Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Ἡ κόπρος τοῦ
Αὐγείου ἀναδεύεται

Ὅταν πρίν δυό τρία χρόνια
χρησιµοποιήσαµε τόν ἴδιον τίτλο
γιά τό κλῖµα τῶν ἡµερῶν ἐκείνων,
κάποιοι µᾶς ὅρµηξαν γιατί,
προφανῶς, ἀναγνώρισαν τόν ἑαυτό
τους µέσα στά γραφόµενά µας.
Τότε, βεβαίως, δέν πῆγε µακρυά
τό ..ἀνακάτεµα, καθότι οἱ χρόνιες
λέρες ἦταν στήν ἐξουσία καί ἡ
«ἀνάπτυξη» παραµύθιαζε τόν
κοσµάκη. Τώρα πού - δόξα τῷ
Θεῷ - τά πράγµατα ἄλλαξαν, κάτι
παραπάνω ἀπό ἀνακάτεµα γίνεται,
τόσο σέ ἐθνικό ἐπίπεδο, ὅσο καί σέ
τοπικό. Πέρα ἀπό τίς δύο καταδίκες
γιά πλαστογραφίες τοπικῶν
ἀρχόντων τῆς Ροδόπης στά
ἑλληνικά δικαστήρια, ἀναµένεται
µία ἐπιπλέον καµπάνα, ΑΚΟΜΗ
ΗΧΗΡΟΤΕΡΗ, γιά ζήτηµα πού ἐµεῖς
(κυρίως) ἀναδείξαµε ἤδη ἀπό τό
2002, χάρη σέ ἐπώνυµη καταγγελία.
Θά περιµένουµε τήν ὁριστική
κατάληξη τοῦ θέµατος καί φυσικά
θά γράψουµε σχετικά. Τά καλύτερα
εἶναι µπροστά µας!

Κομοτηνή - Ναμπλούς
Ἡ ἐπαφή - συνεργασία
θά προχωρήσει ἄµεσα!

Καθώς ὅλο τό διάστηµα τῶν
προηγούµενων µηνῶν, ἀπό τήν πρώτη
ἐπαφή τῶν δύο πόλεων µέχρι σήµερα,
δέν πέρασε στήν πραγµατικότητα
οὔτε µέρα χωρίς εἰσβολή, ἐκρήξεις,
φόνους, κτλ γιά τήν πολύπαθη
Παλαιστινιακή πόλη, ἦταν ἀδύνατον
νά προχωρήσει καί ἡ πρωτοβουλία τῆς
δηµοτικῆς Ἀρχῆς καί τοῦ δηµάρχου
Τάσου Βαβατσικλῆ γιά τήν ὑπογραφή
πρωτοκόλλου συνεργασίας τῆς
Κοµοτηνῆς µέ τήν Ναµπλούς. Τώρα,
πού ἔχει περάσει καί ἡ περίοδος µέ
τόν θάνατο τοῦ Γιάσερ Ἀραφάτ καί
τίς ἐκλογές στήν Κατεχόµενη χώρα,
παρά τή συνέχιση τῶν προβληµάτων,
ἀναµένονται ἐξελίξεις στό ζήτηµα.
Ἤδη ἡ Παλαιστινιακή Πρεσβεία
ἀναζητᾶ κατάλληλη ἡµέρακαί ἡ
ἐπίσκεψη τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ
∆ήµου τῆς Ναµπλούς ὑπό τόν δήµαρχό
της δρ. Hussein Al- Araj στή Θράκη
θά πραγµατοποιηθεῖ ἐντός τοῦ
Φεβρουαρίου.

Ἰσραήλ: Νόµος τό δίκιο τοῦ Νταβέλη!

Στό Ἰράκ στήθηκε
τό ἐκλογικό τσίρκο
τῆς δηµοκρατικῆς
Κατοχῆς.
Τό Ἰράν προετοιµάζεται
γιά τήν ἐπίθεση τῆς
δηµοκρατίας. Ἡ
Εὐρώπη γονάτισε
µπροστά στόν θεµέλιο
µῦθο τῶν θαλάµων
ἀερίων. Στή χώρα µας,
γιά πρώτη φορά φέτος
µετά τήν καθιέρωση
τῆς 27ης Ἰανουαρίου
ὡς Ἡµέρας Μνήµης
τοῦ «Ὁλοκαυτώµατος»,
δεχθήκαµε τέτοια
προπαγάνδα (ὥς
καί γιά εὐθύνη τοῦ
Χριστιανισµοῦ γιά τό Ἄουσβιτς ἔγραψε στήν «Καθηµερινή» κάποιος Ἰ.
Φριζῆς!), ὥς καί στά σχολεῖα. Καί τήν ἴδια στιγµή...
Τήν ἴδια στιγµή στό Ἰσραήλ ἕνας γνήσια ρατσιστικός νόµος
ἀπογυµνώνει τούς Παλαιστίνιους τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήµ ἀπό
τά περιουσιακά τους στοιχεῖα! Καθώς στόν νεοεκλεχθέντα Ἀµπάς
ἔχει ἐπιβληθεῖ ὡς µόνη ἀποστολή ὁ ἀφοπλισµός τῶν µαχητῶν τῆς
Παλαιστινιακῆς Ἀντίστασης, τό ληστρικό σιωνιστικό κράτος τοῦ Σαρόν
ἐφαρµόζει τόν Νόµο γιά τίς Περιουσίες τῶν Ἀπόντων. Πρόκειται γιά
νόµο τοῦ 1950, µέ τόν ὁποῖον κατασχέθηκαν τότε οἱ περιουσίες ἑνός
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Απ’ τα χρώματα
προτιμούσα το άσπρο
μέχρι που έμαθα
για τα λευκά κελλιά....
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Μ Ο Ν Ο Σ Τ Ο Ν «Α»
Ὁρκωµοσία Μπούς: Ὅλες οἱ λεπτοµέρειες!
Καθώς θέλουμε τούς ἀναγνῶστες μας
ἄριστα πληροφορημένους, κάνουμε ἕνα
βῆμα μπροστά ἀπό τήν κρατική μας
τηλεόραση πού μετέδωσε τήν ἐνθρόνιση
τοῦ πλανητάρχη σέ ζωντανή μετάδοση
(στά πλαίσια τῆς νέας, πολιτιστικῆς της
ἐκστρατείας, προφανῶς). Σᾶς μεταφέρουμε
λοιπόν τά παραλειπόμενα τῆς τελετῆς
σέ παγκόσμια ἀποκλειστικότητα!
- Πρίν τήν ὁρκωµοσία ὁ πρόεδρος Μπούς
περιφέρθηκε ἐπί µακρόν (πολύ µακρόν...)
στόν γύρω χῶρο, χαιρετώντας καί µιλώντας
στούς παρευρισκόµενους. Οἱ φῆµες πού
τόν ἤθελαν νά ἔχει χαθεῖ, ἐπειδή ρωτοῦσε
ἀγωνιωδῶς ποῦ βρισκόταν ἡ ἐξέδρα τῶν
ἐπισήµων, δέν ἦταν παρά ἀντιαµερικανι
κήπροπαγάνδα. Ἄλλωστε τοῦ ἀρέσει τοῦ
προέδρου ἡ ἐπαφή µέ τόν ἁπλό κόσµο.
Νά, γιά παράδειγµα εἶδε καί δυό καλά,
ξανθά γκοµενάκια, τά ὁποῖα µάλιστα τόν
κοιτοῦσαν µέ νόηµα. Τό µόνο κακό ὅτι πάνω
πού ἄρχισε νά σκαρώνει τή φαντασίωση,
αὐτά ἄρχισαν νά τοῦ φωνάζουν «µπαµπά,
ποῦ βρίσκεσαι ἐπιτέλους;;;». Ὄου, σίτ, γι’
αὐτό τοῦ φάνηκαν γνωστές λοιπόν!
- Στήν ἐξέδρα τῶν ἐπισήµων ἡ τελετή ἄργησε πολύ νά ξεκινήσει, γιατί ὁ πρόεδρος δέν
ἔβρισκε τό χαρτάκι µέ τόν λόγο του: Εἶχε
πάρει µαζί του κατά λάθος ἐκεῖνο γιά τό
µάρκετ. Ἡ ἰδέα νά ἐκφωνήσει τόν λόγο ὁ
Τσένι ἀπορρίφθηκε, τό ἴδιο καί ἡ ἰδέα τοῦ
προέδρου νά διαβάσει τό χαρτάκι πού εἶχε
καί πού ἄλλωστε τό καταλάβαινε καλύτερα
(νά, 10 κάσες µπῦρες, 1 Svelto γιά τά πιάτα,
ψωµάκι τόστ µόνο ψίχα...). Τελικά ὁ λόγος
βρέθηκε ὅταν κάποιος ἀντιλήφθηκε ὅτι
ἦταν στήν ἄλλη µεριά τῆς σελίδας µέ τά
ψώνια. Καί διαβάστηκε στό πλῆθος πού
παραληροῦσε ὅταν ὁ ἴδιος ἄνθρωπος πῆγε
καί γύρισε σωστά τό χαρτί στά χέρια τοῦ κ.
Μπούς.
- Ἀµέσως µετά ἔδωσε µία συνέντευξη Τύπου
ὅπου οἱ δηµοσιογράφοι προσπάθησαν νά

ἑκατοµµυρίου Παλαιστινίων προσφύγων τοῦ πολέµου τοῦ 1948: Οἱ
φυγάδες ὄχι µόνο ἀπαγορεύτηκε νά ἐπιστρέψουν ἀλλά καί στερήθηκαν
τοῦ δικαιώµατος τῆς ἰδιοκτησίας (γιατί τήν ἡµέρα ἵδρυσης τοῦ Ἰσραήλ
δέν βρίσκονταν σ’ αὐτό!), τά δέ ἀκίνητά τους µεταφέρθηκαν σέ µιά
Ἐπιστασία τῶν Περιουσιῶν τῶν Ἀπόντων, προκειµένου νά δοθοῦν σέ
ἑβραϊκές οἰκογένειες. Μέ τόν ἴδιο µαφιόζικο τρόπο ἐπιχειρεῖται σήµερα
ἡ ἁρπαγή τῶν περιουσιῶν τῶν κατοίκων τῆς Ἀνατολικῆς Ἱερουσαλήµ
πού καταλήφθηκε τό 1967. Λίγους µῆνες µετά τήν κατάληψή της, ἡ
πόλη µέ χιλιάδες στρέµµατα γῆς γύρω της προσαρτήθηκαν καί πολλές
περιουσίες καταλήφθηκαν ἀπό νέους ἰδιοκτῆτες, καθώς πολλοί ἀπό
τούς νόµιµους ἔφυγαν σέ ἄλλες περιοχές τῆς ∆υτικῆς Ὄχθης. Αὐτοί
λοιπόν οἱ τελευταῖοι πλήττονται ἀπό τήν ἐφαρµογή τοῦ νόµου ἄµεσα
- ἀλλά ὄχι µόνον αὐτοί: Ἐφόσον ἰσχύσει κάτι τέτοιο, θά ὑπάρχει ἕνας
ἀκόµη λόγος νά ἐκδιωχθοῦν ἀπό τήν Ἀνατολική Ἱερουσαλήµ οἱ Ἄραβες
κάτοικοί της, καθώς θά ἁρπαγοῦν (διά νόµου!) καί οἱ περιουσίες τους.
Ἤδη, ἄλλωστε, τά µέτρα κατά τῆς Παλαιστινιακῆς παρουσίας στήν
πόλη ξεπερνοῦν κάθε (φασιστική) φαντασία: Μέ νόµο τοῦ Νετανιάχου
ὅποιος ἀπουσιάζει 7 χρόνια (ἤδη κατέβηκε στά 3) ἀπό τήν Ἱερουσαλήµ
χάνει τό δικαίωµα νά ζεῖ σ’ αὐτήν (ἐννοεῖται ὅτι αὐτό δέν ἀφορᾶ τούς
Ἑβραίους κατοίκους)! Σηµειωτέον ὅτι ὁ ρατσισµός δέν χαρακτηρίζει
µόνο τήν διοίκηση: Στό Τµῆµα Πολιτικῆς Ἐπιστήµης τοῦ πανεπιστηµίου
τῆς Χάιφας π.χ., ὁ καθηγητής ∆αβίδ Μπουκάι, προέτρεπε ἀπό βήµατος,
µεταξύ ἄλλων ὡραίων, νά ...πυροβολοῦν τούς Ἄραβες στό κεφάλι!
∆υστυχῶς καί γιά τό νέο µέτρο ἐλάχιστες φωνές διαµαρτυρίας
ὑψώθηκαν, κυρίως ἀπό προσωπικότητες τῆς ἰσραηλινῆς Ἀριστερᾶς καί
τόν πρ. ὑπουργό Γιόσι Μπεϊλίν. Κατά τ’ ἄλλα ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή,
τόσο στό Ἰσραήλ ὅσο καί στήν Εὐρώπη (γιά τήν Ἀµερική δέν γίνεται
κἄν λόγος...). Θά εἶναι µᾶλλον ἡ συγκίνηση ἀπό τό «Ὁλοκαύτωµα»...

τόν στριµώξουν µέ ἐρωτήσεις - παγίδες.
Γνωρίζοντας ὁ πρόεδρος τήν τακτική τους
αὐτή, ἦταν προετοιµασµένος: Εἶχε µάθει ὅτι
ὁ πρόεδρος τῆς Ρωσίας λέγεται Ρασποῦτιν,
ὅτι ἡ Γαλλία ἔχει πυρηνικό ἀντιδραστήρα
πού λέγεται Ὀσιράκ, ὅτι µουσουλµάνοι
ὑπάρχουν καί Ἄραβες ἀλλά ὑπάρχουν καί
ἄνθρωποι (ἤ ἀνάποδα; Τέλος πάντων...)

Κεῖνοι ὅµως οἱ κερατᾶδες γιά νά τόν
µπερδέψουν τόν ρώτησαν ἄλλα, γιά νά µήν
ἀπαντήσει καί νά ἐκτεθεῖ: Ποῦ νά ξέρει
ρέ ὁ ἄνθρωπος ποιός εἶναι ὁ βασιλιάς τῶν
ζώων πού ἀρχίζει ἀπό λάµδα; Εὐτυχῶς
µετά τίς πρῶτες τρεῖς ἀπαντήσεις του
(λαγός, λαζάνι, λαµηκοπάρδαλη) ἐπενέβη
ὁ Τσένι καί ξεκαθάρισε πώς ἡ ἀµερικανική
κυβέρνηση εἶναι ὑπέρ τῆς δηµοκρατίας καί
δέν ἀναγνωρίζει καµµία βασιλεία...
- Καί εἶχε ἔρθει ἡ ὥρα τοῦ χοροῦ. Ἀνυπόµονος νά δείξει τό ἀνθρώπινο πρόσωπό του,
µόλις ἀναγνώρισε ἀπό τήν µπάντα τόν
ἀγαπηµένο του κάντρυ σκοπό, σηκώθηκε
κι ἄρχισε νά τραβάει τή σύζυγό του πρός
τήν πίστα. Ἐκείνη ὅµως διαφωνοῦσε καί
τοῦ ἀντέτεινε «µά, κάτσε χριστιανέ µου νά
κουρδίσουν τά ὄργανά τους οἱ ἄνθρωποι».
∆έν ἤθελε νά κάνει σκηνή µπροστά στόν
κόσµο καί ὑποχώρησε, µήν τόν περάσουν
καί γιά τίποτε φαλλοκράτη ἐξαιτίας µιᾶς
σκρόφας. Σηκώθηκε µόνο ὅταν ἔφτασαν
ὅλοι οἱ παριστάµενοι νά τόν ἱκετεύουν νά
τό κάνει: Ἦταν ἡ ὥρα τοῦ ἐθνικοῦ ὕµνου.
Καί νά πεῖς ὅτι χορεύεται αὐτό τό τραγούδι;
Σκατά! Ἔκατσε λοιπόν κι αὐτός ἀκίνητος
σάν τούς ἄλλους, στέλνοντας ἕνα µήνυµα
ἀπαξίωσης στόν ἀτάλαντο συνθέτη.
- Ἡ τελετή ἔληξε καί τά φῶτα χαµηλώσανε.
Οἱ εὐθῦνες ὅµως ἑνός ἡγέτη δέν τελειώνουν
ποτέ. Μπῆκε στό ἁµάξι τῆς Κοντολίζα νά
φύγουν γιά τόν Λευκό Οἶκο ὅπου τούς περίµενε ἄλλη µιά σύσκεψη γιά τήν τροµοκρατία. Ὅµως... Μιά στιγµή. Ἄν δέν τόν ἀπατᾶ ἡ
µνήµη του, ἡ Ράις εἶναι µαύρη. Καί µᾶλλον
καί γυναίκα. Νά ἔκανε ἐγχείρηση, σάν τόν
Μάικλ Τζάκσον, δέν τό πιστεύει. Νά ἄλλαξε
ὑπουργό δέν θυµᾶται. Τότε ποιό εἶναι αὐτό
τό ἄτοµο; Μήπως ὁ Μπιλάντεν; Ὁ Ἀλ Ζαρκάουι; ∆ιατήρησε τήν ψυχραιµία του, σάν
τόν Ἔρολ Φλύν στό «Santa Fe», καί ἀδιαφόρησε γιά τήν ὑγρασία στό παντελόνι του.
Τή στιγµή πού θά ρωτοῦσε τόν πρόλαβε ὁ
ἄλλος: «-Στό ἄλλο ἁµάξι, εἴπαµε, Τζώρτζ!
Ἐγώ γυρίζω στό ράντζο µας, στό Τέξας!»
Καί, κοτζάµ πρώην πρόεδρος τῶν ΗΠΑ,
ξέσπασε σέ ἀναφιλητά...
(Ἀνταπόκριση: Κ.Κ.)
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Βιβλιοπαρουσίαση

Βαγγέλης Χατζατουριάν:
Αρµενία. Πέτρα και Πολιτισµός.

Έκδοση µε τη χορηγία της Βουλής των Ελλήνων,
Αθήνα 2004
Η Αρµενία και
το αρµενικό
ζήτηµα, το
ζήτηµα της
γενοκτονίας,
αποτέλεσε
και αποτελεί
ένα θέµα
που πάντοτε
απασχολούσε
και συνεχίζει
να απασχολεί
τον ελληνικό
λαό, κυρίως
όµως τον
συγκινούσε και
τον συγκινεί.
Η εξολόθρευση
πλέον του
ενάµιση
εκατοµµυρίων Αρµενίων από τους Νεότουρκους και τους
κεµαλικούς, η γνωστοποίηση του εγκλήµατος, η ζωντανή
µαρτυρία του εγκλήµατος, τα ορφανά που έζησαν σε
διάφορες γειτονιές της Αθήνας και σε πόλεις της Θράκης, το
∆ιδυµότειχο και τη Νέα Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη,
την Κοµοτηνή και τη Ξάνθη, αποτέλεσαν µία πολύ ιδιαίτερη
στιγµή στον ελληνικό βίο. Για µας που η παιδική µας ηλικία
στη Θράκη είναι ταυτισµένη µε προσφυγικές µνήµες, µε βία
και στερήσεις, η αρµενική παρουσία ήταν µια ξεχωριστή
παράµετρος. Το υψηλής αισθητικής βιβλίο του Βαγγέλη
Χατζατουριάν, µε τον πολύ ωραίο τίτλο και την σηµαντική
από κάθε άποψη χορηγία της Βουλής των Ελλήνων, η
οποία το 1996 ήρθε να προστεθεί στα δεκάδες κοινοβούλια
και κράτη που έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των

Φάνης Μαλκίδης
Λέκτορας ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ:

ΕΠΑΝΑΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΥΠΑΡΚΤΟ ΠΑΣΟΚ
Οι εξελίξεις στο χώρο του υπαρκτού
ΠΑΣΟΚ δεν µπορούν να οδηγήσουν
στην ανάκτηση της αξιοπιστίας, της
ηθικής µορφωτικής υπεροχής και
ηγεµονίας γιατί αυτός ο χώρος και η
νέα του διοίκηση είναι απολογούµενη
σε όλα τα πεδία, τα εθνικά, τα
αναπτυξιακά, τα θεσµικά, της
δηµοκρατίας. Η πρόσφατη εµπειρία
διδάσκει ότι δεν υπήρξε η ελάχιστη
διαφορά ανάµεσα στην πρώην και νυν
διοίκησή του.
Αντί για νέα ώθηση, νέες εµπνεύσεις, νέες δυνάµεις, αντί για
διαδικασίες απελευθέρωσης έχουµε την επανάληψη αδιέξοδων
κύκλων αλλοτρίωσης, επαναπρότασης και ανακύκλωσης
καταναλωµένων παλιών δυνάµεων, προσώπων και αρχηγών.
Ωριµάζουν οι χρόνοι, οι άνθρωποι, οι πρωταγωνιστές για µια
ιστορικού τύπου διαφανή, δηµοκρατική αληθινά συµµετοχική
πρωτοβουλία αυθεντικών δυνάµεων που θα οδηγήσει σε ένα
µεγάλο δηµοκρατικό, ριζοσπαστικό, προοδευτικό κίνηµακόµµα ώστε κατ’ αρχήν η χώρα να βρει µια αυθεντική σχέση
µε την πολιτική. Να ανακτήσει τις έννοιες της αντιπολίτευσης
και της διακυβέρνησης, οι οποίες σήµερα ταλαιπωρούνται και
απουσιάζουν. Οι δυνάµεις για µια ιστορικής έµπνευσης και
βάθους πρωτοβουλία είναι πολλές και πλούσιες, είναι δίπλα
µας, είναι η πραγµατική και όχι η εικονική Ελλάδα.
Αθήνα 30-01-2005

ΤΑ ΤΟ Ξ Ι Κ Α
Συνέχεια ἀπό τή σελ. 8
Νά, ἕνα πρᾶµα δηλαδὴ σὰν τὸ δικὸ µας πρόσφατο
«συνέδριο» γιὰ τὸν «Τουρκικὸ Πολιτισµὸ τῆς ∆υτικῆς
Θράκης», ποὺ ἐπίσης ἀποτέλεσε µἐν ἀφ’ ἑνὸς τοµή στὴν
Ἱστορία τῶν Συνεδρίων (καθότι τυγχάνει πρωτοφανὲς τὸ πῶς
τόσο λίγοι ἄνθρωποι κατόρθωσαν σὲ τόσο µικρὸ χῶρο καὶ
σὲ τόσο λίγο χρόνο νὰ ποῦν τόσες πολλὲς µαλ…), ὑπῆρξε δὲ
ἀφ’ ἑτέρου ἐνδεικτικὸ καὶ µιᾶς ἄλλης τοµῆς, τῆς (λοβο)τοµῆς
στὴν ὁποία συστηµατικὰ ἀποπειρῶνται νὰ ὑποβάλουν τὶς
3 µουσουλµανικὲς µειονότητες τῆς περιοχῆς µας (κι ὅποιον
ἄλλον µπορέσουν) οἱ γνωστοὶ 20-30 θρασύτατοι ρουφιάνοι,
διαστρέφοντας τὰ πάντα µέσα στὴ διατεταγµένη ὑπηρεσία
τους. Ἐπρόκειτο πολὺ ἁπλὰ γιὰ ἄλλη µία ἔκφανση τῆς
γνωστῆς προσπάθειας νὰ παρουσιαστοῦν οἱ µουσουλµάνοι
τῆς Θράκης ὡς ἕνας ἑνιαῖος καὶ συµπαγὴς τουρκικὸς
πληθυσµός, ἀντὶ γι’ αὐτὸ ποὺ στὴν πραγµατικότητα εἶναι,
δηλαδὴ ἕνα ἑτερόκλητο σύνολο ἀπὸ Ποµάκους, τσιγγάνους
καὶ «τουρκογενεῖς» (ποὺ κι αὐτοὶ ἀσφαλῶς προέρχονται, ὡς
ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀπὸ ντόπιους ἑλληνικοὺς πληθυσµούς, ποὺ
ἐξισλαµίστηκαν - βιαίως ἢ ἑκουσίως - µετὰ τὸν 14ο αἰώνα).
Καὶ βεβαίως προνοητικοὶ ὄντες (οἱ ἐν λόγῳ ρουφιάνοι)
ἐκµεταλλεύονται τὰ πάντα καὶ προετοιµάζουν ὑποµονετικὰ
τὸ ἔδαφος µπροστὰ στὸ ἐνδεχόµενο νὰ ἔρθει κάποτε ἡ στιγµὴ
ποὺ θὰ µπορέσουν νὰ ἀναζητήσουν ΚΑΙ πολιτικὰ ὀφέλη, γιὰ
λογαριασµὸ ἐννοεῖται τῆς µητέρας (φασιστο)πατρίδας…
Πολὺ φυσιολογικὴ συνεπῶς ἡ συµπεριφορά τους καὶ
οὐδεµία ἔκπληξη µἂς προκάλεσαν καὶ αὐτὴ τὴ φορὰ (µέ τὸ
τουρκοσυνέδριο καὶ τὰ «ἐπιστηµονικά» του συµπεράσµατα)!
Εἶναι ἄλλωστε γνωστὸν τοῖς πάσι ὅτι τῶν ρουφιάνων τὰ
παιδιά, πρὶν πεινάσουν, µαγειρεύουν…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

õðÝãñáøáí óõìöùíßá ç ïðïßá
üôáí åíôá÷èïýí óôçí Áëâáíßá üëá
ðñïâëÝðåé âïÞèåéá áðü ôçí E.Å.
ôá åäÜöç ôçò. Ìüíï üôáí åíùèïýìå
êáé èá ãßíïõìå 8 åêáôïììýñéá
áîßáò 3,2 åêáôïììõñßùí åõñþ ãéá
Áëâáíïß, ìüíï ôüôå èá ìðïñÝóïõìå
ôá äéáóõíïñéáêÜ ðñïãñÜììáôá
óôá ïðïßá óõììåôÝ÷ïõí
íá åíôá÷èïýìå ðåñÞöáíïé óôçí Å.Å.”,
Áëâáíßá, ÅëëÜäá êáé Éôáëßá.
äÞëùóå ï Ìðåêßñé.
Ôá ðñïãñÜììáôá áðïóêïðïýí
ÊÁÔÁÐÏËÅÌÇÓÇ ÔÇÓ ÖÔÙ×ÅÉÁÓ
óôçí êáôáóêåõÞ íÝáò êáé óôçí
ÌåëÝôç ôïõ ÏÇÅ áðïöÜíèçêå üôé
áíáâÜèìéóç ôçò õðÜñ÷ïõóáò
ç Áëâáíßá ÷ñåéÜæåôáé óõíïëéêÜ 21,2
óõíïñéáêÞò õðïäïìÞò, óôçí åíßó÷õóç
äéò äïëÜñéá ãéá íá êáôáðïëåìÞóåé
ôçò áóöÜëåéáò êáé óôç óôÞñéîç ôùí
ôç öôþ÷åéá ôçí åðüìåíç äåêáåôßá,
ìéêñþí êáé ìåóáßùí åðé÷åéñÞóåùí.
áíÝöåñáí ôá áëâáíéêÜ ÌÌÅ. ¼ðùò
Ùóôüóï ðïëëÜ åõñùðáúêÜ éäñýìáôá
ðñïêýðôåé áðü ôç ìåëÝôç, ôï 25%
êáé èåóìïß õðïóôçñßæïõí üôé ôá
ðåñßðïõ ôïõ ðëçèõóìïý æåé óôï
Ôßñáíá äåí Ý÷ïõí êÜíåé áñêåôÜ
üñéï ôçò öôþ÷åéáò, ìå ôï 5% áõôþí
âÞìáôá ðñïò ôçí êáôåýèõíóç ôçò
íá âñßóêåôáé óå ðïëý Üó÷çìåò
õëïðïßçóçò ôùí áðáéôïýìåíùí
óõíèÞêåò. ÓôáôéóôéêÜ ôïõ ÏÇÅ, åí ôù
ìåôáîý, Ýäåéîáí üôé ìüíï ôï 65% ôçò
ðïëéôéêþí ìåôáññõèìßóåùí êáé ôçò
êáôáðïëÝìçóçò ôïõ ïñãáíùìÝíïõ
âïÞèåéáò ðïõ ðñïóöÝñèçêå ìÝóá
åãêëÞìáôïò. Ãéá ôçí Å.Å., ç õðïãñáöÞ
óôçí ðñïçãïýìåíç äåêáåôßá Ý÷åé
ôçò Óõìöùíßáò, üðùò åêôéìïýí
áîéïðïéçèåß.
ðïëéôéêïß áíáëõôÝò, åîáñôÜôáé êáé
ÅÕÁÃÏÑÁÓ ÓÁËÁÌÉÍÉÏÓ
áðü ôç äéåîáãùãÞ åëåýèåñùí êáé
äçìïêñáôéêþí âïõëåõôéêþí
åêëïãþí óôç ÷þñá, ôïí
åñ÷üìåíï Éïýëéï.
ÏÉ ÁËÂÁÍÉÊÏÉ ÐËÇÈÕÓÌÏÉ
Τι τσαχπίνικα στο σχολειό τα µαθητούδια µου:
ÔÙÍ ÂÁËÊÁÍÉÙÍ
στην αυλή παιχνιδιάρικα, διεκδικητικά, ευφυή
Ðñùôïâïõëßá ãéá ôç
στην αίθουσα πεισµατάρικα, φυγόπονα, αυθάδη
äéåîáãùãÞ äçìïøçößóìáôïò
(φυσιολογικό κι αυτό)
ãéá ôçí Ýíùóç üëùí ôùí
παίζουν
στη
ζωή
σαν τους γονείς τους στην πλατεία –
áëâáíéêþí åäáöþí óôá
–
αυτοί
κι αν γοητεύουν!
ÂáëêÜíéá, áíáêïßíùóå üôé
Ας τους έκανες µια µέρα πρωθυπουργούς – τι φάρσα εποχής!
èá áíáëÜâåé ï áñ÷çãüò
–
ôïõ áëâáíéêïý åèíéêéóôéêïý
και
θα
’βλεπες
τάξη
και πρόοδο˙
åîùêïéíïâïõëåõôéêïý
Τα δε πράγµατα; Με τ’ όνοµά τους:
êüììáôïò “ÅèíéêÞ Åíüôçôá”, É.
µπουτίκ κρεάτων, κατάστηµα κράτησης, auto-coiﬀures…
Ìðåêßñé.
Μόνο στις δικές τους υποθέσεις
Ï Ìðåêßñé áíáêïßíùóå üôé
ôï êüììá ôïõ èá áñ÷ßóåé
είναι λίγο γκρινιάρηδες κι ανευθυνοϋπεύθυνοι
ôç äéáäéêáóßá ãéá ôç
– τι γοητευτική απογοήτευση!
óõãêÝíôñùóç ôùí 50.000
Μου ’ρχεται απ’ τον καηµό να χορέψω
õðïãñáöþí ðïëéôþí, ðïõ
ένα ζεϊµπέκικο βαρύ, ασήκωτο, αντρίκειο:
áðáéôïýíôáé âÜóåé ôïõ
«Το κοριτσάκι σου», της ∆έσποινας Βανδή.
áëâáíéêïý ÓõíôÜãìáôïò
Μα ας µη το παίρνουµε τόσο κατάκαρδα
ãéá ôçí êáôÜèåóç ôïõ
αφού – ως γένος µαθητών – αξιωθήκαµε να ’µαστε
áéôÞìáôïò óôç ÂïõëÞ. “Ç
των ευρηµατικών και δραστήριων, ανώριµων κι εγωπαθών
Áëâáíßá äåí ðñüêåéôáé íá
παιδιών
åíôá÷èåß óôçí Åõñþðç ðñéí
µια τέλεια µεγαλογραφία!
ðñáãìáôïðïéçèåß ç Ýíùóç
ôïõ áëâáíéêïý Ýèíïõò. Ç
Γιάννης Στρούμπας
Ýíôáîç óôçí ÅÅ èá ãßíåé ìüíï

Ï ÅËËÇÍÉÓÌÏÓ
ÐÅÑÁÍ ÔÇÓ
ÊÁÊÁÂÉÁÓ
ÊÁÊÏÊÁÉÑÉÁ ÊÁÉ ÁÔÕ×ÇÌÁ ÔÏÕ
ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÏÕ ÊÅÁÄ
ÓïâáñÜ ðñïâëÞìáôá óôéò
óõãêïéíùíßåò, êõñßùò óôï âüñåéï êáé
íüôéï ôìÞìá ôçò ÷þñáò, ðñïêÜëåóå
ç óöïäñÞ êáêïêáéñßá ðïõ Ýðëçîå
üëç ó÷åäüí ôçí Áëâáíßá, ìå
êýñéá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôéò Ýíôïíåò
âñï÷ïðôþóåéò êáé ÷éïíïðôþóåéò.
Ôñï÷áßï áôý÷çìá åîáéôßáò ôçò
êáêïêáéñßáò åß÷å óôçí åèíéêü ïäü
ÁñãõñïêÜóôñïõ - Ôåðåëåíßïõ, ï
ðñüåäñïò ôïõ ÊÅÁÄ, êüììá ìå ôï
ïðïßï åêðñïóùðåßôáé ç åëëçíéêÞ
êïéíüôçôá êáé ç Ïìüíïéá, ÂáããÝëçò
Íôïýëåò, üôáí ôï áõôïêßíçôï óôï
ïðïßï åðÝâáéíå óõãêñïýóôçêå ìå
íôáëßêá. Óýìöùíá ìå áíáêïßíùóç áðü
ôï õðïõñãåßï Äçìüóéáò ÔÜîçò, ï ê.
Íôïýëåò ôñáõìáôßóôçêå åëáöñÜ, åíþ
óïâáñÜ ôñáõìáôßóôçêå ï ïäçãüò ôïõ.
ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÊÁÉ ÁËÂÁÍÉÁ
Ç Áëâáíßá åëðßæåé üôé åíôüò ôïõ
ôñÝ÷ïíôïò Ýôïõò èá õðïãñÜøåé
ôç Óõìöùíßá Óôáèåñïðïßçóçò êáé
Óýíäåóçò ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç
(Å.Å.) êáé ðùò èá åíôá÷èåß óôçí
åõñùðáúêÞ «ïéêïãÝíåéá» ôï 2014. Áõôü
ôüíéóå ï Áëâáíüò ðñùèõðïõñãüò,
Öáôüò ÍÜíï, óå óõíÝíôåõîç
ðïõ ðáñá÷þñçóå óôï ãáëëéêü
ðñáêôïñåßï åéäÞóåùí AFP.
«Ç ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç áíáðôýóóåôáé
êáé óÞìåñá öáßíåôáé ðéï èåôéêÞ óôçí
åßóïäï íÝùí ìåëþí (óôïõò êüëðïõò
ôçò). Ôï 2014, èá ãéïñôÜóïõìå ôçí 25ç
åðÝôåéï ôçò ðôþóçò ôïõ Ôåß÷ïõò ôïõ
Âåñïëßíïõ, ìéá ðïëý êáëÞ çìåñïìçíßá
ãéá ôç íÝá äéåýñõíóç (ôçò ¸íùóçò)»,
åßðå ï Áëâáíüò ðñùèõðïõñãüò.
Ôáõôü÷ñïíá ç õðïõñãüò
ÅíóùìÜôùóçò ôçò Áëâáíßáò óôçí
Å.Å., Å. ÌÝîé êáé ï åðéêåöáëÞò ôçò
Áíôéðñïóùðåßáò ôçò ÅõñùðáúêÞò
ÅðéôñïðÞò óôá Ôßñáíá, Ë. ÓÜëôóìáí,

Αρµενίων, αποτελεί σηµαντική συµβολή, καθοριστική
ίσως, για τη συνάντηση της Αρµενίας και της ιστορικής
της διαδροµής µε το ελληνικό κοινό. Και αυτό γιατί παρότι
υπάρχουν αρκετοί τίτλοι για το αρµενικό ζήτηµα και
ιδιαίτερα για τη γενοκτονία απουσίαζε ένα βιβλίο για τη
Αρµενία ανά τους αιώνες, συµπληρωµένο µε εικόνες.
Οι εξαιρετικές φωτογραφίες του Χατζατουριάν και τα
(ιστορικά) κείµενα του Μιχράν Κουρτογλάν δίνουν στον
αναγνώστη µία πλήρη εικόνα της Αρµενικής ιστορίας, του
πολιτισµού, ξεκινώντας από την αρχαία Αρµενία, φθάνοντας
µέχρι τους απελευθερωτικούς αγώνες, τη γενοκτονία, το
ζήτηµα του Ναγκόρνο Καραµπάχ- στην αρµενική γλώσσα
Αρτσάχ- τη δυναµική αρµενική διασπορά και τη σύγχρονη
Αρµενία.
Οι φωτογραφίες από την πρωτεύουσα της χώρας Ερεβάν,
καθώς και από σηµαντικές πόλεις, από τα µνηµεία, τις
εκκλησίες και τα µοναστήρια, τα εθνικά µνηµεία για τη
γενοκτονία, δίνουν µία ολοκληρωµένη εικόνα της αρµενικής
διαδροµής µέσα στο χρόνο, κρατώντας το ενδιαφέρον του
αναγνώστη.
Συµπερασµατικά, ο Χατζατουριάν κατάφερε να δώσει δύο
πράγµατα µε το βιβλίο του. Το πρώτο είναι ότι απέδειξε
πως οι πολιτικοί άνδρες µπορούν να παράγουν πολλά
για το λαό τους αρκεί να το επιθυµούν. Ο Χατζατουριάν
είναι αντιδήµαρχος Νέας Σµύρνης, του πρώτου δήµου
στην Ελλάδα που το 1979 παρά τις τουρκικές αντιδράσεις
έστησε το µνηµείο για τη γενοκτονία των Αρµενίων. Το
δεύτερο είναι πως ο συγγραφέας ώθησε µε τη συγκεκριµένη
εργασία του και την αγάπη για την πατρίδα του το
ελληνικό κοινοβούλιο να χορηγήσει την έκδοση. Είναι ένα
βήµα µπροστά, το οποίο µαζί µε την έκδοση του τόµου για
τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου του καθηγητή
Κωνσταντίνου Φωτιάδη, αποτελούν από µόνα τους ελπίδα
για αυτή τη χώρα και τους θεσµούς της στο πεδίο της
µνήµης και της ταυτότητας. Μένουν να γίνουν πολλά,
ωστόσο η αρχή έγινε µε το βιβλίο του Χατζατουριάν για
την Αρµενία, µίας σηµαντικής συµβολής για τη γνώση και
τη µνήµη.

ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ
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Νέοι ἐκδότες στή Λιµπερασιόν

Ὁ ἀνωτέρω κύριος εἶναι ὁ Εὐγένιος
Ρότσιλντ, νέος ἰδιοκτήτης τῆς
«ἀριστερῆς» Λιµπερασιόν. «Γάλλος»
µεγαλοµπεζαχτᾶς, ἀπό τό γνωστό
σκυλολόι τοῦ Μάγιερ Ἄµσελ Μπάουερ
(1743-1812) πού αἰῶνες τώρα ρουφάει
τό αἷµα τῆς Οἰκουµένης. Ἡ οἰκογένειά

του πού κινοῦσε τά παρασκηνιακά
νήµατα ἤδη ἀπό τόν 18ο αἰώνα
(ἦταν γνωστοί κι ὡς πάτρωνες
τοῦ Ντισραέλι), θησαύρισε µέ τά
χρυσωρυχεῖα καί ἀδαµαντορυχεῖα
τῆς Ἀφρικῆς, τά µεταλλεῖα τῆς
Ἰσπανίας, τό πετρέλαιο τῆς Ρωσίας,
τά ρουµπίνια τῆς Βιρµανίας, τίς
χρηµατιστηριακές κοµπίνες (π.χ.
τοῦ 1815 µέ τό Βατερλώ), τούς
σιδηρόδροµους τῆς Εὐρώπης καί φυσικά -τά τοκογλυφικά δάνεια. Ἄ,
µήν τό ξεχάσω, εἶναι καί γνωστοί
φιλότεχνοι! Στό ἑξῆς λοιπόν θά
διευθύνουν καί τήν «προοδευτική»,
τροµάρα της, Λιµπερασιόν, τῆς
ὁποίας, βεβαίως, ἡ ἐγνωσµένη
καθεστωτικότητα σέ συγκεκριµένα
θέµατα - π.χ. τοῦ «ἀντισηµιτισµοῦ» ἀναµένεται ν’ ἀγγίξει νέες κορυφές...

Ἀνα-γνώσεις
Οἱ Τοῦρκοι εἶναι στήν Ἀθήνα!
Στήν “Athens Voice” πού µοιράζεται δωρεάν στό µετρό (µᾶλλον γιά
ἅπλωµα στό πάτωµα ὅταν βάφεις τό σπίτι), µία ἑλληνοτουρκική ἀνάλυση
τοῦ κώλου, ἀπό τόν Γρηγόρη Βαλλιανάτο:
«...Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι κάποτε θά πρέπει νά συζητήσουµε σοβαρά γιά
τίς διαφορές µας µέ τήν Τουρκία. Ἡ σύνοδος κορυφῆς τῆς ΕΕ στίς 17 -12
θά µποροῦσε νά ἦταν µία καλή ἀφορµή. Στήν προοπτική αὐτή έπιθυµῶ νά
κατονοµάσω τίς σκληρές ἀλήθειες πού δέν θέλουµε νά συζητᾶµε:
Οἱ Ἕλληνες πολίτες τῆς Θράκης πού ἐπιθυµοῦν νά δηλώνουν τουρκικῆς
ἐθνότητας ἕχουν αὐτό τό δικαίωµα. Ἡ ἀνόητη κρίση τῶν Ἰµίων τοῦ 1996
ὀφείλεται στήν κοντόφθαλµη πολιτική Ἀρσένη νά δηµιουργήσει τεχνητή
κατοικήσιµη ὑποδοµή σέ ἔρηµες βραχονησίδες γιά νά παρουσιάσει βιοτική
δραστηριότητα καί νά ἐπεκτείνει τά ὅρια τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδας στό
Αἰγαῖο. Τό διεθνές δίκαιο σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν κατανοµή τῆς ὑφαλοκρηπίδας
σέ κλειστές θάλασσες (ὅπως τό Αἰγαῖο) δέν ἐφαρµόζεται στήν πράξη κατά
γράµµα, ἀλλά µέ διαπραγµατεύσεις, γιά νά εἶναι δίκαιη ἡ µοιρασιά.
Ὑπάρχουν γκρίζες βραχονησίδες. Εἶναι ὅσες δέν περιγράφονται στήν
ἰταλική παραχώρηση τοῦ 1947 πρός τήν Ἑλλάδα (πέραν τῶν 14 νησιῶν
καί τῶν παρακειµένων νησίδων τους, καί κυρίως ἐκείνων πού βρίσκονται
πλησιέστερα στίς τουρκικές ἀκτές). Ἡ ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στά
12 µίλια θά διόγκωνε τήν ἑλληνική κυριαρχία στό Αἰγαῖο ἀπό 35% σήµερα
στό 64% (ἐνῶ τῆς Τουρκίας ἀπό 8,8% σέ 10%), µέ ἕνα ἀπαράδεκτο θαλάσσιο
στρίµωγµα µιᾶς παράκτιας χώρας ὅπως ἡ Τουρκία.
Τέλος, οἱ καθηµερινές “παραβάσεις καί παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ ἐναερίου
χώρου” εἶναι συζήτηση πού προκαλεῖ χαµόγελα σέ κάθε ἄλλο συζητητή
πλήν τοῦ ἀπληροφόρητου Ἕλληνα. Στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τοῦ µέλλοντος
οἱ διαφορές αὐτές θά πρέπει νά θεωροῦνται ἀνέκδοτα.»
Γλῶσσα ἑλληνική
Στίς 20-1 ὁ Στάθης στήν «Ἐλευθεροτυπία» κατά τῶν ἰδεοληπτικῶν ἤ
βαλτῶν γλωσσοκτόνων:
«Στά ἐπί µακρόν δηµοσιευόµενα κείµενά του περί τήν ἑλληνική γλῶσσα ὁ
«φίλος µας» καταλήγει κι ἐπανέρχεται (θά ἔλεγα µέ ἐπιµονή, θά προσέθετα
δέ µέ ἀνιαρή ἐπιµονή) σέ τρία κυρίως συµπεράσµατα: α) τήν ἀσυνέχεια τῆς
ἑλληνικῆς. β) Τή (γλωσσική) νοµιµοποίηση τοῦ λάθους, ἄν ἡ ἐπανάληψή του
ἀναγκάσει τή γλῶσσα νά τό ἀποδεχθεῖ. Καί γ) τό νεόκοπον: νά διδάσκονται
τά ἀρχαῖα ἑλληνικά στά παιδιά ὡς ξένη γλῶσσα.
Γιά τό µέν πρῶτον, τό πρᾶγµα εἶναι τραγικόν παρ’ ὅτι γελοῖον. Σέ πεῖσµα
τῆς ὀγκώδους βιβλιογραφίας, ἑλληνικῆς καί ξένης, ὁρισµένοι ἀδαεῖς κι
ὁρισµένοι πονηροί ἐπιµένουν στήν ἀσυνέχεια τῆς ἑλληνικῆς. Τό αἴολον τῆς
προσπάθειάς τους καταδεικνύεται ἀπ’ τό ὅτι δέν ἀπαντοῦν ποτέ (κάνοντας
πώς δέν ἀκοῦνε) σέ ἕνα ἁπλό ἐρώτηµα: «ποιά µέρα, ποιά ἑβδοµάδα, ποιόν
µήνα, ποιό ἔτος ὁποιουδήποτε αἰώνα ἀπό µορφοποίησής της, ἔπαψε σέ ἕναν
τουλάχιστον γεωγραφικό χῶρο νά γράφεται καί νά ὁµιλεῖται ἡ ἑλληνική;».
Κίχ ἐπ’ αὐτοῦ.
Γιά τό δεύτερο (τήν «ἐγκόλπωση τοῦ λάθους ὡς σωστοῦ λόγω ἐπανάληψης»),
πράγµατι συµβαίνει· ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συνεπάγεται ἀντίστοιχη ὑπαγόρευση
γιὰ τὴ χρήση τῆς γλώσσας, ἄτσαλα κι ἐλαφρὰ τῆ καρδία. Ἄσε ποὺ ἡ γλῶσσα
ἐνίοτε ἐκδικεῖται ξερνώντας (καὶ καταδεικνύοντας πάλι ὡς λάθος) αὐτὸ
ποὺ εἴχαµε νοµίσει πὼς πιὰ εἶχε ἀποδεχθεῖ γιὰ σωστό. (...)
Τρίτον, τέλος καὶ φαρµακερό. «Νὰ διδάσκονται τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ στοὺς
Ἕλληνες ὅπως µία ξένη γλῶσσα». Δὲν θὰ µείνω στὰ τετριµµένα. Ὅσο καὶ
νὰ ἔχει ἀλλάξει στὸ διάβα τῶν αἰώνων ἡ ἑλληνικὴ (καὶ τὰ δυό της ποτάµια,
λόγιο καὶ κοινό) ἡ ἀλληλουχία τῶν λέξεων, τῶν νοηµάτων, τοῦ ἀέρα τους,
τῆς αὔρας, καὶ τῆς µνήµης τοὺς διατρέχει τὴ γλῶσσα σὰν κόκκινη κλωστή.
Ὄχι µόνον ἡ νέα ἑλληνικὴ ἔχει ζῶσα σχέση µέ τὴν ἀρχαία, ἀλλὰ καὶ ὅλες οἱ
σύγχρονες εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες ἔχουν µαζὶ της κρίσιµη σχέση καὶ κατὰ τὴν
ὁρολογία καὶ γιὰ τὴν ἀπόδοση τῶν πιὸ σηµαντικῶν ἐννοιῶν καὶ νοηµάτων.
Ἡ σηµαντικὴ διαφορὰ εἶναι ὅτι ἀπ’ ὅλους τούς δυτικούς, οἱ Ἕλληνες, µέσω
τῆς ἐτυµολογίας τῶν λέξεων, ἔχουν πρόσβαση ὄχι µόνον σὲ αὐτὸ ποὺ αὐτὲς
σηµαίνουν, ἀλλὰ καὶ στὴ σύνθεση αὐτῆς τῆς σηµασίας, τὴν καταγωγή της,
τὴ δυναµική της, τὴ µνήµή της.
Ἀπ’ αὐτό θέλουµε νά ἀποξενωθοῦµε; Αὐτήν τή δυνατότητα νά νεκρώσουµε;
Γιά τόν Ἄγγλο, τόν Ρῶσο, τόν Γερµανό, ἡ λέξη φιλοσοφία προσαρµοσµένη
στή γλῶσσα τους σηµαίνει ἀκριβῶς τήν ἔννοια τῆς λέξης, ἀλλά ὄχι καί τίς
ἔννοιες τῶν λέξεων πού τή συνέθεσαν, ὄχι τό ἔτυµον, ὄχι τό ταξείδι µέσα
στόν χρόνο, ὄχι τήν αὔρα, ὄχι τό (µυστικό γιά κείνους, προφανές γιά µᾶς),
τό πρόδηλον: φιλοσοφία, ἡ ἀγάπη γιά τή σοφία...»

Κόσοβο: Παγίωση θέσεων καί παραµονές ἐξελίξεων
Τοῦ Σάσα Πάποβιτς*
Τό ἔτος 2004 µπορεῖ νά περιγραφεῖ στήν
βαλκανική πολιτική ὡς ἡ χρονιά τῆς παγίωσης
τῶν θέσεων ὑπέρ τῶν Κοσοβάρων καί τῆς
ἀποδυνάµωσης τῶν ἀντιπάλων τους. Φυσικά ὁ ὅρος
«Κοσοβάρος» χρησιµοποιεῖται ἐδῶ µέ τόν τρόπο
πού χρησιµοποιεῖται ἀπό τόν κύριο παράγοντα στήν
πολιτική τῶν Βαλκανίων, τήν Οὐάσινγκτον καί τούς
δυτικοευρωπαίους ὑποτελεῖς της: Ὅρος γιά τό ἐθνικό,
πολιτικό καί θεσµικό ὑποκείµενο τῆς ἀλβανοκεντρικῆς
ἐπαρχίας καί ὅρος γιά τή σταδιακή µεταµόρφωση τῆς
Πρίστινας σέ ἀνεξάρτητο βαλκάνιο παράγοντα, µέ
τήν ἀποφασιστική στήριξη τῶν ΗΠΑ.
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΤΟ
Ἡ διαδικασία παγίωσης τῶν θέσεων τῆς
Πρίστινας καί τῆς Οὐάσινγκτον µπορεῖ νά διαπιστωθεῖ
ἤδη ἀπό τίς ἀρχές τοῦ ἔτους. Ἡ πτώση τοῦ ἀεροπλάνου
τοῦ Τραϊκόφσκι, προέδρου τῆς ΠΓ∆Μ, τόν Φεβρουάριο
τοῦ 2004 κάτω ἀπό περίεργες συνθῆκες ἔφερε πάλι
τά Βαλκάνια στό προσκήνιο. Ἡ ἀπόφαση τῶν Ἀρχῶν
νά µήν διατάξουν ἐπίσηµη ἔρευνα γιά τήν πτώση τοῦ
προεδρικοῦ ἀεροσκάφους (1) ἐνίσχυσε τίς ὑποψίες
γιά τήν ἐπίσηµη ἐκδοχή περί ἀτυχήµατος καί εὐθύνης
τῶν πιλότων. Πολιτικά πάντως ἦταν πολύ σηµαντική
ἡ συγκέντρωση ὅλης τῆς ἐξουσίας στά χέρια τοῦ
Μπράνκο Τσερβενκόφσκι. Σέ ἀντίθεση µέ τόν
δυτικόφιλο µά ἀδύναµο κι ἀναποφάσιστο Τραϊκόφσκι,
ὁ Τσερβενκόφσκι ἀποτελοῦσε µία πιό σταθερή λύση
- κι ἄν λάβουµε ὑπ’ ὄψιν ὅτι εἶχε ἤδη τόν πλήρη
ἔλεγχο στό κυβερνόν κόµµα, τότε ἔχουµε µιά πιό
ὁλοκληρωµένη εἰκόνα τῆς συγκέντρωσης ἐξουσίας
στά Σκόπια. Ἀπό τήν ἄλλη εἶναι σηµαντική ἡ ἐπιλογή
τοῦ χρόνου ἐκλογῆς τοῦ νέου προέδρου: Ἡ προεδρική
θητεία τοῦ Τραϊκόφσκι ἔληγε τό φθινόπωρο τοῦ 2004.
Στή διάρκεια τῆς χρονιᾶς δόθηκε πολιτική µάχη τῶν
ἀνθρώπων τῆς ΠΓ∆Μ κατά τῶν εἰσβολῶν ἀπό τή
∆ύση καί τῶν σχεδίων γιά νέα ἐδαφική διαίρεση πρός
ὄφελος τῶν Ἀλβανῶν.
Ἡ ἀσταθής κυβέρνηση Τραϊκόφσκι (πού
ἀνῆκε στήν ἀντιπολίτευση) δέν ἦταν ἐπαρκής ἐγγύηση
γιά τήν ἐφαρµογή τοῦ σχεδίου τῆς ∆ύσης. Μόνο ἡ
ὁλοκληρωτική συγκέντρωση τῆς ἐξουσίας στά χέρια
τοῦ Τσερβενκόφσκι, παράλληλα µέ τήν διάλυση
τῆς ἑνότητας τῆς ἀντιπολίτευσης, ἀποτέλεσε τήν
πραγµατική συνδροµή στήν ὑλοποίηση αὐτῶν τῶν
σχεδίων. Τά τελευταῖα ὁλοκληρώθηκαν θριαµβευτικά
µέ τήν ἀποτυχία τοῦ δηµοψηφίσµατος ἐνάντια στή
νέα ἐδαφική διαίρεση (7-11-04). Ἄν ὁ Τραϊκόφσκι
ζοῦσε ἀκόµα, ὁ Νοέµβριος θά ἦταν µήνας προεδρικῶν
ἐκλογῶν καί φυσικά µιά οὐδόλως εὐνοϊκή στιγµή γιά
τό δηµοψήφισµα. Τώρα δέν ὑπῆρξε κανένα τέτοιο
πρόβληµα: ὑποβάθµισαν ἐπιτυχῶς τό δηµοψήφισµα, τό
τελευταῖο δηλαδή ἐµπόδιο γιά τά δυτικά συµφέροντα
στήν ΠΓ∆Μ, µέσῳ τῆς ἑδραίωσης τῆς τοπικῆς

ἀλβανικῆς κοινότητας. Ἀκόµη, ἐπετεύχθη σταθερότητα
στό σηµαντικό γεωπολιτικό ὑπόβαθρο τοῦ Κοσόβου,
θεµελιώδης προϋπόθεση γιά ὁποιαδήποτε µελλοντικά
βήµατα στό ἴδιο τό Κόσοβο.
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ
Μερικές µόλις ἑβδοµάδες µετά τόν θάνατο
τοῦ προέδρου τῆς ΠΓ∆Μ, πογκρόµ κατά τῶν Σέρβων
ἐξαπολύθηκαν στό Κόσοβο. Πέρα ἀπό ἐπίδειξη
δυνάµεως, οἱ διωγµοί αὐτοί στόχευαν στήν προώθηση
τῆς Πρίστινας ὡς νοµίµου πολιτικοῦ παράγοντα
ἐνάντια στήν «ἀνικανότητα τῆς διεθνοῦς κοινότητας».
Λίγους µῆνες πρίν τό πογκρόµ, τόν Ὀκτώβριο τοῦ
2003, ἡ «Γκάρντιαν» εἶχε ἐνδιαφέρουσα ἀνάλυση
σχετικά µέ τή σοβούσα σύγκρουση Κοσοβάρων
καί διεθνοῦς κοινότητας. Κατά τήν «Γκάρντιαν» οἱ
«Κοσοβάροι» ἦταν ὀργισµένοι καί καλοῦσαν τήν
«ἀποικιακή» κατοχική δύναµη τοῦ ΟΗΕ νά φύγει. Ἡ
ἀναφορά ἀνέλυε τήν αὐξανόµενη ἐπιθετικότητα τῶν
Ἀλβανῶν τοῦ Κοσόβου ἐναντίον τῆς διοίκησης τοῦ
ΟΗΕ. Ἡ πρώτη σύγκρουση συνέβη λίγο ἀργότερα,
τόν Μάρτιο τοῦ 2004. Ἡ ∆ύση, καθοδηγούµενη ἀπό
τούς φονταµενταλιστές τοῦ φιλελευθερισµοῦ καί τῆς
«δηµοκρατίας», κατανόησε τό δρᾶµα τοῦ Κοσόβου
ὡς ἔνδειξη ἀνικανότητας τῆς διεθνοῦς κοινότητας.
Ὅµως δέν εἶναι ἡ ἀνικανότητα τοῦ ΝΑΤΟ ἤ τῶν
ἀµερικανικῶν κατοχικῶν δυνάµεων ἀλλά µονάχα τοῦ
πολιτικοῦ τµήµατος τῆς διοίκησης ὑπό τήν αἰγίδα
τοῦ ΟΗΕ. Πλήρης ἐπιβεβαίωση αὐτῆς τῆς στάσης
εἴχαµε στήν ἀναφορά τῆς Ὁµάδας ∆ιεθνῶν Κρίσεων,
ὅπου κύριος ὑπαίτιος γιά τήν κρίση χαρακτηριζότανε
ἡ διοίκηση τοῦ ΟΗΕ, ἐξαιτίας τῆς ἀνοχῆς της στίς
νησῖδες Σέρβων µέσα στήν ἐπαρχία. Καί οἱ νησῖδες
ἐκεῖνες χαρακτηρίστηκαν ὡς τό κύριο ἐµπόδιο γιά τή
σταθερότητα στό Κόσοβο.
Φυσικά ἡ ἀνυποληψία τῆς διεθνοῦς κοινότητας, ἤ ἀκριβέστερα τοῦ πολιτικοῦ της ρόλου, ἔχει
σηµασία µόνο γιά τήν διεκπεραίωση τῆς νοµιµότητας
τῶν θεσµῶν τοῦ «Κοσόβου». Οἱ ξένες κατοχικές
δυνάµεις πρέπει νά διατηρηθοῦν ὡς ἐγγύηση τῆς
«σταθερότητας», στήν πραγµατικότητα ὡς ἐγγύηση
τῆς µελλοντικῆς ἐξουσίας τῆς Πρίστινας. Ἔτσι, τό
ἀντισερβικό πογκρόµ ἦταν ἀπαραίτητος κρῖκος σέ
µιά ἁλυσίδα γεγονότων µέ σκοπό τήν προώθηση
τοῦ θέµατος «Κόσοβο» διεθνῶς καί ἡ δηµιουργία
πολιτικοῦ κλίµατος ὅπου ἡ ἔµπρακτη ἀποδοχή τῶν
ἀντιπροσώπων τῆς Πρίστινας θά καταστεῖ ὑποχρεωτική
γιά ὅλα τά πολιτικά ὑποκείµενα στήν περιοχή. Στά
πλαίσια τέτοιων ἐξελίξεων οἱ τελικές διαπραγµατεύσεις
Βελιγραδίου - Πρίστινας θά ὁλοκληρωθοῦν µόνο
µέ τήν ἐξεύρεση τῆς πιό ἀποδεκτῆς λύσης, δηλαδή
πρῶτα νά πειστοῦν οἱ ἄνθρωποι στήν ἴδια τήν Σερβία
καί µετά νά ρυθµιστοῦν τά δικαιώµατα τῆς σερβικῆς
µειονότητας στό Κόσοβο.
Συνέχεια στή σελίδα 6

Τό ἄθληµα «κουρµπάν µπαϊράµ»
στή γείτονα καί σύµµαχο

Τό τσουνάµι τσουνάµι
ἀλλά οἱ διακοπές διακοπές...

- Μά πῶς προλάβαινε ὁ παπποῦς τρεῖς
Ρωµηούς σέ µισή ὥρα;...

- Ἔκλασες µωρή ἤ εἶναι τά πτώµατα πού βρωµᾶνε;
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Νεοελληνικές Παρευξείνιες ἀδολεσχίες
∆ιαβάζοντας τήν ὁµιλία τοῦ ὑφυπουργοῦ
Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδη Στυλιανίδη στό
Ἰνστιτοῦτο ∆ηµοκρατίας «Κωνσταντῖνος
Καραµανλῆς» γιά τούς στόχους τῆς χώρας µας
πού ἀνέλαβε τήν προεδρία τοῦ Ὀργανισµοῦ
Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ),
δυσάρεστες σκέψεις µᾶς γεννήθηκαν. Ὄχι
πώς περιµέναµε καί πολύ διαφορετικά
πράγµατα ἀλλά, νά, πάντα ὁ ἄνθρωπος
θέλει νά ἐλπίζει σέ κάτι καλύτερο...
∆ιαβάσαµε λοιπόν γιά µία ἀκόµη φορά τά
χαρακτηριστικά καί τήν γεωστρατηγική
σηµασία τῆς ἐν λόγῳ περιοχῆς. ∆ιαβάσαµε
γιά µία ἀκόµη φορά τά πολιτικά προνόµια,
τήν ἱστορική παράδοση καί τήν ἐκφρασµένη
βούληση τῆς Ἑλλάδος γιά τήν περιοχή.
∆ιαβάσαµε γιά µία ἀκόµη φορά εὐχολόγια
καί καλές προθέσεις πού ὑποτίθεται ὅτι θά
καρπίσουν: Ὁµάδες ἐργασίας πού συγκροτοῦνται, διυπουργικές συναντήσεις πού προγραµµατίστηκαν, κτλ, κτλ. Αὐτό πού δέν
βλέπουµε εἶναι τά ἁπτά, ὑλικά ἀποτελέσµατα.
Πᾶνε χρόνια τώρα πού αὐτή ἡ ρητορική
ἔχει ἐξαντλήσει τή δυναµική της, ἤδη πρίν
τήν πτώση τοῦ τέως καθεστῶτος. ∆έν εἶναι
ἁπλῶς καιρός γιά ἔργα ἀλλά µᾶλλον γιά
ἀπολογισµό:
- Ποῦ βρίσκεται ἡ ὑπόθεση τῆς Παρευξείνιας
Τράπεζας πού ἱδρύθηκε στή Θεσσαλονίκη;
Ἀληθεύει ὅτι ὑπάρχει µόνο στά χαρτιά καί ἡ
δραστηριότητά της εἶναι περίπου µηδενική;
- Τί γίνεται τελικά µέ τόν πετρελαιαγωγό
Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολης; Θά ὑπάρξει
ἐπιτέλους µιά θετική ἐξέλιξη στό ζήτηµα ἤ
θά µᾶς προσπεράσουν οἱ ἀλβανοσκοπιανοί;
- Τήν περασµένη Παρασκευή συναντήθηκαν
στή Θεσσαλονίκη οἱ ὑπουργοί Μεταφορῶν
τοῦ ΟΣΕΠ. Ποιοί εἶναι οἱ συγκεκριµένοι
στόχοι τῆς Ἑλλάδος στόν τοµέα αὐτόν;
- Ποιά εἶναι σήµερα ἡ ἑλληνική παρουσία
στίς χῶρες τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης;
∆ιατηρήθηκαν κάποιοι δεσµοί τῶν Ἑλλήνων
πού ζήσανε τόσα χρόνια ἐκεῖ ἤ µηδενίστηκε
ἕνα τέτοιο µοναδικό ἀνθρώπινο κεφάλαιο;
- Μέ ποιούς συγκεκριµένους τρόπους
ἀξιοποιεῖται σήµερα τό κοινό πολιτισµικό
ὑπέδαφος τῆς κληρονοµιᾶς τοῦ Βυζαντίου;
Καί πῶς ἐξηγεῖται νά ὑπερέχουν συντριπτικά
οἱ Τοῦρκοι ὡς παρουσία πολιτική καί ἐπιχει-
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Στήν πρόσφατη ἐπίσκεψη τῶν εὐρωβουλευτῶν τοῦ ΠαΣοΚ στήν Πόλη,
ξεχωρίσαµε τίς δηλώσεις Μπεγλίτη γιά τό Πατριαρχεῖο: «Ἐπαναλάβαµε στὸν
Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη γιὰ ἄλλη µία φορά τὴν ὑποστήριξή µας στὸ ἔργο του
ποὺ ξεπερνάει τὰ ὅρια τοῦ Πατριαρχείου, ἀναδεικνύοντας τὸν Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη
σὲ µία µεγάλης, παγκόσµιας ἐµβέλειας προσωπικότητα, γιατί ἀσχολεῖται µὲ εὐρύτερα
κοινωνικὰ προβλὴµατα»! Μάλιστα, ὁ Πατριάρχης εἶναι µεγάλη προσωπικότητα γιατί
ἀσχολεῖται (!) µέ εὐρύτερα κοινωνικά προβλήµατα! Τό ἔχουµε ξαναγράψει: Ὅλοι οἱ
ἄσχετοι µέ τόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας σκίζονται ὑπέρ τοῦ Πατριάρχη γιά τούς δικούς
τους, πολιτικούς λόγους, ἀµερικάνικους καί µή. Μέ τήν οὐσία τῶν ἐκκλησιαστικῶν
πραγµάτων π ο τ έ καµµία σχέση!

ρηµατική σέ χῶρες ὅπως ἡ Γεωργία, ἡ
Οὐκρανία, ἡ Μολδαβία, ἡ Ρωσία;
∆υστυχῶς οἱ ἀπαντήσεις δέν κρύβουν ἐκπλήξεις. Τό γενικότερο χάλι τῆς πατρίδας µας
καθορίζει καί τίς σχέσεις της µέ τίς χῶρες τοῦ
ΟΣΕΠ. Τί παρουσία νά ἔχει ἕνα ἀνυπόληπτο
κρατίδιο, µηδενικῆς παραγωγικῆς δυνατότητας, πού µόνον οἱ ἱστορικοί του τίτλοι τοῦ
προσδίδουν µία αἴγλη (καί πού κάνει µάλιστα
ἐργώδεις προσπάθειες νά ἀποποιηθεῖ τούς
τίτλους αὐτούς); Προτάσεις κατά καιρούς
ὑποβάλλονται πολλές καί σωστές. Τό θέµα
εἶναι ποιός θά τίς ἀξιολογήσει δεόντως
καί ποιός θά τίς ὑλοποιήσει. Καί µεῖς ἀπό
τό µικρό µας αὐτό βῆµα προτείναµε καί
βραχυπρόθεσµα µέτρα καί µακροπρόθεσµα,
πού θά ἀπέφεραν ποικίλα ὀφέλη. Θυµίζουµε
τόσο τήν πρότασή µας στό ‘Υπουργεῖο Παιδείας (τήν εἶχε ἀποδεχθεῖ ὁ τότε ὑπουργός Π.
Εὐθυµίου) γιά διδασκαλία τῆς ρωσικῆς
γλώσσας ὡς δεύτερης ξένης γλώσσας στά
σχολεῖα - πρός διευκόλυνση τῶν νεοπροσφύγων - ὅσο καί τήν πρότασή µας γιά συντονισµένη ἀνάδειξη τοῦ βυζαντινοῦ προσώπου
τῆς Θράκης. Ὑπάρχουν κι ἄλλες, κι ἀπό
ἄλλους, µέ τήν ἴδια µηδενική κατάληξη.
Ἀγαπητέ Εὐριπίδη. ∆έν θά ὑπάρξει καλύτερη
εὐκαιρία ἀπό τήν σηµερινή συγκυρία γιά νά
παραχθεῖ κάποιο ἔργο στόν τοµέα αὐτόν.
Ἄν θέλεις πράγµατι ν’ ἀφήσεις ἔργο πίσω
σου, ὠφέλιµο καί γιά σένα καί γιά τόν τόπο
µας, προσπέρνα τά ἐπικοινωνιακά τερτίπια
τῶν προκατόχων σου καί µπές τό ταχύτερο
στήν οὐσία: Οἱ θεωρητικές προσεγγίσεις καί
οἱ δηµόσιες σχέσεις δέν στερεώνουν καµµιά
παρουσία καί κανένα ἐθνικό συµφέρον.
Κ.Κ.

Äçìïêñßôåéï: ÊÜðïéá (ἀêüìç) ἐñùôÞìáôá
Ἡ ðñüóöáôç ἐðßóêåøç ôῶí öïéôçôῶí ôïῦ
ÔìÞìáôïò Ðáñåõîåßíéùí ×ùñῶí óôïýò
íïìÜñ÷åò Ñïäüðçò êáß Ἕâñïõ, ðñïêåéìÝíïõ
íÜ ἐêèÝóïõí ôÜ ðñïâëÞìáôá ôïῦ
ÔìÞìáôïò (ðñïâëÞìáôá ðïý ὀîýíèçêáí ἔôé
ðåñéóóüôåñï), ìᾶò ἔäùóå ôÞí ἀöïñìÞ ãéÜ
êÜðïéá ἐðéðëÝïí ἐñùôÞìáôá ἀíáöïñéêÜ ìÝ
ôü Äçìïêñßôåéï ÐáíåðéóôÞìéï. ÄéáâÜæïõìå
ëïéðüí óôÞí ἔêäïóç ôïῦ Ä.Ð.È. ìὲ ôßôëï «Ἡ
ïἰêïíïìéêὴ êáôÜóôáóç ôïῦ Ä.Ð.È. óÞìåñá»
(ἐêäüóåéò ÓÜêêïõëá, ÊïìïôçíÞ, 2004), ὅôé ôὸ
Ôìῆìá Ãëùóóῶí, Öéëïëïãßáò êáὶ Ðïëéôéóìïῦ
Ðáñåõîåßíåéùí ×ùñῶí ëåéôïõñãåῖ ìὲ ἐôÞóéï
ðñïûðïëïãéóìὸ 7.000 Åὐñὼ (ὅóá êáὶ ôὸ
Ôìῆìá Äéåèíῶí Ïἰêïíïìéêῶí Ó÷Ýóåùí êáὶ
ἈíÜðôõîçò, ôὸ Ôìῆìá Ìïñéáêῆò Âéïëïãßáò
êáὶ Ãåíåôéêῆò, ôὸ Ôìῆìá Ἀãñïôéêῆò ἈíÜðôõîçò,
ôὸ Ôìῆìá Ἀñ÷éôåêôüíùí Ìç÷áíéêῶí, êáὶ ôὸ
Ôìῆìá Ìç÷áíéêῶí Ðáñáãùãῆò êáὶ Äéïßêçóçò).
Êáß ἀðïñïῦìå ðñáãìáôéêÜ ὅôáí ôü ãåëïῖï
áὐôü ðïóü óõíõðÜñ÷åé ìÝ êÜðïéá ἄëëá:
--Óôὴí êáôçãïñßá «ÐñïìÞèåéá êÜèå åἴäïõò
ἐðéóôçìïíéêῶí ὀñãÜíùí ìὲ ôὰ ἐîáñôÞìáôÜ
ôïõò, ὑëéêῶí, óêåõῶí, óõíôÞñçóç áὐôῶí êáὶ
êÜèå ἐñãáóßá ó÷åôéêὴ ìὲ ἐñãáóôÞñéá ôïῦ
ÔìÞìáôïò» ἐìöáíßæåôáé ôὸ Ôìῆìá Íïìéêῆò
ìὲ 70.000 Åὐñὼ êáὶ ôὸ Ôìῆìá Êïéíùíéêῆò
Äéïßêçóçò ìὲ 49.000 Åὐñþ, ôὴí ἴäéá ὥñá
ðïὺ ἄëëá ÔìÞìáôá, ìὲ ðéὸ ἐìöáíÞ ἀíÜãêç
óὲ ἐðéóôçìïíéêὰ ὄñãáíá êáὶ ἀíáëþóéìá
ἐñãáóôçñßùí, ἐìöáíßæïíôáé ìὲ 7.000 Åὐñὼ óὲ

Ó÷üëéá

áὐôὴ ôὴí êáôçãïñßá äáðáíῶí.
--Ðῶò äéêáéïëïãïῦíôáé 100.000 ãéὰ ὀñãÜíùóç óõíåäñßùí (ὅôáí ὑðÜñ÷ïõí ðïëëὰ
ðñïãñÜììáôá ðïὺ èὰ ìðïñïῦóáí íὰ ἐðéäïôÞóïõí óõíÝäñéá ὥóôå íὰ ìὴí ἐðéâáñõíèåῖ ὁ
ðñïõðïëïãéóìüò), 8.000 ðñïìÞèåéá óôïëῶí
öõëÜêùí, êáὶ 30.000 ðñïìÞèåéá óôïëῶí ëïéðïῦ ðñïóùðéêïῦ (ãéὰ ðïéὸ ðñïóùðéêὸ
ðñüêåéôáé, ðïéὸò ὁ ἀñéèìüò ôïõ êáὶ ðüóåò
óôïëὲò ἀãïñÜóôçêáí;), ὅôáí ïἱ äáðÜíåò
ãéὰ ἐðéóôçìïíéêὴ ἔñåõíá ἀðὸ ôὸí ôáêôéêὸ
ðñïûðïëïãéóìὸ åἶíáé ìçäÝí óὲ ὅëá ôὰ
ôìÞìáôá;
Êáß ìßá ἀêüìç ἐñþôçóç ðñὸò ôὸí Ἀíôéðñýôáíç Ïἰêïíïìéêῶí ôïῦ Ä.Ð.È. Êáèçãçôὴ
ê. Êáñáìðßíç êáὶ ôὸí Ðñýôáíç ôïῦ Ἱäñýìáôïò
ê. Ó÷éíᾶ: Ἀëçèåýåé ὅôé ἡ Åὐñùðáúêὴ Ἕíùóç
ἔ÷åé óôåßëåé ἐðáíåéëçììÝíá ðñïåéäïðïéÞóåéò
ðñὸò ôὸ Ä.Ð.È., ãéÜ ðáñÜíïìç ðáñáêñÜôçóç
÷ñçìÜôùí ἐñåõíçôéêïῦ ðñïãñÜììáôïò ðïὺ
÷ñçìáôïäïôåῖ (ἡ Åὐñùðáúêὴ Ἕíùóç), êáὶ ὅôé ἡ
Åὐñùðáúêὴ Ἕíùóç èåùñåῖ ὅôé ôὸ Äçìïêñßôåéï
êáôáðÜôçóå ôïὺò ὅñïõò ôῆò Óýìâáóçò
(ìåôáîὺ Ä.Ð.È. êáὶ Åὐñùðáúêῆò Ἕíùóçò) óôὸ
óõãêåêñéìÝíï ðñüãñáììá; Ἀëçèåýåé ἐðßóçò
ὅôé ἀðὸ áὐôὸ åἶíáé ðéèáíὸí íὰ ἐðçñåáóôåῖ
êáὶ ἡ ÷ñçìáôïäüôçóç ἄëëùí ðñïãñáììÜôùí
ἀðὸ ôὴí Åὐñùðáúêὴ Ἕíùóç;
Ἄí ðÜíôùò ὑðÜñîïõí ἀðáíôÞóåéò, íïìßæïõìå
ὅôé åἶíáé ðñïôéìüôåñï íÜ åἶíáé ãñáðôÝò áὐôÞ
ôÞ öïñÜ...

Ρωτᾶµε γιά µία ἀκόµη φορά τόν γ.γ. τῆς Περιφέρειας κ. Μ. Ἀγγελόπουλο
γιά τό θέµα τῶν «ἐπενδύσεων»: Πόσοι, ποιοί, πόσα πῆραν µέ τόν τελευταῖο
ἀναπτυξιακό νόµο; Πότε θά γίνει ἕνας ἀπολογισµός γιά τό ποῦ δόθηκαν τά
λεφτά ΜΑΣ; Τί γίνεται µέ τίς ἐπενδύσεις πού ἀνακλήθηκαν ἤ γιά κεῖνες πού ἐνῷ
πρέπει νά εἶχαν ἀνακληθεῖ ἀπό χρόνια, συνεχίζουν νά παριστάνουν ὅτι λειτουργοῦν;
Καί δέν µιλᾶµε µόνο γιά τά εἰσαγόµενα λαµόγια ἀλλά καί γιά τά ἰθαγενῆ, αὐτά πού
ξέρει ὅλη ἡ κοινωνία ὅτι ἐπί δύο καί τρεῖς δεκαετίες παρασιτοῦν σέ βάρος της. Πῶς
γίνεται νά παριστάνει ἡ ἁρµόδια ὑπηρεσία ὅτι δέν ξέρει; Μήπως θέλει νά τῆς πᾶµε
ἐµεῖς τίς ἀποδείξεις τῶν παρανοµιῶν; Κι αὐτό γίνεται!
«Περήφανοι» πρέπει νἄµαστε γιά τά ΚΕΠ τῆς Κοµοτηνῆς, κατά τόν κ.
Ἀνδρεουλάκο, ἀφοῦ κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του βρῆκε σέ ὅλα
πτυχιούχους ΑΕΙ ἤ ΤΕΙ. Θέλω λοιπόν νά προσθέσω τήν ταπεινή µου γνώµη:
Κατ’ ἀρχήν χέστηκα ἄν ὁ ὑπάλληλος ἔχει πτυχίο συντηρητοῦ ἀρχαιοτήτων ἤ
ζωϊκῆς παραγωγῆς, ἀρκεῖ νά δουλεύει σωστά. Δεύτερον, ἐγώ τοὐλάχιστον γνωρίζω
προϊστάµενο σέ ΚΕΠ τῆς πόλης ἀπόφοιτο ἑξαταξίου γυµνασίου τό πολύ. Καί λοιπόν;
Ἀσχέτως τοῦ πῶς προωθεῖται στήν Ἑλλάδα ἕνας δηµόσιος ὑπάλληλος (ἄν ἔχεις, π.χ.,
στενές σχέσεις µέ κάποιον διευθυντή δέν εἶναι µειονέκτηµα...), τό πτυχίο θά τοῦ
παράσχει τήν ἐπάρκεια γιά τήν διεκπεραίωση τῆς χαρτούρας; Καί τρίτον, οἱ µισοί
νέοι στήν Ἑλλάδα σήµερα ἔχουν ἕνα πτυχίο. Εἶναι κατόρθωµα νά βάλεις τέτοιους
στήν πιό µοντέρνα σου ὑπηρεσία; Θά εἶχε περισσότερο ἐνδιαφέρον νά µᾶς ἔλεγε ὁ
ὑφυπουργός πόσοι συµβασιοῦχοι προσλήφθηκαν στή Ροδόπη ἐντός τοῦ γαλάζιου
δεκάµηνου. Ὄχι τίποτ’ ἄλλο ἀλλά γιατί χάσαµε τόν λογαριασµό...
Στά πλαίσια τῆς ἐκστρατείας «Κάθε µέρα Πολίτης», τό ΠαΣοΚ ὀργανώνει
ἀνά τήν Ἑλλάδα ἐκδηλώσεις, µεταξύ τῶν ὁποίων, λέει ὁ «Ἐπενδυτής»
(29-1), κι αὐτή τῆς Τρίπολης µέ θέµα ...«Γάµος ὁµοφυλοφίλων»!!! Τί νά
πεῖς; Καθείς καί οἱ προβληµατισµοί του. Ἐπειδή δέ, κατά τά φαινόµενα, τό νέο
(γιωργακικό) ΠαΣοΚ τούς ἀντλεῖ ἀπό τά περιοδικά τοῦ Κωστόπουλου, δέν εἶναι
δύσκολο νά µαντέψεις τά θέµατα τοῦ ἐπικείµενου συνεδρίου του: Υἱοθεσία παιδιῶν
ἀπό ὁµοφυλόφιλες παρέες στόν ἀναπτυσσόµενο Νότο - Τό φένγκ σούι τῆς παραθαλάσσιας ἐργατικῆς κατοικίας - Γιά µιά Χάρτα τῶν Δικαιωµάτων τοῦ Παιδεραστῆ - Ἕνας
ἄλλος ἔρωτας εἶναι ἐφικτός (µανιφέστο τοῦ Παγκόσµιου Κτηνοβατικοῦ Κινήµατος)
- Τό shopping therapy ὡς καταλύτης τῆς ἀνθρώπινης (ἐπ)ένδυσης - Ὁ Τζιόρτζιο Ἀρµάνι
καί ὁ νεοαρµανικός ἀναθεωρητισµός, κτλ...

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 2-2-2005
Ἀνάγκες ἐπείγουσες ὑπάρχουν κι ἐγγύτερα τῆς Σρί Λάνκα

Τό τσουνάµι τῆς φτώχειας δίπλα µας

Μπορεῖ νά θεωρεῖται ἡ παράγκα τῆς ἀνωτέρω φωτογραφίας
«σπίτι»; Στό ὁποῖο µάλιστα µεγαλώνουν 6 παιδιά µέ τούς
(ἄνεργους) γονεῖς τους; Ἤ µήπως θεωροῦµε πώς γιά τά
παιδιά τῶν τσιγγάνων - τοῦ Κώστα στήν προκειµένη
περίπτωση - τό κρῦο, ἡ φτώχεια καί ἡ ἐξαθλίωση δέν εἶναι
καί τόσο µεγάλο πρόβληµα;
Ἐντάξει, ὑπάρχει τό πρόγραµµα µεταστέγασης τῶν Ρωµά
ἀπό τίς παρυφές τῆς Κοµοτηνῆς στήν περιοχή πού δεσµεύθηκε κοντά στόν ἀνατολικό περιφερειακό δρόµο τῆς πόλης.
Τό ζήτηµα εἶναι: τί γίνεται µέχρι τότε; Γιά πόσους µῆνες καί
χρόνια ἀκόµα θά ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι στερούµενοι τά
ἀπολύτως στοιχειώδη;
Στήν συγκεκριµένη περίπτωση µία οἰκογένεια ζεῖ ἔχοντας
στήσει στόν χῶρο πού εὐγενικά τῆς παραχώρησε ὁ γείτονας
κ. Γ. Ἀλεξίου ἕνα συνοθύλευµα ἀπό λαµαρίνες, χαρτόνια,
ξῦλα, κτλ καί ὀνειρεύεται ἕνα ...κοντέινερ! Ἤ ἔστω κάποια
ὑλικά οἰκοδοµῶν µέ τά ὁποῖα θά µποροῦσε µόνη της
νά στήσει ἕνα ἀνθρωπινότερο σπίτι. Νοµίζουµε ὅτι γιά
κάποιους φίλους ἐργολάβους ἤ ἐµπόρους ὑλικῶν οἰκοδοµῶν
δέν θά ἦταν καί τόσο µεγάλη θυσία µία χειρονοµία
συµπαράστασης...
Στήν περίπτωση πού κινηθεῖ τό ἐνδιαφέρον οἱουδήποτε
µπορεῖ νά ἐπικοινωνήσει εἴτε µέσῳ τῆς ἐφηµερίδας µας εἴτε
µέσῳ τοῦ συλλόγου «Ρόµ» τῶν Ἀθιγγάνων Νοµοῦ Ροδόπης
(τηλ. 6944870347, κ. Μουφίτ Ἀχµέτ). Καλή καί ἡ βοήθεια
πού συλλέχθηκε κι ἐξακολουθεῖ νά συγκεντρώνεται γιά
τήν νοτιοανατολική Ἀσία ἀλλά, ὡς γνωστόν, δέν ζοῦµε στό
Μονακό: Πολύς κόσµος ἔχει ἀνάγκες µεγάλες δίπλα µας καί
δέν εἶναι καλό νά καταδικάζεται ἀπό τήν ἀδιαφορία τῶν
ΜΜΕ µά καί τήν δική µας...
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ÅëëçíÝæïé êáé Ôïýñêïé
Åßíáé áîéïóçìåßùôï üôé ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá ïé
ìåéïíïôéêïß áêïëïõèþíôáò ôç ãñáììÞ ôçò ¢ãêõñáò,
ôåíôþíïõí ôï ó÷ïéíß. Ïé ðñïêëÞóåéò äéáäÝ÷ïíôáé ç
ìßá ôçí Üëëç. Êáëëéåñãïýí ìåôáîý ôïõò Ýíáí éäéüôõðï
áíèåëëçíéóìü, êáëõììÝíï ðßóù áðü äÞèåí äéåêäßêçóç
äéêáéùìÜôùí êáé ðïëéôéóôéêÞò ôáõôüôçôáò, åíþ óôçí
ðñáãìáôéêüôçôá êéíçôÞñéïò äýíáìç üëùí áõôþí ôùí
êéíÞóåùí åßíáé ç ßäéá ç ¢ãêõñá êáé ç óêëçñÞ óôÜóç
ðïõ êñáôÜ áðÝíáíôé óå ìéá áðßóôåõôç åëëçíéêÞ
õðï÷ùñçôéêüôçôá. ¸íá ìéêñü ôóïýñìï åëëçíüöùíùí ðïõ ìÜëéóôá åðáßñåôáé ãéá ôç óôÜóç ôïõ/ðïëßôåò ôïõ
êüóìïõ êáé ôçò ãëõêåéÜò ôïõò …ôóÝðçò - óõíåðéêïõñïýí
óôïí áíèåëëçíéóìü. Åõôõ÷þò áñéèìçôéêÜ, äåí îåðåñíïýí
ôïõò âïõëãáñïãñáììÝíïõò ôçò Êáôï÷Þò…
Åßíáé óðïõäáßï íá ðáñáôçñïýóå êáíåßò ôï ìßóïò êáé
ôá åéñùíéêÜ ó÷üëéá ôùí ðáñéóôáìÝíùí óôåëå÷þí ôçò
ìåéïíüôçôáò óå ðñüóöáôï óõíÝäñéï óôçí ÊïìïôçíÞ.
Åíþ áðü âÞìáôïò ïé êïñþíåò ãéá ôçí åéñçíéêÞ

Στά χνάρια τῆς
«Τουρκικῆς Ἕνωσης
Ξάνθης» οἱ «Τουρκάλες
τῆς Ροδόπης»
Καθώς ἀναµένεται ἡ δηµοσίευση
τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἀρείου
Πάγου γιά τήν πολύκροτη
ὑπόθεση τῆς «Τουρκικῆς Ἕνωσης
Ξάνθης» (ὑπόθεση πού ἐκκρεµεῖ
ἀπό εἰκοσαετίας), µία ἀκόµη
συναφής ὑπόθεση ἔφτασε στό
ἀνώτατο δικαστήριο τῆς χώρας,
ἡ προσφυγή τοῦ «πολιτιστικοῦ
συλλόγου Τούρκων γυναικῶν
νοµοῦ Ροδόπης».
Πρόκειται γιά σωµατεῖο πού

«Ἀíôéäçìïêñáôéêüò» ὁ
ἀíôéêåìáëéóìüò,
ó÷åäüí ...Ἀë ÊÜéíôá!
ÌÜèáíå ðþò ðçäéüìáóôå, ðëáêþóáí êé ïἱ ἰïß! ÔåëéêÜ áὐôÜ
ôÜ ðáëçêÜñéá ôῆò ðñïïäåõôéêῆò äçìïóéïãñáößáò êÜíïõí
ðïëëÞ äïõëåéÜ: äÝí ἀñêïῦíôáé
ìïíÜ÷á óôÞí ðñïþèçóç
ôïῦ óëáâïìáêåäïíéêïῦ
ôïõò óõìðëÝãìáôïò ἀëëÜ
ὅðïôå ðñïëáâáßíïõí âÜæïõí
ἕíá ÷åñÜêé êé ὅðïõ ἀëëïῦ
ôïýò êáëåῖ ôü êáèῆêïí.
ÐáñÜäåéãìá ἡ ἀðüöáóç
ôïῦ Ἀñåßïõ ÐÜãïõ êáôÜ ôῆò
ëåéôïõñãßáò ôῆò «Ôïõñêéêῆò
Ἕíùóçò ÎÜíèçò», ðïý ôÞí
ἔêñéíáí ἀíôéäçìïêñáôéêÞ,
ðáñÜëïãç êáß ðñïÜããåëï
âÝâáéçò êáôáäßêçò ìáò óôÜ
åὐñùðáúêÜ äéêáóôÞñéá.
Φτού, κακά!...
ÌÝ ôÞ ãíùóôÞ ìÝèïäï ôῆò
ðñïâïëῆò ὅóùí óôïé÷åßùí âïëåýïõí ôÞí ἀíÜëõóÞ ôïõò êáß
ἀðüêñõøçò ôῶí ὑðïëïßðùí, êáß ìÝ ôü ðÜãéï, ὑðïöῶóêïí
ìῖóïò ôïõò êáôÜ ðáíôüò ἑëëçíéêïῦ, ðáñáêÜìðôïõí ôüí
äéáêçñõãìÝíï êåìáëéêü ÷áñáêôÞñá ôïῦ ὑðü äéÜëõóéí
óùìáôåßïõ êé ἀíáöÝñïíôáé ìïíÜ÷á óôÜ ðåñß èñçóêåõôéêïῦ ἤ
ἐèíéêïῦ ÷áñáêôÞñá ôῆò ìåéïíüôçôáò.
Êáß ìÝóá óôÞí ðáñáöïñÜ ôïõò êáôÜ ὁðïéïõäÞðïôå ὑðåñáóðßóôçêå ôüí ôüðï ìáò, õἱïèåôïῦí ὥò êáß ôßò ãåëïéùäÝóôåñåò ἀìåñéêáíéÝò (áὐôïß, ïἱ ...ἀñéóôåñïß) êáß öôÜíïõí íÜ
êáôçãïñïῦí ôüí ÃéÜííç Êáøῆ, ðñþçí ὑö. Ἐîùôåñéêῶí, ðïý
åἶ÷å ðñïôåßíåé ôü 1984 -ἄóôï÷á, ὀìïëïãïõìÝíùò - ôÞí
åἰóáãùãÞ ÓáïõäáñÜâùí ãéÜ ôÞí èñçóêåõôéêÞ ἐêðáßäåõóç
ôῶí ÐïìÜêùí: «èÜ ðñÝðåé ìᾶëëïí íÜ åἴìáóôå åὐôõ÷åῖò ðïý
ἡ íåùôåñéêÞ ἐèíéêÞ ôáõôüôçôá ôῶí ìïõóïõëìÜíùí óõìðïëéôῶí
ìáò ἀðÝôñåøå ôåëéêÜ ôÞí ἐìöýôåõóç ἑíüò ðñþéìïõ ðõñÞíá
ôῆò Ἀë ÊÜéíôá óôÞí ἑëëçíéêÞ ἐðéêñÜôåéá...»!
ÌÜëéóôá ἀãáðçôïß ἀíáãíῶóôåò, íÜ åὐ÷áñéóôïῦìå ôüí Èåü
ðïý ἐêôïõñêßóôçêáí ïἱ Ðïìᾶêïé êáß äÝí ἔ÷ïõìå ôüí ...Ἀë
ÆáñêÜïõé óôÜ ìÝñç ìáò!!!

óõìâßùóç Ýðáéñíáí êáé Ýäéíáí, êÜôù áðü ôï âÞìá,
óôá «ðçãáäÜêéá», Ýíéùèå êáíåßò ôïí áðïêñïõóôéêü
öõëåôéóìü ôïõò. Èá åß÷å åíäéáöÝñïí ãéá êÜðïéïí
êïéíùíéêü áíèñùðïëüãï íá ìåëåôÞóåé ôéò åãêåöáëéêÝò
áíáðáñáóôÜóåéò ôïõò ãéá ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Ôïõñêßá.
ÐÜíôùò ôï üôé ç ¢ãêõñá óôï ìõáëü ôïõò åßíáé ôï åèíéêü
êÝíôñï, åíþ ç ÁèÞíá ôï …å÷èñéêü, äåí ôï êñýâïõí.
Äåí ãíùñßæïõìå ðïéïò åßíáé ï ðéï áðïôåëåóìáôéêüò
ôñüðïò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ ôïõñêéêïý ñáôóéóìïý.
Áõôü ðïõ åìÜò ìáò ôïîéíþíåé êáé õðïâáèìßæåé ôçí
ðïéüôçôá ôçò æùÞò ìáò äåí åßíáé ï áðëüò ëáüò ìå ôïí
ïðïßï Üëëùóôå ïé êáèçìåñéíÝò ìáò ó÷Ýóåéò åßíáé ðïëý
êáëÝò, áëëÜ ôï ôóïýñìï ôùí öáíáôéêþí –ðëçñùìÝíùí
Þ åèåëïíôþí- ðïõ ìáò äïõëåýåé üëïõò ïìáäéêÜ. Íéþèïõí
Ôïýñêïé, óé÷áßíïíôáé ôçí ÅëëÜäá, áëëÜ ôáõôü÷ñïíá
áîßæïõí ôï èáõìáóìü ìáò äéüôé áãþíåò ôüóùí ÷ñüíùí
ôïõò Ý÷ïõí ÷áñßóåé åìðåéñßá êáé áéóèçôÞñéá ìå ôá ïðïßá
ìðïñïýí íá åëßóóïíôáé, íá áîéïðïéïýí õðïêñéôéêÜ
ìïíôÝñíåò éäåïëïãßåò êáé ðñïðÜíôùí íá êïñïúäåýïõí
äÝêá öïñÝò óôï ëåðôü ôïõò ÅëëçíÝæïõò. (Ð.Ê.)

προέκυψε τό 2001 καί τό ὁποῖο
ἀρνήθηκε νά τό ἀναγνωρίσει
τό Πρωτοδικεῖο κι ἀργότερα
τό Ἐφετεῖο Θράκης. Ἤδη ὁ
ἀρεοπαγίτης Δ. Κυριτσάκης
πρότεινε τήν ἀπόρριψη
τῆς αἴτησης ἀναίρεσης τοῦ
ἐκπροσώπου τοῦ σωµατείου,
µᾶλλον στό πνεῦµα τῆς
ὁµοειδοῦς περίπτωσης τῆς ΤΕΞ.
Πρέπει πάντως νά ποῦµε ὅτι
ἄν τό σκεπτικό τῆς ἀποφάσεως
εἶναι µόνον αὐτό πού
δηµοσιεύθηκε καί περιορίζεται
στήν προκαλούµενη σύγχυση
µεταξύ τουρκικῆς καταγωγῆς
καί ὑπηκοότητας - συνείδησης,
ἀφήνοντας κατά µέρος τήν
προφανή ἀντιδηµοκρατικότητα

τοῦ κεµαλισµοῦ καί τήν σύνδεση
τῆς λειτουργίας τοῦ σωµατείου
µέ τήν τουρκική ἐπιθετικότητα,
πολύ φοβούµαστε πώς δέν θά
εἶναι εὔκολη ἡ ὑπεράσπιση
τῆς ἀπόφασης στό διεθνές
Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων
Δικαιωµάτων. Ἤδη ἀπό τήν
Ἀγγλία οἱ Τσετίν Μάντατζι
καί Ὀρχάν Χατζηιµπράµ
δήλωσαν (Χουριέτ, 26-1) πώς θά
προσφύγουν ὡς Τ.Ε.Ξ. στό ἐν
λόγῳ δικαστήριο ἀµέσως µόλις
βγεῖ ἡ ἐπίσηµη ἀπόφαση τοῦ
Ἀρείου Πάγου. Ἐλπίζουµε ἡ
τραγική κατάληξη τῆς ὑπόθεσης
µέ τόν ψευτοµουφτῆ Ἀγκά νά
µᾶς ἔγινε µάθηµα...

«Ἀφρίκα»: Τουρκόφωνη µά ...ἑλληνίζουσα
Ἔχουμε πολλές φορές ἀναφερθεῖ στήν
τουρκοκυπριακή ἐφημερίδα «Ἀφρίκα» τοῦ
Σενέρ Λεβέντ. Εἶναι ἡ παλιά «Ἀβρούπα»
πού μετά τό κλείσιμό της ἀπό τό κατοχικό
καθεστώς ξανάνοιξε μέ αὐτόν τόν
εἰρωνικό τίτλο καί συνεχίζει νά δίνει μία
ἐκπληκτική μαρτυρία γιά ὅσα συμβαίνουν
στά Κατεχόμενα. Εἷναι μάλιστα πολλές
οἱ φορές πού κάποια πράγματα τά
ὁποῖα δέν τολμοῦν νά τά ξεστομίσουν
ἀρκετοί δικοί μας, οἱ ἀρθρογράφοι τῆς
Ἀφρίκα τά διατυπώνουν γραπτῶς, ὑπό τό
καθεστώς μάλιστα τοῦ Ντενκτάς, ὅπερ
μεθερμηνεύεται σέ ἑκατοντάδες μηνύσεις,
σέ φυλακίσεις καί βομβιστικές ἐπιθέσεις!
Γιά νά πάρετε μία γεύση τῆς ἡρωϊκῆς
μάχης πού δίνει τό συγκεκριμένο ἔντυπο,
παραθέτουμε κατωτέρω χαρακτηριστικά
δείγματα τῆς ἐλεύθερης γραφῆς της.
1. Γιά τούς ἰσχυρισμούς Ντενκτάς περί τῆς
δολοφονίας Τουρκοκύπριου μαφιόζου στά
ἐλεύθερα ἐδάφη:
Σὲ αὐτὴ τὴ χώρα δὲν ἔµεινε ἐλπίδα πιά… Οἱ
ἐκλογὲς ἀποτελοῦνε ἐλπίδα; Σκατά! Πάρτε
τά! Πολὺ βαριὰ µήπως ἡ λέξη; Σόρρυ ἀλλὰ
ὅποιος δὲν ἀντέχει ἂς κλείσει τὴ µύτη του καὶ
τὸ στόµα του! Τὸ πιὸ ἀνόητο σχόλιο σχετικὰ µέ
τὴ δολοφονία τοῦ Ἐλµάς Γκιουζέλγιουρτλου
τὸ πέταξε ὁ Ντενκτάς. Μάλιστα ὅσο ἀνόητο
ἄλλο τόσο καὶ ρατσιστικό. Σύµφωνα µέ τὸν
Ντενκτάς, οἱ Ρωµιοὶ τὴν διέπραξαν… Ὁ
Ντενκτάς καὶ ψευτοπρόεδρος δηµοκρατίας
καὶ δικαστής! Ἡ ἀπόφαση ξεκάθαρη! Οἱ
Ρωµιοὶ τὸ ἔκαναν… Καὶ γιατί τὸ ἔκαναν οἱ
Ρωµιοί; Ὁ Ντενκτάς ἀπαντάει: «Ἂν θὰ ζήσετε
ἀνάµεσά µας θὰ φέρεστε ὡς ἄνθρωποι. ∆ὲν
θὰ µᾶς ἐκνευρίζετε, διαφορετικὰ ἔτσι θὰ
καταλήγετε¨… (20-1)
2. Γιά τήν Κατοχική δύναμη τῆς Τουρκίας:
Ἀλήθεια... Ἡ Τουρκία πού κατέλαβε τή
µισή Κύπρο, τί πλήρωσε ἔναντι τούτου γιά
πρόστιµο; Χοντρά χοντρά 1.000.000 δολάρια
δέν εἶναι; Στά 30 χρόνια πού πέρασαν ἀνά
µήνα πόσα πέφτουν; Περίπου 3.000$! Τό πιό
φτηνό ἐνοίκιο τοῦ κόσµου! Ἄν σᾶς νοίκιαζαν
µέ 3.000 $ τή µισή Κύπρο, δέν θά κάνατε καί

σεῖς 500 φορές τή µέρα τή γύρα τοῦ Τεκκέ
Hala Sultan, ὅπως κι ὁ Ταλάτ, ἀπό τή χαρά
σας; (26-1).
3. Γιά τούς ἀναμενόμενους Ἀμερικανούς καί
Ἰσραηλινούς «ἐπενδυτές» τῆς KKTC:
Θὰ ἀρχίσω µέ ἕνα ἄθλιο κείµενο τοῦ Χ.
Κιρκιτζὰ στὴν ἐφηµερίδα Γενὶ Ντουζὲν (71-05): «Θέλοντας οἱ µεγάλες δυνάµεις νὰ
ἐπιβραβεύσουν τὴν εἰρηνικὴ στάση τῆς
Τουρκίας (….) προτίθενται νά πάρουν µέτρα
ποὺ θὰ βοηθήσουν τὴν Τουρκοκυπριακὴ
οἰκονοµία. Ἡ Ἀγγλία µπορεῖ νὰ τὸ κάνει
αὐτὸ ἄµεσα. Ἡ Ἀµερική, λόγω τῆς µεγάλης
ἀπόστασης πού βρίσκεται, µπορεῖ ἀντὶ
τῆς οἰκονοµικῆς βοήθειας µέ τὴν πολιτικὴ
της ἐπιρροὴ νὰ διευκολύνει τὴ δηµιουργία
οἰκονοµικῶν δεσµῶν ἀνάµεσα στὴν KKTC
καὶ τὸ Ἰσραήλ.»
∆ηλαδή; ∆ηλαδὴ τοῦτο: Ἒ, κυρία Ἀµερική, ἂν
δὲν σκέφτεσαι λόγω τῆς µεγάλης ἀπόστασης
νὰ κάνεις ἐµπόριο µαζὶ µας, πὲς αὐτὸν τὸν
ληστὴ τὸν γιό σου στὴ Μέση Ἀνατολὴ νά
µᾶς δώσει τίποτε ἀπὸ τὰ κλοπιµαῖα… Νὰ
κάνει ἐπένδυση καὶ σὲ µᾶς, νὰ µᾶς κλέψει κι
ἐµᾶς… Καὶ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θά κλέψει νά µᾶς
δώσει καί σὲ µᾶς µερίδιο.
Μόνο αὐτὸ µᾶς ἔλειπε! Ἀλλοίµονο, τί
µέρες ζοῦµε!.. Τὸ µόνο ποὺ ἔµενε ἦταν νὰ
παρακαλᾶµε καὶ τοὺς Ἑβραίους! Ἀφοῦ
πέσαµε κάτω µπρούµυτα καὶ παρακαλέσαµε
τὶς ΗΠΑ, τώρα ἄρχισε καὶ ἡ µόδα νὰ
καλοῦµε καὶ τὸ ἑβραϊκὸ κεφάλαιο. Ὤ Θεὲ
µου, σὲ τί µέρες ζοῦµε! Ὅλοι τὸ ξέρουν ὅτι
στὰ πλαίσια τῆς λεηλάτησης τῶν ἐκτάσεων
καὶ τῆς οἰκοδοµικῆς φούριας τὴν µερίδα τοῦ
λέοντος κατέχουν τὸ Τουρκικό, Ἀγγλικὸ κι
Ἑβραϊκὸ µαφιόζικο κεφάλαιο. (18-1)
4. Γιά τόν τούρκικο στρατό Κατοχῆς:
Προσέξτε, ὁ στρατηγός καί Ἀρχηγός Στρατοῦ
Ξηρᾶς µόλις ἦρθε στό νησί µας, µόλις πάτησε
τό πόδι του εἶπε: Μέχρι τή µόνιµη καί
ὁριστική λύση τοῦ Κυπριακοῦ δέν θά φύγει
οὔτε ἕνας στρατιώτης. Ἔ, ἐσεῖς ὅµως ξέρετε
πώς ἄν ἡ ἀναχώρηση τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ
συνδέεται µέ τή λύση, τότε εἶναι δυνατόν νά
ὑπάρξει λύση; (27-1)
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Η φωνή της ανθρωπιάς
Ν. Λυγερός
Είναι σπάνιο πράγµα το να έχει φωνή
ο άνθρωπος, όχι την οµοφωνία της
κοινωνικής µάζας αλλά τη µοναδικότητα
της ανθρώπινης έκφρασης. ∆ιότι πρέπει να
έχει κάτι να πει, κάτι που να αντικαθιστά
τη σιωπή του πόνου. Μέσω του θεάτρου ο
ηθοποιός έχει την ευκαιρία να εκφραστεί
µα σπάνια µπορεί πράγµατι να πει κάτι το
ουσιαστικό. Και σ’ αυτήν την περίπτωση
η φωνή προέρχεται από το έργο του
συγγραφέα και του σκηνοθέτη, από την
ένωση των δύο δηµιουργών. Συνήθως τα
άτοµα θεωρούν ότι δεν υπάρχει φωνή και
εποµένως δεν ακούν. Συνεπώς, όπως δεν
ακούν, έχουν τελικά δίκιο.
Η φωνή της ανθρωπιάς λειτουργεί µέσω
της σιωπής. Και είναι σπάνιοι οι άνθρωποι
που µπορούν ν’ ακούσουν τη σιωπή.
Με την καταπίεση του θορύβου έχουν
ξεχάσει τον ήχο της σιωπής ακόµα και
στη µουσική. Έτσι και πάλι, η όπερα ή το
ορατόριο δεν αρκούν για να εκφράσουν
τη φωνή της ανθρωπιάς. ∆ιότι εκείνη τη
στιγµή τα άτοµα ακούν µόνο τη µουσική
και όχι τη φωνή της ανθρωπιάς. Το ίδιο
ισχύει και για την ανθρώπινη φωνή, διότι
τις περισσότερες φορές δεν εκφράζει παρά
το κοινωνικό πλαίσιο δίχως να εµπεριέχει
ίχνος ανθρώπινου στοιχείου και ανθρωπιάς.
Η φωνή της ανθρωπιάς µπορεί να ακουστεί
µόνο και µόνο εκτός κοινωνικού και
συµβατικού πλαισίου αλλιώς το άτοµο
καταπατάει τα δικαιώµατα του ανθρώπου.
Όµως όταν ο άνθρωπος είναι αναγκαστικά
ενσωµατωµένος σε µια δοµή που τον
χρησιµοποιεί µόνο και µόνο ως υποδοµή,

είναι δύσκολο, για να µην πούµε ανέφικτο,
να βρει έναν συνάνθρωπο. Άρα το πρώτο
κοινό στοιχείο που έχουν είναι η µοναξιά.
Και η φωνή της ανθρωπιάς πρέπει να
δώσει το νόηµά της.
Η φωνή της ανθρωπιάς δεν είναι κραυγή,
ανεξάρτητα αν παρουσιάζεται µε αυτόν
τον τρόπο στην κοινωνία της ανωνυµίας.
Ενοχλεί η ίδια η ύπαρξή της και όχι το
µήνυµά της. ∆ιότι κανείς δεν το ακούει.
Έτσι η φωνή γίνεται κραυγή. ∆εν είναι
λοιπόν τυχαία η χριστιανική φράση που
εξηγεί ότι αν σωπάσουν οι άνθρωποι θα
βγάλουν κραυγή οι πέτρες. Όµως για τους
ανθρώπους που ακούν την κραυγή της
σιωπής, η φωνή της ανθρωπιάς έχει νόηµα
και δεν είναι µόνο η ηχώ της προσωπικής
κραυγής.
Ως υπόβαθρο φωνητικό της ανθρωπότητας,
η φωνή της ανθρωπιάς ξεσπά κάπου
κάπου και παρουσιάζεται ως κίνηση της
αντίστασης. Είναι η αντίσταση όλων αυτών
των ανθρώπων που είναι µόνοι µέσα στο
πλήθος των ατόµων. Αν και η ύπαρξή τους
είναι ήδη µια πρώτη µορφή αντίστασης, η
φωνή δίνει ένα νόηµα στη ζωή τους αλλά
και στη ζωή των άλλων. ∆ίχως ελπίδα, οι
µη απελπισµένοι συνεχίζουν τον αγώνα
της ανθρωπιάς εναντίον του κοινωνικού
συστήµατος που θέλει να αφοπλίσει και
ύστερα να αφανίσει κάθε ανθρώπινο
επιχείρηµα.
Ο αγώνας είναι άνισος εξ αρχής και
αυτό τού δίνει µεγαλύτερη σηµασία.
Μπορούµε µάλιστα να πούµε ότι η αξία
των ανθρώπων προέρχεται από αυτήν την
αρχή. Συνεπώς δεν πρέπει µόνο να µιλούµε
αλλά και να ακούµε. ∆ιότι κάθε άνθρωπος
έχει µέσα του τη φωνή της ανθρωπιάς
δίχως να ξέρει να τη χρησιµοποιεί.

Κόσοβο: Παγίωση θέσεων καί παραµονές ἐξελίξεων
Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 3

Ὅλα αὐτά τά ζητήµατα τραβοῦν τήν προσοχή
τοῦ Βελιγραδίου ἀπό τό κρίσιµο πρόβληµα
στό Κόσοβο: Ἡ ὕπαρξη αὐτόνοµης πολιτικῆς
τῶν Κοσοβάρων, ἡ ἀποδοχή ὡς νοµίµου
αὐτῆς τῆς ὀντότητας στά καθοδηγητικά
κέντρα τῆς παγκόσµιας πολιτικῆς καί ἡ
σταδιακή θεσµοποίησή της ἀπό πολιτική
σέ κρατική ὀντότητα µέ κοινοβούλιο,
κυβέρνηση, πρόεδρο καί τακτικές ἐκλογές
- τά θεµελιώδη δηλαδή στοιχεῖα τῶν
νεόδµητων δηµοκρατιῶν στήν δυτική
πολιτική συζήτηση.
ΠΡΕΣΕΒΟ: Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΒΕΛΙΓΡΑ∆ΙΟΥ
Ἐκτός ἀπό τά καθεστῶτα στά Σκόπια καί στήν
Πρίστινα, ἡ χρονιά παρήγαγε καί τήν πολιτική
«σταθεροποίηση» στήν στρατηγική περιοχή
τοῦ Πρέσεβο, στή νότια Σερβία, κοντά στά
σύνορα µέ τό Κόσοβο. Στίς τοπικές ἐκλογές
τοῦ Σεπτεµβρίου τά ἀλβανικά πολιτικά
κόµµατα κερδίσαν ὁλοκληρωτική νίκη στήν
περιοχή. Χάρη στήν ἀπουσία ἑνότητας τῶν
σερβικῶν πολιτικῶν παρατάξεων καί στήν
ἀνωριµότητά τους νά ἀναµετρηθοῦν µέ
τήν πραγµατικά ἱστορική στιγµή, ὁ τοπικός
ἀλβανικός πολιτικός παράγοντας κυριάρχησε
πλήρως. Οἱ Σέρβοι κατάφεραν νά χάσουν τίς
προηγούµενες πολιτικές τους θέσεις καί νά
ἐγκαταλείψουν τήν περιοχή στά ἀλβανικά
κόµµατα. Εἶναι ἀκόµη πιό τραγικό τό γεγονός
ὅτι τά σερβικά ΜΜΕ δέν ἔδωσαν προσοχή
στήν πολιτική καταστροφή στά νότια τῆς
χώρας. Ἡ προσοχή τους εἶχε δεσµευθεῖ στίς
παραταξιακές µονοµαχίες τῶν µεγαλύτερων
πόλεων στήν κεντρική καί βόρεια Σερβία καί
οὐδείς πρόσεξε τή στρατηγική διάσταση τῶν
τοπικῶν ἐκλογῶν στόν νότο.
Καί ἰδού τό τελικό ἀποτέλεσµα τοῦ 2004: Ὁριστική κυριαρχία τῶν Κοσοβάρων. Ἡ «σταθεροποίηση» στό τρίγωνο Σκόπια - Κόσοβο Πρέσεβο καί ἡ αὐξανόµενη νοµιµότητα τῶν
πολιτικῶν δοµῶν τῆς Πρίστινας στό διεθνές
πλαίσιο, ἀποτελοῦν ξεκάθαρο σηµάδι τοῦ

ὁλοκληρωτικά νέου συσχετισµοῦ δυνάµεων:
Ἀπό τήν πλευρά τῶν κυριότερων δυτικῶν
συµφερόντων στήν περιοχή.
Ἐδῶ θά πρέπει νά προσθέσουµε τήν
παγίωση τοῦ ἀλβανικοῦ ἐθνικοῦ πολιτικοῦ
παράγοντα στήν ΠΓ∆Μ. Ἐνῶ ἡ Οὐάσινγκτον
ἐπιτρέπει στόν πρόεδρο Τσερβενκόφσκι νά
κυριαρχήσει στήν πολιτική σκηνή, τήν ἴδια
στιγµή οἱ ΗΠΑ ἐνθαρρύνουν τήν ἐπιθετική
πολιτική τῶν Ἀλβανῶν ἐναντίον τοῦ ἴδιου
τοῦ πολιτικοῦ σώµατος τῆς χώρας. Χάρη
στήν ἀµερικανική ὑποστήριξη οἱ Ἀλβανοί
πέτυχαν νά προκαλέσουν στρατιωτική
κρίση στά χωριά τοῦ Κοντόβου, δύο µόλις
χιλιόµετρα ἀπό τήν πρωτεύουσα, τά Σκόπια,
δηµιουργώντας µ’ αὐτήν τίς συνθῆκες
γιά τίς νέες µορφές τῶν µελλοντικῶν
βαλκανικῶν παιχνιδιῶν. Ἐδῶ ἔχουµε στήν
πραγµατικότητα ἕνα εἶδος ἀντανάκλασης
τῶν ἀντισερβικῶν διωγµῶν στό Κόσοβο,
πάνω στά ἐδάφη τῆς ΠΓ∆Μ. Ὅπως ἀκριβῶς
τά πογκρόµ ἦταν στήν πραγµατικότητα
ἀναπόσπαστο τµῆµα τῆς ἀµερικανικῆς
στρατηγικῆς γιά τήν παρουσίαση τῆς
νοµιµότητας τῶν «Κοσοβάρων» καί τῆς
πολιτικῆς τους ἑτερότητας, ἔτσι µέ ἀνάλογο
τρόπο ἡ κρίση δίπλα στήν πρωτεύουσα τῆς
ΠΓ∆Μ εἶναι ἀναγκαία γιά τά συµφέροντα
τῶν ὑπερατλαντικῶν πολέµαρχων, ὥστε νά
δηµιουργηθεῖ κάποια µορφή «ἀστάθειας»
στήν περιοχή. Αὐτές οἱ µορφές «ἀπώλειας
ἐλέγχου» θά χρησιµοποιηθοῦν γιά νά
δικαιολογήσουν τίς µελλοντικές πολιτικές
τους κινήσεις, γιά τήν προώθηση τῆς
θεµατικῆς τοῦ «κοσοβαρικοῦ» ζητήµατος.

* Ὁ Σάσα Πάποβιτς εἶναι Σέρβος ἀναλυτής γεωπολιτικός πού ζεῖ στήν ΠΓ∆Μ. Τό ἄρθρο
γράφτηκε εἰδικά γιά τόν «Ἀντιφωνητή»
Σηµείωση 1: Τό µοιραῖο ἀεροσκάφος ἀνῆκε
σέ ἑταιρεία τοῦ ...Σωκράτη Κόκκαλη!

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μήπως τώρα ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ Εἰσαγγελέα;
Οὐδεὶς µπῆκε στὸν κόπο νὰ ἀπαντήσει
στὰ πολὺ συγκεκριµένα ἐρωτήµατα /
καταγγελίες ποὺ ἀπευθύναµε ὀνοµαστικὰ
στὸ προηγούµενο τεῦχος στοὺς καθ’ ὕλην
ἁρµόδιους, δίνοντάς µας τὸ δικαίωµα νὰ
ὑποθέτουµε βάσιµα ὅτι υἱοθετοῦν αὐτὸ ποὺ
λέει ὁ Χρ. Γιανναρᾶς στὴν τελευταία του
ἐπιφυλλίδα: ἡ καθιερωµένη ἀντιµετώπιση
τῶν ἐνοχλητικῶν γιὰ τοὺς κρατοῦντες εἶναι
νὰ ἀγνοοῦνται ἐπιδεικτικά, νὰ ἐξορίζονται
ὅσο εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὴ δηµοσιότητα.
∆υστυχῶς γι αὐτοὺς (καὶ γιὰ ὅλους

Ὄχι, δέν εἴµαστε στό στάδιο κατασκευῆς.
Εἴµαστε στόν δεύτερο χρόνο χρήσης τοῦ
κτιρίου καί οἱ σκαλωσιές ἐπανῆλθαν...

µας) τὰ γεγονότα ἀκολούθησαν τὴ δική
τους ἀνεξέλεγκτη ἐν πολλοῖς διαδροµή,
ἀναγκάζοντάς µας νὰ ἐπανέλθουµε.
Ἔτσι λοιπὸν στὴ διάρκεια τῶν δεκαπέντε
ἡµερῶν ποὺ µεσολάβησαν:
1. ὁ Ἀξονικὸς Τοµογράφος βγῆκε γιὰ
τέταρτη ἢ πέµπτη φορά ἀπὸ τὴν ἔναρξη
λειτουργίας τοῦ Νοσοκοµείου (καὶ δεύτερη
µέσα σὲ διάστηµα λίγων ἡµερῶν) ἐκτὸς
λειτουργίας. Οἱ φῆµες γιὰ τὸ κόστος
ἐπισκευῆς (λυχνία;) τὸ ἀνεβάζουν στὶς
40.000 €/φορὰ περίπου. Ἀληθεύουν; Γιατί
χαλάει συνέχεια; Μήπως τὸν µατιάσανε;
2.
ἡ Ἀλεξανδρούπολη ὡς γνωστὸν
ἐπλήγη ἀπὸ ἀκραία καιρικὰ φαινόµενα
(ψιχάλα) κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ὁποίων
µαζεύανε τὸ νερὸ µὲ κουβάδες ἀπὸ τοὺς
διαδρόµους της Ναυαρχίδας
3. στὴ διάρκεια τῶν ἀκραίων αὐτῶν
καιρικῶν φαινοµένων (φυσοῦσε κιόλα)
συνέβη καὶ τὸ ἑξῆς πρωτάκουστο: κατέπεσε
τµῆµα τῆς ὀροφῆς θαλάµου ἀσθενῶν τοῦ
τρίτου ὀρόφου καὶ ἀπὸ καθαρὴ σύµπτωση
δὲν ὑπῆρξαν θύµατα, ἀφοῦ ἐκείνη τὴ
συγκεκριµένη στιγµὴ ἔτυχε νὰ µὴν ὑπάρχει
κρεββάτι ἀσθενοῦς ἀπὸ κάτω. ∆ὲν τολµοῦµε
νὰ σκεφτοῦµε τὶς συνέπειες γιὰ πολλοὺς ἂν
εἶχε συµβεῖ τὸ σφόδρα πιθανότερο!
∆οθείσης τῆς κρίσης ποὺ πλήττει τὴ
∆ικαιοσύνη ἀλλὰ καὶ τῆς παροιµιώδους
ἀµεσότητας ἀντίδρασης τῶν ἁρµοδίων
ὑπηρεσιῶν τοῦ φηµισµένου ἑλληνικοῦ
∆ηµοσίου, νὰ περιµένουµε καὶ χειρότερα
ἢ ὑπάρχει περίπτωση νὰ εὐαισθητοποιηθεῖ
κάποιος;

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΩΡΙΟ
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

∆έν εἶναι βόας, δέν εἶναι κροταλίας...

Τή δηµιουργία Χωριοῦ Βιοκαλλιεργητῶν,
κατά προτίµηση στήν Κρήτη, προτείνει ὁ
γεωλόγος, ἐκπαιδευτικός, βιοκαλλιεργητής
καί φίλος τοῦ «Α», Γιάννης Δήμου ἀπό
τήν Κεραµωτή (sci222@hotmail.com, τηλ.
2510225056, 6937740077) καί ἀπευθυνόµενος
στούς (ἀπο)µεµονωµένους βιοκαλλιεργητές
ἀπαριθµεῖ τά πλεονεκτήµατα µιᾶς τέτοιας
πρωτοβουλίας:
1. Ξεπερνιοῦνται τά προβλήµατα ἀνταλλαγῆς
πληροφοριῶν καί γνώσεων πού σήµερα
ταλανίζουν τόν χῶρο.
2. Συγκεντρώνεται ἡ, σήµερα διασπασµένη
καί ὡς ἐκ τούτου ἀσήµαντη, πολιτική δύναµη
τῶν οἰκολογικά εὐαίσθητων καλλιεργητῶν.
3. ∆ηµιουργεῖται πόλος ἕλξης οἰκοτουριστῶν,
κάτι σάν Ἅγιον Ὄρος τῆς βιοκαλλιέργειας.
4. Σέ ἕνα τέτοιο χωριό θά εἶχε κάθε λόγο νά
ἐγκατασταθεῖ τό πρῶτο Κέντρο Ἐναλλακτικῆς
Ἰατρικῆς στήν Ἑλλάδα. Ἐπιπλέον θά ἦταν τό
ἰδανικό µέρος γιά νά ἐγκατασταθεῖ τό πρῶτο
Κέντρο Βιοανάδρασης (συµβατικῆς Ἰατρικῆς
πού ἐπιτυγχάνει ἀξιόλογα ἀποτελέσµατα
χωρίς τή χρήση φαρµάκων) τῆς χώρας.
5. ∆ηµιουργεῖται µία σοβαρή δύναµη
ἀνακύκλωσης πού µπορεῖ µέ τά σκουπίδια τῆς
πλησιέστερης µεγάλης πόλης (τά ὀργανικά
πού θά γίνονται λίπασµα γιά τά χωράφια,
ἄλλα σάν τά πλαστικά, µέταλλα, γυαλιά,
κ.ἄ. πού θά πωλοῦνται...) νά ὠφελήσει καί
τόν τόπο εὐρύτερα.
Γιά τήν ἔκταση τοῦ χωριοῦ προτείνει δέκα
στρέµµατα ἀνά κάτοικο ἀνεξαρτήτως
ἡλικίας (δηλαδή ἕνα ζευγάρι µέ δύο παιδιά
θά καλλιεργεῖ σαράντα στρέµµατα). Ὡς
πρότυπο δέ προτείνει τόν Κάµπο τῆς Χίου,
ὅπου τό σπίτι τοῦ καλλιεργητῆ εἶναι µέσα στό
χωράφι καί ἔτσι ἀποφεύγονται οἱ χρονοβόρες
µετακινήσεις µεταξύ οἰκίας καί χωραφιοῦ.
Τέλος, ἡ ἐπιλογή τῆς Κρήτης ἔχει τίς εὔλογες
αἰτίες της (κλῖµα, θέση, ὑποδοµές, οἰκολογικό
κίνηµα) µά δέν εἶναι βεβαίως καί δεσµευτική.
Ὅποιος ἐνδιαφέρεται µπορεῖ νά ἔρθει σ’ ἐπαφή
µέ τόν Γ.Κ. ∆ήµου καί µακάρι νά προχωρήσει
ἡ ἰδέα καί νά εὐδοκιµήσει...

Καθώς ὁ χῶρος (καί ὁ χρόνος) µας εἶναι
ἀσφυκτικά περιορισµένος, ἀπαντοῦµε σέ
κάποιους φίλους συνοπτικά καί ...λακωνικά:
-Τό ὄνοµα τῆς ἐφηµερίδας προέκυψε ἀπό
τό πρόσωπο πού διαλέγεται µέ τή Μαρία
Νεφέλη στό ὁµώνυµο ἔργο τοῦ Ὀδυσσέα
Ἐλύτη (ὁ ὁποῖος, ὅπως τό καταλάβατε, εἶναι
ἡ αἰώνια ἀγάπη µας). Τό προκρίναµε ὡς
πρωτότυπο, εὔηχο καί εὔστοχο, µά καί δέν
µᾶς χαλάει ἡ συνήθης ...παρανάγνωσή του
(καθώς πολλοί θεωροῦν ὅτι συνδέεται µέ τή
διατύπωση ἀντιρρήσεων).
- Εὐχαριστοῦµε ὅποιους ἐπώνυµους φίλους
ἀναδηµοσιεύουν κοµµάτια ἀπό τόν «Α»
µνηµονεύοντάς τον καί διαφηµίζοντάς τον.
Εἰδικά γιά τόν Σαράντο Καργᾶκο στήν
«Ἀπόφαση» καί τόν Μάρκο Μουζάκη στό
«Παρόν», ὅ,τι καί νά ποῦµε εἶναι λίγο (καί
πάντως ὁ πρῶτος εἶναι ...συνυπεύθυνος, ὡς
παιδιόθεν δάσκαλός µας, γιά τίς ἰδέες µας).
- Εὐχαριστοῦµε ἐπίσης ὅσους ἐνισχύουν µέ
λόγους καί ...καταθέσεις (ποσῶν κάποτε
πολλαπλάσιων τῆς ἐτήσιας συνδροµῆς) τόν
«Α», συχνά ἀπό τήν ἄλλη ἄκρη τῆς Ἑλλάδας.
Μέ τήν ἀγάπη σας ξεγελιέται κι ἡ κόπωση...
- ∆υστυχῶς εἶναι ἀδύνατον νά ἀπαντᾶµε
στίς ἐπιστολές σας καί ζητᾶµε τήν
κατανόησή σας σ’ αὐτό. Κι ὄχι µόνο σ’ αὐτό:
Τὄχουµε ξαναγράψει ὅτι µεγάλη ἐπιστολή
δέν δηµοσιεύουµε κι ἄς προαναγγέλλει
τό ...τέλος τῆς χώρας (πόσο µᾶλλον ὅταν
ἔχει δηµοσιευθεῖ ἀλλοῦ ἤ ἀναφέρεται σέ
πράγµατα λίγο πολύ γνωστά).
- Γιά τή χρήση τοῦ πολυτονικοῦ συστήµατος
δέν νοµίζουµε ὅτι χρειάζονται ἐξηγήσεις,
ὅποιος θέλει ψάχνει καί τίς βρίσκει...
- Κι ἕνα τελευταῖο, κάπως ...εἰδικό: ∆έν τά
ἔχουµε µέ τόν γαῦρο (συγκεκριµένα). Ἄν
γράψαµε προσφάτως γιά τά ἐπεισόδια ἦταν
γιά τήν ἀνάγκη πάταξης τῆς ὀπαδοβίας,
τῆς προεδραλητείας καί τῆς διαιτηταδικίας
στόν χῶρο τοῦ ποδοσφαίρου µας. Γενικῶς.
Ἔ, τά τελευταῖα χρόνια ἡ τελευταία εἶχε
τό (κόκκινο) χρωµατάκι της, κι ἐµεῖς ὡς
ἰδεολογικά προσκείµενοι στόν ΠΑΟΚ...

εἶναι ὁ «Ἀντιφωνητής»!

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 2-2-2005

∆ΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ξεφυλλίζοντας ἕναν Τουρκικὸ τουριστικὸ
ὁδηγὸ γιὰ τὰ µνηµεῖα τῆς Κωνσταντινούπολης
µοῦ ἔκανε ἐντύπωση ποὺ δὲν ἀναφέρθηκε οὔτε
µία φορά τὸ ὄνοµα Ἕλληνας ἢ Ἑλληνικὸ. Ἀκόµα
καὶ ὅταν ἔγραφαν γιὰ τὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγίας
Σοφίας, αὐτὸν τὸν ναὸ ποὺ γιὰ αἰῶνες ὑπῆρξε τὸ
κέντρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ λατρείας.
Θέλει µεγάλη τέχνη στὸ ψέµµα καὶ τὴν
διαστρέβλωση γιὰ νὰ µπορέσεις νὰ διαγράψεις
µία ἱστορία χιλιάδων χρόνων. Μία ἱστορία ποὺ
τὰ µνηµεῖα της - (Ἐκκλησίες, Μοναστήρια, τὰ
τείχη τοῦ Μεγάλου Θεοδοσίου, τὰ ἀνάκτορα
τῶν Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων, οἱ Χριστιανικὲς
τοιχογραφίες καὶ ψηφιδωτὰ καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα
τὸ ἀρχιτεκτονικὸ θαῦµα τῆς Ἁγιασοφιᾶς) - εἶναι
ὁ πόλος ἕλξης γιὰ τοὺς ξένους τουρίστες καὶ
πηγὴ πλουτισµοῦ γιὰ τὸ Τουρκικὸ κράτος.
Φίλη µοῦ διηγήθηκε τό ἑξῆς συµβάν: Ἕνα
καλοκαίρι βρέθηκα στὰ Μικρασιατικὰ παράλια
καὶ συγκεκριµένα στὴν ἀρχαία Ἔφεσο µὲ ἕνα
γκροὺπ ξένων τουριστῶν (Ἰταλοί, Γάλλοι,
Ἀµερικανοί…) νὰ χαζεύουµε τὰ ἐρείπια τῆς
ἀρχαίας Ἑλληνικῆς πολιτείας ποὺ ὑπῆρχε ἐκεῖ
ἀπὸ τὸ 1100 π.Χ. Μὲ ἔκπληξη ἄκουσα τὴν
Τουρκάλα ξεναγὸ νὰ λέει «…αὐτὰ ποὺ βλέπετε
µπροστά σας εἶναι ἀρχαία Τουρκικὰ ἐρείπια…»
Τὸ εἶπε ἀρκετὲς φορές. Τότε ἐγὼ ἄρχισα νὰ
διαβάζω δυνατὰ µία ἀρχαία ἐπιγραφὴ πάνω
σ’ ἕνα µάρµαρο. Ὅταν µὲ ρώτησαν ποὺ ἔµαθα
ἀρχαῖα Τουρκικὰ τοὺς εἶπα ὅτι ἐγὼ εἶµαι
φιλόλογος καὶ αὐτὰ ποὺ διάβασα ἦταν ἀρχαῖα
Ἑλληνικά… Ὅποιος εἶχε νοῦ, κατάλαβε.
Οἱ Σκοπιανοί µας ἔκλεψαν ἤδη τὴν ἱστορία,
τὰ σύµβολα καὶ τὸ ὄνοµα τῆς Μακεδονίας µας.
Θέλουν νὰ λέγονται ‘Μακεδόνες’. ∆ὲν τοὺς
ἐνοχλεῖ καθόλου τὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι Σλάβοι
καὶ ὅτι οἱ Σλάβοι ἐµφανίσθηκαν στὰ Βαλκάνια
χίλια χρόνια µετὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο. Οὔτε τὸ
γεγονὸς ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο µιλᾶ γιὰ Μακεδόνες
ἑπτακόσια χρόνια πρὶν οἱ Σλάβοι ἐµφανισθοῦν
στὸν ὁρίζοντα τῆς ἱστορίας. Οὔτε ὅτι αὐτοὶ οἱ
ἴδιοι ὀνόµαζαν τὸ κράτος τους ‘Βαρντάρσκα’
µέχρι τὸ 1940, ὅπως φαίνεται ἀκόµα καὶ ἀπὸ τὰ
γραµµατόσηµα τῆς ἐποχῆς. Οὔτε ἡ ἠθικὴ, οὔτε
ἡ ἱστορία, οὔτε ἡ λογική τούς σταµατᾶ. Αὐτοὶ
µιλοῦν γιὰ µεγάλη Μακεδονία καὶ θέλουν γιὰ
πρωτεύουσά τους τὴ Θεσσαλονίκη. Ἐκδίδουν
καὶ τοὺς σχετικοὺς ‘χάρτες’ τῆς ‘Μεγάλης
Μακεδονίας’ καὶ µὲ τὰ σχολικὰ βιβλία τους ποὺ
κινοῦνται σ’ αὐτὸ τὸ µοτίβο ἔχουν γαλούχησει
ὁλόκληρες γενιὲς µὲ αὐτὸν τὸν ἐθνικὸ στόχο.
Μία Βουλγάρα, ἡ Νέλη, ἔρχεται σπίτι καὶ µᾶς
καθαρίζει. Ἕνα µεσηµέρι ἐκεῖ ποὺ τρώγαµε ὅλοι
ἀνέφερε τὸ παιδί µου συζήτηση ποὺ ἄκουσε
στὸ σχολεῖο σχετικὰ µὲ τὴν Μακεδονία. Τότε
ἡ Νέλη γύρισε καὶ µᾶς εἶπε ὅτι καὶ αὐτὴ στὸ
σχολεῖο ἔµαθε ὅτι ἡ Βουλγαρία φτάνει µέχρι
τὴν θάλασσα καὶ ὅτι ἡ Καβάλα καὶ ἡ Χαλκιδικὴ
εἶναι Βουλγαρικὰ µέρη!!! Ὅταν ἐκφράσαµε τὶς
ἀντιρρήσεις µας ἔµοιαζε νὰ ἀπορεῖ ποὺ δὲν
δεχόµαστε τὸ αὐτονόητο. Τὴν ἴδια ἀπορία ἔδειξε
ὅταν εἴπαµε ὅτι αὐτὰ τὰ µέρη εἶναι Ἑλληνικὰ
ἀπὸ τὰ ἀρχαία χρόνια καὶ ὅτι ὅλες οἱ ἐπιγραφὲς
ποὺ βρίσκονται στὰ ἀρχαῖα µνηµεῖα εἶναι
Ἑλληνικές. Ὅταν εἴπαµε ὅτι πολλὲς πόλεις τῆς
σηµερινῆς Βουλγαρίας, ὅπως ἡ Φιλιππούπολη
και ἄλλες στὰ παράλια τῆς Μαύρης θάλασσας,
ὄχι µόνο ἔχουν Ἑλληνικὰ ὀνόµατα ἀλλὰ
ἱδρύθηκαν ἀπὸ Ἕλληνες καὶ µέχρι πρὶν λίγα
χρόνια κατοικοῦσαν ἐκεῖ Ἕλληνες, ἔδειξε πάλι
τὴν ἴδια ἀπορία. Ἦταν προφανὲς ὅτι ἡ Νέλη
εἶχε διδαχθεῖ στὸ σχολεῖο της µία Βουλγαρικὴ
προπαγάνδα καὶ ὄχι ΙΣΤΟΡΙΑ. ∆ὲν χρειάσθηκε
νὰ ψάξω πολὺ γιὰ νὰ διαπιστώσω ὅτι καὶ
σήµερα τὰ Βουλγαρόπαιδα τραγουδώντας
τὸν ἐθνικό τους ὕµνο καὶ ἄλλα ‘πατριωτικά’
τραγούδια ἀναφέρονται στὴν θάλασσα τοῦ
Αἰγαίου Πελάγους καὶ στὰ ἀλύτρωτα χώµατά
τους. Ξαφνικὰ συνειδητοποίησα ὅτι ἡ Νέλη
(ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι Βούλγαροι) θὰ µὲ βλέπει
ἐµένα σὰν …καταπατητὴ τῆς πατρικῆς της
γῆς!!!
Ὅλα αὐτὰ ἐµένα µου φαίνονται παράλογα,
προπαγάνδες µίας ἄλλης ἐποχῆς, δὲν µποροῦν
νὰ συµβαίνουν σήµερα. Ἐγὼ ἔχω στὸ µυαλό µου
µία αἴσθηση ἀσφάλειας καὶ ἠρεµίας (νὰ φταίει ἡ
τηλεόραση;..) Ἀποφάσισα νὰ σκεφτῶ µόνος µου
τὸ θέµα, χωρὶς τὴν βοήθεια τῆς τηλεόρασης καὶ
τῶν ἐφηµερίδων. Ὅλα αὐτὰ βρωµᾶνε, βρωµᾶνε
τόσο ἄσχηµα ποὺ δὲν µποροῦν τὰ «ἀρώµατα
αἰσιοδοξίας» ποὺ σκορπίζει ἡ τηλεόραση νὰ
σκεπάσουν τὴ βρῶµα τους. Φαίνεται µᾶς
ἑτοιµάζουν γιὰ µία καινούργια διευθέτηση
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τῶν συνόρων στὰ Βαλκάνια… Αὐτὰ καὶ πολλὰ
ἄλλα σηµάδια µὲ πείθουν ὅτι εἶχε δίκιο ὁ
γέροντας Παΐσιος ποὺ ἔλεγε ‘σήµερα οἱ ἐχθροί
µας θέλουν νὰ µᾶς ξεσκίσουν καὶ οἱ φίλοι µας
νὰ µᾶς τσαλακώσουν… ∆ὲν πειράζει ὅµως,
ἔχουν οἱ ἄνθρωποι τὰ σχέδιά τους, ἔχει καὶ ὁ
Θεὸς τὰ δικά του…’
Ἐµένα αὐτὸ ποὺ µὲ πειράζει δὲν εἶναι
ὅτι τὰ γειτονικὰ κράτη καὶ οἱ ἡγεσίες
τοὺς δραστηριοποιοῦνται πρὸς αὐτὴ τὴν
κατεύθυνση…(ποιὸς ἐλπίζει σήµερα σὲ δίκιο καὶ
ἀλήθεια;…βαρὺ τὸ σκοτάδι τοῦ ψέµατος καὶ
τῆς διαστροφῆς σκεπάζει ὅλον τὸν πλανήτη, τὸ
ὠµὸ συµφέρον κατασπαράζει τὸ δίκιο παντοῦ)
Ἐµένα αὐτὸ ποὺ µὲ πειράζει εἶναι ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ
κράτος βρίσκεται σὲ ὕπνωση, ἡ κρατικὴ µηχανὴ
σὲ ἀφασία, οἱ Ἕλληνες µοιάζουν ζαλισµένοι,
χαµένοι… Κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ κοινὸ
καλό. Ἡ διαφθορὰ πλήθυνε καὶ ἡ ἀρετὴ τῶν
Ἑλλήνων λιγόστεψε πολύ. Ἂν ξυπνήσουν οἱ
Ἕλληνες, τότε δὲν φοβᾶµαι. Μόνο νὰ ξυπνήσουν
καὶ νὰ ἐνδιαφερθοῦν γιὰ τὸν τόπο τους, γιὰ τὴν
πατρίδα τους. Νοµίζω ὅτι τὰ λόγια του Τζών
Κέννεντυ, τοῦ µεγάλου αὐτοῦ προέδρου τῶν
Η.Π.Α. ταιριάζουν γιὰ µᾶς σήµερα ‘Μὴ ρωτᾶς
τί µπορεῖ νὰ κάνει ἡ πατρίδα σου γιὰ σένα
σήµερα, σκέψου τί µπορεῖς νὰ κάνεις ἐσὺ γιὰ
τὴν πατρίδα σου’. Ἢ ἐκεῖνα τὰ ἀθάνατα λόγια
… ‘ὅταν µου πειράζουν τὴν πατρίδα ἢ τὴν
θρησκεία µου τότε θὰ ἀντιδράσω καὶ ὅτι θέλουν
ἄς µοῦ κάνουν’. Ἔτσι µᾶς ἐλευθέρωσαν.
«Στρατηγὸς Μακρυγιάννης»

Ἀ λ ληλ ογραφοῦµ ε
Ἀπό τόν κ. Γιῶργο Πιά (Ἡράκλειο, ὑποψήφιος
µέ ΛΑΟΣ στίς εὐρωεκλογές) λάβαµε ἐπιστολή
ὅπου µεταξύ ἄλλων ἀναφέρει:
«∆ιάβαζα προχτές στόν Τῦπο τήν ἐπιστολή
τοῦ προέδρου τοῦ ΠαΣοΚ πρός µέλη καί
φίλους, ἐνόψει τοῦ ἐπικείµενου συνεδρίου
τοῦ κόµµατος. Μέ ὅσα διάβασα κατέληξα
ὅτι αὐτή ἡ πρόσκληση γιά συµµετοχή τοῦ
«λαοῦ» στά κοµµατικά δρώµενα εἶναι ἡ
γελοιωδέστερη πρόκληση στή λαϊκή νοηµοσύνη
πού ᾶκούστηκε ποτέ σ’ αὐτόν τόν τόπο! Νά
συναχτεῖ, µᾶς λένε (αὐτοί πού συντάξανε τήν
ἐπιστολή - γιατί αὐτός µόνο ὑπογράφει...)
ὁ λαός, νά κουβαλήσουν -κυρίως οἱ νέοι φρέσκιες ἰδέες, νά φτιάξουµε ἕνα καινούργιο
κόµµα! Φρέσκιες ἰδέες λοιπόν, ὅπως ὁ φρέσκος
σολωµός, τά φρέσκα µύδια καί οἱ φρέσκιες
κολοκυθοκορφάδες! Νά συναχτεῖ ὁ λαός ποῦ;
Νά συναχτοῦν οἱ νέοι µέ τίς φρέσκιες ἰδέες
στή Χαριλάου Τρικούπη, ν’ ἀνταµώσουν τόν
κ. Νεονάκη, τόν κ. Πάχτα, τόν κ. Βούγια ἤ τόν
κ. Σκανδαλίδη; Νά συναχτοῦν οἱ νέοι στούς
Ἁγίους Θεοδώρους, στήν «ψαροκαλύβα» τοῦ
Σηµίτη, νά συναχτοῦν στό «ἀνάκτορο» τοῦ Ἄκη
ἤ στό Καστρί, γύρω ἀπό τή σκεπαστή πισίνα,
τίς ἰδέες τους νά βουτήξουν στό χλωριοῦχο
ὕδωρ; Ἤ µήπως στή Τζιά, στό φτωχικό
κονάκι τοῦ Πάγκαλου πού ἔχει κι αὐτός
κολυµβητική πισίνα, ἤ µήπως θά πρέπει οἱ νέοι
ν’ ἀκουµπήσουν τίς φρέσκιες ἰδέες τους στό

«πλίνθινο δυάρι» τοῦ Κίµωνα Κουλούρη κατά
Πεντέλη µεριά, πού κόστισε - καθώς λένε αὐτοί
πού δέν ἔχουν ἰδέες οὔτε νά καταθέσουν οὔτε
τήν πείνα τους νά ξεγελάσουν - ἕνα βαπόρι
ἑκατοµµύρια;! Φτωχολογιά γιά σένα κάθε µου
τραγούδι! Φρέσκιες ἰδέες φέρε µας καί πάρε µας
τήν ψυχή... Πραγµατικά αὐτοί οἱ πράσινοι
ἀλιγάτορες πού «ἔφαγαν» τό καταπέτασµα,
πού µπῆκαν στήν πολιτική (ἐλέῳ Ἀνδρέα) µέ
τρύπιες µετζοσόλες καί λαδωµένους γιακᾶδες
καί σήµερα κυκλοφοροῦν µέ λουστρίνια Weston
καί συνολάκια πρώτης γραµµῆς, φαίνεται
ὅτι ἀπέκτησαν ἰταµότητα ἄνευ ὁρίων. Ἀφοῦ
ἔφτασαν τό δηµόσιο χρέος στά 200 δις εὐρώ,
ἀφοῦ ἐξαφάνισαν τά πακέτα Ντελόρ, ἀφοῦ
καταχώνιασαν στά ἀζήτητα τά κρυφά δηµόσια
χρέη, ἀφοῦ διέλυσαν τήν ἐθνική Οἰκονοµία,
ἀφοῦ ὁδήγησαν κάτω ἀπό τά ὅρια τῆς φτώχειας
τό 25% τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, σήµερα ἔχουν
τό θράσσος καί τήν ὑποκρισία νά καλοῦν σέ
πλαστεπίπλαστο προσκλητήριο τούς νέους γιά
νά τούς κουβαλήσουν τάχα φρέσκιες ἰδέες!
Ὁ πολιτικός λόγος τῆς Σηµίτειας ἀκολουθίας
εἶναι τραγικά γελοῖος. Φρέσκιες ἰδέες, µεγάλα
ἅλµατα, προχώρηµα πρός τά µπρός, λαϊκή
συµµετοχή (ποιά καί ποῦ;!) Ἡ ἐντελῶς κουτή,
ἡ τραγικά κωµική συνθηµατολογία τους, τήν
ὁποία θεωροῦν µοντέρνο πολιτικό λόγο!
Θά σᾶς κρίνω καί θά σᾶς κριτικάρω κύριοι γιατί
κάποτε ἀνῆκα ἀγωνιστικά καί ψυχικά στό ἁγνό
καί γνήσιο ΠαΣοΚ. Ὄχι, σήµερα δέν ὑπάρχει,
οὔτε νοεῖται γελοιωδέστερο κατάντηµα
κόµµατος...
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Κράτος μαφιόζων καί δολοφόνων
Ὁ ἀρχιµαφιόζος Ἀλαατίν Τσακιτζί δήλωσε
ἐνώπιον τοῦ 3ου Κακουργοδικείου τῆς
Κωνσταντινούπολης: «δούλεψα γιά
τή ΜΙΤ στό ἐξωτερικό. Μέχρι σήµερα
σώπασα, προστάτεψα τό κράτος µου, ἀλλά
χρησιµοποιήθηκα ὡς πιόνι. Ἀπό τώρα καί
µετά θά µιλήσω.»
(11-1, ἐφ. Γενί Σαφάκ)
Γυναίκα στήν Τουρκία... Σύµφωνα µέ τήν
ἔκθεση τῆς τουρκικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ CEDAW
(∆ιεθνής σύµβαση ἐνάντια σέ κάθε εἴδους
διακρίσεις σέ βάρος τῶν γυναικῶν), στήν
Τουρκία δέν ὑπάρχουν γυναῖκες στά κέντρα
λήψης ἀποφάσεων. Ἡ Τουρκία σέ αὐτό τό
σηµεῖο βρίσκεται στήν 103η θέση ἀνάµεσα
σέ 119 χῶρες. Ἡ µία στίς τρεῖς γυναῖκες
ὑφίσταται σεξουαλική ἐπιθέση ἀπό τόν
σύζυγό της.
(13-1, ἐφ. Ραντικάλ)
Εὐκαιρία νά πεθάνετε!
Τό Ἵδρυµα τῶν
Νεκροταφείων Ἰκονίου ἀνακοίνωσε πώς ὅσοι
πεθάνουν τήν πρώτη ἡµέρα τοῦ Μπαϊραµιοῦ
θά ἔχουν σάβανα, ὅλα τά ἄλλα ὑλικά γιά τήν
κηδεία, σκάψιµο τάφου καθώς καί ἀνάγνωση
Κορανίου ἐντελῶς δωρεάν.
(17-1, ἐφ. Χουριέτ)
Γκιουλμπουντάκ, ὅπως λέμε Μοντεσσόρι
Συζητεῖται ἔντονα στά Ἄδανα ἡ τιµωρία πού
ἐπέβαλαν δύο καθηγητές σέ 5 µαθητές πού
εἶχαν ἀργήσει στό µάθηµα. Σύµφωνα µέ τούς
ἰσχυρισµούς τους τά γεγονότα ἔγιναν ὡς
ἑξῆς: Οἱ 5 µαθητές τῆς 1ης Λυκείου ἄργησαν
περίπου 5 λεπτά στό µάθηµα - ἀτελιέ πού
εἶχαν. Τότε οἱ καθηγητές Σαµπάκ Κοτζά καί
Χικµέτ Γκιουλµπουντάκ τούς ἔβαλαν ὡς
τιµωρία νά ξεβουλώσουν τίς τουαλέττες.
Σύµφωνα µέ τούς ἰσχυρισµούς τῶν µαθητῶν
τό γεγονός εἶδαν καί ὁ ὑποδιευθυντής κι ἕνας
ἄλλος καθηγητής. Προσθέτουν πώς ἀφοῦ
καθάρισαν µέ γυµνά χέρια τήν τουαλέττα,
αἰσθάνθηκαν ἀδιαθεσία καί πυρετό. Ὁ γονέας
τοῦ ἑνός µαθητῆ δήλωσε πώς θά ὑποβάλει µή
νυση.
(18-1, ἐφ. Χουριέτ)
Δημοσκόπηση Σύµφωνα µέ δηµοσκόπηση
πού ἔκανε ἡ κυβέρνηση, ὁ θεσµός πού
θεωρεῖται ὁ πλέον ἔµπιστος εἶναι οἱ Τουρκικές
Ἔνοπλες ∆υνάµεις (TSK). Τά ἀποτελέσµατα
εἶναι: TSK 84%, Στρατοχωροφυλακή 83%,
Προεδρία τῆς ∆ηµοκρατίας 78%, Τζαµί
76%, Ἀστυνοµία 74%, Πρωθυπουργία 73%,
Βουλή 72%, Σύνταγµα 71%, ∆ικαστήρια 68%,
Πολιτικά κόµµατα 48%, Συνδικάτα 47%,
YÖK (Συµβούλιο Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης)
45% καί τέλος τά ΜΜΕ 45%.
(18-1, ἐφ. Χουριέτ)
Τό βαθύ καί πλούσιο κράτος Ἡ ἑταιρεία
TUKAŞ, µέ τίς 36,9 ἑκ. $ ἐξαγωγές πού
πραγµατοποίησε τό 2004, βραβεύτηκε ἀπό
τήν Ἕνωση Ἐξαγωγέων Αἰγαίου. Τό ἴδιο
βραβεῖο εἶχε πάρει καί τό 2002. Τά προϊόντα
της πωλοῦνται σέ 63 χῶρες καί τό 35% τῶν
πωλήσεών της εἶναι στό ἐξωτερικό. Τό 80%
τῶν ἐξαγωγῶν της πηγαίνουν σέ χῶρες τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
(18-1, ἐφ. Ἀκσάμ)
(Σ.Σ.: Ὥς ἐδῶ ὅλα καλά. Ἄν πᾶς ὅµως στήν
ἱστοσελίδα τῆς TUKAŞ, βλέπεις ὅτι εἶναι
ἵδρυµα τοῦ ΟΥΑΚ, δηλαδή τοῦ Τουρκικοῦ
Στρατοῦ! Σκίζει τό µαγαζί...)
Ἑβραῖοι καί Τουρκία Ἄνοιξε πρίν ἀπό λίγες
µέρες χάρη στίς ἐνέργειες τοῦ Ζάκ Καµχή τό
¨Μουσεῖο τῶν Ἑβραίων τῆς Τουρκίας. Ὁ Ζάκ
Καµχή δέν εἶναι γνωστός µόνο χάρη στήν
ἐπιχειρηµατική του δραστηριότητα ἀλλά
καί ἐπειδή εἶναι αὐτός ὁ ὁποῖος ἐξασφαλίζει
τήν στήριξη τοῦ ἑβραϊκοῦ λόµπι τῶν Η.Π.Α.
στήν Τουρκία. Ἄλλωστε στόΤσανάκαλε δίπλα
δίπλα δέν πολεµοῦσαν Τοῦρκοι καί Ἑβραῖοι
στρατιῶτες, Ἑβραῖος δέν ἦταν καί ὁ Νεσίµ
Ναβάρο πού εἶχε σκίσει τήν ἑλληνική σηµαία
στήν Σµύρνη στή διάρκεια τῆς ἑλληνικῆς
κατοχῆς της;
(24-1, ἐφ. Μιλλιέτ, ἀρθρ. Ταχά Ἀκιόλ)
M.K.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Ἰρακινές ἐκλογές: Ὅποιος δέν πήγαινε
νά ψηφίσει τοῦ κόβαν τό δελτίο
τροφίµων. Ἡ Δηµοκρατία νίκησε. Πάλι.
Σέ ἀποµάκρυνση ἀπό τήν ἐξουσία
τῶν «ἐγκληµατιῶν ἀποσχιστῶν» τοῦ
Ναγκόρνο Καραµπάχ κάλεσε ἡ βοηθός
ὑπ. Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Ε. Τζόουνς!
Καί δέν εἶναι µόνο τά ἀµερικάνικα
συµφέροντα στό Ἀζερµπαϊτζάν. Ἦταν
καί ἡ ὁµόθυµη προεκλογική σύνταξη
τῶν Ἀρµενίων µέ τόν Κέρρυ. Ὁπότε...
«Ἐπιζῶν τοῦ Ἄουσβιτς» κι ὁ πατέρας τοῦ
Οὐκρανοῦ πρωθυπουργοῦ Γιούσενκο!
Καί, φυσικά, αὐτό ΔΕΝ σχετίζεται µέ τή
σκανδαλώδη δυτική προστασία του, ἔ;
«Μεγάλο βαλκάνιο ἑταῖρο» τῆς
Οὐκρανίας ἀποκάλεσε τήν Ἑλλάδα ὁ
Γιούσενκο. Στό ἐµπόριο λευκῆς σαρκός,
προφανῶς, θ’ ἀναφερόταν
20 Ρῶσοι βουλευτές (κοµµουνιστές,
ἐθνικιστές, δηµοκράτες...) ζήτησαν νά
ἀπαγορευτοῦν οὶ ἑβραϊκές ὀργανώσεις
ὡς ἐξτρεµιστικές καί γιατί προωθοῦν τό
µῖσος καί τόν ἀντισηµιτισµό στή χώρα

Ὁ Ἄσαντ σέ Πεκῖνο καί Μόσχα, µέ τούς
Ρώσους νά διαγράφουν τό 73% τῶν
χρεῶν τῆς Συρίας πρός τήν ΕΣΣΔ καί νά
ἐπιστρέφουν (ἐπιτέλους) στήν περιοχή
Οὐδέν κακόν ἀµιγές καλοῦ: Κάθε βῆµα
τῶν Κούρδων πρός δηµιουργία κράτους
- ἔστω στό Βόρειο Ἰράκ -εἶναι τσιβί γιά
τήν Τουρκία, ἄρα πόντος γιά µᾶς.
Βεβαίως µπορεῖ καί νά θεωρεῖτε ὅτι
ὁ ἐχθρός τοῦ ἐχθροῦ µου ΔΕΝ εἶναι
σύµµαχός µου, ὅπως ψιττάκιζαν οἱ
ὀθωµανοί τοῦ σηµιτισµοῦ
Τότε ὅµως τί τήν θέλετε αὐτήν τήν
ἐφηµερίδα; Ἀφῆστε την καί πιάστε τό
Βῆµα τοῦ Ἐξωµερίτη (ἤ τ’ ἀχαµνά τοῦ
Γκιούλ, τό ἴδιο κάνει)
31-1-05, Κanal D: Ὁ Τοῦρκος τ. ὑπουργός
πολιτισµοῦ (προσέξτε το...) Ναµίκ
Κεµάλ Ζεϊµπέκ ἰσχυρίζεται στἀ σοβαρά
πώς ὁ Μωάµεθ ἦταν ...Τοῦρκος!
Τούς ἀγωνιστές τῆς ΕΟΚΑ θά τιµήσει
γιά πρώτη φορά µετά ἀπό µισόν αἰώνα
ἡ Κύπρος. Γειά σου ὠρέ Τάσσο, πρόεδρε
ὅλων τῶν Ἑλλήνων!

Κι ἄν κάποτε πέσει φῶς θά ‘χει πλάκα.
Γιατί θά βρεθοῦν καί κάποια ...περίεργα
ὀνόµατα... Ἄντε ντέ, περιµένουµε!
Ὅσο γιά κείνους πού ἐπί ἐκσυγχρονισµοῦ κλωσσοῦσαν κρατικά γραφεῖα,
εἶναι γνωστοί (ἄλλωστε, πλατύπυγες
γάρ, διακρίνονται ἀπό ...µίλια)
ΕΜΑΚ στή Θράκη ἀκόµη δέν εἴδαµε,
παρά τήν φαρδειά - πλατειά ταµπέλα
στό κτίριο πού ΘΑ τήν στεγάσει. Τό
νοίκι πάντως πέφτει ἁρµοδίως, ἔτσι;...
Προφανῶς πρόκειται γιά πλάκα ἀλλά
τό ἀναφέρουµε: Ἀκούστηκε πώς κάποιοι
µουσουλµάνοι τῆς ἑλληνικῆς Θράκης
πολεµοῦν στό ...ἰρακινό ἀντάρτικο
Ἄν αὐτό ἦταν ἀλήθεια ὄχι µόνο δέν θά
µᾶς πείραζε ἀλλ’ ἀντιθέτως θά µᾶς
τιµοῦσε ὡς Θρακιῶτες. Δυστυχῶς ὅµως
δέν µπορεῖ νά εἶναι παρά ἀρβύλα...
Ἔδωσε τό ΟΚ τό νοµαρχιακό συµβούλιο
γιά τά 170 στρέµµατα γιά τό 900κλινο (!)
ξενοδοχεῖο στό Φανάρι, ὅπου θά ‘ρθουν,
λένε, 100.000 τουρίστες (!) σέ 5 χρόνια
Πέρα ἀπό τό ἐξωφρενικό τῶν ἀριθµῶν,
ἐνοχλεῖ καί ἡ µυστικοπάθεια. Ποιός
εἶναι ὁ «φερέγγυος ἐπενδυτής» κύρ νοµάρχη καί γιατί δέν ἐµφανίστηκε κἄν;
Ἄλλη µιά ἀθώωση «ἐπενδυτῆ» στή
Ροδόπη, γνωστοῦ γιά τίς ἑκατοντάδες
ἑκατοµµύρια ἐπιδοτήσεων, µέ ἐργοστάσιο ἄλλοτε κλειστό κι ἄλλοτε ...δανεικό

Βεβαίως οἱ ἄλλοι λύσσαξαν ἀλλά καί
τί θά τούς κάνουν; Ὁ βρεγµένος (καί
λεηλατηµένος καί ταπεινωµένος) τή
βροχή δέ τή φοβᾶται. Οὔτε τήν ἀλήθεια

Στόν διάλογο γιά τήν Παιδεία µία
πληγή της ἀπουσίαζε συστηµατικά ἀπό
κάθε προσέγγιση: ἡ ἀνεπάρκεια τῶν
πανεπιστηµιακῶν

«Συνετρίβη» τό ἀµερικάνικο ἑλικόπτερο
µέ τούς 31 πεζοναῦτες. «Ἔχασε τή ζωή
του» τό τρίχρονο κοριτσάκι στή Γάζα.
«Σκοτώθηκαν» κάποιοι Παλαιστίνιοι...

Ἐκτός κι ἄν ὅποιος πῆρε ἕνα κάποιο
διδακτορικό καί εἶχε τήν κατάλληλη
παρέα ἐκεῖ πού ἔπρεπε, θεωρεῖται
ὁµότιµος τοῦ Χώκινγκ ἤ τοῦ Γιανναρᾶ

Αὐτά τά βοθροκάναλα «εἰδήσεων» γιά
ἐνεργητική φωνή τῶν ρηµάτων δέν
ἔχουν ἀκουστά; Κανείς δέν σκοτώνει,
δέν ἀνθίσταται, δέν ἐκτελεῖ; (Κοπρίτες...)

Ἐνδυµασίες Θράκης (συλλογή Δαδαλιάρη), ἀπό 7-2 στήν ἔκθεση τοῦ Ἱδρύµατος
Θρακικῆς Τέχνης & Παράδοσης (Ξάνθη)

Πρωτοφανές: Πάρτυ τῆς ΠΑΣΠ σέ...
µπουζουξίδικο τῆς Ἀλεξανδρούπολης
µέ τά ἔσοδα νά διατίθενται γιά τό
...Τµῆµα Μοριακῆς Βιολογίας τοῦ ΔΠΘ!

Τό γνωστό - ἄγνωστο ζήτηµα τῶν
µυστικῶν κονδυλίων γιά τούς δηµοσιογράφους, ἔχει τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον
του γιά τή Θράκη (τήν εὐαισθησία τῆς
ὁποίας οὐκ ὀλίγοι ἐξαργύρωσαν)

Ὄχι, δέν πῆγα. Ἄν ὅµως ἀρχίσουν νά
ἐκδίδονται οἱ φοιτήτριες τοῦ ΤΕΦΑΑ γιά
νά σώσουν τό Τµῆµα, δέν θά µείνω ἀσυγκίνητος µπρός στό δρᾶµα τῆς Παιδείας

(«Ἀντίλλες») καὶ ξαναρχίζει βεβαίως τὸ
τακτικὸ καὶ σύνηθες σχέδιο («Ξεφτίλες»)…
Ἐγὼ πάντως δὲν συµφωνῶ µέ ὅσους
µουρµουρίζουν γιὰ τὴ µέχρι τώρα σιωπὴ ἰχθύος
ἐκ µέρους τοῦ νοµάρχη ὅσον ἀφορᾶ τὸ ὄνοµα
τοῦ ἰδιώτη καὶ τοὺς ὅρους ὑπὸ τοὺς ὁποίους θά
γίνει ἡ παραχώρηση! Πῶς κάνετε ἔτσι, µωρέ,
µπορεῖ νὰ µήν πρόλαβε νὰ µιλήσει ἀκόµη ὁ
ἄνθρωπος! Μὲ τόσες γυροβολιὲς ἄλλωστε κάθε
λίγο καὶ λιγάκι µέ τὸν τουρκοπρόξενο ποὺ νὰ
µείνει ὥρα! Νά, καὶ τὶς προάλλες τοὺς εἴδαµε
πάλι µαζὶ νὰ ἐπισκέπτονται τὸ Μειονοτικὸ
Γυµνάσιο - Λύκειο Κοµοτηνῆς, στὸ ὁποῖο ὁ
πρόξενος χάρισε ἐκ µέρους τοῦ τουρκικοῦ
κράτους καὶ τό …ἀµύθητης ἀξίας δῶρο τῶν 10
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν. (Ἀµάν βρὲ πασὰ
µου κι ἐσύ, ὄχι τέτοια χουβαρνταλίκια! Εἶναι
ποὺ εἶναι µπατικωµένη ἡ οἰκονοµία σας, ἅµα
πετᾶτε ἔτσι ἀσυλλόγιστα καὶ τέτοια ἰλιγγιώδη
ποσὰ καὶ µάλιστα στὸν βρόντο, δηλαδὴ σὲ
ἄχρηστους σκοποὺς ὅπως ἡ ἐκπαίδευση,
καήκατε! Τί θὰ µείνει µετὰ δηλαδὴ γιὰ τοὺς
Γκρίζους Λύκους;)…
Μεγάλα ποσὰ πάντως ξοδεύουν καὶ οἱ
ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα τοπικὲς ὀργανώσεις τοῦ
ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ αὐτὲς φυσικὰ ὄχι στὸν βρόντο
(ἀλίµονο, πῶς θὰ ἦταν δυνατὸν δηλαδή!).
Πάντα πιστοὶ προφανῶς στὸ µεταµοντέρνο
τους ὅραµα περὶ συµµετοχικῆς δηµοκρατίας
(ὅπως βεβαίως καὶ στὸ ἐκσυγχρονιστικὸν
νεοσοσιαλιστικὸν θέσφατον «δουλειὰ δὲν εἶχε
ὁ διάολος, γαµ…τὰ παιδιά του»), τὸ Giorgaki
καὶ ἡ παρέα του προβαίνουν ἐσχάτως στὴ
διοργάνωση ἡµερίδων ἐνόψει τοῦ Συνεδρίου
τοῦ κόµµατος τὸν προσεχή Μάρτιο, στὶς
ὁποῖες ἀναδεικνύονται συνταρακτικὰ θέµατα
πρὸς συζήτησιν, πού πραγµατικὰ λαλήσαµε,
ὅταν τὰ πληροφορηθήκαµε! Καὶ φυσικὰ
ἐκεῖνο πού µἂς ἀποτελείωσε ἦταν τὸ κεντρικὸ
θέµα τῆς ἡµερίδας στὴν Τρίπολη! Ξέρετε

ποιὸ ἦταν; Κρατηθεῖτε! «Ὁ γάµος µεταξὺ
ὁµοφυλοφίλων»!
Ὅθεν καὶ ὀφείλουµε γιὰ µία ἀκόµη φορά
νὰ δώσουµε τὰ θερµὰ µας συγχαρητήρια στὸ
ΠΑΣΟΚ γιὰ τὴν παροιµιώδη ἱκανότητά του νὰ
ἀντιλαµβάνεται µέ ὀξύνοια καὶ νὰ προσεγγίζει
µέ τόλµη ΟΛΑ τὰ κρίσιµα καὶ φλέγοντα
προβλήµατα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας! Ἔ, κι
ὅσο γιὰ τὸν νέο σοσιαλιστικὸ µετασχηµατισµὸ
τοῦ ἐν λόγῳ κόµµατος, ἐµεῖς µετὰ κι ἀπὸ
αὐτὸ δὲν ἔχουµε πιὰ τίποτε ἄλλο νὰ ποῦµε!
Ἁπλῶς λέµε νὰ τραγουδήσουµε. «Ἐµπρός τῆς
γῆς οἱ ἀδερφάρες, ἐµπρὸς γιὰ γάµο, ἐµπρόςἐµπρός»!…
Καὶ φυσικὰ δὲν τελειώσαµε ἐδῶ, ἔ; Σύµφωνα
µέ ἀσφαλεῖς πληροφορίες τῆς στήλης, θὰ
ἀκολουθήσουν στὸ ἐγγὺς µέλλον καὶ ἄλλες
παρόµοιες προσυνεδριακὲς ἡµερίδες σὲ
ἐπαρχιακὲς πόλεις, ποὺ θὰ πραγµατευτοῦν
καὶ ἕτερα πολὺ κρίσιµα θέµατα, ὅπως:
ἅ) ὁ ὀργασµὸς τῆς ταραντούλας, β) τὸ
µετεµµηνοπαυσιακὸ σύνδροµο τῶν ἀγελάδων
τῆς Ἄνω Χαµοπετροπηγῆς, γ) ἡ θεραπεία
τῆς οὐρολοίµωξης τοῦ τυραννόσαυρου κατὰ
τὴν Ἰουράσσεια Περίοδο, δ) οἱ παρενέργειες
τοῦ Βιάγκρα στὰ λιθρίνια, ε) ἡ ὑδροκήλη
στὸν ἀριστερὸ ὄρχι τῆς µαύρης πεταλούδας
τοῦ Ἀµαζονίου καὶ στ) ἡ περιβαλλοντικὴ
µόλυνση σὲ σχέση µέ τὴ στυτικὴ ἀνεπάρκεια
τοῦ ἀφρικανικοῦ χελιδονιοῦ. Κάπως ἔτσι,
φαντάζοµαι, θὰ προκαθοριστεῖ καὶ ἡ ἀτζέντα
τοῦ κεντρικοῦ Συνεδρίου, ποὺ ἀναµένεται
βεβαίως (ὅπως ὅλοι µόλις ἀντιληφθήκατε) διὰ
τοῦ ρηξικέλευθου λόγου του νὰ ἀποτελέσει
ἐπαναστατικὴ τοµὴ στὸ παρ’ ἡµῖν ἕως τοῦδε
ζοφερὸ καὶ συντηρητικὸ πολιτικοκοινωνικὸ
γίγνεσθαι…

Ἡ Ἀνσάρ ἀλ Ἰσλάµ κατέρριψε βρετανικό
C-130 καί σκοτώθηκαν 9 στρατιῶτες.
Ἔµπλεοι θλίψης καί ἀηδίας καταδικάζουµε
τήν τροµοκρατία καί τήν ἀγγλοφοβία

ΤΑ ΤΟ Ξ Ι Κ Α
Ἄ, ὅλα κι ὅλα, ἀγαπητοὶ µου φίλοι!
Ἡ ἀλήθεια πρέπει νὰ λέγεται, ἐµεῖς ἐδῶ
πάνω ἔχουµε σπουδαίους τοπικοὺς ἄρχοντες
µέ ὅραµα καὶ ζῆλο! Καὶ δὲν ἐννοῶ µόνο τὸν
δήµαρχο, ποὺ ὅπως σᾶς ἔλεγα καὶ τὴν ἄλλη
φορά ἔχει ἀναλωθεῖ σὲ ἀπίστευτα ἄοκνες
προσπάθειες (µέσα στὸν ὕπνο του) γιὰ νὰ
µετασχηµατίσει τὴν Κοµοτηνὴ σὲ µικρὴ
Πράγα! Ἐννοῶ ἀσφαλῶς καὶ τὸν νοµάρχη,
οἱ ἐνέργειες τοῦ ὁποίου σὲ σχέση µέ τὸ ὑπὸ
σκέψιν ξενοδοχεῖο στὴν παραλία Ἀρωγῆς µόνο
ὡς µέρος ἑνὸς εὐρυτέρου καὶ µακροπνόου
σχεδίου γιὰ µετεξέλιξη τῆς θρακικῆς ἀκτῆς
σέ …Ἀντίλλες µποροῦν νὰ ἑρµηνευτοῦν.
Αὐτὸ ὑποψιάζοµαι καί ὁµολογῶ ὅτι εἶµαι
συγκλονισµένος!
Μιλᾶµε τώρα γιὰ ἕνα µαγευτικὸ
καὶ εἰδυλλιακὸ µέρος, βουτηγµένο στὸ
πράσινο (δυόµισυ δέντρα ἀνὰ τετραγωνικὸ
χιλιόµετρο), δίχως καθόλου ὑγρασία (ἐκεῖ
εἶναι ποὺ µία µέρα θὰ γίνουν τὰ γυρίσµατα
τῶν «Μυστικῶν τοῦ Βάλτου») καὶ στὸ
ὁποῖο δὲν ὑπάρχει λόγος τὸ καλοκαίρι νὰ
χρησιµοποιεῖς καὶ ἀντικουνουπικὰ (καθότι
γιὰ τὰ ἐκεῖ παρεπιδηµούντα κουνούπια
χρειάζεσαι Καλάσνικωφ ἢ ἔστω καρέκλα
θηριοδαµαστῆ). Καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ µέρος
ἔχει ἀναγγελθεῖ ἡ ἀνέγερση τεράστιου καὶ
πολυτελοῦς ξενοδοχείου σὲ δηµόσια γῆ, ἡ ὁποία
παραχωρεῖται σὲ ἰδιώτη, µέ τήν ἐκτίµηση ὅτι
χάρη σ’ αὐτὸ ἡ περιοχὴ θὰ δέχεται 100.000
τουρίστες τὸν χρόνο (πράγµα πού σηµαίνει
9,5 περίπου ἐκατοµµύρια κουνούπια ἀνὰ
τουρίστα, ἐὰν δὲν ἀπατῶµαι;). Καὶ ὡς ἔπος
εἰπεῖν (καὶ γι’ αὐτὸ σίγουρα ∆ΕΝ ἀπατῶµαι)
κάπου ἐδῶ µἂς τελειώνει τὸ ἔκτακτο σχέδιο

Ἄµ ἔτσ΄ κι ἐγώ τό ξέρω! Ἄ ρέ πατέρα,
δέν µοῦ ‘λεγες ἀπό µικρό νά γίνω σάν
µεγαλώσω βιοµήχανος... Ἔφαγες καί σύ
παραµῦθι ὅτι χρειάζονται δικά σου λεφτά
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