Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Ἡ Ρέητσελ Κόρη
ὡς ἀντι - Ἄννα Φράνκ
Καί τώρα πού ὅλοι οἱ Κοµοτηναῖοι
(µαθητές) ἀπόλαυσαν τήν ἔκθεση τῆς
Ἄννας Φράνκ, αὐτό τό ἀπαύγασµα τῆς
ἀντικειµενικῆς καί ἀπροκατάληπτης
προσέγγισης τῆς ἱστορίας καί κοινώνησαν
τά ὑψηλά της µηνύµατα περί δηµοκρατίας,
ἐλευθερίας καί ἀλήθειας (λέµε, τώρα),
ἔχουµε µία πρόταση ἀπό τόν φίλο Π.Κ. γιά
τούς ὀργανωτές: Νά φέρουν στήν πόλη
µας καί νά ὑποχρεώσουν τά σχολεῖα µας
νά παρακολουθήσουν (µέ τόν ἀκριβῶς
ἀντίστοιχο τρόπο) τό βραβευµένο - ὅσο καί
κυνηγηµένο - θεατρικό ἔργο «Τό ὄνοµά

µου εἶναι Ρέητσελ Κόρη».
Νά ἀκούσουν τά παιδιά αὐτή τή φορά ὄχι
τήν ἀµφιλεγόµενη ἱστορία ἑνός κοριτσιοῦ
πού κρύβεται στό δωµάτιό του δυό χρόνια
καί τελικά πεθαίνει ἀπό τῦφο στή διάρκεια
ἑνός πολέµου ἀλλά τήν σύγχρονη

(κλείσανε 4 χρόνια πρό ἡµερῶν) καί
ἀδιαψεύστως τεκµηριωµένη ἱστορία µιᾶς
23χρονης γενναίας κοπέλας πού ἀφήνει τό
ἀµερικάνικο ὄνειρο καί πάει ν’ ἀγωνιστεῖ
στήν Κατεχόµενη Παλαιστίνη ὑπέρ τῶν
ἀδυνάτων. Πάει καί ὑπερασπίζεται µέ
τήν ἴδια της τή ζωή τίς παλαιστινιακές
παράγκες πασχίζοντας µέ τή µαρτυρία
της νά ἀναστείλει τὴ σιωνιστικὴ κτηνωδία.

Δυστυχῶς ἀποδεικνύεται λάθος: Ὁ ἐχθρός
δέν ὀρρωδεῖ πρό οὐδενός. Ἡ µπουλντόζα
περνάει ἀπό πάνω της. Ὁ ὁδηγός της
δηλώνει ἀµετανόητος. Ἡ «δικαιοσύνη»
τόν ἀφήνει ἐλεύθερο. Ἡ ἴδια ἡ πατρίδα της
εἶναι ἀπρόθυµη νά κάνει τό παραµικρό σέ
βάρος τῶν φονιάδων. Τό ὄνοµα τῆς Κόρης
γίνεται µῦθος γιά τό ἐθελοντικό κίνηµα
τῶν γενναίων παιδιῶν ὅπου ἀνῆκε. Τό
θεατρικό ἔργο πού δηµιουργεῖται µέ
βάση τίς σηµειώσεις της βραβεύεται στήν
Ἀγγλία µά λογοκρίνεται στίς ΗΠΑ ἀπό τίς
ἀµερικανοεβραϊκές ὀργανώσεις. Ἡ Κόρη
δολοφονεῖται καί µετά θάνατον.
Τί λένε λοιπόν οἱ ἁρµόδιοι, δέν ἔχει
χρήσιµα καί ἐνδιαφέροντα µηνύµατα
γιά τή νεολαία µας αὐτή ἡ ΑΛΗΘΙΝΗ
ἱστορία;

Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολη:

Τέρµα τά λόγια, ἔργα τώρα!
Νά λοιπόν πού τελικά ὑπεγράφη!
Μιλᾶµε γιά τήν πολυθρύλητη τριµερή

συµφωνία (Ρωσίας - Βουλγαρίας - Ἑλλάδος) γιά τόν πετρελαιαγωγό Μπουργκάς
- Ἀλεξανδρούπολης πού ὑπεγράφη στίς 15

Μαρτίου καί σέ 2,5 χρόνια πρόκειται νά ἔχει
ὁλοκληρωθεῖ. Μιά ἰδέα ἑνός τεχνοκράτη
(τοῦ Νίκου Γρηγοριάδη ὁ ὁποῖος ἔβαλε
τά γυαλιά σέ ὅλους τούς ἀναλυτές
καί συµβούλους τῆς Ψωροκώσταινας)
πού µετά ἀπό 14 χρόνια εὐοδώθηκε,
παρακάµπτοντας κυρίως τήν βουλγαρική
κωλυσιεργία καί τήν ἑλληνική ἀβελτηρία.
Ἦταν ἀναµφίβολα µία µεγάλη ἐπιτυχία
πού πιστώνεται στήν κυβέρνηση τοῦ
Καραµανλῆ, ἀσχέτως τῆς προσφορᾶς
τῶν προκατόχων του, καθώς πρόκειται
γιά τεράστιας σηµασίας ἔργο µέ πλευρές
τόσο ἀναπτυξιακές καί οἰκονοµικές, ὅσο
καί ἐθνικές. Συνοψίζουµε τά κυριότερα
ὀφέλη:
1) Ἀναδεικνύεται ἡ γεωπολιτική σπουδαιότητα τῆς ἑλληνικῆς Θράκης. Μετά
τόν ἑλληνοτουρκικό ἀγωγό φυσικοῦ
ἀερίου Καρατζάµπεη - Κοµοτηνῆς (καί
τήν σχεδιαζόµενη ἑλληνοϊταλική του
προέκταση), πού ὁλοκληρώνεται λογικά
ἐντός τοῦ ἔτους, εἶναι τό δεύτερο διεθνές
ἔργο πού συνδέεται µέ τήν περιοχή µας.
Συνέχεια στή σελίδα 4
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...εἶδα ὕστερα άπό τόσα
χρόνια ἕνα ἐρημικό
ἐκκλησάκι καί μ’ ἔπιασε μιά
ἀπερίγραπτη συγκίνηση.
Σκέφτηκα ὅτι κάποιο αἶμα
ἑλληνικό ἔρεε ἀκόμα στίς
κοσμοπολίτικες φλέβες μου

ΠΑΜΠΛΟ (Μ. ΡΑΠΤΗΣ)
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«Νά ‘ναι ἡ Ἑλλάδα ἡ πρώτη χώρα
πού θ’ ἀναγνωρίσει τό Κουρδιστάν!»

Μπροστά σέ ἕνα ἔνθερµο ἀκροατήριο
ἄνω τῶν 350 ἀτόµων (!), ὁ Σάββας
Καλεντερίδης, ὁ Στέλιος Παπαθεµελῆς καί
ὁ Κώστας Καραΐσκος τό βράδυ τῆς 26ης
Μαρτίου µίλησαν στούς Κοµοτηναίους (καί
ὄχι µόνο) γιά τήν ὑπόθεση Ὀτζαλάν καί
ἔδωσαν τή µαρτυρία τους γιά ὅσα µείζονα
θέµατα συνδέονται µέ αὐτήν. Ὁ πρῶτος,
ὡς συγγραφέας τοῦ βιβλίου «Παράδοση
Ὀτζαλάν - Ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας» καί
αὐτόπτης µάρτυς τῆς τραγωδίας τοῦ 1999
µίλησε µέ κάθε λεπτοµέρεια γιά τό ἱστορικό
τῆς ὑπόθεσης καί τίς εὐθῦνες πού ποτέ
δέν ἀποδόθηκαν. Μέ τήν προπαγάνδα, τή
λασπολογία καί τήν µετάθεση εὐθυνῶν ὁ
τότε πρωθυπουργός σχεδόν ἀπαλλάχθηκε.
Ἐτσι λοιπόν παραµένουµε δέσµιοι ἐκείνων
τῶν ἐπιλογῶν τῆς τότε πολιτικῆς µας
ἡγεσίας καί εἴµαστε ἀνύπαρκτοι στίς
ἐξελίξεις περί τό Κουρδικό ζήτηµα τό
ὁποῖο ὁδεύει (διά τοῦ Βορείου Ἰράκ) πρός

ἐξελίξεις τεραστίας σηµασίας γιά ὅλη τήν
περιοχή. Ὁ τ. ὑπουργός καί ἱδρυτής τῆς
«∆ηµοκρατικῆς Ἀναγέννησης» Στέλιος
Παπαθεµελῆς ἐξέθεσε τίς εὐθῦνες τῶν
τότε κυβερνώντων, οἱ ὁποῖοι παραβίασαν
(µεταξύ ἄλλων καί) τόν πανάρχαιο
ἑλληνικό νόµο γιά τήν προστασία τοῦ
ἱκέτη, στέλνοντας τόν Κοῦρδο ἡγέτη στό
στόµα τοῦ λύκου. Ὁ διευθυντής τοῦ «Α»
Κώστας Καραΐσκος, πού εἶχε καί τήν εὐθύνη
τῆς διοργάνωσης τῆς ἐκδήλωσης, ἐξέθεσε
τούς στόχους τῆς συγκεκριµένης βραδιᾶς,
µέ τρόπο κάθε ἄλλο παρά... πολιτικά ὀρθό
(ὅλο τό κείµενο βρίσκεται στή σελίδα 6).
Στίς ἐρωτήσεις πού ἀκολούθησαν δέν
ἔλειψαν καί οἱ µειονοτικές παρεµβάσεις
(Χακκί, Ντεντέ) πού ὅµως ἀπαντήθηκαν
συντριπτικά - αὐτό δέν ξέρουµε µόνο ἄν
οἱ ἴδιοι ἀντιλήφθηκαν πόσο ἐκτέθηκαν καί
ρεζιλεύτηκαν.
Συνέχεια στή σελίδα 4

Ἐξ ὄνυχος τόν δηµοκράτη...

Tὸ ὄχηµα πού βλέπετε
δίπλα (ἀπ’ ἔξω κι ἀπό
µέσα) εἶναι τό ἐπιµηκυµένο
Χάµµερ πού παρήγγειλε ὁ
Σαουδάραβας «πρίγκηπας»
Ἀλ Οὐαλίντ Μπίν Ταλά Ἀλ
Σαούντ. Ὁ σεµνός αὐτός
ἐπιχειρηµατίας λοιπόν,
ἀνήκει στήν τάξη ἐκείνη
τῶν Ἀράβων ἡγετῶν πού
δέν εἶναι καθόλου ἄσχηµοι
γιά τή δηµοκρατική
Δύση: Οὔτε λέξη ποτέ
ἀρθρώνουν κατά τῆς
ἀποικιοκρατίας οὔτε
ἀγωνίστηκαν ποτέ γιά κάτι
πέρα ἀπό τήν πάρτη τους,
οὔτε σκοτίστηκαν ποτέ γιά
τά δικαιώµατα κανενός
ὁµοεθνῆ τους. Φαντάζεστε
νάβρισκαν κανέναν
Σαντάµ, Νασράλα, Ἄσαντ,
µέ τέτοιο ἁµάξι;!...

2

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 28-3-2007

Στο εδώλιο
της σεμνοτυφίας…
Λίγο μόλις καιρό μετά τα γεγονότα στην
Αμάρυνθο γίναμε και πάλι μάρτυρες νέας
επίθεσης που εξαπολύθηκε από τα μέσα
ενημέρωσης σε βάρος καθηγητών ενός
δημόσιου σχολείου. Τη φορά αυτή η επίθεση
αφορούσε
καθηγητές
που
συνόδευαν
τελειόφοιτους μαθητές στην πενταήμερη
εκδρομή τους, η δε κατηγορία που τους
αποδόθηκε ήταν η «συγκάλυψη» βιασμού
μαθήτριας στην εκδρομή, ενώ ζητήθηκε
μάλιστα και η απόλυση(!) των συνοδών
καθηγητών για τις «παραλείψεις» τους.
Η υπόθεση βέβαια παρουσιάζει
αρκετά κενά και προκαλεί μάλλον
δικαιολογημένους
προβληματισμούς
ως
προς το κατά πόσον ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα ή αποτελεί κατασκεύασμα
των μέσων ενημέρωσης για εξυπηρέτηση
άλλων στόχων. Δικαιολογημένα δηλαδή
κανείς διερωτάται γιατί να δει το φως της
δημοσιότητας έναν ολόκληρο χρόνο μετά το
συμβάν. Δικαιολογημένα διερωτάται πώς
είναι δυνατόν σ’ ένα χώρο γεμάτο κόσμο
να κακοποιείται κάποιος και να μην ζητά
βοήθεια. Ή πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει
πράγματι βιασμός, να τον αντιλαμβάνονται οι
καθηγητές, και να μην υπερασπίζονται το θύμα
– πραγματικά κανείς υγιής νους δεν κατορθώνει
να δώσει εξήγηση σε μια τέτοια «συγκάλυψη».
Γι’ αυτό και αναφέραμε την πιθανότητα
να μην είναι τελικά τα πράγματα όπως μας
«σερβίρονται» αλλά να εξυπηρετούνται άλλοι
στόχοι. Παραθέτω εδώ το σχόλιο από το ένθετο
περιοδικό της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας»
«On Off» και τη στήλη «Κοντέρ» (18/3/2007):
«Γιατί άραγε προβάλλει και ξαναπροβάλλει το
βίντεο με το διαβόητο μαθητικό πορνό ο Μάκης
Τριανταφυλλόπουλος; Αφού ούτε αποκαλυπτικό
κι επίκαιρο είναι ούτε θεαματικότητα προσφέρει,
προς τι η επιμονή; Μήπως για να αποφύγει
θέματα που είχε άλλοτε προαναγγείλει;»
Η αποφυγή άλλων θεμάτων που
«καίνε» είναι μία πιθανή εξήγηση, εδώ όμως
έχουμε επιπλέον όχι απλά μία υπόθεση που
προβλήθηκε υπέρμετρα χωρίς ουσιαστικό λόγο,
αλλά μία υπόθεση που στην πραγματικότητα

ήταν
κατασκευασμένη:
οι
συνοδοί
καθηγητές της εκδρομής κλήθηκαν από τους
δημοσιογράφους της εκπομπής να καταθέσουν
τη γνώση τους για το συμβάν. Από τις τρίωρες
και πλέον συνεντεύξεις απομονώθηκαν
αποσπάσματα των δέκα λεπτών, κομμένα και
ραμμένα στους στόχους εντυπωσιασμού της

δημοσιογραφικής «έρευνας». Ο Διευθυντής
του λυκείου κλήθηκε επίσης να μιλήσει. Αν
και δεν το αρνήθηκε, καμία φανερή κάμερα
δεν κατέγραψε τα λόγια του: προτιμήθηκε
η «κρυφή». Γιατί λοιπόν επιλέγει κανείς να
βιντεοσκοπήσει έναν άνθρωπο με κρυφή
κάμερα, όταν αυτός δεν τον εμποδίζει να το
κάνει ολοφάνερα; Γιατί να πιστέψουμε ότι
ο Διευθυντής ενός σχολείου, άνθρωπος με
μόρφωση και πείρα, είναι τόσο ανυποψίαστος
ώστε να μην διανοείται ότι οι δημοσιογράφοι
της κατεξοχήν δημοσιογραφικής εκπομπής που
εισήγαγε στα τηλεοπτικά μας ήθη την κρυφή
κάμερα δεν θα την χρησιμοποιήσουν και στην
περίπτωση αυτή; Γιατί δηλαδή να πιστέψουμε
ότι ένας Διευθυντής είναι τόσο αφελής ώστε
να θεωρεί πως συνομιλεί «οφ δι ρέκορντ»
με τους συγκεκριμένους συνομιλητές, τους
«επιστήμονες» της κρυφής κάμερας;
Η κατασκευή βρομάει από μακριά.
Ένα «πιασάρικο» θέμα ζητάμε, με αφορμές
για ηθικοδιδακτικές προσεγγίσεις και για
«κατακεραύνωση» της «σήψης», ώστε ο
τηλεθεατής να μείνει εμβρόντητος με το
στόμα ανοιχτό, η εύκολη τηλεθέαση να φέρει
ζεστό χρήμα και το ενδιαφέρον να στραφεί
σε άλλες κατευθύνσεις από τις καυτές της
τρέχουσας επικαιρότητας. Ο στόχος είναι
εύκολος κι ανυπεράσπιστος: η νέα γενιά
μαθητών προβάλλεται συνολικά σαν γενιά
χωρίς ήθος κι αξίες, ενώ και οι καθηγητές

ΟΙ ΣΤΑΥΡΩΤΗΔΕΣ
Του Α. Φρυδά, Προέδρου «Ελ. Μόρφου»
«ΗΜΕΙΣ νόµον έχοµεν. Και κατά το νόµον ηµών, οφείλει
αποθανείν» (κατά Ιωάννην ιθ, 7) και … «ουκ έχοµεν βασιλέα
ει µη Καίσαρα … Πας, βασιλέα εαυτόν ποιών, αντιλέγει τω
Καίσαρι» (κατά Ιωάννη ιθ 12, 15)). Συνεπώς, πας ο ανυπάκουος
και «εξεγερµένος» επαναστάτης – ή Ζηλωτής – στην αδιασάλευτη
Pax Romana και στο imperium, οφείλει να αποθάνει!
Αν επιχειρούσε κανείς να ιχνηλατήσει κάποιαν σταθεράν που
διατρέχει ολόκληρη την χρονική απόσταση των δύο χιλιετιών
που µας χωρίζουν από την «δίκη» του Ιησού θα διαπίστωνε ότι,
οι σκηνές του δράµατος στο Πραιτόριο, επαναλαµβάνονται
απαράλλαχτες στην υφή τους, σε κάθε στιγµή της µακραίωνης
αυτής περιόδου την ανθρώπινης Ιστορίας, καθώς σε όλα τα
πλάτη και τα µήκη των ίχνων αυτής.
Διαχρονικά, σταθερά παραµένουν πάντοτε τα δοµικά στοιχεία
του σκηνικού: Το µεµονωµένο άτοµο (ή λαός), ο «υπήκοος»
αντιµέτωπος µε την εκδικητικότητα της «Εξουσίας» - τότε
και τώρα – επειδή τόλµησε να αµφισβητήσει µε το λόγο, ή µε
την πράξη του, την καθεστηκυία τάξη. Αµφισβήτηση που,
σύµφωνα µε τη λογική της «εξουσίας», συνιστά ένα …κολάσιµο
καθεστωτικό έγκληµα.
ΚΑΙ ΙΔΟΥ … «ο όχλος», το σκηνικό της «δίκης» του Ιησού που τον
οδήγησε στη σταύρωση. Και σε δεύτερο πλάνο ο «Ιούδας που
πρόδωσε» και ο «ληστής Βαρραβάς» που γλύτωσε, ο «Πέτρος»
που αρνήθηκε …
ΜΠΟΡΟΥΜΕ άραγε να µιλούµε για δίκη (και σταύρωση) και
να επιχειρούµε αναψηλάφησή της, δύο χιλιάδες συν χρόνια
µετά; Όχι, αποφαίνονται οι καλώς γνωρίζοντες. Γιατί ήταν µια
«στηµένη δίκη», µια παρωδία µε προειληµµένην απόφαση και
χωρίς ίχνος δικαίου. Η τότε Εξουσία, κοσµική και θρησκευτική,
ένοιωθε να απειλείται.
Και ο «επικίνδυνος» έπρεπε να
εξοντωθεί. Το «ουκ ενι Ιουδαίος, ουδέ έλλην, ουκ ενι δούλος,
ουδέ ελεύθερος, ουκ ενι άρσεν και θήλυ …» η εποχή και οι

τους παρουσιάζονται κάτι σαν μαστροποί,
αφού αντιλαμβάνονται το «έγκλημα» αλλά
το αφήνουν ατιμώρητο. Το μοναδικό σημείο
που χαλάει την συνταγή είναι πως στην
υπόθεση δεν εμπλέκονται αλλοδαποί. Κρίμα,
γιατί έτσι στερούμαστε τη δυνατότητα να
πατάξουμε και τον νεοελληνικό «ρατσισμό»
που «καταδυναστεύει» την κοινωνία μας!
Αν όμως, ακόμη και χωρίς τον
«ρατσισμό», η δουλειά των δημοσιογράφων
– «ερευνητών» περαίνεται στο ακέραιο,
μένει να ελέγξουμε ποιο είναι το «έγκλημα».
Αναφορικά με τους μαθητές καταρχάς, ποιο
ακριβώς είναι το «έγκλημά» τους; Το ότι
επιχειρούν τα πρώτα τους ερωτικά βήματα; Κι
αυτό συμβαίνει άραγε μόνο με τη σύγχρονη
γενιά μαθητών; Αν ανατρέξουμε πίσω, όποια
κι αν είναι η ηλικία μας, υπάρχει περίπτωση
να μην ανακαλέσουμε στη μνήμη μας
περιπτώσεις φίλων μας – για ν’ αφήσουμε
απέξω τον εαυτό μας – που ενηλικιώθηκαν
ερωτικά στην εφηβεία τους; Η πενταήμερη
εκδρομή πάντα αποτελεί για κάποιους έφηβους
οποιασδήποτε γενιάς μια ευκαιρία ερωτικής
ενηλικίωσης, και σίγουρα δεν πρέπει να της
αποδίδουμε την «χαλάρωση των ηθών»:
όσοι είναι αποφασισμένοι να ενηλικιωθούν
ερωτικά, θα το κάνουν είτε στην πενθήμερη
είτε οπουδήποτε αλλού. Η μόνη διαφορά του
σήμερα από το χτες εντοπίζεται στα κινητά
τηλέφωνα με δυνατότητα βιντεοσκόπησης.
Κι όταν η ερωτική πράξη δημοσιοποιείται σε
έκταση που ξεφεύγει από τη φαντασία των
πρωταγωνιστών της, περνά δηλαδή από τον
κύκλο των συμμαθητών σε κοινή θέα μέσω της
τηλεόρασης, τότε οι άμυνες ενεργοποιούνται
και η ερωτική πράξη βαφτίζεται «βιασμός».
Ας εξετάσουμε τώρα ποιο είναι το
«έγκλημα» των καθηγητών. Υποτίθεται πως οι
καθηγητές «συγκάλυψαν» έναν βιασμό. Ακόμη
όμως κι αν παραβλέψουμε το γεγονός πως δεν
φαίνεται να στοιχειοθετείται βιασμός, τι ακριβώς
θα έπρεπε να κάνουν οι καθηγητές; Να πάρουν
σβάρνα τα κανάλια και να διαλαλούν «ιδού οι
ένοχοι, λιθοβολήστε τους!»; Να τιμωρήσουν
τους μαθητές, προτού καν αποφανθεί η
Δικαιοσύνη, να οδηγηθούμε δηλαδή στο λάθος
των καθηγητών της Αμαρύνθου, που τόσο
επικριτικά σχολιάστηκε; Ή μήπως να γίνουν
εισαγγελείς και να καταγγείλουν τους βιαστές;

άνθρωποί της, δεν µπόρεσαν να του τα συγχωρήσουν ποτέ …
«ΗΜΕΙΣ νόµον» λοιπόν, έχοµεν. Και κατά το νόµον «ηµών»,
οφείλει να αποθάνει. Τούτο δε και εγένετο. Ο συµβιβασµός όµως
µε την ανοχή οδηγεί, χιλιάδες χρόνια τώρα (ως άλλο προπατορικό
αµάρτηµα), στην Σταύρωση. Με την «Ανάσταση» να αποτελεί
το καταφύγιο των αδυνάτων και των ρωµαντικά αδιόρθωτων,
που κατάντησαν να µεταβάλλουν αυθαίρετα ακόµα και την
καθιερωµένη σηµασία των σύγχρονων γεγονότων (και ουαί
τοις αφελέσι …)
ΔΥΟ χιλιάδες συν χρόνια έχουν περάσει από τη δίκη του
Ιησού. Και το Ρωµαϊκό Ποινικό Δίκαιο – κώδικας αδήρητος
– εξακολουθεί να συντηρεί την «κρατική σκοπιµότητα» και την
εκδικητικότητα της Εξουσίας. Είναι οι κανόνες που διδάσκουν
ότι η αντίσταση κατά του «καθεστώτος», αποτελεί εσχάτην
προδοσία! Ένα, δηλαδή, έγκληµα που δεν το σβύνει ούτε η
εσχάτη των ποινών (crimen quod morte non intercidit), αλλά
(που) ακολουθεί ως ανάθεµα η µνήµη του «καταδικασµένου»,
ακόµα και σ’ αυτά τα µέλαθρα του Αχέροντα. Η «δίκη» του
Ιησού και τα µηνύµατα του Ευαγγελίου, δεν άγγιξαν – όπως
αποδεικνύεται συνεχώς – ποτέ τους την «Εξουσία». Και ύστερο
αποκούµπι (κακώς) της ανθρωπότητας των καθηµαγµένων, το
ελπιδοφόρο πως: Το uber alles και το imperium, δεν διαρκούν
για πάντα. Πλην όµως …
… Πέπλο φενάκης περιβάλλει τους αφελείς εξ ηµών, καθώς
τα σµήνη των αλλοφώνων και οι υλακές της οµόθρησκης
εθνοκτόνου ύαινας φάριον (φέσι) φέρουσας, επέπεσαν καθ’
ηµών ως άλλοι σταυρωτήδες καθ’ ότι … «Χρυσός αεί δόλος εστί
και άργυρος ανθρώποισιν (το χρυσάφι και το ασήµι πάντοτε
σαγηνεύουν τους ανθρώπους) κατά τον Αρχαίο Φωκυλίδη.
Δεν είναι ώρα, λοιπόν, για σιωπή. Ποτέ άλλωστε δεν ήταν,
επειδή …

Υ.Γ. …το µέλλον δεν είναι γραµµένο. και η µοίρα είναι
ό,τι φτιάχνουµε. Ο «όχλος» και οι κυβερνήσεις. Κανένας
– κοντολογής – δεν µπορεί ν’ανέβει στην πλάτη µας, αν δεν
σκύψουµε πρώτα εµείς … Όθεν;

Την πρωτοβουλία αυτή δεν θα έπρεπε να την
πάρει το θύμα, και μάλιστα έγκαιρα; Αν πάλι
δεν υπάρχει βιασμός αλλά απλή διαπίστωση
μιας ερωτικής πράξης ανάμεσα σε μαθητές, τι
ακριβώς θα έπρεπε να περιμένουμε από τους
καθηγητές; Να «τιμωρήσουν» τους «ενόχους»
(για τι άραγε; Για προσβολή των «χρηστών
ηθών»;) με αποβολή; Να τους αλλάξουν
σχολικό περιβάλλον; Να τους στερήσουν τη
δυνατότητα συμμετοχής στις πανελλήνιες
εξετάσεις; Να τους κουρέψουν γουλί και να
τους κρεμάσουν ταμπέλα «είμαι τεντιμπόης»;
Ή μήπως – το «αποτελεσματικότερο»
όλων, νομίζω! – να τους φορέσουν… ζώνη
αγνότητας; (Την οποία φυσικά οι νέοι θα την
σπάσουν πλέον εκτός εκδρομής, ή, αν όχι τόσο
άμεσα, κυρίως λόγω του «διωκτικού σοκ», σε
πέντε το πολύ μήνες που θα γίνουν φοιτητές!)
Δυστυχώς, οι «καταγγελίες» των τηλεοπτικών
μας αστέρων δεν έχουν απλά υπερβεί τα όρια
της γελοιότητας, αλλά – πολύ χειρότερα
– κανακεύουν την σεμνοτυφία και τον
πουριτανισμό, καθίζοντάς μας στο μεσαιωνικό
εδώλιο της ιεράς τους εξέτασης.
Μένει να επανέλθουμε λοιπόν στη
στόχευση του όλου κατασκευάσματος. Τι
επιδιώκει η επαναλαμβανόμενη προβολή ενός
όχι μόνο αμφιλεγόμενου αλλά και ανεπίκαιρου
θέματος; Απλά να βγάλει τον παρουσιαστή
του από τη δύσκολη θέση ν’ αναφερθεί σε όσα
υποσχέθηκε, για τα οποία ωστόσο φαίνεται να
’χει αλλάξει – ποιος ξέρει γιατί – γνώμη, όπως
σχολιάζει η «Ελευθεροτυπία»; Μήπως απλά
να μας «γαργαλήσει» με «απαγορευμένες»
εφηβικές ερωτοτροπίες, θέμα «πιασάρικο»
που πουλάει; Ή να «χαλυβδώσει» τα
ολοένα «εξατμιζόμενα» ήθη μας; Είναι
γεγονός πάντως, πως όταν οι καιροί είναι
τόσο πονηροί, όταν η δημόσια εκπαίδευση
δέχεται μία ανελέητη επίθεση, όταν οι
φοιτητές βγαίνουν στους δρόμους, η δική
μας ενασχόληση με θέματα διαφορετικά από
τα καυτά τρέχοντα μόνο «αθώα» δεν γίνεται
να χαρακτηριστεί. Άλλωστε, και αυτού του
είδους οι «αποκαλύψεις» επίθεση στη δημόσια
εκπαίδευση συνιστούν, απαξιώνοντας τους
νέους μας και καταβαραθρώνοντας τους
καθηγητές τους. Το θετικό της υπόθεσης
ωστόσο είναι πως ο ρόλος των μεγαλόσχημων
τηλεοπτικών μας αστέρων αρχίζει να γίνεται
κατανοητός απ’ όλο και περισσότερους πολίτες.
Οι επόμενες «αποκαλύψεις» τους θα μας
βρίσκουν στο εξής όλο και πιο υποψιασμένους
και δύσπιστους απέναντι στις μεθοδεύσεις
τους, εξαιτίας των οποίων άλλωστε βρίσκονται
οι ίδιοι πλέον στα πρόθυρα της απόλυσης απ’
τις τηλεοράσεις και την εμπιστοσύνη μας.
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Ἀνα-γνώσεις
Ἡ ἀποκατάσταση τῶν Ἑλλήνων Φιλισταίων
Γιά ὅσα ἐπί χρόνια εἶναι γνωστά, ἔρχεται καί ἡ ἀρχαιολογική ἐπιβεβαίωση µέσῳ
New York Times καὶ «Καθηµερινῆς»:
«...Τα ευρήµατα δείχνουν ότι οι Φιλισταίοι ήταν περισσότερο προηγµένοι από
τους κτηνοτρόφους γείτονές τους, τους Ισραηλίτες, που αργότερα αµαύρωσαν το
όνοµα των Φιλισταίων στη Βίβλο, χαρακτηρίζοντάς τους πληκτικούς και αδαείς. Η
αρχαιολογική σκαπάνη διαψεύδει τους χαρακτηρισµούς αυτούς, αποδεικνύοντας ότι
οι Φιλισταίοι διέθεταν πολιτισµό και γραφή, όταν εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη
από την περιοχή του ελληνικού Αιγαίου, γύρω στο 1200 πΧ. Στα ερείπια του λιµανιού
Ασκελόν των Φιλισταίων, νότια του Τελ Αβίβ, οι αρχαιολόγοι εξέτασαν 19 τµήµατα
κεραµικών και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι Φιλισταίοι είχαν γράψει πάνω
στα κοµµάτια αυτά. Ορισµένα από τα κεραµικά σκεύη είχαν κατασκευασθεί αλλού,
ίσως στην Κύπρο ή την Κρήτη, και µεταφέρθηκαν στα ισραηλινά παράλια από τους
πρώτους Φιλισταίους εποίκους.
Την ανακάλυψη παρουσιάζουν στο τρέχον τεύχος της αρχαιολογικής επιθεώρησης
The Israel Exploration Journal δύο καθηγητές του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ, ο Φρανκ
Μουρ Κρος και ο Λόρενς Στέγκερ. Ο Κρος θεωρείται αυθεντία στις γλώσσες και τις
διαλέκτους της Μέσης Ανατολής, ενώ ο αρχαιολόγος δρ Στέγκερ, είναι επικεφαλής
της Αποστολής Λίον Λέβι του Πανεπιστηµίου Χάρβαρντ στην Ασκελόν.
Στην έκθεσή τους, οι δύο επιστήµονες επισηµαίνουν ότι τα γραπτά αυτά
«αποκαλύπτουν για πρώτη φορά ότι οι πρώτοι Φιλισταίοι κάτοικοι της Ασκελόν
ήξεραν να γράφουν και να διαβάζουν, σε µη-σηµιτική γλώσσα, που δεν έχει ακόµη
αποκρυπτογραφηθεί». Η αρχαιολογική οµάδα γίνεται πιο τολµηρή, µερικές σελίδες
πιο κάτω: «Ισως να µην ήταν υπερβολικό να πούµε ότι οι επιγραφές είναι γραµµένες
σε κυπρο-µινωϊκή γραφή, την οποία χρησιµοποίησαν και αλλοίωσαν οι Φιλισταίοι».
Ο δρ Κρος αποκαλύπτει ότι οι επιγραφές της Ασκελόν είναι παρόµοιες µε κείνες που
ανακαλύφθηκαν σε ανασκαφές στην Κύπρο και το Ουγκαρίτ της Συρίας. Η γραφή
διαθέτει ορισµένα από τα χαρακτηριστικά της «Γραµµικής Α», που χρησιµοποιήθηκε
από τους λαούς του Αιγαίου µεταξύ 1650 και 1450 πΧ. Αυτή η µυστηριώδης γραφή
υποκαταστάθηκε από τη διάδοχό της, τη Γραµµική Β, που ταυτίσθηκε µε το Μινωϊκό
πολιτισµό και αποκρυπτογραφήθηκε στα µέσα του 20ού αιώνα.
«Δεν µπορούµε ακόµη να διαβάσουµε την επιγραφή, όπως συµβαίνει και µε τις κυπροµινωϊκές επιγραφές που βρέθηκαν στην Κύπρο», λέει ο δρ Κρος.
Οι δύο ερευνητές δεν εκπλήσσονται από το ότι οι επιγραφές της Ασκελόν είναι
γραµµένες σε γραφή της περιοχής του Αιγαίου. Οι βιβλικοί Φιλισταίοι άλλωστε είναι
σίγουρα ο µυστηριώδης «Θαλασσινός Λαός», που προήλθε από τα νησιά του ελληνικού
Αιγαίου και εποίκησε πολλά σηµεία των Ανατολικών ακτών της Μεσογείου».
Καί ἡ Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν κατά τοῦ γελοιογραφήµατος τῆς Ρεπούση
Ἀπό τό in.gr (22-3) ἡ εἴδηση γιά τό γνωστό πιά σχολικό ἐγχειρίδιο Ἱστορίας:
«Σφοδρή επίθεση στο βιβλίο Ιστορίας της Στ’ Δηµοτικού εξαπολύει η Ακαδηµία
Αθηνών, µε τη γνωµοδότηση που ετοίµασε και αναµένεται να στείλει στο υπουργείο
Παιδείας σήµερα, Πέµπτη, ή το αργότερο την Παρασκευή. Σύµφωνα µε όσα αναφέρουν
«Τα Νέα», η Ακαδηµία δεν αρκείται σε γενική κριτική στο βιβλίο, αλλά προχωρεί σε
παρατηρήσεις και ανάλυση «λαθών» που καταµέτρησαν τα µέλη της «συντονιστικής
επιτροπής» ακαδηµαϊκών, σχεδόν σελίδα προς σελίδα.
Συγκεκριµένα, αναφέρεται σε «παραλείψεις», «λάθη» και «απροσεξίες» των
συγγραφέων ανά κεφάλαιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ οι συγγραφείς του
βιβλίου είπαν στην εφηµερίδα ότι περιµένουν τη δηµοσιοποίηση του κειµένου για να
τοποθετηθούν, ήδη εκδηλώθηκαν οι πρώτες αντιδράσεις: O καθηγητής Ιστορίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών Αντώνης Λιάκος επιτέθηκε στην Ακαδηµία, καταλογίζοντάς
της ολόπλευρο συντηρητισµό και απόσταση από τις ανάγκες της νεολαίας.
Oι ακαδηµαϊκοί, µε το κείµενο-γνωµοδότηση υποστηρίζουν ότι το βιβλίο παρουσιάζει
σοβαρές παραλείψεις ιστορικών γεγονότων. Για παράδειγµα, αναφέρεται ο ισχυρισµός
ότι οι µαθητές δεν ενηµερώνονται για τις «οδυνηρές για τον Ελληνισµό» πτυχές της
Τουρκοκρατίας. Σχετικά µε την Επανάσταση του 1821, η επιτροπή γνωµατεύει ότι
«δεν τονίζεται η ουσία και οι σκοποί της».
Παραλείψεις και αδυναµίες εντοπίζει η Ακαδηµία και για άλλες ιστορικές
περιόδους.
Τό θαῦµα τῆς Ἐπιδαύρου πού ἀκόµη ἐρευνᾶται
Στήν ἐπιθεώρηση τῆς «Ἀµερικανικῆς Ἑταιρείας Ἀκουστικῆς» τά νέα τῶν ἐρευνῶν
γιά τό θέατρο τῆς Ἐπιδαύρου:
«Η εντυπωσιακή ακουστική του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου οφείλεται
στο πέτρινα εδώλιά του, καθώς το σχήµα και η διάταξή τους είναι ιδανικά για το
φιλτράρισµα του θορύβου χαµηλής συχνότητας, διαπιστώνουν Αµερικανοί φυσικοί.
Ήδη από τον 1ο π.Χ αιώνα, ο Ρωµαίος αρχιτέκτονας Βιτρούβιος θαύµαζε το πώς οι
αρχαίοι Ελληνες είχαν διαρυθµίσει τα καθίσµατα της Επιδαύρου «σύµφωνα µε την
επιστήµη της αρµονίας» για να ακούγονται καθαρότερα οι φωνές των ηθοποιών. Ακόµα
και ο παραµικρότερος ψίθυρος στη σκηνή του θεάτρου ακούγεται πεντακάθαρα στις
τελευταίες θέσεις σε απόσταση 60 µέτρων. Το θέατρο κατασκευάστηκε τον 4ο π.Χ.
αιώνα και ήρθε ξανά στο φως το 1881. Ο Νίκο Νετκλέρκ και η Σίντι Ντεκέιζερ του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Τζόρτια, οι οποίοι είχαν ήδη µελετήσει την ακουστική
σε αρχαία θέατρα των Μάγια στο Μεξικό, αποφάσισαν να διερευνήσουν τη θαυµάσια
ακουστική της Επιδαύρου.
Όπως αναφέρει το Nature.com οι υπολογισµοί τους έδειξαν ότι οι κλιµακωτές θέσεις
του θεάτρου λειτουργούν ως ηχητικό φίλτρο, καθώς το σχήµα τους είναι ιδανικό για
να καταστέλλει τους ήχους χαµηλής συχνότητας, κύριο συστατικό του θορύβου.
Η διάταξη των θέσεων, που θυµίζει τα πάνελ ηχοµόνωσης σε σχήµα αβγοθήκης,
φιλτράρει τις συχνότητες κάτω από 500 Hertz, όπως το µουρµούρισµα του κοινού
και το θρόισµα των φύλλων. Η εξασθένιση των χαµηλών συχνοτήτων επιτρέπει να
ακούγονται πλουσιότερες οι φωνές των ηθοποιών, που αποτελούνται κυρίως από
υψηλές συχνότητες. Η αφαίρεση των χαµηλών τόνων από τις φωνές δεν δηµιουργεί
πρόβληµα, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος µπορεί να συµπληρώνει τις συχνότητες
που λείπουν - ένα φαινόµενο που αξιοποιείται σε ηχεία µικρού όγκου τα οποία
ακούγονται στο αφτί πολύ µεγαλύτερα...»
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ΙΡΑΚ: 4 χρόνια Κατοχικῆς λεηλασίας
Ὅπως ἀκριβῶς ἡ Κατοχή τῆς Ἑλλάδας
ἀπό τούς ναζί εἶχε καί τήν καταστροφική
οἰκονοµική της διάσταση, ἔτσι συµβαίνει
καί στό ἀµερικανοκρατούµενο Ἰράκ σήµερα.
Προσέξτε τά συντριπτικά στοιχεῖα πού
βγαίνουν ἀπό τίς ἴδιες τίς ΗΠΑ.

500 ἑκ. διατέθηκαν µέ τήν ἔνδειξη “θά
ἀποφασισθοῦν”! Ἡ ἑταιρεία συµβούλων
ἀπό τό Σάν Ντιέγκο πού ἐπρόκειτο νά
παρακολουθήσει τήν διανοµή τῶν χρηµάτων
δέν τό ἔπραξε ποτέ.
Τί ἀπάντησε ὁ οἰκονοµικός σύµβουλος τοῦ
Μπρέµερ, ὁ ἀπόστρατος David Oliver,
στίς σχετικές ἐρωτήσεις; Ὅτι ἐπρόκειτο
γιά ἰρακινά χρήµατα, ὁπότε ποιός
σκοτίζεται;!!! Ἐπρόκειτο γιά κεφάλαια
ἀπό πωλήσεις ἰρακινοῦ πετρελαίου,
χρήµατα ἀπό τό πρόγραµµα «πετρέλαιο
γιά τρόφιµα» τοῦ ΟΗΕ καί ἀπό
κατασχέσεις ἰρακινῶν περιουσιακῶν
στοιχείων µετά τόν πρῶτο Πόλεµο τοῦ
Κόλπου.
Ὅλη αὐτή ἡ λεηλασία βασίστηκε στό
ταχύτατο ξεπάγωµα τοῦ ἰρακινοῦ
πολιτικοῦ χρήµατος (καί µέ τίς εὐλογίες
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις (50.000 στήν Οὐάσιγκτον,
τοῦ ΟΗΕ). Θυµίζουµε ὅτι µόλις ἐπί
λέει ἡ Μόντ) κατά τῆς Κατοχῆς στό Ἰράκ
Κλίντον ξεπάγωσαν µερικά κουβανικά
Ἐδῶ καί λίγο καιρό ἡ ἔρευνα πού διεξάγει κεφάλαια δεσµευµένα ἀπό τήν ἐπανάσταση
ἡ Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων τοῦ Κάστρο (1959!), παραµένουν δεσµευµένα
γιά τήν µεγαλύτερη µεταφορά µετρητῶν ἰρανικά κεφάλαια µετά τήν ἄνοδο τοῦ
τῆς ἱστορίας (ἀπό τόν Μάϊο τοῦ 2003 µέχρι Χοµεϊνί (1979), µά καί δικτατόρων ὅπως ὁ
τόν Ἰούνιο τοῦ 2004), βγάζει... λαγό. Δώδεκα Ἴντι Ἀµίν, ὁ Νοριέγκα... Τά ἰρακινά χρήµατα
δισ. δολάρια ἐστάλησαν ἀπό τή Νέα Ὑόρκη ὅµως ξεπάγωσαν σέ χρόνο - ρεκόρ 50 ἡµερῶν
στὴ Βαγδάτη 363 τόνοι χρῆµα σέ 484 παλέτες (!) καί ἐστάλησαν στήν σπαρασσόµενη
µέ C-130 τά χρήµατα αὐτά σέ «δικαιούχους» χώρα γιά νά διαθέτει ρευστό τό φέουδο
τῆς Κατεχόµενης χώρας καί χάθηκαν!
τοῦ Μπρέµερ. Καί ἀντί τοὐλάχιστον
Ποιός πῆρε τά χρήµατα αὐτά; Δέν ὑπάρχει νά διατεθοῦν στόν ἁπλό κόσµο - θά
κανένα στοιχεῖο! Διανεµήθηκαν, λέει, ἀπό ἀναλογοῦσαν 15.000 δολάρια σέ κάθε ἄνδρα,
τήν Συµµαχική Προσωρινή Ἀρχή τοῦ Πώλ γυναίκα καί παιδί! - κατασπαταλήθηκαν
Μπρέµερ σέ διαφόρους, ἀπό τίς καρότσες µέχρι δεκάρας, πρίν ἀναλάβει ἡ ἰρακινή
ἡµιφορτηγῶν σέ «συµβολαιούχους», σέ Κυβέρνηση (τῶν Κουΐσλιγκ), σέ συνεργάτες
ἀνύπαρκτους ὑπαλλήλους ὑπουργείων κτλ. τοῦ κατοχικοῦ καθεστῶτος, ἀφήνοντας τόν
Ἄ, δηλώθηκε κάποια στιγµή καί ληστεία λαό νά στερεῖται ρεῦµα καί νερό!
1.000.000 δολαρίων ἀπό τήν Ἀρχή ἀλλά Ὅπως εἶναι φανερό δέν ρέει µόνο αἷµα στήν
κανείς δέν σκοτίστηκε νά τό ψάξει. Ἄλλα πολύπαθη ἀραβική χώρα...

Πράσινες µπουστιές
- Λουλακί προδοσίες
Καθώς τελείωσε ἡ περιοδία τοῦ βλακοΜπούς στή Λατινική Ἀµερική εἶναι καλά
νά δοῦµε τί ἀκριβῶς πέτυχε. Γιατί µπορεῖ
νά ἦταν ὁ Τσάβες πού γέµιζε τά γήπεδα µέ
κόσµο στήν ἀντιπεριοδεία του, ὡστόσο οἱ
ΗΠΑ πῆγαν νά κερδίσουν ὄχι τίς καρδιές
τῶν λαῶν ἀλλά τίς τσέπες τους. Ἔτσι λοιπόν
αὐτή τή φορά ἡ ἀντιτροµοκρατική ρητορεία
τοῦ 2005 ἐξαφανίστηκε καί στή θέση της
ἦρθε ἡ ἔγνοια γιά τήν ἀνάπτυξη καί τό...
περιβάλλον!
Στήν Οὐρουγουάη πείστηκε ὁ πρόεδρος
Ταµπάρε Βάσκες νά ξεκινήσει διµερές
ἐµπόριο µέ τίς ΗΠΑ, ἀφήνοντας τήν ἐµπορική
ἕνωση τοῦ Νότου (Mercosur) κατά µέρος.
Στήν Γουατεµάλα δόθηκαν διαβεβαιώσεις
ὅτι τό Τεῖχος στά Μεξικανοαµερικάνικα
σύνορα δέν θά ἀλλάξει τίποτε στήν ὑποδοχή
τῶν λαθροµεταναστῶν (µόνη διέξοδος
τῶν φτωχῶν τῆς χώρας καί ἀπαραίτητη
βαλβίδα ἀσφαλείας γιά τήν ληστρική
ἄρχουσα τάξη). Στό Μεξικό συζητήθηκε
κυρίως ἡ προοπτική τῆς Βορειοαµερικανικῆς
Ἕνωσης (ΗΠΑ - Καναδάς - Μεξικό). Τήν
Κολοµβία τήν καλόπιασαν µέ ἄλλα 600 ἑκ.
δολάρια βοήθεια καί σχεδόν ταυτόχρονα
ἀνακοινώθηκε ἡ καταδίκη τῆς Chiquita
Banana Brands International ἀπό ἀµερικάνικο
δικαστήριο γιά χρηµατοδότηση ἀκροδεξιῶν
παραστρατιωτικῶν τό 2003.
Ἐκεῖ ὅµως πού παίχτηκε τό χοντρό παιχνίδι
ἦταν ἡ Βραζιλία τοῦ Λούλα. Ἡ γνωστή καί
σέ µᾶς (ἀπό τήν περίπτωση τοῦ ΠαΣοΚ)
ἐκφύλιση τοῦ φιλολαϊκοῦ Κόµµατος τῶν
Ἐργατῶν δέν περιορίζεται πιά µόνο σέ
σκάνδαλα κυβερνητικῶν παραγόντων ἀλλά
καί σέ µία συµπαράταξη µέ τά ἀµερικανικά
συµφέροντα ὅλο καί πιό ἀπροσχηµάτιστη.
Καί δέν µιλᾶµε βέβαια γιά τήν ἀστυνοµική
καταστολή τῶν διαδηλώσεων κατά τοῦ
Μπούς ἀλλά γιά τήν διµερή συµφωνία γιά
τήν αἰθανόλη. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Βραζιλία

ἀναπτύσσοντας τή σχετική τεχνολογία
καί ἀξιοποιώντας τίς πλουτοπαραγωγικές
της πηγές (φυτεῖες ζαχαροκάλαµου)
ἤδη ἀπό 30 χρόνια πρίν κατάφερε νά
ἡγηθεῖ τῆς παγκόσµιας βιοµηχανίας τῶν
ἐναλλακτικῶν αὐτῶν καυσίµων. Ἤδη ἡ
πλειοψηφία τῶν ὀχηµάτων τῆς χώρας
χρησιµοποιεῖ αἰθανόλη γιά τήν κίνηση καί ἡ
Βραζιλία ὀνοµάζεται Σαουδική Ἀραβία τῆς
αἰθανόλης, καθώς σέ 5 χρόνια ἀναµένεται
διπλασιασµός τῆς παραγωγῆς, πιθανότατα
µέ δηµιουργία νέων φυτειῶν στόν Ἀµαζόνιο
(περιβάλλον; Ποιό περιβάλλον;). Καθώς
λοιπόν οἱ ΗΠΑ ἀναζητοῦν ἐναλλακτικές
µορφές ἐνέργειας πέραν τοῦ πετρελαίου,
καί αὐξάνουν ἐκθετικά τήν καλλιέργεια
ἐνεργειακῶν φυτῶν, εἶδαν στή Βραζιλία
τόν µελλοντικό τους συνεταῖρο. Ἔτσι, µέ
τό ἀζηµίωτο, µιλοῦν γιά τήν «ἐνεργειακή
ἐπανάσταση», τήν «πράσινη ἐνέργεια» καί
ἄλλα πράσινα ἄλογα, ἔχοντας ἐξασφαλίσει
τό ζαχαροκάλαµο τῆς Ἁιτῆς (µετά τό
πραξικόπηµα κατά τοῦ Ἀριστίντ καί µέ τήν
παρουσία καί βραζιλιάνικων δυνάµεων
Κατοχῆς στό νησί) πάρει θέση µάχης: Μέ
τήν συµφωνία Μπούς - Λούλα ὁρίζεται
ἡ Διαµερικανική Ἐπιτροπή Αἰθανόλης,
πού ἑδρεύει στό Μαϊάµι, διαχειριστής
τῆς διµεροῦς βιοµηχανικῆς κι ἐµπορικῆς
συνεργασίας. Ἱδρυτής της εἶναι ὁ πρώην
ὑπουργός Γεωργίας τῆς Βραζιλίας καί
νῦν
µεγαλοεπιχειρηµατίας
Ροµπέρτο
Ροντρίγκες, µέ κύριους συνεταίρους τόν
Κολοµβιανό Ἀλµπέρτο Μορένο καί τόν...
Τζέµπ Μπούς*! Μάλιστα τήν ἴδια µέρα
καταδικάστηκε ὁ διεφθαρµένος Βραζιλιάνος
πολιτικός Πάουλο Μαλούφ στή Νέα Ὑόρκη,
προφανῶς σέ ἔνδειξη καλῶν προθέσεων ἀπό
τήν πλευρά τῶν ΗΠΑ. Κάπως ἔτσι ἡ ἔνταξη
τοῦ Λούλα στό νεοφιλελεύθερο στρατόπεδο
φάνηκε λιγότερο προδοτική...
Κ.Κ.
* Οἱ Μπούς ἀγόρασαν ἐπίσης τεράστιες ἐκτάσεις
στήν κοµβική περιφέρεια Τσάκο τῆς Παραουάης, σέ
µιά περιοχή µέ τεράστιες ἐνεργειακές δυνατότητες
λόγῳ φυσικοῦ ἀερίου καί ὑδατοπτώσεων.
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Εἶδα τούς «300» τοῦ Μίλλερ στόν κινηµατογράφο.
∆έν µπορῶ νά κρύψω τό πόσο µοῦ ἄρεσε, παρά τίς
προϋπάρχουσες ἐπιφυλάξεις: Χολυγουντιανό σώου,
κατασκεύασµα σέ στούντιο, αἰσθητική τῶν κόµικς,
ἱστορικές ἀνακρίβειες, πολιτικές (ἀντιιρανικές ἤ
κρυπτοφασιστικές) ὀπισθοβουλίες...
Πρέπει νά πῶ ὅτι οὔτε οἱ ἱστορικές ἀνακρίβειες ἦταν
σηµαντικές, οὔτε τό πολιτικό µήνυµα ἦταν εὐθέως
ἀντιπερσικό, οὔτε τό θέαµα φτωχό. Ἀντιθέτως, τά
ξεκάθαρα µηνύµατα ἦταν σαφέστατα ὑµνητικά τῆς
ἐλευθερίας, τῆς πατρίδας καί... διαφηµιστικά τῶν
ἀρχαίων µας προγόνων µέχρι παρεξηγήσεως! Ὁ
ἐνθουσιασµός τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοῦ καί τό κυρίαρχο
αἴσθηµα περηφάνειας στήν ἔξοδο ἀπό τίς αἴθουσες
προβολῆς λέει πολλά. ∆έν καταλαβαίνω, ἀφοῦ ἐµεῖς
εἴµαστε ἀνίκανοι νά κάνουµε κάτι ἀνάλογο, γιατί δέν
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ τούς Ἀµερικανούς νά τό κάνουν
αὐτοί. Κι ἄς ἀκοῦµε τίς Θερµοπῦλες ὡς... Hot Gates.

Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολη:

Τέρµα τά λόγια, ἔργα τώρα!
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
2) Μειώνεται ἡ ἐξάρτηση τῆς Ρωσίας ἀπό
τά τούρκικα χούγια. Ἡ παράκαµψη τῶν
Δαρδανελλίων ἦταν ὁ µόνος ἐναλλακτικός
νότιος δρόµος πού µποροῦσε νά ἔχει ἡ
Ρωσία πρός τήν Δύση καί τῆς τόν παρέχει
ἡ ἑλληνοβουλγαρική διέξοδος.
3) Ἡ χώρα µας ὠφελεῖται οἰκονοµικά
καθώς εἰσπράττει τά τέλη διέλευσης καί
ὁ Ἕβρος θά εἶναι ὁ τελικός ἀποδέκτης
σηµαντικοῦ µέρους αὐτῶν, γιά τήν χρηµατοδότηση τῆς ἀνάπτυξής του. Βεβαίως
αὐτό τό τελευταῖο πρέπει νά διασφαλισθεῖ
µέ κάτι παραπάνω ἀπό... λόγια.
4) Δηµιουργοῦνται ἑκατοντάδες θέσεις
ἐργασίας - ὄχι µόνο γιά τήν κατασκευαστική µά καί γιά τήν σύνολη περίοδο
λειτουργίας - καί µεγάλη οἰκονοµική
δραστηριότητα πού ὀφείλεται ἀποκλειστικά στήν ὕπαρξη τοῦ ἀγωγοῦ.
5) Ἐντάσσεται ἡ Ἀλεξανδρούπολη καί
µέσῳ αὐτῆς ἡ ἑλληνική Θράκη στό
παγκόσµιο δίκτυο τῶν κόµβων µεταφορᾶς
ἐνέργειας, µέ ὅ,τι αὐτό σηµαίνει γιά τήν
ἀσφάλειά της.
6) Συνδέεται ἡ χώρα µας µέ τήν ὁµόδοξή
της σλαβική οἰκογένεια καί πλησιάζει
τούς γείτονές της πού ἀπαρνήθηκε ἐπί
Ψυχροῦ Πολέµου γιά χάρη τῶν δυτικῶν
«συµµάχων».
7) Δίνεται ἄλλη µία µεγάλη εὐκαιρία γιά
δουλειές στήν ἀνθηρή ἑλληνική ναυτιλία.
Ὁ ἀντίλογος
Ἐδῶ εἶναι ἴσως ἀνάγκη νά δοῦµε
καί τά ἀντεπιχειρήµατα πού ἔχουν δεῖ
τό φῶς τῆς δηµοσιότητας, ὄχι µόνο ἀπό
γελοίους τουρκοφοβικούς πού τρέµουν ἕνα
«νέο ‘22» (!) ἀλλά καί ἀπό φίλους σοβαρούς
καί ἀξιόπιστους, ὅπως εἶναι ὁρισµένα
µέλη τῆς Οἰκολογικῆς Ἑταιρείας Ἕβρου*.
Κατ’ ἀρχήν τό «δέν ρωτήθηκε ἡ τοπική
κοινωνία» ΔΕΝ εἶναι ἐπιχείρηµα. Ποῦ

ἀκούστηκε νά ρωτάει τό κράτος τίς τοπικές
κοινωνίες γιά ζητήµατα τέτοιας ἐθνικῆς
σηµασίας; Καί τί θά πεῖ «πρόκειται γιά
ἰδιωτική ἐπένδυση»; Τώρα ἀνακαλύπτουµε
ὅτι ζοῦµε σέ καπιταλιστικό σύστηµα ἤ
µήπως ἡ ἀξία τῆς ἐπένδυσης κρίνεται ἀπό
τόν δηµόσιο ἤ µή χαρακτήρα της; Καί δέν
καταλαβαίνουµε τήν πρόσθετη ἐξάρτηση
τῆς οἰκονοµίας µας ἀπό τό πετρέλαιο λόγῳ
τοῦ ἀγωγοῦ. Αὐτός θά κρίνει τήν πορεία
µας πρός ἐναλλακτικές µορφές ἐνέργειας;
Ἀπό τήν ἄλλη εἶναι ὄντως πιθανό νά
ὑπάρξουν ἀρνητικές συνέπειες στήν
τοπική οἰκονοµία (π.χ. στήν παράκτια
ἁλιεία) ἀλλά τό τελικό ἰσοζύγιο µπορεῖ
νά εἶναι ἀρνητικό; Θέλουµε ἐπίσης νά
ρωτήσουµε, ποιός ἦταν ὁ «ἀναπτυξιακός
προσανατολισµός τῆς περιοχῆς» µέ
τόν ὁποῖον δέν συνάδει ὁ ἀγωγός; Ποιά
συγκεκριµένη δραστηριότητα ἀναιρεῖται
µέ τήν διέλευσή του; Ποιές ἠπιότερες
µορφές ἀνάπτυξης ὑπάρχουν ἀπό µιά
ὑπογείως διερχόµενη σωλήνα - µήπως ἡ
βιοµηχανική «ἀνάπτυξη» πού εἴδαµε τά
τελευταῖα χρόνια; Μπορεῖ νά ἀγνοηθεῖ
τό τεράστιο ἐθνικό ὄφελος ἀπό τό
συγκεκριµένο ἔργο; Βεβαίως καί πρέπει
νά ληφθοῦν ὅλα τά µέτρα ἀσφαλείας γιά
τυχόν ἐπιπτώσεις στό περιβάλλον ἀλλά
αὐτά εἶναι πράγµατα πού µποροῦν νά
προβλεφθοῦν. Καµµία ὑποβάθµιση τοῦ
τουριστικοῦ προϊόντος τῆς Τεργέστης δέν
γνωρίζουµε νά ἐπῆλθε ἀπό τήν κατασκευή
τοῦ ἐκεῖ ἀντίστοιχου ἀγωγοῦ. Ἐφόσον δέν
µιλᾶµε οὔτε γιά ἐξόρυξη οὔτε γιά διύλιση
ἀλλά µονάχα γιά µεταφορά, νοµίζουµε ὅτι
µία στοιχειώδης ἐπαγρύπνιση τῶν πολιτῶν
µπορεῖ νά ἀποτρέψει τά τυχόν ἄσχηµα
σενάρια καί νά ἀποφέρει στόν τόπο µας
τά ὀφέλη πού ὅλοι προσδοκοῦµε.

Σχόλια

πτερόεντα

Στὶς 14 Μαρτίου, οἰ µαθητές τῆς Γ’ Τάξης τοῦ 2ου Γυµνασίου Ξάνθης
παρουσίασαν στὸ Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης τὶς προτάσεις
τους γιὰ τὰ προβλήµατα ποὺ δηµιουργεῖ ἡ ἀλόγιστη χρήση τῶν Μέσων
Μεταφορᾶς καὶ ἰδιαίτερα τοῦ αὐτοκινήτου στὴν πόλη. Οἱ µαθητές Π. Γκίκα,
Κ. Ζαΐµης, Κ. Ἰσκελής, Ὀρ. Ἰωάννου, Κ. Μακρῆ καί Β. Ρέστα, µὲ συντονιστὴ καθηγητὴ
τὸν κ. Νικόλαο Ἀµοιρίδη, παρουσίασαν τὰ ἀποτελέσµατα τῶν ἐρευνῶν τους σχετικά
µὲ τὸ πρόβληµα τῆς ἀτµοσφαιρικῆς ρύπανσης καὶ παρέθεσαν προτάσεις γιὰ τὸν
περιορισµό καὶ τὴν µελλοντικὴ ἐξάλειψή του: δενδροφύτευση, ἐπανασχεδιασµὸ τῶν
δρόµων, δηµιουργία πεζοδρόµων καὶ ἐπιβολὴ αὐστηρῶν κυρώσεων στοὺς παραβάτες
τοῦ Κώδικα Ὁδικῆς Κυκλοφορίας ὡς λύσεις τοῦ κυκλοφοριακοῦ προβλήµατος στὴν
πόλη τους. Ἡ παρουσίαση τῆς ἐργασίας τῶν µαθητῶν πραγµατοποιήθηκε στὰ πλαίσια
τοῦ διαγωνισµοῦ τῆς Ἐκστρατείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - Συνεισφορὰ στὸ
Περιβάλλον», στὸν ὁποῖο συµµετέχουν Γυµνάσια ἀπὸ 28 πόλεις τῆς χώρας. Μὲ τὸ πέρας
τῶν ἐκδηλώσεων καί στή διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ ὅλα τὰ ἔργα τῶν διαγωνιζόµενων
ὁµάδων θὰ ἐκτεθοῦν στὸν Ἀερολιµένα Ἀθηνῶν «Ε. Βενιζέλος», ἐνῷ ἡ καλύτερη ἐργασία
θὰ ἐπιβραβευθεῖ µὲ ἕνα ταξίδι στὶς Βρυξέλλες γιά 7 ἡµέρες. Τὸ πρόγραµµα τελεῖ ὑπὸ τὴν
αἰγίδα τῶν Ὑπουργείων Παιδείας καὶ Θρησκευµάτων, Μεταφορῶν καὶ Ἐπικοινωνιῶν,
καὶ Ἀνάπτυξης. Γιά νά µήν ἀρχίσετε ὅµως αἰσιόδοξες καί ἄστοχες γιά τήν ἐκπαίδευσή
µας σκέψεις, σᾶς πληροφοροῦµε ὅτι κύριος χορηγός τοῦ προγράµµατος εἶναι ἡ ΤΟΥΟΤΑ,
µέ ὑποστηριχτὲς τίς ἑταιρεῖες JET OIL, AEGEAN, ING καὶ INFORM LYKOS. Τόσο καλά
νέα ἡ Δηµόσια Παιδεία µας!
Τὸ Ποντιακὸ ζήτηµα καὶ ἡ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου
παρουσιάστηκε στὸ 27ο Συνέδριο γιὰ τὸ Ὁλοκαύτωµα ( Τίτλος φετινοῦ
συνεδρίου: “Συνεργασία, ἀδιαφορία, ἀντίσταση: Ἀπαντήσεις στὸ ὁλοκαύτωµα
καὶ τὴ γενοκτονία” ) τὸ ὁποῖο διοργανώθηκε στὸ Millersville University τῶν ΗΠΑ.
Τὸ Συνέδριο διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν 25η ἕως τὴν 27η τὴν Μαρτίου καὶ περιελάµβανε,
ἑνότητες γιὰ τὸ ζήτηµα τοῦ Ἑβραϊκοῦ ὁλοκαυτώµατος σὲ ὅλο τὸν κόσµο καθὼς καὶ τὶς
συνιστῶσες του, τὸ ζήτηµα τῆς Βοσνίας –Ἐρζεγοβίνης, ἐνῶ γιὰ πρώτη φορᾶ σὲ ἀνάλογο
συνέδριο παρουσιάστηκε ἑνότητα γιὰ τὶς γενοκτονίες ποὺ ἔχει διαπράξει τὸ ὀθωµανικὸ
κράτος καὶ ἡ Τουρκία. Γιὰ τὴ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου µίλησε ὁ Φάνης
Μαλκίδης τοῦ Δ.Π.Θ., τακτικὸ µέλος τῆς Διεθνοῦς Ἕνωσης Ἀκαδηµαϊκῶν γιὰ τὴν µελέτη
τῶν γενοκτονιῶν (International Association of Genocide Scholars).
Νάµαστε καί πάλι σέ περίοδο σχολικῶν ἐκδροµῶν, τῶν πενθήµερων διακοπῶν
πού ἀπολαµβάνει ἡ ἑκάστοτε Γ’ Λυκείου. Εὐχόµαστε βεβαίως νά µήν συµβεῖ
τίποτε παρόµοιο µέ τά τραγικά τροχαῖα τῶν τελευταίων χρόνων ἀλλά δέν
εἶναι αὐτό µονάχα τό πρόβληµα τῶν ἐκδροµῶν αὐτῶν. Ἐκτός τοῦ ὅτι κοστίζουν
στίς οἰκογένειες ἕνα δυσβάστακτο ποσό πού πλησιάζει τά 1000 εὐρώ, δέν ἔχουν καµµία
σχέση µέ τόν ρόλο καί τήν ἀποστολή τοῦ σχολείου. Προγράµµατα εἰκονικά, χωρίς τήν
πραγµατική µορφωτική ἤ (ὄντως) ψυχαγωγική διάσταση, µέ κορύφωση τίς βραδυνές
ἐξόδους στά νταµπαντουµπάδικα, µέ κεφαλοκυνηγούς µαγαζάτορες καί µιζαδόρους
στή σχολική κοινότητα, µέ διατεταγµένο ξενύχτι καί ποτό - γιά νά µήν ἐπεκταθοῦµε καί
στά περαιτέρω. Πῶς εἶναι δυνατόν νά παραµένει ὁ «θεσµός» αὐτός χωρίς τήν παραµικρή
ἔγνοια ἀπό πλευρᾶς ΥΠΕΠΘ, µήπως καί διορθώσει κάτι; Φτάνει νά ἱκανοποιοῦνται οἱ
ἁρπάχτρες τῆς Ρόδου καί οἱ τουριστοπράκτορες; Ὅλα τ’ ἄλλα τσιµέντο νά γίνουν;

* Ἐννοεῖται ὅτι ἐµεῖς εἴµαστε πάντοτε ἀνοικτοί
στόν διάλογο.

«Νά ‘ναι ἡ Ἑλλάδα ἡ πρώτη χώρα
πού θ’ ἀναγνωρίσει τό Κουρδιστάν!»
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Ὁ ἕνας µᾶς µέµφθηκε γιά τήν ἐφαρµογή (;)
τοῦ µακιαβελικοῦ «ὁ ἐχθρός τοῦ ἐχθροῦ µου
εἶναι φίλος µου» καί εἶπε πώς «ἡ Τουρκία τό
1941-42 ἀρνήθηκε τήν ἀγγλική προσφορά τῶν
νησιῶν τοῦ Ἀν. Αἰγαίου»! Ὁ ἄλλος ἔδειξε νά
µήν κατανοεῖ λέξεις ὅπως «διορατικότητα»
καί νά ἀποσκοπεῖ στό νά προβοκάρει
τὸ ἀκροατήριο. Ἕνας τρίτος ρώτησε τόν
Καλεντερίδη πῶς ἐπέλεξε τήν Κοµοτηνή νά
ἔρθει (!). Ὅλα ἀπαντήθηκαν δεόντως, µέ τόν
Σάββα νά θυµίζει πώς γιά νά ὑπερασπίζεται
µιά µειονότητα τά δικαιώµατά της πρέπει

νά τά διεκδικεῖ καί
γιά τούς ἄλλους.
Ὅσο
γιά
τούς
κοµπασµούς
τοῦ
Γκιούλ στά Σκόπια πώς «πρώτη ἡ Τουρκία
τά ἀναγνώρισε µέ τό ὄνοµα Μακεδονία»,
εἶπε πώς πεµπτουσία τῆς πολιτικῆς θά
ἦταν νά πράξουµε ὡς Ἑλλάδα τό ἴδιο µὲ τὸ
Κουρδιστάν. Φυσικά κι ἐµεῖς θυµίσαµε τή
συλλογή ὑπογραφῶν (1998) τῶν µειονοτικῶν
δηµοσιογράφων ὑπέρ τῆς ἔκδοσης τοῦ
«τροµοκράτη» Ἄπο ἀπό τήν Ἰταλία στήν
Τουρκία µά καί τίς κραυγαλέες ὁµοιότητες
τῆς κεµαλικῆς προπαγάνδας γιά Κούρδους
(ἐκεῖ) καί Ποµάκους (ἐδῶ).
Συνολικά ἦταν µιά τεράστια ἐπιτυχία µας,
ἀπό κάθε πλευρά. Πᾶµε γι’ ἄλλα!

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλών & Πλάτωνος 11, Ξάνθη
τηλ. 25410 27544, τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 28-3-2007

5

Πληροφόρηση ἀ λα τούρκα
Η εφηµερίδα Μιλλέτ που βγαίνει στην
Ξάνθη δεν είναι απλά αυτό που λέµε
εθνικιστικό έντυπο. ξεχειλίζει από
τουρκισµό. Ας δούµε λοιπόν ενδεικτικά
ένα τυχαίο φύλλο των συντοπιτών µας,
προκειµένου να αντιληφθεί ο αναγνώστης
µας για τι πράγµα µιλάµε. Ηµεροµηνία
15-3-2007, φύλλο
69. Στην πρώτη
σελίδα φωτογραφία του ψευδοµουφτή
Ξάνθης Αχµέτ Μέτε µαζί µε µια οµάδα
µουσουλµάνων θεολόγων και τον Τούρκο
Πρόξενο Κοµοτηνής. Στη δεύτερη σελίδα
αναφέρεται εκτενέστερα στο δείπνο
που παρέθεσε ο µουφτής και στο οποίο
µιλώντας ο ίδιος είπε πως ¨όπως κάθε
τσοµπάνης είναι υπεύθυνος για το
κοπάδι του, έτσι και εµείς σαν ανώτατοι
θρησκευτικοί
λειτουργοί πρέπει
να
έχουµε συνείδηση των καθηκόντων µας.¨.
Ο Πρόξενος στην οµιλία του τόνισε πόσο
σηµαντική είναι η ενότητα και ιδιαίτερα
η συνέχιση της ενότητας. Εµφανής η
προσπάθεια της περιχαράκωσης των
¨προβάτων¨ από τον ¨αρχιτσοµπάνη¨
της οδού Ιώνων, εν όψει µάλιστα του
διορισµού ιµάµηδων στα τζαµιά από την
ελληνική πολιτεία, τρέµουν µη τυχόν
κανείς ξεφύγει από τον κόκκινο δρόµο…
Στην πρώτη σελίδα επίσης
βρίσκεται άρθρο µε τίτλο: «Ο Γάλλος
διπλωµάτης ήρθε αλλά γιατί;» Αναφέρεται
στην επίσκεψη του Προξένου της Γαλλίας

Κίτρινος Τῦπος, Μαύρη Ἀντίδραση
Tό βράδυ (23:15) τῆς 26ης Μαρτίου, στήν
ἐκποµπή «Κίτρινος Τῦπος» τοῦ Μάκη
Τριανταφυλλόπουλου στό κανάλι ΑΛΤΕΡ,
ἔγινε µία πολύ ἐνδιαφέρουσα κουβέντα
γύρω ἀπό τήν δραστηριότητα τῆς
Γκιουλµπεγιάζ Καραχασάν. Ἡ καταλυτική
παρέµβαση, πού ἔδωσε καί τόν τόνο στή
συζήτηση, ἔγινε ἀπό τόν φίλο Σεµπαεδίν
Καραχότζα, πού διευθύνει τήν «Νατπρές».
Ἐνώπιον λοιπόν τῆς µεγάλης ὁµήγυρης, καί
µέ τρεῖς βουλευτές παρόντες, ὁ Σεµπαεδίν
κέρδισε σαρωτικά τίς ἐντυπώσεις, τόσο
µέ τήν ἐκπλήσσουσα εὐχέρεια ἔκφρασης
στήν ἑλληνική γλῶσσα (πῶς τήν µιλάει ἡ
Καραχασάν; Ἔ, καµµία σχέση!), ὅσο καί µέ
τήν τολµηρή µά καί προσεγµένη ἔκφραση
τῶν θέσεών του. Μετέφερε λοιπόν τίς

εξεγείρονται και δεν προκαλούνε υλικές περιόδους οι γείτονες µας οι Βούλγαροι.
ζηµιές. Να, αυτό πώς το κατάφερε η …..Φέρτε τους Τουρκοµουσουλµάνους σε
Ελλάδα, αναρωτιούνται οι Άγγλοι και οι µια πλατεία και βαφτίστε τους. Κι όποιος
στην Ξάνθη. Η εφηµερίδα αιτιολογεί την Γάλλοι»! Σαφέστατο το µήνυµα προς τους δεν δεχτεί ενεργείστε µε βάση την αρχή
επίσκεψη ως εξής: Ήρθε για να µάθει τις αναγνώστες της φυλλάδας, δεν µπορείτε «Καλός Τούρκος , ο νεκρός Τούρκος».
Δηλαδή κ. Φεϊζουλάχ στην µάνα πατρίδα
τακτικές που χρησιµοποιούνε οι Έλληνες να πείτε...
Η σελίδα 3 είναι η σελίδα του σου (κατά τα γραφόµενα σου) υπάρχει
στην διοίκηση των µουσουλµάνων.
Κατηγορεί την Γαλλία πως διέπραξε κυρίου Μουσταφά Τράµπα. Με τον µόνιµο σαρία; Ή θα τολµούσες ποτέ εκεί να
γενοκτονία στην Αλγερία και καταλήγει υπότιτλο «Η µατιά του διανοούµενου» προτείνεις την επαναφορά της; Όσο για
ως εξής: «Το ρατσιστικό κράτος της (sic) πλασάρει κάθε βδοµάδα το δελτίο τον φόβο της βάφτισης εδώ και αν έχεις
Γαλλίας επισκέπτεται την ρατσιστική τουρκισµού βγάζοντας το ψωµάκι του. Στο δίκιο… Πραγµατικά µέρα νύχτα όλοι
Ελλάδα - που είναι ειδικός σε αυτά τα συγκεκριµένο φύλλο λοιπόν αναφέρεται οι χριστιανοί αξιωµατούχοι (νοµάρχες,
θέµατα - για να µάθει τις τακτικές που αρχικά στις εκδηλώσεις που έκαναν οι δήµαρχοι, στρατιωτικοί, µητροπολίτες)
δικηγορικοί σύλλογοι Ξάνθης και άλλη δουλειά δεν έχουν κι ασχολούνται µε
Κοµοτηνής µε θέµα τις δικαστικές το πώς θα σας κάνουν χριστιανούς… Είναι
αρµοδιότητες
των
µουφτήδων. προφανές ότι ο άνθρωπος απευθύνεται σε
Αναφέρει και σωστά µάλιστα άτοµα µε µόρφωση εκδοροσφαγέων…
πως ήταν εµφανής και στις δύο
Στην σελ, 6 οδηγίες για το πώς
εκδηλώσεις η έλλειψη ενός ειδικού συνταξιοδοτείται κάποιος και πληροφογύρω από το Ισλάµ. Κατηγορεί ρίες για το τελευταίο νοµαρχιακό
τους οµιλητές ότι προσπάθησαν να συµβούλιο (λίγη χαλάρωση χρειάζεται
αναδείξουν τον Ισλαµικό νόµο ως κι ο αναγνώστης, και ξανά προς τη δόξα
ένα µεσαιωνικό σύστηµα το οποίο τραβά) Στη σελίδα 7 τίτλος άρθρου: Το
καταπιέζει τις γυναίκες. Ακολούθως υπουργείο θρησκευµάτων στηρίζει την
προσπαθεί να αντικρούσει τις κληρονοµιά. Αναφέρεται στην κίνηση
θέσεις που εξέφρασε η διευθύντρια της Τουρκίας να αναστηλώσει, να
του «Παρατηρητή», Τζένη Κατσαρή, επισκευάσει τα οθωµανικά µνηµεία σε
για την θέση της γυναίκας διάφορες πόλεις εκτός Τουρκίας µε όχηµα
στην µειονότητα. Στο ίδιο θέµα τις αδελφοποιήσεις των δήµων. Στην ίδια
Παροιµιώδεις οἱ δηµοκρατικές εὐαισθησίες
αναφέρεται ο µεταξύ άλλων και σελίδα ανακοίνωση - διαµαρτυρία από
τοῦ µειονοτικοῦ Τύπου
πρόεδρος του Συλλόγου Επισηµόνων την Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
Μειονότητας (και υβριστής των Τουρκικού Κόσµου για την απόφαση
εφαρµόζει. Διότι οι µουσουλµάνοι στην
Γαλλία εξεγείρονται, ενώ στην Δ. Θράκη Ποµάκων που πρωτοστάτησαν στο κίνηµα του δικαστηρίου της Χάγης που δεν
της Ελλάδας οι «Τουρκοµουσουλµάνοι» της συλλογικής τους αυτοσυνειδησίας) καταδίκασε την Σερβία για γενοκτονία
παρά τις δεκάδες καταπιέσεις δεν Τζενγκίζ Οµέρ µε χαρακτηριστικές των µουσουλµάνων. Η σελίδα 10
προτάσεις τις εξής: «Η Ελλάδα τον αναφέρεται στο συνέδριο της τουρκικής
τελευταίο καιρό ανέθεσε στους και αζέρικης διασποράς που έγινε στο
δικηγορικούς
συλλόγους
Ξάνθης Αζερµπαϊτζάν. Μετείχαν ο Ερντογάν, ο
και Κοµοτηνής το καθήκον να πρόεδρος των Τουρκοκυπρίων Μ. Αλή
καταγγελίες πού εἰσέπρεξε ἀπό κατοίκους
προσπαθήσουν
καταστρέψουν τις Ταλάτ και ο πρόεδρος του Αζερµπαϊτζάν
τῶν χωριῶν τῆς ὀρεινῆς Ξάνθης, πώς ἡ Γ.Κ.
µουφτείες…
Η
Ελλάδα
δεν είναι Ιλχάµ Αλίεφ..
περιοδεύει τά χωριά παροτρύνοντας τούς
λαϊκή χώρα. Την ελέγχουν και
Και επιστέγασµα, στη σελίδα
Ποµάκους κατοίκους τους νά δηλώνουν
την κατευθύνουν η Εκκλησία και 12, ένα ποίηµα µε τον... µοναδικής
Τοῦρκοι, ἀφοῦ ἔτσι τούς συµφέρει. Ἡ
οι παπάδες. Έχει ένα θεοκρατικό ευρηµατικότητας τίτλο «Είµαι Τούρκος».
Καραχασάν δέχθηκε ὅτι περιοδεύει ἀλλά
χαρακτήρα. Εν ολίγοις πρόκειται για Ε, χωρίς την Τέχνη δεν µπορούν να ζήσουν
ὄχι κι ὅτι προπαγανδίζει τόν τουρκισµό.
µια χώρα των παπάδων»!!!
αυτοί οι άνθρωποι, κακά τα ψέµµατα...
Ἀρνήθηκε µάλιστα κι ὅτι γνωρίζει τόν
Στο ίδιο θέµα αναφέρεται και
Σεµπαεδίν.
ο Φεϊζουλάχ Χασάνκαγια στην
Μ.Κ.
∆έν πειράζει. Ὅλοι ὅσοι παρακολούθησαν
σελίδα 5, όπου αναφερόµενος
τήν ἐκποµπή κατάλαβαν ποιός ἔλεγε
στη νύξη που έκαναν οι
οµιλητές για την Σαρία
τήν ἀλήθεια, ποιός κρύβεται καί ποιός
γράφει τα εξής απίστευτα:
ὄχι, παρά τό κλῖµα τροµοκρατίας πού
Αν σε µια µουσουλµανική
πασχίζουν κάποιοι νά ἐπιβάλουν στά
κοινότητα αρθεί η Σαρία,
ποµακοχώρια καί τό ὁποῖο µάλιστα
Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ
τότε
είναι
δυνατόν
να
ἀναφέρθηκε ἀπό βουλευτικά χείλη στήν
βαφτιστεί
(χριστιανή)
ἐκποµπή. Κι ἀξίζουν συγχαρητήρια στόν
ολόκληρη η κοινότητα ή και
Ἀπό τόν περασµένο Δεκέµβριο
Μ. Τριανταφυλλόπουλο πού, ἀσχέτως τῶν
να καταστραφεί. Αυτές τις δύο
κυκλοφορεῖ τό µηνιαῖο δισέλιδο τῶν
ὅποιων κινήτρων του, ἀνέδειξε τό θέµα.
µεθόδους τις δοκίµασαν σε δύο

ΝΑΤΠΡΕΣ

Ποµάκων τῆς Θράκης, σέ ἐπιµέλεια
τοῦ Σεµπαεδίν Καραχότζα.

Καθείς καί
οἱ συνοδοιπόροι του

Ἀνωτέρω ὁ περίφηµος χάρτης τῆς «ἀνεξάρτητης Θράκης» πού
βρισκόταν στήν ἐπίσηµη ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας
τῆς Τουρκίας. Πρόκειται γιά χάρτη πού εἶχε κυκλοφορήσει ἀπό
δυτικοθρακιώτικα σωµατεῖα Τούρκων µέ ἀλυτρωτική ἰδεολογία καί
τόν εἴχαµε δηµοσιεύσει στόν «Ἀντιφωνητή» πρίν 7-8 χρόνια. Βεβαίως,
γιά νά εἴµαστε ἀκριβεῖς, γράφει πώς πρόκειται γιά ἑλληνική
ἐπικράτεια, ἀλλά µέ πολύ ἀµυδρά γράµµατα ὡς φόντο τοῦ χάρτη (ἡ
λέξη Γιουνανιστάν πού καλύπτει καί τήν Μακεδονία).
Δέν λέµε, πάλι καλά πού διαµαρτυρήθηκε ἡ Κυβέρνηση καί κατέβηκε
ἀπό τήν (ἐπίσηµη) θέση του, ἀλλά πέρα ἀπό τέτοιες ἐνέργειες
καλά θά ἦταν νά βλέπαµε καί πρωτοβουλίες πρός οὐσιαστικότερες
κατευθύνσεις (Παιδεία, οἰκονοµία, ἰδεολογία, πολιτισµός...)

Τελικά οἱ συγγραφεῖς τῆς
σχολικῆς Ἱστορίας τῆς
Στ’ Δηµοτικοῦ ὅλο καί
διευρύνουν τόν κῦκλο
τῶν
ὑποστηρικτῶν
τους. Τώρα πιά, πέρα
ἀπό τόν πρόεδρο τῶν
Κεµαλιστῶν
Ἀττικῆς
καί περιχώρων, τήν κ.
Μαντλήν
Ὀλµπράιτ,
τόν κ. Τζώρτζ Σόρος, τόν
κ. Ἄντώνη Λιάκο, καί
τήν κ. Κ.Π. πού ἐκτελεῖ
χρέη γραµµατέως στό σωµατεῖο «Κερκόπορτα»,
δύο δηµοσιογραφικά στελέχη τῆς Θράκης
προσχώρησαν στό στρατόπεδο Ρεπούση: Ἡ
Χουλιά Ἐµίν καί ὁ Τζεµίλ Καπζά, ἐκδότρια τῆς
προξενοφυλλάδας «Γκιουντέµ» καί πρόεδρας τῆς
Ἑνωσης Ἐπιστηµόνων Μειονότητας ἀντίστοιχα,
µᾶς τά χώνουν µέσα ἀπό τήν φυλλάδα (φ. 16-3-07)
τῆς πρώτης γιά... «ἐθνικισµό» καί ἐπικροτοῦν τό
ἐπιστηµονικό ρεπουσογράφηµα. Τώρα ἡ Ἐπιστήµη
νοµίζουµε ὅτι δικαιώθηκε πιά καί κέρδισε τή µάχη
κατά τοῦ σκοταδισµοῦ καί τοῦ φανατισµοῦ...

Ὅσοι φίλοι τοῦ «Α» ζητοῦν κατά
καιρούς νά βοηθήσουν τή Θράκη,
ἔχουν πλέον ἕναν ἀκόµη τρόπο:
Νά γραφοῦν συνδροµητές στή
«Νατπρές» («Ἐµπρός»), στηρίζοντας
τήν ποµάκικη φωνή πού πασχίζει νά
ὀρθοποδίσει καί νά ἀναπτυχθεῖ.
Ἠλεκτρονική διεύθυνση:
kepoer@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 6947125675
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Γιά τό ἄγος Ὀτζαλάν*
Φίλες και φίλοι,
Σας καλωσορίζουµε στην αποψινή
εκδήλωση του «Αντιφωνητή», µε τους
δύο εξέχοντες προσκεκληµένους - και
σπουδαίους Έλληνες: τον βουλευτή και
πρώην υπουργό κ. Στέλιο Παπαθεµελή,
γνωστό φίλο και τακτικό επισκέπτη της
Θράκης, και τον κ. Σάββα Καλεντερίδη,
αντισυνταγµατάρχη ε.α. και διευθυντή
του εκδοτικού οίκου «Ινφογνώµων»,
περισσότερο γνωστό στο ευρύ κοινό από
την εµπλοκή του στην υπόθεση Οτζαλάν,
µε την γνωστή τραγική κατάληξη. Αφορµή
βέβαια της αποψινής µας συνάντησης
είναι η έκδοση του βιβλίου του «Παράδοση
Οτζαλάν – Η ώρα της αλήθειας».
Πριν δώσω τον λόγο στους δύο φίλους
µας θα µου επιτρέψετε µία εισαγωγή
στο θέµα που την κρίνω απαραίτητη. Για
µας η αποψινή εκδήλωση είναι τεράστιας
σηµασίας κι εύχοµαι καθένας φεύγοντας
από δω να έχει προσθέσει κάτι στην
συγκρότησή του κι όχι µόνο να έχει
ικανοποιήσει την περιέργειά του για το
ποιος πρόδωσε τότε, πώς εξελίχθηκαν τα
γεγονότα ή το τι λέει ο Καλεντερίδης για
τον Οτζαλάν κτλ κτλ. Εξηγώ λοιπόν τις
προσδοκίες µας από την αποψινή βραδυά:
1) Η διαλεύκανση της µαύρης εκείνης
περιόδου που κατέληξε στο άγος
της παράδοσης του Οτζαλάν στους
Τούρκους. Ο λόγος του συγγραφέα,
γραπτός και προφορικός, είναι τόσο
ισορροπηµένος, ξεκάθαρος και έντιµος
που δεν αφήνει κανένα περιθώριο
παρανόησης και αµφιβολίας. Αποδίδει
µε τρόπο ακριβοδίκαιο, µακρυά από κάθε
λογική άσπρου-µαύρου, τις ευθύνες που
αναλογούν σε καθέναν, ιεραρχώντας µε
αδήριτη λογική τις προτεραιότητες και
σταθµίζοντας µε πολύπλευρη προσέγγιση
το πλαίσιο των συνθηκών. Πολλοί
εµπλεκόµενοι στην υπόθεση εκείνη έκαναν
λάθη ή εσφαλµένες εκτιµήσεις, κάποιοι
αναδείχθηκαν κατώτεροι των προσδοκιών
και της προσωπικής τους ιστορίας, όµως ο
συγγραφέας µόνο στον τότε πρωθυπουργό
Κώστα Σηµίτη (Ζερµπίνη, Αβούρη, ή όπως
αλλιώς τον λέγανε) αποδίδει τόσο ύποπτο
ρόλο. Μία εκτίµηση που ήταν ταυτόσηµη
σε όλους όσους παρακολούθησαν κάπως
την εξέλιξη της υπόθεσης αλλά και τη
στάση του εν λόγω µετά την κατάληξή
της, όταν επί δέκα µέρες κρυβόταν στο

Η µάχη και ο αγώνας
της Κύπρου
Ν. Λυγερός
Οι αφηγήσεις των οπλιτών θυµίζουν
έντονα εκείνες των µανάδων των
αγνοουµένων. Έχουν τον ίδιο συµβολικό
και µαρτυρικό χαρακτήρα. Έχουν όµως και
τη γεύση της µοναξιάς, της απεγνωσµένης
κίνησης. Όπως όλοι προσπάθησαν να
ξεχάσουν τη µάχη της Κύπρου, έτσι και
τώρα οι περισσότεροι προσπαθούν να
ξεχάσουν τον αγώνα της Κύπρου. Θέλουν
να ζήσουν δίχως ιστορίες, δίχως φασαρίες,
θέλουν τον ύπνο του δικαίου και όχι τη
µνήµη του αδικηµένου.
Όµως οι οπλίτες, οι µανάδες, οι
πρόσφυγες και οι εγκλωβισµένοι, ακόµα
και οι αγνοούµενοι ζουν· και όχι µόνο στη
µνήµη µερικών. Είναι βέβαια τα τελευταία
στοιχεία µιας περασµένης εποχής και
πολλοί θα ήθελαν να τα ξεπεράσουν.
Για να τα ξεπεράσεις όµως, πρέπει να τα
νιώσεις. Κανείς δεν µπορεί να φανταστεί
τον πόνο της µοναξιάς που βασανίζει
όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Ο ένας έχασε το χέρι του στο στρατόπεδο
της Ελληνικής Δύναµης της Κύπρου,
όµως δεν του αναγνωρίζουν το δικαίωµα

καθαρά τον παράγοντα των προσώπων,
των ανθρώπων που εµπλέκονται όπως
και τον παράγοντα της τύχης. Τίποτε δεν
σπίτι του χωρίς να εµφανίζεται πουθενά. είναι αναπόφευκτο και δεν υπάρχουν
Θυµίζω την αυθόρµητη διαδήλωση που µονόδροµοι, ανεξαρτήτως της ισχύος της
έγινε τη βραδυά εκείνη της εθνικής µας άλλης πλευράς, είναι ένα από τα αισιόδοξα
ταπείνωσης από 10.000 οργισµένο κόσµο µηνύµατα του βιβλίου, παρά την τραγική
και η οποία κατέληξε σε λιθοβολισµό της ιστορία που παραθέτει.
πρωθυπουργικής κατοικίας µε συνθήµατα 3) Η επαναθεµελίωση των ελληνογια τον Ιούδα, τον καταδότη κτλ. κουρδικών σχέσεων που τόσο καίρια
Σηµειώνω ότι εµείς τον γράφαµε έκτοτε επλήγησαν από την υπόθεση εκείνη. Δεν
και επί χρόνια µε µικρό σίγµα, θεωρώντας θέλω ούτε να θυµάµαι πόσες αθλιότητες
ότι το κεφαλαίο πολύ του έπεφτε, δεν το γράφτηκαν ειδικά εκείνες τις µέρες από
εδικαιούτο. Φυσικά τεκµήρια αδιάσειστα τους σηµιτοφύλακες, εκείνο το ελεεινό
σινάφι
των
εντεταλµένων
γραφιάδων, κατά του ΡΚΚ, του
Οτζαλάν και των Κούρδων.
Πόση λάσπη έριξαν στο κουρδικό
εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα,
που µε τόση αγάπη το είχε
αγκαλιάσει ο ελληνικός λαός,
προκειµένου να πείσουν ότι αυτός
που τους τάιζε είχε παραδώσει
στην Άγκυρα έναν αχρείο,
έναν σταλινικό, έναν άκαπνο,
έναν δειλό. Και άσχετα µε τις
τότε κουρδικές αντιδράσεις σε
βάρος των πρεσβειών µας στην
Ευρώπη, δεν πρέπει να ξεχνάµε
ότι η κύρια ευθύνη ήταν δική
Παπαθεµελῆς, Καλεντερίδης, Καραΐσκος
µας. Θα διαφωνήσω εδώ µε τον
συγγραφέα που απορρίπτει την
δεν παρατίθενται στο βιβλίο, ούτε και το κουρδική στάση και τον λόγο της Ντιλάν
non paper που είχε υπογράψει ο εν λόγω στο Χόλιντει Ίν, ήµουν παρών τότε και
το 1996 στην Ουάσιγκτον για τερµατισµό νοµίζω ότι µε πιο κόσµιο τρόπο δεν θα
των ελληνοκουρδικών σχέσεων, οι οποίες µπορούσε να µιλήσει για τους υπεύθυνους
µέχρι τότε ήταν αδερφικές – και όχι µόνο της εθνικής τους καταστροφής.
λόγω του κοινού εχθρού. Τον ρόλο του 4) Το ξεµασκάρεµα του πολιτικοϊδεολογικού
τον καταδεικνύει η αλληλουχία των καρκινώµατος που µε τον τίτλο «εκσυγσυµβάντων και η κοινή λογική. Μπορεί χρονισµός» επιχείρησε και επιχειρεί ακόµη
καθένας να διαβάσει το βιβλίο και να και σήµερα να επιβάλει στον λαό µας τον
βγάλει τα δικά του συµπεράσµατα.
εθνοµηδενισµό και την ξενοδουλεία µε
2) Η αποκάλυψη του τρόπου µε τον οποίο ψευδολογίες, αθλιότητες πάσης φύσεως
λειτουργεί το σύστηµα εξουσίας τόσο στην και συχνά µε µεθόδους παρακρατικές. Το
Τουρκία, µα και στην Ελλάδα και διεθνώς, ζήσαµε επί ΠαΣοΚ την εποχή του Σηµίτη
µέσα από το βιβλίο. Θέλω να επισηµάνω (κατάσταση που δυστυχώς συνεχίζεται
εδώ ότι το βιβλίο του Σάββα Καλεντερίδη και επί του διαδόχου του), το ζούµε και
είναι µία µεγάλη προσφορά στον µέσο σήµερα σε µικρότερη κλίµακα επί ΝΔ.
πολίτη που θέλει να γνωρίζει τον τρόπο Εδώ ίσως είναι ανάγκη να πούµε ότι
που διαπλέκονται οι παράγοντες εξουσίας οι κρίσεις αυτές δεν ενέχουν καµµία
και οι οποίοι δηµιουργούν αυτό που µικροκοµµατική σκοπιµότητα. Με πόνο
καλούµε σύστηµα. Δεν θυµάµαι ποτέ καρδιάς διαπιστώσαµε την διολίσθηση του
να ξαναδιάβασα τόσο ξεκάθαρα τόσες ΠαΣοΚ από τις πατριωτικότερες θέσεις
λεπτοµέρειες που να φωτίζουν το τοπίο της που είχε ποτέ εκφράσει ελληνικό κόµµα
διπλωµατίας, της πολιτικής, του Τύπου, στο αντίθετο άκρο, µετά την κατάληψή του
των µυστικών υπηρεσιών, της Μαφίας. από άτοµα µε τις αντιλήψεις, το επίπεδο
Και ταυτόχρονα να αποκαλύπτει τόσο και το ήθος του Σηµίτη. Η µαρτυρία του
κ. Παπαθεµελή εδώ, καθώς έζησε από τα
µέσα την διαδικασία αυτή, µπορεί να είναι
πολύτιµη. Με ανάλογα δε συναισθήµατα
ότι πολέµησε, ίσα-ίσα ότι βρισκόταν στην
βλέπουµε µια παρόµοια πορεία και του
Κύπρο εκείνη τη στιγµή. Ο άλλος ήταν
σηµερινού κυβερνώντος κόµµατος. Πιο
στην Εθνική Φρουρά, αλλά οι υπεύθυνοι
χαρακτηριστικό παράδειγµα η διατήρηση
δεν θεωρούν ότι έχει την ίδια αξία. Ένας
του κατάπτυστου βιβλίου Ιστορίας της
άλλος ακόµα δεν µπορεί να γυρίσει στην
Στ Δηµοτικού, το οποίο υπερασπίζεται
Κύπρο χωρίς να κινδυνεύσει η υγεία
το Υπουργείο Παιδείας, πασχίζοντας
του, αλλά το κράτος δεν τον προσέχει.
να µας πείσει ότι το µαύρο είναι άσπρο,
Πολέµησαν σε µια µάχη που δεν υπήρξε.
Έτσι και οι µανάδες ζουν έναν αγώνα που
θεωρείται από πολλούς ως ξεπερασµένος.
Είναι µόνες τους, και ο κόσµος αντί να δει
την αξία τους, τις λυπάται ως ξεχασµένες
ψυχές ενός αγνοούµενου αγώνα. Κανείς
δεν θέλει να τις βοηθήσει πραγµατικά,
Συνέχεια ἀπό τήν 8η σελίδα
διότι αποτελούν τη ζωντανή ιστορία που
δεν ξεχνά, και η τεχνητή καθηµερινότητα
Ἀλλὰ τί νὰ σοῦ κάνει τώρα καὶ τὸ
την κοιτάζει µε δέος. Προτιµά τη λήθη και
σχολεῖο, ἅµα εἶσαι ἀναρχικὸς καὶ ἔχεις
το λάθος.
καὶ κάτι πατεράδες νονοὺς τῆς νύχτας,
Όποιος δεν σέβεται το παρελθόν
ποὺ παίρνουν τὰ βουνὰ καὶ κλέβουν
είναι καταδικασµένος να το ζήσει. Η
τοὺς κρατικοὺς ἀξιωµατούχους! Ἔ, µετὰ
πραγµατικότητα της ιστορίας δεν αλλάζει,
ἤτανε δυνατὸν νὰ µὴν τὰ κάνουνε ὅλα
και κάθε πέτρα των κατεχοµένων είναι
λαµπόγυαλο καὶ στὶς ἑπταήµερες ποὺ
εδώ για να βγάλει την κραυγή της. Άλλοι
τοὺς πήγαιναν; Φυσικὸ εἶναι καὶ τὸ Grand
φοβούνται τόσο πολύ ν’ ανοίξει ο φάκελος
Hotel στὴ Γραβιὰ νὰ τὸ ρηµάξουνε καὶ
της Κύπρου που προσπαθούν να µας
τὴ θαλαµηγὸ στὴ Χίο νὰ τὴν τινάξουν
πείσουν ότι δεν υπάρχει, όµως αυτό δεν
στὸν ἀέρα καὶ τὸ σαλὲ στὸ Κούγκι νὰ
µας αφορά. Σηµασία δεν έχουν τα χαρτιά
τὸ µπουρλοτιάσουν! Καὶ ὄχι τίποτε
και οι χάρτες, µα οι ζωντανές θυσίες της
ἄλλο δηλαδή, ἀλλὰ ἀπορῶ µὲ τέτοια
µάχης και οι ζωντανές µνήµες του αγώνα
πνευµατικὰ χάλια πῶς κατόρθωσαν
που δεν τέλειωσε.
τελικὰ νὰ ἐπιτύχουν ὅλοι αὐτοὶ στὶς

αφού έτσι λέει η σύγχρονη «επιστήµη».
Δεν πρόκειται για σύνδεση άσχετων
θεµάτων. Διαβάστε τα ονόµατα όσων
υπερασπίζονται ενυπογράφως σήµερα το
διαβόητο εγχειρίδιο και βάλτε τα δίπλα σε
κείνα που υπέγραφαν την συµπαράστασή
τους στον Μανώλη Βασιλάκη, που τότε
διεκπεραίωνε την προπαγάνδα κατά του
Σάββα και όλων όσων εµπλέκονταν στην
υπόθεση (µέχρι και µένα είχε αναφέρει!)
χωρίς να είναι πιόνια του σηµιτικού
περιβάλλοντος. Πρόκειται για τα ίδια
άτοµα, µε την προσθαφαίρεση µερικών
ακόµη, περάσανε κι οκτώ χρόνια, βλέπετε.
Όσοι υπέγραφαν υπέρ του Σχεδίου Ανάν,
κατά του δηµοψηφίσµατος της Εκκλησίας,
υπέρ κάποιων… γνωστών διωκόµενων
πρακτόρων κτλ κτλ. Είναι ανάγκη να µην
ξεχνάµε ότι πέρα από την αόριστη ρητορεία
υπάρχουν και οι πολύ συγκεκριµένες
ενέργειες, σαν αυτήν του χειρισµού της
υπόθεσης Οτζαλάν που κατέληξε στην
παράδοσή του στους Τούρκους.
5) Η ανάδειξη της φυσιογνωµίας του
Έλληνα αξιωµατικού Σάββα Καλεντερίδη,
που έτυχε τόσο χυδαίας αντιµετώπισης
από
κείνους
που
πρόδωσαν
ή
προθυµοποιήθηκαν να καλύψουν τους
ενόχους. Δεν θέλω να τον φέρω σε
δύσκολη θέση βέβαια λέγοντας ενώπιόν
του επαινετικά λόγια για το άτοµο και
την προσφορά του. Στην πραγµατικότητα
θα αρκούσε και η απλή επανάληψη των
εύφηµων µνειών που του απέδωσε η
πατρίδα για τις µοναδικές του υπηρεσίες.
Είναι επιτακτική ανάγκη να λέγονται
µερικά πράγµατα όπως έχουν. Τόσο γιατί
µας έχει κατακλύσει η σχετικότητα των
απόψεων για όλους και για όλα, αυτό
που λέµε η αλήθεια του καθενός, όσο και
γιατί µας έχει αποκαρδιώσει η επιβολή
- προβολή µετριοτήτων και µηδενικών
σε καίρια πόστα της δηµόσιας ζωής της
πατρίδας µας. Είναι λοιπόν απαραίτητο
να
προβάλλονται
οι
ξεχωριστοί
συµπατριώτες εκείνοι που ευκαιρίας
δοθείσης αποδεικνύουν ότι σ’ αυτή τη
χώρα υπάρχουν ακόµη άνθρωποι που
τιµούν το χώµα και την ιδέα της αιώνιας
Ελλάδας και φέρουν επαξίως το όνοµα του
Έλληνα. Τα θετικά πρότυπα λείπουν από
τον δηµόσιο βίο µας και µαρτυρίες ζωής
σαν αυτήν του Σάββα Καλεντερίδη πρέπει
να µπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Εµείς,
ως «Αντιφωνητής», έντυπο γνώµης της
ελληνικής Θράκης, τιµούµε στο πρόσωπό
του την τιµιότητα, την ευθυκρισία,
τον πατριωτισµό και τις πολύπλευρες
ικανότητες που τον καθιστούν υπόδειγµα
Έλληνα αξιωµατικού και πολίτη και
τον ευχαριστούµε που µας τιµά µε την
παρουσία του απόψε.
Κώστας Καραΐσκος

* Ἡ ὁµιλία ἐκφωνήθηκε στή σχετική
ἐκδήλωση τοῦ «Α» (26-3-07)

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ (Β΄)
Πανοθωµανικὲς καὶ νὰ περάσουνε στὸ
Χάρβαρτ Καρπενησίου, στὸ Γέιλ Λειβαδιᾶς
καὶ στὸ UCLA Δηµητσάνας (δεδοµένου
µάλιστα καὶ τοῦ ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ
Κρυφοῦ… Φροντιστηρίου ἀποτελοῦν, ὡς
γνωστόν, ἐθνικιστικὸ µῦθο)! Καὶ µετὰ
βεβαίως ἔκαναν ἀπὸ πάνω τὰ γαϊδούρια
καὶ ἐξέγερση (ὅταν ἡ Ὑψηλὴ Πύλη
ἀνακοίνωσε τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου
16), πλακωθήκανε µὲ τοὺς τζανταρµάδες,
ἐνῶ κάψανε καὶ τουρκικὲς σηµαῖες,
καθὼς καὶ τὸ φυλάκιο τοῦ φρουροῦ στὸ
Μνηµεῖο τοῦ Ἀγνώστου Καϊµακάµη. Βρὲ
οὔστ ἀπὸ δῶ νὰ µοῦ χαθεῖτε! Ἀνάγωγοι!
Ἔ, ἀνάγωγοι!
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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ΔΡΥΟΣ ΠΕΣΟΥΣΗΣ,
ΠΑΣ ΑΝΗΡ ΞΥΛΕΥΕΤΑΙ

(ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ)
του Κωνσταντίνου Ζ. Μέκου

Ήρθε λοιπόν και πάλι το πλήρωµα του
χρόνου: οι δικαστές βρήκαν κάποιον στη
χώρα – έστω και κάτοχο µετακλητής θέσης
– που παίρνει µεγαλύτερο µισθό από
αυτούς και ζητούν ανάλογη αύξηση και
φυσικά αναδροµικά. Ακούγεται µάλιστα
ότι το απαιτούµενο ποσό θα ξεπεράσει
το ενάµισι δισεκατοµµύριο ευρώ και ότι
το οικονοµικό επιτελείο αναζητά τρόπους
εξεύρεσης του ποσού αυτού. Θα µπορούσε
κάποιος να σκεφτεί τους παρακάτω
τρόπους:
(α) Περιστολή άλλων δαπανών: έχει
όµως αποδειχθεί ιστορικά πως οι µόνες
δαπάνες που µπορεί να περικόψει το
ελληνικό δηµόσιο είναι οι δηµόσιες
επενδύσεις, δηλαδή οι δαπάνες που
δηµιουργούν υποδοµές και διευκολύνουν
την ανάπτυξη.
(β) Πάταξη της φοροδιαφυγής: κλασικό,
αλλά πάντοτε επίκαιρο, ανέκδοτο...
(γ) Δανεισµός µε έκδοση οµολόγου: µειώνει
το πολιτικό κόστος αφού αποκρύπτει
προσωρινά το πρόβληµα, αλλά µεταφέρει
το βάρος στην επόµενη γενιά που θα
πληρώσει το δάνειο µε τόκο.
(δ) Αύξηση της φορολογίας τώρα: πρόκειται
για την ηθικότερη και διαφανέστερη λύση,
ιδίως αν ο νέος φόρος είναι άµεσα ορατός
από τους φορολογούµενους.

Με τη λογική αυτή, η ιδανικότερη
λύση είναι η επιβολή ενός φόρου υπέρ
δικαστών που θα εισπράττεται µε το
λογαριασµό της Δ.Ε.Η., όπως οι δηµοτικοί
φόροι και το τέλος υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Έτσι,
ο φορολογούµενος θα γνωρίζει πόσα
ακριβώς πληρώνει για τους δικαστές του
και θα υπάρχει η ευελιξία να αυξάνεται ο
φόρος κάθε φορά που µε νέες δικαστικές
αποφάσεις θα υποχρεώνεται το δηµόσιο
να δίνει κι άλλα στους δικαστές.
Από την άλλη, θα µπορούσε
κάποιος να ισχυριστεί ότι η καλύτερη λύση,
θα ήταν η απαγόρευση (για παράδειγµα
µέσω αναθεώρησης του Συντάγµατος)
στους δικαστές να προσφεύγουν στα κάθε
είδους δικαστήρια και να κερδίζουν έτσι
δυσανάλογες αυξήσεις και αναδροµικά.
Αυτό όµως θα τους στερούσε το δικαίωµα
δικαστικής προστασίας, όπως θα έκριναν
οι ίδιοι στα ελληνικά δικαστήρια και οι
συνάδελφοι τους στα ευρωπαϊκά. Τελικά, η
χώρα µας θα αναγκαζόταν να υποχωρήσει
υπό τη διεθνή δικαστική πίεση. Άρα, αυτό
που πρέπει να αλλάξει είναι η µορφή του
µισθοδικείου: δεν πρέπει να συµµετέχει
σε αυτό κανείς δικαστής, δικηγόρος ή
καθηγητής νοµικής αλλά µόνο απλοί
πολίτες που θα κληρώνονται και θα
γνωρίζουν δικάζοντας ότι αυτοί και οι
όµοιοί τους θα πληρώσουν το λογαριασµό
(της Δ.Ε.Η.!).
Μέχρι να γίνουν όµως αυτά,
µπορούν να επιβληθούν κάποιες κυρώσεις
ηθικού χαρακτήρα που να καταστήσουν
σαφή την αντίδραση της κοινωνίας. Για
παράδειγµα, να µην τους καλούν σε
δεξιώσεις και εκδηλώσεις ο Πρόεδρος
της Δηµοκρατίας και οι άλλες αρχές
της χώρας, να µη διορίζει η Κυβέρνηση
συνταξιούχους δικαστές σε διοικητικές
θέσεις κ.ο.κ. Τέλος, αφού η µέση τους έχει
καταπονηθεί από τα οικονοµικά βάρη, οι
πολίτες µπορούν να µη σηκώνονται όταν
εισέρχονται στην αίθουσα του δικαστηρίου
οι δικαστές της έδρας.

Αεροπορικές τρομοτρέλλες

Το... σουτζούκ λουκούμ
ως επικίνδυνη ουσία!
Επειδή η παράνοια έχει ξεφύγει από κάθε όριο στα αεροπορικά
ταξίδια, για λόγους «ασφαλείας» και έχουμε δει κι ακούσει
απίστευτες, οργουελικές σκηνές σε διάφορες πτήσεις (π.χ.
απαγορεύεται να έχεις εμφιαλωμένο νερό άνω των 100 ml μαζί
σου!), δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή ενός φίλου που
επισκέφθηκε πρόσφατα την περιοχή.
Αγαπητοί κύριοι,
Σας στέλνω την παρούσα επιστολή διότι έχω την αίσθηση ότι
πλέον διανύουμε δύσκολους καιρούς χωρίς να γνωρίζουμε τι μας
επιφυλάσσει το μέλλον.
Πριν λίγο καιρό επισκέφθηκα την όμορφη Θράκη μέσω
Αλεξανδρούπολης με πόλη προορισμού την Κομοτηνή. Στη
διαδρομή μου προς την Κομοτηνή επισκέφθηκα την αρχαία
Μαρώνεια όπου πραγματικά βρήκα τον παράδεισο και ευτυχώς
εντελώς ανεκμετάλλευτο εμπορικά,χάρη στις αρχαιολογικές
υπηρεσίες οι οποίες αν και αυστηρές τις περισσότερες φορές έχουν
δίκιο και δεν επιτρέπουν την οικοδόμηση κοντά σε αρχαιολογικούς
χώρους. Όταν ολοκλήρωσα τον σκοπό της επίσκεψής μου αγόρασα
από τοπικό ζαχαροπλαστείο γλυκά όπως σουτζούκ λουκούμ και
άλλα, παραγγελιές από φίλους μου Αθηναίους, πεινασμένους για
ανατολίτικες γεύσεις, ένας συνάδελφός μου πήρε μαζί του κρασί
από έναν μακρινό του συγγενή. Φτάσαμε Αλεξανδρούπολη και στο
αεροδρόμιο στον έλεγχο αποσκευών ο αστυνομικός με ρώτησε εάν
έχω στην χειραποσκευή μου σουτζούκ-λουκούμ, του απάντησα
καταφατικά ενώ γύρισα την ερώτηση διότι πράγματι μου φάνηκε

Ἀλληλογραφοῦµε
Ἀπό τόν κ. Ι. Δηµητράτο (Γαρίτσα,
Κέρκυρα) λάβαµε καί δηµοσιεύουµε
τήν παρακάτω ἐπιστολή, πού σαφῶς
µεθερµηνεύει (πέραν τῶν ἄλλων) καί
τό διάχυτο φιλορωσικό πνεῦµα τοῦ
λαοῦ µας. Οὐτε ἡ Ἀγγλοκρατία, οὔτε

ἡ Ἀµερικανοκρατία κατάφεραν νά
τό διαγράψουν ἀπό τή συλλογική
µας µνήµη τό «ξανθό γένος» καί ἡ
ἐπαναπροσέγγιση ξεκίνησε - κι ἄς
κάνουν ὅσο ντόρο θέλουν οἱ ἐντεταλµένοι ΗΠΑνθρωποι...

Ἀθάνατη Ἄρκτος, γειά σου!

τό 1989, ὅταν ἡ Ρωσία διέλυε τό Σύµφωνο
τῆς Βαρσοβίας. Ἡ ἐνέργειά µας αὐτή εἶναι
ἀκόµη πιό θλιβερή, ἀφοῦ µετά ἀπό λίγες
µέρες ὁριστικοποιήθηκε ἡ δηµιουργία τοῦ
ἀγωγοῦ Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολης
µέ ἐργοδηγό τόν «τσάρο» Πούτιν, πού

ΕΡΩΤΗΜΑ: Εἴµαστε στά καλά µας σάν
χώρα; Τή στιγµή πού καί οἱ πέτρες ἔχουν
ἀγανακτήσει µέ τήν τραγωδία πού
ἐπιβάλει τό ἄνοµο ἀµερικανικό κεφάλαιο
στόν λαό τοῦ Ἰράκ, πού σ’ αὐτό τό
ἀνοµολόγητο ΕΓΚΛΗΜΑ ἔχουµε
κι ἐµεῖς µερίδιο, πήραµε φόρα καί
κατά κάποιο τρόπο «ἐπιπλήξαµε»
τήν ΜΕΓΑΛΗ πλέον Ρωσία ἐπειδή
ἀντέδρασε στήν κίνηση τῶν ΗΠΑ
πού θέλουν νά τοποθετήσουν
πυραύλους
σέ
Πολωνία
καί
Τσεχία!
Μία
κίνηση
ἔντονα
ψυχροπολεµική καί άντιρωσική καί
ἔµµεσα ἀντιευρωπαϊκή, πού σκοπό
ἔχει νά δηµιουργήσει πρόβληµα
Καί δέν εἶναι βέβαια µόνον ἡ ἐνέργεια.
ἀνάµεσα ΕΕ καί Ρωσία. Μέ τόν
Προχθές πῆγε στή Ρωσία ἡ Πετραλιᾶ γιά νά
ἀέρα τοῦ µετεµφυλιακοῦ κλίµατος ψαρέψει τουρίστες πού φέτος ἀναµένεται νά
καί πολιτικά ἀδιόρθωτα ἀνώριµοι
αὐξηθοῦν κατά 50% (ἐδῶ στό Ἐρµιτάζ)
(ἤ ὑποτιµώντας ἀφάνταστα τήν
ἀντιπολεµική διάθεση τοῦ λαοῦ µας),
κατέχει ΟΛΑ τά µέσα γιά νά βάλει στή
τό παίζουµε ἀντάρτες καί παληκαράδες θέση του τό δυτικό παµφάγο κεφάλαιο.
τοῦ γλυκοῦ νεροῦ, ἀδυνατώντας νά Δυστυχῶς γιά τόν ἰµπεριαλισµό, ἡ
ἑρµηνεύσουµε τήν πορεία τῆς περίφηµης Ἀρκούδα
πονηρά
καί
προσωρινά
πσγκοσµιοποίησης, πού τά νέα στοιχεῖα ἔκρυψε τά νύχια της, καταφέρνοντας νά
στό
παγκόσµιο
ἐµπόριο
φέρνουν αἰφνιδιάσει ὅλον τόν κόσµο καί µάλιστα
ΟΡΙΣΤΙΚΑ τά πάνω κάτω. Ἡ διαπίστωση µέσα σέ τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα,
ὅτι ὅλη ἡ Εὐρώπη εἶναι πλέον αἰχµάλωτη ἐκπλήσσοντας τούς θερµοκεφαλάκηδες
στά ρωσικά συµφέροντα διά τῆς ροῆς τῶν ΗΠΑ καί τῆς Εὐρώπης. Ὁριστικά ἡ
τῆς ἐνέργειας, τάχατες µᾶς διαφεύγει. καλή µας ΕΟΚ θά χορεύει στόν ρυθµό τῆς
Ἀπερίγραπτοι καί µικρόψυχοι, ἀντί νά µπαλαλάικας καί ἀν µπορεῖ ἄς πράξει
ἀνοίξουµε τά µάτια µας καί νά δοῦµε διαφορετικά.
τό νέο ἱστορικό γίγνεσθαι πού µᾶς Ἀθάνατη Ἀρκούδα, γειά σου καί ποτέ νά
περιπαίζει, κάνουµε ὅ,τι µποροῦµε γιά νά µήν πεθάνεις!
ρίξουµε νερό στόν νέο Ψυχρό Πόλεµο πού
Ι. Δηµητρᾶτος, Κέρκυρα
ἀνατέλλει, διαιωνίζοντας τήν ἐπάρατη
φανατικός ὀπαδός τῆς Εἰρήνης
παρουσία τοῦ ἐπιθετικοῦ ΝΑΤΟ, τό ὁποῖο
λογικά θά ἔπρεπε νά εἶχε διαλυθεῖ ἀπό

Μπινιές
παράξενο τι ενδιαφέρει έναν αστυνομικό εάν εγώ έχω μαζί μου
σουτζούκ λουκούμ μου απάντησε ότι σύμφωνα με τις κοινοτικές
οδηγίες δεν μπορώ να έχω μαζί μου σουτζούκ λοκούμ διότι
ανήκει στις επικίνδυνες κατηγορίες ουσιών που δεν πρέπει να τις
κουβαλάμε στον χώρο των επιβατών. Τρελλάθηκα…., που πάμε
κύριε διευθυντά, είναι δυνατό να μου απαγορεύουν να έχω μαζί μου
σουτζούκ-λουκούμ, εγώ θέλω να ταξιδεύω και να τρώω σουτζούκ
λουκούμ γιατί να μου απαγορεύεται; Σκέφθηκα ότι ο αστυνομικός
εντολές υπακούει, καθώς και το Υπουργείο Δημοσίας τάξης, καθώς
και ο Πρωθυπουργός καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι σε
εντολές υπακούουν. Το αποτέλεσμα … ούτε σουτζούκ λουκούμ
έφαγα στο αεροπλάνο αλλά και ο συνάδελφός μου δεν ήπιε το
πανέμορφο κρασί που είχε πάρει μαζί του διότι έσπασε μέσα στη
βαλίτσα του και χύθηκε όλο λεκιάζοντας όλα του τα ρούχα (είχε
προσπαθήσει και αυτός να ‘περάσει’ το κρασί στις χειραποσκευές
μάταια), αν είναι δυνατόν, άκουσα επίσης ότι από τον Μάιο θα
απαγορευθούν και χειραποσκευές στα αεροπλάνα!!! Μήπως σε
λίγο καιρό θα χρειάζομαι βίζα για να ταξιδέψω από την Αθήνα
στη Νάξο; Μήπως θα πρέπει να δικαιολογήσω το που θα μείνω
και ποιος ο σκοπός του ταξιδιού μου? Από σχετικές πληροφορίες
που έχω στην Γερμανία ήδη αρχίζουν να εφαρμόζονται τακτικές
ιδιαιτέρου ελέγχου στους επιβάτες που θα ταξιδέψουν σε χώρες της
Μ. Ανατολής!!! Και στο κάτω κάτω προς τι η όλη αυτή αναστάτωση
γιατί να αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε καθεστώς τρομοκρατίας; Το
2005 επισκέφθηκα τη Νέα Υόρκη αντιλήφθηκα ότι όταν έκανα
χρήση του αποχωρητηρίου σε ένα ζαχαροπλαστείο για παράδειγμα,
όλα τα μάτια ήταν στραμμένα προς εμένα, γεγονός το οποίο με έκανε
να αισθάνομαι άσχημα!!! Μήπως εν καιρώ θα γίνει και η Ελλάδα
έτσι; Πού πάμε; Με τι ασχολούμαστε; Σε λίγο καιρό θα παίρνουμε
άδεια για να πάμε τουαλέτα!!!
Με πολλή αγάπη για την Θράκη
Νίκος Παπαφιλίππου

§
Μιά κοπέλα µέ µαντήλα πωλοῦσε στό
παζάρι µαντῆλες γιά ἄνδρες
(ἡ δικιά τους ὀµορφιά δέν προκαλεῖ;
Γιατί ἡ ὀµορφιά τοῦ ἄνδρα µου νά µήν
εἶναι µόνο γιά τά µάτια µου - τέτοια
σκεφτόταν).
Δέν ἀγόρασε κανένας. Μετά ἔβγαλε καί
τήν δικιά της καί τίς ἔπνιξε στό ποτάµι
ὅλες µαζί
§
Ἡ ψηλή γόβα στιλέτο τύπου
«βασικό ἔνστικτο» καί τό µακιγιάζ
τύπου µπορδέλων Μουλέν Ρούζ
ἐπιτρέπονται, τά µαλλιά ὅµως πρέπει
νά καλύπτονται...
§
Ἔ, τότε αὐτό δέν εἶναι µαντήλα,
εἶναι σηµαία. Διότι ἄν ἦταν ζήτηµα
σεµνοτυφίας, θά ἀπαγορεύονταν ὅλα.
«Καί σύ ποῦ ἐνοχλεῖσαι;», θά µοῦ ποῦνε.
Μά ἐγώ εἶναι ποιητής, δουλειά µου εἶναι
νά σηκώνω τά πέπλα!

Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Τό φακελωµένο Πανεπιστήµιο
Ὁ καθηγητὴς τοῦ πανεπιστηµίου Γκάζι,
Ταχὶρ Χατίπογλου δήλωσε πὼς φακελώνεται
ἀπὸ τὴ διοίκηση τοῦ πανεπιστηµίου καὶ πὼς
στέλνονται ἄτοµα νὰ ρωτᾶνε τὸν θυρωρὸ καὶ
τοὺς γείτονες σχετικὰ µὲ τὸ ποιὸς µπαίνει
καὶ βγαίνει στὸ σπίτι του. Τὰ γράφει ὅλα στὸ
βιβλίο του ¨Τὸ φακελωµένο πανεπιστήµιο¨.
Ὡς τρανταχτὸ παράδειγµα ἀναφέρει τὸ
ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Δηµοκρατίας Σεζὲρ δὲν
ἐνέκρινε διορισµούς στὴν Γενικὴ Διεύθυνση
τοῦ TRT, µετὰ ἀπὸ πληροφορίες ποὺ ἔδωσαν
στοὺς ὑπαλλήλους ποὺ πῆγαν καὶ ρωτοῦσαν
σχετικά, οἱ θυρωροί τους. Πρόσθεσε ὅτι «στὴν
Τουρκία ὁ θυρωρὸς, ὁ γείτονας καὶ στὰ χωριὰ
ὁ µουχτάρης εἶναι σηµαντικὰ πρόσωπα, καὶ
πὼς µποροῦν νὰ ¨µαυρίσουν¨ τὸ µέλλον
κάποιων. Οἱ πρυτάνεις τῆς συντηρητικῆς
ἐπίσηµης ἰδεολογίας καὶ τὸ ΥΟΚ (Συµβούλιο
Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης) βασιζόµενοι στὶς
ἀπόψεις τοῦ τριγώνου θυρωρός-γείτοναςµουχτάρης ἀπαξίωσαν πολλές ἀκαδηµαϊκές
καριέρες. Στὸ σπίτι µου ἔρχονται στὸν
θυρωρὸ κάθε 3-4 µῆνες καὶ ρωτᾶν ἂν
µπαινοβγαίνουν στὸ σπίτι µου ἀριστεροὶ ἢ
δεξιοί, κεµαλιστὲς ἢ ὀπισθοδροµικοί…Τὸ
ΥΟΚ ἔχει ἐπισηµοποιήσει τὸ φακέλωµα ὅλων
τῶν διδασκόντων µὲ τὸ µυστικὸ µητρῶο ποὺ
διατηρεῖ καὶ τὸ συµπληρώνουν οἱ κοσµήτορες,
οἱ πρυτάνεις καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ ΥΟΚ. Ἡ
πρώτη ἐρώτηση ποὺ συµπληρώνουν ἀφορᾶ
τὴ στάση κι ἐφαρµογὴ τῶν ἄρθρων 4 καὶ 5
τοῦ νόµου γιὰ τὰ πανεπιστήµια» (µερικὲς
γραµµὲς ἀπὸ τὸ ἄρθρο 4: οἱ φοιτητὲς νὰ
κατευθύνονται πρὸς τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες
τοῦ Ἀτατούρκ, τὸν ἐθνικισµὸ τοῦ Ἀτατούρκ,
νὰ ἐγκολπώνονται τὶς πνευµατικές, ἠθικὲς
καὶ πολιτιστικὲς ἀξίες τοῦ τουρκικοῦ
ἔθνους καὶ νὰ αἰσθάνονται ὑπερήφανοι
ποὺ εἶναι Τοῦρκοι). Μερικὲς φορὲς κάποιοι
πρυτάνεις θέλοντας νὰ ἐξουδετερώσουν
κάποιο µελλοντικὸ ἀντίπαλο γιὰ τὴν
πρυτανεία ἁπλὰ τοῦ βάζουν ἄσχηµο βαθµὸ
στὸν Ἀτατουρκισµὸ σὲ αὐτὸ τὸ µητρῶο.
(6-3, ἐφ. «Γενὶ Σαφάκ»)
Ἐλευθεροτυπία τοῦ 2007
Μὲ δυὸ ἀποφάσεις δικαστηρίου Κων/λεως
σταµάτησε γιὰ ἕναν µήνα ἡ ἔκδοση τῆς
ἐφηµερίδας Γκιουντέµ. Αἰτία ἡ δηµοσίευση
τῆς εἴδησης στὴν ὁποία ἀναφερόταν ὅτι
δηλητηριάζουν τὸν Ὀτζαλάν στὴν φυλακή.
(7-3, ἐφ. Ζαµάν)
Κωµικά καί τραγικά
Ἀναφερόµενος ὁ βουλευτὴς Χουσρὲβ
Κουτλοὺ στὸ καθεστὼς τῆς 12ης Σεπτεµβρίου
περιέγραψε δυὸ περιστατικά. Τὴν περίοδο
ἐκείνη οἱ στρατιωτικοὶ εἶχαν δώσει ἐντολὴ
στοὺς κουρεῖς τῆς πόλης Ἀντίγιαµαν νὰ
κουρεύουν ὅλους τούς ἄρρενες πελάτες
τους, ἀκόµα καὶ τὰ παιδιὰ, µὲ στρατιωτικὸ
στύλ. Σὲ περίπτωση ἀνυπακοῆς ὑπῆρχαν
συνέπειες καὶ γιὰ τὸν πελάτη, ἀλλὰ καὶ
γιὰ τὸν κουρέα. Ἐπίσης ἀνέφερε τὸ ἑξῆς
περιστατικὸ: Στὴν πλατεία τοῦ Ἀντίγιαµαν
ὑπῆρχαν δυὸ µεγάλες κρῆνες. Τὸ νερὸ
ἐξυπηρετοῦσε ὅλους τους ἐπαγγελµατίες
τῆς περιοχῆς. Μάλιστα ὁρισµένοι δὲν εἶχαν
κἄν βρῦσες στὰ µαγαζιά τους. Ἦταν δὲ τόσο
κρῦο ποὺ ἀκόµα καὶ στίς ζέστες παρέµενε
κρῦο. Ὅµως καθὼς ἔτρεχε τὸ νερὸ χυνόταν
γύρω καὶ λέρωνε. Βγάζουν λοιπὸν ἀπόφαση
οἱ στρατιωτικοὶ νὰ κλείσουν τὶς κρῆνες .Ὅταν
τὸ ἔµαθαν οἱ ἐπαγγελµατίες τῆς περιοχῆς
ἀπελπισµένοι σκέφτηκαν τί νὰ κάνουν.
Ἀποφάσισαν λοιπὸν νὰ τοποθετήσουν δυὸ
µεγάλες πινακίδες στὶς κρῆνες. Στὴν µία
ἔβαλαν τὴν ἐπιγραφὴ ¨Βρύση γιὰ τὰ 100
χρόνια τοῦ Ἀτατοὺρκ¨ καὶ στὴν ἄλλη ¨Βρύση
τῆς 12ης Σεπτεµβρίου¨. Ὅταν λοιπὸν ἦρθαν
οἱ στρατιῶτες γιὰ νὰ τὶς κλείσουν καὶ εἶδαν
τὶς πινακίδες, γύρισαν πίσω καὶ τὸ ἀνέφεραν
στοὺς ἀνωτέρους τους. Τότε οἱ στρατιωτικοὶ
µετάνιωσαν κι ἄλλαξαν τὴν ἀπόφασή τους.
(12-3, ἐφ. Τζουµχουριέτ)

Ἀντιφωνήµατα

Συγγνώµη, ἦταν ὁµάδα αὐτή µέ τά µπλέ
στό Καραϊσκάκη; Χρόνια τώρα σερνόµαστε,
τοὐλάχιστον ἡ ξεφτίλα ἀπό τήν Τουρκία θ’
ἀλλάξει κάτι στόν πάγκο καί στήν ὁµάδα;

Πάλι 15 Ἄγγλοι φάνταροι βρέθηκαν στά
χωρικά ὕδατα καί τελικά στά χέρια τῶν
Ἰρανῶν. Θράσσος; Προβοκάτσια; Ὅ,τι καί νά
‘ναι, βρωµάει βρετανίλα...

Καί σάν νά µήν µᾶς ἔφτανε ὁ Γκαγκάτσης,
βγῆκαν καί οἱ σκατοκέφαλοι νά µεµφθοῦν
τούς... ὀπαδούς γιά ντροπές, ἐθνικισµούς
κτλ! Ρέ ἄει σιχτίρ, πού λένε καί οἱ γείτονες

«Ἱστορικῆς σηµασίας», λέει, ἡ συµφωνία γιά
(συγ)κυβέρνηση τῶν παλιῶν ἀντιπάλων στή
Βόρεια Ἰρλανδία. Μά δέν βαρέθηκαν νά λένε
αὐτές τίς νεοταξίτικες σάχλες;!
Μυστικές φυλακές στὴν Κένυα µέ φυγάδες
ἀπό τή Σοµαλία, σέ συνάρτηση µέ τίς βάσεις
τῶν ΗΠΑ σέ Αἰθιοπία καί Τζιµπουτί, κάνουν
τήν ἀνατολικὴ Ἀφρική... µπουσική χαρά.
Πολύ πειστικός ὁ Νο 3 τῆς (λέµε, τώρα) Ἀλ
Κάιντα, ἔ; Παραδέχτηκε ὅτι ἐκτέλεσε τήν 11η
Σεπτεµβρίου, καί τίς δολοφονίες τοῦ Πέρλ,
τοῦ Κένεντυ καί τοῦ Κάιν (ἀθῶος ὁ Ἄβελ!)
Μεταξύ ἄλλων ὁ Khalid Shaikh Mohammed
στήν ὁµολογία του ἀναφέρθηκε καί στήν
Plaza Bank πού ἱδρύθηκε... 3 χρόνια µετά τή
σύλληψή του! Καλό, ἔ;
«Ἀγωνιᾶ» ὁ Κρίς Πάττεν γιά τήν εὐρωπαϊκή
ἀδράνεια στό Νταρφούρ. Προφανῶς θέλει
δράση, σάν ἐκείνη τοῦ ‘99 στή Γιουγκοσλαβία
(πού φέτος γιορτάζει τήν 8η ἐπέτειο µέ τό
σχέδιο Ἀχτισαάρι γιά ἀνεξάρτητο Κόσοβο)
Χάθηκαν 2 τίµιες ἰσραηλινές φωνές, ἡ
Τάνια Ρέινχαρτ καί ὁ Σιµόν Τζαµπάρ.
Ὑπέρ τοῦ παλαιστινιακοῦ κράτους, κατά
τοῦ σιωνιστικοῦ ἀπαρτχάιντ, ὑπέρ τοῦ
ἀκαδηµαϊκοῦ µποϋκοτάζ τοῦ Ἰσραήλ...
Ὁ Ἀτάφ Ναΐφ ἀπό τή Ναζαρέτ ἔµεινε
παράλυτος ἀπό σφαῖρες ἰσραηλινῶν τό 1993.

Μόλις προχθές δικαιώθηκε δικαστικά καί θά
ἀποζηµιωθεῖ. Ἦταν ἀπό τούς τυχερούς...
Τό εὐρωπαϊκό πρόγραµµα «Γαλιλαῖος» καί
τό ρωσικό GLONASS θά συνεργαστοῦν γιά
ν’ ἀνταγωνιστοῦν τό ἀµερικάνικο GPS. Ἕνα
λοιπόν βῆµα ἀκόµη µπροστά.
Γερµανός εὐρωβουλευτής καί ταξιδιωτικός
πράκτορας ὁ Vural Oger, ψάχνει πελάτες γιά
ξενοδοχεῖα σέ κλεµµένες ἑλληνοκυπριακές
περιουσίες. Καταγγελία (µόνο!) τοῦ ΛΑΟΣ.
Χρήσιµες, λέει, οἱ ἐπαφές τῆς Ντόρας στίς
ΗΠΑ. Ναί, τό θέµα ὅµως εἶναι «χρήσιµες γιά
ποιόν»; Εἴµαστε σίγουροι ὅτι µιλᾶµε γιά τό
ἴδιο πρᾶγµα; Γιατί τό δικαίωµα ὑπεράσπισης
τοῦ Ἅη-Στράτη δέν θά µᾶς ξιπάσει κιόλας...
Πληθαίνουν τά ἔργα πού ἡ Κυβέρνηση
ἐντάσσει στίς ΣΔΙΤ (Συµπράξεις Δηµοσίων
καί Ἰδιωτικῶν Τρωκτικῶν). Τό µέλλον - γιά
κάποιους «ξύπνιους» - εἶναι ἐδῶ!
Κοιτάξτε πρωτοσέλιδα: «Ταµεῖα», «Τσιτουρίδης», «ἀποθεµατικά», «ὁµόλογα», «Ἀκρόπολις», λέξεις ἀπαγορευµένες γιά τόν φιλοκυβερνητικό Τῦπο. Ὅ,τ’ εἶχε πάντα ὁ Γιάνν’ς
Ἄλλη µία διάκριση γιά τόν Μίκη Θεοδωράκη
(ἀπό τή Γαλλία) ἦρθε νά ἐπιβεβαιώσει τήν
αἴγλη τοῦ µεγάλου µουσικοσυνθέτη, πού
πάλι τά ἔχωσε («Καθηµερινή») στόν «ἐκσυγχρονισµό». Νά σκάσουν οἱ ὀχτροί µας!
Κρασί 6.500 ἐτῶν, τό ἀρχαιότερο τῆς Εὐρώπης,
βρέθηκε ἔξω ἀπό τούς Φιλίππους. Ὅσο
προχωράει στή νεολιθική ἡ ἀρχαιολογική
ἔρευνα, τόσο βαθύτερα πᾶνε οἱ ρίζες µας

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
(Μέρος Β΄)
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΜΑΘΑΝΕ ΠΩΣ Γ…
ΟΜΑΣΤΕ, ΠΛΑΚΩΣΕ ΚΙ Η ΡΕΠΟΥΣΗ»
Βραβεῖον συνωστισµοῦ, γενικῶς.
Καθότι
Ἕλληνες
συνωστίζονται
στὴ
Σµύρνη,
ἀνθυποντενεκέδες
καὶ λοιπὰ γελοῖα κρατικοδίαιτα
ἐκσυγχρονιστήρια
στὸ
Ὑπουργεῖο
Ἐθνικῆς Ἀπαιδευσίας καὶ ἁπαξάπας
ὁ θλιβερὸς ἐσµὸς τῶν ἐπιδόξων
ἀποδοµητῶν
τῆς
µνήµης
στοὺς
ὑπονόµους τῆς Νέας Τάξης. Εἰδικὰ
ὄµως ἡ ἐµφάνιση Ρεπούση διὰ τοῦ
γνωστοῦ σχολικοῦ ἀριστουργήµατος
ὑπῆρξε τὸ κοµβικὸ σηµεῖο (ὅθεν καὶ
τὴν βραβεύουµε, γόνυ κλίνοντες
εὐλαβῶς). Γιατί κοµβικό; Διότι δὲν
ἦταν µία ὑπόγεια καὶ ὕπουλη (συνεπῶς
δὲ καὶ εὔελπις) ἀπόπειρα ἱστορικοῦ
εὐνουχισµοῦ, ἀλλὰ µία βλακωδῶς
ἀπροκάλυπτη κίνηση κατεδάφισης
τῶν πάντων, ποὺ βασίστηκε στὴν
ἐντύπωση ὅτι τυγχάνοµεν πλέον
λαὸς βοδιῶν ποὺ µασᾶνε καθολικῶς
κουτόχορτο. Καὶ ἔτσι βεβαίως τὸ ἐν
λόγῳ ἐγχείρηµα προσέφερε στὴν
πραγµατικότητα µέγιστες ὑπηρεσίες
(καὶ ἐννοεῖται τὶς ἀκριβῶς ἀντίθετας
τοῦ ἐπιποθουµένου), κατορθώνοντας
νὰ ξεσηκώσει τοὺς πάντες, νὰ ἐξοργίσει
µέχρι καὶ τὸ τριανταφυλλοπουλοχαρδαβελαίικο καὶ νὰ ἀφυπνίσει ἕως
καὶ τὴν Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν (ἐδῶ κι ἂν
µιλᾶµε δηλαδὴ γιὰ κατόρθωµα). Τέτοιο
παλλαϊκὸ ξεσηκωµὸ οὔτε στὸ Γιοῦρο
δὲν θυµᾶµαι. Ἐδῶ νὰ δεῖτε λοιπὸν
συνωστισµό. Ὅλο τὸ σῦµπαν ἀνάστατο,
σὺν πέντε ἑκατοµµύρια housewives
- χώρια οἱ ἀλευροµάγειροι ποὺ ἔπιπτον
right through. Δὲν µᾶς γράφετε, λέω
γώ, κυρία µας, δυό - τρία τέτοια βιβλία
κάθε χρόνο; Διὰ τάς ὑπηρεσίας σας, σᾶς

εὐχαριστοῦµε θερµῶς…
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «300»
Βραβεῖον
συνωστισµοῦ,
εἰδικῶς.
Ἤτανε
ποὺ
ἤτανε στενὸ τὸ ρηµάδι
τὸ
παραθαλάσσιο,
µπήκανε
γιὰ
ἡλιοθεραπεία οἱ Σπαρτιάτες, πῆγαν νὰ
κάνουν κι οἱ Πέρσες εἰρηνικὴν διέλευσιν,
τὸ τί στριµωξίδι ἔπεσε δὲν λέγεται. Σιγὰ
ρὲ παιδιά, µἡ συνωστιζόµαστε ἔτσι, θὰ
κατσιάσουµε! Ἀλλὰ πέραν τούτου, σιγὰ
πιὰ τὴν ταινία, ποὺ προβάλλει τάχαµου
καὶ τὶς ἀρετὲς τοῦ Ἑλληνισµοῦ! Ἐπειδὴ
πήγανε µερικοὶ καὶ τσαλαπατηθήκανε,
θὰ τὸ κάνουµε τώρα καὶ θέµα; Τότε
δηλαδὴ γιὰ τὰ σύγχρονα ἑλληνικὰ
λιοντάρια τί νὰ ποῦµε; Ἐδῶ ρέ, µέχρι
καὶ παράσταση διαµαρτυρίας ἔκανε ἡ
κυβέρνηση γιὰ τὸν τούρκικο χάρτη τῆς
αὐτόνοµης Θράκης, ἄσε ποὺ βγάζει κι
ἀνακοίνωση γιὰ κάθε 17.500 ἀεροπλάνα
ποὺ παραβιάζουν τὸν ἐναέριο χῶρο.
Ἄντε µἡ θυµηθῶ τώρα καὶ τὸ ἔπος
Ὀτζαλάν ἢ τὴν ἄλλη ἐποποιία, τότε
ποὺ ὁ Λεωνίδας τοῦ Ἐκσυγχρονισµοῦ
τσάκιζε τοὺς βαρβάρους, κυνηγώντας
τους ἀλαλάζοντας ἀπὸ βραχονησίδος
εἰς
βραχονησίδαν!
Ἂν
γιὰ
τὸν
Σπαρτιάτη ἔγινε ταινία, γιὰ δαύτονε
δηλαδὴ τί πρέπει νὰ γυρίσουµε;
Τριλογία; Ἐµεῖς ὅµως οὕτως ἢ ἄλλως,
σύντροφοι, τυγχάνοµεν φιλειρηνικοὶ
καὶ πνευµατικοὶ ἄνθρωποι καὶ δὲν
γουστάρουµε τέτοιες µιλιταριστικὲς
ἐθνικοῦρες! Ἀπὸ ἄλλους ἥρωες, συνετούς,
διαλλακτικοὺς καὶ µετριοπαθεῖς, ἔχει
ἀνάγκη αὐτὸς ὁ τόπος! «The life and
times of Pilios Gousis» συνεπῶς καὶ πολύ
σας εἶναι…
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΕΒΓΑΛΑΝ ΟΙ ΜΥΓΕΣ
ΚΩΛΟ ΚΙ ΕΧΕΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟ»
Βραβεῖον συνωστισµοῦ, en peu. Ἤτοι
βραβεῖον παρηγοριᾶς πρὸς τὸ καθ’ ἠµᾶς
φωταδιστικὸν ζόµπ…παρντὸν λόµπυ.
Τώρα βέβαια θὰ µοῦ πεῖτε, γιατί en peu; Ἔ,

Ἄν δέν ἤσασταν προχτές στήν ἐκδήλωσή
µας, χάσατε τόν ὁρισµό τοῦ θράσσους. Καί
ρουφιάνος καί τιµητής, µέσα στή χώρα πού
βρίζεις ὡς ἐπαγγελµατίας µειονοτικός!
Κάπου στίς ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῦ (τοῦ
2007, ἔ;) τελειώνουν τά ἔργα τῆς εἰσόδου
τῆς Κοµοτηνῆς ἀπό Ξάνθη, µᾶς βεβαιώνει ὁ
ἐπιβλέπων µηχανικός κ. Παπαγιαννάκης
Ἔ, τά ἑπόµενα 2-3 χρονάκια θά ὑποµένουµε
τά ἔργα τῆς ἄλλης εἰσόδου, ἀπό ἀνατολάς,
µετά ἄλλα... Κάπως ἔτσι, εἴτε κονοµᾶς εἴτε
ὄχι, περνάει κι ἡ ζωή, τί θαρρεῖτε...
Μετά τό πρυτανικό γραφεῖο, σειρά πῆρε τό
γραφεῖο Διασύνδεσης Σπουδῶν καί Σταδιοδροµίας. Τό... ἔχτισαν κι αὐτό φοιτητές
διαµαρτυρόµενοι γιά τήν εἴσοδο τῶν ἰδιωτῶν
στό δηµόσιο Πανεπιστήµιο
Ὅπως πᾶµε θά µπεῖ κι ἄλλο µάθηµα γιά
τήν εἰσαγωγή στό Δηµοκρίτειο. Δηλαδή ἄν
δέν ξέρεις ἀπό µυστρί, πιλοφόρι, σιδέρωµα
πλάκας, γκροµπετό, ποῦ πᾶς παληκάρι µου;
Δωρεά στή Βιβλιοθήκη Κοµοτηνῆς τῆς
Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν (καί τοῦ
Ν. Μέρτζου) 2.000 βιβλίων ἀπό τήν βιβλιοθήκη τοῦ Κοµοτηναίου Γ. Θεοδωρίδη. Νά
ἐλπίζουµε καί στήν ἀξιοποίησή τους;
Θά ξαναβρεθοῦµε µετά τό Πάσχα, ὁπότε...
Καλήν Ἀνάσταση, ἀδέρφια!
γιατί πῶς νὰ τὸ κάνουµε τώρα, δὲν εἶναι
οὔτε τόσο σπουδαῖοι (κάτι ἀνιστόρητοι
καὶ νευρωτικοὶ ἡµιαναλφάβητοι εἶναι,
ποὺ ὑποδύονται τοὺς διανοουµένους
καὶ τοὺς δηµοσιογράφους), ἀλλὰ οὔτε
τελικὰ καὶ τόσο πολλοί, ὅσο νοµίζουν.
Ἁπλῶς φαίνονται πολλοί, γιατί εἶναι
ἁπλωµένοι σὲ κάποια καίρια πόστα,
ἐλέγχουν µεγάλο µέρος τῶν ΜΜΕ
καὶ κάνουνε καὶ σαµατὰ διὰ τῆς
τροµοκρατίας, τῆς προσβολῆς καὶ τῆς
ἐξουθενώσεως. Νά, σὰν τὰ φαιδρὰ
ΔΟΛια γραικυλοµειράκια ἕνα πρᾶµα
ἢ τὴν τηλαυγή χαφιεδο-ὀµάδα ἑτέρου
ἀθηναϊκοῦ
µεγαλοχαρτοπολτοῦ.
Τώρα ποὺ σίγουρα τὸ µἤνυµα ἐλήφθη,
ὅλοι αὐτοὶ θὰ βρίσκονται µᾶλλον σὲ
ἄθλια ψυχολογικὴ κατάσταση, ὅθεν
καὶ συµπάσχουµε στὸ δρᾶµα τους. Ὡς
πονόψυχοι δὲ ἄνθρωποι εἴπαµε νὰ τοὺς
βραβεύσουµε, γιὰ νὰ τοὺς γλυκάνουµε
λιγάκι τὸν πόνο. Ἔ, ἐντάξει, πρῶτα τὸ
βραβεῖο, φάγαµε µετὰ καὶ τὰ 4 ἀπ’ τοὺς
Τούρκους, δὲν µπορεῖ, θὰ γέλασε λίγο
τὸ χειλάκι τους…
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «1821»
Βραβεῖον συνωστισµοῦ, χέσε µέσα
Πολυχρόνη. Ὁ λόγος γιὰ µιά ἐξέγερση
ποὺ ἔκαναν κάποιοι κάπου κάποτε. Πού
ἐκεῖ νὰ δεῖτε δηλαδὴ συνωστισµούς!
Λίγο οἱ µέν στά Δερβενάκια, λίγο οἱ
ἄλλοι ποὺ συνωστίζονταν στὴν πόρτα
τοῦ Μεσολογγίου βγαίνοντας γιὰ τὴ
βραδινή τους ἔξοδο (καλὰ ρὲ παιδιά,
µἡ σκουντουφλιέστε, θὰ βρεῖτε ὅλοι νὰ
κάτσετε, τόσα µπαράκια ἔχει ὁλόγυρα),
τελικὰ αὐτὸς ὁ Ρωµηός, ρὲ παιδὶ µου,
δὲν ξέρει ἀπὸ τάξη. Μὰ τίποτα νὰ µή
µάθουνε, ρὲ γαµῶτο, οἱ ἄχρηστοι µετὰ
ἀπὸ τόσους αἰῶνες διαπολιτισµικῆς
ἑλληνοτουρκικῆς συνύπαρξης, λίγη
ἀγωγὴ δὲν τοὺς δώσανε στὰ 3.500
σχολεῖα δευτεροβάθµιας ὀθωµανικῆς
ἐκπαίδευσης Νοτίου Ἑλλάδος;
Συνέχεια στή σελίδα 6

