Ἀντιφωνητὴς
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Μιά σειρά
συµπτώσεων
Ἡ κ. Deborah A. McCarthy δέν εἶναι
µία ὁποιαδήποτε οἰκονοµολόγος µέλος τῆς διπλωµατικῆς ἀποστολῆς
τῶν ΗΠΑ στήν Πρεσβεία τῆς Ἀθήνας.
Εἶναι ἀνώτερο στέλεχος τοῦ Στέητ
Ντηπάρτµεντ ἀπό τό 1981 καί στήν
Ἀθήνα ἦρθε ὡς τό νούµερο δύο τοῦ
καταστήµατος τόν περασµένο Ἰούλιο.

Μέ τήν διοίκηση τοῦ American Hellenic
Institute, λίγο πρίν ἔρθει στήν Ἀθήνα
Ἡ θητεία της στή χώρα µας δέν ἔχει
κανένα µεµπτό σηµεῖο, ὅπως ἄλλωστε
καί στά προηγούµενα πόστα ὅπου
ὑπηρέτησε τήν πατρίδα της. Μία σειρά
ὅµως συµπτώσεων σέ σχέση µέ τούς
προηγούµενους σταθµούς τῆς καριέρας
της εἶναι τοὐλάχιστον ἀξιοπρόσεκτη καί ἁπλῶς τήν σηµειώνουµε.
Συνέχεια στή σελίδα 3

ΞΑΝΘΗ,
Παλιά μά καί νέα

ΑΣΕΠ και ΑΛΛΑΧ
Θυμάστε τον περσινό νόμο πού
καθιέρωσε την ποσόστωση (0,5%)
γιά τούς μουσουλμάνους τής
Θράκης στο ελληνικό Δημόσιο;
Έ, άρχισε ήδη η εφαρμογή του
και είμαστε πραγματικά περίεργοι
κατά πόσον μία τέτοια ρατσιστική
διάκριση θα προσβληθεί τελικά
στο Συμβούλιο της Επικρατείας
από κάποιον ενδιαφερόμενο ή όχι.
Διαβάζουμε λοιπόν μία τυχαία
προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Αριθμός
1Κ/2009) για «την πλήρωση με
σειρά προτεραιότητας διακοσίων
τριάντα δύο (232) θέσεων τακτικού
προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» στο ΕΚΑΒ. ότι μία
θέση στην Αθήνα αφορά τον
κωδικό 95, δηλαδή τους συντοπίτες
μας που διαθέτουν το ...ειδικό
προσόν να πιστεύουν στον Αλλάχ
κι όχι στον Χριστό!
(Σελίδα 7)
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Μακρυχέρηδες στόν Μακροπόταμο;

Μέ βούλα τῆς Νοµαρχίας Ροδόπης καί τῆς ...Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γίνεται
στόν Μακροπόταµο τῆς Φιλύρας ἕνα ἔργο πού θά τό χαρακτηρίζαµε
ἀµφιλεγόµενο. Μέ τό πρόσχηµα τῆς ἀντιπληµµυρικῆς προστασίας τόννοι
πολύτιµου ἀµµοχάλικου ἀπό τήν κοίτη πάει στά χέρια ...τίνος;
(Σελίδα 8)

Τό µπάχαλο συνεχίζεται...
Στίς 24/1 ἄλλο ἕνα ἐπεισόδιο στή Σόλωνος µέ πρωταγωνιστές
κουκουλοφόρους πέρασε στό ντούκου: Κάψανε γιά δεύτερη
φορά τήν πολυκατοικία ὅπου ἔχει γραφεῖο ὁ Μεϊµαράκης,
καί πλῆθος κόσµου, περαστικοί και µαγαζάτορες, βγῆκαν
κι ἄρχισαν νά ὠρύονται ἐναντίον τοῦ ...ὑπουργοῦ (“νά
φύγει ἀπό δῶ, ὁ µαλάκας, ὁ ἀλήτης” κλπ) κι ἐναντίον
τῶν “µπάτσων πού ἐξαγριώνουν τά παιδιά” (µέ τήν ἁπλή
παρουσία τους!). Ἐκτονώθηκαν τά “παιδιά”, ξεχαρµάνιασαν καί οἱ “ἀγανακτισµένοι Ἕλληνες πολίτες” καί οὐδείς
ἀσχολήθηκε. Στόν ἑπόµενο νεκρό ἴσως...

Τό πρῶτο µοντέρνο κτήριο στήν παλιά Ξάνθη, µάλιστα µέ σεβασµό
στήν ἰδιοπροσωπία της (καί στίς ἀρχές ἐξοικονόµησης ἐνέργειας), εἶναι
γεγονός. Χάρη στήν ONOFFICE environmental architecture, πού ἔκανε
τήν ἀρχιτεκτονική µελέτη κι ἐπίβλεψη, ἡ κατοικία ἐνσωµάτωσε ἕνα
µικρό διατηρητέο κτίσµα (ὡς ξενώνα), καί µέ τίς ἀναλογίες της, τά ὑλικά
καί τά χρώµατά της ἐνσωµατώθηκε καί ἡ ἴδια στόν ἱστό τῆς παλιᾶς
πόλης. Ἡ φυτεµένη αὐλή στήν νότια ὄψη ἀποτελεῖ τόν ἐλεύθερο χῶρο
τοῦ οἰκοπέδου καί, πέρα ἀπό τήν αἰσθητική καί πρακτική της λειτουργία
προσφέρει τό πράσινό της στή βελτίωση τοῦ µικροκλίµατος.
Ἐλπίζουµε ἡ ἀγάπη τῶν Ξανθιωτῶν γιά τήν πόλη τους νά συνεχίσει νά
παράγει ἀποτελέσµατα πού θά κεντρίσουν καί ἀλλωνῶν τό φιλότιµο...

Γιόµισαν
τά σταυροδρόµια
τοῦ πλανήτη
πορνεµένες ἰδέες

Οἱ ὑαλοπίνακες τῆς εἰσόδου καλύπτονται καί
«κλιµατίζονται» µέ φυλλοβόλα ἀναρριχητικά

ΜΕGΑ & δηµοσιογραφία
Ὅσα κι ἄν λέµε γιά τά βοθροκάναλα,
τελικά εἶναι λίγα. Ἡ ὑπόθεσης τῆς
ἀπόλυσης τοῦ Βαγγέλη Βασιλειάδη τά
λέει ΟΛΑ. Προσέξτε τίς λεπτοµέρειες:
Ὁ Βαγγέλης, πού ὑπῆρξε συνεργάτης καί
ἀνταποκριτής τοῦ ΜΕΓΚΑ στή Θράκη ἀπό
ἱδρύσεως τοῦ καναλιοῦ, ἔκανε τό σφᾶλµα
νά ἀποκαλύψει ἕνα σκάνδαλο πού ὅλη ἡ
Ξάνθη µουρµούριζε ἀλλά κανείς δέν τό
κατήγγειλε ξεκάθαρα. Μία ὑπόθεση πού
θύµιζε ...Βατοπέδι, καθώς ἀφοροῦσε µιά
περίεργη «ἀνταλλαγή» ἑνός µή ἀρτίου
οἰκοπέδου µέ ἄλλο (τῆς Κτηµατικῆς
Ὑπηρεσίας τοῦ Δηµοσίου), πολλαπλάσιας
ἀξίας, στό ἐµπορικό κέντρο τῆς πόλης (καί
µέ ἡµιτελές κτίσµα µέσα, µάλιστα). Ποιός
ἦταν ὁ «τυχερός» πού ἐπωφελήθηκε ἀπό
τήν τράµπα αὐτήν; Ὁ πατέρας τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου!
Τίς ἀποκαλύψεις αὐτές τίς εἶχε κάνει ἀπό
καιρό ὁ Βαγγέλης ἀλλά τίς προάλλες τίς
πρόβαλε ὁ Μάκης Τριανταφυλλόπουλος
ἀπό τόν «Κίτρινο Τῦπο» καί τίς ἔµαθε
ὅλη ἡ Ἑλλάδα. Τήν ἑπόµενη λοιπόν µέρα
τό κοπροΜΕΓΚΑ ἄρχισε νά ἀναζητᾶ
τόν ...ἀντικαταστάτη τοῦ Βασιλειάδη! Ὁ
τελευταῖος ἐπικοινώνησε µέ τό κανάλι,
τοῦ τό ἐπιβεβαίωσαν καί κάπου ἐκεῖ ἔληξε
ἡ 20χρονη συνεργασία τῶν δύο πλευρῶν.
Πεῖτε τώρα ἐσεῖς τί σηµαίνουν τά ἀνωτέρω
γιά τήν διαπλοκή τοῦ ΜΕΓΚΑ µέ κόµµατα
καί πρόσωπα, καί πόσο ἀχρεῖος πρέπει
νά εἶσαι ὅταν πετᾶς ἔτσι ἀνθρώπους µέ
τούς ὁποίους ποτέ δέν εἶχες πρόβληµα,
µόνο καί µόνο γιατί ξεµπρόστιασαν ἕναν
(προφανῶς) προστατευόµενό σου...
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Με τους «Ακρίτες» του Διδυμοτείχου
Στις 24 Ιανουαρίου το βράδυ, στο
Δημοτικό Θέατρο Διδυμοτείχου, ο Σύλλογος Αλληλεγγύης πολιτών Βορείου
Έβρου «Ακρίτες» διοργάνωσε μία πολύ
πετυχημένη εκδήλωση με θέμα «Οι
μουσουλμανικές μειονότητες της Θράκης» και με ομιλητές τον διευθυντή του
«Αντιφωνητή» Κώστα Καραΐσκο και
τον εκδότη της «Νατπρές» Σεμπαεδίν
Καραχότζα. Μπροστά σε ένα κοινό
120 περίπου ατόμων έγινε πρώτα μία
εκτενής εισαγωγή από τον πρόεδρο
του σωματείου Στέφανο Σιναπίδη (στη
φωτό βραβεύει τον Σ. Καραχότζα)
και κατόπιν αναπτύχθηκε τόσο το
γενικό πλαίσιο του ζητήματος (από τον
Κ.Κ.) όσο και η ειδικότερη πτυχή του
πομάκικου παράγοντα (από τον Σ.Κ.).
Το ενδιαφέρον του κοινού αποδείχθηκε
πολύ μεγάλο και οι ερωτήσεις που
ακολούθησαν έδειξαν ότι ακόμη κι αν
απουσιάζει το μειονοτικό στοιχείο από
την περιοχή - δεν υπάρχουν παρά λίγοι
μουσουλμάνοι Ρομά - ο κόσμος έχει και
αισθητήριο και κρίση και έγνοια για το
αύριο του τόπου. Αφού ευχαριστήσουμε
και συγχαρούμε κι από εδώ τον σύλλογο
για την αξιέπαινη πρωτοβουλία του,
παραθέτουμε κατωτέρω ένα μεγάλο
μέρος της πρώτης εισήγησης, όπου
θέσαμε και το μεγάλο ζήτημα της
έλλειψης συνομιλητών και δημοσίου
διαλόγου (ακόμη και στα ζητήματα της
«χαμηλότερης» πολιτικής) με το σύνοικο
μουσουλμανικό στοιχείο:
...Συχνά διστάζει κανείς να μιλήσει
για «προβλήματα» και υπεκφεύγει
μιλώντας για το τι θέλουμε, τι δεν θα
έπρεπε να συμβαίνει, κτλ κτλ. Αυτές
οι ωραιοποιήσεις και τα ευχολόγια που
κρύβουν την αλήθεια, τελικά σπρώχνουν
την πραγματικότητα κάτω από το χαλί.
Όμως η πραγματικότητα δεν είναι σκουπίδι
και τα αποτελέσματα είναι τελικά πολύ
δυσάρεστα. Ποιο είναι το βασικό μας
πρόβλημα με την μειονότητα; Θα ξεκινήσω
από τα …εύκολα. Είναι η κεμαλική της
ιδεολογία και η νομιμοφροσύνη της
έναντι της Άγκυρας. Με δεδομένη την
επεκτατική και αναθεωρητική πολιτική
της Τουρκίας καθένας αντιλαμβάνεται τι
πρόβλημα μπορεί να μας δημιουργήσει
αυτή η κατάσταση. Όταν το όποιο
φιρμάνι από το Προξενείο της Κομοτηνής
αποτελεί διαταγή για όλα τα μειονοτικά
σωματεία, για όλα τα πολιτικά πρόσωπα
της μουσουλμανικής κοινωνίας, για
όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη
Θράκη, για πλήθος δασκάλων, ιμάμηδων,
ιεροκηρύκων κτλ καταλαβαίνετε για
τι πράγμα μιλάμε. Πολύ συχνά γίνεται
σύγχυση του αληθινού προβλήματος
από αφελείς ή και από πονηρούς, οι
οποίοι προσπαθούν να μεταφέρουν τη
συζήτηση από το επίπεδο της ιδεολογίας
και της πολιτικής πρακτικής στο επίπεδο
του «ρατσισμού». Είδα μάλιστα και την
ανακοίνωση του συλλόγου σας, η οποία
έσπευδε να ξεκαθαρίσει ότι η αποψινή
εκδήλωση δεν έχει καμμία σχέση με
τέτοιες προσεγγίσεις. Αντιλαμβάνομαι ως
εύλογη την διευκρίνιση, στο κλίμα της
ιδεολογικής τρομοκρατίας που ζούμε,
όμως δεν το συμμερίζομαι. Δεν θα κάνω
δήλωση υποταγής και νομιμοφροσύνης
ούτε στην πολιτική ορθότητα ούτε και
στους τενεκέδες που την πλασάρουν στην
ελληνική κοινωνία. Μιλάω καθαρά και
όποιος έχει αυτιά και μυαλό καταλαβαίνει.
Το πρόβλημά μας δεν είναι κατ’ αρχήν
ούτε ο χαρακτήρας των Τούρκων,
ούτε η ιστορική μας αντιπαλότητα,
ούτε η εθνική μας περηφάνεια. Είναι
πρωτίστως η ανάγκη να εκδημοκρατιστεί

η μειονοτική κοινωνία, να αποκτήσει
αληθινή πολυφωνία, αυτόνομη έκφραση
και γνήσια ταυτότητα. Δεν μπορεί να
συνδιαλεγόμαστε στην ελληνική Θράκη
με τις υπηρεσίες της ΜΙΤ, του Προξενείου
και της Εργκενέκον, πώς να το κάνουμε;
Θυμηθείτε ποιούς μειονοτικούς ακούσατε
ποτέ να ανταλλάσουν απόψεις δημοσίως
με πλειονοτικούς, για οποιοδήποτε
ζήτημα. Κανένας δεν τολμάει να βγει
να μιλήσει, είτε από τον φόβο μήπως
βρεθεί εκτός γραμμής (οπότε και εκτός

μισθολογίου, πιθανώς) είτε από τον φόβο
να μην γελοιοποιηθεί. Βγαίνει απλώς μία
ανακοίνωση, συχνά επαναλαμβανόμενη
από όλους τους δήθεν μαζικούς φορείς, και
μετά σιωπή! Έχει ακούσει κανείς από σας
έναν έστω μειονοτικό να λέει την άποψή
του για το Κυπριακό; Για το Αιγαίο; Για να
μην πάμε σε άλλα, όπως στην Πόλη, στην
Ίμβρο, στο τουρκικό παρακράτος κτλ.
Πώς να λειτουργήσει μια τοπική κοινωνία
όταν το μισό της κομμάτι στέκεται με
τέτοια αδικαιολόγητη κρυψίνοια και
απογοητευτική πειθαρχία;
Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι δήθεν
πολιτιστικές δράσεις από τον μειονοτικό
χώρο: γιορτές κερασιού, αθλητικές
εκδηλώσεις, θεατρικές ομάδες, φεστιβάλ
τουρκικού κινηματογράφου… Πώς να
επιδοκιμάσεις όταν σε όλες – μα σε ΟΛΕΣ!
– αυτό που κυριαρχεί είναι ο τουρκισμός
και η χονδροειδής προπαγάνδα του;
Λίγο πολύ κάτι γνωρίζετε όλοι για τα
τεκταινόμενα στα πομάκικα πανηγύρια
του βουνού, είναι και κοντά σας εκείνο
του «Χίλια». Τι έγινε εκεί; Πήραν με έναν
σύλλογο το πανηγύρι των ανθρώπων και
το μεταμφίεσαν σε τούρκικη φιέστα, οι
ντόπιοι έγιναν θεατές στην παραχάραξη
της ίδιας τους της παράδοσης!
Κι αφήστε τον χώρο του «πολιτισμού»,
να δούμε εκείνον της οικονομίας. Η
ύπαιθρος της Ροδόπης έχει ερημώσει από
την παρουσία του πλειονοτικού στοιχείου.
Θα μου πείτε «όπως σε όλη την Ελλάδα»
– και θα συμφωνήσω. Όμως αλλού δεν
έχουμε τον επιπλέον ανταγωνιστικό
παράγοντα που έχει ο τόπος μας. Και
πείτε «καλά η ύπαιθρος», ας δούμε τι
συμβαίνει στην πόλη. Στον χώρο των
επαγγελματιών τι γίνεται; Το όραμα του

άκοπου χρήματος έχει απομακρύνει όλους
τους Έλληνες από τις τέχνες και πλέον
δεν βρίσκεις δικό μας μάστορα ούτε με το
κυάλι. Στο εμπόριο; Σχεδόν δεν έχει μείνει
κλάδος χωρίς μία καινούργια μειονοτική
επιχείρηση, συχνά εκπρόσωπο τούρκικης
εταιρείας, που να δεσπόζει ή να τείνει να
καταλάβει δεσπόζουσα θέση στην αγορά.
Αναφέρομαι σε έπιπλα, τρόφιμα, ρούχα,
παπούτσια, αυτοκίνητα, ελαστικά, υλικά
οικοδομών κτλ κτλ. Πώς μπορείς να
αισθανθείς όταν εισπράττεις καθημερινά
ότι όλη αυτή η άνθηση εκπορεύεται πέρα
από τα σύνορα και ελέγχεται από κει; Τι
έχει απομείνει για την πλειονότητα; Το
καταφύγιο του δημόσιου τομέα. Όμως η
πραγματική οικονομία δεν βρίσκεται στο
θερμοκήπιο των υπηρεσιών (όπου επίσης
προβλέπεται η αναξιοκρατική πρόσληψη
μειονοτικών με την περσινή ποσόστωση
του 0,5%).
Ας δούμε και τον τομέα της πολιτικής.
Σήμερα την μουσουλμανική κοινωνία
εκπροσωπούν στη Βουλή δύο βουλευτές
που εξελέγησαν με το ΠαΣοΚ, ο ιμάμης
Αχμέτ Χατζηοσμάν στη Ροδόπη και ο
γιατρός Τσετίν Μάντατζη (ο πρώτος δεν
είναι καν μέλος του ΠαΣοΚ – ήταν το
δεξί χέρι του Αχμέτ Σαδίκ). Πέρα από
αυτούς υπάρχουν πλήθος δημάρχων,
συμβούλων κτλ που τους χαρακτηρίζει

όλους ένα πράγμα: Η πλήρης ταύτιση σε
ΟΛΑ τα ζητήματα! Επίσης «ηγετικές»
φυσιογνωμίες
αποτελούν
οι
δύο
«μουφτήδες», ο Αχμέτ Μέτε στην Ξάνθη
και ο Ιμπράμ Σερήφ στην Κομοτηνή, οι
οποίοι δίνουν ένα καλό παράδειγμα του
τι σημαίνει «πράκτορας της Τουρκίας»
- ειδικά ο πρώτος. Ως επιβράβευσή τους
η ελληνική κυβέρνηση μαθαίνουμε ότι
σχεδιάζει – με την συναίνεση της μείζονος
αντιπολίτευσης – την κατάργηση του
θεσμού των διορισμένων από την Ελλάδα
μουφτήδων, ώστε να κάνουν ανενόχλητοι
τη δουλειά τους οι διορισμένοι από την
Τουρκία!
Κι ας περάσουμε τώρα στα δύσκολα.
Όλα όσα προανέφερα δεν είναι
τόσο αξεπέραστα εμπόδια. Σε όλα
υπάρχουν δυνατότητες για μία
αποτελεσματική πολιτική που θα
βελτιώσει την σημερινή κατάσταση,
αν δεν την θεραπεύσει – και για να
μην τα μηδενίζουμε όλα πρέπει να

ΤΗΣ ΩΡΑΣ
Καθόμαστε αντικριστά στις ψάθινες στενές καρέκλες.
Πού τα εστιατόρια των πρώτων μας ρομαντισμών.
Σκίζω λωρίδες απ’ το χάρτινο τραπεζομάντιλο.
Από κάτω του ένα μόνιμο, μονίμως λιγδιασμένο.
Λιγδιασμένη ατμόσφαιρα χιλιοτηγανισμένου παλιόλαδου.
Πρέπει να σ’ το σερβίρω, συμφώνησα με την άλλη.
Στάζοντας ιδρώτα το γκαρσόνι αραδιάζει το μενού:
– Σουβλάκι, μπιφτεκάκι, σουτζουκάκι, παϊδάκι· όλα
Της ώρας.
– Ξανάρχεσαι σ’ ένα λεπτάκι; Το διακόπτω·
Δεν είναι αυτά
Της ώρας.
Γιάννης Στρούμπας

πούμε ότι γίνεται κι από κανένα σωστό
βήμα τελευταίως. Εκεί όμως που δεν
βλέπω πραγματικά κανένα φως είναι
στην κατάσταση τη δική μας. Αυτή η
ελληνική διάλυση, το απερίγραπτο χάλι,
η απαξίωση των πάντων, η απογοήτευση,
η διαφθορά, ο εθνομηδενισμός είναι τα
χειρότερα σημάδια για το αύριο του τόπου
μας. Γιατί όπως οι αρχαίοι μας πρόγονοι
το έχουν πει, «ο βλάξ ψάχνει την αιτία των
δεινών του στους άλλους, ο έξυπνος στον
εαυτό του». Συνηθίσαμε να αφήνουμε τα
πάντα στους άλλους, στο κράτος, στους
αρμόδιους… Πάντα φταίνε κάποιοι από
αυτούς ή οι ξένοι ή και το σύστημα. Ποτέ
εμείς! Βλέπω την κατάσταση στην πόλη
μου. Δεν υπάρχει κανένα βιβλίο που
να περιγράφει το μειονοτικό θέμα. Δεν
υπάρχουν ιστορικά στοιχεία επιστημονικά
τεκμηριωμένα για ένα πλήθος ζητημάτων.
Δεν υπάρχει γνώση για τα τεκταινόμενα
στην μειονοτική κοινωνία που ζει δίπλα
μας! Δεν γνωρίζουμε τούρκικα – πώς
διάολο θα ενημερωθεί κανείς και θα
γνωρίσει τον άλλον; Δεν αξιοποιείται
η βυζαντινή κληρονομιά της περιοχής,
έστω ως θωράκιση του παρελθόντος της.
Δεν γνωρίζουμε βασικά πράγματα για το
πώς παίζεται το παιχνίδι στην περιοχή
και ποιοι είναι οι στόχοι της Άγκυρας.
Με προκαταλήψεις, με απλοϊκά σχήματα,
με παρωχημένους εθνικισμούς, με
αναμνήσεις ηρωικών εποχών, με πίστη σε
οικουμενικές αξίες που «θα επικρατήσουν»,
με συνθήματα για «αγαθούς λαούς»
και «προαιώνιους γείτονες» τίποτε δεν
διορθώνεται. Αντίθετα, επιδεινώνεται η
κατάσταση, καθώς ο αντίπαλος βλέπει
ότι του επιτρέπονται πολύ περισσότερα
απ’ όσα κι ο ίδιος φανταζόταν και
αποθρασσύνεται.
Είναι άμεση ανάγκη να ξυπνήσουμε από
τον λήθαργο που έχουμε πέσει. Κανένα
κράτος και καμμία άλλη δύναμη δεν
μπορεί να κάνει αυτά που οφείλουμε εμείς
να κάνουμε και τα οποία είναι πολλά
και σημαντικά. Να πάψουμε να είμαστε
μονάχα καταναλωτικές μονάδες και να
θυμηθούμε ότι είμαστε και πολίτες. Φτάνει
με την αδιαφορία και με τις υποκρισίες.
Κανένας από εμάς δεν πιστεύει τελικά ότι
κάποιο ελληνικό κράτος θα κάνει αυτά που
πρέπει. Μήπως δεν το βλέπουμε ποιο είναι
το κράτος αυτό; Αυτό που στέκει επί μέρες
αδύναμο μπροστά σε μερικές εκατοντάδες
βανδάλους, που δεν μπορεί να χωρίσει
δυο γαϊδάρων άχυρα στο απλούστερο
γραφειοκρατικό θέμα, που δεν μπορεί καν
να αυτοσυντηρηθεί. Θέλουμε δεν θέλουμε
είμαστε στην πρώτη γραμμή της Ελλάδος,
αυτή είναι η ευλογία και η κατάρα μας.
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Ἀνα-γνώσεις
Κωλοµπανίστικο µένος κατά Ρωσίας
Ἄν καταλάβατε ἀπό τήν ρωσο-ουκρανική διένεξη ὅτι τό Κίεβο παίζει ἀµερικάνικο
κατενάτσιο ἔναντι τῶν ρωσοευρωπαϊκῶν σχέσεων εἶστε ἀλλοῦ γιά ἀλλοῦ. Προσέξτε
«ἀνάλυση» τοῦ ἔγκυρου Κολοµπανί, πρ. διευθυντῆ τῆς «Μonde» στό «Βῆμα» (18-1):
«O πόλεµος του αερίου καταδεικνύει ακόµη µία φορά τη φύση της ρωσικής δύναµης:
αυταρχική και µε αυτοκρατορικές βλέψεις. Από τη µια πλευρά είχαµε τον δυναµικό
χειρισµό της θερινής κρίσης µε τη Γεωργία και από την άλλη τη χρησιµοποίηση, µέσα
στην καρδιά του χειµώνα, του αερίου ως όπλου κατά της Ουκρανίας. ∆ύο πρώην
σοβιετικές αποικίες οι οποίες στην επιθυµία τους να χειραφετηθούν, επιδιώκουν την
προσάρτησή τους στο ΝΑΤΟ, ενώ την ίδια στιγµή αποτελούν για τους Ρώσους δύο
παραδείγµατα που προσπαθούν να ξορκίσουν. Η «πορτοκαλί επανάσταση» έχει γίνει η
έµµονη ιδέα του Πούτιν (...) Από την άλλη πλευρά ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είχε υποσχεθεί
να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου, δεν έχει καταφέρει ως σήµερα να απελευθερώσει
τον πρώην ολιγάρχη Χοντορκόφσκι ο οποίος εξακολουθεί να σαπίζει στις φυλακές της
Σιβηρίας. Όσο για την Ευρώπη, έχει φτάσει µάλλον η ώρα να βρει τρόπους να αντισταθεί
στη στρατηγική διµερούς προσέγγισης που εφαρµόζει η Ρωσία και η οποία έχει ως τώρα
σαγηνεύσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ιταλία καθώς και τον πρώην καγκελάριο
της Γερµανίας Σρέντερ (πρόεδρο της κοινοπραξίας κατασκευής του αγωγού που θα
µεταφέρει αέριο στη Γερµανία παρακάµπτοντας Βαλτικές χώρες και Πολωνία) (...)
Και θα εξακολουθήσουν να είναι, όσο οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν αντιλαµβάνονται
το πραγµατικό µέγεθος του κινδύνου που διατρέχουν µελλοντικά οι χώρες τους, σε
περίπτωση κατά την οποία οι κυβερνώντες δεν καταφέρουν να διαµορφώσουν κοινή
πολιτική και να βρουν τα απαραίτητα µέσα που θα οδηγήσουν σε µια πραγµατική
ενεργειακή ανεξαρτησία καθώς και να αναπτύξουν έναν συσχετισµό δυνάµεων µε τη
Ρωσία, τέτοιον που να την υποχρεώνει να λαµβάνει υπόψη και το ευρωπαϊκό συµφέρον.
Ώσπου να καταστεί τελικά και η Ρωσία κάποια ηµέρα κράτος δικαίου.»
Τό δικαίωµα στή εγωπαθή µοναχικότητα
Ὁ φίλτατος καθηγητής κ. Γιάννης Πανούσης στήν «Ἐλευθεροτυπία» (19/1) περί τῶν
ἀδιέξοδων δικαιωµάτων:
«Στη δική µας τη γενιά «το δικαίωµα στη διαφορά» αποτελούσε αίτηµα και διεκδίκηση
αιχµής, καθώς συσχετιζόταν µε την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, την
ισότητα, την ισοπολιτεία, τη δηµοκρατική και κοινωνική ευρυχωρία. Όταν όµως άνοιξε
το κλειστό σύστηµα της οµοιοµορφίας και οµοιογενοποίησης δεν αρκεστήκαµε στο να
κατοχυρώσουµε το συγκεκριµένο δικαίωµα ή και τα συναφή άλλα δικαιώµατα. Θελήσαµε
να ξεχειλώσουµε τον κοινωνικό ιστό µε βάση το -κατά τη γνώµη µου- ιδεολόγηµα «Ετσι
µ’ αρέσει. Ετσι θέλω. Ετσι είµαι φτιαγµένος». Αποτέλεσµα αυτής της κατάχρησης του
δικαιώµατος να είσαι διαφορετικός µεν αλλά να µην σ’ ενδιαφέρει να αυτο-εντάσσεσαι
σ’ ένα σύνολο κοινωνικών κανόνων και ορίων είναι η διαρκής σύγκρουση ένθεν-κακείθεν
στερεοτύπων και προκαταλήψεων, η µετατροπή της ανεκτικότητας σε «µηδενική
ανοχή» για ορισµένες στάσεις και συµπεριφορές, η απίσχνανση του κοινωνικού ιστού
και εντέλει η διάρρηξη του κοινωνικού συµβολαίου. Έχουµε φτάσει σ’ ένα σηµείο
που όλοι έχουν δικαιώµατα αλλά αµφισβητούν τη νοµιµοποίηση ή την ηθική των
δικαιωµάτων του πλαϊνού τους, όλοι έχουν δικαιώµατα αλλά δεν αναγνωρίζουν καµία
υποχρέωση απέναντι στο κράτος κι αποδέχονται ελάχιστες υποχρεώσεις απέναντι στους
συνανθρώπους τους. Έτσι όµως, µ’ αυτά και µ’ αυτά, οδηγούµαστε σε µια κοινωνία της
αδιαφορίας, σε παράλληλες βιώσεις (γενικευµένης) καχυποψίας και από την κορύφωση
των δικαιωµάτων κατρακυλάµε στη µοναξιά των δικαιωµάτων. (...) Αν πιστεύει ο
καθένας ότι µπορεί µόνος του να επιβιώσει, να αυτοπροστατευθεί, να αυτοαναπτυχθεί,
να αυτοδικαιωθεί, κάνει µεγάλο λάθος. Αν προσθέσει κανείς στη δική του απόλυτη
ελευθερία (έκφρασης, κίνησης, πληροφόρησης) την αντίστοιχη απόλυτη ελευθερία
του άλλου, δεν προκύπτει µια διπλή ελευθερία αλλά µια διαπροσωπική και κοινωνική
σχέση µηδενικού αθροίσµατος. Εφόσον θέλουµε να συνεχίσουµε να ζούµε σε κοινότητες
(συν)ανθρώπων, µήπως θα πρέπει να φρενάρουµε (έστω για µιαν ανάσα περισυλλογής)
ή και να διεκδικήσουµε το εξίσου θεµελιώδες δικαίωµα του να µην είσαι διαφορετικός;»
Πρῶτοι καί στή χαρτογράφηση!
Ὁ Παν. Γεωργούδης στήν «Ἐλευθεροτυπία» (24/1) γιά τίς νέες ἀνακαλύψεις τοῦ
Μηνᾶ Τσικριτσῆ πού ἐρευνᾶ τόν µινωικό πολιτισµό:
«Η πρώτη χαρτογράφηση στον κόσµο έγινε από τους Μινωίτες πριν από 37 αιώνες,
στην περιοχή της Σαντορίνης πριν από το 1610 π.Χ., αλλά και µε τον δίσκο της Φαιστού
περίπου το 1700 π.Χ., όπου υπάρχει µικρή χρονολογική διαφορά µεταξύ των δύο
χαρτογραφικών αντικειµένων. (...) Η χαρτογράφηση στην τοιχοποιία της ∆υτικής οικίας
της Σαντορίνης, στο ∆ωµάτιο 5, πιστεύει ο ίδιος ερευνητής, είναι κάτι το εκπληκτικό,
αφού για πρώτη φορά στον κόσµο σε έγχρωµη διάσταση, µε µεγάλη ακρίβεια και
πλούσια αναπαραστατικότητα, χαρτογραφείται ένα ηπειρωτικό µέρος, πιθανόν να
είναι της Πελοποννήσου. Συγκεκριµένα µε µια ολοκληρωµένη αφηγηµατικότητα ο
συγκεκριµένος χάρτης, που λειτουργεί ως κείµενο από πλευράς πλούτου πληροφοριών,
«δίνει στοιχεία για την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής που αναφέρεται, καθώς
και για την αρχιτεκτονική των σπιτιών µιας παράκτιας πόλης, µε τις πολεοδοµικές
τους θέσεις. Παράλληλα υπάρχει µια νηοποµπή στην παραθαλάσσια αυτή πόλη, όπου
περιγράφονται τα βουνά µε τη χλωρίδα, µε εµφανέστατο στοιχείο τους φοίνικες, καθώς
και µέρος της πανίδας, όπως ένα λιοντάρι που κυνηγά ελάφια». (...) Η χαρτογράφηση
αυτή χρονολογείται πριν από το 1610 π.Χ.». Σχεδόν ταυτόχρονη χαρτογράφηση από τους
Μινωίτες, πιστεύει ο κ. Τσικριτζής, µε τον χάρτη της Σαντορίνης, αποτελεί ο γνωστός
παγκοσµίως ∆ίσκος της Φαιστού, του οποίου η χαρτογράφηση πραγµατοποιείται γύρω
στο 1700 π.Χ. Σύµφωνα µε τον ίδιο µελετητή, στη δεύτερη πλευρά του ∆ίσκου αυτού,
στην περιοχή Β9, εµφανίζονται τέσσερα σύµβολα που εµφανίζουν το µινωικό πλοίο
και συνεχόµενα ένα παράξενο, άπαξ (...) “Επεξεργαζόµενοι το σύµβολο 42 του ∆ίσκου
παρατηρούµε µία εικόνα που µοιάζει, ανεξάρτητα µε τη φθορά που έχει υποστεί στη
µία πλευρά του, µε χάρτη της Κρήτης, ο οποίος µοιάζει αρκετά µε χάρτες του 16ου µ.Χ.
αιώνα. Το συγκλονιστικό στοιχείο υπεροχής του µινωικού χάρτη, κατά τη γνώµη µου,
είναι το γεγονός πως έχει κατορθώσει να αποτυπώσει, σε µέγεθος ενός εκατοστού, όλα
τα µεγάλα θρησκευτικά κέντρα της Κρήτης, τα οποία παριστά µε κουκκίδες”...»
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Μιά σειρά συµπτώσεων

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
- Τόν Σεπτέµβριο τοῦ 1991 στήν
Ἀιτή ἡ δηµοκρατικά ἐκλεγµένη
κυβέρνηση τοῦ ἱερέα Jean - Bertrand
Aristide ἀνετράπη µέ στρατιωτικό
πραξικόπηµα. Ἡ κ. Μακάρθυ ἦταν
τότε ἐκεῖ ὡς οἰκονοµικός σύµβουλος.
- Τό 1998 στή Νικαράγουα ἡ
Ζοϊλαµέρικα
Ναρβάεζ,
θετή
κόρη τοῦ ἀριστεροῦ ἡγέτη τῶν
Σαντινίστας Ντανιέλ Ὀρτέγκα,
κατηγόρησε δηµοσίως τόν πατριό
της γιά σεξουαλική κακοποίηση.
Ἡ ὑπόθεση, πού ἔπληξε καίρια
τό ἤδη ἀποδυναµωµένο ἀριστερό
κόµµα, ἀποδόθηκε τότε ἀπό τούς
Σαντινίστας ἐπισήµως στή CIA
(ἄλλωστε τό µόνο ἀκροατήριο
πού βρῆκε ἡ συκοφάντης ἦταν ἡ
Διαµερικανική Ἐπιτροπή Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων στήν ...
Οὐάσιγκτον τόν Ὀκτώβρη τοῦ
1999). Ἡ κ. Μακάρθυ ἦταν τότε
προσωπάρχης τῆς Πρεσβείας στή
Μανάγκουα.
- Τό 2001 ὁ Lucien Bouchard,
πρωθυπουργός
τοῦ
Κεµπέκ
καί ἡγέτης τοῦ αὐτονοµιστικοῦ
κόµµατος τῶν γαλλόφωνων Parti
Quebecois παραιτήθηκε µετά τήν
«ἀντισηµιτική» ὑπόθεση Michaud,
ἐντείνον τας τήν κρίση στό αὐτονο-

µιστικό κίνηµα πού ὑπό τήν ἡγεσία
του εἶχε χάσει στό νῆµα τό κρίσιµo
δηµοψήφισµα τοῦ 1995. Ἡ κ. Μακάρθυ ἦταν τότε (ἤ µόλις εἶχε
πάει;) ἐκεῖ ὡς γενική Πρόξενος στό
Μοντρεάλ.
- Τό διάστηµα 2006-2008 ὑπηρέτησε
ἀπό κάποιαν θέση «εἰδικοῦ συντονιστῆ» τῶν ὑποθέσεων τῆς Βενεζουέλας. Τό τί συνέβη στίς ὑποθέσεις
αὐτές εἶναι κάτι πού λίγο πολύ
ὅλοι γνωρίζουµε ἤ ὑποθέτουµε,
δεδοµένης τῆς σχέσης τοῦ µεγάλου
Τσάβες µέ τήν κυβέρνηση Μπούς.
Καί τί σηµαίνουν ὅλα αὐτά;
Τίποτε, ἀπαντοῦµε. Ἁπλῶς, νά, ἄν
εἶναι κάποιος προληπτικός µπορεῖ
νά βάλει διάφορα πράγµατα µέ
τόν νοῦ του γιά τίς µέρες της στήν
Ἑλλάδα, αὐτές πού µόλις πέρασαν
καί ὅσες ἐνδεχοµένως θά ἔρθουν.
Φαντάζεστε µάλιστα νά ἔχει
καί κανένα συνήθειο γιά βόλτες
στά Ἐξάρχεια*, τί ...φυλαχτά θά
χρειαστοῦµε;!
Κ.Κ.

*
Ὅπως σηµειώνει γραπτῶς ὅτι
ἔκανε ἡ Βαλερύ Πλέηµ, ὅταν ὡς
νεαρή ἀκόµη ΝΟC (κατά τό «The
Nation», 5-11-08) στρατολογοῦσε
πράκτορες τῆς CIA στήν Ἀθήνα

Ἡ οὐκρανική ἀεριοπειρατεία
Ἡ σύγκρουση σχετικά µέ τό ρωσικό
φυσικό ἀέριο, πού λήστευε ἡ
Οὐκρανία, ἔδειξε πολλά πράγµατα
πού ἀξίζει νά σηµειωθοῦν, ἔστω
καί λακωνικά.
Πρῶτον τόν ζωτικό ρόλο τῆς
Ρωσίας στά ἐνεργειακά πράγµατα
τῆς Εὐρώπης. Ἕναν ρόλο πού
ὅσο κι ἄν κάποιους τρελλαίνει,
κανείς ἄλλος δέν µπορεῖ νά τόν
ἀναλάβει.
Δεύτερον τό ἄθλιο παιχνίδι τῆς
Οὐκρανίας, πού ὡς σεσηµασµένος
τσάτσος τῶν ΗΠΑ κάνει ὅ,τι µπορεῖ
(σέ σηµεῖο αὐτοκαταστροφῆς,
ὅπως φάνηκε καί µέ τίς ὀργίλες
ἐναντίον της δηλώσεις Μπαρόζο)
γιά νά ὑποσκάψει τήν ἀξιοπιστία
τῆς Μόσχας ὡς προµηθευτῆ τῶν
Εὐρωπαίων. Ἐκµεταλλευόµενη τό
γεγονός ὅτι τό 80% τοῦ ἀερίου τῆς
Γκάζπροµ περνάει ἀπό τό ἔδαφός
της πρίν φτάσει στήν ὑπόλοιπη
Εὐρώπη,
ἐπικαλέστηκε
τήν
οἰκονοµική της κρίση - πρόσφατα
πῆρε δάνειο 16,4 δισ. δολαρίων
ἀπό τό ΔΝΤ - γιά νά σταµατήσει
τίς πληρωµές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου,
τό ὁποῖο τό ἀγοράζει ἀκόµη ἀπό τή
Ρωσία στή µισή τιµή τοῦ ...κόστους*!
Ταυτόχρονα ἀπορρίπτει κάθε
συζήτηση γιά πώληση, µερική
ἔστω, τοῦ συστήµατος τῶν ἀγωγῶν
στή Γκάζπροµ, κάτι πού τῆς τό
ὑπέδειξε ἀκόµη καί τό ΔΝΤ ὡς
λύση τοῦ προβλήµατός της!
Τρίτον τήν ἀποφασιστικότητα τοῦ
Πούτιν νά ξεπεράσει τό οὐκρανικό
πρόβληµα πάσῃ θυσίᾳ. Ἡ πρότασή
του ἀπό γερµανικοῦ ἐδάφους γιά
ρωσοευρωπαϊκό
κονσόρτσιουµ
στόν χῶρο τῆς ἐνέργειας ἀναζητᾶ
µία ὁριστική λύση, ὅπως καί ἡ
συζήτηση µέ τήν Μέρκελ γιά τόν
ὑποθαλάσσιο ἀγωγό NordStream
τῆς Βαλτικῆς, πού θά παρακάµψει
κάθε ἐνδιάµεσο.
Τέταρτον τήν πλήρη ἀδυναµία

Οἱ ρωσικοί ἀγωγοί µέσῳ Οὐκρανίας
καί Λευκορωσίας
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ὡς
συνόλου νά παράξει πολιτικά
ἀποτελέσµατα ἀκόµη καί σέ
θέµατα ὅπου ἕνα κι ἕνα κάνουν δύο.
Ὁ ἑδραῖος ἀντιρωσισµός κάποιων
νέων ἑταίρων δυσκολεύει κάθε
δουλειά µέ τή Μόσχα, γιαυτό καί ἡ
τελευταία προτιµᾶ τίς ἀπευθείας
συνοµιλίες µέ τούς Γερµανούς.
Καί πέµπτον τόν ἀµερικάνικο
πατερναλισµό πού χωρίς τόν
παραµικρό ἐνδοιασµό πετάει τό
µέλλον µιᾶς «συµµάχου» του,
τῆς Οὐκρανίας (ὅπως ἔπραξε τό
καλοκαίρι καί µέ τήν Γεωργία)
µόνο γιά νά πλήξει τή Ρωσία,
ὅπως τό κατήγγειλε ἐξ ἀρχῆς καί
ὁ ἴδιος ὁ Μεντβέντεφ. Τό ποῦ τό
πάει τό πρᾶγµα δέν τό κρύβει. Ἡ
ἀτζέντα π.χ. τοῦ 8ου Συνεδρίου
γιά τό πετρέλαιο, τό ἀέριο καί τήν
ἐνέργεια πού θά γίνει στό Σέρατον
τῆς Τυφλίδας (2-3 Ἀπριλίου 2009), µέ
παρόντες ὅλους τούς ἀντίπαλους
τῆς Ρωσίας νά ψάχνουν δρόµους
παράκαµψης τῶν ἐδαφῶν της.
* Ἡ Γκάζπροµ ζητᾶ ἀποζηµίωση γιά τόν
λόγο αὐτό, καί µόνο γιά τό 2008, 12 δισ.
δολάρια ἀπό τή ρωσική Κυβέρνηση
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Τώρα πού τό σιωνιστικό κτῆνος δείχνει νά
χόρτασε παλαιστινιακό αἷµα καί καταλάγιασαν
λίγο οἱ οἰµωγές τῶν ἀθώων του θυµάτων στή
Γάζα, εἶναι ἴσως ἡ στιγµή γιά ἕναν ἀπολογισµό
τῆς δηµοσιογραφικῆς κάλυψης τοῦ θέµατος.
Πρέπει νά ὁµολογήσουµε ὅτι τά ἑλλαδικά ΜΜΕ
γιά ἄλλη µιά φορά στάθηκαν ἔντιµα ἀπέναντι
στό ζήτηµα καί δέν ἀκούστηκε οὔτε µία φωνή
ὑπέρ τῶν γενοκτόνων Ἑβραίων. Ἔτσι, εἴδαµε τήν
ἄποψη τοῦ Ἰσραήλ γιά τά τεκταινόµενα µόνο
στήν ἄθλια ἐκποµπή τοῦ Παπαχελᾶ, ὅπου θύτης
καί θῦµα ἐξισώθηκαν* καί σέ κάποιες ἐπιστολές
ἰσραηλινῶν στίς ἑλληνικές ἐφηµερίδες. Μία ἐξ
αὐτῶν µᾶς ἔστειλε γιά σχολιασµό ὁ φίλος Κ.Δ. ἀπό
τήν Ἀθήνα καί, ἀφοῦ διαβάσαµε καί 2-3 ἄλλες στό
ἴδιο µῆκος κύµατος, εἴπαµε νά «ἀπαντήσουµε».
Γράφει λοιπόν κάποιος Γ.Α. γιά τήν Πρεσβεία,
προκειµένου νά ἀναιρέσει τούς ἰσχυρισµούς τῶν
ΜΜΕ καί νά µᾶς φωτίσει µέ τήν ἀλήθεια:
«Δέν ἐπιτεθήκαµε γιά προεκλογικούς λόγους
ἀλλά γιά νά πάψουν οἱ ρουκέτες ἀπό τή Γάζα».
Μπορεῖ πράγµατι οἱ προεκλογικοί λόγοι νά µήν
πρώτευσαν στήν ἀπόφαση τῆς εἰσβολῆς, ὅµως
αὐτό οὔτε µᾶς νοιάζει οὔτε καί τήν καθιστᾶ
...δικαιότερη. Αὐτά γιά τίς ρουκέτες εἶναι γιά
διανοητικά καθυστερηµένους, ἄς τά κρατήσουν
γιά τ’ ἀµερικανάκια.
«Τό 20% τοῦ Ἰσραήλ ἦταν ὅµηροι τῶν ρουκετῶν
τῆς Χαµάς, ἐξ οὗ καί ἡ ἀντίδρασή του». Τώρα ἐδῶ
τί νά πεῖς; Γιά τούς αὐτοσχέδιους µηχανισµούς τῆς
Χαµάς πού σκοτώσανε σέ 4 χρόνια 16 ἀνθρώπους;
Τότε τί νά ποῦµε γιά τά F-16 καί τά Ἀπάτσι πού
κάθε τόσο ἐκτελοῦν ἀνυπεράσπιστους ἀνθρώπους
κατά δεκάδες; Ποιός µιλάει γιά ὁµηρεία, αὐτός
πού εὐθύνεται γιά 4 ἑκατοµµύρια φυλακισµένους
σέ Δυτική Ὄχθη καί Γάζα καί ἄλλους τόσους
πρόσφυγες σ’ ὅλον τόν κόσµο;
«Τό Ἰσραήλ θλίβεται γιά τίς ἀπώλειες τῶν
ἀµάχων ἀλλά ἡ Χαµάς κρύβεται πίσω τους».
Μάλιστα. Τό γεγονός ὅτι κι ἔτσι νά ἦταν πάλι
δέν δικαιολογοῦνται οἱ φόνοι, τό γεγονός ὅτι τό
Ἰσραήλ ἔχει καταγγελθεῖ ἐπανειλληµµένως γιά
χρήση ἀνθρώπινων ἀσπίδων ἀπό ἀνεξάρτητους
παρατηρητές (διεθνεῖς καί ἰσραηλινές ΜΚΟ, ὁ
ΟΗΕ καί κάποιοι γενναῖοι Ἑβραῖοι τῆς ἱστοσελίδας
www.wanted.org.il ζητοῦν τή δίωξη τῆς ἡγεσίας
τους γιά ἐγκλήµατα πολέµου), τό γεγονός ὅτι
κανείς δέν ἐπιβεβαιώνει τίς ἰσραηλινές θέσεις, τά
νούµερα τελικά τά ἴδια δέν τούς νοιάζουν. Οὔτε
καί οἱ θάνατοι τῶν γκόϊµ, φυσικά.
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«Ἄν ἡ Χαµάς δέν παραβίαζε τήν ἐκεχειρία κανένας
ἰσραηλινός στρατιώτης δέν θά βρισκόταν στή
Γάζα». Ἐκτός τοῦ ὅτι τήν ἐκεχειρία τήν παραβίασε
τό Ἰσραήλ ἤδη ἀπό τόν Νοέµβριο µέ τήν δολοφονία
6 στελεχῶν τῆς Χαµάς, ἡ παρουσία στρατιωτῶν
δέν λέει τίποτε: Δέν λέει τίποτε γιά τόν 17µηνο
ἀποκλεισµό τῆς Γάζας, γιά τήν συστηµατική
καταστροφή τῶν ὑποδοµῶν της, γιά τήν ἀνοικτή
φυλακή 1,5 ἑκατοµµυρίου ἀνθρώπων.
«Οἱ συγκρίσεις µέ τό ναζιστικό Ὁλοκαύτωµα
διαστρεβλώνουν τήν ἀλήθεια καί δέν σέβονται
τήν Ἱστορία». Δέν θά ἐπεκταθοῦµε στό θέµα (ποιό
Ὁλοκαύτωµα; Αὐτό µέ τά ...σαπούνια;), µόνο
σηµειώνουµε ὅτι ἡ σύγκριση τοῦ σιωνισµοῦ µέ
τούς ναζί ἀδικεῖ τούς τελευταίους. Συνηθίζεται
µόνο γιατί δέν εἴδαµε τίποτε χειρότερο ἀπ’ αὐτούς
στή σύγχρονη ἱστορία µας.
«Τό Ἰσραήλ διαπραγµατεύεται µέ τόν Ἀµπάς
γιά τήν δηµιουργία παλαιστινιακοῦ κράτους».
Τό
παραµύθι
αὐτό, πού δέν
προχώρησε οὔτε
µέ τόν κουΐσλιγκ
τῆς Ραµάλας, δέν
ἀποκοιµίζει πιά
κανέναν,
εἶναι
ἀνέφικτο
λόγῳ
τῆς
ἰσραηλινῆς
π ο λ ι τ ι κ ῆ ς
ἐποικισµῶν καί
τοῦ ἀπαρτχάιντ
καί ἡ µόνη λύση θά
ἦταν ἕνα ἑνιαῖο,
δηµοκρατικό
κράτος
γιά
Μόνον αὐτός τούς ἀπάντησε
καί
καλά πρόπερσι στόν Λίβανο... Ἑβραίους
Παλαιστίνιους.
Νά ποῦµε γιά τό πρωταρχικό αἴτιο τῆς Κατοχῆς; Γιά
τά ἀπειράριθµα ἐγκλήµατα τοῦ Ἰσραήλ καί τόσων
Ἑβραίων κατοίκων του (πού δέν τά ξεχνᾶµε!); Γιά
τό ρατσιστικό του καθεστώς ἔναντι τῶν Ἀράβων
πολιτῶν του; Γιά τά παράνοµα πυρηνικά του;
Γιά τήν δαιµονοποίηση τῆς νοµίµως ἐκλεγµένης
κυβέρνησης τῆς Χαµάς; Γιά τήν περιφρόνησή του
σέ κάθε διεθνή ὀργανισµό, διεθνές δίκαιο καί
ἀνθρώπινο πολιτισµό; Δέν θά ποῦµε τίποτε ἄλλο,
στούς δολοφόνους ἄλλωστε δέν ἀξίζουν λόγια,
ἄλλα εἶναι πού τούς χρειάζονται...

* Φανταστεῖτε ὅτι ἡ ἴδια ἡ ἰσραηλινή πρεσβεία τήν
σύστηνε διαδικτυακῶς πρίν τήν προβολή της!

Ε.Ε.: Ὅλο καί πιό φαιά...
Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἀρµενική Ὁµοσπονδία ὀργάνωσε στίς 21 Ἰανουαρίου στό Εὐρωκοινοβούλιο
συνάντηση γιά τήν ποινικοκοποίηση τῆς
ἄρνησης τῶν Γενοκτονιῶν σέ ὅλες τίς χῶρες
τῆς ΕΕ, στό πλαίσιο τῆς πρόσφατης ἀπόφασης
- πλαισίου κατά τοῦ ρατσισµοῦ καί τῆς
ξενοφοβίας. Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἔχει πρωταρχικό
στόχο τήν ἀπαγόρευση κάθε ἄρνησης τῶν
«ἀποδεδειγµένων» γενοκτονιῶν, καί ἀφήνεται
περιθώριο δύο ἐτῶν σέ κάθε κράτος νά τήν
καταστήσει ἐθνικό νόµο καί νά προσαρµοστεῖ!
Στή συζήτηση τῆς 21ης Ίανουαρίου ἔγινε µία
παρουσίαση τῶν σχετικῶν νόµων πού ἰσχύουν
σέ διάφορες χῶρες καί (ὑποτίθεται) διάλογος.
Καταλαβαίνουµε τήν πρεµούρα τῶν Ἀρµενίων γιά δικαίωση καί βεβαίως εἴµαστε
γενικά µαζί τους. Ὅµως δέν µποροῦµε
νά συναινέσουµε στόν ἐκφασισµό ὅλης
τῆς Εὐρώπης*, στήν ἄνωθεν φίµωση τῶν
ἱστορικῶν, χάριν ὁποιασδήποτε ἀπόδοσης
ἱστορικῆς δικαιοσύνης, τά ἔχουµε ξαναγράψει.
Καί εἶναι πραγµατικά πολύ λυπηρό νά βλέπεις
τό κακό νά τό φέρνουν κοντύτερα φίλοι καί
συναγωνιστές.

Μηνιαίο Περιοδικό Πολιτικής & Πολιτιστικής Παρέμβασης
Σόλωνος 5, ΑΘΗΝΑ 10683
Τηλ. 210 3801737, fax 210 3805321
info@resaltomag.gr

* Ὅταν ὁ ΥΠΕΞ τῆς προεδρεύουσας στήν ΕΕ
Τσεχία Κ. Σβάρτσενµπεργκ χαιρετίζεται ὡς
«σιωνιστής πρίγκηπας» ἀπό τόν ἰσραηλινό Τῦπο
(Χααρέτζ), τί νά περιµένεις...

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ

Να λοιπόν που δεν είμαστε και τόσο αδρανείς
στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όσο δείχνει
η τρέχουσα επικαιρότητα. Ένα πραγματικά
καλό σημάδι ήταν όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ
της Ντόρας Μπακογιάννη και του Ιρακινού
της ομολόγου Χοσιάρ Ζεμπαρί: Πέρα από
τον «ανώδυνο» - έως προσχηματικό - τομέα
του πολιτισμού στον οποίον προβλέπεται να
αναμιχθούμε (το κείμενο μιλάει για ελληνική
βοήθεια στην προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς του Ιράκ, καθώς και για ανέγερση
αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα
Γαυγάμηλα), ανακοινώθηκε και η ίδρυση
Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών
Υποθέσεων στην ...Ερμπίλ!
Στις δηλώσεις της η υπουργός Εξωτερικών, αφού
υπογράμμισε πως η Ελλάδα τάσσεται σταθερά
υπέρ της ενότητας, ανεξαρτησίας και εδαφικής
ακεραιότητας του Ιράκ, ενέταξε την ίδρυση του
γραφείου στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων,
όμως η συγκεκριμένη πόλη (τα Άρβυλα των
Αλεξανδρινών) είναι η πρωτεύουσα του νοτίου
Κουρδιστάν, του οποίου η αυτονομία είναι
δεδομένη από πολλά χρόνια. Αναδύεται λοιπόν
μία σαφέστατη σημειολογία και οι πληροφορίες
για το κτίριο που έχει ήδη βρεθεί και το
προσωπικό που αναζητείται δείχνουν ότι ίσως
προχωρήσουμε και ...πέρα από αυτήν.

Τζεμαλή προς Ομπάμα
Ένα αξιοπρόσεκτο
συγχαρητήριο μήνυμα
προς τον νεοεκλεγέντα
Πρόεδρο των ΗΠΑ
Μπαράκ Ομπάμα εστάλη
στις 23/01/09 από την
Κομοτηνή. Ήταν το
μήνυμα του σοφολογιώτατου μουφτή της πόλης, κ. Μέτζο Τζεμαλή,
όπου διαβάζουμε μεταξύ
άλλων:
«...Εκλεχθήκατε να ηγηθείτε το έθνος σας σε μια περίοδο
που κάποιοι επιθυμούν να παρασύρουν τον κόσμο σε
πολέμους μεταξύ θρησκειών και έχουν σκληρά σχέδια
που αποσκοπούν την εχθρότητα μεταξύ Μουσουλμάνων,
Χριστιανών και Ιουδαίων.
Σ’ αυτές τις δύσκολες περιόδους, που οι άνθρωποι
παρασύρονται σε εθνικές και θρησκευτικές διαμάχες
και το συναίσθημα του μίσους είναι ανώτερο από αυτό
της αγάπης, η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από μεγάλους
αρχηγούς που θα την καθοδηγήσουν σε λαμπρότερες
ημέρες. (...) Θέλουμε να ξέρετε ότι οι Μουσουλμάνοι
υιοθετούν τα μηνύματα σας που τονίζουν την καθιέρωση
της παγκόσμιας ειρήνης και τα οφέλη του διαλόγου
μεταξύ των θρησκειών.
Οι ΗΠΑ πάντοτε έδειξαν οικειότητα προς τους
μουσουλμάνους που ζουν στα Βαλκάνια. Το
Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη
πάντοτε εξασφάλιζε να έχει φιλικές σχέσεις με τους
Μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης. Ως Μουσουλμάνοι
που ζούμε στην Ελληνική Θράκη δίνουμε μεγάλη αξία σε
αυτή την φιλία...
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Νέες δικαστικές νίκες

Καί πάλι γιά τίς ξενόγλωσσες ἐπιγραφές
Τό πρόβληµα µέ τίς ξενόγλωσσες ἐπιγραφές στή
χώρα µας εἶναι πιά παλιό. Μετράει πλέον δεκαετίες
ὕπαρξης ἀλλά ἔχει παροξυνθεῖ τελευταίως ὄχι
µόνο ἀπό τόν πιθηκισµό καί τή χωριατιά τῶν
ἑλληνέζων ἀλλά καί ἀπό τά ἀντίστοιχα προσόντα
(ἡµι)κρατικῶν ὀργανισµῶν. Καί σάν νά µήν
ἔφτανε αὐτό τό γιουσουρούµ, πού µόνο µέ χιοῦµορ
µπορεῖς νά τό ἀντιµετωπίσεις, ἀναζητώντας τό
γελοιωδέστερο παράδειγµα (Coiﬀures Sultana,
Τokoglyfoglou Bank, Fruit Gallery o Babis...), εἰδικά
στή Θράκη ἔχουµε καί τό πρόσθετο πρόβληµα τῶν
(ἀποκλειστικά!) τουρκόγλωσσων ἐπιγραφῶν πού
ἤδη ἐµφανίστηκαν.
Οἱ παλαιότεροι φίλοι µας βεβαίως θυµοῦνται τήν
πρωτοβουλία πού ἀναλάβαµε στήν Κοµοτηνή (ἀλλά
καί στήν Ἀλεξανδρούπολη) πρό τετραετίας γιά τό
ἴδιο θέµα. Ἀναφέραµε στίς 11 Ἰανουαρίου 2005 στό
δηµοτικό συµβούλιο τίς 3 τότε - σήµερα εἶναι σχεδόν
ὅλες! - τράπεζες τῆς πόλης (Eurobank, Alpha Bank,

Μάθανε πώς ξενογραφόµαστε, πλακώσανε κι οἱ Τοῦρκοι...
Aspis Bank) πού δέν εἶχαν οὔτε µία λέξη ἑλληνική
στίς τεράστιες ἐπιγραφές τους καί ζητούσαµε
τήν ἐπέµβασή του γιά τήν ἐφαρµογή τοῦ νόµου
2946/2001. Δυστυχῶς, µετά ἀπό τήν ἀνταλλαγή
µιᾶς δυό ἐπιστολῶν µεταξύ τοῦ τότε δήµαρχου
Τάσου Βαβατσικλῆ καί τῶν νοµικῶν ὑπηρεσιῶν
τῶν τραπεζῶν, τίποτε ἄλλο δέν ἔγινε (στήν
Ἀλεξανδρούπολη οὔτε κι αὐτό), καί ὁ κατήφορος
ἔγινε ἀκόµη ὀλισθηρότερος.
Τό περασµένο καλοκαίρι µία ἐρώτηση τοῦ ΛΑΟΣ

Καί ἡ Ξάνθη ἀπό «πρόοδο» δέν πάει πίσω...
στή Βουλή ἐπανέφερε τό θέµα καί προκάλεσε τήν
ἀπάντηση τοῦ τότε ὑφυπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Θ.
Νάκου πώς καί ὁ ἴδιος πρόσφατα εἶχε ἐκδώσει
σχετική ἐγκύκλιο (τό εἴχαµε ἀναφέρει καί στόν «Α»),
ὅπου ζητοῦσε ἐνηµέρωση τῶν ἐνδιαφεροµένων κατά
τήν διαδικασία ἀδειοδότησης τῶν ἐπιχειρήσεών τους,
ἐφιστοῦσε τήν προσοχή τῶν ΟΤΑ, τῶν Περιφερειῶν
καί τῶν Ἐπιµελητηρίων στό θέµα καί ὑπενθύµιζε
τά πρόστιµα καί τίς ἀφαιρέσεις τῶν παράνοµων
ἐπιγραφῶν.
Στό τελευταῖο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ, πού τό ἐκδίδει ὁ Ὀργανισµός
γιά τήν διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς, διαβάσαµε σχετικό
ἄρθρο τοῦ ὁµ. καθηγητῆ Λαογραφίας (καί φίλου
τοῦ «Α»!) Μιχάλη Μερακλῆ, ὅπου τό φαινόµενο
ἀποδίδεται στήν ξενοµανία καί στόν παιδικό
σουσουδισµό µας, καί ὅπου προέτρεπε ὅλους νά
µήν παρακολουθοῦν ἀπαθεῖς τήν διάλυση ἀλλά
νά καταγγέλουν τήν ἀνεύθυνη Πολιτεία γιά τήν
ἀµεριµνησία ἤ τόν ψευδοµοντερνισµό της. Ἔχοντας
λοιπόν κάποιοι ἐξ ἡµῶν ἐδῶ καί µέρες συγκεντρώσει
µερικά κραυγαλέα παραδείγµατα προκλητικῶν
παρανοµούντων, καταθέτουν ὁσονούπω µηνυτήρια
ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, µήπως καί κάποια
στιγµή ἐφαρµοστεῖ ὁ νόµος.
Kι ἄν πάλι αὐτό δέν συµβεῖ, δέν πειράζει, θά βροῦµε
ἄλλον τρόπο νά τό παλέψουµε - πάντως δέν θά
µᾶς ἐπιβάλουν ἔτσι, ἀµαχητί, τόν ἀφελληνισµό
τοῦ ἀστικοῦ χώρου οἱ τοκογλύφοι καί οἱ
πραγµατευτάδες.

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ*
Του Μιχάλη Χαραλαμπίδη
Η δική μου προσέγγιση αναφέρεται στον
Βησσαρίωνα ως πολιτικό. Η πολιτική
ήταν κατά την γνώμη μου το κύριο
χαρακτηριστικό της προσωπικότητας
του. Τον Βησσαρίωνα απασχολούσαν τα
δογματικά ζητήματα. Πολύ περισσότερο
όμως τον απασχολούσε η σωτηρία στην
αρχή και η απελευθέρωση της Ελλάδας
μετέπειτα. Μαζί με τον Θωμά Παλαιολόγο
ήταν από τους πρόδρομους του Αγώνα της
Παλιγγενεσίας. Αυτός πρέπει να είναι ο
τίτλος του πίνακα του Ντε Λα Φραντσέσκα
στο Ορμπίνο σύμφωνα με μια Ελληνική
ματιά.
Η μεταβατικότητα της σημερινής
περιόδου, οι γεωοικονομικές αλλαγές αλλά
και οι αλλαγές στο θεσμικό, εργασιακό και
παραγωγικό χάρτη καθιστούν επίκαιρες τις
δικές του αναζητήσεις και στρατηγικές για
την παρουσία του Ελληνισμού στον τότε
μεταβαλλόμενο κόσμο.
Στο βιβλίο** επικεντρώνομαι στις Πόλεις,
τις Περιφέρειες, στην Γεωπολιτική,
στις νέες Τεχνολογίες. Σήμερα είναι
το διαδύκτυο, τότε ήταν το μέσο της
τυπογραφίας. Ο Βησσαρίων ήταν από
τους πρώτους Ευρωπαίους που κατανόησε
άμεσα την χρησιμότητα της τυπογραφίας
για την διάδοση των ιδεών της κλασσικής
παιδείας που τις θεωρούσε αναγκαίες για

την ηθική πρόοδο της ανθρωπότητας.
Σε αυτόν οφείλει η Ευρώπη τις Ακαδημίες
και τις Βιβλιοθήκες. Εμείς οι Έλληνες
τις πρώτες Εκδόσεις των Ελλήνων
Κλασικών στην Βενετία. Η επιλογή της
Πόλης, της Δημοκρατίας της Βενετίας
και όχι της Μονής του Αγίου Γεωργίου
για την παράδοση των βιβλίων του είναι
μια ακόμη απόδειξη της πολιτικής του
διορατικότητας. Παρέδωσε στην Πόλη
της Βενετίας τα βιβλία του – βρίσκονται
σήμερα στην Μαρκιανή βιβλιοθήκη – για
να βρουν μια μέρα οι Έλληνες την φωνή
τους όπως είπε. Το ερώτημα είναι αν εμείς
βρήκαμε την φωνή μας. Είναι ορατό ότι
ειδικά στην επίσημη σφαίρα βασιλεύει η
αφωνία.

Με 4 νέες αποφάσεις του το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
στις υποθέσεις Ανδρομάχης Αλεξάνδρου,
Αντωνάκη Σολομωνίδη, Σάββα Γαβριήλ
και Ανδρέα Ορφανίδη, δικαιώνει τους
ελληνοκύπριους για την μη ελεύθερη
χρήση της περιουσίας στα Κατεχόμενα και
καταδικάζει την Τουρκία.
Η απόφαση αυτή είναι σημαντική, γιατί για
πρώτη φορά αναγνωρίζεται το δικαίωμα
κατοχής περιουσίας σε Ε/Κ κληρονόμους
περιουσιών στα Κατεχόμενα, οι οποίες
μπορούν να μεταβιβάζονται από γενιά σε
γενιά (υπόθεση Ανδρέα Ορφανίδη, ο οποίος
δεν ήταν κάτοχος της περιουσίας το 1974,
αλλά έγινε το 1990, μετά από μεταβίβαση
από τον πατέρα του). Η Τουρκία ισχυριζόταν
μέχρι τώρα ότι η Σύμβαση Ανθρωπίνων
δικαιωμάτων δεν προνοούσε για δικαιώματα
κληρονόμων, έτσι νόμιζε ότι με το πέρασμα
των χρόνων θα έλυνε και το πρόβλημα της
παράνομης κατοχής των Ε/Κ περιουσιών.
Μοναδική διαφωνία στην απόφαση ήταν της
Τουρκάλας δικαστού Ισίλ Καρακάς.
Η αποζημίωση που οφείλει να πληρώσει η
Τουρκία στους 4 ελληνοκυπρίους για την μη
χρήση της περιουσίας τους, εκκρεμεί καθώς
αναμένεται τυχόν συμβιβασμός. Η απόφαση
είναι καταπέλτης για την Τουρκία και για
την λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων που
έχει συστήσει παράνομα το ψευδοκράτος,
κι ενισχύει ακόμη περισσότερο τα χαρτιά
της Κυπριακής Κυβέρνησης, δεδομένου ότι
στις 28 Ιανουαρίου ξεκίνησε η συζήτηση
για το περιουσιακό μεταξύ Χριστόφια και
Ταλάτ. Περιμένουμε δε όλοι με αγωνία την
απόφαση του ΕΔΑΔ, για την υπόθεση Όραμς,
γιατί ισχύει ο νόμος στην ΕΕ και μπορεί να
κατασχεθεί περιουσία τους σε οποιοδήποτε
κράτος της ώστε να αποζημιωθούν οι νόμιμοι
κληρονόμοι των Ε/Κ περιουσιών.

Θρησκευτικές πολώσεις, φανατισμοί και
σκοπιμότητες, ο εγχώριος πνευματικός
ακρωτηριασμός αλλά και η πρώτη Γιάλτα
που γνώρισε ο Ελληνισμός, το μοίρασμα
ανάμεσα στην Δυτική Αποικιοκρατία και
το Ισλάμ αποσιώπησαν, υποβάθμισαν την
γενεσιουργό συμβολή των Βυζαντινών,
των «Βιβλιοθηκάριων της Κλασσικής
Ελλάδας» στην Ευρωπαϊκή Αναγέννηση.
Η Ελλάδα δεν έπεσε άλλα πέρασε στην
Ιταλία όπως ειπώθηκε. Έτσι εξηγείται
ίσως και η ταύτιση της Ελληνικότητας και
της Ιταλικότητας μου.
Βρισκόμαστε εδώ και χρόνια σε μια
περίοδο νέων Ευρωπαϊκών οσμώσεων και
συνθέσεων. Μια περίοδο επανακαθορισμού
της Ευρωπαϊκής ταυτότητας σε σχέση
με το Βυζάντιο, την Ρωμανία. Από αυτές
τις διεργασίες προέκυψε η πρόταση μου
για το Πατριαρχείο το 1988 όταν πολλοί,
μάλλον όλοι, φίλοι και εχθροί ήθελαν να
το μεταφέρουν στην Γενεύη, την Πάτμο
κ.λ.π.. Ήμουν μόνος, πολύ μόνος αλλά
η ιστορία με δικαίωσε. Με αυτό το νέο
γίγνεσθαι συναντιόνταν η πρόταση μου
για την Νέα Πόλη Ρωμανία. Δεν ήταν
μόνο μια πολεοδομική, αρχιτεκτονική,
αναπτυξιακή πρόταση.
Χρειαζόμαστε νέες συσσωματώσεις, νέες
συλλογικότητες, νέους πρωταγωνιστές,
Βήματα, Αγορές θα έλεγα, για το άνοιγμα,
την ισότιμη και πρωταγωνιστική λόγω
της κληρονομιάς μας συμμετοχή σε μια
Ευρωπαϊκή συζήτηση για το Ευρωπαϊκό
Πολιτισμικό οικοδόμημα στον νέο αιώνα.
Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν τόσο οι

Ελένη Χατζηγεωργίου
κλειστές, φοβικές όσο και οι επαρχιώτικες
παρ’ όλο που παρουσιάζονται ως
Ευρωπαϊκές η κοσμοπολίτικες - αυτό
που αποκαλώ ψεύτο – κατεστημένες,
διανοητικές και πολιτικές παρουσίες.
Όλοι αυτοί που σπουδάσαμε στην Ιταλία
πρόκειται να δημιουργήσουμε μια
Ακαδημία που θα φέρει το όνομα του
Λεόντιου Πιλάτου. Ήταν ο δάσκαλος
του Πετράρχη και του Βοκκάκιου. Θα
φέρει επίσης το όνομα του Κωνσταντίνου
Γεωργάκη, του Κερκυραίου συμφοιτητή
μας. Αυτού που αντιστάθηκε στην
δεύτερη Γιάλτα που πλήρωσε τραγικά ο
Ελληνισμός.
Τόσο η Ευρώπη και περισσότερο η καθ’
ημάς Ανατολή έχει ανάγκη την επιστροφή
ενός ανθρωπιστικού ρεύματος που είχε
αιώνες πριν ως εμπνευστή, θεμελιωτή
και αθλητή τον Βησσαρίωνα τον
Τραπεζούντιο. Έναν από τους μεγάλους
πατέρες της Ευρώπης.

* Από την ομιλία του με θέμα: Η
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ
«πόλεις – περιφέρειες – νέες τεχνολογίες –
Ελλάδα – Ιταλία – Ευρώπη» που οργάνωσαν
τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009 οι φίλοι
της GRECIA SALENTINA και ο Σύλλογος
Ελληνο-Ιταλικής Φιλίας Ιωαννίνων
** Στην εισαγωγή του βιβλίου « Ελληνική
Ποιότητα και Ανάπτυξη η Νέα Συμμαχία»
Εκδόσεις Στράβων, Αθήνα 2008
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ο ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
Ἄλλο ἕνα χρόνιο ἀδιέξοδο ἀναδείχθηκε τοῦτες τίς µέρες, µέ τίς ἀγροτικές κινητοποιήσεις σέ ὅλη τή χώρα: Τήν ἀδυναµία ἐπιβίωσης τῆς
ὑπαίθρου.
Μετά τά «χρυσά» χρόνια τῶν
εὐρωπαϊκῶν ἐπιδοτήσεων ἦρθε
ἡ ὥρα πιά νά πληρώσουµε τόν
λογαριασµό. Ὅλα δείχνουν ὅτι
σύντοµα ὁ πληθυσµός τῆς πατρίδας
µας πού σήµερα εἶναι ἀγρότες θά
πρέπει νά µειωθεῖ δραµατικά, γιά
νά ἔχει πιθανῶς ἕνα κάποιο µέλλον.
Καί ναί µέν αὐτό στή βιοµηχανική
καί ἀνεπτυγµένη ∆ύση ἴσως εἶναι
ἐφικτό, ὅµως στήν Ἑλλάδα ποῦ θά
πάει ὅλος αὐτός ὁ κόσµος;
Εἶναι πανθοµολογούµενη ἡ κατάρρευση τοῦ ἀγροτικοῦ εἰσοδήµατος στή
χώρα µας, ὅµως γιατί αὐτό δέν συµβαίνει καί σέ ἄλλες εύρωπαϊκές
χῶρες (τοὐλάχιστον σέ τέτοιαν
ἔκταση); Σίγουρα ἡ διαιώνιση τοῦ
παλιοῦ συστήµατος (µεσάζοντες,
ἀγροτοπατέρες...) ἦρθε κι ἔδεσε µέ
τίς νέες συνθῆκες (κατάργηση ἐπιδοτήσεων, χρηµατιστηριακά παιχνίδια µέ τίς τιµές τῶν προϊόντων, παγκοσµιοποίηση κι ἀνάπτυξη τοῦ
Τρίτου Κόσµου...). Καλά τά λόγια
τῶν πολιτικῶν, ὅµως βγάζει µάτι ἡ
ἀµηχανία καί αὐτῶν ἀκόµη: εἶναι
προφανές ὅτι δέν ἔχουν τίποτε ἁπτό
νά προτείνουν. Τί νόηµα ἔχει αὐτή ἡ
φιλολογία γιά τούς µεσάζοντες ἐπί
τρεῖς δεκαετίες τώρα, ὅταν ὁ χρόνος
καί τά ἔργα τόσων κυβερνήσεων
ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι ἀήττητοι ἤ
ἀπαραίτητοι; Τί ἐννοοῦµε λέγοντας
«ἀναδιάρθρωση τῶν καλλιεργειῶν»,
µήπως ὑπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποια

λύση πού θά σώσει τήν κατάσταση;
Αὐτή ἡ πιπίλα, γιά παράδειγµα, µέ τά
ἐνεργειακά φυτά, ἔχει κανένα νόηµα;
Πῶς θά ἐπενδύσει ἕνας ἀγρότης
χωρίς τήν παραµικρή ἐγγύηση γιά
τό ἀναµενόµενο εἰσόδηµα; Πῶς θά

περπατήσει ἡ βιολογική γεωργία
µέ τέτοιες τιµές στά ράφια, ἐν µέσῳ
µάλιστα τέτοιας οἰκονοµικῆς κρίσης;
Καί εἴµαστε σίγουροι ὅτι οἱ «ὁµάδες
παραγωγῶν» πού προτείνονται ἀντί
τῶν χρεωκοπηµένων (ἀπό κάθε
ἄποψη) συνεταιρισµῶν θά λειτουργήσουν καλύτερα ἀπό ἐκείνους;
Ὅλα δείχνουν ὅτι µέ τέτοια κόστη στή
γεωργία δέν µποροῦµε νά παράξουµε
τίποτε τό ἀνταγωνιστικό, ὅπως συνέβη
νωρίτερα µέ τήν ἑλληνική µεταποίηση.
Κι ἄν ἀκόµη ὑπάρχουν κάποιες
λύσεις (ἀρωµατικά - φαρµακευτικά
φυτά, βιολογικά τρόφιµα...), δείχνει
µᾶλλον δύσκολο γιά τόν ἀγρότη, πού
ἔµαθε διαφορετικά 20 χρόνια τώρα,
νά προσαρµοστεῖ. Λογικά λοιπόν οἱ
ἀγρότες µας, µπροστά στό φάσµα τῆς
καταστροφῆς, τί ζητᾶνε; Νά καλύπτει
τίς χασοῦρες τους τό κράτος, δηλαδή
νά ἐνταχθοῦν κατά κάποιον τρόπο
στό ∆ηµόσιο. Ποιός µπορεῖ νά τούς
κατηγορήσει;

Σταῦρος Λυγερός καί Σκοπιανό
Τό βράδυ τῆς 17ης Ἰανουαρίου, στό Ἐµποροβιοµηχανικό Ἐπιµελητήριο Ροδόπης,
ὁ Σύλλογος Φίλων τοῦ Ἱδρύµατος
Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης καί
ὁ «Ἀντιφωνητής» διοργάνωσαν τήν

ἐκδήλωση - βιβλιοπαρουσίαση γιά τό
σηµαντικό πόνηµα τοῦ γνωστοῦ δηµοσιογράφου Σταύρου Λυγεροῦ «Ἐν
ὀνόµατι τῆς Μακεδονίας». Μεταξύ
τῶν ὁµιλητῶν βρέθηκαν, δίπλα στόν
συγγραφέα, ὁ ὑπουργός Μεταφορῶν
Εὐριπίδης Στυλιανίδης, ὁ βουλευτής
Ροδόπης (ΠαΣοΚ) Γιῶργος Πεταλωτής
καί ὁ ἐπίκουρος καθηγητής στό Τµῆµα
Διεθνῶν Σπουδῶν τοῦ Παντείου Πανεπιστηµίου Ἄγγελος Συρῖγος.
Στήν ἐκδήλωση, καί µέσα ἀπό τίς ὁµιλίες
τῶν προαναφερθέντων, ἀναδείχθηκε τό
ἔλλειµµα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ συστήµατος (καί) στό Σκοπιανό πρόβληµα,
ὅσον ἀφορᾶ τήν στρατηγική, τήν τακτική
καί τήν συνέχεια. Ὁ συγγραφέας δέν
µάσησε τά λόγια του (οὔτε καί ...τά γρα-

Σχόλια
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πτερόεντα

Καθώς ἡ ἀπεργία τῶν Μηχανικῶν τῆς Περιφέρειας Ἀνατολικῆς
Μακεδονίας καί Θράκης, πού µετέχουν στήν Ἐπιτροπή Ἐλέγχου
γιά τίς ἰδιωτικές ἐπενδύσεις, καλά κρατεῖ, συνεχίζονται οἱ τεράστιες
καθυστερήσεις στίς χρηµατοδοτήσεις τῶν ἐπιχειρήσεων καί ἡ µπάλλα
βέβαια παίρνει καί τό ὅλο ἐπενδυτικό κλῖµα. Θυµίζουµε ὅτι οἱ µηχανικοί
διαµαρτύρονται γιά τό ὑφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο ἐντός τοῦ ὁποίου
ἀναλαµβάνουν εὐθῦνες δυσανάλογες µέ τόν ρόλο τους, χωρίς νά διασφαλίζεται
οὔτε τό δηµόσιο χρῆµα ἀλλά οὔτε καί ἡ θέση τους (βλ. τήν παρουσία τους
στίς αἴθουσες τῶν δικαστηρίων ὡς κατηγορουµένων, αἴθουσες ἀπό τίς ὁποῖες
ἀπουσιάζουν βέβαια οἱ πολιτικοί τους προϊστάµενοι). Ἐµεῖς νά συµφωνήσουµε,
ὅµως πῶς γίνεται νά ἀπέχει ἕνας ὑπάλληλος µόνο ἀπό µερικά καθήκοντά του,
ἔστω κι ἄν δέν παίρνει τό ἀναλογοῦν ποσό; Στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα τί γίνεται;
Καί πάλι στό προσκήνιο τό πρόβληµα τῆς ἀκτοπλοϊκῆς σύνδεσης τῆς
Σαµοθράκης µέ τήν Ἀλεξανδρούπολη. Οἱ πρόσφατες ἀποφάσεις τοῦ
νοµαρχιακοῦ συµβουλίου Ἕβρου γιά δυναµικές κινητοποιήσεις καί τά
συγκεκριµένα αἰτήµατα - πού ἀφοροῦν καί τήν γενικότερη ἀκτοπλοϊκή
ἀποµόνωση τῆς Ἀλεξανδρούπολης, µέ καταστροφικά ἀποτελέσµατα γιά τήν
ἑβρίτικη οἰκονοµία - ἐπαναφέρουν τό θέµα στή σωστή του βάση. Ἐµεῖς βεβαίως
συντασσόµαστε µέ τήν τοπική κοινωνία κατά τῆς κυβερνητικῆς ἀδιαφορίας /
ἀβελτηρίας, ὅµως ξαναλέµε ὅτι τά µαξιµαλιστικά (ἤ καί ...ὕποπτα) αἰτήµατα
σάν κι ἐκεῖνο γιά ἀεροδρόµιο στό νησί ὑπονοµεύουν τή σοβαρότητα τοῦ θέµατος.
Ἄς ἐπιτευχθεῖ τό στοιχειῶδες, µέ µιά ἀκτοπλοϊκή γραµµή ἀξιόπιστη καί φτηνή,
κάτι πού ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τοῦ κράτους καί ἄς ἀφήσουµε τίς λαµογιές τύπου
«ἑλικοδροµίου Σαµοθράκης» (τό θυµᾶστε;) κατά µέρος.
Τελικά δέν εἴµαστε τόσο ἀδικηµένοι, ὡς ἐπαρχία, στή Θράκη καί ὅσα
«ἀπολαµβάνει» ὁ µέσος Ἀθηναῖος καµµιά φορά τά «χαιρόµαστε» κι
ἐµεῖς. Νά, γιά παράδειγµα ἡ θεατρική παράσταση «Σκῦψε ΝουΔου
εὐλογηµένη... Μετά τόν Ἐφραίµ ὁ Γιωργάκης ὁ γλυκούλης περιµένει»
τοῦ Κώστα Βουτσᾶ, πού µᾶς «εὐλόγησε» µέ δύο παραστάσεις στήν Κοµοτηνή.
Φυσικά καί δέν πατήσαµε τό ποδάρι µας (οὔτε στά γύρω οἰκοδοµικά τετράγωνα)
ἀλλά εἶναι ἀνάγκη νά δεῖς ἕνα «ἔργο» µέ τέτοιο τίτλο γιά νά ἀντιληφθεῖς τό
ἐπίπεδό του, τό χιοῦµορ του, τήν ποιότητά του; Εἶναι πραγµατικά ν’ ἀπορεῖς, πῶς
ἄνθρωποι µέ τέτοιαν ἱστορία στήν ὀθόνη - Κώστας Βουτσάς, Μάρω Κοντοῦ...
- καταδέχονται στά γεράµατα νά ξεφτιλίζονται στά µάτια τοῦ µέσου θεατῆ!
Ἐντάξει, φαίνεται ὅτι ὑπάρχει ἕνα κοινό καί γιά τέτοιου ναδίρ θεάµατα, ἀλλά τί
νά πεῖς... Ἐµεῖς ντρεπόµαστε πού τό σκεφτόµαστε, αὐτοί δέν ντρέπονται νά τό
«ἀνεβάζουν» σ’ ὅλη τή χώρα;
Ἀπ’ ὅλες τίς πρωτοβουλίες πού ἀναλήφθηκαν τοπικά ὑπέρ τῶν Παλαιστινίων τῆς Γάζας (Δῆµοι, νοµαρχίες, ΜΚΟ, πρωτοβουλίες πολιτῶν...)
ἐκείνη πού µᾶς συγκίνησε ἦταν τῶν ταξιτζήδων τῆς Κοµοτηνῆς, πού
διά τοῦ προέδρου τους Ἀ. Καζάκου δήλωσαν ὅτι διαθέτουν δωρεάν
αὐτοκίνητα γιά τή µεταφορά τῆς βοήθειας (τηλ. 2531037777). Συγχαρητήρια!

φόµενά του), ξεκαθαρίζοντας ὅτι οἱ
Σλαβοµακεδόνες προσπαθοῦν νά σφετερισθοῦν τό ὅλον παρότι ἀποτελοῦν
ἕνα µέρος (τόν σλαβικό πληθυσµό
ἑνός µέρους τῆς Μακεδονίας). Ἀπό
κεῖ καί πέρα ἐπεσήµανε
τίς ἑλληνικές παλινωδίες,
τήν ἀσαφή πολιτική, µά
καί τίς δύο καί µοναδικές
στιγµές πού ἡ ἡγεσία µας
ἐπέδειξε µία στιβαρή καί
ξεκάθαρη στάση ἔναντι τῶν
ἀντιπάλων: Τήν ἐπιβολή
τοῦ «ἐµπάργκο» ἀπό τόν
Ἀνδρέα Παπανδρέου καί
τήν χρήση τοῦ «βέτο» στό
Βουκουρέστι πέρυσι ἀπό
τόν Κώστα Καραµανλή. Χαρακτηριστικό: Καί στίς δύο περιπτώσεις
τό σύνολο σχεδόν τῶν εἰσηγήσεων
τῶν «εἰδικῶν» ἦταν ἀρνητικό! Τέλος,
δέχθηκε τήν τελευταία ἑλληνική θέση
- γιά µία σύνθετη ὀνοµασία µέ γεωγραφικό προσδιορισµό ἔναντι ὅλων - ὡς
ἔντιµο συµβιβασµό, ἐφόσον βέβαια
λυθεῖ καί τό πρόβληµα τῆς ὀνοµασίας
τῆς γλώσσας καί τῆς σλαβοµακεδονικῆς
ἐθνότητας.
Οἱ παρόντες ὁµιλητές φώτισαν ὁ
καθένας ἀπό τήν πλευρά του τό
ζήτηµα καί συνέβαλαν τά µέγιστα σέ
µία σοβαρή καί ὑπεύθυνη προσέγγιση
τοῦ ζητήµατος, µακρυά ἀπό ἄστοχους
συναισθηµατισµούς, ἀνέξοδες συνθηµατολογίες καί ψευδορεαλιστικές φυγοµαχίες.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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Τζεµήλ Καπζά
ὁ ...καραµανλικός!

Σέ ξανθιώτικη φυλλάδα πρωτοδιαβάσαµε τήν ἀπίστευτη εἴδηση πού δέν µπορούσαµε / δέν θέλαµε νά πιστέψουµε: «Τό δυνατό
χαρτί τῆς Ν.Δ. στόν νοµό Ξάνθης θά εἶναι ὁ δηµοσιογράφος Τζεµήλ Καπζά, πού εἶναι ἀγωνιστής
καί τό κυριότερο νεοδηµοκράτης, ἐνῷ πιστεύει
ἰδιαίτερα στόν Κώστα Καραµανλή»!!!
Ἀρχικά πιστέψαµε ὅτι εἴτε ἐπρόκειτο
γιά µιά ἁπλή, ἀστήρικτη φήµη ἤ γιά
κάποιο στηµένο δηµοσίευµα, ἀπό αὐτά πού
συνηθίζει (καί) ὁ ξανθιώτικος Τῦπος. Ὅταν
ὅµως διαπιστώσαµε ὅτι πρόκειται γιά κάτι
παραπάνω, πραγµατικά τά χάσαµε. Ὅσο
κι ἄν λές (καί γράφεις) ἐπί χρόνια γιά τόν
ἀµοραλισµό καί τήν χυδαία πρακτική τῶν
κοµµάτων στό ζήτηµα τῶν µειονοτικῶν
ὑποψηφιοτήτων τους, λές ὅτι δέν µπορεῖ νά
τό κάνουν κι αὐτό! Κι ὅµως! Πολλοί λένε ὅτι
γιά τήν τοπική ΝΟΔΕ τό νούµερο 1 ἐργαλεῖο
τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς στή Θράκη φαντάζει
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ὡς ...ἐλπίδα τοῦ κυβερνώντος κόµµατος! Ὅτι
σκοπεύουν νά µᾶς παρουσιάσουν τόν καθ’
ἕξιν συκοφάντη τῆς χώρας µας ὡς ...ἐλπίδα
(τῆς ΝΔ) καί µάλιστα ὡς ...πιστό τοῦ Ἕλληνα
πρωθυπουργοῦ! Ἄν δέν εἶναι τελείως κρετίνοι
οἱ ὑπεύθυνοι, τότε σίγουρα θεωροῦν ὅτι
ἀπευθύνονται σέ καθυστερηµένους. Ἄκουσον
ἄκουσον, ὁ Τζεµήλ Καπζά, πού δέν ἄφησε
διεθνές φόρουµ νά µήν πεῖ τόν καλό του
λόγο γιά τήν Ἑλλάδα (ἡ φωτογραφία εἶναι
ἀπό τίς ΗΠΑ, τόν περασµένο Φεβρουάριο)
θά ξαναδώσει στή ΝΔ τήν πρωτιά στόν
νοµό γιατί ἔχει, λέει, «εὐρύτατη ἀπήχηση
στή µειονότητα»! Μά ἄν εἶναι ἔτσι γιατί νά
µήν βάλουν καί κανέναν Τοῦρκο στρατηγό,
κανένα στέλεχος τῆς Ἐργκενέκον, κανέναν
ὑπουργό τοῦ Ἐρντογάν; Τό πρόβληµα θά εἶναι
ἡ ὑπηκοότητα, φαντάζοµαι, γιατί ἀποκλείεται
νά µήν τό σκέφτηκαν!
Πέρα ἀπό πλάκα, καί ἄσχετα µέ τήν
ἐξέλιξη τῆς συγκεκριµένης περίπτωσης, τό
παράδειγµα ἐπαναφέρει τό θέµα τοῦ τρόπου
λειτουργίας τῶν κοµµάτων στή Θράκη.
Ψάχνουν νά βροῦν τό πιό πιστό σκυλί τῆς
Ἄγκυρας, τόν πιό πατενταρισµένο πράκτορά
της, γιά νά τόν βάλουν ὑποψήφιό τους,
ἀφοῦ αὐτός ἔχει «ἀπήχηση» ἀκόµη κι ἄν ὡς
πρόσωπο εἶναι ἀπεχθής, ἐφόσον ἡ «γραµµή»
περνάει. Ἔτσι φτάνουµε στό τραγικό σηµεῖο
οἱ χειρότεροι ἐχθροί τῆς πατρίδας µας νά
κερδίζουν ἀπό τά κόµµατα νοµιµοποίηση καί,
ὅταν ἐκλεγοῦν, κῦρος, γνωριµίες, δύναµη. Ἄντε
µετά νά βρεθεῖ ἕνας µειονοτικός πολιτευτής
πού θά βλέπει ὄντως τήν Ἑλλάδα ὡς πατρίδα
του, πού νά µήν τρέχει πίσω ἀπό τόν Τοῦρκο
πρόξενο καί νά ἐπιβιώσει πολιτικά...
Κ.Κ.

ΜΑΝΤΑΤΖΗ: ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ;
Mαθαίνουµε ὅτι τά συλλυπητήρια πού κυκλοφόρησε ὁ Μάντατζη (ὡς
πρόεδρος τῆς µειονοτικῆς Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς) γιά τόν θάνατο
τοῦ πρώην πρέσβη τῆς Τουρκίας στήν Ἀθήνα, Γκουντούζ Ἀκίν, δέν θά
περάσουν ἔτσι. Τό κείµενο πού καταλόγιζε εὐθῦνες γιά τά ἐπεισόδια
τῆς 29-1-1990 (ὡραία χρονική σύµπτωση, ἔ;) στούς «Ἕλληνες πολίτες
µέ τήν παρότρυνση καί τήν ἐπιείκεια τῶν Ἀρχῶν» ἀναφερόταν στήν
«τουρκοµουσουλµανική µειονότητα» τῶν «150.000 Τούρκων» (κόψε
κάτι...) ὡς «ἀναπόσπαστο κοµµάτι τοῦ µεγάλου τουρκικοῦ ἔθνους»!
Ὁ µειονοτικός πολιτευτής πράγµατι ἔχει ξεπεράσει κάθε ὅριο ἀνοχῆς καί
λέν ὅτι κάποια «ἀπάντηση» θά ἔρθει ἀπό τά κεντρικά τοῦ ΠαΣοΚ. Ἡ
κοινή λογική καί τό ἐθνικό συµφέρον ἐπιβάλλουν µία ἁπλή συνεννόηση τῶν δύο µεγάλων κοµµάτων ν’
ἀφήσουν τόν φανατισµό ἔξω ἀπό τά ἑπόµενα ψηφοδέλτιά τους. Εἶναι ΤΟΣΟ δύσκολο;

Ταβέρνα «Η Ωραία Ελλάς»
Eπένδυσε πάνω από 600.000 ευρώ στην ιδιαίτερη
πατρίδα του, δημιουργώντας μια επιχείρηση, δίνοντας
δουλειά σε μερικούς ακόμη συμπατριώτες του και
φιλοδοξώντας να συντελέσει με τον δικό του τρόπο
στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.Δεν «κώλωσε»
από το γενικότερο κλίμα κατατρομοκράτησης των
πρακτόρων του τουρκικού Προξενείου και έκανε
χρήση του όρου «Πομάκος» και «πομακικός» στα
διαφημιστικά φυλλάδιά του.
Έκανε, όμως, το λάθος και πίστεψε τους εκπροσώπους
ενός δειλού και υποχωρητικού κράτους, που του
υποσχέθηκαν ότι ο δρόμος που θα οδηγούσε
στην επιχείρησή του θα ασφαλτοστρωνόταν το
γρηγορότερο, αφού παράλληλα θα εξυπηρετούσε
και τον οικισμό της Iσαίας. Mετά από σχεδόν 2
χρόνια λειτουργίας της ταβέρνας «Aγνάντεμα», ο
Πομάκος συμπατριώτης μας Mεχμέτ Σεφέρ έβλεπε
την επιχείρησή του να καταρρέει, αφού η πρόσβαση
σ’ αυτήν ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη, λόγω της άρνησης
όλων των αρμοδίων φορέων να υλοποιήσουν την
υπόσχεσή τους. Oι επανειλημμένες επισκέψεις του
σε νομάρχη, περιφερειάρχη, βουλευτές, είχαν ως
κοινή κατάληξη τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη,
ενώ με τον δήμαρχο κ. Aγγά η κατάσταση οξύνθηκε
επικίνδυνα με εκατέρωθεν αντεγκλήσεις.
Aφού είδε και απόειδε ο άνθρωπος και αφού οι
δανειστές άρχισαν ήδη να ζητούν τα χρήματά τους,

αποφάσισε να το χοντρύνει το παιχνίδι και να δείξει
σε όλους την ωμή πραγματικότητα.
Mε την δημόσια πρόσκλησή του προς «όλη την
πολιτική και θρησκευτική ηγεσία του τόπου μας»,
να παρευρεθεί στα εγκαίνια της ταβέρνας του την
Παρασκευή 16/1, άνοιξε τους ασκούς του Aιόλου!
Όταν του επισημάναμε ότι δεν καλούν με τον τρόπο
αυτό τις επίσημες Αρχές της περιοχής και το μόνο που
έχει να πετύχει με την κίνησή του αυτή, θα είναι να
καπελώσουν την εκδήλωση οι αυτόκλητοι «ηγέτες»
των μουσουλμάνων, χαμογέλασε με νόημα.
Πράγματι, στην εκδήλωση στο «Aγνάντεμα», η
τοπική ηγεσία της περιοχής μας έλαμψε με την
προκλητική απουσία της (με εξαίρεση 1-2 δημάρχους
και δημοτικούς συμβούλους), ενώ παρέστη μέχρι και
ο … Τούρκος Πρόξενος! Παρών κι ο κ. Tσετίν, που
μίλησε μόνο …τουρκικά! Nα κι η μόστρα των νέων
φυλλαδίων της επιχείρησης, που αντί για «πομακικές
ομορφιές» αναφέρεται σε «ορεινές ομορφιές»!
Φυσικά, μετά από όλα αυτά, μόλις το αθλίου επιπέδου
πολιτικό προσωπικό της περιοχής μας συνειδητοποίησε
πού οδηγεί η εγκληματική αδιαφορία του και η κακώς
νοούμενη ψηφοθηρική πρακτική του, νά και που
βρέθηκαν και τα κονδύλια για την ασφαλτόστρωση!
Mάγκας ο κ. Σεφέρ! Eκμεταλλεύθηκε τη μπουνταλοσύνη και των «Tούρκων» και των «Eλλήνων» (δεν
είναι τυχαία τα εισαγωγικά). Tους μεν ως φόβητρο,
τους δε ως γυμνοσάλιαγκες! Kάποιο πουλάκι μού είπε
ότι τα νέα διαφημιστικά της ταβέρνας είναι έτοιμα!...
Γ.Κ.

Τούρκικος ἐκβιασμός; Σωπᾶτε...
Στά πρόσφατα παζάρια τῆς Τουρκίας µέ τήν Εὐρωπαϊκή
Ἕνωση ἔγινε ὀφθαλµοφανής ὁ ἐκβιασµός τῆς κυβέρνησης
Ἐρντογάν σχετικά µέ τήν ἐπιτάχυνση τῶν ἐνταξιακῶν
διαπραγµατεύσεων µέ τήν ΕΕ, µέ τήν ἀπειλή ὅτι θά
ἀναθεωρήσει τήν ὑποστήριξή της στήν κατασκευή τοῦ
ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου Nabucco. Πρόκειται γιά τόν
ἀγωγό πού φιλοδοξεῖ νά παρακάµψει τή Ρωσία, τόσο ὡς
προµηθευτή ὅσο καί ὡς χώρα µεταφορᾶς, ἀφοῦ θά µεταφέρει
φυσικό ἀέριο τῆς Κασπίας µέσω Τουρκίας καί Βαλκανίων.
Τόν τούρκικο ἐκβιασµό κατήγγειλε (καί) ὁ Γερµανός
ὑπουργός Ἐνέργειας Μίκαελ Γκλός, κατά τήν διάρκεια
ἐνεργειακοῦ συνεδρίου στό Βερολῖνο. Μόλις λοιπόν ὁ
Ἐρντογάν ζορίστηκε ἀπό τήν κυπριακή (αὐτονόητη) στάση
πού µπλοκάρει τό ἄνοιγµα τοῦ κεφαλαίου «Ἐνέργεια»,
ἔθεσε θέµα Nabucco!
Θά µοῦ πεῖτε «καί ποιό εἶναι τό περίεργο;» - καί θά
συµφωνήσω. Τό περίεργο δέν εἶναι ὅτι ἡ Τουρκία
ἀθετεῖ τόν λόγο της ἤ χρησιµοποιεῖ κάθε µέσο γιά χάρη
τῶν συµφερόντων της. τό περίεργο εἶναι ὅτι κάποιοι
«ἐκσυγχρονιστές» σκίστηκαν πρό ἐλαχίστων ἐτῶν νά
συνδέσουν ἐνεργειακά τήν ἑλληνική Θράκη µέ τήν Τουρκία
(ἀγωγός Καρατζάµπεη - Κοµοτηνῆς), ὑποθηκεύοντας
τήν ἐνεργειακή ἀνεξαρτησία τοῦ τόπου µας. Ἄραγε τί
θά ἔχουν νά ποῦν µεθαύριο ἄν σέ κάποια στιγµή κρίσης
προκύψει ἕνας ἀνάλογος ἐκβιασµός ἐξ ἀνατολῶν; Βεβαίως
τό ποσοστό τῶν ἐνεργειακῶν µας ἀναγκῶν πού καλύπτει
ὁ συγκεκριµένος ἀγωγός δέν εἶναι τόσο µεγάλο κι αὐτό
σώζει κάπως τά πράγµατα. Παραµένει ὡστόσο ἄδηλη
ἡ πολιτική στόχευση πίσω ἀπό τήν ἐπιλογή αὐτή, τήν
ὁποίαν ἐλάχιστοι τότε εἶχαν καταγγείλει. Νά ἦταν µόνο ἡ
προσφορά ἐνεργειακοῦ διαδρόµου σέ µή ρωσικό φυσικό
ἀέριο γιά τήν Εὐρώπη, ἔτσι ὅπως πρωτίστως οἱ ΗΠΑ τό
ἐπεδίωκαν καί ἐξακολουθοῦν νά τό ἐπιδιώκουν;

ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΑΚΟ ΚΟΥΪΖ
Ποιά ἐφηµερίδα ἐκδιδόµενη (µέ τήν καλή
ἔννοια...) στήν Κοµοτηνή ἀπό «Ἑλληνίδα
µουσουλµάνα» ἀναφέρει τό Φαρµακονήσι καί
τό Γαϊδουρονήσι ὡς «Bulamaç ve Eşek adalari»;
Ὄχι, δέν γράφω καί τί λέει σχετικά, δέν θά
ρίξουµε νερό στόν µῦλο τῶν τουρκοφάγων!
Εἴµαστε τῆς «συνύπαρξης» ἐµεῖς, ὄχι τίποτε
ἐθνικιστικά γαϊδούρια / eşekler!!!

Direktor (Turan Apopisoglou efendi):
Tourkodaneia gia to avrio tis Bati Trakya!

8

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 1-2-2009

Μακρυχέρηδες στόν Μακροπόταμο;
Ἕνα ἀπὸ τὰ µεγαλύτερα νὰ ἐκµεταλλευτεῖ τὸ ὑλικό τῆς
ἀντιπληµµυρικὰ ἔργα τοῦ νοµοῦ κοίτης. Φυσικὰ οἱ ἐνδιαφερόµενοι
Ροδόπης,
κατὰ
τὴν
ἐκτίµηση θὰ πλήρωναν ἁδρᾶ γιὰ νὰ
τῆς Νοµαρχίας, αὐτὴ τὴ στιγµὴ ἐκµεταλλευτοῦν - «ἀποµακρύνουν»
ὑλοποιεῖται στὸν Δῆµο Φιλύρας. τὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴν κοίτη τοῦ ποταµοῦ.
«Ἀντιπληµµυρικὸ
ἔργο
µήκους Γ) Τὰ ἀµµοχάλικα ποὺ «ἀποµακρύ17 χλµ θωρακίζει οἰκισµοὺς τῆς νουν» οἱ ἀνάδοχοι τοῦ ἔργου
Φιλύρας» ἦταν ὁ τίτλος στὸν τοπικὸ κανονικά ἀνήκουν στὸ ἑλληνικό
Τῦπο. Τὸ ἔργο ἔχει ὡς ἀντικείµενο Δηµόσιο καί τά διεχειρίζεται ἡ
τὸν καθαρισµὸ τῆς κοίτης τοῦ Κτηµατική του Ὑπηρεσία. Ὅµως τά
Μακροπόταµου,
δηλαδὴ
τὴν ἐν προκειµένῳ τοποθετοῦνται σὲ
ἀποµάκρυνση
τοῦ ἀµµοχάλικου, διάφορα σηµεῖα, στά ὅρια τῶν Δήµων
γιὰ τὴν διευκόλυνσηη τῆς ροῆς Φιλύρας - Κοµοτηνῆς, χωρίς νά ἔχει
τοῦ νεροῦ. Ὁ Νοµάρχης Ροδόπης, προηγηθεῖ καµµία συνεννόηση
διαβάζουµε, «µετὰ
ἀπὸ
εἰσηγήσεις
τεχνικῶν
τῆς
Διεύθυνσης
Ἐγγείων Βελτιώσεων
ἀποφάσισε νὰ χρηµατοδοτήσει
µὲ
950.000 εὐρὼ τὴν
ἀνωτέρω ἐργασία».
Ὡς ἐδῶ ὅλα φαίνονται καλὰ καὶ
νόµιµα.
Ὅµως
ὑπάρχουν µερικὲς
λεπτοµέρειες ποὺ
κάνουν τὸ θέµα
Τίνος εἶναι τά βουνά ἀμμοχάλικου πού βγαίνουν ἀπό τήν
λίγο περισσότερο
κοίτη καί συσσωρεύονται ἔξω ἀπό τήν Γρατινή;
...ἐνδιαφέρον.
Α) Τὸ ρέµα δὲν εἶναι ὁριοθετηµένο, µέ τήν Κτηµατική Ὑπηρεσία τοῦ
γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ κάθε παρέµ- Δηµοσίου καὶ κατὰ συνέπεια εἶναι
βαση στὴν κοίτη του αὐθαίρετη.
µία περιουσία ἀφύλακτη καί µή
Β) Ἐξαιτίας αὐτοῦ, ἡ Κτηµατικὴ καταγεγγραµµένη. Ὡς γνωστὸν
Ὑπηρεσία τοῦ Δηµοσίου (διότι αὐτὴ «στὴν ἀναµπουµπούλα ὁ λῦκος
διαχειρίζεται τὶς ἀµµοληψίες ἀπὸ τὰ χαίρεται». Ἄντε µετὰ κάποιος τῆς
ρέµατα) δὲν ἐπιτρέπει σὲ κανέναν ὑπηρεσίας νὰ «µετρήσει» ἂν οἱ
ἐργολάβο ἤ δηµοτικὴ ἐπιχείρηση ποσότητες ποὺ θὰ παραδοθοῦν (ἂν

ΑΣΕΠ και ΑΛΛΑΧ
Συνέχεια από την 1η σελίδα
Θά μου πείτε «σιγά το πράγμα, τι έγινε με μία θέση κι αυτή εκτός Θράκης;»
Διαφωνώ. Τώρα είναι μία και τώρα είναι εκτός Θράκης (μεταθέσεις δεν
υπάρχουν; Δεν είδαμε τι έγινε και με τους μουσουλμάνους που δήθεν θα
σπούδαζαν στην κάτω Ελλάδα για να δούνε και τίποτε διαφορετικό αλλά
σήμερα όλα έχουν ανατραπεί;). Αύριο;
Διαβάζουμε λοιπόν στην επίσημη προκήρυξη: «Οι υποψήφιοι προκειμένου
να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής θέσεων που καλύπτονται από
Έλληνες υπηκόους, που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα
της Θράκης, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσουν τον κωδικό 95 στη θέση του
εντύπου της αίτησης, όπου αναφέρονται τα πρόσθετα προσόντα.» Πρόσθετο
προσόν λοιπόν η προέλευση από την μουσουλμανική μειονότητα! Είναι
δυνατόν αυτό να σταθεί όρθιο σε κάποια σοβαρή αμφισβήτηση της
συνταγματικότητας του νόμου; Και μην ξεγελιέστε με την τύχη που
είχαν οι προσφυγές κατά της ποσόστωσης στα ελληνικά πανεπιστήμια
(όπου απορρίφθηκαν), εδώ έχουμε άλλη κατάσταση. Δεν μιλάμε για
ΕΠΙΠΛΕΟΝ προκηρυχθείσες θέσεις, όπου κανείς δεν εδικαιούτο να νιώθει
θιγόμενος, σύμφωνα με τις σοφιστείες που στήριξαν εκείνο το μέτρο.
Εδώ μιλάμε για εργασία και η κοινή λογική λέει ότι δεν προσλαμβάνεις
επιπλέον -αχρείαστους; - υπαλλήλους. Άλλωστε και η ίδια η προκήρυξη
το γράφει καθαρά πιο κάτω: «Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές
θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, τρίτεκνους,
τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, Έλληνες υπήκοους που προέρχονται από τη
Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, από υποψηφίους των αντιστοίχων
κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν
έχουν τις ιδιότητες αυτές.» Δηλαδή χρειαζόμαστε εργαζόμενους για τις
συγκεκριμένες προκηρυχθείσες θέσεις, κι αν δεν υπάρχουν κάποιοι από
τις ειδικές κατηγορίες που να τις καλύπτουν, θα τις καλύψουν άλλοι (κάτι
που ΔΕΝ συμβαίνει με τις θέσεις της ποσόστωσης στα ΑΕΙ).
Εμείς σαφώς και είμαστε υπέρ της ένταξης των μουσουλμάνων στον
κοινωνικό ιστό, και σίγουρα η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου μπορεί
να βοηθήσει. Όχι όμως αναξιοκρατικά και απροϋπόθετα, όχι με τρόπο που
να βαθαίνει την απόσταση μεταξύ των σύνοικων στοιχείων. Το παράδειγμα
της μουσουλμάνας ΕΠΟΠ από την Ξυλαγανή δείχνει ότι γίνονται βήματα
μπροστά, δεν είναι ανάγκη να τρέξουμε δια της βίας...

καί ὅσες παραδοθοῦν...) εἶναι οἱ
προβλεπόµενες.
Δ) Ἡ Κτηµατική Ὑπηρεσία τοῦ
Δηµοσίου, στήν ἐπικοινωνία πού
εἴχαµε µαζί της, µᾶς δήλωσε ἄγνοια
γιά τήν τύχη τοῦ ὑλικοῦ (!) καί µόλις
λίγο πρίν τήν κυκλοφορία τοῦ ἀνά
χείρας φύλλου ζήτησε νά µάθει
ποῦ πᾶνε τά ὑλικά αὐτά καί κυρίως
ποιός τά διαχειρίζεται. Τό αὐτονόητο
δηλαδή, ὅµως µέ καθυστέρηση τριῶν
ὁλόκληρων µηνῶν καί µετά ἀπό τήν
δική µας παρέµβαση.
Ε) Οἱ ποσότητες εἶναι τεράστιες,
ἑκατοντάδες χιλιάδες κυβικὰ µέτρα
ἐξαιρετικῆς ποιότητας ἀµµοχάλικου
τὸ ὁποῖο µὲ µία ἁπλὴ θραύση
ἀποτελεῖ ἄριστη πρώτη ὕλη γιὰ
κάθε κατασκευαστικὴ χρήση ἀπὸ
σκυρόδεµα µέχρι ἀσφαλτικὰ καὶ
βάση ὁδοποιίας.
Συµπέρασµα: Ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἴσως
καὶ νὰ εἶναι νόµιµα (ἤ νά κινοῦνται
στά ὅρια τῆς νοµιµότητας), ἀλλὰ
ἀφήνουν µία ἐντύπωση πὼς αὐτὸ τὸ
πανάκριβο προϊόν τῆς φύσης ποὺ δὲν
µποροῦσαν νὰ τὸ ἐκµεταλλευτοῦν
οἱ κατασκευαστὲς τοῦ Νοµοῦ µας
πληρώνοντάς το, τώρα ἡ Νοµαρχία
τὸ «ἀποµακρύνει» πληρώνοντας
µάλιστα καὶ 950.000 εὐρώ γιὰ τὸν
...κόπο τῶν ἐµπλεκοµένων. Καί πῶς

νά µήν πάει τό µυαλό στό ...κακό, ὅταν
γίνεται ἕνα τέτοιο ἔργο πού οὔτε ποτέ
ὁ τοπικός Δῆµος Φιλύρας τό ζήτησε*,
οὔτε καί ἡ ἁρµόδια (Κτηµατική)
ὑπηρεσία εἶχε γνώση καί ἔλεγχο τοῦ
τί γινόταν; Ὁ καθένας καταλαβαίνει
πὼς ἡ ἴδια δουλειὰ θὰ εἶχε γίνει
ἐὰν ἡ Νοµαρχία σὲ συνεργασία
µὲ τὴν Κτηµατικὴ Ὑπηρεσία εἶχε
ἐκχωρήσει τὸ δικαίωµα σὲ κάποιον
νὰ «ἐκµεταλλευτεῖ» τὸ ἀµµοχάλικο.
Καὶ τὸ Δηµόσιο θὰ εἶχε κερδίσει
χρήµατα, ὅπως κάνει τώρα ὁ Δῆµος
Ἰάσµου πουλώντας ἀµµοχάλικο
καὶ δηµιουργώντας κέρδη γιὰ τοὺς
δηµότες, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη µεριὰ
τὸ ἑκατοµµυριάκι (950.000 εὐρώ) θὰ
πήγαινε σὲ κανένα ἄλλο χρήσιµο
ἔργο.
Ἄρα διπλὴ χασούρα γιὰ τὰ δηµόσια
οἰκονοµικὰ ἀπὸ τὸ ἔργο καὶ ἴσως
διπλὰ κέρδη γιὰ κάποιους…

* Ὁ Μακροπόταµος, σύµφωνα µὲ
κατοίκους τῶν γύρω χωριῶν ἀλλὰ
καὶ τὴν µνήµη µας, ΔΕΝ πληµµύρισε
ΠΟΤΕ. Λέτε οἱ ἁρµόδιοι νὰ εἶναι τῆς
ἀρχῆς τοῦ ...«προλαµβάνειν» καὶ µεῖς
τοὺς παρεξηγήσαµε ἀγνοώντας τὴν
πρώτη συλλαβή;

Ἐργοδοτικές πατέντες στή Ροδόπη

ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ!
Ὑπάρχουν καί µερικές ἄλλες καταγγελίες σχετικές µέ τά ἀνωτέρω, πού
πραγµατικά προβληµατίζουν γιά τό ποῦ ὁδεύουµε. Μᾶς ἐπισηµαίνεται
ὅτι σέ πέντε τοὐλάχιστον τοπικές τεχνικές ἑταιρεῖες ἀπασχολοῦνται
ἄνθρωποι πού λαµβάνουν ἐπίδοµα ἀνεργίας καί πληρώνονται µισό
µισθό ἀπό τούς ἐργοδότες! Ἔτσι, ὁ µέν ἐργοδότης κάνει τή δουλειά του µέ
τά κρατικά χρήµατα (δηλαδή τά δικά µας), ὁ δέ ἐργαζόµενος - συνήθως
χωρίς µοίρα στόν ἥλιο - τά κουτσοβολεύει µέχρι νά τόν ξαναπροσλάβουν
κανονικά. Βεβαίως στό µεταξύ δέν ἔχει ἔνσηµα καί δέν ἔχει κανέναν τρόπο
νά ἀντιδράσει σέ ὁποιανδήποτε αὐθαιρεσία τῆς ἐργοδοσίας. Καί τί νά
κάνει ὅµως; Σέ καιρό τέτοιας κρίσης καί ἀνεργίας µπορεῖ νά ψάχνει γιά
τό δίκιο του; Ἤ µήπως νά περιµένει ἀπό τίς κρατικές ὑπηρεσίες ἐλέγχους
καί ἐφαρµογή τοῦ νόµου; Σκύβει λοιπόν τό κεφάλι καί πάει στή δουλειά
ἔχοντας καταστεῖ συνένοχος, ἀνασφάλιστος καί ἀκόµα φτωχότερος. Πόσοι
εἶναι αὐτοί; Ἑκατοντάδες ἄνθρωποι!
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ΤΟΞΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ
(μέρος βου)
ΙΟΥΝΙΟΣ
Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει στις Ευρωεκλογές
και ο Γιώργος Παπανδρέου ζητάει
εκλογές. Δυο μέρες αργότερα μάλιστα
πραγματοποιεί αρχηγική εμφάνιση στη
Θεσσαλονίκη, όπου όμως, κατά την
επίσκεψή του σε στρατόπεδο, παθαίνει
ατύχημα με όπλο (εκ των υστέρων τον
πληροφορούν ότι το μακρύ σίδερο με
την τρύπα στη μέση ΔΕΝ είναι η λαβή).
Ο Αλέκος Αλαβάνος στέλνει τις ευχές
του για ταχεία ανάρρωση και επί της
ευκαιρίας ζητά και τον χωρισμό ΚράτουςΕκκλησίας. Πολύ σημαντικές εξελίξεις
όμως σημειώνονται και σε σχέση με την
ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, καθώς
ο εκδημοκρατισμός στη γειτονική χώρα
συνεχίζεται απρόσκοπτα. Μετά την
απαγόρευση στους αστυνομικούς να
πετούν σε διαδηλωτές βόμβες ναπάλμ (σ.σ.
μια χαρά είναι και οι απλές χειροβομβίδες),
ως δεύτερο μεγάλο βήμα έρχεται ο
πλήρης εξανθρωπισμός των τουρκικών
φυλακών, καθώς (α) σταματούν πια τα
ηλεκτροσόκ (κατά το ημίωρο 3-3.30 μ.μ.),
ενώ ακόμη (β) αποφασίζεται να δίνεται
πλέον στους κατάδικους (μία φορά ανά
δεκαπενθήμερο) και λίγο νερό. Περιχαρής
ο Βρετανός ΥΠΕΞ δηλώνει ότι μετά από
τέτοιες εντυπωσιακές μεταρρυθμίσεις,
η ώρα της τουρκικής ένταξης δεν είναι
πλέον μακριά. Στο μεταξύ, σε μία έκρηξη
ευαισθησίας, η ελληνική κυβέρνηση
εξασφαλίζει κονδύλιο 10.000.000 ευρώ
για την αποστολή στην Παλαιστίνη
τροφίμων και φαρμάκων. Πράγματι,
πέντε μόλις μέρες αργότερα φτάνει στη
Γάζα η ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια
(που περιλαμβάνει μια κονσέρβα RIO
MARE και δύο κουτιά PANADOL)…
ΙΟΥΛΙΟΣ
Σε νέα του αρχηγική εμφάνιση στο
Αρεταίειο ο Γιώργος Παπανδρέου
καταγγέλλει την κατάντια του ΕΣΥ
και ζητά πάλι εκλογές, παθαίνει όμως
νέο ατύχημα, όταν επισκεπτόμενος το
χειρουργείο, το περνάει για στούντιο
ηχογράφησης και βάζει στ’ αυτιά του
τον απινιδωτή. Σταδιακά ξεκινούν και οι
διακοπές των πολιτικών αρχηγών, με τον
Αλέκο Αλαβάνο (αφού ζητά τον χωρισμό
Κράτους-Εκκλησίας) να αναχωρεί προς
Τήλο (σ.σ. για… κουμπαριά) και τον
Γιώργο Παπανδρέου (μετά εννοείται
την ανάρρωσή του) να φεύγει για την
Κέρκυρα (ασχέτως βέβαια που μπέρδεψε
τα αεροπλάνα και κατέληξε στη Βηρυτό).
Λίγο αργότερα όμως τεράστια φυσική
καταστροφή πλήττει την Ελλάδα, όταν
σε παραλία της Χαλκιδικής λαμβάνει
χώρα τυχαία συνάντηση Πάγκαλου με
Καραμανλή και Καρατζαφέρη. «Τι λέτε,
παιδιά, δεν κάνουμε καμιά βουτιά;»
ρωτάει ο πρωθυπουργός. Το γεγονός
έχει ως άμεσα αποτελέσματα: α) την de
facto εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών
σχέσεων (μια που πλέον παύει να
υφίσταται θέμα ύπαρξης νησιών και
συνεπώς και υφαλοκρηπίδας, άρα τέλος
και με το casus belli), β) την κατάπαυση
του πυρός στην Παλαιστίνη (μια που
η λωρίδα της Γάζας είναι πλέον τόπος
για ψαροντούφεκο και τσαπαρί), γ) τη
διεξαγωγή «Τηλεμαραθωνίου» για τα
ορφανά της Αιγύπτου και της Λιβύης,
δ) την εξαφάνιση και του υπόλοιπου
τμήματος της Σαντορίνης που είχε
απομείνει από το 1600 π.Χ., ε) την άμεση
υλοποίηση του τραγουδιού του Νταλάρα
«Καράβια βγήκαν στη στεριά και πήρανε
τα όρη», στ) την καταγγελία Αλαβάνου για
το προβοκατόρικο από εκκλησιαστικούς
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κύκλους τσουνάμι που χάλασε τον γάμο
(μαζί φυσικά με την απαίτηση για χωρισμό
Κράτους-Εκκλησίας), ζ) τη διεκδίκηση
από τη Μονή Βατοπαιδίου της λίμνης του
θεσσαλικού κάμπου και η) την αύξηση
αντικειμενικών αξιών και ΦΠΑ για τα
παραθαλάσσια οικόπεδα στην Κοζάνη.
(Ε όχι, να μην υπερβάλλουμε κιόλας, η
ταυτοχρόνως επισυμβάσα ολοκληρωτική
καταστροφή των νησιών Φίτζι οφείλει
μάλλον να αποδοθεί σε άλλη αιτία. Εκεί
δεν ήταν - σύμφωνα με αυτήκοο μάρτυρα
- που ακούστηκε, λίγο πριν έρθει το κύμα,
η φράση «Ωραία παραλία, Μαρίκα»;)…
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Στην Κομοτηνή ξεκινά από τον Δήμο ο
«Πολιτιστικός Αύγουστος» με συναυλίες
Τάμτας, Τζων Τίκη και Λάκη Τζορντανέλι
ενώ ακολουθεί και ο «Θεατρικός
Αύγουστος» με «Γκόλφω» και «Αστέρω»
(όχι, την «Τύχη της Μαρούλας» θα την
ανεβάσει τον χειμώνα το ΔΗΠΕΘΕ).
Στο μεταξύ όμως αρχίζουν να πέφτουν
στη Γη μικροί μετεωρίτες, γεγονός που
ξεσηκώνει σάλο στα ΜΜΕ. Και ενώ ο
Λιακόπουλος ανακοινώνει ότι έρχονται
οι Έλ πάνω στον πλανήτη Νιμπίρου,
για να κουτουπώσουν τους Νεφελίμ της
ερήμου Τάκλα Μακάν, ο Χαρδαβέλας
κάνει τρεις απανωτές εκπομπές για την
επερχόμενη καταστροφή του κόσμου
(που θα ολοκληρωθεί το 2012), με τη
συμμετοχή 4 μάγων, 6 αστρολόγων, 2
παραψυχολόγων, 3 μέντιουμ, 5 μούτσων,
2 λοστρόμων και του Ραδάμανθυ
Αναστασάκη. (Όσο για τις τσιπούρες που
έπεσαν ταυτόχρονα στη γη, δεν έχουν
καμία σχέση με τους μετεωρίτες - αυτές
απλώς τώρα επέστρεψαν, μετά το τσουνάμι
του Ιουλίου). Την ίδια εποχή όμως,
σημειώνεται επανάσταση στον τομέα
της κλωνοποίησης, καθώς ερευνητικό
ινστιτούτο των ΗΠΑ παρουσιάζει στην
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα τους
κλώνους ενός αχινού, του Τζώρτζ Μπους
και του Γιώργου Παπανδρέου. Για να
προκαταλάβουμε πάντως την κακοήθεια
κάποιων ημετέρων κακεντρεχών (όπως
π.χ. κάτι ανερυθρίαστα ρεμάλια εκεί στον
«Αντιφωνητή»), διευκρινίζουμε εκ των
προτέρων ότι ενώ η αντιληπτική ικανότητα
των δύο πρώτων δεν παρουσιάζει καμία
διαφορά, ο κλώνος του Γιώργου διαθέτει
εξαιρετική ευφυία, καθώς αποδεικνύεται
ότι ναι μεν ανοιγοκλείνει τα μάτια με
μηχανική υποστήριξη, αναπνέει όμως
εντελώς από μόνος του…
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ξεκινά νέος γύρος διαπραγματεύσεων για
το Σκοπιανό με τον Μάθιου Νίμιτς να ρίχνει
στο τραπέζι τις νέες βελτιωμένες σύνθετες
ονομασίες «Μακεδονική Μακεδονία»,
«Μακεδονική Μακεδονία της Μακεδονίας» και «Μακεδονομακεδονία». Η
Ντόρα Μπακογιάννη αντιπροτείνει το
«Μακεδονική Δημοκρατία της Μακεδονίας», ονομασία όμως που απορρίπτει ως
απαράδεκτη ο Γκρούεφσκι, δηλώνοντας
εξοργισμένος: «Είπαμε να συμβιβαστούμε,
αλλά δεν θα τα ξεπουλήσουμε και όλα
στους Έλληνες». Ο μήνας πάντως δεν
έχει άλλα γεγονότα, πέρα από μία τρίχα
από γενειάδα κληρικού, η οποία είχε
απομείνει σε έδρανο της Βουλής από
την ορκωμοσία του 2007 και την οποία
ανακαλύπτει τώρα ο Αλαβάνος, με
αποτέλεσμα μία οργισμένη ανακοίνωση
για την αναγκαιότητα άμεσου χωρισμού
Κράτους και Εκκλησίας…
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Στις αρχές του μήνα ο δήμαρχος Ορφέα
Ευάγγελος Πουλιλιός στέλνει εξώδικο
στη Χαρά Νικοπούλου ότι μπορεί μεν να
ανάβει τον θερμοσίφωνα του σπιτιού της,
όχι όμως και να χρησιμοποιεί τις βρύσες,
γιατί αποτελούν δημοτική περιουσία. Στο

μεταξύ όμως συνεχίζεται και η ραγδαία
αναπτυξιακή πολιτική στον Νομό
Ροδόπης με την ανακοίνωση κατασκευής
υδροηλεκτρικού
εργοστασίου
στον
Τρελοχείμαρο (πρώην Μπουκλουτζά),
ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνεται και η
κατασκευή του κάθετου οδικού άξονα με
Βουλγαρία, γεγονός που «θα αποτελέσει
τομή στην πρόοδο της περιοχής» (όπως
ανακοινώνουν σε δελτίο τύπου το
ελληνοβουλγαρικό πρακτορείο τουρισμού
«EDOOIKALESPOUTANESTOURS»
και το γραφείο ευρέσεως εργασίας «Η
Πρόθυμη Λουντμίλα»). Τέλος, στις 29
του μήνα εορτάζεται με μεγάλη δεξίωση
στο Προξενείο Κομοτηνής η Επέτειος
της Τουρκικής Ανεξαρτησίας, στην οποία
φυσικά συμπαρίσταται άπας ο τοπικός
πολιτικός κόσμος. «Επρόκειτο για μία
λαμπρή εκδήλωση και βεβαίως ήταν
δεδομένη και αυτονόητη η παρουσία μας
προς τιμήν της φιλικής και δημοκρατικής
γειτονικής μας χώρας» δηλώνουν μετά
στα τοπικά ΜΜΕ ο μπάτλερ της δεξίωσης
Άρης Γιαννακίδης και οι σερβιτόροι
Πουλιλιός, Χαρίτος και Δαμιανός…
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Με πρωτοβουλία Σημίτη και Αλαβάνου,
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ προσπαθούν να φέρουν
στη Βουλή το θέμα του χωρισμού Κράτους
και Εκκλησίας. Ο Σημίτης βγαίνει από
την Κουμουνδούρου και αναφερόμενος
στις αντιδράσεις του λαού, λέει στα
κανάλια: «Οι δγιαμαρτυρίες δεν έχει…
έχουν νόημα. Τα ψητ…ζητήματα αυτά
είναι της αρμοδγιότητας της κουλής…
της Βουλής. Δεν είναι δέμα…θέμα
δημόσχιου δγιαλόγου. Πρέπει ο βουλγα…
ελληνικός λαός επιτέλους να αφήσει για
πάντα πα…πε…πίσω του τον σκοπ…
σκοταδισμό και την καθυστέρηση».
Ακολούθως, ξαναμπαίνει για τη συνέχεια
της σύσκεψης με προοδευτικούς και
δημοκρατικούς φορείς (67 μασόνους,
11 μάγους, 19 δωδεκαθεϊστές, 34
γκουρού και τους Μίχα, Δημητρά, Λιάκο,
Αλιβιζάτο και Δαμανάκη). Η συζήτηση
πάντως στη Βουλή αρχίζει επεισοδιακά
(με βρισιές) και εξελίσσεται ακόμη
χειρότερα (με ξύλο), ενώ ταυτόχρονα
από τα ορεινά έδρανα εκσφενδονίζονται
κλειδιά, σιφόνια, 1 γιαούρτι (μαζί με τον
κεσέ), 8 κορνίζες με φωτογραφίες του
Εφραίμ, 2 ρυζόγαλα (σ.σ. σπυρωτά),
ένας τόμος με τη «Γαμήλια ακολουθία
ομοφυλοφίλων» (από τον Αλαβάνο), 3

κούτες Μάλμπορο (από την Κανέλλη),
το τσαφ-τσουφ του προέδρου της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, 27 κιλά
πέτρες και ο Άδωνις Γεωργιάδης. Μετά
από αυτήν την εξέλιξη, το θέμα μοιραία
παίρνει νέα αναβολή…
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ενώ ο δήμαρχος Πουλιλιός πληροφορείται
ότι η Χαρά Νικοπούλου χρησιμοποιεί
στο σπίτι της αποσμητικό χώρου και
καταθέτει μήνυση για ατμοσφαιρική
ρύπανση εντός δημοτικής περιουσίας,
νέες δραματικές εξελίξεις σημειώνονται
στο Ισραήλ, όταν μία παλαιστινιακή
στρακαστρούκα καίει μία τρίχα από τον
δεξί όρχι Εβραίου αστυνομικού. Έξαλλη
η ισραηλινή κυβέρνηση βομβαρδίζει τη
Γάζα με πυρηνικά, ενώ συμπράττουν
και οι ΗΠΑ, μετά από το διάγγελμα του
Προέδρου Ομπάμα ότι δεν θα ανεχθεί
άλλο την αποσταθεροποίηση στην περιοχή
από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Το
Χόλυγουντ ανακοινώνει την έναρξη των
γυρισμάτων τριών νέων ταινιών, εκ των
οποίων η μία («Τρόμος στο Τελ Αβίβ»
- με αυθεντικούς κανίβαλους από τη
ζούγκλα της Βόρνεο στους ρόλους των
μελών της Χαμάς) είναι εμπνευσμένη
από τα πρόσφατα γεγονότα, ενώ οι άλλες
δύο («Οι γενναίοι του Άουσβιτς» και
«Ολοκαύτωμα Νο 123.881») διαχρονικές.
Η επίθεση πάντως ξεσηκώνει μαζικές
λαϊκές αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη,
ενώ διαδηλώσεις γίνονται και στην
Ελλάδα, όπου μάλιστα χάρη σε τέσσερις
διαδοχικούς «Τηλεμαραθωνίους» συγκεντρώνεται το ποσό των 3.000.000 ευρώ για
τρόφιμα και φάρμακα. Τότε επεμβαίνει
η κυβέρνηση και ανακοινώνει ότι, για
την αποφυγή του κινδύνου της δράσης
επιτηδείων, θα αναλάβει η ίδια την
ασφαλή διαχείριση αυτού του ποσού. Και
πράγματι, η ανθρωπιστική βοήθεια που
φτάνει στη Γάζα στις 30 Δεκεμβρίου είναι
αυτή τη φορά σαφώς μεγαλύτερη, αφού
πέρα από τις 2 κονσέρβες με καλαμαράκια
και τα 4 κουτιά VERTIGO VOMEX,
περιλαμβάνει ακόμη και μία ευχετήρια
κάρτα, όπου αναγράφεται: «Χρόνια
πολλά κι ευτυχισμένος ο καινούργιος
χρόνος»! Ε, εγώ τώρα, μετά από αυτό,
τι άλλο μπορώ να πω; Το μόνο που μου
μένει είναι να σας ευχηθώ ακριβώς το
ίδιο. Καλή χρονιά!
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!
Τήν ἰδέα µᾶς δώσατε κάποιοι ἐξ
ὑµῶν καί 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 Θήβα, τή Θεσσαλονίκη, τή Δράµα, 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,
στέλνοντας κι 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!

10

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
Εγκυκλοπαίδεια (έκδ.
1929, λήμμα «Κιλκίς»,
σελ. 128), «Η V
Μεραρχία
δι’ ενός
τάγματος του 23ου
συντάγματος εισήλθε την 11:10 ώραν εις
την πόλιν του Κιλκίς, καιομένην ήδη εκ
του πυρός του πυροβολικού, ως και εκ της
αναφλέξεως των πυρομαχικών εις τα οποία
έθεσαν πυρ οι Βούλγαροι…».
2) Η Πολεμική Έκθεσις (Υπουργείον
Στρατιωτικών/ΓΕΣ/ Ο Ελληνικός Στρατός
κατά τους Βαλκανικούς πολέμους του
1912-1913, Εν Αθήναις Eκ του Εθν.
Τυπογραφείου, 1932, τ. Γ΄ σελ. 170),
αναφέρει τα γεγονότα ακριβώς όπως
παραπάνω. Εξ’ άλλου, προσθέτω, δεν είναι
λογικό να προβαίνει σε «κάψιμο» μιας
πόλης ή εγκαταστάσεως ο καταλαμβάνων
αυτήν στρατός, αλλά ο αποχωρών, ο οποίος
θέλει να στερήσει από τον καταλαμβάνοντα
τα όποια πλεονεκτήματα προσφέρει αυτή.
3) Στην επίσημη Ελληνική Έκθεση υπό
τον τίτλο Αι βουλγαρικαί ωμότητες εν τη
Ανατ. Μακεδονία και Θράκη (αναφέρεται
στο βιβλίο του Σαράντου Καργάκου: Από
το Μακεδονικό Ζήτημα στην εμπλοκή των
Σκοπίων Gutenberg, Aθήνα 1992, σελ.
94-95), διαβάζουμε ακόμα ότι στο Κιλκίς,
ο Βούλγαρος ταγματάρχης Ιβάνωφ έκλεισε
στο τζαμί πολλούς άνδρες (προφανώς όχι
Βουλγάρους) και του έβαλε φωτιά.
Είμαι απολύτως σύμφωνος στο να παραμερίσουμε τις ωμότητες του παρελθόντος,
ακόμη και να τις συγχωρήσουμε, αλλά όχι
και να φτάσουμε στο σημείο, για χάρη της
συναδέλφωσης των λαών της Βαλκανικής,
να διαστρέφουμε την ιστορία, αφελώς
παραδεχόμενοι εγκλήματα που ποτέ δεν
διαπράξαμε!
Θα ήθελα ακόμα να προσθέσω μια έγκυρη
μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο
Ελληνικός Στρατός, όχι μόνο δεν συμπεριφέρθηκε εχθρικά προς τους βουλγαρικής
καταγωγής κατοίκους του Κιλκίς, αλλά
αντίθετα, λίγες ημέρες μετά την κατάληψή
του, ίδρυσε εκεί αντιχολερικό νοσοκομείο
(βλ. η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους

Ἀλληλογραφοῦµε
Απελευθέρωση ή κατάκτηση;
Από τον κ. Γρ. Σκαμπαρδώνη (Αθήνα)
λάβαμε την κάτωθι επιστολή για τη στάση
του ελληνικού Στρατού στο Κιλκίς το
1913 (τι λέει άραγε ο αρμόδιος υπουργός
Εθνικής Άμυνας;):
Παρακολουθώ με ενδιαφέρον την γνωστή
σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ «Εμείς
οι Έλληνες» και τη σχετική έκδοση του
τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, εργασία η
οποία, όπως αντιλαμβάνομαι, στοχεύει
στο να προσφέρει μια παραστατική γενική
κατατόπιση, ιδίως σε εκείνους που δεν
είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν τη
σύγχρονη ελληνική ιστορία. Όμως εκεί
- μεταξύ άλλων τα οποία δεν είναι της
παρούσης - παρατήρησα, δυστυχώς, και
ένα ιστορικό ατόπημα, το οποίο θεωρώ ότι
παραποιεί τη σύγχρονη Ελληνική Ιστορία,
θίγει την τιμή του Ελληνικού Στρατού
και, προφανώς, διέφυγε της προσοχής του
επιστημονικού επόπτη της σειράς καθηγητού
κ. Θ. Βερέμη. Συγκεκριμένα, πρόκειται
για τον εξής ισχυρισμό του συγγραφέα
του κεφαλαίου περί του Β΄ Βαλκανικού
πολέμου (Σπυρ. Σφέτας): «Δεν υπάρχει
λόγος να αποκρύπτονται οι αγριότητες
του πολέμου… το κάψιμο του Κιλκίς από
τον ελληνικό στρατό, ως αντίποινα για
προηγηθείσες σφαγές Ελλήνων αμάχων
από Βουλγάρους…» (Α΄ τόμος, σελ. 118).
Επειδή ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι αληθής,
εξ όσων είναι διαπιστωμένα ιστορικώς,
εμφανίζεται όμως σε βουλγαρικές πηγές
στο Διαδίκτυο μαζί με αναφορές για δήθεν
«σφαγή γερόντων και γυναικοπαίδων»
στο Κιλκίς από τον Ελληνικό Στρατό,
ενδεχομένως δε και σε κάποια ή κάποιες από
τις πέντε (5) βουλγαρικές βιβλιογραφικές
παραπομπές του σχετικού κεφαλαίου του
βιβλίου, επιτρέψτε μου να παρουσιάσω μια
διαφορετική εξιστόρηση των γεγονότων
βάσει 3 ελληνικών βιβλιογραφικών πηγών:
1) Σύμφωνα με τη Μεγάλη Στρατιωτική

Η ελληνική μειονότητα
στην Αλβανία
και τα δικαιώματά της
Φάνης Μαλκίδης
Στις 15 Ιανουαρίου επικυρώθηκε από
τη Βουλή των Ελλήνων (με ψήφους
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ) η συμφωνία
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Αλβανίας
- Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα της
ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ, το οποίο
συνδέεται άμεσα με το σεβασμό και την
ύπαρξη της ελληνικής μειονότητας στην
Αλβανία, η οποία εδώ και χρόνια παρά τις
αντίθετες παρατηρήσεις διώκεται, ξεκίνησε
το 2003. Στη συνάντηση της υπουργικής
τρόικας της Ε.Ε. με την Αλβανία
(Τίρανα, 13.1.2003), επιβεβαιώθηκε
η δέσμευση της Ε.Ε. ως προς την
ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας
καλώντας την ταυτόχρονα να αναλάβει
με υπευθυνότητα την εκπλήρωση όλων
των όρων αιρεσιμότητας της Διαδικασίας
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, μεταξύ
των οποίων συγκαταλέγεται και ο πλήρης
σεβασμός και προστασία των δικαιωμάτων
της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Το
ίδιο επιβεβαιώθηκε και στην «Ατζέντα
της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά
Βαλκάνια: Πορεία προς την Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση» η οποία υιοθετήθηκε κατά
τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ
στη Θεσσαλονίκη (19-20.6.2003).

Τον Ιούνιο του 2006, η Αλβανία με τη συγκατάθεση της Ελλάδας είχε υπογράψει τη
Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης
με την ΕΕ, συμφωνία η οποία περιλαμβάνει
ζητήματα μεταχείρισης των μειονοτήτων,
της εξάλειψης των διακρίσεων εις βάρος
τους. Για να ενταχθεί ένα υποψήφιο κράτος
στην ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει όλες τις
προϋποθέσεις που τίθενται, δηλαδή η
Αλβανία κράτος με σοβαρά μειονοτικά
προβλήματα υποχρεώνεται να προσαρμόσει τη νομοθεσία και τις διοικητικές ή
άλλες πρακτικές στο κοινοτικό κεκτημένο,
διασφαλίζοντας την ταυτότητα αυτών των
ομάδων. Θεωρούμε ότι αυτό δεν έχει γίνει
μέχρι σήμερα. Ήδη από το 2003 η ΕΕ
έχει καλέσει την Αλβανία να αναλάβει
με υπευθυνότητα την εκπλήρωση όλων
των όρων αιρεσιμότητας της Συμφωνίας
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και
ο πλήρης σεβασμός και η προστασία
των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής
μειονότητας, τονίζοντας ότι η πρόοδος
στις διαπραγματεύσεις και η προσέγγιση
της Αλβανίας στην Ε.Ε. θα εξαρτηθεί
αποκλειστικά από την ικανότητα της να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει
αναλάβει.
Η Ελλάδα, ως όφειλε, έφερε τη σχετική
Συμφωνία μεταξύ Αλβανίας και ΕΕ
στη Βουλή για επικύρωση. Εκεί, από
κυβερνητικής πλευράς αναφέρθηκε ότι η
συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη της
προενταξιακής διαδικασίας της Αλβανίας,
κατά συνέπεια η γειτονική χώρα δεσμεύεται
για ριζικές τομές στην οικονομία, τη

Βαλκανικούς
Πολέμους
1912-1913,
Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, έκδοση 2001,
σελ. 199), απέστειλε μάλιστα εκεί τον
υφηγητή της ιατρικής Ιω. Καρδαμάτη με
συνεργείο ιατρών για να εμβολιάσει όλους
τους κατοίκους κατά της χολέρας.
Συναφώς πρέπει να σημειωθεί –και
αυτό θα άξιζε να είχε αναφερθεί και
τονιστεί στο βιβλίο «Εμείς οι Έλληνες»
– ότι η Ελληνική Υγειονομική Υπηρεσία
αντιμετώπισε με επιτυχία, υπό τις συνθήκες
του πολυαίμακτου αυτού πολέμου, και
την πολύ σοβαρή επιδημία χολέρας,
νοσηλεύοντας μεγάλο αριθμό ασθενών και
εμβολιάζοντας κατά της νόσου αυτής (με
εμβόλιο ελληνικής παραγωγής) εκτός του
στρατιωτικού προσωπικού και 350.000
αμάχους της Μακεδονίας και της περιοχής
των επιχειρήσεων, δηλαδή συνολικά περί
τους 500.000 ανθρώπους, χωρίς διάκριση
εθνικότητος, θρησκεύματος ή καταγωγής
(βλ. Αρχείο ΔΙΣ/Φ.1679/Η/3: Μανούσου
Π., Σάββα Κ. [1914]: Έκθεσις περί της
κατά το θέρος του 1913 εις Μακεδονίαν
ενσκηψάσης χολέρας και του αντιχολερικού
εμβολιασμού).
Θέλω να ελπίζω ότι η εσφαλμένη
αναφορά περί εμπρησμού του Κιλκίς από
τον Ελληνικό Στρατό είναι συνέπεια μη
αναδιφήσεως όλων των σχετικών πηγών και
όχι ηθελημένη κατασκευή για εξυπηρέτηση
της προσπάθειας «συμψηφισμού» των
ωμοτήτων των πολέμων από κάποιους
ιστορικούς, που εκπορεύεται από το Κέντρο
για την Δημοκρατία και την Συμφιλίωση
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (CDRSEE),
προσπάθειας την οποία έχουν ενστερνισθεί
και μερικοί ημεδαποί «ιστορικοί», με
αμφισβηθείσης σοβαρότητας πονήματα.
Δυστυχώς, η τηλεοπτική εκπομπή «Εμείς
οι Έλληνες» και το αντίστοιχο βιβλίο,
αδικώντας την πρόσφατη ελληνική ιστορία,
έχουν προσφέρει στο σημείο αυτό ένα
ανέλπιστο δώρο στους υποστηρικτές της…
βουλγαρικής εκδοχής της ιστορίας μας,
γεγονός που αποβαίνει σε βάρος και της
εγκυρότητας.

δικαιοσύνη, τη νομοθεσία και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Επίσης αναφέρθηκε ότι «ως
ελληνικό κράτος, στεκόμαστε έμπρακτα
πλάι στη μειονότητα, η μέριμνά μας είναι
διαρκής. Διανεμήθηκαν δωρεάν σχολικά
εγχειρίδια για την ελληνική γλώσσα. Στο
περιουσιακό, επισημαίνουμε σταθερά
και αδιάλειπτα τη μειονοτική πτυχή και
βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με τους
εκπροσώπους της μειονότητας για δίκαιη
επίλυση των υποθέσεων που αφορούν τις
περιουσίες τους».
Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ, δια
της εισηγήτριάς του ανέφερε ότι «με την
Συμφωνία οι ίδιοι οι Αλβανοί βάζουν πάνω
από το κεφάλι τους ένα Συμβούλιο που θα
ελέγχει την προστασία της μειονότητας,
εμείς θα το αρνηθούμε;».
Είναι γεγονός ότι παρά τις θεωρητικές
προσεγγίσεις και τις ευκαιριακές (χωρίς
περιεχόμενο, ουσία και αποτέλεσμα)
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Ελληνοαρμενική διαμάχη
Από τον πρωτοπρεσβύτερο και ομότιμο
καθηγητή της Θεολογικής του ΑΠΘ
π. Θεόδωρο Ζήση (Θεσ/νίκη) λάβαμε
εκτενή απάντηση σε σχόλιό μας για τις
ελληνοαρμενικές συγκρούσεις μοναχών
στους Άγιους Τόπους. Δημοσιεύουμε μόνο
το συνοδό σχόλιο και όποιος ενδιαφέρεται
για το σύνολο της απάντησης μπορεί να
μας ζητήσει να του την προωθήσουμε
ηλεκτρονικά.
Αξιότιμε κ. Καραΐσκο,
Στο φύλλο της 16-11-08 της χαριτωμένης
και
αγωνιστικής
εφημερίδος
σας
«Αντιφωνητής», στην τελευταία σελίδα και
στη στήλη «Αντιφωνήματα», ανέγνωσα
μικρό σχόλιο για την σύγκρουση μεταξύ
Ελλήνων και Αρμενίων κληρικών μπροστά
στον Πανάγιο Τάφο. Στενοχωρήθηκα πολύ
για δύο λόγους. εν πρώτοις γιατί αδικεί
την αλήθεια, εξισώνοντας επιτιθέμενους
και αμυνόμενους, ιδιοκτήτες και κλέφτες,
μιλώντας για «υπέρτατη άμφω ξεφτίλα»
και δεύτερον γιατί γράφτηκε αυτό στον
«Αντιφωνητή», που επιδεικνύει μεγάλη
ευαισθησία απέναντι στην ιστορική
αλήθεια καί καυτηριάζει δεόντως όσους
την παραποιούν.
Σας ευχαριστώ πάντως, διότι αυτή η εκ
μέρους καλοπροαίρετων και ευαισθήτων
ομοεθνών και συντοπιτών μου (μεγάλωσα
σε χωριό της Κομοτηνής) έλλειψη
πληροφορήσεως γύρω από το θέμα με
άθησε να γράψω ένα σχετικό άρθρο, ώστε
να υπάρχει μία άλλη αντικειμενική εικόνα
για τις θρασσύτατες και αρπακτικές ανά
τους αιώνες διεκδικήσεις των Αρμενίων
και την αμυντική και θυσιαστική στάση των
Ελλήνων κληρικών.
Σας το αποστέλω στην ηλεκτρονική σας
διεύθυνση, χωρίς να έχω την απαίτηση,
λόγω του ότι είναι αρκετά μεγάλο, να το
δημοσιεύσετε στον «Αντιφωνητή». Ίσως
αρκεί η δημοσίευση αυτής της μικρής
επιστολής μου. Εσείς θα κρίνετε.
Μετά τιμής και συγχαρητηρίων για την
γραμμή της εφημερίδος, ως και με θερμές
ευχές για το νέο έτος.

θέσεις που διατυπώνονται στην Ελλάδα
αλλά και την Αλβανία, προστασία και
εφαρμογή των δικαιωμάτων της ελληνικής
μειονότητας στην Αλβανία δεν υφίσταται.
Η μειονότητα συνεχίζει να διώκεται, ενώ
από την άλλη πλευρά τίθεται συχνά- πυκνά
από την αλβανική πλευρά, μάλιστα και με
άκομψο και μη διπλωματικό τρόπο, το
ζήτημα των Τσάμηδων και των αλβανών
μεταναστών στην Ελλάδα.
Μεγάλα προβλήματα όπως η εκπαίδευση
των μελών της ελληνικής μειονότητας, η
θρησκευτική της ελευθερία, η απόδοση
στους δικαιούχους των ιδιωτικών,
κοινοτικών
και
εκκλησιαστικών
περιουσιών, η μη υλοποίηση από την
αλβανική πλευρά των δεσμεύσεων για τα
ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα, η
τρομοκρατία, παραμένουν και εντείνονται.
Μέσα στο εθνικιστικό κλίμα που αναπτύσσεται στην Αλβανία, μια σειρά από
ενέργειες της αλβανικής κυβέρνησης στράφηκαν κατά της ελληνικής μειονότητας
με στόχο την οριστική απομάκρυνση του
ελληνικού πληθυσμού. Σήμερα, πέρα
από τη θεωρία, ο κυριότερος στόχος θα
πρέπει να είναι ο σεβασμός και η πλήρης
άσκηση των δικαιωμάτων της ελληνικής
μειονότητας. Εάν αυτό γίνει, τότε μπορεί
να προχωρήσει και άλλο η συνεργασία
και οι διμερείς σχέσεις, σε διαφορετική
περίπτωση θα πρέπει η πολιτική της
Ελλάδας έναντι της Αλβανίας να
επανεξετασθεί και να επαναχαραχθεί, με
γνώμονα τα συμφέροντα της ελληνικής
μειονότητας και όχι άλλων.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 2 Φεβρουαρίου 1828 συστήνεται ἡ Ἐθνική Τράπεζα τῆς
Ἑλλάδος καί λειτουργεῖ µετά
ἀπό µερικά χρόνια. Ἕνας ἀπό
τούς
µεγαλύτερους
µετόχους
της - καί δανειστής δύο φορές
τῆς ἐπαναστατηµένης Ἑλλάδας,
ἄλλωστε - ἦταν καί ἡ οἰκογένεια...
Α) Γουῶλτονς
Β) Μητσοτάκη
Γ) Κορλεόνε
Δ) Ρότσιλντ
2) Στίς 2 Φεβρουαρίου 1943 ἐκτελεῖται στήν Ἀθήνα ὁ µεγάλος ἑλληνοπολωνός Γεώργιος Ἰβάνωφ.
Γεννηµένος στή Βαρσοβία, ἔζησε
στή Θεσσαλονίκη µέ τήν Πολωνίδα µητέρα του καί τόν δεύτερο σύζυγό της Ἰ.
Λαµπριανίδη. Μιλοῦσε
ἄπταιστα
πολλές ξένες
γλῶσσες,
σπούδασε
γεωπονία
στό Βέλγιο
καί
ἦταν
πρωταθλητής κολύµβησης µέ τόν
ΗΡΑΚΛΗ.
Στήν
Κατοχή
ἀναδείχτηκε σέ
κορυφαῖο
ἀντιστασιακό, εἰδικά
στά σαµποτάζ, ὅπου ἔγινε θρυλικός γιά τίς µεταµφιέσεις του. Ὅταν οἱ Γερµανοί
ἐντόπισαν τόν ἀσύρµατό του, τόν
ἔκρυψε σέ φέρετρο κάτω ἀπό τά
πόδια τῆς συνεργάτριάς του. Στήν
πρώτη του σύλληψη δραπέτευσε
καί λίγο µετά ἀνατίναξε ἕνα γερµανικό ὑποβρύχιο στή ναυτική
βάση τῆς Σαλαµίνας, ἔχοντας κο-

στή Μέση Ἀνατολή θά τόν νικήσει
καί στό Ἰκόνιο καί τήν τελευταία
στιγµή θά τόν κρατήσουν µακρυά
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη µέ
ἐπέµβασή τους οἱ .....

λυµπήσει µία ὁλόκληρη νύχτα, µέ
τήν µαγνητική βόµβα πάνω του.
Τό ἴδιο εἶχε κάνει καί στό λιµάνι
τῆς Πάτρας, ὅπου βούτηξε καί
κόλλησε στά ὕφαλα τῶν πλοίων
µαγνητικούς ὡρολογιακούς µηχανισµούς. Ντυµένος Γερµανός
πραγµατοποίησε σαµποτάζ σέ
ἐργοστάσιο
κινητήρων
ἀεροπλάνων καί κατέστρεψε δεκάδες
γερµανικά ἀεροσκάφη. Ξανασυνελήφθη, ἐπεχείρησε µία ἀποτυχηµένη ἀπόδραση καί τελικά
ἀπαγχονίστηκε στήν Καισαριανή,
φωνάζοντας “Ζήτω ἡ Ἑλλάδα,
ζήτω ἡ Πολωνία!”. Γιατί αὐτός
ὁ θρῦλος τοῦ ἀθλητισµοῦ καί
τοῦ πατριωτισµοῦ εἶναι περίπου
ἄγνωστος στήν Ἑλλάδα;
Α) Δέν ἦτο ἀκραιφνής Ἕλλην
Β) Ἀποπροσανατολίζει τή νεολαία
ἀπό τά φραπεδικά της ἰδανικά
Γ) Ποιάν Ἑλλάδα;
Δ) Δέν ἦταν ἀριστερός
3) Στίς 4 Φεβρουαρίου 1843 πεθαίνει
ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τί
δουλειά ἔκανε ὁ λεγάµενος;
Α) Τροµοκράτης
Β) Τουρκοφάγος
Γ) Κατσαπλιάς
Δ) Στέλεχος ΜΚΟ
4) Στίς 9 Φεβρουαρίου 1897 διεθνής
στρατιωτική δύναµη βοµβαρδίζει
στό Ἀκρωτήρι τῆς Κρήτης τούς
ἐπαναστατηµένους
κατά
τῶν
Τούρκων Κρητικούς καί σηµαδεύει
τήν ἑλληνική σηµαία τους. Τρεῖς
φορές ἡ σηµαία πέφτει χτυπηµένη
ἀπό τίς ὀβίδες τῶν Μεγάλων
Δυνάµεων, καί τότε ὁ ἐπαναστάτης
Σπῦρος Καγιαλεδάκης ἤ Καγιαλές
κάνει τό κορµί του κοντάρι καί τήν
σηκώνει ψηλά. Ὅταν οἱ ναύαρχοι
µέ τά κυάλια εἶδαν τήν ἑλληνική
σηµαία νά κυµατίζει µέ ἕναν
ἄνθρωπο νά τήν στηρίζει, διέταξαν
νά σταµατήσει ὁ βοµβαρδισµός. Οἱ

Γιά τό «Πρῶτο Θέµα»
Ὅ,τι καί νά πεῖς γιά τήν φιλοσοφία τοῦ
«Πρώτου θέµατος» πάλι κάτι θά µένει ἀνείπωτο
ἀπό ὅλη αὐτή τή διάλυση στήν ἀµορφία πού
προτρέπει ἡ συγκεκριµένη ἐφηµερίδα, µέ τά
παιχνίδια ἀποδόµησης κάθε σαφήνειας, ἄν φυσικά
διαθέτεις ἀποθέµατα ὑποµονῆς καί γερά νεῦρα
γιά τήν ἀνάγνωσή του. Γιατί ἀπό δῶ καί ἀπό κεῖ
ξεπετιοῦνται κείµενα πού ξεκινοῦν ἀπό τό µηδέν,
κάνουν κύκλους γύρω ἀπό τό ζητούµενο, στό τέλος
ἀποκαµωµένα ἀπό τόν διασκορπισµό τους ἔχουν
ἐκπληρώσει τοὐλάχιστον τόν ρόλο τους, νά γεµίσει
ὁπωσδήποτε ἕνας ὁρισµένος χῶρος µέ φρασεολογία
τηλεοπτικῶν ὑποπροϊόντων.
Τό «Πρῶτο Θέµα» ἀποτελεῖ ἀκριβῶς τόν
πιστότερο ἀνακυκλωτή τῆς τηλεοπτικῆς νοοτροπίας
µέ τήν ἀβασάνιστη σκέψη πού ρίχνεται στό χαρτί,
ὅπως λάχει, χωρίς τήν παραµικρή αἴσθηση εὐθύνης
ὅσων ἐξακολουθοῦν νά ἐπιδίδονται σέ ἀσκήσεις
ἀναζήτησης τῆς δικῆς τους φωνῆς. Ἀλλά γιά νά
ἀποκτήσεις ὑπόσταση δέν ἀρκοῦν οὔτε οἱ ἀποµιµήσεις
τοῦ συρµοῦ, χάριν δῆθεν τῆς πρωτοτυπίας, πού
συχνά καταντᾶ διανοητική ἀκαταστασία, οὔτε οἱ
περιγραφές τῶν ψυχολογικῶν περιπετειῶν µέχρι νά
γίνει ξαστεριά καί ἀναγραφοῦν οἱ στοχεύσεις τοῦ
ἐπίδοξου γραφιᾶ. Οἱ περισσότεροι µιλοῦν γιά τούς
ἑαυτούς τους ἐξαιτίας (Κύριος οἶδεν καί γιά ποιούς
ἄλλους λόγους) τῆς δυσχεροῦς ἐπικοινωνίας µέ τό
πλατύ κοινό, θαρρεῖς βγῆκαν ἀπό τόν µικρόκοσµό
τους µόνο γιά νά ἐξεικονίσουν αὐτό τό κλειστό

Α) Ἄγγλοι
Β) Γάλλοι
Γ) Ρῶσοι
Δ) Αὐστριακοί
6) Στίς 10 Φεβρουαρίου 1947, µέ
τή Συνθήκη τῶν Παρισίων, τά
Δωδεκάνησα καί οἱ παρακείµενοι
νῆσοι περιέρχονται στήν Ἑλλάδα,
ὡς νικήτρια στόν 2ο Παγκόσµιο
Πόλεµο. Δηλαδή ἡ χώρα µας
κατέστη διάδοχος τῆς ἰταλικῆς
κυριαρχίας ἐπί τῶν Δωδεκανήσων
καί ἡ Τουρκία (οὐδέτερη στά χρόνια
τοῦ πολέµου) δέν ἔχει κανένα
δικαίωµα πέραν ὅσων εἶχε καί
πρίν, καί τά ὁποῖα καταγράφονται

Κρητικοί ξεσποῦν σέ ζητωκραυγές,
στό ἑλληνικό θωρηκτό “’Ὕδρα”
ψάλλεται ὁ ἐθνικός ὕµνος ἐνῷ
χειροκροτήµατα
ἀκούγονται
καί ἀπό τά ἰταλικά καί γαλλικά
πλοῖα! Ὁ Ἰταλός ἐπικεφαλῆς τοῦ
στόλου τῶν Μεγάλων Δυνάµεων,
ὑποναύαρχος Κανεβάρο, ἔγραψε
στά ἀποµνηµονεύµατά του: «Ἡ
ἀνύψωση τῆς σηµαίας µ’ αὐτόν
τόν τόσο ἡρωικό τρόπο, ἀποτέλεσε
µιά στιγµή τῆς ζωῆς µου πού δέν
θά λησµονήσω ποτέ». Ὁ Σπῦρος
Καγιαλές εἶχε ἕναν µόνο γιό πού...
Α) Σκοτώθηκε πολεµώντας στή Μακεδονία
Β) Σκοτώθηκε στήν Κατοχή
Γ) Ἔγινε δήµαρχος Χανίων
Δ) Ἐκλέχτηκε 3 φορές βουλευτής
5) Στίς 10 Φεβρουαρίου 1828, κι
ἀφοῦ εἶχε χάσει τόν στόλο του στό
Ναυαρῖνο, ὁ Ἰµπραήµ πυρπολεῖ τήν
Τρίπολη πρίν τήν ἐγκαταλείψει.
Μετά ἀπό µιά δεκαετία θά συγκρουστεῖ καί µέ τόν Σουλτάνο,
µάλιστα µετά τήν ἐπέκτασή του

σῦµπαν µέ τίς κακοφωνίες, µέ τίς ἀδεξιότητες στήν
ἀποτύπωση εὐανάγνωστων νοηµάτων. Ἐκτός κι ἄν
ὑπάρχει σκοπιµότητα (εἴµαστε καί µεγαλόψυχοι
ὡς χριστιανοί) ἀλλά γι’ αὐτό ἀπαιτεῖται χάρισµα.
ἀλλοίµονο, τέτοιο πρᾶγµα θεωρεῖται πολυτέλεια
γιά τά σύγχρονα διευθυντικά µυαλά τοῦ «Π.Θ.».
Μέ τήν κεκτηµένη ταχύτητα ἀπό «ἔνδοξες»
τηλεοπτικές προϊστορίες ἀπό ἐρασιτεχνισµούς στήν
προσπέλαση φιλοσοφικῶν θεωριῶν ἐπιχειρεῖται
συστηµατικά νά περιφρονηθεῖ τό πολιτιστικό
ἔκτρωµα τῆς ἡδονοθηρίας, τῆς αἰσθησιοκρατίας
ἐκ µέρους τῶν βέβηλων πού τολµοῦν νά µιλᾶνε
γιά παρελθόν, νά προσβλέπουν σέ µελλοντική
ἀναµόρφωση τῆς κοινωνίας. Ἐµπρός λοιπόν,
νά παραταχθοῦν σέ θέση µάχης οἱ στιγµές τοῦ
παρόντος ἔναντι τῶν ἀπειλῶν ἀπό τό παρελθόν πού
ἄς κλειδωθεῖ ἐπιτέλους στά συρτάρια τῆς λήθης γιά
νά µήν ἐνοχλοῦνται στό ἔργο τους οἱ συντελεστές
τοῦ «Πρώτου Θέµατος».
Στό χέρι µας εἶναι ἀγαπητοί µου νά
ἀνακόψουµε αὐτήν τήν πορεία τῆς σύλησης τοῦ
πλούτου µας γιά νά µήν θρηνήσουµε ἀργότερα
πάνω στά ἐρείπια αὐτοῦ πού φτιάχτηκε µέ τό
ἐνεργητικό τόσων εὐγενικῶν γενεῶν καί ἀχνοφέγγει
κάπου κάπου, παρά τίς νεωτερικές καταιγίδες,
τούς κλονισµούς σέ δίσεκτες, ἱστορικές περιόδους.
Διαφορετικά ἡ κακοµοιριά θά συντροφεύει τίς
προσπάθειές µας νά παραδώσουµε στούς νέους µία
στέρεη ὑποδοµή καί ὄχι θαµπούς ἀντικατοπτρισµούς
τῶν περασµένων µεγαλείων.
Μιχαήλ Ἀνδρεάδης

σαφῶς στίς δύο ἰταλοτουρκικές
συνθῆκες τοῦ 1932. Κάπου ἐδῶ
λογικά θά ἔληγε κάθε συζήτηση
γιά τά Ἴµια, ὅµως συνεχίζεται
ἐπειδή...
Α) Ἀγαπᾶµε τόν διάλογο
Β) Μᾶς περισσεύουν κάµποσα νησιά
Γ) Μᾶς λείπουν Ἕλληνες τοῦ τύπου
τῶν προηγούµενων ἐρωτηµάτων
Δ) Οἱ λαοί δέν ἔχουν τίποτε νά
χωρίσουν

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Δ, 2Γ, 3Β, 4Α, 5Γ, 6Γ

Καταλόγιο τρίτο καί τελευταῖο
γιά τόν Εὐστάθιο ΙΒ’

ΚΑΤΑΒΑΣ ΑΝΕΛΘΩΝ
Γιάννης Βουλτσίδης
«Ἐγώ γάρ, ἵνα σύ τ’ ἀληθές ἐρῶ, οὐ ξηρός
γέγονα τήν σοφίαν, οὐδ’ ὥσπερ οἱ πολλοί
µέχρι τοῦ λέγειν προθυµηθέντες, ἀλλά
παντοδαπός πᾶσι γέγονα πράγµασι»
(Εὐσταθίου ΙΒ’, Λαογραφικά, τ. Α’)
Δέν ξέρω ποιό ἔνστικτο - ἄν καί βολεµένος
- σέ βοήθησε νά ξεβολευτεῖς καί ν’
ἀφιερωθεῖς στή µελέτη τῶν «καµωµάτων
τοῦ πόπολου». Ἴσως ἡ ὀξεία παρατήρηση
καί συµµετοχή στά γύρω γίγνεσθαι, ἴσως
ἡ βαθειά σου µελέτη σέ σηµαντικούς
ἀρχαίους συγγραφεῖς, ἴσως καί τά δύο
πάλι νά σέ ψύλλιασαν Εὐστάθιε γιά τό
σωστό µέρος πού πρέπει ν’ ἀναζητήσεις
τά πραγµατικά διαµάντια: Στόν βοῦρκο
πού ἄλλοτε λέγεται πλέµπα, ἄλλοτε
περιθώριο καί ἡ γλῶσσα του «ἐρεβώδης,
παράκοπη καί συρφετώδης»...
Ἀλλά πέρα ἀπό τό κάτω φαίνονται ὅλα.
ἐκεῖ στά ἕλη µέ τόν καλαµιώνα δέν
«φιλτράρονται» ὅλα τά δηλητήρια τῆς
πόλης;
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Κουρδική γλωσσική ἀφύπνιση
Ἡ ὀργάνωση TZPKurdi, ποὺ ἱδρύθηκε µὲ
σκοπὸ τὴν ὑποστήριξη καὶ τὴν ἐνίσχυση
τῆς κουρδικῆς γλώσσας, ἔχει ἀρχίσει τήν
καµπάνια “Ἀπαιτῶ ἐκπαίδευση στὴ µητρικὴ
µου γλῶσσα”. Μέλη τῆς ὀργάνωσης ἔκαναν
ἀνακοινώσεις στοὺς νοµοὺς Κωνσταντινούπολης, Σµύρνης, Ἀϊδινίου, Ἀντὲπ καὶ
Ἄγρι, ζητώντας συνταγµατικὴ ρύθµιση γιὰ
τὴν καθιέρωση τῆς κουρδικῆς ὡς ἐπίσηµης
γλώσσας τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Στὰ
πλαίσια τῆς καµπάνιας γιὰ τὴν κουρδικὴ
γλῶσσα, ἡ ὀργάνωση ΤZPKurdi διογάνωσε
ἀντίστοιχες ἐκδηλώσεις στὶς κωµοπόλεις
Dogubayazιt καὶ Mazιdagι, µὲ τὴ συµµετοχὴ
χιλιάδων πολιτῶν. Στὴν πόλη Nusaybin 205
Κοῦρδοι ὑπέβαλαν ἀνὰ τρία ἄτοµα αἰτήσεις
στὸν εἰσαγγελέα τῆς πόλης, ζητώντας τὴν
ἀλλαγὴ τῶν ὀνοµάτων τους στὰ δηµοτολόγια
ἀπὸ τουρκικὰ σὲ κουρδικά. Ἡ εἰσαγγελία δὲν
ἔκανε δεκτὲς τὶς αἰτήσεις.
(27/1, infognomonpolitics.blogspot.com)
Κατά Ἀρµενίων καί Μπεκτασήδων
Στὸν ὑπολογιστὴ τοῦ συλληφθέντος, στὰ
πλαίσια τῆς ὑπόθεσης «Ἐργκενέκον»,
ταγµατάρχη ε.α. Μουσταφὰ Γκιοκτάς,
βρέθηκαν ἀρχεῖα ποὺ δείχνουν πὼς εἶχε
¨φακελωµένους¨ ἀκόµη κι ἀνώτατους
δικαστές (...) Ἐπίσης σχεδίαζαν µὲ ὁµάδες
κρούσεις ποὺ εἶχε ἑτοιµάσει ὁ προερχόµενος
ἀπὸ τὶς εἰδικὲς ἐπιχειρήσεις Ἰµπραήµ Σαχὶν νὰ
χτυπήσουν τὴν ἴδια µέρα καὶ ὥρα ὅλους τοὺς
ἡγέτες τῶν Ἀρµενίων (...) ∆ιαφορετικὰ κινητά
θά ἔστελναν στὰ τηλέφωνά τους τὸ µήνυµα
¨ἀνεµοδαρµένες µέρες¨. Οἱ ὁµάδες κρούσης
θὰ ἐγκαθίστατο στὰ µέρη ὅπου θὰ χτυποῦσαν,
θὰ ἔκοβαν κάθε µεταξὺ τους ἐπικοινωνία καὶ
µετά τὶς ἐπιθέσεις θὰ ἐξαφάνιζαν τὰ ὅπλα
καὶ θὰ κρύβονταν. ∆ὲν θὰ συναντοῦσαν
κανέναν γιὰ κάποιο διάστηµα µέχρι νὰ ἔρθει
τὸ δεύτερο µήνυµα ποὺ θὰ σήµαινε τὴν
ἐπανένωσή τους. Ἀνάµεσα στοὺς πρώτους
στόχους ἦταν ὁ πατριάρχης τῶν Ἀρµενίων
Μεσρὸπ Μουταφιάν καὶ ὁ πρόεδρος τῆς
Ὁµοσπονδίας Ἀλεβιτῶν-Μπεκτασήδων Ἀλὴ
Μπαλκίζ.
(14/1, ἐφ. «Ταράφ»)
Κράτος-Παρακράτος
Ὁ Σελαχατὶν Ντεµιρτάς, πρόεδρος τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁµάδας τοῦ DTP ἀνέφερε πὼς
στὸ δηµοτικὸ νεκροταφεῖο τῆς Σιλόπης
ὑπάρχουν θαµµένα πάνω ἀπὸ 200 ἄτοµα
ποὺ εἶχαν ἀπαχθεῖ καὶ ἐκτελέστηκαν. Κάλεσε
µάλιστα τοὺς εἰσαγγελεῖς ποὺ ἐρευνοῦνε
τὴν ὑπόθεση Ἐργκενέκον νὰ κάνουν
ἀνασκαφὲς στὸ νεκροταφεῖο. ∆ήλωσε: «σὰν
νὰ µὴν ὑπῆρχαν χιλιάδες ἄνθρωποι ποὺ
ἐξαφανίστηκαν, σὰν νὰ µὴν ἀπήχθησαν καὶ
ἐκτελέστηκαν Κοῦρδοι ἐπιχειρηµατίες, σὰν
νὰ µὴν ἔγιναν βοµβιστικὲς ἐπιθέσεις (...)
Αὐτὴ εἶναι µία ἐπιχείρηση ἐκδίκησης, µία
προσπάθεια τῆς κυβέρνησης νὰ διαλύσει
τοὺς ἐνάντιους καὶ νὰ δώσει ἕνα µάθηµα
σὲ αὐτοὺς ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ κάνουν
πραξικόπηµα. Ὅταν ὁ Λεβὲντ Ἐρσὸζ ἦταν
διοικητὴς Μεραρχίας στό Σίρνακ, εἶχαν
ἐξαφανιστεῖ ὁ Σ.Κ πρόεδρος καὶ ὁ Ε.Ν.
ἀντιπρόεδρος τοῦ κόµµατος HADEP. Τότε
ἤµουν δικηγόρος τῶν οἰκογενειῶν. Μάθαµε
ὅτι µία µέρα µετὰ τὴν ἐξαφάνισή τους εἶχαν
κρατηθεῖ στὴ Μεραρχία. Πήγαµε στὴν
εἰσαγγελία καὶ προτείναµε στὸν εἰσαγγελέα
νὰ πᾶµε µαζὶ στὸ ἀρχηγεῖο τῆς Μεραρχίας
γιά νὰ πάρουµε ἀπὸ ἐκεῖ τοὺς νέους µας ποὺ
εἶχαν ἐξαφανιστεῖ. Κλαίγοντας ὁ εἰσαγγελέας
µᾶς εἶπε πὼς δὲν θὰ µποροῦσε νὰ τὸ κάνει,
καὶ πὼς ἀκόµα καὶ ἂν ἔχει τὴν ἁρµοδιότητα
δὲν θὰ µποροῦσε νὰ κάνει χρήση της, καὶ δὲν
θὰ µποροῦσε νὰ ἐρευνήσει µία Μεραρχία.
(15/1, ἐφ. «Νέτγκαζετε»)
Μ.Κ.
kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Ἐπειδή εἴµαστε τόσο καλοί ἄνθρωποι, δέν καταδικάζουµε ἀπό τώρα
τόν Ὀµπάµα. Κι ἄς δείχνουν ὅλα
πώς θἄναι ἕνας µαῦρος Κλίντον.

Ἐρντογάν πρός νοµάρχες: Συνεργαστεῖτε µέ τήν ΜΙΤ γιά ὁµαλές δηµοτικές ἐκλογές (29-3)! Ἄχ µπρέ Ταγίπ,
ἀλλιῶς µᾶς τά ‘λεγες στήν ἀρχή...

Τίς θριαµβευτικές δηλώσεις τῶν
Ταλιµπάν, ἐπιβεβαίωσε ὁ γ.γ. τοῦ
ΝΑΤΟ Σέφερ ζητώντας «πραγµατιστική προσέγγιση τοῦ Ἰράν». Ὁ πόλεµος χάνεται, Μπαράαααακ!...

Θυµᾶστε κάποιαν ΟΑΚΚΕ, στέκι
ὀλιγόφρονων καί ρωσόφοβων; Τώρα φιλοξενεῖ καί ψυχοπαθεῖς, ἄν
κρίνουµε ἀπό τίς φιλοσιωνιστικές
ἀνακοινώσεις της γιά τή Γάζα.

Στή Βολιβία, µετά τό δηµοψήφισµα, ὁ
Μοράλες κήρυξε τό τέλος τῆς χώρας
ὡς ἀποικίας καί τήν ἐπανίδρυσή
της (φυσικά καί ζηλεύουµε, πότε θά
ἔρθει ἡ σειρά τῆς Ἑλλάδας;;;!!!)

Ἀλήθεια, τί ἔγινε κείνη ἡ «ἐξέγερση»
τῶν ὀργισµένων νιάτων τῆς Ἀθήνας,
πού τά ἔπνιγε τό δίκιο; Λύθηκαν τά
προβλήµατα ἤ οἱ ...ζυγοί;

Σύµφωνα µέ τήν τουρκική «Ταράφ»
(14/1/09), ἀπό τό 1959 ἡ Μοσάντ ἐκπαίδευε µέλη τῆς τουρκοκυπριακῆς
τροµοκρατικῆς ὀργάνωσης ΤΜΤ.
Βρέθηκε φυσικό ἀέριο µεταξύ
Κύπρου καί Ἰσραήλ! Γιά νά δοῦµε
τώρα τί µαγκιές θά κάνουν τά
τουρκάκια...
Γλείφει τούς Ρώσους γιά µπίζνες ὁ
Χριστόφιας, ὅµως τή βάση «Ἀνδρέας
Παπανδρέου» δέν τούς τήν προσφέρει νά τοῦ ποῦµε κι ἕνα µπράβο
Γιατί µέ τίς ἐγγυήσεις του γιά τίς
ἀγγλικές βάσεις, κάνει αὐτό πού
λένε «ἀλλοῦ τρῶς, ἀλλοῦ πίνεις κι
ἀλλοῦ πᾶς καί τό δίνεις»...
Τώρα καί µέ τόν ναιναίκο τόν Α.
Κυπριανοῦ γραµµατέα στό ΑΚΕΛ,
δέσαµε. Φούλ τοῦ Ἀνάν.

Οἱ καταλήψεις δρόµων διαδέχθηκαν
τίς καταλήψεις σχολῶν. Τό µόνο
ἀκατάληπτο σ’ αὐτή τή χώρα εἶναι
τό πῶς ἀκόµα ὑπάρχει.

Μόνο Γαλλία κι Ἑλλάδα, λέει, δέν
ἐπικύρωσαν τίς Συνθῆκες γιά τίς
ἐθνικές µειονότητες καί γλῶσσες.
Προτείνω ν’ ἀπαντήσουµε ἀντιγράφοντας ἁπλᾶ τούς Γάλλους: Μerde!
Μάντατζη - Χατζηοσµάν στήν ὀνοµατοδοσία «Σαδίκ Ἀχµέτ» γέφυρας
τῆς Ραιδεστοῦ, πρός τιµήν τοῦ νεκροῦ φασίστα βουλευτῆ Ροδόπης
Χειροκροτοῦσαν τόν νοµάρχη Ἀιντίν
Ντογάν ὅταν εἶπε ὅτι 2 γιατρούς µέ
τουρκικούς ἀγῶνες ξέρει, τόν (Τ/Κ)
Φαζίλ Κιουτσούκ καί τόν Σαδίκ!
Tίς µέρες πού κυκλοφοροῦσε τό ὕπουλο βιβλίο του γιά τούς Ποµάκους
τῆς Θράκης, συνεντευξιαζόταν καί
στή «Σαµπάχ» (ἀµφισβητώντας τήν
γενοκτονία τῶν Ποντίων κτλ κτλ)
Μά ποῦ τά προλαβαίνει αὐτός ὁ Τ.
Κωστόπουλος (τοῦ «Ἰοῦ») ρέ παιδί
µου; Ἤ µήπως τά ...συνδυάζει;

Διακοµµατικὴ ἐπιτροπή Παιδείας
σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ζήτησε ὁ Καραµανλής. Μέ ὑπουργό τόν Ἄρούλη
πόσο ὑψηλό µπορεῖ νἄναι δηλαδή;

Θρακική πρωτιά στίς ἀκάλυπτες
ἐπιταγές, µέ αὔξηση 167% τό 2008!
Ὅταν σκάσει αὐτή ἡ φούσκα...

«Φθινοπωρινή ὀδύνη», ἡ ταινία τῆς
τουρκάλας Τοµρίς Γκιριτλίογλου,
πού παίζεται στήν Τουρκία µέ θέµα
τά Σεπτεµβριανά τοῦ 1955

Ἐπιµένουν οἱ ΣΥΝεολαῖοι στά συκοφαντικά γιά τήν Κοµοτηνή φληναφήµατα περί «ὁπλισµένων παρακρατικῶν» τῆς 11ης Δεκεµβρίου

Νά ὑποθέσουµε ὅτι θά τή δοῦµε
τοῦ χρόνου στό φεστιβάλ τούρκικου
σινεµά πού καθιέρωσε φέτος τό
Πρωκσενεῖο; Στοιχηµατίζει κανείς;

Τόση ἀνάγκη ἀπό ἀγῶνες καί
ἐχθρούς ἔχουν, πού σέ λίγο θά τά
πιστέψουν καί οἱ ἴδιοι, κι ἄς ξεφτιλίστηκαν στό ΔΕΛΤΑ (27/1/09)

Ὁ Tangi Louarn, πρόεδρος τοῦ Εὐρωγραφείου γιά τίς Λιγότερο Ὁµιλούµενες Γλῶσσες (EBLUL), µᾶς τά
ἔχωσε στόν ΟΗΕ (Γενεύη, 16/12/08)

Δέν προλάβαµε νά ὁριστικοποιήσουµε τήν ἐκδήλωση γιά τήν Κύπρο
µέ Λυσσαρίδη - Φτωχόπουλο. Θά
σᾶς ἐνηµερώσουµε πάντως.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ἀττίλα Ὀλγκάτς: «Μάθε Τέχνη...»
Τόν
Τοῦρκο
ἠθοποιό Ἀττίλα
Ὀλγκάτς
τόν
ἔμαθε ὁλη ἡ
χώρα ἀπό τήν
ἀτυχή
του
δήλωση
περί
ἐκτέλεσης 10
αἰχμαλώτων
στήν
Κύπρο,
δήλωση
πού
ἔκανε ὁ ἴδιος
χαριτολογώντας σέ πρωϊνάδικο τῆς γειτονικῆς, ἀδελφῆς σας χώρας.
Ἐμεῖς ἀπό τήν πρώτη στιγμή καταλάβαμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος
ἔπεσε θῦμα παρεξήγησης καί εἴμασταν βέβαιοι γιά τήν
ἀθωότητά του. Κοιτάξτε δηλαδή σᾶς παρακαλῶ τή
φωτογραφία του καί πεῖτε, εἶναι δυνατόν αὐτή ἡ τρυφερή
φυσιογνωμία μέ τό σπαραξικάρδιο ὕφος καί τό εὐγενές
ὄνομα, νά σκότωνε ποτέ ἀνυπεράσπιστους ἀνθρώπους;
Τόν ἐντοπίσαμε λοιπόν καί παραθέτουμε κατωτέρω τόν
διάλογο πού εἴχαμε:
- Κύριε Ἀττίλα, γιατί πιστεύετε σᾶς παρεξήγησαν οἱ γκιαούρηδες, τόσο ἀνίδεοι εἶναι ἀπό Τέχνη καί ἀλληγορίες;
- Τί νά σοῦ πῶ ρέ Κώστα, ἀπορῶ κι ἐγώ! Δέν εἶναι νά πεῖς μιά
κουβέντα καί ἀμέσως ἁρπάζονται. Εἶναι δυνατόν μετά ἀπό
δέκα χρόνια ἑλληνοτουρκικοῦ σεβντᾶ ἀκόμη νά πιστεύουν σέ
ἱστορίες μέ Τούρκους σφαγεῖς καί τέτοια;
- Πεῖτε μας λοιπόν, ποιά εἶναι ἡ πραγματικότητα.
- Πρόκειται γιά τό σενάριο μιᾶς ταινίας πού σκοπεύω νά γυρίσω.
Ὁ πρωταγωνιστής θά πυροβολάει τούς δεμένους αἰχμαλώτους
καί οἱ δευτεραγωνιστές θά βιάζουν τίς γκιαούρισσες σ’ ἕνα
ἑλληνικό χωριό. Καταλαβαίνεις ὅτι θά πρόκειται γιά μία
σπαρταριστἠ κωμική σειρά, κατάλληλη γιά τήν ψυχαγωγία
ὅλης τῆς τουρκικῆς οἰκογένειας. Σκέφτομαι μάλιστα νά τό
γυρίσω καί σέ κινούμενα σχέδια γιά τά παιδιά. Πῶς ἀλλιῶς θά
μεταλαμπαδεύσουμε τίς πατροπαράδοτες ἀξίες τοῦ τουρκικοῦ
πολιτισμοῦ στή νέα γενιά;

- Ἔεε, χμ, ναί... Μήπως ὅμως αὐτό θά εἶναι λίγο ἀκραῖο γιά τά
παιδιά;... Θέλω νά πῶ καλά οἱ φόνοι ἀλλά καί τό ἄλλο...
- Λές γιά τούς βιασμούς; Ἄ, μή στεναχωριέσαι, δέν θά τά δείξουμε καί ὅλα! Ἤ θά εἶναι ζωντανές οἱ γκιαούρισσες ἤ τό πολύ
πολύ, κι ἄν εἶναι νεκρές, δέν θά ἔχουν προλάβει νά κρυώσουν.
- Μμμμ, ναί, κατάλαβα... Ἄν σᾶς ἑρμηνεύω σωστά ὑποθέτω ὅτι
προκρίνατε νά μήν δίνονται ὅλα αὐτά μέ ὑπονοούμενα ἀλλά
μέ τόσο ρεαλισμό ὥστε ἡ ὑπερβολική χρήση τῆς βίας τελικά
νά τήν ὑπονομεύει καί νά ὁδηγεῖ τόν θεατή σέ μιά ἐσωτερική
φιλειρηνική ἔκρηξη.
- Ἔ;
- Ἀφῆστε το, δέν πειράζει. Πεῖτε μας κάτι γιά τήν καριέρα
σας, γιά τά ἀγαπημένα σας ἔργα, τούς ἀγαπημένους σας
ἠθοποιούς... Τί λέτε γιά τόν Ταρκόφσκι, τόν Μπέργκμαν;
- Ἄ, ἀπό τούς ξένους περισσότερο θαυμάζω τόν Τζών Χόλμς,
τόν Τσάκι Τσάν καί τόν Σβατσενέγκερ, παρότι τούς βρίσκω λίγο
κρυφοαδερφές σέ σχέση μέ τούς δικούς μας σέ ἀντίστοιχους
ρόλους. Ἀπό τίς τούρκικες ταινίες ξεχωρίζω τόν «Ματωμένο
φερετζέ», τήν «Κλαμμένη μανούλα τοῦ στρατοχωροφύλακα»,
τό «Ἠλεκτρόδια μπροστά ἥ κοκακόλα πίσω;»... Ντάξει, δέν
λέω, καί τό Χόλυγουντ κάτι ἔκανε ἀλλά κακά τά ψέμματα, σάν
τήν δική μας τήν κουλτούρα δέν ἔχει - καί μήν θεωρηθεῖ αὐτό
ἀντιαμερικανισμός.
- Ἀσχολεῖστε κ. Ἀττίλα καθόλου μέ τήν πολιτική;
- Ὄχι, γιατί ν΄ ἀσχοληθῶ μέ τήν πολιτική, στρατηγός εἶμαι;
- Γνωρίζετε κάποιους Ἕλληνες, ἔχετε φίλους στή χώρα μας;
- Ναί, πέρα ἀπό τόν Γιῶργο καί τόν Μητσοτάκη, πού τούς ξέρουν
ὅλοι στήν Τουρκία, ξέρω μιά κυρία καθηγήτρια πού ἦρθε ἀπό
τή Σαλονίκη γιά νἀ γυρίσουμε μαζί μιά ἱστορικοῦ περιεχομένου
ταινία. Τό ὄνομά της δέν τό θυμᾶμαι (Μαρία;) ἀλλά τελικά δέν
τό προχωρήσαμε γιατί τό σενάριο παραῆταν φιλοκεμαλικό καί
τό ἔκοψε ὁ Ἐρντογάν. Μοῦ εἶπε ὅμως ὅτι θά τό κάνουμε στήν
Ἀθήνα, ὅπου τέτοια προβλήματα δέν ἔχουν.
- Τί μήνυμα θά θέλατε νά στείλετε στή χώρα μου;
- Γκιαούρηδες, γ... τό κέρατό σας, ποιόν εἴπατε ρέ «φονιά»; Θά
σᾶς γ... τή μάνα καί τόν πατέρα τσόγλανοι, μή σᾶς πιάσω στά
χέρια μου, θά ξεχάσω τήν 7η τέχνη καί θά πιάσω ἐκείνη τοῦ
παλουκώματος!

