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ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Κατεβαίνουµε
στις
εκλογές
προσφέροντας
στην κοινωνία της Κοµοτηνής την δυνατότητα να
εκφραστεί πολιτικά και
αυτοδιοικητικά.
Χωρίς
ψεύτικα διλήµµατα, χωρίς
κοµµατικά
χρίσµατα,
χωρίς αερολογίες για
προεκλογική κατανάλωση. Έχουµε πλέον όλοι µια
διέξοδο στο τετριµµένο
πρόβληµα ενώπιον της
κάλπης. Το ζήτηµα είναι
αν ως παράταξη πολιτών
µα και ως εκλογικό
σώµα µπορούµε να διαχειριστούµε σωστά την
δυνατότητα
αυτή.
Η
απουσία
οποιουδήποτε
κοµµατικού µηχανισµού
που θα στηρίξει το
εγχείρηµα περιορίζει τις
οικονοµικές και οργανωτικές µας δυνατότητες και γι’ αυτό καλούµε σε συστράτευση όλες τις εναποµείνασες ζωντανές δυνάµεις της κοινωνίας. Όλοι µαζί µπορούµε αλλά και
καλούµαστε να το αποδείξουµε!
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οι «αποκαλούµενες
µητέρες πατρίδες
εισέβαλαν και οι δύο
στην Κύπρο
Δ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ
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Ἀντώνη, τό γνωρίζεις;

Ἡ συµπάθειά µας πρός τό
πρόσωπο τοῦ Ἀντώνη Σαµαρᾶ,
πού ἔχει νά κάνει µέ τόν
χαρακτήρα πού ἐπέδειξε σέ

δύσκολα χρόνια,
βεβαίως δέν εἶναι
µυστικό.
Αὐτή
ὅµως
κρίνεται
καθηµερινά
στό
ὅποιο
σοβαρό
πολιτικό ζήτηµα
ἀνακύπτει. Ἔτσι
- κι ἐπειδή ξέρουµε
ὅτι
θά
φτάσει
στά χέρια του τό
ἔντυπό µας - δέν
µποροῦµε
παρά
νά τοῦ θέσουµε
ἕνα σοβαρότατο
ζήτηµα πού προκύπτει µέ τήν προεκλογική τακτική
τοῦ ὑποψηφίου Περιφερειάρχη
τῆς Νέας Δηµοκρατίας στήν
περιοχή µας.
(βλ. σελ. 7)

Πρῶτο βῆµα γιά τό Ἀπαρτχάιντ

Έκκληση στη λογική
Στις 24/9 μας ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας
στον Έβρο και σε δύο συναντήσεις, δώθε
και κείθε του ποταμού με τον Αλπέρ Τας,
επικεφαλής του τούρκικου αριστερού
κόμματος Ελευθερίας και Αλληλεγγύης,
διακήρυξαν τα γνωστά ευχολόγια περί φιλίας,
κατανόησης και μείωσης των εξοπλισμών. Η
διακήρυξή τους ονομάστηκε «ΕΚΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ» για την αμοιβαία και
ισόρροπη μείωση των εξοπλισμών Ελλάδας
– Τουρκίας και η υπογραφή της συνοδεύτηκε
από εκδηλώσεις στην Αδριανούπολη, στην
Αλεξανδρούπολη και στην Κομοτηνή.
Βεβαίως δεν έχουμε τίποτε κατά της αμοιβαίας
κατανόησης και της καλής γειτονίας.
Έχουμε όμως πρόβλημα με τις ιδεοληψίες
που αποδεικνύονται εκτός πραγματικότητας
μα συνεχίζουν να κατατρύχουν ένα κομμάτι
του πολιτικού κόσμου μας. Αφήνω κατά
μέρος τις χαρούλες του Τας στον Σύλλογο
Επιστημόνων Μειονότητας και τις μπούρδες
του για ...άρση των συνόρων. Όμως εσύ κ.
Τσίπρα σε ποιους εξοπλισμούς αναφέρεσαι;
Μήπως λές για τις γέφυρες ζεύξης ποταμού
που προμηθεύτηκε το τουρκικό Μηχανικό
προ μηνών; Μήπως για την μετακίνηση
των τουρκικών μονάδων στην Ανατολική
Θράκη (π.χ. την διοικητική υπαγωγή της
1ης ΤΘΤ/52ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας
που ως 1η ΤΘΤ/5ου ΣΣ μετακινήθηκε από
την Κων/πολη στο Μπαμπάεσκι, 40 χλμ από
την Ορεστιάδα); Πάντως σχετικά με το τι
συμβαίνει στη χώρα μας, πρόσφατο άρθρο
του Μάνου Ηλιάδη με τα στοιχεία που
δόθηκαν στη Βουλή μετά από δύο σχετικές
ερωτήσεις, είναι αποκαλυπτικότατο:

«...Έγιναν ορατές πλέον η πλήρης έλλειψη
σχεδιασμού και η αδυναμία διαμορφώσεως
συγκεκριμένης πολιτικής στον τομέα των
εξοπλισμών, με την αδυναμία του ΥΠΕΘΑ
να φτάνει στο σημείο να μην μπορεί καν
να υλοποιήσει την προβλεπόμενη από τον
Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό επικαιροποίηση
του τελευταίου έτους του ΕΜΠΑΕ 2006-2010
(το έτος αυτό λήγει ήδη) και τη σύνταξη του
ΕΜΠΑΕ 2011-2015 (η οποία έπρεπε να είχε
ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Ιουλίου 2009!).
Στη δεύτερη ερώτηση, που υπεβλήθη τον
περασμένο Ιούλιο από δύο βουλευτές του
ΛΑΟΣ, είχαμε κάτι ακόμη καλύτερο, το οποίο
προέκυψε από την απάντηση που εδόθη σε
αυτήν από το ΥΠΕΘΑ στις 20 Αυγούστου:
Την πλήρη κατάρρευση του μύθου περί των
δήθεν υπέρογκων εξοπλιστικών δαπανών
της Ελλάδας, ο οποίος, με αφετηρία τον
ΣΥΡΙΖΑ, κατέληξε να επικρατήσει πλήρως
σε ολόκληρο το φάσμα του -μονίμως
κακώς πληροφορημένου, για να μην
πούμε άσχετου- πολιτικού κόσμου για την
κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της
άμυνας της χώρας. Με την εξαίρεση μίας
μικρής τεχνικής ανακρίβειας, η ερώτηση
που περιείχε 7 συνολικά υποερωτήματα ήταν
έξυπνα διατυπωμένη, με την απάντηση που
εδόθη στο πρώτο ερώτημα, που ζητούσε να
απαντήσει ο ΥΕΘΑ «Τι ποσά δαπανήθηκαν
για νέους εξοπλισμούς (όχι για πληρωμές
παλαιότερων) την περίοδο 2006 - 2010», να
διαλύει πλήρως τον μύθο των υποτιθέμενων
υπέρογκων δαπανών για εξοπλισμούς.
Συνέχεια στη σελ. 9

Ἡ
κάθοδος
ἀνεξάρτητου
µειονοτικοῦ συνδυασµοῦ γιά
τόν δῆµο τῆς Κοµοτηνῆς ἤταν
θέµα χρόνου, ὅταν µάλιστα
εἶχε προηγηθεῖ πρό τετραετίας
ἐκεῖνος τῆς Ξάνθης. Αὐτό
πού ἐντυπωσίασε ὅµως στήν
προκειµένη περίπτωση ἦταν
πώς ἡγήθηκε τελικά σ’ αὐτόν τό
µεγαλύτερο ἀτού τοῦ τοπικοῦ
ΠαΣοΚ, ἡ ἀντινοµάρχης Σιµπέλ
Μουσταφάογλου.
Ἡ χαίρουσα γενικῆς συµπάθειας
Σιµπέλ ἦταν ὅ,τι «εὐρωπαϊκότερο
καί µετριοπαθέστερο» εἶχε νά
ἐπιδείξει τό κυβερνόν κόµµα
στή Ροδόπη. Νύφη τοῦ πρώην
βουλευτῆ Μεχµέτ Ἀχµέτ, µπῆκε
στήν πολιτική µέ τήν προίκα
αὐτή (καί τῆς ἐµφάνισής της).
Νοµαρχιακή σύµβουλος, πρό-

εδρος νοµαρχιακοῦ συµβουλίου,
ἀντινοµάρχης, ἐπικεφαλῆς τοῦ
Κέντρου καταπολέµησης ναρκωτικῶν, µέλος τοῦ ΙΣΤΑΜΕ γιά
µειονοτικά θέµατα, συµπεριλήφθηκε καί στό εὐρωψηφοδέλτιο
τοῦ κόµµατος σέ µή ἐκλόγιµη
θέση. Πρίν λίγους µῆνες ἦταν
σχεδόν σίγουρο ὅτι θά διοριζόταν
καί πρόεδρος τοῦ Νοσοκοµείου
Κοµοτηνῆς, ὅµως τήν τελευταία
στιγµή
κάτι
ἄλλαξε
καί
µαταιώθηκε. Ἄν ἔβλεπε δυό
ἀνθρώπους ὁ Παπανδρέου στήν
Κοµοτηνή, σ’ αὐτούς θά ἦταν κι
ἡ Σιµπέλ, ἄν χρειαζόταν κάτι ἡ
νοµαρχία ἀπό κάποιον ὑπουργό, ἡ
Σιµπέλ εἶχε τήν ἄνεση νά τόν δεῖ.
Κι ὅλα τοῦτα, µέσα σέ λίγες µέρες
πετάχτηκαν στά σκουπίδια!
Συνέχεια στή σελίδα 8
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Διαίρει και «δημοκράτευε»·
με υψηλή αισθητική…
Οι πολιτικές των ελληνικών κυβερνήσεων
συχνά αποδεικνύονται απροσανατόλιστες κι
αναποτελεσματικές, φαίνεται ωστόσο πως
τουλάχιστον διαθέτουν υψηλή αισθητική
αντίληψη. Γιατί, τι άλλο πέρα από την
υψηλή αισθητική θα εξηγούσε την ύπαρξη
τόσων διακοσμητικών στοιχείων στην
πολιτική σάλα; Διακοσμητικό το δικαίωμα
στην απεργία, που μονίμως χαρακτηρίζεται
«παράνομη
και
καταχρηστική»,
διακοσμητικές οι δικαστικές αποφάσεις,
που εκδίδονται για να μην εφαρμόζονται,
διακοσμητικά τα κρατικά όργανα, όπως
η αστυνομία, η οποία λαμβάνει από την
πολιτική ηγεσία εντολές δράσης διαφορετικές
από εκείνες που υπαγορεύουν οι
δικαστικές αποφάσεις. Το αληθές
της διακόσμησης επιβεβαιώνεται
καταρχάς από την εικοσιτετράωρη
απεργία των σιδηροδρομικών
υπαλλήλων
στις
14/9/2010:
«Η απεργία πραγματοποιείται,
παρότι κρίθηκε παράνομη και
καταχρηστική από το Πρωτοδικείο
Αθηνών»,
σημειώνεται
στο
σάιτ της Ε.Ρ.Τ. (http://news.
ert.gr/el/ellada/koinonia/40824apergia-para-tin-dikastiki-apofasi).
Ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.) κ. Νίκος
Κιουτσούκης επιβεβαιώνει την είδηση,
εκφράζοντας τη βούληση του κλάδου του
να υπερασπιστεί τα αιτήματά του: «Παρότι
η κυβέρνηση έβγαλε την απεργία παράνομη
και καταχρηστική, εμείς προχωρούμε σε
εικοσιτετράωρη απεργία […]» Η αγνόηση
των δικαστικών αποφάσεων φαίνεται πως
αποτελεί τον κανόνα, όπως προκύπτει
κι από την περίπτωση των ιδιοκτητών
φορτηγών. Εδώ, μάλιστα, εξακολουθεί να
βρίσκεται σε ισχύ η επίταξη του Ιουλίου,
που υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες φορτηγών
δημόσιας χρήσης να εργαστούν. Όμως,
παρά τη σχετική κυβερνητική απόφαση, «η
μοναδική εντολή που εφαρμόζεται μέχρι
στιγμής από τις αστυνομικές δυνάμεις
είναι να μην επιτρέψουν την είσοδο των
βαρέων οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας»,
πληροφορεί η ηλεκτρονική «Ζούγκλα»
(18/9/2010, http://www.zougla.gr).
Η διακοσμητική αντίληψη του πολιτικού
συστήματος δοκιμάζεται και υπόκειται
σε βελτιώσεις εδώ και μια εικοσαετία
περίπου, αφότου η κυβέρνηση του κ. Κ.
Μητσοτάκη στις αρχές της δεκαετίας
του ’90, συγκρουόμενη μετωπικά με
τα λαϊκά στρώματα (χαρακτηριστική
η καταιγιστική εισαγωγή στα ελληνικά
πολιτικά ήθη του χαρακτηρισμού των
απεργιών από τα «ανεξάρτητα» δικαστήρια
ως «παράνομων και καταχρηστικών»),
εισέπραξε εκλογικά την κοινωνική
κατακραυγή και καταβαραθρώθηκε. Για
μια εικοσαετία έκτοτε, την πρακτική μιας
κυβέρνησης στιγματισμένης ως αντιλαϊκής
την υιοθετούν ασμένως και κατ’ επανάληψη
ακόμη και οι κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
που κινούνται υποτίθεται στον ιδεολογικό
αντίποδα τής Ν.Δ., φροντίζουν όμως να
διακοσμούν εντέχνως το ιδεολογικό τους
ξεθώριασμα με δικαστικές αποφάνσεις
– μπιμπελό. Η κατευθυνόμενη δικαιοσύνη
απέδειξε παράλληλα πως όταν πρόκειται
να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες
εκδίδει αποφάσεις καταδικάζοντας τις
απεργίες σε χρόνο ρεκόρ: ούτε αναβολές,
ούτε εφετεία, ούτε παραγραφές.
Τυχαία ο πρόεδρος της Π.Ο.Σ. σημειώνει
πως εκείνη που κήρυξε την απεργία του
κλάδου του παράνομη και καταχρηστική
ήταν η κυβέρνηση κι όχι τα δικαστήρια;

Βέβαια, η ειδίκευση στη διακόσμηση
αρνείται την πολιτική ποδηγέτηση της
δικαιοσύνης. Επικαλείται πως η ισχύς της
«ανεξάρτητης» δικαιοσύνης δεν επιτρέπει
στην παρούσα κυβέρνηση, ως εκπρόσωπο
της πολιτείας, να εφαρμόσει, για παράδειγμα,
στην περίπτωση των ιδιοκτητών φορτηγών
τα όποια κατασταλτικά μέτρα απορρέουν
από τη δικαστική γνωμοδότηση, εφόσον
εδώ δεν πρόκειται πλέον για απεργία
αλλά για «στάση εργασίας», σύμφωνα με
τη μετονομασία της από τους ιδιοκτήτες
φορτηγών, δεδομένης της πολιτικής
επιστράτευσης που παραμένει σε ισχύ.
Τα προσχήματα δεν έχουν νόημα. Ούτε

πρωτεύει να ελεγχθεί σε ποια σημεία
υπερτερεί η επιχειρηματολογία των
ιδιοκτητών φορτηγών έναντι της κυβέρνησης
και σε ποια χωλαίνει. Το ποιος έχει δίκιο
είναι μάλλον ψευδοδίλημμα. Οι ιδιοκτήτες
φορτηγών απευθύνονται στο συναίσθημα
των πολιτών όταν προβλέπουν πως ο
νέος νόμος θα οδηγήσει στην εξόντωσή
τους, καθώς οι πολυεθνικές μεταφορικές
εταιρείες θα τους εκπαραθυρώσουν. Δεν
έχουν άδικο, όμως δεν απαλείφεται ούτε
το γεγονός πως κατά τη μονοπωλιακή
λειτουργία τους υπήρξαν γρανάζι του
συστήματος που εκτόξευε στα ύψη τις τιμές
των προϊόντων από την παραγωγή στην
κατανάλωση. Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης,
πάλι, πως οι νομοθετικές αλλαγές στον
χώρο των μεταφορών αποσκοπούν στην
ανταγωνιστικότερη λειτουργία του κλάδου
και στην ωφέλεια του αγοραστικού κοινού
από την πτώση των τιμών που θα επιφέρει
ο ανταγωνισμός, αποτελούν ευσεβείς
πόθους. Καμία απελευθέρωση δεν έχει
αποτρέψει ως τώρα τον παρασιτισμό των
καρτέλ, με χαρακτηριστικά παραδείγματα
τις τράπεζες, την ιδιωτική τηλεόραση,
τις γαλακτοβιομηχανίες, κι ακόμη
χαρακτηριστικότερο
την
επικείμενη
συγχώνευση της «Olympic Air» με την
«Aegean» στις αερομεταφορές, η οποία
θα σημάνει ουσιαστικά την ανασύσταση
μονοπωλίου στις εναέριες μεταφορές.
Το δίλημμα «συμφέρον των απεργών ή
συμφέρον του κοινωνικού συνόλου» είναι,
συνεπώς, αναμφίβολα ψευδοδίλημμα.
Οι κυβερνήσεις στο συμφέρον του
μεγαλοεπιχειρηματικού
κύκλου
αποσκοπούν, καθώς αυτός τις τροφοδοτεί.
Το χρόνιο νόσημα είναι ο υποκριτικός
τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις
προωθούν
τις
μεθοδεύσεις
τους,
διακοσμώντας τες με δημοκρατικότητα και
φιλολαϊκή έγνοια. Η ύπουλη στάση τους
εξοργίζει, που στερεί τη νομιμότητα του
απεργιακού δικαιώματος από κάθε κλάδο
εργαζομένων· η κουτοπόνηρη πρακτική
τους, που αποποιείται την πολιτική
αναλγησία δικαιολογώντας την πίσω
από τις δήθεν δικαστικές αποφάσεις· η
συμφεροντολογική τακτική, που εξαιρεί τον
πολιτικό κόσμο από κάθε κανόνα. Γιατί, αν
ίσχυε καθολικά η θέση της κυβέρνησης περί
ανοίγματος των «κλειστών» επαγγελμάτων,
πρώτο απ’ όλα θα ’πρεπε ν’ ανοίξει το
επάγγελμα του πρωθυπουργού!

Η αυθάδης πολιτική υποκρισία υπερκεράζει
κάθε επικοινωνιακό τέχνασμα. Οι
επιστήμονες της επικοινωνίας θα πρέπει
να τρέμουν μπροστά στην ευφάνταστη
πολιτική επικοινωνιακή πρωτοπορία:
κάθε απεργία κηρύσσεται παράνομη
ώστε να αποστερηθεί οποιαδήποτε βάση
νόμιμης πραγματοποίησής της. Αν και
παράνομη, ωστόσο, οι κυβερνήσεις δεν
κινητοποιούνται για τη διάλυσή της: δίνουν
εντολή στα αστυνομικά όργανα, όπως
σημειώθηκε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ
της «Ζούγκλας», να εμποδίσουν τις πορείες
των απεργών, ιδίως την προσέγγισή τους
στα κτίρια που στεγάζουν τις επιτελικές
υπηρεσίες, όχι όμως και να καταστείλουν
τις κινητοποιήσεις. Έτσι συντελείται το
«θαύμα»: οι κυβερνήσεις αποδεικνύονται
«δημοκρατικές»,
«μεγάθυμες»
κι
«ανεκτικές», αφού δεν καταστέλλουν
τις
«παράνομες»
κινητοποιήσεις.
Παράλληλα φροντίζουν, μέσω των
προσκείμενών τους μέσων «ενημέρωσης»,
να διεκτραγωδούν τις «επιπτώσεις» για
τους υπόλοιπους πολίτες λόγω της αποχής
των «φιλοτομαριστών» απεργών από την
εργασία τους. Ο ψυχολογικός πόλεμος
μεγαλουργεί και η ευθύνη των όποιων
επιπτώσεων αντί να βαραίνει κάθε φορά
τις άκαμπτες κυβερνήσεις, βαραίνει τους
εργασιακούς κλάδους! Ποιος ο λόγος,
λοιπόν, να επιβάλει μια κυβέρνηση την
άρση της «παρανομίας» με τα κατασταλτικά
της όργανα, εφόσον, πιέζοντας ψυχολογικά,
σπιλώνοντας και διαιρώντας, βασιλεύει
και πετυχαίνει τον πολυπόθητο στόχο της;
Όλο τούτο το σκηνικό δεν εφαρμόστηκε,
εξάλλου, με την πολιτική επιστράτευση των
ιδιοκτητών φορτηγών τον Ιούλιο; Τα φύλλα
πορείας επιδόθηκαν, όμως δεν επιβλήθηκαν
σε κανέναν: η κατάσταση αφέθηκε στη
νομιμοφροσύνη όσων συμμορφώθηκαν
κι ανέλαβαν υπηρεσία εφοδιάζοντας
εκ νέου την αγορά. Οι νομοταγείς
έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης και η
ατιμωρησία όσων δεν συμμορφώθηκαν
κατέστησε τους νομιμόφρονες παίγνιο μιας
άνισης και συμφεροντολόγας εξουσίας.
Μονίμως η ίδια κουτοπόνηρη τακτική:
όσοι συμμορφώνονται στην επιταγή του
νόμου στιγματίζονται ως απεργοσπάστες,
όσοι δεν συμμορφώνονται αφήνονται να
περιαυτολογούν, οι κυβερνήσεις δίνουν
ρεσιτάλ «δημοκρατικότητας», μιας και δεν
καταπιέζουν κανέναν(;), και η εδραζόμενη
στη φιλονομία διαίρεση ισχυροποιεί τις
πολιτικές μοναρχίες.
Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τα μέσα
ενημέρωσης τις ανισότητες, εξυπηρετώντας
τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών
ιδιοκτητών τους, αβαντάρει τον
εκπορευόμενο από τις κατ’ όνομα
σοσιαλιστικές κυβερνήσεις διχασμό
εντός κάθε επαγγελματικής ή
κοινωνικής ομάδας. Η μέθοδος
δοκιμασμένη κι επιτυχημένη: στήνεται
ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων
απέναντι
στο
δημοσιογραφικό
εκτελεστικό
απόσπασμα,
βομβαρδίζεται από ερωτήσεις στις
οποίες δεν αφήνεται να απαντήσει, και
χρεώνεται την «οργή» του κοινωνικού
συνόλου που «δεινοπαθεί» από
την απεργιακή κινητοποίηση. Η
εφαρμογή της μεθόδου στο κεντρικό
δελτίο ειδήσεων του «Mega» στις
18/9/2010 ήταν άψογη, με τον
πρόεδρο των ιδιοκτητών φορτηγών κ.
Γιώργο Τζωρτζάτο να μην χρεώνεται
μόνο την αποκλειστικότητα της
δυσκαμψίας στη διαμάχη του κλάδου
του με την κυβέρνηση, μα και την
ταλαιπωρία του κοινωνικού συνόλου.
Η επιτυχής επίρριψη των ευθυνών
στον κλάδο των ιδιοκτητών φορτηγών

επισφραγίστηκε μάλιστα από ένα δικό του
μέλος, τον ιδιοκτήτη μεταφορικής εταιρείας
κ. Δημήτρη Κιούση, ο οποίος αποφάνθηκε:
«Δεν πρέπει τα φορτηγά, κύριε Τζωρτζάτο,
να κάνουν παρέλαση στον δρόμο, δεν πρέπει
να πάμε κόντρα στην κοινωνία, δεν πρέπει
να πάμε κόντρα στον κόσμο, και θέλω να
σας πω ότι όλοι αυτοί, όλος αυτός ο κόσμος
θα στραφεί στο τέλος εναντίον μας.» Κι ο
διχασμός επέφερε πράγματι «ρήγμα στους
κόλπους των μεταφορέων», σύμφωνα με
τον ηλεκτρονικό «Σκάι» (22/9/2010, http://
www.skai.gr/news/greece/article/152379/
apofasismenoi-gia-adartiko-polis/). Για
σίγουρα αποτελέσματα, «διαίρει και…
“δημοκράτευε”»: θαυματουργό ανά τους
αιώνες, δαιμονοποιεί και διαλύει.
Από κοντά, ο κεντρικός παρουσιαστής
του δελτίου κ. Νίκος Στραβελάκης, με
ύφος χιλίων καρδιναλίων, «δίδαξε»
στον κ. Τζωρτζάτο πως εξαιτίας των
μπλόκων που στήνουν οι συνάδελφοί
του «δεν υπάρχει ο σεβασμός και στο
δικαίωμα στην εργασία»! Αλήθεια, όταν ο
δημοσιογραφικός κλάδος απεργεί, γίνεται
σεβαστό το δικαίωμα στην εργασία όσων
δημοσιογράφων επιθυμούν να εργαστούν;
Ή μήπως οι ειδησεογραφικές εκπομπές
υποχρεώνονται σε απεργιακό πάγωμα
χωρίς εξαιρέσεις; Τουλάχιστον, βέβαια, οι
απεργίες των δημοσιογράφων δεν πλήττουν
το κοινωνικό σύνολο δυσκολεύοντας τη
ζωή του, αφού το μόνο που του στερούν
είναι ο σχολιασμός των… ποδοσφαιρικών
αγώνων – χώρια που και η «στέρηση» τούτη
είναι αμφιλεγόμενη! Κι ίσως γι’ αυτό οι
δημοσιογράφοι απολαμβάνουν το – σχεδόν
αποκλειστικό – προνόμιο να απεργούν
χωρίς να κηρύσσονται οι κινητοποιήσεις
τους παράνομες και καταχρηστικές.
Αν όμως το δικαίωμα των επαγγελματικών
κλάδων
να
υπερασπίζονται
την
υπόστασή τους καταλύεται στο όνομα της
«δικαιοσύνης», η ευθύνη δεν βαραίνει
μόνο τις κυβερνήσεις που δρουν αντιλαϊκά
προωθώντας τα μεγαλοεπιχειρηματικά
συμφέροντα, ούτε μόνο τα φερέφωνά
τους στα μέσα ενημέρωσης, που ’χουν
άλλωστε για εργοδότες τους ίδιους κύκλους
συμφερόντων. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης
φέρει το ίδιο το κοινωνικό σύνολο που,
εγωκεντρικό κι αδιάφορο, ασχολείται μόνο
με την ευκολία και την ιδιώτευσή του,
παραβλέποντας ότι η τακτική του «διαίρει
και “δημοκράτευε”» σε λίγο θα επισκεφτεί
και τη δική του πόρτα. Μόνο που τότε
θα τεθεί και το ίδιο αντιμέτωπο με την
αδιαφορία και την «οργή» των υπολοίπων.
Γιάννης Στρούμπας
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Ἀνα-γνώσεις
«Ο έρωτας σε ταράζει, στην ποίηση αφήνεσαι»
Ο Γ. Βιδάλης στην «Ελευθεροτυπία» (21/9) μιλά με την ποιήτρια Ολυμπία Καράγιωργα
για τα ουσιώδη της ζωής:
«Η Ολυμπία Καράγιωργα έχει κάτι από την ευγένεια, τον ρομαντισμό, τη μαχητικότητα,
τη θέληση λογοτεχνικών ηρωίδων του 19ου αιώνα. Αγναντεύοντας από το παράθυρο
του νεοκλασικού σπιτιού της τη θάλασσα της Αγιας Μαρίνας στη Λέρο. Κοσμοπολίτισσα
Ελληνίδα, που φέρει μέσα της τα νερά του Νείλου λόγω της αιγυπτιώτικης καταγωγής της
(Αλεξάνδρεια, Μανσούρα), με σπουδές Κοινωνιολογίας στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο
Καΐρου, Αγγλικής - Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Δημιουργικής Γραφής στο Στάνφορντ
των ΗΠΑ. Εκπαιδευτικός για χρόνια στο Κολέγιο Θηλέων στο Ελληνικό, στη Σχολή
Μωραΐτη και στο Κολλέγιο Αθηνών. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μόνιμη κάτοικος Λέρου.
Ποιήτρια με επτά συλλογές στο ενεργητικό της, μεταφράστρια των Λόρκα, Καμί, Ουάιλντ,
Λόρενς, Ευριπίδη, συγγραφέας τριών προσωπογραφιών («Βιρτζίνια Γουλφ», «Νιζίνσκι»,
«Γιώργος Σαραντάρης, ο Μελλούμενος») και τριών αυτοβιογραφικών βιβλίων, δύο για
Αίγυπτο κι ένα για Λέρο. (...) Η τελευταία της ποιητική συλλογή «Χειμώνας στη Λέρο»
(εκδόσεις «Μελάνι») και η επανέκδοση είκοσι ποιημάτων του Ντέιβιντ Χ. Λόρενς σε
μετάφραση δική της (εκδόσεις «Σοκόλη») ήταν η αφορμή για μια διαδικτυακή κουβέντα
με τη βοήθεια τρίτων (η ίδια ό,τι γράφει το γράφει μόνο σε χαρτί). (...)
- Σας βοηθάει η απομόνωση;
- «Με βοηθάει η σιωπή. Η φθινοπωρινή ησυχία που απλώνεται στο νησί. Τώρα που
γράφω, έξω είναι μόνο ουρανός, θάλασσα, ένα όμορφο καΐκι με ψηλά κατάρτια και
σιωπή. Γράφω αδιάκοπα. Το σπίτι είναι πάνω στη θάλασσα, στο παλιό λιμάνι. Μια
μεγάλη λύπη που δεν θα σβήσει είναι ότι ποτέ δεν σκέφτηκα να ευχαριστήσω τη μάνα, τη
γλυκιά, καλή, Σοφία Αγγέλου, τον παππού, για ό,τι μου χάρισαν πεθαίνοντας. Πρέπει να
μάθουμε να λέμε “ευχαριστώ” προτού είναι αργά. (...)
- «Είναι εδώ η θάλασσα / Εσύ Θεέ πού είσαι; Αν είσαι» γράφετε σ’ ένα ποίημά σας. Η
γνώση και η πίστη μπορούν να συνυπάρχουν;
- «“Δεν πιστεύω. Ξέρω!”. Αυτή ήταν η απάντηση του Καρλ Γιουνγκ όταν ρωτήθηκε από
ένα ακροατήριο φοιτητών αν πίστευε στον Θεό. Μας θυμίζει κάτι σπουδαίο: Γνώση δεν
είναι μόνο ό,τι μας δίνουν τα βιβλία, η σκέψη και η λογική, αλλά ό,τι μας αποκαλύπτει
ο ίδιος μας ο εαυτός όταν σκύβουμε και σιωπηλά τον ρωτάμε. Αποκλείεται σε μια
περισυλλογή να μην έρθει η απάντηση: “Είμαι εδώ. Είσαι μέρος μου. Ησύχασε”. Ομως
γι’ αυτό χρειάζεται απομόνωση. “Οπου ‘ναι λίγοι άνθρωποι είναι πολύς Θεός”, λέει μια
δική μας παροιμία. Χρειάζεται να ‘σαι μόνος, ν’ αφήσεις ό,τι βαθιά περιέχεις να υψωθεί
να σε συναντήσει. Μα πότε πια είμαστε μόνοι; Είναι κι εκείνη η τηλεόραση! Μικρή
ευλογία, μεγάλη κατάρα. Βοηθάει πολύ η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, φτιάχνοντας
έναν κύκλο προστατευτικό γύρω σου»...».
Ρώσος «επενδυτής» στην Κύπρο
Από το www.banksnews.gr (24/9) η είδηση για την διείδυση στην Τράπεζα Κύπρου:
«Στα ρωσικά το όνομά του σημαίνει «αυτός που πιάνει ψάρια». Το τελευταίο «ψάρι»
που έπεσε στα δίχτυα του Ρώσου ολιγάρχη Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ ήταν το 9,7% των
μετοχών της Τράπεζας Κύπρου, με το οποίο παίρνει την… πολυθρόνα του κυριότερου
μετόχου της κορυφαίας κυπριακής τράπεζας, ως ο μόνος με ποσοστό που ξεπερνά το 5%.
Όμως, πίσω από τη λάμψη που εξασφαλίζει η θέση 79 στη λίστα δισεκατομμυριούχων του
Forbes στον κ. Ριμπολόβλεφ, κρύβεται μια μυθιστορηματική επιχειρηματική διαδρομή,
με αρκετούς «σκοτεινούς» σταθμούς. Ίσως δεν είναι τυχαίο, ότι η διοίκηση της Τράπεζας
Κύπρου αντέδρασε αρχικά με αμηχανία στην αγορά του βασικού πακέτου μετοχών από
τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο, με εκτιμώμενη από το Forbes περιουσία 8,9 δις. δολ.
(...)Η διοίκηση της τράπεζας διευκρίνισε, μάλιστα, ότι ο κ. Ριμπολόβλεφ δεν σκοπεύει να
ζητήσει εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο, ενώ κρατώντας τη συμμετοχή του οριακά
χαμηλότερα από το 10% ο δισεκατομμυριούχος αποφεύγει το ενοχλητικό «κοσκίνισμα»
που επιφυλάσσει η κεντρική τράπεζα στους μετόχους με ποσοστά πάνω από αυτό το όριο.
Τραπεζικά στελέχη που γνωρίζουν καλά τις εξελίξεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα
κάνουν λόγο για μια ταχεία διεθνοποίηση των μεγαλύτερων κυπριακών τραπεζών και
υπενθυμίζουν ότι ήδη η Λαϊκή έχει περάσει στον έλεγχο επενδυτικών κεφαλαίων του
Ντουμπάι. Δεν αποκλείουν, μάλιστα, το ενδεχόμενο η «προσγείωση» του Ριμπολόβλεφ
στην Τράπεζα Κύπρου να είναι το πρώτο βήμα προς την «άλωση» της ιστορικής κυπριακής
τράπεζας από Ρώσους δισεκατομμυριούχους, που θα αποκτήσουν σταδιακά σημαντικά
πακέτα μετοχών, φροντίζοντας βέβαια έκαστος εξ αυτών να μένει κάτω από το όριο του
10%, πέραν του οποίου ενεργοποιούνται τα… ραντάρ της κεντρικής τράπεζας (...)
- Ο Ριμπολόβλεφ γεννήθηκε το 1966, σπούδασε ιατρική και στις αρχές της δεκαετίας
του ’90 εργαζόταν με τον πατέρα του σε οικογενειακή επιχείρηση. (...) «Διαμάντι του
στέμματος» της αυτοκρατορίας που δημιούργησε ο Ριμπολόβλεφ ήταν η κρατική
βιομηχανία λιπασμάτων Uralkali, κορυφαία στην Ρωσία, την οποία οδήγησε πριν από
λίγα χρόνια στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Αυτό το καλοκαίρι, ήλθε το μεγάλο cash
– out για τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο, που πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών
του σε άλλους ολιγάρχες, διατηρώντας μια μικρή συμμετοχή της τάξεως του 12%. Κάποιοι
λένε ότι πούλησε εσπευσμένα, μετά την αίτηση διαζυγίου που υπέβαλε η σύζυγός του σε
ελβετικό δικαστήριο, ζητώντας περισσότερα από 5 δις. ευρώ, σε ένα διαζύγιο που θα
περάσει στην ιστορία ως το ακριβότερο όλων των εποχών. Άλλοι λένε ότι η φυγή του
Ριμπολόβλεφ συνδέεται με άλλη μια ανακατανομή σφαιρών οικονομικής επιρροής στους
κόλπους της ρωσικής ελίτ και υπενθυμίζουν, ότι δύο φορές τα τελευταία χρόνια η Uralkali
είχε βρεθεί στο στόχαστρο ελέγχων από κυβερνητικές υπηρεσίες για σοβαρά ατυχήματα
σε εγκαταστάσεις της. (...) Το 1997 δολοφονήθηκε ο πρόεδρος της βιομηχανίας χημικών
Neftekhimik, Εβγκένι Παντελεϊμόνοφ και ο Ριμπολόβλεφ, επικεφαλής τότε της FD
Kredit Bank, αρχικά ενεπλάκη στην υπόθεση, κατηγορούμενος ότι βρισκόταν πίσω από
τη δολοφονία. Πέρασε 11 μήνες προφυλακισμένος, αποφυλακίσθηκε με υψηλή εγγύηση
και τελικά αθωώθηκε, αφού ο δολοφόνος άλλαξε την αρχική του κατάθεση, με την οποία
τον ενέπλεκε. (...) Ζει στην Ελβετία, κυκλοφορεί πάντα με «στρατό» σωματοφυλάκων,
αποφεύγει τις κάμερες και κάνει σπάνια δημόσιες εμφανίσεις…
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276 Έλληνες Πανεπιστημιακοί για τη Θράκη!
Προέκυψε την τελευταία στιγμή και
γιαυτό αλλάξαμε την διάταξη της ύλης
μας, προκειμένου να καταχωρήσουμε
εγκαίρως την πολύ σημαντική επιστολή
του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Φόρουμ
(ΗΑF) προς την πολιτική ηγεσία της
χώρας μας. Αφορά την διαμόρφωση
πολιτικής για τη Θράκη και υπογράφεται
από 276 Έλληνες πανεπιστημιακούς
δασκάλους του εξωτερικού μα και της
ημεδαπής. Το κείμενο έχει ως εξής:
Το Hellenic Academic FORUM έχει ως
μέλη του, Έλληνες καθηγητές πανεπιστημίου, και επιστήμονες κατόχους
διδακτορικού πτυχίου, στην Ελλάδα,
στην Κύπρο, στις ΗΠΑ και σε 19
ακόμα χώρες. Είναι δε κλάδος του
Hellenic Electronic Center (www.
greece.org), Μη Κερδοσκοπικού
Οργανισμού, που έχει ιδρυθεί στις
ΗΠΑ για την προώθηση Ελληνικών
θεμάτων, και περιλαμβάνει περί τα
40.000 μέλη.
Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει
αποδέκτες μηνυμάτων απόγνωσης
από συναδέλφους στη Θράκη,
αλλά και ανησυχητικών πληροφοριών,
αναφορικά με τα αποτελέσματα της επί
σειρά ετών ασκούμενης εκπαιδευτικής
πολιτικής στις περιοχές μειονοτήτων της
Θράκης. Παρακολουθήσαμε, επίσης,
σχετική ειδησεογραφία και τηλεοπτικές
εκπομπές αναφερόμενες τόσο στο
ζήτημα της ηρωικής, κατά την άποψή
μας, δασκάλας κας Χαράς Νικοπούλου,
όσο και σε θέματα σχετιζόμενα με την
δράση ατόμων που έχουν στόχο την
τουρκοποίηση της περιοχής. Ως απλοί
Έλληνες που αγαπάμε τον τόπο μας,
αλλά πολλοί από μας και ως ακαδημαϊκοί
δάσκαλοι, θα θέλαμε να εκφράσουμε
την έντονη ανησυχία και αγωνία μας,
για τον χειρισμό ενός ζωτικής σημασίας
Εθνικού Προβλήματος εκ μέρους των
Ελληνικών Κυβερνήσεων.
Έχουμε πληροφορηθεί από διάφορες
πηγές, ότι η ακολουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική στην Θράκη βασίζεται εν
πολλοίς, σε προτάσεις που προέκυψαν
από προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ συνολικού
ύψους 20 εκ. ευρώ, και εκπονήθηκαν
από ερευνητική ομάδα με τωρινή
έδρα στο Παν/μιο Αθηνών. Δεν θα
υπεισέλθουμε σε οποιαδήποτε κριτική
των σχετικών πορισμάτων. Αυτή έχει
γίνει από άλλους οι οποίοι διαθέτουν
περισσότερα στοιχεία για την σχετική
αξιολόγηση. Επισημαίνουμε όμως,
πως είναι αδιανόητο η εθνική πολιτική
σε ένα τέτοιο κρίσιμο και ευαίσθητο
θέμα, πολιτική που υποχρεώνει τους
Πομάκους και Ρομά της Θράκης να
διδάσκονται ως μητρική την τουρκική
γλώσσα, με προφανείς συνέπειες για
την κοινωνική και εθνική τους ένταξη,
να βασίζεται σε αμφιλεγόμενες απόψεις
μιας ερευνητικής ακαδημαϊκής ομάδας,
ανεξάρτητα από το επιστημονικό κύρος
των εμπλεκομένων.
Πιστεύουμε ότι, η χάραξη Εθνικής
πολιτικής σε τέτοιου είδους ζητήματα
θα πρέπει να βασίζεται σε εισηγήσεις
ενός Εθνικού Συμβουλίου Χάραξης
Πολιτικής (για την Θράκη), το οποίο
θα στελεχώνεται από υψηλού κύρους
ειδικούς, όχι μόνο εκπαιδευτικούς αλλά
και έμπειρους, καταξιωμένους ειδικούς
επιστήμονες, από τους οποίους κάποιοι
να κατοικούν στην Θράκη, για να έχουν
άμεση γνώση των προβλημάτων και
των εκεί συμβαινόντων. Ένα τέτοιο
Συμβούλιο θα μελετά τις απόψεις όχι
μόνο κάποιας ομάδας με προσβάσεις

στα εκάστοτε κέντρα εξουσίας, αλλά και
πολλών άλλων. Θα εξετάζει σε βάθος
τις τυχόν επιπτώσεις του ενός ή του
άλλου μέτρου, στα πλαίσια πάντα των
υφιστάμενων συνθηκών που διέπουν
το καθεστώς των μειονοτήτων, της
διεθνούς πρακτικής, της τοπικής
εμπειρίας, αλλά και της αντίστοιχης
πολιτικής της Τουρκίας προς τους
Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της
Ίμβρου και της Τενέδου. Και μόνο μετά
από μια τέτοια ενδελεχή διερεύνηση, θα
εισηγείται την ενδεικνυόμενη Εθνική
Πολιτική, αλλά και τα αναγκαία μέτρα
για την επίτευξη των στόχων της.

Οι ευθύνες των μέχρι σήμερα ηγεσιών
για τον τρόπο αντιμετώπισης ενός
τόσης ζωτικής σημασίας θέματος, είναι
τεράστιες. Δυστυχώς, αυτού του είδους
άστοχοι, και κάποιες φορές επιπόλαιοι,
χειρισμοί οδήγησαν την Ελλάδα, σε πάρα πολλούς τομείς, στην σημερινή της
κατάντια πού όλους, μας πληγώνει και
μας προκαλεί ντροπή ως πολίτες της.
Θεωρούμε ότι στα πλαίσια της
ανασυγκρότησης της χώρας, που η
παρούσα Κυβέρνηση έχει διακηρύξει,
θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα
η χωρίς τυμπανοκρουσίες ίδρυση ενός
υπερκομματικού Εθνικού Συμβουλίου
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
της Θράκης, το οποίο σε ταχύτατο
χρόνο θα εξετάσει τα προβλήματα που
σχετίζονται με την εκπαίδευση στα
σχολεία των Ελλήνων μουσουλμάνων
και με τον επιχειρούμενο εκτουρκισμό
της περιοχής. Το Συμβούλιο αυτό να
στελεχωθεί με ό,τι καλύτερο διαθέτει
ο Ελληνισμός, έξω από κομματικές
σκοπιμότητες και παρεμβάσεις, όλα δε
τα πολιτικά κόμματα να δεσμευθούν
για την συνέχειά του. Είναι φυσικά
αυτονόητο, ότι θα λειτουργεί έχοντας
συμβουλευτικό χαρακτήρα, για την
διαμόρφωση προτάσεων στρατηγικού
σχεδιασμού, ενώ οι οποιεσδήποτε
αποφάσεις θα λαμβάνονται από την
εκάστοτε Κυβέρνηση.
Ας διδαχθούμε από τους γείτονες στα
ανατολικά μας σύνορα! Ας ακούσουμε
τις κραυγές αγωνίας, που έρχονται
από Έλληνες, χριστιανούς, Πομάκους
και Ρομά, της Θράκης μας. Ας
ξεκινήσουμε κάποτε ως χώρα, κάνοντας
τα αυτονόητα, χωρίς προκαταλήψεις
ή ιδεολογικές αγκυλώσεις αλλά με
κριτήριο το συμφέρον της χώρας και
τον κοινό νου. Και ταυτόχρονα, ας
μεριμνήσουμε, αν μη τι άλλο, για την
πλήρη και ορθή εφαρμογή του Νόμου
σε κάθε πόλη και χωριό της Θράκης,
ώστε κανένας Έλληνας πολίτης της
περιοχής, χριστιανός ή μουσουλμάνος,
να μην αισθάνεται ότι ανήκει σε μια
καταπιεζόμενη μειονότητα μέσα στην
ίδια του την χώρα. Ίσως έτσι, να αποτρέψουμε μελλοντικές, και για πολλούς
επερχόμενες, εθνικές συμφορές.
Με Τιμή (276 υπογραφές)
Εμείς καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία
και εννοείται ότι είμαστε στη διάθεση
του ΗΕC για κάθε βοήθεια.
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Βιαστής ὅποιος ξεσκεπάζει ΗΠΑνθώπους!
Ἀρχικά πίστεψα πώς ἡ
ὑπόθεση τῶν κατηγοριῶν κατά
τοῦ Julian Assange δέν εἶχε πολλά
ψωµιά, ἀφοῦ ἦταν τόσο ἐξώφθαλµα
στηµένη: λίγες µέρες µετά τήν
δηµοσιοποίηση στήν ἱστοσελίδα
τοῦ Ἀσάνγκε (WikiLeaks) δεκάδων
χιλιάδων ἀµερικανικῶν
ντοκουµέντων γιά τόν
πόλεµο τοῦ Ἀφγανιστάν,
ὁ
Αὐστραλός
διαδικτυακός ἀκτιβιστής
κατηγορήθηκε
γιά
...βιασµό καί σεξουαλική
ἐπίθεση στή Σουηδία!
Παρότι
ὅµως
µέσα
σέ µία µέρα ἡ βαρειά
κατηγορία τοῦ βιασµοῦ
ἀποσύρθηκε, ἐπανῆλθε
µέ τρόπο κωµικοτραγικό.
Γιά
ποιό
πρᾶγµα
κατηγορεῖται λοιπόν ὁ
«βιαστής» Ἀσάνγκε; 1)
δέν τηλεφώνησε στή γυναίκα µέ τήν
ὁποία εἶχε περάσει τό προηγούµενο
βράδυ 2) τῆς ζήτησε νά πληρώσει τό
εἰσιτήριό του στό λεωφορεῖο 3) δέν
χρησιµοποίησε προφύλαξη στό σέξ
4) εἶχε δύο σύντοµους δεσµούς µέσα
σέ µιά βδοµάδα!
Ὅσο κι ἄν φαίνεται γελοῖο, τά
παραπάνω στοιχεῖα στοιχειοθετοῦν
σεξουαλική ἐκµετάλλευση / βιασµό
τῆς γυναίκας! Ὄχι στό Ἰράν, οὔτε

στή Σοµαλία ἀλλά στή Σουηδία! Τί
συνέβη ὅµως στή σκανδιναβική αὐτή
χώρα πού κάποτε ἦταν πρωτοπορία
στά ἀνθρώπινα δικαιώµατα; Καλό
εἶναι νά ἔχουµε κατά νοῦ πώς οὔτε
αὐτή ἔµεινε ἀνέγγιχτη ἀπό τήν
«παγκοσµιοποίηση», ἔχει ὑποστεῖ

σηµαντική µετάλλαξη: ἡ χώρα
ἔχει στρατό στό Ἀφγανιστάν καί ὁ
ἐκτροχιασµένος φεµινισµός ἔχει πρό
πολλοῦ κόψει κάθε σχέση µέ τήν
λογική.
Παλιότερα ὅταν ὁ πρώην
πράκτορας τῆς CIA Φίλιπ Ἔιντζη
ξεµπρόστιαζε τήν ὑπηρεσία του,
ἀνακάλυπταν ὅτι ἦταν µέθυσος
καί γυναικάς. Ὅταν ὁ Σκότ Ρίτερ
διαφωνοῦσε µέ τόν Μπούς γιά τά

Όλα λέγονται, εµείς τ’ ακούµε;
Ο Τούρκος στρατηγός εν αποστρατεία Sabri Yirmibeşoğlu, πρώην
γενικός γραµµατέας του Εθνικού Συµβουλίου Ασφαλείας και
αρχηγός της Ειδικής Υπηρεσίας Πολέµου του στρατού, κατά
την διάρκεια συνέντευξής του στο τουρκικό ειδησεογραφικό
δίκτυο «Habertürk», παραδέχθηκε ότι η υπηρεσία του φέρει την
ευθύνη για την ανατίναξη και καταστροφή πολλών τεµενών
στην Κύπρο κατά την θλιβερή περίοδο 1950-1970.
Ο Στρατηγός έκανε αυτές τις αποκαλύψεις άθελα του πάνω
στην προσπάθεια του ιδίου να διαψεύσει προηγούµενη
δηµόσια οµολογία του, που είχε πραγµατοποιηθεί το 2006,
ότι το πογκρόµ των Σεπτεµβριανών το 1955 εις βάρος των
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης ήταν έργο της Διεύθυνσης
Ειδικού Πολέµου. Όπως δήλωσε ο Γιρµιµπέσογλου «Με σκοπό
να ενισχύσουµε την αντίσταση του τουρκοκυπριακού λαού
προβήκαµε σε δολιοφθορές. Για να κινητοποιηθεί ο λαός,
η επιτροπή προχώρησε σε δολιοφθορές και στη συνέχεια
επέρριψε τις ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτός
ήταν ο κανόνας διεξαγωγής των ειδικών επιχειρήσεων. Στην
Κύπρο κάψαµε τεµένη».
Μπροστά σε αυτές τις αποκαλύψεις οµάδα της τουρκοκυπριακής
κοινότητας που επιθυµεί να ριχτεί φως στα γεγονότα της
περιόδου αυτής ζητά τη διεξοδική έρευνα για τη συµµετοχή
τουρκικών και τουρκοκυπριακών παραγόντων στα εγκλήµατα
της περιόδου 1950-1970.
Και καλά οι αντιδράσεις των Τουρκοκυπρίων. τις αντιδράσεις
των Ελληνοαθηναίων δεν µάθαµε. Κι εννοώ αυτούς τους
ελληνοφοβικούς που κάθε τόσο ανακαλύπτουν δικές µας
ευθύνες για την κατάληξη των εθνικών µας θεµάτων αλλά
χλευάζουν και τους «συνωµοσιολόγους» που µιλούν για
περιπτώσεις προβοκάτσιας. Κι ενώ ήταν πάντα γνωστό ότι
το 1958 οι επιθέσεις του τουρκοκυπριακού όχλου εναντίον
Ελληνοκυπρίων προκλήθηκαν µετά από βόµβα που
τοποθετήθηκε από τουρκοκύπριους στην τουρκική πρεσβεία
στη Λευκωσία, ουδείς το λαµβάνει υπ’ όψιν. Παρότι είναι γνωστό
ότι πίσω από δολοφονίες της σκοτεινής δεκαετίας (Χικµέτ,
Γκιουρκάν, Μιασιαούλης, Καβάζογλου κ.ά.) βρισκόταν η ΤΜΤ,
παρότι ιστορικές έρευνες και µαρτυρίες ζώντων έως σήµερα
πρωταγωνιστών, µιλάνε για τις δολιοφθορές που έγιναν από
την τουρκική πλευρά και τις βόµβες στα διυλιστήρια κτλ κτλ,
πρέπει κάθε φορά να οµολογήσει ένας Τούρκος για να βγάλουν
τον σκασµό οι αντιεθνικιστές του Κωλονακίου. Πολιτικά
αναλφάβητοι, διανοητικά υστερούντες, συνολικά επικίνδυνοι.

Ὅπλα
Μαζικῆς
Κατατστροφῆς
τοῦ Σαντάµ, βρῆκαν πώς ἦταν
«παιδόφιλος». Τώρα εἶναι σειρά
τοῦ Ἀσάνγκε. Ἤδη ἀνακάλυψαν
ὅτι «ζεῖ πλουσιοπάροχα στή Νότιο
Ἀφρική χάρη σέ δωρεές πρός τήν
ἱστοσελίδα του», ἐνῶ ζεῖ στή Σουηδία.
Παράλληλα οἱ ΗΠΑνθρωποι τῶν
«Ρεπόρτερς Χωρίς Σύνορα» τόν
κατηγοροῦν ὅτι µέ τίς ἀποκαλύψεις
του θέτει σέ κίνδυνο τίς ζωές ἀθώων
πρακτόρων στό Ἀφγανιστάν.
Ἀξίζει ὅµως νά δοῦµε τίς
δύο γυναῖκες πού τόν καταγγέλουν
ὡς βιαστή. Ἡ καταγγέλουσα
Ἄννα Ἄρντιν εἶναι µία τυπική
περίπτωση
τῆς
Ἀριστερόεσσας:
ἀντικοµµουνίστρια κεντροαριστερῆς
κοπῆς, µέ διατριβή κατά τοῦ Κάστρο
(τήν εἶχε ἀπελάσει ἀπό τήν Κούβα
γιά ὑπονοµευτική δράση) πού
κυκλοφόρησε ἀπό τό περιοδικό Revista
de Asignaturas Cubanas τῆς Union
Liberal Cubana πού κουµαντάρει ὁ
ἄνθρωπος τῆς CIA, Carlos Alberto
Montaner. Ὅµως πάνω ἀπ’ ὅλα
εἶναι µιά τρελλαµένη φεµινίστρια,
πού εἰδικεύεται στά ζητήµατα
«σεξουαλικῆς παρενόχλησης» καί σέ
«τεχνικές ἐξουσιαστικῆς καταπίεσης
ἀπό τήν πλευρά τῶν ἀνδρῶν». Τό
µέγεθος τῆς τρέλλας δείχνει ἕνα
χαρακτηριστικό συµβάν: Κάποτε
ἔδινε µία διάλεξη στό Πανεπιστήµιο

καί ἔκανε ἀναφορά σέ βάρος
φοιτητῆ πού ἀντί νά τήν κοιτάζει
µελετοῦσε τίς σηµειώσεις του. Τό
χαρακτήρισε διάκριση σέ βάρος της
καί θεώρησε ὅτι «προσπαθοῦσε νά
τήν κάνει νά νιώσει ἀόρατη»!!! Κι
ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔµαθε τί συνέβη
καί πῆγε νά τῆς ἐξηγήσει ὅτι τίποτε
τέτοιο δέν ἐννοοῦσε καί νά ζητήσει
συγγνώµη, ἡ Ἄρντιν τόν ἀνέφερε καί
πάλι γιά σεξουαλική παρενόχληση,
γιατί «χρησιµοποιοῦσε ἐξουσιαστική
τεχνική καταπίεσης, αὐτή τή φορά
γιά νά µειώσει τά αἰσθήµατά της»!!!
Γιά δέσιµο, δηλαδή, κανονικά...
Ἡ δεύτερη, ἡ 26χρονη Σοφία
Βίλεν, φίλη τῆς προηγούµενης πού
συζεῖ µέ Ἀµερικανό καλλιτέχνη,
δέν
δείχνει
ἀνώµαλη
ἀλλά
ἁπλῶς «στηµένη»: ὁµολόγησε ὅτι
προσπάθησε πολύ νά πηδηχτεῖ
µέ τόν Ἀσάνγκε καί µετά πῆγε
γραµµή στήν Ἀστυνοµία γιά νά
τόν καταγγείλει! Τό γιατί µπορεῖ
καθένας νά τό ὑποθέσει.
Ἀξίζει ὅµως νά σηµειωθεῖ
ὅτι καί οἱ δύο δέν δήλωσαν
ξεκάθαρα ὅτι «βιάστηκαν» ἀπό τόν
κατηγορούµενο. Κι ὅταν ρωτήθηκαν
ἀπό τόν συνήγορο γιατί συµβαίνει
αὐτό, δόθηκε ἡ ἀπίστευτη ἀπάντηση
πώς «δέν εἶναι δικηγόροι»! Δηλαδή
ἡ νοµοθεσία ἔχει φτάσει σέ τέτοιο
σηµεῖο (σέ βάρος τῶν ἀνδρῶν) πού
πλέον ὁ βιασµός ἀντί νά εἶναι ἕνα
ξεκάθαρο ἔγκληµα, ἔχει καταστεῖ
θέµα νοµικῆς ἑρµηνείας!

Νέες φωτιές ἀνάβουν στήν κεντρική Ἀσία
Τό Τατζικιστάν γιά δέκα χρόνια δέν
ἀναφερόταν στίς χῶρες τῆς Κεντρικῆς
Ἀσίας πού ὑπέφεραν ἀπό ἐµφυλίους,
ἀντάρτικα καί ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας. Ὁ
ἐµφύλιος εἶχε λήξει τό 1997-1998. Ὅµως
στίς 19 Σεπτεµβρίου Τατζίκοι ἀντάρτες
στήν ἀπρόσιτη γιά τίς κυβερνητικές
δυνάµεις κοιλάδα Ράστ ἐπιτέθηκαν σέ
ἀπόσπασµα 75 στρατιωτῶν, σκοτώνοντας
τούς 25 (40 κατά τούς ἴδιους τούς ἀντάρτες)
καί ἀνακόπτοντας ἔτσι τίς ἔρευνες
τοῦ Στρατοῦ γιά τούς 25
φυγάδες ἀπό τίς φυλακές τῆς
Ντουσαµπέ (24/8). Ἡ φυλακή
ὅπου κρατοῦνταν οἱ 25 - µέλη
τῆς Ἑνωµένης Ἀντιπολίτευσης
- δέχθηκε ἐπίθεση ἀπό τό
Ἰσλαµικό Κίνηµα, κι ἀφοῦ
ἔπεσαν νεκροί πέντε φρουροί,
ἀπελευθερώθηκαν
οἱ
κρατούµενοι.
Κάπως
ἔτσι
φαίνεται
νά ἐξαπλώνεται πάλι ἡ
βία στήν Κεντρική Ἀσία
καί
συγκεκριµένα
τό
βορειοανατολικό
ἄκρο
τοῦ
ἰσλαµικοῦ
κόσµου
(Κιργισία, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν,
Οὐζµπεκιστάν, νότιο Καζακστάν καί
δυτική Κίνα), τό ὁποῖο παρεµβάλλεται
µεταξύ τῶν σφαιρῶν ἐπιρροῆς τῆς
ὀρθόδοξης Ρωσίας καί τῆς βουδιστικῆς
Κίνας. Κέντρο τῆς περιοχῆς αὐτῆς εἶναι
ἡ πυκνοκατοικηµένη κοιλάδα Φεργκάνα,
πού ἀπό τά χρόνια τοῦ Στάλιν ἔχει
µοιραστεῖ µεταξύ τῶν ὅµορων κρατῶν.
Ἡ ρωσική - σοβιετική καταπίεση τῆς
µουσουλµανικῆς θρησκείας ἔλειψε µετά
τήν ἀνεξαρτητοποίηση τοῦ 1991 καί τό
µετριοπαθές ἰσλάµ ἔδωσε τή θέση του
σέ πιό ριζοσπαστικά κινήµατα, τά ὁποῖα
παρήγαγαν καί πλῆθος ὀργανώσεων:

Τό Κόµµα Ἰσλαµικῆς Ἀναγέννησης,
τό Ἰσλαµικό Κόµµα Ἀφύπνισης τοῦ
Τατζικιστάν, ἡ Ἑνωµένη Ἀντιπολίτευση
τῶν Τατζίκων, τό Ἰσλαµικό Κίνηµα
τοῦ Οὐζµπεκιστάν, τό πολυεθνές καί
µετριπαθέστερο Hizb ut-Tahrir, ἡ Ἰσλαµική
Ἕνωση Τζιχάντ, τό Κίνηµα γιά τήν
Ἰσλαµική Ἀναγέννηση τοῦ Οὐζµπεκιστάν,
τό Ἰσλαµικό Κϊνηµα τοῦ Ἀνατολικοῦ
Τουρκιστάν (στήν ΝΔ Κίνα), κτλ.
Ἡ ἀµερικανική παρουσία στήν περιοχή

(Ἀφγανιστάν, Πακιστάν κτλ) ὄξυνε
τά προβλήµατα καί ἡ ἀναµενόµενη
ἀποχώρηση τῶν ΝΑΤΟϊκῶν στρατευµάτων µᾶλλον θά ἀφήσει κενό ἐξουσίας
πίσω της, εἰδικά στό Ἀφγανιστάν. Ἔτσι,
ἡ Ρωσία κινεῖται γιά τή µεταφορά 25.000
στρατιωτῶν της πρός τήν κεντρική Ἀσία
(Τατζικιστάν καί Κιργισία), προκειµένου
νά διασφαλίσει τίς ἐκεῖ βάσεις της. Κάπως
ἔτσι ἡ σταυροφορικοῦ τύπου ἐκστρατεία
κατά τῶν Ταλιµπάν καί τῆς ...«Ἀλ
Κάιντα» φέρνει τά ἀκριβῶς ἀντίθετα
ἀποτελέσµατα ἀπό τά ἀναµενόµενα.
Γίνεται νά µήν γνώριζαν οἱ ἰθύνοντες τῆς
Οὐάσιγκτον τήν κατάληξη αὐτή;
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Ὁ κεφαλοκυνηγός τοῦ 15νθημέρου

Ἡ ἀντίφαση τοῦ 15νθημέρου

Ἡ ἀτάκα τοῦ 15νθήμερου

Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

Ὅπως στή δεκαετία τοῦ ‘50, ἔτσι
καί τώρα ἡ ἐθνικοφροσύνη ἀποδεικνύεται ἀµερικανοφροσύνη (στηρίζοντας παντί τρόπῳ ΓΑΠ-ΠαΣοΚ).
Οὔτε τῆς Intelligence Service νἄταν!

Ὅλα τοῦτα τά ἐλπιδοφόρα πού εἶπε
ὁ Α. Σαµαράς στή Θεσσαλονίκη ἦταν
τελείως ἀναντίστοιχα µέ τίς φάτσες
στό ἀκροατήριο, σεσηµασµένες κι ἀνίκανες νά ἐµπνεύσουν. Τόσο κρῖµα...

«Σᾶς διορίζαµε γιά χρόνια, τά φάγαµε ὅλοι µαζί». Ἄλλη µιά φράση - µνηµεῖο τοῦ Πάγκαλου πού καµουφλάρει
τίς εὐθῦνες τῶν κυβερνώντων. Τό
ψάρι ὅµως ἀπό τό κεφάλι βρωµάει.

Σέ 15 ἡµέρες συνολικά στίς ΗΠΑ - 3
ταξίδια σέ 7 µῆνες!- βρῆκε 30’ γιά
τήν Ὁµογένεια. Καί στή συνάντησή
του µέ τόν Ἀχµαντινετζάντ ὑπῆρχε
µόνο ἰρανική σηµαία! Ἑλληνάρας!

Σκάνδαλο Φαλσιανί!
Ακούγεται σαν σενάριο ταινίας αλλά είναι
απολύτως πραγματική ιστορία. Ένα πρώην
στέλεχος του ελβετικού τραπεζικού συστήματος,
ο 37χρονος Ερβέ Φαλσιανί, έχοντας στην κατοχή
του κωδικούς καταθέσεων χιλιάδων Ευρωπαίων
φοροφυγάδων, επικοινώνησε με διάφορες
κυβερνήσεις παζαρεύοντάς τους.
Η γερμανική Κυβέρνηση, αφού ήλεγξε ότι
τα στοιχεία που της έδωσε ο Φαλσιανί ήταν
αληθινά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, του
κατέβαλλε 2,5 εκ. ευρώ. Το γερμανικό Κράτος
είχε πολλαπλάσιο όφελος αφού εντόπισε και
φορολόγησε 1.100 Γερμανούς φοροφυγάδες
με κρυφές καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες.
Η γερμανική κυβέρνηση απεκόμισε σε πρώτη
φάση, περισσότερα από ένα δισεκατομμύρια
ευρώ σε φόρους και πρόστιμα! Εισαγγελία και
Αστυνομία στην Γερμανία, κάνουν ήδη γενικότερο φορολογικό ξεσκόνισμα όσων περιλαμβάνει
το CD ενώ ελέγχονται και στελέχη γερμανικών
τραπεζών που διευκόλυναν τους φοροφυγάδες
να βγάλουν τα κεφάλαιά τους στην Ελβετία.
Το παράδειγμα της Γερμανίας ακολούθησαν
κι άλλες χώρες και σύμφωνα με άρθρο της
εφημερίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ από τα αρχεία που
προμήθευσε ο Φαλσιανί έχουν αποκαλυφθεί
μέχρι σήμερα 79.000 ονόματα φοροφυγάδων
σε διάφορες χώρες. Το ίδιο έπραξε και με τη
χώρα μας. Ζήτησε 3 εκ. ευρώ για τα cd με τους
κωδικούς καταθέσεων 2.650 φοροφυγάδων που
διαθέτουν κάπου 13.000.000 ευρώ στην Ελβετία.
O Φαλσιανί ήλθε σε επαφή με το Υπουργείο
Οικονομικών μέσω Έλληνα διπλωμάτη.
Αρχικώς ο γ.γ. του Υπουργείου Οικονομικών
Δ. Γεωργακόπουλος παραδέχθηκε το γεγονός
σε εκπομπή του «Mega», ενώ μετά και από
δημοσιεύματα εφημερίδων είχε πει «ναι μας έχει
γίνει μια πρόταση όπως αυτή που έγινε στην
Γερμανία. Όλες οι καταθέσεις σου δίνονται σε
ένα CD που έχεις όνομα, επώνυμο, διεύθυνση
και τι κατάθεση έχει ο καθένας, αλλά δεν έχει
αποσαφηνιστεί κάτι ακόμα». Μετά ακολούθησε
εκκωφαντική κυβερνητική σιωπή. Ωστόσο, ο
κ. Γεωργακόπουλος φέρεται ότι προσπάθησε
τρεις φορές να πάρει απάντηση στην πρόταση
Φαλσιανί από τον Παπακωνσταντίνου, αλλά
όλες «προσέκρουσαν σε βράχο», όπως είπε:
«Δεν έχω ακόμα απάντηση από τον Υπουργό,
δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο».
Ο βουλευτής (ΝΔ) Αχαΐας κ. Ν. Νικολόπουλος
έφερε στη Βουλή το θέμα και ρωτά τον Υπουργό
Οικονομικών και τον Υπουργό Επικρατείας
Χάρη Παμπούκη πότε ήλθε σε επαφή με την
κυβέρνηση ο Φαλσιανί, τι ποσό ζητούσε για να
δώσει το CD, τι ενέργειες έκανε ή δεν έκανε η
ελληνική Κυβέρνηση, με ποιο σκεπτικό και πώς
χειρίστηκε το θέμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Υποτίθεται ότι η Κυβέρνηση ενδιαφέρεται
για τον επαναπατρισμό των χρημάτων αυτών.
Μήπως όμως - όπως λέει ο κ. Νικολόπουλος
- απλώς φοβάται τις αποκαλύψεις; Μήπως
υπάρχουν μέσα τίποτε ιστορικά στελέχη του
κυβερνώντος κόμματος; (Λέτε; Μπάαα...)

ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την απόφαση του
Υφυπουργού Παιδείας Γιάννη Πανάρετου για την αλλαγή
των διαδικασιών χρηματοδότηση των ερευνητικών
προγραμμάτων από το Υπ. Παιδείας και στο τέλος θέτουμε
μερικά ερωτήματα.
«Τα προγράμματα ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ είναι δύο από τα
μεγαλύτερα προγράμματα έρευνας που έχουν χρηματοδοτηθεί
μέσω των Ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο συνολικός
προϋπολογισμός τους φτάνει τα 140 εκ. €. Όσοι παρακολουθούν
τα χρηματοδοτούμενα μέσω της ΕΕ προγράμματα στην χώρα
έχουν αντιληφθεί ότι διαχρονικά η έμφαση δίνεται στην
απορροφητικότητα και όχι στην ποιότητα. Το άγχος για την
απορροφητικότητα οδηγεί σε βιαστικές προκηρύξεις και σε
γρήγορες αξιολογήσεις ώστε να αρχίσει η απορρόφηση των
κονδυλίων. Όσον αφορά την έρευνα, η πρακτική αυτή έχει
εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο ότι, κατ’
εκτίμηση στελεχών της ΓΓΕΤ, τα τελευταία είκοσι χρόνια
έχουν χρηματοδοτηθεί περίπου 3000 προγράμματα χωρίς
παραδοτέα που σχετίζονται με εφαρμοσμένη έρευνα. Δεν είναι
επίσης τυχαίο ότι με τις προδιαγραφές της προκήρυξης του
προγράμματος Ηράκλειτος Ι, είναι σήμερα τα Πανεπιστήμια
ουσιαστικά υποχρεωμένα να χορηγήσουν διδακτορικά στους
υποτρόφους του προγράμματος που δεν ολοκλήρωσαν την
διατριβή γιατί διαφορετικά οι υπότροφοι αυτοί θα πρέπει
να επιστρέψουν τα χρήματα. Κινδυνεύουμε έτσι, αντί να
χρηματοδοτούμε την εκπόνηση ποιοτικών διδακτορικών, να
καταλήξουμε να απονέμουμε διδακτορικά επειδή τα έχουμε
χρηματοδοτήσει…
Καθοριστική για την ποιότητα της έρευνας μιας χώρας
αλλά και οποιουδήποτε οργανισμού είναι η αξιολόγηση
κάθε πρότασης. Αποτελεί το σημαντικότερο μέρος μιας
διαδικασίας για χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων. Αν η
αξιολόγηση μιας υποβληθείσας πρότασης δεν είναι αξιόπιστη
και ουσιαστική, τότε και η αξιολόγηση του αποτελέσματος
της έρευνας, σε σχέση με τους στόχους που αυτή έθετε,
καθίσταται προβληματική. Στην λογική αυτή εντάσσονται και
τα προγράμματα ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ η προκήρυξη
των οποίων έγινε λίγο πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου
του 2009 χωρίς να έχει προβλεφθεί μια αδιαμφισβήτητα
αξιοκρατική διαδικασία ουσιαστικής αξιολόγησης των
προτάσεων, αλλά μόνο με μία επιφανειακή διαδικασία
κρίσης. Η μέχρι σήμερα πρακτική αξιολόγησης προτάσεων
που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την
ΕΕ, είναι η κατάρτιση ενός καταλόγου αξιολογητών μετά από
δήλωση όσων ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν προγράμματα,
ανεξάρτητα από εμπειρία ή καταλληλότητα και στην συνέχεια
η συγκέντρωση όλων των αξιολογητών σε μια αίθουσα
ξενοδοχείου και η κατανομή σε αυτούς των υπό αξιολόγηση
προτάσεων, με την προϋπόθεση φυσικά ότι δε συμμετέχουν οι
ίδιοι στις προτάσεις αυτές…
Ειδικά το πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ όμως, είναι ένα τεράστιο
πρόγραμμα με εξαιρετικά υψηλή χρηματοδότηση
120.000.000€. Με δεδομένο ότι έχουν υποβληθεί περίπου
1500 προτάσεις, με πολλούς ερευνητές να συμμετέχουν
σε περισσότερες από μία προτάσεις, είναι φυσικό ότι οι
περισσότεροι ενεργοί ερευνητές στον ελληνικό χώρο θα
συμμετέχουν σε κάποια πρόταση. Με την υφιστάμενη
πρακτική επομένως, το πιθανότερο είναι ότι οι αξιολογητές που
θα επιλέγονταν από την Ελλάδα με την συνήθη πρακτική θα
αξιολογούσαν ουσιαστικά τις ανταγωνιστικές τους προτάσεις.
Θα υπήρχε δηλαδή μια σύγκρουση συμφερόντων… Αυτό,

οδήγησε την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να
υιοθετήσει δοκιμασμένες πρακτικές από το εξωτερικό και να
ζητήσει από τους έχοντες υποβάλει πρόταση να υποβάλουν
μία σύνοψη της πρότασής τους στα Αγγλικά σε ηλεκτρονική
μορφή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Έρευνας (ERC). Σύμφωνα με τις πρακτικές
του ERC, γίνεται μια πρώτη αξιολόγηση των προτάσεων με
βάση τις συνόψεις που έχουν υποβληθεί και αποφασίζεται
αν η κάθε πρόταση θα προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση
αναλυτικότερης και ανταγωνιστικής αξιολόγησης ή θα
απορριφθεί. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται σημαντικά και
η γραφειοκρατία αλλά και οδηγούνται σε συγκριτική και
ανταγωνιστική αξιολόγηση οι καλύτερες προτάσεις. Για την
υποβολή των περιλήψεων στα αγγλικά έχουν διατυπωθεί μια
σειρά από ενστάσεις και προβληματισμοί. Η σημαντικότερη
από αυτές, και ίσως ουσιαστικότερη, αναφέρεται στην
καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Είναι γεγονός
ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Υπήρξαν, όμως, και
σημαντικά γεγονότα που οδήγησαν στην καθυστέρηση αυτή,
όπως η αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό που περιέλαβε και
τα ερευνητικά ινστιτούτα, μετά την υπαγωγή της ΓΓΕΤ στο
Υπουργείο Παιδείας…
Δυστυχώς, επίσης, δεν υπήρχε μέχρι σήμερα καμιά υποδομή
για ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων, κάτι που είναι
πλέον καθιερωμένο στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού.
Χρειάστηκε να αναπτυχθεί ειδική πλατφόρμα για την υποβολή
των περιλήψεων. Είναι προφανές ότι η ηλεκτρονική υποβολή
στα αγγλικά όχι μόνο βελτιώνει την ουσία της αξιολόγησης
αλλά επιταχύνει και τις σχετικές διαδικασίες».
Οι δικές μας παρατηρήσεις: Ο Γιάννης Πανάρετος δεν ήρθε από
τον Άρη· ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας
τα έτη 1988 – 1989 και 1995 - 1996, ήταν Πρόεδρος Εθνικού
Συμβουλίου Παιδείας 1996-2000, από το 2004 έως σήμερα
είναι Σύμβουλος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για θέματα
Παιδείας και τον τελευταίο χρόνο Υφυπουργός Παιδείας,
τέλος εδώ και δύο δεκαετίες είναι καθηγητής πανεπιστημίου.
Εάν υπήρχε ευνομούμενο κράτος, γι’ αυτά που καταγγέλλει,
θα τον είχε καλέσει ο εισαγγελέας. Αυτός όμως ένα χρόνο από
όταν ανέλαβε, βλέπει τα «κενά» και θέλει να το διορθώσει,
ουσιαστικά με την ακύρωσή τους.
Πρακτικά: θα σταλούν τα κείμενα στα αγγλικά, μέχρι τέλος
Οκτωβρίου, εάν δεν υπάρξει άλλη παράταση, να μοιραστούν
στους «διεθνείς αντικειμενικούς» αξιολογητές παρακαλώ, να
αξιολογηθούν 1.500 προτάσεις (…), ένα εξάμηνο μέσα στο
νερό, να βγούν τα πρώτα αποτελέσματα, μετά θα έρθουν στην
Ελλάδα για την αξιολόγηση αυτών που «στέκουν»... Μην
ξεχνάμε θα σταλεί στα αγγλικά μόνον η περίληψη, του έργου,
όχι προϋπολογισμοί, βιογραφικά συντελεστών, αναγκαιότητα
και πρακτική εφαρμογή, ιδιαιτερότητες της χώρας κλπ.
Μετά πρέπει να δουν στην ΓΓΕΤ (ποιοί αξιολογητές;) τους
προϋπολογισμούς, να κάνουν σύγκριση, οφέλους – κόστους,
πρακτικές εφαρμογές, δυνατότητα υλοποίησης, να γραφούν
οι εκθέσεις κοκ, να υπογραφούν συμβάσεις, θα φαγωθεί το
2011, εφόσον δεν έχει αλλάξει Υπουργός κλπ νεοελληνικά.
Τα έργα θα πρέπει να έχουν κλείσει λογιστικά μέχρι τέλους
του 2013, τουλάχιστον τυπικά. Η παράταση μέχρι το 2015,
σίγουρα θα δοθεί, αλλά αργότερα, οπότε κάθε πρόγραμμα θα
πρέπει να είναι το πολύ 18μηνης διάρκειας. Σε ερευνητικό
πρόγραμμα τέτοιας διάρκειας με διαδικασίες ελληνικού
δημοσίου, μάλλον είναι προδιαγεγραμμένο ή να χαθεί και
δεν απορροφηθούν τα χρήματα ή να γίνει μια αρπαχτή από
τα ίδια. Το συμπέρασμα είναι ότι ένας ακόμα άνθρωπος του
ΓΑΠ, δείχνει ότι κεντρική πολιτική τους είναι η καταστροφή
της χώρας.
Κ. Μ. Βολιώτης

6

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

1-10-2010

ΠαΣοΚικά ἆθλα ἐν Θράκῃ

Σχόλια

Μέ τή συµπλήρωση ἑνός χρόνου ΠαΣοΚ στήν ἐξουσία, ἄς
θυµηθοῦµε τί βελτιώθηκε στή Θράκη χάρη στήν κυβέρνηση τοῦ ΓΑΠ.
Τό πιό ...διάσηµο πρόβληµα τοῦ Ἕβρου εἶναι οἱ πληµµῦρες τοῦ
ποταµοῦ. Ὁ Φορέας Διαχείρισης Ποταµῶν πού εἶχε ἐξαγγελθεῖ ἀπό
τόν ΓΑΠ ἔµεινε στά χαρτιά καί στό γραφεῖο τοῦ Σαχινίδη, σύµφωνα µέ
τόν ἀπερχόµενο νοµάρχη Ν. Ζαµπουνίδη. Ὁ (“πράσινος”, σηµειωτέον...)
νοµάρχης ἔκρουσε τόν κώδωνα
τοῦ κινδύνου στήν Περιφερειάρχη
Θ. Κόκλα γιά τόν χειµώνα πού
ἔρχεται, γιατί τά σπασµένα
ἀναχώµατα στήν Ὀρεστιάδα καί
στίς Φέρες δείχνουν ὅτι µέ τήν
πρώτη δυνατή βροχή - ἄν δέν
τρέξουν οἱ τοπικοί δῆµοι - θά
ἔχουµε καταστροφή καλλιεργιῶν
δεκάδων χιλιάδων στρεµµάτων.
Τί εἶχες Γιάνν’, ὅ,τι εἶχε πάντα...
Ἕνα ἄλλο παράδειγµα πράσινης «προκοπῆς» συνδέεται ἐπίσης µέ
τήν περιοχή µας. Ὁ νῦν ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν Γιῶργος Ντόλιος ἔδινε
ρεσιτάλ ἀντιπολιτευτικοῦ µένους στά 5,5 χρόνια τῆς Νέας Δηµοκρατίας
ἐπί παντός ἐπιστητοῦ. Τώρα, καί παρότι εἶναι µέλος τῆς κυβέρνησης,
ὄχι µόνο δέν πέτυχε τήν Καλλικρατική διευθέτηση τοῦ δήµου Φερῶν
(πού τόν ἀνέδειξε) ἀλλά δείχνει ἀνίκανος νά βοηθήσει οὐσιαστικά τόν
Ἕβρο. Τελευταῖο παράδειγµα ἡ ἐξαίρεση τῆς Σαµοθράκης ἀπό τίς
ἄγονες γραµµές τῆς χώρας. Νά θυµίσουµε τί ἔσερνε στίς κυβερνήσεις
Καραµανλῆ ὁ ἴδιος πού δέν προχωροῦσε τό σχεδιαζόµενο ...ἀεροδρόµιο (!!!)
στό νησί; Περιµένουµε Γιῶργο νά δοῦµε ὅσα ἔταζες στίς 8 Σεπτεµβρίου στό
«ΘράκηΝΕΤ», ὅταν ἔλεγες ὅτι «θά διαπιστώσουµε σύντοµα τήν ἰδιαίτερη
µέριµνα τῆς κυβέρνησης γιά τήν περιοχή».
Ὅσο γιά τόν Γ. Πεταλωτή, προφανῶς ἔχει ἀντιληφθεῖ ὁ ἄνθρωπος
ὅτι τίποτε δέν πρόκειται νά προχωρήσει στήν περιοχή καί ὥς στιγµῆς
περιορίστηκε στό ἀνέκδοτο τοῦ «νέου νοσοκοµείου Κοµοτηνῆς». Ἄς
εἶναι, ὅσο λιγότερες ὑποσχέσεις, τόσες λιγότερες διαψεύσεις.
Τέλος, τόν περασµένο Μάιο ἦταν πού ὁ µέγας πρωθυπουργός σας
«ἔσωνε» τήν Ἑνωµένη Κλωστοϋφαντουργία ἀπό τό λουκέτο, χάρη σέ µία
ρύθµιση πού πετύχαινε, ὑποτίθεται, µέ τίς τράπεζες. Ἔ, προχθές θά ἄρχιζαν
οἱ κατασχέσεις σέ βάρος τῆς ἑταιρείας, πρᾶγµα πού ἴσως ἀποφευχθεῖ µέ
τά ἀσφαλιστικά µέτρα τῶν ἐργαζοµένων: οἱ πρωθυπουργικές ἐξαγγελίες
ἔµειναν ...γιωργακίες.
Κ.Κ.

Λίγο πρίν τήν κατάρρευση τῆς ἱστορικῆς Τσανακλείου Σχολῆς, δωρεά τοῦ
εὔπορου ἐµπόρου Νέστορος Τσανακλῆ στήν Κοµοτηνή, ὁ δῆµος ἐδέησε νά
ὑπογράψει µέ τήν ἀνάδοχο
ἑταιρεία τό συµβόλαιο γιά
τήν διάσωση τοῦ κτιρίου. Ἔτσι,
δέκα ὁλόκληρα χρόνια µετά τήν
ἐρήµωσή του - ὅταν ἡ πρυτανεία
τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου
ἄφησε τό κτίριο - ΘΑ ξεκινήσουν
οἱ ἐργασίες πού εὐελπιστοῦµε ὅτι
θά καταστήσουν τό µεγαλοπρεπές
αὐτό κτίσµα τό ἑπόµενο δηµαρχεῖο
µας. Νά πανηγυρίσουµε; Μπά,
οἱ προεκλογικές ὑπογραφές δέν
ἐγγυῶνται τίποτε ἀπολύτως, γιαυτό ἄς κρατήσουµε µικρό καλάθι...

πτερόεντα

Περίπου 60 ἐπιστήµονες ἀπὸ ὅλον τὸν κόσµο καὶ 20 ἀπὸ τὴν Τουρκία
θὰ συµµετάσχουν στὸ ΧΙ Παγκόσµιο Συνέδριο Θρακολογίας στὴν
Κωνσταντινούπολη, γράφει τὸ βουλγαρικὸ πρακτορεῖο “Φόκους”. Τὸ
συνέδριο «Ἡ Θράκη καὶ οἱ Θρᾶκες µεταξὺ δυὸ Ἠπείρων» θὰ διεξαχθεῖ
στίς 8 - 12 Νοεµβρίου 2010. Μεταξὺ τῶν κύριων θεµάτων τοῦ συνεδρίου θὰ εἶναι
«ἡ ἐθνογένεση τῶν Θρακῶν», «ἡ Θρησκεία καὶ ὁ πολιτισµός», «ἡ ἐµφάνιση
τῶν πόλεων», «Ἀπὸ τὸ Βυζάντιο στὴν Κωνσταντινούπολη». Κύρια θέµατα τοῦ
συνεδρίου θὰ ἀποτελέσουν οἱ ἰνδοευρωπαϊκὲς µελέτες, οἱ σχέσεις Θράκης Ἑλλάδας, οἱ Θρᾶκες πρὶν ἀπὸ τὴ δηµιουργία τῆς ρωµαϊκῆς ἐπαρχίας τῆς Θράκης
(46 π.Χ.), ἡ Ρωµαϊκὴ Ἐπαρχία τῆς Θράκης, οἱ Θρᾶκες στὴν ὕστερη ἀρχαιότητα καὶ
ἄλλα. Τὸ ὡραῖο εἶναι ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ θεµατολογία, ποὺ ὡς τώρα τὴν χειρίζονταν
στὴν περιοχὴ κυρίως οἱ Βούλγαροι, περνάει βαθµηδόν καὶ στὴ σφαῖρα τῶν
τουρκικῶν ἐνδιαφερόντων. Ὁ καθηγητὴς Μουσταφὰ Σαγιὰρ τοῦ Πανεπιστηµίου
τῆς Κωνσταντινούπολης, ποὺ εἶναι καὶ ὁ διοργανωτὴς τοῦ Συνεδρίου, δήλωσε
στὸ βουλγαρικὸ περιοδικὸ “Φόκους”: «Μπορῶ νὰ πὼς ὅτι δὲν ἔχουµε κάνει στὴν
Τουρκία µεγάλες µελέτες γιὰ τοὺς Θράκες. Ἀλλὰ θὰ προσπαθήσουµε νὰ δείξουµε
σὲ ὅλους τὸν πολιτισµὸ καὶ τὴν κουλτούρα τους σὲ αὐτὴν τὴν περιοχή». Καὶ στὸ
ἐρώτηµα τοῦ “Φόκους” «Συµφωνεῖτε µὲ τὶς δηλώσεις Βουλγάρων ἐπιστηµόνων
ὅτι οἱ Θρᾶκες εἶναι κοινὴ κληρονοµιὰ µας, ἱστορικὴ καὶ πολιτική;» ὁ Σαγιὰρ
ἀπαντᾶ προθύµως ὅτι «δὲν ὑπάρχει καµµία ἀµφιβολία. Οἱ Θρᾶκες ἀποτελοῦν
κοινὴ κληρονοµιά». Κάπως ἔτσι λοιπὸν βρῆκαν κοινὸ ἔδαφος οἱ ἐπιστήµονες,
µἒ ἢ χωρὶς εἰσαγωγικά, τῶν δυὸ γειτονικῶν µας χωρῶν: τοὺς ἀρχαίους Θρᾶκες.
Τώρα ποιὸς θά εἶναι ὁ (ἀντί)λόγος τῶν δικῶν µας ἐπιστηµόνων δὲν τὸ γνωρίζω
ἀλλὰ ἐλπίζω νὰ δοθοῦν στὸ συνέδριο οἱ δέουσες ἀπαντήσεις στὶς καπηλεῖες καὶ
στοὺς µεγαλοϊδεατισµούς.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ
Η πρόσφατη (21/9) επίσκεψη του
υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού
Γιώργου
Νικητιάδη
στη
Ροδόπη
(Κομοτηνή, Μαρώνεια, Φανάρι) μπορεί
να μην χάιδεψε πολλά αυτιά, όμως ήταν
τουλάχιστον σεμνή και στον βαθμό του
εφικτού ειλικρινής*.
Ο Γ.Ν. ξεκαθάρισε να μην περιμένουμε
σχεδόν καμμία κρατική χρηματοδότηση,
σε καιρούς Μνημονιακούς. Ανέφερε ότι ο
τουρισμός στη Ροδόπη είναι σε ...νηπιακό
στάδιο (πώς να το πει πιο ευγενικά ο
άνθρωπος;) και ως φάρμακο πρότεινε
τη σύσταση ενιαίου φορέα τουρισμού,
ο οποίος σε συνεργασία με το αρμόδιο
υπουργείο θα χαράξει το σχέδιο τουριστικής
ανάπτυξης (λέμε, τώρα...) της Ροδόπης.
Άραγε όλοι αυτοί που ενεπλάκησαν τις
τελευταίες δεκαετίες στα τουριστικά
πράγματα από θέσεις υπευθύνων, τι έχουν
να πούν; Όταν έρχεται ένας υφυπουργός
και λέει ότι το έργο τους είναι στο απόλυτο
μηδέν, δεν θα έπρεπε κάποιος να τους
εγκαλέσει τουλάχιστον για ανικανότητα;
Δεν έταξε τίποτε - όπως ήταν φυσικό
- στους εργαζόμενους με προγράμματα
stage τής ΙΘ΄ Εφορίας Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, οι οποίοι
διεκδικούν την παραμονή τους και μετά
τη λήξη της σύμβασής τους (στις 21/10)
με καθεστώς αορίστου χρόνου. Πέταξε
κι αυτός το μπαλλάκι της λειτουργίας
του φαραωνικού Συνεδριακού και
Πολιτιστικού Μεγάρου Κομοτηνής στην
«τοπική κοινωνία», σαν να έλεγε «όπως
το φτιάξατε έτσι και να το λουστείτε»
Στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στην
ιδιωτική πρωτοβουλία παρέπεμψε και

τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου
Ροδόπης Γ. Κυμπαρίδη που του μίλησε για
την έτοιμη μελέτη αξιοποίησης του παλιού
δικαστικού μεγάρου της πόλης.
Ο υφυπουργός περιηγήθηκε και άλλα
σημεία του νομού: Αναφορικά με τη
Μαρώνεια (όπου υπάρχει ολόκληρη πόλη
ένα εκατοστό κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους) δεν βρήκε κάτι να πει, παρά μόνο
πως το σπήλαιο θα μείνει αναξιοποίητο,
αφού σπήλαια στην Ελλάδα έχουμε
πολλά, λεφτά δεν έχουμε - κάπως έτσι (μη
φοβάστε όμως, η ηρωική μας νομαρχία
αξιολογεί προτάσεις μελετών αξιοποίησης
και όλα θα γίνουν, λίγη υπομονή να έχετε
μονάχα, σαν τους σταλακτίτες π.χ.). Στο δε
Φανάρι, ο Γ.Ν. μίλησε για το αναπτυξιακό
σχέδιο της Εταιρείας Τουριστικών
Ακινήτων: οικολογία, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, συνεργασία με τοπικούς φορείς,
εξασφαλισμένα κονδύλια για τις σχετικές
μελέτες και έναρξη υλοποίησης σε 18
μήνες! Ντάξει παιδιά, μην αγχώνεστε, και
σε 19 και σε 20 να είναι δεν θα μαλώσουμε.
Από τις τελευταίες τουριστικές υποδομές
που γίναν στο Φανάρι πάνε 40 χρόνια**,
οπότε δεν θα χαλαστούμε με 1-2 μήνες...
Κ.Κ.

* Έ, είπε και τις γνωστές γιωργακίες για
την καταστροφή που έφερε η πενταετία
του Καραμανλή, τι να κάνει ο άνθρωπος,
ΠαΣοΚ είναι...
** Αλήθεια, εκείνο το 900 κλινών καί 42
αστέρων ξενοδοχειακό συγκρότημα που
θα γινόταν επί ΝΔ τί απέγινε; Ντάξει,
ολοκληρώθηκε;
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Ἀντώνη, τό γνωρίζεις;
Πιστεύουµε ὅτι τό πατριωτικό προφίλ τοῦ νῦν
προέδρου τῆς Νέας Δηµοκρατίας δέν εἶναι µιά
βιτρίνα ἀλλά ἀφορᾶ τίς βαθύτερες πεποιθήσεις
του καί τόν χαρακτηρίζει ὡς ἄνθρωπο. Ἄν αὐτή
ἡ ἐκτίµηση δέν ἀφίσταται τῆς πραγµατικότητας,
µένει πρός διερεύνηση τό πῶς εἶναι δυνατόν νά
κατεβάζει στήν Περιφέρειά µας ἕναν ὑποψήφιο
Περιφερειάρχη πού ἡ προεκλογική του τακτική
δέν δείχνει νά συµµερίζεται καµµία παρόµοια
εὐαισθησία, ἐφόσον βεβαίως ἀληθεύουν ὅλα
ὅσα γράφονται στόν Τῦπο καί ὁσονούπω θά
ἐπιβεβαιωθοῦν ἤ θά διαψευσθοῦν.
Διαβάζουµε λοιπόν ὅτι ὁ Γιῶργος Παυλίδης ἔχει
ἤδη συµπεριλάβει στήν «γαλάζια» λίστα γιά τήν
Περιφέρεια τόν Μουσταφά Κατραντζή, µέχρι
πρότινος πρόεδρο τοῦ «Συλλόγου Ἐπιστηµόνων
Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης», δηλαδή µιᾶς
ΜΚΟ πού δρᾶ συστηµατικά στά ὅρια τῆς
νοµιµότητας (θυµίζουµε τά 11 παρασχολεῖα
πού ἔστησε - µέ τίνος χρήµατα ἄραγε;) καί
χρηµατοδοτεῖται προφανῶς ἀπό πηγές πέραν
τῶν ...συνδροµῶν. Ἐπίσης συµµετέχει ὁ πρόεδρος
τοῦ Συλλόγου Ἀποφοίτων ΕΠΑΘ Ν. Ροδόπης
– Ν. Ἕβρου Μεχµέτ Ντερντιµάν, τοῦ ὁποίου τό
ὄνοµα ἔχουµε ἐπανειληµµένως δεῖ κάτω ἀπό τά
πιό προκλητικά κείµενα. Τώρα µαθαίνουµε πώς
«προσείλκυσε» καί τόν πρώην ὑποψήφιο βουλευτή
Ξάνθης τοῦ ΠαΣοΚ, Μπαράν Μπουρχάν, τοῦ
ὁποίου τό δυνατό σηµεῖο δέν ξέρουµε ἄν εἶναι ὁ
...φιλελληνισµός! Παρακολουθοῦµε λοιπόν τό
γνωστό ἀπό πολλά χρόνια σενάριο µέ τήν ἐπιλογή
τῶν φανατικότερων µειονοτικῶν στοιχείων, στή
λογική τοῦ «ἔχουν ρεῦµα»!
Δέν ξέρουµε ἄν τό κόµµα πού ἔχρισε τόν Γ.Π.
ὑποψήφιο περιφερειάρχη ἔχει κάποιον λόγο
στήν ἐπιλογή τῶν προσώπων, ὅµως σίγουρα
ἔχει λόγο στήν ἐπιλογή τῆς ἐκλογικῆς τακτικῆς.
Ἄν ὁ Ἀντώνης Σαµαράς ἐγκρίνει µιά τέτοια
παλαιοκοµµατική, ἀναποτελεσµατική καί ἐθνικά
ἀναξιοπρεπή προσέγγιση, θά εἶναι µιά (ἀκόµη)
µεγάλη ἀπογοήτευση.

Η Χαρά Νικοπούλου
κατά του μειονοτικού Τύπου

Η Χαρά Νικοπούλου, που έδωσε την μαρτυρία της
ελληνίδας δασκάλας στο μειονοτικό Μέγα Δέρειο επί 5
χρόνια, δίνει πλέον τις μάχες της κατά των προξενικών
μηχανισμών στα ελληνικά δικαστήρια. Αφορμή ήταν
τα συκοφαντικά δημοσιεύματα σε τρεις τουρκόφωνες
εφημερίδες που την παρουσίαζαν να ζητάει από τα παιδιά
της Α’ τάξης του σχολείου της να ...ζωγραφίσουν τον
Αλλάχ. Η γελοία αυτή ιστορία, που όμως είχε βαρύτητα για
τους Μουσουλμάνους που απαγορεύεται να απεικονίζουν
τον Θεό τους, ήταν τον περασμένο Δεκέμβρη το κατευώδιο
στη Χαρά, αφού ο εναντίον της πόλεμος με τα άλλα μέσα
είχε παντελώς αποτύχει.
Η Χαρά λοιπόν προσέφυγε στα αστικά δικαστήρια,
προσφέροντας ταυτόχρονα την δυνατότητα στους εκδότες
να επανορθώσουν και να κλείσει η υπόθεση χωρίς δίκες και
πρόστιμα. Και πράγματι, η «Μπιρλίκ» που είχε πρωτογράψει
την βλακωδώς προβοκατόρικη ιστορία παραδέχθηκε
το σφάλμα της και με μία διορθωτική δημοσίευση (που
την έκανε αρχικά λειψή και εξαναγκάστηκε να την
επαναλάβει όπως είχε συμφωνήσει, χωρίς κουτοπονηριές)
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Λόγος (διεθνώς) για μας,
χωρίς εμάς...
Για το Ίδρυμα IRCICA (Κέντρο Ερευνών Ισλαμικής
Ιστορίας, Τέχνης και Πολιτισμού) έχουμε ξαναγράψει.
Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο άσκησης πολιτικής της
Τουρκίας μέσα στον ισλαμικό κόσμο ή και στο όνομα
αυτού. Στίς 5 Σεπτεμβρίου το IRCICA πραγματοποίησε
διεθνές συνέδριο στην Πόλη (ξενοδοχείο Grand
Cevahir) με θέμα «1400 από τότε που κατέβηκε το
Κοράνι», υπό την αιγίδα του Τούρκου πρωθυπουργού
Ερντογάν. Εκεί λοιπόν μετείχαν σύνεδροι από 57 χώρες
και από την ελληνική Θράκη βρέθηκαν οι μειονοτικοί
βουλευτές Τσετίν Μάντατζη και Αχμέτ Χατζηοσμάν,
ο τουρκομουφτής Ιμπράμ Σερήφ και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου «Πλάτανος» και δημοσιογράφος Τζεγκίζ
Ομέρ. Φυσικά δεν έλειπε ο Τούρκος Γεν. Πρόξενος
Κομοτηνής Μουσταφά Σάρνιτς και ο Πρόεδρος του
Παραρτήματος Προύσσας του Συλλόγου Αλληλεγγύης
Τούρκων Δυτικής Θράκης.
Ο Αχμέτ Χατζηοσμάν δήλωσε ότι οι δύο μουσουλμάνοι
βουλευτές της Θράκης προσπαθούν για το καλύτερο,
προκειμένου οι ομόθρησκοί τους να ζήσουν στην
περιοχή ανθρώπινα και πρόσθεσε ότι η κατάσταση στην
χώρα δεν είναι σε επιθυμητά επίπεδα και δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Είπε ότι συμμερίζεται τις
απόψεις του Πρωθυπουργού Ερντογάν, ότι συμφωνεί
για τις κριτικές του στο θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ
των Μουσουλμάνων, ότι αυτή η κατάσταση πρέπει
να επιδιορθωθεί άμεσα και ο Ισλαμικός Κόσμος
πρέπει να φτάσει το επίπεδο που του αξίζει. Ο Ιμπράμ
Σερήφ είπε πάλι το γνωστό του ποίημα για 150.000
Μουσουλμάνους Τούρκους που μέσα σε δυσκολίες και
περιορισμένες δυνατότητες κάνουν υπερπροσπάθειες
για να ζήσουν και να διατηρήσουν την θρησκεία τους.
Το τι ειπώθηκε από βήματος ή σε άλλες ευκαιρίες
δεν το μάθαμε γιατί ο μειονοτικός Τύπος δεν το
ανέφερε. Άραγε οι ελληνικές υπηρεσίες να έμαθαν
κάτι παραπάνω; Δεν το γνωρίζουμε. Όμως δεν θα είχε
ενδιαφέρον να ξέραμε τι ελέχθη σε μία τόσο μεγάλη
διεθνή σύναξη για τον τόπο μας; Όταν μάλιστα τα
ονόματα των συμμετεχόντων δεν παρέχουν και καμμιά
εγγύηση αντικειμενικότητας;

απέφυγε τα χειρότερα. Όμως οι άλλες δύο, η ξανθιώτικη
«Μιλέτ» και η κομοτηναία «Γκιουνδέμ» φαίνεται ότι
επιζητούν το φωτοστέφανο του «διωκόμενου στην Ελλάδα
μειονοτικού» και δεν δέχθηκαν κανέναν συμβιβασμό. Ήδη
η πρώτη καταδικάστηκε πρωτοδίκως τον περασμένο Μάιο
σε αποζημίωση για ηθική βλάβη ύψους 120.000 ευρώ
(εκκρεμεί το Εφετείο) και η δεύτερη δικάστηκε στις 23
Σεπτεμβρίου στην Κομοτηνή (η απόφαση θα ανακοινωθεί
σε δύο περίπου μήνες).
Στο πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης λοιπόν η αγωγή
εστρέφετο κατά της εκδότριας Χουλιά Εμίν και του
δημοσιογράφου Τζεμίλ Καπζά. Η πρώτη ζει μεταξύ
Κομοτηνής και Πόλης, ο δε δεύτερος - γνωστός για τις
παρουσίες του διεθνώς όπου κατηγορείται η Ελλάδα για
«παραβιάσεις μειονοτικών δικαιωμάτων» - κατεβαίνει ως
υποψήφιος δήμαρχος Μύκης. Στους μάρτυρες υπεράσπισης
του τουρκόφωνου εντύπου ήταν ο Σταμάτης Σακελλίων
(εκπαιδευτικός και δημοσιογράφος), ενώ υπήρξαν και
έγγραφες καταθέσεις από τον Γιώργο Μαυρομμάτη
και τον (δημοσιογράφο και δημοσύμβουλα) Δάμωνα
Δαμιανό. Είναι πραγματικά απίστευτο, για μιαν υπόθεση
τόσο ξεκάθαρη, μια τόσο άθλια σκευωρία κατά της Χαράς
να την παραδέχεται αυτός που την πρωτοβγάζει στον
αέρα και να την υπερασπίζονται όσοι τον ακολούθησαν,
έχοντας μάλιστα στο πλευρό τους ανθρώπους που παρότι
δημοσιογραφούν στις αθηνοφυλλάδες, επικαλούνται
φήμες καφενείου και ανώνυμες αναρτήσεις του διαδικτύου
για να δικαιολογήσουν το δημοσίευμα! Από δίπλα και ο
Αλή Πεντζιάλ, κάτοικος Μεγάλου Δερείου (και από τους
πρωτοστατήσαντες κατά της Χαράς - μα και της Ελλάδος
στα ευρωδικαστήρια), που «άκουσε» κι αυτός κάτι κάπου
και ήρθε να το καταθέσει. Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες
αποδείξεις (μαρτυρίες δασκάλων, έγγραφα του σχολείου,
τα τετράδια των παιδιών κτλ) περί του αντιθέτου δεν
φάνηκε να βαραίνει στη στάση κάποιων που συνέχισαν
να υπερασπίζονται τα μη υπερασπίσιμα. Τέλος πάντων, η
απόφαση θα έρθει και θα λάβουν την απάντησή τους.

Κι ἄλλα παιδικά ποιηµατάκια

Τήν περασµένη Κυριακή (26/9/2010) στό Εὔλαλο
τῆς Ξάνθης ἔγινε ἕνα ἀκόµη Χάτιµ, παρόντος
τοῦ τουρκοµουφτῆ Α. Μέτε, τοῦ βουλευτῆ Τσετίν
Μάντατζη, κ.ἄ. µειονοτικῶν παραγόντων.
Στόν εἰδυλλιακό χῶρο τοῦ τεµένους - προσέξτε
λεπτοµέρειες στή φωτογραφία - τά παιδάκια
ἀπήγγειλαν διάφορα ποιήµατα, ἐκ τῶν ὁποίων
1-2 δέν ἦταν καί τόσο ...θρησκευτικά. Προσέξτε
στίχους κατωτέρω:
Ο παππούς των προγόνων σου
ο πατέρας της γενιάς σου
Ο παππούς των προγόνων σου
ο πατέρας της γενιάς σου
Ω γενναίο Τουρκικό έθνος
Οι στρατιές σου πολλές φορές
δοξάστηκαν στον κόσµο
Οι στρατιές σου πολλές φορές
δοξάστηκαν στον κόσµο
Τουρκικό έθνος, Τουρκικό έθνος
Τουρκικό έθνος, Τουρκικό έθνος
Αγάπα µε πάθος το έθνος σου
Κατέστρεψε τους εχθρούς της πατρίδας σου
Να υποστούνε την ταπείνωση
Κοιµηθεῖτε ἥσυχοι, ὅλα πᾶνε καλά!...

Ἀπό τή Θράκη στό Πακιστάν

Σύµφωνα µέ τήν τουρκόφωνη ἐφηµερίδα
«Μπιρλίκ» (19-9-2010) ἡ «Τουρκική Μειονότητα
τῆς Δυτικῆς Θράκης» συγκέντρωσε σέ ἔρανο
340.363,40 εὐρώ γιά τούς πληµµυροπαθεῖς
τοῦ Πακιστάν (ἡ ἀνακοίνωση ἀναφέρει «τά
ἀδέλφια µας τοῦ Πακιστάν»). Τά χρήµατα τά
συνέλεξαν οἱ τουρκοµουφτῆδες Ξάνθης καί
Κοµοτηνῆς Μέτε καί Σερήφ καί τά παρέδωσαν
στόν ...Τοῦρκο Πρόξενο τῆς Κοµοτηνῆς,
ὡς ἐκπρόσωπο τῆς µητέρας - πατρίδας! Ἄν
καταλάβαµε καλά αὐτός ἔπειτα φρόντισε νά
σταλοῦν στήν Τουρκία µέσῳ τῆς τράπεζας
Ζιραάτ!
Ὁ Ἰµπράµ Σερήφ µάλιστα ἐπαίνεσε καί τήν
εὐαισθησία τῆς Τουρκίας πού συγκέντρωσε
βοήθεια, κάτι πού στάθηκε παράδειγµα καί
γιά τήν ἐδῶ πρωτοβουλία.
Πάντως τελικά ἤ πολύ φιλάνθρωποι εἶναι
κάποιοι συµπολίτες µας ἤ πολύ πλούσιοι
(καί δέν τούς φαίνεται). Δέν εἶναι καί λίγο
νά συγκεντρωθοῦν στήν περιφέρεια τῆς
Κοµοτηνῆς πάνω ἀπό 200.000 εὐρώ, ἀπό
ἕναν (κυρίως ἀγροτικό) πληθυσµό 60.000
ἀνθρώπων! Ἐκτός κι ἄν βρέθηκε καί κάποιος
χουβαρντάς «χορηγός» πού ἀνέβασε τό ποσό
σηµαντικά, ὥστε νά ἀκουστεῖ δεόντως ἡ
προσφορά τῆς Θράκης. Δέν ξέρω...
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Ξεκινώ από αυτό για να μην το ξεχάσω.
Θέλετε να ζείτε κάπου και να χαίρεστε;
Θέλετε να εργαστείτε; Θέλετε να
σπουδάσετε και να μορφωθείτε; Θέλετε να
μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά σας; Θέλετε
να ερωτευτείτε; (αυτό ισχύει και για τους
ομοφυλόφιλους. Δεν είμεθα ρατσισταί).
Θέλετε να επενδύσετε χωρίς χασούρα;
θέλετε να διασκεδάσετε; Θέλετε να κάνετε
τουρισμό; Υπομονή. Όλα αυτά θα μπορούν
να πραγματοποιηθούν στην μοναδική
παγκοσμίως πόλη, την Αλεξ/πολη, μετά
όμως τις εκλογές της 7ης του Νοέμβρη.
Αρκεί εσείς να ψηφίσετε τον κατάλληλο
συνδυασμό διότι με αυτήν την ανακοίνωση
κατεβαίνει στις δημοτικές εκλογές. Δεν
έχει σημασία να πούμε το όνομα.
Άλλωστε δεν παίζει κανέναν ρόλο γιατί
το ένστικτό σας θα σας οδηγήσει στους
κατάλληλους. Κάτι ακούγεται πως οι
αντίπαλοι συνδυασμοί θα σας δελεάσουν
με το να σας υποσχεθούν πως θα φέρουν
τον Έλβις με τον Μάικλ Τζάκσον για
συναυλία, την κότα που γεννά χρυσά αυγά,
το τέρας του Λοχνές, θα βγάλουν στην
δημοσιότητα όλα τα περιουσιακά τους
στοιχεία κλπ κλπ. Εσείς μην ψαρώνετε.
Αναμείνατε για να χαιροεργαζομεγαλοερωτευοεπενδυομορφωθείτε.
Welcome
to Alex/polis (near to Kessani - μην
ξεχνιόμαστε κιόλας...).
► Στις 17/9 ήρθε ο κυρ Ντόλιος, ο
υφυπουργός, και έδωσε συνέντευξη τύπου
μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ εν όψει των δημοτικών εκλογών.
Είπε κατά λέξη «Στηρίξτε αυτούς που
μπορούν να εμπνέουν και να δρούν
συλλογικά» (!!!!;;;;) Δηλαδή, αν κατάλαβα
καλά, ζητά από τους ψηφοφόρους να μην
ψηφίσουν κανέναν. Μετά είπαν ανέκδοτα
για τον Τοτό, συνομίλησαν με τον ΕΤ
τον εξωγήινο και τετραγώνισαν τον
κύκλο. Ωραία. Εσείς, πάντως, πρέπει να
στηρίξετε αυτούς που εμπνέουν (ή πνέουν
τα λοίσθια).
► Έλα και τα νέα από το μέτωπο
της ελληνοτουρκικής (μπουρδο)προσέγγισηηης! Λοιπόν, καλοί μου κουλτουροδημοκράτες που μας κριτικάρετε και
μας κατηγορείτε ως «ακραίους» και

κινδυνολόγους. Σας πληροφορούμε πως
σύμφωνα με τα στοιχεία από το τελευταίο
τουρκοδημοψήφισμα, για τις συνταγματικές
αλλαγές της γείτονος, οι περιοχές που
αρέσκεστε να αγοράζετε, χαριεντολογείτε,
ταξιδεύετε, συνομιλείτε, ερωτεύεστε κλπ
κλπ (οι περιοχές της Αδριανουπόλεως - Αν.
Θράκης - Μικρασιατικά παράλια) ψήφισαν
συντριπτικά υπέρ του ΟΧΙ (από 63% έως
87%). Δηλαδή αυτοί οι πολυδιαφημιζόμενοι
«προσεγγιστές», «φιλικοί», «αδελφικοί»,
«καλοπροαίρετοι» κλπ κάτοικοι της
Τουρκίας ΔΕΝ επιθυμούσαν αλλαγές,
ΔΕΝ ήθελαν τον παραμερισμό του
στρατιωτικού κατεστημένου, ΔΕΝ ήθελαν
παραγκωνισμό του Κεμαλοφασισμού,
ΔΕΝ είχαν πρόβλημα με τις απαιτήσεις
των στρατιωτικών κατά τις Ελλάδος, ΔΕΝ
είχαν πρόβλημα με το ένοχο παρελθόν των
Κεμαλιστών (γενοκτονίες, Εργκένεγκον,
Κουρδικό ) ΔΕΝ, ΔΕΝ, ΔΕΝ… Έχετε
να πείτε κάτι για το τι κρύβεται πίσω
από τα (ψεύτικα) χαμόγελα ευγενείας;
Ακόμα έχετε αμφιβολίες για το πώς θα
αλλάξουν όλα αν πάψουν να σας βλέπουν
ως αγελάδες για άρμεγμα; (φυσικά και
δεν ελπίζουμε δραματικές αλλαγές με την
επικράτηση του ΝΑΙ, απλώς έχει σημασία
η σημειολογία). Πάρτε τώρα στα μούτρα
το ΟΧΙ των τουριστικών σας προορισμών
και περιμένετε στην ουρά για να σας
παρηγορήσουμε..
► Ζήτω! Εύγε! Μπράβο! Οι Κύπριοι
αδελφοί δείχνουν τον δρόμο! Άρχισε
το ελληνικό αίμα να βράζει! Ξύπνησε η
ελληνική ψυχή! Γιατί πανηγυρίζω; Θα
σας πώ αμέσως. Θυμάστε που γράψαμε
πρίν κανά δυό μήνες πως μας ήρθε ένα
Κυπριακό κρουαζιερόπλοιο και 7 στους 10
πήγαν με πούλμαν στην Τουρκία; (αφού
οι θύτες δεν επιτρέπουν στα θύματά τους
να «δέσουν» σε τουρκολίμανο..). Έ λοιπόν
ξανάρθε το Κυπριακό κρουαζιερόπλοιο και
αυτήν την φορά πήγαν οι μισοί (5 στους 10)
! Τους τιμώρησαν. Από 70% το ποσοστό
κατέβηκε στο 50%. Να μάθουν τι σημαίνει
ελληνική οργή. Λήξτε την κατοχή και
μετά θα δείτε πολλά από εμάς. Έως τότε
οι επισκέψεις μας θα κυμαίνονται από 50
έως 70 %. Για να μάθετε πως τιμωρούμε
εμείς οι Έλληνες.

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

►
Ανακοίνωσις.
Παρακαλούνται
όσοι (κάτοικοι Εκάλης - Κολωνακίου
- Μυκόνου - Αράχοβας) ονειρεύονται
τον πολυπολιτισμικό τους παράδεισο,
να προσέλθουν εντός του μηνός σε
οποιοδήποτε
ακριτικό
χωριό
του
Νομού για να μετεγκατασταθούν και
να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους.
Δεκάδες - εκατοντάδες - χιλιάδες
λαθρομεταναστών περνούν καθημερινά τα
σύνορα και ξεπέρασαν τα όρια των Αρχών,
της Κοινωνίας και των Αξιών μας. Τρίβουν
τα χέρια τους οι λαθρέμποροι, οι Τούρκοι
(πολλά συν κανένα μείον για αυτούς)
και «φουσκώνουν» τον «δημοκρατικό»
τους φάκελο - βιογραφικό οι (από μακριά
και εκ του ασφαλούς) «ανθρωπιστές»

(δημοσιογράφοι, πολιτικοί, ηθοποιοί,
ψευτοαριστεριστές. Άσε που δίνουν και
άλλοθι στην ύπαρξη κομμάτων πατριδοκαπηλίας γνωστού τύπου...)
► Κάτι αρχίζει να κινείται, πάλι, για
το θέμα του πετρελαιαγωγού. Μάλιστα
με περισσότερες προσδοκίες από ό,τι
παλιότερα. Η μόνη διαφορά, τώρα, είναι
πως δεν ακούγεται τίποτα από τις μεριές
που ακούγονταν πολλά παλιότερα. Λέτε
να έρθει με πράσινη ανάπτυξη; Λέτε
η ανάμειξη των Αμερικανών να τους
καθησύχασε; Λέτε να μην το έμαθαν;
Λέτε;
► 1ο βραβείο καλύτερης διεθνούς
συμμετοχής ανάμεσα σε 18 ευρωπαϊκές
πόλεις στην θεματική ενότητα του
διαδικτυακού τουρισμού πήρε το «Αλεξ/
λίτικο» πρόγραμμα «Xenagos City» στην
Γαλλία. Σε αυτό παρουσιάζονται μουσεία,

ιστορικά σημεία, εκκλησίες, ξενοδοχεία
κλπ (όχι ότι έχουμε πολλά από αυτά
απλώς βραβεύτηκε ο διαδικτυακός τρόπος
που παρουσιάζονται). Μπράβο στους
συντελεστές. Είπαμε. Δώστε μας χώρο και
κινούμε την Γή…
► Διώκονται, λέει, οι μαθητές που
(σχεδόν αναίτια) πέρυσι πραγματοποίησαν
πολυήμερες καταλήψεις σε σχολεία της
Ορεστιάδος. Ορίστηκε δικάσιμος για τον
άλλον μήνα. Ξεσηκώθηκαν γονείς και
ΚΝίτες, αλλά και το Δ.Σ της ΕΛΜΕ για
την ατοπία των Αρχών, την ποινικοποίηση
των «αγώνων», την ζημιά που θα κάνουν
στον «ευαίσθητο ψυχικό κόσμο των
μαθητών». Εμείς δεν θα σχολιάσουμε
τίποτε, αλλά απλώς
ας γνωρίζουν όλοι
πως όταν σπέρνουμε
καταιγίδες,
θερίζουμε θύελλες..
► Διαμαρτύρονται
οι τοπικοί ψαράδες
για την χασούρα
τους,
από
το
φυτοπλαγκτόν του
Μαΐου-Ιουνίου, που
δεν τους επέτρεψε
να αλιεύσουν, και
ζητούνε αποζημίωση
για την οικονομική
καταστροφή. Να αποζημιωθούν αφού
πρώτα αποζημιώσουν και εμάς για
την καταστροφή των αλιευμάτων και
της θαλάσσιας ζωής. Συγγνώμη φίλοι
μου συμπαθείς ψαράδες αλλά έχετε
καταστρέψει τον βυθό με την υπεραλίευση
και με τον τρόπο που ψαρεύετε (δεν
διανοείστε να μεγαλώσετε τα «μάτια»
των διχτυών ώστε να πιάνετε πιο μεγάλα
ψάρια και να επιζούν τα μικρά..). Τα
περισσότερα (γόνοι και μικρά αλιεύματα)
πετάγονται ξανά στην θάλασσα αφού δεν
είναι εμπορεύσιμα με αποτέλεσμα την
καταστροφή της θαλάσσιας πανίδας. Καλά,
μην μιλήσουμε για τους τουρκοψαράδες
που λυμαίνονται την περιοχή και δεν
υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο και
περιορισμό.. Εκεί, πράγματι, οι δικοί μας
είναι η προσωποποίηση της WWF σε
σχέση με αυτούς..
Σ.Γ.

Πρῶτο βῆµα γιά τό Ἀπαρτχάιντ
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Ἡ κυρία Σιµπέλ ἀνακάλυψε ὅτι
χρειάζεται ἀνεξάρτητος συνδυασµός
γιά τήν «τουρκική µειονότητα»
στόν δῆµο τῆς Κοµοτηνῆς, πού
θά
διεκδικήσει
τά
µειονοτικά
δικαιώµατα. Δυό φορές ἀνέφερε τό
«Πρῶτο βῆµα γιά τήν ἰσότητα» (ἔτσι
ὀνοµάζεται ὁ συνδυασµός της) πού
πρέπει νά κάνει ὁ «λαός» τους (!!!) κι
ὅτι ἀποδεικνύεται πώς «ἡ µειονότητα
ὅταν χρειασθεῖ µπορεῖ νά γίνει µιά
γροθιά». Τώρα ποιόν ἀφορᾶ αὐτή
ἡ γροθιά, ἄς τό βροῦνε ὅσοι τῆς
φιλοτεχνοῦσαν τό προφίλ 8 χρόνια
τώρα. Ἔφτασε µάλιστα νά συνδέσει
τίς ἐπαναληπτικές ἐκλογές τῆς
δεύτερης Κυριακῆς µέ τό ...Κουρµπάν
Μπαϊράµ! Τί ἄλλο θ’ ἀκούσουµε!
Πάντως ἐµεῖς, ὡς «Σπάρτακος»
βγάλαµε τήν σχετική ἀνακοίνωσή
µας καί τήν παραθέτουµε κατωτέρω.
ΒΟΜΒΑ ΧΙΛΙΩΝ ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ
Μια εκκωφαντική βόµβα έπεσε χθες

στην Κοµοτηνή, αλλά οι «επώνυµοι»
της πόλης κάνουν ότι δεν άκουσαν.
Το καµάρι του τοπικού ΠαΣοΚ, η
φαντασίωση του πρωθυπουργού
σας, η φέρελπις αντινοµάρχης µας,
προσχώρησε στον πιο ξεσαλωµένο
σωβινισµό, στον πιο ατόφιο τουρκισµό.
Κοτζάµ µέλος του ΙΣΤΑΜΕ, κοτζάµ
υποψήφια
ευρωβουλευτίνα
της
σοσιαλδηµοκρατίας,
πήγε
και
προσχώρησε στους πιο γκρίζους
«προξενικούς»! Και λέει κι από
πάνω ότι αυτό είναι το πρώτο της
µόλις βήµα! Δηλαδή; Σαν ροχάλα
στα µούτρα του συστήµατος που
την ανέδειξε; Ή µήπως στα µούτρα
της χώρας που την αγκάλιασε; Η
τοπική κοινωνία τι λέει άραγε; Θα
συνεχίσει να εµπιστεύεται τους
κοµµατάρχες που τώρα µε τη σιωπή
ή τις ασυναρτησίες τους πασχίζουν
να
καλύψουν
την
επικίνδυνη
ανικανότητα και τον θλιβερό τους
εξευτελισµό;
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Διεθνές Συνέδριο:

Τρεις Γενοκτονίες, µία στρατηγική

Πρώτη
συστηματική
απόπειρα,
στον ελληνικό χώρο, επιστημονικής
καταγραφής
και
ανάλυσης
της
γενοκτονίας, που υπέστησαν αρχικά
από τους Οθωμανούς και ακολούθως
από τους Τούρκους, οι χριστιανικοί
πληθυσμοί της Ανατολής
, αποτέλεσε το διήμερο διεθνές συνέδριο
«Τρεις Γενοκτονίες, μια στρατηγική»,
οι εργασίες του οποίου έγιναν στην
αίθουσα της Παλαιάς Βουλής και την
εναρκτήρια ομιλία πραγματοποίησε ο
Βάσος Λυσσαρίδης.
Αφορμή για διεκδίκηση συλλογικής
μνήμης προς τους σφαγιασθέντες
Αρμένιους, Έλληνες του Πόντου,
της Μικράς Ασίας, της Θράκης και
τους Ασσύριους, υπήρξε η απόφαση
της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών
για τη μελέτη των Γενοκτονιών το
Δεκέμβριο 2007, στο Σεράγεβο, οπότε
αναγνωρίσθηκε ως «γενοκτονία» το
έγκλημα που υπέστησαν οι τρεις λαοί
της Ανατολής.
Λίγους μήνες αργότερα, στην Κομοτηνή
έγινε η πρώτη απόπειρα ευρείας
συζήτησης του θέματος στην Ελλάδα
με τη διοργάνωση διεθνούς ημερίδας.
Ακολούθησε την άνοιξη του 2010 η
αναγνώριση των τριών γενοκτονιών
από το κοινοβούλιο της Σουηδίας, «μιας
χώρας», όπως σημείωσε ο πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής του
συνεδρίου, Αντώνης Παυλίδης, «που
υποστηρίζει με θέρμη την ευρωπαϊκή
προοπτική της Τουρκίας, γεγονός που
φέρνει σε αδιέξοδο την τελευταία,
μην επιτρέποντάς της να μιλήσει για
σκοπιμότητες, όπως συνηθίζει».
Ο καθηγητής Πολιτικών Επιστημών
Ανταμ Τζόουνς, που συμμετείχε στο
συνέδριο, μέσω διαδικτύου, ανακοίνωσε
ότι στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του
για τη Γενοκτονία μια από τις μεγαλύτερες
αλλαγές αποτελεί η αντικατάσταση του
κεφαλαίου για την Αρμενική Γενοκτονία
με κεφάλαιο για τη Γενοκτονία των
Χριστιανικών Μειονοτήτων από τους
Οθωμανούς, όπου θα δοθεί ιδιαίτερη
έμφαση στις γενοκτονίες των Ελλήνων
και Ασσυρίων.
Στην ομιλία του ο διευθυντής του
Μουσείου του Ολοκαυτώματος στην

Ιερουσαλήμ, Ισραέλ Τσάρνι, σημείωσε
πως «όπως στην περίπτωση της
αναγνώρισης της γενοκτονίας των
Αρμενίων, για την οποία δώσαμε έναν
μακρύ και σκληρό αγώνα, που πέτυχε,
υπάρχουν αρνητές αυτών που είχαν την
ίδια τύχη -των Ασσυρίων, Ελλήνων,
Γεζιντίδων και μερικών Κούρδων. Στο
Ολοκαύτωμα υπάρχουν οι αρνητές
της αντίστοιχης τύχης των Ρομά, των
Σοβιετικών αιχμαλώτων πολέμου,

των ομοφυλόφιλων, των μαρτύρων
του Ιεχωβά, της τύχης εκατομμυρίων
άλλων αμάχων πολιτών στις χώρες, που
κατελήφθησαν από τους Ναζί». Είπε
ότι μελετητές αναφέρουν συνολικά 2,3
εκατ. ανθρώπους, θύματα γενοκτονίας
από τους Τούρκους, μαζί με τους 1-1,5
εκατ. Αρμενίους. Εξίσου σε 14 εκατ.
ανέρχονται τα θύματα των Γερμανών
παράλληλα με τα 6 εκατ. θύματα
Εβραίους.
«Με άλλα λόγια, ό,τι και να σημαίνει
αυτό, μπορεί ο αριθμός των θυμάτων
από λαούς και ομάδες με ταυτότητα
να είναι μεγαλύτερος από τον
αριθμό των θυμάτων Αρμενίων στην
Αρμενική Γενοκτονία και Εβραίων
στο Ολοκαύτωμα», κατέληξε και
πρότεινε τη δημιουργία ενός διεθνούς
Οργανισμού για το Δικαίωμα στη Ζωή
όλων των λαών (Right to Life), στον
οποίο θα συμμετέχουν λαοί - θύματα

Έκκληση στη λογική
Συνέχεια από τη σελ. 1
Και ιδού, για του λόγου το αληθές, η εικόνα που προέκυψε
από την απάντηση του ΥΠΕΘΑ, για τις συμβάσεις που
υπεγράφησαν από τη ΓΔΑΕΕ για νέα εξοπλιστικά προγράμματα την περίοδο 2006-2010 (περίοδο που καλύπτεται
από το τρέχον ΕΜΠΑΕ, με υποτιθέμενο συνολικό ύψος
περίπου 11,5 δισ. ευρώ):
Έτος 2006: 206.349.806 ευρώ
Έτος 2007: 275.290.756 ευρώ
Έτος 2008: 381.036.170 ευρώ
Έτος 2009: 56.729.487 ευρώ
Έτος 2010: 43.472.340 ευρώ.
Αρνητικό ρεκόρ
Ένα σύνολο, δηλαδή, 962 εκατ. ευρώ σε μία ολόκληρη
πενταετία, το οποίο αποτελεί ιστορικό ρεκόρ (προς τα κάτω)
από τη Μεταπολίτευση και μετά (για να μην πάμε ακόμη πιο
πίσω), με το έτος - ρεκόρ των χαμηλότερων εξοπλιστικών
δαπανών - τα 43,4 εκατ. ευρώ (!) του 2010 - να συμπίπτει
με το πρώτο έτος της υπουργίας του ΥΕΘΑ κ. Βενιζέλου.
Και αυτά τα πραγματικά γελοία ποσά (ακόμη και για χώρα

γενοκτονίας και όλοι όσοι μεριμνούν
για να εξασφαλίσουν το δικαίωμα στη
ζωή. Επίσης, πρότεινε την ίδρυση και
διατήρηση αίθουσας γενοκτονιών στα
μουσεία όλου του κόσμου που είναι
αφιερωμένα σε επιμέρους γενοκτονίες
και τη δημιουργία ενός συστήματος
έγκαιρης προειδοποίησης γενοκτονίας
στον κόσμο. Τέλος, πρότεινε μια
παγκόσμια εκστρατεία για το δικαίωμα
στη ζωή όλων των λαών.
Ο
καθηγητής
Ιστορίας
του
Πανεπιστημίου Παρισίων, Ιωάννης
Αντωνόπουλος, κατέγραψε την πορεία
προς την εξόντωση του Ελληνισμού
από τη Χίο το 1822 μέχρι τη Σαμσούντα
(1894-1896).
Ο καθηγητής του πανεπιστημίου της
Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Τζόζεφ
Γιάβα παρέθεσε τα ιστορικά στοιχεία
που πιστοποιούν τις εκκαθαρίσεις
των Ασσυρίων (από 17 εκατ. έχουν
απομείνει μόλις 3 εκατ. άνθρωποι) και
άλλων χριστιανικών πληθυσμών από τα
τέλη του 19ου αι. έως τις αρχές του 20ου
αι.. Ο ερευνητής και μέλος της Ένωσης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τουρκίας,
Σαϊτ Τσετίνογλου, ανέλυσε την ιδέα του
ανεξάρτητου Πόντου και τη γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου.
Η νομικός και εγκληματολόγος, Χαρά
Γαλανού, ανέλυσε τη γενοκτονία
των χριστιανικών πληθυσμών της
οθωμανικής αυτοκρατορίας υπό το
πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου.
Ο συγγραφέας, εκδότης και διεθνώς
γνωστός για τη δράση του, επίσης μέλος
της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Τουρκίας, Ρατζίπ Ζαράκογλου, ξετύλιξε
τους τρόπους με τους οποίους το τουρκικό
κράτος οικειοποιήθηκε τις περιουσίες
των χριστιανών της Ανατολής.
Ο συγγραφέας, νομικός και ιστορικός,
Χάρης Τσιρνικίδης, τεκμηρίωσε νομικά
το έγκλημα της γενοκτονίας κατά των
Ελλήνων της Ανατολής.
Ο
δρ.
Κοινωνικών
Επιστημών,
Θεοφάνης Μαλκίδης, ανέλυσε τη
γενοκτονία των Ελλήνων Ασίας με βάση
τη σύμβαση του ΟΗΕ για την πρόληψη
και την καταστολή του εγκλήματος
της Γενοκτονίας, τονίζοντας ότι ο
εμπνευστής του όρου «Γενοκτονία»
και της σχετικής σύμβασης, στηρίχθηκε
στην μαζική δολοφονία Ελλήνων και
Αρμενίων. .
Σε ό,τι αφορά το σήμερα, ο καθηγητής

με τις οικονομικές δυνατότητες της Ελλάδας, αλλά και τις
υπαρκτές απειλές που αντιμετωπίζει), θεωρούνται από
το σύνολο σχεδόν του πολιτικού φάσματος της χώρας ότι
είναι «υπέρογκες εξοπλιστικές δαπάνες», με τον αρμόδιο
υπουργό να αφήνει αυτό το επιζήμιο για την άμυνα της
χώρας κλίμα να διαιωνίζεται, αντί να σπεύσει από την αρχή
να ξεκαθαρίσει την πραγματική κατάσταση.
Πρόκειται για τους ίδιους πολιτικούς που, όταν είναι στην
αντιπολίτευση, κατηγορούν τους αντιπάλους τους ότι οι
τουρκικές φρεγάτες έκαναν βόλτες στη Ραφήνα (χαμένος
κόπος, έτσι κι αλλιώς, γιατί ο προηγούμενος πρωθυπουργός,
απασχολημένος με τα video games του, ούτε που έπαιρνε
χαμπάρι) και όταν έρχονται στην Κυβέρνηση κατηγορούνται
από τους προηγούμενους ότι τα τουρκικά πολεμικά
κάνουν βόλτες έξω από την Εύβοια, τόπο καταγωγής, αν
θυμόμαστε καλά, του νυν ΥΕΘΑ. Ο τελευταίος, βέβαια, τα
βλέπει, αλλά διατηρεί τη γνωστή «στρατηγική ψυχραιμία»
του, αλλά μάλλον όχι και ο πρωθυπουργός του, γιατί
ο μόνος τρόπος να τα δει (λόγω του μικρού χρόνου που
παραμένει στην Ελλάδα) είναι να... τρακάρει με το κανό
του πάνω σε καμμιά τουρκική φρεγάτα. Το γεγονός, βέβαια,
των συνεχώς κλιμακούμενων τουρκικών προκλήσεων
(που φυσικά δημιουργούν τετελεσμένα) δεν προκαλεί

Διεθνών Σχέσεων, Μάριος Ευρυβιάδης,
ανέλυσε
την
κατασκευή
της
μεταπολεμικής εικόνας της Τουρκίας.
Ο καθηγητής Νεοκλής Σαρρής ανέλυσε
τους μηχανισμούς με τους οποίους «το
σύγχρονο τουρκικό κράτος εμμένει
στην άρνηση της γενοκτονίας των
χριστιανικών πληθυσμών και έχει
πείσει».
Η συγγραφέας και ιστορικός, Τέα Χάλο,
ανέλυσε το ρόλο της Γερμανίας στη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και την
παντελή αδιαφορία του τότε βασιλιά
Κωνσταντίνου για ό,τι συνέβαινε στους
Έλληνες της Ανατολής.
Η
πρόεδρος
της
Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Αρμενίων κ. Χίλντα
Τσομπόϊαν κατέγραψε την στάση της
Ευρωπαϊκής Ενωσης στο θέμα της
αναγνώρισης των γενοκτονιών και τα
εμπόδια, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θέτει στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Ο κ. Μιχάλης Χαραμπίδης μίλησε για
τη ζωή μεταξύ «Σκύλας και Χάρυβδης»
των λαών της Ανατολής και τόνισε ότι
το «νέο Ανατολικό Ζήτημα είναι το
τουρκικό πρόβλημα».
Ο Σουηδός βουλευτής, ελληνικής
καταγωγής Νίκος Παπαδόπουλος, ο
οποίος μίλησε στο συνέδριο πρότεινε
τη δημιουργία Διεθνούς Ελληνικής
Επιτροπής για την Αναγνώριση των
Τριών Γενοκτονιών «όχι αποκλειστικά
με τη συμμετοχή επιγόνων, αλλά με τη
συμμετοχή όλων, ώστε να εκπέμψουμε
το μήνυμα ότι το έγκλημα μας αφορά
όλους». Επισήμανε την ανάγκη
συγκρότησης ισχυρών λόμπι και τη
διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών
και επιστημονικών στοιχείων μέσω
διαδικτυακής
επικοινωνίας
με
πανεπιστήμια,
ινστιτούτα,
φόρα,
ομάδες. Όπως είπε «δεν μας διακατέχουν
αισθήματα
μίσους.
Το
ζήτημα
της αναγνώρισης της γενοκτονίας
είναι ζήτημα Δικαίου. Όταν ο Βίλυ
Μπραντ έθεσε το μεγάλο ζήτημα του
Ολοκαυτώματος, έδωσε νέα διάσταση
στις σχέσεις των κρατών».
Ο καθηγητής Ασούρ Γκιβαργκίς, τέλος,
ξετύλιξε το κουβάρι των εκκαθαρίσεων
Ασσυρίων από τη λήξη της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας μέχρι το σημερινό
βόρειο Ιράκ, όπου «οι εναπομείναντες
Ασσύριοι υφίστανται μια νέα γενοκτονία,
λόγω του θρησκεύματός τους».

έκπληξη, αν αναλογισθεί κανείς ότι το ποσό των δικών μας
εξοπλιστικών δαπανών (962 εκατ. ευρώ σε πέντε χρόνια)
αντιστοιχεί ακριβώς με το 25% του ποσού που δαπανούν οι
Τούρκοι για εξοπλισμούς όχι σε πέντε, αλλά σε έναν μόνο
χρόνο! (άνω των 4 δισ. δολ. ετησίως, σύμφωνα με επανειλημμένες δηλώσεις των αρμόδιων Τούρκων υπουργών).
Σημείωση: Για όσους βρίσκουν υπερβολικά υψηλό το ποσό
των 381 εκατ. ευρώ του 2008, υπενθυμίζεται ότι το έτος
αυτό υπεγράφη η οption για δύο ακόμη ταχέα περιπολικά
κατευθυνόμενων βλημάτων Super Vita, ύψους 299 εκατ.
ευρώ, μία απόφαση που - κατά την άποψή μας - ελήφθη
περισσότερο για να διασωθούν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και
οι θέσεις εργασίας τον εκεί εργαζομένων (ορθώς βέβαια),
παρά από ενδιαφέρον για την οπωσδήποτε αναγκαία
ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού.
Αυτά πάνω κάτω από τον αγαπητό μας φίλο Μάνο
Ηλιάδη, που είναι από τους κορυφαίους γνώστες των
αμυντικών θεμάτων της χώρας. Εμείς τώρα τι να
προσθέσουμε, ειδικά στα 43 εκ. ευρώ των προμηθειών
του 2010; Ούτε το Βατικανό να ήμασταν! Χρειάζεται και
επιχειρηματολογία για να πείσεις τον κάθε Τσίπρα για το
έωλον της αντιπολεμικής του ονείρωξης; Ε, κι όμως!
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Η μειονοτική εκπαίδευση
και η θεωρία του πολιτικού κόστους
Νικόλαος Θ. Κόκκας
Εκπαιδευτικός
Κάθε φορά που τίθενται προς
συζήτηση τα σοβαρά και χρονίζοντα
προβλήματα της μειονοτικής εκπαίδευσης,
δεν είναι λίγοι εκείνοι που εγείρουν το
ζήτημα του «πολιτικού κόστους». Στο
σημείο αυτό οι συζητήσεις διακόπτονται, τα
χαμόγελα παγώνουν και οι όποιες σοβαρές
πρωτοβουλίες
εκπαιδευτικών
τομών
σταματούν. Ειδικότερα, οι περισσότεροι
πολιτικοί εκπρόσωποι κομμάτων στην
Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες
διαμορφώνουν τις απόψεις τους για τη
μειονοτική εκπαίδευση με γνώμονα όχι το
συμφέρον του τόπου, αλλά το «φόβο των
άλλων». Η θεωρία του δήθεν πολιτικού
κόστους διαπερνά κάθε πτυχή της μειονοτικής
πολιτικής των εκάστοτε Υπουργών Εθνικής
Παιδείας (εμείς οι εκπαιδευτικοί θα
συνεχίζουμε να το ονομάζουμε έτσι, παρά
την πρόσφατη μετονομασία του σε «δια
βίου μάθησης»), ενώ παράλληλα καθορίζει
τη στάση των υποψηφίων στις δημοτικές,
νομαρχιακές και βουλευτικές εκλογές
απέναντι στους μουσουλμάνους Έλληνες
πολίτες. Οι συναλλαγές και τα ρουσφέτια
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
αποτελούν μελανό σημείο της πολιτικής
μας ζωής, πολύ περισσότερο όταν τίθεται
σε κίνδυνο η εκπαίδευση των Ελλήνων
μουσουλμάνων μαθητών.
Στην πραγματικότητα, η θεωρία του
πολιτικού κόστους αποτελεί ένα μύθο. Οι
Θρακιώτες μουσουλμάνοι έχουν αποδείξει
στην πράξη πως είναι φιλειρηνικοί και
πως αγαπούν τον τόπο που γεννήθηκαν,
την πατρίδα τους. Κλείνουν τα αφτιά τους
στα κηρύγματα μίσους απ’ όπου κι αν
προέρχονται, σέβονται τη θρησκεία τους,
όπως σέβονται και τις άλλες θρησκείες.
Πολύ περισσότερο στο χώρο του δημόσιου
σχολείου είναι φανερό πως οι χριστιανοί
και οι μουσουλμάνοι μαθητές αναπτύσσουν
καθημερινά σχέσεις φιλίας και συνεργασίας,
χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις.
Η αναχρονιστική νομοθεσία της μειονοτικής
εκπαίδευσης
Η
αναχρονιστική
και
ψυχροπολεμική
νομοθεσία
ταλανίζει
εδώ και πολλές δεκαετίες το χώρο της
μειονοτικής εκπαίδευσης, διαχωρίζοντας
τους μαθητές ανάλογα με το θρήσκευμά τους
και γκετοποιώντας τους μουσουλμάνους
μαθητές. Στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία
το αναλυτικό πρόγραμμα είναι δίγλωσσο
(ελληνικά-τουρκικά), παρέχοντας προς
τους μουσουλμάνους μαθητές ανεπαρκείς
γνώσεις της ελληνικής. Η κατάσταση αυτή
συνεχίζεται και στα ιδιωτικά μειονοτικά
γυμνάσια και λύκεια της Θράκης. Ας
δούμε, για παράδειγμα, τι προβλέπεται
από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μειονοτικών
Λυκείων. Σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση Γ2/933 της 3.3.2000 (ΦΕΚ Β
372, 2000) στην Α’ Τάξη των μειονοτικών
Λυκείων υποχρεωτικά μαθήματα στην
ελληνική γλώσσα είναι: Αρχαία Ελληνικά,
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία,
Ιστορία, Αρχές Οικονομίας, Τεχνολογία,
ΣΕΠ, Ξένη Γλώσσα: σύνολο ωρών 16/17.
Υποχρεωτικά μαθήματα στην τουρκική
γλώσσα είναι τα ακόλουθα: Θρησκευτικά,
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Φυσική
Αγωγή, Τουρκικά: Σύνολο ωρών 15/14.
Βέβαια, το πρόβλημα της ελλιπούς
διδασκαλίας της ελληνικής ξεκινάει από
την πρωτοβάθμια μειονοτική εκπαίδευση.
Αν ανατρέξουμε μερικές δεκαετίες πιο
πίσω, θα θυμηθούμε πως στις 28-1-1954 ο

Γενικός Διοικητής Θράκης Γ. Φεσσόπουλος
διεβίβασε προς τις κοινότητες και τους
δήμους της Ροδόπης διαταγή του τότε
πρωθυπουργού Στρατάρχη Παπάγου που
έλεγε: «Κατόπιν διαταγής του κ. Προέδρου
της Κυβερνήσεως, παρακαλούμεν όπως
εφ’ εξής εις πάσαν περίπτωσιν γίνεται
χρήσις του όρου «Τούρκος-τουρκικός»
αντί του τοιούτου «Μουσουλμάνοςμουσουλμανικός». Επί τούτοις δέον να
μεριμνήσετε διά την αντικατάστασιν
των εν τη περιφερεία υμών διαφόρων
επιγραφών,
όπως
«Μουσουλμανική
Κοινότης, Μουσουλμανικόν Σχολείον
κλπ» διά τοιάυτης «Τουρκικόν». Ήταν
μία ψυχροπολεμική πολιτική απόφαση,
που έστελνε τους μουσουλμάνους Έλληνες
στην αγκαλιά της Τουρκίας. Το 1972, στο
Νομοθετικό Διάταγμα 1109 της 25.1.1972
(ΦΕΚ Α’ 17, 1972) αντικαθίστανται άρθρα
του Ν.Δ. 3065/54 «περί τρόπου ιδρύσεως
και λειτουργίας Τουρκικών Σχολείων
Στοιχειώδους
Εκπαιδεύσεως Δυτικής
Θράκης και ρυθμίσεως ζητημάτων τινών
αφορώντων εις την εποπτείαν αυτών και
τους Επιθεωρητάς Τουρκικών Σχολείων».
Στο νέο νομοθετικό διάταγμα γίνεται πλέον
αναφορά σε «Μειονοτικά Σχολεία».
‘Έχουν περάσει έξι δεκαετίες μετά
τη θέσπιση αυτής της αναχρονιστικής
νομοθεσίας και σήμερα τα μειονοτικά
σχολεία παραμένουν μειονεκτικά, σχολεία
που καταδικάζουν τους μαθητές τους στην
αμάθεια, σχολεία που διαχωρίζουν, που
καταστρατηγούν την έννοια της ισονομίας,
εφόσον δεν παρέχουν ισότιμη εκπαίδευση
σε όλους τους Έλληνες πολίτες.
Τα δίγλωσσα μειονοτικά σχολεία
καταδικάζουν στην ημιμάθεια, κλείνουν
τους
γνωστικούς
ορίζοντες
των
παιδιών, διχοτομούν τη συνείδησή τους.
Προσθέτουν φανατισμό, αφαιρούν γνώσεις,
πολλαπλασιάζουν τη σύγχυση, διαιρούν
ανάμεσα σε “εμάς” και τους “άλλους”.
Προσθέτουν κεμαλική ιδεολογία, αφαιρούν
κριτική σκέψη, πολλαπλασιάζουν την
άγνοια, διαιρούν και διχάζουν τους πολίτες
της Ελλάδας. Αφαίρεση κι όχι πρόσθεση
–διαίρεση κι όχι πολλαπλασιασμός! Δεν
έχουν θέση σε μια δημοκρατική χώρα.
Είναι απομεινάρια ενός ψυχροπολεμικού
παρελθόντος. Δεν ανήκουν στον 21ο
αιώνα.
Η κατασκευή τουρκικής ταυτότητας
μέσα από τα μειονοτικά σχολεία.
Οι μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες
αλλοτριώνονται μέσα από τα δίγλωσσα
σχολεία που μετατρέπουν Έλληνες
πολίτες σε φανατικούς υποστηρικτές του
παντουρκισμού. Ας λέμε τα πράγματα με
το όνομά τους. Τα δίγλωσσα μειονοτικά
σχολεία είναι στην ουσία σχολεία
τουρκικά. Η βασική τους λειτουργία είναι
η αλλοτρίωση των μουσουλμάνων πολιτών.
Πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα που
προβλέπουν τα διακρατικά πρωτόκολλα
και οι πεπαλαιωμένες ελληνοτουρκικές
συμφωνίες, μία σειρά από φιλοκεμαλικές,
εθνικιστικές,
δράσεις
καλλιεργούν
στους μουσουλμάνους Έλληνες μαθητές
το φανατισμό και το μίσος προς τους
χριστιανούς. Κι αυτά όχι μόνο με την ανοχή
αλλά και με την οικονομική επιδότηση της
ελληνικής πολιτείας!
Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί
ότι η χρηματοδότηση των ιδιωτικών
μειονοτικών σχολείων είναι παράνομη.
Βάσει των συνθηκών και της νομοθεσίας,
υποτίθεται ότι θα πρέπει όσοι εγγράφουν
τα παιδιά τους σε μειονοτικά σχολεία να
πληρώνουν δίδακτρα και όλα τα έξοδα

να καλύπτονται εξ ιδίων πόρων, όχι από
τον Έλληνα φορολογούμενο. Σε αντίθετη
περίπτωση θα έπρεπε το Υπουργείο
Παιδείας να χρηματοδοτεί όλα τα ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια. Το ελληνικό κράτος, όμως,
πληρώνει πολλά εκατομμύρια για τη
λειτουργία των μειονοτικών σχολείων ενώ
από νομική άποψη θεωρούνται ιδιωτικά.
Πόσα χρήματα ξοδεύει η ελληνική πολιτεία
(σε καιρό οικονομικής κρίσης) για τη
συντήρηση των μειονοτικών σχολείων
και την μετακίνηση των μαθητών, τη

στιγμή που από νομική άποψη θεωρούνται
ιδιωτικά; Το 1999 το Ελληνικό Υπουργείο
Εξωτερικών είχε ανακοινώσει πως το
1998 δαπανήθηκαν 61.600.000 δραχμές
για λειτουργικές δαπάνες μειoνοτικών
σχολείων, 289.364.000 δρχ για νέες
κατασκευές, 139.126.000 δρχ για επισκευές
και 100.000.000 δρχ για αγορά εποπτικού
υλικού.
Κατά τη διετία 2000-2002
διατέθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών
και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης 5.800.000 ευρώ για επισκευέςσυντηρήσεις-βελτιώσεις
μειονοτικών
σχολείων.
Το 2008 η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ξάνθης πλήρωνε σε
καθημερινή βάση 1.781,93 ευρώ για τη
μεταφορά μαθητών από τα Πομακοχώρια
προς το Μειονοτικό Γυμνάσιο-Λύκειο
Ξάνθης και προς το Ιεροσπουδαστήριο του
Εχίνου. Εφόσον το Μειονοτικό Γυμνάσιο
Λύκειο είναι Ιδιωτικό, γιατί η Νομαρχία
Ξάνθης , μέσα από χρήματα του δημοσίου,
καλύπτει τη μεταφορά των μαθητών
προς το σχολείο αυτό; Εδώ πρέπει να
προσθέσουμε και τα δισεκατομμύρια του
λεγομένου «Προγράμματος Εκπαίδευσης
Μουσουλμανοπαίδων» της κ Φραγκουδάκη.
Τα ποσά που αναφέρθηκαν είναι μόνο
κάποια παραδείγματα. Αν αθροίσει κανείς
τα έξοδα του δημοσίου που δίνονται για το
γλωσσικό εκτουρκισμό των μουσουλμάνων
Ελλήνων πολιτών, θα συνειδητοποιήσει το
μέγεθος του εγκλήματος.
Θα πρέπει κάποτε να συνειδητοποιήσουμε
πως η παιδεία είναι δικαίωμα όλων των
παιδιών ανεξαρτήτως
θρησκεύματος.
Φτάνουν πια οι διακρίσεις μέσα από
την εκπαίδευση. Δε μπορεί να υπάρχει
διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα για
τους χριστιανούς και διαφορετικό για τους
μουσουλμάνους Έλληνες στο όνομα κάποιων
παρωχημένων μορφωτικών πρωτοκόλλων
του 1951 και του 1968. Κι έτσι να στερούνται
τόσα παιδιά το αυτονόητο δικαίωμα στην
ισότιμη εκπαίδευση στη γλώσσα της χώρας
που γεννήθηκαν και ζουν.
Η αντισυνταγματικότητα των μειονοτικών
σχολείων
Τόσα χρόνια δεν έχει τεθεί επαρκώς ένα
μείζον νομικό ζήτημα: το γεγονός ότι τα
μειονοτικά σχολεία είναι αντισυνταγματικά.
Καταστρατηγούν το Σύνταγμα της Ελλάδας,
καθώς διαχωρίζουν τους πολίτες της
Ελλάδας ανάλογα με το θρήσκευμά τους,
παρέχοντας μειονεκτική εκπαίδευση προς
τους μουσουλμάνους Έλληνες. Ας δούμε
αναλυτικά τι ορίζει το Σύνταγμα της
Ελλάδος. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του
Συντάγματος «1. Οι Έλληνες είναι ίσοι
ενώπιον του νόμου. και 2. Οι Έλληνες και
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οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις». Σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Συντάγματος:
«1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει
ελεύθερα την προσωπικότητά του και να
συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική
και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν
προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και
δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά
ήθη.
2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική
Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη
προστασία της ζωής, της τιμής
και της ελευθερίας τους, χωρίς
διάκριση εθνικότητας, φυλής,
γλώσσας και θρησκευτικών ή
πολιτικών πεποιθήσεων.
Επίσης σύμφωνα με το Άρθρο 16
του Συντάγματος:
«1. Η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα
και η διδασκαλία είναι ελεύθερες·
η ανάπτυξη και η προαγωγή τους
αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.
Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η
ελευθερία της διδασκαλίας δεν
απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής
στο Σύνταγμα.
2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή
του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική,
πνευματική, επαγγελματική και φυσική
αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της
εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης
και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και
υπεύθυνους πολίτες.
3. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί
να είναι λιγότερα από εννέα.
4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν
παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα
κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει
τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς
και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή
ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές
τους».
Αν αναλύσει κανείς τα παραπάνω άρθρα
θα δει πως η υπάρχουσα μειονοτική
εκπαίδευση δε διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες
και δυνατότητες, ούτε συμβάλλει στην
ολόπλευρη και ισότιμη ανάπτυξη της
προσωπικότητας
των
μουσουλμάνων
μαθητών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν
πως όταν οι απόφοιτοι των μειονοτικών
σχολείων φτάσουν στο Γυμνάσιο αδυνατούν
να ενταχθούν στο δημόσιο γυμνάσιο
εφόσον δεν έχουν διδαχθεί στην ελληνική
γλώσσα βασικά μαθήματα του κορμού
του αναλυτικού προγράμματος όπως τα
Μαθηματικά.
Σχολεία αντιδημοκρατικά
Τα μειονοτικά σχολεία είναι επιπλέον
αντιδημοκρατικά. Διότι, δε μπορεί σε μια
δημοκρατική χώρα να υπάρχει παιδεία
δύο ταχυτήτων, με διαφορετικό αναλυτικό
πρόγραμμα για τους πολίτες ανάλογα με το
θρήσκευμά τους. Όσοι γεννιόμαστε στην
Ελλάδα είμαστε Έλληνες, έχουμε αυτόν
τον τόπο για πατρίδα μας, ανεξάρτητα από
το θρήσκευμά μας. Και ως Έλληνες θα
πρέπει να μας αντιμετωπίζει το υπουργείο
Εθνικής Παιδείας, αντί να καθιστά
τους μουσουλμάνους πολίτες δεύτερης
κατηγορίας με την παροχή σε αυτούς
αλλόγλωσσης (τουρκικής) εκπαίδευσης.
Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να
εξασφαλίσει ισότιμη εκπαίδευση για όλους
τους πολίτες της Θράκης, χριστιανούς
και μουσουλμάνους. Για τη διδασκαλία
των μητρικών γλωσσών της μειονότητας
(τουρκική, πομακική, ρομά) πρέπει να
ιδρυθούν σχολεία που θα λειτουργούν
πέραν του ενιαίου αναλυτικού σχολικού
προγράμματος. Έτσι μόνο θα συνδυάζεται
η προστασία της μητρικής γλώσσας με τη
σωστή και ισότιμη εκμάθηση όλων των
γνωστικών αντικειμένων.
Συνέχεια στη σελ. 11

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 1 Ὀκτωβρίου τοῦ 331 π.Χ.
γίνεται ἡ µάχη στά Γαυγάµηλα
µεταξύ τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ
τοῦ Ἀλεξάνδρου καί τοῦ στρατοῦ
τοῦ Δαρείου. Ἡ συντριβή τῶν
Περσῶν σηµατοδοτεῖ τό τέλος
τῆς Αὐτοκρατορίας τους. Σέ τί
διέφερε ἡ ἐκστρατεία τοῦ Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου ἀπό ἐκείνην τοῦ
Τσέγκις Χάν ἤ τοῦ Μπούς;
Α) σέ τίποτε
Β) ἦταν χειρότερη, γιατί ἔγινε κι ἀπό
Ἕλληνες
Γ) Μά πῶς τό λέτε αὐτό, ἐδῶ ἐξανθρωπίστηκε ἡ Ἀσία
Δ) δέν ἀπαντῶ σέ µαλακίες
2) Στίς 5 Ὀκτωβρίου τοῦ 1922
Πρόεδρος τῆς ἀνακριτικῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν Μικρασιατική Κα-

ταστροφή ὁρίζεται ὁ στρατηγός
Θεόδωρος Πάγκαλος. Τί ἀνακοινώθηκε ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπαναστατική Ἐπιτροπή;
Α) Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Μικρασιατικῆς
Καταστροφῆς θά τιµωρηθοῦν παραδειγµατικά.
Β) Ὅ,τι ἔγινε, ἔγινε
Γ) Οἱ βασιλόφρονες φταῖνε, πού
ἔχουν τήν καταστροφή στό DNA
τους
Δ) Τά καταστρέψαµε ὅλοι µαζί,
ἐµεῖς πού διοικούσαµε κι ἐσεῖς πού
πολεµούσατε
3) Στίς 4 Ὀκτωβρίου τοῦ 2009 τό
ΠαΣοΚ σαρώνει στίς ἐκλογές µέ
διαφορά πάνω ἀπό 10 ποσοστιαῖες
µονάδες. Μέ βάση ὅσα ζήσαµε
µέχρι σήµερα, καί ὅσα πλέον
προδιαγράφονται γιά τό ἄµεσο
µέλλον, ποιά ἑλληνική παροιµία
θά χαρακτήριζε καλύτερα τήν
ψῆφο ἐκείνη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ;
Α) Τἄχαµε χῦµα, ἦρθαν καί τσουβαλάτα
Β) Τί εἶχες ΓΑΠ, ὅ,τι εἶχα πάντα
Γ) Τά κανες πρῶτα, τά πάτησες
κιόλας
Δ) Ἄνθρακες ὁ (σοσιαλιστικός)
θησαυρός
4) Στίς 7 Ὀκτωβρίου τοῦ 1571 στή
Ναύπακτο, ὁ χριστιανικός στόλος
ὑπό τόν Δόν Χουάν ντέ Ἀούστρια
καταστρέφει τόν τουρκικό τοῦ

σουλτάνου Σελήµ Β’, σταµατώντας
ὁριστικά τήν ὀθωµανική ἐπέκταση
πρός τή Δύση. Ποιές ἦταν οἱ
µακροχρόνιες ἐπιπτώσεις αὐτοῦ
τοῦ συµβάντος;
Α)
Ἡ
Κατάρα
τῆς
Ἀσίας
ἐγκαταστάθηκε γιά τά καλά στά
ὅρια τῆς Βαλκανικῆς καί σώθηκε
ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη ἀπό τήν
βαρβαρότητα
Β) Τόσες ἀνθρώπινες ζωές χάθηκαν
στή µάχη ἐκείνη, φαντάζοµαι καί
πολλά ψάρια ἴσως ψόφησαν, τί
κρῖµα...
Γ) Δέν ξέρω ἀλλά πάντως ἐγώ αὐτό
θά τό κάρφωνα στάνταρ δύο, σιγά
νά µήν κέρδιζε ὁ Σελήµ ὁ ἀνάπηρος
Δ) Στερήθηκε ἡ Δύση τήν ἐµπειρία
τῆς πολυπολιτισµικότητας κι ἔµεινε
πολιτιστικά ἀνάπηρη
5) Στίς 9 Ὀκτωβρίου τοῦ 1944 οἱ Ναζί
βοµβαρδίζουν τήν Ἀθήνα, τρεῖς
ἡµέρες προτοῦ φύγουν ἀπό τήν
πόλη. Ἕξι νεκροί καί 22 τραυµατίες
εἶναι ὁ ἀπολογισµός, λεπτοµέρεια
βεβαίως µέσα στά τόσα θύµατα
τῆς Κατοχῆς. Σέ ποιάν ἄλλη χώρα
πού κατέλαβαν οἱ Γερµανοί ἔδειξαν
τέτοια σκληρότητα;
Α) Στήν Ὁλλανδία
Β) Στήν Δανία
Γ) Σέ καµµία
Δ) Στή Ρωσία
6) Στίς 11 Ὀκτωβρίου τοῦ 1922 ὁ
ἑλληνικός Στρατός ἐγκαταλείπει
τήν Ἀνατολική Θράκη βάσει τῆς

Συνθήκης τῶν Μουδανιῶν καί
ἀποσύρεται πέραν τοῦ Ἕβρου.

Χιλιάδες Ἕλληνες ἐγκαταλείπουν
τά ἀνθηρά χωριά τους καί περνᾶνε
ὡς πρόσφυγες στή ΝΔ Θράκη.
Πίσω ἔµειναν, µαζί µέ τούς νεκρούς
καί τίς ἰδιωτικές περιουσίες, καί
ἑκατοντάδες ἑλληνικά σχολεῖα,
τόσα πού ἡ τότε ἀναλογία µαθητῶν
στόν πληθυσµό νά ξεπερνάει καί
ἐκείνην τῆς ...
Α) Γροιλανδίας
Β) Γαλλίας
Γ) Νιγηρίας
Δ) Βολιβίας

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Δ, 2Α, 3ΑΒΓΔ, 4Α, 5Γ, 6Β

Η μειονοτική εκπαίδευση και η θεωρία του πολιτικού κόστους
Συνέχεια από τη σελ. 10
Τα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης να
ενσωματωθούν σε όλα τα σχολεία χωρίς να υπάρχουν τα
μειονοτικά σχολεία, που στιγματίζουν και διαχωρίζουν
τους μαθητές ανάλογα με το θρήσκευμα, τη γλώσσα ή την
καταγωγή τους. Για να μην έχουμε παιδιά δύο ταχυτήτων
και δύο κατηγοριών. Γιατί η εκπαίδευση πρέπει να είναι
ΜΙΑ για όλους. Γιατί το σχολείο πρέπει να ενώνει κι όχι να
χωρίζει. Γιατί όλα τα παιδιά της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τη
θρησκεία τους και τη μητρική τους γλώσσα, έχουν δικαίωμα
σε ίσες ευκαιρίες. Γιατί οι τοίχοι των σχολείων – γκέτο
πρέπει να πέσουν. Γιατί τα μειονοτικά σχολεία δεν έχουν θέση
στον 21ο αιώνα. Γιατί είμαστε όλοι Έλληνες (χριστιανοί και
μουσουλμάνοι).
Το τέλος της μειονοτικής εκπαίδευσης
Τα αποτυχημένα μειονοτικά σχολεία είναι εκ προοιμίου
καταδικασμένα, αργά ή γρήγορα, να κλείσουν. Η πρόσφατη
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για το κλείσιμο της
Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ-η
οποία είχε ιδρυθεί στις 31-10-1968) συνοδεύτηκε από ένα
σχόλιο της ειδικής γραμματέως διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
που χαρακτήριζε την ΕΠΑΘ «ένα σύστημα έωλο, ένα
απαρτχάϊντ στην εκπαίδευση». Φαίνεται ότι σιγά-σιγά
όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι κάθε μορφής
εκπαιδευτικές διακρίσεις δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη
πολιτεία. Έτσι, το Υπoυργείο έκρινε πως δεν έχει νόημα να
συνεχίζεται η λειτουργία μιας παιδαγωγικής ακαδημίας, η
οποία παράγει αποφοίτους που θα υπηρετήσουν αποκλειστικά
στα υποβαθμισμένα μειονοτικά σχολεία. Η εξασφάλιση της
ισονομίας για όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες μαθητές
συμπεριλαμβάνει ίδιο επίπεδο διδασκαλίας, ισότιμο αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών και δασκάλους με ίδιο εκπαιδευτικό
υπόβαθρο. Αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό των
πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και της μητρικής γλώσσας των
μαθητών.
Οι 224 αδιόριστοι απόφοιτοι της ΕΠΑΘ, καθώς και οι
απόφοιτοι της ΕΠΑΘ που υπηρετούν σήμερα στα μειονοτικά
σχολεία, μερικές φορές ανησυχούν για το μέλλον τους, στην
περίπτωση συρρίκνωσης της μειονοτικής εκπαίδευσης.
Η συρρίκνωση αυτή είναι ήδη ορατή, καθώς, όλο και
περισσότεροι μουσουλμάνοι γονείς επιλέγουν για τα παιδιά
τους τα δημόσια σχολεία. Ο σύλλογος των ΕΠΑΘιτών,
εκφράζοντας συντεχνιακά συμφέροντα, έχει κατά καιρούς

υπερασπιστεί ένα παρωχημένο σύστημα μειονοτικής
εκπαίδευσης. Η καλύτερη απάντηση στους δικαιολογημένους
φόβους των αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Θεσ/νίκης μπροστά στην ανεργία, θα ήταν η διαβεβαίωση, εκ
μέρους του Υπουργείου Παιδείας, ότι θα υπάρξει πρόβλεψη
για σταδιακή επαγγελματική αποκατάσταση όλων των
αποφοίτων με τον καλύτερο τρόπο (μετάταξη στα δημόσια
σχολεία ή σε άλλους οργανισμούς).
Ο σεβασμός της ετερότητας
Η συνύπαρξη γλωσσών, θρησκειών και πολιτισμικών ομάδων
στη Θράκη ανά τους αιώνες υπήρξε πάντοτε αρμονική και
παρήγε πλούσιες πολιτισμικές ωσμώσεις. Πέρα όμως από τις
αλληλεπιδράσεις στο επίπεδο του πολιτισμού, είναι βέβαιο
πως σήμερα, τόσο οι χριστιανοί, όσο και οι μουσουλμάνοι της
Θράκης θέλουν ένα αύριο ειρηνικό για όλους και αγωνίζονται
γι’ αυτό. Η θεωρία του πολιτικού κόστους έχει καταρρεύσει
στην πράξη, αφήνοντας έκθετους τους όποιους πολιτικάντηδες
(δημάρχους,
νομάρχες,
βουλευτές,
περιφερειάρχες)
προβάλλουν το πρότυπο της φτηνής συναλλαγής αντί για τις
αξίες της ισονομίας και του σεβασμού της ετερότητας στη
χώρα που γέννησε τη δημοκρατία.
Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανέναν. Πάντοτε
σεβόταν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσο καμία άλλη χώρα,
και πάντοτε υπερασπίζονταν πανανθρώπινες αξίες, όπως
αυτές των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, της προστασίας
των μητρικών γλωσσών και του σεβασμού της θρησκευτικής
πίστης και της εθνοτικής καταγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, οι
φυσικοί ομιλητές των μειονοτικών γλωσσών στη Θράκη
(τουρκική, πομακική, ρομά) κατάφεραν να διατηρήσουν τις
ιδιαιτερότητές τους απολαμβάνοντας κάθε είδους ελευθερία
έκφρασης, γραπτής και προφορικής.
Μπροστά στη θεωρία του πολιτικού κόστους, οι εκάστοτε
σύμβουλοι μειονοτικής εκπαίδευσης συμβουλεύουν τους
Υπουργούς Παιδείας να μην αλλάξουν τα κακώς κείμενα, να
μην είναι εκείνοι που θα βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά,
διότι μπορεί να χαθούν κομματικοί ψήφοι. Το κλίμα φόβου
και η θεωρία του «Μην ανοίγετε τους ασκούς του Αιόλου της
μειονότητας» απλώνεται συχνά σε τοπικούς προϊσταμένους,
δημάρχους, νομάρχες, αστυνομικούς διευθυντές. Όμως,
τέτοιες παρωχημένες προσεγγίσεις είναι καιρός να
τερματιστούν. Πρέπει όλοι πλέον να συνειδητοποιήσουμε ότι
ο καλύτερος σεβασμός της ετερότητας σε μία χώρα είναι η
παροχή ισότιμης εκπαίδευσης προς όλους τους πολίτες της.

Σέ ἦχο ἁψύ
§
Τί χρειάζεσαι γιά νά σταθεῖς ὄρθιος;
Μισό κιλό ζυµάρι, ἕνα µπουκάλι νερό
καί τήν ψυχή στή θέση της.
Μήν προσκυνᾶς ἄνθρωπο!
§
Ὁ χῶρος τῶν συναισθηµάτων εἶναι ὁ χρόνος
κι αὐτός τείνει νά καταργηθεῖ
λόγῳ ἐπιτάχυνσης!
§
Ἡ ψυχή µου ἐµένα δέν µέ ρωτάει ὅταν
σηκώνεται. Ἔχει δικό της ὡράριο.
§
«Προσοχή, ὁ σκῦλος δαγκώνει». Αὐτοί
πού βάζουν τέτοιες ταµπέλες δαγκώνουν
περισσότερο ἀπό τούς σκύλους τους.
§
- Τήν ἔχω ἀπαρατήσει τή µουσική.
- Μπά, αὐτή σ’ ἔχει ἀπαρατήσει πρώτη!
§
Ξέρουµε τί ξέρουµε;
§
Γιά ν’ ἀποφύγουν τή βαρβαρότητα τοῦ
κόσµου ἀποτραβήχτηκαν ἔξω ἀπ’ αὐτόν.
Διέπραξαν δηλαδή µιά καινούργια!
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Ελευθεροτυπία επί Ερντογάν
Στην εφημερίδα μας σχεδόν κανένας δεν
φοράει γραβάτα. Μερικές φορές όμως αν
προσέξετε αυξάνεται ο αριθμός των γραβατών.
Είναι οι μέρες που έχουμε δικαστήρια. Χτες
μάλλον κάναμε ρεκόρ. Στο Πρωτοδικείο του
Καντίκιοϊ δικάστηκαν 44 δίκες ενάντια σε
εργαζόμενους της εφημερίδας «Ταράφ». Σε
μια μόνο μέρα 44 δίκες! Όλοι μας με τη σειρά
μας πήγαμε. Ο δικός μας Μπουρχάν είπε πως
¨στην πραγματικότητα θα ήταν πιο εύκολο
αν ερχόταν το δικαστήριο στην εφημερίδα¨.
Όσον αφορά τον φόβο, φοβούνται αυτοί που
εργάζονται στις άλλες εφημερίδες. Μα γιατί
φοβάστε; Αν φοβάστε τόσο, ελάτε μια μέρα
να δουλέψετε με τα δικιά μας παιδιά. Τότε
θα συνηθίσετε και στην αφραγκία και στα
δικαστήρια.
(25-9-2010, εφ. Ταράφ)
Δημοκρατία, γενικώς...

Ἀντιφωνήµατα
Wall Street Journal: οἱ ἀεροπορικές
ἐπιθέσεις τῆς CIA στό Πακιστάν
ἀπέτρεψαν τροµοκρατικές ἐπιθέσεις
τῆς Ἀλ Κάιντα σέ δυτικές χῶρες
Τί; Δέν τό πιστεύετε; Ἄαα, κάτι δέν
πάει καλά, πάσχετε ἀπό ἔλλειψη
χολυγουντόνης. Ἔχει γοῦστο νά µήν
πιστεύετε καί στόν Ἅη Βασίλη!
Καί τώρα πού τό «Εἰρήνη» µέ δεκάδες
ἑβραίους ἀκτιβιστές ἀπέπλευσε ἀπό
τήν Ἀµµόχωστο γιά τή Γάζα, τί θά
ποῦνε; Κι αὐτοί ἀντισηµίτες;
100 ἀρχαιοφύλακες γιά 1200 ἀρχαιολογικούς χώρους τῆς κατεχόµενης
χώρας! Ἑλλάδα; Ὄχι, ἀκριβῶς. Ἰράκ.
Ἐµεῖς ἔχουµε ἴσως περισσότερους.
Κι ὁ εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος Φοῦλε
ἐπιβεβαίωσε πώς ἡ Τουρκία ψεκάζει
τούς ὀρυζῶνες της µέ ἀπαγορευµένα
ζιζανιοκτόνα. Μᾶς ἀφορᾶ, λέτε;
Τήν «Μακεδονία» ἀναγνώρισε ἡ
...Συρία! Ρωτῶ: Ποιός ὁ ρόλος τῆς
Τουρκίας; Καί ποιά ἡ διεθνής θέση
τῆς Ἑλλάδος;

Κάποια μέλη του συλλόγου Αλληλεγγύης
κρατούμενων και φυλακισμένων (TAYAD) που έχουν ξεκινήσει πορεία από
την Κωνσταντινούπολη προς την Άγκυρα
ζητώντας την κατάργηση της απομόνωσης
στις φυλακές, περνώντας από την συνοικία
Γκαζί υπέστησαν επίθεση με πέτρες. Κάποια
μέλη του συλλόγου που είχαν συγκεντρωθεί
στο πάρκο «Αμπντί Ιπεκτσί» επιτέθηκαν
στον κάμεραμαν του ΙΗΑ, νομίζοντας πως
είναι αστυνομικός με πολιτικά. Ακολούθως
επιτέθηκαν και στον ανταποκριτή του ΙΗΑ. Η
αστυνομία επενέβη και συνέλαβε περίπου 30
μέλη της ΤΑΥΑD.
(30-9-10, εφ. Νετγκαζέτε)
Κοινές ασκήσεις με την Κίνα!
Έγινε γνωστό πως η Τουρκία και η Κίνα στα
πλαίσια της άσκησης ¨Αετός της Ανατολής¨
έκαναν κοινή αεροπορική άσκηση. Η Τουρκία
μέλος του ΝΑΤΟ, από τις αρχές του 2000 και
μετά κάνει ασκήσεις είτε με μέλη της συμμαχίας
είτε με μη μέλη που θεωρούνται φιλικές χώρες.
Αναφέρεται όμως πως για πρώτη φορά γίνεται
άσκηση με την Κίνα. Έγινε γνωστό πως οι
ΗΠΑ, ως στενοί σύμμαχοι, ζήτησαν τον λόγο
για τον οποίο έγινε η άσκηση και τι είδους
πολεμικά παίγνια πραγματοποιήθησαν. Η
κοινή άσκηση γίνεται πριν από την επίσκεψη
του Κινέζου πρωθυπουργού στην Τουρκία
στις 8/10. Ειδικοί της αμυντικής βιομηχανίας
ανέφεραν πως τα κινεζικά Mig 29 και Su 27
τα οποία φέρεται να μετείχαν στην άσκηση,
έχουν τεχνολογία που μπορεί να ανταγωνιστεί
τα τουρκικά F-16 που κατασκευάζει η
αμερικανική Lockheed Martin. Οι ίδιες
πηγές είπαν πως χάρη σε αυτή την άσκηση η
Τουρκική Πολεμική Αεροπορία θα αποκτούσε
λεπτομερείς πληροφορίες για τις ικανότητες
αυτών των ρωσικής κατασκευής πολεμικών
αεροπλάνων. Η Τουρκία και η Κίνα έκαναν
τα πρώτα βήματα αμυντικής συνεργασίας
στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘90 με
την συμπαραγωγή πυραύλου. Ο πύραυλος
«Γιλντιρίμ» που παρήχθη σε συνεργασία με
την Κίνα έχει βεληνεκές 150 χιλιόμετρα και
παρουσιάστηκε πάνω σε άρμα για πρώτη
φορά στα πλαίσια της «Γιορτής της Νίκης»,
στις 30 Αυγούστου 2007.
(30-10-2010, εφ. Ταράφ)

Παρακολουθῶ καιρό τώρα τόν Καρατζαγκιόζη σέ ρόλο κεφαλοκυνηγοῦ τοῦ Κ. Καραµανλῆ. Ποιοί τόν
ξαµόλυσαν; Γιατί ἄραγε;...
Προσέξτε τίτλο ἄρθρου: «Ἡ ΒΡ σφράγισε τήν πετρελαιοπηγή πού εὐθύνεται γιά τήν πετρελαιοκηλίδα στόν
Κόλπο τοῦ Μεξικοῦ»
Δηλαδή ἡ πετρελαιοπηγή εὐθυνόταν

γιά τό κακό, καλά πού ἦταν κι ἡ ΒΡ
καί µᾶς ἔσωσε! (Πόσα νά κόστισε
αὐτός ὁ τίτλος στήν ἑταιρεία;)
Δέ λέω, καλό καί τό µπούγιο (µέ 35
τζαµπέ νοµαταίους) τοῦ ΓΑΠ στίς
ΗΠΑ ἀλλά τό ρεκόρ τῆς Ντόρας (101
γιά τόν ΟΗΕ) κρατάει ἀπ’ τό 2006
Μέχρι κι ὁ Τόµσεν τοῦ ΔΝΤ ἀνακάλυψε πώς τό ἑλληνικό πρόβληµα δέν
εἶναι τό χρέος (ἀλλά οἱ διαρθρωτικές
ἀδυναµίες). Φτάνει µέ τίς τρίχες!
Διαµαρτύρονται οἱ τραπεζίτες πού οἱ
ξένοι σύµβουλοι τοῦ ΓΑΠ ἔχουν ὅλες
τίς πληροφορίες γιά τά πλάνα τους.
Ἄαα, µή σᾶς πιάνει ἡ ξενοφοβία!
Κολιοπάνος, Κούρκουλας, Τζανετάκος, Σόµπολος, Καρζής, Βουλέλης,
Χολέβας ἵδρυσαν νέον ἑλληνοτουρκικό σύνδεσµο δηµοσιογράφων
Ζήτω οἱ νέοι “κοτζαµπάσηδες” τοῦ
δηµοσίου λόγου στή χώρα µας!
Σέ µιά σελίδα πλέον ὁ «Ἰός» καί µέ
πεσµένη τήν ἑλληνοφαγική του
διάθεση. Ἀπό τό καλό στό καλύτερο
πάει ἡ «Ἐλευθεροτυπία»!

Ὑπογράφηκε ἡ ἀδελφοποίηση Κοµοτηνῆς-Κίρτζαλι, µέ δέλεαρ ἕνα
εὐρωπρόγραµµα. Ἀπό τή «βουλγαρική» πλευρά ὁ κ. ...Χασάν Ἀζίζ!
22.000 λαθροµετανάστες πέρασαν
φέτος ἀπό τό Φυλάκιο τῆς Ὀρεστιάδας καί τά προβλήµατα ἐπεσήµανε
τό δηµοτικό συµβούλιο τῆς πόλης
Μπάαα... Βλέπω ἡ πολιτική ὀρθότητα δέν ἔφτασε στήν ἐσχατιά τῆς
χώρας. Ρέ σεῖς, µήπως εἶναι ἀδίκηµα
νά µήν χειροκροτεῖς τούς ἔποικους;
«Ἀγράµµατος», «τσοµπάνος» κλπ ὁ
Μπαντάκ Χουσεΐν κατά τούς ἐπικριτές του, ἀλλά τόν µειονοτικό συνδυᾱσµό στήν Ξάνθη τόν ἔκανε.
Τελικά ἡ Περιφέρεια ΑΜ-Θ λειτουργεῖ: Τό µαρτυροῦν οἱ προεκλογικές
(τυχαῖο...) ὁλοσέλιδες ἔγχρωµες καταχωρήσεις της στόν τοπικό Τῦπο.
Δέν ἤξερε τό ξανθιώτικο «Ἐµπρός»
πῶςνάὑπερασπίσειτόνΧ’’ευαγγέλου
πού στέλνει γιά ψώνια τούς δηµότες
του στήν Τουρκία καί µᾶς ἔβρισε
Τοῦ ἀπαντᾶµε λοιπόν ὅτι δέν εἴµαστε οὔτε «ἀκροδεξιά ἐφηµερίδα»
ἀλλά οὔτε καί «κεντροαριστερή
κωλοτρυπίδα». Εἶναι σαφές;

“Ἡ µονοπολιτισµικότητα τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καί τοῦ Βυζαντίου διέσωσαν τήν συνέχεια τοῦ Ἑλληνισµοῦ”
(Ἑλ. Γλύκατζη-Ἀρβερέλ).
Δισέλιδη συνέντευξη τοῦ δικοῦ µας
Γιάννη Βουλτσίδη στήν «Ἐλευθεροτυπία» (25/9) γιά τόν Καραγκιόζη! Ἡ
ἀξία τοῦ ἀληθινοῦ ἔργου βοᾶ.

Οἱ 100.000 διαδηλωτές στίς Βρυξέλλες κατά τῆς πανευρωπαϊκῆς λιτότητας δείχνουν τόν δρόµο: Ἤ θά
συντονιστοῦµε ἤ θά ἐξανδραποδιστοῦµε - µετά τούς φορτηγατζῆδες
ἔρχεται ἡ σειρά µας. Ἀµφιβάλλετε;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ...
Μία αποκλειστικότητα του κορυφαίου μπλογκίστα
http://skymnos.blogspot.com/ έρχεται σήμερα στο
φως και μέσα από τις σελίδες του «Αντιφωνητή».
Πρόκειται για τα πρακτικά της Έκτακτης Συνέλευσης
του Πανελληνίου Συλλόγου «Δημοσιογράφων»

στα (βοθρο)κανάλια της Αθήνας (οι Αλήτες και οι
Ρουφιάνοι λείπανε). Θέμα της οι “Στόχοι για τη νέα
περίοδο και αποπροσανατολισμός”
Παρότι το έγγραφο ήταν απόρρητο και απευθυνόταν
μόνο στα μέλη του Συλλόγου και στις αρμόδιες
Υπηρεσίες του παρακράτους, ο δαιμόνιος Σκύμνος
το ξετρύπωσε και μας το παρουσίασε από το
ιστολόγιό του και από τις σελίδες μας:
Αγαπητοί δημοσιογράφοι,
αφού σας ευχαριστήσουμε για τον αγώνα λάσπης
που φέρατε εις πέρας για το θέμα του Βατοπεδίου (και
επέτυχε ο σκοπός μας) θα θέλαμε να σας καλέσουμε
σε νέα συνεδρίαση για να επανακαθορίσουμε τους
νέους αποπροσανατολιστικούς μας στόχους εν
όψει τις κρίσιμης περιόδου που διανύουμε.
Επειδή από μόνα τους τα μεσημεριανάδικα, τα
εμετικά σίριαλ, οι “δημοσιογραφικές” εκπομπές
του κώλου, τα βυζιά και τα κωλιά δεν μπορούν να
καλύψουν τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας,
σας καλούμε σε ανοικτή συζήτηση κεκλεισμένων
των θυρών για να αποφασίσουμε το “μεγάλο νέο

θέμα” που θα παραμερίσει τα υπόλοιπα με την
“βαρύτητά” του.
Επειδή ο χειμώνας είναι πρό των πυλών και
θα αναστενάξουν μανούλες από τα μέτρα του
Μνημονίου, επειδή το Σκοπιανό οδεύει προς
επίλυση και θα τσούζει, επειδή έρχονται τα
αγγούρια με την Τουρκία για ΑΟΖ- ΚυπριακόΘράκη-Αιγαίο και επειδή ο Γιωργάκης θέλει κάλυψη
στις “πατάτες” που κάνει , είναι επιτακτική ανάγκη
να συνεδριάσουμε για να μονοπωλήσουμε κάποιο
ανύπαρκτο “ζήτημα” ώστε να ρίξουμε στάχτη στα
μάτια των υπηκόων-ραγιάδων.
Προτεινόμενα θέματα:
“Ο Μίκης Θεοδωράκης γράφτηκε στο facebook του
Ραούφ Ντεκτάς”
“ο γιατρός που πέταξε το παπούτσι στον Τζέφρυ
έχει σχέση με την Αλ Κάίντα”
“ η Χαρά Νικοπούλου είναι εξωγήινη”
“ ο Θ. Κολοκοτρώνης ήταν πρωτοξάδερφος του
Δράμαλη”
“ στο Άγιον Όρος κάνουν ανθρωποθυσίες”
“ η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Κομοτηνής
“ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ” τα παίρνει από τον Σόρος”

