Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ «Α»:

Ἀθηνέζοι Assholeηθεῖτε µέ κάτι ἄλλο!
Ἄ ν αὐτή ἡ στάση στό
θρακικό εἶναι βλακεία
ἤ πρακτοριά, δέν ἔχει
σηµασία (σελ. 7)
ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ: - Γειά σου, Εὐριπίδη!
ΥΠΕΠΘ: - Κουκιά σπέρνω!
Πρίν ἕναν µήνα ὁ βουλευτής Ροδόπης Γ. Πεταλωτής ρωτοῦσε τό ΥΠΕΠΘ
γιά τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Τµήµατος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας τοῦ ΔΠΘ, ἄν
ξέρει τά προβλήµατα καί τί σκοπεύει νά κάνει γιά τή δίκαιη ἀντιµετώπισή
του. Προχθές (8/5) ὁ ὑφυπουργός Σπ. Ταλιαδοῦρος ἀπάντησε ὅτι πέρυσι
δόθηκαν 15.000.000 εὐρώ στό ΔΠΘ πού αὐτό µετά τά κατανέµει, ὅτι οἱ 83
προσλήψεις πού αἰτήθηκαν δέν ἐγκρίθηκαν ἀκόµη καί ὅτι «ζητήθηκαν οἱ
ἀπόψεις τῆς Πρυτανείας γιά τό κτιριακό τοῦ Τµήµατος»!
1ον: Ἄλλη ὑπογραφή ἀναµέναµε στήν ἀπάντηση. 2ον: Ἡ παρουσία τοῦ
κράτους ἐξαντλεῖται στήν ἐπιχορήγηση; Μετά ἁλωνίζει ὁ κάθε πρύτανης
ἀνεξέλεγκτος; 3ον: Τίς «ἀπόψεις» τῆς Πρυτανείας πού ζητήθηκαν τίς
βλέπουµε τόσα χρόνια, τοῦ ὑπουργείου ποιές εἶναι; Καί 4ον: Τά ἀπό
ἑξαµήνου συνεχῆ δηµοσιεύµατά µας τά εἶδε κανείς ἐκεῖ στό ΥΠΕΠΘ;
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29 κατασκευαστές ἰδεοληψιῶν συνιστοῦν ...
Ἄλλο ἕνα ἐπιστηµονικό, βεβαίως
βεβαίως, συνέδριο µειονοτολόγων
διεξάγεται στήν Ἀθήνα ἀπό τήν
καθ. Ἄννα Φραγκουδάκη καί τόν
κῦκλο τῶν ἑλληνοαλλεργικῶν της
συνοδοιπόρων, στίς 23-24 Μαΐου
(Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν). Τίτλος
του: «Πολιτισµική ἑτερότητα καί
ἀνθρώπινα δικαιώµατα - Μέ ἀφετηρία τήν παρέµβαση στήν ἐκπαίδευση τῆς µειονότητας στή Θράκη».
Ἐκεῖ ἄνθρωποι σοφοί καί µοντέρνοι
σάν τούς/τίς Χρήστο Ροζάκη,
Θάλεια
Δραγώνα,
Ἀλεξάνδρα
Ἀνδρούσου,
Νέλλη
Ἀσκούνη,
Ἠλία
Νικολακόπουλο,
Γιάννη
Κτιστάκι, Νίκο Ἀλιβιζάτο, Δηµήτρη
Χριστόπουλο,
Ἀλέξη
Δηµαρά,
Κωστή Παπαϊωάννου κ.ἄ. θά
διαπραγµατευθοῦν ζητήµατα πού
ἀφορµῶνται ἀπό τήν µειονοτική
πραγµατικότητα στήν ἑλληνική
Θράκη καί ἐπεκτείνονται στά
γενικότερα θέµατα περί ἀνθρωπίνων
δικαιωµάτων,
ἐθνικῆς
ὁµοιογένειας,
κοσµοπολιτισµοῦ,
ἐθνοθρησκευτικῆς
ἑτερότητας,
διαπολιτισµικῆς
ἐκπαίδευσης,
γλωσσικῆς πολυµορφίας, ἀνοικτοῦ
σχολείου, µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης
κτλ κτλ.

Ἡ Ἀλ Κάιντα καί... ἀπούσα κυριαρχεῖ!
µέ τό Ἰσλάµ! 4 στίς 583, δηλαδή ποσοστό
0,68%, ἐνῷ πέρυσι εἴχαµε µία (ἀριθµός:
1) στίς 472!!! Ἡ µία φετεινή περίπτωση
ἦταν 2 Γερµανῶν καί ἑνός Τούρκου στή
Γερµανία πού συνελήφθησαν ὄχι πρίν
ἐπιτεθοῦν ἀλλά καί πρίν κἄν φτιάξουν
µιά βόµβα (!), µία ἦταν στή Δανία (κι αὐτή
τζούφια) καί δύο µέ κεῖνα τά αὐτοκίνητα
πού κάηκαν στό Λονδῖνο καί στή Γλασκώβη (ἡ Βρετανία εἶναι µανούλα στίς
προβοκάτσιες καί στά παρακυκλώµατα
τῶν µυστικῶν ὑπηρεσιῶν). Κι ὅµως, παρά
τό ἀξιοδάκρυτο σκηνικό καί τά νηπιώδη
σενάρια, ἀρκετά εὐρωπαϊκά κράτη
θεωροῦν ὅτι «ἡ ἀπειλή ἀπό τόν ἰσλαµικό
ριζοσπαστισµό ἔχει αὐξηθεῖ ἠ παραµένει
ὑψηλή». Ὁ διευθυντής τῆς Europol,
κύριος Max - Peter Ratzel, δήλωσε ὅλο
σοβαρότητα ὅτι «ἡ ἀπειλή αὐτή µερικῶς
βασίζεται σέ ὁµάδες ἀπό τό Πακιστάν,
συνδεδεµένες µέ τήν Ἀλ Κάιντα» καί ὁ Ζίλ
ντέ Κέρκοφ, ἐπικεφαλῆς τῆς εὐρωπαϊκῆς
ἀντιτροµοκρατίας
συµπλήρωσε
(µέ
ἀφορµή περιπτώσεις ἐκτός ΕΕ) ὅτι «ἡ Ἀλ
Κάιντα συνεχίζει καί θά ἐξακολουθήσει νά
κυριαρχεῖ στήν παγκόσµια τροµοκρατία
τά χρόνια πού ἔρχονται». Βεβαίως καί
µένα ἄν µέ χρυσοπληρώνατε γιά νά σᾶς

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 246 / ΤΙΜΗ 1 €

Ἡ Europol «ἀποκαλύπτει»:

Γιά µία ἀκόµη χρονιά ἡ ἐτήσια ἔκθεση
τῆς Europol ἀποκαλύπτει µέ τόν τρόπο
της τήν ἀπύθµενη γελοιότητα τῆς
τροµοϋστερίας καί τῆς ἰσλαµοφοβίας
πού καλλιεργοῦν ὁρισµένοι ἐντέχνως
στόν (δυτικό) κόσµο. Γράφαµε καί
πέρυσι γιά τά εὔγλωττα στατιστικά τῆς
ὑπηρεσίας καί ἐπανερχόµαστε καί φέτος
µέ τήν πρόσφατη ἀναφορά της (9-4-2008)
γιά τή κατάσταση καί τίς τάσεις τῆς
τροµοκρατίας στήν ΕΕ.
«Ἡ ἐγχώρια τροµοκρατία αὐξάνει στήν ΕΕ»
ἦταν ὁ ἀνησυχητικός τίτλος τῆς εἴδησης.
Κι ἀφοῦ, ὡς γνωστόν, οἱ περισσότεροι δέν
διαβάζουν παρακάτω ἤ κι ἄν διαβάζουν
δέν ξεκολλᾶνε ἀπό τήν πρώτη ἐντύπωση
πού τούς ἄφησε ἡ ἐπικεφαλίδα, µένει
µιά αἴσθηση πώς ὁ Μπίν Λάντεν ὅπου
νἄναι ἔρχεται στήν πόρτα µας. Καί
πᾶµε παρακάτω: «Διπλάσιες πέρυσι
οἱ συλλήψεις πού συνδέονται µέ τήν
τροµοκρατία», ἡ δεύτερη πρόταση µᾶς
καθαρίζει. Βεβαίως ἄν ἔχει κανείς τήν
ὑποµονή νά πάει καί παρακάτω, διαβάζει
ὅτι στό σύνολο τῶν 583 ἐπιθέσεων (24%
αὔξηση σέ σχέση µέ τό 2006!) τό 89% ἦταν
αὐτονοµιστική βία στήν Ἰσπανία καί στή
Γαλλία καί µόνο... τέσσερεις συνδέονταν

Καλό δέν εἶναι
τό νά µήν ἀδικεῖς
ἀλλά τό νά µήν θέλεις
νά ἀδικεῖς

προστατεύω ἀπό τίς ἀνθρωποφάγες
σκουληκαντέρες µέ τά πέντε κεφάλια,
µπορῶ νά βρῶ πολλές σχετικές τροµακτικές ἱστορίες, τύφλα νἄχει τό Χόλλυγουντ...
Γίνανε ὅµως καί συλλήψεις, 1044 τόν
ἀριθµό, οἱ 201 ἀφοροῦσαν τήν «ἰσλαµική
τροµοκρατία». Ἔ, καί; Ἀπό πότε ἡ
«σύλληψη» σηµαίνει «καταδίκη»; Μήπως
ἡ καλή αὐτή ὑπηρεσία τῆς Χάγης (πού
µιλάει καί γιά τροµοκράτες στό Ἰράκ,
χωρίς καµµία νύξη γιά τήν ἀµερικανική
Κατοχή!) νά ἔψαχνε καί τήν κατάληξη

Βεβαίως στόν βαθµό πού ἡ κουβέντα
ἀφορᾶ τίς θεωρητικές προσεγγίσεις
τῶν ἐρίτιµων συνέδρων, µᾶς ἀφήνει
ἀδιάφορους - πόσες φορές µπορεῖ νά
γελάσει κανείς µέ τό ἴδιο ἀνέκδοτο;
Ὅσον ὅµως ἀφορᾶ τό εἰδικό θέµα
τῆς µειονότητας καί τῆς ταυτότητας,
τῆς ζωῆς, τῆς ἐκπαίδευσής της
στή Θράκη, αὐτό βεβαίως καί µᾶς
ἀφορᾶ. Πόσοι Θρακιῶτες θά εἶναι
παρόντες; Ἀπό τήν πλευρά τῆς
µειονότητας θά βρίσκονται ἐκεῖ
οἱ γνωστοί «ὕποπτοι»: Μουσταφά
Μουσταφά, Ἀχµέτ Ἰλχάν, Ἰµπράµ
Ὀνσούνογλου. Ἀπό τήν πλευρά
τῆς πλειονότητας οὔτε ἕνας!!! Θά
µιλήσουν γιά τήν δική µας ὀπτική καί
θέση οἱ ἀθήνηθεν εἰδικοί, τί λόγος
µᾶς πέφτει ἐµᾶς τούς ἰθαγενεῖς
ἄλλωστε; Μήπως θά εἴχαµε τίποτε
νά προσθέσουµε πέρα ἀπό τόν
ἀγροῖκο ρατσισµό καί τόν µπρουτάλ
ἐθνοχωριατισµό µας;
Πάντως ξανακοιτώντας τό µονολιθικά ἐθνοµηδενιστικό κάστ τῆς
ἐκδήλωσης, ἀπορεῖς γιά τόν ἀπώτερο
σκοπό της. Μόνο “to know us be�er”
(πού ἔλεγε καί ἡ Νόρα Βαλσάµη) ἤ
καί τίποτε... ὑλικότερο - σάν κάποιο
νέο, εὐρωτόκο πρόγραµµα τοῦ
ὑπουργείου Παιδείας, π.χ.;;;

αὐτῶν τῶν συλλήψεων πού µᾶς ἀραδιάζει
κάθε χρόνο; Κι ἄς ποῦµε ὅτι κάποιοι τελικά
θά καταδικαστοῦν µετά ἀπό δίκαιη δίκη.
Γιά ποιά ἐγκλήµατα θά καταδικασθοῦν;
Πάνω ἀπό τούς µισούς συνελήφθησαν
ὡς «µέλη τροµοκρατικῶν ὀργανώσεων»
(νά βρῆκαν ἄραγε ταυτότητες ὑπογεγραµµένες ἀπό τόν Ἀλ Ζαρκάουι, Θεός
σχωρέστον;) καί οἱ ὑπόλοιποι γιά διάφορα
τραγελαφικά: Κάποιοι γιά «προπαγάνδα
στό Διαδίκτυο» (;;;), ἄλλοι γιά δωρεές
π.χ. σέ ἱδρύµατα πού συντηρεῖ ἡ Χαµάς
(χρηµατοδότες, λέει, τροµοκρατικῆς
ὀργάνωσης!), ἄλλοι γιά «στρατολόγηση
καί ἐκπαίδευση τροµοκρατῶν», κτλ κτλ.
Νά δοῦµε τί θά συνεχίσει νά στέκει καί
µετά τίς δίκες τῶν συλληφθέντων...
Δέν θέλουµε νά εἴµαστε ποτέ ἀπόλυτοι.
Μπορεῖ πράγµατι νά ὑπάρχουν καί
κάποιοι µεµονωµένοι κι ἀφελεῖς µουσουλµάνοι, παρασυρµένοι ἀπό τή φιλολογία τῶν ἀφεντικῶν, πού νά ψάχνουν
σέ θολά νερά τήν βίαιη δικαίωση τῶν
λαῶν τους. Ὅµως αὐτό τό κυρίαρχο
παραµύθι τῆς Ἀλ Κάιντα προσβάλλει
πλέον καί τή νοηµοσύνη πιθήκου! Λίγη
κοινή λογική καί ἀριθµητική δηµοτικοῦ
σχολείου ἀρκοῦν γιά µία ἀνάγνωση
τῆς πραγµατικότητας µέσα ἀπό τά
πλέον ἐπίσηµα κιτάπια τῆς ΕΕ. Ἔ, θά
πάει µακρυά αὐτή ἡ δεισιδαιµονία, πού
στρέφεται ἀνοικτά κατά τῶν στοιχειωδῶν
ἐλευθεριῶν µας;
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Πρωταγωνιστές, κομπάρσοι και
γελωτοποιοί «στή σκηνή τοῦ κόσµου»
Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης συγκεντρώνει
στο βιβλίο του «Στη σκηνή του κόσμου»
(υπότιτλος: «Από το Βελιγράδι στην
Τεχεράνη») κείμενα που έγραψε από το
1999 ως το 2006 και τα οποία «προσπαθούν
να κατανοήσουν», καθώς σημειώνει ο ίδιος
στο προλογικό του σημείωμα, τις σύγχρονες
πολιτικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, έτσι
όπως αυτές φαίνεται να διαμορφώνονται
και όπως σηματοδοτούνται από δύο
συμβολικά γεγονότα: την πτώση του
Τείχους του Βερολίνου (9/11/1989) και
την πτώση των Δίδυμων Πύργων στη Νέα
Υόρκη (11/9/2001).

Ο τίτλος και ο υπότιτλος δικαιολογούνται
απόλυτα από τα θέματα των κειμένων
και τη σειρά με την οποία αυτά
παρουσιάζονται στο βιβλίο, η οποία είναι
ως επί το πλείστον χρονική. Ο συγγραφέας
ξεκινά στο πρώτο μέρος του βιβλίου
του με τα κείμενά του που αναφέρονται
στην Ευρώπη και ιδίως στα Βαλκάνια.
Παραθέτει τις προσεγγίσεις του για τον
βομβαρδισμό της Σερβίας από τις Η.Π.Α.
αλλά και για την πολιτική άνοδο πολλών
ακροδεξιών κομμάτων σε ευρωπαϊκές
χώρες. Καταλήγει στο τρίτο και τελευταίο
μέρος με την προσπάθεια ερμηνείας των
ισλαμιστικών κινημάτων, την πτώση
των Δίδυμων Πύργων, την επίθεση των
Η.Π.Α. στο Ιράκ και όσα τη συνοδεύουν,
φτάνοντας μέχρι τη δαιμονοποίηση του
Ιράν και την επαπειλούμενη από τις Η.Π.Α.
επίθεση εναντίον του. Στο δεύτερο μέρος
του βιβλίου παρεμβάλλονται κείμενα
σχετικά με το Παλαιστινιακό ζήτημα,
το οποίο εμφανίζει βεβαίως μεγαλύτερο
χρονικό εύρος σε σχέση με τα παραπάνω
γεγονότα, κείμενα ωστόσο απαραίτητα
για την καλύτερη κατανόηση του τρίτου
μέρους του βιβλίου.
Ως προς τον πολιτικό ρόλο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή
σκηνή ο συγγραφέας διαπιστώνει ότι η
Ευρώπη βρίσκεται σε πολιτικό λήθαργο,
ότι αδυνατεί να αναλάβει υπολογίσιμο
διεθνή ρόλο και ότι σύρεται πίσω από
τις Η.Π.Α., στάση που χαρακτηρίζεται
αυτοκαταστροφική. Την αποδυνάμωσή
της βέβαια την υποδαυλίζουν και οι
Η.Π.Α., που δεν δείχνουν διατεθειμένες
να επιτρέψουν σε κανέναν άλλο να
πρωταγωνιστήσει, καθώς επιφυλάσσουν
στον εαυτό τους τον ρόλο της μοναδικής
παγκόσμιας κυρίαρχης δύναμης. Αν όμως
η πολιτική των Η.Π.Α. είναι κατανοητή,
η αυτοκαταστροφικότητα της Ε.Ε.
παραμένει ανεξήγητη.

Την γενικότερη αδυναμία της
Ε.Ε. την φανερώνει ακόμη και η αποτυχία
της να διασφαλίσει το δημοκρατικό της
πολίτευμα, όπως προκύπτει από την άνοδο
των ακροδεξιών κομμάτων σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες. Ο Ζουμπουλάκης
εστιάζει την προσοχή του κυρίως
στην περίπτωση της Αυστρίας, όπου η
συμμετοχή του αυστριακού ακροδεξιού
κόμματος (FPÖ) στην κυβέρνηση της
χώρας αποδεικνύει ότι η Ε.Ε., η Ο.Ν.Ε.
και η παγκοσμιοποίηση δεν διασφαλίζουν,
όπως θέλουμε να πιστεύουμε, τη
δημοκρατία και την ειρήνη, διαπίστωση
που ίσως μας βοηθήσει να βγούμε από
τη ληθαργική μας αισιοδοξία. Επιπλέον,
χρειάζεται να σκεφτούμε βαθύτερα τι
είναι δυνατόν να σημαίνει για την Ευρώπη
η πολιτική πρόταση της ακροδεξιάς και σε
τι μπορεί να ελπίζει από αυτήν.
Σε έναν κόσμο λοιπόν όπου
η Ε.Ε. αδυνατεί να διαδραματίσει
οποιονδήποτε σημαίνοντα ρόλο, η
παγκόσμια κυριαρχία αποδεικνύεται
μονοπολική και είναι αναμφισβήτητα
αμερικανική. Ο συγγραφέας θεωρεί
την αμερικανική κυριαρχία αλαζονική
και ταυτόχρονα αφελή. Την κρίση του
αυτή την τεκμηριώνει πειστικά μέσα
από την παρουσίαση συγκεκριμένων
περιπτώσεων που καταδεικνύουν την
ισχύ των λόγων του. Σχολιάζοντας την
επίθεση των Η.Π.Α. στο Ιράκ διαπιστώνει
ότι ως πολιτική κίνηση δεν ήταν επιτυχής,
εφόσον ανανέωσε τον αντιαμερικανισμό
και οδήγησε τις Η.Π.Α. σε σύγκρουση
με πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

«[…] Η μεγαλύτερη υπηρεσία
που μπορούν να προσφέρουν στο Ισραήλ
οι Ισραηλινοί πολίτες και οι Εβραίοι
της Ευρώπης και της Αμερικής είναι η
θαρραλέα και απόλυτη καταδίκη του
σαρονισμού. Να καταδικάσουν δηλαδή
την άποψή του για τους εποικισμούς
(“όπου βρίσκεται ένας εποικισμός εκεί
βρίσκεται το Ισραήλ”) και, κυρίως,
την παρανοϊκή ιδέα ότι ο πόλεμος του
1948 δεν έχει τελειώσει. Ο σαρονισμός
δεν εγγυάται την ασφάλεια του Ισραήλ
– η χώρα αυτή είχε να θρηνήσει τόσους
νεκρούς από την εποχή του πολέμου της
Ανεξαρτησίας – αλλά οδηγεί μαθηματικά
στην αυτοκτονία του. […]»(«Ισραηλινή
επίθεση αυτοκτονίας», σελ. 107-108.)
Παράλληλα, τα βασανιστήρια στα οποία
υπέβαλαν οι Αμερικανοί τους Ιρακινούς
κρατουμένους στο Αμπού Γκράιμπ
συνιστούν μια τεράστια ήττα των Η.Π.Α.
στον ηθικό τομέα. Οι εξευτελιστικές
φωτογραφίσεις των κρατουμένων δεν
αποτέλεσαν απλώς οι ίδιες βασανιστήρια,
μα –ακόμη φρικτότερα–αντιμετωπίστηκαν
από τους βασανιστές σαν «χαβαλές» κι
αποκάλυψαν ξανά το αίσθημα ισχύος που
διαπνέει τους Αμερικανούς.
Ο Ζουμπουλάκης θεωρεί πως η
επιθετικότητα των Η.Π.Α. απέναντι στα
κράτη που οι ίδιες κατατάσσουν στον
λεγόμενο «άξονα του κακού» δεν βρίσκει
πειστικά επιχειρήματα. Για παράδειγμα,
η απαίτηση των Η.Π.Α. από το Ιράν να
διακόψει τον πυρηνικό του εξοπλισμό δεν
απαντά στο γιατί να μην έχει πυρηνικά όπλα
το Ιράν, τη στιγμή που έχουν το Ισραήλ, το

Πακιστάν ή η Ινδία. Για τον συγγραφέα,
είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί στο
Ιράν ο ρόλος που αρμόζει σ’ ένα μεγάλο
κράτος σαν κι αυτό στην περιοχή του.
Μόνο μια τέτοια αντιμετώπιση του Ιράν θα
επέτρεπε ίσως και στο ίδιο να μην νιώθει
πως απειλείται και να μην αισθάνεται την
ανάγκη να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα.
Για να υπάρξει όμως μια τέτοια
αντιμετώπιση χρειάζεται να γίνουν
κατανοητές οι θέσεις της άλλης πλευράς.
Γι’ αυτό κι ο συγγραφέας αποπειράται να
κατανοήσει τα ισλαμιστικά κινήματα και
την ιδεολογία τους. Προς την κατεύθυνση
αυτή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μα
και εμβριθής η εξέταση του «πολιτικού
μαρτυρίου», των επιθέσεων αυτοκτονίας.
Ο Ζουμπουλάκης απορρίπτει αφελείς
προσεγγίσεις που θεωρούν τους μάρτυρες
ως ανθρώπους χαμηλού πνευματικού
επιπέδου κι εξηγεί πως, ειδικά στην
περίπτωση των Παλαιστινίων, οι επιθέσεις
αυτοκτονίας δηλώνουν την ταπείνωση,
την ήττα και την απόγνωσή τους, ενώ
αποτελούν κι ένα σημείο υπεροχής των
ηττημένων απέναντι στους νικητές, καθώς
προκύπτει πως οι ηττημένοι δεν φοβούνται
τον θάνατο, σε αντίθεση με τους νικητές.
Βέβαια, η στάση των Παλαιστινίων
δεν γίνεται να ερμηνευτεί παρά μόνο
ενταγμένη στο Παλαιστινιακό ζήτημα.
Αναφορικά με το πολύπλοκο αυτό ζήτημα
ο Ζουμπουλάκης, τοποθετώντας το στο
ιστορικό και το ανθρωπογεωγραφικό του
υπόβαθρο, δεν διστάζει να καταλογίσει
στο Ισραήλ τις ευθύνες του, καθώς
αυτό επιχείρησε συστηματικά τον
εξεβραϊσμό της Ιερουσαλήμ με την
αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα
και της πολιτιστικής της φυσιογνωμίας.
Παράλληλα όμως επισημαίνει ότι μια
ορθολογική λύση του προβλήματος δεν
μπορεί να παραγνωρίζει όχι μόνο την
ιδιοσυγκρασία και την ιδεολογία των
Παλαιστινίων, μα ούτε και των Εβραίων.
Ο ίδιος ο συγγραφέας τάσσεται υπέρ
της λύσης «δύο έθνη, δύο κράτη», με τη
διαίρεση της Ιερουσαλήμ, όσο οδυνηρό κι
αν είναι κάτι τέτοιο, και με την αποδοχή
και από τις δύο πλευρές ενός διεθνούς
ελέγχου στο ιερό τετραγωνικό χιλιόμετρο
της πόλης. Φυσικά το Ισραήλ θα πρέπει να
παραδεχτεί τα εγκλήματά του, χωρίς αυτό
να σημαίνει και την εκμηδένισή του.
Σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα, ο
συγγραφέας εξετάζει τη στάση που τηρούν
οι διανοούμενοι απέναντί τους. Αν λοιπόν
η ανάγκη υπέρβασης των διαφορών και
ειρήνευσης μεταξύ των λαών παρουσιάζεται
αδήριτη, οι ιστοριογράφοι ωστόσο
δεν έχουν δικαίωμα να παραποιούν τα
ιστορικά γεγονότα. Έτσι ο Ζουμπουλάκης
σχολιάζει πως η πρόταση του Ισμαήλ
Κανταρέ για μία ιστορία πειθαναγκαστική
και υπαγορευμένη, που θα καθοδηγεί τους
νέους των Βαλκανίων προς τον ευρωπαϊκό
πολιτισμό, μας αφήνει άφωνους. Τέτοιου
είδους προτάσεις φανερώνουν πως
οι διανοούμενοι που τις διατυπώνουν
υποτάσσονται στους ισχυρούς της
Ευρώπης και της Αμερικής και τους
κολακεύουν. Μάλιστα με μια οξύτατη
και καυστική παρατήρηση ο συγγραφέας
παραλληλίζει τους διανοούμενους αυτούς
με τους μιας άλλης εποχής γελωτοποιούς
των βασιλιάδων.
Τα κείμενα του Ζουμπουλάκη συνιστούν
μία οργανική ενότητα καθώς εντάσσονται
στον τόμο αυτό. Διακρίνονται για το θάρρος
της γνώμης τους, την ευθυκρισία τους και
την νηφαλιότητά τους. Ο συγγραφέας δεν

διεκδικεί τον ρόλο του παντογνώστη. Ο
ίδιος παραδέχεται πως επιχειρεί απλώς
μια απόπειρα κατανόησης των εξελίξεων,
χωρίς ωστόσο να διστάζει να τοποθετηθεί.
Η θέση του συγγραφέα πως χρειάζεται να
συζητούμε «με πολλή προσοχή και χωρίς
απόλυτες βεβαιότητες» γίνεται πράξη στο
σύνολο των κειμένων του, καθώς αυτό το

«[…] Αν η φωτογράφηση ως
βασανισμός είναι το πρώτο πράγμα
που σημαίνουν αυτές οι εκατοντάδες
φωτογραφίες βασανιστηρίων –χίλιες
περιείχε το CD-rom που είχε στα χέρια
της η Washington Post, όπως γράφει η
ίδια (5/5/2004)– τα βασανιστήρια ως
χαβαλές είναι το δεύτερο και φρικτότερο.
Οι άνθρωποι αυτοί βασάνιζαν και έκαναν
χαβαλέ, έσπαγαν πλάκα, διασκέδαζαν.
Και έκαναν ακριβώς ό,τι συνηθίζουν
στις διασκεδάσεις τους, στις εκδρομές,
στους χορούς, τα πάρτι, τις ομαδογαμίες
και σε ό,τι άλλο καταφεύγουν για να
εκτονώνονται: φωτογράφιζαν. Γι’ αυτό
και στο ύφος τους δεν υπάρχει μένος,
μίσος, εκδίκηση αλλά ευθυμία, κέφι,
χαρωπή διάθεση. Γι’ αυτό και έστηναν
τις φωτογραφίες, τις σκηνοθετούσαν,
πόζαραν. […]»[«Περί φωτογραφίας (ή
περί βασανιστηρίων)», σελ. 188-189.]
πνεύμα της προσεκτικής προσέγγισης των
γεγονότων διατρέχει όλα τα άρθρα του.
Ακόμη και η δύναμή του να παραδέχεται
εκ των υστέρων πως κάποιες εκτιμήσεις
του δεν επαληθεύτηκαν συνιστά αρετή του
έργου του. Αν δε η αρετή αυτή συνδυαστεί
με την τόλμη του να παραπέμπει τον
αναγνώστη και στον αντίλογο που
διατυπώνεται πάνω στις δικές του θέσεις,
τότε θα λέγαμε πως η πρόθεση του
συγγραφέα να συμβάλει με τα κείμενά του
σ’ έναν γόνιμο διάλογο πάνω σε κρίσιμα
διεθνή ζητήματα πραγματώνεται.
Σταῦρος Ζουµπουλάκης, «Στή σκηνή
τοῦ κόσµου. Ἀπό τὀ Βελιγράδι στήν
Τεχεράνη», ἐκδ. Ἑστία, Ἀθήνα 2007,
σελίδες 216.
Γιάννης Στρούμπας
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Ἀνα-γνώσεις
Αρχοντοχωριάτες του παγκόσμιου χωριού
Η Λαμπρινή Χ. Θωμά στο ΣΚΑΙ.gr (30/04/2008) για τις ενδεικτικές λεπτομέρειες
μιας σημαντικής ιστορίας:
«Η υπογραφή του ελληνορωσικού μνημονίου για τον περίφημο αγωγό «South Stream»
χαιρετίστηκε με εμφανή ή συγκρατημένο ενθουσιασμό από το μεγαλύτερο μέρος του
ελληνικού Τύπου. Ο αγωγός με το αγγλοπρεπέστατο όνομα μπήκε στο καθημερινό μας
λεξιλόγιο, χωρίς, όπως φαίνεται, κανείς μας να απορήσει: Αφού καμμία από τις χώρες που
εμπλέκονται δεν είναι αγγλόφωνη, αφού οι Ρώσοι μια άλφα –ή και ωμέγα- περηφάνεια την
κουβαλάνε, πως άξαφνα αυτός ο αγωγός βρήκε νονό να τον βαφτίσει στα αγγλικά; Από
που και ως που South Stream; Είναι πια η lingua franca σε τέτοιο βαθμό αποδεκτή;
Ένα μικρό, σύντομο ρεπορτάζ, απέδειξε ότι, όχι, οι Ρώσοι δεν παρέδωσαν γην και ύδωρ,
παρά το διεθνή χαρακτήρα της συμφωνίας. Η Αναστασία Ιβάνοβα, από το γραφείο Τύπου
της Γκάζπρομ, είχε την ευγένεια να μας ενημερώσει πως, το όνομα του αγωγού είναι
ρώσικο εις την Ρωσία. Ο αγωγός επισήμως και με τη βούλα ονομάζεται Νότιο Ρεύμα - για
τους ρωσσομαθείς Γιούζνι Ποτόκ. Όμως, μιας και ένα μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας
και του ενημερωτικού υλικού μεταφράζεται ή συντάσσεται και στην αγγλική, σε αυτό
το απευθυνόμενο σε ξένους υλικό, οι Ρώσοι της Γκάζπρομ μεταφράζουν το όνομα του
αγωγού. Κοινώς, South Stream είναι η αγγλική μετάφραση του Γιούζνι Ποτόκ, του
Νοτίου Ρεύματος και ως μετάφραση εκπονείται για να βοηθήσει τους αγγλόφωνους στην
κατανόηση. Αν είσαι Έλλην απόφοιτος των κώλλετζες (colleges) που προσποιείται το
στέλεχος υπουργείου, όμως, όλα αυτά δε σε αφορούν. Μένεις στην αγγλική μετάφραση
διότι σε αυτήν βρίσκεις την γλώσσα που αγαπάς και προτιμάς. Τη γλώσσα που δεν αλλάζεις
με τίποτε και σε κάνει να νοιώθεις κάποιος... Κατόπιν, τη φοράς καπέλο σε Τύπο και
κοινό, νομίζοντας ότι πράττεις το σωστό, γιατί δε σου πέρασε καν από το νου ότι κάποιος
άλλος λαός μπορεί να έχει την αξιοπρέπεια ή την υπερηφάνεια που προφυλάσσουν από
επαρχιωτισμούς και αρχοντοχωριατιές.
Αν μετά τα κώλλετζες έχεις βρεθεί σε κανένα γραφείο Τύπου υπουργείου, τιμάς και εκεί,
με την ίδια επίμονη ανοησία, την μόνη γλώσσα που κατέχεις σε σχετικά ανεκτό βαθμό.
Έτσι, ας πούμε, στις 23 Απριλίου 2008, ως υπουργείο Υγείας αποστέλλεις δελτίο Τύπου,
με το οποίο ενημερώνεις άπαντα ενδιαφερόμενο ότι «ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, θα συναντηθεί αύριο Μεγάλη Πέμπτη και
ώρα 11:00 στο Υπουργείο με τον Υφυπουργό Υγείας της Κίνας κ. Ma Xiaowei, ο οποίος
επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας». Αυτός ο Κινέζος θα το απαίτησε να τον γράφουν
Αγγλικά στα Ελληνικά Δελτία Τύπου, προφανώς. Πως αλλοιώς να εξηγήσει κανείς το
γεγονός ότι το ελληνικό (;) γραφείο Τύπου του ελληνικού (;) υπουργείου Υγείας γράφει τα
κινέζικα ονόματα με λατινικούς χαρακτήρες, απευθυνόμενο στο ελληνικό κοινό; Πώς το
ελληνικό γραφείο Τύπου δεν μπαίνει στον κόπο να αποδώσει φωνητικά το κινεζικό όνομα
στην ελληνική και όχι στην αγγλική;
Δύο τρανταχτά παραδείγματα της τελευταίας εβδομάδας, αυτά που προαναφέρονται.
Είναι πολύ εύκολο να προστεθούν και άλλα. Η γράφουσα πρόσεξε για πρώτη φορά το
φαινόμενο, στην απίστευτη αρχοντοχωριατιά του διασήμου φεστιβάλ κινηματογράφου
της χώρας, που, σε αναμνηστικό τόμο για τον Κουροσάβα, προτίμησε να αναγράψει το
όνομα του μεγάλου σκηνοθέτη στην αγγλική στο εξώφυλλο – κι ας ήταν το περιεχόμενο
στα ελληνικά και ο δημιουργός Ιάπωνας. Ακολούθησε μια συλλογή από τηλεγραφήματα
του ΑΠΕ αντιστοίχου κάλλους. Εμ τι; Για πλάκα πλήρωνε η μαμά το Στρατηγάκη; Μα
τα ίδια δεν κάνουν και στην “πολιτισμένη Δύση”; μπορεί να ρωτήσει κάποιος. Δεν
μεταγράφουν τον Κουροσάβα και ό,τι ξένο στα αγγλικά; Βεβαίως, αν μιλάμε για τις ΗΠΑ,
άντε και η Βρετανία. Και πάλι, εκεί τα αγγλικά είναι η γλώσσα τους, επομένως άριστα
πράττουν. Στην Γαλλία, την Γερμανία, την Ιταλία, τις Σκανδιναβικές χώρες (αλλά και
γιατί όχι, στην Κορέα ή την Ιαπωνία) πάλι στα αγγλικά μεταφράζουν; Ή μήπως εκεί, χωρίς
αρχοντοχωριατισμούς, σέβονται τη φωνητική, το μέτρο και το ρυθμό της γλώσσας τους
- και βέβαια το αναγνωστικό τους κοινό;
Ψιλά γράμματα θα πει κανείς. Όχι τόσο, αν και “ψηλά”, καθώς αποτελούν ενδείξεις
όχι μόνον ημιμάθειας και υστέρησης, αλλά και μειονεξίας (κόμπλεξ, ελληνιστί) η οποία
εκδηλώνεται με χίλιους δυο τρόπους. Σε αντίθεση με την τάχαμου “πολυπολιτισμικότητα”,
που εκδηλώνεται με έναν και μόνο τρόπο: τον αγγλοσαξωνικό. Η κατάσταση,
υποχρεωτικώς περικόπτει τον ποιητή. “Francis Ford Coppola και ξερό ψωμί”. Ο Ράινερ
Βέρνερ Φασμπίντερ αγνοείται.»
Περί ηρώων
Ο Στάθης Σταυρόπουλος στην «Ελευθεροτυπία» (10/5/08) για μιαν ακόμη ιδεοληψία,
ένα ακόμη σύνθημα που αποδείχθηκε απολύτως κενό νοήματος:
«...Ισως η μελαγχολία της Ιστορίας να είναι η μελαγχολία των ηρώων της. Κυρίως των
αφανών. Αυτών που βάζουν πλάτη για να κινηθεί η Ιστορία -νομίζουν- προς τα μπρος.
Δεν κινείται όμως έτσι η Ιστορία και συχνά, κάνοντας τους κύκλους της, γυρίζει πίσω και
τρώει τα παιδιά της. Τους απλούς που πίστεψαν στους δημαγωγούς, τους δημαγωγούς που
έπαιξαν τους θεούς στα ζάρια, τους επαναστάτες και τους ανίκητους.
Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν ανίκητοι· σαν κεραυνοβολημένα κυπαρίσσια έπεσαν
οι Σπαρτιάτες στη Σφακτηρία, σαν καλαμιές στους βάλτους λύγισαν οι χρυσοστόλιστοι
Αθηναίοι στη Σικελία και σαν τα στάχυα θερίστηκαν οι πανταχού νικήσαντες Ρωμαίοι
στην Αδριανούπολη...
Στρατιές από κόκκινες λέξεις ήρθαν κάποτε να μας πουν ότι δεν χρειαζόμαστε ήρωες
«Αλλοίμονο» μάλιστα μας δήλωσαν, «στις χώρες που χρειάζονται ήρωες!». Το βρήκαμε
πολύ σωστό. Κι αποκαθηλώσαμε τους ήρωες, σβήσαμε τα κεράκια απ’ το εικονοστάσι και
σκόρπισαν οι πατρώοι Λάρητες - ορφανέψαμε!, ποσώς φορέσαμε τις διαφημίσεις που μας
αναλογούν και βγήκαμε στο μεϊντάνι άοπλοι να αντιμετωπίσουμε τους πάνοπλους.
Ποιος χρειάζεται ήρωες;
Οποιουδήποτε τύπου ήρωες. «Ηρωες της εργατικής τάξης», «ήρωες του Κόκκινου
Στρατού», ήρωες της διπλανής πόρτας, ποιος χρειάζεται τους ήρωες των παραμυθιών, τον
Μπάτμαν, κι όλους αυτούς τους παράξενους προμάχους της λαϊκής κουλτούρας, αγίους,
σαλούς και δρακοκτόνους. Μπορούμε και χωρίς αυτούς. Τι μπορέσαμε ακριβώς; Πάντως
όχι να γίνουμε ήρωες στη θέση των ηρώων, ώστε να μη χρειαζόμαστε ήρωες...»

Ἡ Ἐπιστήµη προοδεύει - χαρά στούς Παλαιστίνιους!
Τό Guardium εἶναι ἕνα µή ἐπανδρωµένο
ὄχηµα πού ἐπιδείχθηκε πρόσφατα ἀπό
τόν ἰσραηλινό Στρατό µέ περηφάνεια.
Πρόκειται στήν πραγµατικότητα γιά
ἕνα ροµπότ πολέµου, πού θά ἐκτελεῖ
τίς ἐπικίνδυνες ἀποστολές χωρίς
ἐπιτόπια ἀνθρώπινη ἐµπλοκή (ἀπό
πλευρᾶς χρηστῶν, βεβαίως, γιατί γιά
τούς ἀπέναντι...). Ὁ χειριστής τους θά
βρίσκεται µακρυά, µπροστά σέ δύο
µεγάλες ὀθόνες καί ἕνα τζόιστικ κι
αὐτό θά βλέπει (µέρα - νύχτα) καί θά
σκοτώνει. Ἀναπτύσσει ταχύτητα µέχρι 80 χλµ τήν ὥρα καί µπορεῖ νά φέρει βάρος
µέχρι 300 κιλά. Κόστος; 600.000 δολάρια µόνο γιά τό ὄχηµα. Εἶναι τό δεύτερο τοῦ
εἴδους, µετά τό νοτιοκορεατικό πού περιπολεῖ στά σύνορα µέ τή Βόρεια Κορέα, καί
θεωρεῖται πιό ἐξελιγµένο -µένει φυσικά νά δοκιµαστεῖ στήν πράξη. Στούς ἑπόµενους
φόνους λοιπόν Παλαιστινίων δέν θά γράψουµε τίποτε, ἀφοῦ θά ξέρουµε ὅτι γίνονται
µονάχα γιά τό καλό τῆς Ἐπιστήµης καί τῆς Προόδου...

Τά Δεκεµβριανά
τοῦ Λιβάνου

Καθώς ὁ Λίβανος παραµένει
ἀπό τόν Νοέµβριο χωρίς πρόεδρο
καί τό ἀποικιοκρατικό ἐκλογικό
σύστηµα πού ἄφησαν οἱ Γάλλοι γιά
νά βαθαίνουν τίς ἀνισότητες καί
καί τήν πολυδιάσπαση τῆς χώρας
ἀποδίδει, ἡ νῦν κυβέρνηση ξεκίνησε
τόν πόλεµο κατά τῆς µοναδικῆς
πραγµατικῆς δύναµης στή χώρα,
τῆς Χεζµπολά. Ἡ ἀφορµή πού
βρῆκε τελευταίως ἦταν ἡ διάλυση
τοῦ δικτύου τηλεπικοινωνιῶν τῆς
σιιτικῆς ὀργάνωσης. Σύµφωνα µέ
τόν ὑπουργό πληροφοριῶν Ghazi
al-Aridi, τό ὑπουργικό συµβούλιο
ἀποφάσισε νά διωχθοῦν ὅσοι
θεωρηθοῦν ἐµπλεκόµενοι µέ αὐτό
τό ὁποῖο ἀποκάλεσε «ἀπειλή γιά
τήν κυβερνητική κυριαρχία καί
τήν δηµόσια περιουσία». Ἔτσι, ὄχι
ἁπλῶς κλιµακώθηκε ὁ πόλεµος
κατά τῆς Χεζµπολά, πού διαρκεῖ
ἤδη 17 µῆνες, µά καί ἐπιχειρεῖται
ἡ διάλυση ἑνός πολύ βασικοῦ
τοµέα τῆς ἔνοπλης πτέρυγας τῆς
ὀργάνωσης, ὁ ὁποῖος συνεισέφερε
τά µέγιστα στή νίκη της κατά τοῦ
ἰσραηλινοῦ εἰσβολέα τό καλοκαίρι
τοῦ 2006.
Ἕνα ἄλλο βῆµα τῆς κυβερνητικῆς
ἐπίθεσης κατά τῆς Χεζµπολά
ἦταν ἡ ἀπόπειρα ἀπόλυσης
τοῦ ἐπικεφαλῆς ἀσφαλείας στό
ἀεροδρόµιο τῆς Βηρυττοῦ, Waﬁq
Shoqeir (ἡ Χεζµπολά τό ἀπέρριψε
καί τό ἀναίρεσε στήν πράξη).
Σύµφωνα µέ τίς κατηγορίες, πού
πρωτοδιακινήθηκαν
ἀπό
τόν
ΗΠΑνθρωπο Οὐαλίντ Τζουµπλάντ,

ἡ ὀργάνωση εἶχε ἐγκαταστήσει
κάµερες παρακολούθησης τοῦ
ἀεροδροµίου καί σκόπευε νά

δολοφονήσει ἡγετικά µέλη τῆς
κυβέρνησης - ἤδη ἔχει διαταχθεῖ
ἔρευνα γιά τό θέµα. Ὡστόσο τήν
περασµένη Πέµπτη ὁ ἴδιος ὁ ἡγέτης
τῆς Χεζµπολά, ὁ σεΐχης Χασάν
Νασράλα, ἀπό τό τηλεοπτικό
του µήνυµα δήλωσε ὅτι στόχος
εἶναι ἡ ἐγκατάσταση στό διεθνές
ἀεροδρόµιο τῆς Βηρυττοῦ τῶν
µυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῶν ΗΠΑ
καί τοῦ Ἰσραήλ. Οἱ µαχητές τῆς
ὀργάνωσης βγῆκαν στούς δρόµους
καί οἱ προηγούµενες ταραχές µέ
ἀφορµή τήν ἀκρίβεια ἐντάθηκαν,
τόσο ἀπέναντι στίς ἀστυνοµικές
δυνάµεις ὅσο καί µέ καταλήψεις
δρόµων, φιλοκυβερνητικῶν ΜΜΕ,
σουνιτικῶν συνοικιῶν, ἀποκλεισµό
τοῦ ἀεροδροµίου καί τοῦ λιµανιοῦ
τῆς λιβανέζικης πρωτεύουσας κτλ,
µέ ἀποτέλεσµα νά χαθοῦν πάνω
ἀπό 11 ζωές.
Tή στιγµή πού γράφονται οἱ γραµµές
αὐτές τά πράγµατα ἔχουν ἠρεµήσει
καί οἱ µαχητές ἀποσύρθηκαν ἀπό
τούς δρόµους τῆς δυτικῆς Βηρυττοῦ.
Ὅµως ὁ νέος ἐµφύλιος πόλεµος
ἔχει ἀρχίσει καί πολύ δύσκολα θά
ἀποφευχθεῖ ἡ κλιµάκωσή του.
Τό σκηνικό θυµίζει ἔντονα µετακατοχική Ἑλλάδα: Οἱ ἥρωες τῆς
Ἀντίστασης διώκονται καί ὅσοι
λούφαξαν ἤ συνεργάστηκαν µέ
τόν εἰσβολέα, πριµοδοτοῦνται ἀπό
τούς ξένους γιά νά ζητήσουν καί τά
ρέστα. Θά ὑπογράψει ὁ Νασράλα
τή Βάρκιζά του; Θά τό δοῦµε...
Κ.Κ.
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Ιρλανδοί και Κύπριοι αγωνιστές πάλι µαζί
Του Βία Λειβαδά
Οι Κύπριοι Πολιτικοί Κατάδικοι των
φυλακών Αγγλίας, πραγματοποίησαν,
ως γνωστόν, τον Απρίλη του 2007 κοινή
εκδήλωση με τους Ιρλανδούς του ΙΡΑ
κατάδικους στις ίδιες φυλακές με τους
αγωνιστές της ΕΟΚΑ, μέσα σε συγκινητική
ατμόσφαιρα. Στις 10 Μαΐου 2008,
πραγματοποιείται επίσκεψη ανταπόδοσης
από αγωνιστές της ΕΟΚΑ των Αγγλικών
φυλακών, σε μια εκδήλωση στο Δουβλίνο.
Η επίσκεψη ήταν από μακρού οφειλόμενη,
αλλά έστω και μετά από 49 χρόνια είναι
επιβαλλόμενη και πολύ χρήσιμη. Ήδη
από τους 31 κύπριους αγωνιστές που
μεταφέρθηκαν στις αγγλικές φυλακές, οι
9 έχουν πεθάνει και από τούς 8 Ιρλανδούς
οι πέντε έχουν πεθάνει, με τελευταίο τον
Seamus MacCallum, που έφυγε πριν
τρεις βδομάδες, χωρίς να μπορέσουμε να
τον συναντήσουμε. Έστω και αργά, θα
μπορέσουμε να συναντήσουμε τους τρεις
επιζώντες Ιρλανδούς συναγωνιστές μας
και να καταθέσουμε ένα στεφάνι στους
τάφους αυτών που έφυγαν.
Όταν στις 27 Αυγούστου 1956, έφθασαν
οι έξη πρώτοι κύπριοι τής ΕΟΚΑ στις
Αγγλικές φυλακές Wormwood Scrubs,
του Λονδίνου, συνάντησαν τέσσερις
Ιρλανδούς πολιτικούς κατάδικους και
έγιναν αμέσως μια ομάδα. Έτσι όταν οι
κατάδικοι ποινικού δικαίου στις ίδιες
φυλακές, οργανωμένοι από δεσμοφύλακεςχίλιοι περίπου-προσπάθησαν να επιτεθούν
εναντίον των Κυπρίων, μπήκαν μπροστά
οι Ιρλανδοί και τούς δήλωσαν «μόνο πάνω
από τα πτώματά μας θα αγγίξετε τούς
Κύπριους». Μόλις το αντελήφθησαν οι
Κύπριοι αγωνιστές προχώρησαν μπροστά
μαζί με τους Ιρλανδούς έτοιμοι για μάχη.
Όταν οι άγγλοι κατάδικοι διαπίστωσαν
ότι οι αγωνιστές ήταν έτοιμοι, άρχισαν να

Μιά αὐτοκτονία...

Σ

τά
ψιλά
τοῦ
ἀµερικανικοῦ
Τύπου πέρασε ἡ κάτωθι εἴδηση:
«Ὁ ἀντισµήναρχος Donald P. Christy
χάθηκε τίς 21 Ἀπριλίου στό Colorado
Springs µετά ἀπό παρατεταµένη κρίση
κατάθλιψης». Ποιό εἶναι τό ἐνδιαφέρον
τῆς µικροείδησης; Ὅτι τό 2004 ἦταν
ὑποδιοικητής τοῦ ἀεροδροµίου τῆς
Βαγδάτης. Νά συνδέεται αὐτή του ἡ θέση
µέ τήν κατάθλιψη πού τόν ὁδήγησε στόν
θάνατο; Ἄν πιστέψουµε τά στοιχεῖα τῆς
Veterans Administration πού µιλοῦν γιά
1000 ἀπόπειρες αὐτοκτονίας βετεράνων
τόν µήνα (!) καί τά στοιχεῖα τῆς Rand
Corp. πού ἀποκαλύπτουν ὅτι 300.000
ἀπό ὅσους ὑπηρέτησαν στό Ἰράκ καί
τό Ἀφγανιστάν τώρα ὑποφέρουν ἀπό
διάφορα ψυχικά προβλήµατα, µᾶλλον
εἶναι βέβαιο. Πόσα τέτοια ἀνθρώπινα
δράµατα σάν τοῦ 42χρονου Ντόν,
πατέρα δύο παιδιῶν, πού ὑπηρετοῦσε
πλέον στήν Ἀεροπορική Διοίκηση
τοῦ Κολοράντο Σπρίνγκς, ἔχουν
ἄραγε περάσει ἀπαρατήρητα, πίσω
ἀπό τήν ἐπιβολή τῆς Δειµοκρατίας
στό Ἰράκ; Πόσος ἀνθρώπινος πόνος
συγκαλύφθηκε στό στρατόπεδο τοῦ
θύτη;

διαλύονται σιωπηρά. Από τότε κανένας
δεν τόλμησε να απειλήσει κανένα από την
ομάδα των αγωνιστών.
Από τις 7 του Φεβράρη του 1957 τις13
Νοεμβρίου, μεταφέρθηκαν συνολικά
20 αγωνιστές. Στις 14 Δεκεμβρίου μας
χώρισαν σε δύο ομάδες των δέκα, η μια
μεταφέρθηκε στις φυλακές του Kent και η
άλλη στις φυλακές Wakeﬁeld του Yorkshire.
Στην συνέχεια μεταφέρθηκαν άλλοι δέκα
αγωνιστές στις φυλακές του Perth, Σκωτίας
και ένας στις φυλακές Parkhurst, στην
Island of Wight. Αργότερα έκανε απεργία
πείνας ζητώντας να μεταφερθεί σε φυλακές
όπου υπήρχαν άλλοι συναγωνιστές του και
κατέληξε στις φυλακές Maidstone.
Πρώτη σκέψη όλων των αγωνιστών ήταν
η απόδραση και επιστροφή στην Κύπρο
για συνέχιση του αγώνα. Εκ μέρους
της κυπριακής εθναρχίας ανέλαβε να
προωθήσει το σχέδιο, σε συνεργασία με
τον ΙΡΑ, ο φοιτητής Νικόλας Ιωάννου του
οποίου ο αδελφός βρισκόταν στις φυλακές
Wormwood Scrubs. Μετά την μεταφορά
των Κυπριών σε άλλες φυλακές το σχέδιο
σταμάτησε.
Συνεχίστηκε όμως στις φυλακές Wakeﬁeld
όπου υπήρχαν άλλοι τρεις αγωνιστές του
ΙΡΑ. Ο Νικόλας Ιωάννου ανέλαβε και πάλιν
τις επαφές με τους Ιρλανδούς αγωνιστές
του ΙΡΑ, αλλά κατά την δεύτερη επιστροφή
του από το Δουβλίνο για τη διευθέτηση
των λεπτομερειών τής απόδρασης, καθ’
οδό προς το Λονδίνο με μοτοσυκλέτα
ένα φορτηγό αυτοκίνητο του ανέκοψε το
δρόμο και τον σκότωσε, στις 17 Ιουλίου
1958. Δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για
δολοφονία αφού ο οδηγός του φορτηγού
ήταν δεσμοφύλακας στις φυλακές που
βρισκόμαστε τότε. Ακόμη ένας αγωνιστής
της ΕΟΚΑ έδινε τη ζωή του για τον αγώνα
ελευθερίας, αυτή τη φορά μέσα στην ίδια
την αποικιοκρατία.

Ο θάνατος του Νικόλα δεν ανέκοψε
τις προσπάθειες μας για απόδραση.
Αποκαταστήσαμε
επαφή
με
ένα
παρακλάδι του ΙΡΑ, που δέχτηκε να μας
βοηθήσει. Επειδή ως πολιτικοί κατάδικοι
βρισκόμαστε διαρκώς υπό ειδική επίβλεψη,
ενώ κατά τις επισκέψεις από δικούς μας
γινόταν πολύ αυστηρός έλεγχος, έπρεπε να
αναζητήσουμε σύνδεσμο ανάμεσα στους
καταδίκους κοινού δικαίου, οι οποίοι είχαν
μεγαλύτερες ελευθερίες. Δεχόντουσαν
τους δικούς τους σε μεγάλη αίθουσα σε
χωριστό τραπεζάκι με την παρουσία ενός
μόνο δεσμοφύλακα, που δεν μπορούσε να
ακούσει τις συνομιλίες.
Η οργάνωση των Ιρλανδών μας
εξασφάλισαν τον Pat O’Donovan, ένα
Ιρλανδό αγωνιστή που διέπραξε μια
φανερή ληστεία τράπεζας στην παρουσία
αστυνομικών. Παραδέχτηκε το αδίκημα
και καταδικάστηκε σε φυλάκιση επτά
χρόνων και στάλθηκε στις κοντινότερες
φυλακές, στο Wakeﬁeld. Από την είσοδό
του στις φυλακές η διαδικασία οργάνωσης
της απόδρασης κινήθηκε με γρήγορους
ρυθμούς. Τελικά ορίστηκε για τις 12
Φεβρουαρίου 1959.
Στις 11 Φεβρουαρίου είχαν υπογραφεί
οι συμφωνίες Ζυρίχης. Διαβάζοντάς της
διαφωνήσαμε με το περιεχόμενο και
αποφασίσαμε να πραγματοποιηθεί η
απόδραση. Σημαντική υπήρξε η βοήθεια του
Tony Martin, ενός Άγγλου που υπηρετούσε
στην Κύπρο και αναγνώρισε το δίκαιο του
αγώνα μας, παρέδωσε τον οπλισμό του
στην ΕΟΚΑ και προσπάθησε να φύγει,
αλλά συνελήφθη από τους στρατιώτες και
καταδικάστηκε σε φυλάκιση επτά χρόνων.
Έγινε μέλος της ομάδας μας από την άφιξή
του στις φυλακές. Σ΄ αυτόν οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό η απόδραση αφού ο ίδιος
έκοψε τα σίδερα του παραθύρου της
τραπεζαρίας του, από την οποία έγινε η
απόδραση.
Έτσι την καθορισμένη ώρα, στις 7.15 μμ
άρχισε η εφαρμογή του σχεδίου. Πρώτοι
έφυγαν ο Tony και ένας Ιρλανδός, πήγαν

...Καί µιά παραίτηση

Ὁ

σµήναρχος Μorris Davis πού
παραιτήθηκε
τό
φθινόπωρο
διαµαρτυρόµενος γιά τό Γκουαντάναµο,
ἦταν µέχρι τότε ὁ κύριος κατήγορος
στίς ἐκεῖ δίκες τῶν κρατουµένων. Τώρα
ὑπερασπίζεται κρατούµενους µιλώντας
γιά προσχεδιασµένες δίκες! Στίς 28
Ἀπριλίου
καταθέτοντας
κατήγγειλε
τήν
ὑπονόµευση
τῆς
διαδικασίας
ἀπό πολιτικούς καί ἀξιωµατούχους
τοῦ Πενταγώνου, ἀναφερόµενος σέ
συγκεκριµένα πρόσωπα: Ὁ ὑφυπουργός
Ἄµυνας Gordon England τοῦ ζήτησε
πέρυσι νά ἀπαγγείλει κατηγορίες σέ
διακεκριµένους κρατούµενους πρίν τίς
ἐκλογές τοῦ ἐρχόµενου Νοέµβρη. Ὁ
πρώην σύµβουλος τοῦ ἴδιου ὑπουργείου,
William Haynes, τόν πίεζε γιά καταδίκες
λέγοντάς του «πῶς θά ἐξηγήσουµε µιάν
ἀπελευθέρωσή τους µετά ἀπό τόσο µακρά
κράτηση;» Καί ὁ Ταξίαρχος τῆς Ἀεροπορίας
Thomas Hartmann, πού ἀπαιτοῦσε
«σέξυ» περιπτώσεις µέ αἷµα πάνω τους,
κατάλληλες γιά δηµόσια κατανάλωση.
Προσθέστε καί τόν παράγοντα τῶν
βασανιστηρίων µέ τά ὁποῖα ἀποσπῶντο
«ὁµολογίες», γιά νά δεῖτε τό σκηνικό πού
ἡ συνείδηση τοῦ σµήναρχου δέν ἄντεξε...

στον τοίχο όπου κρεμόταν το σχοινί,
και άρχισε η αναρρίχηση. Πρόλαβε να
βγει στον τοίχο μόνο ο Ιρλανδός με την
βοήθεια του Tony. Εκείνη την ώρα φάνηκε
η περίπολος των φυλακών και ο Tony
έτρεξε προς την αντίθετη κατεύθυνση για
να τούς παραπλανήσει. Οι Ιρλανδοί που
περίμεναν απέξω, είδαν τι έγινε και έφυγαν
παίρνοντας μαζί τους ένα μόνο δραπέτη.
Όταν οι άλλοι βγήκαν για να πάνε στον
τοίχο, το σχοινί δεν το κρατούσε κανένας,
έτσι επέστρεψαν πίσω από όπου μπήκαν
και οδηγήθηκαν στην απομόνωση. Σε λίγες
μέρες οι Κύπριοι κατάδικοι μετεφέρθησαν
στην Κύπρο, ενώ εκείνοι που μας
βοήθησαν πέρασαν αρκετό ακόμη χρόνο
με πρόσθετες κατηγορίες, μέχρι την ώρα
της δικής τους απόλυσης μετά την έκτιση
των ποινών τους.
Μετά την αποφυλάκισή τους διατηρήσαμε
επαφή με αλληλογραφία. Κάποια μέρα,
μετά από 27 χρόνια, ο Ιρλανδός δραπέτης
ήλθε στην Κύπρο και έγινε η πρώτη
συνάντηση. Έτσι δρομολογήθηκαν οι
άλλες επαφές και εκδηλώσεις. Είχαμε
τόσο πολύ συνδεθεί μαζί, που ποτέ δεν
ξεχάσαμε τους συναγωνιστικούς δεσμούς
που αναπτύξαμε μαζί τους, γι αυτό αυτή
η συνάντηση είναι πολύ ξεχωριστή και
μας συγκινεί αφάνταστα. Με κάποιους
συναγωνιστές έχουμε 49 χρόνια να
συναντηθούμε και προσμένουμε την ώρα
της συνάντησής μας.
Αυτή η εκδήλωση δένει ακόμη πιο πολύ
τους συναγωνιστικούς δεσμούς της ΕΟΚΑ
και του ΙΡΑ, τονίζοντας το γεγονός ότι η
ελευθερία είναι πανανθρώπινο ιδανικό που
συγκινεί λαούς διαφορετικών εθνικοτήτων
και τούς κάνει να νοιώθουν αδελφικά
αισθήματα. Αυτά ακριβώς τα αισθήματα
νοιώσαμε και μεις με τους Ιρλανδούς
συναγωνιστές μας.
Μέλη της αποστολής είναι οι αγωνιστές:
Δημήτρης Φιλιαστίδης, Ρένος Κυριακίδης,
Κατίνα Γιαμάκη, Θάσος Σοφοκλέους και
Βίας Λειβαδάς.

ΝΕΟΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΓΕΕΘΑ
Ο Ιλκέρ Μπασμπούγ θα αναλάβει
καθήκοντα Αρχηγού ΓΕΕΘΑ σε 4
μήνες στην Τουρκία και είπαμε να
σας πληροφορήσουμε λίγα πράγματα
για το άτομό του. Γεννήθηκε το 1943
στο Αφιόν Καραχισάρ. Οι γονείς του
κατάγονταν από το Μοναστήρι της
FYROM και μετανάστευσαν αρχικά
στη Σμύρνη και μετά στο Αφιόν. Ο
πατέρας του πέθανε από φυματίωση
όταν ο Ιλκέρ ήταν 7 χρόνων.
Μεγάλωσε με τη γιαγιά, τον παππού
και τους θείους του, με έσοδα στην
οικογένεια τη σύνταξη του παππού και
της χήρας μάνας του. Από το γυμνάσιο
του Αφιόν που αποφοίτησε, βγήκαν και
2 πρόεδροι δημοκρατίας (Σουλεϊμάν
Ντεμιρέλ και Αχμέτ Νετζντέτ Σεζέρ)
και ένας αρχηγός ΓΕΕΘΑ (Ισμαήλ
Χακί Καρανταγί). Το 1955, πέντε
χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα του
μετακομίζουν στην Κωνσταντινούπολη.
Το 1962 αποφοίτησε από την
Ευελπίδων, το 1963 από τη Σχολή
Πεζικού και το 1973 από τη Σχολή
Πολέμου. Ακολούθως, ως επιτελικός
αξιωματικός έκανε την άσκησή του
στην διεύθυνση Σχεδιασμού και
Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου

και
το
διδακτορικό
του
στην
διοίκηση της
Ανωτάτης
Σ χ ο λ ή ς
Πολέμου.
Μ ε τ ά
υπηρέτησε
διαδοχικά
στη
βάση
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ως
αξιωματικός πληροφοριών. Το 1989
προήχθη σε ταξίαρχο, υπηρέτησε στο
ανώτατο αρχηγείο των Ευρωπαϊκών
Συμμαχικών Δυνάμεων στη Μονς
του Βελγίου. Ακολούθως στην 1η
Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία και το
1993 προήχθη σε υποστράτηγο.
Με τον βαθμό αυτό υπηρέτησε σαν
υποδιοικητής στην Στρατοχωροφυλακή
και μετά ως επικεφαλής της επιτροπής
εκπροσώπησης εθνικών στρατών στη
πόλη Μονς του Βελγίου. Ακολούθως
υπήρξε διοικητής του 2ου Σώματος
Στρατού και μετά βοηθός του
Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής
Ασφάλειας. Το 2002 έγινε στρατηγός
και διοικητής της 1ης Στρατιάς και
από τον Αύγουστο του 2006 είναι
Διοικητής Στρατού Ξηράς.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 14-5-2008

Καί ξανά πρός τόν πάτο τραβᾶ
Ὡς ἔντυπο τῆς µακαρίας µας χώρας,
καλούµαστε κι ἐµεῖς νά σχολιάσουµε τήν
τρέχουσα πραγµατικότητα, αὐτήν ἰδίως πού
γίνεται ἐπί µέρες πρῶτο - ἤ καί µοναδικό - θέµα στίς
«εἰδήσεις» τῶν καναλιῶν. Κάποτε τό βαρυόµαστε
(ὡς περιττό) καί τό ἀποφεύγουµε, ἄλλοτε πάλι
βρίσκουµε νά ποῦµε κάτι παραπάνω ἀπό 3-4
ἀράδες (στά «Ἀντιφωνήµατα» τῆς τελευταίας
σελίδας). Αὐτή τή φορά, µέ τήν κωµική ἱστορία
τῆς Ἀστυνοµίας µας στή Σίνδο πού εἶχε τό γνωστό
τραγικό τέλος, τόν θάνατο ἑνός ἀθώου ἀνθρώπου,
εἴπαµε νά θυµήσουµε τόν σχολιασµό σέ ἀνάλογα
συµβάντα τοῦ πρόσφατου παρελθόντος, ὄχι τόσο
γιά τήν αὐτοεπιβεβαίωση ὅσο γιά τήν παιδευτική
ἀξία τῆς ἐπανάληψης.
Τί εἴχαµε λοιπόν; Μιά περίπτωση
ἐγκλη-µατικῆς ἀµέλειας ἀπό τήν πλευρά ἑνός
ἤ δύο ἀστυνοµικῶν, πού ἦρθε κι ἔδεσε µέ τήν
ὀργανωτική ἀβελτηρία τῆς ὑπηρεσίας τους καί τήν
ἐπιχειρησιακή ἀνεπάρκεια κάποιων συναδέλφων
τους. Ἡ κατάληξη ἦταν νά χαθεῖ µιά ζωή (τοῦ
ὁδηγοῦ τοῦ λεωφορείου) καί νά καταστραφεῖ µιά
ἄλλη (τοῦ τοξικοµανοῦς δράστη) - γιά νά µήν
µιλήσουµε καί γιά τόν ἔνστολο πού θά τιµωρηθεῖ.
Ἔτσι, «στά καλά τῶν καθουµένων»; Ὄχι, βέβαια.
Γιά τά καθούµενα θά συµφωνήσουµε, γεµάτη
εἶναι ἡ χώρα ἀπό στρογγυλοκαθήµενους, ἀλλά
ποιά «καλά»; Δέν θά πασχίσουµε γιά τήν ἀπόδειξη
τοῦ αὐταπόδεικτου, µόνο θά ἐπαναλάβουµε
τήν κοινότατη διαπίστωση ὅτι στήν Ἑλλάδα τά
πάντα - καλά καί (συχνότερα) κακά! - µποροῦν
νά συµβοῦν καί τίποτε δέν εἶναι δεδοµένο, ἀφοῦ
δέν ὑπάρχει ΤΙΠΟΤΕ ὀργανωµένο ὡς δοµή
καί λειτουργία. Νά θυµίσουµε τή Σάµινα, τό
πρωθυπουργικό Φάλκον, τόν περσινό πύρινο
ὄλεθρο, τήν Ρικοµέξ, τό αὐθαίρετο τοῦ ἐν

Ἀπό τόν κόσµο
τῶν βοθροκάναλων
Βράδυ Σαββάτου, 10/5/08, στόν ΑΝΤ1,
ὁ κεντρικός παρουσιαστής συνδέεται
µέ κάποιον συνάδελφό του γιά νά µᾶς
µεταδώσουν τήν «ἀπίστευτη εἴδηση».
Βγαίνει λοιπόν ἕνας τῦπος στό γυαλί,
πού µᾶς λέει ὅτι στό προεκλογικό
κλῖµα τῶν Σκοπίων φαίνεται ὅτι
πειράχτηκαν καί κάποιες ἐγκεφαλικές
λειτουργίες τῶν γειτόνων µας (ἔτσι!).

Καί συνεχίζει µιλώντας µας γιά «ἐπίσηµη
ἱστοσελίδα» τῶν ψευτοµακεδόνων πού
ἀναφέρει µεταξύ ἄλλων «προγόνων»
τους τόν Φίλιππο, τόν Ἀλέξανδρο καί
τήν Κλεοπάτρα τῆς Αἰγύπτου! Καί
«ἀκοῦστε τί λένε οἱ ἄνθρωποι» νά λέει
τό λαγωνικό ἀπό τό παράθυρο καί
δόστου νά συµπληρώνει ὁ Γιάννης ἀπό
τό στούντιο γιά τούς παραλογισµούς
τῶν Σκοπιανῶν...
Κι οὔτε στιγµή τούς πέρασε καί τούς

Δολοφονία Έλληνα της Χιμάρας από Αλβανό

Ένωση Χιμαριωτών - Δελτίο Τύπου

ἐνεργείᾳ ΥΠΕΧΩΔΕ, τό ναυάγιο στήν Καλντέρα,
τό συνεχιζόµενο µακελλειό στήν Ἐθνική Ὁδό;...
Τί νά πρωτοµνηµονεύσεις; Ὅλα εἶναι χῦµα καί
ἐπιτρεπτά, καθένας κάνει ὅ,τι µπορεῖ καί θέλει,
µέσα σέ ἕνα πλαίσιο χωρίς ἀρχή καί τέλος,
χωρίς ἠθική καί δεοντολογία, χωρίς κανένα
αἴσθηµα κοινωνίας καί εὐθύνης, µέσα σέ µία
χαοτική σύµµιξη ἀβελτηρίας, ἐλαφρότητας καί
ἐγωκεντρισµοῦ. Εἶναι δυνατόν ἕνας σοβαρός
ἄνθρωπος στή σηµερινή Ἑλλάδα νά ἐκπλαγεῖ
ἀπό κάτι; Βεβαίως καί µπορεῖ αὔριο κιόλας νά
ἐπαναληφθεῖ τό ἴδιο περιστατικό, ἤ καί ἕνα
πιό θεαµατικό, µέ πολλαπλάσια θύµατα, γιατί
ὄχι; Ποιός θά τό ἀποτρέψει; Μήπως κάποια...
κυβερνητική ἀλλαγή, ὅπως µᾶς εἶπε ὅλο
σοβαρότητα ὁ κύριος Καστανίδης*;! Ναί, βεβαίως
καί µπορεῖτε νά κάνετε κάτι: Τήν προσευχή σας
νά βρίσκεστε µακρυά.
Κ.Κ.
* Ὁ ὁποῖος µᾶλλον θεωρεῖ τή µνήµη µας ἐφάµιλλη
ἐκείνης τοῦ χρυσόψαρου, ἀφοῦ πιστεύει ὅτι ξεχάσαµε
ὄχι µόνον ὀνόµατα ὅπως «Πάσσαρης» ἀλλά κι ὁλόκληρο
τό... πρωτάθληµα λεωφορειοδροµιῶν πού διεξήγαγαν
οἱ Ἀλβανοί ἐπί τῶν ἐκσυγχρονιστικῶν ἡµερῶν

δυό φωστῆρες ἀπό τόν νοῦ ὅτι
ἐφόσον διεκδικοῦν - µέσα στό
παραλήρηµά τους - οἱ ΦΥΡΟΜέζοι
τούς ἀρχαίους Μακεδόνες, πολύ
φυσιολογικά διεκδικοῦν καί τήν
Κλεοπάτρα τήν Ζ’ τῆς Αἰγύπτου ὡς
γιαγιά τους, ἀφοῦ καταγόταν ἀπό
τούς Πτολεµαίους (τοὐλάχιστον
κατά τό ἥµισυ) καί τή γενιά τοῦ
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Προφανῶς
καί οἱ δυό τους νόµιζαν ὅτι ἀφοῦ
µιλᾶµε γιά βασίλισσα τῆς Αἰγύπτου,
θά ἦταν κάποια Αἰγύπτια, ἴσως
κάτι καί σέ θηλυκό... Μουµπάρακ!
Ὅσο γιά τήν δῆθεν
«ἐπισηµότητα»
τῆς
ἱστοσελίδας
(mymacedonia.net) µπήκαµε
νά τή δοῦµε µά δέν βρήκαµε
κάτι. Πουθενά δέν ἐµφανίζεται
κάποιος ἐπίσηµος φορέας καί
ὅλο τό περιεχόµενο ἦταν ἡ
γνωστή παράνοια - πέρα ἀπό
τήν ἀρχαία Μακεδονία - µέ τή
«Μακεδονία τοῦ Αἰγαίου» πού
τούς «τήν πῆραν οἱ Ἕλληνες»,
πού σήµερα «δέν ἀφήνουν
τούς Μακεδόνες οὔτε νά
µιλήσουν τή γλώσσα τους», µέ
φωτογραφίες ἀπό τή Θεσσαλονίκη, τήν
Καβάλα κτλ κτλ.
Τέλος πάντων, τίς σκοπιανές τρέλλες τίς
συνηθίσαµε πιά. Ὅµως οἱ «δικοί µας»
οἱ κρετίνοι διαµορφωτές γνώµης, ποῦ
µᾶς πᾶνε; Τί νά πεῖς, ὅταν κάπως ἔτσι
διαµορφώνεται τό κοινό αἴσθηµα, πάνω
στήν ἀγραµµατοσύνη, τόν λαϊκισµό καί
τήν ἐπιπολαιότητα, τί νά περιµένει κανείς
ἀπό τό πλῆθος τῶν τηλεθεατῶν;

Το πρωί της Τρίτης 6ης Μαΐου 2008 ο
συµπατριώτης
µας
Πύρρος
Μπολάνος,
δολοφονήθηκε άγρια από έναν 25χρονο Αλβανό
ονόµατι Bledi Xhaferri. Ο δολοφόνος αφού σκότωσε
µε ειδεχθή τρόπο, χωρίς καµµία αιτία τον άτυχο
Χιµαραίο, βγήκε στον δρόµο τροµοκρατώντας
τους περαστικούς µέχρι να συλληφθεί τελικώς
από την Αστυνοµία.
Η Ένωση Χιµαριωτών εκφράζει τα θερµά της
συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους
του αδικοχαµένου.
Με αφορµή το ειδεχθές περιστατικό εκφράζουµε
την ανησυχία µας για τους δεκάδες Αλβανούς
που κάθε χρόνο έρχονται στην Χιµάρα µε σκοπό
την εγκατάστασή τους. Οι αστυνοµικές αρχές
που µε τόσο ζήλο καταφέρθηκαν ενάντιων
Χιµαραίων πριν λίγες µέρες, ολιγωρούν απέναντί
σε όσους ανεξέλεγκτα εγκαθίστανται στην
Χιµάρα και δεν φροντίζουν να κάνουν κανέναν
έλεγχο. Εποµένως κανείς δεν είναι σε θέση να
γνωρίζει κάποιο στοιχείο για την καταγωγή τους,
τον πρώτερο βίο τους και τους λόγους που τους
ώθησαν στην µετανάστευση.
Θεωρούµε ότι η άγρια δολοφονία ενός Έλληνα
της Χιµάρας από έναν Αλβανό εργάτη, συνδέεται
µε την προπαγάνδα που γίνεται από τα αλβανικά
µέσα ενηµέρωσης εναντίων της Χιµάρας σχετικά
µε την εθνική της ταυτότητα, η οποία ενδεχοµένως
όπλισε τα χέρια του δράστη και τον οδήγησε στην
αποτρόπαια αυτή πράξη.
Για το Δ. Σ. της Ενώσεως Χιµαριωτών
Ο Πρόεδρος Φρέντης-Διονύσιος Μπελέρης
Ο Γενικός Γραµµατέας Σπύρος Κούτουλας

Ἀπό τή Γιουγκοσλαβία στή Βολιβία

Λέτε νά ἔπαιξε κάποιον ρόλο
στίς διασπαστικές κινήσεις τῆς
πλούσιας βολιβιανῆς ἐπαρχίας
Σάντα Κρούζ ὁ εἰκονιζόµενος
«Ἀµερικανός» πρέσβης Philip
Goldberg (δίπλα µέ τόν ΥΠΕΞ
τῆς Βολιβίας); Λέτε αὐτός νά
χρηµατοδότησε τό κηρυχθέν
παράνοµο δηµοψήφισµα τῶν
ὀλιγαρχῶν πού ὑπονοµεύουν τόν
ἀριστερό πρόεδρο Μοράλες; Λέτε
νἄναι τυχαῖο ὅτι ὁ Γκόλντµπεργκ
πῆγε ἐκεῖ ἐρχόµενος ἀπό τό...
Κόσοβο κι ὅτι ἦταν δεξί χέρι τοῦ
(ὁµοθρήσκου του) Ρ. Χόµπρουκ
στά χρόνια τῆς Βοσνίας; Λέτε;

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!
Τήν ἰδέα µᾶς δώσατε κάποιοι ἐξ ὑµῶν καί λέµε νά τήν προτείνουµε
σέ ὅλους: Σέ φίλους κι ἀνθρώπους πού ἀγαπᾶτε - κι ἐκτιµᾶτε ὅτι εἶναι
πιθανόν νά πιάσει τόπο - κάντε δῶρο µιάν ἐτήσια συνδροµή τοῦ «Α»!
Εἶναι κάτι πού ἤδη ἀπό χρόνια σποραδικά γίνεται ἀπό συνδροµητές
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα (µέ κορυφαῖα παραδείγµατα µερικούς ἐξαίρετους
φίλους ἀπό τήν Ἀθήνα, τή Λειβαδιά, τίς Σέρρες, τήν Ξάνθη...) ἀλλά θά
µποροῦσαν νά τό πράξουν κι ἄλλοι, ἐφόσον θεωροῦν ὅτι ἀξίζει τόν κόπο.
Μέ τόν τρόπο αὐτόν τόν µέν «Ἀντιφωνητή» βοηθᾶτε νά ἐπιβιώσει καί νά
προχωρήσει, στούς δέ φίλους σας κάνετε ἕνα πρωτότυπο δῶρο οὐσίας,
πού µπορεῖ νά τό βροῦν ἀναπάντεχα ἐνδιαφέρον.
Ἔρχονται λοιπόν γιορτές; Ἐπικοινωνῆστε µαζί µας, δίνοντάς µας
πλήρη στοιχεῖα διεύθυνσης τοῦ ἑορτάζοντος καί µεῖς καταχωροῦµε τόν
ἑορτάζοντα στούς συνδροµητές µας, στέλνοντάς σας ἕνα δωροκουπόνι
ἐτήσιας συνδροµῆς. Ἄν µέ τή λήξη τῆς συνδροµῆς θελήσει ὁ ἴδιος νά τήν
ἀνανεώσει, αὐτό θά εἶναι πλέον δική του ἀπόφαση...
Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός, ὁ Κώστας κι ἡ
Ἑλένη περιµένουν!
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Τά λόγια (γιά τήν Παιδεία) εἶναι τζάµπα...

Σχόλια

Κόσµος
καί
λαός
στήν
ἡµερίδα πού διοργάνωσε ἡ ἐφηµερίδα
«Μακεδονία» στήν Κοµοτηνή (7/5/08)
µέ θέµα τήν ἀνάπτυξη µέσῳ τῆς
Ἐκπαίδευσης. Βέβαια µιλώντας γιά «λαό»
δέν πρόκειται ἀκριβῶς γιά λαό ἀλλά γιά
τίς Ἀρχές καί ὅσους ἐκ τῆς θέσεώς τους
ἐµπλέκονται µέ τήν ἐκπαίδευση.
Τό θέµα τῆς ἡµερίδας ἦταν «ἡ
ἀναβάθµιση τῆς Θράκης σέ ἐκπαιδευτικό
κέντρο τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς Ν.Α.
Εὐρώπης».Ἀπό δῶ ἀκόµη µπορεῖ κανείς νά
ἐγείρει τίς πρῶτες του ἀντιρρήσεις: Ποιά
ΝΑ Εὐρώπη ρέ παιδιά, σοβαρευτεῖτε καί
προσγειωθεῖτε, ποῦ θαρρεῖτε ὅτι ζοῦµε;
Βεβαίως µέ τοῦτες τίς µεγαλοστοµίες
δόθηκε ἡ εὐκαιρία στόν Εὐριπίδη
νά πεῖ καί τίς γνωστές κυβερνητικές
ὡραιολογίες γιά τήν Παιδεία καί γιά τήν
περιοχή εἰδικά. Ὅσο γιά τήν προοπτική,
νοµίζουµε ὅτι ἡ κατάσταση στήν ὁποία
βρίσκεται τό ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
(βλέπε τά συνεχῆ δηµοσιεύµατά µας ἐδῶ
καί ἕξι µῆνες) καί ἡ τάση πολιτικῆς καί...
ἄλλης συγκάλυψής της δείχνουν πολύ
καλά τά ὅρια τῆς πραγµατικότητας καί
τῆς φαντασίωσης. Ἔ, ὅταν κάνεις ἡµερίδα
µέ τέτοιο θέµα καί ἔχεις καί ὁµιλητή
τόν... ἰσόβιο πρύτανη, προφανῶς ἄλλα
κριτήρια πρυτανεύουν στά µυαλά τῶν
ὀργανωτῶν.
Ὅσον ἀφορᾶ τίς δηλώσεις
Στυλιανίδη γιά τήν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση,
δέν εἴχαµε κάτι καινούργιο. Βεβαίως

Τό περασµένο Σαββατοκύριακο (10,11 Μαΐου) ὀργανώθηκε στήν
Κοµοτηνή (ἀµφιθέατρο Παπανικολάου) ἀπό τόν τοπικό Δῆµο τό
συνέδριο «Πολιτισµός καί Παράδοση». Ὑπῆρξαν καί ἐνδιαφέρουσες
εἰσηγήσεις (κυρίως στήν εἰσήγηση τοῦ Θ. Σουλακέλλη ἀπό τό Κέντρο
Αἰγαιακῶν Λαογραφικῶν καί Μουσικολογικῶν Ἐρευνῶν) καί κακές στιγµές
(σάν τίς ἔµµεσες πολυπολιτισµικές νουθεσίες τῆς Μαρίας Κουρῆ ἀπό τό
Τµῆµα Ἱστορίας, Ἀρχαιολογίας καί Διαχείρισης Πολιτισµικῶν Ἀγαθῶν τοῦ
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου). Πάντως στά θετικά πρέπει νά καταλογιστεῖ
καί ἡ ἀδιάλειπτη παρουσία τοῦ δηµάρχου Δηµήτρη Κοτσάκη στίς ἐργασίες
τοῦ συνεδρίου, πού παρέβη τόν κανόνα ὁ ὁποῖος θέλει τούς ἐπίσηµους νά
προσέρχονται, νά φωτογραφίζονται, νά πετᾶνε δυό σαχλαµάρες ἀπό βήµατος
καί νά τήν κοπανᾶνε διακριτικά ἀφοῦ «τούς περιµένουν κι ἀλλοῦ»...

ἐµᾶς ἡ µυθολογία πού ἐπιστρατεύεται
στή συνηγορία ὑπέρ τῶν ἰδιωτικῶν
Πανεπιστηµίων (περί «ἀνταγωνισµοῦ»,
«ἐλευθερίας» κτλ) δέν µᾶς πείθει - καί ἡ µή
ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 16 µᾶς γλυτώνει
ἀπό τήν ἵδρυση τουρκικοῦ πανεπιστηµίου
στή Θράκη. Ὅµως κάποιες ἀπό τίς
ὑπουργικές ἐπισηµάνσεις, ὅπως ἐκεῖνες
γιά τήν κακοδαιµονία, τήν ἀνευθυνότητα
καί τίς ὀργανωµένες µειοψηφίες στά ΑΕΙ,
µᾶς βρίσκουν σύµφωνους.
Καί κάτι ἀναφορικά µέ τήν
«Μακεδονία». Εἶναι καθ’ ὅλα σεβαστή
τόσο ἡ ἱστορική της διαδροµή ὅσο
καί ἡ προσπάθεια τῶν ἀνθρώπων
πού ἐργάζονται ἐκεῖ, πασχίζοντας
νά τήν στηρίξουν. Ὅµως, δυστυχῶς,
ἡ
οἰκονοµική
καί
κοινωνική
πραγµατικότητα τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ
ἀπερήµωση τοῦ βορειοελλαδικοῦ χώρου
καί ὁ ὑδροκεφαλισµός τῆς Ἀθήνας δέν
ἐπιτρέπει σέ τίποτε νά ἀνθήσει µακρυά
ἀπό τό λεκανοπέδιο. Ἄν τώρα σ’ αὐτήν
τήν ἀδήριτη ἀλήθεια προστεθεῖ ἡ
παθολογία τοῦ Τύπου στή χώρα µά καί ἡ
πρόσφατη ἀποµάκρυνση τῶν Κ. Ζουράρι
- Π. Σαββίδη, τί µπορεῖ νά προσδοκᾶ
κανείς ἄραγε; Ποιάν ἀναθέρµανση νά
πετύχει κανείς ὅταν µόλις πρό ὀλίγου
ἔχει ἀποτύχει στό ἴδιο ἐγχείρηµα, παρότι
διέθετε πρόσωπα πού διέθεταν καί τήν
κοινωνική ἀπήχηση καί τήν ὑπέρβαση
τοῦ ἐπαγγελµατικοῦ προφίλ; Μακάρι νά
διαψευσθοῦµε, ἀλλά...

Στίς 24 τερµατίζεται ἡ ποντιακή ἀφωνία!
Ὁ κῦβος ἐρρίφθη. Στίς 24 Μαΐου, ἡµέρα
Σάββατο (16:45, ξενοδοχεῖο ΑΡΚΑΔΙΑ),
θά διεξαχθεῖ τελικά ἡ διεθνής ἡµερίδα
µέ θέµα «Τρεῖς γενοκτονίες, µιά
στρατηγική». Διοργανωτές εἶναι ὁ
Πανελλήνιος
Σύνδεσµος
Ποντίων
Ἐκπαιδευτικῶν,
ὁ
Σύνδεσµος
Ποντιακῶν Σωµατείων Ἀνατολικῆς
Μακεδονίας - Θράκης, ἡ Συντονιστική
Ἐπιτροπή Νεολαίας τῆς ΠΟΕ καί
ὅλοι οἱ ποντιακοί σύλλογοι τοῦ νοµοῦ
Ροδόπης. Οἱ ὁµιλητές τῆς ἡµερίδας
θά εἶναι ἡ Θέα Χάλο («Ἡ ἀναγνώριση
τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων ἀπό
τήν Διεθνή Ἕνωση Ἀκαδηµαϊκῶν
γιά τή µελέτη τῶν Γενοκτονιῶν καί
πρός τᾶ ποῦ πορευόµαστε ἀπό δῶ
καί πέρα»), ὁ Φάνης Μαλκίδης («Τό

διεθνές πλαίσιο τῆς Γενοκτονίας τῶν
Ἑλλήνων τοῦ Πόντου»), ὁ καθ. Μάριος
Εὐρυβιάδης («Μέθοδοι ἀνάδειξης τῆς
γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου
ὡς διεθνοῦς ζητήµατος»), ὁ πρόεδρος
τῆς Ὁµοσπονδίας Ἀσσυρίων Εὐρώπης
Ἀταµάν Σάµπρι («Ὁ ἀφανισµός τῶν
Ἀσσυρίων στήν Τουρκία»), ὁ Σταῦρος
Ἀµπαριάν («Γενοκτονία τῶν Ἀρµενίων:
49 ἀναγνωρίσεις - πορεία πρός τό
µέλλον») ἀπό τήν Ἀρµενική Ἐθνική
Ἐπιτροπή Ἑλλάδος καί ὁ στρατηγικός
σύµβουλος Νίκος Λυγερός µέ τόν δρ.
Ἱστορίας Ἀντώνη Παυλίδη («Ἀπό τή
γενοκτονία στή λύτρωση»).

Ἀξίζει νά σηµειωθεῖ ὅτι τήν ἡµερίδα
θά χαιρετίσει ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς
ἐκείνης πού εἶχε ἀναγνωρίσει τήν
ποντιακή Γενοκτονία, δηλ.
ὁ Ἀπόστολος Κακλαµάνης,
καί
θά
παραστοῦν
προσωπικότητες ἀπό τόν
πολιτικό καί λόγιο κόσµο
τῆς χώρας. Ἡ διοργάνωση
τῆς ἡµερίδας στήν Κοµοτηνή
εἶναι µία ἀπάντηση τόσο
στόν κεµαλισµό πού σηκώνει
κεφάλι µέσα στήν ἑλληνική
ἐπικράτεια, ὅσο καί σέ κείνους
τούς
προσκυνηµένους
πού θεωροῦσαν λίγο πολύ
ἀνέφικτη µία τέτοια ἐκδήλωση
στήν «εὐαίσθητη» περιοχή
Ἡ Κυπριακή ὀργάνωση CANA µέ τήν Παµποντιακή µας. Ἐµεῖς, ἀπό τή θέση τῆς
Ὁµοσπονδία ΗΠΑ-ΚΑΝΑΔΑ στίς 27 Ἀπριλίου ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς, θά
ἔδωσαν τό παρόν στίς ἀρµενικές ἐκδηλώσεις κάνουµε τά ἀδύνατα δυνατά
µνήµης στή Νέα Ὑόρκη. Ὁ Δηµήτρης Μολοχίδης, γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἡµερίδας
γ.γ. τῆς Παµποντιακῆς ἀναφέρθηκε σέ ὅλους τούς πού θέλουµε νά προωθήσει
σταθµούς (Πόλη, Σµύρνη, Κύπρος, Πόντος) τῆς τά πράγµατα πέρα ἀπό τό
τουρκικῆς θηριωδίας καί ὁ λόγος του ἐνισχύθηκε «τί» καί «πῶς συνέβη», στό
ἀπό τόν καθηγητή σέ ζητήµατα γενοκτονιῶν Henry πῶς θά ἀκολουθήσουµε τόν
Theriault πού µίλησε γιά τήν ποντιακή γενοκτονία. πετυχηµένο ἀρµενικό δρόµο.

πτερόεντα

Νά λοιπόν πού ὄντως δέν πᾶνε στράφι τά δηµοσιεύµατα καί οἱ ἀγῶνες
(µικροί καί µεγάλοι). Ὅσοι παρακολουθήσατε ἀπό τίς σελίδες τοῦ «Α»
µά καί ἀπό ἀλλοῦ τήν ὑπόθεση τῆς δασκάλας Χαρᾶς Νικοπούλου στό
Μέγα Δέρειο, µέ τά προβλήµατα τοῦ φθινοπώρου στό σχολεῖο της
καί τόν τραµπουκισµό κάποιου χωρικοῦ σέ βάρος της πρίν τρεῖς µῆνες, θά
θυµᾶστε ὅτι ὑπῆρχε µία ὑπηρεσιακή ἐκκρεµότητα σχετικά µέ τόν διευθυντή
τοῦ σχολείου Ἀλή Ἀµπντουραχήµ (ἀπό ἐκεῖ ἄλλωστε εἶχαν ξεκινήσει ὅλα,
ὅταν ἡ Χαρά ἀνέφερε στούς προϊσταµένους της ὅσα «περίεργα» εἶχαν
ὑποπέσει στήν ἀντίληψή της). Ἔ, µέ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ ὑπουργείου
Παιδείας, ὁ Ἀµπντουραχήµ παύθηκε ἀπό διευθυντής τοῦ σχολείου στό
ὁποῖο ὑπηρετεῖ ἀπό τό 1982 - σχεδόν ὅλα αὐτά τά χρόνια ἦταν διευθυντής
του - λόγῳ ἀνεπάρκειας! Ἡ ἀπόφαση τοῦ κοινοποιήθηκε ἀµέσως µετά τίς
πασχαλινές διακοπές καί φανταζόµαστε ὅτι ἐπικυρώνει τήν βασιµότητα τῶν
ὅσων κατήγγειλε ἤδη ἀπό τόν Σεπτέµβριο ἡ Χαρά Νικοπούλου. Ἄσχετα µέ τό
γεγονός ὅτι δέν πρόκειται παρά γιά µιά τυπικά ὑπηρεσιακή ἐξέλιξη, πρέπει
νά συγχαροῦµε ὅλους τούς ἐµπλεκόµενους παράγοντες πού κώφευσαν
στίς γνωστές πιέσεις καί «λογικές» τοῦ µή θίγειν τά κακῶς κείµενα. Ὅσοι
γνωρίζουν τίς συνθῆκες στήν περιοχή, ἀντιλαµβάνονται ὅτι πρόκειται
γιά βῆµα µπροστά, πρός τήν ἐφαρµογή τοῦ Νόµου καί τόν τερµατισµό τῆς
χρόνιας ἀτιµωρησίας.
Οἱ ἐκδόσεις «Σπανίδη» καί τό Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης,
παρουσιάζουν µεθαύριο (Παρασκευή 16 Μαΐου 2008, στίς 20:00,
αἴθουσα «Λίλιαν Βουδούρη» τοῦ Ἱδρύµατος) τό βιβλίο τοῦ Χρήστου
Μιχαλόπουλου «Ἡ Λατινική Αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινούπολης
(1204-1261) - Ἡ Θράκη τοῦ 13ου αἰώνα καί ἡ Δυτική Ἱπποσύνη», µέ ὁµιλητές,
ἐκτός τοῦ συγγραφέα, τόν ἱστορικό κ. Σαράντο Καργάκο καί τόν πρόεδρο τοῦ
Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης Κ. Γούναρη.
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Στά ὅρια
τῆς σχιζοφρένειας;
Δέν ξέρω πραγµατικά ἄν ἔχουµε
τρελλαθεῖ ὅλοι στόν τόπο αὐτόν ἤ
ἐγώ µόνο «ξέφυγα». δῶστε ἐσεῖς
τήν ἀπάντηση ἀφοῦ διαβάσετε τά
κάτωθι: Στήν πρόσφατη τελετή
συνταξιοδότησης ἑνός διοικητικοῦ
ὑπαλλήλου (γραµµατέα) τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς, τοῦ
γνωστοῦ Ἰµπραήµ Τράκιαλη, µεταξύ
τῶν ποικίλων τουρκοφρόνων, ἀπό
τόν Πρόξενο Ἀχµέτ Ριζά Ντεµιρέρ
(στή φωτογραφία µέ τόν
τιµώµενο ὑπάλληλο) µέχρι
τούς µειονοτικούς βουλευτές,
παρέστησαν ὁ «πράσινος»
νοµάρχης Ροδόπης Ἄρης
Γιαννακίδης κι ὁ «γαλάζιος»
δήµαρχος Κοµοτηνῆς Δηµήτρης Κοτσάκης!
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Ἰµπραήµ, τί δουλειά ἔχουν στήν
συνταξιοδότησή του οἱ Ἀρχές τοῦ
τόπου; Μιλᾶµε συνεχῶς γιά τόν
ρόλο τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου στήν
ἑλληνική Θράκη. Μέ δεδοµένη λοιπόν
τή θέση τοῦ Ἰµπραήµ Τράκιαλη
στήν διεκπεραίωση τοῦ ἔργου τῆς
ὑπηρεσίας του - µέ τήν προέλευσή
του ἀπό τόν µειονοτικό κόσµο τῆς
περιοχῆς ἦταν ὁ ἰδανικός ἱµάντας
µεταφορᾶς πολιτικῆς κι ἀπόψεων
ἀπό τό εὐαγές ἵδρυµα τῆς ὁδοῦ
Ἰώνων πρός «τά κάτω» - τί ἀκριβῶς
τιµήσανε ἐκεῖ οἱ τοπάρχες µας; Τό
ἔργο του; Τήν ὑπηρεσία του; Πάντως
δεχόµαστε καί ἀπαντήσεις...

Συγγνώµη, ἀλλά τί
νόηµα βγαίνει ἀπό τήν
παραπάνω εἴδηση; Χωρίς νά
ἔχουµε ὁτιδήποτε κατά τοῦ
(συµπαθοῦς ὡς προσώπου)

Asshole ηθεῖτε µέ κάτι ἄλλο!
Ἐδῶ
καί
λίγο
καιρό,
µετά τήν ἄνθιση τῶν πρώτων
ἐλεύθερων (σχετικά...) ποµάκικων
καί
τσιγγάνικων
συλλογικῶν
ἐκφράσεων µέσα ἀπό πολιτιστικά
σωµατεῖα, ἐκδόσεις καί ἔντυπα,
παρατηροῦµε
µιά
περίεργη,
ἐνάντια τάση σέ κύκλους τῆς
πρωτεύουσας
χαβούζας.
Ἕνα
πρόχειρο παράδειγµα ἀποτελοῦν
κάποια γραφόµενα τοῦ Γιάννη
Κτιστάκι (πού µᾶς ἦρθε λέκτορας
στή Νοµική τοῦ Δηµοκριτείου
Πανεπιστηµίου). Ἕνα ἄλλο ἦταν ἡ
ἐπιχειρηµατολογία τοῦ Παναγιώτη
Δηµητρᾶ στήν ἡµερίδα γιά τούς
Τούρκους καί τούς Ψευτοµακεδόνες
(Βρυξέλλες, 17/4/08). Καί 2-3 ἀκόµη
παρουσιάστηκαν στόν ἀθηναϊκό
Τῦπο τίς τελευταῖες ἑβδοµάδες, µέ
πιό πρόσφατο αὐτό τοῦ Σπύρου
Μοσχονᾶ στήν «Καθηµερινή» (115-08). Στά κείµενα αὐτά διαβλέπει
κανείς µία ἀντίδραση - ὄχι ἀπολύτως
εὐθεία γιατί αὐτό δέν θά ἦταν καί
τόσο εὔκολο νά δικαιολογηθεῖ
- στήν τάση πού ἐκδηλώνουν
κάποιοι ρεαλιστές τοῦ ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν ὑπέρ τῆς ποµάκικης
καί τῆς ροµανί ταυτότητας. Στή
γραµµή δηλαδή πού ἐµεῖς στόν «Α»
ὑποστηρίζουµε ἀπό πολλά χρόνια
ὡς πρῶτο καί κύριο ἀνάχωµα στόν
ἐλαύνοντα ἐκτουρκισµό. Τί λένε
λοιπόν αὐτοί οἱ συνέλληνές µας;
Προσέξτε τό κάτωθι ἀπόσπασµα ἀπό
τό δηµοσίευµα πού προαναφέραµε:
«...Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν

μειονοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί
ούτε μειονοτικά τηλεοπτικά κανάλια.
Η ιδιωτική ραδιοτηλεόραση αδιαφορεί
πλήρως για τις μη ελληνόφωνες ομάδες
του πληθυσμού. Προγράμματα για
μειονότητες και μετανάστες μεταδίδονται
μόνο από την κρατική ραδιοφωνία (...)
Η ΕΡΑ Ανατολικής Μακεδονίας και

Θράκης μεταδίδει καθημερινά δελτία
ειδήσεων στα τουρκικά. Το άρθρο
11 του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις
Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες
(1992) υποχρεώνει τα κράτη - μέλη της
Ε.Ε. «να διασφαλίζουν, να ενθαρρύνουν
ή να διευκολύνουν τη δημιουργία
τουλάχιστον
ενός
ραδιοφωνικού
σταθμού και ενός τηλεοπτικού καναλιού
σε περιφερειακές ή μειονοτικές
γλώσσες» ή «να διασφαλίζουν επαρκώς
ότι οι παρουσιαστές προσφέρουν
προγράμματα στις γλώσσες αυτές».
Τον Χάρτη αυτόν δεν τον έχει
προσυπογράψει η Ελλάδα. Στην Ελλάδα
μία μόνο μειονότητα αναγνωρίζεται
επισήμως, η «μουσουλμανική μειονότητα» της Θράκης. Και ενώ αρκεί η
απλή αναφορά σε άλλες μειονότητες
(λ.χ. στη «σλαβομακεδονική») για να
ενεργοποιηθούν ξενοφοβικά αντανακλαστικά, στην περίπτωση της Θράκης
το ελληνικό κράτος, ελπίζοντας
στην αποδυνάμωση του αντίπαλου
τουρκικού
εθνικισμού,
δείχνει
πρόθυμο ν’ αναγνωρίσει όχι μία
αλλά πολλές μειονότητες: όχι μόνο
«τουρκογενείς»
μουσουλμάνους,
αλλά και Τσιγγάνους και Πομάκους.
Θα δούμε έτσι ένθετα εφημερίδων της
Θράκης να τυπώνονται, με ελληνικά
γράμματα, στην «πομακική γλώσσα» (η
οποία βέβαια ευχερέστερα θα μπορούσε
ν’ ακολουθήσει τον φιλολογικό κανόνα
της βουλγαρικής, της οποίας είναι
διάλεκτος).
Προκειμένου
λοιπόν
μια μειονοτική γλώσσα ν’ αποκτήσει
πρόσβαση στα ΜΜΕ είναι απαραίτητο
να μη διαταράσσει τις εύθραυστες
ισορροπίες που τηρούνται σε ζητήματα
μειονοτικής
και
μεταναστευτικής
πολιτικής...»
Συνέχεια στή σελίδα 8

Καί ἐκτουρκισµός καί παρανοµίες
Καθώς στή Θράκη αὐξάνουν καί
πληθαίνουν τά µειονοτικά ἱδρύµατα,
οἱ «πολιτιστικοί» σύλλογοι καί τά
νεόκτιστα τεµένη, ἔχει χαθεῖ πιά ἡ µπάλλα
γιά τό ποιός ἱδρύει (καί πληρώνει) τί.

Παράδειγµα τό ἀνωτέρω εἰκονιζόµενο
τζαµί πού ἐγκαινιάστηκε προχθές στή
Μελέτη, ποιός τό χρηµατοδότησε, οἱ...
ἀναξιοπαθοῦντες κάτοικοί της; Καί
ἀληθεύει ἡ πληροφορία ὅτι ἔγινε ὅλο
αὐτό τό ταζµαχαλοπρεπές µνηµεῖο
µέ µιάν ἄδεια ἐπισκευῆς τοῦ
προηγούµενου, ἁπλοῦ καί
φτωχικοῦ τεµένους; Τί λέει
ἐπ’ αὐτοῦ ἡ Πολεοδοµία
Ροδόπης; Ἄµ τό «πολιτιστικό
κέντρο» στό Μέγα Πιστό:
Ἀληθεύει ὅτι το µεγαλύτερο
µέρος τῶν χρηµάτων δόθηκε
ἀπό τόν θρησκευτικό ἡγέτη
Φετουλάχ Γκιουλέν, ὅπως
συζητεῖται
µεταξύ
τῶν
κατοίκων τοῦ χωριοῦ; Θά
ἔπρεπε αὐτό νά µᾶς ἀνησυχεῖ;
Καί πόσες ὑπερβάσεις καί παρανοµίες
συγκεντρώνει, χωρίς νά θίγεται κανένας
ἀπό τούς ἁρµόδιους; Ἐκτός κι ἄν πλέον
οἱ παρανοµίες τῶν προξενικῶν δέν
µᾶς πειράζουν πλέον, ἀφοῦ ἔχουν ἤδη
τό «κεκτηµένο» ἀπό περιπτώσεις σάν
ἐκεῖνες τοῦ Πετρόλοφου (ὅπου σέ
δηµόσια ἔκταση χτίστηκε τέµενος γιά
κατοίκους... ἀλεβίτες, µέ χρηµατική

βοήθεια - λέγεται - τοῦ δηµάρχου Ὀρφέα
Πουλιλιοῦ) καί τῆς Ρούσσας (ὅπου
ὁ ὑπάρχων τεκκές ἔχει καταληφθεῖ
ἀπό τουρκόφρονες καί µέ µιάν ἄδεια
«ἐπέκτασης ἀποθήκης» χτίζεται δίπλα
του ὁλόκληρος ξενώνας!).
Ὑπάρχουν λοιπόν δύο
µείζονα
ζητήµατα
µέ
τοῦτον τόν ἐκτουρκισµό
τῆς θρακικῆς ἐπικράτειας:
Ἕνα εἶναι αὐτό τῆς
διαρκοῦς καί ξεδιάντροπης
παρανοµίας ἀπό πλευρᾶς
τῶν προξενόφωνων πού
πριµοδοτεῖται ἀπό τήν
ἀπίστευτη ἕως ὕποπτη
ὀλιγωρία τῶν ὑπηρεσιῶν
µας. Κι ἕνα δεύτερο εἶναι
αὐτό τῆς διαφάνειας ὅσον
ἀφορᾶ τήν χρηµατοδότηση αὐτῶν τῶν
ἐνεργειῶν. Τά χρήµατα πού µπῆκαν σέ
δυό διπλωµατικούς σάκκους ἀπό τήν
Ἀδριανούπολη ποῦ «ἐπενδύθηκαν»; Τόν
σύλλογο πού ἱδρύθηκε στό Πέραµα γιά
τούς «Τούρκους τοῦ νοτίου Ἕβρου», ὡς

παράρτηµα τῆς τουρκοΜΚΟ τῆς Ξάνθης,
ποιός τόν προικοδότησε; Ὑπάρχει
ἄραγε κάποιος ἔλεγχος στά ἄδηλης
προέλευσης καί ἐντυπωσιακοῦ ὄγκου
χρήµατα πού πηγαινοέρχονται ὁλόγυρά
µας; Ὅταν σέ λίγα χρόνια θά βλέπουµε
γύρω µας καί δέν θά ἀναγνωρίζουµε
τόν τόπο µας, µήπως τότε θά εἶναι ἀργά
γιά τέτοια ἐρωτήµατα;

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη Χαλκιδικῆς

τηλ. - τ/ο: 23750 94670, 6944547099
karaiskk@otenet.gr www.halkidiki.com/aristea
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Καμίλο Νόλλας:
Φωτογραφίες - Καπνός του παρελθόντος
Την
περασμένη
Παρασκευή, 9 Μαΐου
2008, το Ίδρυμα
Θρακικής
Τέχνης
και
Παράδοσης
εγκαινίασε
στην
αίθουσα
«Λίλιαν
Βουδούρη»
την
έκθεση φωτογραφίας
του Καμίλο Νόλλα με
θέμα: «Καπνομάγαζα:
Αινίγματα, τάξη και
κενότητα».
Στην
μικρή τελετή επί των
εγκαινίων παρέστη
και
προλόγισε
(ανακαλώντας
μάλιστα προσωπικές
του μνήμες από
την παλιά εποχή του καπνού) ο Ξανθιώτης υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Αλέξανδρος Κοντός, ενώ παρέστησαν επίσης η υφυπουργός
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Σοφία Καλαντζάκου, ο δήμαρχος
Ξάνθης Μ. Στυλιανίδης, ο δήμαρχος Σταυρούπολης Γ. Καρασακαλίδης και άλλοι.
Λίγα σεμνά λόγια για την έκθεση είπε και ο ίδιος ο καλλιτέχνης, του οποίου τα μικρά,
εύστοχα κείμενα συνόδευαν τις θαυμάσιες φωτογραφίες από τα εγκαταλελειμμένα
καπνομάγαζα της Ξάνθης, της Καβάλας, της Δράμας, του Βόλου, του Αγρινίου κτλ.
Τα επιβλητικά κτίρια που είναι όλα φωτογραφημένα εσωτερικά, αναδεικνύονται
με το μάτι του Νόλλα άλλοτε ως άδεια κελύφη μιας ακμαίας δραστηριότητας που
πλέον έχει εκλείψει κι άλλοτε ως χώροι που μέσα στην παρακμή τους στεγάζουν
πλέον αλλότριες, αποθηκευτικές λειτουργίες. Το κλίμα έτσι κυμαίνεται μεταξύ ενός
μελαγχολικού τόνου εγκατάλειψης και μιας σουρρεαλιστικής διάθεσης του χρόνου.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Ιουνίου.

Χιντερλέζ, ο Άη - Γιώργης των Ροµά
Με τον παραδοσιακό τρόπο τους
αναβίωσαν και φέτος οι Ροµά της
Κοµοτηνής από την περιοχή στο
τέρµα της οδού Αδριανουπόλεως το
Χιντερλέζ (δηλαδή τη γιορτή του Άη
- Γιώργη). Εφέτος όµως η γιορτή (που
θυµίζουµε ότι είναι πιστό αντίγραφο
του αρχαιοελληνικού Κλήδωνα)
είχε και πολύ περισσότερα...
εφφέ
και
µαζικότητα,
αφού

έτυχε της στήριξης της τοπικής
ΜΚΟ «Θρακική Εταιρεία» (µέσα
από το ευρωχρηµατοδοτούµενο
πρόγραµµα «Ενίσχυση, Προβολή και
Καθιέρωση Τσιγγάνικων Εθίµων») και
το γλέντι κράτησε µέχρι το πρωί. Η
ζωντανή µουσική (ειδικά η ορχήστρα
από το Δροσερό της Ξάνθης µε τα
ρωµανέ τραγούδια), ο χορός, τα
εντυπωσιακά πυροτεχνήµατα και
βέβαια το άφθονο ποτό συνέβαλαν
τα µέγιστα για το καλωσόρισµα
αυτό της Άνοιξης, που έχει συνδεθεί
µε το όνοµα του... διαθρησκειακού
Αγίου Γεωργίου.

Περιβάλλον και
Πολιτισµός 2008:
Το Δέντρο της Ζωής
σε τέσσερις εποχές
Το
Εθνολογικό
Μουσείο
Θράκης - Αγγελική Γιαννακίδου
ανταποκρινόµενο στην πρόσκληση
του Υπουργείου Πολιτισµού συµµετέχει στην Πανελλήνια Εκστρατεία, σε
µια γιορτή Άνοιξης, όπου τα µνηµεία
συµβιώνουν αρµονικά µε τη φύση.
Κεντρικό θέµα της εκστρατείας
για το 2008 είναι «Το Δέντρο της
Ζωής σε τέσσερις εποχές» µε τους
συµβολισµούς που απορρέουν από τη
µορφή του αλλά και την απεικόνισή
του στη τέχνη διαχρονικά.

Ο συµβολισµός του δέντρου,
ανεξάντλητος και βαθιά ριζωµένος
στη σκέψη των ανθρώπων, συνδυάζει
µύθους και θρησκευτικές δοξασίες,
παραδόσεις και φιλοσοφικές αναζητή-

δραστηριότητα). Στο ίδιο µήκος
κύµατος ήταν και οι δηλώσεις του
προέδρου της Οµοσπονδίας Θράκης
των Ελλήνων Ροµά, «άρχοντα»
Μουφίτ Αχµέτ, ο οποίος είχε βρεθεί
µαζί µας στις Βρυξέλλες πριν έναν
µήνα για να υπερασπιστεί την
πολιτισµική ταυτότητα των Ροµά
από την τουρκική προπαγάνδα
(γράφαµε σχετικά στο προηγούµενο
φύλλο µας). Πολύ σηµαντικό
στοιχεῖο τῆς βραδυᾶς ἦταν καί ἡ
παρουσία τοῦ δηµάρχου Κοµοτηνῆς
Δηµήτρη Κοτσάκη, που τίµησε
µε την παρουσία του την κορυφαία
γιορτή του φτωχότερου πληθυσµού
του δήµου του (φωτογραφία
αριστερά). Μάλιστα δεν παρέλειψε
να θυµίσει την υπόσχεση και την
εκκρεµότητα µε τη µετεγκατάσταση
του οικισµού κοντά στο Κηκίδιο,
όπου
αναµένονται
οσονούπω
εξελίξεις
στην
πολύχρονη
διαδικασία, µια αναφορά που έγινε
δεκτή µε µεγάλον ἐνθουσιασµό.

Κύριος φορέας της διοργάνωσης
ήταν και φέτος ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Ρόµ, που µετράει ήδη
µια δεκαετία ζωής και προσφοράς
στον οικισµό, έχοντας πραγµατικά
εγκαινιάσει µια νέα εποχή για
τους κατοίκους του. Ο πρόεδρος
του συλλόγου Χασάν Αµέτο
αναφέρθηκε στη σηµασία που έχει
για τους Ροµά η διατήρηση των
εθίµων τους και δήλωσε
πλήρως ικανοποιηµένος
από
την
φετεινή
αναβάθµιση της γιορτής
που κληρονόµησαν από
τους παππούδες τους.
Μιας γιορτής που βέβαια
δεν λύνει κανένα από τα
άπειρα προβλήµατα του
οικισµού (που µάλλον
για άθλιο καταυλισµό
πρόκειται) αλλά βοηθάει
στο να ξεχαστούν για λίγο
και να ξαναρχίσει
από την εποµένη µε νέο
ηθικό η προσπάθεια για
την επίλυσή τους (αξίζει
εδώ να σηµειωθεί ότι ο
σύλλογος έχει αναπτύξει
αυτά τα χρόνια ποικίλη
δράση
φιλανθρωπική,
εκπαιδευτική,
αθλητική,
πολιτιστική
και
είναι
το
σηµαντικότερο
εργαλείο ανάπτυξης στον
οικισµό - βλέπε και τις
παλαιότερες
αναφορές
Από τις προετοιµασίες της γιορτής:
του
«Αντιφωνητή»
Η
σηµαία
των Ροµά δίπλα στην ελληνική
στην
αξιέπαινη
αυτή

σεις, που αποτυπώνονται σε τέσσερις
µεγάλες εποχές του ελληνικού
πολιτισµού – Αρχαιότητα, Βυζάντιο,
Νεότερος Ελληνισµός αλλά και στη
σύγχρονη καλλιτεχνική δηµιουργία.
Κάθε αντικείµενο και κάθε χώρος
φέρει πάνω του τα σηµάδια του
χρόνου και της συνέχειας. Αποτελεί
δηµιούργηµα µιας διαχρονικής αειφορίας του πνεύµατος αλλά και της
ύλης. Περικλείει µέσα του τη γόνιµη
σκέψη και την εξέλιξη.
Οι εκδηλώσεις απευθύνονταν
σε οµάδες µαθητών και πραγµατοποιήθηκαν στις 9 Μαΐου 2008 στα
πλαίσια εκπαιδευτικού προγράµµατος σχετικού µε την Ελιά σε µαθητές
της Α΄βάθµιας εκπαίδευσης του Ν.
Έβρου, ως δέντρο συµβολισµού του
πολιτισµού, της ιστορίας και της
τέχνης. Με αφορµή τα εκθέµατα
του µουσείου για την ελιά, οι
µαθητές είχαν τη δυνατότητα να
γνωρίσουν το δέντρο της ελιάς
και τους συµβολισµούς της µέσω
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Κορύφωση του εκπαιδευτικού
προγράµµατος αποτέλεσε η δηµιουργία ευχών, συνθηµάτων και
παροιµιών, που κρεµάστηκαν στις
δύο ελιές στην αυλή του µουσείου.
Τό Εθνολογικό Μουσείο Θράκης έχει προγραµµατίσει µία σειρά
από ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για
τις επόµενες εβδοµάδες, συνεχίζοντας
να κοσµεί τήν πνευµατική ζωή της
Αλεξανδρούπολης.

Asshole ηθεῖτε
µέ κάτι ἄλλο!
Συνέχεια ἀπό τή σελ. 7
Τί θέλει νά µᾶς πεῖ λοιπόν
αὐτός ὁ θεράπων τῆς Ἐπιστήµης;
Ὅτι κάνουµε ζαβολιές κατά τοῦ
«ἀντίπαλου τουρκικοῦ ἐθνικισµοῦ»; Ὁ
ὁποῖος, παρεµπιπτόντως ἐκφράζεται
καί µέσα ἀπό µιά ντουζίνα ἔντυπα, πού
µαζί µέ ἄλλους τόσους ραδιοφωνικούς
σταθµούς συναπαρτίζουν µιά ὡραία
ἰδιωτική καί αὐτοχρηµατοδοτούµενη,
βεβαίως, προσπάθεια στόν χῶρο
τῶν ΜΜΕ; Καί πόσο ΑΣΧΕΤΟΣ
πρέπει νά εἶσαι γιά νά ἀγνοεῖς τή
σχέση τῆς ποµάκικης γλώσσας µέ
τήν ψευτοµακεδόνικη - ἤ γιά νά µήν
ξέρεις τίς ποµάκικες προσπάθειες
ἔκδοσης ἐφηµερίδας καί νά εἶδες
ἁπλῶς µιά παλιά, ἀποτυχηµένη
ἀπόπειρα ἐφηµερίδας τῆς Ξάνθης
πού ἔχει πρό πολλοῦ ἐκπνεύσει;
Νά µήν ἀντιλαµβάνεσαι κάν πώς
ἀναζητώντας τίς «ραδιουργίες» τοῦ
ἑλληνικοῦ κράτους ξεπέρασες τά
ὅρια τοῦ ρατσισµοῦ κατά τῶν µισῶν
µουσουλµάνων τῆς Θράκης;
Θά γράφαµε κι ἄλλα ἀλλά δέν
ἀξίζει τόν κόπο. Ἀσχοληθήκαµε µόνο
γιά νά ἐπισηµάνουµε τό φαινόµενο,
πού σέ κάποιους πιό εὐφάνταστους
µπορεῖ νά θύµιζε καί πρακτοριές
ὑπέρ τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς. Ἐµεῖς
δέν θεωροῦµε ὅτι ἰσχύει κάτι τέτοιο,
ἄσχετα ἄν κάποιοι ἐν τοῖς πράγµασι
λειτουργοῦν τελικά ἔτσι. Θέλεις καλέ
µου νά ἀσχοληθεῖς µέ τό θέµα; ΟΚ.
Μόνο πού δέν γίνεται νά γράφεις
µέσα ἀπό τό γραφεῖο σου γιά θέµατα
πού ἀγνοεῖς, µέ µοναδικό µπούσουλα
κάποιες «πληροφορίες» καί τούς
ἰδεολογικούς συρµούς πού χώνεψες!
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Γιά τα Οθωµανικά µνηµεία του Διδυµοτείχου
Με αφορμή την πρόσφατη αναγραφή
υβριστικών συνθημάτων στο Τέμενος του
Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο, ο Στέφανος
Σιναπίδης, Μέλος Ομάδος Εθελοντών
Ξεναγών Διδυμοτείχου, περιγράφει την
κατάσταση των οθωμανικών μνημείων
της ιστορικής αυτής πόλης, προτείνει
μία συμβολική επένδυση στον Τομέα του
Πολιτισμού και θρησκευτικού τουρισμού
στο Διδυμότειχο και καταθέτει ιδέες:

«Το
Υπουργείο
Πολιτισμού
στο
Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα «Ελλάδα
– Χώρα Πολιτισμού, Χώροι Πολιτισμού»
με σκοπό την προστασία, αξιοποίηση,
ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς δεν περιλαμβάνει κανένα
μνημείο του Νομού Έβρου και φυσικά ούτε
του Διδυμοτείχου.
Στο Διδυμότειχο υπάρχουν πάμπολλα
και σπάνια αρχαιολογικά μνημεία της
Θρακικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και
Οθωμανικής ιστορίας που παραμένουν
παραμελημένα και αναξιοποίητα από την
Εφορεία Αρχαιοτήτων της Θράκης και
το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό έχει σαν
συνέπεια την φθορά και την καταστροφή
αυτών των μνημείων, δηλ. της Ρωμαϊκής
Πλωτινούπολης, του Βυζαντινού Κάστρου,
των αρχαίων Θρακικών τύμβων και των
Οθωμανικών Μνημείων, με αποτέλεσμα
να μην μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν για
να προσελκύσουν τουρίστες και επισκέπτες
στο ακριτικό Διδυμότειχο, που γονατίζει
σταδιακά ως εκ τούτου στον τομέα της
οικονομικής ανάπτυξης. Παρακάτω θα
αναφερθούμε στα Οθωμανικά Μνημεία.
Το Σουλτανικό Τέμενος του Βαγιαζήτ στο
Διδυμότειχο είναι το αρχαιότερο, μεγαλύτερο
και λαμπρότερο Τέμενος της Ευρώπης. Έχει
εμβαδόν 1000 m2, χτίστηκε το 1402-1420
και καλύπτονταν από μολύβδινα φύλλα στην
ξύλινη στέγη του. Αυτά απομακρύνθηκαν
από συνεργείο του Υπουργείου Πολιτισμού
το 1998, για να επισκευαστεί η στέγη και να
αποκατασταθεί αλλά από τότε ούτε η στέγη
επισκευάστηκε, αλλά φημολογείται ότι και
τα ιστορικής αξίας μολύβδινα κομμάτια…
«απαλλοτριώθηκαν» εν είδει συλλεκτικών
αντικειμένων, από ορισμένους επιτήδειους.
Επίσης στο εσωτερικό του τζαμιού
κινδυνεύει να εξαφανιστεί από την υγρασία
και την έλλειψη συντήρησης, η μοναδικής
αξίας τοιχογραφία της ουράνιας πόλης
(ως γνωστό δεν επιτρέπεται η ζωγραφική
αναπαράσταση στο Ισλάμ), ενώ δεν έχουμε
καταφέρει να διασώσουμε και την μοναδική
αναπαράσταση γυναικείας μορφής (υπάρχει
μόνο σε φωτογραφία), που υπήρχε στο
εσωτερικό του τζαμιού και δεν συναντάται
σε κανένα άλλο τέμενος στον κόσμο.
Στο ιστορικό αυτό Τζαμί του Διδυμοτείχου
προσευχήθηκε και εμπνεύστηκε το σχέδιο
της άλωσης της Κωνσταντινούπολης ο
Μωάμεθ ο Β’ ο Πορθητής, όταν πέρασε τον
χειμώνα του 1452-1453 στο Διδυμότειχο.

Εδώ επίσης το 1913 ο αντισυνταγματάρχης
Μουσταφά Κεμάλ προσευχήθηκε όταν
κατέλαβε την πόλη κι έφτιαξε τον δεύτερο
εξώστη στον Μιναρέ του Τζαμιού, ως
σύμβολο της αφετηρίας ανασύστασης του
Τουρκικού Κράτους.
Το ιστορικής αξίας αυτό προστατευμένο
Παγκόσμιο Μνημείο της Ισλαμικής Τέχνης
και Αρχιτεκτονικής από την ΟΥΝΕΣΚΟ,
εγκαταλείπεται και αργοπεθαίνει από
την κρατική αδιαφορία και
ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από
το Διεθνές Ίδρυμα «Αγά Χαν»
των ΗΠΑ, για την σωτηρία και
την ανάδειξη του, το υπουργείο
Πολιτισμού αδιαφορεί έχοντας
υπογράψει τη θανατική καταδίκη
του Μνημείου.
Το Παράρτημα της ΟΥΝΕΣΚΟ
που θα λειτουργήσει οσονούπω
μέσα στο 2008 στην Κομοτηνή
στα πλαίσια Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών, πρέπει
άμεσα να επιληφθεί του θέματος της
διάσωσης του ιστορικού Τεμένους του
Διδυμοτείχου. Η τουριστική αξιοποίηση του
τεμένους ενδιαφέρει όλους τους ντόπιους
πολίτες του Διδυμοτείχου, ανεξαρτήτως
θρησκείας, (το Διδυμότειχο που αποτελεί το
ζωντανό υπόδειγμα πόλης της «ώσμωσης»
και του «συνωστισμού» των πολιτισμών
και όχι της «σύγκρουσης» κατά Χάντιγκτον,
όπου συμβιούν ειρηνικά μέχρι σήμερα
Χριστιανοί Μουσουλμάνοι, Αρμένιοι), γιατί
πιστεύουν πως μόνο ο τουρισμός μπορεί να
δώσει προοπτική ανάπτυξης στον Βόρειο
Έβρο.
Εκτός λοιπόν, από το αναξιοποίητο και
παραμελημένο Τέμενος του Βαγιαζήτ (το
μεγαλύτερο, αρχαιότερο και λαμπρότερο,
λόγω των μολύβδινης σκεπής του, τέμενος
της Ευρώπης), υπάρχουν στο Διδυμότειχο
και τα αρχαιότερα Οθωμανικά Λουτρά
του Ουρούτς Πασά ή λουτρά του
έρωτα. Είναι κατασκευασμένα το 1398
από τον Ουρούτς Πασά έχουν διαστάσεις
25Χ13 μέτρα, έχουν θόλο στην μέση με
φεγγίτη και περιλαμβάνουν αποδυτήρια
και αίθουσα λουτρών. Ονομάζονται και
λουτρά των ψιθύρων λόγω της ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής ακουστικής τους.
(...) Εμείς προτείνουμε σε τελική ανάλυση
και έσχατη ανάγκη, αν δεν μπορεί το
Υπουργείο Πολιτισμού να διασώσει το
τέμενος του Διδυμοτείχου, τουλάχιστον να
παραχωρήσει τη συντήρηση και ανάδειξή
του, με την μορφή χορηγίας, σε μία διεθνή
μη κυβερνητική οργάνωση όπως το ίδρυμα
«Αγά Χαν» των ΗΠΑ ή σε τελική ανάλυση σε
ένα επιχειρηματικό επενδυτικό όχημα. Π.χ.
Η MIG (Marﬁn Investment Group) όπου
συμμετέχουν αραβικά κεφάλαια (Dubai
Investment) και Έλληνες επενδυτές (όπως ο
Λεωνίδας Ευγενίδης που έλκει και καταγωγή
από το Διδυμότειχο), και οσονούπω θα
προσγειωθεί στην ΝΑ Ευρώπη (και θα
σαρώσει τις οικονομίες των Βαλκανίων
και των Παρευξείνιων κρατών) ξεκινώντας
από τη Θράκη, θα μπορούσε επενδύοντας
συμβολικά και αξιοποιώντας το αρχαιότερο
μουσουλμανικό Τζαμί της Ευρώπης που
βρίσκεται στο Διδυμότειχο, που θα καταστεί
έτσι πόλος έλξης θρησκευτικού τουρισμού
του Ισλάμ ως «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΩΣΜΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ» ΥΠΟ
ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ Ε.Ε. ΚΑΙ ΟΥΝΕΣΚΟ.»

Ἀναλφάβητοι δηµόσιοι
ὑπάλληλοι τῆς αὔριον
Ὅταν πρό τετραµήνου γράφαµε
κατά τῆς ποσόστωσης 0,5% τῶν
µειονοτικῶν τῆς Θράκης στούς
διορισµούς τοῦ Δηµοσίου πού
καθιερώθηκε, θέταµε πέρα ἀπό τό
ζήτηµα τῆς (ἀν)ισότητας ἔναντι τοῦ
Νόµου καί τό θέµα τῆς ἐπάρκειας
τῶν ὑποψηφίων ὑπαλλήλων στήν
χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Τό
γράψαµε καί τό εἴπαµε: τοὐλάχιστον
ἄς τεθεῖ ἕνα κριτήριο γνώσης τῆς
ἐπίσηµης γλώσσας τοῦ κράτους.
Χωρίς αὐτό (δηλαδή χωρίς µία
ἐξέταση ἐπάρκειας στήν ἑλληνική)
θά γεµίσουµε ἀναλφάβητους ὑπαλλήλους. Καί βεβαίως τό ἐπιχείρηµα
περί ἀποδεδειγµένης ἐπάρκειας διά
τοῦ ἀπολυτηρίου εἶναι κωµικό καί
ἀντέχει µόνο στά µάτια ὅποιου δέν
ἔχει ἰδέα γιά τό (γενικό) ἐπίπεδο
ἑλληνοµάθειας τῶν µουσουλµάνων
µαθητῶν, ἐφόσον αὐτοί προέρχονται
ἀπό µειονοτικά δηµοτικά σχολεῖα,
πού εἶναι βέβαια καί ὁ κανόνας.

Μία πρόγευση λοιπόν τῆς
προδιαγραφόµενης
κατάστασης
µπορεῖ νά ἔχει κανείς µέ τούς
µειονοτικούς οἱ ὁποῖοι µπῆκαν
σέ διάφορες ὑπηρεσίες µέσῳ τοῦ
προγράµµατος STAGE. Μαθαίνουµε
ὅτι ὑπάρχουν ἐργαζόµενοι πού
δέν µποροῦν ν’ ἀλλάξουν στά
ἑλληνικά πάνω ἀπό µία καληµέρα
µέ τούς πολίτες. Χαρακτηριστικό τό
παράδειγµα σέ κατάστηµα ΙΚΑ, ὅπου
οἱ κοπελίτσες πού προσελήφθησαν,
ἔχοντας σπουδάσει στή Τουρκία,
δέν ξέρουν ἑλληνικά. Εἰδικά ἡ µία
δέν µπορεῖ νά καταλάβει κανέναν!
Δέν ξέρει νά γράφει, δέν ξέρει νά
χειρίζεται ὑπολογιστές, δέν µπορεῖ
νά µιλήσει καθόλου ἑλληνικά, κι
ἕναν χρόνο τώρα πάει - ἔρχεται
χωρίς νά κάνει, φυσιολογικά,
τίποτε. Αὔριο θά ἔχει καί τά µόρια
τῆς προϋπηρεσίας καί σύντοµα
θά πιάσει, χάρη στήν ποσόστωση,
κάπου «δουλειά». Ὁ κόσµος και οἱ
ἄλλοι συνάδελφοι ἔχουν τρελλαθεῖ
ἀλλά καί τί νά κάνουν; Ὅταν ἡ
λεγόµενη καί ἑλληνική Κυβέρνηση
νοµοθετεῖ ἔτσι, ποιός µᾶς φταίει;

«ΛΑΪΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ-SMOLIAN. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΤΛΑΣ»
INTERREG IIIA Ελλάδα – Βουλγαρία
Μέτρο: Ανάδειξη και προβολή Πολιτιστικών και Τουριστικών πόρων

Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ε.Τ.Π.Α και κατά 25% από Εθνικούς πόρους

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
– ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD
Το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στα πλαίσια
υλοποίησης του έργου µε τίτλο «ΛΑΪΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ-SMOLIAN.
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΤΛΑΣ» που εντάσσεται στο πρόγραµµα INTERREG IIIA Ελλάδα
– Βουλγαρία Μέτρο: Ανάδειξη και προβολή Πολιτιστικών και Τουριστικών πόρων
και συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ε.Τ.Π.Α και κατά 25% από Εθνικούς
πόρους διενεργεί ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
– ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ CD»
Το έργο περιλαµβάνει:
·

τη δηµιουργία ιστοτόπου του έργου µε βάση δεδοµένων,

·

ψηφιακού χάρτη σε µορφή αναρτήσιµη στο Διαδίκτυο

·

διαδικτυακή βάση δεδοµένων

·

εκπαιδευτικό CD

Το συνολικού ποσό της προσφοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 49.999,00 €
περιλαµβανοµένου ΦΠΑ,
Οι αναλυτικοί όροι του διαγωνισµού και οι προδιαγραφές των παραδοτέων
ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισµού , η οποία θα διατίθεται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες 10:00 – 15:00 , µέχρι και δύο ηµέρες πριν την ηµεροµηνία
πραγµατοποίησης του διαγωνισµού.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν σχετικά µε τη προκήρυξη και τον
τρόπο απόκτησης έντυπου υλικού από την κο. Σοφιανό Ουτατζή, τηλ. 25410-29282
Οι προσφορές θα υποβάλλονται έγγραφα ή ταχυδροµικά στα γραφεία του Ιδρύµατος
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στη διεύθυνση 12 Αποστόλων 45, 67100 Ξάνθη έως
και την 26η Μαΐου 2008 και ώρα 11.00 π.µ. (πέρας επίδοσης προσφορών).
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από Τριµελή Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης,
που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.
Δικαίωµα Συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις
ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστηµένα
στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ξάνθη, 9-5-2008
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΕΣΒΗ
Γλυφάδα, 9 Μαΐου 2008
Κύριε Πρέσβη,
Επιθυµώ να απευθυνθώ σε σας δηµόσια
διαµέσου αυτής της επιστολής. Αυτός
ο τόπος παρ’ όλες τις κακοποιήσεις
που υπέστη διατηρεί το πνεύµα του, το
πνεύµα του τόπου, κατά τον Αριστοτέλη.
Παραµένει ένας τόπος της Αγοράς, της
Εκκλησίας του Δήµου, της παιδείας, του
θεάτρου, της διαφάνειας, του φωτός.
Είχα πλήρη συνείδηση ότι η οµιλία µου στη
Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ) στις 9 Σεπτεµβρίου
2006 κατά τα αποκαλυπτήρια του
µνηµείου της Ποντιακής Γενοκτονίας θα
προκαλούσε πολλές δυσαρέσκειες και
αντιδράσεις σε ορισµένα περιβάλλοντα
της Αθήνας αλλά πολύ περισσότερο
στην Άγκυρα. Πληροφορήθηκα ότι
η Άγκυρα διαµαρτυρήθηκε για το
µνηµείο. Δεν έµεινα πολύ στην σκέψη
ότι θα αντιδρούσατε ακυρώνοντας
την VISA που, οφείλω να πω, µε
µεγάλη ευγένεια µου παραχωρήθηκε.
Το θεωρούσα ακραίο µέτρο που θα σας
εξέθετε πολύ. Διέκρινα ότι ακόµα και
οι υπηρεσίες σας στο αεροδρόµιο του
Σικάγου κατάλαβαν ότι εκτεθήκατε.
Από τη στιγµή όµως που αποφασίσατε
να ακυρώσετε την βίζα που εσείς πριν
είκοσι µήνες µου παραχωρήσατε,
οφείλατε να µε ενηµερώσετε. Αυτό
κάνουν τα πολιτισµένα κράτη καθώς
και οι πρεσβευτές που κάνουν καλά τη
δουλειά τους. Εκτός αν επικράτησαν
ευτελείς σκέψεις.
(...) Είπα, λοιπόν, ότι δεν κατανοώ γιατί
οι κεντρικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ
ταυτίζονται µε τα κεµαλικά Γκουλάγκ,
µε µια ιδεολογία του θανάτου που
αντιπροσωπεύει ο Κεµαλισµός. Γιατί ο
Κεµαλισµός είναι κύρια µια ιδεολογία
του θανάτου. Αναφέρθηκα σε µιαν
άλλη ηθική, ανθρώπινη, διπλωµατική
παράδοση, σχολή θα έλεγα των
αείµνηστων διπλωµατών Χόρτον και
Μοργκεντάου, στην οποία οφείλουν

οι ΗΠΑ σήµερα να ανατρέξουν αν δεν
θέλουν να λερώνονται και να θεωρούνται
συνένοχες
εγκληµάτων.
Πρότεινα
µάλιστα την ανέγερση µνηµείων τους
τόσο στις ΗΠΑ όσο και την Καισαριανή
και την Νίκαια, την Κοκκινιά. Ξέρετε η
προλεταριοποίηση, η εργατική τάξη της
Ελλάδας δεν γεννήθηκε διαµέσου της
καπιταλιστικής συσσώρευσης αλλά δια
της προσφυγοποίησης.

Είδα στην οµιλία µου τη λύση του Τουρκικού
προβλήµατος, του Νέου Ανατολικού
Ζητήµατος στην πολυκεντρικότητα
της Ανατολίας, της Μικράς Ασίας και
όχι στην Σκύλα του Κεµαλισµού ή την
Χάρυβδη ενός ιδιόµορφου και βίαιου
τουρκικού Ισλάµ, ούτε στην ένοχη και
εγκληµατική σύνθεση τους. Οι ΗΠΑ είναι
η παγκόσµια καρδιά µιας πολυκεντρικής
οµοσπονδιακής παιδείας και αυτό είναι
πολύ κατανοητό. Αυτό εξ’ άλλου είναι και
το ευρωπαϊκό παράδειγµα της Ισπανίας
µετά τον Φράνκο και της Γερµανίας µετά
τον Ναζισµό. Τόνισα ότι το ζήτηµα δεν
είναι ο εξευρωπαϊσµός του Πόντου (ή και
του Πατριαρχείου) γιατί ο Πόντος είναι
Ευρώπη. Εκεί γεννήθηκαν ορισµένοι
Πατέρες της Ευρώπης, εποµένως και
δικοί σας. Το αιτούµενο είναι η άνθιση
αυτής
της
Ευρωπαϊκής
ιστορικής
πολιτισµικής ψηφίδας της Ποντιακής,
αντί της δολοφονίας της. Κυρίως της
Ποντιακής γλώσσας, της πλησιέστερης
προς την αρχαία ελληνική οµιλούµενης σήµερα
γλώσσας,
την
οποία
οµιλούν µεγάλοι πληθυσµοί στον Πόντο σήµερα.

(...) Αυτό ήταν το ηθικό, διανοητικό,
αξιακό, πολιτικό επίπεδο της Αγοράς,
του Λόγου, της ελεύθερης έκφρασης στο
οποίο κινήθηκα εγώ στην Φιλαδέλφεια.
Εσείς όµως αντιδράσατε µε µια πράξη
βίας, χωροφυλακίστικη έλεγαν κάποτε
στην Ελλάδα. Μου στερήσατε το δικαίωµα
παρουσίας και έκφρασης της γνώµης
µου στο συµπόσιο που θα γινόταν σε
κεντρικό ξενοδοχείο του Σικάγου στο
οποίο ήµουν προσκεκληµένος. Μου
είπαν ότι, καιρό πριν, αποπειραθήκατε
να το κάνετε µε τον αληθινά δηµοκράτη
Τούρκο συγγραφέα Τανέρ Αξάµ. Το
χειρότερο όµως είναι ότι µου στερήσατε
µια ιερή στιγµή. Την παρουσία µου στο
θρησκευτικό και πολιτικό µνηµόσυνο
των θυµάτων της Ποντιακής γενοκτονίας
που θα γινόταν στην Νέα Υόρκη µε
αφορµή την συµπλήρωση 89 χρόνων από
την διάπραξη αυτού του εγκλήµατος.
Αυτή είναι η σχέση σας µε τη µνήµη των
νεκρών της 11ης Σεπτεµβρίου;
(...) Ορισµένοι θέλουν να κρατήσουν τις
εκφράσεις του στο επίπεδο της ενορίας
της Αστόρια, ας πούµε, της Νέας Υόρκης,
σε υποκριτικά µνηµόσυνα ρουτίνας κάθε
19 Μαϊου, να παγιώσουν έναν Ποντιακό
συναλλασσόµενο συνδικαλισµό, µια
ψευτοακαδηµαϊκή και ψευτοεπιστηµονική ποντιολογία. Αυτές είναι οι ψευδαισθήσεις τους. Εσείς κατόπιν παράκλησης,
συµµαχικής
αλληλεγγύης,
διαπραγµάτευσης πάρε – δώσε, µε
τους ένστολους ή ηµισεληνοφόρους µε
το σπαθί πεχλιβάνηδες νταήδες της
Άγκυρας (ό,τι πιο βίαιο παρήγαγε η
ιστορία) πιστεύετε ότι θα εµποδίσετε,
περιορίσετε, θα κρατήσετε χαµηλά, θα
καταργήσετε µια τάση της Ιστορίας.
(...) Η πράξη σας όµως σας ενοχοποιεί
και για ένα άλλο ζήτηµα. Είναι γνωστό
ότι λόγω των εθελοντικών, αληθινά
µη κυβερνητικών δραστηριοτήτων µου
υπεράσπισης των δικαιωµάτων των λαών
και των ανθρώπων στην Ανατολία και
την Μεσσοποταµία, οι επίσηµες οµάδες
θανάτου της Άγκυρας σχεδίαζαν την

LA GIOUMOULTZINE
IRRÉSISTIBLE
(Part toxique première)

Συνέχεια από τη σελίδα 12
Γιατί θανάσιμος; Κάνεις π.χ. ποδήλατο στην
πλατεία, μένεις άφωνος απ’ το απίστευτο που
βλέπεις, ε μέχρι να το πιστέψεις, σαβουρντίζεσαι
(σαν τον ζαβό πρόεδρο δηλαδή ένα πράμα, με τη
διαφορά ότι αυτός δεν χρειάζεται να δει τίποτα,
σαβουρντίζεται κι από μόνος του). Οπότε ή
ισοπεδώνουμε την πλατεία ή εξαναγκάζουμε
τα (αυτοφερόμενα ως κτίρια) πανάθλια
καρακιτσαριά ν’ αλλάξουν πρόσοψη. Καθότι
ολόκληρη εκείνη η πλευρά της πλατείας είναι
για γκρέμισμα ή έστω τουλάχιστον για ξήλωμα
όλης της ετερόκλητης (εν είδει επιγραφών και
ταμπελών) ανθυποσαβούρας, καθότι το μόνο
που δεν κρέμεται αυτή τη στιγμή από κει είναι
το βρακί μου (του οποίου παραλλαγή βεβαίως,
μια που το ’φερε κι η κουβέντα, κρέμεται
πάνω από το έτερον καλλιτεχνικό μας έπος,
στην καστροσωβρακογωνιά της Ορφέως με
Βενιζέλου, αλλά γι’ αυτό κομμένη πλέον, μάγκες
μου, έχω ορκιστεί στον γιατρό μου ότι δεν θα
ξαναμιλήσω, γιατί με απείλησε ότι σε λίγο δεν
θα με πιάνουν ΟΥΤΕ τα υπογλώσσια)…
Υπάρχει όμως ακόμα και το (επίσης θρυλικό
εδώ και πολλά χρόνια) ζήτημα με τις λακκούβες.
Επειδή εκτός της συμπαθητικής μελάνης, ειδικά
στην Κομοτηνή ευδοκιμεί, ως γνωστόν, και η
συμπαθητική…άσφαλτος (ξέρετε τώρα, αυτήν
που την ρίχνεις 3 μέρες πριν τις δημοτικές

δολοφονία µου. Αυτό µου ανέφερε το
1994 ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας
Παπανδρέου.
Υπάρχουν
ακόµη
άνθρωποι εν ζωή που το γνωρίζουν.
Αυτές οι ευγενείς δραστηριότητες
µου που έχουν ως θεµελιακή αξιακή
αφετηρία τον σεβασµό της ανθρώπινης
ζωής και την αγάπη µου για τους λαούς,
συνεχίσθηκαν και θα συνεχισθούν σε όλο
τον πλανήτη. Λόγω παράδοσης κινήθηκα
πάντοτε σε µια σφαίρα ελευθερίας.
Πολύ περισσότερο όταν διάβηκα το
Ιόνιο Πέλαγος καταφεύγοντας στην
Ιταλία, διωκόµενος από την δικτατορία
των Συνταγµαταρχών. Ξέρετε εσείς για
ποια δικτατορία µιλώ. (...) Η πράξη
σας διευκολύνει, τροφοδοτεί τα βίαια
ένστικτα και τις βάρβαρες επιδιώξεις
τους. Οφείλω λοιπόν να πω δηµόσια ότι
εσείς προσωπικά και η κυβέρνηση σας
θα είστε συνένοχοι αν συµβεί κάτι µε τη
ζωή µου.
(...) Τι θα πείτε στους κατοίκους της
πόλης Υψηλάντη στο Μίτσιγκαν; Ότι
ενώ ο Ουάσινγκτων συνοµιλούσε µε
τον Κολοκοτρώνη, τον Μακρυγιάννη,
τον Υψηλάντη εσείς συνοµιλείτε µε
τον Δράµαλη και τους συνεχιστές
πασάδες του; Όχι µόνο συνοµιλείτε
αλλά εκτελείτε και εντολές τους. Μία
ερώτηση. Μήπως σας ζήτησαν να µε
παραδώσετε ώστε να µε στείλουν στο
Δεβισλίκ, στρατόπεδο εξόντωσης των
Ποντίων νότια της Τραπεζούντας; Ήταν
χειρότερο από το Άουσβιτς. Αυτή είναι
ακόµα η δική σας οπτική για την Μικρά
Ασία; Πόσο εφιαλτικό, τερατώδες είναι
αλλά και πόσο µεγάλη η θλίψη για την
κατάπτωση σας.
Ευτυχώς κύριε Πρέσβη, οι ΗΠΑ, η
Αµερική είναι πληθυντική. Δεν γίνονται
µόνο πράξεις του σκότους όπως αυτή
του Σικάγου, αλλά και του φωτός
όπως οι αναγνωρίσεις της Ποντιακής
γενοκτονίας από πολλές Πολιτείες και
πόλεις των ΗΠΑ.
Σας χαιρετώ

εκλογές και τη μεθεπομένη της 2ης Κυριακής
εξαφανίζεται), μοιραία πλέον έχει επέλθει
η…εξαϋλωσις, οπότε εδώ και πολλούς μήνες
ξαναβγαίνουμε πάλι για θερινά σπορ (τσαπαρί
στην Ορφέως, ράφτινγκ στην κυκλική διαδρομή
του Πανθρακικού, ψαροντούφεκο στα φανάρια
του ΙΚΑ, οκτάκωπος μετά πηδαλιούχου στη
Δημοκρίτου). Ήρθε πλέον νομίζω ο καιρός
και για κάτι…μονιμότερο, ε; Τουλάχιστον, ρε
παιδιά, να το κάνετε κατά τον Αύγουστο, για
να φτουρήσει μέχρι το επόμενο Πάσχα (πού να
τον σουρμαλάς δηλαδή τώρα και τον Επιτάφιο
πάνω στις πιρόγες!). Συνεπώς, ή κλείνουμε τις
λακκούβες ή μετονομάζουμε τα δημοτολόγια
(«Ημερολόγιο Καταστρώματος», «Τα λόγια της
πλώρης», «Ξεκινάει μια ψαροπούλα», όλο και
κάτι σχετικό θα βρεθεί). Άντε, γιατί αν συνεχιστεί
αυτό το πράμα, τέρμα και οι δημοτικές εκλογές,
ε; Τι σας χρειαζόμαστε δηλαδή; Την επόμενη
φορά θα εκλέξουμε Δόγη…
Και υπάρχουν φυσικά και τα θέματα που
αφορούν τις πολιτιστικές εξελίξεις (που εμάς
τουλάχιστον μας ενδιαφέρουν πιο πολύ κι απ’ τις
λακκούβες - κι ας μας έχει γίνει πρετ α πορτέ
το σασμάν από το ταρακούνημα). Με αυτές
όμως θα ασχοληθούμε στο επόμενο φύλο, οπότε
και πιο ολοκληρωμένη συνολική εικόνα των
εκδηλώσεων των Ελευθερίων θα έχουμε, αλλά
και την ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα
και για κάποιους μόνιμους πολιτιστικούς μας
θεσμούς, όπως π.χ. κείνο το ρημαδιασμένο το
ΔΗΠΕΘΕ, οι οποίοι κατά πώς φαίνεται, δείχνουν
σιγά-σιγά να μας αφήνουν χρόνους…
(ΔΥΣΤΥΧΩΣ …ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 14-5-2008
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Αντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Καθώς το αναγνωστικό μας κοινό
διαθέτει ένα γενικότερο ενδιαφέρον
σε ιστορικά θέματα, συνεχίζουμε τη
στήλη που εγκαινιάσαμε, κάτι σαν
κουΐζ Ιστορίας, και που αφορμάται
από το δεκαπενθήμερο που διανύουμε,
προσφέροντας στην ιστορική συνείδηση
του αναγνώστη μας. Φυσικά προσπαθούμε να έχει και την πλάκα του, δεν είμαστε
δα και επιστημονικό έντυπο! Καλή
επιτυχία!
1) Στις 14 Μαΐου 1920 ο Στρατός
μας μπαίνει σε Κομοτηνή και
Αλεξανδρούπολη, φέρνοντας πίσω το
«ελληνικό» μετά από 600 περίπου χρόνια.
Εκεί παραλαμβάνει την διοίκηση από...
Α) Τους Οθωμανούς
Β) Τη Βουλγαρία
Γ) Τη Διασυμμαχική Διοίκηση
Δ) Την τοπική προσωρινή κυβέρνηση
2) Στις 17 Μαΐου 1821 στον Πολύγυρο
άρχισε
η
ελληνική
επανάσταση
στην Χαλκιδική, που τελείωσε τον
Νοέμβριο με τον
«χαλασμό» της
Κασσάνδρας. Τα
ε π α ν α σ τ α τ ι κά
σώματα
ήταν
ασύντακτα και
χωρισμένα
σε
δύο
κυρίως
τμήματα: Το ένα
αποτελείτο από
Μαντεμοχωρίτες και Αγιορίτες
μοναχούς
με
αρχηγό τον Εμμανουήλ Παπά και το άλλο
από Κασσανδρινούς και Χασικοχωρίτες
με αρχηγό τον Χάψα. Μετά τις πρώτες
επιτυχίες οι Έλληνες περιορίστηκαν
στην Κασσάνδρα από τις υπέρτερες
τουρκικές δυνάμεις. Πριν την τελική
επίθεση, όταν οι επαναστάτες κλήθηκαν

Διπλή κατοχή
Πρόσφατα στό πλαίσιο τῶν «Ἐλευθερίων» πού διοργάνωσε ὁ Δῆµος Κοµοτηνῆς µέ τήν δηµοτική του ἐπιχείρηση
πολιτισµοῦ, παρουσίασα δύο ἔργα, τόν
«Καραγκιόζη βοηθό ἀπελευθερωτή»
πού διαπραγµατεύεται τή βουλγαρική
Κατοχή τῆς Θράκης (1913 - 1918) καί
τόν «Γέρο - Πλάτανο» ὅπου κάναµε
κατοχή µέ τίς ἀσχήµιες µας ἐµεῖς οἱ
ἀπελευθερωµένοι. Δέν πάει πολύς
καιρός πού ἀκρωτηριάστηκε βάναυσα
ὁ κεντρικός, πανάρχαιος πλάτανος τῆς
Κοµοτηνῆς γιά νά στηθοῦν σάν ἄθλια
ἑξαπτέρυγα δίπλα του πολυκατοικίες,
µετατρέποντας
τήν
πλατεία
τῆς
Κοµοτηνῆς (ἄν χτίσεις τίς διόδους) σέ
πισίνα ἄνευ νεροῦ. Εἶναι σηµαντικό νά
περνᾶµε καί τίς δύο ἐκδοχές κατοχῆς,
σηµαντικό γιά τήν µελλοντική ὑγεία
τῆς πόλης. Ὁ Καραγκιόζης γιά νἄναι
ἀποτελεσµατικός πρέπει ν’ ἀποφεύγει
τήν προπαγάνδα στά πατριωτικά ἔργα,
γιά νά µήν δαιµονοποιεῖ τόν «ἐχθρό»
ἀλλά
παράλληλα
νά
δηµιουργεῖ
καί σθεναρό φρόνηµα. Δέν πάω νά
καταπιέσω κανέναν λαό ἀλλά δέν
ἀφήνω νά καταπιέσουν καί µένα. Νά µήν
εἴµαστε σάν τόν Ἀµερικανό Κύκλωπα
µονόφθαλµοι, νά βλέπουµε µόνο τό
πετρέλαιο, τήν κυνική ἰδιοτέλεια...
Ὅταν εἶσαι δίκαιος καί ἀγωνίζεσαι ὁ

να υποταχθούν με δέλεαρ τη γενική
αμνηστία, απάντησαν...
Α) Και ποιός εγγυάται τη συμφωνία μας;
Β) Μολών λαβέ!
Γ) Μα, επιτέλους, γιατί τόση δυσανεξία
για τον Άλλον;
Δ) Ρουμς του λετ χήαρ!
3) Στίς 17 Μαΐου 1944 ξεκινάει η
Διάσκεψη
του
Λιβάνου,
όπου
η ηγεσία του
ΕΑΜ σύρθηκε
σε μια συζήτηση
αυτοδιάλυσής του
και δημιουργίας
κυβέρνησης με
τα παλιά αστικά
κόμματα
που
είχαν καταργηθεί
προπολεμικά
Μόνον ο στρατηγός από τη μεταξική
Σαράφης διαφώνησε δικτατορία. Εκεί
οι άνθρωποι που
ηγήθηκαν του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ
βρέθηκαν κατηγορούμενοι για τον
αγώνα τους και την προσφορά τους στην
απελευθέρωση της πατρίδας από όσους
αναζήτησαν σιγουριά και ασφάλεια στο
Κάιρο κι έγιναν κατήγοροι και κριτές
του ελληνικού λαού. Συμφωνήθηκε η
συγκρότηση εθνικού στρατού, δηλ. η
διάλυση του ΕΛΑΣ, και αναγνωριζόταν
στους Αγγλους το δικαίωμα να επέμβουν
στα εσωτερικά της Ελλάδας. Το
σημαντικότερο όμως είναι ότι έθετε
το ΕΑΜ κάτω απ’ τις διαταγές της
βασιλικής κυβέρνησης του Παπανδρέου
που λειτουργούσε κάτω από την
επίβλεψη των Άγγλων. Ποιός ήταν ο
όρος που έθεσε (ανεπιτυχώς) αργότερα
το ΕΑΜ για να συμμαζέψει λίγο την
κατάσταση;
Α) Να μην είναι πρωθυπουργός ο
αγγλόδουλος Γεώργιος Παπανδρέου
Θεός δέν σέ ἀφήνει καµµιά φορά. Ὅλα
αὐτά βέβαια παίζονται µέσα ἀπό τόν
κώδικα τοῦ θεάτρου σκιῶν, συνδυασµός
βαθύτητας καί ἀπόλαυσης ταυτόχρονα.

Ἔχω παρατηρήσει σχολεῖα πού παρακολουθοῦν συχνά ἀπό µᾶς Καραγκιόζη,
καί πολλές φορές µᾶς καλοῦν νά
παίξουµε καί µέσα σ’ αὐτά, ὅπως στό 1ο
καί στό 13ο, τό 5ο καί τό 10ο. Τά παιδιά
αὐτῶν τῶν σχολείων, µέσῳ αὐτῆς τῆς
καλλιτεχνικῆς µύησης, εἶναι σέ θέση νά
ἀποτιµήσουν καί νά ἀποδεχθοῦν µέ πιό
εὔφορο τρόπο ἕνα ἔργο θεάτρου σκιῶν.
Διότι οἱ κώδικες τοῦ Καραγκιόζη γιά νά
περάσουν στόν θεατή προϋποθέτουν νά
εἶναι αὐτός ἐξοικειωµένος µαζί τους. Μιά
σονάτα τοῦ Μπετόβεν ἕνα ἀπαίδευτο
αὐτί θά τήν «ξεράσει» σάν κακή τροφή.
Λυπᾶµαι καί στεναχωριέµαι ὄχι γιά
µένα ἀλλά γιά κάποια παιδιά σχολείων
πού γιά διάφορους λόγους οἱ δάσκαλοί

Β) Να είναι πρωθυπουργός κάποιος
προερχόμενος από την Κυβέρνηση του
Βουνού (ΠΕΕΑ)

ήταν ο όρος με τον οποίο ενθρονίστηκε
ο Γεώργιος (και η Ιόνιος Πολιτεία
ενσωματώθηκε στην Ελλάδα);

Γ) Να απαλειφθεί η αναφορά στην αγγλική
κηδεμονία

Α) Ότι δεν θα θίξει την υπάρχουσα πολιτική
κατάσταση στην Επτάνησο

Δ) Να διατηρηθεί
οργάνωση του ΕΛΑΣ

στοιχειώδης

Β) Ότι θα επιδιώξει την προσάρτηση
περισσοτέρων αλύτρωτων εδαφών στην
Ελλάδα (Κρήτη, Θεσσαλία κτλ)

4) Στίς 19 Μαΐου 1919 αποβιβάζεται στη
Σαμψούντα του Πόντου ο Μουσταφά
Κεμάλ, ημέρα που σημαδεύει την τελική
εξόντωση των Ποντίων Ελλήνων (τα

Γ) Ότι δεν θα ασκεί πολεμική κατά
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πού
χρησιμεύει στην Αγγλία ως ανάχωμα στη
Ρωσία.

μία

Δ) Ότι θα συνάψει αμυντική συμφωνία με
τη Γαλλία

θύματα υπολογίζονται σε 353.000 ψυχές).
Σε ποιον ανήκει η παρακάτω δήλωση μήνυμα στο Γ’ Συνέδριο του Ποντιακού
Ελληνισμού (1992): «Η 19η Μαΐου
είναι ημέρα μνήμης για την Γενοκτονία
των Ποντίων (...) Καμμιά λήθη και
καμμία σιωπή δεν μπορεί να καλύψει τη
δολοφονία των 353.000 συμπατριωτών
μας των Ελλήνων του Πόντου κατά τα έτη
1916-1923. Στερείται δε οποιασδήποτε
αξίας κάθε αναφορά στην ποντιακή
υπόθεση, εάν αγνοεί τις διαστάσεις και τη
σημασία της Γενοκτονίας των Ελλήνων
του Πόντου και την ευθύνη του τουρκικού
κράτους για αυτό το διεθνές έγκλημα...»
Α) Στον Ανδρέα Παπανδρέου
Β) Στον Παναγιώτη Δημητρά
Γ) Στον Κώστα Σημίτη
Δ) Στον στρατηγό Μπιουκανίτ
5) Στις 21 Μαΐου 1864 τα Επτάνησα
ενώνονται με την Ελλάδα, ως «δώρο»
της Βρετανίας, προίκα του νέου (Δανού)
βασιλιά Γεώργιου του Α’. Ο Όθων είχε
πλέον εκθρονιστεί, τα σχέδιά του για
συνεργασία με την Ιταλία κατά της
Τουρκίας είχαν ματαιωθεί και η νέα
δυναστεία ήταν πλέον αγγλόφιλη. Ποιος
τους τά κρατᾶνε µακρυά ἀπό τό θέατρό
µας. Σέ µιά πόλη ἀπό τίς λίγες στήν
Ἑλλάδα πού ἔχει τό προνόµιο νά διαθέτει
ποιοτικό θέατρο σκιῶν, τά παιδιά
κρατιοῦνται µακρυά του, ὅταν µάλιστα ἡ
παράσταση εἶναι προσφορά τοῦ Δήµου.
Μιά τέτοια στάση εἶναι ἀπογοητευτική
καί δηµιουργεῖ αἰσθητική ἀτροφία στά
παιδιά. Δέν θέλω νά ὀνοµάσω σχολεῖα
µέ τέτοια στάση ἀλλά διαπιστώνω τό
πρόβληµα γιά νά τό σκεφτοῦµε ὅλοι
µας. Φαντάσου σέ τέτοια «φιλόξενα»
σχολεῖα νά τούς ζητήσω νά ΄ρθοῦνε
καί µέ εἰσιτήριο! Βέβαια ἄν συνεχισθεῖ
µιά τέτοια ἀπάθεια ἴσως χρειαστεῖ νά
«ἐπιστρατεύσουµε» τούς συλλόγους
γονέων, πού σίγουρα σκέφτονται τά
παιδιά τους περισσότερο - κι εὐτυχῶς ἡ
δουλειά µας εἶναι στούς περισσότερους
γνωστή.

Μικρός Διάκοσµος
Μέ τήν εὐκαιρία θέλω νά ἀναγγείλω πώς
ὁ χῶρος τέχνης «Μικρός Διάκοσµος» στήν
παραλία Ἱµέρου, ἀπό Ἰούλιο - Αὔγουστο
ἀρχίζει τή λειτουργία του, µέ παραστάσεις
Καραγκιόζη καί ἐργαστήρια γιά τά
παιδιά, βραδυές γκάϊντας, κλασικῆς
κιθάρας, λαϊκῆς µουσικῆς, ἐκθέσεις κ.ἄ.,
σέ ἕνα περιβάλλον µέ θέα τό θρακικό
πέλαγος καί σέ χῶρο πού θά διαθέτει
καί παραδοσιακό καφενεῖο. Ὁ ἴδιος

6) Στίς 25 Μαΐου 1834 καταδικάστηκαν σε
θάνατο οι, φυλακισμένοι στο Παλαμήδι
Θ. Κολοκοτρώνης και Δ. Πλαπούτας.
Πρωτεργάτες στις διώξεις τους ήταν η
Αντιβασιλεία και ο Ι. Κωλέττης, αφού
ο Κολοκοτρώνης επέκρινε δημοσίως
τους Βαυαρούς αντιβασιλείς. Κατά
το κατηγορητήριο, ο Κολοκοτρώνης
αποτελούσε μέλος συνωμοσίας που
στρεφόταν εναντίον της Αντιβασιλείας
και απέβλεπε στην άμεση ανάληψη της
βασιλικής εξουσίας από τον ανήλικο
ακόμη Όθωνα. Κολοκοτρώνης και
Πλαπούτας καταδικάστηκαν σε θάνατο,
παρά την αντίδραση του προέδρου του
δικαστηρίου Αναστ. Πολυζωίδη και του
δικαστή Γεωργίου Τερτσέτη. Η καταδίκη
αυτή, που έγινε δεκτή με αγανάκτηση
από τον Ελληνικό λαό, μετατράπηκε σε
ισόβια δεσμά από τον Όθωνα. Όταν ο
τελευταίος ενηλικιώθηκε και ανέλαβε
βασιλιάς...
Α) Ξαναπέρασε από νέα, δίκαιη δίκη τον
Κολοκοτρώνη
Β) Έκανε δεκτή την αίτηση χάριτος του
Γέρου του Μωριά
Γ) Τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας
Δ) Τον ονόμασε αντιστράτηγο και τον
διόρισε Σύμβουλο της Επικρατείας
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Γ, 2Β, 3Α, 4Α, 5Γ, 6Δ.
χῶρος ὅταν εἶναι ἀνοιχτά τά σχολεῖα θά
προσφέρεται γιά καλλιτεχνική παιδεία,
ἐπισκέψεις στά σχολεῖα κλπ. Φέτος
ἑτοιµάζουµε τήν ἑνότητα Καραγκιόζης
καί Μυθολογία, ὅπου τά παιδιά καί
οἱ µεγάλοι θά παρακολουθοῦν µιά
παράσταση σχετική, θά ὑπάρχει ἔκθεση
µυθολογικῆς φιγούρας, ἐργαστήριο
κατασκευῆς φιγούρας ἀπό τά παιδιά,
µάθηµα θεατρικοῦ αὐτοσχεδιασµοῦ κ.ἄ.
Τό πλοῖο πού φέρει τό ὄνοµα «Μικρός
Διάκοσµος» ἄνοιξε πανιά ἐπιβιβαστεῖτε
µή µείνετε στό... λιµάνι!

Μιά ἀναγγελία
Ἀπ’ ὅ,τι δήλωσε καί ὁ δήµαρχος Δ.
Κοτσάκης, ἡ καπναποθήκη ἀπέναντι
ἀπό τό ΔΗΠΕΘΕ θά δοθεῖ γιά µόνιµη
σκηνή καί ἐργαστήρι θεάτρου σκιῶν,
ὅπου τά χιλιάδες παιδιά τῆς πόλης µας,
πού ἀποδεδειγµένα ἀγαπᾶνε πολύ αὐτό
τό εἶδος θεάτρου θἄχουν τή δυνατότητα
καί νά παρακολουθήσουν ποιοτικό
Καραγκιόζη. Ἀλλά, τό σηµαντικότερο,
στά ἐργαστήρια πού θά γίνονται ἀπό
τόν καραγκιοζοπαίχτη καί τή ζωγράφο,
θά µάθουν τά ἴδια νά παίζουν καί νά
κατασκευάζουν τίς φιγοῦρες, ἀφοῦ
µόνο µέ ἐργαστήρια περνᾶµε ἀπό τήν
κατανάλωση στή δηµιουργία.
Γιάννης Βουλτσίδης
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Αρμενικοί άθλοι
Ο πρόεδρος Μπους, κοντεύει δύο χρόνια,
που λόγω των πιέσεων του αρμενικού
λόμπι δεν μπορεί να τοποθετήσει πρεσβευτή
στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Ο προηγούμενος
υποψήφιος του Μπούς για την θέση Ρίτσαρντ
Χόαγκλαντ δεν πήρε την απαιτούμενη έγκριση
από τη Γερουσία. Ο γερουσιαστής και
υποστηρικτής των αρμενικών ισχυρισμών
Ρόμπερτ Μενέντες, επηρρεάζοντας άλλα 100
άτομα στη Γερουσία, είχε δηλώσει πως αν ο
Χόαγκλαντ δεν αναγνωρίσει τα γεγονότα του
1915 ως γενοκτονία τότε δεν πρόκειται να
πάρει την απαιτούμενη έγκριση. Για την Μαρί
Γιανουκόβιτς, νέα υποψήφια για την θέση του
πρεσβευτή, ο Μενέντες δήλωσε πως «σχεδιάζω
να της κάνω τις ίδιες ερωτήσεις. Ελπίζω πως
θα απαντήσει όπως πρέπει. Διαφορετικά…»
(24-4-08, εφ. Νέτγκαζετε)
Το ψωμί ψωμάκι
Στα Άδανα μετά την άνοδο της τιμής του
ψωμιού των 150 γρ., ο κόσμος συνωστίζεται
μπροστά στους μπουφέδες του δήμου που
πουλάνε το ψωμί αυτό 0,2 τ.λ. Στην σειρά
γίνεται «πατείς με, πατώ σε» και συχνά
δημιουργούνται καβγάδες. Η 12χρονη Αϊσέ
Ντουγιάν, όταν λόγω του συνωστισμού της
έπεσαν τα ψωμιά, πλάνταξε στο κλάμα. Όπως
δήλωσε «Έφυγα νωρίς από το σχολείο για
να πάρω ψωμί. Όμως τα ψωμιά μου έπεσαν
κάτω. Αν δεν πάω ψωμί στο σπίτι θα μείνουν
πεινασμένοι».
(5-5-08, εφ. Νέτγκαζετε)
Τσιγγάνοι στην Τουρκία

Στην περιοχή Γκαζιοσμάνπασα της Κων/λης
60 παράγκες στις οποίες ζούσαν οικογένειες
Ρομά, κατεδαφίστηκαν από συνεργεία του
δήμου, με τη βοήθεια της Αστυνομίας. Άλλοι
αντέδρασαν στην κατεδάφιση, ενώ κάποιοι
άλλοι δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα
δάκρυα τους.
(8-5-08, εφ. Νέτγκαζετε)
Τούρκοι εργαζόμενοι και ασφάλεια
Ο Κασίμ Οζέρ, διευθυντής Ασφάλισης και
ασφάλειας εργασίας, αναφερόμενος στα
αλλεπάληλα ατυχήματα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της Τούζλας, έριξε το
φταίξιμο στους χωριάτες εργαζόμενους. Ο
Οζέρ κατέθεσε στην επιτροπή της Βουλής
που ερευνά τα σχετικά ατυχήματα πως στην
περίοδο 2000-2007 συνέβησαν στον τομέα της
βιομηχανίας 621.000 ατυχήματα στα οποία
έχασαν τη ζωή τους 9.063 άτομα. Δήλωσε πως
«Δεν είναι η δουλειά άσχημη, απλά αυξήθηκε ο
αριθμός των εργαζόμενων εκεί. Οι άνθρωποι
που δουλεύουν εκεί ή δεν χρησιμοποιούν τα
είδη προστασίας εργαζομένων ή, φυσιολογικά,
επειδή δεν έχουν βρεθεί σε ψηλά σημεία χάνουν
την ισσοροπία τους και πέφτουν. Πέφτει η
πίεση τους, μαυρίζουν όλα γύρω τους κ.α.»
Ανέφερε πως το σημαντικότερο πρόβλημα
είναι η αμορφωσιά τους και πρόσθεσε πως «η
είσοδος ανθρώπων που δεν έφυγαν ποτέ από
το χωριό σε βιομηχανικές εργασίες προκαλεί
λυπηρά ατυχήματα». (8-5-08, εφ. Ραντικάλ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι πρόσφυγες
(ἀπό Λίβανο, Ἰορδανία, Συρία,
Κατεχόµενα...) βαδίζουν σήµερα
ὥς τά σύνορα τοῦ Ἰσραήλ. Φωνή
βοῶντος ἐν τῆ σιωνιστικῆ ἐρήµῳ.
Μέ ἀπόφαση τοῦ Σβαρτσενέγκερ
31 Ἰσραηλινοί πολίτες, κρατούµενοι
γιά ἀπάτες, ξέπλυµα χρηµάτων,
ναρκεµπόριο κτλ θά µεταφερθοῦν
ἀπό τήν Καλιφόρνια στό Ἰσραήλ
Θά ἐκτίσουν ἐκεῖ τήν ὑπόλοιπη
ποινή τους, ὡς «δῶρο» γιά τά 60α
γενέθλια τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους
(ἐξαιρέθηκαν µόνον οἱ φονιάδες)!

τροµάζει τόν Ντάου Τζόουνς.
«Ἡ κρίση τῆς Κεντροαριστερᾶς
ἀφήνει ἐλεύθερο πεδίο στούς ἀντιδραστικούς δηµαγωγούς», γράφει ἡ
ἐµβριθής ἀθηνοφυλλάδα
Δηλ. οἱ καηµένοι οἱ καλοί περνᾶν
«κρίση», καί βρίσκουν εὐκαιρία καί
µᾶς χυµᾶνε κάτι ἀποφώλεια τέρατα!
Ὄχι ὅτι εἶναι ΟΛΟΙ γιά τόν Καιάδα!
Hard Candy ἀπό τή Μαντόνα, πού
θέλει νά µᾶς πείσει ὅτι καί µιά
50άρα τσατσά µπορεῖ κάλλιστα νά
«ἐξυπηρετεῖ» τούς πελάτες. Τί; Ἄ,
ναί, καί νά τραγουδάει, σωστό.

Οἱ Ἰρακινές πού ἐργάζονταν στή
βρετανική πρεσβεία τῆς Βαγδάτης
δέχονταν προτάσεις γιά διπλό
µισθό, ἀρκεῖ νά κάναν «χάρες» σέ
προσώπατα. Ἀλλιῶς... δρόµο!

Ἀποκλειστικό: Ὁ Σουφλιάς µέ τό
αὐθαίρετο καί τίς ὁλοσέλιδες διαφηµίσεις τοῦ ἐθνικοῦ µας οἰκοδιασυρµοῦ, παραµένει ΥΠΕΧΩΔΕ!

Καλά, εἶχα γνωστούς πού ἀνοίγαν
µπαράκια µέ τήν ἀρχή «ὅποιες
γκαρσόνες δέν τίς πηδᾶµε, τίς
διώχνουµε» ἀλλά γιά πρεσβεῖες
πρώτη φορά τ’ ἀκούω...

Δηλαδή
γιά
νά
καταλάβω,
πουλᾶµε τόν ΟΤΕ στούς Γερµανούς
γιά νά τόν γλυτώσουµε ἀπό τίς
κοµµατορεµοῦλες µας; Γιατί ἄν
εἶναι ἔτσι νά τό συζητήσουµε...

Νέο µέλος στήν τροµολίστα τοῦ
Μπούς: Ἀλ Σαµπάµπ, δηλαδή ἡ
σοµαλική ἀντίσταση στίς κατοχικές
δυνάµεις τῆς Αἰθιοπίας

Διάβασα τίς προτάσεις τοῦ ΣΥΝ γιά
τόν Στρατό. Πολύ ὡραῖες, µπράβο.
Νά τίς βάλουµε µπρός ἀπό τήν
πρώτη µέρα πού θά µετακοµίσει ἡ
χώρα κάπου ΒΔ τῆς Ἰρλανδίας.

Προφανῶς ἔχει ἀλλάξει ὁ ὁρισµός
τοῦ «τροµοκράτη» καί ἐµεῖς δέν
τό µάθαµε: Εἶναι πλέον ὅποιος

Περαστικά βρέ στόν Γιῶργο! Κι
ἄς προσέχει λίγο στό ἑξῆς τά

LA GIOUMOULTZINE
IRRÉSISTIBLE
(Part toxique première)
Κοντεύουμε στα μέσα του Μάη, φίλοι μου αγαπημένοι, και
οι τρέχουσες εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια της Κομοτηνής
(οι οποίες, έως τώρα τουλάχιστον, αφήνουν γενικά μία γεύση
βαθιάς ανεπάρκειας - ειδικά αν ληφθούν υπόψη και όλες
οι συσκέψεις επί συσκέψεων και επίσημες αναγγελίες που
προηγήθηκαν) μας δίνουν νομίζω μία καλή ευκαιρία και για
κάποιες ευρύτερες σκέψεις γύρω από το έργο της δημοτικής
μας αρχής, καθώς έχει περάσει άλλωστε και ενάμισυ περίπου
έτος από την…ενθρόνισή της…
Και ξεκινάμε βεβαίως από τον ίδιο τον δήμαρχο, ο οποίος
ενώ πραγματικά είναι πολύ συμπαθής και ευγενής, έχει ένα
σαφέστατο πρόβλημα συμπεριφοράς, καθώς για την ακρίβεια
ΠΑΡΑΕΙΝΑΙ συμπαθής και ευγενής. Οπότε δηλαδή όχι
μόνο έχουμε πια εντελώς ξεφύγει από το ύφος των βασικών
συμβουλών που δίναμε σε παλαιότερες (σημειολογικώς
ιουράσσειες) εποχές (π.χ. ΔΕΝ πυροβολούμε παραπονούμενο
πολίτη, ΔΕΝ βρίζουμε τους πολιτικούς αντιπάλους μας, ΔΕΝ
δείχνουμε τα παπάρια μας στον κόσμο, κλπ.), αλλά τώρα έχουμε
πάει και στο εντελώς αντίθετο άκρο! Λοιπόν, δήμαρχε, κοίτα να
διορθωθείς λίγο, γιατί καλή η ευγένεια, αλλά μας έχεις χαλάσει
όλο το σασπένς, ε; Πού είναι δηλαδή, μωρέ, οι παλιές καλές
μέρες που καθόμασταν έξω απ’ το Δημαρχείο και περιμέναμε
να κατέβει από στιγμή σε στιγμή και να στρώσει στο κυνήγι
κάνα περαστικό; Ενώ τώρα τι να πεις! Άντε, πολλή φορμόλη
έπεσε…

παιχνιδάκια του, γιατί µποροῦν νά
γίνουν ἐπικίνδυνα, ὅπως φάνηκε
Καί δέν µιλῶ µόνο γιά τό ποδήλατο
ἀλλά καί γιά τό πλέηστέησον, τά
λέγκο, τά µολυβένια στρατιωτάκια,
τήν κεντρική ἐπιτροπή...
Κούλογλου τέλος ἀπό τήν ΕΤ1. Καί
πολύ ἄντεξαν µέσα στό τέλµα τῆς
καθεστωτικῆς τιποτολογίας οἱ δύο
ἐκποµπές του.
«Χιντερλέζ», λέει, στόν Κόµαρο τοῦ
νοτίου Ἕβρου, µέ «παραδοσιακές φορεσιές» στό χορευτικό. Τί παραδοσιακές ρέ µ..., ποῦ ξανάδατε στή
Θράκη τέτοιο τουρκοκαρνάβαλο;
«Διεθνές» τουρνουά ποδοσφαίρου
παίδων στήν Κοµοτηνή, λέει. Δηλαδή; Ἀπό Ἕβρο, Ξάνθη, Καβάλα,
Δράµα καί... Πόλη (Μπεσίκτας)!
Τόσο διεθνικότητα δηλαδή, πού
σταµατάει στό... δύο! Δέν θά
ἡσυχάσουν ὁρισµένοι πρίν δοῦν
στόν τόπο µας δυεθνή κυριαρχία...
Ἐννιά µῆνες ἀπλήρωτοι οἱ ἰµάµηδες
στή Θράκη! Ἀπό τήν Ἑλλάδα,
φυσικά, γιατί ὅσοι τά παίρνουν
ἀπό τήν Τουρκία εἶναι ξοφληµένοι.
Μετά ψάχνουµε τί µᾶς φταίει...
Βγῆκε ὁ ἀνάδοχος κουνουποκτόνος
Ροδόπης - τίς «Βιοεφαρµογές» ἀπό
τή Λαµία (!) ἐπέλεξε ὁ φωτογράφ...
ἔεε... ὁ ἁρµόδιος φορέας. Τοὐλάχιστον ἔργο νά γίνει.

Ας σοβαρευτούμε όμως λίγο (ε, όσο γίνεται τέλος πάντων)
και ας περάσουμε σε κάποια προβλήματα όντως υπαρκτά.
Και θα παρακάμψω, εννοείται, προς το παρόν τις κρίσεις περί
των ανθεκτικών προϊστορικών ειδών homo lamoyius, homo
rouﬁanus, homo gliftoproxenus, homo mizarpachtrus και homo
starhidokomotinezus, τα οποία, ως γνωστόν, επιβιώσαντα
κυρίως εις τον ελλαδικόν χώρον, ευδοκιμούν κατ’ εξοχήν σε
παραδημαρχιακά και παρανομαρχιακά περιβάλλοντα (μόνο
κείνος ο ερίφης ο Νεάτερνταλ πήγε δηλαδή κι εξαφανίστηκε),
επειδή η διεξοδική και σε βάθος διερεύνηση και αποτίμηση της
όποιας δράσης των συγκεκριμένων ειδών είναι ακόμη μάλλον
πρόωρο να γίνει. Ξεκινάω συνεπώς με άλλα πολύ πιο προφανή
θέματα, όπως π.χ. με το περίφημο ζήτημα της…απολλώνειας
αισθητικής, που βεβαίως ανέκαθεν χαρακτήριζε αυτήν την
πόλη…
Επ’ αυτού του ζητήματος δεν έγινε λοιπόν ακόμη ΤΙΠΟΤΑ και
η καθ’ ημάς Καλκούτα πολύ απλά παραμένει πάντα…Καλκούτα.
Φυσικά για να ’ρθεί πάνω σε καρούλια η Φλωρεντία και να
μεταφυτευτεί εδώ, δεν το συζητάγαμε και πριν, αλλά από το
να αντικατασταθούν π.χ. απλώς τα παλιά χριστουγεννιάτικα
στολίδια μ’ εκείνες τις καρακιτσάτες φωτεινές φωτογραφίες
των μωρών, είναι αλήθεια ότι όλο και κάτι περισσότερο θα
επιθυμούσαμε. Να, ας πούμε, να μπουν καναδυό έξτρα πινελιές
στο θεϊκής ομορφιάς κέντρο της πόλης (ναι, ναι, είπαμε, λίγες
- μην ανησυχείτε, ούτε κι εμείς θέλουμε να το χαλάσουμε το
«Ήχος και Φως»). Κάτι θα έπρεπε να γίνει λ.χ. με τον θανάσιμο
συνδυασμό της ανισόπεδης πλατείας και των εκπάγλου γοητείας
κτιρίων της βόρειας πλευράς (του «Κιτσ-ακτινισμού» ασφαλώς
πάντα προεξάρχοντος).
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