, νά µή νοµίζετε κι ὅτι τά βγά-
ζουµε ἀπό τό κεφάλι µας. Γιατί ὅσο ἦταν οἱ 
προηγούµενοι στά πράγµατα, κανείς δέν 
µιλοῦσε: εἶχαν ὅλοι γεµᾶτο τό στόµα.

Ἄλλη µιά κατάπτυστη συνύπαρξη, ὄλων 
τῶν δικῶν µας µέ τούς τουρκοπράκτορες, 
νόµιµους καί µή, στήν τελετή ἀποφοίτησης 
τοῦ µειονοτικοῦ Λυκείου Κοµοτηνῆς (21/6)

Καί δέν µπορεῖ κανείς νά πεῖ στόν Πρόξενο 
τῆς Τουρκίας ὅτι τό σχολεῖο ΔΕΝ λέγεται 
πιά «Τζελάλ Μπαγιάρ»; Ὅτι δέν τιµοῦµε 
πλέον τόν ἐγκληµατία πολέµου; Γαµῶτο!

Τό νοµοσχέδιο γιά τήν πρόσληψη τῶν 240 
ἰµάµηδων πέρασε ἀπ’ τόν Μάρτη καί τίποτε 
δέν θά περπατήσει πρίν τόν Ὀκτώβρη. Λό-
γοι ἐκλογικοί ἤ... κάτι χειρότερο;

Ἐγκαίνια στό τζαµί τῆς Ἀθήνας καί παρέ- 
στησαν (προσκεκληµένοι, προφανῶς) οἱ 
2 ψευτοµουφτῆδες τῆς Θράκης! Φτύσιµο 
στήν Ἑλλάδα κι ἀπό τούς Σαουδάραβες!;

9.000 εὐρώ ἀπέδωσε τό Ἐφετεῖο στόν 
πρ. ὑπουργό Ρεγκούζα γιά µιά ἐπιστολή 
στόν «Χρόνο» τῆς Κοµοτηνῆς (ζητοῦσε... 
100.000!) Καί δέν θά ντραπεῖ νά τά πάρει; 

Ντάξει, ὅλοι παραζεσταθήκαµε αὐτές τίς 
µέρες. Σκεφτεῖτε ὅµως καί τούς 330 φυλα-
κισµένους τῆς Κοµοτηνῆς σέ κελλιά γιά... 
96, χωρίς κλιµατισµό καί ντούζ!... 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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Ὁ Μπλαίρ καί οἱ ἄλλοι


