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Ὁ τόπος βγάζει ξενιτειά,
μά οἱ τρόποι του εἶναι μοῖρες.
Λείπεις, ἀλλά στόν ὦμο σου,
πέτρα βαρειά τίς πῆρες.

∆. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Μουσικό Πανόραμα των Ρομά των Βαλκανίων

Σήµερα, γιά δεύτερη φορά,
µετά τόν Αὔγουστο τοῦ 2003
(τ. 125-126), δηµοσιεύουµε
ἀποκλειστική συνέντευξη
τοῦ «θρύλου τῆς τροµοκρατίας», τοῦ Ἴλιτς Ραµίρεζ
Σάντσεζ,
ἤ
ἀλλιῶς
«Κάρλος».
Ὁ ἰσοβίτης Κάρλος µιλᾶ
µέσα ἀπό τήν ἀποµονωµένη
φυλακή τοῦ Κλαιρβώ, ὅπου
µεταφέρθηκε τόν Γενάρη
τοῦ 2006, ἀπαντώντας στά
ἐρωτήµατά µας, τόσο γιά
τήν δική του ὑπόθεση (ἡ
ὁποία ἔχει σηµαντικές νεότερες ἐξελίξεις) ὅσο καί γιά
τά διεθνῶς τεκταινόµενα,
γιά τά ὁποῖα ἡ γνώµη του
ἔχει, φυσικά, τήν ἰδιαίτερή
της σηµασία.

Μουσικές καί τραγούδια Τσιγγάνων
καλλιτεχνῶν παγκοσµίου ἀκτινοβολίας
ἀπό ὅλα τά Βαλκάνια, ἀντάµωσαν στήν
Κοµοτηνή τό τριήµερο 31/5 - 2/6 καί
προσέφεραν στό κοινό µιά πανδαισία
ἤχων ἀπό τήν κοινή κουλτούρα τῆς
εὐρύτερης περιοχῆς. Ὁ Δῆµος Κοµοτηνῆς
καί ἡ Δηµοτική Ἐπιχείρηση Πολιτιστικῆς
Ἀνάπτυξης, ἀξιοποίησαν στό ἔπακρο
τίς χρηµατοδοτικές δυνατότητες τῆς
Hellenic Aid τοῦ ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν καί διοργάνωσαν µέ
ἐπιτυχία τό «1ο Balkan Bus Ethnic Festival»,
ἐγκαινιάζοντας ἕναν θεσµό πού φιλοδοξεῖ νά διαρκέσει καί νά προκόψει καί σέ
ἄλλους - πέραν τῆς µουσικῆς - χώρους.
(Σελίδα 4)

Мы пришли назад!

- Ἡ Ρωσία ἐπιστρέφει πλέον σταθερά
καί ἐπιταχυνόµενα στή θέση πολιτικῆς,
στρατιωτικῆς καί ο ἰ κ ο ν ο µ ι κ ῆ ς
ἰσχύος πού δικαιωµατικά τῆς
(Ἡ συνέντευξη στή σελ. 6)
ἀνήκει
- Ὁ Πρόεδρος Βλαντιµίρ Πούτιν
ξαναθυµίζει τή ρητορική (καί
πρακτική) τῆς πρώην ὑπερδύναµης ἐνώπιον τοῦ Ἕλληνα Προέδρου Κάρολου Παπούλια
- Ὁ ὑπό κατασκευήν ἀγωγός
πετρελαίου
Μπουργκάς
ἈλεξανΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ:
δρούπολης
(πού πάει νά ζευγαρώσει µέ ἕναν παράλληλο γιά φυσικό ἀέριο) ξαναφέρνει τόν
Ἑλληνισµό στίς ἀρχαῖες παρευξείνιες ἑστίες του.
Μέσα στά εὐνοϊκά αὐτά πλαίσια τῶν ὁλοένα βελτιούµενων διεθνῶν συνθηκῶν
καί διµερῶν σχέσεων, διοργανώθηκε στήν Κοµοτηνή (1 καί 2 Ἰουνίου) τό 1ο Διεθνές
Με αφορμή τις δικαστικές διώξεις που της κάθε επένδυσης να εισηγείται προς την
Συνέδριο γιά τή ρωσική γλῶσσα. Εἴµασταν ἐκεῖ καί ἐπαναφέραµε τίς ἐµµονές µας
υφίστανται όλες οι Επιτροπές Ελέγχου των Γνωμοδοτική Επιτροπή της Περιφέρειας
γιά τά στοιχειώδη πού δέν προχωρᾶνε...
(Σελίδα 4)

ΑΥΤΟΙ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ...
ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ

ιδιωτικών επενδύσεων της Θράκης από
κοινού με τους επενδυτές είναι αναγκαίο
να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες
και συνεπώς και οι ευθύνες όλων των
εμπλεκομένων στη διαδικασία της
ορθής υπαγωγής, έγκρισης, ελέγχου και
επιδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων. Και
η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και ευθυνών
μπορεί να επιτευχθεί μόνο με όσα ορίζει ο
Αναπτυξιακός Νόμος.
Πράγματι, ο Αναπτυξιακός Νόμος Ν.
1892/1990 προέβλεψε, με το Άρθρο 8, τη
συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών
και Επιτροπών Ελέγχου για την ορθή
υπαγωγή, έγκριση, έλεγχο και επιδότηση
των ιδιωτικών επενδύσεων.
Οι Επιτροπές Ελέγχου είχαν την
αρμοδιότητα αποτύπωσης - με επιτόπιες
αυτοψίες στις επιδοτούμενες επιχειρήσεις
- της πραγματικότητας της συγκεκριμένης
χρονικής στιγμής των ελέγχων. Οι
Εκθέσεις ελέγχων υποβάλλονταν στην
Υπηρεσία Ελέγχου και Εκταμίευσης της
Περιφέρειας, η οποία έδινε τις επιδοτήσεις
στους επενδυτές, αφού - όπως όφειλε ως
υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου - ήλεγχε
προηγουμένως την αλήθεια των Εκθέσεων
αυτών. Ταυτόχρονα όριζε Αξιολογητή,
προκειμένου σε κρίσιμα στάδια υλοποίησης

την έγκριση:
· της υπαγωγής, κατόπιν ελέγχου της
οικονομοτεχνικής
μελέτης
και
της
φερεγγυότητας του επενδυτή
· των τυχόν υπερβάσεων της τάξης του
25%
· της ολοκλήρωσης
· της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και
της βιωσιμότητας της επένδυσης.
Κυρίαρχο και αποφασιστικό ρόλο κατά
τον Αναπτυξιακό Νόμο είχαν ο Γενικός
Γραμματέας και η Γνωμοδοτική Επιτροπή
της Περιφέρειας, αποτελούμενη από 15
ανώτερα και ανώτατα διοικητικά στελέχη,
ως προς όλες τις ως άνω εισηγούμενες προς
αυτήν εγκρίσεις. Ταυτόχρονα ήταν και το
μόνο όργανο, που είχε κατά την παρ. 4 του
Άρθρου 5 του Ν. 1892/90, την αρμοδιότητα
ελέγχου των υπερτιμολογήσεων της επένδυσης.
Κατά τη διαδικασία υλοποίησης των σχετικών διαδικασιών προέκυψαν πολλαπλά
προβλήματα, οφειλόμενα μεταξύ άλλων
στην αφερεγγυότητα ορισμένων επενδυτών
και στην έλλειψη συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου ελέγχου για τις Επιτροπές
Ελέγχου.
Συνέχεια στή σελίδα 7

Βέτο καί Ψευτοµακεδονία

Οἱ προκλήσεις τῶν Σκοπιανῶν
συνεχίζονται, σέ ὅλα τά ἐπίπεδα. Στόν
ΟΗΕ ἐξελέγη (24/5/07) πρόεδρος τῆς
Γενικῆς Συνέλευσης ὁ πρώην ΥΠΕΞ
τῶν γειτόνων (νῦν διευθυντής στήν
γερµανική πολυεθνική ἑταιρεία WAZ
τῶν ΜΜΕ), Σεργκιάν Κερίµ, καί ἔκτοτε
αὐτοπαρουσιάζεται παντοῦ, προφορικά
καί γραπτά, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς

«Μακεδονίας», παρότι ἡ χώρα
του βρίσκεται στόν ΟΗΕ ὡς
ΠΓΔΜ!
Στίς 10-11 Ἰουνίου ἔρχεται
ὁ Μπούς στά Τίρανα, ὅπου
θά συναντηθεῖ (καί) µέ
ἀξιωµατούχους τῶν γειτόνων,
προωθώντας τόν σχεδιασµό
τῶν ΗΠΑ στήν περιοχή.
Ὅσο γιά τή χώρα µας,
ἀντιµετωπίζει τήν Ἀµερικανοσκοπιανή ὕβρη ἄβουλα,
µέ συνεχή µηνύµατα ὑποχωρητικότητας τῶν πολιτικοδηµοσιογραφικῶν ἐλίτ καί τάσεις παραίτησης ἀπό κάθε δυνατότητα ἄσκησης
ΒΕΤΟ. Ἐπείγει ἕνα βροντερό «παρών»
τοῦ λαοῦ µας, κόντρα στίς βρωµιές καί
τήν ἡττοπάθεια:
Η ΜΟΝΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΥ
ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΨΕΥΤΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

2

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 6-6-2007

Μνήµης της Γενοκτονίας των Ποντίων
σε ΗΠΑ- Καναδά
Ιδιαίτερα σηµαντικές και πολλές ήταν
οι εκδηλώσεις µνήµης των θυµάτων της
Γενοκτονίας του ελληνισµού του Πόντου,
που διοργάνωσε το Μάιο η Πανποντιακή
Οµοσπονδία ΗΠΑ- Καναδά, στις πόλεις
όπου εδρεύουν οι σύλλογοι- µέλη της. Η
Πανποντιακή Οµοσπονδία ΗΠΑ- Καναδά,
η οποία µετρά 27 χρόνια συνεχούς
προσφοράς στον Ποντιακό και όχι µόνο
Ελληνισµό, ιδρύθηκε τις 14 Δεκεµβρίου
1980 µε πρωτοβουλία του Ποντιακού
Σωµατείου
Φιλαδέλφειας
“Ακριται”,
από τα Ποντιακά Σωµατεία “ΑΚΡΙΤΑΙ”
Φιλαδέλφειας,
“ΠΟΝΤΙΑΚΗ
ΕΣΤΙΑ”
Μασαχουσσέττης, “ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ”
Σουµελά», το οποίο έχει ιδρυθεί το
Μόντρεαλ και
Αδελφότητα Ποντίων
1982 µε σκοπό την αναβίωση τού Ιερού
Τορόντο “ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ”, και
Προσκυνήµατος τού δεκαπενταύγουστου
προσκάλεσε για τις φετινές εκδηλώσεις
στην «Ποντιακή Γη τού Νέου Κόσµου».
το Φάνη Μαλκίδη, του Δηµοκρίτειου
Έτσι το φθινόπωρο του 2005, το ίδρυµα
Πανεπιστήµιου Θράκης και τακτικό µέλος
προχώρησε
στην αγορά «Ποντιακής
της Διεθνούς Ένωσης Ακαδηµαϊκών για
Γης στον Νέο Κόσµο», ενός οικοπέδου
την µελέτη των γενοκτονιών (International
15,4 στρεµµάτων, στους πρόποδες των
Association of Genocide Scholars).
Απαλαχίων Ορέων, στο West Milford τού
Η πρώτη εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε
βορείου New Jersey. Το οικόπεδο βρίσκεται
στο Σύλλογο «Πόντος» του Νόργουολκ
µια ώρα (42 µίλια) βορειοδυτικά τής Νέας
του Κονέκτικατ, όπου δραστηριοποιείται
Υόρκης, σε στρατηγικό σηµείο για να είναι
ένας ισχυρός ποντιακός σύλλογος µε
εύκολη η πρόσβαση από όλα τα κέντρα
µεγάλη παρουσία της νεολαίας και των
τού Ποντιακού Ελληνισµού στις Η.Π.Α.
γυναικών. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε
και Καναδά, και στο οικόπεδο υπάρχουν
ο Δήµαρχος της πόλης του Νόργουολκ
εκκλησία, πολιτιστικό κέντρο µε γραφείο
Richard Mocchia, ο οποίος παρέδωσε το
έγγραφο της αναγνώρισης
ΣΕ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
της γενοκτονίας, ενώ ο
οµοσπονδιακός
βουλευτής Ἐκδηλώσεις ὅµως ἔγιναν καί στή Ρωσία καί
Κρίστοφερ Σαιυς αναφέρθηκε στήν Οὐκρανία. Στή Μόσχα ἡ Ὁµοσπονδία
µε θερµά λόγια για το ζήτηµα, Ἑλληνικῶν
Σωµατείων
τῆς
Ρωσίας
δεσµευµένος παράλληλα να διοργάνωσε ἐκδήλωση γιά τήν Γενοκτονία
το φέρει το κοινοβούλιο.
τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, µέ ὁµιλητή
Η
επόµενη εκδήλωση τόν καθηγητή Κώστα Φωτιάδη. Ὁ ἴδιος
διοργανώθηκε στο Σταθάκειο ὁµιλητής βρέθηκε καί στή Μαριούπολη
Πολιτιστικό
Κέντρο
της τῆς Οὐκρανίας, ὅπου µεταξύ τῶν ἄλλων
Οµοσπονδίας
Ελληνικών παρουσίασε καί τήν ἔκθεση γιά τόν Πόντο
Σωµατείων Νέας Υόρκης, καί τήν γενοκτονία τοῦ Ἑλληνισµοῦ. Ἔτσι
από τον τοπικό σύλλογο της λοιπόν βλέπουµε τά ποντιακά σωµατεῖα τοῦ
Νέας Υόρκης, «Κοµνηνοί» ἐξωτερικοῦ νά δραστηριοποιοῦνται ἐνεργά
και από το Ιερό ίδρυµα στό ζήτηµα καί πληθαίνουν οἱ ἐλπίδες γιά
Ποντίων Αµερικής «Παναγία µιά ἀποτελεσµατική διεθνοποίησή του.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
- ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ «Α»!
«Σε μια εποχή με μεγάλο έλλειμμα ανθρωπιάς
έχει σημασία να οργανώνονται εκδηλώσεις που
βοηθούν όσους συνανθρώπους μας το έχουν
ανάγκη. Να γράψετε ένα άρθρο στην εφημερίδα
του σχολείου σας, όπου θα εξηγείτε γιατί
πρέπει να στηρίζονται τέτοιες προσπάθειες.
Παράλληλα, να αναφερθείτε στη συμβολή της
παιδείας στην καλλιέργεια της ανθρωπιστικής
συνείδησης, ιδιαίτερα των νέων.»
Υποδειγματική ανάπτυξη από τον φιλόλογο
Γιάννη Στρούμπα
Τίτλος άρθρου για τη σχολική εφημερίδα:
«Ανθρωπιστικά υλικά για μια – δεν ξέρω αν το
προσέξατε – ωραία ατμόσφαιρα.»
Όπως είναι τοις πάσι πασίγνωστο,
αποτελεί γεγονός αναμφισβήτητο πως αναμφίβολα
στη σύγχρονη εποχή παρατηρείται μεγάλο
έλλειμμα ανθρωπιάς, που εκδηλώνεται με την
αποξένωση των αλλοτριωμένων ανθρώπων, την
αδιαφορία, την ηθική κατάπτωση και παρακμή,
καθώς – και προπάντων αυτό – την απαξίωση
των ανθρωπιστικών σπουδών και των αρχαίων
ελληνικών. Σ’ ένα τέτοιο ζοφερό κλίμα, που έχει
οδηγήσει κυρίως τη νέα γενιά στην άγνοια και τον
απόλυτο ξεπεσμό, η ανάληψη πρωτοβουλιών για
τη στήριξη των ανθρώπων που το χρειάζονται,
δηλαδή κατά βάση των νέων, συνιστά ανάγκη
αδηριτότατη κι επιτακτικότατη.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους
οποίους είναι δυνατό να υπερφαλαγγιστεί το

έλλειμμα ανθρωπιάς που ταλανίζει κυρίως τη
νεολαία μας. Κι επειδή παρατηρείται αποξένωση
των ανθρώπων στις ίδιες τους τις γειτονιές, ένας
προσφορότατος τρόπος για την καλλιέργεια
γνήσιων σχέσεων που θα στηριχτούν στην
αληθινή φιλία και την αλληλοεκτίμηση είναι η
επίδειξη τάπερ. Οι επιδείξεις τάπερ ενώνουν τους
γείτονες, που, υπό διαφορετικές συνθήκες, δεν
θα αντάλλασσαν μεταξύ τους ούτε καλημέρα,
συσφίγγουν τις σχέσεις τους, και τους οδηγούν
στην άρση της μοναξιάς, ιδίως εφόσον
συνοδεύονται από έναν μερακλίδικο μπουφέ με
τσιπουράκια και πικάντικα πιτάκια.
Εξίσου αποτελεσματική για το
βαθύ ρίζωμα της ανθρωπιάς στις καρδιές των
ανθρώπων μπορεί να σταθεί η κατανάλωση
ποικίλων εμπορικών προϊόντων, μία πράξη και
στάση ζωής που θα χαρακτηριζόταν μάλιστα με
άνεση ακόμη και πολιτική. Για παράδειγμα, ένα
θεσπέσιο άρωμα κατορθώνει να ενώσει ερωτικά
τους ανθρώπους μεταξύ τους, ένα φρέσκο γάλα
να οικοδομήσει γερά οικογενειακά θεμέλια,
μία μακαρονάδα να επιβεβαιώσει την αγάπη
της συζύγου προς τον σύζυγο, μία μπίρα να
επιστεγάσει την ισχυρότερη φιλία! Γι’ αυτό και η
οργάνωση διάφορων ανθρωπιστικών γκαλά προς
επίδειξη και αγορά εμπορικών προϊόντων και
υπηρεσιών τονώνει όχι μόνο την αυτοπεποίθηση
μα και τον αλτρουισμό μας, μέσα απ’ την
ανάπτυξη της λογικής των αμοιβαίων υλικών και
ψυχοπνευματικών δοσοληψιών.
Ο κυριότερος αγωγός ωστόσο, μέσω
του οποίου διοχετεύονται στους ανθρώπους
τα ανθρωπιστικά ιδανικά είναι οι μαζικές
συγκεντρώσεις. Συνύπαρξη των πολιτών, και
ιδίως των νέων, σε χώρους σύναξης όπως τα
γήπεδα, οι αίθουσες των χρηματιστηρίων, τα
κομματικά συνέδρια, τα γυμναστήρια και τα
κατηχητικά ενδυναμώνουν το αίσθημα των

και κουζίνα καθώς και ξενώνας.
Στην εκδήλωση της Νέας Υόρκης,
παραδόθηκαν άλλες δύο αναγνωρίσεις της
γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από
το µέλος του Κογκρέσου Carolyn Manoney,
από το γερουσιαστή της Νέας
Υόρκης George Onorato, ενώ
την εκδήλωση χαιρέτησαν οι
προξενικές αρχές της Ελλάδας
και της Κύπρου. Μάλιστα
η πρόξενος της Κύπρου Μ.
Μαυροµµάτη τιµήθηκε για την
προσφορά της στον Ποντιακό
Ελληνισµό.
Η επόµενη εκδήλωση
έγινε
στο Καναδά και συγκεκριµένα
στο
Μοντρεάλ
όπου
και
δραστηριοποιείται ένας πολύ
δυναµικός ποντιακός σύλλογος,
όπου τα µέλη του διοικητικού
του συµβουλίου είναι όλοι νέοι. Στην
εκδήλωση στο Μοντρεάλ µίλησε επίσης
η αρµενικής καταγωγής καθηγήτρια του
πανεπιστηµίου Μακ Γκιλ του Μοντρεάλ
Ντόρα Σακαγιάν, ενώ παραβρέθηκε και
ο ελληνικής καταγωγής νεοεκλεγείς
βουλευτής του τοπικού κοινοβουλίου
Γεράσιµος Σκλαβούνος, καθώς και µέλη
του ελληνοκαναδικού κογκρέσου και της
ελληνικής κοινότητας.
Η
εκδήλωση
στο
Τορόντο
πραγµατοποιήθηκε από τον τοπικό
σύλλογο “Παναγία Σουµελά”, µε την
παρουσία των προξενικών αρχών της
Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και µελών

του ελληνοκαναδικού κογκρέσου και της
ελληνικής κοινότητας.
Την επόµενη εκδήλωση στη Βοστώνη,
την εκδήλωση την διοργάνωσαν οι δύο
σύλλογοι της πόλης, Ποντιακή Εστία και
Παναγία Σουµελά, ενώ συµµετείχαν και
µέλη της ελληνικής κοινότητας.
Η εκδήλωση η οποία πραγµατοποιήθηκε
στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης
επικεντρώθηκε στη σηµερινή κατάσταση
στον Πόντο, ενώ ο καθηγητής του Κουνις
Κόλετζ της Νέας Υόρκης Βασίλης Μαρίνης
αναφέρθηκε στις εκκλησίες του Πόντου.
Η επόµενη εκδήλωση έγινε στο Σικάγο
από τον τοπικό σύλλογο «Ξενιτέα» και
την Οµοσπονδία Ελληνικών Σωµατείων
του Ιλλινόις. Ο «Ξενιτέας» είναι ένας
ιδιαίτερα δραστήριος σύλλογος- µέλος
της Οµοσπονδίας για το ζήτηµα της
γενοκτονίας και έχει εκδώσει το σχολικό
εγχειρίδιο για τη γενοκτονία, ενώ έχει
προωθήσει µαζί µε το µέλος της γερουσίας
Ζακλίν Κάλινς το ζήτηµα στην πολιτεία.
Οι επόµενες εκδηλώσεις έγιναν το διήµερο
26 και 27 Μαΐου και διοργανώθηκαν από
τη συντονιστική επιτροπή Νεολαίας της
Οµοσπονδίας. Η συντονιστική επιτροπή
υλοποίησε
το πρώτο αντάµωµα των
νέων Ποντίων από τις ΗΠΑ και τον
Καναδά, όπου οι νέοι γνωρίστηκαν
µεταξύ τους, συζήτησαν για το ζήτηµα της
ιστορίας του Ποντιακού ελληνισµού και
περιηγήθηκαν στους χώρους του Ιερού
Ιδρύµατος της Παναγίας Σουµελά όπου
και πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση.
Η τελευταία εκδήλωση
έγινε στη Νέα Υερσέη, σε
συνεργασία µε το Ελληνικό
Δίκτυο,
κλείνοντας
αυτό το εικοσαήµερο
εκδηλώσεων
της
Οµοσπονδίας, η οποία µε
τις 35 πλέον αναγνωρίσεις
που έχει αποσπάσει από
διάφορους φορείς των
ΗΠΑ για το ζήτηµα της
γενοκτονίας
βρίσκεται
στην πρωτοπορία του
Ποντιακού
ζητήµατος
και ιδιαίτερα για το θέµα
της διεθνοποίησης της
γενοκτονίας.

κοινών ενδιαφερόντων, παρέχουν αφορμές
έξαλλης διασκέδασης και απογειώνουν τα
αισθήματα ομαδικότητας και συντροφικότητας,
ώστε – δεν ξέρω αν το προσέξατε – να νιώθουν
όλοι πως είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι, και
μέσα απ’ τις παρέες, οι άνθρωποι αναπτύσσουν
ειλικρινείς φιλίες, δεν απομονώνονται και δεν
μαραζώνουν.
Δραστηριότητες όπως οι προηγούμενες, που συμβάλλουν στη γιγάντωση του
ανθρωπισμού απεγκλωβίζοντας τους ανθρώπους
απ’ την εσωστρέφεια, τον εγωισμό και τη μικρότητα, επιβάλλεται να πληθαίνουν σε αριθμό
αλλά και να στηρίζονται με κάθε μέσο από την
ίδια την πολιτεία. Επιπρόσθετα θα ’ταν χρήσιμο
να αναληφθούν πρόσθετες πρωτοβουλίες που
θα εμφυσήσουν την ανθρωπιά στην ψυχή των
πολιτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε πρωτοβουλίες
από την πλευρά της πολιτείας που φέρνουν
κοντά τους πολίτες μεταξύ τους μέσα από
κοινούς αγώνες, όπως η ιδιωτικοποίηση των
αιγιαλών και η περίφραξή τους, η έκδοση δομημένων ομολόγων, η σύναψη κουμπαριών, η
ελαστικοποίηση του ωραρίου, η εκτόξευση του
ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση όλο προς
υψηλότερα κυπαρισσάκια. Κι επειδή ο ανθρωπιστικός σκοπός είναι οπωσδήποτε ιερός, η κατεύθυνση της πολιτείας προς περισσότερες ακόμη
αντίστοιχες πρωτοβουλίες κρίνεται απαραίτητη.
Εάν όμως η πολιτεία επιθυμεί να δρα
αποτελεσματικά, είναι ανάγκη να προσέξει
προσεκτικά το περιεχόμενο και την ποιότητα
της παιδείας που παρέχει στους νέους πολίτες
της. Ένα ανθρώπινο σχολείο, που θα προβάλλει
τα ανθρωπιστικά ιδανικά, θα αναδεικνύει την
ανθρωπιά σαν στάση ζωής και θα προάγει
το ονομαζόμενο ον «άνθρωπο» σε αληθινό
Άνθρωπο, είναι μονόδρομος για τις σύγχρονες
κοινωνίες. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι

αδιανόητη η ύπαρξη προγραμμάτων σπουδών
στα οποία δεν θα προβλέπεται η διδασκαλία
των αρχαίων ελληνικών για τουλάχιστον δέκα
ώρες την εβδομάδα σε κάθε τάξη όλων των
βαθμίδων. Η άριστη γνώση της κλίσης των
συνηρημένων ρημάτων σε –όω είναι παράγοντας
καθοριστικός για την πρόοδο και την ευημερία
κάθε κοινωνίας.
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Ἀνα-γνώσεις
Θρησκεία ἤ Ἐκκλησία;
Ὁ Κ. Γεωργουσόπουλος στά «ΝΕΑ» (26-5) γιά τό ἀρχαῖο εἰκονοκλαστικό πνεῦµα
πού τά εἶπε ὅλα µιᾶς καί διαπαντός:
«...Εκτός αν µου διαφεύγει κάτι, αλλά οπωσδήποτε περιθωριακό, στην ιδεολογική
και φιλοσοφική εξέταση του «Οιδίποδα» νοµίζω πως δεν έχει εντοπιστεί µία άκρως
διαφωτιστική στρατηγική που ακολουθεί ο Τειρεσίας απέναντι στον Ξένο τύραννο
της Θήβας, λύτη των αινιγµάτων της Σφίγγας.
(...) Ο Τειρεσίας γνωρίζει! Αλλά αναπάντητο µένει το πρώτο ερώτηµα. Αφού γνωρίζει
τα πάντα, γιατί δεν έδωσε λύση στο αίνιγµα της τερατώδους Σφίγγας;
Ο Σοφοκλής και στην πρώιµη «Αντιγόνη» και στον «Οιδίποδα τύραννο» ακολουθώντας
τον Όµηρο της «Ιλιάδας» αντιµετωπίζει τους ιερείς ως κερδαλεόφρονες, συνωµότες,
κλικαδόρους, κρυψίνοες κτλ. (...) Στον «Οιδίποδα» όµως ο Τειρεσίας φαίνεται πως
διεκδικεί µερίδιο ή πλήρη έλεγχο και της πολιτικής εξουσίας. Διότι από τη στιγµή
που εκ του αποτελέσµατος φαίνεται να διαθέτει όντως την προφητική ικανότητα- είτε
εκτελώντας ρητές εντολές του προστάτη θεού του Απόλλωνα ή των αντιπροσώπων
του στους Δελφούς είτε σφετεριζόµενος την προφητική του προνοµία καταστρώνει
σχέδιο διαχείρισης της κρίσεως για προσωπικό όφελος ή, αν θέλετε, προς όφελος
των εξουσιαστικών βλέψεων του ιερατείου- η σιωπή του οδηγεί συνειδητά σε µια
κατατροµοκράτηση των Θηβαίων από την παρουσία της ανελέητης Σφίγγας,
πράγµα που µπορεί να εκληφθεί ως ηθεληµένη συνθήκη, ώστε η θρησκεία µέσω του
εκφοβισµού, του τρόµου και της συνεχιζόµενης ανθρωποθυσίας να ελέγχει τις µάζες
και να κερδοσκοπεί εκβιάζοντας θυσίες, προσφορές και προσευχές.
(...) Από τα πρώτα κείµενα του Πολιτισµού η θρησκεία είτε είχε τον πλήρη έλεγχο
και της επίγειας ζωής είτε διεκδικούσε µερίδιο στην κοσµική εξουσία είτε, το
συνηθέστερο, απαιτούσε και εξασφάλιζε το δικαίωµα να ελέγχει την κοσµική
εξουσία, να την τροφοδοτεί µε οράµατα, να αξιολογεί τις πράξεις της και όχι σπάνια
να την υπονοµεύει και να την αλλάζει κατά το δοκούν.
Διότι αν οι θρησκείες κατέχουν την αλήθεια, οφείλουν να µην εκβιάζουν καλύπτοντάς
την µε µυστήρια, εξαρτώντας την από θαύµατα ή υποχρεώνοντας τους πιστούς
σε απόλυτη υποταγή µε την απειλή του αποκλεισµού εν ζωή και της γέεννας του
πυρός µετά θάνατον. Αν πάλι δεν γνωρίζουν την αλήθεια και ορθώνουν ένα µέγα,
εκθαµβωτικό ψεύδος ως δόγµα, ποντάροντας στον πάγιο ανθρώπινο φόβο µπροστά
στο άγνωστο, όταν είναι η λατρεία φενάκη και η τελετή ένα παιχνίδι τυφλόµυγας,
οφείλουµε καθένας ξεχωριστά και όλοι µαζί να της βγάλουµε την µπούργκα. Ο
Ντοστογιέφσκι τόλµησε να βάλει την παραβολή του «Μεγάλου Ιεροεξεταστή» στα
χείλη ενός αναρχικού, άθεου, αρνητή του Ιβάν Καραµαζόφ. Μόνο αυτός µπορούσε
µέσα από την αµφισβήτησή του να αποκαλύψει την απάτη της ιδρυµατικής θρησκείας,
όπως φαινόταν στα µάτια του Ντοστογιέφσκι η Καθολική Εκκλησία.
Αν κάποιος θέλει πράγµατι να εντρυφήσει σε βάθος και σε πλάτος πάνω στο γενετικό
έγκληµα (γιατί περί αυτού πρόκειται, η θρησκεία ως εξουσιαστική δοµή έχει πλέον
εγγραφεί στο συλλογικό υποσυνείδητο του ανθρώπου, σύµφυτο µε το DΝΑ του) δεν
έχει παρά να διαβάσει ό,τι επαναστατικότερο και τολµηρότερο έχει κυκλοφορήσει
τουλάχιστον στον τόπο µας πάνω στην έννοια «ιδρυµατική θρησκεία», «ιερατική
εξουσία», «σύστηµα θρησκευτικής αλλοτρίωσης» από το βιβλίο του Χρήστου
Γιανναρά “Ενάντια στη θρησκεία” (Εκδόσεις Ίκαρος)...»
Ριζική ἀπονεύρωση τῶν ψυχικῶν αἰσθητηρίων
Ὁ Εὐγένιος Ἀρανίτσης στήν «Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία» (27-5) γιά τήν
µοντέρνα σκληρότητα πού δέν εἶναι παρά ἡ ψυχική κενότητα τοῦ ἀνδροειδοῦς:
«...Στον ορίζοντα του λάιφστάιλ, δηλαδή του µεταµοντέρνου κόσµου, δεσπόζει µια
φαινοµενικά ρωµαλέα περιφρόνηση όλων ανεξαιρέτως των µορφών ευαισθησίας,
και πρωτίστως του ανθρώπινου πόνου και της συντριβής που αυτός προκαλεί.
Στην κοινωνική του αναπαράσταση, ο πόνος παρουσιάζεται σαν κάτι αλλεργικό,
κάτι απέναντι στο οποίο δεν νοείται άλλη αντίδραση από την υπερδραστηριότητα
του ανοσοποιητικού συστήµατος της συνείδησης του υποκειµένου, δηλαδή, για να το
πούµε ωµά, του συστήµατος προσποιήσεων. Το κύκλωµα διακόπτεται. Το παιγνίδι
των ρόλων δεν ανέχεται την τρυφερότητα και η παραµικρή έκφραση καλοσύνης, φέρ’
ειπείν, ισοδυναµεί µε το ατόπηµα του να είσαι ανυπόφορα ντεµοντέ. Το λάιφστάιλ
δεν είναι συµβατό µε τις συγκινήσεις. Αυτό υπήρξε το κρυφό νόηµα του σλόγκαν Οχι
πια δάκρυα. Αναγγέλλεται εδώ ο νέος τύπος ανθρώπου, εκείνος που ξαµολήθηκε
στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 για να µας θυµίσει ότι η ζωή είναι ήταν ένα θανάσιµο
νόσηµα µεταδιδόµενο µε τη σεξουαλική επαφή.
(...) Έτσι το λάιφστάιλ καλωσόρισε τη σκληρότητα και παρήγαγε απίθανους
συνδυασµούς µιας άκαµπτης και προσβλητικής µοχθηρίας µε την πλακατζίδικη
επίδειξη ανοχής σε όλων των είδων τις ακρότητες. Τα πιο διάσηµα ανάµεσα στα έντυπα
αυτής της πάλαι ποτέ πρωτοπορίας, φέρ’ ειπείν το Max ή το Nitro, χοροστάτησαν
συστηµατικά σε µια θεαµατική συναίρεση ανυποχώρητης επιθετικότητας και
χιουµοριστικής µεγαλοψυχίας. Ο διαρκής αστεϊσµός που προώθησαν ήταν συνάµα
βάναυσος και απαλός, σκαιός και επιπόλαιος, καυστικός και αερολόγος, απότοµος και
υποτονικός. Όπως τα εξελιγµένα αθλητικά παπούτσια ή τα νέας γενιάς εξαρτήµατα
των ιπτάµενων και θαλάσσιων σπορ, που φαντάζουν µεγαλοπρεπώς ενισχυµένα και
ανθεκτικά σαν πανοπλίες ενώ ζυγίζουν όσο και ένα φακελάκι τσαγιού, η φιλολογία
του lifestyle οφείλει εξίσου την ακροαµατικότητά της στην τραχύτητα και σ’ ένα
µαλθακό πνεύµα ανοησίας του νηπιαγωγείου, εντελώς άκακης.
(...) Ιδού λοιπόν σε τι ανθίσταται σιωπηρά ο πραγµατικός πόνος: στη σκληρότητα
που καλλιεργείται από τον αρσενικό ήρωα του λάιφστάιλ σαν κάλυψη προκειµένου
ο τελευταίος να αντέξει τον παιδικό τρόµο από την απόλυτη έλλειψη θεµελίων
της καινούργιας κατάστασης. Επιπλέον, θα έλεγα το ίδιο µε διαφορετικά λόγια,
επισηµαίνοντας ότι πρόκειται για τη σκληρότητα που απορρέει απ’ την επίγνωση
ότι η µόνη δυνατή στάση απέναντι στα γεγονότα είναι η αδιαφορία, η βύθιση στην
άβυσσο της καταλυτικής περιφρόνησης για τις συνέπειες αυτού που λέµε ή κάνουµε.
Εν ολίγοις, η σκληρότητα του λάιφστάιλ, ολοφάνερα, είναι αυτής της κενότητας...»
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Τό ΝΑΤΟ πάει στόν Λίβανο
Ὁ πρωθυπουργός τοῦ Λιβάνου, Φουάτ
Σινιόρα, γνωστός γιά τόν τρόπο µέ τόν
ὁποῖον πέρυσι ΔΕΝ ἀντιµετώπισε τήν
εἰσβολή στή χώρα του, ἔχει ἐσχάτως
καταστεῖ ἀµείλικτος κατά τῆς θρυλούµενης
παλαιστινιακῆς τροµοργάνωσης Φατάχ
Ἀλ Ἰσλάµ*, τσακίζοντας τούς... ἄµαχους
τοῦ προσφυγικοῦ στρατοπέδου Νάχρ Ἀλ
Μπάρεντ στόν βόρειο Λίβανο. Τί κρύβεται
πίσω ἀπό αὐτήν τήν µεταµόρφωση;
Ἡ δηµιουργία ΝΑΤΟϊκῆς βάσης στό ἡµιεγκαταλειµµένο σήµερα ἀεροδρόµιο τοῦ Κλεϊάτ!
Πρόκειται γιά παραθαλάσσια περιοχή (βλ.
ἀεροφωτογραφία) δίπλα στά λιβανοσυριακά
σύνορα, ὅπου ὁ µακαρίτης Ραφίκ Χαρίρι
σχεδίαζε τήν δηµιουργία Ζώνης Ἐλευθέρου

Ἐµπορίου πού θά ἀνταγωνιζόταν τό λιµάνι
τῆς συριακῆς Λατάκειας. Τήν ἴδια θέση
ὀρέγονταν κι ἄλλοι, γιά παράδειγµα τό
1982 εἶχε ζητήσει ἐκεῖ βάση ἀπό τόν Μπασίρ
Τζεµαγιέλ ὁ... Ἀριέλ Σαρόν. Τώρα, µέ τό
γελοῖο πρόσχηµα µιᾶς ἰσλαµικῆς ὀργάνωσης προσκείµενης στήν... Ἀλ Κάιντα, τό
αἴτηµα ὑποβλήθηκε ἀπό τίς ΗΠΑ διά τοῦ
ΝΑΤΟ καί προωθεῖται ἡ ἄµεση δηµιουργία
βάσης γιά τίς µονάδες ταχείας ἐπέµβασης,
ἑλικοπτέρων καί εἰδικῶν δυνάµεων. Ἐκεῖ
θά ἐκπαιδεύονται καί Λιβανέζοι - οἱ καλοί,
ἐννοεῖται, ὅσοι δηλαδή θά πολεµοῦν
τήν Χεζµπολά. Ἤδη στίς 28 Μαΐου µιά
ἀντιπροσωπεία Ἀµερικανῶν, Γερµανῶν καί
Τούρκων στρατιωτικῶν ἐπισκέφθηκε καί
χαρτογράφησε τήν περιοχή.
Βεβαίως τό θέµα ἔχει ἀκόµη πολύ µέλλον,
ἔχει ὅµως καί ἔνθερµους ὑποστηρικτές. Π.χ.
ἡ γνωστή καί µή ἐξαιρετέα American Israel
Public Aﬀairs Commi�ee (AIPAC), πού ἤδη
δέν κρύβει τήν πρεµούρα της: «Πρέπει νά
κατασκευάσουµε τή βάση αὐτή τό ταχύτερο
δυνατόν, ὡς ἕνα προκεχωρηµένο σηµεῖο ἐπίθεσης κατά τῆς Ἀλ Κάιντα καί ἄλλων τροµοκρατῶν», δήλωσε ἐκ µέρους τῆς ὀργάνωσης
ἡ Ραχήλ Κοέν. Ἔ, ἄν πρόκειται γιά τέτοιον
ἱερό σκοπό, χαλάλι καί µερικές χιλιάδες
ἀθῶοι πρόσφυγες!...
* Λένε πώς τήν ἔφτιαξαν ἡ CIA καί οἱ Λιβανέζοι
Φαλαγγίτες ὡς ἀντίπαλο δέος στή Χεζµπολά

Ὅλες οἱ θρησκεῖες ΔΕΝ εἶναι ἴδιες
Διαβάζω στήν JERUSALEM POST (30/5/07)
τόν Ma�hew Wagner: «Ὅλοι οἱ πολίτες
στή Γάζα εἶναι συλλογικά ἔνοχοι γιά τίς
ἐπιθέσεις τῶν Κασάµ στή Σντερότ, ἔγραφε
στόν πρωθυπουργό Ε. Ὀλµέρτ ὁ σεφαραδίτης
πρώην Ἀρχιραββῖνος Μορδεχάι Ἐλιάχου.
Ὁ Ἐλιάχου ἀποφάνθηκε πώς δέν ὑπάρχει
ἀπολύτως καµµία ἠθική ἀπαγόρευση γιά
φόνους πολιτῶν ἀδιακρίτως, σέ ἐνδεχόµενη
στρατιωτική ἐπίθεση µέ σκοπό τήν παύση
τῆς ἐκτόξευσης ρουκετῶν. Στό γράµµα
του ἐπικαλεῖται τούς Ψαλµούς, τήν Γένεση
(34) καί τά σχόλια τοῦ Μαϊµωνίδη (Νόµοι

«ΤΩΡΑ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟ ΙΡΑΝ»
Μὲ τὸν τίτλο αὐτὸ πέρασε ἡ πούστικη «εἴδηση»
κατὰ τοῦ Ἰράν καὶ τοῦ διευθυντῆ τῆς ∆ιεθνοῦς
Ὑπηρεσίας Ἀτοµικῆς Ἐνέργειας, Μοχάµεντ
Ἐλ Μπάραντεη. Τί «φοβᾶται» λοιπὸν κατὰ τὶς
ἀθηνοφυλλάδες καὶ τὰ ξένα ΜΜΕ ὁ (πανταχόθεν πιεζόµενος) ἐπικεφαλῆς τῆς ΙΑΕΑ; Ὅτι
«στὰ ἑπόµενα 3-8 χρόνια τὸ Ἰράν θὰ εἶναι σὲ θέση
νὰ παράγει πυρηνικὰ ὅπλα, ἂν συνεχίσει τὴν ἴδια
πορεία». Καὶ τὸ σχόλιο τῶν πολεµοκάπηλων:
«Ἀντίθετα µέ τὴ θέση ποὺ εἶχε λάβει στὸ θέµα
τοῦ Ἰράκ, σήµερα δηλώνει ὅτι συµφωνεῖ µέ τὶς
ἀµερικανικὲς θέσεις στὸ θέµα τοῦ Ἰράν, καὶ µέ τὸν
νέο ἀρχηγὸ τῆς CIA, Τζών Νεγκρεπόντε».
Ἡ ἀλήθεια βεβαίως εἶναι περίπου στὸν ἀντίποδα
τῆς παραπάνω «εἴδησης». Ἡ ΙΑΕΑ συνεχίζοντας
τοὺς ἐλέγχους γιὰ τὸ πυρηνικὸ πρόγραµµα τοῦ
Ἰράν διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου γιὰ νὰ
ἀνακοινώσει ὅτι Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ∆ΕΝ
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ἀπὸ τὴν
περσικὴ πλευρά, µάλιστα ἐκφράστηκε θετικὰ
γιὰ τὸν τρόπο ποὺ προχωράει τὸν ἐµπλουτισµὸ
οὐρανίου, καί ζήτησε τὴν στήριξη τῶν χωρῶν
τῆς ∆ύσης στόν περιορισµένο ἐµπλουτισµό
οὐρανίου πού συνεχίζει ἡ Τεχεράνη. Καὶ τί
ἔγραψαν τὰ ΜΜΕ; Ἀγνοώντας τὴν ἀφορµὴ καὶ
τὴν οὐσία τῆς συζήτησης µὲ τὸν Ἐλ Μπάραντεη,
ἀποσιώπησαν τὰ πάντα καὶ πρόβαλαν τὴν
ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε στὴν προβοκατόρικη
ἐρώτησή τους, «πότε θὰ µποροῦσε νὰ παράξει
πυρηνικὰ ὅπλα τὸ Ἰράν, ΑΝ σχεδίαζε κάτι τέτοιο;».
Ἡ δὲ ἀπάντηση τοῦ (τιµηθέντος µὲ νόµπελ
Εἰρήνης) Αἰγύπτιου ἦταν στὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο
µῆκος κύµατος ἀπὸ αὐτὸ ποὺ προβλήθηκε:
Ἀπάντησε ὅτι, σὲ ἀντίθεση µὲ ὅσα λέγονται,
δὲν εἶναι θέµα µερικῶν µηνῶν ἀλλὰ ἀρκετῶν
χρόνων ἡ παραγωγὴ πυρηνικῶν ὅπλων, µέ
ὁρίζοντα τὰ µέσα τῆς ἑπόµενης δεκαετίας, ΑΝ
(εἴπαµε...) θελήσει κάτι τέτοιο ἡ Τεχεράνη.

τῶν Βασιλέων 9,14) ὡς ἐνισχυτικά τῆς
κρίσης του καί λέει πώς ἀπαγορεύεται νά
διακινδυνεύσουν ἑβραϊκές ζωές ἐξαιτίας τοῦ
φόβου γιά ἀπώλειες Παλαιστινίων ἀµάχων.
Ὁ γιός του, Σµούελ Ἐλιάχου, ἀρχιρραβῖνος
στή Safed, εἶπε πώς ὁ πατέρας του ἀντιτίθεται
σέ µιά χερσαία εἰσβολή πού θά ἔθετε σέ
κίνδυνο ζωές στρατιωτῶν τοῦ Ἰσραήλ καί
προτιµᾶ ἰσοπέδωση µέ βοµβαρδισµό, ἄσχετα
µέ τό κόστος σέ παλαιστινιακές ζωές. «Ἄν
δέν σταµατήσουν τίς ἐκτοξεύσεις ἀφοῦ
σκοτώσουµε 100, πρέπει νά σκοτώσουµε 1000.
Ἄν συνεχίσουν θά σκοτώσουµε 10.000, 100.000...,
ἀκόµη κι 1.000.000. Ὅσους χρειάζεται γιά νά
σταµατήσουν».

Ὅσο γιὰ τὴν ἀναφερόµενη «ταύτισή του µέ τὶς
ἀµερικανικὲς θέσεις, σὲ ἀντίθεση µὲ τὴ στάση
του γιὰ τὸ Ἰράκ», εἶναι διάφανα πρόστυχη:
Τὰ µαντρόσκυλα τοῦ πολέµου (οἱ «τρελλοί
πού πρέπει νά ἐµποδιστοῦν», κατά τόν Ἐλ
Μπάραντεη) ἀναζητοῦν ψευδοµαρτυρίες γιὰ τὸ
νέο ἔγκληµα ποὺ σχεδιάζεται. Ὁ καθυστερηµένος
ἔνοικος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου πάλι βγῆκε καὶ
µίλησε γιὰ πυρηνικὰ ὅπλα (ἀσχέτως τοῦ τί
βεβαίωσε ἡ ΙΑΕΑ, µάλιστα οἱ ΗΠΑ ζήτησαν ἀπό
τόν διευθυντή της νά περιοριστεῖ στόν ρόλο
του καί ν’ ἀφήσει τήν πολιτική σέ ἄλλους!) καὶ
προανήγγειλε νέες κυρώσεις κατὰ τοῦ Ἰράν. Κι
αὐτὸ εἶναι τὸ καλὸ σενάριο. Τὸ χειρότερο εἶναι
αὐτὸ ποὺ περιέγραψε καί προπαγανδίζει ἐπί
χρόνια ὁ νεοσυντηρητικὸς Norman Podhoretz
(στή φωτογραφία µέ τόν Κίσσιγκερ) ὡς βέβαιη

ἐξέλιξη τίς προάλλες, ὅταν βρέθηκε στό Ἰσραήλ
(24-5-07) γιά νά παραλάβει τό... Βραβεῖο τῶν
Φρουρῶν τῆς Σιών (!): «Λίγο πρίν παραδώσει
τήν ἐξουσία ὁ Μπούς, θά χτυπήσει τό Ἰράν µέ
πυρηνικά ὅπλα, πυροδοτώντας τόν 4ο Παγκόσµιο
Πόλεµο, κατά τοῦ «ἰσλαµοφασισµοῦ»!
Εὐσεβεῖς πόθοι; Μακάρι νἄναι µόνον αὐτό...
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Σχόλια

Μουσικό Πανόραμα των
Ρομά των Βαλκανίων
Στήν κεντρική πλατεία Κοµοτηνῆς
βρέθηκαν τά µεγαλύτερα ὀνόµατα
Ροµά καλλιτεχνῶν ὅπως οἱ Βασίλης
καί Σαράντης Σαλέας (Ἑλλάδα), Boban
καί Marko Marcovich (τά Χάλκινα τοῦ
Μπρέγκοβιτς ἀπό Σερβία), ὁ Ferus
«the King» (ΠΓΔΜ), οἱ «Europa» τοῦ
Amsa Tairof (ΠΓΔΜ/Ἀλβανία), ἡ Esma
Redzepova (ΠΓΔΜ), οἱ «Orient Express»
(Βουλγαρία), ὁ Kucuk Hasan (Τουρκία)
καί οἱ Viorica καί Ionita (συνεργάτες τῶν
John Torturo, Peter Gabriel, Martin Landau.
ἀπό Ρουµανία). Γαλαξίας ἀστέρων!
Δέν ἔλειψαν οἱ θετικές κοινωνικές παράµετροι τῆς διοργάνωσης: Γιά πρώτη φορά

ἔβλεπες τήν πλατεία Εἰρήνης γεµάτη
Ροµά, νά νιώθουν πώς ἔχουν τήν τιµητική
τους καί ν’ ἀκοῦν τήν “ταπεινή” γλῶσσα
τους ἀπό τά µικρόφωνα, µέ τούς ἄλλους
ὅλους ἀκροατές. Δήµαρχε, πάντα τέτοια!

Ἡ διδασκαλία τῆς ρωσσικῆς γλώσσας
Τὸ 1ο διεθνὲς συνέδριο ρωσσικῆς γλώσσας καὶ πολιτισµοῦ πραγµατοποιήθηκε
στὴν Κοµοτηνὴ (1-2 Ἰουνίου), ἀπὸ τὸ Τµῆµα
γλώσσας, φιλολογίας καὶ πολιτισµοῦ
παρευξείνιων χωρῶν τοῦ Δηµοκρίτειου
Πανεπιστήµιου Θράκης καὶ τὸ Κέντρο
διεθνοῦς ἐκπαίδευσης τοῦ κρατικοῦ
πανεπιστηµίου τῆς Μόσχας «Μ. Β. Λοµονόσοφ». Καθηγητὲς ἀπὸ τὸ ἰνστιτοῦτο
ρωσσικῆς γλώσσας Α.Σ. Πούσκιν, ἀπὸ
τὸ Ντοµπρὶ Βόινικοφ τῆς Σόφιας, ἀπὸ
τὸ ρωσσοαρµενικὸ πανεπιστήµιο τοῦ
Ἐρεβάν τῆς Ἀρµενίας, τὸ πανεπιστήµιο
Π. Χιλεντάρσκι τοῦ Πλόβντιβ, τὸ
πανεπιστήµιο Κων. Πρεβλάσκι Σούµεν
τῆς Βουλγαρίας, ἀπὸ τὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ
Μετάφρασης τοῦ κρατικοῦ πανεπιστηµίου
τῆς Μόσχας, τὴν ἕδρα ρωσσικῆς φιλολογίας
στὴν ἀκαδηµία τοῦ Πιατιγκὸρκ Ρωσσίας,
τὸ
Τµῆµα
βαλκανικῶν,
σλαβικῶν,
ἀνατολικῶν σπουδῶν τοῦ πανεπιστηµίου
Μακεδονίας, τὸ παιδαγωγικὸ τµῆµα
δηµοτικῆς ἐκπαίδευσης καὶ τὸ Τµῆµα
γλώσσας φιλολογίας καὶ πολιτισµοῦ τῶν
παρευξεινίων χωρῶν τοῦ ΔΠΘ, εἶχαν τὴν
δυνατότητα νὰ ἀνταλλάξουν ἀπόψεις
γύρω ἀπὸ τὴν ἐκµάθηση τῆς ρωσσικῆς
γλώσσας καὶ τὴν διάδοσή της.

Τὸ πρόγραµµα περιελάµβανε εἰσηγήσεις
γύρω ἀπὸ τὴν καινοτοµία στὴ µεθοδολογία
τῆς ρωσσικῆς ὡς ξένης γλώσσας καὶ τὴ
δηµιουργία λεξικῶν κι ἐγχειριδίων τῆς
ρωσσικῆς γιὰ συγκεκριµένες γλωσσικὲς
ὁµάδες διδασκοµένων, τὴ χρήση καὶ
συµβολὴ τῶν νέων τεχνολογιῶν στὴν
ἐκµάθηση
τῆς
ρωσσικῆς
γλώσσας
καθὼς καὶ τὸ ρόλο τῆς Ρωσίας καὶ τῆς
ρωσσικῆς γλώσσας στὴ νέα παγκόσµια
πραγµατικότητα.
Μάλιστα αὐτὴ ἡ εἰσήγηση ἐπανέφερε τὴ
γνωστὴ πρόταση τοῦ «Α» γιὰ τὴ εἰσαγωγὴ
τῆς ρωσσικῆς γλώσσας ὡς δεύτερης
ξένης γλώσσας (µάθηµα ἐπιλογῆς) στὰ
ἑλληνικὰ σχολεῖα Μέσης Ἐκπαίδευσης,
πρόταση ἡ ὁποία ἔγινε δεκτὴ µὲ ἰδιαιτέρως
θερµὰ σχόλια, τόσο ἀπὸ τοὺς Ρώσσους
ἐπιστήµονες, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς φοιτητὲς
τοῦ Τµήµατος µὲ ρωσσικὴ εἰδίκευση (οἱ
ἁρµόδιοι στό Ὑπουργεῖο Παιδείας τί λένε
ἄραγε...)
Τέλος, ἐλπίζουµε ἡ διεξαγωγή τοῦ
συνεδρίου νά ἀποτελέσει ἔναυσµα γιά µία
ἐπαρκέστερη προσέγγιση καί διδασκαλία
τῆς ρωσσικῆς γλώσσας στά πλαίσια τοῦ
Τµήµατος, ἕνα µεγάλο θέµα πού θίξαµε
πρόσφατα.

πτερόεντα

Καθώς στίς τελευταῖες ὁµιλίες τοῦ ὑφυπ. Ἐξωτερικῶν Εύριπίδη Στυλιανίδη
ἀκοῦµε συνεχῶς γιά τήν ἐπικείµενη δηµοπράτηση τῆς µελέτης τοῦ φράγµατος
Κοµψάτου στόν Ἴασµο, ἕνα γιγάντιο ἔργο προϋπολογισµοῦ 100 ἑκ. εὐρώ,
θεωροῦµε ὅτι πρέπει νά ξανακοιταχτεῖ ἐξ ἀρχῆς ὅλος ὁ σχεδιασµός. Εἶναι γνωστό
πλέον ὅτι οἱ παρεµβάσεις τέτοιου τύπου ἔπαψαν νά θεωροῦνται λύσεις διεθνῶς. Τά κόστη
εἶναι τεράστια, τά ἀποτελέσµατα ἐξαντλοῦνται σύντοµα, οἱ παράπλευρες ἐπιπτώσεις
καί ζηµίες - στό περιβάλλον καί στό µικροκλῖµα - ἀποδεικνύονται ἀναπόδραστες. Ἄν
τώρα σ’ αὐτά τά γενικά προσθέσει κανείς τίς ἐπιφυλάξεις τῶν ἰδίων τῶν κατοίκων γιά
τήν ἐπάρκεια τῶν νερῶν τοῦ Κοµψάτου, τίς διαπιστώσεις γιά κατασπατάληση τοῦ νεροῦ
στίς γεωργικές ἀρδεύσεις µέ τήν σηµερινή µέθοδο (τοῦ «πύραυλου») ποτίσµατος πού
θά µποροῦσε νά ἀποφευχθεῖ καί τήν µηδαµινή µελλοντική προοπτική τῆς ὑδατοβόρας
βιοµηχανικῆς γεωργίας πού σήµερα γεννᾶ τό πρόβληµα, δυσκολεύεται κανείς νά δεῖ
τά ἀληθινά πλεονεκτήµατα µιᾶς τέτοιας ἐπιλογῆς σάν τήν κατασκευή τοῦ φράγµατος.
Γιατί ναί µέν κάποιοι πολιτικοί θά ἐπιδείξουν ἔργο, κάποιοι ἀγρότες προσωρινά θά
ἐξυπηρετηθοῦν καί κάποιοι ἐργολάβοι θά τζιράρουν, ὅµως τό τελικό ἐξαγόµενο γιά τήν
κοινωνία καί τό περιβάλλον φοβούµαστε πώς θά ἀποδειχθεῖ ἀρνητικό.
Πρίν λίγες µέρες, στίς 20/5/07, τό Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Ἀλληλεγγύης Πολιτῶν
Βορείου Ἕβρου «ΑΚΡΙΤΕΣ» (πρόεδρος Καραφεΐζης Β., γραµµατέας Σιναπίδης Στ.)
ἐξέδωσε µία ὁµόφωνη ἀπόφαση γιά τό θέµα τῶν Ἐθνοφυλάκων - Σκοπῶν τῆς
περιοχῆς, πού πλήττονται µέ πρόσφατη ὑπουργική ἀπόφαση. Τό ζήτηµα ἀφορᾶ
τούς 38 Ἐθνοφύλακες πού ἀπό τριετίας ἐκτελοῦσαν καθήκοντα σκοποῦ σέ στρατιωτικές
ἐγκαταστάσεις τοῦ Βορείου Ἕβρου καί τώρα περιορίζονται στούς 12. Ἡ «ἀπόλυση» τῶν
26 ἀπό τούς τοπικούς στρατιωτικούς σχηµατισµούς ἦρθε φυσιολογικά ὡς ἀποτέλεσµα
τῆς µείωσης τῶν σχετικῶν πιστώσεων τοῦ ΥΠΕΘΑ κατά 2/3, µέ παράλληλη... αὔξηση
τῆς ἡµερήσιας ἀποζηµίωσης τῶν Ἐθνοφυλάκων - Σκοπῶν ἀπό τά 11,74 σέ 15 εὐρώ! Πῶς
γίνεται ἕνας ἐργοδότης πού αὐξάνει τίς ἀµοιβές τῶν ἐργαζοµένων του νά προβαίνει
ταυτοχρόνως καί σέ ἀπολύσεις προσωπικοῦ πού ἀποδεδειγµένα χρειάζεται; Μήπως
λύθηκε τό δραµατικό πρόβληµα λειψανδρίας τοῦ Στρατοῦ µας; Μήπως οἱ οἰκονοµίες γιά
τό συµµάζεµα τῆς χώρας κρίθηκε πώς ἔπρεπε νά ξεκινήσουν ἀπό τίς 26 οἰκογένειες τοῦ
Ἕβρου; Ἑνώνουµε λοιπόν κι ἐµεῖς τή φωνή µας µέ τούς «ΑΚΡΙΤΕΣ» τοῦ Διδυµοτείχου
γιά τήν τήρηση τῶν ὑπεσχηµένων στή Βουλή καί τήν ὑπεράσπιση τοῦ αὐτονόητου.
Πολλή φασαρία γιά τήν ταµπέλα «Γιώργος Γεννηµατᾶς» πού κατέβηκε ἀπό
τό Κέντρο Ὑγείας Σαπῶν. Κάτι πρέπει νά γίνει µέ τούτη τήν πληµµυρίδα τῶν
πασοκικῶν µύθων (π.χ. οἱ ἄπειρες «Μελίνες») πού ἐξακολουθοῦν νά λιµνάζουν
στήν Ἐπικράτεια. Ναί, σοβαρός, ἔντιµος κι ἀξιαγάπητος ὁ ἀείµνηστος ὑπουργός
ἀλλά λείπει ἡ ἀπαραίτητη χρονική ἀπόσταση γιά τήν ἀντικειµενική ἀποτίµηση τοῦ
ἔργου του. Τό ἴδιο βεβαίως ἰσχύει καί γιά προσωπικότητες τοπικῆς ἐµβέλειας, ὅπως
ὁ πρώην δήµαρχος Γιῶργος Παπαδριέλλης, τοῦ ὁποίου τό ὄνοµα βρίσκεται σέ τρία
τοὐλάχιστον σηµεῖα τῆς πόλης καί ἡ προτοµή του στήν εἴσοδο τοῦ Δηµαρχείου! Τό
εἴχαµε ξαναγράψει ὅτι, χωρίς νά θέλουµε νά πλήξουµε τή µνήµη του - ἀντιθέτως,
νά τήν διαφυλάξουµε ἀπό τίς κωµικές ὑπερβολές -, πρέπει νά δοῦµε σοβαρότερα τίς
ὀνοµατοδοσίες (βλ. καί πρόσφατη περίπτωση µέ τό ἐργαστήριο τοῦ ΤΕΦΑΑ), ἀφήνοντας
τόν χρόνο νά κοσκινίσει µέ τόν µοναδικό του τρόπο πρόσωπα καί µαρτυρίες ζωῆς.

Π
Ρ
Ο
Σ
Φ
Ο
Ρ
Α
∆ύο πολύ σηµαντικές προσφορές τοῦ
«Ἀντιφωνητῆ» ἀπό τίς ὁποῖες µποροῦν νά
ἐπωφεληθοῦν οἱ συνδροµητές µας:
- Τό δερµατόδετο, µοναδικό βιβλίο
«Ἡ συµβολή τῆς Θράκης στούς ἐθνικοαπελευθερωτικούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους», τοῦ
κ. Ἀπόστολου Εὐθυµιάδη, πού ἐκδόθηκε
µέ ἔξοδα τοῦ ἰδίου καί µοιράστηκε
κατά δεκάδες χιλιάδες στίς ἀπανταχοῦ
ἑλληνικές βιβλιοθῆκες, προσφέρεται
ἐντελῶς ∆ΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τό ἐπιθυµοῦν!
Ἁπλῶς τηλεφωνεῖτε στό 6973743047
(πρωινές ὧρες) καί δηλώνετε διεύθυνση,
ἀναλαµβάνοντας
τά
ταχυδροµικά
ἔξοδα. Αὐτό ἀρκεῖ γιά νά ἀποκτήσετε
µία πραγµατική ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ

θρακικοῦ ἑλληνισµοῦ πού ὁ συγγραφέας
της προσφέρει µέσῳ τοῦ «Α» στούς
συνέλληνες.
- Τό δίτοµο ἔργο τοῦ κ. Γιώργου Μανδίκου
«Ὁ καπετάν Μάρκος καί ὁ Γολγοθᾶς τοῦ
κινήµατος» (ἔκδοση 2006), στό ὁποῖο ὁ
παλιός ἀγωνιστής τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης
παραθέτει τήν µαρτυρία τῆς ζωῆς του µέσα
ἀπό συνεχή ἀρθρογραφία γιά τά ἐθνικά καί
κοινωνικά προβλήµατα τῆς πατρίδας µας,
ἀπό τήν ἐποχή τῆς Κατοχῆς µέχρι σήµερα,
προσφέρεται γιά τούς συνδροµητές µας
στήν τιµή τῶν 14 εὐρώ γιά τόν κάθε τόµο
(τηλέφωνο συνεννόησης στήν ἐφηµερίδα
µας).
Σπεύσατε!

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11, Ξάνθη
τηλ. 25410 27544, τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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γιὰ βοήθεια τὴν Ἀστυνοµία;»
Ἐπίσης πῆγαν δυὸ ἄτοµα
στὸν ραδιοφωνικὸ σταθµὸ τῶν
προτεσταντῶν Radyo Shema καὶ
φωτογράφιζαν τὴν εἴσοδό του.
Τοὺς εἶδαν ὅµως ἀπὸ τὶς κάµερες
ἀσφαλείας καὶ οἱ φωτογραφίες τους ἐστάλησαν
στὴν Ἀστυνοµία.”
Τό παραπάνω ἐντυπωσιακό δηµοσίευµα
προέρχεται ἀπό τήν µεγαλύτερη ἐφηµερίδα
τῆς Τουρκίας, τήν «Χουριέτ» (23/5) καί
εἶναι ἀκριβής µετάφραση. Τό δηµοσίευµα
ἀποκαλύπτει σέ ὅλο της τό µεγαλεῖο τήν
παθογένεια τῆς τουρκικῆς κοινωνίας («ὁ
κόσµος ἐκεῖ εἶναι ἄρρωστος», ἔλεγε πάντα
ὁ Χακκί Ἀτσικαλίν, ὁ Τοῦρκος πολιτικός
πρόσφυγας µέ τόν ὁποῖον ξεκινήσαµε µαζί
τόν «Α»). Ἄν µάλιστα συνδεθεῖ καί µέ τήν
εἴδηση γιά τός ἀναίτιο ξυλοδαρµό πέντε
Γεωργιανῶν παπάδων στήν Ἀνατολία - οἱ
ἄνθρωποι ἁπλῶς φοροῦσαν τό σταυρό τους
ἐµφανῶς - καί µέ τό κλῖµα τῶν τελευταίων
µηνῶν, ἀντιλαµβάνεται κανείς τί συµβαίνει
στήν ἀδελφή τοῦ ἀθηναϊσµοῦ χώρα καί
ποῦ κατέληξαν τά ὀκτάχρονα ἐΜΜΕτικά
σαλιαρίσµατα µαζί της.
Ὅµως ἄλλο εἶναι αὐτό πού πρέπει κυρίως
νά ἐπισηµανθεῖ. Οἱ κραυγα-λέες ὁµοιότητες
τῆς ἀντιµετώπισης τῶν Προτεσταντῶν στήν
Τουρκία µέ τήν περίπτωση τῆς τροµοκρατίας
τῶν Ποµάκων ἀπό τά κεµαλόσκυλα τῆς
ἑλληνικῆς Θράκης. Βεβαίως ἐδῶ δέν εἶναι
Τουρκία γιά νά ἐκφράζεται τόσο... ἔµπρακτα ἡ
ἀνοχή στή διαφορετικότητα, δέν πρέπει ὅµως
νά µᾶς διαφεύγουν τά βασικά στοιχεῖα:
- Ὁ ὑστερικός τρόπος ἀντιµετώπισης τοῦ
ἄλλου, ἀποδεικτικός µιᾶς ταυτότητας ἔντροµης µπροστά σέ µιά ἐνδεχόµενη ἀποκάλυψη
τῆς πλαστογράφησής της.
- Ἡ ἀµετανόητη βαρβαρότητα πού δέν
διστάζει νά ἐπανέρχεται θρασσύτατα καί µετά
τήν τέλεση τοῦ ἐγκλήµατος (στήν ποµάκικη
περίπτωση φραστικά)
- Τό καµουφλάρισµα τοῦ τουρκοφανατισµοῦ
πίσω ἀπό θρησκευτικά προσχήµατα (οἱ Ποµάκοι κατηγορήθηκαν ὡς προδότες τοῦ ἰσλάµ!),
παρά τόν σεκουλαρισµό τοῦ κεµαλισµοῦ
- Ἡ ἀποτελεσµατικότητα τῶν φασιστικῶν
«µεθόδων». Ἡ τροµοκρατία τελικά περνάει,
κι ἄν στήν Τουρκία δέν ὑπάρχει δυνατότητα
παρέµβασης, τοὐλάχιστον στή Θράκη ἄς µήν
ἀρκούµαστε σέ εὐχολόγια ἐκ τοῦ µακρόθεν.

Οἱ Προτεστάντες τῆς Τουρκίας
καί οἱ Ποµάκοι τῆς Θράκης
“Ὁ Ἰχσάν Ὀζµπέκ, πάστορας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Σωτηρίας στὴν Ἄγκυρα, ἰσχυρίζεται πὼς µετὰ
τὴν ἐπίθεση στὴν Μαλάτια (ἐκεῖ ὅπου ἔσφαξαν
τούς 3 χριστιανούς τῆς φωτογραφίας), ἔχουν

αὐξηθεῖ οἱ ἀπειλὲς σὲ βάρος τῶν Προτεσταντῶν.
Πώς στὴ Μαλάτια µοιράστηκαν λίστες µὲ τὰ
ὀνόµατα καὶ τὶς φωτογραφίες ἀτόµων ποὺ
εἶναι προτε-στάντες καὶ ἀτόµων ποὺ δέχονται
βοήθεια ἀπὸ ἱεραπόστολους. «Ὁ ἀριθµὸς τῶν
πιστῶν µας στὴν πόλη µειώθηκε στὸ µισὸ»,
δήλωσε. Καί πρόσθεσε: «Τρία µέλη τῆς ἐκκλησίας
µας µετά τὴν κοινοποίηση τῆς λίστας δέχτηκαν
ἀπειλές, ἐνῶ τοὺς ἔλεγαν πὼς παίρνουν λεφτὰ
ἀπὸ τοὺς ἱεραπόστολους. Ἀπὸ 30 ποὺ ἦταν τὰ
µέλη µας ἔµειναν 15, ὅµως παρὰ τὸ ἀρνητικὸ
κλῖµα στὴν Μαλάτια δὲν σκέπτονται νὰ τὴν
ἐγκαταλείψουν. Ἄνθρωποι ποὺ µᾶς γνωρίζουν
στὴν πόλη, µᾶς κάνουν νόηµα πὼς θὰ µᾶς
κόψουν τὸν λαιµό. Οἱ ἀπειλὲς µέσῳ διαδικτύου
ἀλλά καὶ µέσῳ τηλεφώνου ἔχουν αὐξηθεῖ καὶ
σὲ βάρος τῶν ντόπιων καὶ σὲ βάρος τῶν ξένων
προτεσταντῶν. Στὶς 24/4/07 ἔκανα αἴτηση στὸν
νοµάρχη Ἄγκυρας γιὰ προστασία ἀλλὰ ἀκόµα
δὲν πῆρα µία ἀπάντηση.
Ὅταν ἡ «Χουριὲτ» ρώτησε τὸν νοµάρχη, αὐτὸς
εἶπε πὼς ἔχουν δοθεῖ οἱ ἀναγκαῖες ἐντολές στὴν
Ἀσφάλεια. Ὅταν τὸ εἴπαµε αὐτὸ στὸν Ὀζµπὲκ
µᾶς εἶπε πὼς «αὐτὸ τώρα τὸ µαθαίνω ἀπὸ
ἐσᾶς. Κανεὶς δὲν µὲ πληροφόρησε. Καὶ, τέλος,
τὸ αἴτηµά µας ἀφοροῦσε στενὴ προστασία. Τὴν
ὥρα ποὺ θὰ µοῦ κόβουν τὸν λαιµὸ θὰ ἀναζητήσω

Ἡ 19η Μαΐου καὶ ἕνα
ψυχογράφηµα τοῦ
Εὐάγγελου Βενιζέλου
Ἡ προκλητικὴ ἀνακοίνωση τοῦ τουρκικοῦ
ΥΠΕΞ γιὰ τὶς ἐκδηλώσεις µνήµης τῆς
ποντιακῆς γενοκτονίας στὴν Ἑλλάδα,
ἡ ἀναφερόµενη σὲ «διαστρέβλωση τῆς
ἱστορικῆς πραγµατικότητας» καὶ «ἐχθρικὴ
ἐνέργεια», µᾶς ἀπειλοῦσε δὲ µὲ τουρκικὴ
ἀξίωση πολεµικῶν ἀποζηµιώσεων (!),
ἔθεσε καὶ πάλι τὸ πρόβληµα στὶς σωστές
του διαστάσεις. Τὸ συγκεκριµένο θέµα δὲν
ἔχει ἔτσι ὅπως ἐµεῖς τὸ φανταζόµαστε (ἢ
ὅπως κάποιοι θέλουν νὰ µᾶς πείσουν ὅτι
εἶναι) ἀλλὰ πολὺ διαφορετικά. Ἀφενὸς
ἡ δικὴ µας ρητορεία περὶ «ποντιακῆς
γενοκτονίας» παραµένει στὸ ἐσωτερικό
τῆς χώρας ἀδύναµη καὶ στὸ ἐξωτερικὸ
σχεδὸν ἀνύπαρκτη, ἀφετέρου ἡ Τουρκία,
ποὺ ἐπὶ ἕναν σχεδὸν αἰώνα ἀποκρούει
πεισµατικὰ τὶς συγκροτηµένες προσπάθειες γιὰ ἀναγνώριση τῆς Ἀρµενικῆς
γενοκτονίας, δὲν πρόκειται νὰ δεχθεῖ
εὔκολα τὴν ἐπιβάρυνση τοῦ παρελθόντος
της µὲ µία διεύρυνση τῶν καταγωγικῶν
της ἐγκληµάτων.
Φυσικά, σὲ ὅλα τὰ προβλήµατα αὐτὸ ποὺ
προέχει δὲν εἶναι τί κάνει ὁ ἀντίπαλος
ἀλλὰ τὸ τί κάνουµε ἐµεῖς οἱ ἴδιοι. Κι ἐπειδὴ
ὅλοι σας εἶστε ἀπολύτως ἱκανοὶ νὰ τὸ
διαγνώσετε αὐτό, ἐµεῖς περιοριζόµαστε

µονάχα στὴ συνέντευξη Τύπου τοῦ
Εὐάγγελου Βενιζέλου στὴν Κοµοτηνὴ (βλ.
«Χρόνος», 25-5), στὸ σηµεῖο ἐκεῖνο ποὺ
ἀπαντᾶ γιὰ τὴν συγκεκριµένη τουρκικὴ
ἀνακοίνωση ἀναφορικὰ µὲ τὴν 19η Μαΐου
καὶ µᾶς προσφέρει µία καλὴ ἀφορµὴ γιὰ
κάποιες σκέψεις πάνω στὴν πολιτικὴ σκέψη
καί φυσιογνωµία τοῦ πράσινου δελφίνου.
Λέει λοιπὸν ὁ διαπρεπὴς πολιτικὸς ἄνδρας
τῆς Ἑλλάδος:
«…Παρατήρησα ὅτι στὶς 19 Μαΐου πραγµατοποιήθηκε µεγάλη πολιτικὴ ἐκδήλωση
στὴ Σαµψούντα, µὲ τὴ συµµετοχὴ ἀρχηγῶν
τουρκικῶν κοµµάτων, γιὰ ἱστορικὰ γεγονότα
τῆς ἴδιας περιόδου. Κάθε χώρα, κάθε
κοινωνία, ἔχει τὶς ἱστορικές της µνῆµες,
τιµᾶ τὰ θύµατα τῶν δικῶν της κοινωνικῶν
ὁµάδων, ἀντιµετωπίζει µὲ σεβασµὸ καὶ
τὶς µνῆµες καὶ ἂν θέλετε καὶ τὶς πληγὲς
τοῦ παρελθόντος, δὲν πρέπει σὲ καµµία
περίπτωση ἡ ἀνάµνηση τῶν γεγονότων

Πολεµικά Σενάρια: Λέµε καί καµµιά µαλακία...
Στά τέλη Μαΐου, ἡ γειτονική µας καί ἀδελφή
χώρα, πραγµατοποίησε στρατιωτική ἄσκηση
στόν κόλπο τῆς Σµύρνης µέ τήν ἐπωνυµία
«ΕΦΕΣ 07». Στήν ἄσκηση αὐτή τῆς «Στρατιᾶς
τοῦ Αίγαίου» ἔλαβαν µέρος 4 πλήρους συνθέσεως τάγµατα, λόχοι ὑποστηρίξεως καί
ἠλεκτρονικοῦ πολέµου, ἕνας λόχος ραδιοβιοχηµικοῦ πολέµου, 2 φρεγάτες, 2 αντιτορπιλικά,
1 ὑποβρύχιο, 4 ναρκοθέτες, 3 πυραυλάκατοι,
ἑλικόπτερα, 8 µαχητικά τῆς Ἀεροπορίας καί
ἕνα ἀεροσκάφος ἀνεφοδιασµοῦ ἐν πτήσει.
Ἐκεῖνο ὅµως πού εἶχε πλάκα ἦταν τό
σενάριο, τύφλα νἄχει ὁ Μίστερ Μπήν: Στή
«γαλάζια» χώρα ζεῖ µεγάλη ἐθνότητα τῆς
γειτονικῆς «κίτρινης» χώρας. Στή «γαλάζια»
χώρα προκλήθηκαν ἐπεισόδια τροµοκρατικῶν
ἐνεργειῶν ἐναντίον τῆς ἐκεῖ «κίτρινης»
ἐθνότητας, µὲ ἀποτέλεσµα 20 νεκρούς καί 1.200
τραυµατίες. Οἱ ἔνοπλες δυνάµεις τῆς «κίτρινης»
χώρας ἀναλαµβάνουν ἐπιθετική δράση γιά τή
διάσωση τῆς ὑπόλοιπης «κίτρινης» ἐθνότητας
πού ζεῖ στή «γαλάζια» χώρα κτλ κτλ. Περιττό
βέβαια νά σᾶς ποῦµε ποιός νίκησε...
Μετά ἀπό τήν ἐνδελεχή ἐξέταση τῶν
ἀνωτέρω, ὡς «Α» καταλήξαµε στό κάτωθι
συµπέρασµα: Μᾶς ἔχουν γιά πολύ µαλάκες οἱ
γείτονες. Γιατί στήν σηµερινή συγκυρία, µέ τήν
ἐσωτερική φαγωµάρα τους, µέ τό κουρδικό
ἀγγούρι (ἀµερικανικοῦ λιπάσµατος) ἤδη νά
τούς ἀκουµπάει ἀπειλητικά, µέ τήν εὐρωπαϊκή
ροχάλα στή µάπα τους πασαλειµένη ἀπό
τόν Σαρκοζί, νά µᾶς λένε κι ὅτι θά ἔρθουν
νά «σώσουν» τήν κίτρινη ἐθνότητά τους πού
ζεῖ στή Θράκη, ἔ, πάει πολύ! Αὐτό δέν τό
πιστεύει οὔτε διευθυντής ἀθηνοφυλλάδας! Ἄν
ἔτσι θαρροῦν ὅτι θά µᾶς τροµάξουν, ὥστε νά
παραµείνουµε (γιά ὅσο αὐτοί καίγονται) ἐκεῖ
πού λουφάζουµε 20 χρόνια τώρα, σηµαίνει
πώς ἔχουν γνωρίσει τήν ἐκσυγχρονιστική µας
πλευρά µονάχα.
Πάντως ἄν οἱ σεναριογράφοι τους θέλουν
καµµιά ἰδέα, µποροῦµε νά τούς προσφέρουµε
ὁρισµένες, νά ἔχει καί κάποια πλοκή, µωρέ.
Π.χ. µποροῦν στό προηγούµενο σενάριο νά
προσθέσουν πώς «στή γαλάζια χώρα γίνεται
κάτι σάν τό ‘40 κι ὁ κόσµος, προσβεβληµένος
ἀπό τήν ἰταµότητα τῶν εἰσβολέων καί τήν
ἀνεπάρκεια τῆς ἡγεσίας του, παίρνει τήν

αὐτῶν καὶ ἡ τιµὴ ποὺ ὀφείλουµε στὰ θύµατα
ὁποιασδήποτε ἐξέλιξης νὰ ἐκλαµβάνεται
ὡς ἰδεολογικὴ καὶ πολιτικὴ χρήση τῆς
ἱστορίας. Ἐµεῖς δὲν χρησιµοποιοῦµε τὴν
ἱστορία ὡς πολιτικὸ ὅπλο ἀλλὰ ὡς µέθοδο
ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας καὶ θέλω νὰ
ἐλπίζω ὅτι τὸ ἴδιο γίνεται καὶ στὴν Τουρκία
καὶ σὲ ὅλες τὶς χῶρες. (…) Μπορεῖ ὁ κάθε
λαός, τὸ κάθε ἔθνος νὰ ἔχει τὸ ἀπόθεµα τῆς
ἱστορικῆς του µνήµης καὶ ταυτόχρονα νὰ
εἶναι ἕνας ἀξιόπιστος παράγοντας εἰρήνης
καὶ σταθερότητας…»
Μπαίνουµε λοιπὸν στὸν πειρασµὸ νὰ ἐπιχειρήσουµε ἕναν ἀκροθιγὴ σχολιασµὸ τοῦ
βενιζέλειου ψυχοπνευµατικοῦ προφὶλ ποὺ
ἀναδύεται µέσα ἀπὸ τὰ παραπάνω λόγια.
- Κατ’ ἀρχὴν βλέπουµε ὅτι εἶναι
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟΣ ἄνθρωπος: «Παρατήρησε» τὸν ἑορτασµὸ τῆς Σαµψούντας, ὁ
ὁποῖος τελεῖται ἀπαράλλακτα µὲ κάθε
ἐπισηµότητα, δεκαετίες τώρα. Πότε
ἀκριβῶς τὸν παρατήρησε δὲν µᾶς λέει,
ἀλλὰ κρίνοντας ἀπὸ τὴν γενικότερη
ἐπάρκεια τοῦ πολιτικοῦ ἀνδρὸς καὶ τὴν
ἰστορικογεωγραφικὴ συνάφεια Ἑλλάδος
καὶ Τουρκίας (δὲν µιλᾶµε γιὰ ἐθνικὲς
γιορτὲς στὰ Νησιὰ τοῦ Σολοµώντα...),
συνάγουµε ὅτι µᾶλλον θά µιλᾶ γιὰ τὸ
ἀπώτερο παρελθόν.
- Στὴ συνέχεια βλέπουµε ὅτι εἶναι
ἕνας ἄτεγκτος ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, ἀφοῦ
ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωµα κάθε κοινωνίας
νὰ τιµᾶ καὶ νὰ σέβεται τὸ παρελθόν της.
Ὅπως, φανταζόµαστε, ἀναγνωρίζει καὶ τὸ
δικαίωµα τῶν (ναζί) Γερµανῶν νὰ τιµοῦν

κατάσταση στά χέρια του καί τσακίζει τούς
κίτρινους, τόσο ἐκεῖ πού µπῆκαν, ὅσο καί στόν
Βορρά χρυσοπράσινου νησιοῦ. Τήν ἴδια στιγµή,
στά ἀνατολικά, ἕνα κιτρινοπρασινοκόκκινο
κοµµάτι τῆς κίτρινης χώρας δηλώνει πώς
φεύγει καί ἑκατοµµύρια µέλη τοῦ ἴδιου ἔθνους
ξεσηκώνονται παντοῦ. Μιά πορτοκαλοµπλέ
γειτονική χώρα δηλώνει ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα τῆς
ἐδαφικῆς ἀποκατάστασης µιᾶς µεγάλης ἱστορικῆς ἀδικίας 92 χρόνων καί ὅλοι συµφωνοῦν
µαζί της. Κτλ Κτλ.
Τί λέει, ἀρκαντάς; ∆έν εἶναι πολύ πιό
ἐνδιαφέρον ἔτσι;
Κ.Κ.

ΠαΣοΚ: Λόγια σταράτα
γιά τή Θράκη
Στήν πρόσφατη (31-5) ἐπερώτηση τῆς
Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν καί Ἄµυνας τοῦ
ΠαΣοΚ πρός τήν Ντόρα Μπακογιάννη
ἀναφορικά µέ τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, εἴδαµε µέ χαρά τήν συµπερίληψη
τῶν τοπικῶν ζητηµάτων χωρίς φτιασίδια.
Γράφουν οἱ 33 βουλευτές γιά τήν Ἄγκυρα:
«...επιδιώκει να παρέµβη στη Θράκη όχι
για να υποστηρίξει την ελληνική πολιτική
ισονοµίας και ισοπολιτείας αλλά για να
την υπονοµεύσει στοχεύοντας στην αύξηση
της αποµόνωσης της µουσουλµανικής µειονότητας και την περιχαράκωσή της γύρω
από το Προξενείο. Τούρκοι αξιωµατούχοι
επισκέπτονται την περιοχή κηρύσσοντας
τον διαχωρισµό και κάνοντας επίδειξη
δύναµης. Προωθείται η πολιτιστική
γενοκτονία των διαφορετικών εθνοτικών
οµάδων της µειονότητας µε την έξωθεν
επιβολή «γνήσιων» τουρκικών πολιτιστικών προτύπων που καµµία σχέση δεν
έχουν µε τον µουσουλµανικό πολιτισµό
της Θράκης. (...) Ο τουρκόφωνος Τύπος
συκοφαντεί, απειλεί και δηµιουργεί κλίµα
µίσους ενάντια στους µη τουρκόφωνους
µουσουλµάνους µε αφορµή την ίδρυση
ενός πολιτιστικού συλλόγου Ποµάκων...»
Συγχαρητήρια στούς ὑπογράφοντες (3
εἶναι Θρακιῶτες, οἱ Π. Σγουρίδης, Γ. Ντόλιος, Ἀπ. Φωτιάδης) κι εὐχόµαστε πάντα
τέτοια!

τὰ θύµατα ποὺ εἶχαν στὴν ἐξέγερση τοῦ
γκέττο τῆς Βαρσοβίας ἤ στὶς ἐνέδρες
τοῦ ΕΛΑΣ. Καὶ προφανῶς διαφωνεῖ µὲ
χαρακτηρισµοὺς ὅπως «γιορτὲς µίσους»
γιὰ τὰ µνηµόσυνα στὸν Γράµµο καὶ στὸ
Βίτσι τῶν νεκρῶν του Ἐµφυλίου, ἐφόσον
καθένας µπορεῖ νὰ τιµᾶ τὴ µνήµη τῶν
νεκρῶν του (καὶ οὐδεὶς δικαιοῦται νὰ τὸν
ἐγκαλεῖ…).
- Στὸ σηµεῖο αὐτὸ διαγιγνώσκουµε καὶ κάτι
ἀκόµη. Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος εἶναι ἕνας
συγκινητικὰ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ἄνθρωπος,
ποὺ προσέχει νὰ µήν πληγώσει τὸν
πλησίον του. Γιατί παρότι γνωρίζει καλὰ
τὸ τί συνέβη στὸν Πόντο τὴν περίοδο 19161923 (ἦταν ἀπὸ κείνους ποὺ ὑπερψήφισαν
τὴν ἀναγνώριση τῆς Γενοκτονίας ἀπὸ
τὴν ἑλληνικὴ Βουλὴ τὸ 1994), ἀποφεύγει
διακριτικότατα νὰ τὸ πεῖ, προφανῶς
σκεπτόµενος ὅτι κάποιος στὸ ἀκροατήριο
(µιλάει στὴν Κοµοτηνή…) ἐνδέχεται νὰ
νιώσει ἄβολα. Ἔτσι περιορίζεται στὶς
γενικόλογες νύξεις ποὺ φεύγουν σὰν
ἀεράκι φρέσκο…
- Τέλος, εἶναι ἕνας ποῦρος ΙΔΕΑΛΙΣΤΗΣ,
ποὺ ὄχι µόνον ἀπορρίπτει τὴν πολιτικὴ
χρήση τῆς ἱστορίας ἀπὸ τὴ χώρα µας ἀλλὰ
«θέλει νὰ ἐλπίζει» ὅτι τὸ ἴδιο γίνεται καὶ
στὴν γείτονα ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσµο
(Θεὲ µου, πόσο ἀθῶοι εἶναι ὁρισµένοι
ἄνθρωποι, πόσο ἀνυποψίαστοι γιὰ τὴν κακία
καὶ τὴν ἰδιοτέλεια τοῦ κόσµου!...).
Τυχερὴ ἡ παράταξη καὶ ἡ χώρα ποὺ
διαθέτει πολιτικὰ στελέχη µὲ τέτοιες
ἀρετές…
Κ.Κ.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ «Α»

Κ Α Ρ Λ Ο Σ !
- Πρίν λίγο καιρό ὁ εἰσαγγελέας κ. Μπρυγκέ
ἀνακοίνωσε τήν προσαγωγή σας σέ νέα
δίκη γιά τά τέλη τοῦ 2007 / ἀρχές τοῦ 2008.
Ἐξ ὅσων γνωρίζετε, ὑπάρχουν κάποια νέα
στοιχεῖα σέ βάρος σας ἤ ἁπλῶς χρειάζεται
τό «ἀντιτροµοκρατικό» κλῖµα;
- Δέν ὑπάρχει κανένα στοιχεῖο, ἡ δίκη
πού ἀνακοινώθηκε εἶναι ἁπλῶς ἕνας
ἑλιγµός προκειµένου νά καθυστερήσουν
τόν ἐπαναπατρισµό µου (ὑπάρχει µία
τέτοια ὑπογεγραµµένη συνθήκη µεταξύ
Βενεζουέλας καί Γαλλίας). Ὁ σύντροφος
Γιοχάνες Βάινριχ ἀπαλλάχθηκε ἀπό τίς
κατηγορίες τοῦ Βερολίνου τόν Νοέµβριο
τοῦ 2005, ὅταν οἱ ἴδιες γαλλικές κατηγορίες
ἀπορρίφθηκαν ὅπως καί οἱ ψευδοµαρτυρίες
τῶν γαλλικῶν γραφείων Ἀντικατασκοπείας
(DST). Παρακαλῶ διαβάστε τήν ἐπικοινωνία
τῆς κυρίας Ἰζαµπέλ Κουτάν Πεϋρέ καί
τήν δηµόσια ἐπιστολή µου τοῦ 2001 πρός
τόν δικαστή Μπρυγκέ (στήν φωτοτυπία
παραπλεύρως).
Ἕνας κατηγορούµενος µπορεῖ νά καταδικαστεῖ στή Γαλλία µέ βάση τήν ἐνδόµυχη
πεποίθηση τῶν ἐνόρκων καί τῶν δικαστῶν,
χωρίς ἀποδείξεις καί µαρτυρίες. Ὅσο γιά
τά νέα «ἀντιτροµοκρατικά» δικαστήρια,
αὐτά δέν ἔχουν οὔτε ἐνόρκους.
- Εἴχατε προσφύγει στό Εὐρωπαϊκό
Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων γιά

τό γεγονός ὅτι βρισκόσασταν ἐπί χρόνια
στήν ἀποµόνωση. Ἦταν ἀναµενόµενη ἡ
ἀπόρριψη τῆς προσφυγῆς σας;
- Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων
Δικαιωµάτων ἀποφάνθηκε πώς τά πρῶτα
µου 8 χρόνια σέ αὐστηρή ἀποµόνωση δέν

µποροῦν νά θεωρηθοῦν βασανισµός ἤ
βάναυση µεταχείριση, ἐφόσον µποροῦσα νά
«συναναστρέφοµαι» τούς δικηγόρους µου.
Παρά τόν προεδρεύοντα Γάλλο δικαστή,
ὑπῆρχε µία µειοψηφούσα ἄποψη (τοῦ
Ἕλληνα δικαστῆ συµπεριλαµβανοµένου)

Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας:

Αγώνας ενάντια στη λήθη και την αδιαφορία
Η παρουσίαση του Ιστορικού & Λογοτεχνικού
Αρχείου Καβάλας στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και
Παράδοσης στην Ξάνθη αποκάλυψε όχι μόνο τα
ανεκτίμητα τεκμήρια της νεώτερης ιστορίας μας που
η ευαισθησία και ο πατριωτισμός της οικογένειας

Ρουδομέτωφ συλλέγει χρόνια τώρα αλλά και την
αναλγησία των Αρχών που επιδεικτικά αδιαφορούν
για την ιστορική μνήμη αυτού του τόπου. Το χρονικό
της δημιουργίας του Ιστορικού και Λογοτεχνικού
Αρχείου Καβάλας που παρουσιάσθηκε από τον
αρχιτέκτονα κ. Νικόλαο Ρουδομέτωφ φόρτισε
συναισθηματικά το ακροατήριο αναδεικνύοντας
ταυτόχρονα στη σύντομη παράθεση στοιχείων τον
πλούτο του υλικού που με περισσή ευσυνειδησία
και αίσθηση ιστορικού χρέους συλλέγει ο ιδρυτής
του Αρχείου με τη συμπαράσταση της συζύγου του
και του γιου του, ιστορικού - κοινωνιολόγου στο
Παν/μιο της Κύπρου.
Η τραυματική εμπειρία της Κατοχής
ήταν μόνο η αφορμή για να αρχίσει στη δεκαετία
του ‘60 μια εργώδης προσπάθεια να περισωθεί
ό,τι υλικό μπορούσε να φανεί χρήσιμο στους
μελετητές της νεώτερης ιστορίας μας. Αφηγείται
ο κ. Ρουδομέτωφ: Το Ιστορικό & Λογοτεχνικό
Αρχείο Καβάλας ξεκίνησε ως προσωπική άτυπη
δραστηριότητα δική μου γύρω στα 1965. Πιθανόν
ως αποτέλεσμα της στέρησης κάθε ελληνικού
εντύπου κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής
Κατοχής, καθώς η πλουσιότατη βιβλιοθήκη της
οικογένειάς μου, με χιλιάδες εξαίρετα βιβλία,
καταστράφηκε από τις Αρχές Κατοχής στις πρώτες
ακόμη έρευνες στα σπίτια, στα 1941. Θυμάμαι

ακόμη τη δραματική σκηνή, όταν ο Βούλγαρος
βαθμοφόρος αστυνομικός διέταξε με σκαιό τρόπο
τον πατέρα μου να καταστρέψει μέσα σε πέντε
ημέρες, τον πνευματικό θησαυρό που κοσμούσε
το σπίτι μας και στον οποίο εντρυφούσαμε
οικογενειακώς σχεδόν κάθε μέρα. Τα λόγια του
τα συνόδευσε με οργισμένη επίδειξη σχετικά με
τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνει η καταστροφή,
ξεσκίζοντας μπροστά μας αρκετά βιβλία, ώστε
να μην είναι πλέον δυνατή η οποιαδήποτε χρήση
τους. Δεν παρέλειψε να απειλήσει τον πατέρα μου
με άμεση μεταφορά του στα μπουντρούμια της
περιβόητης «Οχράνα», αν δεν συμμορφώνονταν
επακριβώς με τις οδηγίες του.
Μετά την καταστροφή της βιβλιοθήκης μας, η
στέρηση που αισθανθήκαμε ήταν χειρότερη ακόμη
και από τη στέρηση του καθημερινού φαγητού.
Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς την δίψα μας για
καβαλιώτικα έντυπα, μόλις απελευθερωθήκαμε
στα 1944, αλλά και τον άμετρο πόνο μας,
όταν δεν μπορούσαμε πλέον να βρούμε τίποτε
από τον πνευματικό πλούτο της πόλης μας.
Συνειδητοποιήσαμε με πολύ οδυνηρό τρόπο ότι οι
Βούλγαροι είχαν εξαφανίσει την αγαπημένη μας
τοπική μικροϊστορία. Συνειδητοποιήσαμε πόσο
οδυνηρό ήταν αυτό το αίσθημα της στέρησης, το
οποίο πολύ πιθανό να με οδήγησε μετά από πολλά
στάδια εξέλιξης, στην σημερινή δραστηριότητα του
Ιστορικού & Λογοτεχνικού Αρχείου Καβάλας.
Η προσπάθεια ανασύστασης του χαμένου
αρχειακού υλικού ξεκίνησε με τη δημιουργία
ενός άτυπου δικτύου στις σημαντικότερες
πόλεις της Δυτικής Ευρώπης και στην Αμερική,
κινητοποιώντας το ενδιαφέρον για άμεση αγορά
κάθε είδους αρχειακού υλικού ή βιβλίου που
αφορούσε την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Στη σημερινή του μορφή το αρχείο λειτουργεί ως
Αστική Εταιρεία - Ίδρυμα, Πολιτισμού, Ιστορίας
και Λογοτεχνίας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
με έδρα την Καβάλα. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο
χώρο και λειτουργεί καθημερινά, εξυπηρετώντας
πανεπιστημιακούς, καθηγητές κάθε βαθμίδας και
ειδικότητας, φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές,
ερευνητές, οργανισμούς, μαθητές και κάθε άλλον
ενδιαφερόμενο. Παράλληλα με τη συλλογή του
αρχειακού υλικού και βιβλίων γίνεται προσπάθεια
με τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων,
συνεδρίων και εκδόσεων να δημιουργηθεί το

ἡ ὁποία ὁδήγησε σέ µία ἀπόφαση ὅτι δέν
πρέπει νά συνεχιστεῖ ἡ κράτησή µου
στήν ἀποµόνωση (πού διήρκεσε συνολικά
10 χρόνια). Ὡς ἀποτέλεσµα βρέθηκα σέ
γεωγραφική ἀποµόνωση, πρᾶγµα πού εἶναι
ἀκόµη χειρότερο, στίς ὑψίστης ἀσφαλείας
σωφρονιστικές φυλακές τῆς Γαλλίας.
- Πρίν λίγες µέρες ἐξελέγη Πρόεδρος στή
Γαλλία ὁ Νικολά Σαρκοζί. Πῶς κρίνετε
τήν ἐξέλιξη αὐτή;
- Ἡ ἐκλογή τοῦ προέδρου Σαρκοζί
εἶναι τό ἀποτέλεσµα τῆς ἀποσύνθεσης
τῆς γαλλικῆς Ἀριστερᾶς καί τοῦ
αὐτοκτονικοῦ
τυχοδιωκτισµοῦ
τοῦ
Γαλλικοῦ Κοµµουνιστικοῦ Κόµµατος. Ἄν,
ὅπως ἀναµένεται, ἡ Δεξιά κερδίσει καί
τίς ἐρχόµενες βουλευτικές ἐκλογές, οἱ
νεοφιλελεύθερες πολιτικές θά ἑδραιωθοῦν,
ἡ Γαλλία θά συρθεῖ σάν σκυλάκι στή γραµµή
τοῦ ΝΑΤΟ καί ἡ γαλλική διπλωµατία θά
γίνει σάν τῆς Βρετανίας. Μιά περίοδος
κοινωνικῶν συγκρούσεων καί πολιτικῆς
διαµάχης θά κατακλύσει τή Γαλλία, πού θά
καταστεῖ ἐπιλέξιµος στόχος γιά τζιχάντ.
- Εἴσαστε ὁ πιό γνωστός ἐκφραστής
τῆς ἔνοπλης πάλης γιά πολιτικούς
σκοπούς. Πῶς βλέπετε τίς ἐξελίξεις στίς
ὑποθέσεις γιά τίς ὁποῖες πολεµήσατε - τό
Παλαιστινιακό λ.χ.;
- Παραµένω µαχητής τῆς Παλαιστινιακῆς
ὑπόθεσης, ἕνας ἀληθινός «φενταγί» πού
κράτησε τό ξῖφος τῶν ἐπιχειρήσεων
τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀντίστασης. Ἡ
ἀπελευθέρωση τῶν Ἁγίων Τόπων εἶναι
ἀναπόφευκτη, ὅ,τι κι ἄν κάνουν οἱ σιωνιστές
καί οἱ ὑποστηρικτές τους. Ἡ χώρα ὅπου

γεννήθηκα βρίσκεται γιά τά καλά στόν
δρόµο µιᾶς αὐτόχθονης σοσιαλιστικῆς
ἐπανάστασης, στήν ὁποία οἱ κοµµουνιστές
εἶναι ἐµπροσθοφυλακή, δίπλα στόν Πρόεδρο
Οὗγκο Τσάβες.
- Πολλοί κοιτοῦν µέ ἐλπίδα στήν Βενεζουέλα
τοῦ προέδρου Τσάβες, καί εἶναι γνωστή ἡ
ἀναφορά του σέ σᾶς. Θεωρεῖτε βάσιµες τίς
ἐλπίδες αὐτές;
- Ναί, εἶναι βάσιµες. Ὁ Οὗγκο Τσάβες εἶναι ὁ
µεγαλύτερος ἡγέτης τῆς Βενεζουέλας ἀπό
τήν ἐποχή τῶν Libertados. Ἡ αὐξανόµενη
ἐπιρροή τῆς µπολιβαριανῆς ἐπανάστασης
ξεπέρασε ἤδη κι ἐκείνην τῆς ἐπανάστασης
τῆς Κούβας.
- Ἔχετε ἀσπαστεῖ τό Ἰσλάµ καί κατά
καιρούς ἐκφραστήκατε
ἐπαινετικά γιά
ἀµφιλεγόµενα πρόσωπα σάν τόν Σαντάµ
Χουσεΐν καί τόν Ὀσάµ Μπίν Λάντεν.
Θεωρεῖτε τήν ἰσλαµική βία λύση στά
σύγχρονα προβλήµατα;
- Μεταστράφηκα στό Ἰσλάµ τό 1975. Ἡ
κριτική µου ἀλληλεγγύη στόν µάρτυρα
Πρόεδρο Σαντάµ Χουσεΐν βασίστηκε στήν
ἐµπειρία µου. Ὁ Ὀσάµα Μπίν Λάντεν συµβολίζει τήν ἐµπροσθοφυλακή τῆς ἀντιιµπεριαλιστικῆς Ἀντίστασης, αὐτό εἶναι γεγονός.
Οἱ ἀντιπαραθέσεις εἶναι µόνο λόγῳ τῆς
χειραγώγησης τῶν ΜΜΕ. Ἡ ἰσλαµική
ἀντίσταση εἶναι ἁπλᾶ ἡ λογική ἀπάντηση
στήν ἰµπεριαλιστική ἐπιθετικότητα. Ἡ βία
ἀπό µόνη της δέν εἶναι ποτέ λύση.
- Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ!
- Τούς καλύτερους ἐπαναστατικούς χαιρετισµούς µου στόν Κώστα Καραΐσκο καί
στούς ἀναγνῶστες τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»!

επιστημονικό περικείμενο που θα προσελκύσει το
ενδιαφέρον των ιστορικών για την περιοχή.
Στα διάφορα τμήματα που λειτουργούν σήμερα με
αποκλειστική μέριμνα της οικογένειας και χωρίς
καμμιά ουσιαστική συνδρομή της πολιτείας ή της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συγκαταλέγονται:
· Τμήμα αρχείου εγγράφων που περιλαμβάνει
αρχεία εκατοντάδων χιλιάδων λυτών και μη
εγγράφων μεγάλου ιστορικού ενδιαφέροντος για
την ευρύτερη περιοχή μας
· Βιβλιοθήκη που περιέχει περισσότερους από
30.000 τόμους βιβλίων, περιοδικών, ημερολογίων
κλπ. επικεντρωμένων στην Ιστορία και στη
Λογοτεχνία της Ανατ. Μακεδονίας και της Θράκης
·

- Τμήμα φωτογραφικού και εικονογραφικού υλικού
που περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδων φωτογραφιών
και καρτ ποστάλ Καβάλας και άλλων πόλεων
της Μακεδονίας και της Θράκης, από το 1875
μέχρι σήμερα. Επίσης Αρχείο μη φωτογραφικών
απεικονίσεων της πόλης και του Νομού
Καβάλας, όπως, χρωμολιθόγραφες απεικονίσεις
γεγονότων και τοπίων, γκραβούρες, ζωγραφικών
απεικονίσεων κλπ
· Τμήμα Τύπου που περιέχει πλήθος εφημερίδων
και εντύπων Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης
· Τμήμα εκδόσεων
· Τμήμα Μελετών και Έρευνας
Συνέχεια στη σελ. 7

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη Χαλκιδικῆς

τηλ. - τ/ο: 23750 94670, 6944547099
karaiskk@otenet.gr

www.halkidiki.com/aristea

Ἔκπτωση 10% γιά τούς συνδροµητές τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»
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Ιστορικό & Λογοτεχνικό
Αρχείο Καβάλας

Αγώνας ενάντια στη λήθη
και την αδιαφορία
Συνέχεια από σελ. 6
· Τμήμα Χαρτοθήκης με Συλλογή γεωγραφικών
Χαρτών 14ου – 20ου αιώνα
· Τμήμα Διαφήμισης και αφίσας
· Τμήμα Συντήρησης χαρτιού
· Τμήμα Συλλογών που περιλαμβάνει συλλογές
σπανίων ελληνικών και ξένων νομισμάτων,
έργων τέχνης, ζωγραφικής κλπ
· Τμήμα Οπτικοακουστικών παραγωγών
Από μόνη της η παράθεση των δραστηριοτήτων
του Ιστορικού & Λογοτεχνικού Αρχείου
Καβάλας αρκεί για να αντιληφθεί κανείς τη
σπουδαιότητα της προσπάθειας αυτής. Όταν
συχνά πυκνά οργανώνονται από διάφορους
φορείς κάθε βαθμού τοπικής εξαθλίωσης
εκδηλώσεις προβολής για έργα επιδοτούμενα,
μηδενικής ή αμφίβολης αξίας, για τη διάσωση
δήθεν του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονομιάς η αδιαφορία για προσπάθειες
που συντηρούν την ιστορική μνήμη και την
εμπλουτίζουν συνεχώς συνιστά έγκλημα
εκ προμελέτης. Ένας εκ των επιφανών
εκπροσώπων της περίφημης Γαλλικής Σχολής
των ιστορικών των Annales, ο Jacques Le Goff,
αναφέρει πως η ιστορία αποτελεί διευθέτηση
του παρελθόντος. Κατά μια παρεξηγημένη
έννοια αλλιώς αντιλαμβάνονται σήμερα οι κάθε
λογής κοτζαμπάσηδες το ρόλο της ιστορίας:
ως εκποίηση ή εξαφάνιση κάθε τεκμηρίου
που αναδεικνύει τον αντιστασιακό χαρακτήρα
της ιστορίας του τόπου. Η προσπάθεια της
οικογένειας Ρουδομέτωφ είναι μια πράξη
αντίστασης στα κυρίαρχα προστάγματα
της μετανεωτερικότητας που επιβάλλει την
ιστορική λήθη προκειμένου να απαλειφθεί
οτιδήποτε θα μπορούσε να αναδείξει τα
ειδοποιά χαρακτηριστικά ενός πολιτισμού.
Π.Σ.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

Επιστολή στους Βουλευτές του
ν. Έβρου
Αξιότιµε κ. Βουλευτά,
Παίρνω το θάρρος να απευθυνθώ σε σας
ως εκφραστή της βούλησης του λαού του
ακριτικού νοµού µας και µε την πεποίθηση
ότι σας διακρίνει ευαισθησία και οξεία
αντιληπτικότητα των πραγµατικών αναγκών των ανθρώπων που αξιωθήκατε να
υπηρετείτε.
Το θέµα αφορά στο πρόβληµα που προέκυψε
από το βιβλίο ιστορίας της ΣΤ΄ Δηµοτικού,
που διδάχτηκε τη σχολική περίοδο 2006-2007,
αλλά και στην παιδεία γενικότερα. Για την
επιστηµονική εγκυρότητα, την παιδαγωγική
ορθότητα και τη συνταγµατική συµβατότητα
του εν λόγω εγχειριδίου, έχουν ήδη αποφανθεί
οι έχοντες την κατάλληλη επιστηµονική
κατάρτιση, αλλά και πολλές σηµαντικές
προσωπικότητες της πατρίδας µας, της
Ακαδηµίας Αθηνών συµπεριλαµβανοµένης.
Όσο κι αν προσπαθούν µέρος των Μ.Μ.Ε.
να προσδώσουν έναν τόνο γραφικότητας, µε
άφθονη επικάλυψη ακραίων εθνικιστικών
κορωνών, δεν µπορούν να αποδυναµώσουν
τη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας
για απόσυρση του βιβλίου.
Η δική µου αναγκαιότητα να πάρω θέση
στα παραπάνω θέµατα πηγάζει από την
ιδιότητά µου ως µητέρας δύο παιδιών,
αλλά και ως πολίτη της γωνιάς αυτής της
πολύπαθης χώρας που λέγεται Ελλάδα. Το
εκπαιδευτικό µας σύστηµα νοσεί σ’ όλες τις
βαθµίδες του και το γεγονός αυτό αποτελεί
την αιχµή του δόρατος της κακοδαιµονίας
που ταλανίζει την κοινωνία µας. Το
βλέπουµε καθηµερινά στα πρόσωπα των
παιδιών µας, που ενώ έπρεπε να εισπράττουν
χαρά και ικανοποίηση από το σχολείο
τους, νιώθουν κούραση και απογοήτευση.
Έφτασε το σχολείο να είναι ΄πάρεργο΄ και
η παραγωγική δουλειά να γίνεται κατά
κύριο λόγο από το µεσηµέρι και µετά. Την
οικονοµική εξόντωση των µικροµεσαίων
νοικοκυριών, ακολουθεί η φυσική, σωµατική
και ψυχολογική, καταπόνηση των παιδιών,
σε ηλικίες ευαίσθητες και δύσκολες, όπως η
εφηβεία.
Τα παιδιά µας είναι το µέλλον µας και το
µέλλον αυτής της χώρας. Η πραγµατικότητα

ΑΥΤΟΙ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ και...
ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ!
Συνέχεια από τήν 1η σελίδα
Τα προβλήματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα από
το έτος 2001 έως το 2003, να ασκηθούν ποινικές
διώξεις, σε βαθμό κακουργήματος, εις βάρος
όλων των Επιτροπών Ελέγχου επενδύσεων της
Θράκης και την παραπομπή τους στο Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων για Εκθέσεις Ελέγχου
που συνέταξαν, υπέγραψαν και υπέβαλαν
προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σε εφαρμογή του
Ν.1892/1990, κατά το χρονικό διάστημα 19901998. Οι δίκες, που είναι συνολικά δώδεκα (12)
άρχισαν να εκδικάζονται από το 2003. Μέχρι
σήμερα υπήρξαν δέκα (10) αθωωτικές αποφάσεις
και δύο (2) καταδικαστικές με ποινές κάθειρξης,
σε πρώτο βαθμό, 12 και 8 χρόνων αντίστοιχα και
εγγυοδοσίες 10.000 ευρώ για το κάθε μέλος της
Επιτροπής Ελέγχου.
Χωρίς να σχολιάσουμε τις καταδικαστικές
αποφάσεις, από τον αριθμό των μέχρι
σήμερα αθωωτικών αποφάσεων, που είναι
συντριπτικά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο
των καταδικαστικών, προκύπτει το συμπέρασμα
ότι τα μέλη των Επιτροπών ελέγχου σύρθηκαν
άδικα σε ψυχοφθόρες δικαστικές διαδικασίες για
υποθέσεις, οι οποίες - τουλάχιστον γι’ αυτούς - θα
έπρεπε να είχαν τεθεί εξαρχής στο Αρχείο.
Εκείνο, όμως, που θα πρέπει να προβληματίσει
όλους τους αρμόδιους, οι οποίοι ενδιαφέρονται
πραγματικά για την αλήθεια είναι το γεγονός
ότι σε όλες τις περιπτώσεις κατηγορήθηκαν
εκτός από τους επενδυτές, μόνον οι Επιτροπές
Ελέγχου των ιδιωτικών επενδύσεων, όταν, όπως
περιγράφουμε παραπάνω, στην όλη πολυεπίπεδη
ελεγκτική διαδικασία, συμμετείχαν η Υπηρεσία
Ελέγχου και Εκταμίευσης, ο Αξιολογητής, ο
Γ.Γ. και η κυρίαρχη Γνωμοδοτική Επιτροπή της

Περιφέρειας, και
ακόμη η Διεύθυνση
Βιομηχανίας,
η
Επιθεώρηση
Εργασίας και οι
κατά
περίπτωση
δανειοδότριες
Τράπεζες.
Όλοι αυτοί όχι μόνο
δεν κατηγορήθηκαν
αλλά με την όλη
τους παρουσία τους
κατά την τελευταία
πενταετία
20022007 συνέβαλαν
αρνητικά
στην
πορεία
των
ανακριτικών διαδικασιών και των μετέπειτα
δικαστικών ερευνών. Υπήρξαν, βέβαια, και λίγες
φωτεινές εξαιρέσεις ως επιβεβαίωση του κανόνα.
Ποιος, άραγε, τους «έκρυψε» με τόση επιμέλεια;
Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία των μελών της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής στην πρόσφατη δίκη
για την επένδυση ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Ήταν η μόνη δίκη στην οποία κατηγορούμενος
ήταν μόνον ο επενδυτής. Και ήταν η μόνη δίκη
κατά την οποία εξετάσθηκαν ως μάρτυρες
κατηγορίας τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
της εποχής εκείνης 1995-1997. Όλοι αυτοί,
μεταξύ των οποίων ο τότε Γ.Γ. της Περιφέρειας,
ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ελέγχου και
Εκταμίευσης, ο Αξιολογητής, ο Διευθυντής
Νομαρχίας, Διευθυντές Τραπεζών, Υπηρεσιών
κλπ, σε ερωτήσεις της Προέδρου για το αν
υλοποιήθηκε η επένδυση, την οποία επιδότησαν
σε δύο συνεχόμενες φάσεις, απαντούσαν «Δεν
ξέρω» και «Δεν γνωρίζω». Επιτρέπεται, άραγε, να

της καθηµερινότητας υποσκάπτει αυτό το
µέλλον. Αφαιρούµε από τα παιδιά τη διάθεση
για ζωή, το όραµα για ένα ανθρώπινο
«αύριο», τη χαρά της δηµιουργικότητας,
την ελεύθερη σκέψη. Τα φορτώνουµε µε
άγχος, ανασφάλειες και στείρο, επιθετικό
ανταγωνισµό.
Ο
βοµβαρδισµός
που
ποικιλότροπα
υφίστανται καθηµερινά µε κάθε είδους
αθλιότητα συνθλίβει και ισοπεδώνει την
ψυχούλα τους, εκµηδενίζει την ανθρώπινη
υπόστασή
τους,
τα
µετατρέπει
σε
ανεγκέφαλες καταναλωτικές µονάδες. Το
θέµα της παιδείας είναι µείζον και εθνικό και
η αναγκαιότητα για άµεση διακοµµατική και
σε εθνικό επίπεδο αντιµετώπισή του πρώτη
προτεραιότητα.
Χρειαζόµαστε σχολεία και πανεπιστήµια
που να αποτελούν οάσεις αντίλογου στην
βρώµικη ακαλαισθησία της πλειοψηφίας των
Μ.Μ.Ε. και των παντός είδους µηνυµάτων
που πολιορκούν τους νέους και τα παιδιά µας.
Χρειαζόµαστε βιβλία ζωντανά και αληθινά,
που θα εµφυσήσουν στα παιδιά ιδανικά,
οράµατα, πίστη, προοπτικές. Να τα ωθήσουν
να συναισθανθούν έννοιες όπως προσφορά,
αυτοθυσία,
ηρωισµός,
καλαισθησία…
και τόσα άλλα που απαιτούνται, ώστε να
αποτελέσουν τους υπεύθυνους πολίτες της
επόµενης µέρας, τις ανθρώπινες αξίες που
αποδίδουν νόηµα και λόγο στην κάθε ύπαρξη.
Στην υπό παγκοσµιοποίηση κοινωνία που
διαµορφώνεται, ο αλληλοσεβασµός των
λαών, η αµοιβαία αναγνώριση και αποδοχή
των ιστορικών γεγονότων και των λαθών
του παρελθόντος, αποτελούν τη µοναδική
εγγύηση για την ειρηνική συµβίωση στο
µέλλον. Και το συγκεκριµένο βιβλίο µόνο σ’
αυτήν την κατεύθυνση δεν κινείται.
Για όλα τα παραπάνω, παρακαλώ να
εισηγηθείτε την απόσυρση του βιβλίου
ιστορίας της ΣΤ΄ Δηµοτικού, τόσο σε επίπεδο
Βουλής, όσο και σε κοµµατικό επίπεδο.
Να δεσµευτείτε για την πρόθεσή σας να
προωθήσετε το θέµα ΄παιδεία΄ συνολικά
σε νέα βάση, µέσα σ’ ένα πλαίσιο εθνικής
ενότητας και υπερκοµµατικής οµόνοιας. Οι
καιροί είναι δύσκολοι και η αναγκαιότητα
για την υπέρβαση επείγει, για τον καθένα
µας ατοµικά, αλλά και για όλους µας ως
κοινωνικό σύνολο. Ευχαριστώ για την
υποµονή σας, προσδοκώ την κατανόηση και
την ανταπόκρισή σας.
Με εκτίµηση, Μαίρη Τζιβελέκη, Πολιτικός
Μηχ/κός, Αλαµάνας 42, Αλεξανδρούπολη

δηλώνουν άγνοια για την ύπαρξη και τη λειτουργία
μιας επένδυσης αυτοί που τη χρηματοδοτούν κατά
το ήμισυ με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου;
Για τον κάθε σκεπτόμενο πολίτη η παρουσία
και η κατάθεσή τους αποτέλεσε ντροπή για το
Δημόσιο και για τους λειτουργούς του, οι οποίοι
με τις αποφάσεις τους καθόρισαν τις προσπάθειες
ανάπτυξης της περιοχής. Και είναι απορίας άξιο
το γεγονός της μη αντίδρασης του Δικηγόρου
του Ελληνικού Δημοσίου, ο οποίος παρίστατο
ως Πολιτική Αγωγή. Αντίθετα, υπεύθυνη ήταν
η παρουσία των μελών της Επιτροπής ελέγχου,
οι οποίοι ανέλυσαν στο δικαστήριο την πορεία
υλοποίησης της επένδυσης και τους λόγους
που οδήγησαν στην παύση της λειτουργίας της,
βασιζόμενοι στις Εκθέσεις τους, που συντάχθηκαν
μετά από επιτόπιους ελέγχους. Εν κατακλείδι,
όπως ορίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος Ν. 1892/1990
:
· για την ορθή υπαγωγή και έγκριση της κάθε
επένδυσης ευθύνη έχουν η Υπηρεσία Ελέγχου
και Εκταμίευσης, ο Αξιολογητής, ο Γ.Γ. και η
Γνωμοδοτική Επιτροπή της Περιφέρειας
· για τον έλεγχο της επένδυσης, και για συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ευθύνη έχουν η Επιτροπή Ελέγχου, η Διεύθυνση Βιομηχανίας, η
Επιθεώρηση Εργασίας και οι κατά περίπτωση
δανειοδότριες Τράπεζες
· για την έγκριση τυχόν υπερβάσεων της τάξης του
25%, των υπερτιμολογήσεων, της ολοκλήρωσης,
της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και της
βιωσιμότητας της επένδυσης ευθύνη έχουν
η Υπηρεσία Ελέγχου και Εκταμίευσης, ο
Αξιολογητής, ο Γ.Γ. και η Γνωμοδοτική Επιτροπή
της Περιφέρειας, και
· για την επιδότηση η Υπηρεσία Ελέγχου και
Εκταμίευσης, ο Αξιολογητής, ο Γ.Γ. και η Γνωμοδοτική Επιτροπή της Περιφέρειας.
Δυστυχώς, όμως, διώξεις υπέστησαν μόνον οι Επιτροπές Ελέγχου από κοινού με τους επενδυτές.
Γιατί;

Πρίν δύο φῦλλα µας γράφαµε γιά τίς
περιπτώσεις σχολείων τῆς Θράκης στά
ὁποῖα τά παρεδῶσε µέ τήν ἄλλη πλευρά
τοῦ Ἕβρου ἔχουν πάρει ἀνησυχητικές
διαστάσεις. Ὡστόσο ἡ ἀναφορά µας
στό 1ο Δηµοτικό Σχολεῖο δέν ἦταν
ἀκριβής, καθότι ἡ ἐκδροµή τῆς Ε’ τάξης
του στήν Κωνσταντινούπολη (πού εἴχαµε ἀναφέρει) δέν ἦταν ἄσχετη µέ τό
διδακτικό ἔργο τοῦ σχολείου: Τά παιδιά
στά πλαίσια τῆς «εὐέλικτης ζώνης»
ἐκπόνησαν ἐργασία γιά τήν Ἁγιά Σοφιά
καί στήν ὁλοκλήρωσή της ἐπισκέφθηκαν
καί τό µνηµεῖο. Ἐπανορθώνουµε λοιπόν
τό σηµεῖο αὐτό καί κρατᾶµε... ὅλα τά
ὑπόλοιπα.
«Α»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2007
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣΤΗΝΕΚΘΕΣΗ
- ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ «Α»!
Συνέχεια από σελ. 2
Κοντά στα προηγούμενα, κι έχοντας
πάντοτε ως βασική μας επιδίωξη την ανθρωπιά,
επιβάλλεται να προσδώσουμε στην παιδεία
μας έναν χαρακτήρα καθαρά κι αυστηρά
εξετασιοκεντρικό, μέσα από τον οποίο θα
εμπεδωθούν όλες οι αξίες του ανθρωπισμού. Η
εξέταση των μαθητών ήδη από την προσχολική
τους ηλικία σε μια σειρά γραπτών δοκιμασιών
γνώσεων και δεξιοτήτων ξεχωρίζει την ήρα απ’
το σιτάρι, τον ακαμάτη απ’ τον δουλευταρά, το
σοφό παιδί (του Χωμενίδη) απ’ τον ηλίθιο (του
Ντοστογιέφσκι), επιβραβεύει την προσπάθεια
και απαλλάσσει τους νέους από κάθε άγχος για
την πορεία της κοινωνίας, αφού κατανοούν πως
η επικράτηση της αξιοκρατίας θα εμποδίσει
την επίπλευση κάθε φελλού και θα εγγυηθεί
το ρίζωμα όλων των ανθρωπιστικών ιδανικών
σ’ ένα χώμα ποτισμένο και λιπασμένο απ’ την
αγνότητα, την αθωότητα, την ειλικρίνεια και
την αλληλεγγύη. Ακόμη κι αν το σύστημα αυτό
αποθεώσει την παραπαιδεία, το ανθρωπιστικό
κέρδος για την νεολαία θα ’ναι μέγιστο, εφόσον
θα τη γλιτώσει απ’ την αποβλάκωση των μπαρ,
των μπιλιαρδάδικων και των ίντερνετ καφέ,
καθώς θα τη μαντρώσει στα φροντιστήρια.
Είναι ολοφάνερο επομένως πως αν
επιζητούμε την πρόοδο για τις κοινωνίες μας,
οφείλουμε να τεντώσουμε τις ανθρωπιστικές
μας κεραίες, καθώς μόνο αυτές διασφαλίζουν
την εμπιστοσύνη και την ειρηνική συμβίωση
μέσα σ’ ένα κλίμα άμιλλας και υγιούς
συναγωνισμού, αποκαθιστώντας την ψυχική
μας ισορροπία και το συναινετικό κλίμα. Οι
δε κεραίες μας θα ’ναι σε θέση να εκπέμπουν
μονίμως σε ανθρωπιστικές συχνότητες, εφόσον
είναι στραμμένες προς την ανθρωπιστική
παιδεία που μόνο ένα δίκαιο, δημοκρατικό και
– ιδίως – ιδιωτικό σχολείο μπορεί να εγγυηθεί.
Γενικό σχόλιο: Το θέμα της έκθεσης
χαρακτηρίζεται για τη σαφήνειά του και τη
βαθυστόχαστη και πρωτότυπη τοποθέτησή
του που δεν χαρακτηρίζεται από καμία
μεμψιμοιρία και απολυτότητα. Θεωρείται
πως ένα τόσο εύκολο θέμα προφανώς και
θα ανεβάσει τις βάσεις, εφόσον βέβαια
και οι υποψήφιοι το ανέπτυξαν κατά τον
προτεινόμενο τρόπο. Η ανάπτυξη που
προτείνουμε συνιστά και τη μοναδική
ορθή και αποδεκτή τοποθέτηση, γι’ αυτό
και όσοι την ακολούθησαν έχουν βάσιμους
λόγους να ελπίζουν. Όσοι πάλι όχι, ας μην
απογοητεύονται:
θα
παρακολουθήσουν
νέα φροντιστήρια για να ξαναδώσουν του
χρόνου!...
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Τουρκικὸς ἐκδηµοκρατισµὸς
Ἡ Εἰσαγγελία τοῦ Ἀνώτατου Δικαστηρίου µὲ
γράµµα τῆς πρὸς τὸ κόµµα DΤP, ἐνηµερώνει
πὼς στὰ πλαίσια τοῦ νόµου γιὰ τὰ πολιτικὰ
κόµµατα 116 στελέχη του, µεταξὺ τῶν
ὁποίων οἱ τέως βουλευτὲς τοῦ κόµµατος DEP
Λεϊλὰ Ζανά, Χατὶπ Ντίτσλε, Σελὶµ Σαντὰκ
καὶ Ὀρχάν Ντογάν δὲν µποροῦν νὰ εἶναι
µέλη του οὔτε καὶ ὑποψήφιοι βουλευτές.
Στὴν ἐπιστολὴ ἀναφέρεται πὼς λόγῳ τοῦ
ποινικοῦ µητρώου τους δὲν µποροῦν νὰ εἶναι
µέλη τοῦ κόµµατος.
(17-5, ἐφ. Ραντικάλ)
Ὁ Μπουγιουκανὶτ τὸ ‘χε προβλέψει:
«Εἶναι καλὰ παιδιὰ»
Ὁ Ἄρειος Πάγος κρίνοντας ἀναρµόδιο
τὸ Κακουργοδικεῖο τῆς πόλης Βάν ἔκανε
δεκτὴ τὴν προσφυγὴ τῶν καταδικασθέντων
σὲ 39 χρόνια φυλακὴ γιὰ τὴν ὑπόθεση
Σέµντινλι στρατιωτικῶν Ἀλῆ Καγιᾶ καὶ
Ὀζτζάν Ἰλντενίζ. Παρέπεµψε τὴν ὑπόθεση
σὲ στρατιωτικὸ δικαστήριο. Ὁ δικηγόρος
τῶν κατηγορουµένων δήλωσε πὼς «αὐτὴ ἡ
ἀπόφαση θὰ ἀποτελέσει µία ἔνεση ἠθικοῦ
γιὰ ὅλους τους ἄλλους στρατιωτικοὺς ποὺ
παίρνουν µέρος στὸν ἀντιτροµοκρατικὸ
ἀγώνα. Καλορίζικη γιὰ τὴν πατρίδα καὶ
τὸ ἔθνος µας». Στὴ δίκη ποὺ ἔγινε µετὰ
ἀπὸ τὴν χειροβοµβίδα ποὺ πετάχτηκε σὲ
βιβλιοπωλεῖο στὴν πόλη Σέµντινλι στὶς 910-2005, οἱ Ἀλὴ Καγιὰ καὶ Ὀζτζάν Ἰλντενὶζ
καταδικάστηκαν σὲ 39 χρόνια φυλακὴ
γιὰ «ἀνθρωποκτονία, ἵδρυση ἔνοπλης
ὀργάνωσης µὲ σκοπὸ τὴν ἑνότητα τῆς
χώρας καὶ γιὰ ἀπόπειρα ἀνθρωποκτονίας».
Ὁ εἰσαγγελέας τῆς πόλης Βάν, Φερχὰτ
Σαρίκαγια, εἶχε προκαλέσει συζητήσεις
ὅταν στὸ κατηγορητήριο ποὺ εἶχε ἑτοιµάσει
τότε, ἐνέπλεξε τὸ ὄνοµα τοῦ τότε Ἀρχηγοῦ
Στρατοῦ Ξηρᾶς Γιασὰρ Μπουγιουκανίτ.
Ἐξαιτίας τοῦ κατηγορητηρίου ποὺ εἶχε
συντάξει, ἀπολύθηκε.
(17-5, ἐφ. Ραντικάλ)

Ἀντιφωνήµατα
Ἡ ρώσικη ἀρκούδα ἐπιστρέφει - ἐπιτέλους!
Ξανάρχονται τά πράγµατα στή θέση τους,
νά ‘χουµε κι ἐµεῖς χῶρο ἐπιβίωσης (τόν
ὑπέδειξε ἤδη ὁ Κάρολος Παπούλιας).
Οἱ 78.000 νεκροί Ἰρακινοί (ἀπό τούς 600.000)
τῆς Κατοχῆς εἶναι θύµατα ἀεροπορικῶν
(δηλ. γκαγκστερικῶν) ἐπιθέσεων, ἐνῷ τό
ἥµισυ τοῦ τραγικοῦ συνόλου εἶναι παιδιά
Ἐνυπάρχει ὅµως καί ἡ φάρσα: Οἱ ἐπιθεωρητές τοῦ ΟΗΕ γιά Ὅπλα Μαζικῆς Καταστροφῆς, ὑπό τόν Ἕλληνα εἰδικό Δ.Περρίκο,
συνεχίζουν νά τά ψάχνουν! Ναί, στό Ἰράκ!
100 δισ. $ ἀπό τό Δηµοκρατικό Κογκρέσο,
ἐν λευκῷ γιά τούς πολέµους τοῦ Μπούς.
Προφανῶς τό ρέψιµο ἀπό τήν Πέπσι δέν
διαφέρει ἀπό κεῖνο τῆς Κόκα Κόλα.
Οἱ 40χρονες θηριωδίες δέν µένουν παντοῦ
ἀναπάντητες: Οἱ 120.000 Βρετανοί πανεπιστηµιακοί τῆς UCU ἐπανενέκριναν τό
ἀκαδηµαϊκό µποϋκοτάζ κατά τοῦ Ἰσραήλ
Εἶναι ἡ 3η ὀργάνωση τῆς χώρας πού τό
τολµᾶ, µετά τούς δηµοσιογράφους τῆς NUJ
καί τούς ἀρχιτέκτονες (ΑΡJP). Δέν λείπει ἡ
τόλµη καί ἡ εὐθυκρισία ἀπό τά νησιά.
Οἶκος ἀνοχῆς κτηνοβατῶν στή Δανία ἑλκύει
πελάτες κι ἀπό Γερµανία, Ὁλλανδία, Νορβηγία, Σουηδία... Μπρός στίς κοινές εὐρωπαϊκές ἀξίες, οἱ ἐθνικές διαφορές σβήνουν.
Ὁ καραδεξιός Κλώντ Μονικέ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Ρουφιανοµελετῶν Τάδε, προειδοποιεῖ: Τό Ἰράν ἑτοιµάζεται νά χτυπήσει
µέ πράκτορες στήν Εὐρώπη! Χωρίς πλάκα!
Τί εἶπε ὁ γ.γ. τοῦ Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης

Συνέδριο µάχης

Τό Κράτος δολοφόνησε τόν Ντίνκ
Στὰ πλαίσια τῆς ἔρευνας γιὰ τὴν δολοφονία
τοῦ Χρὰντ Ντὶνκ ἡ Εἰσαγγελία ζήτησε
κατάσταση τηλεφωνικῶν κλήσεων τῶν
κατηγορουµένων γιὰ τὴν δολοφονία. Στὴν
κατάσταση αὐτὴ φαίνεται ὅτι ὁ Ὀγούν
Σαµάστ, δολοφόνος τοῦ Χρὰντ Ντίνκ,
πρὶν τὸ γεγονὸς εἶχε µιλήσει 57 φορὲς ἀπὸ
κινητὸ καὶ 11 ἀπὸ σταθερὸ µὲ τὸ στέλεχος
τῆς Στρατοχωροφυλακῆς Τζοσκούν Ἰγτζί.
Ἐντύπωση προκαλεῖ ὅτι στὴν κατάθεσή του
στὴν ἀστυνοµία καὶ στὴν εἰσαγγελία ὁ Ἰγτζὶ
δὲν ρωτήθηκε τίποτε σχετικὸ µὲ τὸν Ὀγούν
Σαµάστ.
(18-5, ἐφ. Ραντικάλ)
Περίπου ὅπως ἐδῶ στήν Ἑλλάδα...
Ὁ Κιουτσουκλέρ, δήµαρχος τῆς πόλης
Ἐρζεροὺµ, δήλωσε πὼς ἡ ἐθνικὴ γιορτὴ τῆς
19ης Μαΐου γιορτάστηκε µὲ ἐνθουσιασµό.
Ἀνέφερε πὼς ¨Στὰ πλαίσια τῶν ἐντολῶν
τῆς νοµαρχίας ὅλες οἱ δηµόσιες ὑπηρεσίες
ἔκαναν τὸ καθῆκον τους. Ὁ διοικητὴς τοῦ
9ου Σώµατος Στρατοῦ ὑποστράτηγος
Νετζὰτ Μπὲκ ἐξέφρασε τὴν ἄποψη πὼς
δὲν ἦταν ἀρκετὲς οἱ ἀνηρτηµένες σηµαῖες.
Ὅµως σὲ κάθε µέρος τῆς πόλης ὑπῆρχαν
σηµαῖες καὶ σχετικὰ πανώ. Γιὰ πρώτη φορά
µάλιστα µεταφέραµε δωρεὰν κόσµο πρὸς
τὸ στάδιο ὅπου ἔγινε ὁ ἑορτασµός. Μάλιστα
κοινοποιήσαµε τὴν δωρεὰν µεταφορὰ µὲ
µηνύµατα στὰ κινητὰ ποὺ στείλαµε στὶς 18
καὶ 19 τοῦ µήνα. Σὲ 4 χρόνια ἔχουµε µοιράσει
στοὺς δηµότες µας 50.000 σηµαῖες. Ἡ σηµαία
εἶναι ἡ ἱστορία µας, τὸ πᾶν¨.
(19-5, ἐφ. Μιλλιέτ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Γιορτάζοντας τά 170 χρόνια του τό
Ἐθνικό (τί λέξη!) καί Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν, µεταξύ ἄλλων
ὀργανώνει (7-8 Ἰουνίου) συνέδριο µέ θέµα
«Πανεπιστήµιο καί Μεταρρυθµίσεις στήν
Ἑλλάδα, Ἱστορικές Προσεγγίσεις». Ἀφοῦ
σᾶς προϊδεάσουµε µέ τήν πληροφορία πώς
Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς
εἶναι ὁ γνωστός ὑπηρέτης τῆς ἐπιστήµης
κ. Ἀντώνης Λιάκος καί πώς στά ὀνόµατα
τῶν συνέδρων ἀνιχνεύονται εὔκολα πολλοί
ἐµπροσθοφύλακες τοῦ ἐθνοµηδενισµοῦ (Θ.
∆ραγώνα, Γ. Κουµάντος, Ι. Λαλιώτου, Σπ.
Μαρκέτος, Στ. Πεσµαζόγλου, Ἄ. Ρῆγος, Μ.
Σταθόπουλος, Ἄ. Φραγκουδάκη...), ζητᾶµε τή
βοήθειά σας. Στόν τίτλο τῆς εἰσήγησης τῆς
κ. Φραγκουδάκη χάσαµε τήν τελευταία λέξη
καί τήν ἀναζητοῦµε. Λέει: Ἐκπαιδευτικές
μεταρρυθμίσεις: ἡ μακρόχρονη σύγκρουση
ἀνάμεσα σέ δύο ἀντίπαλες ἐκδοχές τοῦ
...ισμοῦ. Ποιά θά µποροῦσε νά εἶναι ἡ
τελευταία λέξη πού µόνο τήν κατάληξή της
διαβάζουµε; Λάβετε ὑπ’ ὄψιν τό θέµα καί τήν
εἰσηγήτρια καί στεῖλτε µας τήν ἀπάντηση
πού
πιθανολογεῖτε:
«Μισελληνισµοῦ»;
«Ξυσταρχιδισµοῦ»;
«Εὐρωεπιδοτισµοῦ»;
«Κρατοκοµµατισµοῦ»; Ἤ... «Ἐθνικισµοῦ»;;;

γιά τή βόµβα στήν Ἄγκυρα; «Εἶναι ἔγκληµα
νά γίνονται στόχοι οἱ ἄνθρωποι πού ἁπλῶς
ζοῦν τήν καθηµερινότητά τους»
Δηλαδή ποιοί πρέπει νά γίνονται στόχοι;
Ὅσοι δέν εἶναι ἀρκετά νοικοκύρηδες; Ἤ
ὅσοι συµµετέχουν στήν ἄσκηση ἐξουσίας
ἀπ’ τό καθεστώς; Μᾶς µπέρδεψε ὁ κ. Davies
Νέα νίκη στό ΕΔΑΔ: 885.000 εὐρώ πρέπει νά
σκάσει ἡ Τουρκία ὥς τίς 22/8/07 στήν Μύρα
Ξενίδη Ἀρέστη γιά µή χρήση τῆς περιουσίας
της στήν Ἀµµόχωστο. Ὁριστικό.
52 (ἀπό 14) οἱ χρυσοαµοιβόµενοι διευθυντές
στή ΛΑΡΚΟ, ἐπί γαλάζιας σεµνότητας.
Καί τό ἴδιο γιουρούσι συναντᾶται σ’ ὅλα τά
ἐπίπεδα, ἤδη ἀπό τίς ἐργατικές συµβάσεις.
Ποινική δίωξη γιά τό κάψιµο τουρκικῆς
σηµαίας ἀπό Ἀρµένιους ἄσκησε ὁ εἰσαγγελέας στή Θεσσαλονίκη, µετά ἀπό τουρκικό
αἴτηµα. Καί δέν εἶναι πλάκα, ἔτσι;
Τί λέτε, µπορεῖ νά γίνει αἰολικό πάρκο στή
Γυάρο; Ὄχι, λένε οἱ φύλακες τῆς µνήµης
τοῦ ἐθνικοῦ µας διχασµοῦ: Προσβάλλεται ἡ
µνήµη τῶν ἐξορίστων ἀπ’ τά φουρφούρια.
Τώρα πού τό Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο
ἀπέρριψε τίς διορθώσεις τῆς Ρεπούση, εἶν’
ὥρα ν’ ἀπαλλαχθοῦµε ἀπό τό ἐκτρωµατικό
της βιβλίο. Ἐπιτέλους, τό αὐτονόητο, ρέ!
Ὁ Στάθης Ἀνδριόπουλος τοῦ ΣΥΝ εἶναι ὁ
µόνος πού ἀκούσαµε νά ἀσκεῖ καίρια κριτική στή µπαχαλονοµαρχία Ἕβρου. Οἱ ἄλλοι
ὅλοι τήν ἐκχώρησαν στόν Ζαµπουνίδη;
Φαίνεται ἔτσι προβλέπεται νά λειτουργοῦν
αὐτά τά µαγαζιά. Γιατί καί στή Ροδόπη

Ἀντιφωνητικές Ζυµώσεις
Κλείνοντας σχεδόν ἐννέα χρόνια µιᾶς
διαρκοῦς παρέµβασης στά κοινά, τολµοῦµε
πιά νά µιλήσουµε γιά ἕνα ὁλόκληρο κίνηµα
πού διαµορφώθηκε ἀπό τόν «Ἀντιφωνητή»
καί ἀναζητᾶ πλέον διέξοδο. Προκειµένου
λοιπόν νά ἐκτονωθεῖ ἡ πίεση αὐτή πού
δεχόµαστε ἀπό τίς πολιτικοϊδεολογικές
ζυµώσεις στή βάση, δηµοσιεύουµε σήµερα
ὁρισµένες ἐπιστολές τῶν ἀναγνωστῶν µας,
ἐνδεικτικές τοῦ ἀνωτέρω κλίµατος:
Βασίλης, ἐτῶν 45, ἀπό τήν Ἀθήνα:
«Φίλοι τοῦ «Α», γειά σας. Συγχαρητήρια γιά
τήν ἐφηµερίδα σας, µά ποῦ τά βρίσκετε ὅλα
αὐτά καί τά γράφετε, εἶµαι ἐντυπωσιασµένος!
Ἡ ἐφηµερίδα πού παίρνω δέν λέει ποτέ τίποτε
γιά τέτοια πράγµατα. Βέβαια καί σεῖς δέν λέτε
ποτέ τίποτε γιά τή Γωγώ Μαστροκώστα ἤ γιά
τό κυριακάτικο ντέρµπυ τῆς Β’ Ἰταλίας...
Πάντως µ’ ἀρέσετε, συνεχίστε νά τή στέλνετε,
τό τζάµπα εἶναι πάντα εὐπρόσδεκτο.»
Τασούλα, ἐτῶν ..., ἀπό τήν Καβάλα:
«Κύριε Καραΐσκο, καλησπέρα. Τελευταίως ὁ
γιός µου ὁ Τάκης, εἴµαστε ἀπό τήν Καβάλα,
δέν ξέρω ἄν τόν ξέρετε..., ὄχι, ὄχι µέσα ἀπ’ τήν
Καβάλα, ἀπό τή Χρυσούπολη Καβάλας..., ὄχι,
ὄχι µέσα ἀπό τή Χρυσούπολη, ἀπό τό Ἁγίασµα
Χρυσουπόλεως..., ὄχι, ὄχι µέσα ἀπό τό
Ἁγίασµα, ὁ πατέρας του εἶχε ἕνα µαντρί λίγο
ἔξω ἀπ’ τό χωριό... Τέλος πάντων, εἴχαµε µιά
νύφ’ ἀπό τήν Κοµοτηνή στό χωριό, µιά Τούλα
- Τούλα πού εἶχε ἕναν ἀδερφό Κυριάκο κι
ἔφυγε στά καράβια... Τέλος πάντων. Ὁ ἄντρας
της σχωρέθηκε πρόπερσι καί τώρα θαρρεῖς
τραβιέται µέ τόν γιό µου. Μάθε σέ παρακαλῶ,
ἀπό τί σπίτι εἶναι, µή κακοπέσουµε...»

βλέπω µιάν ἀνάλογη κατάσταση καί µιά
περίεργη γενική ἀνοχή...
Τό 43% τῶν Ἑλβετῶν εἶναι ἀντίθετοι στό
χτίσιµο µιναρέδων - µάλιστα στελέχη τοῦ
Λαϊκοῦ κόµµατος (πού κυβερνᾶ) µαζεύουν
καί ὑπογραφές γιά ν’ ἀπαγορευθοῦν!
Δέν ἐπιδοκιµάζουµε. ἁπλῶς ἄς ἔχουµε
ὅλοι µία αἴσθηση τοῦ τί ἰσχύει σήµερα
στόν “πολιτισµένο” κόσµο καί νά ἐκτιµᾶµε
σωστά ὅσα ἰσχύουν στήν ἑλληνική Θράκη
Πάει κι αὐτή ἡ διεθνής ἔκθεση «ΘΡΑΚΗ».
Ὅσον δέ ἀφορᾶ τήν τοπική παρουσία ἐκεῖ,
δώσαµε τό οἰκόπεδο καί τ’ ὄνοµα, δέν σᾶς
φτάνει; Μήν εἶστε πλεονέκτες!
Τούς 6 τόµους τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου 194144 τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ Ἐµ. Τσουδεροῦ
(βραβεῖο Ἀκαδηµίας) διαθέτει µέ 120 εὐρώ
τό Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης & Παράδοσης
Δέν µᾶς ἔφταναν οἱ ἐξοργιστικά συχνές
διακοπές ρεύµατος, τώρα θά συνδεθοῦµε
καί µέ τό τούρκικο δίκτυο. Μᾶς χαλοῦσε τό
Κοζλοντούι...
Λύσσαξαν µέ τήν ποντιακή θεατρική
παράσταση «Ταµάµα» οἱ τουρκόφρονες.
«Κήρυγµα µίσους» τήν ἀνεβοκατεβάζουν,
καρφώνουν τούς παρόντες πολιτικούς,
σκούζουν πού δέν ἐπετράπη ἡ µαγνητοσκόπηση (!) τοῦ ἔργου...
«Πολιτιστική Ἐκπαιδευτική Ἑταιρεία Μειονότητας Δυτ. Θράκης»: Μή Κερδοσκοπική
Ἑταιρεία στήν Ξάνθη, γιά τήν προώθηση
τῆς τουρκικῆς γλώσσας καί τοῦ τουρκικοῦ
πολιτισµοῦ. Ὅλος ὁ καλός κόσµος µέσα.
Αὐτοί αὐτά, ἐµεῖς; Μά... ἐµεῖς ἐγκρίνουµε
δίγλωσσες ἐξετάσεις ὁδήγησης σέ ἑλληνικά - τουρκικά. Τί ἄλλο νά κάνουµε, ἄλλο
βρακί δέν ἔχουµε νά κατεβάσουµε (Ἤ... νά
καταργούσαµε λέτε τά ἑλληνικά; Λέτε;...)

Πάνος, ἐτῶν 55, ἀπό τήν Ξάνθη:
«Κύριε διευθυντά. Σᾶς γράφω γιά νά σᾶς
πῶ πόσο µ’ ἐπηρρέασαν τά γραφόµενα στόν
«Α». Πάρα πολύ! Εἰδικά σ’ ἐκεῖνο τό ἄρθρο
σας πού προτείνατε ἐµµέσως πλήν σαφῶς νά
ψηφίσουµε ὅλοι µαζικά τόν Κώστα Σηµίτη,
εἴσασταν τόσο πειστικός! Θἄθελα ὅµως, ἄν
γίνεται, µιά µικρή χάρη: Ἔκανα τά χαρτιά
µου γιά τήν ἐκποµπή τῆς Πάνια ἀλλά τίποτε
ἀκόµη. Μοῦ λένε ὅτι γιά νά σέ φωνάξει
χρειάζεται µέσον. Ἐσεῖς, σάν συνάδελφοι πού
εἶστε µέ τήν Ἀνίτα, δέν µπορεῖτε νά τῆς πεῖτε
κάτι;»
Κατίνα, ἐτῶν ..., ἀπό τήν Κοµοτηνή:
«Φίλοι τοῦ «Α»! Βλέποντας στίς ἀναλύσεις
σας - διεθνῶν µά καί τοπικῶν θεµάτων - πόσο
διεισδυτική µατιά ἔχετε στά παρασκήνια,
θέλω νά σᾶς ρωτήσω κάτι: Αὐτή τή στιγµή
ὁ Παῦλος (στόν «Ἔρωτα» τοῦ ΑΝΤ1, ντέ!)
ἀγαπάει τή γυναίκα του, τήν κερατώνει µέ
τήν Ἀριάδνη, χαλβαδιάζει τήν γκόµενα τοῦ
πατέρα του καί χαϊδολογιέται µέ τή µάνα του.
Εἶναι ὅµως χρυσό παιδί. Τήν ἴδια στιγµή ἡ
µάνα του χωρίζει τόν Λευτέρη, κωλοτρίβεται
στόν Ἕκτορα, χρησιµοποιεῖ τόν πρώην της
παντοιοτρόπως καί εἶναι γενικῶς ἕνας βράχος
ἠθικῆς. Λές τελικά νά τά φτιάξει ὁ Στέφανος
µέ τήν Ἀφροδίτη; Πές µου τή γνώµη σου, γιατί
θά τό παίξω στό στοίχηµα...»
Ἀντώνης, ἐτῶν 39, ἀπό τή Θεσσαλονίκη:
«...Κι ἄντε πές πώς ἔχετε δίκιο: τά κόµµατα
εἶναι µαφίες, οἱ ἐφηµερίδες λένε µονάχα ψέµµατα κι οἱ Τοῦρκοι ἁλωνίζουν στή Θράκη. Ἐγώ
τί νά κάνω τώρα πού µ’ ἄφησε ἡ γυναίκα µου
κι εἶµαι λυῶµα; Νά παρηγορηθῶ πού ἔµαθα
γιά τόν ρόλο τοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς; Πῶς
θά ζήσω χωρίς τήν Ὄλγα, ἀπάντηση γι’ αὐτό
ἔχετε; Ἔµ, ἐδῶ σᾶς θέλω...»

