Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Ἀποκ λ εισ τικ ά σ τόν «Α»!
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Οἱ ὑποκλαπεῖσες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις
τῆς πολιτικοστρατιωτικῆς µας ἡγεσίας

Σέ πανελλήνια ἀποκλειστικότητα σήµερα παρουσιάζουµε στόν «Ἀντιφωνητή»
τίς ὑποκλαπεῖσες µέσῳ τοῦ κοριοῦ τῆς
Vodafone τηλεφωνικές συνδιαλέξεις τῆς
πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας τῆς
χώρας. Πρόκειται γιά µία ἀκόµη ἐπιτυχία
µας, πού πλέον µᾶς κατατάσσει στήν
κορυφή τοῦ δηµοσιογραφικοῦ κόσµου.
Πῶς ὅµως ἔφτασαν αὐτά τά στοιχεῖα στά
χέρια µας; Ἐπειδή δέν θέλουµε νά γράφουµε
ψέµµατα (καί νά καταντήσουµε σάν τούς
ἄλλους ἐφηµεριδᾶδες), θά γράψουµε
τήν ἀλήθεια: Μᾶς τά πούλησε ἕνας ἀπό
τούς πράκτορες πού παρακολουθοῦν τά
τηλέφωνά µας. Κάποια στιγµή λοιπόν
πού ξεκίνησε ἡ συνήθης ἠχώ στήν
τηλεφωνική µας γραµµή, ἀρχίσαµε τό
γνωστό, λιµενεργατικό µας µπινελίκι
πρός τόν ἀνώνυµο ὠτακουστή. Ξεθάρρεψε
λοιπόν κι αὐτός πιά - τόσες φορές µᾶς ἔχει
ἀκούσει καί τόσα µας προβλήµατα ἔχει
µοιραστεῖ - καί µᾶς µίλησε. Καί τί εἶπε!
Μᾶς πρότεινε νά ἀγοράσουµε µερικά
dvd µέ ὑποκλαπεῖσες συνδιαλέξεις τοῦ
πρωθυπουργοῦ, πολιτικῶν καί στρατηγῶν
µας. Παζαρέψαµε τήν τιµή καί κλείσαµε
στά 2 εὐρώ (+3 γιά τά ταχυδροµικά). Τά
ἀποκτήσαµε λοιπόν, ἀποµαγνητοφωνήσαµε ὅσα εἶχαν ἕνα εὐρύτερο ἐνδιαφέρον καί σᾶς προσφέρουµε σήµερα τρία
χαρακτηριστικά ἀποσπάσµατα, λογοκριµένα βεβαίως στίς εὐαίσθητες γιά τήν
ἐθνική ἀσφάλεια λεπτοµέρειές τους:
1ο dvd (Πρωθυπουργός - ἀνδρική φωνή)
- Ἔλα ρέ µα...α! Τί ἔγινε τό µάτς;
- Χάσαµε κ. Πρόεδρε. 1-0...
- Καλά ρέ π...η, εἶναι δυνατόν; Ἄντε, τή χώρα
δέν µπορῶ νά τήν κυβερνήσω, οὔτε ἕνα µάτς
δέν µπορῶ νά πάρω;.. Ποιός τὄβαλε;
- Ὁ Κ...
- Ὥς κι αὐτό τό παλτό βρῆκε δίχτυα; Γ...
τή γκαντεµιά µου, µπάς καί στεκόταν ἀπό
πίσω ὁ Μητσοτάκης;
- Δέν τόν εἶδα κ. Πρόεδρε.
- Κάτσε νά δῶ µήπως κάναµε τίποτε στό

- Κοίτα τώρα, ὡς ὑπουργός, νά πιάνεις
τοὐλάχιστον κάνα στάνταρ!

Στοίχηµα... Ἔχεις τά ἀποτελέσµατα;
- Μάλιστα κ. Πρόεδρε.
- Γιά πές µε τό 144...
- Χ.
-Ὄχι ρέ γαµῶτο, πῆρε Χ ἡ Μπελενένσες µές
στήν Ἀµαδόρα; Μᾶς κουβάδιασε ὁ Μπιλάρας µέ τόν ἄχαστο ἄσσο του! Πές τό 511.
- 2.
- Ἔ, ἄει σιχτίρ, πάει κι αὐτό τό δελτίο. Κι
ἔδωσα καί 45 εὐρώ, 22 πίττα γῦρο θἄτρωγα
µέ τόσα... Αὔριο ἔχουµε τίποτε σοβαρό;
- Ἔχετε ὑπουργικό συµβούλιο καί ἔχει καί
Κύπελλο Ἰσλανδίας.
- Ἄ! Ἐκεῖ τά ξέρω καλά τά παρασκήνια!
Αὔριο µέ τήν πρωινή µπουγάτσα φέρε
δελτία, «Πρωγνοσπόρ» καί «Match Money».
- Μάλιστα κ. Πρόεδρε. Καληνύχτα.
2ο dvd (ὑπουργός Ἄµυνας - ΑΓΕΕΘΑ)
- Ρέ µα...α, ποιό ἦταν αὐτό τό µ...ι σήµερα
στό Ἐπιτελεῖο;
- Ποιό λές; Τό ξανθό µέ τό στρίγκ πού
ξεχώριζε πάνω ἀπό τή φούστα;
- Ὄχι ρέ µα...α, αὐτό ἦταν µπάζο. Τό ἄλλο
λέω, ἕνα καστανό πού κωλοτριβόταν στόν
ΑΓΕΝ. Πού ὅταν µπῆκες στεκόταν µόνο
του καί γιά µιά στιγµή πού ἔσκυψε ἔπεσε
βουβαµάρα γιά δέκα λεπτά...
- Ἄαα, ναί! Καλά, τί µ...ι ἦταν αὐτό ρέ µ...α!
Μιλᾶµε ὅτι ξέχασα γιατί ἦρθα στή σύσκεψη! Τήν ξέρεις;
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Πᾶνε ἑπτά χρόνια ἀπό τήν πιό µαύρη
σελίδα τῆς µεταπολιτευτικῆς Ἑλλάδας,
τήν 15η Φεβρουαρίου 1999. Οὔτε µιά λέξη
δέν γράφτηκε, δέν εἰπώθηκε ἔκτοτε ἀπό
τούς ἔνοχους τῆς προδοσίας, καί γιά
νά ἀκριβολογοῦµε ἀπό τόν κύριο καί
βασικό ὑπεύθυνο, τόν τότε πρωθυπουργό
Κώστα Σηµίτη. Ὁ Κοῦρδος ἡγέτης τοῦ
ΡΚΚ, Ἀµπντουλλάχ Ὀτζαλάν, ἔκτοτε
ζεῖ ἔγκλειστος κι ἀποµονωµένος στήν

Καλόλιµνο (Ἴµραλι) τοῦ Βοσπόρου,
χωρίς κανείς ἀπό τή χώρα µας νά δείχνει
ἐνδιαφέρον γιά τήν κατάστασή του.
Κανείς πλήν τοῦ Μιχάλη Χαραλαµπίδη,
πού ἐπιµένει νά σηµειώνει τήν παρακµή
κάποιων πρώην ἀντιστασιακῶν µας καί νά
ζητᾶ καθαρισµό τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόµατος:
«Πιστεύω ὅτι ὀφείλουµε νά καθιερώσουµε
τήν 15 Φεβρουαρίου ὡς ἐθνική Ἡµέρα
ἀλληλεγγύης πρός τόν κουρδικό λαό καί
τόν νόµιµο ἐκπρόσωπό του, Ἀ. Ὀτζαλάν.
Ὡς ἔκφραση τῆς ἀλληλεγγύης αὐτῆς θά
µποροῦσε ἡ δηµόσια τηλεόραση (ἤ καί ἡ
ἰδιωτική) νά προβάλει κάποια ἀπό τίς ταινίες
τοῦ ἀείµνηστου φίλου Γιλµάζ Γκιουνέι. Τόν
«Δρόµο» (Γιόλ), τόν «Τοῖχο» (Ντουβάρ), γιά
νά πέσουν τά τείχη πού ὀρθώνει ὁ κεµαλικός
ρατσισµός. Ἀντιλαµβάνοµαι τή στάση τῶν
ἀνθρώπων τοῦ πρώην καθεστῶτος, γιατί
εἶναι βουτηγµένοι στήν ἐνοχή. Δέν κατανοῶ
ὅµως τή συµπεριφορά τῆς σηµερινῆς
κυβέρνησης. Ἐκτός κι ἄν οἱ ταινίες τοῦ
Γκιουνέι εἶναι ἀπαγορευµένες στήν Ἑλλάδα
τοῦ 2006, εἰδικά στίς 15-16 Φεβρουαρίου
κάθε ἔτους...»

...Κοίταξε, ἐγώ πιστεύω
στόν ἔρωτα...
ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ

ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 189 / ΤΙΜΗ 0,90 €

- Ὄχι, ἄν τήν ἤξερα θά σέ ρώταγα;
Μάθε ρέ περί τίνος πρόκειται, µπάς
καί µᾶς κάτσει! Τί σκατά, κοτζάµ
ὑπουργός νά τόν τρώει ἡ ἀγαµία;!
- Καλά, πρόσεχε ὅµως γιατί τέτοιο
παιδί µπορεῖ νά σοῦ φάει µέχρι καί
µίζα Ἀπάτσι. Μή σοῦ πῶ καί F-16...

3ο dvd (γυναικεία φωνή - βουλευτής)
- Ἔλα µωράκι µου!
- Καληµέρα µωρό µου!
- Ποῦ εἶσαι τζουτζουκουλίνο µου;
- Στό γραφεῖο, ἔχω λίγη δουλίτσα...
- Πάλι ρουσφέτια κάνεις; Καί µένα δέν µοῦ
βρῆκες οὔτε µία δουλίτσα!...
- Μά παιδάκι µου, σοῦ ἐξήγησα, δέν µπορεῖ
µιά κοµµώτρια νά πάρει τέτοια θέση...
- Τί µᾶς λές, ἐγώ ξέρω ἄλλες κι ἄλλες πού
ἔγιναν ἀπ’ ὅλα! Πές πώς θές νά µ’ ἔχεις
πάντα ἐξαρτηµένη καί σπιτωµένη...
- Μή φωνάζεις παιδάκι µου καί σ’ ἀκούσει
κανένας! Κάνω ὅ,τι µπορῶ, ἀλλά αὐτοί οἱ
ἄχρηστοι οἱ δικοί µας οὔτε µιά ἐξυπηρέτηση
δέν µποροῦν νά τελειώσουν! Ἄ, ρέ ΠαΣοΚ
καί πάλι ΠαΣοΚ!...
- Τζουτζουκουλίνο µου ἔβαψα τά νύχια τῶν
ποδιῶν µου µελιτζανί. Ἔχω ἀλλάξει ὅµως
βαφή καί εἶναι πιό πάλ ἀπόχρωση. Καί δέν
χρειάζεται πλέον σκληρυντικό ἀπό πάνω.
- Ἄ, πολύ ἐνδιαφέρον...
- Καί ἄλλαξα καί τό χτένισµά µου, ἐκείνη ἡ
παλιά ἡ κούπ ἦταν σάν ταινία εἰκοσαετίας.
Ἔκανα µῦτες, λίγες ἀνταύγιες, ὄχι πολύ
ἀνοιχτές, καί ἀνέβασα λίγο τή φράντζα.
- Μµµµ...
- Καλά, κατάλαβα, δέν ἀκοῦς. Θύµωσα κι
ἐγώ καί στό κλείνω γιά νά µάθεις. (Κράκ!)
- Τατιάνα! Τατιάνα! Τὄκλεισε. Ἔ, γ... τό
κέρατό µου, τί νά τῆς πῶ, πού οὔτε τί θά
πεῖ «ἀνασχηµατισµός» δέν ξέρει...
(Τά ὑπόλοιπα dvd δέν παρουσίαζαν τόσο
πολιτικό ἐνδιαφέρον καί ἐπεστράφησαν)

ΠΟΜΑΚΙΚΗ ΤΡΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και
Παράδοσης
και
το
Πολιτιστικό
Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης σας
προσκαλούν στην εκδήλωση-συζήτηση
µε θέµα: «Η τριγλωσσία στη µειονοτική
εκπαίδευση
και
τα
µαθησιακά
προβλήµατα των Ποµάκων µαθητών».
Εισηγητές:
Δρ
Χρύσα
Κασίµη,
Επιστηµονικός συνεργάτης Ανώτατης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, Δηµήτρης Φυσεκίδης,
Μειονοτικό Σχολείο Αιµονίου, Πασχάλης
Δήµου, Μειονοτικό Σχολείο Δηµαρίου,
Κάρολος Γεροβασιλείου, Μειονοτικό
Σχολείο Κενταύρου, Γεωργία Γιαννούδη,
Νηπιαγωγείο Μάνταινας, Δήµητρα
Κατάκη,
Γυµνάσιο Σµίνθης, Πέπη
Κελτσίδου, Γυµνάσιο Εχίνου.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου ώρα 19.00 στο
Αµφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ
(ΠΡΟΚΑΤ).

Ὁ διωγµός τοῦ π. Ἰωάννη
στήν Ψευτοµακεδονία
συνεχίζεται...
Γιά τήν ὑπόθεση τοῦ πατρός
Ἰωάννη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος καί
Μητροπολίτη Σκοπίων τῆς Ὀρθόδοξης
Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἀχρίδας, γράψαµε
καί πρό µερικῶν µηνῶν: Γιά τήν βάναυση
ἀντιµετώπισή του ἀπό τό κράτος τῆς
Ψευτοµακεδονίας, καὶ τῆς γιαλαντζί
Ἐκκλησίας της, µέ τελικό ἀποτέλεσµα
τήν καταδίκη καί φυλάκιση τοῦ τολµηροῦ
κληρικοῦ πού ἀψήφισε τήν τροµοκρατία τῶν
ἐκµακεδονισµοῦ τῶν πάντων στό βιλαέτι
τῶν Σκοπίων (καί τῶν ὑπερατλαντικῶν
τους πατρώνων).
Ὁ σαραντάχρονος π. Ἰωάννης,
ἀπόφοιτος τοῦ Πολυτεχνείου τῶν Σκοπίων καί τῆς Θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Βελιγραδίου, τελείωσε τίς µεταπτυχιακές του
σπουδές στήν Θεσσαλονίκη, ὅπου ἦρθε τό
1995 γιά νά µάθει καί τά ἑλληνικά. Ἐκάρη
µοναχός τό 1998. Τά προβλήµατά του µέ τήν
ψευτοµακεδονική µισαλλοδοξία ξεκίνησαν
ἤδη ἀπό τό 2002 καί κορυφώθηκαν µέ τίς
δύο καταδίκες του ἀπό τά δικαστήρια τοῦ
προτεκτοράτου, καθώς ὑποτίθεται πώς
«ὑποκινεῖ σέ ἐθνοθρησκευτικό µίσος» καί
ἐκκρεµοῦν ὑποθέσεις «κακοδιαχείρισης»
στήν παλιά του ἐνορία, καθώς τό καθεστώς
στό γειτονικό προτεκτορᾶτο πασχίζει νά
τόν παρουσιάσει ὡς ποινικό κρατούµενο
καί ἀπατεώνα.

Τίς ἀθλιότητες τῶν Σκοπιανῶν κατήγγειλε
καί τό Παρατηρητήριο τοῦ Ἑλσίνκι στήν
ἐτήσια ἀναφορά του γιά τό 2005, ὅπου
καταγγέλονται οἱ διώξεις σέ βάρος τῆς
Ἐκκλησίας συνολικά µά καί τοῦ πατρός
Ἰωάννη προσωπικά (ἀπειλές, φυλακίσεις,
κατεδαφίσεις
ἐκκλησιῶν,
ἐπιθέσεις
σέ ἰδιωτικούς χώρους, καταπάτηση
ἀνθρωπίνων καί πολιτικῶν δικαιωµάτων,
καί αὐτῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύµβασης
γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώµατα πού
ἔχει ὑπογράψει ἡ Ψευτοµακεδονία. Ἡ
ἐµπάθεια τῶν Ἀρχῶν φάνηκε καθαρά καί
σέ λεπτοµέρειες τῆς κράτησής του, ὅπως
ὅταν (ὅπως καί τόν Δεκαπενταύγουστο)
τοῦ ἀρνήθηκαν καί νά κοινωνήσει ἀνήµερα
Χριστουγέννων, ἀπαγορεύοντας στούς
ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας του νά τόν δοῦν στή
φυλακή!
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«Thou-Vou
practor 000 Gate»!
Το κατασκοπευτικό σκάνδαλο µε
τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων της
πολιτικής ηγεσίας, βγαλµένο µάλλον από
«πρακτορική» ταινία του Θανάση Βέγγου
παρά του… Τζέιµς Μποντ, µονοπωλεί το
ενδιαφέρον. Σε µία από τις σοβαρότερες
προσεγγίσεις του θέµατος, η «Καθηµερινή»
της 5/2/2006 απαιτεί: «Θωράκιση της
εθνικής ασφάλειας µε όλα τα απαραίτητα
σύγχρονα µέσα, έλεγχο αυστηρό των
κρατικών υπηρεσιών που δεν έκαναν έως
σήµερα σωστά τη δουλειά τους, τιµωρία
των υπευθύνων, δίωξη της εταιρίας κινητής
τηλεφωνίας που είναι υπεύθυνη για το
κακό, τσάκισµα των άθλιων κυκλωµάτων
που φαίνεται ότι δραστηριοποιούνται
από καιρό σε τµήµατα των υπηρεσιών
Πληροφοριών της χώρας […]»
Όλα αυτά βέβαια µοιάζουν πολύ
σοβαρά και προκαλούν ανησυχίες για την
ασφάλεια και την ίδια την υπόσταση της
χώρας µε τη διατήρηση της εθνικής της
ακεραιότητας, ενώ παράλληλα εγείρουν
και ζητήµατα αναφορικά µε το πόσο σωστή
είναι η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων σε
κρίσιµους τοµείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες,
τη στιγµή που οι ιδιώτες φαίνεται όχι
µόνο ν’ αδυνατούν να διασφαλίσουν τα
συστήµατα άµυνας του κράτους, αλλά οι
ίδιοι σαν δούρειοι ίπποι να «αλώνουν» τη
χώρα επιτρέποντας την κατάρρευση κάθε
κρατικού απορρήτου. Κι αν αναλογιστεί
κανείς τη δυσλειτουργία που προκάλεσε και
στη Δ.Ε.Η. η είσοδος ιδιωτών στην εταιρία
(περίπτωση Κεφαλονιάς – Ιθάκης), το
τοπίο διαγράφεται ζοφερό και η δυσπιστία
των πολιτών µοιάζει δικαιολογηµένη.
Εποµένως, αφού η κατάσταση είναι τόσο
δραµατική, πώς εξηγείται το δικό µας
αρχικό σχόλιο για γεγονότα που θυµίζουν
«φαλακρό πράκτορα Θου-Βου», εποµένως
για γεγονότα κωµικά και όχι τραγικά;
Ίσως είναι καιρός να επανεξετάσουµε το θέµα σε µία διαφορετική
βάση. Τα γεγονότα των κατασκοπικών
παρακολουθήσεων δεν είναι τραγικά. Για
να ’ναι κάτι «τραγικό» χρειάζεται να ’χει
«τραγικά» αποτελέσµατα. Το ερώτηµα,
λοιπόν, που θα ’πρεπε να συζητάµε εν
προκειµένω είναι το ποιες επιπτώσεις
δύναται να προκαλέσει στη χώρα µας
η υπόθεση µε τις υποκλοπές. Κι αν οι
υποψίες που ήδη σηµειώθηκαν δέχονται ότι
επίκεινται κίνδυνοι και καταρρακώνεται
το κύρος της χώρας, χρειάζεται επ’ αυτού
να εξετάσουµε: είναι άραγε όντως έτσι τα
πράγµατα; Οι παρακολουθήσεις όντως µας
καταρρακώνουν και µας καταστρέφουν
ή µήπως έχουµε για µία ακόµη φορά τη

γνωστή λαίλαπα καταστροφολογίας των
τηλεοπτικών τιµητών;
Όσο εύκολα κι αν χαρακτηριζόταν
«περίεργη» η παραπάνω τοποθέτηση,
µάλλον δεν είναι τέτοια τελικά. Τα
αποτελέσµατα
της
οποιασδήποτε
υποκλοπής των τηλεφωνικών συνοµιλιών
της πολιτικής µας ηγεσίας είναι αδύνατο
από τη φύση τους να καταστούν
καταστροφικά για τον τόπο µας, για
τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει
ουσιώδης πολιτική τοποθέτηση από τους
ανθρώπους
που
παρακολουθούνταν,

η οποία να προκρίνει τα εθνικά µας
συµφέροντα απέναντι στις επιδιώξεις της
µοναδικής υπερδύναµης της εποχής µας
(Η.Π.Α.) και των κρατών που αυτή µονίµως
αβαντάρει σε βάρος µας στην περιοχή
µας (Τουρκία, Αλβανία, F.Y.R.O.M.),
τα οποία φυσιολογικά θα έπρεπε να
εκλαµβάνονται από τους πολιτικούς µας
ηγέτες ως κίνδυνος, εφόσον πολιτεύονται
µε διαρκείς προκλήσεις, καταπατούν
τους διεθνείς νόµους κι επιβουλεύονται
τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα, ωστόσο
ουδέποτε παρατηρήθηκε (από Σηµίτη κι
εξής) κάτι τέτοιο. Καθώς λοιπόν η πολιτική
που ακολουθούν οι ελληνικές κυβερνήσεις
δεν αναµετριέται δυναµικά µε τις πολιτικές
της υπερδύναµης και των γειτόνων µας
και καθώς η υποχωρητικότητα ως στοιχείο
της ελληνικής πολιτικής είναι δεδοµένη,
καθίσταται σαφές ότι οποιοδήποτε κράτος
έχει διαφορές µε την Ελλάδα ή αθέµιτες
αξιώσεις απ’ αυτήν, δεν χρειάζεται
να αµφιβάλλει για την θετική έκβαση
των διεκδικήσεών του, αφού αργά ή
γρήγορα η Ελλάδα θα υποχωρήσει, όπως
συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, άρα δεν
υπάρχει λόγος να επιχειρήσει κανένας,
σπαταλώντας πολύτιµο χρόνο, κόπο και
χρήµα, να δελεαστεί απ’ τη δυνατότητα
που του παρέχει η οποιαδήποτε εξελιγµένη
τεχνολογία ώστε να παρακολουθεί
την ελληνική πολιτική ηγεσία και να
υποκλέπτει τις συνοµιλίες της. Πρόκειται
για µάταιη απόπειρα, καθώς η Ελλάδα
σταθερά σύρεται στις απαιτήσεις της άλλης

Ὁ Κούδας στήν Ξάνθη

πλευράς. Τι να παρακολουθήσει κανείς,
συνεπώς; Αυτό που ήδη γνωρίζει, δηλαδή
τη µαλθακότητα και την υποχωρητικότητα
της χώρας µας;
Η άποψη που µόλις εκτέθηκε
ούτε υπεραπλουστευτική είναι, ούτε
«εξυπνακίστικη»· αντίθετα, επικυρώνεται
από πλήθος παραδειγµάτων ελληνικών
πολιτικών που αποδεικνύουν του λόγου το
αληθές: σύµπλευση των πολιτικών ηγεσιών
των κοµµάτων που εναλλάσσονται στην
εξουσία (και συχνά όχι µόνο αυτών) µε
την αµερικανική απόφαση για πόλεµο
στα Βαλκάνια και διάλυση της
Γιουγκοσλαβίας, σύµπλευση µε την
αµερικανική επιθυµία για είσοδο της
Τουρκίας στην Ε.Ε., σύµπλευση υπέρ
του «ναι» στο σχέδιο Ανάν για την
Κύπρο, παράδοση του Οτσαλάν στην
Τουρκία, παράδοση της ασφάλειας
των Ολυµπιακών Αγώνων και
πολλών έργων σε αµερικανικές
εταιρίες, αγορά αµφίβολης ποιότητας
πανάκριβων οπλικών συστηµάτων
από αµερικανικές εταιρίες. Κι όλα
αυτά σε µια πρόχειρη καταγραφή·
κάποιος που µελετάει επαρκέστερα
την εξωτερική πολιτική της χώρας
µας θα µπορούσε να συντάξει
σαφώς πληρέστερο κατάλογο. Εφόσον,
συνεπώς, οι επιθυµίες των Η.Π.Α. και
των γειτόνων µας εκπληρώνονται, ποιος
ο λόγος να επιχειρήσουν τη διαδικασία
των – ανούσιων, όπως έχουν τα πράγµατα
– υποκλοπών;
Θα παρατηρούσε βέβαια κανείς,
όπως µας διαφωτίζουν και οι «περισπούδαστοι» τηλεοπτικοί αναλυτές, ότι µόνο οι
Η.Π.Α. διαθέτουν την τεχνογνωσία και
τεχνολογία για τις παρακολουθήσεις που
διαπιστώθηκαν. Από εδώ ακριβώς, όµως,
αφορµάται και η διαφορετική δική µας
προσέγγιση: εφόσον η κατάσταση ισχύει
όπως περιγράφτηκε, τότε προφανώς και
το ζήτηµα των υποκλοπών δεν θα πρέπει
να συνιστά σκάνδαλο για την Ελλάδα,
αλλά για τις… Η.Π.Α.! Για την χώρα µας
δεν θα πρέπει να συνιστά σκάνδαλο
γιατί απλά δεν αποκαλύπτει τίποτα γι’
αυτήν το οποίο δεν γνωρίζουν ήδη όσοι
την επιβουλεύονται, ενώ για τις Η.Π.Α.
θα πρέπει να συνιστά σκάνδαλο γιατί,
σπαταλώντας τα χρήµατα του σκληρά
εργαζόµενου αµερικανικού λαού (αλλά
και του… ιρακινού, του ελληνικού, κ.ο.κ.),
έστησε µία πολυδάπανη µα άχρηστη
επιχείρηση για να µάθει τα… αυτονόητα!
Το γεγονός είναι οπωσδήποτε σκανδαλώδες
και λογικά βρισκόµαστε µπροστά σ’ ένα
«Thou-Vou practor 000 Gate», του οποίου οι
επιπτώσεις για ολόκληρη την υφήλιο είναι
αδύνατο αυτή τη στιγµή να προβλεφτούν!
Και πάλι, βέβαια, θ’ απορούσε
κάποιος πώς είναι δυνατόν η υπερδύναµη

Ναί στά ἀρχαῖα ἑλληνικά
Τοῦ Ἀνδρέα Παναγόπουλου
Συγγραφέα, καθηγητῆ Κλασικῆς Φιλολογίας
τοῦ Πανεπιστηµίου Πατρῶν

Τό Σάββατο, 18/2 (20:00) στό Σαλέ τῆς Ξάνθης,
θά παρουσιαστεῖ τό βιβλίο τοῦ Κώστα Μπλιάτκα,
«Γιῶργος Κούδας - Τῆς ζωῆς µου τό παιχνίδι».
Μεταξύ ὅσων θά µιλήσουν γιά τόν µεγάλο ἄσσο
τοῦ ἑλληνικοῦ ποδοσφαίρου θά εἶναι καί ὁ Ν.
Δαπέργολας («Ἐξ ἀποβλήτων»). Νἄστε κεῖ!

Πρός ὁµότεχνους «ἐκσυγχρονιστές» καί «προοδευτικούς», πού
ἀντιδροῦν δηµόσια στήν προοπτική τόνωσης τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στή
Μέση Ἐκπαίδευση:
1. Τά ἀρχαῖα ἑλληνικά δέν εἶναι ἐθνική πολυτέλεια, εἶναι βασική
ἐκπαιδευτική ἀνάγκη.
2. Δέν εἶναι ἰδεολόγηµα ἡ αὐταπόδεικτη διαπίστωση ὅτι τά νέα ἑλληνικά
εἶναι σέ σχέση µέ τά ἀρχαῖα ἑλληνικά ἡ ἴδια γλῶσσα σέ ἄλλη φάση
ἐξέλιξης (λεξιλόγιο, δοµή, µορφή, φωνητική).
3. Δέν ἀποτελεῖ αὐθαίρετο συµπέρασµα ὅτι µειώθηκε ἡ γλωσσική
ἐπάρκεια τῶν Ἑλλήνων ἀφότου περιορίστηκε ἡ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων
ἑλληνικῶν ἀπό τό πρωτότυπο στή Μέση Ἐκπαίδευση (κυρίως σέ σχέση µέ
τήν ἑτυµολογία καί τήν πολυτονική γραφή).
4. Ὄχι, δέν ἔχει γίνει καµµία ἔρευνα πού νά ἀποδεικνύει τό παραπάνω,
ἀλλά µήπως ἔγινε ποτέ καµµία ἔρευνα ὅτι ἡ γεροντική ἄνοια πλήττει
γέροντες καί ὄχι παιδιά;
5. Συνακόλουθα, δέν συνιστᾶ ἰδεολόγηµα ἡ συνέχεια τοῦ λαοῦ καί τοῦ
γένους, δέν πέφτουµε στήν παγίδα τῶν idola tribus («εἰδώλων τῆς φυλῆς»
τοῦ Francis Bacon) ἀλλά πρόκειται γιά τόν ἴδιον λαό καί τό ἴδιο γένος σέ
ἄλλη ἐποχή, τοὐλάχιστον στήν ἱστορία, τή γλῶσσα καί τόν πολιτισµό.
6. Χρειάζεται βελτίωση στή µέθοδο διδασκαλίας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν
καί τόνωση µέ βάση τό ἴδιο τό ἀρχαῖο κείµενο, ὄχι κατάργηση ἤ
ἀντικατάσταση ἀπό µετάφραση.
7. Δέν πρόκειται γιά «φαινόµενο πισωγυρισµάτων τῆς ἀντίδρασης», ἀλλά
γιά πρόοδο. «Πρός τά ἐµπρός µέ τούς ἀρχαίους» (Edward Weitzecker,
νοµπελίστας φυσικός, ἀδελφός τοῦ τ. Προέδρου τῆς Γερµανίας).

να υποπέσει σε τέτοια γκάφα! Και όµως,
είναι γνωστό πως η ηγεσία της δεν
φηµίζεται για την ευφυΐα της (διαβάζει
περιοδικά ανάποδα, κοιτάει µε τα κιάλια
κλειστά, κ.τ.λ.), οπότε όλα είναι δυνατά!
Από την άλλη ίσως και να την κατηγορούµε
άδικα, αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Θ. Ρουσόπουλος, αν και χωρίς να γνωρίζει
ποιοι βρίσκονται πίσω απ’ τις υποκλοπές,
απέρριψε κατηγορηµατικά το ενδεχόµενο
να βρίσκονται πίσω απ’ αυτές οι Η.Π.Α.(!)
Οπότε, το µόνο που µας µένει είναι το
γένος των… κοριών και η αντιµετώπισή
του! Και δεδοµένου πως και η περίπτωση
των υποκλοπών θ’ αποτελέσει µία ακόµη
απ’ αυτές που θα προστεθούν στον
κατάλογο που παραθέσαµε νωρίτερα,
επιβεβαιώνοντας τη µαλθακότητα, την
ατολµία και την αναξιοπρέπεια των
πολιτικών πρακτικών µας, η µόνη λύση που
ενδείκνυται για τους «κοριούς» είναι η…
πετρελαίωση και η καύση των ακουστικών
µας, µια λύση µεγάλη και σίγουρη, σαν
την… Inter-American!…
Γιάννης Στρούµπας

Ἀνασχηµατισµός τοῦ
τίποτε: τί τὄπε;

Ἀναφορικά µέ τόν χθεσινό κυβερνητικό
ἀνασχηµατισµό, τό ἀντιλαµβάνεστε πώς
δέν χάθκ΄ ἡ πόλ΄ γιά βελόν΄... Τί Μεϊµαράκης,
τί Βουλγαράκης, δέν θά κάτσουµε ν΄
ἀσχοληθοῦµε µέ τέτοια θέµατα, τή
στιγµή πού ὁ νεοφιλελευθερισµός
σαρώνει τή χώρα. Κεῖνο τό ὄνοµα πάντως
πού δέν ἔπρεπε νά πεῖ ὁ Καραµανλῆς,
τὄπε: Μπακογιάννη. Καί γιά νά φτάσει
ὁ ἄνθρωπος νά αὐτοχειριαστεῖ πολιτικά,
καταλαβαίνετε τί ἐκβιασµό ὑπέστη... Ὅσο
γιά τήν τύχη τῶν ἐθνικῶν µας θεµάτων,
µέ τήν κόρη τοῦ Μητσοτάκη στό ΥΠΕΞ,
τά εἶπε ὅλα τό τούρκικο κανάλι TGRT:
Στό πρῶτο του ἤδη σχόλιο ἐκτίµησε ὅτι
«µέ τήν Μπακογιάννη ἀναµένεται νά
ξεπεραστεῖ ἡ στασιµότητα στό Κυπριακό
καί στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις»! Τό
πιάσατε τό ὑπονοούµενο, ἔτσι;

Ἀντιφωνητής
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό
Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Φρουρίου
καί Φιλίππου, 691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537
Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr
www.antifonitis.gr
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Ἀνα-γνώσεις
ΕΛ.Ι.ΑΜΕ.Π.: Ἑλληνικό Ἵδρυµα Ἀµερικανικῆς Πολιτικῆς
Στό «Παρόν» (29-1) τό δηµοσίευµα γιά τήν ἀδιαλείπτως προωθούµενη
ἀµερικανοφροσύνη στήν ἡγεσία τοῦ κρατιδίου:
«...Πολλὰ ἐρωτήµατα δηµιουργοῦνται ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ προγράµµατος
ἡµερίδας ποὺ ὀργανώνει ἡ ΣΕΘΑ, ἡ σχολὴ ἐπιµόρφωσης τῶν ἐπιτελῶν µας,
στὶς 2 Φεβρουαρίου. Ὅπως καὶ τὸν περασµένο Μάιο σὲ ἀνάλογη ἐκδήλωση,
κύριος ὁµιλητὴς εἶναι ὁ κ. Θόδωρος Κουλουµπής, πρώην ἀξιωµατοῦχος τοῦ
ἀµερικανοῦ ὑπουργείου Ἄµυνας, νῦν συνταξιοῦχος πανεπιστηµιακὸς καὶ
διευθυντὴς τοῦ περιβόητου ΕΛΙΑΜΕΠ. Ὅπως διαβάζουµε στὸ πρόγραµµα,
αὐτὸς θὰ µιλήσει γιὰ θέµα ποὺ ἐξ ἀντικειµένου δὲν εἶναι ἐπιστηµονικὰ
ἁρµοδιότερος, δηλαδὴ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἄµυνα. Ἱδρυµατικὸς συνεταῖρος τοῦ
στὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, ἐξάλλου, θὰ ἀναλύσει … «στρατιωτικὲς ὑποθέσεις», κάτι
γιὰ τὸ ὁποῖοι ἁρµοδιότεροι εἶναι οἱ στρατιωτικοὶ καὶ ὄχι ἰδιῶτες. Οἱ ἐπιτελεῖς
τῶν Ἐνόπλων Δυνάµεων καὶ ὄχι κάποιος ἄλλος ἔπρεπε νὰ ἀνατρέξουν
σὲ δηµοσιευµένα κείµενα γιὰ νὰ γνωρίζουν ποιοὶ, ὅταν βροῦν καιρὸ ἀπὸ
κακόφηµες συναναστροφὲς τοὺς µὲ ἀντιπάλους τῆς Ἑλλάδας ὅπως οἱ Χάνευ,
Ντὲ Σότο καὶ Σόρος ἐπιδίδονται σὲ δραστηριότητες ποὺ ἀντιστρατεύονται
ὁτιδήποτε αὐτὴ ἡ χώρα ὁρίζει ὡς ἐθνικὴ στρατηγική. Ποιοὶ καταπολέµησαν
µετὰ µανίας τὴν ὑποβολὴ αἴτησης ἔνταξης τῆς Κύπρου στὴν ΕΕ; Ποιοὶ
καταπολέµησαν µετὰ µανίας τὸν Ἑνιαῖο Ἀµυντικό Χῶρο καὶ τὴν ἀνάπτυξη µιᾶς
ἀποτελεσµατικῆς ἑλληνικῆς ἀποτρεπτικῆς στρατηγικῆς; Ποιοὶ ἐργολαβικὰ
ὑπῆρξαν οἱ φανατικότεροι ὑποστηρικτὲς τῆς κατάργησης τῆς Κυπριακῆς
Δηµοκρατίας καὶ τῆς ὑποδούλωσης τῶν Κυπρίων; Ποιοὶ σὲ ὅλα τὰ ζητήµατα
υἱοθετοῦσαν µιά καταστροφικὴ κατευναστικὴ στάση ἀπέναντι σὲ ὅλους τους
ἐχθροὺς υἱοθετώντας τὶς θέσεις ὅλων τῶν ἀκραίων στοιχείων τῆς Ἑλλάδας
πού καταπολεµοῦσαν τὴν ἑλληνικὴ ἀποτρεπτικὴ στρατηγική; Κτλ. Δὲν τὰ
γνωρίζουν αὐτὰ οἱ ἐπιτελάρχες τῶν Ἐνόπλων Δυνάµεων καὶ ἐκτίθενται
µὲ ἄκρως ἀµφιλεγόµενες συναναστροφές; Δὲν ἔχουν οἱ Ἔνοπλες Δυνάµεις
γνωστικὴ ἐπάρκεια σὲ ζητήµατα ὅπως ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἀσφάλεια καὶ οἱ νέες
στρατιωτικὲς τεχνολογίες; Δὲν γνωρίζουν οἱ κ Ἐπιτελεῖς ὅτι ὁ Κουλουµπὴς
δὲν εἶναι σὲ κάθε περίπτωση ἐπιστηµονικὰ ἁρµόδιος γιὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ
ζήτηµα; Δὲν γνωρίζουν οἱ κ Ἐπιτελάρχες ὅτι ὁ Κουλουµπὴς µιλᾶ γιὰ τέτοια
θέµατα ἐκπέµπει γνῶµες καὶ ὄχι γνώση; (...) Θυµίζουµε καὶ τονίζουµε, κάτι
ποὺ δὲν µποροῦν νὰ µήν γνωρίζουν οἱ ἐπιτελεῖς τῆς ΣΕΘΑ, ὅτι ὁ ὑψηλὸς
προσκεκληµένος τους καὶ τὸ ἵδρυµά του, τὴ στιγµὴ ποὺ χιλιάδες φασίστες
τοῦ ἰµπεριαλιστικοῦ περίγυρου ἀπειλοῦσαν καὶ ἐκβίαζαν τοὺς Ἕλληνες νὰ
ἀποδεχτοῦν τὸ προαναφερθὲν σχέδιο Ἀνάν, ἀπέστειλε ἐπιστολὴ αἰτούµενος
νὰ χρηµατοδοτηθεῖ ἀπὸ τὰ γνωστὰ βρώµικα παράνοµα λεφτὰ τοῦ Ντὲ Σότο.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ βρίσκονταν οἱ προσκεκληµένοι τῆς ΣΕΘΑ ὅταν σκοτεινὲς
δυνάµεις συνωµοτοῦσαν κατὰ Ἑλλήνων στὴν ἐπιχείρηση ἐξαγορᾶς ἀνθρώπων
καὶ συνειδήσεων, κάτι ποὺ οἱ ἀµερικανοὶ στὴν συνέχεια ὠµὰ ὁµολόγησαν.
Ἀκόµη, πρὶν καὶ µετὰ τὴν σωτήρια ἀπόρριψη τοῦ τερατουργήµατος τοῦ
Ἀνάν ἀπὸ τὸν κυπριακὸ λαό, σὲ πόσα σεµινάρια ἢ συνέδρια (ἢ ἀκόµη καὶ σὲ
«συζητήσεις» σὲ ἐξωτικὰ νησιά) πῆραν µέρος οἱ κύριοι αὐτοὶ ἐπεξεργαζόµενοι
τὸν ἐκβιασµὸ τῶν Ἑλλήνων;...»
Ὅλοι δουλεύουµε γιά τίς τράπεζες
Ὁ Χρ. Ζιώτης στήν «Ἐλευθεροτυπία» (6-2) γιά τό µέλλον µας στήν τσέπη
τῶν τραπεζιτῶν:
«Τὸ φαινόµενο νὰ τροφοδοτεῖται ποσοτικὰ ἡ ἀνάπτυξη µὲ δανεικά, κυρίως
µέσω τῶν καταναλωτικῶν καὶ στεγαστικῶν δανείων, ὁδηγεῖ µὲ ταχύτατο
ρυθµὸ στὴν ὑπερχρέωση ὁλόκληρης τῆς οἰκονοµίας. Ἀδύνατο κρίκο στὴ
διαδικασία αὐτή ἀποτελεῖ ἡ ἱκανότητα τῶν δανειοληπτῶν, δηλαδὴ τῶν
ἐγχώριων νοικοκυριῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιχειρήσεων, νὰ ἀποπληρώσουν τὰ
δανεικὰ σὲ µία ἐποχὴ ἀνόδου τῶν ἐπιτοκίων. Ἡ Alpha Bank ἐκτιµᾶ ὅτι τὸ χρέος
ἐπιχειρήσεων καὶ νοικοκυριῶν ἀπὸ τὸ 81% τοῦ ΑΕΠ τὸ 2005, θὰ ξεπεράσει τὸ
103% τὸ 2010. (...) Τὸ χρέος τῶν νοικοκυριῶν σὲ καταναλωτικά, στεγαστικὰ
δάνεια καὶ πιστωτικὲς κάρτες ἀπὸ τὸ 37% τοῦ ΑΕΠ τὸ 2005, προβλέπεται νὰ
ἐκτιναχθεῖ στὸ 52% τοῦ ΑΕΠ τὸ 2010. Τὸ χρέος τῶν ἐπιχειρήσεων ἀντιστοίχως
ἀπὸ τὸ 44% τοῦ ΑΕΠ προβλέπεται νὰ διαµορφωθεῖ στὸ 49%.
(...) Ἂν µάλιστα αὐξάνεται µὲ µεγαλύτερη ταχύτητα ἀπ’ ὅ,τι θὰ βελτιώνεται
τὸ εἰσόδηµα τῶν νοικοκυριῶν, τότε ἡ πίεση ποὺ θὰ δεχθεῖ ὁλόκληρη ἡ οἰκονοµία
θὰ εἶναι ἀρκετὰ µεγάλη. Οἱ τράπεζες ἀπὸ τὴν πλευρὰ τους φαίνεται ὅτι ἔχουν
ἀντιληφθεῖ τὴν ἐπερχόµενη καταιγίδα, γι’ αὐτὸ ὅλες ὁµόθυµα προβλέπουν ὅτι
τὸ ἐπιτοκιακὸ περιθώριο θὰ συρρικνωθεῖ τὰ ἑπόµενα χρόνια. Γιὰ παράδειγµα
στὰ στεγαστικὰ ἀπὸ 2,5% περίπου ποὺ εἶναι σήµερα, τὸ περιθώριο κέρδους γιὰ
τὶς τράπεζες ἀναµένεται νὰ ὑποχωρήσει στὸ 1,7% µὲ 1,9%. Τὸ ἴδιο ἀναµένεται
νὰ συµβεῖ στὰ καταναλωτικὰ δάνεια ὅπου τὸ περιθώριο ἀπὸ 7,5%-8% ποὺ
εἶναι σήµερα, θὰ περιοριστεῖ στὸ 6,5%, καὶ στὶς πιστωτικὲς κάρτες ἀπὸ 10%
θὰ συρρικνωθεῖ στὸ 7%.»
Ὑπουργεῖο (Πολυ)εθνικῆς Παιδείας
Στόν «Ριζοσπάστη» (7 -2) τά µαντάτα γιά τό σχολεῖο τοῦ αὔριο:
«Ἡ εἰσβολὴ τῶν πολυεθνικῶν στὰ σχολεῖα ἐντείνεται, µὲ πλήρη εὐθύνη,
σχεδιασµὸ καὶ ἐντολὴ τῆς κυβέρνησης καὶ φυσικά, µὲ τὴ σύµφωνη γνώµη τοῦ
ΠΑΣΟΚ ποὺ ὁραµατίζεται ἕνα σχολεῖο ἀνοιχτὸ στοὺς κάθε λογὴς χορηγούς.
Νέο τρανταχτὸ παράδειγµα, ἡ ἐπιβολὴ στὰ δηµοτικὰ σχολεῖα, µὲ ἐγκύκλιο τοῦ
ὑπουργείου Παιδείας, τοῦ προγράµµατος κυκλοφοριακῆς ἀγωγῆς ποὺ ἔχει
φτιάξει ἡ αὐτοκινητοβιοµηχανία «Ρενό»! Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι τὸ πρόγραµµα
ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο τῆς εὐέλικτης ζώνης καὶ µάλιστα ...ὑποχρεωτικά,
γιὰ τοὺς µεγαλύτερους νοµοὺς τῆς χώρας. Μὲ τὸ συγκεκριµένο πρόγραµµα,
ἔρχεται νὰ προστεθεῖ ἕνα ἀκόµα κοµµάτι στὸ πὰζλ τῆς ἐκπαιδευτικῆς
ἀναδιάρθρωσης ποὺ ἐπιχειρεῖται µέσα ἀπὸ τὴν καθιέρωση τῆς εὐέλικτης
ζώνης καὶ ποὺ πετᾶ ἔξω ἀπὸ τὸ σχολεῖο τὴ γενικὴ µόρφωση, µὲ στόχο νὰ
τὴν ὑποκαταστήσει µὲ σκόρπιες ἀποσπασµατικὲς καὶ ἀντιεπιστηµονικὲς
πληροφορίες, ἀνοίγοντας παράλληλα τὴν πόρτα τοῦ σχολείου στὶς κάθε
λογὴς ἐταιρίες - «χορηγούς», γιὰ νὰ διδάσκουν, διαµορφώνοντας συνειδήσεις
καὶ διαφηµίζοντας τὶς «ἀξίες» καὶ τὰ προϊόντα τους.
(...) Τὸ πρόγραµµα τῆς «Ρενό» ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὰ παραδείγµατα
διείσδυσης πολυεθνικῶν στὴν ἐκπαίδευση µὲ τὶς εὐλογίες τοῦ ὑπουργείου.
Ἤδη, ἔχουµε δεῖ τὴν Ἕνωση Ἰδιωτικῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἐταιριῶν νὰ διοργανώνει
διαγωνισµὸ γιὰ τὴν «ἀξία τῆς ἰδιωτικῆς ἀσφάλισης...», τὴ «Σίτιµπανκ» νὰ
κάνει µαθήµατα οἰκονοµίας, τὰ «Μακντόναλντς» νὰ καλοῦν τὰ σχολεῖα σὲ
µαθήµατα γιὰ ὑγιεινὴ διατροφή, τὸ πρόγραµµα «Οἰκολογικὴ Αὐτοκίνηση»
τῆς TOYOTA Ἑλλὰς καὶ ἕπεται συνέχεια ὅσο τὸ σχολεῖο παραµένει
προσανατολισµένο στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν στόχων τοῦ µεγάλου κεφαλαίου
γιὰ παραγωγὴ µισοµορφωµένων, διὰ βίου ὑποταγµένων, ἐργατῶν».
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Ἰράν: Περιµένοντας
τίς βόµβες...
Τόν Νοέµβριο τοῦ 2004 (τ. 159) γράφαµε
κάπως ἀναλυτικότερα τίς µεθοδεύσεις τῆς
Διεθνοῦς Κυνότητας κατά τοῦ Ἰράν στό
ζήτηµα τοῦ πυρηνικοῦ του προγράµµατος, µέ
τήν Ὑπηρεσία Διεθνοῦς Ἀτοµικῆς Ἐνέργειας
(ΙΑΕΑ) στό προσκήνιο καί ΗΠΑ - Ἰσραήλ στό
(εὐδιάκριτο) παρασκήνιο. Τώρα λοιπόν πού τό
ἔγκληµα πάει νά ὁλοκληρωθεῖ µέ τήν ἀναφορά
τοῦ Ἰράν στό Συµβούλιο Ἀσφαλείας (6-3-06),
θέτοντας σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη σέ ὅλη τήν
ὑφήλιο, ἀξίζει νά θυµηθοῦµε τό πῶς φτάσαµε
µέχρι ἐδῶ, µέσῳ ἐρωταπαντήσεων.
- Παραβιάζει κάποιες διεθνεῖς του ὑποχρεώσεις
τό Ἰράν, ἀκόµη κι ἄν προχωρήσει στόν ἐµπλουτισµό οὐρανίου;
- Ὄχι. Ὅλες οἱ χῶρες τοῦ κόσµου ἔχουν τό
δικαίωµα νά τό πράξουν γιά εἰρηνικούς σκοπούς
κι ἄν µέχρι τώρα ἡ Τεχεράνη δέν τό ἔπραττε
ἦταν µέ δική της πρωτοβουλία, γιά νά πείσει
πώς δέν ἔχει στόχο τήν ἀντιπαράθεση (κάτι
πού ἀναγνωρίστηκε καί ἀπό τήν εὐρωπαϊκή
διαπραγµατευτική ὁµάδα Γερµανίας-ΓαλλίαςΒρετανίας στή Συµφωνία τοῦ Παρισιοῦ τόν
Νοέµβριο τοῦ 2004).
- Πῶς τότε ζητᾶ ἡ ΙΑΕΑ ἀπό τούς Πέρσες νά
παραιτηθοῦν ἀπό νόµιµο δικαίωµά τους;
- Γιά νά... «διαλύσει τίς ἀνησυχίες διεθνῶς»! Οἱ
ἀνησυχίες, ὡς γνωστόν, προέρχονται µόνον ἀπό
µία πηγή, καί µιλοῦν γιά ὕπαρξη... «σχεδίων
ἀνάπτυξης ὅπλων» ἀπό τό Ἰράν. Χαρακτηριστικό
ἦταν τό τελεσίγραφο τῆς ΙΑΕΑ τόν Σεπτέµβριο
τοῦ 2003 (πού ἀνακοινώθηκε χωρίς κἄν νά τεθεῖ
σέ ψηφοφορία!), µέ τό ὁποῖο δινόταν διορία στήν
Τεχεράνη µέχρι τίς 31 Ὀκτωβρίου «νά ἀποδείξει
ὅτι δέν ἔχει πυρηνικά ὅπλα»!!!
- Ὑπῆρξαν διεθνεῖς ἔλεγχοι στίς ἰρανικές
ἐγκαταστάσεις καί τί ἀποτέλεσµα εἶχαν;
- Τό Ἰράν δέχεται ὄχι µόνο τούς προκαθορισµένους
µά καί τούς αἰφνιδιαστικούς ἐλέγχους τῆς ΙΑΕΑ,
ἐφόσον ἔχει ὑπογράψει τό Συµπληρωµατικό
Πρωτόκολλο. Μετά ἀπό τούς πρώτους 1000
ἐλέγχους (2003-2004) ὁ Ἐλ Μπάραντεη τῆς ΙΑΕΑ
ἀνακοίνωνε ὅτι «πιθανόν νά ὑπάρχει πυρηνικό
ὑλικό πού θά µποροῦσε νά χρησιµοποιηθεῖ γιά
ὅπλα»! Ναί, «πιθανόν» καί «θά µποροῦσε»! Μά
καί τό προχθεσινό σκεπτικό τῆς παραποµπῆς
στό Σ.Α. εἶναι ὅτι «ὑπάρχουν ὑποψίες πώς τό

Ἰράν σχεδιάζει νά ἀναπτύξει ἀτοµικά ὅπλα»!
- Πῶς γίνεται νά περνάει µέ τέτοια πλειοψηφία
(27/35) ἡ πρόταση ἀναφορᾶς τοῦ Ἰράν στό
Συµβούλιο Ἀσφαλείας ἀφοῦ εἶναι ἀθῶο;
- Διαβάζω στή Boston Globe: «Ὁ πρόεδρος τῆς
Lukoil Β. Ἀλεκπέρωφ συναντήθηκε µέ τόν Ἰρακινό
ὑπουργό πετρελαίου Ibrahim al-Ulloum γιά νά
ἐπιβεβαιώσει τό ρωσικό συµβόλαιο τῶν 6 δισ.
δολαρίων γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς πετρελαιοφόρου
περιοχῆς Qurna - 2». Ὅλοι ἔχουν µιά τιµή!
Ἐφόσον ἡ ἀµερικανοευρωπαϊκή σύµπραξη
λοιπόν «ἔπεισε» Ρώσους καί Κινέζους, δέν ἦταν
δύσκολο νά πειστοῦν καί οἱ «µικροί» (γιαυτό
ἄλλωστε καθυστέρησε µία µέρα ἡ ἀνακοίνωσή
του). Πάντως οἱ 15 Ἀδέσµευτοι προσπάθησαν νά
ἀλλάξουν τήν πορεία τῶν πραγµάτων, µάταια
ὅµως. Τελικά καταψήφισαν µόνον ἡ Κούβα, ἡ
Συρία καί ἡ Βενεζουέλα, ἐνῷ ὑπῆρξαν καί πέντε
ἀποχές (Ἀλγερία, Λευκορωσία, Ἰνδονησία, Λιβύη
καὶ Νότια Ἀφρική).
- Ὑπάρχει ἄλλο παρόµοια συµπεριφορά τῆς
ΙΑΕΑ µέ ἄλλη χώρα;
- Ὄχι, ποτέ. Μά καί πέραν αὐτοῦ, ἡ ΙΑΕΑ δέν
ἔχει πράξει τίποτε µέχρι σήµερα εἴτε γιά τήν
κατάργηση τῶν ὑπαρχόντων πυρηνικῶν ὅπλων
τῶν µελῶν της εἴτε γιά µιά δέσµευσή τους περί
τῆς µή χρήσης τους. Χαρακτηριστικά εἶναι τά
σενάρια πού κυκλοφοροῦν γιά πυρηνική ἐπίθεση
κατά τοῦ Ἰράν, εἴτε ἀπό Ἀµερικανούς εἴτε ἀπό
Ἰσραηλινούς - µέχρι καί ὁ Σιράκ πρόσφατα
µίλησε δηµοσίως γιά πιθανή γαλλική πυρηνική
ἐπίθεση «κατά τροµοκρατῶν»!
- Ἀσχέτως τῶν ὅποιων ἀποδείξεων, τί τήν
θέλει τήν πυρηνική ἐνέργεια µέ τόσο πετρέλαιο
καί φυσικό ἀέριο στό ὑπέδαφός του;
- Τήν θέλει γιατί ἔχει καί τεράστια κοιτάσµατα
οὐρανίου, γιά τήν ἐκµετάλλευση τοῦ ὁποίου
οἱ Ρῶσοι τοῦ παρέχουν τήν ἀπαραίτητη
τεχνολογία. Ἄλλωστε καί µιά πιθανή φιλοδοξία
ἀπόκτησης πυρηνικῶν ὅπλων θά ἦταν λογική:
Τό Ἰσραήλ στήν περιοχή ἔχει ἑκατοντάδες
πυρηνικές κεφαλές καί κανένας δέν µιλάει. Οἱ
ΗΠΑ βρίσκονται ἤδη στά δυτικά του σύνορα. Στά
ἀνατολικά του Πακιστάν καί Ἰνδία ἔχουν ἐπίσης
πυρηνικά ὅπλα. Ἡ ἰσλαµική δηµοκρατία στά
27 χρόνια της δέν ἐπιτέθηκε ποτέ σέ κανέναν,
δέν κατέχει ξένη γῆ, δέν ἐξήγαγε κανέναν
τροµοκράτη. Ἀντιθἐτως καί ἐπιθέσεις δέχθηκε
καί κυρώσεις ὑπέστη καί ἀπειλές ἀντιµετωπίζει
συνεχῶς.

Φιλανθρωπικό
ρουφιανογκαλά
Στίς 17 - 20 Φεβρουαρίου, στό ξενοδοχεῖο
Hya� τοῦ Crystal City (Βιρτζίνια), µία ἄκρως
«φιλανθρωπική» ἐκδήλωση πρόκειται νά
λάβει χώρα, µέ τό ὄνοµα The Intelligence
Summit. Τό γεγονός χαρακτηρίζεται ἀπό
τούς ὀργανωτές του ὡς «µή κοµµατικό,
µή κερδοσκοπικό, οὐδέτερο φόρουµ πού
χρησιµοποιεῖ
ἰδιωτικά
φιλανθρωπικά
κεφάλαια προκειµένου νά φέρει κοντά γιά
πρώτη φορά τίς ὑπηρεσίες πληροφοριῶν τοῦ
ἐλεύθερου κόσµου καί τῶν ἀναδυόµενων
δηµοκρατιῶν». Μιά χαφιεδοσύναξη, ἄν θέλετε
νά τό ποῦµε λαϊκότερα. Καί ὁ διακηρυγµένος
στόχος τῆς µάζωξης; «Νὰ παρέχει στά µέλη
τῶν ὑπηρεσιῶν πληροφοριῶν, κατασκοπείαςἀντικατασκοπείας καί ἀντιτροµοκρατίας
ἀπό τίς χῶρες τοῦ ἐλεύθερου κόσµου µιά
εὐκαιρία νά συγκρίνουν σηµειώσεις καί νά
ἀναπτύξουν στρατηγικές διατήρησης στήν
ἐξουσία κι ἐπιβολῆς ἐπί τῶν ἀντιπάλων τους».
Τό φόρουµ παρουσιάζεται ὡς δῆθεν ἰδιωτικό,
γιά νά ἀποφευχθοῦν προβλήµατα ἀπό ὅσα
θά ποῦνε ἄτοµα µέ δηµόσιες θέσεις, τά ὁποῖα
περιλαµβάνονται στή λίστα τῶν 100 (!) περίπου
ὁµιλητῶν καί ὀργανωτῶν. Σηµειώνουµε
µερικά: James Woolsey (πρώην ἀρχηγός τῆς
CIA), Richard Perle (Θέ µου σχώρα µε...), Michael
Ledeen (µέ τό συµπάθειο...), Oded Shoham
(συνταγµατάρχης τοῦ ἰσραηλινοῦ Στρατοῦ),
κ.ἄ. Θέµατα πού θά ἀναπτυχθοῦν: «Ἐµπορικές
Πληροφορίες στή Λατινική Ἀµερική: Ἡ
περίπτωση τῆς Βενεζουέλας, τῆς Βραζιλίας καί
τοῦ Μεξικοῦ», «Αὐτόπτης Μάρτυρας Τρόµου:
Ἡ ἰσλαµική ἱερή πορεία κατά τῆς Δύσης»,
«Ἀναγνώριση καί προστασία ἐµπορικῶν
µυστικῶν», «Ἰδιωτικός τοµέας καί ἠλεκτρονικά
συστήµατα
παρακολούθησης»...
Μεταξύ
ἐκείνων πού κλήθηκαν νά συµµετάσχουν

Ρίτσαρντ Πέρλ
εἶναι καί τό (ἐπίκαιρο) «Ἵδρυµα γιά τήν
Δηµοκρατία στό Ἰράν», στήν ἡγεσία τοῦ ὁποίου
δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας... Ἰρανός!
Κι ἕνα τελευταῖο, πολύ ἐνδιαφέρον: Ὁ
βασικότερος χορηγός τῆς ἐν λόγῳ συνόδου
εἶναι τό (ἐπίσης φιλανθρωπικό) ἵδρυµα τοῦ
Michael Cherney. Ὁ θαυµάσιος αὐτός κύριος
µπορεῖ νά καταταχθεῖ στήν «ρωσοεβραϊκή
Μαφία» πού ἐπί Γέλτσιν καταλήστεψε τήν
πρώην Σοβιετική Ἕνωση, δηµιουργώντας
ἀµύθητες ἰδιωτικές περιουσίες. Ἀφοῦ λοιπόν
συνεταιρίστηκε µέ κάποιον Ἀµερικανοεβραῖο
καί ἀγοράσανε περίπου τό σύνολο τοῦ ρωσικοῦ
ἀλουµινίου γιά µιά τυρόπιτα, σήµερα κατέχει
ἕναν ὅµιλο ἐπιχειρήσεων (µόνον ἡ RusAl
σήµερα κοστολογεῖται στά 8-10 δισ. δολάρια)
πού τόν διευθύνει ἀπό τό σπιτάκι του στό
Ἰσραήλ. Τό 2001 ἵδρυσε καί τό προαναφερθέν
ἵδρυµα µέ στόχο τήν πάταξη τῆς τροµοκρατίας
καί τήν ὑποστήριξη τῶν Ρωσοεβραίων
πού ἐγκαθίστανται στό Ἰσραήλ. Ἐπειδή
ὅµως ὁ κόσµος εἶναι κακός καί ζηλιάρης,
κατηγορήθηκε γιά ξέπλυµα χρήµατος, φόνο
καί ἀπάτες, µέ ἀποτέλεσµα νά διώκεται τόσο
στή Ρωσία ὅσο καί στό Ἰσραήλ (ἀπό τήν Μονάδα
Δίωξης Διεθνοῦς Ἐγκλήµατος -YAHBAL) καί
νά µήν παίρνει ἄδεια εἰσόδου οὔτε στίς ΗΠΑ!
Νά πιθανολογήσουµε ὅτι µέ τή χορηγεία αὐτή
θά ἀρθεῖ ἡ ἀπαγόρευση;
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Ἡ Κοµοτηνή τῶν
Ρωµαϊκῶν χρόνων!

Δέν ἦταν µόνο ὁ ὄγκος καί ἡ
ποιότητα τῶν ἀρχαίων ἀντικειµένων πού
βρέθηκαν στά χέρια τῶν δύο (ἐπίδοξων;)
ἀρχαιοκάπηλων πού συνελήφθησαν στή
Θεσσαλονίκη ἀπό ἄνδρες τῆς Ἀσφάλειας.
Ἦταν ὁ τόπος στόν ὁποῖο οἱ τελευταῖοι
ἰσχυρίζονται ὅτι τά βρῆκαν (στό κέντρο
τῆς Κοµοτηνῆς) σέ συνδυασµό µέ τή
χρονολόγησή τους στά αὐτοκρατορικά
χρόνια τῆς Ρωµαιοκρατίας (2ος µ.Χ.
αἰώνας).
Στά χέρια τοῦ 41χρονου ἐργολάβου
καί τοῦ συγγενῆ - συνεργάτη του βρέθηκαν
23 µάρµαρα, βάρους ἑνός περίπου τόνου,
µέ τρεῖς ἀνάγλυφες παραστάσεις τοῦ
Ἡρακλῆ καί ἄλλες γενειοφόρες µορφές,
καθώς καί ἕνα γωνιακό ἀνάγλυφο,

πιθανῶς ἀπό ταφικό µνηµεῖο. Ἡ ὑπόθεση
ἐξέπληξε τόσο τούς ἀρχαιολόγους ὅσο
καί τούς ἁπλούς πολίτες τῆς Κοµοτηνῆς,
καθώς εἶναι ἡ πρώτη φορά πού προκύπτουν
ἀποδείξεις κατοίκησης τῆς πόλης πρίν
τούς
βυζαντινούς
χρόνους.
Αὐτά
ἰσχύουν βεβαίως στήν περίπτωση πού θά
ἀποδειχθοῦν ἀληθινοί οἱ ἰσχυρισµοί τῶν
συλληφθέντων γιά τό ποῦ βρήκανε τά
µάρµαρα, ἀπό τήν τοµή πού πρόκειται νά
κάνει ἐπί τόπου ἡ Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων.
Τήν ἔκπληξή της γιά τό
περιστατικό ἐξέφρασε καί ἡ προϊσταµένη
τῆς ΙΘ΄ Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων κ.
Νικολίτσα Κοκκοτάκη. τόσο γιά τό γεγονός
ὅτι µέσα ἀπό τήν πόλη βγῆκαν ὅλα αὐτά τά
εὑρήµατα, ὅσο καί γιά τό εἶδος τους: «Εἶναι
ἐντυπωσιακό σάν εὕρηµα. Εἶναι φοβερό, στά
30 χρόνια τῆς καριέρας µου πρώτη φορά
µοῦ συµβαίνει κάτι τέτοιο, τόσα πολλά
εὑρήµατα καί τόσο µεγάλα συγκεντρωµένα
ἀπό ἀρχαιοκάπηλο ὁ ὁποῖος συνελήφθη».
Δέν χρειάζεται µεγάλη ἀνάλυση
γιά νά ἀντιληφθεῖ κανείς τήν ἰδιαίτερη
σηµασία πού ἔχει γιά τήν Κοµοτηνή
καί τήν εὐρύτερη Θράκη ἡ πρόοδος τῆς
ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας - ἔστω καί µέ τή...
βοήθεια ἀρχαιοκαπήλων. Δυστυχῶς τά
κονδύλια γιά νέες ἀνασκαφές ἤ γιά τή
συντήρηση καί προβολή τῶν εὑρηµάτων
εἶναι πάντοτε ἰσχνά. Ὅταν κάποια στιγµή
ἀντιληφθοῦµε ὅτι ἡ καλύτερη ἐπένδυση
τοῦ τόπου εἶναι αὐτή στό παρελθόν του,
ἴσως σχεδιάσουµε καί ἕνα στέρεο µέλλον
γι΄ αὐτόν.
Κ.Κ.

ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΟΝ ΕΝ... ΚΡΥΠΤΩ
Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΙ ΛΕΕΙ;
Πρίν λίγο καιρό καταδικάστηκε
καί τελεσίδικα τό ζευγάρι τῶν γιατρῶν
πού πιάστηκαν στήν Κοµοτηνή νά ἔχουν
στήσει ἀπάτη σέ βάρος τοῦ ΙΚΑ καί τῶν
ἀσθενῶν, µέ ἀποτέλεσµα τήν µεγάλη
ζηµία τοῦ ἱδρύµατος καί τήν ἰσόποση ἰδία...
κονόµα. Παρά τήν µείωση τῆς πρωτόδικης
ποινῆς (τῶν 15 µηνῶν φυλάκισης στόν
καθέναν) περίπου στό µισό, τό γεγονός
τῆς κοµπίνας παραµένει ἀδιαµφισβήτητο
καί προκαλεῖ ἀπορία τό γεγονός ὅτι
µέχρι σήµερα δέν ἀκούστηκε τίποτε
στήν κατεύθυνση τῆς διεκδίκησης τῶν
χρηµάτων ἀπό τήν πλευρά τοῦ ΙΚΑ (Ὅ,τι
φαγώθηκε καλῶς φαγωµένα; Ἤ ἔχει τόση
εὐχέρεια τό ΙΚΑ ὥστε νά µήν ἀσχολεῖται
µέ µερικά ψωροεκατοµµύρια;).
Πέραν ὅµως τῆς δικαστικῆς
πλευρᾶς τοῦ θέµατος, ὑπάρχει µία µείζων
ἠθική µά καί ἀπολύτως πρακτική ὄψη: Πῶς
µπορεῖ ἕνας ἀσθενής νά πληροφορηθεῖ τό
ἐπιστηµονικό καί ἀνθρώπινο ποιόν τοῦ
γιατροῦ τόν ὁποῖον ἐπισκέπτεται, ὅταν ὁ
µέν Τῦπος ἀποσιωπᾶ τέτοιες ὑποθέσεις
(καί τίς οὕτως ἤ ἄλλως λιγοστές καταδίκες),
ὁ δέ Ἰατρικός Σύλλογος ἀποφεύγει
νά ἀσχοληθεῖ µέ τούς ἀποδεδειγµένα
παραβάτες τοῦ ὅρκου τοῦ Ἱπποκράτους
(γιά νά µήν µποῦµε σέ περισσότερες

λεπτοµέρειες); Ρωτᾶµε τόν νεοεκλεγέντα
πρόεδρο τοῦ τοπικοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου,
κ. Ν. Χατζηκωνσταντίνου, τόν ὁποῖον καί
τιµᾶµε ὡς ἄνθρωπο καί ὡς γιατρό: Δέν θά
ἔπρεπε νά εἶχε ἀπασχολήσει τόν Σύλλογο
καί τά πειθαρχικά του ὄργανα ἡ ὑπόθεση
Π.Δ. - Τ.Γ.; Δέν εἶναι σηµαντικό, τόσο γιά
τό σύνολο τῶν γιατρῶν τοῦ τόπου, ὅσο καί
γιά τόν ἁπλό κόσµο, νά ἔχει ἐκφραστεῖ
ἡ ἀποδοκιµασία - ἀποµόνωση µιᾶς τόσο
ἄθλιας µηχανῆς ἐµπορευµατοποίησης
τῆς ὑγείας, µέ τόσο µάλιστα θράσσος καί
ἐπιµονή λειτουργούσης;
Συχνά ἀκοῦµε ἀπό φίλους µας
γιατρούς τό ὅτι τό µεγαλύτερο ὄφελος πού
ἔχουν, ὅταν οἱ ἴδιοι χρειάζονται ἰατρικές
ὑπηρεσίες, εἶναι ὅτι ξέρουν τό ποῦ πρέπει
νά ΜΗΝ ἀπευθυνθοῦν. Πιστεύουµε
ὅτι κι ὁ ἁπλός ὁ κόσµος ἕνα τέτοιο
δικαίωµα, τοὐλάχιστον στίς περιπτώσεις
πού τελεσιδίκησαν στίς δικαστικές
αἴθουσες καί ὅπου ἀποδείχθηκε ἡ
κατάφωρη παραβίαση τῆς στοιχειώδους
ἰατρικῆς δεοντολογίας καί ἀγνόηση κάθε
κοινωνικῆς εὐθύνης. Ἀναµένουµε τήν
ἀπάντηση τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου καί
βλέπουµε...
Κ.Κ.

Σχόλια

πτερόεντα

Μεγάλη ἀναγνώριση γιά τό βιβλίο τοῦ Ξανθιώτη ἐκπαιδευτικοῦ Ἀναστάσιου
Ταχταλόγλου, ὅπου περιγράφει τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Μυτιληνιοῦ Μίλτου
Κουντουρᾶ, καί τό ὁποῖο ἐκδόθηκε πρόπερσι στήν Ξάνθη ἀπό τίς ἐκδόσεις
Σπανίδη: Ἡ Κριτική Ἐπιτροπή βιβλίων - συγγραµµάτων τοῦ ΥΠΕΠΘ τό
χαρακτήρισε «ἐξαιρετικό συγγραφικό ἔργο, ἔργο ζωῆς, µέ διαχρονικό χαρακτήρα καί ἄξιο
νά σταλεῖ σέ ὅλες τίς βιβλιοθῆκες τῆς πατρίδας µας ἀλλά καί τῆς Ὁµογένειάς µας στό
ἐξωτερικό». Κι ἐνῷ ἑτοιµάζεται δεύτερη ἔκδοση, ἐµπλουτισµένη µέ φωτογραφικό ὑλικό
καί χειρόγραφα τοῦ µεγάλου παιδαγωγοῦ, προσφορά τῆς οἰκογένειας τοῦ τελευταίου, ὁ
συγγραφέας παραχώρησε τά συγγραφικά του δικαιώµατα στό «Χαµόγελο τοῦ Παιδιοῦ»,
τιµώντας ἔτσι τόν βιογραφούµενο καί τήν οὐσία τοῦ ἔργου του.
Ἀπαράδεκτη καί ἀντιδεοντολογική θεωροῦµε τήν καθιερωµένη πιά κοπή
πρωτοχρονιάτικης πίτας γιά τούς δηµοσιογράφους καί τούς ἐργαζόµενους
στόν τοπικό Τῦπο ἀπό... Γραφεῖα Τύπου, τῆς Νοµαρχίας Ροδόπης ἤ καί ἄλλα. Τί
θά πεῖ νά κόβει τήν πίτα τῶν δηµοσιογράφων ἡ Νοµαρχία; Κόβει µήπως καί τῶν
δικαστῶν; Κάτι θαρροῦµε ὅτι ἔχει παρεξηγηθεῖ στήν ἱστορία αὐτή, ἄν κρίνουµε καί ἀπό
τά ὑπό τοῦ νοµάρχη λεχθέντα στήν φετεινή ἐκδήλωση. Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ τά τοπικά ΜΜΕ
«συµπορεύονται» µαζί του σέ διάφορα ζητήµατα καί σέ «στόχους πού ἔχει προσδιορίσει
ἡ νοµαρχιακή αὐτοδιοίκηση»; Κι ἄν ὄντως τά ΜΜΕ δείχνουν «σεβασµό κι ἐµπιστοσύνη»
στόν νοµάρχη (ὡς θεσµικό ρόλο), τόσο τό χειρότερο γι΄ αὐτά. Κατά τή γνώµη µας ὁ ρόλος
τῶν ΜΜΕ εἶναι νά πληροφοροῦν τόν πολίτη, κάτι πού πόρρω ἀπέχει ἀπό τήν ἀναµετάδοση
συνεντεύξεων Τύπου καί δελτίων Τύπου τῶν Ἀρχῶν καί τῶν «θεσµικῶν προσώπων» (µή
χέσω!). Καπάκι δέ στή νοµαρχιακή πίτα ἦρθε καί ἡ τῆς Περιφέρειας... Ὅσο λιγότερα τά
πίτσι - πίτσι τῶν δηµοσιόγραφων µέ τούς κυβερνῶντες, τόσο καλύτερα κάνουν τή δουλειά
τους (καί οἱ µέν καί οἱ δέ). Κάθε ἐξουσία πρέπει νά διατηρεῖ τήν αὐτονοµία της ἤ νά τηρεῖ,
τοὐλάχιστον, τά προσχήµατα. Ἴσως κάποιοι πρέπει νά ξαναδοῦν αὐτήν τήν ὑπόθεση µέ
τό µάτι τοῦ ἁπλοῦ πολίτη πού βλέπει κι ἀκούει τέτοια παρεξηγήσιµα πράγµατα, γιά νά
καταλήξει µετά στά γνωστά τρίλεκτα συνθήµατα γιά τό δηµοσιογραφικό συνάφι...
Νά λοιπόν πού τό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο (προσοχή: ἔχει καί Π µπροστά!)
ἐπεκτείνεται. Καί ἐνῷ µέχρι πρό ὀλίγων µηνῶν µιλούσαµε γιά τήν ἀλόγιστη
δηµιουργία νέων Τµηµάτων, βασισµένων στά προσωρινά κονδύλια τοῦ ΕΠΕΑΕΚ,
τώρα πᾶµε γιά νέα Τµήµατα, στήν Ἀλεξανδρούπολη, στήν Καβάλα καί στήν
Δράµα. Ἡ διασπορά λοιπόν συνεχίζεται, µέ τήν Κοµοτηνή νά παραµένει ἁπλῶς ἡ ἕδρα
τοῦ Ἱδρύµατος, χωρίς περαιτέρω ἐνίσχυση τοῦ πανεπιστηµιακοῦ της δυναµικοῦ ἄν καί
διαθέτει πιά πολύ σηµαντική ὑποδοµή. Φυσικά ἡ ἀνάγκη µιᾶς τέτοιας «δῶσε καί µένα
µπάρµπα (ἕνα ΑΕΙ)» κίνησης εἶναι κατανοητή στά γνωστά πλαίσια τῆς καθιερωµένης
κυβερνητικῆς µπακαλικῆς. Ἀλλά τό νά µιλᾶµε καί γιά «στρατηγικό σχεδιασµό» πού
διέπει τήν ἐπέκταση τοῦ ΔΠΘ, προκαλεῖ ἀπορίες καί ὄχι µόνο σχετικά µέ τήν γεωγραφική
κατανοµή τῶν Τµηµάτων: Βάσει ποιᾶς στρατηγικῆς, ἄς ποῦµε, µελετᾶται µία ἀκόµη
Φυσικοµαθηµατική Σχολή στή χώρα;
Στήν «Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία» τό ἄρθρο ἀναφερόταν στίς κατά τόπους
προεκλογικές συγκλίσεις ΠαΣοΚ καί Συνασπισµοῦ, ἔφερε δέ ὡς παράδειγµα
τέτοιας περίπτωσης τήν... Κοµοτηνή καί τόν Δ. Δαµιανό! Ἡ ἀποδοκιµασία τοῦ
συγκεκριµένου ὑποψηφίου ἀπό τό ΠαΣοΚ (κι ἀπό τά πλέον σηµαίνοντα στελέχη
τοῦ ΣΥΝ) δέν... µετράει; Μήπως χρειάζεται µιά πιό στιβαρή ἀντίδραση (π.χ. διαγραφή),
πού θά δώσει τέλος στά σενάρια καί τά παρασκήνια κατά τοῦ νῦν δηµάρχου;

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ»
(17-18-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006)

Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης σε συνεργασία µε τον
ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιώργο Μπινιάρη, οργανώνει
στο χώρο του Μουσείου στις 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου
ένα βιωµατικό θεατρικό εργαστήριο.
Με αφορµή ένα παραµύθι προσεγγίζουµε στοιχεία
του ρυθµού, της κίνησης και του αυτοσχεδιασµού. Το
εργαστήριο αναπτύσσεται σε τρία στάδια:
1- Παιχνίδια ήχου, ρυθµού και επικοινωνίας
2- Προφορικοτητα του λόγου και αυτοσχεδιασµός
3- Η δραµατοποίηση και η σκηνική απόδοση του Μύθου
Σηµείωση: Παρακαλούνται οι συµµετέχοντες να προσέλθουν µε παιγνιώδη
διάθεση και άνετα ρούχα!
Εισηγητής: Γεώργιος Π. Μπινιάρης - Συµµετοχή: 20€ (φοιτητές 15€)
Ηµέρα Έναρξης Παρασκευή & Ώρα:18:00-21:00*
Πληροφορίες-δηλώσεις συµµετοχής : Γραµµατεία Ε.Θ.Μ
Τρίτη-Σάββατο 10:00-14:00 & 18:00-21:00 Κυριακή 10:00-13:30
Διεύθυνση:14ης Μαΐου 63, τηλ & fax 25510 36663, emthrace@otenet.gr
* Το υπόλοιπο πρόγραµµα θα διαµορφωθεί ανάλογα µε τον αριθµό των
συµµετεχόντων

«Μέσα ἀπό τό βλέμμα τοῦ συγγραφέα ὑπάρχει τό ὅραμα μιᾶς ἄλλης Θράκης, πού δέν κλαίει
πιά τή μοίρα της καί πού διεκδικεῖ τά δικαιώματά της, μιᾶς ἄλλης Μαύρης Θάλασσας
πού πρέπει νά ζήσει τόν θάνατό της γιά v’ ἀνθίσει καί πάλι ἡ Pωμανία μας...»

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙ∆Η, Θερµοπυλῶν καί Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη
τηλ. & τ/o: 25410 27544
info@spanidis.gr
www.spanidis.gr
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Καινοτοµία τοῦ ΥΠΕΠΘ
ὁ... γλωσσικός ἐκτουρκισµός!
Ἡ πρόσφατη ἀνακοίνωση Τύπου τοῦ
«Προγράµµατος Ἐκπαίδευσης Mουσουλµανοπαίδων» (ΠEM), ἀπό τήν ὁµάδα
Φραγκουδάκη - Δραγώνα, πέρα ἀπό τήν
πληροφορία πώς γιά τόν ἑπόµενο ἑνάµιση
χρόνο τό Πρόγραµµα συνεχίζεται ὑπό τήν
διεύθυνση τῶν ἰδίων, περιεῖχε ἕνα πολύ
σηµαντικό στοιχεῖο πού µᾶλλον διέλαθε τῆς
προσοχῆς πολλῶν: Τίς «καινοτόµες δράσεις,
πού ἀνταποκρίνονται στίς κατευθύνσεις
τῆς Eὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καθώς καί σέ
παλαιά αἰτήµατα τῆς Mειονότητας».
Ποιές εἶναι αὐτές οἱ... καινοτόµες δράσεις;
Ἡ «ὀργάνωση
(πού προβλέπεται στήν
προκήρυξη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας) καί
πιλοτική ἐφαρµογή σὲ ὁρισµένα γυµνάσια
µαθηµάτων στήν τουρκική γλῶσσα
µέ στόχο τήν ἐνίσχυση τῶν µουσουλµάνων
µαθητῶν γιά τήν διατήρηση τῆς γλωσσικῆς
καί πολιτισµικῆς τους κληρονοµιᾶς»!
Συνεχίζουµε: «Tά µαθήµατα θά τά διδάξουν
µέλη τῆς Mειονότητας, µέ τήν συνεργατική
ἐποπτεία ὑπευθύνου τοῦ ΠEM. Ἡ ὀργάνωση
µαθηµάτων τουρκικῆς γλώσσας πρός
ἐκπαιδευτικούς πού διδάσκουν ἑλληνικά
σὲ µαθητές/ριες τῆς Mειονότητας, µὲ στόχο
νὰ διευκολυνθεῖ ἡ ἐπικοινωνία τους µὲ τὰ
παιδιά καὶ τοὺς γονεῖς καὶ νὰ κατανοήσουν τὶς
µεγάλες διαφορές τῶν δύο γλωσσῶν γιά τήν
βελτίωση τῆς ἐπίδοσης τῶν µαθητῶν ἰδίως
στίς µικρές ἡλικίες»! Κι ἐπειδή ἡ ἑλλαδική
πραγµατικότητα συχνά ξεπερνᾶ καί τήν
φαντασία, ἔχει καί χειρότερα: Ἐπειδή
λοιπόν «βασικό µέληµα τοῦ ΠEM εἶναι ἡ
ἐπικοινωνία µὲ ὅλους τούς ἐµπλεκόµενους
στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία καί ἡ συνεχής
ἀνατροφοδότηση ἀπό τοὺς τοπικούς φορεῖς»,
τί θά κάνει λέτε; «Θὰ προτείνει στόν
Σύλλογο Ἐπιστηµόνων Mειονότητας
τὴν σύσταση Ἐπιτροπῆς ἀπό µέλη του, µὲ

µπορεῖ νά ἀγνοηθεῖ ἡ ποµακική πού
τήν µιλᾶνε δεκάδες χιλιάδες ἄνθρωποι;
Ὅλα ὅσα γράφουν στά κιτάπια τους οἱ
«ἐπιστηµόνισσες» γιά «σεβασµό στὴν
ὀπτική τῶν πραγµάτων ἀπό τὴν πλευρά
τοῦ “ἄλλου”, ἀξιοποίηση τοῦ
πλούτου
τῆς
συνάντησης
γλωσσῶν
καὶ
πολιτισµῶν»,
κτλ, εἶναι προσαρµόσιµα στίς
προδιαγραφές τῶν ὑπουργικῶν
προκηρύξεων, µήν τυχόν καί
χαθεῖ κάποιο εὐρώ;
4)
Εἴµαστε
περίεργοι
νά
δοῦµε τό πῶς (προαιρετικά;
ὑποχρεωτικά;) καί τό ποῦ (σὲ
ποιά σχολεῖα) θά ἐφαρµοστεῖ
ἡ πιλοτική διδασκαλία τῶν
τουρκικῶν. Ἄν αὐτό γίνει
στά δηµόσια σχολεῖα τῶν
ἀστικῶν κέντρων, µπορεῖ καί
νά ἀποφέρει κάποια ὀφέλη γιά
Ἡ ἐχθρότητα µειονοτικῶν παραγόντων πρός τά δηµόσια
ὅλους.
Μακάρι καί µεῖς νά τά
σχολεῖα γεννᾶ ἀντιδράσεις παιδιῶν καί γονέων
εἴχαµε µάθει στό σχολεῖο καί νά
ρόλο γνωµοδοτικό καί συµβουλευτικό στὰ
µήν χρειαζόταν νά πληρώνουµε
περιεχόµενα καὶ τὴν πορεία τοῦ Προγράµµα- φροντιστές γιά νά µᾶς τά µάθουν. Ἄν
τος»! Ἔχουµε καί λέµε:
ὅµως πρόκειται νά ἐφαρµοστεῖ στόν
1) Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ χαρακτηρίζεται ὀρεινό ὄγκο, στά χωριά τῶν σλαβόφωνων
«καινοτόµος δράση» ἡ νέα αὐτή φάση τοῦ Ποµάκων, ὅπου λειτουργοῦν τὰ γνωστά
προγράµµατος; Αὐτό πού καταλαβαίνουµε κυκλώµατα ἐκτουρκισµοῦ τοῦ φρονήµατός
εἶναι ὅτι ἔπρεπε νά βαφτιστεῖ κάπως τους, τότε οἱ ὑπεύθυνες τοῦ προγράµµατος
κατάλληλα ὥστε νά «ἀπορροφηθοῦν» τά θά λειτουργήσουν παραπληρωµατικά
κοινοτικά κονδύλια. Κάνουµε λάθος;
ἄλλων, ἐξωελλαδικῶν µηχανισµῶν. Δέν
2) Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ ἦταν «παλιό αἴτηµα τῆς πιστεύουµε ὅτι ἡ τοπική κοινωνία θά
Μειονότητας» ἡ διδασκαλία τῆς τουρκικῆς ἐπιτρέψει µιά τέτοια πρόκληση.
γλώσσας στά γυµνάσια; Εἴµαστε περίεργοι 5) Ἀναφορικά µέ τόν Σύλλογο Ἐπιστηµόνά µάθουµε ποιόν θεωρεῖ ἐκπρόσωπο τῆς νων Μειονότητας καί τόν ρόλο πού οἱ
«µειονότητας» ἡ κ. Φραγκουδάκη καί ἄν «ἐπιστηµόνισσες» τοῦ ἐπιφυλάσσουν,
ἔχει ἀκουστά τίποτε περί τοῦ κεµαλικοῦ περιοριζόµαστε νά θυµίσουµε τήν ἄθλια
καπέλου στόν µουσουλµανικό πληθυσµό ἐπίθεσή του κατά τοῦ δηµάρχου Κοµοτηνῆς
τῆς περιοχῆς µας.
πού «τόλµησε» νά συµπεριλάβει στά
3) Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ ὁρίστηκε µόνο ἡ Ἐλευθέρια τῆς πόλης ἐκδήλωση γιά
τουρκική γλῶσσα ὡς µητρική γλῶσσα τήν Ποντιακή Γενοκτονία. Μέ τέτοιες
τῶν µουσουλµάνων µαθητῶν; Κι ἄν ἰδεολογικές καταβολές ἀναρωτιόµαστε τί
ἀκόµη περιφρονηθεῖ ἡ ρωµανί τῶν εἴδους γνῶµες καί συµβουλές πρόκειται νά
ἀναλογικά λίγων τσιγγανόφωνων Ροµά, παρέχει γιά τό ἐκπαιδευτικό πρόγραµµα...

Τοπικό πρωτάθληµα καί ἠλίθιες διακρίσεις
Πολλές καί ἔντονες οἱ καταγγελίες
τῶν τοπικῶν - ἐρασιτεχνικῶν ὁµάδων
ποδοσφαίρου τῆς Θράκης, γιά τίς προκλητικά
ἄδικες διαιτησίες στούς µεταξύ τους ἀγῶνες.
Πρίν λίγα χρόνια οἱ τοπικοί ἄρχοντες καί
ἡ ΕΠΣ ἐξέφραζαν παράπονα ὅτι οἱ τοπικές
ὁµάδες ἦταν λίγες καί δέν γινόταν κινήσεις
γιά τή δηµιουργία νέων. Σύντοµα ὅµως τό
παράπονο αὐτό ἔγινε ἕνα τεράστιο πρόβληµα.
Ἀρχικά τό πρόβληµα ἦταν πώς µέ λίγες ὁµάδες
στήν ΕΠΣ οἱ τοπικοί παράγοντες ἔπαιρναν
λίγες ἐπιδοτήσεις καί ἡ πίτα πού µοιραζόταν
ἦταν µικρή. Μετά ἀπό κάποιο διάστηµα ὅµως,
ὅταν τό πρόβληµα µέ τίς λίγες ὁµάδες λύθηκε,
δηµιουργήθηκε ἄλλο, µέ µιά παράξενη
ἰδιαιτερότητα:
Ἐµφανίστηκαν
πολλές
µουσουλµανικές ὁµάδες, εἰδικότερα ἀπό τόν
ὀρεινό ὄγκο τῆς Ξάνθης, µέ ἀποτέλεσµα τά
προβλήµατα νά πολλαπλασιαστοῦν καί νά
πάρουν ἐπικίνδυνες διαστάσεις.
Ἄρχισαν νά ἀσχολοῦνται πολλοί
περισσότεροι µέ τό τοπικό ποδόσφαιρο, νά
ζητᾶνε γήπεδα, ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις,
ὀχήµατα µετακινήσεων, δηµιουργώντας ἔτσι
προβλήµατα στίς τοπικές κοινότητες καί στούς
δήµους πού ποτέ δέν εἶχαν δώσει σηµασία
σέ ἀθλητικές καί πολιτιστικές διοργανώσεις,
ἄσχετα µέ τό ὅτι παίρνουν µεγάλα ποσά γιά
τόν τοµέα αὐτόν. Τό ποῦ καί πῶς ξοδεύονται
τά χρήµατα αὐτά εἶναι ἕνα... ἐπιστηµονικῆς
φαντασίας θέµα, λειτουργεῖ δέ εἰς βάρος
τῆς νεολαίας πού εἶναι χρήσιµη µόνο κατά
τίς προεκλογικές περιόδους. Ἀποτέλεσµα
τῆς φασαρίας πού δηµιουργήθηκε ἦταν
ν΄ ἀλλάξει ἡ συµπεριφορά τῶν τοπικῶν
ἀρχόντων ἀπέναντι σέ ὅσους δηµιούργησαν
τίς ἀθλητικές ὁµάδες καί ὀργάνωσαν
πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, προσπαθώντας
νά µαζέψουν τούς πιτσιρικάδες ἀπό τίς
καφετέριες, τά SMS, τά MMS, τά Ringtones
καί ὅλα τά ὑπόλοιπα πού µόνο ζηµιές
µποροῦν νά ἀποφέρουν, ὅπως τό κάπνισµα
καί τό ἀλκοόλ. Οἱ κινήσεις ὅµως αὐτές
ἐξακολουθοῦσαν νά µήν εἶναι ἀρεστές στούς
ἐκλεγµένους τοπικούς ἄρχοντες, πού κατά
µιά διαβολική σύµπτωση εἶναι καί ἰδιοκτῆτες

καφετεριῶν, καταστηµάτων ἀλκοολούχων
ποτῶν, τζόγου καί ἠλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν,
φοβούµενοι ὅτι ἔτσι θά ἔχαναν τήν πολύτιµη
καί πολυέξοδη πελατεία τους. Ἀξίζει νά ποῦµε
ὅτι οἱ καφετέριες καί τά παραδοσιακά αὐτά
καφενεῖα πού διαθέτουν οἱ τοπικοί ἄρχοντες
τῆς ὀρεινῆς Θράκης δέν ἔχουν ἐλεγχθεῖ
ΠΟΤΕ ἀπό καµµία ὑπηρεσία, λόγῳ τῶν πολύ
ἰσχυρῶν γνωριµιῶν τους καί τῶν τεράστιων
ρουσφετιῶν πού κατά καιρούς ἔχουν
πραγµατοποιηθεῖ.

Σάν νά µήν ἔφταναν ὅλα αὐτά,
ἔρχεται νά κάνει τήν ἐµφάνισή της ξανά ἡ
τοπική ΕΠΣ, µέ διαφορετικό ὅµως τρόπο
αὐτή τή φορά. Μετά τήν «καθαρή» κλήρωση
τῶν ἀγώνων τοῦ τοπικοῦ ἐρασιτεχνικοῦ
πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου πού γίνεται
κάθε τέλος καλοκαιριοῦ, ἔρχεται ἡ σιερά
τῶν διαιτητῶν. Οἱ διαιτητές καί ἐπόπτες
στή Θράκη εἶναι ἀρκετοί, χριστιανοί καί
µουσουλµάνοι, ὅπως ὑπάρχουν χριστιανικές
καί µουσουλµανικές ὁµάδες. Ἡ ἀντιµετώπιση
ὅµως τῶν τελευταίων ἀπό τούς τοπικούς
ὑπεύθυνους εἶναι ἀπό ἀρνητική µέχρι
ρατσιστική. ∆έν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός
ὅτι οἱ τοπικές ἐφηµερίδες εἶναι συνεχῶς
γεµάτες ἀπό καταγγελίες καί διαµαρτυρίες
µουσουλµανικῶν ὁµάδων πρός τούς διαιτητές
καί τήν τοπική ΕΠΣ. Εἶναι πάρα πολλές οἱ
περιπτώσεις ὅπου σέ ἀναµετρήσεις ὁµάδων
χριστιανικῶν µέ µουσουλµανικά χωριά
γίνονται ἐπεισόδια τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό
τίς ἀποφάσεις τῶν διαιτητῶν καί τῶν βοηθῶν
τους. Σέ πολλές περιπτώσεις ἔχουν διακοπεῖ
ἀγῶνες γιατί ἀκούστηκαν ρατσιστικά

συνθήµατα εἰς βάρος µουσουλµάνων παικτῶν
ἤ ἀκόµα καί σέ βάρος µουσουλµάνου διαιτητῆ
σέ ἀναµέτρηση δύο χριστιανικῶν ὁµάδων!
Εἶναι περιττό νά ποῦµε ὅτι ὅλα γίνονται µέ
σκοπό νά «σπρωχτοῦν» πρός τά πάνω µόνο
οἱ χριστιανικές ὁµάδες. Πρός ἀπόδειξη τῶν
παραπάνω θά µποροῦσαν νά παρουσιαστοῦν
οἱ καταγγελίες σέ τοπικές ἐφηµερίδες,
τά ἀρχεῖα τῶν ὁµάδων καί οἱ µαρτυρίες
παικτῶν, παραγόντων καί φιλάθλων τῶν
ὀρεινῶν χωριῶν τῆς περιοχῆς. Παραδείγµατα:
∆ιαιτητής - ὑπάλληλος στή βιοτεχνία τοῦ
προέδρου τῆς µιᾶς ὁµάδας σφυρίζει τή λήξη
τοῦ ἀγώνα µόλις ἡ ὁµάδα τοῦ ἀφεντικοῦ
του προηγεῖται καί ἐνῷ ἀποµένουν... εἴκοσι
λεπτά γιά τήν κανονική διάρκεια τοῦ ἀγώνα!
∆ιαιτητής πού δέν ἐφαρµόζει τούς κανόνες
τῆς ταυτοπροσωπίας γιά τούς παῖκτες, µέ
ἀποτέλεσµα οἱ χριστιανοί παῖκτες πού παίζουν
στό γήπεδο νά εἶναι... 12! ∆ιαιτητής µέ ἕναν
µόνο βοηθό, νά ἐπιτηρεῖ τήν περιοχή πού
ἐπιτίθεται µόνο ἡ ὁµάδα τῶν µουσουλµάνων
παικτῶν, καί στά δύο ἡµίχρονα! ∆ιαιτητής
νά βρίζει καί νά ἀποκαλεῖ «τσοµπάνους» καί
«ἀγράµµατους» παῖκτες καί παράγοντες τῆς
µουσουλµανικῆς ὁµάδας...
Θά µπορούσαµε νά ἀναφέρουµε
κι ἄλλα παραδείγµατα, ἔνα σωρό, ἀλλά καί
σελίδες ὁλόκληρες θά χρειαζόµασταν καί
τό θέµα µας θά καταντοῦσε ἀνέκδοτο. Γιατί
ὅλη αὐτή ἡ ὑπόθεση ἔχει καταντήσει νά
εἶναι ἕνα τσίρκο καί τίποτε ἄλλο. Ἄλλωστε,
ἡ κατάσταση τῶν µουσουλµανικῶν ὁµάδων
φαίνεται καί στόν βαθµολογικό πίνακα: Εἶναι
ὅλες τελευταῖες καί οἱ χριστιανικές βρίσκονται
ὅλες στίς πρῶτες θέσεις.
Υ.Γ. ∆ίπλα στίς ἀνωτέρω καταγγελίες ἀξίζει
νά ἀναφερθεῖ ἡ περίπτωση τοῦ Α.Ο. Ρωµά,
(φωτό) πού πέρυσι στό τοπικό πρωτάθληµα
Ροδόπης - ὅπου σίγουρα τά πράγµατα δέν
εἶναι τόσο χάλια ὅσο περιγράφονται γιά τήν
Ξάνθη -τιµωρήθηκε ὡς ὑπότροπος ἐπεισοδίων
µέ ἀποκλεισµό ἀπό κάθε ἀγωνιστική δραστηριότητα γιά... 1,5 χρόνο! Ἦταν ἡ πιό σκληρή
ποινή πού ἔχει ἐπιβληθεῖ καί σίγουρα ἔπαιξε
τόν ρόλο της ἡ κοινωνική προέλευση τῶν
(µουσουλµάνων Τσιγγάνων) παικτῶν του.

6) Τέλος, ἀξίζει νά ἀναφερθοῦµε λιγάκι καί
στίς ἰδεοληψίες τῶν βασικῶν συντελεστῶν
τοῦ προγράµµατος, τίς διόλου ἄσχετες µέ
τήν ὑλοποίηση τοῦ τελευταίου. Δέν θά
µείνουµε σέ ζητήµατα ἁπλῶν ἀπόψεων,
ὅπως αὐτές διαφαίνονται στά κείµενα
πού ΕΜΕΙΣ ΟΛΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ (βλέπε
π.χ. τήν ἀναφορά τοῦ Λ. Μπαλτσιώτη
σέ «µακεδονόφωνους πληθυσµούς» στό
«Γλωσσική ἑτερότητα στήν Ἑλλάδα» ἤ
ὅλο τό ὑποπατριωτικό γελοιογράφηµα
τῆς Ἄννας Φραγκουδάκη «Ἡ ἐθνική
ταυτότητα, τό ἔθνος καί ὁ πατριωτισµός»)
ἀλλά καί σέ κείµενα πού καταδεικνύουν
ἀκριβῶς τήν διδακτική µεθοδολογία
τοῦ προγράµµατος. Χαρακτηριστικές οἱ
ἀπόψεις τους γιά τήν σχολική διδασκαλία
τῆς Ἱστορίας: «Γι’ αὐτό ἡ διδασκαλία
µιᾶς ἄλλης, λιγότερο ἐθνοκεντρικῆς καὶ
ἀµυντικῆς, ἱστορίας ἀπό αὐτή πού διδάσκει
σήµερα τὸ ἑλληνικό σχολεῖο δέν ἀπειλεὶ τήν
ἐθνική ταυτότητα. Ἡ γνώση ὅτι ἡ ἱστορία
δέν εἶναι ἕνας κλειστός κατάλογος θεµάτων
ἤ κατορθωµάτων ἀλλά ἐρωτήµατα πού
θέτουµε στό παρελθόν, ὅτι ἡ ἱστορία εἶναι
κυρίως κριτική ἱκανότητα, δέν εἶναι γνώση
ἐπικίνδυνη, ἀλλά ἀντίθετα µπορεῖ νά εἶναι
στέρεη βάση γιά ὀρθολογική ἀντιµετώπιση
σηµερινῶν προβληµάτων. Δέν ἀπειλεῖται ὁ
πατριωτισµός καί ἡ ἐθνική συνείδηση ἀπό
τή γνώση ὅτι, λ.χ., ἐκεῖνο πού οἱ Ἕλληνες
ὀνοµάζουν
Μικρασιατική
Καταστροφή
γιά τούς Τούρκους ἀντιπροσωπεύει τή
ληξιαρχική πράξη τῆς ἐθνογένεσής τους, ὅτι
ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση δέν ξέσπασε ὅταν
ὅλοι οἱ Ἕλληνες µέ πατριωτικό ἐνθουσιασµό
δέχτηκαν νά θυσιαστοῦν γιά τήν ἐλευθερία,
ἀλλά σέ µία περίοδο πού διαφορετικές
ὁµάδες τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσµοῦ εἶχαν
διαφορετικές στάσεις ἀπέναντι στήν
ἀνασφάλεια πού ἀντιπροσώπευε ἡ ἀµφισβήτηση τῆς ὀθωµανικῆς κυριαρχίας.»!!! (Ἔφη
Ἀβδελᾶ, «Διδάσκοντας ἱστορία»).
Γιά νά ξέρουµε τί πληρώνουµε...
Κ.Κ.

Πολιτιστικό πρόγραµµα
γιά Ποµάκους
Το Ίδρυµα
Θρακικής Τέχνης
και Παράδοσης
συνεχίζοντας
µια πολύπλευρη
και πολλαπλά
ωφέλιµη
συνεργασία µε
τη ∆ιεύθυνση
∆ευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης
νοµού Ξάνθης
συµµετέχει
εφέτος στην
πραγµατοποίηση του προγράµµατος του
Γυµνασίου Σµίνθης «Μοτίβα, χρώµατα και
γράµµατα» - ένα πολιτιστικό πρόγραµµα για
τη λαϊκή χειροτεχνία µε παράπλευρα οφέλη.
Πρόκειται για πρόγραµµα που υλοποιείται
από τους καθηγητές του γυµνασίου Σµίνθης,
∆ήµητρα Κατάκη (φιλόλογο), Λίλα Μυλωνά
(καθηγήτρια Καλλιτεχνικών) και Βασίλη
Ρήγα (καθηγητή Πληροφορικής) µε στόχο
τη µελέτη και προβολή της τοπικής λαϊκής
χειροτεχνίας (πλεχτά, κεντήµατα, υφαντά),
την τόνωση της αυτοεκτίµησης των µαθητών
ως µελών µειονοτικής πολιτισµικής οµάδας
και την ενθάρρυνση της έκφρασης µέσω της
τέχνης και της γλώσσας. Τα στάδια υλοποίησης
του προγράµµατος είναι: Συγκέντρωση
υλικού, Ανάλυση της έννοιας του µοτίβου,
Παρατήρηση των µοτίβων κυρίως σε κάλτσες
και τερλίκια, Φωτογράφηση, ζωγραφική
αποτύπωση, σάρωση στον Η/Υ, Ψηφιακή
ζωγραφική εµπνευσµένη από τα µοτίβα,
Έκδοση εργασιών σε έντυπο, Έκθεση στο
Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης.
Φιλοσοφία του Ιδρύµατος Θρακικής Τέχνης
και Παράδοσης από την αρχή της λειτουργίας
του είναι ότι, πολιτισµός και εκπαίδευση είναι
δυο άρρηκτα δεµένες µεταξύ τους έννοιες, δύο
έννοιες που βρίσκονται σε συνεχή διάλογο. Γι
αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει ιδιαίτερη σηµασία
για εµάς η µεγάλη συµµετοχή µαθητών στα
ειδικά προγράµµατα που οργανώνει ή στηρίζει
το Ίδρυµα.
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Όταν καταρρέουν τα
βρετανικά προσχήµατα
Ν. Λυγερός
Οι παλιοί είχαν ζήσει πολλά µε τις
βρετανικές Αρχές στην Κύπρο, όµως
ποιος τους πίστευε; Ακόµα και Κύπριοι
που είχαν πατεράδες στην Αντίσταση,
ξέχασαν τα δεινά τους. Όσον αφορά
στους νέους, λίγοι είχαν γνώση για τα
γεγονότα. Ευτυχώς για όλους τους δικούς
µας, το βρετανικό σύστηµα αποφάσισε να
ενισχύσει τη µνήµη µας. Οι βρετανικές
κινήσεις δεν τηρούν πια τα διπλωµατικά
προσχήµατα διότι η κυπριακή αντίσταση
έσπασε τα όρια τους. Είναι µάλιστα η
πρώτη φορά µετά από την ανεξαρτησία
που οι Βρετανοί διπλωµάτες και πολιτικοί
εκφράζονται τόσο επιθετικά. Τώρα που
δεν µπορούν να κρυφτούν πίσω από ένα
φλεγµατικό οχυρό, η αγανάκτησή τους
είναι προφανής. Η Κυπριακή Δηµοκρατία
ενοχλεί
επιτέλους
τα
βρετανικά
συµφέροντα
µετά
από
δεκαετίες
στρατηγικής της σιωπής. Πρέπει όµως
να αντιληφθούµε ότι αυτές οι κινήσεις
αποτελούν µια έσχατη απόπειρα για να
ανατρέψουν το καθοριστικό πλαίσιο της
κυπριακής στρατηγικής. Τα πράγµατα
όµως, δεν είναι πια τόσο εύκολα. Όλοι
συνειδητοποιούν στην Κύπρο ότι υπάρχει
το εκλογικό πεδίο και θυµούνται την
περίοδο του Σχεδίου. Οι απεγνωσµένες
κινήσεις είναι πάντα ενδεικτικές των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Το
θέµα των προσφυγών στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
είναι τόσο θετικό που οι προεκτάσεις
του επηρεάζουν ακόµα και το βρετανικό
σύστηµα. Δεν µπορούν πια οι Βρετανοί

Οἱ κουφογερακίνες
ξεπουπούλιασαν τίς κάργες...
Ἡ Ἑλλάδα ἔχει µεγάλες πατριωτικές
παραδόσεις, σέ µιά δύσκολη περιοχή, ἀνάµεσα
σέ τρεῖς ἠπείρους. Γι΄ αὐτό καί εἴµαστε ἐλεύθεροι.
Ἀλλά καί µεγάλες προδοσίες διαχρονικά καί
γι΄ αὐτό λίγο πολύ εἴµαστε ἐξαρτηµένοι. Ἀπό
τή ρωµαιοκρατία εἴχαµε τούς γραικύλους.
Καί µέχρι σήµερα. Ἡ σωστή ὀνοµατολογία
σήµερα εἶναι ρουφιάνοι τῶν ξένων, µέ ἀµοιβαῖα
ἀνταλλάγµατα. Μέ ἐπίσηµα στοιχεῖα:
Στόν Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο ὁ
σύµβουλος Τύπου τῆς γερµανικῆς πρεσβείας,
βαρῶνος Σένκ, ἐξαγόρασε ἐφηµερίδες καί
δηµοσιογράφους, µέ σκοπό νά παραµείνει
ἡ Ἑλλάδα οὐδέτερη σέ χρόνο πού οἱ
Γερµανοβούλγαροι κατακτοῦσαν τή Μακεδονία
καί τή Θράκη - ἤ καί νά συγκρουστοῦµε µέ τήν
Ἀντάντ συµµαχώντας µέ τούς ἐχθρούς µας.
Οἱ ἐφηµερίδες κλείνανε τό βράδυ βενιζελικές
καί τό πρωί ἀνοίγανε φιλογερµανικές. Κι
ὅταν ὁ Βενιζέλος ἀποκάλεσε τόν Τῦπο αὐτόν
ἐξωνηµένο, ὁ κωνσταντινισµός διαµαρτυρήθηκε.
Οἱ Κεντρικές ∆υνάµεις ἡττήθηκαν καί ὁ
καθηγητής Ἐνεπεκίδης, µελετώντας τά ἀρχεῖα
τῆς Βιέννης, βρῆκε ὅλα τά στοιχεῖα τῆς
προδοσίας, µέ βασικό ἔνοχο τόν Τῦπο. Ἐκεῖ
βρίσκεται ἡ αἰτία τοῦ διχασµοῦ τοῦ Πρώτου
πολέµου καί ἡ καταστροφή τοῦ ἑλληνισµοῦ τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας.
Πρίν λίγα χρόνια ἀποκαλύφθηκε ὅτι
ὅλος ὁ ἑλληνικός Τῦπος εἶχε χρηµατιστεῖ, ἐκτός
µιᾶς ἐφηµερίδας. Στή θύελλα πού ἀκολούθησε
τό ὁµολόγησε ἀνοιχτά ὁ ὑπουργός Προεδρίας
τοῦ Κ. Καραµανλῆ, Κ. Τσάτσος. Ρωτήσανε
κάποτε τόν Κ. Καραµανλή τί ἰδέα εἶχε γιά τόν
ἑλληνικό Τῦπο. Ζορµπᾶς ὁ ἴδιος ὅταν κατέβαζε
τούς ἅγιους καί γύρω του ὅλοι γίνονταν
καντηλανάφτες, τέτοια ἦταν καί ἡ ἀπάντησή
του γιά τόν ἑλληνικό Τῦπο. Ἀλλά ἐγώ δέν
µπορῶ νά τή γράψω. Ἡ Ἰντέλιτζενς Σέρβις
τήν πολιτική τῆς Ἀγγλίας τήν περνᾶ µέσα ἀπό
δηµοσιογράφους, τό ἴδιο κάνει καί ἡ ΣΙΑ γιά
τίς ΗΠΑ καί ἡ Μοσάντ γιά τό Ἰσραήλ. Μία ἀπό
τίς τρεῖς ἐφηµερίδες πού ὀνόµασε, εἶχε βασικό
ἀρθρογράφο τόν Θ. Παπακωνσταντίνου, παλιό
τροτσκιστή, µετά ἰντελιτζενσερβίτη καί στά
χρόνια τῆς Χούντας ὑπουργό ∆ικαιοσύνης.
Ἡ ἄλλη ἐφηµερίδα, µέ τά ἄρθρα της, πάρθιο
βέλος καί δολοφονικό στιλέτο, «Οἴκαδε» καί
«Ποµερανοί», ἔπαιξε ἕναν ἀπό τούς χειρότερους
ρόλους στήν Καταστροφή. Ἦταν ὁ Γ. Βλάχος.
Θά τόν ταξιδεύανε µέ τούς Ἕξι. Τό κεφάλι του

πολίτες να αγοράζουν ανεµπόδιστα
περιουσίες στα Κατεχόµενα, διότι το
πλαίσιο είναι παράνοµο. Και αυτή η
απόφαση αποτελεί ένα οικονοµικό
έλλειµα για το κατοχικό καθεστώς. Την
ανασφάλεια δεν την έχει πια ο πρόσφυγας
αλλά ο παράνοµος ιδιοκτήτης. Θέλουν
δεν θέλουν, η δυναµική των προσφυγών
έχει θέσει νέα δεδοµένα στην περιοχή. Το
παράνοµο δεν είναι πια ο µόνος νόµος.
Μπορεί να µην υπάρχει ακόµα κράτος
δικαίου, όµως σιγά-σιγά και πάντα
σταθερά το ευρωπαϊκό δίκαιο εισχωρεί
στα Κατεχόµενα και µετατρέπει θετικά
τα πράγµατα. Οι θέσεις της Κυπριακής
Δηµοκρατίας είναι τόσο ισχυρές που
οι βρετανικές Αρχές αναγκάζονται
ν’ αλλάξουν τακτική όσον αφορά
στο Κυπριακό. Ξέρουµε όµως ότι δεν
µπορούν να ανατρέψουν παρά µόνο τη
φαινοµενολογία. Ουσιαστικά το θέµα
είναι αµετάβλητο. Είµαστε σε µια φάση
ανάλογη µε την περίοδο της ένταξης
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μπορεί το βρετανικό σύστηµα να ήταν
αντίθετο, δεν κατάφερε τίποτα όµως. Όλα
προχώρησαν όπως τα είχε προβλέψει το
όραµα του ποιητή. Οι Βρετανοί διπλωµάτες
αναζητούν ένα χαµένο παρελθόν. Όµως
η Κυπριακή Δηµοκρατία δεν πέφτει πια
σε αυτήν την παγίδα. Τα ζωτικά της
συµφέροντα µπορεί να τα υλοποιήσει
µόνο µέσω του ευρωπαϊκού µέλλοντος. Η
ιστορία του Κυπριακού ανήκει τώρα στο
µέλλον. Το βρετανικό παρελθόν χάνει
όλο και πιο πολύ τη δύναµή του. Δεν
άκουγαν τις κραυγές των θυµάτων µας,
δεν άκουγαν τη σιωπή των αγνοουµένων,
ούτε τις φωνές των προσφύγων. Τώρα
πρέπει ν’ ακούσουν τις λέξεις του δικαίου:
η Κύπρος πρέπει να ελευθερωθεί.

τό γλύτωσε γιατί τόν ἔκρυψε ὁ ∆. Λαµπράκης.
Ἐκδότης ὁ τελευταῖος καί στήν Κατοχή, σέ
συνεργασία µέ τούς Γερµανούς, µετά τόν πόλεµο
ὀνόµασε τήν έφηµερίδα του σκέτο ΒΗΜΑ. Ὁ
γυιός του Χρῆστος µέ τό ΠαΣοΚ ἁπλώθηκε
πολύ καί, ὅπως κι ἄλλοι ἐκδότες, ἐπικίνδυνα.
Πρίν τόν Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο
βρίσκονταν στήν Ἑλλάδα 5.000 ξένοι κατάσκοποι, ἀπό τούς ὁποίους 3.000 ἦταν Γερµανοί
(τά στοιχεῖα παραθέτει λεπτοµερειακά ὁ Ν.
Ἀρχιµανδρίτης στά βιβλία του «Κατασκοπεία»,
«Ἀντικατασκοπεία» καί «Ψυχολογικός Πόλεµος»). Πῶς πολεµήθηκαν; Κάτω ἀπό τό οὐδέτερο
ὄνοµα «Ὑπηρεσία Ἀλλοδαπῶν» κρυβόταν µιά
ἀπό τίς πρῶτες ὑπηρεσίες ἀντικατασκοπείας
σέ ὅλον τόν κόσµο. Τούς παρακολουθοῦσαν
ἀπό τήν ἀρχή ὅλους, καταγράφοντας κάθε
κίνησή τους. Ἀποτράπηκε ἀποτελεσµατικά
κάθε ἐθνική βλάβη. Κι ὅταν ἄρχισε ὁ πόλεµος
µέ τήν Ἰταλία, σ΄ ἕνα βράδυ πιάσανε ὅλους τούς
Ἰταλούς πράκτορες ἀνεξαιρέτως, πρίν φτάσουν
στά σηµεῖα ἀπόκρυψής τους. Ἐκτός ἀπό τόν
Ἀλβανό θυρωρό τῆς ἰταλικῆς πρεσβείας, γιατί
ἦταν πράκτορας τοῦ Μανιαδάκη. Τό ἴδιο ἔγινε
καί µέ τούς Γερµανούς κατασκόπους: Ἐδῶ
ὁ δαιµόνιος Μανιαδάκης µπῆκε µέσα στήν
γερµανική πρεσβεία, ρίχνοντας ἕναν πράκτορά
του - διάλεξε ὁ ἴδιος τόν πιό ὄµορφο ἄντρα του
- στή γραµµατέα τῆς πρεσβείας. Ὅσο γιά τή
βίλα τοῦ πρεσβευτῆ, ἐκεῖ εἶχε τρεῖς πράκτορές
του σάν κηπουρούς καί ὑπηρετικό προσωπικό
τοῦ πρέσβη! Σήµερα τί γίνεται; Ἄστα νά πᾶνε...
(...) Προσπάθησαν νά ρίξουν
τόν ἑλληνισµό στήν Κύπρο, πνίγοντάς της
στόν σκουπιδότοπο τοῦ Σχεδίου Ἀνάν. Τά
ἑκατοµµύρια δολάρια πού σκορπίστηκαν γιά
ἕνα µόνο φῦλλο στήν Κύπρο ἔφτασαν τά 50.
Ὁ Τῦπος, ἡ τηλεόραση τῶν ἐργολάβων, τά
παπαγαλάκια (καί στήν Ἑλλάδα) πανστρατιά γι΄
αὐτό τό τερατούργηµα. Καί οἱ κάργες σύννεφο
στή χωµατερή τοῦ Σχεδίου Ἀνάν. Λίγο ἔλειψε
µέ τήν γενική ἐπιστράτευση τῶν ρουφιάνων νά
χαθεῖ ἡ Κύπρος καί νά µᾶς µείνει τό ἱστορικό
ἀνάθεµα. Τότε ξεχύθηκαν κάτι ἀκτύπητες
κουφογερακίνες καί ξεπουπουλιάσανε τίς
κάργες µέχρι πού τίς µάδησαν ὅλες. Τά ὀνόµατά
τους; Π. Νεάρχου, Ν. Σαρρῆς, Β. Φίλιας καί Λ.
Κανέλλη. Μέ ἕναν λόγο πλήρη, ἀκριβή, ὀρθό,
συγκεκριµένο καί ὁλοκληρωµένο. Ἐκείνη πού
ἔκανε θραύση στό ξεπουπούλιασµα ἦταν ἡ
Λιάνα Κανέλλη. Θεληµατάρηδες, ρουφιάνοι κι
ὅλες αὐτές οἱ κάργες πῆγαν στά ἀφεντικά τους
τελικά µαδηµένοι, παίρνοντας µαζί τους τό
ἱστορικό ἀνάθεµα.
Θ. Μπινίκος, συντ. δικηγόρος - ἱστοριοδίφης

Χρ υ σ ωρ υχεῖ α
Κρ ο ύµ ο βγ κρ αν τ
Δέν ὑπογράφεται ἡ Μελέτη
Περιβαλλοντικῶν Ἐπιπτώσεων
τῆς Dundee Precious Metals

∆έν θά προχωρήσει ἡ ἐξόρυξη χρυσοῦ στό
Κρούµοβγκραντ, ἐφόσον δέν τό ἐπιθυµοῦν οἱ
κάτοικοι τῆς περιοχῆς καί οἱ Ἕλληνες», δήλωσαν
οἱ ἁρµόδιοι τοῦ ὑπουργείου Ἀνάπτυξης τῆς
Βουλγαρίας στήν ἐνδιαφερόµενη ἑταιρεία. Ἡ
κοινή δράση τῶν πολιτῶν Ἑλλάδας, Βουλγαρίας
καί Τουρκίας ὁδήγησε τήν βουλγαρική
κυβέρνηση σέ αὐτή τή σοβαρή στάση.
∆υστυχῶς
ὅµως
τό
ἑλληνικό
ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος βιάστηκε καί µέ
ἔγγραφό του δήλωσε πρός τή βουλγαρική
κυβέρνηση ὅτι συµφωνεῖ µέ τό ἔργο στό
Κρούµοβγκραντ, ἐνῷ θά ἔπρεπε νά εἶναι τό
πρῶτο πού θά ἀντιδροῦσε. Τραγικό ὀλίσθηµα,
δεδοµένου ὅτι τό ΥΠΕΧΩ∆Ε δέν ὑπογράφει τίς
ἄδειες γιά τούς ἴδιους λόγους καί ἡ ἑλληνική
κυβέρνηση δηλώνει ὅτι δέν θά προχωρήσουν
τά χρυσωρυχεῖα Σαπῶν καί Περάµατος ἐφόσον
δέν τό ἐπιθυµοῦν οἱ κάτοικοι. Ἡ σπουδή αὐτή
καθώς καί παλιότερες ἐνέργειες καί δηλώσεις
τοῦ κ. Σαλαγκούδη δείχνουν ἀσυνέπεια λόγων
καί ἔργων. ∆είχνουν ὅτι οὐσιαστικά δέν ὑπάρχει
πρόθεση νά κλείσει ἡ ὑπόθεση ἀλλά, ἀντίθετα,
ὑπονοµεύεται τό µέτωπο τοῦ ἀγώνα στή Θράκη.
Ἐπιπλέον, πρόσφατα δηµοσιεύµατα ἐπιχειροῦν

«ΔΗΜΟΠΙΘΗΚΟΙ»!
Τοῦ Ἠλία Σιαµέλα
«Ἡ πόλις ἠµῶν ὑπογραµµατέων
ἀνεµεστώθη καὶ βοµολόχων δηµοπιθήκων
ἐξαπατώντων τὸν δῆµον ἀεί»!
Ἀριστοφάνης
Στὴν Ἑλλάδα εἴµαστε. Στὸν σκουπιδοντενεκὲ
τῆς Εὐρώπης. Στὴ χώρα ποὺ παχαίνουν οἱ
µῦγες. Ἡ ζούγκλα µας εἶναι ἐδῶ! Κάθε µέρα
ποὺ περνάει οἱ δηµοπίθηκοι πληθαίνουν. Ἂν
καµµιὰ φορά ἀποφασίσουν νὰ διαδηλώσουν,
µποροῦν νὰ γεµίσουν ὁλόκληρες πλατεῖες.
Ἀργότερα ἴσως κυριεύσουν κι ὁλόκληρη
τὴν Ἑλλάδα! Εἶναι ὅλοι αὐτοὶ οἱ παλιάτσοι,
οἱ γαλίφηδες, οἱ ὀργιαστικοὶ ψευτολόγοι, οἱ
πολιτικάντηδες, οἱ γραικύλοι , οἱ προδότες,
οἱ χυδαῖοι, ὅπου τὸ χρῆµα τῆς εὐτέλειας
σέρνεται πίσω τους σὰν µία οὐρὰ χωρὶς
τέλος…
Πολὺ κόπο, µὰ πολὺ κόπο καὶ προσπάθεια
ἔκανα νὰ τοὺς φέρω ὅλους αὐτοὺς στὸ
µυαλό µου καὶ νὰ ἐξετάσω λίγο τὴ
βιοποικιλότητά τους. Μιά καὶ οἱ γνώσεις µου
εἶναι ἐλάχιστες γύρω ἀπὸ τὴ µεταφυσική
τῆς ἐξέλιξης τῶν εἰδῶν, προσπάθησα νὰ
βρῶ κάποια ἐξήγηση στὶς θεωρίες τοῦ
Μάλθους καὶ τοῦ Δαρβίνου! Σύµφωνα
λοιπὸν µὲ τὸν πρῶτο, οἱ ζῶντες ὀργανισµοὶ
παρουσιάζουν γενικὰ µία ἔµφυτη τάση στὸ
νὰ ποικίλουν. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς
γίνεται µία «φυσικὴ ἐπιλογή», ποὺ ἔχει σὰν
ἀποτέλεσµα τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἱκανότερου.
Ἀπ’ αὐτὴ τὴν οἰκονοµολογικὴ ἀντίληψη τοῦ
Μάλθους, ὁ Δαρβίνος στήριξε τὴν περίφηµη
ἀρχή του γιὰ τὸν «ἀγώνα περὶ ὑπάρξεως»,
σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία θὰ ἐπιζήσουν οἱ
ὀργανισµοὶ οἱ ὁποῖοι κατέχουν ὁρισµένα
πλεονεκτήµατα, ὅπως αὐτοὶ οἱ πονηροὶ ποὺ
ἔχουν τὴν ἱκανότητα νὰ κλέβουν τὴν τροφὴ
τῶν ἄλλων, νὰ µιµοῦνται τοὺς ἰσχυρούς,
νὰ παρασιτοῦν, νὰ διασταυρώνονται µὲ
εὐκολία µὲ ἄλλες φυλὲς κλπ.
Πραγµατικὰ ὅλοι αὐτοὶ οἱ τύποι ἐντάσσονται
σ’ αὐτὴ τὴ φυσικὴ ροπὴ τῶν ὄντων, ποὺ µὲ
κάθε τρόπο πρέπει νὰ ἐπικρατήσουν, νὰ
ὑπάρξουν, νὰ διακριθοῦν, νὰ ἐπιπλεύσουν.
Πουλᾶνε τὴν ψυχή τους γιὰ τὴν προβολή,

ἀντιστροφή τοῦ κλίµατος στήν κοινή γνώµη,
ἐπειδή «σύντοµα τό κυάνιο ἀπενοχοποιεῖται ἀπό
τήν Ε.Ε.» κι ἀνοίγει ὁ δρόµος γιά τά χρυσωρυχεῖα
στή χώρα µας.
Ἀσφαλῶς µέ τιµή 540 δολαρίων ἀνά
οὐγγιά χρυσοῦ καί µέ συνεχή ἀνοδική πορεία
στά διεθνῆ χρηµατιστήρια, λόγῳ ἐνεργειακῆς
κρίσης, κανένας κάτοχος µεταλλείου µέ
ἀποικιοκρατικούς καί ἀναχρονιστικούς ὅρους,
µέ παραχώρηση γιά 99 χρόνια, δέν ἀφήνει
εὔκολα µιά τέτοια λεία. Ἰδιαίτερα µάλιστα σέ
µιά χώρα σάν τήν Ἑλλάδα καί ἰδιαίτερα στήν
περιοχή µας, ὅπου ἀναπτυξιακά δέν κουνιέται
φῦλλο καί τό µέλλον εἶναι ἀβέβαιο.
Πλανῶνται ὅµως οἰκτρά ὅσοι
νοµίζουν ὅτι αὐτά ἀρκοῦν γιά νά καµφθεῖ ἡ
ἀντίδραση τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Ἀκόµη κι
ἄν τό κυάνιο ἀπενοχοποιηθεῖ ἀπό τήν Ε.Ε.,
ἡ τοπική κοινωνία δέν συναινεῖ καί οὐδόλως
µπαίνει σέ ἕναν φτιαχτό περί κυανίου διάλογο.
Κάθε φορά πού βολεύει τίς ἑταιρεῖες µέ µεγάλη
εὐκολία τό βάζουν ἤ τό βγάζουν ἀπό τή
διαδικασία ἀναλόγως, γιά παραπλανητικούς
λόγους. Τό ΟΧΙ στήν ἐξόρυξη χρυσοῦ εἶναι
καθολικό καί ἐπαναλαµβάνουµε γιά πολλοστή
φορά ὅτι τό πρόβληµα δέν εἶναι µόνο τό κυάνιο.
Ἀκόµα καί στή Χαλκιδική πού, ὅπως ἀναφέρει
τό δηµοσίευµα τό κλῖµα «ἔχει βελτιωθεῖ» ὑπέρ
τῆς ἐξόρυξης, ἡ κοινή γνώµη εἶναι ἀρνητική καί
ὁ κόσµος διαδηλώνει στούς δρόµους. Μόνον οἱ
λίγοι ἐναποµείναντες ἐργαζόµενοι στά ὀρυχεῖα,
οἱ ὁποῖοι ταλαιπωροῦνται ἀπό παλινωδίες
κυβερνήσεων καί ἑταιρειῶν, παραµένοντας
ὅµηροι µιᾶς ἀτελέσφορης ἀναπτυξιακῆς
πολιτικῆς καθώς καί οἰκονοµικῶν καί πολιτικῶν
παιχνιδιῶν, ἀντιµετωπίζοντας τό φάσµα τῆς
ἀνεργίας, θέλουν τά ὀρυχεῖα. Ἡ κοινωνία τῆς
Χαλκιδικῆς ἀντιδρᾶ καί ἀγωνίζεται νά ἀνοίξει
ἐπιτέλους ὁ δρόµος τῆς ἀνάπτυξης στήν
περιοχή, πού ἐπί δεκαετίες εἶναι σιδηροδέσµια
στόν µονόδροµο πού τούς ὁδήγησαν τά
ὀρυχεῖα, κατασπαταλώντας τόν φυσικό πλοῦτο
καί ἀπαξιώνοντας ὅλα τά πλεονεκτήµατα
τῆς περιοχῆς πού στηρίζουν µιά βιώσιµη καί
ἀεοφόρο ἀνάπτυξη...
Διανομαρχιακή Ἐπιτροπή Ροδόπης - Ἕβρου
Κατά τῆς ἐξόρυξης καί μεταλλουργίας χρυσοῦ

γιὰ τὸ χρῆµα. Ἐξαγοράζονται, γλείφουν,
ἕρπουν, γίνονται δοῦλοι, ρουφιάνοι,
πράκτορες, προδίνουν τὴν πατρίδα τους,
ἐξαπατοῦν τοὺς συνανθρώπους τους, λένε
ψέµατα, κλέβουν, ἁρπάζουν. Κι ὅλα αὐτὰ
γιὰ τὸ στοµάχι καὶ δι΄ αὐτοῦ τὴ διαιώνιση
τοῦ εἴδους τους!
Εἶναι αὐτὴ ἡ φυσικὴ ἐπιλογὴ τοῦ
ἁρπαχτικοῦ, ἡ ἔµφυτη ροπὴ τοῦ ζώου
νὰ φάει, νὰ κυριαρχήσει, νὰ πατήσει ἐπὶ
πτωµάτων, ἀρκεῖ νὰ ἐπιζήσει αὐτὸ καὶ ὅλοι
οἱ ἄλλοι ἂς πεθάνουν. Εἶναι ὁ κανίβαλος
στὴν ἐξελιγµένη του µορφή. Εἶναι ὁ
δηµοπίθηκος τῆς σύγχρονης ἐποχῆς, ὅπου
µιά κι ἔχασε τὴν οὐρά του γιὰ νὰ στηριχτεῖ
καὶ ν’ ἀνέβει ψηλά, στηρίζεται στὶς στοῖβες
τῆς περιουσίας ποὺ οἰκοδοµεῖ. Εἶναι ὁ
τζάµπα µάγκας «ἐκσυγχρονιστής», αὐτὸς
ποὺ λεηλατεῖ ταµεῖα καὶ συνειδήσεις. Εἶναι
ὁ χτεσινὸς ἀριστερός, ποὺ γιὰ µία θέση
παραδουλεύτρας στὸ σύστηµα ἐκχωρεῖ τὴ
ἰδεολογία του στὸ χρηµατιστήριο ἀξιῶν
τῆς Νέας Τάξης. Εἶναι ὁ ἀντιρατσισταρᾶς
ἐφηµεριδᾶς, ὁ θεριακλὴς ἀργυρώνητος
τῆς ψευτοαριστερᾶς, ὁ Ἰούδας τῆς
ἐργατικῆς τάξης, ὁ σκυταλοδρόµος τῶν
πολυεθνικῶν, ποὺ παρέλαβε τὴ σηµαία τοῦ
«Ἀντιρατσισµοῦ» ἀπὸ τὴ Θάτσερ γιὰ νὰ τὴ
στήσει στὸν βράχο τῆς Ἀκρόπολης.
Σὲ λίγο κάποιοι ἀπ’ αὐτοὺς θὰ βγοῦνε
στὰ µπαλκόνια, µὲ τὸ χρῖσµα τῶν
κοµµάτων «χαραγµένο» στὸ κούτελο. Θ’
ἀραδιάσουν «προγράµµατα», θὰ χαιρετᾶνε
τὰ πλήθη, θὰ τάζουν, θὰ καυτηριάζουν
τὸν ἀντίπαλο, «θὰ πατσίζουν, καὶ µὲ
µαγειρικὲς γλυκοκουβέντες, τὴν εὔνοια
τοῦ λαοῦ θὰ προσελκύουν. Ἐξ ἄλλου ὅλα
τὰ ἡγετικὰ προσόντα ἔχουν: πρόστυχο σόι,
µαγκιά, φωνὴ κοπρίτη, ὅλα ἀκριβῶς ποὺ
χρειάζονται οἱ ἡγέτες»*!
Αὐτοὶ ὅλοι θὰ διαιωνίσουν τὸ εἶδος, γιὰ µία
Ἑλλάδα «ἰσχυρή», ἐµπλουτισµένη µὲ τὴ
ρώµη καὶ τὴν ἐξυπνάδα τοῦ χιµπατζῆ. Τοῦ
ἐξελιγµένου καὶ διασταυρωµένου χιµπατζῆ,
ποὺ, ἂν καὶ δὲν ἔχει οὐρὰ, ἀνεβαίνει ψηλὰ
στὴν κατάφορτη φοινικιά, ὅλος δύναµη,
εὐτυχία καὶ χαρά, στηριγµένος στῆς Νέας
Τάξης τὴν πολυπολιτισµικὴ οὐρά!
* Ἀριστοφάνη: «Ἱππεῖς»
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΣ
Ἡ φιλολογία γιὰ τὴν ἀναθεώρηση
τοῦ Συντάγµατος ἔχει ξεκινήσει,
παρ’ ὅλο ποὺ δὲν ἔχει συµπληρωθεῖ ἡ
ἀπαιτούµενη ἀπὸ τὸν νόµο χρονικὴ
προθεσµία. Ἔτσι λοιπόν, ἐπαΐοντες
καὶ ἡµιµαθεῖς ἔχουν ἀποδυθεῖ, διὰ τῶν
ΜΜΕ, σὲ ἀγώνα φιλολογικοῦ δρόµου µὲ
διάφορες προτάσεις ἀναθεωρήσεως, ἀπὸ
σοβαροῦ ἕως φαιδροῦ περιεχοµένου.
Μάλιστα πολλὲς προτάσεις δὲν θυµίζουν
ἀναθεώρηση
συντάγµατος
ἀλλὰ
τροπολογία νόµου µὲ φωτογραφικὲς
διατάξεις!
Ἀλλὰ γιὰ νὰ κατανοήσουµε καλύτερα
τὴν κατάσταση, πρέπει νὰ κάνουµε µία
σύντοµη ἀναδροµή:
Ἡ
δηµοκρατικὴ
λειτουργία
τῶν
σύγχρονων πολιτευµάτων βασίζεται
στὸ «Σύνταγµα», ἕνα θεµελιῶδες
νοµοθέτηµα, ποὺ θέτει τὶς γενικὲς ἀρχὲς
τῶν ἐξουσιῶν, καθορίζει τὴν πολιτειακὴ
µορφή, τὴν ὀργάνωση τοῦ κράτους καὶ
τῶν σηµαντικοτέρων ὀργάνων του, καὶ
τὸ κυριότερο, καθορίζει τὴν κατανοµὴ
τῶν ἐξουσιῶν.
Ἡ ἀνάγκη θεσµοθέτησης ὁρίων στὴν
αὐθαιρεσία τῆς ἐξουσίας ἀνάγεται ἤδη
στὸν Ἀριστοτέλη, ὁ ὁποῖος στὰ Πολιτικά,
Δ΄1§5 γράφει: «πολιτεία γὰρ ἐστιν τάξις
ταὶς πόλεσιν ἡ περὶ τᾶς ἀρχὰς τινὰ τρόπον
νενέµηνται καὶ τί κύριόν της πολιτείας
καὶ τί τὸ τέλος ἑκάστης κοινωνίας ἐστιν»,
ὅπου πολιτεία ἐννοεῖται τὸ πολίτευµα.
Στὴν νεώτερη εὐρωπαϊκὴ ἱστορία, τὰ
πρῶτα συνταγµατικὰ κείµενα εἶναι
τὸ Habeas corpus καὶ ἡ Magna Charta.
Στὴν συνέχεια, ὁ σπουδαιότερος ἀπὸ
τοὺς ἐκφραστὲς τοῦ διαφωτισµοῦ, ὁ
Montesquieu, τὸ 1748 δηµοσίευσε τὸ ἔργο
τοῦ «L’ Esprit des lois, ou du rapport que
les loix doivent avoir avec la constitution
de chaque gouvernement, les moeurs, le
climat, la religion, le commerce, etc» ὅπου
ἀπὸ τὸν τίτλο καὶ µόνο καταλαβαίνει
κανεὶς τὴν σχέση τοῦ πνεύµατος
τῶν νόµων, µὲ τὴν κυβέρνηση καὶ τὸ
σύνταγµα, ἀλλὰ καὶ µὲ τὴν θρησκεία,
τὰ ἤθη, τὸ κλίµα, τὸ ἐµπόριο κλπ. Ὅµως,
τὸ βασικότερο πνευµατικὸ ἐπίτευγµα
τοῦ Montesquieu, εἶναι ὁ διαχωρισµὸς
σὲ τρεῖς ἀνεξάρτητες ἐξουσίες, τὴν
Ἐκτελεστική, τὴν Νοµοθετικὴ καὶ τὴν
Δικαστική, ὅπου δηλαδή, ὅταν κάποιος
µετέχει σὲ µία ἀπὸ τὶς τρεῖς ἐξουσίες,
δὲν πρέπει νὰ λαµβάνει µέρος σὲ κάποια
ἄλλη, ἄρα συντρέχει τὸ «ἀσυµβίβαστο»,
ὅπως θὰ λέγαµε σὲ σύγχρονη νοµικὴ
γλώσσα.
Βέβαια, στὰ χρόνια του ὕστερης «Νέας
Τάξης Πραγµάτων» πού µας ἔλαχε νὰ
ζοῦµε, ὅπου ἐπικρατεῖ τὸ δίκαιο τοῦ
ἰσχυροτέρου – εἴτε σὲ χρῆµα εἴτε σὲ
ἐξουσία – ὅλα τὰ παραπάνω µοιάζουν
πλέον ὡς ἀποµεινάρια µίας ροµαντικῆς
ἐποχῆς. Ὅσο ὅµως πιστεύουµε στὶς
δηµοκρατικὲς ἀρχὲς κι ἐλπίζουµε
σ’ ἕνα πιὸ ἀνθρώπινο αὔριο, πρέπει
νὰ γυρίζουµε σὲ ἀρχικὲς ἀξίες, γιὰ
νὰ κατανοήσουµε τὸ µέγεθος τῆς

Ἀλληλογραφοῦμε
Ὁ φίλος Π.Σ. µᾶς γράφει, µέ αἰχµηρή
εἰρωνεία, εἶναι ἀλήθεια, γιά τόν
πρυτανικό, ἑορταστικό τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν, λόγο στήν Ξάνθη:
Τὰ ἀποσπάσµατα ποὺ ἀκολουθοῦν
(παρµένα
ἀπὸ
τὴν
ὀµιλία
τοῦ
Πρύτανη στὸν ἐπίσηµο ἐορτασµὸ τοῦ
Πανεπιστηµίου γιὰ τοὺς 3 Ἱεράρχες στὴν
Ξάνθη) ἐκτιµῶ ὅτι ἀποτελοῦν πρότυπο
ἐκφραστικῆς δεινότητας, νοηµατικῆς
πυκνότητας, γραµµατικῆς καὶ συντακτικῆς
ὀρθοέπειας. Οἱ ἐπίδοξοι ἐπιστήµονες
θὰ πρέπει νὰ ἐντρυφήσουν στὰ κείµενα
αὐτά. Ἡ σύζευξη τοῦ τεχνοκράτη καὶ τοῦ
στοχαστῆ συµβολοποιεῖται στοὺς λόγους
τοῦ κ. Καραµπίνη καθὼς συστήνεται ἡ
κοινωνιολογικὴ καὶ ἀνθρωπογνωστικὴ
ἀναζήτησή του. Ἡ σπουδή του νὰ

ἀποστασιοποίησης κατὰ τὴν τρέχουσα
κατάσταση, ὥστε νὰ περισώσουµε ὅ,τι
µποροῦµε. Ἔτσι λοιπόν, στὴν σύγχρονη
ἑλληνικὴ πραγµατικότητα, οἱ τρεῖς
ἀνεξάρτητες ἐξουσίες, δὲν εἶναι οὔτε
τρεῖς οὔτε ἀνεξάρτητες. Ἔχουν προκύψει
νέες ἐξουσίες, ἐνῶ οἱ τρεῖς ἀρχικές, ἡ
µία µπλέκει στὰ πόδια τῆς ἄλλης. Ἡ
Ἐκτελεστικὴ ἐξουσία, ἐπειδὴ προέρχεται
ἀπὸ
κοινοβουλευτικὴ
πλειοψηφία,
χειραγωγεῖ τὴν Νοµοθετικὴ ἐξουσία,
ἐνῶ καὶ οἱ δυὸ ἀναµειγνύονται στὴν
ἀπονοµὴ τῆς Δικαστικῆς ἐξουσίας, παρ’
ὅλο ποὺ κόπτονται περὶ τοῦ ἀντιθέτου!
Ἡ λέξη-κλειδὶ στὸ παραπάνω σχῆµα
ὀνοµάζεται «ρουσφέτι», ἐνῶ ἡ µὴ
ἐκπλήρωσή του φέρει τὸ ἐπιστηµονικίζον
ὄνοµα «πολιτικὸ κόστος» Ἐφ’ ὅσον,
λοιπόν, τὰ µέλη τῶν κυβερνήσεων
προέρχονται ἀπὸ τὶς τάξεις τῶν µελῶν
τῆς Βουλῆς, τὸ ρουσφέτι θὰ ζεῖ καὶ θὰ
βασιλεύει. Γιατί ἄραγε οἱ «Κουτόφραγκοι»
ὑπουργοποιοῦν ἐξωκοινοβουλευτικοὺς
ἐµπειρογνώµονες ;
Ἀλλ’ ὅµως, ὅσο καὶ νὰ κοπτόµεθα
κατὰ τοῦ ρουσφετιοῦ, αὐτὸ παραµένει
διαχρονικό,
διακοµµατικὸ
καὶ
µεταλλασσόµενο κατὰ τὰ ζητούµενα
τῆς κάθε ἐποχῆς. Μᾶς κατατρέχει
καὶ µᾶς ἐξουσιάζει ἀπὸ γενέσεως
τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. Γι’ αὐτὸ
ἀποτελεῖ τὴν πέµπτη σύγχρονη ἐξουσία.
Ὀνοµάζουµε τὸ ρουσφέτι πέµπτη
ἐξουσία, διότι ὡς τετάρτη ἐξουσία ἔχει
ἐπικρατήσει νὰ ὀνοµάζονται τὰ ΜΜΕ καὶ
κυρίως οἱ ἐµπορικοὶ κολοσσοί. Εἰδικότερα
στὶς µέρες µας πρέπει νὰ γίνεται λόγος,
ὄχι περὶ ἐξουσίας τῶν ΜΜΕ, ἀλλὰ περὶ
κυριαρχίας τους! Στὴν κατάταξη τῶν µὴ
συντεταγµένων ἐξουσιῶν ἀκολουθοῦν:
-Ἡ ἐξουσία τῶν ἐπὶ Γῆς ἀντιπροσώπων
τοῦ Ὑψίστου, δηλαδὴ τῶν λογῆς – λογῆς
καισαροπαπικῶν Ἱερατείων.
-Ἡ ἐξουσία τῆς Μονιµότητας, ποὺ
ἐξαρτᾶται ἄµεσα ἀπὸ τὸν συµπολιτευόµενο κοµµατισµὸ καὶ ἀντιτίθεται,
λεκτικὰ µόνο, στὸν ἀντιπολιτευόµενο
κοµµατισµό, ἐνῶ γενικὰ καταδυναστεύει
τὸν ἁπλὸ πολίτη.
-Ἡ ἐξουσία τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἀρχῶν, οἱ
ὁποῖες ξεφυτρώνουν σὰν τὰ µανιτάρια.
Σκοπὸ ἔχουν νὰ προστατεύσουν
τὸν πολίτη ἀπὸ τὶς αὐθαιρεσίες τῶν
διαφόρων ἐξουσιῶν, συντεταγµένων
καὶ µή, ἀλλὰ τελικὰ ἁπλῶς φιλολογοῦν,
ἢ ὑπερθεµατίζουν σὲ θέµατα ἥσσονος
σηµασίας, ἁπλῶς γιὰ τὸ θεαθῆναι.
-Ἡ ἐξουσία τῆς Ἀγορᾶς µὲ τὶς
καλὰ
ὀχυρωµένες
ὑπό-ἐξουσίες,
τῶν Τεχνοκρατῶν, τῆς Ψηφιακῆς
Ἐπικοινωνίας, τοῦ Καταναλωτισµοῦ καὶ
τῶν Τραπεζῶν. Ἰδιαίτερα ἡ τελευταία ὑπόἐξουσία, στὴν χώρα µας, γίνεται ὁλοένα
καὶ ἀπειλητικότερη: Ἀφοῦ ξεκλήρισε
τὴν βιοτεχνική, τὴν βιοµηχανικὴ καὶ
τὴν ἐν γένει παραγωγικὴ διαδικασία,
ἀποµύζησε τὴν πρωτογενῆ ἀγροτικὴ
παραγωγὴ ὑποθηκεύοντας τὴν γῆ.
Ἔπειτα στράφηκε στὸ µέσο βαλάντιο, µὲ
περιγράψει ἐπακριβῶς, νὰ ἑρµηνεύσει
ἐπαρκῶς καὶ νὰ ἐλέγξει ἀποτελεσµατικῶς
τὸν ἐκπαιδευτικὸ µας βίο, προτυπώνει τὸν
ἰδεατὸ ἀκαδηµαϊκὸ λόγο. Ἡ προκείµενη
σύγκριση µπορεῖ νὰ ἐξυπηρετήσει
διδακτικὲς ἀνάγκες, θεωρίης εἴνεκεν, κατὰ
τὴν Ἡροδότειο ἐκδοχὴ τῆς διανοητικῆς
ἀναζήτησης. Κρῖµα ποὺ ὁ ἐξ ὁρισµοῦ
ἐλλειπτικὸς γραπτὸς λόγος δὲν µπορεῖ
νὰ ἀποδώσει τὸ εὖρος τοῦ φωνολογικοῦ
φάσµατος τοῦ µελίρρυτου ἐκπροσώπου
τῆς ἀκαδηµαϊκῆς κοινότητας τοῦ Δ.Π.Θ.:
«...Τὴν παιδεία αὐτὴ ποὺ ὁρίζεται ὡς ἡ
συστηµατικὴ παροχὴ γνώσεων, ἡ ἄλλως
ἡ διαδικασία τῆς ἀγωγῆς ποὺ στοχεύει
στὴν ἄνοδο τοῦ πνευµατικοῦ ἐπιπέδου ἢ
ὅπως θεωροῦσαν οἱ ἀρχαῖοι µας πρόγονοι
ἡ γενικότερη πνευµατικὴ καὶ ψυχικὴ
καλλιέργεια τοῦ ἀνθρώπου µαζὶ µὲ τὸν
πολιτισµό. Εἰδικὰ κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ
20ου αἰώνα παρατηρήθηκε µιά θεαµατική,
σὲ ποσοτικοὺς ὅρους, κυρίως, ἀνάπτυξη

δόλωµα τὸν καταναλωτισµό, ὑποθήκευσε
καὶ τὸ µέσο νοικοκυριό, ἀνάγοντας τὴν
τοκογλυφία σὲ ἐπιστήµη. Μάλιστα,
ὄχι ἁπλῶς γράφουν τοὺς νόµους στὰ
παλαιότερα τῶν ὑποδηµάτων τους, ἀλλὰ
καὶ νοµοθετοῦν, δίνοντας κύρος νοµικῶν
πράξεων σὲ ἐσωτερικὲς ἐγκυκλίους καὶ
συµβάσεις δανεισµοῦ. Δηλαδὴ ἐκτὸς
ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο, νοµοθετοῦν καὶ
ἰδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις!
Παράλληλα µὲ τὶς τράπεζες νοµοθετοῦν
καὶ οἱ διάφορες δηµόσιες ὑπηρεσίες µὲ
ἀπαγορεύσεις, µὲ ἀποφάσεις συµβουλίων, καὶ κυρίως µὲ τὶς λεγόµενες
ἑρµηνευτικὲς ἐγκυκλίους, οἱ ὁποῖες
συνήθως ὑπερβαίνουν κατὰ πολὺ
τὸ ἀρχικὸ νοµοθέτηµα. Καὶ τοῦτο
συµβαίνει, διότι ἡ Νοµοθετικὴ ἐξουσία
µὲ τὴν µέθοδο τῶν παραθύρων, τῶν
φωτογραφικῶν διατάξεων καὶ τῶν
τροπολογιῶν, δηµιουργεῖ νοµικὸ χάος,
ἀντικρουόµενες διατάξεις καὶ ἄναρχη
πολυνοµία. Ὁ µέσος πολίτης, ἀλλὰ καὶ
ὁ κρατικὸς λειτουργὸς ἀναγκάζονται νὰ
ἀναζητήσουν ἐπαγγελµατικὴ νοµικὴ
βοήθεια. Γι’ αὐτὸ ἡ διεκπεραίωση στὸ
Δηµόσιο καὶ τὴ Δικαιοσύνη ἀπονέµεται
στοὺς φέροντας νοµικὴ ὑποστήριξη.
Ἄραγε πόσο τυχαῖο εἶναι τὸ γεγονὸς
ἡ πλειοψηφία τῶν πατέρων (καὶ
µητέρων) τοῦ Ἔθνους προέρχεται ἀπὸ
τίς τάξεις τῶν λειτουργῶν τῆς Νοµικῆς
Ἐπιστήµης;
Ὅλη αὐτὴ ἡ παραπάνω ἀταξία
προέρχεται ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν ἀσάφεια,
τὴν παρερµηνεία καὶ τὴν ποικιλία τοῦ
θεσµικοῦ συστήµατος, καθὼς ἐπίσης
καὶ τὴν ἐπαλληλία τῶν ἐξουσιῶν.
Ἔτσι µὲ τὴν ἐπικείµενη ἀναθεώρηση
τοῦ Συντάγµατος καλὸ θὰ ἦταν νὰ
ἀναδιοργανωθοῦν πολλὰ ἀπὸ τὰ κακῶς
κείµενα:
-Καλὸ θὰ ἦταν νὰ καθιερωθεῖ καὶ νὰ
περατωθεῖ κωδικοποίηση τῶν νόµων.
Ὅταν
ψηφίζεται
τροποποιητικὸ
νοµοθέτηµα,
νὰ
συµπεριλαµβάνει
σὲ ἑνιαῖο κείµενο, παλαιὲς ἰσχύουσες
καὶ νέες διατάξεις. Τὸ σπουδαιότερο
ὅµως εἶναι νὰ γίνει κωδικοποίηση καὶ
ξεκαθάρισµα τοῦ προγενέστερου χάους.
-Εἶναι µία ἄριστη εὐκαιρία, οἱ πατέρες τοῦ
Ἔθνους νὰ ἀφοσιωθοῦν ἀποκλειστικὰ καὶ
ἀπερίσπαστοι στὸ νοµοθετικό τους ἔργο,
ἀφήνοντας τὴν Ἐκτελεστικὴ ἐξουσία
ἀποκλειστικὰ σὲ ἐξωκοινοβουλευτικοὺς
ἐµπειρογνώµονες. Μὲ αὐτὸν τὸν
τρόπο τὸ νοµοθετικό τους ἔργο θὰ
εἶναι ποιοτικότερο καὶ σαφέστερο,
ἐνῶ θὰ ἀπαλλαγοῦν τοῦ ρουσφετιοῦ
καὶ τοῦ πολιτικοῦ κόστους σὲ ἐπίπεδο
περιφέρειας, ἐνῶ θέτονται τὰ θεµέλια
νὰ κτιστεῖ, κάποτε, κρατικὸς µηχανισµὸς
ἀνεξάρτητος κοµµατικῶν παρωπίδων.
Παράλληλα, θὰ µπορέσουν νὰ τιθασεύσουν καὶ νὰ κολάσουν ὅλους τους
ἀνωτέρω µηχανισµοὺς ποὺ νοµοθετοῦν
παράνοµα καὶ ἀντισυνταγµατικά.
-Δὲν πρέπει νὰ χάσουµε τὴν εὐκαιρία, νὰ
ἀναδιοργανωθεῖ τὸ ἐκλογικὸ σύστηµα.
α) Πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ κατοχυρωθεῖ
συνταγµατικὰ αὐτὸ ποὺ ἰσχύει λίγο
– πολὺ de facto τὰ τελευταῖα χρόνια,
ὅλων τῶν ἐπιπέδων της παιδείας ἡ ὁποία
ἐξελίχθηκε σὲ ἐκθετικὰ αὐξανόµενη
ἔκρηξη στὴ ζήτηση τῆς µεταλυκειακῆς καὶ
κυρίως Πανεπιστηµιακῆς ἐκπαίδευσης.
Κλείνοντας θὰ ἤθελα νὰ χρησιµοποιήσω
τὶς σκέψεις ἑνὸς ἀπὸ τοὺς σηµαντικότερους
σύγχρονους φιλοσόφους καὶ ἐρευνητὲς στὴν
περιοχὴ τοῦ χάους καὶ τῆς πολυπλοκότητας,
τοῦ ἀειµνήστου νοµπελίστα Ilya Prigogine
ὁποῖος θεµελίωσε τὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ ὀργάνωση
µπορεῖ νὰ γεννηθεῖ ἀπὸ τὸ χάος καὶ ὅτι ἡ ὕλη
αὐτοοργανώνεται καὶ ἐξελίσσεται ἀνοδικὰ
ἀποστασιοποιηµένη ἀπὸ τὶς καταστάσεις
τῆς ὑποβαθµισµένης ἰσορροπίας καὶ ὅτι
τὸ µέλλον προσδιορίζεται πιθανολογικὰ
πέρα ἀπὸ τὸν ὁρίζοντα προβλεψιµότητας
ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ὅριο ἀσφαλείας τοῦ
ντετερµινισµοῦ. Καὶ ἀναλογίζοµαι ὅτι
ἀφοῦ µπορεῖ ἡ ὕλη καὶ ὀργανώνεται ἀπὸ τὸ
χάος πόσα µπορεῖ ἀλήθεια τὸ πνεῦµα καὶ ἡ
παιδεία νὰ καταφέρουν...»

δηλαδὴ ὁ ἐκλογικὸς νόµος νὰ ἰσχύει γιὰ
τὴν µεθεπόµενη ἐκλογικὴ ἀναµέτρηση.
β) Τὸ ἰδανικὸ θὰ ἦταν νὰ προσαρµοζόταν
τὸ θεσµικὸ καὶ πολιτικὸ πλαίσιο, ἔτσι
ὥστε ἐκλογικὲς διαδικασίες διαφόρων
ἐπιπέδων – εὐρωεκλογές, ἐθνικές, δηµοτικὲς – νὰ συµπίπτουν, µειώνοντας
ἔτσι σηµαντικὰ τὸ τεράστιο οἰκονοµικὸ
κόστος.
γ) Καὶ βέβαια εἶναι εὐκαιρία νὰ µποῦν,
ἀριστίδην, στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων,
ὁρισµένοι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους πού µας
βγάζουν ἁπανταχοῦ ἀσπροπρόσωπους,
ἐκπρόσωποι τῶν Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς. Ὅλο καὶ κάτι θὰ εἴχαµε νὰ
κερδίσουµε ἀπὸ τὴν σοφία αὐτῶν τῶν
ἀνθρώπων!
Μᾶλλον ὅλα τὰ παραπάνω θὰ παραµείνουν ἁπλῶς ἀσκήσεις ἐπὶ χάρτου, µία
καὶ τίθενται ἀνέφικτοι στόχοι. Καὶ θὰ
παραµένουν ἀνέφικτοι, ὅσο θὰ ζεῖ καὶ
θὰ βασιλεύει ἡ στερνοπούλα ὅλων τῶν
µὴ συντεταγµένων ἐξουσιῶν, ἡ ἐξουσία
τοῦ «Ὢχ Ἀδερφέ»!
Νικόλαος Θ. Κωνσταντινίδης
Ξάνθη 26/1/2005

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΟΛΛΑΣ

Πᾶνε τώρα κοντά δυό βδοµάδες πού
γυροφέρνω στό σπίτι µέ τό νέο βιβλίο
τοῦ Δηµήτρη Νόλλα ἀνά χείρας, σά νά
πρόκειται γιά ἕνα προσωπικό, ἀγαπηµένο ἀντικείµενο. Τραβάω κάθε µέρα
λίγες τζοῦρες - καθώς ἡ µορφή του
διευκολύνει, καί σπεύδω νά τό µοιραστῶ
µέ φίλους µέ στόχο τήν ἀνατροφοδότηση
τῆς ἀπόλαυσης.
Μιλῶ γιά τά «Φῦλλα καπνοῦ», πού
κυκλοφόρησαν τόν Δεκέµβρη ἀπό
τό «βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας» µὲ
προλόγισµα τοῦ Νίκου Γ. Ξυδάκη.
Πρόκειται γιά σειρά µικρῶν κειµένων τοῦ
συγγραφέα πού βρίσκονταν στά συρτάρια
του καί ἀποφάσισε νά τά συγκεντρώσει
δίνοντάς τα ἐν σώµατι στήν κυκλοφορία.
Ἄλλα ἔχουν δηµοσιευθεῖ ἐδῶ κι ἐκεῖ,
κάποια εἶναι ἀδηµοσίευτα, προερχόµενα
ἀπό τήν προσωπική του ἀλληλογραφία,
κι ὅλα µαζί συνθέτουν µιά ἑνότητα πού
τήν διέπει αὐτό πού χαρακτηρίζει ὁ
Ν. Ξυδάκης «ἔκκεντρο κοίταγµα τῶν
πραγµάτων, µέ τή φόδρα ἀπέξω». Σέ
ὅλα - λογοτεχνικά καί µή - εἶναι διάχυτη
µιά διάθεση ἀντρίκιας ἀναµέτρησης
µέ τά πράγµατα καί τήν ἀλήθεια τους,
λέγοντας, µέ τήν χαρακτηριστική τοῦ
συγγραφέα ἠπειρώτικη λακωνικότητα,
τά σῦκα σῦκα. Λόγος γιά τά δηµόσια
καί τά ἰδιωτικά, µεγάλα καί µικρά:
οὔτε δηµοσιογραφικά ἐπιδερµικός οὔτε
λογοτεχνικά πεποιηµένος, µά ἑλληνικά
ἰσορροπηµένος καί αἰχµηρά τίµιος.
Εἶναι χαρακτηριστικό τό πεντζίκειο
ἀπόσπασµα µέ τό ὁποῖο σέ ὑποδέχεται
ὁ συγγραφέας: «Δέν ἔχω πιά καµµιάν
ἔγνοια ὅσον ἀφορᾶ τήν ὁλοκλήρωση τῶν
ὅσων γράφω. Ἄς τά πάρει ὁ ἄνεµος».
Ἐπειδή ὅλα τά παίρνει τελικά ὁ ἄνεµος,
ἄς προλάβουµε τοὐλάχιστον νά γευτοῦµε
ὅσα ἔχουν ὄντως γεύση. Γεύση ἀληθινῆς
ζωῆς, δηλαδή µνήµης θανάτου.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Πειράµατα στό πτῶµα τοῦ φοιτητικοῦ
κινήµατος
Ὁ τέως προϊστάµενος Φαρµάκων στό Ὑπουργεῖο
Ὑγείας, Νετσλά Μπὰλ, ἀνέφερε πὼς φοιτητὲς
ἔχουν χρησιµοποιηθεῖ ἀπὸ φαρµακευτικὲς
ἑταιρεῖες σὲ πειράµατα. Πρόσθεσε πὼς «τὰ
πανεπιστήµια ἀποτελοῦνε τὸν πρῶτο στόχο
τῶν φαρµακευτικῶν ἑταιρειῶν καὶ πὼς στὰ
πλαίσια τῆς σχέσης καθηγητῆ - φοιτητῆ δὲν
εἶναι δυνατὸν ὁ φοιτητὴς νὰ πεῖ “ὄχι”. Ἐπίσης
πὼς, παρὰ τὸ ὅτι ὁ νόµος ἀπαγορεύει τὰ
πειράµατα σὲ παιδιά, ἐπιτρέπονται ἂν γίνουν
µὲ τὴν θέληση καὶ ὑπογραφὴ τῶν γονέων.
Ἐδῶ καὶ 10 χρόνια γίνονται κρυφὲς δοκιµὲς
σὲ πανεπιστήµια ὅπως τὸ Μαρµαρᾶ, Ἐρτζιὲς
καὶ Χατζέτεπε. Οἱ ἀκαδηµαϊκοὶ κύκλοι δὲν
ἀντιδροῦν λόγω τῆς ἀνησυχίας γιὰ τὴν καριέρα
τους, ἡ κοινὴ γνώµη δὲν ξέρει τὸ θέµα. Ὁ
τζίρος αὐτῶν τῶν πειραµάτων εἶναι γύρω
στὰ 400-500 ἑκ. λίρες. Ἀναφέροµαι κυρίως σὲ
φοιτητὲς τῆς ἰατρικῆς, δηλ. σὲ µορφωµένους
φοιτητές. Ἂν κάποιος φοιτητὴς µιλήσει φοβᾶται
ὅτι θὰ µείνει στὸ ἴδιο ἔτος. ∆ὲν λέω ὅτι θὰ τὸ
κάνει σίγουρα ὁ καθηγητής, ὅµως γιὰ ἐλᾶτε
στὴν θέση τοῦ φοιτητῆ! Ἐγὼ ξέρω ὅτι πολλοὶ
φοιτητὲς χρησιµοποιοῦνται ὡς πειραµατόζωα.
Ὁ φόβος µου εἶναι πὼς κάποια φτωχὰ µέρη
τοῦ πληθυσµοῦ µπορεῖ νὰ τὸ δοῦνε σὰν µέσο
ἀπόκτησης τοῦ ψωµιοῦ τους. Σήµερα ὑπάρχουν
οἰκογένειες ποὺ ἀπὸ τὰ δέκα παιδιὰ τους
πουλᾶνε τὰ δυό. Στὰ πειράµατα χορηγοῦνται
ὑποψήφια φάρµακα τὰ ὁποῖα ἐκτὸς ἀπὸ τὸν
θάνατο µπορεῖ νὰ ἐπιφέρουν ἀναπηρίες ἢ καὶ
γενετικὲς ἀνωµαλίες, µὲ συνέπειες ποὺ θὰ
φανοῦνε χρόνια ἀργότερα». (20-1, ἐφ. Βακίτ)
Νέες βάσεις κατά τῆς εἰρήνης
Ὅσο περνάει ὁ καιρὸς ἀποσαφηνίζεται ὁ λόγος
τῆς ἐπίσκεψης στὴν Τουρκία τοῦ ἐπικεφαλῆς
τῆς CIA, Πόρτερ Γκρός. Ἔχουν ἀρχίσει ἐργασίες
δηµιουργίας βάσεων στὰ σύνορα µὲ τὸ Ἰράν
καὶ τὴν Συρία, καὶ ἔγινε γνωστὸ πὼς τὶς
τελευταῖες 25 µέρες παρατηροῦνται πυρετώδεις
δραστηριότητες στὴν περιοχή. Στὸ Χατάι
(συριακὰ σύνορα) στὴν ‘Batblanket’ ὀνοµασθείσα
βάση, ἐγκαταστάθηκαν συστήµατα ψηφιακῶν
παρακολουθήσεων καὶ λήψης εἰκόνων.
(24-1, ἐφ. Ἀκσάµ)
Ἁλωνίζει τό ΡΚΚ
Ὁ ἀστυνοµικὸς Χακάν Ἀτζὶλ ἀπήχθη στὴν πόλη
Τζίζρε τὸν προηγούµενο Ὀκτώβριο ἀπὸ τὸ ΡΚΚ.
Καὶ µάλιστα ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ὁδό. Γιὰ µῆνες δὲν
ὑπῆρχαν νέα του. Ἀκολούθως ἐνδιαφέρθηκαν
ἡ Ἕνωση Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καὶ ἡ
Mazlum-der. Οἱ πρῶτοι εἶναι ὁµοϊδεάτες τοῦ
ΡΚΚ καὶ οἱ δεύτεροι ἕνα ἰσλαµιστικὸ ἵδρυµα.
Οἱ προσπάθειές τους (!) ἔφεραν ἀποτέλεσµα,
τὸ ΡΚΚ ἀνακοίνωσε πὼς θὰ ἀπελευθερώσει τὸν
ἀστυνοµικό. Ἔτσι γίνεται ἡ προπαγάνδα τῶν
ὀργανώσεων στὴν κοινὴ γνώµη. Χτὲς ἀφέθηκε
ἐλεύθερος. Ποῦ ἀφέθηκε ἐλεύθερος; Στὸ Β.
Ἰράκ. ∆ηλαδὴ παρὰ τὰ τόσα προληπτικὰ µέτρα
ὁ ἀπηχθείς µεταφέρθηκε µὲ ἐπιτυχία στὸ Ἰράκ!
Καί προφανῶς δὲν µεταφέρθηκε µὲ ἑλικόπτερο
ἤ ἀεροπλάνο. Φαίνεται ὅτι τὰ σύνορά µας µὲ
τὸ Ἰρὰκ συνεχίζουν νὰ ἀποτελοῦνε καφενεῖο.
Λαµβάνονται µέτρα, τεχνολογικὲς ἐξελίξεις…
Ὅλα δείχνουν ὅτι εἴµασταν καὶ εἴµαστε στὸ
µηδέν.
(28-1, ἐφ. Χουριέτ, Τσολασάν)
∆αίµονες µὲ ἀγγελικὸ προσωπεῖο
Τὴν στιγµὴ ποὺ θὰ διαβάζετε αὐτὸ τὸ ἄρθρο
θὰ ἔχει τελειώσει τὸ γεῦµα τοῦ Χριστόφια µὲ
τὸν Φερντί. Ὁ Φερντὶ ὅµως τί µπορεῖ νὰ πεῖ
πέρα ἀπὸ τὶς ἐπίσηµες θέσεις τῆς Ἄγκυρας; Θὰ
προσπαθήσει νὰ τὸν πείσει νὰ δεχτεῖ τὸ σχέδιο
δράσης τοῦ Γκιοὺλ; Θὰ τοῦ πεῖ πὼς ¨ Ἂν δὲν
δεχτεῖτε αὐτὸ τὸ σχέδιο ἡ Τουρκία θὰ ξεχάσει
τὴν Κύπρο καὶ θὰ θέσει τὸ θέµα στὸ ράφι¨; Ἡ
διοίκηση στὴν Β. Κύπρο δὲν ἔχει ἐξουσιοδότηση
γιὰ τέτοιες συνοµιλίες. Στὸ τραπέζι δὲν κάθεται
σὰν ἀντιπρόσωπος τῶν Τουρκοκυπρίων ἀλλὰ
τῆς Τουρκίας, ὑποχρεωµένος καὶ νὰ τὸ βρίσκει
σωστὸ καὶ νὰ τὸ ὑπερασπίζεται. ∆ὲν ἔχει δική
του θέληση. Ὁ Χριστόφιας ἄραγε ἐλπίζει πώς
στὶς διµερεῖς συνοµιλίες θὰ µπορέσει νὰ ξεπεράσει αὐτὸ τὸ πρόβληµα; Μήπως θὰ πείσει τὴν
Ἄγκυρα µέσω τοῦ Φερντὶ; Ἡ θὰ προσπαθήσει
νὰ τὸν πείσει νὰ κάνει κάτι ποῦ δὲν εἶναι στὶς
προθέσεις τῆς Ἄγκυρας; (5-2, Τ/Κ ἐφ. Ἀφρίκα)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Ὁ Κοῦρδος Rauf Rashid Abd al-Rahman
πού παριστάνει τόν δικαστή στή δίκη τοῦ
Σαντάµ, εἶχε καταδικαστεῖ ἐρήµην ἰσόβια
ἐπί Μπάαθ. Ἡ «δίκαιη δίκη» σιγουρεύτηκε
Τελικά τὄπε ὁ Σανιόρα, ὅτι ἡ Χεζµπολά
εἶναι κίνηµα ἀντίστασης κι ὄχι «πολιτοφυλακή», ἄρα δέν τήν ἀφορᾶ ὁ ἀφοπλισµός πού ζητᾶ τό ψήφισµα 1559 τοῦ ΟΗΕ
Ἔτσι καί οἱ σιίτες βουλευτές ἐπέστρεψαν
στήν Κυβέρνησή του καί ἡ ἀλήθεια ἀποκαταστάθηκε. Νά δοῦµε τώρα τήν ἀπάντηση τῶν ΗΠΑνθρώπων
15 ἀπό τούς 132 Παλαιστίνιους βουλευτές
εἶναι φυλακισµένοι: 11 εἶναι τῆς Χαµάς, 3
τῆς Φατάχ καί ἕνας τοῦ Λαϊκοῦ Μετώπου
γιά τήν Ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης
«Ἵδρυµα γιά τήν Δηµοκρατία στό Ἰράν»,
πού µαίνεται στίς ΗΠΑ κατά τοῦ Ἰράν,
χωρίς ἕναν... Ἰρανό στήν ἡγεσία του! Ἄαα,
αὐτοί ἔχουν προχωρήσει πολύ µπροστά!
Δέν πέρασε τό νοµοσχέδιο τοῦ Μπλαίρ γιά
περαιτέρω λογοκρισία µέ τό πρόσχηµα τῆς
(µή) ὑποκίνησης θρησκευτικοῦ µίσους. Νά
πού δέν µεταλλάχτηκαν ὅλοι οἱ Ἐργατικοί
Τίµησαν τά 75α γενέθλια τοῦ Γέλτσιν.Ὄχι,
ὄχι στήν Οὐάσιγκτων. Στή... Μόσχα! Πολύ
γκροτέσκο, ρέ Βλαδίµηρε...

Μαριλένας Κοππᾶ τἄβαλε τά ἐπίµαχα
σκίτσα (µά τί τόλµη! τί προοδευτικότης!)
Τί γράφαµε τίς προάλλες περί Ἀµπράµωφ;
Ἔ, πρίν ἀλέκτωρ λαλῆσαι, ἡ Κίττυ Ξενάκη
(Νέα, 4-2) µᾶς ἐπαλήθευσε: 4 σελίδες ἄρθρο, χωρίς µία κακιά λέξη (ἀπό ἰσρ-, ἑβρ-)
Ἱδρύονται ἰδιωτικά πανεπιστήµια καί
στήν Κύπρο. Πάντως µέ δεδοµένο τὸν
(ἄθλιο ἕως ὕποπτο) ρόλο τοῦ ὑπάρχοντος
δηµοσίου, µᾶλλον µιλᾶµε γιά πρόοδο

µιά θνησιγενή, ζηµιογόνα κοινοτυπία
Παράλληλα ἐπικεντρώνει σέ ὅ,τι συνδέεται µέ τήν παράδοση τοῦ τόπου (τσίπουρο,
γαστρονοµία) ἀκολουθώντας τίς ἰδέες τοῦ
Μιχ. Χαραλαµπίδη (καί τήν κοινή λογική)
Ἀκάλυπτες ἐπιταγές τοῦ... Δήµου Κεραµωτῆς! Μοῦ φαίνεται ὅτι παραπροχώρησε
ἡ κρίση (καταστροφή, γιά νά κυριολεκτοῦµε) στήν ἀγορά
Καλά, καί στή Ροδόπη ἡ ὑποψηφιολογία
γιά δηµάρχους τῆς ΝΔ εἶναι ἀπογοητευτική, ἀλλά στήν Ἀλεξανδρούπολη καταντᾶ
τραγωδία. Καί χωρίς ἀξιόµαχο ἀντίπαλο!

Καλά, γίνονται τηλεφωνικές ὑποκλοπές
χωρίς ἕναν κοµµουνιστή στή λίστα;! Πάει,
χάλασε ὁ κόσµος...

Ἐν τῷ µεταξύ, καί καθώς µπήκαµε στό
προεκλογικό δεκάµηνο, κάθε τόσο µαθαίνουµε γιά τό «ὅραµα» κάποιου δήµαρχου
γιά τόν τόπο του

Συγγνώµη, δέν κατάλαβα, τί παιχνίδια
κάνει τώρα τό ΔΟΛιο συγκρότηµα µέ τόν
Κωνσταντῖνο; Θέλει νά µᾶς θυµίσει τίποτε
γιά τό παρελθόν του ἀπό τά ΄60ς;

Χεστήκαµε κύριε γιά τό ὅραµά σου! Γιά τό
ἔργο σου θέλουµε νά µᾶς πεῖς - ὁράµατα
ἔχουν καί οἱ σχιζοφρενεῖς, καί χωρίς µάλιστα νά µιζώνονται γι΄ αὐτά

Αὔξηση, λέει, 13,6% τῶν ἐξαγωγῶν µας
πέρυσι! Καλά, τί παράγουµε γιά νά τό
ἐξάγουµε κιόλας; Σίγουρα συνέβαλε κι ὁ
Εὐριπίδης πού 2 χρόνια ἔκανε τόν πλασιέ

Κανένα σοβαρό πρόβληµα κι αὐτή τὴ φορά,
ἐπιγραφόταν ἡ ἀνακοίνωση τῆς Περιφέρειας ΑΜ - Θ! Μέ κλειστά ἀεροδρόµια,
σύνορα, Ἐγνατία, σχολεῖα καί µέ τή Σαµοθράκη χωρίς ρεῦµα γιά µέρες!

Ὁ (νιόπαντρος) µπαµπάς του ἔκανε
τόν ὑπουργό ἐπί ἑλληνοσοσιαλιστικοῦ
καθεστῶτος, ὁ ἴδιος φέτος ἀγόρασε ἕνα
Cherokee, ἕνα Cayenne καί ἕνα Χ5.
Ρωτᾶµε: Πόσο κορόιδα εἶστε;

Προφανῶς γιά τήν Περιφέρεια ἡ «σοβαρότητα» τῶν προβληµάτων µετριέται µέ
νεκρούς. Δέν λέω, πάλι καλά, ἀλλά δέν
ἀντιµετωπίσαµε καί τόν Ἀρµαγεδώνα, ἔ;
Γιά τόν ἀγαπητό π. Ἀρίσταρχο Τσαλπαρᾶ
πού συνταξιοδοτεῖται, τί νά ποῦµε; Τό
πρόσωπο καί ἡ ὑπερτριαντάχρονη µαρτυρία του εἶναι γνωστά σέ ὅλη τή Ροδόπη

Καθώς ξεκουµπίζεται ἀπό τή Βοσνία ὁ
λόρδος (ἄχ...) Ἀσντάουν, πού ἔκατσε 4
χρόνια στόν σέρβικο σβέρκο, ΜλάντιτςΚάρατζιτς εἶναι ἀκόµα λεύτεροι!

Ἀπαντᾶµε: Μᾶλλον ὄχι τόσο πολύ, ἀφοῦ
παρά τήν µεγάλη ἀπογοήτευση ἀπό τήν
Κυβέρνηση, σέ Θράκη καί Μακεδονία τό
κόµµα τοῦ λεγάµενου εἶναι πίσω... 8,5%!

Ἡ καραδεξιά φυλλάδα Jyllands-Posten,
πού τό 1933 συζητοῦσε ἐπιβολή δικτατορίας στή Δανία, βρῆκε τώρα νά τό παίξει
ἐλευθερόφρων µέ τά ἀντιισλαµικά σκίτσα

Ἕξι τούρκικες ἑταιρεῖες ἔνδυσης-ὑπόδησης
ἔρχονται σέ Θεσσαλονίκη κι Ἀθήνα.
Θά ἔµαθαν ὅτι ἐδῶ δέν ζοῦνε Ἕλληνες
πολίτες ἀλλά ἑλληνόφωνοι καταναλωτές

Νέα πρόταση τοῦ ΤΕΕ Θράκης γιά τίς
προστατευόµενες περιοχές τῆς Συνθήκης
Ραµσάρ, µέ σεβασµό στή Φύση καί ρεαλιστικές λύσεις γιά τόν ἄνθρωπο. Θά µᾶς
ἀπασχολήσει συντόµως

Ὅσο γιά τούς Εὐρωπαίους, πού δέν ἀνέχονται λογοκριτική µῦγα στό σπαθί τους,
ἄν ἔχουν κῶλο ἄς γράψουν µία λέξη κατά
τοῦ γνωστοῦ «Ὁλοκαυτώµατος». Μία!

Οἱ ἐπισκέψεις Γκάζπροµ - Λαβρώφ στήν
Ἑλλάδα ξαναθύµισαν τήν γεωπολιτική
σηµασία τῆς ἑλληνικῆς Θράκης. Ἀπό
λόγια πάντως χορτάσαµε, ἔργα νά δοῦµε

Εὐχαριστοῦµε ὅλους τούς φίλους πού
µᾶς εὐχήθηκαν καί µᾶς συνεχάρησαν
γιά τήν παρουσία στήν «Μακεδονία», σᾶς
καλοῦµε δέ ὅλους νά τήν στηρίξετε

Πάντως καί δῶ τήν ἔκανε τή βρωµίτσα
της µιά ἀθηνοφυλλάδα: Ὁ σύζυγος τῆς

Καταργεῖται τό Καρναβάλι Σουφλίου. Σκεπτόµενος ρεαλιστικά ὁ Δῆµος παρατάει

Δέν ὑπάρχουν καί πολλές µεγάλες ἐφηµερίδες πού νά ΄χει ἡ Ἑλλάδα ἐλεύθερο βῆµα

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ

«κάλλιο γαϊδουρόδενε, παρὰ γαϊδουρογύρευε»!
Στὸ κάτω-κάτω - σοῦ λέει - κάποιους πρέπει
νὰ παρακολουθήσουμε, ne c’ est pas? Σὲ ποιοὺς
νὰ βάλουμε δηλαδὴ κοριό; Στὸν Γιωργάκη καὶ
τὴ Μαριλίζα; Ἔ, καλά, εἴπαμε, ἀνίκανοι κι οἱ
ἄλλοι, ἀλλὰ μὴν τὸ ρίξουμε τώρα καὶ στὶς…
καρικατοῦρες! Ἀκόμη κι ἡ διαστροφὴ ἔχει
τέλος πάντων τὰ ὅριά της!
Μ’ αὐτὰ καὶ μ’ αὐτὰ ὡστόσο, μὴν ἀπορήσετε
ἂν τελικὰ τῆς βγεῖ σὲ καλό τῆς κυβέρνησης ἡ
ὅλη ἱστορία! Ἀπ’ τὴ μία ἔγινε βεβαίως πάλι
ρόμπα, ἀλλὰ θὰ μοῦ πεῖτε πρώτη φορά θὰ
εἶναι (ἢ μήπως ἡ τελευταία); Ἀπ’ τὴν ἄλλη
ὅμως ἀναβαθμίστηκε κιόλας, ἔ; Γιατί μή μοῦ
πεῖ κανεὶς τώρα πὼς δὲν σοῦ περιποιεῖ καὶ λίγη
μαγκιὰ τὸ νὰ σὲ παρακολουθοῦν οἱ ρουφιάνοι
τῆς Νέας Τάξης;
Ἔ, γιατί δηλαδὴ νομίζετε πώς φωνάζουν
τώρα οἱ Πασόκοι; Μήπως δὲν ξέρουν τί γίνεται
παγκοσμίως; Ἁπλῶς, παρεξηγήθηκαν ἐπειδὴ
δὲν παρακολουθοῦσαν κι αὐτούς! Ἔ, τί - σοῦ
λέει - νὰ παρακολουθοῦν τοὺς παλιοδεξιοὺς κι
ἐμᾶς, τοὺς κολοσσούς τοῦ… σοσιαλισμοῦ, νὰ
μᾶς ἔχουν στὸ φτύσιμο; Γιὰ τόσο ἀκίνδυνους
μᾶς ἔχουν δηλαδή; Γιὰ πιὸ δεδομένους κι ἀπ’
τὴ Ντόρα; Ἔ, ἄντε μὴ χέσω καμμιὰ Βιρτζίνια
χειμωνιάτικα!
Γι’ αὐτό σᾶς λέω: οἱ κυβερνητικοὶ μπορεῖ
νὰ κοιμοῦνται ὁλόρθοι, ἀλλὰ μ’ αὐτὴ τὴν
ἱστορία, πάλι μπορεῖ νὰ δοῦν κι ἕνα ὄφελος. Ἢ
ὡς ἔπος εἰπεῖν, γιὰ μία ἀκόμη φορά «κοιμήσου
ἐσὺ κι ἡ τύχη σου δουλεύει»…
Ὄχι ὅμως τώρα βέβαια ὅτι κοιμοῦνται καὶ
ὅλοι τους, ἔ; Νὰ μὴν τοὺς ἀδικοῦμε κιόλας!
Γιατί - πέραν πλέον τοῦ ρουφιανοσκανδάλου
- εἴδαμε πάλι καὶ μερικοὺς ἀπ’ τὴν κυβέρνηση,
ποὺ ὄντως παράγουν ἔργο! Νά, ὅπως λ.χ. ὁ
Ἀλογοσκούφης ποὺ μετὰ τὴν τελευταία του
ταινία τρόμου μὲ συνταξιούχους («Ἐφιάλτης
στὸν δρόμο μέ τή… ΛΑΦΚΑ»), γυρίζει
τώρα καὶ hard core τσόντα μὲ τοὺς ἴδιους
πρωταγωνιστὲς (μὰ τί ἐπίμονος ἄνθρωπος!).
Ἢ βεβαίως, ὅπως ὁ Σουφλιάς, ποὺ ὁσονούπω
ἀναμένεται νὰ ἐγκαινιάσει ἄλλα 35,5 μέτρα
ἀπὸ τὴν περίφημη Ἐγνατία Ὁδό…

Ἡ κατασκευὴ τῆς ὁποίας συνεχίζει πάντα, ὡς
γνωστόν, νὰ προχωρᾶ μὲ φρενήρεις ρυθμούς:
ὅσο χρόνο χρειάστηκαν τότε οἱ Ρωμαῖοι, γιὰ νὰ
ἑνώσουν Θράκη μὲ Ἀδριατική, τόσο ἀκριβῶς
χρόνο χρειάστηκαν τώρα καὶ οἱ κυβερνήσεις
ΠΑΣΟΚ καὶ ΝΔ (μαζί), γιὰ νὰ ἑνώσουν Μικρὸ
καὶ Μεγάλο Κρανοβούνι…
Εἰδικὰ ὅμως ὅσον ἀφορᾶ τὸ μεταξὺ Ξάνθης
καὶ Ἰάσμου τμῆμα τῆς Ἐγνατίας ὅπου γίνονται
τὰ ἀτυχήματα λόγω ἀνέμου (καὶ ποὺ πάλι
ἔκλεισε τὶς προάλλες γιὰ δεύτερη φορά μέσα
σὲ 20 μέρες), τὸ πρόβλημα κατὰ τὴ γνώμη μου
δὲν εἶναι τόσο ὀξύ, ὅσο σᾶς γράφαμε τὴν ἄλλη
φορά! Ἐντάξει, καμμιὰ ἁπαλὴ αὔρα (10-11
μποφόρ) πότε-πότε μπορεῖ νὰ πιάνει, ἀλλὰ
πάντως εἶναι πολὺ μακρυὰ ἀπὸ τὴ θάλασσα!
Τοὐλάχιστον δηλαδὴ ἀπὸ τσουνάμι ΔΕΝ
κινδυνεύει…
Ὡς ἐκ τούτου, αὐτὰ τὰ χαζὰ περὶ
δενδροφυτεύσεως ἐγὼ τ’ ἀκούω βερεσέ! Σιγὰ
νὰ μὴν πληρώνουμε δηλαδὴ τώρα γιὰ λίγο
ἀεράκι καὶ νέα κερατιάτικα γιὰ δέντρα! Ἡ
δικιά μου ἡ πρόταση ἀντιθέτως εἶναι πολὺ
πιὸ ἁπλὴ καὶ οἰκονομική! Ἀντὶ γιὰ δέντρα, νὰ
βάλουμε ΓΛΑΣΤΡΕΣ! Ἔ, τόσους ἄχρηστους
πολιτικοὺς ἔχουμε ἐδῶ γύρω, τόσα λαμόγια
ποὺ παριστάνουν τοὺς συμβούλους στὴν
αὐτοδιοίκηση, τόσους ντενεκέδες ξεγάνωτους
ποὺ ὀνειρεύονται ἀξιώματα, τόσους χαμερπεῖς
κατουρογλεῖφτες τοῦ κάθε τουρκοπρόξενου.
Δὲν μποροῦμε δηλαδὴ ὅλους αὐτοὺς νὰ τοὺς
ἀραδιάσουμε ἑκατέρωθεν τοῦ δρόμου, νὰ
κάνουνε ἀπάγκιο; Ἄντε, καιρὸς νὰ προσφέρουνε
πιὰ καὶ καμμιὰ πραγματικὴ ὑπηρεσία…
Καλὰ ὅμως ποὺ εἶπα πάλι γιὰ τοπικοὺς
πολιτευτὲς καὶ θυμήθηκα κι ἕνα τελευταῖο
ποὺ εἶδα τὶς προάλλες! Τὴ Νικολούλη μὲ
τὴν παρέα της στὸ ALTER νὰ διεξάγουν
ἔρευνα γιὰ κάποιον χαμένο ἀπ’ τὰ μέρη μας!
Παρὰ τὶς ἀγωνιώδεις προσπάθειες ὅμως, ὁ
«ἀγνοούμενος τῆς Ροδόπης» (sic) στάθηκε
δυστυχῶς ἀδύνατο νὰ ἐντοπιστεῖ τελικά…
Μὰ τί διάολο, μωρέ! Πάλι τό…ἑλληνικὸ
κράτος ψάχνατε;
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πολλὰ χαριτωμένα εἴδαμε, φίλοι μου, τὶς
τελευταῖες μέρες, μὲ πρῶτο βεβαίως τὸ γνωστὸ
σκάνδαλο τῆς Ruf... Vodafone. Τὸ ὁποῖο φυσικὰ
καὶ χρήζει σχολίου, στὴν πραγματικότητα
ὅμως πολὺ διαφορετικοῦ σὲ σχέση μὲ ὅσα
ἀκοῦτε ἐδῶ καὶ καιρὸ ἀπὸ τὰ καφροκάναλα
τῆς ἀθηναϊκῆς τηλεχωματερῆς…
Καθότι ἐν τέλει σιγὰ πιὰ τὸ θέμα! Ποιὸς
βλὰξ ἰσχυρίζεται δηλαδὴ ἐν ἔτει 2006 πώς
ἀνακάλυψε τὸν τροχό; Ἐδῶ, μωρέ, τὸ ἐπίσημο
ρουφιανιλίκι μὲ δορυφόρους καὶ διαδίκτυο
πάει σύννεφο, ἐνῶ ἔρχεται κι ἡ ἐποχὴ ποὺ θὰ
μᾶς ἀναγκάζουν διὰ νόμου νὰ κυκλοφορᾶμε
μ’ ἕνα μικροτσὶπ φυτεμένο στὸ μπράτσο κι
ἐσᾶς σᾶς μάραναν οἱ κοριοὶ σὲ δέκα ὑπουργοὺς
καὶ σὲ μερικοὺς γραφικοὺς ἀπὸ τὸ 688ο
ἀριστερίστικο ἀνθυπογκρουπούσκουλο; Χέστηκε τώρα δηλαδὴ ἡ φοράδα στ’ ἁλώνι!
[Καὶ ὄχι βέβαια τώρα ὅτι πρέπει νὰ μᾶς
ἀνησυχεῖ ὅλη αὐτὴ ζοφερὴ κατάσταση ἢ καὶ
τὸ ὅτι σὲ λίγο κάποιοι θὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα
νὰ καταγράφουν νομίμως μέχρι καὶ τὸ ποῦ
καὶ πότε ἀκριβῶς θὰ κατουρᾶμε (χώρια ἡ…
αὐτόματη ἀνάλυση οὔρων), ἔτσι; Δὲν θέλω
ὑστερίες! Στὴν πραγματικότητα, ὅπως ὅλοι
μας πολὺ καλὰ γνωρίζουμε, ἡ δημοκρατία
δὲν κινδυνεύει καὶ τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ
δεδομένα μας προστατεύονται. (Ναὶ ρέ, τί
γελᾶτε; Δὲν θυμᾶστε δηλαδὴ πού καταργήθηκε
ἡ ἀναγραφή τοῦ… θρησκεύματος;)]
Γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε ὅμως στὴν ἱστορία
μὲ τὴ Vodafone, τὸ θέμα τελικὰ δὲν εἶναι τὸ
ὅτι ἔβαλαν τὸ λογισμικό! Τὸ θέμα εἶναι ΓΙΑΤΙ
ΤΟ ΧΑΡΑΜΙΣΑΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ
ΑΥΤΟΥΣ! Σιγὰ δηλαδὴ τὶς ἐπικίνδυνες
φυσιογνωμίες! Καὶ ἄντε τὸν Κωστάκη μὲ
τὸν κύρ-Πέτρο, ποὺ παρὰ τὰ γενικὰ χάλια
τους, εἶπαν τότε τουλάχιστον κι ἕνα ΟΧΙ
στὸ Ἀνανοκόπρισμα! Ὅμως καὶ τὴ Ντόρα;
Τὴ Ντόρα; Τὸ χάσανε δηλαδὴ τελείως τὰ
παλικάρια ἐκεῖ στὸ Λάνγκλεϊ;
Ἐκτὸς βεβαίως κι ἂν ἰσχύει ἐδῶ ἡ λογική τοῦ

