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Πέρασαν οἱ σφοδρές, διήµερες βροχές πού θύµισαν τίς πληµµῦρες στήν Κοµοτηνή τοῦ
1960 καί τό θρακικό φθινόπωρο ἐπανῆλθε στούς γνωστούς, ζεστούς τόνους του. Κι
ἐφόσον µᾶλλον δέν εἶστε µεταξύ τῶν πληµµυροπαθῶν τσιγγάνων, ἔχετε τήν ἄνεση
νά ρεµβάσετε ἤ νά ἀµπελοφιλοσοφήσετε βολτάροντας σέ µιά πολύχρωµη Ροδόπη.

«Εὐχαριστίες»...
Μιά πού ἀναφερθήκαµε πρό 15ηµέρου
στούς Ἰνδιάνους τῆς Βορείου Ἀµερικῆς,
ἄς παραθέσουµε σήµερα καί κάτι ἄλλο
σχετικό: Ὅλοι ἔχουµε ἀκούσει στίς
ταινίες τοῦ Χόλυγουντ γιά τήν «Ἡµέρα
τῶν Εὐχαρι-στιῶν» (“Thanksgiving day”),
πού γιορτάζεται στίς 22 Νοεµβρίου, ὅµως
πόσοι ξέρουµε περί τίνος πρόκειται;
Ἀρχικά ἐπρόκειτο γιά τήν ἡµέρα πού
ἀφιέρωσαν οἱ λευκοί ἔποικοι τῆς Ἀµερικῆς

γιά νά εὐχαριστήσουν τόν Θεό πού τούς
βοήθησε νά ἐπιβιώσουν τόν πρῶτο τους
χειµώνα στούς τόπους ὅπου ἔφτασαν ἀπό
τήν Ἀγγλία µέ τό πλοῖο “Mayﬂower”. Πῶς
ἐπιβίωσαν; Φυσικά χάρη στή βοήθεια τῶν
ἰθαγενῶν κατοίκων, γιά τούς ὁποίους ὅµως
ἡ µέρα αὐτή σηµατοδοτεῖ τήν ἀπαρχή
τῶν δεινῶν τους πού ξεκίνησαν τό 1637
µέ τή σφαγή στόν Μυστικό Ποταµό τοῦ
Κοννέκτικατ καί τερµατίστηκαν 2,5 αἰῶνες
ἀργότερα µέ τή σφαγή στό Πληγωµένο
Γόνατο, στὴ Ν. Ντακότα (1890).

Ἡ βασιλική ὁδός γιά νέα ringtones
Ἄν ἔχετε καµµιάν ἀπορία γιά τόν
θρίαµβο τοῦ καπιταλισµοῦ, προσέξτε στό
παρακάτω παράδειγµα, πῶς τό σκατό
γίνεται χρῆµα: Θυµᾶστε ἐνδεχοµένως
τήν χυδαία ἐπίθεση τοῦ Ἰσπανοῦ βασιλιᾶ
Χουάν Κάρλος (κατ’ ἄλλους Χουανίτα)
κατά τοῦ προέδρου τῆς Βενεζουέλας,
Οὗγκο Τσάβες. Στήν Ἰβηροαµερικανική
σύνοδο τῆς Χιλῆς, ὁ Τσάβες ἀνέφερε
τόν πρώην πρωθυπουργό τῆς Ἰσπανίας
Ἀθνάρ ὡς «φασίστα» (γιά τόν ἄθλιο ρόλο
του τόσο ἔναντι τῶν πραξικοπηµατιῶν
στή χώρα του, ὅσο καί στό Ἰράκ) καί
ἐνῷ πῆρε τόν λόγο ν’ ἀπαντήσει ὁ
Θαπατέρο, πετάχτηκε τό µοναρχίδιο
φωνάζοντας «Γιατί δέν σκᾶς;». Ἡ ἡρωική
αὐτή παρέµβαση τῆς Χουανίτας µέ τό
σκῆπτρο ἔγινε... ἦχος κλήσης γιά κινητά
τηλέφωνα (ringtone) καί πούλησε τρελλά:
Κάπου 500.000 ἄνθρωποι στήν Ἰσπανία
καί ἀλλοῦ, «κατέβασαν» τήν βασιλική
στοµατοπορδή πληρώνοντας κάπου
1,5 ἑκατοµµύριο εὐρώ! Ἦταν ἴσως καί ἡ
πρώτη φορά πού ὁ ἄναξ ἔβγαλε στή ζωή
του λεφτά...
Γιά νά µήν µένουµε ὅµως µόνο στίς
παρατηρήσεις, εἴπαµε νά ρίξουµε

κάποιαν ἰδέα καί νά βγάλουµε κανένα
φράγκο µέ τρόπο ἀνάλογο. Ρωτήσαµε
λοιπόν τούς συντάκτες µας, ποιάν ἀτάκα
θά ἔβαζαν ὡς ἦχο κλήσης στό κινητό τους
καί πήραµε διάφορες ἀπαντήσεις, πού
σᾶς τίς παραθέτουµε:
- Ρέ Μαρίκα, τί καλό παληκάρι αὐτός ὁ
Καραµανλής!
- Ὡς πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν κάνω βῆµα
πίσω στά ἐθνικά µας δίκαια!
- Καί πόσο τοῖς ἑκατό εἶπε ὅτι θέλει ὁ
ὑπουργός;
- Φυσικά ἀγάπη µου καί νά πᾶς µέ τούς
φίλους σου ἐκδροµή στήν Οὐκρανία!
- Μά κ. νοµάρχα, τέτοια µίζα δέν ζητάει
οὔτε ὁ πρύτανης! Τζάµπα θά δουλέψω;
- Κύριε Πρόξενε, εἴµαστε µουσουλµάνοι
βουλευτές, δέν εἴµαστε τσιράκια σας!
Κάποιοι πρότειναν ἄλλα: Τήν ἀνακοίνωση
τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσµάτων τῆς 16ης
Σεπτεµβρίου ἀπό τήν Ὄλγα Τρέµη, τήν
κοτσανοσυλλογή τοῦ Τζώρτζ Μπούς,
τόν µνηµειώδη προεκλογικό λόγο τοῦ
ΓΑΠ στή Θεσσαλονίκη φέτος... Θά τό
σκεφτοῦµε.

Στίς 3 Δεκεµβρίου, ἡµέρα
Δευτέρα καί ὥρα 20:00, στό
Ἐµποροβιοµηχανικό Ἐπιµελητήριο
Ροδόπης, ὁ «Ἀντιφωνητής» θά
παρουσιάσει τό βιβλίο τοῦ Κυριάκου
Καθάριου «Τό ταξίδι τοῦ ἐθελοντῆ».
Πρόκειται γιά τήν ἐκδήλωση πού
εἴχαµε προγραµµατίσει γιά πρίν 5
ἑβδοµάδες ἀλλά εἶχε τότε ἀναβληθεῖ
γιά λόγους ὑγείας ἑνός ἐκ τῶν
προσκεκληµένων. Τήν ἐρχόµενη
Δευτέρα θά βρίσκεται στήν Κοµοτηνή
γιά νά προλογίσει τό βιβλίο ὁ
δικηγόρος (καί ἀγαπητός φίλος)
Φαήλος Κρανιδιώτης, πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ «Δικτύου 21». Μαζί µας θά βρίσκεται
ἐπίσης ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου πού θά µᾶς µεταφέρει τήν µοναδική ἐµπειρία
του. Ὁ Κυριάκος Καθάριος πολέµησε στή Βοσνία στό πλευρό τῶν Σέρβων, τιµώντας
µέ τή δράση του µία ἀπό τίς πλέον ὑψηλόφρονες παραδόσεις τῆς ἀνθρωπότητας,
αὐτήν τῆς ἐθελούσιας διακινδύνευσης τῆς ζωῆς χάριν ἰδανικῶν πού ἀξιολογοῦνται
πάνω ἀπό αὐτήν. Μεθαύριο λοιπόν καλοῦµε τό θρακικό κοινό νά προσέλθει στήν
ἐκδήλωση καί νά συµµετέχει ἐνεργά στόν διάλογο πού θά ἀκολουθήσει.

Δηµοκρίτειες ΕΔΕ καί ἀνάληψη εὐθυνῶν
Μέ ἀφορµή τά τελευταῖα µας δηµοσιεύµατα σχετικά µέ τίς πλαστογραφηµένες ἐπιστηµονικές ἐργασίες στήν
Ἰατρική Σχολή τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου καί τόν ρόλο τοῦ πρύτανη
Κωνσταντίνου
Σιµόπουλου
ἔχει
ξεσπάσει ἕνας µεγάλος ἀναβρασµός
στήν τοπική κοινωνία (καί κυρίως στήν
ἀκαδηµαϊκή κοινότητα) πού δέν µπορεῖ
νά σκεπαστεῖ ἀπό τήν συνήθη σιωπή
τῶν ἀµνῶν (βλέπε ΜΜΕ). Ἡ παρουσία
µας στό περιφερειακό κανάλι ΔΕΛΤΑ
Please send or

form to:
fax the completed

zelt
Dr. Steffi Hent
e ONKOLOGIE
Editorial Offic
H
S. Karger Gmb
Postfach
Germany
urg,
Freib
79095
207 14
45
761
+49
Fax:

greement
Confirmation/A

.....................
........................
........................
........................
........................
.............
........................
........................
........................
........
........
................
shed either
has not been publi
ntioned article
that the above-me n anywhere else.
rm
confi
rs
catio
script and agree
the autho
With this form
submitted for publi the final version of the manu
been
it
has
nor
read
wholly or in part
that they all have
authors declare
r its present form
.
Furthermore the
the text in eithe
the present form
r published in
right to publish
anies. The
to have the pape
publisher has the
associated comp
publish the
agree, that the
extends also to
de the right to
use. This right
The authors also
limited. They inclu of any kind.
for any possible
timeon
not
versi
are
ed
and
ases
or revis
rights
line media or datab
s are worldwide
e/off
right
onlin
shing
ronic
publi
as elect
format as well
text in printed

:
Manuscript Title

…..
………………
………………
……………..…
…..
………………
………………
……………..…
…..
……
……
…………
…..……………
……
……
Author 3
……………..
………………
………..………
……
4
Author
…..
………………
………………
……………..…
Author 5
…..
………………
………………
……………..…
Author 6
…..
………………
………………
……………..…
Author 7
…..
……
…………
………………
……………..…
Author 8
…..
……
……
…………
…..……………
……
……
Author 9
Signature/Date

Author 1

Author 2

(15/11/07) ὅπου παρουσιάσαµε τό θέµα
καί ἡ µᾶλλον ἀτυχής τηλεφωνική
παρέµβαση τοῦ Κ.Σ. ἔδωσε µέ σαφήνεια
στό εὐρύτερο κοινό µία καλή εἰκόνα
τοῦ πράγµατος καί πυροδότησε πλῆθος
σχετικῶν συζητήσεων.
Βεβαίως τό ἐπιχείρηµα γιά τήν
πρυτανική ἀρχή σέ σχέση µέ τόν χειρισµό
τῆς ὑπόθεσης εἶναι «ὁρίστε, διατάξαµε
Ε.Δ.Ε. γιά τό ζήτηµα, ὑπό τόν πρόεδρο τῆς
Νοµικῆς Σχολῆς Θράκης». Ὅµως ἀφενός
τό θέµα δέν εἶναι µόνον διοικητικό
καί ἀφετέρου δέν... κατεβήκαµε ἀπό
τόν Ἄρη γιά νά δεχθοῦµε a priori τήν
ἐγκυρότητα ὁποιασδήποτε Ε.Δ.Ε., ὅταν

µάλιστα αὐτή γίνεται στό πλαίσιο µιᾶς
τόσο κλειστῆς κοινότητας ὅπως αὐτή τοῦ
ΔΠΘ. Καί γιά νά µήν κατηγορηθοῦµε
ὅτι συνωµοσιολογοῦµε, ρωτᾶµε εὐθέως:
Πόσες Ε.Δ.Ε. διενεργήθηκαν τό περασµένο καλοκαίρι γιά τήν ὑπόθεση τῶν
ἀγγειοχειρουργῶν πού εἶχαν κλείσει
τήν κλινική τῆς Ἀλεξανδρούπολης
κι ἕνας νέος τελικά κατέληξε νά
ἀκρωτηριασθεῖ; Μήπως ἀληθεύει ὁ
ἀριθµός... 4; Πόσο ἀναξιόπιστες ἦταν
ὅλες οἱ προηγούµενες τῆς τελικῆς πού
ἐπεστράφησαν καί τί µᾶς διασφαλίζει µιά
καλύτερη πρόγνωση γιά τήν παρούσα;
Ἐµεῖς πάντως, καί γιά διευκόλυνση τῆς
ΕΔΕ, δηµοσιεύουµε παραπλεύρως τή
φόρµα πού καλεῖται νά συµπληρώσει
κανείς γιά νά δηµοσιεύσει ἄρθρο
στό περιοδικό ONKOLOGIE: ΟΛΟΙ οἱ
συγγραφεῖς ὑπογράφουν, ἄρα ἄγνοια
κανείς δέν µπορεῖ νά ἐπικαλεῖται.
Τό πρόβληµα στό ΔΠΘ δέν εἶναι βέβαια
µόνον αὐτό, ἔχουµε ὅµως µία καλή
ἀφορµή γιά κάθαρση. Ἄν ὄντως ὑπάρχει
ἕνα ἀπόστηµα ἴσως ἡ παρουσία τοῦ
Εὐριπίδη Στυλιανίδη στήν πολιτική
ἡγεσία τοῦ ΥΠΕΠΘ εἶναι µία µεγάλη
εὐκαιρία. Καλοῦµε τόν ὑπουργό πού θά
περιοδεύσει στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά
Ἱδρύµατα τῆς χώρας νά κάνει ὅλες τίς
ἀπαραίτητες ἐνέργειες στήν κατεύθυνση
τῆς διαφάνειας, τῆς νοµιµότητας καί
τῆς δικαιοσύνης. Κανείς δέν ξεπέρασε
τό (ἄθλιο) µέσο ἐπίπεδο τοῦ πολιτικοῦ
µας προσωπικοῦ πασχίζοντας µονάχα
γιά τήν ἰσορροπία µεταξύ ἄνοµων
συµφερόντων καί ἰσχυρῶν παραγόντων.
Τά στοιχεῖα ὑπάρχουν καί εἶναι πολλά
καί ἀδιάσειστα. Θέλει καί µιά περιγραφή
τοῦ ὅλου κλίµατος ἐκ τῶν ἔνδον; Ἄς
διαβάσει τήν ἐπιστολή παραίτησης τοῦ
πρώην πρύτανη τοῦ ΔΠΘ κ. Ι.Γ.Σχινά
στή σελίδα 4
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M/V HELLAS/SVVV
Του Ηλία Σιαµέλα
«Το πειρατικό του captain Jimmy,
Που µ’ αυτό θα φύγετε και σεις
Είναι φορτωµένο µε χασίς
Κι έχει τα φανάρια του στην Πρύµη»
Νίκος Καββαδίας
Ας χαρούµε λίγο σύντροφοι και αδερφοί!
Να που µετά από χρόνια, κάτι επί τέλους
πάει να φανεί. Οι πολιτικοί µεσοπέλαγα
µίλησαν! Από καιρό τώρα φορτώναµε
τούτο το τραµπάκουλο που λέγεται M/V
HELLAS και κανείς µας δεν ήξερε για πού
τελικά θα βάζαµε πλώρη! Όµως τώρα δε
µπορώ να κρύψω τον ενθουσιασµό µου
για τα πολλά που υπόσχεται τούτο το
ταξίδι, που ξεδιπλώνεται µπροστά µας.
Μεγαλόνησος Κρήτη – Περού λοιπόν!…
Αυτή είναι η «ένδοξη» ρότα του καραβιού
µας. Ήδη, πολιτικοί καπετάνιοι, µε
τον εξάντα και το κουµπάσο στο χέρι
κυβερνάνε «άξια» τούτο το πλοίο. Μόνο
που τούτο το καράβι είναι φορτωµένο
µε χασίς και από… «Μέρες τώρα έχουµε
κινήσει / και µε τη βοήθεια του καιρού /
όσο που να πάµε στο Περού / το φορτίο
θα το ‘χουµε καπνίσει»!
Όλα αυτά δεν είναι αστεία, ούτε χωρατά.
Το πειρατικό σκάφος
που λέγεται
«Ελλάδα» πλέει χρόνια τώρα, πότε µέσα
στην περιοχή της Δεξιάς πανούκλας
και πότε ανάµεσα στους ύφαλους της
πασοκικής αλχηµείας. Το πειρατικό πλοίο
«Ελλάς», που αυτή τη στιγµή τυχαίνει
να είναι κάτω από την πλοιαρχία του
κάπτα-Κώστα, δεν είναι ένα οποιοδήποτε
σκαρί. Μπορεί να είναι παλιό, αλλά
έχει µετασκευαστεί στα ναυπηγεία της
Αµερικής. Ο τωρινός καπετάνιος του, και
αυτός που αύριο θα τον διαδεχτεί, έχουν
σπουδάσει στη Μεγάλη του «Περιούσιου
Γένους» Σχολή «Πλοιάρχων» της Λέσχης
Μπίλντερµπεργκ. Η ιδιοκτήτρια εταιρία
είναι η Piratical shipping company της
Νέας Τάξης και έχει έδρα της την
Ουάσιγκτον του Μπους.
Ναρκωτικά λοιπόν, ληστείες, φωτιές,
ναζιστικές συµπεριφορές κουκουλοφόρων αστυνοµικών, κλέφτες, µετανάστες,
εγκλήµατα, φτώχεια, κακοµοιριά, δυστυχία και …«συµµετοχική δηµοκρατία»!

Αυτές είναι µερικές απ’ τις πληγές του
Φαραώ, που έπληξαν τελευταία τούτον
τον δύστυχο λαό. Τούτο το λαουτζίκο
που θα ήταν δικαιότερο να τον αποκαλούσαµε «Μουζίκο»!
Ο µεγάλος συγγραφέας Λέων Τολστόι
είχε γράψει κάποτε ότι, όταν κάποιος
τσιφλικάς
της
τσαρικής
Ρωσίας
ανακοίνωσε στους µουζίκους του ότι,
θα τους έδινε πλήρη ελευθερία και θα
τους µοίραζε τα τσιφλίκια του, εκείνοι
αρνήθηκαν. Προτιµούσαν να ζούνε στη
σιγουριά του σκλάβου, παρά να σταθούν
µόνοι στα πόδια τους.
Εδώ, σε τούτο το πειρατικό κάτεργο
που λέγεται Ελλάδα, οι «µουζίκοι» του
ΠΑΣΟΚ δε θέλησαν κάποια ανανέωση,
κάποια φυγή από το λεκιασµένο µε τις
χιλιάδες σταξιές αφροσύνης, παρελθόν
της παπανδρεϊκής καµαρίλας. Τούτοι
οι «µουζίκοι», έµειναν πιστοί στο γιο
του «µεγάλου» αρχηγού και έτρεξαν
«συνωστιζόµενοι»,
σαν
καλόβολα
πρόβατα, να τον ψηφίσουν!
Τούτοι οι «µουζίκοι», είναι οι ίδιοι που
παλιά θαύµαζαν τον Αλέκο Παναγούλη,
αλλά ποτέ δεν τον πίστεψαν: « Ο
Αντρέας Παπανδρέου συρράφει ωραίες
λέξεις, ηχηρές φράσεις, χτίζοντας
ιδεολογίες µε νεφελώµατα. Όπως
άλλοι χρησιµοποιούν χωρίς να την
πιστεύουν τη λέξη δηµοκρατία, έτσι κι
ο Παπανδρέου χρησιµοποιεί τη λέξη
σοσιαλισµός χωρίς να µπορεί να µας
εξηγήσει ποιον σοσιαλισµό εννοεί.
Γιατί και ο Μουσολίνι για σοσιαλισµό
µιλούσε, αλλά προχωρώντας τον στα
άκρα το έφτασε τελικά στο φασισµό.
Και ο Χίτλερ µεταµόρφωσε το δικό του
νεφελώδη σοσιαλισµό σε ναζισµό…. Ο
Αντρέας Παπανδρέου κάθε φορά λέει
διαφορετικά πράγµατα. Ρωτήθηκε π.χ το
1968 που ανήκε ιδεολογικά. Και µπροστά
στους φακούς της αµερικανικής και της
ευρωπαϊκής τηλεόρασης, µπροστά σε
εκατοντάδες δηµοσιογράφους, δήλωσε
πως ανήκει στο Νιου Ντιλ, στα νέα
σύνορα, στον νεοκαπιταλισµό…».

σήµερα οι «µουζίκοι» του ΠΑΣΟΚ να
λατρεύουνε τον φετιχοποιηµένο γιο,
παρόλο που η µέχρι τώρα πολιτική
του δείχνει, ότι τον κληρονοµηµένο
«σοσιαλισµό» του πατέρα του θα τον πάει
πάρα πέρα, θα τον κάνει τον πιο πιστό
«σύντροφο» της Νέας Τάξης και ίσως
παθιασµένο συνήγορο του Μπους στο
«παρθεναγωγείο» του Γκουαντανάµο!
Και είναι αυτή η «συµµετοχική» ψήφος,
που θα του δώσει «αβάντα» για να
«σπρώξει» πάλι τους «Ναι-ναί-κους»
στην Κύπρο, να κάνουν ένα καινούργιο
δηµοψήφισµα. Είναι αυτό το ποσοστό
που του δίνει φτερά για να χορέψει
πάλι το χορό της κοιλιάς, µπροστά στο
µνηµείο του Κεµάλ και γιατί όχι στον
«ανδριάντα» του …Δράµαλη!
Αυτόν τον «σοσιαλιστή» αρχηγό στήριξαν οι «µουζίκοι» σήµερα, για να
«πετύχει» αυτό που δεν πρόλαβε ο πατέρας του. Να µεταµορφώσει δηλαδή το
νεφελώδη «σοσιαλισµό» του ΠΑΣΟΚ σε
… «συµµετοχικό» ναζισµό, που θα είναι
πάντα στο πλευρό της Νέας Τάξης, της
«Σοσιαλιστικής Διεθνούς» και κοντά
στο φίλο και συνεργάτη του αιµατοπότη
Μπλερ.
Αυτόν τον «συµµετοχικό» αρχηγό
εξέλεξαν οι «µουζίκοι» του ΠΑΣΟΚ
για να συγκυβερνήσει, µαζί µε τον
οµογάλακτο του αρχηγό της Δεξιάς. Να
συγκυβερνήσει τούτο το κατάφορτο µε
χασίς πειρατικό, όπου πλέει όπως λέει ο
ποιητής προς το Περού, «σε µια θάλασσα
γιοµάτη / µε λογής παράξενα φυτά, όπου
ένας γέρος «ήλιος» µας κοιτά / και µας
κλείνει που και που το µάτι»!

Σηµείωση: Ο χαρακτηρισµός «Μουζίκος»
να ερµηνευτεί σαν ο µικρός (µουζίκ)
οπαδός ενός κόµµατος, που δεν µπορεί ν’
απογαλακτιστεί από τον «αρχηγό» του
και από τους κοµµατο-τσιφλικάδες και
µεγαλόσχηµους πολιτικούς «βαρόνους»
που τον πλαισιώνουν.

Αυτά έλεγε ο ήρωας της αντίστασης
κατά της χούντας, Αλέκος Παναγούλης,
(Περιοδικό «Ρεσάλτο», τεύχος 23)
για
τον
πατέρα
Παπανδρέου, αλλά
κανείς
απ’ τους
πασόκους δεν τον
άκουσε.
– Πώς να νικήσω τους κολικούς του βρέφους µου, γιατρέ;

ΚΡΙΣΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ

Έτσι

έφτασαν

Π
Ρ

Ανησυχώ σ’ αυτή του την κρίσιµη ηλικία!

Στις παράλληλες εκδηλώσεις εντάσσονται
και τα σεμινάρια Ιστορίας τα οποία διοργανώνει η Νομαρχία Καβάλας, με εισηγητή τον
Κ. Φωτιάδη με ώρα έναρξης 8 το βράδυ στο
αμφιθέατρο της Νομαρχίας Καβάλας. Τα
θέματα και οι ημερομηνίες των σεμιναρίων,
τα οποία όσοι παρακολουθήσουν θα πάρουν
βεβαιώσεις, έχουν ως εξής:
1) Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2007:
«Οι Κρυπτοχριστιανοί του Πόντου»
2) Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007
«Ο Ν. Καζαντζάκης και οι Πόντιοι του
Καυκάσου»
3) Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2007
«Το ποντιακό τραγούδι στη διαμόρφωση
της ιστορικής μνήμης»
Μουσική εκδήλωση

Ρωτώ, γιατί είναι σε κρίσιµη ηλικία!

«Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου»

– Πώς πάει, δασκάλα µου, µε τα µαθήµατα;
Πρέπει να πάρει βάσεις γερές σ’ αυτήν την κρίσιµη ηλικία!
– Παρακολουθεί στην παράδοση, κύριε καθηγητή;

Σ

– Να προσέχεις στα µπαράκια, παιδί µου, τα ποτά και τα
χασίσια!

Φ

Είναι η νιότη επιπόλαιη και κρίσιµη ηλικία!
– Σπρώξ’ το, άντρα µου, να πιάσει δουλειά!
Είναι κακή σύµβουλος η αργία σ’ αυτήν την κρίσιµη ηλικία!

Ρ

– Άντε να παντρευτείς, παιδί µου!

Α

Περνά η κρίσιµη ηλικία και σε βλέπω στο ράφι!

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!

Τα εγκαίνια πολυθεματικής έκθεσης «Πόντος
- Δικαίωμα στη Μνήμη» και η παρουσίαση
των βιβλίων του καθηγητή Κωνσταντίνου
Φωτιάδη πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη
20 Νοεμβρίου 2007 στο Αμφιθέατρο της
Νομαρχίας Καβάλας. Η έκθεση αποτελείται
από υποσύνολα ενοτήτων βιβλία, έγγραφα,
επιστολές, χάρτες, φωτογραφίες, εικόνες
κλπ, τα οποία συγκέντρωσε ο Κ. Φωτιάδης,
συνθέτουν ένα θαυμάσιο σύνολο ντοκουμέντων και απεικονίζουν την ιστορική πορεία
του Ελληνισμού του Πόντου. Μέσα από
τα θαυμάσια και δυσεύρετα εκθεσιακά
ντοκουμέντα, αναδεικνύεται η ιστορία,
η λαογραφία, ο Πόντος, η ζωή εκεί μα κι
εδώ, μετά τη γενοκτονία και το ξεριζωμό.
Η έκθεση θα λειτουργήσει μέχρι τις 30
Νοεμβρίου στη Νομαρχία Καβάλας και στις
ώρες 10-2 και 5- 8 τις καθημερινές και 10-2
και 5-10 τα Σαββατοκύριακα.

4) Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2007

Γιατί η εφηβεία είναι η πιο κρίσιµη ηλικία!

∆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

«Πόντος - Δικαίωμα στη Μνήμη»

– Επικοινωνεί µε τ’ άλλα νήπια το παιδί, νηπιαγωγέ µου;

Ο

Ο

Η έκθεση του Κ. Φωτιάδη στην Καβάλα

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:
Καραΐσκος Κώστας
Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5

– Καλέ µου σύµβουλε οικογενειακέ,
πώς να ξεπεράσω την αγωνία µου
για τη σωστή ανατροφή του παιδιού µου
στην κρίσιµή του ηλικία;
– Συµβιβαστείτε, κυρία µου, µ’ αυτήν και µην ανησυχείτε:
είναι απόρροια
της µόνιµης και πιο κρίσιµης ηλικίας:

Ἐτήσια συνδροµή:
Ἰδιωτῶν 25 €
Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν,
κλπ: 50 €
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:

εκείνης της µάνας.
Γιάννης Στρούµπας

EUROBANK 306-0100211038
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 779/603135-81

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 28-11-2007

Ἀνα-γνώσεις
120 αὐτοκτονίες Ἀµερικανῶν βετεράνων τή βδοµάδα!
Ἡ Herald Sun γράφει γιά ὅσα τροµακτικά ἀποκρύπτει τό λόµπυ τοῦ πολέµου στίς
ΗΠΑ, ἀκόµα καί µέ φίµωση τῆς στατιστικῆς:
«Τό ἀµερικανικό Στράτευµα ζεῖ µιά “ἐπιδηµία αὐτοκτονιῶν” µέ τούς βετεράνους του
νά αὐτοκτονοῦν κατά µέσο ὅρο 120 ἄτοµα τήν ἑβδοµάδα, σύµφωνα µέ µία ἔρευνα τοῦ
CBS. Τοὐλάχιστον 6256 βετεράνοι αὐτοκτόνησαν τό 2005, ἕνας ἡµερήσιος µέσος ὅρος 17
περιπτώσεων, ὑπερδιπλάσιος τοῦ µέσου ὅρου στόν γενικό πληθυσµό. Ὅταν ὁ τελευταῖος
εἶναι 8,9 σέ 100.000, τό ἐπίπεδο µεταξύ τῶν βετεράνων κυµαινόταν µεταξύ 18,7 καί 20,8
καί στίς ἡλικίες 20-24 ἀνέβηκε στό 22,9 - 31,9 τό ὁποῖο εἶναι σχεδόν 4 φορές πάνω ἀπό
τόν µέσο ὅρο τῆς ἴδιας ἡλικίας σέ µή βετεράνους.
“Τά νούµερα αὐτά δείχνουν καθαρά µία ἐπιδηµία προβληµάτων πνευµατικῆς ὑγείας”,
δήλωσε στό CBS ὁ συνήγορος τῶν βετεράνων Paul Sullivan. Τό CBS παρέθεσε δήλωση
ἑνός πατέρα 23χρονου φαντάρου πού αὐτοπυροβολήθηκε τό 2005, λέγοντας ὅτι ὁ
Στρατός δέν ἤθελε νά γίνει γνωστή ἡ ἀληθινή ἔκταση τοῦ προβλήµατος. “Κανείς δέν
θέλει νά τό καταγράψει σέ συνολικό ἐπίπεδο”, λέει ὁ Μάικ Μπάουµαν. “Δέν θέλουν νά
γίνουν γνωστοί οἱ πραγµατικοί ἀριθµοί τῶν ἀπωλειῶν”. Ὑπάρχουν 25.000.000 βετεράνοι
στίς ΗΠΑ, οἱ 1.600.000 ἐκ τῶν ὁποίων ὑπηρέτησαν στό Ἀφγανιστάν καί στό Ἰράκ, κατά
τό CBS. “Δέν ἐπιστρέφουν ὅλοι ἀπό τόν πόλεµο τραυµατίες ἀλλά στό τέλος κανείς δέν
γυρίζει ἀµετάβλητος”, εἶπε στό CBS ὁ Πώλ Ρίκχοφ, πρώην πεζοναύτης καί ἱδρυτής τῶν
Βετεράνων τοῦ Ἰράκ καί τοῦ Ἀφγανιστάν. Τό κανάλι εἶπε πώς ἦταν ἡ πρώτη φορά πού
γίνεται καταγραφή σέ ἐθνικό ἐπίπεδο τῶν αὐτοκτονιῶν τῶν βετεράνων καί ἐπετεύχθη
συγκεντρώνοντας στοιχεῖα ἀπό τίς Πολιτεῖες, τόσο γιά τούς βετεράνους ὅσο καί γιά τόν
γενικό πληθυσµό ἀπό τό 1995.»
Ἐκσυγχρονιστική ἐπίδειξη ἀµάθειας
Ὁ καθηγητής Νάσος Βαγενᾶς στό «Βῆµα» γράφει (18/11) γιά τό ἐκσυγχρονιστικό
περίττωµα στόν χῶρο τῆς λογοτεχνικῆς - γουάου! - κριτικῆς:
«...Πρόκειται γιὰ µία περίπτωση παρακριτικῆς, ποὺ δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ µᾶς ἀπασχολοῦσε
(ἡ παρακριτικὴ ἀφθονεῖ στὸν τόπο µας τόσο ὥστε νὰ µὴν ἀποτελεῖ φαινόµενο) ἂν τὰ ἐν
λόγῳ κείµενα δὲν εἶχαν µεταβαπτιστεῖ σὲ κριτικὰ χάρη στὴν ἐπίµονη προβολή τους ἀπὸ
ἕνα πολιτικὸ κόµµα, τοῦ ὁποίου φαίνονται νὰ ἐκφράζουν θέσεις γιὰ τὴ λογοτεχνία.
Ἀναφέροµαι στὰ κείµενα τοῦ Κώστα Βούλγαρη, προκαθηµένου τῶν «Ἀναγνώσεων»
(τῶν σελίδων βιβλίου) τῆς κυριακάτικης Αὐγῆς. Πράγµα παράδοξο: τὸ κόµµα τῆς
ἀντιδογµατικῆς καὶ ἐκσυγχρονιστικῆς Ἀριστερᾶς, ποὺ βρισκόταν κατὰ τὸ παρελθὸν
στὴν πρωτοπορία τῶν λογοτεχνικῶν ἀναζητήσεων, νὰ φαίνεται σήµερα ὅτι προωθεῖ
- ὅπως ἡ κεντρικὴ θέση καὶ ἡ συστηµατικὴ παρουσία τῶν κειµένων αὐτῶν στὴν
ἐφηµερίδα δείχνουν - µία ἐπίσηµη λογοτεχνικὴ γραµµή, καὶ µάλιστα νεοζντανοφικοῦ
χαρακτήρα. Χρησιµοποιῶ γιὰ τὰ κείµενα αὐτὰ τὸν χαρακτηρισµὸ νεοζντανοφικὰ µόνο
γιὰ τὸν κριτικοπολιτικὸ παρωπιδισµό τους, γιατί ὁ «ἐκσυγχρονισµός», σήµερα, τοῦ
ζντανοφισµοῦ διὰ τοῦ προσωπείου τῆς µεταµοντέρνας πολιτικῆς ὀρθότητας, ἡ ὁποία
διακρίνεται γιὰ τὴν κριτικὴ ἀσυναρτησία της καὶ τὴν ὁποία ὑπηρετοῦν τὰ κείµενα τοῦ
Κ.Β., ἐλάχιστη σχέση ἔχει µὲ τὴ νοηµατικὴ συνοχὴ τοῦ παλαιοῦ ζντανοφισµοῦ.
Ἡ πολιτικὴ ἀφέλεια αὐτῶν τῶν κειµένων ἔχει ἐπισηµανθεῖ ἀπὸ τὴν κριτικὴ (ἀπὸ τοὺς
Β. Χατζηβασιλείου, Γ. Κοροπούλη, Δ. Κοσµόπουλο, Κ. Κουτσουρέλη, Α. Χρυσοστοµίδη).
Ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἔχει ἐντύπως δειχτεῖ εἶναι ἡ κριτικὴ ἀσυναρτησία τους καὶ τὰ ἀπίστευτα
σὲ πλῆθος καὶ µέγεθος πραγµατικὰ τους λάθη. Κείµενα ἄκρως ἀντιφατικά, µὲ
καιροσκοπικὴ ἀλλαγὴ θέσεων, ποὺ καταστρατηγεῖ κάθε ἔννοια κριτικῆς δεοντολογίας,
φιλοδοξοῦν νὰ ἀναχαρτογραφήσουν τὴν µετὰ τὸν Παλαµὰ λογοτεχνία µας µὲ τρόπο ποὺ
τὰ καθιστᾶ τυπικὰ δείγµατα κριτικῆς µεγαλοµανίας. Παραθέτω, δειγµατοληπτικῶς,
τεκµήρια ποὺ δικαιολογοῦν τοὺς χαρακτηρισµοὺς µου:
1. Γιὰ τὸν Κ.Β., τὸ 1997, ἡ γενιὰ τοῦ ‘30 εἶναι µία κίβδηλη, ψευδονεωτερικὴ γενιά, ἕνα
«κατασκεύασµα τῆς “νεωτερικότητας”», ποὺ ἔπαιξε «τὸν ρόλο τοῦ ἀναχώµατος ποὺ
ἀπέτρεπε τὴν προσέγγιση τῆς ποίησης τοῦ Καρυωτάκη». Λίγα χρόνια ἀργότερα, καὶ
πρὸς ὑποστήριξη ἄλλου ἐπιχειρήµατος, ἡ γενιὰ αὐτὴ θὰ εἶναι γιὰ τὸν Κ.Β. «µεγάλη
γενιά», µὲ «µεγάλο µέγεθος καὶ πνευµατικο-ἱστορικὸ εὖρος» (2003, 2006).
2. «Προµετωπίδα τῆς γενιᾶς τοῦ ‘30», γράφει ὁ Κ.Β., ὡς «κυρίαρχη» µορφὴ τῆς ὁποίας
προσδιορίζει τὸν Σεφέρη, εἶναι «ἡ οὐτοπία τοῦ Αἰγαίου, ἡ φενάκη τοῦ εὐρύτερου “χώρου”»
καὶ «τὸ τρίπτυχο νιᾶτα - χαρὰ - ὑγεία» (1996). Αὐτὰ ὡστόσο δὲν τὸν ἐµποδίζουν νὰ
θεωρεῖ, στὸ ἴδιο κείµενο, τὴν ποίηση τοῦ Σεφέρη «ἀπελπιστικὰ κλειστή», µὲ «βασικὸ
χαρακτηριστικὸ τὴν ἀκινησία, ποὺ βολεύεται µὲ τὸν θρῆνο».
3. Ἡ γενιὰ τοῦ ‘30 «ἀρθρώνει ἕνα ἐπείσακτο κοσµοείδωλο [...] µε ὅρους µιµητισµοῦ
καὶ µετακένωσης, [...] ἡ ὁποία ἐν τέλει δὲν συνιστᾶ παρὰ µία σχέση ὑποταγῆς» (20/5
- 27/5/2007)· «Ἡ ἀφήγηση τῆς γενιᾶς τοῦ ‘30 εἶναι ἐθνοκεντρική» (27/5/2007). (...)
5. «Ἕνα χαρακτηριστικό» τῆς «ποιητικῆς τοµῆς τοῦ ‘89», ἡ ὁποία ἀποµακρύνεται
ἀπὸ τὴ µεταµοντέρνα ἀπόρριψη τῶν µεγάλων ἀφηγήσεων, «εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ τῆς
ἀφηγηµατικότητας στὸν ποιητικὸ λόγο, ποὺ ἐκφράζεται µέσα ἀπὸ τὴ µορφὴ τοῦ
συνθετικοῦ ποιήµατος». Στὸ ἴδιο κείµενο ὁ Κ.Β. γράφει: «Ἡ ποίηση αὐτὴ [τῆς τοµῆς τοῦ
‘89] συντίθεται ἀπὸ σπαράγµατα καὶ µερικότητες» (2007).
6. «Μὲ τὴ Γυναίκα τῆς Ζάκυθος, ἱδρυτικὸ κείµενο τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας,
ὁ Σολωµὸς µετέχει, ὡς ὀργανικὴ συνιστώσα, στὴν ἐπανάσταση τοῦ ‘21, δηλαδὴ στὴν
ἱδρυτικὴ διαδικασία τοῦ νεοελληνικοῦ ἔθνους-κράτους, στὴ θεσµικὴ µορφοποίηση καὶ
τὴ µορφικὴ ἀποτύπωση τοῦ νεοελληνισµοῦ. Τὸ κείµενο αὐτὸ διαχειρίζεται καὶ ἐν ταυτῷ
διαµορφώνει ἕνα µέρος ἀπὸ τὶς νεοελληνικὲς πραγµατικότητες, τὴ στιγµὴ ποὺ αὐτὲς
γεννῶνται» (2006, ἡ ὑπογράµµιση δικὴ µου).
Σχόλιο: Ἡ Γυναίκα τῆς Ζάκυθος, ἔργο ἀτελείωτο τῶν ἐτῶν 1826-1829, παρέµενε
ἄγνωστη ὡς τὸ 1927, ἔτος τῆς δηµοσίευσής της («ὀλίγες γραµµές» της µόνο παρατέθηκαν
στὰ «Προλεγόµενα» - 1859 - τοῦ Πολυλᾶ). Ο Κ.Β. πιστεύει ὅτι ὁ Σολωµὸς τὴν ἐξέδωσε
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης καὶ ὅτι τὸ ἔργο, µὲ τὴν ἀπήχησή του τὴν ἐποχὴ
τῆς ὑποτιθέµενης ἔκδοσής του, συνέβαλε «ὀργανικά» στὸν Ἀγώνα καὶ στὴ θεσµικὴ
διαµόρφωση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, καὶ ὄχι µόνον αὐτοῦ: «Τὸ νεοελληνικὸ ἔθνος»,
ἐπεξηγεῖ, «συγκροτήθηκε στὴν Τριπολιτσά, στὸ Μεσολόγγι καὶ τὴν Ἐπίδαυρο, ἀπὸ
τὸν Κολοκοτρώνη καὶ τὸν Ὀδυσσέα Ἀνδροῦτσο, ἀπὸ τὸν Σολωµὸ καὶ τὴ Γυναίκα τῆς
Ζάκυθος» (ἡ ἐπισήµανση ἀπὸ τὸν Α. Μπελεζίνη αὐτοῦ τοῦ λάθους, χαρακτηριστικοῦ
της κριτικῆς σκέψης τοῦ Κ.Β., πέρασε ἀπαρατήρητη).
Ἀπαύγασµα λογοτεχνικῆς ἡµιµάθειας καὶ κριτικοῦ ἀναλφαβητισµοῦ, τὰ ἐν λόγῳ
κείµενα ἐπιδεικνύονται ὡς ὑποδείγµατα ἀριστεροῦ κριτικοῦ λόγου.»

Κουράδα ἀνεπιθύµητη ὥς καί στή Νέα Ὑόρκη!
Στίς 20 Νοεµβρίου τό καινούργιο µαγαζί
*LEVIEV New York* στή Madison Avenue,
µέ τά κοσµήµατα καί τά διαµάντια, δέν
ἦταν προσβάσιµο γιά πελάτες: Μπάτσοι
καί διαδηλωτές ἔκρυβαν τή βιτρίνα, καθώς
ἐξελισσόταν
ἡ
διαµαρτυρία
δεκάδων
ἀκτιβιστῶν κατά τοῦ Λέβ Λέβιεφ, πού τυγχάνει
νά εἶναι ὁ πλουσιότερος ἄνθρωπος τοῦ
Ἰσραήλ καί ἰδιοκτήτης τοῦ καταστήµατος. Τά
ἀδαµαντωρυχεῖα του βρίσκονται στήν Ἀγκόλα,
µέ τήν (ὄχι καί τόσο δηµοκρατική) κυβέρνηση
τῆς ὁποίας ἔχει ἄριστες σχέσεις. Ὁ 51χρονος
Λέβιεφ, πού εἶναι γεννηµένος στήν Τασκένδη,
πέρα ἀπό διαµαντάς εἶναι καί κατασκευαστής:
Οἱ ἑταιρεῖες του Danya-Cebus καί LIDAR χτίζουν
5 παράνοµους ἐποικισµούς στήν Κατεχόµενη
Παλαιστίνη - Zuﬁm, Ma�ityahu East, Maale
Adumim, Har Homa, Ariel - κλέβοντας τή γῆ, τό
νερό καί τό µέλλον τῶν Παλαιστινίων. Ἄ, ναί,
εἶναι καί βασικός χρηµατοδότης τοῦ ρατσιστικοῦ Ἱδρύµατος Ἐξαγορᾶς Γῆς, πού ἔχει
στόχο τόν ἐξιουδαϊσµό τῆς Παλαιστινιακῆς γῆς. Μαθηµένος λοιπόν στήν λεηλασία,
µπῆκε καί στήν ἀγορά τῶν ΗΠΑ πρίν 5 χρόνια ἀγοράζοντας ἀκίνητα στό Μπρούκλιν
καί στό Μανχάταν καί χτίζοντας κτίρια γεµάτα κατασκευαστικά προβλήµατα, ὅπου
χρησιµοποιοῦσε ὑποαµοιβόµενους ἐργάτες, ἀνασφάλιστους καί ἐργαζόµενους σέ
συνθῆκες τραγικές. Ποῦ νά τό φανταστεῖ ὅµως ὅτι θά βρίσκονταν µπροστά του κάτι
ξυπόλητοι νά τοῦ κάνουν χαλάστρα µέρα παρά µέρα!

ΤΣΑΝΤ: Ἀνθρωπιστικό ἐµπόριο παιδιῶν
Μία ἀπαίσια ὄψη τῆς «ἀνθρωπιστικῆς»
δράσης κάποιων διεθνῶν ΜΚΟ ἦρθε
στό φῶς µέ τήν περίπτωση τῆς γαλλικῆς
ὀργάνωσης «Κιβωτός τῆς Ζωῆς», ἑπτά
µέλη τῆς ὁποίας ἀπελευθέρωσε µέ τήν
προσωπική παρέµβασή του ὁ Πρόεδρος
τῆς Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί (11-11-07).
Πρόκειται γιά σκάνδαλο
ἀπαγωγῆς παιδιῶν, µία
ὑπόθεση τήν ὁποία ὁ ἴδιος
ὁ πρόεδρος τοῦ Τσάντ
Idriss Deby συνέδεσε µέ
τήν παιδοφιλία καί τήν
ἐµπορία
ἀνθρωπίνων
ὀργάνων καί ἐδῶ κι ἕναν
µήνα ἐρευνᾶται ἀπό τόν
ΟΗΕ, τίς Ἀρχές τοῦ Τσάντ
καί τῆς Γαλλίας. Ἔχουν
συλληφθεῖ 17 Εὐρωπαῖοι
πού προσπάθησαν νά
βγάλουν ἀπό ἀεροδρόµιο
τῆς ἀφρικανικῆς χώρας
103 παιδιά ἡλικίας 6-10 ἐτῶν, ὡς «ὀρφανά
τοῦ Νταρφούρ», κάποια µάλιστα ἔφεραν
καί ἐπιδέσµους, χωρίς ὅµως νά ἔχουν
τραύµατα κάτω ἀπό αὐτούς! Τά παιδιά
ὑποτίθεται ὅτι προέρχονταν ἀπό τό
ὀρφανοτροφεῖο τῆς πόλης Ἀµπέτσε, στήν
ὁποία ἔχουν καταφύγει περίπου 200.000
πρόσφυγες ἀπό τό γειτονικό Νταρφούρ
τοῦ Σουδάν καί ἐπρόκειτο νά δεχθοῦν
ἰατρική βοήθεια στή Γαλλία. Οἱ γονεῖς
τους δήλωσαν ὅτι εἶχαν ὑποσχέσεις
γιά ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους ἐκεῖ
πού ζοῦσαν καί δέν εἶχαν δώσει καµµία
ἄδεια νά φύγουν ἀπό τή χώρα. Τό
ἀεροσκάφος καθηλώθηκε πρίν πετάξει
γιά τή Γαλλία καί ἡ Ἐπιτροπή τοῦ ΟΗΕ
γιά τούς Πρόσφυγες ἀπεφάνθη ὅτι «τά
παιδιά ζοῦσαν µέ τίς οἰκογένειές τους
στίς κοινότητές τους, δέν προέρχονταν
ἀπό τό Νταρφούρ οὔτε ἦταν ὀρφανά καί
ἡ ὑγεία τους δέν διέτρεχε κάποιον σοβαρό
κίνδυνο». Στή Τζαµένα, πρωτεύουσα τοῦ
Τσάντ, ἔγιναν ἀντιγαλλικές διαδηλώσεις
χιλιάδων ἀνθρώπων, κυρίως σπουδαστών
καί µαθητῶν, καί ἐπεισόδια σέ βάρος
λευκῶν διπλωµατῶν, µέ κεντρικό αἴτηµα
νά δικαστοῦν οἱ κρατούµενοι στή χώρα.
Ἡ «Κιβωτός τῆς Ζωῆς», στά πλαίσια τῆς

«ἀνθρωπιστικῆς» πρωτοβουλίας Save
Darfour, ξεκίνησε στίς 28/04/2007 ἔρανο
γιά τήν µεταφορά «10.000 ὀρφανῶν πού
ἀπειλοῦνταν µέ θάνατο» στή Γαλλία καί στίς
ΗΠΑ. Οἱ ἀναφορές τῶν γαλλικῶν ΜΜΕ
µιλοῦν γιά συγκέντρωση 550.000 εὐρώ
στήν ὅλη ἐπιχείρηση. Ἡ ΜΚΟ λέγεται ὅτι

ὑποστηριζόταν ἀπό τόν γαλλικό στρατό
καί στά πυκνά τους ταξίδια στήν περιοχή
δελέαζαν καί µάζευαν παιδιά, στά πλαίσια
ὑποτίθεται τῆς διεθνοῦς προσπάθειας γιά
τήν περίθαλψη τῶν προσφύγων.
Μέχρι τώρα οἱ διαµαρτυρίες τῶν
µανάδων τοῦ Τσάντ εἴτε ὑποβαθµίζονταν
εἴτε παρουσιαζόταν ὡς ὀχλοκρατικές
ἀντιδράσεις κατά τῶν λευκῶν. Κάποιοι,
σάν τήν Human Rights Watch, πέρασαν
στήν ἀντεπίθεση κατηγορώντας τόν
πρόεδρο τοῦ Τσάντ ὅτι στρατεύει παιδιά
στίς Ἔνοπλες ∆υνάµεις τῆς χώρας.
Φυσικά ἐπιβλήθηκαν οἱ ἀπόψεις τῶν
δυτικῶν ΜΚΟ καί ἀξιωµατούχων (δηλ.
δολοφόνων σάν τόν Μπούς, τόν Μπλαίρ
καί τήν Χίλαρι Κλίντον) στήν διεθνή
κοινή γνώµη, κι ὄχι οἱ ἐνστάσεις τοῦ
Τσάντ ἤ οἱ δηλώσεις τοῦ Ντεµπί πώς
«αὐτοί (δηλ. οἱ τῆς Κιβωτοῦ) µᾶς φέρονται
σάν νά εἴµαστε ζῶα». Ἀκόµη καί ὁ ΟΗΕ
υἱοθέτησε τίς ἀπόψεις γιά «προεδρική
ὑποκρισία», ἀναπαράγοντας τίς γελοῖες
κατηγορίες περί «ἀνήλικων στρατιωτῶν».
Προφανῶς µέ τούς... ἐνήλικες ἔνστολους
(καί µή) ἐγκληµατίες τῶν ΗΠΑ καί τῆς
Βρετανίας πού ἁλωνίζουν τόν Τρίτο
Κόσµο πρόβληµα δέν ὑπάρχει...
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Ἡ Συλλογὴ Κωστάκη στὴν Ξάνθη
(26/11/07 - 30/01/08)
Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
συνεχίζοντας να «ταξιδεύει» ανά την
Ελλάδα µε όχηµα τη Συλλογή Κωστάκη,
µετά το Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας,
φέτος κάνει δεύτερη στάση στο Ίδρυµα
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στην
Ξάνθη. Στις «Διαδροµές της Ρωσικής
Πρωτοπορίας» παρουσιάζονται 46 αντιπροσωπευτικά έργα των σηµαντικότερων Ρώσων καλλιτεχνών της περιόδου
1900- 1930, που προέρχονται από τη Συλλογή Κωστάκη του Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης – µια από τις σηµαντικότερες ανά τον κόσµο συλλογές Ρωσικής
Πρωτοπορίας, που αριθµεί 1277 έργα.
Πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, κατασκευές
και τυπώµατα αποτελούν τον βασικό
κορµό της έκθεσης, που σκοπό έχει να
αποτυπώσει και να παρουσιάσει την
εξέλιξη της Ρωσικής Πρωτοπορίας και
τα σηµεία που την καθόρισαν. Πρόκειται
για έργα των Καζιµίρ Μαλέβιτς, Ιβάν
Κλιούν, Λιουµπόφ Ποπόβα, Ναντιέζντα
Ουνταλτσόβα, Ίλια Τσάσνικ, Μπορίς
Έντερ, Πάβελ Φιλόνοφ, Σόλοµον Νικρίτιν,
Ιβάν Κουντριασόφ, Νικολάι Γκρίνµπεργκ,
Αλεξέι Μοργκούνοφ, Όλγα Ροζάνοβα και
Βλαντίµιρ Μαγιακόβιτς.
Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν
την ευκαιρία να δουν σηµαντικά έργα
της Συλλογής Κωστάκη, καρπό µιας
επαναστατικής κοινωνίας µε κύριο
σύνθηµα την ανατροπή των απαρχαιωµένων δοµών και την αλλαγή. Η
παρακµή στην οποία είχε οδηγηθεί
η παλαιότερη τέχνη, σε συνδυασµό
µε την επαναστατική νοοτροπία που
είχε καταλάβει τα ρωσικά κοινωνικά
στρώµατα, οδήγησαν στην αναζήτηση
νέων µορφών τέχνης, συχνά µέσα από
τη λαϊκή παράδοση, την αγιογραφία, την
παιδική ζωγραφιά. Η επικράτηση της
µορφής έναντι του περιεχοµένου έγινε

«Προδότες, πελάτες,
µέτριοι, φθονεροί,
συκοφάντες...»!
Δηµοσιεύουµε παρακάτω τµῆµα τῆς
ἐπιστολῆς (15-10-07) τοῦ πρώην πρύτανη
καί τ. προέδρου τῆς Νοµικῆς Σχολῆς κ.
Ἰωάννη Σχινᾶ πρός τήν Πρυτανεία τοῦ
ΔΠΘ, µέ τήν ὁποία παραιτήθηκε ἀπό τή
θέση του ὡς καθηγητῆ Ἐµπορικοῦ Δικαίου. Προσέξτε πόσα τροµερά καταγγέλονται:
Σέ λίγο καιρό συµπληρώνω 41 συναπτά
ἔτη θητείας ὡς διδάσκων στό ἑλληνικό
πανεπιστήµιο, περνώντας ἀπό ὅλες τίς
ἀκαδηµαϊκές βαθµῖδες (...)
Ὁρισµένοι προσέβλεπαν στήν πρυτανεία
µου ὡς περίοδο µεταβατική, διεκπεραιωτικῆς φύσης, ἐπενδεδυµένη, ὅπως λέχθη
κε, µέ ἀκαδηµαϊκό λοῦστρο. Εἶναι ἐκπληκτικό πῶς ἄνθρωποι κατά τά ἄλλα εὐφυεῖς µπόρεσαν νά φαντασθοῦν ὅτι ἐγώ,
ἄνθρωπος θεσµικός, θά ἤµουν ἱκανός καί
διατεθειµένος νά ἐγκλωβιστῶ σέ τέτοιου
εἴδους ρόλο. Ἡ σύγκρουση ὑπῆρξε ἀναπότρεπτη. (...)
Ἡ «δίκη» µου κατά τή γενική συνέλευση
τοῦ Τµήµατος Νοµικῆς (18-5-2005) ὑπῆρξε,
ὅσο γνωρίζω, ἕνα µοναδικό µνηµεῖο
ἀτίµωσης καί ἐξαθλίωσης στήν ἱστορία
τοῦ ἑλληνικοῦ πανεπιστηµίου, ἀπό τήν
ὁποία διαφοροποιήθηκαν µέ ἀπίστευτη
γενναιότητα, ἐνόψει τῶν συνθηκῶν
ἐκείνης τῆς ἡµέρας, ἀρκετοί ἀξιοπρεπεῖς
συνάδελφοι. Δυόµιση χρόνια τώρα ἡ γενική
συνέλευση τοῦ Τµήµατος ἀρνεῖται νά µοῦ
χορηγήσει τό ὀφειλόµενο ἀντίγραφο τοῦ

«Όλοι δεν µπορούµε να παράγουµε και να
εκφραστούµε µε τον ίδιο τρόπο. Μπορούµε
όµως να ενστερνιστούµε τις ίδιες αρχές
που διαµορφώνουν τη συµβίωση στην
ανθρώπινη κοινωνία. Είναι ενδιαφέρον πως
εκφράζουν οι καλλιτέχνες τις αξίες και τα
ενδιαφέροντα τους...» (Βιργ. Τσουδεροῦ)
βασική αρχή των νέων πειραµατισµών,
εκδηλώθηκε θεωρητικά µε τον φορµαλισµό και οδήγησε στην άνθηση όλων
των τεχνών.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έκθεση θα
συνοδεύεται από κατάλογο. Το έντυπο
θα αναφέρεται στα βασικά κινήµατα
της περιόδου της Ρωσικής Πρωτοπορίας
(1900 – 1930) και επιπλέον θα περιγράφει
κάποια χαρακτηριστικά και µοναδικά
ως προς την αισθητική και ιστορική
αξία τους έργα τέχνης που ανήκουν
στη Συλλογή Κωστάκη του Κρατικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Επίσης
κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα
και ξεναγήσεις στο κοινό.

οἰκείου ἀποµαγνητοφωνηµένου πρακτικοῦ,
µέ τό ἕωλο πρόσχηµα ὅτι αὐτό δέν ἔχει
ἀκόµη ἐπικυρωθεῖ. Εὐλόγως δέν ἔχει
ἐπικυρωθεῖ, διότι σέ αὐτό ἀποτυπώνεται
ἡ ζοφερή εἰκόνα µιᾶς νοµικῆς σχολῆς καί
ἑνός µεγάλου πανεπιστηµίου τῆς χώρας
πού κυριαρχεῖται ἀπό ἄτυπες ἡγετικές
ὁµάδες καί ὑποστηρίζεται ἀπό ἄτυπους
µηχανισµούς, ὅπου τό πελατειακό σύστηµα καλλιεργεῖται ἀπροκάλυπτα, ὅπου οἱ
ἔννοιες τῆς διαφάνειας καί τῆς νοµιµότητας ἐρεθίζουν βίαια ἀνακλαστικά καί
ὅπου ἡ ὑπακοή καί ἡ σιωπή θεωροῦνται
ἀκαδηµαϊκές ἀρετές. Σέ ἕνα τέτοιο περιβάλλον κολακεύονται ἡ µετριότητα, ἡ
ἀχαριστία, ὁ φθόνος καί ἡ συκοφαντία καί
ἀµείβεται πλουσιοπάροχα ἡ προδοσία.

Σχόλια

πτερόεντα...

Ἐγκαινιάστηκε στόν Ἕβρο ὁ ἀγωγός φυσικοῦ ἀερίου Ἑλλάδας- Τουρκίας
ἀπό Καραµανλή καί Ἐρντογάν. Τό ἑλληνικό τµῆµα τοῦ ἀγωγοῦ (Κοµοτηνή
- Κῆποι Ἕβρου) ἔχει µῆκος 87 χιλιόµετρα, ἐνῷ τό τουρκικό κάπου 200. Μὲ
ἐτήσια δυναµικότητα 11,5 δισ. κυβικὰ µέτρα, ὁ ἀγωγὸς θὰ µεταφέρει σὲ
πρώτη φάση ἀζέρικο ἀέριο, τὸ ὁποῖο ὡστόσο ἐµεῖς θὰ τὸ ἀγοράζουµε ἀπὸ τὴν
τουρκικὴ ἐµπορικὴ ἑταιρεία ΒΟΤΑS. Οἱ ἀρχικὲς συµφωνίες ἀναφέρονται σὲ µόλις
0,5 δισ. κυβικὰ µέτρα ἐτησίως, ἐνῶ γιὰ νὰ ἐπεκταθεῖ ἡ τροφοδοσία θὰ πρέπει
νὰ ὑπογραφεῖ τετραµερὴς συµφωνία µεταξὺ τοῦ Ἀζερµπαϊτζάν καὶ τῶν τριῶν
χωρῶν (Τουρκία, Ἑλλάδα, Ἰταλία) σχεδιάζουν τὴν κατασκευὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ
νότιου διαδρόµου φυσικοῦ ἀερίου. Δὲν ὑπάρχει καµµία ἀµφιβολία ὅτι ὁ ἀγωγὸς
ἀφήνοντας ἔξω τή Ρωσία ἐξυπηρετεῖ ἄριστα τὰ ἀµερικανικὰ συµφέροντα, ἐξ’ οὖ καὶ
ἡ παρουσία τοῦ Σαµουὴλ Μπόντµαν, ὑπουργοῦ Ἐνέργειας τῶν ΗΠΑ, στὸν Ἕβρο.
Ταυτόχρονα, ἐξαρτᾶ ἀπὸ ἐνεργειακῆς ἀπόψεως, σὲ ἕναν βαθµὸ τουλάχιστον,
τὴν Ἑλλάδα καὶ µάλιστα τὴν ἑλληνική Θράκη ἀπὸ τὴν Τουρκία, µὲ αὐτονόητες
ἐπιπτώσεις. Μετριάζεται κάπως ἡ κατάσταση ἀφενὸς µέ τόν σχεδιασµὸ γιὰ τὸν
ἀγωγὸ ρώσικου ἀερίου ἀπὸ τὸ Μπουργκάς πρός τήν Ἀλεξανδρούπολη καὶ ἀφετέρου
µέ τήν ἰταλική/εὐρωπαϊκή προέκταση τοῦ δικτύου πού ἴσως ἀνοίξει τό παιχνίδι καί
ἐκτός ἑλληνοτουρκικοῦ πλαισίου. Μ’ ἄλλα λόγια «ὅσο ζῶ, ἐλπίζω»...
Τό σωµατεῖο «Φίλοι τῆς ἀµπέλου καί τοῦ οἴνου – Ο ΣΤΑΦΥΛΟΣ», στά
πλαίσια τῆς 6ης Γιορτῆς Τσίπουρου καί Οἴνου πού ὀργάνωσαν ὁ Δῆµος
Σουφλίου, τό Πνευµατικό Κέντρο καί ἡ Δηµοτική Ἐπιχείρηση Πολιτιστικῆς
καί Τουριστικής Ἀνάπτυξης, διοργάνωσε ἡµερίδα (24/11/07) µέ θέµα
ΟΙΝΟΣ καί ΓΕΥΣΕΙΣ. Τίς εἰσηγήσεις κάνανε οἱ Ζευγουλάς Μιχάλης, ἀρθρογράφος
στό «Ἑλληνικό Πανόραµα» (Οἶνος τῆς µνήµης – οἶνος τῆς λησµονιᾶς), Γιαννακίδου
Ἀγγέλα τοῦ Ἐθνολογικοῦ Μουσείου Θράκης (Τί ἀπέγιναν οἱ λαλαγγίτες καί τά
µπληγούρια στόν Ἕβρο;), Σουφλερός Εὐάγγελος (Τσίπουρο), Κοτσερίδης Γιῶργος
(Οἶνος), Τσέτουρας Παναγιώτης (Οἰνοποιήσιµες ποικιλίες περιοχῆς Σουφλίου),
Λίγας Θωµάς (Ἡ ἀγορά τοῦ οἴνου). Ἐλπίζουµε ἡ γνώση νά συνοδεύσει τό µεράκι
καί νά συµβάλουν ἀπό κοινοῦ στήν ἀνάπτυξη τῆς οἰνοποιίας στόν Ἕβρο
Στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων τῆς ὁµάδας ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ, καί µέ
τήν ὑποστήριξη τοῦ ἀνά χείρας ἐντύπου, διοργανώθηκε στήν Κοµοτηνή
(23-11, Ἐµποροβιοµηχανικό Ἐπιµελητήριο) ἐκδήλωση, ἡ πρώτη τῆς ὁµάδας,
µέ ἀφορµή τά νέα σχολικά βιβλία Μαθηµατικῶν τοῦ Γυµνασίου. Στὴν
ἐκδήλωση οἱ εἰσηγητὲς Γιάννης Θωµαίδης, Σύµβουλος τῶν Μαθηµατικῶν καὶ ἡ
Κατερίνα Καλφοπούλου, µαθηµατικὸς Δ.Ε., ἐκπρόσωπος τῆς ὁµάδας, προσέγγισαν
τὰ ἱστορικὰ σηµειώµατα ποὺ περιέχονται στὰ νέα σχολικὰ βιβλία Μαθηµατικῶν
τοῦ Γυµνασίου προτείνοντας «Διδασκαλία µὲ δραστηριότητες, διαθεµατικότητα
καὶ “ἀξιοποίηση” τῆς Ἱστορίας τῶν Μαθηµατικῶν» καὶ «τρόπους ἀξιοποίησης
τῶν ἱστορικῶν σηµειωµάτων µέσα ἀπὸ τὴ Μαθηµατικὴ Λογοτεχνία», ἀντίστοιχα.
Τὴν ἐκδήλωση παρακολούθησαν ἐκπαιδευτικοὶ καὶ ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα
συζήτηση, καθὼς ὁ τρόπος τόσο τῆς διδασκαλίας ὅσο καὶ προσέγγισης τῶν
Μαθηµατικῶν εἶναι ἕνα θέµα ἔντονου προβληµατισµοῦ γιὰ τὸ εὐρύτερο κοινό, τὸ
ὁποῖο - µετὰ τὴν ἐκρηκτικὴ ἀνάπτυξη τῶν Μαθηµατικῶν τοὺς δυὸ τελευταίους
αἰῶνες - ἀφενὸς βοµβαρδίζεται συνεχῶς µὲ µηνύµατα περὶ τῆς σηµασίας τῶν
Μαθηµατικῶν στὴν καθηµερινότητά του, ἀφετέρου ἀδυνατεῖ νὰ τὰ κατανοήσει.

Προκειµένου νά λειτουργήσω καί νά
ἐπανενταχθῶ σέ ἕνα σύστηµα πού
στηρίζεται ὄχι στίς ἀρετές καί στίς
ἱκανότητες ἀλλά στά ἐλαττώµατα καί
στίς ἀδυναµίες τῶν ἀνθρώπων πού τό
ἀπαρτίζουν, προϋποτίθεται ὅτι θά ἔπρεπε
προηγουµένως ὄχι µόνο νά ἀπεµπολήσω
τήν ἱστορία µου ἀλλά καί νά αὐτοακυρωθῶ
ὡς πρόσωπο. Τό πρῶτο θά µοῦ ἦταν
δυσανάλογα ὀδυνηρό καί τό δεύτερο µοῦ
εἶναι τελείως ἀδύνατο. Εἶµαι βέβαιος ὅτι
αὐτά θά τά κατανοήσουν ἐκεῖνα ἀπό τά
µέλη ΔΕΠ, ΕΔΠ, διοικητικοῦ προσωπικοῦ
καί τῆς θρακιώτικης κοινωνίας πού θά
λυπηθοῦν γιά τήν ἀποχώρησή µου.
Γιά τούς λόγους αὐτούς ὑποβάλλω τήν παραίτησή µου ἀπό τή θέση ΔΕΠ τοῦ Τοµέα
Δικαίου τῶν Ἐπιχειρήσεων καί Ἐργασιακοῦ
Δικαίου τοῦ Τµήµατος Νοµικῆς τοῦ ΔΠΘ.
Χρειάζονται λέτε καί σχόλια στά παραπάνω; Ἤ µήπως εἶναι ἐπιτέλους ὥρα νά
ἀναλάβει καί ἡ Πολιτεία τίς εὐθῦνες της;
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Ὄργιο δηµοτικῆς νοµιµότητας
Κι ἐπειδή γράφαµε γιά τά «Ζωνιανά τῆς
Θράκης» στό προηγούµενο φῦλλο µας,
ἄς προσκοµίσουµε ἕνα ἀκόµη στοιχεῖο
ὑπέρ τῆς χρήσης τοῦ ἀνωτέρω ὅρου.
Ὡς γνωστόν κάθε ∆ῆµος ἔχει ἕναν
ἀριθµό ὀχηµάτων πού τά ὁδηγοῦν καί τά
χειρίζονται οἱ ἔχοντες εἰδικότητα ὁδηγοῦ
καί χειριστοῦ ἀντίστοιχα. Θέλουµε
λοιπόν νά ρωτήσουµε, πόσους ὁδηγούς
(λεωφορείου, ἀπορριµατοφόρου κτλ)
καί πόσους χειριστές µηχανηµάτων
(ἐκσκαφεῖς, τσάπες κτλ) ἔχουν στό
προσωπικό τους οἱ µειονοτικοί δῆµοι
Φιλύρας καί Ἀρριανῶν; Ἀπ’ ὅσο ξέρουµε
µαζί διαθέτουν κάπου 15-20 ὀχήµατα
πού καταναλώνουν περί τίς 300.000
εὐρώ ἐτησίως καύσιµα. Ποιοί λοιπόν τά
ὁδηγοῦν ἀφοῦ ποτέ δέν προσελήφθη
κανένας ἀπό τίς ἀπαραίτητες εἰδικότητες;
Μήπως ἡ Περιφέρεια ΑΜ-Θ (γιά τή
Νοµαρχία Ροδόπης δέν γράφουµε, εἶναι
περιττό...) θά ἔπρεπε νά δεῖ τό θέµα
πρίν τόν Εἰσαγγελέα; Καί κάτι ἀκόµη,

πρόσφατο: Ἀληθεύει ὅτι καθώς ἀπό τό
νέο ἔτος πρόκειται νά γίνουν προσλήψεις
τέτοιων εἰδικοτήτων (6 θέσεις), οἱ
µειονοτικοί ἰθύνοντες βρῆκαν τρόπο νά
δώσουν προϋπηρεσία καί δίπλωµα σέ
ἄσχετους (ἐργάτες καθαριότητας, ἐργάτες
γενικῶν καθηκόντων...) συγχωριανούς
τους ὥστε νά καταλάβουν αὐτοί τίς
περιζήτητες θέσεις; Γιά παράδειγµα, πῶς
µπορεῖ νά δώσει ὁ δῆµος Ἀρριανῶν
δίπλωµα (µέ τίς ὅποιες «χαλαρές»
διαδικασίες) σέ κάποιον πού ὑποτίθεται
ὅτι δούλεψε ὡς βοηθός χειριστοῦ, ὅταν
ὁ ∆ῆµος ποτέ δέν προσέλαβε οὔτε
χειριστή οὔτε βοηθό χειριστοῦ; Ἤ µήπως
ἤδη ἔχει δώσει 3; Εἶναι δυνατόν νά
«χαριστοῦν» 6 καλοαµοιβόµενες θέσεις
στούς κολλητούς τοῦ Χασάν καί τοῦ
Χαλίτ ὅταν γίνεται σκοτωµός γιά µία
θέση (πρίν λίγες µέρες γιά µία θέση στό
Ν. Σιδηροχώρι κατατέθηκε αἴτηση µέχρι
καί ἀπό τήν... Ἐλευσίνα);

Μαθήµατα µειονοτικής δηµοσιογραφίας
Για την εξοργιστική - μα δυστυχώς όχι και
τόσο πρωτότυπη - ιστορία του Μεγάλου
Δερείου, όπου μια δασκάλα κατέστη απειλή
για την τουρκοφροσύνη στο προξενικό
ντοβλέτι, δεν γράψαμε μονάχα εμείς και 2-3
άλλοι πλειονοτικοί ακόμη. Έγραψε και ο
μειονοτικός Τύπος. Έγραψε με την γνωστή
του αντικειμενικότητα και αγάπη για την
αλήθεια, αρετές παλαιόθεν σεσημασμένες
στη συμπαθή τάξη των συντοπιτών
γκαζετετζήδων. Έτσι, παραθέτουμε σήμερα
μερικά από τα μνημεία
γραπτού
λόγου
που
δημιούργησαν γιά χάρη της
ενημέρωσης των πολιτών
κι ελπίζουμε να μην μας
κυνηγήσουν για... κλοπή
πνευματικής περιουσίας.
Όλες οι υπογραμμίσεις στα
κείμενα είναι δικές μας.
Ξεκινάμε με την Φωνή του
Προξενείου, την εφημερίδα
«Γκιουντέμ» (16-11-2007,
αρ. φ. 557) που ήταν και η πρώτη που
ασχολήθηκε με το θέμα. Στο τελευταίο της
πρωτοσέλιδο επανήλθε: «...Το αίτημα των
κηδεμόνων των μαθητών να απομακρυνθεί
από το τουρκικό δημοτικό του Μ. Δερείου η
επί 3 χρόνια υπηρετούσα Χαρά Νικοπούλου
δεν έγινε δεκτό από τον Συντονιστή της
Μειονοτικής Εκπαίδευσης.
Προκάλεσε αίσθηση, ότι την μέρα που θα
γινόταν η σχετική με το θέμα συγκέντρωση,
από νωρίς το πρωί είχαν έρθει πολλοί
αστυνομικοί. Δεν ξέφυγε επίσης της προσοχής
μας πως ο ελληνικός Τύπος έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Αποφασίστηκε πως η ελληνίδα
δασκάλα για την οποία μαζεύτηκαν υπογραφές
που ζητάνε να απομακρυνθεί από το δημοτικό
σχολείο του Μ.Δέρειου, λόγω της ταραχής
που δημιούργησε στο σχολείο και στο χωριό
η συμπεριφορά της, και της διαμάχης της με
τους κηδεμόνες των μαθητών και την σχολική
εφορία, τελικά δεν φεύγει και πως το σχετικό
αίτημα των γονέων δεν θα ικανοποιηθεί. Ο
Συντονιστής της Μειονοτικής Εκπαίδευσης
Σάββας Μαραγκός δήλωσε πως δεν θα
μπορούσε να μετατεθεί η δασκάλα στην μέση
της σχολικής χρονιάς.
Ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής του
μειονοτικού δημοτικού του Μ. Δερείου
Αμπντουραχίμ Κουρού, ο οποίος συγκέντρωσε
τις υπογραφές για την απομάκρυνση της
εν λόγω κυρίας από το σχολείο, μιλώντας

σχετικά με την συγκέντρωση που έγινε στις 7
Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη ανέφερε: «(...) Οι
κηδεμόνες με ξεκάθαρο και θαρραλέο τρόπο
εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, και δήλωσαν
πως ακόμα και αν δοθεί μια ακόμη ευκαιρία
στη δασκάλα δεν πιστεύουν πως θα είναι
επωφελής για τα παιδιά μας. Ζήτησαν να
την πάρουν από το σχολείο. Ο συντονιστής
μειονοτικής εκπαίδευσης δήλωσε πως για να
την πάρουν στην μέση της σχολικής χρονιάς
θα πρέπει να υπάρχουν λάθη σε βάρος των

Ἀλὴ Ἀµπντουραχµάν κλπ
Μπορεῖ ἡ Ἑλληνίδα Δασκάλα Χαρά
Νικοπούλου νά κέρδισε τή µάχη µέ τούς
τουρκοπράκτορες στό Δέρειο, ὅµως τό θέµα
δέν ἔκλεισε. Καθώς συµπληρώθηκε τό δίµηνο
ἐντός τοῦ ὁποίου ἡ ὑπηρεσία της ἔπρεπε νά
ἐνεργήσει ἀπαντώντας στήν ἀναφορά της
σχετικά µέ τά κατορθώµατα τοῦ διευθυντῆ
τοῦ σχολείου κ. Ἀλή Ἀµπντουραχµάν,
ἀναµένουµε νά δοῦµε τήν Ε.Δ.Ε. γιά τήν
ὁποία ἀκοῦµε ὅτι ξεκίνησε. Ἄν λοιπόν ἡ
ἑλληνική πολιτεία θέλει νά διατηρήσει
ὅποιαν ἀξιοπιστία τῆς ἀπέµεινε, ὀφείλει νά
δώσει τήν προβλεπόµενη ἀπάντηση, τόσο
στά θέµατα πού ἡ ἀξιέπαινη δασκάλα ἔθεσε
ὅσο καί γιά τήν ἐν γένει συµπεριφορά τοῦ
διευθυντῆ. Ἀληθεύει ἤ ὄχι πώς ὅταν πρό
ἑπτά ἐτῶν οἱ χωρικοί ζήτησαν τή δηµιουργία
δηµόσιου γυµνασίου, στό κτίριο τοῦ κλειστοῦ πλέον ἑλληνικοῦ δηµοτικοῦ σχολείου,
προκειµένου νά πάψουν νά πηγαινοέρχονται µέχρι τό Σουφλί, ὁ συγκεκριµένος
ἐκπαιδευτικός πρωτοστάτησε µαζί µέ ἄλλους ἐναντίον τοῦ αἰτήµατος αὐτοῦ;
Ποιόν ἐξυπηρετεῖ ἡ ἀπουσία ἑλληνικῆς παιδείας; Καί ὄχι µόνο δέν ἔγινε τίποτε µέ τήν
λειτουργία τοῦ γυµνασίου, ἀλλά ἀγνοήθηκε καί τό χρόνιο αἴτηµα τῶν κατοίκων, ὅσων
τουλάχιστον θέλουν ἀληθινή ἐκπαίδευση γιά τά παιδιά τους, νά ἀνεβαίνουν δηλαδή
στό Μέγα Δέρειο κάποια ἀπογεύµατα τήν ἑβδοµάδα 2-3 καθηγητές πού θά ἔκαναν
φροντιστηριακά µαθήµατα στά παιδιά τῆς περιοχῆς στά πλαίσια τοῦ προγράµµατος
Ἐκπαίδευσης Μουσουλµανοπαίδων (ἤ ὅποιου ἄλλου). Παρακαλᾶνε οἱ ἄνθρωποι γιά
παροχή ἑλληνικῆς παιδείας καί τό λεγόµενο ἑλληνικό κράτος κωφεύει, µήν τυχόν καί
παρεξηγηθεῖ κάποιο προξενόσκυλο καί δηµιουργήσει «διεθνές ζήτηµα»!
Δέν θέλουµε πρός τό παρόν νά ἐπεκταθοῦµε καί σέ ἄλλα ζητήµατα ἀφορῶντα τόν
Α.Α., ὅπως τό αὐθαίρετο σπίτι πού ἔχτισε φέτος γιά τόν γιό του µέσα στό οἰκόπεδο πού
(δίχως ὑπουργική ἀπόφαση, δηλαδή παρανόµως) τοῦ παραχώρησε ἡ Νοµαρχία Ἕβρου
ἤ κάποια ἄλλα συνδεόµενα µέ τήν ἠθική τάξη. Ἀλλά εἰδικά γιά τό µεῖζον αὐτό θέµα
τῆς λειτουργίας τῆς ἐκπαίδευσης δέν µποροῦµε νά δεχθοῦµε τίς αὐθαιρεσίες κανενός,
εἶτε αὐτός τυγχάνει πράκτορας τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου εἶτε δεξί χέρι τοῦ βουλευτῆ
τῆς ΝΔ Σταύρου Κελέτση εἴτε καί τά δύο µαζί. Ἐκτός κι ἄν θέλουν οἱ ἰθύνοντες νά
ἐπικυρώσουν τή ρήση τοῦ λεγάµενου πώς «ἐδῶ εἶναι Τουρκία»...

θέσης του, του που ζει, και να προσέχει την
συμπεριφορά του¨. Νομίζω πως αυτά τα λόγια
σημαίνουν κάτι. Εμείς θα δείξουμε την ανοχή
μας. Όμως και αυτοί που πρέπει να δείξουν
καλή πρόθεση να το κάνουν.
Παρατηρούμε ότι οι προηγούμενες κορώνες
του προέδρου του Συλλόγου Επιστημόνων
Μειονότητας για τα «χωριά που αγαπούν
μονάχα τους Τούρκους» (!!!) εγκαταλείφθηκαν
και αφήνεται μόνος ο καημένος ο Κουρού να
εκτεθεί επαναλαμβάνοντας τις συκοφαντίες
κατά της Χ. Νικοπούλου. Μήπως η αναφορά
της πρέπει να κινητοποιήσει τον γ.γ. της
Περιφέρειας ΑΜ-Θ και να αντικαταστήσει
τον συκοφάντη στη σχολική επιτροπή;

μαθητών μέσα στην τάξη. Τέλος μας είπε
πως το αίτημα μας για απομάκρυνση της
δασκάλας δεν θα ικανοποιηθεί και ζήτησε να
διακανονιστεί το θέμα φιλικά.
Ο πρόεδρος της σχολικής επιτροπής του
μειονοτικού δημοτικού του Μ. Δερείου
Αμπντουραχήμ Κουρού σχετικά με την
παρουσία που πρόσεξε, των 5 αστυνομικών
οχημάτων την ώρα που γινόταν η συγκέντρωση
δήλωσε: Οι αστυνομικοί έμαθα ήρθαν από
νωρίς στο χωριό. Γυρόφερναν στο χωριό.
Ταυτόχρονα υπήρχαν και δημοσιογράφοι. Λες
και διαπράξαμε ή θα διαπράτταμε κάτι...
Τελειώνοντας ο πρόεδρος της σχολικής
επιτροπής Κουρού και εκφράζοντας την
απαρέσκεια του για την λήψη της απόφασης
είπε: Υπάρχουν οι συγκεντρωμένες υπογραφές.
Υπάρχει το αίτημα των κηδεμόνων. Και όμως
υπάρχει απόφαση να μην απομακρυνθεί από
το σχολείο. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από
αυτό. Ακόμη και ο κ. υπουργός παιδείας
μιλώντας σε μια τηλεοπτική εκπομπή
ανέφερε το γεγονός ως ¨πολιτικό¨. Παρόμοια
γραπτά υπήρξαν και στον πανελλήνιο τύπο.
Υποστήκαμε κατηγορίες και συκοφαντίες.
Μετά την συγκέντρωση ο δήμαρχος μας έκανε
μια ανακοίνωση. Ανέφερε πως ¨Αν το θέμα
διευθετήθηκε φιλικά αυτό οφείλεται στην
καλή θέληση των κατοίκων του Μεγάλου
Δερείου, ο καθένας να έχει επίγνωση της

Και περνάμε στη γνωστή ξανθιώτικη
φασιστοφυλλάδα «Μιλλέτ» (15-11-2007, αρ.
φ. 103), που έγραψε για την υπόθεση κάτω
από τον προβοκατόρικο τίτλο «Συνεχίζεται η
ταραχή στο δημοτικό σχολείο του Μεγάλου
Δερείου» τα κάτωθι:
Η ταραχή στο μειονοτικό σχολείο του Μ
Δερείου του Μέριτς (Έβρου) που πηγάζει από
την συμπεριφορά της ελληνίδας δασκάλας που
υπηρετεί εκεί, μεταφέρθηκε στο κοινοβούλιο.
Η Χαρά Νικοπούλου που διορίστηκε το 2004
στο Μέγα Δέρειο, την πλέον κατοικούμενη από
Τούρκους περιοχή του Έβρου, είναι η κόρη του
προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου (Άρειος
Πάγος) Βασίλη Νικόπουλου. Η τριαντάχρονη
Νικοπούλου αποτέλεσε αιτία ταραχής όταν
άρχισε να ανακατεύεται στις δουλειές των
κηδεμόνων των μαθητών.
(...) Η κυρία που προκάλεσε αντιδράσεις όταν
θυμωμένη με τους μαθητές πέταξε κάτω το
αλφαβητάρι του Κορανίου, με τις αντιφατικές
ομιλίες της για τον τρόπο ζωής των χωρικών
αποτέλεσε αιτία δημιουργίας μιας αρνητικής
ατμόσφαιρας. Στην συγκέντρωση που έγινε
στις 11-7 στο σχολείο με την συμμετοχή
του συντονιστή και του αρμόδιου για την
μειονοτική εκπαίδευση επιθεωρητή οι
κηδεμόνες επανέλαβαν το αίτημα τους να την
πάρουν από το χωριό. Όμως βγήκε απόφαση
η Χαρά να συνεχίσει τα καθήκοντα της στο

χωριό. Αποτελεί ερώτημα το κατά πόσο θα
μπορεί να συνεχίσει να ασκεί το δασκαλιλίκι
η Χαρά έχοντας απολέσει το σεβασμό
κηδεμόνων, μαθητών και χωριού.»
Εδώ βλέπουμε ότι και νέο εύρημα προστίθεται
ξαφνικά στη σκωραμίδα των τουρκοφρόνων:
Η προσβολή του Κορανίου! Όσο για το
ερώτημα στο τέλος, είναι προφανές το τι
θέλει να πει ο ποιητής...
Η «Μπιρλίκ» (1-11-2007, αρ. φ. 41) ήταν λίγο
πιο συγκρατημένη. Ναι μεν αναπαρήγαγε την
τουρκική προπαγάνδα, όμως κρατούσε και
μία πισινή: Κάτω από τον τίτλο «Οι χωρικοί
του Μ. Δέρειου δεν θέλουν την Ελληνίδα
δασκάλα», έγραφε:
Αναφέρεται πως οι Τούρκοι που ζούνε στο
Μέγα Δέρειο συνέλεξαν υπογραφές για να
φύγει από το χωριό τους η δασκάλα που εδώ
και καιρό δεν θέλουν, και τις υπογραφές που
μάζεψαν τις κατέθεσαν στα αρμόδια άτομα. Ο
αγώνας αυτός που άρχισε επειδή η δασκάλα
που ασκεί τα καθήκοντα του δασκάλου και
μπαίνει στα μαθήματα των ελληνικών δεν
φέρεται καλά στα παιδιά του σχολείου έφτασε
μέχρι τη συλλογή υπογραφών. Εξαιτίας αυτού
η ελληνίδα δασκάλα σε αυτό το χωριό και
ιδιαίτερα στο τούρκικο δημοτικό αναφέρεται
ως ανεπιθύμητη. Σύμφωνα με τα νέα που
φθάνουν στα αυτιά μας η ελληνίδα δασκάλα
δεν φέρεται καθόλου καλά στα παιδιά και
ως αποτέλεσμα αυτού, αναφέρεται πως τα
παιδιά δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Εάν
αυτά που αναφέρονται είναι αλήθεια, φαίνεται
πως τις επόμενες μέρες θα υπάρξει μια σχετική
με το θέμα εξέλιξη. Εμείς σαν εφημερίδα
θα εξετάσουμε το θέμα και θα καταβάλουμε
προσπάθεια ώστε εσείς οι αναγνώστες μας
να έχετε πιο λεπτομερή ενημέρωση. Θα
συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα.
Αυτοί λοιπόν ανακάλυψαν ότι η δασκάλα
δεν φέρεται καλά στα παιδιά, ένα ψέμμα
που δεν τόλμησαν να ξεστομίσουν ούτε οι...
«αγωνιζόμενοι» χωρικοί! Μ’ αυτά και μ’ αυτά
προχωράμε ως Θράκη στον 21ο αιώνα...
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Αποδεικτικά στοιχεία περί γενοκτονιών
των Αρµενίων και των Ελλήνων
Μέσω του έργου του Ενεπεκίδη, έχουµε
πρόσβαση στα έγγραφα των κρατικών
αρχείων της Αυστροουγγαρίας. Αυτά τα
αποδεικτικά στοιχεία περί γενοκτονιών
των Αρµενίων και των Ελλήνων,
µας επιτρέπουν να αναδείξουµε τον
κοινό πυρήνα της τουρκικής τακτικής
εξολόθρευσης
των
χριστιανικών
πληθυσµών. Ως θύµατα έχουµε συχνά
την τάση να συγκρίνουµε τους πόνους
µας. Όµως, ο κοινός εχθρός είχε έναν
και µόνο στόχο, όπως το αναδεικνύουν οι
εξής αναφορές.
«Εις τάς 26 Νοεµβρίου τρέχοντος έτους
(1916) µού είπε ο Ραφέτ µπέης: “Τελικά µέ
τούς Έλληνας πρέπει να ξεκαθαρίσωµεν,
όπως καί µέ τούς Αρµενίους”.» (Αναφορά
του Αυστριακού Προξένου της Αµισού
Κβιατκόβσκι).
«Βλέπω γιά τήν Τουρκίαν να πλησιάζη
η ώρα να ξεκαθαρίσωµεν τώρα µέ τούς
Έλληνας, όπως το 1915 µέ τούς Αρµενίους».
(Αναφορά του Αυστριακού πράκτορα
στον οποίο µίλησε ο Μέγας Βεζίρης
Ταλαάτ µπέης στις 31 Ιανουαρίου 1917).
«... Οι σχηµατισµοί ανταρτικών σωµάτων, χρησιµεύουν ως προσχήµατα διά τούς
Τούρκους διά µίαν εκτεταµένην γενικήν
καταδίωξιν τού ελληνικού στοιχείου
µέ τήν έκδηλον τάσιν νά εξοντώσουν
ολοσχερώς τούς Έλληνας, ως εχθρούς τού
κράτους, όπως προγενεστέρως καί τούς
Αρµενίους. [...] Καί όλα τά άλλα µέτρα,
τά οποία εις τούς διωγµούς τών Αρµενίων
ευρίσκοντο εις τήν ηµερησίαν διάταξιν
επαναλαµβάνονται τώρα εναντίον τών
Ελλήνων». (Αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών της Αυστρίας προς το Βερολίνο).
«Όπως επανειληµµένως ετόνισα, θεωρώ
τόν εκτοπισµόν τών Ελλήνων τής ποντικής
παραλίας εν τώ πλαισίω τής εκτελέσεως
τού προγράµµατος τών Νεοτούρκων,
τό οποίον επιδιώκει τήν εξασθένησιν
τού Χριστιανικού στοιχείου – ως µίαν
καταστροφήν µεγίστης απηχήσεως, ήτις

ΤΟΞΙΚΟ ΚΟΥΪΖ
Συνέχεια από τη σελίδα 8
δ) Αίσχος! Δεν θα ανεχτούµε τίποτα που
να θίγει τόσο τη διαµορφούµενη εθνική
συνείδηση, όσο και το επαρκέστατο
µορφωτικό επίπεδο των νεαρών Τούρκων
συντοπιτών µας!
(350 βαθµοί - και
επανεξελέγης από τώρα!)
9) Έχετε κάποιο πόστο στη Μειονοτική
Εκπαίδευση και σας ζητούν να τοποθετηθείτε για την ίδια ακριβώς υπόθεση. Τι
κάνετε;
α) Σκέφτοµαι ότι θ’ αρχίσω
κατουριέµαι πάνω µου.
β) Κατουριέµαι πάνω µου.
γ) Χέζοµαι πάνω µου.
δ) Καταχέζοµαι πάνω µου.

οσονούπω να
(0 βαθµοί)
(1 βαθµός)
(2 βαθµοί)
(3 βαθµοί)

θά έχη εις τήν Ευρώπην ζωηρότερον αντίκτυπον από τάς αγριότητας εναντίον των
Αρµενίων». (Αναφορά του Αυστριακού
Προξένου της Αµισού Κβιατκόβσκι).
Κατά συνέπεια, η ανάγνωση αυτών των
εγγράφων δεν αφήνει κανένα περιθώριο
παρερµηνείας του συσχετισµού µεταξύ
της γενοκτονίας των Αρµενίων και της
γενοκτονίας των Ελλήνων. Ο ένοχος
είναι ο ίδιος και λειτουργεί µε την ίδια
τακτική, αδιάλλακτος. Έκανε χρήση
των ίδιων µεθοδεύσεων και των ίδιων
χειραγωγήσεων. Οι δύο γενοκτονίες
όµως δεν συσχετίζονται απλώς. Υπάρχει
µεταξύ τους µία αλληλεξάρτηση.
Τα θύµατα δεν είναι µόνο στον ίδιο
χώρο. Είναι και τα δύο Χριστιανοί.
Αυτά τα δύο σηµεία θα µπορούσαν να
είναι καταδικαστικά από µόνα τους.
Το πρόβληµα των Αρµενίων και των
Ελλήνων είναι ότι είχαν και καλές
σχέσεις µεταξύ τους. Αν προσθέσουµε
και τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας,
το όλο σύστηµα ήταν ένα εκρηκτικό
µείγµα για την Τουρκία. Ιστορικά το
συµµαχικό πλαίσιο είναι αποδεδειγµένο.
Το πρόβληµα είναι ότι λειτούργησε µόνο
και µόνο ως στοιχείο κατηγορίας. Όπως
δεν υπήρξαν συντονισµένες κινήσεις εκ
µέρους των θυµάτων, η αντίσταση δεν
υπήρξε αποτελεσµατική. Αυτό όµως
δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να γίνει
τώρα. Η γενοκτονία ως έγκληµα κατά
της ανθρωπότητας δεν διαγράφεται, δεν
παραγράφεται. Κατά συνέπεια, µπορούµε
να χρησιµοποιήσουµε όλα τα στοιχεία
που διαθέτουµε για να καταδικάσουµε
όχι µόνο το καθεστώς που διέπραξε το
έγκληµα, αλλά και αυτό που το συνεχίζει
µέσω της γενοκτονίας της µνήµης. Όµως
σ’ αυτή τη φάση, η στρατηγική είναι η
πλέον απαραίτητη, για να αποφύγουµε
τα διπλωµατικά τεχνάσµατα.
Ν. Λυγερός

γ) «Α, τον παλιογκιαούρη! Εγώ του είπα
να µου τα δώσει σε ώρα αιχµής στη µέση
της πλατείας! Τι σκατά να τα κάνω τώρα
εδώ, που δεν µας βλέπει ψυχή ζώσα!»
(2 βαθµοί)
11) Είστε βουλευτής νεοεισελθόντος
στη Βουλή κόµµατος και σας ρωτούν
για την αύξηση των βουλευτικών
αποζηµιώσεων. Τι απαντάτε;
α) Λέω ότι πρόκειται για σκανδαλώδη
ρύθµιση και ότι τόσο εγώ, όσο και το κόµµα
µου δεν θα το δεχτούµε. (2 βαθµοί)
β) Λέω τα παραπάνω δηµοσίως (σ.σ. για
τους βλάκες ψηφοφόρους µου) έξω από τη
Βουλή και ακριβώς τα αντίθετα πριν την
ψηφοφορία µέσα στη Βουλή. (1 βαθµός)
γ) Λέω και καµιά µαλακία, να περνάει η
ώρα…
(0 βαθµοί)

α) Ότι είναι συνεργάτης του «Αντιφωνητή»
(-155 βαθµοί)

12) Είστε αριστερός (λέµε, τώρα - µη
χέσω νυχτιάτικα) «διανοούµενος» και
all weather κρατικοδίαιτον γιουσουφάκι.
Τι νοµίζετε ότι θα µπορούσε να συµβεί,
ώστε να µπορέσετε να ψελλίσετε (δειλά
και µετά φόβου, εννοείται - εντάξει, µην
τρελλαθούµε κιόλας, δεν είµαστε και
πλεονέκτες) τη λέξη «πατρίδα»;

β) Ότι πρόκειται για µια αυθόρµητη
χειρονοµία, ως αναγνώριση του αγώνα
σας για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και
της προσφοράς σας στην προώθηση της
ελληνοτουρκικής φιλίας.
(1 βαθµός)

(Λοιπόν τέλος και άντε γεια. Είπαµε να
γράψουµε πέντε µαλακίες, αλλά όχι
πια και έτσι! Ένα χαζοκουίζ κάτσαµε να
φτιάξουµε, όχι µυθιστόρηµα επιστηµονικής φαντασίας!)

10) Είστε πολυπράγµων τοπική λαµογιοπρακτοράντζα και µια µέρα κάποιος
άγνωστος (σ.σ. χριστιανός) σας χαρίζει
στον δρόµο λουλούδια. Τι σκέφτεστε;

Κίνδυνος από τη
Δηµογραφική αλλαγή
στην Κύπρο
Η αθρόα είσοδος µεταναστών και
λαθροµεταναστών
στις
ελεύθερες
περιοχές της Κυπριακής Δηµοκρατίας
έχει ήδη αλλάξει σηµαντικά την
σύνθεση του πληθυσµού, σε βαθµό που
εγκυµονεί κινδύνους ανατροπής των
δηµογραφικών δεδοµένων στην πατρίδα
µας. Η κατάσταση εξελίσσεται εκτός
ελέγχου και απειλεί να ανατινάξει τα
θεµέλια της κοινωνίας.
Ήδη οι κατεχόµενες από την Τουρκία
περιοχές έχουν εποικισθεί από 43.000
Τούρκους στρατιώτες και τουλάχιστον
160.000 Τούρκους εποίκους από την
Τουρκία, ενώ πρόσφατα ο αριθµός
αυτός έχει αυξηθεί κατακόρυφα.
Στις ελεύθερες περιοχές υπάρχουν
πέραν των 160.000 νόµιµων και
παράνοµων µεταναστών. Η Τουρκία
στέλνει στα κατεχόµενα, πάνω σε
οργανωµένη βάση, µουσουλµάνους που
διοχετεύονται µέσω του δικτύου στις
ελεύθερες περιοχές για την εφαρµογή
σχεδίου που αποβλέπει τον εποικισµό
των ελεύθερων περιοχών.
Ασυνείδητοι δικηγόροι τούς προτρέπουν
να υποβάλουν αίτηση ασύλου, οπότε
η κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη από
τούς κανονισµούς της Ε.Ε. να δεχθεί
την αίτηση και να την εξετάσει,
πληρώνοντας
ταυτόχρονα
στον
καθένα ΛΚ 370 τον µήνα. Υπάρχουν
τώρα περί τις 8.500 αιτήσεις - πριν
υπήρχαν περισσότερες - που στοιχίζουν
στον κύπριο φορολογούµενο ΛΚ 3,5
εκατοµµύρια τον µήνα, συν το κόστος
της ειδικής υπηρεσίας.
Η κυβέρνηση καταβάλλει πολλές
προσπάθειες να ελέγξει την κατάσταση.
Χρειάζεται όµως η συνεργασία των
πολιτών για να επιτύχει καλύτερα
αποτελέσµατα. Οι πολίτες πρέπει
να καταγγέλλουν τούς παράνοµους,

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έως 4 βαθµοί: Λυπάµαι πάρα πολύ για το
θλιβερό σας κατάντηµα! Είστε ανέραστη
παλιοαδερφή, γελοίος σκοταδιστής και
η δηµοκρατική σας συνείδηση θυµίζει
Βάφεν Ες Ες! Όλη µέρα αγκαλιά µε
τον Καραΐσκο και τον Ζουράρι κάθεστε;
Αίσχος! Θα το πω στον Ανδρουλάκη και
θα δείτε σεις!
5-9 βαθµοί: Η δική σας κατάσταση
είναι επίσης τραγική! Με το συµπάθιο
κιόλας, αλλά έχετε τόση σχέση µε τη
δηµοκρατία, όση και τα Ζωνιανά µε τους
Καππαδόκες Πατέρες! Σταµατώ εδώ και
δεν λέω άλλα, γιατί ψυχοπλακώθηκα!
Μονάχα µια απορία µου έχω να σας
εκθέσω: αφού σας πειράζει τόσο εκείνη
η κωλοφυλλάδα ο «Αντιφωνητής», γιατί
δεν την κόβετε;
10-14 βαθµοί: Και εσείς έχετε επίσης
πρόβληµα, αλλά ευτυχώς όχι τόσο
µεγάλο, όσο οι προηγούµενοι. Ως εκ
τούτου η κατάστασή σας είναι γενικά
αναστρέψιµη. Καλού - κακού πάντως
πάρτε και κάνα µέτρο (π.χ. δίς ηµερησίως
βίντεο µε τη Ρεπούση να µιλάει για
τη διδασκαλία του Ολοκαυτώµατος
στα σχολεία), ενώ ενδείκνυται ακόµη
και
καθηµερινό
δίωρο
εντατικού
αυνανισµού µετά λάγνων στεναγµών
ενώπιον άσεµνων φωτογραφιών µε
Λιάκο, Μπίστη και Κουναλάκη. Όχι, όχι,
Φραγκουδάκη και Μαριέττα εξαιρούνται!
Ε, εντάξει, είπαµε, αλλά έχει και η
διαστροφή τα όριά της!

Δέν έχει µόνο η Κύπρος
δηµογραφικό πρόβληµα...
αυτούς που τους εργοδοτούν, αυτούς
που τούς νοικιάζουν στέγη και αυτούς
που τους προστατεύουν. Οι νόµιµοι
και
παράνοµοι
λαθροµετανάστες
αποτελούν το 23% του πληθυσµού των
ελεύθερων περιοχών και αυξάνονται
αλµατωδώς. Αν προσθέσουµε και τους
Τούρκους έποικους σε µερικά χρόνια
οι µουσουλµάνοι θα αποτελούν την
πλειοψηφία και τότε η προστάτις
Τουρκία θα απειλεί µε επέµβαση για να
προστατεύσει τους οµόθρησκους της.
Αν δεν πάρουµε τα µέτρα µας δεν θα
αργήσει να έλθει αυτή η µέρα.
Ο κίνδυνος αλλοίωσης της Δηµογραφικής
σύνθεσης του πληθυσµού είναι ορατός
και χειροπιαστός. Οι πολίτες πρέπει να
ευαισθητοποιηθούν και αναλάβουν τον
ρόλο της προάσπισης της ακεραιότητας
της πατρίδας µας από την µάστιγα των
λαθροµεταναστών. Αυτή τη φορά ο
κίνδυνος δεν είναι από ένοπλη εισβολή
άλλα από παράνοµη «ειρηνική»
εισβολή που ετοίµασε η Αγγλία και
προωθεί η Τουρκία. Είναι καθήκον όλων
των ενεργών πολιτών της Κύπρου, η
συµµετοχή στην προσπάθεια σωτηρίας
της Κύπρου που απειλείται µε αλλοίωση
της δηµογραφικής της δοµής.

15-20 βαθµοί: Συγχαρητήρια! Βρίσκεστε
πραγµατικά σε πολύ καλό δρόµο!
Δεν έχετε βεβαίως ακόµη αγγίξει
το τέλειο, αλλά µπορώ να πω ότι
σας διακρίνει ήδη η χάρη ευτραφούς
οσφυοκαµπτικού
τυραννόσαυρου,
οµού
µετά
της
αχαλιναγωγήτου
ευελιξίας υφέρποντος και πανευλαβώς
πεοθηλάζοντος σφουγγοκωλαρίου! Ως
εκ τούτου θα µπορούσατε κάλλιστα να
έχετε συγγένεια δευτέρου βαθµού µε
οποιοδήποτε µέλος της συγγραφικής
οµάδας του βιβλίου της ΣΤ΄ Δηµοτικού
ή ακόµη και να διεκδικήσετε µε πολλές
ελπίδες το απόλυτο βραβείο «Χρυσό
Συνασπιστήρι 2000». Εύγε!
21 βαθµοί και άνω: Θρίαµβος! Είστε
η εν σαρκί περιπολούσα version της
γνήσιας δηµοκρατικής συνείδησης! Ό,τι
κι αν κάνετε (παρατρεχάµενος τοπικής
κοµµατικής οργάνωσης, µασονικός
σκατοντενεκές, εγκάθετος επαγγελµατίας
συνδικαλιστής,
πρωκτολείχον
δηµοσιογραφούν τζουτζέκι, απλούς
τοπικός αντιπρύτανις κλπ.), όλοι οι
δρόµοι ανοίγονται µπροστά σας για
µια γρήγορη και ασφαλή ανέλιξη! Μην
καθυστερείτε στιγµή λοιπόν! Carpe diem
και αιέν αριστεύειν! Δόξες, τιµές και
πάνω απ’ όλα θα χεστείτε και στο τάλιρο,
πράγµα που - µεταξύ µας - είναι και το
σηµαντικότερο. Καθότι είναι γνωστό
ότι την δόξαν πολλοί «δηµοκράτες»
εµίσησαν. Το χρήµα όµως ουδείς!
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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“Βόρεια Θεσσαλία» ή «Ανατολική Ήπειρος”
Του Φαήλου Μ. Κρανιδιώτη, Δικηγόρου,
προέδρου του Δ.Σ. του «Δικτύου 21»
Η συντριπτική πλειοψηφία της
πολιτικής µας τάξης θα ήταν ιδιαίτερα
ευτυχής αν η Κύπρος δεν υπήρχε, αν
στην Βόρεια Ήπειρο δεν υπήρχαν
Έλληνες και εάν ο Φίλιππος ο ΒΆ και το
σόϊ του δεν αποκαλούνταν Μακεδόνες.
Ορισµένοι θα ήσαν πολύ ικανοποιηµένοι
εάν είχαµε κάτσει στ’ αυγά µας το 1821
ή έστω το 1912 και δεν µπαίναµε στην
µύτη των Τούρκων, που ως γνωστόν
είναι φίλοι µας και θέλουν το καλό µας.
Γενικώς η πολιτική µας τάξη θεωρεί τα
εθνικά θέµατα bad for business.
Αναφέροµαι δε σε «πολιτική τάξη»
διότι έχουν ακριβώς χαρακτηριστικά
τάξης µε ξεχωριστά συµφέροντα από την
Πατρίδα, το Έθνος, την Κοινωνία. Εάν
είχαν βρει και τον τρόπο να αποφεύγουν
τις εκλογές θα το είχαν κάνει αλλά η
πίτα είναι µία, την θέλουν όλοι για τον
εαυτό τους κι έτσι που και που πρέπει
να ιδρώσουν έναντι των αντιπάλων
και να πάνε και µε τα νερά της λαϊκής
πλειοψηφίας, που έχει άλλη ιστορική
µνήµη κι άλλα συµφέροντα από γιους,
κόρες κι ανήψια, που από την πρώτη τη
µικρή προετοιµάζονται να κρατήσουν το
Mont Blanc του µπαµπά ή του θείου και
να βγάλουν φωτογραφίες στην Βουλή
επί τη αναλήψει. Έτσι καµµιά φορά,
µοιράζουν χάντρες και καθρεφτάκια
στο πόπολο και φτιάχνουν όργανα κι
επιτροπές. Μην ξεχνάµε δε ότι η καµήλα
είναι ένα καθαρόαιµο άλογο κούρσας
που το έφτιαξε µια επιτροπή.
Γενικώς λοιπόν η πλειοψηφία της
πολιτικής τάξης δεν κάνει κέφι τα εθνικά
θέµατα. Πρέπει να ξέρεις Ιστορία, να
παρακολουθείς στενά τα διεθνή δρώµενα,
να έχεις Εθνική Στρατηγική αλλά και
τακτική, να ξοδεύεις τα µαλλιοκέφαλα
σου για να έχεις αξιόµαχες Ένοπλες
Δυνάµεις, να έχεις δυνατό Διπλωµατικό
Σώµα κι όχι κίναιδους, µέθυσους κι
απάτριδες κοσµοπολίτες. Πράγµατα
δύσκολα, που δεν στα µαθαίνουν οι
επικοινωνιολόγοι, αυτοί που σου λένε
να φωτογραφίζεσαι µε παιδάκια και να

Ἀλληλογραφοῦµε
Άπό τόν ταξίαρχο ε.α. Ε.Β. Νάθενα
(Φαέθωνος 10, Καλαµαριά) λάβαµε τήν
κάτωθι ἐπιστολή:
Θρησκεία καί Πολιτική
Τό θρησκευτικό συναίσθηµα εἶναι βαθειά
ριζωµένο στόν ἄνθρωπο, σύµφυτο µέ
τή ζωή του καί ἐπηρρεάζει τήν ὅλη του
συµπεριφορά, κατά συνέπεια καί αὐτήν τήν
πολιτική. Ἄς µήν ξεχνοῦµε πώς ὑπεκίνησεν
καί θρησκευτικούς πολέµους καί ἀκόµα
πώς εἰς ὁρισµένας µουσουλµανικάς χώρας
σήµερα ἔχει ὑποκαταστήσει τήν πολιτικήν
καί ἐπέβαλε θεοκρατικά καθεστῶτα.
Εἰς τόν δυτικόν κόσµον πολιτικῶς δρᾶ
ἀφανῶς (Καθολικισµός), παρ’ ἡµῖν δέ εἶναι
συνυφασµένη ἐν τινί µέτρῳ µέ τήν πτῶσιν
τοῦ Βυζαντίου καί µεταγενεστέρως ἔχει
συνδεθεῖ ἄρρηκτα µέ τούς ἀπελευθερωτικούς
ἀγώνας τοῦ Ἔθνους. Τό ἐρώτηµα ἐάν
σήµερον ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δικαιοῦται
νά ἔχη λόγον ἐπί τῶν τωρινῶν ἐθνικῶν µας
θεµάτων ἤ ὄχι, ἡ ἀπάντησις µπορεῖ νά εἶναι
θετική, διότι ἱστορικά εἶναι καταξιωµένη καί
ἡ πολιτική - χωρίς ὑποχρεωτικά νά υἱοθετῆ
ἐξ ὁλοκλήρου τίς ἀπόψεις της - δέν µπορεῖ
νά τίς ἀγνοεῖ παντελῶς. Ὁ ἑλληνικός λαός
ἐξακολουθεῖ καί σήµερα νά πιστεύη πώς ἡ

τα σηκώνεις ψηλά, να χαµογελάς και να
φοράς γραβάτες µε φωτεινά χρώµατα.
Άµα λύνονταν έτσι τα προβλήµατα θα
‘βαζα την καλή µου γραβάτα, θα ‘παιρνα
την µικρή µου κόρη, το Βαρβαράκι, στους
ώµους και θα πήγαινα µε τα πόδια µέχρι
την Άγκυρα.
Δυστυχώς όµως η πραγµατικότητα,
όπως πάντα, υπάρχει κι αυτή τη στιγµή
η ηγεσία της χώρας αντιµετωπίζει το
πιο άβολο κι εκνευριστικό απ’ όλα τα
θέµατα, αυτό που αν µπορούσε θα το ΅χε
ξεφορτωθεί από την αρχή: το Μακεδονικό.
Πλην όµως ο ξεροκέφαλος λαός έχει κι
εδώ άποψη, συντριπτικά πλειοψηφική,
οπότε έχουν αρχίσει άνωθεν οι
εναλλασσόµενες ασκήσεις αδιαλλαξίας
και δοκιµής υποχωρητικότητας. Φαίνεται
ότι εκεί ψηλά, στο τρίγωνο της εγχώριας
εξουσίας, η πλειοψηφία συµφωνεί σε µια
σύνθετη ονοµασία κόντρα στην λαϊκή
πλειοψηφία. Μήπως λοιπόν θα είµαστε
αµετακίνητοι στις θέσεις µας, ώσπου να
τις καταπιούµε;
Τρεις επισηµάνσεις και µια
υπενθύµιση: Πρώτη επισήµανση. Ο
Μητσοτάκης έλεγε ότι κανείς δεν θα
θυµάται το Μακεδονικό σε δέκα χρόνια.
Τελικά δεκαπέντε χρόνια µετά δεν το
ξέχασε κανείς. Το θυµάται ο λαός µας
αλλά και το VMRO και οι λοιποί σωβινιστές
φασίστες ή «σοσιαλδηµοκράτες» των
Σκοπίων. Έτσι αναγκάστηκε, ελέω
θυγατρός, να το θυµηθεί κι ο Μητσοτάκης,
να φορέσει ανάποδα την τραγιάσκα του
και να πει άλλα. Δεύτερη επισήµανση.
Η σκοπιανή ηγεσία µε πολύ καθαρό
τρόπο απέρριψε κάθε συζήτηση για
αλλαγή της συνταγµατικής ονοµασίας
του κράτους τους και χλεύασε το πιθανό
βέτο µας ως αντίδραση «παράλογων
ηττηµένων», χωρίς να αφήνει περιθώρια
ψευδαισθήσεων, ενώ η πλειοψηφία του
λαού µας ορθότατα απορρίπτει ακόµη
και την όποια σύνθετη ή παράγωγη
ονοµασία. Συγγνώµη αδέρφια, αλλά
εάν η «µακεδονική σαλάτα» µας τον
πιάνει έτσι, τον ξέρετε ποιόν, τότε τι
θα κάνουµε µε τα κεµαλικά SS που
ενεδρεύουν δίπλα µας, κατέχουν την
Κύπρο, απειλούν Αιγαίο και Θράκη

Ἐκκλησία εἶναι ἐκφραστής καί στυλοβάτης
του στούς ἐθνικούς του ἀγώνας, κατά
συνέπειαν ἡ πολιτική δέν µπορεῖ νά ἀγνοῆ
τήν γνώµην τῆς Ἐκκλησίας ἐφόσον θέλει
νά σέβεται τήν λαϊκήν βούλησιν καί ἅµα νά
τονώνη τήν ἐθνικήν ὁµοψυχίαν.
Ἡ ἄποψις ἐν τέλει πώς ἡ Ἐκκλησία ἐξ
ἀντικειµένου δέν µπορεῖ νά γνωρίζη
τάς διεθνεῖς ἐξελίξεις καί συγκυρίας, τά
διπλωµατικά παίγνια καί τούς ἀφανεῖς ἤ
τούς πιθανούς ἐκβιασµούς τῶν Μεγάλων
∆υνάµεων, τούς σχεδιασµούς τῶν ἐν
κατακλείδι στήν περιοχήν µας, αὐτό
µπορεῖ καί νά συµβαίνη, ὅµως εἰς οὐδεµίαν
περίπτωσιν ἡ πολιτική δέν πρέπει νά ἀγνοεῖ
τήν Ἐκκλησίαν, διότι αὕτη ἐκφράζει κατά
τεκµήριον τήν λαϊκήν βούλησιν καί ἄν θέλετε
ἐν τῷ προκειµένῳ ἡ πολιτική θά πρέπει τήν
γνώµη τῆς Ἐκκλησίας νά τήν προβάλλη ὡς
“ἄλλοθι” πρός ἐξουδετέρωσιν τῶν συνήθων
ἀσφυκτικῶν πιέσεων τῶν Μεγάλων
∆υνάµεων γιά ὑποχωρήσεις µας στά ἐθνικά
µας θέµατα.
Ἡ συνύπαρξις Κράτους καί Ἐκκλησίας καί
ἡ συνεργασία στά ἐθνικά µας θέµατα εἶναι
ἀπαραίτητος προϋπόθεσις γιά µιάν ἐπιτυχή
ἐξωτερική πολιτική, µέ γνώµονα πάντοτε
πώς ἡ πολιτική µπορεῖ νά ἔχη τόν πρῶτον
λόγον ὄχι ὅµως καί τήν ἀποκλειστικότητα
στόν χειρισµόν τῶν ἐθνικῶν µας θεµάτων.
Εὐχαριστῶ διά τήν φιλοξενίαν

και σφάζουν στο Κουρδιστάν; Τρίτη
επισήµανση. Οι σηµερινοί κληρονόµοι
του ψευδοµακεδονικού σωβινισµού είναι
οι επίγονοι των συνεργατών των ναζί,
που µε την αποχώρηση των Γερµανών
άλλαξαν την σκούφια τους ως ΣΝΟΦ κι
έγιναν «κοµµουνιστές» κι η τελευταία
εφεδρεία του «Δηµοκρατικού Στρατού
Ελλάδας».

των δικαιωµάτων των µειονοτήτων
στα Σκόπια. Να καλέσουµε τις ηγεσίες
τους και να τους στείλουµε βοήθεια.
Να κάνουµε µια άλλη συνεννόηση.
Προπαντός όµως να θυµηθούµε αυτό που
όλοι ξεχνάνε: την Ελληνική Μειονότητα
των Σκοπίων. Πριν 60 τόσα χρόνια οι
Γερµανοί κατέγραφαν πάνω από 100.000
που δήλωναν Έλληνες και το Μοναστήρι
ήταν ελληνική πόλη. Σήµερα είναι
πολύ περισσότεροι. Τι κάναµε, τι
κάνουµε γι’ αυτούς τους δικούς
µας ανθρώπους;

Και δυο λόγια για την
καθεστωτική
«ανανεωτική»
αριστερά, τους σαλταδόρους της
αστικής εξουσίας. Είναι φανερή
τελικά η αγάπη τους για τον
εθνικισµό και τον σωβινισµό
των άλλων: απολογητές των
κεµαλικών SS στην Κύπρο και
στο κουρδικό, συνοδοιπόροι του
σωβινισµού των συνεργατών των
55.000 Ἕλληνες στή Μελβούρνη «ἐκτός γραµµῆς»
πραγµατικών SS, του VMRO.
Μια
χρήσιµη
πληροφορία
Η υπενθύµιση. Πριν λίγα χρόνια το
για τους συντρόφους της πλατείας
παράρτηµα Σκοπίων των εµπόρων
Κουµουνδούρου. Εκ των ιδρυτών του
γυναικών και πρέζας του UCK πήγε να
ψευδοµακεδονικού φασισταριού του
κάνει οικόπεδο το ψευδοµακεδονικό
VMRO ήταν ο κύριος Ιβάνοφ, ο οποίος
µόρφωµα, αφού οι Αλβανοί, που γεννάνε
ήταν φίλος και συγκρατούµενος µε τον
σαν κουνέλια, δεν δίνουν δεκάρα για την
Κροάτη φασίστα και χασάπη Σέρβων
κατασκευασµένη εθνική ταυτότητα των
και Εβραίων, τον Άντε Πάβελιτς, που
βούλγαρων των Σκοπίων που υποδύονται
έκανε τον Ράϊνχαρτ Χάϋντριχ να µοιάζει
τους «Μακεδόνες» και έχουν την δική
Παρθενόπη. Ο Ιβάνοφ λοιπόν είχε την
τους µεγαλοαλβανική ατζέντα. Τότε
ιδέα ίδρυσης της Ουστάσα, του ένοπλου
λοιπόν η κυβέρνηση του «Σηµιταρά του
κόµµατος - συµµορίας των κροατών
Κουρδοφάγου» στήριξε παντοιοτρόπως
γενοκτόνων. Άµα πιάνεις το νήµα του
τα Σκόπια. Είναι γνωστό ότι πέραν
ολοκληρωτισµού κοίτα τι βρίσκεις.
της πολιτικής συµπαράστασης, τους
Υπάρχει όµως, αδέρφια, και µια πολύ
στηρίξαµε και υλικώς, ενώ Αξιωµατικοί
απλή λύση, µια πρόταση ρηξικέλευθη
µας υπέδειξαν στο κατσαπλιάδικο των
για την λύση του προβλήµατος, που
σκοπιανών ενόπλων δυνάµεων τι θα πει
δεν απαιτεί σκληρές αποφάσεις και
«συνδυασµένες επιχειρήσεις», αφού στην
µακροπρόθεσµες
στρατηγικές.
Μια
αρχή, µόλις γινόταν κάποιο επεισόδιο
λύση σύµφωνη µε τα συµφέροντα της
σ’ ένα χωριό, έστηναν απ’ έξω µερικά
πολιτικής µας τάξης και τον «διεθνισµό»
πυροβόλα οι σκοπιανοί κι έριχναν στο
του κυρίου Αλαβάνου. Να τους
γάµο του Καραγκιόζη. Τελικά µε την
αιφνιδιάσουµε και να αλλάξουµε εµείς
συνδροµή και άλλων παραγόντων αυτή
όνοµα, να τσακίσουµε τον ελληνικό
η ανωµαλία της Ιστορίας την γλύτωσε
εθνικισµό και να ονοµάσουµε την
προσωρινά αλλά πάντως την γλύτωσε
Μακεδονία µας «Βόρειο Θεσσαλία» ή
µε γενναία ελληνική συνδροµή, αφού
«Ανατολική Ήπειρο». Τι λέτε;
οι τότε φωστήρες έκριναν ότι θα ήταν
ολέθριο να διαλυθούν τα Σκόπια, γιατί
τότε λέει θα ωφελούνταν οι Αλβανοί και
οι Βούλγαροι! Ε, και λοιπόν; Τώρα δεν θα
είχαµε τίποτα να συζητήσουµε και ούτως
ή άλλως πιστεύω ότι πολύ πιθανόν αυτό
Μπινιές
να συµβεί στο µέλλον.
Η αλήθεια είναι απλή. Η ίδια η
ύπαρξη των Σκοπίων ως ανεξάρτητου
κράτους αντίκειται στα Εθνικά µας
Συµφέροντα.
Το
ψευδοµακεδονικό
κρατικό µόρφωµα των Σκοπίων είναι
παράγοντας αστάθειας στην περιοχή. Η
αλυτρωτική του ιδεολογία εµπεριέχεται
στο ίδιο το όνοµα που διεκδικεί. Εάν
οδηγηθούµε σε µια τέτοια ήττα, τότε την
άλλη µέρα οι Οµοσπονδίες Μακεδόνων
στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία
και την Γερµανία µπορεί να κληθούν
δικαστικά να αλλάξουν όνοµα γιατί
προκαλείται σύγχυση στο κοινό και
γιατί οι «επίσηµοι Μακεδόνες» είναι
Σκοπιανοί! Το επόµενο βήµα θα είναι
να µας ζητήσουν και τα ρέστα και θα
αρχίσει να τίθεται ανοιχτά πλέον ζήτηµα
µειονότητας εν Ελλάδι και εδαφικών
διεκδικήσεων. Πάντοτε δε ζωηρός και
χαρούµενος αρωγός τους θα είναι, όπως
και τώρα, η Τουρκία, που ως γνωστόν
είναι φίλη µας και θέλει το καλό µας.
Τους Σκοπιανούς τους καίει να µην
τους καταπιούν οι Αλβανοί και να µπουν
στην αυλή της Δύσης (Ε.Ε. και ΝΑΤΟ).
Νοµίζω ότι εκτός από ένα ξεγυρισµένο
βέτο πρέπει να µιλήσουµε ιδιαιτέρως
µε τους Αλβανούς, Βούλγαρους και
Σέρβους γείτονες µας. Να εκφράσουµε
την ανησυχία µας για την καταπίεση

§
Κύκλου βαρυπενθέος
καί πολύπλοκον ἐξέπταν (ξέφυγα)
στόν κῆπο µου πλέον κρασί θά πιεῖς
ὅλα τ’ ἄλλα ἀπ’ ἔξω, ἀρκετά τά λόγια
ἄς παίξω τόν τζουρά µου
νά σέ φέρω ἤρεµα κοντά µου
§
Δέν ταιριάζει σέ µιά πόρνη νά λέγεται
Εἰρήνη, ὅλοι µέ ἄγριες διαθέσεις
εἰσέρχονται στό µπορδέλο. Ἴσως βέβαια
ξεσπώντας πάνω σου προσδοκοῦν νά
γαληνέψουν κοµµάτι...
§
Ἐρώτηµα: Γιατί οἱ πάσης φύσεως
ὀλιγαρχίες ἐχθρεύονται τήν πνευµατώδη
ἐρωτολογία; Δέν µιλάω γιά τό πορνό,
αὐτό τό ἐµπορεύονται. Νά σᾶς πῶ ἐγώ, ἡ
ἀρχέγονη Ἀφροδίτη καταργεῖ τίς τάξεις.
Ὁ ἔρωτας µᾶς κάνει µαλακούς.
§
Σπουδή δέν γίνεται µέ ἐν-χοιρίδια,
δουλέψτε!
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ...
Σκοτώνοντας το πράσινο ζωγραφίσαµε
την µεγαλύτερη σηµαία του κόσµου.
Κάθε χρόνο ξοδεύουµε εκατοµµύρια για
να λάµπουν τα χρώµατα της. Για να την
βλέπουµε και να φουσκώνει ο τουρκισµός
στις φλέβες µας… Θέλαµε να την
βλέπουν οι Ρωµιοί και να τρελλαίνονται.!
Τις µέρες ακριβώς που είχαµε πρόβληµα
µε την έλλειψη ρεύµατος γεννήθηκε µια
ιδέα. Σε εγκεφάλους του τύπου ¨ Χίλια
κεφάλια
γκιαούρηδων δεν φτάνουν
να ξεπλύνουν το µίσος µου¨! Η ιδέα
ήταν να φωτίσουµε την σηµαία ώστε
να τρελαίνουµε τους ¨γκιαούρηδες¨ και
την νύχτα. Με την στήριξη µάλιστα
του τ. προέδρου Δηµοκρατίας ιδρύθηκε
¨Σύλλογος
Φωτισµού
Σηµαίας¨.
Πραγµατοποιήσαµε λοιπόν και αυτό
το ¨εθνικό καθήκον¨ χρησιµοποιώντας
χιλιάδες λάµπες την στιγµή που ο
λαός βασανίζεται από την έλλειψη
ρεύµατος. Στην αρχή οι λάµπες άναβαν
µόνο στις γιορτές και µετά από αρκετό
διάστηµα ανάβουν κάθε νύχτα. Κι
όµως η αγάπη για την σηµαία δεν
έχει σύνορα. ! Ακόµα και ο φωτισµός
δεν έφτανε σε αυτήν την υστερία για
την σηµαία. Αρχίσαµε να βάζουµε και
σκοπούς στην σηµαία. Ακολούθως
νέα ιδέα άστραψε στα κεφάλια των
παλιών λύκων. Να βάλουµε σηµαία
στην κορυφή του Πενταδάχτυλου !.
αι αµέσως ιδρύσαµε ¨Σύλλογος Σηµαίας
στην κορυφή¨! Αυτοί που το άκουσαν δεν
πίστευαν στα αυτιά τους. Και ενώ κάποιοι
πίστευαν πως επικράτησε η σύνεση,
τα νέα ήρθαν και οι ελπίδες χάθηκαν.
Το ανακοίνωσαν οι παλαίµαχοι. Στην
περιοχή Τζίκλος του Πενταδάχτυλου θα
τοποθετηθεί η µεγαλύτερη σηµαία της
KKTC και της Τουρκίας !. Μάθετε λοιπόν
και τις φοβερές λεπτοµέρειες γύρω
από αυτές τις σηµαίες. Η κάθε µία θα
είναι 216 τ.µ.! Θα είναι ορατές από την
οροσειρά του Ταύρου! (Διότι αυτό δήθεν
έχει ξεχωριστή σηµασία!). Τα κοντάρια
τους θα είναι από γαλβανισµένο ατσάλι!
Η διάµετρος των ιστών αυτών θα είναι
κάτω 85 και πάνω 30 εκατοστά και θα
έχουν την δυνατότητα να στρέφονται
360 µοίρες!. Θα αντέχουν σε ανέµους
160 χλµ την ώρα! Στις απολήξεις του θα
υπάρχουν λάµπες που αναβοσβήνουν!
Με σκοινί που εµπεριέχει ατσάλι και µε
σύστηµα ασανσέρ ! Θα φωτίζονται από
κάτω µε 2 προβολείς η κάθε µία ! ¨όπως
καταλάβατε πρόκειται για ένα επίτευγµα
της τεχνολογίας! Σε µια χώρα όπου
καλά καλά δεν υπάρχουν τουαλέτες στα
σχολεία. Έτσι ο κόσµος θα καταλάβει
και το µέγεθος των Τουρκοκύπριων που
δίνουν στα παιδιά τους στα σχολεία
να πιούνε νερό από σκουριασµένες,
βρώµικες
και
µουχλιασµένες
δεξαµενές.! Επίσης θα καταλάβουν
πως η αληθινή ειρήνη και λύση δεν
πρόκειται ποτέ να έρθει σε αυτό το νησί.
(12-11-2007, Τ/Κ εφ. Αφρίκα)
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!
Άρχισε έρευνα σε βάρος της 17χρονης
µαθήτριας λυκείου C.O. η οποία στο
βιβλίο της ιστορίας ζωγράφισε πάνω
στην φωτογραφία του Ατατούρκ µία
πιπίλα, του ζωγράφισε ένα καπέλο
παλιάτσου και έβαψε τα µάτια του. Ο
καθηγητής που το πρόσεξε στις 9-11
παρέδωσε το βιβλίο στον διευθυντή και
αυτός ενηµέρωσε την αστυνοµία. Σχετικά
µε το θέµα ο διευθυντής δήλωσε ότι ¨Η
µαθήτρια έχει ψυχολογικά προβλήµατα,
πέρυσι έµεινε στην ίδια τάξη. ¨όταν
ζήτησε συγνώµη είπαµε να µην
δώσουµε συνέχεια. ¨όµως κάποιοι γονείς
κατήγγειλαν το γεγονός στον καιµακάµη
και ακολούθως άρχισε έρευνα ¨. Σχετικά
µε το θέµα ο καιµακάµης Αµπντουλάχ
Καλκάν δήλωσε ¨Είναι µια απαράδεκτη
συµπεριφορά, θα ασκηθούνε τα νόµιµα¨.
(14-11-2007, εφ. Ραντικάλ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα

σάν τοῦ βανδαλισµένου σχολείου στό
Παγκράτι καί βάλθηκαν νά τό φτιάξουν
Ἄσε πού ἄν ὄντως ὁ Ὀδυσσέας Τσενάι
ἐπιστρέφει στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς σπουδές
του στή Βοστώνη γιά νά ἱδρύσει Κόµµα
Ἀλβανοφώνων, θά θέλει καί πελατεία...

Κι ἐνῷ ἡ ΙΑΕΑ ἐπιβραβεύει ἐγγράφως
(15/11) τή συνεργασία τοῦ Ἰράν, ἡ δυτική
συµµορία συνεχίζει νά κοπρίζει ἀπειλές,
καί ψέµµατα, στόν δρόµο τοῦ πολέµου.

Ὁ Στ. Δήµας, ὡς Ἐπίτροπος γιά τό Περιβάλλον, ἀρνήθηκε τήν καλλιέργεια 2
ποικιλιῶν καλαµποκιοῦ, γενετικά τροποποιηµένων. Νά δοῦµε καί τήν Κοµισιόν.

Δηµοκρατία ἀ λα ΗΠΑ: Ἡ γιατρός Cath.
Wilkerson δικάζεται στίς 26/11 γιατί πέρσι
βοήθησε φοιτητή πού εἶχαν τραυµατίσει
οἱ µπάτσοι τοῦ University of Michigan!

Νά ἀπαγορεύσουν τό κουρδικό Κόµµα
(DTP) σκέπτονται οἱ Τοῦρκοι εἰσαγγελεῖς.
Ταµάµ, τζάνεµ, δηµοκρατία, ἀλλά αὐτοί
οἱ Κοῦρδοι πᾶν νά µᾶς πηδήξουν κιόλας!

Ὁ 35χρονος συριακῆς καταγωγῆς Ἑβραῖος κοσµηµατοπώλης Ριµόν Ἀλκατρί καταδικάστηκε (15/11) γιά ἀνώνυµη, ψευδή
ἀναφορά στίς Ἀρχές τῆς Νέας Ὑόρκης

Τό φύκι Spirulina Platensis, κορυφαία τροφή τῶν ἀστροναυτῶν τῆς ESA, καλλιεργοῦν στή Νιγρίτα 2 Ἕλληνες, οἱ µόνοι
στήν Εὐρώπη! Εἴπαµε, πολλά µποροῦµε.

Τρελλαίνοµαι ν’ ἀκούω «συντονισµό καί
ἐπιδότηση τῶν ἐθελοντικῶν ὀργανώσεων»
ἀπό Νοµαρχίες (Ἕβρου ἤ ἄλλη) καί ὑπηρεσίες. Τίποτε δέν θά µείνει ἐκτός ἐλέγχου;
Ὅλοι ἐφεδρεῖες τῶν κρατούντων;

Κάρφωσε τούς 5 Ἄραβες πρώην συνεταίρους του πώς θά ἀνατίναζαν τόν ὑπόγειο
τῆς πόλης στίς 4/7/06. Θυµᾶστε τί γράφαµε
προχθές γιά τίς ἄπειρες προβοκάτσιες;

Κατακλείς τῆς Ρεπουσιάδας: Καρκαγιάννης, Μανδραβέλης, Λιάκος καί ἡ λοιπή ἐκσυγχρονιστικὴ Φάλαγγα ἐπιτίθεται στό
Σύνταγµα πού ἐπιβάλει ἐθνική Παιδεία!

Λάβαρα, Ἀσβεστάδες, Κουφόβουνο ξεσηκώθηκαν κατά τῆς ἀπαλλοτρίωσης 66000
στρεµµάτων γιά πεδίο βολῆς. Ναί, ἀπαραίτητος ὁ Στρατός, ἀλλά χωρίς κόσµο;

Ἡ νεολαία ὡς ἐλπίδα στή Μέση Ἀνατολή:
Τό 70% τῶν νέων µεταξύ 18-29 στό Ἰσραήλ
πιστεύει ὅτι οἱ Βεδουΐνοι δέν δικαιοῦνται
τά ἴδια δικαιώµατα µέ τούς Ἑβραίους!

Ὁ Χηνοφώτης στή Βουλή: Θρήσκευµα
στίς ταυτότητες ὁριστικά γιόκ! Καί κανείς
δέν µιλάει, ἔ; Νά φταίει γιά τή σιωπή ἡ
ἄλλη ταυτότητα, ἡ κοµµατική;

Πρίν φύγει ἡ σύζυγος τοῦ προέδρου τῆς
τουρκικῆς Ἐθνοσυνέλευσης, ζητᾶ νά ἔρθει στή Θράκη ὁ ΥΠΕΞ τους. Γουάι νότ;

500.000 Σοµαλοί πρόσφυγες κανέναν δέν
συγκινοῦν, ἀφοῦ εἶναι γιά τό καλό τῆς
ντηµόκρασι. Ἄν ἦταν ἀπ’ τό Νταρφούρ,
ὅπου κυβερνᾶν οἱ κακοί, κάτι θά γινόταν.

Μορφωτικό, ἰδεολογικό καί ἀξιακό ἐκφυλισµό ἑνός ἱστορικοῦ ἐγχειρήµατος καί
αὐτοσυντήρηση µιᾶς κάστας τοῦ παρελθόντος εἶδε ὁ Μιχάλης Χαραλαµπίδης στίς
ἐκλογές τῆς 11/11. Κι ἐλπίδα πουθενά.

Ποιόν ἔβαλε ἡ Ἐθνική Τράπεζα ἀφεντικό
στήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ; Τόν Πρωτόπαπα!
Ναί, τόν γνωστό, γιατί; Ἐπειδή δηλαδή
δέν ἔχουµε 2002 ἀλλά 2007;

ΤΟΞΙΚΟ ΚΟΥΪΖ
Σήµερα, αγαπητοί φίλοι, σας παρουσιάζουµε
το µεγάλο κουίζ µε τίτλο «ΠΟΣΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣΤΕ;». Απαντήστε
στις ερωτήσεις και ανακαλύψτε το!
1) Είστε κυβερνητικό στέλεχος, που τα πιάνει
από τους μισούς μεγαλοεπιχειρηματίες του
λεκανοπεδίου. Τι κάνετε για να καλυφθείτε και
να μη σας πιάσουν;
α) Τι είν’ αυτά που λέτε, κύριε, διαµαρτύροµαι
εντόνως! Αυτά µπορεί να τα κάνουν άλλοι! Εγώ
δεν έχω ιδέα από τέτοια πράγµατα! Το µόνο
που µε απασχολεί είναι το καλό του τόπου! (3
βαθµοί)
β) Για αντιπερισπασµό, αρχίζω να τα πιάνω κι
από τους άλλους µισούς. (2 βαθµοί)
γ) Η δηµοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. (άσχετο)
(1 βαθµός)
δ) Ε, και να αποκαλυφθεί τελικά, δε βαριέσαι! Το
πολύ -πολύ ν’ αφήσω την πολιτική και να πάρω
καµιά επιδότηση για άνοιγµα βιοµηχανικής
µονάδας στη Θράκη! Ωσότου µε πάρουν πρέφα
ότι έχω χτίσει και τρίτη βίλα στη Μύκονο, µέχρι
κι ο σπανός θα ’χει προλάβει να βγάλει γένια!
(0 βαθµοί)
2) Είστε Έλλην πολιτικός γνωστός για
την ευφυία σας (2,5 μονάδες πάνω από το
IQ λοβοτομημένης μαξιλαροθήκης), έχετε
σπουδάσει τα ελληνικά σε τρίμηνο ταχύρρυθμο
τμήμα υδραυλικών του ΟΑΕΔ, διαθέτετε ξεκάθαρη εθνική συνείδηση (σ.σ. αμερικάνικη) και
έχετε πάρει την απόφαση να βάζετε συνεχώς
υποψηφιότητα έως και τη 8η συνεχή εκλογική
σας ήττα. Τι άλλο πρέπει να κάνετε για να
επανεκλεγείτε πρόεδρος μεγάλου κόμματος;
(Απολύτως τίποτα, αυτά αρκούν! Μετά το
2031 µπορεί να µεταβληθούν και τα εκλογικά
κριτήρια των µελών και των φίλων, οπότε το
ξαναβλέπουµε…)
3) Είστε Υπουργός των Εξωτερικών και
αποχαιρετάτε στο αεροδρόμιο τον εκείθεν
του Αιγαίου ομόλογό σας, μετά από μία άκρως

Ἡ ἐπίσηµη ἐκπροσώπηση τῶν ψευτοµακεδόνων στήν ἐπέτειο τοῦ Τ/Κ ψευδοκράτους πέρασε στά ψιλά. Ἔ, µή τροφοδοτοῦµε ἐθνικισµούς καί συνωµοσιολογίες!

Ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο ὑπευθύνων γιατρῶν
τοῦ Πανεπιστηµιακοῦ Νοσοκοµείου γιά
τόν ἀκρωτηριασµό τοῦ νέου τό καλοκαίρι,
εἶναι, λέει, κουµπάρος τοῦ πρύτανη

Στή Λάρισα ξεκίνησαν µαθήµατα ἀλβανικῶν σέ 30 ἀλβανόπουλα. Προφανῶς
τούς λείπει ἕνα µειονοτικό πρόβληµα

Κατ’ ἐµᾶς αὐτό δέν ἀποτελεῖ µοµφή γιά
τόν τελευταῖο, ἀφοῦ δέν σηµαίνει τίποτε.
Εἶναι γνωστό ὅτι ἅµα ρίξεις µιά πέτρα
στή Σύγκλητο τοῦ ΔΠΘ, ἕναν κουµπάρο
του σίγουρα θά τόν πετύχεις...

εποικοδομητική συνάντηση (με ζαρτιέρες,
χειροπέδες, μαστίγια, λιωμένα κεριά, κλπ).
Ποιος στίχος σας έρχεται στο νου, καθώς τον
κοιτάζετε βαθιά μέσα στα μάτια;
α) «Τα µατόκλαδά σου γέρνεις βρε, νου και
λογισµό µου παίρνεις»
β) «Ανάθεµά σε, δε µε λυπάσαι, που µ’ έκανες
και λιώνω, που µ’ έκανες και σ’ αγαπώ και τώρα
µαραζώνω»
γ) «Αν είναι η αγάπη αµαρτία, θα βγω να το
φωνάξω µε λατρεία, θα βγω να το φωνάξω, να
το πω πως είµ’ αµαρτωλή που σ’ αγαπώ»
δ) «Έλα να πάµε στο Νησί, η µάνα σου, ο Ανάν
κι εσύ» (παλιό, αλλά ιστορικής σηµασίας άσε δε που για τη συγκεκριµένη έχει γραφτεί
ανεξίτηλα και στο βιογραφικό της)
(Εδώ µη σκίζεστε! Από 3 βαθµούς δίνουν όλες
οι απαντήσεις, οπότε ό,τι και να πείτε, µέσα
είστε!)
4) Είστε γνωστός τηλεοπτικός αστέρας
της δημοσιογραφίας, εργαζόμενος τόσο σε
κυριακάτικο μεγαλοχαρτοπολτό, όσο και
σε διάσημο εκσυγχρονιστικό βοθροκάναλο.
Είχατε παλαιότερα ταχθεί υπέρ του ρεπουσείου
κοπρουργήματος. Πώς αισθανθήκατε μετά την
απόσυρσή του;
α) Απελπισµένος! Θριάµβευσαν τελικά οι
φασίστες κι οι εθνικιστές!
(3 βαθµοί)
β) Απογοητευµένος! Σ’ αυτή τη χώρα η δηµοκρατία έχει πολύ δρόµο να διανύσει ακόµη. (2
βαθµοί)
γ) Στα παπάρια µου! Εγώ αναρωτιέµαι που
είναι εκείνο το κωλοσυνεργείο να µου φτιάξει
το τζακούζι.
(1 βαθµός)
δ) Εξαιρετικά, γιατί το χρέος µου το έκανα!
Λέτε τώρα, όταν ξανάρθουµε στα πράγµατα,
να µε βάλει κι εµένα το αφεντικό, όπως και τον
Πέτρο, Υπουργό Παιδείας;
(0 βαθµοί)
5) Ποια κλασσική φράση σας ήρθε στο νου
την 38η φορά που είδατε τον πρωθυπουργό ν’
ανακοινώνει με αποφασιστικότητα τη μεταρρύθμιση της χώρας;
α) «Alea jacta est» (Julius Caesar) (2 βαθµοί)
β) «L’ etat c’ est moi» (Luis XIV)
(1 βαθµός)
γ) «Είπαν στη γριά να χέσει κι εκείνη

ξεκωλώθηκε» (Ανωνύµου). (0 βαθµοί)
6) Υποθέσθω ότι κάποια στιγμή γίνεται
πυρηνικός πόλεμος. Μετά από 300 χρόνια τι
νομίζετε ότι θα υπάρχει ακόμη στην Ελλάδα
(εκτός, εννοείται, από τις κατσαρίδες και τον
Μητσοτάκη);
α) Η λαµογιά. (0 βαθµοί)
β) Τo ∆Σ της ΟΛΜΕ. (1 βαθµός)
γ) Μεταλλαγµένοι κυβερνήτες, απόγονοι των
οικογενειών Παπανδρέου και Καραµανλή. (2
βαθµοί)
δ) Οπαδοί του ΠΑΟΚ που θα περιµένουν ακόµη
πρωτάθληµα. (3 βαθµοί)
ε) Οπαδοί του ΠΑΣΟΚ που περιµένουν ακόµη
τον Γιώργο να τ’ αλλάξει όλα
(4 βαθµοί)
στ) Η αξιοκρατία και η διαφάνεια (5 βαθµοί)
ζ) Η ελπίδα (που, ως γνωστόν, πεθαίνει πάντα
τελευταία) για τους προ του 1993 διορισµένους
ότι σε λίγο θα βγουν στη σύνταξη (6 βαθµοί)
7) Είστε άεργος, αγράμματος, ατάλαντος
και δεν έχετε στην τσέπη δεκάρα. Επιθυμείτε
μέσα σε μια διετία (το πολύ) να έχετε βγάλει το
κατιτί σας και να είστε και υποψήφιος για την
τοπική αυτοδιοίκηση Ροδόπης. Σε ποιο κτίριο
με πράσινα κάγκελλα και κόκκινη σημαία
πρέπει να υπηρετήσετε πρώτα, ως χανουμάκι;
(Τι, σοβαρά περιµένετε τώρα να σας βάλω κι
ερωτήσεις; Άντε γιατί καλοµάθατε! Κουίζ είπαµε
να κάνουµε, όχι να κλέψουµε εκκλησία!)
8) Είστε ήδη εκλεγμένο στέλεχος της τοπικής
αυτοδιοίκησης και σας ρωτούν για την υπόθεση
με τη δασκάλα του Δερείου. Τι απαντάτε;
α) Η τροµοκρατία του Προξενείου και των
ρουφιάνων του δεν θα περάσει (-20 βαθµοί,
συν τον πούλο στις επόµενες εκλογές).
β) Εντάξει, δε λέω, µπορεί να έκανε λάθη η
κοπέλα, αλλά µήπως υπερβάλλει κάπως και η
άλλη πλευρά;. (καλά, 1 βαθµό τώρα κουτσάστραβά τον παίρνεις, αλλά µετά … τον πούλο
κι εσύ!)
γ) Μα τόσο θράσος; Τόλµησε να µπει µέσα στην
τάξη για να κάνει µάθηµα; ∆ηλαδή πώς την
είδε τώρα κι αυτή; Ήρθε απ’ την Αθήνα να µας
κάνει ανακατωσούρα; (5 βαθµοί)
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