Ἀντιφωνητὴς

ὁ γὰρ ἀληθῶς ἄρχων,
οὐκ ἐκ τῶν ἔξωθεν
συµβόλων γνωρίζεται,
οἷον πορφύρας, χλανίδος
καὶ διαδήµατος,
ἀλλ’ ἐκ τοῦ ἔχειν τὴν
ἀρχικὴν ἀρετήν

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Ἡ θρακική διάσταση
τῆς κρατικῆς µας
χρεωκοπίας (;)
Δέν ξέρουµε κατά πόσον ἡ κατάσταση τῶν
δηµοσίων οἰκονοµικῶν µας εἶναι πράγµατι
αὐτή τῆς χρεωκοπίας ἤ ὄχι. Τά µηνύµατα εἶναι
ἀντιφατικά, ἡ κυβέρνηση πλήρως ἀναξιόπιστη,
ὅµως ἐµεῖς θά δεχθοῦµε ὅτι ὄντως εἴµαστε ὡς
χώρα στό χεῖλος τοῦ γκρεµοῦ.
Τί µέλλει γενέσθαι µέ τή Θράκη πού παραµένει
(βλ. Eurostat) 2η φτωχότερη περιφέρεια τῆς
χώρας; Μέχρι ποῦ θά πάει αὐτή ἡ κατάσταση
πού εἰδικά ΕΔΩ ὑπονοµεύει πασιδήλως τήν
ἐθνική µας κυριαρχία; Ἡ ἀγορά πρό πολλοῦ
κατεστραµµένη, ἡ ἀγροτιά στά ὅρια τῆς
ἐξαφάνισης, ἄν καί οἱ δηµόσιοι ὑπάλληλοι
σπρωχθοῦν στή φτώχεια πού φηµολογεῖται,
ποιός θά ζεστάνει τήν τοπική οἰκονοµία; Πῶς
θά βγοῦµε ἀπό τό τέλµα στό ὁποῖο µᾶς ὠθοῦν
οἱ διαφαινόµενες ἐξελίξεις;
Κι ὅµως, ὑπάρχει «λύση»: Ἡ Τουρκία! Ἤδη οἱ
ἐπενδύσεις τῶν γειτόνων µας στήν περιοχή
µά καί γενικότερα αὐξάνουν µέ γοργό ρυθµό
καί αὐτή τή στιγµή ἔχουµε 350 Τούρκους
ἐπιχειρηµατίες νά δραστηριοποιοῦνται στήν
Ἑλλάδα. Τόν προσεχή Μάιο ἔρχονται πάλι στήν
Κοµοτηνή ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη ἕνα
τσοῦρµο ἀπό δαύτους, γιά µπίζνες πού πέρα
ἀπό τήν οἰκονοµική ἔχουν καί τήν προφανή
συµβολική (καί ὄχι µόνο) σηµασία τους. Πᾶµε
ὁλοταχῶς γιά µιά ὁλική ἀνατροπή τοῦ παλιοῦ
µοντέλου ἐργασιακῶν σχέσεων στήν περιοχή,
στό ὁποῖο οἱ µειονοτικοί ἦταν κατά κανόνα
ἐργαζόµενοι καί οἱ χριστιανοί ἐργοδότες.
Ὅµως ἐδῶ τό θέµα δέν εἶναι µόνο µεταξύ
τῶν σύνοικων στοιχείων, εἶναι φανερό. Τί θά
σηµάνουν οἱ ἀλλαγές αὐτές γιά τήν περιοχή
καί τήν ψυχολογία τῶν κατοίκων της; Καί
θέλουµε µιά τέτοιαν ἀνάπτυξη γιά τήν περιοχή,
πού θά ἐκπορεύεται ἐξ ἀνατολῶν; Φοβοῦ τούς
Ὀθωµανούς κι ἐπενδύσεις φέροντας!
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Δήλωση
Δηλώνουµε ὅτι δέν ἀµφισβητοῦµε
ὅτι ὁ Ἀντιπρύτανης - καθηγητής
κ. Ἀθανάσιος Καραµπίνης
προωθεῖ στό Δηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης
ἀκαδηµαϊκούς στόχους καί
ἐκινεῖτο στά πλαίσια τῆς
νοµιµότητας. Ἀναφορικά µέ τά
δηµοσιεύµατα τῆς 1ης καί τῆς
16ης Μαρτίου 2009, στά ὁποῖα
ἐµφανιζόταν ὁ κ. Καραµπίνης
νά συµµετέχει παράνοµα σέ
διαγωνισµό ἀνάθεσης µελέτης
ἀπό τήν Περιφέρεια Ἀνατολικῆς
Μακεδονίας καί Θράκης τόν
Ἀπρίλιο τοῦ 2008, παρά τήν κατά
τή δική µας ἐνηµέρωση ὕπαρξης
ἀσυµβιβάστου ἐκ τῆς ἰδιότητας
τοῦ Ἀντιπρύτανη, δηλώνουµε
ὅτι ὀφείλονται σέ ἐλλιπή µας
πληροφόρηση.
(Συνέχεια στή σελίδα 4)
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Δέν κοιτᾶμε τά χάλια μας...

Εἶναι πράγµατι ἀπίθανος ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖον
µεταδίδονται στήν Ἑλλάδα τά καµώµατα τοῦ
Μπερλουσκόνι καί οἱ δικαστικές του περιπέτειες.
Λές κι ἐµεῖς ζοῦµε σέ κάποιαν χώρα καλύτερη ἀπό
τήν Ἰταλία, σέ κάποια χώρα πού δέν γνωρίζει ἀπό
καραγκιοζλίκια καί ἀπατεῶνες. Μέ τό εἰρωνικότερο
ὕφος µεταδίδονται τά νοµικά τραβήγµατα τοῦ
(γελοίου καί φαύλου, ὄντως) Σίλβιο, χωρίς ποτέ
ὅµως νά προσθέτουν ὅτι στήν Ἑλλάδα οὐδείς
πρωθυπουργός - οὔτε κἄν βουλευτής - διώκεται,
λόγῳ ἀσυλίας! Τί προσπαθοῦν νά ποῦν ὅλες τοῦτες
οἱ ἀπαξιωτικές ἀναφορές γιά µιά χώρα πού καί
πρότυπο ἀποτελεῖ σέ µιά σειρά µείζονων θεµάτων
καί τό νοµικό της σύστηµα διώκει ἤ συλλαµβάνει
πρωταγωνιστές τῆς πολιτικῆς καί τῆς οἰκονοµικῆς
της ζωῆς; Ποιόν µποροῦµε νά κοροϊδέψουµε ἐµεῖς
βρέ ζούδια;
αυθόρμητα κοινωνικά κινήματα.
Αυτές οι εποχές είναι από τις πιο
σκληρές και «σκοτεινές» της ιστορίας.
Τα «έμβρυα» της σκέψης είναι
αναγκασμένα να υπάρξουν και να στεριώσουν έξω από
το αμόνι της μαζικής δράσης. Αυτό εγκυμονεί μεγάλους
κινδύνους σεχταροποίησης και ακαδημαϊκής έπαρσης
ή τυφλού εμπειρισμού. Πρέπει, συνεπώς, κάθε τέτοια
«εστία» παραγωγής ιδεών (όμιλος επεξεργασίας και
προπαγάνδας ιδεών) να διαγνώσει έγκαιρα το σημείο
στροφής στη δουλειά του: Την «τομή» εκείνη κατά την
οποία οι «ποσοτικές συσσωρεύσεις» της εργασίας του
θα πρέπει να μετουσιωθούν σε μια νέα «ποιότητα» (...)
Οι συνθήκες σήμερα σπάνε κόκαλα. Το κυριότερο, οι
άνθρωποι αρχίζουν να απελπίζονται γιατί δεν βλέπουν
ΠΟΥΘΕΝΑ μια αχτίδα ελπίδας. Πρέπει να δουλέψουμε
σε βάθος και με προοπτικές μακροπρόθεσμες. Δεν
μπορούμε ΑΜΕΣΑ να επέμβουμε σε ΤΙΠΟΤΑ. Απαιτείται
η δημιουργία ενός σκελετού οργανωμένων «ομίλων»
(Κρυφά Σχολειά τα ονομάζουμε) και η συγκρότηση
ενός πανελλαδικού συντονιστικού κέντρου (νέα
Φιλική Εταιρεία το λέμε). Πρέπει, σε αυτή τη φάση να
συγκροτηθούν οι πανελλαδικές δυνάμεις του περιοδικού
και αυτές οι ΔΥΝΑΜΕΙΣ να επανεκδώσουν το έντυπο, έτσι
που να αποτελεί, όχι απλώς μια παρέμβαση ιδεών, αλλά
και δικτύωσης, δηλαδή συσπείρωσης και οργάνωσης σε
«ομίλους», «Κρυφά Σχολειά»…
Η κοινωνική προοπτική μπαίνει από τις παραπάνω
θέσεις και από τη φιλοσοφία της αυτο-οργάνωσης.
Είναι η φιλοσοφία που ανταποκρίνεται σε ΚΙΝΗΜΑ και
οδηγεί σε κοινωνικές, εναλλακτικές αναζητήσεις και ΟΧΙ
εκλογικίστικες...»
Προσέξτε τά καίρια λόγια τοῦ Θύµιου. Βλέπετε
κάποιες (ἐντυπωσιακές) ἀναλογίες µέ τήν δική
µας περίπτωση; Καί µεῖς τό ἴδιο! Ἄρα...

«Ρεσάλτο», ἕνα τέλος καί µία ἀρχή
Ἡ ἀναστολή τῆς ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ
ΡΕΣΑΛΤΟ,
τοῦ
ἀγαπητοῦ
µας
Θύµιου
Παπανικολάου, ἦταν σίγουρα ἕνα γεγονός
λυπηρό. Ὅµως δέν εἶναι τόσο ἄσχηµη ἡ
κατάσταση, ἀφοῦ ἡ ἀπόφαση συνδέεται µέ µιάν
ἄλλη ἐξέλιξη, τό ὑπό διερεύνηση πέρασµα ἀπό
τή θεωρία στήν πράξη. Διαβάζουµε στή σχετική
ἀνακοίνωση:
Τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο στην πολιτική από το να
παραμένεις στάσιμος, επαναπαυμένος στις …δάφνες σου.
Μια τέτοια «αντίληψη» σε οδηγεί σε μια συντηρητική,
σεχταριστική περιχαράκωση: Σε δρόμους καταστροφικούς
για τη σκέψη και τη δράση, συνακόλουθα σε δρόμους
απώλειας οποιωνδήποτε θεωρητικών και πολιτικών
κατακτήσεων. Άφθονα είναι τα ιστορικά παραδείγματα
που δείχνουν ότι η στασιμότητα και ο σεχταρισμός οδηγούν
στη νέκρωση της σκέψης, στη ρουτίνα και στην ακραία
κατάπτωση: Στο επαρμένο αναμάσημα συνθημάτων και
γενικών πολιτικών προσταγών (τύπων) άδειων από κάθε
περιεχόμενο. Αυτό το καθεστώς που υπάρχει στις σημερινές
σέχτες σε όλο το πολιτικό φάσμα: Από «αριστερίστικες»,
«ακροδεξιές», «θρησκευτικές» κ.λπ. Περιττό να τονίσουμε
ότι οι σέχτες είναι πολύ ευάλωτες στους ποικίλους
μηχανισμούς του συστήματος και πολύ εύκολα (έμμισθα
ή ασυνείδητα) γίνονται γρανάζια του καθεστώτος. Μια
«εστία», ένας «όμιλος» προβληματισμού και παραγωγής
σκέψης για να μην νεκρωθεί πρέπει πάντα να αναζητάει
τα νήματα σύνδεσης με τις κοινωνικές διεργασίες και τα
ρυάκια των προβληματισμών που τρέχουν στο σύνολο
της κοινωνίας. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα επιτακτικό και
καθοριστικό σήμερα που όλα τα πολιτικά ερείσματα έχουν
κατεδαφιστεί και ακόμα δεν έχουν εκδηλωθεί ρωμαλέα
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Το διαχρονικά εξελισσόμενο παγκόσμιο πολιτικοοικονομικό μοντέλο:

Από την «αειφόρο λαδί ανάπτυξη»
στον «προστατευτισμό του εκβιασμού»…
Διεθνής οικονομική κρίση. Εγχώρια
οικονομική κρίση. Η Ελλάδα αντιμέτωπη
με το φάσμα της χρεοκοπίας και τα
ασφυξιογόνα οικονομικά μέτρα που
υποτίθεται ότι θα την αποτρέψουν. Οι
«αγορές» δεν εμπιστεύονται μια χώρα με
καταρρακωμένο κύρος. Αρνούνται να της
χορηγήσουν δάνειο με όρους ισότιμους μ’
όσους ισχύουν για τις υπόλοιπες χώρες.
Εκμεταλλεύονται τις συγκυρίες και
οξύνουν το κερδοσκοπικό τους παιχνίδι.
Η Ελλάδα καλείται να διέλθει από τις
συμπληγάδες που ορθώνουν το παγκόσμιο
κερδοσκοπικό οικονομικό σύστημα κι ο
εγχώριος ισόβιος πολιτικαντισμός.
Δεν
επιδιώκει
οικονομική
στήριξη η Ελλάδα. Πολιτική στήριξη
επιζητά, ώστε να την αντιμετωπίζουν
ισότιμα στο δανεισμό και να τερματιστούν
τα κερδοσκοπικά παιχνίδια σε βάρος της.
Το διατρανώνει ο Έλληνας πρωθυπουργός
σε κάθε του επαφή με τους Ευρωπαίους
ηγέτες. Η Ε.Ε., για να παράσχει την
πολιτική στήριξη, αξιώνει τη διαλεύκανση
του αμαρτωλού παρελθόντος και
την αποκατάσταση της συνέπειας. Η
ανάγκη της διαφάνειας επιβάλλει τη
σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις
παρελθοντικές οικονομικές λαθροχειρίες:
«Θέλουμε να χτίσουμε την επόμενη
σελίδα για τη χώρα μας πάνω στο φως της
αλήθειας και στη γνώση του τι ακριβώς
έχει γίνει. Αλλιώς θα εγκαλείται συνεχώς
η Ελλάδα για αυτά που έκανε ή δεν έκανε,
για όσα έκρυψε ή δεν έχει κρύψει», εξηγεί
ο πρωθυπουργός κ. Γιώργος Παπανδρέου
(18/2/2010).
Είναι αστεία και τραγικά
ειρωνική συνάμα η λογοδοσία περί
ατασθαλιών σε ένα σύστημα διαρθρωμένο
για να συντηρεί την απάτη. Ποια
«αλήθεια» και ποια «γνώση» αποζητά ένα
διεθνές πολιτικό σύστημα που ανέχεται
νομικά τα κερδοσκοπικά παιχνίδια; Το
έργο επαναπροβάλλεται μετά από την
υποτιθέμενη παγκόσμια οικονομική κρίση.
Τράπεζες και αυτοκινητοβιομηχανίες
βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπες με
«ανυπέρβλητα» οικονομικά προβλήματα.

Το «προβληματικό» παρόν τους ουδέποτε
συνδέθηκε με το κερδοφόρο τους παρελθόν.
Με την ανοχή ενός διεφθαρμένου πολιτικού
συστήματος, το οποίο δωροδοκείται για
να θεσπίζει ευάερους νόμους, γίνεται
ανεκτή η λειτουργία επιχειρήσεων ως
ανώνυμων εταιρειών που παρουσιάζουν
μόνο έξοδα παραγωγής· την ίδια στιγμή
τα κέρδη τους μοιράζονται στους ιδιώτες
μετόχους – κι αυτοί εξίσου ανώνυμοι.
Από την πολιτική συγκάλυψη στην
ιδιωτική κερδοσκοπία, κι από κει πίσω
στην πολιτική δωροληψία. Το ’να χέρι
«λαδώνει» τ’ άλλο σ’ ένα βαθιά μελετημένο
πολιτικοοικονομικό μοντέλο «αειφόρου
λαδί ανάπτυξης». Φαύλος κύκλος. Το
μοντέλο ολοκληρώνεται υιοθετώντας
τον εξελιγμένο «προστατευτισμό του
εκβιασμού».
Η
λειτουργία
του
ίδιου
συστήματος στην Ελλάδα δεν είναι τίποτε
διαφορετικό από μια μικρογραφία του
διεθνούς «εξυπηρετικού» αρχετύπου. Η
υπόθεση της Siemens αντικατοπτρίζει
όχι μόνο τον τρόπο λειτουργίας του
συστήματος στο εσωτερικό, αλλά
γενικότερα το υπερεθνικό άπλωμα των
ριζών και των κλάδων του. Σε ποιον
άραγε ήταν άγνωστη η διαπλοκή, ώστε να
χρειάζεται εξεταστική επιτροπή που θα
τη «διαλευκάνει»; Ήταν τόσο «μυστική»
η νοθεία στοιχείων για την ένταξη της
Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε., ώστε να προκαλεί
κατάπληξη; Και οι Έλληνες τη γνώριζαν,
και οι Ευρωπαίοι τη γνώριζαν, κι η κάθε
πλευρά αποσκοπούσε στην εξυπηρέτηση
των δικών της συμφερόντων. Η ελληνική
πολιτική βολευόταν με την εικόνα του
«σφρίγους» της και τη θωράκιση του
νομίσματός της, όπως νόμιζε τότε. Οι
ευρωπαϊκές πολιτικές βολεύονταν με
την κατάκτηση μίας ακόμη αγοράς προς
δραστηριοποίηση των επιχειρήσεών τους.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις μάθανε να
κληροδοτούν η μία στην άλλη την τέχνη
της «αλχημείας», και οι ευρωπαϊκές να
προσποιούνται ότι δεν γνωρίζουν τη
νόθευση.
Σ’ ένα περιβάλλον απόλυτης
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ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ

Εἷς τῶν ἀρχαιοτάτων Ἑλλήνων φιλοσόφων,
πρῶτος ἐπινοητής τῆς ἀτοµικῆς θεωρίας…
(Λεξικό Ραγκαβή, Αθήνα 1888) (1)
Φιλόσοφος από τα Άβδηρα (κατ’ άλλους από την Μίλητο) του
5ου αιώνα π.Χ. Οι παραδόσεις σχετικά μ’ αυτόν από νωρίς
είχαν πάρει θρυλικό χαρακτήρα και ο Επίκουρος μάλιστα
έφτανε στο σημείο να αρνείται την ύπαρξη φιλοσόφου μ’
αυτό το όνομα (2). Ο Αριστοτέλης σε διάφορα συγγράμματά
του θεωρεί τον Λεύκιππο ως τον αυθεντικό εκπρόσωπο της
ατομικής θεωρίας και δάσκαλο του μεγάλου Δημόκριτου.
Γεγονός είναι ότι ο Λεύκιππος επισκιάστηκε πολύ από
τον μαθητή και διάδοχό του στη σχολή Δημόκριτο, λόγω
του ογκωδέστατου και επιβλητικού έργου του τελευταίου.
Οπωσδήποτε αυτό που ενισχύει την πίστη ότι αυτός υπήρξε
ο θεμελιωτής της ατομικής θεωρίας είναι η πληροφορία ότι
ο Θεόφραστος και οι μαθητές του απέδωσαν στον Λεύκιππο
τον «Μέγα Διάκοσμο» (δηλ. τη μεγάλη διάταξη του κόσμου),
που όμως πέρασε στα συγγράμματα του Δημόκριτου. Η
κοσμοθεωρία του Λεύκιππου, η οποία αργότερα επηρέασε και
άλλες φιλοσοφικές σχολές και κυρίως τους Επικούρειους που
την προσέλαβαν σχεδόν αυτούσια είναι (σε γενικές γραμμές
και με απλά λόγια) :
α) Η αρχή ότι τίποτα δεν συμβαίνει κατά τύχη, αλλά από

και συνειδητής γνώσης των οικονομικών
μεθοδεύσεων και των συνδιαλλαγών από
κάθε πλευρά, μία εξεταστική επιτροπή
διεκδικεί ρόλο καθαρά διακοσμητικό:
στολίζει τις διαπλεκόμενες πολιτικές
ηγεσίες με νομιμότητα. Όπως όμως είναι
αδύνατο να κρυφτούν τα σαρίδια κάτω
απ’ το χαλί, έτσι είναι αδύνατο και να
νομιμοποιήσει την πολιτική διαπλοκή ένας
«ελεγκτικός» μηχανισμός που καλείται
να λειτουργήσει μέσα στο προκλητικό
νομοθετικό πλαίσιο του παρελθόντος.
Η άδοξη τύχη των «πορισμάτων»
παρελθοντικών εξεταστικών επιτροπών
προοικονομεί την κατάληξη της νέας
έρευνας. Παράλληλα, η μεθόδευση του
ελέγχου είναι στρεβλή ήδη από την
εκκίνησή της, καθώς την έρευνα την
αναλαμβάνει η πολιτική εξουσία, όχι η
δικαστική. Κόρακας κοράκου μάτι βγάζει;
Κι αν ακόμη την αναλάμβανε η δικαστική,
οι σχέσεις εξάρτησης των δικαστών
απ’ τους πολιτικούς είναι τέτοιες, ώστε
ούτε απ’ τους δικαστές θα αναμένονταν
σαρωτικές αποκαλύψεις. Εντέλει, ακόμη
κι η παράκαμψη των παραπάνω δεδομένων
θα προσέκρουε στο τείχος της παραγραφής,
που εμποδίζει την απονομή οποιασδήποτε
δικαιοσύνης. Όμως προς την κατάργηση
της παραγραφής δεν δραστηριοποιείται
ουδείς.
Ποια δικαιοσύνη και ποια
διαφάνεια λοιπόν θα εγκαθιδρυθούν;
Ποια νομιμότητα θα υπερισχύσει και
ποιος θα μεριμνήσει για την εφαρμογή
της; Ποιος φορέας δεν υπόκειται σε
πολιτικοοικονομικές εξαρτήσεις, ώστε να
διαδραματίσει με σθένος τον αντίστοιχο
ρόλο; Σχολιάζει χαρακτηριστικά ο κ.
Λάκης Λαζόπουλος από τη σατιρική του
εκπομπή «Αλ Τσαντίρι» (26/1/2010):
«Δεν υπάρχει διορισμένος ανεξάρτητος».
Το σχόλιο του κ. Λαζόπουλου αφορούσε,
βέβαια,
διαφορετική
περίπτωση:
πρόστιμο που επιβλήθηκε στην εκπομπή
του από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό
Συμβούλιο. Ο κ. Λαζόπουλος απέδιδε
πολιτικές σκοπιμότητες στην ποινή
που του επιβλήθηκε. Όμως το σχόλιο
διατηρεί την αξία του επειδή αποκαλύπτει
την υφιστάμενη δυσπιστία. Αποκτά
μάλιστα τραγικότερες διαστάσεις στη
συνειδητοποίηση πως κι ο ίδιος ο κ.
Λαζόπουλος, με τις καίριες επισημάνσεις
του, είναι «διορισμένος» στον τηλεοπτικό

αναγκαίες αιτίες, καθώς και η ιδέα των ατόμων (εσχάτων
υλικών όντων), τα οποία δεν μπορούν να διαιρεθούν περαιτέρω,
σε συνδυασμό με το κενό (μη ον), μέσα στο οποίο κινούνται.
β) Η ουσία του σύμπαντος είναι μια ποιοτικά ομοειδής ομάδα,
χωρισμένη σε άπειρα μόρια, που διαφέρουν μόνο στο σχήμα,
την τάξη και την θέση. Με την κίνησή τους συγκρούονται
και σχηματίζουν μεγαλύτερα σώματα. Τα δε λεπτότερα και
στρογγυλότερα αποτελούν τα ελαφρότερα, δηλαδή τον αέρα,
το πυρ και την ψυχή.
γ) Για τον κόσμο πίστευε πως έχει σχήμα τυμπάνου, είναι στο
κέντρο, αλλά δεν είναι και ο μοναδικός κόσμος.
Οι θεωρίες του Λεύκιππου είναι ίδιες με της ατομικής σχολής
και μόνο ο Θεόφραστος και ο Αριστοτέλης ξεχωρίζουν
διαφορές ανάμεσα στον Δημόκριτο και τον Λεύκιππο εξαιτίας
της στενότερης σχέσης που είχαν με τους Αβδηρίτες στη
Μακεδονία. Άλλα έργα του Αβδηρίτη που διατέλεσε και
μαθητής του Παρμενίδη και του Ζήνωνα, είναι ο «Μικρός
διάκοσμος» και το «Περί νοῦ».
Μ.Τ.
Σημειώσεις
1. Ραγκαβής Αλέξανδρος Ρίζος (Κων/πολη 1809 – Αθήνα 1892).
Λογοτέχνης, αρχαιολόγος, πανεπιστημιακός, διπλωμάτης και
πολιτικός. Μέγας διαμορφωτής της σχολικής εκπαίδευσης και
συγγραφέας σχολικών και άλλων βιβλίων.
2. Αυτό, βέβαια, ήταν μάλλον υπερβολή παρά διαπίστωση.
Σύμφωνα με τον πάπυρο HERCULANUM ο Λεύκιππος ήταν
γνωστό όνομα για τον Επίκουρο.

σταθμό «Alpha» από τους εργοδότες του,
άρα πιθανότατα δεν είναι «ανεξάρτητος»!
Γίνεται αντιληπτό ότι η επεξεργασία
δεδομένων με βάση τη συγκεκριμένη
λογική έχει ως βάση της τη δυσπιστία,
γεγονός που επιτείνει το αδιέξοδο.
Κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν,
κανείς δεν πιστεύει στην κατίσχυση της
νομιμότητας. Υπάρχει πιο ισοπεδωτική,
πιο απαξιωτική των πάντων προσέγγιση
απ’ αυτήν; Μα, δυστυχώς, οι παγιωμένες
πολιτικοοικονομικές
συνθήκες
δεν
επιτρέπουν άλλη προσέγγιση.
Πρέπει ωστόσο από κάπου να
υπάρξει μια αρχή. Χρόνο χρειάζεται η
νέα κυβέρνηση ώστε να πείσει για τις
αγαθές της προθέσεις. Πράγματι, μα
πώς να γίνει πιστευτό, όταν καθημερινά
διαπιστώνεται πως για τα πιο «μικρά»
ζητήματα οι νόμοι δεν εφαρμόζονται
και πως σε ό,τι αφορά την τήρησή τους
η νέα κυβέρνηση κωλυσιεργεί; Ποια
μικρά καθημερινά να πρωτοαναφερθούν;
Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που
σταθμεύουν οπουδήποτε χωρίς να
ελέγχονται; Ο αντικαπνιστικός νόμος που
κατάντησε κουρελόχαρτο, κι ετοιμάζεται
να «αναβαθμιστεί» για να κουρελιαστεί
ακόμη περαιτέρω; Οι οργανωμένοι οπαδοί
που απαγορεύεται να μετακινούνται στα
εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας τους, μα
που όχι μόνο συνεχίζουν τις μετακινήσεις
αλλά κι εκβιάζουν τη δωρεάν είσοδό τους
στα γήπεδα; Αν είναι αδύνατη η εφαρμογή
του νόμου στα εμφανή, πώς ακριβώς
θα ενεργοποιηθεί στα πολυδαίδαλα κι
ερεβώδη;
Για να υπάρξει λύση χρειάζονται
ριζικές αναθεωρήσεις στον τρόπο σκέψης
και δράσης όλων των πολιτών, από τον
απλό ιδιώτη, τον επαγγελματία, τον
δημόσιο λειτουργό, μέχρι την πολιτική
ηγεσία. Είναι όμως τόσο βαθιά ριζωμένη
στο νεοελληνικό είναι η νοοτροπία της
συναλλαγής και των εξυπηρετήσεων,
ώστε η προοπτική των αναθεωρήσεων
δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο. Αν
συνυπολογιστούν η απουσία ελεγκτικών
μηχανισμών και η εκλεκτική απόδοση
δικαιοσύνης μέσα από διαδικασίες
χρονοβόρες και πολυδάπανες, καθίσταται
εξαιρετικά δύσκολο το νέο κράτος δικαίου
που οραματίζεται ο πρωθυπουργός κ.
Γ. Παπανδρέου να βασιστεί τελικά σε
αξίες – ή «αξίες» – διαφορετικές από τις
παραδοσιακές της συμφεροντολογίας και
της αισχροκέρδειας…
Γιάννης Στρούμπας
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Ἀνα-γνώσεις
Τό πάρτυ των ημετέρων συνεχίζεται
Ο πάντοτε καίριος κι ενδιαφέρων Φ. Συρίγος γράφει στην «Κυριακάτικη» (21-2) για
το συνεχιζόμενο πάρτυ των προνομιούχων στην ΕΡΤ:
«Περιστολή δαπανών λέει ότι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, μεταξύ άλλων και στην
ΕΡΤ. Να μειώσει τους μισθούς των διευθυντών, να καταργήσει τους εντεταλμένους
συμβούλους, να κόψει τα συμβόλαια των χρυσοκάνθαρων δημοσιογράφων! Και άλλα
πολλά, που τούτες τις δύσκολες μέρες ακούγονται σαν μουσική στ’ αφτιά του περισσότερου
κόσμου. Πριν απ’ οτιδήποτε, όμως, μου φαίνεται ότι στη λεγόμενη «δημόσια τηλεόραση»
πρέπει να χτυπηθεί η νοοτροπία, σύμφωνα με την οποία, για να γίνει μια δουλειά που
χρειάζεται, π.χ., 10 υπαλλήλους, επιστρατεύονται 30, και από αυτούς που περισσεύουν, οι
μισοί βοηθάνε τους άλλους μισούς να κάθονται... Αμειβόμενοι, όλοι μαζί, πολλές φορές
και με το παραπάνω!
Μια κραυγαλέα επίδειξη αυτής της απαράδεκτης νοοτροπίας είχαμε πριν από λίγες,
μόλις, ημέρες, ενόψει του χθεσινού τελικού Κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ που η ΕΡΤ
προετοιμαζόταν να τον μεταδώσει ζωντανά. Για την κάλυψη, λοιπόν, αυτού του αγώνα
και για μία εκπομπή που θα έκανε λίγο νωρίτερα από το γήπεδο, το κρατικό κανάλι
έκρινε ότι χρειάζονταν 130 άνθρωποι. Και μάλιστα απέστειλε στη διοργανώτρια και μία
άκρως διαφωτιστική κατάσταση, στην οποία αναφέρει το ονοματεπώνυμο του καθενός
και την ειδικότητά του. Όπως ήταν φυσικό, το απίστευτο αυτό έγγραφο προκάλεσε τη
δικαιολογημένη κατάπληξη των υπευθύνων, οι οποίοι ζήτησαν αμέσως από την ΕΡΤ να
εκλογικεύσει τις απαιτήσεις της, γιατί, έτσι που το πήγαινε, υπήρχε κίνδυνος οι εργαζόμενοι
(που λέει ο λόγος...) για την τηλεόραση να είναι περισσότεροι και από τους θεατές!
(...) Ενώ για τη μετάδοση του αγώνα και την εκπομπή που προηγείται, δεν χρειάζονται
περισσότεροι από 10 (το πολύ) δημοσιογράφοι η ΕΡΤ θέλησε να διαπιστεύσει 23!!! Κι
όμως, το 2007, στο φάιναλ φορ που έγινε στο ΟΑΚΑ, η NOVA έβγαζε κάθε μέρα ζωντανό
τηλεοπτικό πρόγραμμα 7 ωρών, με μόλις 12 δημοσιογράφους, που έκαναν όχι μία, αλλά
δύο μεταδόσεις και μία μαραθώνια εκπομπή.
Πάμε όμως παρακάτω. Σε τι χρειάζονται, για μια εκπομπούλα και μια μετάδοση,
να δίνουν το «παρών» στο γήπεδο ο διευθυντής λειτουργίας της ΕΡΤ, ο προϊστάμενος
εργαστηρίων, ο προϊστάμενος λήψεων και φωτογραφίας, ο υπεύθυνος προγραμματισμού
τεχνικών μέσων; Γιατί απαιτούνται τέσσερις ηλεκτρονικοί για τη ρύθμιση εικόνας, όταν η
εικόνα του αγώνα θα είναι μία (κι άντε άλλη μία της εκπομπής που θα προηγηθεί...);
Και ακόμα γιατί ο σκηνοθέτης αυτής της περίφημης εκπομπής χρειάζεται δύο βοηθούς;
Γιατί δεν επαρκούν δύο ηχολήπτες, αλλά πρέπει να έχουν και τρεις βοηθούς; Τι θα
κάνουν στο μπάσκετ τρεις φροντιστές σκηνής, εννιά εργατοτεχνίτες, τρεις υπάλληλοι από
τα εργαστήρια και 10 τεχνικοί φορητών συνεργείων, όταν δεν μιλάμε για ρεπορτάζ, αλλά
για μία ζωντανή εκπομπή και μία επίσης ζωντανή μετάδοση;...»
Άφραγκοι μεν, πολυπολιτισμικοί δε
Βρε άχρηστοι, ουκ επ΄ άρτω μόνο ζήσεται άνθρωπος! Πάρτε παράδειγμα την
Διαμαντοπούλου που εν μέσω κρίσεως περί άλλα τυρβάζει (11-2-10, «Καθημερινή»):
«Στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας αλλοδαπών μαθητών σε σχολεία με μεγάλο
ποσοστό παιδιών μεταναστών και στη δημιουργία ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας
σε σχολεία με μεγάλη ετερογένεια (αλλοδαποί, Ρομά, μειονοτικές ομάδες) προχωρά
από την επόμενη σχολική χρονιά το υπουργείο Παιδείας. Τα προγράμματα διδασκαλίας
μητρικής γλώσσας θα είναι αρχικά πιλοτικά, ενώ ήδη έχουν αρχίσει τις εργασίες τους οι
ομάδες που θα συντάξουν τα σχετικά εγχειρίδια.
Η υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε χθες στο διεθνές συνέδριο για
τη Μετανάστευση, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας, για την
αδήριτη ανάγκη να προσαρμοσθεί η Ελλάδα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό
αίτημα της πολυπολιτισμικότητας. Ετσι τα αναλυτικά προγράμματα αλλάζουν άρδην από
την 1η Δημοτικού έως και την 3η Λυκείου ώστε η συνείδηση της εθνικής ταυτότητας να
αναπτύσσεται παράλληλα με τη συνείδηση της διαπολιτισμικότητας...»
Για τον μισελληνισμό και πάλι
Ο Στάθης Σ («Ελευθεροτυπία», 27/2) για το φαινόμενο του ελλαδικού - κυρίως
αθαναϊκού - μισελληνισμού που έχουμε αναλύσει εδώ στόν «Α»:
«Λέγε-λέγε-λέγε ο γκαιμπελισμός ρίζωσε. Εχουμε φθάσει στην κατάντια οι περισσότεροι
Ελληνες να πιστεύουν ότι οι περισσότεροι Έλληνες είναι άχθος αρούρης. Υπάρχουν
ελληνάρες; Υπάρχουν! Δεν τους κόβω για περισσότερους απ’ το 70% του 4% που ψηφίζει
φον κωλοτούμπεν Καρατζαφέρη. Άντε να ‘ναι λίγοι ακόμα παραπάνω. Οι τύποι όμως
αυτοί, δηλαδή τα παπαγαλάκια της εξουσίας, έχουν πείσει τους περισσότερους Έλληνες ότι
οι περισσότεροι Έλληνες είναι «ελληνάρες». Το ίδιο μάς έχουν πείσει ότι οι περισσότεροι
κινδυνεύουμε πάντα απ’ τις μειοψηφίες που κάθε φορά απεργούν ή απ’ τα... STAGE και
τους ωρομίσθιους. Ότι, εν πάση περιπτώσει, όσοι δεν είμαστε διεφθαρμένοι τρώμε τζάμπα
το ψωμί της Ευρώπης! Πώς το έχουν καταφέρει τέτοιο κατόρθωμα αυτοί οι τύποι; Κατ’
αρχήν είναι καλά εγκατεσπαρμένοι στα ΜΜΕ, κατά δεύτερον στα ΑΕΙ και κατά τρίτον
στις τέχνες. Όπου και να βρεθεί, όπου και να σταθεί, ό,τι κι αν σκεφθεί ένας πολίτης, αν
ανοίξει το στόμα του και πει κάτι διαφορετικό από τα κλισέ που μηρυκάζουν αυτοί οι
τιμητές, κούνια που τον κούναγε. Αν το όποιο λεχθέν έχει σχέση με τα γράμματα, θα τον
βγάλουν αρχαιολάγνο. Αν έχει σχέση με τα πάθη της εργασίας θα τον πουν λαϊκιστή, αν
προβληματίζεται με τα του πολέμου και της ειρήνης, θα τον βαφτίσουν αντιαμερικανό,
αντιευρωπαίο, αντισημίτη. Αν είναι πατριώτης, αλλοίμονό του, θα τον βγάλουν εθνικιστή.
Έχουν καταφέρει αυτά τα τσιράκια της εξουσίας και της ομοιογενούς νεοταξίτικης
σκέψης να απλώσουν την ιδεολογική τους τρομοκρατία πάνω από την επικράτεια και να
ακυρώνουν κάθε σοβαρή συζήτηση για τις τύχες της χώρας, του κόσμου, των ανθρώπων.
Απλωμένοι σε ευρύ φάσμα του Τύπου, κομπλεξικοί με τη χώρα, συκοφαντούν ό,τι λέγεται
και δεν ταιριάζει στα κλισέ τους, έχουν κάμει εθνικό σπορ την εθνική αποδόμηση όπως
και το σμπαράλιασμα της λαϊκής αξιοπρέπειας. (...) Είναι άλλο πράγμα η κριτική, η
αυτοκριτική ακόμα και ο αυτοσαρκασμός για να γίνουμε καλύτεροι, είναι άλλο πράγμα
η θλίψη από αγάπη (όπως και η οργή από δίκιο) κι άλλο αυτό το κομπλεξικό μίσος προς
τους Ελληνες (μάλιστα ως γενίκευση) και την Ελλάδα...»
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Ἕνας παλιός, κεµαλικός «φίλος µας»
Προβλήθηκε στίς 23 Φεβρουαρίου
στίς κινηµατογραφικές αἴθουσες
τῆς Τουρκίας ἡ ταινία τοῦ
µουσικοῦ, σκηνοθέτη, συγγραφέα
καί πολιτικοῦ Ζουλφού Λιβανελί
«Άποχαιρετισµός», µέ θέµα τόν
Μουσταφά
Κεµάλ
Ἀτατούρκ.
Ρίξαµε λοιπόν µιά µατιά στὀν
τούρκικο Τῦπο γιά τίς κριτικές πού
πῆρε, µιά πού πρόκειται γιά παλιό
σύµβολο τῆς ἑλληνοτουρκικῆς
φιλίας.
Ἡ ταινία εἶναι βασισµένη στά
ἀποµνηµονεύµατα τοῦ παιδικοῦ
φίλου τοῦ Κεµάλ, Σαλίχ Μποζόκ,
καί δέν εὐχαρίστησε ἰδιαίτερα τούς
κριτικούς τοῦ σινεµά. Διαβάζουµε
στό σχετικό ρεπορτάζ στήν
«Ραντικάλ» (24-2-10) στό ὁποῖο
ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ Λιβανελί εἶναι
ἀµετανόητος κεµαλικός, ἀκόµα καί
τώρα πού τό πολιτικό κλῖµα στή
χώρα του ἀλλάζει δραµατικά:
«...Μιά ἀπό τίς κριτικές γιά τό ἔργο
του εἶναι τοῦ Οὐγούρ Βαρντάρ
πού ἔγραψε: «Ὁ Λιβανελί ἔναντι
στόν
«Μουσταφά»
τοῦ
Τζάν
Ντουντάρ πού εἶχε δείξει σάν
ἄνθρωπο τόν Ἀτατούρκ, αὐτός τόν
ἐπανατοποθετεῖ στήν παλιά του
θέση. Δηλαδή ἀπρόσιτος, ἀπόλυτος,
πάντα σωστός, σχεδόν θεϊκός… Τί
κρῖµα πού παρά τά πετυχηµένα
κουστούµια,
τήν
ἀτµόσφαιρα
ἐποχῆς καί τίς πλούσιες εἰκόνες
δέν παρουσιάζει κάτι καινούργιο,
τό σενάριο τοῦ Λιβανελί τό ἔχουµε
διαβάσει ἀπό τό δηµοτικό. Δέν

προσφέρει
κάποια νέα
πνοή ἤ µιά
διαφορετική ὀπτική.
(...)
Ὁ Μουράτ
Ὀζέρ λέει
σχετικά:
«Τό φίλµ
δέν βγῆκε
πέρα ἀπό τά ὅρια τῆς ἐπίσηµης
ἱστορίας. Δέν µάθαµε, δέν εἴδαµε
κάτι καινούργιο. Οὔτε τεχνικά πῆγε
πολύ καλά, ἰδιαίτερα στίς πολεµικές
σκηνές περιµέναµε κάτι καλύτερο
από µία τέτοια παραγωγή. Συµφωνεῖ
καί ὁ Σενάι Ἀιντεµίρ, τῆς ἐφηµερίδας
«Ρεφεράνς»: «Δέν ἦταν καλή ταινία.
Ἦταν σάν µάθηµα τῶν ἀρχῶν τῆς
κεµαλικῆς Ἐπανάστασης. Ὅλα
αὐτά τά ἔχουµε δεῖ πολλές φορές
στήν τηλεόραση, δέν ἔχει κάποιο
καινούργιο σχόλιο, κάτι νά πεῖ,
παρότι ξοδεύτηκαν πολλά λεφτά».
Καί ὁ Τζουνεΐτ Τσεµπενογιάν:
«Εἶναι µιά ταινία πού ἔγινε γιά νά
ἐξυψώσει τόν Ἀτατούρκ». Μά καί
ὁ Ἐγκέ Γκιοργούν: «Μονοδιάστατη
ἀναφορά. Ὅσο µεγάλος καί νά
ἦταν ὁ Ἀτατούρκ, ἔκανε καί λάθη,
ἡ ταινία ὅµως προτίµησε νά τά δεῖ
µονόπλευρα. Τό σινεµά ὅµως πού
θεωρεῖται καί Τέχνη πρέπει νά τά
βλέπει ἀπό κάθε πλευρά».
Ξεκάθαρη λοιπόν ἡ στοχοθεσία
τοῦ Λιβανελί γιά τούς συµπατριῶτες του. Γιά µᾶς;

Ἡµερολόγιο γκαγκστερικῆς δραστηριότητας
Πέσαµε ἔξω στήν πρόβλεψή µας
γιά τά διαβατήρια τῶν φονιάδων
τοῦ
Παλαιστίνιου
Μαµπχούχ
στό Ντουµπάι: Μόνο ἕνα ἦταν
γερµανικό καί περίσσεψαν τά
βρετανικά καί τά ἰρλανδικά. Ἔτσι,
τό κράτος - δολοφόνος γιά ἄλλη
µιά φορά ἀποδεικνύει τήν ἀσυλία
πού διαθέτει, νά σκοτώνει ὅπου
θέλει ὅποιον θέλει, φτύνοντας
στά µοῦτρα κάθε κανόνα δικαίου
καί κάθε . Τό θέµα εἶναι ἄν εἶχαν
γνώση καί οἱ εὐρωπαϊκές ὑπηρεσίες
ὅτι θά χρησιµοποιοῦσαν δικά τους
(χαλκευµένα ἤ γνήσια) διαβατήρια.
Ὁ
συντονισµός
ἀπό
τήν Αὐστρία νά δείχνει
κάποια
µυστική
συµφωνία Βιέννης - Τέλ
Ἀβίβ; Ποιός ὁ ρόλος τῆς
«ἀντιτροµοκρατικῆς
συνεργασίας» µέ τά
ἀνθρωποειδῆ
τῆς
Μοσάντ; Κι ὅταν 350.000
ἰσραηλινοί
πολίτες
ἔχουν καί εὐρωπαϊκά
διαβατήρια τί ψάχνουµε;
Καλόν εἶναι πάντως νά θυµηθοῦµε
ἐδῶ
µερικούς
προηγούµενους
φόνους τῆς ἴδιας ὑπηρεσίας,
πάντα µέ χρήση εὐρωπαϊκῶν
διαβατηρίων: Wael Adel Zuaiter
(Ρώµη, 17-10-1972), Hussein Ali Abu
al-Khmer (Κύπρος, 6-4-1973), Bassel
Rauf al-Kais (Παρίσι, 6-4-1973),
Mahmoud Abu Daieh (Παρίσι,
28-6-1973), Mahmoud Walad Saleh
(Παρίσι, 2-2-1977), Said Hamami
(Λονδῖνο, 2-2-1978), Ezz al-Din alKalak (Παρίσι, 3-8-1978), Ibrahim

Abed al-Aziz (Παρίσι, 15-12-1979),
Samir Tokan (Κύπρος, 15-12-1979),
Zuheir Mohsen (Γαλλία, 26-7-1979),
Josef Mubarak (Παρίσι, 18-2-1980),
Majed Abu Sharar (Ρώµη, 9-10-1981),
Naim Khader (Βρυξέλλες, 7-121981), Mohammad Taha (Γερµανία,
1982), Kmal Hasan abu Dalo καί
Nazeh Matar (Ρώµη, 26-6-1982),
Fadel Sad Anani (Παρίσι, 23-7-1982),
Ma’amon Imresh al-Sghaier (Ἀθήνα,
20-8-1983), Jamel Abed al-Khader
Abu al-Rob (Ἀθήνα, 22-12-1983),
Hanna Meqbel (Λευκωσία, 13-51984), Khaled Ahmad Nazzal (Ρώµη,

9-6-1986), Monther Jode abu Ghazale
(Ἀθήνα, 21-10-1986), Mohammad
Hasan Behias, Marwan al- Kayali καί
Mohammad Basem Hamdi (Λεµεσός,
14-2-1988).
Τελευταῖο
γνωστό
ἔγκληµα ἡ δολοφονία τοῦ δρ. Fathi
al-Shikaki, ἱδρυτῆ τῆς Ἰσλαµικῆς
Τζιχάντ, στίς 26-1-1995 στή Μάλτα,
ἀπό τήν ὁµάδα «Κισάρια» µετά
ἀπό διαταγή τοῦ Γιτζάκ Ράµπιν.
Ἡ ὁµάδα ἐκείνη διαλύθηκε µετά
τό φιάσκο της στήν Ἰορδανία (259-1997) ὅταν πιάστηκε νά ἐπιχειρεῖ
τή δολοφονία τοῦ Χαλέντ Μεσχάλ.
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Τόρυς καί Σκόπια
Στό µαχητικό δίκτυο «Νοιάζοµαι»,
πού παράγει σηµαντικό ἔργο γιά
τήν ὑπόθεση τῆς Μακεδονίας µας,
βρήκαµε τό ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρον
ἄρθρο (14/2/10) γιά κάποιες ὕποπτες
σκοπιανοεγγλέζικες µπίζνες.
Τήν ἀφορµή ἔδωσε ἡ Daily Telegraph
πού ἀποκάλυψε ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν
Τόρυς, καί µέλλων πρωθυπουργός
τῆς Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάµερον,
ἔσπρωχνε παρασκηνιακά τήν ἔνταξη
τῶν Σκοπίων σέ ΝΑΤΟ καί ΕΕ, γιά
χάρη τοῦ φίλου, χρηµατοδότη του µά
καί ταµία/διευθυντῆ* τοῦ κόµµατός
του Ἄντριου Φέλντµαν (φωτό)!
Μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ταµία τῶν
Τόρυς ὁ Φέλντµαν ἔχει κατηγορηθεῖ
ὅτι τόν Αὔγουστο τοῦ 2008 στήν
Κέρκυρα ζήτησε 50.000 λίρες δωρεά
ἀπό τόν Ρῶσο ὀλιγάρχη καί βασιλιά
τοῦ ἀλουµινίου (RUSAL) Ὄλεγκ
Ντεριπάσκα, ἐνώπιον τοῦ Ναθαναήλ
Ρότσιλντ. Ἡ δωρεά ἐπρόκειτο νά
γίνει µέσῳ τῆς ἑταιρείας ἐνδυµάτων
τοῦ Φέλντµαν, Jayroma. Ἡ Jayroma
ἀπό δεκαετίας συνεταιρίζεται µέ
τήν σκοπιανή Orka Holdings τοῦ
Γιορντάν Κάµτσεβ στήν ἑταιρεία
Μont. Τό 2005 ὁ Κάµτσεβ συνελήφθη
γιά ἀπάτες, φοροδιαφυγή κτλ κι
ἔµεινε ἀργότερα ἐλεύθερος µέ
ἐγγύηση.
Ἡ ἑπόµενη σκοπιανή διασύνδεση
µέ τόν Φέλντµαν καί τόν Κάµερον
ἦταν ἡ κατασκευή πολυτελοῦς

Μελέτη θανάτων
στά ἀζήτητα

ξενοδοχείου στό κέντρο τῶν Σκοπίων.
Ἀφοῦ µεθοδεύτηκε τό νά κηρυχτεῖ
ἄγονος ὁ ἀρχικός διαγωνισµός,
κατακυρώθηκε τελικά σέ κάποιαν
ἑταιρεία HLH «Macedonia», πού
στεγαζόταν στά γραφεῖα τοῦ
Κάµτσεβ καί ἀνῆκε στόν Φέλντµαν
καί στήν βρετανική ἑταιρεία HLH
UK LTD. Τό Radisson Blu Hotel, στή
θεµελίωση τοῦ ὁποίου (27-8-08) ἦταν
παρών ὁ ἴδιος ὁ Γκρούεφσκι, θά εἶναι
ἕτοιµο τό 2011...
Θά ἔχει ἐνδιαφέρον νά δοῦµε τή
στάση τοῦ Κάµερον στό σκοπιανό, ἔ;
* Ὡραῖο κι αὐτό. Στούς Συντηρητικούς
δηλαδή τά λεφτά τά συγκέντρωνε
ὁ ἐρίτιµος κ. Φέλντµαν καί στούς
Ἐργατικούς ὁ λόρδος Λεβύ! Καί µιλᾶµε
γιά τά κόµµατα ἐξουσίας στή Βρετανία,
ὄχι στό Ἰσραήλ!

Πῶς λέµε πανεπιστηµιακό ἄσυλο;
Ἔ, καµµία σχέση!

Γιά µᾶς πού ζοῦµε στήν ἀπίθανη
χώρα ὅπου ἕνας ναρκέµπορας
καταφεύγει
στόν
χῶρο
τοῦ
Πανεπιστηµίου γιά νά µήν µπορεῖ
νά τόν ἀγγίξει ἡ ἀστυνοµία. Γιά
µᾶς πού συζητᾶµε ἄν τελικά τά
φωτοτυπικά τοῦ Πολυτεχνείου τά
κλέψανε οἱ τσόγλανοι ἤ ἁπλῶς τά
«πήρανε» µετά ἀπό συνεννόηση
µέ τόν φύλακα (!) γιά τούς σκοπούς
τῆς ἀντιπληροφόρησης, ὅπως ἔγινε
πρό ἡµερῶν. Γιά µᾶς πού παρότι
δέν µᾶς ἀπέµεινε ἴχνος φοιτητικοῦ
κινήµατος συνεχίζουµε νά µιλᾶµε
γι’ αὐτό καί γιά τό µέλλον του.
Γιά µᾶς λοιπόν εἶναι ἡ παρακάτω
ἱστορία ἀπό τίς ΗΠΑ. Ὄχι φυσικά
πώς τήν ...ζηλεύουµε ἀλλά γιά νά
ἔχουµε καί µία αἴσθηση τοῦ µέτρου,
ὅπως καί ἕνα µἐτρο σύγκρισης.
Τί ἔκανε ὁ εἰκονιζόµενος καθηγητής
Ἰατρικῆς Μάικλ Ντρέικ πού διατελεῖ
πρύτανης τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς
Καλιφόρνιας στό Ἴρβαϊν καί βρῆκε
τόν µπελά του ἀπό τή σιωναζιστική
ὀργάνωση Zionist Organization of
America (ZOA); Τά χειρότερα: Δέν

θέτει ...ἐκτός νόµου τή λειτουργία
τῆς
Ἕνωσης
Μουσουλµάνων
Σπουδαστῶν! Καί τί τό τροµερό
κάνουν αὐτοί οἱ καηµένοι οἱ
(Παλαιστίνιοι καί ἄλλοι) φοιτητές
στήν Πανεπιστηµιούπολη;
Διοργάνωσαν ἐκδηλώσεις κατά τῆς
περσινῆς ἰσραηλινῆς ἐπιδροµῆς στή
Γάζα. Ἔφεραν ὁµιλητή τόν βρετανό
βουλευτή καί ἀκτιβιστή Τζώρτζ
Γκάλογουεη ὁ ὁποῖος διοργάνωσε
τίς ἀποστολές βοήθειας «Viva
Palestina» στή Γάζα. Καί 11 ἀπό
αὐτούς διαµαρτυρήθηκαν στήν
πρόσφατη ἐπίσκεψη (8/2/10) τοῦ
ἰσραηλινοῦ πρέσβη Μ. Ὄρεν στό
Πανεπιστήµιο, ὅταν ὁ τελευταῖος
ἦρθε γιά νά µιλήσει κατά τῆς
ἔκθεσης Γκόλντστοουν τοῦ ΟΗΕ
(ἡ ὁποία καταγράφει τά περσινά
ἐγκλήµατα τοῦ Ἰσραήλ στή Γάζα).
«Λογικά», λοιπόν, ἡ ΖΟΑ καλεῖ τούς
Ἑβραίους νά διακόψουν τίς δωρεές
στό Πανεπιστήµιο καί νά πάψουν
νά στέλνουν τά παιδιά τους ἐκεῖ!
Οἱ δέ πιέσεις πρός τόν Ντρέικ ἔχουν
τόν ἀρίδηλο στόχο τῆς τροµοκράτησής του, προκειµένου νά
πατάξει τούς φοιτητές, οἱ ὁποῖοι δέν
ἔκαναν τίποτε παραπάνω ἀπό τό νά
διακόπτουν τό κάθαρµα πού µιλοῦσε
ἀπό βήµατος. Σέ δευτερόλεπτα τούς
ἔπαιρνε ἡ ἀσφάλεια τῆς αἴθουσας
καί τούς ἀποµάκρυνε χωρίς καµµία
ἀντίσταση. Θ’ ἀντέξει ὁ Ντρέικ;
Ἴδωµεν...
Γιά ἄλλη µία φορά ἀποδεικνύεται
τό ποιάν ἀκαδηµαϊκή ἐλευθερία
σέβονται στίς ΗΠΑ καί τό πόσο
ἀνεξάρτητη µπορεῖ νά εἶναι ἡ
ἰδιωτική Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση...

Χίλιες δυό µελέτες πληροφορούµαστε
σέ καθηµερινή βάση. Ἐπιστήµονες
ἀπό ὅλον τόν προηγµένο κόσµο
ἀνακοινώνουν µύρια ὅσα πράγµατα,
ἀπό τήν αἰτία τῆς σεξουαλικῆς ἀποχῆς
τῶν πάντα στήν Κίνα, µέχρι τήν σχέση
τῆς πρωινῆς κατανάλωσης κορνφλέικς
και τῆς συχνότητας τῶν βροχοπτώσεων.
Μέσα λοιπόν στόν κυκεώνα τέτοιων
ἄχρηστων πληροφοριῶν, οἱ σοβαρές
µελέτες χάνονται στή στιγµή.
Μία τέτοια µελέτη ἦταν αὐτή τοῦ
Πανεπιστηµίου τῆς Οὐάσιγκτον σέ
συνεργασία µέ δύο ἰρακινά ἱδρύµατα,
καθώς καί µέ τό ἀντικαρκινικό
ἐρευνητικό κέντρο Fred Hutchinson
στό Σηάτλ. Ἡ ἔρευνα κυκλοφόρησε πρό
ἡµερῶν καί τεκµηριώνει, σύµφωνα µέ
τούς µετριοπαθέστερους ὑπολογισµούς,
ὑπερδιπλασιασµό τῶν περιπτώσεων
παιδικῆς λευχαιµίας στό νότιο Ἰράκ
(περιοχή Βασόρας) γιά τήν 15ετία
1993-2007. Ἡ µελέτη δηµοσιεύτηκε
στό American Journal of Public Health
ἀλλά οὐδείς φάνηκε νά συγκινεῖται.
Οἱ συγγραφεῖς της (οἱ τρεῖς ἀπό τό
προαναφερθέν Πανεπιστήµιο) ἐλπίζουν
νά γίνει τώρα καί µία ἔρευνα γιατί
συµβαίνει αὐτό ἐκεῖ κι ὄχι σέ ἄλλα κράτη.
Γιατί ἐµφανίστηκαν 698 περιπτώσεις
(οἱ 211 µόνο τό 2006!) σέ παιδιά κάτω
τῶν 14 ἐτῶν, µέ τάση µάλιστα αὐξητική:

«Ἀπό 3 κρούσµατα ἀνά 100.000 παιδιά
στήν ἀρχή τῆς 15ετίας, φτάσαµε στό
8,5:100.000 πρός τό τέλος της», λέει ἡ
ἀρµενοαµερικανίδα Ἄµυ Ἀγκοπιάν πού

ἡγήθηκε τῆς µελέτης. Στό Κουβέιτ, στήν
ΕΕ καί στίς ΗΠΑ τά νούµερα εἶναι 2, 4
καί 5 ἀντίστοιχα. Τί συνέβη λοιπόν στήν
περιοχή τῆς Βασόρας; Ὁ πόλεµος. Τόσο
τοῦ 1991, ὅσο καί τοῦ 2003. Τό ἄν τελικά
φταῖνε οἱ φωτιές στίς πετρελαιοπηγές,
τό ἐµπόριο τῆς βενζίνης ἀπό τά παιδιά,
τυχόν χηµικά ὅπλα τῶν εἰσβολέων
ἤ τά ὅπλα τους µέ ἀπεµπλουτισµένο
οὐράνιο (ὅπερ καί τό πιθανότερο) δέν
ἔχει καί τόση σηµασία. Σηµασία θά
εἶχε νά βγεῖ πρώτη εἴδηση ἡ µελέτη,
µέ ἐπίµονες ἐρωτήσεις στούς Μπούς,
Κλίντον, Ὠλµπράιτ, Κοέν, Μπλαίρ κτλ,
µέ παράλληλη προβολή εἰκόνων ἀπό τά
ἑτοιµοθάνατα παιδιά τοῦ κατεχόµενου
Ἰράκ καί τόν θρῆνο τῶν γονιῶν τους.
Καί βεβαίως µέ ἄσκηση δίωξης ἐναντίον
τους ἀπό τό ∆ιεθνές ∆ικαστήριο γιά
ἐγκληµατίες πολέµου. Ὅλα τ’ ἄλλα...

Δήλωση*
Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 1
Ἀληθές εἶναι ὅτι στόν κ. Καραµπίνη ἀπευθύνθηκε πρόσκληση ἀπό τήν
Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. γιά συµµετοχή του σέ συγκεκριµένο διαγωνισµό,
βάσει τοῦ ἄρθρου 10 παρ. 2 περ. στ’ τοῦ Ν. 3316/2005 (διαδικασία ἀνάθεσης
µέ διαπραγµατεύσεις), τήν ὁποία ὅµως ρητά µέ ἔγγραφη ἐπιστολή του
ἀρνήθηκε καί µάλιστα ἄµεσα, λόγῳ τῶν ἀνειληµµένων ὑποχρεώσεών
του στή Διοίκηση τοῦ Πανεπιστηµίου.
Ὕστερα ἀπό τήν πλήρη ἐνηµέρωσή µας, ἀποκαθιστώντας τά πράγµατα,
δηλώνουµε ὅτι δέν ὑπῆρξε συµµετοχή τοῦ κ. Καραµπίνη στόν συγκεκριµένο διαγωνισµό, καίτοι ὁ ἴδιος ὁ κ. Καραµπίνης θεωρεῖ ὅτι δέν τίθεται θέµα
ἀσυµβιβάστου µέ τή συµµετοχή στή διοίκηση τοῦ Πανεπιστηµίου.
* Τήν παρούσα δεσµευτήκαµε νά δηµοσιεύσουµε µετά τόν συµβιβασµό πού
ἔκλεισε τήν δικαστική διαµάχη µας γιά τό ἀνωτέρω ζήτηµα. Θά ἐπανέλθουµε.

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!
Τήν ἰδέα µᾶς τήν 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 Σῦρο,
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!
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Τό Ἐρωτηµατολόγιο τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»
Παρουσιάζουµε παρακάτω τό ἐρωτηµατολόγιό µας, ἕνα ἐρωτηµατολόγιο
ἐπιστηµονικά σχεδιασµένο, ἔτσι πού νά ἀποκαλύπτει τήν ἀλήθεια
γιά τόν ἑκάστοτε συνεντευξιαζόµενο. Ἔ, µά δέν µπορεῖ νά ἔχει τέτοιο
ἐρωτηµατολόγιο τό κάθε σαβουροπεριοδικό καί νά µήν ἔχουµε ἐµεῖς!
Ξεκινᾶµε λοιπόν σήµερα µέ τόν σεσηµασµένο πολιτικό παράγοντα τῆς
περιοχῆς µας, κ. Τενεκίδη (φωτό):
1) Ποιά ἦταν ἡ πιό σηµαντική στιγµή
στή ζωή σου;
- Ἦταν ἡ στιγµή πού ἐντάχθηκα στό
Πανελλήνιο
Σοσιαλιστικό
Κίνηµα.
Ἀπό τότε ξέχασα τί θά πεῖ «δουλειά»,
«φτώχεια», «ἀξιοπρέπεια» καί ἄλλες
τέτοιες κακόηχες λέξεις.
2) Ποιό εἶναι τό ὡραιότερο πρᾶγµα πού
σοῦ ἔχουν ποτέ πεῖ;
- Ὅτι εἶµαι ὁ χειρότερος ὅλων, τό
κατακάθι τοῦ πάτου, τό ἀπόλυτο
µηδενικό. Τότε σιγουρεύτηκα ὅτι ἔχω
λαµπρό πολιτικό µέλλον µπροστά µου.
3) Πές µου κάτι ἀκραῖο πού ἔχεις κάνει
γιά τήν Ἑλλάδα.
- Μικρός εἶχα πεῖ σέ µιά σχολική γιορτή
ἕνα ποίηµα µέ τίτλο «Ἑλλάδα». Μπορεῖ καί νά ἔκανα κι ἄλλα, πιό ἐξτρεµιστικά,
ἀλλά τώρα νά µήν τά θυµᾶµαι. Θέλεις µήπως νά πῶ τί ἔκανα γιά τήν Τουρκία,
πού τά ἔχω καί πιό πρόσφατα;
4) Τί θά ἄλλαζες ἄν µποροῦσες στήν πόλη µας;
- Μά τί νά ἀλλάξω, πλάκα κάνεις; Οἱ κάτοικοι εἶναι θαυµάσιοι ἄνθρωποι, µέ
ἕνα φιλικό χτύπηµα στήν πλάτη σέ ψηφίζουν µέχρι νά πεθάνουν, ἡ πόλη εἶναι
τέλεια, ἀφοῦ ἐµεῖς τήν φτιάξαµε ἔτσι ἀπό χρόνια (ντάξει, βοήθησαν καί οἱ
ἐργολάβοι µας)... Στόν παράδεισο ζοῦµε, πάρτε το χαµπάρι!
5) Σέξ ἤ ἔρωτας;
- Ἔρωτας γιά τήν πολιτική καριέρα, σέξ στούς πολίτες.
6) Θεός ἤ Φύση;
- Θεός, φυσικά! Ἄν δέν εἶναι θαῦµα αὐτό ποῦ ζῶ, τί εἶναι; Ἄκου ἡ φύση... Τί δηλαδή;
Ἡ φύση εἶναι ἁπλῶς ἕνα σύνολο οἰκοπέδων πού περιµένουν νά χτιστοῦν.
7) Κατ’ εὐθείαν ἀναθέσεις ἤ ἀνοιχτοί διαγωνισµοί;
- Ἄ, λατρεύω τούς διαγωνισµούς. Οἱ ἀναθέσεις εἶναι ρουτίνα, δέν ἔχουν
καθόλου σασπένς. Ἐκεῖ πού ἔχει γοῦστο εἶναι στίς προϋποθέσεις, στούς ὅρους,
στίς ἐκπτώσεις, στίς κηρύξεις ἄγονων διαγωνισµῶν... Σκέτη τρέλλα!
8) Τί εἶναι αὐτό πού λατρεύεις στό Τουρκικό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς;
- Ἄ, µά ἡ ἀποτελεσµατικότητά τους! Μιλᾶς ρέ παιδί µου µαζί τους καί πρίν
καλά καλά συµφωνήσεις κάτι, τό βλέπεις νά γίνεται! Καταπληκτικό!
9) Ποιά εἶναι ἡ ἀγαπηµένη σου ταινία;
- Ὁ Νονός. Ἴσως µέ ἐπηρρεάζει βέβαια καί τό λειτούργηµά µου πού ὅσο νἄναι
σχετίζεται, καταλαβαίνετε...
10) Ποιό εἶναι τό προσόν σου ἐκεῖνο πού σέ βοηθᾶ περισσότερο;
- Ἡ εὐελιξία. Στίς ἀπόψεις, στή συνείδηση, στή µέση... Γενικῶς, δηλαδή.
11) Τί πιστεύεις ὅτι ἀγαποῦν περισσότερο σέ σένα οἱ ψηφοφόροι σου;
- Τό ἐπίπεδό µου. Αὐτό τούς ἐνθαρρύνει, τούς ἐπιτρέπει νά ὀνειρευτοῦν ὅτι ὅλα
µπορεῖ κι αὐτοί κάποτε νά τά πετύχουν.
12) Περιέγραψέ µου τόν ἰδανικό ψηφοφόρο
- Ἔχει µεγάλα µάτια, τέσσερα πόδια, οὐρά, εἶναι µηρυκαστικό καί ἀνήκει στήν
οἰκογένεια τῶν βοοειδῶν.
13) Ποιός εἶναι ὁ πιό µισητός σου ἐχθρός;
- Ἡ κωλοφυλλάδα σας, ποιός ἄλλος, τό ρωτᾶς κιόλας;!!!

Κόμπλεξ κατωτερότητας!
Πρόκειται για θέμα ανούσιο, μα επειδή πλανάται η απορία για τα
αίτια του «μίσους» των γερμανικών μέσων ενημέρωσης απέναντι
στην Ελλάδα, κατατίθεται εδώ μια ψυχολογική προσέγγιση, που ως
φαινομενικά περιπαιχτική είναι τελικά η σοβαρότερη κι η βαθύτερη:
οι Γερμανοί βρίσκουν επιτέλους την ευκαιρία να εκδηλώσουν το
κόμπλεξ κατωτερότητάς τους απέναντι στους Έλληνες για τα διαρκή
γερμανικά στραπάτσα τα τελευταία χρόνια είτε στη γιουροβίζιον, κι
ενώ η Ελλάδα έχει να επιδείξει την πρωτιά της Παπαρίζου (χώρια
τα αλλεπάλληλα πλασαρίσματα στη δεκάδα!), είτε στο ευρωπαϊκό
κύπελλο ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η Ελλάδα το κατέκτησε, και
μάλιστα με Γερμανό προπονητή (αυτό κι αν πονάει!) (ας μην αναφερθεί
καν το μπάσκετ!), είτε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα των συλλόγων,
όπου οι γερμανικές ομάδες έχουν καταντήσει οι καλύτεροι πελάτες
των ελληνικών, είτε για την ανεπάρκειά τους να συναγωνιστούν
τους γκρικ λάβερς (με πεδίο δράσης τις Γερμανίδες τουρίστριες!), το
καμάκι, το σουβλάκι ή να διοργανώσουν επιτυχημένους ολυμπιακούς
αγώνες, είτε για την φυσική τους αδυναμία να χαίρονται μονίμως τον
ελληνικό ήλιο και τη γκρικ σάλαντ. Όσο μάλιστα σκέφτονται και την
ανωτερότητα των Ελλήνων (λάααρτζ τύποι!), που δεν τους απασχολεί
καν η διαδικασία διεκδίκησης των οφειλόμενων αποζημιώσεων απ’
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κοντεύουν να εκραγούν! Λίγο επιδρά το
ψυχολογικό;
Γ.Σ.

Ἑλληνογερµανικές µάχες
Ἡ πρόσφατη (ἀξιέπαινη) ἐρώτηση
τοῦ Σύριζα γιά τίς οὐδέποτε
καταβληθεῖσες στή χώρα µας
γερµανικές ἀποζηµιώσεις ἔφερε
στήν πολιτική ἀτζέντα ὅλων τῶν
ἑλληνικῶν κοµµάτων τό σχετικό
ζήτηµα. Ζήτηµα πού ἔπαιξε καί στή
Γερµανία µετά τό γράµµα* τῶν 66
Ἑλλήνων ἀντιστασιακῶν οἱ ὁποῖοι
ρωτοῦσαν γιά τά 7,1 δισ. δολάρια
τῶν πολεµικῶν ἀποζηµιώσεων
καί γιά τό ἀναγκαστικό δάνειο
3,5 δισ. τοῦ 1942 - χώρια ἡ ληστεία
µέ τό πλαστό γερµανικό µάρκο, ὁ
χρυσός τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος
καί τό λυώσιµο τῶν ἑλληνικῶν
κερµάτων (τά µόνα χρήµατα
πού πληρώθηκαν ἦταν τό γελοῖο
ποσό τῶν 115 ἑκ. µάρκων τό 1960,
προκειµένου νά δικαστοῦν στή
Γερµανία οἱ ἐγκληµατίες γιά τά 89
ὁλοκαυτώµατα τῆς Κατοχῆς).
Ἀκολούθως ἡ βουλευτής Gesine
Letzsch ἀπευθύνθηκε στόν ὑπουργό
οἰκονοµικῶν Β. Σόιµπλε ζητώντας
νά µάθει τή θέση του ἔναντι τοῦ
διατυπωθέντος αἰτήµατος. Καί
στίς 15/2/10 ὁ κοινοβουλευτικός
γ.γ. τοῦ ὑπουργείου Οἰκονοµικῶν
τῆς Γερµανίας Steﬀen Kampeter
ἀπάντησε ἐκ µέρους τοῦ Σόιµπλε
στήν κ. Λέτς ἐπισήµως τά κάτωθι:
Ἀξιότιµη κ. συνάδελφε,
Ἀπάντηση στὴν ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ
τῶν 66 Ἑλλήνων Ἀντιστασιακῶν
δὲν προβλέπεται. Ἡ ἀπαίτηση γιὰ
τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ ἀναγκαστικοῦ
δανείου τῶν 3,5. δισεκατοµµυρίων
δολαρίων στὴν Ἑλλάδα εἶναι γνωστὴ
στὴ γερµανικὴ κυβέρνηση. Στὴν
Ἑλλάδα ἔχουν κατὰ καιροὺς γίνει
ἀναφορὲς γιὰ τέτοιες ἀπαιτήσεις,
ποὺ ἔχουν ὡς ἀντικείµενο τὸ
ἀνοιχτὸ θέµα τοῦ ποσοῦ ποὺ
προέρχεται ἀπὸ τὴν µετατροπή
του καὶ κοστολόγησὴ του µετὰ
τὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς σχετικοῦ τόκου.
Αὐτὸ τὸ αἴτηµα δὲν ἀναγνωρίζεται
ἀπὸ τὴ γερµανικὴ κυβέρνηση. Ἡ
ἀπαίτηση γιὰ τὴν ἀποζηµίωση στὸ
ποσὸ τῶν 7,1 δισεκατοµµυρίων
εὐρὼ δὲν ἀνακινήθηκε ἕως τώρα
ἀπὸ πουθενὰ καὶ δὲν εἶναι γνωστὴ

στὴ γερµανικὴ κυβέρνηση. Ὅσον
ἀφορᾶ τὸ νοµικὸ θέµα σχετικὰ µὲ
τὶς συνέπειες τοῦ Β΄ παγκοσµίου
πολέµου καὶ τῆς κατοχῆς στὴν
Ἑλλάδα, ἡ γερµανικὴ κυβέρνηση
ἔχει πάρει σαφὴ θέση κατὰ τὴν
προηγούµενη
κοινοβουλευτικὴ
περίοδο τῆς γερµανικῆς βουλῆς. Σᾶς
παραπέµπω συνεπῶς στὰ ἔγγραφα
µὲ ἀριθµὸ 16/1634 καὶ 16/10026.
Βλέπουµε λοιπόν ὅτι ἡ µέν Γερµανία
(σέ ἀντίθεση µέ τή Βουλγαρία καί
τήν Ἰταλία) ἀρνεῖται νά πληρώσει
ὅ,τι µᾶς ἐπιδικάστηκε στήν Διεθνή
Διάσκεψη τῶν Συµµάχων στό
Παρίσι, οὔτε κἄν τό ἀναγκαστικό
δάνειο, ἡ δέ Ἑλλάδα περιορίζεται
σέ λόγια. Κι αὐτά παρότι - ὅπως
σηµειώνει ὁ Μανώλης Γλέζος - οἱ
ἀναβολές γιά τήν ἐξόφληση τῶν
πολεµικῶν χρεῶν της ἔληξαν τό
1995! Τό 1964, τό 1965, τό 1966 πού
ἐτέθη τό θέµα καί ἡ Γερµανία εἶχε
προβάλει τόν ἰσχυρισµό ὅτι ὑπῆρχε
παραίτηση τοῦ Καραµανλῆ, κάτι
πού ἡ ἴδια τό διέψευσε µέ ρηµατική
διακοίνωση στίς 31.3.1967. Τό θέµα
ἐπανῆλθε ἀπό τόν Ζολώτα (1974),
τόν Ἀ. Σαµαρά (1991) καί τό 1995,
µετά τήν ἑνοποίηση τῆς Γερµανίας.
Καί παρότι οἱ Γερµανοί πλήρωσαν
παρόµοια κατοχικά δάνεια στή
Γιουγκοσλαβία (1956) καί στήν
Πολωνία (1971), συνεχίζουν νά
ἀρνοῦνται νά πληρώσουν ἐµᾶς!
Στήν ἀναφορά τοῦ Θ. Πάγκαλου
ὁ Ἀντρέας Πέσκε, ἐκπρόσωπος
τοῦ ΥΠΕΞ, ἐπικαλέστηκε πάλι τά
(ἄσχετα) 115 ἑκ. µάρκα τοῦ 1960
καί τίς ἀποζηµιώσεις ὅσων εἶχαν
ἐργαστεῖ στά στρατόπεδα ἐργασίας,
χαρακτηρίζοντας «ἄχρηστη» µιά
«συζήτηση γιά τό παρελθόν». Ὁ δέ
ΓΑΠ εἶπε πώς δέν παραιτούµαστε
ἀπό τά δικαιώµατά µας ἀλλά δέν
εἶναι τώρα ἡ ὥρα. Καί πότε θά εἶναι
ἄν ὄχι τώρα πού καταντήσαµε
ζητιάνοι ρέ ...Γιωργάκη;
* Τό ἔγγραφο τῶν Ἑλλήνων
Ἀντιστασιακῶν πρός τή γερµανική
κυβέρνηση δηµοσιεύτηκε στήν «Die
Junge Welt» στίς 2 Ἰανουαρίου 2010.

ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ
Διαβάζω στον Τύπο ότι σε λίγο θα εγκατασταθεί ένα
«Διευθυντήριο» στη χώρα µας, που ουσιαστικά θα µας
κυβερνά µε δικτατορικό τρόπο. Τα µέλη του θα παίρνουν
µόνα τους όλες τις καίριες αποφάσεις, οι οποίες θα έχουν
το χαρακτήρα τελεσιγράφων, που θα πρέπει η χώρα µας
να εφαρµόζει χωρίς δικαίωµα γνώµης.
Τα σκληρά οικονοµικά µέτρα που πρόκειται να λάβουν, θα
βυθίσουν τις κοινωνικές τάξεις -τη µια µετά την άλλη- σε
απόγνωση, που τελικά θα γενικευθεί και θα µας οδηγήσει
σε δραµατικές κοινωνικές συνθήκες και καταστάσεις.
Το χειρότερο είναι ότι δεν πρόκειται τίποτα να διορθωθεί.
Γιατί οι αιτίες του ΚΑΚΟΥ δεν βρίσκονται στους αριθµούς
αλλά στους ανθρώπους. Που οι πάντες εν γνώσει τους
οδήγησαν τη χώρα εκεί που την οδήγησαν, ο καθένας για τους δικούς του λόγους και
όλοι µαζί.. Κι εµείς που τους ψηφίζουµε, παρακολουθούµε την κατάσταση πληγωµένοι
γιατί µας ξεγέλασαν ΟΛΟΙ ΟΛΟΥΣ, καταχράστηκαν την εµπιστοσύνη ΟΛΟΙ ΟΛΩΝ
και χάσαµε τον εαυτό µας και την πατρίδα µας.
Δεν αγαπάµε τον εαυτό µας, δεν αγαπάµε τη χώρα µας και γι’ αυτό τίποτα δεν µας
σώζει.
Έτσι εκεί που φτάσαµε, τουλάχιστον ας µην ευτελιζόµαστε µπροστά στους ξένους..
Είναι ντροπή ένας λαός µε πληθυσµό 10 εκατοµµυρίων να µην έχει 10 ικανούς
ανθρώπους και να χρειάζεται τη βοήθεια των ξένων...
ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ!
Μίκης Θεοδωράκης
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ
ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ
Στον «Χρόνο» της 12.2.10 φιλοξενήθηκε
μια συνέντευξη του Ευρ. Στυλιανίδη για
τον κάθετο ελληνοβουλγαρικό άξονα
Κομοτηνής – Νυμφαίας. Είναι ένα
θέμα που επιμένει να μας ταλαιπωρεί,
προκαλώντας την κοινή λογική.

Ο πρώην υπουργός υπερασπίστηκε την
υφιστάμενη δυτική χάραξη που περνάει
μέσα από την Καρυδιά (180 μ. από την
πλατεία του χωριού!), η οποία χρειάζεται
δύο μεγάλες γέφυρες, διασταυρώνεται με
τον δρόμο Καρυδιάς - Πανδρόσου σε δύο
σημεία με ισόπεδο κόμβο (μέχρι σήμερα
στον μοναδικό ισόπεδο κόμβο της Καρυδιάς
και χωρίς κάθετο άξονα μετράμε ετησίως
5-6 τροχαία) και έχει απαλλοτριώσεις
κόστους οικοπέδων, διότι στο ύψος που
διέρχεται τέμνει αγροτεμάχια εκτός σχεδίου αλλά εντός οικιστικής ζώνης, με
αποτέλεσμα να έχουμε δυσθεώρητα ύψη
αποζημιώσεων. Τέλος, χρησιμοποιεί όλο
το αντιπλημμυρικό ανάχωμα προστασίας
της Κομοτηνής που λειτουργεί ξαι ως
περιφερειακή οδός της Κομοτηνής χωρίς
να κατασκευάζεται εναλλακτική λύση.
Για μας, τους κατοίκους της Καρυδιάς
και της Πανδρόσου που δημιουργήσαμε
την επιτροπή εναντίον αυτής της χάραξης,
ήταν έκπληξη η ευκολία με την οποία
η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. προέβη στην αλλαγή
της χάραξης μόλις ελευθερώθηκε από
το δίδυμο Γούλα – Στυλιανίδη. Μέσα
σε λίγες ημέρες συνειδητοποιήσαμε
πως ΚΑΝΕΝΑΣ από τους άμεσα
εμπλεκόμενους, δηλ. ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.
και Ανάδοχος, δεν συμφωνούσε τεχνικά
με την υφιστάμενη κατάσταση. Σαν να
ήταν έτοιμοι από καιρό (γνωρίζοντας
φυσικά και τις προτάσεις μας) άρχισαν
να συζητούν και να μελετούν την
προτεινόμενη από μας χάραξη σαν την
αρτιότερη τεχνικά, την μακροβιότερη
και την λιγότερο πολύπλοκη, διότι δεν
περιλαμβάνει κόμβους με υφιστάμενους
δρόμους, δεν χρειάζεται καμμία γέφυρα,
απαλλοτριώνει μόνο χωράφια, κατά
πλειοψηφία μη ποτιστικά, και περνάει
πραγματικά έξω από οικισμούς, 300 μ από
την Πάνδροσο και 500 μ από το Τυχηρό,
χρησιμοποιώντας στο μεγαλύτερο μήκος
της τον υφιστάμενο αγροτικό δρόμο του
Τυχηρού προς το Κικίδιο.
Σε όλα αυτά τα επιχειρήματα ο κύριος
Στυλιανίδης έχει να αντιπαρατάξει μόνο
το κατεπείγον του έργου, πόσο θλιβερό
αλήθεια να βάζεις στην ζυγαριά μιαν
αμφιλεγόμενη «ανάπτυξη» απέναντι
στο μέλλον δύο οικισμών αλλά και του
μοναδικού περιφερειακού δρόμου της
Κομοτηνής, τη στιγμή μάλιστα που
υπάρχει λύση καλύτερη και ΟΛΟΙ την
προτιμούν ως τεχνικά αρτιότερη.
Ποιος συμβουλεύει τον Στυλιανίδη
για τεχνικά θέματα, ποιος τον αφήνει
να εκτίθεται και να υπεραμύνεται και
αυτήν ακόμα την τελευταία στιγμή τούτη
τη προχειροφτιαγμένη χάραξη, εφόσον
το οποιοδήποτε αρνητικό κόστος της
«καθυστέρησης» δεν θα το εισπράξει
ο ίδιος; Γιατί ο Ευρυπίδης μιλάει για

νέες προσφυγές στο Συμβούλιο της
Επικρατείας; Γνωρίζει πως ετοιμάζονται
ή επιθυμεί να τις υποδαυλίσει; Γιατί
δεν τοποθετείται ο ίδιος επί της ουσίας,
δηλαδή να μας πει τη γνώμη του για
το ποια είναι η καλύτερη χάραξη για
την περιοχή συνολικά, ποια χάραξη
έχει στοιχεία αναπτυξιακά και ποια
είναι τεχνικά βέλτιστη και όχι ποια θα
γίνει πιο ...γρήγορα; Γιατί αφήνει να
εννοηθεί πως το έργο κινδυνεύει να
χαθεί τη στιγμή που κανένας στο τρίγωνο
Δημόσιο – ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. - Ανάδοχος
δεν συμμερίζεται τους φόβους του; Ξέρει
κάτι περισσότερο; Γιατί αφήνει με αυτόν
τον τρόπο τους κατοίκους του Τυχηρού
οι οποίοι, σημειωτέον, έχουν μικρότερο
κλήρο προς απαλλοτρίωση από τους
Καρυδιώτες πάνω στη νέα χάραξη, να
παρουσιάζονται σαν θιγμένοι και φτωχοί
αγρότες που χάνουν τα χωράφια τους, τη
στιγμή που θα αποζημιωθούν γι’ αυτά;
Δεν γνωρίζει πως την ίδια στιγμή
σχεδιάζεται και η παράκαμψη των
οικισμών Ανθοχώρι, Άρατος, Σάπες,
που απαλλοτριώνει πολύ περισσότερες
(μειονοτικές) ποτιστικές γαίες (άρα και
πολυτιμότερες) αλλά κανένας Χατζηοσμάν δεν ασχολήθηκε με «τους φτωχούς
αγρότες που χάνουν τη γη τους». Στην
περίπτωση αυτή μάλιστα ο Δήμαρχος
Φιλύρας ήθελε ο δρόμος να μην βγεί
από τα χωριά διότι θα υποβαθμιστούν,
ενώ η πολιτεία έχει αποφασίσει για την
ασφάλεια των κατοίκων να παρακάμψει
τους οικισμούς, το ακριβώς αντίθετο
δηλ. με τους Καρυδιώτες που θέλουν να
βγάλουν το δρόμο έξω από τά χωριά αλλά
η πολιτεία είχε αντίθετη γνώμη!!!
Πολλά ερωτήματα - κι αναπάντητα!
Πάρις Καλοδημίδης,
μέλος της Επιτροπής Κατοίκων
Καρυδιάς - Πανδρόσου
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Πολύ ὡραῖες οἱ πρόσφατες ἐπιλογές στήν Περιφέρεια Ἀνατολικῆς
Μακεδονίας καί Θράκης στίς θέσεις τῶν διαφόρων προϊσταµένων,
πράγµατι. Διακρίνουµε µία σοφία πού συνδυάζει τό πατροπαράδοτο
ἑλληνικό πλαίσιο τῆς οἰκογενειοκρατίας µέ τίς ἀπαιτήσεις τῆς
σύγχρονης ἐποχῆς γιά «πράσινη ἀνάπτυξη». Μόνο πού αὐτή ἡ τελευταία δέν
σχετίζεται (ὅπως κάποιοι ἀφελεῖς ἴσως πίστεψαν) µέ τήν ἄνθιση τοῦ φυσικοῦ
ἀλλά τοῦ κοµµατικοῦ περιβάλλοντος.
Ἔχουµε ὅµως ἕνα ἐρώτηµα πρός τήν γενική γραµµατέα αὐτῆς τῆς σπουδαίας
ὑπηρεσίας: οἱ ρητές ἀπαιτήσεις µίζας δεκάδων χιλιάδων εὐρώ ἀπό ἐπενδυτές
περιλαµβάνονται ἀκόµη στά καθήκοντα τῶν ἁρµοδίων ὑπαλλήλων; Ἤ αὐτά
ἀποτελοῦν πλέον παρελθόν καί συνέβαιναν µόνο στά χρόνια πού κυβερνοῦσε
ἡ ἐπάρατος Δεξιά;
Πάει καί ἡ ὑποθαλάσσια ἀρτηρία τῆς Θεσσαλονίκης. Κοντά µιά
εἰκοσαετία µετά τήν πρώτη ἐξαγγελία του, τό ἀµφιλεγόµενο ἔργο
πέρασε κι αὐτό στή µυθολογία, µαζί µέ ἄλλες ἀνάλογες πασοκιές:
τήν ὑποθαλάσσια ζεύξη τοῦ Μαλιακοῦ, τήν ἐκτροπή τοῦ Ἀχελώου κτλ
κτλ. Τό θέµα δέν εἶναι µόνο ἡ ἀκύρωση τοῦ ἔργου ἀλλά καί τό ποῦ θά πᾶνε τά
χρήµατα. Ἤδη οἱ τεράστιες καθυστερήσεις καί οἱ ἀσάφειες τοῦ «Καλλικράτη»
προµηνύουν ὅτι µεγάλο κοµµάτι τοῦ ΕΣΠΑ (πού ὑποτίθεται ὅτι θά ἐρχόταν στήν
περιφέρεια) πάει γι’ ἀλλοῦ. Ποιός δῆµος ἄρτι συσταθείς θά µπορέσει νά πάρει
χρήµατα ἀπό τήν µεγαλύτερη χρηµατοδοτική πηγή; Στά πρῶτα τρία χρόνια
ἀπό τά ἑπτά ἐκταµιεύτηκε τό ...3,5% καί πᾶµε γιά ἄλλη µιά χρονιά στούς ἴδιους
ρυθµούς. Τό ποῦ θά πάει µᾶς τό λέει ἡ συνεχιζόµενη ἀφαίµαξη τῆς χώρας ἀπό
τήν διογκούµενη Ἀθήνα, τόν τάφο τῆς νεώτερης Ἑλλάδας.
«Τά ἀντιπληµµυρικά ἔργα ἀπέδωσαν στήν περιοχή» ἦταν ὁ τίτλος
τῆς συνέντευξης τοῦ νοµάρχη Ροδόπης Ἄρη Γιαννακίδη στόν τοπικό
«Παρατηρητή». Καί µέσα διαβάσαµε γιά τήν «ποιότητα ἑνός ἔργου
πού δικαιώνεται µέ τόν χρόνο», ὅπως καί γιά τό τεράστιο ἔργο πού
παρήγαγαν οἱ ὑπηρεσίες τῆς νοµαρχίας. Καί νά τά ξενύχτια τῶν ὑπαλλήλων
καί νά τά ὀφέλη τοῦ δηµοσίου καί νά πάλι ἔπαινοι ὀνοµαστικά σέ διευθυντές
καί µή τῶν ὑπηρεσιῶν... Λογικά σκεπτόµενος ὁ ἀναγνώστης τί θά προσλάβει;
Ὅτι ὁ νοµάρχης εἶναι πράγµατι ἐνθουσιασµένος µέ τόν τρόπο λειτουργίας τῶν
ὑπαλλήλων; Ὄχι, βέβαια, στήν Ἑλλάδα ζοῦµε! Αὐτό πού θά σκεφτεῖ ὁ µέσος
Ἕλληνας ἀναγνώστης εἶναι ὅτι κάτι παίζεται ἐδῶ γιά νά πέσει τόσο λιβάνι.
Κάτι πού ἴσως καί νά συνδέεται µέ ἀνακρίσεις καί διώξεις σέ βάρος πολλῶν
προσώπων σχετικά µέ πρόσφατο σκάνδαλο πού ἐνέπλεκε τίς ὑπηρεσίες τῆς
νοµαρχίας Ροδόπης. Ἐµεῖς πάντως στόν «Ἀντιφωνητή», πού εἴχαµε ἄλλωστε
ξεσκεπάσει τό τί συνέβαινε στόν Μακροπόταµο πέρυσι, ΔΕΝ κάνουµε τέτοιες
κακοπροαίρετες σκέψεις. Εἴµαστε βέβαιοι ὅτι ἡ φωτογραφία στό ρεπορτάζ
τῆς ἐφηµερίδας, πού ἔλεγε ὅτι προερχόταν ἀπό τά ὑπό διερεύνηση ἔργα τοῦ
Μακροποτάµου, ἦταν εἴτε µία σύµπτωση εἴτε µιά µαχαιριά στήν πλάτη τοῦ
νοµάρχη τῆς καρδιᾶς µας...

Οι πλημμύρες του Έβρου
Από τον δημοτικό σύμβουλο Ορφέα, Χρ.
Π. Τοκαμάνη, λάβαμε τίς απόψεις του
για τις φετεινές πλημμύρες του Έβρου,
τις οποίες επέδωσε και στο κυβερνητικό
κλιμάκιο που επισκέφθηκε (22/2/2010)
τα Λάβαρα:
Φέτος είναι η τρίτη φορά μέσα σε
έξι χρόνια που μας επισκέφθηκε ο
Έβρος. Οι άλλες δύο ήσαν το 2005 και το
2006. Δεν είναι όμως το φαινόμενο των
πλημμυρών φαινόμενο της εποχής μας. Αν
ανατρέξουμε στο παρελθόν σε μια χρονική
περίοδο που η συλλογική μνήμη είναι
ακόμα ζωντανή θα δούμε ότι: το 1940
το θυμούνται οι παλιότεροι σαν τη χρονιά
με τα περισσότερα νερά. Ακολουθούν το
1954, 1956, 1963 και πρόσφατα 1998,
2005, 2006 και 2010. Παρατηρούμε
δηλαδή ότι όσον αφορά στη συχνότητα
των πλημμυρικών φαινομένων η τελευταία
12ετία είναι χειρότερη από την δεκαετία
1954-1963. Δηλαδή στον τομέα της
πολιτικής προστασίας είμαστε πιο πίσω
και από τη δεκαετία του ’50. Το αγρόκτημα
των Λαβάρων, ο κάμπος, πλημμυρίζει
σχεδόν κάθε χρόνο από τα τοπικά νερά.
Κάθε φορά που η κατάσταση με τα νερά
του Έβρου αρχίζει να γίνεται επικίνδυνη,
γνωρίζουμε το πλαίσιο και την εξέλιξη του
επικοινωνιακού παιχνιδιού που παίζεται.
Ξεκινάει με ανακοινώσεις για το ύψος της
στάθμης των υδάτων στα φράγματα της
Βουλγαρίας.
Συνέχεια στη σελίδα 8
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Παρανοµοῦν κι αὐθαιρετοῦν, ζητᾶνε καί τά ρέστα!
Θυµᾶστε ἐνδεχοµένως τήν ἱστορία
πού ἐκτυλίχθηκε στήν Κοµοτηνή µέ τό
µειονοτικό Οἰκοτροφεῖο τῆς λεωφόρου
Ἡρώων. Τότε πού χρειάστηκαν χρόνια

ὁλόκληρα, δῶρο ἀπό τόν δῆµο τά
νέα µαγειρεῖα στήν διοίκηση τοῦ
οἰκοτροφείου µά καί µία µήνυση στόν
δήµαρχο γιά παράβαση καθήκοντος,
προκειµένου νά γίνει κάποια στιγµή τό
αὐτονόητο: νά διανοιχθεῖ ὁ δρόµος πού
ἔκοβε µέρος τοῦ αὔλειου χώρου (φωτό)
καί τῶν (παράνοµων) µαγειρείων.
Ἔ, λοιπόν, ἀφοῦ µέ τά χίλια ζόρια
ἐφαρµόστηκε ὁ νόµος στήν περίπτωση
τῆς διάνοιξης (ἄς εἶναι καλά οἱ θιγόµενοι ἰδιῶτες καί κυρίως ὁ δικηγόρος
Σωτήρης Πουπουζῆς πού ἔσπρωξε
τό θέµα), ἀποκαλύφθηκε ὅτι τό

Οἰκοτροφεῖο λειτουργοῦσε ἐπί χρόνια
ὁλόκληρα χωρίς ἄδεια! Παράνοµα,
δηλαδή, ὅπως ὅλοι σχεδόν οἱ µειονοτικοί
φορεῖς καί θεσµοί, πού λειτουργοῦν
µονάχα χάρη στήν ἀνοχή τῆς πολιτείας
καί τήν ἀδιαφορία τῶν πολιτῶν. Στίς 19
Ἰανουαρίου λοιπόν καταδικάστηκαν οἱ
δύο ὑπεύθυνοι τῆς λειτουργίας του καί
ἔκτοτε δέν λειτουργεῖ, ἀφοῦ γίνονται
ἐκεῖ διάφορες ἐργασίες.
Ἡ καταδίκη ἔτσουξε ὁρισµένους πρωκτούς. Τήν ἴδια µέρα βγῆκε ἡ τουρκόφωνη «Ὀλάι» γράφοντας χίλια µύρια
κατά τοῦ Σ. Πουπουζῆ καί λέγοντας
πώς ὅσα συνέβησαν µέ τό οἰκοτροφεῖο
ἦταν «πολιτικό παιχνίδι τοῦ ἑλληνικοῦ
κράτους» (!) καί ὅτι τό ρυµοτοµικό
σχέδιο πόλεως τῆς Κοµοτηνῆς τοῦ
1933 στόχευε στόν ἐξαναγκασµό τῶν
Τούρκων σέ µετανάστευση! Παρότι
µέ τίς διανοίξεις κανένα τέµενος
δέν ἔχει θιχτεῖ, οὔτε κἄν περίβολός
του, µέ ἀποτέλεσµα τήν παροιµιώδη
δυσλειτουργία τῆς πόλης µας! Ἔ,
τράβηξε µία µήνυση στόν ἐκδότη Ἀχµέτ
∆αούτ ὁ Πουπουζής γιά διασπορά
ψευδῶν εἰδήσεων, φηµῶν ἱκανῶν νά
ἐπιφέρουν διαταραχή στίς διεθνεῖς
σχέσεις τῆς χώρας καί ἔκθεση τοῦ
ἑλληνικοῦ κράτους καί τῶν κατοίκων
του σέ κίνδυνο ἀντιποίνων ἐκ µέρους
τῆς Τουρκίας (191, 141 Π.Κ.) καί θά
δοῦµε τή συνέχεια.
Στά Παρχάρια
Τό θέµα δέν εἶναι µεµονωµένο. Ἡ
παρανοµία καί ἡ αὐθαιρεσία εἶναι τό

κοινό χαρακτηριστικό στή λειτουργία
ὅλης τῆς µειονοτικῆς κοινωνίας.
Φαίνεται ὅτι οἱ ἰθύνοντές της θεωροῦν
ὅτι ἀποτελοῦν ἕνα κράτος ἐν κράτει,
στό ὁποῖο ἡ ἑλληνική νοµοθεσία ἔχει
µηδενική ἀξία (δυστυχῶς κάποιοι δικοί
µας φέρουν µεγάλη εὐθύνη ἀφοῦ µέ
τήν τακτική τους ἐπικυρώνουν τέτοιες
ἀντιλήψεις). Κι αὐτό ἐπιβεβαιώνει
καί ἡ ἄλλη ὑπόθεση πού βρίσκεται
σέ ἐξέλιξη, αὐτή µέ τήν ἐκκλησία τοῦ
Συλλόγου Ποντίων «Ἡ Τραπεζούντα»
στά Παρχάρια τῆς Νυµφαίας.
Πρόκειται γιά ἕναν θεσµό, ἕνα πανηγύρι
πού καθιερώθηκε πρίν 8 χρόνια, 15 χλµ
βορείως τῆς Κοµοτηνῆς. Ἡ διοργάνωση
άπαιτοῦσε κάποια ξύλινα κιόσκια πού
κατασκευάστηκαν γιά νά παρέχουν µιάν
ἄνεση στόν κόσµο µά καί, ὡς τυπικό
ἑλληνικό πανηγύρι, µιάν ἐκκλησιά.
Ἡ κατασκευή λοιπόν τῆς ἐκκλησίας
αὐτῆς ξεσήκωσε θύελλα διαµαρτυριῶν
ἀπό µειονοτικούς κύκλους, µεταξύ
τῶν ὁποίων, πέρα ἀπό τούς «συνήθεις
ὑπόπτους» βρέθηκε καί ὁ νόµιµος
µουφτής Κοµοτηνῆς, Μέτσο Τζεµαλή.
Τί ἰσχυρίζεται λοιπόν ἡ ἄλλη πλευρά;
Ὅτι τό οἰκόπεδο στό ὁποῖο γίνεται ἡ
διοργάνωση καί χτίζεται ἡ ἐκκλησία
(τόν Γενάρη ἔριξαν τήν πλάκα της)
εἶναι βακουφικό. Ὅτι ἀνῆκε µέχρι τό
1992 σέ κάποιον χωρικό τῆς Νυµφαίας,
ὀνόµατι Σουλεϊµάν Χασάν Ὀγλού,
ὁ ὁποῖος τότε τό δώρισε στό τέµενος
τοῦ χωριοῦ του. Τί ἐπικαλέστηκε
ὁ Σουλεϊµάν γιά τήν κυριότητα

Στόν Ἀσπρόπυργο καί πάλι

τῆς ἔκτασης; Ὅτι τό κληρονόµησε
ἀπό τόν πατέρα του, χωρίς φυσικά
κανέναν τίτλο ἰδιοκτησίας. Ὁ µουφτής
λοιπόν Μέτσο Τζεµαλή ἐπικαλεῖται
ἕνα δωρητήριο τοῦ Σουλεϊµάν, τό
ὁποῖο ὅµως δέν ἔχει καµµία νοµική
ἀξία ἐφόσον δέν συνοδεύεται ἀπό
συµβολαιογραφική πράξη. Ἤδη ἀπό
τό 1946 ἔχουν καθιερωθεῖ γιά τά
ἀφιερώµατα σέ ἐκκλησίες, µοναστήρια,
τεµένη κτλ διαδικασίες πού ἐµπλέκουν
διάφορες ὑπηρεσίες οἱ ὁποῖες ἐλέγχουν
τήν παραχωρούµενη ἔκταση καί
γνωµοδοτοῦν πρίν τήν ὁποιανδήποτε
συµβολαιογραφική πράξη δωρεᾶς. Αὐτό
εἶναι γνωστό στή µουφτεία ἀφοῦ ἔτσι
γίνονται πάντα οἱ δωρεές. Κι ἄν λοιπόν
ἀκόµη τό δωρητήριο εἶναι αὐθεντικό,
κάτι πού µπορεῖ καί νά ἀµφισβητηθεῖ, ἡ
πράξη τοῦ 1992 δέν ἔχει καµµία νοµική
ἰσχύ. Μένει µόνο ἡ συνεδρίαση τοῦ
Συµβουλίου Ἰδιοκτησίας ∆ασῶν (πού
συνέρχεται στή Θεσσαλονίκη) ὥστε νά
κλείσει ὁριστικά τό θέµα πού σέρνεται
ἀπό πέρυσι.
Νά θυµήσουµε τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο
ἀνακαινίζονται τά τζαµιά, ὅπου µέ µιά
ἄδεια ἐπισκευῆς σηκώνεται ὁλόκληρο
νέο τέµενος; Νά θυµήσουµε ὅτι τά
ἴδια κάνουν καί στά σπίτια τους (βλ.
περίπτωση τουρκοµουφτῆ Ἰµπράµ
Σερήφ πού εἴχαµε καταγγείλει); Νά
ποῦµε γιά τά παράνοµα νηπιαγωγεῖα
πού λειτουργοῦν σέ Ροδόπη καί
Ξάνθη ἀπό τόν Σύλλογο Ἐπιστηµόνων
Μειονότητας; Γιά τά Κοράν Κουρσού
τῶν τουρκοµουφτήδων; Τελειωµό δέν
ἔχει αὐτός ὁ κατάλογος!

Περί Ἑλλήνων

Στίς 22/2 βρεθήκαµε στό Ἀνοικτό Πανεπιστήµιο τοῦ ∆ήµου Ἀσπροπύργου γιά µιά διάλεξη
µέ θέµα τόν ρόλο τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς.
Ἐνώπιον ἑνός κοινοῦ µέ γνώσεις καί ἀπαιτήσεις ἀναπτύξαµε τό ζήτηµα καί προσπαθήσαµε
νά µεταφέρουµε τήν οὐσία τῶν τεκταινοµένων στή Θράκη, τόσο στό πρόσφατο παρελθόν
ὅσο καί στό παρόν. Τό ὀπτικό ὑλικό βοήθησε σηµαντικά τήν περίσταση καί ὁ διάλογος στό
τέλος ζέστανε τήν ἀτµόσφαιρα. Ἀπόδειξη τῆς ἐπιτυχίας τῆς βραδυᾶς ἦταν οἱ ἄνθρωποι
πού ζήτησαν νά ἐγγραφοῦν συνδροµητές στόν «Ἀντιφωνητή» µετά τήν ἐκδήλωση.
Ἦταν ἡ δεύτερη παρουσία µας ἐκεῖ καί οἱ ἐντυπώσεις µας ἦταν καί πάλι ἐξαίρετες.
Μιλᾶµε γιά ἕναν δῆµο πού ἴσως δέν φηµίζεται γιά τόν ὑλικό του πλοῦτο ἀλλά φαίνεται
ὅτι διαθέτει ἀνθρώπινο δυναµικό πού ἐκπλήσσει. Ἀπόδειξη εἶναι τόσο ἡ παντοδυναµία
τῆς ὑπερκοµµατικῆς δηµοτικῆς παράταξης τοῦ δηµάρχου Νίκου Μελετίου ὅσο καί τό
ἐντυπωσιακό ἔργο πού παράγεται σέ µία κοινωνία πού δέχθηκε καί ἀφοµοίωσε χιλιάδες
νεοπρόσφυγες ἀπό τήν πρώην ΕΣΣ∆, λαθροµετανάστες καί τσιγγάνους.
Εὐχαριστοῦµε κι ἀπό ἐδῶ, γιά ἄλλη µιά φορά, τούς ἰθύνοντες τοῦ δήµου (ἰδιαιτέρως τόν
Θ. Χούπη καί τήν κ. Φούφα) καί τούς εὐχόµαστε κάθε ἐπιτυχία στό µεγάλο ἔργο πού
ἀνέλαβαν καί διεκπεραιώνουν µέ τόν καλύτερο τρόπο ἐπί χρόνια!

Σεζγκίν - Μηνόπουλος πᾶνε ...πακέτο;
Γράφαµε πρίν 1,5 µήνα πώς ὁ ὑπερνοµάρχης µας Γιῶργος Μηνόπουλος πρέπει
νά εἶναι ὁ φανατικότερος θαυµαστής τῆς τουρκάλας καλλιτέχνιδος Ἀσλί
Ντεγέρ Σεζγκίν. Τήν ἐκτίµησή µας αὐτή τή βασίζαµε στό γεγονός ὅτι τήν
ἔφερε δυό φορές στή Θράκη καί µιά φορά πῆγε µέχρι τή Θεσσαλονίκη γιά τήν
ἔκθεσή της. Σηµειώναµε µάλιστα ὅτι ἡ περί ἧς ὁ λόγος τυγχάνει ἀδερφή τοῦ
πολιτιστικοῦ ἀκόλουθου τοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς, Μουράτ Σεζγκίν, ἕνα
στοιχεῖο προφανῶς ἐξωκαλλιτεχνικό µά σαφῶς ...ἐσωεκλογικό.
Νέα στοιχεῖα τώρα στήν ὑπόθεση: Στό παλάτι Τζιραγάν τῆς Κωνσταντινούπολης
ὀργανώθηκε τίς προάλλες ἔκθεση ζωγραφικῆς τοῦ Δηµήτρη Ναλµπάντη, τῆς
Ἀσλί Ντεγέρ Σεζγκίν καί κάποιας Γκουζιντέ Γκουζίν Σεζγκίν (κάποια ξαδέρφη;)
ἀφιερωµένη στήν «ἑλληνοτουρκική φιλία» µέ τίτλο «Βόσπορος».
Καί τί τό σπουδαῖο, θά µοῦ λέγατε, οἱ γνωστές ἐµετικές ἱστορίες. Ναί, ἀλλά
προσέξτε: Παρόντες ἦταν ὁ πρόξενος τῆς Κοµοτηνῆς Μ. Σάρνιτς, ὁ ἀκόλουθος
καί ἀδελφός τῆς Ἀσλί, Μουράτ Σεζγκίν, µέλη τοῦ Συλλόγου Ἀλληλοβοήθειας
Τούρκων Δυτικῆς Θράκης, ἡ Περβίν Χαϊρουλά τοῦ ΠΕΚΕΜ, ὁ Μουσταφά
Κατραντζή τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων, ὁ δήµαρχος Μαρώνειας Παπανικολάου
καί ὁ ...Γιῶργος Μηνόπουλος!!! Γιά πεῖτε µας τώρα, πῶς τό χαρακτηρίζουν
αὐτό;

Στήν τουρκοφυλλάδα «Μιλλέτ»
(25/2) διαβάσαµε µερικά ὡραῖα
γιά τή νεότερη Ἑλλάδα ἀπό τόν
συνέλληνά µας - πλήν µουσουλµάνο - Τζενγκίζ Ὀµέρ καί εἴπαµε
νά σᾶς διαφωτίσουµε σχετικά:
«...Σύµφωνα µέ βιβλία πού
ἔχουν γράψει δυτικοί ἱστορικοί
πού θεωροῦνται αὐθεντία στόν
χῶρο τῆς ἱστορίας, οἱ 700.000
κάτοικοι τῆς Ἑλλάδας πού τό 1830
οἱ δυτικές δυνάµεις ἀπέκοψαν
ἀπό τό ὀθωµανικό κράτος, δέν
ἤξεραν οἱ ἴδιοι ἀπό ποιά ράτσα
καί ποιό ἔθνος ἦταν. Σέ αὐτήν

τήν κοινότητα πού ἡ πλειοψηφία
ἦταν τσοµπάνηδες, µιλοῦσαν
ἑλληνικά καί καταγόταν ἀπό
ἕνα µῖγµα διαφόρων ἐθνῶν καί
ρατσῶν, οἱ εὐρωπαϊκές δυνάµεις
χρησιµοποιώντας τους ἐνάντια
στό ὀθωµανικό κράτος τούς
εἶπαν «εἶστε ἡ γενιά τῶν ἀρχαίων
Ἑλλήνων». Τέλος, ὁ Τσάρλς
Σιγκνοµπός, στό ἔργο του «Ἱστορία
τοῦ πολιτισµοῦ», στή σελίδα 441
γράφει πώς «Τό ἑλληνικό ἔθνος
πού εἶχε ἐξαφανιστεῖ ἐντελῶς
τόν µεσαίωνα, τό ἐπανεµφάνισαν
ξανά µέ πολιτικούς στόχους
ἐνάντια στούς Ὀθωµανούς». Ὁ
Τόινµπη στό 13 τόµων ἔργο του
«Μελέτη τῆς Ἱστορίας», λέει
ἀνοιχτά πώς ἡ ἰδέα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων ἦταν ἕνα ψέµα
πού παρήγαγαν οἱ ἡγέτες τῶν
εὐρωπαϊκῶν
ἰµπεριαλιστικῶν,
ἀποικιοκρατικῶν δυνάµεων πού
ἤθελαν νά κυριαρχήσουν στή
Μεσόγειο....»
Καί συνεχίζει στό ἴδιο µοτίβο,
ἀναπαράγοντας τέτοια πού κατά
καιρούς ἔχουν γραφεῖ µέ τήν ἴδια
ὑπόθεση ἐργασίας.
Τί νά πεῖς σέ ἕναν Τζενγκίζ ὅταν
διάφοροι Ἀντώνηδες, Μαρίες,
Χριστίνες κτλ λένε τά ἴδια καί
χειρότερα; Ἄν ἤµασταν ἕνα
σοβαρό ἔντυπο θά παραπέµπαµε
στό µνηµειῶδες ἔργο «1204»
τοῦ Γ. Καραµπελιᾶ. Τώρα πού
εἴµαστε αὐτοί πού εἴµαστε,
τούς ἀφιερώνουµε ἁπλῶς τό
ἐξώφυλλο
τοῦ
γερµανικοῦ
περιοδικοῦ Φόκους. Νοµίζουµε
ὅτι τά λέει ὅλα...
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Θα προσπαθήσω να το θέσω όσο πιο
κόσμια και συγκρατημένα μπορώ. Δεν
έχει πλημμυρίσει μόνο ο Έβρος (πάνω από
250.000 στρέμματα) αλλά και η υπομονή
μας . Η δικαιολογημένη αγανάκτηση του
κόσμου μπορεί να σπάσει 1000 υψηλότερα
αναχώματα από αυτά του ποταμού. Η
επαναλαμβανόμενη κοροϊδία είναι δείκτης
της τσαπατσουλιάς, της παρακμής και
της διάλυσης του κρατικού μηχανισμού.
Εδώ και τόσα χρόνια το πρόβλημα είναι
γνωστό. Απίστευτα κονδύλια ξοδεύονται
τόσα χρόνια για «έργα» κι αποκατάσταση
των
ζημιών. Απίστευτα
κονδύλια
ξοδεύονται μετά για αποζημιώσεις και
για τους πληγέντες κατοίκους. Ένα
σωρό κροκοδείλια δάκρυα χύνονται για
«συμπαράσταση». Οι τραγικές φιγούρες
των Νομαρχοβουλευτάδων έχουν αηδιάσει
τον κόσμο. Λόγια, λόγια, λόγια και
υποσχέσεις. (καλά, μην αναφερθούμε στις
γελοίες «συνεργασίες» με τους γείτονες
για την αντιμετώπιση του προβλήματος..)
Η «σοβαρή» δουλειά και τα μέτρα που
«λαμβάνονται» κάθε χρόνο, διαλύονται
κυριολεκτικά την επόμενη χρονιά. Τόσα
λεφτά που ξοδεύονται για αποζημιώσεις
και για αποκαταστάσεις, αν τα δίνανε
για μια σωστή μελέτη και για μια σωστή
κατασκευή θα εξέλειπε το πρόβλημα και η
οργή των κατοίκων δια παντός(πάνω από
50.000.000 εκτιμώνται οι ζημιές). Μήπως,
όμως, είναι πολλές οι μίζες και το φαγοπότι
για να εξαλειφθεί το πρόβλημα;
► Ευτυχώς απόμειναν και μερικοί της
λεγόμενης «αριστεράς» που κάνουν και
καμμιά σοβαρή ερώτηση μέσα στην
Βουλή, κι όχι τις χιλιοειπωμένες μπούρδες
περί «μεταναστών» κλπ. Μέσα από τα
πολλά που συμφωνούμε με τον Λαφαζάνη
του ΣΥΝ, είναι και η εύστοχη επερώτηση
που έθεσε στην Βουλή για την απάτη της
βιομηχανικής περιοχής Αλεξ/πόλεως στον
Άβαντα και για τον αν είναι διατεθειμένη
η κυβέρνηση να επιβάλει πρόστιμα και να
απαιτήσει τις επιστροφές των επιδοτήσεων.
Τι φράγκα φαγώθηκαν στο όνομα της

ανάπτυξης και της καταπολέμησης
της ανεργίας, δε λέγεται. Τι ποσά
ξεκοκαλίστηκαν, ούτε που μας περνάει
από τον νού. Ένα σωρό κοινωφελή έργα
θα μπορούσαν να γίνουν στην ευρύτερη
περιοχή(που θα πιάναν και τόπο). Καλά,
δεν είναι κάτι το καινούργιο αυτό που
σας λέμε αλλά είναι πολύ προκλητικό να
περνάς από εκεί και να βλέπεις μαζεμένη
τόση απάτη σε ένα μέρος. Χαλάσματα και
ερείπια μας θυμίζουν τα παχιά λόγια και τις
υποσχέσεις για την ανάπτυξη του Νομού.
Φυσικά αυτοί που φάγαν και ήπιαν, δεν
ήταν ούτε καν ντόπιοι (οι περισσότεροι
τουλάχιστον). Σεσημασμένα λαμόγια
από αλλού, μαζεύτηκαν σαν κοράκια
(αφού μυρίστηκαν χρήμα και ..πτώμα).
Τουλάχιστον, ας δοθεί ο χώρος για να τον
εκμεταλλευτούν οι πολίτες με κάποιον
τρόπο ή να εκποιηθούν όλα και τα λεφτά
να επιστρέψουν στα ταμεία του Κράτους.
Αλλά τι λέω; Κι αυτά τα λεφτά θα τα φάνε
άλλα λαμόγια. Τα λεφτά από την εκποίηση
να τα δώσετε απευθείας με κλήρωση σε
10000 οικογένειες του Νομού (πιστέψτε
με, είναι πολλά).
► Άααα, τώρα θα μαλώσουμε και θα
ψυχραθούμε. Τι τομάρια που είστε
εσείς οι Αθηναίοι, οι Θεσσαλονικείς
και οι Πατρινοί… Γιατί ρε μόνο εσείς
απολαμβάνετε
τα
πλεονεκτήματα
της «πολυπολιτισμικότητας» και του
«πλούτου» που επέφερε η αθρόα
(λαθρο)μετανάστευση; Γιατί δεν δίνετε
και σε εμάς την ευκαιρία να αποδείξουμε
την «ανεκτικότητά» μας και την
«δημοκρατική» μας ευαισθησία; Μόνο
εσείς θέλετε να έχετε αυτό το προνόμιο;
Στη χώρα μας έχουμε πάνω από ενάμιση
εκατομμύριο (λαθρο)μετανάστες. Στείλτε
καμμιά 50αριά χιλιάδες και στην Αλεξ/
πολη για να υπάρξει αναλογία 1 προς 1.
Υπάρχουν πολλοί που «διψούν» για τέτοιο
«θείο δώρο». Τι; Που θα μείνουν, τι θα
φάνε; Θα φροντίσουν για αυτούς αυτοί
που μας καταλογίζουν «συντηρητισμό» και
«ξενοφοβία». Δουλειές να θέλεις. Αν έχεις

Οι πλημμύρες του Έβρου
Συνέχεια από τη σελίδα 6
Εμμεσα δηλαδή αρχίζει να δείχνεται ο υπεύθυνος για
την επερχόμενη καταστροφή. Στη συνέχεια και όσο τα
πλημμυρικά φαινόμενα οξύνονται, περνάμε στη φάση
της θραύσης των αναχωμάτων για τεχνητές κατακλύσεις
προκειμένου να εκτονωθεί η δύναμη του νερού, και στο
τέλος όταν πλημμυρίσει όλη σχεδόν η κοιλάδα του ΄Εβρου,
χρησιμοποιείται το τελευταίο επικοινωνιακό χαρτί.
Εμφανιζόμαστε όλοι επάνω στα σπασμένα αναχώματα
νύχτα κατά προτίμηση και ανακοινώνουμε πομπωδώς ότι
τώρα πλέον όλες οι ενέργειες επικεντρώνονται στο να μη
υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.
Μερικές παρατηρήσεις
1) Η Βουλγαρία έχει κατασκευάσει τα συγκεκριμένα
φράγματα από τη δεκαετία του ΄60 και εξυπηρετούν σκοπούς
ηλεκτροπαραγωγής και άρδευσης. Με τα φράγματα αυτά
η χώρα αυτή διαχειρίζεται όλο το υδάτινο δυναμικό της
περιοχής. Εμείς τι έχουμε κάνει προς την κατεύθυνση αυτή,
της διαχείρισης δηλαδή των τοπικών υδάτινων πόρων;
2) Όπως έχει καταγγελθεί δημόσια, και μάλιστα από
ανώτατο κρατικό παράγοντα,(υφυπ. Εσωτ. Ντόλιο Γ.) όλοι
γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο μετά τις πλημμύρες γίνεται
πάρτυ, εγώ θα έλεγα συμπόσιο με συνδαιτυμόνες τεχνικές
εταιρείες με ειδικότητα τις χωματουργικές εργασίες.
Ερώτηση: Αφού κάθε φορά που έρχεται το νερό κάνουμε
τεχνητή θραύση των αναχωμάτων γιατί τα επισκευάζουμε;
Απάντηση δεν μπορώ να δώσω σ’ αυτό το ερώτημα πάντως
ένα είναι σίγουρο. Τα τεράστια κονδύλια που διατίθενται
για πολιτική προστασία και ειδικά για τον συγκεκριμένο

εφημερίδα θα τους πάρεις ως υπαλλήλους.
Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, θα
τους πάρεις στην δούλεψή σου ή και
ως συνεταίρους. Αν είσαι Δημόσιος
Υπάλληλος θα αποχωρήσεις και θα τους
δώσεις το πόστο σου κ.ο.κ. Αρκεί να
υπάρχει θέληση και όλα λύνονται. Άσε
που υπάρχουν Συνασπιστές, Οικολόγοι*
και «δημοκράτες» που θα τα φροντίσουν
όλα στο έπακρο. Τι;; εκ του ασφαλούς όλοι
είμαστε «προοδευτικοί»;;; Ρέ άϊντε από δώ
φασιστόμουτρα… Ανοίξτε όλα τα κέντρα
υποδοχής ΤΩΡΑ!!!
► Τι τραβάει κι αυτή η Σαμοθράκη…Μια
η κακοκαιρία με το απαγορευτικό του
απόπλου, μια τα χιόνια που καθήλωσε τα
πάντα , μια οι ζημιές της καταρρακτώδους
βροχής, μια το πλοίο που ακινητοποιήθηκε
για
δέκα
μέρες
λόγω
τεχνικού
προβλήματος, έ οι κάτοικοι τα «έχουν δει
όλα». Αλλά οι Σαμοθρακίτες δεν πρέπει
να στεναχωριούνται διότι μαθαίνουμε πως
και εκεί οι υποψήφιοι για τον Δημαρχιακό
θώκο, θα είναι πολλοί. Φυσικά , όλα θα
λυθούν διά μαγείας (όπως συνηθίζεται
άλλωστε). Ιδίως για την Σαμοθράκη, τα
τελευταία (πολλά) χρόνια, δεν γίνεται
τίποτα σοβαρό (ως είθισται παντού). Οι
αυτοδιοικητικές θέσεις είναι απλές θέσεις
διαχειρισμού και τίποτα παραπάνω. Είναι
κάποιος στην καρέκλα, για να είναι…
Εντάξει, μην είμαστε και απαισιόδοξοι.
Θα ριχτούν στην μάχη για την Δημαρχία,
ορεξάτοι και φερέλπιδες συντοπίτες μας
(π.χ ο για 100 χρόνια πρώην Δήμαρχος, ο
για 50 χρόνια Νομαρχιακός σύμβουλος,
κάποιοι που δεν ξέρουν καν τι σημαίνει
Δήμος κλπ κλπ)
► Την Κυριακή στις 21 του μηνός, έγιναν
τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των
πεσόντων Ηρώων της 12ης Μεραρχίας Μ/
Κ Πεζικού που εδρεύει στην Αλεξ/πολη. Η
12η Μεραρχία είναι από τις μακροβιότερες
στην περιοχή μας και συμμετέχει ενεργά
στους Εθνικούς αγώνες από την πρώτη
στιγμή της απελευθερώσεως
(κι όχι
«ενσωματώσεως» που θέλουν μερικοί να
αποκαλείται) της Αλεξ/πόλεως το 1920.
Βαρύ φόρο αίματος πλήρωσε όλα αυτά τα

σκοπό, παρασύρονται μαζί με τα σπασμένα αναχώματα και
τις ευθύνες των αρμοδίων και χάνονται μέσα στον ορμητικό
ρου του ποταμού.

3) Σχετικά με τον κίνδυνο ανθρώπινων απωλειών. Η
επίκληση αυτή των αρμοδίων μάλλον απευθύνεται στο
τηλεοπτικό κοινό των Αθηνών γιατί εμείς εδώ όλοι
γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν απειλήθηκε ανθρώπινη ζωή. Τα
πλημμυρικά φαινόμενα παρά την τραγικότητα και τις
καταστροφικές τους συνέπειες δεν έχουν βίαιο χαρακτήρα
και υπάρχει χρόνος για την συντεταγμένη εκκένωση των
σπιτιών.
Η πρότασή μας για τον περιορισμό των φαινομένων
αυτών είναι η εξής: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κοιλάδα
του Έβρου είναι ο φυσικός χώρος του ποταμού. Η
διευθέτηση της κοίτης του ποταμού αποτελεί μαξιμαλιστική
επιδίωξη που προϋποθέτει διακρατικές συναινέσεις που για
όποιον γνωρίζει στοιχειωδώς την πολιτική της γείτονος
αντιλαμβάνεται ότι είναι σχεδόν αδύνατη.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε και που θα έπρεπε να

χρόνια και αποτελεί μέχρι και σήμερα την
αιχμή του δόρατός μας μαζί με την 16η
Μεραρχία του Διδυμοτείχου. Ο ευρύτερος
χώρος του στρατοπέδου που φιλοξενεί
το μνημείο, θα ενταχθεί συντόμως στον
αστικό ιστό της περιοχής εν είδει χώρου
αναψυχής, όπως δήλωσε ο Στρατηγός κατά
τα αποκαλυπτήρια.
Μιάς και αναφερθήκαμε στον Στρατό
θα ήταν άδικο να μην αναγνωρίσουμε
την προσφορά του (όπως και των άλλων
Σωμάτων Ασφαλείας) σε στιγμές έκτακτης
ανάγκης, όπως π.χ. οι πλημμύρες. Δεν
μπορούν οι μακρυά νυχτωμένοι Αθηναιοπροοδευτικοί κλπ να καταλάβουν την σχέση
Στρατού και Λαού σε περιοχές σαν τη δική
μας. Είναι σχέσεις στέρεες και ειλικρινείς
βασισμένες στην αλληλοεκτίμηση και
στον σεβασμό. Μήπως όμως παραείναι
«μιλιταριστική» άποψη αυτή; Μήπως
τίποτα «διεθνιστές» παρεξηγηθούν και
σκίσουν τα καλσόν τους;
► Ήμουνα νιός και γέρασα…. Είναι
τραγικό αυτό που συμβαίνει στην Αλεξ/
πολη. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό
μου, μια ζωή η πόλη έχει τα μαύρα της τα
χάλια. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει ένα
έργο και αμέσως (ξανα)ανασκάπτεται για
να «αποπερατωθεί» άλλο. Πεζοδρόμια
και δρόμοι (ιδίως στα κεντρικά) είναι σε
μόνιμα «ανασκάπτουσα» κατάσταση.
Τραγελαφικό παράδειγμα αυτό της Ι.
Καβύρη που δεν πρόλαβε να τελειώσει
το έργο με την πεζοδρόμηση (για τους
ποδηλατόδρομους) και αμέσως χάλασαν
την πλακόστρωση για έργα της ΔΕΗ…
ΔΕΗ, ΔΕΥΑΑ, ΟΤΕ, οπτικές ίνες, όμβρια,
αποχετεύσεις, βιολογικός καθαρισμός κλπ
μας έχουν κάνει τον βίο αβίωτο. Δεν είναι
μόνο το μπάχαλο κατά τις εργασίες, η
βρώμα, η ακαταστασία, η ακαλαισθησία,
η επικινδυνότητα, ο θόρυβος αλλά είναι
και τα χρήματα. Ξέρετε τι λεφτά φεύγουν
για αυτά; Οι εργολάβοι κάνουν χρυσές
δουλειές. Τώρα θα ρωτήσετε «και γιατί
δεν τα ανοίγουν μία φορά να κάνουν τις
εργασίες μαζί και να τελειώνουμε;». Σας
θυμίζω πως ζούμε στην Ελλάδα και πως
πέφτουνε πολλά φράγκα. Σας κάλυψα;
Σ.Γ.

το είχαμε ήδη κάνει είναι η σωστή διαχείριση του τοπικού
υδάτινου δυναμικού. Η κατασκευή μιας σειράς φραγμάτων
μεσαίας κλίμακας θα μετρίαζε αφενός την επιβάρυνση
της κοιλάδας του Έβρου με υδάτινους όγκους και αφετέρου
θα μπορούσε να δώσει μια αναπτυξιακή προοπτική,
(οικοτουρισμός), στις περιοχές που θα κατασκευάζονταν.
Επίσης με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να δοθεί λύση και
στο πρόβλημα της άρδευσης. Ενώ τώρα, τέλη Φεβρουαρίου,
πνιγόμαστε, σε έναν - δύο μήνες θα πληρώνουμε για
να ρίχνουμε με αντλίες το νερό του Έβρου μέσα στον
κάμπο, στο αγρόκτημα των Λαβάρων για άρδευση, για να
ποτιστούν τα χωράφια μετά τη σπορά.
Πλημμύρες και παράκαμψη Λαβάρων
Ολοι περιμέναμε ότι με την εκτέλεση του έργου της
παράκαμψης των Λαβάρων θα γλιτώναμε από την πλημμύρα
τουλάχιστον το χωριό. Δυστυχώς διαψευστήκαμε και εδώ.
Από τη μια έχουμε μια εταιρία που εκτελεί το έργο σε
ρυθμούς χελώνας και μια τέτοια εξέλιξη (πλημμύρα) την
βολεύει γιατί θα πάρει παράταση του χρόνου παράδοσης του
έργου, και από την άλλη ένα άτολμο κράτος (βλ. ΕΓΝΑΤΙΑ
Α.Ε) που δεν μπορεί ή δεν θέλει να κάνει το αυτονόητο. Να
αναπροσαρμόσει τη μελέτη του έργου ώστε η παράκαμψη
να γίνει και αντιπλημμυρικό έργο, καθώς επίσης να πιέσει
για την επίσπευση της ολοκλήρωσης του έργου. Επειδή το
έργο αυτό τείνει να εξελιχθεί σε «γεφύρι της Άρτας», σας
παρακαλούμε, ως αρμόδιο υπουργείο, να μεριμνήσετε ώστε
να επισπευσθούν οι εργασίες του συγκεκριμένου έργου και
κατά προτεραιότητα να ολοκληρωθεί η παράκαμψη των
Λαβάρων. Με την παράκαμψη αυτή και η κυκλοφορία
διευκολύνεται με την μη διέλευση των αυτοκινήτων μέσα
από το χωριό και οι κάτοικοι δεν κινδυνεύουν από τον
υπερβολικό κυκλοφοριακό φόρτο.
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Πού οδηγεί η αποτυχία μας;
Στη δημοσιότητα που απολαμβάνει η
δημοσιονομική μας κρίση φαίνεται καθαρά
ότι όλοι πιστεύουν πια πως, πράγματι, η
Ελλάδα δεν έχει καμία δικαιολογία. Και
όχι μόνο αυτό, αλλά και η θετική διάθεση,
που συνήθως φαίνεται να διαφυλάσσεται
για την Ελλάδα, έχει εξαντληθεί. Οι κρίσεις
του διεθνούς τύπου είναι καταστροφικές
για την εικόνα της Ελλάδας, σε βαθμό που
το ελληνικό δημοσιονομικό πρόβλημα
διογκώνεται τόσο, ώστε από μόνο του να
απειλεί το ίδιο το μέλλον του ευρώ. Βέβαια,
πίσω από το ελληνικό πρόβλημα έπονται
η Ισπανία, η Πορτογαλία και άλλοι, η
Ελλάδα όμως συγκεντρώνει τα πυρά. Ο
συνήθως μετρημένος Guardian αναφέρεται
σε «ανικανότητα και εξαπάτηση» από
τους Έλληνες και σε «μαγείρεμα» των
λογιστικών εγγραφών. Οι αξιωματούχοι
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
αναφέρονται στην Ελλάδα σαν τη χώρα
που είναι εκ συστήματος χρεοκοπημένη.
Κατά τα λεγόμενά τους «η Ελλάδα είναι
χειρότερη από κάθε λατινοαμερικανική
χώρα, μέσα σε λιγότερο από 200 χρόνια έχει
χρεοκοπήσει πέντε φορές». Πολλοί είναι
αυτοί που πιστεύουν ότι η Ελλάδα δεν θα
έπρεπε να είχε ενθαρρυνθεί να συμμετάσχει
στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και που
αμφιβάλουν εάν είναι δυνατό για τη χώρα
να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό χωρίς
κάποια δική της νομισματική ελευθερία.
Ωστόσο, οι ίδιοι κύκλοι αναρωτιούνται
πού θα βρισκόταν η Ελλάδα χωρίς το ευρώ.
Το γενικό συμπέρασμα φαίνεται να είναι
πως οι πιο αδύναμες χώρες θα πρέπει να
αποδεχθούν κάποιο κεντρικό έλεγχο των
οικονομιών τους από τη Γερμανία και τη
Γαλλία. Όλοι φαίνεται να συμφωνούν ότι
η Ευρωζώνη μεταπίπτει σε μια κατάσταση
ενός ισχυρού κέντρου και μιας αδύνατης
περιφέρειας, από την οποία ορισμένες
χώρες θα αναγκασθούν να εξέλθουν.
Μέσα από τέτοιες αντιλήψεις φαίνεται
ότι αναδύεται η ανησυχία για το πώς θα
αντιμετωπισθεί η πρόκληση της Κίνας. Το
ζητούμενο φαίνεται να είναι ανομολόγητο
και να αφορά την ανταγωνιστικότητα
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμια
κλίμακα. Ακούγονται φωνές ότι οι
αδύναμες χώρες δεν πρέπει να αφεθούν
να συμπεριφέρονται όπως επιθυμούν,
αλλά ότι θα πρέπει να τους επιβάλλονται
οι κατάλληλοι τρόποι συμπεριφοράς.
Για να καμφθούν οι δύστροποι Έλληνες
τονίζεται ότι οι Γερμανοί και οι Ιρλανδοί
εργαζόμενοι αποδέχονται περιορισμό των
εισοδημάτων τους. Ωστόσο, κατά τη γνώμη
μας, το όνειρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
καταστεί η πιο ανταγωνιστική οικονομία
στον κόσμο παραμένει ανεκπλήρωτο και
αυτό είναι ένα πρόβλημα πολιτισμικής
τάξης.
Σε ανάλογο κλίμα, η Le Monde
diplomatique αναρωτιέται σε άρθρο
της για το πού κατέληξαν τα τεράστια
ποσά, τα οποία η Ελλάδα εισέπραξε από
το 1981 μέσω του Ταμείου Συνοχής και
των διαφόρων «πακέτων» και επιρρίπτει
μομφή σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις,
που έσπευσαν να πάρουν μέρος στην
καταναλωτική έξαρση και τις λεηλασίες
των κονδυλίων. Η ίδια εφημερίδα αναφέρει
τη σύσταση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς την Ελλάδα, που έγινε τον
περασμένο Νοέμβριο και αφορούσε τον
κατά 50% περιορισμό των εξοπλιστικών
προγραμμάτων,
αλλά
αναρωτιέται
παράλληλα πώς αυτό θα συμβιβαστεί με
την πίεση που ασκούν οι μεγάλες χώρες στις
ελληνικές κυβερνήσεις για να αγοράσουν
τα αεροπλάνα, τα τεθωρακισμένα και τις
φρεγάτες τους. Η υποτίμηση του ευρώ,
ώστε να υποστηριχθούν οι εξαγωγές και
να αναζωογονηθεί η οικονομία είναι
το συμπέρασμα του άρθρου, που και
αυτό κατατείνει στην αντιμετώπιση της
πρόκλησης της Κίνας.
Κατά την γνώμη μας, δεν γίνεται πουθενά
αναφορά στις εκατοντάδες χιλιάδες
θέσεις εργασίας τις οποίες η Ελλάδα
εκχώρησε προς τις ισχυρότερες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγοντας τα σύνορά
της και καταδικάζοντας την ελληνική
οικονομία να περιοριστεί στις υπηρεσίες.
Ούτε αναφέρεται πουθενά η αυτονόητη
υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
καθορίσει τα προς ανατολάς σύνορά της

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημήτρη Βλάχου

Συναντήσεις

Σεφέρης – Νίτσε - Χάιντεγκερ
Με την ποίηση μαθαίνουμε να
θαυμάζουμε. Με τη φιλοσοφία
μαθαίνουμε
να
ρωτάμε.
Φιλοσοφία και ποίηση μας
μαθαίνουν την τέχνη να
λογαριάζουμε τη ζωή μας,
θαυμάζοντας και ρωτώντας
με ασυνήθιστο τρόπο, ακόμη
και για πράγματα που τα
θεωρούμε συνηθισμένα. Στους
τόπους όπου η στοχαστική
ποίηση του Γιώργου Σεφέρη
συναντά
τον
ποιητικό
στοχασμό του Φρίντριχ Νίτσε
και του Μάρτιν Χάιντεγκερ
αναφέρονται τα δύο δοκίμια αυτού του βιβλίου, εμπλουτισμένα
με βιβλιογραφικές αναφορές για παραπέρα μελέτη και
πλαισιωμένα από το φιλοσοφικό δοκίμιο του Παναγιώτη
Δόικου, επίκουρου καθηγητή φιλοσοφίας του Α.Π.Θ.
Το αντί προλόγου αυτό δοκίμιο του Παναγιώτη Δόικου – πρώτο
στη σειρά – με τίτλο «Η οπτική αγωνία του σώματος» μας
εισάγει στην προβληματική της έντασης που βιώνει το σώμα
στην αναμέτρησή του με τις μορφές του μηδενός και του απείρου,
παρακολουθώντας και τις προοπτικές αυτής της αναμέτρησης.
Πρόκειται για μια αγωνιώδη αναμέτρηση που βολιδοσκοπείται
στη συνέχεια από τα δύο δοκίμια του Δημήτρη Βλάχου.
Στο πρώτο από αυτά που φέρει τον τίτλο «Όταν η φιλοσοφία

στο Αιγαίο και να λάβει θέση στις απειλές
που συνιστά η τουρκική πολιτική. Κανείς
δεν έχει ασχοληθεί με τον αποβατικό
στόλο που βρίσκεται απέναντι στη Λέσβο
και που είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο,
ούτε με τις δύο πάνοπλες στρατιές που
η Τουρκία διατηρεί στραμμένες σε τάξη
μάχης εναντίον της Ελλάδας. Αφήνω κατά
μέρος την απειλή πολέμου σε περίπτωση
που η Ελλάδα ασκήσει δικαίωμά της
που της δίνει το Διεθνές Δίκαιο. Είναι
προφανές ότι οι πολιτικές επιδιώξεις της
Ελλάδας που την ώθησαν να συμμετάσχει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν
εκπληρωθεί. Αλλά και το χρονίζον διεθνές
πρόβλημα της διχοτόμησης της Κύπρου,
όπου η Τουρκία κατέχει στρατιωτικά
έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγνοείται
και παραμερίζεται συστηματικά από τις
Βρυξέλες.
Η αντίληψη που επικρατεί είναι απόλυτα
οικονομιστική και παραβλέπει τις πολιτικές
και τις πολιτισμικές παραμέτρους των
προβλημάτων. Γιατί, ανεξάρτητα από τα
ανωτέρω, η Ελλάδα επέτυχε έναν άθλο
και βρίσκεται σήμερα σε ζηλευτή θέση
στην κατάταξη με βάση την ανθρώπινη
ανάπτυξη που συντάσσει ο ΟΗΕ. Η χρήση
λοιπόν των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, παρά τις όποιες αντιρρήσεις,
έχει κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα που
δεν μετράται όμως με τους οικονομικούς
δείκτες στους οποίους εγκλωβίζονται οι
σχολιαστές.
Εκείνο που αφορά βέβαια εμάς είναι ότι
το δημοσιονομικό μας πρόβλημα ξεκινά
από το ότι αρνούμεθα πεισματικά να
αποδεχθούμε στην πράξη τους πολιτικούς
και οικονομικούς θεσμούς των Δυτικών,
τους οποίους εμείς οι ίδιοι θαυμάζουμε και
υιοθετούμε. Πρόκειται για τις θεμελιώδεις
διαφορές μας με τη Δύση, τις οποίες
επιθυμούμε να αποσιωπούμε. Και δεν
εννοώ βέβαια, την πτωχοπροδρομική
αντιμετώπιση
του
πακτωλού
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε θέλω να
δικαιολογήσω την άθλια εκμετάλλευση
της μοναδικής ευκαιρίας που σήμαινε η
συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
τον ελληνικό λαό.

συναντά την ποίηση… : το σώμα και ο μύθος στο έργο του
Φρίντριχ Νίτσε και του Γιώργου Σεφέρη» αποκαλύπτονται οι
εκλεκτικές συγγένειες στο έργο του Νίτσε και του Σεφέρη. Το
σώμα, η τραγική αίσθηση της ιστορίας, η σχέση έντασης μεταξύ
απολλώνιου και διονυσιακού στοιχείου, η ελληνικότητα, ο
μύθος (ποίηση) και ο λόγος (φιλοσοφία) εντός του ορίζοντα
κατανόησης μιας αισθητικής μεταφυσικής, είναι κάποια από τα
θέματα που συνθέτουν την προβληματική του δοκιμίου αυτού
ως τόπου της συνάντησής μας με τον Νίτσε και τον Σεφέρη.
Στο δεύτερο δοκίμιο με τίτλο «Κι όμως πρέπει να λογαριάσουμε
πώς προχωρούμε…» : Γιώργος Σεφέρης – Μάρτιν Χάιντεγκερ,
επιχειρείται η ανάγνωση του ποιήματος «Ένας γέροντας στην
ακροποταμιά» του Γιώργου Σεφέρη με τον τρόπο του Μάρτιν
Χάιντεγκερ. Τι σημαίνει να ξέρει να ρωτά κανείς, αλλά και
να ξέρει να ακούει το Λόγο που συνέχει τα πράγματα αυτού
του κόσμου. Ο έρωτας, η αλήθεια, η νοσταλγία για αυθεντική
ζωή, η ποίηση ως προνομιακός χώρος αποκάλυψης του Είναι
των όντων είναι κάποια από τα θέματα που συζητιούνται στις
σελίδες αυτού του δοκιμίου. Εδώ η φιλοσοφία του Μάρτιν
Χάιντεγκερ ερωτά την ποίηση του Γιώργου Σεφέρη και οι
δυο μαζί, ποίηση και φιλοσοφία, ανοίγουν μονοπάτια στο
δάσος. Δρόμους απορίας, αδιέξοδα μονοπάτια – όπως και να
τα ονομάσει κανείς – τα μονοπάτια αυτά οδηγούν στις πηγές
της αυθεντικής ύπαρξης. Στις «Συναντήσεις / Σεφέρης – Νίτσε
– Χάιντεγκερ» του Δημήτρη Βλάχου ποίηση και φιλοσοφία μας
προσκαλούν σε μια συνάντηση βλέμματος πάνω σε θεμελιώδη
ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πρόκειται ουσιαστικά για
μια πρόσκληση να λογαριάσουμε πώς προχωρούμε και κατά
πού προχωρούμε…Μια πρόσκληση για λογαριασμό της ζωής
μας.
Εκδόσεις Σπανίδη, ΞΑΝΘΗ, 25410-27544,84404,
www.spanidis.gr info@spanidis.gr
ISBN:978-960-99188-0-0, σχ.14Χ21, σελ.168, τιμή 15,68 €

Αλλά και ο ελληνικός λαός είναι βέβαιος ότι
η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
επιβάλλεται για λόγους συγκυριακούς,
πολιτικούς, γεωπολιτικούς, οικονομικούς,
για λόγους αποτυχίας του νεοελληνικού
κρατικού μηχανισμού, ή, απλά, γιατί
δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, αλλά και για
γενικότερους και πιο σημαντικούς λόγους.
Φαίνεται, ότι δεν είναι δυνατό να γίνει η
Ευρώπη μία, χωρίς το ανατολικό τμήμα της
με τον συγκεκριμένο πολιτισμό του, που
πολλά έχει να προσφέρει στους ναυαγούς
του δυτικού ορθολογισμού. Αυτοί έχουν
πια καταλάβει ότι η τεχνική και οικονομική
ανάπτυξη δεν σημαίνει και περισσότερη
ευτυχία˙ ούτε, μετά από κάποιο σημείο,
δημιουργούν περισσότερη ικανοποίηση˙
το αντίθετο μάλλον συμβαίνει. «Η
ορθολογική οργάνωση της ζωής με βάση
το επάγγελμα», δεν τούς ικανοποιεί. Όπως
είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τούς
χωρά αυτούς. Οι αμφισβητίες του δυτικού
ορθολογισμού, όπως εξελίχθηκε σήμερα,
είναι πολλοί και θα αντιδράσουν ζητώντας
μία διαφορετική Ευρώπη. Άλλωστε, η
ιδεολογική ένδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι χαρακτηριστική. Η Ελλάδα είναι η
σημαντικότερη έκφραση της Ανατολικής
Ευρώπης. Παρ’ όλη την κατάρρευση και
την καταστροφή του Μείζονος Ελληνισμού
της Ανατολής και τη στροφή μας προς τη
Δύση, κατέχουμε ακόμη τον πολιτισμικό
μας δυναμισμό.
Είναι βέβαιο, ότι η κοινή ευρωπαϊκή
ταυτότητα, που επιθυμούν να επιβάλουν
οι δυτικοί εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, είναι η ταυτότητα της Ευρωπαϊκής
Δύσης. Το να γίνει η Ευρώπη μία δεν
πρέπει να σημαίνει και την κατ’ ανάγκη
επικράτηση παντού της δυτικοευρωπαϊκής
ταυτότητας. Άλλωστε και η μία Ευρώπη
σχεδιάστηκε ως ομοσπονδιακό-πολιτικό
και, κυρίως, οικονομικό μόρφωμα και όχι
ως νέο εθνικό κράτος. Μία ενιαία εθνικά
Ευρώπη, είναι αδιανόητη και σημαίνει
τερατογονία. Η αντινομία, λοιπόν, των
οικονομικών επιδιώξεων προς τους
ανθρωπιστικούς όρους μπορεί να είναι η
μόνη δικαιολογία της Ελλάδας.
Δημ. Μαυρίδης (από www.antibaro.gr)

Τό ἀφιέρωµα τοῦ καβαλιώτικου
«Περιωδικοῦ» στόν Φώτη Κόντογλου
πέτυχε µιά θαυµαστή ἑνότητα
µορφῆς καί περιεχοµένου: Κείµενα
καί σχόλια ἀνθρώπων ὅπως ὁ
Προικοννήσου Ἰωσήφ, ὁ Γ. Τσαρούχης,
ὁ Π. Πάσχος, ὁ Δ. Κοσµόπουλος, ὁ Γ.
Καραµπελιᾶς, ὁ Γ. Σταµατόπουλος, ὁ
Γ. Κόρδης, ὁ Στάθης Σταυρόπουλος,
θραύσµατα κειµένων, βιογραφία
καί φωτογραφίες τοῦ ἰδίου τοῦ κυρΦώτη, σέ πολυτονικό καί σέ ἕνα
πρωτότυπο σχῆµα ἔκδοσης, µέ τή
στήριξη τοῦ Ἰνστιτούτου Μωχάµετ
Ἄλη (Ι.Μ.Α.R.E.T.) Συγχαρητήρια!

10

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Συνέντευξη με τον καθηγητή
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ ΚΑΨΩΜΕΝΟ (3ο μέρος)
Δημοσιεύουμε σήμερα το τρίτο μέρος της
συνέντευξης που παραχώρησε αποκλειστικά στον «Α» ο ομ. καθ. θεωρίας και
ερμηνείας της λογοτεχνίας, Ερατοσθένης
Καψωμένος, με τη σχέση πολιτικής
και πολιτισμού. Το τελευταίο μέρος θα
δημοσιευτεί στο επόμενο φύλλο μας.
- Είστε ένας άνθρωπος βαθειά πολιτικοποιημένος. Ποια είναι η εκτίμησή σας για
την σημερινή πολιτική κατάσταση στη
χώρα μας;
- Να μιλήσεις για τη σημερινή πολιτική
κατάσταση στην Ελλάδα φαίνεται εύκολο
και “αβανταδόρικο” θέμα, καθώς η
επικαιρότητα από τη μια και η χρόνια
παθογένεια της δημόσιας ζωής από την
άλλη, σου προμηθεύουν χίλιες αφορμές
να γίνεις ευχάριστος, με κοινοτοπίες
που βρίσκουν ανταπόκριση στη δίκαιη
αγανάκτηση των πολιτών. Το δύσκολο
είναι να πεις κάτι πραγματικά ενδιαφέρον
και χρήσιμο, σε μια χρονική στιγμή που
μεθοδεύεται και παροξύνεται, μέσα απ’ τα
κανάλια της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας,
μια ομαδική υστερία “αυτομαστιγώματος”,
η οποία αντιστρέφοντας τη σχέση αιτίων
– αιτιατών, συσκοτίζει πλήρως την ουσία
των προβλημάτων. Ο γράφων δεν είναι
δικαστικός, για ν΄ αναλάβει τον ευχερή στην
παρούσα συγκυρία ρόλο του εισαγγελέα.
Δεν είναι ούτε πολιτικός ούτε καν πολιτικός
επιστήμονας και συνεπώς δεν έχει αυτιά
για τις εντολές άτυπων “αφεντικών”, που
ζητούν δικό μας αίμα για να καλύψουν δικές
τους ανομίες. Θα μιλήσει λοιπόν γενικά,
από τη δική του σκοπιά, του πολιτισμού,
αποφεύγοντας τις προσωπικές αιχμές
– από τις οποίες, δόξα τω θεώ, δεν έχομε
έλλειψη –, μήπως επιτέλους γίνει εφικτή μια
συζήτηση για τα ουσιώδη.
Έχομε την τύχη και την ατυχία να είμαστε
ένας αρχαίος λαός, που κατάφερε, μέσα από
εξαιρετικά δυσμενείς ιστορικές συνθήκες, να
επιβιώσει ώς σήμερα, διασώζοντας, έστω
και στραπατσαρισμένη, τη φυσιογνωμία
του, την κοινωνική συνοχή του και την
πνευματική του παράδοση· η οποία, όπως
λέγαμε νωρίτερα, κάτι έχει να προτείνει,
μάλιστα σε συνθήκες γενικευμένης κρίσης,
που σε τελευταία ανάλυση είναι κρίση
πολιτισμού. Μια κρίση του πολιτισμού
που για πρώτη φορά στην ιστορία της
ανθρωπότητας εκδηλώνεται ως απειλή
ολικής καταστροφής του πλανήτη. Κι αυτό
δεν δικαιούμαστε να το παραβλέπομε,
υποθέτοντας ότι η καταστροφή πέφτει έξω
από τα όρια της δικής μας ζωής. Ξεκινούμε
μ’ αυτή τη δυσοίωνη αναφορά, για να
τονίσομε ότι η αναθεώρηση των κυρίαρχων
πολιτισμικών προτύπων είναι σήμερα
το μείζον και κατεπείγον πρόβλημα της
ανθρωπότητας. Και στο πεδίο του πολιτισμού
έχομε συγκριτικά πλεονεκτήματα, που μας
επιτρέπουν (και επιβάλλουν) να παίξομε
κάποιο ρόλο, τουλάχιστον παραδειγματικά,
κάνοντας λ.χ. τον πολιτισμό στρατηγικό
άξονα της ελληνικής πολιτικής, εσωτερικής
και διεθνούς (και δεν εννοούμε βέβαια την
υποβάθμισή του σε τουριστικό προϊόν).
Ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει τη συνολική
αντίληψη που έχει μια κοινωνία για
τον άνθρωπο, τη φύση και τον κόσμο.
Είναι λοιπόν ένα σύστημα συστημάτων,
που περιλαμβάνει και ιεραρχεί όλες τις
εκφράσεις της υλικής και πνευματικής ζωής
ενός λαού (κι ανάμεσά τους, την οικονομία,
την κοινωνική οργάνωση, τους θεσμούς
και φυσικά την πολιτική του έκφραση).
Και δεν κατασκευάζεται στο πολιτικό

παρασκήνιο ή σε γραφεία στρατηγικών
μελετών, για να μπορεί να επιβληθεί
εκ των άνω. Διαμορφώνεται σε μακρά
διάρκεια χρόνου από τη συμβίωση των
ανθρώπων μέσα σε τοπικά και ιστορικά
προσδιορισμένες κοινωνίες, ως απόσταγμα
συλλογικής εμπειρίας· και χρειάζεται αιώνες
κοινωνικής ζωής για να συγκροτηθεί. Έτσι,
ο πολιτισμός κάθε λαού είναι αυτός που
καθορίζει και τις πολιτικές του σε όλα τα
πεδία, και όχι αντίστροφα.
Κι όμως, έχει προ πολλού επιβληθεί
ένα “ιστορικό διαζύγιο” ανάμεσα στην
πολιτική και τον πολιτισμό, που διατηρεί
σε μόνιμη δυσαρμονία την τάξη των
πολιτικών (με “τα παρελκόμενά” της)
προς το κοινωνικό σώμα και προς το κοινό
αίσθημα. Και δε μιλούμε καθόλου για ένα
ελληνικό φαινόμενο· αντίθετα, όπου υπάρχει
ελληνισμός, το πάθος για τα κοινά και η
αρμονία της πολιτικής έκφρασης προς την
πολιτική αντίληψη είναι από τα πιο έμμονα
στοιχεία της ελληνικής λαϊκής κουλτούρας.
Το καφενείο του χωριού είναι ένας κορυφαίος
θεσμός της παραδοσιακής κοινότητας, μια
μικρογραφία βουλευτηρίου, που διατήρησε,
μέσα σε ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, την
αρχή της καθολικής συμμετοχής στα κοινά.
Το μοντέλο του επαγγελματία πολιτικού, του
“τεχνοκράτη” ή του “σοφού” (όπως τον
λένε τώρα), που αυτός ξέρει και αποφασίζει
για λογαριασμό του συνόλου χωρίς να δίνει
λόγο, είναι πονηρά εφευρήματα μιας άλλης
κουλτούρας, ευθέως αντίθετης προς τη δική
μας.
Δυστυχώς, οι ιστορικές συνθήκες και ο
διεθνής συσχετισμός δυνάμεων επέβαλαν,
από τα πρώτα βήματα του νέου ελληνικού
κράτους, την παγίωση ενός καθεστώτος
έμμεσης
εξάρτησης
(αλλά
άμεσης
κηδεμονίας) της ελληνικής πολιτικής ζωής,
που έγινε η αφετηρία για να μεταφερθούν,
στο θεσμικό επίπεδο, εξωγενή πρότυπα,
που στρέβλωσαν την ιθαγενή πολιτική φιλοσοφία και τις παροδοσιακές εκφράσεις της.
Ένα από τα συμπτώματα αυτής της
στρέβλωσης είναι η αντιστροφή των
ιεραρχικών σχέσεων: στη θέση του
γενικού (πολιτισμός) έχει τοποθετηθεί
το ειδικό (πολιτική). Μάλιστα, στο καθ’
ύλην αρμόδιο Υπουργείο, ο πολιτισμός
στην ουσία κατέχει, πλάι στον αθλητισμό
και τον τουρισμό, μια θέση περιθωριακή,
που αφορά την πολιτική για τα μνημεία,
τις τέχνες και την ψυχαγωγία. Χώρια που
η θεσμική τάξη του Υπουργείου Πολιτισμού
μέσα στο σύστημα διοικητικής ιεραρχίας
(αντί να είναι η πρώτη, που ορίζει τους
κανόνες και συντονίζει τα υπόλοιπα) είναι
από τις τελευταίες. Σ’ αυτό η Ελλάδα απλώς
ακολουθεί το δυτικό πρότυπο πολιτικής
αντίληψης, το οποίο μπορεί να φτάσει
σε αποφάσεις και πράξεις ασύλληπτης
βαρβαρότητας.
- Μπορείτε να μας δώσετε κάποια
παραδείγματα;
- Θα σταθούμε σε ορισμένα απλά και
“αθώα”. Το ένα είναι ο “εξορθολογισμός”
στο πεδίο της γεωργικής παραγωγής, που
μεθοδεύεται εδώ και τρεις τουλάχιστον
δεκαετίες, με στόχο την αντικατάσταση
των μικρών καλλιεργητών από τη μεγάλη
γαιοκτησία (αυτό σημαίνει η σκοπούμενη
μείωση του αγροτικού πληθυσμού στο 8%),
σε συνδυασμό με την ανακατανομή των
καλλιεργειών στις χώρες της Κοινότητας,
για να προσαρμοστούν στις ανάγκες της
αγοράς. Σ’ αυτό το πλαίσιο, πριμοδότησαν
για την Ελλάδα την καλλιέργεια του
“αβοκάντο” και του “κίουι” (οικονομικά

αποτυχημένο εγχείρημα, όπως μαρτυρούν
τώρα οι αγρότες) κι έδωσαν κίνητρα για το
ξερρίζωμα της ελιάς και του αμπελιού, που
συνδέονται με χιλιάδων χρόνων πολιτισμό
(θρησκεία, μυθολογία, εθιμική ζωή, αξιακό
σύστημα). Ακόμη κι αν υποθέσομε (για τις
ανάγκες της συζήτησης) ότι φταίει η κακή
ποιότητα των προϊόντων μας, χάθηκαν οι
τρόποι βελτίωσης της παραγωγής, με τη
βοήθεια και την εποπτεία των κρατικών
υπηρεσιών;
Δεύτερο παράδειγμα: καθιέρωσαν το τερατώδες μέτρο της διατεταγμένης καταστροφής των “πλεονασμάτων” της ευρωπαϊκής
γεωργικής παραγωγής, για να κρατήσουν
ψηλά τις τιμές, τη στιγμή που εκατομμύρια
άνθρωποι σε άλλα γεωγραφικά μήκη
και πλάτη πεθαίνουν (κυριολεκτικά, όχι
μεταφορικά) από την πείνα. Πού είναι, σ’
αυτή την περίπτωση, η ιδέα του “παγκόσμιου
χωριού”; δεν περιλαμβάνει την αλληλεγγύη
στους φτωχούς λαούς; μόνο τη λεηλασία
του φυσικού τους πλούτου;
Καποδίστριας και Καλλικράτης
Τρίτο παράδειγμα: Το περίφημο πρόγραμμα
“Καποδίστριας”, “Καλλικράτης”, κτό. Σε
τί αποβλέπει; Να συνενώσει τις κοινότητες σε δήμους και τους μικρούς δήμους σε
μεγαλύτερους, για να περιορίσει, λέει, τη
σπατάλη, να εξοικονομήσει χρήματα από τη
μείωση των θέσεων των κοινοτικών υπαλλήλων και να μπορέσει έτσι να οργανώσει
πιο “ορθολογικά” τις υπηρεσίες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, για να παίξουν καλύτερα το
ρόλο τους. Και θέτομε το ερώτημα: είναι
δυνατό μέσα στο νέο διοικητικό πλαίσιο ο
ρόλος τους να παραμείνει ο ίδιος;
Η κοινοτική οργάνωση αντιπροσωπεύει
ένα θεμελιώδη θεσμό συμμετοχικής
δημοκρατίας, ο οποίος επαληθεύει την
πλήρη αντιστοιχία πολιτικής φιλοσοφίας
και πολιτικής συγκρότησης που διακρίνει
την παραδοσιακή ελληνική κοινωνία.
Σε συνδυασμό με τον παραγωγικό
συνεταιρισμό του χωριού, διαμόρφωσε, υπό
συνθήκες σκληρής δουλείας, ένα σύστημα
αυτοδύναμων κοινωνικά και οικονομικά
μονάδων, που συνετέλεσαν αποφασιστικά
στην επιβίωση του ελληνισμού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ν’ ανακτήσει
την αυτοπεποίθηση που τον οδήγησε στην
κατάκτηση της ανεξαρτησίας.
Τί είναι αυτό που διακρίνει τις παραδοσιακές κοινότητες και το οποίο εξήραν οι
ιστορικοί και οι ποιητές μας; Η ιδέα της
αποκέντρωσης και της μικρής κοινωνικής
και οικονομικής μονάδας· όσο χρειάζεται
μικρής για να διασφαλίζει τη συμμετοχή
όλων των μελών της στα κοινά (ισορροπία
ατόμου – κοινωνίας)· και όσο χρειάζεται μεγάλης για να εξασφαλίζει μια σχετική παραγωγική αυτάρκεια που να της επιτρέπει να
επιβιώνει (όχι να πλουτίζει – η παραδοσιακή
αρχή της λιτότητας δεν ευνοεί την ακόρεστη
επιδίωξη του κέρδους). Κοινός παράγοντας
η κοινοτική αλληλεγγύη και συνεργασία,
που συντηρεί την κοινωνική συνοχή και
παράγει πολιτισμό (οριζόντια σχέση).
Τί είναι αυτό που διακρίνει τα προγράμματα
“Καποδίστριας” και “Καλλικράτης”; Η
ιδέα της συγκέντρωσης και της μεγάλης
κοινωνικής μονάδας· όσο χρειάζεται
μεγάλης για να εξασφαλίζει τη μετάλλαξη
της κοινοτικής σε αστική οργάνωση· κι όσο
χρειάζεται μικρής για να διασφαλίζει τη
σχέση εξάρτησης από την κεντρική εξουσία
(κάθετη σχέση). Ο στρατηγικός στόχος
που επιδιώκει το κυρίαρχο σύστημα με
τις διαδοχικές επιθέσεις του ενάντια στον
Κοινοτισμό (“Καποδίστριας 1, “Καποδίστριας 2”, “Καλλικράτης”) είναι εμφανής:
ακύρωση της συμμετοχικής δημοκρατίας και
μετασχηματισμός της σε αντιπροσωπευτική
αστικού τύπου, με τους κοινοτικούς άρχοντες

1-3-2010

να μεταλλάσσονται, από εκφραστές της
παραδοσιακής συλλογικότητας, σε κρίκους
μιας εξωγενούς εξουσιαστικής αλυσίδας·
και παράλληλα, διάλυση της κοινότητας ως
αυτοδύναμης κοινωνικής και οικονομικής
μονάδας, με τον έμμεσο εξαναγκασμό των
χωρικών να μεταναστεύσουν στα μεγάλα
αστικά κέντρα ή στις υπό συγκρότηση
περιφερειακές πόλεις, για να μεταβληθούν
από ανεξάρτητοι μικροί παραγωγοί σε μη
παραγωγικό νεοαστικό στρώμα, πολιτισμικά
μετέωρο και συνεπώς χειραγωγίσιμο. Αλλά
το να καταργείς ένα θεσμό επικαλούμενος
τη βελτίωσή του, αν δεν είναι αφέλεια,
είναι απλώς απάτη. Μιλώντας για τη λαϊκή
παράδοση των χρόνων της τουρκοκρατίας,
ο ποιητής Οδυσσέας Ελύτης γράφει: “Τί
σταμάτησε αυτά τα κινήματα ψυχής που
αξιώθηκαν κι έφτασαν ως τις κοινότητες;
Ποιος καπάκωσε μια τέτοιου είδους αρετή,
που μπορούσε μια μέρα να μας οδηγήσει σ’
ένα ιδιότυπο, κομμένο στα μέτρα της χώρας
πολίτευμα;”(“Τα δημόσια και τα ιδιωτικά”,
1990). Αυτά κατά σύμπτωση γράφονται
στην εποχή του “εκσυγχρονισμού”, που
εγκαινιάζεται, στην αρχή της δεκαετίας
του ‘90, με το πολιτικό σύνθημα: “Αν δεν
κλείσουν οι Συνεταιρισμοί δεν ξημερώνει η
αυριανή μέρα”(!)
Τα χωριά - κοινότητες της ελληνικής
υπαίθρου είναι η μόνη καθαρή, μη
προβληματική
μονάδα
παραγωγής
πολιτισμού που μας έχει απομείνει! Και
είναι βαρβαρότητα να υποτιμούμε, στην
παρούσα ιστορική συγκυρία, μια μακράς
πνοής
πολιτισμική
παραγωγικότητα,
αντιπαραθέτοντας σ’ αυτήν βραχυπρόθεσμα
και μίζερα οικονομίστικα κριτήρια. Ακόμη
κι αν οι χωρικοί μας από μόνοι τους,
χωρίς εξωτερικές πιέσεις, εκδήλωναν
την τάση να εγκαταλείψουν τον τόπο τους
και την κουλτούρα τους, για να γίνουν
αστοί, η πολιτεία όφειλε να τους δώσει
κάθε κίνητρο για να τους κρατήσει στην
ύπαιθρο, ενισχύοντας τις παραγωγικές τους
δραστηριότητες και προστατεύοντας τον
πολιτισμό τους. Αυτή και μόνο την αποστολή
να είχε το δυσφημισμένο από πληρωμένους
κονδυλοφόρους εθνικό κράτος, θα ήταν
αρκετή για να δικαιώσει την ύπαρξή του
υπό συνθήκες “παγκοσμιοποίησης”. Πού
θα τον ξαναβρεί η ανθρωπότητα ένα λαό
με τριών χιλιετιών πολιτισμική ζωή, για να
ξαναφτιάξει το ανεκτίμητο στην παρούσα
κρίση μεσογειακό πρότυπο, που ανύποπτοι
(;) και με τόση αυταρέσκεια γκρεμίζουν
σήμερα οι πολιτικοί της εκπρόσωποι;
Τέτοια συμφορά είχαμε να δούμε από την
εποχή της βαυαροκρατίας!
Κανείς δεν αντιλέγει ότι σε κάθε θεσμό
μπορεί να υπάρχουν δυσλειτουργίες και
ανεπάρκειες που επιδέχονται βελτίωση.
Αλλά τα εκατομμύρια που διατίθενται
για την ανατροπή του παραδοσιακού
συστήματος δεν θα ήταν υπεραρκετά για
τη διάσωση και βελτίωση του θεσμού,
σύμφωνα με το δικό του πνεύμα; Δεν νοείται
ν’ αγνοούμε τα αυτονόητα: άλλο πράγμα
είναι οι δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες που
οφείλονται σε εξωτερικές συνθήκες (έλλειψη
μέσων, πόρων κλπ.) – που αυτά μπορούν
ν΄ αντιμετωπιστούν με τη συνδρομή της
πολιτείας – ή υποκειμενικές αδυναμίες (του
τάδε ή δείνα κοινοτάρχη ή συνεταιριστή,
λ.χ.) – που αυτές δεν μπορεί ν’ αποκλειστούν
από κανένα θεσμό όσο “ορθολογικά” κι αν
τον οργανώσεις – · και άλλο πράγμα είναι
οι δυσλειτουργίες που οφείλονται στην ίδια
την υφή του θεσμού, όταν βρίσκεται σε
δυσαρμονία προς το κοινωνικό σώμα και
είναι, εξαιτίας αυτού, καταδικασμένος να
παράγει συνεχώς στρεβλά αποτελέσματα.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Τήν 1η Μαρτίου τοῦ 1947 ἀρχίζει
τή λειτουργία του, µέ διευθυντή
τόν Βέλγο Καµίγ Γκιτ, τό Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµεῖο (ΔΝΤ). Ἕνας
διεθνής ὀργανισµός, ἁρµόδιος γιά
τή διαχείριση τοῦ παγκόσµιου οἰκονοµικοῦ συστήµατος, πού «ἐνισχύει» τίς χῶρες µέ δυσεπίλυτα
δηµοσιονοµικά προβλήµατα. Τό
ἀντίτιµο τῆς βοήθειας εἶναι πάντα
ἡ ἰδιωτικοποίηση κρατικῶν ἐπιχειρήσεων, ἡ ἐφαρµογή µέτρων λιτότητας, ἡ καταστροφή τοῦ κράτους
πρόνοιας, κτλ. Τώρα πού εἴµαστε
ὡς χώρα στό κατώφλι τοῦ ΔΝΤ,
πεῖτε ποιός εἶναι ὁ ὑπεύθυνος τῆς
κατάστασης αὐτῆς
Α) Ἡ ΝΔ τοῦ Καραµανλῆ
Β) Τά ξένα καί ντόπια συµφέροντα
Γ) Ὁ ΓΑΠ καί τό ΠαΣοΚ
Δ) Ὅλοι τους κι ἐµεῖς µαζί
2) Στίς 2 Μαρτίου 1913 ὁ ἑλληνικός
στρατός ἀπελευθερώνει τήν [......].
Τό νησί ἦταν φόρου ὑποτελές στόν
Σουλτάνο ἀπό τό 1834, παρότι εἶχε
ἐλευθερωθεῖ µέ τήν Ἐπανάσταση
τοῦ 1821. Ἡ ἐπανάσταση τῶν
κατοίκων τό 1849 ἔφερε ξανά
τουρκική δύναµη στό νησί, τήν
ὁποία ἐκδίωξε τό 1912 ὁ Θεµ.
Σοφούλης ὅταν ἀποβιβάστηκε στό
νησί καί σχηµάτισε προσωρινή
ἐπαναστατική κυβέρνηση («Ἕνωσις τῆς [......] µετά τοῦ ἐλευθέρου
Ἑλληνικοῦ Βασιλείου». Ποιό νησί
εἶναι;
Α) Ἡ Λῆµνος
Β) Ἡ Σάµος

Γ) Ἡ Μαδαγασκάρη
Δ) Τό Καρπενήσι

Γ) Νά ἐγγραφοῦν ἐπίτιµοι δηµότες
Κερατσινίου 6.800 Τοῦρκοι
Δ) Ὅλα τά ἀνωτέρω
4) Στίς 5 Μαρτίου τοῦ 399 π.Χ

3) Στίς 3 Μαρτίου 1827 ὁ Καραϊσκάκης ἀποκρούει στό Κερατσίνι ἐπίθεση τοῦ Κιουταχῆ, ἀρχικῶς 800
καί τήν ἄλλη µέρα 6.000 Τούρκων,
µακελλεύοντας κάµποσους ἀπό
αὐτούς. Πρότασή µας εἶναι νά
καθιερωθεῖ ἡ µνήµη αὐτῆς τῆς

πεθαίνει πίνοντας τό κώνειο
ὁ Σωκράτης, ὁ µεγαλύτερος
φιλόσοφος καί ὑπόδειγµα πολίτη
γιά ὅλες τίς ἐποχές. Ποιό ἀπό τά
παρακάτω ἀποφθέγµατα ΔΕΝ
εἶναι δικό του;
Α) Καλύτερα νά ἀδικεῖσαι παρά νά
ἀδικεῖς
Β) Ὅποιος χρειάζεται λίγα εἶναι
πολύ κοντά στούς θεούς
Γ) Οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τό εὖ
Δ) Ἕλληνες ἀεί παῖδες.
βάρβαρης πράξης ἀπόκρουσης
τοῦ «Ἄλλου» ὡς Ἡµέρα Ντροπῆς
γιά τό Κερατσίνι. Ποιά πιστεύετε
ὅτι θά µποροῦσε νά εἶναι µία
ἀποκατάσταση τῆς δικαιοσύνης
στή σηµερινή (Νέα) ἐποχή;
Α) Νά ἀδελφοποιηθεῖ τό Κερατσίνι
µέ τήν Ἄγκυρα
Β) Νά τιµᾶται κατ’ ἔτος ἡ µνήµη
τῶν ἀδικοχαµένων Βασιβουζούκων,
ἀκιντζήδων, τουρκαλβανῶν κτλ

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
& ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα οικονομικά μέτρα που
ανακοινώθηκαν πρόσφατα για
την αντιμετώπιση της κρίσης,
επέπεσαν αδιακρίτως επί δικαίων
και αδίκων. Αναγκαία κατά πολλούς
(τους κυρίως υπεύθυνους για
την κρίση πολιτικούς, τραπεζίτες
και τα παπαγαλάκια τους στα
ΜΜΕ), επαχθή και δυσάρεστα
για το σύνολο της κοινωνίας και
ιδιαίτερα για τον συνήθη ύποπτο,
καρπαζοεισπράκτορα
Δημόσιο
Τομέα. Οι εργαζόμενοι έμφοβοι,
βλέπουν εισοδήματα και εργασιακά
δικαιώματα να καταβαραθρώνονται,
χωρίς φυσικά να έχουν συμμετάσχει
στο πάρτυ που προηγήθηκε. Και χωρίς δήθεν να έχουν
αντίρρηση - κάθε άλλο - αφού έτσι λέει το MEGA και
η Metron Analysis. Εν μέσω αυτού του Αρμαγεδώνα,
πέρασε απαρατήρητη η σχεδόν εμπαθής αντιμετώπιση
ενός υποσυνόλου εργαζομένων, των γιατρών του δημόσιου
Συστήματος Υγείας.
Μόλις πριν ένα χρόνο είχαμε υπογράψει Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) με το Υπουργείο Υγείας, η οποία
ρύθμιζε χρόνια ζητήματα με κυριότερο την εναρμόνιση της
χώρας μας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναφορικά με τα
εξαντλητικά ωράρια εργασίας μας. Προέβλεπε μεταξύ άλλων
τον διορισμό στο ΕΣΥ 2000 γιατρών εντός του 2009, τον
τρόπο επαγγελματικής μας εξέλιξης, ορισμένες μισθολογικές
αυξήσεις μετά από 10ετή καθήλωση των αμοιβών, και ειδική
φορολογική αντιμετώπιση του επιδόματος βιβλιοθήκης και
των εφημεριών. Ενημερωτικά, η εφημερία πληρώνεται με
το 60% του ωρομισθίου υπερωρίας οποιουδήποτε δημοσίου
υπαλλήλου, είναι υποχρεωτική, ενώ δεν προσμετράται
σαν συντάξιμος χρόνος! Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ο μισθός ενός διευθυντή του ΕΣΥ να υπολείπεται κατά τι του

5) Στίς 7 Μαρτίου τοῦ 961 µ.Χ. ὁ
στρατηγός Νικηφόρος Φωκᾶς
καταλαµβάνει
µετά
ἀπό
9µηνη πολιορκία τόν Χάνδακα
(Ἡράκλειο) καί ἀνοίγει τόν δρόµο
γιά τήν ἀπαλλαγή τῆς Κρήτης
ἀπό τούς Ἄραβες. Τό νησί στά 138
χρόνια τῆς ἀραβοκρατίας καί τοῦ
ἐποικισµοῦ ἀπό µουσουλµάνους
εἶχε σχεδόν ἐξισλαµιστεῖ (µέ
ἐξαιρέσεις σέ ὀρεινές περιοχές

θυρωρού του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ οι συνολικές
του απολαβές με 7 κανονικότατες ενεργές εφημερίες, να
υπολείπονται κατά τι – με όλον τον σεβασμό- ενός αποφοίτου
Λυκείου υπαλλήλου του ΟΣΕ, τελωνείου, εφορίας κοκ. Και
δεν αναφερόμαστε καθόλου στους χρυσοκάνθαρους της δημόσιας τηλεόρασης ή τα χρυσόπαιδα άλλων δημοσίων οργανισμών με προκλητικές αμοιβές δεκάδων χιλιάδων ευρώ.
Μολονότι ελάχιστα από τα προβλεπόμενα στη ΣΣΕ
εφαρμόστηκαν, τα νοσοκομεία - ιδίως αυτά της περιφέρειας
– συνέχισαν χάρη στην αυτοθυσία των εργαζομένων, όπως
όλα τα τελευταία χρόνια, να λειτουργούν με σοβαρότατες
ελλείψεις τόσο σε γιατρούς, όσο και νοσηλευτές και
διοικητικούς υπαλλήλους σε πείσμα και πλήρη αντίθεση με
τη φιλολογία περί πλεονάζοντος προσωπικού στο Δημόσιο.
Η αόρατη και βουβή πλειοψηφία των γιατρών του ΕΣΥ
«πτυόμενη και συκοφαντούμενη, με μύριες αντιξοότητες
υπηρεσιακές, με εχθρική ή αδιάφορη πολιτική ηγεσία»,
που προσπαθεί να ζήσει αξιοπρεπώς από τον μισθό της
φροντίζοντας για την υγεία του «κόσμου του μόχθου,
του αγρού, του εμπορίου, των υπηρεσιών», συνέχισε να
κουβαλάει το ΕΣΥ στους ώμους της. Και είναι έτοιμη
–πάντα ήταν- αυτή την ύστατη ώρα να βάλει πλάτη για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς στο χώρο,
την εξυγίανση και τον εξορθολογισμό του Συστήματος. Όχι
όμως να πληρώσει με τα ήδη ανακοινωθέντα πρώτα μέτρα,
από τα ούτως ή άλλως κινούμενα σε επίπεδα γελοιότητας
εισοδήματά της, 500 και 600€ το μήνα (και όχι τον χρόνο
κ. Τρέμη) για τους κλέφτες, είναι παράλογο. Ευρωζώνη και
καπιταλισμός με μισθούς Σοβιετικής Ένωσης δεν γίνεται.
Το ΕΣΥ, μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του
ελληνικού λαού των τελευταίων 30 ετών, βρίσκεται κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού. Από τον Μάρτιο, μετά από
απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου της Ομοσπονδίας
Νοσοκομειακών Γιατρών, η οποία δεσμεύει και την Ένωσή
μας, κατατίθενται προγράμματα 4 εφημεριών ανά γιατρό.
Δεν πρόκειται για κινητοποίηση, αλλά για εφαρμογή του
Νόμου. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι, προς το τέλος
του μήνα μπορεί να χρειαστεί να πάτε σε κάποιο Κέντρο
Υγείας ή στο νοσοκομείο Ξάνθης ή άλλου Νομού και να μη
βρείτε γιατρούς στα Επείγοντα, αλλά και στις Κλινικές. Και
τότε δεν θα δικαιούται κανείς να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε.

ὅπως τῶν Σφακίων). Ὁ Νικηφόρος
Φωκᾶς µετά τή νίκη του...
Α) Κάλεσε τούς Κρητικούς νά διαλέξουν ἐλεύθερα τό θρήσκευµά τους
Β) Ἐκδίωξε ὅλους τούς µουσουλµάνους ἀπό τήν Κρήτη
Γ) Ἔσφαξε κάπου 200.000
µουσουλµάνους
καί
ἐποίκισε τήν Κρήτη µέ
χριστιανούς ἀπό ἄλλα
µέρη τῆς Αὐτοκρατορίας
Δ) Ἔφτιαξε ἕνα κέντρο
πολυπολιτισµικότητας
στό νησί, µέ πρόεδρο τόν
Λιάκο τῆς ἐποχῆς
6) Στίς 9 Μαρτίου
1956 ὁ ἀρχιεπίσκοπος
Μακάριος
ἐκτοπίζεται
ἀπό
τούς Ἄγγλους στίς Σεϋχέλλες
ὡς τροµοκράτης. Ποιά ἦταν ἡ
σηµαντικότερη µεταβολή στόν
ἐθνάρχη τῆς Μεγαλονήσου µετά
τόν ἐπαναπατρισµό του;
Α) Οἱ ἑλλαδίτες συνοµιλητές του,
πρυτάνεις τῆς ξενοδουλείας, Ε.
Ἀβέρωφ καί Α. Βλάχος
Β) Πρόφερε γιά πρώτη φορά τή
λέξη «ἀνεξαρτησία» ἀντί τῆς
Αὐτοδιάθεσης - Ἕνωσης
Γ) Ἄλλαξε ἐµφανῶς στάση ἀπέναντι
στήν ἀγγλική Κατοχή τῆς Κύπρου
Δ) Ἐπέστρεψε µέ ἕνα τροπικό µαύρισµα πού νά σκάει ἀπό τή ζήλεια του
ὁ Γαβαλάς

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Δ, 2Β, 3Δ, 4Δ, 5Γ, 6Β

Σέ ἦχο ἁψύ
§
Μή τόν παρεξηγεῖτε,
καί ὁ Χάρος σκουπίδια µαζεύει!
§
Ἡ ἐπιστήµη εἶναι τό ὄχηµα,
στό τιµόνι τό χρῆµα...
Κατά ποῦ πάµε, διάολε;...
§
Ἀλυχτᾶτε, σκῦλοι,
µέ κρατᾶτε ξύπνιο!
§
Ἄν ὁ µοῦστος φοβόταν νά βράσει
δέν θά γινόταν ποτέ κρασί
§
Ἀπό ‘να ὕψος καί µετά
ὁ φράχτης µετατρέπεται σέ τεῖχος
§
Ἡ κάθετος τοῦ σταυροῦ εἶναι τό ἐπικό
µέρος - αὐτό πού µάχεται Τό ὁριζόντιο εἶναι τό λυρικό
- αὐτό πού ἀγκαλιάζει.
Καί ἡ διασταύρωσή τους
εἶναι ὁ τόπος τοῦ ἔρωτα

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Συλλέκτες κορμών, πωλητές χιονιού!

Οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν σε πολλές
περιοχές καταστροφές. Παρότι πολλοί πολίτες
υπέστησαν πολλά, δεν έλειψαν κι αυτοί που
επωφελήθηκαν. Έτσι τα νερά στην περιοχή
του Τσανάκαλε με τα ξύλα που κατέβαζαν,
βοήθησαν όσους που δυσκολεύονταν να
βρούν καυσόξυλα. Επίσης πηγή εισοδήματος
αποτέλεσε και το χιόνι που έπεσε στην
περιοχή Σιλίφκε της Μερσίνας. Πουλώντας
το στην πόλη 1 λίρα το κιλό συνέβαλαν στον
οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Οι πελάτες
προσθέτουν μαύρο πετιμέζι και κάνουν γλυκό
(16-2-10, εφ. Νέτγκαζέτε)
Τρομοκρατικό κάδρο και βίντεο κλιπ
Η αντιτρομοκρατική έκανε έφοδο στο γραφείο
του δικηγόρου Καρακάς καθώς πίστεψε πως
η φωτογραφία του πατέρα του δικηγόρου
απεικόνιζε τον Οτζαλάν. Με την έρευνα που
έκανε η αστυνομία στους υπολογιστές του
γραφείου διαπιστώθηκε πως η γραμματέας
του γραφείου είχε κατεβάσει κάποια βίντεο
κλιπ στα κουρδικά. Επίσης βρέθηκε στον
σκληρό δίσκο φωτογραφία της αδερφής του
να κρατάει πανό που έγραφε ¨Η ελευθερία
σου είναι η ελευθερία μου¨. Στην δικογραφία
που σχημάτισε η αστυνομία έγραψε πως ¨Στο
γραφείο δίπλα στο 40Χ30 cm κάδρο του
Ατατούρκ, υπήρχε ιδίων διαστάσεων κάδρο με
τον επικεφαλής της διαμελιστικής οργάνωσης
του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτζαλάν...»
(13-2-10, εφ. Ραντικάλ)
Αγάπη που σκοτώνει
Φεμινίστριες στην περιοχή Μπέιογλου
διαδήλωσαν ενάντια στην βία σε βάρος των
γυναικών φωνάζοντας πως «Η αγάπη των
αντρών σκοτώνει 3 γυναίκες κάθε μέρα». Η
ομάδα των 40 περίπου γυναικών με σλόγκαν
του τύπου «δεν θέλουμε αντρική αγάπη» και
«οι δολοφονίες των γυναικών είναι πολιτική»,
περπάτησαν από την πλατεία Τακσίμ μέχρι το
λύκειο Γαλατάσαραϊ. Στην ανακοίνωση τύπου
εστιάζοντας στη βία σε βάρος των γυναικών:
«Το ξέρετε ότι κάθε μέρα τουλάχιστον 3 γυναίκες δολοφονούνται από τους άντρες που τις
αγαπούνε; Οι δολοφονίες των γυναικών είναι
πολιτική. Οι γυναίκες κάθε στιγμή μπορεί να
γίνουν θύματα». (15-2-10, εφ. Νέτγκαζέτε)
Τον δικάζουν οι φονιάδες
Άρχισε η δίκη του δημοσιογράφου Κεμάλ
Γκιοκτάς που αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης
5 χρόνων, λόγω της ανακοίνωση απόρρητων
πληροφοριών στο βιβλίο του «Τα ΜΜΕ, το
δικαστήριο και το κράτος στην δολοφονία
του Χραντ Ντινκ». Υπερασπιζόμενος τον
εαυτό του στο Πρωτοδικείο και σχετικά με το
έγγραφο που αποτέλεσε τον λόγο της δίωξής
του, δήλωσε «ήταν ένα έγγραφο που έδειχνε
πως η αστυνομία ήξερε από πριν πως θα
δολοφονηθεί ο Χράντ Ντίνκ». Ο Γκιοκτάς
εξήγησε πως επρόκειτο για έγγραφο που
εστάλη μέσω υπολογιστή από την αστυνομία
Τραπεζούντας προς την αστυνομία Κων/
πολης και ανέφερε πως οργανωμένη ομάδα
με επικεφαλής τον Γιασίν Χαγιάλ έχει έρθει
στην Πόλη για να σκοτώσει τον Χράντ Ντινκ.
(16-2-2010, εφ. Νέτγκαζέτε)

Ἀντιφωνήµατα
Ματαιώθηκαν οἱ διαλέξεις τοῦ δρ.
Νόρµαν Φινκελστάιν στά ἱδρύµατα
Heinrich Boell (τῶν Πρασίνων) καί
Rosa Luxemburg (τῶν Ἀριστερῶν)

Ἡ Ἐκκλησία πάντως δέν δείχνει νά
χολοσκάει γιά µερικές εἰκόνες καί
τέµπλα, ἔχει ...κι ἄλλα (Τί ἐθνικότητας λέτε νά ‘ναι οἱ κατσαπλιάδες;)

Τελικά στή Γερµανία οἱ µόνοι Ἑβραῖοι πού µποροῦν νά µιλᾶνε εἶναι
οἱ καθεστωτικοί σιωναζιστές. Οἱ
ἄλλοι, ὅσοι τολµοῦν, φιµώνονται.

Μετά τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά καί οἱ
δικαστές παρόντες στό ὑπουργικό
συµβούλιο. Διαφάνεια; Μπά, µᾶλλον ἀνυπαρξία περιεχοµένου...

Δίπλα, στήν Πολωνία, συνεχίζουν
ν’ ἀγοράζουν ἰσραηλινά ὅπλα (τώρα µή ἐπανδρωµένα ἀεροσκάφη
Hermes). Καθένας δίνει ὅ,τι µπορεῖ.

Ματαιώθηκαν οἱ γιορτές στίς Πρεσβεῖες µας γιά τήν 25η Μαρτίου, οἱ
λόγοι ...«συµβολικοί»! Θέλουµε νά
δείξουµε παντοῦ πώς φαληρίσαµε;

Αὐτός ὁ Γκογκεσκοετσέα τῆς ΕΤΑ,
πού συνελήφθη γιατί θά χτυποῦσε
τό Γκούγκενχαϊµ στό Μπιλµπάο,
µήπως εἶχε ...αἰσθητικά κίνητρα;

Σήµερα, 1/3/10, κάποιοι ὀργανώνουν
«24 ὧρες χωρίς µετανάστες», δηλ.
καµµία οἰκονοµική συναλλαγή
στή χώρα ἀπό µέρους τους

Μετά τούς Ἀποστολίδη καί Φωκᾶ,
τρίτη δικαίωση Ἕλληνα τῆς Πόλης
ἡ ὑπόθεση Ἁγνίδη στό Εὐρωπαϊκό
Δικαστήριο Α.Δ. Ἄντε νά δοῦµε...

Ἄν αὐτό ἀφορᾶ κάθε δραστηριότητα (πχ. φόνους, ληστεῖες...) νά
µποῦµε κι ἐµεῖς στούς ὀργανωτές!
Κι ὄχι 24 ὧρες, 24 χρόνια!

Δέν παραιτούµαστε ἀπό τίς γερµανικές ἀποζηµιώσεις, εἶπε ὁ ΓΑΠ.
Σᾶς ...θυµίζει τήν «µή παραίτησή
µας» ἀπό τά 12 µίλια στό Αἰγαῖο;

Θρῆνος στά κανάλια γιά τίς πληµµῦρες τοῦ Ἕβρου. Γιατί ὅµως ἐµεῖς
ἔχουµε τήν ἐντύπωση πώς πολλοί
βολεύονται µ’ αὐτές;

Ψιλοϋστερική ἔγινε ἡ κατάσταση
µέ τούς Γερµανούς ἀλλά δέν πειράζει. Ἀφοῦ τονώνει τήν ἑνότητα καί
τήν αὐτοσυνειδησία µας, ἄς εἶναι.

Ἀποζηµιώσεις, ἔργα ἐπί ἔργων κτλ
κάθε χρόνο καί τό χρῆµα κινεῖται.
Ὁ Ντόλιος κάτι εἶπε γιά «πάρτυ µέ
χώµατα», θά κάνει ἄραγε κάτι;

Ὁ καθ. Κοντοπυράκης, πρώην ἐπικεφαλῆς τῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας µιλᾶ γιά ἐµπάθεια, ψέµµατα κι
ἀτιµίες τοῦ Γ. Παπακωνσταντίνου

Ὥστε κάποιοι στό ΔΠΘ θεωροῦν
ἀντισυνταγµατικό τόν νόµο πού
τούς ἀπαγορεύει νέα πρυτανική
θητεία καί θά ...ξανακατέβουν!

Ρήµαξαν ναούς καί µοναστήρια
στόν νοµό Ἰωαννίνων, ἰδίως στό
Ζαγόρι καί ἡ νοµαρχία ζητᾶ πληροφορίες γιά δηµοπρασίες κτλ

Ἔτσι εἶναι, ὅταν ἡ διάθεση προσφορᾶς στήν πατρίδα καί τήν ἀκαδηµαϊκή κοινότητα πρυτανεύει,
δέν κολλᾶς σέ νόµους κ.ἄ. τρίχες...

ΜΑΣΟΝΙΑ ΛΑΪΤ ΚΑΙ…
ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ ΓΚΟΥΡΜΕ!
Το νέο πολιτιστικό επίτευγμα
του Ροταριανού Ομίλου Αλεξανδρούπολης
Είστε μασόνος (ή έστω
φαν των παρα-μασονικών
προθαλάμων); Σας αρέσουν
τα
τουρκοπανηγύρια
και οι πολυπολιτισμικές
σαλάτες; Συμμερίζεστε τις
κωμικές
«απόψεις»
των
υπερνομαρχαίων, νομαρχαίων
και
λοιπών
θρακέζων
αυτοδιοικητικών μας για τις
πολιτιστικές γέφυρες φιλίας
μας με τη γείτονα; Έχετε
ταυτόχρονα ΚΑΙ αρίδηλες γαστρονομικές ανησυχίες; Ε, αν δεν
πήγατε τότε στην προ ολίγων ημερών εκδήλωση του Ροταριανού
Ομίλου Αλεξανδρούπολης, χάσατε! Μιλάμε ασφαλώς για την
ομιλία κάποιας Ozlem Kurumlar (καθηγήτριας - λέει - στο
πανεπιστήμιο Bahcesehir της Κωνσταντινούπολης), με θέμα
«Η κουζίνα του Σουλτάνου: 1574, ένα θαυμάσιο ταξίδι των
τροφών τον 16ο αιώνα», που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
GRECOTEL στις 20/2/2010.
Και εγώ τώρα βέβαια δεν θα πω το…πανθομολογούμενον,
ότι δηλαδή απαξάπασα η κουζίνα του…Σουλτάνου (όπως
άλλωστε και η τέχνη του και η μουσική του και σχεδόν όλοι οι
διοικητικοί, πολιτικοί και πολιτιστικοί του θεσμοί) ήταν απλή και
ατόφια ξεπατικωτούρα της αραβικής και της έως τον 15ο αιώνα
μεσαιωνικής ελληνικής! Το ξαναείπαμε και θα το λέμε συνεχώς
(δοθείσης της ευκαιρίας) ότι ΤΡΙΑ πράγματα γνωρίζουμε να
προσέφεραν οι γείτονές μας στον παγκόσμιο πολιτισμό: τη

Ὅταν ἀπό τίς 1150 ἀποφάσεις τοῦ
δηµοτικοῦ συµβουλίου οἱ 1100 εἶναι
ὁµόφωνες, πρός τί οἱ φωνασκίες
κατά τῆς δηµοτικῆς Ἀρχῆς;
Τά ἴδια καί στή νοµαρχία. Παντοῦ
ὁµόφωνο ναί στή ρεµούλα καί τήν
ἀδράνεια, µέχρι τίς ἐκλογές. Ἄ, τότε
ὅλοι θυµοῦνται ὅτι διαφωνοῦν!
Πάει καί ἡ ὑπόθεση µέ τό προχθεσινό µας δικαστήριο. Ὁ τελικός συµβιβασµός τήν ἔκλεισε, χωρίς ὅµως
ν’ ἀπαντηθοῦν ὅλα τά ἐρωτήµατα.
Μπαράζ κλοπῶν σέ Ξάνθη καί
Κοµοτηνή ἀπό Βούλγαρους τσιγγάνους. Τί θά γίνει µέ τόν διαρρηκτικό τουρισµό;
Εὐχαριστοῦµε θερµά ὅσους προβάλουν τόν «Α» µέ σχόλια καί ἀναδηµοσιεύσεις (π.χ. ὁ Ἑλλήνων Λόγος)
ἤ µᾶς στέλνουν διάφορα βιβλία!
Μετά τήν παρουσία µας στίς Σέρρες
(27/2), ἀκολουθοῦν ἡ Θεσσαλονίκη
(10/3) καί ἡ Καβάλα (17/3). Γιά πληροφορίες ἐπικοινωνῆστε µαζί µας.

Εἶναι ὅ,τι προκλητικότερο γιά τή
κοινή λογική διάβασα ἐσχάτως:
«...Ἤδη ἔχουµε ὑλοποιήσει ἕνα
µεγάλο µέρος τῶν προεκλογικῶν
δεσµεύσεών µας»!!! Τάδε ἔφη Λούκα
Κατσέλη («Κ.Ε.», 28-2-10), προφανῶς
ἀπευθυνόµενη σέ ὑποαµοιβάδες...

γενοκτονία, τον βιασμό αποκεφαλισμένων πτωμάτων και τη
βραστή προβατίνα! Ακόμη όμως και αυγά οξύρυγχου πανέ με
λευκή σως ή φλαμπέ αμελέτητα αφρικανικού χελιδονιού με
μους βατόμουρου να περιλάμβανε (ως original συνταγές) η εν
λόγω …σουλτανική κουζίνα, μοιραία θα αναρωτηθώ (ο πτωχός
αμβλύνους) πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει ένα τέτοιο θέμα,
ειδικά σε μια εποχή που ο τόπος κυριολεκτικά καίγεται από
οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και κάθε άλλης άποψης
και ακόμη βέβαια σε μια εποχή που οι ίδιοι εξ Ανατολών
μας γείτονες εντείνουν καθημερινά όλο και περισσότερο την
αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας στη Θράκη και το
Αιγαίο με απίστευτες προκλήσεις (βλ. την τουρκική φρεγάτα
Gaziantep εχθές έξω από τό Λαύριο)! Παρ’ όλα αυτά όμως,
ο Ροταριανός Όμιλος συνεχίζει απτόητος τις…υψιπετείς
πνευματικές του αναζητήσεις με ιστορική αναδίφηση εις το
οθωμανικόν γκουρμέ!
Και μη νομίζετε ότι αποδίδουμε το γεγονός σε κάποια υπόγεια
και σκοτεινά πλοκάμια του τουρκικού Προξενείου, ε; Ουδόλως!
Αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να πάμε καν ΤΟΣΟ μακρυά! Η
απλή ανάδειξη του γελοίου του πράγματος από μόνη της φτάνει
και περισσεύει! Ζούμε στην εποχή της απόλυτης ΒΛΑΚΕΙΑΣ
και αυτό είναι βεβαίως κάτι που το βλέπουμε μπροστά μας
καθημερινά…
ΥΓ. Μάθαμε μάλιστα ότι (πλην της παρουσίας - φυσικά
- του δημάρχου Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρή και ετέρων
ακόμη «επισήμων» και πλην επίσης του χαρακτήρα γνήσιας
τουρκοφιέστας που είχε το όλον λαμπρόν happening με τις
τουρκικές σημαιούλες στα τραπέζια, κλπ, κλπ) όποιος είχε
την ανέλπιστον τύχην να…παρευρεθεί εις το παμμέγιστον
κοσμοϊστορικόν γεγονός, πλήρωσε ΚΑΙ πρόσκληση ύψους
10 ευρώων, η οποία περιλάμβανε έναν…καφέ! Οπότε εμείς
πλέον τι να πούμε! Μα ούτε καν ΕΝΑ έδεσμα, ρε παιδιά, από
την…κουζίνα του Σουλτάνου; ΚΑΙ μασόνος δηλαδή ΚΑΙ
τουρκολάγνος ΚΑΙ…δαρμένος;
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

