Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Ὁ Ναστραντὶν Χότζας στὰ εὐρωπαϊκὰ σαλόνια

καὶ ὁ Χατζηαβάτης στὴ βαλκανική του ἀποµόνωση
Δὲν χρειάστηκε νὰ περάσουν περισσότεροι
ἀπὸ δεκαοκτὼ μῆνες γιὰ νὰ δείξει καὶ αὐτὴ ἡ
κυβέρνηση τοῦ προτεκτοράτου τὰ ὅριά της.
Τὴν ἀνακούφιση ἀπὸ τὴν – προσωρινὴ ὅπως
ὅλα δείχνουν - ἀπαλλαγὴ τοῦ τόπου ἀπὸ τὴ
σημιτογιωργακικὴ λαίλαπα διαδέχθηκε γιὰ μία
ἀκόμη φορά ἡ ἀπογοήτευση, ἂν ὄχι ἡ ἀπελπισία
ἀπὸ τὴν ἐπαναλαμβανόμενη ὅλο καὶ συχνότερα
διαπίστωση: δὲν ὑπάρχει καμμία ἐλπίδα.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι δὲν περιμέναμε καὶ
πολλά. Ἡ σήψη εἶχε διαποτίσει τὰ πάντα,
ἐνῶ τὰ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μόνο μὲ
χαρακτηρισμοὺς ποὺ ἐπισύρουν εἰσαγγελικὴ
παρέμβαση θὰ μποροῦσαν νὰ περιγραφοῦν.
Μία λίγο καλύτερη διεκπεραίωση τῆς καθημερινότητας, ἕνα σχετικὸ περιορισμὸ τῆς φαυλότητας, μία προσπάθεια ψιλοβελτίωσης
στὴν Παιδεία καὶ μία διαχείριση τῶν ἐθνικῶν
θεμάτων μὲ τρόπο ποὺ νὰ μὴ παραπέμπει
εὐθέως σὲ ὑπαλλήλους ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὰ
συμφέροντα ὅλων τῶν ἄλλων ἐκτὸς ἀπὸ τὰ
ἑλληνικά. Ἡ ὑπόγεια ἀλλὰ προφανὴς - παρὰ
τὰ περὶ τοῦ ἀντιθέτου μισόλογα - στήριξη τῶν
Κυπρίων νὰ καταψηφίσουν ὁλοκληρωτικὰ τὸ
ἔμεσμα Ἀνάν, ἦταν ἀπὸ μόνος του ἕνας ἱκανὸς
λόγος νὰ θεωρήσει κανεὶς ἐπιτυχή ὁλόκληρη
τὴν τετραετία. Ἡ συνέχεια ὅμως ἦρθε νὰ
διαψεύσει μὲ κραυγαλέο τρόπο τὸ σύνολο τῶν
προσδοκιῶν.
Προσῆλθε περιδεὴς στὴν κορυφαία ἐδῶ καὶ
δεκαετίες γιὰ τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα διαπραγμάτευση, μὲ μία περίπου ψυχοπαθολογικὴ
ἐμμονὴ (τὴν ἄνευ ὅρων καὶ παντὶ τρόπῳ
πρόσδεση τῆς Τουρκίας στὴν ΕΕ, στὴν ὁποία
ὅμως ἐντασσόμενη οὐσιαστικὰ τήν διαλύει),
εὑρισκόμενη ἐκτὸς τῶν ἄλλων σὲ ἀπόλυτη
ἀναντιστοιχία μὲ τὴ θέληση τοῦ ἑλληνικοῦ
λαοῦ τὸν ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι ἐκπροσώπησε,
καὶ κατάφερε τὸ ἀπόλυτο τίποτε.
Δὲν ἔθεσε κἄν θέματα ποὺ γιὰ λόγους τιμῆς καὶ
ἀξιοπρέπειας θὰ ἔθεταν ἀκόμα καὶ νησίδες ποὺ
παριστάνουν τὰ κράτη στὰ βάθη τοῦ Εἰρηνικοῦ
(casus belli, γκρίζες ζῶνες, παραβιάσεις,
στρατὸς Κατοχῆς, Χάλκη κοκ). Οὔτε ἕνα!!! Τὴ
στιγμὴ ποὺ δὲν ἔχουμε διαβάσει πουθενὰ τὸν
ἀντίλογο στὴν ἀνάλυση ποὺ λέει ὅτι ἡ ΕΕ μὲ
τὴν ἐνδεχόμενη εἴσοδο τῆς φασιστογείτονος
μπαίνει σὲ τροχιὰ διάλυσης ἢ τὸ λιγότερο ὅτι
μετατρέπεται σὲ μία ζώνη ἐλεύθερου ἐμπορίου
χωρὶς καμμία πολιτικὴ συνοχή, οἱ δικοί μας
παρίσταναν τοὺς Κινέζους βαυκαλιζόμενοι ὅτι
δῆθεν ἔτσι θὰ ἐξημερωθεῖ τὸ θηρίο.
Τρανὴ ἀπόδειξη ὅτι δὲν θὰ συμβεῖ αὐτὸ εἶναι
ὅτι ἀκόμη καὶ τὴν περίοδο ποὺ ὑποτίθεται

- Σταµάτα µωρή τρελλή, µπροστά στόν κόσµο!

ὅτι τὸ θηρίο καιγόταν νὰ ξεκινήσει διαπραγματεύσεις οὐδόλως ἄλλαξε τὴν σχεδὸν αὐτοκρατορικὴ συμπεριφορὰ τοῦ πρὸς κάθε
κατεύθυνση συνεπικουρούμενο ἀπὸ τὸν
ἀμερικανοβρετανικὸ ἄξονα.
Γιὰ μαύρη σελίδα γιὰ τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης
κάνουνε λόγο οἱ γνησιότεροι εὐρωπαϊστές, ὅσοι
ἐν πάσῃ περιπτώσει εἴχανε κάποτε πιστέψει
σὲ μία πολιτικὰ ἑνοποιημένη ὀντότητα,
τὴν ὁποία βλέπουνε μαθηματικὰ πλέον νὰ
ἐκφυλίζεται περίπου σὲ ἕναν χῶρο ἐλεύθερου
ἐμπορίου, ἄθυρμα στὰ χέρια τῶν γελαδάρηδων.
Ἡ ἀπόσταση ἀνάμεσα στὶς προσδοκίες τόσο
αὐτῶν ὅσο καὶ τῶν εὐρωπαίων πολιτῶν καὶ τὴν
προσφάτως διαμορφωθεῖσα κατάσταση ἔχει
προσλάβει χαώδεις διαστάσεις. Ἡ ἀνάλυση τοῦ
ΚΚΕ περὶ εὐρωπαϊκοῦ μεγάλου κεφαλαίου ποὺ
ἀναζητάει στὰ πλαίσια τῆς παγκοσμιοποίησης
νέες ἀγορὲς καὶ σφαῖρες ἐπιρροῆς, φθηνὰ
ἐργατικὰ χέρια χωρὶς ἐργασιακὰ δικαιώματα
κοκ, παρὰ τὶς ἐγγενεῖς της καθηλώσεις μοιάζει
κοντύτερα ἀπὸ ποτὲ στὴν πραγματικότητα.
Ἕνα ἐρώτημα ἐπανέρχεται ἐπιτακτικότερο:
τί μέλλει γενέσθαι μετὰ καὶ τὶς τελευταῖες
ἐξελίξεις στὴ χώρα τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας
μὲ αὐτὸ τὸ ἐξαιρετικὰ χαμηλῆς ποιότητας
πολιτικὸ προσωπικό; Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν αὐτονόητη
ὑποστήριξη τῆς πρότασης γιὰ δημοψήφισμα μὲ
τὸ ὁποῖο θὰ ἀποφασίσει τελικὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς
γιὰ τὴν τύχη τῆς ἔνταξης τῶν κουμπάρων τους,
ἕνα ἀκόμη μεῖζον ζήτημα ἀπαιτεῖ ξεκάθαρη
θέση ἐδῶ καὶ τώρα. Νὰ διαλέξουνε ἐπιτέλους
ἀφεντικά. Ἡ ἐξευτελιστική / ταπεινωτικὴ
συμπεριφορὰ τῶν σημερινῶν, διὰ τῶν νέων
προτάσεων Νίμιτς, γιὰ πολλοστὴ φορά ἀκόμη
καὶ γιὰ ἕνα ἥσσονος διεθνοῦς σημασίας θέμα (μὲ
τὶς γνωστές του προεκτάσεις, βέβαια) δείχνει
τὸν δρόμο. Ἡ ὁλοκληρωτικὴ προσχώρηση
στὸ πρόγραμμα καὶ οἱ μαζικὲς παραγγελίες
Euroﬁghter θὰ ἦταν μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα
καὶ σαφὴς πρώτη κίνηση.
Δ. Ν.

Ἡ Ἱστορία µᾶς εὐνοεῖ, ἡ πολιτική κοιµᾶται
Ἐνῷ εἶναι
περίοδος
ἱστορικῶν
ἀπολογισµῶν,
οἱ ὑπεύθυνοι
ἀποφεύγουν νά
τούς κάνουν.
Ἡ Ἑλλάδα
µποροῦσε
νά βρεθεῖ
στό ἱστορικό ραντεβού τοῦ Λουξεµβούργου
σέ καλύτερες θέσεις µέ ἐξασφαλισµένες
ἀποκαταστάσεις τῶν δικαιωµάτων της ἐκεῖ
πού αὐτά παραβιάστηκαν τήν περίοδο τοῦ
Ψυχροῦ Πολέµου. Ἐνῷ ἡ Ἱστορία µᾶς εὐνοεῖ, ἡ
Πολιτική κοιµᾶται ἤ φλυαρεῖ καταναλώνοντας
τό εὐρωπαϊκό καί ἄλλα πλεονεκτήµατα.
Ὁ ἄναρθρος λόγος τῶν ἐκτιµήσεων ἠχεῖ ὡς
προπαγάνδα συντήρησης ἀποτυχηµένων

ὁµάδων. Τό πλέον δυσάρεστο εἶναι ὅτι σέ
ἰδιαίτερα εὐνοϊκές γιά τή χώρα συνθῆκες δέν
διακρίνει κανείς ἐνδιαφέρον, ἰδέες, σχέδια,
πολιτικές γιά τά ἑπόµενα ραντεβού.
Τήν µεγάλη εὐθύνη γι’ αὐτό ἔχουν οἱ διοικήσεις
τοῦ λεγόµενου ΠαΣοΚ. Ἀπό αὐτό εἶχε
ἀπαιτήσεις ἡ Ἱστορία. Αὐτές ὅµως µετέβαλαν
µιά πατριωτική σέ κεµαλική καί κενυάτικη
σηµαία. Ὅταν ἡ γεωπολιτική εὐτοπία τῆς
χώρας διαδέχθηκε τήν γεωπολιτική δυστοπία
τοῦ διπολισµοῦ, αὐτοί ἔκαναν ἐξωτερική
πολιτική ἐθνικοφρόνων τῶν δεκαετιῶν τοῦ 5060. Ὁ φίλος τους Μένιος Κουτσόγιωργας θά
ἔλεγε «δέν ἔχετε δικαίωµα νά ὁµιλεῖτε». Οἱ
σηµερινοί κυβερνῶντες διακρίνονται ἀπό τήν
χρόνια ἀφωνία τους ὅταν ἡ εὐρωπαϊκή ἱστορία
ζητᾶ ἕναν ἑλληνικό πρωταγωνιστισµό.
(Μιχάλης Χαραλαµπίδης)
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...λιγδιασμένη πηγή,
σταματημένο χάδι,
μαρτυρικό κι ἀνήμπορο
νέκυιο σημάδι,
ἀνύποπτη ἔκταση τῶν
χεριῶν στήν οἰκουμένη
Η. ΛΑΓΙΟΣ

ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 180 / ΤΙΜΗ 0,90 €

Εἰσαγωγές Μεταχειρισµένων Αὐτοκινήτων
«Ὁ Μάκης» (ἐκ τοῦ Ὀσαµάκης)
Προσέξτε δηµοσίευµα - δέν εἶναι
πλάκα! - στήν «ἔγκυρη» Boston Globe (410) καί βοηθῆστε µας νά καταλάβουµε:
«Ἡ ἀντιτροµοκρατική µονάδα τοῦ FBI
διενεργεῖ ἀνακρίσεις σέ κυκλώµατα
κλεπτῶν στίς ΗΠΑ µετά τήν ἀνακάλυψη
ὀχηµάτων πού χρησιµοποιοῦνται σέ
βοµβιστικές ἐπιθέσεις στό Ἰράκ, πιθανῶς κλεµµένων στίς ΗΠΑ, σύµφωνα µέ
ὑψηλούς ἀξιωµατούχους τῆς Κυβέρνησης. Ὁ ὑποδιευθυντής τῆς µονάδας
John Lewis εἶπε πώς ἡ ἔρευνα δέν
ἀπέδειξε ὅτι τά ὀχήµατα εἶχαν κλαπεῖ
εἰδικά γιά βοµβιστικές ἐπιθέσεις στή
Μέση Ἀνατολή, ἀλλά ἀποδείχθηκε ὅτι
ἐξήχθησαν λαθραῖα ἀπό τίς ΗΠΑ ἀπό
κυκλώµατα τοῦ ὀργανωµένου ἐγκλήµατος, τροµοκράτες καί ἀντάρτες. Ἡ
ἔρευνα ξεκίνησε ὅταν τά συµµαχικά
στρατεύµατα βρῆκαν σέ ἐργοστάσιο
βοµβῶν στή Φαλούτζα τόν περασµένο
Νοέµβρη ὄχηµα 4Χ4 καταχωρηµένο στό
Τέξας, ἕτοιµο γιά βοµβιστική ἀποστολή.
Οἱ ἀνακριτές ἀνέφεραν καί µερικές
ἀκόµη περιπτώσεις αὐτοκινήτων πού
ἀποδεδειγµένα κλάπηκαν στίς ΗΠΑ καί
µέσῳ Συρίας ἤ ἄλλων µεσανατολικῶν
χωρῶν καταλήγουν στά χέρια τῶν
ἀνταρτῶν καί τῆς Ἀλ Κάιντα στό Ἰράκ.
Πιστεύεται ὅτι τά ὀχήµατα κλέβονται
ἀπό ντόπιους κλέφτες σέ ἀµερικανικές
πόλεις καί περνᾶνε λαθραῖα σέ πλοῖα
πού περιµένουν στό Λός Ἄντζελες, τό
Σηάτλ, τό Χιοῦστον κλπ. Εἰδικοί ἐπί τῆς
τροµοκρατίας πιστεύουν ὅτι οἱ ἰρακινοί

ἀντάρτες προτιµοῦν τά ἀµερικάνικα κλεµένα αὐτοκίνητα γιατί συνήθως εἶναι
µεγαλύτερα, ἀνακατεύονται πιό εὔκολα
σέ ἀµερικανικά κονβόυ καί ἀποδεικνύεται
δυσκολότερα ὅτι εἶναι κλεµµένα.»
Δηλαδή, ἄν κατάλαβα καλά, ὁ Μπίν
Λάντεν καί οἱ ἰρακινοί ἀντάρτες ἐλέγχουν τά κλεφτρόνια στίς ΗΠΑ, κλείνουν
µαζί τους συµφωνίες, φορτώνουν τ’
αὐτοκίνητα σέ ἀµερικάνικα λιµάνια
καί τά κουβαλᾶν ἀπό τήν ἄλλη ἄκρη
τῆς ὑφηλίου; Κι αὐτά τά αὐτοκίνητα
περνᾶν πιό ἀπαρατήρητα ἀπό τά
ἰρακινά; Κι ὅλα τοῦτα τά κάνει ἐκεῖνος
ὁ σατανικός Μπίν Λάντεν, προκειµένου
νά ἔχει µεγαλύτερο πόρτ µπαγκάζ; Καί
δέν εἰσάγει τίποτε ἄλλο (π.χ. ὅπλα) ἀπό
τίς ΗΠΑ, παρά µόνον εὐρύχωρα στέισον
βάγκον, τό ὑπερόπλο τοῦ 21ου αἰώνα;
Μήπως πρέπει νά ἀπαγορευτοῦν καί
τά συγκριτικά τέστ τῶν αὐτοκινήτων,
καθώς κάτι Καββαθᾶδες ἀνοίγουν τά
µάτια στούς τροµοκράτες; Λέω, µήπως.

- Αὐτό κύριε Ὀσάµα πῶς σᾶς φαίνεται;

Ἡ ζωή εἶναι παντοῦ, ἡ ἀνθρώπινη ποιότητα ὅµως...
Ἡ πρωτοβουλία τοῦ Ὑπουργείου
Δικαιοσύνης «Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΝΤΟΥ» στά πλαίσια τοῦ
ἐξανθρωπισµοῦ τοῦ σωφρονιστικού
µας συστήµατος µέ τόν Κῦκλο
Ἐκδηλώσεων Πολιτισµοῦ στά
Καταστήµατα Κράτησης, εἶναι ἀπό
τά σηµαντικότερα πράγµατα πού
ἔκανε αὐτή ἡ Κυβέρνηση.
Ὄχι πώς δέν γίνονται κι ἄλλα
πράγµατα, εἴτε στόν χῶρο τῆς
Δικαιοσύνης εἴτε ἀλλοῦ. Ὅµως τό
συγκεκριµένο πρόγραµµα, πού
σκοπό του ἔχει νά φέρει στούς
κρατούµενους τόν πολιτισµό
καί τήν ἐλπίδα καί ν’ἀποτελέσει
γιά τήν κοινωνία «ἔξω» ἀφορµή
εὐαισθητοποίησης, εἶναι µήνυµα
ἀνθρωπιᾶς σηµαντικότατο, εἰδικά
σέ καιρούς πού τά συνθήµατα
«µηδενικῆς ἀνοχῆς» δίνουν καί
παίρνουν καί εἰδικά ἀπό ὑπουργό
«συντηρητικῆς» κυβέρνησης.
Πέρα λοιπόν ἀπό τό ἄλλο ἔργο τοῦ
κ. Παπαληγούρα, τόσο ἀναφορικά
µέ τόν δικαστικό κλάδο ὅσο καί
µέ τόν τοµέα τοῦ σωφρωνιστικοῦ
συστήµατος (καί ΔΕΝ ξεχνᾶµε
βέβαια τήν ἀπόφασή του γιά νά µήν
ἐκδοθεῖ ὁ Ταϊλάν στή Γερµανία),
οἰ 51 ἐκδηλώσεις τοῦ δεύτερου
δεκαπενθήµερου τοῦ Ὀκτώβρη
εἶναι ἡ σφραγῖδα τῆς πολιτικῆς του
µαρτυρίας. Συγχαρητήρια ἀξίζουν
φυσικά καί σέ ὅλους ἐκείνους
τούς ἀνθρώπους τῶν Τεχνῶν, τοῦ

ἀθλητισµοῦ καί τοῦ πολιτισµοῦ
(ἀπό τόν Σαββόπουλο µέχρι τόν
Δοµάζο καί ἀπό τόν Παϊτέρη µέχρι
τόν Χριστιανόπουλο) πού στήριξαν
τόν νεότευκτο θεσµό. Ἔστω κι
ἄν στίς φυλακές Κοµοτηνῆς οἱ
ἐκδηλώσεις εἶναι κάπως «φτωχές»
(µιά µουσική βραδυά ἀπό τούς
µουσικούς τοῦ «Ἠχοδροµίου»,
ἕνας ἀγώνας βόλλεϋ µέ τήν
Α.Ε.Κοµοτηνῆς καί µία συζήτηση
µέ τήν συγγραφέα Ἀν. Καλλιοντζῆ),
εἶναι µιά καλή ἀρχή. Θερµά συγχαρητήρια σέ ὅλους τούς συντελεστές!
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Απουλία: 6ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
H παγκόσµια Οµοσπονδία για τη διάδοση
– διεθνοποίηση της ελληνικής γλώσσας,
ο Οργανισµός για τη διεθνοποίηση της
ελληνικής γλώσσας (ΠΟ∆- ∆ΕΓ, Ο∆ΕΓ) και
η οµοσπονδία των ελληνόφωνων δήµων
της Σαλεντινής Ελλάδος, διοργάνωσαν στο
Κοριλιάνο του Ότραντο της Απουλίας (Κάτω
Ιταλία), από 6 έως 8 Οκτωβρίου 2005 το 6ο
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
µε τίτλο «Οι διαλεκτικές μορφές της ελληνικής
γλώσσας από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα».
Η ΠΟ∆-∆ΕΓ, τα µέλη της οποίας
δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα, Κύπρο και
Αυστραλία, διοργάνωσε το Παγκόσµιο Γλωσσικό
Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα, στο οποίο
συµµετείχαν δεκάδες ειδικοί επιστήµονες από
όλο τον κόσµο. Ο Ο∆ΕΓ είναι µη κερδοσκοπικός
Οργανισµός χρηµατοδοτούµενος µόνον από τις
εισφορές των µελών του και από δωρεές και
χορηγίες φίλων του. Τα µέλη του Οργανισµού
ανέρχονται σήµερα σε 600, ενώ αδελφά σωµατεία
έχουν δηµιουργηθεί και δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα (Καβάλα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Βόλο,
Χανιά, Λαµία, Καλαµάτα),όσο και εκτός Ελλάδος
(Κύπρος,Αυστραλία). Από την ίδρυσή του ο
Οργανισµός διοργανώνει διαγωνισµούς αρχαίων
ελληνικών και ποίησης, πολλές µορφωτικές
εκδηλώσεις, ενώ εδώ και 15 χρόνια εκδίδει το
τριµηνιαίο περιοδικό «Ελληνική διεθνής γλώσσα»,
που διανέµεται σε 74 χώρες. Επίσης σε συνεργασία
µε διαφόρους φορείς οργανώνει φιλοξενία παιδιών
ελληνοφώνων και οµογενών του εξωτερικού.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του
προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και µε την
στήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού της Ελλάδος
της Οµοσπονδίας ελληνοφώνων ∆ήµων της Grecia
Salentina του ∆ήµου Κοριλιάνο του Ότραντο
του Ιδρύµατος Κώστα και Ελένης Ουράνη της
Εταιρείας ΚΛΕΟΣ Α.Ε. και της ΚΕ∆ΚΕ
Στο Συνέδριο µίλησαν ο Π. Κοντός για τη συµβολή
του Αν. Καραναστάση στην µελέτη των ελληνικών
ιδιωµάτων της Κάτω Ιταλίας, ο Χ. Χαραλαµπάκης:
Ο G. Rohlfs ως ερευνητής της Ελληνικής στη
Νότια Ιταλία, ο E. Banﬁ για τα γκρεκάνικα, η S.
Poromanska για τις νεοελληνικές διαλέκτους
σήµερα, η Irene Campolo για τα γκρεκάνικα της
Καλαβρίας, η Edson Reis Meira για την ελληνική
διάλεκτο της Κάτω Ιταλίας, η Φ. Καϊµάκη για
τα Ελληνικά επώνυµα στο Σαλέντο, ο Νικ.
Κορίνθιος για τον ενδιάθετο λόγο στη Ν. Ιταλία,
η ∆. Μελισσαροπούλου και η Αγγελική Ράλλη
για τον υποκορισµό στις διαλέκτους σε σχέση
µε την κοινή νεοελληνική, η Γ. Γιαννουλοπούλου
και η Ε. Καραντζόλα για τις κατω-ιταλικές και οι
καππαδοκικές διαλέκτους, ο Γ. Μαρκόπουλος και
ο Σ. Σκοπετέας για τη µορφολογία του ονόµατος
στις νεοελληνικές διαλέκτους, ο Φ. Μαλκίδης
(γλώσσα και κοινωνία στους ποντιόφωνουςκρυπτοχριστιανούς στην Τουρκία), ο Α. Λαζάρου
(Ελληνικά στοιχεία κατωιταλικών διαλέκτων στη
ρουµανική γλώσσα και Ιταλιώτες Έλληνες στην
αρχαία ∆ακία), η Julián Méndez Dosuna για την
Θεσσαλική διάλεκτο στην Τοσκάνη, ο Salvatore
Sicuro για την προφορά του ύψιλον ως «ου» στην
Ελληνοσαλεντινή ∆ιάλεκτο, ο Σ. Τσολακίδης για
τη λεσβιακή διάλεκτο, η Lia Karosanidze για τις
ελληνικές γλώσσες στο γεωργιανο-ιταλικό λεξικό
του 1629, οι Jim Davy – I. Kappa – P. Pavlou
(αντανακλάσεις του Οθωµανού στον κρητικό και
κυπριακό βίο), η Irene Darchia (λεξικολογικές
ιδιαιτερότητες της αρχαίας διαλέκτου των
πληθυσµών της Κρήτης), ο ∆. Παπαζαχαρίου
για την Πατρινή διάλεκτο, η Cristina Guardiano
(διαχρονικές αλλαγές στην ελληνική γλώσσα),
ο Maxim Kisilier για τη σύνταξη της ελληνικής
διαλέκτου στην Mαριούπολη, οι Μ. Γεωργαλίδου
– Χ. Καϊλή – Α. Ρεβυθιάδου – Β. Σπυρόπουλος
για τις γλωσσικές πτυχές στη ροδίτικη διάλεκτο,
η Fatima Eloeva, για τις ελληνικές διαλέκτους,
Ν. Μπάνσεκο, για τις Ελληνικές διαλέκτου
της Αζοφικής, η Ε. Θεοκλίεβα – Στοίτσεβα, για
τη διάλεκτο της Μεσηµβρίας – Νέσεµπαρ, η Χ.
Χρήστου, για τα ιδιώµατα των χωριών Γιάλτα και
Μάλι Γιανισόλ της κριµαιοαζοφικής διαλέκτου.
Το Συνέδριο, για το οποίο αξίζουν συγχαρητήρια
στους διοργανωτές, συνδυάστηκε µε επισκέψεις
σε ελληνόφωνους ∆ήµους της περιοχής και σε
χώρους ελληνικού ενδιαφέροντος: Λέτσε, Ρωµαϊκό
και Ελληνικό Θέατρο, Ελληνική Εκκλησία του Αγ.
Νικολάου, Ότραντο (Αρχαίος Υδρούς), Εκκλησία
των Μαρτύρων, Τάραντας.
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Μαυλιστικές «παιδαγωγικές» τακτικές για «αδούλωτα» φρονήματα…
∆ύο µείζονα εκπαιδευτικά ζητήµατα,
που σχετίζονται πάντως µε γενικότερες κυβερνητικές πολιτικές, είναι η ιδιωτικοποίηση των
πανεπιστηµίων και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η ένταξη της ιδιωτικοποίησης των
πανεπιστηµίων στην ευρύτερη πολιτική της
Κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις κρατικών οργανισµών είναι επιβεβληµένη,
όπως και η σύνδεση της «αξιολόγησης»
των εκπαιδευτικών µε τον περιορισµό των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε κάθε
τοµέα και µε την άρση της µονιµότητας των
υπαλλήλων στις ∆ΕΚΟ.
Τη διαφωνία µου µε τις ιδιωτικοποιήσεις ήδη την εξέθεσα, καθώς εκποιούνται
σε ιδιώτες έναντι ελάχιστου αντιτίµου κρατικές
επιχειρήσεις και οργανισµοί που µε σωστή
διαχείριση θ’ απέφεραν κέρδη στο δηµόσιο,
δηλαδή κέρδη στους πολλούς και όχι µόνο
στους λίγους. Αντί, όµως, για την προσπάθεια
εξυγίανσης και επικερδούς λειτουργίας των
κρατικών οργανισµών, η Κυβέρνηση επιλέγει
τον κοντόθωρο, αν όχι ύποπτο, δρόµο των
ιδιωτικοποιήσεων, που θα στερήσει οριστικά
απ’ το ελληνικό δηµόσιο πηγές εσόδων. Η
ιδιωτικοποίηση των κρατικών πανεπιστηµίων
δεν διαφέρει, αλλά εδώ εγείρονται επιπλέον
και ηθικά ζητήµατα που άπτονται της
δυνατότητας και της θέλησης ενός ιδιωτικού
φορέα να παρέχει στους σπουδαστές του µία
σφαιρικότερη µόρφωση και συγκρότηση, χωρίς
να µένει απλά σε µία ωφελιµιστική τακτική
παροχής γνώσεων σχετιζόµενων αποκλειστικά
µε τις επαγγελµατικές κατευθύνσεις που θ’
ακολουθήσει ο σπουδαστής.
Οι θιασώτες της ιδιωτικοποίησης
της Παιδείας θεωρούν ότι η «µεταβίβαση»
των κρατικών πανεπιστηµίων (έπονται και
τα δηµόσια σχολεία) σε ιδιώτες θ’ απαλλάξει
το κράτος από τεράστια έξοδα, τη στιγµή
που τα «έσοδα» από σχολές και σχολεία είναι
µηδαµινά, δεδοµένης µάλιστα της απουσίας
στη χώρα µας ουσιώδους έρευνας που θ’
απέφερε «κέρδη» στην πολιτεία. Επιβάλλεται
ωστόσο να τονιστεί ότι η Παιδεία δεν πρέπει ν’
αντιµετωπίζεται ως πηγή άµεσων χρηµατικών
εσόδων για το κράτος. Αν το «κέρδος» το
ερµηνεύει κανείς έτσι, τότε ασφαλώς και δεν
θα περιµένει «κέρδη» από την Παιδεία. Το
πραγµατικό όµως κέρδος για µια χώρα από
την Παιδεία είναι η διαµόρφωση πολιτών
συνειδητοποιηµένων,
δηµοκρατών,
που
συµµετέχουν στις παραγωγικές διαδικασίες ως
εργαζόµενοι αλλά και στις πολιτικές διεργασίες,
παρακολουθώντας τες και κρίνοντάς τες,
ελέγχοντας την εξουσία και πιέζοντας για την
εφαρµογή δίκαιων νόµων και για την εύρυθµη
λειτουργία της ∆ικαιοσύνης. Αν µια πολιτεία
κατορθώσει να δηµιουργεί τέτοιους πολίτες,
τότε είναι βέβαιο πως θα ωφεληθεί συνολικά
στην λειτουργία της από αυτούς, έστω κι αν τη
στιγµή της φοίτησής τους στα σχολεία φαίνεται
να µην προκύπτουν άµεσα οικονοµικά οφέλη.
Βέβαια, αν σήµερα στη χώρα µας,
µε την Παιδεία να παρέχεται από το κράτος,

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΕΣ
∆ΗΜΟΣΚΟΤΙΣΕΙΣ
(Ο λόγος στον ∆ηµοσκόπο:)

Από τηλεφωνική πανελλαδική έρευνα που
διενέργησε η «PPR Research» σε δείγµα
1200 ατόµων ηλικίας από 18 έως και 88
ετών, προκύπτουν για τη νεοελληνική
πραγµατικότητα (των ερωτηθέντων) τα
παρακάτω στοιχεία:
Οι Έλληνες είναι πατριώτες:
θα θυσίαζαν αγόγγυστα την
απασφαλισµένη ζωή τους
για τη ζωναράδικη πατρίδα τους
στην φάλτση άσφαλτο.
Οι Έλληνες είναι νηκτικά ανεκτικοί:
σέβονται αλφάδι κάθε φυλή, θρησκεία και
διαφορετικότητα
µε εξαίρεση την πριονισµένη δική τους,
γιατί δεν είναι άτσαλοι ρατσιστές, ούτε
γραφικά παλαιολιθικά απολιθώµατα.
Οι Έλληνες διαθέτουν γνωστική ιστορική
γνώση:

η ωρίµανση των πολιτών δεν επιτυγχάνεται σε
απόλυτο ποσοστό (όχι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει
ποτέ εφικτό), φαίνεται ότι θα επιτυγχάνεται
ακόµη
δυσκολότερα
αν
η
Παιδεία
ιδιωτικοποιηθεί. Ο λόγος είναι προφανής:
ο ιδιώτης που λειτουργεί ένα πανεπιστήµιο

ή ένα σχολείο περιµένει άµεσα κέρδη από
την «επιχείρησή» του. Ούτε η ωρίµανση των
πολιτών τον ενδιαφέρει ούτε η αναµόρφωση
του κράτους. Στόχος του είναι η ικανοποίηση
του «πελάτη» µέσα από την επαγγελµατική
του αποκατάσταση. Μα, θα ρωτήσετε, ο
σωστός επαγγελµατικός προσανατολισµός δεν
παρουσιάστηκε από τον γράφοντα ως στόχος
που πρέπει να επιτευχθεί από τα σχολεία µας;
Ασφαλώς, όµως ποτέ δεν αποκόπηκε από την
ανάγκη δηµιουργίας ώριµων, ενεργών πολιτών.
Το πέρασµα από τη δηµόσια στην ιδιωτική
εκπαίδευση θα µηδενίσει τον πρωταρχικό
στόχο της ωρίµανσης των πολιτών και θα
θεοποιήσει την επαγγελµατική αποκατάσταση.
Η δε βεβαιότητα της πρόβλεψης στηρίζεται
στην παρατήρηση της λειτουργίας των
υπαρχόντων ιδιωτικών σχολείων και σχολών
στη χώρα µας σήµερα: τα ιδιωτικά σχολεία
και τα φροντιστήρια παρέχουν αποκλειστικά
γνώσεις, τακτική µάλιστα που διατυµπανίζεται
µέσα από τη διαφήµιση προγραµµάτων που
θ’ αποµονώσουν για τους νέους «µόνο όσα
στοιχεία θα τους χρησιµεύσουν». ∆ηλαδή,
«ξερή» γνώση, χωρίς καµία κοινωνική ευαισθητοποίηση. Όσο για τα ιδιωτικά πανεπιστήµια
που ήδη λειτουργούν στη χώρα µας, το αν θα
κατορθώσουν να καταστήσουν τους νέους
πολιτικά ενεργούς είναι εξαιρετικά αµφίβολο:
εξετάστε απλά σε πόσες ιδιωτικές «σχολές»
δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να
πολιτικοποιηθούν µέσα από τη συµµετοχή
τους σε εκλογικές διαδικασίες και σε αντιπροσωπευτικά όργανα. Χώρια δε που η κατάθεση
των διδάκτρων αποτελεί από µόνη της λόγο
ικανό για την χορήγηση «πτυχίου». «Παιδεία»
και «ιδιωτικοποίηση», λοιπόν, είναι όροι
αλληλοαναιρούµενοι. Εκτός κι αν ο στόχος
όσων ονειρεύονται την ιδιωτικοποίηση της Παιδείας είναι ακριβώς η υποβάθµιση των πολιτών
για την ευκολότερη χειραγώγησή τους.
Στην ίδια επιχείρηση χειραγώγησης
εντάσσω και τα σχέδια «αξιολόγησης»
των εκπαιδευτικών. Ενώ η «αξιολόγηση»
ως πρακτική φαντάζει απαραίτητη, είναι
ωστόσο «πονηρή», καθώς υποκρύπτει άλλες
προθέσεις και µεθοδεύσεις. Ιδιαίτερα στη
χώρα µας, που οι παρεµβάσεις του εκάστοτε

γιορτάζουν παραλιακά στην επέτειο της
28ης Οκτωβρίου 1821 την χιονοδροµική
κάθοδο του Μωυσή απ’ το θέρετρο Σινά
και την καταρρακτώδη τοποθέτηση των
πλακών µε τις δέκα εντολές στην κιβωτό
του Νώε. (Ή µήπως στο «Κιβώτιο» του
Άρη Αλεξάνδρου;)
Οι Έλληνες είναι λεκτικά εκλεκτικοί:
προτιµούν τα επώνυµα προϊόντα
ποιότητας
µε την (άβουλη) βούλα˙ την παπική.
Οι Έλληνες είναι ράθυµα βιαστικοί:
τους λείπει αδιαλείπτως ένα θεµελιώδες
εικοσιτετράωρο
των σαράντα οκτώ αναρριχητικών ωρών.
Οι Έλληνες είναι πολιτικοποιηµένοι:
ψηφίζουν πάντα υπεύθυνα
µε βάση τις αναστάσιµες τάσεις των
νεκρικών δηµοσκοπήσεων.
Οι Έλληνες δεν εµπιστεύονται τις
δηµοσκοπήσεις:
απλώς απαντούν αινιγµατικά σ’ αυτές.

Γιάννης Στρούµπας

κυβερνητικού κόµµατος στην τοποθέτηση των
υψηλά ιστάµενων στελεχών κάθε υπηρεσίας
είναι ολοφάνερες, τίθεται το ερώτηµα ποιος
και µε ποια κριτήρια θ’ αξιολογήσει ποιον.
Προϊστάµενοι, διευθυντές σχολείων και
σχολικοί σύµβουλοι, τοποθετηµένοι µε τη
µέθοδο της «συνέντευξης» που ακυρώνει
κάθε αξιοκρατία (βέβαια, υπάρχουν και
αξιολογότατα στελέχη), θ’ αξιολογούν τους
εκπαιδευτικούς. Αντί όµως ν’ αποδεικνύουν
οι εκπαιδευτικοί πως δεν είναι ελέφαντες, θα
’πρεπε νωρίτερα να εµπεδωθεί η εµπιστοσύνη
των κρινόµενων απέναντι στους κριτές τους.
Όσο δεν συµβαίνει αυτό, οι υπόνοιες για
εύνοια απέναντι στους εκπαιδευτικούς της
αυτής ιδεολογίας µε το κόµµα που κυβερνά
και για εκφοβισµό των υπολοίπων, ώστε
να «λουφάζουν» πειθήνιοι, είναι βάσιµες.
Επιπλέον, καλούνται οι εµπνευστές των
«αξιολογήσεων», των οποίων τ’ αποτελέσµατα
συνήθως ο καθένας τα ερµηνεύει διαφορετικά
(όπως τις δηµοσκοπήσεις!), να τοποθετηθούν
πάνω σε δύο θεµελιώδη ζητήµατα: α) Γιατί δεν
εφαρµόζονται για την αξιολόγηση οι ισχύουσες
διατάξεις, παρά ψηφίζονται νέες, κοµµένες
και ραµµένες στα µέτρα των κυβερνήσεων
που τις ψηφίζουν; β) Πώς θα συµβάλουν οι
εκπαιδευτικοί στην καλλιέργεια αδούλωτου
φρονήµατος στους νέους, όταν οι ίδιοι
φιµώνονται απ’ την εκµαυλιστική δαµόκλειο
σπάθη µιας τροµοκρατικής «αξιολόγησης»;
Πώς θ’ ανταποκριθούν µε µεράκι στο έργο τους
όταν υφίστανται αφόρητες «αξιολογήσεις», που
καταπιέζουν κάθε πρωτοβουλία και ελευθερία
έκφρασης και τους εξαναγκάζουν σε πρόσδεση
στην «διευθυντική γραµµή»;
Αφού όµως η αξιολόγηση προβάλλεται
επιτακτική, θα προτείνω την αµφίδροµη πορεία
της: είναι αδιανόητο ο διδάσκων να κρίνεται
όχι µόνο απ’ τους προϊσταµένους του αλλά κι
από τους διδασκόµενους, αλλά η γενίκευση
της αµφίδροµης αξιολόγησης προϊσταµένων –
υφισταµένων σε κάθε βαθµίδα να µην θεωρείται
αυτονόητη. Θέλετε αξιολόγηση, κύριοι; Να
αξιολογηθούµε. ∆εν θα αξιολογεί όµως µόνο ο
«αυξηµένων προσόντων συνεντευξιαζόµενος»
προϊστάµενος τον υφιστάµενό του, αλλά και
ο υφιστάµενος τον προϊστάµενο. Σας αρέσει;
Αν όχι, το «αξιολογικό» σας ενδιαφέρον είναι
υποκριτικό. Αν ναι, περιµένουµε τις προτάσεις
σας για τη «µετεκπαίδευση» των προϊσταµένων
οι οποίοι θα κρίνονται ανεπαρκείς απ’ τους
υφισταµένους τους. Ή παραλογίζοµαι; ∆εν
ξέρω αν τελικά η «αξιολόγηση» θα δηµιουργήσει όντως κλίµα τροµοκρατίας και δυστοκίας,
όπως πιστεύω. Το µόνο βέβαιο είναι πως
τα συµπεράσµατά της δεν θα αφορούν τις
ικανότητες των κρινόµενων, αλλά τις σχέσεις
τους µε τους κριτές τους. Φαίνεται πως οι
«θριαµβικές» εποχές των επιθεωρητών, που
στοίχειωναν τις αίθουσες ως φόβητρα µαθητών
κι εκπαιδευτικών, επανέρχονται µ’ ένα αγγελικό
προσωπείο. Επιβάλλεται όµως το προσωπείο
αυτό να συντριβεί.
Γιάννης Στρούµπας
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Ἀνα-γνώσεις
«Ποταµοῖς τοῖς αὐτοῖς ἐµβαίνοµέν τε καί οὐκ ἐµβαίνοµεν...»
Ὁ Μιχάλης Μητσός στά ΝΕΑ (30-9) γιά τούς ἑσπέριους συρµούς πού
ἐπανανακαλύπτουν τήν κοινή λογική:
«Στὴ Γαλλία κάνουν θραύση ταινίες καὶ βιβλία µέ ἀντικείµενο τὴ ζωὴ
τῶν ἐργατῶν. Ἀναβιώνουν, λοιπόν, τὰ εἰκονίσµατα τῆς παλιᾶς Ἀριστερᾶς;
Προσπαθοῦν οἱ βολεµένοι νὰ ξεπλύνουν τὶς τύψεις τους; Ἢ µήπως καταρρέει
ὁ καπιταλισµὸς καὶ δὲν τὸ πήραµε χαµπάρι; Μία βιογραφία τοῦ Μάρξ,
γραµµένη ἀπὸ τὸν Ζὰκ Ἀταλί, βρίσκεται ἐδῶ καὶ µῆνες στὴν κορυφὴ τῶν
µπέστ σέλερ. Ἄλλα τρία µυθιστορήµατα, ποὺ περιγράφουν τὰ προβλήµατα
τῆς ἐργατικῆς τάξης καὶ τὸν διεφθαρµένο χαρακτήρα τοῦ καπιταλισµοῦ,
συζητιοῦνται σὲ ὅλα τὰ τραπέζια. Τὸ “Παιδὶ” τῶν ἀδελφῶν Νταρντὲν (ὅπου
ἕνα εἰκοσάχρονο κλεφτρόνι πουλάει τὸ νεογέννητο µωρό του) κέρδισε τὸν
Χρυσὸ Φοίνικα στὸ τελευταῖο Φεστιβὰλ τῶν Καννῶν, ἐνῶ πολλὰ εἰσιτήρια
κόβει καὶ ὁ “Μπαλτᾶς” τοῦ Κώστα Γαβρᾶ, ποὺ περιγράφει πῶς τρελλάθηκε
ἕνας ἀπολυµένος καὶ ἄρχισε νὰ σκοτώνει τοὺς ἀνταγωνιστές του γιὰ µία
θέση ἐργασίας. Κι ἔρχονται κι ἄλλα βιβλία, κι ἄλλες ταινίες, µέ τὸ ἴδιο
πάντα θέµα, τὴν διαµαρτυρία γιὰ τὴ σηµερινὴ κατάσταση πραγµάτων καὶ
τὴν ἐλπίδα γιὰ ἕνα µέλλον µακριὰ ἀπὸ τὸν καπιταλισµό.
Τὸ φαινόµενο ἀφορᾶ περισσότερο τὸν πολιτισµὸ παρὰ τὴν πολιτική,
σηµειώνει ὁ κοινωνιολόγος Ἀλὲν Τουρὲν σὲ συνέντευξή του στὸ περιοδικὸ
“Λ’ Ἐσπρέσο”. Ὁ πολιτισµὸς δὲν µπορεῖ νὰ ἀγνοήσει τὴν ἀποσύνθεση τοῦ
κόσµου µας, τὴν ἀνεργία, τὴν µετανάστευση τῶν ἐπιχειρήσεων, τὴ µείωση
τῆς ἀγοραστικῆς δύναµης, τὴ συρρίκνωση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους. Ἀλλὰ οἱ
ὅροι µέ τοὺς ὁποίους ἡ Δύση περιέγραψε τὴν κατάσταση µετὰ τὴ Γαλλικὴ
Ἐπανάσταση (τάξη καὶ ἀταξία, ἔθνος καὶ βασιλιάς, λαὸς καὶ ἐπανάσταση),
δὲν εἶναι πλέον ἀρκετοὶ (...) Ἡ κρίση τὴν ὁποία παρακολουθοῦµε δὲν µπορεῖ
νὰ ἐξηγηθεῖ µέ τὴ θεωρία τῆς πάλης τῶν τάξεων, λέει ὁ Τουρέν. Ὅλες οἱ
µεγάλες συζητήσεις ποὺ γίνονται στὴν κοινωνία (ἡ εὐθανασία, ἡ τεχνητὴ
γονιµοποίηση, τὰ δικαιώµατα τῶν µειονοτήτων, ἡ µάχη τῶν γυναικῶν, ἡ
σχέση τοῦ ἀνθρώπου µέ τὴ φύση, τὰ ὅρια τῆς ἐπιστήµης) ἔχουν µία ἰσχυρὴ
πολιτιστικὴ διάσταση. Ἴσως νὰ ἔχει φτάσει, λοιπόν, ἡ ὥρα νὰ µιλήσουµε γιὰ
πολιτιστικὰ δικαιώµατα, ὅπως µιλούσαµε στὸ παρελθὸν γιὰ ἀνθρώπινα,
πολιτικὰ καί κοινωνικὰ δικαιώµατα. Νὰ ὑπερασπιστοῦµε ταυτόχρονα
τὶς ἀτοµικὲς καὶ τὶς συλλογικὲς ἐλευθερίες - αὐτὸ εἶναι τὸ στοίχηµα τῆς
ἐποχῆς µας».
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Τό ἰρακινό ἀγγούρι µεγαλώνει...
«Ἡ εἰσβολή στό Ἰράκ ἦταν, πιστεύω, ἡ µεγαλύτερη
στρατηγική καταστροφή στήν ἱστορία τῶν Ἡνωµένων
Πολιτειῶν. Ἀποξενωθήκαµε ἀπό τούς συµµάχους
µας τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί ἔγινε δυσκολότερος ὁ
πόλεµος µέ τούς τροµοκράτες». Μέ τήν δήλωση αὐτή ὁ
ἀπόστρατος στρατηγός Γουίλιαµ Ὄντοµ, βετεράνος
τοῦ Βιετνάµ, ὑπογράµµισε στό ἀκροατή-ριό του στό
Κογκρέσο τήν θέση του γιά τήν ἀνάγκη ἀπόσυρσης
τῶν ΗΠΑ ἀπό τό Ἰράκ. Τίς ἴδιες µέρες στό Κογκρέσο
ὁ στρατηγός Τζώρτζ Κέισι, ἐπικεφαλῆς τῶν ἀµερικανικῶν στρατευµάτων στό Ἰράκ, παραδέχτηκε πώς
µόλις ἕνα τάγµα - ἀπό τρία πού ἤτανε πρό µηνῶν καί
τά 80 - 100 (!) πού ἀναφέρει ὁ βλακοµπούς - ἰρακινοῦ
στρατοῦ εἶναι ἱκανό νά πολεµήσει χωρίς ἀµερικανική
βοήθεια (καί ἄρα τά περί σταδιακῆς ἀπεµπλοκῆς εἶναι
ἁπλῶς ἐπικοινωνιακά τεχνάσµατα). Κι ἀπό κοινοῦ µέ
τόν στρατηγό Ἀµπιζάιντ παραδέχτηκαν ὅτι ἡ νίκη
τους ἐπί τῶν ἀνταρτῶν «θά πάρει πολύ χρόνο». Στό
ἴδιο µῆκος κύµατος ὁ Βρετανός συνταγµατάρχης
Τίµ Κόλλινς, πού ἔγινε γνωστός γιά τόν λόγο πού
ἐκφώνησε στό 1ο Τάγµα τοῦ Βασιλικοῦ Ἰρλανδικοῦ
Συντάγµατος πρίν τήν εἰσβολή τοῦ 2003, µίλησε γιά
ἀµερικανοβρετανική «γκάφα» καί γιά ἀνυπαρξία
µεταπολεµικοῦ σχεδιασµοῦ.

Ἕνα καί µόνο στοιχεῖο ἀποτυπώνει γλαφυρά τήν
κατάσταση τῶν κατοχικῶν δυνάµεων στό Ἰράκ:
Ἡ ἀνατίναξη ἀπό µέρους τους ὀκτώ γεφυρῶν τοῦ
Εὐφράτη στό δυτικό τµῆµα τῆς χώρας, γεφυρῶν
πού χρησιµοποιοῦσαν οἱ ἀντάρτες! Τί ἄλλο µπορεῖ
νά σηµαίνει ἡ καταστροφή τῶν βασικῶν ὑποδοµῶν
µιᾶς χώρας - χρήσιµων καί στόν εἰσβολέα - πέρα ἀπό
τό ὅτι δέν ἐλέγχονται; Ἡ ἀπελπισία τῶν Ἀµερικανῶν
µπροστά στή συνεχιζόµενη, πετυχηµένη δράση τῆς
ἰρακινῆς Ἀντίστασης νοµίζουµε ὅτι δέν χρειάζεται
περαιτέρω ἀποδείξεις.

Φίλια πυρά γιά τή γνωστή ἑταιρεία δολοφόνων
Ὅλοι ξέρουµε τό συµβάν µἐ τούς 11 ἰσραηλινούς
ἀθλητές πού ἔχασαν τή ζωή τους στήν ἐπιχείρηση
τοῦ Μαύρου Σεπτέµβρη κατά τούς Ὀλυµπιακούς
Ἀγῶνες τοῦ Μονάχου (1972). Ἀπήχθησαν ἀπό τούς
Παλαιστίνιους µαχητές καί στήν ἐπέµβαση τῶν
γερµανικῶν δυνάµεων ἀσφαλείας σκοτώθηκαν. Εἴτε
ἐλέγετο ρητά εἴτε ὄχι, πάντα ἡ εὐθύνη τοῦ θανάτου
τους βάραινε τήν Παλαιστινιακή πλευρά, ἄποψη
πού ἐνισχύθηκε ἀπό τήν δολοφονική ἐκστρατεία
πού ἐξαπέλυσε ἀµέσως µετά τό ἑβραϊκό κράτος
κατά Παλαιστινιακῶν καί ἀραβικῶν στόχων, κατά
ἀνθρώπων δηλαδή πού «θεώρησε ὑπεύθυνους» γιά
τόν χαµό τῶν ἀθλητῶν του.
Τίς τελευταῖες µέρες, ὡστόσο, ἕνα βιβλίο στό
Ἰσραήλ ἐπιβεβαίωσε ὅσα εἶχαν ἀκουστεῖ ἤδη ἀπό
τό 1974 καί ἀνέτρεψε τήν κατεστηµένη ἄποψη γιά
τά γεγονότα ἐκεῖνα. Τό βιβλίο «Ἡ καταδίωξη τοῦ
Κόκκινου Πρίγκηπα» τοῦ ἰσραηλινοῦ Ἐιτάν Χαµπέρ, ὁ
ὁποῖος ὑπῆρξε δεξί χέρι τοῦ Γιτζάκ Ράµπιν, ἀποκάλυψε
- καί ἡ ἐφηµερίδα Yedioth Ahronoth ἀναδηµοσίευσε
- ὅτι κατά τήν ὁµηρεία τῶν ἀθλητῶν τό Ἰσραήλ
ἐνεθάρρυνε τίς γερµανικές Ἀρχές καί οἱ τελευταῖες
ὑπακούοντας δέν προσπάθησαν νά ἀπελευθερώσουν
τούς ἀθλητές ἀλλά ἡ Ἀστυνοµία ἐπιτέθηκε στούς
ἀπαγωγεῖς, σκοτώνοντας πέντε ἀπό αὐτούς καί ὅλους
τούς ἰσραηλινούς ὁµήρους. Παρά τό γεγονός αὐτό,
γράφει ὁ Χαµπέρ, ἡ τότε πρωθυπουργός τοῦ Ἰσραήλ
Γκόλντα Μέιρ σύστησε µία ὑπουργική ἐπιτροπή
γιά τήν ὀργάνωση δολοφονιῶν Παλαιστινίων. Ἡ
ἐπιτροπή συζήτησε τό πρόβληµα καί καθώς ἡ Μοσάντ
δέν διέθετε ἀρκετούς πράκτορες στήν Εὐρώπη καί

«Ἐθνικό πένθος»
Στήν «Καθηµερινή» (2-10) ὁ καθ. Χρῆστος Γιανναρᾶς, πάντα καίριος
καί ἀπολαυστικά δηκτικός, γιά τούς ἀρχηγούς σας:
«Εἶναι ἄραγε προϋπόθεση τῆς νεωτερικῆς δηµοκρατίας ἡ παγίδευση τῆς
κοινωνίας σὲ µέτρα καὶ κριτήρια µειωµένης εὐφυΐας καὶ καλλιέργειας,
ἀποκλεισµοῦ τῆς ποιότητας, θριάµβου τῆς µετριότητας; Τὸ ἐρώτηµα
ἐπιδέχεται θεωρητικὴ µόνον ἀπάντηση: Σίγουρα, τὸ ἀντιπροσωπευτικὸ
σύστηµα σήµερα δὲν µπορεῖ νὰ λογαριάζεται γιὰ δηµοκρατία, ἂν κεντρικὸ
λειτουργικό του ἄξονα δὲν ἔχει, ὄχι τὸ Κοινοβούλιο, ἀλλὰ τὸ σχολειό,
τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς θεσµοὺς – σήµερα καὶ τὸν κοινωνικὸ ἔλεγχο τῆς
τηλεόρασης. Μόνο κοινωνίες µέ πρώτη καὶ ἀπόλυτη προτεραιότητα (στὴν
πράξη) τὴ συνεχή ἄνοδο τῆς κατὰ κεφαλὴν καλλιέργειας µποροῦν νὰ
γεύονται τὰ ἀγαθὰ τῆς δηµοκρατίας. Ἂς µή γελιόµαστε.
Στὴν Ἑλλάδα σήµερα τραγικὰ θύµατα τοῦ ἐλλείµµατος δηµοκρατίας,
πρὶν ἀπὸ κάθε ἄλλον, µοιάζει νὰ εἶναι δυὸ νέοι ἄνδρες, στὸν ἀνθὸ τῶν
δηµιουργικῶν τοὺς δυνατοτήτων: ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς
ἀξιωµατικῆς ἀντιπολίτευσης. Ξέρουν καὶ οἱ δυὸ αὐτὸ ποὺ ξέρουµε ὅλοι:
ὅτι δὲν θὰ εἶχαν ποτὲ ἐκλεγεῖ στὰ ἡγετικά τους πόστα, ἂν δὲν ἦταν τὸ
οἰκογενειακό τους ὄνοµα ποὺ «πουλάει» στοὺς ἄκριτους ψηφοφόρους.
Μεγαλωµένοι καὶ οἱ δυὸ ἐκτὸς κοινωνίας (παρὰ τὸν τεράστιο ἴσως κύκλο
γνωριµιῶν) στὸν ἀποστειρωµένο κλωβὸ τοῦ πολιτικοῦ τζὲτ σέτ, δίκην
προϊόντων ψυχικῆς κλωνοποίησης, ἀσκοῦν τὴν πολιτικὴ ὡς παρωδία
δηµοκρατίας, ὅπως οἱ οἰκογένειές τους τὴν καθόρισαν ἢ τὴν ἀνέχθηκαν.
Στὶς φυσιογνωµίες καὶ τῶν δυὸ ἔχει ἀποτυπωθεῖ ἡ παθητικὴ συµµόρφωση
µέ τὸν προκαθορισµένο ρόλο, δίχως τὴν παραµικρὴ λάµψη φιλοδοξίας, Οἱ Σαντινίστας ἀκόμη ἀντιστέκονται
ὁράµατος, πεισµωµένης τόλµης. Μάσκα ἀνέκφραστη οὐδετερότητας
καὶ ἀµεθεξίας τὸ πρόσωπο τοῦ ἑνός, µιµητική ἀδεξιότητα καὶ ἀφύσικη
προσαρµογὴ σὲ ἐντολὲς ἐπικοινωνιολόγων ὁ ἄλλος, µοιάζουν νὰ ὑφίστανται
σὰν διεκπεραιωτικὴ ὑποχρέωση τὸ ἡγετικό τους ἀξίωµα. Ἔχουν καὶ οἱ δυὸ
ἀποδείξει µέ τὴν πολιτικὴ τους πράξη πὼς εἶναι ἀδύνατο νὰ ὑποψιαστοῦν
τὴν ἐξάρτηση τῆς δηµοκρατίας ἀπὸ τὴ λειτουργία τῆς παιδείας, τὴν κατὰ
κεφαλὴν καλλιέργεια.
«Τὸ παιδὶ δὲν τραβάει»: Ἡ δηκτικὴ διατύπωση τῆς ἐπώνυµης χαιρεκακίας
µᾶλλον εἰσπράττεται νὰ ἀφορᾶ καὶ τοὺς δυὸ νεαροὺς πρωταγωνιστὲς τοῦ
πολιτικοῦ µας παλκοσένικου – ὅσο καὶ ἂν εἶναι φανερὸ ὅτι κυρίως στὸν
ἕνα ἡ ἀνεπάρκεια παίρνει πιὰ διαστάσεις σκανδάλου ἢ πένθους ἐθνικοῦ.
Ἀποκαλυπτικὴ ὡστόσο θὰ παραµείνει ἡ ἀντίδραση τῆς νεήλυδος κοµµατικῆς
γραµµατέως ὅτι σύντοµα (σὲ προσεχεῖς ἐκλογές) ὁ λαὸς θὰ διαψεύσει τὴ
Τό πρό ἡµερῶν ταξίδι τοῦ Ἀµερικανοῦ ὑφυπουργοῦ
χαιρέκακη πιστοποίηση. Ὅ ἔστι µεθερµηνευόµενον: Στὴ «δηµοκρατία» µας Ἐξωτερικῶν Ζέλικ στή Λατινική Ἀµερική (Γουατεµάλα,
οἱ προβλέψεις θεµελιώνονται σὲ βεβαιότητα γιὰ τὴ µεθοδικὴ (ἐκπαιδευτικὴ Νικαράγουα καί Βραζιλία) εἶχε κατά τόν ἴδιο σαφή
καὶ τηλεοπτική) πλήρη ἐξηλιθίωση τοῦ λαοῦ...»
στόχευση: «τήν προώθηση τῆς δηµοκρατίας καί
Ἰσαάκ ἐγέννησεν Ἰακώβ, Ἰακώβ ἐγέννησεν Ἰωσήφ, Ἰωσήφ ἐγέννησεν... τήν καταπολέµηση τῆς διαφθορᾶς». Καί γιά νά τό
Ὁ Christopher Bollyn (American Free Press) γιά τίς ὕαινες (π.χ. Μ. Σέρτωφ ἐξειδικεύσουµε λιγάκι, θά µείνουµε στήν ἐπίσκεψη τοῦ
στή FEMA καί Μ. Ἄρισον στήν CARNIVAL) µετά τόν τυφώνα:
λεγάµενου στή Νικαράγουα.
Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ πολύπαθη χώρα (παλιό
«...Μέ µία ἐσπευσµένη συµφωνία µέ τήν Carnival Cruise Lines, χρήµατα
δοβλέτι
τοῦ δικτάτορα Σοµόζα) κυβερνᾶται ἐδῶ καί
ἀµερικανῶν φορολογούµενων πού θά πᾶνε στήν ἰσραηλινή µή φορολογούµενη
ἑταιρεία πού ἑδρεύει στόν Παναµᾶ. Πρίν ἀκόµη ἡ ὁµοσπονδιακή βοήθεια µιάµιση δεκαετία ἀπό «φιλελεύθερες» δυνάµεις. Ἦταν
φτάσει στά θύµατα τοῦ τυφώνα, ἡ ἑταιρεία ἔκλεισε µιάν ἐπικερδή δουλειά τό 1990 πού ἡ κυβέρνηση τῶν Σαντινίστας ἔπεσε ἀπό
παραχωρώντας τρία πλοῖα γιά τή στέγαση ἀστέγων. Βάσει τῆς συµφωνίας τόν πόλεµο φθορᾶς πού εἶχαν ἐξαπολύσει ἐναντίον της
τῆς 2ας Σεπτεµβρίου ἡ Carnival θά πάρει 236 ἑκ. δολάρια γιά 7.100 καµπίνες ὁ ὑπόκοσµος τῶν «Κόντρας» πού πολεµοῦσαν καί οἱ
καί γιά ἕξι µῆνες, πού σηµαίνει πάνω ἀπό 184 δολάρια ἡ βραδυά (...) Ἡ ΗΠΑνθρωποι πού χρηµατοδοτοῦσαν. Ὡστόσο, παρά
συµφωνία, πού ἔκλεισε µέ ὁδηγίες τῆς FEMA, ἤγειρε ἐρωτηµατικά στό τίς προσπάθειες αὐτῶν τῶν δηµοκρατικῶν δυνάµεων,
Κογκρέσο γιά ὑπερβολικά κέρδη τῆς ἑταιρείας πού ἔχει στόλο 79 πλοίων. οἱ Σαντινίστας ὑπό τόν Ντανιέλ Ὀρτέγκα παραµένουν
Ὁ γερουσιαστής Τόµ Κόµπουρν εἶπε πώς µιά καµπίνα θά κοστίζει 1275 $ τή ἰσχυρότατη πολιτική δύναµη στή χώρα (µέ ἐρείσµατα
βδοµάδα, ὅταν ἡ 7ήµερη κρουαζιέρα στήν Καραϊβική εἶναι στά 600 $ τό ἄτοµο. καί στό στράτευµα) καί µάλιστα προσφάτως κατάφεΟἱ ἐπίσης Ρεπουµπλικάνοι Μάσγκρειβ, Φλέικ καί Τάιαχαρτ µέ γράµµα ραν νά µπλοκάρουν στή Βουλή τήν κύρωση τῆς
τους ζητοῦν ἄµεσες ἔρευνες γιά κάθε ζήτηµα σχετικά µέ τό συµβόλαιο».
συµφωνίας ἐλευθέρου ἐµπορίου ΗΠΑ - Κεντρικῆς

δέν µποροῦσε νά διεισδύσει στίς ἀραβικές κοινότητες,
ἐπιστρατεύτηκαν ἡ Σαµπάκ καί ἡ εἰδική στρατιωτική
«Μονάδα 504».
Τό «ἔργο» ξεκίνησε ἀπό τήν Ἀθήνα, µέ τή δολοφονία
ἑνός Παλαιστίνιου πού δέν ἔγινε γνωστό τό ὄνοµά
του καί ὁ ὁποῖος «ἑτοίµαζε φορτίο µέ δύο τόνους
ἐκρηκτικά γιά τό λιµάνι τῆς Χάιφας». Ἐπίσης ἔγινε
ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς Φατάχ στήν
Ἀθήνα µέ ἐκρηκτικά στό διαµέρισµά του, ἐπιχείρηση
πού µαταιώθηκε µέ τήν παρουσία τῆς (Ἑλληνίδας;)
φίλης του. Ἄλλες δολοφονίες, πού τίς παραδέχτηκε
καί ἡ Μοσάντ, ἦταν τοῦ Ἀλγερινοῦ συγγραφέα
Μοχάµαντ Μπόντια καί τοῦ καθηγητῆ Μπασέλ Ἀλ
Καµπεσί στό Παρίσι καί τοῦ Παλαιστίνιου συγγραφέα
καί δραµατουργοῦ Γκασάν Καναφανί µέ βόµβα στό
αὐτοκίνητό του (1973). Ἄνθρωποι τῶν γραµµάτων,
ἄσχετοι µέ τήν ὑπόθεση, ἀλλά ἔνοχοι µέ τό ρατσιστικό
κριτήριο τῆς καταγωγῆς καί τό φασιστικό κίνητρο
τῆς τροµοκράτησης τοῦ κόσµου... Ἕνας ἀπό τούς
φονιάδες κείνων τῶν ἡµερῶν, ὁ πράκτορας Μπαρούχ
Κοέν, βρῆκε τόν θάνατο ἀπό Παλαιστίνιο στό
Παρίσι, ὡς ἀντίποινα γιά τίς ἰσραηλινές δολοφονίες.
Ἀντικαταστάτης του στή Μοσάντ ἦταν ὁ σηµερινός
Ὑπουργός Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας, Γιδεών Ἔζρα.
Ποιό εἶναι τό σύγχρονο ἐνδιαφέρον τῆς ὑπόθεσης καί
ἀνασκαλεύτηκε; Ἡ ταινία τοῦ Στῆβεν Σπῆλµπεργκ
πού πρόκειται νά βγεῖ τίς ἑπόµενες ἑβδοµάδες στούς
κινηµατογράφους γιά τό ζήτηµα αὐτό, τῆς ἀπαγωγῆς
τῶν 11 Ἰσραηλινῶν ἀθλητῶν. Εἴµαστε πραγµατικά
περίεργοι γιά τό πῶς θά τό παρουσιάσει...

Ἀµερικῆς (CAFTA). Πρόκειται γιά µία ἀκόµη συµφωνία
(προέκταση τῆς NAFTA πρός Νότον) στό γνωστό
πλαίσιο τῆς «παγκοσµιοποίησης», πού πρόκειται νά
ἐξαφανίσει τούς µικροπαραγωγούς καλαµποκιοῦ καί
λαχανικῶν, τούς λεγόµενους «καµπεσίνος». Εἶναι
ἐκεῖνοι πού ἀπέκτησαν ἕνα κοµµάτι γῆς µετά τήν
ἐπανάσταση τῶν Σαντινίστας, συγκρότησαν µικρές
ὁµάδες παραγωγῶν καί παλεύουν 15 χρόνια τώρα νά
ἐπιβιώσουν κόντρα στήν κυβερνητική πολιτική τῆς
ἐγκατάλειψής τους (χαρακτηριστικό: τό τελευταῖο
τρακτέρ τους ἀγοράστηκε τό... 1990 κι ἀναλογεῖ
ἕνα σέ κάθε χίλια κτήµατα, ἐνῷ κρατικά δάνεια καί
τεχνική βοήθεια τερµατίστηκαν τήν ἴδια χρονολογία).
Ἡ Ἐθνική Ἕνωση τῶν κτηµατιῶν ὑπολογίζει σέ 420.000
τίς θέσεις ἐργασίας πού θά χαθοῦν ἄν ἐφαρµοστεῖ ἡ
CAFTA, τή στιγµή πού οἱ πιό αἰσιόδοξες ἐκτιµήσεις
τῆς κυβέρνησης µιλοῦν γιά τή δηµιουργία 70.000
θέσεων ἐργασίας σέ... κλωστοβιοµηχανίες πού θά
ἔρθουν στή χώρα (σηµειωτέον ὅτι ὁ µισθός τοῦ ἐργάτη
στή Νικαράγουα εἶναι ὁ χαµηλότερος τῆς Κεντρικῆς
Ἀµερικῆς). Νικαράγουα καί Κόστα Ρίκα δέν ἔχουν
ἀκόµη ὑπογράψει τήν CAFTA ἀλλά καί στίς ἄλλες
χῶρες πού ὑπέγραψαν καταγράφηκαν συγκρούσεις
καί ἐπεισόδια µέ τήν Ἀστυνοµία (ἡ φωτό τῆς ἀντιCAFTA διαδήλωσης στή Μανάγκουα, 9-10-05).
Μέσα στίς συνθῆκες αὐτές λοιπόν ὁ κύριος Ζέλικ
πῆγε στή Μανάγκουα γιά νά ἐκφράσει τήν ὑποστήριξή
του στήν κυβέρνηση πού προωθεῖ τήν CAFTA, νά
ἀπειλήσει µέ κυρώσεις ἄν τοῦ χρόνου ὑπερψηφιστεῖ
ὁ Ὀρτέγκα καί στή συνάντησή του µέ ντόπιους
ἐπιχειρηµατίες τούς προειδοποίησε ὅτι ὅποιος ἀντιδρᾶ
νά µήν ὑπολογίζει σέ δουλειές µέ τίς ΗΠΑ. Εἴπαµε,
προώθηση τῆς δηµοκρατίας...
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Ἡ Θρακιώτισσα Λαίδη
καί ὁ Τῦπος τῶν Ρωμηῶν

Στήν ἐκδήλωση τοῦ Ἱδρύµατος Θρακικῆς
Τέχνης καί Παράδοσης πήγαµε περισσότερο
γιά νά δοῦµε τήν λαίδη Μαρίνα Μάρκς πού
ξαναβρέθηκε στήν προγονική της γῆ (ὁ
πατέρας της εἶχε ἐργοστάσιο στά Μάλγαρα
τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης καί ζοῦσε στήν
Κωνσταντινούπολη πρίν µετοικήσει στήν
Ἑλλάδα) καί γιά νά τιµήσουµε τήν κ. Βιργινία
Τσουδεροῦ πού ἐπί χρόνια προσφέρει τόσα στήν
πολιτιστική ζωή τῆς Θράκης. Ἡ ὁµιλία ὅµως
τῆς λαίδης Μάρκς εἶχε ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον
καί τό κοινό µέ πολλές καί εὔστοχες ἐρωτήσεις
ἔδειξε νά γοητεύεται ἀπό τήν ἀναδροµή
στά ὀθωµανικά χρόνια καί τά βήµατα τοῦ
ἑλληνικοῦ Τύπου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
Τό θέµα τῆς διάλεξης ἦταν ὁ Ἑλληνικός
Τῦπος ἐπί Ὀθωµανῶν στά χρόνια 1831-1862.
Ἡ περίοδος ὁρίζεται ἀπό τήν ἔναρξη τῶν
ἐκσυγχρονιστικῶν προσπαθειῶν κάποιων
σουλτάνων πού εἰσάγουν τόν Τῦπο στή ζωή
τῆς Αὐτοκρατορίας καί τερµατίζεται µέ

«Η ΝΕΟΛΑΙΑ
ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΤΙΒΟ»

Στή ∆ρυµιά Ξάνθης (30/9 – 2/10) ἡ
Μητρόπολη Ξάνθης καί Περιθεωρίου
διοργάνωσε τήν 6η συνδιάσκεψη νεολαίων
ἀπό βορειελλαδικές Μητροπόλεις, µέ θέµα
τήν ἐπαγγελµατική σταδιοδροµία τῶν
νέων. Τίς εἰσηγήσεις ἔκαναν οἱ Παναγιώτης
Σωτηρόπουλος («Κάπου ἀνάµεσα Τρίτη καί
Τετάρτη πρέπει νά παράπεσε ἡ ἀληθινή σου
µέρα - Τό µέλλον τῆς ἐργασίας µετά τό τέλος
τῶν οὐτοπιῶν») καί ὁ π. Ἀντώνιος Καλλιγέρης,
διευθυντής στό Γραφεῖο Νεότητος τῆς
Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν («Γιά ἕνα κοµµάτι
ψωµί...»). Τά συµπεράσµατα τῆς συνάντησης
συνόψισε ἡ Μητρόπολη ὡς ἑξῆς:
· Ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει στὸν κόσµο τὸ ἔργο τοῦ
Κυρίου ὁ ὁποῖος ἐνανθρώπησε καὶ προσέλαβε
ὅλη τὴν ἀνθρώπινη φύση. Ἡ παρέµβαση τῆς
Ἐκκλησίας µέσα στὴν κοινωνία καὶ εἰδικότερα
στὸ ζήτηµα τῆς ἐργασίας/ἀνεργίας δὲν εἶναι
κοινωνικὸς ἀκτιβισµὸς ἢ πολιτικὴ παρέµβαση,
ἀλλὰ συνέπεια τῆς ἴδιας τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ
Χριστοῦ. Ἐξάλλου τὰ οἰκονοµικὰ προβλήµατα
ἔχουν καὶ πνευµατικὲς συνέπειες στὴ ζωὴ τοῦ
ἀνθρώπου
· Τὸ φαινόµενο τῆς ἀνεργίας δὲν µπορεῖ νὰ
διαχωρισθεῖ ἀπὸ τὴν ἐργασία καὶ ἀπὸ τὶς
ἐργασιακὲς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦν σήµερα.
Οἱ ἐπιχειρήσεις σήµερα ἔχουν ὡς σαφή στόχο τὸ
χαµηλὸ κόστος, τὰ φθηνὰ ἐργατικὰ χέρια καὶ τὸ
ὑψηλὸ κέρδος καὶ θέλουν τοὺς ἐργαζοµένους
«εὐέλικτους». Στὴν πράξη ἡ «εὐελιξία
µεταφράζεται σὲ ἀπασχόληση µέ χαµηλότερους
µισθούς, αὐξοµείωση τοῦ ὡραρίου, ἐλευθερία

τήν βουλγαρική ἀποστασιοποίηση ἀπό τό
Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί τό ὀρθόδοξο
µιλέτι. Στά χρόνια αὐτά ἐκδόθηκαν 8
µουσουλµανικές ἐφηµερίδες (οἱ 5 κρατικές),
3 ἑβραϊκές, 16 ἀρµένικες καί ...36 ρωµαίικες:
οἱ 30 στά ἑλληνικά καί 5 στά καραµανλήδικα
(δηλαδή µέ ἑλληνικό ἀλφάβητο καί στήν
τούρκικη γλῶσσα, ἐκδότης τους ὁ Μισαηλίδης).
Οἱ 22 ἀπό αὐτές ἐκδόθηκαν στήν Σµύρνη
καί οἱ 7 στήν Κωνσταντινούπολη. Πιθανῶς
ἡ ἐκδοτική δραστηριότητα τῶν Γάλλων µά
καί τῶν προτεσταντῶν µισσιονάριων νά
πυροδότησε καί τήν ἑλληνική στήν ἰωνική µας
πόλη. Στά πρῶτα χρόνια ἀσκοῦσαν λογοκρισία
ἡ ὀθωµανική διοίκηση καί τό Πατριαρχεῖο,
µέχρι πού τήν σχετική εὐθύνη τήν ἀνέλαβε ἐξ
ὁλοκλήρου ἡ Πύλη. Πάντως ἡ λογοκρισία ἐκείνη,
συγκρινόµενη µέ τήν λογοκρισία τῶν Βαυαρῶν
τά ἴδια χρόνια, ἦταν µᾶλλον ἤπια. Γενικῶς οἱ
ἐφηµερίδες ἐκείνη τήν ἐποχή ἦταν ἀκριβές.
Ἔτσι, ἀφενός ἡ ὑψηλη τιµή τους κι ἀφετέρου
ἡ δηµόσια ἀνάγνωσή τους στά καφενεῖα,
περιόριζαν τό πλῆθος τῶν συνδροµητῶν
τους (κατά κανόνα δέν ξεπερνοῦσαν τούς
800). Ἦταν συνήθως τετρασέλιδες, µεγάλου
σχήµατος καί τετράστηλες, κάποτε καί µέ
ἔνθετα πού περιεῖχαν ἀπό ...πατρόν µἐχρι
µουσικές παρτιτοῦρες. Στά δηµοσιεύµατα
τῆς ἐποχῆς βλέπει κανείς µιάν ὑπεροψία
καί κριτική ἔναντι τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους,
ἀπόρροια ὄχι µόνο τῆς λογοκρισίας µά καί τῆς
αἴσθησης ὑπεροχῆς µιᾶς ἀκµάζουσας ἀστικῆς
τάξης, ἡ ὁποία δυστυχῶς δέν εἶχε µπροστά της
παρά µονάχα λίγες δεκαετίες ζωῆς ἀκόµη...
Ἰδιαιτέρως γόνιµη ἡ είσήγηση (καί ἡ
συζήτηση πού ἀκολούθησε), µᾶς µετέφερε τό
κοσµοπολίτικο κλῖµα τοῦ χαµένου Ἑλληνισµοῦ,
τόσο διά τοῦ θέµατός της, ὅσο καί διά τῆς
φυσικῆς παρουσίας τῆς λαίδης ἡ ὁποία κέρδισε
καί τούς πλέον δύσπιστους τοῦ ἀκροατηρίου.
Κ.Κ.

ἀπολύσεων καὶ διαθεσιµότητα τοῦ ἐργαζοµένου.
Στὶς νέες ἐργασιακὲς συνθῆκες ὁ ἐργαζόµενος
µετατρέπεται σὲ ἀπασχολήσιµο, ὁ ἄνθρωπος
σὲ ἀνθρώπινο πόρο καὶ ἡ παιδεία ἐκπίπτει
σὲ ἐκπαίδευση καὶ αὐτὴ µέ τὴ σειρά της σὲ
κατάρτιση.
· Στὶς ὑπάρχουσες ἐργασιακὲς συνθῆκες εἶναι
ἐµφανὴς ἡ προσπάθεια διατήρησης µεγάλου
ἀριθµοῦ ἀνέργων, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν µοχλὸ
πίεσης τῶν ἐργαζοµένων. Ἡ ἀσφάλεια,
ἡ ἰσότητα εὐκαιριῶν, οἱ κατάλληλες
ἐργασιακὲς συνθῆκες στοὺς χώρους ἐργασίας
εἶναι ζητούµενο ἐνῶ ἀντίθετα εὐνοεῖται ἡ
ἐκµετάλλευση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπο, ὁ
ρατσισµὸς καὶ ὁ κοινωνικὸς ἀποκλεισµός.
· Γιὰ νὰ προσφέρει ἡ Ἐκκλησία στὸ ζήτηµα
τῆς ἐργασίας εἶναι ἀπαραίτητο νὰ δεῖ µέ
ποιὸν τρόπο λειτουργεῖ ἡ ἴδια ὡς ἐργοδότης,
καὶ ποιὲς ἀξίες καὶ προτεραιότητες ἐφαρµόζει
ὡς ἰδιοκτήτης ἢ διαχειριστής ἱδρυµάτων καὶ
ἐπενδύσεων.
· Μὲ γνώµονα τὸ ὀρθόδοξο κοινοτικὸ ἦθος
ποὺ ὀφείλουµε νὰ ἀναβιώσουµε στὶς ἐνορίες
µας, ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρέος ὄχι νὰ προτείνει
συγκεκριµένα µέτρα ἀλλὰ νὰ ἐργασθεῖ στὸ
ἐπίπεδο ἀρχῶν ποὺ πρέπει νὰ διέπουν τὶς
πολιτικὲς ἐργασίας ἢ καὶ τὴν οἰκονοµικὴ
πολιτική. Συγκεκριµένα:
1. Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἔχει προτεραιότητα
ἀπέναντι σὲ κάθε µέτρο οἰκονοµικὴς πολιτικῆς
2. Πρέπει νὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι δὲν µπορεῖ
κάθε ἄνθρωπος χωριστὰ νὰ βελτιώσει τὶς
συνθῆκες ζωῆς ἀδιαφορώντας γιὰ τὸν διπλανό
του. Χρειάζεται ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη
3. Χρειάζεται νὰ ἀντισταθοῦµε στὸν «Θεό»
ποὺ λέγεται ἀνάγκη
4. Ἡ παιδεία πρέπει νὰ πάψει νὰ συγχέεται πότε
µέ τὴν ἐκπαίδευση καὶ πότε µέ τὴν κατάρτιση,
ἐκτὸς κι ἂν ἀποφασίσαµε νὰ τὴν ἐκχωρήσουµε
στὶς ἐπιχειρήσεις
5. Πρέπει νὰ ἐργαστοῦµε πάνω σὲ ἐναλλακτικὰ
µοντέλα οἰκονοµίας, ὥστε νὰ πάψει ὁ πλανήτης
νὰ ἀντιµετωπίζεται ὡς ἐµπόρευµα.
Ὀφείλουµε ὡς Ἐκκλησία νὰ διακονοῦµε
τὸν ἄνθρωπο, νὰ εἴµαστε δίκαιοι ἀπέναντι σὲ
κάθε συνάνθρωπο µας, ἀνεξαρτήτως χώρας
προέλευσης, θρησκείας, πεποιθήσεων ἢ
χρώµατος. Ἡ θέση µας εἶναι νὰ εἴµαστε πλησίον
τῶν χαµένων καὶ τῶν περιθωριοποιηµένων τῆς
«κοινωνίας τῶν δυὸ τρίτων», τὴν ὁποία καὶ
θέλουµε καὶ µποροῦµε νὰ ἀλλάξουµε.

Ó÷üëéá

ðôåñüåíôá

Ὅπως πληροφορηθήκαµε ἀπό τό δελτίο Τύπου τῆς ἐκδοτικῆς
ἑταιρείας ROAD, κυκλοφόρησε χάρτης τῆς σύνολης Θράκης, λέει,
περιλαµβάνον-τας τό γεωγραφικό κοµµάτι ἀπό τήν Πόλη µέχρι
τόν Νέστο. Πρόκειται γιά µιά ὁλιστική θεώρηση τῆς περιοχῆς
πού πάντοτε «ἦταν ἑνιαία» (σωστό) καί πού «ἀποτελεῖ ἑνιαῖο τουριστικό
προορισµό» (αὐτό... πόθεν;!). Ἐντάξει, δέν θέλουµε νά ἀµφισβητήσουµε
σώνει καί καλά τίς ἀγαθές προθέσεις τῶν ἐκδοτῶν, ὅµως παραπλήθυναν
τά στοιχεῖα πού δείχνουν µιά ὑπόγεια προσπάθεια δηµιουργίας «θρακικῆς
ἑνότητας» (πέραν τῆς γεωγραφικῆς). Ἔχουµε τό κακόφηµο «Δίκτυο Πόλις»
τῶν τουρκικῶν, ἑλληνικῶν καί βουλγαρικῶν δήµων, τό πανοµοιότυπο τριεθνές
δίκτυο τῶν νοµαρχιῶν τῆς περιοχῆς, ἔχουµε δι’ αὐτῶν τήν ἀντιπροσώπευσηχρηµατοδότηση (Interreg) στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τῆς περιοχῆς ὡς ἑνιαίας,
ἔχουµε τήν καταστατικῶς διακηρυγµένη προώθηση τῆς τοπικῆς συνείδησης
σέ βάρος τῆς ἐθνικῆς, ἔχουµε περίεργες δηλώσεις πολιτικῶν περί θρακικῆς
συνείδησης (γραµµένες ἀπό ὕποπτους διαδροµιστές), τώρα καί τοῦτο...
Σηµειώνουµε τό συµβάν ὡς ἀξιοπαρατήρητο: Τό πῶς περνᾶνε οἱ
ἰσραηλινές ἀπόψεις γιά ὅσα γίνονται στήν Παλαιστίνη εἶναι γνωστό
καί στά µικρά παιδιά. Ἀσχέτως τοῦ γεγονότος ὅτι στήν Ἑλλάδα αὐτό
γίνεται σέ πολύ µικρότερη κλίµακα ἀπ’ ὅ,τι στή Δύση, βλέπουµε ὅτι
κάτι πάει νά παιχτεῖ µέ βάση τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στή Γάζα. Καί καλά νά
γίνεται αὐτό στίς ἀθηνοφυλλάδες ἀλλά καί στήν... Ἀλεξανδρούπολη;! Εἴδαµε
σέ ἑβρίτικο φῦλλο ἄρθρο τοῦ (γνωστοῦ καί σέ µᾶς, θυµᾶστε;...) Ἰάκωβου
Φριζῆ γιά τή «νέα προσφυγιά» τῶν ἐποίκων τῆς Γάζας (!), µέ τίς γνωστές
παραποιήσεις τῆς ἀλήθειας καί τήν ἀποσιώπηση τῆς οὐσίας (Κατοχή,
ἐποικισµός, ψηφίσµατα ΟΗΕ...). Βεβαίως πῆρε τήν δέουσα ἀπάντηση ἀπό
τόν γνωστό Παλαιστίνιο ὀδοντίατρο τῆς πόλης κ. Καβάσµι Φαρίντ ἀλλά
ἐντυπωσιάζει τό γεγονός καθαυτό: Τί καούρα εἶχαν οἱ Ἀλεξανδρουπολίτες γιά
τήν Γάζα; Ποῦ ἀποσκοποῦσε ὁ ἰουδαϊκοῦ θρησκεύµατος συνέλληνάς µας µέ τή
δηµοσίευση τοῦ συγκεκριµένου ἄρθρου;
Στά πλαίσια διασυνοριακοῦ προγράµµατος (Interreg) ὁλοκληρώθηκε
πρόγραµµα τηλεδιδασκαλίας τῆς βουλγαρικῆς γλώσσας σέ Ἕλληνες
Θρακιῶτες, πρόγραµµα τῆς ὑπερνοµαρχίας Ξάνθης - Καβάλας Δράµας, µέ τίτλο «Στά βήµατα τοῦ Ὀρφέα καί τοῦ Δηµόκριτου». Κι
ἀναρωτηθήκαµε: Καλά, δέχτηκαν οἱ Βούλγαροι τέτοιον... σωβινιστικό τίτλο
ἐκ µέρους µας, χωρίς καµµία ἀναφορά στή δική τους παρουσία; Μετά ὅµως
πῆρα µπρός: Ἀφοῦ ὁ Ὀρφέας θεωρεῖται Θράξ, δηλαδή κατά τούς Βουλγάρους
«δικός τους», κανένα πρόβληµα. Μέ τόν ἴδιο χατζηαβάτικο τρόπο πού
χρησιµοποιοῦµε τή λέξη «µειονότητα»: Ἐµεῖς θεωροῦµε δῆθεν αὐτονόητο
τόν ἐπιθετικό προσδιορισµό «µουσουλµανική», οἱ ἄλλοι φυσικά ἐννοοῦν τόν
προσδιορισµό «τουρκική», εὐελιξία νά δείχνεις κι ὅλα πᾶνε µιά χαρά. Καθένας
καταλαβαίνει ὅ,τι τόν βολεύει κι εἴµαστε ὅλοι εὐχαριστηµένοι...
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Καθώς στήν ἑλληνική Θράκη τίποτε «δέν πειράζει», τώρα καί...

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΦΙΛΙΑ ΜΕ ΤΑ... ΦΟΡΤΗΓΑ!
Γιουνανιστάν, 2005: Ἐθνικά µεσάνυχτα κι ὅλη ἡ Θράκη ἡσυχάζει. Ὅλη; Ὄχι
ἀκριβῶς. Κάποιοι κινοῦνται δραστήρια γιά
τήν ντέ φάκτο µετατροπή τῆς περιοχῆς σέ
τούρκικη ἐπαρχία µέ ἑλληνική µειονότητα
καί σκιώδη ἑλλαδοκρατική παρουσία. Τά
ἀποτελέσµατα λίγο λίγο ἀχνοφαίνονται, ὅµως
κανείς δέν ἀνησυχεῖ. Ἔχουµε, σοῦ λέει, κράτος,
στρατό, ἀστυνοµία, νοµαρχία, ὑπηρεσίες,
νόµους... Τό λένε ὅλοι, τό λέει καί ἡ τηλεόραση,
κάπου ἀνάµεσα στόν µουράτ καί στόν µπακλαβαρχίδογλου.

Τό σῆµα τῆς ἐκστρατείας τοῦ ∆ήµου.
∆εκάδες οἱ κρατικοί καί µή χορηγοί της

Ἔτσι λοιπόν, δέν πειράζει ἡ
κινητικότητα στό ζήτηµα τῶν ἰθαγενειῶν
δεκάδων χιλιάδων µισελλήνων (εἴµαστε
εὐσυγκίνητοι µέ τά ἀνθρώπινα δράµατα...)
∆έν πειράζει ἡ σχεδιαζόµενη κάθοδος ἀµιγῶν
µειονοτικῶν ψηφοδελτίων στίς ἐπερχόµενες
τοπικές ἐκλογές (τί νά µᾶς πειράξει δηλαδή, νά
΄χουµε Τοῦρκο δήµαρχο Κοµοτηνῆς ἤ νοµάρχη
Ξάνθης; Ρατσιστές εἴµαστε;). ∆έν πειράζει
πού τά µειονοτικά σχολεῖα ἀφοµοιώνουν ἐκτουρκίζουν τό σύνολο τῶν µουσουλµάνων
καί σχεδιάζουν ἐπέκταση στόν ὀρεινό ὄγκο διά
τοῦ ἰδιωτικοῦ τοµέα (ἄαα, ὅλα κι ὅλα! Σάν τή
µόρφωση δέν ἔχει!) ∆έν πειράζει πού ἁλωνίζει
ὁ Τοῦρκος Πρόξενος τῆς Κοµοτηνῆς καί πάει παρανόµως - ὅπου γουστάρει ἀσυνόδευτος (τί
ἔχουµε ἄλλωστε νά κρύψουµε;) ∆έν πειράζει
πού οἱ νομάρχες µας διαγκωνίζονται ποιός
θά πρωτοκαλέσει τόν πιό ἀπίθανο παράγοντα
ἀπό τήν Τουρκία, ποιός θά πρωτοδακρύσει στό
ἄκουσµα τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας (µά τί νά
εἴµαστε δηλαδή, ὑπέρ τοῦ ...πολέµου;).
Καθώς λοιπόν τίποτε ἀπολύτως ἀπό
τά ἀνωτέρω δέν µᾶς πειράζει, ὑποδεχθήκαµε

Κέντρο Βαλκανικοῦ Πολιτισμοῦ!
Οἱ ἀνωτέρω δηµοτικές δραστηριότητες δέν εἶναι οἱ µοναδικές πού
ἐντυπωσιάζουν καί µᾶς ἀφοροῦν. Σέ µιά
ἔκταση 10.000 τετραγωνικῶν µέτρων ὁ
∆ῆµος Mπαϊράµπασα ἔχει ἑτοιµάσει καί θά
θέσει σέ λειτουργία ἀπό τό νέο ἔτος τό Κέντρο
Βαλκανικοῦ Πολιτισµοῦ, ἕνα ἐργαλεῖο
γιά «τήν καταγραφή τῶν θησαυρῶν τῶν
Ὀθωµανῶν στά Βαλκάνια» ἀλλά καί γιά
«τήν εἰρήνη, τή φιλία καί τήν ἀδελφωσύνη
τῶν λαῶν». Στό κέντρο ὑπάρχουν αἴθουσες
γιά συνέδρια, κινηµατογραφικές προβολές,
θέατρα, συναυλίες, ἐκθέσεις, σεµινάρια κι
ἐπίσης χῶροι ἀναψυχῆς, καταστήµατα,
ἑστιατόρια, κτλ.
Στόχοι τοῦ Κέντρου ἀναφέρονται
ἀπό τόν δήµαρχο ὡς ἑξῆς: Νά συγκεντρώσει
τούς τοπικούς ἡγέτες τῶν Βαλκανίων γύρω
ἀπό ἕνα τραπέζι καί νά συναποφασίζονται
οἱ κινήσεις τοῦ µέλλοντος (!), νά ἱδρυθεῖ
Μουσεῖο µέ ἔργα «βαλκανικοῦ πολιτισµοῦ»
τό ὁποῖο θά συνεργάζεται µέ βαλκανικά
µουσεῖα καί θά προσφέρει τήν δυνατότητα
ψηφιακής τηλεπεριήγησης σ’ αὐτά. Νά
ἱδρυθεῖ µία µικτή Ἐπιτροπή γιά κοινές
δράσεις πού θά ὀργανώνει ἐκδηλώσεις,
φεστιβάλ, κλπ στά Βαλκάνια. Νά φέρνει
σέ ἐπαφή τούς δηµοσιογράφους καί τούς
ἐπιχειρηµατίες τῶν Βαλκανίων ὥστε νά
ἐκπονοῦνται τά σχέδια γιά τό µέλλον. Νά
κάνει διάφορες ἔρευνες στά Βαλκάνια καί
νά προωθεῖ τίς τοπικές παραγωγές ταινιῶν
καί βιβλίων. Νά κάνει ντοκυµανταίρ γιά
τήν τουριστική ἀνάπτυξη τῶν Βαλκανίων.

καί τό νέο δῶρο τῆς γείτονος, πάντα ὑπέρ τῆς
προσέγγισης καί τῆς ἀλληλοπεριχώρησης (ἐπί
ἑλληνικοῦ ἐδάφους, ἐξυπακούεται...): Καθώς
διανύουµε τόν µήνα τοῦ Ραµαζανιοῦ, τῆς
ἰσλαµικῆς νηστείας δηλαδή πού καταλήγει
στό «σεκέρ µπαϊράµ», ὁ ∆ῆµος Μπαϊράμπασα
τῆς Κωνσταντινούπολης συµφωνήθηκε νά
µᾶς στείλει κινητά µαγειρεῖα - φορτηγά
(!!!) πού θά ἐγκατασταθοῦν διαδοχικά στά
Ἀρριανά (σήµερα) στήν Κοµοτηνή αὔριο, καί
στήν Ξάνθη µεθαύριο γιά νά ὀργανώσουν
τό ...πάρτυ: ∆εκάδες µάγειροι, καλλιτέχνες,
δηµοσιογράφοι, συγγραφεῖς, κτλ (καί τό κρατικό
τηλεοπτικό κανάλι TRT) συνοδεύουν τίς τρεῖς
νταλίκες καί τά τέσσερα λεωφορεῖα, τά ὁποῖα
ἀµόλυσε ὁ ∆ῆµος (ὑποτίθεται...), στά πλαίσια
τοῦ προγράµµατος BEREKET KERVANI
(«Καραβάνι τῆς Ἀφθονίας»). Πρόκειται γιά
µιά περιοδεία πού θεσµοθετήθηκε φέτος γιά
πρώτη φορά καί περιλαµβάνει ὅλες τίς χῶρες
τῆς Βαλκανικῆς καί 25 διαφορετικές πόλεις,
ὅπου ὑπῆρχαν µουσουλµάνοι. Πρῶτος σταθµός
ἦταν ἡ Βουλγαρία (πῆγαν στό Κίρτζαλι καί
σέ ἄλλες 4 πόλεις) καί µετά τήν Ἑλλάδα θά
ἀκολουθήσουν Σκόπια, Ἀλβανία, Κόσοβο,
Σερβία, Βοσνία (προφανῶς ὁ δηµοφιλής
ἰσλαµιστής δήµαρχος Χουσεΐν Μπουργκέ τά
βάζει ὅλα τά ἔξοδα ἀπό τό ταµεῖο του, ἔτσι;).
Νά µιλήσουµε γιά τόν ἐκτουρκισµό
τῆς θρησκευτικῆς γιορτῆς; Γιά τόν παραµερισµό
τῶν νόµιµων µουφτήδων καί τῶν νοµοταγῶν
ἰµάµηδων; Γιά τό ξεθώριασµα τῶν συνόρων
πού κρατᾶνε πέραν τοῦ Ἕβρου ἕναν πληθυσµό
45 φορές µεγαλύτερο τοῦ δικοῦ µας; Μπά,
ἄς µήν µιζεριάζουµε µέ τά ἴδια καί τά ἴδια..
Ἐδῶ - ποιός στή χάρη µας, συµπατριῶτες κοτζάµ Ἰσταµπούλ* ἔρχεται στά πόδια µας! Ὁ
πολυπολιτισµός αὐτοπροσώπως, χαίρετε καί
ἀγαλλιᾶσθε!
Κ.Κ.

Τό καραβάνι ξεκινάει...

Νά ἔρθει σέ ἐπαφή µέ τά βαλκανικά Πανεπιστήµια καί νά συνεργαστεῖ µαζί τους.
Ὅπως εἶναι προφανές, τό λεγόµενο
µουσουλµανικό τόξο τῶν Τούρκων στήν
περιοχή παίρνει µορφή, τοὐλάχιστον στόν
πολιτιστικό τοµέα (ἄν καί κάποια ἐκ τῶν
ἀνωτέρω ἠχοῦν ἐντελῶς πολιτικά). Ἦταν
ἑπόµενο ὅτι θά ἐπεδίωκαν νά ἐκµεταλλευτοῦν
τήν ὀθωµανική κληρονοµιά, ἰδίως τώρα πού
καί οἰκονοµικό πλεονέκτηµα διαθέτουν καί
τό ἐθνοµηδενιστικό κλῖµα στίς ἄλλες χῶρες
- εἰδικά στήν φύσει καί θέσει ἀνταγωνίστρια
Ἑλλάδα - ἀµβλύνει τίς ἀντιδράσεις γιά τήν
(πολιτιστική ἀρχικά) ἐπάνοδο τῶν µέχρι
χθές ἐπικυρίαρχων.
Καί βεβαίως κανείς δέν µπορεῖ
νά τούς κατηγορήσει γιά τόν σχεδιασµό
πού ἔχουν, τοὐλάχιστον γιά ὅσο θά τηροῦν
τά προσχήµατα. Ἐκεῖνο πού εἶναι ὄντως
τραγικό εἶναι ἡ ἑλληνική ἀνυπαρξία στήν
περιοχή. Ἄν οἱ θριαµβολογίες γιά τήν
οἰκονοµική παρουσία µας στίς χῶρες τῆς
χερσονήσου τοῦ Αἵµου ἔχουν κάποιο ἔρεισµα
στήν πραγµατικότητα, τότε τί εἶναι αὐτό
πού µᾶς ἐµποδίζει νά κάνουµε ἐµεῖς τέτοιου
εἴδους κινήσεις; Τή στιγµή µάλιστα πού ὅλοι
προσβλέπουν γιά οἰκονοµικοπολιτικούς
λόγους στή χώρα µας, πού ὑπάρχει τό κοινό
ἔδαφος τοῦ ἱστορικοῦ µας παρελθόντος
καί τῆς ὀρθόδοξης πίστης καί ἡ γενικότερη
συγκυρία µᾶς εὐνοεῖ; Τί ἄλλο µπορεῖ νά
φταίει πέρα ἀπό τήν ἐθνική µας ἀβελτηρία
καί τύφλωση πού ἐπιλέγουµε µιά πολιτική
δῆθεν «οἰκονοµικῆς διείσδυσης» - δηλαδή
ἐκµετάλλευσης - κι ἀδιαφοροῦµε γιά µιά
πραγµατική βαλκανική συνεννόηση;

Στίς 27-29/9 διεξήχθη στὴν Βαρσοβία ἡ
σύνοδος τοῦ ΟΑΣΕ κατά τήν ὁποία Μή Κυβερνητικοί Ὀργανισμοί ἀναφέρονται σέ προβλήματα
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀνά τόν κόσμο,
ἐνώπιον 200 περίπου διπλωματῶν πού εἶναι οἱ
μόνιμες ἀντιπροσωπεῖες τῶν χωρῶν. Ἂς δοῦμε
κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν εἴδηση ὅπως τὴν
περιγράφει ἡ μειονοτικὴ Γκιουντὲμ (7-10).
«Ὁ Τζεμὶλ Καμπζὰ
στὴν ὁμιλία του εἶπε
ΟΑΣΕ: Τά
ὅτι στὴν δεκαετία
παραμύθια τῆς τοῦ 90 στὰ πλαίσια
διακηρυχθήσας
«παρέμβασης» τῆς
ἰσονομίας
μπορεῖ
νὰ δόθηκαν κάποια
καί οἱ
στὰ μέλη
φαντασιώσεις δικαιώματα
τῆς μειονότητας ἀλλὰ
δὲν
καταγράφηκε
τοῦ κ. Καπζά
καμμιὰ πρόοδος στὰ
βασικὰ: ἡ Ἑλλάδα συνέχισε τὴν συντηρητική της
στάση στὰ θέματα τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας τῆς
μειονότητας, τῆς αὐτονομίας τῆς μειονοτικῆς
ἐκπαίδευσης, τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας,
τῶν βακουφίων, καθὼς καὶ στὸ θέμα τῶν ἴσων
εὐκαιριῶν. Ἀνέφερε τὸ κλείσιμο τῆς «Τουρκικῆς
Ἕνωσης Ξάνθης» καὶ τὴν ἄρνηση νὰ δοθεῖ
ἄδεια στὸν «Πολιτιστικὸ Σύλλογο Τούρκων
Γυναικῶν» λόγῳ τοῦ ὅρου «Τοῦρκος», πρόσθεσε
δέ ὅτι προσέφυγαν στὸ Εὐρωπαϊκὸ ∆ικαστήριο
Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωμάτων.
Στὶς 11 μέρες ποὺ διήρκεσε ἡ σύνοδος μετεῖχαν
πρέσβεις ἀπὸ 55 χῶρες καὶ 40 μὴ κυβερνητικὲς
ὀργανώσεις. Ἡ ἀντιπροσωπεία τῶν ΗΠΑ
κατηγόρησε τὴν Ἑλλάδα διότι παρὰ τὸ ὅτι εἶναι
μέλος τῆς Ε.Ε. δὲν δίνει στὴν Τουρκικὴ μειονότητα
κάποια ἀπὸ τὰ δικαιώματά της. Μετέχοντας στὴν
ἴδια συνεδρία ὁ πρόεδρος τῆς Helsinki Watch
Παν. ∆ημητρᾶς, ἡ πρόεδρος τῆς Ὁμάδος γιὰ
τὰ μειονοτικὰ δικαιώματα στὴν Ἑλλάδα Ναυσικᾶ
Παπανικολάου, ὁ πρόεδρος τοῦ ¨Οὐράνιου Tόξου¨
Π. Βοσκόπουλος καὶ ὁ Μακεδόνας Ἐπίσκοπος
ἀπὸ τὴν Φλώρινα Ν. Τσαρκνιᾶς κατηγόρησαν τὴν
Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἐπιμονή της νὰ μὴν ἀναγνωρίζει
ἐθνικὲς μειονότητες, γιὰ τὶς πιέσεις καὶ τὶς
ἀδικίες σὲ βάρος τῶν μειονοτήτων.
Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἑλλάδας
Ἡ Ἑλληνικὴ ἀντιπροσωπεία ἀπάντησε στὶς πέντε
ΜΚΟ ποὺ εἶχαν ἔρθει ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς
ὁμιλίες τῶν ἐκπροσώπων τῶν ΗΠΑ. Ὁ Ἕλληνας
πρέσβης στὴν ὁμιλία του εἶπε: Στὴν Ἑλλάδα δὲν
ὑπάρχει Μακεδονικὴ μειονότητα. Πρόκειται γιὰ
μερικὲς ἑκατοντάδες ἄτομα ποὺ χρησιμοποιοῦνε
τὴ σλαβικὴ γλῶσσα καὶ γίνονται προσπάθειες
ἀπὸ γειτονικὲς χῶρες νὰ δημιουργήσουν
ἐθνικὴ μειονότητα. Ἐπίσης δὲν ὑπάρχει ἀλβανικὴ
μειονότητα.
Πρόκειται
γιὰ
οἰκονομικοὺς
μετανάστες. Οἱ συνθῆκες τῆς χώρας μας εἶναι
τόσο δημοκρατικὲς ποὺ συνεχίζουν νὰ ἔρχονται.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ σύλλογο ἐπιστημόνων ὁ
πρέσβης ἔδωσε τὴν ἑξῆς ἀπάντηση: Σύμφωνα
μὲ τὴ Συνθήκη τῆς Λωζάνης ὑπάρχει μόνο μία
μειονότητα, ἡ μουσουλμανική. Αὐτὴ ἀπαρτίζεται
ἀπὸ τρία μέρη. Τοὺς τουρκόφωνους, τοὺς
Πομάκους καὶ τοὺς Ρομά. ∆ὲν ὑπάρχει τουρκικὴ
μειονότητα. Ὁ πληθυσμὸς τῆς μουσουλμανικῆς
μειονότητας φτάνει τὰ 100.000 ἄτομα. Ἔχει ὅλα
της τὰ δικαιώματα καὶ ἐκπληρώνει μὲ ἄνεση τὰ
θρησκευτικὰ της καθήκοντα. Τὸ κράτος μέσω
τῶν μουφτήδων καὶ τῆς βακουφικῆς ἐπιτροπῆς
ἐπισκεύασε τὸ τζαμὶ ποὺ εἶχε καεῖ στοὺς
Τοξότες. Βοηθάει συνεχῶς στὴν ἐκπαίδευση τῶν
μουσουλμάνων μαθητῶν. Αὐτὴ ἡ μειονότητα πάντα
ἐκπροσωποῦνταν στὴν ἑλληνικὴ Bουλή. Ἔτσι καὶ
σήμερα ἐκπροσωπεῖται ἀπὸ ἕναν βουλευτή. Αὐτὰ
ποὺ παρουσίασαν ὡς προβλήματα οἱ λεγόμενες
Μ.Κ.Ο. εἶναι παραπλανητικοὶ ἰσχυρισμοί.
Ἡ μακεδονικὴ ἀντιπροσωπεία στὴν ἀπάντησή
της εἶπε πὼς ἡ μὴ ἀναγνώριση μίας ὑπαρκτῆς
μειονότητας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα δὲν ταιριάζει σὲ
ἕνα μέλος τοῦ ΟΑΣΕ καὶ τῆς Ε.Ε. καὶ εἶναι ἐνάντια
στὶς συμφωνίες καὶ συνθῆκες. Τέλος πρότεινε
νὰ ἐπανεξετάσει ὁ ΟΑΣΕ τὸ κατὰ πόσον τηρεῖ τὰ
κριτήρια μέλους τοῦ ΟΑΣΕ ἡ Ἑλλάδα.
Τελευταῖος ὁμιλητὴς ἡ τουρκικὴ ἀντιπροσωπεία
στὴν ἀπάντησή της εἶπε: Ὅλοι ἀκούσαμε ἀπὸ τὶς
μάχιμες καὶ δυναμικὲς Μ.Κ.Ο. γιὰ τὶς ἄδικες καὶ
καταπιεστικὲς πολιτικὲς ποὺ ἐφάρμοσε ἡ ἐδῶ καὶ
25 χρόνια μέλος τῆς Ε.Ε. Ἑλλάδα. Ἀκούγοντας
αὐτὰ αἰσθάνθηκα ὑπερηφάνια γιὰ τὸ ὅτι ἡ
χώρα μου ποὺ εἶναι ὑποψήφιο μέλος τῆς Ε.Ε.
ἐκπληρώνοντας τὰ στάνταρ τῆς Ε.Ε. ἐξασφάλισε
ὅλες τὶς εὐκαιρίες στὶς μειονότητες ποὺ ζοῦνε
μέσα στὰ σύνορά της.»
ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ:
1) Οἱ ΜΚΟ φέτος ἦταν ἄνω τῶν 65 καί γι’
αὐτό ἀκριβῶς δόθηκε ὁ λόγος μονάχα στίς
6 κυριότερες. Οἱ ὑπόλοιποι, σάν τόν κ. Καπζά,
στερούμενοι τό βῆμα, μοίρασαν ἠλεκτρονικά
τίς εἰσηγήσεις τους (κάτι πού θά μποροῦσε
νά γίνει κι ἀπ’ τήν Κομοτηνή, τήν ὁδό Ἰώνων,
π.χ.). Αὐτά λοιπόν πού γράφει στό ἄρθρο
του ὁ ἐκτουρκισμένος Πομᾶκος γιά τήν ἐκεῖ
«παρέμβασή του» εἶναι ἁπλῶς ψέμματα (γιατί
δέν εἶχε ἄραγε φωτογραφία του ἀπό τό βῆμα;)
2) Ἡ ἑλληνική ἀντιπροσωπεία ἀπαντᾶ σέ κάθε
βρωμιά κατά τῆς χώρας μας, εἴτε τίθεται ἀπό τοῦ
βήματος εἴτε στέλνεται μέ e-mail.
3) Τά σκοπιανά καί τούρκικα ἀνέκδοτα ἦταν πολύ
διασκεδαστικά, εἶναι πολύτιμη ἡ παρουσία τους
γιά τήν ψυχαγωγία τῶν συνέδρων, μπράβο τους
4) Καί φέτος ὁ Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν
ἀπό τό βῆμα τοῦ ΟΑΣΕ ξεμπρόστιασε τήν Τουρκία
γιά τά ἐγκλήματά της. Ὅσο γιά τήν ἀπάντηση τῆς
τελευταίας (κάτι σάν «ἔτσι νομοθετοῦμε καί σ’
ὅποιον ἀρέσουμε») δείχνει ἁπλῶς τόν βαθμό
τοῦ ὑποτιθέμενου ἐξανθρωπισμοῦ της.

Οἱ χορδές τοῦ χρόνου
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙ∆Η
Τό βιβλίο «Οἱ χορδές τοῦ χρόνου» τοῦ Νίκου
Λυγεροῦ δέν εἶναι µόνο ἕνα θεατρικό ἔργο
ἤ ἕνα κινηµατογραφικό σενάριο, εἶναι ἕνας
δεσµός µέ τή Θράκη καί τούς ἀνθρώπους
της καί µιά ἀναφορά στήν ποντιακή µνήµη.
Κάθε λέξη τοῦ ἔργου εἶναι µιά σκέψη καί µιά
πληγή. Ἡ λιτότητά του προέρχεται ἀπό τόν
σεβασµό τοῦ συγγραφέα πρός τή γενοκτονία
τῶν Ποντίων. Τά ἐγκλήµατα ἐναντίον τῆς
ἀνθρωπότητας µᾶς µεγαλώνουν καί µᾶς
ἐπιτρέπουν νά ξεπεράσουµε τήν ἀνθρωπιά µας
γιά νά παλέψουµε γιά ἕναν λαό πού ὑποφέρει.
Στὸ ἔργο, οἱ χορδὲς τοῦ χρόνου εἶναι οἱ ἄνθρωποι.
Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦν γιὰ νὰ πεθάνουν γιὰ τοὺς
ἄλλους. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ
παρελθὸν γιὰ νὰ δηµιουργήσουν τὸ µέλλον. Στὶς
Χορδὲς τοῦ χρόνου δὲν ὑπάρχουν ἄτοµα, µόνον
ἄνθρωποι ποὺ δὲν θέλουν νὰ ξεχάσουν, ποὺ
δὲν θέλουν νὰ συµµετάσχουν στὴ γενοκτονία
τῆς µνήµης. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ ἔργου
ἔχουν σάρκα καὶ ὀστᾶ. ∆ὲν εἶναι µόνο ἔννοιες
ἢ ὀντότητες µιᾶς ἀφαιρετικῆς στρατηγικῆς.
Εἶναι δείγµατα καὶ παραδείγµατα ἀνθρωπιᾶς.
Εἶναι κείµενα καὶ ἀντικείµενα ὀδύνης.
Ὁ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ τὸ ἀδύνατο. ∆ηµιουργεῖ
τὴ σκέψη ἑνὸς λαοῦ µέ τὰ κοµµάτια τοῦ χρόνου,
µέ τὶς πέτρες τοῦ πόνου, γιὰ νὰ µήν ξεχάσουµε.
Μέσα στὴ λήθη βρῆκε τὰ ἴχνη τῆς µνήµης καὶ
µ’ αὐτὴν γράφει τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία τῆς
ἀντίστασης ἑνὸς λαοῦ στὴ βαρβαρότητα. Κανεὶς
δὲν µπορεῖ νὰ ζήσει µία γενοκτονία, ὑπάρχουν
ὅµως ἄνθρωποι ποὺ µποροῦν νὰ πεθάνουν γιὰ
τὴν ἀναγνώρισή της. Κι ὅταν ἡ παράδοση ἑνὸς
λαοῦ δὲν ἐπαρκεῖ, τότε ἔρχεται ὁ µὕθος γιὰ νὰ

γράψει τὴν ἱστορία τοῦ µέλλοντος.
Οἱ ἄγνωστοι εἶναι ἄγνωστοι γιατί τὰ ὀνόµατα
δὲν ἀντέχουν τόση ἀνθρωπιά. Ὅπως ὁ ἄγνωστος
στρατιώτης ποὺ εἶναι ὁ µόνος στρατιώτης
ποὺ µπορεῖ ν’ ἀντέξει τὸ βάρος τῆς µάχης, οἱ
ἄγνωστοι εἶναι οἱ µόνοι ποὺ ἀντέχουν τὸ βάρος
τῆς γενοκτονίας. Οἱ ἄγνωστοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι
ποὺ παραµένουν ἀνώνυµοι διότι παλεύουν µόνο
καὶ µόνο γιὰ τοὺς ἄλλους. Ὅπως ὁ ἁγιογράφος
ποὺ εἶναι γνωστὸς µόνο µέ τὸ ἔργο, οἱ ἄγνωστοι
εἶναι τὸ ἔργο ποὺ δηµιουργεῖ τὸ ὄν.
Μέσα ἀπὸ τὸ βλέµµα τοῦ συγγραφέα ὑπάρχει
τὸ ὅραµα µίας ἄλλης Θράκης ποὺ δὲν κλαίει πιὰ
τὴ µοίρα της καὶ ποὺ διεκδικεῖ τὰ δικαιώµατά
της, µίας ἄλλης Μαύρης Θάλασσας ποὺ πρέπει
νὰ ζήσει τὸν θάνατό της γιὰ ν’ ἀνθίσει καὶ πάλι
ἡ Ρωµανία µας.
Διαστ: 17X25, Σελ: 80, Τιμή: 10,45 €
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Τουρκοσκοπήσεις κι Ἑλληνοψήφισµα
Μιά µόλις µέρα πρίν πάρει ἡ
Τουρκία τήν πολυθρύλητη ἔναρξη τῶν
ἐνταξιακῶν διαπραγµατεύσεών της
στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, τό «Βῆµα
τῆς Κυριακῆς» καί ἡ «Χουριέτ» δηµοσίευσαν δηµοσκόπηση σχετική µέ
τό ζήτηµα, πού παρουσιάστηκε ὑπό
τόν τίτλο «Εὐνοϊκὸ κλῖµα στὰ ἑλληνοτουρκικὰ φέρνει ἡ ὑποψηφιότητα τῆς
Ἄγκυρας στὴν ΕΕ». Τό κείµενο µεταξύ
ἄλλων ἔγραφε:
Ἔκδηλο φιλοευρωπαϊσµὸ καὶ στὶς
δυὸ πλευρὲς τοῦ Αἰγαίου, κοινὴ δυσπιστία ἔναντι τῶν Ἀµερικανῶν, ρεαλισµό,
ἀνοιχτὸ πνεῦµα καὶ αἰσιοδοξία γιὰ τὶς
διµερεῖς σχέσεις εἶναι ὁρισµένα ἀπὸ τὰ
συµπεράσµατα τῆς µεγάλης διπλῆς
δηµοσκόπησης τῆς Κάπα Research σὲ
Ἑλλάδα καὶ Τουρκία, γιὰ λογαριασµὸ τοῦ
«Βήµατος» καὶ τῆς τουρκικῆς ἐφηµερίδας
Hurriyet, ἐν ὄψει τῶν διαπραγµατεύσεων
γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς γείτονος στὴν ΕΕ.
Στὴν δηµοσκόπηση ἐπισηµαίνεται πὼς
ἡ µελλοντικὴ ἔνταξη τῆς Τουρκίας
στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ ἀποτελέσει
σηµεῖο προσέγγισης µὲ τὴν Ἑλλάδα,
τὴν ἐπιθυµοῦν στὴν πλειονότητά τους
Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι, θὰ εἶναι ἀµοιβαῖα
ἐπωφελὴς καὶ θὰ ἐπηρεάσει εὐνοϊκὰ τὶς
σχέσεις τῶν δυὸ χωρῶν. Πρόκειται γιὰ
τὴν πρώτη µεγάλη ἔρευνα ποὺ γίνεται
ταυτόχρονα στὶς ὁµάδες τῆς πολιτικῆς
καὶ οἰκονοµικῆς «ἐλίτ» τῆς Ἀθήνας καὶ
τῆς Κωνσταντινούπολης, καθὼς περίπου
1.000 ἐρωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν
ἀπό ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγµα ἐπιχειρηµατικῶν στελεχῶν, ἀπὸ ἀνθρώπους
τῶν γραµµάτων, τῶν τεχνῶν, τῆς ἐπικοινωνίας, καὶ ἀπὸ πολιτικὰ στελέχη,
τῆς κεντρικῆς πολιτικῆς σκηνῆς καὶ τῆς
τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης.
Τί µᾶς λέει λοιπόν ἐδῶ ὁ
ποιητής; Ὅτι τά ἐρωτηµατολόγια ἦταν
ὅλα κι ὅλα 1.000 - δηλαδή 500 σέ καθεµιά
ἀπό τίς δύο πόλεις ἤ µοιράστηκαν
ἀναλογικά µέ τόν πληθυσµό τους; -

καί τά πῆραν οἱ ἀσκοῦντες πολιτική, οἱ
ἄρχουσες τάξεις! Καί χρειαζόµασταν
γιά ἄλλη µιά φορά τή γνώµη τοῦ κάθε
Πρετεντεροµπακογιαννοκούτσικου
γιά τά ὀφέλη τῆς ἑλληνοτουρκικῆς
«σχέσης» (µέ µᾶς πάντα στόν ζηλευτό
ρόλο τῆς µουσουλµανίδος συζύγου),
µεταµφιεσµένη µάλιστα σέ «γενικό
κλῖµα»;!
Φαντάζοµαι ἕνα ἀντίστοιχο
ἐρωτηµατολόγιο στίς ἀρχές Μαρτίου
τοῦ 1821, τό ὁποῖο νά µοιράζονταν
στούς κοτζαµπάσηδες καί τούς
τουρκογέροντες, στούς Φαναριῶτες
διπλωµάτες καί στούς ὑπαλλήλους
τῶν ξένων πρεσβειῶν στήν Ἰσταµπούλ,
στούς εὐνούχους καί στά γιουσουφάκια
τοῦ Σαραγιοῦ. Τί θά ψήφιζαν ἄραγε
γιά τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις;
Πόση ἀπέχθεια θά ἐξέφραζαν γιά τίς
συνωµοτικές κινήσεις πού στοχεύανε
στήν «κοινωνική διάλυση», πού
ὑπονοµεύανε τό µέγιστο ἀγαθό τῆς
Εἰρήνης; Πόση ἀνησυχία θά ἀνέδυαν
οἱ ἐκτιµήσεις τους γιά τούς «χυδαίους
καί ἀπαίδευτους» κατσαπλιάδες πού
πήγαιναν νά τινάξουν στόν ἀέρα
τόσες δουλειές, περιουσίες, καριέρες,
ζωές; Θαρρῶ πώς ἡ «Kopron Analysis»
τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δέν θά χρειαζόταν
οὔτε κᾶν νά «στήσει» τίς ἐρωτήσεις, τό
ἀποτέλεσµα θά ἦταν καταλυτικά ὑπέρ
τῶν διµερῶν σχέσεων...
Ἐµεῖς σήµερα, 184 χρόνια µετά
ἀπό κείνην τήν ἔκρηξη τῆς ξενηλασίας
καί τῆς µισαλλοδοξίας, δέν καλούµαστε
οὔτε τά ὅπλα νά πάρουµε οὔτε δίτερµα
µέ τούρκικα κεφάλια νά παίξουµε. Τόν
τόπο αὐτόν πού µᾶς ἄφησαν, µονάχα,
τόν ἑλληνικό, νά τόν κρατήσουµε
ὡς τέτοιον. Μιά ροχάλα ἀρκεῖ: Στά
µοῦτρα κάθε τενεκέ πού µᾶς ἀρνεῖται
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΕΝΤΑΞΗ. Τά πολλά τά λόγια εἶναι
φτώχεια.
Κ.Κ.

ΝΟΣΤΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΕΩΝ

Τό περιοδικό ΝΟΣΤΟΣ εἶναι µία θαυµάσια
προσπάθεια µιᾶς νεολαιίστικης παρέας στήν Ἕνωση
Παλιννοστούντων Θράκης. Θαυµάσια ὄχι µόνο στή
σύλληψη ἀλλά καί στήν ὑλοποίησή της: Θαυµάσια
ἐµφάνιση, ποιοτική ἐκτύπωση, ἐνδιαφέροντα θέµατα,
ὅλο τό ἀποτέλεσµα δείχνει ὅτι καί ἡ χρηµατοδότηση τῆς
γ.γ. Νέας Γενιᾶς ἔπιασε τόπο µά καί ὅτι οἱ συντελεστές
τοῦ ἐγχειρήµατος εἶναι ἄνθρωποι µέ εὐαισθησίες
καί ἱκανότητες ξεχωριστές (καί ἡ γνωριµία µας µέ
τά ἀδέλφια Καρελιάδη τό ἐπιβεβαίωσε). Τό ἀρθράκι
µας γιά τή Ρωµανία ἦταν ἁπλῶς συνοδευτικό τῶν
εὐχῶν µας γιά τήν προκοπή καί µακροηµέρευση τοῦ
«Νόστου»...

Η νέα πολιορκία της Βιέννης
Τοῦ Χρήστου Κηπουροῦ
Θα κοιµάται ήσυχα ο Βιεννέζος
ζαχαροπλάστης που έφτιαξε οµοιόσχηµη µε
την ηµισέληνο γλυκιά σφολιάτα, το κρουασάν,
ώστε να γλυκάνει τους συµπολίτες του στον
εορτασµό της επιτυχούς απόκρουσης της
Οθωµανικής πολιορκίας, πριν αιώνες. Αυτό
διότι, αν και δεν υφίστατο τότε Ευρωπαϊκή
Ένωση, τα συγκεκριµένα εδέσµατα κατέκλυσαν τις κουζίνες της, αναδεικνυόµενα σε ευρωπαϊκό γαστρονοµικό θεσµό-µέρος πρωινού.
Τα θύµισε αυτές τις ηµέρες µια συµπατριώτισσα του ζαχαροπλάστη. Η Ούρσουλα
Πλάσνικ, που έθεσε το θέµα της ειδικής σχέσης
Ευρώπης - Τουρκίας. Και αν ακόµη έκανε
τελικά πίσω για τα µάτια της Κροατίας, το εκ
µέρους της κέρασµα κρουασάν στους είκοσι
τέσσερεις οµολόγους υπουργούς εξωτερικών,
είναι γεγονός.
Άλλο αν αυτοί εκώφευσαν, µε το ζητούµενο να
µένει στα αζήτητα. Συγκεκριµένα η επικράτηση
της θεµελιώδους αξίας της ∆ηµοκρατίας
στην Ευρώπη, απέναντι στον συνοµήλικο µε
το τουρκικό µόρφωµα, ρατσιστικό φασισµό.
Ούτε τα λαστιχένια κριτήρια ούτε τα πέραν
του Ατλαντικού βουλκανιζατέρ, αποτελούν
εγγύηση. Ούτε το προσωπικό των εν Ευρώπη
παραρτηµάτων τους ούτε κάποιοι νέοι οίκοι.
Αν υπάρχει εγγύηση, είναι οι Ευρωπαϊκοί
λαοί, των οποίων τα δείγµατα γραφής, θα
πληθαίνουν. Η νέα πολιορκία της Βιέννης, θα
έχει ίδια τύχη µε τις προηγούµενες δύο.
∆εν γνωρίζω τι απαγόρευσε την
κυβερνητική και την αντιπολιτευτική Ελλάδα,
να δοκιµάσουν βιεννέζικο κρουασάν. Αν φταίει
κάποιο ζάχαρο που τις κατατρύχει ή τα χρόνια
ζαχαρώµατα µε το γειτονικό αυτοφυή όσο
διάχυτο κεµαλισµό. Ούτε κατανοώ το «όχι»
στην τουρκική ένταξη, λόγω κακής Ευρώπης.
Γνωρίζω όµως ποιος εµποδίζει τους Έλληνες να
γευθούν προϊόντα Ευρωπαϊκής ∆ηµοκρατίας:
η πολιτική Ελλάδα του νέου αιώνα που διανύει πολυετή χειµώνα. Οι µόνοι που λένε κάτι,
είναι οι νεκροί. Και οι θεωρούµενοι ως τέτοιοι.

Α΄ ΕΛΜΕ ΑΧΑΪΑΣ:
«Περί … Ανωτατοποίησης
των Εκκλησιαστικών Σχολών»
Η κυβέρνηση µε τη δηµοσιοποίηση
του σχετικού Νοµοσχεδίου προχωρά στην
µετατροπή 4 Εκκλησιαστικών Σχολών σε
«Ανώτατες Εκκλησιαστικές» Ακαδηµίες,
ενέργεια τουλάχιστον οπισθοδροµική και
απαράδεκτη. Μάλιστα και για πολλούς
ειδικούς θεολόγους και ανορθόδοξη.
Είναι γεγονός ότι η ηγεσία
της ελλαδικής θεσµικής Εκκλησίας
προσπάθησε και στο πρόσφατο παρελθόν
δύο φορές να φέρει µέσω του ΥΠΕΠΘ
παρόµοια νοµοσχέδια στη Βουλή, χωρίς
όµως αποτέλεσµα. Το πέτυχε µε την τρίτη.
Το
νοµοσχέδιο
στοχεύει
στρατηγικά στην υποβάθµιση των
θεολογικών σχολών (4 τµήµατα). Στρέφεται
ενάντια στην ελεύθερη θεολογική έρευνα,
σκέψη και διανόηση, θέλοντας να
µετατρέψει µέρος του Πανεπιστήµιου από
χώρο κριτικής σκέψης και επιστηµονικής
έρευνας σε πεδίο ελεγχόµενης και
κατευθυνόµενης ιδεολογίας. Αν ήθελε
η ηγεσία της Ιεραρχίας να έχει αµιγώς
οµολογιακές σχολές ανωτάτου επιπέδου και
για αποκλειστικά δική της ανάγκη, είχε τη
δυνατότητα να ακολουθήσει τη µακρόχρονη
παράδοση της Ορθόδοξης πρακτικής,
που ακολουθούσε στο παρελθόν (δεν
υπήρξαν ποτέ ως γνωστό εκκλησιαστικά
Πανεπιστήµια). Αυτή ακολουθούν µάλιστα
στην εποχή µας όλες οι άλλες ορθόδοξες
Εκκλησίες της Οικουµένης, µακριά από
τον κρατικό εναγκαλισµό. Αποκαλύπτει
όµως το νοµοσχέδιο την υποκριτική στάση
της κυβέρνησης για έλλειψη κονδυλίων
για την Παιδεία, τη στιγµή που ιδρύει
σχολές για τις οποίες δεν υπάρχει µελέτη
φανερής σκοπιµότητας.
Οι ανάγκες
για τις οποίες δηµιουργούνται, φαίνεται
ότι εξυπηρετούνται από τα 4 θεολογικά
τµήµατα των δύο θεολογικών σχολών των

Πανεπιστηµίων µας.
∆υστυχώς, µε αυτό το νοµοσχέδιο
η Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα
αποκτά «Πανεπιστήµια» στα οποία οι
φοιτητές θα εισάγονται µε σύστηµα
πρόσβασης στην Γ/θµια Εκπαίδευση, αλλά
και µε προφορική συνέντευξη ενώπιον
επιτροπής (!!!), θα αποτελεί προϋπόθεση
συστατική επιστολή του Μητροπολίτη
(!!!), θα γίνονται δεκτοί µόνο χριστιανοί
ορθόδοξοι και θα αποκλείονται οι γυναίκες.
Τα δυο τελευταία είναι συν τοις άλλοις
και αντισυνταγµατικά. Όλα αυτά λοιπόν,
όχι µόνο δεν υπηρετούν την ελληνική
παιδεία του 21ου αιώνα, αλλά γυρίζουν
πίσω, σε µια εποχή που έγινε γνωστή ως
ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ.
Θεωρούµε επί πλέον ότι αυτή η
νόθα και αντιδραστική κατάσταση ανοίγει
την κερκόπορτα στα µη αµιγώς κρατικά
πανεπιστήµια και αργότερα στα ιδιωτικά.
∆ηµιουργεί τεράστια και ανυπέρβλητα
εργασιακά προβλήµατα στους χιλιάδες
ανέργους πτυχιούχους θεολόγους και
φυσικά υποθηκεύει στο µέλλον την
υποχρεωτικότητα του µαθήµατος των
θρησκευτικών στη Β/θµια εκπαίδευση.
Οι διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ισοτιµηθούν
οι απόφοιτοί τους στο µέλλον µε τους
πτυχιούχους των 4 θεολογικών τµηµάτων,
δεν µας πείθει, αφού τις ίδιες είχαµε προ
εικοσαετίας για τα ποιµαντικά τµήµατα
των θεολογικών σχολών.
Το ∆.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας
ενώνει τη φωνή του µε την ακαδηµαϊκή
κοινότητα των θεολογικών σχολών και
τους κορυφαίους Έλληνες ερευνητές
της θεολογίας. Καλεί την Κυβέρνηση να
αποσύρει άµεσα αυτό το αντιδραστικό
δηµιούργηµα. Και απαιτεί επίµονα να
συµβάλλει στην επαρκή χρηµατοδότηση
και στο ανθρώπινο δυναµικό, για την
ποιοτική αναβάθµιση της δηµόσιας
εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Ράλλης Κ.
Μπούρδαλας Π.

Ἀνάθεση ὡρῶν Πρόσθετης
∆ιδακτικῆς Στήριξης
∆ραστηριότητα ἀπάδουσα πρὸς τὸ ὕφος
καὶ ἦθος τῆς «νέας διακυβέρνησης»
ἐπιδεικνύουν κάποιοι ἁρµόδιοι ἀναφορικὰ µὲ
τὴν ἀνάθεση ὠρῶν Πρόσθετης ∆ιδακτικῆς
Στήριξης (Π∆Σ) σὲ ἀδιόριστους καθηγητὲς
διαφόρων εἰδικοτήτων. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ὁ
µηχανισµὸς αὐτὸς χρησιµοποιήθηκε παλαιόθεν
ἀπὸ προσκείµενους κατὰ κύριο λόγο στὸ
προηγούµενο καθεστώς, προκειµένου νὰ
ἐγγράφουν προϋπηρεσία καὶ νὰ παίρνουν
ἔτσι σειρὰ γιὰ µόνιµο διορισµό. Ἔχει
παρατηρηθεῖ φαινόµενο λ.χ. καθηγήτρια ἡ
ὁποία δὲν συµµετεῖχε ποτὲ στὸ διαγωνισµὸ
τοῦ ΑΣΕΠ γιὰ διορισµό, νὰ ἔχει ἤδη ἕνα χρόνο
προϋπηρεσία καὶ νὰ προηγεῖται σηµαντικὰ
συναδέλφων της ποὺ κατέβαλαν σοβαρότατες
προσπάθειες καὶ πέτυχαν στὸ διαγωνισµὸ,
χωρὶς ὅµως νὰ εἶναι διοριστέες.
Μὲ τὴν ἀνάληψη καθηκόντων ἀπὸ τοὺς
νέους ∆ιευθυντὲς δηµιουργήθηκαν ἐλπίδες
µὲ βάση προεκλογικὲς ἐξαγγελίες (σεµνὰ καὶ
ταπεινά) ὅτι τὸ φαινόµενο θὰ περισταλεῖ ἂν
δὲν ἀντιµετωπισθεῖ ριζικὰ µὲ τὸν προσήκοντα
σεβασµὸ πρὸς τοὺς ἄνεργους καθηγητές.
Φροῦδες δυστυχῶς! Πάλι τὰ παιδιὰ τῶν
ἡµετέρων ἔνθεν κακεῖθεν, κλήση γιὰ ἀνάληψη
ὑπηρεσίας ἀπὸ καθηγητὲς ποὺ πῆραν τὸ
πτυχίο τους τὸ 2005 ὅταν δὲν κλήθηκαν ἄλλοι
ποὺ τοὺς εἴχανε µαθητὲς ἢ ποὺ δώσανε καὶ
πετύχανε τρὶς στὸν διαγωνισµὸ τοῦ ΑΣΕΠ,
ραβασάκια διαφόρων τοπικῶν - καὶ ὄχι
µόνο - παραγόντων µὲ προτιµητέους γιὰ νὰ
περιοριστοῦµε ἐνδεικτικὰ σὲ κάποιες µόνο
περιπτώσεις. Κανένα ἀπολύτως ἀντικειµενικὸ
κριτήριο, ὁ ἀπόλυτος ἀνορθολογισµός!
Κρῖµα διότι ὁ χῶρος προσφέρεται κατ’ ἐξοχὴν
γιὰ τὴν ἄσκηση σοβαρῆς καὶ ὑπεύθυνης
πολιτικῆς. Τὸ θέµα εἶναι µεγάλο καὶ µὲ
ἐνδιαφέρουσες προεκτάσεις, γιαυτὸ καὶ τὸ
παρακολουθοῦµε στενὰ καὶ θὰ ἐπανέλθουµε
ἂν χρειαστεῖ (ἄν δηλαδή δέν ἀλλάξει τό
νοµοθετικό πλαίσιο ἤ ἡ ἀκολουθούµενη
πρακτική) µὲ περισσότερα στοιχεῖα.

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
Συνέχεια ἀπό τή γνωστή τους θέση

Ἐµεῖς ὅµως, ὡς ἄπνουν καὶ ἄνουν διπλωµατικὸν
βουστάσιον, ποιὸ ἀκριβῶς παιχνίδι παίζουµε;
Τοῦ χαµερποῦς σφουγγοκωλάριου τζουτζέ,
τοῦ κοιµισµένου κρετίνου ἢ µήπως καὶ τὰ δυό;
Καὶ ἐφόσον τὸ παίζουµε, ὅπως τὸ παίζουµε,
ποιὰ ἀκριβῶς ὀφέλη ἐµεῖς προσδοκοῦµε;
Προφανῶς ὄχι τὸ νὰ ἀναγνωρίσουν τὰ
κεµαλικὰ φασιστοειδῆ τὴν Κύπρο, οὔτε τὸ νὰ
ξεκουµπιστοῦν ἐπιτέλους ἀπ’ τὸν ἐναέριο χῶρο
µας - γιατί κάτι τέτοιο ∆ΕΝ τὸ θέσαµε ὡς ὅρο
προκειµένου νὰ δώσουµε τὸ πράσινο φῶς.
Ἐκτὸς κι ἄν, ἐπειδὴ εἴµαστε καλὰ παιδάκια καὶ
λίγο ντροπαλούληδες, εἴπαµε νὰ τοὺς βάλουµε
πρῶτα µέσα κι ἔπειτα νὰ τοὺς τὸ ζητήσουµε
σιγά-σιγὰ καὶ µ’ εὐγενικὰ παρακάλια (ἔ, νὰ
µή µᾶς κακοχαρακτηρίσουν κιόλας). Αὐτὰ
εἶναι, σέ… ἁδρὲς γραµµές, τὰ ἐρωτήµατα ποὺ
χρήζουν ἀπαντήσεως, κάπου ἐκεῖ πιθανῶς
πρέπει νὰ ἀναζητήσουµε καὶ τὴν οὐσία. Τὴν
ὁποία οὐσία πάντως ἀποκλείεται νὰ τὴ βροῦµε
στὶς ἀπίστευτες φληναφηµατικὲς µποῦρδες
ποὺ µᾶς ἀραδιάζουν ὅλες αὐτὲς τὶς µέρες οἱ
διάφοροι Κουµουτσακοβαληνάκηδες…
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὅµως, βλέπετε τώρα
πάλι τί γίνεται! Τὸ γνωστὸ βεβαίως θέατρο
τοῦ παραλόγου. Βγαίνει δηλαδὴ τὸ ἕνα
γιουσουφάκι καὶ κατηγορεῖ τὸ ἄλλο. Ὁ εἷς
ἀµερικανοτσολιᾶς τὸν ἕτερον. Βγαίνουν τώρα
καὶ ἀλληλοκατηγοροῦνται γιὰ ἐνδοτισµὸ οἱ
ἀµφοτέρωθεν προσκυνηµένοι, ὑποτιµώντας
τὴ νοηµοσύνη µας καὶ παίζοντας µέ τὰ
ἔσχατα ὅρια τῆς ἀνοχῆς καὶ τῆς ἀντοχῆς µας.
Μία θλιβερὴ πασαρέλα µιζέριας, ραγιαδισµοῦ
καὶ ἀνικανότητας. Ὅλοι οἱ Πιπινέληδες ἐπὶ
σκηνῆς. Ὅλα τὰ µωρὰ στὴν πίστα…
(∆ΥΣΤΥΧΩΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Βουλγαρικές ἱστορικές παραχαράξεις:
Μία πολύ παλιά ἱστορία… (ΜΕΡΟΣ Β΄)
τοῦ Ν.∆απέργολα
∆ιδάκτορα Βυζαντ. Ἱστορίας ΑΠΘ
Τὸ κυρίως πρόβληµα περιστρεφόταν
ἀνέκαθεν γύρω ἀπὸ τὸ θέµα τῆς Μακεδονίας
καὶ τῆς Θράκης, ἀπέναντι στὶς ὁποῖες ἡ στάση
τῶν γειτόνων µας ἦταν µονίµως διεκδικητική.
Καὶ ἐδῶ οἱ ὅροι «ἀνέκαθεν» καὶ «µονίµως»
χρησιµοποιοῦνται στὴν κυριολεξία τους: εἶναι
πράγµατι τόσο παλαιὰ αὐτὴ ἡ διεκδίκηση,
ποὺ χρονολογικὰ προηγεῖται ἀκόµη καὶ
τῆς ἴδιας της βουλγαρικῆς ἐθνογένεσης (1),
ὥστε ἂν κανεὶς ἀστειευόµενος µιλοῦσε γιὰ
πραγµατικὴ ἐµµονή, ἐντυπωµένη στὰ…
βουλγαρικὰ ἐθνικὰ γονίδια, δὲν θὰ ἀπεῖχε
πολὺ τῆς πραγµατικότητος. Τὸ πρόβληµα
παρέµεινε ἕως τὸν 14ο αἰώνα, σφραγίζοντας
τὴ φύση τῶν βυζαντινοβουλγαρικῶν σχέσεων
(ποὺ ἦταν σχεδὸν σὲ µόνιµη βάση ἐχθρικές) καὶ
δὲν ἀνεστάλη παρὰ µόνο µέ τὴν ὀθωµανικὴ
κατάκτηση, ὁπότε ὁ ὅρος «διεκδίκηση» ἔχασε
πιὰ µοιραῖα κάθε σηµασία, µιά ποὺ τόσο οἱ
Βούλγαροι, ὅσο καὶ οἱ Ἕλληνες ἦταν πλέον
ὑπόδουλοι τῶν Ὀθωµανῶν.
Μὲ τὴν ἵδρυση ὅµως τοῦ σύγχρονου
βουλγαρικοῦ κράτους (1878) καὶ τὴν
περαιτέρω ἐνεργοποίηση τοῦ βουλγαρικοῦ
ἐθνικισµοῦ, ὁ κίνδυνος ἀναβίωσε. Μακεδονία
καὶ Θράκη τέθηκαν καὶ πάλι στὸ ἐπίκεντρο
τῶν βουλγαρικῶν ἐπιδιώξεων, οἱ ὁποῖες
µάλιστα, ὡς γνωστόν, ἔφτασαν κάποιες φορὲς
µία ἀνάσα ἀπὸ τὴν ὑλοποίησή τους (προσωρινὴ
κατοχὴ τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς Θράκης µέ
τὴ Συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τὸ 1878,
κατάκτηση τῆς Ἀνατ. Μακεδονίας καὶ τῆς
Θράκης τὸ 1912, κατοχὴ τῶν ἴδιων περιοχῶν
κατὰ τὴν περίοδο 1941-44). Τὸ πράγµα βεβαίως
τελικὰ κάπου πάντα σκόνταφτε καὶ οἱ ἐλπίδες
γιὰ τὴ µόνιµη προσάρτηση αὐτῶν τῶν ἐδαφῶν
παρέµεναν ἀπατηλές, αὐτὸ ὅµως κάθε ἄλλο
παρὰ ἀποθάρρυνε τὶς βουλγαρικὲς φιλοδοξίες.
Οἱ Βούλγαροι ἐκτίµησαν - πολὺ σωστὰ ἀπὸ
τὴν πλευρά τους - ὅτι γιὰ νὰ µπορέσουν νὰ

Τό σέξ καί ἡ Ἀριστερά
ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι. ΚΑΡΓΑΚΟΣ
Πολλοί ἀποροῦν πῶς καί γιατί
ἄνθρωποι πού ἔλαβαν κάποτε ὑπερσυντηρητική ἀγωγή, ὅταν φτάνουν σέ µιά µεγάλη
ἡλικία καί κανονικά θά ἔπρεπε νά εἶναι πιό
ὑπεύθυνοι, σοβαροί - ἔστω συντηρητικοί , ἐκτρέπονται τῶν κανόνων τῆς εὐπρέπειας,
χάνουν τήν αἴσθηση τοῦ µέτρου καί περνοῦν
- ἀπό ἀντίδραση ἴσως - στήν ἀπέναντι ὄχθη.
Κάνουν ὅ,τι δέν θά ἐπέτρεπαν στόν ἑαυτό
τους νά κάνει ὅταν ἦσαν παιδιά. Βέβαια,
ἡ πάγια παιδαγωγική ἀντίληψη, γνωστή
ἀπό τά χρόνια τοῦ Πλουτάρχου, εἶναι πώς
ὅποιος δέν ζήσει τή ζωή του ὡς παιδί ὅταν
ἦταν παιδί, σάν µεγαλώσει θά παιδιαρίσει.
Τό ἔχω παρατηρήσει µέ παιδιά πού ἔζησαν σέ
αὐστηρό θρησκευτικό πλαίσιο: θρησκευτικές
ὀργανώσεις,
κατηχητικά,
θρησκευτικά
σχολεῖα. Ὅταν ξεφύγουν λίγο ἀπό αὐτά, σπᾶνε
τήν ἅλυσο. Σέ ἀνάλογο αὐστηρό πουριτανικό
πνεῦµα ἔζησαν καί πολλά παιδιά πού
πέρασαν κι αὐτά ἀπό ἀριστερές κοµµατικές
ὀργανώσεις.
Στόν χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς ἴσχυε παλιά
ἕνας αὐστηρός τῦπος καί τρόπος ζωῆς, πού
ἔφτανε ὥς τά ὅρια τοῦ πουριτανισµοῦ. Ἦταν
πολύ γνωστή στούς παλιούς Ἀριστερούς ἡ
φράση τοῦ Λένιν πού ἔλεγε ὅτι δέν ἐπιτρέπεται
νά πίνει κι ἄλλος ἀπό τό ἴδιο ποτήρι. Ποτήρι
ἐν προκειµένῳ ἦταν ἡ γυναίκα! Ἦταν γνωστή
στούς παλιούς ἀντάρτες ἡ φράση τοῦ Ἄρη
«τήν κόβουµε ἀλλά δέν τήν χώνουµε»,
θέλοντας µέ τή φράση αὐτή νά διαφυλάξει
τήν ἐπαναστατική ἠθική τῶν ἀνταρτῶν του.
Ἦταν γνωστή ἡ ἐντολή τοῦ Κόµµατος πού
ἐπέβαλε στά στελέχη του στή µικρή περίοδο
νοµιµότητας (1945-1946) νά ἐπισηµοποιιήσουν
µέ γάµο τίς σχέσεις πού εἶχαν ἀναπτυχθεῖ
στήν περίοδο τῆς Ἀντίστασης. Καµµία
κοπέλλα δέν ἔπρεπε νά µείνει ἐκτεθειµένη.
Ὅσο γιά τήν ὁµοφυλοφιλία ἦταν στῖγµα, ἦταν
λεκές, ἦταν ἀστικός ἐκφυλισµός, προκειµένου
γιά ἕναν Ἀριστερό. Καί θυµᾶµαι µέ ὀδύνη

διεκδικήσουν αὐτὲς τὶς περιοχές, ἔπρεπε νὰ
ἐµφανίσουν ἱστορικὰ δικαιώµατα ἐπ’ αὐτῶν,
τὰ ὁποῖα στὴ συνέχεια θὰ προπαγάνδιζαν
στὰ διεθνῆ φόρα. Ὁ ἕνας δρόµος ποὺ
ἀκολουθήθηκε πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ
ἦταν τῶν πολιτικοστρατιωτικῶν µέτρων (π.χ.
ἡ δραστηριότητα τῆς ΕΜΕΟ καὶ τῶν ἄλλων
κοµιτάτων κατὰ τὴν περίοδο 1893-1908 γιὰ
τὸν ἐκβουλγαρισµὸ τῆς ἐθνικῆς συνείδησης
τῶν ἑλληνικῶν µακεδονικῶν πληθυσµῶν ἢ
ἡ µεταφορὰ Βουλγάρων ἐποίκων κατὰ τὴ
ναζιστικὴ κατοχὴ στὴ Μακεδονία καὶ τὴ Θράκη
µέ στόχο τὴν ἀλλοίωση τοῦ ἐθνολογικοῦ χάρτη
τῆς περιοχῆς). Ὅσο γιὰ τὸν ἄλλο δρόµο, αὐτὸς
βεβαίως ἦταν τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήµης.
Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς προσπάθειας, οἱ
Βούλγαροι ἱστορικοὶ ὑπῆρξαν παλαιότερα
ὑπέρµαχοι τόσο τῆς θεωρίας τοῦ Φαλµεράγιερ,
ὅσο
καὶ
ἀργότερα
τῶν
νεότερων,
µετριοπαθέστερων
ἐκδοχῶν
της
(ποὺ
δυστυχῶς ἀκόµη καὶ σήµερα ἐξακολουθοῦν
νὰ ἔχουν ἀρκετὰ µεγάλη διάδοση στὴν
δυτικὴ ἱστορικὴ ἔρευνα). Τὶς θεωρίες αὐτὲς
µάλιστα τὶς διέστρεψαν ἀκόµη περισσότερο,
κάνοντας λόγο γιὰ ἔντονη µετὰ τὸν 6ο αἰ. ὄχι
ἁπλῶς σλαβικὴ παρουσία στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ
ἀκριβέστερα βουλγαρικὴ (µέ κύριο ἐπιχείρηµα
τὸν συσχετισµὸ τῆς βουλγαρικῆς γλώσσας µέ
τοὺς γλωσσολογικοὺς τύπους τῶν ἀρχαιότερων
σλαβικῶν τοπωνυµίων τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου).
Τόσο ἔντονη ἦταν µάλιστα - κατὰ τοὺς
ἰσχυρισµοὺς τους - αὐτὴ ἡ παρουσία, ὥστε
ἀπέκοψε οὐσιαστικὰ ἐπὶ τρεῖς τουλάχιστον
αἰῶνες τὴ Μακεδονία ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ
ἔλεγχο καὶ διευκόλυνε καὶ τὴν ἐπίσηµη γιὰ
κάποιο διάστηµα (ἀρχὲς 10ου αἰ.) προσάρτησή
της στὸ βουλγαρικὸ κράτος. Ἡ µόνη περιοχὴ
ποὺ τελικὰ δὲν χάθηκε ποτὲ γιὰ τὴ Βυζαντινὴ
Αὐτοκρατορία ἦταν - κατ’αὐτούς - ἡ περιφέρεια
τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ διατήρησε καὶ διὰ τῆς
θαλασσίας ὁδοῦ τὴν ἐπικοινωνία της µέ τὴν
Κωνσταντινούπολη (2).
Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀπόψεις ὅµως ἀποτελοῦν
τήν καταισχύνη πού περιέβαλλε κάποια
πρόσωπα στά ὁποῖα εἶχαν κολλήσει τή
ρετσινιά τοῦ «τοιούτου». Θυµᾶµαι µέ ὀδύνη
τούς ἐκβιασµούς τούς ὁποίους ὑφίσταντο
κάποιοι διανοούµενοι, κάποιοι λογοτέχνες
γιά τούς ὁποίους - ἔστω µουλωχτά - λέγονταν
πράγµατα ...καβαφικά. Αὐτά πού τώρα µπορεῖ
νά λένε κάποιοι κληρικοί ἦσαν θωπεῖες µπρός
σ’ ἐκεῖνα πού ἔλεγαν µέχρι πρόσφατα κάποιοι
ἀριστεροί γιά ἄλλους ἀριστερούς.
Ὅλα αὐτά βέβαια ἔχουν τήν ἱστορία
τους καί τήν προϊστορία τους. Ὁ Ἀριστερισµός
στήν Ἑλλάδα δοµήθηκε πάνω σέ δύο πυλῶνες:

Θά µπορούσαµε νά µιλᾶµε γιά τόν...
Σταχάνωφ τοῦ σήµερα: Καί «ρόζ»
καί οἰκολόγος (ποδηλάτης γάρ)

ὁ ἕνας εἶναι τό λαϊκό στοιχεῖο πού µέχρι
πρότινος, µέχρι δηλαδή πού νά µπεῖ σέ κάθε
λαϊκό σπίτι ἡ «Τιβί», κρατοῦσε µιά παράδοση
αὐστηρότητας περί τά ἤθη. Ἡ λεβεντιά, ὁ
ἀντρισµός (ὄχι τό ἀντριλίκι), ἡ παλληκαριά
ἦταν λαϊκά ἰδανικά. Ὁ δεύτερος πυλώνας
ἦταν ὁ σταλινισµός πού µέχρι τώρα βασανίζει
τή σκέψη, τή νοοτροπία, τή συµπεριφορά
τῶν Ἀριστερῶν, κυρίως - ὅσο κι ἄν φαίνεται
περίεργο - τῆς λεγόµενης ἀνανεωτικῆς Ἀριστερᾶς. Ἐκεῖ ὑπάρχει ἄφθονη δόση σταλινίνης
στό πνευµατικό της ἐποικοδόµηµα, παρά τά
φαινόµενα καί ἐπιφαινόµενα µιᾶς προοδευ-

κλασσικὰ παραδείγµατα εἴτε λανθασµένης
ἑρµηνείας τῶν ἱστορικῶν πηγῶν, εἴτε καὶ
ἐσκεµµένης παραχάραξής τους. Γιὰ τὶς µέν
θεωρίες ὁλικοῦ ἢ µερικότερου ἐκσλαβισµοῦ
τῆς Ἑλλάδος, µποροῦµε νὰ ποῦµε σήµερα ὅτι
ἔχουν πλέον καταρρεύσει (ἐξέλιξη στὴν ὁποία
καὶ ὁ ὑποφαινόµενος εἶχε τὴν ἐξαιρετικὴ τιµὴ
νὰ συµβάλει), καθὼς ἀπὸ τὸν ἐξονυχιστικὸ
ἔλεγχο ὅλων τῶν βυζαντινῶν πηγῶν ποὺ
διασώζουν σχετικὲς ἱστορικές, ἀρχαιολογικὲς
καὶ τοπωνυµικὲς µαρτυρίες, ἐπισυνάγεται
βεβαίως ὅτι πράγµατι σηµειώθηκαν κατὰ
τὸν 7ο αἰ. σλαβικὲς ἐγκαταστάσεις στὸν
ἑλλαδικὸ χῶρο, ποὺ ὅµως περιορίζονταν σὲ
ἐλάχιστες ἐπιµέρους περιοχές, ὅπως τὴ Ν.Α.
Πελοπόννησο, τὴ Μαγνησία, τὸ Βέρµιο καὶ τὴν
περιοχὴ τοῦ κάτω ροῦ τοῦ Στρυµόνα. Αὐτὲς
οἱ ἐγκαταστάσεις, οἱ λεγόµενες Σκλαβηνίες,
ἔµοιαζαν µέ νησίδες ἀνάµεσα στοὺς
πολυπληθέστερους ἑλληνικοὺς πληθυσµοὺς
(ποὺ οὐδέποτε ἐκδιώχτηκαν ἢ ἐγκατέλειψαν
τὴν ἑλλαδικὴ ἐνδοχώρα, ὅπως λανθασµένα
πιστευόταν παλαιότερα), πράγµα ποὺ
πιστοποιεῖ καὶ ὁ σχετικὰ γρήγορος γλωσσικός
τους ἐξελληνισµός, µετὰ ἀπὸ µία φυσιολογικὴ
βεβαίως πρώτη περίοδο ἀποµόνωσης (3). Ὅσο
δὲ γιὰ τὴν ἐπιµέρους θεωρία τῶν Βουλγάρων
ὅτι αὐτὲς οἱ ἐγκαταστάσεις ἦταν βουλγαρικές,
αὐτὴ εἶναι ὄχι ἁπλῶς ἀβάσιµη, ἀλλὰ καὶ
ἐξωφρενική. Βεβαίως τὸ βασικὸ ἐπιχείρηµα ποὺ
ἐπιστράτευσαν, δὲν εἶναι τυπικὰ λανθασµένο,
καθὼς πράγµατι ὑπάρχει ὁµοιότητα τῆς
βουλγαρικῆς µέ τὰ παλαιότερα σλαβικὰ
τοπωνύµια τῆς Ἑλλάδας, στὴν πραγµατικότητα
ὅµως πρόκειται γιὰ καθαρὴ σοφιστεία. Τὰ
τοπωνύµια αὐτὰ χρονολογοῦνται τὸν 7ο8ο αἰ., σὲ µιά ἐποχὴ δηλαδὴ ποὺ οἱ Σλάβοι
τῶν Βαλκανίων µιλοῦσαν τὴν ἑνιαία ὥς
τότε νοτιοσλαβική, ἐνῶ οἱ ἐπιµέρους ἐθνικὲς
σλαβικὲς γλῶσσες δὲν εἶχαν ἀκόµη προκύψει
(αὐτὲς προῆλθαν ἀπὸ τὴ νοτιοσλαβική,
διαµορφούµενες σταδιακὰ µετὰ τὸν 8ο αἰ.).
Ἄρα οἱ γλωσσολογικοὶ τῦποι τῶν τοπωνυµίων
προέρχονται στὴν πραγµατικότητα ἀπὸ τὴ
νοτιοσλαβικὴ. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα εἶναι φυσικὸ
νὰ θυµίζουν καὶ τὴ βουλγαρική, ἀπὸ τὴ στιγµὴ
ποὺ καὶ ἡ τελευταία ὑπῆρξε ἄµεσο προϊὸν αὐτῆς

τῆς ἑνιαίας γλώσσας. Πρόκειται, ὅπως εὔκολα
παρατηροῦµε, γιὰ ἕνα ἐντελῶς αὐθαίρετο
πρωθύστερο, ποὺ «ἐντοπίζει» βουλγαρικὰ
γλωσσικὰ φαινόµενα πολὺ πρὶν ἀρχίσει νὰ
διαµορφώνεται ἡ βουλγαρικὴ γλῶσσα καὶ
«τοποθετεῖ» Βουλγάρους στὴ Μακεδονία
δυὸ τουλάχιστον αἰῶνες πρὶν ἀρχίσει κἄν νὰ
συντελεῖται ἡ βουλγαρικὴ ἐθνογένεση.

τικῆς ἀφλογιστίας. Ὁ Στάλιν, παρά τή µακρά
ἐπαναστατική του θητεία, παρέµενε στό βάθος
ἕνας Γεωργιανός µέ θρησκευτικές καί λαϊκές
καταβολές πού τίς πέρασε καί στό Κόµµα.
«Ἡ σεξουαλική ἀπελευθέρωση
ὑπῆρξε ἀντικείµενο ἔντονων ἀντιπαραθέσεων
στούς κύκλους τοῦ Κ.Κ. κατά τή διάρκεια τῆς
δεκαετίας τοῦ 1920. Ἀλλά µέσα στή δεκαετία
πού ἀκολούθησε, ὁ Στάλιν καθιέρωσε τήν
ἀντίληψη ὅτι στή σοβιετική κοινωνία δέν ὑπῆρχε
κανένα ἐνδιαφέρον γιά τό σέξ. Αὐτό δέν εἶχε
καµµία σχέση µέ τόν αὐθεντικό πουριτανισµό:
ἀπέρρεε ἀπό τό δόγµα τῆς «ἀπώλειας τῆς
ἰδιαίτερης προσωπικότητας, τοῦ ἀτόµου πού
δέν ἄφηνε χῶρο γιά τήν ἀγάπη καί τό σέξ. Οἱ
ἀνθρώπινες παρορµήσεις καί τά ἀνθρώπινα
συναισθήµατα ἔπρεπε νά καταπιεστοῦν. Τά
ἔργα τοῦ Φρόυντ εἶχαν ἀπαγορευθεῖ, ἐνῷ
τό διαζύγιο καί ἡ µοιχεία ἀποδοκιµάζονταν
ἀπό τό Κόµµα. Ἐπαναφέρθηκαν οἱ αὐστηρές
ποινές κατά τῆς ὁµοφυλοφιλίας. Τό νέο δόγµα
ἐκτεινόταν καί µέχρι τήν πλήρη ἀπαγόρευση
τῆς σεξουαλικῆς παιδείας. Στίς γραφικές τέχνες
τό καλυµµένο περίγραµµα ἑνός γυναικείου
στήθους θεωροῦνταν ἐπικίνδυνα ἐρωτικό.
Ἔπρεπε νά καλύπτεται ἀπό ὁλόσωµες φόρµες
ἐργασίας. Τό καθεστώς ἤθελε ξεκάθαρα νά
µετατρέψει κάθε µορφή πόθου σέ ἀγάπη γιά
τό Κόµµα καί πάνω ἀπ’ ὅλα γιά τόν Μεγάλο
Ἡγἐτη» (Antony Beevor, Βερολῖνο, Ἡ πτώση
1945, σ. 79)
Πάνω σ’ αὐτόν τόν καµβά στηρίζεται
καί τό περίφηµο µυθιστόρηµα τοῦ Ὄργουελ
«1984» πού γράφτηκε τό 1948. Στή φανατική
Ὠκεανία, ὅπου κυριαρχοῦσε τό κόµµα τοῦ
«Ἄγγκσος» ὁ ἔρωτας ἦταν ἀπαγορευµένος,
διότι ἔπρεπε κάθε µορφή πόθου νά
διοχετεύεται πρός τόν «Μεγάλο Ἀδελφό»
(Μπίγκ Μπράδερ). Στά µετέπειτα χρόνια
ἄλλαξαν πολλά κι ἕνα ἀπό αὐτά ἦταν ἡ στάση
τῆς Ἀριστερᾶς ἔναντι τοῦ σέξ. Ὅµως κι ἐδῶ
ἔσχυσε ἡ ἀρχή τῆς ἄλλης ὄχθης. Ἀφήνουµε τή
µία καί περνᾶµε στήν ἄλλη. Ὅ,τι συνέβη στήν
Ἀµερική, στήν ὁποία µέχρι τή δεκαετία τοῦ
1950 ἦταν ἀπαγορευµένο στίς ταινίες τό φιλί
(οἱ ἠθοποιοί, ὅταν φιλιοῦνταν, δέν ἔφερναν τά

χείλη σέ ἐπαφή ἤ εἶχαν γυρισµένη τήν πλάτη
πρός τόν θεατή), στήν ὁποία ξέσπασε, εἰδικά
µέ τούς Χίππυς ἡ µεγάλη ἔκρηξη τοῦ σέξ, τό
ἴδιο συνέβη καί µέ τήν εὐρωπαϊκή Ἀριστερά,
τή λεγόµενη ἀνανεωτική, µετά τήν ἔκρηξη
καί τό ἀπότοµο σβήσιµο τοῦ Παρισινοῦ Μάη.
Ἀφοῦ δέν µπορεῖς νά κάνεις πολιτική (ἐκτός
κι ἄν ἐνταχθεῖς στό σύστηµα, σάν τόν Κόν
Μπεντίτ), κάνε ἔρωτα. Κι ὅταν λέµε ἔρωτα,
ἐννοοῦµε πρωτίστως τό σέξ, καί µάλιστα τό
ἀπο-ευαισθητοποιηµένο καί ἀπνευµατικό σέξ.
Τό ἴδιο ἔγινε καί στήν Ἑλλάδα µετά τό ναυάγιο
τῶν ἐπαναστατικῶν ὀνείρων πού γέννησε
ἡ µεταπολίτευση. Τή λέξη «σύντροφος» καί
«συναγωνιστής» ἀντικατέστησε σταδιακά
ἡ λέξη «γκόµενος - γκόµενα». Κι ἀφοῦ πιά
σήµερα πολλοί ἐκπρόσωποι τῆς γενιᾶς
αὐτῆς δέν µποροῦν νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν
ἐλευθερία τοῦ πνεύµατος πού πνίγεται παντοῦ
καί γιά τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου, ἀγωνίζονται
γιά τήν ἐλευθερία τοῦ κ... Πέρασε πιά ὁ
καιρός τῶν µεγάλων κοινωνικῶν ἀγώνων. Τά
κοινωνικά προβλήµατα λύθηκαν! Ἡ Ἑλλάς
κολυµπᾶ στήν εὐµάρεια καί στήν ἀσφάλεια.
Τώρα οἱ γάµοι µεταξύ ὁµοφυλοφίλων καί οἱ
υἱοθεσίες παιδιῶν ἀπό τούς «ἐν λόγῳ» εἶναι
τά µεγάλα προβλήµατα πού ἀπασχολοῦν τόν
κόσµο! ∆έν ξέρω τό τί καυστικά εἶπε γι’ αὐτά
ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιµος, οὔτε µ’ ἐνδιαφέρει.
Ξέρω, ὅµως, καλά τί θά ἔλεγε ὁ Ἰωακείµ
Κοζάνης (ἄν τόν ἔχουν ἀκουστά), ξέρω τί θά
ἔλεγαν οἱ καπεταναῖοι τοῦ ΕΛΑΣ, ἄν ἄκουγαν
αὐτά πού πρεσβεύει σήµερα κάποιο τµῆµα τῆς
Ἀριστερᾶς. Μά περισσότερο ξέρω τί θά ἔλεγαν,
ἄν τούς ἄκουγαν, ὁ ἄγριος Μακρυγιάννης καί
ὁ ἀθυρόστοµος Καραϊσκάκης.
Ἀπό πολλές ἀπόψεις αὐτή ἡ
σεξουαλική
ἀπελευθέρωση
(γιά
τήν
κοινωνικοπολιτική ποιός νοιάζεται...) ἔφερε
καί τήν Τουρκία στήν Εὐρώπη. Τό βράδυ τῆς
4ης Ὀκτωβρίου κοιτοῦσα τή «Σύνοδο τῶν
25». Ἄντρα ζητοῦσα µά ἄντρας πουθενά. Σέ
ὅλες αὐτές τίς συνάξεις ὁ πιό ...ἄντρας (γιά νά
µήν πῶ καί ὁ µόνος) ἦταν ὁ Ἐρντογάν. Εἶµαι
βέβαιος ὅτι ἡ Τουρκία µέ τήν ἔνταξή της στήν
Εὐρώπη θά λύσει προβλήµατα πολλά...

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
Σηµειώσεις

(1) Εἶναι γνωστὲς οἱ ἐπεκτατικὲς τάσεις πρὸς

τὰ θρακικὰ καὶ µακεδονικὰ ἐδάφη ποὺ συχνὰ
ἐπέδειξαν οἱ Πρωτοβούλγαροι, τόσο πρὶν ἀπὸ
τὸν ἐκχριστιανισµὸ τους (864), ὅσο καὶ στὴ
συνέχεια, µέ κορυφαία βεβαίως τὴν περίπτωση
τοῦ τσάρου Συµεών (893-927), ὁ ὁποῖος µάλιστα
ἦταν τόσο φιλόδοξος, ποὺ ὀνόµαζε τὸν ἑαυτὸ
τοῦ «αὐτοκράτορα Βουλγάρων καὶ Ρωµαίων»
καὶ εἶχε ὡς ἀπώτατο στόχο νὰ καταλάβει τὴν
Κωνσταντινούπολη καὶ νὰ καταστήσει τὸ κράτος
του διάδοχο τοῦ βυζαντινοῦ.
(2) Πράγµατι οἱ Βούλγαροι ἱστορικοὶ «διέγνωσαν»
µέν κάποιαν διάδοση τῆς βουλγαρικῆς γλώσσας
καὶ µέσα στὴ Θεσσαλονίκη, περαιτέρω ὅµως
δὲν τόλµησαν οὔτε περὶ ἐκβουλγαρισµοῦ της νὰ
µιλήσουν, ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ ἀποκοπή της ἀπὸ τὸ
βυζαντινὸ κράτος. ∆ὲν γνωρίζω γιατί. Ἴσως, ἐπειδὴ
ἀκόµη καὶ τὸ βουλγαρικὸ θράσος νὰ ἔχει ἐν τέλει
καὶ αὐτὸ κάποια ὅρια.
(3) Μὲ µόνη ἴσως ἐξαίρεση τὴ Σκλαβηνία τῆς
∆υτικῆς Μακεδονίας, γιὰ τὴν ὁποία ὀφείλουµε
νὰ ὁµολογήσουµε ὅτι δὲν διαθέτουµε τεκµήρια
γλωσσικοῦ
ἐξελληνισµοῦ.
Στὶς
περιοχὲς
αὐτὲς ἄλλωστε πιθανότατα ἔλαβαν χώρα καὶ
µεταγενέστερες τοῦ 9ου αἰώνα ἐγκαταστάσεις
σλαβικῶν πληθυσµῶν, ποὺ αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν
ἀποκλείεται πράγµατι νὰ ἦταν καὶ βουλγαρικῆς
προέλευσης. Αὐτοὶ ἦταν κατὰ πάσα πιθανότητα
οἱ µακρινοὶ πρόγονοι τῶν καθ’ ἠµᾶς λεγοµένων
Σλαβοµακεδόνων ἢ καὶ τῶν Σλάβων τῆς περιοχῆς
τῶν Σκοπίων. Ἐλλείψει ἰδιαίτερων ἱστορικῶν
δεδοµένων, τὸ ζήτηµα αὐτὸ δὲν µπορεῖ δυστυχῶς
περαιτέρω νὰ διερευνηθεῖ. Ἀκόµη πάντως καὶ ἂν
ὑποθετικὰ ἀποδεχόµασταν ὅλους αὐτοὺς τοὺς
πληθυσµοὺς ὡς ἀπογόνους τῶν πρώτων ἀκόµη
Σλάβων ποὺ ἔφτασαν στὴν περιοχή, καὶ πάλι θὰ
ἦταν βέβαιο ὅτι θὰ κάναµε λόγο γιὰ ἐγκατάσταση
ποὺ δὲν µπορεῖ κατὰ κανένα τρόπο νὰ χρονολογηθεῖ
πρὶν ἀπὸ τὸν 7ο αἰώνα.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Ἀντιφωνήµατα

Ἡ ἔνοπλη ∆ειµοκρατία
Ὁ ὑφυπουργὸς Ἀµυντικῶν Βιοµηχανιῶν
Μουρὰτ Μπαγιὰρ δήλωσε ¨∆ὲν ἔχουµε τὴν
πολυτέλεια νὰ µειώσουµε τὶς δαπάνες γιὰ τὴν
ἀµυντικὴ βιοµηχανία. Ἡ Τουρκία ἔχει ἕναν
ἀπὸ τοὺς πρωτοπόρους στρατοὺς τοῦ κόσµου
καὶ στὸ ὑπουργεῖο Ἄµυνας ὑπάρχει ἕνα πλούσιο σχέδιο γιὰ τὴν ἀµυντικὴ βιοµηχανία. Σ’
αὐτὴ τὴ φάση ἡ Τουρκία δὲν µπορεῖ νὰ κάνει
πολεµικὸ ἀεροπλάνο, γι΄αὐτὸ ἔχει προτεραιότητες ὅπως λογισµικό, ἔλεγχος-διοίκηση, µὴ
ἐπανδρωµένα ἀεροπλάνα. Αὐτὴ τὴ στιγµὴ τὸ
ποσοστὸ ντόπιας παραγωγῆς στὶς ἀµυντικὲς
προµήθειες εἶναι 25% καὶ πολὺ σύντοµα θὰ
φτάσει τὸ 50%.¨
(17-9, ἐφ. Χουριέτ)

Μέχρι τώρα ξέραµε Ἐρυθρό Σταυρό καί
Ἐρυθρά Ἡµισέληνο. Ὥς τό τέλος τοῦ 2005
θά ἀντικατασταθοῦν µέ Ἐρυθρὀ Διαµάντι
ὥστε νά καλυφθεῖ καί τό ...Ἰσραήλ

Τό Κουρδικό εἶναι πάντα παρόν
Μετέχοντας ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς µικτῆς
εὐρωτουρκικῆς ἐπιτροπῆς Τζούστ Λάγεντικ
σὲ ἐκδήλωση στὶς Βρυξέλες µὲ τίτλο «Τὸ
Κουρδικὸ πρόβληµα στὸ περιβάλλον τῆς
Τουρκίας τῆς ΕΕ» κατηγόρησε τὶς τουρκικὲς
ἔνοπλες δυνάµεις ὅτι δυσκολεύουν τὸν
δρόµο τῆς Τουρκίας πρὸς τὴν Ε.Ε. Ἀνέφερε
ἐπίσης πὼς «γιὰ τὴν λύση τοῦ Κουρδικοῦ
ζητήµατος οἱ Κοῦρδοι θὰ πρέπει νὰ σωθοῦνε
ἀπὸ τὸν Μύθο τοῦ Ὀτζαλάν». ∆ὲν µπορῶ νὰ
κατανοήσω τὴν αὔξηση τῶν ἐπιθέσεων τοῦ
ΡΚΚ τὴν στιγµὴ ποὺ ἡ Τουρκία πλησίασε
τόσο τὴν Ε.Ε.. Προσέξτε ὅτι µετὰ τὴν ὁµιλία
τοῦ Ἐρντογάν στὸ Ντιαρµπακὶρ ὑπῆρξαν
ἀντιδράσεις ἀπὸ 2 πλευρές. Ἀπὸ τὸν στρατὸ
καὶ ἀπὸ τοὺς ἐθνικιστές. Οἱ ἐθνικιστὲς
ἀντιτίθενται στὴν πολιτικὴ τῆς ΕΕ. Τὸ ΡΚΚ
προκαλεῖ τὸν στρατό. Αὐτὸ µὲ κάνει νὰ
σκέπτοµαι πὼς ἡ ὀργάνωση αὐτὴ δὲν θέλει
λύση. ∆ηλαδὴ στὴν πραγµατικότητα τὸ
ΡΚΚ γίνεται ὄργανο τοῦ στρατοῦ καὶ τῶν
ἐθνικιστῶν. Ὅλοι παίζουν τὸ ἴδιο παιχνίδι.
∆υσκολεύουν τὴν δουλειὰ τῆς κυβέρνησης
στὴν Εὐρώπη. ∆ὲν µπορῶ νὰ καταλάβω γιατί
τὴν στιγµὴ ποὺ ἡ κυβέρνηση κάνει τέτοιο
βῆµα οἱ Κοῦρδοι ἀκόµα βγαίνουν στοὺς
δρόµους καὶ φωνάζουν ¨Ἐλευθερία στὸν
Ὀτζαλάν¨. Φαίνεται πὼς κάποιοι κύκλοι στὸ
ΡΚΚ δὲν θέλουν εἰρήνη¨. (21-9, ἐφ. Ἀκσάµ)
Εὐηµερία τῶν πλουσίων...
Ἡ ἐφηµερίδα «Φιγκαρὸ» σηµειώνοντας τὴν
ἐξόρµηση τῶν τουρκικῶν ἑταιρειῶν στὶς
ἰσλαµικὲς χῶρες γράφει «Ἡ Τουρκία δεσπόζει
σὲ ὅλο τὸν ἀραβοµουσουλµανικὸ κόσµο καὶ
στὴν περιοχὴ ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστάν καὶ τὸν
Καύκασο µέχρι τὴ Β. Ἀφρικὴ». Ἡ ἐφηµερίδα
ἀναφερόµενη στὴν ἐπίσκεψη ποὺ θὰ γίνει τὸν
Ὀκτώβριο στὴν Ἀλγερία ἀπὸ τὸν Ἐρντογάν
γράφει πὼς πρόκειται γιὰ ἕνα τέχνασµα
καθὼς θὰ συνοδεύεται ἀπὸ πάνω ἀπὸ 100
ἐπιχειρηµατίες. ∆ίνοντας πληροφορίες γιὰ
τὶς δραστηριότητες τῶν τουρκικῶν ἑταιριῶν
γράφει πὼς ἡ Turkcell δραστηριοποιεῖται στὸ
Ἀζερµπαϊτζάν, τὴν Γεωργία καὶ τὴν Μολδαβία
ἐνῶ ἑταιρεῖες ὅπως ἡ Gama, ἡ STFA καὶ ἡ
Alarko κάνουν δρόµους, νοσοκοµεῖα, γέφυρες
καὶ παλάτια σὲ µία περιοχὴ ἀπὸ τὴν Τρίπολη
µέχρι τὴν Τασκένδη. Αἴσθηση προκάλεσε ὅτι
ἡ TAV κέρδισε διαγωνισµὸ γιὰ τὸν σταθµὸ
τοῦ Καΐρου ἀφήνοντας πίσω γίγαντες ὅπως ἡ
Vinci καὶ ἡ Bouygues.
(20-9, ἐφ. Χουριέτ)
Οἱ πολλοί ὅµως...
Ὁ Νουσρὲτ Κενὰρ πρὶν λίγο καιρὸ ἀπολύθηκε
ἀπὸ τὴν δουλειά του σὲ µαγαζὶ µὲ χαλιά.
Ἄνεργος καί χρεωµένος θόλωσε. Σήµερα τό
µεσηµέρι πῆγε στὴν πλατεία ΣουλτάναχµετἉγία Σοφία ὅπου πυροβόλησε µερικὲς φορὲς
στὸν ἀέρα, πανικοβάλοντας τουρίστες καὶ
διερχόµενους. Τὴν τελευταία σφαίρα τὴν ἔριξε
στὸ κεφάλι του.
(27-9, ἐφ. Νετγκαζέτε)
M.K.

kyneg@otenet.gr

Οἱ πιέσεις τῶν ΗΠΑ -πού ἐκβίαζαν µέ τά 5
ἑκ. $ τῆς συµµετοχῆς τους - ἔπιασαν τόπο:
Ἡ ἐκπρόσωπός «τους» κ. Γκόλντµπεργκ
(ναί, ἔτσι τήν λένε!) τά κατάφερε.
Μπορεῖ νά ὀργανωθεῖ ἀπό δηµόσιο φορέα
στόν Καναδά φεστιβάλ Παλαιστινιακῶν
ταινιῶν; Ἡ τοπική Μπνάι Μπρίθ λέει ὄχι,
πρόκειται γιά ἀντιισραηλινή προπαγάνδα

Ἔ, παρεξηγήθηκε ὁ Ἀνανστασιάδης καί
δέν πῆγε στήν παρέλαση! Ἄς πάει στήν
ἄλλη, πέρα ἀπό τήν Πράσινη Γραµµή.
Πέφτει κι αὐτό τό ὀρθόδοξο κάστρο: Οἱ
δολαριοκίνητοι Τάντιτς καί Σία κάλεσαν
τόν Πάπα στή Σερβία ὅπου 1000 χρόνια
δέν εἶχε πατήσει, ἀπ’ τό Σχίσµα καί µετά
Νέα κόλπα µέ τά Σκόπια οἱ ΗΠΑνθρωποι,
παλιός ὁ ἐνδοτισµός στή χώρα µας: Χαµένη ὑπόθεση, ρεζιλευόµαστε, τί προτείνετε...
Ὅ,τι λέγαν γιά τήν Κύπρο οἱ τζουτζέδες!

Ἐνῷ οἱ λίστες τοῦ Σπῆλµπεργκ - καί
καµµιά 6.000.000 ταινίες ἀκόµα τοῦ ἰδίου
µηνύµατος - εἶναι σκέτη Τέχνη.

Λογοκρισία γενικευµένη, οἱ διαµαρτυρίες
ἐπιλεκτικές: Γιά Γιωτόπουλο καί Κάρλος
πολλοί ἐπέκριναν, γιά τόν «δηµοκρατικό»
πόλεµο στόν ἱστορικό Ντ. Ἴρβιγκ µούγκα!

Τά κατάφεραν οἱ καφροευαγγελικοί τῶν
ΗΠΑ: Πῆραν µιά παραλίµνια ἔκταση στή
Γαλιλαία, ἀµοιβή γιά τό χρόνιο τσατσιλίκι
τους στόν ὑπερατλαντικό ἑβραϊσµό.

Ὅσο γιά µᾶς, φυσικά καί εἴµαστε ὑπέρ
τῆς ἐλευθερίας λόγου ὅλων (δηλαδή µέ τή
συνέντευξη τοῦ Κάρλος πού εἴχαµε κάνει
εἴµασταν γιά... φυλακή;!)

Κόκκινος συναγερµός στή Νέα Ὑόρκη γιά
τόν φόβο ἐπίθεσης ἰρακινῶν... φαρµακοποιῶν! Κι ἀκολουθοῦν - ἀκόµη τροµερότεροι - οἱ ἰρακινοί ὠτορινολαρυγγολόγοι.

Δικαίως πῆρε παπούτσι ὁ Ρεγκούζας. Ὄχι
γιά ὅσα εἶπε (ἤ ἔκανε) µέ τόν ὑπόκοσµο σιγά µήν ξιπαστοῦµε - ἀλλά γιά κεῖνο τό...
«ἐπιεικά» πού ξεστόµισε! Ρέ ἄιντε ἀπό δῶ!

5 στούς 400 πλουσιότερους Ἀµερικανούς
(κατά τό Forbes Ὀκτωβρίου) εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς: P. Nicholas, John Calamos,
M. Jaharis, George Argyros καί Alex Spanos

Ὁ Μισέλ Ζοσεράν, πρώην στέλεχος τῆς
Thales, κατήγγειλε στή LeMond πώς δωροδόκησε Ἕλληνα ὑπουργό τό 2003 γιά νά
πάρει δουλειά τῶν Ἐνόπλων Δυνάµεων

Δέν εἶναι κι ἄσχηµα. Ὑπάρχουν ὅµως δύο
ἐρωτήµατα: Πόσο Ἕλληνες εἶναι καί πόση
ἰσχύ - πέρα ἀπό δολάρια - διαθέτουν.

Εὐτυχῶς ὅµως ὁ Γιάννος Παπαντωνίου
(καί ὁ Ἀθανασάκης) τόν διέψευσαν. Ὅλα
εἶναι ψέµµατα καί συνωµοσίες κατά τοῦ
σοσιαλισµοῦ καί τοῦ ΠαΣοΚ γενικότερα

Στήν πτωχευµένη καί αὐτοδιαχειριζόµενη
Ἀργεντινή: Ἐθνικό Κίνηµα Ἐπιχειρήσεων
ὐπό Κατάληψη. Ὡραῖο δέν ἀκούγεται;
Στό διάγγελµά του γιά τά 45 χρόνια τῆς
«Ἀνεξαρτησίας» ὁ Τάσσος ἀπαρίθµησε
τά κυπριακά πάθη: Τ/Κ ἀνταρσία 1963,
πραξικόπηµα - εἰσβολή καί Σχέδιο Ἀνάν

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
Χσστ!!! Ἄαααααααα!!! Φσστ!!! Ὤωωωωωωχ!!!
Χσστ!!! Ἄααααααααχ!!!!*
* [ Ἠχητικὰ ἐφὲ ἀντὶ προλόγου, µεταφραζόµενα - πρὸς διευκόλυνσιν τοῦ ἐµφανῶς
ἀποσβολωµένου καλωσυνάτου ἀναγνώστου
- ὡς ἑξῆς: α) ἦχοι µαστιγίου (ποὺ τὸ κρατᾶ
βλοσυρὸς καὶ ἀνελεήµων ὁ Ἕλλην ΥΠΕΞ) καὶ
β) τουρκικὲς κραυγὲς ἀνειπώτου πόνου (ὅπως
κατεγράφησαν κατὰ τὸν νέο ἐν Λουξεµβούργῳ
τηλαυγή διπλωµατικὸ µας θρίαµβο)]…
Γιὰ νὰ µήν τὰ πολυλογοῦµε λοιπόν, ἤδη
καταλάβατε ποῦ θὰ εἶναι ἀφιερωµένα τὰ
σηµερινὰ «Τοξικά» (ὅπως καὶ τὰ ἑπόµενα). Ἔ,
καὶ λογικὸ εἶναι, αὐτὸ εἶναι τὸ σπουδαῖο γεγονὸς
τῶν ἡµερῶν. Ἡ ἔναρξη δηλαδὴ τῶν ἐνταξιακῶν
διαπραγµατεύσεων γιὰ τὴν Τουρκία, µέ µία
Ε.Ε. ποὺ πραγµατικὰ ἀφηνίασε µέχρι νὰ τὸ
καταφέρει, καὶ µία ἑλληνικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ
ποὺ ἐπίσης ἀφηνίασε γιὰ νὰ φανεῖ ἀντάξια τοῦ
ἄµεσου καὶ τοῦ ἀπώτερου ἐνδόξου παρελθόντος
της. Καὶ ἔκανε τόσες φιλότιµες καὶ ἀπεγνωσµένες
προσπάθειες, ποὺ τελικὰ πράγµατι τὰ κατάφερε:
γιὰ µία ἀκόµη φορά εἶχε πάει γιὰ βροῦβες…
Καὶ καλά, γιὰ τὴν (ἔτι καὶ νῦν αὐτοαποκαλούµενη) Ἑνωµένη Εὐρώπη, τί νὰ πεῖ πλέον
κανείς! Ὅσο τουλάχιστον τὴν ἀποτελοῦσαν 12
ἢ 15 κράτη, τὸ ὅλο ἐγχείρηµα εἶχε µία λογική.
Μπορεῖ καὶ τότε νὰ ἦταν λογικὴ σκληροῦ
καπιταλισµοῦ καὶ ποδηγέτησης τοῦ Εὐρωπαίου
πολίτη, ἔστω καὶ ἔτσι ὅµως ὑπῆρχε λογική!
Ὑπῆρχε καὶ ἕνα κοινὸ πολιτειακὸ πρόσωπο
(αὐτῆς ἔστω τῆς κολοβῆς ἀστικῆς δηµοκρατίας),
ὑπῆρχε καὶ ἕνα σχετικὰ παρόµοιο οἰκονοµικὸ
ἐπίπεδο (ἢ ἔστω προοπτικὴ ἐπίτευξής του,
µέσα ἀπὸ τὰ προγράµµατα σύγκλισης) καὶ
ὑπῆρχε φυσικὰ καὶ µία πολιτισµικὴ ταυτότητα
(δεδοµένη βεβαίως καὶ γιὰ τὸ νεοελλαδικὸ
µόρφωµα - µπορεῖ πρὶν ἀπὸ πάρα πολλὰ χρόνια
κι ἐγὼ νὰ πίστευα ὅτι πολιτισµικὰ εἴµαστε ξένο
σῶµα µές στὴ ∆ύση, ἀλλὰ τότε ἤµουν ἀκόµη
ἀνίδεον αἰθεροβάµον µειράκιον, ποὺ διάβαζε
Φιλοκαλία καὶ Κόντογλου καὶ ἔλεγε κοτσάνες

Οὐρές, λέει, οἱ Ἀθηνέζοι, πού µέ δέκα εὐρά
ἀξιώνονται ν’ ἀτενίσουν τίς χάντρες καί τά
καθρεφτάκια τοῦ «Τιτανικοῦ». Ναί, τέτοια
νέα ἀπό τούς ἀπόγονους τοῦ Πλάτωνος
Αὐξήθηκαν κατά 40% οἱ Ρῶσοι τουρίστες
φέτος στήν Ἑλλάδα καί πλησίασαν τίς

περὶ τῆς Καθ’ Ἡµᾶς Ἀνατολῆς - δὲν εἶχα ἀκόµη,
ὡς ἔπος εἰπεῖν, ἀπολύτως συνειδητοποιήσει σὲ τί
εἴδους βλακῶδες, ἐκφραγκισµένο Μπανανιστάν
ζοῦσα). Τώρα ὅµως ποιὸς θὰ εἶναι πλέον ὁ
ἔστω καὶ θεωρητικὸς πολιτισµικὸς ἁρµὸς τῆς
Ἕνωσης, πέρα ἀπ’ τὸ τουρλουµπούκι καὶ τὸν
πολυπολιτισµικὸ ἀχταρµά; Ποιὸς θὰ εἶναι ὁ
οὐσιαστικὸς πολιτικὸς της ἁρµός, ἀπὸ τὴ στιγµὴ
ποὺ µπαίνει σὲ τέτοιο ἐπίσηµο ἀλισβερίσι µέ ἕνα
φασιστικὸ καθεστὼς ἀπολύτως συνώνυµο τῶν
βασανιστηρίων καὶ τῆς γενοκτονίας, µέ ἕναν
στρατοκράτη ἀρχινταβατζὴ ποὺ παραβιάζει
ἑβδοµηκοντάκις τῆς ἡµέρας ξένους ἐναέριους
χώρους, ἀπειλεῖ συνεχῶς µέ πόλεµο καὶ - κυρίως
- κατέχει µέ τὰ ὅπλα τµήµα εὐρωπαϊκοῦ (πλέον)
ἐδάφους; Ἀλλὰ καὶ ποιὸς θὰ εἶναι, τέλος, ὁ
οἰκονοµικὸς της ἁρµός, καθὼς ἐνδέχεται νὰ
εἰσαγάγει µία ἀπειράριθµη λαοθάλασσα πού
ταλανίζεται µέσα στὴν ἀπόλυτη οἰκονοµικὴ
ἀθλιότητα; Ποῦ εἶναι λοιπὸν πλέον, ἐν κατακλεῖδι,
ἡ ἑνιαία, ἰσχυρὴ καὶ εὔρρωστη Εὐρώπη; Πουθενὰ
ἀσφαλῶς! Κι ἂν τὸ πρᾶγµα εἶχε ἤδη καταντήσει
ἀηδία µέ τὴν τελευταία διεύρυνση, ὅταν σ’ ἕναν
πολιτικὸ ὀργανισµὸ (ποὺ ἤδη ἀδυνατοῦσε νὰ
χωρίσει δυὸ γαϊδάρων ἄχυρα) χώθηκαν καὶ οἱ
ἐξ Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ξεβράκωτοι καφετζῆδες
τῶν ΗΠΑ, τώρα πιὰ πάει νὰ µπεῖ καὶ ἡ ὁριστικὴ
ταφόπλακα. Ἐτοῦτο τὸ γελοῖο ἀνεµοµάζωµα δὲν
ἔχει πιὰ οὔτε λογική, οὔτε σχέδιο, οὔτε σκοπό.
Τὸ πότε ἀκριβῶς βεβαίως τὸ ἀνεµοµάζωµα θὰ
γίνει καὶ ἐπισήµως διαβολοσκόρπισµα, κανεὶς
δὲν τὸ γνωρίζει. Κατ’ οὐσίαν ὅµως, αὐτὸ ἔχει ἤδη
σχεδὸν συντελεστεῖ…
Καὶ φυσικὰ ὅλα αὐτὰ ἰσχύουν, ἀνεξαρτήτως
τοῦ ἂν τελικὰ θὰ µπεῖ ἡ Τουρκία στὴν ΕΕ. Καὶ
µόνο τὸ ὅτι φτάσαµε µέχρι ἐδῶ, τὸ νὰ θεωρεῖται
δηλαδὴ ἐντάξιµη καὶ νὰ παίρνει ἡµεροµηνία µία
χώρα µέ τέτοια ἀνυπέρβλητα χάλια, ἀποτελεῖ
ντροπὴ γιὰ τὴν πολιτικὴ ἱστορία τῆς Εὐρώπης,
ἀλλὰ δείχνει πολλὰ καὶ γιὰ τὸ πολιτικὸ παρὸν
καὶ µέλλον της. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅµως, µήν εἶστε
καὶ τόσο σίγουροι ὅτι ἡ Τουρκία τελικὰ δὲν
θὰ µπεῖ. Τὸ ὅτι φυσικὰ ἡ γειτονικὴ πάµπτωχη
φαιοχίτων θὰ µπορέσει µέσα σὲ 10 ἢ καὶ 20
χρόνια νὰ ἐκπληρώσει τοὺς ἐνταξιακοὺς ὅρους,
εἶναι κάτι ποὺ δὲν στέκει οὔτε ὡς σενάριο τῆς

200.000. Μεγάλε Ζαµπουνίδη, ἄνοιξες τόν
δρόµο µέ τούς 162 (σκέτο...) δικούς σου!
Ξανά µεταξουργεῖο στό Σουφλί; Κινέζοι
τεχνικοί θά συµβάλουν, λέει, στή λειτουργία τοῦ µόνου ἀναπηνιστηρίου τῆς Ε.Ε.
Καλά τά εἶπε ὁ Μάκης Γιακουµᾶτος γιά
τήν ἀνεργία καί τούς ἐπιδοβιοµήχανους.
Θέλουµε ὅµως κι ἄλλα ὀνόµατα: Καί
µιζοπεριφερειαρχῶν καί λαδοϋπάλληλων
Καί ὁ ἀγαπητός Σαράντος Καργάκος µαζί
µας σήµερα, γιά θέµα πολιτικά µή ὀρθό: τό
κατάλληλο ἄρθρο στό κατάλληλο φῦλλο
Τό νοσοκοµεῖο τῆς Ἀλεξ/λης δέν ἦταν
τελικά τό µόνο κτίσµα - τέρας τοῦ Ἕβρου.
Ὁµοίως παρανοϊκές εἶναι κι οἱ διαστάσεις
τῶν νέων δικαστηρίων στήν Ὀρεστιάδα
Μέ 7 αἴθουσες ἀκροατηρίου δέν ὑπάρχουν
οὔτε... δικαστές γιά νά γεµίσει! Ἐγώ ὅµως
δέν πιστεύω πώς εὐθύνεται κάποια µίζα.
Ὄχι. Ἁπλῶς οἱ πασόκοι προέβλεψαν γιά τά
ἑπόµενα 4000 χρόνια. Κι αὐτό σᾶς πείραξε;
Τό ΣΔΟΕ στό Δηµοκρίτειο! Ἄντε νά δοῦµε,
θά βρεῖ τίποτε; Καί, κυρίως, θά ἀλλάξει
ποτέ κάτι στό Δηµοκρίτειο Ἀνεπιστήµιο;
Καί στήν ἡµερίδα τῆς ΠΟΘΣ χτύπησαν οἱ
τροµοκράτες τῆς παπαρολογίας: 3 σελίδες
πρόλογος σέ (ἀλλουνοῦ) διάλεξη! Καλἀ,
δέν τόν βοηθάει, ἀλλά καί τόση στέρηση;!
Στίς 18 τρέχοντος ξεκινάει τό 10ο διεθνές
συνέδριο Θρακολογίας σέ Κοµοτηνή κι
Ἀλεξανδρούπολη, µέ ἐνδιαφέρον ἐπιστηµονικό µά καί ἐθνικοτοπικό
Καί νἄταν µόνο ἡ µαζική παρουσία τῶν
Βουλγάρων ὑπό τόν Φόλ; Εἶναι πού κι οἱ
δικοί µας ἐπικεντρώνουν στή Ρωµαιοκρατία, ὁπότε οἱ ἄλλοι ἁλωνίζουν στά περί
καταγωγῆς πού τούς ἐνδιαφέρουν
Ἔ, φυσικά καί ἦταν τυπογραφικό σφᾶλµα
αὐτό τό θέαµα στό πρωτοσέλιδο σχόλιο
γιά τήν ἐθνική µπάσκετ στό προηγούµενο
φῦλλο µας. Λέτε νά ἐπρόκειτο γιά... τέστ;

πλέον ἀρρωστηµένης ἐπιστηµονικῆς φαντασίας.
Τὸ ἀπολύτως βέβαιο ὅµως, ἀπὸ τὴν ἄλλη, εἶναι
ὅτι κάποιοι θέλουν πάρα πολὺ νὰ τὴ βάλουνε
(ἀλλιῶς δὲν θὰ φτάναµε ποτὲ ὡς ἐδῶ, σὲ µία τόσο
ἐπίσηµη διαδικασία, µέσῳ τῆς ὁποίας µάλιστα
οὐδεπώποτε κανεὶς τελικὰ δὲν ἀποπέµφθηκε).
Καὶ ἀφοῦ τὸ θέλουν, θὰ κάνουν ὅ,τι µποροῦν γιὰ
νὰ τὸ πετύχουν, ἀµβλύνοντας τὶς ἀντιδράσεις
τῶν λαῶν τους (αὐτὸ εἶναι κατὰ τὴ γνώµη
µου καὶ τὸ µόνο βασικὸ ἀγκάθι στὸ ὅλο σχέδιο
- καθότι, βλέπετε, ὑπάρχουν ἀκόµη χῶρες µέ
στοιχειώδη δηµοκρατικὴ λειτουργία, ὅπου πότεπότε γίνεται κι ἀπὸ κανένα δηµοψήφισµα, δὲν
εἶναι ὅλοι σὰν τὴν ἡµετέρα Καφροµπανανία).
Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα βεβαίως, ἐκεῖνα τὰ περὶ
ἐκπληρώσεως τῶν ὅρων, ἐγὼ τ’ ἀκούω βερεσέ!
Τί µᾶς ἐγγυᾶται δηλαδὴ ὅτι αὐτὸ τὸ περίφηµο
«κόσκινο» µέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο θά… κοσκινίζεται
ἀπὸ τοῦδε ἡ τουρκικὴ «πρόοδος», δὲν θὰ ἔχει
στὴν πραγµατικότητα κάτι τρυπάρες νὰ (µετά
συγχωρήσεως); Τί µᾶς ἐγγυᾶται ὅτι δὲν θὰ
γίνουν παραδίπλα πέντε πράγµατα βιτρίνας,
στὰ ὁποῖα ἡ βαθύτερη οὐσία θὰ θυσιαστεῖ καὶ
ἐν τέλει θὰ παρακαµφθεῖ; Λὲς καὶ δὲν ξέρουµε
δηλαδὴ µέ πόσα διαφορετικὰ µέτρα καὶ σταθµὰ
ἀποφασίζει ἡ γιάφκα τῶν Βρυξελλῶν (καὶ τοῦ
ὑπερατλαντικοῦ της ἐπιβήτορα) ἢ µέ πόση
εὐκολία τὸ κρέας τὸ βαφτίζει ψάρι! Κι ἂν αὐτοὶ
σὲ 10-20 χρόνια ἀποφανθοῦν ὅτι «οἱ βασικότεροι
ὅροι τείνουν νὰ ἐκπληρωθοῦν, ὁπότε µποροῦµε
νὰ προχωρήσουµε», ποιὸς θὰ βρεθεῖ δηλαδὴ
νὰ τοὺς πεῖ ὄχι καὶ νὰ ἀσκήσει βέτο; Μήπως οἱ
ἡµέτεροι πολιτικοὶ νάνοι;
Ἀρκετὰ ὅµως εἴπαµε γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους.
Καιρὸς νὰ περάσουµε πιὰ καὶ στὸν ρόλο ποὺ
παίξαµε ἐµεῖς σ’ ὅλα αὐτά, πράγµα ἄλλωστε ποὺ
ἀποτελεῖ - µεταξὺ µας - καὶ τὸ κύριο ζήτηµα.
Γιατί οἱ ἄλλοι τουλάχιστον παίζουν τὸ ὅποιο
παιχνίδι τους, ἀπ’ τὸ ὁποῖο προσδοκοῦν κάποια
ὀφέλη, πράγµα ποὺ ἰσχύει ἀσφαλῶς καὶ γιὰ τὴν
γνωστὴ καὶ µή ἐξαιρετέα… µυστηριώδη νῆσο
τῆς ἀντρικῆς ζαρτιέρας (τῆς ὁποίας στὸ κάτω
- κάτω ἡ θυελλώδης ἐρωτικὴ σχέση µέ τοὺς
Τούρκους χρονολογεῖται ἀπὸ τὸν 17ο αἰώνα).
Συνέχεια στή σελίδα ἔ... 5, ὄχι, ὄχι... 6. Ἤ...)

