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Ἐντείνονται οἱ προεκλογικές ζυµώσεις στούς θρακικούς δήµους

Νέες ὑποψηφιότητες ἀγλαΐζουν τό πολιτικό τοπίο!

καί ἄλλα ἐξίσου ὡραῖα...

1

Τίς ἐντυπώσεις µας ἀπό τήν σύντοµη περιήγηση
στίς βόρειες µικρασιατικές ἀκτές µπορεῖτε νά βρεῖτε
στή σελίδα 5. Χαρακτηριστική ἡ ἀνωτέρω εἰκόνα
ἀπό τό Ἀιβαλί: Στήν καλοδιατηρηµένη ὀρθόδοξη
ἐκκλησιά (πού δέν εἶναι ἡ µόνη) ἔγινε µιά ἁπλή
µιναρεπροσθετική ἐπέµβαση καί νάτο τό τζαµί τῶν
πιστῶν!...

Καθώς πλησιάζει ὁ καιρός γιά τίς δημοτικές
ἐκλογές τοῦ 2006 (θά μοῦ πεῖτε «γιατί, καί
πρόπερσι δέν πλησίαζε;» Σωστό κι αὐτό...)
δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι πού, παραμερίζοντας
κάθε προσωπική καί οἰκογενειακή ἔγνοια,
προθυμοποιοῦνται νά θυσιάσουν τό ἰδιωτικό
χάριν τοῦ δημοσίου. Καί εἶναι πραγματικά
συγκινητικό αὐτό, ἀποτελεῖ δέ καί μία
ἀπόδειξη τοῦ γεγονότος ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ποτέ
δέν πεθαίνει» (ἄσε πού καί «ἡ δημοκρατία δέν
ἔχει ἀδιέξοδα», «στοῦ λύκου τό προσκέφαλο
ἀρνί δέν ξημερώνει», «τό γουρούνι καί τή
μούρη του νά κόψεις πάλι στά σκατά θά
σκαλίζει» κτλ κτλ...).
Δέν γνωρίζουμε ἄν τά ὀνόματα πού
ἀκούγονται θά ἐνδώσουν τελικά στό κάλεσμα
τῆς κοινωνίας καί θά κατέλθουν στόν
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προεκλογικό στίβο. Ἐνδεχομένως ὁ πρώην
αὐτοδιοικητικός παράγων (φωτογραφία 1) νά
συνεκτιμήσει καί μερικές ἀκόμη δευτερεύουσες
λεπτομέρειες ὅπως τό κομματικό χρῖσμα. Ἴσως
ὁ ἕτερος θρυλούμενος ὑποψήφιος (φωτογραφία
2) νά ἀλλάξει γνώμη καί νά μεταβάλει τήν
περήφανη στάση του πού μέχρι σήμερα ἦταν
«γυρίζω τήν πλάτη στά παρασκήνια» καί νά
μᾶς εὐλογήσει μέ τήν αὐτοδιοικητική του
εὐαισθησία. Στά νομαρχιακά ἐπίσης πράγματα
ἔχει ἤδη συγκροτηθεῖ μία ὁμάδα ὑποψήφιων
συμβούλων (φωτογραφία 3) πού μπορεῖ νά
ἐνισχύσει κάθε σοβαρή προσπάθεια. Τί νά
προσθέσουμε ἐμεῖς; Παρακολουθοῦμε ἄφωνοι
τήν αὐτόνομη καί ἀνιδιοτελή κινητικότητα,
κρυφοσκουπίζοντας τά δάκρυα τῆς χαρᾶς καί
τῆς αἰσιοδοξίας...

Ὁ Μπίν Λάντεν ξαναχτυπᾶ!

Ὁ Γουίλιαµ Ροντρίγκεζ εἶναι ἕνας
ἀπό τούς Ἀµερικανούς ἥρωες τῆς
11ης Σεπτεµβρίου. Τήν ἡµέρα τῆς
ἐπίθεσης στό World Trade Center
ἐργαζόταν ὡς φρουρός ἀσφαλείας
καί χάρη στήν πολύτιµη βοήθειά
του οἱ πυροσβέστες ξεκλείδωσαν
πολλές πόρτες ἀσφαλείας καί
σώσαν δεκάδες ζωές. Γιά τή
συµβολή του - µόνος του ἔσωσε 15
ἀνθρώπους! - βραβεύτηκε ἀπό τόν
ἴδιον τόν Μπούς (στή φωτογραφία
µέ τή Χίλλαρυ Κλίντον κατά τήν
τελετή βράβευσης) µά καί στήν
πατρίδα του, τό Πόρτο Ρίκο.
Τά πράγµατα γιά τόν ἀληθινό (κι

ὄχι Χολυγουντιανό)
ἀµερικανό
ἥρωα
ἄλλαξαν
ὅταν
ἐπέµεινε
στούς
ἰσχυρισµούς
του
γιά ἐκρήξεις στό
ὑπόγειο τοῦ κτιρίου,
ταυτόχρονα
µέ
τήν
πρόσκρουση
τῶν
ἀεροπλάνων
(ἔτσι ἴσως ἐξηγεῖται
καί ἡ κατάρρευσή
του).
Ἔκτοτε σέ
δηµόσιες ὁµιλίες του
κατήγγειλε τίς Ἀρχές καί τήν
Κυβέρνηση γιά συγκάλυψη καί
συνενοχή στό ἔγκληµα (γράφαµε
πρό µηνῶν µικρό σχόλιο). Πρό
ἡµερῶν ἔλαβε κάποια ἀπειλητικά
µηνύµατα µέσῳ e-mail γιά
ἀπόπειρα
δολοφονίας
του.
Ἐγκατέλειψε τό σπίτι του γιά µικρό
διάστηµα καί ἐπιστρέφοντας στίς
27-8 τό βρῆκε διαρρηγµένο, ὁ δέ
προσωπικός ὑπολογιστής του µέ
πλῆθος στοιχείων σχετικῶν µέ
τούς ἰσχυρισµούς του ἔλειπε. Νά
ἦταν λέτε ὁ Ὀσάµα Μπίν Λάντεν
ἤ ὁ ἐξαποδῶ Ἀλ Ζαρκάουι;
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Θρακικά Ἱερά καί πάλι

Πρίν µερικούς µῆνες γράφαµε γιά τίς θέσεις τῶν
θρακικῶν ἱερῶν πού εἶναι γνωστές στούς πρόποδες
τῆς Ροδόπης καί λεηλετοῦνται συστηµατικά ἀπό
τούς ἀρχαιοκάπηλους, ντόπιους καί µή. Εἰδική
ἀναφορά εἴχαµε κάνει τότε καί στή θέση πάνω ἀπό

τόν Ἴασµο, ὅπου τά σηµάδια τῆς λαθρανασκαφῆς
ἦταν ὁλοφάνερα ὄταν τήν εἴχαµε ἐπισκεφθεῖ.
∆υστυχῶς ὄχι µόνο δέν λάβαµε καµµία ἀπάντηση
ἀπό τήν προϊσταµένη τῆς ἁρµόδιας Ἐφορίας
ἀρχαιοτήτων κ. Κοκκοτάκη ἀλλά καί τίποτε
µᾶλλον δέν ἄλλαξε στήν «µπᾶτε σκῦλοι ἀλέστε»
κατάσταση πού περιγράφαµε. Ἔτσι, πρό ἡµερῶν
εἴχαµε µία ἀκόµη τοµή στό συγκεκριµένο σηµεῖο
πού γράφαµε ἀπό ἀρχαιοκάπηλους, σηµάδια τῆς
ὁποίας µπορεῖ νά δεῖ κανείς καί στήν διπλανή
φωτογραφία. Ἐκτιµώντας τό σηµαντικό ἔργο τῆς
Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας καί τῆς κ. Κοκκοτάκη
προσωπικά, τούς καλοῦµε καί πάλι - µέσα στόν
κυκεώνα τῶν ὑποχρεώσεών τους, εἶναι ἡ ἀλήθεια
- νά µήν ξεχάσουν καί τήν περίπτωση αὐτή:
Μπορεῖ νά µήν πρόκειται γιά κάποια τοποθεσία
µείζονος ἀρχαιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἀλλά
πέρα ἀπό τή σηµασία τῶν θρακικῶν ἱερῶν γιά
τόν τόπο, αὐτή ἡ εἰκόνα τῆς ἐγκατάλειψης δέν
τιµᾶ κανέναν µας.
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 31-8-2005

Το «άριστο» παρελθόν, το «µετεξεταστέο» παρόν δεν συµβαίνει. Χώρια δε που η πλειοψηφία
Στον σχολικό µαραθώνιο που
ξεκινά κάθε Σεπτέµβρη λαµβάνουν θέση
στην αφετηρία οι µαθητές, οι γονείς τους
και οι εκπαιδευτικοί. ∆ίπλα, όµως, στους
προηγούµενους µαραθωνοδρόµους στέκεται
και µια οµάδα µεµψίµοιρων «διανοουµένων»,
που βρίσκει διαρκώς την αφορµή να µας θυµίζει
πόσο «άρρωστο» είναι το εκπαιδευτικό µας
σύστηµα, αλλά – προσοχή! – πάντα σε σχέση
µε το «υπέροχο» σύστηµα του παρελθόντος,
τέκνα του οποίου είναι οι ίδιοι.
Χωρίς να επιθυµώ σε καµία
περίπτωση να παρουσιάσω «ρόδινη»
την κατάσταση – ασφαλώς και
υπάρχουν προβλήµατα, και είναι
βέβαιο ότι θα εξακολουθούν να
υπάρχουν όσο υφίστανται και
οικονοµικά –, εξοµολογούµαι ωστόσο
ότι οι εκτοξευµένες κατηγορίες από
ανθρώπους που ανάγουν τον εαυτό
τους σε παντογνώστη και κριτή των
πάντων µε εκνευρίζει. Η «καλή παλιά
εποχή» αποτελεί τη µόνιµη επωδό
όσων κατακρίνουν το σύγχρονο
εκπαιδευτικό σύστηµα. Στην «εποχή
τους» η παιδεία – υποτίθεται – έδινε
τη δυνατότητα στους µαθητές να
µορφωθούν «ουσιαστικά». Απόδειξη
– ποιος άλλος, φυσικά; – ο ίδιος
ο εαυτός τους! Αντίθετα σήµερα
επικρατεί το «χάος»: οι µαθητές δεν µπορούν
να εκφραστούν, δεν ξέρουν να γράφουν, έχουν
φτωχό λεξιλόγιο (προφανώς υπονοείται πως
δεν είναι λεξιθήρες για λόγους εντυπωσιασµού),
χώρια που δεν γνωρίζουν τι γιορτάζουµε
σε κάθε µας εθνική επέτειο (προσωπικά,
πάντως, αν µε ρωτούσαν τι γιορτάζουµε στην
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940, θα
θεωρούσα τόσο γελοία την ερώτηση, που θα
έδινα επίτηδες την πιο απίθανη απάντηση)!
Οπότε, για να λυθεί το πρόβληµα, προτείνεται
η επέκταση της διδασκαλίας των αρχαίων
ελληνικών στη µέση εκπαίδευση (Θου, Κύριε!
Καλά, συγχωρήστε µε: πάντα πίστευα πως
τα αρχαία ελληνικά αποτελούν πανάκεια για
κάθε πρόβληµα!).
Η αδυναµία στο όλο θεωρητικό
σχήµα είναι η εξής: ότι οι λάγνοι
παρελθοντολόγοι, όταν αναφέρονται στην
«εποχή τους», θεωρούν προφανώς πως τη
γενιά τους την αποτελούν µόνο οι ίδιοι, µια
κλειστή κάστα ανθρώπων, που σε δύσκολη
οικονοµική περίοδο για τους Έλληνες είχαν
την ευτυχία να φοιτήσουν στα σχολεία και
στα πανεπιστήµια. Αφού, λοιπόν, µορφώθηκαν
οι ίδιοι, όλη τους η γενιά υπήρξε µορφωµένη,
σε αντίθεση µε τη σύγχρονη γενιά, που ξέρει
µόνο κάτι «κουτσά κολλυβογράµµατα», χωρίς
να ’χει το βάθος και την κατάρτιση τη δική
τους! Οι «λόγιοι διανοούµενοι» αδυνατούν ν’
αντιληφθούν ότι η γενιά τους δεν είναι µόνο
οι ίδιοι, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
συνοµηλίκων τους έχει αποφοιτήσει µόνο απ’

το ∆ηµοτικό σχολείο – γεγονός, φυσικά, για
το οποίο δεν ευθύνονται εν πολλοίς εκείνοι,
αλλά η δύσκολη οικονοµική κατάσταση της
χώρας µόλις πριν από µερικές δεκαετίες –
, ότι οι σύγχρονοι νέοι αποφοιτούν από το
Λύκειο σε ποσοστά συντριπτικά µεγαλύτερα
σε σχέση µε το παρελθόν, ενώ οι περισσότεροι
εισάγονται και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Μια νηφάλια µατιά, εποµένως, µας
καταδεικνύει πως, σε ό,τι αφορά τη µόρφωση
των Ελλήνων, η κατάσταση σήµερα είναι
σαφώς καλύτερη σε σχέση µε το παρελθόν.

Νοµίζω, όµως, ότι η σηµαντικότερη
παρατήρηση που φανερώνει πως η
παρελθοντολογία των «λογίων» δεν είναι
τίποτα περισσότερο από µια κολακεία του
εαυτού και του εγωισµού τους είναι η εξής:
σ’ όλες τις εποχές, µ’ όποιο εκπαιδευτικό
σύστηµα κι αν εφαρµόστηκε, υπήρχαν πάντα
άνθρωποι που προόδευσαν στα γράµµατα και
άνθρωποι που έµειναν στάσιµοι. Προσωπικά,
συνέβη να φοιτήσω στην Α΄ ∆ηµοτικού
όταν το «επιτυχηµένο» αναγνωστικό της
Λόλας µε το τόπι αντικαταστάθηκε από
άλλο «απαράδεκτο». Στην ∆΄ ∆ηµοτικού µού
κατάργησαν το πολυτονικό και το έκαναν
µονοτονικό («συντριπτικός κόλαφος» για τη
γλώσσα µας που κινδυνεύει µε εξαφάνιση
τώρα που όλα τα παιδιά φοιτούν στα
σχολεία, ασχέτως αν δεν εξαφανίστηκε π.χ.
επί Τουρκοκρατίας, περίοδο κατά την οποία
ελάχιστοι είχαν τη δυνατότητα να µάθουν
γράµµατα!). Στο Γυµνάσιο διδάχτηκα αρχαία
ελληνικά µόνο από µετάφραση κι όχι απ’ το
πρωτότυπο, ενώ δεν έδωσα εξετάσεις για να
περάσω από τη µια τάξη στην άλλη, ούτε και
για να εισαχθώ στο Λύκειο. Στο πανεπιστήµιο
πέτυχα µετά από εξετάσεις στηριγµένες
στο «αποτυχηµένο» σύστηµα των ∆εσµών.
Οι «συγκλονιστικές» αυτές αλλαγές στην
παιδεία, που πάντα προκαλούσαν ορυµαγδό
καταστροφολογιών, θα ’πρεπε να ’χουν αφήσει
αµόρφωτο – λογικά(;) – κι εµένα κι όλους
τους συµµαθητές µου. ∆υστυχώς για τους
«διανοούµενους» και τα καταστροφολογικά
εκπαιδευτικά ιδεολογήµατά τους, αυτό

των συνεργατών αυτής της εφηµερίδας
τελειώσαµε το Λύκειο µε το «αποτυχηµένο»
σύστηµα των ∆εσµών, χωρίς αυτό να µας
εµποδίζει να ’χουµε κρίση και άποψη, έστω κι
αν οι απόψεις µας δεν ταυτίζονται σε όλα τα
θέµατα (αλίµονο, άλλωστε, αν συνέβαινε κάτι
τέτοιο).
Επιπρόσθετα, θα ’θελα να ρωτήσω
την άλλη οµάδα «διανοουµένων», που
µιξοκλαίγονται για µόνιµη κρίση στην παιδεία
µας ακόµη κι από την εποχή τους και νωρίτερα,
πώς κατόρθωσαν αυτοί, µέσα σ’ ένα «εχθρικό»
εκπαιδευτικό σύστηµα, να γίνουν τόσο
«σπουδαίοι»; Το «ακατάλληλο» σχολείο στο
οποίο εκπαιδεύτηκαν διαδραµάτισε κάποιον
ρόλο στη διαµόρφωσή τους ή οφείλουν την
«υψηλότητά» τους αποκλειστικά στις…
«γαλλικές» τους σπουδές στο εξωτερικό
και στο… πιάνο;
Είναι
ανάγκη,
λοιπόν,
να
σταµατήσουν
ο
αυτοθαυµασµός
και η καταστροφολογία και να
συνειδητοποιήσουµε
πως
όποιο
εκπαιδευτικό σύστηµα κι αν εφαρµοστεί
πάντα θα πλάθονται άνθρωποι µε
βαθύτερο ή µε ρηχότερο υπόβαθρο, όπως
είναι απολύτως φυσιολογικό, και χωρίς
να συµµετέχει στη διαµόρφωση αυτή
µόνο το σχολείο. Φυσικά, ο διάλογος
πάνω σε εκπαιδευτικά θέµατα δεν
πρόκειται να σταµατήσει ποτέ, κι ούτε
θα ’ταν επιθυµητό κάτι τέτοιο. Επειδή
όµως τα θέµατα της παιδείας από τη
φύση τους οδηγούν σε αντιπαραθέσεις
που συχνά δεν βρίσκουν απαντήσεις λόγω
της πειστικότητας της επιχειρηµατολογίας
όλων των πλευρών (απλό παράδειγµα: µπορεί
να ’χουν δίκαιο εξίσου όσοι υποστηρίζουν
την κατάργηση των πανελλήνιων εξετάσεων
στη Β΄ Λυκείου και όσοι υποστηρίζουν την
επαναφορά τους, για διαφορετικούς αλλά
ουσιαστικούς λόγους ο καθένας), προσωπικά
θα πρότεινα την εφαρµογή σε βάθος χρόνου
ενός συστήµατος, όποιο κι αν είναι αυτό, αρκεί
να δοθεί η δυνατότητα σε µαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικούς να το κατανοήσουν και να
γνωρίζουν πώς θα το διαχειριστούν καλύτερα
και τι µπορεί να περιµένουν απ’ αυτό.
Ειδάλλως, οι αλλεπάλληλες αλλαγές µόνο
σύγχυση επιφέρουν και αποδιοργάνωση.
Από τα παραπάνω ίσως γίνεται
αντιληπτό γιατί άφησα να εννοηθεί ότι το
σύστηµα των ∆εσµών δεν ήταν τελικά και
τόσο «αποτυχηµένο»: γιατί εφαρµόστηκε σε
βάθος χρόνου, έδινε τη δυνατότητα στους
µαθητές ν’ ακολουθήσουν την κλίση τους
χωρίς να τους επιβαρύνει µε την υποχρέωση
µαθηµάτων γενικής παιδείας που ποτέ δεν
θα παρακολουθήσουν επειδή έτσι τους
υποχρεώνει το σύστηµα, ειδικά στην Γ΄ Λυκείου
που ακολουθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις, και
γιατί όλοι, µαθητές και καθηγητές, γνώριζαν
πολύ καλά τι να περιµένουν απ’ αυτό, άρα δεν
βρέθηκαν ποτέ απροετοίµαστοι µπροστά του.
Απ’ όσα είπα επίσης προκύπτει ότι προσωπικά
µπορεί να ’χω συγκεκριµένες απόψεις πάνω σε
κάποια θέµατα (π.χ. να θεωρώ ότι η υπέρµετρη

7ο Παγκόσµιο Πανηπειρωτικό
Συνέδριο

Ήπειρο, παρατηρήθηκε και το µεγαλύτερο
ενδιαφέρον των συνέδρων καθώς και η
µεγαλύτερη συµµετοχή, αν εξαιρεθεί η πρώτη
µέρα όταν έγινε και η έναρξη του Συνεδρίου
παρουσία του προέδρου της ελληνικής
δηµοκρατίας.
Στην ενότητα στην οποία παραβρέθηκαν
ο πρέσβης της Ελλάδας στα Τίρανα Π.
Καρκαµπάσης και ο πρόξενος της Ελλάδας στο
Αργυρόκαστρο Ι. Τζίοβας- Μουρούζης, µίλησαν,
για τα δικαιώµατα της ελληνικής µειονότητας
στην Αλβανία ο Φ. Μαλκίδης Λέκτορας
του ∆ΠΘ , ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής
Οµοσπονδίας ΗΠΑ Μ. Σέρβος αναφέρθηκε στη
στήριξη των οµογενών στους Βορειοηπειρώτες,
ο πρώην βουλευτής Γ. Καραµέλος µίλησε για
την περιοχή της Κορυτσάς, ο πρόεδρος του
Συλλόγου Βορειοηπειρωτών Μ. Καραθάνος
αναφέρθηκε στη σηµερινή κατάσταση στη Β.
Ήπειρο, ο πρόεδρος του Κόµµατος της Ένωσης
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΚΕΑ∆) βουλευτής
Β. Ντούλες αναφέρθηκε στις σχέσεις ΑλβανίαςΕΕ και στις συµφωνίες που σηµειώθηκαν µετά
τις τελευταίες εκλογές, ο βουλευτής Ιωαννίνων
Α. Φούσας αναφέρθηκε γενικά στο ζήτηµα, ο

πρόεδρος του Ιδρύµατος Βορειοηπειρωτικών
Ερευνών Ξ. Κουντούρης αναφέρθηκε στην
ιστορική εξέλιξη του θέµατος, ο νοµάρχης
Ιωαννίνων Κ. Καχριµάνης αναφέρθηκε στο
ρόλο των ελληνοΒλάχων της Αλβανίας, για την
ανάπτυξη της περιοχής της Β. Ηπείρου µίλησε
ο πρώην βουλευτής του ΚΕΑ∆ Θ. Μήτσιος,
ο πρόεδρος των Ελληνοβλάχων Κορυτσάς
µίλησε για την προσφορά των ελληνοβλάχων,
ο δήµαρχος Χιµάρας Β. Μπολάνος αναφέρθηκε
στην περιοχή του, ο εκδότης της εφηµερίδας
Λαικό Βήµα η οποία εκδίδεται από το 1945
στο Αργυρόκαστρο Β. Ιατρού έκανε λόγο
για τη θέση της Ελλάδας, ο εκπαιδευτικός
Γ. Σιουτόπουλος µίλησε για την εκπαίδευση
της ελληνικής µειονότητας, ενώ παρεµβάσεις
έκαναν ο πρόεδρος της Οµόνοιας και πρώην
βουλευτής Γ. Γιάννης και η Ε. Κοκαβέση από το
Σύλλογο Χιµαριωτών.
Οι συµµετέχοντας στην ενότητα αλλά και στο
συνέδριο είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν
ερωτήσεις στους οµιλητές, ενώ η παρουσία
τόσων πολλών πολιτών έδειξε το µεγάλο
ενδιαφέρον για το ζήτηµα, για την ελληνική
µειονότητα, το παρόν και το µέλλον της.

(Η «καλή παλιά εποχή» µόνιµη επωδός
των «λόγιων» παρελθοντολόγων)

Στα Γιάννενα, την όµορφη πρωτεύουσα της
Ηπείρου, πραγµατοποιήθηκε από τις 19 έως τις
21 Αυγούστου το 7ο Παγκόσµιο Πανηπειρωτικό
Συνέδριο, που διοργάνωσε η Πανηπειρωτική
Συνοµοσπονδία Ελλάδος υπό την αιγίδα
του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολο
Παπούλια, σε συνεργασία µε τους Οργανισµούς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η θεµατολογία του 7ου Παγκόσµιου
Πανηπειρωτικού Συνεδρίου εστιάστηκε στην
αυτοδύναµη οικονοµική ανάπτυξη, στην
Αγροτική Οικονοµία, στα περιβαλλοντολογικά
πλεονεκτήµατα, στον µικροτουρισµό και την
προβολή του, στις επενδύσεις µε κίνητρα
ανάπτυξης, στην στήριξη του ανθρώπινου
δυναµικού, στη Βορειο Ήπειρο. Στις παραπάνω
θεµατικές ενότητες έγιναν
επιστηµονικές
εισηγήσεις και παρεµβάσεις από περίπου 45
επιστήµονες, αξιωµατούχους της κυβέρνησης
και εκπροσώπους των κοµµάτων.
Στην ενότητα του Συνεδρίου για τη Βόρειο

αρχαιολαγνεία, και µάλιστα σε βάρος των
νέων ελληνικών, όχι µόνο δεν βοηθά αλλά
οδηγεί και σε συγχύσεις µε συντάξεις και
τύπους ανύπαρκτους στη δηµοτική, όπως το
«απήντησα» και το «συνήντησα»(!),ή να θεωρώ
ότι η πολυδιαφηµιζόµενη «αποσύνδεση» του
σχολείου από την εισαγωγή στα πανεπιστήµια
όχι µόνο δεν θα λύσει προβλήµατα, αλλά
θα µετατρέψει τα φροντιστήρια σε διαρκείς
φορείς προετοιµασίας των µαθητών για τις
εξετάσεις και θα οδηγήσει τους νέους σε
πλήρη αδιαφορία για το µάθηµα στις σχολικές
αίθουσες), ωστόσο αποδέχοµαι ότι εξίσου
πειστικά ίσως να ’ναι και τα επιχειρήµατα
της άλλης πλευράς. Γι’ αυτό και παρά τις
προσωπικές µου πεποιθήσεις θα ’µουν έτοιµος
ν’ αποδεχτώ κάθε καλά τεκµηριωµένη και
καλοπροαίρετη εκπαιδευτική πρόταση, ακόµη
κι αντίθετη µε τις δικές µου απόψεις, αρκεί
αυτή να εφαρµοστεί, όπως πρότεινα, σε βάθος
χρόνου, ώστε να γνωρίζουν όλοι τι θα τους
προσφέρει και να µη βρίσκονται σε διαρκή
σύγχυση.
«Καλή παλιά εποχή» δεν υπάρχει.
Κάθε εποχή, µε τα συστήµατά της, δίνει τους
καρπούς της και προκαλεί τα προβλήµατά
της. Σ’ έναν χώρο ζωντανό, όπως τον
χώρο της Παιδείας, οι αντιπαραθέσεις
θα ’ναι πάντοτε διαρκείς και έντονες και
θα χαρακτηρίζουν τους διαφορετικούς
ανθρώπους µε διαφορετικές ιδεολογίες που
κινούνται µέσα σ’ αυτόν τον κοινωνικό χώρο.
Εκείνο που χρειάζεται, κατά τη γνώµη µου,
είναι η άρση του εγωισµού µας που θέλει
«µορφωµένο» µόνο τον εαυτό µας, και η
µακροχρόνια υιοθέτηση ενός ανθρωπιστικού
εκπαιδευτικού συστήµατος. ∆ιαφορετικά, είναι
βέβαιο πως αν µείνουµε προσκολληµένοι στις
«άριστες» παρελθοντολογίες όχι µόνο δεν θα
προσφέρουµε θετική υπηρεσία στη νέα γενιά,
αλλά θ’ αποδειχτούµε οι ίδιοι ανεπαρκείς
και δίκαια µετεξεταστέοι σε µια κοινωνία
που θα φεύγει γοργά µπροστά, αφήνοντάς
µας να στοιχειώνουµε µε τις «δάφνες» του
εγωιστικού µας και ξινού παρελθόντος. Καλή
σχολική χρονιά!

Γιάννης Στρούµπας

Η ΣΤΕΓΗ
Τώρα που βγήκαν τ’ αποτελέσµατα των
πανελλαδικών
κι οι φοιτητές µε τους γονείς τους
ψάχνουν γκαρσονιέρα για να στεγάσουν τη
σάρκα τους
εγώ ψάχνω περιοδικά
για να στεγάσω ποιήµατα.
(Άντε, ν’ ανοίξουν τα σχολεία να ξεχαστώ)

Γιάννης Στρούµπας
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Θέµα ὀπτικῆς
γωνίας...

Ἀνα-γνώσεις
Μεθυσµένη Πολιτεία
Ὁ Στάθης Τσαγκαρουσιάνος στήν «Ἐλευθεροτυπία» (20-8) γιά τή
σκύλευση τῶν κοινωνικῶν ἀξιῶν ἀπό τό κατακάθι µας:
«...Πάει καιρὸς ποὺ οἱ «προχώ» τῆς κάστας µου θεωροῦσαν κὰλτ νὰ
λατρεύουνε τὴ σκυλοσύνη: τὴν Ἔφη Σαρρῆ, τὴ Σαµπρίνα καὶ τοὺς λοιπούς.
Ἦταν κι αὐτὸ µία παρενέργεια τοῦ µεταµοντέρνου. Ἔκτοτε, πολὺ νερὸ
κύλησε στὸ αὐλάκι. Οἱ µεταµοντέρνοι ξεβρακώθηκαν. Ἡ σκυλοσύνη ἔγινε
πάνδηµη. Κανένα πρόσηµο δὲν εἶναι πιὰ µπροστὰ ἀπ’ τὴν ἀσκήµια. Τώρα
πιὰ ξέρουµε ὅτι ὅσοι ἄλλοτε ὑποστήριξαν τὴν ἐξωφρενικὴ «χάρη» τῶν
σκυλιῶν, τὸ ‘κάναν εἴτε γιὰ νὰ βγάλουν φράγκα εἴτε γιατί ἤτανε πτωχοὶ
τῷ πνεύµατι: ἤθελαν νὰ γλεντήσουν τὸν φτωχό, χυδαῖο κόσµό τους σὲ ἕνα
ντιζάιν σκυλάδικο. Πάντα µέ ἄλλοθι. Πάντα µέ πτωχαλαζονεία.
Τώρα εἶναι περίπου παραδεγµένο ὅτι ὅσοι κατασκευάζουν (καὶ
καταναλώνουν) αὐτὲς τὶς µπόµπες, εἴτε στιλάτοι εἶναι εἴτε προλετάριοι, στὴν
ἴδια γλίτσα σέρνονται, στὴν ἴδια φτώχεια. Ἡ στιλίστρια τοῦ Σὲντ Μάρτινς
ποὺ βάφει τὸ σκυλί, ὁ γκλάµορους φωτογράφος ποὺ τὸ φωτογραφίζει, ὁ
µάβερικ ἐκδότης ποὺ τὸ ἐκδίδει εἶναι ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ µέ τὸν φτωχὸ
λαὸ ποὺ µοιραῖα τὸ λατρεύει. Τὴν ἴδια τσίχλα ἔχουν κολληµένη στὸ µυαλό.
Ἡ ἴδια µίρλα σέρνεται στὴ ζωή τους. Τὸ ἴδιο εὐχαριστηµένοι εἶναι, ὅπως ἡ
Ναταλία Γερµανοῦ ὅταν λέει: «Ἐµεῖς ἕνα τραγουδάκι γράψαµε, δὲ γράψαµε
τὸ Ἄξιόν Ἐστί», κι ἀπαντώντας στὸν Δανίκα: «Βάλε κι ἐσὺ δυό- τρία οὐίσκι
νὰ πιεῖς καὶ ἄκουσε τὴ Βίσση χαλαρά, νὰ δεῖς τί ὡραῖα ποὺ εἶναι!». Ὄντως
ὡραῖα εἶναι. Ἡ ζεστασιὰ τοῦ στάβλου. Ὁ Ἐλύτης τῶν οὐισκιῶν. Τουλάχιστον
ἡ Ναταλία ἔχει ἐπίγνωση.
Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ ξέρει ἡ Ναταλία, ἂς τὸ µάθουν ἐπιτέλους κι οἱ
ὑπόλοιποι: Τὰ προϊόντα τῆς σκυλοσύνης, ποὺ ἀπευθύνοται σὲ µεθυσµένους
ἢ ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν σὰν µεθυσµένοι (εἴτε τραγούδια εἶναι εἴτε χυδαία
τηλεόραση εἴτε lifestyle περιοδικά), ἔχουν ἀσφαλῶς τὴ θέση τους καὶ
στὴ ζωὴ µας καὶ στὸ ὡρολόγιο πρόγραµµα. Ἀλλὰ δὲν χρειάζονται πιὰ
ἄλλοθι, ἀπ’ ὅσους τὰ ἀγαποῦν ἢ τὰ κατασκευάζουν. Πήγαµε παρακάτω,
«ἀποενοχοποιηθήκαµε». Μὲ ἔκπληξη ἀνακαλύψαµε ὅτι ὅσο καλαισθητικοὶ
κι ἂν εἴµαστε, ἔρχεται µιά στιγµὴ ποὺ ἡ χυδαιότητα ζητάει ἀπὸ µέσα µας
τὰ ρέστα -ἴσως νὰ φταίει τὸ βλάχικο γονίδιο, ἡ µνήµη τῆς τουρκιᾶς, ἡ
τύφλα τοῦ ἀλκοόλ. Τότε ζητᾶµε λίγη Πέγκυ, λίγο Φοῖβο ἢ τὶς εἰδήσεις τοῦ
Στάρ. Ἀλλὰ δὲν τὰ κάνουµε καὶ εἰκόνισµα -γαµῶτο! Δὲν περιµένουµε τὸν
Χατζηνικολάου νὰ τοὺς ἐκµαιεύσει τὸ ἄλιεν, µία ὤρα συνέντευξη (τί νὰ
ποῦν οἱ κακοµοίρηδες;)! (...) Κατ’ ἀναλογίαν εἶναι καλὸ νὰ παραδεχτοῦνε
ὅλοι τὸ παλιὸ αὐτονόητο: ὅτι ἡ Τατιάνα Στεφανίδου εἶναι ἁπλῶς ὁ ἐµετὸς
τῆς µεσηµβρίας, ὁ µάγκας τοῦ lifestyle ἕνας ἀγχωµένος πορνογράφος τοῦ
περιπτέρου, ἡ ντίβα τῆς παραλιακῆς µία ἀνίδεη µεγαλοβίζιτα. Αὐτὰ εἶναι
τὰ χειρότερα ποὺ παράγει ἡ Ἑλλάδα καὶ ἀπευθύνονται στοὺς χειρότερους.
Ἢ γιὰ νὰ κυριολεκτούµε: ἀπευθύνονται στὸν χειρότερό µας ἑαυτό.»
Παλιοµοδίτες δεξιοί καί χαριτωµένοι κεντροαριστεροί
Ὁ καθ. Γιάννης Πανούσης σέ συνέντευξή του στό «Σήµερα» τῆς
ἰδιαίτερης πατρίδας του γιά τό σηµερινό πολιτικό σκηνικό:
«...Ἀπορῶ µέ αὐτούς πού λένε πώς ἡ ΝΔ κάνει «δεξιά πολιτική». Μά
βέβαια δεξιά πολιτική θά ἔκανε µιά συντηρητική παράταξη. Κι αὐτό εἶναι
τό στοίχηµα τῆς δηµοκρατίας: Νά πείθεις τούς πολίτες - ψηφοφόρους ὅτι
ἡ δική σου πολιτική εἶναι πιό ὠφέλιµη καί πιό ἐπεξεργασµένη κι ὄχι ὅτι ἡ
πολιτική τῶν ἀντιπάλων σου εἶναι «χρεωκοπηµένη», «παλιοµοδίτικη» κλπ.
Τό πρόβληµα µέ τή ΝΔ δέν εἶναι οἱ ὑποσχέσεις της ἀλλά τό ὅτι δέν φαίνεται
νά ἔχει στρατηγικό ὅραµα καί «ψηµένα» στελέχη γιά νά τό ἐφαρµόσουν. Οἱ
ἐπιµέρους διαψεύσεις ξεχνιοῦνται. Τό γενικό µπέρδεµα τιµωρεῖ.
(...) Ἡ µή-πολιτική τῆς νέας ἡγεσίας τοῦ ΠαΣοΚ δέν ἀφήνει περιθώρια
σέ πολίτες µέ θέσεις καί ἀρχές νά πιστέψουν καί ν’ ἀγωνιστοῦν. Ὅλα
δέν µπορεῖ νά εἶναι χάπενιγκς οὔτε ὅλα νά εἶναι προσχηµατικός (τάχα
δηµοκρατικός, τάχα ἀνοικτός) διάλογος µή θέσεων. Ὁ Γ. Παπανδρέου δέν
διαθέτει οὔτε πολιτική κουλτούρα, οὔτε πολιτικούς ἀγῶνες, οὔτε πολιτικό
σχεδιασµό. Ἁπλᾶ ἐλπίζει στό πολιτικό του πεπρωµένο. Κάτι τέτοιο
ἐµένα δέν µ’ ἐνδιαφέρει ὡς πείραµα χαριτωµένης παρεούλας. Αὐτοί πού
βλέπουν τόν Γ. Παπανδρέου πρωθυπουργό ἄς ἀνοίξουν τά µάτια τους. Ἴσως
διακρίνουν καί κάτι ἄλλο. Ἐκτός κι ἄν τούς ἀρέσει. Ὁπότε «περί ὀρέξεως...
οὐδείς λόγος». (...) Νοµίζω ὅτι βαίνουµε πλησίστιοι πρός ἕνα δικοµµατικό
διπολικό εὐρωατλαντικό σύστηµα ὅπου τά κόµµατα ἐξουσίας θά διαφέρουν
µόνο στά ἐµβλήµατα καί στίς φωτογραφίες τῶν ἀρχηγῶν τους...»
Στό ζενίθ τοῦ ἐθνικοῦ µας παραλογισµοῦ
Ὁ Βάσος Λυσσαρίδης στή «Σηµερινή» (23-8) γιά τόν εὐρωπαῖο γάιδαρο
πού µᾶς χαρίζεται καί τόν κοιτᾶµε στά δόντια:
«Βασικὸ ἐπιχείρηµα ὅσων ὑποστήριζαν γιὰ πλαδαρὲς τοποθετήσεις ἦταν
ὅτι ἡ Κύπρος θὰ βρισκόταν ἀποµονωµένη καὶ ὅτι καµµιὰ εὐρωπαϊκὴ χώρα
δὲν θὰ συµβάδιζε µαζὶ µας. Ἀντὶ τούτου, µαρτυροῦµε τὸ ἀντίθετο φαινόµενο.
Εὐρωπαϊκὲς χῶρες (Γαλλία, Αὐστρία ἀλλὰ καὶ ἄλλες) νὰ προειδοποιοῦν ὅτι
δὲν θὰ ἐπιτρέψουν ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγµατεύσεων τῆς Τουρκίας,
χωρὶς πρότερη ἀναγνώριση τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας. Ἀντὶ νὰ σπεύδουµε
νὰ ἀξιοποιήσουµε αὐτὴν τὴ στάση, θὰ εἶναι σφᾶλµα νὰ ἐµφανιζόµαστε
διστάζοντες, σιωποῦντες, ταλαντευόµενοι. Αὐτὸ θὰ µᾶς ὁδηγήσει ἀκριβῶς
στὴν ἀποµόνωση. Γιατί θὰ χάσουµε τοὺς συµµάχους µας καὶ ἀσφαλῶς οἱ
συνοµοτοῦντες (Βρετανοὶ καὶ ἄλλοι) δὲν θὰ διαφοροποιήσουν πρὸς ὄφελός
µας τὴ δική τους στάση. Εἶναι σαφὲς ὅτι ἂν χαθεῖ αὐτὴ ἡ εὐκαιρία (γιὰ
τὸ µίνιµουµ τῆς ἀναγνώρισης) θὰ ὑπονοµευθεῖ µόνιµα καὶ ἡ εὐκαιρία
προβολῆς ἄλλων ὅρων γιὰ τὴν ἐνταξιακὴ πορεία τῆς Τουρκίας (τερµατισµὸ
Κατοχῆς, κηδεµονίας κλπ). Ὅσοι δέ, ἀναφέρονται στὰ ἐλατήρια τῶν χωρῶν
ποὺ προβάλλουν ἀπαιτήσεις πρὸς τὴν Τουρκία, προσφέρουν χείριστη
ὑπηρεσία στὴν ὑπόθεση τοῦ λαοῦ µας. Ἀσφαλῶς κάθε χώρα ἔχει τὰ δικά
της ἐθνικὰ ἐλατήρια καὶ κριτήρια. Θὰ ἀπορρίψουµε τὴν προσφερόµενη
βοήθεια, γιατί διαφέρουν τὰ ἐλατήριά τους ἀπὸ τὰ δικὰ µας; Αὐτό, ὅταν
δὲν ἀποτελεῖ πολιτικὴ ἠλιθιότητα ἐκ µέρους τῶν συγγραφέων, ἀποτελεῖ
πολιτικὸ µαζοχισµό. Προβάλλεται τὸ ἐπιχείρηµα ὅτι ἐµεῖς ἐπιθυµοῦµε
εὐρωπαϊκὴ στροφὴ τῆς Τουρκίας, ἐνῶ πιθανὸν ἄλλοι γιὰ τοὺς δικούς τους
λόγους νὰ µήν τὴν εὐνοοῦν. Ἐπιθυµοῦµε εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς Τουρκίας
χωρὶς συµµόρφωση µὲ τὸ εὐρωπαϊκὸ κεκτηµένο; Μὲ νοµιµοποίηση τῆς
Κατοχῆς;...»

Μπορεῖ ἕνα τοπίο - στήν
προκειµένη περίπτωση ἕνα
«µνηµεῖο» - νά µεταµορφωθεῖ
ἄρδην ἀπό τόν τρόπο πού τό
κοιτᾶ κανείς; Οἱ δύο διπλανές
φωτογραφίες νοµίζουµε
ἀπαντοῦν καταφατικά µέ τόν πιό
πειστικό τρόπο. Ὁ ἀπέραντος,
τροµακτικός ναός τοῦ ἑβραϊκοῦ
«Ὁλοκαυτώµατος» πού στήθηκε
στό κέντρο τοῦ Βερολίνου
προκειµένου νά τσιµεντώσει
τήν γερµανική ἐνοχή - καί
συνακολούθως ὑποταγή - ἔναντι
τῶν σηµερινῶν ἀφεντικῶν,
κατακλύζοντας µιάν ἀχανή ἔκταση
τῆς πόλης µέ τούς ἀµέτρητους
µπετονένιους «τάφους», δέν
εἶναι ὑποχρεωτικό νά ἰδωθεῖ µέ
τόν συνήθη τρόπο τῆς πρώτης
φωτογραφίας˙ δέστε στήν δεύτερη
τή µατιά τοῦ (Ἀµερικανοῦ)
φωτογράφου, ὅπου µιά ἁπλή
στροφή κεφαλῆς - ὅπως ἔλεγε κι ὁ
Ἐλύτης - σηµαίνει καί στροφή τοῦ
κόσµου ὁλόκληρου...

Ἀφγανιστάν: Θανατηφόρα δόση
Ὁ Χουάν Τόρες Τζούνιορ ἦταν ὁ Νο 134
νεκρός στρατιώτης τῶν ΗΠΑ στό Ἀφγανιστάν.
Πέρυσι, στίς 12 Ἰουλίου, ὁ 25χρονος ἰσπανόφωνος
βρέθηκε νεκρός στήν ἀεροπορική βάση Μπάγκραµ
καί οἱ ἀνακρίσεις πού ἔκαναν οἱ στρατιωτικές
Ἀρχές κατέληξαν ἐντός διµήνου στό πόρισµα
«αὐτοκτονία» καί ἔκλεισαν τήν ὑπόθεση. Τί εἶναι
ὅµως αὐτό πού κάνει τόν πατέρα του στίς ΗΠΑ
(φωτογραφία) τρελλό ἀπό ἀπελπισία;
Λίγο πρίν «αὐτοκτονήσει» ὁ πιτσιρικᾶς
τοῦ εἶχε τηλεφωνήσει κατατροµαγµένος καί τοῦ
µίλησε γιά τό ἐµπόριο καί τή χρήση ναρκωτικῶν
ἀπό ἀξιωµατικούς καί σµηνίτες τῆς ἀµερικανικῆς
Ἀεροπορίας καί τήν ἀδράνεια τῶν ἀνωτέρων
ἐνώπιον αὐτῆς τῆς πασίγνωστης κατάστασης. Στό
τηλεφώνηµα ὁ πατέρας τόν ἐξόρκισε νά µήν µιλάει
σέ κανέναν µέχρι νά ἐπιστρέψει πίσω στή χώρα
ἀλλά µάταια. Ὁ µικρός δέν µποροῦσε νά βλέπει
τούς συναδέλφους του µέσα στή µαστούρα. Τή µέρα
πού βρέθηκε νεκρός τοῦ εἶχαν ἀλλάξει τό κανονικό

του πρόγραµµα καί εἶχε ρεπό. Βρέθηκε νεκρός στό
µπάνιο του, µέ µιά σφαίρα στό κεφάλι.
Καθώς ἄρχισε νά ψάχνει τήν ὑπόθεση ὁ
τραγικός πατέρας, συζήτησε µέ δεκάδες συστρατιῶτες τοῦ γυιοῦ του καί βεβαιώθηκε ὅτι ἐπρόκειτο
γιά φόνο - µάλιστα ἀνωνύµως τοῦ δώσαν καί τά
ὀνόµατα τῶν φονιάδων (ἕνας σµηνίας κι ἕνας
σµηναγός). Οἱ ἐκκλήσεις του - σέ σπασµένα
ἀγγλικά - πουθενά δέν εἰσακούγονται. ∆ικαιοσύνη
περιµένει, ὅπως ὁ ἴδιος λέει, µόνο ἀπό τόν Θεό...

Φωνάζει ὁ κλέφτης...

ΣΙΑ: Σύνεση-Ἰθυδικία-Ἀλήθεια

Μπορεῖ νά φαίνεται λεπτοµέρεια µπροστά στό σώου
τῆς ἀπόσυρσης τῶν Ἰσραηλινῶν ἀπό τή Λωρίδα τῆς
Γάζας, εἶναι ὅµως πολύ ἐνδεικτικό γιά ὅσα παίζονται
παρασκηνιακά: Τό Ἀµερικανοεβραϊκό Κογκρέσο
µέ γράµµα του (15-8) στόν Κεµάλ Ντερβίς, νέο
διευθυντή τοῦ ἀναπτυξιακοῦ προγράµµατος τοῦ
ΟΗΕ, διαµαρτυρήθηκε γιά τήν πληρωµή ἀπό τό
πρόγραµµα τῶν παλαιστινιακῶν πανώ «Σήµερα ἡ
Γάζα, αὔριο ἡ ∆υτική Ὄχθη καί ἡ Ἱερουσαλήµ». Ἡ
εὐαίσθητη αὐτή ὀργάνωση χαρακτήρισε τό σύνθηµα
«προπαγάνδα», τή στιγµή πού «τό µελλοντικό
καθεστώς στή ∆υτική Ὄχθη καί τήν Ἱερουσαλήµ
εἶναι ὑπό συζήτηση» (ἔτσι λέγεται τώρα ἡ Κατοχή!).
Τήν ἑποµένη (Σ.Σ.: !!!) ὁ Ντερβίς ἀπάντησε πώς ὁ
ΟΗΕ καί οἱ δωρητές προσπαθοῦν νά βοηθήσουν
τήν εἰρηνευτική διαδικασία καί τό σύνθηµα ἦταν
εὐθύνη τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς. Ἐντός 24 ὡρῶν
καί πάλι ἦρθε νέα ἀπάντηση: Τό Συµβούλιο τῶν
Προέδρων τῶν 52 Μείζονων Ἀµερικανοεβραϊκῶν
Ὀργανισµῶν σέ δελτίο Τύπου ἐξέφρασε τή βαθειά
του ἀπογοήτευση πού ὁ Ντερβίς «ἀπέφευγε τά
ζητήµατα τῆς ἀνάρµοστης χρήσης κονδυλίων καί
τῆς ἔλλειψης ἐποπτικῶν µηχανισµῶν» καί ἀνέφερε
πώς «ὑπάρχει ἱστορικό παραβιάσεων τῆς πολιτικῆς
οὐδετερότητας» (ὑπέρ τῶν Παλαιστινίων!) γιά τό
ὁποῖο εἶχε ζητήσει ἀπό τόν Ἀνάν εἰς βάθος ἔρευνα.
Πουθενά φυσικά λέξη γιά τή νοµιµότητα, γιά τίς
κατηγορίες πού ἀποδείχθηκαν ψευδεῖς, γιά τίς
ἐκθέσεις τοῦ ὀργανισµοῦ περί τῶν παραβιάσεων
ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων τῶν Παλαιστινίων. Προσέξτε ὅµως θράσσος κι ἐπιµονή γιά τήν
παραµικρότερη λεπτοµέρεια (τοῦ... πανώ!) καί φανταστεῖτε τόν τρόπο λειτουργίας τους παντοῦ...

Καθώς ὁ πόλεµος µέσα στό πολιτικό σύστηµα τῶν
ΗΠΑ καλά κρατεῖ, θεωροῦµε χρέος µας νά σᾶς
µεταφέρουµε τίς ἀφανεῖς προσπάθειες τῆς ἥσσονος
πλευρᾶς, στήν ὁποία περιλαµβάνεται µεγάλο τµῆµα
τῆς... CIA! Ὁ ἐπί 27 χρόνια ἀναλυτής της Ray
McGovern, µέλος τῶν «Βετεράνων Ἐπαγγελµατιῶν
Πληροφοριῶν γιά τή Σύνεση», µιλώντας γιά τή
νεοσυντηρητική νεοπλασία πού κυβερνάει σήµερα
διά τοῦ βλακός Μπούς, εἶπε πώς ἐπί χρόνια ἦταν
γνωστοί µέ τό τρυφερό παρατσούκλι «Οἱ Τρελλοί»
καί ποτέ δέν ἐπετράπη ἡ ἐπιρροή τους νά ἀνέλθει
πάνω ἀπό κάποιο ἐπίπεδο. Μετά τήν ἐκλογή ὅµως
τοῦ µικροῦ Μπούς διευθύνουν τήν ἐξωτερική καί
στρατιωτική πολιτική τῶν ΗΠΑ. Ὁ Μαγκόβερν
µίλησε ἐπίσης γιά τόν τρόπο πού χαλκεύτηκαν τά
στοιχεῖα κατά τοῦ Ἰράκ προκειµένου νά δικαιολογηθεῖ
ἡ ἀµερικανική εἰσβολή καί γιά τήν πίεση τοῦ
Κογκρέσου στόν τότε διευθυντή τῆς CIA Τζώρτζ
Τένετ πού µεταφέρθηκε στήν ὑπηρεσία ὡς αἴτηµα
νά συνταχθεῖ µία ἐκτίµηση σύµφωνα µέ τίς δηλώσεις
τοῦ Ντίκ Τσένι. Ἀναφέρθηκε ἐπίσης στίς συνοµιλίες
του µέ τόν γενικό Εἰσαγγελέα Ἀλµπέρτο Γκονζάλες
πού τόν συµβούλευε ὅτι δέν ὑπάρχει πρόβληµα
µέ τίς παραβιάσεις τῆς Σύµβασης τῆς Γενεύης καί
τά συστηµατικά βασανιστήρια τῶν κρατουµένων.
«Ἔχουµε γιά Πρόεδρο ἕναν ἐγκληµατία πολέµου»,
κατέληξε ὁ Μαγκόβερν «ἀλλά ἡ µεγαλύτερη ἀλλαγή
στή χώρα εἶναι ἡ παρακµή τοῦ ἀνεξάρτητου Τύπου.
∆έν ὑπάρχει πιά». Ὁ Μαγκόβερν εἶναι µία ἀκόµη
φωνή πού τολµᾶ νά µιλήσει ὑπέρ τῶν ΗΠΑ (κι ὄχι
ὑπέρ τοῦ ἰουδαϊκοῦ κατεστηµένου τους) ἀλλά τά
ΜΜΕ τόν ἀποσιωποῦν. Ἐλπίζουµε στήν ἐπικράτηση
τῶν ἀπόψεών του µά δέν θά ποντάραµε κιόλας...
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Κάτι, κάποτε, κινεῖται…
Οἱ ἀναγνῶστες τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»
θυµοῦνται ἴσως µία κίνηση πολιτῶν τῆς
Ἀλεξανδρούπολης (γράφαµε σχετικά στίς
20 Ἰουλίου) γιὰ τὴν ἐφαρµογὴ τῶν νόµων.
Ἡ περίπτωση ἀφοροῦσε τὴν ἐφαρµογὴ
τοῦ σχετικοῦ νόµου γιὰ τὴν ἐλεύθερη
πρόσβαση στὴν παραλία µέ ἀναφορὰ σὲ
κατάστηµα ποὺ λειτουργεῖ σὲ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ, δηλαδὴ ὅλων µας. Μετὰ ἀπὸ
ἕνα µεγάλο χρονικὸ διάστηµα ἀδιαφορίας
ὅλων τῶν «ἁρµόδιων φορέων», ἡ ἐπιµονὴ µας
εἶχε ἀποτέλεσµα. Τὰ σύρµατα ἔπεσαν καὶ ἡ
παραλία ὅπου ὑπῆρχε σηµαντικὸ πρόβληµα
- προπηλακισµοί, ἀπειλές, πορτιέρηδες,
ἐκφοβισµοὶ καὶ φωνὲς ἐναντίων ἡλικιωµένων
καὶ γονέων µέ παιδιά - εἶναι ἀνοιχτὴ µά µία
µεγαλόπρεπη πινακίδα ποὺ δείχνει στοὺς
λουόµενους ὄχι µόνο τὸν δρόµο πρὸς τὴν
παραλία ἀλλὰ καὶ τὸ δρόµο τῆς πολιτικῆς
δράσης. Τῆς πραγµατικῆς κοινωνίας ὅλων
τῶν πολιτῶν. Καὶ ἐπειδὴ µιλᾶµε γιὰ ὅλους
τούς πολίτες θέλουµε νὰ ἀφιερώσουµε αὐτὴ
τὴν ἐπιτυχία στοὺς ἡλικιωµένους συµπολίτες
µας τῆς Ἀλεξανδρούπολης. Στὸ πρόσωπό τους
εἴδαµε τὴν ἀνάγκη νὰ παλέψουµε ἀκόµη πιὸ
πολὺ ἐνάντια στὴν αὐθαιρεσία, στὴ διαφθορά,
στὴν ἀτιµωρησία, στὸ «δὲ βαριέσαι», στὸ
ἀτοµικὸ συµφέρον, στὰ σκουπίδια τῆς
«πολιτικῆς ζωῆς». Στὸ βλέµµα τους εἴδαµε ὅτι

Ἄξιος ὁ µισθός!

Ρίγη συγκίνησης ἀνάµεικτα µέ αἰσθήµατα
χαρᾶς σκόρπισαν στὸν πληθυσµὸ τῆς
περιοχῆς τὰ εὔσηµα ποὺ εἰσέπραξε τὸ τοπικὸ
Πανεπιστήµιο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Πρωθυπουργὸ
γιὰ τὴ δουλειὰ ποὺ ἔχει γίνει σὲ σχέση
µέ τὰ ἀπόβλητα καὶ τὴν προστασία τοῦ
περιβάλλοντος.
Ἄδραξε τὴν εὐκαιρία ὁ νέος Πρύτανης καὶ
ἀναφέρθηκε καὶ στὴ µεµονωµένη συνεργασία
τοῦ ἄξιου καθηγητῆ κ. Σαρρῆ µέ τὴ ΝΑΣΑ καὶ
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αὐτὴ ἡ µικρὴ µας νίκη µπορεῖ µαζὶ µέ ἄλλες
παρόµοιες νὰ συνθέσει µία µεγάλη πρόοδο.
Τέλος, ὑπάρχει µία ἀκόµη πτυχή
τοῦ θέµατος µέ ἐνδιαφέρον: Ὅταν τότε εἶχε
ἀνακινηθεῖ τὸ θέµα, µετὰ ἀπὸ µία ἑβδοµάδα
ἡ αὐτοαποκαλούµενη δηµοτικὴ ὀργάνωση
Ἀλεξανδρούπολης τοῦ λεγόµενου καὶ
φερόµενου ὡς Πανελλήνιου Σοσιαλιστικοῦ
Κινήµατος ἐξέδωσε ἀνακοίνωση γιὰ τὸ θέµα
καυτηριάζοντας τὴν ἀπραξία τῶν «ὑπευθύνων»
γιὰ τὴν ἀσυδοσία στὶς παραλίες τῆς πόλης.
Εἰλικρινὰ χαρήκαµε καθώς (ξαν)aποδείχτηκε
περίτρανα πόσο πίσω εἶναι τὸ ψευτοΠΑΣΟΚ
- καὶ ὅλα τὰ ἑλλαδικὰ κόµµατα - ἀπὸ τὴν
κοινωνία. Αὐτή µπορεῖ νὰ δεῖ πολὺ καλύτερα
τήν καθηµερινότητα ἀπὸ τὰ «στελέχη» τους.
Φαίνεται ὅτι ἡ θέα µέσα ἀπό τίς Kompressor
καὶ τά πολυτελῆ SUV ἤ ἀπό τά ἐξοχικά στὰ
∆ίκελα δέν εἶναι πολύ καθαρή...
Φ.Μ.

τὸ Εὐρωπαϊκὸ ∆ιαστηµικὸ Πρόγραµµα ὅπως
καὶ σὲ κάποιες συνεργασίες Τµηµάτων τοῦ
Πολυτεχνείου µέ ξένα Πανεπιστήµια
(Ἰαπωνίας, ΗΠΑ) ἀλλὰ «ἀντίστοιχα
καὶ τῆς Νοµικῆς καὶ τῆς Ἰατρικῆς».
Θὰ ἐκτιµούσαµε ὅλως ἰδιαιτέρως στὰ
πλαίσια τόνωσης τῆς συλλογικῆς µας
ὑπερηφάνειας, µία πιὸ συγκεκριµένη
ἀναφορὰ στὰ προδήλως λαµπρὰ ἐπιτεύγµατα τῶν νοµικῶν καὶ τῶν γιατρῶν
µας (ὅπως καὶ τοῦ ἐπιστηµονικοῦ
προσωπικοῦ τῶν ὑπολοίπων Σχολῶν
τοῦ ∆ΠΘ) γιὰ τὰ ὁποῖα ὀµολογοῦµε
τὴν ἀπόλυτη ἄγνοια µας.
Μὲ τὴν εὐκαιρία καὶ ἂν δὲν γινόµαστε
ἀδιάκριτοι, δὲν θὰ ἦταν ἄσκοπη καὶ µία
λεπτοµερὴς ἐξήγηση τοῦ ἐπιτεύγµατος
τῆς ἐκπληκτικῆς µείωσης τοῦ ἐλλείµµατος τοῦ Πανεπιστηµίου στὴ διάρκεια τοῦ ἐλαχίστου χρονικοῦ διαστήµατος ποὺ µεσολάβησε
ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τῆς Πρυτανικῆς Ἀρχῆς. Ποιὰ
ἦταν ἡ µαγικὴ συνταγὴ ποὺ δὲν γνώριζε ὁ κ.
Σχινᾶς (µά καί ὁ ἴδιος ὁ κ. Καραµπίνης, ἀλλιῶς
θά τήν ἐφάρµοζε καί τότε ὡς ἀντιπρύτανης,
δέν εἶναι ἔτσι;) καὶ ἔγινε αὐτὸ τὸ θαῦµα; Ὄχι
τίποτα, ἀλλὰ µήπως µπορέσει νὰ ἀξιοποιηθεῖ
καὶ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο!

Καταπολέµηση (κουνου)ποιῶν;

Πρό ἡµερῶν εἴχαµε ἀπό πρῶτο χέρι µιά
ἐµπειρία τοῦ τί σηµαίνει κουνούπι στήν
περιφέρεια τῆς Ξάνθης, ἐµπειρία πού θά µᾶς
µείνει ἀξέχαστη. Εὑρισκόµενοι στά Ἄβδηρα γιά
τό ἐκεῖ ξεχωριστό Μουσεῖο, βραδυαστήκαµε
στήν περιοχή. Αὐτό πού συνέβη µέ τό πού
ἔπεσε ὁ ἥλιος ἦταν τροµερό: Ἡ ἐπίθεση τῶν
κουνουπιῶν ἦταν τέτοια πού δέν µποροῦσες
νά προστατευτεῖς µέ τίποτε. Τσιµπήµατα πάνω
ἀπό τά ροῦχα καί πυκνότητα ἐπιθέσεων πού
δύσκολα θυµόµαστε ἀνάλογη στή ζωή µας!
Κατάπληκτοι ρωτήσαµε τούς κατοίκους γιά
τό πῶς ἐπιβιώνουν κάθε µέρα ἐκεῖ ἀλλά δέν
καταφέραµε νά πάρουµε µία ἱκανοποιητική
ἀπάντηση. Νά σηµειωθεῖ ὅτι στήν περιοχή
λειτουργεῖ καί ἡ κατασκήνωση τοῦ Ταµιείου
Θράκης γιά τά παιδιά πού ἔρχονται στή χώρα

µας ἀπό ἄλλες χῶρες, τῶν Βαλκανίων µά
καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Πῶς τά βγάζουν
πέρα τά (συχνά ἀπροετοίµαστα) παιδάκια
πού βρίσκονται µάλιστα καί σέ συνθῆκες
κατασκήνωσης, χωρίς τά ἀπαραίτητα µέσα
ἄµυνας;
Ἄν δέν κάνουµε λάθος, στή Νομαρχία Ξάνθης
ἔχει δηµιουργηθεῖ ἕνα κέντρο καταπολέµησης
τῶν κουνουπιῶν, τό ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι
καί µέσα διαθέτει καί σχετική ἐµπειρία. ∆έν
νιώθουν τήν ἀνάγκη νά ποῦνε κάτι στόν
πληθυσµό πού δεινοπαθεῖ µέ τήν κατάσταση
αὐτή; Καί ἄντε στόν Ἕβρο - ὅπου ἐπίσης τά
πράγµατα εἶναι τραγικά - ὑπάρχει ἡ (µᾶλλον
σαθρή) δικαιολογία τῆς τουρκικῆς εὐθύνης
γιά τήν ἔξαρση τοῦ φαινοµένου. Στήν Ξάνθη;
Στήν γειτονική Χρυσούπολη; Τί ἀκριβῶς
πέτυχαν οἱ ἐµπλεκόµενοι µέ τήν ἱστορία αὐτή;
Καί ἄς µήν βιαστοῦν νά τά ρίξουν ὅλα στόν
καιρό πού ἄλλοτε εὐνοεῖ καί ἄλλοτε ὄχι τήν
ἀναπαραγωγή τῶν ἐντόµων. Νά ψεκάζουν
κάθε µέρα, δέκα φορές τή µέρα! Γιατί ἄν
εἶναι νά πληρώνει κανείς προγράµµατα
καταπολέµησης µέ αὐτά τά «ἀποτελέσµατα»,
εἶναι καλύτερα νά δώσει κανείς περισσότερα
µήπως καί δεῖ κάποιαν ἀνταποδοτικότητα.
Ὅσο παροιµιωδῶς ὑποµονετικός καί νά εἶναι ὁ
Θρακιώτης, δέν µπορεῖ, µιά µέρα κάποιους θά
πάρει µέ τίς πέτρες...
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Ἀµὰν πιὰ µὲ τὴ Γιάννα Ἀγγελοπούλου! Ἔχει καὶ ἡ ἀπόσυρση ἀπὸ
τὴν ἐπικαιρότητα ψυχολογικό κόστος, δὲ λέω, ἀλλὰ νισάφι! Βρίθει
ὁ Τύπος ἀπὸ σχόλια γιὰ τὴν ἄδικη καὶ παράξενη «ἀργία» της καὶ
πόσο ἀχάριστοι εἴµαστε ποὺ δὲν τὴν τιµοῦµε, διότι χωρὶς τὴ συµβολὴ
καὶ τὴν παρουσία της κλπ κλπ. Μά… ὅλα στὰ πόδια της τὰ εἶχε ἡ πρώην
βουλευτὴς τῆς ΝΔ, ἐξασφαλισµένη ὡς µεγιστάνας γιὰ γενεὲς δεκατέσσερις.
Παντοῦ µὲ Φιλιππινέζες καὶ ὑπηρέτες, ἀκόµη καὶ στὸ γραφεῖο της. Σιγὰ
τὴν ὑπεράνθρωπη προσφορὰ καὶ καπατσοσύνη! Πόσοι καλοπληρωµένοι
ἐπιστήµονες καὶ µορφωµένοι νοµαταῖοι βαροῦσαν προσοχὴ µπροστὰ της ἀφοῦ
τήν ἐπαγγελµατικὴ ἐξασφάλιση καί τή µπάζα τοῦ θερµοκήπιου «Ἀθήνα 2004»
δὲν θὰ τήν ἔβρισκαν ποτὲ πουθενά! Πόσες πόρτες διοικητικῶν συµβουλίων
γιὰ ἀργοµισθίες καλῆς ζωῆς µποροῦν κι ἀνοίγουν τέτοιοι ἄνθρωποι ἂν σὲ
συµπαθοῦν, πόσα µποροῦν νὰ κάνουν γιὰ ὁποιαδήποτε καριέρα! Προσπερνώντας τίς ἀποτιµήσεις τῆς «ὀλυµπιακῆς ἐπένδυσης» ὡς «µάπα τό καρπούζι»,
δεχόµαστε πώς ἡ κ. Ἀγγελοπούλου δὲν ἀνήκει στὸν µέσο ὅρο: Μὲ παιδεία καὶ
ἱκανότητες ἀνήκει στοὺς παραγωγικότερους πολίτες, µαζὶ µὲ κάνα ἑκατοµµύριο περίπου ἀκόµη Ἕλληνες ποὺ ποτὲ ὅµως δὲν τοὺς δόθηκαν οἱ εὐκαιρίες.
Ὁπότε πρὸς τί τὸ λιβάνισµα; Δηλαδὴ τότε τί πρέπει νὰ ποῦµε γιὰ τὸν γίγαντα
τῆς ἐγχώριας πολιτικῆς σκηνῆς, τὸν θεῖο Ἀχιλλέα, ποὺ παρατάει στὰ 81 του τὶς
ἄλλες ἀσχολίες του καὶ στρατεύεται στὸν ἀγώνα τὸν καλὸ ἀπὸ τὰ ἕδρανα τοῦ
Κοινοβουλίου ὅπου τὸν ἔστειλε ἡ λαϊκὴ ψῆφος; Νὰ γεµίζαµε µὲ ἀγάλµατά του;
Κι ἐνῷ στήν ἑλληνική Θράκη οἱ ἀνασκαφές συνεχίζονται µέ τούς
γνωστούς τους ρυθµούς, κάτι σάν ταινία τοῦ Θ. Ἀγγελόπουλου, στή
Βουλγαρία νέα µεγάλη ἀνακάλυψη δείχνει πώς δέν µᾶς παρακολουθοῦν. Ἔξω ἀπό τό χωριό Ντάµπενε, 120 χλµ ἀνατολικά τῆς Σόφιας,
ὁ ἀρχαιολόγος Βασίλ Νικόλωφ βρῆκε τάφο τοῦ 4100-4200 π.Χ. µέ 15.000
µικροσκοπικά καί καλοκατασκευασµένα χρυσά εὑρήµατα. Πέρα ἀπό τούς
ὑπερβολικούς τόνους τῶν βουλγαρικῶν ἀνακοινώσεων καί τόν συνδυασµό
τους µέ τήν κρατική προπαγάνδα περί «πρωτοθρακῶν» εἶναι ἀναµφίβολο ὅτι
ἡ ἀρχαιολογική σκαπάνη στή γείτονα φέρνει στό φῶς πλῆθος ἐντυπωσιακῶν
στοιχείων καί δέν µποροῦµε νά τά ἀγνοοῦµε. Ἀναρωτιόµαστε, λοιπόν, ποιά
εἶναι ἡ ἐκτίµηση τῶν δικῶν µας ἐπιστηµόνων γιά τό ὅλο ζήτηµα;
NO BORDER ACTION ἦταν ὁ τίτλος τῆς δραστηριοποίησης τῶν
ἀντιεξουσιαστικῶν κύκλων πού βρέθηκαν στή Θράκη προκειµένου
νά µᾶς µεταδώσουν τά ἀντιρατσιστικά τους φῶτα. Μέ ἐκδηλώσεις
στήν Ξάνθη, τήν Κοµοτηνή καί τή Βέννα Ροδόπης (ὅπου βρίσκεται τό
κέντρο κράτησης τῶν λαθροµεταναστῶν) προσπάθησαν νά κινητοποιήσουν
τήν τοπική κοινωνία πρός τήν κατεύθυνση τῶν ἰδεῶν τους κατά τῆς ὕπαρξης
συνόρων ἀλλά τό µόνο πού κατάφεραν ἦταν ἡ κινητοποίηση τῶν... ΜΑΤ στήν
κατεύθυνση τῶν διαδηλώσεών τους. Ἐννοεῖται ὅτι ἡ ἀντίληψή µας ἀπέχει ἀπό
τίς δικές τους γιά τό θέµα καί συµφωνοῦµε µόνο στό ζήτηµα τῆς ἀνθρώπινης
µεταχείρησης τῶν ξένων. Ὡστόσο πιστεύουµε ὅτι ἡ ἀστυνοµική βία περίττευε...
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ΤΟ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ»
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ
ΑΚΡΙΤΑ (Ἀλάν Τεπέ)
καί τά τουρκικά ψευδολογήµατα
(26, 27 καί 28 Αὐγούστου 2005)

Γιὰ ἄλλη µία χρονιὰ «ἀναβίωσε» τὸ
«παραδοσιακό» πανηγύρι στὸ ὕψωµα
Ἀκρίτας (Ἀλάν Τεπέ). Ἀπὸ τὸ 1998,
τὸ πανηγύρι ἔχει χάσει τὸν ὅποιο
παραδοσιακὸ ποµάκικο χαρακτήρα καὶ
ἔχει µετατραπεῖ σὲ ἕναν µηχανισµὸ
ἐκτουρκισµοῦ τῶν Ποµάκων, ἀφοῦ
ὅλοι οἱ τουρκόφρονες προσπαθοῦν νὰ
πείσουν τοὺς Ποµάκους ὅτι αὐτὰ ποὺ
τοὺς παρουσιάζουν (τουρκικὰ τραγούδια,
φορεσιὲς µαϊµοῦδες, δῆθεν αἰῶνες
ἱστορίας καὶ ἄλλες ἀρλοῦµπες) εἶναι ἡ
ταυτότητα τῶν Ποµάκων. Δυστυχῶς ὁ
ἁπλὸς κόσµος ἐλέγχεται ἀπόλυτα ἀπὸ
τοὺς µηχανισµοὺς τῶν τουρκοφρόνων
οἱ ὁποῖοι συµπράττοντας µέ φτηνοὺς
χριστιανοὺς ἐπαρχιῶτες πολιτικάντηδες
µετέτρεψαν µία συνήθεια σὲ θέατρο
τουρκικοῦ ἐθνικισµοῦ, ψηφοθηρίας
καὶ ἐπίδειξης δυνάµεως. Ἡ βίαιη
ἀποµάκρυνση τὸ 1998 τοῦ τελευταίου
ἀγᾶ τοῦ πανηγυριοῦ, Μεχµὲτ Χατὶπ,
ἀπὸ τὴν Κάτω Βυρσίνη, σηµατοδότησε
τὴν συµβολικὴ καὶ οὐσιαστικὴ ἅλωση
τῆς ποµάκικης παράδοσης ἀπό τὸν
τουρκικὸ ἐθνικισµό. Ἕνα συνοθύλευµα
Τούρκων ἐθνικιστῶν καὶ ἐπαρχιωτῶν
πολιτικάντηδων, ἀναµεµιγµένων µέ
ἀλλοτριωµένους συνειδησιακὰ καὶ
πολιτισµικὰ Ποµάκους, κάτι σὰν τοὺς
ἰθαγενεῖς τῆς Λατινικῆς Ἀµερικῆς,
συνθέτουν ἕνα ἀποκρουστικὸ σκηνικὸ
ὑπὸ τὴ σκιὰ τῶν χιλιοχρησιµοποιηµένων
καὶ σκονισµένων ρητῶν τοῦ Μουσταφᾶ
Κεµὰλ γιὰ τὸν ἀθλητισµὸ (καὶ κατ’
ἐπέκτασιν γιὰ τὴν ἀνδρεία τῶν
Τούρκων…) καὶ τοὺς ἤχους τῆς
τουρκικῆς µουσικῆς, τὴν ὁποία ὅταν δὲν
παραποιοῦν οἱ ἴδιοι οἱ «καλλιτέχνες»
τὸ πράττουν οἱ µικροφωνικὲς
ἐγκαταστάσεις… Φέτος εἴχαµε καὶ
µία καταπληκτικὴ καινοτοµία, ἀφοῦ
τὸ Τουρκικὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ
θέλησε νὰ ἀναβιβάσει τοὺς Ποµάκους
στὶς ὑψηλότερες σφαῖρες τῆς τουρκικῆς
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ἔντεχνης µουσικῆς καὶ ἔστειλε στὸ
πανηγύρι ἕνα µουσικὸ σύνολο µέ...
τσέλο, βιολὶ, κλπ! Δυστυχῶς οὔτε τὰ
µαῦρα κοστούµια τῶν µουσικῶν, οὔτε
οἱ ἦχοι τῶν ὀργάνων τους ἄγγιξαν τὰ
µάτια ἢ τὰ ἐθισµένα στὰ νταούλια καὶ
τοὺς ζουρνάδες αὐτιὰ τῶν Ποµάκων, οἱ
ὁποῖοι ἐνδιαφερόντουσαν περισσότερο
γιὰ τὸ ἂν τὸ κοµµάτι ποὺ «ἐκτελοῦσαν»

οἱ Τοῦρκοι µουσικοὶ εἶναι τὸ τελευταῖο
(ἐπιτέλους) ἢ ὄχι καὶ πολὺ λιγότερο γιὰ
τὸ περιεχόµενό του… Ἕνα σουρεαλιστικὸ
τοπίο στὰ ὑψώµατα τῆς Ροδόπης. Τοῦ
χρόνου θὰ ἀκούσουµε καὶ… Μότσαρτ
στὰ ποµακοχώρια, σχολίασε Ποµάκος
Ἐπαθίτης δάσκαλος…
Πιὸ προσγειωµένος ἦταν ὁ
τραγουδιστής τῆς... καταργηθείσης
«Τουρκικῆς» Ἕνωσης Ξάνθης, ὁ
ὁποῖος µεταξὺ ἄλλων τραγούδησε τὸ
«Τσανάκκαλε», ἕνα ἐθνικὸ ἡρωϊκὸ καὶ
θλιβερὸ τραγούδι γιὰ τοὺς Τούρκους
στρατιῶτες ποὺ πολέµησαν καὶ νίκησαν
τοὺς Ἀγγλογάλλους στὴ µάχη τῶν
Δαρδανελλίων τὸ 1915…
Φολκλορικὸ ἐνδιαφέρον πάντως
παρουσιάζει κάθε χρόνο καὶ ἡ τελετὴ
ὑποδοχῆς τῶν «ἐπισήµων», ὅπως
καὶ ἡ συµπεριφορὰ ὑφισταµένων ἢ
ἐκκολαπτόµενων πολιτικῶν ἀστέρων,
χριστιανῶν καὶ µουσουλµάνων:
κοψοµεσιάσµατα καὶ ὀθωµανικὲς
ὑποκλίσεις ἐνώπιον τοῦ Τούρκου
Προξένου, δουλικὰ χαµόγελα χωρὶς
µέτρο - σὰν νὰ γεννήθηκαν µέ τὸ
χαµόγελο στὸ στόµα -, φιλιὰ καὶ
ἀγκαλιές, µέχρι καὶ ὀθωµανικὰ
χειροφιλήµατα.
Οἱ ὁµιλητὲς καὶ οἱ ἀφίσες προβολῆς
τοῦ πανηγυριοῦ ἔκαναν λόγο ψευδέστατα
γιὰ αἰῶνες ζωῆς τοῦ πανηγυριοῦ,

ὑπονοώντας φυσικὰ τὴν ἀπὸ αἰώνων
παρουσία τῶν… Τούρκων στὴν ὀρεινὴ
Ροδόπη (ἡ ὁποία στὴν ἐθνικιστικὴ
ὁρολογία ἔχει καθιερωθεῖ ὡς Μπαλκάν
Κολού, δηλ. Βαλκανικὸς Βραχίονας!).
Πρόκειται φυσικὰ γιὰ ἕναν ἐντελῶς
ἀβάσιµο καὶ ἀτεκµηρίωτο ἰσχυρισµό,
καθὼς δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα γραπτὸ ἢ
ἄλλο στοιχεῖο τὸ ὁποῖο νὰ µᾶς βεβαιώνει
ὅτι τὸ πανηγύρι αὐτὸ ἔχει ἱστορία
ἔστω ἑνὸς αἰώνα. Ἀντίθετα, σύµφωνα
µέ προφορικὲς µαρτυρίες γέρων
Ποµάκων, τὸ πανηγύρι γινόταν κοντὰ
σὲ ὕψωµα τῆς Ὀργάνης, ἡ ὁποία
ἦταν τὸ διοικητικὸ καὶ οἰκονοµικὸ
κέντρο τῆς περιοχῆς, ἐπειδὴ ὅµως
ἦταν µακρυά ἀπὸ τὴν ποµακικὴ
ἐνδοχώρα τὸ µετέφεραν στὴν σηµερινὴ
τοποθεσία. Μόνο µεταπολεµικὰ
µεταφέρθηκε στὴ νέα τοποθεσία.
Πιθανότατα ἡ συγκέντρωση αὐτὴ
καθιερώθηκε µετὰ τὴν ἀπελευθέρωση
τῆς ἑλληνικῆς Θράκης, διότι ἀκριβῶς
σταµάτησε βίαια ἡ ἐπικοινωνία καὶ οἱ
ἀνταλλαγὲς µέ τὴ µεγάλη µᾶζα τῶν
Ποµάκων τῆς βουλγαρικῆς Θράκης. Τὸ
«πανηγύρι» εἶναι νέος θεσµὸς, συνέπεια
τῆς χάραξης τῆς ἑλληνοβουλγαρικῆς
µεθορίου. Ἕως τότε οἱ Ποµάκοι εἶχαν
ὡς κέντρο κυρίως τὸ Κίρτζαλι ἀλλὰ καὶ

µικρότερους οἰκισµοὺς τῆς βουλγαρικῆς
Ροδόπης. Ἐπὶ τῆς οὐσίας δὲν ἐπρόκειτο
γιὰ κάποιο πανηγύρι µέ πολιτιστικὸ
χαρακτήρα ἀλλὰ ἀντίθετα γιὰ µία
θερινὴ συγκέντρωση ὀρεινῶν Ποµάκων
κτηνοτρόφων καὶ γεωργῶν οἱ ὁποῖοι
ἐνόψει τοῦ βαρὺ χειµώνα ἀντάλλασσαν
προϊόντα καὶ πληροφορίες, προέβαιναν
σὲ ἀγοραπωλησίες ζώων καὶ ζωοτροφῶν
κλπ.
Τὸ σκηνικὸ ὅπως ἄλλωστε κάθε

χρόνο ἦταν τόσο καλὰ στηµένο, ὥστε ὁ
ἐπίσηµος προσκαλεσµένος νοµάρχης
Ἀδριανούπολης κύριος Μίρογλου,
δήλωσε ἀπὸ τὸ βῆµα µέ ἀπόλυτη
εἰλικρίνεια ὅτι «ἐδῶ αἰσθάνοµαι σὰ νὰ
βρίσκοµαι στὴν πατρίδα µου (σσ. Τὴν
Τουρκία)…» καὶ ὅτι τὸ πανηγύρι εἶναι
µία µικρογραφία τῶν ἐκδηλώσεων
πάλης ποὺ γίνονται κάθε καλοκαίρι
στὴ τοποθεσία Κίρκπιναρ τῆς
Ἀδριανούπολης. Ὁ δὲ βουλευτὴς Ροδόπης
τῆς Νέας Δηµοκρατίας κ. Ἰλχάν Ἀχµὲτ
δήλωσε τὸ ἐκπληκτικό, ὅτι ἂν συµβεῖ
κάποια θεοµηνία στὴν περιοχὴ «µετὰ
τὸν νοµάρχη Ροδόπης καὶ τὸν Γενικὸ
Γραµµατέα τῆς Περιφέρερειας, θὰ
ζητήσει βοήθεια ἀπὸ τὸν… νοµάρχη τῆς
Ἀδριανούπολης!»
Πάντως ὅσον ἀφορᾶ τὶς ὀργανωτικὲς
λεπτοµέρειες, ἡ δουλειὰ ποὺ ἔκανε ἡ
κοινότητα Ὀργάνης ἦταν πολὺ καλὴ
καὶ παρόλες τὶς τουρκοπρέπειες
αὐτὲς ἦταν συγκριτικὰ µέ πέρυσι
λιγότερο προκλητικές. Ἐλπίζουµε
ὅτι τὰ µηνύµατα ἀδελφοσύνης καὶ
συνύπαρξης εἶναι οὐσιαστικὰ λόγια καὶ
ὄχι ἐθνικιστικὰ προπετάσµατα καπνοῦ,
ὥστε τοῦ χρόνου νὰ δοῦµε καὶ χορευτικὰ
συγκροτήµατα ἀπὸ τὴ Βουλγαρία καὶ
τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἄλλωστε ὑπάρχουν
παλαιστὲς καὶ ἀπὸ τὶς τρεῖς χῶρες.
Βέβαια τὰ περὶ συµµετοχῆς τριῶν
χωρῶν εἶναι ἕνα ὡραῖο ψέµµα,
ἀφοῦ καὶ ἀπὸ τὴ Βουλγαρία ὅλοι οἱ
παλαιστὲς ποὺ προσκαλοῦνται εἶναι
µουσουλµάνοι καὶ ὄχι χριστιανοὶ
βουλγαρικῆς καταγωγῆς. Ἐὰν ἡ
ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ ἦταν εἰλικρινὴς
καὶ ἀντιµετώπιζε τὴν ἐκδήλωση
ὡς σηµεῖο ἀδελφοσύνης καὶ ὄχι ὡς
τουρκικὸ ἐθνικιστικὸ θέατρο, θὰ
προσκαλοῦσε καὶ ἀπὸ ἕνα χορευτικὸ
συγκρότηµα ἀπὸ τὴ Βουλγαρία γιὰ
νὰ παρουσιάσει βουλγάρικους χοροὺς
(καὶ ὄχι τουρκικούς τῆς Βουλγαρίας…)
ἀλλὰ καὶ ἕνα χριστιανικὸ χορευτικό
τῆς περιοχῆς µας, ἀντὶ νὰ βοµβαρδίζει
τοὺς Ποµάκους µέ τουρκικὴ µουσική,
τουρκικοὺς χοροὺς µέ στολὲς καὶ
χορογραφία ποὺ ἀποτελοῦν τὸν ὁρισµὸ
τοῦ κίτς, τουρκικὴ προπαγάνδα,
τουρκικὴ κόκα κόλα, τουρκική…
Συνέχεια στή σελίδα 6

Μ Ι Κ ΡΑ Σ ΙΑΤ Ι Κ Α ΠΑ ΡΑ Λ ΙΑ : Το υ ρ κ ι σ µ ό ς ν α ί , π ο λύ ς . Το υ ρ ι σ µ ό ς ὅ µ ω ς ; ; ; ! ! !
Ἡ πρόσφατη, σύντοµη ἐπίσκεψή προκαλοῦν πιά ἀπορία ἤ χλευαστική διάθεση
µας στά µικρασιατικά παράλια µᾶς γέµισε (π.χ. οἱ χανούµισσες νά µπαίνουν στή θάλασσα
εἰκόνες, ἀναπάντεχες καί ἀναµενόµενες, γιά µέ τίς βράκες).
τήν κατάσταση στήν Τουρκία, καί ὁρισµένες
νοµίζουµε ὅτι ἀξίζει νά τίς µοιραστοῦµε,
ἀναλαµβάνοντας τό ρίσκο κάπου νά
κάνουµε λάθος ἀφοῦ τό πέρασµά µας
διήρκησε λιγότερο ἀπό δύο µέρες.
Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ δυτική ἀκτή
τῆς γείτονος εἶναι µαζί µέ τήν περιφέρεια
τῆς Κωνσταντινούπολης τό πιό ἀνεπτυγµένο
καί τουριστικά ἀξιοποιηµένο κοµµάτι τῆς
Τουρκίας. Μέ τήν σκέψη αὐτή ξεκινήσαµε
ἀπό τό βορειότερο σηµεῖο της καί φτάσαµε
µέχρι ἔξω ἀπό τή Σµύρνη. Μέ µιά λέξη οἱ
ἐντυπώσεις µας; Ἀπογοήτευση.
∆έν εἶναι πώς συναντήσαµε
τόση φτώχεια. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ἡ
εἰκόνα πού εἰσπράττει ὁ ταξιδιώτης εἶναι
∆ρόµος στό Ἀιβαλί, χαρακτηριστικῆς τούρκικης
µιᾶς ἀνεκτῆς οἰκονοµικῆς κατάστασης.
αἰσθητικῆς. Ἐδῶ ἔρχονται «δικοί µας» γιά... ψώνια!
Σπάνια τά σαπάκια ΙΧ στόν δρόµο,
Οἱ ἑλληνικές συνοικίες λίγο πιό πάνω ρηµάζουν
ἔντονη ἡ κατασκευαστική δραστηριότητα,
Ἀναφορικά µέ τίς φυσικές καλλονές:
λίγα τά σηµεῖα πού βρίσκει κανείς εἰκόνες
τριτοκοσµικῆς βρώµας καί ἀνέχειας. Αὐτό Περιορισµένες σέ κάποια µεµονωµένα σηµεῖα
ὅµως πού ὄχι ἁπλῶς ἀπογοητεύει τόν ξένο (Τσανάκαλε, Ἀδραµµύτιο - Ἄσσος, Ἀιβαλί) δέν
ἀλλά καί τόν κάνει νά ἀπορεῖ πῶς µπορεῖ µποροῦµε νά ποῦµε πώς ἐντυπωσιάζουν τόν
καί γίνεται λόγος γιά τουριστική ἀνάπτυξη Ἕλληνα πού ἔχει ἀνάλογα (καί πολύ ἀνώτερα)
ἐδῶ, εἶναι ἡ πανταχοῦ παρούσα ἀσχήµεια, ἡ τοπία σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς πατρίδας του. Οἰ
ἀπερίγραπτη κακογουστιά καί ἡ ἔκλειψη κάθε παραλίες πού προσφέρονται γιά τουριστική
ἴχνους ἱστορικῆς µνήµης ἀπό παντοῦ - πλήν ἀξιοποίηση ἀνύπαρκτες: Ἡ µόνη πλάζ ἄξια
τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων. Σηµειώνουµε τήν τοῦ ὀνόµατός της ἦταν αὐτή τῆς Ἄσσου, ὅπου
ἄσχηµη ἐντύπωση πού µᾶς ἔκανε, θυµίζοντας πήγαινες ἀπό δρόµο ἀλβανικῶν προδιαγραφῶν.
παράλληλα ὅτι ὄχι µόνο προερχόµαστε ἀπό µία Τό πλάτος τῆς ἀκτῆς σπανίως ξεπερνᾶ τά δύο
χώρα ἐπίσης κακόγουστη καί ἐκβαρβαρισµένη - τρία µέτρα καί ἄµµο δέν βρίσκεις σχεδόν
ἀλλά καί ἀπό µία περιοχή της ὅπου κάποια πουθενά.
Ἐκεῖνο ὅµως πού σέ ἀφήνει ἄναυδο
πράγµατα τά ἔχουµε συνηθίσει καί δέν µᾶς

εἶναι ἡ ἀνθρώπινη παρέµβαση. Γιά πρώτη εἶναι ὄντως µία σηµαντική πρόοδος...
φορά στή ζωή µας ἀναλογιστήκαµε πώς οἱ
Καταλήγοντας: Εἶναι πασιφανές
ἑλληνικές ἀντίστοιχες ἐπιδόσεις δέν εἶναι ὅτι ἄν δέν εἶχαν ὑπάρξει (καί δηµιουργήσει
καί τόσο... κακές! Ἄθλια ποιότητα δρόµων, πολιτισµό) οἱ Ἕλληνες στά χώµατα αὐτά, δέν
ἀποκρουστικά συγκροτήµατα κατοικιῶν θά πατοῦσε τό ποδάρι του οὔτε Μογγόλος
πού δέν ξεχωρίζουν ἀπό στρατῶνες ἤ ΚΑΥΥ, τουρίστας. Καί πάλι, πέρα ἀπό τήν περιέργεια
τροµοκρατικά χρώµατα στίς πολυκατοικίες, ἤ ἀπό ἕνα προσκύνηµα, τίποτε παραπάνω δέν
ἀπούσα κάθε µέριµνα γιά τόν περιβάλλοντα δικαιολογεῖται. Ὅσο γιά τήν περίφηµη φτήνεια,
χῶρο (ἀκόµη καί µεγάλων ξενοδοχειακῶν φυσικά καί ὑπάρχει. Εἶναι ὅµως δυνατόν
µονάδων), καµµία αἴσθηση ἀναλογιῶν καί µεταξύ Ἀιβαλιοῦ καί τῆς ἀπέναντι Μυτιλήνης
ἁρµονίας µέ τό τοπίο, πουθενά ἡ παραµικρή νά προτιµήσει κανείς τό πρῶτο, ἀκόµη κι ἄν
ἀπόπειρα διατήρησης τῆς µνήµης τοῦ τόπου. εἶναι ἐντελῶς τζάµπα; Τὄχουµε πραγµατικά
Κι ὅσο γιά τό ἀστικό τοπίο; Ἀσύλληπτο τό ἀπορία: Τί σκατά πάει καί κάνει κανείς σ’
τί µπορεῖ νά κάνει κανείς σέ βάρος του! Μέ αὐτή τή χώρα ὡς τουρίστας, εἰδικά ὅταν εἶναι
λίγα λόγια ὁ ἰδανικός τόπος γιά νά µάθει Ἕλληνας;
κάθε ὐποψήφιος ἀρχιτέκτων καί
πολεοδόµος τί ἀπαγορεύεται νά
κάνει - πραγµατικά ἀπίστευτο!
Προσπαθώντας νά χαρακτηρίσουµε
τό φαινόµενο γύρω µας σκεφτήκαµε
πώς ἡ συνήθης λέξη «γυφτιά»
πρέπει πιά νά ἀντικατασταθεῖ µέ
τήν «τουρκιά», ἀφοῦ τοὐλάχιστον
οἱ καηµένοι οἱ γῦφτοι δέν ἔχουν καί
χρήµατα γιά κάτι καλύτερο...
Τώρα τί νά πεῖ κανείς γιά
τά ἄλλα; Γιά τόν πανταχοῦ παρόντα Ὅλες οἱ ἀκτές εἶναι µπαζωµένες µέ τέτοιες ἄθλιες, ὁµοιόσωβινισµό πού ἐκδηλώνεται µέ ἄπειρες µορφες κατοικίες: Τό φασιστικό κράτος δέν καθοδηγεῖ
σηµαῖες, µέ µνηµεῖα καί ρἠσεις τοῦ ἄνωθεν µόνο τή σκέψη µά καί τή στέγαση τοῦ λαοῦ
«µπετόν Μουσταφᾶ» ὅπου καθήσεις καί
σταθεῖς, µέ ὀνοµατοθεσίες πόλεων, συνοικιῶν,
δρόµων, πανεπιστηµίων πού ἀναφέρονται Υ.Γ. Μπαίνοντας ἀπό τούς Κήπους στήν Ἑλλάδα
ἄµεσα στά τούρκικα «κατορθώµατα» τῶν ἀντικρύζεις ἕνα ἐλεεινό θέαµα: Παράλληλα µέ
τελευταίων 90 χρόνων... Τοὐλάχιστον δέν τόν δρόµο, µεταξύ γέφυρας καί τελωνείου, τά
ὑπῆρχε ἐκείνη ἡ παλιά κραυγαλέα παρουσία σκουπίδια τῶν ταξιδιωτῶν βράζουν. ∆έν ὑπάρχει
Στρατοῦ ἤ Ἀστυνοµίας σέ κάθε σου βῆµα, αὐτή κανένας νά µεριµνήσει στοιχειωδῶς; Τόσο;...
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Κακίες, γενικώς
Αφήνουµε το πολιτικό προσωπικό
να πρωταγωνιστήσει στους ρόλους του και
να ασχοληθεί δηµιουργικά µε το … µείζον
θέµα του προτεινόµενου 42% ως αυτόµατου
ποσοστού εκλογής τοπικών αρχόντων κι
απλά προσθέτουµε ότι αν και ενδιαφέρουσα
η πρόταση, εµείς διαφωνούµε (χλιαρά) µε το
µέτρο διότι δεν επιτρέπει στην πλειοψηφία να
«στείλει θετικό ή αρνητικό µήνυµα», πολιτικό ή
προσωπικό την πρώτη Κυριακή και να επιλέξει
τοπική διοίκηση στη δεύτερη. Σηµειώνουµε και
την απέχθειά µας για επιχειρήµατα του τύπου
«πώς είναι δυνατόν να εκλέγεται κυβέρνηση
µε 42% και όχι δήµαρχος» διότι εκτός του ότι
υποτιµούν τη νοηµοσύνη µας ως πολιτών έχουν
και τη δυσάρεστη επίπτωση να παγιώνουν ως
«φυσική τάξη πραγµάτων» µια αυτοκτονική
κοινωνικά επιλογή της ιθύνουσας τάξης της
χώρας να τονώνει την κοµµατοκρατία µέσω του
ληστρικού εκλογικού συστήµατος στο όνοµα
της γερασµένης πια έννοιας της «πολιτικής
σταθερότητας».
Εµείς ως κακοί κουτσοµπόληδες θα
µείνουµε
στο
επαρχιώτικο
κλίµα µας και θα
αναρωτηθούµε
µίζερα
και
φθονερά: γιατί
η «εξυγίανση»
που επιχειρείται
στα
εκλογικά
της Τ.Α. δεν
επεκτείνεται
και
στις
απαράδεκτες πλην όµως θεσµοθετηµένες,
παράλογα υψηλές, εκλογικές αµοιβές των
δηµοσίων υπαλλήλων οι οποίοι κουράζονται
οι καηµένοι να διεκπεραιώσουν τον µεγάλο
εργασιακό φόρτο που προκαλούν δήθεν οι εκλογές
και αρµέγουν τον κρατικό προϋπολογισµό; Ας
βγει θαρραλέα κάποιος αρµόδιος να ανακοινώσει
µε ποιον ακριβώς τρόπο (ποιοι, γιατί, πόσα)
αµείβονται οι ευεργετηθέντες που θεωρούν
ως bonus το καταχρηστικό αυτό χρηµατικό



Μας αλλάζουν...
τα πετρέλαια
Μα καλά, πόσο ανώριµοι ακόµη
µπορούν να αποδειχθούν οι κυβερνώντες; Πόσο
έχουν εθιστεί στην «επικοινωνιακή µαστούρα»;
Πόσο τους έχει πλαδαρέψει τον εγκέφαλο και
τις όποιες διοικητικές τους ικανότητες η ανέµελη
πολιτικά άσκηση εξουσίας; Όλοι υποπτευόµαστε
κάποιους αναπόφευκτους λόγους ανόδου της
τιµής του πετρελαίου. Θες διότι η ακόρεστη
ενεργειακή δίψα των Κινέζων, Ινδών και
άλλων προκαλεί αυτόµατα την άνοδο, θες το
αναθεµατισµένο να καταρρίπτει κάθε ρεκόρ
τιµής διότι κάποιοι το ωθούν σκοπίµως προς τα
πάνω π.χ. οι Αµερικανοί για να τιµωρήσουν τους
Κινέζους και τους Ευρωπαίους ή οι Ρώσοι και
οι Άραβες για να ξεχρεώσουν τα κοµµουνιστικά
γαµησιάτικα και τις σπατάλες τους αντίστοιχα,
ίσως και για να αποθεµατοποιήσουν για την
επόµενη εικοσαετία, το σηµαντικό παραµένει
η αναστάτωση και η πεποίθηση ότι στο µέλλον
δεν θα έχουµε κάποια βελτίωση. Και ότι για
αυτό σίγουρα δεν φταίει η ελληνική κυβέρνηση
ούτε και µπορεί να κάνει κάτι. Εντάξει ως εδώ.
Αλλά τι κάνει όµως η κυβερνησάρα µας
µπροστά στις εξελίξεις; Θα αρκούσε να τα βάψει
µαύρα και να µην πολυασχοληθεί. Όχι όµως, η
πολυπραγµοσύνη και η ανάγκη δηµοσιότητας
την κάνει να «ενεργεί». Ασκείται επικοινωνιακά!
Θα βάλουµε, λέει, φυσικό αέριο αµέσως σε όλα
τα δηµοσίου ελέγχου και συµφέροντος κτίρια
(υπουργεία, σχολεία κτλ.)! Έως το Μάρτιο του
2006! Ναι, τους ξέφυγε κι αυτό! Κι ας κάναν
και λάθος και ας εννοούσαν και το Μάρτιο του
2007, πάλι φάουλ είναι. Ας εξηγηθούµε εµείς
οι µη ειδικοί, ωστόσο στοιχειωδώς διαθέτοντες
κοινό νου:
·
Καλά, τι µπούρδες είναι αυτές για
αλλαγή των πετρελαιοβόρων συστηµάτων των
δηµόσιων κτιρίων µε αέριο; ΄Ετσι, πρόχειρα,
χωρίς ενδελεχή και βασανιστική µελέτη
πλήθους τεχνικών παραµέτρων (π.χ. συνεργεία,
χρονοδιαγράµµατα κλπ.) και κάποια αξιόπιστη
εκτίµηση σχετικά µε τις δαπάνες και την
ανεύρεση πόρων για την αλλαγή αυτή, δεν

κεκτηµένο. Και µετά τον σχετικό δηµόσιο ντόρο
και προβληµατισµό, σε συνθήκες διαφάνειας
πια, µε το κοινωνικό σύνολο να παρακολουθεί,
ας εξυγιάνει και αυτήν την παράµετρο των
τοπικών αλλά και εθνικών εκλογών.
Και δεν αναφερόµαστε µόνο στους
υπαλλήλους των τοπικών αυτοδιοικήσεων
οι οποίοι στο σύνολό τους µε µια – δυο
µέρες
διεκπεραιωτική,
τυφλή,
εργασία
επιπέδου δηµοτικού, «απασχολούνται» στην
διεξαγωγή των εκλογών ως δήθεν έκτακτο και
«υπερωριακό» καθήκον και εξασφαλίζουν ένα µε
δύο µισθούς ετησίως (χονδρικά) από αυτό! Ούτε
περιοριζόµαστε στην επίσης προκλητική αµοιβή
των δικαστικών αντιπροσώπων που επίσης
καθαρίζουν έναν µισθό για να απασχοληθούν µία
µέρα (και κάτι). ∆εν ξεχνούµε και την επέκταση
(αλίµονο, στη χώρα µας;) του µέτρου και στους
«ηµετέρους» συμβούλους και υπαλλήλους των
υπουργείων, περιφερειών και άλλων δηµοσίων
φορέων που µπορούν και στοιχειοθετούν µια έστω
και µακρινή σχέση µε τα εκλογικά δρώµενα και
συστήνουν τα περίφηµα «εκλογικά συνεργεία»
10 – 15 ατόµων, ενίοτε και περισσότερων, για να
απολαύσουν κι αυτοί συγκυριακά µεν, τακτικά
δε, τα ίδια παράλογα µισθολογικά προνόµια,
επειδή λέει λόγω εκλογών εκτελούν εργασία
«εκτός των συνήθων καθηκόντων».
Ναι! Όπως ακριβώς το ακούτε!
Βαρβάτο «εκλογικό επίδοµα»! ∆ηλαδή αν δεν
τους το δίνανε θα αρνούνταν να εκτελέσουν
την υπηρεσία τους; Ή στην πολιτισµένη Ελλάδα
θεωρείται «βάρβαρο» και «εκµετάλλευση» να
εργάζονται µε το συνήθη (και καλό, ε;) µισθό για
τις εκλογές ακριβώς αυτοί που προσλήφθηκαν
για να κάνουν τέτοιες δουλειές; Σιγά σιγά αυτοί
θα ζητήσουν και «επίδοµα καληµέρας»! Τελικά,
όλο και κάποια ανορθολογική και τραβηγµένη
µέθοδο εφευρίσκουν οι κυβερνώντες για να
κρατούν σε καταστολή τους κακοµαθηµένους
«υπηρέτες του λαού», κάνοντάς τους χατίρια
«κάτω από το τραπέζι». Γαµώ τη χώρα που
µας έλαχε να ζούµε! Όλα προσχηµατικά και
χαριστικά! Τίποτα στέρεα δικαιολογηµένο και
ουσιαστικά ανταποδοτικό! Περιβάλλον οµερτά
µε την παθητική αλλά ενσυνείδητη συµµετοχή
10.000.000 Ελλήνων!
ΟΙ... ΚΑΚΟΙ

γίνεται δουλειά. Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις
πιο ψύχραιµων ενδιαφερόµενων πρέπει να
προσγείωσαν την ακατάσχετα εξαγγελτική
διάθεση των πολιτικών που φέρουν την
εκτελεστική κρατική ευθύνη.
·
Υπάρχει µακροπρόθεσµος εφικτός
κρατικός
ενεργειακός
προγραµµατισµός;
Κανένας νεοδηµοκρατικός τέτοιος; Κάποια
δέσµευση, κάποιο χρονοδιάγραµµα εφαρµογής
σγκεκριµένων µέτρων ενεργειακής ανακούφισης
της έρµης της χώρας µας; Κι αν υπάρχει,
εφαρµόζεται; Αν όχι, γιατί; Πού είναι η περίφηµη
απελευθέρωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας;
Στα χαρτιά; Στα συρτάρια της ελεγχόµενης από
την κυβέρνηση Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας
(ΡΑΕ); Στο µυαλό του Κωστάκη, του Σιούφα
ή του Σουφλιά; Πότε η χώρα θα αποκτήσει
αξιόπιστη ενεργειακή πολιτική – ασπίδα στα
σκαµπανεβάσµατα των συγκυριών;
·
Γιατί
η
«αντίδραση»
των
κυβερνητικών φορέων έρχεται πάντα κατόπιν
εορτής και τόσο σπασµωδικά, επιχειρώντας
απλώς να µετριάσει την συστηµατική
καταστροφολογία των καναλιών και όχι να
απορροφήσει τους κραδασµούς της ανόδου;
∆εν µάντεψαν την άνοδο, εντάξει, έβαλαν
πρόβλεψη στον προϋπολογισµό του 2005 τα 45
$ το βαρέλι. Χάθηκε να έχουν διαθέσιµο ένα
ρηµάδι εναλλακτικό σενάριο µε το οποίο να
αντιδρούν ψύχραιµα και συντεταγµένα στην, ας
πιστέψουµε «ξαφνική», άνοδο;
·
Μπορούσαν
να
µετατρέψουν
τα συστήµατα των δηµοσίων κτιρίων και
περίµεναν την πρόσφατη άνοδο για να
ξεκινήσουν το έργο; Μα έπρεπε να πάει
το βαρέλι στα 65$ για να συγκινηθούν, να
αναδείξουν και να πιέσουν για να προχωρήσουν
σε µια επένδυση στα άπειρα δηµόσια κτίρια
της ευθύνης τους; Κάτι που αυτονόητα βοηθά
σε εξοικονόµηση καυσίµων, έτσι, λόγω αρχών,
εναντίον της σπατάλης, αλλά και ταυτόχρονα
είναι ευεργετική για το έρµο το περιβάλλον. Ως
αντιπολίτευση δεν έπρεπε να είχαν εντοπίσει
το θέµα και να έχουν πια δροµολογήσει λύσεις;
Τώρα θα µου πείτε τι να περιµένει κανείς από
τους έρµους, που αν δεν αγανακτούσε ο κόσµος
για την αλαζονεία του ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση ούτε
µε κυάλια δεν θα βλεπαν...

ΤΟ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ»
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ
ΑΚΡΙΤΑ (Ἀλάν Τεπέ)
Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 5
Τὸ ἀφορολόγητο χρῆµα ποὺ
συγκεντρώνεται ἀπὸ τὰ εἰσιτήρια
εἰσόδου (5 εὐρὼ τὸ ἄτοµο) ἀλλὰ καὶ
ἡ «φορολόγηση» τῶν µικροπωλητῶν
στὸν χῶρο τοῦ πανηγυριοῦ ἔχει ἀνοίξει
τὴν ὄρεξη ἀρκετῶν καὶ φαίνεται
ὅτι ἀποτελεῖ τὴν κινητήριο δύναµη
πολλῶν µνηστήρων τῆς ἐκδήλωσης.
Κάποιος νεοϊδρυθείς σύλλογος τῆς
Κάτω Βυρσίνης, µέ τὴν ἐπωνυµία
«Μειονοτικὸς
Μορφωτικὸς
καὶ
Πολιτιστικὸς Σύλλογος Ἀλάντεπε»,
ἀξίωσε ἀπὸ τὴν κοινότητα νὰ ἀναλάβει
φέτος αὐτὸς τὸ πανηγύρι, κατὰ τὰ
πρότυπα τοῦ πρώτου διδάξαντος,
τοῦ τουρκοπροξενικοῦ συλλόγου
τοῦ Χίλια, ἀλλὰ συνάντησε τὴν
ἀντίσταση τῆς κοινότητας Ὀργάνης…
Ὁ νέος σύλλογος, µέ πρόεδρο κάποιον
Ποµάκο ὀνόµατι Μεχµὲτ Ἄκραµπα, µέ
ἀνακοίνωσή του αὐτοορίζεται ὡς «ἕνας
ὑπέρµαχος τῆς τουρκικῆς κουλτούρας
στὰ Βαλκάνια...» ἀλλὰ πολλοὶ Ποµάκοι
σχολίαζαν ὅτι τὰ εὐρὼ τῶν εἰσιτηρίων
ἀσκοῦν µεγαλύτερη ἕλξη ἀπὸ ὅτι τὰ
τουρκικὰ ἐθνικὰ ἰδεώδη. Φέτος τὰ
χιλιάδες εὐρὼ ποὺ συγκεντρώθηκαν
κόπηκαν ἐπ’ ὀνόµατι τοῦ ἈθλητικοῦΜορφωτικοῦ Συλλόγου Λαµπροῦ.
Στὶς καινοτοµίες τοῦ πανηγυριοῦ
περιλαµβάνεται καὶ ἡ χρήση ἑταιρείας
φύλαξης (σεκιούριτι) ἀλλὰ καὶ ἡ
«εἰσαγωγή» γύφτων ὀργανοπαικτῶν
ἀπὸ τὴν Ἀδριανούπολη, γεγονὸς µέ
ὀδυνηρὲς ἐπιπτώσεις στὴν ἀπασχόληση τῶν ἐγχώριων Τσιγγάνων νταουλτζήδων καὶ ζουρνατζήδων τῶν Σαπῶν,
οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειψαν τοὺς ὀθωµανικοὺς ἤχους τῆς παλαίστρας καὶ διασκέδαζαν µέ ἀµανέδες καὶ ἄλλους
ρυθµοὺς τοὺς µεθυσµένους θαµῶνες
τῶν ὑπαίθριων καφενείων.
Ν.Γ.

·
Αµ το άλλο; Που δεν µειώνουν τη
φορολογία στα καύσιµα; Αν το έκαναν, και οι
καταναλωτές θα ήταν ευχαριστηµένοι γιατί
κάποιος επιτέλους ενδιαφέρθηκε έµπρακτα
και άµεσα για την καθηµερινότητά τους.
Αλλά όχι, αυτοί εκεί· βρήκαν ευκαιρία να
καλύψουν την αποτυχία τους στην τιθάσευση
των ελλειµµάτων. Μωρέ ελέγχονται τα
δηµόσια ελλείµµατα όταν µέσα σε ένα χρόνο
προσλαµβάνεις το απίστευτο νούµερο των
200.000 «δικών» σου παιδιών σε συµβάσεις
– αργοµισθίες; Αν ήταν σοβαροί, µπορούσαν,
ειδικά για το θέµα της καθηµερινότητας των
πολιτών, από κάποιο χρονικό σηµείο και µετά,
µε δεδοµένη την απόκλιση των 45$ / βαρέλι του
προϋπολογισµού και της τρέχουσας τιµής, άρα
µε εξίσου δεδοµένη και εύκολα αυξηµένη την
φορολογική απόδοση ανά λίτρο, να µειώσουν τις
ποσοστιαίες φορολογικές επιβαρύνσεις στο κάθε
λίτρο πετυχαίνοντας ταυτόχρονα και τον στόχο
εσόδων από καύσιµα του προϋπολογισµού (αφού
για κάποιο αρχικό διάστηµα ήταν υπερβολικά)
αλλά και την εκµηδένιση κερδοσκοπικών τάσεων.
Αλλά πού αυτοί! Πέρα βρέχει! Βολεύονται µε
την αφαίµαξη των νοικοκυριών που τους ήρθε
ως δώρο διότι τα φορολογούν παραπάνω µεν
αλλά µε φερετζέ τις διεθνείς υψηλές τιµές!
·
Και αφού δεν βάζουν πλαφόν στα
κέρδη µεταφορέων, διυλιστηρίων, βενζινάδων
γιατί δεν χαλιναγωγούν τα κέρδη της ∆ΕΗ; Μια
χρονιά ας µην κερδίσουν τόσα. Επιχειρήσεις
σε ελεύθερη (λέµε τώρα…) οικονοµία είναι,
δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. Πού ακούστηκε
να απαιτούν από το κράτος να εγγυηθεί την
κερδοφορία τους; ∆ηλαδή ένα ξενοδοχείο που
το 2003 π.χ. δεν είδε τουρίστες να έρχονται
όχι εξαιτίας των υπηρεσιών του αλλά ένεκα
της κακής τουριστικής χρονιάς, θα ήταν
λογικό να απαιτήσει από το κράτος να του
αποκαταστήσει τη µείωση των εσόδων του; Τι
τρελλά κοµµουνιστικά πράγµατα είναι αυτά;
Αλλά αφού δεν υπάρχει κανείς να υπερασπίσει
τους καταναλωτές από την κρατική
υποχωρητικότητα προς κάθε «επιχειρηµατία»
που ζητά εγγυηµένα εισοδήµατα από το δηµόσιο,
βρίσκουν και οι Ν∆κράτες και τα κάνουν. Μέρος
του χρεοκοπηµένου πολιτικού συστήµατος δεν
είναι κι αυτοί;
Χ.Α.

ÍÝïé ðñùêóåíïóýëëïãïé
óÝ ðïëéôéóôéêÝò äñÜóåéò

ÌÝ ðñüóöáôç äéêáóôéêÞ ἀðüöáóç ἐãêñßèçêå ἄëëï
ἕíá óùìáôåῖï óôÞ Ñïäüðç ἀðü êåῖíá ðïý äçìéïõñãåῖ
ἡ Ôïõñêßá óôüí ôüðï ìáò ãéÜ íÜ ἐëÝãîåé ôßò ἐîåëßîåéò
äéÜ ôῶí ἀíäñåßêåëþí ôçò ðïý óõãêñïôïῦí ôÜ óùìáôåῖá
áὐôÜ. Ðñüêåéôáé ãéÜ ôüí ìåéïíïôéêü «Ìïñöùôéêü
êáß Ðïëéôéóôéêü óýëëïãï ἈëÜíôåðå», ðïý óôü÷ï
äéáêçñõãìÝíï ἔ÷åé ôüí ἔëåã÷ï ôïῦ ðáíçãõñéïῦ óôÞí
ὁìþíõìç èÝóç. Ὅðùò ãñÜöáìå óôü ðñïçãïýìåíï öῦëëï
ìáò, ìÜ êáß ἄëëïôå, ὁ ἐêôïõñêéóìüò ôῶí ðïëéôéóôéêῶí
èåóìῶí ôῶí ÐïìÜêùí ôῆò ἑëëçíéêῆò ÈñÜêçò åἶíáé
êåíôñéêüò óôü÷ïò ôïῦ ðñïîåíéêïῦ ìç÷áíéóìïῦ. Ἔôóé, ἡ
äçìéïõñãßá «ìïñöùôéêῶí» óùìáôåßùí ãéÜ ôüí óêïðü
áὐôüí óõíïäåýåôáé ἀðü ôÞ óôåëÝ÷ùóÞ ôïõò ìÝ ἄôïìá
ðïý íáß ìÝí ἀðü ðëåõñᾶò ìüñöùóçò åἶíáé óõ÷íÜ
ëßãï ðßóù ἀðü ôüí ÍåÜíôåñôáë ἀëëÜ ἀðü ðëåõñᾶò
óôñÜôåõóçò åἶíáé óÝ ÷þñïõò ðïëý ðñï÷ùñçìÝíïõò
(ἀêïýãåôáé óõ÷íÜ ìßá ὀñãÜíùóç ìÝ êÜôé ἔã÷ñùìá æῶá,
«êüêêéíïé ëῦêïé», «ãêñßæá ãïõñïýíéá», äÝí èõìᾶìáé
êáëÜ...). ÄéáâÜæïíôáò ëïéðüí ôÞí ἀíáêïßíùóç (16-8-05)
ôïῦ êõñßïõ Ìå÷ìÝô Ἀêñáìðᾶ, ìÝ ôÞí ὁðïßáí ἐðéôßèåôáé
óôüí êïéíïôÜñ÷ç ὈñãÜíçò Ìå÷ìÝô Ἐìßí Ὀãëïý ðïý
èÝëåé íÜ ὀñãáíþóåé ὡò ÔïðéêÞ Áὐôïäéïßêçóç ôü öåôåéíü
ðáíçãýñé, âñÞêáìå óôßò äýï ðáñáãñÜöïõò ôçò ôñåῖò
öïñÝò ôüí ὅñï «ôïõñêéêüò» (ôïýñêéêç ìåéïíüôçôá,
ôïýñêéêç êïõëôïýñá, Ôïῦñêïò ôῆò äõôéêῆò ÈñÜêçò)
êáß ðÜíù - ðÜíù äåîéÜ ôÞí ἕäñá (;) ôïῦ óùìáôåßïõ...
Êïýæïñåí! ÐïõèåíÜ ἡ ἑëëçíéêÞ ὀíïìáóßá «ÊÜôù
Âõñóßíç», êé ὅðïéïò êáôÜëáâå êáôÜëáâå.
Ὅóïí äÝ ἀöïñᾶ ôü ðåñéå÷üìåíï ôῆò ἀíáêïßíùóçò, ὁ
Ðñüîåí... ἔååå, ὁ Ἀêñáìðᾶò ἀðåéëåῖ ðþò äÝí óêïðåýåé
íÜ ἀöÞóåé ôßò ÷ñüíéåò ðñïóðÜèåéåò ãéÜ ἵäñõóç
ôïῦ óõãêåêñéìÝíïõ óõëëüãïõ íÜ ðᾶíå óôñÜöé,
ðáñá÷ùñþíôáò óôÞí Êïéíüôçôá ôÞí äéïñãÜíùóç (êáß
ôÜ ðïëéôéêÜ ὀöÝëç). Ὁ ëüãïò ðëÝïí ἀíÞêåé «óôüí Ôïῦñêï
ôῆò äõôéêῆò ÈñÜêçò»! Óçìåéþíïõìå ὅôé ὁ ÷ῶñïò ôïῦ
ðáíçãõñéïῦ åἶíáé êïéíïôéêÞ ἔêôáóç êáß ðáñá÷ùñåῖôáé
ãéÜ ÷ñÞóç ìüíï ìÝ óýìöùíç ãíþìç ôῆò Êïéíüôçôáò.
ÖÝôïò ôÞ ìÜ÷ç ôÞí êÝñäéóå ἡ íïìéìüôçôá êáß ἡ Êïéíüôçôá,
ôïῦ ÷ñüíïõ;
Ê.Ê.
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Τό ΑΡ∆ΗΝ στόν Μόλυβο

Μία ἀκόµη ἐτήσια συνάντηση τοῦ περιοδικοῦ
ΑΡ∆ΗΝ ὁλοκληρώθηκε πρό ἡµερῶν µέ ἐπιτυχία
στόν Μόλυβο τῆς Λέσβου. Ἐπί ἕνα τριήµερο
(25-28 Αὐγούστου) πλῆθος εἰσηγήσεων,
παρεµβάσεων καί ἐρωταπαντήσεων συνέθεσαν
τόν καµβά µιᾶς γόνιµης συνάντησης πού φέτος
εἶχε καί συγκεκριµένο ἐρώτηµα ὡς κατάληξη:
τήν δηµιουργία ἑνός ἑβδοµαδιαίου φύλλου
πανελλαδικῆς κυκλοφορίας µέ τήν προοπτική
παρέµβασης στό κεντρικό πολιτικό ἐπίπεδο καί
κάλυψης τοῦ κενοῦ πού χάσκει στό σηµερινό τοπίο
τῶν ΜΜΕ. Πρόκειται γιά ἕνα σηµαντικό βῆµα
τοῦ «χώρου» καί ὅλα δείχνουν ὅτι ὄντας «ὥριµο»
σύντοµα θά ὑλοποιηθεῖ.
Οἱ Β. Τσεκούρας, Β. Στοϊλόπουλος, Γ. Τοζίδης,
Β. Μπιρλιράκης, ∆. Κωνσταντακόπουλος καί Κ.
Καραΐσκος ἀναφέρθηκαν σέ διεθνῆ ζητήµατα
(γαλλικό ΟΧΙ, γερµανικές ἐκλογές, ἡ κινεζική
πρόκληση, Λατινική Ἀµερική, εὐρωτουρκικές
σχέσεις, παλαιστινιακό ζήτηµα). Οἱ Τάσος
Χατζηαναστασίου, Γ. Ρακκᾶς, Γ. Σχίζας Θ.
Τζιούµπας, Γ. Παπαγιαννόπουλος, Θ. Ντρίνιας,
Θ. Παντούλας, Κ. Μπλάθρας περιέγραψαν τίς
πτυχές τῆς ἑλληνικῆς πραγµατικότητας, τόσο σέ
ἰδεολογικό ἐπίπεδο (τέλος τῶν ψευδαισθήσεων,
προφανῆ ἀδιέξοδα καί στασιµότητα) ὅσο καί σέ
πολιτικοοικονοµικό (οἰκονοµική δυσπραγία, ἀνοιχτά
ἐθνικά προβλήµατα, κοινωνική ἀποδιοργάνωση,
διάλυση τῶν φιλίων πολιτικῶν δυνάµεων, καθίζηση
τῆς πολιτιστικῆς παραγωγῆς τοῦ τόπου). Οἱ ∆.
Ζέρβας, Ἄγγ. Γουνόπουλος καί Κ. Κατσιφαράκης
µιλήσανε γιά τίς δυνατότητες πού προσφέρει
τό ἐναλλακτικό µοντέλο τοῦ κοινοτισµοῦ καί ἡ
προοπτική τῆς τοπικοποίησης, ἐνῷ ὁ Ν. Ντάσιος
σκιαγράφησε τό τοπίο µέ τούς γενετικῶς
τροποποιηµένους ὀργανισµούς καί τήν πατρωνεία
τους ἀπό τίς ΗΠΑ. Οἱ Γ. Καραµπελιᾶς, Κ. Ζουράρις,
Λ. Βογιατζῆς καί Ἐρ. Καψωµένος στήν κεντρική ἀνοιχτή ἐκδήλωση µέ τίτλο «Ἡ παγκοσµιοποίηση
καί ἡ κρίση της - Ἡ ἀνάδυση τῶν ταυτοτήτων»
περιέγραψαν τή σηµερινή συγκυρία καί τίς ἐλπίδες
πού γεννᾶ καθώς ἀφενός τό κυρίαρχο κλῖµα τῶν
προηγούµενων ἐτῶν ἀναστρέφεται κι ἀφετέρου ἡ
ἑλληνική παράδοση εἶναι πάντα ζώσα καί παρούσα.
(∆ίπλα παρατίθεται ἡ εἰσήγηση τοῦ Κ. Καραΐσκου)

Σε ποιον τοµέα
έκαναν κάτι;
Πολλοί όφειλαν, απευθυνόµενοι προς
τη νοµαρχιακή αρχή, να της ζητήσουν
να επιστρέψει προς στιγµήν έστω,
στην
τόσο
ακριβοπληρωµένη
όσο
προπαγανδισµένη ιστορία του «Έβρος
2010» και να της προτείνουν να µπει στον
κόπο να αναρωτηθεί: τι «Έβρος 2010» ακόµη κι αν δεν ήταν για ανακύκλωση
το σύνολο εκείνο- µπορεί να αναµένεται,
όταν ο οµώνυµος του 2005, είναι αυτός
που έζησαν, ζουν ως σήµερα, και θα
ζήσουν και αύριο οι πολίτες του; Τι είδους
δηλαδή, µε τα δικά της έστω µέτρα και
σταθµά, οιωνοί υπάρχουν;
Εγώ θα έλεγα, κρίµα που στον κώδικα
της αυτοδιοίκησης δεν προβλέπεται
και η παραίτηση του Νοµάρχη εκείνου
που µετά των θεσµικών επιτελών,
αποτυγχάνει παταγωδώς στην άσκηση
των καθηκόντων του. Όµως και να
προβλέπονταν, ποια αντιπολίτευση θα
το ζητούσε; Ιδού, ένα ακόµη ερώτηµα.
Απέναντι στο τοπίο αυτό, τόσο µε τους
πρώτους που διατείνονται ότι κυβερνούν
το Νοµό -αλλά τότε προς τι, όπως έγινε

...Χαγάνοι ὀρνεοκέφαλοι βυσσοδομοῦν...
Φίλες καί φίλοι, εὑρισκόµενος
ἐνώπιον ἀκροατηρίου ἐντίµου καί πολιτικῶς
ἐγγραµµάτου κι ἐπειδή κι ἡ τρέχουσα
ἐπικαιρότητα τό καλεῖ, θά ‘θελα νά πῶ
ἀνοιχτά µερικά λόγια γιά τό µεῖζον θέµα ταµπού τῆς σύγχρονης διεθνοῦς πολιτικῆς
ζωῆς.
Πολύς λόγος ἔγινε προσφάτως
γιά τήν ἀπόσυρση τῶν Ἰσραηλινῶν ἀπό τή
Λωρίδα τῆς Γάζας καί µέ τήν ἀφορµή αὐτή
γίναµε πάλι µάρτυρες τοῦ τηλεοπτικοῦ
σώου «Οἱ αἰωνίως ὑποφέροντες Ἑβραῖοι».
∆έν θά σταθῶ στό τί πραγµατικά σηµαίνει ἡ
ἀπόσυρση αὐτή καί πόσο διαστρεβλωµένα
παρουσιάστηκε, περίπου ὡς... θυσιαστική
παραχώρηση τοῦ Ἰσραήλ χάριν τῆς εἰρήνης.
Θά περιγράψω ἐν τάχει τό περιβάλλον µέσα
στό ὁποῖο ἐπισυµβαίνουν ὅλα αὐτά καί µεῖς
καλούµαστε νά ἐπιβιώσουµε ὡς ἐνεργεῖς
συνειδήσεις.
- Στό Ἰσραήλ τό Τεῖχος τοῦ Αἴσχους συνεχίζει
τήν πορεία του µέσα ἀπό παλαιστινιακά
χωριά, χωράφια καί σπίτια, χωρίς νά
ζητᾶ κανείς τήν ἐφαρµογή τῆς περσινῆς
ἀπόφασης τοῦ ∆ιεθνοῦς ∆ικαστηρίου πού
τό καταδίκασε ὡς παράνοµο. Ἡ δηµοκρατία
στόν νάρθηκα τοῦ ἑβραϊκοῦ - ρατσιστικοῦ
κράτους, µέ τό ρεκόρ τῶν περιφρονηµένων
ἀποφάσεων τοῦ ΟΗΕ καί τά πυρηνικά
ὅπλα πού ὅλοι ξέρουν καί κανείς δέν τολµᾶ
ν’ ἀναφέρει...
- Στά Κατεχόμενα ἡ καθηµερινή κόλαση
τοῦ γηγενοῦς πληθυσµοῦ τερµατίζεται
µόνον ὅταν κάποιος στρατιώτης ἤ ἔποικος
πατήσει τή σκανδάλη, πρᾶγµα διόλου
σπάνιο. Προνοµιακή µεταχείριση ἀπό τήν
ἄποψη αὐτή ἔχουν τά παιδιά - 686 νεκρά
σέ 5 χρόνια. Ὁ ἐποικισµός στή ∆υτική Ὄχθη
στερεώνεται, ἡ Ἀνατολική Ἱερουσαλήµ
τµηµατικά καί ντέ φάκτο προσαρτᾶται... Ἄ,
φυσικά καί θά δηµιουργηθεῖ Παλαιστινιακό
κράτος, ἁπλῶς δέν θέλει βιασῦνες...
- Στίς ΗΠΑ ἡ σιωνιστική - νεοσυντηρητική
συµµορία (Πέρλ, Γούλφοβιτς, Φέηθ, Λεντήν,
Μπράιεν, Ζακχάιµ, Σέρτωφ, Κάγκαν, Χάας,
Φρούµ, Ἄµπραµς, Ἄντελµαν, Γκόλντσµιθ,
Λούτβακ, Γκρόσµαν, Βούρµσερ...) πού
ἐλέγχει τήν ἀµερικανική διοίκηση βρίσκει τό
ἀπαραίτητο ἀποκούµπι της στά ἐλεγχόµενα
ΜΜΕ τῶν Λεβίν, Ἄισνερ, Ρέντστοουν,
Σουλτσµπέργκερ ὅπου προσφέρουν τά φῶτα
τους κάποιοι Χόφµαν, Ποντχόρετζ, Κρίστολ,
Μίλλερ, Κοέν, Κραουτχάµµερ... Χύµηξε
ἤδη στό Ἰράκ (ὅπου εὐτυχῶς γιά ὅλους µας
δυσκολεύεται ἀκόµη) καί σειρά παίρνουν οἱ
ὑπόλοιποι ἀντίπαλοι τοῦ Ἰσραήλ στή Μέση
Ἀνατολή.
- Στή Ρωσία, µετά τό πλιάτσικο τοῦ αἰώνα,
ὅπου ὁ ἀµύθητος πλοῦτος τῆς χώρας
χαρίστηκε σέ µία δράκα 8 «ὀλιγαρχῶν»,

πριν λίγες µέρες µε την απρόβλεπτη
όντως πληµµύρα, τα κατεβασµένα τηλέφωνα και τα κλειστά κινητά - όσο και τους
αντιπολιτευόµενους οι οποίοι ψελλίζουν,
αν δεν συµπολιτεύονται πλέον από συνήθεια, οι µόνοι που έµειναν να κάνουν κάτι
είναι οι ίδιοι οι πολίτες του Νοµού. Αυτοί
ίσως µπορέσουν να βάλουν τα πράγµατα
σε µια λογική σειρά. Πέραν του ότι
οφείλουν να ανταµείψουν, όταν έρθει η
στιγµή, τον καθένα κατά τα έργα του.
Ποια όµως είναι αυτά; Ας µη µιλήσουµε
αυτή τη στιγµή για τα χρυσωρυχεία. Θα
το κάνουµε µια άλλη φορά. Απλά αυτή
τη στιγµή να πούµε ότι έστω και σε µια
Δηµοκρατία σαν τη σηµερινή, δεν έχουν
καµιά θέση οι οµηρίες. Πόσο µάλλον οι εξ
αυτών κουτοπόνηρες. Να εµπορεύεται
δηλαδή κανείς τα αυτονόητα, όπως επί
του προκειµένου, το «όχι». Κάτι βέβαια
που σε καµιά περίπτωση δεν σηµαίνει
αθώωση των όποιων αναµεµειγµένων φίλων, και κάτι που δεν µπορεί να ενδιαφέρει κανέναν ως προς άλλες πτυχές.
Όπως είναι το όποιο ξεκαθάρισµα λογαριασµών.
Ας πάρουµε ενδεικτικά, τα πιο
πρόσφατα, τα φετινά, µε πρώτη και
καλύτερη τη διασπάθιση, αν µη τι άλλο,

ἐκ τῶν ὁποίων σύµφωνα καί µέ τούς Νew
Υork Τimes οἱ 7 (Μπερεζόφσκι, Γκουζίνσκι,
Χόφµαν, Ἀµπράµοβιτς, Χανταρκόφσκι,
Τσουµπάις...) δέν ἐργάζονταν ἡµέρα
Σάββατο, ὁ Πούτιν προσπαθεῖ νά
ἰσορροπήσει µεταξύ τῆς δίωξης κάποιων ἀπό
τούς µαφιόζους (πού συνήθως καταφεύγουν
στή ∆ύση ἤ στό Ἰσραήλ) καί τῆς ἐπιβίωσης,
τῆς δικῆς του µά καί τοῦ ρώσικου ἔθνους.
- Στήν Εὐρώπη, πέρα ἀπό τόν ἔλεγχο µεγάλης
µερίδας τῶν ΜΜΕ καί τοῦ χρήµατος, εἶναι

Ὁ µουσικός Γκιλάντ Ἀτζµόν εἶναι ἀπό τίς
φωτεινές µά ἀποσιωπηµένες περιπτώσεις
Ἑβραίων πού ἀντιτάχθηκαν δηµοσίως
στήν ἰδέα τῆς ἑβραϊκῆς ἀνωτερότητας

τό στῖγµα τοῦ λεγόµενου ἀντισηµιτισµοῦ πού
παγώνει ἤ περιθωριοποιεῖ κάθε κριτική στή
βαρβαρότητα. Κι ὅταν χρειάζεται καί κατιτίς
παραπάνω, αὐτό βολεύεται µέ προβοκάτσιες
σάν αὐτές πού εἴδαµε προσφάτως στή
Γαλλία µέ αὐτοτραυµατισµούς ραββίνων,
ἐµπρησµούς, φανταστικές ἐπιθέσεις στό
παρισινό µετρό κτλ.
- Στήν Ἑλλάδα γιά κάποιους λόγους
τό κλῖµα δέν εἶναι ἀκόµη τόσο βαρύ.
Λίγο ἡ πολύχρονη συµπαράσταση στόν
Παλαιστινιακό ἀγώνα, λίγο ἡ ἱστορική µνήµη
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ διάκριση πού τόν
χαρακτηρίζει συντελοῦν ὥστε τό µαῦρο νά
µήν περνιέται γιά ἄσπιλο λευκό. ∆έν παύουν
ὅµως καί στόν τόπο µας νά µεταφέρονται
τά φληναφήµατα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας,
τῶν ἐγκληµάτων ἔκφρασης µίσους, οἱ
σοφιστεῖες περί τῶν ἀδικηµένων δηµίων καί
ἡ θρησκεία τοῦ Ὁλοκαυτώµατος. Τελευταῖο
σύµπτωµα ἡ θρασσεία ἐπίθεση κατά τῆς
ὀρθόδοξης πίστης γιατί ἐφόσον ἑδραιώθηκε
πάνω σέ πρόσωπο πού σκοτώσαν οἱ Ἑβραῖοι

κονδυλίων η οποία έγινε µε το σχέδιο της,
προδιαγραφών Ταταρένκωφ, επενδυτικής τουριστικής φούσκας. Δεύτερο, το
διαρκές «ναι σε όλα», σε γειτονικές υποδείξεις για ανατινάξεις αναχωµάτων,
τις οποίες το πανελλήνιο θυµάται από
απευθείας τηλεοπτικές αναµεταδόσεις.
Τρίτο, τα σαφώς έχοντα σχέση µε τους
παρακείµενους ορυζώνες, απειράριθµα
σµήνη κουνουπιών απέναντι στα οποία
ούτε πριν ούτε κατά ούτε µετά την
επέλασή τους που συνεχίζεται, έπραξαν
κάτι, οτιδήποτε. Τέταρτο, το προκληθέν,
µετά τις καινούργιες και πάλι ανατινάξεις, κιτρινοπράσινο έως καφέ των
Θρακικών ακτών, σε απόσταση δεκάδων
χιλιοµέτρων, που επί ηµέρες τώρα επιµένει ενώ ταυτόχρονα απαγορεύει το
κολύµπι κι εποµένως τον τουρισµό.
Δεν λέω, ίσως όλα αυτά σε λίγο να
ξεχαστούν. Αφού εκείνα που αναµένονται να έλθουν, αν µη τι άλλο, θα τα
παραµερίσουν. Αυτό όµως που θα παραµείνει και θα εγείρει το ερώτηµα στο
οποίο καλούνται, τόσο οι µεν όσο οι δε
να απαντήσουν, είναι: σε ποιον τοµέα,
έκαναν κάτι;

Πασχάλης Χριστοδούλου

εἶναι... ἀντισηµιτική! Βεβαίως ἡ πολυχρησία
κατήντησε ἤδη γελοῖο τόν ὅρο (ἀρκεῖ νά
θυµηθοῦµε ὅτι ἔτσι χαρακτηρίστηκε ὥς
κι ὁ... Σαρόν λόγῳ τῆς ἀπόσυρσης ἀπό τή
Γάζα!) µά δέν παύει νά ἀποτελεῖ φόβητρο
γιά κάθε δηµόσιο πρόσωπο.
Νοµίζω πώς ὅσοι καταλαβαίνουµε
τό τί κάνει νιάου νιάου στά κεραµίδια
ὀφείλουµε µέ σύνεση καί αἴσθηση τῆς
πραγµατικότητας νά πάρουµε θέση. Εἶναι
εὐνόητος ὁ κίνδυνος νά ταυτιστεῖ κανείς
εἴτε µέ τά ψώνια εἴτε µέ τούς φασίστες πού
ἀρέσκονται στή σχετική παραφιλολογία.
Καί βεβαίως κανένας νοήµων ἄνθρωπος δέν
αὐτοστοχοποιεῖται. Ὅµως ἔχουµε χρέος νά
συµπαρασταθοῦµε τοὐλάχιστον στίς τίµιες
φωνές πού ὑψώνονται κατά τῶν ἀφεντικῶν,
συχνά καί µέσα ἀπό τό Ἰσραήλ. ∆έν µπορεῖ
οἱ ὀρθόδοξοι Ἑβραῖοι τῆς Νeturei Karta
νά µιλοῦν γιά τή συνεργασία σιωνιστῶν
καί ναζιστῶν ἤ ὁ Νόρμαν Φινκελστάιν
νά γράφει γιά τή «βιοµηχανία τοῦ
Ὁλοκαυτώµατος» καί µεῖς νά µυξοκλαῖµε
στό ἄκουσµα τῆς λέξης Ἄουσβιτς. ∆έν
µπορεῖ ὁ Ἴλαν Πάπε νά ζητᾶ πολιτιστικό
µποϋκοτάζ τῆς χώρας του ἤ ὁ Ἴσραελ Σαμίρ
νά ἐκθέτει τήν ρατσιστική βάση τῆς πίστης
στόν Γιαχβέ καί µεῖς νά ἐκστασιαζόµαστε
µέ τήν ἑβραϊκή πνευµατικότητα. ∆έν µπορεῖ
ὁ Γιδεών Λεβί νά γράφει στή Χααρέτζ
µέ κάθε ἀνατριχιαστική λεπτοµέρεια τήν
ἀλήθεια γιά τό Ἀπαρτχάιντ τῆς πατρίδας
του ἤ ὁ Μορδεχάι Βανούνου νά µένει
18 χρόνια φυλακή γιά νά σώσει ἀπό τόν
πυρηνικό Ἀρµαγεδώνα τήν περιοχή καί µεῖς
νά ζυγίζουµε καί τήν τελευταία µας λέξη
µήπως καί δέν βγεῖ ἀπολύτως ἰσορροπηµένη
ἡ τοποθέτησή µας.
Ἄν σ’ αὐτό πού ὁ Νέλσον Μαντέλα
χαρακτήρισε µέγιστο ἠθικό ζήτηµα τοῦ
καιροῦ µας ἤ στά ἄλλα ἠθικά µά καί
πρακτικά ζητήµατα πού κάθε τόσο ἀνακινεῖ
διεθνῶς ἡ παντοδυναµία κάποιων λόµπυ
ἡ παρουσία µας εἶναι - ἄς τό ποῦµε «διακριτική» ἤ συνίσταται σέ µιά τουφεκιά
καί ἀµέσως µετά φυγή τροχάδην, φοβᾶµαι
πώς οἱ χαρακτηρισµοί πού µᾶς ἁρµόζουν
εἶναι ἐλάχιστα κολακευτικοί. Τό «Ἄρδην»
ἔδωσε σηµαντική µαρτυρία πρός τή σωστή
κατεύθυνση πέρυσι µέ δύο τεύχη του. Κι ἐµεῖς
στόν «Ἀντιφωνητή» συνεχῶς ἰσορροποῦµε
στήν κόψη τοῦ ξυραφιοῦ, ἐκµεταλλευόµενοι
τό µικρό εἰδικό µας βάρος. Κι ἄλλοι φίλοι,
ἐδῶ παρόντες, κάνουν συχνά ὅ,τι περνάει
ἀπό τό χέρι τους. Θέλω νά πῶ: Ὅσο
τοὐλάχιστον ἡ ἐµπεδωµένη στήν πράξη
ἀντίληψη περί τῆς ἑβραϊκῆς ἀνωτερότητας
δέν ἔχει γίνει ἀκόµη ἀναγκαστικός νόµος,
νά γίνουµε περισσότεροι καί νά γίνουµε
τολµηρότεροι!
Κ.Κ.

ÌðéíåëÉêéá ὀ÷ôÜóðùñá!
§
ÄåìÝíç ãëῶóóá, äåìÝííç øõ÷Þ
§
ÍÜ äþóïõìå óôÞ æùÞ ôÞí ἀîßá ôçò
ãéÜ íÜ îáíáðï÷ôÞóïõí ïἱ ëÝîåéò
ôÞ ëÜìøç ôïõò
§
-ÌéÜ êñáõãÞ íïóôáëãßáò åἶíáé ὁ
Êáñáãêéüæçò.
-ÃéÜ ôÞí ðáôñßäá;
-Ὄ÷é, ãéÜ ôÞí ðáéäéêÞ ἡëéêßá, âëÜêá!
§
‘Õìíþíôáò ôüí ÁὐôïêñÜôïñá Áὔãïõóôï
ἐöèéíïðþñéáóå!
§
Ἕíáò ôüóï äÜ óðüñïò êé ὁëüêëçñï
ἀãþíá êÜíåé íÜ îåðåôá÷ôåῖ ðÜíù.
ÄÝí ëõðᾶìáé ἄíèñùðï!
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Τούρκικο µπαϊράκι στά βόρεια σύνορά µας
Ἔγινε δεκτὸς στὴν Μακεδονία ὁ νέος νόµος
γιὰ τὴν σηµαία. Μὲ τὴν ψήφιση αὐτοῦ τοῦ
νόµου θὰ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα πλέον στὶς
περιοχὲς τῶν δήµων Τζούπα καὶ Πλασνίτσα,
ὅπου πλειοψηφοῦνε οἱ Τοῦρκοι, νὰ κυµατίζει
καὶ ἡ τουρκικὴ σηµαία δίπλα στὴν σηµαία τῆς
Μακεδονίας. Ὁ νόµος αὐτὸς περιλαµβανόταν
στὴ συµφωνία ποὺ ὑπεγράφη τὸ 2001 στὴν
Ὀχρίδα. Συγκεκριµένα, προβλέπει πὼς σὲ
περιοχὲς ὅπου ὑπάρχουν ἐθνικὲς ὁµάδες σὲ
πλειοψηφία, θὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ
ἀναρτοῦν δίπλα στὴν σηµαία τῆς Μακεδονίας
καὶ τὴν δική τους σηµαία. Ὁ νόµος ἐπηρεάζει
τοὺς 16 ἀπὸ τοὺς 84 δήµους τῆς χώρας.
(17-7, ἐφ. Ζαµάν)
Κάποτε ἦταν τά καπέλα, τώρα τά µαγιώ
Τήν εἴδηση µετέδωσε τὸ πρακτορεῖο
Μπλούµπεργκ ἀπὸ τὴν Κων/λη καὶ ἔχει ὡς
ἑξῆς: Ἡ κυβέρνηση ντύνει τοὺς λουόµενους.
Τὴν στιγµὴ ποὺ γνωστοὶ πολιτικοὶ ὅπως ἡ
ἡγέτης τῆς ἀντιπολίτευσης στὴν Γερµανία
Ἄγγελα Μέρκελ καὶ ὁ Γάλλος ὑπουργὸς
ἐσωτερικῶν Νικολά Σαρκοζί ἀναφέρουν πὼς
ἡ Τουρκία δὲν µοιράζεται τὸν ἴδιο πολιτισµὸ
µὲ τὴν Ε.Ε., ἡ ἴδια ἡ Τουρκία περιποιεῖται τὴν
εἰκόνα της. Σὲ µία χώρα ὅπου ὁ κατώτατος
µισθὸς εἶναι 265 δολάρια, ἡ προσπάθεια
τῆς κυβέρνησης νὰ ντύσει µὲ µαγιὸ τοὺς
λουόµενους ἀνακίνησε τὶς συζητήσεις γιὰ
τὸ χάσµα πλουσίων καὶ φτωχῶν. Στὴν
εἴδηση ἀναφέρεται πὼς ἡ κυβέρνηση τῆς
Τουρκίας γιὰ νὰ ἐµποδίσει τοὺς λουόµενους
νὰ µπαίνουν στὴ θάλλασα µὲ τὰ ἐσώρουχα
ἄρχισε ἐκστρατεία στὰ πλαίσια τῆς ὁποίας
µοιράζει µαγιό. Ἀναφέρονται ἐπίσης τὰ λόγια
τοῦ δηµάρχου Κωνσταντινουπόλεως πὼς εἶναι
ἀνθυγεινὸ νὰ µπαίνει κανεὶς µὲ τὰ ἐσώρουχα
στὴ θάλασσα καὶ ἀποτελεῖ ἄσχηµη εἰκόνα.
Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ δήµου µοίρασε 2.000
µαγιὸ καὶ πούλησαν καὶ ἄλλα ἔναντι 2 $, τὴ
στιγµὴ ποὺ στὰ µάρκετ πωλοῦνται ἔναντι 10
$ τὸ τεµάχιο. Στὴν εἴδηση περιλαµβάνονται
δηλώσεις τοῦ δηµοσιογράφου Χιντζὰλ
Οὐλοὺτς ποὺ δηλώνει «Αὐτὸ εἶναι τὸ σύγχρονο πρόσωπο τῆς Τουρκίας ποὺ προσπαθεῖ νὰ
µπεῖ στὴν Ε.Ε.; Ὑπάρχει ἄραγε κάποια χώρα
στὴν Εὐρώπη πού θέλει ἕναν τέτοιο πληθυσµὸ
νὰ τριγυρίζει;¨. Σύµφωνα µὲ τὴν Στατιστικὴ
Ὑπηρεσία τῆς Ε.Ε., τὸ µέσο κατὰ κεφαλὴν
εἰσόδηµα στὴν Τουρκία εἶναι στὸ 27% τοῦ
ἀντίστοιχου εὐρωπαϊκοῦ. Σύµφωνα µὲ τὸ
κρατικὸ ἰνστιτοῦτο Στατιστικῆς 1.000.000
ἄνθρωποι βρίσκονται κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς
πείνας καὶ 19.000.000 ἄνθρωποι κάτω ἀπὸ τὸ
ὅριο τῆς φτώχειας.
(13-8, ἐφ. Χουριέτ)
«Ἐδῶ εἶναι Κουρδιστάν κι ὄχι Τουρκία»!!!
Ταραχὲς ξέσπασαν στὴν πόλη Βάν ὅταν ὁµάδα
διαδηλωτῶν ἐπιχείρησε νὰ πάρει ἀπὸ τὸ
νοσοκοµεῖο τὶς σωροὺς 6 τροµοκρατῶν ποὺ
εἶχαν σκοτωθεῖ σὲ συγκρούσεις µὲ δυνάµεις
ἀσφαλείας. Στὴ διάρκεια τῆς διαδήλωσης
σκοτώθηκε ἕνας διαδηλωτής. Ἡ οἰκογένεια
τοῦ 23χρονου Χασάν Ἲς ποὺ σκοτώθηκε στὶς
συγκρούσεις τοῦ πλήθους µὲ τὴν ἀστυνοµία
στὴν πόλη Μπάτµαν ἀρνήθηκε νὰ γίνει
νεκροψία στὸ νοσοκοµεῖο τῆς πόλης. Ἡ σωρὸς
µεταφέρθηκε γιὰ νεκροψία στὸ νοσοκοµεῖο
τῆς πόλης Ντιαρµπακίρ. Ὁ δήµαρχος τῆς
πόλης Μπάτµαν (τοῦ κόµµατος DEHAP)
Χουσεΐν Καλκάν δήλωσε: ∆ὲν θέλουµε νὰ
πεθαίνουν οὔτε ἀντάρτες, οὔτε στρατιῶτες.
Ὁ µόνος ὑπεύθυνος γιὰ τὰ χτεσινὰ γεγονότα
εἶναι ὁ διοικητὴς Ἀσφάλειας Ἀρὶφ Ὀκσούζ.
Μετὰ τὴν νεκροψία στὸ Ντιαρµπακὶρ
ἐπεστράφη τὸ σῶµα του στὸ Μπάτµαν γιὰ
νὰ γίνει ἡ κηδεία. Ἐκεῖ ὑπῆρξε ὑποδοχὴ ἀπὸ
1000 ἄτοµα ποὺ φώναζαν συνθήµατα ὑπὲρ
τοῦ Ὀτσαλάν καθὼς καὶ ἄλλα ὅπως «Τὸ αἷµα
τοῦ ἥρωα δὲν θὰ πάει χαµένο», «ὀδόντα ἀντὶ
ὀδόντος, ἐκδίκηση, ἐκδίκηση», «ἡ Ἀσφάλεια
- δολοφόνος θὰ λογοδοτήσει», «ἐδῶ εἶναι
Μπάτµαν καὶ ὄχι Τραπεζούντα», «Ἐδῶ εἶναι
Κουρδιστάν καὶ ὄχι Τουρκία».
(29-8, ἐφ. Μιλλιέτ)

M.K.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
4 ἀκόµη νεκροί Παλαιστίνιοι ἀπό ἔποικο.
Τήν ἐν ψυχρῷ δολοφονία τους ἀπό τόν
Ἀσέρ Βάισγκαν (Σιλόχ, 17-7) κλήθηκε
ἀπ’ τόν Στρατό νά καταδικάσει ὁ τοπικός
ραββῖνος Μπέν Ζιόν Ἀµάρ µά ἀρνήθηκε!
Συνεχίζονται κανονικά οἱ διακοπές τοῦ
Μπούς στό Τέξας (8 µῆνες διακοπῶν σέ
δύο χρόνια!). Μήπως καί πού θά γυρίσει
θά κάνει τίποτε; Ἄλλοι κυβερνᾶνε
Ἱεροκήρυκας ζητᾶ τηλεοπτικῶς ἀπό τόν
Μπούς... δολοφονία! Ἔστω κι ἄν εἶναι
ἑνός «κακοῦ» (Τσάβες) οἱ ΗΠΑνθρωποι
ἔχουν προχωρήσει πολύ µπροστά
Ἀντιπολεµική περιοδεία στίς ΗΠΑ τοῦ
Τζώρτζ Γκάλογουεη καί ὑπέρ τοῦ Ἰράκ,
µέ συνοδό τήν Τζέην Φόντα - εὔλογη ἡ
παραποµπή ἀκόµη καί γιά Ἀµερικανό
Ὅσο διαβάζω γιά τήν «ὀργή τῶν ὁµογενῶν µας» στίς ΗΠΑ σέ σχέση µέ τίς
ἀποκαλυφθεῖσες τουρκικές δωροδοκίες
(ὑπόθεση Χάστερτ) τόσο ὀργίζοµαι
Θέλουν νά µᾶς πείσουν ὅτι ζοῦν ὄχι στήν
Ἀµερική µά σέ ἄλλον πλανήτη; Ποιό τό
περίεργο δηλαδή; Νά τούς θυµίσουµε τήν
αἰσώπεια ἀλεπού καί τά ξυνά σταφύλια;
Αὐτό πιά δέν τό φανταζόµασταν, νά
ζηλέψουµε τούς Γερµανούς γιά τίς
ἐπιλογές τους πρό τῆς κάλπης (τώρα µέ
τόν Λαφοντέν). Ποῦ καταντήσαµε...
Εὐρωπαϊκές µυστικές ὑπηρεσίες ἐκµυστηριεύτηκαν στό Τάιµ πώς ὁ... Ζαρκάουι

ΤΑ Τ Ο Ξ Ι Κ Α
∆ὲν σᾶς κρύβω, ἀγαπητοὶ φίλοι, ὅτι
ἐγὼ τὶς τελευταῖες µέρες εἶχα ἀρχίσει νὰ
ψυχοπλακώνοµαι! Ἕνα καλοκαίρι τὴν περάσαµε
ζάχαρη, µὲ µάσες, ξάπλες, κολύµπι καὶ ἀρκετὰ
ἀκόµη τοπικὰ extreme sports γεµάτα ἔνταση
(π.χ. τὸ νὰ ὁδηγᾶς κάνοντας σλάλοµ ἀνάµεσα
ἀπ’ τὶς λακκοῦβες καὶ νὰ πέφτεις σὲ συνεχῆ
ἀδιέξοδα ψάχνοντας νὰ βρεῖς ποιὸς δρόµος
∆ΕΝ εἶναι κλειστὸς γιὰ ἔργα ἢ τὸ νὰ περπατᾶς
νύκτωρ στ’ ἀκροδάχτυλα διὰ τὸν φόβον τῶν
ἀναρίθµητων ἀδέσποτων σκύλαρων τῆς πόλης,
σιγοτραγουδώντας ἀσφαλῶς τὸ κλασσικὸν τοῦ
Μίκη «τοῖχο-τοῖχο µὲς στοὺς δρόµους / πάω
τῆς Κοµοτηνῆς / κι εἶµαι µὲς στὴν ἀγωνία /
πότε σκύλε θὰ µὲ δεῖς»)! Γιὰ τέτοιες τρελὲς
περιπέτειες µιλάω! Ἀλλὰ τί κάθοµαι καὶ σᾶς
λέω τώρα! Ποῦ νὰ τὰ καταλάβετε ἐσεῖς αὐτά
ἄν δὲν εἶστε Κοµοτηναῖοι! Τέτοια ἀπίστευτη
ἔκρηξη ἀδρεναλίνης µόνον ὅσοι παρεπιδηµοῦν
στὸ κλεινὸν θρακικὸν Σκύλο-λακκουβο-ἄστυ
µποροῦν νὰ τὴν αἰσθανθοῦν!
Πέρα ὅµως ἀπὸ τὴν περιπέτεια, γέλασε
µέσα στὸ καλοκαίρι καὶ τὸ χειλάκι µας µὲ
ὁρισµένα γραφικὰ συµβάντα, ὑπέροχης ἐξωτικῆς καφρίλας σηµαντικά: ἀπὸ τὶς δηλώσεις
Ἀλαβάνου ὑπὲρ τοῦ γάµου τῶν ὁµοφυλοφίλων
(γιὰ τὰ ἄλλα ἐξόχως ἐπίκαιρα καὶ καυτὰ
προβλήµατα τῆς σκοταδιστικῆς ἑλληνικῆς
κοινωνίας ποὺ βρίσκονται ἤδη στὴν ἀτζέντα
του, ὅπως ὁ κλειτοριδικὸς ὀργασµὸς τῆς bisexual ἰνδονησιακῆς πεταλούδας, τὰ κοινωνικὰ
δικαιώµατα τῆς λεσβίας ταραντούλας καὶ
ἡ καταδίκη του ἀναχρονιστικοῦ ἐθίµου τῆς
ἀναγκαστικῆς παρθενορραφίας στὴν ξεπαρθενιασµένη ἀµοιβάδα, ὁ Πρόεδρος θὰ τοποθετηθεῖ ἀπὸ
Σεπτέµβριο) ὥς τὶς ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις γιὰ
τὴν Ὀλυµπιάδα καὶ τὶς γενέθλιες τοῦρτες ποὺ
ἀνέµελη καὶ πανευτυχὴς ἔκοβε ἡ (very) Φάνη
Πετραλιᾶ. Καὶ καλὰ αὐτὴ ἡ τούρτα προφανῶς
ἕνα κεράκι εἶχε µόνο, ὅποτε ἦταν καὶ εὔκολο
νὰ τὴ φτιάξουνε. Στὴν τούρτα µὲ τὴν ὁποία θὰ
γιορτάσει κάποτε ἡ Ἑλλάδα τὴν ἀπόσβεση τῆς
χασούρας ἀπ’ ὅλην αὐτὴν τὴν ἱστορία θὰ ἤθελα
νὰ ξέρω πῶς θὰ τὰ χωρέσουνε τόσα κεριά! Πῶς
θὰ τὴν κάνουνε δηλαδή; Πενταόροφη;
Κατὰ βάθος ὅµως τὸ ξέρω πιὰ ὅτι κακῶς ψυχοπλακώθηκα ποὺ τελείωσε τὸ καλοκαίρι! Ἐντάξει,
τέρµα τὰ µπάνια, ἀλλὰ κατὰ τὰ ἄλλα δὲν θὰ
ἀλλάξουν καὶ πολλά. Καὶ τὰ προαναφερθέντα
extreme sports θὰ συνεχιστοῦν ἀµείωτα, ἀλλὰ

ἑτοιµάζει χτύπηµα στήν Εὐρώπη. Προφανῶς γιά νά λένε αὐτοί κάτι θά ξέρουν
(µή σᾶς πῶ ὅτι ἤδη τό ἑτοίµασαν...)
Τέτοια δικαίωση τοῦ ΟΧΙ στό ἀνανοσχέδιο οὔτε µεῖς δέν τήν περιµέναµε! Ὅσο
γιά τούς ναιναίκους, λέξη δέν βγάζουν οἱ
ἀµερικανοτσολιάδες!
Νά ποῦµε καί τοῦ δεξιοῦ τό δίκιο: Ἕνα
χρόνιο αἴτηµα, αὐτό τῆς διδασκαλίας
τῆς ποντιακῆς ἱστορίας, ἀπό φέτος θά
διδάσκεται στή Γ’ Λυκείου. Μπράβο στή
Μαριέτα καί στούς συµβούλους της!
Μέ ἀφορµή τήν ἀποδέσµευση τῶν
εὐρωπαϊκῶν εἰσαγωγῶν ἀπό τήν Κίνα,
θυµίζουµε: Εἴµαστε φανατικά ὑπέρ τῶν
κινέζικων προϊόντων
Πρῶτον γιά νά δεῖ κι ὁ τελευταῖος µαλάκας τί σηµαίνει «ἐλεύθερη ἀγορά» καί
2ον γιά νά ἐκτοπιστοῦν τά τούρκικα.
Οὕτως ἤ ἄλλως ἑλληνικά δέν ὑπάρχουν
Ἡ πενθήµερη ἐπίσκεψη τῆς Παπαρήγα
στή Βενεζουέλα εἶναι καλό σηµάδι. Ἄς
παίρνει ἰδέες ἡ Ἀλέκα, µήπως καί κάτι
καλό φέρει καί στό κόµµα της
Μέ παρέµβασή του ὁ δήµαρχος Κοµοτηνῆς Τ. Βαβατσικλῆς συµπαρίσταται
στούς Βούλγαρους τοῦ Κρούµοβγκραντ
πού ἀντιδροῦν στούς ἐκεῖ χρυσοθῆρες

ὑποχρεωτικά (καί τραγικά)
Τόν Δεκέµβριο θἄναι ἕτοιµο, λέει,
τό στρατηγικό ἀναπτυξιακό σχέδιο
τῆς περιοχῆς µας. Ἐντάξει, 85 χρόνια
περιµένατε, 4 µῆνες δέν θ’ ἀντέξετε;
Γιά µιάν ἀκόµη χρονιά περί τούς 200
Ροµά τῆς Κοµοτηνῆς ἐπισκέφτηκαν τήν
Τῆνο τόν Δεκαπενταύγουστο µέ τήν
ἐπαινετέα συνδροµή τοῦ Δήµου
Ποιό εἶναι τό περίεργο; Ὅτι καί πάλι ἡ
µεγάλη πλειοψηφία ἦταν µουσουλµάνοι!
Ἔχω µία ἀπορία πού µπορεῖ νά λύσει
εἴτε ὁ µουταβελῆς τοῦ Κέχρου Χασάν
εἴτε ὁ πρώην κοινοτάρχης Μεµέτ: 500
ἄτοµα ποιός πλήρωσε νά φᾶνε (13-8);
Καί καλά γιά τούς παρόντες Γιαννακίδη,
Γκαλήπ, Σερήφ, Πρόξενο, πές ὅτι ἦταν
µιά πράσινη προεκλογική φιέστα. Ὁ
Ἰλχάν ὅµως; Μήπως ἦταν µιά κόκκινη
(µέ τήν ἐθνική ἔννοια) φιέστα;
«ΡΟΠΕΣ & ΕΚΔΟΧΕΣ» τῆς σύγχρονης
ἑλληνικῆς Φωτογραφίας (3-17/9) ἀπό τό
Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης & Παράδοσης
καί τόν Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης
Φυσικά καί δέν ὑπῆρξε ἄλλη ἀπάντηση
γιά τά δηµοτικά ἔργα καί τόν (µή)
ἔλεγχο τῆς ποιότητάς τους. Δέν πειράζει
αὐτό ἀλλά ἄν συνεχιστεῖ ἡ ἴδια τακτική
θά τήν καταγγείλλουµε συγκεκριµένα

Καί δέν εἶναι µόνο λόγοι ἀλληλεγγύης:
Οἱ συνέπειες µιᾶς (τόσο κοντινῆς) οἰκολογικῆς καταστροφῆς θά µᾶς ἄγγιζαν

Ἐπιτέλους πέτυχαν στή Μητρόπολη τά
χρώµατα στήν ὄψη της, µετά ἀπό τόσες
προσπάθειες. Ἐλπίζουµε νά λογικευτοῦν
καί κάποιοι ἰδιῶτες - φτάνουν τόσες
θαλασσί καί ρόζ καρακιτσαριές πού
µπουκώσαν τήν Κοµοτηνή

καὶ ἡ βλακεία σ’ αὐτὸν τὸν τόπο, ὡς γνωστόν, δὲν
τελειώνει ποτέ! Ἂν µὴ τί ἄλλο δηλαδή, τὸ σίγουρο
εἶναι ὅτι τουλάχιστον δὲν θὰ πλήξουµε…
Σκάει µύτη π.χ. τὶς προάλλες ὁ νέος Πρύτανις
τοῦ ∆ηµοκρίτειου καὶ σοῦ δηλώνει ὅτι ἤδη
κατόρθωσε νὰ µειώσει τὸ ἔλλειµµα κατὰ 40%!
Τέτοιο θαῦµα, µωρέ, νὰ σοῦ κάνει τὸ παλικάρι;
Τὴν ἑπόµενη φορὰ δηλαδὴ τί θὰ µᾶς κάνει,
θὰ περπατήσει καὶ πάνω στὰ νερὰ τῆς λίµνης
τῆς Τιβεριάδος; Μπράβο του! Ὅποτε…µµµ, γιὰ
νὰ δοῦµε… 40% µέσα σ’ ἕνα τετράµηνο, ἄλλο
τόσο ὡς τὸν Γενάρη… ἔ, ἐντάξει, σὲ καναδυὸ
χρόνια θὰ µπορεῖ µέχρι καὶ νὰ χρηµατοδοτήσει
προγράµµατα τοῦ Χάρβαρντ! Ἀλλὰ καὶ νὰ µὴν
τοὺς δώσει χρήµατα, σίγουρα θὰ µπορέσει νὰ
στείλει σ’ αὐτοὺς τοὺς ἄχρηστους ἀρκετὰ στελέχη,
µιά καὶ ὅπως ὁ ἴδιος τόνισε, τὸ ∆ηµοκρίτειο ἔχει
βγάλει πολλοὺς λαµπροὺς ἐπιστήµονες διεθνοῦς
φήµης. Ναί, ρὲ χαµένοι, τί γελᾶτε; ∆ὲν ὑπάρχουνε
δηλαδὴ κάποιοι στὸ ∆ηµοκρίτειο - καὶ εἰδικὰ στὴν
Ἰατρικὴ - ποὺ ἔχουνε ὄντως διεθνῆ φήµη (στὶς
Στοές, στὴν Κόζα Νόστρα, στὴν Καµόρα, κλπ.);
Ἐντάξει, ἀπὸ ἐπιστηµονικῆς ἀπόψεως µπορεῖ νὰ
τοὺς ξέρει µόνο ὁ µπατζανάκης τους (ἄντε κι οἱ
µπατζανάκηδες ὅσων… παραχώσανε), ἀλλὰ µὴν
τὰ ἰσοπεδώνουµε τώρα καὶ ὅλα! Ντροπὴ πιά!
Ἔρχεται µετὰ ἄλλος τοπικὸς παράγων καὶ
κάνει νέα δήλωση ὑπὲρ τῆς ἀναγκαιότητας νὰ
γίνει ἐπιτέλους ὁ ἑλληνο-βουλγαρικὸς ὁδικὸς
ἄξονας, µὲ τὸ τροµερὸ ἐπιχείρηµα ὅτι αὐτὸ θὰ
συντελέσει ἀποφασιστικὰ στὴν οἰκονοµικὴ
ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς µας (σ.σ.: ἔ, µὴ βλέπετε
τώρα ἐσεῖς ποὺ τὸ µοναδικὸ ἀξιοσηµείωτο
βουλγαρικὸ ἐξαγωγικὸ προϊὸν εἶναι οἱ… πουτάνες
- µικρολεπτοµέρειες θὰ µοῦ πεῖτε!) καὶ µὲ τὸ
δεύτερο (ἀκόµη πιὸ τροµερό) ἐπιχείρηµα ὅτι δὲν
πρέπει νὰ τοὺς θεωροῦµε ὅλους τους Βούλγαρους
φτωχοµπινέδες, γιατί ὑπάρχουνε καὶ πλούσιοι
(νέα σ.σ.: συµφωνοῦµε ἀπολύτως - ἐκτὸς ἀπ’ τοὺς
µαφιόζους καὶ τοὺς σωµατέµπορους, ὑπάρχει
καὶ ΕΝΑΣ Βούλγαρος ποὺ κέρδισε πρόπερσι τὸ
Λόττο). Ἐντάξει βρὲ ἀγόρι µου, καλὰ τὰ λές, ἀλλὰ
νισάφι, φτάνει τόσο! Ἀρκετὰ ἀναπτυχθήκαµε,
δὲν χρειάζεται παραπάνω! ∆ὲν εἶναι ἀνάγκη πιὰ
δηλαδὴ ΚΑΘΕ πολυκατοικία τῆς πόλης νὰ ἔχει
ΚΑΙ στὴν ταράτσα κωλόµπαρο! Αὐτὸ ποὺ ἔχει
Η∆Η στὸ ἡµιυπόγειο µᾶς εἶναι ἀρκετό…
Ἀλλὰ τὸ πιὸ µεγάλο θέµα εἶναι ἀσφαλῶς οἱ
τοπικὲς ἐξελίξεις ποὺ δροµολογοῦνται σὲ σχέση µὲ
τὶς ἐπικείµενες σὲ ἕνα χρόνο δηµοτικὲς ἐκλογές,
ζήτηµα µὲ τὸ ὁποῖο φυσικὰ θὰ ἀσχολούµαστε
ἐνδελεχῶς ἀπὸ δῶ καὶ πέρα, καθότι ἀναµένεται
νὰ γίνει πολὺ µεγάλο τζέρτζελο. Ὅπως γνωρίζετε,

ἤδη ἀρχίσανε νὰ βγαίνουνε τὰ µαχαίρια µέσα
στὸ τοπικὸ ΠΑΣΟΚ, κάποιες λυκοφιλίες µέσα
στὸ δηµοτικὸ συµβούλιο µᾶς ἀφήσανε ὁριστικὰ
χρόνους καὶ κάποιοι ἑτοιµάζονται νὰ κατεβάσουν
δικό τους ψηφοδέλτιο τοῦ χρόνου γιὰ νὰ φᾶνε
τὸν νῦν δήµαρχο. Καὶ πολὺ ὀρθῶς βεβαίως θὰ
πράξουν, γιατί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ τελευταῖος
εἶναι ἐντελῶς ἀκατάλληλος, ὅσον ἀφορᾶ τὸ
ὅραµα ἐνίων ἑλληνοφώνων τουρκοτζουτζέδων
γιὰ τὴ µετεξέλιξη τῆς περιοχῆς µας σὲ µία ἀνοιχτή,
δηµοκρατικὴ καὶ φιλελεύθερη πολυπολιτισµικὴ
ἐπαρχία (τῆς Τουρκίας). Κι ἐπειδή, ὡς γνωστόν,
ἔτσι ὅπως εἶναι ὁ χαρακτήρας καὶ ἡ ἰδεολογικὴ
συγκρότηση τοῦ Τάσου, ντερµπιὲ δὲν µπορεῖς νὰ
τοῦ βάλεις, ἡ µόνη λύση εἶναι ἁπλούστατα νὰ
ΜΗΝ ξαναβγεῖ δήµαρχος…
Ποιὸς θὰ παίξει ὅµως τὸν ρόλο τοῦ ἀντίπαλου
δέους στὸν Τάσο; Ἄγνωστον ἀκόµη! Καλά,
αὐτὸς ποὺ ἀκούγεται αὐτὴν τὴν ἐποχὴ δὲν
πιστεύουµε ὅτι τελικὰ θὰ τολµήσει (ἐκτὸς
δηλαδὴ κι ἂν ὁ ἴδιος κι οἱ 137,5 γελοῖοι ποὺ
θὰ τὸν ψηφίζανε, ποντάρουν στὸ ΑΠΟΛΥΤΟ
ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ: νὰ πάρουν τὸ 100% τῶν
ψήφων, µία ποὺ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι Κοµοτηναῖοι
δηµότες θὰ ἔχουν πλέον - ἀπὸ τὴ στιγµὴ ἤδη
τῆς ἀνακοίνωσης τῆς ὑποψηφιότητας - πεθάνει
ἀπὸ τὰ γέλια). Ὁ Τοῦρκος πρόξενος πάλι ἐπίσης
δέον νὰ ἀποκλειστεῖ (γιὰ προφανεῖς λόγους)
ἀλλὰ δὲν πειράζει, ὅλο καὶ κάποιος ἑλληνόφωνος κολαοῦζος του θὰ προκύψει. Κάποια
ὀνόµατα ἤδη ἀκούγονται, σίγουρα ὅµως θὰ
ἐµφανιστοῦν καὶ ἄλλα, καθότι, ὡς γνωστόν, ἡ
ρουφιανοκουραδοσύναξις τυγχάνει πολυάριθµος.
Ἐδῶ θὰ εἴµαστε ἕνα χρόνο καὶ θὰ τὰ λέµε…
Ἂν καὶ δηλαδὴ τί θὰ τὰ λέµε, αὐτὸ εἶναι
ἐξαιρετικὰ ἤπια ἔκφραση. Στὴν πραγµατικότητα,
σκοπεύουµε ΝΑ ΞΕΣΑΛΩΣΟΥΜΕ! Εἰδικῶς δὲ
ἂν ἀληθεύει καὶ ἡ πληροφορία ὅτι ἑτοιµάζεται
καὶ τὸ πουλέν µας νὰ ξανακατέβει γιὰ τὸν
ἄλλο ∆ῆµο, ἀπὸ τώρα στὸ λέω, Καραΐσκο,
ὅτι τὰ «Τοξικά» φεύγουν ἀπ’ τὴν τελευταία
σελίδα καὶ πηγαίνουν στὴ µέση της ἐφηµερίδας
(ἐννοεῖται ὡς ἔνθετο ὀκτασέλιδο). Καὶ ἄντε,
καιρὸς ν’ ἀναβαθµιστοῦµε κι ἐµεῖς λίγο, ἔ; Νὰ
γίνουµε, µωρέ, σὰν τὸν Φυντανίδη! Πῶς βγάζει
αὐτὸς τὸ «Γεωτρόπιο»; Ἐµεῖς θὰ βγάζουµε
τὸ «Κοπριτο-τρόπιο»! Κι ἐπίσης ν’ ἀρχίσουµε
ἐπιτέλους νὰ µοιράζουµε κι ἐµεῖς CD µὲ κανένα
τραγουδάκι…
Ἀρχῆς γενοµένης φυσικὰ µὲ τὸ δηµῶδες «Ἀχὸς
βαρὺς ἀκούγεται / κι ἕνα πουλάκι λέει / «Οἱ
µοῦτσοι ποὺ γαµούσαµε / γίναν καπεταναῖοι»…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

