Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ
Γιά τήν νεοπλασία τῆς ΒΙ.ΠΕ.Κ.

ΤΟΥΣ ΕΠΙΑΣΕ
ΛΕΕΙ... «ΑΓΩΝΙΑ»!
Λίγο µετά τήν δηµοσίευση στό προηγούµενο φῦλλο µας τοῦ σχολίου µας γιά τήν
ἐπιταχυνόµενη ἀποβιοµηχάνιση στή Ροδόπη, οἱ ἀπολυµένοι ἐργαζόµενοι τῶν
ἐπιχειρήσεων πού κλείνουν συγκεντρώθηκαν στό Ἐργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Κοµοτηνῆς καί κάθε τοπικός πολιτικός
παράγοντας πού σέβεται τόν ἑαυτό του
ἐξέδωσε ἀνακοινώσεις συµπαράστασης
µά καί ἀνησυχίας γιά τό µέλλον τοῦ
τόπου. Γιά τίς ἀντιδράσεις αὐτές καί τά
λεγόµενα περί τοῦ ζητήµατος πρέπει νά
εἰπωθεῖ ἕνα κυρίως: Ὅτι δέν τολµοῦν νά
ἀγγίξουν τή ρίζα τοῦ κακοῦ καί νά ποῦνε
τά πράγµατα µέ τ’ ὄνοµά τους, εἴτε γιά
λόγους κοµµατικῆς σκοπιµότητας, εἴτε
γιά λόγους συντεχνιακοῦ συµφέροντος.
Ἐξαρχῆς δηλώνουµε ὅτι φυσικά καί
δέν διαφωνοῦµε µέ τίς διαπιστώσεις γιά
ἐπιδείνωση τῆς κατάστασης. Ἐµεῖς ὅµως
αὐτά πού ἀνακάλυψαν ὁρισµένοι τώρα
τά γράφαµε ἀπό χρόνια, ὅταν ἀκόµα οἱ
ἄλλοι καθησυχάζονταν µέ τά ...χαµηλά
νούµερα πού ἀνακοινώνονταν γιά τήν
ἀνεργία τῆς περιοχῆς. Κι ὄχι φυσικά
µόνο λόγῳ γνώσης τοῦ πραγµατικοῦ
τοπίου - αὐτήν τήν διαθέτουν πολλοί ἀλλά καί γιατί δέν εἴχαµε κανέναν λόγο
νά πανηγυρίζουµε γιά τήν ἀνακοίνωση
νέων θνησιγενῶν ἐπενδύσεων. Γιά νά
τό καταλάβετε καλύτερα: ∆έν µᾶς
ἔδινε κανένας µίζα γιά νά περάσουµε
τήν ἐπένδυση, δέν κρατούσαµε γιά τήν
πάρτη µας - ἤ γιά τόν πολιτικό µας χῶρο
- κανένα ποσοστό, δέν µεσολαβούσαµε
γιά ρουσφετολογική πρόσληψη κανενός
πουθενά, δέν ἐπωφελούµασταν πολιτικά
ἀπό τήν λογιστική (καί προσωρινή)

βελτίωση τῆς ἀπασχόλησης στόν νοµό,
δέν ἐξασφαλίζαµε κανέναν χρηµατοδότη προεκλογικοῦ ἀγώνα µας... Καταλαβαίνετε λοιπόν ὅτι ἄλλη ...ἐπιλογή δέν
εἴχαµε ἀπό τό νά γράφουµε τήν ἀλήθεια:
Ὅτι ὅλα βρίσκονταν στόν ἀέρα, ὅτι οἱ
περισσότερες
ἐπενδύσεις
µοναδικό
στόχο εἶχαν τήν ἁρπαχτή, ὅτι τά λεφτά
τοῦ λαοῦ τά µοιράζονταν τά κοράκια
τοῦ κυκλώµατος (πού εἶναι ἐπίτηδες ἔτσι
στηµένο γιά νά ἐξυπηρετοῦνται) κτλ κτλ.
Κι ἔχεις τώρα τήν βουλευτίνα τοῦ τόπου,
τήν κ. Μανωλιᾶ, νά ρωτάει τή Βουλή τί θά
γίνει µέ τήν κατάσταση ὅπου περιήλθαµε
ἀφοῦ «ἡ περιοχή ἔχει ἀφεθεῖ στό ἔλεος
τῶν μηχανισμῶν τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς»,
κάτι πού τό διαβάσαµε καί στήν σχετική
ἀνακοίνωση τῆς ΝΕ ΠαΣοΚ Ροδόπης!
∆ηλαδή,ἀγαπητοί σύντροφοι,µέχρι πέρυσι
ὁ ...σοσιαλισµός ἤλεγχε τούς µηχανισµούς
αὐτούς; Καί πῶς ἐλέγχονταν; Μέ τήν
παντοδυναµία τοῦ περιφερειάρχη; Μέ τήν
συνενοχή ἐλεγκτῶν καί ἐλεγχοµένων; Μέ
τήν µή ἀπόδοση ΠΟΤΕ εὐθυνῶν; Μέ τήν
µή ἐπιστροφή ΠΟΤΕ καµµιᾶς ἐπιδότησης
ἀπό ἐπενδύσεις πού ἀνακλήθηκαν; Τά
«κίνητρα» τῆς περιοχῆς ἦταν ὁ καρκίνος
της: Τά 99 ἐργοστάσια πού ἀνέφερε ὁ
πρόεδρος τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου εἶναι
ὁ κακοήθης ὄγκος πού ἄρχισε νά σπάει.
Τό ζήτηµα δέν εἶναι πόσα κλείσανε ἀλλά
πόσα µποροῦν νά ἐπιβιώσουν. Εἶναι
πέντε; Ἕξι; Ὄχι πολύ περισσότερα πάντως.
Κι ὅποιος τό ἀµφισβητεῖ, ἄς κάνει ἕναν
δηµόσιο διάλογο, µέ στοιχεῖα γιά µιά µιά
περίπτωση. Ἐπανάσταση θά γίνει!
Τά σκατά πού τρῶµε κύριοι τοῦ ΠαΣοΚ
εἶναι ὅλα τοῦ κόµµατός σας (τῶν ἀλλωνῶν
θ’ ἀκολουθήσουν). ∆υστυχῶς ἄσχηµος
εἶναι καί σήµερα ὁ ρόλος τῆς Περιφέρειας
πού µᾶς τά σερβίρει σιωπηλή - οὔτε ποιός
φταίει, οὔτε τί θά γίνει, λέξη! Κι αὐτή
ἡ σιωπή γίνεται ὅλο καί περισσότερο
παρεξηγήσιµη...

Ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α !

Στίς 3 ἡ ὥρα τό µεσηµέρι τῆς 12ης Σεπτεµβρίου
ξεκουµπίστηκε τό τελευταῖο ἰσραηλινοκατοχικό
βρωµοπόδαρο ἀπό τή Λωρίδα τῆς Γάζας. Τήν
ἴδια στιγµή, χιλιάδες κόσµος ξεχύθηκε στούς
δρόµους, δηµιουργώντας τό ἀδιαχώρητο, γιά
νά ζήσει τό ὄνειρο πού περίµενε ἐπί 38 χρόνια:
Νά περπατήσει ἐλεύθερος στήν ἴδια τή γῆ
του καί νά χαρεῖ τή θάλασσά της (παρά τό
γεγονός ὅτι οἱ ναζιστικοῦ τύπου ἀεροπορικοί
βοµβαρδισµοί συνεχίζονται καί σήµερα ἀπό
τά ἰσραηλινά ἀεροπλάνα καί ἑλικόπτερα).

Ἀπό τήν ἀρχή τῆς δεύτερης Ἰντιφάντα, πέντε
χρόνια πρίν, 1.300.000 ἄνθρωποι ἔζησαν στή
µεγαλύτερη φυλακή τοῦ κόσµου, πού ἦταν
χωρισµένη σέ πέντε τµήµατα καί ἀποκοµµένη
σχεδόν ἀπολύτως ἀπό παντοῦ. Ὑπῆρχαν λοιπόν
πεντάχρονα παιδιά πού γιά πρώτη φορά στή
ζωή τους µπῆκαν στή θάλασσα, στή θάλασσα
πού βλέπαν κάθε µέρα ἀπό τό χωριό τους, στά
δύο χιλιόµετρα ἀπόσταση!
(Τραγική µά καί ἐνδεικτική λεπτοµέρεια: τήν
ἡµέρα ἐκείνη πνίγηκαν πέντε ἄνθρωποι...)
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Οἱ Ἕλληνες,
τά ξέφτια τῆς οὐτοπίας
ΧΡ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ÁὐôÞ ἡ ἱóôïñßá êáôáíôᾶ êïõñáóôéêÞ: Ὅ,ôé ðñùôÜèëçìá êáß íÜ äéïñãáíþóåé
ἡ Åὐñþðç óáñþíïõìå (ðïäüóöáéñï, ìðÜóêåô, óá÷ëïôñÜãïõäï...)! ÃéÜ íÜ
ìÞí ìéëÞóïõìå ãéÜ ὅóá ἀêüìç äÝí èåóìïèåôÞèçêáí ἀëëÜ ἐêåῖ åἴìáóôå
ἤäç ãíùóôïß ìáßôñ: ÖïñïäéáöõãÞ, ðïëéôéêÞ óõíåßäçóç, êáëðáæáíéÜ... ÓôÜ
êáëýôåñá - ðÝñáí ôïῦ åὐñùðáúêïῦ êõðÝëëïõ: Ὁ èñßáìâïò ἔãéíå ìÝ 12
Ἕëëçíåò ðáῖêôåò êé ὄ÷é ἀöñïáìåñéêáíïñþóéêá ìáæþìáôá (óÜí ôïýò
ἀíôéðÜëïõò ìáò). Êáß ãéÜ ìéÜ ἀêüìç öïñÜ ãåëïéïðïéÞèçêáí ôÜ êïìðëåîéêÜ
ἰèáãåíῆ óåíÜñéá ðþò «äÝí ìðïñïῦìå», «äÝí èÜ ìᾶò ἀöÞóïõí», êôë êôë.
ÌÐÏÑÏÕÌÅ ÔÁ ÐÁÍÔÁ!

Τό τέστ τοῦ «Α»
γιά ὑποψήφιο τοπάρχη

ΤΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»
Δώδεκα μῆνες πρίν τίς νομαρχιακές καί
δημοτικές ἐκλογές, τά ὀνόματα τῶν
ὑποψηφίων δίνουν καί παίρνουν. Πέρα ἀπό
τούς ἤδη κατέχοντες τίς θέσεις δημάρχων
καί νομαρχῶν οἱ ὁποῖοι ἔχουν δώσει ἕνα
δεῖγμα γραφῆς (πού λέει ὁ λόγος δηλαδή,
ἐφόσον κατά κανόνα ἀπεδείχθησαν
πολιτικά - καί ὄχι μόνον - ἀναλφάβητοι)
ὑπάρχει ἕνας προβληματισμός γιά τήν
ἐπιλογή ἄλλων προσώπων, στόν κόσμο μά
καί στά δύο μεγάλα κόμματα. Ὅπως εἶναι
γνωστό ὁ ρόλος τῶν τελευταίων στά τῶν
τοπικῶν ἐκλογῶν εἶναι ἀποκαλυπτικός τῆς
ἔννοιας τῆς «αὐτοδιοίκησης»: Ἀποφασίζουν
στήν Ἀθήνα νά ἐπιλέξουν τό τάδε (κι ὄχι
τό δεῖνα) μηδενικό, τό βάφουν γαλάζιο ἤ
πράσινο καί σαρώνουν στίς προτιμήσεις
τοῦ κυρίαρχου λαοῦ.
Ἐμεῖς λοιπόν φέτος προσφέρουμε ἐντελῶς
δωρεάν ἕνα ἐργαλεῖο γιά τήν ἐπιλογή
τῶν ὑποψηφίων προσώπων, βάσει τῶν
κριτηρίων πού θεωροῦμε ὅτι πρέπει νά
τεθοῦν. Πῶς δηλαδή ἡ καημένη ἡ Τουρκία
γιά νά γίνει ὑποψήφια στήν Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση πρέπει νά πληροῖ τά κριτήρια τῆς
Κοπεγχάγης, δηλαδή νά γίνει κανονικό
κράτος; Ἔτσι λοιπόν πρέπει καί ὁ μέλλων
τοπικός ἄρχοντας νά πληροῖ κάποια
κριτήρια μορφωτικῆς, κοινωνικῆς καί
πολιτικῆς ἐπάρκειας. Τά κριτήρια αὐτά, πού
τά ὀνομάσαμε «Κριτήρια τῆς Κομοτηνῆς»,
θεωροῦμε πώς ἀφοροῦν κάθε πρόσωπο πού
ζητᾶ νά ἐκτεθεῖ στήν λαϊκή ἐτυμηγορία
καί εἶναι μία προσφορά τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»
στήν πολιτική ζωή τοῦ τόπου μας.
(Στή σελίδα 6)

Τούρκικη «Ἀριστερά»:

Φασίζει καί τό
...καυχιέται
Ὅσα ἀκολουθοῦν δέν εἶναι δικά µας
λόγια. Τά γράφει ἡ «Χουριέτ» (17-9-05)
καί φωτίζουν µέ τρόπο ἀποκαλυπτικό τόν
µῦθο (µεγάλου µέρους) τῆς «Ἀριστερᾶς»
στή γείτονα: Τύφλα νἄχουν οἱ Γκρίζοι Λῦκοι!

Στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ
«Τουρκικὴ Ἀριστερὰ» περιέχονται
ἀπίστευτες προτάσεις. Στὶς σελίδες του,
δίπλα στὶς φωτογραφίες τοῦ Ἀτατούρκ,
τοῦ Ντενὶζ Γκεζµὶς καὶ τοῦ Ναζὶµ Χικµὲτ
ὑπάρχει τὸ ἄρθρο µὲ τίτλο «Τοῦρκε,
Τουρκάλα διαφύλαξε τὸν Τουρκισµὸ
σου!» ὅπου γράφει τὰ ἑξῆς: «Ὁ Τοῦρκος
δὲν παρακολουθεῖ κουρδικὸ σήριαλ, δὲν
ἀκούει κουρδικὴ µουσική, δὲν πάει σὲ
µπὰρ ὅπου παίζουν κουρδικὴ µουσική, δὲν
ψωνίζει ἀπὸ µαγαζὶ ποὺ πουλάει κουρδικὲς
κασσέτες, ἡ γεύση τοῦ Τούρκου δὲν
πρέπει νὰ σχετίζεται µὲ κουρδικά φαγητά.
Ὅσο ἐπικίνδυνα εἶναι τὰ McDonalds
ἄλλο τόσο εἶναι καὶ ἡ κουρδικὴ κουζίνα.
Πρέπει νὰ γίνει ἀγώνας µὲ τὴ νοοτροπία
τοῦ λαχµατζούν καὶ τοῦ κεµπάπ. Ἔτσι
ὁ Τοῦρκος πρέπει νὰ ἔχει τὴν δική του
κουζίνα καὶ νὰ µὴν τρώει ἄλλα πράµατα.
Πάνω ἀπὸ ὅλα ὅµως οἱ Τοῦρκοι πρέπει νὰ
πολλαπλασιάζονται.»
Στὸ τεῦχος τοῦ Σεπτεµβρίου γίνεται πάλι
διαχωρισµὸς Κούρδων καὶ Τούρκων. Στὸ
ἄρθρο µὲ τίτλο «Ὅπου ὑπάρχει Κοῦρδος,
ὑπάρχει πρόβληµα» ἐµπεριέχονται
ἰσχυρισµοὶ τοῦ τύπου «Ἀκόµα καὶ ἂν δὲν τὸ
δέχονται κάποιοι, κεῖνος ὁ ὁποῖος λέει πὼς
εἶναι Κοῦρδος δυνητικὰ εἶναι καὶ µέλος τοῦ
ΡΚΚ. Γι΄αὐτὸ ὁ καλύτερος Κοῦρδος εἶναι
αὐτὸς ποὺ λέει πὼς εἶναι Τοῦρκος»!!!
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Β’ ∆ιεθνές Συνέδριο Βαλκανικών
Ιστορικών Σπουδών στην Καβάλα

Το Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (ΙΛΑΚ),
σε συνεργασία και συνδιοργάνωση µε το ∆ηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης, το δηµοτικό µουσείο Καβάλας,
το Τ.Ε.Ι. της πόλης και την Θασιακή Ένωση Καβάλας,
οργάνωσε στην Καβάλα (15-18 Σεπτεµβρίου) το Β’
∆ιεθνές Συνέδριο Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών.
Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα της
Περιφέρειας ΑΜΘ, της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης
και του δήµου Καβάλας. Το Συνέδριο ασχολήθηκε
µε την Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή της από
πλευράς Ιστορίας, Λαογραφίας, Πολιτισµού και
Τέχνης, κάλυψε όλες τις χρονικές περιόδους, από
την αρχαία εποχή µέχρι σήµερα και τα γεγονότα τα
οποία συνέβησαν σε άλλα µέρη αλλά αφορούσαν την
περιοχή της Καβάλας. Η προσπάθεια του Συνεδρίου
επικεντρώθηκε στην περισυλλογή των ιστορικών
ψηφίδων της Καβάλας από όλη τη Βαλκανική και η
ανάπτυξη συνεργασιών και σύσφιξη των σχέσεων των
Βαλκάνιων επιστηµόνων, ερευνητών και µελετητών.
Στο πρώτο τµήµα του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν
εισηγήσεις προϊστορίας, αρχαιολογίας, αρχαιογνωσίας
µέχρι την βυζαντινή περίοδο, και στο δεύτερο τµήµα
έγιναν αναφορές στην Καβάλα των νεότερων χρόνων,
στην ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισµό της.
Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο
Συνέδριο, ήταν µεταξύ των άλλων οι εξής: Hoti
Afrim -∆αµιανός Κοµµάτας “Οδός Εγνατία: ∆υρράχιο
Φίλιπποι”, Fol Valeria Ν. «Η περιοχή του Παγγαίου
- Η ζώνη κλειδί θρησκευτικής αλληλοεπίδρασης
µεταξύ Αιγαίου και της Θράκης της Αρχαιότητος”.
Αναστασιάδης Νικ. “Τα χρυσωρυχεία του Παγγαίου,
ως πηγή πλούτου στην αρχαία Ελλάδα”, Κιουρτσή Μιχαλοπούλου Αγγελική “Η ιστορία της Καβάλας µέσα
από τα ονόµατα οδών, πλατειών και συνοικιών της»,
Djordjevic Jovanka “Η Καβάλα στις εκθέσεις Σέρβων
διπλωµατών “, Μουγκράκης Βασίλειος “Η Καβάλα
κατά τους βαλκανικούς Πολέµους”, Κεκρίδης Στάθης
“Η κατάληψη της Καβάλας και η “απαγωγή” του ∆ ‘
Σώµατος Στρατού από τους Γερµανούς (1916)”, Velkova
Sania “Η ιδέα για την Καβάλα και την περιοχή στα
βουλγαρικά σχολικά βιβλία Ιστορίας και Λογοτεχνίας
του Λυκείου”, Βαρβούνης Μανώλης “Λαογραφική
έρευνα και καταγραφή στην περιοχή της Καβάλας”.
Richter Heinz . “Gallipoli and the Macedonian Front in
WWI with a comparison with WWII”. Ρουδοµέτωφ
Βίκτωρ “Το πολεµικό ηµερολόγιο του Καβαλιώτη
οπλίτη του 4ου λόχου του 3ου τάγµατος Ευζώνων της
10ης Μεραρχίας, Ευσταθίου Ζ. Τσανάκα, από την 15 η
Ιουνίου 1913 έως 20 Φεβρουαρίου 1914”, Μαρινέσκου
Φλορίν Ραφαήλα Μαρία “Η κυκλοφορία των έργων
του Θάσιου τυπογράφου ∆ούκα στη Ρουµανία”. 19.00
- 19.20 Iordan Constantin. “Η Ρουµανία, η Βουλγαρία
και το πρόβληµα της ∆υτικής Θράκης, το Φθινόπωρο
του 1922”. Μαλκίδης Θεοφάνης “Μετανάστες από
τα Βαλκάνια προς το Νοµό Καβάλας µετά το 1991”.
Ρουδοµέτωφ Νικόλαος “Το ηµερολόγιο του καβαλιώτη
υποδεκανέα ∆ηµητρίου Τσανάκα, οπλίτη του 4ου
Σώµατος Καβάλας, από την 17ην Ιουλίου 1916 στην
Καβάλα, έως την 1ην Ιανουαρίου 1917 στο Goerlitz
της Γερµανίας”. Χατζηαναστασίου Τάσος. “Κατοχή και
Αντίσταση στο επίπεδο της κοινότητας. Η περίπτωση
της Νικήσιανης”. Λυκουρίνος Κυριάκος “Η εµφύλια
αντιπαράθεση στην περιοχή Καβάλας από την
απελευθέρωση µέχρι το εµφύλιο πόλεµο: δίκες ηγετών
και µελών του ΕΑΜ /ΕΛΑΣ στο ειδικό δικαστήριο
δωσιλόγων Καβάλας (1945-1948)”. Ακτσόγλου
Ιάκωβος “Πληροφορίες για την υποδιοίκηση (Καζά)
Καβάλας, από τις Οθωµανικές επετηρίδες”. 10.20
- 10.40 Jankovic Dragica “Προσπάθεια ίδρυσης
Σερβικού προξενείου στην Καβάλα, στα τέλη του
19ου αι”. 12.10 - 12.30 Garabedyan Agop JorgovaKomsalova Rumiana “Η Καβάλα από τη σκοπιά
Γάλλων και Αρµενίων οδοιπόρων συγγραφέων”.
Soustal Peter “Η περιοχή της Ανατ. Μακεδονίας στα
χρόνια του Βυζαντίου”.
Ψυχή του Συνεδρίου ο πρόεδρος του ΙΛΑΚ
Νίκ. Ρουδομέτωφ που έφερε εις πέρας ένα (ακόµη)
πολύ σηµαντικό συνέδριο για τα Βαλκάνια και την
Καβάλα, συγκεντρώνοντας ερευνητές από όλη τη
Βαλκανική και αποδεικνύοντας ταυτόχρονα ότι η
θέληση, η επιµονή, η συνέπεια και η αγάπη για τον
τόπο, µπορούν να αποτελέσουν τα όπλα για πολλά
και µεγάλα πράγµατα.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 28-9-2005

Σε «κολοκυθιά» «µεταρρυθµιστικών»
εντυπώσεων να βρισκόµαστε!…
Το
θέµα
του
επαγγελµατικού
προσανατολισµού είναι, κατά τη γνώµη
µου, το σηµαντικότερο που θα ’πρεπε ν’
αντιµετωπίσουν οι εκάστοτε Υπουργοί
Παιδείας, εάν θα ’θελαν πραγµατικά να
προσφέρουν στην Παιδεία µας και στους
νέους και να µην αναλώνονται απλά σε
θορυβώδεις κινήσεις «µεταρρυθµιστικού»
εντυπωσιασµού. Είναι ανάγκη να το
επαναλάβω: όποιο εκπαιδευτικό, διδακτικό
ή εξεταστικό, µοντέλο εφαρµοστεί, πάντα
θα υπάρχουν οι µαθητές που θα οξύνουν
την κρίση τους και θα προοδεύσουν κι
εκείνοι που δεν θα το κατορθώσουν.
Απόλυτη επιτυχία δεν θα υπάρξει µε κανένα
σύστηµα. Εποµένως, θα ’ταν σκόπιµο να µην
ασχολούµαστε τόσο µε τη γνώση και την
παροχή της, που ούτως ή άλλως για κάποιους
θα συντελεστεί και για κάποιους άλλους όχι
µε οποιοδήποτε σύστηµα, όσο µε τη σωστή
καθοδήγηση των νέων σε επαγγελµατικούς
δρόµους. Αν η Εκπαίδευση στη χώρα µας
προσανατόλιζε επαγγελµατικά τους µαθητές
µε ικανοποιητικό τρόπο, νοµίζω ότι δεν θα
γινόταν συνεχώς λόγος για «αποτυχηµένη
Παιδεία» και για «ανάγκη µεταρρυθµίσεων».
Από τη µεταπολίτευση κι έπειτα,
ο µόνος Υπουργός Παιδείας που φαίνεται
ότι κατανόησε την ανάγκη σωστού
επαγγελµατικού προσανατολισµού ήταν ο Γ.
Αρσένης. Και σηµειώνω την εκτίµηση αυτή
µε το σκεπτικό ότι ο Αρσένης, µέσα από ένα
πολύπλοκο εξεταστικό σύστηµα στα Ενιαία
Λύκεια, επιχείρησε να στρέψει τους µαθητές
στην τεχνική εκπαίδευση. Το σχέδιο ήταν να
σταµατήσει η «παραγωγή» υψηλού αριθµού
«θεωρητικών» επιστηµόνων και να αυξηθεί
ο αριθµός των τεχνιτών, τη στιγµή που είναι
κάτι περισσότερο από σαφές ότι η ελληνική
κοινωνία πάσχει από έλλειψη ανθρώπων
άξιων που θ’ αναλάβουν τη διεκπεραίωση
τεχνικών υπηρεσιών. Σκεφτείτε µόνο πόσες
φορές χρειάζεται να παρακαλέσετε τον
υδραυλικό ή τον ηλεκτρολόγο σας µέχρι να
σας εξυπηρετήσει. Αντίθετα, το να βρείτε
φιλόλογο για ιδιαίτερα είναι το µόνο εύκολο,
καθώς όχι µόνο θα διαλέξετε ανάµεσα σε
πάµπολλους, αλλά και θα διαπραγµατευτείτε
µε σθένος την τιµή των µαθηµάτων!
Βέβαια, η µεταρρύθµιση του Αρσένη
τελικά δεν πέτυχε το στόχο της καθώς την
ίδια στιγµή που επιχειρούσε να στρέψει
τους µαθητές στην τεχνική εκπαίδευση
υποβάθµιζε παράλληλα τα τεχνικά σχολεία
µειώνοντας την αξία του απολυτηρίου τους.
Ο σηµαντικότερος λόγος της αποτυχίας,
ωστόσο, ήταν η ουσιαστική αδυναµία της
ελληνικής πολιτείας να εφοδιάσει τα τεχνικά
σχολεία µε τον κατάλληλο υλικοτεχνικό
εξοπλισµό. Το Ενιαίο Λύκειο χρειάζεται,
ως επί το πλείστον, έναν καθηγητή που θ’
«αγορεύει», µία έδρα για τις… αγορεύσεις,
µερικά θρανία, έναν πίνακα, άντε και κάνα
χάρτη. Τα τεχνικά σχολεία, όµως, είναι

αδύνατο να λειτουργήσουν σωστά χωρίς
τα κατάλληλα εργαστήρια: κάθε τεχνική
ειδικότητα (µηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι
κ.τ.λ.) απαιτεί το εργαστήριό της. Τα
εργαστήρια, µε τη σειρά τους, απαιτούν
χρήµα, το χρήµα η ελληνική πολιτεία το ’χει
µόνο για ολυµπιάδες και παράτες πολιτικών
και άλλων υψηλόβαθµων στελεχών, οπότε
καταλαβαίνετε… Το αποτέλεσµα της
βιαστικής µεταρρύθµισης Αρσένη ήταν όχι
µόνο να προκύψει αδυναµία ίδρυσης νέων
τεχνικών σχολείων, λόγω κόστους του
εγχειρήµατος, τα οποία θα φιλοξενούσαν
τους πολλούς µαθητές που απορρίπτονταν
από το Ενιαίο Λύκειο µε τις καταιγιστικές
εξετάσεις του, αλλά και να αλλοιωθεί στην
ουσία ο τεχνικός χαρακτήρας των σχολείων
αυτών µε την έµφαση που δόθηκε σε
ειδικότητες «αναίµακτες», όπως η οργάνωση
και διοίκηση επιχειρήσεων ή η λογιστική,
οι οποίες απαιτούν απλά… µια έδρα, έναν
πίνακα και µερικά θρανία!
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι
ουσιαστική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση
χωρίς χρήµατα δεν γίνεται. Κι αφού τα
χρήµατα δεν υπάρχουν µεν, αλλά ο εκάστοτε
Υπουργός επιβάλλεται να δείξει ότι τάχα
µου κάτι κινείται, προβαίνουµε τελικά σε
«µεταρρυθµίσεις» εντυπώσεων: αλλάζουµε
τα µαθήµατα εξέτασης στις πανελλαδικές
από τέσσερα σε δεκατέσσερα, έντεκα, εννιά ή
έξι (ανάλογα), αλλάζουµε την ύλη – π.χ. αντί
του «Υπέρ του Αδυνάτου» λόγου του Λυσία
διδάσκουµε τον «Υπέρ Μαντιθέου» λόγο
του Λυσία (προφανώς όσοι διδάσκονται
σήµερα τον δεύτερο υπερτερούν έναντι
εκείνων που διδάχτηκαν τον πρώτο!),
γενικότερα αυξάνουµε τις ώρες των Αρχαίων
Ελληνικών, αλλαγή χωρίς κανένα κόστος για
την οικονοµία (ειδικά εφόσον θα διδάσκουν
την Ιστορία οι υπάρχοντες καθηγητές των
γαλλικών ή οι θεολόγοι!), προτείνουµε
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (άλλη
«αναίµακτη» οικονοµικά αλλαγή) και την
ιδιωτικοποίηση των πανεπιστηµίων (αυτή
κι αν συµφέρει: θ’ απαλλάξει το κράτος
από µεγάλο οικονοµικό βραχνά!). Με άλλα
λόγια: αλλάζει ο Μανολιός και βάζει το βρακί
του αλλιώς! Σε δουλειά να βρισκόµαστε, για
τις εντυπώσεις, ασχέτως αν δεν επιφέρουµε
ουσιαστική βελτίωση σε κανένα τοµέα…
Τ’ ότι οι προηγούµενες αλλαγές
δεν βελτιώνουν ουσιωδώς την Παιδεία µας
δεν χρειάζεται να το αναλύσω περαιτέρω.
Αντίθετα, ειδικά στο ευαίσθητο θέµα της
ιστορικής γνώσης και συγκρότησης των
µαθητών µόνο βλάβες θα προκαλέσουν.
Ειδικότερα τα θέµατα της αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών και της ιδιωτικοποίησης
των πανεπιστηµίων χρειάζονται ιδιαίτερη
ανάλυση. Μάλιστα, δεν µπορούµε να
εξετάζουµε ούτε το θέµα της αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από τη
φηµολογούµενη άρση της µονιµότητας των

Ὁ «Ἀντιφωνητής» στά τηλεπαζάρια
Τί γυρεύει ἡ ἀλεποῦ στό τηλεοπτικό παζάρι; Νά, κάπως ἔτσι ἄν τό σκεφτόµασταν θά
εἴχαµε ἀποφύγει τήν παρουσία µας στό χαρδαβέλειο πάνελ τῆς 27ης Σεπτεµβρίου
καί τό ξενύχτι. Πάντα ὅµως ὑπάρχει αὐτή ἡ ψευδαίσθηση ὅτι «κάτι θά βγεῖ», «κάτι
θά προλάβεις νά πεῖς», κτλ µέ ἀποτέλεσµα νά ὑποστεῖ κανείς τά λίγο πολύ γνωστά
ὁλονύκτια τηλεπάθη:
- Πρίν ἀκόµη βγεῖ ὁ,τιδήποτε στόν ἀέρα τήν ψυλλιάζεσαι: ΚΑΝΕΙΣ δέν νοιάζεται
οὔτε γιά τό ποιός εἶσαι (αὐτός ἤ ὁ ἀκριβῶς ἀντίθετος, τό ἴδιο κάνει) οὔτε γιά τό
«θέµα» τῆς ἐκποµπῆς. Ὅλα κραυγάζουν πώς ἐδῶ ἁπλῶς πουλᾶνε κάτι καί τό µόνο
πού πράγµατι ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ συσκευασία.
- Καθήµενος στήν καρέκλα σου κοιτᾶς ὁλόγυρα τούς «συνοµιλητές». Καλά, ἕνας
δύο µπορεῖ νά θεωρηθοῦν ὡς ἔχοντες σχέση µέ τό θέµα. Οἱ ἄλλοι-ες; Τί δηλώνει
ἡ παρουσία τριῶν (εὐειδῶν, δέν λέω, πλήν) παντελῶς ΑΣΧΕΤΩΝ νεανίδων; Ὅτι
ὁ τηλεθεατής χρειάζεται ἕνα ἐπιπλέον κίνητρο γιά νά µήν συνεχίσει τό ζάπινγκ;
Ὅτι ὁ παρουσιαστής «τήν ψάχνει τή (γκοµενο)δουλειά»; Ἄγνωστο. Μόλις βέβαια
πληροφορηθεῖς τά σχέδια τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθµοῦ γιά τό µελλοντικό του σήριαλ
τό µυστήριο λύνεται. «Καθῆστε», σοῦ λέει, «νά δεῖτε τί πιπίνια θά παίζουν στό ΔΙΚΟ
ΜΑΣ σήριαλ! Τό ἕνα καλύτερο ἀπό τό ἄλλο!»
- Ἀρχίζει τό σώου. Πάρτε κόσµε αὐτό τό γκάλοπ, στεῖλτε ἐκεῖ τίς ἐρωτήσεις σας,
δεῖτε τά 45 βίντεο πού γυρίσαµε, ἀπολαῦστε τά 62 διαφηµιστικά µπρέικς...
Ἐσύ ὅµως ἐκεῖ, ὡς µετεµψύχωση τοῦ Ἰώβ, ἀναµένεις νά σοῦ δοθεῖ ὁ περίφηµος
«λόγος» γιά τόν ὁποῖο ἤδη ἔχασες κάθε ἐνδιαφἐρον...
- Περασµένα µεσάνυχτα κι ἔχεις ὁλοκληρώσει κάπου 7-8 προτάσεις. ∆ιαµαρτύρεσαι
πώς ἀκυρώνεται ἡ παρουσία σου καί ὁ σκοπός της. Εἰσακούγεσαι καί γίνεται τό
«χατήρι» σου: λές λίγα πραµατάκια πού θεωρεῖς χρήσιµα γιά τό «θέµα» (ἐκεῖ ἐσύ,
κολληµένος λές καί ἀσχολεῖται κανείς!) καί σωπαίνεις. Πάει δύο τό βράδυ.
∆έν ἄκουσε σχεδόν κανείς. Ὅσο γιά τό ποιός κατάλαβε...

δηµοσίων υπαλλήλων, ούτε το θέµα της
ιδιωτικοποίησης της Παιδείας ανεξάρτητα
από τον άνεµο ιδιωτικοποιήσεων που φυσά
στα σχέδια της Κυβέρνησης. Πέρα όµως από
τα δύο αυτά µείζονα ζητήµατα, θα µείνω
προς το παρόν στο έτερο θέµα της εισαγωγής
των µαθητών στα πανεπιστήµια υπό την
προϋπόθεση της επιτυχίας τους να γράψουν
πάνω από τη βαθµολογική βάση, κι αυτός ο
σχολιασµός γίνεται κυρίως για να καταδειχτεί
µέσα από ένα ακόµη παράδειγµα το αδιέξοδο
τέτοιων συζητήσεων και «ρυθµίσεων».
Αναφορικά, λοιπόν, µε τη βαθµολογική βάση,
από τη µια κανείς δεν αποδέχεται φοιτητές που
εισάγονται µε 1,5 στο πανεπιστήµιο, από την
άλλη όµως είναι εξίσου εύλογα τα ερωτήµατα
που προκύπτουν, όπως το τι θα γίνει µε τις
σχολές που θα κλείσουν λόγω έλλειψης
φοιτητών, µε την οικονοµία των επαρχιακών
πόλεων που θα «ξεµείνουν» από φοιτητές,
µε το πόσο συµβατή είναι η απαγόρευση
πρόσβασης στα πανεπιστήµια για όσους δεν
«πιάσουν» τη βάση µε τη δυνατότητά τους
να γραφτούν στα Ι.Ε.Κ. ή αλλού (δηλαδή για
τα πανεπιστήµια δεν είναι ικανοί, ενώ για τα
Ι.Ε.Κ. είναι;) κ.τ.λ. Το σηµαντικότερο όµως
επιχείρηµα όσων προβληµατίζονται από την
καθιέρωση της βαθµολογικής βάσης είναι το
εξής: ότι πολλοί µαθητές, που δεν απέδιδαν
σε µαθήµατα γενικής παιδείας, θα χάσουν τη
δυνατότητα να σπουδάσουν, τη στιγµή που
οι περισσότεροι «µεταµορφώνονται» όταν
εισάγονται σε σχολή που κινεί το ενδιαφέρον
τους, όπως αποδεικνύει η έως τώρα πορεία
του αντικαταστηµένου πια συστήµατος
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Οπότε, τι γίνεται στην περίπτωση αυτή; Έχετε
εσείς απάντηση; Προσωπικά, δεν έχω!…
Ξανά απ’ την αρχή, λοιπόν: ας
υποθέσουµε ότι είµαι ο Υπουργός Παιδείας
και ότι η ελληνική πολιτεία δεν µου διαθέτει τ’
απαιτούµενα κονδύλια για ουσιώδεις αλλαγές.
Τι να κάνω, να κάτσω µε σταυρωµένα τα
χέρια; Όχι, βέβαια! Θα «χτυπήσω» µια καλή
«µεταρρύθµιση» µε τα γνωστά «φτηνιάρικα»
υλικά, µη µου πουν κι ότι δεν δουλεύω:
θ’ αλλάξω τον αριθµό των εξεταζόµενων
µαθηµάτων, θα θέσω βαθµολογική βάση κ.ο.κ.
Ας υποθέσουµε τώρα ότι ο Πρωθυπουργός
κάνει ανασχηµατισµό και µε αντικαθιστά µε
τον… εαυτό µου! Τι θα κάνει ο εαυτός µου;
Ε, µια κατάργηση της βαθµολογικής βάσης
είναι ό,τι πρέπει: εξάλλου τα διλήµµατά
της είναι ανυπέρβλητα κι επιπλέον θα
φανεί, όπως είπαµε, ότι… δουλεύω! (Και
µη ρωτάτε ποιος δουλεύει ποιον!) Οπότε,
στο «φύγε συ – έλα συ» των Υπουργών και
των Κυβερνήσεων, το συναρπαστικότερο
παιχνίδι είναι η κολοκυθιά! Πώς, λοιπόν, να
µη θεωρήσουµε επιτυχηµένο Υπουργό τον Π.
Ευθυµίου, που δεν ακολούθησε την τακτική
των «µεταρρυθµίσεων» εντυπωσιασµού;
Επειδή όµως τέτοιες τακτικές είναι µάλλον
αδιανόητες για τους πολιτευτές µε υψηλές
φιλοδοξίες που χρίζονται Υπουργοί Παιδείας,
η «κολοκυθιά» προβλέπεται πως θα συνεχίσει
ν’ αποτελεί εσαεί το δηµοφιλέστερο παιχνίδι
στις σχολικές αυλές!
Γ. Στρούµπας
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Ἀνα-γνώσεις
Ἀντιδήλωση: Ἐλληνική νίκη µέ (ἄς εἶναι...) εὐρωπαϊκά κόλυβα
Στήν κυπραία «Σηµερινή» γιά τό κλῖµα τῶν ἡµερῶν στήν Τουρκία:
«Προτού καν συνέλθει η τουρκική ηγεσία από το γκολ που δέχθηκε στις
21 του µηνός µε την αντιδήλωση της Ε.Ε., βρίσκεται και πάλι στριµωγµένη.
Το ενδιαφέρον της τουρκικής διπλωµατικής υπηρεσίας επικεντρώνεται
τώρα στις συνεχιζόµενες διαπραγµατεύσεις των Βρυξελλών αναφορικά µε
το κείµενο του διαπραγµατευτικού πλαισίου. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός
Ταγίπ Ερντογάν γνωρίζει καλά τις συνέπειες που ο ίδιος θα επωµισθεί
στην περίπτωση που περάσει η αυστριακή πρόταση για χορήγηση
καθεστώτος «προνοµιακού εταίρου» στη χώρα του. Εξ ου και οι οργίλες
αντιδράσεις του. Ήδη στην Τουρκία, η αξιωµατική αντιπολίτευση του
Μπαϊκάλ ζήτησε διεξαγωγή πρόωρων εκλογών το 2006, αφού ο Ερντογάν
απέτυχε να αναχαιτίσει το θέµα της αναγνώρισης της Κυπριακής
Δηµοκρατίας. Μια δεύτερη αποτυχία και πολύ πιο σηµαντική που θα
αφορά το διαπραγµατευτικό πλαίσιο, θα είναι και η χαριστική βολή για τον
Ερντογάν.
Μετά από αίτηµα της Γαλλίας και της Αυστρίας, οι οποίες υποστηρίζονται
και από την Τσεχία, προστέθηκε στο Κείµενο-Πλαίσιο Ενταξιακών
Διαπραγµατεύσεων που είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
29 Ιουνίου, κεφάλαιο όσον αφορά τις δυνατότητες της Ε.Ε. να απορροφήσει
νέους εταίρους. Οι προσπάθειες αυτές αποτελούν νέο εµπόδιο για την
Τουρκία καθότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι η αυστριακή
πρόταση για να συµπεριληφθεί στο Κείµενο - Πλαίσιο Ενταξιακών
Διαπραγµατεύσεων διατύπωση σχετικά µε χορήγηση καθεστώτος
«προνοµιούχου εταίρου» στην Τουρκία. Πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, τις
οποίες επικαλέστηκε χθες η τουρκική εφηµερίδα «Χουριέτ», αναφέρουν ότι
στο Κείµενο - Πλαίσιο, στο οποίο δεν υπάρχει ακόµη συµφωνία, εκτίθενται
οι εξής απόψεις: Ναι µεν ο στόχος των διαπραγµατεύσεων είναι η πλήρης
ένταξη της Τουρκίας, αλλά όπως επιβάλλει η φύση των πραγµάτων, οι
διαπραγµατεύσεις θα είναι ανοικτής έκβασης. Επιβάλλεται στην Τουρκία
όπως εφαρµόσει ανελλιπώς τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν στις βασικές
ελευθερίες και τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα. Εάν απαιτηθεί, θα µπορούσαν
να γίνουν εξαιρέσεις κατά την εφαρµογή των πολιτικών που αφορούν
στο δικαίωµα ελεύθερης διακίνησης στη γεωργία και τις διαρθρωτικές
αλλαγές. Επιβάλλεται όπως τα σηµαντικά συνοριακά προβλήµατα µε τις
χώρες της Ε.Ε., επιλυθούν κατά ειρηνικό τρόπο. Λαµβανοµένου υπόψη ότι
η µη επίλυση των εν λόγω ζητηµάτων θα επηρεάσει τη διαδικασία ένταξης,
εάν απαιτηθεί, τα ζητήµατα αυτά θα πρέπει να οδηγηθούν στο Διεθνές
Δικαστήριο (επί του προκειµένου υπονοείται η Ελλάδα).
Η ένταξη της Τουρκίας θα καταστεί δυνατό να υλοποιηθεί µετά το 2014
και αφού διαµορφωθεί το οικονοµικό πλαίσιο της Ε.Ε. Σε περίπτωση κατά
την οποία υπάρξουν σοβαρές παραβιάσεις των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
ή των αρχών του κράτους δικαίου, οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις θα
παγώσουν µετά από σχετικό αίτηµα του 1/3 των κρατών-µελών της Ένωσης
ή αφού εξασφαλιστεί ειδική πλειοψηφία. Επίσης, σε περίπτωση κατά την
οποία η Τουρκία δεν θα είναι έτοιµη να αναλάβει τις ευθύνες της πλήρους
ένταξης, επιβάλλεται όπως βρεθούν τρόποι σύσφιγξης των σχέσεών της µε
την Ε.Ε., µε ισχυρότατους δεσµούς.»
Ξενοφωνία καί κενοφωνία
Ὁ ἀγαπηµένος µας Γιῶργος Κοροπούλης στήν «Ἐλευθεροτυπία» (24-9):
«Υποτίθεται (τον είδαµε και ντυµένο Φράνκι Μπουκ) ότι ο πρωθυπουργός
σπούδασε επιτυχώς στη Βοστόνη. Και αν ακόµη απαιτούνται µόνο γραπτές
εξετάσεις εκεί, µε τους συµµαθητές του δεν µίλαγε; Και έστω ότι µίλαγε,
τόσο χάλια όσο ξανακούσαµε στον ΟΗΕ; Γιατί πρέπει παρ’ όλα αυτά να µιλάει
αγγλικά όταν εµφανίζεται στη διεθνή σκηνή να πει το ρολάκι του; Γιατί
έπρεπε να µιλάει υποφερτά γερµανικά αλλά και άθλια γαλλικά ή αγγλικά
ο Σηµίτης όταν ήταν εκείνος ο «καταλληλότερος για πρωθυπουργός»;
Άλλωστε (για να επανέλθω στο συγκεκριµένο) τα ελληνικά που µιλά ο
πρωθυπουργός τα εµπιστεύοµαι όσο κι εκείνος - που πάντα τα εµπλουτίζει
µε χειρονοµίες: Οταν «αλλάζουµε σελίδα», ώωπ! το χέρι κινείται σαν
να γυρίζει µιαν αόρατη σελίδα κι έτσι καταλαβαίνω τι θα πει αυτή η
ακατάληπτη φράση. Αλλά προσπαθώ να φανταστώ πώς θα απέδιδε στα
«επικοινωνιακά» µιαν οποιαδήποτε σκέψη - που δεν θα ήταν διαφηµιστικό
σλόγκαν. Κι επειδή δεν τα καταφέρνω, συµπεραίνω πως, κι αν τον ακούγαµε
να µιλάει ελληνικά, στην πραγµατικότητα θ’ ακούγαµε µεταφρασµένη (στα
ελληνικά, εν προκειµένω) την ίδια πάντα υπερ-γλώσσα που πρότυπό της
είναι το bar-code: µια lingua franca που, ένα ένα, τα πανοµοιότυπα προϊόντα
στο ράφι προβαίνουν και τη µιλούν - διεκδικώντας, καθώς µεταβάλλονται
ανεπαίσθητα οι ραβδώσεις, τη µόνη ιδιαιτερότητα που µπορεί να έχουν.
(Ο Γιωργάκης αυτή τη γλώσσα τη µιλάει στο πρωτότυπο: να ποια είναι
η αληθινή δυσκολία που συναντάει.) Συνεπώς, στα εν λόγω «ελληνικά»
δεν αναµένεται ν’ ασκηθεί βέτο, π.χ. - ή, έστω, να παρατηρηθεί κάποιο
ίχνος αξιοπρέπειας... Κι εν τοιαύτη περιπτώσει αδίκως «ρωτάµε για την
ποιότητα»: Και ιδανικά να τα µιλούσε ο εκάστοτε «καταλληλότερος», όπως
οµιλούνται στο Σείριο και στη Μακεδονία µας, όπου η ελληνικότης µέγαν
εύρατο εν τοις κινδύνοις προστάτην αντιστοίχως τον Λιακόπουλο και τον
άγιο Ανθιµο, τίποτα δεν θ’ άλλαζε...
(...) Ναι, αν όσα είπα ισχύουν, τότε κάλλιστα θα µπορούσαν οι εκπρόσωποί
µου να µιλήσουν ελληνικά - για το θεαθήναι, βρε αδερφέ. Γιατί δεν το
κάνουν; Επειδή (ισχυρίζοµαι) αυτό που ακούµε να µιλάνε δεν είναι άθλια
αγγλικά ή γαλλικά ή κινέζικα. Όχι, µιλάνε φαρσί µια ψευδο-ιστορική
γλώσσα, πλασµένη στο Χόλλυγουντ - από την οποία αφαιρούν µόνο, για
λόγους εκσυγχρονισµού, την προσφώνηση «µπουάνα» και την κάπως ακραία
χρήση ουδετέρων και τριτοπρόσωπης σύνταξης («τρελό άλογο χαιρετάει
µεγάλο λευκό πατέρα»)... Πρόκειται για εκδραµάτιση της πεµπτουσίας
της καβαφικής ειρωνείας: Το θέαµα που θα εκτυλίξουν αυτοί οι ηγεµόνες
εκ δυτικής Λιβύης όταν µιλήσουν «επί της ουσίας» έχει προδιαγραφεί,
επικαθορίζεται από τα τρισβάρβαρα hoch-κάτι-τι - που λένε ότι φοβούνται,
οι έρµοι, γιατί κι η απλή υποψία ότι εκπροσωπούν, έστω και για το θεαθήναι,
κάτι βαρύτερο από το κενό, κάτι που προϋποθέτει µιαν απαραµείωτη
διαφορά και θέλει µέσω αυτής να υπάρξει ισότιµα, θα σήµαινε την άµεση
απόλυσή τους µέσω αλλεπάλληλων γκάλοπ.»
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Ἡ ἀφύπνιση τῆς Μαύρης συνείδησης

Στίς 15 Ὀκτωβρίου, ἡµέρα Σάββατο, µία τεράστια
συγκέντρωση ἀναµένεται νά συγκλονίσει τήν
ἀµερικανική πρωτεύουσα. Πρόκειται γιά τήν Million
More Movement, πού διοργανώνεται εἰς ἀνάµνηση
τῶν 10 χρόνων ἀπό τήν πρώτη ἐκείνη Πορεία τοῦ
Ἑνός Ἑκατοµµυρίου (Million Man March) Μαύρων
στήν Οὐάσινγκτον, ἑνός πρωτόγνωρου πλήθους
πού ἀνταποκρίθηκε στό κάλεσµα τοῦ Λούις
Φάρακαν καί τοῦ «Ἔθνους τοῦ Ἰσλάµ» γιά ἑνότητα
καί ἐνεργοποίηση στή βάση τῆς µαύρης συνείδησης.
Θυµίζουµε ὅτι ὁ κατηγορούµενος ὡς «ἀντισηµίτης»
Φάρακαν ὄχι µόνο κατάφερε νά συγκεντρώσει ἕνα
τέτοιο πλῆθος ἀλλά καί µέ τίς παροτρύνσεις του
ἔφερε σηµαντικά ἀποτελέσµατα στούς τοµεῖς πού τό

ἐπεδίωξε: Μετά τήν συγκέντρωση, 1,5 ἑκατοµµύριο
ἔγχρωµοι γράφτηκαν στούς ἐκλογικούς καταλόγους,
ὑποβλήθηκαν 13.000 αἰτήσεις υἱοθεσίας µαύρων
παιδιῶν καί πληµµύρισαν οἱ µαῦρες ἐθελοντικές
ὀργανώσεις, τά τζαµιά καί οἱ ἐκκλησίες (τό κίνηµα
εἶναι ἀνεξίθρησκο). Τώρα, µέ τήν τραγωδία τῆς Νέας
Ὀρλεάνης πρόσφατη µά καί µέ τόν ἐκτροχιασµό τῆς
ἀµερικάνικης παρεµβατικότητας ἀνά τόν κόσµο, ἡ
ἀτζέντα τῆς συγκέντρωσης περιλαµβάνει ὄχι µόνο
ζητήµατα µόρφωσης, κοινωνικῆς συνείδησης καί
ὑγείας µά καί ἄλλα ὅπως ἡ παγκόσµια εἰρήνη. ∆έν
εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ σιωνιστική ADL κάλεσε τόν µαῦρο
πληθυσµό νά κωφεύσει στό κάλεσµα. Τήν ἀπάντηση
θά τήν λάβει σέ δύο ἑβδοµάδες...

Κουΐζ γιά πολιτικά καθυστερηµένους

Στίς 19 Σεπτεµβρίου στή Βασόρα οἱ παραπλεύρως
εἰκονιζόµενοι Βρετανοί τῆς SAS πυροβόλησαν
τούς Ἰρακινούς ἀστυνοµικούς πού σταµάτησαν
τό αὐτοκίνητό τους, σκότωσαν τόν ἕναν ἀλλά
συνελήφθησαν. Ἦταν µεταµφιεσµένοι σέ Ἄραβες,
µέ περοῦκες, ὅπλα καί - κατά πληροφορίες - µέ
ἐκρηκτικά. Οἱ ἴδιοι ἀρνήθηκαν νά ποῦν κάτι γιά
τήν ἀποστολή τους καί οἱ βρετανικές δυνάµεις
ἐπιτέθηκαν µέ τεθωρακισµένα ὀχήµατα στήν
φυλακή πού κρατοῦνταν καί τούς ἀπέσπασαν
(ἐλευθερώνοντας ταυτόχρονα καί 150 ποινικούς)
µέ τό ἔτσι θέλω ἀπό τίς ἰρακινούς κουΐσλιγκς. Νά
σηµειωθεῖ ὅτι στή σιιτική Βασόρα δέν ὑπάρχει
Ἀντίσταση. Ρωτᾶµε: ποιά ἡ ὁµοιότητα µέ τούς
δύο SASίτες πού συνελήφθησαν στό Μπέλφαστ
τόν Μάρτιο τοῦ 1988 ὅταν πυροβόλησαν τό
πλῆθος πού ἀκολουθοῦσε τήν κηδεία τοῦ µαχητῆ
τοῦ ΙRA Caoimhghin Mac Bradaigh.

Tό διεθνές σκυλολόι πού ρήμαξε τή Γιουγκοσλαβία

Πράκτορες καί τρομοκράτες
Ὁ Μάικλ Μίτσερ εἶναι ἀπό τούς
µακροβιότερους βουλευτές τοῦ Ἐργατικοῦ Κόµµατος
- ἐκλέγεται ἀπό τό 1970 - καί σηµαῖνον µέλος τῆς
ἀριστερῆς καί
οἰκολογικῆς του
πτέρυγας (καί
φίλος τοῦ Τόνυ
Μπέν). Ὑπῆρξε
ὑπ ουργ ό ς
Περιβάλλοντος
τό
διάστηµα
1997-2003
καί ἔχασε τή
θέση του στόν
ἀνασχηµατισµό
τοῦ
Μπλαίρ
ὅταν ἔγινε ἡ
εἰσβολή
στό
Ἰράκ, στήν ὁποία
ὁ Μίτσερ ἐναντιώθηκε δηµοσίως. Μάλιστα εἶχε τότε
δηµοσιεύσει ἄρθρο ὅπου ἔγραφε γιά τήν «ἀπάτη
τοῦ πολέµου κατά τῆς τροµοκρατίας» καί γιά τό
ἀµερικανικό «πρόσχηµα τῆς 11ης Σεπτεµβρίου»
προκειµένου «νά ἐπιβληθεῖ βιαίως ἡ παγκόσµια
κυριαρχία τῶν ΗΠΑ».
Πρό ἡµερῶν ὁ Μίτσερ τάραξε τά νερά
ἀρθρογραφώντας καί πάλι στόν «Γκάρντιαν», ὅπου
ἔγραφε ἀνοικτά ὅτι οἱ ἔρευνες γιά τούς βοµβιστές
τοῦ Λονδίνου συναντοῦν ἐµπόδια ἀπό βρετανικές
ὑπηρεσίες οἱ ὁποῖες προστατεύουν πράκτορές τους.
Πρόκειται γιά τήν περίπτωση τοῦ Χαρούν Ρασίντ
Ἀσουάτ (ἀναφερθήκαµε κι ἐµεῖς πρό µηνός) καί
ὄχι µόνο. Ὁ Μίτσερ µιλᾶ γιά τούς Πακιστανούς
τῆς Βρετανίας πού χρησιµοποιήθηκαν κατά τῆς
Γιουγκοσλαβίας τοῦ Μιλόσεβιτς: «Σύµφωνα µέ
πρόσφατη ἀναφορά τῆς Observer Research Foundation
πού ἑδρεύει στό ∆ελχί, ἡ κυβέρνηση τῆς Μπούτο
ἀπαντώντας σέ σχετικό αἴτηµα τοῦ Κλίντον, εἶχε
στείλει µία δύναµη ἀπό τροµοκράτες τῆς Harkat-ulAnsar (HUA) πού τούς ἐκπαίδευσε ἡ µυστική ὑπηρεσία
τῆς χώρας της. Ἐκτιµᾶται ὅτι 200 Πακιστανοί τῆς
Βρετανίας πῆγαν στό Πακιστάν, ἐκπαιδεύτηκαν στά
ἐκεῖ στρατόπεδα τῆς όργάνωσής τους καί ἑνώθηκαν
µέ τήν δύναµη τῆς HUA στή Βοσνία. Ὅλα αὐτά ἔγιναν
σέ πλήρη συνεργασία µέ βρετανικές καί ἀµερικανικές

ὑπηρεσίες». Ὅπως καί ἡ ἀναφορά τῆς Ὁλλανδικῆς
Κυβέρνησης ξεκαθαρίζει, οἱ ΗΠΑ ἔδωσαν πράσινο
φῶς γιά τή δράση στή Βοσνία ὀργανώσεων πού
βρίσκονταν στή λίστα τῶν τροµοκρατῶν. Σχεδόν
γιά µιά δεκαετία οἱ ΗΠΑ βοήθησαν ἰσλαµιστές
ἀντάρτες συνδεόµενους µέ τήν Τσετσενία, τό Ἰράν
ἤ τή Σαουδική Ἀραβία νά ἀποσταθεροποιήσουν τήν
πρώην Γιουγκοσλαβία. Ἐπίσης τούς ἐπετράπη νά
κινηθοῦν κι ἀνατολικότερα, στό Κόσοβο. Τό τέλος
τοῦ πολέµου βρῆκε στή Βοσνία δεκάδες χιλιάδες
ἰσλαµιστές ἀντάρτες ἀπό τούς ὁποίους πολλοί
πήγανε στήν Αὐστρία, τήν Ἑλβετία καί τή Γερµανία.
Αὐτό πού δέν εἶναι τόσο γνωστό εἶναι ἡ σχέση τῆς
βρετανικῆς κυβέρνησης µέ ἕνα εὐρύτερο ἰσλαµικό
δίκτυο.
Ὁ πρώην ὁµοσπονδιακός Εἰσαγγελέας τῶν
ΗΠΑ Τζών Λόφτους σέ συνέντευξή του στό Fox TV
ἀναφέρθηκε στήν περίπτωση τοῦ Χαρούν Ρασίντ
Ἀσουάτ, πού φέρεται µέλος τῆς Ἀλ Μουχατζιρούν,
ὀργάνωση πού στρατολογοῦσε ἐθελοντές γιά τό
Κόσοβο. Ὁ Λόφτους εἶπε ἀνοικτά ὅτι θεωρεῖ τόν
Χαρούν διπλό πράκτορα πού τόν προφυλάσσει ἡ
MI6, τή στιγµή πού ἡ Σκότλαντ Γιάρντ ἐρευνᾶ τόν
ρόλο του στίς βοµβιστικές ἐπιθέσεις τοῦ Λονδίνου.
∆εύτερη ἀνάλογη περίπτωση, Πακιστανοῦ
πού πολέµησε στή Γιουγκοσλαβία, εἶναι ὁ
Ὀµάρ Σαέντ Σεΐχ πού κρατεῖται στό Πακιστάν,
καταδικασµένος σέ θάνατο γιά τόν φόνο τοῦ
ἀµερικανοῦ δηµοσιογράφου Ντάνιελ Πέρλ τό
2002 (παρότι οἱ Ἀµερικανοί καί ἡ χήρα τοῦ Πέρλ
ἀµφιβάλλουν γιά τήν ἐνοχή του). Στή Βρετανία
στρατολογοῦσε µουσουλµάνους στόν «Στρατό τοῦ
Μωάµεθ», φέρεται νά ἔχει δεσµούς καί µέ τήν Ἀλ
Κάιντα καί λέγεται ὅτι καί τώρα ἀκόµη δρᾶ µέσα
ἀπό τή φυλακή, καθώς ἡ ἔφεσή του ἀναβλήθηκε
γιά... 32η φορά.
Γιά µᾶς ἡ ἔκπληξη δέν εἶναι οὔτε ἡ
διαπλοκή «τροµοκρατῶν» καί ὑπηρεσιῶν, οὔτε ἡ
δράση τους κατά τῆς Γιουγκοσλαβίας ἄς τά δοῦν
ὅσοι πανηγύριζαν τήν πτώση τοῦ Μιλόσεβιτς.
Ἔκπληξη ἀποτελεῖ µονάχα ὅτι ὑπάρχουν ἀκόµη
φωνές (µία ἀκόµη εἶναι ὁ Τζώρτζ Γκάλογουεη) στήν
κεντρική πολιτική σκηνή τῆς Βρετανίας πού µιλᾶνε
τή γλῶσσα τῆς ἀλήθειας...
Κ.Κ.
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Íïìáñ÷ßá Ἕâñïõ:
Ôü ἰäéùôéêïäçìüóéï
ἐîáìåñéêáíßæåôáé
ÔåëéêÜ áὐôÞ ἡ Íïìáñ÷ßá Ἕâñïõ åἶíáé
ὅëï ðñùôïôõðßåò. ÌåôÜ ôü ìíçìåéῶäåò
ôïõñéóôéêïáíáðôõîéáêü ó÷Ýäéü ôçò ìÝ
ôü ὁðïῖï ἔöåñå ἐöÝôïò (162...) Ñþóïõò
ôïõñßóôåò óôüí Ἕâñï, ôþñá ìðáßíåé óÝ
íÝåò ðåñéðÝôåéåò, ἀðü ðéü «óßãïõñç» ὅìùò
èÝóç: ἈíáèÝôïíôáò ὅ,ôé ó÷åäéáóìü åἶ÷å
ãéÜ ôü ìÝëëïí ôïῦ ôüðïõ óÝ èõãáôñéêÞ
ἀìåñéêÜíéêçò ðïëõåèíéêῆò!
Ôü âñÜäõ ôῆò 7çò Óåðôåìâñßïõ ëïéðüí
ôü íïìáñ÷éáêü óõìâïýëéï øÞöéóå êáôÜ
ðëåéïøçößá ôÞí óõíåñãáóßá ìÝ ôüí
ὅìéëï Lemna Hellas AE óÝ ôÝóóåñá
ðñïãñÜììáôá: ÃéÜ ôÞí äçìéïõñãßá ôῆò
Äéáóõíïñéáêῆò Ἐëåýèåñçò Âéïìç÷áíéêῆò
Æþíçò Ïἰêïíïìéêῶí Óõíáëëáãῶí (ÄÅÂÆÏÓ),
ãéÜ ôü ó÷åäéáæüìåíï Ὁìïãåíåéáêü ×ùñéü,
ãéÜ ôÞí ἀíÝãåñóç íÝïõ Äéïéêçôçñßïõ êáß
ãéÜ ôÞí ...ἀäåëöïðïßçóç ôïῦ Ἕâñïõ ìÝ ôü
Íïâïóéìðßñóê!
ÄÝí èÜ ìðïῦìå óÝ ëåðôïìÝñåéåò ãéÜ ôÞí
ôå÷íéêÞ ðëåõñÜ ôïῦ æçôÞìáôïò, ὅðïéïò
èÝëåé ìðïñåῖ íÜ âñåῖ ðïëëÝò óôÞí ἔãêõñç
«ÐÑÙÔÇ» ôῆò Ἀëåîáíäñïýðïëçò ἡ ὁðïßá
ðñïÝâáëå ôü èÝìá äåüíôùò. Áὐôü ðïý
ἐêðëÞóóåé åἶíáé ἡ ðïëéôéêÞ ôïõ ðëåõñÜ: ἡ

Ο ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΟΠΟΛΗ

Μία ἀξιόλογη δουλειὰ τοῦ Ἰνστιτούτου
Πολιτιστικῆς καὶ Ἐκπαιδευτικῆς
Τεχνολογίας γιὰ τοὺς Παλιννοστοῦντες

Μία πολυµεσικὴ ἐφαρµογὴ (CD), ἕνα
16σέλιδο καὶ ἕνα πολύπτυχο εἶναι ἡ τελευταία
παραγωγὴ τοῦ Ἰνστιτούτου Πολιτιστικῆς καὶ
Ἐκπαιδευτικῆς Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ/ΚΕΤΕΠ)
ποὺ ὑλοποιήθηκε στὰ πλαίσια τοῦ ἔργου
«Σχέδιο ἐνηµέρωσης καὶ ὑποστήριξης γιὰ τὴ
συµµετοχὴ τῶν παλιννοστούντων ὁµογενῶν

êëÞóç ἑíüò (îÝíïõ) ἰäéþôç ἀðü ðëåõñᾶò
íïìáñ÷ßáò ãéÜ ὅëïí ôüí ó÷åäéáóìü
ôçò, ἀðü ôü ìåãáëýôåñï ἔñãï ìÝ÷ñé ôü
ìéêñüôåñï. Ðῶò ãßíåôáé ìéÜ ἑôáéñåßá îÝíç
ìÝ ôüí ôüðï íÜ ἀíáëáìâÜíåé äïõëåéÝò
ðïý ἀäõíáôåῖ íÜ äéåêðåñáéþóåé ἐðß
÷ñüíéá ἡ ôïðéêÞ Ἀñ÷Þ; Ðῶò ἀíáôßèåôáé
ἔñåõíá ôñáðåæéêῆò ἀãïñᾶò ãéÜ äÜíåéï (!)
ó’ áὐôÞí, ìÝ 15.000 åὐñþ, ὅôáí ἡ ÔñÜðåæá
Ðåéñáéῶò åἶíáé ἑôáῖñïò óôÞí ἈíáðôõîéáêÞ
Ἕâñïõ; Ἀêüìá êé áὐôÞ ἡ ðñïïðôéêÞ ôῶí
ἐíåñãåéáêῶí öõôῶí êáß ôῶí âéïêáõóßìùí
ἔðñåðå íÜ ôåèåῖ ὑðü ôüí ἔëåã÷ï ôῆò îÝíçò
ἑôáéñåßáò ìÝ ôÞ ìïíÜäá âéïáéèáíüëçò ôῆò
ÄÅÂÆÏÓ; Ðüôå ἔãéíáí ïἱ ó÷åôéêÝò ìåëÝôåò
ôῆò ἑôáéñåßáò êáß ðüôå êéüëáò ἐãêñßèçêáí
ðñßí ὁðïéïóäÞðïôå ìÜèåé êÜôé; ÓÜí ðïëý
«ἕôïéìç ἀðü êáéñü» (ἤ ἀðü «øçëÜ») ἠ÷åῖ
áὐôÞ ἡ ἱóôïñßá, óôÞí ὁðïßá - ἄí äéáâÜóáìå
óùóôÜ ôßò ëåðôïìÝñåéÝò ôçò ðïý ãßíáíå
ãíùóôÝò - ôü ñßóêï ôῆò ἑôáéñåßáò åἶíáé
ðåñßðïõ ìçäåíéêü.
Ὅóï ðåñíÜåé ὁ êáéñüò ôüóï ἡ ἐìðëïêÞ ôïῦ
ἰäéùôéêïῦ ôïìÝá óôÜ äçìüóéá ðñÜãìáôá
ôῆò ÷þñáò ìåãáëþíåé. Åἶíáé äõíáôüí íÜ
êáôáöåýãåéò ὡò íïìáñ÷ßá óÝ ...ἀìåñéêÜíéêç
ðïëõåèíéêÞ ãéÜ íÜ ÷ôßóåéò ἕíá êôßñéï ἤ ãéÜ
íÜ ðñï÷ùñÞóåéò ìéÜí ἀäåëöïðïßçóç óôÞ
Ñùóßá; Êáß íἄôáí ôßðïôå ...«öéëåëåýèåñïò»
ὁ íïìÜñ÷çò Í. Æáìðïõíßäçò; ÓïóéáëéóôÞò
âÝñïò...
Ê.Ê.
τοῦ ∆ήµου Ξάνθης στὴν ψηφιακὴ ἐποχή».
Φορέας ὑλοποίησης τοῦ ἔργου εἶναι ὁ ∆ῆµος
Ξάνθης καὶ Ἀνάδοχος Φορέας ἡ Ἀµιγὴς
Ἐπιχείρηση τῆς ΤΕ∆Κ Ν. Ξάνθης «ἘνέργειαΠεριβάλλον – Ἀνάπτυξη». Ἀξιοποιώντας τὴν
τεχνολογία τῶν κινούµενων τρισδιάστατων
γραφικῶν, µὲ εὑρηµατικοὺς διαλόγους
καὶ συνδυάζοντας ἀφήγηση καὶ βίντεο, ἡ
πολυµεσικὴ ἐφαρµογή µᾶς προσκαλεῖ σὲ
µία περιπλάνηση στὸ ψηφιακὸ σῦµπαν.
Ψυχαγωγία, Ἐνηµέρωση, ∆ηµόσια ∆ιοίκηση,
Ἀθλητισµός, Ἐκπαίδευση, Ἐµπορικὲς
Συναλλαγὲς εἶναι µερικὲς ἀπὸ τὶς θεµατικὲς
ἑνότητες ποὺ καλύπτει ἡ πολυµεσικὴ
ἐφαρµογή. Στὸ γνώριµο ὕφος τοῦ διαλόγου
καὶ βασισµένο στὴν παιδαγωγικὴ ἐκπαίδευσης
ἀτόµων µὲ περιορισµένη γνώση τῆς ἑλληνικῆς
εἶναι καὶ τὸ 16σέλιδο ἔντυπο. Ἡ προσεγµένη
αἰσθητικὴ τῆς παρουσίασης καὶ τὰ εὔστοχα
ἐπιλεγµένα θέµατα εἰσάγουν τὸν ἀµύητο στὸ
σῦµπαν τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς. Τὸ πολύπτυχο
στὴ δίγλωσση ἔκδοσή του θὰ εἶναι χρήσιµο
γιὰ ὅσους θελήσουν νὰ χρησιµοποιήσουν
τὸν Ὑπολογιστὴ καὶ τὸ ∆ιαδίκτυο γιὰ νὰ
ἐξυπηρετηθοῦν στὶς καθηµερινὲς συναλλαγές
τους. Ἀξιόλογη δουλειά, µὲ µεράκι καὶ γνώση
ποὺ δείχνει τὰ ποιοτικὰ χαρακτηριστικά του
ἔργου ποὺ παράγει ὁ µοναδικὸς ἐρευνητικὸς
φορέας τῆς Περιφέρειάς µας.

Ε∆Ω ΕΙΝΑΙ ∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ, ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΞΕ ΓΕΛΑΣΕ!
Τὸ Ἰατρικὸ ∆ιαβαλκανικὸ Κέντρο
Θεσσαλονίκης, ποὺ τόσα προσφέρει στὸν
τοµέα παροχῆς ὑπηρεσιῶν ὑγείας στὸ
χῶρο τῆς Βόρειας Ἑλλάδας ἀλλὰ καὶ τῆς
Βαλκανικῆς, ὅπως ὁ τίτλος µὲ σεµνότητα
δηλώνει, ὀργανώνει σὲ συνεργασία
µὲ τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο Ξάνθης τὸ 3ο
Πολυθεµατικὸ Ἰατρικὸ Συνέδριο. Τόπος
διεξαγωγῆς τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ Ξάνθη
καὶ ἡµεροµηνία ἡ 30η Σεπτεµβρίου ἕως 2
Ὀκτωβρίου 2005.
Ἐπειδή, ὅπως προαναγγέλει τὸ
Ὁµηρικὸ ἀπόσπασµα ποὺ προτάσσεται
στὸν Πρόλογο τοῦ Προγράµµατος, «Πολλοὶ
σὰν συναχτοῦνε, γνῶµες θὰ ποῦν πολλές.
Ἄκουσε τὴν καλύτερη» θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον
ν’ ἀκούσουµε τὴ γνώµη τῶν ἀσθενῶν γιὰ
τὴν ὑψηλοῦ ἐπιπέδου παροχὴ ἰατρικῆς
περίθαλψης ποὺ παρέχεται στὴν Ξάνθη
καὶ ἂν εἶναι σύµπτωµα γενικευµένο ἡ

ὑπόδειξη σὲ ἀσθενεῖς νὰ ἀπευθύνονται
στὸ Ἰατρικὸ ∆ιαβαλκανικὸ Κέντρο, γιὰ
περαιτέρω ἐξετάσεις, ὅπως συνέβη πρὶν
ἕνα µήνα περίπου µὲ φίλο µας. Πάντως
θὰ ἔχει ἐνδιαφέρον νὰ ἀκούσουµε τὴν
προσφώνηση µὲ τίτλο «Τὸ Ἰατρικὸ
∆ιαβαλκανικὸ Κέντρο Θεσσαλονίκης» ποὺ
ἐκτιµοῦµε, ἀπὸ τὰ συµφραζόµενα, πὼς θὰ
συµβάλλει στὴ βελτίωση τοῦ ἐρευνητικοῦ
ἐπιπέδου τῶν ἰατρῶν τῆς περιοχῆς µας
καθὼς καὶ στὴν ἀνακούφιση τοῦ βαλαντίου
τῶν ἀσθενῶν. Ἄλλωστε ἡ παρουσία
τοῦ ∆ιοικητῆ τοῦ Γενικοῦ Νοσοκοµείου
Ξάνθης κ. Ἀντωνακάκη εἶναι ἐγγύηση τῆς
διασφάλισης τοῦ δηµόσιου χαρακτήρα τῆς
ὑγείας. Ἐλπίζουµε καὶ ἄλλοι Ἐπιστηµονικοὶ
Σύλλογοι νὰ συνεχίσουν τὸ παράδειγµα τοῦ
Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ξάνθης γιὰ νὰ εἴµαστε
πιὸ ὑποψιασµένοι στὸ µέλλον σὲ ζητήµατα
ἐπιστηµονικῆς δεοντολογίας.

Ó÷üëéá

ðôåñüåíôá

Σέ 49 δήµους τῆς χώρας (ἀκολουθοῦν 20 ἀκόµη) ἀπό τίς ἀρχές τοῦ
2006 ξεκινᾶνε τά ἔργα γιά ἐγκατάσταση δικτύων ὀπτικῶν ἰνῶν
γιά τήν προώθηση τοῦ εὐρυζωνικοῦ Internet. Τά δίκτυα πού θά
κατασκευαστοῦν µέ κοινοτικούς καί ἐθνικούς πόρους ἔχουν συνολικό
προϋπολογισµό 54.000.000 εὐρώ καί διασυνδέουν τοπικά δεκάδες σηµεῖα
δηµοσίου ἐνδιαφέροντος: Σχολεῖα, ὑπηρεσίες, Μουσεῖα, Πανεπιστήµια κτλ. Οἱ
δῆµοι Ξάνθης (11,69 χλµ δίκτυο καί 1.010.202,47 εὐρώ), Νέας Ὀρεστιάδας (12,70
χλµ δίκτυο καί 934.188,03 εὐρώ) καί Ἀλεξανδρούπολης µπήκανε στό πρόγραµµα
«Κοινωνία τῆς Πληροφορίας» πού χρηµατοδοτεῖ τήν ψηφιακή πρόοδο στή
χώρα καί τίς εὐρυζωνικές ὑποδοµές πού παραλληλίζονται µέ τά δίκτυα
ἐξηλεκτρισµοῦ καί τά ὁδικά δίκτυα τοῦ προηγούµενου αἰώνα.
Καθώς πλησιάζουν οἱ δηµοτικές καί νοµαρχιακές ἐκλογές, στήν
Ἀλεξανδρούπολη µιά διάχυτη δυσαρέσκεια γιά τήν σηµερινή δηµοτική
Ἀρχή ἀναζητᾶ τρόπους ἔκφρασης. Ταυτόχρονα κινοῦνται καί διάφοροι
ἐκτός ἐπισήµων κοµµατικῶν µηχανισµῶν γιά νά ἐπωφεληθοῦν τῆς
κατάστασης αὐτῆς. Τό φαινόµενο εἶναι ἐνθαρρυντικό ἀλλά τό ζήτηµα εἶναι
νά γίνει κάποια οὐσιαστική ἀλλαγή πού θά ἐκφράσει κάτι ὄντως νέο καί
ἀξιόλογο. Ἔτσι, διαβάζοντας τήν προκήρυξη πού κυκλοφόρησε ἡ δηµοτική
κίνηση «Ἀλεξανδρούπολη - Νέα Ἐποχή», µείναµε µέ τήν γεύση τοῦ κενοῦ
πού ἀφήνει ἡ ἀνάγνωση κάθε προεκλογικῆς µπροσούρας. Ἐκτός τοῦ ὅτι
ἤδη ὁ τίτλος της δείχνει ἀπελπιστική ἔλλειψη φαντασίας, τί νά πεῖ κανείς
καί γιά ἕνα περιεχόµενο πού τό διατρέχουν «οἰκοδόµηση τοῦ µέλλοντος»,
«πολυπολιτισµικές συνθέσεις», «ἀγωνιστικές προτάσεις», «πολιτικά πλαίσια»
καί ἄλλα µυριοπαιγµένα ἀπό ὅλο τό φάσµα τοῦ ἐξουσιαστικοῦ κόσµου (καί
ὑποκόσµου); Εἶναι δυνατόν ἕνας κανονικός ἄνθρωπος νά προσελκυσθεῖ
µέ τέτοια ἐπιχειρήµατα; Ὅταν θά βγεῖ µιά ἀνακοίνωση πού δέν θά µυρίζει
συνοµάδωση περί τόν ἐκλογικό στόχο τότε ἴσως γεννηθεῖ κάποια ἐλπίδα...
Τεράστιο ζήτηµα δηµιουργήθηκε µέ τό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
καί τή σίτιση τῶν φοιτητῶν Κοµοτηνῆς-Ξάνθης. Μεσοῦντος τοῦ
καλοκαιριοῦ τό ΔΠΘ ἀνακοίνωσε πώς ἐπίκειται διαγωνισµός γιά τόν
ἀνάδοχο τῆς φοιτητικῆς λέσχης, διακόπτοντας τήν 30ετή συνεργασία
µέσῳ ἀνάθεσης µέ τό Ἐθνικό Ἵδρυµα Νεότητας. Δικαιολογία; Ἡ προφορική
συνεννόηση τῶν πρυτανικῶν Ἀρχῶν µέ τήν Ἐπίτροπο τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου καί ἕνα προεδρικό διάταγµα τοῦ ‘98 πού ἐπέβαλε αὐτήν τήν διαδικασία.
Παρά τίς συνεννοήσεις ΔΠΘ-ΕΙΝ καί τή θετική διαµεσολάβηση τοῦ ΥΠΕΠΘ,
προέκυψε ἰδιώτης (Χοῦτος) πού ἀνακηρύχτηκε ἀνάδοχος, κάτι πού προκάλεσε
ὀργίλες φοιτητικές ἀντιδράσεις (κατάληψη Πρυτανείας, µαταίωση διεθνοῦς
διαγωνισµοῦ) καί ἀσφαλιστικά µέτρα κατά τοῦ ΕΙΝ πού συνεχίζει νά λειτουργεῖ τήν Λέσχη. Κι ἀποροῦµε: Ποῦ τόν θυµήθηκαν τόν διαγωνισµό οἱ πρυτάνεις; Γιατί τό ‘99 ὁ τότε πρύτανης κ. Σιµόπουλος πού τό εἶχε ξαναθέσει ὑπαναχώρησε; Ἀληθεύει ὅτι τό συµφωνητικό µέ τόν Χοῦτο ἔχει δύο διαφορετικές ἡµεροµηνίες; Ἡ ἐµπειρία µέ τόν ἰδιώτη σέ καθαριότητα-φύλαξη κρίνεται θετική;
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Σκηνές τουρκικοῦ κάλλους στόν Ἕβρο
Πολύ χαρακτηριστικό τό σκηνικό τῆς 16ης
Σεπτεµβρίου στό χωριό Σιδηρώ τοῦ Ἕβρου,
ἀποκαλύπτει µέ ἐνάργεια τό τί συµβαίνει στό
ἐσωτερικό τῆς µειονότητας καί ποιά εἶναι
ἡ δράση τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου τῆς
Κοµοτηνῆς.
Ἦταν Παρασκευή, ἡµέρα προσευχῆς γιά τόν
µουσουλµανικό πληθυσµό, καί στό τζαµί τοῦ
χωριοῦ - τό ὁποῖο εἶναι καί ἡ πατρίδα τοῦ
µουφτῆ Ἕβρου ∆αµάτογλου - συγκεντρώθηκε
πολύς κόσµος. ∆έν ἦταν µονάχα οἱ χωρικοί
ἀλλά καί ἀρκετοί ἀπό κοντινά καί µακρυνά
χωριά, κάτι ἀσυνήθιστο γιά τήν περίσταση.
Ὁ λόγος τῆς παρουσίας τους σύντοµα ἔγινε
φανερός: Προσκεκληµένοι ἀπό κάποιους
ντόπιους
ἐγκάθετους
ἐµφανίστηκαν
ὁ Τοῦρκος Πρόξενος Οὐµίτ Γιαρντίµ
ἀπό τήν Κοµοτηνή καί ὁ ψευδοµουφτῆς
Ξάνθης Μεχµέτ Ἐµίν Ἀγκά. Στό τέλος
τῆς προσευχῆς λοιπόν, καί ἐνώπιον τοῦ
νόµιµου µουφτῆ, πῆρε ὁ Ἀγκά τόν λόγο
γιά νά πεῖ τά γνωστά δικά του: «Ἐσεῖς ἐδῶ
κοιµᾶστε! Προσέξτε, γιατί εἴδατε τί ἔγινε στό
Κόσοβο, 2.500 µουσουλµάνες γυναῖκες βίασαν
οἱ Σέρβοι. Θυµᾶστε τί ἔγινε τό 1912, ὅταν
κάψανε τόν µουφτῆ τῆς Ἀλεξανδρούπολης µέ
τήν οἰκογένειά του καί πόσον κόσµο µέσα στό
τζαµί τῆς πόλης...» καί ἄλλα τέτοια ὡραῖα
καί ...θρησκευτικά, καταλογίζοντας στούς
Ἕλληνες τίς βαρβαρότητες τῶν Βούλγαρων
κοµιτατζήδων πρίν 100 χρόνια... Κι ἐνῷ ὁ
κόσµος τά εἶχε χάσει µέ τοῦτα τά τροµερά
πού ἄγουγε µέσα στόν χῶρο τῆς προσευχῆς
του, ἕνας δάσκαλος σηκώθηκε καί µίλησε
ἐκ µέρους ὅλων, ζητώντας ἀπό τόν Ἀγκά
νά πεῖ ποῦ τά βρῆκε αὐτά πού τούς λέει,
µήπως εἶναι «τίποτε προφήτης» καί τί εἴδους
παραλληλισµοί ἦταν αὐτοί µέ τό Κόσοβο.
Βλέποντας οἱ δύο λεγάµενοι τό κλῖµα νά
χαλάει, δέν ἔδωσαν συνέχεια καί ἔφυγαν.
Πέρα ἀπό τό θράσσος τῶν ἀνθρώπων τῆς
Ἄγκυρας, αὐτό πού µᾶς ἐντυπωσίασε στό ὅλο
συµβάν ἦταν ἡ οὐδέτερη στάση τοῦ µουφτῆ
Μεχµέτ ∆αµάτογλου, κάτι πού σχολιάστηκε
δυσµενῶς ἀπό τούς
χωρικούς. Εἶναι
γνωστό ὅτι ὁ ἴδιος εἶχε ἕνα ἀκόµη ἄσχηµο
περιστατικό µέ τόν Τοῦρκο Πρόξενο, ὅταν

βρέθηκαν γιά µεβλίτ στό τζαµί τῆς Φιλύρας
πρίν λίγους µῆνες καί βλέποντάς τον ἐκεῖ ὁ
Πρόξενος στήν πρώτη σειρά τῶν πιστῶν τόν
προπηλάκισε φραστικά -«ἔξω ἀπό δῶ!» - εἰς
ἐπήκοον ὅλων (Σ.Σ.: Αὐτά ὁ ξένος διπλωµάτης
µέσα στήν Ἑλλάδα, ἔτσι;...) Καί τώρα πῆγε
καί µέσα στό χωριό του, στά πλαίσια τῶν
τακτικῶν τελευταίως περιοδειῶν του* στόν
Ἕβρο, προφανῶς γιά νά τοῦ δείξει ποιός
κάνει τό παιχνίδι στήν περιοχή.
Νά ἀναρωτηθοῦµε «ποῦ βρίσκεται ἡ Ἑλλάδα
γιά νά φρενάρει τούς µηχανισµούς τῆς
Ἄγκυρας» θά ἦταν περιττό, τέτοιες ἀπορίες
ἔχουν µονάχα ὅσοι πιστεύουν ἀκόµη στά
φαντάσµατα («ἑλληνικό κράτος», «ἰσχυρή
Ἑλλάδα», κτλ). Ἀλλά τοὐλάχιστον ἀπό
τούς ἀνθρώπους πού αὐτή περιβάλλει µέ
κάποια ἀξιώµατα (καί πολλά προνόµια)
δέν θά ἔπρεπε νά ὑπάρχει κάποια ἀπαίτηση
στοιχειώδους ἀνταπόκρισης στόν ρόλο πού
ἔχουν ἀναλάβει; Ἤ µήπως Σινίκογλου καί
∆αµάτογλου ἔχουν βρεῖ γιά ἄρµεγµα ἁπλῶς
µιά γελάδα διαφορετική ἀπό κείνη τῶν Ἀγκά
καί Σερήφ; Ρωτᾶµε: Πόσα εἰσοδήµατα ἔχει
ὁ σοφολογιότατος ∆ιδυµοτείχου; Ποῦ ἔχει
ἀποσπαστεῖ καί πληρώνεται ὡς δάσκαλος;
Κολακεύει τήν πολιτεία ἡ εἰκόνα τοῦ
ἀνήλικου γυιοῦ του νά ὁδηγᾶ τό κρατικό
αὐτοκίνητο (ἤ τό τζίπ) τῆς µουφτείας γιά
νά πάει στό σχολεῖο; Ἦταν τυχαῖο πού δυό
µέρες µετά τό συµβάν, µέσα στό ἴδιο τζαµί
συγχωριανός (καί ξάδελφός του) χότζας
τοῦ πῆρε τόν λόγο καί τό µικρόφωνο;
Νοµίζουµε ὅτι ἡ πολιτεία ὀφείλει νά ξαναδεῖ
τά ἐρείσµατά της στήν µειονοτική κοινωνία
καί νά χαράξει µία συνεπή, ρεαλιστική καί
ἀποτελεσµατική πολιτική, µακρυά ἀπό
τακτικές τοῦ παρελθόντος οἱ ὁποῖες καί
τιµή δέν τῆς περιποιοῦν µά καί ὀφέλη δέν
ἀποφέρουν.
Κ.Κ.

*

Ἁλωνίζει κυριολεκτικά, χωρίς κανένας νά
θίγεται. Τελευταίως δείχνει νά τόν ἐνδιαφέρει
περισσότερο ὁ Ἕβρος, ἀφοῦ ἡ ὑπόλοιπη Θράκη
µᾶλλον µπῆκε στό προξενικό αὐλάκι...

Πρόταση γιά τήν νοµαρχιακή «Ἀναπτυξιακή»
Μιά κουβέντα µονάχα γιά τό θέµα πού
προέκυψε µέ τήν νέα «Ἀναπτυξιακή»
ἑταιρεία πού σχεδιάζει ἡ Νοµαρχία
Ροδόπης καί πού δέν πέρασε τελικά (;)
ἀπό τό νοµαρχιακό συµβούλιο (ψῆφοι 88): Ἐπειδή ἐµεῖς τούς πιστεύουµε τούς
σχεδιαστές της, ὅτι δηλαδή δέν ὑπάρχει
κανένα προσωπικό ἤ συναφές συµφέρον
γιά τήν δηµιουργία της δίπλα στίς ἤδη
ὑφιστάµενες (ἀπό ἀνάπτυξη νά φᾶν κι οἱ
κότες στή Ροδόπη...), καί µόνος στόχος
εἶναι τά καλύτερα ἀποτελέσµατα γιά τήν
ἀνάπτυξη τοῦ τόπου, προτείνουµε στόν

νοµάρχη κ. Ἄρη Γιαννακίδη κάτι πολύ
ἁπλό καί ξεκάθαρο:Νά δεσµευθεῖ εἴτε στό
καταστατικό τῆς ὑπό ἵδρυσιν ἑταιρείας
εἴτε δηµοσίως ὅτι δέν θά προσληφθοῦν σ’
αὐτήν συγγενεῖς ἕως δευτέρου βαθµοῦ
νοµαρχιακῶν συµβούλων καί ὑπαλλήλων.
Ἔτσι ὁ νοµάρχης θά πείσει γιά τήν
δεδοµένη καλή του πρόθεση, διαλύοντας
τίς φῆµες τῶν πονηρῶν καί ἀχρηστεύοντας
τά ἐπιχειρήµατά τους. Καλά θά ἦταν
βεβαίως νά ἴσχυε καί στίς ἤδη ὑπάρχουσες
«Ἀναπτυξιακἐς», ἀλλά ἄς µήν τό κάνουµε
τώρα ταινία ἐπιστηµονικῆς φαντασίας...

ΘΡΑΚΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Σ.
Τό Σάββατο 8/10 στίς 18:00 µ.µ. καί στήν αἴθουσα
τοῦ Ἱδρύµατος Παπανικολάου, στήν Κοµοτηνή, ἡ
Πανελλήνια Ὁµοσπονδία Θρακικῶν Σωµατείων
διοργανώνει ἡµερίδα µέ θέµα
«ΘΡΑΚΗ, Χθές - Σήµερα - Αὔριο».
Ὁµιλητές στήν ἡµερίδα θά εἶναι τρεῖς γνωστοί
φίλοι τῆς Θράκης: Ὁ κ. Θέµος Στοφορόπουλος,
πρέσβης ἐπί τιµῇ, ὁ ὁποῖος θά ἀναφερθεῖ στήν
πρόσφατη ἱστορική πορεία τῆς Θράκης, ὁ κ.
Γιάννης Χατζηαντωνίου, δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ
Πάγῳ (καί συνήγορος τῆς Π.Ο.Θ.Σ. στίς δίκες
κατά τῆς «Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης») πού
θά µιλήσει γιά τό σήµερα καί ὁ τ. ὑπουργός κ.
Στέλιος Παπαθεµελῆς πού θά σκιαγραφήσει τή
Θράκη τοῦ αὔριο.
Πέραν τῆς παρουσίας τριῶν τόσο σηµαντικῶν
ἀνθρώπων, µέ ἀνεξίτηλη προσφορά στά ἐθνικά
(θρακικά καί µή) θέµατά µας, εἶναι ἐνδιαφέρον
νά δοῦµε πόσοι πραγµατικά νοιάζονται ἀκόµη
γιά τέτοια «µπανάλ» ζητήµατα...

Ιστορίες για τον Ναστρεντίν Χότζα
και οι γιαλαντζί µουφτήδες
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαβάσαμε σε μερίδα
του τοπικού τουρκόφωνου Τύπου την …σπουδαία
είδηση, ότι οι γιαλαντζί μουφτήδες Ξάνθης
Μεχμέτ Εμίν Αγγά και Κομοτηνής Ιμπραήμ
Σερίφ κατάφεραν στην έκτη ευρω-ασιατική
ισλαμική σύνοδο, που πραγματοποιήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη από τις 5-9 Σεπτεμβρίου, να
περιληφθεί στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων
ειδική αναφορά στο θέμα τους. Στο κείμενο
καλείται η Ελλάδα να τους …επιστρέψει τις
μουφτείες τους!
Στη Σύνοδο η οποία διοργανώνεται εδώ και 6
χρόνια με πρωτοβουλία του τουρκικού κράτους,
συμμετείχε και ο πρωθυπουργός της Τουρκίας
Ταγίπ Ερντογάν και πολλοί αξιωματούχοι.
Πλέον το ζήτημα των «μουφτήδων του
δάχτυλου» (παρμάκ-μουφτουσού), όπως ειρωνικά τους αποκαλούσε μειονοτική εφημερίδααφού «ψηφίστηκαν» με την ανύψωση του
δείκτη- έχει καταντήσει γραφικό…
Έχει όμως ενδιαφέρον και το γεγονός ότι η

παρουσίαση παρόμοιων …ειδήσεων γίνεται μέσα
από ένα κλίμα συγκρουσιακό με την Ελλάδα και
κατάχρησης έως βαθμού γελοιότητας εθνικών
προσδιορισμών, όπως της λέξης ΤούρκοςΤουρκία και των παραγώγων τους. Στις λίγες
σελίδες κάθε σχεδόν μειονοτικής εφημερίδας
οι παραπάνω λέξεις επαναλαμβάνονται με την
παραμικρή αφορμή δεκάδες φορές ώστε να
δώσουν την επιθυμητή εθνικιστική ατμόσφαιρα.
Διαβάζοντας ο αναγνώστης τις μειονοτικές
εφημερίδες μπαίνει σε τοπίο όπου όλα είναι
…τουρκικά! Ο πλανήτης όλος κυριαρχείται με
ένα φανταστικό όσο και υπόγειο τρόπο από τη
μοναδικότητα, το μεγαλείο των Τούρκων. Η
τουρκική δύναμη αιωρείται και υπολανθάνει
ως ιδέα σε κάθε κείμενο. Οι πανηγυρισμοί
για την εκλογή πέντε τουρκικής καταγωγής
βουλευτών στο ...γερμανικό κοινοβούλιο,
αποτελεί πρωτοσέλιδο άρθρο στην τελευταία
«Γκιουντέμ» (23.9.2005).

Συµβουλευτική Ἐπιτροπή:

(τελικά αὐτή ἡ «µειονότητα» δέν διατρέχει
κανέναν ἄλλον κίνδυνο, παρά µονάχα νά
διασπαστεῖ, πού σηµαίνει νά ὑπάρξει καί
µία δεύτερη ἄποψη γιά ὅσα συµβαίνουν,
ἄποψη µή ἐγκεκριµένη ἀπό τόν ἁρµόδιο
τῆς ὁδοῦ Ἰώνων...).
Καί τί εἶχε γράψει ὁ Ὀνσούνογλου
στό ἐπίµαχο ἄρθρο; Τήν ἄποψή του
γιά γεγονότα πρό δεκαπενταετίας
περίπου, χωρίς νά θέτει ὁπουδήποτε
προβληµατισµούς ἄλλης στρατηγικῆς,
ἁπλῶς διαφώνησε µέ χειρισµούς πού
ὁδήγησαν στό σηµερινό ἀποτέλεσµα.
Οὔτε κι αὐτό ὅµως, καθώς φαίνεται, εἶναι
ἐπιτρεπτό στόν δηµόσιο µειονοτικό χῶρο,
καί ὁ συγγραφέας τοῦ ἄρθρου ἀπειλεῖται
ξεκάθαρα µέ «κοινωνικό ἀποκλεισµό»!
Ἐµεῖς, παρά τήν παλαιότερη σύγκρουσή
µας στά δικαστήρια µέ τόν ψυχίατρο - ἦταν
µάρτυρας τοῦ Ντεντέ, καθώς τυγχάνει
καί κολλητός του φίλος - τήν (ὅποια)
ἀνεξαρτησία τῆς γνώµης του τήν τιµοῦµε.
Καλοῦµε δέ ὅσους παραβλέπουν τήν
ἀνάγκη ἐκδηµοκρατισµοῦ στό ἐσωτερικό
τῆς µειονοτικῆς κοινωνίας νά προσέξουν
τή νέα αὐτή περίπτωση. ∆έν εἶναι πλέον
ἀνάγκη νά δηλώνεις Ποµᾶκος ἤ Ρόµ γιά
νά θεωρηθεῖς προδότης καί µίασµα. καί ἡ
κριτική στούς προξενικούς χειρισµούς κι
αὐτή ποινικοποιεῖται!

ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ∆ΟΣΙΑ!
Νά καί µιά διαφορετική ἀνακοίνωση τῆς
λεγόµενης «Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς»
τῆς µειονότητας, τοῦ ὀργάνου δηλαδή
διά τοῦ ὁποίου ἀκοῦµε τή φωνή τῆς
Ἄγκυρας γιά τά µειονοτικά ζητήµατα:
Ἔχοντας ἐπί χρόνια καταγγείλει δεκάδες
φορές «προσπάθειες γιά τήν διάσπαση
τῆς µειονότητας» πού προέρχονται ἀπό
τήν πλευρά τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἤ
ἀπό ποικίλες πρωτοβουλίες Χριστιανῶν
(συνήθως µέ στόχο τή διάσωση τῆς
ποµακικῆς ἤ τῆς τσιγγάνικης πολιτισµικῆς
ἰδιοπροσωπίας), τίς προάλλες ἡ
ἀνακοίνωση τῶν σοφῶν αὐτῶν ἀνθρώπων
ἀφοροῦσε µειονοτικό. Μέ ἀφορµή ἕνα
ἄρθρο τοῦ ψυχιάτρου Ἰµπράµ Ὀνσούνογλου
πού ἀναφερόταν στά πεπραγµένα τοῦ
τουρκικοῦ Προξενείου τῆς Κοµοτηνῆς
τήν περίοδο ἀνάδειξης τῶν σηµερινῶν
µουφτήδων (Τζεµαλί καί Σινίκογλου), τό
φιρµάνι τῆς 17ης Σεπτεµβρίου κατήγγειλε
πώς ἄν αὐτά γράφτηκαν ἀπό ἄγνοια
εἶναι ἁπλῶς λάθος ἀλλά σέ διαφορετική
περίπτωση πρόκειται γιά «προδοσία»: γιά
«προσπάθεια διάσπασης τῆς µειονότητας»

Ν.Γ.

«ΤΟΥΡΚΟΥ» ΚΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕΙ...
Ὡραία ἡ ἑλληνοτουρκική συναυλία τῆς ∆ΕΠΑΚ τό βράδυ πού ἡ Ἐθνική µας πῆρε τό
Εὐρωπαϊκό της τρόπαιο. Σέ µιά βραδυά πού ὅλη ἡ Ἑλλάδα περίµενε τήν µπασκετική
δικαίωση τῶν παιδιῶν της, ἡ διοργάνωση µάζεψε πολύ κόσµο, στήν πλειοψηφία του
φυσικά µειονοτικό. Τό κακό δέν ἦταν αὐτό. Ἦταν πού βγῆκε πρῶτος µπροστά κεῖνος
τοῦ συγκροτήµατος «Γενί Τουρκού» (...) καί µετά τήν ἑλληνική καλησπέρα µίλησε καί
τραγούδησε 6 τραγούδια, ὅλα στά τουρκικά, χωρίς τήν παραµικρή µετάφραση. Βεβαίως
ὅσοι µή τουρκοµαθεῖς Ἕλληνες βρέθηκαν στίς κερκίδες ἔνιωσαν λιγάκι (ἕως πολύ)
ἄβολα ἀφοῦ δέν καταλάβαιναν γρί. Ἀργότερα πού ἀνέβηκε καί ἡ Πένυ Ξενάκη στό
πάλκο κάπως ἰσορρόπησε τό πρᾶµα ἀλλά τό κακό εἶχε γίνει. Κι ἄν συνδυαστεῖ καί µέ
τήν χαρακτηριστική καθυστέρηση τῆς ἔναρξης - µᾶλλον ἐπειδή ἀργοῦσε νά προσέλθει ἡ
βουλευτής Χρύσα Μανωλιᾶ, ἀφοῦ τό πρόγραµµα ξεκίνησε µέ τό πού ἔφτασε ἐκείνη - πού
ἔβγαλε πολύ κόσµο ἀπό τό πρόγραµµά του, τά ἀρνητικά σχόλια πού ἀκούστηκαν ἀπό τό
χριστιανικό κοινό δέν ἦταν ἀδικαιολόγητα. Ἡ γνώµη µας; Καλά νά πάθουν!

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Σας περιµένουµε να διασκεδάσουµε, να
κατασκευάσουµε και να γνωρίσουµε τη
λαϊκή µας παράδοση. Ιστορίες, παραµύθια,
θεατρικά παιχνίδια και κατασκευές µε θέµα
τη µυθολογία της Θράκης, προγραµµάτισε και
οργάνωσε για τη νέα χρονιά το ∆ηµιουργικό

Εργαστήρι του Εθνολογικού Μουσείου.
Οι δραστηριότητες θα πραγµατοποιούνται
ηµέρα Σάββατο, µε διαφορετικά τµήµατα
ανάλογα µε τις ηλικίες των παιδιών.
Η διάρκεια των δραστηριοτήτων θα είναι
1 ώρα και 30 λεπτά (11.00 π.µ.-12.30µ.µ.)
Κόστος συµµετοχής: 5 ευρώ. Περισσότερες
πληροφορίες στη γραµµατεία του µουσείου
(∆ευτέρα – Σάββατο 10:00πµ-14:00µµ,
18:00µµ-21:00µµ, Κυριακή 10:00πµ – 13:30µµ)
∆ηλώσεις συµµετοχής: 25510 36663
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Τό τέστ τοῦ «Α» γιά ὑποψήφιο τοπάρχη

ΤΑ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»
Ἡ ὅλη διαδικασία εἶναι πολύ
ἁπλή, ἀκόµα καί γιά κοµµατικά στελέχη. Τά
κριτήρια τά χωρίσαµε σέ τρεῖς κατηγορίες,
κοινωνικά, µορφωτικά καί πολιτικά, ὥστε νά
διευκολυνθεῖτε στήν, λέµε τώρα, ἀξιολόγηση.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΗΜΑ 1ο: Τοῦ δείχνετε τήν κάτωθι εἰκόνα
αὐτοκινήτου: Πῶς ἀντιδρᾶ;

Α. - Ὡραῖο, ἀλλά ποιός ξέρει πόσο θά καίει...
Β. - Εἶναι ἡ παλιά Κοµπρέσορ, ἡ καινούργια
ἔχει καί θερµαινόµενα πατάκια
Γ. - Μετά τόν Ἀπρίλη τοῦ ‘41 γερµανικό πρᾶµα
δέν ἀγοράζω
(Α: Ποῦ ζεῖς καηµένε!.. Β: Αὐτός σίγουρα ἔχει
κάνει διαχείριση ἐπί ἐκσυγχρονισµοῦ Γ: Ἄν
πάρετε ἀπό κανέναν τέτοιαν ἀπάντηση νά
µοῦ τόν δείξετε καί µένα)
ΒΗΜΑ 2ο: Τοῦ δείχνετε τό κάτωθι σύµβολο
καί ζητᾶτε ἕνα σχόλιο.

Α. - Τί νά πῶ γιά τό σεµεδάκι; Καλό εἶναι.
Β. - Ἀδερφέ! ∆έν µιλᾶς ὅτι εἶσαι δικός µας!
Γ. - Γ... τή µασονία σας, τσόγλανοι!
(Α: Αὐτός ὁ καηµένος θά πεθάνει καί δέν θἄχει
καταλάβει τί παίχτηκε δῶ κάτω... Β: Σωστός
ὁ κύριος, θά πετύχει πολλά. Μέ τήν ἀξία του,

φυσικά Γ: Ναί στήν ἐλευθεροστοµία, ὄχι στόν
ἐλευθεροτεκτονισµό!)
ΒΗΜΑ 3ο: Ἐµφανίζετε ἕνα 500ευρο. Τί λέει;
Α. - Ὡραῖα, ρίξτο στό τρίτο συρτάρι καί πές τί
χρειάζεται γιά τά ὑπόλοιπα.
Β. - ∆έν ἔχω νά τό χαλάσω.
Γ. - Ὤ, ρέ µάνα µου, ὑπάρχει καί τέτοιο
χαρτονόµισµα;
(Α: Τυπική περίπτωση, γεννηµένος γιά νά
ὑπηρετεῖ τά λαϊκά συµφέροντα Β: ∆έν ἔχει
µπεῖ ἀκόµα στό πετσί τοῦ ὑποψηφίου Γ:
Σωστός µά σπάνιος τῦπος)
ΒΗΜΑ 4ο: Τόν ρωτᾶτε τί δουλειά κάνει.
Α: - Ἔεεε, δηλαδή ἐννοεῖς, ἄααα...
Β: - Ὑπάλληλος στήν (τάδε) ὑπηρεσία
Γ: - Παλιά εἶχα µιάν ἐπιχείρηση ἀλλά...
(Α: Λαµόγιος ὁ ἀνωφελής Β: Αὐτό ἔλειπε,
νά ἦταν κι ἐπαγγελµατίας. Κατά πάσα
πιθανότητα τυγχάνει καί συνδικαλιστής,
ὅπερ ἐστί µεθερµηνευόµενον «κηφήνας» Γ:
Ντάξει ρέ παληκάρι µου, καί τώρα πρέπει νά
πληρώσει ἡ κοινωνία τήν ἐπαγγελµατική σου
ἀποτυχία;)
ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΗΜΑ 5ο: Τοῦ λέτε «Τό Ἄξιον Ἐστί», «Ὁ
µικρός ναυτῖλος», «Ἥλιος ὁ Πρῶτος», «Ἡ
τρελλή ροδιά», «Τό φωτόδεντρο», «Μαρία
Νεφέλη» καί ζητᾶτε γρήγορα ἕνα ὄνοµα πού
τοὔρχεται πρῶτο
Α. - Μαρία ∆αµανάκη
Β. - Μπάµπης
Γ. - Ὀδυσσέας Ἐλύτης
(Α: Τυπική ἐκσυγχρονιστική περίπτωση,
ἡ κουλτούρα του φτάνει µέχρι τή µίζα τοῦ
ἰµπρεσσάριου. Β: Βαριά µορφή καθυστέρησης, τό πολύ νά φτάσει µέχρι πρόεδρος
τοῦ ΠαΣοΚ Γ: Ὁποιοδήποτε ἀξίωµα πάνω
ἀπό πρόεδρος φιλολογικῆς λέσχης θἄναι
εὐχάριστη ἔκπληξη)
ΒΗΜΑ 6ο: Τόν ρωτᾶτε κάτι ἁπλό, π.χ. πότε
ἱδρύθηκε ἡ πόλη σας, τήν ὁποία θέλει καί νά
διοικήσει
Α. - Τόν ἔεεε, 6ο αἰώνα. Μµµµ, πρό Χριστοῦ. Ἤ
µετά, δέν εἶµαι σίγουρος...
Β. - Σιγά µή ξέρω καί τά ὀνόµατα τῶν τότε
δηµοτῶν! ∆ήµαρχος θά γίνω, ὄχι καθηγητής
ἱστορίας!
Γ. - Ἐξαρτᾶται σέ ποιάν ἱστορική µαρτυρία
βασιζόµαστε καί πότε θεωροῦµε ὅτι ἔγινε ἀπό
ἁπλό πόλισµα, πόλη. Νά τίς πῶ ὅλες;
(Α: Αὐτός εἶναι καί ἄτυχος, µήν ποντάρετε στό

κουτσάλογο Β: Καί τενεκές καί θρασσύς. Σᾶς
κάνει. Γ: Εἶναι ὁ Τάσος Βαβατσικλῆς)
ΒΗΜΑ 7ο: Φέρνετε µπροστά του τήν
παρακάτω φωτογραφία καί τοῦ ζητᾶτε ἕνα
τραγούδι

ΒΗΜΑ 10ο: Τοῦ ἀναφέρετε τή λέξη
«Πρόξενος». Τί ἀπαντᾶ;
Α. - Μάλιστα κύριε, µπούγιουρουν! Τούρκ
γιουνάν καρντάς!
Β. - Ναί, καί; Ποῦ κολλάει αὐτός;
Γ. - Ἐκ τοῦ ρήµατος «προξενῶ»;
(Α: Πρόκειται γιά τόν ἑπόµενο νοµάρχη,
Ροδόπης ἤ Ξάνθης, ΠαΣοΚ ἤ Ν∆, τό ἴδιο κάνει.
Β: Φλερτάρει µέ τόν ἑλληνισµό, θά µατώσει
γιά καριέρα. Γ: Εἶναι ἡ καλύτερη περίπτωση
ἀλλά µᾶλλον ψηφίζει κάπου µακρυά, ἀπό
Ἱεράπετρα καί κάτω...)

Ποιό πετρέλαιο; Καλαμπόκι!

Α. - ∆έν ἔχω καλή φωνή...
Β. - «Ἄν πᾶς µέ ἄλληηηηη, θά σοῦ σπάσω τό
κεφάλιιιιι»...
Γ. - Νά τά πάρω µέ χρονολογική σειρά µήν
ξεχάσω τίποτε βασικό;
(Α: Ἑκτιµητέα ἡ µετριοφροσύνη ἄν ἔλειπε
καί ἡ βλακεία... Β: Καί καλλιεργηµένος ὡς
Τοῦρκος νταλικιέρης καί εὐφυής ὡς τάκος
ἀπό MDF, ἕτοιµος γιά ἀντινοµάρχης Γ: Καλή
ἡ ἀπάντηση ἄν δέν εἶναι ὑπεκφυγή)
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΗΜΑ 8ο: Τοῦ φέρνετε µιά φωτογραφία τῆς
Ἄγγελα Μέρκελ νά τήν ἀναγνωρίσει.
Α. - Ἡ Μαίρυλιν; Ὄχι, ὄχι, ἡ Πέπη Τσεσµελῆ
Β. - Ὁ Σβαρτσενέγκερ µετά τήν ἐγχείρηση
ἀλλαγῆς φύλου
Γ. - Ἔχω πάει καί µέ χειρότερες, δῶσε µου τό
κινητό της
(Α: Μέσος ὅρος, βάλτον στή λίστα. Β:
Κόβει τό µάτι του, προσέξτε τον Γ: ∆υνατό
παληκάρι, ἐκφράζει τή λαϊκή τόλµη καί
προσαρµοστικότητα)
ΒΗΜΑ 9ο: Τοῦ ζητᾶτε τό στοιχειῶδες, νά
πεῖ τί σκοπεύει νά κάνει ἄν ἐκλεγεῖ, γιατί
τελοσπάντων θά πρέπει νά τόν ψηφίσει ὁ
κόσµος.
Α. - Μά... γιά νά γίνουν τά ρουσφέτια του, τί
ἄλλο;
Β. - Γιά νά φύγουν οἱ ἄλλοι
Γ. - Τί ἀκριβῶς ἐννοεῖτε;
(Α: Κοµµατικός φούλ, ἐγγυηµένα Β: Αὐτός,
εὐτυχῶς ἤ δυστυχῶς, διατηρεῖ κάποιαν
ἐπαφή µέ τήν πραγµατικότητα Γ: Μάθετέ του
κανένα ψέµµα πρίν πάρει τό χρῖσµα, ρεζίλι θά
σᾶς κάνει)

Γειτονιές τοῦ Βοσπόρου

Ὁ Βόσπορος ἦταν πάντοτε κοµµάτι ἀναπόσπαστο
τοῦ ἱστοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης, καθώς ἀκόµη
καί τά µακρινά ἀπό τήν πρωτεύουσα χωριά του
λογαριάζονταν ἀπό ὅλους γιά προάστια τῆς Πόλης.
Τά βοσπορινά χωριά τά δρώµενα τῶν ὁποίων
πραγµατεύεται τό βιβλίο εἶναι δώδεκα, ἐκεῖνα πού
ἡ πορεία τους χαρακτηριζόταν ἀπό τόν πολυεθνικό
πληθυσµό τους.
Τό βιβλίο «Γειτονιές τοῦ Βοσπόρου» (σελ. 192), τοῦ
δικηγόρου Θρασύβουλου Παπαστρατῆ, κυκλοφορεῖ
ἀπό τίς ἐκδόσεις Τσουκάτου (Πελλήνης 3, 11251,
Ἀθήνα, τηλ. 210 8817341, τ/ο 210 8818992)
καί τιµᾶται 25 εὐρώ.

∆ύο πράγµατα καθιστοῦν τό παρόν
σηµείωµα ἐπίκαιρο. Πρῶτον ἡ ἐξωφρενική
κούρσα τοῦ πετρελαίου διεθνῶς καί
δεύτερον ἡ ἀπαξίωση τῆς ἑλληνικῆς
ὑπαίθρου ἐν ὄψει τῆς περιστολῆς τῶν
ἐπιδοτήσεων καί ἐλλείψει κατεύθυνσης
σχετικά µέ τήν ἀγροτική παραγωγή.
Ἐπειδή λοιπόν αὐτά τά δύο φαίνεται
νά ἔχουν κάποια σχέση, σᾶς τήν δίνω
ἐν συντοµίᾳ µέ τή µορφή παράθεσης
πληροφοριῶν, ἔτσι ὥστε ὅποιος ἐνδιαφέρεται
νά ἐµβαθύνει.
∆έν θά µιλήσω γιά τά λεγόµενα βιοκαύσιµα
καί τήν ἀπαξίωσή τους ἀπό τούς γνωστούς
Ἕλληνες ἐπενδυταράδες, τή στιγµή πού στήν
Βόρεια Εὐρώπη γίνεται κοσµογονία, οὔτε γιά
τίς ἐπιδοτήσεις τῶν ἐναλλακτικῶν πηγῶν
παραγωγῆς ἐνέργειας πού εἶναι στά σκαριά
ἀπό τήν κυβέρνηση, γιατί ὅλα αὐτά εἶναι
γιά ἐπενδυτές πού ἔχουν χρήµατα γιά νά
ἐπενδύσουν. Ἐσεῖς, ὅπως καί µεῖς ἄλλωστε,
ἀπό τήν τελευταία φορά πού ἐπενδύσαµε σέ
κάτι πού µᾶς παρότρυνε ἡ κυβέρνηση ἔχουµε
ἀκόµη ἐκεῖνο τό τσούξιµο...
Θά µιλήσουµε λοιπόν γιά κάτι πιό λαϊκό
καί προσιτό: γιά καλαµπόκια. Τό καλαµπόκι
ἔχει θερµιδική ἀξία λίγο περισσότερο ἀπό
τήν µισή τοῦ πετρελαίου κατά βάρος. Ἄλλοι
λαοί, φτωχότεροι ἀπό µᾶς (Ἀµερικάνοι,
Γερµανοί, Αὐστριακοί...) ἔχουν ἀναπτύξει τήν
τεχνολογία καύσης κόκκων ἀπό καλαµπόκι
ἤ σιτάρι καί µικρῶν συσσωµατώσεων
ξύλου (wood pellets) ἀντί γιά τό ἀκριβό
καί τιµολογιακά ἀσταθές πετρέλαιο. Αὐτοί
φυσικά καί γιά ἕνα κάρο ἄλλους λόγους,
ὅπως περιβαλλοντικούς (µείωση τοῦ
ἐκλυόµενου διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα) ἤ
πολιτικούς (ἀπεξάρτηση ἀπό εἰσαγόµενη
ἐνέργεια κλπ), πράγµατα ἀδιάφορα γιά τήν
ἑλληνική κοινωνία.
Ὅσοι νιώθετε περιέργεια καί θέλετε
πληροφόρηση γιά ἕνα καύσιµο πού κοστίζει
σήµερα τρεῖς φορές φθηνότερα ἀπό τό
πετρέλαιο (ἕνα χιλιόλιτρο πετρελαίου
θέρµανσης κοστίζει σήµερα 700 εὐρώ
καί τό ἀντίστοιχο θερµιδικό ἀποτέλεσµα
µᾶς δίνουν περίπου 1600 κιλά κόκκοι
καλαµποκιοῦ ἀπό αὐτό πού ταΐζουµε τίς
κότες, τό ὁποῖο κοστίζει 224 εὐρώ), δῶστε
σέ ὁποιοδήποτε ψαχτήρι τοῦ δικτύου τή
φράση «corn stoves» καί µέ λίγα ἀγγλικά
θά ἀνακαλύψετε πώς θέρµανση καθαρή µέ
ὅλους τούς αὐτοµατισµούς καί τίς εὐκολίες
τῆς κεντρικῆς θέρµανσης δέν εἶναι µόνο ἡ
θέρµανση µέ ρευστούς ὑδρογονάνθρακες
(πετρέλαιο, ὑγραέριο, φυσικό ἀέριο). Πόσο
µᾶλλον ἄν εἶστε καί οἱ ἴδιοι παραγωγοί.
Μέ ἕναν πρόχειρο ὑπολογισµό, τέσσερα
στρέµµατα καλαµποκιοῦ ἀποδίδουν
περίπου 5 τόνους καλαµποκόσπορο, δηλαδή
ἐξασφαλίζουν ἄνετα τήν θέρµανση µιᾶς
ἀγροτικῆς κατοικίας 150 τ.µ. Ἀλήθεια,
ὑπάρχει καλλιέργεια σήµερα πού ἐξοικονοµεῖ
σέ τέσσερα στρέµµατα 1700 εὐρώ, ὅσο
κοστίζει δηλαδή τό ἰσοδύναµο τοῦ
παραγόµενου καλαµποκιοῦ σέ πετρέλαιο;
Σήµερα ὁ ἐγγύτερος πωλητής τέτοιας
«ἐξωτικῆς» τεχνολογίας βρίσκεται στήν
Αὐστρία (στή Βιέννη µεγάλα µπλόκ
πολυκατοικιῶν ἐφοδιάζονται µέ καυστῆρες
wood pellets γιά λόγους οἰκονοµικούς καί
περιβαλλοντικούς) ἤ στή βόρεια Ἰταλία.
Πόσο δύσκολο εἶναι ἄραγε γιά κάποιες
ἑλληνικές ἑταιρεῖες νά ἀναπτύξουν τέτοιαν
τεχνολογία ὥστε νά ἀξιοποιηθεῖ ἡ τεράστια
ποσότητα βιοµάζας τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου
καί νά ἀρχίσει ἡ σταδιακή ἀπεξάρτησή µας
ἀπό τό ντήζελ, κάνοντας ταυτόχρονα καί
θεαµατική οἰκονοµία;
Π.Κ.
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Βουλγαρικές ἱστορικές παραχαράξεις:
Μία πολύ παλιά ἱστορία…
τοῦ Ν.∆απέργολα
∆ιδάκτορα Βυζαντ. Ἱστορίας ΑΠΘ
Στὸ προηγούµενο φῦλλο µας (14/9/2005)
ὁ κ. Π. Χριστοδούλου προέβη σὲ κάποιες
ἐνδιαφέρουσες ἐπισηµάνσεις σὲ σχέση
µέ τὴν νέα ἀπόπειρα τῶν Βουλγάρων νὰ
οἰκειοποιηθοῦν τὸν ἀρχαῖο θρακικὸ πολιτισµό.
Ἐπειδὴ ὅµως αὐτὸ τὸ ἐπιστηµονικὸ ἀτόπηµα
δὲν εἶναι οὔτε τὸ µόνο, ἀλλὰ οὔτε ἴσως κἄν
τὸ πιὸ σηµαντικό, δὲν θὰ ἐστερεῖτο, πιστεύω,
σηµασίας νὰ ἐπιχειρήσουµε σήµερα µία
διεύρυνση τοῦ θέµατος, ὥστε νὰ διαφωτίσουµε
τοὺς ἀναγνῶστες µας πάνω στὴ γενικότερη
προσπάθεια παραχάραξης τῆς Ἱστορίας ἐκ
µέρους τῶν γειτόνων µας, προσπάθεια ποὺ
στὴν πραγµατικότητα εἶναι πολὺ παλιὰ καὶ
ἐξαιρετικὰ ἐπεισοδιακή.
Νοµίζω κατ’ ἀρχὰς ὅτι ὀφείλουµε νὰ
ξεκαθαρίσουµε ὁρισµένα πράγµατα γιὰ τὴν
ἔναρξη τῆς βουλγαρικῆς Ἱστορίας καὶ γιὰ
τὶς συνθῆκες ὑπὸ τὶς ὁποῖες ἔλαβε χώρα ἡ
βουλγαρικὴ ἐθνογένεση. Οἱ Βούλγαροι ἦταν
ἀσιατικὸς λαός, ποὺ τὸν συναντοῦµε γιὰ
πρώτη φορά στὶς ἱστορικὲς πηγὲς περὶ τὸν 6ο
αἰ. Μετὰ τὴ διάσπαση τοῦ κράτους τους (στὰ
δυτικά τῆς Κασπίας), µία ὁµάδα ἀπὸ αὐτοὺς µέ
ἀρχηγὸ τὸν Ἀσπαροὺχ ἔφτασε στὰ Βαλκάνια
καὶ ἐγκαταστάθηκε ἀρχικὰ στὸ δέλτα τοῦ
∆ούναβη. Ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀποτυχηµένη
ἀπόπειρα τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου ∆΄
νὰ τοὺς διαλύσει (680), πέρασαν πλέον τὸν
∆ούναβη καὶ ἐγκαταστάθηκαν µόνιµα στὴν
περιοχή, ὑποτάσσοντας τὰ σλαβικὰ φῦλα
ποὺ κατοικοῦσαν ἐκεῖ ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ
6ου αἰ. Ἔτσι ἱδρύθηκε τὸ πρῶτο βουλγαρικὸ
κράτος, στὸ ὁποῖο οἱ Βούλγαροι (ποὺ τοὺς
ὀνοµάζουµε καὶ Πρωτοβουλγάρους) ἦταν στὴν
πραγµατικότητα µία µικρὴ µειονότητα, ἐνῶ ὁ
κύριος ὄγκος τοῦ πληθυσµοῦ ἦταν σλαβικός.
Ἡ κατάσταση αὐτὴ παρέµεινε ἀναλλοίωτη
ὡς τὰ µέσα τοῦ 9ου αἰ., µέ τοὺς Βουλγάρους
νὰ παραµένουν µία κλειστή καὶ ἀποκοµµένη
ἄρχουσα τάξη σ’ αὐτὸ τὸ κατὰ βάση σλαβικὸ
κράτος, γεγονὸς ποὺ τοὺς ἐπέτρεψε νὰ µήν
ἀφοµοιωθοῦν ἀπὸ τοὺς πολυπληθέστερους
ὑποτελεῖς τους. Στὴ συνέχεια ὅµως τὰ πράγµατα
ἐξελίχτηκαν διαφορετικά. Ἡ ἀπόφαση τοῦ
τσάρου Βόγορι νὰ ἐπιζητήσει τὴν ἰσχυροποίηση
τοῦ κράτους του µέσω τῆς θρησκευτικῆς καὶ

Η αυστριακή αντίσταση
Ν. Λυγερός
Η αντίσταση της Αυστρίας στην πολιορκία
της Τουρκίας δεν είναι μόνο παραδειγματική,
είναι η συνέχεια ενός ιστορικού νοητικού
σχήματος. Το θέμα δεν είναι μόνο εσωτερικό,
μα ευρωπαϊκό. Όπως και παλαιότερα
όταν αντιστάθηκαν στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία, οι Αυστριακοί δεν πάλευαν
μόνο για την πρωτεύουσά τους, τη Βιέννη, μα
για όλη την Ευρώπη, τώρα μας δείχνουν το
παράδειγμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η αυστριακή αντίσταση ενώ παρουσιάστηκε
αρχικά ως ένα γραφικό στοιχείο, λειτουργεί
στην πραγματικότητα ως καταλυτικό στοιχείο
για την ενεργοποίηση ενός ενιαίου μετώπου.
Και τώρα που και η Γαλλία και η Τσεχία
συνδυάζουν τις διεκδικήσεις τους με εκείνες
της Αυστρίας, άλλα κράτη που θα έπρεπε
εκ φύσης ν’ αντισταθούν στην τουρκική
υποψηφιότητα, που δεν είναι παρά μια νέα
μορφή εισβολής, δέχονται τώρα το μάθημα
της αυστριακής αντίστασης.
Η Αυστρία ακόμα και μόνη, εντελώς
απομονωμένη, δεν έπαψε ποτέ να διεκδικεί
την ιδέα της: μια προνομιακή σχέση και όχι
μια πλήρη ένταξη. Στην ουσία, η Αυστρία ζητά
αυτό που όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναζητούν δίχως να το πουν διότι
περιμένουν την κατάλληλη ώρα όταν δεν θα
υπάρχει πολιτικό κόστος. Η Αυστρία όμως
δείχνει ότι το κόστος δεν είναι μόνο πολιτικό
όπως με οποιαδήποτε άλλη υποψηφιότητα.
Η Τουρκία δεν αντιπροσωπεύει καμμιά από

γλωσσικῆς του ἑνοποίησης, ὁδήγησε ἀρχικὰ
στὸν ἐκχριστιανισµὸ τῆς χώρας (ἐπισήµως
τὸ 864), ἀλλὰ καὶ στὴν υἱοθέτηση ἀργότερα
τοῦ σλαβικοῦ ἀλφαβήτου (ποὺ εἶχε ἐπινοήσει
ὁ Ἅγιος Κύριλλος). Ἔτσι τὸ βουλγαρικὸ
κράτος ἀπέκτησε ἑνιαία γιὰ ὅλους θρησκεία
καὶ ἑνιαία ἐπίσηµη γλῶσσα, ποὺ γιὰ πρώτη
φορά διέθετε καὶ
τὸ ἀπαραίτητο
προσὸν
τῆς
γ ρ α π τ ῆ ς
ἔ κ φ ρ α σ η ς
(ὑπενθυµίζω
ὅτι
τόσο
ἡ
σλαβική,
ὅσο
καὶ ἡ ἀσιατικῆς
προέλευσης
βουλγαρικὴ ἦταν
µόνο προφορικὲς
γλῶσσες
καὶ
Ὁ Τσάρος Βόγορις
γι’
αὐτὸ
ἡ
βουλγαρικὴ πολιτικὴ ἡγεσία ἀναγκαζόταν
ἕως τότε νὰ χρησιµοποιεῖ ὡς ἐπίσηµη γλῶσσα
τὴν ἑλληνική, στὴν ὁποία εἶναι γραµµένες
ὅλες οἱ λεγόµενες πρωτοβουλγαρικὲς
ἐπιγραφὲς µέχρι τὸν 10ο αἰ.). Ἔτσι τέθηκαν οἱ
προϋποθέσεις τῆς ἰσοπέδωσης τῶν διαφορῶν
µεταξὺ τῶν πολυπληθῶν Σλάβων ὑπηκόων
καὶ τῶν ὀλιγάριθµων Βουλγάρων ἡγετῶν
τους, γεγονὸς ποὺ µοιραῖα πλέον ὁδήγησε στὴ
σταδιακὴ ἀφοµοίωση τῶν δεύτερων ἀπὸ τοὺς
πρώτους (1). Μέχρι τὰ τέλη τοῦ 10ου αἰ., ἡ
ἐξέλιξη αὐτὴ εἶχε συντελεστεῖ καὶ τὰ µόνα
ποὺ ἀπέµειναν ὡς ἀνάµνηση τῆς ὕπαρξης
τῶν παλαιῶν Βουλγάρων ἦταν ἡ ἐθνωνυµία
καὶ κάποια ἐλάχιστα ἀκόµη γλωσσικὰ
ὑπολείµµατα,
κυρίως
ἀνθρωπωνύµια
ἢ ὀνόµατα πολιτικῶν ἀξιωµάτων. Ἔτσι
παρουσιάζεται τὸ ἐνδιαφέρον φαινόµενο ὑπὸ
τὸν ὅρο «Βούλγαροι» νὰ ἐννοοῦνται στὴν
πραγµατικότητα δυὸ διαφορετικὰ πράγµατα:
α) γιὰ τὴν περίοδο 7ου - 10ου περίπου αἰ. ἕνα
ἀσιατικῆς προέλευσης φῦλο ποὺ κατέκτησε
τὰ σλαβικὰ ἔθνη τῆς περιοχῆς καὶ β) ἐφεξῆς
ἕνας λαὸς ποὺ εἶναι πλέον σλαβικός (2).
Τώρα τὸ πῶς µετὰ ἀπ’ ὅλα αὐτά, ποὺ
πραγµατικὰ ἀποτελοῦν κοινὸ τόπο γιὰ
τὴν διεθνή ἐπιστηµονικὴ κοινότητα, µᾶς
προκύπτουν οἱ Θρᾶκες ὡς ἀπώτατοι πρόγονοι
τῶν σηµερινῶν Βουλγάρων, εἶναι ἄξιον ὄχι

τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό
δεν είναι θέμα χρόνου, μα θέμα ύφους. Το
βαθύ κράτος δεν θέλει να χάσει τίποτα από
την παράδοσή του, συνεπώς η βαρβαρότητά
του με τους λαούς που πλήγωσε δεν μπορεί
ν’ αλλάξει. Η Τουρκία δεν θεωρεί ότι είναι
η Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέλλον της. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το παρελθόν της. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο χώρος της, η κατοχή
της. Πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν κατανοούν τον κίνδυνο που
αποτελεί η Τουρκία. Η Αυστρία όμως γνωρίζει
κι αυτή το παρελθόν διότι πάλεψε γι’αυτό για
να γίνει το μέλλον που ζούμε.
Η αυστριακή αντίσταση δεν είναι μόνο
διπλωματική όπως νομίζουν δήθεν μερικοί
αναλυτές. Αντιθέτως ανήκει στην ιστορία της
Αυστρίας, η οποία αμέσως μετά την ένταξη της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άνοιξε την
πρώτη πρεσβεία της στην Κύπρο ενώ είχε δέκα
επιλογές. Η αυστριακή διπλωματία ετοιμάζει
τις κινήσεις της εδώ και καιρό διότι ξέρει ότι
το πεδίο με την ανατολική υποψηφιότητα θα
είναι δύσκολο. Και το ίδιο ισχύει και για το
διαπραγματευτικό πλαίσιο. Συνεπώς κάθε
λέξη έχει σημασία για τις κόκκινες γραμμές.
Σε αυτήν τη φάση η Αυστρία δεν είναι πια
μόνη της διότι μερικές φωνές στη Γαλλία
όπως ο Valéry Giscard d’Estaing και ο Nicolas
Sarkozy εκφράστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Σιγάσιγά η αντίσταση της Αυστρίας και η εμμονή
της δίνουν το παράδειγμα και σε άλλα κράτημέλη. Όλοι κατανοούν πια ότι οι ημερομηνίες
δημιουργούν αλλαγές φάσεων που είναι
καθοριστικές διότι ακόμα και η διπλωματία
έχει τα όρια της όταν είναι θέμα ύπαρξης.

ἁπλῶς ἀπορίας, ἀλλὰ καὶ θυµηδίας. Γιὰ νὰ
ἀνταπεξέλθουν τὸν προφανή σκόπελο, οἱ
λιγότερο …προπετεῖς Βούλγαροι ἱστορικοὶ
δὲν ἀρνήθηκαν ἀσφαλῶς ὅσα προαναφέραµε,
τόνισαν ὡστόσο ὅτι στὴ βουλγαρικὴ
ἐθνοσύσταση δὲν συµµετεῖχε µόνο τὸ ἐπείσακτο
στὰ Βαλκάνια σλαβοβουλγαρικό, ἀλλὰ ἐξίσου
καὶ τὸ πολυπληθὲς ντόπιο στοιχεῖο, ποὺ τὸ
ἀποκάλεσαν θρακικό. Καὶ αὐτὴ ἡ θεωρία
ὅµως, πέραν τοῦ ὅτι ποτὲ δὲν µπόρεσε νὰ
στηριχθεῖ µέ στοιχειώδη ἐπάρκεια στὶς
µαρτυρίες τῶν ἱστορικῶν καὶ ἀρχαιολογικῶν
πηγῶν, εἶναι φανερὸ ὅτι µοιάζει καὶ βάσει
τῆς ἁπλῆς λογικῆς ἀπίθανη. Τὸ νὰ µιλᾶµε
κατ’ ἀρχὰς γιὰ συµπαγεῖς πληθυσµοὺς ποὺ
ζοῦσαν τὸν 6ο αἰ. νότια τοῦ ∆ούναβη καὶ
ἦταν ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Θρακῶν (ἐνῶ
εἶναι γνωστὲς καὶ οἱ ἔντονες πληθυσµιακὲς
καὶ
ἐθνολογικὲς
ἀνακατατάξεις
ποὺ
συντελοῦνταν ἀπὸ αἰῶνες στὴ Β∆ Βαλκανική,
ἀλλὰ καὶ ἡ µεγάλη δηµογραφικὴ ἀραίωση
ἐξαιτίας τῶν ἀλλεπάλληλων βαρβαρικῶν
ἐπιδροµῶν τῆς ὕστερης ρωµαϊκῆς καὶ τῆς
πρώιµης βυζαντινῆς περιόδου) εἶναι σχεδὸν
τόσο ἀνόητο, ὅσο καὶ τὸ νὰ ἀναζητοῦµε στὴ
σηµερινὴ Σπάρτη ἀπευθείας ἀπογόνους τοῦ
…Παυσανία. Ἀκόµη ὅµως καὶ ἂν ὑπῆρχαν
τέτοιοι µαζικοὶ πληθυσµοί, δὲν ἔχουµε κανένα
λόγο νὰ δεχθοῦµε ὅτι δὲν ἔπραξαν τὸ ἴδιο ποὺ
ἔχει χιλιάδες φορὲς ἀποδειχθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱστορία
ὅτι συµβαίνει σὲ παρόµοιες περιπτώσεις ξένης
εἰσβολῆς: νὰ ἐγκαταλείψουν δηλαδὴ τὴν
περιοχή, ἀναζητώντας ἀσφαλέστερους τόπους
ἐγκατάστασης. Ὅσοι πάλι δὲν πρόλαβαν
νὰ φύγουν, εἶναι βέβαιο ὅτι ἐγκλωβίστηκαν
σὲ µία κατάσταση ὄχι ἀκριβῶς εἰδυλλιακή,
ἀπὸ τὴν ὁποία ἦταν δύσκολο νὰ ἐπιζήσουν
- δεδοµένου ὅτι ἐδῶ δὲν µιλᾶµε κἄν γιὰ
ἕναν ὀργανωµένο κατακτητή, ἀλλὰ γιὰ ἕνα
συνονθύλευµα ἀνεξάρτητων µεταξὺ τους
σλαβικῶν φυλῶν, ποὺ πέρασαν τὸν ∆ούναβη
ἐκµεταλλευόµενες τὴν προσωρινὴ κατάρρευση
τοῦ βυζαντινοῦ συνόρου καὶ ἔστησαν γιὰ
ἀρκετὲς δεκαετίες στὴν περιοχὴ ἕνα σκηνικὸ
ἀπόλυτης ἀναρχίας (εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι ἡ
πρώτη σοβαρὴ στρατιωτικὴ ἀπόπειρα τοῦ
κλυδωνιζόµενου τότε βυζαντινοῦ κράτους νὰ
τοὺς ὑποτάξει, µαρτυρεῖται ἀπὸ τὶς πηγὲς πολὺ
ἀργότερα - µόλις τὸ 658). Ὅλα αὐτὰ βεβαίως
δὲν σηµαίνουν ὅτι ἔχουµε τὸ δικαίωµα νὰ
φτάσουµε στὸ ἄλλο ἄκρο καὶ νὰ ἀρνηθοῦµε τὴν
ὕπαρξη κάποιων πληθυσµιακῶν ὁµάδων, ποὺ
νὰ ἐπιβίωσαν καὶ τελικὰ νὰ συγχωνεύτηκαν
µέσα στὸ πολυπληθὲς σλαβικὸ στοιχεῖο. Τὸ νὰ

ἀναζητοῦµε ὅµως στὰ καθηµαγµένα Βαλκάνια
τοῦ 6ου καὶ 7ου αἰ. συµπαγεῖς πληθυσµοὺς
καὶ µάλιστα θρακικοὺς (µέ τὴν ἀρχαία ἔννοια
τοῦ ὅρου), ὅπως ἐν πολλοῖς ὑπερθεµατίζει ἡ
σύγχρονη βουλγαρικὴ ἱστοριογραφία, ποὺ
νὰ παρέµειναν ἀλώβητοι ἀπὸ τὴ σλαβικὴ
λαίλαπα καὶ τελικὰ µάλιστα νὰ συνέβαλαν
ἐξίσου µέ τοὺς Σλάβους (ἀπὸ ἐθνολογικῆς
καὶ πολιτισµικῆς ἀπόψεως) στὴ βουλγαρικὴ
ἐθνογένεση, εἶναι ὁλοφάνερα κάτι ποὺ δὲν ἔχει
σχέση µἒ τὴν ἱστορικὴ ἔρευνα, ἀλλὰ µὄνο στὸν
χῶρο τῆς προπαγάνδας µπορεῖ νὰ ἀναχθεῖ.
Εἰλικρινὰ ἔχω τὴν ἐντύπωση - καὶ ἂς µοῦ
συγχωρεθεῖ ὁ …αἱρετικὸς ἀστεϊσµὸς - ὅτι πιὸ
πολὺ δικαιοῦνται οἱ Τοῦρκοι νὰ ἐπικαλοῦνται
ὡς µακρινούς τους προγόνους τους …Ἴωνες, µέ
δεδοµένα ἀφ’ ἑνὸς τὰ πολυάριθµα πολιτισµικά
στοιχεῖα ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸν µεσαιωνικὸ
Ἑλληνισµὸ οἱ Σελτζοῦκοι καὶ ἀργότερα οἱ
Ὀθωµανοὶ καὶ ἀφ’ ἑτέρου τοὺς µαζικοὺς
ἑλληνικοὺς πληθυσµοὺς ποὺ ἐξισλαµίστηκαν
βιαίως ἢ ἑκουσίως καὶ σταδιακὰ ἀναµίχθηκαν
µέ τοὺς τουρκικοὺς (σὲ ἀρκετὲς ἑκατοντάδες
χιλιάδες τοὺς ἀνάγουν οἱ βυζαντινὲς πηγὲς
µόνο στὴ Μικρασία καὶ µόνο γιὰ τὸν 14ο αἰ.),
παρὰ τοὺς Θρᾶκες ὡς δικούς τους προγόνους
οἱ Βούλγαροι.
Ὅπως προανέφερα ὅµως, αὐτὴ ἡ προσπάθεια
τῶν Βουλγάρων καὶ ἡ µέσῳ αὐτῆς ἀπόπειρα νὰ
ἀναζητήσουν ἱστορικὸ «ἔρεισµα» στὴν περιοχὴ
πολὺ ἀρχαιότερο καὶ πολὺ µεγαλύτερο σὲ
σηµασία ἀπ’ ὅσο στὴν πραγµατικότητα τοὺς
ἀναλογεῖ, δὲν εἶναι τὸ µοναδικὸ ἐπιστηµονικὸ
ἀτόπηµα τῶν βορείων γειτόνων µας. Ὑπῆρξαν
καὶ πολλὰ ἄλλα, τὰ ὁποῖα µάλιστα µᾶς
ἀφοροῦν µέ ἀκόµη πιὸ ἄµεσο τρόπο, καθὼς
χρησιµοποιήθηκαν συχνὰ κατὰ τὸ παρελθὸν
γιὰ τὴ στήριξη τῶν πολιτικῶν ἐπιδιώξεων τοῦ
βουλγαρικοῦ ἐθνικισµοῦ, σὲ βάρος - ἐννοεῖται
- τῶν ἴδιων τῶν ἐθνικῶν µας δικαίων.
1. Συνέβη δηλαδή κι ἐδῶ ὅ,τι καί στήν ἐθνοσύσταση
τῶν Ρώσων (ἐπίσης µετά τόν 9ο αἰ.) µέ τήν - γιά
τούς ἴδιους περίπου λόγους - σταδιακή ἀφοµοίωση
τῶν ὀλιγάριθµων Σκανδιναβῶν Ρώς ἀπό τά ὑποτελῆ
τους σλαβικά πλήθη στήν περιοχή τοῦ Κιέβου.
2. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος τῆς χρήσης τοῦ ὅρου
«Πρωτοβούλγαροι»: ὁ ὅρος δέν ὑφίσταται βεβαίως
στήν ἱστορική πραγµατικότητα, ἀλλά ἀποτελεῖ
ἁπλῶς ἐπιστηµονικό νεολογισµό (ὅπως δηλαδή καί
ὁ ὅρος «Βυζαντινή Αὐτοκρατορία») καί ἐξυπηρετεῖ
µία καθαρή µεθοδολογική σκοπιµότητα, τήν ἀνάγκη
δηλαδή διάκρισης τῶν πρώτων ἀπό τούς δεύτερους.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ, ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ Ο ∆ΙΑΒΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ζ. ΜΕΚΟΥ
Η διαµάχη για τις εκκλησιαστικές
σχολές και την επικείµενη αναβάθµισή
τους, αποτελεί ένα ακόµη παράδειγµα του
τρόπου που γίνεται ο δηµόσιος διάλογος στη
χώρα µας: ενασχόληση µε τα δευτερεύοντα,
κοµµατική αντιπαράθεση και συντεχνιακού
τύπου συµφέροντα αποτελούν τα κύρια
χαρακτηριστικά του. Χρήσιµο θα ήταν
να παρατεθούν εν συντοµία τα ουσιώδη,
αρχίζοντας από τα ιστορικά δεδοµένα.
Η θεολογική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών ιδρύθηκε την εποχή της βαυαροκρατίας (το 1837) και οργανώθηκε κατά
το πρότυπο των γερµανικών θεολογικών
σχολών µε πιστή αντιγραφή της διαίρεσης
σε κλάδους και γνωστικά αντικείµενα. Οι
ιδρυτές της προσπάθησαν να δώσουν στην
θεολογία τον µανδύα της «επιστήµης»
και να την αποκόψουν από την ορθόδοξη
εκκλησιαστική εµπειρία (1). Με την ίδια
λογική και µε συντονιστή το Θεόκλητο
Φαρµακίδη εξαπέλυσαν διωγµό εναντίον
των µοναστηριών.
Οι Βαυαροί βέβαια µας τελείωσαν,
αλλά δυστυχώς η αλλοτρίωση έµεινε:
διάφοροι διαµορφωτές της κοινής γνώµης
προπαγανδίζουν υπέρ της παραµονής των
θεολογικών σπουδών στην υπάρχουσα
κατάσταση, αντί να συζητούν σε τι ωφελεί η
ύπαρξη θεολογικών σχολών ενταγµένων σε
δυτικού τύπου πανεπιστήµια.
Φυσικά, υπάρχουν και τα συντεχνιακά συµφέροντα. Οι καθηγητές των
υπαρχόντων πανεπιστηµίων φοβούνται
ότι ανοίγει ο δρόµος για την αναγνώριση
και άλλων µη κρατικών ιδρυµάτων και

επίκειται έτσι η απώλεια του µονοπωλίου
της αυθεντίας. Δηµιουργείται η πιθανότητα
να µπει ένας φραγµός στις παρέες και
τις οικογένειες που λυµαίνονται τα
πανεπιστηµιακά τµήµατα.
Θα αναρωτηθεί ο αναγνώστης αν
χρειάζονται τόσα θεολογικά τµήµατα στη
χώρα µας: η απάντηση είναι πιθανότατα όχι.
Το ποια όµως θα επιβιώσουν µπορεί να κριθεί
από µια σοβαρή διαδικασία αξιολόγησης
ή από τη ζήτηση µεταξύ των υποψηφίων
φοιτητών. Από την άλλη βέβαια, για να
δηµιουργηθεί µια παράδοση σοβαρότητας
στις υπό ανωτατοποίηση εκκλησιαστικές
σχολές, δεν µπορεί να συµµετέχουν στη
διοίκησή τους εκπρόσωποι της κυβέρνησης,
δηλαδή ιµάντες µεταβίβασης της κοµµατικής
γραµµής. Το όργανο που θα τις διοικεί
πρέπει να αποτελείται από εκπροσώπους
διδασκόντων και διδασκοµένων και να
προεδρεύεται από τον επίσκοπο της έδρας
της σχολής, η παρουσία του οποίου θα
εξασφαλίζει την σύνδεση µε την εκκλησία.
Τέλος, η χορήγηση συστατικής
επιστολής του επιχώριου µητροπολίτη
στους
δεκαοχτάχρονους
υποψήφιους
φοιτητές µόνο σε τραγελαφικά φαινόµενα
µπορεί να οδηγήσει: Ο µητροπολίτης µιας
µεγάλης πόλης δεν είναι δυνατό να έχει µε
τον κάθε νέο της µητρόπολής του ούτε καν
απλή γνωριµία.
Συνοψίζοντας, η αναβάθµιση των
εκκλησιαστικών σχολών είναι πολλαπλά
χρήσιµη, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις
λεπτοµέρειες…
(1) Για περισσότερα βλ. Χρ. Γιανναρά, Ορθοδοξία
και Δύση στη Νεότερη Ελλάδα, Δόµος, 1992.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Ἡ Τουρκικὴ Ἀεροπορικὴ καὶ ∆ιαστηµικὴ βιοµηχανία (ΤΑΙ) εἶναι ἀνάµεσα στὶς κορυφαῖες
ἀµυντικὲς βιοµηχανίες. Ἡ ΤΑΙ ἱδρύθηκε τό
1984 καὶ µὲ ἀρχικὸ σκοπὸ νὰ βοηθήσει στὴν
ἀντιµετώπιση τῶν ἀναγκῶν τῶνΤουρκικῶν
Ἐνόπλων ∆υνάµεων, πέτυχε καὶ νὰ µεταφέρει
τεχνολογία µὰ καὶ νὰ ἀναπτύξει πρωτότυπα
σχέδια. ∆ίπλα στὴν πείρα τῆς ΤΑΙ ἀπὸ τὴν
συµπαραγωγὴ τῶν F-16, τῶν στρατιωτικῶν
µεταγωγικῶν ἀεροπλάνων CN-235, τῶν
ἐκπαιδευτικῶν ἀεροπλάνων SF-260 καὶ τῶν
ἑλικοπτέρων Cougar AS-532, στοχεύει καὶ
στὴ ἀνάπτυξη τῶν δικῶν της σχεδίων ὅπως µὴ
ἐπανδρωµένα ἀεροπλάνα, ἀεροπλάνα - στόχοι
καὶ ἀεροπλάνα γιὰ ψεκασµούς.
(8-9, ἐφ. Γενὶ Σαφάκ)
Ὅσα χρήµατα, τόση ἐκπαίδευση!
Σὲ δηµοτικὸ σχολεῖο τῆς περιοχῆς Γκάζι στὴν
Κων/λη κάλεσαν τοὺς γονεῖς τῶν µαθητῶν ποὺ
δὲν µποροῦσαν νὰ πληρώσουν τὰ χρήµατα γιὰ
τὴν ἐγγραφὴ καὶ τοὺς εἶπαν πὼς τὰ παιδιά τους
θὰ διδαχτοῦνε µόνο ἀνάγνωση καὶ γραφή. Στὴ
σκηνὴ ποὺ καταγράφηκε ἀπὸ κάµερα οἱ γονεῖς
ζητᾶνε νὰ παρακολουθοῦνε καὶ τὰ παιδιὰ τους
τὰ ἴδια µαθήµατα µὲ τὰ ἄλλα παιδιά. Ὅπως
δήλωσε ὁ Ὀζτζάν Σαντζὰρ κηδεµόνας τοῦ
7χρονου Γιολντάς Σαντζὰρ πῆγε νὰ γράψει
τὸ παιδὶ του στὸ σχολεῖο καὶ ὁ διευθυντὴς τοῦ
ζήτησε ἀρχικὰ 200 τ.λ. καὶ µετὰ, «κάνοντας
ἔκπτωση», 100 τ.λ.. Ὄντας ὅµως ἄνεργος ἐδῶ
καὶ 8 µῆνες ὅταν εἶπε στὸν διευθυντὴ ὅτι δὲν
θὰ µπορέσει νὰ τὰ δώσει ἐκεῖνος τοῦ ἀπάντησε
«∆ὲν µπορῶ νὰ γράψω τὸ παιδί σας σὲ καλὴ
τάξη. Θὰ µάθει µόνο γραφὴ καὶ ἀνάγνωση, ἔτσι
θὰ πηγαίνει καὶ θὰ ἔρχεται στὸ σχολεῖο».
(14-9, ἐφ. Χουριέτ)
Μαθήµατα φιλίας ἀπό τήν ΜΙΤ
Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ περιοδικοῦ «Γενί Μπατί
Τράκια» Σουλεϊµάν Σεφὲρ Τζιχάν ἀνέφερε
πὼς στὴν περιοχὴ τῆς Καβάλας ὑπάρχει
χάρτης τῆς Κύπρου µὲ ζωγραφισµένο αἷµα νὰ
τρέχει, καὶ πὼς αὐτὸ ἀποτελεῖ πλῆγµα γιὰ τὴν
ἑλληνοτουρκικὴ φιλία. Πρόσθεσε πὼς στὴν
ταµπέλα εἶναι γραµµένη στὰ ἀγγλικὰ καὶ τὰ
ἑλληνικὰ ἡ φράση «Μὴ ξεχνᾶς τὴν Κύπρο».
Καί δήλωσε: «Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ πρακτικὲς
προκαλοῦνε ἔνταση ἀνάµεσα στὰ κράτη καὶ
τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὸ ἀποτελεῖ φανατισµὸ καὶ
ἀντιτουρκισµό. Ἡ Ἑλλάδα ἂν καὶ µπῆκε στὴν
Ε.Ε. δὲν κινεῖται µὲ βάση τὰ κριτήρια τῆς Ε.Ε.
Ἐὰν ἐπιθυµεῖ πραγµατικὰ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ
φιλία τότε νὰ κατεβάσει αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς
ταµπέλες».
(14-9, ἐφ. Χουριέτ)
Ὀργὴ Σερντὰρ Ντενκτάς κατά δασκάλων
Σὲ γράµµα τοῦ σωµατείου τῶν δασκάλων
πρὸς τὸν πρωθυπουργὸ ἀναφέρεται πὼς στὴν
KKTC ὅλα καθορίζονται ἀπὸ τὴν Τουρκία.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Στρατὸ, τὴν Ἀστυνοµία καὶ τὴν
Πυροσβεστικὴ ἀκόµα καὶ ἡ Κεντρικὴ τράπεζα
ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Τουρκία. Οἱ προτάσεις τοῦ
KTOS εἶναι: Θὰ πρέπει νὰ ἀναδιοργανωθοῦνε
οἱ σχέσεις µὲ τὴν Τουρκία, οἱ Τ/Κ θὰ πρέπει
οἱ ἴδιοι νὰ διοικοῦνε τὶς ὑπηρεσίες τους, θὰ
πρέπει νὰ δοθεῖ τέλος στὴν δηµογραφικὴ
ἀλλοίωση, δικαίωµα ψήφου πρέπει νὰ ἔχουν
µόνο οἱ Τουρκοκύπριοι (κι ὄχι οἱ ἔποικοι), νὰ
ἀρθεῖ ἡ ἀπαγόρευση στὴν πολιτικὴ δράση τῶν
δηµοσίων ὑπαλλήλων καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ
ἡ τουρκικὴ λίρα µὲ τὸ εὐρώ. Μετὰ ὁ Σερντὰρ
Ντενκτάς κατηγόρησε τὴν KTOS γιὰ ρατσισµὸ
καὶ κάλεσε τοὺς κηδεµόνες τῶν παιδιῶν «νὰ µὴν
ἐπιτρέψουν νὰ ἐκπαιδευτοῦνε τὰ παιδιά τους
ἀπὸ ρατσιστὲς δασκάλους» πού «στοχεύουν τὶς
Τουρκικὲς Ἔνοπλες ∆υνάµεις».
(16-9, ἐφ. Ἀφρίκα)
M.K.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Ἡ Ἐπιτροπή Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ
Κογκρέσου υἱοθέτησε 2 ψηφίσµατα
ζητώντας ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας
τῶν Ἀρµενίων, καί καλώντας τήν Τουρκία
νά πάψει νά τήν ἀρνεῖται
Καί µέ συντριπτικές πλειοψηφίες: 40-7
καί 35-11! Τὄπαµε, χάλασε τό τουρκοαµερικανικό εἰδύλλιο (ἔ, µετά ἀπό σχέση 60
χρόνων τί αἴσθηµα νά σοῦ µείνει...)
Ἄν καί µετά τήν κλήση τοῦ «Ζαρκάουι» σέ
σιιτοσουνιτικό ἐµφύλιο ἀµφιβάλλετε πώς
εἶναι ἀµερικάνικο σκιάχτρο, ἡ κατάστασή
σας χρήζει ἀντιµετώπισης
Διακόψτε τή συνδροµή σας στό παρόν
ἔντυπο ἀµέσως. Θά σᾶς γράψουµε ἐµεῖς δωρεάν - συνδροµητές στό «Ciaο»
250 - 300.000 σφαῖρες ξοδεύει ὁ Γιάνκης
γιά κάθε νεκρό ἀντάρτη σέ Ἰράκ καί Ἀφγανιστάν (2001-05 σύνολο: 6.000.000.000!)
Τζίρος γιά τήν ...Israel Military Industries
Ἀντιπολεµικό συλλαλητήριο στήν Οὐάσινγκτον καί µόνη ἐπίσηµη παρουσία
ἡ µαύρη Σύνθια Μακ Κίνεϋ. Κεῖνο τό
«Δηµοκρατικό Κόµµα» τί ἔγινε ρέ παιδιά;
Ντάξει, καταστράφηκαν οἱ συναγωγές
στή Γάζα. Ἄς ποῦν τώρα γιά τά 34 τζαµιά
τῆς Παλαιστίνης πού ‘γιναν συναγωγές ἤ
µουσεῖα, τά 39 πού σφραγίστηκαν καί τά
1000 περίπου πού ἰσοπεδώθηκαν
Συναυλία στό χωριό Μπίλιν κατά τοῦ
Τείχους, µέ τόν πιανίστα Jacob Wegloop,
«ἐπιζώντα τοῦ Ὁλοκαυτώµατος», νά
παίζει τόν παλαιστινιακό ἐθνικό ὕµνο!
«Ἔγραψαν» Λουκασένκο - Τσάβες στόν
ΟΗΕ, ὑπέρ ΕΣΣΔ καί Σαντάµ ὁ πρῶτος,
κατά τῆς κρατικῆς τροµοκρατίας τῶν
ΗΠΑ ὁ δεύτερος (καταχειροκροτούµενος!)
Τό κυριότερο ὅµως ἀποσιωπήθηκε, γιά
ὅσα εἶπαν Τσάβες καί Ἀχµαντινετζάντ

Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
Πρὶν ἀπό ἀρκετά χρόνια, τὸ βράδυ ποὺ
ἡ ὑπέροχη ἐφηβικὴ παρέα τοῦ Κακιούζη καὶ
τοῦ Ρετζιᾶ στεφόταν στὴν Ἀθήνα Παγκόσµια
Πρωταθλήτρια, τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἐκεῖνο βράδυ
µερικὰ χιλιόµετρα βορειότερα µαινόταν µία
τεράστια πυρκαγιὰ ἀπὸ ἐµπρησµό, ποὺ µετέτρεπε
πολλὲς χιλιάδες δασικὰ στρέµµατα σὲ στάχτη. Κι
ἔµοιαζε τόσο συµβολικὴ ἡ συνύπαρξη αὐτῶν τῶν
δυὸ κραυγαλέα ἀντίθετων εἰκόνων, ποὺ ἔµεινε
χαραγµένη µέσα µου, ὅσο κι ἂν ξεθωρίασε ἀπ’ τὸν
χρόνο. Ὥσπου προχτὲς τὸ βράδυ ἀνασύρθηκε καὶ
πάλι στὴν ἐπιφάνεια. Προχτὲς τὸ βράδυ βέβαια,
τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ἐθνικὴ τῶν Ἀνδρῶν (νέων παιδιῶν
κι αὐτῶν στὴν πραγµατικότητα) σήκωνε τὸ
Εὐρωπαϊκὸ Κύπελλο, δὲν συνέβαινε συγχρόνως
κάποιο ἄλλο γεγονὸς ἀκραίας καταισχύνης. Μὰ
εἶναι οὕτως ἢ ἄλλως τόσο ἀκραία ἡ εὐρύτερη
καταισχύνη γύρω µας, ποὺ διόλου δὲν χρειαζόταν
νὰ γίνει κάτι τέτοιο γιὰ νὰ ξαναδοῦµε αὐτὴν τὴν
ἀπόλυτη ἀντίφαση, ἀκριβῶς ἐκείνη τὴν ὥρα ποὺ
ξεπεταγόταν γιὰ µία ἀκόµη φορά µέσα ἀπὸ τὸν
νεοελλαδικὸ ὀχετὸ ἡ εἰκόνα τῆς Ἄλλης Ἑλλάδας.
Γιατί εὐτυχῶς ὑπάρχει ἀκόµα καὶ ἡ Ἄλλη Ἑλλάδα
µέσα σ’ αὐτὸ τὸ πανάθλιο καὶ ἐκφυλισµένο κρατικὸ
ἐξάµβλωµα τῆς ὑποτιθέµενης δηµοκρατίας καὶ
ἰσοπολιτείας, µέσα στὴν ἀνυπόφορη χαβούζα τοῦ
«ἀµύνεσθαι περί …πάρτης» καὶ τοῦ «ξέρεις ποιὸς
εἶµ’ ἐγὼ ρέ», µέσα στὸ ἐκφυλισµένο χαµαιτυπεῖο
ὅπου πρυτανεύουν ἡ καφρίλα καὶ τὸ greek dream
τῆς εὔκολης κονόµας. Ὑπάρχει καὶ ἡ Ἄλλη
Ἑλλάδα, ποὺ σὲ πεῖσµα τῶν καιρῶν ἐπιµένει
ἀκόµη κι ἀντιστέκεται. ∆ὲν τὸ ἀνακαλύψαµε
τώρα βεβαίως ὅτι ὑπάρχει. Τὸ γνωρίζαµε κι ἀπὸ
πρίν. Μὰ εἶναι πάντοτε µεγάλη ἡ χαρά, κάθε φορὰ
ποὺ ἡ ὕπαρξή της ἐπαναβεβαιώνεται.
Καὶ πραγµατικὰ τὸ χρειαζόµαστε αὐτό, γιατί
µᾶς δίνει κουράγιο, εἶναι ἐλπιδοφόρο καὶ ζήδωρο.
Γιατί αὐτὴν τὴν Ἄλλη Ἑλλάδα δὲν τὴ βλέπεις κάθε
µέρα. Τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς µονάχα τὸ ὑποψιάζεσαι
ὅτι ὑπάρχει ἢ τὸ γνωρίζεις ἐνστικτωδῶς. Ἐκεῖνο
ποὺ καθηµερινὰ βλέπουµε γύρω µας εἶναι ἡ
µιζέρια, ἡ βλακεία, ἡ ρουφιανιά, ὁ ἐκφυλισµός, ἡ
διάβρωση καὶ ἐκπούστευση τῶν πάντων. Ἡ Ἄλλη
Ἑλλάδα εἶναι κρυµµένη, ζεῖ καὶ κινεῖται ὑπόγεια,
δρᾶ καὶ δηµιουργεῖ χωρὶς τυµπανοκρουσίες. Πῶς
νὰ τὴ δεῖς; Τὰ εὐγενῆ µέταλλα πᾶνε στὸν πάτο
τῆς λίµνης, στὴν ἐπιφάνεια ἐπιπλέουν τὰ κόπρανα
καὶ οἱ φελλοί. Ὅµως οἱ ἐλεύθεροι κι ὡραῖοι ζοῦν

γιά τή χρήση ὅπλων ἀπεµπλουτισµένου
οὐρανίου ἀπό τούς ΗΠΑνθρωπους
Μπούς γιά Ν. Ὀρλεάνη: «Εἶναι ξεκάθαρο
ὅτι προκλήσεις τέτοιας ἔκτασης ἀπαιτοῦν
περισσότερη κεντρική ἐξουσία καί εὐρύτερο ρόλο τῶν ...Ἐνόπλων Δυνάµεων»!!!
Ὁ στρατιωτικός νόµος στά ΜΜΕ τῶν
ΗΠΑ: Οὔτε ἕνα ἐπικριτικό εὐρωπαϊκό
ἄρθρο δέν ἀνέφεραν γιά τή Ν. Ὀρλεάνη!
Δειµοκρατία Αὐτοκρατορικοῦ Τύπου
Μεγάλη ἡ ἐπιτυχία τοῦ συνεδρίου στήν
Εὐρωβουλή (22-9) µέ θέµα τήν Τουρκία κι
ὁ Π. Μιρέλ τῆς Ἐπιτροπῆς Διεύρυνσης πού
ἦταν παραφωνία τ’ ἄκουσε γιά καλά
Κυπριακό βέτο στήν ΕΕ κατά τῶν σχέσεων µέ τό Ἀζερµπαϊτζάν πού φλέρταρε µέ
τά Κατεχόµενα. Ἑλληνική πολιτική διά
χειρός Τάσσου Παπαδόπουλου
Ὀλυµπιακή ὑποχώρηση γιά τήν
Κυβέρνηση πού ἀποδεικνύεται ὅπως τήν
περιµέναµε: ἀδύναµη κι ἀνθρώπινη (ἔστω
καί χωρίς νά τό πολυθέλει!)

Τουρκικά (ἀρχαρίων καί προχωρηµένων)
ἀπό πολιτικούς πρόσφυγες στό Κ.Α.Π.Α.
(Ζωοδόχου Πηγῆς 34, τηλ. 210-3848330,
6932959692). Συµµετοχές ὥς τίς 23/10
Κεφαλᾶς Λακωνίας, τό πρῶτο βιολογικό
χωριό τῆς Ἑλλάδος µέ 350 ἐλαιοπαραγωγούς. Ὅσα λέει ἀπό χρόνια ὁ Μιχάλης
Χαραλαµπίδης ξεκινᾶν σιγά σιγά...
Μπράβο στό Ἵδρυµα Κανελλοπούλου
πού ἐνισχύει τό Ἐθνολογικό Μουσεῖο
τῆς Ἀγγέλας Γιαννακίδου. Ὅ,τι καί νά
προσφέρεις σέ τέτοιο ἔργο, χαλάλι
Μέ τό πού τό παίνεψε τό νερό τῆς ΔΕΥΑ
Ἀλεξανδρούπολης ὁ δήµαρχος, ἄρχισε νά
µυρίζει! Κι ἔρχονται κι ἐκλογές...
Πέρα ἀπό ὅσα γενικά εἰπώθηκαν γιά τό
42% στίς δηµοτικές ἐκλογές, µ’ ἀπασχολεῖ τό τοπικό: Ἔστω µικρή ἡ πλειοψηφία
στό δηµοτικό συµβούλιο Κοµοτηνῆς
Φαντάζεστε τί ἐκβιασµός θά πέφτει
καθηµερινά ἀπό κείνους πού θά ἔχουν
ἐκλεγεῖ µέ τήν προξενική εὐλογία; Πού θά
εἶναι καί ...ὑπερκοµµατική;
Γιά τόν τουρκοδήµαρχο τοῦ Γιλντιρίµ πού
µᾶς ἦρθε στήν Κοµοτηνή τί νά πεῖς; Μά
εἶναι µοῦτρα αὐτά γιά συνεργασία; Ἔλεος,
ρέ, πού λέει κι ὁ Γεωργίου!

Τό φονικό στέγαστρο τῆς Σαντορίνης
ἦταν περιώνυµη σηµιτική µακέτα: Θεµελιώθηκε 4 µῆνες πρίς τίς ἐκλογές τοῦ 2000
καί τά γοµάρια τοῦ ἐκσυγχρονισµοῦ τό
δείχναν (πρίν 5,5 χρόνια!) τελειωµένο

Ἡ Lady Marks στήν Ξάνθη µέ τό Ἵδρυµα
Θρακικῆς Τέχνης & Παράδοσης (3/10,
19:00) µιλᾶ γιά τόν Ἑλληνικό Τῦπο ἐπί
Ὀθωµανῶν. Σηµαντική παρουσία...

Παρακολούθησα τόν λόγο τοῦ ΓΑΠ στή
ΔΕΘ καί, πρίν γυρίσω στό Στάρ πού εἶχε
Τόµ καί Τζέρρυ, πείστηκα. Καλά τά λέει ὁ
ἄνθρωπος. Τί γελᾶτε ρέ;

Σύσκεψη στή νοµαρχία Ροδόπης γιά τά
λουκέτα τῶν ἐργοστασίων καί παρών κι
ὁ τέως (ἀρχι)βιοµήχανος ...Βουγιουκλῆς!
Θοῦ Κύριε! Θοῦ Κύριε φυλακήν!

Πάει ὁ Ζάκ Λακαριέρ, Ἕλληνας ἀπό τούς
λίγους. Ἀπό τό «Ἑλληνικό Καλοκαίρι»
µέχρι τό «Ἐρωτικό λεξικό τῆς Ἑλλάδας»
µύστης µιᾶς ἄλλης ἑλληνικότητας

Τελικά ὅλη ἡ Θράκη πάει πακέτο γιά
ἀδελφοποίηση µέ τό Νοβοσιµπίρσκ!;
Ντάξει, γουστάρουµε ἑλληνορωσικό
ἀλισβερίσι ἀλλά χωρίς τούς ἀµερικάνους
τῆς Lemna θά προχωροῦσε ποτέ;

Μᾶς ἐξέπληξε ὁ Κ. Παπαγιώργης µέ τά
περί «ἑβραιοφοβίας» (Ἐπενδυτής, 179). Σοβαρός ἄνθρωπος πού υἱοθετεῖ τίς
γκαιµπελιές τοῦ Ταγκιέφ ἐκτίθεται
σὲ κάποιες φυλακές. Ἔχουν κλειστεῖ µέσα σὲ
τείχη, µέσα στὰ ὅρια τῆς ἐγκράτειας καὶ τῆς θυσίας ποὺ οἱ ἴδιοι ἔχουν ἐπιβάλει στοὺς ἑαυτούς
τους, καὶ παλεύουν µέ αἷµα καὶ ἱδρώτα γιὰ νὰ
πραγµατώσουν τοὺς ὑψηλούς τους στόχους.
Γι’ αὐτὸ δὲν τοὺς βλέπουµε, γι’ αὐτὸ περνοῦν
συνήθως ἀπαρατήρητοι. Κι ἄν σας φαίνεται ὅτι τὸ
παρατραβήξαµε, ὑπερβολικὰ µακρυὰ σὲ σύγκριση
µέ αὐτὸ ποὺ µᾶς ἐπιτρέπει ἕνας ἁπλὸς ἀγώνας
µπάσκετ, πολὺ φοβᾶµαι ὅτι κάνετε λάθος. ∆ὲν τὸ
πήγαµε ἐµεῖς µακρυά. Μόνο τοῦ πάει…
Ἴσως ἕνας ἀγώνας µπάσκετ νὰ µήν εἶναι
πράγµατι ἀπὸ µόνος του κάτι τόσο σηµαντικό.
Ἐδῶ ὅµως ὑπάρχει πιὰ ἕνα προφανὲς σηµαινόµενο,
ἕνας ἀρίδηλος συµβολισµός. Μιλᾶµε γιὰ µία
παρέα λίγων ἀνθρώπων ποὺ «δηµιουργεῖ», µέ
κόπους καὶ θυσίες, µέ σεµνότητα καὶ ταπεινότητα,
µέ ἐλάχιστη ἔξωθεν βοήθεια, ξεπηδώντας µέσα
ἀπὸ ἕναν εὐρύτερο χῶρο βαθύτατα παρακµιακό,
ἕναν χῶρο ποὺ τὸν λυµαίνονται ἀπατεῶνες
ἐπιχειρηµατίες, λαµόγια, πρεζόνια κι ἀληταράδες.
Καὶ θυµηθεῖτε βεβαίως καὶ τοὺς ἄλλους, τοὺς
περσινούς, πόσο ἀκόµη πιὸ ἀπίστευτο ἆθλο εἶχαν
πετύχει, καθὼς µάλιστα ἐκεῖνοι δὲν εἶχαν οὔτε κὰν
ἐλάχιστη βοήθεια ἀπὸ κανέναν καὶ προέρχονταν
κι ἀπὸ ἕναν χῶρο ἀκόµη βαθύτερης δυσωδίας.
Καὶ µἡ βλέπετε ποὺ ὅλοι αὐτοὶ τελικὰ δὲν ἔµειναν
ἀπαρατήρητοι, ἀλλὰ κατέκτησαν τὴ δόξα. Εἶναι
ἁπλῶς ἐπειδὴ στὴν προκείµενη περίπτωση µιλᾶµε
γιὰ ἀθλητισµό, ὅπου λόγῳ δηµοτικότητας ἡ
ἐπιτυχία συνεπάγεται καὶ τὴν προβολή. Ἀλλοῦ
ὅµως αὐτὸ δὲν ἰσχύει. Ἀλλὰ ἀκόµη καὶ ἐδῶ, ἡ
δικαίωση καὶ ἡ ἀναγνώριση εἶναι κάτι σπάνιο,
ποὺ θὰ συµβεῖ µία στὶς ἑκατὸ φορές. Καὶ οὔτε
καὶ σ’ αὐτοὺς θὰ συνέβαινε, ἂν κάτι στράβωνε
στὶς ἀνθυπολεπτοµέρειες, ἂν λ.χ. ἡ Ρωσία ἔβαζε
τότε τὸ τρίτο γκὸλ ἢ τώρα καναδυὸ περισσότερα
τρίποντα. Τότε οἱ κόποι κι οἱ θυσίες τους θὰ
συνέχιζαν νὰ παραµένουν στὴν ἀφάνεια καὶ
ἐπιπλέον οἱ ἴδιοι θὰ εἶχαν νὰ ἀντιµετωπίσουν καὶ
τὴ µῆνιν ἢ τὴ χλεύη. Τότε πολλοὶ θὰ τοὺς ἔβριζαν.
Τώρα βγήκαµε ὅλοι καὶ πανηγυρίζαµε στοὺς
δρόµους. Γιατί ὅµως ἀλήθεια πανηγυρίζαµε;
Κανεὶς δὲν µπορεῖ νὰ πεῖ µέ σιγουριά. ∆ὲν
συνέβη κάτι ποὺ θ’ ἀλλάξει τὴ ζωὴ µας, οὔτε κάτι
στὸ ὁποῖο εἴχαµε ἐµεῖς οἱ ἴδιοι τὴν ὁποιαδήποτε
συµβολή. Ἦταν κάτι ποὺ συνέβη ἐρήµην µας,
µακρυὰ µας καὶ οὔτε ποὺ τὸ ὑποψιαζόµασταν,
ὥσπου ξαφνικὰ ἐξερράγη. ∆ὲν ἔχουµε τὸ
δικαίωµα οὔτε νὰ τὸ οἰκειοποιηθοῦµε, οὔτε νὰ τὸ
καπηλευτοῦµε ὡς ντενεκέδες πολιτικάντηδες ποὺ

Εὐχαριστοῦµε καί µεῖς τόν Βύρωνα Πολύδωρα γιά τά αἰσθήµατα ἐκτίµησης κι
ἀγάπης - τό ξέρει πώς εἶναι ἀµοιβαῖα
τρέχουν ἀσθµαίνοντας γιὰ νὰ φωτογραφηθοῦν
µαζὶ µέ τοὺς πραγµατικούς δράστες τοῦ
ἐπιτεύγµατος. Κατὰ βάθος ὅµως, οἱ ἔστω καὶ
στοιχειωδῶς προβληµατισµένοι τὰ ξέρουµε ὅλα
αὐτά. Ὅπως ξέρουµε καὶ τὸ ὅτι δὲν πρόκειται
γιὰ µία πραγµατικὰ ἐθνικὴ ὑπόθεση, παρὰ µόνο
τυπικὰ - στὴν πραγµατικότητα δὲν ἦταν παρὰ
µία συλλογικὴ προσπάθεια ἐλαχίστων, ἄσχετα
ἂν πραγµατώθηκε µέ ἔµβληµα τὸ ἐθνόσηµο.
Ὁπωσδήποτε βεβαίως συγκινηθήκαµε µέ τὴν
ἀνάκρουση τοῦ ὕµνου, µέ τὴ θέα τῆς σηµαίας.
Μᾶλλον ὅµως δὲν ἦταν τόσο οὔτε αὐτὸ ἀπὸ µόνο
του, ποὺ µᾶς συνεπῆρε. Πιὸ πολὺ ἦταν τελικά,
νοµίζω, ότι τὸ εἴχαµε τόση ἀνάγκη µέσα στὴν
καθηµερινὴ δυσώδη µιζέρια µας νὰ δοῦµε γιὰ µία
ἀκόµη φορά τὴν Ἄλλη Ἑλλάδα. Καὶ µάλιστα νὰ τὴ
δοῦµε ὄχι ἁπλῶς νὰ προβάλλει, ἀλλὰ καὶ - πρᾶγµα
τόσο ἀπελπιστικὰ σπάνιο - νὰ µᾶς ἐκπροσωπεῖ καὶ
ἐπίσηµα. ∆ὲν ἤτανε αὐτὴ τὴ φορὰ οὔτε δυσώνυµοι
ἐπιχειρηµατίες, οὔτε χάσκακες ἐθελοξενόδουλοι
πολιτικοὶ, πού µας εκπροσωποῦσαν. ∆ὲν ἦταν
κὰν ὁ Ρουβᾶς κι ἡ Παπαρίζου µέ σαχλεπίσαχλα
χαζοτραγουδάκια τῆς πυρκαγιᾶς. Ἦταν κάτι
ἄλλο πολὺ πιὸ οὐσιῶδες, ἀπίστευτα ἀνώτερο. Κι
ἂς ἦταν ἕνα ἁπλᾶ ἀθλητικὸ γεγονός.
Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα µή µέ ρωτᾶτε τί θὰ γίνει µετά.
Ἀπολύτως τίποτα δὲν θὰ γίνει. Καµµία ἀλλαγή,
ἀκόµη καὶ γιὰ τὸν ἀθλητισµό. Τὸ ἐπίτευγµα θ’
ἀρχίσει σιγά-σιγὰ νὰ ξεθωριάζει ὑπὸ τὸ κράτος
τοῦ Πανδαµάτορος, οἱ προβολεῖς θὰ σβήσουν,
ὅλα θὰ ξαναγίνουν ὅπως πρίν. Στὴν Ἑλλάδα
ἄλλωστε ζοῦµε, ὅπου γνωρίζουµε καλὰ πόσο
ἀξιοποιοῦνται οἱ ἐπιτυχίες, στὴν Ἑλλάδα ποὺ
τρώει τὰ παιδιά της, ἂν δὲν µπορεῖ τουλάχιστον
νὰ τὰ ἐκπορνεύσει. Γιὰ µία ἀκόµη φορά, καὶ αὐτὸ
τὸ ἐπίτευγµα θὰ τὸ ροκανίσουν τὰ τρωκτικά, θὰ
τὸ λεηλατήσουν οἱ ἀεριτζῆδες καὶ τὰ λαµόγια.
Καὶ ἡ ἐπιφάνεια τῆς λίµνης θὰ καλυφθεῖ ἀκόµη
περισσότερο ἀπὸ φελλοὺς καὶ κόπρανα. Ὅσο
γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ ἔφεραν τὴν ἐπιτυχία, θὰ
ἐµφανιστοῦν καὶ πάλι στὴν ἑπόµενη διοργάνωση,
γιὰ νὰ ξαναδοξαστοῦν ἢ - ἂν κάτι στραβώσει στὶς
ἀνθυπολεπτοµέρειες - γιὰ νὰ ἐξουθενωθοῦν ὡς
ἄχρηστοι καὶ ἀνίκανοι. Πρὸς τὸ παρὸν βεβαίως,
θὰ ξαναγυρίσουν στὰ τείχη ποὺ ἔχουν οἱ ἴδιοι
χτίσει γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους, γιὰ νὰ κυνηγήσουν
τοὺς ἑπόµενους στόχους τους, µέ ἱδρώτα, σιωπὴ
καὶ σεµνότητα. Θὰ ἐπιστρέψουν στὶς ὑπόγειες,
µὀναχικὲς τοὺς διαδροµές. Ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ ζεῖ
καὶ ἀναπνέει ἡ Ἄλλη Ἑλλάδα…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

