Ἀντιφωνητὴς

...Ψυχές μαραγκιασμένες
ἀπό δημόσιες ἁμαρτίες
καθένας κι ἕνα ἀξίωμα
σάν τό πουλί μές στό
κλουβί του...
Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΧΡΑΝΤ ΝΤΙΝΚ
Ξανθιώτικος (πάλι!) δάκτυλος;

Νά λοιπόν πού ὁ τόπος µας, ἡ Θράκη,
εἶχε καί πάλι τήν ἐκπροσώπησή
του στό νέο ἔγκληµα τοῦ τουρκικοῦ
(παρα)κράτους, στή δολοφονία τοῦ
Ἀρµένιου
δηµοσιογράφου
Χράντ
Ντίνκ. Σύµφωνα µέ τόν τουρκικό
Τῦπο, µεταξύ τῶν συλληφθέντων γιά
τό προµελετηµένο αὐτό ἔγκληµα τῶν
φασιστικῶν (καί µᾶλλον κρατικῶν)
κύκλων τῆς γείτονος εἶναι καί
κάποιος Μεσούντ Τ., γεννηµένος στήν
Ξάνθη, πού ἀνῆκε στήν παρέα τῶν
ἐµπλεκοµένων ἀλλά τελικά ἀφέθηκε
ἐλεύθερος.
Ἄσχετα µέ τό ἄν τελικῶς θά
ἀσκηθεῖ δίωξη ἐναντίον του ἤ ὄχι, καί

µόνη ἡ ἐµπλοκή ἑνός ἀκόµη
δυτικοθρακιώτη µουσουλµάνου
στά ἐγκληµατικά κυκλώµατα
τοῦ derin devlet δέν µπορεῖ νά
περάσει ἀπαρατή- ρητη, καθώς
δέν πρόκειται γιά κάτι τυχαῖο.
Ἐδῶ πρέπει νά θυµηθοῦµε
ὅτι ἕνας ἐκ τῶν ἐκτελεστῶν
πού τό 1998 ἐπιτέθηκαν στόν
µεγάλο Τοῦρκο ἀγωνιστή Ἀκίν
Μπιρντάλ (ὁ ὁποῖος τελικά
ἐπιβίωσε τῆς ἀπόπειρας µέ
13 σφαῖρες στό σῶµα του!)
παραµονές τοῦ ἐρχοµοῦ του στήν
Κοµοτηνή µετά ἀπό πρόσκληση
δική µας (τί σύµπτωση, ἔ;) ἦταν
καί ὁ ἐπίσης Ξανθιώτης στήν
καταγωγή Χασάν Χασάνογλου! Ἄν
µάλιστα σκεφτεῖ κανείς καί ἄλλες,
παλιότερες περιπτώσεις, σάν τόν
Ὀκτάι Ἐνγκίν (πού πρωταγωνίστησε
στήν προβοκάτσια τοῦ 1955 καί στόν
ἀφανισµό τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης) ἤ
τόν Τζέµ Μπασάρ τοῦ παραρτήµατος
τῆς ΜΙΤ πού αὐτοπαρουσιάζεται ὡς
«τουρκοκυπριακό πρακτορεῖο εἰδήσεων ΙΝAF», καταλήγει σέ συµπεράσµατα
διόλου ἐνθαρρυντικά γιά τήν πολιτική
ἰδεολογία κάποιων συντοπιτῶν µας.
Συνέχεια στή σελίδα 5
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Κυβερνητική
σοφία... in English!
Ὅλοι σας βεβαίως θυµᾶστε τήν
ἐκπληκτική µά τόσο παρεξηγηµένη
ἐκείνη πρόταση τῆς Διαµαντοπούλου
γιά τήν καθιέρωση τῆς ἀγγλικῆς
γλώσσας ὡς ἐπίσηµης στή χώρα
µας. Ἔ, λοιπόν, ὅλα δείχνουν ὅτι ἡ
συµπαθής κυρία Ἄννα ἦταν πολύ
µπροστά. Προσέξτε ἀτάκες σεβαστῶν
ὑπουργῶν τῆς Νέας Διακυβέρνησης
πού ἔπαιξαν τό τελευταῖο διάστηµα
στούς τηλεδιαύλους:
- The party is over (Δ. Σιούφας γιά τά
πράσινα λαµόγια)
- It’s up to them (Μ. Γιαννάκου γιά τίς
µοντέρνες ἁγιογραφίες στό Κιλκίς)
Καί νά ἦταν µόνον αὐτές; Ἐµεῖς, ὡς
ἔντυπο µέ εἰδικότητα τήν ἀνίχνευση
ὑπουργικῆς σοφίας καί ἐπιγραµµατικότητας, ἀνακαλύψαµε καί ἀρκετές ἄλλες
πού σᾶς τίς ἀποκαλύπτουµε παρακάτω
(τίς εὐχαριστίες σας στόν Κ.Κ.):
- Don’t crash my balls, motherfuckers!
(Κ. Καραµανλής στό ὑπουργικό συµβούλιο)
- Don’t make the duck, forofygades! (Γ.
Ἀλογοσκούφης πρός τόν ἑλληνικό λαό)

New Democracy, ama lahi...
- Αn apple per day, keeps the doctor
away (Δ. Ἀβραµόπουλος σέ νέες ὑγιειονοµικές παροχές πρός τόν καλότυχο
λαό του)
- Τhe whore wants to hide herself, but joy
does not allow her (Ντ. Μπακογιάννη
γιά ΗΠΑ µετά τήν ὑπουργοποίησή της)
- Love at ﬁrst sight (Ε. Ἀντώναρος
ἐξηγώντας τό κόλληµα τῆς Μόνικα
Μπελούτσι µαζί του)
- Οne night stand (Γ. Βουλγαράκης γιά
τή σχέση του µέ τόν πολιτισµό)
- Kallio gaidourodene... (Β. Μεϊµαράκης
γιά τή στράτευση πρίν τίς σπουδές)
- O ﬁlos ton ﬁlo en kindinis gignoski (Σ.
Τσιτουρίδης πρός κάποιον πανάγο)
- Quo Vadis tsoglania? (Β. Πολύδωρας
µετά τῶν λεγεώνων του πρός τό ἐχθρικό
στράτευµα τοῦ Alavanus)
- Al sikime, vur duvara (ἡ ἐκτίµηση τοῦ
Ε. Στυλιανίδη γιά τήν ἑλληνοτουρκική
φιλία)

14 Φεβρουαρίου,
Ἡµέρα τῶν
Ἐρωτευµένων!

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΒΟΡΕΑΣ»:

ΤΟ 2007, ΕΤΟΣ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Με μια σημαντική πρωτοβουλία του το
περιοδικό «ΒΟΡΕΑΣ» της Ν. Ορεστιάδας
προτείνει να ανακηρυχθεί το 2007 ΕΤΟΣ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, αφού «αυτό
επιβάλλουν επέτειοι-ορόσημα της λαμπρής
πορείας μορφών και προσωπικοτήτων με
παγκόσμια ακτινοβολία και αναγνώριση».
Η σπουδαία εκδοτική προσπάθεια του
Σταύρου Παπαθανάκη ήδη εξαρχής έδειξε
ζωηρό ενδιαφέρον για όσα έχουν σχέση με
την ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική
πραγματικότητα της ιδιαίτερης πατρίδας
μας και κυρίως για το ανθρώπινο δυναμικό
της, που συνιστά έναν τεράστιο πόρο, ένα
κεφάλαιο ανεκτίμητης αξίας, το οποίο
οφείλουμε να γνωρίσουμε, να αναδείξουμε,
να προβάλουμε και να αξιοποιήσουμε.
Στα είκοσι τεύχη του ο «Βορέας»
ανέδειξε σημαντικές προσωπικότητες που
κατάγονται από τη Θράκη και θα σχεδιάζει
συνέχεια με Θρακιώτες και Θρακιώτισσες
που πρωταγωνιστούν στα γράμματα, στις
τέχνες, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό,
στην οικονομία, στην πολιτική.
Στην ανάδειξη και αξιοποίηση
αυτού του καταπληκτικού ανθρώπινου
δυναμικού θα πρέπει να στρέψουν το
ενδιαφέρον τους οι τοπικοί φορείς. Θα

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Ο «Δισκοβόλος» του Θρακιώτη γλύπτη
Κώστα Δηµητριάδη (Παρισινού)

είναι μια μεγάλη συνεισφορά συλλογικής
αυτογνωσίας, απαραίτητης προϋπόθεσης
για τη διαμόρφωση ενός οράματος για τον
τόπο. Δεν είναι δυνατό να αναφερόμαστε
στην ανάγκη ύπαρξης μιας τοπικής
αναπτυξιακής πρότασης, ενός βιώσιμου
τοπικού αναπτυξιακού μοντέλου, και να
μην γνωρίζουμε την ιστορία, τον πολιτισμό
και τους ανθρώπους του τόπου μας. Πώς
λοιπόν θα επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί
στόχοι, ποιαν προσπάθεια, ποιό συλλογικό
σχέδιο και όραμα θα ενστερνιστούν οι
δημιουργικές δυνάμεις του τόπου μας;
Συνέχεια στη σελίδα 4

Ψεύτικος ἔρως ἤτανε
τζάµπα οἱ ἑτοιµασίες
τζάµπα τά ἔχωσ’ ὁ Ἀνάν
τζάµπα καί οἱ Πρεσβεῖες
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Δηµοκράτες καί Ριζοσπάστες
Τοῦ Σάσα Πάποβιτς
Μέρος Β’
Οἱ κλῶνοι τοῦ ΝΑΤΟ
Ἐδῶ βρίσκεται ἡ βασική διαχωριστική
γραµµή τῶν Σέρβων πολιτικῶν. Δέν
πρόκειται γιά δηµοκράτες ἐναντίον
ἐθνικιστῶν ἤ γιά σύγχρονες δυνάµεις κατά
τοῦ παλιοῦ καθεστῶτος, ὅπως τά δυτικά
ΜΜΕ προσπαθοῦν νά παρουσιάσουν
τήν ὅλη κατάσταση µέ ἕνα ἀσπρόµαυρο
σενάριο. Πρόκειται µᾶλλον γιά τά
φυσικά πολιτικά παράγωγα τοῦ σερβικοῦ
δηµόσιου βίου πού ὑποστηρίζονται
ἀπό τήν πλειονότητα τῶν Σέρβων
ἐναντίον τῶν τεχνητῶν φιλοδυτικῶν
κατασκευασµάτων πού ἔφτιαξε ἡ δυτικὴ
ὑποστήριξη καί χρηµατοδότηση κι ὄχι
ἡ ἀνάπτυξη αὐθεντικῶν σερβικῶν
ἰδεῶν. Ἀρκεῖ νά ρίξουµε µιά µατιά στό
ἐκλογικό παρελθόν τῶν κύριων πολιτικῶν
σχηµατισµῶν στό λεγόµενο Δηµοκρατικό
Μπλόκ γιά νά ἀντιληφθοῦµε τήν τεχνητή
τους κατάσταση. Τόσο ὁ Κοστούνιτσα,
ὅσο καί ὁ Τζίντζιτς ἦταν κατά κάποιο
τρόπο ἀουτσάιντερς. Τό µητρικό τους
κόµµα ἦταν τό Δηµοκρατικό Κόµµα τοῦ
πανεπιστηµιακοῦ
καθηγητῆ,
πρώην
κοµµουνιστῆ (πού αὐτοπαρουσιαζόταν ὡς
ἀντιφρονῶν) Ντράγκουτιν Μιτσούνοβιτς
Τό κόµµα, ἀστικό, µή κοµµουνιστικό,
ἦταν δύσκολο νά τοποθετηθεῖ στήν
πολύχρωµη σερβική πολιτική σκηνή,
ἡ ὁποία παραδοσιακά διαιρεῖτο σέ
ἀριστερούς/ νεοκοµµουνιστές καί δεξιούς
µέ ἐθνικιστικές παραδόσεις ριζωµένες
στά
προπολεµικά
κινήµατα,
στόν
Ἐµφύλιο 1941-45 καί στίς µεταπολεµικές
συγκρούσεις τῶν πολιτικῶν προσφύγων.
Ἡ παράδοση τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν δέν
ἦταν ἀρκετά ἰσχυρή γιά νά ἀντιπαρατεθεῖ
σ’ αὐτούς τούς δύο γίγαντες τῆς σερβικῆς
κοινωνίας. Ἦταν ἀναµενόµενο λοιπόν νά
µήν κερδίσουν πάνω ἀπό ἕνα 5-10% τοῦ
ἐκλογικοῦ σώµατος. Στήν πραγµατικότητα

Ο Σαράντος Καργάκος στον
τόµο «Η παιδεία σήµερα – Η παιδεία
αύριο» συγκεντρώνει κείµενά του για την
παιδεία από οµιλία του στο εντευκτήριο
της
Εθνικής
Εταιρείας
Ελλήνων

Για µια παιδεία
– «δεξαµενή
µέλλοντος»…
Λογοτεχνών, από δηµοσιεύµατά του
στην εφηµερίδα «Η Απόφαση» κι από
το «Ηµερολόγιο 2006» της Οµοσπονδίας
Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.
Ο Καργάκος προσδιορίζει µε
εξαιρετική ευστοχία τους λόγους για
τους οποίους σήµερα η παιδεία µας δίνει
µία εικόνα παρακµής και γενικότερα
αφήνει τους πολίτες ανικανοποίητους.
Η αρχή της παρακµής εντοπίζεται από
τη στιγµή που το ελληνικό σχολείο
έπαψε να είναι «σχολείο καθήκοντος
και υποχρεώσεων» και µετατράπηκε σε
απλό προµηθευτή γνώσεων, σε σχολείο
«απρόσωπο, µηχανικό, “παραγωγικό”»,
το οποίο όµως δεν παρέχει ουσιαστική
παιδεία.
Στόχος της παιδείας θα έπρεπε
να είναι, σύµφωνα µε τον συγγραφέα, ο
ανθρώπινος προσανατολισµός, που θα
επιτυγχανόταν µέσω των ανθρωπιστικών
σπουδών. Το σηµαντικότερο για την
διαµόρφωση και την ολοκλήρωση
ενός ανθρώπου είναι «η προαγωγή

πάντοτε ἀντιµετωπίζονταν ὡς ἕνα εἶδος
µικρότερων συµµάχων σέ µιάν ὑποθετική
δεξιά κυβέρνηση τοῦ τότε δηµοφιλοῦς
ὑπερεθνικιστῆ ἡγέτη Βούκ Ντράσκοβιτς.
Καί λόγῳ αὐτῆς τῆς ἔλλειψης ἰσχύος
τῆς σερβικῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν ὁ

Πρῶτα ἦταν οἱ βόµβες,
µετά ἦρθαν τά κόµµατα...

µέν Κοστούνιτσα στράφηκε πρός τόν
ἐθνικισµό τό 1993, δηµιουργώντας τό δικό
του Δηµοκρατικό Κόµµα τῆς Σερβίας, ὁ
δέ Τζίντζιτς ἀντικαθιστώντας τόν Μιτσούνοβιτς στήν ἡγεσία τοῦ κόµµατος τοῦ
προσέδωσε ἀκόµη περισσότερο ἐθνικιστικό τόνο.
Ὡστόσο οὔτε αὐτές οἱ µανοῦβρες τούς
ὠφέλησαν ἰδιαίτερα. Ὁ Κοστούνιτσα
παρέµεινε ἀουτσάιντερ κι ὁ Τζίντζιτς µή
µπορώντας νά φτιάξει κυβέρνηση ἀκολουθοῦσε τόν Ντράσκοβιτς στίς συµµαχίες
τῆς ἀντιπολίτευσης κατά τήν δεκαετία
τοῦ ‘90. Μόνο µετά τούς ΝΑΤΟϊκούς
βοµβαρδισµούς οἱ Ἀµερικανοί ἄρχισαν
νά συγκροτοῦν µιά σοβαρή συµµαχία γιά
νά ἀντικαταστήσουν τόν Σλόµπονταν
Μιλόσεβιτς. Δηµιουργήσανε τήν Δηµοκρα-

του πνεύµατος και της ψυχής» και η
καλλιέργεια αξιών που θα αναπτύξουν
το σεβασµό ενός ανθρώπου προς τον
εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και την
ίδια την παιδευτική διαδικασία, και θα
συµβάλουν έτσι στην αρµονική συµβίωση
των πολιτών µέσα στις κοινωνίες.
Ωστόσο η παιδεία µας σήµερα
δεν µας κατευθύνει προς «την εσωτερική
καλλιέργεια, την ευαισθησία, την
ευπρεπή συµπεριφορά». Υπηρετεί απλά
τον ανταγωνισµό, ο οποίος «εξαγριώνει
και αποθηριώνει» τον άνθρωπο. Όταν
όµως αναπτύσσεται ο ανταγωνισµός,
στόχος
γίνεται
η
δηµιουργία
υπερανθρώπων, κι όχι ανθρώπων. «Κι
όσες φορές οι άνθρωποι νόµισαν πως
έγιναν υπεράνθρωποι, κατάντησαν
απάνθρωποι, κατάντησαν µισάνθρωποι
κι έσκαψαν το λάκκο στην πρόοδό τους.»
Αν κοντά στα προηγούµενα προστεθεί
ο «διανοητικός φασισµός» του ενός και
µοναδικού σχολικού εγχειριδίου, που
αναπαράγει την «αλήθεια» της εκάστοτε
εξουσίας, καθώς και η «παπαγαλία»
που αποστεγνώνει κάθε ικµάδα από
τους νέους, διαγράφεται ένα ζοφερό
τοπίο που δεν αφήνει πολλά περιθώρια
αισιοδοξίας. Η λύση στο πρόβληµα
ωστόσο δεν είναι ανέφικτη: εάν η πολιτεία
στηρίξει τον δάσκαλο και µεριµνήσει
για τη στελέχωση της παιδείας από
άξιους εκπαιδευτικούς, µε γνώση, ήθος
και οράµατα, τότε θα καταστεί δυνατή
η στροφή της παιδείας µας από τη
στείρα προσπάθεια της επαγγελµατικής
αποκατάστασης στην γόνιµη επιδίωξη
της διάπλασης του ήθους των µαθητών
σύµφωνα µε τα ανθρωπιστικά ιδανικά,

τική Ἀντιπολίτευση τῆς Σερβίας (DOS) µέ
ἡγέτες τούς Ζόραν Τζίντζιτς καί Βόισλαβ
Κοστούνιτσα. Τά γεγονότα ἀπό τήν
δηµιουργία τῆς DOS µέχρι σήµερα (καί
µέσῳ τῆς πτώσης τοῦ Μιλόσεβιτς) εἶναι
ἐξελίξεις τοῦ ἴδιου πολιτικοῦ ὀργανισµοῦ,
µέ µερικές µικρές διαφοροποιήσεις.
Τό 2002-2003 οἱ νεοφιλελεύθεροι φιλοδυτικοί τοῦ DOS δηµιούργησαν τό G-17, καί
τό 2006 µιά ἄλλη ὁµάδα ἐξτρεµιστῶν τῆς
παγκοσµιοποίησης ὑπό τόν Σέντοµιρ
Γιοβάνοβιτς, πρώην ἡγέτη τῶν φοιτητικῶν
διαδηλώσεων κατά τοῦ Μιλόσεβιτς (1997)
δηµιούργησε τό Φιλελεύθερο Δηµοκρατικό
Κόµµα, ἀκραῖα φιλοδυτικό καί ἀνοιχτά
ρωσοφοβικό - βλέπε τίς κριτικές τους κατά
τοῦ Πούτιν γιά τό δηµοκρατικό ἔλλειµµα
τῆς Ρωσίας.
Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό τῶν ἀκραίων
τους θέσεων εἶναι ἡ τοποθέτησή τους
ὑπέρ ἑνός ἀνεξάρτητου Κοσόβου. Αὐτές
οἱ θέσεις τους παρουσιάζουν τά ὑπόλοιπα
κόµµατα ὡς µετριοπαθῆ καί περισσότερο
ἀποδεκτά ἀπό τήν σερβική κοινή γνώµη.
Τό πολιτικό αὐτό παιχνίδι καταστρέφει
τήν ἀληθινή εἰκόνα, ὅπου ὅλα αὐτά τά
κόµµατα εἶναι ἁπλῶς µέρη τοῦ ἰδίου
πολιτικοῦ σώµατος (DOS) καί ἐπιβιώνουν
χάρη στήν ἀµερικανική καί δυτική ἐν
γένει βοήθεια, οἰκονοµική καί πολιτική,
καί προπαγάνδα. Στήν πραγµατικότητα
µποροῦµε νά µιλᾶµε γιά τίς φράξιες τοῦ
DOS ἤ ἔστω γιά τούς κληρονόµους του,
προκειµένου νά δηλώσουµε πώς ὅλα
ἀνήκουν στόν ἴδιο πολιτικό χῶρο. Ἑνός
χώρου πού οὔτε καµµιά παράδοση στήν
ντόπια πολιτική ζωή διαθέτει, οὔτε κάποια
ἰδεολογία µέ ρίζες στήν σερβική πολιτική
παράδοση. Ἡ µόνη ἐκδήλωση πολιτικῆς
ταυτότητας ἀπό µέρους τους εἶναι ἡ
«ἀναζήτηση» εὐρωπαϊκοῦ µέλλοντος
καί ἡ ἐχθρότητά τους πρός τό πρόσφατο
σερβικό παρελθόν. Τό ζήτηµα τῆς δυτικῆς
οἰκονοµικῆς βοήθειας, ἡ κατάργηση τῆς
βίζας γιά τίς χῶρες τῆς ΕΕ, ἡ ὑποθετική
σερβική ὑποψηφιότητα, καί ἡ ἄνευ ὅρων
συνεργασία µέ τό δικαστήριο τῆς Χάγης αὐτές εἶναι οἱ βασικές ἀρχές ὅλων, ἀπό τούς
«µετριοπαθεῖς» τοῦ Κοστούνιτσα µέχρι

τούς «ἐξτρεµιστές» τοῦ Γιοβάνοβιτς. Δέν
ὑπάρχει καί µεγάλη διαφορά ἀπό τό 2000,
ὅταν ὑπόσχονταν στόν κόσµο περισσότερα
χρήµατα καί ταξίδια ἄν ἀντικαθιστοῦσαν
τόν Μιλόσεβιτς. Ἕξι χρόνια τώρα δέν
ἔχουν συγκροτήσει ἕνα σοβαρό πολιτικό
πρόγραµµα, µία πολιτική φιλοσοφία πού
θά συµβόλιζε τήν ἑνότητά τους. Ἡ µόνη
ἐξαίρεση ἦταν ὅταν ὁ ὑπουργός Παιδείας
τῆς κυβέρνησης Κοστούνιτσα προσπάθησε
νά βγάλει ἀπό τά σχολεῖα τήν θεωρία
τοῦ Δαρβίνου ἀντικαθιστώντας την µέ τό
δόγµα τῆς Δηµιουργίας, προκειµένου νά
κερδίσει τήν ὑποστήριξη τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ προσπάθεια ἀπέτυχε µετά ἀπό τήν
ἀντίδραση τῶν γονέων καί ὅλης τῆς
κοινωνίας, ὅµως ὁ Κοστούνιτσα µπορεῖ
τώρα νά παρουσιάζεται ὡς ἐκπρόσωπος
τῶν σερβικῶν συντηρητικῶν παραδόσεων.
Πάντως σύντοµα φάνηκε ὅτι δέν
πρόκειται ἡ Ἐκκλησία νά ἐπηρρεάσει
τόν Κοστούνιτσα ἀλλά αὐτός καί ἡ
κυβέρνησή του εἶναι πού θά συµβάλουν
στόν δυτικότροπο µετασχηµατισµό της.
Τό καλύτερο παράδειγµα τῶν «νέων
ἀντιλήψεων» στήν Ἐκκλησία ἦταν τό
κάλεσµα τοῦ νέου Ἐπισκόπου Ἐρζεγοβίνης
πρός τούς Ράντοβαν Κάρατζιτς καί Ράτκο
Μλάντιτς νά παραδοθοῦν στή Χάγη
γιά «νά σώσουν τή χώρα». Ἤδη ἔχουν
προκληθεῖ ἀντιδράσεις στήν Ἐκκλησία
καί εἶναι ἀνοιχτό τό ἐρώτηµα κατά πόσον
θά ἐπιµείνουν στόν «γάµο» Κοστούνιτσα
- Ἐκκλησίας.
Σήµερα τό Σερβικό Ριζοσπαστικό Κόµµα
εἶναι τό µεγαλύτερο κόµµα, µέ ρίζες
στήν πολιτική ζωή τῆς χώρας καί στό
ἐκλογικό σῶµα. Ὁ ἀγώνας τους κατά τῶν
κυβερνώντων κοµµάτων δέν εἶναι ἁπλός
πολιτικός ἀγώνας. Εἶναι ἀγώνας τῶν
αὐθεντικῶν δυνάµεων τοῦ λαοῦ κατά τῶν
τεχνητῶς δηµιουργηθέντων φιλοδυτικῶν
δυνάµεων καί, στήν πραγµατικότητα,
κατά τῆς ἔµµεσης κατοχῆς τῆς χώρας.
Αὐτός εἶναι ὁ λόγος χάριν τοῦ ὁποίου
ἀξίζει τήν πλήρη κατανόηση καί
ὑποστήριξη τῶν αὐθεντικῶν, πατριωτικῶν
καί ἐπαναστατικῶν κινηµάτων, δυνάµεων
καί διανοουµένων τοῦ κόσµου.

ώστε και η ίδια η παιδεία να λειτουργήσει
σαν «δεξαµενή µέλλοντος».

Σαράντος Καργάκος, Η παιδεία σήµερα
– Η παιδεία αύριο, εκδ. Ο Μικρός
Αστρολάβος – Ευθύνη, Αθήνα 2006, σελ.
80.
Γ.Σ.

Ἀντιφωνητής

Το βιβλίο του Καργάκου συνιστά
µία κατάθεση ψυχής µέσα από την
οποία διαφαίνεται η έντονη αγωνία του
συγγραφέα για το µέλλον της παιδείας
µας. Οι θέσεις του παρουσιάζονται µε
ζωντάνια και καθαρότητα, οι αιτίες
της παρακµής προσδιορίζονται µε
σαφήνεια, θάρρος γνώµης και χωρίς
περιστροφές. Το σηµαντικότερο ωστόσο
είναι πως, ακόµη κι αν διαφωνεί κάποιος
µε τις θέσεις του συγγραφέα ή έστω µε
ορισµένες απ’ αυτές, σε καµιά περίπτωση
δεν µπορεί να του καταλογίσει την
οποιαδήποτε σκοπιµότητα ή υποκρισία.
Κι αυτή ακριβώς η εντιµότητα είναι η
µεγαλύτερη αρετή του έργου του.
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Ἀνα-γνώσεις
Σύµφωνο ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας ΗΠΑ - Ἰσραήλ, σειρά τώρα τοῦ Καναδᾶ!
Ἡ Rebecca Anna Stoil στήν JERUSALEM POST (7-2-07) γιά ὅσα γίνονται γιά τό
καλό ὅλων µας (καί τῶν Ἀµερικάνων), χωρίς φυσικά νά µᾶς ρωτάει κανείς:
«Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας Avi Dichter καί ὁ ἀµερικανός ὁµόλογός του
Michael Chertoﬀ, ὑπέγραψαν ἕνα κοινό Μνηµόνιο στήν Οὐάσινγκτον τήν Τετάρτη τό
βράδυ θέτοντας µία σειρά ἀπό στόχους καί ὅρους γιά τή συνεργασία σέ ζητήµατα
ἀσφάλειας µεταξύ τῶν δύο ἐθνῶν. Ἡ Συνεννόηση περιλαµβάνει συνεργασία στήν
ἀσφάλεια πτήσεων, ἔρευνα ἐπιβατῶν καί ἐµπορευµάτων καί πληροφορίες πάνω σέ
σχέδια ἀνάγκης, ἀπάντησης, ἀνάκτησης καί ἀποκατάστασης. Ἐπίσης τά δύο µέρη
θά µοιραστοῦν τίς προόδους στήν ἔρευνα κι ἀνάπτυξη στό πεδίο τοῦ ἐντοπισµοῦ
ἐκρηκτικῶν. Ἐπιπροσθέτως, τό Ἰσραήλ καί οἱ ΗΠΑ θά µοιράζονται πληροφορίες
γιά βήµατα ἐξουδετέρωσης, ἀπόκρουσης καί ἀποµείωσης τροµοκρατικῶν καί
ἐγκληµατικῶν δραστηριοτήτων σέ συγκεκριµένα πεδία καί θά ἔχουν κοινή ἐκπαίδευση
καί ἀνταλλαγές προσωπικοῦ. (...) Ὁ Ντίχτερ, πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς Ὑπηρεσίας
Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας Σίν Μπέτ, εἶναι γνωστός στήν Οὐάσινγκτον ὡς εἰδικός στήν ἀντιτροµοκρατία, ἰδιαίτερα µετά τήν ἐννιάµηνη θητεία του στό Brookings Institute. (...)
«Τό Ἰράν εἶναι τό µεγαλύτερο κράτος - τροµοκράτης στόν κόσµο», εἶπε ὁ Ντίχτερ τήν
Τρίτη στήν Ἐπιτροπή δηµόσιας Ἀσφάλειας τοῦ Καναδικοῦ Κοινοβουλίου. Ἐξέθεσε τίς
κατευθυντήριες γιά µιά Καναδοϊσραηλινή συνεργασία στόν τοµέα τῆς Ἀσφάλειας,
παρόµοιας ἐνδεχοµένως µέ κείνη πού ὑπέγραψε µιά µέρα µετά στίς ΗΠΑ. Οἱ Καναδοί
βουλευτές ἐπανέλαβαν τούς Ἀµερικανούς χαρακτηρίζοντας τόν πρώην διευθυντή τῆς
Σίν Μπέτ εἰδικό παγκοσµίως στόν χῶρο τῆς τροµοκρατίας παρά ἐπισκέπτη ὑπουργό
ξένης κυβέρνησης καί τόν ρωτοῦσαν ποιά συγκεκριµένα βήµατα µποροῦσε νά κάνει
τό Κοινοβούλιο γιά νά ἀποτρέψει τροµοκρατικές ἐπιθέσεις σέ καναδικό ἔδαφος. Στήν
ἀπάντησή του ὁ Ντίχτερ ἐπανέλαβε τήν σπουδαιότητα τῆς ἐνίσχυσης τῆς ἀσφάλειας
στά σύνορα καί τῆς χρήσης κατάλληλων ἀνακριτικῶν µεθόδων µέ τούς ὕποπτους.
Ὅµως ὁ ὑπουργός, πού ἦταν ἕναν σχεδόν χρόνο ἐρευνητής στίς ΗΠΑ, ἔδωσε ἔµφαση
στό ὅτι δηµοκρατικές χῶρες - καί τό Ἰσραήλ µεταξύ αὐτῶν - δούλεψαν σκληρά γιά νά
βροῦν τήν σωστή ἰσορροπία µεταξύ τοῦ σεβασµοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων καί
τῶν ἀνακριτικῶν διαδικασιῶν...»
Ἑλληνικά ΑΕΙ: Τίς πταίει;
Ὁ καθηγητής Η. Χ. Ἀϋφαντής στή «Μακεδονία» (21-1) γιά τίς καθηγητικές εὐθῦνες
στά ἡµεδαπά ΑΕΙ, χωρίς µισόλογα καί ὡραιοποιήσεις. Πῶς λέµε «κοµµατικός
λόγος»; Ἔ, καµµία σχέση!:
«...Τίθεται λοιπόν πάλι τό ἴδιο έρώτηµα ἀλλά τώρα µ’ ἕναν καθρέπτη ἀπέναντί
µου καί ὑπόλογο τό εἴδωλο τοῦ Ἑλληνα πανεπιστηµιακοῦ. Ποιός φταίει λοιπόν κύριε
συνάδελφε γιά τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στόν οἶκο τῆς γνώσης, τῆς διάπλασης
ἤθους/προσωπικότητας καί τῆς πνευµατικῆς δηµιουργίας;
- Μήπως ἐσύ πού πολλές φορές διδάσκεις σέ ἕδρανα ἀδειανά, χρησιµοποιώντας
συγγράµµατα πολυσέλιδα, συχνά µεταγλωττισµένα καί παρωχηµένα;
- Μήπως ἐσύ πού ἀντί νά ἐµπνεύσεις καί νά προσελκύσεις τά, µέ τό δίκιο τους,
ὀργισµένα νιᾶτα, ἐνίοτε τά ἀπωθεῖς εἴτε µέ ὕφος ἐξουσιαστικό εἴτε µέ ἀναξιοκρατικές
θωπεῖες, προκαλώντας τους σύγχυση καί ἀνασφάλεια;
- Μήπως ἐσύ πού ἀπό «πνευµατικός ἐργάτης» µετατρέπεσαι σταδιακά σέ προνοµιοῦχο
ὑπάλληλο τοῦ Δηµοσίου µέ τοὐλάχιστον 3 µῆνες διακοπές τό χρόνο, χωρίς ἐτήσιες
ἐκθέσεις προόδου καί ἀξιολόγησης τοῦ διδακτικοῦ καί ἐρευνητικοῦ σου ἔργου;
- Μήπως ἐσύ πού οἱ ἐσωπανεπιστηµιακές σου σχέσεις καθορίζονται ἀξιωµατικά ἀπό
τό ποιός θά σέ ψηφίσει γιά τήν ἑπόµενη βαθµίδα καί ἀπό τό πῶς θά ἀποκλεισθοῦν ἠ
θά ἀποθαρρυνθοῦν ἄλλοι ἐξωτερικοί ὑποψήφιοι µέ φωτογραφικές προκηρύξεις τῆς
θέσης σου ἤ µέ ἄλλα «ἐτσιθελικά» µέσα;
- Μήπως ἐσύ πού οἱ ἐξωπανεπιστηµιακές σου σχέσεις καθορίζονται τελεσίδικα ἀπό
τά ἑκάστοτε συµφέροντα διαφόρων κοινωνικῶν ὁµάδων, ἐνίοτε ἀντικρουόµενων µέ
τό ἀκαδηµαϊκό ἦθος καί τήν παραδοσιακή πανεπιστηµικακή πρακτική;
- Μήπως ἐσύ πού ἀφοῦ πρῶτα ἐξασφαλίσεις τή δική σου θέση ἐντός τῶν
πανεπιστηµιακῶν τειχῶν προσπαθεῖς στή συνέχεια µέ θεµιτά ἤ ἀθέµιτα µέσα νά
ἐξασφαλίσεις ἐπίσης τό ἄλλο σου ἥµισυ, τό παιδί σου ἤ ὁποιονδήποτε συγγενή σου ὄχι πάντα µέ τά ἀπαιτούµενα προσόντα - συµβάλλοντας στή τόσο διαδεδοµένη στόν
ἑλληνικό ἀκαδηµαϊκό χῶρο «πανεπιστηµιακή αἱµοµιξία»;
- Μήπως ἐσύ πού ἴσως δέν ἀναρωτήθηκες ποτέ ἄν τά δικά σου πρό ἐτῶν µή
ἀνανεούµενα προσόντα σέ καθιστοῦν ἀκατάλληλο µιά ἰσοδύναµη θέση σέ κάποιο
ἀνάλογο πανεπιστηµιακό ἵδρυµα τοῦ ἐξωτερικοῦ;
- Μήπως ἐσύ πού ἔστω κι ἄν ἀνήκεις στούς λιγοστούς πού ἀνανεώνουν
συστηµατικά τά προσόντα τους µέ δηµοσιεύσεις καί προγράµµατα - κάποιες φορές
ἐκµεταλλευόµενοι ἀντί πινακίου φακῆς τούς µεταπτυχιακούς / διδακτορικούς τους
φοιτητές καί ἐξαρτηµένους συνεργάτες καί νεότερους συνεδέλφους τους - παράγεις
τελικά τετριµµένο ἐκπαιδευτικό καί ἐρευνητικό ἔργο, µιµούµενος νέες τάσεις καί
εἰσαγόµενες ἰδέες τοῦ ἐξωτερικοῦ;
- Μήπως ἐσύ πού, ἀφοῦ ἀποκτήσεις κάποιο κῦρος καί διάκριση λόγῳ τῆς ἀκαδηµαϊκῆς
σου δραστηριότητας καί προσφορᾶς, ἐξαργυρώνεις τήν ἀναγνώριση αὐτή µέ
διοικητικές ἤ κυβερνητικές θέσεις, ἐνίοτε χωρίς νά σοῦ ταιριάζου ἤ νά τίς δικαιοῦσαι
καί ἔχοντας τήν πανεπιστηµιακή σου θέση νά σέ περιµένει ἐς ἀεί;
- Μήπως ἐσύ πού ἐνῷ συνήθως δέν ἀφιερώνεις χρόνο ἀφειδῶς γιά τούς προπτυχιακούς
καί µεταπτυχιακούς φοιτητές, γιά συγγραφή σηµειώσεων καί χρηµατοδότηση ἀπό
ἀνταγωνιστικά προγράµµατα γιά τήν ὑποστήριξη τῶν φοιτητῶν, σπάνια χάνεις
εὐκαιρία γιά κοινωνικές ἐκδηλώσεις, δεξιώσεις καί τηλεοπτικές ἐµφανίσεις;
- Μήπως ἐσύ πού, ἐνῷ συχνά διατηρεῖς πολυτελές διαµέρισµα(τα), αὐτοκίνητο(α) καί
ἐξοχική κατοικία(ες), ἀνέχεσαι µία οἰκτρή - ὡσάν κατόπιν βοµβαρδισµοῦ - κατάσταση
στόν χῶρο τπης πνευµατικῆς σου ἐργασίας καί στίς αἴθουσες διδασκαλίας;
- Μήπως ἐσύ πού ἐνῷ πρέπει νά ἵστασαι εὐθαρσῶς καί µέ παρρησία ἀπέναντι
στόν φοιτητή, στόν πρόεδρο τοῦ Τµήµατος, στόν κοσµήτορα τῆς Σχολῆς, αστόν
πρύτανη τοῦ Ἱδρύµατος καί στόν ὑπουργό Παιδείας καί νά τούς καθοδηγεῖς,
ἀσκώντας ἐποικοδοµητική κριτική ὅταν χρειάζεται, ἐπιλέγεις τόν εὔκολο δρόµο
τῆς «ἀδιαφορίας» ἤ τῆς κολακείας γιά τό δικό σου προσωπικό καί ὄχι τό δηµόσιο
συµφέρον;
Ἐµεῖς, κύριε συνάδελφε, πού ἐνῷ τά πανεπιστήµια παραµένουν αὐτή τή στιγµή
κλειστά σέ ὅλη τή χώρα µέ τούς φοιτητές στούς δρόµους καί τούς φορολογούµενους
γονεῖς τους νά πληρώνουν τή «δωρεάν καί δηµόσια» παιδεία, ἐντούτοις παραµένουµε
σιωπηλοί καί ἀδιάφοροι...»
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Ἑβραϊκή καταγγελία γιά

Ἐθνοκάθαρση
στήν Παλαιστίνη

Στόν µεγάλο ἄνθρωπο καί ἱστορικό Ἴλαν
Πάπε, καθηγητή στό Πανεπιστήµιο τῆς
Χάιφας ἔχουµε κι ἄλλοτε ἀναφερθεῖ, ὡς
µία ἀπό κεῖνες τίς σπάνιες περιπτώσεις
ἰσραηλινῶν πού τολµοῦν νά τά βάλουν
ἀνοιχτά µέ τό σιωνιστικό τέρας. Πρόσφατα
λοιπόν (26 καί 28 Ἰανουαρίου) βρέθηκε
στήν Ὁλλανδία, προσκεκληµένος τῶν
«Ἑνωµένων Πολιτῶν γιά τήν Εἰρήνη» καί
τῆς «Ἄλλης Ἑβραϊκῆς Φωνῆς», τόσο γιά νά
µιλήσει στό Πανεπιστήµιο τοῦ Ἄµστερνταµ,
ὅσο καί γιά νά παρουσιάσει τό νέο του
βιβλίο «Ἡ ἐθνοκάθαρση στήν Παλαιστίνη».
Στό βιβλίο του ὁ Πάπε ἀποδεικνύει ὅτι τό

Ὅσο κι ἄν πληγώνουν οἱ δυσάρεστες ἐξελίξεις
στό Παλαιστινιακό κίνηµα (πού µακάρι νά
τερµατιστοῦν µέ τή συµφωνία τῆς Μέκκας),
ἔχουν πάρει πιά διαστάσεις πού δέν γίνεται
νά ἀγνοηθοῦν. Ἔχοντας πέσει στήν προφανή
παγίδα τοῦ Ἐµφυλίου πού µεθοδεύει ἀπό
χρόνια τό ἀµερικανοσιωνιστικό σύµπλεγµα,
χύνεται ἀδελφικό αἷµα, καταστρέφονται
ὑποδοµές καί ἀποπροσανατολίζεται ὁ
ἀγώνας κατά τοῦ κατακτητῆ. Εἶναι τροµερό
εἰκόνες σάν αὐτές δίπλα, τοῦ πυρποληµένου
Ἰσλαµικοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Γάζας,
νά... ὑπογράφονται στούς τοίχους ἀπό τήν
προεδρική Φρουρά καί τίς Ταξιαρχίες τοῦ Ἀλ
Ἄκσα! Τά κόκκαλα τοῦ Ἀραφάτ θά τρίζουν
µέ τά κατορθώµατα τῶν διαδόχων του...

Οἱ Πολωνοί πού ἀντιστέκονται
Ὁ Roman Kuzniar,
διευθυντής τοῦ Ὀργανισµοῦ Διεθνῶν
Ὑποθέσεων καί τῆς
Διπλωµατικῆς Ἀκαδηµίας τοῦ ΥΠΕΞ
τῆς Πολωνίας εἶναι
ἀπό τίς 9/2 ...πρώην.
Μετά τήν ἄρνησή
του νά συναινέσει
στήν ἐγκατάσταση
τῶν
γιγαντιαίων
ἀµερικανικῶν
συστηµάτων
«ἀντιπυραυλικῆς ἀσπίδας», πού ὑποτίθεται
ὅτι θά ὑπερασπιστοῦν τήν ἀνατολική ἀκτή
τῶν ΗΠΑ ἀπό τούς διηπειρωτικούς πηραύλους
τοῦ... Ἰράν καί τῆς Βόρειας Κορέας (!!!), ὁ
πρωθυπουργός τῆς Πολωνίας τόν ἀπέλυσε!
Βεβαίως δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού ὁ
Πολωνός καθηγητής ἔδινε ἀφορµή στούς
ΗΠΑνθρώπους πού ἔχουν ἀποικιοποιήσει τή
πατρίδα του γιά λογαριασµό τῶν γιάνκηδων.
Ἐκτός τοῦ ὅτι εἶχε ταχθεῖ κατά τῆς Κατοχῆς
τοῦ Ἰράκ (στήν ὁποία συνεισέφερε καί ἡ χώρα
του µέ στρατιῶτες), πέρυσι δέν δίστασε νά
ἀπορρίψει στήν Ὑποεπιτροπή Ἀσφάλειας καί
Ἄµυνας τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου τίς παπαριές
περί «συντονισµένης συνεργασίας» µεταξύ
NATO καί ΕΕ. «Οἱ ΗΠΑ ἔχουν τόν πρῶτο λόγο
σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό NATO καί οἱ διαφορές στόν
πολιτισµό, τὴ διάρθρωση καὶ τὴν ἰσχύ µεταξύ
αὐτῶν καὶ τῆς ΕΕ εἶναι πάρα πολύ µεγάλες,
ὥστε οἱ συµπεριφορές τῶν δύο ἑταίρων νὰ
εἶναι ἴδιες», τόνιζε. Ἔ, εἶχε δέν εἶχε τὄφαγε τό
κεφάλι του...

1948 οἱ σιωνιστές ἐξαπέλυσαν πόλεµο κατά
τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ µέ στόχο τήν
ἐθνοκάθαρση, καταστρέφοντας τίς µισές
πόλεις καί τά χωριά του, ξερριζώνοντας τόν
µισό πληθυσµό καί σκοτώνοντας χιλιάδες
ἀνθρώπους. Καί καθώς ἡ ἐθνοκάθαρση
ἐπετεύχθη στό 80% τῆς Παλαιστινιακῆς
γῆς, ἀπό τό 1967 καί δῶθε ἡ ἴδια πολιτική
ἐφαρµόζεται στό ὑπόλοιπο 20% (στά
σηµερινά Κατεχόµενα Ἐδάφη). Θέση τοῦ
βιβλίου εἶναι πώς ἐφόσον ἡ ἐθνοκάθαρση
ἀποτελεῖ κατά κοινή ὁµολογία ἔγκληµα κατά
τῆς ἀνθρωπότητας, αὐτό ἀκριβῶς πρέπει νά
ὑποδεικνύει καί τή στάση µας ἔναντι τῶν
ἰσραηλινῶν ἐνεργειῶν καί πολιτικῶν, τόσο
τοῦ παρελθόντος, ὅσο καί τοῦ παρόντος.
Ἀξίζει νά σηµειωθεῖ ἐδῶ ὅτι ὁ Πάπε ἦταν
ἴσως ὁ µόνος ἰσραηλινός πανεπιστηµιακός
πού συνηγόρησε ἔνθερµα στήν κίνηση
ἐντός τῶν βρετανικῶν πανεπιστηµίων
γιά ἐπιβολή ἀκαδηµαϊκοῦ ἐµπάργκο στά
Πανεπιστήµια τοῦ Ἰσραήλ. Τό ἔχουµε
ξαναγράψει: Δέν µπορεῖ νά λογίζεται κανείς
γιά δηµοκράτης ἄν ὑστερεῖ σέ θάρρος καί
καθαρότητα θέσεων ἔναντι τῶν λίγων,
ἔστω, Ἑβραίων (σάν τούς πρόσφατους 130
τῆς Βρετανίας - Πίντερ, Χοµπσµπάουµ κτλ
- πού δηµοσιοποίησαν πρόσφατα µανιφέστο
κατά τοῦ «ἀντισηµιτικοῦ στιγµατισµοῦ»)
πού καταγγέλουν τόν οἰκεῖο τους ρατσισµό.

Γάζα: Κατοχή, φτώχεια
καί Ἐµφύλιος...

Η ΑΛΗΘΕΙΑ, 8
ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Ὀχτώ χρόνια µετά τήν ἀποφράδα
ἐκείνη ἡµέρα, 15 Φεβρουαρίου τοῦ 1999,
τό ἄγος τῆς παράδοσης Ὀτζαλάν στούς
κεφαλοκυνηγούς του µπορεῖ πλέον
νά ἐκλείψει. Ὁ βασικός ὑπεύθυνος
τῆς χαφιεδοαθλιότητας δέν εἶναι πιά
πρωθυπουργός τῆς χώρας µας, τό
Κουρδικό πῆρε τόν δρόµο πού ἐπεδίωξαν
οἱ Ἀµερικάνοι (µέσῳ Βορείου Ἰράκ), ἡ
ὕπουλη σάχλα τῆς «ἑλληνοτουρκικῆς
φιλίας» ξεµπροστιάστηκε, καί ὁ µόνος
θετικός πρωταγωνιστής στήν µαύρη
ἐκείνη σελίδα µας, ὁ Σάββας Καλεντερίδης, κυκλοφορεῖ ὁσονούπω τό βιβλίο
του ἀποκαλύπτοντας ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
Εἶναι καιρός νά ξεκαθαρίσουµε µέ τό
παρελθόν καί νά δοῦµε τό µέλλον,
ὅπου ἕνας νέος, δυνητικός σύµµαχος
ἐµφανίστηκε: Οἱ Κοῦρδοι!
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Σχόλια

Τό Ἀρσάκειο
στήν Κοµοτηνή!
Νά λοιπόν πού δέν ἐπρόκειτο γιά
µιά ἁπλή σκἐψη: Τά Ἀρσάκεια - Τοσίτσεια
Σχολεῖα πρόκειται νά ἐπεκταθοῦν στήν
Κοµοτηνή! Μετά τό Ψυχικό, τήν Ἑκάλη, τήν
Πάτρα, τήν Θεσσαλονίκη καί τά Γιάννενα
(ὅπου ἐπίσης σχεδιάζεται ἡ ἐγκατάσταση
τῶν σχολείων), ἡ πρωτεύουσα τῆς Θράκης
φαίνεται πώς θά εἶναι ἡ ἑπόµενη πόλη
τῆς χώρας πού θά φιλοξενήσει τήν
ἐκπαιδευτική δραστηριότητα τῶν πιό
φηµισµένων σχολείων τῆς Ἑλλάδος (τά
ὁποῖα ἔχουν ἤδη ἐπεκταθεῖ µέ ἕνα δηµοτικό
σχολεῖο στά Τίρανα καί σχεδιάζουν τήν
µελλοντική παρουσία τους στήν Κύπρο). Ἡ
Φιλεκπαιδευτική Ἑταιρεία, πού διευθύνει
τά σχολεῖα ἐδῶ καί 170 ἔτη µέ κριτήρια
ποιότητας καί προσφορᾶς ἀσυνήθιστα γιά
ἰδιωτικό σχολεῖο, ἔχει ἤδη γνωστοποιήσει
τό ἐνδιαφέρον της γιά τή Θράκη καί στίς
ἀρχές τοῦ ἑπόµενου µήνα, σύµφωνα µέ
ὅ,τι µᾶς πληροφόρησαν ἀπό τό γραφεῖο
τοῦ Προέδρου της κ. Γ. Μπαµπινιώτη,
πρόκειται νά ἀνακοινώσει λεπτοµέρειες
γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ σχεδιασµοῦ της.
Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι πρόκειται γιά
σχολεῖα ὅπου σήµερα (στά νηπιαγωγεῖα,
δηµοτικά, γυµνάσια καί λύκεια τοῦ

πτερόεντα

Καθώς πλησιάζει τό 4ο Διεθνές Συµπόσιο Θρακικῶν Σπουδῶν, µέ θέµα
«Βυζαντινή Θράκη - Μαρτυρίες καί Κατάλοιπα», οἱ πρωτεργάτες του, πρωτεργάτες ἄλλωστε καί τῶν τριῶν προγηγούµενων, Χαρ. Μπακιρτζῆς (ἔφορος
βυζαντινῶν ἀρχαιοτήτων) καί π. Δηµήτριος Βασιλειάδης (πρόεδρος τοῦ
Μορφωτικοῦ Ὁµίλου Κοµοτηνῆς), παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου προϊδεάζοντας γιά
τό συνέδριο τοῦ Ἀπριλίου (18-22): Γιά τήν θεµατολογία του (πόλεις, καθηµερινός βίος,
θρησκευτικές κοινότητες, πολιτισµός...), τίς παράλληλες ἐκθέσεις, τίς ἀρχαιολογικοῦ
ένδιαφέροντος ἐκδροµές, τίς σχετικές ἐκδόσεις. Εὐχόµαστε καλήν ἐπιτυχία στήν
διοργάνωση τοῦ συµποσίου καί νά πληθύνουν οἱ φορεῖς πού συνεισφέρουν στήν
καλλιέργεια τῶν γραµµάτων καί τοῦ πολιτισµοῦ στή Ροδόπη.

ὁµίλου) φοιτοῦν πάνω ἀπό 8.000 µαθητές
ὅλων τῶν ἡλικιῶν καί ἡ ἐπιτυχία τους
ἀντανακλᾶται καί στήν εἰσαγωγή τῶν
ἀποφοίτων λυκείου στά ΑΕΙ τῆς χώρας:
Ἐφέτος οἱ µισοί ἀπό αὐτούς µπῆκαν
στήν σχολή τῆς πρώτης τους προτίµησης,
καθώς ἕνα ποσοστό 23% εἶχε γενικό βαθµό
πρόσβασης ἄνω τοῦ 18 (τό ἀντίστοιχο
πανελλαδικό ποσοστό ἦταν 6,2%)!
Σίγουρα πρόκειται γιά ἕνα πολύ
καλό νέο, πού ἀφορᾶ κατευθείαν στόν
κυριότερο τοµέα ἀναγκαίων (καί) γιά τήν
περιοχή ἐπενδύσεων: αὐτόν τῆς Παιδείας.

Όποιος χώνει παντού τη µύτη του…(!)
Συµπληρώνονται φέτος 120 χρόνια από τη γέννηση (1887) του σπουδαίου Κοµοτηναίου
επιστήµονα Στίλπωνα Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης υπήρξε θρησκειολόγος, εθνολόγος,
τοπωνυµιογράφος, φιλόλογος, ιστορικός, προπάντων όµως συνέδεσε το όνοµά
του µε την λαογραφία. Οι ενδελεχείς του έρευνες απέδωσαν ώριµους καρπούς και
καταγράφονται σε ένα πλήθος επιστηµονικών συγγραµµάτων.
Η γενέθλια πόλη του Κυριακίδη, που γνωρίζει καλά να
τιµά τα άξια τέκνα της, του ’χει αφιερώσει προτοµή, την
οποία µάλιστα, σε µία συµβολική κίνηση που αναδεικνύει
τη φιλέρευνη φύση του επιστήµονα, φροντίζει να τη
µετακινεί απ’ το ένα σηµείο της πόλης στο άλλο, ώστε καί
η έρευνα να µη µένει στάσιµη ακόµη και µετά θάνατον,
αλλά καί ο ίδιος ο ερευνητής να µην πλήττει! Βέβαια, απ’
τις πολλές µετακινήσεις της προτοµής, καθώς κι από την
«προσοχή» και το «σεβασµό» που επέδειξαν τα συνεργεία,
«φαγώθηκε» η µύτη του Κυριακίδη! Ας πρόσεχε ωστόσο
κι ο ίδιος: ένας τόσο υποψιασµένος άνθρωπος θα ’πρεπε
να προέβλεπε πως, όποιος χώνει τη µύτη του παντού,
υφίσταται και τις ανάλογες συνέπειες!…
Γ.Σ.

Τό ὄµορφο ἡµερολόγιο τοῦ 2007 πού κυκλοφόρησε ὁ «Ἐπιµορφωτικός
Πολιτιστικός καί Ἀθλητικός Σύλλογος ΦΙΛΟΙ ΠΑΠΙΚΙΟΥ» ἔρχεται νά µᾶς
ὑπενθυµίσει τό µεγάλο ἀναξιοποίητο βυζαντινό κεφάλαιο τῆς Ροδόπης καί
τό χρέος µας ἀπέναντι στόν τόπο. Δυστυχῶς µέχρι σήµερα κανένας ἀπό τούς
(µέ ὁποιονδήποτε τρόπο) ἐµπλεκόµενους δέν στάθηκε στό ὕψος τῶν περιστάσεων,
µέ ἀποτέλεσµα µιά µεγάλη περιοχή µέ φυσικές καλλονές καί µοναδική ἱστορική καί
ἐθνική σηµασία νά µένει στά ἀχρείαστα. Ἀπό τήν περιώνυµη µοναστική πολιτεία τοῦ
11ου - 12ου - 13ου - 14ου αἰώνα µέ τά 365 µοναστήρια (;) δέν ἔχουν ἀναδειχθεῖ παρά
ἐλάχιστα θραύσµατα, σέ µία περίοδο πού ἡ εὐρύτερη ἀξία µιᾶς σύνδεσης τῆς ὀρεινῆς
Ροδόπης µέ τήν ἑλληνική χριστιανική παράδοση εἶναι παραπάνω ἀπό εὐνόητη. Εὐτυχῶς
τό ἐνδιαφέρον τῶν ἁπλῶν κατοίκων, σάν αὐτῶν τοῦ προαναφερθέντος συλλόγου,
παραµένει ζωηρό καί ἐλπίζουµε κάποια στιγµή νά καταφέρει νά κινητοποιήσει καί τούς
ἐν ὑπνώσει ἁρµοδίους.
Ἀπό τήν «Θρακική Ἕνωση Καταναλωτῶν», ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων,
λάβαµε τηλεοµοιοτυπικά (γιά δηµοσίευση) τό κάλεσµα πρός τούς Θρακιῶτες
καταναλωτές νά πάψουν νά ἀγοράζουν τουρκικά προϊόντα καί νά µήν
ἐπιλέγουν ὡς τουριστικό προορισµό τήν Τουρκία. Τό κείµενο θυµίζει τό
αὐτονόητο πατριωτικό καί ἀνθρώπινο χρέος µας νά µήν δίνουµε τό συνάλλαγµά
µας στή χώρα πού κατέχει τή µισή Κύπρο, πού ἐπιβουλεύεται τήν πατρίδα µας, πού
ξεκλήρισε τήν ἐκεῖ ἑλληνική µειονότητα, πού ἅρπαξε τίς περιουσίες της καί συνεχίζουν
νά ἀδικοπραγοῦν σέ βάρος µας ὅποτε τούς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία. Σηµειώνει παράλληλα τήν
ἐπικινδυνότητα τῶν ὀπωρολαχανικῶν προϊόντων τῆς Τουρκίας (πού µεγαλώνουν µέ
φάρµακα καί λιπάσµατα ἀπαγορευµένα στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) καί τήν ἀµφίβολη
ποιότητα πολλῶν προϊόντων της (ροῦχα, παπούτσια, ἔπιπλα, συσκευές...). Ἐµεῖς, πού
βεβαίως καί συµφωνοῦµε µέ τά παραπάνω, θέλουµε νά τονίσουµε τό ἑξῆς: Κάποτε,
πρίν δέκα χρόνια γιά παράδειγµα, ἡ φτήνεια τῶν τούρκικων προϊόντων ἦταν ὄντως
ἕνα πολύ ἰσχυρό κίνητρο γιά νά τά προτιµήσει κανείς, ἰδίως κάποιος πού τά ἔφερνε
βόλτα πολύ δύσκολα, µετρώντας καί τή δραχµή. Σήµερα, µέ τά κινέζικα προϊόντα νά
ἔχουν κατακλύσει τήν ἀγορά, δέν ὑπάρχει πιά λόγος νά προτιµήσει κανείς τό Made in
Turkey. Ἀπολύτως κανένας. Καί ἀκόµα καί γιά εἴδη ὅπου δέν ἔχουν µπεῖ οἱ Κινέζοι, ἡ
παγκοσµιοποίηση ἔφερε σέ κάθε γωνιά τῆς χώρας προϊόντα φτηνά (καί σίγουρα ὄχι...
χειρότερης ποιότητας ἀπό τά τούρκικα) ἀπό τά πιό ἀπίθανα µέρη τῆς γῆς. Χρειάζεται
καί... ἐπιχειρηµατολογία γιά τήν δύναµη µιᾶς συνειδητῆς στροφῆς τῆς κατανάλωσης;

2007, ΕΤΟΣ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Η πρόταση καθίσταται ιδιαιτέρως επίκαιρη, καθώς εφέτος συμπληρώνονται εκατό
χρόνια (1907-2007) από τον θάνατο του
Γρηγορίου Μαρασλή, αυτής της σημαντικής
μορφής του νεότερου Ελληνισμού, που
έβαλε τη σφραγίδα του σε δύο πατρίδες,
στην Ελλάδα και στη Ρωσία, στην Αθήνα
και στην Οδησσό, της οποίας διετέλεσε
δήμαρχος επί δεκαέξι χρόνια και θεωρείται
αναμορφωτής της. Ήδη έχουν ξεκινήσει
σε Αθήνα και Οδησσό οι εορταστικές
εκδηλώσεις, που προς το παρόν γίνονται
ερήμην των φορέων της Θράκης. Βλέπετε ότι
δεν είμαστε οι μοναδικοί διαχειριστές αυτής
της κληρονομιάς, γιατί πέρα από το ιδιαίτερο
τοπικό ενδιαφέρον υπάρχει η εθνική και η
παγκόσμια διάσταση και κλίμακα και κάποιοι
γνωρίζουν να διαχειρίζονται καλύτερα και
αποτελεσματικότερα τα εθνικά, ιστορικά
και πολιτιστικά μας σύμβολα και πρότυπα.
Φέτος έχουμε και τα ογδόντα χρόνια (19272007) της Εταιρείας Θρακικών Μελετών
από τον αείμνηστο Πολύδωρο Παπαχριστοδούλου που άφησε πίσω του ένα

τεράστιο έργο, μια σημαντική πολιτιστική
παρακαταθήκη που τροφοδότησε και
τροφοδοτεί το ερευνητικό ενδιαφέρον
χιλιάδων ανθρώπων.
Η ανακήρυξη του 2007 ΩΣ ΕΤΟΥΣ
ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση όλων μας, κοινωνίας,
φορέων και πολιτικής εκπροσώπησης, που θα
αποτυπωθεί σε ένα σπονδυλωτά αρθρωμένο
πρόγραμμα δράσεων, εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων, το οποίο παραμένει στη
συνέχεια ανοιχτό και θα εξυπηρετεί αυτό τον
στόχο, δηλαδή της γνωριμίας των Θρακών
με το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό
και ανθρωπογενές περιβάλλον τους. Ο
«Βορέας» δηλώνει ότι από την πλευρά του
θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες
και είναι ανοιχτός σε κάθε δημιουργική
πρόταση που θα συμβάλει στην επίτευξη
αυτού του στόχου, για να γνωρίσουν οι
Θρακιώτες και οι Θρακιώτισσες την πατρίδα
τους, έναν τόπο πλούσιο και πλουραλιστικό
σε πρότυπα διαχρονικής αξίας, εθνικής και
παγκόσμιας ακτινοβολίας και αναγνώρισης.
Εμείς πάντως, είμαστε μαζί του!

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλών & Πλάτωνος 11, Ξάνθη
τηλ. 25410 27544, τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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Οἱ προτάσεις τοῦ ΙΣΤΑΜΕ γιά τή µειονότητα,

τουρκικό στρατόπεδο ἤ γιά «γλείψιµο»
στήν κεµαλική ἡγεσία τῆς µειονότητας,
δέν ξέρω νά σᾶς πῶ... Ἀπολύτως ἀπαράδεκτο καί κραυγαλέα ἀναντίστοιχο
µέ τίς ἐπιθυµίες τῶν συντριπτικά περιστῶν ἱεροδικαστικῶν ἁρµοδιοτήτων τοῦ σότερων µουσουλµάνων πολιτῶν.
µουφτῆ. Κάτι πού τελευταίως ἔγινε - Τά µέτρα 5,6,7,8 πού µιλοῦν γιά θέµατα
πολύ τῆς µόδας στούς µειονοτολόγους οἰκονοµίας καί καθηµερινότητας εἶναι
τοῦ Κολωνακίου (καί τοῦ ΚΕΜΟ), γιατί ἥσσονος σηµασίας καί µᾶλλον κοινῆς
ντρέπονται οἱ καηµένοι πού ἡ χώρα τους ἀποδοχῆς.
διατηρεῖ τόσο ἀνελεύθερους θεσµούς.
Ὡστόσο παραµένει ἕνα µεγάλο πρόἜτσι συνηγοροῦν στό ὑπόγειο αἴτηµα βληµα: Ἡ ἑκάστοτε ἑλληνική τοποθέτῆς Ἄγκυρας µέ στόχο τήν ἀποδυνάµωση τηση στό ζήτηµα γίνεται ἀπαντώντας
τόσο τοῦ νόµιµου µουφτῆ ὅσο καί τῆς στήν τουρκική ἀτζέντα. Οὔτε πού
ἑλληνικῆς ἐπιχειρηµατολογίας του γιά διανοοῦνται οἱ δικοί µας νά θέσουν ἄλλες
τόν τρόπο ἀνάδειξής του.
προτεραιότητες. Μονίµως ἀπαντοῦµε
στίς
διεκδικήσεις
τῶν
ἄλλων,
ἀφήνοντας κατά µέρος τά κρισιµότερα
σηµεῖα, ἐκεῖνα πού µᾶς δίνουν τό
προβάδισµα. Οὔτε µία λέξη δέν εἶχε νά
γράψει ἡ ὁµάδα τῆς κυρίας Μαριλένας
Κοππᾶ γιά τούς Ποµάκους καί τούς
Ροµά (τούς ἔχει ἄραγε ἀκουστά;); Τί
λέει γιά τήν ἀνυπαρξία δηµόσιων
σχολείων σέ ὅλα τά µειονοτικά χωριά;
Τί λέει γιά τήν ἀντιδηµοκρατική
(ἐνίοτε καί παράνοµη) λειτουργία
τῶν µειονοτικῶν φορέων, τί λέει
γιά τήν ἀπόλυτη ταύτισή τους µέ τά
Νά ‘ταν κι αὐτοί στήν ὁµάδα ἐργασίας τῆς Κοππᾶ;
συµφέροντα τῆς Τουρκίας καί τόν
- Τό τρίτο µέτρο, γιά τίς διαχειριστικές πεµπτοφαλαγγίτικο ρόλο τους; Τί λέει
ἐπιτροπές τῶν βακουφίων, εἶναι κατά γιά τίς εὐθῦνες, τέλος, τῶν τοπικῶν
βάση σωστό καί καθώς ἤδη δροµολο- πλειονοτικῶν στελεχῶν τοῦ ΠαΣοΚ
γήθηκε εἶναι θέµα χρόνου νά δοθεῖ πού ἔχουν καταντήσει τό κόµµα τους
µία λύση, ἐλπίζουµε ὅµως χωρίς νά παρακολούθηµα τοῦ προξενικοῦ µηχαπαραδοθεῖ στά χέρια τῶν πρακτόρων ἡ νισµοῦ καί τῶν κεµαλικῶν στοχεύσεων;
οἰκονοµική ἐξουσία.
Ἔχουµε καί µεῖς ἕνα µέτρο νά
- Στά µέτρα γιά τήν µειονοτική προτείνουµε λοιπόν στό ΙΣΤΑΜΕ: Νά
ἐκπαίδευση, πέρα ἀπό τά αὐτονόητα ἀφαιρέσουν τό ὄνοµα τοῦ Ἀνδρέα ἀπό
καί τά τετελεσµένα, διαβάζουµε καί τήν τόν τίτλο τους. Πολλά θά καταλόγιζε
ἀνάγκη «ἀναβάθµισής» της, ξεκινώντας ἴσως κάποιος στόν µακαρίτη, ὅµως
µάλιστα µέ... δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα! Ἄν τσιράκι τῶν Τούρκων δέν ὑπῆρξε.
πρόκειται γιά συνειδητή προσχώρηση στό
Κ.Κ.

ΗΧΩ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛΙΣΜΟΥ
Λίγο πρίν τὴν ἐπίσκεψη τῆς ὑπουργοῦ
Ἐξωτερικῶν Ντόρας Μπακογιάννη στή
Θράκη, δόθηκαν στήν δηµοσιότητα οἱ 8
προτάσεις τοῦ Ἰνστιτούτου Στρατηγικῶν
καὶ Ἀναπτυξιακῶν Μελετῶν (ΙΣΤΑΜΕ)
«Ἀνδρέας
Παπανδρέου»
γιά
τήν
µουσουλµανική µειονότητα. Καθώς
λοιπόν ἔχει περισσέψει ἡ «τζάµπα»
µειονοτολογία, ἀλλά καί δέν φαίνεται
νά ἔχουν διαλυθεῖ οἱ µῦθοι γιά τήν
κατάσταση στήν περιοχή µας, ἐπιβάλεται
νά ποῦµε τή γνώµη µας.
Πέρα ἀπό µιά - δυό προκαταρκτικές
διαπιστώσεις πού εἶναι γενικά ἀποδεκτές,
καί προσπερνώντας τίς κοµµατικές
θριαµβολογίες γιά ὅσα «πέτυχε τό
ΠαΣοΚ» σέ σχέση µέ τήν κοινωνική
ἔνταξη τῶν µουσουλµάνων, ὅλα δείχνουν
πώς δέν ὑπάρχει καµµία διάθεση (ἤ
γνώση) γιά νά γίνει κάτι οὐσιαστικό,
πέραν τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ ἐπιπέδου.
Ἀντιθέτως, προτείνονται πράγµατα
ἀπαράδεκτα ἕως καί ἐπικίνδυνα, πού
ἐλπίζουµε νά συνδέονται µόνο µέ τίς
πάγιες ψηφοσυλλεκτικές ἀνάγκες τοῦ
χώρου κι ὄχι καί µέ κάποιες εἰλικρινεῖς
πεποιθήσεις περί τοῦ πρακτέου.
- Πρῶτο προτεινόµενο µέτρο εἶναι τό
«δικαίωµα
τοῦ
αὐτοπροσδιορισµοῦ».
Πέρα ἀπό τήν ἀπαράδεκτη σύγκριση µέ
τήν ἑλληνική µειονότητα τῆς Βορείου
Ἠπείρου (Ἀλβανίας, κατά τό ΙΣΤΑΜΕ),
τί θά πεῖ ἡ φράση «ἡ χώρα µας ὀφείλει νά
σεβαστεῖ τό δικαίωµα αὐτό»; Ποιός ἄραγε
στερεῖται σήµερα στήν ἑλληνική Θράκη
τό δικαίωµα νά αὐτοπροσδιορίζεται
ἐλεύθερα κατά τούς συντάκτες;
- Ὡς δεύτερο µέτρο ζητεῖται ἡ ἀφαίρεση

Ἡ Μπακογιάννη στή Θράκη
Χωρίς σπουδαῖα νέα ἡ τριήµερη, ἀρχηγική ἐπίσκεψη τῆς ΥΠΕΞ
στή Θράκη, δίνει ὡστόσο λαβή γιά ἕναν στοιχειώδη σχολιασµό
κάποιων πλευρῶν της.

Τί σόι «παραδοσιακή φορεσιά» ντύσανε τό κοριτσάκι στ’ ἀριστερά; Ὅποιος µᾶς φέρει ΜΙΑ παλιότερη φωτογραφία ἀπό τήν
περιοχή τῆς Ὀργάνης µέ τέτοια φορεσιά, θά πάρει 100.000 εὐρώ

Κατ’ ἀρχάς ἐνόχλησε αὐτὴ ἡ παρενδυµατική παρουσίαση τῆς
ἔλευσής της στήν περιοχή. Ὑπάρχει δηλαδή κανένας πού νά
πείστηκε ὅτι µᾶς ἦρθε λόγῳ τῆς πρόσκλησης πού τῆς ἀπηύθυναν,
ὡς σέ κορυφαῖο στέλεχος τῆς Ν∆, τά Ἐπιµελητήρια Ξάνθης
καί Ροδόπης; Ντρεπόµαστε νά δείξουµε πώς ἐνδιαφερόµαστε
γιά τή Θράκη ἤ µήπως γιά τό γεγονός ὅτι τό ὑπουργεῖο τῶν
Ἐξωτερικῶν ἀσχολεῖται µέ µιά περιοχή τῆς χώρας; Θυµίζουµε
ὅτι τό ΥΠΕΞ βρίσκεται (διά τῶν γραφείων του) ἐδῶ γιά τήν
παρακολούθηση τῆς ἐφαρµογῆς τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης.
Ὅσο προσχηµατικό κι ἄν ἀκούγεται αὐτό, δέν παύει νά εἶναι
ὠφέλιµο κι αὐτό τό ξέρουν ὅλοι ὅσοι ἀσχολοῦνται µέ τό ζήτηµα,
συµπεριλαµβανοµένων καί τῶν βουλευτῶν τοῦ ΠαΣοΚ πού
ἔκαναν τόση φασαρία γιά τό θέµα (µήπως ἐπί τῶν ἡµερῶν τους
δέν συνέβαινε τό ἴδιο ἀκριβῶς;)
Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐπίσκεψη καθ’ αὐτήν: Περιέλαβε τόσο χωριά
τῶν Ποµάκων καί τῶν Τούρκων, ὅσο καί οἰκισµούς Ροµά,
χωρίς φυσικά νά ἀποτολµηθεῖ οὔτε µία ἀναφορά σέ ἐθνοτικές

ταυτότητες. Στήν Ὀργάνη ὁ πρόεδρος Μεχµέτ Ἐµίνογλου
προσπάθησε νά παγιδεύσει τήν ΥΠΕΞ µιλώντας γιά «παλαιότερη
ὑπόσχεση Καραµανλῆ γιά δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα», ὡστόσο πῆρε
νέα ὑπόσχεση γιά «νηπιαγωγεῖο», ἔτσι σκέτο. Στό ∆ροσερό τῆς
Ξάνθης ἡ ΥΠΕΞ εἶδε (µέ ἱκανοποίηση, φαντάζοµαι) τό ἔργο
τοῦ θρακικοῦ γραφείου τοῦ ὑπουργείου της πού πέτυχε νά
φέρει 600 παιδιά (!) τῶν Ροµά στά θρανία καί κοντύτερα στήν
σύνολη κοινωνία. Τό πρόγραµµα τῶν ἐπισκέψεών της ἦταν
γενικά µελετηµένο, χωρίς λάθος µηνύµατα.
Στά µέτρα πού ἀνακοίνωσε τό µόνο καινούργιο ἦταν αὐτό µέ
τήν ποσόστωση 0,5% στίς προσλήψεις στόν δηµόσιο τοµέα,
ἐκτός ΑΣΕΠ, µέτρο πού ΘΑ ἐφαρµοστεῖ. Ὅλα τά ὑπόλοιπα
ἦταν λίγο πολύ γνωστά καί σέ γενικές γραµµές στήν σωστή
κατεύθυνση (κι ἄς γκρινιάζει ἡ ἀντιπολίτευση). Στή συνέντευξη
Τύπου ἀπάντησε µονολεκτικά «ὄχι» στήν ἐρώτηση γιά
ἀπόδοση ἰθαγένειας στούς µουσουλµάνους πού ζοῦν µόνιµα
στό ἐξωτερικό. Ἀπέφυγε τό ἐρώτηµα γιά τό τί θά κάνει ἡ
Κυβέρνηση ἄν ἡ µειονότητα δέν ἀποδεχθεῖ τόν τρόπο ἐκλογῆς
τῶν διαχειριστικῶν ἐπιτροπῶν στά βακούφια (!). ∆έν µᾶς ἄρεσε
καθόλου ὁ τρόπος πού ἀπάντησε στό έρώτηµα γιά τήν ἀνάδειξη
τῶν µουφτήδων, γιατί ἡ φράση «ὅσο εἶναι ἱεροδικαστές θά
διορίζονται» λέει ἁπλῶς τό αὐτονόητο καί δέν ἐγγυᾶται
τίποτε ἀπολύτως γιά τό µέλλον, εἰδικά τώρα πού οἱ κῦκλοι τοῦ
µειονοτολάγνου ἀθηναϊσµοῦ βάλθηκαν νά µᾶς ἐπιβάλουν τά
φῶτα τους. Τέλος, στήν δική µας ἐρώτηση γιά τήν ἀνυπαρξία
δηµόσιων δηµοτικῶν σχολείων στά µειονοτικά χωριά, ἰδίως
τῶν Ποµάκων, ἀπάντησε ὅτι «ὅπου ὑπάρχει αἴτημα κατοίκων
θά ἱκανοποιηθεῖ». Κρατᾶµε αὐτό τό τελευταῖο καί ἀναµένουµε
ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας τήν ἄµεση ὑλοποίησή του.

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Φεγγαράκι µου λαµπρό,
φέγγε µου να περπατώ,
να πηγαίνω στο σκολειό,
να µαθαίνω γράµµατα,
του Θεού τα πράµατα.
(Ν. Λυγερός)

Κεµαλιστές ἐν Ἑλλάδι
(βάλε λάδι...)

Ἀκούγοντας τόν εἰκονιζόµενο (δεξιά, ἔ;)
οἰκολόγο, δηµοσιογράφο καί ὑποψήφιο
νοµάρχη Θεσσαλονίκης Μιχάλη Τρεµόπουλο νά ἐπαινεῖ τόν Κεµάλ Ἀτατούρκ, τό γνήσιο
αὐτό τέκνο τῆς Θεσσαλονίκης (παρότι
πολλοί στήν Τουρκία τόν ἀνεβοκατεβάζουν
µπάσταρδο, ὀροσπού τσοτζούκ = πουτάνας
γιό) πού πρέπει κάποια στιγµή ἐπιτέλους
νά τόν τιµήσουµε, νιώσαµε πόσο δίκιο ἔχει
καί πόσο σκατόψυχοι ἐθνικιστές εἴµαστε
ὅλοι µας. Τόσο ἐµεῖς ὅσο καί οἱ παπποῦδες
µας πού πῆγαν καί σφάχτηκαν γιά νά
ἐνοχοποιήσουν αὐτόν τόν µεγάλο ἡγέτη καί
δηµοκράτη πού γέννησε ἡ συµπρωτεύουσα.
Ἐπειδή ὅµως αὐτή ἡ χώρα εἶναι
γεµάτη ρατσιστές Ἕλληνες, θέλουµε νά
συστήσουµε στόν Μιχάλη Τρεµόπουλο νά
δώσει - ὡς πολιτικός ἄνδρας καί συνειδητός
ἀντιρατσιστής - τό καλό παράδειγµα: Νά
βαφτίσει τά παιδιά του Κεµάλ καί Ἀτατούρκ.
Νά πάει ἐθελοντής φρουρός στόν τάφο
τοῦ Πατέρα τῶν Τούρκων (ἕνα γερµανικό
νούµερο κάθε µήνα, ἀρκεῖ, ὁ συµβολισµός
εἶναι πού µετράει). Νά παραχωρήσει τό
σπίτι του στήν Τουρκική Δηµοκρατία γιά
Μουσεῖο Ἀτατούρκ - δέν εἶναι ντροπή µας
πού δέν διαθέτουµε ἕνα στή γενέτειρά του;
Νά ὀργανώσει ἡµερίδα στή Σαλονίκη µέ
θέµα τόν Μεγαλύτερο Οἰκολόγο τοῦ κόσµου
(τόν λεγάµενο, ντέ!), ὥστε νά φωτιστεῖ
ἡ ἀληθινή ἱστορία τοῦ περιβαλλοντικοῦ
κινήµατος στή γῆ. Νά ὀργανώνει κάθε
χρόνο διακοπές στή Σµύρνη, συνδυάζοντας
τήν περιήγηση µέ τό προσκύνηµα ἐκεῖ πού
δοξάστηκε ὁ συµπολίτης του (προαιρετικές
ἐκδροµές σέ Ἀφιόν Καραχισάρ καί Ἀλῆ
Βεράν). Τέλος, νά παραδώσει τό ἑλληνικό
του διαβατήριο ὡς ἔνδειξη διαµαρτυρίας
γιά τήν συκοφάντηση τοῦ µεγάλου ἡγέτη
ἀπό τούς µικρόψυχους γιουνανλῆδες. Ἐµεῖς
πάντως θά τό χαιρόµασταν πολύ!

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
ΧΡΑΝΤ ΝΤΙΝΚ:
Ξανθιώτικος (πάλι!)
δάκτυλος;
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Κι ἐνδεικτικά ἕνα τελευταῖο, ὄχι
τελείως ἄσχετο: Ἄν περιηγηθεῖ κανείς
διαδικτυακά µέ τό πρόγραµµα Google Earth
τήν Κοµοτηνή, βλέπει τίς πληροφορίες
πού ἔχουν προστεθεῖ στόν ἱστό τῆς πόλης
ὡς χρήσιµα στοιχεῖα γιά τόν ἐπισκέπτη.
Ἐκτός τοῦ ὅτι παρουσιάζεται ἡ θρακική
πρωτεύουσα
ὡς
«Γκιουµουλτζίνε,
τούρκικη πόλη» (!) καί σηµειώνονται τά
τουρκικοῦ ἐνδιαφέροντος σηµεῖα στήν
τουρκική γλῶσσα, ἀνατρέχοντας στόν
χρήστη πού τά προσέφερε - κάποιος
Νιχάλ Ἀτσίζ - καταλήγεις σέ ἱστοσελίδα...
«Γκρίζων Λύκων» (σέ ὑποδέχεται µάλιστα
ἕνα οὐρλιαχτό)!
«Μεµονωµένες
περιπτώσεις»,
«ἐξαιρέσεις πού δέν χαρακτηρίζουν τό
σύνολο», θά µποροῦσε νά ἀντιλέξει κανείς.
Ναί. Ἔτσι πιθανόν θά ἔλεγε κι ὁ µακαρίτης
Χράντ Ντίνκ...
Μ.Κ.
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Στρατηγικός τουρισµός
Ν. Λυγερός
Τὴν ὥρα ποὺ παλεύουµε γιὰ νὰ
κρατήσουµε τὴν ἱστορία µας µέσω τῆς
µνήµης µας, οἱ δικοί µας θεωροῦν ὅτι
αὐτὸς ὁ ἀγώνας εἶναι ἀναχρονικός. Μᾶς
ἐξηγοῦν ὅτι µὲ ἕναν µεταµοντέρνο τρόπο
πρέπει νὰ ξεπεράσουµε τὶς νοητικές µας
δυσκολίες καὶ νὰ ἀντιµετωπίσουµε τὴν
πραγµατικότητα µὲ ρεαλισµό. Προωθοῦν
µεθοδολογίες ποὺ ἐπικεντρώνονται ἀποκλειστικὰ στὰ κοινὰ σηµεῖα ποὺ ἔχουµε
µὲ ὅλους ὅσους ἔχουµε διαµάχες. Γιὰ νὰ
µὴν ἔχουµε διαµάχες, σβήνουµε τὶς µάχες
µας. Καὶ στὴν οὐσία, µᾶς ἐπιβάλλουν τὴν
κυριαρχία τοῦ κενοῦ.
Τὴν ἴδια ὥρα, οἱ φιλικές µας
σχέσεις ἀντιµετωπίζουν τὸ ὅλο θέµα
µὲ ἕναν καθαρὰ ἑλληνικὸ τρόπο, ὅπου
ὁ πολιτισµὸς ἔχει τὸν κύριο ρόλο.
Προσπαθοῦν νὰ ἀποδείξουν ὅτι ὅλη
ἡ ἱστορία τους εἶναι τὸ ἀποτέλεσµα
ἑνὸς συγκρητισµοῦ, ὅπου ἡ διαφορὰ
καὶ ἡ ποικιλία θεωροῦνται πλοῦτος. Ἡ
καλύτερη µέθοδος γιὰ νὰ τὸ ἀποδείξουν
εἶναι ἡ ἐφαρµογὴ αὐτῶν τῶν νοητικῶν
σχηµάτων στὸν τοµέα τοῦ τουρισµοῦ.
Στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Κύπρο,
ὁ τουρισµὸς εἶναι ἕνας πλοῦτος. Δὲν
ἐννοοῦµε τὸν µαζικὸ τουρισµὸ ποὺ ἔχει
φτάσει οὕτως ἢ ἄλλως στὰ ὅριά του. Ὁ

τουρισµὸς πιὰ δὲν ἔχει νόηµα, ἂν δὲν
εἶναι ποιοτικός. Τὸ πρόβληµα εἶναι ὅτι
ἡ χώρα µας δὲν κατανόησε ἀκόµα πόσο
στρατηγικὸς πρέπει νὰ εἶναι ὁ τουρισµός
µας. Τὸ θέµα δὲν εἶναι πιὰ τὸ συγκριτικὸ
πλεονέκτηµα διότι στὴν οὐσία δὲν ὑπάρχει, ἂν ὁ τουρισµὸς δὲν ἔχει ὡς ὑπόβαθρο

τὸν πολιτισµό. Ὅµως ἀκόµα καὶ αὐτὸ
δὲν ἐπαρκεῖ πιά. Ὁ πολιτισµός, ἂν δὲν
ἐφοδιαστεῖ µὲ στρατηγική, δὲν µπορεῖ
ν’ ἀντισταθεῖ στὴ βαρβαρότητα καὶ στὶς
ἐπιθέσεις τῆς λήθης.
Στὴν Τουρκία, ὁ τουρισµὸς εἶναι
ἕνας οἰκονοµικὸς πόλεµος. Ὅλες οἱ
κινήσεις ἔχουν ἕναν καὶ µόνο σκοπό, τὴν
ἀνάδειξη τοῦ κράτους. Καὶ ἂν χρειάζεται
νὰ µετατραπεῖ ὅλη ἡ ἱστορία σὲ ἐργαλεῖο

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μπορεῖ ἔξω ἀπό τήν Ἀθήνα, στήν ἑλληνική
περιφέρεια δηλαδή, νά ὑπάρχει δηµιουργία
(πνευµατική ἤ ὑλική), ἐπιπέδου καί ποιότητος
πού νά ἐνδιαφέρει κάθε Ἕλληνα; Βεβαίως
ἐσεῖς, ὡς ἀναγνῶστες τοῦ «Α» ξέρετε καλά ὅτι
ἡ ἀπάντηση εἶναι
καταφατική. Καί
δέν ἀποτελοῦµε
φυσικά τό µόνο
παράδειγµα.
Οἱ ἐκδόσεις τοῦ
Μιχάλη Σπανίδη
στήν Ξάνθη εἶναι
ἄλλη µία τέτοια
περίπτωση, ἄν
µείνουµε
στή
Θράκη.
Στά
δέ
Τρίκαλα,
οἱ
«Πρότυπες
Θεσσαλικές
Ἐκδόσεις»
τοῦ
Λαυρέντιου
Ντετζιόρτζιο
ἔχουν κυκλοφορήσει χιλιάδες τίτλους στίς 4
δεκαετίες τῆς
ζωῆς
τους.
Δουλειά τεχνικά καί αἰσθητικά ἄψογη, µέ
θέµατα ἐκκλησιαστικά,
ἱστορικά,
λογοτεχνικά,
λαογραφικά
κ.ἄ., σέ µονοτονικό µά καί
πολυτονικό.
Ἕνα
µικρό
δεῖγµα
τῆς
πρόσφατης παραγωγῆς: «Καπετάν Κόζιακας,
ὁ ξεχασµένος ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης
Θωµᾶς Πάλλας», «Ὁ “τελευταῖος σταθµός” τοῦ
Γιώργου Σεφέρη», «Ὑµνολογικόν Ἁγιογραφικόν
Λεξικόν», «Κατά Μασόνων», «Μακεδονία καί
ἡ Σκοπιανή ἀπειλή», «Οἰδίπους Τύραννος τοῦ
Σοφοκλῆ», «Τό Πανεπιστήµιο τοῦ Παρισιοῦ,
12ος-15ος αἰ.», «Ὁ Κλῆρος στόν Μακεδονικό
Ἀγώνα» κτλ. Πληροφορίες: τηλ.-τ/ο 2431029897,
info@degiorgio.gr, www.degiorgio.gr

προπαγάνδας, δὲν ἔχει σηµασία. Ἡ αἰχµὴ
τοῦ δόρατος εἶναι ἡ Κωνσταντινούπολη.
Ὡς διαχρονικὸ κέντρο πολιτισµῶν, ἡ Πόλη
εἶναι ὁ ἰδανικὸς στόχος τοῦ τουρισµοῦ ὡς
στρατηγικὴ ὀντότητα. Κάθε κατάκτηση,
κάθε καταπάτηση µετατρέπεται ἀποτελεσµατικὰ σὲ ἑλκυστικὸ κέντρο. Κάθε ἦχος,
κάθε χρῶµα ἀποκτᾶ µία νέα ἑρµηνεία γιὰ
νὰ λειτουργήσει τὸ τουρκικὸ δόγµα. Ὁ
τουρισµὸς πρέπει νὰ εἶναι προσωρινὸς
καὶ κατὰ κάποιο τρόπο προσφυγικός.
Πρέπει ὅλοι νὰ θέλουν νὰ πᾶνε στὴν
Κωνσταντινούπολη, ὄχι ὅµως γιὰ νὰ
µείνουν. Τὸ καλύτερο θῦµα αὐτοῦ
τοῦ στρατηγικοῦ τουρισµοῦ εἶναι
τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο. Τὸ ἀγκίστρι
εἶναι τὸ σύµβολο, ἡ εἰκόνα. Ἐνῶ ἡ
πραγµατικότητα εἶναι ὅτι τὸ σύµβολο
ἔγινε συµβολικὸ καὶ δὲν ἔχει πιὰ
νόηµα. Οἱ Ἕλληνες ἐπισκέπτες δὲν
συναντοῦν τοὺς ἀπελαθέντες, µόνο
τὶς οἰκίες τους, τὶς περιουσίες τους.
Ἡ Τουρκία δηµιουργεῖ τὸ οἰκονοµικό
της µέλλον πουλώντας τὸ πολιτιστικό
µας παρελθόν. Καὶ κάθε ἀγορὰ εἶναι µία
ἐπιπλέον ἐγκατάλειψη.
Ὅµως ἀκόµα καὶ πληγωµένη,
ἡ Κωνσταντινούπολη µπορεῖ νὰ παίξει
τὸν ρόλο τοῦ ἀναγεννησιακοῦ στοιχείου
µέσω µίας νέας µορφῆς ἀντίστασης. Διότι
ὅπως λέει ὁ ποιητὴς «γιὰ νὰ σὲ γονατίσουν
πρέπει νὰ γονατίσεις».

Τοῦ Ἀπ. Π. Παπαθεοδώρου

Π

ροκάλεσε πολύν θόρυβο ἡ ἀπόφαση τῆς
Κυβερνήσεως στίς 7-11-06 γιά χορήγηση
τῆς «ἑλληνικῆς» ἤ «διπλῆς» ὑπηκοότητος
στούς Βορειοηπειρῶτες. Τήν ἑποµένη ὁ
Τῦπος ἀνήγγειλε τό γεγονός µέ πηχυαίους
καί ἀντικρουόµενους τίτλους καθώς καί µέ
ἀντίστοιχα περιεχόµενα, ὅπως:
«...Ἔτσι ἐξέλιπαν καί οἱ ἀνησυχίες γιά τόν
κίνδυνο ἡ Ἀλβανική πλευρά νά ἐκµεταλλευτεῖ
τήν ἀπόφαση καί νά ἀξιώσει στό µέλλον
µέ διλληµµατικότρόπο τήν ἀφαίρεση τῆς
ἀλβανικῆς ὑπηκοότητος µέ ὅλες τίς συνέπειες...»
(Κυβέρνηση) «...Ἡ Κυβέρνηση ὑπογράφει τήν
ἡµεροµηνία λήξεως τῆς ἑλληνικῆς µειονότητας
στήν Ἀλβανία (...) διότι τό ἀλβανικό Σύνταγµα
τοῦ 1998 ἐπιτρέπει τήν διπλή ὑπηκοότητα
ἀλλά ἡ σχετική Σύµβαση τοῦ Συµβουλίου τῆς
Εὐρώπης ἐπιτρέπει στά Τίρανα νά ζητήσουν ἀπό
τούς πολίτες νά ἐπιλέξουν µιά ὑπηκοότητα (...)
Ἀλλά καί τά παιδιά τους προφανῶς δέν θά τά
ἐγγράψουν (οἱ Βορειοηπειρῶτες) στά ἀλβανικά
δηµοτολόγια, ὁπότε πρακτικά ἡ µειονότητα εἶναι
καταδικασµένη νά ἐκλείψει» (Στ. Λυγερός) «Ἡ
ἀπόφαση προκαλεῖ καί σοβαρά ἐρωτήµατα γιά
τό ἐθνικό θέµα τῆς ἑλληνικῆς µειονότητας καί
τούς κινδύνους πού ἐνέχει γιά τή διασφάλιση
τῶν ὁµογενῶν στήν Ἀλβανία» («Ἔθνος»)
Ὀργή ὅµως προκαλεῖ ἡ εἴδηση ὅτι ἡ
Κυβέρνηση ἀποφάσισε στά σχετικά ἔγγραφα
γιά τήν χορήγηση τῆς ὑπηκοότητος στούς
Βορειοηπειρῶτες νά ἀναγράφονται τά
ὀνόµατά τους ὅπως εἶναι καταχωρισµένα
στά ἀλβανικά ἔγγραφα, ἤτοι στή λατινική
γραφή καί ἐξαλβανισµένα (π.χ. Κώτσιος ἀντί
Κωνσταντῖνος)!
Οἱ προϋποθέσεις γιά τή χορήγηση τῆς
ὑπηκοότητας, ὅπως τίς ἔθεσε ὁ Πρ.
Παυλόπουλος τό 2004, δέν φαίνεται σαφῶς
νά ὑλοποιήθηκαν ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ὥστε
νά προχωρήσει ἡ χορήγηση ἐπί τοῦ ἀσφαλοῦς:
«Ἡ χορήγηση τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγενείας στά
ἄτοµα τῆς παραπάνω κατηγορίας εἶναι βασική
ἐπιδίωξη τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας ἀλλά γιά νά
προχωρήσει στήν πολιτογράφησή τους πρέπει
προηγουµένως νά ἔχουν ἐξασφαλισθεῖ τά ἐθνικά
µας συµφέροντα ἀλλά καί τά συµφέροντα τῶν
ἰδίων τῶν ὁµογενῶν µας».
Ἡ ἀπόφαση χορήγησης τῆς διπλῆς
ὑπηκοότητος λήφθηκε µᾶλλον βεβιασµένα,

ΤΟΞΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 8
Αὐτὸ συνέβη µόνο ἀπὸ τὸ 1996 καὶ
ἑξῆς, ὅταν στὸ καθυστερηµένο κρατίδιο
ἐπεκράτησε ἐπιτέλους ὁ ἐκσυγχρονισµὸς
ὑπὸ τὴν ἐµπνευσµένη πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ
Κώστα Σηµίτη καὶ τὴ φωτισµένη πνευµατικὴ
καθοδήγηση µίας ἀπαστράπτουσας ἐλίτ,
προερχόµενης ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ
τὴ ρεβιζιονιστικὴ Ἀριστερὰ (Παράθεµα
6.764 σελίδες ἀρθρογραφίας ἀπὸ τὸ «Βῆµα
τῆς Κυριακῆς»). Ἡ προσπάθεια γιὰ τὸν
µετασχηµατισµὸ τῶν ἀπαρχαιωµένων καὶ
ἀναχρονιστικῶν κοινωνικοθρησκευτικῶν
δοµῶν τῆς Ἑλλάδας συνεχίζεται»…
Αὐτὰ ὡς µάθηµα ἑλληνικῆς Ἱστορίας
καὶ πολύ σᾶς εἶναι. Ἀρκοῦν µάλιστα ὄχι
µόνο γιὰ τὴ Στ΄ Δηµοτικοῦ, ἀλλὰ γιὰ
ὁλόκληρη συνολικὰ τὴν Πρωτοβάθµια καὶ
Δευτεροβάθµια Ἐκπαίδευση. Πρόκειται γιὰ
ὕλη ποὺ µαζὶ µὲ τὰ παραθέµατα µπορεῖ
ἄνετα νὰ διδαχθεῖ σὲ 24 διδακτικὲς ὧρες (2
ἀνὰ σχολικὴ χρονιά) καὶ ἔτσι θὰ περισσέψει
πολύτιµος χρόνος γιὰ τὴ διδασκαλία ἄλλων
πολὺ πιὸ χρήσιµων µαθηµάτων ὅπως Σεξολογίας, Ἀστρολογίας, Ρεφλεξολογίας, Μαθηµάτων Σύγχρονης Νεοελληνικῆς Οἰκονοµικῆς Ἐπιστήµης (τζόγος-µίζες-δάνεια),
Μελέτης τῶν Θρησκειῶν (ὅλων πλὴν τῆς
basclasse χριστιανικῆς) καὶ Μαθηµάτων Πολιτικοῦ Ἐκσυγχρονισµοῦ. Ἄντε, γιατί παράγινε
τὸ κακὸ µὲ τοὺς Ἑλληναράδες καὶ τὶς γελοῖες
ὀνειρώξεις τους. Νισάφι πιά!
Ν.Δ.

Ἡ χορήγηση τῆς ἑλληνικῆς/διπλῆς ὑπηκοότητας
στούς Βορειοηπειρῶτες

Χιµάρα, κάστρο τοῦ Ἑλληνισµοῦ
γιά τήν ἱκανοποίηση τῆς Ὁµοσπονδίας τῶν
νέων πού πίεζαν µέ πορεῖες, διαµαρτυρίες,
κλπ. Ἡ ἀπόφαση ὅµως εἶναι πλέον γεγονός
καί τοιουτοτρόπως ὀφείλουµε νά τό
ἀντιµετωπίζουµε, ἐπισηµαίνοντες µόνον τυχόν
ἀδυναµίες καί διατυπώνοντας παρατηρήσεις
καί προτάσεις γιά τήν βελτίωσή της.
1) Ὑπῆρξαν κατά τό βραχύ διαρρεῦσαν
διάστηµα συναντήσεις καί συµφωνίες τόσον
ἰσχυρές ὥστε νά κατοχυρώσουν τά δικαιώµατα
τῶν ἀδελφῶν µας καί τήν προαιώνια
ἑλληνικότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου;
2) Πῶς συµπεραίνουν οἱ ὁµογενεῖς µας,
ἰδιαίτερα τῆς καλούµενης «Ὁµοσπονδίας»,
ὅτι - πέραν τῶν ἰδιωτικῶν τους προσωρινῶν
συµφερόντων - ἡ χορήγηση θά καταστεῖ
«εὐκαιρία ἀναζωογόνησης καί ἐνίσχυσης
τῆς Βορείου Ἠπείρου µέσῳ τῆς εὐρωπαϊκῆς
προοπτικῆς», µέ συνεχῶς µειούµενον τόν ἐκεῖ
ἑλληνικό πληθυσµό;
3) Ποιός καί πῶς θά ἐµποδίσει τήν Ἀλβανία νά
ἀξιώσει µέ διληµµατικό τρόπο τήν ἀφαίρεση
τῆς ἀλβανικῆς ὑπηκοότητος µέ ὅλες τίς
συνέπειες;
4) Σύµφωνα µέ τίς κυβερνητικές δηλώσεις
(28-11-06) περί τῆς «τρίτης νοµιµοποιήσεως
µεταναστῶν», µέ τροποποίηση τοῦ Ν3386/05,
ἡ νοµιµοποίηση περιλαµβάνει καί τή
διπλή ὑπηκοότητα τῶν Βορειοηπειρωτῶν.
Νοµίζουµε ὅτι θά συµβάλει ἔτι περισσότερο
στήν ἐκκένωση τῆς Βορείου Ἠπείρου. Καί
γιατί αὐτή ἡ παλινωδία γιά κάποια στοιχειώδη

ἐξέταση τῶν ὑποψηφίων στήν ἑλληνική
γλῶσσα, ἱστορία κλπ;
Ἀπαιτεῖται, πιστεύουµε, µεγάλη προσοχή
στά δικαιολογητικά πρός ἀποφυγή ὑπόπτων
συναλλαγῶν, ἰδιαίτερα γιά τούς καταδίκους
µουσουλµάνους Τσάµηδες πού ἐπιδιώκουν
ἐπανεγκατάστασή τους στή Θεσπρωτία. Σέ
περίπτωση πού τεθεῖ τό δίληµµα γιά ἐπιλογή
τῆς µιᾶς ἀπό τίς δύο ὑπηκοότητες ἴσως πρέπει
νά τεθεῖ κάπως ὁ ὅρος πώς τότε ἐκπίπτει
ἡ ἑλληνική καί ὑποχρεωτικά παραµένει ἡ
ἀλβανική. Ἀντί τῆς διπλῆς ὑπηκοότητος θά
µποροῦσε νά ἐκδοθεῖ ταυτότητα ταυτόσηµη
µέ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων γά ἐσωτερική µόνο
χρήση. Νά χορηγεῖται ἡ ὑπηκοότητα ἀλλά µέ
ὑποχρέωση τῶν ὁµογενῶν µας νά ἐγγράφουν
τά παιδιά τους στά ἀλβανικά ληξιαρχεῖα,
δηµοτολόγια κλπ χάριν τῆς συνέχειας τοῦ
Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισµοῦ στίς ρίζες
του. Μέγα πρόβληµα δηµιουργεῖται πλέον
µέ τή στράτευση τῶν Βορειοηπειρωτῶν,
ἐφόσον δέ εἶναι νοητό νά ὑπηρετοῦν σέ
δύο χῶρες. ∆έν εἶναι ἐφικτό νά δεχθεῖ ἡ
Ἀλβανία πολίτες της στόν ἑλληνικό Στρατό,
ὅταν αὐτό δέν τό δέχονται ἄλλοι, ἀκόµη καί
σέ ἀποµακρυσµένες χῶρες (π.χ. οἱ ΗΠΑ).
Μία πιθανή λύση µέ τά σηµερινά δεδοµένα
φαίνεται ἡ ἐξαγορά τῆς θητείας τῶν ὁµογενῶν
µας στήν Ἀλβανία, ἐφόσον φυσικά θά ἰσχύει
τοῦτο. Πάντως οἱ ἁρµόδιες ὑπηρεσίες
ὀφείλουν νά συµπεριφέρονται ἀξιοπρεπῶς
πρός τούς ὁµογενεῖς µας (καί δή µέ τό Εἰδικό
∆ελτίο Ταυτότητος Ὁµογενοῦς), ἰδίως πρός
ἀναπήρους, καρκινοπαθεῖς κλπ προκειµένου νά
τύχουν κάποιου ἐπιδόµατος ἤ περιθάλψεως. Οἱ
ἀρνητικές σέ κάποιες περιπτώσεις ἀπαντήσεις
λόγῳ «ἔλλειψης ἑλληνικῆς ὑπηκοότητας» ἤ
«ἐλλείψει χρηµάτων» κλπ ἀναγκάζουν τούς
ἀδικούµενους νά προσφύγουν σέ ἄλλες Ἀρχές
ὅπως στόν Συνήγορο τοῦ Πολίτη (βλ. πόρισµα
29/3/06).
Ὁπωσδήποτε ἡ Πολιτεία ἔχει τήν τελευταία
λέξη, ἐνηµερώνοντας τόν λαό καί ἐξετάζοντας
σκέψεις καί πρροτάσεις πού λαµβάνει γιά
βελτίωση τῶν θέσεών της, ἐπ’ ἀγαθῷ καί τοῦ
ἐθνικοῦ αὐτοῦ, εὐρύτερα, θέµατος, πού εἶναι
ἄλλωστε καί στόχος ὅλων µας.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 14-2-2007

Θαυµαστές
τῆς Ἰταλίας

Τό δηλώνουµε ξεκάθαρα. Εἴµαστε
φανατικοί θαυµαστές τῆς Ἰταλίας
καί τῶν Ἰταλῶν, κάτι πού βασίζεται
τόσο σέ συναισθηµατικές ὅσο
καί σέ λογικές προσεγγίσεις τῆς
πραγµατικότητας τῶν γειτόνων µας.
Ἡ ἀφορµή γιά τό παρόν σηµείωµα
εἶναι ὁ σοβαρότατος τρόπος µέ
τόν ὁποῖον ἀντιµετωπίστηκε ὁ
θάνατος τοῦ ἀστυνοµικοῦ ἀπό τούς
χουλιγκάνους στὴν Κατάνια. Ὄχι
µόνο διακόπηκε τό πρωτάθληµα
ἀλλά ἔπεσε στό τραπέζι µέχρι καί
πρόταση ὁριστικῆς κατάργησής του!
Γιά ἕνα συµβάν πού οἱ συνθῆκες του
εἶναι ἡ ἑλλαδική καθηµερινότητα
ἐδῶ καί χρόνια (µεῖον τόν νεκρό),
χωρίς νά σκοτίζεται σοβαρά κανένας
ὑπεύθυνος! Θυµηθεῖτε τίς ἐξοντωτικές
τιµωρίες καί τούς ὑποβιβασµούς
τῶν µεγαλύτερων ὁµάδων τους
(Γιουβέντους, Μίλαν, Φιορεντίνα,
Λάτσιο) γιά σικέ παιχνίδια, τώρα καί
παλιότερα. Φαντάζεστε ποτέ τέτοιο
πρᾶγµα στήν... Ἑλλάδα;
Οἱ ἄνθρωποι εἶναι αἰῶνες µπροστά.
Τόν ἀρχιµάγειρα τῆς πολιτικῆς ζωῆς
τους, τόν Ἀντρεότι, τόν ἔσερναν
στά δικαστήρια γιά διασυνδέσεις
µέ τή Μαφία ἐπί δεκαετίες. Τόν
πρωθυπουργό Κράξι τόν ἀνάγκασαν
νά διαφύγει στό ἐξωτερικό. Οἱ
δικαστές τύπου «Καθαρά Χέρια»
ἔγιναν σύµβολο ἀκεραιότητας. Κι
ἐνῷ δεκάδες κυβερνήσεις ἀνεβοκατέβαιναν, τό κράτος λειτουργοῦσε
ὑποδειγµατικά.
Καί ὄχι µόνον αὐτά. Εἶχαν γιά χρόνια
τό ἰσχυρότερο κοµµουνιστικό κόµµα
τῆς Δύσης, πού µόνο οἱ προβοκάτσιες
τῶν µυστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ στέρησαν τήν ἐξουσία. Εἶναι τυχαῖο τό
ἐπίπεδο τῶν «Ἰταλῶν» στήν ἑλληνική
πολιτική ζωή; Εἶχαν τό µαζικότερο
ἀντικρατικό φαινόµενο πού ὑπῆρξε
ποτέ - τίς Ἐρυθρές Ταξιαρχίες. Ἦταν
οἱ πρῶτοι πού γελοιοποίησαν τόσο τόν
κοινοβουλευτισµό (στέλνοντας τήν
πορνοστάρ Τσιτσιολίνα στή Βουλή)
ὅσο καί τήν µπούρδα τοῦ ἐθνοτικοῦ
αὐτοπροσδιορισµοῦ
(δηλώνοντας
κατά χιλιάδες... «Μοϊκανοί» στό πρό
ἐτῶν σχετικό δηµοψήφισµα).
Εἶναι οἱ ἀδιαµφισβήτητοι στυλίστες
τοῦ κόσµου, οἱ µέντορες τοῦ καλλιτεχνικοῦ καί βιοµηχανικοῦ σχεδιασµοῦ,
κι ἔχουν ἀναγάγει τήν καλαισθησία
καί τή γραµµή σέ ἐθνικό τους προϊόν.
Παράγουν Φερράρι καί Λαµποργκίνι,
Ἀρµάνι καί Βερσάτζε. Ταΐζουν τόν
κόσµο µέ πίτσα, τόν κατέκτησαν µέ
τά τυριά, τά κρασιά καί τούς καφέδες
τους, τόν παραµύθιασαν µέ τά κορίτσια τους (Καρντινάλε, Λῶρεν, Λολοµπρίτζιτα, Μούτι, Μπελούτσι...). Ζοῦν
σέ πόλεις σάν τή Φλωρεντία καί τή
Μπολώνια, κι ἔξω ἀπό αὐτές βρίσκεται
ἡ Ἀρκαδία τῶν σύγχρονων καιρῶν, ἡ
ἐκπληκτική ἰταλική ὕπαιθρος (π.χ.
Τοσκάνη). Νά ποῦµε γιά τραγούδι;
Γιά κινηµατογράφο; Γιά Τέχνη;
Καί µετά σοῦ λέει «οὔνα φάτσα, οὔνα
ράτσα». Πολύ θά τό θέλαµε, ἀλλά...
Κ.Κ.
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Βιολογική γεωργία
Καθώς ἡ βιολογική γεωργία δείχνει νά
ἀποτελεῖ µία πιθανή διέξοδο τόσο γιά τό
οἰκολογικό πρόβληµα τῶν κοινωνιῶν µας,
ὅσο καί γιά τό οἰκονοµικό πρόβληµα τοῦ
ἀγροτικοῦ κόσµου τῆς πατρίδας µας, τό
σχετικό ἐνδιαφέρον ὅλο καί αὐξάνεται.
Μιλήσαµε λοιπόν γιά τό θέµα µέ τήν
Εὐδοξία Ἐµβολιάδου, ἐλεγκτή γεωπόνο
φυτικῆς παραγωγῆς & µεταποίησης, πού
ἐργάζεται στόν Ὀργανισµό Ἐλέγχου καί
Πιστοποίησης Βιολογικῶν Προϊόντων
ΔΗΩ*, ὁ ὁποῖος ἑδρεύει στήν Ἀθήνα ἀλλά
ἔχει καί γραφεῖο ἐνηµέρωσης στή Θράκη
(Εὐµόλπου 1, Ἀλεξανδρούπολη, τηλ. 25510
23389). Παρακάτω κωδικοποιήσαµε τίς
πληροφορίες ἀπό τόν διάλογό µας:
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Νὰ παράγει τροφὴ ὑψηλῆς θρεπτικῆς
ἀξίας σὲ ἐπαρκὴ ποσότητα. Νὰ ἀλληλεπιδράσει µὲ ἐποικοδοµητικὸ τρόπο µὲ
ὅλα τὰ φυτικὰ συστήµατα καὶ κύκλους.
Νὰ ἐνθαρρύνει καὶ νὰ αὐξήσει τοὺς
βιολογικοὺς κύκλους στὰ γεωργικὰ
συστήµατα,
συµπεριλαµβανοµένων
τῶν µικροοργανισµῶν, τῆς ἐδαφικῆς
χλωρίδας καὶ πανίδας, τῶν φυτῶν καὶ
τῶν ζώων. Νὰ διατηρήσει καὶ νὰ αὐξήσει
µακροπρόθεσµα τὴ γονιµότητα τοῦ
ἐδάφους, µὲ ἐργασία ὅσο εἶναι δυνατόν
µὲσα σὲ κλειστὰ συστήµατα σὲ σχέση
µὲ τὴν ὀργανικὴ οὐσία καὶ τὰ θρεπτικὰ
στοιχεῖα. Νὰ ἐργαστεῖ µὲ ὑλικὰ καὶ οὐσίες
ποὺ µποροῦν νὰ ἐπαναχρησιµοποιηθοῦν
ἢ νὰ ἀνακυκλωθοῦν σὲ ἕνα ἀγρόκτηµα,
χρησιµοποιώντας παράλληλα ἀνανεώσιµες πηγὲς σὲ γεωργικὰ συστήµατα
ὀργανωµένα σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο. Νὰ
προσφέρει
στὰ
ἐκτρεφόµενα
ζῶα
συνθῆκες ζωῆς τέτοιες ποὺ θὰ ἐπιτρέψουν
τὴν ἀνάπτυξη τῶν βασικῶν πλευρῶν
τῆς ἔµφυτης συµπεριφορᾶς τους. Νὰ
διατηρήσει τὴ γενετικὴ ποικιλοµορφία
τῶν γεωργικῶν οἰκοσυστηµάτων συµπερι-

Φονιάδες τῶν µ...ῶν,
Χολυγουντιάνοι!!!
Διαβάζουµε στό news.in.gr (10-207) τήν «εἴδηση» τοῦ Associated Press ἀπό
τή Φλόριντα: Τίτλος «Δικαστής ἀρνήθηκε
τὴ λήψη DNA - Αἰνιγµατικός παραµένει ὁ
θάνατος τῆς Ἄν Νικόλ Σµίθ». Τό ἄρθρο:
Μυστήριο καὶ ἔντονη φηµολογία
ἐξακολουθεῖ νὰ καλύπτει τὰ αἴτια
θανάτου τῆς Ἂν Νικὸλ Σµίθ. Ἡ µητέρα
της ὑποστηρίζει ὅτι ἦταν ἐξαρτηµένη
ἀπὸ βαρβιτουρικὲς οὐσίες, ἐνῶ ὁ
γιατρὸς ποὺ διενεργεῖ τὴν νεκροψία
δήλωσε πὼς θὰ καθυστερήσουν τὰ
ἀποτελέσµατα. Ὁ ἰατροδικαστὴς δήλωσε
ὅτι ἐὰν ὁ θάνατος δὲν ὀφείλεται σὲ
φυσικὰ αἴτια, τὰ ἀποτελέσµατα τῶν
ἰατρικῶν ἐξετάσεων θὰ ἀργήσουν νὰ
ἀνακοινωθοῦν. Ὡστόσο ἡ µητέρα της
ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Σµίθ ἦταν «πολὺ
ἐξαρτηµένη ἀπὸ φάρµακα, βαρβιτουρικὰ
καὶ ναρκωτικά». Παράλληλα, δικαστὴς
ἀρνήθηκε νὰ διατάξει τὴ λήψη DNA ἀπὸ
τὸ σῶµα τῆς Ἂν Νικὸλ Σµίθ, προκειµένου
νὰ λήξει ἡ δικαστικὴ διαµάχη ποὺ
ἐκκρεµοῦσε σχετικὰ µὲ τὴν πατρότητα
τῆς κόρης της. Ἡ Σµίθ βρισκόταν καὶ σὲ
µία ἄλλη δικαστικὴ διαµάχη, αὐτὴ τὴ
φορὰ γιὰ τὰ κληρονοµικά, µὲ τοὺς γιοὺς
τοῦ µεγιστάνα Τζ. Χάουαρτ Μάρσαλ, ὁ
ὁποῖος πέθανε τὸ 1995, ἕνα χρόνο µετὰ
τὸν γάµο τους. Ἡ διαµάχη ἔχει φθάσει
µέχρι τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο καὶ ἀκόµα
δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. Στὸ µεταξύ, πρὸς
500.000 δολάρια πωλήθηκε βίντεο ἀπὸ τὸ
πρακτορεῖο Splash News & Picture Agency,
ποὺ ἔδειχνε τοὺς τραυµατιοφορεῖς νὰ
µεταφέρουν µὲ φορεῖο στὸ ἀσθενοφόρο τὴν
Ἂν Νικὸλ Σµίθ ἐνῶ κάποιοι συνάδελφοί τους

λαµβανόµενης τῆς προστασίας τῶν φυτῶν
καὶ τῶν ἄγριων ζώων.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ ’50,
ἡ βασικὴ προτεραιότητα τῆς γεωργίας ἦταν
νὰ ἱκανοποιεῖ, µὲ µιά σηµαντικὴ αὔξηση τῆς
γεωργικῆς παραγωγῆς, τὶς ἄµεσες ἀνάγκες
σὲ τρόφιµα καὶ νὰ αὐξήσει τὸν βαθµὸ
αὐτάρκειας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα.
Ἀντίθετα, τὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ ’60
καὶ κυρίως ἡ δεκαετία τοῦ ’70, φέρνουν µιά
συνειδητοποίηση τῆς ἀνάγκης προστασίας
τοῦ περιβάλλοντος στὴν ὁποία ἡ βιολογικὴ
γεωργία θὰ µποροῦσε νὰ δώσει τὴν
κατάλληλη
ἀπάντηση.
Ἡ βιολογικὴ
γ ε ω ρ γ ί α
ἀ ν θ ί ζ ε ι
πραγµατικὰ
στὴν διάρκεια
τῆς δεκαετίας
τοῦ
’80,
ἐφόσον αὐτὸς
ὁ νέος τρόπος
παραγωγῆς καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν
καταναλωτῶν
γι’ αὐτὰ τὰ προϊόντα
συνεχίζουν νὰ ἀναπτύσσονται ὄχι µόνο
στὸ µεγαλύτερο µέρος τῶν Εὐρωπαϊκῶν
χωρῶν ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες χῶρες ὅπως
οἱ Ἠνωµένες Πολιτεῖες, ὁ Καναδᾶς, ἡ
Αὐστραλία καὶ ἡ Ἰαπωνία.
Τὸ εὐνοϊκὸ πλαίσιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς
βιολογικῆς γεωργίας ὀφείλει σὲ µεγάλο
βαθµὸ τὴν προέλευσή του στὸ σταθερὸ
ἐνδιαφέρον τῶν καταναλωτῶν νὰ τοὺς
προσφέρονται ἀσφαλῆ προϊόντα τὰ
ὁποῖα πρέπει νὰ παράγονται µὲ µεθόδους
παραγωγῆς ποὺ σέβονται καὶ προστατεύουν
τὸ περιβάλλον. Παράλληλα, οἱ ἐπίσηµες
διοικητικὲς
ὑπηρεσίες
ἀναγνωρίζουν
σταδιακὰ
τὴν
βιολογικὴ
γεωργία
ἐντάσσοντάς την στὰ θέµατα ἔρευνάς
τους καὶ ἀποκτώντας νοµοθεσίες γιὰ τὸν
τοµέα (σηµαντικὴ νοµοθετικὴ ρύθµιση
εἶναι ὁ Καν. 2092/91, πού ἐγκρίθηκε στὰ

προσπαθοῦσαν νὰ τῆς κάνουν ἀνάνηψη. Τὸ
βίντεο πωλήθηκε στὸ γερµανικὸ κανάλι
RTL ἀλλὰ προβλήθηκε καὶ στὸ Διαδίκτυο.
Ἀποκαλύπτουµε λοιπόν: Τὸ
Χόλυγουντ εἶναι ὁ δολοφόνος! Μετὰ τὰ
τεχνητὰ «µυστήρια» τοῦ θανάτου τῆς
Μέριλιν Μονρόε (καὶ τῶν Κέννεντυ),
καὶ σὲ ἐποχὲς ποὺ στερεύει ἡ ἔµπνευση
γιὰ καλὰ σενάρια, δόθηκε σαφὴς
ἐντολή: Δηµιουργῆστε τὴν «κατάρα τοῦ
µεγιστάνα Μάρσαλ». Ἐξοντῶστε τὸν
γιὸ καὶ τὴν πολὺ νεότερη STAR SYSTEM
PERSONA γυναίκα του, τὴν διάσηµη Ἂν
Νικὸλ Σµίθ! Ἡ δικαστικὴ διαµάχη γιὰ
τὴν περιουσία τοῦ µεγιστάνα ἔφθασε
τὴν ἀναγνωρισιµότητά της στὰ ὕψη,
ὅπως καὶ ἡ ἔκλυτη ζωή της. Ἡ λέξη DNA
ἀποτελεῖ κάτι παραπάνω ἀπὸ ἐγγύηση
ἑνὸς πιπεράτου κοινωνικοῦ, πολιτικοῦ
καὶ ἐπιστηµονικοῦ θρίλερ! Αὐτὸ σηµαίνει
µάρκετινκ! Αὐτὸ σηµαίνει «πρόκληση
ἐνδιαφέροντος» (µὲ τὴ σύµφωνη γνώµη
τοῦ ἱερατείου γιὰ νὰ µὴν στρέφεται ἡ
προσοχὴ σὲ ζητήµατα ποὺ δὲν εἶναι γιὰ
τὸ ἡµιµαθές πλὴν πανίσχυρο κοινό). Νὰ
δικαστεῖ λοιπὸν πάραυτα ὁ δήµαρχος
τοῦ Χόλυγουντ ὡς ἠθικὸς (τοὐλάχιστον)
αὐτουργός! Καὶ µή ρωτᾶτε ποῦ βρίσκουµε
τὸ θάρρος νὰ τὸ προτείνουµε. αὐτοὶ ποῦ
βρίσκουν τὸ θάρρος νὰ µᾶς ἰντριγκάρουν
καὶ νὰ µᾶς σκανδαλίζουν µέσῳ τῆς
φωταγώγησης µιᾶς τόσο... σηµαντικῆς
εἴδησης; Ἤδη ἡ µάνα µου στὸ ἄκουσµα
τῶν ἐξελίξεων δὲν µπόρεσε νὰ κοιµηθεῖ,
λέγεται δὲ ὅτι ἐµφανίστηκε ραγδαία
αὔξηση κατανάλωσης ἠρεµιστικῶν στὴν
εὐρύτερη περιοχὴ τῆς πρωτευούσης, σὲ
σηµεῖο ποὺ νὰ προσεγγίζει τὰ ἀντίστοιχα
ἡµέτερα ρεκόρ στὴν µουσουλµανογέννα
Ροδόπη...
Χ.Α.

πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας, στὶς
ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ‘90). Ἐπιπλέον
χορηγοῦνται ἐπιδοτήσεις τόσο σὲ ἐθνικὸ
ὅσο καὶ σὲ περιφερειακὸ ἐπίπεδο.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ὀργάνωση ἐνηµερωτικῶν ἐκδηλώσεων σὲ
ὅλη τὴν χώρα. Ἐκπόνηση προγραµµάτων
ἐνηµέρωσης καὶ ἐπιµόρφωσης ἀγροτῶν
γύρω ἀπὸ τὴν βιολογικὴ γεωργία.
Ὀργάνωση διεθνῶν καὶ πανελλήνιων
συνεδρίων.
Ἔκδοση
ἐξειδικευµένων
βιβλίων γιὰ τὴν βιολογικὴ γεωργία.
Ἔκδοση τριµηνιαίου περιοδικοῦ γιὰ τὴν
οἰκολογικὴ γεωργία µὲ τὴν ἐπωνυµία
«ΔΗΩ – Περιοδικὸ γιὰ τὴν οἰκολογικὴ
γεωργία».
Προώθηση
βιολογικῶν
προϊόντων στὴν ἑλληνικὴ & διεθνὴ ἀγορὰ,
µὲ συµµετοχὴ σὲ ἐκθέσεις διεθνοῦς φήµης
(π.χ. παγκόσµια ἔκθεση Βιολογικῶν
Προϊόντων BIOFACH στὴ Γερµανία), καὶ
ἡ ὀργάνωση τῆς Πανελλήνιας Ἔκθεσης
Βιολογικῶν Προϊόντων Ecofestival.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Συστηµατικοὶ
ἔλεγχοι
προληπτικοῦ
χαρακτήρα σὲ ὅλα τὰ στάδια τῆς
ἁλυσίδας τῶν τροφίµων (παραγωγικὲς
µονάδες – χῶροι ἀποθήκευσης – µονάδες
ἐπεξεργασίας – µεταφορὰ καὶ διακίνηση
– σηµεῖα διάθεσης). Πραγµατοποίηση
ἀναλύσεων σὲ διαπιστευµένα ἐργαστήρια.
Ἀνάλυση
πιθανῶν
κινδύνων
στὴν
πρωτογενὴ
παραγωγὴ
καὶ
στὶς
µεταποιητικὲς
µονάδες.
Ἀναγνώριση
καὶ
προσδιορισµὸς
τῶν
κρίσιµων
σηµείων, ἔλεγχος καὶ ἐπιτήρησή τους.
Βασικὴ ἐπιδίωξη εἶναι ἡ διασφάλιση τῆς
ἰχνηλασιµότητας σὲ ὅλη τὴν ἁλυσίδα
τροφίµων ποὺ σχετίζονται µὲ βιολογικὸ
τρόπο παραγωγῆς.
* Ἀστική, µή κερδοσκοπική ἑταιρεία γιά
τήν προώθηση τῆς βιολογικῆς γεωργίας,
τήν πιστοποίηση βιολογικῶν προϊόντων,
τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς
ὑγείας τῶν καταναλωτῶν

Μπινιές
Ἡ εἰρήνη εἶναι τό ποθητό, ἀλλά ἄν ὁ
ἄλλος σέ βρεῖ µ’ ἀνοιχτά τά σκέλια
θά σέ πηδήξει.
Τρανή ἀπόδειξη τῆς
ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας: οἱ ἀγορές
ὅπλων τῶν δύο χωρῶν αὐξάνονται
ἁλµατωδῶς!
Πῶς λύνεται τό πρόβληµα, ἔλα
ντέ, µετά ἡ Ἀµερική τί δουλειά
θά βρεῖ νά κάνει; (Ἄ, ξεχάσαµε
καί τά στρατιωτικά λαµόγια πού
καρπώνονται τίς µίζες)
Τοὐλάχιστον οἱ Τοῦρκοι ἔχουν
ἀναπτύξει κι ἐξαγωγική πολεµική
βιοµηχανία, ἐµᾶς ἐδῶ οἱ ΔΕΚΟ µᾶς
ἔχουν ἀποΔΕΚΟτίσει! Κάθε λαµόγιο
διευθυντής παίρνει 20 χιλιάρικα
φανερά καί συνήθως πέρα ἀπό
ἀδιάφορος εἶναι καί ἄσχετος. Ἄσε
πού ἕναν κόβεις, δέκα φυτρώνουν
(σύνδροµο Λερναίας Ὕδρας)
Συντρόφοι, ἄλλο σοσιαλισµός
κι ἄλλο κρατισµός. Στόν πρῶτο
εἶµαι µέτοχος σέ ζηµιές καί κέρδη,
στόν ἄλλον ἄν προλάβω καί χωθῶ
στή νοµενκλατούρα ἔχω µόνο
προνόµια. Στήν Ἑλλάδα ἔχουµε
καπιταλικρατικισµό, γιαυτό πᾶµε
ἐκεῖ πού πᾶµε...

Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Ἀντιφωνήµατα

Τουριστικά νέα
Τὸ τουριστικὸ εἰσόδηµα τῆς Τουρκίας γιὰ τὸ
2006 παρουσίασε πτώση 7,2% φτάνοντας τὰ
16,85 δὶς $. Τὸ 2005 τὸ ἀντίστοιχο ποσὸ ἦταν
18,15. Σύµφωνα µὲ στοιχεῖα τῆς Στατιστικῆς
Ὑπηρεσίας ἀπὸ τὸ ποσὸ τῶν 16,85 δὶς $, τὰ
12,55 προέρχονται ἀπὸ ξένους τουρίστες
καὶ τὸ ὑπόλοιπο ἀπὸ ντόπιους. Ἡ µείωση
τοῦ εἰσοδήµατος ἀπὸ τοὺς ξένους τουρίστες
ἦταν 9,9%.
(31-1, ἐφ. Τούρκιγιε)

Εἴχαµε γράψει παλιότερα γιά τόν Παλαιστίνιο
καθηγητή Σαµί Ἀλ Ἀριάν, τοῦ Πανεπιστηµίου
τῆς Φλόριντα, πού δικάστηκε ὡς σχετιζόµενος
µέ τήν τροµοκρατία (καί ἀθωώθηκε µετά ἀπό
χρόνια) γιά µιά δωρεά στήν πατρίδα του

Ἄραγε πῶς ἐντάχθηκε στή... Σοσιαλιστική
Διεθνή ὁ Ταλάτ Πασᾶς; Μήπως ὡς κόµµα
τῆς Τουρκικῆς Δηµοκρατίας τῆς Βόρειας Κύπρου; Καί κεῖνος ὁ Πανελλήνιος Σοσιαλιστικός Ἡγέτης πού προεδρεύει, τί εἶπε;

Ἔ, τώρα πού πέρασε ἡ Military Commissions
Act θά ξαναδικαστεῖ! Ἡ Δικτατορία ἔχει γιά
τά καλά ἐγκατασταθεῖ στίς ΗΠΑ - ἄν δέν τή
βλέπουµε εἶναι δικό µας τό πρόβληµα.

Μήπως µιά τέτοια ἀναγνώριση παραεῖναι
βαρειά, ἀκόµα καί γιά περιπτώσεις ἐλαφρές
σάν τοῦ Γιωργάκη; (Ἄντε γιατί ἀκόµη καί τό
ἀκαταλόγιστο πρέπει νά ἔχει καί ὅρια...)

Ἀναπάντητα ἐρωτήµατα
Τὰ ἀναπάντητα ἐρωτήµατα σχετικὰ µὲ τὴν
δολοφονία τοῦ Χρὰντ Ντὶνκ εἶναι τὰ ἑξῆς:
Σκάνδαλο προστασίας. Τὴν ὥρα ποὺ
γίνονται συζητήσεις γύρω ἀπὸ τὸ ἄρθρο
301 καὶ ὁ Ντὶνκ τιµωρεῖται µὲ βάση αὐτὸ τὸ
ἄρθρο, καὶ ἀνακοινώνει ὅτι δέχεται ἀπειλές,
γιατί δὲν τὸν προστάτεψε ἡ Ἀσφάλεια; Γιατί
παρὰ τὸ ὅτι ὑπῆρχαν σχετικὲς µὲ δολοφονία
ἀναφορὲς δὲν παρακολουθοῦνταν ὁ ἴδιος ἢ ἡ
ἐφηµερίδα;
Καρφὶ ἢ τυφλοπόντικας; Ὁ ἐκ τῶν
συλληφθέντων Ἐρχάν Τουντζὲλ δούλευε
καὶ γιὰ τὶς δυὸ πλευρές. Ἐὰν εἶναι ἔτσι
πῶς δὲν ἔγινε ἀντιληπτὸς; Ὁ ρόλος τοῦ
ὡς πληροφοριοδότη ποιὸς ἦταν; Μόνο νὰ
παρακολουθεῖ τὶς κινήσεις τῶν ἀριστερῶν
ὁµάδων, ἢ καὶ αὐτὲς τοῦ Γιασὶν Χαγιὰλ καὶ
τοῦ συναφιοῦ του ;
Διοίκηση δὲν ὑπάρχει; Τὴ στιγµὴ ποὺ
ὁ νοµάρχης Τραπεζούντας βγαίνει καὶ
δηλώνει «ἐδῶ ὑπάρχουν πολλοὶ Ὀγούν»
(δολοφόνοι), πῶς γίνεται καὶ αὐτὲς οἱ
κινήσεις δὲν παρακολουθοῦνταν; Ὅταν ὁ
Γιασὶν Χαγιὰλ καὶ οἱ φίλοι του στὴν περιοχὴ
ἐκπαιδεύονταν στὰ ὅπλα καὶ τὸ ἤξεραν ὅλοι
στὴν περιοχή, πῶς γίνεται νὰ µὴν τὸ ἤξεραν
οἱ δυνάµεις ἀσφάλειας ;
Ἀποµάκρυνση ἀπὸ τὴν θέση καὶ ἀνταµοιβὴ;
Ὁ Ραµαζάν Ἀκγιουρὲκ ἂν καὶ µόνο 6 µῆνες
ὡς διευθυντὴς Ἀσφάλειας Τραπεζούντας,
εἶχε στὴ θητεία του τὰ περιστατικὰ µὲ
τὴ δολοφονία τοῦ ἱερέα, βοµβιστικὲς
ἐπιθέσεις, δολοφονία καθηγητὴ κ.ἄ. καὶ
ἀποµακρύνθηκε ἀπὸ τὴν θέση του. Τί
πέτυχε λοιπὸν ἐκεῖ ποὺ ἦταν καὶ τὸν ἔφεραν
διοικητὴ τῆς Διεύθυνσης Πληροφοριῶν, σέ
ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ κρίσιµα πόστα; Ποιὰ ἦταν
ἡ ἐπιτυχία του στὴν Τραπεζούντα ὥστε νὰ
τὸν ἀνταµείψουν ἔτσι ;
Στὴ Διεύθυνση Πληροφοριῶν ὑπάρχει
ἀσυλία; Ὅταν µετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Ντὶνκ
ὁ νοµάρχης καὶ ὁ διοικητὴς ἀσφάλειας
Τραπεζούντας
ἀποµακρύνονται
λόγω
ἀµέλειας γιατί δὲν ὑπῆρξε κάτι ἀνάλογο καὶ
στὴν Κων/λη, ὅπου ὁ Ὀγούν µέρα-µεσηµέρι
σκότωσε τὸν Ντὶνκ; Ἠ γιὰ τὴν Διεύθυνση
πληροφοριῶν πού εἶχε προειδοποιηθεῖ γιὰ
τὴν δολοφονία 17 φορὲς; (1-2, ἐφ. Μιλλιέτ)

Ἰράκ: 3,7 ἑκατοµµύρια πρόσφυγες σηµαίνει
ἕνας στούς 7 κατοίκους! Διέλυσαν τό πᾶν οἱ
ΗΠΑνθρωποι, καί πόσους λέτε δέχθηκαν
στὴν Ἀµερική ἀπό τό 2003; 446 ἄτοµα!

Παίζει, λέει, τό σενάριο τῶν πρόωρων
ἐκλογῶν. Τή γνώµη µας ἐπί τοῦ καυτοῦ
αὐτοῦ θέµατος δέν τή γράφουµε ὅµως, γιατί
µᾶς διαβάζουν καί γυναικόπαιδα.

Ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Ντάνιελ Φρίντ,
µιλώντας γιά τήν Τουρκία καί τήν ἀρµενική
γενοκτονία παραδέχτηκε ὅτι «καί οἱ ΗΠΑ
ἔχουν µαῦρες κηλίδες στὴν ἱστορία τους»

Τίς γερµανικές ἀποζηµιώσεις συνεχίζει νά
διεκδικεῖ ἡ Ἐπιτροπή ὑπό τόν Μανώλη Γλέζο
καί ζητᾶ τήν συνδροµή τοῦ Τύπου (νά ‘στε
γενναιόδωροι, συνέλληνες, µά ὄχι κι ἔτσι)

Εἶναι ὅπως λέµε καί ὁ Διάβολος ἔχει ἐλαττώµατα ἤ καί στά κόµµατα ὑπάρχουν κηφῆνες

Νέα µείωση τοῦ ἀριθµοῦ τῶν Ἑλλήνων στά
πληρώµατα δέχθηκε ἡ Πανελλήνια Ναυτική
Ὁµοσπονδία, πρός τέρψη τῶν ἐφοπλιστῶν
(κι ἐξάλειψη τῆς ἑλληνικῆς ναυτικῆς τέχνης)

Πρός Ἀρχιασφαλίτη
κ. Τσερὰχ! (Διοικητὴς Ἀστυνοµίας Κων/
λης) Θυµᾶστε µήπως τί εἴχατε δηλώσει ;
¨ Μαθαίνω στὰ παιδιά µου νὰ πυροβολοῦνε
ἀκόµα ἀπὸ τὸ δηµοτικό. Ὁ πυροβολισµὸς
γαληνεύει τὸν ἄνθρωπο. Ὁ κρότος τοῦ
ὅπλου µας χαλαρώνει, διώχνει τὸ ἄγχος
σὲ ἄτοµα σὰν καὶ ἐµάς¨ Μήπως ἐµεῖς ποὺ
µαθαίνουµε στὰ παιδιά µας νὰ σέβονται τὸν
ἄλλον καὶ ὄχι νὰ τὸν πυροβολοῦνε, µήπως
λέω ἔχουµε κανένα κουσούρι; Ὁρίστε τὸ
ὅπλο πυροβόλησε τώρα. Εἶστε γαλήνιοι;
Σᾶς ἔφυγε τὸ στρὲς; Ὅταν µία ὁµάδα
τρελλῶν προσπάθησαν νὰ λυντσάρουν
τέσσερεις νέους ποὺ διαµαρτύρονταν γιὰ
τὴν ἀποστολὴ στρατοῦ στὸν Λίβανο πήγατε
ἐπὶ τόπου καὶ ἐπικροτήσατε λέγοντας: Οἱ
πολίτες ἀντέδρασαν δίκαια. Ἦταν µία
ὡραῖα ἀντίδραση. Τώρα ποὺ ἀφοῦ τοὺς
δώσατε θάρρος τίναξαν καὶ τὰ µυαλὰ τοῦ
δηµοσιογράφου στὸν ἀέρα; Καὶ αὐτὴ εἶναι
σωστὴ ἀντίδραση; Καὶ αὐτὴ εἶναι ὡραῖα;
(2-2, ἐφ. Μιλλιέτ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Μαζικές διαδηλώσεις, συλλογές ὑπογραφῶν,
ἐπιθέσεις... Τό Πακιστάν δέν βολεύεται µέ τόν
δυτικό κορσέ τοῦ στρατηγοῦ Μουσάραφ ἀλλά
ἡ (χουντο)δηµοκρατία δέν ἔχει ἀδιέξοδα
Ἡ ὑπηρεσία τῶν Κυπρίων ἐκπαιδευτικῶν
στὰ Κατεχόµενα θά λογίζεται πλέον διπλή,
τό σχετικό µηνιαῖο ἐπίδοµα θά φτάσει τίς
£300 κτλ. Νά τί µέτρα παίρνει µιά Κυβέρνηση
ὅταν θέλει. Οἱ Ἑλλαδίτες ἄραγε ἀκοῦν;
Ὅσο γιά τήν πετρελαϊκή τρίπλα τοῦ Τάσσου
στήν Τουρκία, ξεσήκωσε πάλι τήν ἐξέδρα
καί δίδαξε (πολιτικοδιπλωµατική) µπάλα.
Ὄχι σάν τό κλωτσοσκούφι τῆς Ἀθήνας...

Ποιόν νά πρωτοθαυµάσεις; Τήν ἀνθρωποσαβούρα τῆς κερκίδας πού φώναζε «Ἀλβανό»
τόν Χιµαριώτη παιχταρά Νίνη ἤ κάτι Χελάκηδες πού γράφουν γιά... µή Ἕλληνα;
Σέ µιά στιγµή πού ὁ κοπρολάγνος ξυπνοῦσε
µέσα µου διάβασα τό πρετεντέρειο περίττωµα
στό ΔΟΛιο βῆµα γιά τά νέα βιβλία Ἱστορίας.
Δύσκολα βγαίνει τό µεροκάµατο, ρέ σεῖς!
Καί ξαναδιατυπώνουµε τό ἐρώτηµα: Τί
ψάχνει ἕνας µή ἀνώµαλος ἀναγνώστης σ’
αὐτό τό λαµπρακόχαρτο; Κι ἄν εἶναι τόσοι

ΤΟΞΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ἐπειδὴ παράγινε τὸ κακὸ µέ τὸ βιβλίο Ἱστορίας
τῆς Στ΄ ∆ηµοτικοῦ καὶ τὶς γελοῖες ἀντιδράσεις
τῶν housewives καὶ τῶν ἀλευροµαγείρων (ὡς
προσφυῶς ἐλέχθη ὑπὸ ἰδεολογικῆς συνοδοιπόρου
τοῦ ἐγχειρήµατος), στὶς ὁποῖες δυστυχῶς
συµµετεῖχαν καὶ κάτι περίεργοι δικοὶ µας (βλ.
π.χ. τὸ ἐµετικὸ ἀντιδραστικὸ κείµενο ποὺ µεταξὺ
ἄλλων συνυπέγραψαν ὁ ἐλεεινὸς µεγαλοεκδότης
Καραῖσκος καὶ ὁ ἄθλιος πρόεδρος τῆς ΕΛΜΕ
Ροδόπης ∆απέργολας), ἦρθε ἐπιτέλους ἡ ὥρα
νὰ µιλήσουν καὶ οἱ εἰδικοί. Ὡς ἱστορικὸς λοιπόν,
καταθέτω ἐδῶ τὴ δικὴ µου ἄποψη γιὰ τὸ βιβλίο τῆς
Ρεπούση, τὴν ὁποία βεβαίως ἐπίσης ἐπικρίνω, ὄχι
ὅµως γιὰ παραχαράξεις καὶ ἀποσιωπήσεις, ἀλλὰ
ἁπλούστατα γιὰ φανατισµό, παρανοϊκὴ ἐµµονὴ
στὴν ἑλληνικὴ Ἱστορία (ὅπως ἀποδεικνύεται
καὶ ἀπὸ τὶς ὑπερβολικὰ πολλὲς σελίδες τοῦ
ἐγχειριδίου) καὶ ὑπέρµετρη ἐθνικιστικὴ ὑστερία.
Προτείνω συνεπῶς τὴν ἄµεση ἀπόσυρση τοῦ
βιβλίου καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ πολὺ πιὸ
σύντοµο, ποὺ νὰ καλύπτει µάλιστα ὁλόκληρη τὴν
ἑλληνικὴ Ἱστορία, ὑπὸ τὴν ἑξῆς µορφή:
«Οἱ Ἕλληνες κατέβηκαν τµηµατικὰ στὸν
χῶρο τῆς σηµερινῆς Ἑλλάδας µέσα στὴ 2η
χιλιετία π.Χ., ἐξοντώνοντας ἢ ὑποδουλώνοντας
τοὺς γηγενεῖς προελληνικοὺς πληθυσµοὺς (µὲ
τοὺς ὁποίους φυσικά, παρὰ τὰ ἐκπορευόµενα
ἀπὸ κάποιους ἀντιεπιστηµονικοὺς ἐθνικιστικοὺς
κύκλους, οὐδεµία φυλετικὴ σχέση εἶχαν). Κύρια
χαρακτηριστικὰ τους ἦταν ὁ πόλεµος καὶ ἡ
διχόνοια, ὡς µαρτυρεῖ καὶ ὁ µόνιµος πολιτικός
τους κατακερµατισµὸς σὲ πόλεις-κράτη. Βεβαίως
ἀνέπτυξαν καὶ κάποιες µορφὲς πολιτισµοῦ, ὅπως
τὸ κατσικίσιο τυρί, τὸ βρασµένο βρουβοβλάσταρο,
ἡ (ἔστω καὶ ὡς µίµηση) ἐπιτυχὴς υἱοθέτηση
τοῦ φοινικικοῦ ἀλφαβήτου καὶ κυρίως ὁ θεσµὸς
τοῦ ἀρχαίου κουρείου, τὸ ὁποῖο ἀποτέλεσε
τόπο συγκέντρωσης καὶ διεξαγωγῆς πολιτικῶν
συζητήσεων (Παράθεµα 1: Τετρασέλιδη περιγραφὴ τῶν ἀθηναϊκῶν κουρείων τῆς ἐποχῆς τοῦ
Περικλῆ). Πέραν τούτου ὅµως, ἦταν ἄγριοι

καὶ αἱµοχαρεῖς, ὅπως ἀπέδειξε καὶ
ἡ ἀφιλόξενη καὶ βίαιη συµπεριφορὰ
τους ἀπέναντι στοὺς Πέρσες (οἱ ὁποῖοι
στὶς ἀρχὲς τοῦ 5ου αἰ. π.Χ. εἶχαν
προβάλει µιά σειρὰ ἀπὸ οἰκονοµικὰ
πολὺ συµφέρουσες προτάσεις γιὰ εἰρηνικὴ
συνεκµετάλλευση τοῦ Αἰγαίου), συµπεριφορά ποὺ
διατάραξε τὸ κλῖµα της ἀπὸ καιροῦ παγιωµένης
ἑλληνοπερσικῆς φιλίας, µιά καὶ δὲν δικαιώθηκαν
δυστυχῶς οἱ προσπάθειες τῶν σωφρόνων καὶ
µετριοπαθῶν ὀπαδῶν τῆς real politik (Παράθεµα
2: ἑπτασέλιδη ἀνάπτυξη τοῦ πολιτικοῦ ὁράµατος
τοῦ Ἐφιάλτη). Ἀνέπτυξαν ἐπίσης ἀκραῖες
µορφὲς ἰµπεριαλιστικῆς πολιτικῆς, ὅπως δείχνει
τόσο ἡ ὕπαρξη τῆς Ἀθηναϊκῆς Συµµαχίας, ὅσο
κυρίως ἡ ἐκστρατεία τοῦ προκλητικοῦ µονάρχη
Ἀλέξανδρου. Αὐτὸς ὄχι µόνο καπηλεύτηκε
φασιστικὰ γεωγραφικὲς ὀνοµασίες (πρᾶγµα
ποὺ ἀργότερα θὰ ἔµελλε νὰ προκαλέσει
προβλήµατα στὸ δηµοκρατικὸ δικαίωµα τοῦ
αὐτοπροσδιορισµοῦ γειτονικῶν λαῶν), ἀλλὰ
προέβη καὶ σὲ µιὰ αἱµατοβαµµένη ἐκστρατεία,
ποὺ ἔθεσε τοὺς Πέρσες καὶ πολλοὺς ἀκόµη
ἀσιατικοὺς λαοὺς κάτω ἀπὸ ἕνα δυσβάστακτο
ζυγό, ὁ ὁποῖος ἦταν βεβαίως καὶ πολιτιστικός, µιά
καὶ τοὺς ἀνάγκασαν σὺν τοῖς ἄλλοις νὰ µάθουν
καὶ ἑλληνικά. Γιὰ νὰ τοὺς βασανίσουν µάλιστα
ἀκόµη περισσότερο, γέµισαν τότε τὴ γλώσσα µὲ
τόνους καὶ πνεύµατα, ἀκραῖο φασιστικὸ µέτρο
ποὺ δυστυχῶς µόνο 23 αἰῶνες ἀργότερα ἔµελλε
νὰ καταργηθεῖ.
Στὴ συνέχεια ἦρθαν οἱ Ρωµαῖοι ἐµπεδώνοντας
οὐσιαστικὰ γιὰ πρώτη φορὰ εἰρήνη καὶ ἑνότητα
στὴν περιοχή. Γρήγορα ὅµως ἡ ρωµαϊκὴ διοίκηση
µεταλλάχθηκε σὲ στυγνὴ τυραννία, ὅταν µία
σειρὰ φανατικῶν αὐτοκρατόρων µέσα στὸν 4ο αἰ.
µ.Χ. βοήθησε καὶ ἐν τέλει ἐπέβαλε τὴν ἐπικράτηση
µιᾶς σκοταδιστικῆς θρησκείας, βυθίζοντας τὸν
τόπο στὴν παρακµή, τὴ µισαλλοδοξία καὶ τὴν
προκατάληψη. Καὶ ἐνῶ τίποτε ἀξιοσηµείωτο δὲν
συνέβη τοὺς ἑπόµενους 17 αἰῶνες, ξαφνικά, στὰ
1453, παρατηρήθηκε συνωστισµὸς ἔξω ἀπὸ µιά
µεγάλη πόλη κοντὰ στὸν Βόσπορο. Ἕνας νέος
καὶ δραστήριος λαός, οἱ Ὀθωµανοί, εἰσῆλθαν
εἰρηνικὰ µετὰ ἀπὸ παράκληση τοῦ δηµάρχου, ὁ

πολλοί οἱ ἀνώµαλοι, τί ἐλπίδα µᾶς µένει;...
Ἀπορῶ: Ἔπρεπε νά ἔρθει ἡ Μπακογιάννη
στήν Κοµοτηνή γιά νά τεθεῖ τό ζήτηµα
τῶν (ἄθλιων) προσόψεων τῶν κτιρίων τῆς
Κοµοτηνῆς πρός τό ΥΠΠΟ; Καί θά βγεῖ κάτι;
Καί τώρα δηλαδή πρέπει νά µᾶς κουβαληθεῖ
κι ὁ Γκιούλ στή Θράκη; Ἄν δέν τοῦ κόψουν τόν
ἀέρα ΤΩΡΑ, ἀργότερα θἄναι ἀργά!
Ἡ Συµβουλευτική Ἐπιτροπή λέει ὄχι στούς
διορισµούς τῶν ἰµάµηδων. Ἄρα καλά πᾶµε!
Τά «κρυφά» χρέη πού ἀνακαλύπτει ὁ νέος
δήµαρχος Κοµοτηνῆς Δ. Κοτσάκης θά παρουσιάσει δηµοσίως, µέ στόχο τά περί «ἀποτελεσµατικῆς διαχείρισης» τῶν προκατόχων του
Φώφη καί Ντόρα ταυτόχρονα στήν Κοµοτηνή
µνηµόνευσαν κι οἱ δυό σέ δηλώσεις τους τούς
πατεράδες τους. Ἔµ, τί νά κάνουν τά κορίτσια,
δέν τἄφερε ὁ πελαργός (στήν πολιτική)...
Σχολιάζουµε σήµερα τίς θέσεις τῶν δύο µεγάλων κοµµάτων γιά τό µειονοτικό τῆς Θράκης.
Γιά τό ΚΚΕ δέν γράφουµε, εἶναι γνωστές οἱ
θέσεις του, ἐνῷ τοῦ ΛΑΟΣ... ἄγνωστες
Ὅσο γιά τόν ΣΥΝ, µᾶλλον καλύπτεται ἀπό
τό ΠαΣοΚ, στήν ἐκσυγχρονιστική - νεοταξική
τους ἀλληλοπεριχώρηση. Κι ὅλα αὐτά µέ τόν
Ἀλαβάνο ἀρχηγό! Γιατί µωρέ Ἀλέκο;...
Ὀφείλουµε ἕνα «εὐχαριστῶ» στό Ραδιόφωνο
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί εἰδικά στόν
φίλο Δηµήτρη Κοσµόπουλο, πού µέ τίς
τηλεφωνικές µας συζητήσεις προβάλει τακτικά τίς ἀπόψεις µας γιά τή Θράκη.
Νἄναι καλά κι αὐτός καί ὅλοι ὅσοι βοηθοῦν
στή διάδοση τῆς πολιτικοϊδεολογικῆς µας
αἵρεσης (τώρα καί στήν Κύπρο µέ 2 σελίδες
στήν ΕΝΩΣΗ τοῦ Βάσου Φτωχόπουλου!)

ὁποῖος καὶ παρέδωσε στὸν ἡγέτη τους Μωάµεθ
Β΄ τὸ χρυσὸ κλειδὶ τῆς πόλης, ποὺ εἶναι γνωστὴ
ὡς Ἰσταµπούλ. Ξεκίνησαν ἔτσι κάµποσοι αἰῶνες
εἰρηνικῆς συνύπαρξης, ποὺ ὑπῆρξε ἰδιαίτερα
δηµιουργικὴ καὶ γόνιµη, καθὼς ἀνανέωσε τὸν
παρηκµασµένο καὶ βουτηγµένο στὸν σκοταδισµὸ
µεσαιωνικὸ βαλκανικὸ κόσµο. Οἱ Ὀθωµανοὶ
ἔφεραν στὴν περιοχὴ µιά νέα πνοὴ πολιτισµοῦ,
ποὺ ἐκτεινόταν ἀπὸ τὴ φιλοσοφία, τὶς τέχνες
καὶ τὰ γράµµατα, ὡς τὶς πλέον ὑλικὲς πλευρὲς
τῆς καθηµερινῆς ζωῆς. (Παράθεµα 3: Ρύζι µὲ
κιοφτέδες καὶ µυζήθρα - Ὑλικά: 500 γραµ. ρύζι,
300 γραµ. µυζήθρα, 3 αὐγά, 1 κοµµάτι ἀνάλατο
τυρὶ τριµµένο, 20 τηγανητοὶ κιοφτέδες, 1 κιλὸ
τοµατοπολτός, 1 καρότο, 1 κρεµµύδι τριµµένο, 2/3
φλυτζανιοῦ λάδι, λίγος βασιλικός, 2 κουταλιὲς
φρέσκο βούτυρο, ἁλάτι. - Βράζουµε γιὰ λίγο σὲ
µιά κατσαρόλα τὸν τοµατοπολτὸ µὲ τὸ κρεµµύδι,
τὸ καρότο καὶ τὸν βασιλικό. Προσθέτουµε ἁλάτι
καὶ λάδι καὶ λίγο ἀργότερα τοὺς κιοφτέδες.
Βράζουµε τὸ ρύζι σὲ ἁλατισµένο νερὸ καὶ δυνατὴ
φωτιά, τὸ βγάζουµε σπυρωτὸ καὶ ὅταν κρυώσει,
προσθέτουµε τὴ µὑζήθρα, τὸ βούτυρο, τὰ αὐγὰ
χτυπηµένα καὶ τὸ τυρί. Βάζουµε τὸ µῖγµα σὲ
µεγάλη πιατέλα καὶ τὸ γαρνίρουµε µὲ τοὺς
κιοφτέδες καὶ τὴ σάλτσα τους. Καλή σας ὄρεξη).
∆υστυχῶς ὅµως στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰ. κάποιοι
ἀγνώµονες τροµοκράτες, ποὺ ἦταν κολληµένοι
σὲ παρωχηµένες καὶ ζοφερὲς ἐθνικοθρησκευτικὲς
ἰδεοληψίες, δὲν ἐκτίµησαν τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτὰ
καὶ ἐπαναστάτησαν. Τὸ ἀποτέλεσµα ἦταν ἡ βίαιη
διακοπὴ τῆς ἑλληνοτουρκικῆς συναλληλίας καὶ
ἡ ἵδρυση ἀνεξάρτητου κράτους, στὸ ὁποῖο ὅµως
εὐτυχῶς τὸν κυρίαρχο λόγο δὲν τὸν εἶχαν οἱ
σκοταδιστές, τύπου Θ. Κολ., Γ. Καρ., Γ. Μακρ.,
ἀλλὰ ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν γαλουχηθεῖ µὲ τὰ
φῶτα τῆς πολιτισµένης Εὐρώπης. (Παράθεµα
4: Ἐννιὰ σελίδες µὲ βιογραφικά τοῦ Θεόκλητου
Φαρµακίδη). Στὴ συνέχεια βεβαίως ἔλαβαν χώρα
διάφορες ἐξελίξεις ποὺ ταλαιπώρησαν τὴ χώρα καὶ
δὲν τὴν ἄφησαν νὰ ἀναδιοργανωθεῖ στὰ πρότυπα
τῶν προοδευτικῶν γειτόνων της (Παράθεµα 5:
Φωτογραφία τοῦ µεγάλου µεταρρυθµιστῆ ἡγέτη
Μουσταφά Κεµάλ).
Συνέχεια στὴ σελίδα 6

