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Πουλούσατε τὴν ψῆφο σας
ἀντί τοῦ ἀργυρίου
σάν πρόστυχοι
ντελάληδες
τοῦ Ἀναβρυτηρίου
Γ. ΣΟΥΡΗΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

11-9-01: ΤΥΧΑΙΟ;...

Πᾶνε ἐννιά χρόνια ἀπό τήν 11η Σεπτεµβρίου
πού ἄλλαξε τίς ζωές µας (πρός τό πολύ
χειρότερο) κι ἀκόµη τίποτε σοβαρό δέν
ἀκούγεται σχετικά µέ τήν ἡµέρα ἐκείνη στά
καθεστωτικά ΜΜΕ. Αὐτοί πού κατηγοροῦν
γιά «συνωµοσιολογία» τούς ἄλλους, µᾶς
ζητοῦν νά πιστέψουµε ὅτι ὅλα τά ἔκανε
ὁ ...Μπίν Λάντεν ἀπό τίς σπηλιές τοῦ
Ἀφγανιστάν µέ τήν ἀνύπαρκτη ὀργάνωσή
του! Μάλιστα γκρέµισε µαζί καί τούς
νόµους τῆς φυσικῆς, ἀφοῦ ὁ οὐρανοξύστης
τῆς φωτογραφίας, πού βλέπετε νά
καίγεται µετά τήν πρόσκρουση τοῦ πρώτου
ἀεροπλάνου, λίγο µετά ...κατέρρευσε!!!
Συνέχεια στή σελίδα 4
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Ἡ ἀπάντηση τῆς Κοµοτηνῆς στὴν Κοµµατοκρατία

Στην Ελλάδα του 2010 που καταρρέει οικονομικοπολιτικά μα κυρίως πνευματικά, πρέπει να είναι
κανείς εντελώς τυφλός ή βαθειά διαπλεκόμενος για
να μην αντιλαμβάνεται το πού πάει η κοινωνία μας.
Τα δύο κόμματα εξουσίας έφεραν με την ανεπάρκεια
και τον λαϊκισμό τους τα αδιέξοδα και η σημερινή
Κυβέρνηση έβαλε την ταφόπλακα του Μνημονίου.
Η χώρα παραδόθηκε στους ξένους τραπεζίτες και
στους ντόπιους «νταβατζήδες», ενώ ο ελληνικός
λαός βυθίζεται στη φτώχεια, στην ανεργία και στα
χρέη. Ελπίδα δεν διακρίνεται πουθενά, όσο ο λαός
δεν αναλαμβάνει δράση, δεν υπερασπίζεται με τον
πατριωτισμό του το Σύνταγμα και τον τόπο.
Μέσα στο πρωτοφανές αυτό σκηνικό, οι υπεύθυνοι
της καταστροφής έχουν
το θράσσος να ζητάνε
και την ψήφο μας στις 7
του Νοέμβρη! Όλοι όσοι
τόσα χρόνια εξευτέλισαν
την Τοπική Αυτοδιοίκηση
με τα «χρίσματα» και
οι κομματάνθρωποι, με
την τοπική διαπλοκή και
τα ρουσφέτια, με τους
πρασινογάλαζους χάρτες
τις βραδυές των εκλογών,
όλοι αυτοί – ακόμα κι

Fuck, γενικῶς...
Γιά τό ἱστολόγιο skymnos.blogspot.com ἔχουµε
ξανακάνει λόγο, ἀφοῦ ὄχι µόνο εἶναι ἕνας
κατάδικός µας χῶρος ἀλλά καί γιατί προσφέρει
σέ συσκευασία σάτιρας τά πιό σοβαρά σχόλια.
Ἀντιγράφουµε λοιπόν τήν κάτωθι ἀνάρτηση, ὡς
δεῖγµα (ἀθυρόστοµης κι ἀγγλόφωνης) γραφῆς:

“EU - USA fuck us. We are from Greece”
“Νo more fuck. We are from Palestine”
“Οh yes, fuck again. We are from England”
“Νo think, solo fuck. We are from Italy “
“No fuck, only work. We are from Germany”
“We fuck, other pay. We are from Turkey”
“Speak french, fuck english. We are from France”
“Fuck again greek basket. We are from Spain”
“Do you wanna fuck? We are from Russia”
“Fuck? what’s this? We are from Japan”

Ὡραῖα... Ἦρθε κι ὁ Ἑβραίος τῆς φωτογραφίας, ὡς
support µέ τούς U2, καί µᾶς ἔχωσε στά µοῦτρα τήν
µπλούζα του πού ἔγραφε «fuck you. We are from
Israel» (µοῦ διαφεύγει τό ὄνοµα ἀλλά θά πρέπει νά
λέγεται David Fuckstain - ἤ Benjamin Fuckman).
Ὑπέροχα!!! Ἀπό κεῖ κι ἔπειτα πολλές χῶρες µιµήθηκαν
τό “µήνυµα” καί ἄρχισαν νά βγάζουν µπλουζάκια:

“Tired to fuck. We are from USA”
“Fuck is coming soon. We are from Iran”
“Not afraid of fuck. We are from Irak”
“Fuck Zionism. We are human beings”!!!

αυτή την κρίσιμη ώρα
για την επιβίωση της
ελληνικής
κοινωνίας
– ούτε που διανοούνται
ότι θα χάσουν το τσιφλίκι
που τους κληροδότησε ο
μπάρμπας τους ή κάποια
κομματική «συμμορία».
Ο Δήμος Κομοτηνής
Στην
Κομοτηνή
η
κατάσταση είναι τραγική,
όπως σε όλη τη χώρα,
κι έχει κι ένα επιπλέον
πρόβλημα (τό λεγόμενο «μειονοτικό» της περιοχής).
Κανένας δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει θαύματα, είναι
αδύνατον μέσα σε μία συνθήκη σαν την σημερινή, της
διάλυσης των πάντων. Όμως μπορεί να εμπνεύσει και
να δώσει ελπίδα. Μπορεί να δείξει έναν άλλον τρόπο
αντιμετώπισης των κοινών, αυτόν που όλοι ξεχάσαμε
στα μεταπολιτευτικά χρόνια: τη σχέση της ισηγορίας
με τη δημοκρατία, την αυτονόητη αγάπη για τον τόπο
μας, την πίστη στις αξίες μας και την προτεραιότητα
του ΕΜΕΙΣ αντί του ΕΓΩ. Μπορεί να εμπνεύσει ένας
αργόμισθος; Μπορεί να πείσει ένας διαδρομιστής;
Μπορεί να γεννήσει ελπίδα ένας τρώκτης; Ποιος θα
ξεκαθαρίσει την κατάσταση στην ΔΕΥΑΚ, ο αυτουργός
των αμαρτιών; Ποιος θα διαχειριστεί με σωφροσύνη
την δημοτική περιουσία, αυτός που ως τώρα δεν
κατάφερε ούτε να την καταγράψει; Ποιος θα ζητήσει
σεβασμό του νόμου, αυτός που έχει κατά νου μόνο την
επανεκλογή του; Ποιος θα δώσει έναν στόχο ανώτερο
της ταπεινής καθημερινότητας, αυτός που η αισθητική
και γενικότερη παιδεία του περιορίζεται στην τρέχουσα
υποκουλτούρα;
Συνέχεια στή σελ. 6

ΜΗΔΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΝΟΗΤΙΚΟ
ΠΗΛΙΚΙΟΝ
«Ἀλλάζοντας τούς ἑαυτούς µας, ἀλλάζουµε τήν
Ἑλλάδα» (ΓΑΠ στό Ἐθνικό Συµβούλιο τοῦ ΠαΣοΚ)
«Ὁ κόσµος ἀλλάζει, τό ΠαΣοΚ ὄχι»
(Σωκράτης Ξυνίδης, ὠς γραµµατέας τοῦ ΠαΣοΚ
γιά τήν ἐπέτειο τῆς 3ης τοῦ Σεπτέµβρη)
«Τό κόµµα µας ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι αὐτό πού
εἶναι»
(Γ. Παπακωνσταντίνου στό ΑΛΤΕΡ, 14/9)
Ἀπό τή µέρα πού ὁ Γιῶργος Παπανδρέου
ἀνέλαβε πρωθυπουργός τῆς χώρας, παρακολουθοῦµε ἕνα θέατρο τοῦ παραλόγου, στό ὁποῖο
κορυφαία σκηνή εἶναι αὐτή κατά τήν ὁποίαν οἱ
αὐλοκόλακες πασχίζουν νά µᾶς πείσουν πώς
τά πρωθυπουργικά λόγια ἔχουν κάποιο νόηµα,
κάποια βαρύτητα καί µάλιστα καί κάποια σχέση
µέ τά τεκταινόµενα.
Ὅποιος ὅµως δέν φοβᾶται τίς λέξεις καί
τήν ἀλήθεια, τό βλέπει ξεκάθαρα: Ὁ ΓΑΠ ἔχει
σοβαρό πρόβληµα ἐπαφῆς µέ τήν µή εἰκονική
πραγµατικότητα, τό ὁποῖο µάλιστα µεταδίδει
καί σέ πλῆθος συνεργατῶν του. Τό βλέπεις στό
ὕφος, στόν τόνο τῆς φωνῆς, στίς ἀψυχολόγητες
κινήσεις, στίς ἐκτός τόπου καί χρόνου ἀερολογίες.
Ἀκόµη καί στίς ἐθνοκτόνες ἀποφάσεις του εἶναι
φανερό ὅτι δέν ὑποκρύπτεται κάποιος δόλος.
Συνέχεια στή σ. 9
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Παραμυθητικό
παραμύθι
Σ’ έναν περίπατο στις σελίδες του
βιβλίου του «Ξάνθη, σαν παραμύθι…»
μας προσκαλεί ο Ξανθιώτης συγγραφέας
Θανάσης Μουσόπουλος, προκειμένου
να γνωρίσουμε την πόλη μέσα από τις
ξεναγήσεις του. Πρόκειται για κείμενα
που συγγράφηκαν με αφορμή σχετικά
αφιερώματα περιοδικών κι εφημερίδων,
για ομιλίες που εκφωνήθηκαν σε σεμινάρια
ξεναγών και πολιτιστικές εκδηλώσεις,
καθώς και για φωτογραφίες προερχόμενες
ως επί το πλείστον από το προσωπικό
αρχείο του συγγραφέα.
Στην
ατμοσφαιρική
του
περιπλάνηση ο Μουσόπουλος προβαίνει
στην
παρουσίαση
της
ιδιαίτερης
πατρίδας του και περαιτέρω όλης της
Θράκης, αγκαλιάζοντάς την με τη ματιά
του σαν χώρο με πολιτιστική ενότητα.
Ξεκινώντας από την προϊστορία της
Θράκης περιγράφει την ευλογημένη γη,
με το φυσικό περιβάλλον και τους λαούς
που διασταυρώθηκαν στα εδάφη της,
Έλληνες, Πέρσες, Ρωμαίους, Οθωμανούς,
Βούλγαρους. Μέσα σ’ αυτό το χωνευτήρι
γλωσσών, θρησκειών και πολιτισμών
θα γεννηθεί η πόλη της Ξάνθης, ύστερα
από την καταστροφή της πρωτύτερης
πρωτεύουσας Γενισέας από σεισμούς και
πυρκαγιές.

τους, κι από το χτες της πόλης μέχρι το
σήμερά της, τα οποία και παντρεύονται.
Εδώ ξεδιπλώνονται ο οικιστικός της
πλούτος, η μουσική και η λογοτεχνική της

παράδοση, ο λαογραφικός της θησαυρός,
τα πρόσωπα και οι συνθήκες που την
οδήγησαν στη διαμόρφωση της αστικής
της φυσιογνωμίας.
Ο Μουσόπουλος δεν αποσκοπεί σε
μία πεζή καταγραφή των χαρακτηριστικών
της Ξάνθης. Οι αναπαραστάσεις του
ενεργοποιούν τις αισθήσεις ταξιδεύοντας
τον αναγνώστη. Έτσι, η εικονοποιία
του συγγραφέα, που κρυσταλλώνεται
στη λάμψη των περίτεχνων μεταλλικών
κάγκελων σε αυλές και σε μπαλκόνια,
συνοδεύεται από τους ήχους της ορφικής
μουσικής παράδοσης, οι οποίοι πλανώνται
σοκάκια,
«Εκτός από την Ξάνθη που περιγράφουν τα βιβλία της ιστορίας στα
και της γεωγραφίας, υπάρχει και η Ξάνθη που βλέπουμε στα όνειρά δονούν τα ρόπτρα
μας. Η πόλη η ανάερη και η μετέωρη. Υπάρχει και η Ξάνθη των των σπιτιών κι
παραμυθιών.Από μικρός κοίταζα κατά το Αβγό, λίγο ανατολικότερα, ανακατεύονται
περιμένοντας να διω την Ξανθίππη. Και το είχα καημό, αν θέλετε, με τον γδούπο των
ότι πετώντας σ’ εκείνα τα μέρη, ψάχνοντας και ψαχουλεύοντας δεν σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν
έβρισκα τα χνάρια της – καθώς περπάταγε η βασίλισσα της Ξάνθης αρβυλών και το
στα μέρη ετούτα. Έτσι είπα να δω την “Ξάνθη, σαν παραμύθι…”, απαλό θρόισμα
για μικρούς και μεγάλους. Εδώ και δέκα χρόνια σε κείμενά μου του ανάλαφρου
πάσχισα παραμύθι να φτιάξω την Ξάνθη, ίσως για να παρηγορηθώ περπατήματος
των φοιτητών.
που τα πατήματα της Ξανθίππης ακόμη άπρακτος ψάχνω.
στην
Μέσα από τα κείμενά μου – που εξαιρετικώς αφιερώνω στα παιδιά Πλάι
όραση
και
την
μου – λέω σ’ όλους και όλες τα παραμύθια που δεν άκουσαν όταν
ήταν η ώρα τους, για την Ξάνθη και τους ανθρώπους της. […]»(από ακοή η όσφρηση
απολαμβάνει
τον πρόλογο του συγγραφέα, σελ. 11)
τις
ευωδιές
Αναδεικνύοντας την πολυχρωμία των τοπικών εδεσμάτων που διαχέονται
της Ξάνθης ο Μουσόπουλος επιστρατεύει παντού: μπουγάτσες, κρεατόπιτες και
κάθε πτυχή της ζωής της, από το φυσικό πατσάς, παρασκευασμένα σε παραδοσιακά
τοπίο με τη χλωρίδα και την πανίδα του εργαστήρια και μαγειρεία σφριγηλά από
μέχρι τους ανθρώπους με την εργασία, μεράκι.
την οικονομία, την κοινωνική ζωή
Οι διαδρομές του Μουσόπουλου

Ο ΔΙΟΛΚΟΣ ΕΠΙ...
ΕΛΛΗΝΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η σύγχρονη ιστορία του Δίολκου στον
Ισθμό αγγίζει το απίστευτο. Το μοναδικό
αυτό μνημείο της αρχαιοελληνικής
τεχνολογίας δεν διαφυλάχθηκε ποτέ, πέρα
από μια υποστήλωση μερικών λίθων του
μετώπου της διάβρωσης (τον περασμένο
Μάρτιο) όταν ήδη δύο Εισαγγελείς και
το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών
Δημόσιας Διοίκησης άρχισαν να ερευνούν
το θέμα. Σήμερα, το μνημείο παραμένει
εκτεθειμένο στη διάβρωση η οποία
υποσκάπτει διάφορα σημεία του υγιούς
τμήματος και φθείρει ακόμα περισσότερο
τις πέτρες που βρίσκονται ήδη στο νερό ή
θαμμένες κάτω από την άμμο.
Γύρω στο 600 π.Χ., η δυσκολία της
μεταφοράς των εμπορευμάτων δια ξηράς,
ήταν αυτό που ώθησε τον Τύραννο της
Κορίνθου Περίανδρο, να κατασκευάσει
τον περίφημο Δίολκο. Το σημαντικό
αυτό τεχνικό έργο της αρχαιότητας ήταν
ένας πλακόστρωτος δρόμος (πιθανόν
«ντυμένος» με ξύλα) που επέτρεπε σε

πλοία αλειμμένα με λίπος να γλυστρούν
επάνω σε αυτόν και να μεταφέρονται από
τον Κορινθιακό κόλπο στον Σαρωνικό κι
αντιστρόφως. Ο δρόμος αυτός είχε πλάτος
από 3,50 ως 6,00 μ. και ήταν στρωμένος
συμμετρικά με μεγάλους πώρινους
κυβόλιθους. Σε ένα τμήμα του βρέθηκαν
λαξευμένες παράλληλες αυλακώσεις σε
απόσταση 1,50 μ. η μία από την άλλη,
πιθανόν για να διευκολύνεται η κίνηση
των τροχών του οχήματος που μετέφερε
το πλοίο αλλά και για να αποφεύγεται η
ανατροπή του.
Ο Δίολκος δεν ακολουθούσε μία ευθεία
γραμμή, γιατί η υψομετρική διαφορά
κατά μήκους του Ισθμού έκανε δύσκολη
την έλξη των πλοίων. Στη διαπιστωμένη
διαδρομή του, κοντά στον Κορινθιακό, ο
Δίολκος προχωρούσε με μεγαλόπρεπες
στροφές ακολουθώντας τη διαμόρφωση
του εδάφους - γι’ αυτό και έχουν βρεθεί
τμήματά του τόσο στην Πελοπόννησο
όσο και στη Στερεά. Ιδίως στην Στερεά,
είναι έντονες οι αυλακώσεις από τις ρόδες
των «ολκών», των οχημάτων πάνω στα
οποία μεταφέρονταν τα πλοία. Δεν είναι
γνωστό με ποιον ακριβώς τρόπο τα πλοία

στον χώρο και στον χρόνο ποικίλλονται
από τα ευρηματικά θεατρικά σκηνικά
μέσα στα οποία εντάσσονται. Οι
Ξανθιώτες λογοτέχνες, για παράδειγμα,
παρουσιάζονται μέσω του διαλόγου του
συγγραφέα με ένα ακροκέραμο σε οδό
της Ξάνθης, το οποίο ζωντανεύει για
να αφηγηθεί σαν αυτόπτης μάρτυρας
τα λογοτεχνικά δρώμενα της πόλης για
περισσότερο από μια εκατονταετία.
Το
προσωποποιημένο
ακροκέραμο,
με ζωηράδα και γλυκιά νοσταλγία,
αναπαριστά την ξανθιώτικη λογοτεχνική
ζωή αποκαθιστώντας ένα κλίμα γαλήνης
μέσα από το σταμάτημα του χρόνου,
που διασφαλίζει το μαγευτικό χαλάρωμα
ενός παραμυθιού. Ο τίτλος «Ξάνθη, σαν
παραμύθι…», που επιλέγει ο Μουσόπουλος
για τα κείμενά του, τα αντιπροσωπεύει

του Μουσόπουλου να παρουσιάσει τον
τόπο του μέσα από την πρόταση για τη
δημιουργία ενός Διαχρονικού Μουσείου
της Θράκης, στις αίθουσες του οποίου
θα εκθέτονται οι τόποι και οι εποχές της
θρακικής γης. Χαρακτηριστική είναι
μάλιστα και η δημιουργία αίθουσας
Μέλλοντος(!) στο συγκεκριμένο μουσείο,
η οποία αναφέρεται στις προοπτικές
της περιοχής. Πρόκειται ουσιαστικά για
τη φωνή αγωνίας του συγγραφέα, που
προσκαλεί την πολιτεία να μεριμνήσει για
τον ακριτικό της ακρογωνιαίο λίθο, χωρίς
όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεται
τις ικανότητες και τη θέληση του ντόπιου
δυναμικού: για τον Μουσόπουλο η Θράκη
έχει μέλλον ακριβώς επειδή συνεχίζει να
οραματίζεται κι αρνείται να παραδοθεί
στους φόβους που την περιστοιχίζουν.

«[…] Εκεί ψηλά που βλέπεις είναι το παλάτι της. Το παλάτι
της βασίλισσας Ξανθίππης. Μη βλέπεις που δε φαίνεται, είναι
από την άλλη μεριά του βουνού, αραχνοϋφασμένο κατρακυλά
κι αυτό στα μάτια μας, από τα χρόνια τα παλιά, και κάνει
νερά νερά σκιές και περιστέρια κατάξανθα. Μπουγάτσα και
κρεατόπιτα από τότε αναδύει στο Δία θυσία. Κι ένας πατσάς
της Ξανθίππης ολόγευστος, με τη μυρουδιά της ξανθιώτικης
χλωρίδας και πανίδας χιλιάδες χρόνια ακροβατεί στις γεύσεις
των ανθρώπων. Είναι καταπληκτικό, δίπλα στο σήμερα το
χτες. Το άλλο, δίπλα στο δικό σου, δίνει αξία καί στο άλλο καί
στο δικό σου. Δίπλα στο παλάτι της Βασίλισσας Ξανθίππης
ήρθε και θρόνιασε η Μάνα του Χριστού με Ταξιάρχες και
ακρίτες, για να τηρούν τα πίσω μέρη στα βουνά και δώθε,
τον κάμπο με ποτάμια, λίμνες και θάλασσες… […]»(από το
κεφάλαιο «Ξάνθη, πολύχρωμο κουβάρι…», σελ. 29)
πλήρως, καθώς ο συγγραφέας κατορθώνει
με την ονειρική, λυρική του αφήγηση, να
δημιουργήσει ατμόσφαιρα παραμυθιού,
να λικνίσει τρυφερά τον αναγνώστη χωρίς
να του προκαλεί ασφυξία, να παρατείνει
τον πόθο του ν’ ακούσει κι άλλα μαγικά σ’
αυτό το παραμυθητικό παραμύθι.
Ευρηματική είναι και η επιλογή

Συγκεντρωμένα,
λοιπόν,
σε
έναν
τόμο,
γραμμένα
σε
διαφορετικές
περιόδους
και
περιστάσεις, άλλοτε
σαν
ταξιδιωτικός
οδηγός,
άλλοτε
σαν
παραμύθι,
σαν
φυσιολατρική
εντύπωση, σαν ιστορία
ή λαογραφία, τα κείμενά
του
Μουσόπουλου,
με τον τρόπο που
επανέρχονται
συναγμένα κι επιμένουν, αποκαλύπτουν
έναν συγγραφέα αληθινά μαγεμένο από
την πόλη του, που δεν μπορεί στιγμή να την
προσπεράσει και διαρκώς της αφιερώνει
τους ύμνους του. Δικαίως άλλωστε: όσοι
γνωρίζουν την Ξάνθη αντιλαμβάνονται
πως η φόρτιση του Μουσόπουλου είναι
απολύτως δικαιολογημένη και καθόλου
υπερβολική, γι’ αυτό και
το παραμύθι του άκρως
δικαιωμένο.
Θανάσης Μουσόπουλος,
«Ξάνθη, σαν παραμύθι…»,
εκδ. Δημοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης
Ξάνθης
(Δ.Ε.Α.Ξ.), Ξάνθη 2010,
σελ. 76.
Γιάννης Στρούμπας

“διϊσθμίζοντο”, περνούσαν δηλαδή από τη
μια θάλασσα στην άλλη.
Ήταν μεταξύ 1956 και 1962 όταν
ανασκαφές από τον αρχαιολόγο
Νίκο Βερδελή, έφεραν στο φως
έναν λιθόστρωτο δρόμο με πλάτος
από 3,5 έως σχεδόν 6 μέτρα. Ο
Δίολκος αποτελεί έναν πρόδρομο του
σιδηρόδρομου, ίσως τον αρχαιότερο
γνωστό τροχιόδρομο του κόσμου.
Σήμερα, έχει μετατραπεί σε ένα ενάλιο
ερείπιο που φυλλορροεί. Η διάβρωση
έχει ξεπεράσει ολόκληρο το πλάτος
του Δίολκου, σε έκταση αρκετών
δεκάδων μέτρων. Οι κυματισμοί και
τα απόνερα των πλοίων εξακολουθούν
να ταλαιπωρούν βάναυσα το ήδη
βυθισμένο και να διαβρώνουν το
διαρκώς συρρικνούμενο «υγιές»
τμήμα του μνημείου.
Η διεθνής έκκληση για τη
διάσωση και αναστήλωση του
Δίολκου
(www.thepetitionsite.
com/petition/870477005)
έχει
βρει υποστηρικτές από 95 χώρες
του κόσμου. Νομίζω κι από την
Ελλάδα...
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Ἀνα-γνώσεις
Λεφτά υπάρχουν
Ο Αντώνης Φουντής στην «Ελευθεροτυπία» (4/9) για κάποια ψιλά γράμματα του
δήθεν αθλητικού (υπο)κόσμου:
«Η «τρόικα» μάς πάει... στρατιωτικό περίπατο, η χώρα βρίσκεται μεταξύ σφύρας και
άκμονος και οι πολίτες ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί προκειμένου να επιβιώσουν. Κι
όμως, μέσα σε αυτό το «καμένο τοπίο», υπάρχει κάτι που δείχνει πως δεν το αγγίζει η
οικονομική κρίση: το... ελληνικό ποδόσφαιρο! (...) Με αιχμή του δόρατος τον ΟΠΑΠ, η
πολιτεία χρυσοπληρώνει τους «ποδοσφαιρο-παράγοντες» κι επιμένει να συντηρεί ομάδες
που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν θα υπήρχαν στον ποδοσφαιρικό χάρτη.
Ταράχτηκαν, τον περασμένο Μάρτιο, οι ΠΑΕ όταν ο γ.γ. Αθλητισμού, Παν. Μπιτσαξής,
ανήγγειλε καμαρωτός τη διακοπή χρηματοδότησης των ομάδων, εξαιτίας των συνεχόμενων
κρουσμάτων βίας μέσα κι έξω από τα γήπεδα: «Αναστέλλεται κάθε χρηματοδότηση από
τον ΟΠΑΠ, μέχρι να πειστεί η πολιτεία ότι οι ΠΑΕ θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε
το επόμενο πρωτάθλημα να είναι ειρηνικό». Τα... σαΐνια της Σούπερ Λίγκας έσπευσαν
(τάχα) να κάνουν ορισμένες διορθωτικές κινήσεις, όπως αυστηρότερες ποινές σε ΠΑΕ
για επεισόδια των οπαδών τους ή βαρύτερα πρόστιμα (τα οποία μοιράζονται οι ίδιες στο
τέλος του πρωταθλήματος), για να δείξουν ότι «συμμορφώθηκαν προς τας υποδείξεις».
Και η κάνουλα του ΟΠΑΠ άνοιξε αμέσως! Για να... επιβραβεύσει, μάλιστα, ο ΟΠΑΠ τις
ΠΑΕ προχώρησε και σε νέες χορηγίες, με τη διαφήμιση των προϊόντων του στις φανέλες
ομάδων της Σούπερ Λίγκας (φαίνεται δεν τους έφταναν οι διαφημίσεις από τις διάφορες
ΔΕΚΟ). Έτσι: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ υπέγραψαν τριετή συμβόλαια για τη διαφήμιση του
«Πάμε Στοίχημα». Ο πρώτος αντί 9 εκ. ευρώ και ο δεύτερος αντί 4 (περίπου 1,3 ετησίως,
ποσό που έπαιρνε μέχρι πέρυσι από τη ΔΕΠΑ). Η ΑΕΚ για δύο χρόνια, αντί 3 εκατ. ευρώ,
διαφημίζει το «ΚΙΝΟ», όπως και ο Άρης, αντί 1,2 εκατ. για 3 χρόνια. Και έπονται κι άλλες
ΠΑΕ, που δεν έχουν βρει χορηγό. Οι παροχές δεν σταματούν εδώ, καθώς υπάρχουν: - Τα
γήπεδα, τα περισσότερα από τα οποία είναι εθνικά ή δημοτικά και η πολιτεία πληρώνει
αρκετές φορές για τη συντήρησή τους, ενώ συχνά δίνει χρήματα για αναβάθμιση, ακόμη
κι αν ανήκουν σε ΠΑΕ. - Τα τηλεοπτικά δικαιώματα: η ΕΡΤ έχει υπό την σκέπη της δύο
ΠΑΕ (Ολυμπιακό, Ξάνθη), στις οποίες δίνει συνολικά 8 εκ. τον χρόνο. Λεφτά δίνει και
στο υποβαθμισμένο πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής (πάνε κι έρχονται οι φάκελοι της UEFA
με τα ύποπτα παιχνίδια) που δείχνει η ΕΤ-3. Συνολικά, ο ΟΠΑΠ τα τελευταία χρόνια
έδωσε στο ποδόσφαιρο: 40 εκ. ευρώ το 2007, 42 το 2008 και 51 το 2009. Την τριετία
2008-2011, η Σούπερ Λίγκα θα εισπράξει από τον Οργανισμό περίπου 65 εκ., η Ένωση
Β’-Γ’ Εθνικής 23 εκ. και η ΕΠΟ μεταξύ 2009-2012 θα πάρει 11 εκ...»
Οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν τον κομήτη του Χάλεϊ
Στις 9 Σεπτεμβρίου 2010 το «ΒΗΜΑ» είχε την κάτωθι είδηση:
«Μια νέα μελέτη αναφέρει ότι οι πρώτοι οι οποίοι εντόπισαν τον κομήτη του Χάλεϊ,
καταφέρνοντας μάλιστα να υπολογίσουν τον περιοδικό κύκλο εμφάνισής του, ήταν οι
αρχαίοι Έλληνες. Μέχρι σήμερα οι παλαιότερες γνωστές καταγραφές του κομήτη του
Χάλεϊ ήταν από Κινέζους αστρονόμους, με την πρώτη εξ αυτών να γίνεται το 240 π.Χ.
Σύμφωνα όμως με τη νέα μελέτη, οι αρχαίοι Έλληνες κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να
τον μελετήσουν από τον 5ο π.Χ. αιώνα. Ο φιλόσοφος Ντάνιελ Γκράχαμ και ο αστρονόμος
του αμερικανικού Πανεπιστημίου Provo Έρικ Γκράχαμ δημιούργησαν μοντέλα της
πορείας που ακολουθεί ο κομήτης του Χάλεϊ και στη συνέχεια μελέτησαν καταγραφές για
κομήτες από αρχαίους πολιτισμούς. Κάποια στιγμή ανάμεσα στο 466 και στο 468 π.Χ. σε
μια άγνωστη σήμερα περιοχή της Βορείου Ελλάδος έπεσε ένας μετεωρίτης και μάλιστα το
σημείο της πρόσκρουσης αποτέλεσε για περίπου πέντε αιώνες τουριστική ατραξιόν.
Ο Πλούταρχος μάλιστα αναφέρει ότι την πτώση τού μετεωρίτη είχε προβλέψει ο
Αναξαγόρας, τον οποίο πολλοί θεωρούν κορυφαίο αστρονόμο του αρχαίου ελληνικού
κόσμου. Υπολογίζοντας την πορεία του κομήτη του Χάλεϊ εκείνη την εποχή, οι δύο
ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο μετεωρίτης αποτελούσε μέρος του κομήτη και
έπεσε στον πλανήτη επειδή στο συγκεκριμένο πέρασμά του πλησίασε τη Γη περισσότερο
από άλλες φορές. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχαίοι Έλληνες όχι μόνο είχαν εντοπίσει την
ύπαρξη του κομήτη, αλλά είχαν διαπιστώσει ότι είναι τακτικός επισκέπτης μας και
μάλιστα είχαν καταφέρει να υπολογίσουν χρονικά την εμφάνιση του...»
Η επερχόμενη πτώχευση
Ο Β. Βιλιάρδος στον ιστότοπο Sofokleous10.gr για το ζοφερό μας μέλλον:
«Με δεδομένο τώρα ότι, το «ΔΝΤ-πρόγραμμα» δεν αγγίζει σχεδόν καθόλου τις
βασικές «πηγές» των προβλημάτων της Ελλάδας (Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών,
Ανταγωνιστικότητα, Ανάπτυξη κλπ), η οποία παραμένει κράτος-μέλος της Ευρωζώνης,
χωρίς πλέον κανενός είδους πλεονεκτήματα (ο δανεισμός της με χαμηλά επιτόκια
ήταν, κατά την άποψη μας, το μοναδικό «πλεονέκτημα», ενώ έχει πάψει πλέον να
υφίσταται), ο στόχος δεν είναι άλλος, από την προστασία των πιστωτών της χώρας μας,
σε συνδυασμό με την εξουδετέρωση του εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος ευρίσκεται
εντός της - απειλώντας τη σταθερότητα όχι μόνο της Ευρωζώνης (€), αλλά ολόκληρου του
χρηματοπιστωτικού συστήματος (για να μην θεωρηθεί ότι «συνηγορούμε» στην έξοδο της
χώρας μας από την Ευρωζώνη, τονίζουμε ότι δεν είναι η πλέον σωστή κίνηση - αφενός
μεν γιατί πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή ιδέα, αφετέρου δε επειδή είναι μάλλον αδύνατον
να επιβιώσει σήμερα μία μικρή χώρα, με δικό της νόμισμα, εάν τυχόν γίνει στόχος των
διεθνών κερδοσκόπων). Η διαδικασία αυτή, την οποία έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας
το ΔΝΤ, έχοντας την απαραίτητη εμπειρία, οδηγεί φυσικά στην ολοκληρωτική απώλεια
της εθνικής μας κυριαρχίας, καθώς επίσης στην εξαθλίωση των Πολιτών της χώρας μας
– όπως έχει συμβεί σε πολλά άλλα κράτη στο παρελθόν. (...) Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας
θα είναι το ελάχιστο 147% επί του ΑΕΠ της το 2011 - οπότε θα είναι μάλλον αδύνατον
να δανεισθεί από τις αγορές το ποσόν των 60 περίπου δις € που υπολείπονται, εάν
υποθέσουμε ότι λαμβάνει ολόκληρο το πακέτο των 110 δις €. Εκτός αυτού, η μελλοντική
ύφεση θα είναι πολύ μεγαλύτερη, αφού η παρούσα «συγκράτηση» της οφείλεται κυρίως
στο ότι οι Έλληνες, οι οποίοι στο 2ο εξάμηνο του 2010 θα λάβουν σημαντικά χαμηλότερες
αμοιβές, κατανάλωναν ήδη από το 1ο εξάμηνο με τη βοήθεια των αποταμιεύσεων τους
– όπως αποδεικνύουν οι «εκροές» καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες...»
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Γενοκτονίες στά ἀζήτητα
Ποῦ καί ποῦ σκάει µύτη στά
καθεστωτικά ΜΜΕ τῆς ὑφηλίου ἡ
κατάσταση στό Κογκό. Κι ὅταν λέµε
«κατάσταση» µιλᾶµε γιά ...6.000.000
νεκρούς! Ποιός εἶναι ὁ ἔνοχος γιά
αὐτήν τήν τροµακτική γενοκτονία;
Σύµφωνα µέ τούς ἀντικειµενικότερους
παρατηρητές, δηλαδή τόν ΟΗΕ, εἶναι οἱ
δύο κοντινότεροι σύµµαχοι τῶν ΗΠΑ
στήν κεντρική Ἀφρική, ἡ Ρουάντα καί ἡ
Οὐγκάντα. Καί µάλιστα ἡ
ἀναφορά τοῦ Ὀργανισµοῦ
µιλάει
γιά
φόνους
ἡλικιωµένων, γυναικῶν
καί παιδιῶν τῶν Χούτου
ἀπό τίς δυνάµεις τοῦ
προέδρου τῆς Ρουάντας,
Πώλ Καγκάµε, ἀλλά καί
γιά τούς συµβούλους καί
χρηµατοδότες του ἀπό
τίς ΗΠΑ πού «πρέπει νά
θεωρηθοῦν ὑπόλογοι».
Ἡ 545 σελίδων ἀναφορά τοῦ
ΟΗΕ ἀγνοήθηκε ἐπιδεικτικά ἀπό τά
διεθνῆ ΜΜΕ καί πολεµήθηκε ἀπό τό
καθεστώς τῶν Τούτσι στή Ρουάντα,
τό ὁποῖο ἀπειλεῖ νά ἀποσύρει τά
«εἰρηνευτικά» στρατεύµατά του ἀπό
τίς ἀποστολές τοῦ ΟΗΕ (σέ Ἁϊτή,
Τσάντ, Λιβερία καί Σουδάν). Τί ἄλλο
ρόλο θά ἔπαιζαν τά στρατεύµατα
αὐτά στό ἀνατολικό Κογκό, ὅπου
κατηγοροῦνται ὅτι συµπεριφέρονται ὡς
κατοχικές δυνάµεις καί εἰσβολεῖς, ὅταν
ὁ πρόεδρος τῆς χώρας εἶναι ἀπόφοιτος
τοῦ στρατιωτικοῦ κολλεγίου τοῦ Fort
Leavenworth στό ...Κάνσας;
Ἡ ἀναφορά περιγράφει λεπτοµερῶς ἐγκλήµατα στό Κογκό ἀπό
τίς δυνάµεις τῆς Ρουάντας καί τῶν
συµµάχων της µεταξύ τοῦ Μαρτίου
τοῦ 1993 καί τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2003,
συµπεριλαµβάνοντας τήν γενοκτονία
τοῦ 1994. Μετά τήν ἐπικράτηση τῶν
ἀνταρτῶν Τούτσι στήν Ρουάντα, οἱ
τελευταῖοι κυνήγησαν στό ἔδαφος
τοῦ Κογκό 1.000.000 Χούτου καί ἐκεῖ
σφαγίασαν ὅσους Χούτου βρήκανε,
εἴτε ἦταν πολίτες τῆς Ρουάντας εἴτε
πολίτες τοῦ Κογκό. Στήν ἀναφορά
περιγράφονται 600 τέτοια ἐπεισόδια
(ὅπου συµµετεῖχαν καί Κογκολέζοι
Τούτσι) πού ἀποτελοῦν τοὐλάχιστον

ἐγκλήµατα πολέµου καί ἐγκλήµατα
κατά τῆς ἀνθρωπότητας. Καί, βεβαίως,
τό φυλετικό µῖσος εἶχε καί τήν ἐντελῶς
ἁπτή του αἰτία, τά πλούτη τῆς περιοχῆς:
ἡ ἐκµετάλλευσή τους πέρασε στά
χέρια τῶν εἰσβολέων καί µέ τή χρήση
τῶν ντόπιων ὡς σκλάβων, ἔβγαζαν καί
πουλοῦσαν τά σπάνια µέταλλα τῆς
περιοχῆς στίς πολυεθνικές.
«Ἔλα µωρέ, τί ψάχνεις τώρα, ἔτσι

ΠΡΑΣΙΝΟΣΥΜΒΟΥΛΑΣ

σας
µεγαλοϊδεατισµό,
ἀφοῦ
ἀποδεικνύεται ὅτι καί στή Δύση
εὐδοκιµοῦν τέτοια φροῦτα. Ὅπως
προκύπτει ἀπό τόν γερµανικό
Τῦπο (πού µᾶς κοινοποίησε ὁ
ἀγαπητός µας συνδροµητής Τ.
Γούλας), ὁ τέως ΥΠΕΞ Γιόσκα Φίσερ
ἐπεκτείνει τίς συµβουλευτικές του
µπίζνες ἐπί παντός «πρασίνου»:
µετά τήν αὐτοκινητοβιοµηχανία
BMW, τήν γνωστή µας SIEMENS
καί τήν ἐπιχείρηση ἠλεκτρισµοῦ
RWE, τώρα θά παρέχει συµβουλές
ἐπί θεµάτων περιβαλλοντικῆς
καί κοινωνικῆς συµβατότητας καί
στόν ἐµπορικό - ταξιδιωτικό ὅµιλο
RΕWE!
Βεβαίως γιά τόν µακελλάρη τῆς
Σερβίας δέν ἔσταξε ἡ οὐρά τοῦ
γαϊδάρου, οὔτε καί ξιπάζεται
κανένας. Ὅµως σιγά σιγά θ’ ἀνακαλύψουµε ὅτι καί στήν Ἑλλάδα
τά περί «πράσινης ἀνάπτυξης»
δέν εἶναι µόνο προεκλογικές µπαροῦφες ἀλλά (γιά κάποιους) καί
ἐξαίρετες µπίζνες.

Ἄν νοµίζετε ὅτι τό ἐπάγγελµα
«Πράσινος»
εἶναι
ἑλληνική
πατέντα καί ὅτι εἴµαστε ἐµεῖς
πού µαγαρίσαµε τίς εὐγενεῖς
οἰκολογικές ἰδέες τῶν Εὐρωπαίων
µέ τίς λαµογιές µας, κάνετε
µέγα λάθος. Εἶναι καιρός νά
ἀποβάλετε αὐτόν τόν ἐθνικιστικό

εἶναι αὐτοί στήν Ἀφρική, σφάζονται
διαρκῶς», θά ἦταν µία κοινότυπη
ἔνσταση. Ὅµως ἔχει ἐνδιαφέρον ἡ
ἀλληλουχία τῶν γεγονότων πού
ἔφεραν τή σφαγή αὐτή: τό 1990 οἱ
ἀντάρτες Τούτσι τοῦ Καγκάµε* (εἴπαµε
πού ἐκπαιδεύτηκε) µέ βάση τήν
Οὐγκάντα τοῦ ἄλλου ΗΠΑνθρώπου,
τοῦ Μουσεβένι, είσέβαλαν στή
Ρουάντα. Τότε διαµαρτυρήθηκε ὁ
καηµένος ὁ Χαµπιαριµάνα, ὁ Χούτου
πρόεδρος τῆς χώρας, ἀφοῦ πολλοί
εἰσβολεῖς φοροῦσαν καί στολές τῆς
γείτονος. Ἡ διαµαρτυρία ἀπορρίφθηκε
κι αὐτός τό 1994 σκοτώθηκε σέ
δυστύχηµα, ὅταν τό ἀεροπλάνο του
καταρρίφθηκε µέ πύραυλο. Μέ τό
πού ξεκίνησε ἡ σφαγή οἱ Ἀµερικανοί
πίεσαν τόν ΟΗΕ νά ἀποσυρθεῖ ἀπό τή
χώρα, ἀφήνοντας τό πεδίο ἐλεύθερο
στόν Καγκάµε. Κι ὅταν µέσα σ’ ἕναν
µήνα ὁ ΟΗΕ κατέγραφε 10.000 φόνους
Χούτου, µετά τήν κατάρρευση τῆς
ὅποιας ἀντιπολίτευσης, πάλι οἱ ΗΠΑ
σταµάτησαν τήν ἔρευνα γιά τό θέµα. Ἔ,
εἶναι µετά νά µήν ξεσπάσει ἀπρόσκοπτα
ἡ ἑκατέρωθεν σφαγή; Ἦταν λοιπόν
αὐτή ἔργο µόνο τῶν Ἀφρικανῶν;
* Ἐπανεξελέγη πρόεδρος τῆς Ρουάντας
πρό µηνός µέ ...93%!
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Πάντως ...«συνοµιλοῦν»!
Στίς 2 Σεπτεµβρίου ξανάρχισαν οἱ «εἰρηνευτικές»
συνοµιλίες τοῦ Ἰσραήλ µέ τούς Παλαιστίνιους,
ὑποτίθεται γιά τήν ἐξεύρεση µιᾶς λύσης στό
Μεσανατολικό πρόβληµα. Βεβαίως ὅποιος ἔχει
στοιχειώδη νοῦ καί γνώση εἶναι ἀπολύτως βέβαιος
πώς τίποτε ἀπολύτως δέν πρόκειται νά γίνει, ἀφοῦ
οἱ σιωναζιστές δέν σκοπεύουν νά δώσουν τίποτε καί
σέ κανέναν ἐπαίτη. Ἕνα ἐνδεικτικό «µικροσυµβάν»
πού ἀγνοήθηκε πλήρως ἀπό τά καθεστωτικά
ΜΜΕ ἦταν καί ὁ θανάσιµος βοµβαρδισµός ἀπό
ἰσραηλινά ἀεροπλάνα σέ δυό σήραγγες τῆς Γάζας
στίς 4 Σεπτεµβρίου. Ἀποτέλεσµα: Δύο νεκροί καί
δύο τραυµατίες.
Νεκροί ἦταν ὁ 19χρονος Χαλήλ Μουχάµαντ Ἀλ
Χατάµπ καί ὁ 35χρονος Χαλίντ Ἀµπέντ Ἀλ Καρίµ
Ἀλ Κατίµπ, πατέρας τεσσάρων παιδιῶν. Καί οἱ
δυό δούλευαν στίς λαθρεµπορικές σήραγγες πού

διανοίχθηκαν στή Γάζα, προκειµένου νά φέρνουν
στόν ἀποκλεισµένο πληθυσµό της τά ἀπαραίτητα
ἀγαθά (βενζίνη, γάλατα, τρόφιµα, κτλ). Δύο ἀκόµη
θύµατα τῆς ἐπίθεσης ἦταν ὁ 22χρονος φοιτητής
Κοινωνιολογίας Ἀλή Ἀλ Χοντάρι καί ὁ 45χρονος
ταξιτζής Χασάν Ἀµπού Ἀρµάνα, πατέρας 12
παιδιῶν. Καί οἱ δύο γλύτωσαν µέ ἐγκαύµατα τρίτου
βαθµοῦ ἀπό τούς σιωπηλούς πυραύλους τῶν F-16
οἱ ὁποῖοι ἐξεράγησαν ἀφοῦ πρῶτα µπῆκαν βαθειά
στό ἔδαφος.
«Καί τί ἔγινε», θά πεῖτε, «µέ δυό νεκρούς καί δυό
τραυµατίες;» Ἄντε καί µέ τούς 3 βοσκούς στό
Μπέιτ Χανούν πού τούς χτύπησε τό ἰσραηλινό
πυροβολικό; Φανταστεῖτε ὅµως νά ἦταν τά θύµατα
ἀπό τήν ἄλλη πλευρά! Τώρα τήν ἱστορία τῶν
θυµάτων τήν µαθαίνουµε χάρη στά γενναῖα παιδιά
τοῦ International Solidarity Movement, τότε θά µᾶς
τήν διηγεῖτο µέσα σέ λυγµούς ὁ ἴδιος ὁ Ὀµπάµα...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ

Ὄχι πώς στή Δυτική Ὄχθη εἶναι καλύτερα τά
πράγµατα ἤ πώς µόνον ὁ ἰσραηλινός Στρατός
προκαλεῖ. Δεῖτε ἀνωτέρω τό προστατευτικό
µεταλλικό πλέγµα πού ἔβαλαν οἱ Παλαιστίνιοι
καταστηµατάρχες τῆς Χεβρώνας γιά νά
προστατέψουν τίς περιουσίες καί τούς πελάτες
τους ἀπό τά σκουπίδια πού τούς πετᾶνε - χρόνια
τώρα - ἀπό τά παρακείµενα σπίτια οἱ Ἑβραῖοι
ἔποικοι! Δέν εἶναι ἀπίστευτο;;;

Παρά την παρέμβαση του Μπάρακ Ομπάμα για την αποτροπή
της καύσης του Κορανίου, σε μία μικρή εκκλησία των πενήντα
ανθρώπων, στη Φλώριδα, οι υπόνοιες ότι πρόκειται για
τέχνασμα ενισχύονται. Η διαπλοκή διεθνώς έδωσε ευρύτατη
δημοσιότητα στο γεγονός, ενώ είναι αμελητέο στην πράξη και
θυμίζει την αντίστοιχη δική μας προβοκατόρικη «πυρπόληση»,
με τις «μαχητικές» πορείες των αριστερών οργανώσεων.
Όλοι ασχολούνται με το θέμα, το οποίο αποβλέπει στην
πρόκληση εντάσεως στη Μέση Ανατολή και αναμοχλεύσεως
του θρησκευτικού φανατισμού. Αντίθετα αγνοούν παντελώς
τους πύρινους λόγους του ραβίνου Οβάντια Γιόζεφ, για την
εξαφάνιση όλων των Παλαιστινίων, ως εντολή του Θεού
του Ισραήλ. Η συμπαιγνία έχει τα όρια της και γρήγορα
αποκαλύπτεται, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες για το
Παλαιστινιακό ελάχιστα έχουν προχωρήσει.
Βέβαια στα δικά μας, ο μητροπολίτης Πειραιώς εξαπέλυσε
ανιστόρητους και εκκλησιαστικά απαράδεκτους λόγους, επειδή την περασμένη Παρασκευή στην πλατεία Κοτζιά στην Αθήνα (και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος σε πλατείες) οι μουσουλμάνοι μετανάστες έκαναν προσευχή για το Ραμαζάνι. Κ.Β.

Jackson Pollock

Μιά προσωπική ἱστορία

Ὁ Jackson Pollock εἶναι ἴσως ὁ πιό
γνωστός Ἀµερικανός ἐκπρόσωπος
τῆς µοντέρνας ζωγραφικῆς. Πάνω
στήν προσωπική του ἱστορία καί στήν
χρήση του ἀπό τίς ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ
(!) στά πλαίσια ἑνός πολιτιστικοῦ
Ψυχροῦ Πολέµου ἔγραψε πρό
ἡµερῶν ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον καί
τεκµηριωµένο
ἄρθρο ὁ Come
Carpentier
de
Gourdon
καί
σπεύδουµε
νά
σᾶς
προσφέρουµε
στόν «Α» τήν
οὐσία του, πού
θεωροῦµε ὅτι
εἶναι
ἐξόχως
διαφωτιστική.
Ὁ Πόλοκ ἦταν
τό 5ο παιδί µιᾶς
οἰκογένειας τοῦ
Γουαϊόµινγκ,
µέ σκωτσέζικη καταγωγή. Οἱ
δύο ἀποβολές του ἀπό σχολεῖα
λόγῳ
βίαιης
καί
ἀπείθαρχης
συµπεριφορᾶς προϊδέαζε γιά τή
συνέχεια, ἀφοῦ ὡς ἐνήλικας εἶχε
σοβαρά διανοητικά προβλήµατα,
κατάθλιψη, ξεσπάσµατα µανίας καί
ἦταν ἀλκοολικός.
Γιά χρόνια ἦταν ἕνας µᾶλλον
ἄγνωστος ζωγράφος στό χωριό
Γκρήνουιτς, µέ ἐλάχιστη ἐκπαίδευση
µέχρι πού κάποια τοπική ζωγράφος,
ἡ Λή Κράσνερ, ἔγινε ἐρωµένη του καί
ἀτζέντης του. Οἱ διασυνδέσεις της

µέ τήν ὀλιγαρχία τῆς Νέας Ὑόρκης
ἀπέδωσαν: Ὁ Χάουαρντ Πούτζελ,
σύµβουλος τῆς Πέγκυ Γκουγκενχάιµ
- ἀνηψιᾶς τοῦ ἱδρυτῆ τοῦ Solomon
Guggenheim Foundation - καί οἱ
«ἐπώνυµοι» κριτικοί Τέχνης Harold
Rosenberg καί Clement Greenberg
πῆραν τόν µέχρι τότε «ἄµυαλο

διακοσµητή wall paper» (Craig Brown)
καί ὀργάνωσαν ἐκθεσή του στήν
ἰδιωτική γκαλερύ τῆς Γκουγκενχάιµ.
Βεβαίως αὐτή πρῶτα συνῆψε
συµβόλαιο µέ τόν Πόλοκ πώς ὅ,τι
δέν θά µποροῦσε νά πουλήσει
ἐκεῖνος θά γινόταν δικό της,
ἐξασφάλισε ἕνα µεγάλο ποσοστό
ἐπί τῶν πωλήσεών του καί τόν ἔκανε
ἐραστή της, κάτι πού ἡ ἐµφανισιακά
ἀποκρουστική µά ἐρωτικά ἄπληστη
«φιλότεχνη» συνήθιζε µέ διαφόρους
(Σ.Σ.: τελικά τό πινέλο δέν ἦταν τό
ἀποτελεσµατικότερο ἐργαλεῖο τοῦ

11-9-01: ΤΥΧΑΙΟ;...
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Δέν θά ἐπαναλάβουµε ὅσα καί σέ ἄλλες
ἐπετείους τῆς ἡµέρας ἔχουµε γράψει, τά
περισσότερα µπορεῖ κανείς νά τά βρεῖ καί
στό Διαδίκτυο ψάχνοντας, ἄν καταφέρει
νά ἀποφύγει τά «σκουπίδια». Γιά νά
ἀποφευχθεῖ κάτι τέτοιο βλέπετε τί γίνεται,
µέ ὅλη αὐτήν τήν µπουρδολογία γιά τό
ἰσλαµικό κέντρο στό Ground Zero καί µέ
τήν ὑπερπροβολή ἑνός τρελλοπάστορα
πού ἀπειλοῦσε νά κάψει δηµοσίως τό
Κοράνι. Ἄλλα λόγια ν’ ἀγαπιόµαστε...
Σέ κάθε περίπτωση εἶναι ἐντυπωσιακό
τό πόσο σκοτάδι ἔχει πέσει στά γεγονότα
µιᾶς µέρας πού κατά γενική ὁµολογία
ἄλλαξε τήν ἱστορία, πυροδοτώντας τόν
«πόλεµο κατά τῆς Τροµοκρατίας» καί
ἐπιβάλλοντας βαθµηδόν ἕνα ὀργουελικό
κράτος στή Δύση. Πρῶτα ἡ νοµοθεσία τοῦ
βλακοΜπούς, µετά τά στρατοδικεῖα καί οἱ
ὑπερεξουσίες τῶν χαφιεϋπηρεσιῶν του καί
τώρα, ἐπί εἰρηνοµπελίστα Ὀµπάµα, νά καί
ἡ ἄδεια νά δολοφονοῦνται στό ἐξωτερικό
Ἀµερικανοί πολίτες πού θεωροῦνται
«ἀπειλή»! Ἔτσι, γενικά κι ἀόριστα! Πόσες
διαφορές µπορεῖ νά βρεῖ κανείς µέ τήν
χιτλερική Γερµανία τοῦ 1940, δέν ξέρω...
Μέ τρόπο ἀνάλογο προχωροῦν τά
πράγµατα καί στή χώρα µας. Τή στιγµή
πού τά «προσωπικά δεδοµένα» γέµισαν τά
δελτία εἰδήσεων µέ «38χρονους», «19χρονες», «65χρονους» κτλ, κάθε πτυχή τῆς
καθηµερινότητας καί τῆς ἐπικοινωνίας µας
παρακολουθεῖται καί καταγράφεται, χωρίς
νά σκοτίζεται κανένας ἐπαγγελµατίας
ἀνθρωπιστής. Τοὐλάχιστον ἄς πάψει
αὐτός ὁ φαρισαϊσµός τῶν κάθε λογῆς
συνηγόρων τῆς ὑποκρισίας!

ζωγράφου...).
Πέραν ὅµως τῶν ἀνεκδοτολογικῶν
πτυχῶν τῆς ἱστορίας τοῦ Πόλοκ, ἔχει
µεγάλο ἐνδιαφέρον ἡ ἀξιοποίησή
του ὡς «πολιτιστικό ὅπλο» ἀπό τήν
ἀµερικανική πολιτική. Κόντρα στόν
σοβιετικό ρεαλισµό ἀντιτάχθηκε
µιά
φιλοσοφία
καλλιτεχνικοῦ
ἀναρχισµοῦ
καί
ἀπεριόριστου
ἀτοµισµοῦ, αὐτό πού ἔκανε τόν
Ρόζενµπεργκ
(ὁ
γνωστότερος
θεωρητικός
τοῦ
ἀφηρηµένου
ἐξπρεσιονισµοῦ) νά χαρακτηρίσει τό
1952 τή ζωγραφική ὄχι πιά µιά εἰκόνα
ἀλλά ἕνα γεγονός (event). Ἦταν ἡ
κατάργηση κάθε ἀξίας (πολιτικῆς,
αἰσθητικῆς, ἠθικῆς) στό ὄνοµα τῆς
ἀπελευθέρωσης ἀπό αὐτήν!
Καί ποιός ἦταν αὐτός ὁ Χάρολντ
Ρόζενµπεργκ, πού προανήγγειλε
τήν κατάρριψη ὅλων τῶν «ταµπού»
- στό ὄνοµα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς
Τέχνης, φυσικά; Στή διάρκεια τοῦ 2ου
Παγκοσµίου Πολέµου ἦταν βοηθός
διευθυντῆ τοῦ ραδιοφώνου γιά τό
Γραφεῖο Πληροφοριῶν Πολέµου καί
αὐτό συνάδει µέ τήν πληροφορία ὅτι
ἡ CIA χρηµατοδοτοῦσε τήν Ἐκστρατεία γιά Καλλιτεχνική Ἐλευθερία
(µετέπειτα International Association
for Cultural Freedom - IACF).
Οἱ Rosenberg καί Greenberg βεβαίως
δέν χάθηκαν. Μαζί µέ τόν Λέο
Στάινµπεργκ (πού ἔκανε ὄνοµα µέ
ἕνα βιβλίο γιά τήν ἀπεικόνιση τῶν
...γεννητικῶν ὀργάνων τοῦ Ἰησοῦ ὡς
βρέφους στήν ἰταλική Ἀναγέννηση!!!)
ἀπετέλεσαν τό τρίο πού ἤλεγχε ἐπί
δεκαετίες τήν ἀµερικάνικη Τέχνη.
Χωρίς τό χρῖσµα τους δέν ὑπῆρχε
περίπτωση
ἐπιτυχίας
κανενός
καλλιτέχνη.
Κάθε
συσχετισµός

τῆς κοινῆς καταγωγῆς τους µέ τήν
ἑβραϊκή κυριαρχία διά τοῦ χρήµατος
καί τήν πνευµατική ἰσοπέδωση
πού χρειάζεται, ἀπορρίπτεται ὡς
συνωµοσιολογία.
Ὁ Πόλοκ, παρά τήν µαζική παραγωγή
καµβάδων µέ µπογιές πεταµένες µέ
κάθε τρόπο προκειµένου νά παραχθεῖ
τό ζητούµενο χαοτικό ἀποτέλεσµα,
δέν ξέφυγε ποτέ ἀπό τή φτώχεια.
Παντρεύτηκε τήν Λή πού τοῦ τό
ἔθεσε ὡς τελεσίγραφο τό 1945 (κι
ἀργότερα τοῦ ἀρνεῖτο τό διαζύγιο),
µά κοιµόταν συχνά στά πεζοδρόµια,
ξεσποῦσε σέ κρίσεις, µεθοῦσε καί
ἐνίοτε
αὐτοχαρακτηριζόταν
ὡς
«ψεύτικος». Κι ὅταν ἐρωτεύτηκε τήν
ζωγράφο Ρούθ Κλίγκµαν, σέ µιά
κρίση κατάθλιψης προκάλεσε ἐπίτηδες αὐτοκινητιστικό δυστύχηµα
στό ὁποῖο ὁ ἴδιος σκοτώθηκε ἀλλά
σκοτώθηκε καί µιά φίλη τῆς Ρούθ
πού ἐπίσης ἐπέβαινε (ἡ Κλίγκµαν
σώθηκε). Ὁ Πόλοκ ἦταν 44 ἐτῶν καί
ἀπό καιρό δέν ζωγράφιζε πιά.
Ἡ γυναίκα του πέθανε τό 1984,
ἀπολαµβάνοντας τά κέρδη ἀπό τούς
πίνακές του. Καί τό 2006 τό ἔργο του
Νο 5 τοῦ 1948 πουλήθηκε γιά 140
ἑκατ. δολάρια ἀπό τόν µεγιστάνα
τοῦ Χόλυγουντ David Geﬀen σέ
ἄγνωστο Γερµανό συλλέκτη, ἐνῶ
ἄλλο, χαµένο ἔργο του πού τό
εἶχε ἀγοράσει γιά 5 δολάρια ἕνας
Ἀµερικανός φορτηγατζής τό 1992,
ἐκτιµᾶται τώρα στά 20 ἑκατοµµύρια!
Τί ἄλλες ἀποδείξεις ἄραγε χρειάζονται γιά νά πειστεῖ κανείς ὅτι ὅλη αὐτή
ἡ ἱστορία τῆς µοντέρνας Τέχνης δέν
εἶναι παρά κυκλώµατα ἐµπορίας καί
παρασκηνιακοί σχεδιασµοί διάλυσης
κάθε νοήµατος;
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Οἱ παροχές τοῦ 15νθημέρου

Ἡ ἐπιλογή τοῦ 15νθημέρου

Τό νούμερο τοῦ 15νθήμερου

Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

Ἡ ἀπόφαση γιά µείωση τῆς φορολογίας τῶν (µεγάλων) ἐπιχειρήσεων
ἀπό 24 σέ 20% γιά νά ἐπανεπενδύουν.
Ἀπό κοντά καί ἡ αὔξηση (30%) φέτος
τῆς ἐπιχορήγησης τῶν κοµµάτων.

Ὁ σεβασµιώτατος Μεσσηνίας Χρυσόστοµος θά ἐκπροσωπήσει τήν ἑλλαδική Ἐκκλησία στόν διάλογο µέ τούς Παπικούς (Βιέννη, 19-27 Σεπτεµβρίου). Ὁ
Θεός νά µᾶς φυλάει...

Ἀναµφίβολα τοῦ MEGA, σέ βάρος
τοῦ γιατροῦ πού πέταξε τό παπούτσι
στόν ΓΑΠ. Δεῖτε το καί ἀποθαυµάστε
ἦθος κι ἐπαγγελµατισµό h�p://www.
youtube.com/watch?v=sMRUeuFkvG0

Μᾶς ἐπιφύλαξε τήν «ἔκπληξη» τοῦ
ἀνασχηµατισµοῦ. Τί νά πρωτοθαυµάσεις; Τά πρόσωπα; Τό πλῆθος; Τίς
µετονοµασίες - µετακινήσεις τῶν
ὑπουργείων; Ὅλα σκέτο παραµῦθι!

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Η ΔΕΗ φέρεται ότι έχει
προεπιλέξει την αμερικανική
εταιρεία
AES
για
την
κατασκευή του μεγαλυτέρου
φωτοβολταϊκού
πάρκου
παγκοσμίως, σε έκταση
7.500 στρεμμάτων. To σχέδιo
αφορά την αξιοποίηση των
παλαιών
λιγνιτωρυχείων
και
την
εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών, για την
παραγωγή
ηλεκτρικής
ενεργείας. Άριστη σκέψη!
Οι μελέτες είναι από καιρό
έτοιμες απ΄ την ΔΕΗ και
έχουν δείξει ενδιαφέρον πολλές ξένες εταιρείες, από την Ευρώπη, την Αμερική
και την Κίνα. H κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, σπεύδει να αναθέσει το
έργο σε αμερικανική εταιρεία, με την συμμετοχή και της ΔΕΗ, αλλά χωρίς διεθνή
διαγωνισμό και χωρίς την αξιοποίηση της καλύτερης τεχνολογίας.
Οι Κινέζοι έχουν την πλέον προηγμένη τεχνολογία και παράγουν σήμερα το μισό
της παγκοσμίου παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά.
Κ. Μ. Βολιώτης

ΤΟ (ΑΝΤΙ)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Διαβάζοντας το αναλυτικό κείμενο που
κατατέθηκε στο ΔΣ της ΟΛΜΕ από
τους εκπαιδευτικούς Ζωγραφάκη Ελένη,
Κοτσιφάκη Θέμη και Παπαχατζή Ηλία,
είδαμε να αναδύεται το νέο τοπίο της
Εκπαίδευσης, όπως μας την ετοιμάζουν
οι αμύντορες του Μνημονίου μα και οι
δυτικόστροφοι «εκσυγχρονιστές» εν γένει.
Καθώς λοιπόν στο Μνημόνιο, μεταξύ των
όρων που θέτει το ΔΝΤ για να εφαρμοστεί
το λεγόμενο «πακέτο δάσωσης» υπάρχει και
ένας για το άνοιγμα της εκπαίδευσης στην
αγορά, με τη εφαρμογή της ευρωπαϊκής
οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εκπαίδευση
μέχρι τον Δεκέμβρη του 2010 (!), το σχέδιο
νόμου δίνει ένα σαφές δείγμα γραφής στην
γενική αυτή κατεύθυνση.
- Η «διά βίου μάθηση» περιλαμβάνει
την τυπική εκπαίδευση (που παρέχει το
εκπαιδευτικό μας σύστημα), τη μη τυπική
εκπαίδευση (δηλ. την κατάρτιση που παρέχεται
εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος) και
την άτυπη μάθηση (αυτομόρφωση, εμπειρία
κλπ). Κάπως έτσι περνάμε σε εκπαιδευτικές
«υπηρεσίες» υποταγμένες στις ανάγκες της
αγοράς, σε σταδιακή παραχώρησή τους στον
ιδιωτικό τομέα και σε μεταφορά της δαπάνης
στους πολίτες - πελάτες.
- Δημιουργείται ένα σύστημα πιστωτικών
μονάδων μέσω του οποίου θα μπορεί κανείς να
υπολογίζει, π.χ., το πτυχίο του που έλαβε από
το εκπαιδευτικό σύστημα και τις κάθε τύπου
επιμορφώσεις και καταρτίσεις, αλλά και να
αθροίζει σε αυτές την εργασιακή εμπειρία
που θα αποκτά, μέσα από ένα Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ), αλλά
και από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης

(Περιφέρειες και Δήμους. Ποια βαρύτητα
απομένει στην δημόσια εκπαίδευση και ποια
επαγγελματικά δικαιώματα θα επιβιώσουν;
- Μεταφέρονται επιπλέον αρμοδιότητες
από το Υπουργείο Παιδείας στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Μετά τη σχολική στέγη
ήρθε η σειρά τής δια βίου μάθησης, της
«σύνδεσης των σχολείων με την κοινωνία»
και των προγραμμάτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης. Τα ΙΕΚ μεταβιβάζονται στις
Περιφέρειες και τα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας Ενηλίκων στους δήμους.
- Στη θέση του ΟΕΕΚ, που είναι ΝΠΔΔ,
δημιουργείται ο ΕΟΠΠ (Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων) ως νομικό
πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Τι σημαίνει
αυτό για τους εργαζόμενους είναι ευνόητο.
- Τα ΕΠΑΛ παραμένουν καθηλωμένα κάτω
από το επαγγελματικό επίπεδο 3 (της αρχικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης).
- Οι Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
αναφέρονται σχεδόν προσχηματικά και όλα
παραπέμπονται σε απόφαση του υπουργείου.
Η προχειρότητα και η απουσία οποιασδήποτε
μελέτης κραυγάζει μα και προϊδεάζει για
κατάληξη του εγχειρήματος.
Όμως το κυριότερο ίσως είναι το ποιος θα
δίνει τα χρήματα. Όταν οι αρμοδιότητες
περιέρχονται στους δήμους, δεν είναι μόνο
που διαλύεται η ενιαία δημόσια εκπαίδευση
των Ελλήνων, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει κάθε
λογής παράθυρο για ιδιωτική χορηγία και
παρέμβαση. Σε καιρούς τέτοιας οικονομικής
στενότητας, ποιος αμφιβάλλει ότι ο
σχεδιασμός γίνεται για να απεμπολήσει το
κράτος την ευθύνη του για παροχή δωρεάν
παιδείας στον λαό;

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επιδόσεις εις τελετάς και πανηγύρεις ανέλαβε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη
και σε προώθηση των κομματικών του υποψηφιοτήτων, ενώ κλιμακώνεται η
κριτική για τον συνωστισμό στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο και την δυστοκία στην
κατανομή των αρμοδιοτήτων. Η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου
γίνεται μετά τετραήμερο στα πλαίσια της ΔΕΘ, και έδειξε τις τριβές από την πρώτη
στιγμή. Η κυβέρνηση δεν απάντησε καν στην οξύτατη κριτική του επικεφαλής
της Ευρωστατιστικής για την απόκρυψη των στοιχείων για τα δομημένα ομόλογα,
2001,2002, ενώ πολλοί βουλευτές, υποκινούμενοι απ΄ τα μεγάλα εκδοτικά και
εργολαβικά συμφέροντα, εξαπολύουν μύδρους κατά του Γ. Α. Παπανδρέου. Η
αποτυχία του ανασχηματισμού θεωρείται δεδομένη πλέον και η ανάθεση του
συντονισμού στον υπουργό Εσωτερικών, προκαλεί την οργή του αντιπροέδρου,
ο οποίος και διαμηνύει στους φίλους του, ότι θα αντιδράσει, αλλά εν καιρώ. Οι
ισορροπίες στο εσωτερικό τής είναι πολύ εύθραυστες πλέον.
Τέσσερες είναι οι δυναμικοί παράγοντες της πολιτικής μας ζωής, όπως αποκαλύπτονται
πλέον τώρα σε όλους: Πρώτος, η μεθοδευμένη και συστηματική κυβερνητική
τακτική για τον εγκλωβισμό της χώρας στην κρίση δανεισμού, από την επομένη
της αναλήψεως της εξουσίας. Η αναβολή της υποβολής των ετοίμων προγραμμάτων
ΕΣΠΑ απ΄ την προηγούμενη κυβέρνηση, ύψους δύο δις ευρώ, όπως και η αναβολή
του νόμου για τους ημιυπαιθρίους και η προσπάθεια εκδιώξεως των Κινέζων, δεν
έγιναν τυχαία. Για το ΕΣΠΑ αρκεί η διαπίστωση ότι ένδεκα μήνες μετά και δεν
υποβλήθηκε ακόμη κανένα πρόγραμμα, όλο μελετώνται, ενώ έχει κάνει αποδεκτή η
Επιτροπή την πρόταση της αντιπολίτευσης για έγκριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ,
χωρίς εθνική συμμετοχή τα πρώτα έτη, λόγω της οικονομικής κρίσης, η οποία θα
αυξηθεί μετά την ανάκαμψη της οικονομίας μας στα τελευταία έτη. Επίσης είναι
γνωστή η αποτυχία του νέου νόμου για τους ημιυπαθρίους. Δεύτερος, η εδραιωμένη
πεποίθηση όλων σχεδόν των τάξεων, ότι η κυβέρνηση συστηματικά και πεισματικά
αρνείται την εφαρμογή κάθε αναπτυξιακού μέτρου. Η αγορά έχει στεγνώσει από
καιρό από ρευστό, τα καταστήματα κλείνουν με αυξανόμενο ρυθμό και ουδείς
συγκινείται, παρά μόνο ασχολούνται με το κυνήγι των φοροφυγάδων, δηλαδή
φτερά στον άνεμο. Ακόμη και οι πρωτοετείς φοιτητές γνωρίζουν ότι η πάταξη της
φοροδιαφυγής δεν γίνεται σε περιόδους κρίσεως, παρά το αντίθετο, της κλείνουν
το μάτι, για την διοχέτευση των εισπράξεών της στην αγορά· η κίνηση της αγοράς
είναι το πρώτο μέλημα. Ήρθε ο Σεπτέμβριος και όλοι αγωνιούν για την επαύριο, οι
άνεργοι, οι μισθωτοί, οι έμποροι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, διότι δεν μπορούν
να ανταποκριθούν στις πιεστικές ανάγκες τους. Οι χειρότεροι για την κυβέρνηση
είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, διότι το ΠΑΣΟΚ ήταν κρατικοδίαιτο κόμμα, και αυτοί
αποτελούσαν την σπονδυλική του στήλη. Έφυγαν αυτοί, όπως και οι εργαζόμενοι
και δεν πείθονται ότι ο φόρος είναι αλληλεγγύη, διότι γνωρίζουν ότι μόνο αυτοί
τους πληρώνουν, ενώ τους ακολουθούν επιτροχάδην και οι συνδικαλιστές τους,
γνωστά τρωκτικά του δημοσίου χρήματος, αλλά ενδιαφερόμενοι για την επιβίωσή
τους και όχι για το κόμμα τους. Τρίτος, η εμφάνιση ισχυρών φυγοκέντρων δυνάμεων
στο εσωτερικό της κυβερνήσεως και του κόμματος. Υπουργοί και κομματικά
στελέχη αρνήθηκαν την επιστράτευσή τους για τις περιφερειακές εκλογές, στον ίδιο
τον πρωθυπουργό, πράγμα αδιανόητο για το γνωστό ΠΑΣΟΚ, εκτός κι αν έχουν
αλλάξει όλα. Κι έχουν αλλάξει, όταν ενώπιον του Γ. A. Παπανδρέου, είναι έντονες
αντεγκλήσεις υπουργών μεταξύ των ή με κομματικά στελέχη, ενώ και το Εθνικό
Συμβούλιο κατατεμαχίσθηκε για να μην ακούσει τον εξάψαλμο ο πρωθυπουργός·
δεν έχει κλείσει χρόνο η κυβέρνηση και τα διαλυτικά φαινόμενα πολλαπλασιάζονται
καθημερινά, ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Τέταρτος, η αναγνώριση από όλους ότι
η παράδοση στην τρόικα έγινε κατόπιν άνωθεν εντολών, όπως και η παραχώρηση
των πάντων στους Ισραηλινούς, αλλά αυτοί, επειδή διαπιστώνουν την εξάντληση
της πολιτικής δυναμικής της κυβερνήσεως, ανακρούουν πρύμναν. Πολλά είδε ο
πρωθυπουργός τους και περισσότερα έμαθε κατά την διήμερη παραμονή του στη
χώρα. Ο κόσμος πιστεύει, και περισσότερο οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, ότι όλα
έγιναν κατόπιν εντολής από ξένους, ενώ φουντώνουν και οι διαδόσεις για τον ρόλο
της οικογενείας και των ανθρώπων της.Οι οικογενειακοί λογαριασμοί του απλού
λαού είναι αμείλικτοι και πιεστικότατοι· όλοι τους κάνουν και τους ξανακάνουν,
αλλά δεν βγαίνουν. Η οργή του κόσμου είναι βουβή και υπόκωφη κι έρχεται σαν το
σιγανό ποτάμι· όλοι τους ενδιαφέρονται, για την επιβίωση της οικογενείας τους και
δευτερευόντως για την προστασία της χώρας.
K. M. Βολιώτης
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ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ἡ ἀπάντηση τῆς
Κοµοτηνῆς στὴν Κοµµατοκρατία
Συνέχεια από τη σελ. 1

υποκαταστήσουμε κανέναν: καλούμε
όλους τους ενεργούς πολίτες να
συστρατευτούν μαζί μας. Πρέπει να
σπάσουν τα κομματικά δεσμά και να
απελευθερωθούν όσες δυνάμεις ακόμη
μένουν ζωντανές στο κοινωνικό σώμα.
Αυτή τη φορά ΔΕΝ θα πάμε στην κάλπη
με το πρόβλημα «τι να ψηφίσουμε». Θα
είμαστε όλοι εκεί, με τον Σπάρτακο,
κόντρα στους επαγγελματίες πολιτικάντηδες και στους καριερίστες των
εξουσιών. Για το αυτονόητο και μόνο!
Ή αυτοί ή όλοι εμείς!

Και, βεβαίως, ποιος θα μπορέσει να
δει πίσω από τη μειονοτική ψήφο
ανθρώπους συγκεκριμένους, αυτός
που τρέχει πίσω από τον μηχανισμό
υπονόμευσης της ελληνικότητας της
Θράκης;
Ο «Σπάρτακος»
Μέσα
στην
οικονομική
καταστροφή που επέρχεται, μέσα στην
κομματοκρατία που ακόμη αλωνίζει,
μέσα στην απραξία του βουβού πλήθους,
βγήκαμε μπροστά για λογαριασμό
της κοινωνίας. Δεν σκοπεύουμε να

Μακαρία Ροδόπη!...
Διαβάζω στό ...προεκλογικά
πανηγυρικό δελτίο Τύπου τῆς
Περιφέρειας ΑΜ-Θ πώς «ὑπεγράφη
τό Ὁλοκληρωµένο Πρόγραµµα
Βιώσιµης Ἀνάπτυξης Ὀροσειρᾶς
Ροδόπης». Καί ὁ ὑπότιτλος µέ πληροφόρησε ὅτι «Ἀπέδωσαν καρπούς
οἱ προσπάθειες τῆς Γ.Γ. τῆς ΠΑΜΘ, Θ. Κόκλα γιά οἰκονοµικά καί
κοινωνικά βιώσιµο ὀρεινό ὄγκο».
Ἀπό περιέργεια καί µόνο συνέχισα τήν ἀνάγνωση τοῦ µνηµείου
αὐτοῦ τοῦ γραπτοῦ λόγου, µήπως
καί βρῶ µέσα κάτι παραπάνω ἀπό
πασοκιές τοῦ τύπου «κοινωνικά
βιώσιµος ὀρεινός ὄγκος». Ἔβριθαν
οἱ κλασικοί ὅροι «προγράµµατα»,
«δράσεις», «διαδικασίες», «φορεῖς»,
«διαβούλευση»,
«ὑλοποίηση»,
«παρεµβάσεις», «πόροι», «ἀξιοποίηση»... Μέ λίγα λόγια ἕνα
τυπικό δελτίο Τύπου στό ἰδιό-

Μέ τή µαγιά λοιπόν τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»
ξεκινᾶµε - ἤδη σήµερα τό ἀναγγείλαµε
σέ συνέντευξη Τύπου - τήν προσπάθεια
γιά τόν δῆµο τῆς Κοµοτηνῆς. Ὄχι
µόνον ἀδέσποτοι ἀλλά καί ἄσχετοι
µέ ὁποιοδήποτε κύκλωµα ἐξουσίας,
µέ τά πενιχρά µέσα πού µπορεῖ νά
διαθέσει ἕνας κῦκλος πολιτῶν µέσου
οἰκονοµικοῦ ἐπιπέδου καί µέ µόνα
ἐφόδια τήν προσωπική µαρτυρία τοῦ
καθενός, τήν εἰλικρίνεια τοῦ λόγου
µας καί τήν ἔγνοια γιά τόν τόπο µας.
Τό τί θά βγεῖ τελικά ἔχει νά κάνει
καί µέ τή στάση τῆς κοινωνίας. Στίς
7 Νοεµβρίου θά κριθοῦµε κι ἐµεῖς
ἀλλά θά κριθεῖ κι αὐτή. Καλοῦµε τούς
πάντες (καί πρωτίστως τούς συνδροµητές µας) σέ συστράτευση, ὅπου τό
µποροῦν. Νά γίνει ἕνα βῆµα µπροστά!

λεκτο τῆς ἐξουσίας πού τόσο
καλά γνωρίσαµε τά τελευταῖα
15 χρόνια ὥστε θά µποροῦσε
καθένας νά τό συντάξει καί χωρίς
νά γνωρίζει τίποτε γιά τό θέµα.
Ἔψαξα ὁ ἀφελής ἰθαγενής νά δῶ
µήπως καί ἀναφέρεται µέσα κάτι
συγκεκριµένο (π.χ. ἡ προώθηση
τῆς ἀρχαιολογικῆς ἔρευνας στή
µοναστική πολιτεία τοῦ Παπικίου),
χωρίς ἀποτέλεσµα, ἐννοεῖται.
Ὅµως σ’ ἕνα σηµεῖο ὑπῆρχε
κάτι παρήγορο: ἡ πληροφορία ὅτι
ὅλα τοῦτα τά θαυµαστά παρουσιάστηκαν τόν περασµένο Μάϊο
καί στόν ἴδιον τόν πρωθυπουργό,
τόν Γιῶργο Παπανδρέου πού
τιµοῦσε τήν Κοµοτηνή µέ τή
σκόνη τῶν ὑποδηµάτων του! Ἔ,
ὁπότε λές «δέν µπορεῖ, ἀφοῦ ὁ
πρωθυπουργεύων ὑπερνοῦς ἔλαβε
γνώση καί προφανῶς συναίνεσε,
πᾶµε φούλ γιά πράσινη ἀνάπτυξη
καί τῶν ὀρέων»!

Σχόλια

16-9-2010

πτερόεντα

Ἄλλο ἕνα προεκλογικό «ἄνοιγµα» τοῦ Ἱδρύµατος Παπανικολάου
ἀνακοινώθηκε στούς κατοίκους (γιά νά ἀκριβολογοῦµε: στούς
ψηφοφόρους) τῆς Κοµοτηνῆς, χωρίς καµµία ντροπή. Χωρίς νά λυθεῖ
κανένα ἀπό τά τόσα προβλήµατα τοῦ κληροδοτήµατος, ἀνακοινώθηκε
πρόγραµµα λειτουργίας τῆς ἔκθεσης τοῦ Μουσείου, µέ 6 ὧρες τήν ...ἑβδοµάδα!
Ποιός θά πετύχει τά δυό τρίωρα ἀνοίγµατα, τί θά δεῖ, τί θά καταλάβει (κυρίως);
Ἡ τραγική τύχη τοῦ κληροδοτήµατος τοῦ ἀείµνηστου συµβολαιογράφου δέν
θέλει καί πολλά γιά νά τεκµηριωθεῖ, φαίνεται καί µόνο ἀπό τό γεγονός ὅτι
τόσα χρόνια δέν βρέθηκαν χρήµατα - τρόποι οὔτε γιά ἕνά ἐξωτερικό βάψιµο! Ἡ
µικροφωνική του ἐγκατάσταση χάλασε, τά λειτουργικά προβλήµατα τοῦ κτιρίου
παραµένουν, ἡ συλλογή (βιβλία, νοµίσµατα, ἄµφια, εἰκόνες...) εἶναι πάντα
χῦµα... Αὐτό ἄν εἶναι δεῖγµα διαχειριστικῆς ἐπάρκειας ἀπό πλευρᾶς δήµου ἤ
ὑπουργείου Πολιτισµοῦ, τότε σίγουρα κανένας δέν πρόκειται νά ξαναδωρήσει
τίποτε. Τρελλός θά εἶναι γιά νά κάνει κάτι τέτοιο;
Πρίν λίγο καιρό γράφαµε (κι ὄχι µόνο µία φορά) γιά τήν ἐκρηκτική
αὔξηση τῆς λαθροµετανάστευσης ἀπό τόν Ἕβρο. Εἴχαµε µάλιστα
γράψει καί γιά τήν µήνυση πού κατέθεσε Ἑβρίτης συνοριοφύλακας
κατά τοῦ ὑπουργοῦ ΠΡΟ.ΠΟ. Μ. Χρυσοχοΐδη γιά τό ζήτηµα αὐτό. Τώρα
ξύπνησε κι ὁ καθεστωτικός Τῦπος, καί γράφει γιά πάνω ἀπό 24.000 µετανάστες
στό ὀκτάµηνο τοῦ 2010! Τί νά σοῦ κάνει καί ἡ FRONTEX ὅταν ξηλώνεις τά
ναρκοπέδια, ὅταν οἱ Τοῦρκοι τούς περνᾶνε σωρηδόν µέ 700 εὐρώ τό κεφάλι
ἀπέναντι, ὅταν δέν τολµάει κανείς νά ἀρνηθεῖ τόν ἐποικισµό τῆς χώρας, ἀφοῦ θά
χαρακτηρισθεῖ ρατσιστής; Τελικά οἱ µόνοι πού δέν καταφέρνουν νά περάσουν
τό ποτάµι εἶναι ὅσοι πραγµατικά διακινδυνεύουν τή ζωή τους. Μιλῶ γιά τούς
(ἀληθινούς) πολιτικούς πρόσφυγες, π.χ. τούς Τούρκους καί τούς Κούρδους, πού
ἐπειδή ἀκριβῶς εἶναι πολιτικοί δέν ἔχουν ἄκρες µέ τά κυκλώµατα διακίνησης
καί παίζουν τή ζωή τους κορώνα γράµµατα. Εἰρωνικό µά ἀληθινό.
Ὁ Τούλης Κωνσταντινίδης πού πρόσφατα τελείωσε µέ τά ἐγκόσµια
ἦταν ὁ ἀρχαιολόγος τῆς Θράκης πρίν τήν ἔλευση τῶν ἀρχαιολόγων στήν
περιοχή. Ἕνας Μαρωνίτης στοιχειώδους ἐκπαίδευσης πού ἀπό τήν ἀγάπη
του γιά τόν τόπο καί τό ἀρχαῖο µας παρελθόν ἔµαθε µόνος του τόσα
πράγµατα καί προσέφερε στούς ἐπιστήµονες τόση βοήθεια πού ἀµφιβάλω ἄν
χωρίς αὐτόν θά εἶχε ποτέ ἀναδειχθεῖ τόσο ὁ ἀρχαιολογικός χῶρος τῆς Μαρώνειας.
Ἀπό τή Ρούσσα ὡς τήν Σύναξη περπάτησε ἀµέτρητες φορές τούς τόπους πού
ἀγάπησε (1-2 φορές καί µαζί µας) καί τίς ἀποτύπωσε σέ σχέδια καί δυό βιβλία.
Ὅµως ἡ ἀγάπη του ἦταν ἡ περιοχή τῆς Μαρώνειας καί ἐκεῖ προσέφερε µοναδικές
ὑπηρεσίες, πολύ πέραν ἐκείνων τοῦ ἀρχαιοφύλακα. Θυµίζουµε τόν ἐντοπισµό
τοῦ ἀρχαίου θεάτρου µά καί τήν ταύτιση τοῦ χώρου µέ τήν ἀρχαία Μαρώνεια,
χάρη σέ δικό του εὕρηµα. Ἦταν ἀπό τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού σπανίζουν ὄχι
µόνο στήν ἐπαρχία µά καί στό σύνολο τῆς Ἑλλάδας. Αἰωνία του ἡ µνήµη.

Ὁ Δήµαρχος Κοµοτηναίων
κ. Δηµήτρης Κοτσάκης
καί τό Δηµοτικό Συµβούλιο
εὔχονται στούς µουσουλµάνους
συµπολίτες µας
γιά τή γιορτή τοῦ Ραµαζάν
– Μπαϊράµ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ὑγεία, πρόοδο, προσωπική
καί οἰκογενειακή εὐτυχία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544, info@spanidis.gr
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Ο “άμυαλος Δρούτσας”,
η Κύπρος και η Θράκη
Στην μειονοτική «Μπιρλίκ» (119-2010) βρήκαμε τις δηλώσεις του
ντεμέκ
πρωθυπουργού της KKTC
(Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας
Κύπρου) Κιουτσούκ, ο οποίος δήλωσε
για τον ΥΠΕΞ της χώρας μας Δ.
Δρούτσα ότι «ελπίζει να βάλει μυαλό»!
Μεταφράζουμε επί λέξει το σχετικό
δημοσίευμα της εφημερίδας:
«Ο πρωθυπουργός της KKTC Ιρσέν
Κιουτσούκ είπε πως οι δηλώσεις του
Έλληνα ΥΠΕΞ Δημήτρη Δρούτσα
για ¨αποχώρηση των τουρκικών
στρατευμάτων από την Κύπρο και
απόδοση της Αμμοχώστου στους
Ρωμιούς¨, δεν συνάδουν με αυτά που
έγιναν στο νησί από το 1950 και δώθε,
και αντί να στηρίζουν τις προσπάθειες
επίλυσης, τις παρεμποδίζουν.
O πρωθυπουργός είπε πως όλοι θα πρέπει
να ξέρουν πως ο ζωτικής σημασίας για
τους Τουρκοκύπριους Τουρκικός Στρατός
θα συνεχίσει εσαεί την παρουσία του στο
νησί, πως κανένας δεν θα μπορέσει να
κόψει τους ιστορικούς και στρατηγικούς
δεσμούς του Τουρκοκυπριακού λαού με
την μητέρα πατρίδα Τουρκία, πως στην
Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη, δύο λαοί
και δύο περιοχές, πως ο Τουρκοκύπριος
ποτέ δεν θα μετανιώσει για το δικαίωμα
να αποφασίζει για τον εαυτό του και πως
ποτέ δεν θα εγκρίνει μια συμφωνία που
απειλεί την ασφάλεια και την γαλήνη του.
Ο πρωθυπουργός Κιουτσούκ είπε: “Ο
Δρούτσας ή δεν κατέχει το Κυπριακό ή
αν και το ξέρει κάνει φτηνή προπαγάνδα,
σαν τυπικός Έλληνας πολιτικός. Βρίσκουμε ωφέλιμο να θυμίσουμε στον
κύριο Δημήτρη Δρούτσα πως στην

Κύπρο από το 1950 μέχρι την
υπέροχη Επιχείρηση Ειρήνης
στις 20-7-1974, πίσω από
κάθε καταστροφή βρίσκεται
η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι
που στην κατεύθυνση της “Μεγάλης
Ιδέας” με σκοπό να κάνει την Κύπρο
ένα Ελληνικό νησί, έστειλε το 1955 από
τους Έλληνες στρατηγούς τον Γρίβα που
ίδρυσε την τρομοκρατική οργάνωση της
ΕΟΚΑ”.
Ο πρωθυπουργός Κιουτσούκ τόνισε πως
η Ελλάδα είναι που το 1960 στήριξε
αυτούς που ετοίμασαν το σχέδιο Ακρίτας
για να μετατρέψουν την Κυπριακή
Δημοκρατία σε Ελληνικό κράτος και πως
είναι η μόνη υπεύθυνη γι’ αυτούς που
μαρτύρησαν στις επιθέσεις στο Ερένκιοϊ
το 1964, στο Γκετσίτκαλε το 1967 και
στα Ματωμένα Χριστούγεννα το 1963,
που είναι έργο των χιλιάδων Ελλήνων
στρατιωτών που κρυφά και κατά
παραβίαση των συμφωνιών είχαν έρθει
στο νησί. Ο Κιουτσούκ ανέφερε πως
από το 1974 και μετά υπάρχει γαλήνη
στο νησί και είπε: “Η νήσος της Κύπρου
από τις 20-7-1974 έως τώρα διαβιεί τις
πλέον ήρεμες, τις πλέον γαλήνιες και
ευτυχισμένες μέρες της”».
Και σας ρωτώ τώρα εγώ: ποια
φαντάζεστε ότι είναι η τοποθέτηση
του αρθρογράφου σχετικά με το θέμα
μα και για όλο το Κυπριακό; Πόσα
άρθρα σχετικά με το Κυπριακό έχει
δημοσιεύσει η εν λόγω εφημερίδα (αλλά
και ΟΛΕΣ οι μειονοτικές) βασισμένα σε
πηγές ελληνικές ή έστω μη τουρκικές;
Τι είδους πολιτικά συμπεράσματα λέτε
να έχουν εξαγάγει από το Κυπριακό
οι άνθρωποι αυτού του μειονοτικού
Τύπου και πώς αυτά τα περνάνε στους
αναγνώστες τους;
Μ.Κ.

Δήθεν δάσκαλοι...
Καθώς ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, τα μειονοτικά
αιτήματα σχετικά με την εκπαίδευση ήρθαν και πάλι
στην επιφάνεια. O Σύλλογος Τούρκων δασκάλων
Δυτικής Θράκης (B.T.T.Ö.B.) δημοσίευσε μήνυμα - το
βρήκαμε στην τουρκόφωνη «Μπιρλίκ» (15/9/2010)
- όπου αναφέρεται σε λιμνάζοντα «προβλήματα
στην εκπαίδευση της Τουρκικής Μειονότητας» και
ζητά άμεση σύγκλιση του Ανωτάτου Συμβουλίου
της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης.
Στο μήνυμα αναφέρεται η ανάγκη «συνέχειας της
τουρκικής κουλτούρας», «διαμόρφωσης γενιάς
συνδεδεμένης με την ιστορία μας, την κουλτούρα
μας και με τις εθνικές και πνευματικές μας αξίες»,
και «προόδου στην τουρκική γλώσσα» (άλλος
εκπαιδευτικός στόχος ούτε καν μνημονεύεται!).
Θυμίζουν το νομοθετικό πλαίσιο της μειονοτικής
εκπαίδευσης, ζητούν ρυθμίσεις στο πνεύμα της
Ε/Τ μορφωτικής συμφωνίας του ...1951 (!),
αύξηση των μετακλητών δασκάλων από 8 σε 35 και
ξαναζητούν το κλείσιμο της ΕΠΑΘ και τον διορισμό
εκπαιδευτικών που φοίτησαν δάσκαλοι στην Τουρκία.
Επίσης, να μετατραπούν σε Τουρκικά σχολεία τα
δημόσια γυμνάσια που γίνανε στα Πομακοχώρια
και τα ιεροσπουδαστήρια Εχίνου και Κομοτηνής,
να «σταματήσει η διδασκαλία των τουρκικών ως
κατ΄επιλογήν μάθημα σε κάποια κρατικά σχολεία
της Δυτικής Θράκης»! Ας το διαβάσουν αυτό όσοι
είχαν αντίρρηση με την εισαγωγή της τουρκικής
ως γλώσσας επιλογής σε κάποια δημόσια σχολεία,
αδυνατώντας να αντιληφθούν τη σκοπιμότητα του
μέτρου εκείνου.
Τέλος, ο ...εκπαιδευτικός αυτός σύλλογος γράφει επί
λέξει τα εξής απίθανα: «...Υπάρχει μια σοβαρή ροή
παιδιών της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής
Θράκης προς τα Ελληνικά κρατικά νηπιαγωγεία,
δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στο θέμα της

Εγγόνια
των Οθωµανών
Άλλο ένα ραµαζάν-µπαϊράµ
πέρασε - βοήθειά µας - κι αυτό µε
το απαιτούµενο πλέον τούρκικο
χρώµα. Φρόντισαν γι’ αυτό όχι
µόνο οι γείτονες αλλά και οι
τοπικές ελληνικές Αρχές που
έχουν ξεχάσει τη λέξη «όχι» σε
οποιοδήποτε αίτηµα εξ ανατολών,
λογικό και µη.
Έτσι είχαµε πάλι το Καραβάνι της
Αφθονίας από τον δήµο Μπαϊράµ
Πασά της Κωνσταντινούπολης
να περιφέρει τον οθµωνισµό ανά
τα χωρία της Θράκης. Την 1η
Σεπτεµβρίου ήταν στο Εύλαλο της
Ξάνθης και εκεί, µεταξύ άλλων,
πήρε τον λόγο για να χαιρετίσει
και ο σοσιαλιστής βουλευτής
του νοµού Τσετίν Μάντατζη
(«Βουβαλοβοσκός»). Αφού λοιπόν
πρώτα απ’ όλους χαιρέτισε καί
ευχαρίστησε τον Τούρκο Πρόξενο
κι αµέσως µετά τον «σεβαστό
εκλεγµένο
Μουφτή
Ξάνθης»,
δηλαδή τον Μέτε, είπε διάφορα
κοινότυπα, µεταξύ των οποίων
µία φράση ξεχωρίσαµε: «Όντως το
κεντρικό σύνθηµα της αποστολής
αυτής που είναι “η αδερφοσύνη δεν
γνωρίζει σύνορα” ανταποκρίνεται
στην πραγµατικότητα, γιατί εµείς
όλοι µας είµαστε εγγόνια των
Οθωµανών»!

Φυσικά είναι δικαίωµα του
καθενός να νιώθει απόγονος
ή
κληρονόµος
οποιουδήποτε,
δεν θα υποδείξουµε εµείς στον

Μάντατζη τη ρίζα του. Όµως το
σηµειώνουµε για τους αφελείς
εκείνους Έλληνες που διαβάζοντας
τα περί «ασύνορης αδελφοσύνης»
στις αποστολές τού Καραβανιού
θαρρούν ότι βλέπουν κάτι σαν
ατάκες ενός µωαµεθανού Παύλου
(ή έστω Βολταίρου). Η επιχείρηση
«Καραβάνι της Αφθονίας» έχει
σαφώς
διακηρυγµένο
στόχο
το αδελφικό αντάµωµα των
Βαλκάνιων
απογόνων
των
Οθωµανών. Από κει και πέρα
ίσως αναλάβουν άλλες τουρκικές
αποστολές για τα περαιτέρω...
Άραγε στην ελληνική Θράκη, πέρα
από τα εγγόνια των Οθωµανών,
υπάρχουν άλλου είδους απόγονοι;
Απόγονοι των ΕΛΛΗΝΩΝ, λ.χ.,
έχουν άραγε αποµείνει;

ΣΙΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πρίν 15 μέρες γράφαμε για τα κατορθώματα του δημάρχου Τοπείρου Στ.
Χατζηευαγγέλου. Για τα ευχαριστήρια του μειονοτικού Τύπου προς τον Δήμο ο
οποίος στέλνει κατά εκατοντάδες τους δημότες του με λεωφορεία στην Κεσσάνη
της Τουρκίας για να ψωνίζουν από τα παζάρια. Εκεί λοιπόν ρωτούσαμε: «Πού
ακούστηκε να πληρώνει ένας ελληνικός δήμος με δικά του έξοδα τον τζίρο των
παζαρτζήδων στην Τουρκία, πλήττοντας ταυτοχρόνως την ντόπια αγορά: Νόμοι,
συνείδηση, ένστικτο αυτοσυντήρησης, τίποτε δεν απέμεινε όρθιο στη χώρα;»
Τελικά αποδείχτηκε ότι ακόμη υπάρχουν ζωντανοί άνθρωποι στη Θράκη, αφού το
Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης απηύθυνε ανοικτή επιστολή στον δήμαρχο,
αναδημοσιεύοντας το σχόλιό μας και ζητώντας από τον Σ.Χ. να δώσει κάποιαν
απάντηση. Παρενέργεια ήταν μάλλον η παραίτηση του προέδρου Γιάννη Αλεξιάδη,
για λόγους «προσωπικούς». Το ίδιο θέμα ανέδειξε και το γραφείο του πρ. βουλευτή
Ξάνθης και υποψηφίου δημάρχου Γ. Παυλακάκη. Ποια ήταν η απάντηση του
Χατζηευαγγέλου; Καμμία! Βούβα, να περάσουν όλα στο ντούκου!

εκπαίδευσης πρέπει να κάνουμε
την αυτοκριτική μας. Δεν θέλουμε
να βλέπουμε τα παιδιά μας στα
Ελληνικά κρατικά σχολεία. Εν όψει
αυτής της άσχημης κατάστασης
προτείνουμε την άμεση σύγκλιση
του Ανωτάτου Συμβουλίου της
Τουρκικής Μειονό-τητας της
Δυτικής Θράκης με μόνο θέμα την
εκπαίδευση. Αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά.»
Πέφτουν λοιπόν όλες οι μάσκες, καθώς προτάσσεται
ένας ξέφρενος τουρκικός σωβινισμός, που κατ’
επανάληψη έχει αποδειχθεί εδώ στον «Αντιφωνητή»
με κείμενα σαν το ανωτέρω (και ανάλογες πράξεις).
Το αποτέλεσμα ήταν να ...χαρακτηριστούμε εμείς
«ακραίοι», γιατί δεν κάνουμε τους κουφούς και
τους τυφλούς σε όσα συμβαίνουν γύρω μας!
Ας μας πούνε λοιπόν οι άλλοι, οι μετριοπαθείς,
τι απαντούν στα ανωτέρω. Κι ας μας πουν τι
απαντάνε στους μουσουλμάνους γονείς του Αράτου,
που διαμαρτύρονται σε Αρχές και δημοσίως για το
κλειστό νηπιαγωγείο του χωριού τους. Θυμίζουμε
την περσινή συμπεριφορά του δημάρχου Φιλύρας,
Χασάν Κιασήφ, ο οποίος με πράξεις στα όρια του
τραμπουκισμού πέταξε έξω τις νηπιαγωγούς από
τα 4 νεοϊδρυθέντα νηπιαγωγεία του δήμου του (ένα
ήταν κι αυτό του Αράτου), επειδή δεν ήταν «από
τις δικές του». Τα νηπιαγωγεία σφραγίστηκαν,
το κράτος γελοιοποιήθηκε, οι υποσχέσεις του
Χατζηοσμάν (πως σε μια βδομάδα θα το έλυνε το
θέμα) ξέφτισαν, κι έναν χρόνο μετά όχι μόνο τα
παιδιά δεν πήγαν σε κανένα νηπιαγωγείο αλλά
ούτε και στην Α΄ τάξη του δημοτικού μπορούν
να γραφούν, αφού δεν έχουν χαρτί πως πήγανε
σε νηπιαγωγείο! Το έχουμε πει κατ’ επανάληψη,
οι μουσουλμάνοι γονείς που μένουν στη μέση τα
πληρώνουν όλα. Ποιος όμως θα νοιαστεί;
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Πώ πώ πώ.. Πολλοί μαζευτήκατε ρε
παιδιά για τα δυό μεγάλα κόμματα! Καθίστε
να τα «βγάλω». Μπούφ! Άκατα μάκατα
σούκουτου μπέ - ποιος θα πάρει το χρίσμα
μπρέ - άκατα μάκατα σούκουτου μπε - πάρτο
εσύ και βγέ. Και έτσι λοιπόν έχουμε τους εξής
«χρισμένους»: Μ.Κουγιουμτζής ΠΑΣΟΚ,
Ε.Λαμπάκης ΝΔ. Τώρα τι θα γίνει με τους
τέως κατάλληλους και νυν ακατάλληλους
που μέχρι πρότινος είχαν να προσφέρουν
αλλά τελικά τώρα δεν έχουν, δεν ξέρω.
Πάντως τα «οράματα» - «ώρα για δουλειά»
- «θα μπούμε στην μάχη» - ποούύρτ (ωχ
συγγνώμη, μου ξέφυγε!) - «έχουμε όρεξη
για προσφορά», ισχύουν κανονικά. Δεν
ξέρω αν ισχύει και γι’ αυτούς που δεν
πήραν τίποτα. Μέχρι τώρα ίσχυαν. Μην
το παίρνετε βαρέως. Κανείς δεν χάνεται.
Να, όλο και καμμιά θέση θα ανοίξει στις
Περιφέρειες, σε κάνα Νοσοκομείο, καμμιά
επιτροπή... Υπομονή και επιμονή. Καθώς
είστε εγκλιματισμένοι διαβάστε (χωρίς
σχολιασμό) τι δήλωσε κι ο κυρ Πουλιλιός
(ο οποίος βάζει υποψηφιότητα στον
διευρυμένο Δήμο Σουφλίου): «Μετά από
σκέψη και με αυξημένο αίσθημα ευθύνης
αποφάσισα να μην αφήσω τον τόπο σε μια
κρίσιμη στιγμή. Σε μια στιγμή που ξέρω
πως μπορώ να προσφέρω… Αγαπώ και
τις περιοχές του Σουφλίου και Τυχερού…
Το γνωρίζουν όλοι πως είμαι ερωτευμένος
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το έχω
αποδείξει»… Και συνεχίζει πως δεν δίνει
σημασία σε κόμματα και χρίσματα, ζάάάρτ
(ωχ, πάλι μου ξέφυγε. Τί έχω πάθει;) κλπ
κλπ… Γιαυτό σας λέω, μην απελπίζεστε.
Έχετε κάποιον να στηριχθείτε σε αυτές τις
κρίσιμες στιγμές που περνά ο τόπος.
► Το ξέρω, το ξέρω. Διψάτε για νέα από
το μέτωπο της ελληνοτουρκικής φιλίαςπροσέγγισης-ξιπασιάς. Λοιπόν, μας ήρθε
προ ημερών μια κυρά δημοσιογράφος από
την Τουρκία (άγνωστη-ξάγνωστη και μόνο
που είναι Τουρκάλα, αρκεί) η κ. Τζανάν
Αλτίν και μας δήλωσε πως «όταν η Ελλάδα
δεν είναι καλά, εμείς στην Τουρκία έχουμε
πονοκέφαλο..» (και μας όποτε μας πονά ο
πισινός, έχετε εσείς σηκωμάρες).
Επίσης μας είπε το πρωτότυπο «η οικονομία
και το εμπόριο μας φέρνουν πιο κοντά»
(εδώ θα προσθέσουμε και τα τουρκοσήριαλ)

και μας αποτελειώνει με το εξής (μιάς
και ασχολείται και η ίδια με το εμπόριο):
«πριν από την κρίση δεν έψαχνα για άλλες
αγορές γιατί μας κάλυπτε η ελληνική. Τώρα
αλλάξαν τα πράγματα και είμαστε πλέον
αναγκασμένοι να αναζητήσουμε άλλες
αγορές γιατί η κρίση δεν αφήνει άλλα
περιθώρια». Δηλαδή με πιο απλά λόγια
«μέχρι τώρα καλά σας αρμέγαμε κορόϊδα,
τώρα μας αναγκάζετε να βρούμε άλλους για
να κονομάμε. Όμως δεν θα περάσει η κρίση;
Θα σας ξεζουμίσουμε. Να μας περάσει κι ο
πονοκέφαλος».

ήταν θρησκευτική τελετή για να μιλήσουμε
για «παγανισμό» και δεύτερον φτάνει με
τα συμπλέγματα, καιρός να αποδεχθούμε
πως η Πίστη μας δεν είναι αντίπαλος της
αρχαίας μας κληρονομιάς αλλά φυσική της
μετεξέλιξη μέσω απίστευ-των διεργασιών
και υπέρμαχός της.
► Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν τα
άτομα που δικαιούνται αναπηρική σύνταξη
στο Νομό μας. Τα στοιχεία της Πρόνοιας
Ν.Έβρου μας λένε πως πάνω από 5.000
άτομα λαμβάνουν κάποιο είδος αναπηρικής
σύνταξης με κόστος άνω των 10.000.000
ευρώ τον χρόνο. Φυσικά δεν μας δίνει
στοιχεία για νοητική αναπηρία. Εκεί ούτε
το ΔΝΤ ούτε ο Σόρος μας σώζουν.

► Μόνο στη δική μας στήλη έκαναν
δηλώσεις οι υποψήφιοι «χρισμένοι»
Περιφερειάρχες για την πολιτική που
θα χαράξουν. Όλως παραδόξως έκαναν
ακριβώς τις ίδιες δηλώσεις και σας τις
μεταφέρουμε αυτούσιες: «Jksgchyregggsg
yssbsbfhjsgssbhy iruivnfverevbfhjayffgfyfg
ferfekjfeleuuhejhej fffbhfgyegfhfereuhjhgk
jewheghhehjerk jehrerjkhgerugyewurelwe
rgregrj». Μην διαμαρτύρεστε. Δέν θα ήταν
πιο κατανοητά αν τα γράφαμε στα ελληνικά.
Στα κινέζικα είναι πιο πιθανό να εκτιμήσετε
τις παραπάνω εξαγγελίες.
► (Ξανα)μπράβο στους Φεριώτες που
πραγματοποίησαν την ιδέα της αφής της
Ολυμπιακής φλόγας για την ευρωπαϊκή
ειδική Ολυμπιάδα που θα διεξαχθεί
στην Πολωνία. Ο ίδιος ο Μητροπολίτης
παρέδωσε την φλόγα μέσα από την Παναγία
την Κοσμοσώτειρα (Βυζαντινή εκκλησία του
1152 στο πρότυπο της ΑγιαΣοφιάς) στην
αντιπροσωπεία των special Olympics μετά
από μια σεμνή τελετή. Η φλόγα θα περάσει
από πολλές χώρες έως ότου καταλήξει
στην Πολωνία. Μάλιστα, λέγεται πως από
εδώ και στο εξής θα παραμένει άσβεστη η
φλόγα στην Παναγία των Φερών ώστε κάθε
τέσσερα χρόνια να ξεκινά από εδώ η αφή
της φλόγας για τα πέρατα του κόσμου. Στην
Αλεξανδρούπολη μπορούμε να συνεχίσουμε
να ασχολούμαστε με τις σιδερένιες
βαλανιδιές, με τις συναυλίες Ρουβά-ΒανδήΚοκκίνου, με «χρίσματα», μακέτες κλπ. Όσο
για τους κακεντρεχείς (που καταδίκασαν
την κίνηση του Μητροπολίτη να λάβει
μέρος σε «αρχαιοελληνικά» δρώμενα όπως
είναι η αφή) να πούμε πως πρώτον δεν

► Ή κάνεις πολιτική ή δεν κάνεις. Ή
έχεις μεγαλόπνοα σχέδια ή κάθεσαι και
αναλώνεσαι στον μικρόκοσμό σου. Αυτό
δεν ισχύει για τους «Λαγούς».
Υπεγράφη, λέει, σύμφωνο φιλίας και
συνεργασίας μεταξύ επτά περιοχών
«ΛΑΓΟΣ». Η τελετή έγινε στο Διδυμότειχο
και το σκεπτικό ήταν η σύσφιξη των σχέσεων
μεταξύ περιοχών όλου του κόσμου που έχουν
το συνθετικό «Λάγος» ή «Λαγός» στο όνομά
τους. Ένα χωριό στην Γαλλία, η πόλη Lagos
της Πορτογαλίας, η πόλη Malaga-Lagos
της Ισπανίας, το χωριό Λαγός του Διδ/χου,
το Lagos στην Χιλή και στο Μεξικό και
το Πόρτο Λάγος στα Άβδηρα είναι οι επτά
πόλεις που αναδεικνύουν πρακτικά την
λαϊκή ρήση «δουλειά δεν είχε ο διάολος,
πηδούσε τα …λαγουδάκια του» ή «εδώ ο
κόσμος καίγεται κι ο φαλακρός χτενίζεται».
Φοβερή κίνηση με βραχυπρόθεσμα και
απτά αποτελέσματα. Άντε και στις πόλεις
με συνθετικά «kota» (όπως Κοτάκιοϊ στην
Τουρκία), «malaka» (όπως Μαλακάσα
στην Ελλάδα, Μάλαγκα στην Ισπανία),

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

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»!

Κύριε διευθυντά,
Ὁ ἰσχύων Κώδικας Δήµων καί
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) στό
ἄρθρο 178 παρ. 2 ἐπιτάσσει τήν
ὑποχρεωτική καταγραφή ὅλης τῆς
περιουσίας τῶν ΟΤΑ στά βιβλία τους.
Τό ἄρθρο 183 εἰδικότερα ὑποχρεώνει
τούς ΟΤΑ νά καταχωρίζουν στό
δηµοτικό κτηµατολόγιο ὅλα τά
ἀκίνητά τους. Οἱ ΟΤΑ ὀφείλουν
ἐπίσης νά προστατεύουν καί νά
διαχειρίζονται τήν περιουσία τους µέ
τρόπο ἐπιµελή καί ἀποδοτικό (178§1).
Μεγάλες ἐκτάσεις κοινόχρηστες
στόν Δῆµο µας - π.χ. στήν περιοχή
Κοσµίου - θέσεις «Ἀγελαδόδροµος»
καί «Δραγάτι» ἔχουν καταπατηθεῖ
καί ὁ Δῆµος Κοµοτηνῆς ἀδυνατεῖ νά
πράξει τά νόµιµα. Ἡ σπουδαιότερη
ὑπηρεσία τοῦ Δήµου, ἡ Οἰκονοµική,
διαθέτει γραφεῖο περιουσίας, ἀλλά
δέν διαθέτει κανέναν ὑπάλληλο σέ
αὐτό. Τό δηµοτικό κτηµατολόγιο ἔχει
νά ἐνηµερωθεῖ µέ νέες ἐγγραφές

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!

«klain main» (όπως Κλάϊνμάϊνφιλντ στο
Τέξας) κ.ο.κ….
► Τι συμβαίνει ρε παιδιά στην
Σαμοθράκη; Για τα αυτοδιοικητικά εννοώ.
Προσπερνάμε τις αλληλοκατηγορίες για
κακοδιαχειρισμό χρημάτων και άσκοπη
σπατάλη και μπαίνουμε στην ουσία. Λοιπόν
έχουμε και λέμε. Ένας ήταν για χρόνια
δήμαρχος Σαμοθράκης, άλλος για χρόνια
Νομαρχιακός Σύμβουλος και οι υπόλοιποι,
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πέρασαν από
διάφορες υπηρεσίες και δημόσιες θέσεις
«νευραλγικές». Οι μισοί δεν μένουν κάν στο
νησί, ένας δεν είναι καν από Σαμοθράκη και
αναλογικά με τον πληθυσμό του νησιού δεν
παραείναι πολλοί οι υποψήφιοι σωτήρες;
► Η παρακάτω είδηση δεν
είναι πλάκα ούτε ψεύτικη αλλά
πραγματική. Η (γνωστή) σιδερένια
βαλανιδιά της πόλεως (ναι, αυτή η
σκουριασμένη-ακριβοπληρωμένη
εκτρωματική βαλανιδιά που για τα
επόμενα χρόνια θα την λουζόμαστε
ως
«εικαστική»
παρέμβαση)
αποτελεί το έμβλημα ενός από
τους δημοτικούς συνδυασμούς
της πόλεως για τις επικείμενες
εκλογές. Την διάλεξαν, λένε, ως
έμβλημα γιατί εμπεριέχει πολλούς
«συμβολισμούς». Δεν είναι αστείο, αυτό
επικαλούνται (στους Μάο Μάο;)
► Στο τέλος αφήσαμε την διάνοιξη του
μεθοριακού περάσματος ΙβαϊλοβγκραντΚυπρίνου που εγκαινιάστηκε με κάθε
επισημότητα από τους δύο Προέδρους
Ελλάδος και Βουλγαρίας. Αν εξαιρέσουμε το
γεγονός πως θα επιφέρει μια σχετική κίνηση
στην απομονωμένη περιοχή του Κυπρίνου,
δεν πολύεπιβαρύνει τον ήδη επιβαρυμένο
Έβρο από τους χιλιάδες «Βουλγάρους»
Αθιγγάνους με το «θεάρεστο» έργο τους
(όσοι ήταν να ρθούνε, ήρθανε), δεν μας
κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Πάντως πώς
λέμε «αγωγός Μπουργκάς-Αλεξ/πόλεως»;
Καμμιά σχέση. Μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα πάρθηκε η απόφαση και
υλοποιήθηκε για το τελωνειακό άνοιγμα.
Φυσικά δεν είχε κανείς «περιβαλλοντικές
ευαισθησίες» για έναν δρόμο πολλών
χιλιομέτρων που περνά μέσα από σπάνια
χλωροπανίδα και δεν παίζει κανέναν
γεωστρατηγικό ρόλο…
Σ.Γ.

ἀπό τό 1971. Ἔχω κάνει εἰσηγήσεις
κατά καιρούς συνοδευόµενες πάντα
µέ πολύ ὑλικό τεκµηρίωσης. Τό
πρόβληµα παραµένει καί ἡ εὔκολη
λύση εἶναι νά ζητοῦν οἱ ΟΤΑ πάντα
ὅλο καί περισσότερα χρήµατα ἀπό
τό Κράτος, ἀντί νά ἀξιοποιοῦν τήν
περιουσία τους καί νά εἰσπράττουν τά
βεβαιωµένα ἔσοδά τους ἔγκαιρα καί
πρίν αὐτά παραγραφοῦν. Τό πρόβληµα
θά χειροτερέψει µέ τόν Ν. 3852/2010
(Καλλικράτης), διότι ἡ χωρική
µεγέθυνση τῶν ΟΤΑ θά µεγεθύνει καί
τόν βαθµό δυσκολίας γιά τή νόµιµη
διαχείριση τῆς ἐπηυξηµένης πλέον
περιουσίας τῶν νέων δήµων. Εἶναι
ἀπολύτως ἀναγκαῖο νά στηριχθοῦν
τεχνικοεπιστηµονικά οἱ νέοι ΟΤΑ µέ
εἰσαγωγή τοῦ σύγχρονου µάνατζµεντ
στήν διοίκησή τους. Ἄν δέν διαµορφωθεῖ
ἀποτελεσµατική τεχνοδοµή στόν
θεσµό, ἡ ἐπιχειρούµενη θεσµική
ἀλλαγή δέν θά ὁδηγήσει σέ δοµική
µεταβολή, ἐφόσον τά βαρίδια τοῦ
παρελθόντος θά ἀκυρώσουν κάθε
προσπάθεια.
Δηµοσθένης Τακάς, δικηγόρος

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 16-9-2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ
Είμαι Θεσσαλονικεύς, γέννημα,
θρέμμα της πόλης του Αγίου Δημητρίου. Ζω
στην περιβαλλοντικά πιο υποβαθμισμένη
περιοχή της, στο Βαρδάρι. Περπατώ
καθημερινά - με τα πόδια - στο ιστορικό
κέντρο και πολύ συχνά στις γειτονιές της
πόλης. Συνομιλώ με τους ανθρώπους με
τον παραγωγικό και επαγγελματικό κόσμο
και γι΄ αυτό προσεγγίζω με αμεσότητα,
εμπειρικά και βιωματικά και όχι θεωρητικά
και αφ΄ υψηλού τα προβλήματα που
οφείλει να αντιμετωπίσει η
Δημοτική αρχή. Ξέρω που
πονάει η πόλη και τι πρέπει
να γίνει.
Όλοι
έχουμε
απογοητευθεί
με
τα
κόμματα. Η γενικευμένη
κρίση. Η αίσθηση ότι τίποτα
δεν μπορεί να γίνει. Η
αθηνοκεντρική λογική που
αγνοεί τα τοπικά προβλήματα
αλλά
επιβάλλει
τους
κομματικούς υποψηφίους.
Μας ζητούν την ψήφο μας,
όχι για την πόλη μας αλλά
για να ξεκαθαρίσουν τους
λογαριασμούς
τους
τα
κόμματα στην Αθήνα. Φτάνει πια. Ως εδώ
και μη παρέκει. Η πόλη μας, οι δημότες
που πολύ καλά ξέρουν ότι τίποτα δεν
έχουν να περιμένουν από τα κόμματα και
την κυβέρνηση, οργανώνονται.

9
Σήμερα στην Θεσσαλονίκη
τίμιοι και προκομμένοι Θεσσαλονικείς,
με αγάπη για την πόλη, αποφασισμένοι
να δουλέψουν ανιδιοτελώς για το κοινό
καλό, χωρίς εξαρτήσεις, από κόμματα και
συμφέροντα, οργανώνουμε ένα Δημοτικό
Κίνημα. Συγκροτούμε ένα Ψηφοδέλτιο από
τη Θεσσαλονίκη για τη Θεσσαλονίκη. Και
απευθύνουμε προσκλητήριο συστράτευσης
σε όλους τους Θεσσαλονικείς.
Οι δυνάμεις της αδράνειας
κατεδίκασαν αυτά τα χρόνια σε
στασιμότητα και μαρασμό την πόλη.
Όμως η Θεσσαλονίκη μπορεί. Η πόλη μας
διαθέτει τεράστιες δυνάμεις προόδου και

ευημερίας. Η πόλη μας ζητάει από τα παιδιά
της να δράσουν για να αξιοποιήσουν αυτές
τις δυνατότητες. Αυτός είναι ο στόχος μας.
Να γίνει η Θεσσαλονίκη μας αυτό που
πραγματικά μπορεί και πρέπει να είναι και

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

No pasaran!

Η πόλη της Θεσσαλονίκης κατοικείται από ανθρώπους που
στον προηγούμενο αιώνα υπέστησαν πολιτικές γενοκτόνας
βίας. Γνώρισαν δύο ιδεολογίες του θανάτου, τον ναζισμό και
τον κεμαλισμό. Η πόλη αυτή γνώρισε την νεοφασιστική βία
με θύμα έναν μεγάλο άνδρα, έναν άνθρωπο της ειρήνης, τον
Γρηγόρη Λαμπράκη.
Αυτοί οι λόγοι, τα τραγικά αυτά γεγονότα του προηγούμενου
αιώνα καθιστούν τους κατοίκους, τους πολίτες της ιδιαίτερα
προσηλωμένους σε μια μεγάλη, θεμελιώδη αξία. Αυτήν του
σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και της ακεραιότητας της
μνήμης των νεκρών. Τα τραγικά γεγονότα της γενοκτόνας
βίας καθορίζουν την μνήμη, το πνεύμα, την ταυτότητα, την
ατμόσφαιρα, την αύρα αυτής της πόλης.
Αν οι δημοτικές και εθνικές αρχές είχαν συνείδηση του τόπου,
της πόλης, αντί να την διοικούν ως ξύλινοι γραφειοκράτες θα

όχι αυτό που της επιτρέπουν τα κόμματα.
Θα δουλέψουμε σκληρά
να
ανακτήσει την διαχρονική της αίγλη και
λαμπρότητα.
Η πόλη αντιμετωπίζει σήμερα
αμέτρητα προβλήματα: καθαριότητα,
κυκλοφοριακό, μόλυνση περιβάλλοντος,
οικιστική παρακμή, υποβάθμιση των
μνημείων της, εγκληματικότητα και άρα
ασφάλεια, προβλήματα οικονομικά και
κοινωνικά.
Είναι χαρακτηριστική η έλλειψη
προγραμματισμού για την ανάπτυξή της
και η ανυπαρξία ενός οράματος για τον
εκσυγχρονισμό και την προβολή της.
(...) Τα δύο Πανεπιστήμια μας και
το ΤΕΙ είναι πολύτιμες δεξαμενές σκέψης
και καινοτομιών. Η ωφέλεια για την πόλη
από μια γόνιμη ανοιχτή συνεργασία με
την Ακαδημαϊκή Κοινότητα θα είναι
ανυπολόγιστη.
Κάθε απόφασή μας στο φως.
Διαφάνεια σε όλα. Κάθε σοβαρή επιλογή
ξεκινά με διάλογο με τους πολίτες και
τελειώνει με λογοδοσία. Θα γενικευθεί η
μηχανογράφηση ώστε να γνωστοποιούνται
δια του διαδικτύου τα έσοδα και έξοδα.
Η Θεσσαλονίκη της ιστορίας
και των θρύλων έχει ένα συναρπαστικό
παρελθόν και δικαιούται ένα εξίσου
λαμπρό μέλλον. Οι σοφοί που την
εγκωμίασαν στους αιώνες της ιστορίας
την καλοτύχισαν για τη θέση της, για τον
πλούτο της, την οικουμενικότητά της και
βεβαίως για τους ανθρώπους της. Η κύρια
δύναμή της ήταν και είναι οι άνθρωποί της
με τη δημιουργικότητα και το πείσμα τους.

είχαν δημιουργήσει ήδη ένα Μουσείο των Ολοκαυτωμάτων
και θα αναδείκνυαν την πρωταρχική, κυρίαρχη ταυτότητα της
πόλης. Την Θεσσαλονίκη ως πόλη της ζωής.
Σε αντίθεση με το πνεύμα της πόλης, την αξιοπρέπεια, την
μνήμη των κατοίκων, των ζωντανών και των νεκρών κινήθηκε
ο Γ. Μπουτάρης. Πρότεινε συμβολισμούς, ονομασίες δρόμων,
οδός Κεμάλ Ατατούρκ, που επιβραβεύουν, υμνούν την βία,
τον ρατσισμό, τον θάνατο. Την ιδεολογία του θανάτου. Γιατί
ο κεμαλισμός και ο ναζισμός είναι πρώτα και κύρια δύο
ιδεολογίες του θανάτου.
Ο Γ. Μπουτάρης συμβολίζει πλέον, μετά την ασέβεια, την ύβρι
προς την πόλη της Θεσσαλονίκης όχι την ζωή αλλά τον θάνατο.
Τη δημιουργία των συνθηκών για την εκ νέου επώαση εκατό
χρόνια μετά (1908 – 2010) του κεμαλικού Αυγού του Φιδιού,
όπως θα έλεγε ο Μπρέχτ. Στην γιάφκα αυτή των οπαδών
μιας ιδεολογίας του θανάτου πρωτοστατεί προσχεδιασμένα
και συστηματικά ο εγγονός και υιός Παπανδρέου. Ήρωας
αποκρουστικών πράξεων νομιμοποίησης του κεμαλισμού:
χορός στην Σμύρνη, του Άουσβιτς δηλαδή, προσκύνημα του
Κεμάλ, εμπνευστής, εντολοδόχος και εντολέας συγγραφής
του ρατσιστικού βιβλίου της Ρεπούση, κλπ. Πρόκειται για
έναν βαθύ, αόρατο και ορατό, με «αριστερές παραφυάδες»
συνασπισμό καριεριστών, γραφειοκρατών, ρατσιστών που
τυγχάνει ιδιαίτερης προώθησης, προστασίας και ασυλίας.
Δολοφονούν, όχι μόνο από βλακεία, το πνεύμα της πόλης της
Θεσσαλονίκης ως πόλη της ζωής. Θέλουν μια πόλη μη πόλη,
Αντιπόλη που θα συμβολίζει τον θάνατο, τον ρατσισμό, τους
ραγκεστάιν, τους δράκουλες της Ιστορίας.
Όταν ο κεμαλισμός καταρρέει, αυτοί παρουσιάζονται ως
Ηρακλειδείς του. Προκαλούν εμάς τους ζωντανούς και τους
νεκρούς μας που είναι ζωντανοί.
Όλο αυτό το διάστημα αρχίζοντας από σήμερα μέχρι την ημέρα
των εκλογών θα πάρουν πανελλαδικά με όλες τις μορφές,
με όλους τους τρόπους την απάντηση που αρμόζει στον
ολοκληρωτισμό, τον φασισμό, τον ρατσισμό, την χυδαιότητα.
Η αντιπαράθεση των εκλογών στην Θεσσαλονίκη έχει τον εξής
συμβολισμό. Αυτοί που είναι με την ζωή, την ανθρώπινη και
εθνική αξιοπρέπεια και αυτοί που είναι με τον θάνατο, τον
απανθρωπισμό, τον εκβαρβαρισμό των Θεσσαλονικέων και
των Ελλήνων. Εμείς πάντοτε και τώρα και εις τους αιώνες
των αιώνων είμασταν, είμαστε και θα είμαστε με την πρώτη
επιλογή. Την ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
Δεν θα επιτρέψουμε την επώαση στην Θεσσαλονίκη του
κεμαλικού Αυγού του Φιδιού. No pasaran – Δεν θα περάσουν!
Γλυφάδα, 7-9-10

Διαχρονικό περίλαμπρο κέντρο
του Μακεδονικού Ελληνισμού συνοψίζει
με έμφαση τα χαρακτηριστικά της
αιώνιας ελληνικής νεότητας και της
αδιαπραγμάτευτης ελληνικότητας, της
δικής της και της όλης Μακεδονίας.
Οχτακόσια χρόνια πριν ο
Θεσσαλονίκης
Ευστάθιος
έπλεκε
το εγκώμιό της: «Μήτηρ πάσης
Μακεδονίας. Μεγίστη, πανευδαίμων,
περίπυστος (=ονομαστή), περιφανής
και πολυάνθρωπος».
Από αυτά
σήμερα, φοβόμαστε ισχύει μόνον το
«πολυάνθρωπος»!
Θέλουμε την πόλη μας με ένα
δυναμικό δημιουργικό παρόν και ένα
λαμπρό μέλλον για τους νέους μας.
Η
Αυτοδιοίκηση
είναι
θεσμός
βαθύτατα
πολιτικός
και
αυτοπροσδιοριζόμενος.
Για
να
αποκτήσει όμως την αξιοπιστία και
αποτελεσματικότητα
του
οφείλει
πρώτιστα να απεξαρτηθεί από το φαύλο
κομματoκρατικό σύστημα. Δικαιούται
και οφείλει να δράσει εξ ιδίου δικαίου
και όχι υπό τη σκιά και την κηδεμονία
των κομμάτων, όχι ως κομματικό
παραμάγαζο.
Μαζί μπορούμε να ανακτήσουμε
τον χαμένο χρόνο και να σχεδιάσουμε
το μέλλον. Η πόλη που αγαπάμε δεν
είναι σήμερα η πόλη που ονειρευόμαστε.
Αλλά στο χέρι μας είναι να την κάνουμε.
Μπορούμε! Γι’ αυτό ζητούμε να σταθείτε
δίπλα μας. Για τη Θεσσαλονίκη που
αγαπάμε, τολμούμε!

ΜΗΔΕΝ ΕΙΣ ΤΟ
ΝΟΗΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΙΟΝ
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Τό µόνο πού ὑποκρύπτεται (καί ἀποκρύπτεται) εἶναι πώς τόσο καταλαβαίνει,
τόσο κάνει. Αὐτά πού κάνει τά ἔχει
ἀκούσει σέ ξένα κέντρα ἀποφάσεων
τά ὁποῖα ἐµπιστεύεται τυφλά καί,
ἀσχέτως ἄν οἱ ἐξελίξεις δικαιώνουν τίς
ἐπιλογές του, αὐτός διατηρεῖ ἀκλόνητες
τίς πεποιθήσεις του. Ἔτσι ἔπραξε µέ τό
Σχέδιο Ἀνάν, ἔτσι µέ τίς ἑλληνοτουρκικές
σχέσεις, µέ τήν λαθροµετανάστευση, κτλ
κτλ. Δέν µπορεῖς νά τόν κατηγορήσεις
γιά κάποια ὑστεροβουλία, ἁπλῶς πρέπει
νά τόν καταλάβεις καί νά προσπαθήσεις
- ὅσο γίνεται - νά αὐτοπροστατευτεῖς.
Ἐκεῖνοι πάντως πού ἔχουν σοβαρό
καθηµερινό πρόβληµα εἶναι οἱ ἐκ τῶν
συνεργατῶν του πού δέν ὑστεροῦν σέ
ἀντίληψη. Ἄνθρωποι πού βλέπουν ὄχι
µόνο νά δυσχεραίνει ἡ ἐπαφή τους µέ τόν
ΓΑΠ µά καί νά πληθαίνουν γύρω τους οἱ
ἀπίθανοι τῦποι πού τούς διαλέγει ἀπό
τόν σωρό ὁ ἀρχηγός καί ἀκολουθοῦν τή
λογική τοῦ «Πετάει ὁ γάιδαρος; Πετάει!»
Τί ἀποτέλεσµα νά ἐπιδιώξεις καί νά
παραγάγεις σ’ ἕνα ὑπουργεῖο λ.χ. πού
αὔριο δέν ξέρεις ποῦ θά ὑπάγεται ἤ ἄν
θά ...ὑπάρχει;
Μ’ αὐτά καί µ’ αὐτά φτάσαµε στό
σηµεῖο πού ἔγραφε πρό ἡµερῶν κι ὁ
Στάθης στήν «Ἐλευθεροτυπία», ὅτι δέν
µπορεῖς πιά νά γελοιογραφήσεις τήν
πραγµατικότητα τῆς χώρας. Τόν ρόλο
αὐτόν τόν ἀνέλαβε ὁ πρωθυπουργός,
µέ λόγια καί µέ ἔργα (βλέπε καί τήν
πρόσφατη ἱλαροτραγωδία τῆς ΔΕΘ),
δυστυχῶς µέσα στήν κρισιµότερη
συγκυρία τῆς νεότερης ἱστορίας µας. Τό
καθεστώς πού ἐγκατέστησαν οἱ πρασινοχίτωνες τοῦ «σοσιαλισµοῦ» στήν Ἑλλάδα
παραπέµπει πιά εὐθέως στό µουσολινικό
πρότυπο ΚΑΙ ἀπό τήν ἄποψη αὐτή.
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Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ...
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ!
Του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου
(...) Η οργή, αγανάκτηση και απελπισία
που αργά αλλά σταθερά συγκεντρώνεται
στα έγκατα της κοινωνίας, κινδυνεύει
να διοχετευθεί σε αποχή χωρίς πολιτικό
αποτέλεσμα. ‘Η, αν προκαλέσει εξέγερση,
να μην οδηγήσει σε λύση. ‘Oπως άλλωστε
συνέβη με τη φοβερή αλλά ολότελα
μηδενιστική, ανήμπορη να παράγει
διέξοδο, εξέγερση της ελληνικής νεολαίας
πριν από δύο χρόνια, προειδοποίηση από
τότε για τα μελλούμενα να συμβούν.
Το παράδοξο ανάμεσα στην ένταση της
κρίσης και τα αποτελέσματά της για τον
χώρο της αριστεράς είναι φαινομενικό.
Ακριβώς γιατί η κρίση είναι τόσο
βαθειά, φωτίζει ανελέητα, όχι μόνο το
μικρό μέγεθος των κυβερνώντων, αλλά
και την ανεπάρκεια των υπολοίπων. Η
κρίση ανεβάζει δραματικά τον πήχυ των
απαιτήσεων, το μέτρο κρίσης για όλες τις
πολιτικές δυνάμεις, που παύουν σταδιακά
να μετριούνται κυρίως με συμπάθεια,
αντιπάθεια, γενικές ιδεολογικές αναφορές,
και αρχίζουν, όλο και περισσότερο, να
συγκρίνονται με τις δραματικές ανάγκες
κοινωνίας και έθνους.
Η δυστοκία, μέχρι τη στιγμή που
γράφονται αυτές οι γραμμές, εξεύρεσης
ενός
υποψηφίου
περιφερειάρχη
που να συμπυκνώνει το μήνυμα της
ριζοσπαστικής Αριστεράς, είναι το
τελευταίο σύμπτωμα της δικής της
κρίσης, της δυσκολίας και απροθυμίας
της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
των καιρών, της βάσης της και των πολύ
ευρύτερων στρωμάτων, που κάποια στιγμή
προ διετίας στράφηκαν προς αυτήν και
αναζητούν όλο και απελπισμένα διέξοδο.
Με τη σειρά της, αυτή η δυστοκία μπορεί
να γίνει καταλύτης περαιτέρω διάλυσης,
πολυδιάσπασης ενός ιστορικού χώρου,
σύμπτωμα του ελληνικού αδιεξόδου, της
αδυναμίας δηλαδή της κοινωνίας μας να
παράγει την αντίσταση και τις προτάσεις
που χρειάζεται για να σωθεί η χώρα,
τα πολιτικά εργαλεία, ιδέες, ηγεσίες.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Πρώτη Πανέβρια Μουσική Συνάντηση
είναι πλέον γεγονός.
Στην παραλία Απαλού Αλεξανδρούπολης
13 εβρίτικα μουσικά συγκροτήματα και 3
DJ έπαιξαν για τους συμπατριώτες μας κατά
το διήμερο 11 & 12 Σεπτεμβρίου 2010.
Για πρώτη φορά έγινε κάτι για τα νέα
παιδιά της περιοχής και αυτό σχολιάστηκε θετικότατα απο τους γονείς που
παρακολούθησαν τις συναυλίες του
διημέρου.
Η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Έβρου σε
συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης
διοργάνωσαν την μουσική αυτή εκδήλωση,
υπό την αιγίδα της Τ.Ε.Δ.Κ. Εβρου.
Αμέριστη ήταν και η βοήθεια της 23 ΤΘΤ
που διέθεσε ένα Η/Ζ .
Η αρχή ενός θεσμού έγινε.
Και η συμμετοχή, παρόλες τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες, των εκατοντάδων
συμπολιτών μας με τα θετικά σχόλια για
την ιδέα και την πρωτοβουλία κάνουν
το Δ.Σ. της Ε.ΠΟ.Φ.Ε. να συνεχίζει την
προσπάθεια ανακοινώνοντας την 2η
Πανέβρια Μουσική Συνάντηση στον ίδιο
χώρο το 2ο Δεκαπενθήμερο του Αυγούστου
του 2011.

Το μεγαλύτερο δώρο στο ΠΑΣΟΚ και
το σημαντικότερο, εξ αντιδιαστολής,
επιχείρημα υπέρ του, είναι η αδυναμία
όλης της αντιπολίτευσης και των
συνδικάτων, να παράγουν αξιόπιστο
πολιτικό λόγο και αποτελεσματική,
ενωτική δράση. Και μάλιστα σε μια από
τις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας
μας, μια στιγμή που τα πιο αδικημένα
κοινωνικά στρώματα, η ραχοκοκαλιά της
κοινωνίας, το έθνος ως συλλογικότητα,
έχουν απελπιστική ανάγκη πολιτικών
απαντήσεων στην κρίση, που να τους
επιτρέψουν να ξεφύγουν από τον
φαύλο κύκλο του Μνημονίου και της
υποδούλωσης. Χρειάζονται δηλαδή ένα
αξιόπιστο, εναλλακτικό εθνικό σχέδιο.
Οι λόγοι των δυσκολιών της αριστεράς
είναι πολυσύνθετοι. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ,
όσο και το ΚΚΕ είχαν/έχουν μια
διαπραγματευτική δομή προγράμματος,
που προϋπέθετε ουσιαστικά την
ευστάθεια, όχι την κρίση του συστήματος.
Προτάσεις όπως η αύξηση του βασικού
μισθού στα 1300 ευρώ, 100.000 νέες
προσλήψεις στο δημόσιο, η περιγραφή
της κρίσης χρέους ως κατασκευασμένης,
σήμαιναν ότι το σύστημα μπορούσε να
συνεχίσει να δουλεύει όπως δούλευε, με
μια διόρθωση όμως επί το φιλολαϊκότερο
και
προοδευτικότερο.
Προϋπέθετε
το “λεφτά υπάρχουν”, μια απάτη που
επέτρεψε μεν στο ΠΑΣΟΚ να κερδίσει
τις εκλογές, για την αριστερά όμως
μεταφράστηκε σε δραματική μείωση
πολιτικής αξιοπιστίας.
¨Ωσπου να μεταρρυθμισθεί η ΕΕ,
μεταρρύθμιση που προϋποθέτει μεγάλες
εξεγέρσεις σε βασικές ευρωπαϊκές χώρες,
ή να γίνει η παγκόσμια σοσιαλιστική
επανάσταση, οι διεθνείς συνθήκες είναι
αρκετά δεδομένες και πιεστικές. Για
να βρεθούν τα λεφτά, να μη χτυπηθούν
δηλαδή άγρια τα εργαζόμενα και πιο
αδικημένα κοινωνικά στρώματα της
Ελλάδας για να πληρωθούν οι δανειστές
της και να διατηρηθεί η προοτική της
χώρας, ο μόνος πραγματικός δρόμος ήταν

αφενός μια σκληρότερη διαπραγμάτευση
με την ΕΕ, αφετέρου η εσωτερική
αναδιανομή εις βάρος των προνομιούχων
και εν πολλοίς παρασιτικών στρωμάτων.
Που είναι ασφαλώς το μεγάλο κεφάλαιο,
είναι όμως και ευρύτατη μερίδα της
μεσαίας τάξης.
Η διαφθορά στην Ελλάδα δεν είναι απλή
παρενέργεια του καπιταλισμού, είναι ο
τρόπος ύπαρξής του. Η αριστερά όμως
εγκατέλειψε τον αγώνα εναντίον της
στην αρμοδιότητα Τριανταφυλλόπουλου.
Δεν θέλησε, πρακτικά και θεωρητικά,
να αντιμετωπίσει τους ιδιαίτερους
μηχανισμούς
εκμετάλλευσης
και
απαγωγής υπεραξίας που χαρακτηρίζουν

τον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό.
Κοροϊδεύει τον εαυτό του ή την
κοινωνία, όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί
να είναι στην Ελλάδα ριζοσπάστης ή
αντικαπιταλιστής, χωρίς να θίγει το
πώς λειτουργούν τα νοσοκομεία, πως
απονέμεται η ιατρική, χτίζονται τα
αυθαίρετα, πόθεν τα εισοδήματα των
μεσαίων, το όργιο της αυτοδιοικητικής
διαφθοράς, ενίοτε και με συμμετοχή
αριστερών δημάρχων και τόσα άλλα!
Η Αριστερά προτίμησε να μην τα κακώς
κείμενα, δεν πίστεψε ότι μπορεί να
αντιτάξει συλλογικότητες στον έξαλλο
ατομικισμό που κατέστρεψε τη χώρα,
όπως δεν πίστεψε ότι μπορεί η ίδια, στη
δική της μικροκλίμακα, να εμπιστευθεί
την εξουσία των ηγετών και στελεχών της

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Προτάσεις πολιτισμού
Κι εκεί που ο δήμος Κομοτηνής ήταν περίπου απών από μία σειρά θεμάτων,
προεκλογικά αναστήθηκε! Να και τα μουσεία, και η ανακύκλωση και οι
δημόσιες διαβουλεύσεις και ό,τι θέλετε!
Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, διοργανώθηκε και μία ημερίδα-διαβούλευση του
Δήμου, με μη κρατικούς φορείς (ΜΚΟ, συλλόγους κτλ) και δέχθηκε πλήθος
προτάσεων (92!) επί παντός επιστητού (και χιλιοειπωμένου, μα ουδέποτε
πραγματοποιημένου). Πάντως στο τραπέζι που αφορούσε τον πολιτισμό
(Θεματική ενότητα «Κομοτηνή, Δίκαιη Κοινωνία»: Δημοτικές Πολιτικές
Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού), η μοναδική εισήγηση με συγκεκριμένες
προτάσεις ήταν αυτή της προέδρου του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Περσεφόνης Μαμούκαρη. Προκάλεσε
ζωηρή συζήτηση (δεν έγινε καν διάλειμμα!) και υιοθετήθηκαν όλες ένθερμα
- τουλάχιστον στα λόγια.
Οι προτάσεις αυτές ήταν:
1. Σύνδεση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τα πολιτιστικά
δρώμενα της περιοχής
2. Διαρκής προβολή των ντόπιων καλλιτεχνών
3. Ανάδειξη της βυζαντινού παρελθόντος της περιοχής
4. Ανάδειξη της αρχαιοελληνικής παράδοσης
5. Δημιουργία υποδομών για εναλλακτικό τουρισμό
6. Δημιουργία υποδομών για τουρισμό με στόχευση στην αρχαία ελληνική
Ιστορία - Μυθολογία, όπως η λειτουργία κατασκηνώσεων για Έλληνες,
δυτικοευρωπαίους ή και Έλληνες του εξωτερικού, που θα προάγουν την αρχαία
ελληνική παιδεία
7. Δημιουργία μουσείου πόλης
8. Συγγραφή επιστημονικού βιβλίου πόλης
9. Προώθηση συνεργασιών φορέων και συλλόγων
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σε ένα δημοκρατικά οργανωμένο κίνημα,
που πήγε κάποια στιγμή, από τη δύναμη
των πραγμάτων, να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Που είναι η δράση της Αριστεράς υπέρ
των καταναλωτικών και παραγωγικών
συνεταιρισμών, οι προτάσεις της για
αυτοδιαχείριση της Ολυμπιακής, όταν
τέθηκε το θέμα, ή για την μετατροπή του
Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου σε τράπεζα
των ασφαλισμένων;
Δεύτερον, αν κάτι απέδειξε περίτρανα
η κρίση, είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις
πολιτική στην Ελλάδα, χωρίς άποψη για
την εξωτερική πολιτική και τη διεθνή θέση
της. Ποιες είναι οι απόψεις, που είναι η
δράση της Αριστεράς για το σχέδιο Ανάν,
τα ελληνοτουρκικά και την
ένταξη της Τουρκίας, τις σχέσεις
με τη Ρωσία και την Κίνα, την
επικείμενη μετατροπή της χώρας
σε προτεκτοράτο μιας κυρίως
αμερικανικής,
βρετανικής,
εβραϊκής παγκοσμιοποίησης και
του Ισραήλ; Πόσες ουσιαστικές
πρωτοβουλίες πήρε σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για την συγκρότηση
μιας πανευρωπαϊκής πολιτικής
απάντησης
στην
επίθεση
του διεθνούς χρηματιστικού
κεφαλαίου στο ευρωπαϊκό
κοινωνικό κράτος μέσω της
Ελλάδας; Οι Ευρωπαίοι όλο και
περισσότερο ασφυκτιούν μέσα
στο Μάαστριχτ. Αλά το όχι στην
Ευρώπη των τραπεζών, δυσκολεύεται
να μετατραπεί σε συγκεκριμένα θετικά
μεταβατικά
συνθήματα,
δηλαδή
συνθήματα που να φαίνονται αρκούντως
λογικά
στους
εργαζόμενους
και
αρκούντως δύσκολα στα όργανα των
τραπεζών που διοικούν την Ευρώπη.
Για να μην αυτοδιαλυθεί σε απωθητικούς
“εμφύλιους της καρέκλας”, να γίνει
πόλος έλξης των ευρύτατων στρωμάτων
που αναζητούν απελπισμένα λύση, η
Αριστερά οφείλει να απαντήσει με πολύ
μεγαλύτερη σοβαρότητα και ουσιαστικό,
όχι
βερμπαλιστικό
ριζοσπαστισμό
στα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν
μπορεί τα στελέχη της να δείχνουν ότι
ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για
το ατομικό τους μέλλον απότι για την
οργάνωση του αγώνα του ελληνικού
λαού, ούτε να μας προτείνουν τη φυγή
σε ένα απροσδιόριστο χιλιαστικό
“σοσιαλιστικό μέλλον”.
Η επιλογή των προσώπων μεγάλη
πολιτική σημασία. Θα ήταν ασφαλώς
προτιμότερο να είναι πρόσωπα που να
εκφράζουν την αντίσταση στην πολιτική
του ΠΑΣΟΚ, όπως οι τρεις βουλευτές
που καταψήφισαν το Μνημόνιο. Σε μια
χώρα πάντως με το επίπεδο αμοιβαίας
αλληλοεξαπάτησης της Ελλάδας, το ήθος
είναι καθεαυτό μεγαλύτερη πολιτική
αξία από οποιεσδήποτε πολιτικές
θέσεις. Ο κόσμος δεν αποστρέφεται τον
δικομματισμό αναζητώντας αριστερές
ίντριγκες ή αριστερά λαμόγια! Η βάση
της αριστεράς δεν υπάρχει για να
συνεχίζουν οι ηγέτες της την καρριέρα
τους. Χρειάζεται καθαρούς ανθρώπους,
που να αντιπαραθέτουν έμπρακτα τη
δική τους ηθική και προσωπική στάση
ζωής στον πολιτισμό της ρεμούλας, της
απάτης, της κοροϊδίας που κατέστρεψε
τη χώρα και άφησε ανυπεράσπιστη την
κοινωνία μας. Μόνο πάνω σε άλλο ήθος,
σε άλλη ηθική, μπορεί να θεμελιωθεί ένα
νέο πολιτικό διάβημα.
http://konstantakopoulos.blogspot.com/
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 16 Σεπτεµβρίου 1828 οἱ
στρατιωτικές δυνάµεις τοῦ Ἰµπραήµ ἀποχωροῦν ἀπ’ τήν Πελοπόννησο, τερµατίζοντας µιά παραµονή
πού ἔφερε σφαγές, πυρπολήσεις,
πείνα, δουλεία, ἐξισλαµισµούς.
Τίς καταστροφές αὐτές ἀκόµη τίς
θυµᾶται ἡ συλλογική µας µνήµη
µέ τήν ἀπειλητική φράση...
Α) Θά ἔρθει νά σέ πάρει ὁ Ἀράπης
Β) Θά ἔρθει νά σοῦ εὐχηθεῖ ὁ Μητσοτάκης
Γ) Θά ἔρθει νά σέ κυβερνήσει ὁ Γιωργάκης
Δ) Θά ἔρθει νά σέ παίξει ἡ Μπαρτσελόνα
2) Στίς 18 Σεπτεµβρίου 1936 ἐκδίδεται
ὁ ἀναγκαστικός νόµος 117 γιά τήν
καταπολέµηση τοῦ κοµµουνισµοῦ
καί ἡ δικτατορία Μεταξᾶ καταργεῖ
τά πολιτικά κόµµατα. Σήµερα πού
τή θέση τοῦ κοµµουνισµοῦ ἔχει
πάρει ὁ ἐπάρατος ἐθνικισµός, καί ὁ
κίνδυνος δέν εἶναι τά «κοµµούνια»
ἀλλά τά «ἐθνίκια», πῶς µπορεῖ νά
καταπολεµηθεῖ;
Α) Πλήρης ἀπαγόρευση κάθε ἐθνικοῦ συµβόλου καί ξερονήσια γιά
τούς παραβάτες
Β) Ἐπιβολή ρεπούσειας ἱστορίας
παντοῦ, διαγραφή ἀπό τά λεξικά
τῶν λέξεων ἀπό ἐθν- καί ἑλλΓ) Δηµιουργία λογοκριτικῆς ἐπιτρο-

πῆς µέ Παπαχρῆστο, Πρετεντέρη,
Οἰκονοµέα καί ἄλλους ὀγκόλιθους
τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης
Δ) Μέ λίγα ξέκωλα ἀκόµη σέ κάθε
διαφήµιση, ἴσως...
3) Στίς 24 Σεπτεµβρίου 1908
ξέσπασε
επανάσταση
στήν
Κρήτη. Χιλιάδες πολίτες τῶν
Χανίων καί τῶν γύρω περιοχῶν
συγκρότησαν συλλαλητήριο στό

ὁποῖο ὁ Βενιζέλος κήρυξε τήν
ὁριστική Ἕνωση τῆς Κρήτης µέ
τήν µητέρα Ἑλλάδα. Ἡ σηµαία
τῆς κρητικῆς πολιτείας ὑπεστάλη
γιά νά πάρει τή θέση της ἡ
ἑλληνική, οἱ δηµόσιοι ὑπάλληλοι
ὁρκίσθηκαν πίστη στόν βασιλιά
Γεώργιο Α΄ τῆς Ἑλλάδας κτλ. Πῶς
φτάσαµε σήµερα νά συζητᾶµε

Οι μαυραγορίτες
Πιο συνοπτική και ανατριχιαστικά ακριβή περιγραφή
της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στο ΕΣΥ δεν έχουμε
διαβάσει όλο αυτό το διάστημα της κρίσης, και όχι μόνο!
Η πρόσφατη επιστολή της διευθύντριας της Παιδιατρικής
Κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων κ. Εύας ΜυλωνογιάννηΜπαλωμενάκη προς την μέχρι πρότινος υπουργό Υγείας κ.
Ξενοπασοκοπούλου, περιγράφει με ελάχιστα λόγια όλα όσα
–εξακολουθούν να- συμβαίνουν στον χώρο της Δημόσιας
Υγείας: «Κατέχετε την υπουργική θέση σχεδόν ένα χρόνο.
Στον εργασιακό μου χώρο τίποτα δεν έχει αλλάξει!
Αντίθετα, παρατηρώ καθημερινά τους μαυραγορίτες της
υγείας συναδέλφους μου να πλουτίζουν συνεχώς εις βάρος
των ασθενών... Δεν έχω δει ουδεμία κρατική παρέμβαση.
Δεν είδα κανένα μηχανισμό να ερευνήσει το “πόθεν έσχες”
γιατρών, που χρόνια τώρα μέσα στο πλαίσιο του Εθνικού
Συστήματος Υγείας έχουν γίνει πάμπλουτοι». Και συνεχίζει:
«Δεν έχω δει κανένα ενδιαφέρον για τις βασικές ελλείψεις σε
έμψυχο και άψυχο υλικό των κλινικών, για τη δυσλειτουργία
βασικών τμημάτων. Για τις αισχρές συναλλαγές μεταξύ
γιατρών και φαρμακευτικών εταιρειών. Για τα προγράμματα
των εφημεριών και πώς εκτελούνται. Αντίθετα, βλέπω
τους μισθούς μας και γενικά τις αποδοχές να ελαττώνονται
τραγικά...».
Πολλά δεν προλάβαινε να κάνει για τα
καταγγελόμενα το πουλέν του GAP μέχρι το πέρας της
υπέρλαμπρης θητείας του στο Υπουργείο Υγείας και την
ανάληψη των καθηκόντων του στο Υπουργείο Εξωτερικών
(βοήθειά μας). Βρήκε πάντως λίγο χρόνο εν μέσω της
σκληρής αμφίπλευρης μάχης με τους καπνιστές και με τον
ιό του Δυτικού Νείλου και έδωσε εντολή για …ΕΔΕ της
γιατρού!!! Και δεν πρόκειται για ένα από τα συνήθη αστεία
του «Αντιφωνητή».
Ένα χρόνο στο Υπουργείο Υγείας, το μόνο που
κατάφερε ήταν να φέρει εις πέρας την διαδικασία της
απόλυτης διάλυσης των πάντων στα Νοσοκομεία, η οποία
ξεκίνησε από την περίοδο της σημιτοκρατίας και εμφανίζει
σταθερή εξελικτική πορεία έκτοτε. Αφού πρώτα τσάκισε
κυριολεκτικά τις αποδοχές της μεγάλης πλειοψηφίας των
έντιμων μισθοσυντήρητων γιατρών και σταμάτησε να
πληρώνει τους προμηθευτές με αποτέλεσμα να αδειάσουν
τα Νοσοκομεία από υλικά (από γάζες και λευκοπλάστ, μέχρι
υλικά οστεοσύνθεσης και στεντ), ψήφισε ένα Νόμο για την
«Αναβάθμιση του ΕΣΥ» όπως εκείνη τον βάφτισε, ο οποίος
έχει προκαλέσει κυριολεκτικά χάος καθώς ουδείς (ούτε η
ίδια) είναι εις θέσιν να εξηγήσει τι ήθελε να πει ο ποιητής.

(χαµηλόφωνα, ἔστω) ἐνδεχόµενο
αὐτονόµησης τοῦ νησιοῦ;
Α) Εἶναι ἀπό τήν ἄχρηστία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους
Β) Εἶναι ἀπό τή δράση τῶν ξένων
πρακτόρων
Γ) Εἶναι ἀπό τήν παρακµή (καί) τοῦ
κρητικοῦ λαοῦ
Δ) Εἶναι ὅλα τά ἀνωτέρω
4) Στίς 20 Σεπτεµβρίου τοῦ 356 π.Χ.
γεννιέται ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος,
ὁ µέγιστος στρατηλάτης ὅλων
τῶν ἐποχῶν. Σήµερα τό ἑλλαδικό
κράτος διεκδικεῖ καί καλά τήν
κληρονοµιά τοῦ Ἀλεξάνδρου. Σέ
ποιό σηµεῖο τῶν Ἀθηνῶν βρίσκεται
τό ἄγαλµά του;
Α) Στό Σύνταγµα
Β) Στήν Ὁµόνοια
Γ) Σέ ἀποθήκη τοῦ δήµου Ἀθηναίων
Δ) Σ’ ἐκεῖνο πού περίσσεψε ἀπό τήν
µπετονοπληµµύρα
5) Στίς 21 Σεπτεµβρίου τοῦ 1925
ἐξουδετερώνεται ἡ συµµορία τῶν
θρυλικῶν ληστῶν Γιαγκούλα καί
Μπαµπάνη. Κατά τήν ἐπικρατέστερη ἐκδοχή ὁ Φώτης Γιαγκούλας
βγῆκε στό βουνό ὅταν...
Α) Σκότωσε τόν πατέρα τῆς κοπέλας
πού ἀγαποῦσε καί δέν τοῦ τήν ἔδινε γιά
γυναίκα του
Β) Σκότωσε τόν ὑποµοίραρχο πού εἶχε
βιάσει τήν ἐξαδέρφη του
Γ) Σκότωσε τόν ἔφορο πού τοῦ

Προβλέπει ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων τη στιγμή που
δεν μπορούν καλά καλά να λειτουργήσουν ικανοποιητικά το
πρωί λόγω των τρομακτικών ελλείψεών τους σε προσωπικό,
μεταβιβάζει ακόμη περισσότερο το κόστος στον κοσμάκη
και στα (χρεωκοπημένα) Ταμεία, αδιαφορεί παντελώς και
επιδεικτικά για τις ανάγκες της πολύπαθης επαρχίας (εν τέλει
συνολικά αριθμητικά περισσότερης από την πρωτεύουσα
χωματερή), πριμοδοτεί σκανδαλωδώς με εφημερίες τα
Νοσοκομεία της Α΄ ζώνης (Αθήνα) μεταβιβάζοντας πόρους
από την περιφέρεια που βρίσκεται στα όρια εφημεριακού
κραχ (αν δεν έχει επέλθει ήδη- οι Διοικητές προσπαθούν
καθημερινά να τετραγωνίσουν τον κύκλο), ενώ δεν ξέχασε
και το ύψιστο καθήκον της. Περιέλαβε διάταξη (άρθρο 26/ Ν.
3868/03.08.2010) η οποία προβλέπει με απόλυτη σαφήνεια
συγχωνεύσεις Νοσοκομείων με έκδοση απλών προεδρικών
διαταγμάτων, ούτε καν με Νόμο. Δηλαδή, το σενάριο του
κλεισίματος των Νοσοκομείων Διδυμοτείχου - Κομοτηνής
και παραπομπής των αρρώστων στην Αλεξανδρούπολη, και
Ξάνθης - Δράμας με παραπομπή στην Καβάλα, έπαψε πλέον
και εμπράκτως να είναι τόσο επιστημονικής φαντασίας.
Και νά ΄ταν μόνο αυτά! Πριν την καταγγελία της
ευσυνείδητης, θαρραλέας γιατρού από τα Χανιά και εις
επίρρωσιν των λεγομένων της, είχε προηγηθεί πληθώρα
δημοσιευμάτων στον αθηναϊκό Τύπο για νοσοκομειακούς
γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων (Ορθοπεδικούς,
Χειρουργούς, Γυναικολόγους, Καρδιολόγους, Νεφρολόγους
κυρίως) και συγκεκριμένων ιδιοτήτων (καθηγητές/
διευθυντές και αναπληρωτές τους, πρώην πρυτάνεις), για
πολλούς από τους οποίους εκτός άλλων καραμπινάτων
παρανομιών, τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΣΔΟΕ
αποκάλυψαν λογαριασμούς δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Το αποτέλεσμα; Μηδέν εις το πηλίκιο!
Μεταξύ μας, λέτε το φαινόμενο να παρέμεινε
περιορισμένο σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια και να
μην έφτασε στη συνήθως καθυστερημένη Θράκη μας; Οι
φήμες πάντως εξακολουθούν να βοούν, κυρίως για μεγάλο
Νοσοκομείο της περιφέρειας. Κανείς έντιμος εργαζόμενος
δεν έχει να φοβάται, αφού δεν έχει να κρύψει τίποτε
απολύτως. Εμείς στη θέση τους θα δίναμε στη δημοσιότητα
εκτός από το δικό μας λεπτομερές και ουσιαστικό «πόθεν
έσχες», και όλων των μελών της οικογενείας μας. Αυτό τους
προτρέπουμε να κάνουν και οι ίδιοι για να σταματήσουν
μια για πάντα διάφοροι κακοήθεις να ισχυρίζονται ότι μετά
τις ανακαλύψεις του τοπικού ΣΔΟΕ και πιθανές άνωθεν
παρεμβάσεις, τώρα είναι η περίοδος της – αναγκαστικής
- αναδιανομής των ποσών (και) σε άλλους λογαριασμούς.
Γίνονται τέτοια πράγματα;
Δ.Ν.

ζητοῦσε µίζα γιά νά µήν τόν τσακίσει
στά πρόστιµα
Δ) Σκότωσε τόν βουλευτή Λαρίσης
πού δέν τόν βόλεψε σέ κάποιο Stage
6) Στίς 23 Σεπτεµβρίου τοῦ 1821
καταλαµβάνεται ἀπό τούς ἐπαναναστατηµένους Ἕλληνες ἡ Τριπολιτσά. Τό µακελειό πού ἀκολούθησε κάποιοι προσπαθοῦν νά τό
ἐντάξουν στήν κατηγορία τῶν
...γενοκτονιῶν, λές καί δέν ἔχουν
ξανακούσει γιά ἀγριότητες σέ
περιόδους πολέµου. Ποιό ρεκόρ
ἀναφέρεται ἀπό τούς ἱστορικούς
τῆς ἐποχῆς;
Α) Ἕνας Κοµοτηναῖος µέ 90 φόνους
Β) Ἕνας Σερραῖος µέ 90 φόνους
Γ) Ἕνας Ταϋλανδέζος µέ 90 φόνους
Δ) Ἕνας Ὑδραῖος µέ 90 φόνους

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Α, 2Δ, 3Δ, 4Γ, 5Β, 6Δ

Σέ ἦχο ἁψύ
§
Τόν τυραννάει: θά µαζέψει κόσµο
ἡ κηδεία του;
§
Ἀκόµα καί οἱ σταυροί στά νεκροταφεῖα στήν
ἐποχή µας γίναν µαταιόδοξοι! Γιά δές πῶς
σηκώνουν κεφάλι, ποιός θά φανεῖ πρῶτος
ἀπό τή δηµοσιά!
§
Δέν θέλουν νά ἐξαλείψουν τή φτώχεια,
τήν διαφορά θέλουν νά ἐξαλείψουν!
§
Ἔχεις παρατηρήσει πώς τά περισσότερα
παιδιά πιάνονται µετά ἀπό κηδεῖες; Γιαυτό
γεννιοῦνται κλαίγοντας.
§
Μήν τήν ἐνοχλεῖτε. Ἡ πολυπολιτισµικότητα
προβάρει τήν µπούργκα της!
§
Ἄνυδρος καί ἡ Ἄνδρος!
Οἱ µέλισσες γύρω γύρω
καί οἱ σφῆκες στό κέντρο!
§
Ἀπό τότε πού ὁ Σωκράτης κατάπιε τό
κώνειο, σιχαίνοµαι τήν ἀπολογία.

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò
SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Στρατιωτικές τηλεφωνικές υποκλοπές
O Νο 2 του Γενικού Επιτελείου στρατηγός
Ασλάν Γκιουνέρ, το 2007 υπέκλεψε παράνομα
τις συνομιλίες 2.000 ατόμων με συσκευή
που έβαλε να αγοράσουν από το Ισραήλ με
τη δικαιολογία «θα ακούμε τους ΡΚΚδες».
Σύμφωνα με τον νόμο για τις τηλεπικοινωνίες
του
2005,
παρακολουθήσεις
μπορούν να κάνουνε μόνο η ΜΙΤ, η
Αστυνομία και η Στρατοχωροφυλακή.
(...) Η συμφωνία που υπογράφηκε στις 5-92006 ανάμεσα στη Διεύθυνση Αμυντικών
Βιομηχανιών και την τουρκική εταιρία İnta
Space αφορούσε προμήθεια παρακολούθησης
τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου (Thuraya). Ο
Γκιουλέρ σε έγγραφο του αναφέρει πως το
σύστημα παρακολούθησης και παρεμβολής
δορυφορικών τηλεφώνων θα τοποθετούνταν
στο Αρχηγείο προσωρινά τον Μάρτιο του 2007
και οριστικά τον Ιούλιο του 2007, και ζητά να
αγοραστεί σύστημα παρακολούθησης κινητών
τηλεφώνων. Μετά από αυτό το έγγραφο
αγοράστηκε ένα σύστημα παρακολούθησης
τηλεφώνων από το Ισραήλ που τοποθετήθηκε
στο υπ. αρ. 06 AD 6382 αυτοκίνητο μάρκας
Μερσεντές. (...) Στρατιωτικός μας ανέφερε πως
παρακολουθήθηκαν παράνομα οι: Μπασκίν
Οράν, Ντογού Εργκίλ, Φικρί Σαγλάρ, Κενάν
Ισίκ, Ζιγιά Χαλίς. Ορχάν Μίρογλου, Λεϊλά
Ζανά και Σεμπαχάτ Τουντζέλ. Ανέφερε ότι σε
περίπτωση που διεξαχθεί έρευνα, τα ίχνη για
την παρακολούθηση αυτών των ατόμων θα
βρεθούνε στο υπ. αρ. 06 AD 6382 αυτοκίνητο
μάρκας Μερσεντές όπου τοποθετήθηκε
το σύστημα. Μάλιστα έδωσε μια ακόμη
εντυπωσιακή πληροφορία. ¨Η Διεύθυνση
Ηλεκτρονικού Πολέμου παρήγγειλε σύστημα
που θα μπορεί να παρακολουθεί όλες τις
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Το Ισραήλ πριν
να μας πουλήσει αυτό το σύστημα πήρε όλες
τις πληροφορίες για τα συστήματα κινητής
τηλεφωνίας στην Τουρκία. Το Ισραήλ όποτε
θέλει θα μπορεί να μας παρακολουθεί¨.
(1-9-10, εφ. Ταράφ)
Παλιά τους τέχνη κόσκινο...
Δεν τίθεται συχνά στην επικαιρότητα, αλλά
ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα των
δικαιωμάτων των ζώων είναι οι βιασμοί.
Στην περιοχή Ιτσμελέρ της Μούγλας
συνελήφθη επ΄ αυτοφόρω άτομο που σε
θαμνώδη περιοχή επιχειρούσε να βιάσει μια
κατσίκα. Η ιδιοκτήτρια Φατμά Τ. δήλωσε:
¨Που φτάσαμε, το μάτι τους έπεσε ακόμα
και στην κατσίκα¨ και υπέβαλε μήνυση. Η
Φατμά Τ. είπε πως θα σφάξει το ζώο και είτε
θα το θάψει είτε θα το μαγειρέψει. Αχ κυρία
Φατμά, αχ, μα ποια ήταν η αμαρτία του ζώου;
(Ραντικάλ, 6-9-10)
Έτος 2010 μ.Χ.
Οι εργαζόμενες στο πανεπιστήμιο του
Νέβσεχιρ, Σεμρά και Βεφά Κιουτσούκ, μαζί
με την καθηγήτρια της νοσηλευτικής Ζεχρά
Ισίκ Τσαλισκάν και την Ναζάν Τσακιρέρ
από το Παν/μιο Ουφούκ, ερεύνησαν σε 350
γυναίκες που είχαν γεννήσει σε ένα χωριό του
Νέβσεχιρ, τις σχετικές με την εγκυμοσύνη,
την γέννηση και τη λοχεία παραδοσιακές
αντιλήψεις και πρακτικές. Η Τσακιρέρ
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα: Ρωτήσαμε τις
350 γυναίκες που είχαν γεννήσει στο χωριό
τι είδους παραδοσιακές πρακτικές εφάρμοσαν
για να μείνουν έγκυες. Το 70,7% των γυναικών για να μείνουν έγκυες προσέφυγαν σε
παραδοσιακές μεθόδους, όπως το συχνό
τράβηγμα μέσης, το κάθισμα πάνω σε
κουτσουλιές κοτόπουλων, φοράνε πουκάμισο
φτιαγμένο από πανί από επτά σπίτια στα οποία
υπάρχει και ένας Μεχμέτ, και το κάθισμα στο
έδαφος.
(6-9-10, εφ. Ταράφ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Ὑποχώρησε πάλι ἡ Σερβία τοῦ ΔΝΤ
καί πάει σέ διάλογο µέ τό Κόσοβο, µέ
τίς εὐρωπαϊκές εὐλογίες. Μετά τήν
στρατιωτική ἦττα καί ἡ πολιτική
Τί κρῖµα, τό ἑλληνικό χάλι νά µπορεῖ
νά συγκριθεῖ µόνο µέ τό σερβικό! Τήν
ἴδια στιγµή, Ἀλβανοί καί Τοῦρκοι
σαρώνουν τή Βαλκανική.
«Περνᾶµε ἀπό τήν παρασιτική στήν
παραγωγική Ἑλλάδα» φώναξε ὁ
ΓΑΠ στή ΔΕΘ. Κι ἀπό κάτω χειροκροτοῦσαν οἱ Μιλένες καί οἱ Δροῦτσες.
Κύρα Ἀδάµ: Χωρίς ποµπό ἀνάγκης
πετοῦσε τό µοιραῖο Σινούκ τοῦ
Πατριάρχη Πέτρου τό 2004 πρός τό
Ἁγιονόρος, µέχρι πού ...ἐξεράγη!
Ὁ Μεϊµαράκης στό γαλάζιο think
tank “Κωνσταντῖνος Καραµανλής”.
Ἐντάξει λοιπόν, βολεύτηκε τό tank.
Τώρα µένει νά βρεθεῖ τό think.
Τί κουσούρι βρῆκε στήν προηγούµενη κυβέρνηση ὁ Ἀβραµό; «Δέν περιόρισε ἀρκετά τό κράτος»! Μά ποῦ τά
σκέφτεται, ρέ παιδιά... Φοβερός!
Τό γερµανικό βραβεῖο Quadriga τό
ἔχουν λάβει διάφοροι: Κόλ, Σρέντερ,
Γκορµπατσώφ, Ἐρντογάν, Πέρες,
Γιοῦγκερ, Τάντιτς, Γιούσενκο...
Φέτος θά ἀπονεµηθεῖ, λέει, στόν
ΓΑΠ (3/10). Ἡ πληροφορία ὅτι τό εἶχε

λάβει καί ὁ Τσολάκογλου τό 1941 δέν
ἐπιβεβαιώθηκε.
Εἶναι δυνατόν νά στέλνει προτάσεις
γιά εὐρωχρηµατοδότηση ἔρευνας τό
ΤΕΙ Κρήτης καί µετά ἀπό ἕναν χρόνο
νά τοῦ τίς ζητᾶνε στά ...ἀγγλικά;;;!!!
Συµβαίνει γιά πρώτη φορά καί εἶναι
ὑπουργός ἡ Διαµαντοπούλου, πού
ἤθελε τήν ἀγγλική ἐπίσηµη γλῶσσα µας. Τυχαῖο; Δέν νοµίζω...
Ἡ ἴδια ὑπουργός ζητᾶ ἀπό τήν Ἀλβανία µείωση τῶν ὡρῶν τῶν ἑλληνικῶν, τή στιγµή πού ἡ ΣΦΕΒΑ παλεύει νά στηρίξει τά φροντιστήρια!

Ἄραγε πῶς κρίνεται ὁ Ξυνίδης γιά
τό σύντοµο πέρασµά του ἀπό τό
πράσινο κόµµα; Ποιά µαρτυρία κατέθεσε, ποιό ἀποτέλεσµα παρήγαγε;
Εὐπρόσδεκτη ἡ κριτική-καταπέλτης
τοῦ ἀποχωροῦντος νοµάρχη Ἕβρου
Ν. Ζαµπουνίδη (ΔΕΛΤΑ, 14/9) γιά
πολιτικό σύστηµα - Καλλικράτη
Τελικά πρέπει νά ἀποσύρεται κανείς
ἀπ’ τά κοινά γιά νά µιλήσει. Ἄλλη
µία ἀπόδειξη πώς οἱ ἰσόβιοι ἄρχοντες
βλάπτουν σοβαρά τή δηµοκρατία.
«Εἶναι δίκαιο ὅσοι χρησιµοποιοῦν
τήν Ἐγνατία νά πληρώνουν», δήλωσε ὁ κ. Πασοκίδης. Δίκαιος θά ἦταν
κι ὁ ἀνασκολοπισµός σας, ἀλλά...

Μπρέγκοβιτς: «Θά ἤθελα κι ἐγώ νά
ἔχω γεννηθεῖ στήν Ἑλλάδα». Πές
τα ρέ Γκόραν, τί ἄλλο νά πεῖ κάθε
καλλιεργηµένος ἄνθρωπος στή γῆ;
Καί τώρα πού ἡ Δέλτα ἐξαγόρασε
τή Μεβγάλ νά δοῦµε ποῦ καί πόσο
θά πουλᾶνε οἱ κτηνοτρόφοι µας τό
γάλα τους. Ἐλευθερία τῆς ἀγορᾶς...
Δέν πρόλαβε τελικά νά λειτουργήσει
τό Κέντρο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης
Ροδόπης πού µᾶς χάρισε ἡ ΝΔ καί
...καταργήθηκε!
Κρῖµα, πάνω πού θά γινόµασταν Δανία τοῦ Νότου ἦρθε τό ἄδοξο τέλος.
Καλά λέν, µαταιότης µαταιοτήτων.
Παραµένουµε Οὐγκάντα τοῦ Βορρᾶ

ΤΗ ΜΑΣ ΕΙΠΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΕΘ
Ο ΓΙΟΡΓΑΚΕΙΣ
Δημοσιεύουμε σήμερα την πολύκροτη συνέντευξη που
μας παραχώρησε, λίγο μετά την ομιλία του στη ΔΕΘ ο
(λέμε, τώρα) πρωθυπουργός της (ξαναλέμε, τώρα) χώρας.
Σας αφήνουμε να εντρυφήσετε, προειδοποιώντας σας
ωστόσο ότι για οτιδήποτε πάθετε από δω και πέρα, ουδεμία
ευθύνη φέρει το ανά χείρας έντυπο…
«Κύριε Παπανδρέου, στην ομιλία σας κυριάρχησε φυσικά
το ζήτημα του Μνημονίου, της κρίσης και των οικονομικών
μέτρων. Πείτε μας κάτι σχετικά».
«Ασφαλός! Κοιτάξται, το φενώμενο κατ’αρχάς του θαιρμοκυπείου
είνε πραγματικά μύζον ζήτιμα! Θα δόσουμαι λοιπόν επηδωτίσης,
ώσται η αγρώτες μας να φτηάξουν κε άλα θαιρμωκύπεια κε αίτση
θα αφξυθή ακώμη παιρρησώταιρω οι αγρωτοικί παραγογή. Θα
έλεγα βεβέως και για άλα σωβαρά ζητείματα που θα επηλύσουμαι
εμής οι σωσηαλιστές, όπως ο πρωβληματικός οργασμός του
αφρικανηκού χεληδονιού και η στητική ανεπάρκυα του κόκινου
τερμίτη εξετίας των φειτοφαρμάκων, αλά ήπα τελυκά να τ’
αφήσω για το επώμενο σηνέδριο της Σωσιαλιστικής Διεθνούς».
«Η παρουσία σας πάντως προκάλεσε και αντιδράσεις, όπως
οι πορείες στους δρόμους της πόλης και βασικά ο γιατρός
που σας πέταξε το παπούτσι»
«Βρε πηες πωρίες τόρα και πηος γηατρώς! Δεν ανυσηχώ για
αφτές τις σαχλαμάραις, ηδηκά απώ τη στυγμή που οι ψυχολώγοι
μου με τα πολλά με έποισαν ότι το IQ μου είναι τελικά μεγαλίτερο
απ’ όσο κι ο ίδιος φανταζόμουν (δηλαδή 2 μονάδες παραπάνω
από της λοβοτομημένης αμοιβάδας). Όσο για τους άλους που με
ροτύσαται, πωταί δεν με απασχώλησαν, γιατή εξαρχίς η Άννα και
η Θάληα μου ήπανε ότι στην πωρήα μας προς το σωσηαλιστικό
μετασχυματισμό της οπησθωδρομικύς εληνικύς κηνωνήας θα
βρούμαι και τέτηους εθνικόφρωνες κομπλεξικούς σκωταδδιστές
και να μη χάνω τον ήπνο μου γι’ αυτούς! Ήνε δηλαδή δηνατών
να ηπάρχουν άνθρωπη που να λένε ότι δεν ήμαι απλά ένας
ηλήθηος, αλλά και εγκάθετως τζουτζές ξένων κατωχηκών
δηνάμεων; Είμαρτων! Πού να ξαίρουν δηλαδή τώρα κι αυτοί η
κάφροι απώ πρώοδο και σωσιαλησμώ!»
«Υπάρχουν πάντως και πολλοί που σας πιστεύουν»

Ὁ σπουδαῖος Ἕλληνας γιατρός
Στέργιος Πραπαβέσης, ὄχι µόνο
πέταξε τό παπούτσι στόν ΓΑΠ, ὄχι
µόνο ὑπερασπίστηκε ἄψογα τήν
πράξη του ἀλλά καί ἄντεξε µέ
ψυχραιµία στό MEGA τήν ἐπίθεση
τῶν “µαντρόσκυλων” τῆς ἐξουσίας
(Παπαχρῆστος, Κοραῆ, Οἰκονοµέας..)

«Φυσηκά! Με πιστέβουν ώλοι οι ψαγμένοι και σινηδοιτω (γ… την
κωλογλώσσα σας!) συνειδητο (ουφ, το ’πα!) πειημαίνοι πολίτες!
Και μ’ αγαπούν ασφαλός και οι νέοι, που τους αρέση το νεανικό
στυλάκι μου - χώρια η ενασχόλησύ μου με το πωδήλατο και το
κανό. Από την όρα μάληστα που έβαλα και GPS στην πλώρη,
όλα ήνε πλέων πολή πιο απλά! Ώχι σαν πρόπερση που ξεκήνησα
απ’ την Έβοια και με ξέβρασαι το κύμα στην Αλοικαρνασσό»!
«Τελικά ποιο ήταν το κύριο συμπέρασμα της εδώ παρουσίας
σας;»
«Διατρανόθηκαι απλός για μια ακόμη φωρά η πρόθεση του
λαού για ανατρωπύ αφτήν …αφτής της φάβλης κιβέρνησης,
που θεορή το κράτος ως λάφηρο και δρα μώνο πελατυακά και
ρουσφαιτωλογηκά»
«Εεε…ναι…μήπως θα έπρεπε όμως να σας υπενθυμίσω ότι
εσείς είστε η κυβέρνηση»;
«……………» (σ.σ. όπως εμφανώς αντιληφθήκατε, αυτό λέγεται
ηλίθια νεκρική σιγή)…
«Καλά, ας το ξεχάσουμε… Η περιοχή εδώ πώς σας
φάνηκε»;
«Μου άραισε πάρα πολλή και ειδηκά το Πήλιο, που το βρήκα
μαγεφτικό»!
«Το …Πήλιο; Μήπως μπερδευτήκατε πάλι λίγο; Σας
υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη»!
«Α ναι; Ε, πείτε το ντε! Κι έλεγα κι εγώ, τι γυρέβη αφτός ο πύργος
με της πωλεμήστρες στην παραλία του Βόλου»!
«Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να σας ξαναδούμε»
«Κοιτάξται, θα αίρθω πάλη σ’ ένα μήνα, αλά δυστηχώς όχι εδώ.
Αφτή τη φορά μάλλον θα πάω στη Θεσσαλονίκη»
Αυτά ειπώθηκαν στη συνέντευξη του ΓΑΠ και στη συνέχεια
ο (πολεμικός) ανταποκριτής μας αποχώρησε για …τσαπαρί
στο πλησιέστερο συντριβάνι. ΠΡΟΦΑΝΩΣ, θα κάνει
καιρό να βγει από τη νευρολογική κλινική. Όσο για τον
κ. Παπανδρέου, αποχώρησε επίσης, κρατώντας στα χέρια
του σκισμένες σελίδες από τη «Σοσιαλιστική σκέψη»,
το Συντακτικό του Τζάρτζανου, τη Γραμματική του
Τριανταφυλλίδη και (πρωτίστως) το Ελληνικό Σύνταγμα.
ΠΡΟΦΑΝΩΣ, είχε πάει για χέσιμο…
Ο ΕΞ ΑΠΩΒΛΥΤΩΝ

