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Ἔχοντας κλείσει ἀπό τήν 3η τοῦ
Σεπτέµβρη ἑπτά χρόνια κυκλοφορίας,
προχωρᾶµε σέ µιά µικρή ἐπετειακή
ἀναφορά. Συγχωρῆστε µας αὐτήν τήν
κοινοτυπία, πρόκειται γιά τή γνωστή
ἀνθρώπινη ἀνάγκη νά δεῖ κανείς πίσω
του κάποιο «ἔργο» πού θά ἀποµακρύνει
προσωρινά τό φάσµα τοῦ ἀναπόδραστου
ἐκµηδενισµοῦ καί τῆς ἀ-νοησίας τῶν
πάντων. Προσπαθώντας λοιπόν νά
διατηροῦµε µιάν ἐπαφή µέ τό µέτρο
τῶν ἀνθρωπίνων πραγµάτων, θέλουµε
νά πιστεύουµε πώς µερικοί ἀρχικοί µας
στόχοι ἐπετεύχθησαν: Διατηρήσαµε τήν
ψυχοπνευµατική µας ἰσορροπία, ἤρθαµε
σέ ἐπικοινωνία µέ φίλους καί δασκάλους
µας, διαδώσαµε τήν κοσµοθεωρητική µας
αἵρεση, ὑπονοµεύσαµε τήν αὐταπάτη
περί «πληροφόρησης» σέ ἀρκετούς
συνέλληνες.
Νέα; Εἰδήσεις; Γεγονότα; Τίποτε
δέν ὑπάρχει καί τίποτε δέν γνωρίζουµε.
Ὅλα τόσο µικρά, ρηχά κι ἀνακυκλούµενα,
µόνον ὄψη ἀλλάζουν καί περνᾶνε πάνω
ἀπό τίς ζωές µας λάµποντας γιά ἕνα
ἀπειροελάχιστο κλάσµα τοῦ Χρόνου,
τόσο µικρό πού δέν προλαβαίνεις
οὔτε µιά εὐχή νά κάνεις... Μ’ αὐτό τό
πανταχοῦ παρόν µηδέν προσπαθήσαµε
νά συγχρωτιστοῦµε. Δίπλα στούς
ἐπαγγελµατίες του, πού ἐπιβιώνουν
ἀνασαίνοντάς το καί ἐκπνέοντάς το
στά µοῦτρα τοῦ κοινοῦ, τό ψηλαφήσαµε
ἀπό ὅποια πλευρά του καταφέραµε.
Προτιµήσαµε ὅσες εἴδαµε σκοτεινότερες
- πάντα µᾶς εἵλκυε τό ἀποσιωπηµένο
καί τό ἀπαγορευµένο. Ἐνδίδοντας στήν
πρόκληση γιά ἑρµηνεία, ἐπιχειρήσαµε
τή σύνδεση τῶν ἄπειρων ψηφίδων σέ
ἕνα ἀγνώστου ἐγκυρότητος µά τιµίων
προθέσεων σχέδιο, προκειµένου νά
µοιραστοῦµε µέ τόν ἀναγνώστη µιά
θέαση αὐτοῦ πού εἶναι ὁ «κόσµος» τῶν
Μέσων Μαζικῆς Ἐπιρροῆς.
Δίχως ψευδαισθήσεις γιά τή
σηµασία τοῦ ἐγχειρήµατος (καί γιά
τίς δυνατότητές µας), µά καί χωρίς τά

Ἡ ἠθική ὑπερδραστηριότητα
τῆς Νομαρχίας Ροδόπης
Εὑρισκόµενοι πρό ἡµερῶν στό πανηγύρι (µόνο
γιά τέτοια εἴµαστε...) τῆς Καρυδιᾶς, ἀκούσαµε
µέ προσοχή τίς δηλώσεις τῶν ἐπισήµων
σχετικά µέ τή βοήθεια πού δόθηκε ἤ θά δοθεῖ
στόν δραστήριο πολιτιστικό σύλλογο τοῦ
χωριοῦ. Χαρήκαµε τήν εὐφράδεια ὅλου τοῦ
πολιτικοῦ προσωπικοῦ µας ἀλλά ξεχωρίσαµε
κάτι συγκεκριµένο στίς δηλώσεις τοῦ νοµάρχη
Ροδόπης Ἄρη Γιαννακίδη, κυρίως, µά καί στοῦ
προέδρου τοῦ νοµαρχιακοῦ συµβουλίου,
Γιώργου Πεταλωτῆ.
∆έν λέω, εἶναι γνωστό πώς ἡ Νοµαρχία δέν
ἔχει καί πολλά χρήµατα πλέον νά διαχειριστεῖ.
Καί σαφῶς δέν εἶναι µεµπτό τό νά µήν ἔχεις
ἐνισχύσει οἰκονοµικά µιά πολιτιστική δράση
τῆς περιοχῆς, ἀκόµη κι ἄν αὐτή ὑλοποίησε
ἕνα θαυµάσιο λαογραφικό Μουσεῖο. Θαρρῶ
ὅµως ὅτι δέν µπορεῖς νά ἀπευθύνεσαι στούς
Καρυδιῶτες ὑποσχόµενος τήν ἠθική καί ψυχική
σου συµπαράσταση, τήν ὁλόκαρδη ταύτισή σου,

βαρίδια τοῦ κατεστηµένου Τύπου, ὁ
ὁποῖος δέν ἐξυπηρετεῖ τίποτε παραπάνω ἀπό τήν εἰκονοποιητική λειτουργία
πού χρειάζεται τό κρατοῦν σύστηµα
συµφερόντων, καινοτοµήσαµε ἀποπειρώµενοι τήν ἀνατοµία τοῦ κενοῦ. Ἔτσι,
δέν περιοριστήκαµε στήν τεκµηρίωση
τῆς δράσης τοῦ ἀµερικάνικου «ἰµπεριαλισµοῦ», τοῦ ὑποπατριωτικοῦ «ἐκσυγχρονισµοῦ» ἤ τῆς πάνδηµης «διαπλοκῆς»
ἀλλά ἐπιλέξαµε τή σύγκρουση κατονοµάζοντας τούς φορεῖς καί τελάληδες παντός
ἐκµαυλισµοῦ καί σέ τοπικό ἐπίπεδο καµµία ἔκπληξη λοιπόν οἱ µισοῦντες τό
παρόν ἔντυπο. Θλίψη προκαλεῖ µονάχα
τό πλῆθος ὅσων καλοπροαίρετων µᾶς
γνώρισαν µά δέν καταφέραµε νά συνεννοηθοῦµε, οὔτε σέ ὅσα θεωρούσαµε
στοιχειώδη ἤ αὐτονόητα· πολύ δύσκολο
πρᾶγµα ἡ ἐπικοινωνία µεταξύ τῶν
ἀνθρώπων...
Λοιπόν, παρά τήν ὁλοκλήρωση
τοῦ κύκλου µας, Θεοῦ θέλοντος, ἀκόµη
συνεχίζουµε, ἄγνωστο γιά πόσο. Εὐχαριστοῦµε ὅλους τούς συνοδίτες µας καί
ζητᾶµε τήν ἐνεργό συνδροµή τους.
«Α»
τήν πέραν τῶν ὑλικῶν καί µετρήσιµων στοιχείων
παρουσία σου, τή στιγµή πού κάπου ἀλλοῦ,
«σέ ἄλλες χωροχρονικές συγκυρίες», πού λέει
κι ὁ νοµάρχης, ὅλα τοῦτα, τά µέχρι δακρύων
συγκινητικά, τά ὑπογραµµίζεις µέ ἀφειδώλευτες
ὑποσχέσεις οἰκονομικῶν ἐνισχύσεων.
Θυµίζουµε τίς περιπτώσεις τοῦ δρόµου γιά
τόν ἀποµονωµένο χῶρο τοῦ ἐκτουρκισµένου
πανηγυριοῦ στό ὕψωµα «Χίλια» (ὅπου
ἀναµένουν 600.000 εὐρώ!) καί τοῦ ὑπό συζήτησιν
πολιτιστικοῦ κέντρου στό µειονοτικό ∆ουκᾶτο
(300.000 εὐρώ;). Ναί, νά δεχθοῦµε καί µεῖς τή
σηµασία τοῦ ψυχικοῦ παράγοντα, «τί θά κερδίσει
ὁ ἄνθρωπος τόν κόσµο ὅλον ν’ ἀποκτήσει µά
νά χάσει τήν ψυχή του;», ἀλλά ἕνα µικρό µέρος
τῶν προαναφερθέντων ποσῶν θά βοηθοῦσε
σηµαντικά καί τά χριστιανικά χωριά τοῦ νοµοῦ.
Ἴσως αὐτή ἡ στάση τῆς Νοµαρχίας ἐρείδει ἐπί τῆς
ἀντίληψης «τῶν χριστιανῶν ἡ Πολιτεία εἶναι ἡ
Ἄνω Ἱερουσαλήµ, ἐνῷ τό Ἰσλάµ εἶναι ἐνδοκοσµική
θρησκεία» ἀλλά ἐπισηµαίνουµε φιλικά στούς
διοικοῦντες της ὅτι µερικές συγκρίσεις κάνουν
τούς Χριστιανούς συντοπίτες µας... Τούρκους!
Κ.Κ.

Λάκων ἐρωτηθείς
τί ἐπίσταται, εἶπεν:
ἐλεύθερος εἶναι
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Ὄχι Σομαλία... Λουϊζιάνα!

Θά μποροῦσε νά εἶναι ἕνα θαυμάσιο τέστ γιά τήν ἐπάρκεια ἀνάγνωσης τῶν εἰδήσεων:
Τί εἴδατε νά συμβαίνει στή Νέα Ὀρλεάνη; Τί γνώμη σχημάτισε ὁ Ἕλληνας γιά τίς
τρομακτικές εἰκόνες πού μᾶς ἔφτασαν ἀπό τή χώρα ἀναφορᾶς τοῦ σύγχρονου κόσμου;
Παραμέσα λοιπόν μπορεῖτε νά διαβάσετε τίς δικές μας ἀπαντήσεις, ἐλπίζουμε ὄχι
χωρίς ἐνδιαφέρον.
Ἦταν ἡ καταστροφή ἀπρόσμενη, μιά θεομηνία σάν τό ἀσιατικό τσουνάμι;
Ὄχι. Ὁ τυφώνας ἀνεμενόταν ἤδη ἀπό τήν 25η Αὐγούστου καί οἱ προειδοποιήσεις
τῶν ὑπευθύνων ἦταν παραπάνω ἀπό σαφεῖς. Τότε; Δέν ὑπῆρχε ἡ ὑποδομή γιά τήν
ἀντιμετώπιση τῆς καταστροφῆς, ἔστω καί μετά τήν συντέλεσή της; Στίς ΗΠΑ; Πρός
Θεοῦ! Ἔφταιξε ἡ προσωπική ἀνικανότητα τοῦ... Τζώρτζ Μπούς; Ἐλᾶτε τώρα, ὅποιος
ἀναζητᾶ εὐθῦνες ἡγέτη ἀπό τό καημένο τό ἀνθρωπάριο εἶναι ἤ βαλτός ἤ στό ἴδιο
μέ κεῖνον πνευματικό ἐπίπεδο... Σᾶς θύμισαν πόλεμο ἤ πραξικόπημα οἱ εἰκόνες τῶν
65.000 στρατιωτῶν (!) πού ἁλώνιζαν στά σπίτια τῶν πληγέντων; Καί μᾶς! Κατά
τήν ταπεινή μας γνώμη ἀποδείχθηκαν κάποια πολύ σημαντικά πράγματα καί τά
ἐκθέτουμε ἕνα - ἕνα στήν κρίση σας.
(ΣΕΛΙ∆Α 3)

Πρωτοβουλία Πολύδωρα στή Βουλή
Τό πολυτον ικ ό σ ύ σ τ ημα ἀποποιν ικ οποι εῖτα ι;
ôïῦ ðïëõôïíéêïῦ óõóôÞìáôïò
ãñáöῆò óôü Äçìüóéï êáß óôüí
åὐñýôåñï äçìüóéï ôïìÝá».
Ἐìåῖò óôü ἀíùôÝñù óåìíü
äçìïóßåõìá ôïῦ êáèùóðñÝðåé
Ôýðïõ ðñïóèÝôïõìå ôÞí ἄóåìíç
åὐ÷áñßóôçóÞ ìáò ðïý ἐðéôÝëïõò
ἕíáò êïéíïâïõëåõôéêüò ἄíäñáò
óôÞí ἙëëÜäá ôïëìÜåé íÜ èÝóåé
ἕíá æÞôçìá êüíôñá óôü ñåῦìá
êáß ἐêôüò ôῶí ñïõóöåôïëïãéêῶí
ἐíäéáöåñüíôùí ôῆò ðåëáôåßáò
ôïõ, ἐëðßæïíôáò íÜ âãåῖ êáß
ὙðÝñ
ôῆò
ðñïáéñåôéêῆò
÷ñÞóçò ôïῦ ðïëõôïíéêïῦ óõóôÞìáôïò êÜðïéïò ἀêüìç óõíÜäåëöüò ôïõ íÜ
ãñáöῆò óôüí äçìüóéï ôïìÝá ôÜ÷èçêå ὁ ὑðåñáóðéóôåῖ ôü äéêáßùìá ôῆò ðáñáâïõëåõôÞò ôῆò ÍÄ, Âýñùí Ðïëýäùñáò. äïóéáêῆò ìïñöῆò ôῆò ãëþóóáò ìáò óôÞí
ÌÝ ἐñþôçóÞ ôïõ ðñüò ôüí ὑðïõñãü ἐðéâßùóç. Êüíôñá óôßò ἀããëïëáãíéêÝò
Ἐóùôåñéêῶí Ðñïêüðç Ðáõëüðïõëï ðïñäÝò ôῆò Äéáìáíôïðïýëïõ, óôïýò
êáß ôÞí ὑðïõñãü Ðáéäåßáò ÌáñéÝôôá ἀôïíéêïýò âáñâáñéóìïýò ôῶí âïèñïÃéáííÜêïõ, ὁ ê. Ðïëýäùñáò æçôᾶ íÜ êÜíáëùí, óôÞí ðéèçêïåéäÞ ἀìåñéêáíïìÜèåé «ἐÜí åἶíáé óôßò ðñïèÝóåéò ôῆò öùíßá ôïῦ êÜèå ἀëÞôç - ñïõöéÜíïõ
êõâÝñíçóçò ἡ íïìïèåôéêÞ ñýèìéóç - äçìïóéïãñÜöïõ. Ïὔôå ἐëéôéóìüò,
ãéÜ ôÞí ἄñóç ôῆò ἐðéêñáôïýóáò ïὔôå ðñïãïíïðëçîßá, ὄ÷é. ÈÝëïõìå
ἀíôéóõíôáãìáôéêüôçôáò,
ìÝ
ôÞí ìüíï íÜ ãñÜöïõìå ôü «ἄåé ðçäç÷ôåῖôå,
åἰóáãùãÞ ôῆò ðñïáéñåôéêῆò ÷ñÞóçò êïðñῖôåò!» ìÝ ðåñéóðùìÝíåò. Áὐôü.
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«Αποσύνδεση» των Υπουργών Παιδείας
από φιλοδοξίες «µεταρρυθµιστικής» υστεροφηµίας…
∆εν πρόλαβα να σηµειώσω στο προηγούµενο
φύλλο τη διαφωνία µου µε την αποδέσµευση του
Λυκείου από τις πανελλήνιες εξετάσεις και ήρθε η
ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας κ. Γιαννάκου
σχετικά µε την πρόθεση του Υπουργείου να
κινηθεί ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή.
Επαναλαµβάνω ότι όποια µέτρα κι αν ληφθούν
στο χώρο της Παιδείας πάντα θα υπάρχουν οι
αντίθετες απόψεις. Στο πλαίσιο του διαλόγου,
ωστόσο, που είναι – υποτίθεται – επιθυµητός απ’
όλες τις πλευρές, θα σχολιάσω ορισµένα από τα
νέα µέτρα που προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση
για την Παιδεία µας.
Καταρχάς ξεκινώ από τον πολυθρύλητο
«διάλογο»: επειδή η ΟΛΜΕ έχει κατηγορηθεί
επανειληµµένα ότι αρνείται τη συµµετοχή της
σ’ αυτόν, διευκρινίζουµε ότι «διάλογος» δεν
σηµαίνει να καθίσουν όλες οι ενδιαφερόµενες
πλευρές στο ίδιο τραπέζι κι εκεί ν’ αποδεχτούν
απλά τις κυβερνητικές αποφάσεις. Η Κυβέρνηση
έτσι αντιλαµβάνεται τον «διάλογο», δυστυχώς
όµως δεν είναι αυτή η σηµασία του. Και δεύτερο,
είναι η αχαρακτήριστη συµπεριφορά του
Υπουργείου µε τη διαρροή των προθέσεών του
πρώτα στον Τύπο και µόνο εκ των υστέρων να
ενηµερώνονται καθυστερηµένα οι εκπαιδευτικοί
διά της υπηρεσιακής οδού. Φυσικά η στάση αυτή
δεν είναι καινούργια, ούτε πρωτοεφαρµόζεται
απ’ την παρούσα κυβέρνηση. Κι αν σε
περίοδο «διακοπών» θα ’ταν εύλογο οι όποιες
ανακοινώσεις να γίνονται µέσω του Τύπου,
θα πρόσθετα ότι θα ήταν πράγµατι εύλογο αν
γινόταν µε δελτία τύπου που ανακοινώνονται σε
όλα τα µέσα ενηµέρωσης και όχι σε επιλεγµένα
έντυπα µε τη µορφή της «αποκλειστικότητας»
(αναφέρω παραδειγµατικά πως ο αριθµός των
διοριζόµενων καθηγητών το 1999 «διέρρευσε»
αποκλειστικά στην «Καθηµερινή»). Αν τέτοιες
τακτικές δεν απαξιώνουν τους εκπαιδευτικούς,
τότε τι τους κάνουν; Στο µεταξύ, οι µαθητές
µπορούν να τους ρωτάνε για τις φηµολογούµενες
αλλαγές κι αυτοί να µην βρίσκονται σε θέση για
καµία συγκεκριµένη απάντηση.
Κι έρχοµαι στις εξαγγελίες της Υπουργού. Η
σηµαντικότερη αλλαγή που σκέφτεται να
πραγµατοποιήσει το Υπουργείο σύµφωνα µε όσα
δηλώνονται είναι η αποδέσµευση του Λυκείου
από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Την εξέλιξη

αυτή την υποστηρίζει και η ΟΛΜΕ, αν και
αµφιβάλλω κατά πόσο εκφράζει τις αληθινές
διαθέσεις των εκπαιδευτικών (βεβαίως, οι
εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στην ΟΛΜΕ
είναι εκλεγµένοι· ας µην µας διαφεύγει, ωστόσο,
ότι και οι εκάστοτε κυβερνήσεις, που άλλα
υπόσχονται και άλλα κάνουν, εκλεγµένες
είναι). Ήδη εξέφρασα τη διαφωνία µου µε την
αποσύνδεση του Λυκείου από τις πανελλήνιες
εξετάσεις, αφού, όπως εξήγησα, πιστεύω ότι
µια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει τους µαθητές
σε πολύχρονη προετοιµασία στα φροντιστήρια
προκειµένου να πετύχουν στις εξετάσεις,
κάνοντάς τους να αδιαφορούν πλήρως για ό,τι
λέγεται στις σχολικές αίθουσες, εφόσον αυτό δεν
θα τους χρησιµεύσει για την επαγγελµατική και
οικονοµική τους αποκατάσταση.

Πέρα όµως από την πρόβλεψη αυτή, η
«αποσύνδεση» γεννάει πολλές απορίες. Τι
ακριβώς σηµαίνει «αποσύνδεση»; Ότι τα θέµατα
στις πανελλήνιες εξετάσεις δεν θα έχουν καµία
σχέση µε το περιεχόµενο της διδασκαλίας στο
Λύκειο; Αν έχουν σχέση, τότε προφανώς είναι
υποκριτικό και καθαρά θέµα «µεταρρυθµιστικού»
εντυπωσιασµού το να µιλάµε για «αποσύνδεση».
Αν όντως δεν έχουν σχέση, τίθεται πλέον ένα
πολύ σοβαρό ηθικό ζήτηµα: πώς είναι δυνατόν ν’
απαιτείς από τους µαθητές κάτι που δεν τους έχεις
διδάξει; Ποιοι είναι εκείνοι που θα ωφεληθούν
από τέτοιου είδους εξέταση; Οι µαθητές των
φτωχών ή των πλούσιων οικογενειών;
Είναι προφανές, για ν’ απαντήσω πρώτα στο
δεύτερο και ευκολότερο ερώτηµα, ότι οι µαθητές
των πλούσιων οικογενειών, που θα ’χουν τη
δυνατότητα να προετοιµαστούν µε πολλές ώρες

µαθηµάτων σε φροντιστήρια και σε ιδιαίτερα, θα
’χουν και τον πρώτο λόγο επιτυχίας σε εξετάσεις
µε το σύστηµα αυτό. Οι περίφηµες «ίσες ευκαιρίες
για όλους» θα µείνουν κενό γράµµα και οι φτωχοί
θα καταδικαστούν στη µοίρα τους από ένα άνισο
και ανάλγητο εξεταστικό σύστηµα.
Από την άλλη µεριά, το ν’ απαιτεί κανείς από
τους µαθητές πράγµατα που δεν τους έχει διδάξει
στο όνοµα – τάχα – της όξυνσης της κρίσης, είναι
ό,τι πιο υποκριτικό, εγωιστικό και απαράδεκτο
έχω ακούσει. Οι νοσταλγοί εξεταστικών
συστηµάτων παρελθόντων ετών στηρίζουν την
επιχειρηµατολογία τους σ’ αυτήν ακριβώς την
«όξυνση της κρίσης». Για να καταδειχτεί, όµως,
το άτοπο των συλλογισµών τους, αρκεί να
θυµηθούµε περιπτώσεις ήδη από τη «σύγχρονη»
εποχή των εισαγωγικών εξετάσεων, όπου η
εξεταστέα ύλη ήταν σαφώς καθορισµένη και,
παρά ταύτα, συνέβαινε να ζητούνται από τους
µαθητές στα Μαθηµατικά ή στη Φυσική γνώσεις
για τη λύση ασκήσεων ανώτερης βαθµίδας. Αλλά
και το µάθηµα της Έκθεσης αν εξετάσει κανείς
όσο, επί ∆εσµών, δεν είχε συγκεκριµένη ύλη,
µπορεί να αντιληφθεί το άδικο ενός συστήµατος
που απαιτεί να ξέρει κανείς τα πάντα: ο µαθητής
καλείται να αναπτύξει τις απόψεις του, π.χ. για
την αλλοτρίωση, χωρίς να του ’χει µιλήσει ποτέ
κανείς γι’ αυτό το θέµα. Και είναι υποχρεωµένος
να «γνωρίζει», γιατί επιβάλλεται να ’χει
κοινωνικές ευαισθησίες και προβληµατισµούς.
Όµως ποιος από τους εµπνευστές τέτοιων
εξετάσεων έχασε τις ευαισθησίες για να τις
βρουν οι έρµοι οι µαθητές; Γιατί ένας µαθητής θα
’πρεπε να γνωρίζει τα πάντα; Ποιος δύναται να
’ναι παντογνώστης; Γιατί πρέπει οι µαθητές να
εκφέρουν άποψη για θέµατα πολύπλοκα, πάνω
στα οποία ποτέ κανείς δεν τους καθοδήγησε ή
δεν τους έδωσε κάποιες εξηγήσεις, τη στιγµή
που οι αλαζόνες «παντογνώστες» εµπνευστές
τέτοιων συστηµάτων αποδεικνύονται άδικοι,
ανάλγητοι, εγωιστές και ανίκανοι να σχεδιάσουν ένα ανθρώπινο εξεταστικό σύστηµα;
Κοµπλεξικοί εξεταστές ευλογούν την αυθεντία
τους επιλέγοντας θέµατα που θ’ «αποκαλύψουν»
τη «γύµνια» των µαθητών και τη δική τους
«ανωτερότητα». Η κρίση όµως δεν οξύνεται
µε το να ζητάς απ’ τους µαθητές πράγµατα
που δεν έχουν διδαχτεί· η κρίση οξύνεται µε
την συστηµατική καλλιέργεια στο σχολείο της
ικανότητας των µαθητών να προεκτείνουν τη
σκέψη τους πάνω σε ήδη κατακτηµένες γνώσεις.
Αν η πληθώρα της ύλης δεν επιτρέπει σε µαθη-

Ἡ ἐπάνοδος
τοῦ Μπερίσα

ὅµως ποὺ κατάφεραν νὰ κάνουν µ’ αὐτὸ ἦταν
νὰ ἀποκλείσουν γιὰ λίγες ὧρες τὸ Κοινοβούλιο
καὶ νὰ κάνουν πλιάτσικο σὲ καταστήµατα
ἠλεκτρικῶν εἰδῶν στὰ Τίρανα…
Ὁ Μπερίσα στὶς προγραµµατικὲς δηλώσεις
δεσµεύθηκε ὅτι θὰ ἐπισπεύσει τὶς µεταρρυθµίσεις
ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ ἐνσωµάτωση σὲ ΕΕ
καὶ ΝΑΤΟ, θὰ πατάξει τὴ διαφθορὰ ἡ ὁποία
ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ «καρκίνο» καὶ σὲ σχέση µέ
τὸ 1996 ἔχει αὐξηθεῖ κατὰ 400%. Ἀναφορικὰ
µέ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτική εἶπε ὅτι βασικὸς
στόχος ἀποτελεῖ ἡ ἔνταξη τῆς χώρας στὶς
εὐρωατλαντικὲς δοµές, ἔκανε λόγο γιὰ µία
νέα διάσταση στὶς σχέσεις µέ τὴν Ἑλλάδα (καὶ
τὴν Ἰταλία), ἐνῶ γιὰ τὸ ΝΑΤΟ ἐξέφρασε τὴ
βεβαιότητα ὅτι ἡ Ἀλβανία θὰ ἐνταχθεῖ κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς τετραετίας διακυβέρνησής του.
Γιὰ τὸ Κοσσυφοπέδιο ἐκτίµησε ὅτι πρέπει νὰ
λυθεῖ «σύµφωνα µέ τὴ βούληση τῶν Ἀλβανῶν
πολιτῶν τοῦ Κοσόβου, σὲ συνεργασία µέ τὴν
διεθνή κοινότητα καὶ χωρὶς ἀλλαγὴ τῶν
συνόρων στὰ Βαλκάνια ἢ στὴν περιοχή». Ὁ
Μπερίσα δεσµεύτηκε γιὰ πλήρη σεβασµὸ
τῶν δικαιωµάτων ὅλων τῶν µειονοτήτων ποὺ
διαβιοῦν στὴν Ἀλβανία καὶ τῶν ἀνθρωπίνων
δικαιωµάτων, ἐφαρµόζοντας τὶς Εὐρωπαϊκὲς
συµβάσεις καὶ ὅτι στὸ πλαίσιο αὐτὸ θὰ γίνουν
καὶ ἀλλαγὲς στὸν Ποινικὸ Κώδικα. Ἡ νεότερη
ὅµως ἐξέλιξη σὲ σχέση µέ τὴν ΕΕ εἶναι ὅτι ἡ
Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἀποφάσισε νὰ ἀναβάλει
τὴν ἐφαρµογὴ τῆς Συµφωνίας Σταθεροποίησης
καὶ Ἕνωσης µέχρι τὸ 2006.
Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ΣΚ Φάτος Νάνο παραδέχθηκε
τὴν ἥττα τοῦ κόµµατός του καὶ ἀνακοίνωσε ὅτι
παραιτεῖται ἀπὸ ἀρχηγὸς κόµµατος. Ἡ ἑπόµενη
µέρα γιὰ τὸ ΣΚ ἔχει ἐνδιαφέρον γιατί παρὰ τὴ
θέση ὅτι τὴν προεδρία τοῦ κόµµατος θὰ τὴν
ἀναλάβει ὁ διακηρυγµένα φίλος της Τουρκίας
καὶ διώκτης τῆς ἑλληνικῆς µειονότητας Γκραµὸζ
Ρούτσι, ὑπάρχει ἡ πρωτοβουλία τοῦ δηµάρχου
Τιράνων Ἔντι Ράµα νὰ ξεκινήσει περιοδεία στὴ
βάση τοῦ κόµµατος διατυπώνοντας θέσεις γιὰ
τὴν ἀναδιοργάνωσή του.

ΚΕΑ∆ καὶ ἑλληνικὴ µειονότητα θὰ συµµετάσχουν γιὰ ἀκόµη µία φορά στὸν κυβερνητικὸ συνασπισµὸ ἀναλαµβάνοντας κάποιες
κυβερνητικὲς θέσεις (Πρόεδρος τῆς Κρατικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὶς Μειονότητες, κ.ἄ).
Τὸ ἐνδιαφέρον ὄµως εἶναι ὅτι τὸ ΚΕΑ∆
συνεργάζεται µέ τὸν διώκτη τοῦ Ἑλληνισµοῦ
στὴ δεκαετία τοῦ 1990, ὁ ὁποῖος σὲ συνέντευξή
του σὲ ἑλλαδικὴ ἐφηµερίδα εἶπε πὼς αὐτή
του ἡ στάση ἦταν τὸ µεγαλύτερο λάθος
του. Ἐπ’ αὐτοῦ ἀναµένουµε πράξεις. Μετὰ
τὴν ὑπογραφὴ τῆς συµφωνίας ὁ Μπερίσα
εἶχε ἐκφράσει τὴν ἱκανοποίησή του γιὰ τὴ
συνεργασία µέ τὸ ΚΕΑ∆, διαβεβαιώνοντας ὅτι
θὰ συνεργαστεῖ µέ τὸν πρόεδρο Β. Ντοῦλε γιὰ
τὴν ἑδραίωση τῶν ἐλευθεριῶν καὶ δικαιωµάτων
τῶν µειονοτήτων. Ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ὁ Β.
Ντοῦλες δήλωσε ὅτι εἶναι καιρὸς τώρα τὰ
µικρὰ κόµµατα νὰ παίξουν ἀποτελεσµατικὸ
ρόλο στὰ πλαίσια τῶν συνασπισµῶν ὅπου
συµµετέχουν, ἀφοῦ µόνο ἔτσι τὰ κόµµατα αὐτὰ
θὰ συµβάλουν στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας
καὶ στὴ λειτουργία τοῦ κράτους δικαίου.
«Εἶναι πολλὲς καὶ δύσκολες οἱ προκλήσεις
ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀντιµετωπίσει ἡ κυβέρνηση
Μπερίσα», εἶπε ὁ Ντοῦλες, «τὸ ΚΕΑ∆ ὅµως
θὰ συµβάλει µέ ὅλες τὶς δυνάµεις του καὶ
θὰ στηρίξει κάθε προσπάθεια γιὰ ἀνάπτυξη
τῆς χώρας καὶ προσέγγιση τῆς εὐρωπαϊκῆς
οἰκογένειας». Ἀξίζει ὅµως νὰ ἀναφερθοῦν καὶ
τὰ ἀκόλουθα γιὰ τὴ συµφωνία ∆Κ καὶ ΚΕΑ∆,
ποὺ στηρίζονται σὲ στοιχεῖα τῆς ἐφηµερίδας
τοῦ ΣΚ «Ζέρι ι Πόπουλιτ». Ἡ ἐφηµερίδα γράφει
γιὰ διάσπαση στὸ προεδρεῖο τοῦ ΚΕΑ∆, ἡ
ὁποία προκλήθηκε ὅταν ὅλα σχεδὸν τὰ µέλη
του ἐξέφρασαν τὴν δυσαρέσκειά τους σχετικὰ
µέ τὴ συµφωνία Ντοῦλε-Μπερίσα χωρὶς νὰ
συζητηθεῖ τὸ θέµα στὰ κοµµατικὰ ὄργανα. Ὁ
πρόεδρος τοῦ ΚΕΑ∆ ἐπικαλέστηκε τὰ κοινὰ
σηµεῖα στὰ προγράµµατα τῶν δυὸ κοµµάτων,
συµπληρώνοντας ὅτι “αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ ἐπίσηµη
στάση τῆς Ἀθήνας ὅσον ἀφορᾶ τὴ συµµετοχὴ
τοῦ ΚΕΑ∆ στὴν κυβέρνηση Μπερίσα”.

Ἑξήντα ἡµέρες (!) µετὰ τὶς κοινοβουλευτικὲς
ἐκλογὲς τῆς 3ης Ἰουλίου ἡ Κεντρικὴ Ἐκλογικὴ
Ἐπιτροπὴ (CEC) τῆς Ἀλβανίας ἀνακοίνωσε
τὰ ἐπίσηµα ἀποτελέσµατα ἐπιβεβαιώνοντας
τὴ νίκη τοῦ ∆ηµοκρατικοῦ Κόµµατος (∆Κ)
τοῦ Σαλὶ Μπερίσα. Σύµφωνα µέ τὴν ὁµόφωνη
ἀπόφαση τῆς CEC, τὸ ∆Κ θὰ ἔχει 56 ἕδρες στὸ
Κοινοβούλιο, τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόµµα (ΣΚ) 42,
11 τὸ Ρεπουµπλικανικὸ Κόµµα, 3 τὸ Κόµµα
τῆς Ἕνωσης Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτωνΚΕΑ∆ (ποὺ ἐκπροσωπεῖ τὴν ἑλληνικὴ καὶ
τὶς ἄλλες µειονότητες τῆς χώρας) καὶ 7 οἱ
Σοσιαλδηµοκράτες.
Ὁ Μπερίσα, ὁ ὁποῖος θὰ ἡγηθεῖ τῆς νέας
κυβέρνησης, ἡ ὁποία θὰ ἔχει µειωµένο ἀριθµὸ
ὑπουργείων - ἀπὸ 20 σὲ 14 - ἦταν τὸ 1992 ὁ
πρῶτος ἐκλεγµένος πρόεδρος τῆς Ἀλβανίας,
ἔχοντας τὴ στήριξη τῶν ΗΠΑ, µέρους τῆς ΕΕ καὶ
τῶν µεταναστῶν ἀπὸ τὸ Κοσσυφοπέδιο. Ἦταν
ἐπιστροφὴ στὴν πολιτικὴ ἐλὶτ τῆς Ἀλβανίας
ἑνὸς Γκέγκη, παίρνοντας τὴν ἐκδίκηση ἀπὸ τὴ
µακροχρόνια ἐξουσία τῶν νότιων Τόσκηδων.
Ὁ Μπερίσα δηµιούργησε µέχρι τὸ 1997 ἕναν
µηχανισµὸ ποὺ δροῦσε σὲ ὅλο τὸ φάσµα τοῦ
ὀργανωµένου ἐγκλήµατος καὶ ἀναγκάστηκε νὰ
παραιτηθεῖ τὸ 1997 µετὰ τὴν χρεωκοπία τῶν
παρατραπεζῶν («πυραµίδες»). Ἡ κατάρρευση
ὁδήγησε σὲ βίαιες ταραχὲς καὶ στὴν κατάλυση
τοῦ κράτους. Ὁ Μπερίσα παραιτήθηκε, τὰ
ὅπλα κατευθύνθηκαν στὸν UCK καὶ οἱ στενοί
του συνεργάτες ζοῦν στὴν Τουρκία (ὁ πρώην
ἀρχηγὸς τῆς µυστικῆς ὑπηρεσίας Μπασκὶµ
Γκαζιντέντε, ποὺ κατηγόρησε τὴν Ἑλλάδα γιὰ
τὶς ταραχὲς τοῦ 1997, εἶναι ἕνας ἀπὸ αὐτούς).
Ὁ Μπερίσα ἀποπειράθηκε νὰ καταλάβει
πραξικοπηµατικὰ τὴν ἐξουσία τὸν Σεπτέµβριο
τοῦ 1998, ὅταν τὸ φέρετρο τοῦ δολοφονηµένου
βουλευτῆ τοῦ ∆Κ Ἀτζὲµ Χαϊντάρι ἔγινε τὸ
σύµβολο τῶν ὀπαδῶν τοῦ κόµµατος. Τὸ µόνο

τές και εκπαιδευτικούς να κατευθύνουν τη
διαδικασία µάθησης προς αυτή την κατεύθυνση,
γι’ αυτό δεν ευθύνονται ούτε οι µαθητές ούτε οι
καθηγητές, αλλά οι εµπνευστές των ωρολόγιων
προγραµµάτων και όσοι καθορίζουν την έκταση
της διδακτέας ύλης. Τώρα, αν ο λόγος επιλογής
θεµάτων που αντιστοιχούν σε υψηλότερη βαθµίδα γνώσης απ’ αυτή των µαθητών δεν σχετίζεται
µε τα κόµπλεξ των εξεταστών, τότε δύο τινά
συµβαίνουν: ή οι επιλογείς των θεµάτων είναι
παντελώς ανίκανοι και δεν έχουν επαφή µε
την πραγµατικότητα ή υπάρχει οργανωµένο
σχέδιο ώστε να στραφούν οι µαθητές στην
παραπαιδεία.
Αναφέρθηκα στην αδιαφορία των µαθητών
απέναντι στο Λύκειο σε περίπτωση αποσύνδεσής
του από τις εξετάσεις για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση, µπροστά στην αγωνία τους
για την επαγγελµατική και την οικονοµική
τους αποκατάσταση. Νοµίζω ότι ακριβώς η
επαγγελµατική αποκατάσταση είναι το κλειδί για
την Παιδεία µας, το οποίο όµως δεν λαµβάνεται
συνήθως υπόψη. Αν όσες µεταρρυθµίσεις
έγιναν στην Παιδεία µας χαρακτηρίστηκαν
αποτυχηµένες, αυτό συνέβη επειδή η Παιδεία
µας δεν κατόρθωσε να καθοδηγήσει τους
µαθητές σε επαγγελµατικούς δρόµους που δεν
είναι κορεσµένοι και που θ’ απαλλάξουν τους
νέους απ’ το άγχος της επιβίωσης. Όσα λέγονται
για «µεταρρυθµίσεις» που θα οξύνουν την κρίση
των µαθητών µέσα από µοντέρνα και πλέον
ενδεδειγµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι
λόγια του αέρα. Καµία αλλαγή δεν χρειάζεται για
να οξυνθεί η κρίση των µαθητών: αυτός ο στόχος
επιτυγχανόταν πάντα για πολλούς µαθητές από
το παρελθόν έως σήµερα χωρίς το εκπαιδευτικό
σύστηµα να ’ναι ίδιο για όλους. Είναι βέβαιο
επίσης ότι όποιο σύστηµα κι αν ακολουθηθεί,
κάποιοι θα οξύνουν την κρίση τους και κάποιοι
όχι. Απόλυτη επιτυχία δεν θα υπάρξει ποτέ. Αν
δεν θέλουµε, εποµένως, να κοροϊδευόµαστε µε
«µεταρρυθµιστικούς» εντυπωσιασµούς, οφείλουµε να κοιτάξουµε κατάµατα το θέµα του επαγγελµατικού προσανατολισµού των µαθητών και να
προσπαθήσουµε να το αντιµετωπίσουµε. Όλα τ’
άλλα δεν είναι παρά προσπάθειες των εκάστοτε
Υπουργών να µείνουν στην Ιστορία ως «λαµπροί
µεταρρυθµιστές» ικανοποιώντας τη φιλοδοξία
τους και µεριµνώντας για την υστεροφηµία τους.
Να προσέξουν µόνο µήπως η ύστερη φήµη τους
σηµαδευτεί από αρνητικούς και όχι θετικούς
χαρακτηρισµούς.
Γ. Στρούµπας

Ἀναφορικὰ δὲ µέ τὴ θέση τῆς Ἑλλάδας γιὰ
τὴν γείτονα, νοµίζουµε ὅτι συµπυκνώνεται
στὸ συγχαρητήριο µήνυµα τοῦ ἑλλαδίτη
πρωθυπουργοῦ πρὸς τὸν Μπερίσα, ἔτσι ὅπως
ἀνακοινώθηκε ἀπὸ τὸ ∆Κ: «Οἱ σχέσεις µεταξὺ
τῶν δυὸ χωρῶν εἶναι στρατηγικῆς σηµασίας,
τόσο σὲ διµερές, ὅσο καὶ σὲ περιφερειακὸ
ἐπίπεδο. Εἶναι πρὸς ὄφελος τῶν λαῶν µας οἱ
ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις νὰ ἀποτελέσουν
πρότυπο συνεργασίας στὸ πλαίσιο τῆς
εὐρωπαϊκῆς διεύρυνσης». Ὅπως διαπιστώνουµε
δὲν ὑπάρχει οὔτε µία ἀναφορὰ στὴν ἑλληνικὴ
µειονότητα…
Φάνης Μαλκίδης
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Ἀνα-γνώσεις
Καθηγητικά ἀναχώµατα κατά τοῦ Σχεδίου Ἀνάν 6
Στό «ΠΑΡΟΝ» (4-9) ἡ εἴδηση γιά µιά µελέτη λύσης τοῦ Κυπριακοῦ, τῆς
ὁποίας τό πλῆρες κείµενο βρίσκεται στήν ἱστοσελίδα www.ifestos.edu.gr
«Μελέτη γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ ἐκπόνησε Διεθνὲς Συµβούλιο
Ἐµπειρογνωµόνων ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ Εὐρωπαίους καὶ Ἀµερικανούς
καθηγητὲς τοῦ Διεθνοῦς καὶ Συνταγµατικοὺ Δικαίου. Ἡ µελέτη, µέ
τίτλο: «Πλαίσιο Ἀρχῶν γιὰ µία δίκαιη καὶ βιώσιµη λύση τοῦ Κυπριακοῦ
µέ γνώµονα τὸ Διεθνὲς καὶ Εὐρωπαϊκὸ Δίκαιο», ἐπιδόθηκε στὸν πρόεδρο
τῆς Δηµοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο, στὸν Τουρκοκύπριο ἡγέτη Μεχµὲτ
Ἀλὶ Ταλὰτ καὶ στὶς ἡγεσίες τῶν κυπριακῶν κοµµάτων. Ἔχει ἐπίσης σταλεῖ
στὶς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν - µελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ἐνῶ τὸν ἐρχόµενο µήνα ἡ µελέτη θὰ παρουσιαστεῖ
στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο. Οἱ καθηγητὲς - µέλη τοῦ Διεθνοῦς Συµβουλίου
Ἐµπειρογνωµόνων εἶναι οἱ: Auer Andreas (Ἑλβετία), Bossuyt Mark (Βέλγιο),
Βurns Peter (Καναδᾶς), Αlferd De Zayas (HΠΑ), Helmons Silivio-Marcus
(Βέλγιο), Γιῶργος Κασιµάτης (Ἑλλάδα), Oberndoerfer Dieter (Γερµανία) καὶ
Malcolm Shaw (Βρετανία). Στὰ συµπεράσµατα τῆς µελέτης, ἡ ὁποία δόθηκε
στὴ δηµοσιότητα σὲ συνέντευξη Τύπου, ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς:
- Ἐὰν τὸ σχέδιο Ἀνάν εἶχε γίνει ἀποδεκτὸ καὶ εἶχε τεθεῖ σὲ ἐφαρµογὴ πρὶν
ἀπὸ τὴν ἔνταξη τῆς Κύπρου στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ ἴδια ἡ ἔνταξη θὰ
εἶχε στηριχθεῖ σὲ πολὺ ἀσταθεῖς νοµικὲς βάσεις, καθὼς ἡ Ἕνωση θὰ εἶχε
ἐνσωµατώσει ἕνα νέο κράτος - µέλος, τὸ ὁποῖο δὲν θὰ εἶχε ὑπογράψει τὴ
συµφωνία ἔνταξης, ἐνῶ παράλληλα ἡ Κυπριακὴ Δηµοκρατία, ἡ ὁποία θὰ
εἶχε ὑπογράψει τὴ συµφωνία, θὰ εἶχε πάψει νὰ ὑπάρχει.
- Τώρα ποὺ ἡ ἔνταξη τῆς Κύπρου στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει γίνει
πραγµατικότητα, ἡ κατάργηση τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας µέσω ἑνὸς
ἀναθεωρηµένου σχεδίου Ἀνάν εἶναι ἐκ τῶν πραγµάτων ἀδύνατη λόγῳ τῆς
ὕπαρξης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.
- Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση βρίσκεται ἀντιµέτωπη µέ τὴν ἱστορικὴ εὐκαιρία
καὶ τὴν εἰδικὴ εὐθύνη νὰ προωθήσει µία νέα δηµοκρατικὴ συντακτικὴ
διαδικασία στὴν Κύπρο καὶ νὰ πείσει ὅλες τὶς κοινότητες νὰ λάβουν µέρος
σὲ αὐτήν. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ ἐξασφάλιζε τὴν
ἐφαρµογὴ τῶν δικῶν της ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν, καθὼς καὶ αὐτῶν τοῦ Διεθνοῦς
Δικαίου γενικότερα, µέσα στὰ ἐδάφη ἑνὸς κράτους - µέλους της.
Τὸ Διεθνὲς Συµβούλιο Ἐµπειρογνωµόνων συγκλήθηκε µετὰ τὸ περσινὸ
δηµοψήφισµα γιὰ τὸ σχέδιο Ἀνάν ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ Εὐρωπαϊκὴ Λύση
στὴν Κύπρο. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει ἑλληνικὸ τµῆµα µέ ἐπιστηµονικὴ ὁµάδα,
τῆς ὁποίας πρόεδρος εἶναι ὁ καθηγητὴς Γεώργιος Κασιµάτης καὶ µέλη οἱ
καθηγητὲς Στ. Περάκης, Παν. Ἥφαιστος καὶ Χρ. Γιαλουρίδης.»
Γιά τό ἑξαχλωροπουστρένιο
Στό in.gr (7-9) ἡ εἴδηση συνάδει µέ ὅσα τροµακτικά κι ἄλλοτε γράφαµε:
«Οὐσίες ποὺ διαρρέουν ἀπὸ ἕνα χηµικὸ ἐργοστάσιο ἐνοχοποιοῦνται γιὰ ἕνα
παράξενο φαινόµενο σὲ µία µικρὴ κοινότητα τοῦ Καναδᾶ: Τὰ κορίτσια ποὺ
γεννιοῦνται στὴν κωµόπολη εἶναι πλέον σχεδὸν διπλάσια ἀπὸ τὰ ἀγόρια.
Οἱ παρατηρήσεις, ἀναφέρει τὸ New Scientist, συνηγοροῦν στὴ θεωρία
ὅτι ὁρισµένες ἑνώσεις µιµοῦνται ἀνθρώπινες ὁρµόνες καὶ προκαλοῦν
ἐκθήλυνση τῶν ἐµβρύων στὴ µήτρα.
Ἡ κοινότητα τοῦ Ἀαµτζιουνάανκ, κοντὰ στὸ Ὀντάριο, βρίσκεται δίπλα
στὸ χηµικὸ ἐργοστάσιο τῆς Sarnia-Lambton. Ἂν καὶ πρὸς τὸ παρὸν ἡ οὐσία
ποὺ προκαλεῖ τὴ διαραταχὴ δὲν ἔχει ἐντοπιστεῖ, οἱ ἐρευνητὲς διαπίστωσαν
ὅτι τὸ ἐργοστάσιο ἐκµπέµπει φθαλικὲς ἑνώσεις, ἐνῶ τὸ ἔδαφος εἶναι
µολυσµένο µέ ἑξαχλωροβενζένιο (HCB).
Καὶ οἱ δυὸ αὐτὲς οὐσίες ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι µιµοῦνται τὴ δράση θηλυκῶν
ὁρµονῶν. Πρὶν ἀπὸ λίγους µῆνες, µάλιστα, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀπαγόρευσε
τὴ χρήση φθαλικῶν ἁλάτων σὲ παιδικὰ παιχνίδια, ὅταν νέα ἔρευνα ἔδειξε
ὅτι τὰ ἀγόρια ποὺ ἐκτίθενται στὶς οὐσίες αὐτὲς ὅταν ἀκόµα βρίσκονται στὴ
µήτρα ἔχουν µικρότερα πέη καὶ ἄλλα χαρακτηριστικὰ ἐκθήλυνσης.
Σύµφωνα µέ τὴν Δρ Κονστὰνζ Μακένζι τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Ὀτάβα, ἡ
ὁποία µελετᾶ τὸ φαινόµενο στὸ Ἀαµτζιουνάανκ, ἀναφέρει ὅτι ἡ ἀναλογία τῶν
ἀγοριῶν ἄρχισε νὰ πέφτει τὸ 1993 καὶ συνέχισε νὰ πέφτει. Μεταξὺ τοῦ 1999
καὶ τοῦ 2003, σὲ κάθε 86 γεννήσεις κοριτσιῶν ἀντιστοιχοῦσαν 46 γεννήσεις
ἀγοριῶν. Ἑπόµενος στόχος τῆς Μακένζι εἶναι τώρα νὰ πραγµατοποιήσει
αἱµατολογικὲς τοξικολογικὲς ἐξετάσεις στὸν τοπικὸ πληθυσµό. Ἡ ἔρευνα
δηµοσιεύεται στὴν ἐπιθεώρηση Environmental Health Perpectives.»

ÊáëÜíôéá: Ôü ìïíôÝëï ãéÜ
ôü Ἀðáñô÷Üéíô ôïῦ áὔñéï

Ôü ôñïìáêôéêü óçìåῖï ἐëÝã÷ïõ Kalandia
äÝí ÷ùñßæåé ðáëáéóôéíéáêÜ êáß ἰóñáçëéíÜ
ἐäÜöç ἀëëÜ ôÞí ÑáìÜëá ἀðü ôü ðñïóöõãéêü óôñáôüðåäï ÊáëÜíôéá, êáß ôáõôü÷ñïíá ôÞí ἕäñá ôῆò Ðáëáéóôéíéáêῆò Ἀñ÷ῆò ἀðü ôüí íüôï êáß ôÞí ἹåñïõóáëÞì. ÌÝ
ôüí ôñüðï ðïý âëÝðåôå äßðëá ðñüêåéôáé
íÜ êáôáêåñìáôéóèåῖ ὅëç ἡ ÄõôéêÞ Ὄ÷èç,
êáôáñãþíôáò ôÜ ðáëéÜ óçìåῖá ἐëÝã÷ïõ
ὅðïõ óõíÝâáéíáí óõ÷íÜ ἀíþöåëåò
ôñéâÝò ìåôáîý ἰóñáçëéíῶí óôñáôéùôῶí
êáß Ðáëáéóôéíßùí ðïëéôῶí. Óôü ἑîῆò ôü
óýóôçìá èÜ ìåéþíåé óôü ἐëÜ÷éóôï ôßò
ἐðáöÝò ἀöåíôéêῶí êáß äïýëùí (ìüíï ãéÜ
ἔëåã÷ï ôáõôïôÞôùí/«ἔîõðíùí êáñôῶí»
- ἤäç óôü óçìåῖï ἐëÝã÷ïõ ôῆò Ìðéôïýíéá
÷ñçóéìïðïéåῖôáé âéïìåôñéêÞ ôå÷íïëïãßá),
ὥóôå íÜ ἀðïöåýãïíôáé êáß ἀíåðéèýìçôåò
ðáñåíÝñãåéåò, ὅðùò êñßóç óõíåéäÞóåùò
ôῶí ðñþôùí, êôë. Ἕîé ἀêüìç ôÝôïéá
ôÝñáôá ðñüêåéôáé íÜ óôçèïῦí óôÞ ÄõôéêÞ
Ὄ÷èç êáß ôÞí ἹåñïõóáëÞì. Åἰêüíåò óÜí ôßò
äéðëáíÝò ἔ÷åôå äåῖ; ÄÝí ðåéñÜæåé, åἴäáôå
ôü óþïõ «ἑâñáúêüò ðüíïò» óôÞ ÃÜæá...

Ὁ δρόμος τῆς ἰρακινῆς δημοκρατίας
περνάει ἀπό τήν παιδεραστία

Ἡ ἀναφορά τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ ὀργανισµοῦ IRIN
(The Integrated Regional Information Networks)

πού συνεργάζεται µέ τά Ἡνωµένα Ἔθνη, γιά τό
ἀναδυόµενο φαινόµενο τῆς παιδεραστίας στό Ίράκ
ἦταν πραγµατικό σόκ γιά ὅσους εὐελπιστοῦν µέ τήν
πορεία τῆς Κατεχόµενης χώρας πρός τή «δηµοκρατία»:
Ἑκατοντάδες οἰκογένειες ἐκδίδουν τά παιδιά τους
προκειµένου νά ἐξασφαλίσουν τά πρός τό ζῆν! Καθώς
ἀναφορές τοῦ ΟΗΕ ἀνεβάζουν στό 25% τό ποσοστό
τῶν παιδιῶν τῆς χώρας πού ὑποσιτίζονται καί στό 10%
αὐτά πού πεινᾶνε, τό φαινόµενο δέν εἶναι ἔκπληξη.
Βεβαίως ἡ πλειοψηφία ἀπορρίπτει τέτοιες ἐπιλογές
καί ὑπάρχουν πολλές οἰκογένειες πού δέν στέλνουν
τά παιδιά τους στό σχολεῖο γιατί φοβοῦνται ὅτι θά
πέσουν θύµατα συµµοριῶν πού ἀπαγάγουν παιδιά καί
τά προωθοῦν στήν πορνεία. Ἤδη ὅµως ἡ χώρα ἔχει
καταστεῖ παράδεισος γιά κάθε εἴδους ἐγκληµατία καί
ἡ διάλυση φαίνεται καί στόν ἀνατριχιαστικό αὐτόν
τοµέα. Τό ὄχι τόσο µακρυνό παρελθόν ἑνός µπααθικοῦ
Ἰράκ µέ τό ὑψηλότερο ἐπίπεδο ὑπηρεσιῶν ὑγείας καί
µόρφωσης δίνει τή θέση του σέ ἕνα ἀκόµη δυτικό
µπορντέλο τύπου Φιλιππίνων...
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ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ;
Συνέδριο στό Εὐρωκοινοβούλιο µέ τόν
ἀνωτέρω τίτλο ἔχει προγραµµατιστεῖ γιά τίς 22
Σεπτεµβρίου µέ πρωτοβουλία Εὐρωπαϊκῆς Ἀρµενικῆς Ὁµοσπονδίας καί µέ τή στήριξη Εὐρωπαϊκῶν
Κοµµάτων. ∆ίπλα στούς ἐκπροσώπους τῶν ΜΚΟ
καί στούς ἀκτιβιστές τοῦ τοµέα τῶν ἀνθρωπίνων
δικαιωµάτων θά µιλήσουν καί πολλοί Εὐρωπαῖοι
ἀξιωµατοῦχοι σάν τούς Ζάκ Τουµπόν, Μισέλ Μπαρνιέ,
Ὑµπέρ Βεντρίν, Ροµάνο Πρόντι, Οὔρσουλα Πλάσνικ,
κ.ἄ. Ἀπό τήν Ἑλλάδα θά µιλήσει ὁ εὐρωβουλευτής τοῦ
ΠαΣοΚ Π. Μπεγλίτης καί ἀπό τήν Τουρκία κυρίως,
ὁ Ραγκίπ Ζαράκογλου τῆς Τουρκικῆς Ἕνωσης γιά τά
Ἀνθρώπινα ∆ικαιώµατα.
Ἐµεῖς θεωροῦµε τό ἐρώτηµα καθαρά ρητορικό,
ὄχι µόνο γιά τό διάστηµα τῶν 10 µηνῶν ἀλλά καί τά
τελευταῖα 80 χρόνια. Μάρτυράς µας οἱ σκηνές πού
ἐκτυλίχτηκαν στήν φωτογραφική ἔκθεση στό Πέραν
γιά τό πογκρόµ τοῦ 1955 κατά τῶν Ἑλλήνων τῆς
Πόλης. Μιά κοινωνία µέ τή βία κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς

κουλτούρας της, µέ τήν ἀρρωστηµένη της κατάσταση
νά ἐπιδεινώνεται ἀπό ἕνα κράτος ἀνοιχτά φασιστικό
καί µέ ἕνα παρακράτος πού µόλις στίς µέρες µας
ἄρχισε νά ξεδοντιάζεται. Θά µοῦ πεῖτε «τώρα σκίζαν
φωτογραφίες ἐνῷ πρίν 50 χρόνια ἀνθρώπους». Ναί,
ἀλλά καί ποῦ νά τούς βροῦν τώρα τούς τελευταίους,
πού τούς διώξαν ὅλους; Κουτσοβολεύονται µέ τούς
Κούρδους (βλ. ἀνακοινώσεις IHD καί MazlumDer) µά
οἱ Ρωµηοί -πῶς νά τό κάνουµε;- εἶχαν ἄλλη χάρη...

Ὄχι Σομαλία... Λουϊζιάνα!
Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 1
1) Ἡ ρατσιστική ἰδεολογία τοῦ κρατοῦντος
συστήµατος στίς ΗΠΑ - ὄχι µόνο τῶν Ρεπουµπλικάνων.
∆έν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ µείζων καταστροφή ἀφορᾶ τήν
µαύρη κοινότητα τῆς Λουϊζιάνας. Ποιοί µείνανε πίσω
(«ἐπέλεξαν νά µείνουν πίσω» ἦταν ἡ ἀµερικανιά τῶν
κατεστηµένων ΜΜΕ); Ὅσοι δέν εἶχαν χρήµατα νά
ἐγκαταλείψουν τήν περιοχή! Θυµίζουµε ὅτι στήν
µεγάλη πληµµύρα τοῦ 1927 οἱ λευκοί ἔφυγαν µέ τά
τραῖνα - ὅπου οἱ ἔγχρωµοι ἀκόµη ἀπαγορεύονταν - καί
οἱ µαῦροι µαντρώθηκαν ἀπό Ἀστυνοµία καί Στρατό γιά
νά δουλέψουν στά ἀναχώµατα ἄν παρίστατο ἀνάγκη.
Τώρα ἁπλῶς δέν εἶχαν λεφτά νά πάρουν τό τραῖνο...
Ἐντάξει, ὑπῆρχαν ἐλλείψεις σέ µέσα καί ἄνδρες
λόγῳ Ἰράκ, ἔγιναν καί ἐγκληµατικές περικοπές στά
ἀπαραίτητα ἀντιπληµµυρικά ἔργα (ἀπό 14,25 ἑκ. $ τό
2002, µόλις 5,7 φέτος!) ἀλλά οἱ ἀνάγκες τοῦ πολέµου
δέν δικαιολογοῦν ἐπαρκῶς τέτοια στάση. Θά ἦταν
ἴδια ἡ κυβερνητική ἀναλγησία ἄν ἐπρόκειτο π.χ. γιά
τή Βοστώνη ἤ τή Νέα Ὑόρκη; Γιά νά µήν ἀναφερθοῦµε
στά ἤδη διαρρεύσαντα σχέδια ἔξωσης τοῦ µαύρου
πληθυσµοῦ ἀπό τήν περιοχή πρός τό Σικᾶγο ἤ τήν
Καλιφόρνια µέ σκοπό νά ἀγοραστεῖ ἡ γῆ κοψοχρονιά
γιά τή δηµιουργία βιοµηχανικοῦ πάρκου...
2) Ἡ διάλυση πάσης ἔννοιας δημόσιου
συμφέροντος καί προστασίας του ἀπό τό κράτος.
Λοιπόν, τό ὄνειρο τῆς νεοφιλελεύθερης µαφίας γιά
«λιγότερο κράτος» στίς ΗΠΑ ἔγινε πραγµατικότητα.
Πουθενά δέν ὑπῆρξε µηχανισµός πού νά προστατέψει
µέ ἐπάρκεια τόν πληθυσµό (χαρακτηριστική ἡ µέχρις...
παρεξηγήσεως ἀναποτελεσµατική FEMA), καί γιά
κακή τύχη τοῦ τελευταίου δέν ὑπῆρχε κανένα ἰδιωτικό
συµφέρον γιά τή διάσωση ζωῶν. Ἔτσι ἡ θεοποιηµένη
«ἀγορά» δέν δούλεψε, ἡ φυσική - καπιταλιστική
ἐπιλογή ἀφέθηκε νά παίξει τόν µακάβριο ρόλο της
(ρόλο πού τῆς ἑτοίµασε ἡ περιβαλλοντική ἀναισθησία
ἀκόµη κι ἔναντι ἀδύναµων διεθνῶν συµφωνιῶν σάν
τοῦ Κυότο). Τό φοβερότερο ὅλων εἶναι ὅτι σ’ αὐτήν τήν
βαρβαρότητα κατατείνει ἑκών ἄκων καί ὁ ὑπόλοιπος
κόσµος, τῆς πατρίδας µας µή ἐξαιρουµένης: δέν εἴµαστε
δά τίποτε «κρατιστές», ἀλοίµονο, ποῦ ζοῦµε;!
3) Ἡ ἀνυπαρξία κοινωνίας στό πολυθρύλητο
ἀµερικανικό χωνευτήρι. Ἐντάξει, µπορεῖ νά µήν
εἶναι καµµία πρωτότυπη διαπίστωση, ἀλλά εἶναι
χρήσιµο νά βλέπουµε τό ποῦ ὁδηγεῖ ἡ τόσο τρέντυ
πολυπολιτισµικότητα:∆έν ἔφτανε ἡ Κατρίνα,τό πέρασµά
της συνόδεψε καί µία ἔκρηξη ἐγκληµατικότητας
πού ἄφησε ἄναυδο τόν πλανήτη. Στή Σρί Λάνκα

(πού ἐπίσης ἔστειλε συµβολικά 25.000 $ βοήθεια)
σχολίαζαν πώς µετά τό περσινό τσουνάµι ἡ κοινωνική
ἀλληλεγγύη ἦταν πρωτοφανής καί ἀκόµη πολλοί
τουρίστες δέν διέκοψαν κἄν τίς διακοπές τους στίς
πληγεῖσες περιοχές. Αὐτός ὁ κοινωνικός κανιβαλισµός
στή Νέα Ὀρλεάνη εἶναι ἀπότοκος τῆς συγκρότησης
τοῦ ἀµερικανικοῦ «λαοῦ», τοῦ µπαζώµατος δηλαδή
µιᾶς χώρας µέ ἐργατικό δυναµικό, χωρίς τήν ἐλάχιστη
κοινή κουλτούρα ἤ καταγωγή, παρά µονάχα µέ
κοινό στόχο τήν οἰκονοµική ἐπιτυχία (ἤ ἐπιβίωση).
Μιά κοινωνία πού δέχεται νά πυροβολοῦνται στό
κεφάλι ὅσοι κλέβουν ἐµφιαλωµένα νερά ἀπό τά
πληµµυρισµένα µεγαλοµπακάλικα, ἐφόσον ἡ ἀτοµική
περιουσία (εἰδικά ἄν εἶναι τοῦ κυρίου Σαµουήλ
Γουῶλτον) προέχει τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς (εἰδικά ἄν
εἶναι ἀφρικανικῆς προέλευσης).
Κ.Κ.
Υ.Γ. Πέρα ἀπό τήν ἰαπωνική ἀποτελεσµατικότητα
στήν ἀντιµετώπιση τοῦ τυφώνα Νάµπι, θυµίζουµε
ὅτι καί στήν... Κούβα τυφώνας ἴδιας µέ τήν Κατρίνα
ἔντασης, ἀντιµετωπίστηκε πέρυσι ὑποδειγµατικά, µέ
κινητοποίηση λαοῦ καί στρατοῦ, µεταφέροντας 1,5 ἑκ.
ἀνθρώπους καί µηδενίζοντας ἔτσι τίς ἀπώλειες ζωῶν!

Κι ἐνῷ ἄνθρωποι πάλευαν γιά ἕνα μέσον φυγῆς,
ἐκκενώθηκε ξενοδοχεῖο σκύλων μέ 150... πελάτες!
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Θρακικό Κέντρο Πολιτισµοῦ στή Μαρώνεια

Στίς 4 Σεπτεµβρίου στή Μαρώνεια
ἔγιναν ἀπό τόν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν
Εὐριπίδη Στυλιανίδη τά ἐγκαίνια τοῦ
Θρακικοῦ Κέντρου Εὐρωπαϊκοῦ καί Ἑλληνικοῦ
Πολιτισµοῦ. Μέ τήν χρηµατοδότηση τῆς Υ∆ΑΣ
καί τή σύµπραξη τοῦ τοπικοῦ ∆ήµου καί τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου ∆ηµοσίου ∆ικαίου,
θά φιλοξενοῦνται µεταπτυχιακοί φοιτητές
νοµικῶν σπουδῶν ἀπό βαλκανικές καί
παρευξείνιες χῶρες, ἐνισχύοντας τόσο τούς
δεσµούς τους µέ τή χώρα καί τόν πολιτισµό
µας ὅσο καί τήν προβολή καί ἀνάπτυξη τῆς
θαυµάσιας περιοχῆς (ὡς γνωστόν ὅλη ἡ
εὐρύτερη περιοχή τῆς Μαρώνειας εἶναι ἕνας
ἀπέραντος ἀρχαιολογικός χῶρος σπάνιας
φυσικῆς ὀµορφιᾶς).
Οἱ ἐγκαταστάσεις τῶν παλιῶν
µαθητικῶν κατασκηνώσεων ἀνακαινίστηκαν
µέ θεαµατικά ἀποτελέσµατα καί ἐλπίζουµε
ὅτι καί ἡ ὅλη ὑλοποίηση θά εἶναι ἀντάξια
τῶν στοχεύσεων πού ἐξαγγέλθηκαν, καθώς

Σεμνά, ταπεινά καί
καλολαδωμένα λουκέτα
Ὁ πλειστηριασµός τοῦ ξενοδοχείου
«Πλατανίτης» τῆς Γερασίµου στήν παραλία
τῆς Ροδόπης δέν ἦταν µονάχα µία θλιβερή
ἐξέλιξη γιά τήν τουριστική καί ἀναπτυξιακή
προοπτική τοῦ τόπου µά εἶχε καί µιάν ἄλλη
ἄσχηµη πτυχή. Καθώς ἡ συγκεκριµένη
ἐπένδυση εἶχε ἐπιδοτηθεῖ ἀπό τήν Περιφέρεια
ΑΜ-Θ, λογικό - καί ὑποχρεωτικό ἐκ τοῦ
νόµου - θά ἦταν νά κινητοποιηθεῖ τό
Ἑλληνικό ∆ηµόσιο γιά νά πάρει πίσω µέρος
τῶν χρηµάτων του (µας) ἐφόσον ἡ µοίρα τῆς
ἐπιχείρησης ἦταν πρό πολλοῦ ἀποφασισµένη.
Μαθαίνουµε, ὡστόσο, ὅτι καί πάλι δέν ἔλαβε
οὔτε ἕνα εὐρώ!
Θυµίζουµε αὐτό πού καί ἄλλοτε
γράφαµε: Οἰ δεκάδες ἐπιχειρήσεις πού
ἐπιδοτήθηκαν ἁπλόχερα καί οἱ ἐπενδύσεις
τους ἀνακλήθηκαν ἀπό τήν Περιφέρεια, δέν
ἐπέστρεψαν ποτέ φράγκο ἀπό ὅσα πήρανε.
Πρόκειται γιά σκάνδαλο πρώτης γραµµῆς,
γιά ἱστορία πού ἀποκαλύπτει ὄχι µόνο τήν
ἀνεπάρκεια τῶν χειριστῶν της (πολιτικῶν

εὔκολα θά µποροῦσε νά
µηδενιστεῖ τό ὄφελος ἀπό µία
προσπάθεια πού θά ὑπέφερε
στίς µικρές µά σηµαντικότατες
λεπτοµέρειες. Τόσο ἡ ἐµπειρία
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου
∆ηµοσίου ∆ικαίου (ὅπως τήν
περιέγραψε ὁ διευθυντής
του καθ. Φλογαΐτης) ὅσο
καί ἡ ἐµπλοκή τοῦ ∆ήµου
Μαρώνειας, πιστεύουµε πώς
θά ἐγγυηθοῦν τό µέλλον τοῦ
ἐγχειρήµατος.
Στό σηµεῖο αὐτό νοµίζουµε
ὅτι ἐπιβάλλεται νά γραφεῖ καί κάτι γιά τήν
παρουσία τοῦ Εὐριπίδη στά τοπικά πράγµατα.
Εἶναι γνωστό πώς πολλοί ἀπό κείνους πού τόν
ψήφισαν προσδοκοῦσαν ἄµεση ἀνταπόδοση σέ
προσωπικό ἐπίπεδο, νοµότυπη ἤ µή, ἀδιάφορο.
Εἶναι ἐπίσης γνωστό πώς ἀρκετοί ἔχουν
ἀπογοητευθεῖ µέ τήν διαρκή ἀπουσία του λόγῳ
τῶν ὑποχρεώσεων πού συνεπάγεται ἡ θέση του
ἀλλά καί µέ τήν ἐµµονή του στήν νοµιµότητα.
Προσπερνώντας αὐτά τά ζητήµατα, ὀφείλει νά
σηµειώσει κανείς τή διαρκή του µέριµνα γιά τή
Ροδόπη καί τήν ἀνάδειξή της µέ κάθε εὐκαιρία.
Ἄλλωστε καί µόνη ἡ πρόσβαση πού ἀπέκτησαν
ἄρχοντες καί ἀρχόµενοι σέ κλιµάκια κεντρικῆς
ἐξουσίας νοµίζουµε δέν εἶναι ἀµελητέο κέρδος.
Ἄς κρατηθοῦν χαµηλά οἱ τόνοι τῆς κριτικῆς
ὅταν δέν ὑπάρχει τίποτε τό συγκεκριµένο
νά καταγγελθεῖ καί νά µήν ξεχνᾶµε τά
γελοιογραφικά κεφάλαια πού ἔχει γράψει ἡ
πολιτική ἐκπροσώπηση τοῦ νοµοῦ µας...

προσώπων καί δηµοσίων ὑπαλλήλων) µά
καί ἐπιβεβαιώνει τήν κοινότυπη διαπίστωση
ὅτι κανένας πιά δέν ὑπερασπίζεται στήν
Ἑλλάδα τό δημόσιο συμφέρον. Θά θέλαµε νά
ὑπῆρχε ἡ ἐλάχιστη ἔνδειξη πώς κάτι τέτοιο
δέν ἰσχύει. Νά διαβεβαίωνε ὁ Περιφερειάρχης
(ὑπάρχει, δέν ὑπάρχει;...) πώς κάτι θά γίνει
στό µέλλον, ἔστω, µέ τίς παρακολουθήσεις
τῶν ἐπιδοτούµενων ἐπιχειρήσεων. Τίποτε,
δυστυχῶς. Κι ἐνῷ τό οἰκονοµικό κλῖµα στήν
περιοχή ἐπιδεινώνεται µέ ρυθµούς ἰλιγγιώδεις
(πτώχευση ΕΤΕΟ, κλείσιµο ΕΛΙΝΑΣ,
ΟΞΥΜΑΧΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ἑτοιµασίες γιά λουκέτο σέ ΣΤΑΡ, ΦΑΝΚΟ
κτλ, προβλήµατα στή ΘΡΑΚΗ τοῦ Σπέντζου,
προσχηµατική λειτουργία πλήθους ἄλλων
ἐπιχειρήσεων...) καί ἀποροῦµε καί µεῖς πῶς
δέν ξεσηκώνονται οἱ ἀπλήρωτοι ἐργάτες καί ὅσοι κρατᾶνε στά χέρια τους ἀκάλυπτες
ἐπιταγές τῶν πρώην ἐργοδοτῶν τους -, ὅλα
φαίνεται νά µένουν ἴδια (παρά τή σεµνότητα
καί ταπεινότητα) στό παλαιόθεν γνωστό τοπίο:
Κάποιοι ἁρπάζουν ποσά πού ἡ πλειοψηφία
οὔτε νά ὀνειρευτεῖ δέν µπορεῖ καί ὅλοι οἱ
ἄλλοι - δηµόσιο καί ἰδιῶτες - πληρώνουν τό
µάρµαρο. Τά κορόιδα νἄναι καλά...
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2005-6
Η Ακαδηµία Θρακικής Τέχνης και
Παράδοσης συνεχίζει και φέτος το
επιτυχηµένο έργο των Τµηµάτων
Σπουδών της παρέχοντας υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης, εφόδια και ευκαιρίες, για
επαγγελµατική αποκατάσταση.
Στα Εργαστήρια Πλήρους ή Μεµονωµένης
φοίτησης της σας καλεί να µάθετε, να
δηµιουργήσετε, να εκφραστείτε και να
περάσετε εποικοδοµητικά τον ελεύθερο
χρόνο σας.
Λειτουργούν τα Εργαστήρια:
Πλήρους Φοίτησης
Συντήρηση Ξύλου & Φορητής Εικόνας
Συντήρηση Χάρτου & Βιβλιοδεσίας
Συντήρηση Υφάσµατος
Μεµονωµένης Φοίτησης
Κόµικς
Ζωγραφική-Ελεύθερο Σχέδιο
Ζωγραφική-Εικαστικά για παιδιά
Αγιογραφία
Ξυλογλυπτική

Βιβλιοδεσία
Φωτογραφία
Πληροφορική
Αρχαία Ελληνικά
Λαογραφικά Θέµατα Θράκης
Κύκλος Ανοιχτών Μαθηµάτων
Οµάδα Ανάγνωσης
Οι εγγραφές άρχισαν και θα κρατήσουν
έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Έναρξη Μαθηµάτων στις 3 Οκτωβρίου.
Πληροφορίες, εγγραφές στα τηλέφωνα
25410 29282 και 25410 26635 από τις 10:00
έως τις 13:00 και 17:00 έως τις 21:00 από
την κυρία Ηλιάσκου Φρόσω.
Ι∆ΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Οδ. Ανδρούτσου- 12 Αποστόλων, ΞΑΝΘΗ.
τηλ. 25410 29282 -25410 26635
FAX: 25410 62086
Email: fthrace@xan.forthnet.gr
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Δύο ξεχωριστοί τεχνῖτες ἀναδείχθηκαν στίς Γιορτές Παλιᾶς Πόλης µέ
πρωτοβουλία τοῦ δραστήριου ΠΑΚΕΘΡΑ στήν Ξάνθη: Ὁ Λευτέρης
Κουνῆς, κοσµηµατογράφος µέ καταγωγή ἀπό τίς Κυδωνίες (Ἀιβαλί)
πού ζωγράφησε καί διακόσµησε ἀρχοντικά, δηµόσια κτίρια ἀλλά
καί λαϊκές κατοικίες τῆς πόλης, ἀρχῆς γενοµένης ἀπό τή δεκαετία τοῦ ‘20. Ὁ
Κουνῆς, πού πέθανε τόν περασµένο Ἀπρίλιο, εἶχε βραβευτεῖ ἀπό τόν Δῆµο
Ξάνθης τό 1999 γιά τήν προσφορά του µέ τό χρυσό µετάλλιο τῆς πόλης. Καί
ὁ Ξανθιώτης Ἰσµαήλ Σαµήογλου, πού ἀσχολεῖται ἐπαγγελµατικά µέ τά
βιτρώ τίς δύο τελευταῖες δεκαετίες καί ἔχει νά ἐπιδείξει ἐντυπωσιακά ἔργα
ἀναφερόµενα κυρίως στό θέµα τοῦ καπνοῦ, ἑνός προϊόντος πού σηµειολογικά
παραπέµπει στήν πόλη τῆς Ξάνθης καί στό περιβάλλον τῆς παιδικῆς ἡλικίας
τοῦ τεχνίτη.
Ἕνα ἀκόµη σχολεῖο, αὐτό τοῦ Δωρικοῦ Ἕβρου πάει γιά κλείσιµο µέ
βάση τήν κείµενη νοµοθεσία. Μέχρι σήµερα ἐκεῖ παρέµεναν οἱ δύο
µικρότερες τάξεις του (Α καί Β) ἐνῷ οἱ µεγαλύτερες φιλοξενοῦνταν
στήν γειτονική Ἄνθεια. Τώρα, παρά τήν ὕπαρξη συνέχειας γιά
τίς ἑπόµενες χρονιές, φαίνεται πώς τό χωριό θά ἀπογυµνωθεῖ κι ἀπό τήν
τελευταία νότα αἰσιοδοξίας γιά τό µέλλον του. Τί νά κάνουµε; Τότε πού εἴχαµε
παιδιά δέν εἴχαµε σχολεῖα, τώρα πού ἔχουµε σχολεῖα δέν ἔχουµε παιδιά...
Μακάρι βεβαίως νά δικαιωθεῖ τό αἴτηµα τῶν κατοίκων καί νά παραµείνει
ἀνοικτό τό σχολεῖο ἀλλά δυστυχῶς ἡ πορεία τῶν πραγµάτων εἶναι δεδοµένη
γιά ὅλη τήν ἑλληνική ἐπαρχία. Μόνη ἐξαίρεση στό εἰδικό αὐτό θέµα, τά...
µουσουλµανικά σχολεῖα! Λόγῳ τοῦ ἰδιαίτερου καθεστῶτος τους, καί καθώς
ὅλα εἶναι διθέσια (µέ τοὐλάχιστον ἕναν χριστιανό καί ἕναν µουσουλµάνο
δάσκαλο) τυγχάνουν προνοµιακῆς µεταχείρησης καί ὑπάρχουν σχολεῖα µέ δυό
δασκάλους καί κάποτε 3-4 συνολικά µαθητές! Εἶναι ἀπό τά πολλά προνόµια
πού ἀπολαµβάνει ὁ µειονοτικός πληθυσµός µά ποτέ δέν ἀκούγονται...
Ἔκανε αἴσθηση ὁ βουλευτής Ξάνθης καί τ. ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς
Παναγιώτης Σγουρίδης πού τόλµησε τό δηµοκρατικό αὐτονόητο:
Νά διαφοροποιηθεῖ σέ κάποιο ζήτηµα (ἥσσονος σηµασίας) ἀπό τόν
ἀρχηγό καί νά ὑπερψηφίσει µερικά ἄρθρα ἑνός νοµοσχεδίου πού
ἀντέγραφε παλαιότερο τοῦ ΠαΣοΚ. Τό ὡραῖο ἦταν ὅτι κάποιοι τό ψάξαν καί
γιά διαγραφή του ἀπό τήν πράσινη κοινοβουλευτική ὁµάδα, ἐπειδή θέλησε
νά ἔχει προσωπική γνώµη ἄλλη ἀπό τοῦ ΓΑΠ! (Βέβαια κάποιοι ψάξανε καί
τυχόν σχέση του µέ τεχνικές ἑταιρεῖες - ΝΕΣΤΟΣ; - ἀλλά µᾶλλον τίποτε
δέν βρήκανε...) Ὅσο γιά τήν ταυτόχρονη καί ἀνάλογη περίπτωση Πολύζου
πού διαγράφτηκε ἀπό τή Νέα Δηµοκρατία ἐπειδή δήλωσε ὅτι καί στή
γαλάζια Κυβέρνηση ὑπάρχουν καί ἁρπάχτρες καί τίµιοι, δέν καταλάβαµε:
Παρεξηγήθηκαν πού ἀναφέρθηκε στήν ὕπαρξη τῶν πρώτων ἤ τῶν δεύτερων;
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Εἴµαστε ὅλοι (τζάµπα) δηµοκράτες!
Πολλά (καί ἀνόητα) γράφτηκαν καί
εἰπώθηκαν ἀπό τούς κατ’ἐπάγγελµα δηµοκράτες
µέ ἀφορµή τήν σύναξη τῶν ἀκροδεξιῶν ἐθνικιστικῶν νεολαιῶν στήν Ἠλεία. ∆υστυχῶς
στή λογική τῆς δῆθεν ἀντίδρασης πρός τήν
ρατσιστική καί σωβινιστική ἰδεολογία τοῦ χώρου,
υἱοθετεῖται ἡ πρακτική πού καταδικάζεται,
αὐτή τῶν ἀπαγορεύσεων, µήν τυχόν καί µᾶς
ποῦνε ὁµοϊδεάτες ἤ συνοδοιπόρους τους.
Πέραν ὅµως τῶν γνωστῶν σουπερδηµοκρατῶν τῆς πρωτεύουσας, ποιός ἄλλος
λέτε νά ξεσπάθωσε κατά τῆς συγκέντρωσης;
Ἡ... προξενοφυλλάδα «Γκιουντέµ»! Μάλιστα,
ἡ κυρία Χουλιά Ἐμίν ἔκρινε ἀπαράδεκτο γιά
τήν Εὐρώπη καί γιά τήν Ἑλλάδα τό γεγονός
πού προαναφέραµε, µέ µοναδικό, φυσικά,
σκοπό νά βρίσει καί νά καταδικάσει τή χώρα
(πού ἀνέχεται τόν κάθε πεµπτοφαλαγγίτη τῆς
Ἄγκυρας νά ἀσχηµονεῖ σέ βάρος της ἀτιµωρητί).
Συν όδευσε
µάλιστα
τό
σχόλιό της µέ
σάχλες
τοῦ
τύπου «πῶς νά
µήν γίνει κάτι
τέτοιο, ἀφοῦ
οἱ
Ἕλληνες
εἶναι οἱ πιό
ἐθνικιστές
Εὐρωπαῖοι»
καί
ἄλλα
τέτοια.
«Καί σεῖς τί
Ὁ Κλεισθένης; Ὁ Περικλῆς; ἀ σ χ ο λ ε ῖ σ τ ε ,
ξέρετε
Ὄχι. Ὁ Μουσταφά Κεμάλ. δέν
περί
τίνος
πρόκειται;», θά ρωτοῦσε κάποιος. Ναί, εἶναι
γνωστό τό πρακτοριλίκι τοῦ φανατισµοῦ καί

τοῦ µισελληνισµοῦ ἀλλά πῶς νά καταπιεῖς
τέτοια διαστρέβλωση τῆς πραγµατικότητας;
Πῶς νά δεχθεῖς ὅτι τέτοιες γκαιµπελιές
διαδίδονται µέσα στήν πατρίδα µας καί
δηλητηριάζουν τά µυαλά µουσουλµάνων (καί
Τούρκων, ἔστω) ἀναγνωστῶν πού συχνά ὁ
πολιτικός τους ἀναλφαβητισµός φτάνει νά
θεωρεῖ τήν κεµαλική Τουρκία «δηµοκρατία»
καί τό µειονοτικό στάτους ἐδῶ «καταπιεστικό»;
Χώρια πού µέ τέτοιες τζάµπα µαγκιές αὔριο
µεθαύριο θά βρεθεῖ κάποιος µειονοτολάγνος
τενεκές τοῦ κλεινοῦ ἄστεως νά τήν θεωρήσει
καί... ἀρχιδηµοκράτισσα.
Πάντως, µιά πού ἡ κυρία Χουλιά
ἔνιωσε νά θίγεται ἡ δηµοκρατική της
εὐαισθησία, θέλουµε νά τήν ρωτήσουµε
καναδυό πράγµατα: Τί θεωρεῖ ὅτι συνέβη τό
1955 στήν Πόλη µέ τούς Ρωµηούς; Μιά ἔκρηξη
λαϊκῆς - δηλ. δηµοκρατικῆς - ὀργῆς; Τί νοµίζει
ὅτι θά πεῖ ἡ λέξη «Κοῦρδος»; ∆ηλώνει τόν
ὀρεσίβειο Τοῦρκο (ὅπως καί ἡ λέξη «Ποµᾶκος»;)
Ποιά πιστεύει ὅτι πρέπει νά εἶναι ἡ θέση τοῦ
Στρατοῦ στήν πολιτική ζωή µιᾶς χώρας;
Ν’ ἁλωνίζει ὅπως στήν Τουρκία, ἄς ποῦµε,
ρίχνοντας Κυβερνήσεις, διορίζοντας Πρυτάνεις
καί ἐλέγχοντας τήν Οἰκονοµία; Τί φρονεῖ γιά
τά γεγονότα τοῦ 1974, ὅτι ἔγινε µιά εἰσβολή Κατοχή (ὅπως λένε ὅλα τά Ἡνωµένα Ἔθνη) ἤ
µιά «εἰρηνευτική ἐπιχείρηση»; Κτλ, κτλ...
Ποιό εἶναι ὅµως τό χειρότερο; Ὅτι τά
ἴδια ἐρωτήµατα θά µποροῦσαν νά τεθοῦν ὄχι
µόνο στή Χουλιά ἀλλά καί στόν ὁποιονδήποτε
πολιτικό ἐκπρόσωπο τῆς µειονότητας, χωρίς νά
µπορεῖ νά δοθεῖ ἡ αὐτονόητη ἀπάντηση. Ἐκεῖ
ἔχουµε καταντήσει ἀλλά κανένας δέν θέλει
νά δεῖ τήν ἀλήθεια, µήν τυχόν καί θεωρηθεῖ
«ἀκραῖος». ἐνῷ ὁ στρουθοκαµηλισµός εἶναι πιά
ἡ κορυφαία ἀρετή πού ἀπαιτεῖ τό ζήτηµα!

ΝΕΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ

Καθὼς πλησιάζουν οἱ δηµοτικὲς ἐκλογὲς ὁ
δήµαρχος Μύκης κ. Μουτζαχὴντ Ντουκιαντζὴ
ἀποφάσισε νὰ ἀλλάξει τὶς πινακίδες τοῦ δήµου
του. Ἔτσι στὴ θέση τῶν κλασικῶν µπλέ-λευκῶν
ὁδικῶν πινακίδων ποὺ συνηθίζονται τοποθέτησε
δυὸ τεράστιες πολύχρωµες πινακίδες στὸ 4ο καὶ
στὸ 8ο χιλιόµετρο τοῦ δρόµου Ξάνθης-Ἐχίνου.
Τὸ περιεχόµενο τῶν εἰκόνων ἐκ πρώτης ὄψεως
φαίνεται νὰ θέλει νὰ προβάλει τὶς φυσικὲς
ὀµορφιὲς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Κυριαρχεῖ
µία µεγάλη γέφυρα (πρόκειται γιὰ τὴ «Γέφυρα
τοῦ παπᾶ» στὸ Ὡραῖον) καὶ ἕνας χάρτης τῶν
ὁρίων τοῦ δήµου. Στὸ δεξὶ ἄκρο τῆς πινακίδας
ἔχει προστεθεῖ µέ µοντὰζ ὁ µιναρὲς ἀπὸ ἕνα
πανύψηλο τζαµί. Ἕνας βιαστικὸς ὁδηγὸς µπορεῖ
νὰ µήν τὸ προσέξει. Ἀλλὰ τὸ µήνυµα γίνεται
κατανοητὸ σὲ ὅσους γνωρίζουν τὸν χῶρο. Ἡ
σηµειολογία τῆς πινακίδας ἀντιστοιχεῖ µέ µία

ὁριοθέτηση ποὺ δηλώνει ἄµεσα «Εἰσέρχεσθε σὲ
µουσουλµανικὴ περιοχή».
Καὶ βέβαια ἡ ὀρεινὴ περιοχὴ τοῦ ∆ήµου Μύκης
ἀποτελεῖται ἀπὸ µουσουλµάνους ἕλληνες
πολίτες, οἱ περισσότεροι
ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι
σλαβόφωνοι Ποµάκοι.
Ἐλάχιστα
εἶναι
τὰ
τουρκόφωνα (τσιτάκικα)
χωριὰ τῆς περιοχῆς.
Στὸν
∆ῆµο
Μύκης
ἡ πλειονότητα τῶν
κατοίκων
συνεχίζουν
νὰ µιλοῦν ποµάκικα
σὲ καθηµερινή βάση
παρόλες τὶς προσπάθειες
κάποιων (µεταξὺ τῶν
ὁποίων καὶ ὁ δήµαρχος,
ποὺ µόστραρε στὴν
πόρτα τοῦ γραφείου
του... τούρκικη ταµπέλα!) νὰ ἐξαφανίσουν τὴ
χρήση αὐτῆς τῆς γλώσσας ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς
ὁµιλητές της.
Ἡ ἀλληλοαποδοχὴ τῆς ἑτερότητας εἶναι
σίγουρα ἕνα διεθνῶς ἀναγνωρισµένο ἐπίτευγµα
τῶν κατοίκων τῆς Θράκης, ὅπου τεµένη
καὶ ἐκκλησίες συνυπάρχουν ἐδῶ καὶ αἰῶνες
ἁρµονικὰ, χωρὶς καλλιέργεια ἀποκλεισµῶν.
Ὅµως, πέρα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀρχικὴ διαπίστωση
ἀναρωτιέται κανεὶς γιατί οἱ διοικοῦντες τὸν
∆ῆµο Μύκης ἔκριναν σκόπιµο νὰ ἀλλάξουν
τὶς πινακίδες πού προϋπῆρχαν; Πιστεύουν πώς
ἔτσι συµβάλλουν στὴν ἀλληλοκατανόηση σὲ
ἕναν νοµὸ πού ἔτσι κι ἀλλιῶς ἔχει ἀποδείξει
ὅτι δὲν ἔχει προβλήµατα µέ τὰ ζητήµατα αὐτὰ
ἢ ἐπιδιώκουν τή γκετοποίηση τοῦ ∆ήµου τους;
Ν.Κ.

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟΝ ΗΦΑΙΣΤΟ
Η τουρκική απαγόρευση
του Μικρού Πρίγκιπα
Ν. Λυγερός

Η αιτία της τουρκικής απαγόρευσης
του Μικρού Πρίγκιπα του Antoine de SaintExupιry είναι η εξής φράση: «Ευτυχώς
για τη φήμη του αστεροειδούς Β612, ένας
Τούρκος δικτάτορας επέβαλε στον λαό του,
με την απειλή του θανάτου, να ντύνεται σαν
Ευρωπαίος.»
Αυτή η λογοκρισία έχει ένα
πολλαπλό ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή
σκέψη. Ο Μικρός Πρίγκιπας αποτελεί
το σύμβολο του προικισμένου παιδιού.
Το έργο του Antoine de Saint-Exupιry
είναι παραδειγματικό για τον τομέα της
εκπαίδευσης και θεωρούμε ότι η ανάγνωσή
του είναι απαραίτητη για κάθε άνθρωπο που
θέλει ν’ ασχοληθεί με μικρούς και μεγάλους
ανθρώπους. Η σκέψη του Μικρού Πρίγκιπα
βασίζεται στην αποδοχή της διαφοράς και
στην κατάργηση των τεχνητών και θεσμικών

ορίων που απομονώνουν τον άνθρωπο.
Το παράδειγμα του Τούρκου αστρονόμου
σημαίνει στην ουσία ότι τα ράσα δεν κάνουν
τον παπά και δεν αποτελεί μια κριτική
για την Τουρκία. Το πρόβλημα όμως της
τουρκικής λογοκρισίας είναι ότι δεν μπορεί
να κατανοήσει όλα αυτά τα ανθρώπινα
μαθήματα και επικεντρώνεται σε ένα και
μοναδικό σημείο: τη θεωρητική κριτική του
Κεμάλ. Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτόν στη
συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι η ευρωπαϊκή
σκέψη είναι εντελώς διαφορετική από την
τουρκική νοοτροπία. Ενώ η πρώτη δίνει
γενικά έμφαση στην εκπαίδευση, η δεύτερη
ασχολείται αποκλειστικά με την προπαγάντα
του κράτους. Ενώ για την πρώτη το παιδί
συμβολίζει την αθωότητα και το μέλλον των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τη δεύτερη
δεν είναι παρά ένας εν δυνάμει στρατιώτης.
Η καταδίκη του Μικρού Πρίγκιπα δεν είναι
απλώς ενδεικτική, είναι συμβολική της
ενδογενούς διαφοράς συμπεριφοράς. Στην
Τουρκία, το παιδί δεν είναι το μέλλον του
ανθρώπου, ανήκει στο κρατικό σύστημα.
Και ο ίδιος ο πολιτισμός δεν έχει το βάρος
του στρατού και της παράδοσης. Αυτή η
απαγόρευση εξηγεί με τον δικό της τρόπο
τα προβλήματα της αναγνώρισης της
γενοκτονίας των Αρμενίων, της γενοκτονίας
των Ποντίων, της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι ζωές δεν έχουν αξία σε σχέση με την
παράδοση του Κεμάλ. Το τουρκικό κράτος
είναι χτισμένο πάνω στα κόκκαλα ανθρώπων
και κάθε αναγνώριση των εγκλημάτων του
παρελθόντος είναι μια πληγή στο τουρκικό
καθεστώς. Η ίδια η Τουρκία υπάρχει ως
οντότητα διότι διέπραξε γενοκτονίες.
Το ύφος της έγινε πιο διπλωματικό μόνο
φαινομενικά. Οι πράξεις της είναι οι ίδιες
όπως το αποδεικνύουν τα κουρδικά θύματα.
Ο Μικρός Πρίγκιπας αντιπροσωπεύει
κάθε μικρό παιδί. Όμως για την Τουρκία η
αθωότητά του θυμίζει τους Αρμενίους, τους
Έλληνες, τους Κύπριους, τους Κούρδους,
κάθε στοιχείο που θέλουν να αφανίσουν
από την πατρίδα τους. Τώρα με αυτήν την
απόφαση και την επιβεβαίωση Ο Μικρός
Πρίγκιπας απέκτησε ακόμα έναν συμβολικό
χαρακτήρα, είναι η μνήμη του μέλλοντος.

Τουρκική παράσταση στον Ήφαιστο,
µε πρωταγωνιστή τον Τούρκο πρόξενο
Κοµοτηνής Ουµίτ Γιαρντίµ και βοηθό τον
γιαλαντζί-µουφτή Ιµπράµ Σερήφ, δόθηκε το
απόγευµα της 1ης Σεπτεµβρίου 2005. Ο θίασος
συγκεντρώθηκε σε καφενείο… σύλλογο του
πολίτικατζι Τσακίρ-Χασάν Αλή, ο οποίος
υποτίθεται ότι έχει σύλλογο, αλλά όπως οι
ίδιοι οι κάτοικοι λένε «ο µόνος που εκπροσωπεί
µέσα στον µαχαλά είναι ο εαυτός του». Άλλωστε
µέλος της οικογένειάς του ευεργετήθηκε από
τον Πρόδροµο Εµφιετζόγλου. Ο Χασάν κάνει
πράξη το «τι Αλλάχ, τι Θεός, όλοι καλοί
είναι και ό,τι καταφέρουµε µε τον καθένα».
Ο αξιότιµος κύριος Πρόξενος µαζί
µε ένα σουνετσί (αυτός που κόβει τα…
τσουτσούνια) από την Ξάνθη, επισκέφθηκαν
τον Ήφαιστο, όπου οι µόνοι που τους
περίµεναν ήταν οι γονείς των 10 παιδιών
που θα έκαναν περιτοµή. Για τους γονείς η
εκδήλωση ήταν πολύ καλή ευκαιρία αφού θα
έκαναν ανέξοδα µια υποχρεωτική διαδικασία,
την οποία µάλιστα πολλοί την αµελούν.
Παρόλο που τα µεγάφωνα του τζαµιού
ξεκούφαναν τον οικισµό καλώντας τους
στην εκδήλωση όπου θα παρευρίσκονταν «ο
Πρόξενός µας…», εν τούτοις οι Ηφαιστιώτες
απουσίασαν επιδεικτικά από την εκδήλωση.
Μάλιστα πολλοί κάτοικοι γελούσαν µε
τα καµώµατα των Τούρκων, οι οποίοι τα
τελευταία χρόνια ερωτεύτηκαν τον οικισµό,
ενώ «από πίσω µας λένε γύφτους». Ένας
κάτοικος του Ηφαίστου σχολίασε ότι «αν
θέλουν να ξανακάνουν σουνέτια να πάνε στο
Σουλούκουλέ της Κωνσταντινούπολης και όχι
στον Ήφαιστο…». «Μας εξευτέλισαν κιόλας

γιατί από τις στολές της περιτοµής
µας ζήτησαν πίσω το ραβδί και το
καπελάκι…».
Μία µερίδα των κατοίκων του
Ηφαίστου ένιωσε αγανάκτηση από
τον ξαφνικό έρωτα του τουρκικού
προξενείου και δήλωναν ότι
«η Τουρκία να ασχοληθεί µε
τα προβλήµατα των Τούρκων
της Τουρκίας. Εµείς είµαστε
µουσουλµάνοι,
αλλά
Έλληνες
πολίτες. Εµείς δεν έχουµε καµία
σχέση µε την Τουρκία και δεν
έχουµε ούτε µετανάστες εκεί. Η
Ελλάδα είναι η πατρίδα µας. Αν
υπάρχουν µια χούφτα χαφιέδες της
Τουρκίας µέσα στον οικισµό, αυτοί
είναι γνωστοί και ο κόσµος γελάει µαζί τους.
Περιµένουν τα ψίχουλα που θα τους ρίξει το
προξενείο. ΄Οµως οι αγάδες πέθαναν και τώρα
αγάδες είµαστε εµείς. Θα πρέπει να προσέχουν
οι Γκατζάληδες, γιατί εµείς δεν αστειευόµαστε.
Πολιτική να κάνουν µε όσους αισθάνονται
Τούρκοι και όχι µε τον Ήφαιστο».
Ν.Γ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΜΑΚΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης
οργανώνει για 3η συνεχή χρονιά µαθήµατα
Ποµακικής Γλώσσας και γνωριµίας µε τον
παραδοσιακό ποµακικό πολιτισµό. Τα µαθήµατα
αυτά απευθύνονται σε όλους τους πολίτες που
ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη γλώσσα και τον
πολιτισµό των Ποµάκων της Θράκης.
Τα µαθήµατα της Ποµακικής Γλώσσας θα γίνονται
στο ΠΑΚΕΘΡΑ (Αντίκα 14, Παλιά Ξάνθη) µία
φορά (2 ώρες) την εβδοµάδα και θα διαρκέσουν
επί ένα επτάµηνο (Οκτώβριος-Μάιος). Με την
ολοκλήρωση των µαθηµάτων θα χορηγηθεί στους
συµµετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης. Εκτός
από τα µαθήµατα γλώσσας, θα διοργανώνονται
αφιερώµατα σε επί µέρους θέµατα µε τη
µορφή ειδικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες
παραδοσιακής µουσικής, συζητήσεις, οµιλίες,
προβολές, επισκέψεις, πεζοπορικές διαδροµές.
Έναρξη µαθηµάτων: ∆ευτέρα 26 Σεπτεµβρίου
(πληροφορίες - εγγραφές στα τηλέφωνα: 2541079673, 6976 - 898017)
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Θρακικά Ἱερά καί Ἀρχαιολογική μέριμνα
Γιά τό πρωτοσέλιδο σχόλιό µας στό
προηγούµενο φῦλλο µας, ἀναφορικά µέ τήν
κατάσταση στά ἐντοπισµένα θρακικά ἱερά
καί τή δράση τῶν ἀρχαιοκάπηλων, ἀπό τήν
Προϊσταµένη τῆς ΙΘ΄ Ἐφορείας Προϊστορικῶν
καί Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων κ. Ν. Κοκκοτάκη
λάβαµε τήν κάτωθι ἀπαντητική ἐπιστολή, γιά
τήν ὁποίαν καί τήν εὐχαριστοῦµε:
Ἀξιότιµε κ. ∆ιευθυντά,
Ἀναφερόµενη στό χθεσινό δηµοσίευµα τῆς
ἐφηµερίδας σας µέ τίτλο «Θρακικά Ἱερά καί
πάλι» πού ἀφορᾶ τήν Ὑπηρεσία µας καί ἐµένα
προσωπικά καί ἀφοῦ σᾶς εὐχαριστήσω γιά τήν
καλή διάθεση µέ τήν ὁποία ἀντιµετωπίζετε τή
δουλειά µας θά «ἀπολογηθῶ».
Ὁµολογῶ καταρχήν ὅτι δέν εἶδα τό προηγούµενο δηµοσίευµα στό ὁποῖο ἀναφέρεστε,
ὥστε ἀπαντώντας νά ἀποφύγω τό παράπονό
σας γιά ἀδιαφορία. Αὐτά ὡς πρός τό τυπικό
µέρος τοῦ δηµοσιεύµατος. Καί τώρα στήν
οὐσία:
1. Ὑπαίθρια Ἱερά τοῦ Ἥρωα Ἱππέα ἔχουν
ἐντοπισθεῖ καί καταγραφεῖ ἀπό τήν Ὑπηρεσία
µας σέ κορυφές ὑψωµάτων τῆς Ροδόπης καί τοῦ
Ἰσµάρου, κοντά στά χωριά Μοναχοί, Ἴασµος,
Μεγάλο Πιστό, Μίσχος, Μοίρανα, Ξυλαγανή,
Σάπες, Νέδα, Νίψα. Μέ τή µελέτη τους ἔχει
ἀσχοληθεῖ ὁ ἐπίτιµος Ἔφορος Ἀρχαιοτήτων καί
πρώην προϊστάµενος τῆς ΙΘ΄ ΕΠΚΑ ∆ιαµαντῆς
Τριαντάφυλλος.
Ἡ λατρεία τοῦ Ἥρωα Ἱππέα εἶχε µεγάλη
διάδοση στή Θράκη κατά τούς ρωµαϊκούς
αὐτοκρατορικούς χρόνους. Ἀπό τούς ὑπαίθριους
χώρους λατρείας ἔχουν περισυλλεγεῖ λίθινα
µικρά πλακίδια µέ παράσταση τοῦ θεοῦ, χάλκινα
εἰδώλια τοῦ θεοῦ ὡς Ἀπόλλωνα ἤ ἀλόγων ἀπό
συµπλέγµατα καί πολλά µικροαντικείµενα ἀφιερώµατα τῶν πιστῶν, κυρίως ὀξυπύθµενοι
ἀµφορίσκοι πού σχετίζονται µέ τίς προσφορές
ὑγρῶν (κρασί, λάδι, γάλα) ἀλλά καί τίς τελετές
πού γίνονταν ἐκεῖ.
Σέ πολλές ἀπό τίς γνωστές θέσεις τά
εὑρήµατα µαρτυροῦν ὅτι ἦταν σέ χρήση καί
πολύ πρίν τούς αὐτοκρατορικούς χρόνους,
κατά τήν κλασική καί ἑλληνιστική ἐποχή ἀλλά

ΤΙΜΕ: Βούλγαροι καί
ἀρχαῖοι Θρᾶκες
Στό γνωστό ἑβδοµαδιαῖο διεθνές περιοδικό
ΤΙΜΕ (6-6-2005, σελ. 63-64) δηµοσιεύθηκε
ἄρθρο µέ τίτλο Treasures ﬁt for the Kings πού
τό ὑπογράφουν ὡς δηµοσιογράφοι ἡ Ἀνθή
Καρασάββα καί ἡ Βιολέτα Σιµεόνοβα καί ὡς
συγγραφέας ἡ Jumana Farouky. Παραθέτω
ἐκτεταµένη µετάφραση ἀποσπασµάτων τοῦ
ἄρθρου.
«Ἔσκαβαν γιά 12 χρόνια, 4 µῆνες τόν χρόνο,
18 ὧρες τήν ἡµέρα. Ὁ Γκεόργκι Κίτωφ καί ἡ
ὁµάδα του ἔψαχναν στή βουλγαρική κοιλάδα
τῶν βασιλέων, µιά περιοχή γεµάτη δάση µήκους
100 χλµ στό κέντρο τῆς χώρας. Ἡ κοιλάδα
εἶναι γεµάτη ἀπό ἀρχαίους ταφικούς σωρούς
πού ἀνήγειραν οἱ Θρᾶκες, πού ἡ κληρονοµιά
τους ὡς ἕνας ἀπό τούς στύλους τῆς ἀρχαίας
Εὐρώπης ζεῖ σέ κείµενα καί ἱστορίες ἀλλά ὁ
πολιτισµός τους παραµένει ἕνα µυστήριο (...)
Ὁ Κίτωφ, 62 χρόνων, ἀρχαιολόγος γνωστός ὡς
ὁ Ἰντιάνα Τζόουνς τῆς Βουλγαρίας, σκάβοντας
στό Kazanlak, 170 χλµ ἀνατολικά τῆς Σόφιας
τόν περασµένο Ἰούλιο, µετά ἀπό ἕναν µήνα
χτύπησε κυριολεκτικά φλέβα χρυσοῦ. Μέσα
στόν τάφο βρῆκαν τά ὑπολείµµατα ἑνός
ἀνδρός πού εἶχε τεµαχισθεῖ σέ κοµµάτια.
∆ίπλα στόν σκελετό βρισκόταν ἕνα χρυσό
προσωπεῖο φυσικοῦ µεγέθους. Τό 2400 ἐτῶν
προσωπεῖο εἶναι τό πρῶτο ἀντικείµενο ἑνός
θησαυροῦ πού περιλαµβάνει ἕνα χρυσό
δαχτυλίδι σκαλισµένο µέ τήν εἰκόνα ἑνός
ἀθλητῆ, µιά σχεδόν πλήρη σειρά πανοπλίας,
χάλκινες αἰχµές βελῶν καί δοράτων, ξίφη,
πλάκες προστασίας στήθους, συνολικά 130
ἀντικείµενα, µεγαλόπρεπα στολίδια, ὁπλισµό
καί τελετουργικά ἀντικείµενα πού δείχνουν
ὅτι ὁ Θρακικός πολιτισµός ἀνταγωνιζόταν τόν
Ἑλληνικό. Ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ Θρᾶκες «δέν
ἦταν κοινωνία βαρβάρων», λέει ὁ Ἀλεξάντερ
Φόλ, Βούλγαρος ἐµπειρογνώµων τῆς θρακικῆς
ἱστορίας. «Εἶχαν ἕνα σύστηµα ἀξιῶν καί

καί τήν πρώιµη ἐποχή τοῦ Σιδήρου, πρᾶγµα πού
ἐνισχύει τήν ἄποψη ὅτι ἡ λατρεία τοῦ Ἥρωα
Ἱππέα ἀποτελεῖ τή συνέχεια τῆς λατρείας τοῦ
µυθικοῦ βασιλιᾶ τῶν Θρακῶν Ρήσου, ὅπως
µαρτυρεῖται ἀπό τόν Φιλόστρατο.
2. Μέ τά γλίσχρα οἰκονοµικά τῆς Ὑπηρεσίας
µας οἱ ἐργασίες στά ὑπαίθρια ἱερά ἔχουν
περιορισθεῖ µέχρι τώρα σέ ἐπιφανειακή ἔρευνα περισυλλογή (πλήν µιᾶς ἀνασκαφικῆς ἔρευνας
στήν περιοχή τοῦ Μίσχου) καί καταγραφή τῶν
θέσεων. Ἐλπίζουµε σέ κάτι περισσότερο στό
ἄµεσο µέλλον.
3. Ἡ µάστιγα τῆς ἀρχαιοκαπηλείας στή χώρα
µας χτυπᾶ καί σέ πιό προσιτές ἀρχαιολογικές
θέσεις ἀπό τίς κορυφές τῶν ὑπαίθριων ἱερῶν.
Ἡ κακοήθεια δυστυχῶς δέν προλαµβάνεται
οὔτε ἀναχαιτίζεται µέ περιφράξεις, γιαυτό καί
«οἱ σκῦλοι» µποροῦν «νά ἀλέσουν» ἀκόµα κι
ὅταν «ὁ µυλωνᾶς» εἶναι ἐκεῖ. Ἡ Ὑπηρεσία µας
µέ τόν ἕναν φύλακα πού διαθέτει γιά ὅλον τόν
ὀρεινό ὄγκο τῆς Ροδόπης περιοδεύει διαδοχικά
ὅλους τούς χώρους καί δέν τούς ἐγκαταλείπει.
Οἱ δύο ἀπόπειρες λαθρανασκαφῆς πού
ἔγιναν φέτος στό ὑπαίθριο ἱερό βόρεια τοῦ
Ἰάσµου ἐντοπίστηκαν καί ἀναφέρθηκαν στήν
Ἀστυνοµία.
4. Γιά τήν Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία καί
τούς ἀρχαιολόγους ἰδιαίτερα δέν ὑπάρχουν
«σηµαντικές» καί «ἀσήµαντες» ἀρχαιότητες.
Ὁ,τιδήποτε συνιστᾶ παρουσία τοῦ ἀνθρώπου
σ’ αὐτόν τόν τόπο καί ἀπόδειξη τοῦ ἱστορικοῦ
µας παρελθόντος ἀντιµετωπίζεται µέ σεβασµό,
προστατεύεται καί ἀναδεικνύεται µέσα στό
πλαίσιο τῶν δυνατοτήτων µας κάθε φορά.
Μέ ἐκτίµηση

ἐνσυνείδητα ἔµειναν σέ αὐτό. Ἦταν µιά
ἀριστοκρατική κοινωνία µέ µεγάλη ἱεραρχία».
(...) Τώρα πού οἱ ἀρχαῖοι βασιλεῖς δέν τά
χρειάζονται πλέον, ὁ Κίτωφ µαζί µέ φίλους
ἀρχαιολόγους καί ἱστορικούς µποροῦν νά
χρησιµοποιήσουν αὐτά τά ἀντικείµενα γιά
νά µάθουν περισσότερα γιά τίς ζωές τῶν
προγόνων τῆς Βουλγαρίας. Στό µεταξύ αὐτός
καί ἡ ὁµάδα του ἀσχολοῦνται σχεδιάζοντας
περαιτέρω ἀνασκαφές. Ἐνῷ ὑπάρχει πολύ
µυστήριο ἀκόµη πού ἀφορᾶ τούς Θρᾶκες, ὁ
Κίτωφ εἶναι ἀποφασισµένος νά συνεχίσει τίς
ἀνασκαφές.»
Αὐτή ἡ ἐθνογενετική θεωρία ὁρισµένων
Βουλγάρων ἐπιστηµόνων καί ἀρχαιολόγων
πού ἐπεκτείνουν τή βουλγαρική ἱστορία καί
τόν πολιτισµό στά Βαλκάνια σέ περίοδο πρίν
τήν ἐγκατάσταση τῶν Βουλγάρων (6ος-7ος
αἰ. µ.Χ.) µέ οἰκειοποίηση τῶν Θρακῶν καί
τοῦ πολιτισµοῦ τους, θυµίζει τήν ἀντίστοιχη
θεωρία τῶν Σκοπιανῶν - ὅτι εἶναι ἀπευθείας
ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων - καί
τῶν Τούρκων - ὅτι οἱ Τρῶες καί οἱ Ἴωνες
ἦσαν πρόγονοί τους (βλ. Σπ. Βρυώνης «Ἡ
Κλειώ συναντᾶ τόν Γκρίζο Λῦκο», Ἰνστιτοῦτο
Βαλκανικῶν Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη 1991).
Αὐτή ἡ διαστροφή τῆς Ἱστορίας διδάσκεται στά
σχολικά βιβλία καί τῶν τριῶν χωρῶν, φαίνεται
πάντως ὅτι οἱ Βούλγαροι πρῶτοι ἐδίδαξαν. Ἡ
οἰκειοποίηση τῶν προγόνων ὑπό Βουλγάρων,
Σκοπιανῶν καί Τούρκων δέν εἶναι ἀθώα ἀλλά
ἐκ τοῦ πονηροῦ, διότι ἔτσι διεκδικοῦν ὡς δικά
τους ἐδάφη πού κατεῖχαν παλαιότερα οἱ
Ἕλληνες Θρᾶκες, οἱ Ἕλληνες Μακεδόνες καί
οἱ Ἕλληνες Τρῶες ἀντίστοιχα.
∆ιαµαρτυρόµενος γιά τήν αὐθαίρετη αὐτή
οἰκειοποίηση τοῦ πολιτισµοῦ καί τῆς ἱστορίας
τῶν ἀρχαίων Θρακῶν, ἀπηύθυνα στίς 15/6/05
ἐπιστολή - µέ e-mail καί ταχυδροµικῶς στό ΤΙΜΕ ἀλλά δέν γνωρίζω ἄν τελικῶς θά
δηµοσιευθεῖ...
Πασχάλης Χριστοδούλου,
∆ρ. Χηµικός Μηχανικός, Θεσσαλονίκη

Παιδεία: Σέ ἀναζήτηση
λογικῆς βάσεως
Πολλά γράφτηκαν γιά τήν ἀπόφαση τῆς
ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Μαριέττας Γιαννάκου
νά θέσει βαθµολογική βάση τό δέκα γιά τήν
εἰσαγωγή στήν Τριτοβάθµια Ἐκπαίδευση. Ὡς
ἐκπαιδευτικοί λοιπόν, ὀφείλουµε καί µεῖς νά
ποῦµε δυό λόγια σχετικά.
Μιλώντας ἐπί τῆς ἀρχῆς νοµίζουµε ὅτι ἡ
θέσπιση µιᾶς βάσης στό 10 ἀκούγεται λογική,
ἐφόσον βεβαίως τηρηθεῖ µία σταθερή, συνετή
γραµµή στόν τρόπο ἐπιλογῆς τῶν θεµάτων τῶν
Εἰσαγωγικῶν Ἐξετάσεων. Κι ἀκόµη ἐλπίζουµε
ὅτι σύντοµα θά λυθεῖ καί τό ὅποιο πρόβληµα
προκύψει στήν πρώτη ἐφαρµογή τοῦ µέτρου,

Ατενίζοντας πέρα
από τη διεθνή έκθεση
«λόγω µεν ∆ηµοκρατία, έργω δε υπό του
πρώτου τόπου αρχή» (παράφραση της γνωστής
Θουκιδίδειας ρήσης)
Του Χρήστου Κηπουρού
Το ζήτηµα δεν είναι το κράτος να κουβαλιέται στη
Βόρεια Ελλάδα πηγαίνοντας τριήµερες εκδροµές
στη Θεσσαλονίκη και τη διεθνή της έκθεση, µε
επικεφαλής τον εκάστοτε πρωθυπουργό που
συνοδεύουν κάθε κατηγορίας αξιωµατούχοι, εξ
Αθηνών. Μια επαναλαµβανόµενη φανφάρα που
ως προς την αποτελεσµατικότητά της ούτε καν
ως οδύνη όρους µπορεί να εκληφθεί -το οποίο ως
γνωστό όταν κοιλοπονέσει, τίκτει µυν- να γίνεται
το µείζον ζήτηµα επί εβδοµάδες και να έχουν
προηγηθεί απανωτές συζητήσεις µε τη συµµετοχή
των κυβερνώντων και βορειοελλαδιτών αλλά και
άλλων παραγόντων εκ των παραγωγικών τάξεων
της χώρας, όπου κάποιοι λένε τα δικά τους και
άλλοι δεν ξέρουν τι λένε ή τι ακριβώς θέλουν, αφού
δεν τα έχουν βαλµένα σε µια σειρά, καθιστάµενοι
γι αυτό εύκολοι αντίπαλοι στον χειρισµό.
(...) Αν αναµένεται κάτι ή πιο σωστά αν
υπάρχει κάποιο συµπέρασµα από όλα αυτά, έχει
να κάνει µε την εκ του µακρόθεν επιβεβαίωση
της από ετών ήδη διαπιστωµένης πτώχευσης, της
λεγόµενης τρίτης Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, αν όχι
και της ίδιας της ∆ηµοκρατίας της εκπροσώπησης,
και από την άλλη, µε τη µονοπώληση που ασκεί
για τον εαυτό του το κλαδικό ζήτηµα, διαµέσου
της πληθώρας των διαπιστευµένων φορέων, πολιτικών, συνδικαλιστικών, απαξάπαντων- σε
βάρος του περιφερειακού. ∆εν λέω, σαφώς και
υπάρχει κλαδικό ζήτηµα και µάλιστα οξύ, όπως
µέγιστο είναι το παραγωγικό πρόβληµα της
χώρας µε τα γνωστά επακόλουθα, από τα κάθε
µορφής ελλείµµατα στα ισοζύγια ως την ανεργία.
Όµως αυτά δεν είναι άλλο από συµπτώµατα
της νεοελληνικής αθηναϊκής αναπτυξιακής
και πολιτικής παθογένειας. Το ζητούµενο είναι
η αιτία η οποία τα προκαλεί. Η µήτρα που τα
γεννά και τα µεγαλώνει. Επί του προκειµένου,
η Ελληνική χωροταξία και το ανεπίλυτο αν όχι
ανίατο περιφερειακό. Αυτός ο γόρδιος έπρεπε να
κοπεί πρώτα. Οι πρώην είναι ασυγχώρητοι για
πολλά.
(...) Το πρόβληµα όµως είναι άλλο. Πως
η Μακεδονία, όπως όλες οι περιφέρειες, θα
σταµατήσουν να αναπαράγονται ως πραιτόρια.
Και πρώτα από όλα, τα διοικητήρια µε το έµψυχο
υλικό, τα κυβερνητικά µάτια, τους εκάστοτε
περιφερειάρχες. Και πως η αιρετή περιφέρεια δεν
θα µείνει στις δηµηγορίες ή/και στις προτάσεις των
φορέων της πολύµορφα ασθενούς αυτοδιοίκησης,
αλλά το πώς θα γίνει εργαλείο ∆ηµοκρατίας και
επόµενα ανάπτυξης και παλιγγενεσίας, µεταξύ
των άλλων, και για το κλαδικό.
Να σηµειωθεί µε την ευκαιρία, ότι οι παραµεθόριες
περιοχές δεν πρόκειται να αναπτυχθούν µε βάση
Γουατεµαλέζικα ή Μεξικάνικα µοντέλα γνωστών
οίκων πολιτικής και αναπτυξιακής µόδας Το λέω
αυτό γιατί οι ζώνες των ελεύθερων συναλλαγών
που ακούστηκαν αυτές τις ηµέρες, έχουν και
εδώ, ηµέρες και έργα. Είχαν υπάρξει και επί των

ἀναφορικά µέ τίς κενές θέσεις κάποιων σχολῶν,
κυρίως σέ ΤΕΙ χαµηλῆς ζήτησης. Τό ζήτηµα
κατ΄ ἐµᾶς δέν εἶναι (ὅπως κάποιοι λαοπατέρες
ἐθρήνησαν) ἄν κάποια παιδιά µείνουν ἔξω ἀπό
τό πανεπιστηµιακό ἄσυλο - ἀλλά εἶναι τό τί
ἀκριβῶς στοχεύουµε µέ τό µέτρο αὐτό.
Ἄν σκοπός µας εἶναι νά κατοχυρώσουµε ἕνα
µίνιµουµ ἐπίπεδο γνώσεων τῶν εἰσαγοµένων κάτι πού προφανῶς σήµερα λείπει ἀπελπιστικά
- αὐτό θά πρέπει νά γίνει ἤδη στή Μέση
Ἐκπαίδευση. ∆έν µπορεῖ νά ἀπαιτεῖς βάση γιά
τά ΑΕΙ τό 10 ὅταν ἐθίζεις τόν µαθητόκοσµο στήν
ἀνεµπόδιστη προαγωγή του στό Λύκειο ἀπό
τάξη σέ τάξη (κάπου στό 99%!) µέ τό σηµερινό
γελοῖο κριτήριο τοῦ µέσου ὅρου 9,5. Ὅταν
δηλαδή δέχεσαι ἀπόφοιτους Λυκείου πού ἔχουν
σέ ΟΛΑ τά βασικά τους µαθήµατα ὀκτάρια κι
ἑπτάρια! Ὅπως καί στό παρελθόν ξαναγράφαµε,
οἱ κυβερνήσεις τοῦ κεντροαριστεροῦ λαϊκισµοῦ
νοµοθέτησαν τό σχολεῖο - τσουλήθρα, ὅπου
χρειάζεται ἐργώδης προσπάθεια προκειµένου
νά ἀποτύχεις. Ἄν ὄντως τεθεῖ µία ἀξιοπρεπής
βάση γιά τή συνέχιση τῶν σπουδῶν, δέν πρέπει
νά γίνει κάτι καί στό Λύκειο; ∆ιαφορετικά
καί τό χάσµα µεταξύ τῶν δύο ἐκπαιδευτικῶν
βαθµίδων διευρύνεται καί ἡ πρωτοβουλία τοῦ
νοµοθέτη ἀποδεικνύεται ἀσυνεπής - γιά νά
µήν ποῦµε ὑστερόβουλη καί σκανδαλωδῶς
ἐνισχυτική τῶν ἰδιωτικῶν ἐκπαιδευτηρίων.
πρώην ως φαεινή ιδέα. Και όπως φαίνεται θα
επιστρέψουν. Έτσι µυρίζει. Μια τέτοια, µε την
επωνυµία ∆.Ε.Β.Ζ.Ο.Σ. -διασυνοριακή ελεύθερη
βιοµηχανική ζώνη οικονοµικών συναλλαγώνείχε εξαγγελθεί να γίνει στο Ορµένιο του Έβρου.
Απέναντι στο εκβιαστικό όσο θρασύ εκείνο
δίληµµα: «ερήµωση ή ζώνες», µε εργάτριες και
εργάτες από γειτονικές Βαλκανικές χώρες που
θα µπαίνουν στη χώρα το πρωί και θα βγαίνουν
βράδι, αυτό που αντιτάξαµε -πλην θρονιασµένωνήταν: «ούτε ερειπιώνας ούτε όµως και κάτεργα».
∆εν χάθηκε η ανάπτυξη. Ούτε είναι η πρώτη φορά
που θα τη γνωρίσει ο τόπος αφού ακόµη και επί
τουρκοκρατίας είχε αναπτυχθεί.
(...) Στο βιβλίο «4η ∆ηµοκρατία», πρότεινα το
∆ηµοψήφισµα για το περιφερειακό να προηγηθεί
της θεσµοθέτησης. Τόσο ως προς το αιρετό και
το συνολικό αριθµό των περιφερειών, όπου µια
σύνθεση ιστορίας και γεωγραφίας όσο και µέτρου,
καταλήγει στις 12, όσο ως προς την υπαγωγή των
εκπροσώπων του κράτους στις περιφέρειες, στην
αρµοδιότητα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
Αυτός να τους ορίζει. Όπως στο ίδιο πολιτειακό
αυτό θεσµό να υπαχθούν οι δυο προτεινόµενες
στην ίδια εργασία, ανεξάρτητες πνευµατικές
αρχές. Για την οικονοµία και τη ∆ηµοκρατία
αλλά και τα σοβαρά νοµοσχέδια. Οι γνωστές και
ως τράπεζες ιδεών. Με την άµεση ∆ηµοκρατική
διαδικασία του συγκεκριµένου ∆ηµοψηφίσµατος,
µπορούµε επίσης να κάνουµε και ένα µεγάλο νοερό
βήµα πολιτικής παλιννόστησης στην κλασσική
Αθήνα. Τόσο στα της εκκλησίας του ∆ήµου, όσο
στην προγενέστερη, την προδροµική περίοδο, τη
µεταρρύθµιση του Κλεισθένη. Παράλληλα να
γίνει το πρώτο βήµα εξευρωπαϊσµού της µόνης
χώρας, η οποία στο περιφερειακό, όπως και αλλού,
είναι µη Ευρωπαϊκή.
(...) Αν υπάρχει λύση, µόνο σε Ευρωπαϊκούς
θεσµούς µπορεί πλέον να αναζητηθεί. Λυπάµαι,
αλλά έτσι µόνο ίσως µπορέσει να γίνει κάτι. Η
ιστορία έδειξε ότι η όποια Βουλή των Ελλήνων
αδυνατεί. Από την άλλη, η περίπτωση του
συµπατριώτη µου Σπάρτακου που θα όρθωνε
ανάστηµα απέναντι στο πολιτικό τηλεοπτικό
σύστηµα που παράγει και αναπαράγει τους
ηµεδαπούς πραίτορες, µετά των οµωνύµων
υπάτων και ανθυπάτων -τουτέστιν το νεοελληνικό
αντιδηµοκρατικότατο αθηναϊσµό- δεν υπάρχει.
Αντίθετα, συµβαίνει κάτι το ανήκουστο µε τον
τελευταίο. Όσο παρακµάζει, άλλο τόσο γίνεται πιο
ισχυρός. Αήττητος. Τόσο εντός όσο κυρίως, εκτός
έδρας. Εννοείται εντός Ελλαδικής επικρατείας.
Γιατί εκτός υπακούει σε άλλους νόµους και
κανόνες. ∆εν χρειάζονται λοιπόν ψευδαισθήσεις
ούτε όµως επιφυλάξεις για την προτεινόµενη
συνέχεια. Οι θεσµοί της Ε.Ε. µπορούν, ως
οφείλουν άλλωστε, να ζητήσουν από τη χώρα
µας να εφαρµόσει κάτι, έστω και αν η ίδια δεν
το επιθυµεί. Το Ευρωπαϊκό περιφερειακό µοντέλο.
Αυτό πλέον να πάρει τη θέση της Ελλάδας των
κάθε τύπου και κατηγορίας πραιτόρων. Όχι µόνο
των διορισµένων περιφερειαρχών. Το ερώτηµα
είναι ποιος θα το θέσει. Πάντως οι εκ των εδώ
αντιπολιτευόµενων, δεν πρόκειται. Όπως οι
πρώην έτσι και οι νυν εξ αυτών, ενδιαφέρονται
για άλλα και άλλα. Μπορεί όµως να το επιτύχουν
κάποιοι φιλέλληνες. Ούτε η πρώτη φορά θα είναι
ούτε η τελευταία.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 14-9-2005

«ΟΤΙ ΑΠΑΝΤΑ ΣΥΝΑΦΗ
ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ»
Γιά τό ἐντυπωσιακό βιβλίο τοῦ Θανάση
Πολυζόπουλου καί τήν δωρεάν προσφορά
του ἀπό τόν συγγραφέα γράφαµε πρίν δύο
µῆνες (Ἡµερολόγιο τοῦ ἀµερικανοσιωνιστικοῦ
ἰµπέριουµ, γιά παραγγελίες µέ προαιρετική
ἐνίσχυση τῆς δραστήριας Ἑταιρείας Ἑλληνοσερβικῆς Φιλίας στό 210-6533423). Σήµερα
ἐπανερχόµαστε µέ ἀφορµή τό γράµµα πού µᾶς
ἔστειλε σχετικά µέ τό βιβλίο ὁ φίλος τοῦ «Α»,
Γιῶργος Καραµολέγκος ἀπό τή Γλυφάδα:
Σ τ ό
πρῶτο ξεφύλλισµα
τοῦ βιβλίου
ἐντυπωσιάστηκα ἀπό
τόν ὄγκο τῶν
πληροφοριῶν. Κατόπιν
τρόµαξα ἀπό
ὅσα διάβασα
στόν πρόλογο, παρότι εἶναι γεγονότα ἐν
πολλοῖς
γνωστά.
Ἄλλο ὅµως ἡ σταδιακή γνώση ἤ ὑποψία γνώσης
ἀπό ἐφηµερίδες, κλπ ΜΜΕ καί ἄλλο ὁ συνεχής
καί ἀνελέητος καταιγισµός πληροφοριῶν
συγκεντρωµένων καί τεκµηριωµένων.
Ὀργή µέ κατέλαβε καί µέ διακατεῖχε
κατά τήν ἀνάγνωση τοῦ κυρίως θέµατος
(ἀπαρίθµηση παρεµβάσεων σέ ἀνεξάρτητες
χῶρες). Γεγονότα πού µαθαίνεις σιγά - σιγά, στό
πέρασµα τῶν δεκαετιῶν, δέν φαίνονται τόσο
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τραγικά, ἤ τόσο πολύ τραγικά, ἀλλά ὅταν εἶναι
συγκεντρωµένα σέ λίγες σελίδες περιεκτικές
χωρίς περιττολογίες καί ἀπεραντολογίες,
χωρίς ἐπαναλήψεις πλήν τῶν ἀναγκαίων, τότε
πιστεύω πώς φυσική εἶναι ἡ ἔκρηξη τῆς ὀργῆς
πού σέ πνίγει ὅσο αἰσθάνεσαι ὅτι ζεῖς σέ ἕναν
ἀδύνατο καί προδοµένο κόσµο, ὅπου ὄχι µόνο
ἡ δικαιοσύνη εἶναι ἀπαγορευµένη ἀλλά καί
αὐτή ἀκόµα ἡ αὐτοδικία εἶναι πολλές φορές
κατευθυνόµενη καί ἐξυπηρετεῖ τά συµφέροντα
τῶν ἀδικούντων.
Ξεπερνώντας µέ κόπο αὐτά τά
συναισθήµατα µπόρεσα νά ἐπικεντρωθῶ
στό στύλ καί τό ὕφος τό συγγραφικό τό
ὁποῖο εἶναι στρωτό, χωρίς παλινωδίες καί
σκαµπανεβάσµατα. Μέ συνεχή καί ὁµαλή ροή
πληροφοριῶν χωρίς ἄσκοπες ἐπαναλήψεις.
∆ίχως ἴχνος κολακείας θά ἤθελα νά
µποροῦσαν ὅλοι - ὄχι µόνο οἱ συνέλληνες ἀλλά
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι - νά εἶχαν πρόσβαση στόν
γνωστικό - ἱστορικό πλοῦτο τοῦ ἔργου. Θεωρῶ
τυχερό τόν ἑαυτό µου πού κατέχω ἕνα ἀντίτυπο
καί θά τόν θεωροῦσα ἀκόµη τυχερότερο ἄν
εἶχα τήν εὐτυχία ἀπόκτησης καί τοῦ δεύτερου
τόµου.
Μέ µία καί µόνη παρατήρηση, πού
δέν ξέρω ἄν ἔχει προβλεφθεῖ γιά τό τέλος
τοῦ ἔργου. Καλό θά ἦταν τό βοήθηµα ἑνός
πίνακα περιεχοµένων (ἔστω καί συνοπτικοῦ
µέ τούς κύριους τίτλους µόνο), καθώς
ἐπίσης καί µία ἔστω καί δειγµατοληπτική,
βιβλιογραφία ἤ ἀναφορά βοηθηµάτων. Ἐκεῖνο
δέ πού πραγµατικά λείπει εἶναι ἕνα εὑρετήριο
ὀνοµάτων καί τόπων. Ἄν ἡ συγγραφή ἔγινε
στό Word ἤ σέ κάποιον ἄλλον ἐπεξεργαστή
κειµένου σέ PC, ὅπως ὑποθέτω, νοµίζω πώς
δέν θά εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολη ἡ δηµιουργία
του. Θά καταστήσει δέ τό ἔργο ἕνα ὄχι ἁπλῶς
ἀνάγνωσµα (ἐπιµένω τρόµου) ἀλλά βοήθηµα
σέ κάθε µελετητή τῆς σύγχρονης Ἱστορίας.

ΤΕΜΠΗ: Οἱ πραγµατικοὶ ἔνοχοι

Ὁλοκληρώθηκε καὶ ἡ δεύτερη πράξη
τῆς τραγωδίας τῶν Τεµπῶν µὲ τὴν ἔκδοση
τῆς πρωτόδικης ἀπόφασης τοῦ ∆ικαστηρίου,
ἡ ὁποία ἀπὸ µία εἰρωνεία τῆς τύχης ἔχει καὶ
ἕνα ἰδιαίτερο τοπικὸ ἐνδιαφέρον. Μὲ ὅση
νηφαλιότητα ἐπιτρέπει ἡ χρονικὴ ἀπόσταση
ἀπὸ τὰ γεγονότα ἀλλὰ καὶ τὸν σεβασµὸ
ποὺ ἁρµόζει στὴ µνήµη τῶν εἰκοσιενὸς
ἀδικοχαµένων παιδιῶν καὶ στὸν πόνο τῶν
δικῶν τους ἀνθρώπων, δὲν θὰ ἦταν ἄσκοπο
νὰ φωτιστεῖ λίγο περισσότερο µία ἄλλη ὄψη
τῆς ἀλήθειας ἀπὸ αὐτὲς ποὺ µέχρι σήµερα
µονότροπα ἀναδείχτηκαν. ∆ὲν ἦταν τόσο
ἡ ἔκπληξη γιὰ τὸ κυριολεκτικὰ ἀπίστευτο
ὕψος τῶν ποινῶν ποὺ ἐπιβλήθηκαν, ὅσο
κυρίως ἡ ἐντύπωση ὅτι γιὰ µία ἀκόµη φορά οἱ
πραγµατικοὶ ἔνοχοι παρέµειναν ἀτιµώρητοι.
Χωρὶς καµµία πρόθεση νὰ κρίνουµε
τὴ δικαστικὴ ἀπόφαση, µείναµε πάλι µὲ τὴν
αἴσθηση ὅτι τὰ βοθροκάναλα ἐπέβαλαν
τόσο τὸ κατηγορητήριο ὅσο καὶ τὶς ποινές.
Παρέδωσαν βάναυσα στὴ βορὰ τῆς ἀδηφάγου
θεαµατικότητας τοὺς καταδικασθέντες µὲ
συνέπεια τώρα νὰ ἀντιµετωπίζουν ὁρατὸ
τὸ ἐνδεχόµενο νὰ βρεθοῦν στὴ φυλακὴ
µὲ πολυετεῖς καθείρξεις ἂν τὸ Ἐφετεῖο δὲν
ἀλλάξει τὴν κατηγορία. Στὴν πραγµατικότητα
– ἂς εἴµαστε εἰλικρινεῖς - ἐξ αἰτίας µίας
τροχαίας παράβασης ἀπὸ τὶς χιλιάδες ποὺ ὅλοι
µας κάνουµε καθηµερινὰ στοὺς ἑλληνικοὺς
δρόµους. Κι ἐνῶ σὲ ἄλλες πολὺ χειρότερες ποὺ
ἔχουµε ὑπόψιν µας (λ.χ. τύφλα µεθυσµένος

µέρα µεσηµέρι τρακάρει καὶ σκοτώνει
τρεῖς ἐπώνυµους µάλιστα συµπολῖτες
µας καὶ κυκλοφορεῖ ἐλεύθερος ἀλλὰ καὶ
ξαναοδηγεῖ κανονικότατα) δὲν ἐτέθη
ποτὲ θέµα ἐγκλεισµοῦ κανενὸς στὴ
φυλακὴ ἂν καὶ προφανῶς θὰ ἔπρεπε.
Ἐξ ἄλλου δὲν ἄργησε πολὺ νὰ φανεῖ
ὅτι δὲν ἦταν ἡ συγκεκριµένη παράβαση
ποὺ προκάλεσε τὶς συνέπειες τοῦ
δυστυχήµατος. Λίγο καιρὸ µετὰ κάποιες
ἄλλες παραβάσεις ἔγιναν αἰτία γιὰ τὰ
πολύνεκρα δυστυχήµατα τοῦ Μαλιακοῦ.
Κοινό τους σηµεῖο ὅτι ἔλαβαν χώρα
στὸν δρόµο ποὺ συνδέει τὰ δυὸ µεγάλα
ἀστικὰ κέντρα µίας χώρας «τοῦ σκληροῦ
πυρήνα, τῆς πρώτης ταχύτητας τῆς ΕΕ».
Οἱ δρόµοι αὐτοὶ ὡς γνωστόν, ἀκόµη
καὶ σὲ πολλὰ τριτοκοσµικὰ κράτη εἶναι ἐδῶ
καὶ τρεῖς τουλάχιστον δεκαετίες κλειστοὶ
αὐτοκινητόδροµοι. Μπορεῖ ὁποιοσδήποτε
νὰ ἀναλογιστεῖ πόσες ἑκατοντάδες ἂν ὄχι
χιλιάδες συµπατριῶτες µας θὰ συνέχιζαν µὲ
τοὺς οἰκείους τους νὰ ἀπολαµβάνουν τὸ ἀγαθὸ
τῆς ζωῆς, ἂν καὶ στὸ ἐνταῦθα προτεκτορᾶτο
νοιαζόταν κανεὶς ἀντὶ γιὰ βίλες, γάµους στὰ
Παρίσια καὶ ὀλυµπιακὲς παράτες νὰ τελειώσει
καὶ κανέναν δρόµο ἐγκαίρως.
Φταίει καὶ ὁ ὁδηγός, φταῖνε καὶ οἱ
ἰδιοκτῆτες τῆς νταλίκας, φταῖνε σὲ κάποιον
βαθµὸ καὶ κάποια στελέχη τῆς βιοµηχανίας
«ΑΚΡΙΤΑΣ». Ἡ ἀπόσταση ὅµως ἀπὸ αὐτὸ
µέχρι τὴν ἐπιβολὴ ποινῶν 19, 18 καὶ 13 ἐτῶν
κάθειρξης ἀλλὰ καὶ τὸ ὁρατὸ ἐνδεχόµενο
νὰ κλείσει µία ὑγιὴς ἀκριτικὴ βιοµηχανία
εἶναι ἐµφανῶς χαώδης. Οἱ ὑπεύθυνοί της
ἐγκληµατικῆς ὑπανάπτυξης τῆς περιφέρειας
τῆς χώρας πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν ἀλλοῦ.
Σηµιτογιωργάκηδες καὶ Βασωλαλιώτηδες
δὲν φέρουν µόνο πολιτικὲς εὐθῦνες συνεπείᾳ
τῶν ὁποίων καὶ καταψηφίστηκαν, ἀλλὰ καὶ
σοβαρότατες εὐθύνες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ
δικαίου. Μαζὶ µὲ τοὺς ἀνεπαρκέστατους
µηχανισµοὺς ἑνὸς κράτους - παρωδίας
µὲ κύρια εἰσπρακτικὸ ἀντὶ γιὰ ἐλεγκτικό/
προληπτικὸ ρόλο (Τροχαία) δὲν ἀφήνουν
καὶ πολλὰ περιθώρια γιὰ ἀµφισβητήσεις
γιὰ τὸ ποιοὶ εἶναι οἱ πραγµατικοὶ ἔνοχοί της
τραγωδίας.
∆.Ν.

Την ψήφο µας στην Καϊλή

Κι ας τον λέει τον Άη Στράτη... Άη -Στρατή!

Ο
Απόστολος
Κακλαµάνης,
µιλώντας στη συνεδρίαση του Συντονιστικού
του ΠΑΣΟΚ, παρουσία του κ. Παπανδρέου,
συνέστησε στο κόµµα του προσοχή στην
επιλογή υποψηφίων δηµάρχων και νοµαρχών
(και γιατί όχι και δηµοτικών συµβούλων, θα
προσθέταµε εµείς) ειδικά διότι ανάµεσά τους
θα υπάρχουν και... λωποδύτες. Επί λέξη:
«Να είµαστε προσεκτικοί, να µην επιλέξουµε
υποψήφιους επικίνδυνους και µε µειωµένη ηθική
υπόσταση, γιατί στο παρελθόν είχαµε επιλέξει
και λωποδύτες». Το σπορ της αυτογνωσίας
φαίνεται λοιπόν να αποκτά πολλούς οπαδούς
στην αξιωµατική αντιπολίτευση. Αλλά γιατί
µόνο προσοχή στους λωποδύτες; Γιατί όχι
ιδιαίτερη προσοχή και:
· στα τέκνα λωποδυτών (π.χ. αποτυχηµένων
επιδοτούµενων «επενδυτών»)
· στους ανίκανους τενεκέδες, παιδιά της
συγκυρίας και της κοινωνικής αφασίας
· στους ανεπάγγελτους «επαγγελµατίες
πολιτικούς»
· στους «επώνυµους» φελλούς κάθε τοπικής
κοινωνίας
· στα ... παχύδερµα (µεταφορικά πάντα)
· στα τσιράκια – τοπάρχες / οµαδάρχες των
στελεχών της κεντρικής εξουσίας
· στους τυχοδιώκτες που παριστάνουν τους
«νέους» και «άφθαρτους»
· και τέλος, ειδικά για τη Θράκη, στους
προξενόδουλους.

Ἀλληλογραφοῦμε
Ἀπό τόν κ. Κ. Γονέο, γεωφυσικό, λάβαµε
ἐπιστολή ἀναφερόµενη στό δυστύχηµα τοῦ
Σινούκ. Ἐµεῖς σηµειώνουµε τίς καταγγελίες
τῶν συγγενῶν τοῦ Πατριάρχη Πέτρου γιά τήν
συγκάλυψη τῶν εὐθυνῶν καί τήν διάλυση τῆς
ἐπιτροπῆς διερεύνησης τοῦ δυστυχήµατος.
«...Ἀναφέροµαι στήν πτώση τοῦ ἑλικοπτέρου
πού ἔστειλε στόν ὑγρό τάφο τόν Πατριάρχη
Ἀλεξανδρείας κ.κ. Πέτρο καί τήν σεβαστή του
συνοδεία - προσέξτε ἰδιαιτέρως ἕνα γεγονός
σηµαδιακό: ἡ πλειονότης αὐτῆς τῆς δύσµοιρης
συνοδείας ἀποτελεῖτο ἀπό ἱερωµένους κυπριακῆς
καταγωγῆς, ὅπως καί ὁ σεπτός Πατριάρχης. Ἡ
ὅλη ἱστορία ξεκίνησε στήν Πάχη ὅπου εὑρίσκετο
προσγειωµένο τό µοιραῖο ἑλικόπτερο, κατά
πληροφορίες µας, ὄχι φυλαγµένο σέ ὑπόστεγο
ἀλλά στό ξέφωτο!
(...) Τό ἑλικόπτερο ξεκίνησε τό πρωί ἀπό
τήν Πάχη, ἔκανε ἕναν σταθµό στόν Καρέα
ὅπου ἐπεβίβασε καί τήν ὑπόλοιπη ἀποστολή
µέ προορισµό τή Μονή Βατοπεδίου. Ὅταν τό
ἑλικόπτερο ἔκανε τήν εἴσοδό του στό Βόρειο
Αἰγαῖο ἔπρεπε οἱ ὀθόνες τῶν ραντάρ τῆς
Ἀεροπορίας στόν Χορτιάτη νά δείχνουν τό στῖγµα
του. Τί συνέβη καί «τυφλώθηκαν» τά ραντάρ;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή, φταίει ἡ ΤΗΠ, δηλαδή
Τεχνική Ἠλεκτρονικοῦ Πολέµου. Κατά τή γνώµη
µου ὑπῆρχε κοντά πλοῖο καµουφλαρισµένο σέ
θαλαµηγό, ἐµπορικό ἤ µεγάλο ψαράδικο, πού
διέθετε τέτοια µηχανήµατα ὑψηλῆς τεχνολογίας
πού τύφλωσαν τά ραντάρ.
Τό ἑλικόπτερο κοντά στή Σιθωνία κατ΄
ἀνάγκη ἄρχισε νά παίρνει ὕψος διότι ἔπρεπε
νά περάσει τόν Ἄθωνα καί νά προσγειωθεῖ
στή Μονή Βατοπεδίου πού βρίσκεται στήν
πίσω πλευρά τοῦ βουνοῦ. Κατά τήν ἄνοδο
τοῦ Σινούκ ἡ µούρη τοῦ ἑλικοπτέρου στόχευε
πλέον τόν οὐρανό κι αὐτήν τήν στιγµή περίµενε
ὁ δολοφονικός ἐγκέφαλος καί πυροδότησε
ἐξ ἀποστάσεως τήν νάρκη ἤ βοµβίδα µέ
καπνογόνο ἀέριο. Σηµείωση: Ὅλοι οἱ νεκροί
ἦταν µαυρισµένοι, ὄχι µόνο τά ροῦχα µά καί
οἱ ἐπιδερµίδες τους, ὅπως δέ διαπίστωσε ὁ
ἰατρός πού τούς ἐξέτασε ΟΛΟΙ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ
ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΟΠΕΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΕΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ. Μερικοί ἀπό τούς
ἀτυχεῖς ἐπιβάτες προσπάθησαν ν’ ἀποβάλουν
τά ροῦχα τους. Τό τελευταῖο ἀποδεικνύει ὅτι
πιθανόν νά χρησιµοποίησαν ἀέρια σάν τό
Σαρίν, διότι οἱ δολοφόνοι ἤθελαν τά θύµατά
τους ὁπωσδήποτε νεκρούς, νά µήν ὑπάρχουν
µάρτυρες καί τεκµήρια τοῦ ἐγκλήµατός
τους. Γι’ αὐτό ἐπαναλαµβάνω ἡ πυροδότηση

Τι είναι άραγε όλοι αυτοί σε σχέση µε τους
λωποδύτες, λιγότερο επικίνδυνοι ή πιο
σπάνιοι;
Και δυο πραγµατάκια ακόµα: όπως δείχνει
και η εµπειρία µας από τις τοπικές κοινωνίες,
οι κακές επιλογές του παρελθόντος για
το κόµµα σας δεν αφορούσαν µόνο τα
κεντρικά πρόσωπα, πολλοί ας πούµε δεν
έγιναν δήµαρχοι αλλά... αρκέστηκαν σε
άλλα πόστα, π.χ. πρόεδροι δηµοτικών
συµβουλίων, δηµοτικῶν οργανισµών, κτλ κι
έτσι έγιναν «επώνυµοι» και «αναγνωρίσιµοι»
ώστε µελλοντικά να κάτσουν κι αυτοί στον
σβέρκο µας, ευκαιρίας δοθείσης. Και µην
χρησιµοποιείτε τόσο περιοριστικά τη λέξη
«λωποδύτης» που σηµαίνει άµεσα µόνο αυτόν
που «βάζει χέρι στο ταµείο», υπάρχουν κι
άλλα «λαµόγια» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
που π.χ. ξεκοκκαλίζουν νοµιµοφανώς
«προγράµµατα»,
εκµεταλλεύονται
αδιαφανώς προµήθειες, διορίζουν παράνοµα,
πλαστογραφούν έγγραφα, «διευκολύνουν»
εργολάβους και µαστρωπούς (αν δεν είναι
οι ίδιοι) κλπ. Όλος ο κόσµος τα ξέρει, απλά
(για ειδικούς κοινωνικούς λόγους) δεν
αντιδρά. Οπότε αν τους αποκλείσετε όλους
αυτούς από υποψήφιους, πιθανότατα δεν θα
συµπληρώνετε καν ψηφοδέλτια!
Με δεδοµένη λοιπόν την παραπάνω
κατάσταση στα εκλογικά πράγµατα, εµείς
χίλιες φορές προτιµούµε την Καϊλή, που
µπορεί να µπερδεύεται ακόµα στο Μέγκα και
να λέει τον Άη-Στράτη... Άη-Στρατή (!!!) αλλά
τουλάχιστον δεν σε κοροϊδεύει, δεν ψεύδεται:
Είναι αυτή που είναι κι αν γουστάρεις (που
γουστάρεις!) ψηφίζεις...

Α.Χ.

ἔγινε κατά τήν ἄνοδο τοῦ ἑλικοπτέρου, γιά νά
πέσει στή θάλασσα καί ὄχι στήν ξηρά, ὅπου
θά ἀποκαλύπτονταν τά πάντα. Αὐτή ὅλη ἡ
δολοφονική ἐπιχείρηση ἦταν ἡ ἐκδίκηση τῆς
συµµορίας Μπλαίρ, Μπούς, Σαρόν ἐναντίον
τῆς κυπριακῆς Ἐκκλησίας, γιατί ὑπῆρξε ἡ
µπροστάρισσα στόν ἀγώνα τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ
γιά τό ΟΧΙ του στό ὕπουλο σχέδιο Αὐνάν (...)
Σηµείωση: Τό µεγάλο κόλπο τῆς δολοφονικῆς
αὐτῆς ἐπιχειρήσεως, καί ὅπου κατά τή γνώµη
µου ὀφείλεται ἡ ἐπιτυχία της, ἦταν τό ἑξῆς
γεγονός: Κατά τήν 11η π.µ. ἔλαβε ἡ βάση
«ραδιοτηλεφωνικό µήνυµα» τοῦ ἀδικοχαµένου
κυβερνήτη τοῦ Σινούκ, ἀντ/ρχου Παπαχρήστου,
ὅτι τό ἐλικόπτερο προσγειώθηκε στόν προορισµό
του (Μονή Βατοπεδίου). Ὅπως γνωρίζουν οἱ
πάντες, στόν αἰώνα τῆς ἠλεκτρονικῆς πού
ζοῦµε τό µοντάζ µιᾶς φωνῆς ἀπό προηγούµενες
ἐγγραφές εἶναι ἕνα παιχνιδάκι. Μέ τό τρύκ
αὐτό οἱ δολοφόνοι κέρδισαν 3,5 ὁλόκληρες
ὧρες ἐφησυχασµοῦ (ὑπευθύνων καί µή). Ὅπως
καταλαβαίνει ὁ καθένας ἦταν ἀδύνατον µετά
ἀπό ἕνα τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα νά
βρεθοῦν ἐπιζῶντες καί ἴχνη τοῦ ἐγκλήµατος,
τά ξέπλυνε ὅλα ἡ θάλασσα. Ἡ γνώµη µου
εἶναι ὅτι τήν ὑπόθεση αὐτή τήν ἔθαψαν τά
ντόπια τσιράκια τῶν διεθνῶν δολοφόνων.
Συνεχίζεται τό ὅλο θέµα µέ τόν πόλεµο ἐναντίον
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ δόξα της ὅµως, πρέπει νά
γνωρίζουν οἱ πάντες, εἶναι οἱ Μάρτυρες καί οἱ
Ὁµολογητές της...

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

(Ο λόγος στον τελειόφοιτο κασίδη Μαθητή:)
Θεούλη µου,
κάνε, Σε παρακαλώ,
να τσακώνονται συχνά ηρωικά
το αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας
µε το ετεροκέφαλο του Πατριαρχείου
για την κεφαλή
(έχουν παράδοση οι ιεράρχες µας στους
απαγχονισµούς)
ώστε να διαρκεί ο εγ-κε-φαλ(λ)ικός καβγάς
µπας και κρατάει πάνω του τα φώτα του
Υπουργείου
και µπορέσει η Παιδεία απρόσκοπτη από
σκωπτικούς νεωτερισµούς
να σηκώσει κεφάλι.
Αµήν.
Γιάννης Στρούµπας
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Θά λάβουν γνώση πρῶτα οἱ φύλακες
Ἐξετάσθηκαν τὴν προηγούµενη ἑβδοµάδα
σὲ εἰδικὴ σύσκεψη στὴν πρωθυπουργία
οἱ αἰτήσεις τοπικῶν ραδιοφώνων καὶ
τηλεοπτικῶν καναλιῶν γιὰ ἐκποµπὲς στὰ
κουρδικά. Στὴν σύσκεψη ἀποφασίστηκε
πὼς ἡ ΜΙΤ πρέπει νὰ κάνει µία ἔρευνα γιὰ
τοὺς 8 σταθµοὺς ποὺ ἔκαναν αἴτηση καὶ
νὰ τὴν ὑποβάλει στὴν πρωθυπουργία. Ἡ
πρωθυπουργία στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἔρευνας
θὰ προτείνει στὸ ραδιοτηλεοπτικὸ συµβούλιο
ποιὰ ΜΜΕ εἶναι κατάλληλα.
(29-8, ἐφ. Νέτγκαζετε)
Ἐκφασισµένα ἐγκεφαλοκύτταρα!
Προσφάτως χωρισµένος ὁ 30χρονος I.D.
ἀνέβηκε σὲ στύλο στὴν πλατεία Τακσὶµ καὶ
ἀπειλοῦσε νὰ αὐτοκτονήσει. Ἡ ἀστυνοµία καὶ
ἡ πυροσβεστικὴ µετὰ ἀπὸ προσπάθειες µίας
ὥρας τὸν ἔπεισαν νὰ κατέβει. Μόλις ὅµως
κατέβηκε, ὁµάδα 100 ἀτόµων πού πρὶν ἀπὸ
λίγο τοῦ φώναζαν ¨πέσε, πέσε¨, προσπάθησαν
νὰ τὸν λυντσάρουν, φωνάζοντάς του «Ἡ
ἀστυνοµία δὲν ἔχει ἄλλη δουλειὰ;» Ὁ I.D.
σώθηκε ἀπὸ τοὺς ἀστυνοµικοὺς καὶ µεταφέρθηκε στὰ κεντρικὰ γιὰ νὰ δώσει κατάθεση.
(29-8, ἐφ. Νέτγκαζετε)
Αἷµα καί βία καθηµερινά
Ἀκόµη ἕνα ἐπεισόδιο ἦρθε νὰ προστεθεῖ στὰ
περιστατικὰ λυντσαρίσµατος καὶ βίας τῶν
τελευταίων ἡµερῶν. Κοπέλλα στὴν περιοχὴ
Καγιάς παραπονέθηκε στὴν οἰκογένειά
της πὼς τὴν εἶχε παρενοχλήσει σεξουαλικὰ
κάποιος. Μέλη τῆς οἰκογένειας ὁπλισµένοι µὲ
ξύλα καὶ µαχαίρια ξεχύθηκαν στοὺς δρόµους
µαζὶ µὲ τὴν κοπέλλα γιὰ νὰ τὸν βροῦνε. Ἡ
κοπέλλα τοὺς ἔδειξε τὸν 34χρονο καὶ πατέρα
3 παιδιῶν Σὶκ Μπασκαγιᾶ τὴν ὥρα ποὺ αὐτὸς
ἔπαιζε ἕνα παιχνίδι σὲ ἕνα καφενεῖο. Ἡ ὁµάδα
15-20 ἀτόµων τὸν πῆρε ἔξω καὶ ἄρχισε νὰ τὸν
χτυπάει µὲ πέτρες, ξύλα καὶ τὸν µαχαίρωσαν
πολλὲς φορές. Πέθανε τὴν ὥρα ποὺ τὸν
µετέφεραν στὸ νοσοκοµεῖο. Μάρτυρες εἶπαν
πὼς ἡ κοπέλλα εἶναι ἀνισσόροπη καὶ πὼς καὶ
ἄλλη µία φορά εἶχε συκοφαντήσει κάποιον τὴν
ὥρα ποὺ ἐκεῖνος βρισκόταν ἀλλοῦ.
(31-8, ἐφ. Χουριέτ)
Τουρκοκουρδικός πόλεµος
Συνεχίζονται τὰ ἐπεισόδια ἀνάµεσα σὲ
διαδηλωτὲς ποὺ κατευθύνονταν στὴν
πόλη Γκέµλικ γιὰ νὰ κάνουν διαδήλωση
ὑποστήριξης στὸν Ἀµπντουλὰχ Ὀτσαλάν.
Μετὰ τὴν ἐπέµβαση τῆς ἀστυνοµίας ποὺ
ἀνέκοψε τὴν πορεία πρὸς τὸ Γκέµλικ,
ἔγιναν ἐπιθέσεις µὲ βόµβες µολότωφ στὸ
ἀστυνοµικὸ Τµῆµα τῆς περιοχῆς Μπέιογλου
καὶ σὲ ὑποκατάστηµα τραπέζης. Προξένησαν
µεγάλες ζηµιὲς στὰ δυὸ κτίρια. Ἡ ἀστυνοµία
χρησιµοποίησε δακρυγόνα καὶ σπρέι
πιπεριοῦ γιὰ νὰ διαλύσει τοὺς διαδηλωτές.
Πολλοὶ διαδηλωτὲς συνελήφθησαν καὶ
τραυµατίσθηκαν. Στὴν περιοχὴ Γκιόζτεπε
ὁµάδα 50 ἀτόµων ἐπιτέθηκε µὲ πέτρες
σὲ ἀστυνοµικοὺς οἱ ὁποῖοι χρειάστηκε
νὰ πυροβολήσουν στὸν ἀέρα γιὰ νὰ τοὺς
ἐµποδίσουν. Στὴν περιοχὴ Μπαγτζιλὰρ
προσπάθησε νὰ διαδηλώσει στὴν λεωφόρο
Ὀσµάν Γκαζί. Ὅταν οἱ ἀστυνοµικοὶ
χρησιµοποίησαν σπρέι πιπεριοῦ ἐκεῖνοι
ἀνταπέδωσαν µὲ µολότωφ. Ἐπίσης σὲ
περιστατικὰ ποὺ ἔγιναν στὴν περιοχὴ
Μπεηκὸζ 60 ἄτοµα συνελήφθησαν.
(4-9, ἐφ. Χουριέτ)
Ἀθῶοι ὅλοι, κράτος καί παρακράτος!
Ὁ πρόεδρος τῶν Turk Ocaklarι (ἐθνικιστές)
καὶ πρόεδρος τοῦ Ἐµπορικοῦ Ἐπιµελητηρίου
Νουρὶ Γκουργκοὺρ δηλώνει πὼς τὰ γεγονότα
τοῦ 1955 «δὲν πρέπει νὰ φορτώνονται στοὺς
ἐθνικιστὲς ἢ τοὺς κοµµουνιστές». Προσθέτει :
Ἐπίσης δὲν πρέπει νὰ χρεώνονται στὸ κράτος.
Ὑπῆρξαν ἐντελῶς τυχαῖα γεγονότα. Μπορεῖ
νὰ ἄρχισαν σὰν κοινωνικὴ στήριξη στὸ
θέµα τῆς Κύπρου ἀλλὰ ἀργότερα ξέφυγαν
ἀπὸ τὸν ἔλεγχο. Ἡ κοινωνία ἦταν ἕτοιµη νὰ
ἀντιδράσει εἴτε γιὰ τὸ θέµα τῆς Κύπρου εἴτε
γιὰ τὶς καταπιέσεις σὲ βάρος τῶν Τούρκων τῆς
∆.Θράκης. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἤµουν µαθητὴς
λυκείου. ∆ὲν ὑπῆρξε καµµιὰ συµβολὴ τῶν
ἐθνικιστικῶν ὀργανώσεων στὰ γεγονότα.
( 6-9, ἐφ. Ζαµάν)
M.K.
kyneg@otenet.gr
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Ἀντιφωνήµατα
Βρήκατε πουθενά κάποιαν ἀναδροµή
στό τί ὑποτίθεται πώς ἔγινε στίς 11-9-01;
Φυσικά ὄχι. Ἀπαγορεύονται οἱ ἀπορίες,
σύντοµα καί διά νόµου (βλ. Ὁλοκαύτωµα)

Ξεχνώντας γιά λίγο τίς βλέψεις καί τίς
ὑστεροβουλίες ὅλων, ἀπολαµβάνουµε
τήν ἐπίσκεψη Πούτιν στό Ἁγιονόρος, στό
κοινό ἔδαφος τῆς βυζαντινῆς µας αἴγλης

Πέντε ἀκόµη νεκρούς Παλαιστίνιους
στήν Τουλκαρέµ ἀνακοίνωσε ὁ ἔνδοξος
ἰσραηλινός Στρατός (οἱ 3 ἀνήλικοι). Ναί,
ἦταν ὅλοι ἄοπλοι, καί λοιπόν;

Καλά νά δεῖ Μολυβιάτη, Βαλυνάκη καί
Παπανδρέου ὁ ἀµερικάνος ὑφυπουργός.
Τή... Ντόρα ὅµως; Νά συζήτησαν γιά τό
πρόγραµµα «Ἀθλητισµός καί 3η ἡλικία»;

Στήν δέ Κατεχόµενη Ἀνατ. Ἱερουσαλήµ
οἱ µπουλντόζες ξεκίνησαν τό Τεῖχος τοῦ
σιωνιστικοῦ Ἀπαρτχάιντ ἀπ’ τή συνοικία
Ἀλ Μπαρίντ, γράφοντας στίς ἑρπύστριές
τους κάθε Δίκαιο καί Κοινή Γνώµη

Διαµαρτύρονται οἱ πασόκοι στό θρυλικό
Γιωργάκι πού πῆγε ταξίδι στίς ΗΠΑ ἀντί
νά ἀπαντήσει στόν Καραµανλῆ τῆς ΔΕΘ

Γιά νά µαθαίνετε: Ποιοί εἶναι ἐναντίον
τοῦ πολέµου τῶν ΗΠΑνθρώπων στό
Ἰράκ; Μόνον οἱ... ναζῆδες, σύµφωνα µέ
τό FrontPage τοῦ κυρίου Δαβίδ Χόροβιτς!
Ἡ «Διεθνής Διαφάνεια» (3/2005) γιά τό
πλιάτσικο τοῦ Τσέινι Χάν: «Ἐνδέχεται
ν’ ἀποδειχθεῖ τό µεγαλύτερο σκάνδαλο
διαφθορᾶς στήν Ἱστορία»!
Προσοχή στήν ὑπόθεση κατασκοπείας
πού ἀποκάλυψε τό FBI µέ τήν AIPAC:
Ἀφοῦ φτάσαν µέχρι τόν Ρόζεν, σηµαίνει
ὅτι κάποιοι στίς ΗΠΑ ἀµύνονται κατά τοῦ
σιωνιστικοῦ σχεδίου ἐπίθεσης στό Ἰράν
Κατέρρευσε ἐν µέσῳ σκανδάλων ἡ...
«πορτοκαλιά» κυβέρνηση τῆς Τιµοσένκο
στήν Οὐκρανία! Καλά, πότε πρόκαναν οἱ
ντεµέκ «ἐπαναστάτες» νά διαφθαροῦν;!
Νέο τούρκικο περιοδικό ὀνόµατι Κάιντε
νιώθει... τιµή πού συνδέεται µέ τήν ὁµόηχη ὀργάνωση. Ἤ ὁ φανατισµός κάποιων
ξέφυγε ἤ οἱ ὑπηρεσίες κάνουν ὑπερωρίες

ΤΑ Τ Ο Ξ Ι Κ Α
Ἐγὼ σήµερα, ἀγαπητοὶ µοὐ φίλοι, εἶχα σκοπὸ
ἀρχικὰ νὰ σᾶς πῶ µόνο τὸν πόνο µου, ξαφνικὰ
ὅµως µέ βρῆκε ἕνας πειρασµὸς στὸν ὁποῖο δὲν
µπόρεσα νὰ ἀντισταθῶ. Γι’ αὐτὸ καὶ θὰ ξεκινήσω
µέ νέο ἀφιέρωµα σ’ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαπηµένα
µου πουλέν, τὸν µεγάλο τηλεοπτικὸ auteur τῆς
ἀγάπης, ποὺ ὅπως αἴφνης πληροφορήθηκα
ἐπανακάµπτει ὁσονούπω στὶς µικρὲς µας ὀθόνες
µέ τὴν προσφιλή του θεµατολογία (ἔ, αὐτὴν ξέρει,
αὐτὴν ἐµπιστεύεται), δηλαδὴ τὸν ἀπαγορευµένο
ἔρωτα - καὶ µάλιστα αὐτὴ τὴ φορὰ ἑνὸς µαθητῆ
καὶ µιᾶς καθηγήτριας!
Ἔχω τὴν ἐντύπωση ὡστόσο ὅτι ὅσο πάει καὶ
τὴ χάνει τὴν ἔµπνευσή του τὸ παλικάρι. Σιγὰ πιὰ
δηλαδὴ τὴν πρωτοτυπία! Ἁπλὴ καθηγήτρια µέ
ἁπλὸ µαθητή, µωρέ; Οὔτε κὰν δηλαδὴ Λυκειάρχης
µέ Πρόεδρο ∆εκαπενταµελοῦς; Ἢ Προϊσταµένη
τῆς ∆ευτεροβάθµιας µέ ὑστερήσαντα σὲ 7
µαθήµατα, ποὺ ὅµως ἀποφοίτησε µέ βαθµὸ 9,5
(καὶ πέρασε µετὰ στὸ ∆ηµοκρίτειο µέ ὑποτροφία);
Ἔ, βάλτου λίγο χρῶµα, ρὲ Μανοῦσο, µή µᾶς
ξενερώνεις! Ἐγὼ δηλαδὴ θὰ στὰ λέω;
Νὰ τὸ ξέρεις πάντως ὅτι εἶναι δύσκολη περίοδος
αὐτὴ γιὰ σένα καὶ σοκαριστικὰ θέµατα εἶναι
ἀπίθανο νὰ βρεῖς! Τώρα γιὰ τὴν Ἐκπαίδευση τί νὰ
πεῖς, ἐκεῖ ἡ µόνη πραγµατικὰ ἀπαγορευµένη σχέση
εἶναι τοῦ µαθητῆ µέ τή… µόρφωση (αὐτὸ ὅµως
∆ΕΝ γυρίζεται σὲ ἁπλὸ σήριαλ - ἐσὺ 20 ἐπεισόδια
θὲς νὰ κάνεις, ὄχι τή… «Λάµψη»)! Ὄχι, ὄχι, οὔτε
Ὑπουργὸς Παιδείας µέ Πρόεδρο τῆς ΟΛΜΕ (σιγὰ
πιὰ τὸν ἀπαγορευµένο ἔρωτα - αὐτὴ εἶναι γνωστὴ
λάγνα σχέση, ὑπαρκτὴ ἀπὸ 30ετίας)! Ἕνα εἰδύλλιο
Προέδρου τῆς Α∆Ε∆Υ µέ ἡγετικὸ στέλεχος
τοῦ ΠΑΜΕ µοιάζει καλύτερη ἰδέα, ἀλλὰ ἐκεῖ
πάλι θὰ µᾶς πάρει ὁ ὕπνος ἀπ’ τὸ πρῶτο ἀκόµη
ἐπεισόδιο. Ὡς ὡραία ἰδέα θὰ φάνταζε ἴσως καὶ
ἕνα θυελλῶδες αἴσθηµα Σηµίτη-Γιωργάκη, ἡ κακὴ
σχέση τῶν ὁποίων ἐπιβεβαιώθηκε γιὰ µία ἀκόµη
φορά µετὰ τὴν ἄρνηση τοῦ πρώτου νὰ πάει στὰ
γενέθλια τοῦ ΠΑΣΟΚ, µέ τὸ τροµερὸ ἐπιχείρηµα
ὅτι «εἶχε ἀνειληµµένες ὑποχρεώσεις στὸ σπίτι του
(!!!) στὸ Κορακοχώρι Ἠλείας (sic)» (Ἔ, καί ξέρετε
τώρα βέβαια ἐσεῖς πόσες ὑποχρεώσεις µπορεῖ
νὰ ἔχει ἕνας πολιτικὸς στὸ σπίτι του, ἔτσι; Νὰ
σιδερώσει σώβρακα, νὰ πλύνει τὴ βεράντα ποὺ
τὴν ἔχεσε ὁ σκύλος, ν’ ἁπλώσει τραχανά, ν’ ἀνοίξει
φύλλο γιὰ πίτα, κλπ.)! Κι ἐκεῖ ὅµως θὰ πάθαινες
ἄλλο κάζο, γιατί µ’ αὐτοὺς τοὺς δυὸ (καὶ µάλιστα
µαζί) δὲν θὰ σοῦ ἔβγαινε ἐρωτικὸ δράµα, ἀλλά…

Σοβαρευτεῖτε ρέ! Στή Σαλονίκη θά παιχτεῖ ἡ ἑπόµενη Κυβέρνηση; Ξέρει τί κάνει ὁ ΓΑΠ, ὥς καί 30 χιλιάρικα βοήθεια
ἔδωσε στόν Κύριο Πρέσβη (βοήθειά µας)
Συγγνώµη ρέ παιδιά, θά σκάσω ἄν δέν
ρωτήσω: Αὐτόν τόν Ἀθανασάκη, ὡς τί
τόν ἔβαλε ἐκεῖ τό ΠαΣοΚ; Γιά σκιάχτρο
κατά τῶν δυνητικῶν ψηφοφόρων;
Αὐτά τά ἱστοριογραφικά µαργαριτάρια
- πώς τάχα φταῖνε οἱ Ἕλληνες γιά τήν
τύχη Τσάµηδων κι Ἑβραίων ἐπί Κατοχῆς
καί µετά - µέ τήν ὑπογραφή Γιῶργος
Μαργαρίτης, δέν εἶναι τοῦ τραγουδιστῆ
Μά εἶπα κι ἐγώ... Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
σοβαρός, δέν µπορεῖ νά γράφει τέτοιες
χοντρές πίπες
Aὐτόφωρο κατά 35χρονου παραπληγικοῦ στά Τρίκαλα γιά αὐθαίρετη κατασκευή... ράµπας! Ναί, κι αὐτό συνέβη στή
θαυµαστή «χώρα τοῦ φιλότιµου»!

Λέτε ὁ γάµος τῆς Καίσαρη µέ τόν Τουρκαλᾶ νά ἐπιδοτήθηκε ἀπό κανα ΙΝΤΕRREG;
Πρυτάνεις (Παντείου) διώκονται γιά
κακουργήµατα, γιατροί (ΑΧΕΠΑ) ἀπολύονται γιά ὑπερσυνταγογραφήσεις...
Μόνο στή Θράκη δέν γίνονται τέτοια;
Τό ντύσιµο τοῦ Ἅη Γιώργη Σαρτανᾶ στήν
ἑλληνική Μαριούπολη τῆς Οὐκρανίας
ἀνέλαβε ὁ Σύλλογος Ποντίων Ξάνθης.
Ὅσοι ἀρωγοί τηλεφωνήσατε: 2541078811
Ρέ σύ Εὐριπίδη! Φανταζόσουν ὅτι µετά τή
Σρί Λάνκα, τήν Ὀσετία καί τήν Ἀλβανία,
θά ἔστελνες µέ τήν Hellenic Aid βοήθεια
καί στίς... ΗΠΑ;! Τρελλό µά ἀληθινό!
300 ἑκ. εὐρώ ἡ ἀναµενόµενη ἐπένδυση
τῆς ἀµερικάνικης Lemna γιά ΒΙΠΕ καί
βιοκαύσιµα στόν Ἕβρο. Κι 100 ἀπό µένα!
Πανελλήνιοι ἀγῶνες ἐρασιτεχνικοῦ θεάτρου στήν Ὀρεστιάδα, χάρη στήν ἀκάµατη δραστηριότητα τοῦ Ἄκη Τσονίδη. Κι
ἕνας κοῦκος, τελικά, φέρνει τήν Ἄνοιξη!
Μεγάλη ἐπιτυχία στήν Ἀλεξ/πολη τοῦ
Δ.Ν. προσωπικά µά καί τοῦ κύκλου µας,
ἡ ἐκλογή του (µέ 77-73!) ὡς ἐκπροσώπου
τῶν γιατρῶν στό ΔΣ τοῦ Νοσοκοµείου
κόντρα στό κράτος τῶν πανεπιστηµόνων
Ἀποκλειστικά στόν «Α», νέα ὀνόµατα
ὑποψηφίων δηµάρχων Κοµοτηνῆς:
Δόν Κορλεόνε, Τζάκ ὁ Ἀντεροβγάλτης,
Νταβέλης, Ἐφιάλτης, Τσολάκογλου
Ὅσο γιά τά νοµαρχιακά νά ἀληθεύουν
οἱ φῆµες µειονοτικῶν ψηφοδελτίων ἤ τίς
διαδίδουν ἁπλᾶ γιά νά σφίξουν οἱ κῶλοι;

Ὅπως κάθε Σεπτέµβρη, ἔτσι καί φέτος,
ἀνάπτυξη ἐκ βάθρων στή Θεσσαλονίκη.
Ἄντε, τοῦ χρόνου πάλι, γεροί νἄµαστε...

Τί κάνεις ἄν δέν σέ γλύφει κανένας;
Γλύφεσαι µονάχος! (βλ. τό δελτίο Τύπου
τοῦ προέδρου βρεφονηπιακῶν σταθµῶν
Κοµοτηνῆς µέ...3 ἀναφορές στ΄ὄνοµά του)

γλωσσικὴ κωµωδία! Ὅποτε, ἄκυρο κι αὐτό! Γράψε
«ἄκυρο» καὶ γιὰ τὸ θεωρητικῶς ἀπόλυτο γκανιὰν
ἐρωτικὸ δίδυµο τῆς ἐποχῆς (ὁ Μποὺς µέ µαῦρο
τῆς Νέας Ὀρλεάνης), γιατί κι αὐτὸ δὲν φαντάζει
ἀπίθανο (δεδοµένης τῆς ὄντως ἐξαιρετικὰ
ἔντονης… σεξουαλικῆς ἐπιθυµίας ποὺ νιώθουν οἱ
πληµµυροπαθεῖς γιὰ τὸν Πρόεδρό τους), τίποτα
δὲν ἔµεινε! Τελικὰ µοῦ φαίνεται ὅτι ἡ µόνη λύση
γιὰ σένα εἶναι νὰ ξανάρθεις στὴν Κοµοτηνή!
Ἔ, ἐδῶ δηµοτικὲς ἐκλογὲς ἔρχονται, µαχαίρια
βγαίνουν, ὅλο καὶ κάτι θὰ βρεῖς νὰ γυρίσεις…
Εἶπα ὅµως τώρα γιὰ δηµοτικὲς ἐκλογὲς καὶ
θυµήθηκα τὸν… πόνο µου, πού σας ἔλεγα στὴν
ἀρχή! Ἀφήνω λοιπὸν στὴν ἄκρη τὸν Μανοῦσο,
γιὰ νὰ σᾶς ἐξοµολογηθῶ ὅτι, µετὰ τὰ ὅσα
ἔγραψα στὸ προηγούµενο φῦλλο, βρίσκοµαι
πλέον σὲ ΑΘΛΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,
γιατί κάποιοι ὀξυδερκεῖς ἀπὸ τοπικὸ ἔντυπο
κατάλαβαν τί κουµάσι τυγχάνω κατὰ βάθος
καὶ µέ ξεσκέπασαν! Καὶ ἀναδηµοσίευσαν τὶς
προάλλες τὸ µισὸ µου κείµενο, προτρέποντας τὸν
∆ήµαρχο νὰ βγεῖ καὶ «νὰ ἀπαντήσει πολιτικά»
(µπρρρ, ἀνατσουτσούρωσα τώρα - αὐτὸ πάλι ποῦ
τὸ βρῆκαν, στὰ «Ἅπαντα» τοῦ Τσοχατζόπουλου;)
καὶ θέτοντας ὡς ὑπέρτιτλους (στὰ ἀνήσυχα µάτια
τοῦ ὑπερπληθοῦς ἀναγνωστικοῦ τους κοινοῦ)
τὶς ἄκρως ἀποκαλυπτικὲς καὶ ἐµπεριστατωµένες
ταµπέλες «κάποιοι προσπαθοῦν νὰ δυναµιτίσουν
τὸ ἤρεµο κλῖµα στὴν περιοχὴ µας», «οἱ ἐπικείµενες
δηµοτικὲς ἐκλογὲς εὐκαιρία γιὰ κάποιους νὰ
διχάσουν τὸν λαὸ µας» καὶ «οἱ ἐπιδιώξεις τῶν
Ἑλληναράδων θέλουν δηµοκρατικὸ προσωπεῖο».
Ἔ, µετὰ ἀπ’ αὐτό, ὅπως ἀντιλαµβάνεστε, (καὶ
ἀφοῦ ξεπέρασα τὸ ἀρχικὸ σόκ) τὴν ἐµὴν ἀνοµίαν
διεγνωκώς, εἰσῆλθα πιὰ σὲ φάση βαθείας µετανοίας
καὶ συντριβῆς! Νηστεύω ἐξαντλητικά, δίνω τὸ
1/10 ὅσων βγάζω γιὰ δωρεὲς (καὶ µἡ βλέπετε ποὺ
ὡς τώρα ἔβγαζα ψίχουλα - ἤτανε ἐπειδὴ ζοῦσα µέ
ἕναν ἁπλὸ µισθὸ καὶ οὐχὶ ὡς ἐκσυγχρονιστικὸν
λαµόγιον - τώρα ποὺ µετάνιωσα, θὰ δεῖτε σεῖς, τρία
νοσοκοµεῖα σ’ ἕνα µήνα θὰ χτίσω…), ρίχνω στάχτες
στὸ κεφάλι καὶ αὐτοµαστιγώνοµαι καθ’ ἑσπέραν!
Καὶ ἀποταξάµενος τὸν βδελυρὸν ἐθνικιστικὸν µου
παλαιὸν ἑαυτὸν (καὶ τὸ ὑποκριτικὸν τάλαντον διὰ
τοῦ ὁποίου κατόρθωνα µιά ζωὴ νὰ ξεγελάω τοὺς πρώην - ἀριστεροὺς µου συντρόφους), ζητῶ πλέον
εἰλικρινὰ συγγνώµη καὶ γιὰ τὴν ἀπόπειρα διχασµοῦ
τοῦ λαοῦ (τόσο ἀπὸ ἐµένα, ὅσο καὶ ἀπὸ τὰ λοιπὰ
ἀποβράσµατα τοῦ «Α») καὶ γιὰ τὸν εὐρύτερο
κίνδυνο ποὺ ἀντιπροσωπεύουµε γιὰ τὴν περιοχὴ
(καὶ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ἴσως...). Λυπᾶµαι
ἀκόµη καὶ γιὰ τὴ στενοχώρια ποὺ προκάλεσα σὲ

κάποιους συντοπίτες µου, ἐπειδὴ ἐκεῖ ποὺ ἔγραφα
γιὰ «ἑλληνόφωνους τουρκοτζουτζέδες» καὶ «ρουφιανοκουραδοσυνάξεις», ἐκεῖνοι ἐξανέστησαν,
καθὼς µᾶλλον ἀναγνώρισαν (ἀµέσως ὅµως, βρὲ
παιδὶ µου;) τοὺς ἑαυτούς τους ἢ τὶς παρέες τους!
Εἰλικρινὰ δὲν ἤθελα νὰ τοὺς πληγώσω!
Κι ἐσὺ ὅµως, δήµαρχε, δὲν εἶσαι καθόλου
ἐντάξει!
Βγαίνουνε
τόσο
ἐγνωσµένης
δηµοκρατικῆς εὐαισθησίας συµπολίτες µας
καὶ σοῦ ζητοῦν νὰ µᾶς ἀπαντήσεις «πολιτικά»
(µπρρρρ, ἐπανατσουτσούρωσα!) κι ἐσὺ τοὺς
γράφεις στὰ πα… (ἔεεπ, µετάνοια εἴπαµε!) στὸ
µαλακό σου ὑπογάστριο; ∆ὲν κατανοεῖς ὅτι ὁ
ἐν λόγῳ πολιτικὸς ἀναλυτὴς βλέπει πολὺ βαθιὰ
µέσα στὰ πράγµατα καί µᾶς ξεσκέπασε πλήρως
καὶ µέ τὰ ἄλλα πού µᾶς καταλογίζει, ἀλλὰ κυρίως
µέ κεῖνο τὸ ἀνυπέρβλητο περὶ «δηµοκρατικοῦ
προσωπείου»; Καθότι βεβαίως ὅποιος ἀγαπάει
τὴν Ἑλλάδα, οὐδεµία σχέση ἔχει µέ τὴ δηµοκρατία,
σὲ ἀντίθεση µέ ὅποιους καυλ…(ἔεεπ!) ἡδονίζονται
µέ τὴν Τουρκία (τὴ γνωστὴ δηλαδὴ µήτρα τοῦ
ἐν λόγῳ πολιτεύµατος). Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, αὐτὸ
ποὺ ἁπλᾶ ἀναζητοῦµε εἶναι τὸ δηµοκρατικὸ
προσωπεῖο, ἡ µάσκα δηλαδὴ µέ τὴν ὁποία θὰ
µασκαρευτοῦµε γιὰ νὰ ξεγελάσουµε τὸν κόσµο
καὶ νὰ ὑλοποιήσουµε τίς… «ἐπιδιώξεις µας».
(Ἀλλὰ πῶς τὸ ἀνακάλυψαν, βρέ, τὰ τσακάλια
ὅτι ἤµασταν ἕτοιµοι νὰ ἁλώσουµε ὅλα τὰ πόστα,
ἀπὸ πρωθυπουργικὸ θῶκο µέχρι Προεδρία τῆς
Κοµισιόν; Πῶς τὸ ἀνακάλυψαν οἱ ἄτιµοι καὶ
ὁδεύουν τώρα αὐτοὶ πρὸς τὸ Πούλιτζερ, ἐνῶ ἐµεῖς
γίναµε ρεζίλι στὴν κοινωνία;)
Θὰ ἀνακάµψουµε ὅµως, κι ἂς ἀπέτυχε αὐτὴ
ἡ πρώτη µας ἀπόπειρα ἐξαιτίας τῶν φυλάκων
πού, ὅπως δυστυχῶς ἀποδείχθηκε, εἶχον γνῶσιν.
Τώρα ποὺ µετανιώσαµε καὶ βάλαµε µυαλό, λέµε
πιὰ νὰ πάψουµε νὰ ἀναζητοῦµε προσωπεῖα
καὶ νὰ φιλοτεχνήσουµε µέ ἀργὰ καὶ σταθερὰ
βήµατα ἕνα αὐθεντικὸ δηµοκρατικὸ προφίλ,
ἀρχίζοντας: α) νὰ κατακλέβουµε τὴν ὑπηρεσία
στὴν ὁποία ἐργαζόµαστε β) νὰ σκαρώνουµε
κάθε εἴδους ἀπάτη, φεσώνοντας ὅλον τὸν κόσµο
γ) νὰ σερνόµαστε κάθε µέρα στὰ δικαστήρια δ)
νὰ δερνόµαστε δηµοσίως καὶ νὰ ἀνταλλάσσουµε
µέ συντρόφους µας βρισιὲς καὶ κατηγορίες.
(Μονάχα χαφιέδες τῆς Ἀσφάλειας εἶναι δύσκολο
νὰ γίνουµε, καθότι ἀπίθανο νὰ ξανάρθει καµµιὰ
Χούντα, ζητοῦµε λοιπόν τὴν κατανόηση τῶν
τιµητῶν). Μετὰ ἀπ’ ὅλα αὐτά, ἴσως µία µέρα
νὰ µᾶς ἀποδεχθεῖ ἡ κοινωνία ὡς ἐπαρκῶς
δηµοκράτες καὶ νὰ µᾶς ἀξιώσουν καὶ κάποιοι
τοπικοὶ ἀρθρογράφοι µέ τὴν ἐκτίµησή τους...

