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Ἐπειδή µόνον ἐµεῖς,
ἀντίθετα πρός τούς
βαρβάρους, ποτέ δέν
µετρήσαµε τόν ἐχθρό
στή µάχη
ΑΙΣΧΥΛΟΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ καί
...ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ!
Ὅλα αὐτό ἔδειχναν, µά τώρα ἐπιβεβαιώνεται: Ἡ γαλλική ἐφηµερίδα Le Figaro
(12/10/07, Jean-Marc Leclerc) ἀποκάλυψε
ὅτι ὁ νῦν πρόεδρος τῆς χώρας Νικολά
Σαρκοζί δούλευε (καί ἴσως ἀκόµη δουλεύει, ὑπαινίχθηκε) γιά τή Μοσάντ!
Ἀπό τόν περασµένο χειµώνα ἡ γαλλική
Ἀστυνοµία ἐρευνᾶ πληροφορίες καί
ντοκουµέντα γιά τήν κατασκοπευτική
δράση τοῦ Σαρκοζί, πού ἡ ἐφηµερίδα
τήν χρονολογεῖ ἀπό τό 1983. Σύµφωνα
µέ γράµµα - καταγγελία στίς Ἀρχές, τό
1978 ὁ τότε Ἰσραηλινός πρωθυπουργός
Μ. Μπέγκιν διέταξε τήν διάβρωση τοῦ
γαλλικοῦ κυβερνητικοῦ (γκωλικοῦ)
κόµµατος ἀρχικά µέ τούς Patrick Balkany,
Patrick Devedjian, Pierre Lellouche καί
στρατολογώντας τό 1983 ὡς τέταρτο
ἄνθρωπο τόν «πολλά ὑποσχόµενο
Σαρκοζί»! Προσέξτε τήν πρόσφατη
µεταστροφή τῆς γαλλικῆς πολιτικῆς,
κυρίως ἔναντι τοῦ Ἰράν καί τῆς Ρωσίας,
καί πεῖτε ἄν σᾶς φαίνεται ἡ Φιγκαρό...
«συνωµοσιολόγα».

Δήµαρχος Τοπείρου
Ὁ Στἐλιος Χατζηευαγγέλου, δήµαρχος
Τοπείρου εἶναι µία φυσιογνωµία τῆς
τοπικῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς Ξάνθης, πού,
ἄν πιστέψουµε τούς τουρκόφρονες τῆς
περιοχῆς, ἀποτελεῖ ὑπόδειγµα θρακιώτη αὐτοδιοικητικοῦ ἄρχοντα. Εἴχαµε κι
ἄλλοτε ἀναφερθεῖ σέ κάποια πεπραγµένα του (γιά ἐπισκέψεις του στά ἀλυτρωτικά πανηγύρια τῆς Προύσσας, γιά τούς
προξενικούς δηµοσυµβούλους του...)
ἀλλά πρόσφατα ξεπέρασε ἑαυτόν. Μέ
τήν εὐκαιρία τοῦ Σεκέρ Μπαϊράµ ἦρθε ὥς
τήν Κοµοτηνή γιά νά εὐχηθεῖ τόν Τοῦρκο
Πρόξενο, παρέστη στή δεξίωση τῆς παράνοµης «Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης»
καί κεῖ τιµήθηκε µέ πλακέτα (ὁ µόνος
πλειονοτικός στούς 14 βραβευθέντες)!
Μάλιστα ὁ ψευτοµουφτής Ἰµπράµ Σερήφ εὐχήθηκε νά ὑπάρξουν κι ἄλλοι
Χατζηευαγγέλου στή Θράκη καί µίλησε
γιά τή βοήθεια πού τούς προσέφερε (σέ
ποιούς δηλαδή;) στίς ἐκλογές. Δηλαδή νά
πιστέψουµε τίς φῆµες ὅτι ψήφισε οἰκογενειακῶς γιά βουλευτή τόν σύµβουλό
του Τσετίν - οἱ µόνες 7 ψῆφοι του στό
χριστιανικό χωριό τοῦ Ὀλβίου;

Προσωπικά δύσκολα θά κατέτασσα τόν ἑαυτό µου στούς φίλους τοῦ κινηµατογράφου,
ἄν ὑπῆρχε τό ἀντίθετο τοῦ σινεφίλ ἴσως νά µέ ἐξέφραζε ἱκανοποιητικά (σινεφοβικός
µήπως;!). Ὅταν ὅµως κάποια ταινία ἀφηγεῖται µιά δόξα τῆς Ἑλλάδος σάν τόν
Δοµήνικο Θεοτοκόπουλο, δέν µπορῶ παρά νά τήν παρακολουθήσω. Βρέθηκα λοιπόν στήν πρεµιέρα τοῦ ἔργου τοῦ
Γιάννη Σµαραγδῆ «Ἐλ Γκρέκο» καί εἶπα νά καταγράψω
τηλεγραφικά τίς ἐντυπώσεις µου.

ΕΛ
ΓΚΡΕΚΟ

ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ: Τό σπουδαῖο, ἑλληνικό καί παγκόσµιο συνάµα, θέµα. Ἡ ἐξιστόρησή
του, ρέουσα καί ἀγχολυτική. Ἡ φωτογραφία. Ἡ καθαρή φάτσα τοῦ πρωταγωνιστῆ
(Νίκ Ἄσντον). Ἡ προβολή τῆς Κρήτης καί τοῦ ὑπόδουλου Ἑλληνισµοῦ. Ἡ προσέγγιση
τῆς καλλιτεχνικῆς ἰδιαιτερότητας τοῦ Θεοτοκόπουλου, µέ ὅρους φωτός - σκότους.
ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ: Ἡ χολυγουντιανή συνταγή (ὁ καλός ἥρωας µέ τήν ὡραία γκόµενα
καί τόν κακό ἀντίπαλο πού, βεβαίως, ἡττᾶται στό τέλος). Ἡ γενικά µανιχαϊκή
(ἄσπρο-µαῦρο) περιγραφή τῶν πραγµατικοτήτων. Μιά - δυό ἁπλοϊκά εὐθεῖες
µεγαλοστοµίες. Ἡ ἀγνόηση τοῦ πνευµατικοῦ βάθους στό φαινόµενο Ἐλ Γκρέκο.
Καταληκτικά θά ἔλεγα πώς, µέ δεδοµένη τήν κουλτούρα τῆς ἐποχῆς µας, ὅπου ἡ
ὀθόνη ἔχει ἀναλάβει τήν ἐκπαίδευση τῆς κοινωνίας µας, ὁ Σµαραγδῆς προσφέρει
στήν Ἑλλάδα µιά καλή ταινία κΙ ἕνα ἄριστο ἐρέθισµα παιδείας. Τό γεγονός δέ ὅτι τά
µέσα του εἶναι αὐτά πού οἱ περισσότεροι τά χρησιµοποιοῦν γιά τόν ἐκµαυλισµό τῶν
µαζῶν εἶναι καί καλό (γιά τήν ἐµβέλεια τοῦ µηνύµατος) καί κακό (γιά τήν ἀβαθή
προσέγγιση). Καθείς καί τά ὅπλα του, πού ἔλεγε κι ὁ Ἐλύτης.
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Πλαστὴ ἐργασία µέ τό ὄνοµα
τοῦ πρύτανη Κ. Σιµόπουλου!
Γνωστή ἡ κρίση στά Ἑλληνικά ΑΕΙ, πού
βρίσκεται στά ὅρια τῆς παρακµῆς, ὅπως
ὅλη ἡ χώρα. Τά χαρακτηριστικά της
εἶναι κοινός τόπος πλέον: Αὐθαιρεσία,
ἀναξιοκρατία, κοµµατισµός, διαπλοκή,
ξεκοκκάλισµα προγραµµάτων, ταρίφες
γιά κατάληψη / ἐξέλιξη θέσεων ΔΕΠ,
οἰκογενειοκρατία (µπροστά στήν ὁποία
αὐτὴ τῆς πολιτικῆς ὠχριᾶ), δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, δραµατική ὑποβάθµιση τοῦ ἐπιπέδου σπουδῶν... Γιά
πρύτανη ὅµως µέ... πλαστές ἐργασίες,
πρώτη φορά ἀκούσαµε!
(Σελ. 4)

Ἦρθε τό (µακεδονικό) αὐγό στόν κῶλο
Καθώς βαδίζουµε ὡς χώρα πρός µία
ἀντιπαράθεση µέ τούς Ψευτοµακεδόνες
τῶν Σκοπίων γύρω ἀπό τό ὄνοµα τοῦ
κράτους τους, πληθαίνει ἡ φιλολογία
γύρω ἀπό τό πρακτέον µά καί τά
πεπραγµένα τῶν τελευταίων 16
χρόνων. Στά πλαίσια λοιπόν αὐτῆς τῆς
τέλος πάντων δηµόσιας συζήτησης
παραθέτουµε καί µεῖς τήν ἄποψή µας.
Κατ’ ἀρχήν πρέπει νά ξεκαθαρίσει κανείς
τήν µπουρδολογία ἀπό τά ἐπιχειρήµατα.
Γιατί ἄν ἀρχίσουµε νά συζητᾶµε ἀπό
τά αὐτονόητα, ἀπό τό ἄν οἱ ἀρχαῖοι
Μακεδόνες καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος
ἦταν Ἕλληνες ἤ ὄχι, προφανῶς δέν θά
φτάσουµε ποτέ στό σήµερα. Ἕνα ἄλλο
ζήτηµα πού πρέπει νά διευκρινισθεῖ εἶναι
ἄν ὑπάρχει λόγος - πέραν τοῦ... ὀνόρε
- νά ἀµφισβητοῦµε τήν µακεδονική
ὀνοµασία τοῦ γείτονα. Κάποιοι ἡρακλεῖς
τῆς
πολυπολιτισµικότητας
θέλουν
νά µᾶς πείσουν ὅτι σκιαµαχοῦµε καί
ὅλα εἶναι στό µυαλό µας! Καί καλά, τό
µυαλό τους δέν πάει µέχρι τόν ρόλο
πού παίζει ἕνα (κλεµµένο) ὄνοµα, οὔτε
τό πρόσφατο παράδειγµα τῆς Σερβίας
(πού τῆς ἐπιβλήθηκε τό ὄνοµα ἀπό τή
∆ύση) δέν ξέρουν; Τό τρίτο βῆµα εἶναι ἡ
διασάφηση τῆς στάσης τῶν Σκοπίων στά
χρόνια τῆς Ἐνδιάµεσης Συµφωνίας: οἱ
µποῦρδες περί «ἑλληνικῆς ἀδιαλλαξίας
πού ὁδήγησε σέ ἀδιέξοδο» εἶναι µιά
πεµπτοφαλαγγίτικη ὑπονόµευση τῆς
αἴσθησης πώς τελοῦµε ἐν δικαίῳ, καί
εἶναι ἀπολύτως ψευδεῖς. Μόνον ἐµεῖς
δεχθήκαµε νά ὑποχωρήσουµε ἀπό τίς
ἀρχικές µας θέσεις, ὅταν ἡ ἄλλη πλευρά
ἀπέρριψε ἀκόµη καί τήν πρόταση Νίµιτς
γιά «∆ηµοκρατία τῆς Μακεδονίας - Σκόπια»! Τό ἄλλο ἐπιχείρηµα εἶναι αὐτό
τῆς «οἰκονοµικῆς διείσδυσης» ἀντί τῆς
πολιτικῆς ἀντιπαράθεσης, ὡς ἀκολου-

θητέας τακτικῆς, ἡ ὁποία ὑποτίθεται
θά ἔκαµπτε τήν ἄλλη πλευρά. Εἴµαστε
ὄντως περίεργοι, µετά ἀπό διακόσιες
τόσες ἑλληνικές, ἰδιωτικές καί δηµόσιες,
ἐπενδύσεις στήν Ψευτοµακεδονία, νά
ἀκούσουµε ἕναν ἀπολογισµό τῆς προσπάθειας αὐτῆς ἀπό τούς ὑπέρµαχούς της...
Καί φτάσαµε στό σήµερα. ∆υό λεπτά
πρίν τήν ἔνταξη τῶν γειτόνων στό
ΝΑΤΟ, ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας
ψάχνει ἀπεγνωσµένα τρόπο νά ἀποφύγει τόσο τήν ἀντιπαράθεση µέ τίς
ΗΠΑ ὅσο καί τόν διασυρµό, µέ τόν
Ψευτοµακεδόνα ΥΠΕΞ Α. Μιλοσόσκι
νά δηλώνει (ΤΑ ΝΕΑ, 20-10-07) ὅτι
«δέν πρόκειται νά ὑποχωρήσουν στήν
ὀνοµασία ἀκόµα κι ἄν ἡ Ἑλλάδα βάλει
βέτο στή διαδικασία ἔνταξής τους στό
ΝΑΤΟ»! Ἡ Μπακογιάννη κραυγάζει τήν
προθυµία µας νά γδυθοῦµε (στή γραµµή
γιά «Ἄνω Μακεδονία»;), ὁ ΣΥΝ παρέχει
τήν ἀριστερή - προοδευτική κάλυψη τοῦ
ἐθνικοῦ στριπτήζ ἀλλά κι ἔτσι ἀκόµη ὁ
σκοπιανός µαξιµαλισµός δέν παλεύεται.
Ἡ προχθεσινή δηµοσκόπηση τῆς Rass
δείχνει ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων
δέν θέλει καµµία ὑποχώρηση. Ὅσο γιά
τούς ἀπόδηµους, τά γιγάντια προχθεσινά
συλλαλητήρια σέ Καναδά καί Αὐστραλία
ἦταν ἐξαιρετικά εὔγλωττα.
Τό νεοελληνικό ἀδιέξοδο σέ πλήρη
ἀνάπτυξη: Ὅταν δέν εἶσαι διατεθειµένος
νά πολεµήσεις γιά τίποτε (µέ ἕνα βέτο,
ἕναν οἰκονοµικό πόλεµο, µιά στρατιωτική
ἄσκηση), θά τά χάσεις ὅλα. Κι ὄχι ἀπό
µιά Τουρκία ἰσχυρή καί πολυάνθρωπη
ἀλλά ἀπό ἕνα ἀνύπαρκτο συνοθύλευµα,
ἄθυρµα δέκα Ἀλβανῶν κατσαπλιάδων
(µέ ὑπερατλαντικές πλάτες, ἔστω), πού
συνεχίζει νά καπηλεύεται τήν ἱστορία µας
καί νά χλευάζει τήν πατρίδα µας. Θά πάει
µακρυά αὐτή ἡ ξεφτίλα, συνέλληνες;
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Η πρόκληση της περιφερειοποίησης στην Ελλάδα
Του Π. Α. Μπούρδαλα
Ενώ το ζήτηµα της περιφερειοποίησης
είναι µια κατ’ αρχήν προοδευτική ιδέα,
ως πρακτική όταν εφαρµόζεται στη
σύγχρονη εποχή της καπιταλιστικής
παγκοσµιοποίησης τα θετικά της είναι
ελάχιστα, ενώ αντίθετα τα αρνητικά
πολλά. Η εξέταση του ζητήµατος σε
οποιαδήποτε κλίµακα, οφείλει να
αντιµετωπίσει τουλάχιστον τέσσερις
παραµέτρους: α) Ποια είναι η Μητρόπολη
και ποιος ο ρόλος της. β) Ποιοι είναι
οι πολιτικοί, κοινωνικοί, οικολογικοί
και οικονοµικοί όροι. γ) Ποιοι είναι
οι ευρύτεροι στόχοι της. Και δ) Πόσο
ενεργοποιούνται ή αποκλείονται οι
πολίτες και κάτοικοι από τις αποφάσεις.
Η µείωση των περιφερειών της πατρίδας
µας από 13 σε 5-6 δηµιουργεί την αρχή
αντίστοιχων µικρών κρατών, ειδικά στη
φάση που η ηγεσία τους θα είναι αιρετή.
Το ερώτηµα είναι λοιπόν εάν θα είναι
περιφέρειες του ελλαδικού κράτους µόνο
ή και περιφέρειες της Μητρόπολης των
Βρυξελλών; Υπάρχουν ήδη δύο δεδοµένα
που κλίνουν στη δεύτερη εκδοχή. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δηλαδή οι πιο
κοσµοπολίτικες δυνάµεις (µε κυρίαρχες
τις κεντρώες) στοχεύουν τη µετατροπή
της σε Οµοσπονδία, εκφυλίζοντας
σταδιακά τα έθνη – κράτη.
Επίσης τα κονδύλια - προγράµµατα
της όποιας ανάπτυξης, τείνουν να
διοχετεύονται σε περιφέρειες κατ’
ευθείαν και όχι δια του εθνικού κράτους.
Και φυσικά µε χειρότερους όρους. Οι
τάσεις των ευρωπαϊστών που επιθυµούν
την µετεξέλιξη της ΕΕ σε Συνοµοσπονδία
εθνικών κρατών υπάρχει µεν, αλλά
είναι λιγότερο συµβατή µε το ρόλο του
Ευρωπαϊκού καπιταλισµού, της ανάγκης
επιταχυµένης κυκλοφορίας χρηµάτων,
εµπορευµάτων και εργαζοµένων. Επί
πλέον οι δυνάµεις που δεν συνηγορούν
στο σηµερινό ρόλο της ΕΕ είναι ακόµα
σε φάση που δεν µπορούν να έχουν
αποφασιστικό χαρακτήρα, παρά µόνο
παρεµβατικό.

Οἱ σηµερινές περιφέρειες τῆς χώρας
Από την άλλη η εµπειρία του
«Καποδίστρια 1» (Κ1) οδήγησε ειδικά τους
καποδιστριακούς δήµους σε οικονοµικό
αδιέξοδο, σε µείωση της συµµετοχής
των διαµερισµάτων - κοινοτήτων στις
αποφάσεις, στην αποµάκρυνση του
µεγάλου πληθυσµού τους και από τα
διαµερισµατικά προβλήµατα, αλλά και
στην αποµάκρυνση της λογικής της πιο
άµεσης δηµοκρατίας σ’ αυτά. Είχαµε
επί πλέον αυξηµένη συρρίκνωση και
των κωµοπόλεων και ως παρενέργεια
την σχεδόν απότοµη διακοπή της
φιλικής σχέσης των πολιτών µε το
δασικό και αγροτικό χώρο, ζήτηµα που
διαπιστώσαµε και µε την αφορµή των
φετινών πυρκαγιών.

επιτείνουν τα ζητήµατα που δεν έλυσε ο
Κ1.
Είναι ανάγκη όµως να λάβουµε
υπόψη µας και τα ευρύτερα ζητήµατα
που προωθούνται για τη σηµασία
των
δηµόσιων
αγαθών
(παιδεία,
υγεία, περιβάλλον, δηµόσιοι χώροι,
συγκοινωνίες, συλλογικά πνευµατικά
δικαιώµατα, κλπ). Ήδη βιώνουµε την
εγκατάλειψη του «κράτους πρόνοιας»
που κυριάρχησε στην προηγούµενη
φάση του καπιταλισµού. Έτσι υγεία,
παιδεία, περιβάλλον, κλπ παραδίδονται
µε σχεδιασµό στον ιδιωτικό χώρο, µε
στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους και
εµπορευµατο ποιήσή τους. Προωθούνται
οι Σ.Δ.Ι.Τ. (Συµπράξεις Δηµόσιου
- Ιδιωτικού Τοµέα), ενοικιάζονται
εργαζόµενοι στο δηµόσιο, έχει αυξηθεί
σηµαντικά η ελαστική εργασία και έχει
µειωθεί η κεντρική χρηµατοδότηση, ενώ
η φορολογία παραµένει κεντρική.
Είναι ανάγκη στο σηµείο αυτό όχι
µόνο να θυµηθούµε την προώθηση
του «Ευρωσυντάγµατος», αλλά και τη
διαδικασία των συνεχών αναθεωρήσεων
του εθνικού συντάγµατος. Στη φάση
που βρισκόµαστε η Ν.Δ. προωθεί
ταυτόχρονα την αναθεώρηση σε πολλές
παραγράφους του άρθρου 16 (εποµένως
αφορά όλη την εκπαίδευση). Επίσης
προωθεί την αναθεώρηση των άρθρου
24 και 117, που αφορούν την παραπέρα
εκµετάλλευση των δασών µε νέα
χωροταξία. Επιδιώκεται δηλ. η µείωση
της προστασίας του δασικού κεφαλαίου
της χώρας µας µε τον επιχειρούµενο
διαχωρισµό
δασών
και
δασικών
εκτάσεων. Επί πλέον επιδιώκεται η
δυνατότητα επέκτασης πολεοδοµικού
σχεδιασµού και σε δασικού χαρακτήρα
εκτάσεις (ήδη στα ζητήµατα αυτά έχει

Η δηµιουργία ακόµη µεγαλύτερων
καποδιστριακών δήµων και η γιγάντωση
των νοµαρχιών µε τον «Καποδίστρια
2» (Κ2), ενώ υποτίθεται ότι θα επιλύσει
κοινά διαδηµοτικά
ή διανοµαρχιακά
προβλήµατα
- που πράγµατι
υφίστανται - αφού
Ὁ δηµοσιογράφος Νίκος Χιδίρογλου εἶναι µέχρι σήµερα
προωθούνται
µε
γνωστός ἀπό ἄλλου
τους ίδιους και χειτύπου πονήµατα καί
ρότερους
όρους.
τό παρόν βιβλίο εἶναι ἡ
Είναι
εποµένως
πρώτη του λογοτεχνική
αναµενόµενο να
δοκιµή. Πρόκειται γιά
ἕνα µᾶλλον «µαῦρο»
διήγηµα πολιτικῆς φανΑΓΓΕΛΙΑ
τασίας, µία δυσοίωνη
Ζητοῦνται κύριοι τουρκόφωνοι, 35-50 ἐτῶν, γιά συµµετοχή
πρόβλεψη
γιά
τήν
στήν κινηµατογραφική ταινία «Ι 4», σέ σκηνοθεσία Βασίλη
ἐξέλιξη
τῆς
ἑλληνικῆς
Κατσίκη καί καλλιτεχνική ἐπιµέλεια Νίκου Περάκη, σάν
κοινωνίας σέ... προχωβασικοί ρόλοι. Ὑποκριτικές ἱκανότητες δέν εἶναι ἀπαραίτητες.
ρηµένο στάδιο πολυποΠερισσότερες πληροφορίες στό τηλέφωνο: 6972 492162
λιτισµικότητας.

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 ἐπανεκδοθέν ἔργο τοῦ Μ. Μελίρρυτου «Περιγραφή ἱστορική καί
γεωγραφική τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας
Μαρωνείας» (Κωνσταντινούπολη 1871),
πού κυκλοφόρησε πρό ἡµερῶν µέ ἔξοδα
τοῦ φίλου Γιώργου Βολουδάκη, καί τό
ὁποῖο παρουσιάζει τήν εὐρύτερη περιοχή
τῆς Θράκης πρίν ἑνάµιση σχεδόν
αἰώνα, προσφέρεται ἐπίσης ἐντελῶς
∆ΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τό ἐπιθυµοῦν, µετά
ἀπό ἐπικοινωνία µέ τήν ἐφηµερίδα µας.
Σπεύσατε!

«Ὄχι στήν παλιά πόλη»

Ἡ ἱστορία τοῦ βιβλίου
ἐκτυλίσσεται
στήν
Ἑλλάδα
τοῦ
2020,
µιάν
Ἑλλάδα
κατ’
ὄνοµα, πού ἐφαρµόζει
τό πρόγραµµα τοῦ
ἀφελληνισµοῦ καί τοῦ ἀποχριστιανισµοῦ στά πλαίσια µιᾶς
«ἐκσυγχρονιστικῆς» λογικῆς, αὐτῆς πού βλέπουµε συχνά νά
παρενδύεται µέ ἀνθρωπιστικά «ἐπιχειρήµατα». Ἡ ἀντίσταση
προέρχεται ἀπό τούς ἀποβλητέους τοῦ νέου, γενναίου
κόσµου: τούς «ἐθνικιστές», τούς «ἀκτιβι- στές χριστιανούς»
καί τούς «παραδοσια- κούς κοµµουνιστές». Αὐτοί µάχονται
τήν ἐµποροκρατία, τή διεφθαρµένη γραφειοκρατία, τή Νέα
Τάξη, τούς ἀλλοδαπούς τῶν Σωµάτων Ἀσφαλείας. Ἔτσι,
µέσα σέ µία ἀτµόσφαιρα µελλοντολογικῶν ἀµερικανικῶν
ταινιῶν τύπου MAD MAX, τό αὐταρχικό καθεστώς τῆς
ἐκσυγχρονιστικῆς «Νέας Πορείας», πού ἐγκαταστάθηκε
µέ τήν καθοριστική βοήθεια τῆς ψήφου τῶν µεταναστῶν,
ἀνατρέπεται ἀπό ἕνα underground ἐθνικιστικό - λαϊκιστικό
κίνηµα, τή «Μάχη», πού «τά παίρνει ὅλα» ἕνα µεγάλο
βράδυ.
Τό βιβλίο προβάλλει µέ τόν ἀφηγηµατικό τρόπο τοῦ
συγγραφέα τίς συνέπειες τῆς κυρίαρχης σήµερα πολιτικῆς
πού ἐφαρµόζουν τά δύο µεγάλα κόµµατα στόν τοµέα τῶν
ἀξιῶν ἀφενός καί τῆς δηµογραφικῆς ὑπονόµευσης τοῦ
ἑλληνισµοῦ ἀφετέρου. Ὁ Νίκος Χιδίρογλου, τολµηρός ὅπως
καί στά πολιτικά του δοκίµια, ἐκτίθεται καί προκαλεῖ,
ἀνατρέποντας τήν κατεστηµένη ἀξιολογία τοῦ παλιοῦ καί
τοῦ νέου.

τοποθετηθεί υπέρ των απόψεων αυτών
και ο ΛΑ.Ο.Σ.!). Συµπληρωµατικά η ΝΔ
επιδιώκει την αναθεώρηση των άρθρων
103-104 για µεγαλύτερη ελαστικοποίηση
της εργασίας στο δηµόσιο, που σε
συνδυασµό µε την καπιταλιστική
περιφερειοποίηση, µπορεί να φέρει
πολλαπλασιαστικά φαινόµενα - πλην
του αµιγούς µανδαρινοκρατικού πυρήνα
(στρατός,
αστυνοµία,
δικαστικοί,
στελέχη, κλπ) - µε αντίστοιχες συνέπειες
τόσο στο εργασιακό, όσο στους µισθούς
και στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό
καθεστώς των εργαζοµένων.
Επίσης η αναθεώρηση του άρθρου 17,
που προσπαθεί να απολυτοποιήσει την
ιδιωτική ιδιοκτησία και τα λεγόµενα
«πνευµατικά δικαιώµατα», µπορεί να
οδηγήσει σε ολοκληρωτική εποχή εις
βάρους κάθε έννοιας δηµόσιου αγαθού.
Ως επιστέγασµα η κυβέρνηση προωθεί
την αναθεώρηση του άρθρου 100 για
συνταγµατικό δικαστήριο, ώστε να
ελέγχει κεντρικά και απόλυτα το
κεντρικό σκληρό κράτος οποιαδήποτε
έννοµη προσφυγή. Επί πλέον επιδιώκει
την αναθεώρηση του άρθρου 102, που
αφορά τις αρµοδιότητες της «τοπικής
αυτοδιοίκησης».
Αλλά
µέσα
στο
προηγούµενο κλίµα που προωθείται,
οι µεγάλοι µητροπολιτικοί δήµοι, οι
νοµαρχίες που υπερβαίνουν τις σηµερινές
περιφέρειες (!!!) και µε το υπόλοιπο
οικονοµικοπολιτικό περιβάλλον που
δείξαµε, κατανοούµε τι ειδικό ρόλο
καλούνται να παίξουν.
Κλείνοντας το σηµείωµα αυτό, θέτω
το µεγάλο ερώτηµα: Το κίνηµα της
προηγούµενης περιόδου ενάντια στην
αντιδραστική
αναθεώρηση,
παρότι
επικεντρώθηκε στο άρθρο 16, δεν
άφησε τα άρθρα 24-117, 103-104, 100. Το
πρόβληµα είναι γιατί δεν κατάφερε να
αναδείξει το ρόλο της αναθεώρησης
για το άρθρο 17, αλλά κυρίως για το
102;
Εάν δε θυµηθούµε ότι το ΠΑΣΟΚ
του Γ. Α. Παπανδρέου συµπίπτει
στην αναθε-ώρηση (πλην του άρθρου
16) και στο άρθρο 102, κατανοούµε
ότι χωρίς ευρύτερο κίνηµα, οι
πολιτικές που προωθούνται µέσω της
συντηρητικής περιφερειοποίησης και
του Κ2, µπορούν να πάρουν µέχρι και
συνταγµατικό χαρακτήρα.
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα
λοιπόν, τόσο για όλη την παραδοσιακή
αριστερά - κοσµοπολίτικη, συντηρητική
και επαναστατική - όσο και για τα
κινήµατα και το ρόλο τους σ’ αυτή τη
µεγάλη πρόκληση.

Ἀντιφωνητής
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό
Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15,
691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537
Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr
www.antifonitis.gr
Κωδικός 1380
Ἔκδοση τοῦ σωµατείου
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο:
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Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
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Ἐτήσια συνδροµή:
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Ἀνα-γνώσεις
Η θριαμβεύουσα οικονομική ολιγαρχία των ΗΠΑ
Ο Bill Van Auken γράφει στο World Socialist Web Site (16/10/07) για το διευρυνόμενο
κοινωνικό χάσμα στη μητρόπολη του καπιταλισμού:
«Η Υπηρεσία Εσωτερικής Φορολογίας (IRS) έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη
εβδομάδα μία αναφορά που τεκμηριώνει τα επίπεδα ρεκόρ της κοινωνικής ανισότητας στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, το πλουσιότερο 1% των ΗΠΑ
εισέπραξε το 21% του ΑΕΠ του 2005, όταν το φτωχότερο 50% του πληθυσμού περιορίστηκε
στο 12,8% του ΑΕΠ. Κι ενώ το μερίδιο του πλουσιότερου 1% αυξήθηκε απότομα κατά 3
μονάδες, τό μερίδιο του μισού πληθυσμού στο κάτω μέρος της κλίμακας έπεσε 0,6%. Τα
στοιχεία δημοσιεύτηκαν στη Wall Street Journal την Παρασκευή και βασίζονται στό ΑΕΠ
που αντιπατοπτρίζουν οι επιστροφές φόρων γιά το 2005 (...)
Η εφημερίδα προχώρησε επισημαίνοντας την θεόρατη συγκέντρωση πλούτου στην ίδια
την Wall Street, παραθέτοντας πρόσφατη μελέτη του Πανεπιστημίου του Σικάγου η οποία
δείχνει ότι διπλάσια στελέχη της βρίσκονται σήμερα στο κορυφαίο 0,5% της κλίμακας
εισοδήματος απ’ ό,τι οι ομόλογοί τους από άλλους τομείς της οικονομίας. Ένας από τους
συντάκτες της μελέτης, ο Τζόσουα Ράου, είπε στην Journal «δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι
η αυξανόμενη μονοπώληση του πλούτου στην κορυφή είναι μια υπόθεση της οικονομικής
βιομηχανίας της Wall Street». Συνοψίζοντας την μελέτη, η Wall Street Journal αναφέρει
ότι «οι υψηλότατα αμοιβόμενοι μάνατζερς των hedge-fund εισέπραξαν διπλάσια το 2005
απ’ ό,τι το 2003 και οι 25 κορυφαίοι εξ αυτών το 2004 έβγαλαν περισσότερα απ’ όλους
μαζί τους διευθυντές των 500 επιχειρήσεων της λίστας Standard & Poor (...)
Τα στοιχεία της IRS δείχνουν ότι για να μπεί κανείς το 2005 στο πλουσιότερο 1%
χρειάζεται ετήσιο εισόδημα 364.647 δολάρια, μία αύξηση 3% από το 2000. Από την άλλη
πλευρά βρίσκεσαι στο φτωχότερο 50% αν εισπράττεις κάτω από 30.881 δολάρια, μία
πτώση 2% σε 5 χρόνια. Προηγούμενα στοιχεία του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ έδειξαν
ότι όλος ο πληθυσμός εκτός του 5% της κορυφής είδε τα πραγματικά του εισοδήματα να
πέφτουν μεταξύ 2000 και 2005. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, τη στιγμή που το 90%
του πληθυσμού είχε 11% μείωση πραγματικών εισοδημάτων μεταξύ 1973 και 2005, το
0,1% στην κορυφή της κλίμακας -14.000 νοικοκυριά μέσου εισοδήματος 13 εκ. δολαρίων
- είχε αύξηση 250% στην ίδια περίοδο. Αυτό που προκύπτει από τα στοιχεία είναι οι
συνέπειες μιας μακράς κοινωνικής πολιτικής που μεταφέρει μαζικά τον πλούτο από τους
εργαζόμενους, την μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού, σε μια χούφτα υπερπλούσιων
που ευημερούν σε βάρος της υπόλοιπης κοινωνίας. (...) Το κοινωνικό κόστος αυτής της
τεράστιας συγκέντρωσης πλούτου από τις κοινωνικές ελίτ αυξάνει καθημερινά. Αναφορά
του Κέντρου Οικονομικής και Πολιτικής Έρευνας και του Κέντρου για την Κοινωνική
Πολιτική του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης την περασμένη εβδομάδα βρήκε ότι
41.000.000 εργαζόμενες οικογένειες στις ΗΠΑ - η μία στις πέντε - αδυνατεί να καλύψει το
κόστος των βασικών της αναγκών...»
Ο Αρτέμης Μάτσας της οικουμένης
Διαβάζουμε στην ισραηλινή «Χααρέτζ» (20/10/07) για τον κατάπτυστο ρόλο του
τρομοκράτη της περιοχής μας, πού συνεχίζει ανενόχλητος τα εγκλήματά του:
«Το Ισραήλ απέκτησε μέσω πληροφοριοδότη λεπτομερείς φωτογραφίες ενός
συγκροτήματος στη Συρία, που υποστηρίζουν την ισραηλινή πεποίθηση πως πρόκειται για
πυρηνική εγκατάσταση και οδήγησε σε αεροπορική επίθεση τον περασμένο μήνα, ανέφερε
το ABC (...) Το ABC, παρέθεσε τις δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου που είπε ότι το
άτομο αυτό προμήθευσε μερικές φωτογραφίες του συγκροτήματος από το έδαφος και
το Ισραήλ έδειξε τις φωτογραφίες στη CIA. Η αμερικανική υπηρεσία σημείωσε «σημεία
χτυπήματος» για να βοηθήσει μία πιθανή στόχευση, είπε το ABC. Το Ισραήλ παρότρυνε
τις ΗΠΑ να καταστρέψουν το συγκρότημα αλλά η Ουάσιγκτον δίστασε καθώς δεν βρέθηκε
καθόλου σχάσιμο υλικό που θα αποδείκνυε ότι η θέση είναι πυρηνική, ανέφερε το ABC (...)
Ο Λευκός Οίκος και η CIA αρνήθηκαν να σχολιάσουν την αναφορά, συνεχίζοντας την ρητή
άρνηση των ΗΠΑ να συζητήσουν το θέμα.
(...) Το έγγραφο παραθέτει δηλώσεις ειδικών όπλων να λένε ότι το Ισραήλ καί οι ΗΠΑ
αποφάσισαν να μην πλησιάσουν την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) με τις
ανησυχίες τους για τα σχέδια της Συρίας γιατί φοβήθηκαν ότι η αδύναμη ανταπόκριση της
ΙΑΕΑ θα ενεθάρρυνε τη χώρα να συνεχίσει τις πυρηνικές της εργασίες.»
Πόλεμος, πέρα από αφέλειες για «καλούς» και «κακούς»
Στήν International Herald Tribune (22-10) η είδηση για τους “άμεμπτους” Βαλκάνιους
του Βορρά. Είπαμε, όλοι είμαστε ικανοί για όλα, πόσο μάλλον σε καιρό πολέμου...
«Ο τάφος στο Λάνκοβο είναι ένας στόχος του κυβερνητικού προγράμματος της Σλοβενίας
να βοηθήσει τον λαό να συμβιβαστεί με την κρυφή κληρονομιά μιας πρωτοφανούς σφαγής
στη διάρκεια του πολέμου. Μέχρι τώρα καταγράφηκαν 540 τέτοια μέρη σ’ όλη την
Σλοβενία, όπου πιστεύεται πως βρίσκονται 100.000 πτώματα. “Το φονικό εδώ δεν έχει το
όμοιό του στην Ευρώπη. Σε δύο μήνες μετά τον πόλεμο σκοτώθηκαν περισσότεροι απ’ ό,τι
σε 4 χρόνια πολέμου”, λέει ο Joze Dezman, ο επικεφαλής ιστορικός της Επιτροπής για τους
μυστικούς τάφους. “Η Σρεμπρένιτσα είναι αθώα περίπτωση σε σχέση μ’ αυτό”, λέει.
Οι νεκροί στη Σλοβενία ήταν κυρίως φαντάροι που συνεργάστηκαν με τους Ναζί και
οι περισσότεροι σφαγιάστηκαν στα δάση χωρίς να δικαστούν. Ήταν θύματα μιας φονικής
εκδικητικής φιέστας των παρτιζάνων του Γιουγκοσλάβου ηγέτη, αφού οι Σύμμαχοι τους
γύρισαν πίσω από την Αυστρία και τους παρέδωσαν.
(...) “Το αίμα έτρεχε παντού. Δεν πυροβολήθηκαν. Τους σκότωσαν στο ξύλο”. Ο Mitja
Ferenc, επικεφαλής των ερευνών, λέει ότι οι κομμουνιστικές Αρχές της Γιουγκοσλαβίας
επέμεναν να αρνούνται τους φόνους και δεν έλεγαν στους συγγενείς πού είχαν ταφεί τα
πτώματα. Σε μερικά μέρη σαν το Celje, 60 χλμ ανατολικά της Λουμπλιάνα, μέρη της πόλης
χτίστηκαν πάνω τους. Τον Αύγουστο Σλοβένοι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν
τουλάχιστον 15.000 θύματα σε μυστικό μαζικό τάφο στο Tezno, 120 χλμ ΒΑ της Λουμπλιάνα,
όπου εσφάγησαν και τάφηκαν στρατιώτες κυρίως Κροάτες και Μαυροβούνιοι.»

Τό κουρδικό ἀγγούρι

Ψεῦτες δέν εἴµαστε, γιαυτό δέν θά
γράψουµε «ἀποτροπιασµούς» γιά
τούς νεκρούς Τούρκους στρατιῶτες
στό Κουρδιστάν οὔτε «λῦπες» γιά τήν εἰρήνη πού κινδυνεύει ἀπό τούς ἀντάρτες τοῦ
Καραγιλάν. Ἀντιθέτως, πανηγυρίζουµε τίς ἐπιτυχίες τῶν Κούρδων πού, γιά ὅσους
διαθέτουν κοινό νοῦ, εἶναι ζωή κι ἐλπίδα καί γιά τήν πατρίδα µας.
Δέν εἶναι ὅµως µόνο οἱ µάχες
πού σηµατοδοτοῦν τήν ἥττα τῆς
Τουρκίας. Εἶναι κυρίως τό κλῖµα
πού ἐπικρατεῖ στή γείτονα, µέ τό
τουρκοκουρδικό χάσµα ὁλοένα νά
βαθαίνει. Οἱ µαζικές διαδηλώσεις
σέ ὅλες τίς τουρκικές πόλεις,
αὐτές πού ἐπιδοκιµάστηκαν µέ
ἀνακοίνωση τοῦ ΓΕΕΘΑ, δείχνουν
ὅτι τό ποτάµι δέν γυρίζει πίσω.
Εἶναι συνεχεῖς οἱ ἐπιθέσεις στά
γραφεῖα τοῦ κουρδικοῦ κόµµατος
DTP, οἱ ἐθνικιστικές ἐκποµπές τῆς τηλεόρασης, οἱ πολεµοχαρεῖς λαϊκές ἐκρήξεις
(εἴχαµε καί συγκρούσεις µέ Κούρδους στήν Πόλη). Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ DTP, Ἀχµέτ
Τούρκ δήλωνε χαρακτηριστικά στή Μιλλιέτ (16-10): «Ἀντιµετωπίζουµε καταστάσεις
λυντσαρίσµατος. Ἡ κατάσταση εἶναι πολύ σοβαρή. Τό ἀρχηγεῖο τοῦ κόµµατός µας
πυροβολεῖται, γίνονται ἔνοπλες ἐπιθέσεις σέ κατά τόπους γραφεῖα µας καί κανείς δέν
βγάζει τσιµουδιά. Οἱ ἔνοχοι συλλαµβάνονται καί τήν ἑποµένη ἀφήνονται ἐλεύθεροι (...)
Τί εἴδους δηµοκρατική χώρα εἶναι αὐτή;»

Ὁ νέος µακαρθισµός
Μία πρωτοφανής ἐπίθεση ἔχει ἐξαπολυθεῖ στά ἀµερικάνικα πανεπιστήµια, πού...
ἀµελοῦν τά φιλοϊσραηλινά τους καθήκοντα καί ἐξακολουθοῦν νά λειτουργοῦν
στίς µεσανατολικές σπουδές ὡς χῶροι
διαλόγου καί γνώσης. Στό ἀµερικανικό
περιοδικό The Nation θά δηµοσιευθεῖ
(12/11/07) ἄρθρο τοῦ Larry Cohler - Esses µέ
τίτλο «Ὁ νέος µακαρθισµός», στά δέ καθ’
ἡµᾶς ἔγραψε κάτι ἡ «Ἐλευθεροτυπία»
(ἄντε καί κάνας ἄλλος πού δέν εἴδαµε) κι
αὐτό ἦταν. Ἡ συγκάλυψη ἐπικράτησε.
Πρίν 3 χρόνια ξεκίνησε ἡ ἐπίθεση τῶν σιωνιστικῶν κύκλων σέ ὅποιον ἀκαδηµαϊκό
δάσκαλο τολµοῦσε νά µιλάει τή γλῶσσα
τῆς ἀλήθειας γιά τή Μέση Ἀνατολή
καί τίς τραγικές πραγµατικότητες στό
Ἰσραήλ. Πρόµαχος ἦταν ὁ Μάρτιν Κράµερ
κι ἀπό τότε ἡ ἐπίθεση ὀργανώθηκε
µέ τόν γνωστό ἐπαγγελµατικό τρόπο:
Μέ ἐπικεφαλῆς τούς ἀρχιφασίστες
Ντάνιελ Πάιπς καί Ντέιβιντ Χόροβιτς,
στελεχώθηκαν ρουφιανοργανώσεις σάν
τίς Campus Watch, Stand With Us, the
David Project (µέ χρήµατα τοῦ Charles
and Lynn Schusterman Foundation), the
Israel on Campus Coalition, καί Scholars
for Peace in the Middle East. Ἡ ἀποστολή
τους ἦταν νά παρακολουθοῦν ὅλα τά
λεγόµενα καί τά πεπραγµένα κάποιων
καθηγητῶν, κυρίως στά πανε-πιστήµια
Columbia, Yale, Wayne State, Barnard καί
DePaul πού κρίνονταν ἐκτός γραµµῆς καί

Τό Ἐκουαδόρ
µετά τή Βενεζουέλα;
Μία ἀκόµη ἐκλογική νίκη, ἡ τρίτη µέσα
σέ 9 µῆνες (!) γιά τόν νέο πρόεδρο τοῦ
Ἐκουαδόρ, Raphael Correa ἦταν αὐτή
τῆς 30ῆς Σεπτεµβρίου, ὅταν πέρασε
σαρωτικά (82%) ἀπό τό δηµοψήφισµα γιά
τίς συνταγµατικές ἀλλαγές προκειµένου
νά προχωρήσει σέ µιά πραγµατική
µεταρρύθµιση στήν κοινωνία καί νά
φέρει κοντύτερα στήν ἐξουσία τόν λαό.
Ὁ Κορέα, 8ος πρόεδρος τῆς χώρας σέ
µιά δεκαετία, συνεχίζει καί µετά τή
νίκη του νά µιλᾶ καί νά δρᾶ δείχνοντας
ὅτι ἐννοεῖ ὅσα λέει, ἀντίθετα µέ τά...
κακά παραδείγµατα στήν περιοχή,
τῶν Λούλα, Κίρχνερ, Μοράλες πού µέ
κεντροαριστερή ρητορεία ἐφαρµόζουν
τίς
νεοφιλελεύθερες
πολιτικές
(ἰδίως ὁ πρῶτος) ἤ ἐγκαταλείπουν
τά προεκλογικά τους πιστεύω. Πέρα
ἀπό τήν χρήση τῆς ρητορικῆς πού
καθιέρωσε ὁ Τσάβες στή Βενεζουέλα

νά διαµαρτύρονται, ἄλλοτε µέ µαζικές
ἐπιστολές καί συλλογές ὑπογραφῶν κι
ἄλλοτε µέ... ταινίες (βλ. τήν Columbia
Unbecoming, συρραφή συνεντεύξεων
«διαµαρτυρόµενων Ἑβραίων φοιτητῶν»,
χρηµατοδοτηµένη ἀπό τό David Project).
Καθηγητές σάν τούς Χαµίντ Νταµπάσι,
Ρασίντ Καλίντι, Χουάν Κόουλ καί Γιόζεφ
Μασάντ βρῆκαν τόν µπελά τους - ἰδίως
ὁ τελευταῖος - γιά κάτι («ἐκφοβιστικό»!)
πού εἶπαν στήν αἴθουσα διδασκαλίας.
Ὅσο γιά τόν (Ἀµερικανοεβραῖο) Νόρµαν
Φινκελστάιν τοῦ DePaul, ὁ ὁποῖος τά
ἔβαλε µέ τήν συµµορία πού λυµαίνεται
τήν «Βιοµηχανία τοῦ Ὁλοκαυτώµατος»,
εἶναι γνωστή ἡ κατάληξη µέ τήν ἀπόλυσή
του µετά ἀπό τήν παρέµβαση τοῦ µόνιµου
ἀπολογητῆ τοῦ Ἰσραήλ Ἄλαν Ντέρσοβιτς.
Ἔφτασε νά παρέµβη τό Κογκρέσο καί
νά νοµοθετήσει τίς κατευθυντήριες στίς
σπουδές πού χρηµατοδοτεῖ!
Τό τελευταῖο κροῦσµα τῆς νεοµακαρθικῆς
µεθόδευσης εἶναι ἡ «Ἑβδοµάδα Ἰσλαµοφασιστικῆς Συνειδητοποίησης», πού ὀργάνωσε ὁ Χόροβιτς (22-26 Ὀκτωβρίου 2007) στά
ἀµερικάνικα πανεπιστήµια, µέ θέµα
δῆθεν τήν καταπίεση τῶν γυναικῶν στίς
ἰσλαµικές χῶρες (πάλι “ἀνθρωπιστικός”
ὁ στόχος). Ἡ δαιµονοποίηση τῶν µουσουλµανικῶν λαῶν προετοιµάζει τίς
ἑπόµενες ἐπιθέσεις «ἀπελευθέρωσης»
στήν περιοχή καί γιαυτό πασχίζει νά
φιµώσει κάθε διαφορετική φωνή.

γιά τόν σοσιαλισµό τοῦ 21ου αἰώνα
καί γιά τήν καταστροφή πού ἐπέφερε ὁ
νεοφιλελευθερισµός στή δηµοκρατία, τήν
οἰκονοµία καί τήν κοινωνία, ὑπάρχουν
καί πρωτοβουλίες ἐνθαρρυντικές: Στίς
4 Ὀκτωβρίου ὑπέγραψε µία συµφωνία
πού αὐξάνει τό κρατικό µερίδιο στά
κέρδη τῶν ἑταιρειῶν πετρελαίου ἀπό τό
50% στό 99%, ὑποσχόµενος παράλληλα
τή χρήση τῶν προσόδων σέ κοινωνικά
προγράµµατα καί ὑποδοµές. Σύµφωνα µέ
τόν συµπατριώτη µας Τζέηµς (Δηµήτρη)
Πέτρας, πού εἶναι ὁ κορυφαῖος ἀναλυτής
τῶν λατινοαµερικάνικων πραγµάτων,
«τό Ἐκουαδόρ σήµερα ἀντιµετωπίζει
µεγάλες εὐκαιρίες γιά βασικές κοινωνικές
ἀλλαγές καί θανάσιµες ἀπειλές ἀπό
τά ἰµπεριαλιστικά δίκτυα (...) Αὐτό πού
χρειάζεται εἶναι µιά συµµαχία τῶν
συνδικάτων µέ τούς µαχόµενους ἰθαγενεῖς,
τούς οἰκολόγους καί τούς ἡγέτες τῶν
κινηµάτων»,
ὅπως
αὐτή
φαίνεται
νά διαµορφώνεται στόν νεότευκτο
Δηµοκρατικό Πόλο (PD). Ὑπεραισιόδοξο;
Θά δείξει...
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Βοῦς ἐπί γλώσσῃ µέγας*…
Πληροφορίες
γιὰ
διάφορα
ποὺ συµβαίνουν στὸ βασίλειο τῆς
θρακικῆς Δανιµαρκίας ἀπὸ τὴν ἐποχὴ
Γαλούση µέχρι σήµερα κυκλοφοροῦσαν
πάντα. Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἐδῶ στὸν
«Α» τὶς παρακολουθοῦµε µὲ µεγάλο
ἐνδιαφέρον.
Ἔχουµε
ἀναφερθεῖ
γιὰ παράδειγµα καὶ παλαιότερα σὲ
κρίσεις µελῶν ΔΕΠ στὴν ἰατρική,
µὲ τελευταία (φῦλλο 197/07-06-2006)
αὐτὴν ἐπίκουρης καθηγήτριας – γόνου
γνωστῆς
πολιτικοδηµοσιογραφικῆς
οἰκογενείας - ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνει
ἀναπληρώτρια καὶ νὰ τῆς ἀνατεθεῖ
ἡ διεύθυνση κλινικῆς αἰχµῆς τοῦ
νοσοκοµείου Ἀλεξανδρούπολης. Ἐνῶ
λοιπὸν ἀνέµενε αὐτὴ τὴν µείζονα ἐξέλιξη
γιὰ τὴν καριέρα της, βρέθηκε ξαφνικὰ
«παραιτηµένη» ἀφοῦ διαπιστώθηκε ὅτι
εἶχε προσκοµίσει στὸ CV της πλαστές/
παραποιηµένες ἐργασίες. Ποτὲ δὲν
δόθηκε κάποια ἐξήγηση ἀπὸ τὰ ἁρµόδια
ὄργανα, οὔτε πολὺ περισσότερο βέβαια
ἀναζητήθηκαν εὐθῦνες σὲ κανένα
ἐπίπεδο. Οἱ πιὸ πρόσφατες κρίσεις εἶχαν
ἐπίσης ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἐξ αἰτίας
(καί) τῶν προσωπικῶν ἀντιπαραθέσεων
ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ µεταξὺ διαφόρων
ὑψηλὰ ἱστάµενων. Ἐπιτυχὴς ἐξέλιξη
λέκτορα ἡ ὁποία ἔγινε παρὰ τὶς ἀντίθετες
«ὁδηγίες», ἐπεστράφη γιὰ νὰ ἀκυρωθεῖ.
Ἀντιστρόφως, ἄλλη κρίση ἀνεπιτυχὴς
γιὰ τὸν ὑποψήφιο παρὰ τὶς ἀντίθετες
«ὁδηγίες», ἐπεστράφη ἐπίσης γιὰ νὰ
µετατραπεῖ σὲ ἐπιτυχή. Ἀπόσυρση
ὑποψηφιότητας γιὰ ἐξέλιξη ἀναπληρωτῆ
καθηγητῆ µετὰ ἀπὸ πιέσεις λόγω παλιᾶς
ἱστορίας µὲ «κλεµµένο» βιβλίο στὸ
βιογραφικό του. Ἐξέλιξη σὲ κορυφαία
βαθµίδα στενοῦ συγγενῆ βουλευτοῦ τῆς
ΝΔ. Ὥσπου ἔσκασε καὶ ἡ βόµβα!
Τὸ σκηνικό: κρίση ἀναπληρωτῆ
καθηγητῆ
γιὰ
νὰ
ἐξελιχθεῖ
σὲ
πρωτοβάθµιο. Συνοπτικὲς διαδικασίες,
θετικὴ εἰσήγηση τοῦ πρύτανη στὸ
ἐκλεκτορικό, ἕτοιµοι νὰ ψηφίσουν.
Ξαφνικὰ
σούσουρο!
Κυκλοφοροῦν
φωτοτυπίες ἐπιστηµονικῆς ἐργασίας
- µαϊµοῦ τοῦ ὑποψηφίου τακτικοῦ
καθηγητῆ δηµοσιευµένης στὸ περιοδικὸ
«ONKOLOGIE» τὸ 2006, ἡ ὁποία εἶναι
πιστὴ ἀντιγραφὴ (µὲ ὁλόιδια νούµερα
καὶ πίνακες, οἱ ἀθεόφοβοι!) πρωτότυπης
βουλγάρικης
ἐργασίας
ποὺ
εἶχε
δηµοσιευτεῖ στὸ «Current medical research
and opinion» τὸ 2002! Στὴν ἐργασία
- µαϊµοὺ τὸ ὄνοµα τοῦ ὑποψηφίου εἶναι

ΔΕΥΑΚ -ΔΕΤΑΚΟΜ:
Ἄρχισαν τά ὄργανα!
Στό δηµοτικό συµβούλιο τῆς 24ης
Ὀκτωβρίου ὁ δήµαρχος Κοµοτηνῆς
Δηµήτρης Κοτσάκης ἔριξε τή βόµβα πού
λίγο πολύ ἀναµενόταν: Κατατέθηκαν
µηνύσεις σέ βάρος δύο προσώπων
(ἀντιπρόεδρος καί γενικός διευθυντής)
καί ὁ εἰσαγγελέας πλέον ἀναλαµβάνει
τίς ὑποθέσεις κακοδιαχείρισης πού ἐπεσήµαναν οἱ πολύµηνοι ἔλεγχοι στήν
διαβόητη δηµοτική ἐπιχείρηση ὕδρευσης
(ΔΕΥΑΚ), πού τόσους καί τόσους «ἔκανε
ἀνθρώπους»... Ἐπίσης ὁ ἔλεγχος στήν
ΔΕΤΑΚΟΜ ἔδωσε µία εἰκόνα πλήρους
χρεωκοπίας καί διάλυσης, πού δέν µπορεῖ
νά συνεχιστεῖ. Οἱ ὑποθέσεις πού σίγουρα
παίρνουν τόν δρόµο τῆς δικαιοσύνης
εἶναι τρεῖς (πρός τό παρόν): Ἡ µία ἀφορᾶ
τήν πώληση γιά 10.000 εὐρώ ἀγωγοῦ
ἀξίας 40.000 ἀπό τόν γεν. διευθυντή
τῆς ΔΕΥΑΚ σέ ἐργολάβο, 10 µέρες πρίν
τήν ἀλλαγή στό ΔΣ τῆς ἐπιχείρησης. Ἡ
δεύτερη ἀφορᾶ παράνοµες βεβαιώσεις

δεύτερο στὴ σειρὰ τῶν συγγραφέων,
µεσολαβοῦν τὰ ὀνόµατα 2-3 ἄλλων
καθηγητῶν καὶ τελευταῖο ἐµφανίζεται
τὸ ὄνοµα τοῦ …πρύτανη. Ὅπως εἶναι
γνωστὸ στοὺς ἐπιστηµονικοὺς κύκλους,
ὁ τελευταῖος ἐκ τῶν ἐµφανιζοµένων
συγγραφέων ἔχει καὶ τὴν συνολικὴ
ἐποπτεία - ἐπίβλεψη τῆς ἐργασίας, ὅπερ
ἔστι µεθερµηνευόµενο ὅτι κάποιος εἶχε
τὴν ἐπίβλεψη µιᾶς ἐργασίας ποὺ ποτὲ
δὲν ἔγινε, ἀφοῦ ὅπως ἀποδείχθηκε ἦταν
κλεµµένη. Ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι ἡ
ἔκταση τοῦ φαινοµένου εἶναι ἐξαιρετικὰ
µεγαλύτερη καὶ ἤδη συλλέγονται
στοιχεῖα. Ὁ ὑποψήφιος, ὅπως ἦταν
φυσικὸ, ἀποσύρθηκε ἄρον - ἄρον
ἀκολουθώντας τὶς σχετικὲς «ὁδηγίες» καὶ
εἰκάζεται βάσιµα ὅτι θὰ χρησιµοποιηθεῖ
- ἀπὸ κοινοῦ µὲ τὸν πρῶτο συγγραφέα
- ὡς ἀποδιοποµπαῖος τράγος τῆς ὅλης
ἱστορίας.
Τὸ θέµα εἶναι τεράστιο, ὄχι µόνο
γιὰ λόγους ἠθικῆς τάξεως ἀλλὰ καὶ γιατί
ἀνοίγει µία µικρὴ χαραµάδα στὴ βαριὰ
βιοµηχανία παραγωγῆς / ἀντιγραφῆς
ἄχρηστων / εἰκονικῶν ἐργασιῶν, µὲ
βάση τὶς ὁποῖες «χτίζονται» βιογραφικὰ
ποὺ στὴ συνέχεια ἐξαργυρώνονται µὲ
καταλήψεις θέσεων, τίτλων, ἀξιωµάτων,
συνήθως ἁδρότατα ἀµοιβοµένων. Ὁ
σκυλοκαυγᾶς τῶν µεγαλοκαθηγητάδων
τῆς Ἀθήνας πάνω ἀπὸ τὸ κρεβάτι τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου (τὸν ὁποῖο ἔνιοι ἐξ
αὐτῶν ὁδήγησαν στὴν τραγικὴ θέση ποὺ
βρίσκεται) ἦταν ἐξόχως ἀποκαλυπτικὸς
καὶ γιὰ τοὺς πιὸ δύσπιστους, τόσο γιὰ
τὸ ποιὸν τῶν ἀνθρώπων ὅσο καὶ γιὰ
τὸν τρόπο ἀντίληψης καὶ ἄσκησης τῶν
καθηκόντων τους.
Ἐκτίµηση µας εἶναι ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ
τὴ Δικαιοσύνη, τὸ θέµα ποὺ ἔχει ἐνσκήψει
(θὰ ἔπρεπε νά) ἐνδιαφέρει σφόδρα καὶ
τὸ ἁρµόδιο Ὑπουργεῖο Παιδείας - πόσω
µᾶλλον ἂν θυµηθοῦµε καὶ προηγούµενα
δηµοσιεύµατα ἀθηναϊκῶν ἐφηµερίδων
(τοπικὰ κανεὶς δὲν ψελλίζει λέξη!) ποὺ
οὐδέποτε διαψεύστηκαν γιὰ πανίσχυρους
προστάτες παραγόντων τοῦ ΔΠΘ.
Θὰ ἀρκεστεῖ ἁπλῶς σὲ παραιτήσεις
δευτεραγωνιστῶν καὶ κουκούλωµα ἢ
αὐτὴ τὴ φορὰ θὰ προσπαθήσει νὰ σπάσει
τὸ ἀπόστηµα; Ὀψόµεθα.

Σχόλια

πτερόεντα...

Ἡ Βασιλικὴ Ἀκαδηµία Τεχνῶν τῆς Γρανάδας, ἀπένειµε σὲ εἰδικὴ τελετὴ
(12/10/07), τὰ ἐτήσια βραβεῖα καὶ µετάλλια σὲ φορεῖς καὶ ἐξέχουσες
προσωπικότητες γιὰ τὴ δράση τους στὸν χῶρο τῶν Τεχνῶν καὶ τοῦ
πολιτισµοῦ. Εἰδικὸ µετάλλιο γιὰ τὴν προώθηση τῶν ἑλληνικῶν γραµµάτων
καὶ πολιτισµοῦ στὸν ἱσπανόφωνο κόσµο ἀπενεµήθη στὸ Κέντρο Βυζαντινῶν,
Νεοελληνικῶν καὶ Κυπριακῶν Σπουδῶν τῆς Γρανάδας, τὸ ὁποῖο παρέλαβε ὁ
διευθυντὴς τοῦ Κέντρου καὶ
Καθηγητὴς
Βυζαντινῆς
καὶ
Νεοελληνικῆς Φιλολογίας τοῦ
Πανεπιστηµίου τῆς Γρανάδας,
Μόσχος Μορφακίδης. To Κέντρο
ἱδρύθηκε τὸ 1998 ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ
Κράτος, εἶναι συµβεβληµένο µὲ
τὸ Πανεπιστήµιο τῆς Γρανάδας
καὶ
δραστηριοποιεῖται
στὸν
ἐρευνητικό, διδακτικό, ἐκδοτικὸ
καὶ πολιτιστικὸ χῶρο. Διατηρεῖ µία
ἀπὸ τὶς καλύτερες βιβλιοθῆκες
βυζαντινῶν, νεοελληνικῶν καὶ
κυπριακῶν σπουδῶν στὴν Εὐρώπη, ἡ ὁποία µεταξὺ ἄλλων περιλαµβάνει καὶ τὴν
προσωπικὴ βιβλιοθήκη τοῦ Κ. Τσάτσου. Τὸ ἔργο τοῦ Κέντρου στηρίζεται οἰκονοµικά
ἀπὸ διάφορους δηµόσιους φορεῖς τῆς Ἑλλάδας τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἱσπανίας µὰ καὶ
ἀπὸ ἱδρύµατα καὶ ἰδιῶτες τῆς χώρας µας. Ἡ θρακικὴ καταγωγὴ τοῦ κ. Μορφακίδη
(ἀπὸ τὴ Συκορράχη Ἕβρου), ποὺ εἶναι ἡ ψυχὴ τοῦ ἱδρύµατος, εἶναι ἕνας πρόσθετος
λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο νιώθουµε περήφανοι µὲ τὴν διάκριση αὐτή.
Διαβάσαµε τὴν ὁµιλία τοῦ Εὐριπίδη Στυλιανίδη στὴν ΚΕ τῆς Ν.Δ. (20-1007) καὶ θέλουµε νὰ πιστέψουµε ὅτι πράγµατι ἐπιχειρεῖ ἕνα νέο ξεκίνηµα
στὸ πολύπαθο Ὑπουργεῖο Παιδείας, µετὰ τὴν ἀπογοητευτικὴ τριετία
Γιαννάκου. Κι ὅσο κι ἂν µερικὰ σηµερινὰ κακῶς κείµενα εἶναι κληρονοµιὰ
ἐκείνης (κενὰ στὰ σχολεῖα, ἔλλειψη βιβλίων...), ὑπάρχουν κι ἄλλα ποὺ χρονίζουν
καὶ περιµένουν τὴ λύση τους. Βασικότατο µεταξὺ αὐτῶν εἶναι ὁ κοµµατισµὸς
στὴ στελέχωση τῆς Ἐκπαίδευσης, µία χρόνια κατάσταση ποὺ ἐσχάτως ἔλαβε τὴ
µορφὴ τῶν συνεντεύξεων τῶν ὑποψηφίων. Ἂν ὑπάρχει βούληση γιὰ ὄντως ἐθνική,
ἀκοµµάτιστη παιδεία ἀπὸ τὸν νῦν ὑπουργό, ἰδοὺ ἕνα πεδίο δόξης: Περιορισµὸς τῆς
βαρύτητας τῆς περιλάλητης συνέντευξης στὸ εὔλογο 20% τῆς βαθµολογίας τῶν
ὑποψηφίων διευθυντῶν, ὅπως ὑπαγορεύει ἡ λογικὴ (καὶ ὅπως ἐπίσης ἔλεγαν οἱ
προεκλογικὲς «δεσµεύσεις» τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος). Ἂς γίνει ἔστω καὶ τώρα,
µετὰ τὶς ὑπὸ ἐξέλιξη κρίσεις. Γιατί εἶναι ἄλλο νὰ λὲς «τί νὰ κάνουµε;» ἀναφορικὰ µὲ
καθυστερήσεις καὶ ἀνοργανωσιὲς κι ἄλλο νὰ εἰσάγεις ἕναν νέο θεσµό, ἐφαρµόζοντας
τὶς παλαιόθεν γνωστὲς λογικὲς τῆς ἡµετεροκρατίας (βλ. καταγγελίες τῆς ΟΛΜΕ γιὰ
πρόσφατες κρίσεις µὲ συντελεστὴ γιὰ τὴν συνέντευξη κάπου στὸ 40-50%!). Εἰδικὰ ἡ
περίπτωση τῆς συνέντευξης, ὅταν ἡ τελευταία περιορίζεται στὸ... τί κόµµα ψηφίζεις
(ἄντε, καὶ στὸ σὲ ποιὸν κοµµατάρχη πρόσκεισαι), ἀφενὸς γελοιοποιεῖ τὶς ὑπουργικὲς
διακηρύξεις περὶ συναίνεσης/συνεργασίας κι ἀφετέρου ἀπαξιώνει καὶ τὴν νουνεχή
της χρήση, ἡ ὁποία εἶναι ἀπαραίτητη µὲ ὅρους διαφάνειας καὶ ἀξιοκρατίας.

* Λέγεται γιὰ κάποιον ποὺ κρατάει τὸ
στόµα του κλειστό λόγῳ ἀνωτέρας βίας
ἤ δωροδοκίας (Αἰσχῦλος, Ἀγαµ. 36)

πού δόθηκαν στόν γνωστό ἐργολάβο
- ἐκδότη ἀπό τόν ἀντιπρόεδρο καί τόν
γεν. διευθυντή, µέ τίς ὁποῖες βρέθηκε ἡ
ἐπιχείρηση νά ὀφείλει 300.000 εὐρώ (πού
τά εἶχε ἤδη πληρώσει) στήν Τράπεζα
Πειραιῶς. Ἡ τρίτη περίπτωση ἀφορᾶ τό...
σύνολο τῶν 98 ἀναθέσεων ἔργων χωρίς
ἀποφάσεις διοικητικοῦ συµβουλίου (ξεχωρίζει αὐτή τῶν 890.000 εὐρώ)!
Μαζί µέ τό σύνολο τῆς τοπικῆς κοινωνίας
νιώθουµε ἱκανοποίηση γιά τήν ἐξέλιξη
αὐτή, πού πέρα ἀπό τήν προφανή ἠθική
της ἀξία ἴσως ἀποδώσει καί καρπούς: Νά
ἀποδοθοῦν ἐπιτέλους κάποιες εὐθῦνες
σέ κείνους πού πρέπει, σέ κείνους δηλαδή
πού ὅλοι γνωρίζουν ὅτι κονόµησαν
χοντρά τόσα χρόνια ἐκµεταλλευόµενοι τό
ἀπίστευτο µπάχαλο στόν χῶρο. Ἐπίσης
µεγάλο κέρδος θά εἶναι ἡ ἐνδεχόµενη
καθιέρωση µιᾶς στοιχειώδους διαφάνειας
στά δηµοτικά πράγµατα. Κι ἄν ἀκόµη
αὐτό δέν συµβεῖ δέν πειράζει, ἀπό τήν
κόντρα τῶν δύο δηµοτικῶν παρατάξεων
(στηµένη θά τοῦ τήν ἔχει ὁ Τάσος τοῦ
δηµάρχου...) µόνο ὀφέλη µπορεῖ νά
ἀποκοµίσει ἡ κοινωνία τῆς πόλης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΟΥΝ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ
Θεωρούμε χρέος μας να αναφερθούμε σε
δύο πράξεις βεβήλωσης των εθνικών και
θρησκευτικών συμβόλων, πράξεις που
πέρασαν απαρατήρητες από τις τοπικές
νομαρχιακές, δημαρχιακές, αστυνομικές
και στρατιωτικές αρχές της Ξάνθης. Η
πρώτη αφορά το εικονοστάσι που υπήρχε
δίπλα στο στρατιωτικό φυλάκιο της
Γλαύκης, στο 21ο χιλιόμετρο του δρόμου
Ξάνθης - Γλαύκης. Το εικονοστάσι αυτό,
που υπάγεται στο χώρο του φυλακίου,
βρίσκεται εδώ και τρεις μήνες γκρεμισμένο
από τα χέρια των γνωστών αγνώστων
τραμπούκων της ορεινής Ξάνθης. Το
χειρότερο είναι πως ούτε οι υπαίτιοι της

καταστροφής έχουν βρεθεί αλλά ούτε έχει
αναληφθεί κάποια πρωτοβουλία για την
ανέγερση νέου εικονοστασίου.
Η δεύτερη πράξη βεβήλωσης συμβόλων
αφορά το Μνημείο των πεσόντων που
βρίσκεται στη Σμίνθη. Βρίσκεται απέναντι
από το Δημαρχείο Μύκης στο χώρο όπου
γίνονται οι μαθητικές παρελάσεις και οι
καταθέσεις στεφάνων κατά τις εθνικές
εορτές της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης
Μαρτίου. Η πλάκα του μνημείου έγραφε:
«Έπεσαν εις φυλάκια συνόρων κατά
εισβολήν των Γερμανών υπεραμυνόμενοι
του πατρίου εδάφους την 6ην Απριλίου
1941». Ακολουθούν τα ονόματα δέκα
στρατιωτών που θυσιάστηκαν για την
KTX 10.5x14.85.qxd
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πατρίδα. Όμως, εδώ και αρκετό καιρό
η πλάκα που αναφέρει τα ονόματα των

ηρώων είναι επιδεικτικά σπασμένη. Το
γνωρίζει άραγε ο δήμαρχος Μύκης; Το
γνωρίζει άραγε ο αστυνομικός διευθυντής
Ξάνθης; Το γνωρίζει άραγε ο διοικητής
του Δ’ Σώματος Στρατού; Αν ναι, γιατί
δεν κάνουν κάτι για την τοποθέτηση νέας
πλάκας στο μνημείο αυτό, στην ευαίσθητη
αυτή περιοχή;
Όμως οι τραμπουκισμοί αυτοί είναι
μόνο ένα τμήμα από το παζλ του
ανθελληνικού φανατισμού που κάποιοι
έντεχνα καλλιεργούν. Είναι οι ίδιοι που
διοργανώνουν τουρκικά φεστιβάλ στον
Εχίνο, το Ωραίον και αλλού, οι ίδιοι που
εξαπολύουν μύδρους κατά των χριστιανών
μέσα στα τεμένη, οι ίδιοι που προσπάθησαν
(και πέτυχαν) να κατευθύνουν τη μειονοτική
ψήφο. Οι ντόπιοι μας καταγγέλλουν πως
30 άτομα – κάποια από αυτά από την
Τουρκία – γυρνάνε τα καφενεία και τα
σπίτια της ορεινής Ξάνθης, μοιράζουν (με
ειδικά οχήματα) τούρκικες εφημερίδες
και έντυπα, πιέζουν τους Πομάκους να
ασπαστούν την τουρκική ταυτότητα.
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Υπάρχει ένα κλίμα ασφυκτικό στο οποίο
οι Πομάκοι αντιστέκονται. Πομάκος από
τη Μύκη μας ανέφερε πως ορισμένοι από
αυτούς επί πολλές ώρες προσπαθούν να
τους εκβιάσουν με κάθε τρόπο ασκώντας
ψυχολογική βία. Συχνά φιλήσυχοι κάτοικοι
των χωριών αναγκάζονται να μαλώνουν
με τους πράκτορες αυτούς ξένης χώρας
που υπονομεύουν το ειρηνικό κλίμα στη
Θράκη.
Ως προς τέτοια σοβαρά ζητήματα θα
περιμέναμε μεγαλύτερη ευαισθησία από
τα τοπικά αστυνομικά τμήματα Εχίνου και
Μύκης. Όταν με λύπη μας διαπιστώνουμε
καθημερινά πως οι πράκτορες ξένης
δύναμης γκρεμίζουν, απειλούν, καταστρέφουν, εκβιάζουν στην ορεινή περιοχή,
εύλογα συμπεραίνουμε πως κάποιοι δεν
κάνουν καλά τη δουλειά τους. Η Ελληνική
Αστυνομία αποδεικνύεται πολύ πιο πίσω
από τα γεγονότα που τρέχουν γρήγορα.
Στον Εχίνο και στη Μύκη, όπου υπάρχουν
αστυνομικά τμήματα υπεύθυνα για την
ορεινή περιοχή Ξάνθης, οι αστυνομικοί
σπάνια βγαίνουν από το Τμήμα. Κι όλα
αυτά στα πλαίσια μια περίεργης γραμμής
που κάποιοι έχουν επιβάλει: να μην
προκαλούμε, λέει. Μα ποιος προκαλεί; Ο
αστυνόμος που ασκεί το καθήκον του; Ο
στρατιώτης που φυλάει τα σύνορα; Ή ο
πράκτορας ξένης δύναμης που απειλεί τους
πολίτες αυτής της χώρας και γκρεμίζει τα
μνημεία της;
Το στοιχειώδες δικαίωμα που ζητούν οι
Πομάκοι από την Ελληνική Αστυνομία
είναι να τους προστατέψει από την
υπονομευτική δράση αυτών των μισθωτών
που ενσπείρουν διχόνοια και μίσος ενάντια
στους «γκιαούρηδες» και καλλιεργούν
την εχθρότητα μεταξύ χριστιανών και
μουσουλμάνων. Αυτό που περιμένουν οι
Πομάκοι της ορεινής περιοχής από τους
αστυνομικούς που εργάζονται στη Μύκη
και στον Εχίνο είναι να περιπολούν στα
χωριά τους, να πίνουν καφέ στα καφενεία
τους, να γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα
και όχι μόνο να μοιράζουν κλήσεις για
οδικά παραπτώματα. Και εννοείται ότι
τα ανωτέρω δεν έχουν σκοπό να θίξουν
κανέναν - πέρα από τα κακώς κείμενα...
Ν.Κ.
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...Καί ἀπειλοῦν!
Ὁ Τζενγκίζ Ὀµέρ τῆς ξανθιώτικης
ἐφηµερίδας «Μιλλέτ» εἶναι ἀπό τούς
γνωστότερους ἐκφραστές τῆς φασιστικῆς
νοοτροπίας τῶν τουρκοφρόνων καί
τῆς ρατσιστικῆς ἀντιµετώπισης τοῦ
ποµακικοῦ κινήµατος. Πρωτεργάτης στά
προβλήµατα τοῦ Συλλόγου Ποµάκων
ν. Ξάνθης, διώκεται τώρα ἀπό τούς
παθόντες γιά τίς ἀθλιότητες πού ἐξέµεσε
ἐναντίον τους. Ὡστόσο τίποτε δέν δείχνει
νά τόν συνετίζει καί ἐξακολουθεῖ νά
προσφέρει.. ὑλικό γιά νέες µηνύσεις, ἀφοῦ
ἡ φυλλάδα του ἐξακολουθεῖ νά ἀποτελεῖ
βόρβορο ἀνθελληνισµοῦ καί φυλετικοῦ
µίσους, µέ τελευταῖο παράδειγµα τό
φῦλλο τῆς 25/10/07 (ἀρ.100):
«Τα άτομα που μας μήνυσαν υποστηρίζουν πως
προσβάλαμε την τιμή τους. Αν αυτοί όμως ως
άτομα παλεύουν για τη δική τους αξιοπρέπεια,
εμείς αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια και
την τιμή ενός έθνους. Παλεύουμε δηλαδή για
την τιμή όλων των Τούρκων της Δ. Θράκης.
Εμείς δεν προσβάλαμε ούτε την τιμή τους,
ούτε την αξιοπρέπεια τους. Εκείνοι όμως
προσπαθούν να προσβάλουν την τιμή των
Τουρκομουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης.
Προσβάλλουν την εθνική μας ταυτότητα που
αποτελεί τιμή μας. Ισχυρίζονται πως οι Τούρκοι
της Δ. Θράκης που ζούνε στα βουνά δήθεν
είναι Έλληνες-Πομάκοι. Ασκούνε δηλαδή την
προπαγάνδα των επίμονων ¨μηχανισμών¨ που
δεν αποδέχεται το έθνος μας. Αυτό είναι μια
προσβολή για τους Τούρκους της Δ. Θράκης.
(...) Ο δικηγόρος αυτών των ατόμων (Νίκος
Κόκκας και Σεμπαετίν Καραχότζα) που είναι
και δικηγόρος του Πομακικού συλλόγου,
υπέβαλε νέες μηνύσεις. Τι να πούμε, καλή
ευκολία… Εμείς εδώ είμαστε. Αφού υποβάλλουν
μηνύσεις έχουν να δούνε. Ας συνεχίσουν να
προκαλούνε την υπομονή του έθνους μας να
δούμε…..Να ξέρουν όμως πως και η υπομονή
έχει τα όρια της. Αν συνεχίσουν να προσβάλλουν
την ταυτότητα του έθνους μας θα υποστούνε και
τις συνέπειες. Κανείς και κανένα έθνος δεν μένει
αδιάφορο στην προσβολή της ταυτότητας του,
που αποτελούνε την τιμή και την αξιοπρέπεια
του. Αυτοί οι οποίοι παίζουν αυτά τα παιχνίδια
με την ταυτότητα μας δεν είναι τίποτε άλλο άτομα
που κλονίζουν την γαλήνη της περιοχής μας και
αποτελούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.»
Τό πιάσατε τό... ὑπονοούµενο, ἔτσι;

Καταδίκες για τον Εχίνο, τρία χρόνια μετά
Ποινή φυλάκισης εννιά μηνών με τριετή
αναστολή επέβαλε χθες το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε δύο από τους
τέσσερις (οι άλλοι δύο απαλλάχτηκαν λόγω
αμφιβολιών) μουσουλμάνους κατοίκους του
Εχίνου που κατηγορήθηκαν για τα επεισόδια
στα γυρίσματα του σίριαλ «Αρχιπέλαγος»
του καναλιού «Άλφα». Καταδικάστηκαν για
«παράνομη βία από κοινού» και «διατάραξη
κοινής ειρήνης από κοινού». Για τη δίκη οι
πρωκσενάνθρωποι ναύλωσαν λεωφορείο που
μετέφερε κόσμο από την Ξάνθη, ενώ παρέστη
και ο βουλευτής Τσετίν Μάντατζη.
Δεν ξέρω αν θυμάστε τα τρομακτικά εκείνα
γεγονότα της 16ης Νοεμβρίου 2004, όταν
οι δύστυχες ηθοποιοί έζησαν ένα πογκρόμ
απίστευτο, χωρίς κανέναν λόγο, μονάχα για
μια φήμη που κάποιοι έσπειραν προκειμένου
να κάνουν επίδειξη δύναμης. Τότε που
διέδωσαν τις απίστευτες βρωμιές ότι οι
πρωταγωνίστριες εισήλθαν προκλητικά
ντυμένες («γυμνές»!) στο τζαμί του χωριού
για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Φυσικά
οι ηθοποιοί και οι συντελεστές του σήριαλ
διέψευσαν ότι μπήκαν στο τζαμί, αφού
συγκεντρώθηκαν κάτω από το στέγαστρο της
αυλής για να προφυλαχθούν από τη βροχή που
είχε ξεσπάσει - κάτι που επιβεβαιώθηκε και

από τις κασέτες των γυρισμάτων. Δυστυχώς
και πάλι είδαμε να αναπαράγεται όλη αυτή
η ανοησιολογία στα κανάλια, άλλοτε με
γενικεύσεις περί θρησκευτικού φανατισμού κι
άλλοτε για αγαπητικές συνυπάρξεις που δεν
πρέπει να κλονιστούν από μικροκαβγαδάκια!
Για μας είναι ξεκάθαρο το τι συνέβη τότε: Οι
κτηνώδεις τραμπουκισμοί ήταν μεθοδευμένοι
και είχαν να κάνουν με τον εθνικισμό των
τουρκοφρόνων, ο οποίος χρησιμοποιεί την
ισλαμική θρησκεία μόνο ως πρόσχημα (τα
κτήνη που άπλωναν τα βρωμόχερά τους
στις καημένες τις κοπέλες και μετά φώναζαν
«είστε π...νες» ήταν... θρήσκοι;). Το χειρότερο
όλων είναι ο στρουθοκαμηλισμός της
κοινωνίας και του κράτους μας. Δεν θέλουμε
να δούμε ότι βαδίζουμε προς τη δημιουργία
μιας περιοχής μειωμένης κυριαρχίας, όπου
οι νόμοι ισχύουν μόνον όταν το επιτρέπει
το διάχυτο κλίμα, και στην προσπάθειά
μας να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα
εφευρίσκουμε πολυπολιτισμικά παραμύθια
ή παραπληροφορούμε εσκεμμένα. Μόνο τίς
βρωμιές της τουρκοφυλλάδας Μιλέτ για την
προχθεσινή δίκη να διαβάσει κανείς (μιλάει
για ψευτιές και συκοφαντίες της Δ. Μήρου!),
καταλαβαίνει. Τουλάχιστον όσοι διαβάζετε
τον «Α» ξέρετε τι συμβαίνει...
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«Πελίτι», µιά ἄλλη πρόταση ζωῆς
Τό «Πελίτι» (ὀνοµάστηκε ἔτσι ἀπό τήν ποντιακή
ὀνοµασία τῆς βαλανιδιᾶς) εἶναι µία ἐκπληκτική
προσπάθεια πού µετράει ἤδη 12 χρόνια ζωῆς καί
µέ χαρά βλέπουµε πώς ὁλοένα καί στεριώνει.
Πρόκειται γιά τό πρωτοπόρο ἐγχείρηµα τοῦ
Παναγιώτη Σαϊνατούδη, ὁ ὁποῖος κάπου στά µέσα
τῆς προηγούµενης δεκαετίας ἐνφανίστηκε στήν
Κοµοτηνή νά κάνει κάτι πού οἱ περισσότεροι οὔτε
εἴχαµε σκεφτεῖ ποτέ: Νά ἀναζητᾶ παραγωγούς πού
καλλιεργοῦν ντόπιες ποικιλίες φυτῶν καί νά µαζεύει
σπόρους γιά νά τίς διασώσει. Μάλιστα κατάφερε
νά ἐµπλέξει καί σχολεῖα στήν θαυµάσια αὐτή
προσπάθειά του, ὁπότε δηµιουργήθηκε µέχρι καί ὁ...
θεσµός τῆς ἀπριλιάτικης σχολικῆς γιορτῆς γιά τίς
ντόπιες ποικιλίες. Ἡ προσπάθεια ἔκτοτε ἐξαπλώθηκε,
ἡ «Κιβωτός» τῶν ντόπιων ποικιλιῶν ἐµπλουτίστηκε,
τό Πελίτι (µέ τήν ἕδρα του πλέον στό Μεσοχώρι
τῆς ∆ράµας) ἔφτασε σέ πολλά σηµεῖα τῆς ἑλληνικῆς
ἐπικράτειας. Πρό ἡµερῶν µέ χαρά λάβαµε τή νέα του
ἔκδοση µέ «τά κατά τόπους ἀγροκτήµατα γιά τή διαφύλαξη τῶν ντόπιων ποικιλιῶν καί τῶν
αὐτόχθονων ἀγροτικῶν ζώων». Ἐκεῖ καθένας µπορεῖ νά βρεῖ καλλιεργητές µέ τούς ὁποίους
µπορεῖ νά ἀνταλλάξει δωρεάν σπόρους ἀπό ντόπιες ποικιλίες µά καί νά πληροφορηθεῖ
ὅλα τά νέα ἀπό τή δράση αὐτῆς τῆς ἐναλλακτικῆς κοινότητας πού πλησιάζει τή φύση τῆς
πατρίδας µας µέ ἀγάπη καί γνώση, µακρυά ἀπό λογικές κατανάλωσης καί κέρδους. «Πελίτι»,
Tαχυδροµεῖο Παρανεστίου 66035, τηλ. 2524022059, www.peliti.gr

Οἱ Τοῦρκοι καί ὁ Κάφκα
Λίγο πολὺ ὅλοι ἱκανοποιηθήκαµε γιὰ τὴν
εὐµενὴ τροπὴ τῆς ὑπόθεσης τῆς ἀναγνώρισης
τῆς γενοκτονίας τῶν Ἀρµενίων ἀπὸ τὴν
ὑπερδύναµη τοῦ πλανήτη. Οἱ λόγοι πολλοί.
Τὸ στρίµωγµα τῆς γείτονος ἀδηφάγου χώρας
(ὅπως ἐκπροσωπεῖται τοὐλάχιστον ἀπὸ τὴν
ἐλίτ της) καὶ ἡ διεθνής, ἁπτὴ πιά, πίεση νὰ
ἀναµετρηθεῖ ὡς κοινωνία, λαός, ἰδιοκουλτούρα
καὶ κρατικὴ ὀντότητα µὲ τὸν ἴδιο της τὸν
ἑαυτό, ἐλπίζουµε ὅτι θὰ ξεκουνήσουν πολλὲς
ὑποθέσεις διµερεῖς µὲ τὴ χώρα µας καὶ τὴν
ΕΕ (πρόοδος στὴ νοοτροπίας της) ἀλλὰ καὶ
γενικότερα ἀποτελεῖ ἕνα παγκόσµιο µήνυµα
προσοχῆς γιὰ τοὺς ἀλαζόνες ∆υνατοὺς ὅσον
ἀφορᾶ τὸ αἴσθηµα ἀτιµωρησίας ποὺ συνήθως
τοὺς διακατέχει.
Ἡ ἀντίδραση βέβαια ἀπὸ τοὺς Τούρκους
ἰσχυρότατη, σφοδρὴ
καὶ
συγκυριακὰ
ἐπικίνδυνη, τὸ ἔδαφος δὲ τῶν ἀντιδράσεών
της εἶναι κυρίως ἐκεῖνο τῆς σπασµωδικῆς
ἐπίδειξης ἰσχύος: δηµογραφικῆς, οἰκονοµικῆς,
γεωπολιτικῆς. Αὐτὸ, κατὰ τὴ γνώµη µας,
ἐπιβεβαιώνει τὰ ἐλλείµµατα πολιτισµοῦ ποὺ
ἔχει τὸ τουρκικὸ κρατικὸ (φεουδαρχικό)
µόρφωµα καὶ τελικὰ µᾶλλον ξενίζει τὸν
ὑπόλοιπο κόσµο ὑπὲρ τῆς ἐπαλήθευσης καὶ
ἀναγνώρισης ἀντίστοιχων συµπεριφορῶν
στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα. ∆ὲν τοὺς βοηθᾶ
νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴ µέγγενη τῶν ἱστορικῶν

ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

γεγονότων καὶ τῆς Νέµεσης.
Ὡς µικρή προσωπικὴ συνεισφορὰ στή µνήµη
τῶν θυµάτων τῆς ἀρµενικῆς γενοκτονίας, ἀλλὰ
καὶ τῆς ποντιακῆς καὶ τῆς µικρασιατικῆς, µετά
τὴν παραπάνω εἰσαγωγὴ θυµίζω τὸ τουρκικὸ
στερεότυπο τῆς ἄγριας ἐπιθετικότητας,
ὅπως τὸ εἶχε ἀφοµοιώσει ἡ Εὐρώπη τοῦ
Μεσοπολέµου, ἀκριβῶς δηλαδὴ τὴν περίοδο
τῶν ἐγκληµάτων τοῦ ἐθνοκαθαρτήριου
κεµαλισµοῦ. Στὸ ἀριστουργηµατικὸ βιβλίο
του «Ὁ Πύργος» (ξεκίνησε νά γράφεται τὸ
1922), ὁ Φράντς Κάφκα, αὐτὸς ὁ γίγαντας
τῆς γερµανικῆς καὶ παγκόσµιας λογοτεχνίας,
σὲ µία ἀνύποπτη παράγραφο, σὲ µία διήγηση
τῆς εἰλικρινὰ φιλικῆς πρὸς τὸν ἥρωα τοῦ
ἔργου Ὄλγας, διαβάζουµε γιὰ τὴν τελετὴ
παράδοσης µιᾶς ἀντλίας στὸ χωριὸ ἀπὸ
τὴν τοπικὴ διοίκηση: «Τριγύρω χαλοῦσε ὁ
κόσµος µ΄ ἕναν θόρυβο ὄχι τόσο συνηθισµένο
γιατί ὁ Πύργος, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀντλία, εἶχε
χαρίσει στὴν Πυροσβεστικὴ Ὑπηρεσία µερικὲς
σάλπιγγες, κάτι περίεργα ὄργανα ποὺ µ΄ ἕνα
ἀδύναµο φύσηµα, ἀκόµα καὶ ἑνὸς παιδιοῦ,
ἔβγαζαν τροµακτικά, πολὺ ἄγρια σαλπίσµατα.
Σὰν τὰ ἄκουγες νόµιζες πὼς εἶχαν ἐπιτεθεῖ οἱ
Τοῦρκοι,κι ἦταν ἀδύνατο νὰ τὰ συνηθίσεις.»
Νοµίζω ὅτι τὸ ἀπόσπασµα εἶναι εὔγλωττο
γιὰ τὸ ποιοὶ θεωροῦνταν οἱ µπαµποῦλες τῆς
ἐποχῆς ἀπό τόν ἁπλὸ λαὸ στὴ Γερµανία (καὶ
προφανῶς ὄχι µόνο ἐκεῖ). Οἱ τότε σύµµαχοί
τους Τοῦρκοι!
Χ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση”
του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Μέτρο 6: “ Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων µε την ενεργό συµµετοχή των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων”
Πρόσκληση / Ανακοίνωση
Η Θρακική Εταιρεία σας προσκαλεί στην Ηµερίδα για τους Ροµά, που θα
πραγµατοποιηθεί στην Κοµοτηνή (αίθουσα ιδρύµατος Παπανικολάου) στις 2
Νοεµβρίου 2007, στις 19:00 το βράδυ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ενίσχυση, προβολή, καθιέρωση τσιγγάνικων εθίµων: Εντερλέζι και
χριστουγεννιάτικα έθιµα.
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 75%
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Τά νέα τοῦ «Α»
Καθώς πολλά πού γράφουµε δείχνουν
νά µένουν µετέωρα ἤ ἀτελέσφορα,
εἴπαµε σήµερα νά µαζέψουµε µερικά
νέα καθαρά... ἀντιφωνητικά, πού
νά ἀφοροῦν τά δηµοσιεύµατα καί τή
σύνολη δράση µας, πρός ἐνηµέρωση τῶν
ἐνδιαφερόµενων ἀναγνωστῶν µας:
1. Ἡ ἐκδήλωση πού εἴχαµε προγραµµατίσει
γιά τίς 29/10 («Ἐθελοντής στή Βοσνία»)
ἀναβλήθηκε καί ζητᾶµε συγγνώµη ἀπό
ὅσους πιθανόν ταλαιπωρήσαµε. Εἶναι ἡ
πρώτη φορά πού συµβαίνει κάτι τέτοιο
ἀλλά ὁ λόγος ἦταν σοβαρός (ἡ ὑγεία τῆς
συζύγου βασικοῦ ὁµιλητῆ). Θά ἀνακοινώσουµε νέα ἡµεροµηνία συντόµως.
2. Ἡ ὑπόθεση γιά τήν κατασκευή - πληρωµή τοῦ δρόµου Ὀργάνης - Σµιγάδας,
γιά τήν ὁποία γράψαµε δύο φορές, πῆρε
τήν ἄγουσα γιά τήν Δικαιοσύνη: Ὁ
Εἰσαγγελέας ἄσκησε δίωξη σέ βάρος τοῦ
διευθυντῆ τῆς νοµαρχίας πού πλήρωσε
τό ἔργο - ἡ συνέχεια στό ἀκροατήριο.
3. Τό δηµοσίευµά µας γιά τίς πολεοδοµικές
παραβάσεις τοῦ ψευτοµουφτῆ Ξάνθης
Ἀχµέτ Μέτε ἔφτασε στά χέρια τῶν
ἁρµοδίων καί ἀναµένεται ἡ ἑπόµενη
κίνηση τῆς Θέµιδος. Εὐελπιστοῦµε...
4. Ἡ παλιά µας πρόταση (2002) γιά τήν
διδασκαλία τῆς ρωσικῆς γλώσσας ὡς
δεύτερης ξένης γλώσσας στά σχολεῖα
τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης, θά ὑλοποιηθεῖ
χάρη στήν θετική στάση τοῦ νέου
ὑπουργοῦ Παιδείας Εὐριπίδη Στυλιανίδη
(ἀναµένεται ἡ ἀνακοίνωσή της).
5. Συνεχίζουν κάποιοι ἐν Ἀθήναις

φίλοι νά µᾶς προβάλουν στά ΜΜΕ
ὅπου ἐργάζονται (κυρίως ὁ Μάρκος
Μουζάκης στό «Παρόν» καί ὁ Δηµήτρης
Κοσµόπουλος στό Ραδιόφωνο τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος), µάλιστα ἴσως
παρουσιαστεῖ ὁ «Α» ἐντός τοῦ µηνός στήν
Ἀθήνα ἀπό κάποιους ἐπώνυµους φίλους
µας. Εὐχαριστοῦµε θερµά!
6. Ἕνα τελευταῖο νέο πού (πρέπει νά)
ἐνδιαφέρει πολλούς εἶναι ὅτι δεχόµαστε
καί συνδροµές! Κάποιους ἐνηµερώνουµε
τηλεφωνικά, κάποιους ἐπισκέπτεται ὁ
συνεργάτης µας, οἱ ὑπόλοιποι πού δέν
θυµοῦνται πότε πλήρωσαν τελευταία
φορά µποροῦν καί νά µᾶς ρωτήσουν.
Βοηθᾶτε νά πᾶµε µπροστά ὅλοι µαζί!

Ὁ Κ. Ζουράρις στήν Κοµοτηνή
Στίς 5 Νοεµβρίου, ἡµέρα Δευτέρα
(ὥρα 20:30), στό Ἐπαγγελµατικό
- Βιοτεχνικό Ἐπιµελητήριο Ροδόπης
(Καβείρων 12) θά παρουσιαστεῖ
τό βιβλίο τοῦ Κώστα Ζουράρι
«Βέβηλα, κίβδηλα, σκύβαλα».
Μαζί µέ τόν συγγραφέα θά
µιλήσουν ὁ στρατηγικός
σύµβουλος Νίκος Λυγερός
καί ὁ δρ. Ἱστορίας Νεκτάριος
Δαπέργολας, τόσο γιά τό βιβλίο
τοῦ Κ. Ζουράρι ὅσο καί γιά τό
γενικότερο ζήτηµα τῆς σχολικῆς
διδασκαλίας τῆς Ἱστορίας.

Ἀστικό Παρατηρητήριο
Κοµοτηνῆς
Τή δηµιουργία τοῦ «Παρατηρητηρίου
Κοινωνικοοικονοµικῶν Μεγεθῶν καί
Ἀστικῶν Δεικτῶν Habitat» ἤ ἁπλούστερα
«Ἀστικοῦ Παρατηρητηρίου Κοµοτηνῆς»
ἀνακοίνωσε ἡ πρόεδρος τῆς ΔΕΑΚΟ,
Φελίνα Καζάκου - Βρούζου, στό
πλαίσιο του Προγράµµατος «URBAN
II – ΚΟΜΟΤΗΝΗ: ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2001 – 2006». Ἀναµένοντας
νά δοῦµε τήν πρακτική του ἀξία
καί ἀξιοποίηση (εἶναι τό τρίτο µόλις
στή χώρα µας καί σχεδιάζεται νά
λειτουργήσει µέ βάση τήν ἐµπειρία τοῦ
ἐξωτερικοῦ) σέ σχέση µέ τήν πολιτική
τοῦ Δήµου, πρός τό παρόν µένουµε στήν
περιγραφή του ἀπό τήν πρόεδρο τῆς
ΔΕΑΚΟ: «...Πρόκειται γιὰ ἕνα σύστηµα
τὸ ὁποῖο θὰ παρέχει τὴ δυνατότητα
διαχρονικῆς παρακολούθησης τῶν χωροκοινωνικῶν ἐξελίξεων καὶ ἀξιολόγησης
τῆς ἀποτελεσµατικότητας τῶν σχετικῶν
µέτρων δράσης µας, καταγράφοντας,
ἀναλύοντας καὶ ἀξιολογώντας ὅλες τὶς
ἀλλαγὲς τῶν κοινωνικῶν, οἰκονοµικῶν
καὶ περιβαλλοντικῶν δεικτῶν ποὺ λαµβάνουν χώρα στὴν πόλη µας».

ἑλληνέζικη βρώµα καί τσαπατσουλιά;
Τήν ἀπόλυτη αὐθαιρεσία µέ τίς παντός
τύπου κατασκευές, ἐπιγραφές καί
διαφηµίσεις πού δέν σέβονται οὔτε
τή νοµοθεσία οὔτε τήν καλαισθησία;
Βρεῖτε ἕνα σηµεῖο στήν Κοµοτηνή, ὅπου
µπορεῖς νά νιώσεις ὅτι τό µάτι σου
ἀναπαύεται, κάπου οἱ ἀσχηµοκατοικίες
νά µήν σέ πλακώνουν. Ἕνα µέρος πού
νά διασώζει τήν ἱστορία τῆς πόλης, τήν
φυσιογνωµία τοῦ τόπου, τήν αἰσθητική
καί τήν λειτουργικότητα πού ζηλεύουµε
σέ κάθε βῆµα µας στή Δύση. Πέρα
λοιπόν ἀπό τίς ξύλινες διατυπώσεις τῶν
«δράσεων», θά ὑπάρξει δείκτης πού νά
καταγράψει αὐτό τό ἀπίστευτο χάλι καί
πού νά µεταβάλει τίς προτεραιότητες
ἀρχόντων καί ἀρχουµένων; Αὐτό κυρίως
χρειαζόµαστε.

Δέν λέµε, εἶναι φυσικά καλοδεχούµενη
κάθε καινοτοµία πού µᾶς φέρνει
κοντύτερα στόν σύγχρονο κόσµο. Ὅµως
ἔχοντας δεῖ τήν σκληρή µοίρα πολλῶν
εὐρωκονδυλίων, πού χάθηκαν ἄδοξα
σέ τσέπες ἐπιτηδείων πρίν προσφέρουν
τό παραµικρό στόν τόπο, κι ἐπειδή µιάν
ἄλφα παρατήρηση τοῦ τόπου µας ὅλοι
λίγο πολύ τήν κάνουµε, ἀναρωτιόµαστε
τί πραγµατικό (καί πῶς) θά µετρᾶ καί τί
θά ἐπηρρεάζει τό νέο αὐτό «ἐργαλεῖο».
Θά µετράει τίς ὧρες πού περνᾶµε στίς
µποτίλιες τῆς πόλης; Τό πλάτος τῶν
ἀνύπαρκτων πεζοδροµίων, τό λαβυρινθῶδες τοῦ ὁδικοῦ δικτύου; Τό ὄργιο
τῆς αὐθαιρεσίας; Τούς ἐφιαλτικούς
συντελεστές δόµησης πού κρύβουν
τόν οὐρανό; Τήν πανταχοῦ παρούσα

Καί γιά νά µήν µένουµε µονάχα στήν
γκρίνια, ἐπαναφέρουµε τήν παλαιότερη
πρότασή µας πού ἐπί Τάσου Βαβατσικλῆ
εἶχε τύχει ἀποδοχῆς ὄχι ὅµως καί
ἀξιοποίησης: Αὐτά τά λιγοστά πλέον
κτίρια τῆς Κοµοτηνῆς πού ξεχωρίζουν,
τά περισσότερα τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ
αἰώνα, ἄς ἀποκτήσουν ἐπιτέλους τήν
ταυτότητά τους: Μία µεταλλική πλάκα,
κάπου στήν ὄψη τους, πού θά ἀναφέρει
ἔτος κτίσης, πιθανῶς τόν ἀρχιτέκτονα
ἤ τόν δωρητή καί τίς διαδοχικές του
χρήσεις. Ἔτσι καί ὁ καθένας θά ἔχει
µιά ἀποτύπωση τῆς µικροϊστορίας τοῦ
χώρου καί ὁ σεβασµός στά κτίσµατα
αὐτά θά αὐξηθεῖ. Ἡ µνήµη πού πῆρε
ἔνυλη µορφή στά δοχεῖα ζωῆς τῶν
προγόνων µας τό ἀξίζει.
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ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΑΚ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Η συντριπτική ήττα που για δεύτερη
φορά µέσα σε µια τετραετία υπέστη το
Κίνηµα και η επακολουθήσασα εσωτερική
κρίση µετά την 16η Σεπτεµβρίου που έχει
την µορφή ενός καθολικού αγώνα χωρίς
αρχές όλων εναντίον όλων, µας αναγκάζει
και µας υποχρεώνει ως παλαιά στελέχη
του ΠΑΚ και ιδρυτικά µέλη του ΠΑΣΟΚ
να θέσουµε ανοικτά σε όλους όσους
αγκάλιασαν και πάλεψαν για το ΠΑΣΟΚ
τα παρακάτω:

πολιτικών, λεηλατηµένο από την εικόνα
και µόνο, θα βιώσει συγκλονιστικά ότι
έκανε πως δεν καταλαβαίνει. Το τέλος
της όποιας πολιτικής του πρότασης, άρα
και εµβέλειας, έχει χρονικό ορόσηµο τις
εκλογές του 2000, όπου το ΠΑΣΟΚ έφτασε
στο τέλος του, πετυχαίνοντας την οριακή

Η κρίση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι σηµερινή.
Αρχίζει από πολύ παλαιότερα, εµφανίστηκε µε την µορφή πολλαπλών κρίσεων, για
να πάρει σήµερα δοµικά χαρακτηριστικά.
To ΠΑΣΟΚ υπέστη καθολικό ΜΕΤΑΜΟΡΦΙΣΜΟ. Από τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέµβρη και την πίστη στις σοσιαλιστικές
και τις πατριωτικές αξίες κατέληξε στην
αγκαλιά της δεξιάς σοσιαλδηµοκρατίας,
ακολουθώντας τις επιταγές του νεοφιλελευθερισµού.
Αντί να µετασχηµατίσει την ελληνική
κοινωνία, µετασχηµατίστηκε το ίδιο.
Μια από τις εκδοχές περί τέλους της
Μεταπολίτευσης απορρέει από το τέλος
του ΠΑΣΟΚ, βασικού πυλώνα – και δη
ριζοσπαστικού - της Μεταπολίτευσης του
1974 στην Ελλάδα.
Το ΠΑΣΟΚ σήµερα έχει χάσει την
Ηγεµονία που είχε παλαιότερα στην
Ελληνική κοινωνία, έχει αντικατασταθεί
από τη ΝΔ στο ζήτηµα της Διακυβέρνησης
της χώρας αφενός, και την υπόλοιπη
αριστερά στα κοινωνικά µέτωπα. Τέλος,
όσον αφορά τα λεγόµενα εθνικά ζητήµατα,
η γραµµή της αποεθνικοποίησης του
είναι τόσο σαφής ώστε να µην χρήζει καν
επιχειρηµατολογίας.
Το τέλος της µεταπολίτευσης είναι
εδώ, µπροστά στα µάτια µας, άσχετα
αν δεν µπορούµε να το διακρίνουµε
ακόµη µε ευκολία. Για το ΠΑΣΟΚ τούτο
καθίσταται πιο οδυνηρό, δεδοµένου ότι
ήταν και είναι δοµηµένο, χρόνια τώρα,
ως κόµµα (διαχείρισης και νοµής της)
εξουσίας. Με πλήρη εγκατάλειψη όποιων

Αναζητήστε τη Δημοκρατία
(...) Τα χρήματα, ο πλούτος δηλαδή ενός
πολιτικού χώρου, δεν είναι μόνον η συλλογική
ιστορική μνήμη των μελών και οι Δημοκρατικοί
αγώνες με στόχο την Κυβερνητική προοπτική
ώστε να κερδίσει και η ίδια η χώρα. Κυρίως
είναι οι ιδέες, κυριότατα δε το ηθικό και
πολιτικό τους αντίκρισμα. Δει δη όλων αυτών,
λοιπόν. Τα οποία όμως από πάρα πολλών
ετών, λείπουν από τον χώρο που ονομάζεται
ΠΑΣΟΚ. Μόνο οι τυφλές συγκρούσεις
υπάρχουν, με πρώτη και καλύτερη την
παρούσα. Μακάρι να υπήρχαν διαφωνίες.
Αν μη τι άλλο θα προϋπέθεταν την ύπαρξη
ιδεών. Αν μην επεκταθώ στην υποκρισία
των κατόπιν εορτής διαφωνιών. Ούτε βέβαια
στα πλιάτσικα των ιδεών. Απλά να πω ότι
όταν ένας άνθρωπος στην Πολιτική δεν έχει
ιδέες όχι μόνο δεν κάνει για στέλεχος, πόσο
μάλλον για επικεφαλής, αλλά αργά ή γρήγορα
διαπιστώνεται ότι δεν έχει ούτε και αρχές.
(...) Απέναντι σ’ αυτά, και στο ερώτημα
τι μπορεί να γίνει, η απάντηση είναι σαφής
και κατηγορηματική. Η μόνη θετική για τη
χώρα και ταυτόχρονα αρνητική για τη Νέα
Δημοκρατία - όσο και αν φαίνεται παράξενη
τέτοια εξέλιξη - είναι η διάλυση του ΠΑΣΟΚ
και η ίδρυση στη θέση του ενός καινούργιου
αληθινά Δημοκρατικού κόμματος και για αυτό
περιφερειακού, αντί για το υπαρκτό συλλογικό
και τηλεοπτικό ζόμπι. Κάτι που μετά από
την επόμενη αναμέτρηση, αν όχι νωρίτερα,
είναι πλέον ή βέβαιο ότι πρόκειται να γίνει

– και κατά κάποιους έως αµφισβητήσιµη εκλογική του επικράτηση. Όταν ο σοσιαλφιλελεύθερος εκσυγχρονιστής Σηµίτης
διαπίστωσε ότι οδηγείτο σε εκλογική
πανωλεθρία στις εκλογές του 2004,
έδωσε το δακτυλίδι της διαδοχής στον
Γ. Παπανδρέου. Ο τελευταίος θεώρησε
ότι έπρεπε να επισφραγιστεί η διαδοχή
µε δηµοψήφισµα από το «λαό», έξω από
οποιεσδήποτε
θεσµικές
διαδικασίες
θα όφειλε να έχει ένα κόµµα- Κίνηµα
συντεταγµένο. Ο τρόπος ανάδειξης του
ως µοναδικού υποψηφίου µε ποσοστά
αντίστοιχα Σοβιετικών καθεστώτων,
καθώς και η σιωπή των κάθε λογής
αξιωµατούχων, έδειξε πόσο µακριά από
τις λαϊκές ανάγκες και οράµατα είχε
καταλήξει το ΠΑΣΟΚ.

το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα, αυτή η διαδικασία,
εκτός από αργή και βασανιστική, θα
είναι και επώδυνη. Η πρώτη δόση ήλθε
το 2000 (τότε όλοι προσποιήθηκαν ότι δεν
κατάλαβαν τίποτα). Ακολούθησε η ήττα
του 2004, πάλι τίποτα. Τώρα, η τρίτη δόση
εµπεριέχει και άλλα στοιχεία, δοµικά
– έως και υπαρξιακά. Η σηµερινή κρίση
είναι στην αρχή της, η 11η Νοεµβρίου θα
είναι απλώς ένας προσωρινός σταθµός.
Η σηµερινή σύγκρουση για την Προεδρία
µέσα στο ΠΑΣΟΚ εξελίσσεται σε
λανθάνουσα όσον αφορά την διαµόρφωση
των συσχετισµών και τις –όποιεςπολιτικές τους θέσεις. Μπροστά στην
αρχική επέλαση των ανασυγκροτηµένων
«εκσυγχρονιστών» και του λαλίστατου
– χωρίς να δεσµεύεται σε τίποτα, ούτε
να λέει κάτι που να µας αφορά ως
σοσιαλιστές - υποψήφιου αρχηγού τους,
οι λοιπές δυνάµεις, προκειµένου να
αντιταχθούν, συσπειρώνονται κυρίαρχα
γύρω από τον σηµερινό πρόεδρο τους.
Τι έκανε στα τριάµισι χρόνια ο Γ.
Παπανδρέου (διαπρύσιος υπερασπιστής
του κατάπτυστου Σχεδίου Ανάν) που
αξίζει τον κόπο να τον υπερασπιστούν
δυνάµεις που προέρχονται από το
αριστερό ΠΑΣΟΚ.; Δυστυχώς και αυτές
οι δυνάµεις διακρίνονται από απουσία
πολιτικής
πρότασης,
σχεδιασµού
πλεύσης, συγκρότησης µιας αριστερής
πρότασης διεξόδου, µε αποτέλεσµα να
παραπαίουν. Από την άλλη, το υπάρχον
πολιτικό προσωπικό δεν µπορεί να
κινήσει διαδικασίες παραγωγής µιάς
νέας ιδεολογικής πρότασης, πέραν της
διαχείρισης.

Πριν από την όποια ανακατάληψη της
εξουσίας
χρειάζεται
ξεκαθάρισµα,
Ταυτότητα, συµµετοχή και προοπτική.
Στο δρόµο, ίσως βρεθεί και το (απολεσθέν)
όραµα. Ως τότε, ας αφεθεί στην άκρη η
(Κίρκη) εξουσία.
Οφείλουµε να συνεχίσουµε, από κει που
ξεκινήσαµε, εµπνεόµενοι από τους αγώνες
του ΠΑΚ, από την – διαχρονικής αξίας
- Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτέµβρη.
ΠΑΤΡΙΔΑ (γλώσσα, ιστορία, πολιτισµός,
φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον)
και
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
(Εργατική
χειραφέτηση, Κοινωνική Απελευθέρωση,
Αυτοδιαχείριση).
Δεν είµαστε µέρος του προβλήµατος
του κυβερνητικού ΠΑΣΟΚ. Το κίνηµα µας
αφορά δεδοµένου ότι είµαστε ιδρυτικά του
µέλη, µέρος των δυνάµεων των δοµικών
ρήξεων και της Αλλαγής.
Οκτώβρης 2007
Τα Στελέχη του ΠΑΚ και Ιδρυτικά µέλη
του ΠΑΣΟΚ:
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ,
ΠΑΚ
Μονάχου, µέλος Εθνικού Συµβουλίου
ΠΑΚ,
υπεύθυνος
ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Α.
(Αθήνα)
ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΚ Μονάχου,
(Αθήνα)
ΚOYΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Γραφείο
ΠΑΚ
Ρώµης,
(Αλεξανδρούπολη)
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΠΑΚ
Μπολώνιας
(Θεσσαλονίκη)

Όµως, οι «1.000.000» ψήφοι δεν ήταν
αρκετοί και ικανοί για να γλιτώσει το
ΠΑΣΟΚ από την εκλογική ήττα. Το
τέλος της Μεταπολίτευσης είχε φτάσει,
τουλάχιστον για το ΠΑΣΟΚ.

Το εναποµείναν αριστερό-οργανωµένο
ΠΑΣΟΚ οφείλει να ξεπεράσει τον
εαυτό του και να πράξει το αυτονόητο:
να
καταθέσει
αριστερή
πολιτική
πλατφόρµα, µε στόχο την συσπείρωση και
την καταγραφή του δικού του χώρου. Του
χώρου των Σοσιαλιστών, ριζοσπαστών
και πατριωτών.

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΚ
Φλωρεντίας, µέλος Γραφείου Εθνικού
Συµβουλίου
ΠΑΚ
το
1974.
(Αθήνα)

Το τέλος της µεταπολίτευσης δεν ήλθε
µε µια συγκλονιστική στιγµή, µε κάποιο
τραγικό γεγονός, εσωτερικό ή εξωτερικό.
Απεναντίας, όπως όλα τα πράγµατα σε
τούτο τον τόπο, ξετυλίγεται αργά και
βασανιστικά µπροστά στα µάτια µας. Για

Είναι η τελευταία ιστορική ευκαιρία να
καταγραφεί το εναποµείναν σοσιαλιστικό,
ριζοσπαστικό, κοινωνικό και πατριωτικό
ΠΑΣΟΚ. Είναι ιστορική ευκαιρία για
συζήτηση και ξεκαθάρισµα θέσεων που
αφορούν την φυσιογνωµία του ΠΑΣΟΚ.

ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΠΑΚ Μπολώνιας
(Αµφιλοχία)

και στην ίδια τη ΝΔ, έτσι ώστε η Ελλάδα να
αποκτήσει δύο σοβαρά κόμματα εξουσίας που
από πολλών ετών απουσιάζουν από τη χώρα
και που θα αναλάβουν, μεταξύ των άλλων, να
διακονήσουν την Τέταρτη Δημοκρατία.

με την αντιδημοκρατικότητα αν όχι με έναν
χρόνιο και διάχυτο γεωγραφικό φασισμό. Το
βλέπει άλλωστε αυτό κανείς στη σύνθεση
του λεγόμενου Πολιτικού Συμβουλίου του
ΠΑΣΟΚ. Τα δέκα έξη από τα είκοσι μέλη
του είτε είναι Αθηναίοι είτε από πολλών
ετών μετακόμισαν και διαμένουν πλέον
μόνιμα στην Πρωτεύουσα, καταυτάς δε στα
τηλεοπτικά της Μέσα. Όσο για τη διαδρομή
των υπολοίπων τεσσάρων που είναι από την
Περιφέρεια, και για την οποία δεν έχουν
κάνει απολύτως τίποτε, από μόνο του αυτό
καταδεικνύει τον υφέρποντα Αθηναϊσμό
τους, πριν τους τον ανεβάσει στα ύψη, όπως
και στους προηγούμενους δέκα έξη, η Αθήνα
2004. Στην ουσία πρόκειται για ένα αμιγώς
Αθηναϊκό Συμβούλιο, απέναντι στο οποίο
ακόμη και το ομώνυμο κράτος ωχριά.

(...) Μια άλλη Δημοκρατική Παράταξη
αρχίζοντας πρώτα από τον εαυτό της και
από τις επόμενες εκλογές μπορεί οίκοθεν
να εφαρμόσει ένα νέο ασυμβίβαστο.
Την επέκταση της ισχύουσας διάρκειας
παραμονής στο αξίωμα του Προέδρου της
Δημοκρατίας και στα μέλη του Ελληνικού
Κοινοβουλίου. Να μην μπορούν να κατέχουν
Βουλευτική Έδρα πέραν των δύο θητειών. Θα
είναι δε τότε θέμα χρόνου να επεκταθεί ώστε
να ενσωματωθεί στο Σύνταγμα, πέραν του
ότι θα λύσει το γόρδιο δεσμό του Ελληνικού
προβλήματος, πετυχαίνοντας παράλληλα τη
λύση της μονιμότητας στα έδρανα, όσο και
τη θεσμική ανανέωση και αναζωογόνηση της
Βουλής. Η 4η Δημοκρατία, είναι αυτή που θα
δώσει τέλος στην πολιτική κληρονομικότητα
και τους γαλαζοαίματούς της που αποτελούν,
όπως ήδη τόνισα, το ανώτατο στάδιο του
καθεστωτισμού. Θα δείξει και το δρόμο προς
τα αποδυτήρια σε ανθρώπους που κρύβονται
πίσω από τον κοινοβουλευτικό μανδύα, και για
τους οποίους οι εκλογές θυμίζουν περισσότερο
το πλυντήριο, παρά τη Δημοκρατία.
(...) Πρώτο βήμα στο Συμβόλαιο αυτό
με τις Περιφέρειες θα αποτελέσει η
Περιφερειακή θεμελίωση και οικοδόμηση
της νέας Πολιτικής Παράταξης, με κύριο
μέλημα την αντιμετώπιση του συνώνυμου

(...) Φυσικά δεν είναι άσχετη με αυτά
η συζήτηση για το περιβόητο άρθρο 16
που τείνει να γίνει κριτήριο του ποιος από
τους υποψήφιους Προέδρους έχει απόψεις.
Οφείλουν λοιπόν οι πολίτες να γνωρίζουν ότι
δεν έχει κανείς τους. Γιατί αν π.χ. υπάρχει
λύση, δεν είναι άλλη από το να γίνουν μεν μη
κρατικά Πανεπιστήμια αλλά να γίνουν στη μη
Αθήνα. Στις Περιφέρειες δηλαδή της Ελλάδας,
αντί των σπουδών στη μεγίστη Πρωτεύουσα,
και κυρίως στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως
γίνεται επί δεκαετίες και με όσα πολλαπλά
αρνητικά συνεπάγεται αυτό. Καταρχήν, εις
βάρος των νέων γενιών, των οικογενειών τους
και της Εθνικής Οικονομίας γενικότερα.

Χρήστος Κηπουρός, Οκτ. 2007

ΣΤΡΟΜΠΟΛΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ,
ΠΑΚ
Μονάχου, εκδότης της εφηµερίδας του
ΠΑΚ
«Αγώνας».
(Αθήνα)

ΨΑΛΛΑΣ ΑΛΕΚΟΣ, ΠΑΚ Στουτγάρδης
(Τρίκαλα)

Μπινιές
§

Τό κλαδεύεις γιά νά πάρει πάνω
του, ὄχι γιά νά τό ἐξαφανίσεις!
§

Ἡ κιθάρα ἀπό µόνη της ἕνα ἔπιπλο εἶναι, ποιός τή βαρά µετράει
§

Ὁ ὀντάς εἶναι δερβίσικος, πελάτες µου παρακαλῶ περάστε ἔξω!
§

Ἔξω ἀπό τή βίλα «Προσοχή, ὁ
σκύλος δαγκώνει». Σίγουρα ὁ
σκύλος δαγκώνει;
§

Ὁ γραµµατικός ἔκανε τήν
γραµµατική καπέλο. Ὁ ποιητής
τήν ἄφησε νά τόν ἀκολουθεῖ,
σάν πιστό σκυλί

Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Τουρκική ακαδηµαϊκότητα
Για πρώτη φορά µε µια επιστηµονική έρευνα
φάνηκε η αντιδηµοκρατικότητα και η
αυταρχική δοµή του πανεπιστηµίου και του
ΥΟΚ (Συµβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης).
Ήρθαν στο φως ανεπίσηµες τιµωρίες στο
καθηγητικό προσωπικό, όπως διαχωρισµοί,
πιέσεις, ταπεινώσεις, βρισιές και ενοχλήσεις.
Σύµφωνα µε τον καθ. Ερκάν Γιαµάν που
έκανε την έρευνα, η γενική εικόνα στα
πανεπιστήµιά µας είναι η κυριαρχία της
κουλτούρας του φόβου. Η καταπιεστική και
αυταρχική νοοτροπία του τρόπου διοίκησης
εξευτελίζει τα πανεπιστήµια. Οι καθηγητές
συνεχώς εκφοβίζονται και απειλούνται, τα
ρουσφέτια µόνιµα. Το διδακτικό προσωπικό
σ’ αυτό το κλίµα δεν µπορεί να παράγει
επιστηµονικό έργο και είναι δυστυχισµένο.
Ένας ερευνητής θέλοντας να δείξει την
στρατιωτική ιεραρχία που υπάρχει στα
πανεπιστήµια ανέφερε περιστατικό όπου
καθηγητής πανεπιστηµίου ακόµα και για
να πάει στην τουαλέτα ζητούσε άδεια. Αν
κάποιος καθηγητής πέσει σε δυσµένεια µε
τους διοικούντες δίνεται εντολή να µην του
µιλάει κανείς.¨ (12-10-07, εφ. Νέτγκαζέτε)
Γίναµε υπόδειγµα τζουτζέ!
Ο Σουκρού Ελεκντάγκ, βουλευτής του CHP,
είναι ένας πολύ έµπειρος διπλωµάτης, επί
µακρόν πρεσβευτής µας στην Ουάσινγκτον.
(...) Υποστηρίζει πως πρέπει να υπάρξει µια
εθνική πολιτική ανάλογη µε την επιτυχηµένη
πολιτική στο θέµα των χωρικών υδάτων της
Ελλάδος. Χρειάζεται να δείξουµε, λέει, πως
το τίµηµα που θα πληρώσουν όσοι στηρίζουν
και προστατεύουν το ΡΚΚ θα είναι βαρύ. Ο
Ελεκντάγκ αναφερόµενος στην τουρκική
πολιτική στο θέµα των χωρικών υδάτων
ανέφερε: Η Ελλάδα αποφάσισε να επεκτείνει
τα χωρικά της ύδατα στα 12 µίλια. Αυτό ήταν
µια απόφαση που θα εµπόδιζε την έξοδο µας
στο Αιγαίο. (...) Η Ελλάδα από το1975 και
εντεύθεν δεν προχωράει στην εφαρµογή της
απόφασης της. Γιατί ; Διότι υπάρχει ακριβώς
η απόφαση της Τουρκίας που εκλαµβάνει
την επέκταση ως αιτία πολέµου. Φυσικά το
ΡΚΚ, το Β. Ιράκ και οι ΗΠΑ δεν είναι το ίδιο.
Όµως αν η Τουρκία καθορίσει σε αυτό το
θέµα µια εθνική πολιτική και την στηρίξει
µε αποφασιστικότητα, τότε µπορεί να λύσει
το θέµα χωρίς να ρίξει ούτε µια σφαίρα.
(21-10-07, εφ. Μιλλέτ)
Φασίστες εµείς; Πώς τολµάς τσόγλανε;
Ο τραγουδιστής Ισµαήλ Τουρούτ και ο
στιχουργός Οζάν Αρίφ του τραγουδιού
¨Σχέδια, µην κάνεις σχέδια¨ που θαυµάζει
τους δολοφόνους του Χράντ Ντίνκ έκαναν
µήνυση στον δηµοσιογράφο Περιχάν
Μαγντέν που τους κατηγόρησε για φασισµό.
Ήρθαν στο δικαστήριο µε αυτοκίνητο που
είχε πινακίδα T.C. (Τουρκική Δηµοκρατία).
Ο εκ των δικηγόρων τους Γεσίλγιουρτ
δήλωσε: Υποβάλαµε αγωγή ζητώντας 40.000
τ.λ. και αν κερδίσουµε τα χρήµατα θα τα
δώσουµε στην καµπάνια για την στήριξη των
οικογενειών των µαρτύρων στρατιωτών.
(21-10-07, εφ. Ραντικάλ)
Σε καλό δρόµο η γείτων
Όταν στο ΚΤΕΛ της Μαλάτιας 9 άτοµα
βλέποντας από την τηλεόραση την είδηση
για τον θάνατο των 12 στρατιωτών είπαν
«Ωραία έγινε, το ΡΚΚ θα νικήσει» και
άρχισαν να µιλάνε υπέρ του ΡΚΚ δέχτηκαν
επίθεση από τους γύρω πολίτες. Οι 6
διέφυγαν και οι 3 µεταβίας σώθηκαν από
την Αστυνοµία. Στο µεταξύ είχαν µαζευτεί
300 άτοµα που θέλανε να τους λυντσάρουν.
Καθώς η Αστυνοµία συνεχίζει τις έρευνες
για τη σύλληψη των άλλων έξι, συνεχίζεται
η ανάκριση των τριών συλληφθέντων στην
αντιτροµοκρατική. (22-10-07, εφ. Μιλλιέτ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Ἡ αὐτονοµιστική ὀργάνωση MEChA τῶν
ἰσπανόφωνων Chicanos ἀνέλαβε τήν
εὐθύνη γιά τίς φωτιές στήν Καλιφόρνια µέ
ἐπιστολή καί φωτογραφίες ἐµπρησµῶν
Ἡ Πυροσβεστική εἶχε ἐπισηµάνει τίς
πολαπλές ἑστίες, ἡ τοπική Κυβέρνηση τό
ἐπιβεβαίωσε, οἱ ἐµπρηστές ἐπικηρύχτηκαν.
Σᾶς θυµίζει κάτι πρόσφατο δικό µας;
Οἱ Κατοχικές Ἀρχές ἀπαγόρεψαν (21/10)
νά µπεῖ στή Γάζα ἡ 9µελής ἰσπανική
ἀποστολή πού συνεργάζεται µέ τίς τοπικές ΜΚΟ, µετά ἀπό 7ωρη ἀναµονή
Μά καί στό χωριό Ἀλ Μάζρα τῆς Δ.
Ὄχθης συνέλαβαν τίς 3 Βρετανίδες τῆς
Διεθνοῦς Ἀµνηστείας. Δέν γουστάρουν
µάρτυρες τῶν ἐγκληµάτων τους
«Ἐπιχείρηση µαζικῆς δηλητηρίασης ἀπό
τά ΜΜΕ» γιά χάρη τοῦ Σαρκοζί, γράφει
ἡ Μόντ Ντιπλοµατίκ. Γιά νά µή θαρρεῖτε
ὅτι στόν «Α» γράφουµε ὑπερβολές.
Τζά! Πράκτορας τῆς ΜΙ6 ὁ Λιτβινένκο
πού δολοφονήθηκε πέρυσι µέ πολώνιο,
κατά τήν «Ντέιλι Μέηλ». Τί µᾶς λέτε
καλέ, πέφτουµε ἀπό τά σύννεφα!
Ὁ πρ. ἐπικεφαλῆς τῶν ἐπιθεωρητῶν τοῦ
ΟΗΕ, Rolf Ekeus, ἀποκάλυψε ὅτι τό 1997
οἱ ΗΠΑ ἐµπόδισαν τήν ἀνακοίνωση ὅτι
τό Ἰράκ εἶχε συµµορφωθεῖ µέ τό ψήφισµα
γιά καταστροφή τοῦ ὁπλοστασίου του
Ἔτσι οἱ ΗΠΑνθρωποι τοῦ κοπροκλίντον
συνέχισαν γιά 6 ἀκόµη χρόνια τίς ἀνθρωποκτόνες κυρώσεις, µέχρι πού ἦρθε ἡ
«ἀπελευθέρωση» ἀπ’ τόν καφροµπούς.
170 ἑταιρεῖες µισθοφόρων µέ 180.000
ἄνδρες ξεπερνᾶνε τά στρατά τῶν ΗΠΑ
(170.000) στό Ἰράκ. Ἡ ἰδιωτικοποίηση τοῦ
πολέµου, ἀδήριτη συνέπεια τῆς κρετινοαριστερῆς πασιφιστικῆς στρατοφοβίας
19 φορές ἀνέφερε τά «βρετανικά ἐθνικά

συµφέροντα» ὁ Γκόρντον Μπράουν στή
συνέντευξη µετά τή συµφωνία γιά τήν
µεταρρυθµιστική εὐρωσυνθήκη
Αὐτός ὅµως ποτέ δέν θά κατηγορηθεῖ γιά
ἐθνικιστής. Εἶναι ἀφεντικό. Τό δουλικό,
πού δέν ἔχει ποτέ ἀπαιτήσεις καί δέν λέει
ποτέ ὄχι, αὐτό ναί, θά στιγµατισθεῖ.
Ἀγγλοτουρκική «στρατηγική συµµαχία»
ὑπεγράφη στό Λονδῖνο προχτές, µέ
σαφές ἀντικυπριακό περιεχόµενο. Ρωτῶ:
Ποιά ἦταν ἡ ἀντίδραση τῆς Ἑλλάδας;
«Οἱ λευκοί εὐφυέστεροι τῶν µαύρων»,
λέει ὁ Τζ. Οὐῶτσον (Νόµπελ 1962 γιά τήν
ἀνακάλυψη τοῦ DNA). Ρατσιστικό; Ὅσο
καί τό «οἱ µαῦροι ταχύτεροι τῶν λευκῶν»
Τά ‘χουµε µπλέξει. Ἄλλο ἡ γενική ἄποψη
(ἐµπειρική ἤ ἐπιστηµονική) κι ἄλλο ἡ
νοµοθέτηση τῆς ἀνισότητας µέ βάση τήν
ἀπολυτοποίηση κάποιων ἀπόψεων.

ξουµε (ὅσοι ἐπιζήσουµε ἀπ’ τά λαχανικά)
38.715 εὐρὼ πρόστιµο ἐπιβλήθηκε στό
βενζινάδικο τοῦ Ἐχίνου - εἴχαµε προχτές
τήν καταγγελία γιά τίς παραβάσεις του.
Μπράβο στήν Πολεοδοµία Ξάνθης!
Ὁ γνωστός τριπλοπράκτορας συνεχίζει
νά κοπρίζει στά τηλεοπτικά βοθροκάναλα.
Ὅλο καί κάποιος γκιαούρης τόν καλεῖ γιά
νά ξεράσει τίς ἀνεκτίµητες γνώσεις του
Ἡ διόγκωση τοῦ λαθροµεταναστευτικοῦ
ρεύµατος στόν Ἕβρο (βλ. καί ἐρώτηση
Ντόλιου στή Βουλή) δέν θά ἀντιµετωπιστεῖ
µέ τίς 180 ἀποσπάσεις συνοριοφυλάκων
Καί βλέπετε ποῦ πᾶµε: Δέν φτάνει
πού ἡ χώρα ἔγινε ποδόµακτρο γιά τόν
Τρίτο Κόσµο πρίν µπεῖ στήν Εὐρώπη,
διαλαλοῦµε καί τήν πληθυσµιακή µας
ἀλλοίωση ὡς τεκµήριο ἀνεκτικότητας!
8-11 Νοεµβρίου γίνεται στήν Κοµοτηνή ἡ
πανελλήνια ἔκθεση Ἐνέργειας ENERGON
2007, µέ ὅ,τι νέο κι ἐνδιαφέρον κυκλοφορεῖ.
Μπράβο γιά τήν ἰδέα καί καλή ἐπιτυχία!

Τό «περιεχόµενο τῆς ἐκπαίδευσης» θά
εἶναι τό θέµα στό ἑπόµενο ἐκπαιδευτικό
συνέδριο τῆς ΟΛΜΕ. Ἄντε νά δοῦµε, µπάς
καί κάτι κινηθεῖ στό τέλµα τῆς ἀµάθειας

Καλή ἡ σκέψη, κακή ἡ ὑλοποίηση. Λέµε
γιά τή ΔΕΛΤΑ ΤV πού ἔκανε θέµα τήν
ὑγεία στόν Ἕβρο: Χωρίς γιατρούς τοῦ ΕΣΥ
παρόντες τί νά πεῖς; Γιά τά συµφέροντα
τῶν καθηγητάδων;

2.750 εὐρώ τὴ διµηνία δικαιοῦνται οἱ βουλευτές γιά τηλεφωνήµατα καί... δέν τούς
φτάνουν: Χρωστᾶµε (ναί, ἐµεῖς!) 1 ἑκ.
εὐρώ γιά τίς ὑπερβάσεις τοῦ 20µηνου!

Ὅσο γιά τίς... πρωτότυπες ἀπόψεις
τοῦ Γ. Ντόλιου περί «ἀπορρόφησης»
τοῦ ΕΣΥ ἀπό τό Πανεπιστήµιο, δέν τίς
καταλάβαµε. Ἄν θέλει µᾶς τίς ἐξηγεῖ.

90.000 ἐπιχειρήσεις δέν ἀποδίδουν ΦΠΑ
ἀπ’ τό 2005 µέχρι σήµερα! Ρέ παιδιά,
στό κάστ αὐτῆς τῆς χώρας λάθος ρόλο
πήραµε. Καί γιά σᾶς δέν ξέρω, ὅµως ἐγώ
τόν βαρέθηκα τόν ρόλο τοῦ µαλάκα.

Σπουδαία διεθνής ἡµερίδα «Οἱ Ροµά» στήν
Κοµοτηνή (Ἵδρυµα Παπανικολάου, 2/11,
19:00), µέ τίς καθηγήτριες Ἄννα Λυδάκη
(Πάντειο) & Ἴγκλα Μπίργκιτ (Σόφια)

Στήν Εὐρωβουλή ψάχνουν νά ἐξαλείψουν
τά φυτοφάρµακα τῆς ΕΕ κι ἐδῶ στή Θράκη
πήξαµε στά πολύ χειρότερα (λαθραῖα καί
πέραν πάσης προδιαγραφῆς) τούρκικα
Ἔχει ὅµως καί τήν καλή πλευρά του τό
πρᾶγµα. Μέ τ’ ἀντισώµατα πού ἀναπτύσσουµε µέχρι καί χηµικό πόλεµο θ’ ἀντέ-

Μουσική καί λόγος ἀπό τούς Τσιγγάνους
τῶν τριῶν γειτονικῶν χωρῶν, τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν πού γιά κάποιους ἐξακολουθοῦν νά µήν ὑπάρχουν.
Ἡ Λέσχη Ἀνάγνωσης Κοµοτηνῆς τῆς
ὁµάδας ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ καλεῖ στή συζήτηση τοῦ βιβλίου «Πυθαγόρεια Ἐγκλήµατα» τοῦ Τεύκρου Μιχαηλίδη (8/11,
20:30, καφέ «Ραδιόφωνο»). Καλή ἀρχή!

Ξένη δηµοσίευση
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ἄλλη µία ἐπέτειος τῆς µαύρης 28ης
Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 πέρασε. Τό ἐθνοµιλιταριστικό ἑλληνικό κράτος συνεχίζει
νά γιορτάζει ἕναν πολύνεκρο πόλεµο,
ἀντί νά διδάσκει στή νέα γενιά τίς ἀξίες
τῆς ἀνοχῆς στή διαφορετικότητα καί τῆς
πολυπολιτισµικότητας. Γιά µιάν ἀκόµη
χρονιά ἀκούστηκαν ὅλα τά γνωστά
πού ἐξάπτουν τά νεκρόφιλα πνεύµατα
στήν κοινωνία καί καλλιεργοῦν τήν
ἰταλοφοβία καί τόν ἑλληνοσωβινισµό.
Δυστυχῶς τά φωτεινά µυαλά σάν τήν κ.
Φραγκουδάκη ἤ τόν κ. Λιάκο δέν βρίσκουν
ἀποδέκτες τῶν µηνυµάτων τους, καθώς
ὁ λαός ἐξακολουθεῖ νά θεωρεῖ αὐτό τό
νότιο ἄκρο τῆς Βαλκανικῆς «ἑλληνικό
τόπο». Ὁ ρατσισµός τοῦ ‘40 δέν ἔχει θέση
στήν Εὐρώπη τοῦ 2007!
Γιὰ τὸ Δ.Σ.
Κ.Σηµίτης

Μ.Γιαννάκου Ἀ.Ἀλαβάνος

Αὐξάνονται τά ὅρια συνταξιοδότησης;

Στήν τελευταία µας ἐρώτηση πρός τήν Κυβέρνηση σχετικά µέ τά ὅρια ἡλικίας
γιά συνταξιοδότηση, ἀντί ἀπάντησης λάβαµε τήν ἀνωτέρω φωτογραφία
πού παρουσιάζει τόν ἐργαζόµενο τοῦ µέλλοντος, ὅπως τόν φαντάζεται ἡ
ἐπιτροπή τῶν σοφῶν της. Δέν ξέρω γιά σᾶς, ἐµεῖς πάντως συµπεραίνουµε
ὅτι µᾶλλον ἐπίκειται αὔξηση τῶν ὁρίων ἡλικίας γιά σύνταξη...

