Ἀντιφωνητὴς

Ὄρθιοι κροτοῦσαν. Μιλοῦσε
Αὐτός ποὺ αὐθεντικά /
ἑρμήνευε τὸ σήμερα, τὸ αὔριο,
τὸ χθές /
ἐνῷ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιο, ἐν εἴδει
ἀριστερᾶς /
ἀβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσαφές

Τ. ΖΕΡΒΟΣ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ
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Μανώλης Γλέζος & «Ἀντιφωνητής»
σέ Ξάνθη & Κοµοτηνή (3, 4 Δεκέµβρη)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ!

Τὴν Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου στήν Ξάνθη (βιβλιοπωλεῖο Παπασωτηρίου, ἀπό κοινοῦ
µέ τό Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης) καί τή ∆ευτέρα 4 ∆εκεµβρίου στήν
Κοµοτηνή ( Ἐµποροβιοµηχανικό Ἐπιµελητήριο, σέ συνδιοργάνωση µέ τόν φοιτητικό
σύλλογο τοῦ Τµήµατος Παρευξεινίων Χωρῶν) σᾶς προσκαλοῦµε στήν ἐκδήλωση
- παρουσίαση τῆς δίτοµης Ἱστορίας τῆς Ἐθνικῆς µας Ἀντίστασης 1940-1945 τοῦ
Μανώλη Γλέζου. Οἱ πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι Γιῶργος Χατζηκωνσταντίνου καί
Ζήσης Παπαδηµητρίου θά µιλήσουν µαζί µέ τόν συγγραφέα γιά τό βιβλίο καί
γιά τήν Ἀντίσταση, στήν Ξάνθη πλαισιωµένοι µέ τόν πρόεδρο τοῦ ∆ικηγορικοῦ
Συλλόγου Κώστα Γούναρη καί στήν Κοµοτηνή µέ τήν παράλληλη µαρτυρία γιά τόν
τοπικό ἀντιστασιακό ἀγώνα (χορηγός: Βιβλιοπωλεῖα Παπασωτηρίου)

Τό περιοδικό «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ», ὡς
µηνιαία ἔκδοση τοῦ ἐκσυγχρονιστικοῦ
ΠαΣοΚ καί τοῦ χώρου πού πλασάρει
τήν κεντροαριστερή ποµφόλυγα,
δέν εἶναι βέβαια ὅ,τι πατριωτικότερο
κυκλοφορεῖ ἐν Ἑλλάδι. Ὅµως
ὅταν παρουσιάζει τό σκοπιανὸ
προτεκτορᾶτο ὡς Δηµοκρατία τῆς
Μακεδονίας καί σκέτο Μακεδονία
(σελ. 48, 50 τεύχους Ὀκτωβρίου)
- ἀκόµη κι ἄν πρόκειται γιά
ἄρθρο «εἰδικοῦ συνεργάτη» (ὅπως
λέµε «συνεργάτης τῶν Ἀρχῶν»
ἤ «συνεργάτης τῶν Γερµανῶν»;)
- δέν πρέπει νά διευκρινίσει κάτι στό
ἀναγνωστικό κοινό του; Νά δηλώσει
τοὐλάχιστον ὅτι οἱ ἐθνικές µας θέσεις
τοῦ φαίνονται ἄδικες, ἀστήρικτες ἤ
γελοῖες. Κι ὅτι γιά τούς ὑπευθύνους του
(πού δέν εἶχαν κἄν τήν εὐαισθησία νά
θέσουν ἕνα ζευγάρι εἰσαγωγικῶν στὴν
µακεδονική ὕβρη τοῦ «συνεργάτη») οἱ
ἄµεσοι ἀπόγονοι τοῦ Μεγαλέξανδρου
ζοῦν στά Σκόπια καί µιλᾶνε
σλαβοβουλγάρικα. Καί καλά γιά κάτι
Βαλντέν, Σωµερίτες, Μπίστηδες πού
εἶναι στή συντακτική ἐπιτροπή. Ὅµως
τό ΠαΣοΚ ὡς κοµµατικός φορέας
ἐκφράζεται ἀπό αὐτά τά ἄτοµα καί µέ
αὐτές τίς θέσεις; Νά ξέρουµε, δηλαδή...
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Χοντραίνουν
τό παιχνίδι
οἱ Τοῦρκοι:
Ο Μ.ΣΟΫΣΑΛ
ΣΤΗΝ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ!
(σελ. 5)

Οἱ Καρνάβαλοι
τῆς Ἀµαρύνθου
Λέγαµε πρό δεκαπενθηµέρου, σχετικά µέ
τόν βιντεοσκοπηµένο βιασµό τῆς 16χρονης
µαθήτριας στήν Ἀµάρυνθο τῆς Εὔβοιας, ὅτι
τήν ἀποκλειστική εὐθύνη φέρει τό κυρίαρχο
κλῖµα στήν κοινωνία, ὅπου τίποτε πέραν
τοῦ σεξισµοῦ, τῆς βίας καί τῆς λαµογιᾶς δέν
δείχνει νά ἐνδιαφέρει. Κι ὅτι τό πρόβληµα

«Σκοτώσαµε τόν Ἰησοῦ, θά σκοτώσουµε κι ἐσᾶς»

Τ

ήν περασµένη Παρασκευή ἡ Γενική Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ
µέ 156 ναί, 7 ὄχι καί 6 ἀποχές ἐνέκρινε ψήφισµα πού
ἐξέφραζε τή «λύπη του» γιά τό πιό κραυγαλέο µακελλειό στή
Γάζα, ὅπου οἱ ἰσραηλινές Ἔνοπλες Δυνάµεις - µόνο γιά τό
διάστηµα 1-8 Νοεµβρίου, µόνο στή Μπέιτ Χανούν - σκότωσαν
83 ἀνυπεράσπιστους ἀνθρώπους: 52 ἄνδρες, 10 γυναῖκες καί
21 παιδιά! Τό τελικό φήφισµα, πού ἦταν συµβιβασµός Ἀράβων
καί Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ζητᾶ ἀπό τόν Ἀνάν «ἀνεξάρτητη
ἀποστολή» πού θά ἐρευνήσει τό συµβάν (στίς ΗΠΑ γράφτηκε
πώς ἐπικεφαλῆς θά τεθεῖ ὁ Τζίµι Κάρτερ). «Ὄχι» ψήφισαν
τό Ἰσραήλ, οἱ ΗΠΑ, ἡ Αὐστραλία καί 4 ἀσήµαντα νησιωτικά
κράτη τοῦ Εἰρηνικοῦ. Ἀπεῖχαν ἡ Ἀκτή Ἐλεφαντοστοῦ, ἡ
Παπούα - Νέα Γουϊνέα, ὁ Καναδάς κι ἄλλα 3 νησάκια τῆς
Πολυνησίας. Ὁ πρέσβης τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους στόν ΟΗΕ
Ντάν Γκίλερµαν ἀποχώρησε ἀπό τή σύνοδο µιλώντας γιά
«ἐξευτελιστική καπηλεία τοῦ ΟΗΕ» καί γιά «χείρα βοηθείας
στήν τροµοκρατία». Ἄφησε ὅµως πίσω του τόν Μπόλτον,
πρέσβη τῶν ΗΠΑ, γιά τή λάντζα: Ὁ τελευταῖος µίλησε γιά
µονόπλευρη θέαση τῶν πραγµάτων (παρότι συµπεριλήφθηκε
καί ἔκκληση πρός τούς Παλαιστίνιους νά σταµατήσουν τίς
ρουκέτες Κασάµ), γιά ὑπονόµευση τοῦ κύρους τοῦ ΟΗΕ καί
ἐπιτέθηκε στό Συµβούλιο Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων τοῦ ΟΗΕ
πού ζήτησε ἔρευνα γιά τόν βοµβαρδισµό τῆς Μπέιτ Χανούν!
άντως ἄν νοµίζετε ὅτι τό πρόβληµα στό Ἰσραήλ εἶναι
ὁ Στρατός ἤ ἡ πολιτική ἡγεσία, προσέξτε τό παρακάτω
ἀνατριχιαστικό συµβάν. Τό Σάββατο 18-11, στή Χεβρώνα, οἱ
νεαροί ἐθελοντές - µέλη τοῦ Διεθνοῦς Κινήµατος Ἀλληλεγγύης
πού συνόδευαν τά παλαιστινιόπουλα στό σχολεῖο τους γιά
νά τά προστατέψουν ἀπό τό µένος τῶν Ἑβραίων ἐποίκων,
δέχθηκαν ἐπίθεση, µέ ἀποτέλεσµα τόν τραυµατισµό µιᾶς
19χρονης Σουηδέζας. Ἡ Τόβε Γιόχανσον συνόδευε µέ 3 ἀκόµη
συντρόφους της τά παιδιά καί µόλις εἶχε περάσει τό σηµεῖο
ἐλέγχου τοῦ Τέλ Ρουµέιντα. Ἐκεῖ 100 περίπου ἔποικοι πού
τούς περίµεναν ἄρχισαν νά ψάλλουν τό σύνηθες «Σκοτώσαµε
τόν Ἰησοῦ, θά σκοτώσουµε κι ἐσᾶς» (Σ.Σ.:!!!) καί µερικοί

Π

τούς περικύκλωσαν,
ἄρχισαν
νά
τούς
κλωτσᾶνε καί νά τούς
φτύνουν,
µέ
τούς
παρόντες στρατιῶτες
νά κοιτᾶνε ἀπαθεῖς.
Τότε ἕνας ἔποικος
ὁρµάει στήν Τόβε καί
σπάει στό πρόσωπό
της ἕνα ἄδειο µπουκάλι
- µαζί καί τό ἀριστερό
της ζυγωµατικό! Ἡ
κοπέλα πέφτει κάτω
µέσα στά αἵµατα καί
οἱ ἔποικοι ἀρχίσουν νά
ζητωκραυγάζουν καί
νά ...ψάλλουν. Κάποιοι

δέν ἔχει σχέση µέ κανέναν «ρατσισµό», οὔτε
κατά τῶν ξένων οὔτε κατά τῶν γυναικῶν,
ἀλλά µέ τήν ἄρση κάθε φραγµοῦ, τήν
ἀπουσία κάθε ἤθους, τήν ἀπώλεια κάθε
νοήµατος. Εἶναι δυνατόν στή ζούγκλα νά
µιλήσεις γιά ρατσισµό, π.χ. τοῦ λιονταριοῦ
κατά τῆς ...ἀντιλόπης; Ἁπλῶς ὁ ἑκάστοτε
ἰσχυρότερος ἐπιβάλλεται ὅπου µπορεῖ.
πᾶνε δίπλα της νά
φωτογραφηθοῦν, κάνοντας τό σῆµα τῆς
νίκης. Οἱ στρατιῶτες
τούς
ἀποµακρύνουν
µέ ἕνα ὕφος «ἐντάξει
παιδιά, ἀρκετά» καί
συλλαµβάνουν
τούς
δράστες γιά µερικά λεπτά, ἐνῶ ἡ Γιόχανσον
µεταφέρεται µέ φορεῖο
σέ νοσοκοµεῖο τῆς Ἱερουσαλήµ γιά νά χειρουργηθεῖ καί ὁ ὄχλος
πανηγυρίζει.
Θέλετε καί ...σχόλια;
Κ.Κ.

Πρός ἐπίρρωσιν ἐκείνων τῶν λεχθέντων
µας, λάβαµε ἀπό τόν φίλο Κ. Κάλφα
τοῦ διαδικτυακοῦ τόπου «Νοιάζοµαι»,
µερικές σοκαριστικές φωτογραφίες ἀπό τό
Καρναβάλι τοῦ 2005 στήν Ἀµάρυνθο.
Συνέχεια στὴ σελίδα 2
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Συµβασιούχοι: 7 επισηµάνσεις
για αµέτρητα λάθη
Επιτέλους η πολιτική ξανάρχεται στο
προσκήνιο. Επιµελώς κρυµµένη από τους
Ηρακλείς του σάπιου πολιτικού µας
συστήµατος, κάτω από τον µανδύα του
«πολιτικού πολιτισµού», σπάει την κρούστα
γύρω της και αναδύεται εκδικητική και
ασταµάτητη. Η τραγωδία των χιλιάδων
«συµβασιούχων» (στην πλειοψηφία τους
ανίκανων και απροσάρµοστων να ενταχθούν
οµαλά σε ο,τιδήποτε θυµίζει σύγχρονο
παραγωγικό περιβάλλον) που «ψάρωσαν»
από τις υποσχέσεις µονιµότητας, είναι
χαρακτηριστικό σηµάδι ότι η πολιτική και η
οικονοµία εκδικούνται όσους στις σύγχρονες
δυτικές δοµές πορεύονται αµέριµνοι και
αλαζόνες. Δεν θα πάρουµε θέση «ΝΑΙ» ή
«ΟΧΙ» στο ηθικό και πρακτικό πρόβληµα της
µονιµοποίησης. Δεν θα κλαψουρίσουµε, ούτε
θα σκυλεύσουµε τα προσωπικά δράµατα των
ενδιαφερόµενων (αν και µε την ανθρώπινη
έννοια συµπάσχουµε, αλλά µέχρις εκεί).
Αυτό ας το κάνουν οι ίδιοι, οι συγγενείς και
φίλοι τους και ο καθένας µας ως ψηφοφόρος
που προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τα
δεδοµένα και να τοποθετηθεί απέναντί τους.
Αυτό που µπορούµε να σας προσφέρουµε
είναι κάποιο κωδικοποιηµένο πλαίσιο ώστε
να έχετε όλον, ελπίζουµε, τον τραχανά
απλωµένο, σταχυολογώντας κάποια πράγµατα από τα πολλά που διαβάσαµε και αντιληφθήκαµε για το θέµα.
1.
Η υπόθεση αυτή έκανε και
κάνει ιδιαίτερη ζηµιά στη ΝΔ. Είναι
αλήθεια ότι το κόµµα αυτό (και όχι µόνο ο
ιδιαίτερα προβεβληµένος πρωθυπουργός)
προεκλογικά, το 2004, έκλεισε µε µεγάλη
σαφήνεια το µάτι σε όλους εκείνους που
χωρίς προσόντα και υποδοµή είχαν µε µέσον
βολευτεί προσωρινά εις βάρος των υπολοίπων,
και πίστεψαν ότι έκλεισαν το δικό τους
ραντεβού µε το «βόλεµα» υπερψηφίζοντας
τη ΝΔ. Τώρα η απογοήτευσή τους αλλά και
το µήνυµα αναξιοπιστίας που λαµβάνουν και
οι µη ενδιαφερόµενοι πολίτες απαξιώνει την
υπόσταση της Ν.Δ. στην κοινωνία.
2.
Η υπόθεση αυτή έκανε και κάνει
ζηµιά στον «αλεξίσφαιρο» πρωθυπουργό
µας. Κινδυνεύει να του ταιριάξει γάντι η
ρήση του Άρθουρ Τζέιµς Μπάλφουρ για τον
Ουίνστον Τσώρτσιλ «Πίστευα πως ήταν ένας
πολλά υποσχόµενος νέος, αλλά τελικά ήταν
ένας νέος που υποσχόταν πολλά». Αν αυτή η
αντίληψη εµπεδωθεί συν τω χρόνω για τον
ίδιο τότε ακόµη και ο άχρωµος, άοσµος και
µειωµένων προσδοκιών Παπανδρέου µπορεί
να τον νικήσει.
3.
Το συσσωρευµένο πρόβληµα έχει
βασικά να κάνει µε τις ανασφάλειες και τον
ατιµώρητο αντικοινωνικό τσαµπουκά κυρίως
τοπικών αρχόντων που έως το 2004 (και µετά
αλλά για αυτό θα µιλήσουµε παρακάτω)
ήταν ισχυρότεροι από τους βουλευτές
ακριβώς διότι σε δηµοτικές επιχειρήσεις
– σφραγίδες διόριζαν παρανόµως, έτσι, γιατί
ήταν …προσωπική τους πεποίθηση, βάσει
εµπειρικών εκτιµήσεων, πολλούς, µα πάρα
πολλούς, «φίλους» τους. Και φυσικά κανένας
δεν τιµωρήθηκε ούτε και πρόκειται να
τιµωρηθεί. Ακόµα κι αν όταν καλούνταν να
γνωµοδοτήσουν γραπτώς, δεν αναγνώριζαν
κάλυψη «παγίων και διαρκών αναγκών»,
ενώ αµέσως µετά, εντελώς ξεδιάντροπα και
προφορικά, µέσα στα συνήθως επαρχιακά
και µονοµελή δικαστήρια, ό,τι κι αν σηµαίνει
αυτό, υπεράσπιζαν τις «πάγιες και διαρκείς
ανάγκες». Κατά την ταπεινή µας γνώµη
ούτε πολιτικά αλλά ούτε και ουσιαστικά
µπορεί ένας άσχετος µηχανισµός (κόµµα,
ΑΣΕΠ, δικαστήριο κλπ.) να πιστοποιήσει
ύπαρξη και προφίλ ειδικών εργασιακών
αναγκών. Απαιτείται γενική πολιτική
συναίνεση, σοφία και διαµόρφωση ειδικών
αδιάβλητων µηχανισµών (που υπάρχουν
αλλά δεν αναδεικνύονται για να συνεχίζεται
το νταβατζηλίκι κοµµάτων και πολιτικών).
4.
Η ΝΔ δεν δικαιούται πλέον να κάνει
τον τιµητή του ΠΑΣΟΚ για το θέµα των
συµβασιούχων. Όχι µόνο γιατί τους κορόιδεψε,
ακόµη κι αν τελικά τους µονιµοποιήσει µε
κόλπο, αλλά γιατί αρκεί η ταλαιπωρία και
ο δηµόσιος εξευτελισµός της επαιτείας τους
για προσοχή και «αποκατάσταση». Όχι µόνο
γιατί τους εµπαίζει µη παραδεχόµενη το
λάθος της αλλά και διότι έχει ήδη σκοπίµως
δηµιουργήσει τα τελευταία δύο χρόνια τη δική
της γιγάντια φουρνιά νέων συµβασιούχων,
κυρίως µέσω των περιφερειών (όλοι
γνωρίζουµε τι γίνεται, και στη δική µας

περιφέρεια, µε µια αναλογία χονδρικά
70 ΝΔ - 30 ΠΑΣΟΚ για να µην διαρρεύσει
το …µυστικό). Τους υπόσχονται διαρκείς
ανανεώσεις και 24µηνα και της Παναγιάς τα
µάτια ώστε κουτσά – στραβά να αποκτήσουν
έστω και στοιχειώδες προβάδισµα απέναντι
σε άλλους συµπολίτες ανταγωνιστές. Το
ξέρετε ότι ακούγεται ότι στην Περιφέρειά
µας ας πούµε δουλεύουν πρώην συµβασιούχοι αµισθί, έτσι, για να βοηθούν και να
βρίσκονται µέσα στα πράγµατα;
5.
Ο ανέλπιστα αρρενωπός πολιτικά
Κώστας Καραµανλής και το παιδί των
θεληµάτων του Προκόπης Παυλόπουλος
καλά τα λένε, ότι «το κράτος δεν µπορεί να
είναι εργοδότης όλων των Ελλήνων» και
«αν τους µονιµοποιήσουµε αδικούµε άλλους
άτυχους ή χωρίς µέσο συµπολίτες µας».
Τους ξεφεύγουν όπως κάποια σηµαντικά
θέµατα. Ποιος θα συγκαλύψει τις νέες
προσλήψεις µόνιµων και συµβασιούχων,
µε συνέντευξη ή χωρίς, σίγουρα όµως µε
προβάδισµα έτσι κι αλλιώς των ηµετέρων,
όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουµε, αλλά
και τις προσοδοφόρες προαγωγές και
τοποθετήσεις σε ειδικές υπηρεσίες του
Δηµοσίου (ΕΓΝΑΤΙΑ, Διαχειριστικές Αρχές
κλπ.); Ποιος ενδιαφέρεται για επιστηµονικό
µηχανισµό
προσδιορισµού
αναγκών
προσωπικού και συνολική διαχείριση του
υπάρχοντος στο στενό και ευρύ δηµόσιο; Πόσο
φειδωλοί είµαστε ως κράτος σε προσλήψεις
όταν ο µόνος περιορισµός είναι αν µπορούµε
να βρούµε πιστώσεις για την πληρωµή τους;
Η περίφηµη µοριοδότηση της εµπειρίας (π.χ.
ΚΕΠ) δεν αδικεί τους υπόλοιπους ‘Ελληνες
που δεν αντάλλαξαν την αξιοπρέπειά
τους µε µία αρχικά προσωρινή θέση
στο Δηµόσιο, χωρίς καµµία πραγµατική
αξιολόγηση (πόσοι δηλώσαν στα βιογραφικά
τους «Αγγλικά» και δεν ξέρουν ούτε τους
λατινικούς χαρακτήρες…), µόνο και µόνο
για την «µοριοδότηση» και µε µόνο (χαµηλό)
ρίσκο µήπως δεν προκηρυχθεί αργότερα η
θέση οπότε µένουν θεωρητικά στον άσο;
6.
Οι συµβασιούχοι, στη µεγάλη
τους πλειοψηφία, δεν θα έπρεπε να είναι
τόσο διεκδικητικοί. Έπαιξαν και κέρδισαν
ή έχασαν. Ας µην τα ρίχνουν µόνο στους
πολιτικούς αλλά σε όλη την σε δηµοσιοϋπαλληλική αφασία ευρισκόµενη ελληνική
κοινωνία που δεν µπορεί να τους θρέψει µε
όρους αξιοπρέπειας και τους φουσκώνει τα
µυαλά µε τον ζωτικό µύθο ότι επειδή κάποιος
αναπνέει ή έχει παιδιά, η κοινωνία του οφείλει
µια «αποκατάσταση». Όχι κύριε πολύτεκνε
των Αθηνών, που ωρύεσαι «µονιµοποιήστε
µε, έχω πρόβληµα». Το πρόβληµά σου
δεν είναι η µονιµοποίηση, είναι ότι έχεις 5
παιδιά στην Αθήνα του 2006. Δεν σε σώζει το
µηνιαίο χιλιάρικο του σκουπιδιάρικου του Χ
δήµου που ώς τώρα σε απασχολούσε. Είσαι
χαµένος από χέρι σ’ αυτήν την κοινωνία. Όχι
ο δήµαρχος, ούτε ο ...Κόπερφιλντ δεν µπορεί
να κάνει τέτοια µαγικά.
7.
Σε δύο βασικά θέµατα, τα οποία
όµως δεν αναδεικνύουν δηµόσια, έχουν δίκιο
οι συµβασιούχοι. Το πρώτο είναι ότι κάποιοι
τους παραπλάνησαν και τους δέσµευσαν
πονηρά για να γίνουν οι ίδιοι αστέρες µε
την ψήφο τους, το µονάκριβο δηλαδή όπλο
τους (και στην περίπτωσή τους και µαζικό).
Ασκώντας αθέµιτο ανταγωνισµό στους
σοβαρούς πολιτικούς (υπάρχουν πιθανότατα
και τέτοιοι) κάποιοι κατέλαβαν δυσανάλογα
υψηλές αιρετές θέσεις για το µπόι τους
απλά επειδή πλειοδότησαν σε αθέµιτες
πρακτικές. ‘Ε, λοιπόν σε αυτούς να στραφούν
να πληρώσουν και τα δεδουλευµένα και τις
όποιες µονιµοποιήσεις. Υπογραφές όσων
ενέκριναν τις συµβάσεις υπάρχουν. Και το
δεύτερο είναι ότι η επιδίωξη βολέµατος έχει
καταντήσει κανόνας στη σύγχρονη Ελλάδα.
Πολλοί συµβασιούχοι αισθάνονται δικαίως
ριγµένοι σε σχέση µε µόνιµους δηµοσίους
υπαλλήλους οι οποίοι ήταν είχαν περισσότερη
τύχη, µέσον ή θράσος. Αν λοιπόν πεταχτούν
στον Καιάδα οι συµβασιούχοι είναι ένα το
κρατούµενο. Αµέσως θα έπρεπε σε ένα
ευνοµούµενο κράτος να αποµακρυνθούν και
οι ανεπαρκείς τεµπέληδες που πρόλαβαν και
µονιµοποιήθηκαν και κυρίως οι πολιτικοί τους
προϊστάµενοι και διευθυντές τους. Αν αυτό
έλεγαν ευθέως οι συµβασιούχοι πιθανότατα
να είχαν και όλη την κοινωνία δίπλα τους.
Αλήθεια, πότε θα κλείσει η Ολυµπιακή; Έτσι
για να γίνουµε κατανοητοί…
Χ.Α.

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
τοῦ Νίκου Σουτόπουλου
ἀποσπ. ἐκπ/κοῦ ΥΠΕΠΘ στὴν Ἀλβανία
ΚΟΡΥΤΣΑ - Μὲ αἰσθήµατα ἐθνικῆς ἔπαρσης
ἀλλὰ καὶ κάθε ἐπισηµότητα γιορτάστηκε
καὶ φέτος ἀπὸ τὸν βορειοηπειρωτικὸ
ἑλληνισµό ἡ ἐθνικὴ ἐπέτειος τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου στὸν γεωφυσικὸ καὶ ἱστορικὸ
χῶρο ποὺ ἀποτέλεσε καὶ τὸ θέατρο τῶν
στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ ἑλληνοἰταλικοῦ πολέµου 1940-41.
Οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν
στὴν περιοχὴ τοῦ Ἀργυροκάστρου στὶς
28/10/06 µὲ τὴ δοξολογία στὸν ναὸ
τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου στὸ Βουλιαράτι
τῆς Δρόπολης καὶ συνεχίστηκαν µὲ
ἐπιµνηµόσυνη δέηση στὸ κοιµητήριο
τῶν πεσόντων στρατιωτικῶν τοῦ
ἑλληνο-ἰταλικοῦ πολέµου 1940 στὸ
ἀλβανικὸ µέτωπο. Μὲ ἱερὴ συγκίνηση
ἄκουσαν στὴ συνέχεια ὅλοι οἱ ἐπίσηµοι
προσκεκληµένοι, ντόπιοι ὁµογενεῖς καὶ
ἐπισκέπτες συγγενεῖς τῶν πεσόντων
ἀξιωµατικῶν καὶ στρατιωτῶν τὸ
«προσκλητήριο τῶν νεκρῶν»...
Παραβρέθηκαν καὶ κατέθεσαν στεφάνι ὁ
Ἕλληνας Πρέσβης στὰ Τίρανα Κ. Κοκόσης,
o Στρατιωτικὸς Ἀκόλουθος τῆς Πρεσβείας,
ὁ Γενικὸς Πρόξενος Ἀργυροκάστρου
Χρ. Μαντέλος, ὁ Πρόεδρος τοῦ Κ.Ε.Α.Δ.
Βαγγέλης
Ντοῦλες,
ὁ
Ὑπουργὸς
Ἐργασίας τῆς Ἀλβανίας Κ. Μπάρκας,
ὁ Περιφερειάρχης Ἀργυροκάστρου Σπ.
Ξέρρας, ὁ Ἔπαρχος Δρόπολης Πάντ. Τόλης,
ἐκπρόσωποι τῆς «Ὁµόνοιας», ἐπίσηµοι
προσκεκληµένοι,
πλῆθος
ὁµογενῶν
ἀλλὰ καὶ ἐπισκέπτες ἀπὸ τὴν Ἤπειρο
καὶ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Ἀκολούθησε
παρέλαση ἀπὸ µαθητὲς τῆς περιοχῆς,
ἐνῶ τὸ ἀπόγευµα πραγµατοποιήθηκε
ἐπετειακὴ γιορταστικὴ ἐκδήλωση στὸ
Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς Δερβιτσάνης.
Τὴν ἑπόµενη µέρα στὴν περιοχὴ
τῆς
Κορυτσᾶς
πραγµατοποιήθηκαν
ἀνάλογες ἐκδηλώσεις. Τὸ πρωὶ τελέστηκε
δοξολογία στὸν ναὸ τῆς Παναγίας στὴν
Μποµποστίτσα καὶ ἐπιµνηµόσυνη δέηση
στοὺς τάφους τῶν Ἑλλήνων στρατιωτικῶν
στὸ χωριὸ αὐτό. Παραβρέθηκαν καὶ
κατέθεσαν στεφάνι ὁ Γεν. Πρόξενος
Ἑλλάδος στὴν Κορυτσά Παν. Πάρτσιος,
ἐκπρόσωποι τῆς «Ὁµόνοιας», τὰ Ἑλληνικὰ
Φροντιστήρια Κορυτσᾶς «Ἀριστοτέλης»,
τὸ Ἑλληνοαλβανικὸ Σχολεῖο «Ὅµηρος»,
ὁ Σύλλογος «Ἀναγέννηση Μοσχόπολης»,
ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. Θεσσαλονίκης, ὁ Σύλλογος
«Φίλοι τοῦ Πολιτισµοῦ», ὁ Σύλλογος
«Χριστιανικὴ Ἐλπίδα» κ.ἄ.
Ἀκολούθησε γιορταστικὸ πρόγραµµα ἀπὸ
τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ ὁµογενεῖς µικροὺς
µαθητὲς στὸ δίγλωσσο ἑλληνοαλβανικὸ
σχολεῖο «Ὅµηρος», ὅπου τὸν πανηγυρικό
τῆς ἡµέρας ἐκφώνησε ὁ Γεν. Πρόξενος
Παναγ. Πάρτσιος καὶ ἀκολούθησαν
ποιήµατα, τραγούδια καὶ θεατρικὴ

Οἱ Καρνάβαλοι
τῆς Ἀµαρύνθου

παράσταση. Ἄριστες ἐντυπώσεις ἄφησε
ἡ πολυφωνικὴ χορωδία καὶ ὀρχήστρα τῆς
«Χριστιανικῆς Ἐλπίδας» Θεσσαλονίκης,
ποὺ ἔκλεισε τὸ µουσικὸ πρόγραµµα στὴν
ἱστορικὴ καὶ πολυπολιτισµικὴ σήµερα
πόλη τῆς Κορυτσᾶς.
Ἕνα ἐθνικό καὶ ἀνθρωπιστικό ζήτηµα
Τὸ ζήτηµα τῆς περισυλλογῆς τῶν ὀστῶν
τῶν Ἑλλήνων µαχητῶν τοῦ ἔπους τοῦ ‘40
ἀποτελεῖ ἕνα µεῖζον ἐθνικὸ θέµα καὶ µία
πολυετὴ ἐκκρεµότητα ποὺ - ἐπιτέλους
- φαίνεται ὅτι λαµβάνει τέλος. Σὲ αὐτὴν
τὴν
προσπάθεια
πρωτοστατοῦν
ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος καὶ
ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων

Γ. Σούρλας. Ἐπιθυµία νὰ συνδράµουν γιὰ
τὴν ἀνέγερση τοῦ µνηµείου τῶν πεσόντων
Ἑλλήνων ἀξιωµατικῶν καὶ στρατιωτῶν
στὰ ἀλβανικὰ βουνὰ ἔχουν ἐκφράσει ὁ
Πρόεδρος τῆς Πανηπειρωτικῆς Ἀµερικῆς
Σέρβος Μιχάλης καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ
Ἑλληνοαµερικανικοῦ ἐθνικοῦ συµβουλίου
Θόδωρος Σπυρόπουλος.
Στὰ πεδία τῶν µαχῶν τοῦ ἑλληνοαλβανικοῦ µετώπου σκοτώθηκαν 7.976 Ἕλληνες
ἀξιωµατικοὶ καὶ ὁπλίτες. Ἀπὸ αὐτοὺς
µόνο 57 βρίσκονται σὲ τάφους στοὺς
Βουλιαράτες, σὲ ὀστεοφυλάκια 486,
ἔχουν ἐντοπιστεῖ σὲ ὁµαδικοὺς τάφους
2.600, ἑποµένως σὲ ἄγνωστα σηµεῖα
παραµένουν διάσπαρτα ὀστᾶ 4.833
Ἑλλήνων µαχητῶν. Τὸ ὁδοιπορικὸ ἀγώνα
καὶ θυσίας τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ
ἀφορᾶ τὴ διαδροµὴ Κορυτσά, Μπορόβα,
Ἐρσέκα, Λεσκοβίκι, Τσαρτσόβα, Πρεµετή,
Κλεισούρα,
Τεπελένι,
Βουλιαράτες,
Ἀργυρόκαστρο, Δέλβινο, Ἅγιοι Σαράντα.
Μετὰ τὸ νεκροταφεῖο στοὺς Βουλιαράτες
ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀλβανίας ἔχει ἀναλάβει
ἀνέγερση κοιµητηρίου στὴν Κλεισούρα
καὶ στὴν Κορυτσά.
Ἡ ἐπίλυση αὐτοῦ τοῦ µείζονος ἐθνικοῦ,
ἱστορικοῦ καὶ ἀνθρωπιστικοῦ ζητήµατος
εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἐπέλθει σύντοµα
ὕστερα ἀπό τὴν παρέµβαση τοῦ Προέδρου
τῆς Δηµοκρατίας Καρ. Παπούλια καὶ
τοῦ συλλόγου «Ἀπογόνων πολεµιστῶν
1940». Ἐπίσης βοήθησε ἀποφασιστικά
ἡ παρέµβαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κ.
Καραµανλῆ στὴν πρόσφατη συνάντησή
του στὴν Ἀθήνα µὲ τὸν Σαλί Μπερίσα, ποὺ
προετοίµασε τὴν ἐπικείµενη ὑπογραφή
Πρωτοκόλλου συνεργασίας µεταξύ τῶν
Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν καὶ Ἄµυνας τῶν
δύο χωρῶν γιὰ τὸ ζήτηµα αὐτό.

Ἀντιφωνητής
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό
Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15,
691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537
Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr
www.antifonitis.gr
Κωδικός 1380

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Σ’ αὐτές ἐµφανίζεται µία µεγάλη ὁµάδα
ἀνδρῶν καί γυναικῶν νά παρελαύνει µέ
πετραχήλια, ἀρχιερατικές ράβδους καί
...γυναικεῖα ἐσώρουχα, χειρονοµώντας,
κραδαίνοντας ἕνα πλαστικό ἀνδρικό
µόριο καί ἐρωτοτροπώντας χυδαῖα
µπροστά στά µάτια παιδιῶν καί
γονέων πού παρακολουθοῦσαν τίς
«ἐκδηλώσεις»!!! Μετά τί νά περιµένει
κανείς ἀπό αὐτήν τήν κοινωνία;
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Ἐτήσια συνδροµή:
Ἰδιωτῶν 22 €
Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων,
ὀργανισµῶν, κλπ: 44 €
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:

EUROBANK 306-0100211038
ΤΡΑΠΕΖΑ KΥΠΡΟΥ 7161838

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 22-11-2006

3

Ἀνα-γνώσεις
Κόσοβο: Κόλλησε στούς Ρώσους
Στήν Washington Post, πού πάντα ἐκφράζει κυβερνητικούς κύκλους τῶν
ΗΠΑ, τό πρόστυχο κείµενο γιά τό µέλλον τοῦ Κοσόβου, σέ µετάφραση τοῦ ἐκεῖ
κατοικοεδρεύοντα καλοῦ µας φίλου καί συνεργάτη Λάµπρου Παπαντωνίου:
«Τὸ Σερβικὸ Κοινοβούλιο τὴν Τετάρτη ἐνέκρινε ἐπίσηµα τὴν ἀποδοχὴ ἑνὸς νέου
ἐθνικοῦ Συντάγµατος, ἀκολουθώντας τὰ ἀποτελέσµατα ἑνὸς δηµοψηφίσµατος
ποὺ ψηφίσθηκε ὁριακὰ τὸν περασµένο µήνα. Τὸ νέο Σύνταγµα ἦταν ἀναγκαῖο, εἰς
ἀντικατάσταση τοῦ παλαιοῦ, τὸ ὁποῖο κατασκεύασε ὁ πολεµοχαρὴς Σλόµπονταν
Μιλόσεβιτς, ἀλλὰ µπορεῖ νὰ πέρασε ἐπειδὴ στὴν εἰσαγωγὴ θέρµανε τὴν καρδιὰ
τοῦ κ. Μιλόσεβιτς: Μία διακήρυξη, ὅτι ἡ ἐπαρχία τοῦ Κοσσυφοπεδίου - τὴν ὁποία ἡ
Σερβία ἔχασε στὴν πραγµατικότητα, πρὶν 7 χρόνια - ἀποτελεῖ ἕνα «ἀναπόσπαστο»
καὶ «ἀναφαίρετο» τµῆµα τῆς χώρας.
Στὴν πραγµατικότητα, τὰ Ἡνωµένα΄Ἔθνη, τὰ ὁποῖα διοικοῦν τὸ Κοσσυφοπέδιο, ἀπὸ
τότε ποὺ τὸ ΝΑΤΟ τὸ ἀπελευθέρωσε ἀπὸ τὴ βάρβαρη ἐθνοκαθαρτικὴ ἐκστρατεία
τοῦ κ. Μιλόσεβιτς, ἀποµένει νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ µέλλον τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς,
µέχρι τέλους τοῦ χρόνου - ἂν καὶ ἡ ἀπόφαση µπορεῖ νὰ καθυστηρήσει, ὡς τὰ τέλη
Ἰανουαρίου, ποὺ προγραµµατίσθηκαν οἱ σερβικὲς ἐκλογές. Οἱ Σέρβοι ἡγέτες
γνωρίζουν ὅτι ὁ διαµεσολαβητὴς τοῦ ΟΗΕ θὰ εἰσηγηθεῖ (καὶ θὰ τὸ ὑποστηρίξουν ὅλες
οἱ κυβερνήσεις τῆς Δύσης) ἀνεξαρτησία γιὰ τὴν ἐπαρχία, ἴσως µὲ προυποθέσεις γιὰ
τὴν µεταβίβαση τῆς ἐξουσίας. Τὸ Κόσοβο κατοικεῖται, σὲ συντριπτικὴ πλειοψηφία,
ἀπὸ Ἀλβανούς. Μετὰ τὸν ἐθνικὸ πόλεµο, τὸν ὁποῖο ξεκίνησε ὁ Μιλόσεβιτς δὲν ὑπάρχει
καµµιὰ δυνατότητα γιὰ τὴν ἐπαρχία αὐτὴ νὰ ἐπιστρέψει ὑπὸ σερβικὴ κυριαρχία.
Συµπεριλαµβάνοντας τὸ Κόσοβο στὸ νέο Σύνταγµα, οἱ Σέρβοι ἡγέτες ρισκάρουν ἄλλη
µία ἐθνικιστικὴ θέση, ποὺ ἔκανε στὴ χώρα τους τόση ζηµιὰ τὰ τελευταῖα 15 χρόνια.
Ἐπιπρόσθετα, αὐτοὶ θέτουν τὴν βάση γιὰ µία δύσκολη καὶ οὐσιαστικὰ ἐπικίνδυνη
διπλωµατία, ἀνάµεσα στὴν Κυβέρνηση Μποὺς καὶ στὴν Ρωσία στοὺς ἑπόµενους
δυὸ µῆνες. Διαπραγµατεύσεις ποὺ θὰ διευθετήσουν ἢ θὰ ἀποσταθεροποιήσουν
τὰ Βαλκάνια καὶ ἐξίσου τὴν εὐαίσθητη περιοχὴ τοῦ Καυκάσου, ποὺ βρίσκεται στὰ
νότια σύνορά της. Ἡ Ρωσία, ἐπὶ µακρὸν παραδοσιακὸς σύµµαχος τῆς Σερβίας, εἶναι
τὸ µεγαλύτερο ἐµπόδιο στὸ νὰ συγκαταθέσει τὸ Συµβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ,
γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήµατος τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Ὁ Ρῶσος Πρόεδρος ἂν καὶ
γνωρίζει ὅτι ἡ ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσσυφοπεδίου εἶναι ἀναπόφευκτη, ὑπαινίσσεται ὅτι
µπορεῖ νὰ ὑποστηρίξει τὴ Σερβία. Αὐτὸς µπορεῖ νὰ ἐλπίζει ἀκόµη νὰ ἐξασφαλίσει
χάρες ἀπὸ τὸν Πρόεδρο Μπούς, εἰς ἀντάλλαγµα τῆς βαθµιαίας του συνεργασίας ὅπως µία συγκατάθεση τῶν Ἡνωµένων Πολιτειῶν γιὰ τὴν εἴσοδο τῆς Ρωσίας στὸν
Παγκόσµιο Ὀργανισµὸ Ἐµπορίου.
Ἢ ὁ κ. Πούτιν µπορεῖ νὰ προσπαθήσει νὰ χρησιµοποιήσει τὸ Κοσσυφοπέδιο γιὰ
νὰ σύρει τὴν σκανδάλη, προκειµένου νὰ καθηλώσει τὴν γείτονά της στὸν Καύκασο,
Γεωργία, ποὺ τὸν ἐξόργισε, γιατί ἀποδέχθηκε φιλελεύθερη δηµοκρατία καὶ ἀναζητεῖ
τώρα εἴσοδό της στούς θεσµούς τῆς Δύσης, ὅπως τὸ ΝΑΤΟ. Ὁ κ. Πούτιν ἔχει πεῖ ὅτι
ἡ ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσσυφοπεδίου θὰ µποροῦσε νὰ ἀποτελέσει ἄσχηµο προηγούµενο
καὶ γιὰ τὶς ὑποστηριζόµενες ἀπὸ τὴ Μόσχα ἀποσπασθεῖσες περιοχὲς στὴν Εὐρασία,
συµπεριλαµβανοµένων καὶ τῶν δυὸ ἀντάρτικων περιοχῶν τῆς Γεωργίας. Ἂν οἱ
κυβερνήσεις τῆς Δύσης ἀναγνωρίσουν τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ὁ κ.
Πούτιν θὰ µποροῦσε, ἀπαντώντας, νὰ ἀναγνωρίσει τὴν Ἀµπχαζία καὶ τὴν Νότια
Ὀσσετία. Αὐτὸ θὰ πυροδοτοῦσε ἕναν πόλεµο ὅπου θὰ συµπαρασύρονταν καὶ ρωσικὰ
στρατεύµατα. Συνάµα, ἡ θέση τῆς Μόσχας θὰ µποροῦσε νὰ ἐνθαρρύνει τοὺς Σέρβους
στὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ στὴ Βοσνία, νὰ δηµιουργήσουν ξεχωριστὰ κρατίδια.
(...) Ἀφήνοντας κανεὶς κατὰ µέρος τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσσοφοπεδίου, θὰ ἐξόργιζε
τὰ 2 ἑκατοµµύρια τῶν Ἀλβανῶν του καὶ θὰ ἔσυρε τὴν σκανδάλη γιὰ τὸ ἀνακάτεµα
τῶν Βαλκανίων, κάτι ποὺ ἐλπίζει νὰ ἀποφύγει ἡ Δύση. Ἐπίσης, θὰ ἐνεθάρρυνε τὴν
αὐξανόµενη τάση τοῦ κ. Πούτιν, νὰ χρησιµοποιήσει τὶς ἀπειλές, φέροντάς το στὸν
δρόµο τῆς Δύσης, ἂν ὑπάρξει πίεση καί διακοπὴ στὸν ἐνεργειακό ἐφοδιασµό».

Ἀνθρώπινο, ἀλλά...

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι γράφουµε συχνά µέ τρόπο
σκληρό γιά τίς ἀµερικανικές κατοχικές
δυνάµεις στό Ἰράκ καί στό Ἀφγανιστάν. Αὐτό
ὅµως δέν σηµαίνει σέ καµµία περίπτωση
πώς ἡ σκληρότητα ἀφορᾶ τίς δύστυχες
ὑπάρξεις πού εἶναι ἐνδεδυµένες τή στολή
τῶν US Marines. Συµµεριζόµαστε λοιπόν
τὴν γραπτῶς δηλωµένη προτίµηση τοῦ
εἰκονιζόµενου στρατιώτη γιά τό ψάρεµα,
ὅπως θά νιώθαµε - εἰλικρινά - καί πρίν 65
χρόνια τόν νόστο τοῦ κάθε στρατιώτη τῆς
Βέρµαχτ γιά τούς βαυαρικούς δρυµούς.
Ἔλα ὅµως πού τό δίκιο καί τά ἀπείρως µεγαλύτερα βάσανα εἶναι ἀπό τήν πλευρά τῶν

Πέθανε προχθές
(16-11) ὁ Μίλτον
Φρήντµαν, στά
94 του χρόνια.
Ἄν µᾶς νοιάζει;
Βεβαίως,
ἄν
ἀναλογιστεῖ
κανείς ὅτι ὅσα
σήµερα
ὑφιστάµεθα
µέ
τήν «ἐλεύθερη»
οἰκονοµία, τούς
νόµους τῆς ἀγορᾶς, τήν ἀποχαλίνωση
τοῦ καπιταλισµοῦ, τήν ἀποµείωση
τοῦ κράτους, τήν ὑπερσυγκέντρωση
τοῦ πλούτου, εἶναι ὅσα µέ συνέπεια
ἐπρέσβευε καί ἀποτελεσµατικά προωθοῦσε γιά δεκαετίες στίς ΗΠΑ (καί
παγκοσµίως) ὁ Οὑγγροεβραῖος πάπας
τοῦ οἰκονοµικοῦ ἀντικοµµουνισµοῦ.

θυµάτων τους (τῶν ἰδίων καί τῆς πολιτικῆς
τους ἡγεσίας)! Ὁπότε ἡ ἀνθρώπινη πλευρά
τῶν ἰσχυροτέρων καί ἀδικούντων, ὑποχρεωτικά µένει στό περιθώριο µπροστά στόν
ἄφατο πόνο καί τήν βιβλική καταστροφή
πού ὑποµένουν σήµερα Ἰρακινοί καί Ἀφγανοί ἤ
χθές Ἕλληνες καί Ρῶσοι. Γιά νά τερµατιστεῖ
ἡ τραγωδία ὅλων τῶν ἐµπλεκοµένων εἶναι
ἀναγκαία ἡ πίεση (πού δηµιουργοῦν οἱ
ἀπώλειες) πρός τό καρτέλ ἐξουσίας πού
διαφεντεύει σήµερα τήν ἀµερικανική Αὐτοκρατορία καί χθές τό Τρίτο Ράιχ. Ἄρα...

Ἡ πατέντα τοῦ παράνοµου Τείχους πουλάει

Μιλῶ γιά τούς ἀφεντικούς. Δέν
τούς ἔφτανε νά εἶναι πρωτοπόροι σέ ὅ,τι
ἀφορᾶ ζητήµατα ἐγκατάστασης γκέττο,
ἐφαρµοσµένου
ρατσισµοῦ,
ψυχωτικοῦ
φυλετισµοῦ, τώρα ἐξάγουν καί τήν χαφιεδοτεχνολογία πού ἀναπτύσσουν στὴν ἀνοικτὴ
φυλακὴ τῆς Παλαιστίνης. Διαβάζουµε
λοιπόν ὅτι ἡ ἑταιρεία Kollsman Inc., θυγατρική τῆς ἰσραηλινῆς Elbit Systems, κέρδισε
συµβόλαιο µεγάλης ἀξίας στό τεῖχος πού
πρόκειται νά ἐγείρουν οἱ ΗΠΑ στά σύνορά
τους µέ τό Μεξικό. Σέ µῆκος 6.000 µιλίων
θά ἐγκατασταθοῦν πάνω ἀπό 300 πῦργοι
ἐλέγχου µέ κάµερες καί ἄλλα συστήµατα
παρακολούθησης πού ἐντοπίζουν ὄχηµα
στά 12 µίλια καί ἄνθρωπο στά 9 µίλια.
Ἐτσι, ἡ µεγαλύτερη µή κρατική
ἑταιρεία στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ τοῦ Ἰσραήλ,
µετά τήν «ἐπιτυχηµένη» της συµβολή στό
Τεῖχος τοῦ παλαιστινιακοῦ Ἀπαρτχάιντ, ἀπό
κοινοῦ µέ τήν Boeing θά στήσουν τό Τεῖχος
πού χρηµατοδοτεῖ µέ 2 δισεκατοµµύρια
δολάρια ὁ Μιχαήλ Σέρτωφ τοῦ Ὑπουργείου
Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας (καί τοῦ γνωστοῦ

Κατά Ψευτοµακεδόνων
Τὴ Δευτέρα 13-11-06, οἱ φιλοσκοπιανοί
τοῦ «Οὐράνιου Τόξου» παρουσίασαν τὸ
νεοεκδοθέν ψευτοµακεδονικό ἀλφαβητάριο
στὸ Ἐργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Εὐτυχῶς κάποιοι Θεσσαλονικεῖς δὲν
περιορίστηκαν στίς ἀνέξοδες καταδίκες ἐκ
τοῦ µακρόθεν καί - πέρα ἀπό τήν διαδήλωση
διαµαρτυρίας - παραβρέθηκαν στήν αἴθουσα
“Ἀβραάµ Μπεναρόγια” (ὅπου ἐξέµεσαν
τίς προκλήσεις τους οἱ ὀργανωτές) καί στό
τέλος πῆραν τόν λόγο µὲ τεκµηριωµένες
θέσεις καὶ ἀποστοµωτικά ἐπιχειρήµατα.
Τίς ἑλληνικές παρεµβάσεις συνόψισε
ἰδανικά ὁ ἐκδότης τῆς “Ἐνδοχώρας”
Γιάννης Κουριαννίδης, ποὺ ξεµπρόστιασε
τούς ἀντιεθνικιστές συνηγόρους τοῦ
«Oὐρανίου Tόξου» οἱ ὁποῖοι στά ἐθνικιστικά
παραληρήµατα τῶν σλαβόφωνων φίλων
τους δέν βρίσκουν τίποτε τό µεµπτό: «Ἀφοῦ
ἐκφράζετε, γενναῖα καὶ εὐθαρσῶς, µία
ἰδεολογία διεθνιστική, πῶς δικαιολογεῖται
ἡ παρουσία σας καἰ ἡ συµπαράστασή σας σὲ
µία ἐκδήλωση ἀκραῖα ἐθνικιστική, στὴν ὁποία
ὑπάρχουν τεράστιες φωτογραφίες ἐθνικῶν
ἡρώων, κατά τὰ πρότυπα ὁλοκληρωτικῶν
καθεστώτων; Kαὶ ἀκόµη, ἐγώ δὲν ἄκουσα
ἐδῶ µέσα σ’ αὐτήν τὴν αἴθουσα κανέναν
νὰ δηλώνει πολιτισµικά Mακεδόνας. Ὅλοι
δήλωσαν ἐθνικά Mακεδόνες. Πῶς ἐξηγεῖται
αὐτή ἡ ἀντίφαση λόγων καὶ πράξεών σας;
(...) Ζητᾶτε διδασκαλία τοῦ “ἀναγνωστικοῦ”
σας στὰ δηµόσια σχολεῖα τῆς Μακεδονίας,
ἀναγνώριση «Μακεδονικῆς» µειονότητας,
πιθανὸν καὶ «Μακεδονικοῦ» ἔθνους καὶ
ἀναφορὰ σὲ «ἐθνικὰ Μακεδόνες». Πρῶτ’ ἀπ’
ὅλα, γιὰ ποιοὺς «Μακεδόνες» µιλᾶτε; Ἐµεῖς
ποὺ κατοικοῦµε στὴ Μακεδονία, τί εἴµαστε;
Οἱ χιλιάδες σύλλογοι, σωµατεῖα, φορεῖς,
ἐπιχειρήσεις, ποὺ ἀναφέρονται στὸ βιβλίο
- ἔκδοση τοῦ Μουσείου Μακεδονικοῦ Ἀγώνα,
ποὺ σᾶς καταθέτω, µὲ τίτλο “Μακεδονία”,
τί εἶναι; Χάνουν τὴ νοµιµότητά τους στὰ
µάτια σας; Γιὰ σκεφτεῖτε κ. Βοσκόπουλε:
Ποιοὶ ἐκπροσωποῦν τὸν λαὸ τῆς Φλώρινας,

θρησκεύµατος), προκειµένου νά πάψει ἡ
ἀθρόα εἴσοδος λαθροµεταναστῶν ἀπό τό
Μεξικό.
Ποιά εἶναι ἡ «πλάκα»; Ὅτι µόλις
πρό ἡµερῶν 22 διεθνεῖς ΜΚΟ πού δραστηριοποιοῦνται στήν Παλαιστίνη (Oxfam, Save
the Children, Medecine du Monde, Handicap
International, Gruppo di Volontariato Civile,
Japan International Volunteer Center, Christian
Aid...) κάλεσαν τήν διεθνή κοινότητα νά
ἀναλάβει τίς εὐθῦνες της, εὐθῦνες πού
ἀπορρέουν κι ἀπό τήν περσινή ἀπόφαση
τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης. Ὥς
στιγµῆς καµµία ἀντίδραση δέν ἔχει ἀλλάξει
στό παραµικρό τήν πραγµατικότητα τοῦ
ἐπεκτεινόµενου Τείχους, πέρα ἀπό τά

ἐµπνευσµένα, συγκινητικά γκράφιτι τῶν
Παλαιστινίων στήν ἐπιφάνειά του (δείγµατα
στίς διπλανές φωτογραφίες).
Καί καλά νά µήν κάνει κανένας
τίποτε, διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἀλλά
νά ἐπιβραβεύεις ἔτσι πλουσιοπάροχα καί
κείνους πού ἐγκληµατοῦν; Τί νά κάνουν
ὅµως µωρέ κι οἱ Ἀµερικάνοι, αὐτοί κι ἄν
εἶναι σιδεροδέσµιοι...
Κ.Κ.

ἀπὸ τὴν ὁποία κατάγεστε; O δήµαρχος τῆς
Φλώρινας, Στέφανος Παπαναστασίου, εἶναι
ντόπιος. Δὲν εἶναι γιὰ σᾶς Μακεδόνας; Ὁ
δήµαρχος Ἀµυνταίου, Ἰωάννης Λιάσης, δὲν
εἶναι ντόπιος; Οὔτε αὐτὸν τὸν θεωρεῖτε
Μακεδόνα; Ὁ δήµαρχος Μελίτης, ὁ δήµαρχος
Περάµατος καὶ ὁ πρόεδρος τῆς TEΔK,
Αἰµίλιος Ἀσπρίδης, δὲν εἶναι Μακεδόνες; Σὲ
ποιὰ γλῶσσα συνεννοοῦνται ὅλοι αὐτοί; Δὲν
ἄκουσα ποτὲ νὰ µιλοῦν γιὰ τὴ διδασκαλία
κάποιας ἄλλης γλώσσας πλὴν τῆς ἑλληνικῆς.
Δὲν τοὺς θεωρεῖτε Μακεδόνες ὅλους
αὐτούς; Ὁ σηµερινὸς νοµάρχης Φλώρινας,
κ. Βοσκόπουλε, ὁ ξάδερφός σας, ὁ Γιάννης
Βοσκόπουλος, δὲν εἶναι Μακεδόνας; Τί λέει
ἄραγε γιὰ τὶς δραστηριότητές σας αὐτές,
ποὺ ἂν δὲν τὶς θεωρήσω γραφικές, θὰ πρέπει
νὰ ψάξω πολὺ σκληρὲς ἐκφράσεις γιὰ νὰ
τὶς χαρακτηρίσω; Ἀκόµη καὶ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ
κυριλλικοῦ ἀλφαβήτου στὴ νέα ἔκδοση τοῦ
Ἀµπετσεντάρ - Ἀλφαβητὰρ τί καταδεικνύει
πέραν τῆς σλαβικότητας; (...) Δυστυχῶς γιὰ
σᾶς, ἡ γλῶσσα τῶν Μακεδόνων εἶναι αὐτὴ
ποὺ ἀναδεικνύουν οἱ ἀµέτρητες ἐπιγραφὲς
ποὺ ἀποκαλύπτει ἡ µακεδονικὴ γῆ, στὰ
Ἑλληνικὰ καὶ µόνο. Φροντίστε νὰ καλµάρετε
τὴν τρικυµία ἐν κρανίῳ πού σᾶς διακατέχει
καὶ µήν προκαλεῖτε ἄλλο τὴν ὑποµονὴ
καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια τῶν Ἑλλήνων
Μακεδόνων, ποὺ κατὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες
κατέκλυσαν τοὺς δρόµους καὶ τὶς πλατεῖες
αὐτῆς τῆς πόλης πρὶν µερικὰ χρόνια
φωνάζοντας τὴν ἀλήθεια: Ὅτι οἱ Μακεδόνες
εἶναι µόνον Ἕλληνες. Σταµατῆστε ἐπιτέλους,
ὅλα ἔχουν τὰ ὅριά τους».
Φυσικά κανείς δὲν ἀπάντησε. Σηµειώνουµε µόνο τὴ σύνθεση τοῦ πάνελ µὲ
πρόεδρο τὸν γνωστό µισέλληνα Γ. Νακρατζᾶ
(πού εἶχε λυσσάξει ἐναντίον µας ὅταν τά
εἴχαµε βάλει µέ τό φιλαράκι του τόν Ντεντέ):
Ἰµπράµ Ὀνσούνογλου, «ἐκπρόσωπος τῶν
Τούρκων τῆς Δ. Θράκης», Γκλαρνέτατζης
(«Ἀντιρατσιστικὴ Πρωτοβουλία»), Τριαρίδης,
Παρίσης, Μ. Τρεµόπουλος, Γ. Κωνσταντίνου
καί Π. Βοσκόπουλος τοῦ «Οὐρανίου Τόξου»
µέ τό νέο ὄνοµά του ...Φιλίππωφ.

4

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 22-11-2006

Ἡ ἄθληση σέ Κύπρο καί Θράκη
Στά πλαίσια τῶν µορφωτικῶν
συναντήσεων πού διοργανώνει καί φέτος
ὁ Μορφωτικός Ὅµιλος Κοµοτηνῆς,
τό βράδυ τῆς 20ῆς Νοεµβρίου
παρουσιάστηκαν στό κοινό τῆς πόλης δύο
ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις σχετικές µέ τό
πρόγραµµα «Θράκη - Αἰγαῖο - Κύπρος:
Κοινές ὀλυµπιακές καί ἀθλητικές ρίζες».
Ὁ Θρακιώτης Βαγγέλης Ἀλµπανίδης
(ἐπίκ. καθηγητής ΤΕΦΑΑ) µίλησε µέ
θέµα «Θράκη: Οἱ ἀθλητικοί ἀγῶνες
τῆς ἀρχαιότητας καί οἱ λαϊκοί ἀγῶνες
τῆς σηµερινῆς ἐποχῆς» καί ὁ Κύπριος
καθηγητής Φυσικῆς Ἀγωγῆς Παρασκευᾶς
Σαµάρας παρουσίασε «∆ιαχρονικές µατιές
στήν ἀθλητική πορεία» τοῦ νησιοῦ του.
Ἡ πρώτη εἰσήγηση προσέφερε στό
ἀκροατήριο µία γενική ἄποψη τῶν ἀγώνων
στήν ἀρχαία Θράκη, τεκµηριωµένη µέ
θαυµάσια νοµίσµατα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
Οἱ ἀγῶνες γίνονταν πρός τιµήν Θεῶν,

ἡρώων καί οἰκιστῶν ἀλλά καί µέ ἄλλες
ἀφορµές (π.χ. τόν θάνατο κάποιου
ἡγεµόνα). Στά ρωµαϊκά χρόνια οἱ ἀγῶνες
πλήθυναν καί ἦταν διάσηµοι οἱ ἀγῶνες
τῆς Φιλιππούπολης, τῆς Περίνθου,
τοῦ Βυζαντίου κτλ. Ἡ ἑλληνική αὐτή
παράδοση διακόπηκε ἐπισήµως µέ τόν
Θεοδόσιο τόν Β’ ἀλλά ἐπεβίωσε τούς
ἑπόµενους αἰῶνες µέσα ἀπό λαϊκούς
ἀγῶνες δρόµου, πάλης, ἱπποδροµίας κτλ
πού συνδέονταν µέ τοπικές γιορτές στίς
ἑλληνικές κοινότητες καί κράτησαν ὥς τόν
20ο αίώνα (Σάπες, Κόµαρα, ∆ιδυµότειχο
κτλ). Σηµαντική λεπτοµέρεια ἡ συµµετοχή
καί µουσουλµάνων στούς ἀγῶνες αὐτούς,
τοὐλάχιστον προπολεµικά.
Ἡ δεύτερη εἰσήγηση ξεκίνησε µέ
τά ἆθλα τῶν Κυπρίων στούς ἀρχαίους
ἀγῶνες καί ἔφτασε µέχρι τήν ἐποχή
τῆς Ἀγγλοκρατίας, ὅταν ἡ συγκρότηση
ἀθλητικῶν σωµατείων καί ἡ διοργάνωση
ἀγώνων ταυτίστηκε µέ τήν ἔξαρση τοῦ
ἐθνικοῦ φρονήµατος τοῦ πληθυσµοῦ.

Ὁ κίονας στή διπλανή φωτογραφία
σηµειώνει τόν τάφο τοῦ Κωνσταντίνου
Καραθεοδωρῆ (ἐπίσης τῆς γυναίκας του
Εὐφροσύνης καί τοῦ γιοῦ του Στέφανου)
στό Μόναχο. Πρό ἡµερῶν, παρουσίᾳ
τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδη
Στυλιανίδη, τελέστηκε τρισάγιο στόν
τάφο τοῦ µεγάλου Ἕλληνα µαθηµατικοῦ
καί ἦταν ἡ πρώτη φορά πού ἡ Ἑλληνική
Πολιτεία ἐνδιαφέρθηκε γιά τό τέκνο αὐτό
τοῦ ἔθνους µετά τόν θάνατό του (1950).
Συγκινητικές ἦταν καί οἱ ἀναφορές
στόν ἐπιστήµονα Καραθεοδωρή ἀπό
τούς Γερµανούς καθηγητές τῆς ἕδρας
Καραθεοδωρῆ τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ
Μονάχου, Ρόναλντ Μπούρλιτς και Φρίτς
Ἄντολφ, παρουσίᾳ τοῦ µαθηµατικοῦ,
ἐρευνητῆ (καί ὄχι µόνο) Νίκου Λυγεροῦ.
Τό θέµα πάει καλά καί τό «Μουσεῖο
Καραθεοδωρῆ» τῆς Κοµοτηνῆς εἶναι
κοντά, µήν τό µατιάξουµε...

ΠΟΙΟΤΗΤΑ...
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ!
Στὴν Ἀλεξανδρούπολη, στὴ συµβολὴ τῶν ὁδῶν
Πατρ. Δηµητρίου καὶ Πατρ. Ἀθηναγόρα, ἀνεγείρεται
ἡ οἰκοδοµὴ τῆς κυρίας Τσολακίδου. Ἡ κ. Τσολακίδου,
ὡς συνιδιοκτήτρια, πῆρε τὴν δύσκολη γιὰ τὰ δεδοµένα
τῆς πατρίδας µας ἀπόφαση νὰ ἐλέγξει τὸ σκυρόδεµα
τῆς οἰκοδοµῆς της.
Στοὺς ἐλέγχους ποὺ ἔγιναν καὶ ξανάγιναν, ἡ ἀντοχὴ
τοῦ σκυροδέµατος τῆς οἰκοδοµῆς ἐνῶ ἔπρεπε νὰ εἶναι
C20/25 ἀποδείχτηκε ὅτι ἦταν ὁριακὰ C8/10. Δηλαδὴ
τὸ σκυρόδεµα ποὺ χρησιµοποιήθηκε ἔχει περίπου τὸ

…ἕνα τρίτο της ἀντοχῆς ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχει. Καὶ
ἐδῶ ἀρχίζουν ὅλα τὰ ὡραῖα.
1ον. Ὁ ἐργολάβος παραδέχεται πὼς παρήγγειλε
µὲν λίγο πιὸ ἀδύνατο τσιµέντο ἀπὸ τὸ C20/25 γιατί
τοῦ «φάνηκε» ὑπερβολικὴ ἡ ἀντοχὴ ποὺ ἀπαιτοῦσε ἡ
µελέτη, ἀλλὰ ὄχι καὶ C8/10 (ποὺ εἶναι ὅπως ἡ λάσπη
ποὺ κολλάει στὰ παπούτσια µας).
2ον. Ὁ προµηθευτὴς τοῦ σκυροδέµατος λέει
πὼς ἐκτέλεσε τὴν παραγγελία σωστά καὶ πὼς τὸ
σκυρόδεµα θὰ χάλασε ἐπειδὴ «κάποιος» θὰ ἔριξε νερὸ
µέσα στὸ τσιµέντο γιὰ νὰ γίνει πιὸ ἐργάσιµο.

Σχόλια

πτερόεντα

Πᾶνε µῆνες πού ἀνακοινώθηκαν τά ὀνόµατα τῶν ἐπιτυχόντων στίς κατατακτήριες ἐξετάσεις τῆς Νοµικῆς Θράκης γιά τό περασµένο ἀκαδηµαϊκό ἔτος,
µάλιστα ἔχει ἀνακοινωθεῖ ἡ ὕλη καί γιά τίς νέες, τῆς τρεχούσης περιόδου.
Καθώς ὅµως ἀκούγονται διάφορα περίεργα µ’ αὐτὴν τὴν ὑπόθεση, θά θέλαµε
νά ρωτήσουµε κάποια πραγµατάκια: 1) Διαβάζουµε ὀνόµατα πού θυµίζουν «ἐπώνυµους»
τῆς δηµόσιας ζωῆς τῆς χώρας, ὅπως Δαµανάκη Εὐτυχία, Ποττάκη Ἰφιγένεια, Γκαγκάτσης
Χρυσόστοµος, Παπᾶς Βίκτωρας... Ὑπάρχει ὄντως στενή συγγένεια µέ τὰ πρόσωπα πού
σχετίζει κανείς µέ τήν πρώτη µατιά; 2) Πόσοι ἐξ αὐτῶν τελικά σπουδάζουν στήν Κοµοτηνή
(χωρίς νά πάρουν µεταγραφή στό κλεινόν ἄστυ); Γιατί ἄν ἀληθεύει ὅτι κάθε σελέµπριτυ
τῆς ψωροκώσταινας ἔχει ἀνακαλύψει τήν πίσω πόρτα γιά τήν εἴσοδο τῶν γόνων του
στή Νοµικὴ Ἀθηνῶν, κάτι παίζεται ἐδῶ... 3) Ὑπάρχουν καί ἄλλοι (π.χ. ὑπεράριθµοι)
ἐπιτυχόντες - ἐπίσης χαρακτηριστικῶν ...ἐπωνύµων, µάλιστα καί ὑπουργῶν ἐν ἐνεργείᾳ
- πού δέν συµπεριλαµβάνονται στήν λίστα πού δηµοσιοποίησε τό Τµῆµα τῆς Νοµικῆς;
Στό προηγούµενο φῦλλο µας γράφαµε γιά τήν ἀπογοητευτική κατάσταση
τῆς Ροδόπης (τά ἴδια χάλια εἶναι παντοῦ) στό θέµα τῶν σκουπιδιῶν καί τῆς
(µή) ἀνακύκλωσης. Τυχαῖα, λίγες µέρες µετά, στό Περιφερειακό Συµβούλιο
τῆς 14ης Νοεµβρίου, κύριο θέµα ὑπῆρξε ἡ ἀναθεώρηση του «Ὁλοκληρωµένου
Συστήµατος Διαχείρισης Ἀπορριµάτων» (ΟΣΔΑ) τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Ὁ γ.γ. τῆς
Περιφέρειας Μιχ. Ἀγγελόπουλος δήλωσε «ἱκανοποιηµένος» καὶ τόνισε: «Τὸ πρόγραµµα
ἦταν ἀκινητοποιηµένο τὸ 2004. Ἔχουµε συντοµεύσει τίς διαδικασίες καὶ καλύφθηκαν
οἱ ἀδειοδοτήσεις. Ἀπό τίς 310 µάλιστα, ἔχουν καλυφθεῖ σὲ ἐπίπεδο µελετῶν καὶ
περιβαλλοντικῶν ἀδειοδοτήσεων οἱ 280. (...) Τό σχετικό κονδύλι τῶν 25 ἑκ. εὐρώ εἶναι
δεσµευµένο». Καταλήγοντας, γνωστοποίησε ὅτι ἐντός ἡµερῶν δηµοπρατεῖται ἡ µονάδα
ἐπεξεργασίας καὶ προβλέπεται πλέον καί δυνατότητα δηµιουργίας κι ἄλλων µονάδων
ἐπεξεργασίας, σὲ κάθε νοµό τῆς Περιφέρειας καί 6 κέντρα διαχείρισης ἀνακυκλώσιµων
ὑλικῶν (τά 2 κοµβικά σέ Καβάλα καί Κοµοτηνή). Πολλά τά λεφτά, φιλόδοξος ὁ σχεδιασµός
ἀλλά ἐπειδή ζοῦµε στήν Ἑλλάδα (τῶν ἀµέτρητων Κουρουπητῶν) ἄς τό δοῦµε πρῶτα...
Τό τριήµερο 24-26 Νοεµβρίου στό Σουφλί γίνεται ἡ 4η γιορτή τσίπουρου.
Ἕνας θεσµός ἀπολύτως ἁρµοσµένος στήν περιοχή, βασισµένος στό πλαίσιο
τῶν ἰδεῶν τοῦ Μιχάλη Χαραλαµπίδη «Σουφλί, γαστρονοµική πρωτεύουσα».
Καί δέν εἶναι µόνο τά ντόπια λουκάνικα, ὁ καβουρµάς ἤ ἡ µπάµπω ἀλλά καί
ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις πού ἐµπλουτίζουν τό τριήµερο: εἰσηγήσεις γιά τήν ἀναπτυσσόµενη
ἀµπελουργία - οἰνοποιία, συναυλίες (Ἠλίας Ἰωαννάκης, Μανώλης Ρασούλης, Παλιοί
Διαβάτες), ἐπισκέψιµα ἀποστακτήρια... Νά πᾶµε ὁπωσδήποτε!
«Ἀπόλυτα ἱκανοποιηµένος» ὁ Προκόπης Παυλόπουλος ἀπό τό ἔργο τῆς
Περιφέρειας, κατά τό δελτίο Τύπου τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Ὡστόσο θά
ὁρκιζόµουν πώς τόν ἄκουσα νά λέει, µέ τρόπο βέβαια, πώς «ἄν καί δέν εἴµαστε
ἱκανοποιηµένοι, ἀφοῦ λείπουν τόσα πράγµατα, ὄντως ἔγιναν πολλά, σέ σχέση
µέ τό παρελθόν κτλ κτλ». Ἐντάξει, µοµφή ἴσως νά µήν ἦταν, πάντως κι αὐτό πού λέει
τό δελτίο Τύπου εἶναι ἐντελῶς ἄσχετο µέ τήν οὐσία. Ὅσο γιά αὐτήν τήν τελευταία, θά
περιµένουµε τίς βροχές καί τή συµπεριφορά τοῦ Ἕβρου γιά νά τήν κρίνουµε. Πρός τό
παρόν µένουµε νά µετρᾶµε τά ἑκατοµµύρια εὐρώ πού µοιράζονται στούς ἐργολάβους...

3ον. Ὁ ἐπιβλέπων µηχανικὸς τοῦ ἔργου (ποὺ
ὑποτίθεται ὅτι παραλαµβάνει ὑπευθύνως καὶ
ἁρµοδίως τὰ ὑλικά τῆς οἰκοδοµῆς) δὲν ξέρει τίποτα καὶ
ρίχνει τὴν εὐθύνη στὸν ἐργολάβο, ὁ ὁποῖος σηµειωτέον
δὲν εἶναι Μηχανικός. Μᾶλλον τώρα ποὺ γράφονται
αὐτὲς τὶς γραµµὲς ἔχει παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν ἐπίβλεψη
τοῦ ἔργου ἀλλὰ δὲν µπορεῖ νὰ παραιτηθεῖ καὶ ἀπὸ τὶς
εὐθῦνες.
4ον. Καὶ ἡ πολιτεία ἡ ὁποία δὲν ὑποχρεώνει µὲ
ΚΑΝΕΝΑΝ τρόπο τοὺς κατασκευαστὲς ἰδιωτικῶν
ἔργων νὰ ἐλέγχουν τὸ σκυρόδεµα ποὺ τὸ πουλᾶνε γιὰ
χρυσὸ καὶ ποὺ θὰ στεγάσει ἀνθρώπους γιὰ δεκάδες
χρόνια. Ἔτσι, ἂν διαπιστωθεῖ κάποια ἀστοχία ἐκ τῶν
ὑστέρων, ἀνοίγεται ἕνας µακρὺς δικαστικὸς δρόµος
ποὺ ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ χρῆµα. Ἐξαιτίας αὐτοῦ πολλὲς
τέτοιες περιπτώσεις δὲν φτάνουν στὴν δηµοσιότητα
διότι ὅλες οἱ πλευρὲς θέλουν νὰ προχωρήσουν στὴν
ἀποπεράτωση - στὸ κάτω κάτω ἄλλοι θὰ ...µένουν στὰ
διαµερίσµατα.
Αὐτό τό κράτος, λοιπόν, τὰ ἔνσηµα τοῦ ΙΚΑ ἔχει βρεῖ
τρόπος νὰ τὰ χαρατσώνει, τὰ ὑπόλοιπα τῆς Ἐφορίας,
τὴν δαπάνη τῆς ΔΕΗ τὸ ἴδιο, τὰ τέλη τοῦ Δήµου, τοῦ
Βιολογικοῦ κλπ... Ἕναν ἔλεγχο γιὰ τὴν ποιότητα τῶν
οἰκοδοµῶν, ὡστόσο, δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ θεσµοθετήσει
(ὅπως µὲ τὰ ἔνσηµα τοῦ ΙΚΑ, εἶναι µιά πρόχειρη
σκέψη), κι ἂν δὲν ὑπάρχει ἕνα συγκεκριµένο πακέτο
ποιοτικῶν ἐλέγχων νὰ µὴν παραδίδεται ἡ οἰκοδοµή.
Ἀλλὰ τί εἶναι αὐτὰ ποὺ φαντασιώνουµε, ἂν
γίνει κάτι τέτοιο σίγουρα θὰ πουλιοῦνται οἱ ἔλεγχοι
ποιότητας στὴν µαύρη ἀγορὰ, σὰν τὰ ἔνσηµα τοῦ ΙΚΑ,
καὶ ἂν γίνει καµµιὰ στραβὴ σὰν τὴν προαναφερόµενη,…. πᾶµε πάλι ἀπὸ τὸ 1ον.
Ἡ ὑπόθεση εἶναι σοβαρή, ὅπως καταλαβαίνετε,
καὶ µᾶλλον θὰ ἔχει συνέχεια. Νὰ θυµᾶστε πὼς ὅλες
οἱ οἰκοδοµὲς εἶναι γερὲς µέχρι κάποιος νὰ τὶς ἐλέγξει.
Ὑπάρχουν βέβαια δυὸ εἰδῶν ἔλεγχοι: οἱ ἐπιµέρους,
ποὺ γίνονται ἀπὸ εἰδικὰ συνεργεῖα καὶ οἱ γενικοὶ ποὺ
γίνονται ἀπὸ τοὺς σεισµούς. Εὐτυχῶς στὴν περιοχὴ
µας οἱ ἔλεγχοι ἀπὸ σεισµοὺς εἶναι σπάνιοι ἕως
ἀνύπαρκτοι. Εὐτυχῶς...
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Ἀµερικανοὶ καί Θράκη
Κι ἐνῷ ἡ ἑλληνική Πολιτεία ἀναζητᾶ
τρόπους ὑποχώρησης ἔναντι τῶν πιέσεων
πού δέχεται ἀπό τήν Τουρκία µά καί τοῦ
«ἀνθρωπιστικοῦ» ἐνδιαφέροντος τῶν
Ἀµερικανῶν, τίποτε δέν φαίνεται νά
κινεῖται στήν ἐνδεδειγµένη κατεύθυνση.
Ἡ ἑλληνική «γραµµή» στό θέµα δείχνει νά
ἐνοχλεῖται µέ κάθε ἀναφορά στήν τριπλή
ἐθνοτική καταγωγή τῶν µουσουλµάνων
τῆς Θράκης, παρότι αὐτό εἶναι τό
ΜΟΝΟ ἰσχυρό µας χαρτί: Καί στέρεα
βασισµένο στήν τοπική πραγµατικότητα
καί ρεαλιστικά προσαρµοσµένο στήν
πολυπολιτισµική ρητορεία τῶν ἡµερῶν
καί δηµοκρατικά ἄψογο στά πλαίσια τῆς
Προς: Αµερικανική Πρεσβεία Αθηνών
Υπόψιν κ. Τσάρλς Ρίς
Από: Πολιτιστικό Σύλλογο Ρώµ
Κοµοτηνή 12.11.2006
Αξιότιµε κύριε Πρέσβυ,
Αναφορικά µε τις δηλώσεις στον
Τύπο (1.11.2006) του επιτετραµµένου της
Αµερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα
κ. Τόµας Κάντριµαν, εκφράζουµε την
βαθύτατη θλίψη µας, διότι ουδεµία
αναφορά έγινε από µέρους του στην
πολυπληθή οµάδα των µουσουλµάνων
Ρωµά της Θράκης, οι οποίοι αποτελούν το
20% του συνόλου των Ελλήνων µουσουλµάνων πολιτών της περιοχής.
Πέρα από τα πολλά κοινωνικά και
οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε, όπως δυστυχώς και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες οι οµόφυλοί µας,
ειδικά στη Θράκη έχουµε µία επιπλέον
δυσκολία που αφορά στην άρνηση των
υπολοίπων µουσουλµάνων να δεχθούν το
δικαίωµά µας στον αυτοπροσδιορισµό ως
Ρωµά, πιέζοντάς µας µε πολλές αντιδηµοκρατικές µεθόδους να δηλώνουµε
Τούρκοι.
Η ελληνική πολιτεία στον τοµέα αυτό
δείχνει παρατεταµένη και σκανδαλώδη
αδιαφορία και για το λόγο αυτό ελπίζουµε
ότι µε την ευαισθησία που διακρίνει
εσάς προσωπικά αλλά και τις ίδιες τις
Η.Π.Α., στο µέλλον θα επικεντρώσετε το
ενδιαφέρον σας και σε µάς.
Με εκτίµηση
Για το Διοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Χασάν Αµέτο
Ταχήρ Βελή

5
λειτουργίας µας ὡς χώρας.
Χίλιες δυό βλακώδεις δικαιολογίες ἀκοῦµε
καθηµερινά πού πασχίζουν νά ἀναιρέσουν
αὐτήν τήν ὀφθαλµοφανή ἀλήθεια. Τόση
τύφλωση; Τόσες δεσµεύσεις; Δέν ξέρουµε
ἀλλά µέ τή Ντόρα στό ὑπουργεῖο φαίνεται
νά πηγαίνουµε πάλι πολύ πίσω.
Πάντως οἱ µουσουλµάνοι φίλοι καί συµπατριῶτες µας πού δέν γουστάρουν
τό τούρκικο φέσι (καί τήν κεµαλική
προπαγάνδα στ’ ἀγγλικά) δέν κάθονται
µέ σταυρωµένα τὰ χέρια. Παρακάτω
µπορεῖτε νά διαβάσετε τίς ἐπιστολές τῶν
φορέων τους πού διαµαρτυρήθηκαν στήν
Πρεσβεία τῶν ΗΠΑ γιά τίς δηλώσεις
Κάντριµαν καί τήν πρόσφατη διπλωµατική
ἐπίσκεψη στή Θράκη.
Προς: Πρέσβη των ΗΠΑ κ. Ρίς
Εξοχώτατε Κύριε Πρέσβη,
Θέλουµε να εκφράσουµε την έντονη
δυσφορία µας διότι κατά την πρόσφατη
επίσκεψη κλιµακίου σας αποτελούµενου
από στελέχη της Πρεσβείας και του
Προξενείου των ΗΠΑ της Θεσσαλονίκης
οι επαφές που πραγµατοποιήθηκαν ανα
φορικά µε την κατάσταση των ανθρω
πίνων δικαιωµάτων στη Θράκη δεν ήταν
αντιπροσωπευτικές για το σύνο λο των
µουσουλµάνων της κατοίκων. Δυστυχώς,
για άλλη µια φορά επικεν τρώ θηκαν µόνο
σε µια συγκεκριµένη εθνοτική οµάδα
(την τουρκική), ίσως να ενδιαφέρθηκαν
και για τους Ροµά (Τσιγγάνους), ωστόσο
αγνόησαν παντελώς τους 40.000 Ποµάκους της περιοχής.
Δεν γνωρίζουµε σε ποιόν οφείλεται
αυτή η εξόφθαλµα µεροληπτική στάση,
αλλά ως Κέντρο Ποµακικών Ερευνών,
και µοναδική θεσµική εκπροσώπηση
των Ποµάκων της Θράκης, είµαστε
πρόθυµοι να σας ενηµερώσουµε για τα
προβλήµατα αυτοπροσδιορισµού και για
την άρνηση αποδοχής της ταυτότητάς
µας από πολλές πλευρές.
Ο αγώνας µας συνεχίζεται και ήδη
σκοπεύουµε στο άµεσο µέλλον να
προσφύγουµε σε ευρωπαϊκά θεσµικά
όργανα προκειµένου να γίνουν σεβαστά
όλα τα πολιτιστικά δικαιώµατα που
προβλέπουν τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά
κείµενα και οι συµφωνίες, τα οποία
µάλιστα προσυπέγραψε και η Ελλάδα.
Χαµδή Οµέρ
Πρόεδρος Κέντρου Ποµακικών Ερευνών

Σεµινάριο Καλαθοπλεκτικῆς

Τό Μουσεῖο Καλαθοπλεκτικῆς τῶν Ρωµά
διοργανώνει σεµινάριο καλαθοπλεκτικῆς
ἀπό τίς 27/11 ἕως τίς 1/12 στό χῶρο τοῦ
Μουσείου, στό Θρυλόριο Κοµοτηνῆς. Τό
σεµινάριο θά διεξαχθεῖ ἀπογευµατινές
ὧρες (18:00 - 21:00) καί θά περιλαµβάνει
θεωρία καί πρακτική τῆς πανάρχαιας
αὐτῆς τέχνης, ἡ ὁποία σηµειολογικά
παραπέµπει στήν ἐθνοτική ὁµάδα τῶν
Ρωµά (τσιγγάνων).
Σηµειώνουµε ὅτι στά πλαίσια δράσης
τοῦ µουσείου τόν τελευταῖο χρόνο

ἔχουν γίνει πάµπολλες
ἐρευνητικές ἀποστολές σέ
ὅλον τόν βαλκανικό χῶρο
µέ ἀποτέλεσµα τόσο τήν
σύσφιξη τῶν δεσµῶν
µεταξύ τῶν διάσπαρτων
πληθυσµιακῶν ὁµάδων
τῶν Ρωµά ὅσο καί τήν
ἐπιστηµονική καί ἄλλη
ἐνίσχυση τοῦ Μουσείου.
Μέ τόν τρόπο αὐτόν
διαφαίνεται ὅλο καί πιό
καθαρά ὁ ρόλος πού
µπορεῖ νά παίξει ἕνας
τέτοιος φορέας γιά τό
θέµα αὐτό στή χώρα µας.
Ἀναφορικά µέ τό συγκεκριµένο
σεµινάριο, στό ὁποῖο θά διδάξουν
τεχνίτες κι ἀπό ἄλλα µέρη τῆς Ἑλλάδας,
τίς προϋποθέσεις συµµετοχῆς καί τυχόν
λοιπές πληροφορίες µπορεῖ κανείς νά
τίς πληροφορηθεῖ τηλεφωνικά ἀπό
τόν ὑπεύθυνο τοῦ µουσείου (τηλ. 6977
585844), ἐνῶ στό τέλος θά δοθεῖ καί
Βεβαίωση Συµµετοχῆς σέ ὅσους τό
παρακολουθήσουν. Ἡ ἱστοσελίδα τοῦ
µουσείου εἶναι www.romagr.gr

Τό χοντραίνουν οἱ Τοῦρκοι:
Ο Μ. ΣΟΫΣΑΛ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ!
Τό ἐρχόµενο Σάββατο 25 Νοεµβρίου,
στό ξενοδοχεῖο «Χρῆστος καί
Εὔη», σέ ἐκδήλωση τοῦ Συλλόγου
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας,
πρόκειται νά µιλήσει ὁ πρώην
ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας
(1994) καί ἐπί χρόνια σύµβουλος
τοῦ Ντενκτάς, Μουµτάζ Σοϋσάλ.
Τό ζήτηµα πού θά διαπραγµατευτεῖ
θά εἶναι «Τό θέµα τῆς Θράκης στίς
ἑλληνοτουρκικές σχέσεις»!
Πρόκεται γιά πρόκληση
πρώτου µεγέθους, καθώς ὁ ρόλος τοῦ Τούρκου συνταγµατολόγου, τόσο στήν
Τουρκία, ὅσο καί στήν Κατεχόµενη Κύπρο ἦταν ἐπί χρόνια ἄθλιος: Μέ ἀφετηρία
...σοσιαλιστική (στή δεκαετία τοῦ ‘60 ἔκανε καί 14,5 µῆνες φυλακή), ὑπηρέτησε
πιστά τόν κεµαλισµό, εἴτε ἀπό τήν καθηγητική του ἕδρα στήν Ἄγκυρα, εἴτε ἀπό
τήν ἀρθρογραφία του στίς µεγαλύτερες ἐφηµερίδες τῆς Τουρκίας, εἴτε µέ τήν
κοινοβουλευτική του ἰδιότητα στή δεκαετία τοῦ ‘90. Ἄλλοτε ἔκανε τόν µεσάζοντα
σέ σκοτεινές ὑποθέσεις ὅπως ἡ µεταφορά ρωσικῶν ὅπλων στόν Σαντάµ Χουσεΐν
σέ συνεννόηση µέ τόν τότε ΑΓΕΕΘΑ Χουσεΐν Κιβρίκογλου κι ἄλλοτε παίρνοντας
χρήµατα ἀπό τόν Φετουλλάχ Γκιουλέν γιά τήν ἵδρυση τουρκικοῦ πανεπιστηµίου στό
Καζακστάν. Καθοριστικός ἦταν ὁ ρόλος του στήν ἀδιάλλακτη στάση τοῦ Ντενκτάς
στό Κυπριακό. Χαρακτηριστικό εἶναι τό ἐπεισόδιο µέ τόν Μεχµέτ Ἀλή Μπιράντ
στίς ΗΠΑ τό 2004, ὅπου παρουσίᾳ πολλῶν Τούρκων δηµοσιογράφων ἔβρισε τόν
Μπιράντ ὡς «νταβατζή», «σκύλο» καί «παιδί τῆς Κάρεν Φόγκ», γιατί ὑποστήριζε τίς
πρωτοβουλίες τῶν δυτικῶν γιά τό Κυπριακό καί, κατά τόν Σοϋσάλ, «πουλοῦσε τήν
Κύπρο στούς Ἕλληνες». Καλῶς νά τόν δεχτοῦµε!

Ευχαριστώ κι εγώ
τις ΗΠΑ*
Μια επιστολή µου προς τις ΗΠΑ, µέσω του
εδώ Πρεσβευτή τους, θα µπορούσε να λέει
και τα εξής: «Παρά τα περί του αντιθέτου
λεχθέντα εγώ βρίσκω θετικό το ενδιαφέρον
σας για την Τουρκική µειονότητα της
Θράκης. Όµως θα έπρεπε επίσης να
δειχθεί και ένα ανάλογο ενδιαφέρον για
τους Ποµάκους, όπως βέβαια και τους
Ρωµά της Θράκης. Οι οποίοι και αν ακόµη
σε αντιδιαστολή µε τις αναφερόµενες
ως µη µουσουλµανικές µειονότητες της
Τουρκίας, χαρακτηρίζονται στη συνθήκη
της Λοζάνης σαν θρησκευτική οντότητα,
διαβιούν στη Θράκη, ακόµη επί Ρωµανίας
(Βυζαντινών). Ειδικά οι Ποµάκοι ζουν εδώ,
από την εποχή ακόµη του Ορφέα, αλλά και
πιο πριν. Είναι βέβαια δικαίωµα σας ακόµη
και η επιλεκτική προτίµηση. Μόνο που είναι
σαν να αποσιωπάτε παντελώς την ιστορία,
τον πολιτισµό και ακόµη και την ύπαρξη
των Ινδιάνων της Αµερικής. Όχι µόνο τις
εις βάρος τους αλλεπάλληλες γενοκτονίες
από τους προγόνους σας αλλά και την
ύπαρξη των εναποµεινάντων Ιθαγενών.
Γιατί και οι Ποµάκοι είναι οι Ινδιάνοι
των Βαλκανίων και παρόλο που είναι οι
αρχαιότεροι και αυτόχθονες Θράκες και
Βαλκάνιοι εντούτοις έχουν εναποµείνει
λίγες µόλις εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς
να έχουν ακόµη εκτουρκιστεί. Το µόνο
παρηγορητικό σηµείο είναι ότι όντας
αυθεντικές
πολιτισµικές
συνιστώσες
που ζουν σε Ελλάδα -κάποιες δεκάδες
χιλιάδες- πολύ δε περισσότερες στη
Βουλγαρία και λιγότερες στη Ρουµανία,
µπορούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να επανασυνδεθούν. Ακόµη
και να επαναποµακοποιηθούν. Και ίσως
αργότερα κάτι ανάλογο να συµβεί και µε
τον άγνωστο αριθµό των εκατοντάδων
χιλιάδων Ποµάκων της σηµερινής
Τουρκίας, όταν θα εκδηµοκρατιστεί και
ίσως ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μη
κάνετε όµως λανθασµένους συνειρµούς,
του τύπου: όπως οι Ινδιάνοι έχουν
εξαµερικανιστεί έτσι και οι εναποµείναντες
Ποµάκοι ας εκτουρκιστούν. Όχι µόνο γιατί,

και αν ακόµη η Τουρκία είναι Βαλκανική, τα
Βαλκάνια δεν είναι Τουρκικά, αλλά γιατί ο
σεβασµός στην πολυπολιτισµικότητα όσο
και οι ίδιες οι Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες
επιβάλουν να παραµείνουν Ποµάκοι. Ούτε
να εκβουλγαρισθούν ούτε να εξελληνιστούν
ούτε βέβαια και να εκτουρκιστούν. Αρκετές
πολιτισµικές γενοκτονίες έχουν άλλωστε
υποστεί στη µακραίωνα διαδροµή τους.
Άλλες φορές στη γλώσσα, άλλες στη
θρησκεία και στον δια αυτής εκτουρκισµό
τους. Ας µην επεκταθώ στη συνέργεια της
δικής µου πατρίδας στον δια της πολιτικής
εκτουρκισµό. Τι να πω. Να πω µόνο ότι
σε περίοδο όπου παντού ανεγείρονται
Μουσεία ιστορικών λαών, έστω και αν
παραπέµπουν σε µια παροιµία µας: «να σε
κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι» - µιλώ για
τη δική σας πατρίδα και το Μουσείο του
Ινδιάνικου Πολιτισµού, όπως επίσης µιλώ
για τον Καναδά, όπου ήδη υπάρχει, αλλά
και αλλού - θα ανέµενε κανείς να ανεγερθεί
επίσης και στη Θράκη ένα αντίστοιχο
Μουσείο Ποµακικού Πολιτισµού. Άλλωστε
το πόσο αρχαίος λαός είναι οι Ποµάκοι,
φαίνεται και από το ότι οι γυναίκες
Ποµάκισσες που και σήµερα ακόµη
σταυρώνουν προτού να ψήσουν το ζυµωτό
ψωµί, δεν το κάνουν βέβαια επειδή πριν
να εξισλαµιστούν ήταν Χριστιανές -που
έχει όντως συµβεί και αυτό- αλλά κυρίως
γιατί έβλεπαν από το 1100 π.Χ. και από
πιο πριν ακόµη, τις Ορφικές βραχογραφίες
µε το πλήθος των σταυρικών συµβόλων
αφού οι τελευταίες ήταν επάνω στο δρόµο
τους. Και οι οποίες ευτυχώς σώζονται και
σήµερα ευρισκόµενες δίπλα στο Ποµακικό
Χίλγια, στη νοτιοανατολική υπώρεια
της Ροδόπης, και που ο οιοσδήποτε,
µπορεί να τις επισκεφτεί. Πόσο µάλλον ο
Πρεσβευτής µιας µεγάλης φίλης χώρας,
όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες. Η Ελλάδα
είναι άλλωστε µια ανοιχτή χώρα. Προς τι
λοιπόν τα κλειστά οχήµατα, τα γνωστά και
ως βαν στη Θράκη; Από την άλλη πάλι,
σας οφείλω και ευχαριστίες αφού χωρίς τη
δήλωσή σας περί Τουρκικής µειονότητας
δεν θα υπήρχε η σηµερινή επιστολή».
* Τµῆµα πρόσφατου κειµένου τοῦ πρ.
βουλευτῆ Ἕβρου Χρήστου Κηπουροῦ
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Κύπρος: Εκδηλώσεις
για το Ποντιακό ζήτηµα
Διήµερες εκδηλώσεις για το Ποντιακό
ζήτηµα διοργάνωσε το βιβλιοπωλείο
Γιαλούσα, στην Κύπρο και ειδικότερα στη
Λευκωσία. Την πρώτη µέρα προβλήθηκε
ντοκιµαντέρ για τους Πόντιους οι οποίοι
ζουν σήµερα στην Τουρκία και στη
συνέχεια ο µουσικός Χρόνης Αµανατίδης
µετέφερε τους προσκεκληµένους µε τους
ήχους της ποντιακής λύρας στον Πόντο,
του χθες αλλά και του σήµερα. Την
επόµενη µέρα ο Φάνης Μαλκίδης από
το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
µίλησε για το Ποντιακό
ως εθνικό
και διεθνές ζήτηµα και µετέφερε στον
Κυπριακό Ελληνισµό τα νέα δεδοµένα
για τη γενοκτονία των Ποντίων. Μάλιστα
τόνισε ότι µετά από προσπάθειες πολλών
πολιτών της Κυπριακής Δηµοκρατίας τη
γενοκτονία την έχει αναγνωρίσει και η
Βουλή των Αντιπροσώπων, µοναδική έως
σήµερα κρατική αναγνώριση.
Τις εκδηλώσεις τις παρακολούθησαν

Η γενοκτονία των Ποντίων
Στα σχολεία του Ιλλινόις
Εδώ και λίγα χρόνια οι Πόντιοι των ΗΠΑ
και του Καναδά αποτελούν παράδειγµα προς
µίµηση σχετικά µε τις πρωτοβουλίες που
έχουν αναλάβει για την ανάδειξη του µαζικού
εγκλήµατος, της δολοφονίας 353.000 προγόνων
τους από τους νεότουρκους και τους κεµαλικούς.
Οι αναγνωρίσεις που έχουν πετύχει µε τις δικές
τους δυνάµεις από πολιτείες, κυβερνήτες, δήµους
και άλλους φορείς, η ανέγερση του µνηµείου
της γενοκτονίας στη Φιλαδέλφεια, δείχνουν ένα
µέρος της δράσης τους.
Η
επόµενη
πρωτοβουλία
ήταν η εισαγωγή
της
ιστορίας της
γ ε ν ο κτον ί α ς
των Ελλήνων
του Πόντου
στην
εκπαίδευση, ακολουθώντας το
παράδειγµα
των Αρµενίων
οι οποίοι είχαν
ήδη προωθήσει
τη
σχετική
ενέργεια.
Ειδικότερα ο Νόµος 094-0478 του 2005 περί
εκπαιδευτικού προγράµµατος διδασκαλίας της

πολλοί πολίτες, οι οποίοι πραγµατικά
άκουσαν για πρώτη φορά το συγκεκριµένο ζήτηµα. Είναι επίσης σηµαντικό
να αναφερθεί ότι τις εκδηλώσεις τις
διοργάνωσε ένας Κύπριος – Πόντιος, ο

εκ Γιαλούσας και Τραπεζούντας Βάσος
Φτωχόπουλος, ο οποίος θεώρησε ότι
το Ποντιακό είναι ένα ζήτηµα άµεσα
συνδεδεµένο µε το Κυπριακό. Το διήµερο
εκδηλώσεων είχε µεγάλη επιτυχία
και µέσα από τη µουσική, το λόγο και
το διάλογο, οι Έλληνες της Κύπρου
γνώρισαν τους Έλληνες του Πόντου. Βάσο
σ’ ευχαριστούµε πολύ!
γενοκτονίας, ώθησε τους Πόντιους της µεγάλης
αυτής πολιτείας να αναλάβουν δράση για την
ανάδειξη του αποσιωπηµένου εγκλήµατος.
Έτσι ο Σύλλογος Ποντίων Σικάγου «Ο Ξενιτέας» (www.xeniteas.net), µε πρωτεργάτες τους
Γεώργιο Μαυρόπουλο, Σάββα Κοκτζόγλου και
Θωµά Μαντζακίδη, ξεκίνησε στις αρχές του
καλοκαιριού να συγκεντρώνει υλικό για το
ζήτηµα. Η πρωτοβουλία αυτών των ανθρώπων
συνάντησε τον Ronald Levinski ο οποίος
διδάσκει κοινωνικές επιστήµες στο Sunset
Ridge School στο Northﬁeld του Ιλλινόϊς κι
έχει βραβευθεί το 2006 από το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα διδασκαλίας της γενοκτονίας. Ο
καθηγητής έγραψε το σχετικό κείµενο µετά από
πολλές συναντήσεις εργασίας µαζί τους, ενώ την
επιστηµονική επιµέλεια είχε ο Φάνης Μαλκίδης
από το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης.
Στη συνέχεια ο σύλλογος ανέλαβε εξ΄ ολοκλήρου τη χρηµατοδότηση της έκδοσης και έτσι
εδώ και λίγες µέρες το βιβλίο διδάσκεται στα
γυµνάσια της πολιτείας του Ιλλινόις. Επίσης το
βιβλίο προγραµµατίζεται να διδαχθεί και στην
πολιτεία της Μινεσότα, καθώς και στα ελληνικά
σχολεία του Ιλλινόϊς, µετά από µετάφραση
στην ελληνική γλώσσα. Το βιβλίο, ένα πλήρες
διδακτικό εγχειρίδιο µε σεβασµό στην ιστορία,
περιλαµβάνει χρονικό των γεγονότων, λεξιλόγιο,
ιστορία των Ελλήνων του Πόντου µέχρι την
γενοκτονία, ιστορικά ντοκουµέντα και τεκµήρια
της γενοκτονίας, αφηγήσεις, φωτογραφίες,
χάρτες, ερωτήσεις για τους µαθητές, βοηθήµατα
και πλάνο µαθηµάτων για τους διδάσκοντες,
καθώς και σχετική βιβλιογραφία.

Ἐφιαλτικά σενάρια κοινοτικῆς ποδηγέτησης

Κουµάντο στόν ἥλιο µας;;;!!!
Ἡ κυβέρνηση τῆς Ἱσπανίας ἀνακοίνωσε τὴ
Δευτέρα ὅτι ἡ χρήση συστηµάτων ἡλιακῆς
ἐνέργειας θὰ εἶναι στὸ ἑξῆς ὑποχρεωτικὴ
σὲ ὅλα τὰ νεόδµητα κτίρια, στὸ πλαίσιο
τοῦ νέου οἰκοδοµικοῦ κανονισµοῦ ποὺ
προωθεῖ τὴν ἐξοικονόµηση ἐνέργειας.
Ὅπως ἀναφέρει τὸ Reuters, ὁ κανονισµός
θὰ τεθεῖ σὲ ἰσχὺ τὸν Μάρτιο καὶ προβλέπει
ὅτι τὰ νέα κτίρια ποὺ δὲν προορίζονται γιὰ
κατοικία, ὅπως τὰ ἐµπορικὰ κέντρα καὶ
τὰ νοσοκοµεῖα, πρέπει ὑποχρεωτικὰ νὰ
ἐξοπλιστοῦν µὲ φωτοβολταϊκὰ συστήµατα
γιὰ νὰ καλύπτουν µέρος τῶν ἐνεργειακῶν
τους ἀπαιτήσεων. Ὅσον ἀφορᾶ τὰ νέα σπίτια,
ἡ ἡλιακὴ ἐνέργεια θὰ πρέπει νὰ καλύπτει
τὸ 30 - 70% τῆς κατανάλωσης ρεύµατος γιὰ
ζεστὸ νερό, ἀνάλογα µὲ τὴν τοποθεσία καὶ
τὴν ἀναµενόµενη κατανάλωση νεροῦ.
Ὁ νέος οἰκοδοµικὸς κώδικας προβλέπει
ἐπίσης καλύτερη µόνωση τῶν κτιρίων,
αὐξηµένη χρήση τοῦ φυσικοῦ φωτὸς
καὶ συστηµατικότερη συντήρηση τῶν
ἐγκαταστάσεων ψύξης - θέρµανσης.
«Οἱ νέες προδιαγραφὲς θὰ
προσφέρουν ἐξοικονόµηση ἐνέργειας
κατὰ 30-40 % γιὰ κάθε κτίριο καὶ
µείωση τῆς ἐκποµπῆς διοξειδίου
τοῦ ἄνθρακα ἀπὸ τὴν κατανάλωση
ἐνέργειας κατὰ 40-55%», ἀναφέρει
κοινὴ ἀνακοίνωση τῶν ὑπουργείων
Περιβάλλοντος καὶ Στέγασης. Μέχρι
πρόσφατα ἡ ἡλιακὴ ἐνέργεια ἀντιστοιχοῦσε
σὲ ἕνα ἀµελητέο ποσοστὸ τῆς κατανάλωσης
ἐνέργειας στὴν Ἱσπανία, καθὼς οἱ κρατικὲς
ἐπιδοτήσεις
διοχετεύονταν
γιὰ
τὴν
προώθηση κυρίως τῆς αἰολικῆς ἐνέργειας.
Ἡ πολιτικὴ ὡστόσο ἀλλάζει καὶ ἡ Ἱσπανία
ἀνακοίνωσε πρόσφατα ὅτι θὰ κατασκευάσει
στὴν Ἀνδαλουσία µία ἀπὸ τὶς µεγαλύτερες
µονάδες ἡλιακῆς ἐνέργειας στὸν κόσµο.
Δέν παραθέσαµε τό ἀνωτέρο χωρίο
γιά νά κλαφτοῦµε πόσο πίσω εἴµαστε,
πόση ἡλιακή ἐνέργεια πάει χαράµι, πόσο
µακρυά ἀπό τόν διοικητικό µας πολιτισµό
εἶναι τέτοιοι οἰκοδοµικοί κανονισµοί κτλ
κτλ. Αὐτά ἄς τά µοιρολογήσουν τά σοβαρά
ἔντυπα. Ἐµεῖς, ὡς κοινοί Ἑλληνέζοι µεταξύ
Ἑλληνέζων, θέλουµε νά ζητήσουµε τήν
πολύτιµη ἐµπειρία καί γνώση σας, γιά
τό πῶς θά µπορούσαµε νά ἀντιδράσουµε

στήν περίπτωση πού κάτι ἀνάλογο θά
ἐπιχειροῦσαν νά µᾶς ἐπιβάλουν ἀπό τίς
Βρυξέλλες. Τό ξέρετε καλά, ἄλλωστε, ὅτι
ἐκεῖ στίς χῶρες τοῦ Βορρᾶ κατοικοεδρεύουν
κάτι γραφειοκράτες πού ἐπιβουλεύονται
τήν µαγκιά καί τήν ἐλευθερία µας
(ναί, καί τήν οἰκοδοµική!). Κρούουµε
λοιπόν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου πώς
δέν ἀποκλείεται νά ἐπεκταθεῖ τό µέτρο
καί στή χώρα µας. Κι ἐπειδή κανένας
µας δέν εἶναι τόσο µαλάκας πού νά
φορτωθεῖ πρόσθετα ἔξοδα γιά νά κάνει
τό γοῦστο του ὁ κάθε τεµπελοοικολόγος,
προτείνουµε µερικές λύσεις στίς ὁποῖες
µπορεῖτε νά συνεισφέρετε µέ ἐπιστολές
σας στό ἔντυπό µας:
- Νά φτιαχτοῦν ἡλιακά ψευτοσυστήµατα

µηδενικοῦ κόστους πού θά εἶναι ἐξωτερικά
ὅµοια ἀλλά φυσικά δέν θά λειτουργοῦν
- Νά µπορεῖς νά νοικιάζεις ἀληθινά
συστήµατα γιά λίγες µέρες καί ἀφοῦ
θά περνάει ἡ Πολεοδοµία νά ἔρχεται ἡ
ἑταιρεία ἐνοικίασης καί νά τά ξηλώνει
- Νά βάφεται ἕνας τοῖχος τῆς οἰκοδοµῆς
ἔτσι πού νά δείχνει στή φωτογραφία σά
νά φέρει ὄντως τούς φωτοσυλλέκτες
- Νά τοποθετεῖται τό πάνελ µέ τούς
φωτοβολταϊκούς συλλέκτες µέ τέτοιον
τρόπο ὥστε ἀπό πίσω, µέσα σέ ἕνα βράδυ,
νά χτίζεται τό πρόσθετο δωµάτιο πού
στερηθήκαµε µέ τόν περιορισµό τῶν
ἡµιυπαίθριων χώρων
- Νά λαδώνεται ὁ ὑπάλληλος τῆς Πολεοδοµίας (αὐτό βέβαια εἶναι λιγάκι δύσκολο)
καί νά βεβαιώνει πώς ναί, εἶδε µέ τά µάτια
του τήν ὀνείρωξη τῆς Γκρηνπής.
Ἀναµένουµε λοιπόν τή βοήθειά σας!
Κ.Κ.

« Ψ Υ Χ Η Σ Ψ Ι Θ Υ Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α»

ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟΙ ΕΦΙΑΛΤΕΣ*
τοῦ Ἀνδρέα Φρυδᾶ, τέως δηµάρχου Μόρφου
Πολλοί ἤδη µαδαροί (ἀποψιλωµένοι) ἤθους,
ἀγεληδόν πορεύονται νυχθηµερόν ὡς ἀπροβληµάτιστοι ρύακες στ’ ἀντίπερα παρόχθειον ὄνειδος. Ἀνά
τάς ἀγυιάς καί τάς ρύµας νεκρῶν ὀνείρων αὐτοί
οἱ µαδαροί µετροῦν - καγχάζοντας - ὑπό εὐλογίας
καί «ἱερά» τινά παζαρέµατα µέ τούς ἔποικους
µουεζίνηδες, τά σύγχρονα σίκλα (τά ἀργύρια) πού
τούς προσφέρει ὁ κατακτητής καί τά παράγωγά
του σέ συληµµένες ἐκκλησιές, κατειληµµένα σπίτια
καί στα τεµένη τοῦ ἐκτουρκισµοῦ τῆς πατρίδας.
Καί ἀφοῦ στά καπηλεῖα τοῦ κατακτητῆ, τοῦ
βιαστῆ, τοῦ δολοφόνου καί τοῦ ἄπιστου ἐκπορθητῆ
τοῦ πολιτισµοῦ µας αὐτοί οἱ ἤδη πολλοί περιφέρουν
ἀτιµώρητοι τήν µίζερη συνείδησή τους κραυγαλέοι
σάν Ἐφιάλτες, διαποµπεύεται πλέον ἀέναα καί ἡ
σιωπηρή πλειοψηφία πού λέει ὅτι τούς καταδικάζει.
Ἀλλά καί ἡ ἴδια ἡ δειλή καί συνένοχη Πολιτεία
τῶν διοδίων τῆς ὑποταγῆς καί τῆς ἀναγνώρισης
τοῦ κατοχικοῦ καθεστῶτος Ἄγκυρας - Ταλάτ καί
Σία, διασύρεται καί γελοιοποιεῖται καί διεθνῶς.
Γελοιοποιώντας καί ἀποταυτοποιώντας καί τούς
ἴδιους τούς πολίτες της ἀλλά καί τόν ἑαυτό της.
Τό ἀξίωµα αἰώνων πώς «ὅποιος σιωπᾶ φαίνεται
πώς συµφωνεῖ» (Qui tacit consentire videtur)
δικαιώνεται ξανά δυστυχῶς, στό ἀπόγειο ἄλλης

µιᾶς χρονιᾶς θριαµβευτικά χρηµατοδοτούµενης
Κατοχῆς καί τῶν ἐξ αὐτῆς παραγώγων τοῦ
ἐποικισµοῦ. Τί τέξεται ἄραγε ἡ ἐπιούσα; Προβλεπτόν.
Λαοί προσκυνηµένοι, ὅµως - ἤ προσκυνητές - δέν
ἔχουν µέλλον. Καί ὅταν οἱ κοινωνίες κρίνουν
- ὅπως καί ἡ δική µας - ὡς ἀξιόλογα πράγµατα
ἄλλα ἀπό τήν ἐλευθερία τους, θά χάσουν τήν
ἐλευθερία τους. Καί ἄν στή θέση της βάλουν τήν
ἡσυχία καί τήν οἰκονοµική τους ἄνεση, τότε µαζί µέ
τήν ἐλευθερία τους, θά τά χάσουν καί αὐτά. Ὅπερ
ἔδει δεῖξαι, καθότι οἱ χρόνοι ἐκπνέουν.
Υ.Γ. Οἱ δωσίλογοι τῆς Ἱστορίας οὐδέποτε ἐκλείπουν.
Μά τοῦτο ἦταν πάντα δουλειά τοῦ δυσχείρωτου
(δυσκόλως ὑποτασσόµενου) λαοῦ! Ὅστις σήµερον
σιωποῦν, συγκατανεύει σέ αὐτοχειριασµούς. Ἑκάς
οἱ βέβηλοι, ἐπιτέλους...
* Ἀφιέρωµα στίς 300.000 Ἑλληνοκυπρίων πού σ’
ἕναν χρόνο - κατά πρόσφατη ἔκθεση - ἐπισκέφθηκαν
τά Κατεχόµενα καί πόνταραν στά Καζίνα τους
25-30 ἑκ. λίρες! 32 χρόνια ἀπό τήν ἀνακήρυξη
τοῦ ψευτοκρατιδίου, πολλοί παραµένουµε εἰσέτι
ἀθεράπευτα λάγνοι τζογαδόροι τῆς πατρίδας.

Η Σύνη Αναστασιάδη παρουσιάζει από 25 Νοεμβρίου 2006 ώρα
20:00, επτά ενότητες έργων της (49 έγχρωμα σχέδια – ακρυλικό,
παστέλ, σινική ), στον δικό της χώρο, την «Αίθουσα Σύνη» στην
Παλαγία της Αλεξανδρούπολης (τηλ. 6974776641, ansini9@yahoo.
gr). Ο γενικός τίτλος για τις επτά ενότητες, «Ενσαρκώσεις αγάπης»,
«Αγάπης δεσμοί», «Γέφυρες και τείχη», «Πνευματικές καταδύσεις»,
«Αγγέλων μνήμες», «Πλανητικός Οδυσσέας», «Σιωπές ερήμου»,
είναι «Ψυχής ψιθυρίσματα».
Τις δικές τους πινελιές θα δώσουν οι μουσικοί, Γιώργος
Παπαϊωάννου (βιολί), Γιάννης Οικονόμου (νέϊ), Κώστας
Βενετικίδης (Τσέλο). Τα εγκαίνια θα τιμήσει ο Νίκος Λυγερός. Η
έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και
θα είναι ανοιχτή κάθε μέρα, 11:00-14:00 και 18:00-22:00.
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ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ: Ἐγχειρίδιο

Οἱ Δηµοτικὲς ἐκλογὲς στὸ Διδυµότειχο
τελείωσαν ἀπὸ τὴν πρώτη Κυριακή, µὲ
τὴ γνωστὴ σειρὰ τῶν συνδυασµῶν καὶ
τὴν ἀντίστοιχη ἐκλογὴ τῶν δηµοτικῶν
συµβούλων. Ὅπως θὰ περίµενε κανεὶς
σύµφωνα µὲ τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσοδυναµίας τῶν
ψήφων, τὸ ὑπάρχον Δηµοτικὸ Συµβούλιο
- «Τοπικὴ Βουλή», ὡς ἔκφραση τῆς τοπικῆς
κυβέρνησης - ἐξουσίας τοῦ Δήµου, θὰ
ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀντιπροσωπευτικὸ τῶν
κοινωνικῶν ὁµάδων τοῦ Διδυµοτείχου καὶ
τῶν χωριῶν του. Αὐτὸ φυσικὰ ἰσχύει σὲ µία
στοιχειωδῶς εὐνοµούµενη κοινωνία, ὅπου
ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἄξιων καὶ ἱκανῶν γιὰ ὀρθὴ
διαχείριση τῶν κοινῶν, γίνεται µὲ κριτήρια
ὀρθολογικὰ καὶ σὲ κάποιο ἀποδεκτὸ βαθµό
ἐξυπηρέτησης ἀτοµικῶν συµφερόντων.
Στὴν περιοχὴ τοῦ Διδυµοτείχου ὅµως,
µετά τὶς ἐκλογές ὑποβόσκει µία καθολικὴ
ὑφέρπουσα ἀγανάκτηση καὶ δυσαρέσκεια
τῆς πλειοψηφίας τῶν πολιτῶν, γιὰ τὸν
τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο ἔγινε ἡ ἐκλογικὴ
διαδικασία καὶ ποὺ καθόρισε σὲ µεγάλο
βαθµὸ ὄχι µόνο τὰ ποσοστὰ τῶν
συνδυασµῶν ἀλλὰ κυρίως τὴ σύνθεση τοῦ
δηµοτικοῦ συµβουλίου.
Μιλᾶµε γιὰ τὸ ἀπαράδεκτο
γεγονὸς τῶν µετακινούµενων (ἐν εἴδει
«καραβανιῶν» τῆς ἐρήµου) ἐκλογέων,
πού ἀποτελοῦνται κυρίως ἀπὸ πένητες,
ἀγράµµατους µουσουλµάνους, οἱ ὁποῖοι
προσῆλθαν νὰ ἀνταλλάξουν τὴν ψῆφο
τους ἀντὶ ἑνὸς σεβαστοῦ χρηµατικοῦ
ποσοῦ. Ἡ βιοµηχανία αὐτὴ ἐκλογικῆς
ἐξαγορᾶς συνειδήσεων ἀνθεῖ ἀπὸ καιρὸ
στὴν περιοχὴ µας καὶ ἐπαναλαµβάνεται
κάθε τετραετία. Ὑπάρχει φυσικὰ καὶ σὲ
ἄλλες πόλεις, νοµαρχίες, παρατηρεῖται
ἀκόµα καὶ στὶς ἐθνικὲς ἐκλογὲς ἀλλὰ
στὸν Δῆµο Διδυµοτείχου ποὺ µᾶς ἀφορᾶ
γίνεται ἀπὸ 15ετίας σὲ τέτοιο βαθµὸ
καὶ ἔκταση, ποὺ καθορίζει πλήρως τὴν

σύνθεση τῆς δηµαρχιακῆς διακυβέρνησης
καὶ τὴν κατανοµὴ τῶν ἀξιωµάτων στοὺς
πρωτεύσαντες δηµοτικοὺς συµβούλους.
Ὅσα παρακάτω ἀναφέρω δὲν στηρίζονται
βέβαια σὲ ἀπολύτως τεκµηριωµένα
στοιχεῖα ἀλλὰ εἶναι ἡ γενικὴ αἴσθηση ποὺ
ἀπεκόµισαν πολλοὶ ἁπλοὶ ψηφοφόροι.
Εἶναι κοινὸ µυστικὸ πιά, πὼς οἱ
ἐκλογὲς στὸ Διδυµότειχο, (ὅπως καὶ σὲ
πολλὲς ἄλλες πόλεις) «ἀγοράζονται»

ἀπὸ τοὺς ἐµπλεκόµενους. Οἱ ἐντολοδόχοι
καὶ ἔµπιστοι τῶν ὑποψηφίων ἀρχηγῶν
ἀκολουθώντας τὴν παγιωθείσα τακτική,
καὶ τὸ δόγµα «ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ
µέσα», προσεταιρίζονται τοὺς τοπικοὺς
ὁµαδάρχες τῶν χωριῶν - δηµοτικῶν
διαµερισµάτων καὶ τοὺς ἀντίστοιχους
ἀφέντες τῆς τοπικῆς µουσουλµανικῆς
κοινότητας καὶ τῆς µειονότητας τῶν
ἑτεροδηµοτῶν καὶ διαπραγµατεύονται
σὲ «ἀνατολίτικο παζάρι» τὴν χρηµατικὴ
ἀξία κάθε ψηφοφόρου. Ἀφοῦ συµφωνηθεῖ
τὸ ἀντίτιµο πρέπει νὰ διασφαλιστεῖ καὶ ὁ
τρόπος ποὺ θὰ καταστήσει φερέγγυο τὸν
ψηφοφόρο - ἀποδέκτη τῶν χρηµάτων.
Ἐπειδὴ φυσικὰ δὲν ὑπάρχει ἑκατέρωθεν
ἐµπιστοσύνη,
ἔχει
ἐφευρεθεῖ
ἕνας

τρόπος διαδικασίας ψηφοφορίας ποὺ νὰ
ἐξασφαλίζει καὶ τὸν ὑποψήφιο δηµοτικὸ
σύµβουλο γιὰ τὴ σταυροδοσία του, ἀλλὰ
καὶ τὸν πένητα - φουκαρὰ ψηφοφόρο γιὰ
τὴν πληρωµή του.
Ἡ διαδικασία εἶναι ὅµως παράνοµη,
καθώς παραβιάζει τὴν ἰσοδυναµία καὶ τὸ
ἀπόρρητο τῆς ψηφοφορίας. Ἀναφέροµαι
στὴν ὁµαδικὴ κατακράτηση ταυτοτήτων
τῶν µουσουλµάνων ἀπὸ ἐπιτήδειους καὶ
στὴν προσέλευσή τους ἐν εἴδει κοπαδιοῦ
στὰ ἐκλογικὰ τµήµατα γιὰ νὰ ψηφίσουν
λαµβάνοντας στὴν εἴσοδο καὶ ἔξοδό τους τὸ
συµφωνηθὲν «µπαξίσι». Ἡ διαδικασία τῆς
ἑτεροπροσδιορισµένης, κατευθυνόµενης
σταυροδοσίας γίνεται µὲ τὸν ἑξῆς
ἀλάνθαστο τρόπο: Οἱ δυστυχισµένοι,
ἀγράµµατοι µουσουλµάνοι (καὶ ὄχι
µόνο) συµπολίτες µας, ἀφοῦ ἔρθουν µὲ
λεωφορεῖα ἀπὸ κάθε ἄκρη τῆς Ἑλλάδας,
σταθµεύουν ἀρχικά σὲ συγκεκριµένες
τοποθεσίες στὴν πόλη τὴν Παρασκευὴ
καὶ τὸ Σάββατο πρὸ τῶν ἐκλογῶν, στὴν
συνέχεια περιφρουροῦνται γιὰ δυὸ βράδια,
γιὰ νὰ µὴν πλαγιοκοπηθοῦν ἀπὸ τοὺς
ἀντιπάλους, καὶ µετά, τὴν Κυριακὴ τῶν
ἐκλογῶν, µὲ τὰ λεωφορεῖα ἢ τὰ ἐλεγχόµενα
ΙΧ, προσέρχονται στὰ ἐκλογικὰ τµήµατα
γιὰ νὰ ψηφίσουν, ἀφοῦ πρῶτα ἔχουν
ὑποστεῖ τὸν ἐξευτελισµὸ τοῦ γδυσίµατος
(κυριολεκτικὸ «ξεβράκωµα») γιὰ νὰ
ἀποδειχθεῖ ὅτι δὲν κουβαλοῦν κανένα ἄλλο
ψηφοδέλτιο, παρὰ µόνο τὸ «σηµαδεµένο».
Ὁ πρῶτος κάθε ὁµάδας ρίχνει στὴν
κάλπη τὸν φάκελο µὲ τὸ µαρκαρισµένο
ψηφοδέλτιο ποὺ τοῦ ἔδωσε ἔξω ἀπὸ τὸ
ἐκλογικὸ τµῆµα ὁ «συνοδός-προστάτηςµουτζαχεντίν» του, καὶ ὄχι τὸν ἐπίσηµο
φάκελο τοῦ δικαστικοῦ ἀντιπροσώπου,
καὶ ἐπιστρέφει ἔξω, µὲ τὸν ἄδειο φάκελο
τοῦ δικαστικοῦ ἀντιπροσώπου, γιὰ νὰ
τὸν παραλάβει ὁ «συνοδός - προστάτης»
νὰ βάλει µέσα τὸ ἐπιθυµητὸ ψηφοδέλτιο
καὶ νὰ τὸ παραδώσει στὸν ἑπόµενο
ψηφοφόρο, ὁ ὁποῖος εἶναι ὑποχρεωµένος
νὰ φέρει ὁπωσδήποτε τὸν ἑπόµενο
ἄδειο, ἐπίσηµο φάκελο τοῦ δικαστικοῦ

«Ο αναμάρτητος πρώτος
τον λίθον βαλέτω!»

κάθε ευκαιρία, παριστάνοντας τους τιμητές των
πάντων, αναζητώντας ευθύνες, δικάζοντας και
καταδικάζοντας όσους θεωρούν ότι εμπλέκονται
στην εκάστοτε υπόθεση, και – κυρίως – βρίσκοντας
πάντα τον τρόπο να υποστηρίζουν την αντίθετη
εξέλιξη από εκείνη που σημειώθηκε.
Όπως συνέβη και με την περίπτωση
του μικρού Άλεξ στη Βέροια, ήταν βέβαιο ότι
κι εδώ τα μέσα ενημέρωσης θα έβρισκαν τρόπο
για να υψώσουν τις φωνές και να ελκύσουν τα
βλέμματα: όπως κι αν ενεργούσε ο σύλλογος των
διδασκόντων, θα του αποδίδονταν λανθασμένες
ενέργειες και θα τον έστηναν μπροστά στο
εκτελεστικό απόσπασμα. Αν περίμενε την
Δικαιοσύνη να διαλευκάνει την υπόθεση, θα τον
κατηγορούσαν για αμηχανία, για αδιαφορία ή και
για ανοχή των «ενόχων» μέσω της ατιμωρησίας
τους. Αν πάλι εξέδιδε κάποια απόφαση, ακόμη
και προς διαφορετική κατεύθυνση απ’ αυτήν που
τόσο έντονα κατακρίθηκε, θα τον κατηγορούσαν
πως προκαταλαμβάνει την δικαστική απόφαση.
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, λοιπόν; Ασφαλώς,
εφόσον αυτό απαιτούν οι τηλεοπτικές φωνασκίες
στο κυνήγι της τηλεθέασης. Φυσικά, από κοντά
ακολουθούν συμπλέοντας και οι πολιτικοί ταγοί
που επαυξάνουν για χάρη των εντυπώσεων,
ενώ ανάλογα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των μέσων και η κοινή γνώμη.
Το ερώτημα ωστόσο είναι σε ποιες
συγκεκριμένες ενέργειες προβαίνουν τα μέσα
ενημέρωσης και οι πολιτικοί, προκειμένου να
αποτρέψουν τις εξελίξεις που με τόση ευκολία κι
αποστασιοποίηση στηλιτεύουν. Αν δηλαδή σήμερα
σημειώνονται παρεκτροπές στους σχολικούς
χώρους, οι προηγούμενοι παράγοντες δεν φέρουν
καμία ευθύνη; Αναφορικά με τα μέσα ενημέρωσης
δεν χρειάζονται νέες αναλύσεις, καθώς η τακτική
τους ήδη έχει επανειλημμένως καυτηριαστεί.
Αναφέρω μόνο συμπληρωματικά το εξής στοιχείο
– παράδειγμα: την Πέμπτη 2/11/2006 ο τηλεοπτικός
σταθμός «Alpha» προβάλλει επεισόδιο της σειράς
του «Οι ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα» με σήμα
καταλληλότητας το «κατάλληλο, επιθυμητή η
γονική συναίνεση». Η πρώτη σκηνή της σειράς
είναι ένας στραγγαλισμός. Τι πιο φυσικό να
χαρακτηριστεί ως «κατάλληλο»! Κι επειδή η
τακτική της «καταλληλότητας» είναι ο τηλεοπτικός
κανόνας, γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσα πρότυπα
βίας προσφέρονται στους νέους μας προς μίμηση
και μάλιστα με «συνταγές επιτυχημένης εκτέλεσης»
απ’ όλους όσους παριστάνουν τους αθώους, τους

εμβρόντητους και τους τιμητές.
Οι πολιτικοί μας ταγοί από την άλλη,
πανικόβλητοι μήπως κατηγορηθούν από τα
κανάλια για μειωμένη ευαισθησία, έσπευσαν
να κατακεραυνώσουν την απόφαση των
διδασκόντων στην Αμάρυνθο. Εντυπωσιακός
σε οξύτητα ο κ. Βαρβιτσιώτης, χαρακτήρισε
με οργίλο στόμφο «απαράδεκτη» την απόφαση
των καθηγητών. Κι όμως, τίποτα δεν είναι
περισσότερο απαράδεκτο από την εύκολη κριτική
αυτού του ύφους. Πολιτικοί ηγέτες και φορείς
αποστασιοποιήθηκαν από τα τεκταινόμενα σαν
να μην έχουν καμία ευθύνη γι’ αυτά. Αν όμως το
δημόσιο σχολείο παρουσιάζει εικόνα κρίσης, που
επιτρέπει ηθικούς εκτροχιασμούς, τους οποίους
μάλιστα δεν μπορεί καν να αντιμετωπίσει παρά
απλά τους παρακολουθεί αμήχανα, για την εικόνα
αυτή η ευθύνη είναι πρωτίστως πολιτική. Κι ενώ
η στοιχειώδης πολιτική ευθιξία θα επέβαλλε την
ένοχη σιωπή, δεδομένης της γνωμικής αλήθειας
τού «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω»,
ωστόσο το πολιτικό θράσος ιταμώς ξεσπαθώνει!
Η προηγούμενη θέση τεκμηριώνεται
από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν
οι πολιτικές ηγεσίες το δημόσιο σχολείο,
καταφέρνοντας οι ίδιες πλήγματα στην εικόνα
του αντί να το υπερασπίζονται, και απαξιώνοντάς
το με τη στάση τους. Όταν λοιπόν μεγάλος
αριθμός σχολείων μένει μέχρι το Νοέμβρη
χωρίς εκπαιδευτικούς, όταν απουσιάζει κάθε
επαγγελματικός προσανατολισμός, όταν στις
πανελλαδικές εξετάσεις διαπιστώνονται συνεχώς
θέματα που δεν αντιστοιχούν στην διδακτέα ύλη,
όταν η ενισχυτική διδασκαλία παραπαίει, όταν οι
σχολικές αυλές αφήνονται έρμαιο στις λεηλασίες
των εξωσχολικών, όταν οι απόπειρες εκφοβισμού
και χειραγώγησης των εκπαιδευτικών, μέσω
διαρκών απαξιωτικών κρίσεων για το έργο τους και
αρνητικού σχολιασμού του χρονικού διαστήματος
που εργάζονται, κορυφώνονται κι εξωραΐζονται
στο όνομα της δήθεν «αξιολόγησης», όταν ακόμη
και πολιτικοί ηγέτες που υποστηρίζουν θερμά (στα
λόγια) το δημόσιο σχολείο στέλνουν τα παιδιά
τους στο ιδιωτικό, τότε το μέλλον του δημόσιου
σχολείου κάθε άλλο παρά ευοίωνο διαγράφεται,
τότε η αποδυνάμωσή του είναι δεδομένη, τότε
η εμπιστοσύνη των πολιτών κλονίζεται και το
ξέσπασμα σε βίαιες αντιδράσεις, όχι μόνο πάνω
στις κτιριακές υποδομές αλλά και σε βάρος των
ίδιων των μαθητών και των διδασκόντων, καθόλου
δεν ξενίζει. Κι αν «όραμα» της πολιτικής ηγεσίας

κατευθυνόµενης σταυροδοσίας*

(Η καταρράκωση των
εκπαιδευτικών, εργαλείο για την
απαξίωση του δημόσιου σχολείου)
Η νέα κρίση που ξέσπασε στον χώρο της παιδείας,
με τις διεκδικήσεις των μαθητών και τις καταλήψεις
των σχολείων, δυστυχώς συνοδεύτηκε σε αρκετές
περιπτώσεις από υλικές καταστροφές μα κι απ’ το
πρόωρο ξύπνημα της σεξουαλικότητας έφηβων
μαθητών, που εκδηλώθηκε με την ανωριμότητα,
τη βιαιότητα, τον κυνισμό ή τον κομπασμό που
συχνά συνοδεύουν τα άγουρα ερωτικά βήματα. Το
θέμα απασχόλησε έντονα συνολικά την κοινωνία
μας αλλά και ειδικότερα το περιβάλλον των
άμεσα εμπλεκομένων, την τοπική κοινότητα και
φυσικά το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου
όπου σημειώθηκε το κρούσμα. Κι ενώ τα
αδηφάγα μέσα ενημέρωσης το εκμεταλλεύτηκαν
στο έπακρο, αποκαλύπτοντας για μία ακόμη
φορά τα δόντια τους στο όνομα της υποτιθέμενης
πληροφόρησης, του ελέγχου των κακώς κειμένων
και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, μία
πτυχή του έμεινε μάλλον «αφώτιστη», ίσως και
σκόπιμα. Πρόκειται για τη στάση που επιφύλαξαν
τα μέσα ενημέρωσης, ο πολιτικός κόσμος και κατ’
επέκταση η κοινή γνώμη, όπως διαμορφώνεται
από την πλύση εγκεφάλου των τηλεοπτικών ταγών,
στο σύλλογο των διδασκόντων που αντιμετώπισε
τη θλιβερή εξέλιξη.
Βέβαια κανείς δεν μένει ανέπαφος από
την κριτική και κανείς δεν δικαιώνεται να διεκδικεί
το αλάθητο. Ο σύλλογος διδασκόντων του λυκείου
στην Αμάρυνθο ίσως και να έσφαλε με την αρχική
του απόφαση, τη στιγμή που η Δικαιοσύνη δεν
έχει εκδώσει κρίση για την υπόθεση, μα πολύ
περισσότερο τη στιγμή που τοποθετήθηκε για ένα
θέμα το οποίο δεν απτόταν της αρμοδιότητάς
του, εφόσον το σχολείο τελούσε υπό κατάληψη
και δεν υπήρχε εποπτεία των μαθητών από τους
διδάσκοντες. Με αυτά τα δεδομένα υποψιάζεται
κανείς κάτω από τι είδους αφόρητες πιέσεις
οι διδάσκοντες προσπάθησαν να αποδώσουν
δικαιοσύνη για ένα ζήτημα για το οποίο δεν
είχαν άμεση αντίληψη, ούτε και υποχρέωση να το
διαχειριστούν. Πρόκειται για τις γνωστές πιέσεις
που ασκούν μονίμως τα μέσα ενημέρωσης με

ἀντιπροσώπου κ.ο.κ. Ἔτσι, σὲ µορφὴ
ἁλυσίδας, συνεχίζεται ἡ διαδικασία καὶ
παρατηρεῖται τὸ συνηθισµένο φαινόµενο
νὰ σταυροδοτοῦνται ἴδιοι ὑποψήφιοι σὲ
ὁρισµένα ἐκλογικὰ τµήµατα.
Ἡ παραπάνω συναλλαγὴ ποὺ
ἔλαβε χώρα σὲ µεγάλη κλίµακα (µιλᾶµε
γιὰ στόλο 30 λεωφορείων δηλ. 1400
«κουκιά») καθόρισε ὄχι τόσο τὴν ἐκλογὴ
τοῦ συνδυασµοῦ (ἡ διαφορὰ ἦταν µἡ
ἀνατρεπόµενη) ἀλλὰ κυρίως νόθευσε
τὴ λαϊκὴ βούληση στὴν ἐκλογὴ καὶ στὰ
ποσοστὰ τῶν δηµοτικῶν συµβούλων.
Ἔτσι, εἶναι κοινὴ πεποίθηση στοὺς ἐκλογεῖς,
στὴν πλειοψηφία τῶν ὑγιῶν δυνάµεων
τῆς ἐργασίας καὶ τοῦ πολιτισµοῦ τοῦ
Διδυµοτείχου, ὅτι ἡ σηµερινὴ σύνθεση τοῦ
δηµοτικοῦ συµβουλίου δὲν ἀνταποκρίνεται
στὶς ἀπαιτήσεις καὶ τὴν συµπάθεια
τῆς λαϊκῆς
πλειοψηφίας ἀλλὰ εἶναι
ἀποτέλεσµα παράτυπων συναλλαγῶν,
προεκλογικῶν ἀντιπαροχῶν, ρουσφετιῶν,
χρηµατισµοῦ, ἐξαγορᾶς συνειδήσεων,
ποὺ ὅλοι ἐνῶ τὶς κατακρίνουµε δηµόσια
καὶ ἀόριστα, ἐθελοτυφλοῦµε ὅταν τὶς
ὑφιστάµεθα στὴν πόλη µας, ὡς ἀναγκαῖο
κακό. Ὅλα τὰ παραπάνω δυστυχῶς δὲν
µποροῦν νὰ ἀποδειχθοῦν ἐπαρκῶς, οὔτε
εἶναι αὐτοσκοπὸς ἡ ποινικοποίηση τῆς
τοπικῆς πολιτικῆς σκηνῆς. Πρέπει ὅµως
νὰ ἐκπέµψουµε µηνύµατα πρὸς ὅλες τὶς
κατευθύνσεις ὥστε νὰ µὴν ἐπαναληφθεῖ
αὐτό, ποτὲ ἄλλοτε σὲ τέτοια κλίµακα,
ἀλλοιώνοντας τὴν λαϊκὴ βούληση. Ὅσοι
ἐπιχειρήσουν νὰ τὸ ἐπαναλάβουν τὴν
ἐπόµενη 4ετία, παρακρατώντας παράνοµα
ταυτότητες, θὰ «στοχοποιηθοῦν» ὡς
παραβάτες τῆς βασικῆς ἀρχῆς τῆς
µυστικότητας καὶ τῆς ἰσοδυναµίας
τῆς ψήφου καὶ θὰ ἀντιµετωπίσουν τὴ
Δικαιοσύνη καὶ τὸν Εἰσαγγελέα.

είναι η ιδιωτικοποίηση και η εμπορευματοποίηση
της εκπαίδευσης, η τακτική επίτευξης του
«στόχου» είναι η συστηματική απαξίωση του
δημόσιου σχολείου και των λειτουργών του, κάτι
που εξηγεί και την προλογική μας θέση για την
«σκόπιμη» επίθεση σε βάρος τους. Δεν είναι τυχαίο
άλλωστε πως σε πολλές περιπτώσεις λεηλασιών
των σχολικών κτιρίων κατά τη διάρκεια των
καταλήψεων, η αστυνομία δεν υπερασπίστηκε τη
δημόσια περιουσία, καθώς οι εντολές που έλαβε
άνωθεν ήταν να τηρήσει διακριτική στάση. Την
ίδια στιγμή τα ιδιωτικά σχολεία λειτουργούσαν
απρόσκοπτα,
προστατεύοντας
πάντα
την
περιουσία τους από λεηλασίες και τείνοντας ν’
αναδειχτούν σε «ναούς της παιδείας», όταν μόλις
πριν από μερικά χρόνια ταυτίζονταν με την ήσσονα
προσπάθεια και το αγορασμένο απολυτήριο
(πρβλ. χαρακτηριστικά το ιδιωτικό κολέγιο στην
ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Το ξύλο βγήκε
απ’ τον Παράδεισο»). Κατόπιν τούτων είναι
ολοφάνερο πως για τις έκρυθμες καταστάσεις στα
δημόσια σχολεία και για τις «παραζαλισμένες»
αποφάσεις των εκπαιδευτικών, η ευθύνη είναι
αναμφίβολα πολιτική. Κι αν κάποιοι οργίλοι
πολιτικοί επιμένουν στην «απαράδεκτη» στάση
των καθηγητών, θ’ αντικρίσουν όσους πραγματικά
είναι «απαράδεκτοι» μόνο αν κοιτάξουν στον
γραβατωμένο τους καθρέφτη!
Με τη συγκεκριμένη στάση της πολιτικής
ηγεσίας, που ενισχύεται απ’τις εφήμερες επιδιώξεις
τηλεθέασης των καναλιών, το αίτημα για
λειτουργούς της εκπαίδευσης που δεν θα παρέχουν
«ξερές» γνώσεις αλλά θα διαπαιδαγωγούν
ηθικά τους νέους απέχει έτη φωτός από την
υλοποίησή του. Αντίθετα, ο επιχειρούμενος
εξευτελισμός των εκπαιδευτικών και η διαρκής
ταπείνωσή τους μέσα από τον διασυρμό τους στα
παντοειδή απίστευτα πάνελ, οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις που ήδη
εκδηλώνονται στις Η.Π.Α. και στη Γερμανία.
Μένει απλά να δούμε πότε θα σημειωθεί κι εδώ
το πρώτο κρούσμα εισβολής ένοπλων μαθητών σε
σχολεία, καθώς και πόσα θύματα θα υπάρξουν. Το
δε μόνο που μας απομένει είναι να παρακαλάμε
να μην συμβεί η τραγωδία σ’ εμάς τους ίδιους ή
στα παιδιά μας. Όπως κι αν έχει πάντως, σίγουρο
είναι πως πολιτική ηγεσία και μέσα ενημέρωσης
δεν πρόκειται ν’ αποδεχτούν ποτέ καμία ευθύνη…

Σιναπίδης Στέφανος

* Ἰσχύει γιά ὅλη τήν ἑλληνική ἐπικράτεια

Γιάννης Στρούμπας
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Πάρκο -γυναικωνίτης
Ὁ δήµαρχος τοῦ Μπαγτζιλὰρ, Φεϊζουλὰχ
Κιγικλὶκ, ἄρχισε νὰ κατασκευάζει ἕνα πάρκο
µόνο γιὰ παιδιὰ καὶ γυναῖκες. Γιὰ τὴν Κων/
λη ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Τουρκία πρόκειται γιὰ
µεγάλη ἀτυχία. Ὁ κ.Φεϊζουλὰχ δήλωσε πὼς
στὸ πάρκο σίγουρα δὲν θὰ µπαίνουν ἄντρες.
Ἡ λογική του εἶναι ἡ ἑξῆς: Οἱ γυναῖκες λόγῳ
συστολῆς δὲν πᾶνε στὰ πάρκα. Στοχεύουµε
στὸ νὰ µποροῦνε οἱ γυναῖκες νὰ παίζουν
βόλεϊ, µπάσκετ καὶ νὰ κάνουν βόλτα τὰ
παιδιά τους.
(30-10, ἐφ. Χουριέτ)
Ἀπό ὅπλα καλά πᾶµε
Ἡ πρωτοπόρος στὴν τουρκικὴ ἀµυντικὴ
βιοµηχανία ἑταιρεία Aselsan, ἡ ὁποία τὰ
τελευταῖα χρόνια δίνει ἰδιαίτερο βάρος
στὶς ἐξαγωγές, ἀναµένεται µέχρι τὶς 1310 νὰ στείλει στὸν Ὁλλανδικὸ Στρατὸ τὸ
πρωτότυπο µοντέλο Stinger. Οἱ κανονικὲς
παραδόσεις ἀναµένεται νὰ ἀρχίσουν τὸν
ἑπόµενο χρόνο. Τὸ πρόγραµµα εἶναι στὰ
πλαίσια ἑνὸς ¨συστήµατος ἀεράµυνας¨ ποὺ
¨τρέχει¨ τὸ ὑπουργεῖο Ἀµύνης τῆς Ὀλλανδίας.
Ὅλες οἱ λειτουργίες τοῦ συστήµατος θὰ
ἐλέγχονται ἀπὸ ὑπολογιστή, ὁ πύραυλος δὲν
θὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸν καιρό, θὰ ἔχει µικρὸ
χρόνο ἀντίδρασης, αὐτόµατη κατεύθυνση
πρὸς τὸν στόχο, µεγάλη δύναµη πυρὸς καὶ
ἱκανότητα εὐθυβολίας. Μὲ τὴν παραγωγὴ
αὐτὴ τοῦ πυραύλου ἡ Τουρκία κάνει ἕνα
µεγάλο βῆµα στὸν τοµέα τῆς ἀµυντικῆς τεχν
ολογίας.
(6-11, ἐφ. Χουριέτ)
Χάθηκαν οἱ θάµνοι;!
Ὁ προϊστάµενος Παιδείας στό Μπίτλις
δήλωσε πὼς σὲ 72 δηµοτικὰ σὲ χωριὰ τῆς
ἁρµοδιότητάς του δὲν ὑπάρχουν τουαλέτες.
Ἀνέφερε: Τὸ κράτος πῆγε στὰ χωριὰ καὶ ἔκανε
σχολεῖα χωρὶς τουαλέτες. ∆ὲν πάει ἄλλο. Γι’
αὐτὸ τὸ θέµα θὰ κάνουµε κινητοποιήσεις. Τὸν
ἑπόµενο Σεπτέµβριο δὲν θὰ ἔχουµε σχολεῖο
χωρὶς τουαλέτα.
(9-11, ἐφ. Μιλλιέτ)
Τό µαγικό (παρα)κρατικό φίλτρο πού
καθιστᾶ τούς ἔσχατους πρώτους
Τὸ Συµβούλιο Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης ( ΥΟΚ)
καθόρισε τὶς ὑποψηφιότητες τῶν πρυτάνεων
οἱ ὁποῖες θὰ παραδοθοῦνε στὸν πρόεδρο τῆς
δηµοκρατίας. Στὶς ὑποψηφιότητες γιὰ τὴν
πρυτανεία τοῦ πανεπιστηµίου Μουσταφά
Κεµὰλ τῆς Ἄγκυρας δὲν ἐγκρίθηκε τὸ ὄνοµα
τοῦ νῦν πρύτανη Μετὶν Γκιουρκανλὰρ
ὁ ὁποῖος εἶχε πάρει καὶ τὶς περισσότερες
ψήφους στὴν ψηφοφορία ποὺ εἶχε γίνει στὸ
πανεπιστήµιο. Στὴν ψηφοφορία εἶχαν πάρει:
Γκιουρκανλὰρ 119, Τζαντάν 48, Τζαµτζὶ 40,
Ὀτζακβερντὶ 24, Ὀνταµπασίογλου 22 καὶ
Μπιτζὲρ 19 ψήφους. Τὸ ΥΟΚ ἐνέκρινε τοὺς
Τζαντάν, Τζαµτζὶ καὶ Ὀτζάκβερντι.
(9-11-06, ἐφ. Ζαµάν)
Μαντήλα καί πανεπιστηµιακές ἐλευθερίες
Στὴν εἴσοδο τοῦ πανεπιστηµίου Τσουκούροβα
παίρνουν τὶς ταυτότητες τῶν φοιτητριῶν
ποὺ φορᾶνε µαντήλα, τὶς παραδίδουν στὸν
πρύτανη καὶ µετὰ τὴν καταγραφή τους στὴν
πρυτανεία τὶς ἐπιστρέφουν. Οἱ ὑπεύθυνοι
Ἀσφαλείας τοῦ Πανεπιστηµίου ἄρχισαν
κυνήγι γιὰ τὴ µαντήλα καὶ στὰ λεωφορεῖα
ποὺ µέσα στὸ πανεπιστήµιο µεταφέρουν
φοιτητές, καθὼς καὶ στὶς στάσεις. Φοιτήτρια
περιγράφει: Ἀνεβήκαµε στὸ κέντρο τῆς
πόλης. Τὴν ὥρα ποὺ θὰ κατεβαίναµε
ἀνέβηκαν πέντε σεκιουριτάδες. Ζήτησαν νὰ
τοὺς δείξουµε τὶς φοιτητικές µας ταυτότητες.
Τοὺς δείξαµε τὶς ταυτότητές µας, ὅµως µᾶς
εἶπαν πὼς ἔπρεπε νὰ τὶς κρατήσουν καὶ
µᾶς τὶς πῆραν µὲ τὸ ζόρι. Εἶπαν πὼς θὰ µᾶς
ἀφήσουν νὰ κατέβουµε µόνο ἂν βγάλουµε
τὴν µαντίλα. Ἂν κι ἐµεῖς τοὺς εἴπαµε πὼς θὰ
τὴν βγάλουµε µόλις κατεβοῦµε, αὐτοί µας
τὴν ἔβγαλαν µὲ τὴ βία, λέγοντας ¨εἶστε πιὸ
ὡραῖες τώρα¨.
(12-11, ἐφ. Ζαµάν)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Φασισµός: Ὁ γιός τοῦ Ἔντουαρντ Σαΐντ εἶναι
ὑποψήφιος καθηγητής νοµικῆς Σχολῆς στίς
ΗΠΑ καί τά µαντρόσκυλα τοῦ σιωνισµοῦ
(Stand With Us) λύσσαξαν ἐναντίον του!

Φταῖνε οἱ δικαστικοί πού ζητοῦν ὅ,τι τούς
δίνει ὁ νόµος;! Ἀντί νά καθίσουν στό σκαµνί
τόν κοπρίτη πού ἔκοψε 10.000 µισθό σέ κάτι
ἡµέτερους, ντεµέκ «µάνατζερ», µή χέσω...

Νάταααα... Ἀντισηµίτης κι ὁ Οὗγκο Τσάβες,
κατά τήν ADL! «Δαιµονοποιεῖ τό Ἰσραήλ»,
«ἀναµασᾶ στερεότυπα», «σχετίζεται µέ κακούς (Ἄσαντ, Κάρλος, Τσερέζολε)»

Ὑπερδιπλάσια κέρδη πάλι φέτος οἱ Τράπεζες, τό Χρηµατιστήριο τά ἴδια, ὅλοι ὅσοι
δηλαδή µᾶς δουλεύουν, κονοµᾶνε. Γιά τούς
ἄλλους, πού δουλεύουν, ἕνα 0 - 4% φτάνει
(καί νά λέν κι εὐχαριστῶ)

Διεθνές δικαστήριο στήνουν γιά τόν φόνο
τοῦ Χαρίρι. Τί νά γίνει, αὐτά τά κακά ἔχει
ἡ δηµοκρατία: Θέλει κι ἐπικύρωση ἡ ποινή
πού ἀποφάσισαν γιά τή Συρία (Τί θά πεῖ
«ποιοί»; Οἱ δολοφόνοι, του, φυσικά!)
Τήν ἴδια στιγµή τά ἰσραηλινά ἀεροσκάφη
κάναν 2η εἰκονική ἐπίθεση κατά τῶν Γάλλων
τῆς UNIFIL κι ἐκεῖνοι τά ἐγκλώβισαν στά
ἀντιαεροπορικά τους
Καθηµερινές παραβιάσεις τῶν συµφωνιῶν
καί παιχνίδια µέ τή φωτιά, οἱ Γάλλοι προειδοποιοῦν καί διαµαρτύρονται ὅµως τίποτε
δέν µαθαίνουµε (οἱ λόγοι εὐνόητοι)...
Ὡραία ἡ νοτιοσετική τρίπλα τῶν Ρώσων
στά κοσοβάρικα νταηλίκια τῶν δυτικῶν.
Ἀνεξαρτησία ἐκεῖ; Τά ἴδια καί δῶ! Ἀκρωτηριασµός τῆς Σερβίας; Τότε καί τῆς Γεωργίας!

«Δέν φταῖνε τά κινητά ἤ οἱ καταλήψεις. Μᾶς
λείπει ἡ πολυπολιτισµική, ἀντιρατσιστική
ἐκπαίδευση κατά τοῦ ρατσισµοῦ καί τοῦ
µίσους». Τάδε ἔφη ἡ κ. Λαλιώτου Ἰωάννα,
ἐπίκουρη καθηγήτρια Σύγχρονης Ἱστορίας
Πώ, πώ ρέ γαµῶτο! Ἐκπαίδευση κατά τοῦ
µίσους, πῶς δέν τό εἴχαµε σκεφτεῖ! Νά, βλέπετε, ἅµα εἶσαι Πανεπιστήµων ὅλα εἶναι
τόσο ἁπλά. Ἐπιστήµη! Σοφία! Ἐκπαίδευση!
Οὔπς! Συγγνώµη, µοὔφυγε µιά κλανιά...
Ἄµ ἡ ἐπίθεση Σούρλα κατά τοῦ ἀπόστρατου
ναυάρχου πού δήλωσε ὅτι δέν πιστεύει στόν
Χριστιανισµό; Ἱερά Ἐξέταση δέν εἴχαµε δῶ
οὔτε στόν Μεσαίωνα, τώρα θ’ ἀποκτήσουµε
καί µάλιστα µέσα στή Βουλή; Ἔλεος, ρέ!

Κι ἐνῷ ἡ Τουρκία ὁλοένα ἀνεβάζει τούς
τόνους γιά τή Θράκη, ἐµεῖς ὅλο καί ψάχνουµε τρόπο ὑποχώρησης. Κι οὔτε λέξη γιά
Πόλη, Ἴµβρο, Τένεδο!
Ἀγωνιστικές οἱ καταλήψεις στό ΤΕΦΑΑ
Κοµοτηνῆς: Ἄρχισαν Δευτέρα κι ἔληξαν
Τρίτη. Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή ἦταν ὁ
τριήµερος ἑορτασµός τοῦ Πολυτεχνείου
Βάλε καί τά δυό Σαββατοκύριακα, νάτο
τό δεκαήµερο τῶν διακοπῶωωων... Ἔτσι
πρέπει, γιατί τό φοιτητικό κίνηµα θέλει καί
λίγη ξεκούραση ποῦ καί ποῦ...
Φτάνει ρέ σεῖς µέ τίς ἐκδηλώσεις γιά «τό
µέλλον τοῦ τουρισµοῦ στή Ροδόπη»! Ἄν δέν
ἔχετε τίποτε καινούργιο νά προτείνετε ἤ δέν
σκοπεύετε νά κάνετε κάτι, πεῖτε κάτι ἄλλο
Π.χ. κάντε µιά ἡµερίδα γιά τίς τροπικές
ζοῦγκλες τῆς Γροιλανδίας, γιά τίς ἐγκεφαλικές λειτουργίες τοῦ Μπούς, γιά τὴ µυσταγωγική διάσταση τοῦ ἔρωτα στά πρωινάδικα,
ξέρω γώ... Πάντως φτάνει µ’ αὐτό τό θέµα!
Ἐνδιαφέρεστε γιά µαθήµατα ζωγραφικῆς,
µαριονέτας, αἰσθητικῆς ἀγωγῆς, παιδιῶν
κι ἐνηλίκων; Τηλεφωνῆστε στό ΠΑΚΕΘΡΑ
6949-716314, 25410-77030, 25410-73808.
Καθώς πλησιάζει ἡ ἀλλαγή στά δηµοτικά
πράγµατα τῆς Κοµοτηνῆς, ὅλο καί νέα
ὀνόµατα ὑποψηφίων κυκλοφοροῦν γιά τίς
«πιασάρικες» θέσεις (π.χ. ΔΕΥΑΚ) καί τό ἐκ
µεταγραφῆς λαµόγιο ξερογλείφεται

Ἄλλο ἕνα βῆµα κοντύτερα ἡ Ἀρµενία στήν
ΕΕ µετά τίς ὑπογραφές τῆς 14ης Νοεµβρίου.
Ἄντε, νἄχουµε κανέναν στό µαγαζί νά
ταιριάζουν τά χνῶτα µας, ρέ γαµῶτο...

Γιά τούς Σαλονικιούς µας φίλους: Ξεκίνησε
ἡ ἑβδοµαδιαία ἐκποµπή τοῦ ἀγαπητοῦ µας
φίλου Φωκίωνα Φουντουκίδη στό κανάλι
EURO (Πέµπτη, 21:00) µέ πλούσια ποντιακή
θεµατολογία. Ὁ «Πόντος» στόν δέκτη σας!

Ἀπό τοῦ χρόνου θά εἰσάγεται καί στήν
Ἑλλάδα τό ρακί τῆς γείτονος πού πέρυσι
ἔστειλε στόν Ἀλλάχ καµµιά δεκαριά
Τούρκους. Ἄντε πάλι, τυχαράκηδες...

Σέ ἔρευνα τοῦ Ι. Ρέντζου (Παν/µιο Αἰγαίου)
µεταξύ 499 γυµνασιοπαίδων οἱ 7 εἶχαν 10/10
σωστές ἀπαντήσεις γεωγραφίας καί οἱ 217
εἶχαν ...0/10! Οὔτε γι’ αὐτό φταίει κανείς;

Γραφεῖο τῆς Περιφέρειας, ἰατρεῖο, τώρα καί
θαυµάσια µαθητική ἑστία. Ἄραγε ὅλη αὐτή
ἡ προσφορά στήν Ὀργάνη θά βρεῖ κάποιαν
ἀνταπόκριση; Ἕνα εὐχαριστῶ, ἄς ποῦµε;

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ

ὅλες µούσια, / µὴ ἀνοφέλετα θρηνήσεις.
/ Σὰν ἕτοιµος ἀπὸ καιρό, σὰ θαρραλέος, /
ἀποχαιρέτα την τὴν αὔξηση ποὺ φεύγει. /
Πρὸ πάντων νὰ µή γελαστεῖς, / µήν πεῖς
πὼς ἦταν ἕνα ὄνειρο, / πὼς ἀπατήθηκεν
ἡ ἀκοή σου. / Μὴν πεῖς πὼς ἔχουµε ἀκόµη
ἐλπίδες / καὶ πὼς θὰ τὸ παλέψουµε καὶ
πάλι ἀργότερα. / Μάταιες ἐλπίδες τέτοιες
µήν καταδεχθεῖς. / Σὰν ἕτοιµος ἀπὸ καιρό,
σὰ θαρραλέος, / πλησίασε σταθερὰ πρὸς
τὸ παράθυρο, / κι ἄκουσε µὲ συγκίνησιν,
/ ἀλλ’ ὄχι µὲ τῶν δειλῶν τὰ παρακάλια
καὶ παράπονα / τοὺς πανηγυρισµοὺς τῶν
δικαστῶν, / ποὺ θὰ χεστοῦν στὸ τάλιρο (ἐνῶ
ἐσὺ πῆρες τὰ τρία). / Ρίξε κι ἕνα σιχτίρισµα
στὸ ΔΣ τῆς ΟΛΜΕ ἀλλὰ καὶ στὸ κεφάλι τὸ
δικό σου, / τώρα ποὺ ἡ βλακώδης ἰδιωτεία
σου καὶ τὰ δάνεια σὲ ἔχουν καταντήσει
πρόβατο, / ποὺ τὸ τραβᾶνε γιὰ σφαγὴ
δίχως νὰ βγάζει λέξη. / Κι ἀφοῦ τὰ κάνεις
ὅλα αὐτά, / σὰν ἕτοιµος ἀπὸ καιρό, σὰ
θαρραλέος, / ἀποχαιρέτα την τὴν αὔξηση
ποὺ χάνεις»…
Καὶ ὄχι φυσικὰ ὅτι τὰ µισθολογικὰ
καὶ λοιπὰ συνδικαλιστικὰ µας ζητήµατα
εἶναι τὸ βασικότερο πρόβληµα τῆς
Παιδείας, ἔτσι; Οὔτε αὐτὰ εἶναι, οὔτε ἡ
ἀνεπάρκεια τῶν ἐκπαιδευτικῶν, οὔτε τά
…κινητὰ τῶν µαθητῶν (ὅπως µᾶς λένε ἐπ’
ἐσχάτων τῶν ἡµερῶν κάποιοι διανοητικὰ
καθυστερηµένοι τηλεφωστῆρες). Ὅπως
ἀκριβῶς βεβαίως καὶ ἡ παρούσα κυβέρνηση
δὲν εἶναι τὸ βασικότερο πρόβληµα αὐτῆς
τῆς χώρας (παρὰ τὰ χάλια της, ἄλλωστε,
παραµένει ἀκόµη µακρὰν προτιµότερη
ἀπὸ τὴ φρικώδη σοσιαληστρικὴ συµµωρία
ποὺ ἐλυµήνατο τὰ πάντα τὴν προηγούµενη
ὀκταετία). Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἁπλὰ
συµπτώµατα τῆς ἀσθένειας καὶ ὄχι ἡ ἴδια
ἡ ἀσθένεια. Τὸ πρόβληµα, ὅπως λέγαµε καὶ
στὸ προηγούµενο φύλλο, εἶναι οὐσιαστικὰ
πολὺ εὐρύτερο καὶ βαθύτερο. Ἀφορᾶ µία
ὁλόκληρη κοινωνία καὶ µία ὁλόκληρη χώρα.
Μία θλιβερὴ κωλοχώρα, βουτηγµένη στὴ
σύγχυση καὶ στὴν παρακµή, ποὺ δὲν ξέρει
πιὰ ποῦ πατάει καὶ ποῦ βρίσκεται καὶ ὅπου

σχεδὸν τὸ καθετὶ πλέον «Ἀνάξιόν Ἐστι».
Συνεπῶς (καὶ µιά ποὺ εἴχαµε δὲν εἴχαµε, τὸ
σοβαρέψαµε καὶ πάλι τὸ πρᾶγµα), καιρὸς
πλέον καὶ γιὰ λίγο ἐλυτικὸ θρῆνο:
«Τῆς Δικαιοσύνης ἥλιε νοητὲ / καὶ µυρσίνη
ἐσὺ δοξαστική, / µἡ παρακαλῶ σας / µή
λησµονᾶτε τὴ χώρα µου! / Καµένα τὰ ’χει
τὰ ψηλὰ βουνά, / µές στὰ δάση αὐθαίρετα
σειρά, / καὶ τ’ ἀκρογιάλια βρωµερὰ /
στοῦ σκουπιδαριοῦ τὸ γειτόνεµα! / Τὴ
βλακεία ἀγγίζει ἀπὸ τὴ µιά, / ἀπ’ τὴν ἄλλη
κολυµπᾶ στὴ λαµογιά, / µὲ τζόγο, δάνεια
καὶ ἁρπαχτὲς / στῆς κονόµας τὸ ὄνειρο. /
Τὰ βλακοσήριαλ ἔχει σωρό, / στὰ κανάλια
ντενεκεδαριό, / πολιτικούς τῆς πυρκαγιᾶς
/ καὶ τοῦ κώλου διανόηση! / Καὶ δὲν εἶναι
µήτε πιὰ πολιτισµὸς / καὶ παλιὰ της µήτε
ἀξία µία, / µόνο θλίψη πιὰ παντοῦ / καὶ τὸ
κὶτς ἀνελέητο!»…
Κι ἐπειδὴ λοιπὸν ἐκεῖ ἀκριβῶς ἔγκειται
οὐσιαστικὰ τὸ πρόβληµα, µοιραῖα ὑψώνονται καὶ κάποια βασανιστικὰ ὑπαρξιακὰ ἐρωτήµατα. Ἐρωτήµατα ποὺ - ἀποχαιρετώντας
σας - σᾶς τὰ καταθέτουµε ἀντὶ ἐπιλόγου:
«Τί εἶν’ ἡ πατρίδα µας; / Μὴν εἶν’ οἱ
κάµποι, / Μὴν εἶν’ οἱ δρόµοι της οἱ στραβοί,
/ Μὴν εἶν’ τὰ ρέµατα ποὺ µπαζωθήκαν; /
Τὰ ἔργα ποὺ γίναν γιὰ ἁρπαχτή; / Τί εἶν’
ἡ πατρίδα µας; / Μὴν εἶν’ οἱ πόλεις; / Μὴν
εἶν’ τὸ χάος τὸ ὁδικό; / Μὴν εἶν’ ἡ βρώµα καὶ
τὸ τσιµέντο; / Τῶν ἐργολάβων τὸ κιτσαριό; /
Τί εἶν’ ἡ πατρίδα µας; / Μὴν εἶν’ ὁ Κώστας;
/ Μὴν εἶναι ἡ Ντόρα µὲ τὸν Ψηλό; / Ὁ
Ἀθανασάκης καὶ ἡ Ἀννούλα; / Ἡ Δαµανάκη
µὲ τὸ Ζαβό; / Τί εἶν’ ἡ πατρίδα µἄς; / Μὴν
εἶν’ ὁ Κίτσος; / Μὴν εἶν’ ὁ Μπόµπολας κι
ἡ διαπλοκή; / Καὶ ὁ Μικρούτσικος µὲ τὴν
Τατιάνα / κι ὅλα τὰ σούργελα µές στὸ
γυαλί; / Τί εἶν’ ἡ πατρίδα µας; / Μὴν εἶν’
τὰ χρέη; / Μὴν εἶναι ἡ γυφτογκλαµουριά; /
Μὴν εἶν’ τὸ κόµπλεξ µας καὶ ἡ βλακεία / κι
ὅλη ἡ καφρίλα κι ἡ κατινιά; / Ὅλα πατρίδα
µας, / κι αὐτὰ κι ἐκεῖνα / καὶ κάτι ποὺ ’χαµε
µές στὴν καρδιά, / ποὺ κάποτε ἔλαµπε σὰν
ἥλιου ἀχτίνα, / µά πιὰ τὸ θάψαµε ΜΕΣ ΣΤΑ
ΣΚΑΤΑ»…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ἐπειδὴ στὰ προηγούµενα φῦλλα, ἀγαπητοὶ
µου φίλοι, τὸ παρασοβαρέψαµε, καιρὸς
γιὰ καµµιὰ σαχλαµάρα σήµερα (καὶ δὴ µὲ
εἰδικῶς …διασκευασµένη ποίηση), γιὰ νὰ
ξεδώσουµε καὶ λίγο. Ξεκινᾶµε πάραυτα µὲ
ἕνα ἀφιέρωµα στὴν κυβέρνηση, µὲ Καββαδία
καὶ ὀλίγη ἀπὸ «Χοντρό τοῦ Νότου»:
«Μέσα στὸ Μαξίµου ἀραχτός, / βλέπεις
µόνο τὴ δική σου πάρτη / κι ἂς µᾶς εἶπες
πρόπερσι τὸ Μάρτη / πὼς σύντοµα γυρίζει
ὁ τροχός. / Ἡ Ἐκπαίδευση στὰ βάθη τοῦ
γκρεµοῦ / κι ἡ Μαριέττα νὰ µὴ λέει νὰ τὸ
κουνήσει.. / Βρὲ µπάς στ’ ἀλήθεια καὶ τὴν
ἔχεις ἀγαπήσει / σὲ µιά κρίση νεύρου…
ὀπτικοῦ; / Στὴν Οἰκονοµία πάλι καταχνιὰ
/ κι ὁ Ἀλογοσκούφης ρίχνει ζάρια, / µᾶς τὰ
ἔχει σπάσει τὰ παπ…, / πήρανε καὶ οἱ τιµὲς
φωτιά. / Στ’ ἄλλα τὰ ὑπουργεῖα πυρκαγιά,
/ µὲ καυγάδες καὶ φιλονικίες. / Χωρὶς νὰ
κάνουνε τριάντα µαλ…, / µέρα δὲν περνάει
οὔτε µία. / Καὶ πλακώσανε καὶ κάτι
ἁρπαχτικά, / πού σοῦ ἀφῆσαν τὴ βιτρίνα
λερωµένη / κι εἶπες µὲ φωνὴ ζοχαδιασµένη:
/ “Μὴ χέσω τοὺς κουµπάρους τοῦ Βορρᾶ”.
/ Μ’ ἀφοῦ ἀπόµεινες µ’ ἀντίπαλο ζαβό,
/ ἡ ψαλίδα τώρα ποῦ νὰ κλείσει. / Κι ἔτσι
ἡ παρωδία θὰ συνεχίσει / γι’ ἄλλες δυὸ
τετραετίες θαρρῶ»…
Ἀφήνουµε τώρα τὸν ἀγαπηµένο µας
Καββαδία καὶ περνᾶµε στὸν (ἀκόµη πιό)
ἀγαπηµένο µας Καβάφη, γιὰ θέµατα
ἐκπαιδευτικά. Ἔ, νὰ µὴ βγάλουµε
δηλαδὴ κι ἕναν ἐπικήδειο στὸν πρόσφατο
συνδικαλιστικὸ µας ἀγώνα (λέµε τώρα),
ποὺ πῆγε ἀσφαλῶς καλιά του; Τὸν
ἀφιερώνουµε (κριτικὰ καὶ αὐτοκριτικά) σὲ
ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς συναδέλφους:
«Σὰν ἔξαφνα, ὥρα µεσάνυχτα, ἀκουσθοῦν
/ ὁ Ἀλογοσκούφης κι ἡ Μαριέττα νὰ
περνᾶνε, / τὴν τύχη σου ποὺ ἐνδίδει πιά, / τὶς
παπαριὲς τοῦ συνδικάτου ποὺ ἀπέτυχαν, /
τὶς ὑποσχέσεις τοῦ Χοντροῦ ποὺ βγῆκαν

Ὁσονούπω ἀναµένεται ἡ ἀπόφαση τοῦ
ἐκλογοδικείου γιά τόν Χατζηοσµάν. Σίγουρα τὸ µάτς παίζεται, ἀλλά ποῦ θά παιχτεῖ...

