Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Κοινοτική
ἐπιτήρηση τέλος!

Μετά τίς θαυµατουργές παρεµβάσεις
τῆς κυβέρνησης Καραµανλῆ διά τοῦ
ἀλογοσκουφικοῦ νοουχάου γιὰ τὸ
δηµοσιονοµικό ἔλλειµµα, ὅλα δείχνουν
ὅτι ὁ στόχος τοῦ 3% ἔχει πιά ἐπιτευχθεῖ,
γιά νά µήν πῶ ξεφτιλιστεῖ. Ταυτοχρόνως
ταπεινώθηκαν κι ὅλοι οἱ κουτόφραγκοι
πού πίστεψαν ὅτι εἶναι δυνατόν νά
βάλουν σέ ἐπιτήρηση (καί λογαριασµό)
τόν Ἕλληνα. Σιγά µή µασοῦσε ὁ ἐγγονός
τοῦ Ἐπίκουρου καί τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπό
τίς µηχανορραφίες τους! Τήν ἐρχόµενη
Δευτέρα λοιπόν ἡ Κοµισιόν ἀναµένεται
νά ἀναγνωρίσει τήν ὁλοκληρωτική της
ἦττα καί νά δεχθεῖ τόν ὑπουργό κύριο
Γιῶργο θριαµβευτή στίς Βρυξέλλες.
Καί δικαίως. Μέσα σέ τρία χρόνια
ἄλλαξε τό σῦµπαν στή χώρα µας: Οἱ
φοροφυγάδες συνελήφθησαν. Οἱ λαθρέµποροι ἐξουδετερώθηκαν. Οἱ µιζαδόροι
φυλακίστηκαν. Οἱ νταβατζῆδες χρεωκόπησαν. Οἱ βιοµήχανοι ἄρχισαν νά
παράγουν. Οἱ τράπεζες νά προσφέρουν.
Οἱ πανεπιστηµιακοί νά κάνουν ἔρευνα.
Οἱ δηµόσιοι ὑπάλληλοι νά δουλεύουν.
Ποιό 3%; Φέρτε µας τό 0%!
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6/11/06: Μεγάλη µέρα
γιά τήν ἐκπαίδευση
τῶν µουσουλµάνων
τῆς ἑλληνικῆς Θράκης

Ὅσο κι ἄν θά φαινόταν ἀπίθανο
πρίν λίγα χρόνια, σήµερα εἶναι ἁπτή
πραγµατικότητα: Παρά τίς ἀπειλές,
τίς συκοφαντίες, τίς ὑπεκφυγές, τίς
κουτοπονηριές, τίς φοβίες, παρ’ ὅλη
τή γνωστή κατάσταση τῶν θρακικῶν
πραγµάτων, οἱ ἁπλοί κάτοικοι
τῶν χωριῶν στήν ὀρεινή Ξάνθη, οἱ
Ποµάκοι πού ἐπί χρόνια ὑφίστανται
τά τουρκόφωνα σχολεῖα (πού τούς
φόρτωσαν τά ἑλληνοτουρκικά
σαλιαρίσµατα τοῦ παρελθόντος)
ἀντιδροῦν. Καί ἀπαιτοῦν Δηµόσια
Ἑλληνικά Σχολεῖα, µέ ἐνυπόγραφες
αἰτήσεις ἁρµοδίως!

Ὅταν ἡ µουσική τοῦ Νίκου Ξυδάκη καί ἡ φωνή
τῆς Ἐλευθερίας Ἀρβανιτάκη ντύνουν στίχους
τῆς Σαπφοῦς (σέ ἀπόδοση Ὀδυσσέα Ἐλύτη), τοῦ
Εὐριπίδη (σέ ἀπόδοση Κ. Μύρη), τοῦ Κ. Καρυωτάκη
καί τοῦ ∆ιονύση Καψάλη, τό ἀποτέλεσµα δέν µπορεῖ
παρά νά εἶναι γοητευτικό. «Γρήγορα ἡ ὥρα πέρασε»,
ἕνας δίσκος ἐξαιρετικός ἀπό τήν Universal, πού
θυµίζει στίς θορυβόπληκτες µέρες µας πῶς µπορεῖ νά
εἶναι ἡ ψυχοτρόφος (ἑλληνική) µουσική...

Συνέχεια στή σελίδα 2

θάλασσα κλύζει πάντα
τἀνθρώπων κακά
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ

ΕΤΟΣ 9ο / ΑΡ. Φ. 207 / ΤΙΜΗ 0,90 €

Ὁ Πόλεµος στόν Λίβανο συνεχίζεται,
ὅπως καί στό ...Βιετνάµ!
Ὅσοι θεωροῦν ὅτι ὁ πόλεµος καί τό
µακελλειό στόν Λίβανο τερµατίστηκε
µέ τήν ἀπόσυρση τῶν ἰσραηλινῶν
στρατευµάτων (καί τῶν δυτικῶν
καναλιῶν) ἀπό τήν πολύπαθη χώρα,
πλανῶνται πλάνην οἰκτράν. Πάνω
ἀπό 1.200.000 βόµβες συνεχίζουν νά
σκοτώνουν καί νά τραυµατίζουν
πολίτες καί γυναικόπαιδα, καθώς
ἔχουν σκορπιστεῖ σέ ὅλον τόν νότιο
Λίβανο καί ἐκρήγνυνται καθηµερινά,
κόβοντας χέρια, πόδια καί ζωές.
Εἶναι γεγονός ὅτι τά
συγκεκριµένα ὅπλα ἔχουν
ἀπαγορευτεῖ µονάχα στό
Βέλγιο, παρά τίς συστάσεις
τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ καί
ἄλλων ὀργανισµῶν. Στό
πλαίσιο αὐτό ἐγκληµατίες
σάν τό ἑβραϊκό κράτος, τίς
ΗΠΑ ἤ τό ΝΑΤΟ µποροῦν
νά τίς χρησιµοποιοῦν γιά
νά προκαλοῦν περισσότερα
θύµατα µεταξύ τῶν ἀµάχων
(τραγικότερο παράδειγµα ἡ
ἑκατόµβη στό στρατόπεδο
τοῦ ΟΗΕ στήν Κανά τό 1996, ἐνῷ
κοντινότερό µας εἶναι τό παράδειγµα
τοῦ Κοσόβου πρό 7ετίας). Καθώς
λοιπόν ἡ βόµβα πέφτει, ἑκατοντάδες
βοµβίδια γεµᾶτα φονικό µέταλλο
σκορπίζονται ὁλόγυρα καί πολλαπλα-

σιάζουν τά θύµατα τῆς ἐπίθεσης. Ὅσα
δέν σκάσουν µποροῦν νά σκοτώσουν
ὅταν κάποιος ἀνύποπτος (συχνά ἕνα
παιδί) πάει νά τά σκαλίσει.
Σύµφωνα µέ τά Ἡνωµένα Ἔθνη, τό
40% τῶν βοµβῶν διασπορᾶς στόν Λίβανο δέν ἐξεράγησαν (καθώς ἦταν...
στόκ) καί περιµένουν τά θύµατά τους.
Ὁ Γιάν Ἔγκελαντ τοῦ ΟΗΕ δήλωσε
πώς «αὐτό πού σοκάρει καί θἄλεγα τό
τελείως ἀνήθικο εἶναι τό γεγονός ὅτι τό
90% τῶν βοµβῶν διασπορᾶς ἐρίφθησαν

τίς τελευταῖες 72 ὧρες τῆς σύρραξης,
ὅταν γνωρίζαµε πώς ἐπέκειτο ψήφισµα
καί ὅλα τελείωναν». Τίς σπείρανε δηλαδή ἐπίτηδες φεύγοντας!
Συνέχεια στή σελ. 3

Τά βατράχια γύρω ἀπό τόν βοῦρκο
Καί ὁ «βιασµός» τῆς 16χρονης

Μέρες τώρα ὁ µαγνητοσκοπηµένος βιασµός (;) µιᾶς
16χρονης µαθήτριας, βουλγαρικῆς καταγωγῆς, σὲ
σχολικές τουαλέτες στήν Ἀµάρυνθο Εὐβοίας ἔχει
κατακλύσει τά κανάλια, τίς ἐφηµερίδες, τήν κοινωνία.
Πρίν ἀκόµη κριθεῖ τό τί συνέβη, πρίν ξεκαθαρίσει τό
θέµα πού παραπέµφθηκε στή Δικαιοσύνη, νιώθει καθένας ὑποχρεωµένος νά πεῖ τό κοντό του καί τό µακρύ
του, γαργαληµένος ἀπό τήν σεξιστική διάσταση καί
«ἀγωνιώντας» γιά τό ποῦ πᾶµε ὡς κοινωνία, κτλ κτλ. Σάν
τά βατράχια γύρω ἀπό τόν βοῦρκο: ἔτσι κι ἀκουστεῖ τό
πρῶτο «κουάξ», ἀµέτρητα ἄλλα τό ἀκολουθοῦν.
Οἱ παρεµβάσεις στὴν δηµόσια συζήτηση ἔφτασαν ἀπό
τό τσοῦρµο τοῦ µεγκαντένα µέχρι Πρόεδρο Δηµοκρατίας
καί Ἀρχιεπίσκοπο, δυστυχῶς ὅµως καί πάλι ὅλα ἔλαβαν
χώρα σέ ἐπικοινωνιακό ἐπίπεδο: προεῖχαν οἱ δηλώσεις,
οἱ καβγάδες, ἡ ἔµµεση ὑπόµνηση τοῦ ρόλου καθενός,
ἡ ἀτοµική δικαίωση καί ἡ ἀναζήτηση ἐξιλαστηρίου
θύµατος. Ὁ ὅποιος προβληµατισµός κατά κανόνα ἀποπροσανατολίστηκε (ὅπως ἐπιχειρήθηκε, ἀνεπιτυχῶς,
καί στήν περίπτωση τοῦ Ἄλεξ στή Βέρροια) πρός τά
ἀντιρατσιστικά µπουρδολογήµατα, ἀντί νά εἰπωθεῖ
τό προφανές καί βασικότερο: Ὅτι τά παιδιά µας δέν
διαθέτουν πιά κανένα ἕρµα καί, φυσικά, δέν φταῖνε τά
ἴδια. Κι ὅτι στά πλαίσια µιᾶς ζωῆς νεοεποχίτικης, πού
προδιαγράφεται χωρίς ὅρια καί φραγµούς, ἡ βία καί τό σέξ
ἀναπαράγονται καί καταναλώνονται ὅπως τά βλέπουν
κυρίαρχα καί στίς ζωές τῶν µεγάλων. Τό ἄν ὁ παθώς
θά εἶναι Ἀλβανός, Βουλγάρα κτλ οὐδόλως ἐνδιαφέρει
τούς δράστες. ἁπλῶς τόν καθιστᾶ πιό εὐάλωτο καί ἄρα
πιθανότερο θῦµα τῆς ἐπιθετικότητάς τους.
Φταῖνε οἱ ἐκπαιδευτικοί; Ὄχι περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι
ὅλοι οἱ ἐνήλικες. Εἰδικά µιλώντας γιά καθηγητές Μέσης
Ἐκπαίδευσης, ὁ ρόλος τους εἶναι ἐξαιρετικά περιορισµένος, λόγῳ τῆς προχωρηµένης ἡλικίας τῶν µαθητῶν µά

καί τοῦ νοµικοῦ πλαισίου στό ὁποῖο λειτουργεῖ τό Λύκειο.
Στά 16-17 τοῦ παιδιοῦ ὅλα σχεδόν ἔχουν ἤδη συντελεστεῖ
ἀπό τό οἰκογενειακό περιβάλλον, τήν τηλεόραση καί τή
στοιχειώδη ἐκπαίδευση. Ἔτσι, δέν νοµίζουµε ὅτι οἱ διδάσκοντες ἔχουν τίς εὐθῦνες πού προσπαθοῦν κάποιοι νά
τούς ἀποδώσουν.
Ὅµως µέσα στό τοπίο αὐτῆς τῆς διάλυσης, ὅπου
δέν ἔχεις οὐσιαστικά νά προτείνεις ΤΙΠΟΤΕ, τό νά
κατακρίνεις ὡς ΟΛΜΕ τήν πρωτοβουλία τῆς Ἐκκλησίας
γιά ἵδρυση ἰδιωτικῶν σχολείων ὑπό τήν αἰγίδα της,
µιλώντας γιά «περιορισµό τῶν ἐλευθεριῶν καί τῶν
δικαιωµάτων τῶν πολιτῶν» καί «προώθηση ἰδεολογικοῦ
µονοπωλίου» (!!!) µαρτυρεῖ ἐµπάθεια, ὑποκρισία* καί
ἰδεολογική καθήλωση. Φυσικά κανένας δέν νοιώθει καλά
µέ δίδακτρα, πληρωτέα µάλιστα στήν Ἐκκλησία, ἀλλά
ὅλα σχετίζονται µέ τό ἀντίκρυσµα καί µέ τίς ὑπάρχουσες
ἐπιλογές. Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
µητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιµος θύµισε
πώς «ἡ Παιδεία στὴ χώρα µας εἶναι συνυφασµένη µὲ τὸν
χαρακτήρα καὶ τὴν δοµή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Τὰ
ἰδιωτικά σχολεῖα δέν θά πρέπει νὰ µᾶς ξενίζουν, ἀφοῦ
οἱ ἀνά τόν κόσµο Ἐκκλησίες πρωτοστατοῦν σ’ αὐτόν τόν
τοµέα. Ἐξάλλου, ὑπάρχουν καί στὴ χώρα µας περίφηµα
σχολεῖα τῆς Ρωµαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας».
Ὅσο κι ἄν ὅλα θά κριθοῦν στό ἐπίπεδο τῆς ὑλοποίησης,
εἶναι δύσκολο νά ἀντιπαραθέσει κανείς στά ἀνωτέρω
τίς ἀερολογίες περί «ἀνεκτικότητας» καί «σχολείων γιά
τίς ἐλίτ». Ὁ σοσιαλιστικός παράδεισος τοῦ σηµερινοῦ
δηµόσιου σχολείου κινδυνεύει µόνο ἀπό τόν ἑαυτό του.
*

Εἶναι γνωστές οἱ περιπτώσεις τῶν ἡγετῶν τῆς «Ἀριστερᾶς»
πού, σχεδόν χωρίς καµµία ἐξαίρεση, στέλνουν τά παιδιά τους
στά ἀµερικάνικα (!) κολλέγια ἤ σέ ἄλλα ἀνάλογα, ἰδιωτικά,
σχολεῖα τῆς ἄρχουσας τάξης
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Ἀλληλογραφοῦµε
Λάβαµε καί δηµοσιεύουµε τήν παρακάτω
ἐπιστολή, πού νοµίζουµε ὅτι ἴσως ἐκφράζει
πέρα ἀπό τόν ὑπογράφοντα καί ἄλλους
ἀναγνῶστες τοῦ «Ἀντιφωνητῆ». Ἐµεῖς
σᾶς εὐχαριστοῦµε ὅλους, προσδοκοῦµε
στήν ἀλληλοκατανόηση καί ἐλπίζουµε
στήν δηµιουργία µιᾶς κοινότητας πληροφόρησης καί ἀντιλήψεων πέρα ἀπό τά
γνωστά κανάλια τῆς παραπληροφόρησης,
καί τῶν κοµµατοπαραταξιακῶν «πεποιθήσεων», ἔξω ἀπό κάθε νάρθηκα πολιτικῆς
ὀρθότητας ἤ αὐτολογοκρισίας.
Είµαι συνδροµητής στο δεκαπενθήµερο
πανθρακικό έντυπο γνώµης (πολύ εύστοχος
ο τίτλος) τα τελευταία δύο χρόνια. Οµολογώ
ότι τηρούσα µία επιφυλακτική στάση
απέναντι στα γραφόµενα σας, ιδίως όσον
αφορά τα διεθνή γεγονότα στα οποία κατά
την γνώµη µου υπήρχε µία µονοµέρεια και
µία τάση «ρατσισµού» απέναντι σε κάθε
τι Τουρκικό ή Εβραϊκό (και σκοπός µου δεν
είναι να υπερασπιστώ κάτι που δεν µπορεί
να υπερασπιστεί οποιοσδήποτε λογικά
και ανθρώπινα σκεφτόµενος άνθρωπος).
Μετά την πρόσφατη απόφαση της Γαλλικής
κυβέρνησης για την ποινικοποίηση της µη
παραδοχής της γενοκτονίας των Αρµενίων,
που συνιστά ποινικοποίηση του δικαιώµατος
ελεύθερης έκφρασης (από µία χώρα µάλιστα
που έβαλε στην ζωή µας την φράση «διαφωνώ
µε αυτό που λες αλλά θα υπερασπιστώ
µέχρι θανάτου το δικαίωµα σου να το λες»),
περίµενα εναγωνίως την θέση σας πάνω στο
συγκεκριµµένο θέµα έχοντας προαποφασίσει
ότι θα ήτανε καθοριστική για την συνέχιση ή
µη της συνδροµής µου.
Εξεπλάγην - το λιγότερο ευχάριστα - από
τη θέση σας που αντικατοπτρίζει τις απόψεις
µου και χάρηκα ιδιαίτερα που σας είχα κρίνει
λάθος. Όφειλα, περισσότερο στον εαυτό µου,
την συγγνώµη αυτή. Συγχαρητήρια για την
αξιέπαινη δουλειά σας και σας εύχοµαι µία
εξίσου αξιόλογη συνέχεια.
Μετά τιµής
Τερζής Απόστολος

6/11/06: Μεγάλη µέρα
γιά τήν ἐκπαίδευση
τῶν µουσουλµάνων
τῆς ἑλληνικῆς Θράκης
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Τό µπαλλάκι πλέον εἶναι στήν Ὑπουργό
Παιδείας.
Μία
ὑπόθεση
τέτοιας
σηµασίας δέν µπορεῖ νά µείνει στήν
δικαιοδοσία τοῦ κάθε ψηφοδέσµιου
νοµαρχίσκου ἤ τοπικοῦ ὑπηρεσιακοῦ
ὑπαλλήλου. Πρέπει νά ἐπιληφθεῖ
προσωπικά ἡ κ. Γιαννάκου καί νά δώσει
στούς Ἕλληνες µουσουλµάνους πολίτες
τό στοιχειῶδες πού ἀπαιτοῦν: τήν
δυνατότητα νά διαλέξουν σχολεῖο γιά
τά παιδιά τους - δυνατότητα ἄλλωστε
πού τήν ἔχουν (καί τήν ἀξιοποιοῦν) καί
οἱ ὁµόθρησκοί τους τῶν πόλεων. Χωρίς
νά θιγεῖ τό πλαίσιο τῶν Μορφωτικῶν
Πρωτοκόλλων ἤ τῶν προβλέψεων τῆς
Συνθήκης τῆς Λωζάννης, χωρίς νά
ἀγγίξει κανείς τἀ µειονοτικἀ σχολεῖα,
µπορεῖ νά γίνει ἐπιτέλους ΕΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ σέ ὁλόκληρη τήν
ὀρεινή Θράκη. Οἱ ὅποιες ἀντιδράσεις,
γιά λόγους ἐπαγγελµατικούς καί
ἄλλους, µποροῦν νά προβλεφθοῦν καί
νά ἐξουδετερωθοῦν µέ τίς κατάλληλες
κινήσεις. Ἡ ἀπαραίτητη πολιτική βούληση νά ὑπάρχει, θά ἀποδειχθεῖ ἀρκετή.
Κ.Κ.

Και τρίτη φάση
αγώνων στην
εκπαίδευση;
Του Π. Α. Μπούρδαλα*

βγήκαν ανοικτά να διαφωνήσουν με το νέο
νόμο πλαίσιο και την ριζική αλλαγή του
άρθρου 16 του συντάγματος κλπ ούτε τώρα
κατάφερε το νεοφιλελεύθερο κομμάτι υπό
τον Βερέμη να δείξει αποφασιστικότητα
και μαζικότητα. Αυτό σημαίνει ότι το
τραίνο των αντιστάσεων θα το τραβήξει
κυρίως η ατμομηχανή του φοιτητικού
κινήματος.

Μετά το πρωτόγνωρο φοιτητικό και
πανεπιστημιακό κίνημα του ΜαΐουΙουνίου (2006), τέλειωσε και η ηρωική
απεργία των δασκάλων και νηπιαγωγών
της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στον αγώνα αυτό, που ξεκίνησε ως
κλαδικός, συμπορεύτηκε πιο ασθενικά και
ο κλάδος των καθηγητών της δημόσιας
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ως σφήνα
μπήκε στον «χορό» ένα μεγάλο μέρος
μαθητών, κυρίως των Λυκείων και
ΤΕΕ-ΕΠΑΛ. Οι αγώνες αυτοί βέβαια
χαρακτηρίστηκαν από πολλές δυσκολίες,
αντιφάσεις και αντινομίες, αφού σε καμμία
φάση δεν κατάφερε ακόμα να μετατραπεί
σε πλήρες πανεκπαιδευτικό και ευρύτερο
λαϊκό κίνημα.
Παρόλα αυτά όμως το κίνημα αυτό είχε:
1). Τα χαρακτηριστικά της βαθιάς
αμφισβήτησης τόσο του υπάρχοντος
εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και των
νέων αναδιαρθρώσεων.
2). Πανεκπαιδευτικά αντανακλαστικά,
κυρίως στις μεγάλες πόλεις που
υπάρχουν όλες οι βαθμίδες της δημόσιας
εκπαίδευσης.
3). Αλλαγές στην πρωτοπορία, με
σημαντικότερες αυτών του φοιτητικού
κινήματος τον Μάιο - Ιούνιο και των
δασκάλων τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο.
4). Τεράστια ανοχή από τα μεγαλύτερα
κοινωνικά και λαϊκά στρώματα.
5). Έλλειψη πολιτικής κάλυψης από
την αξιωματική αντιπολίτευση, αφού
η ίδια είναι παραδομένη στις ίδιες
νεοφιλελεύθερες ιδέες, παρ’ όλες τις μικρές
«οάσεις» αντιστάσεων στο εσωτερικό της.
6). Κορύφωση στην πολιτικοποίησή
του, αφού στη νέα και τρίτη φάση
που ετοιμάζεται να εισέλθει, έχει πια
κατοχυρώσει ως κορυφαία επίδικα την
πολιτική της θεσμικής και μισθωτής
λιτότητας, τις αναδιαρθρώσεις και τις
αλλαγές στο Σύνταγμα.
Όμως θα ήταν λάθος να μην επισημάνουμε
αδυναμίες αντικειμενικές, λάθη ή και
σκοπιμότητες.
1). Η πλειοψηφία των πανεπιστημιακών
(όχι η ΠΟΣΔΕΠ) καιροφυλακτεί όλο
αυτόν τον καιρό, διότι δεν γνωρίζει τους
… νικητές. Ούτε την περασμένη άνοιξη

2). Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η
ηγεσία
των
δασκάλων-νηπιαγωγών
θεώρησε ότι ένας κλαδικός αγώνας μπορεί
να έχει άμεσες νίκες, αφού έχουν δεχτεί
ήδη επίθεση πρώτοι. Όμως από την πρώτη
εβδομάδα
κατανόησε ότι αυτός είναι
πολύ λίγος για να επιφέρει τέτοιες νίκες
στις νέες συνθήκες.
3). Οι έμπειροι καθηγητές της β/θμιας
δεν κατάφεραν να ξεσηκωθούν πάνω
από το επίπεδο της αλληλεγγύης και
σταθερής συμμετοχής στην πανεκπαιδευτική στρατηγική. Φαίνεται ότι ο
πολυτεμαχισμένος αυτός χώρος δεν έχει
ακόμη δεχτεί την ολική και κατά μέτωπο
επίθεση, αλλά μόνο μερική (ωρομίσθιο,
αποδυνάμωση οργανικής θέσης, μείωση
μισθού, κλπ).
4). Στο χώρο των μαθητών υπάρχουν
αντικειμενικοί λόγοι και αφορμές για
εξέγερση (ανιαρό εκπαιδευτικό σύστημα
και μικρές υποδομές, σκληρό εξεταστικό
για ΑΕΙ-ΑΤΕΙ με κορύφωση τη βάση
10, ΕΠΑΣ στην ΤΕΕ, ελάττωση της
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, δυσκολίες
με το προσωπικό των καθηγητών που δεν
επιμορφώνεται επί 15 χρόνια, είσοδος της
αγοράς στο σχολείο με χορηγούς, κλπ).
Όμως η διαδικασία της αντίδρασης
«συντονίστηκε» από ένα συντονιστικό
που δεν βγήκε από τα σπλάχνα των
καταλήψεων, αλλά είχε ήδη στηθεί από
μια «πρωτοπορία». Αυτό το πρότυπο δεν
περπατάει σήμερα στον μαθητόκοσμο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
(Ο λόγος στον Εκτιµητή:)
Χρυσή παρουσία, αξία ανεκτίµητη
προσφέρει αθέατο υπηρεσίες οικονοµικές
στους τραπεζίτες
Απλωµένο σ’ ευρεία πεδία καλύπτει τ’ ασβεστολιθικά κενά
µπαλώνει πορώδεις τρύπες
αλέθει λεπτοµερώς όσα του πετούν αµάσητα
κι αν εξυπνάδα παν να του πουλήσουν, δαγκώνει
γιατί κάτι τέτοια «τα µασάει»!
Έτσι οικοδοµεί υπολογίσιµο όνοµα
καθιστώντας το γερό στις βυσµατικές διασυνδεόµενες διαπλοκές
και σφραγίζει µε το έργο του κάθε στόµα ασεβές
του δοντιού το σφράγισµα.
Γιάννης Στρούµπας

Γι’ αυτό το μαθητικό ξέσπασμα ελάχιστη
σχέση έχει μ’ αυτό του 1999-2000. Υπάρχει
μάλιστα και σοβαρός προβληματισμός στο
χώρο των καθηγητών αν και κατά πόσο
δημιούργησε προβλήματα στην απεργία
της ΟΛΜΕ.
Στο απέναντι στρατόπεδο, η κυβέρνηση
παίζει συνεχώς. Σε όλο τον χώρο της
δημόσιας εκπαίδευσης έχει μεταφερθεί
πλέον η νεοφιλελεύθερου τύπου
προσπάθεια
μεταρρυθμίσεων και
αναδιαρθρώσεων.
Η τελική συνάντηση των ΔΟΕΟΛΜΕ με τον
Πρωθυπουργό
(ανεξάρτητα
αν
ήταν δόκιμη για
τα
συνδικάτα)
έδειξε πλήρως την
σταθερότητα στην
αδιαλλαξία
της
κυβέρνησης.
Η
συμπόρευση
του νέου ΠΑΣΟΚ
και στην μετατόπιση της συζήτησης για το
άρθρο 16 του Συντάγματος, παρότι αυτή
ήταν καρπός του κινήματος, ως μέθοδος
δείχνει ότι η ρήξη και με την ηγεσία του
ΠΑΣΟΚ θα είναι αναπόφευκτη. Μετά την
Χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα θα αρχίσει η
τρίτη φάση αγώνων. Μένει ως ζητούμενο
αν οι πολυδιασπασμένες δυνάμεις της
πολιτικής αριστεράς έχουν περιθώρια
συγκλίσεων ή για άλλη μια φορά θα
προσπαθήσουν απλά να κερδίσουν κάποια
στελέχη και πρόσκαιρους ψήφους στις
επικείμενες εθνικές εκλογές μέσω των
κοινωνικών αγώνων.
Εκλογές βέβαια που πιθανότατα θα έλθουν
πιο γρήγορα (2007) και με βασικό επίδικο
όλα τα ζητήματα των αναδιαρθρώσεων της
δημόσιας εκπαίδευσης και των αντιδραστικών και νεοφιλελεύθερων αλλαγών στο
Σύνταγμα.
Οβρυά Πάτρας, 5-11-2006
* Ο Π. Α. Μπούρδαλας είναι αντιπρόεδρος
της Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας και μέλος του Δ.Σ. της
Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Ν. Αχαΐας

(H γελοιογραφία είναι του Γ. Καλαϊτζή από
την “Ελευθεροτυπία”)
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Ἀνα-γνώσεις
Ἡ κληρονοµιά τοῦ Φρανθίσκο Γκόγια
Ἡ Ἀθηνᾶ Σαλούστρου στό ΑΠΕ (25-10) γιά τήν Τέχνη στήν Ἐποχή τῶν Νέων
Ἀφεντικῶν:
«Οἱ πίνακες ζωγραφικῆς καὶ τὰ γλυπτά του Κολοµβιανοῦ καλλιτέχνη Φερνάντο
Μποτέρο κοσµοῦν µουσεῖα καὶ δηµόσιους ἐκθεσιακοὺς χώρους σὲ ὅλον τὸν κόσµο.
Ὅµως ὁ πασίγνωστος καλλιτέχνης ἀντιµετώπισε σχεδὸν καθολικὴ ἀπόρριψη
ὅταν ἐπιχείρησε νὰ πραγµατοποιήσει µία ἔκθεση στὴν Ἀµερική. Ὁ λόγος; Τὸ θέµα
τῆς ἔκθεσης ἦταν ἡ φυλακὴ τοῦ Ἀµποὺ Γκράιµπ. Ἡ σειρὰ πινάκων ζωγραφικῆς
ποὺ ἀπεικονίζουν τὰ βασανιστήρια Ἰρακινῶν στὴν φυλακὴ τοῦ Άµποὺ Γκράιµπ
ἀπὸ στρατιῶτες τῶν ΗΠΑ
ἀπορρίφθηκαν ἀπὸ ὅλα τὰ
ἀµερικανικὰ µουσεῖα στὰ
ὁποῖα προτάθηκε νὰ ἐκτεθοῦν,
πρὶν συµφωνήσει νὰ τὰ
δεχθεῖ ἡ Γκαλερὶ Μάρλµπορο
στὸ κεντρικὸ Μανχάταν,
ὅπου παρουσιάσθηκαν γιὰ
πρώτη φορὰ τὴν περασµένη
ἑβδοµάδα καὶ θὰ παραµείνουν
ἕως τὴν 18η Νοεµβρίου. “Ἐδῶ
ὑπάρχει ἀπόλυτη ἐλευθερία
ἔκφρασης. Γι’ αὐτὸ ἦταν
τόσο ἀνησυχητικὸ τὸ ὅτι
τὰ µουσεῖα δὲν ἤθελαν νὰ
ἐκθέσουν αὐτὰ τὰ ἔργα”,
εἶπε ὁ Μποτέρο. Οἱ πίνακες, σχολίασε ὁ 74χρονος ζωγράφος, εἶναι ἐµπνευσµένοι ἀπὸ
κείµενα ποὺ περιέγραφαν τὰ γεγονότα καὶ δὲν ἀποτελοῦν ἀποµίµηση τῶν διαβόητων
φωτογραφιῶν τῶν βασανιστηρίων. “Δεν ἀποκάλυπτα τίποτε ποὺ δὲν ἦταν ἤδη γνωστό.
Ἀπογοητεύτηκα ποὺ τὸ καλλιτεχνικὸ αὐτὸ ὅραµα δὲν µποροῦσε νὰ ἐκτεθεῖ”, δήλωσε.
“Μοῦ εἶπαν ὅτι δέχθηκαν πολλὲς ὀργισµένες τηλεφωνικὲς κλήσεις στὴν γκαλερί”,
λέει ὁ Μποτέρο. Προσθέτει ὅτι δὲν νοιάστηκε νὰ ρωτήσει γιατί οἱ προτάσεις του πρὸς
τὰ µουσεῖα νὰ ἐκθέσει τοὺς συγκεκριµένους πίνακες ἀπορρίπτονταν. Ὁ κριτικὸς
τέχνης Ντέιβιντ Ντ’ Ἀρσὶ ἐκτιµᾶ ὅτι τὰ µουσεῖα ἀποφεύγουν νὰ προκαλοῦν τὴν
Κυβέρνηση. “Ἄν ἐπρόκειτο γιὰ ἄλλα ἔργα τοῦ Μποτέρο, θὰ τὰ δέχονταν ἀµέσως.
Εἶναι ἴσως ὁ πιὸ ἀναγνωρίσιµος σύγχρονος καλλιτέχνης”, ἐξηγεῖ ὁ Ντ’ Ἄρσι. Ἀλλά,
προσθέτει, “τὸ τελευταῖο πρᾶγµα ποὺ θέλουν τὰ µουσεῖα εἶναι νὰ στιγµατισθοῦν.
Ὑπῆρξε µία ἐποχὴ ποὺ τὰ µουσεῖα ἤθελαν νὰ σοκάρουν τὸν κόσµο. Αὐτὴ ἡ ἐποχὴ
ἔχει παρέλθει”. Ὁ Μποτέρο ἔχει φιλοτεχνήσει 42 πίνακες καὶ 38 ἐλαιογραφίες
γιὰ τὸ θέµα. Ὁ ἴδιος λέει ὅτι ἐργαζόταν “µὲ µονοµανία” ἐπὶ 14 µῆνες γιὰ νὰ τοὺς
ὁλοκληρώσει. Ἄρχισε πέντε µῆνες µετὰ τὴν ἀποκάλυψη τῶν γεγονότων ἀπὸ τὸν
δηµοσιογράφο Σέιµουρ Χὲρς στὸ περιοδικὸ New Yorker, τὸν Μάιο τοῦ 2004. Ὁ ζωγράφος
δηλώνει ὅτι ἐλπίζει ἡ ἔκθεσή του νὰ βρεῖ καταφύγιο σὲ ἕνα ἀµερικανικὸ ἢ εὐρωπαϊκὸ
µουσεῖο, ὄµως διευκρινίζει ὅτι δὲν προτίθεται νὰ πουλήσει τοὺς πίνακες, παρὰ µόνο
νὰ τοὺς δωρίσει. “Δεν πιστεύω στὴν ἀποκόµιση χρηµάτων ἀπὸ τὴν ἐκµετάλλευση τοῦ
ἀνθρώπινου πόνου”, ἐξηγεῖ.»
Εὐρωλιγούρας ἀποκαθήλωση
Στό in.gr ἡ εἴδηση πού κλονίζει τήν µυθολογία, τόσο γιά τό φινλανδικό µοντέλο
ἐκπαίδευσης, ὅσο καί γιά τήν εὐρωπαϊκή πολιτική:
«Τὸ ἀλκοὸλ ἀναδείχθηκε τὸ 2005 πρώτη αἰτία θανάτου στὴ Φινλανδία, ξεπερνώντας
τὶς καρδιοαγγειακὲς παθήσεις, τὰ ἀτυχήµατα, τὶς αὐτοκτονίες καὶ τὸν καρκίνο,
ἀνακοινώθηκε τὴν Τετάρτη ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Γραφεῖο Στατιστικῆς στὸ Ἑλσίνκι. Τὸ
ἀλκοὸλ ἀναδείχθηκε γιὰ πρώτη φορὰ ἡ κύρια αἰτία θανάτου µεταξὺ τῶν ἀνδρῶν καὶ
µὲ µικρὴ διαφορὰ ἡ δεύτερη µεταξὺ τῶν γυναικῶν, στὶς ὁποῖες πρωτεύουσα θέση
κατέχει ὁ καρκίνος τοῦ µαστοῦ.
Συνολικὰ 27,7% τῶν θανάτων ποὺ καταγράφηκαν τὸν περασµένο χρόνο σὲ ἄτοµα
15-64 ἐτῶν ἀποδίδονται στὴν χρόνια ὑπερκατανάλωση ἀλκοὸλ ἢ σὲ δηλητηρίαση
ἀπὸ ἀλκοόλ, ἐξηγεῖ ἡ ἀνακοίνωση τοῦ κρατικοῦ φορέα στατιστικῆς. Στοὺς ἄνδρες,
οἱ θάνατοι ποὺ ἀποδίδονται στὸ ἀλκοὸλ (17%) ἐκτοπίζουν ἀπὸ τὴν πρώτη θέση
τὶς καρδιοαγγειακὲς παθήσεις (16,6%) καὶ ἀκολουθοῦν τὰ ἀτυχήµατα (12,8%), οἱ
αὐτοκτονίες (7,7%), ὁ καρκίνος τῶν πνευµόνων (5,3%),. Στὶς γυναῖκες, οἱ θάνατοι
ποὺ συνδέονται ἄµεσα µὲ τὸ ἀλκοὸλ ἀντιπροσωπεύουν τὴ δεύτερη αἰτία (10,6%), ἐνῶ
προηγεῖται ὁ καρκίνος τοῦ µαστοῦ (10,7%) καὶ ἀκολουθοῦν τὰ ἀτυχήµατα (7,5%), οἱ
αὐτοκτονίες (6,7%) καὶ τὰ καρδιοαγγειακὰ νοσήµατα (5,7%).
Γιὰ τὸ φαινόµενο αὐτὸ οἱ εἰδικοὶ ἐνοχοποιοῦν τὴ σταδιακὴ ἄρση τῶν περιορισµῶν
στὴν εἰσαγωγὴ οἰνοπνευµατωδῶν ποτῶν στοὺς κόλπους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσης
καὶ τὴ µείωση τῆς φορολογίας γιὰ τὰ ποτὰ ποὺ ἐφαρµόσθηκε τὸν Μάρτιο τοῦ
2004. «Πρόκειται γιὰ ἀποτυχία τῆς πολιτικῆς δηµόσιας ὑγείας τῆς ΕΕ», δήλωσε ἡ
Πία Μακέλα, στέλεχος τοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν καὶ Ἀνάπτυξης γιὰ τὴν Κοινωνικὴ
Προστασία καὶ τὴν Ὑγεία (STAKES). Ὅπως καὶ ἡ Σουηδία, ἡ Φινλανδία ἐπικαλεῖται
λόγους δηµόσιας ὑγείας γιὰ νὰ ἐξηγήσει τὴν διατήρηση τοῦ κρατικοῦ µονοπωλίου
διανοµῆς οἰνοπνευµατωδῶν, ἀλλὰ ἡ ΕΕ θεωρεῖ ὅτι αὐτὸ ἀντιβαίνει στὴν ἀρχὴ τοῦ
ἐλεύθερου ἀνταγωνισµοῦ».
Νίψον ἀνοµήµατα, ρέεεεε!
Στήν «Καθηµερινή» (6-11) ἡ εἴδηση γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ πουριτανισµοῦ στίς ΗΠΑ:
«Παρὰ τὸν καταιγισµὸ κατηγοριῶν γιὰ ἠθικὰ σκάνδαλα, οἱ περισσότεροι ἀπὸ
τοὺς µονοµάχους τῶν ἐπερχόµενων ἐκλογῶν στὶς ΗΠΑ ἐµφανίζουν ἐµµονὴ µὲ τὴν
καθαριότητα τῶν χεριῶν. Δηµοκρατικοὶ καὶ Ρεπουµπλικανοὶ ὑποψήφιοι ἀπολυµαίνουν
τὰ χέρια τους µὲ εἰδικὲς κρέµες καὶ διαλύµατα, ἀφοῦ σφίξουν χιλιάδες χέρια πιθανῶν
ψηφοφόρων τους. Μακρυὰ ἀπὸ τὰ ἀδιάκριτα βλέµµατα, ἀκόµη καὶ ὁ ἀντιπρόεδρος
Τσέινι, συνηθίζει νὰ ἀπολυµαίνει τὰ χέρια του, µετὰ ἀπὸ πολλὲς χειραψίες, µὲ τὴ
βοήθεια εἰδικῆς κρέµας, τὴν ὁποία φέρει πάντα µαζί του ἕνας ἀπὸ τοὺς βοηθοὺς τοῦ
Τσέινι. Ὁ κ. Μποὺς χρησιµοποιεῖ κι αὐτὸς τὴν ἴδια κρέµα, ἐνῶ σὲ µία σπάνια στιγµὴ
διακοµµατικῆς ἀλληλεγγύης, ὁ Μποὺς ἀποκάλυψε τὸ µυστικὸ του στὸν Δηµοκρατικὸ
γερουσιαστὴ Μπάρακ Ὀµπάµα, κατὰ τὴ διάρκεια γεύµατος στὸ Λευκὸ Οἶκο.»
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Λίµπερµαν: Κυκλοφορεῖ
λυτός καί ...ὑπουργός!
Ὁ Avigdor Lieberman πού πρόσφατα
ἐντάχθηκε µέ τούς 11 βουλευτές του στόν
κυβερνητικό συνασπισµό τοῦ Ἰσραήλ δέν
εἶναι «ἁπλῶς» ἕνας τυπικός φασίστας.
Τό κόµµα του «Ιsrael Beitenu» («Ἰσραήλ
Πατρίδα µας») δέν εἶναι «ἁπλῶς» ἕνα
ἀκροδεξιό, ρατσιστικό κόµµα, σάν τά
εὐρωπαϊκά του ὁµόλογα. Εἶναι κάτι πολύ
πιό ἐπικίνδυνο: συνιστᾶ τή φωνή ἑνός πολύ
εὐρύτερου πολιτικοῦ φάσµατος τῆς χώρας
πού ἐνστερνίζεται τίς ἴδιες ἀπόψεις ἀλλά
δέν µπορεῖ νά τίς ἐκφράσει ἔτσι δηµοσίως.
Ὁ 48χρονος Λίµπερµαν, ἔποικος
τοῦ οἰκισµοῦ Nokdim, γεννήθηκε στό
Κισνάου τῆς Μολδαβίας καί στά 20 του
µετανάστευσε στό Ἰσραήλ. Ἔτσι, σήµερα
ἔχει µία µεγάλη δεξαµενή ψηφοφόρων,
τό 1.000.000 µεταναστῶν πού ἦρθαν στό
Ἰσραήλ τά τελευταῖα χρόνια ἀπό τήν
πρώην ΕΣΣΔ καί κατά κανόνα ἔχουν τίς πιό
ἐξτρεµιστικές, ἀντιαραβικές ἀπόψεις. Αὐτά
πού ἔχει πεῖ ἀνοιχτά τά τελευταῖα χρόνια
κατά τῶν Παλαιστινίων δέν τά εἶχε πεῖ οὔτε
ὁ Χίτλερ γιά τούς Γερµανοεβραίους: Ζητᾶ
νά ἀφαιρεθεῖ ἡ ἰσραηλινή ὑπηκοότητα ἀπό
τούς 1.200.000 Παλαιστίνιους πού ζοῦν στό
Ἰσραήλ καί νά τούς διώξουν ἀπό τή χώρα.
Στίς 4 Μαΐου ζήτησε νά ...ἐκτελεστοῦν οἱ
ἀραβικῆς καταγωγῆς βουλευτές τῆς Κνεσέτ
γιατί εἶχαν διάλογο µέ τούς ὁµοεθνεῖς
τους βουλευτές τῆς Χαµάς! Παλιότερα, ὡς
Ὑπουργός Μεταφορῶν, εἶχε προτείνει νά
φορτώσουν τούς (παρανόµως) κρατούµενους
Παλαιστίνιους σέ λεωφορεῖα καί νά τούς
πνίξουν στήν Νεκρά Θάλασσα - προσέφερε
µάλιστα ὁ ἴδιος τά λεωφορεῖα! (Haaretz,
11-7-2002) Τήν ἴδια χρονιά δήλωνε πώς δέν
θά δίσταζε νά στείλει στίς Παλαιστινιακές
περιοχές τόν ἰσραηλινό Στρατό γιά 48 ὧρες
καί «νά καταστρέψει ὅλη τήν ὑποδοµή τῆς
Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, µή ἀφήνοντας πέτρα
πάνω σέ πέτρα. Νά καταστρέψει τό πᾶν».
Σύστηνε µάλιστα στό ὑπουργικό συµβούλιο
συστηµατικό ἀεροπορικό βοµβαρδισµό
ὅλων τῶν ἐµπορικῶν κέντρων, τῶν

Φινλανδικές πουστιές
Σαν να µην έφτανε η φινλανδική φόρµουλα
πού πήγε νά αναστήσει το Σχέδιο Ανάν (και
το ελληνικό ΥΠΕΞ την επιδοκίµασε!), είχαµε
και πρόκληση στα Κατεχόµενα από εταιρεία
της ίδιας χώρας. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης
ζήτησε εξηγήσεις από την Κοµισιόν και το
Συµβούλιο Υπουργών µε την παρακάτω
ερώτηση:
“Η τουρκοκυπριακή εφηµερίδα Υeni Duzen
πανηγύριζε στις 27.10.06 καθώς πλοίο
που
µετέφερε
φινλανδική
γεννήτρια
- παραβιάζοντας κάθε έννοια διεθνούς
νοµιµότητας και τις αποφάσεις της
ΕΕ - παρέδωσε στο κλειστό λιµάνι της
κατεχόµενης Αµµοχώστου, στην Κύπρο,
την ηλεκτρική αυτή γεννήτρια που κόστισε
εκατοµµύρια ευρώ, και την είχε παραγγείλει
το ψευδοκράτος στη φινλανδική εταιρεία
«WARTSILA FINLAND OY». Μέρος του
κόστους της κάλυψε, όπως ανακοινώθηκε,
η (κατέχουσα το βόρειο τµήµα της Κύπρου)
Τουρκία. Η γεννήτρια φορτώθηκε στις
22.9.06 από το φινλανδικό λιµάνι Mantyluoto
στο πλοίο «Irbe Venta» και έφτασε στην
κατεχόµενη Αµµόχωστο στις 16 Οκτωβρίου
2006. Το γεγονός είναι ιδιαίτερα επιλήψιµο
επειδή η Φινλανδία ασκεί την Προεδρία της
ΕΕ και έχει προωθήσει τη γνωστή (ευνοϊκή
για την Τουρκία) πρόταση σχετικά µε τα
Βαρώσια και το απευθείας εµπόριο µεταξύ
ψευδοκράτους και ΕΕ.
Ποιες κυρώσεις προβλέπει η νοµοθεσία της ΕΕ
για εταιρείες και πλοία που καταστρατηγούν
µε προκλητικό τρόπο αποφάσεις του ΟΗΕ
και της ΕΕ; Αφού ήταν γνωστή εδώ και
καιρό η απόφαση του ψευδοκράτους για
την αγορά της γεννήτριας, πώς επέτρεψε
η φινλανδική κυβέρνηση τέτοια πρόκληση
προς τους Έλληνες της Κύπρου, που είναι
και τα θύµατα της τουρκικής εισβολής; Πώς
αντέδρασε η φινλανδική κυβέρνηση έναντι
της εταιρείας που παρέδωσε τη γεννήτρια
η οποία προέβη σε µια ενέργεια πρωτοφανή
και καταφανώς παράνοµη, εκθέτοντας τη
φινλανδική Προεδρία και δηµιουργώντας
εύλογες σκιές συναλλαγής;”

Ἀααααάρφ!
βενζινάδικων καί τῶν τραπεζῶν στά
Κατεχόµενα (The Independent, 7-3-2002)!
Τό 1998 καλοῦσε σέ βοµβαρδισµό τοῦ
Φράγµατος τοῦ Ἀσσουάν ἐπειδή ἡ Αἴγυπτος
ὑποστήριζε τόν Γιάσερ Ἀραφάτ! Κτλ, κτλ.
Τό ἄτοµο λοιπόν αὐτό συναντήθηκε
µέ τόν Χαφιέ Σολάνα, πού ὡς γνωστόν δέν
ἄντεχε τούς «ἐθνικιστές» τύπου Μιλόσεβιτς
κι ἐξακολουθεῖ νά ἀποκηρύσσει µετά
βδελυγµίας τούς «κακούς» τύπου Χαµάς.
Ὁ γνωστός τσάτσος τῶν ἀφεντικῶν πῆγε
στήν περιοχή γιά νά παραστήσει ὅτι κάτι
δῆθεν ἐπιδιώκει γιά τήν «διευθέτηση» τοῦ
Παλαιστινιακοῦ προβλήµατος καί ἀρνήθηκε
νά συναντήσει τήν νοµίµως ἐκλεγµένη
κυβέρνηση τῶν Παλαιστινίων. Γιά τόν
Λίµπερµαν ὅµως, πού τόν συνάντησε, δέν
εἶχε λέξη! Ποιός; Αὐτός πού εἶχε ξιπαστεῖ
µέ τόν Χάιντερ ἤ µέ τόν Μπερλουσκόνι!
Ἀλλά εἶναι µεγάλη καί ἡ εὐθύνη τῆς PLO
πού δέν εἶπε λέξη γιά τήν ἀναβάθµιση
τοῦ ἀνθρωποειδοῦς. ἡ ἄλλοτε θαυµαστή
ὀργάνωση τοῦ µεγάλου Ἀραφάτ δείχνει νά
ὀλισθαίνει ὁλοένα χαµηλότερα. Δυστυχῶς
γι’ αὐτούς ἡ πρόβλεψη δέν εἶναι καλή: τά
φασιστοειδῆ τῆς ἄλλης πλευρᾶς δέν θά
ἀνεχθοῦν οὔτε Κουΐσλιγκ στήν γειτονιά
τους - καί τό δηλώνουν ἀνοιχτά.

Ὁ Πόλεμος στόν Λίβανο
συνεχίζεται,
ὅπως καί στό ...Βιετνάμ!
Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 1
Ἔτσι, καθηµερινά τά θύµατα τῆς ἰσραηλινῆς
ἐπιδροµῆς µεταξύ τῶν ἀµάχων Λιβανέζων
αὐξάνουν, παρά τήν διεθνή συνδροµή γιά
τήν ἐξουδετέρωση τῶν βοµβῶν. Μάλιστα
τό Σάββατο, 4-11-06, γίνεται ἐθνική
συνδιάσκεψη γιά τό πρόβληµα τῶν βοµβῶν
αὐτῶν, πρόβληµα πού οἱ βροχές τό ἐπιτείνουν:
Πλέον κάποιες πού εἶχαν ἐντοπιστεῖ ἀπό τούς
χωρικούς καλύπτονται ἀπό τή λάσπη καί
γίνονται ἀληθινός ἐφιάλτης. Τήν ἴδια στιγµή
εἶναι ἀδύνατον νά καλλιεργηθοῦν χωράφια
ἤ νά τρυγηθοῦν ἀµπελῶνες ὅπου τά φονικά
βοµβίδια παραµονεύουν, ἄγνωστο γιά πόσο.
Χαρακτηριστικό εἶναι τό παράδειγµα τοῦ
Βιετνάµ, ὅπου ἀπό τό 1975 πού τερµατίστηκε
ὁ πόλεµος µέχρι σήµερα ἔχουν σκοτωθεῖ
38.000 ἄνθρωποι καί τραυµατίστηκαν ἄλλοι
100.000! Βόµβες διασπορᾶς, νάρκες κτλ
προκαλοῦν κάθε χρόνο κάπου 300 θανάτους,
τρεῖς ὁλόκληρες δεκαετίες µετά! Τό τελευταῖο
συµβάν τέτοιας βόµβας, πού ἔγινε γνωστό
ἀπό τήν ἀµερικανική ὀργάνωση Clear Path
International, ἦταν στίς 6/6/06 στό χωριό
Γκία Λάι, µέ τρία παιδιά νεκρά καί τρία στό
νοσοκοµεῖο. ∆υστυχῶς οἱ ἐκκλήσεις (ὅπως
τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου) γιά ἀπαγόρευση
τῶν ὅπλων αύτῶν δέν κατισχύουν τῶν
συµφερόντων τῶν ἰσχυρῶν...
Προσθέστε τώρα κι ὅσα ἀποκαλύφθηκαν
ἀπό βρετανικές ἔρευνες γιά χρήση ὅπλων
οὐρανίου σέ βάρος τῆς ἀραβικῆς χώρας,
τίς γαλλικές ἐκκλήσεις νά παύσουν οἱ
ὑπερπτήσεις τῶν ἰσραηλινῶν πάνω ἀπό τόν
Λίβανο καί τίς γερµανικές διαµαρτυρίες γιά
τίς βολές πού δέχθηκαν τά πλοῖα τους ἀπό
ἰσραηλινά ἀεροσκάφη στά χωρικά ὕδατα τοῦ
Λιβάνου, γιά νά διαφανεῖ καλύτερα πόσο
σχετική ἔννοια εἶναι αὐτή τῆς «εἰρήνης» στή
Μέση Ἀνατολή...
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ΡΟΔΟΠΗ: Ἀνακύκλωση καί σκουπιδότοποι

Σχόλια

Ἡ ἀνακύκλωση εἶναι µία ἔννοια µέ
τήν ὁποία στή χώρα µας λίγο πολύ
(στά λόγια) ἔχουµε ἐξοικειωθεῖ ἀπό
χρόνια. Δυστυχῶς ὅµως ὅλα δείχνουν ὅτι
παραµένει ζητούµενο, τοὐλάχιστον γιά
τόν νοµό Ροδόπης. Ἀδιάφορη κοινή γνώµη,
οὐσιαστική ἀνυπαρξία ἀνακυκλωτικῶν
ὑποδοµῶν κι ἐπιχειρήσεων, ἀνεξέλεγκτοι
σκουπιδότοποι καί τά πράγµατα ὁδεύουν
χωρίς καµµία ἔγνοια γιά τό περιβάλλον ἤ
γιά τίς θέσεις ἐργασίας καί τό εἰσόδηµα
πού χάνεται. Παραδείγµατα; Πολλά.
Ἀπό δεκαετίας ὁ Δῆµος Κοµοτηνῆς
µιλᾶ γιά τήν ἀνακύκλωση πού «δροµολογήθηκε», πού «προχωράει», πού «θά ἐπεκταθεῖ». Ἀκόµη καί
στίς προγραµµατικές
δηλώσεις τῆς Νέας Πορείας τῶν ἐκλογῶν πού
πέρασαν, διαβάζουµε
πώς σχεδιάζεται «ἡ ἐπέκταση τοῦ προγράµµατος ἀνακύκλωσης κι
ἐφαρµογῆς προγραµµάτων
διαχείρισης
σταθερῶν ἀποβλήτων
γιὰ τὴν ἀνακύκλωση
ὑλικῶν συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστι
κά, ἀλουµίνιο) καθώς καὶ ἡ ἐφαρµογή
ἐναλλακτικῆς διαχείρισης ἀποβλήτων
διαφόρων ἐπαγγελµατικῶν χρήσεων µέσα
στὴν πόλη (ἠλεκτρονικά καὶ ἠλεκτρικά
ἀπόβλητα, ὀρυκτέλαια, µπαταρίες, ὑλικά
ἐκσκαφῶν καὶ κατεδάφισης)...»
Γιά τό τί γίνεται ὅµως σήµερα, µόνο
ἀοριστολογίες. Τό µόνο πού ὑφίσταται
εἶναι οἱ πράσινοι καί πορτοκαλί κάδοι
ὅπου συγκεντρώνονται χαρτί καί ἀλουµίνιο ἀπό τούς δηµότες, προκειµένου νά
ἀνακυκλωθεῖ ἀπό τόν ἰδιώτη πού ἔχει
ἀναλάβει τό ἔργο. Τί συµβαίνει τελικά µέ
ὅλο αὐτό τό ὑλικό (δηλαδή καί τό χρῆµα
πού συνεπάγεται);
Μία ἀµιγῶς τριτοκοσµική κατάσταση
ἐπικρατεῖ δίπλα ἀκριβῶς στήν πόλη
(βλέπε διπλανή φωτογραφία), ὅπου βλέπουµε τόνους σκουπιδιῶν (καί δεµένου
χαρτιοῦ!) πεταµένους στόν σκουπιδότοπο
πού λειτουργεῖ στόν δρόµο Κοµοτηνῆς
- Φωλιᾶς. Μάου Μάου (πού λέει κι ὁ

Τελικά ἡ σύνοδος τῶν ΥΠΕΞ τῶν χωρῶν-µελῶν τοῦ Ὀργανισµοῦ Συνεργασίας
Εὐξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) στή Μόσχα (1/11/06) ἔβγαλε εἰδήσεις. Οἱ δηλώσεις τοῦ
ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδη Στυλιανίδη ξεκαθάρισαν ὅτι ὁ ΟΣΕΠ ἀπό
λέσχη συζητήσεων ἐξελίσσεται σέ ὀργανισµό παραγωγῆς ἔργου, µέ τίς δύο
βασικές ἰδέες τῆς ἑλληνικῆς Προεδρίας (πού εἶχε προηγηθεῖ) νά υἱοθετοῦνται χάρη στή
ρωσική βοήθεια. Ἔτσι, προωθεῖται ἡ ἰδέα γιὰ ἕναν ὁδικὸ δακτύλιο ὁ ὁποῖος θὰ ξεκινᾶ
ἀπὸ τὸ λιµάνι τῆς Ἀλεξανδρούπολης, θὰ περνᾶ γύρω ἀπὸ τὴ Μαύρη Θάλασσα καὶ θὰ
καταλήγει πάλι στὴν Ἀλεξανδρούπολη. Ὁ ὁδικὸς αὐτὸς δακτύλιος ἦταν µία ἰδέα ποὺ τήν
ἐπεξεργάστηκε τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ τὸ ὑπουργεῖο Μεταφορῶν τῆς Ἑλλάδας,
ἀποτυπώθηκε σὲ ἕναν χάρτη ποὺ ὀνοµάστηκε «Ὁ Δρόµος τῶν Ἀργοναυτῶν» καὶ
κατατέθηκε στὰ γραφεῖα τοῦ ΟΣΕΠ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἔχει υἱοθετηθεῖ ἀπὸ ὅλα
τὰ κράτη – µέλη µὲ ὁµοφωνία καὶ τὰ ἁρµόδια ὑπουργεῖα τῆς κάθε χώρας ἐπεξεργάζονται
τυπικὰ αὐτὴ τὴν ἰδέα, γιὰ νὰ ὑπογραφεῖ ἡ συµφωνία. Μάλιστα ἡ πρόταση προβλέπει
ὅτι ἡ Ἐγνατία ΑΕ θὰ εἶναι τεχνικὸς σύµβουλος τῆς ὑλοποίησης αὐτοῦ τοῦ πρότζεκτ, µὲ
ἕδρα τὴ Θεσσαλονίκη. Ἐπίσης, προωθεῖται ἡ δηµιουργία τῶν θαλάσσιων διαδρόµων του
Εὐξείνου Πόντου, καθώς ὑπάρχει ἤδη διαµορφωµένη βούληση καὶ ἀποµένει νὰ ὑπογραφεῖ
συµφωνία γιὰ τὴ δηµιουργία τῶν θαλασσίων διαδρόµων, ποὺ θὰ διασυνδέσουν τὰ
λιµάνια τῆς Μαύρης Θάλασσας µὲ τὰ ἀντίστοιχα λιµάνια τῆς Μεσογείου. Ὁ ρόλος τῆς
Ἑλλάδας, ποὺ εἶναι µία ναυτικὴ δύναµη, προοιωνίζεται, εὐνόητα, πολύ βασικός.

δήµαρχος) νά εἶσαι, θά ντραπεῖς. Δεκάδες
ἐλαστικά µισοθαµένα στήν κοίτη τοῦ
ποταµοῦ. Τεράστιοι ὄγκοι σκουπιδιῶν
(τοῦ δήµου Σώστη;) νά σκεπάζονται
µέ φαγάνες, ἔτσι, χῦµα καί παράνοµα.
Τήν ὥρα πού ἤµασταν ἐκεῖ, ἕνα κοπάδι
πρόβατα πέρασε βοσκώντας στίς παρυφές
τοῦ ἀνοιχτοῦ σκουπιδότοπου. Μετά θά
φᾶµε τό κρέας τους καί θά πιοῦµε τό
γάλα τους... Γιά τέτοιαν ἀνακύκλωση νά
λέγαµε ἄραγε;!
Βεβαίως, θά πεῖ κανείς, ὑπάρχει καί ὁ
νέος Χῶρος Ὑγειονοµικῆς Ταφῆς Ἀπορριµάτων (ΧΥΤΑ), ἔξω ἀπό τό Στυλάριο.

Γίνεται τοὐλάχιστον ἐκεῖ πραγµατικά
ὑγειονοµική ταφή; Πέρα ἀπό τό ἀσφαλτόπανο καί τό θάψιµο, λαµβάνεται
κανένα ἄλλο ἀπό τά ἐπιβαλλόµενα
µέτρα γιά τήν ὄντως «ὑγειονοµική»
ταφή τῶν ἀπορριµάτων; Πρίν λίγο καιρό,
προεκλογικά (ὅλως τυχαίως), ὁ δήµαρχος
Αἰγείρου Β. Λίτσος ὑπέγραψε τίς σχετικές
συµβάσεις γιά τήν ἀποκατάσταση τῶν 5
ἀνενεργῶν καί 2 ἐνεργῶν σκουπιδότοπων
τοῦ δήµου του (1,8 ἑκ. εὐρώ). Τώρα, ἐδῶ
καί µῆνες χρησιµοποιεῖ τόν ΧΥΤΑ τῆς
Κοµοτηνῆς. Κάνουµε λοιπόν, ὡς πόλη, καί
εἰσαγωγή σκουπιδιῶν! Νά ἀξιοποιοῦνταν
τοὐλάχιστον...
Πολλά τά ἐρωτήµατα: Γίνεται τελικά
κάποια ἀνακύκλωση στήν περιοχή
µας, τίνος ὑλικοῦ καί σέ τί ποσότητες;
Λειτουργεῖ ὁ νέος ΧΥΤΑ ἔτσι ὅπως
προβλέπεται; Τί πρόκειται νά γίνει µέ
τήν ἀθλιότητα στίς παρυφές τοῦ δρόµου
Κοµοτηνῆς - Φωλιᾶς; Εὐχαριστοῦµε.

Τοπική µαφία;
Προφανῶς ἐπρόκειτο γιὰ σύµπτωση! Πάνω ποὺ εἶχε
ἀνάψει ἡ συζήτηση γιὰ τὸ ἂν ἡ σύµπραξη δηµόσιου καὶ
ἰδιωτικοῦ τοµέα εἶναι σχεδὸν πανάκεια γιὰ τὴν ἐπίλυση
χρόνιων προβληµάτων στὸν χῶρο τῆς ὑγείας, ἦρθε ἡ
ἀποκάλυψη τοῦ κυκλώµατος τῆς Ἀλεξανδρούπολης
ποὺ λυµαινόταν τὸν χῶρο νὰ προσγειώσει καὶ νὰ
ἐπαναφέρει στὴ ζοφερὴ νεοελλαδικὴ πραγµατικότητα.
Ἀφοῦ πρῶτα µας ἔκανε ρόµπες στὸ πανελλήνιο,
κατάφερε γιὰ πολλοστὴ φορᾶ νὰ ὑπενθυµίσει τὸν
πάγιο ρόλο τῆς κάθε πλευρᾶς: τοῦ ἰδιωτικοῦ σ’ αὐτὸν
τοῦ ἀτιµώρητου ἐπιβήτορα καὶ τοῦ δηµοσίου σ’ αὐτὸν
τοῦ εὔκολου ἀνυπεράσπιστου θύµατος.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι διαβάζοντας κανεὶς τὸ ρεπορτὰζ
στὸν ἀθηναϊκὸ καὶ ὄχι µόνο τύπο, ὡς συνήθως δὲν
καταλάβαινε καὶ πολλὰ πράγµατα γιὰ τὴν οὐσία τοῦ
θέµατος. Σύµφωνα µ’ αὐτό, κάποια τοπικὴ ἑταιρεία
ὀρθοπαιδικῶν εἰδῶν µὲ κάποιον µεταφυσικὸ τρόπο
κατάφερνε νὰ µοιράζει ἀναπηρικὰ καροτσάκια ἀκόµη
καὶ σὲ πεθαµένους, ζηµιώνοντας ὄχι τὸ Νοσοκοµεῖο
ἀλλὰ κυρίως τοὺς ἀσφαλιστικοὺς φορεῖς καὶ δὴ τὸν
πολύπαθο ΟΓΑ. Οἱ δικές µας πληροφορίες - τὶς ὁποῖες
εἰρήσθω ἐν παρόδῳ εἴχαµε µαζὶ µὲ πολλὲς ἄλλες
ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρουσες ἀρκετὸ καιρὸ πρὶν καὶ γιὰ
συγκεκριµένο λόγο δὲν δηµοσιοποιήσαµε - εἶναι καὶ
πολὺ περισσότερο ἀκριβεῖς καὶ ὅπως πάντα πολὺ
περισσότερο οὐσιαστικές. Εὐκαιρία νὰ ἀναφέρουµε
µερικές!
Κατ’ ἀρχὰς µιλᾶµε γιὰ τοπικὴ ἑταιρεία ἰατρικῶν
–καὶ ὄχι µόνο ὀρθοπαιδικῶν- εἰδῶν, στὴ σύνθεση
τῆς ὁποίας συµµετέχει στέλεχος µὲ πολυεπίπεδες
διασυνδέσεις στὸ Νοσοκοµεῖο, συνεπεία (καί)
τῆς παλιᾶς ἐργασιακῆς του σχέσης µὲ αὐτό. Ἡ

πτερόεντα

Στήν πρόσκληση ἐνδιαφέροντος γιά τὶς ἐπιδοτούµενες ἀκτοπλοϊκὲς γραµµές
ἀναφέρεται ὁ βουλευτής Ἕβρου Γ. Ντόλιος µέ ἐρώτησή του (4-11-06) στή Βουλή.
Καθώς µία βασικὴ αἰτία τῆς ὑπανάπτυξης τῆς Θράκης ἦταν ἡ ἀποµόνωσή της,
στό πρόσφατο παρελθόν εἶχαν ἀναληφθεῖ πρωτοβουλίες γιά νά ἀλλάξει αὐτή
ἡ κατάσταση: Ἡ Ἰωνία (θαλάσσια) ὁδός Ἀλεξ/πολης -Ρόδου πού περνοῦσε ἀπό ὅλα τὰ
νησιὰ τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Ἡ δεύτερη σύνδεση τῆς Ἀλεξ/πολης µὲ Σαµοθράκη Λῆµνο – Λέσβο, γιά τὴ δυνατότητα πρόσβασης καὶ ἐπιστροφῆς σὲ 3 ἡµέρες. Ἡ ἀπευθείας
σύνδεση τοῦ λιµανιοῦ τῆς Ἀλεξ/πολης καὶ τῆς Σαµοθράκης µὲ τὸ λεκανοπέδιο (µέσῳ
Λαυρίου). Σήµερα διαπιστώνεται ὅτι ἡ γραµµὴ Λαύριο - Ἀλεξ/πολη ἔγινε Λαύριο
– Λῆµνος (ἐξαιρέθηκαν δηλαδὴ Σαµοθράκη καὶ Ἀλεξ/πολη), ἡ γραµµὴ Ἀλεξ/πολη
– Σαµοθράκη – Λῆµνος – Λέσβος καταργήθηκε µετὰ ἀπὸ κάποιες περιπέτειες καί ἡ
γραµµὴ Ἀλεξ/πολη – Ρόδος, ἀφοῦ ὑπέστη διάφορες ἀλλαγὲς καὶ ἔχασε πολλοὺς ἀπὸ τοὺς
πελάτες της, ἀναφέρεται στὴν πρόσκληση ἐνδιαφέροντος τῆς 27-10-2006 ὡς ἐναλλακτικὴ
γραµµή, δηλαδὴ Ἀλεξ/πολη – Ρόδος ἢ Θεσσαλονίκη – Ρόδος. Ὁ κοινὸς νοῦς ὁδηγεῖ στὸ
συµπέρασµα ὅτι προσφορὲς θὰ ὑπάρξουν γιὰ τὴ γραµµὴ Θεσσαλονίκη – Ρόδος.
Ὁ βουλευτής τοῦ ΠαΣοΚ θυµίζει ὅτι ἡ ἐπιχορήγηση τῶν προαναφερθεισῶν
ἀκτοπλοϊκῶν γραµµῶν στηρίχθηκε σὲ µία συγκεκριµένη λογική καί δικαιώθηκε στὴν
πράξη ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀναπτυξιακή της λειτουργία. Ἐνῶ τώρα µέ τήν κυβερνητική
στάση ἀφαιρεῖται αὐθαίρετα ἕνα «περιουσιακὸ στοιχεῖο» τῶν πολιτῶν τοῦ Ἕβρου, «ἕνα
περιουσιακὸ στοιχεῖο ποὺ µετατρέπεται σὲ περιουσιακὸ στοιχεῖο τῶν πλοιοκτητῶν» καί
πλήττεται ἡ ψυχολογία τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Ἐρωτᾶ λοιπόν τούς συναρµόδιους
ὑπουργούς ἄν ἡ Κυβέρνηση ἀσχολεῖται µὲ τὸ θέµα τῶν ἀκτοπλοϊκῶν συνδέσεων τοῦ
λιµανιοῦ τῆς Ἀλεξ/πολης, µὲ στόχο τὴν ἄρση τῆς ἀποµόνωσης τῆς Θράκης. Ζητᾶ δέ νά
µάθει γιατί ὑπῆρξαν ὅλες αὐτές οἱ ἀρνητικές ἐξελίξεις στό θέµα τά τελευταῖα χρόνια.
Περιµένουµε κι ἐµεῖς µαζί του τήν ἀπάντηση µέ ἐνδιαφέρον.

ἑταιρεία ἀφοῦ προµήθευε διάφορα ἰατρικὰ εἴδη σὲ
-ὑπαρκτοὺς ἢ ἀνύπαρκτους- ἀσθενεῖς, φέρεται νὰ
χρησιµοποιοῦσε στὴ συνέχεια ἐξουσιοδοτήσεις µὲ
πλαστὲς σφραγίδες καὶ ὑπογραφὲς διοικητικῶν
ὑπαλλήλων τοῦ Νοσοκοµείου, γιὰ νὰ πληρώνεται
ἀπὸ τοὺς ἀσφαλιστικοὺς φορεῖς. Προµήθευε τὰ εἴδη
µὲ βάση γνωµατεύσεις ἐλάχιστων συγκεκριµένων
ἐπώνυµων γιατρῶν, οἱ ὁποῖοι σὲ ὁρισµένες
τουλάχιστον περιπτώσεις φέρονται ὄχι ἁπλῶς νὰ µὴν
ἔχουνε κὰν δεῖ τοὺς ἀρρώστους, ἀλλὰ νὰ ἀγνοοῦν
ἀκόµη καὶ ἂν βρίσκονται ἐν ζωῇ. Ἡ συµπεριφορὰ
δὲ αὐτὴ ὁρισµένων, δὲν ἀποκλείεται νὰ σχετίζεται
καὶ µὲ πρόσφατα ἐπιεικῶς παράδοξα προεκλογικὰ
ἀλισβερίσια. Τὴν διαδικασία τοῦ ἐλέγχου πυροδότησε
πρὸς τιµὴν τοῦ ὁ ἔντιµος καὶ καλοπροαίρετος κατὰ
βάσιν διοικητὴς τοῦ Νοσοκοµείου µετὰ ἀπὸ σχετικὲς
πληροφορίες ποὺ περιῆλθαν σὲ γνώση του, στὴν
ἀπέλπιδα προσπάθειά του νὰ περισώσει ὅ,τι εἶναι
δυνατόν. Τελευταῖο ἀλλὰ καθόλου ἔσχατο, ἡ ἑταιρεία
περὶ ἢς ὁ λόγος, συµµετέχει µὲ µεγάλη ἐπιτυχία καὶ σὲ
«ἐλεγχόµενους» διαγωνισµοὺς τοῦ Νοσοκοµείου γιὰ
προµήθειες εἰδῶν ἰδιαίτερα µεγάλης ἀξίας. Σὲ ἕναν
ἀπὸ αὐτούς, τὴν τελευταία στιγµὴ ἀπετράπη ἡ βέβαιη
ἐξέλιξη νὰ ζηµιώνεται ἐτησίως τὸ Νοσοκοµεῖο µὲ
πάνω ἀπὸ 300.000€. Περισσότερα, ἂν προκληθοῦµε.
Μένει νὰ ἀποδειχθεῖ ἂν καὶ πόσο ἀλήθεια εἶναι ὅλα
αὐτά, νὰ ἀποδοθοῦν εὐθύνες καὶ νὰ τιµωρηθοῦν οἱ
ὑπεύθυνοι ὅσο ψηλὰ καὶ ἂν βρίσκονται -τὸ ἄλλο µὲ τὸν
Τοτὸ τὸ ξέρετε; Τὸ δυστύχηµα εἶναι πὼς ὅλοι εἴµαστε
βέβαιοι ὅτι πρόκειται ἁπλῶς γιὰ τὴν τοπικὴ ἔκφανση
ἑνὸς γενικευµένου φαινοµένου, κληρονοµιᾶς τῆς
τελευταίας 25ετίας. Γιὰ µία ἁπλὴ παρανυχίδα µέσα
στὴν ἀπέραντη διαφθορὰ ποὺ ἔχει ὁδηγήσει τὴν χώρα
σὲ ὁλοκληρωτικὴ παρακµή.

ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ - Τα τριάντα φιλιά του ήλιου
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗ,
Θερμοπυλών καί Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη
τηλ. & τ/o: 25410 27544, info@spanidis.gr www.spanidis.gr
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Στίς 15 Νοεµβρίου στό Ἐφετεῖο
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ ΚΑΤΑ ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ
Ὁ Μεµέτ (Ἀλτιπαρµάκ) Ἀµέτ εἶναι
παλιός µας φίλος καί ἕνας ἀπό τούς πλέον
περήφανους ἀνθρώπους πού ἔχουµε
γνωρίσει στήν µουσουλµανική κοινωνία.
Ἀγρότης καί κατά καιρούς βιοµηχανικός
ἐργάτης, ποµακικῆς καταγωγῆς, µένει
στό χωριό ∆αρµένη τῆς Ροδόπης καί
εἴχαµε ἀναφερθεῖ πρίν 6 περίπου χρόνια
στήν δικαστική του διαµάχη µέ κάποιους
συγχωριανούς του γιά κτηµατικές
διαφορές (καί στήν παρέµβαση τοῦ τότε
βουλευτῆ Γκαλήπ Γκαλήπ ἐναντίον του).
Τίς τελευταῖες µέρες τάραξε καί πάλι
τά νερά, καταθέτοντας ἔνσταση κατά
τῆς συµµετοχῆς τοῦ Ἀχµέτ Χατζηοσµάν
στίς πρόσφατες νοµαρχιακές ἐκλογές,
στίς ὁποῖες µάλιστα βγῆκε θριαµβευτικά
πρῶτος σύµβουλος, ξεπερνώντας τούς
15.000 σταυρούς, µέ τόν συνδυασµό
τοῦ νοµάρχη Ροδόπης Ἄρη Γιαννακίδη.
Στήν ἔνστασή του (πού θά ἐκδικασθεῖ
στίς 15 Νοεµβρίου στό Ἐφετεῖο Θράκης)
ἐπικαλεῖται τήν ἰδιότητα τοῦ Χατζηοσµάν
ὡς θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ, πρᾶγµα πού
δέν συµβιβάζεται µέ τήν ὑποψηφιότητα
στίς τοπικές ἐκλογές.
Θυµίζουµε ὅτι ὁ Χατζηοσµάν, πρωτοπαλήκαρο ἄλλοτε τοῦ θανόντος ἀνεξάρτητου βουλευτῆ Ἀχµέτ Σαδίκ, κάνει
ἐδῶ καί χρόνια τόν πρόεδρο στὸ κόµµα
τοῦ µακαρίτη (DEB) καί συνεργάζεται
ἐκλογικά µέ τό ΠαΣοΚ σέ νοµαρχιακό
ἐπίπεδο. Ἔτσι, µέ τήν αἴγλη τῶν χιλιάδων
ψηφοφόρων του, ἐξασφαλίζει τή θέση
τοῦ ἀντινοµάρχη, παρότι οἱ κακές
γλῶσσες λένε ὅτι τά ἑλληνικά του στό
χαρτί θυµίζουν προσχολική ἄσκηση καί ἡ
παρουσία του στήν διοίκηση περιορίζεται
σέ ...παραδοσιακές µορφές (ρουσφέτια).

Μιλήσαµε µέ τόν Ἀµέτ Ἀλτιπαρµάκ καί
παραθέτουµε τόν σχετικό διάλογο:
- Ἀμέτ, αὐτό πού τόσο καιρό ἀκουγόταν
ὅτι μπορεῖ νά τό κάνει κάποιος γιά τήν
ὑποψηφιότητα τοῦ Χατζηοσμάν, τελικά τό
ἔκανες ἐσύ. Γιατί;
- Κώστα, ξέρεις ὅτι πολλά πράγµατα
εἶναι ἄσχηµα στήν περιοχή µας. Κι ἐγώ
τοὐλάχιστον δέν µπορῶ νά τά βλέπω
µονάχα, ὅταν µπορῶ νά κάνω κάτι.
- Κατέθεσες ἔνσταση κατά τῆς συμμετοχῆς τοῦ Χατζηοσμάν. Ποῦ τήν βασίζεις
νομικά;
- Αὐτός ὁ κύριος ἦταν ἐπισήµως γιά
χρόνια θρησκευτικός λειτουργός καί δέν
δικαιοῦται νά συµµετέχει στίς ἐκλογές ὡς
ὑποψήφιος. Καί εἰδικά γιά πολλούς δικούς
µας ἀνθρώπους ξέρεις πόσο σηµαντική
εἶναι αὐτή ἡ θέση.
- Λένε πώς αὐτό ἴσχυε πρίν πολλά χρόνια
καί τώρα δέν εἶναι κώλυμα...
- Καί τί δουλειά κάνει δηλαδή σήµερα;
Θἐλει νά µᾶς πεῖ; Πάντως ἐγώ ξέρω ὅτι στή
θέση του στό Τεκκέ Τζαµί κανένας δέν ἔχει

πάει, ἄρα αὐτός ἐξακολουθεῖ νά ὑπηρετεῖ
ἐκεῖ. Καί µήπως ὅταν ἀνακοινώθηκε ἡ
ὑποψηφιότητά του, τί ἔγραφε δίπλα στ’
ὄνοµά του γιά ἐπάγγελµα;
- Δέν θυμᾶμαι, εἶναι ἀλήθεια. Μά...
πέρα δηλαδή ἀπό ἀντινομάρχης,
τί ὑποτίθεται πώς κάνει; Πῶς
βιοπορίζεται;
- Θέλεις νά πῶ ἀνοιχτά ἀπό ποῦ ἔρχεται
τό χρῆµα;
- Ὄχι, ἄσε καλύτερα, μή βροῦμε κανέναν
μπελά. Πές μου λιγάκι, ἡ ἔνστασή σου
εἶναι καί κατά τῆς ἐγκυρότητας τῶν
ἐκλογῶν, ἔτσι δέν εἶναι;
- Ναί. Γιατί ἄν δεχτεῖ τό δικαστήριο
ὅτι κακῶς συµµετεῖχε ὁ Χατζηοσµάν
πού πῆρε τόσες ψήφους, ὅσους οἱ τρεῖς
πρῶτοι χριστιανοί σύµβουλοι µαζί, τότε
ἐπηρρέασε καί ὅλο τό ἀποτέλεσµα, ἔτσι
δέν εἶναι;
- Σωστά. Αὐτό ὅμως κάνει ἀκόμη
δυσκολό-τερη τήν ὑπόθεση γιά σένα.
- Καί γιά κάποιους ἄλλους. Πού ἄν τό
ἔχουν πιά τόσο σίγουρο ὅτι θά δικαιωθοῦν,
τότε γιατί τρελλάθηκαν µέ τή δική µου τήν
ἔνσταση;
- Ξέρεις φυσικά ὅτι ἀκούστηκαν πολλά
ἐναντίον σου γιά τήν ἔνσταση αὐτή.
- Τό ἤξερα πρίν τά ποῦν. Ἀκούω µάλιστα
ὅτι σκοπεύουν νά φέρουν κόσµο στό
δικαστήριο γιά νά πιέσουν. ∆έν µέ νοιάζει.
- Ἀμέτ, ξέρεις καλά ὅτι χαλᾶς τή σούπα
ὁρισμένων. Καί δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά. Τί
ἐπιδιώκεις τελικά;
- Θέλω ὅλοι νά σέβονται τόν νόµο. Νά
γίνεται αὐτό πού λέει ὁ νόµος καί τίποτε
ἄλλο. Εἴτε πρόκειται γιά διπλώµατα, εἴτε
γιά ἰδιοκτησίες, εἴτε γιά ὅ,τι ἄλλο. Κάποιοι
δικοί µας δέν τό ἔχουν µάθει ἀκόµα αὐτό.
Καί δυστυχῶς συχνά οὔτε οἱ ὑπηρεσίες τοῦ
κράτους λειτουργοῦν ὅπως πρέπει.
- Ἀμέτ σ’ εὐχαριστῶ κι εὔχομαι καλή
ἐπιτυχία στίς 15 τοῦ μήνα.
- Εὐχαριστῶ κι ἐγώ.

Τό γράµµα τοῦ Ριτβάν

Κ

αθώς κληθήκαµε ἀπό τόν Γιῶργο
Καραµπελιά καί τούς ἄλλους φίλους
τοῦ «ΑΡΔΗΝ» νά ἐκθέσουµε τή σοφία µας
περί τό θρακικό στήν πρόσφατη ἡµερίδα
τοῦ περιοδικοῦ στήν Ἀθήνα (27-28/10/06),
νιώσαµε τήν ἀπόλυτη ἀνεπάρκειά µας.
Ἔτσι περιοριστήκαµε στήν ἀνάγνωση
µιᾶς ἐπιστολῆς Ποµάκου φίλου µας, πού
θά µποροῦσε νά ἦταν κι ἀληθινή:

Μ

έ λένε Ριτβάν, εἶναι 35 χρόνων καί
ζῶ στή Γλαύκη τῆς Ξάνθης. Εἶµαι
µουσουλµάνος πολίτης τῆς Ἑλλάδας καί
δουλεύω στίς οἰκοδοµές. Ἔχω γυναίκα
καί δύο παιδιά καί ζοῦµε µέ τούς γονεῖς
µου, ὅλοι στό ἴδιο σπίτι. Ἄν µέ ρωτήσετε τί
εἶµαι, Τοῦρκος ἤ Ποµᾶκος, δέν ξέρω τί θ’
ἀπαντήσω. ἐξαρτᾶται ποιός ρωτάει, γιατί
ρωτάει καί ποῦ µέ ρωτάει. Πάντως µιλάω
τά ἑλληνικά πού ἔµαθα στά καράβια καί
τά ποµάκικα πού µοὔµαθε ἡ µάνα µου.
Ἐκείνη κι ὁ πατέρας µου ἄλλη γλῶσσα δέν
ξέρουν, κι ἀκόµα σήµερα ποµάκικα µιλοῦν
στά ἐγγόνια τους. Ἐκεῖνα ὅµως µιλοῦν
καλύτερα τά τούρκικα: λίγα πού µάθαν στό
σχολεῖο κάι περισσότερα πού µάθαν ἀπό τήν
τηλεόραση, ἀφοῦ ἑλληνικά κανάλια, πέρα
ἀπό τά κρατικά, δέν πιάνουµε δῶ πάνω.
Ἐγώ ἤθελα νά µάθουν καλά ἑλληνικά,
ὥστε µεθαύριο νά βροῦν µιά δουλειά τῆς
προκοπῆς στήν Ξάνθη, ὅµως σχολεῖο
ἑλληνικό δέν ὑπάρχει. Οὔτε στό χωριό, οὔτε
πουθενά σ’ ὅλο τό βουνό. Μερικοί γονεῖς
πηγαινοφέρνουν τά παιδιά τους σέ σχολεῖα
τῆς πόλης ἀλλά ἐγώ µέ τή δουλειά µου δέν
µπορῶ. Καί πού τά πάω τό ἀπόγευµα στήν
πόλη γιά τ’ Ἀγγλικά εἶναι τό περισσότερο
πού µπορῶ νά κάνω.
ί ἄλλο νά κάναµε; Ζητήσαµε σχολεῖο.
Μαζευτήκαµε καµµιά εἰκοσαριά γονεῖς
καί πήγαµε στή νοµαρχία νά τό ζητήσουµε,
ὄχι µόνο γιά τό χωριό µας µά καί γιά τά
γύρω χωριά πού θά ἐξυπηρετοῦνταν. Οὔτε
πού τό συζήτησε ὁ νοµάρχης. Θέλει νά
ξαναβγεῖ καί ἄν ἀνακατευτεῖ στά χωράφια

Τ

τοῦ Προξενείου δέν θά εἶναι εὔκολο.
Ἄλλωστε τά εἶπαν καί σέ µᾶς, ὁ ἰµάµης τοῦ
χωριοῦ κι ὁ δάσκαλος τῶν τουρκικῶν, νά µή
σκαλίζουµε τό θέµα καί ὅπου νἄναι γίνεται
νέο, ἰδιωτικό σχολεῖο στό χωριό, ὅπου θά
διδάσκονται σωστά τουρκικά κι ὄχι τσάτρα
πάτρα ὅπως σήµερα. Ἑλληνικά ὅµως;
ρίν ἕξι µῆνες ἔγινε πολιτιστικός
σύλλογος στό χωριό. Εἶχε µαζέψει
τίς ὑπογραφές ὁ Ἀµέτ, ὁ παλιός δάσκαλος,
λέγοντας πώς γίνεται σύλλογος γιά τήν
προκοπή τοῦ χωριοῦ. Τώρα ὅµως βλέπω ὅτι
δείχνουν τίς παραδοσιακές µας φορεσιές,
τίς ξύλινες κουτάλες, τά καλάθια ἀπό
φουντουκιά, τά τερλίκια τῶν γιαγιάδων µας,
τίς πίτες «κλίν» τῶν µανάδων µας, κι ὅ,τι
φτιάχναµε παλιά, καί τά λένε «τούρκικα».
Γιά τή µουσική, τά τραγούδια µας, τά
παραµύθια, τά µασάλια τῶν παλιῶν, οὔτε
λέξη! Γι’ αὐτά µόνο κάποιοι χριστιανοί,
κυρίως δάσκαλοι, ἐνδιαφέρονται. Ἔρχονται,
τά ψάχνουν καί ὁ Χασάν πού ξέρει καβάλι,
καί κανέναν δέν φοβᾶται, τά παίζει καί
τά ἠχογραφοῦν. Βγῆκαν µερικά βιβλία µέ
παραµύθια τῶν γιαγιάδων µας καί κάποια
δισκάκια µέ τραγούδια τῶν παππούδων
µας. Λίγοι τό ξέρουν - ἤ ἔτσι τοὐλάχιστον
δείχνουν. Ὁ ἰµάµης λέει ὅτι ὅλα αὐτά
γίνονται γιά νά διασπάσουν τήν µειονότητα
καί κανείς δέν ἔχει ὄρεξη γιά καβγάδες µαζί
του. Ἄλλωστε κι ὁ Χασάν, ὁ ὀργανοπαίκτης,
ὅταν ἔρχεται στό τζαµί δύσκολα βρίσκει
κάποιον νά τοῦ πεῖ µιά καληµέρα...
έν ξέρω ποιός ἔχει δίκιο. Ὁ δάσκαλος,
ὁ ἰµάµης, ὁ βουλευτής, ὁ ἀντινοµάρχης
λένε πώς εἴµαστε Τοῦρκοι κι ὅταν ἀφήσουµε
αὐτήν τήν ἄχρηστη γλῶσσα σέ τίποτε δέν θά
διαφέρουµε ἀπό τούς Τούρκους τοῦ κάµπου.
Ὅµως ὁ θεῖος µου πού πρίν 40 χρόνια
κατέβηκε νά ζήσει σέ καµποχώρι δέν βρῆκε
ἕναν ἄνθρωπο νά κάνει φίλο, µέχρι πού
πέθανε. Κι ἡ ξαδέρφη µου ἄντρα πάλι ἀπό τό
χωριό µας πῆρε. Κι ὅποτε γίνει φασαρία, τό
«Ποµάκος» εἶναι βρισιά γιά τούς Τούρκους,
ὅπως καί πολλούς Ἕλληνες. Ὁ πατέρας

µου ἐπίσης λέει ὅτι µέχρι πρίν 15 χρόνια
τό κράτος στό χωριό ἦταν ὁ γραµµατέας
τῆς κοινότητας καί ὁ χωροφύλακας. Μόνο
ὁ Στρατός ἦταν ἐντάξει µαζί µας. θυµᾶµαι
τί τραβήξαµε µέχρι νά πάρουµε τήν ἄδεια
νά φτιάξουµε λίγο τό σπίτι πού µέναµε.

Π

Δ

Θυµᾶµαι τά µπαξίσια πού µοιράζαµε.
Θυµᾶµαι τή µέρα πού ἔφυγε ἡ µπάρα ἀπό
τή διασταύρωση τῆς Σµίνθης. Ὅλα τά
θυµᾶµαι.
ήµερα τὰ πράµατα ἔχουν ἀλλάξει.
Τοῦρκοι κι Ἕλληνες συναγωνίζονται
ποιός µᾶς ἀγαπάει περισσότερο. Στά
λόγια. Οἱ πρῶτοι µᾶς θέλουν δίπλα τους νά
φωνάζουµε «εἴµαστε Τοῦρκοι». Οἱ δεύτεροι
µᾶς θέλουνε νά φωνάζουµε «εἴµαστε
Ποµᾶκοι» - µερικοί καί νά δηλώνουµε
ἀπόγονοι τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
Πολιτικά παιχνίδια, ὅπως λένε ὅλοι... Ἐγώ
ὅµως θέλω πρῶτα πρῶτα νά βγαίνει τό
µεροκάµατο καί οἱ δουλειές ἔχουνε σπάσει.
Θέλω νά πουλιέται κάθε χρόνο ὁ καπνός πού
ἔκανε τή µάνα µου δυό κάτια καί οἱ ἔµποροι
µᾶς βγάζουνε κάθε χρόνο τήν ψυχή. Θέλω
νά µορφωθοῦν τά παιδιά µου καί σχολεῖο
δέν ὑπάρχει. Θέλω νά µιλάω ἐλεύθερα
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Νηπιαγωγεῖο Προσήλιου
καί ...τροµοκρατία!
Καθώς ἡ µειονοτική κοινωνία σιγά
σιγά ἀποδεσµεύεται ἀπό τίς φοβίες τοῦ
παρελθόντος, τά δηµόσια νηπιαγωγεῖα
προοδεύουν καί πολλαπλασιάζονται στά
µουσουλµανικά
χωριά,
προσφέροντας
ἑλληνοµάθεια καί κοινωνικοποίηση στούς
µπόµπιρες καί, παράλληλα, µία πολύ
σηµαντική βοήθεια στούς γονεῖς τους. Ὅσο
κι ἄν ἀκούγεται περίεργο στόν µή σχετικό
µέ τά θρακικά ζητήµατα, ἔχουµε κάνει ἕνα
µεγάλο βῆµα.
Ὡστόσο, τά προβλήµατα εἶναι ἀκόµη πολλά.
Ἡ γεωγραφική ἀποµόνωση τῶν χωριῶν τῶν
Ποµάκων στήν ὀρεινή Ξάνθη δυσχεραίνει
τήν ἐξυπηρέτηση πολλῶν οἰκογενειῶν, µέ
ἀποτέλεσµα νά χρειάζονται πολλά νέα
νηπιαγωγεῖα πού θά καλύπτουν καί τούς
µικρότερους οἰκισµούς. Μία τέτοια περίπτωση εἶναι τό Προσήλιο.
Τόν περασµένο Ἰούνιο, 13 κάτοικοι τοῦ
χωριοῦ ὑπέγραψαν ἔγγραφο αἴτηµα πρός
τήν Διεύθυνση Πρωτοβάθµιας Ἐκπαίδευσης
νά ἱδρυθεῖ δηµόσιο νηπιαγωγεῖο στόν
οἰκισµό γιά τά παιδιά τους. Μάλιστα, κι
ἐπειδή ἡ γραφειοκρατική διαδικασία ἔδειχνε
νά κολλάει, ὁ Σεµπαεδίν Καραχότζα πού
συνυπέγραφε τό αἴτηµα, ἔστειλε πρό ἡµερῶν
(26/20/06) καί ἐπιστολή στήν ὑπουργό
Παιδείας, ἐπισηµαίνοντας τήν καθυστέρηση
καί ζητώντας τήν βοήθειά της, ὥστε καί
τά παιδιά τοῦ χωριοῦ, πού «κατοικεῖται
ἀποκλειστικά ἀπό Ἕλληνες µουσουλµάνους
Ποµάκους», «νά ἔχουν κι αὐτά δυνατότητα
πρόσβασης στήν προσχολική ἀγωγή». Ἤδη
ἐξετάζεται ἡ λύση προκατασκευασµένου
κτιρίου δίπλα στό ὑπάρχον σχολεῖο.
Ὡστόσο δέν λείπουν τά παρατράγουδα:
Κυριακή καί Δευτέρα βράδυ, ἄγνωστοι
τηλεφώνησαν στόν Σεµπαεδίν καί τόν ἀπείλησαν νά ἐγκαταλείψει τήν προσπάθεια,
ἀλλιῶς «θά χάσει τή γυναίκα του»! Ὑπάρχει
καµµία ἀµφιβολία γιά τούς ἠθικούς αὐτουργούς τῆς ἀπόπειρας τροµοκράτησης;

παντοῦ καί οἱ ταµπέλες «Τουρκτσού» καί
«Ρουµτζού» δίνουν καί παίρνουν...
ρίν λίγες µέρες εἴχαµε ἐκλογές. Πέρα
ἀπό τόν µέχρι χθές δήµαρχο ἦταν ἀλλοι
τρεῖς ὑποψήφιοι. Ἀπό τούς 4 µόνο ἕνας, πού
εἶναι καί φίλος µου, δέν δηλώνει Τοῦρκος.
Ὅλοι ὅσοι ἔχουν δύναµη,
χρήµατα καί καλές
σχέσεις µέ τό προξενεῖο
καί τό ἑλληνικό κράτος
ἦταν µέ τούς ἄλλους.
Ὅλοι ὅσοι ζοῦν χωρίς
νά δουλεύουν, ἔτρεχαν
γιά λογαριασµό τους.
Εἶναι οἱ ἴδιοι πού
τούς παρακαλᾶνε τά
ἑλληνικά κόµµατα στίς
βουλευτικές ἐκλογές.
Ὅπου κι ἀν χρειαστεῖς
βοήθεια - στήν Ἐφορία,
στήν Τροχαία, στήν
Πολεοδοµία,
στό
Δασαρχεῖο,
αὐτοί
εἶναι πού τά βολεύουν.
Ξαναβγῆκε ὁ παλιός
δήµαρχος. Ποιόν νά
ψήφιζε ὁ κόσµος; Τόν φίλο µου πολλοί δέν
τόν ἤξεραν κἄν, ἄλλοι τόν συκοφάντησαν
ὡς ἄνθρωπο τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, οἱ ἴδιοι
οἱ σύµβουλοί του τόν πούλησαν.
θές τό ἀπόγευµα στήν κρατική
τηλεόραση εἶχε µιάν ἐκποµπή γιά τά
χωριά µας. Ἦρθαν κάποιοι ἀπό τήν Ἀθήνα,
γύρισαν τήν περιοχή, εἶπαν καλά λόγια γιά
τόν τόπο µας καί τόν κόσµο µας, ἴσως καί
περισσότερα ἀπ’ ὅσα ἔπρεπε. Ἄς εἶναι καλά
οἱ ἄνθρωποι. Ὅµως ἔχει κι ἄλλα πολλά
αὐτός ὁ τόπος νά διηγηθεῖ, σάν αὐτά πού
λέω παραπάνω, πού βέβαια δέν τούς τά εἶπε
κανείς - κι ἀπό ποῦ ν’ ἀρχίσεις; Εἶναι τόσα
πολλά, περίεργα, πολύπλοκα καί ἄσχηµα.
Θἄθελαν νά τ’ ἀκούσουν; Θέλει κανείς νά
τ’ ἀκούσει;
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Σπίτι έπεσε σε οροφή
Μουσείου!

Ένα σπίτι «έπεσε» πάνω στην οροφή
του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης στην
Βιέννη της Αυστρίας! Το καλλιτεχνικό
έργο, µε τίτλο «Επίθεση Σπιτιού» από
τον γλύπτη Erwin Wurm, υποτίθεται ότι
απεικονίζει ένα σπίτι που έπεσε από τον
ουρανό πάνω στην οροφή του Μουσείου
Μοντέρνας Τέχνης στην Βιέννη της
Αυστρίας! Ο καλλιτέχνης δήλωσε πως το
έργο του είναι µια δήλωση διαµαρτυρίας
στην παράλογη οικιστική ανάπτυξη.
«Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια
και συνεχίζουν να χτίζονται σαν µάστιγα,
σαν τον καρκίνο που εξαπλώνεται στην
γη µας,» είπε ο κ. Erwin Wurm.
Στην Ελλάδα της αντιπαροχής και των
σπιρτοκουτοειδών περιστερώνων του
πολιτισµού της «πολυκατοικίας» και

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 8-11-2006
της αντιπαραγωγικής βιοµηχανίας
εκµετάλλευσης των όποιων µετοίκων
από τους γηγενείς, ακόµη και η Τέχνη
θα σιωπούσε έντροµη µπροστά στην
παντοδυναµία της θρασύτητας και της
αναίδειας.
Στην Αυστρία µπορεί να ξυπνούν
προβληµατισµοί
που
εκφράζονται
ποικιλοτρόπως
καταδεικνύοντας
µια διάθεση αντίστασης. Και πού
µάλιστα, στη Βιέννη! Ενώ στη χώρα
µας; Ο,τιδήποτε όµορφο, λειτουργικό,
κοινωνικά εξευγενισµένο καταδιώκεται
από τους βαρβάρους κληρονόµους της
νοµαδικής οθωµανικής απαιδευσιάς
και των «άδολων» επαρχιωτικών
µικρόκοσµων που στηρίζονται στις
«δηµοκρατικές διαδικασίες» (δηλαδή
«όπου να’ναι, ό,τι λάχει») αντί της
καλλιέργειας. Και η τσίπα ή η διάθεση
διαµαρτυρίας εξαφανισµένες ακόµη
κι από την Τέχνη, την «τρελλή»,
ιδιόµορφη, ναι, αυτή που συνήθως η
εκκεντρικότητά της νοµιµοποιεί και δεν
απειλεί το σύστηµα. Ναι, ακόµη κι αυτή
µε το κατοχυρωµένο ακαταλόγιστό της,
σιωπά! Συµβιβάζεται τροµοκρατηµένη
µπροστά στην αφασία των «πολιτών»,
µπροστά στην υπέρτατη αξία του
«βολέµατος», της παραίτησης των
ΚΑΠΗ, των προτεραιοτήτων της
καθηµερινότητας και του «έχει µωρέ
ακόµη δρόµο για τον πάτο, δεν θα
τον προλάβουµε εµείς, τι µας νοιάζει
λοιπόν»…
Χ.Α.

Περίληψη διακήρυξης
δημοπρασίας

ΤΟΥΡΚΙΑ: Ὁ παράς καί τό παρακράτος
Συχνά λέµε κι ἀκοῦµε γιά τήν
κυρίαρχη θέση τῶν Τουρκικῶν Ἐνόπλων
Δυνάµεων στή ζωή τῆς γείτονος χώρας
καί ἡ ὑποτιθέµενη συρρίκνωσή της εἶναι
προϋπόθεση γιά τήν «εὐρωπαϊκή πορεία»
τῶν γειτόνων µας. Ποιά εἶναι ὅµως
σήµερα ἡ παρουσία τοῦ Στρατοῦ στήν
οἰκονοµική ζωή τῆς Τουρκίας; Ὁ Τοῦρκος
καθηγητής Φερίντ Μινκαρί (τόν ὁποῖον
κι εὐχαριστοῦµε θερµά) µᾶς ἔστειλε τήν
ἐργασία του γιά τό θέµα καί µία σύνοψή
της παραθέτουµε κατωτέρω µέ τίς κυριότερες ἑταιρεῖες τοῦ κλάδου:
HAVELSAN
Ἑταιρεία λογισµικοῦ καί ἀµυντικῶν
συστηµάτων. Οἱ πωλήσεις καί οἱ ἐξαγωγές
της (60 ἑκ. $) ἔχουν πολλαπλασιαστεῖ τά
τελευταῖα χρόνια, µέ κυριότερη δουλειά
τόν ἐξοµοιωτή πτήσης τοῦ ἀεροσκάφους
CN-235 στή Νότια Κορέα.
ASELSAN
Ἱδρύθηκε τό 1975 καί δραστηριοποιεῖται
στόν τοµέα τῶν ἠλεκτρονικῶν (ἐπικοινωνίες,
τεχνολογία
µικροκυµάτων,
µικροηλεκτρονικά,
αὐτοµατισµοί,
ραντάρ, ἠλεκτροοπτικά συστήµατα...).
Ἡ ἕδρα της εἶναι στίς ἐγκαταστάσεις
τοῦ Ματζούνκιοϊ, ἔξω ἀπό τήν Ἄγκυρα.
Διαθέτει µέ πιστοποίηση ISO-9001 καί
φέτος ἡ παραγωγή της ἀναµένεται νά
διπλασιαστεῖ καί νά φτάσει τά 260 ἑκ. $.
ROKETSAN
Ἱδρύθηκε τό 1988 στόν χῶρο τῆς ἔρευνας
καί παραγωγῆς πυραυλικῆς τεχνολογίας
(πύραυλοι τῶν 122 καί τῶν 107 mm,
πολλαπλοί ἐκτοξευτές κτλ) µέ πωλήσεις
πέρυσι στά 165 ἑκ. $.
ASPİLSAN
Ἑταιρεία παραγωγῆς συσσωρευτῶν γιά
στρατιωτική χρήση.
TAI (TUSAŞ – HAVACILIK VE UZAY
SANÂYİ A.Ş)
Ἑταιρεία ἀεροδιαστηµικῆς, µέ ἕδρα τήν
Ἄγκυρα, συνολικό προσωπικό 2380 ἄτοµα
καί ἐγκαταστάσεις 5.000.000 τ.µ.. - τά
160.000 στεγασµένα. Ἀπό τόν Σεπτέµβριο
τοῦ 2004 ξεκίνησε ἔρευνα καί ἀνάπτυξη
στήν Τεχνόπολη τοῦ Middle East Technical
University, µέ προσωπικό πού ἀναµένεται
νά φτάσει τά 200 ἄτοµα. Οἱ πωλήσεις της
ἔφτασαν τά 800 ἑκ. $.
MKEK
Ἡ ἵδρυσή της ἦταν ἐξέλιξη τῆς ὀθωµανικῆς

Η Διεύθυνση Ιδιωτικοποιήσεων του ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μεταξύ ειδικευμένων ιδιωτών στην
εκμετάλλευση «στρωμένων» από το κράτος επιχειρήσεων – άρθρο 1, παρ. 1, εδάφιο 1 του
Ν. 1/1831, Φ.Ε.Κ. 1Α/1-1-1831 – με το σύστημα υποβολής προσφορών και ανάθεσης της
καταβολής αυτών από την ίδια την ελληνική Πολιτεία, για την ανάδειξη αναδόχου που
θα εκτελέσει το έργο: «ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ». Ελάχιστη αναμενόμενη προσφορά: 1 γλειφιτζούρι, τα εκτός
έδρας, οι μετακινήσεις των βουλευτών, η αποζημίωσή τους για την αργία της Πρωτομαγιάς
και οι γνωστοί τενεκέδες λάδι. Ο διαγωνισμός ξεκινάει ήδη
με τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης και θα διαρκέσει
ωσότου βρεθεί το λαδάκι εκείνο που θα λειτουργήσει
αποτελεσματικότερα τη μίζα. Το έργο συγχρηματοδοτείται από
το Ι.Κ.Α., την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Ελλάδας και
το Ταμείο Εναέριων και Επίγειων Υπαλλήλων της Ολυμπιακής
17χρονοι βίασαν συµµαθήτρια τους σε ένα σχολείο κάπου
Αεροπορίας, είναι δε ενταγμένο στη Συνθήκη Ραμσάρ που
στην
Ελληνική επαρχία, ενώ το γεγονός βιντεοσκοπούνταν
προστατεύει τους αγριόχοιρους και βαρύνεται από όλες τις
από έναν φίλο τους. Πρίν τον βιασµό οι πιτσιρικάδες πήραν
νόμιμες κρατήσεις.
από πίσω την συµµαθήτρια τους και µε παρότρυνση του
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις:
«αγοριού της» της κάναν την πρόταση να κάνει οµαδικό
1. Βουλευτών που μισθώνονται κανονικά, διατηρώντας έρωτα µε όλους, ταυτόχρονα. Αυτά όλα γινόταν στους
παράλληλα και άλλες επαγγελματικές ενασχολήσεις, παρά το διαδρόµους του σχολείου παρουσία των συµµαθητών
τους. Οι εκπαιδευτικοί «σηκώνουν» τα χέρια και δηλώνουν
ασυμβίβαστο.
2. Κουμπάρων που συγγενεύουν από κουμπαριά α΄ βαθμού και αδυναµία ελέγχου της κατάστασης.
Ποια από τις παραπάνω προτάσεις δεν σας σκανδαλίζει
διατηρούν κουμπούρια.
αν είστε πάνω από 35 χρόνων; Όλοι αναρωτιούνται πώς
3. Μεγαλοεργολάβων, μπράβων, συντονι-στών καρτέλ και
φτάσαµε ως εδώ.
πωλητών προστασίας.
Είναι πράγµατι άξιο απορίας το πώς γεφυρώσαµε την
4. Υπουργών εργατοπατέρων που αίρουν τον εορτασμό της σχολική αθωώτητα που επικρατούσε µέχρι την δεκαετία
Πρωτομαγιάς για όλους τους άλλους πλην του ταπεινού κλάδου του ΄80, στην lifestyle σεξιστική αυθάδη παρουσία του
των Βουλευτών.
µέσου έφηβου σήµερα µετά από 25 περίπου χρόνια. Είναι
Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται γλώσσα 25 εντυπωσιακός ο τρόπος που αντιµετωπίζουν οι καταληψίες
εκατοστών και λάδι έξτρα φίνο εξαιρετικό παρθένο από τους µαθητές τους διάφορους υπουργούς και δηµοσιογράφους
πεδινούς ελαιώνες των αποκρατικοποιή-σεων. Για τον παρόντα που προσπαθούν να κατανοήσουν τα «αιτήµατα» τους και
διαγωνισμό έχει ληφθεί υπόψη το συμφέρον του ελληνικού λαού, τις «διεκδικήσεις» τους. Η αυθάδεια, η αγένεια, η άγνοια,
ο κοµπασµός και σε αρκετές περιπτώσεις η υστέρηση
ήτοι: Η ανάγκη ιδιωτικοποίησης του κλασικού κρατικοδίαιτου παρακολούθησης της συζήτησης ήταν προφανής. Μερικοί
τομέα (κυβέρνηση – βουλή), που, χωρίς να προσφέρει τα µαθητές που είχαν κάποια ευχέρεια στην άρθρωση σωστού
στοιχειωδώς αναμενόμενα, εκποιεί τις κερδοφόρες κρατικές λόγου δεν ήταν σε θέση να περιγράψουν τον λόγο για τον
επιχειρήσεις κι επιχειρηματολογεί υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, οποίο κάνουν κατάληψη. Το λεγόµενο µαθητικό κίνηµα
εξακολουθών-τας παράλληλα να λυμαίνεται το δημόσιο χρήμα τι έχει δώσει στην Ελλάδα; Τι έχει δώσει στην σχολική
νεολαία εκτός από εκατοντάδες χαµένες ώρες διδασκαλίας;
από το οποίο και ψωμίζεται, μα και βουτυρώνεται.
Αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει εργοληπτική υπηρεσία που Έχει επιτευχθεί κάποιος µεγάλος στόχος στα 25 χρόνια
της ύπαρξης του; Και ποιος θα θέσει αυτόν τον στόχο; Οι
δεν τηρεί τις προαναφερθείσες προδιαγραφές, ωστόσο είναι σε
µαθητές;
θέση να υποβάλει ικανοποιητικότερη προσφορά, ασφαλώς και
Στα πανεπιστήµια έχει επιβληθεί η αισθητική της
θα γίνει δεκτή, αν και θεωρείται παντελώς απίθανο να συμβεί κοµµατικής αφίσας, οι µόνες ενεργείς φοιτητικές οµάδες
κάτι τέτοιο.
που υπάρχουν είναι οι κοµµατικές. Οι φοιτητοπατέρες είναι
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν µία εγνωσµένη τροχοπέδη στον πανεπιστηµιακό χώρο.
Οι φοιτητικές κοµµατικές οµάδες υπηρετούν τον πολιτισµό
να απευθύνονται στην αρμόδια διεύθυνση κατά τις ημέρες και
του σκυλάδικου και του κωλόµπαρου, όπου και γίνονται
ώρες που πραγματοποιούνται στάσεις εργασίας.

ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ
Ε ΚΠ Α Ι ΔΕ Υ Σ Η Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
(Και για την αντιγραφή της διακήρυξης για τον «Α»: Γ.Σ.)

κάθε χρόνο οι υποδοχές των πρωτοετών και οι διάφοροι
χοροί προς άγρα χρηµάτων, άλλο πολιτιστικό στολίδι από
τους «ανήσυχους» πνευµατικά φοιτητές της Κοµοτηνής
δεν βλέπουµε. Δεν υπάρχουν άλλες φωνές που διψούν

πολεµικῆς βιοµηχανίας. Ἔχει 18.000 ἄτοµα
προσωπικό, 18 µεγάλα ἐργοστάσια ἀνά τή
χώρα (Ἄγκυρα, Κιρίκαλε, Τσάνκιρι...) καί
παράγει κάθε εἴδους πυροµαχικά, βόµβες,
νάρκες... Οἱ πωλήσεις της ἦταν 600 ἑκ. $.
OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu)
Εἶναι ὁ βασικός βραχίονας τοῦ Στρατοῦ
στήν οικονοµία. Ὑποτίθεται ὅτι εἶναι
συνταξιοδοτικός
ὀργανισµός
τῶν
στρατιωτικῶν, βασισµένος στό τέλος
10% ἐπί τῶν µισθῶν τους, πού τούς
παρέχει πρόσθετα µερίσµατα ἀπό τίς
ἐπιχειρήσεις πού ἐλέγχει, τίς διεθνεῖς
συνεργασίες της µέσῳ joint ventures καί
τίς ἐπενδύσεις πού πραγµατοποιεῖ. Τά
συµφέροντά της εἶναι σέ µεταλλουργικές
ἑταιρεῖες σάν τήν ATAER Holding, στήν
αὐτοκινητοβιοµηχανία (µέσῳ τῆς OYAK
Renault καί τῆς MAİS), στίς µεταφορές
(OMSAN), στήν τσιµεντοβιοµηχανία,
στό σκυρόδεµα (OYAK Beton), στίς
συσκευασίες (OYAΚ Kağıt Ambalaj),
στόν χρηµατοασφαλιστικό τοµέα (AXAOYAK Holding, OYAK Yatırım Menkul
Değerler, OYAK BANK, OYAK Ankerbank,
Halk Leasing and OYAK Emeklilik), στήν
βιοµηχανία ἀγροφαρµάκων (HEKTAŞ),
στήν βιοµηχανία τροφίµων (TUKAŞ, Tam
Gıda, Eti Pazarlama), στίς κατασκευές
(OYAK İnşaat, OYAK Konut İnşaat), στόν
τοµέα τῆς Ὑγείας καί τοῦ Τουρισµοῦ
(OYAK Pazarlama), στό χονδεµπόριο
(OYTAŞ), στόν τοµέα τῆς Ἀσφάλειας
(OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri),
στήν ἐνέργεια (OYAK Enerji, İSKEN),
στίς νέες τεχνολογίες (OYAK Teknoloji)...
Ἔρευνα, παραγωγή, συνεργασίες καί
ἀντιπροσώπευση πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν
συνθέτουν τήν εἰκόνα µιᾶς λερναίας ὕδρας
πού δέν λέει νά µαζέψει τά πλοκάµια της
ἀπό τήν γειτονική χώρα. Χαρακτηριστική
ἡ περίπτωση τῆς τουριστικῆς ἑταιρείας
OYAK Pazarlama. Τό 2004, στά πλαίσια
τῆς νέας νοµοθεσίας πού ἐπιβλήθηκε
ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση (Nόµoς 5188),
οἱ ἑταιρεῖες πού δραστηριοποιοῦνται
στόν τοµέα τῆς ἀσφάλειας ἔπρεπε νά
παραιτηθοῦν ἀπό ἄσχετες δραστηριότητες.
Ἔτσι, οἱ ὑπηρεσίες ὑγείας πού παρέχονταν
ἀπό θυγατρική τῆς OYAK Savunma ve
Güvenlik Sistemleri A.S., µεταφέρθηκαν
στήν ...OYAK Pazarlama!

για φοιτητικό κοινοτισµό; Φυσικά. Πνίγονται όµως πολύ
εύκολα από την κοµµατική χιονοστιβάδα της ισοπέδωσης
προς τα κάτω. Δεν µπορεί όλοι οι φοιτητές να θέλουν έναν
τόσο άσχηµο κι απωθητικό πανεπιστηµιακό χώρο.
Στην Εσπερία ο πανεπιστηµιακός χώρος είναι εκεί
που ζεί, διαβάζει, πίνει καφέ, φλερτάρει και αθλείται ο
φοιτητής, οι φοιτητικές κοινότητες που λειτουργούν για το
αυτονόητο, για τη ζωή των φοιτητών. Φυσικά δεν υπάρχει
συνδικαλισµός κοµµατοκρατούµενος όπως τον εννοούµε
στην Ελλάδα και ο δείκτης αµφισβήτησης των ΠΑΝΤΩΝ
είναι σε πολύ υψηλός.
Στην Ελλάδα οι φοιτητές ζουν στην πλατεία, διαβάζουν
στα σπίτια τους, δεν αθλούνται
και διασκεδάζουν
σαν φτασµένοι Ἐλληνες σε σκυλάδικα και ορθάδικα.
Δεν αµφισβητούν τίποτα, εκτός από την αυθεντία των
εκάστοτε υπουργών παιδείας, µερικών καθεστωτικών
δηµοσιογράφων, και τα συµφέροντα του κεφαλαίου, όλα τα
άλλα στην Ελλάδα τους φαίνονται εντάξει.
Μαθητές και φοιτητές δεν υποψιάζονται βλέποντας
τον δρόµο προς την κατάληψη στρωµένο µε ροδοπέταλα;
Δεν νιώθουν µαλάκες όταν βλέπουν πως όλοι, υπουργοί και
καθηγητές (δεν µιλάω για τους γονείς, αυτοί έχουν χάσει
το παιχνίδι από καιρό) φροντίζουν µε παρρησία για την
λεγόµενη αντίδρασή τους;
Μία κατ΄ αρχήν αντίδραση θα ήταν η διάλυση των
δεκαπενταµελών και η δηµιουργία ας πούµε τριανδριών
στα σχολεία, η συνεδρίαση των οποίων δεν θα γίνεται σε
χαµένες ώρες µαθηµάτων αλλά σε µέρη ανακοινώσιµα
µόνο στην κοινότητα των µαθητών. Φυσικά να µην υπάρχει
ενιαία και οµοιόµορφη έκφραση της δηµοκρατίας σε κάθε
σχολείο, ακόµη και πραξικοπήµατα θα ήταν αποδεκτά.
Να µην δέχονται τον τρόπο εκλογής έτοιµο αλλά να τον
δηµιουργεί κάθε σχολείο µόνο του. Να έχει το κάθε σχολείο
το δικό του µανιφέστο υπέρ των µαθητών («ούτε µια
εκπαιδευτική ώρα χαµένη», «όλοι πάνω από τη βάση»...) Η
στείρα κατάληψη δείχνει παθητική στάση και δεν ταιριάζει
σε αυτούς που έχουν την ευθύνη του µέλλοντος µας. Οι
µαθητικές κοινότητες να απαιτήσουν δικά τους µέσα
επικοινωνίας δικτυακά τα οποία µε ευθύνη των µαθητών
θα φυλάγονται από τρίτους. Κτλ κτλ.
Έτσι ίσως να δηµιουργηθούν ζωντανές κοινότητες νέων
ανθρώπων που θα αλληλοεπηρεάζονται, στους οποίους θα
ελπίζουµε για κάτι καινούργιο σε όλα τα επίπεδα, γιατί η
Ελλάδα δείχνει µια πολύ κουρασµένη και προβλέψιµη χώρα
που όσο πάει και πιο βαρετή γίνεται.
Π.Κ.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 8-11-2006

7

Η ΡΩΣΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ («ΑΡΔΗΝ», 27/10)
Τὸ περιοδικὸ «Ἄρδην», µὲ ἀφορµὴ τὴν
κυκλοφορία τοῦ τεύχους 61 (Σεπτέµβριος
- Ὀκτώβριος 2006) καὶ τὸ ἀφιέρωµά του
στὸν νέο ρόλο τῆς Ρωσίας, ὀργάνωσε
πανελλαδικὴ διήµερη συνάντηση µὲ
θέµατα ἡ «εἴσοδος τῆς Τουρκίας στὴν
Εὐρώπη, ἡ κρίση τοῦ ἐκσυγχρονισµοῦ, τὸ
ἀδιέξοδο ἑλληνικὸ πολιτικὸ σκηνικό» στὴν
Κυπριακὴ Ἑστία στὴν Ἀθήνα.
Ὁ Φάνης Μαλκίδης, λέκτορας στὸ
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, ἐπικέντρωσε
τὴν ἀνάλυσή του στὸ ἐπίπεδο τῆς πολιτικῆς,
τῆς οἰκονοµίας καὶ τῆς κοινωνίας. Ἀνέφερε
ὅτι παρότι ἡ κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς
Ἕνωσης καὶ οἱ ἀλλαγὲς ποὺ αὐτὴ
προκάλεσε τὸ παγκόσµιο ἐνδιαφέρον,
στὴν Ἑλλάδα, τὸ ἐπιστηµονικό, ἐρευνητικὸ
ἐνδιαφέρον σχετικὰ µὲ τὴν πορεία τῆς
Ρωσίας στὸ διεθνὲς στερέωµα, ἀλλὰ καὶ τὰ
ἐσωτερικὰ της προβλήµατα ἀφήνουν τοὺς
Ἕλληνες ἐπιστήµονες, ἀναλυτὲς καθὼς
καὶ τὸ κοινὸ ἀδιάφορους. Ἡ ἑλληνικὴ
βιβλιογραφία σχετικὰ µὲ τὴ Ρωσία ἦταν
καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ παραµένει πενιχρή,
ἐνῶ µέχρι πρὶν λίγα χρόνια δὲν ὑπῆρχε
σχετικὴ πανεπιστηµιακὴ σχολή, παρότι
ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ χώρα µὲ ἱστορικὲς
σχέσεις µὲ τὴ Ρωσία καὶ χώρα ὑποδοχῆς καὶ
ἐργασίας πολλῶν πολιτῶν ἀπὸ τὴν πρώην
ΕΣΣΔ καὶ τὴ σηµερινὴ Ρωσία. Ὁ ὁµιλητής
ἀνέφερε ἐπίσης τὰ µέτρα ποὺ λήφθηκαν
µετὰ τὴν κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ καὶ
ἀνέλυσε τὴ δοµὴ τοῦ σηµερινοῦ πολιτικοῦ
συστήµατος, τῶν πολιτικῶν τάσεων, τὶς
ἐξουσίες, τὶς προτεραιότητες τόσο στὸ
«ἐγγὺς ἐξωτερικό» ὅσο καὶ στὸ διεθνὲς
περιβάλλον, τὸ θέµα τῆς ἐνέργειας καὶ τοῦ
πετρελαίου, στοιχεῖα τὰ ὁποῖα καθιστοῦν
τὴ Ρωσία κράτος διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος.
Στὴν οἰκονοµία ἐπικεντρώθηκε στὴ νέα
τάξη τῶν «ὀλιγαρχῶν», τῶν «νεορώσων»,
ἡ ὁποία λεηλάτησε τὴ Ρωσία, ἐνῶ στὴν
προσπάθεια παρουσίασης τῆς σηµερινῆς
κοινωνικῆς κατάστασης ἀναλύθηκαν τὰ
τεράστια προβλήµατα ποὺ ἐµφανίζονται
σήµερα.
Ὁ περιβαλλοντολόγος Βασίλης Στοϊλόπουλος ἀναφέρθηκε στὸν ἐνεργειακὸ
τοµέα καὶ ἰδιαίτερα στὴ µεταβολὴ τῆς
Ρωσίας σὲ «ἐνεργειακὴ ὑπερδύναµη», ἡ
ὁποία θὰ συνεχίσει νὰ ἀποτελεῖ µία πολὺ
ἐνδιαφέρουσα χώρα τὰ ἑπόµενα χρόνια.
Ἀνέλυσε τὴ σηµερινὴ κατάσταση στὸ
διεθνὲς ἐνεργειακὸ πεδίο καὶ ἀνέφερε
ὁρισµένα µελλοντικὰ σενάρια γιὰ τὸ
ζήτηµα πάντοτε µὲ ἰδιαίτερο καὶ αὐξηµένο
τὸ ρωσικὸ ρόλο.
Ὁ ἐκδότης τοῦ Ἄρδην καὶ συγγραφέας
Γιῶργος Καραµπελιᾶς τόνισε ὅτι ἀπὸ
τὶς ἀρχὲς τῆς νέας χιλιετίας, καὶ παρὰ
τὴν κρίση της, ἡ Ρωσία ἐπανακάµπτει
ὡς µεγάλη εὐρωπαϊκὴ - εὐρασιατικὴ
δύναµη, στηριγµένη στὰ ἐνεργειακά της
ἀποθέµατα, στὸ στρατιωτικὸ πυρηνικό της
ὁπλοστάσιο καὶ στὴν ἄνοδο τῆς οἰκονοµικῆς
της ἰσχύος. Ἡ Ρωσία, ἀκολουθώντας τὸ
παράδειγµα τῆς Κίνας, χρησιµοποιεῖ τὴν
οἰκονοµική της ἰσχὺ γιὰ τὴν ἐπανεµφάνισή
της στὸ παγκόσµιο προσκήνιο καὶ
γιὰ νὰ ἐπιτύχει τὴν ἀναστροφὴ τῶν
ἀρνητικῶν τάσεων στὸν ἄµεσο περίγυρό
της. Ἡ αἰφνίδια ἔλευση τοῦ Πούτιν στὴν
Ἀθήνα, γιὰ νὰ ἐπιταχύνει τὶς διαδικασίες
κατασκευῆς τοῦ ἀγωγοῦ Μπουργκάς
- Ἀλεξανδρούπολης (ἀρχὲς Σεπτεµβρίου
2006) ἔθεσε τὸ ζήτηµα τῆς ἐπανεµφάνισης
τῆς Ρωσίας ὡς ἀποφασιστικοῦ παράγοντα
στὶς διεθνεῖς σχέσεις, καὶ στὴν περιοχὴ
εἰδικότερα. Ὁ Καραµπελιᾶς ἀνέφερε ὅτι
γιὰ τοὺς ἀναλυτές αὐτὴ ἡ ἐπιστροφὴ
εἶχε προαναγγελθεῖ, σὲ ὅ,τι µᾶς ἀφορᾶ,
ἀπὸ τὴν ἄσκηση τοῦ ρωσικοῦ βέτο στὸ
Συµβούλιο Ἀσφαλείας (µαζὶ µὲ τὴν Κίνα)
ὑπὲρ τῶν κυπριακῶν θέσεων, καὶ µὲ τὴν
πρόσφατη ἀγορά, µέσα στὸ καλοκαίρι,
τῆς «Ἰντρακόµ» ἀπὸ τὴ ρωσικὴ ἑταιρεία
«Συστέµα».
Ὁ ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ. Δηµήτρης Ἀλευροµάγειρος ἀναφέρθηκε στὴν ἀνάκαµψη τῆς
Ρωσίας καὶ στὶς ἐπιπτώσεις στοὺς διεθνεῖς
γεωπολιτικοὺς συσχετισµούς. Μέρος τῆς
εἰσήγησης παρατίθεται κατωτέρω:
(...) Τὸ πιὸ σηµαντικό, κατὰ τὴν ἄποψή µου,
εἶναι ὅτι ἐνῶ ὑπῆρχαν ὅλες οἱ ἐνδείξεις
γιὰ νὰ αἰσθανθεῖ ὁ πολιτικὸς ἀναλυτὴς
ὅτι πλησιάζει τὸ τέλος τῆς ΕΣΣΔ (ἡ
ἀντίστροφη µετρήση εἶχε ἤδη ἀρχίσει µὲ

τὴν ἀποσταλινοποίηση τοῦ Κρουτσὼφ
στὰ µέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 60), φαίνεται
ὅτι τὰ γεγονότα αἰφνιδίασαν ἀκόµη καὶ
ἐκείνους ποὺ ἐπεδίωξαν αὐτὴ τὴν, ἔτσι κι
ἀλλοιῶς, προϊούσα ἀποσύνθεση τῆς ΕΣΣΔ.
Καὶ ἐνῶ ἕνα τµῆµα τῆς Ἀµερικανικῆς
πολιτικῆς φαίνεται νὰ µὴν εἶχε ἐκτιµήσει
τὸν χρόνο τῆς ἐπερχόµενης κατάρρευσης,
ὁ τότε Πρόεδρος Ρήγκαν µὲ τὸ στενό του
ἐπιτελεῖο ἦταν βέβαιοι γι’ αὐτὸ καὶ µὲ
ἀποφασιστικὲς ἐνέργειες ἐπιτάχυναν αὐτὴ
τὴ διάλυση. Ἀναφέρω λακωνικὰ αὐτὲς τὶς
παραµέτρους.

Οἰκονοµικὸ ἐπίπεδο:
1. Ἐπίθεση στὴν ἀγορὰ πετρελαίου µὲ
συνέπεια τὴν τεράστια µείωση ἐσόδων σὲ
σκληρὸ νόµισµα στὴν ΕΣΣΔ,
2. Ἀποκλεισµὸς ΕΣΣΔ ἀπὸ πηγὲς δανειοδότησης
3. Ἐπιβολὴ τεχνολογικοῦ ἐµπάργκο σὲ βάρος τῆς ΕΣΣΔ
4. Ἀνάπτυξη τοῦ λεγόµενου σχεδίου στρατηγικῆς ἀµυντικῆς πρωτοβουλίας (Πόλεµος
τῶν Ἄστρων)
5. Σηµαντικὴ οἰκονοµικὴ καὶ στρατιωτικὴ
ἐνίσχυση ἀπὸ ΗΠΑ τοῦ Τσετσένικου καὶ
Ἀφγανικοῦ µετώπου
Σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο, ἐκτὸς τῶν παραπάνω
ἀναφερόµενων (Τσετσενία - Ἀφγανιστάν),
ἡ δηµιουργία καὶ ἐνίσχυση τοῦ Πολωνικοῦ
ζητήµατος ἀπὸ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ἁγία Ἕδρα,
ἡ ἐνίσχυση τῶν ἀποσχιστικῶν τάσεων
στήν Οὐκρανια µὲ αἰχµὴ τοῦ δόρατος τὴν
Οὐνία, ἡ καλλιέργεια ἀναταραχῶν στὶς
ἰσλαµικὲς δηµοκρατίες τῆς ΕΣΣΔ καὶ τῆς
ἀντισοβιετικῆς συσπείρωσης στὴ Γεωργία
(...) Ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ σήψη ποὺ ἀκολούθησε
τὴν πτώση τῆς ΕΣΣΔ, ἰδίως ἐπὶ Γιέλτσιν,
ἐπιβεβαιώνει τὰ παραπάνω γιατί τὰ νέα
διεφθαρµένα ἄτοµα ἦταν στὴν πλειονότητα
τοὺς παλαιὰ στελέχη τῆς νοµενκλατούρας
καὶ σὲ καµµία περίπτωση ἰδεολόγοι
κοµµουνιστές. (...) Σήµερα εἶναι γνωστὴ
πλέον ἡ καταστροφικὴ περίοδος Γελτσιν,
ἱστορικὰ ὅµως µποροῦµε νὰ ποῦµε ὅτι
εἶχε µία ἐπιτυχηµένη κατάληξη µὲ τὴν
ἐπιλογὴ τοῦ Πούτιν στὴ διαδοχή. Σήµερα,
στὸ τέλος τῆς δευτέρας θητείας τοῦ Ρώσου
Προέδρου βρισκόµαστε σὲ µία ἐκπληκτικὴ
καὶ ταχύτατη ἀνάκαµψη τῆς Ρωσίας κάτι
ποὺ ἀφ’ ἑνὸς φάνταζε ἀδιανόητο µόλις λίγα
χρόνια πρὶν καὶ κάτι ποὺ καὶ πάλι ξαφνιάζει
τὸν διεθνὴ παράγοντα καὶ τὶς ΗΠΑ.
(...) Ἡ Ρωσία λοιπὸν τοῦ Πούτιν κατόρθωσε
τὸ ἀκατόρθωτο παρὰ τὶς κατὰ καιροὺς
σφοδρὲς ἀντιδράσεις καὶ ὑπονοµεύσεις τοῦ
διεθνοῦς παράγοντα (βλέπε κυρίως ΗΠΑ).
Ἐπιγραµµατικά:
- Ἐπανεργοποίησε ὅλους τούς τοµεῖς
βιοµηχανικῆς παραγωγῆς
- Ἔλυσε σηµαντικὰ τὸ πρόβληµα τῆς
µισθοδοσίας σὲ σηµεῖο νὰ διπλασιάσει ἀπὸ
1/1/06 τοὺς µισθοὺς ὁρισµένων κλάδων
(ἐκπαιδευτικοί,
στρατιωτικοί,
ἰατροί,
νοσηλευτὲς κ.ἄ.)
- Αὔξησε τὶς συντάξεις
- Κτύπησε τὰ κυκλώµατα διαφθορᾶς
- Ἐξόφλησε µεγάλο µέρος τοῦ ἐξωτερικοῦ
της χρέους
- Ἐπανέφερε τὸ πετρέλαιο ὑπὸ κρατικὸ
ἔλεγχο (ἐκδίωξη Χοντορκόφσκι)
- Κτύπησε τὴ φοροδιαφυγὴ (ἐκδίωξη
Μπερεζόφσκι κ.ἄ.)
Ὁ Βασίλης Φιλίας παροµοιάζει τὴν οἰκονοµικὴ ἀντίληψη τοῦ Πούτιν µὲ τὴ ΝΕΠ τοῦ
Λένιν.
Στὸν στρατιωτικὸ τοµέα ὁ Πούτιν
κινήθηκε πρὸς δυὸ κατευθύνσεις, τὴ ριζικὴ
ἀναδιοργάνωση τῶν Ε.Δ. καὶ τὴν παραγωγὴ
ὁπλῶν ὑπερσύγχρονης τεχνολογίας. Αὔξησε
τὴν πολεµικὴ παραγωγὴ σὲ ἐπίπεδο 94%
ἐκείνου τοῦ ψυχροῦ πολέµου µὲ παράλληλη
ἐντατικοποίηση τῆς ἔρευνας σὲ ἐπίπεδο

σύγχρονων πολεµικῶν ἀπαιτήσεων. Σὲ
ἀεροπορικὸ ἐπίπεδο ἡ Ρωσία διαθέτει
τὸ καλύτερο ἐπιθετικὸ καταδιωκτικὸ
ἀεροπλάνο στὸν κόσµο (Σουχόι 29) καὶ τὸ
καλύτερο ἐπιθετικὸ ἑλικόπτερο (τό ΚΑΜΟΡ
ποὺ δύναται νὰ βάλει ἐν κινήσει) ποὺ κατὰ
γενικὴν ὁµολογία ὑπερέχει ἀποφασιστικὰ
τοῦ ἀµερικανικοῦ «Ἀπάτσι». Οἱ βαλλιστικοὶ
πύραυλοι τῆς σειρᾶς S κατὰ γενικὴν
ὁµολογία ὑπερέχουν τῶν ἀντίστοιχων
ἀµερικανικῶν Patriot κατὰ 5-7 φορές. Σὲ
διαστηµικὸ ἐπίπεδο οἱ Ρῶσοι ἐξακολουθοῦν
νὰ ἔχουν σηµαντικὸ προβάδισµα. Ἐπετεύχθη
πλήρης ἐκσυχρονισµος τοῦ Στόλου, ὁ ὁποῖος
παρὰ τὸ ὅτι εἶναι ὁ τρίτος στὸν κόσµο (µετὰ
τὶς ΗΠΑ καὶ τὸ Η.Β) θεωρεῖται ἐξαιρετικὰ
ἐπίφοβος λογω τῶν πυραυλικῶν του
συστηµάτων. Τέλος, ὁ ἴδιος ὁ Πούτιν
ἀνακοίνωσε στὸ τέλος τοῦ 2005 τὴν
ἀνάπτυξη ὑπερσύγχρονων συµβατικῶν
ὅπλων ποὺ ὑπερβαίνουν ἐκείνην τῶν
πυρηνικῶν.
(...)
Στὴν
ἐσωτερικὴ
πολιτικὴ
κατάσταση ὁ Πούτιν παρότι παρέλαβε
µία χαώδη κατάσταση κατόρθωσε νὰ
ἔχει φθάσει σὲ µεγάλο σηµεῖο ἐλέγχου
καὶ πλήρους ἀποδοχῆς ἀπὸ τὸν
Ρωσικὸ Λαό. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὑπάρχουν
στοιχεῖα ἀντιστάσεως τόσο µεταξὺ
νοσταλγῶν τῆς πλήρως διεφθαρµένης
περιόδου Γιέλτσιν ὅσο καὶ νοσταλγῶν
ἑνὸς νεφελώδους λαϊκίστικου ρεύµατος,
δῆθεν ἐποχῆς κοµµουνιστικῆς ΕΣΣΔ. Οἱ
κινήσεις τοῦ Πούτιν στὸν οἰκονοµικὸ τοµέα
αὔξησαν τὸ κῦρος του καὶ µηδενίζουν αὐτὲς
τὶς ἀντιστάσεις. Στὸ ἐπίπεδο τῆς ΚΑΚ
[Κοινοπολιτεία Ἀνεξάρτητων Κρατῶν]
ὑφίσταται σηµαντικὴ ὑπὲρ τῆς Ρωσίας
πρόοδος, παρότι τὴν ἐποχὴ Γιέλτσιν
οὐσιαστικὰ ἡ Ρωσία ἐγκατέλειψε ὅλα
τὰ µέτωπα. Ἡ ὕπαρξη ἀµιγοῦς Ρώσικου
πληθυσµοῦ σὲ ὅλα τὰ κράτη τῆς ΚΑΚ εἶναι
ἕνα σηµαντικὸ πλεονέκτηµα καὶ ἐφαλτήριο
στηρίξης τῆς πολιτικῆς τοῦ Πούτιν.
Ἔτσι ἔχουµε φιλορωσικες τάσεις - κινήσεις
στὴ Γεωργία (περίπτωση Ἀµπχαζίας) ἐνῶ
τὸ καθεστὼς τῆς Τυφλίδας πιθανῶς θὰ
ἔχει τὴν τύχη τοῦ Οὐκρανικοῦ. Ἡ Οὐκρανία
εἶναι τὸ κλειδὶ τῶν ἐξελίξεων καὶ φαίνεται
νὰ ἔχει ἤδη γείρει ἡ πλάστιγγα πρὸς τὴν
Ρωσία. Ὑπάρχει ὅµως πολὺς δρόµος γιατί
µὲ στροφέα τὴν Οὐκρανία ἀσκοῦνται οἱ πιὸ
πολλὲς πιέσεις πρὸς τὴ Ρωσία, παράλληλα
µὲ τὴν Τσετσενία, ἡ ὁποία πάντως ἐπὶ τοῦ
παρόντος ἐλέγχεται ἀπὸ τὸν Πούτιν. Ἡ
πρόσφατη δολοφονία τῆς δηµοσιογράφου
ἐκτιµᾶται ὅτι ἐντάσσεται στὴν κατεύθυνση
τῆς πρὸς τὸν Πούτιν πιέσεως, γὶ αὐτὸ δὲν
θὰ πρέπει νὰ ἀποκλεισθεῖ ἡ περίπτωση
προβοκάτσιας. Στὰ ὑπόλοιπα κράτη,
καὶ παρὰ τὴν ἄµεση παρέµβαση τῶν
ΗΠΑ µὲ στρατιωτικὴ παρουσία βάσεων
(Οὐζµπεκιστάν – Κιργιστάν) ἀλλὰ καὶ
ἀνατροπὲς κυβερνήσεων καὶ οἰκονοµικὴ
ἐνίσχυση, ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη µετρήση
καὶ ἐκτιµᾶται ἡ παραπέρα σύσφιξη τῶν
σχέσεών τους µὲ τὴ Ρωσία, ἰδίως µετὰ τὴν
δηµιουργία τῆς Κοινῆς ἀγορᾶς τῶν 7 πρώην
Σοβιετικῶν χωρῶν. Ἡ προχθεσινὴ ἐµφάνιση
καὶ ὁµιλία τοῦ Πούτιν, ὅπου ἀνέφερε τὴ
µελλοντική του θέση µετὰ τὴ συνταγµατική
του ἀποµάκρυνση ἀπὸ τὴν Προεδρία τὸ 2008,
ἴσως νὰ ἔχει σχέση µ’ αὐτὸ τὸ νέο, µέσα στὴν
Κοινοπολιτεία, σκηνικό.
Μὲ βάσει τὰ παραπάνω, τὸ γὲ νῦν ἔχον,
καὶ µὲ τὴ δυναµικὴ τῶν πραγµάτων καὶ
γεγονότων ὅπου τὸ ἀλγεβρικὸ ἀποτέλεσµα
ἀφήνει ἕνα µεγάλο θετικὸ ὑπὲρ τῆς Ρωσίας
ἄνοιγµα, µὴ ἀναστρέψιµο καὶ µὲ στήριγµα
τὴν µεγάλη ἀποδοχὴ στὸ σύνολο τοῦ
Ρωσικοῦ Λαοῦ ἀλλὰ καὶ τῶν εἰς τὰ κράτη
µέλη τῆς ΚΑΚ µεγάλων καὶ συµπαγῶν
Ρώσικων πληθυσµῶν, ἐκτιµᾶται ὅτι:
Ἡ πορεία ἀνακάµψης τῆς Ρωσίας µὲ τὴν
προσεκτικὴ καὶ µεθοδευµένη πολιτική
του προέδρου της Πούτιν εἶναι γεγονὸς
µὴ ἀναστρέψιµο. Ἡ ἐσφαλµένη πολιτική
τῶν ΗΠΑ, τῆς Βρετανίας ἀλλὰ ἐν µέρει
καὶ τῆς Εὐρώπης στὴν περίοδο ποὺ οἱ
ΗΠΑ παρέµειναν ἡ µοναδικὴ ὑπερδύναµη,
ἐνίσχυσαν τὸ κῦρος τοῦ Πούτιν καὶ µόνο µία
αὐτοκαταστροφικὴ στάση τῆς Ρωσίας – ποὺ
οὔτε ὡς ὑποψία ὑπάρχει - θὰ µποροῦσε νὰ
σκιάσει. Ἡ παράλληλη ἀλλὰ διαφορετικοῦ
τύπου καὶ ὄχι τόσο σταθερὴ πρόοδος τῆς
Κίνας δηµιουργεῖ µεγάλες εὐκαιρίες στὴ
Ρωσία γιὰ σύσφιξη τῶν σχέσεών της µὲ
αὐτήν, παραµένοντας ὅµως αὐτοδύναµος
παίκτης καί καθορίζοντας τοὺς ὅρους τοῦ
παιγνιδιοῦ καὶ ὄχι πλέον ἀκολουθώντας.

Ἡ προσεκτικὴ συνεργασία τῆς Ρωσίας µὲ
τὶς πλουσιότερες χῶρες στὸ πλαίσιο τῶν
G7+1 ὁδεύει πρὸς τὴν ἀπολύτως ἰσοδύναµη
συµµετοχή της καὶ ὄχι, κι ἐδῶ, ὡς ἀκόλουθου.
Ἡ ἐπίσης πλέον θετική, συνεργασία της
µὲ τὴν Εὐρώπη, ἰδίως µὲ ἕνα µέρος αὐτῆς
ὅπου καὶ ἡ Ἑλλάδα, καὶ ἡ συµµετοχὴ της
ὡς παρατηρητοῦ στὸ ΝΑΤΟ, ἐνισχύει τὴν
διεθνὴ της θέση. Στὰ διεθνῆ θέµατα δὲν
µποροῦν ἤδη οἱ ΗΠΑ, ὅπως ἔκαναν στὸν
Πόλεµο τοῦ Κόλπου, στὴν Γιουγκοσλαβία
ἀλλὰ καὶ στὸ Ἰράκ, νὰ µὴν λαµβάνουν σοβαρὰ
ὑπόψην τὴ θέση τῆς Ρωσίας. Ἡ κρίση µὲ τὸ
Ἰράν ἀλλὰ καὶ ἡ ἀποφασιστικὴ θέση τῆς
Ρωσίας στὸν πόλεµο τοῦ Λιβάνου καὶ ἡ θέση
της στὸ Παλαιστινιακὸ µὲ τὴν πρόσκληση
τῆς Χαµάς, ἔχει ἀλλάξει σιγὰ – σιγὰ τὸ
παγκόσµιο σκηνικὸ καὶ δὲν µποροῦν πλέον
οἱ ΗΠΑ νὰ δροῦν τελείως ἀνενόχλητοι.
(...) Σ’ αὐτὸν τὸν πολυπολικὸ κόσµο ἡ Ἑλλάδα,
ἡ ὁποία ἔχει ἄριστες σχέσεις µὲ τὴν Ρωσία
καὶ πρὸς τὴν ὁποία προσβλέπει πολὺ θετικὰ
καὶ ἡ Ρωσία, ὡς µία ἀπὸ τὶς πλέον φιλικὲς
πρὸς αὐτὴ χώρα τῆς ΕΕ ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῶν
ἀδιατάρακτων, ἀκόµη καὶ στὴν περίοδο τοῦ
ψυχροῦ πολέµου, φιλικῶν σχέσεων τῶν
δυὸ χωρῶν, πρέπει νὰ χαράξει τὴν δικὴ της
στρατηγικὴ τῶν πολυπολικῶν σχέσεων.
Ἤδη ὑπάρχουν σηµάδια ποὺ δὲν ὑπῆρχαν
στὸ πολὺ πρόσφατο παρελθόν. Ἕνα πλῆθος
ἐµπορικῶν ἑταιρειῶν ἀνθεῖ στὴ Ρωσία καὶ
οἱ οἰκονοµικὲς καὶ ἐµπορικὲς σχέσεις εἶναι
ἀξιόλογες. Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὸ ἰσοζύγιο εἶναι
ἀρνητικὸ, κυρίως λόγῳ τῆς εἰσαγωγῆς
τοῦ φυσικοῦ ἀερίου. Στὴν πρόσφατη
ἐπίσκεψη Πούτιν στὴ χώρα µας ἐτέθη θέµα
οὐσιαστικῆς στρατιωτικῆς συνεργασίας καὶ
ἀγορᾶς ὁπλικῶν συστηµάτων καὶ εὐτυχῶς
αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν τόλµησε ὁ πρέσβυς τῶν
ΗΠΑ νὰ παρέµβει ὡς ἄλλος πραίτωρ, ὅπως
ὁ προκάτοχός του, µόλις 3 χρόνια πρίν... Καί,
τέλος, µὴν ξεχνᾶµε τὴν οὐσιαστικὴ στήριξη
τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας ἀπὸ τὴ Ρωσία,
στὴ θανάσιµη περιπέτεια τοῦ Σχεδίου Ἀνάν,
ὅπου πέραν τῶν ἄλλων ἡ καθοριστικὴ στάση
τῆς Ρωσίας στὸ Συµβούλιο Ἀσφαλείας ἀπέτρεψε τὴν ἀπέλπιδα, κυνικὴ προσπάθεια
τῶν Ἀγγλοαµερικανῶν νὰ νοµιµοποιήσουν
τὸ ἄθλιο Σχέδιο Ἀνάν ἀπὸ τὸ παράθυρο.

Μπινιές
§
Γιά ἕναν φόνο δέν χρειάζονται
πολλά... Μιά ἰδέα ἀρκεῖ, ὅτι εἶσαι
ξεχωριστός κι ἀνώτερος ἀπό τόν
ἄλλον
§
Ὁ Χίτλερ διαπίστωσε ὅτι ἡ λήθη
κυβερνάει τόν κόσµο κι ὄχι ἡ
µνήµη. «Ποιός θυµᾶται τήν
γενοκτονία ἑνάµισυ ἑκατοµµυρίου
Ἀρµενίων πού κάνανε οἱ Τοῦρκοι
σέ δυό δόσεις, τό 1895 καί τό 191215;» Κι αὐτοστιγµεί προχώρησε σέ
γενοκτονία τσιγγάνων, ἑβραίων,
κοµµουνιστῶν, ἀντιστασιακῶν,
ὁµοφυλόφιλων καί λοιπῶν..
§
Ποιός θυµᾶται;
Ὁ Ὀρχάν Παµούκ, ἡ κάθαρση
εἶναι πάντα ἐπώδυνη διαδικασία
καί γενικά ἀποφεύγεται.
Ὁ Ἀζίζ Νεσίν τόλµησε νά γράψει
ἕνα βιβλίο γιά τόν ξερριζωµό τῶν
Ἑλλήνων τῆς Πόλης τό 1955 καί
κόντεψαν νά τόν κάψουν ζωντανό
στή Σεβάστεια.
Δέν πειράζει, προλάβανε νά
κάψουνε τριάντα ἄλλους Τούρκους
συγγραφεῖς...

Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Ἡ «ἐξύβριση» δίνει καί παίρνει
Ἡ 92χρονη Σουµεριολόγος Μουαζὲζ Ἰλµιγιὲ
δικάζεται στὶς 1-11 µὲ τὴν κατηγορία τῆς
πρόκλησης µίσους στὸν λαὸ καὶ ἐξύβρισης.
Ἡ δίκη προκάλεσε ἐνδιαφέρον ἀπὸ διεθνῆ
ΜΜΕ ὅπως τὸ γαλλικὸ πρακτορεῖο AFP.
Ἀφορᾶ βιβλίο ποὺ ἔβγαλε πέρσι καὶ στὸ ὁποῖο
ἀναφερόταν πὼς τὸ τουρµπάνι (µουσουλµανικὴ µαντήλα) χρησιµοποιήθηκε γιὰ
πρώτη φορά στὴν ἐποχὴ τῶν Σουµερίων
καὶ συγκεκριµένα ἀπὸ τὶς πόρνες ποὺ τὸ
φοροῦσαν στὴ διάρκεια θρησκευτικῶν
τελετῶν. Ἀντιµετωπίζει ποινὴ φυλάκισης ἕως
3 χρόνια ἡ ἴδια καὶ ὁ ἐκδότης τοῦ βιβλίου.
(26-10, ἐφ. Χουριέτ)
(Σ.Σ.: Τελικὰ ἀθωώθηκαν, πάλι καλά...)
Ἕνας Τοῦρκος ὄντως ἀδελφός µας
Ὁ συγγραφέας καὶ εἰσαγγελέας τῆς πόλης
Κὰρς Γκιουλτεκὶν Ἀβτζὶ ἀνέφερε πὼς στὴν
πολυσυζητηµένη ὑπόθεση Σέµντινλι, µαζὶ
µὲ τὸν είσαγγελέα Φερχὰτ Σαρίκαγια
ἀποµακρύνθηκε καὶ ἡ ἴδια ἡ λειτουργία τῆς
εἰσαγγελίας. Ὁ Ἀβτζὶ ἔδωσε συνέντευξη
Τύπου σχετικὰ καὶ µὲ τὰ βιβλία ποὺ ἔγραψε
¨Σκοτεινὲς Σχέσεις-Σουσουρλούκ, ὁ Κώδικας
τῶν γεγονότων στὸ Σέµντινλι καὶ στὸ
Ἀνώτατο ∆ικαστήριο¨ καὶ ¨Ἡ κατάκτηση
τῆς Ἀνατολῆς - Στὴν κατεύθυνση τῆς
σύγκρουσης τῶν πολιτισµῶν¨. Ἀνέφερε
πὼς τὸ κατηγορητήριο ποὺ εἶχε ἑτοιµάσει
ὁ Σαρίκαγια ἦταν σωστὸ καὶ ἐγκεκριµένο
ἀπὸ τὸ δικαστικὸ συµβούλιο καὶ πὼς στὴν
ὑπόθεση αὐτὴ τὸ ὄχηµα τῆς ∆ικαιοσύνης,
µὴ µπορώντας νὰ στρίψει, ἀνατράπηκε. ¨Ἄν
σὲ µία ὑπόθεση ἐµπλέκεται ἕνας στρατηγός,
ἕνα µέλος τοῦ παρακράτους, δὲν θὰ βρεθεῖ
πλέον εἰσαγγελέας ἀρκετὰ θαρραλέος ὥστε
νὰ τοὺς κυνηγήσει. Κι ἂν ἐµφανιστεῖ θὰ
διαλυθεῖ ἡ οἰκογένειά του, θὰ τὸν διώξουν
ἀπὸ τὸ ἐπάγγελµα. Σ’ αὐτὸ τὸ θέµα ἔχασα
τὶς ἐλπίδες µου. Τέτοιου εἴδους ἀνθρώπους
στὴν Εὐρώπη θὰ τοὺς ἀνακήρυτταν ἐθνικοὺς
ἥρωες. Ἔτσι βγῆκαν στὴν Ἰταλία οἱ Ντὶ Πιέτρο
καὶ οἱ δικαστὲς τοῦ Παλέρµου¨.
(27-10, ἐφ. Ζαµάν)
Ἐπιστήµη καί συζυγικό ξύλο
Σὲ δηµοσκόπηση σὲ 30 πανεπιστήµια τῆς
Τουρκίας διαπιστώθηκε πὼς ὁ ἕνας στοὺς
τρεῖς φοιτητὲς δηλώνει πὼς θὰ σκότωνε
γιὰ λόγους τιµῆς καὶ πὼς ἕνα ποσοστὸ
ὑποστηρίζει τὸν ξυλοδαρµὸ τῆς συζύγου. Στὰ
πανεπιστήµια µὲ τή µεγαλύτερη ὑποστήριξη
τοῦ ξυλοδαρµοῦ εἶναι τὸ Πανεπιστήµιο
Θράκης µὲ 37,9%, Τσουκούροβας µὲ 35,7%
καὶ «100ου Ἔτους» µὲ 34,1%.
(28-10, ἐφ. Χουριέτ)
Ἔρωτας ἤ πολιτικές σκοπιµότητες;
Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς µικτῆς Εὐρωτουρκικῆς
Ἐπιτροπῆς, Τζούστ Λάγκεντικ, παντρεύτηκε
στὸ ξενοδοχεῖο Πέρα Παλλάς τὴν Νεβὶν
Σουνγκούρ, ἀνταποκρίτρια στὶς Βρυξέλλες
τοῦ καναλιοῦ NTV. Τὸν γάµο τέλεσε ὁ δήµαρχος Μπέηογλου καί ὁ Λάγκεντικ δήλωσε
στοὺς δηµοσιογράφους: «αἰσθάνοµαι περήφανος ποὺ διάφοροι στὸν δρόµο µὲ φωνάζουν eniste (γαµπρέ), εἶναι τιµὴ γιὰ µένα».
(28-10, ἐφ. Γενὶ Σαφάκ)
Κι ἄν εἶσαι καί (εὐρω)παππᾶς, τή ροχάλα
σου πάλι θά τή φᾶς
Ὁλοκληρώνοντας τὴν τετραετή του θητεία
στὴν Τουρκία ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ε.Ε. Χὰνς
Κρέτσµερ δήλωσε πὼς ἡ κυβέρνηση τῆς
χώρας προσπάθησε νὰ προωθήσει τὶς µεταρρυθµίσεις στὴν Τουρκία ἀλλὰ ὁ Στρατὸς
ἀντιστάθηκε σὲ αὐτό. Πρόσθεσε πὼς ἐπανειλληµένα ζήτησε νὰ συναντηθεῖ µὲ στρατιωτικοὺς ἀλλὰ δὲν τοῦ ἀπάντησαν κάν.
(30-10, ἐφ. Χουριέτ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα

Κόκκαλη: µέ 65 ψωροµιλιόνια ἡ Ἰντραλότ
µᾶς θά συµβουλεύει ἐπί 6 µῆνες πάνω στήν
ὑπερτεχνολογία τοῦ ...«Πᾶµε Στοίχηµα»!

«Ὁ Θεός εἶναι µεγάλος» καί «Ζήτω τό Ἔθνος»,
φώναξε ὁ Σαντάµ ὅταν τοῦ ἀνακοινώθηκε
ἡ θανατική του ποινή - (συµπτωµατικά
παραµονές τῶν ἐκλογῶν στίς ΗΠΑ)

Ποιός ἔσπευσε στή Νικαράγουα γιά νά
ἀποτρέψει τήν ἐπανεκλογή τοῦ Ντανιέλ
Ὀρτέγκα; Ὁ Ὄλιβερ Νόρθ, χρηµατοδότης
τῶν Κόντρας ἐναντίον του πρίν 25 χρόνια!
Προσωπικά τό πῆρε τό ἀντικοµµούνι!

Γλυπτά πορτραῖτα τοῦ Ἀριστοτέλη καί τοῦ
Ἀδριανοῦ, ἡλικίας 1900 χρόνων, ἀνακαλύφθηκαν κοντά στήν Ἀκρόπολη. Ἀκόµα
µᾶς εὐλογεῖ αὐτός ὁ µοναδικός γιά τήν
ἀνθρωπότητα τόπος, µέ δῶρα ἀνέλπιστα...

Ἐλληνοτουρκικό ραντεβουδάκι Χηνοφώτη Μπιουκανίτ, µέ ροµαντζάδα στό Ναύπλιο,
µέ ἀλληλοκατανόηση, σέ ἐξαιρετικό κλῖµα,
γιά προχωρηµένα σχέδια κτλ κτλ

Χρήσιµη ἡ πρόταση τῆς Μανωλιᾶ γιά τόν
ὀρεινό δρόµο Δαρµένης - Ἐσοχῆς. Μήπως
ὅµως νά βλέπαµε καί τόν δρόµο πού ὁδηγεῖ
καθηµερινά τούς µαθητές στήν Ὀργάνη;

Ἔλεος, κύριε Πρέσβη, φτάνει πιά µ’ αὐτό τό
γελοῖο ἑλληνοτουρκικό σκέτς! Βαρεθήκαµε
7 χρόνια τώρα, γιού φάκινγκ µπάσταρντς!

Καί τί ἔγινε ἐκεῖνο τό λεωφορεῖο πού ἔταξε
ἡ Περιφέρεια ΑΜ-Θ στό ἐν λόγῳ Γυµνάσιο;
Καί φέτος θά βγεῖ ὁ χειµώνας µέ τό γνωστό
ὄχηµα; Τόσο µεγάλη ὑπόθεση εἶναι ἡ ἀντικατάστασή του;

Καί καθώς τό πλοῖο «Μπούς» βουλιάζει, τά
ποντίκια φεύγουν: Πέρλ, Φρούµ καί Ἄντελµαν τά µασᾶνε γιά τό Ἰράκ στό νέο Vanity
Fair: «Ἴσως δέν ἔπρεπε», «ἀλλιῶς τό εἴχαµε
σχεδιάσει» κτλ... Tώρα πού ὅλα τέλειωσαν!
Κοντεύουν τούς 300 (!) οἱ νεκροί Παλαιστίνιοι
στή Γάζα ἀπό τό καλοκαίρι, χωρίς ἕναν
νεκρό στήν ἄλλη πλευρά, χωρίς µία ἐπίθεση
αὐτοκτονίας τῶν ἀπεγνωσµένων
Μόλις ἐπισυµβεῖ αὐτή ἡ τελευταία, τότε θά
θυµηθοῦν οἱ ἐΜΜΕτικοί τσάτσοι τήν ἀξία
τῆς ζωῆς, τά ἀθῶα θύµατα, καί ὅλες τίς
δυτικές παρλαπίπες...
Ὁ Ὀκτώβριος ἦταν ὄντως καλός µήνας. 103
νεκροί γιάνκηδες στό Ἰράκ εἶναι ἕνα σκόρ
πού ἀφήνει ἐλπίδες γιά πρόκριση στόν
ἑπόµενο γῦρο: αὐτόν τῆς ἀποχώρησης.
Ξαναπλησιάζει τή Μόσχα ἡ Αἴγυπτος. Δέν
εἶναι µόνο ἡ ἰσχύς τοῦ Πούτιν. εἶναι καί ἡ
νεοσυντηρητική ψύχωση τῶν ΗΠΑ, πού πασχίζει νά χάσει τούς πάντες, χάριν ἑ ν ό ς
Τά 10 του χρόνια γιορτάζει τό Ἀλ Τζαζίρα, µέ
ἀγγλόφωνο πρόγραµµα πού ξεκινάει ἐντός
ἡµερῶν. Ὅµως ὅσο πάει καί µοιάζει µέ τά
CNN, BBC κτλ, µόνο πού µιλάει ἀράβικα.
Τό τίµηµα τῆς ἐπιβίωσης;
«Πατρίδα ἤ θάνατος!» ἀναφώνησε ὁ Φιντέλ
Κάστρο µπροστὰ στὶς κάµερες, σκορπίζοντας ἀνατριχίλα στούς πολυπολιτισµικούς
ψευτοδιανοούµενους τῆς Ἀριστερόεσσας

ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ
Τώρα ποὺ σιγά - σιγὰ ἀρχίζει νὰ
καταλαγιάζει ἡ σκόνη ποὺ σήκωσαν
οἱ σεξουαλικὲς παρεκτροπὲς µέσα σὲ
κάποια δηµόσια σχολεῖα καὶ τὸ ὅλο θέµα
ἤδη ἀκολουθεῖ τὴν ἐκ τῶν προτέρων
γνωστὴ (καὶ φυσικὰ προκαθορισµένη
ἀπὸ τοὺς ἀνερυθρίαστους ἀγύρτες τῆς
τηλεοπτικῆς µας χωµατερῆς) µοίρα τῆς
στυµµένης καὶ πεταµένης λεµονόκουπας,
ἦρθε φυσιολογικὰ ὁ καιρὸς νὰ ποῦµε καὶ
ὁρισµένα πράγµατα πραγµατικὰ πλέον
µὲ τὸ ὄνοµά τους. Καµµία ἐννοεῖται
διάθεση γιὰ βαθυστόχαστες ἀναλύσεις
καὶ βαρύγδουπες προτάσεις περὶ τῆς
ἀντιµετωπίσεως
τοῦ
προβλήµατος.
Κάποιες ἐπισηµάνσεις µόνο θὰ καταθέσω
ἐδῶ, κυρίως γιὰ ὅσους ἐπιµένουν ἀκόµη
νὰ ἐκπλήσσονται ἢ καὶ νὰ ὀργίζονται
µὲ φαινόµενα, ὅπως αὐτά. Γιατί
στὴν πραγµατικότητα, πρόκειται γιὰ
ἀντιδράσεις τῶν ὁποίων ἡ αἰτία εἰλικρινά
µοῦ διαφεύγει…
Ἐγὼ θὰ πρότεινα ἀντιθέτως νὰ
ἐπιχειρήσουµε ἁπλῶς νὰ ἀναλογιστοῦµε
σὲ ποιὰν ἀκριβῶς χώρα βρισκόµαστε.
Δὲν ζοῦµε δηλαδὴ σὲ µία κοινωνία ποὺ
τὰ βασικά της ὁράµατα εἶναι τὸ σὲξ
καὶ ἡ ἁρπαχτὴ καὶ µ’ αὐτὰ τὰ εὐγενῆ
ὁράµατα ἀνατρέφει τὶς νέες γενιές,
εἴτε προβάλλοντάς τα ἀπροκάλυπτα,
εἴτε περνώντας τὰ ὑποσυνείδητα; Δὲν
βρισκόµαστε σ’ ἕναν τόπο, ὅπου τὸ
κυνήγι τῆς κονόµας ἀντιµετωπίζεται
περίπου ὡς θέσφατο καὶ ὅπου ἂν µιλήσεις
γιὰ πνευµατικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες, οἱ
πιὸ πολλοὶ σὲ βλέπουν ὡς διανοητικὰ
καθυστερηµένο; Ἢ µήπως δὲν ζοῦµε σὲ
µία χώρα, τῆς ὁποίας ὁ µέσος κάτοικος δὲν
προβληµατίζεται σχεδὸν γιὰ τίποτε, πέρα
ἐννοεῖται ἀπὸ τὰ ἀπολύτως δεδοµένα
µεγάλα του ὑπαρξιακὰ προβλήµατα
(δηλαδὴ τὸ πορτοφόλι του, τὸ ἁµάξι του

Πάντως θέσαµε κι ἕνα βέτο: Γιά τήν εἴσοδο
Βρετανῶν καί Λιθουανῶν ὡς παρατηρητῶν
στόν ΟΣΕΠ, ἐφόσον οἱ Τουρκαλᾶδες ἔκαναν
τό ἴδιο γιά τήν Κύπρο. Πάλι καλά νά λέτε...
Παρουσίασαν τό ψευδοµακεδονικό ἀλφαβητάρι τοῦ Νακρατζᾶ στήν Ἀθήνα χθές: Τέτα
Παπαδοπούλου, Διονύσης Γουσέτης, Ριχ.
Σωµερίτης, Παν. Δηµητράς. Μπράβο, ρέ!
Μήπως, λέω µήπως, ἔπαιξε κανέναν ρόλο
στήν Εὔβοια ὅτι τό σχολεῖο τοῦ βιασµοῦ
ἦταν ὑπό κατάληψη; Γιατί κανένας δέν εἶδα
νά τό συσχετίζει.
Τί; Ἦταν ἀπόφαση γενικῆς συνέλευσης
τῶν µαθητῶν; Ποιός, ὁ βιασµός; (Ἄααααα,
ἡ κατάληψη... ΟΚ, χίλια συγγνώµη, νά µέ
συγχωρεῖτε...)
Ρέ σεῖς. Τί παίρνει κάθε βράδυ ὁ Καµπουράκης πρίν βγεῖ στό γυαλί; Δέν ξέρω ἀλλά
πρέπει νά εἶναι κάτι πολύ κακό, κάτι
ληγµένο, κάτι πού τόν χαλάει πολύ...
Συνεχίζονται οἱ ἀλλαξοκωλιές ΟΠΑΠ -

καὶ τὸ πουλί του);
Καὶ δὲν ἔχει ἐπίσης σηµασία τὸ ὅτι
οἱ βασικοὶ γενεσιουργοὶ παράγοντες
ἀνατροφῆς τῶν νέων βρίσκονται ὄχι
ἁπλῶς σὲ κρίση, ἀλλὰ σὲ κατάσταση
ἀποσύνθεσης; Ἀπὸ τὴ µία ἡ οἰκογένεια, ποὺ
ἂν δὲν εἶναι διαλυµένη, χαρακτηρίζεται
συνήθως πλέον ἀπὸ σχέσεις ἀπρόσωπες
καὶ συµβατικὲς καὶ ἀποτελεῖ χῶρο
ἀνακύκλησης εὐδαιµονιστικῶν ὀνειρώξεων, ἐκπορευοµένων ἀπὸ τὰ σύνδροµα
καὶ τὴν ἀνοησία γονιῶν ἀνεπαρκῶν καὶ
ἀπαιδεύτων. Ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ δηµόσιο
σχολεῖο, ἕνας χῶρος δίχως κανένα
προσανατολισµό, µόνιµο πειραµατόζωο
ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν κυβερνήσεων, ποὺ
ὧρες-ὧρες ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ µόνη του
πραγµατικὰ προγραµµατισµένη ἄνωθεν
ἀποστολὴ εἶναι νὰ προετοιµάσει (µὲ τὴ
βλακώδη ἐννοεῖται ἀνοχὴ καὶ συνέργεια
ἡµῶν τῶν…λειτουργῶν, ποὺ ἡ ἀνεπάρκειά
µας εἶναι συνήθως ἐπίσης σκανδαλιστική)
πανστρατιὲς παραζαλισµένων καὶ ἐπὶ
τῆς οὐσίας ἀναλφάβητων πλασµάτων,
οἱ ὁποῖες θὰ ἀποτελέσουν τὶς αὐριανὲς
ἀνερµάτιστες, ἀπρόσωπες καὶ συνεπῶς
εὔκολα χειραγωγήσιµες µάζες «πολιτῶν»,
βολεµένων καὶ ἀποχαυνωµένων µέσα
στὴν ἠλίθια ἰδιωτεία τους. Καὶ ἀνάµεσα
στοὺς δυὸ αὐτοὺς θεσµοὺς (ἀλλὰ πλέον
πολὺ ἰσχυρότερος καὶ τῶν δυὸ ὡς παράγων
διαµόρφωσης συνειδήσεων) ἡ τηλεόραση.
Ἕνας χῶρος ἀπόλυτης βλακείας, ὑστερίας
καὶ παραπληροφόρησης, τὸν ὁποῖο
λυµαίνονται ἀριβίστες, τσαρλατάνοι καὶ
ξέκωλα µὲ IQ λοβοτοµηµένης ἀµοιβάδας,
ἕνας χῶρος ποὺ προβάλλει ὅλους αὐτοὺς
ὡς πρότυπα ἢ παρέχει καθηµερινὰ ἀγωγὴ
µέσω τοῦ φαεινοῦ τριπτύχου «αἷµα-ψέµµασπέρµα» καὶ τοιουτοτρόπως ἀποτελεῖ
τὸ κυριότερο δεκανίκι τοῦ συστήµατος
γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ πολυπληθῶν
µαζῶν ἀπὸ ζόµπι, ποὺ τὸ ἴδιο ἐπιτακτικὰ
χρειάζεται γιὰ νὰ διαιωνιστεῖ.
Μετὰ ἀπ’ ὅλα αὐτά, τί περιµένετε,
κυρίες καὶ κύριοι, ἀπὸ τὰ παιδιά µας;

Δορυφορικό τηλεοπτικό σταθµό ἑτοιµάζει ἡ
Ἄγκυρα γιά τὴ Θράκη, µέ τό ἑταιρικό σχῆµα
νά ἔχει σχεδόν ἑτοιµαστεῖ. Δέν θά γίνονται
παραγωγές ἐντόπιες; Θά ἐλέγχει κανείς τή
νοµιµότητα; Ἄν ἀµφιβάλετε, καλά κάνετε.
Σάν πολύ φορτωµένη χθές ἡ ἀτζέντα τοῦ
δηµοτικοῦ συµβουλίου Κοµοτηνῆς. Εἶναι,
προφανῶς, πολλές οἱ ἐκκρεµότητες πού
πρέπει νά κλείσουν
Μά... καί πῶς γίνεται ὅτι δουλειά καί νά
κάνει κανείς σ’ ἕναν δῆµο νά κοστίζει µιά
δεκάρα κάτω ἀπό τό ὅριο τῆς ἀνάθεσης;;;;;
Ὀφείλουµε δηµόσια νά ποῦµε ἕνα εὐχαριστῶ
στόν φίλο Δ.Φ. γιά τή συγκινητική του προσφορά στόν «Α». Δέν εἶναι µόνο θέµα χρηµάτων. Ἔτσι µποροῦµε καί προχωρᾶµε
Τίς ἑπόµενες µέρες θά προσπαθήσουµε νά
µαζέψουµε τίς συνδροµές, κάποιες ξεχασµένες ἀπό χρόνια. Ἄν θεωρεῖτε πώς ἀξίζει τά
22 εὐρώ τόν χρόνο ὁ «Α», ἀνταποκριθεῖτε

Καὶ πάλι µία χαρὰ ἐγὼ τὰ βρίσκω, ἂν
συνυπολογίσω ὅλα τὰ παραπάνω δεδοµένα. Στὴν πραγµατικότητα, θὰ µποροῦσαν
νὰ εἶναι σὲ πολὺ χειρότερη κατάσταση. Τὰ
παιδιὰ ποὺ ξέρω ἐγώ, ἀπὸ ὅσα σχολεῖα ἔχω
περάσει, δὲν εἶναι οὔτε ψυχοπαθεῖς, οὔτε
βιαστές, οὔτε ἐκκολαπτόµενοι serial killers,
ὅπως περίπου µᾶς λένε αὐτὲς τὶς µέρες τὰ
ἐκµαυλισµένα ἀθηναϊκὰ βοθροκάναλα
τῆς διαπλεκόµενης καταισχύνης. Εἶναι
ὅµως παιδιὰ ζαλισµένα καὶ µπερδεµένα,
ποὺ ἀκροβατοῦν ἀνάµεσα στὴ σύγχυση
καὶ στὴν ἀπάθεια καὶ ποὺ τὸ κύριο
χαρακτηριστικό τους εἶναι τὸ παράξενο
βλέµµα τους. Ἕνα βλέµµα ποὺ δὲν
εἶναι φυσικὰ ἐγκληµατικό. Εἶναι ἁπλῶς
ἄδειο. Καὶ µέσα σ’ αὐτὸ τὸ ἄδειο βλέµµα
βεβαίως τὸ ὑποψιάζεσαι πολλὲς φορὲς
πὼς ὑπάρχουν βαθιὰ θαµµένοι κάποιοι
σπινθῆρες ποὺ τρεµοπαίζουν. Ποιὸς ὅµως
µπορεῖ πλέον νὰ δώσει τὸ ἐρέθισµα γιὰ νὰ
βγοῦν στὴν ἐπιφάνεια αὐτοὶ οἱ σπινθῆρες;
Ἡ οἰκογένεια καὶ τὸ σχολεῖο, οἱ ἴδιοι
δηλαδὴ παράγοντες ποὺ γέννησαν καὶ
διαιωνίζουν τὸ πρόβληµα; Ἢ µήπως θὰ τὸ
πράξει ἡ τηλεόραση;
Τὸ πρᾶγµα εἶναι συνεπῶς ἁπλό. Εἴµαστε πλέον ἐδῶ καὶ δεκαετίες διακεκριµένοι
κωλοέλληνες καὶ ὡς τέτοιοι ἀπολύτως
φυσιολογικὰ ἑτοιµάζουµε στὰ πρόσωπα
τῶν παιδιῶν µας τοὺς αὐθεντικούς µας
ἐπιγόνους, κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁµοίωσιν
ἡµῶν. Καὶ φυσικὰ εἶναι ἀδύνατο νὰ ποῦµε
ὅτι ἡ κατάσταση αὐτὴ εἶναι ἀναστρέψιµη,
ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ οἱ ἴδιοι παραµένουµε
πάντοτε κύµβαλα ἀλαλάζοντα καὶ
περιφερόµενα ἄδεια σαρκία. Πέρα
συνεπῶς ἀπὸ µία συνεχόµενη κατρακύλα
σ’ ἕνα γκρεµό, δὲν φαίνεται τούτη τὴ
στιγµὴ ἄλλη πραγµατικότητα. Καὶ πολὺ
φοβᾶµαι µάλιστα ὅτι αὐτὸς εἶναι ἕνας
γκρεµὸς ποὺ τὸ τέλος του ὄχι µόνο δὲν
τὸ εἴδαµε, ἀλλὰ οὔτε κὰν τὸ ἔχουµε
ὑποψιαστεῖ ἀκόµη…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

