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Πατρίδα εἶναι ... τό
κοµµατικό µας ὄφελος;
Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου πρέσβη Χ.
Γκογκιούζ
τήν
περασµένη
Δευτέρα
(11/10/10) στό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν
ἦταν ρουτίνας. Γιά τήν ἀκρίβεια εἶχε κληθεῖ
γιά νά ἀκούσει τίς διαµαρτυρίες µας ἀπό
τόν πολιτικό διευθυντή τοῦ ΥΠΕΞ κ. Τρ.
Παρασκευόπουλο σχετικά µέ τήν δραστηριότητα τοῦ Τούρκου Γενικοῦ Προξένου
Κοµοτηνῆς Μουσταφᾶ Σάρνιτς. Ἦταν µία
ἀκόµα ἐπιβεβαίωση ὅσων χρόνια τώρα λέµε
γιά τό ζήτηµα ἀλλά δέν εἰσακούγονται.
Καθώς λοιπόν κρίθηκε ὅτι ἡ «πολυπραγµωσύνη» τοῦ Προξένου ὑπερέβη τά ἐσκαµµένα, «καθοδηγώντας» τήν µειονότητα
κατά τό δοκοῦν, ὁ κ. Δρούτσας προέβη
στήν κίνηση αὐτή, πού µπορεῖ νά µήν ἦταν
καί τίποτε ρηξικέλευθο ἀλλά τουλάχιστον
ὑπογράµµιζε ἕνα πρόβληµα. Ποιά ἦταν
ὅµως ἡ ἀφορµή γιά νά θυµηθεῖ ἡ Κυβέρνηση
τό καθῆκον της γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς
πατρίδας καί τῆς ἔννοµης τάξης στή Θράκη;
Προφανῶς σχετίζεται µέ τά προεκλογικά
καί µέ τούς δύο µειονοτικούς δηµοτικούς
συνδυασµούς ποῦ κατεβαίνουν σέ Ξάνθη
καί Κοµοτηνή, προκαλώντας σηµαντική
ζηµία στό τοπικό ΠαΣοΚ. Ἔτσι ἔγινε ἡ
διαµαρτυρία, ὡς ἔνσταση γιά ζαβολιά
στό παιχνίδι τῆς κάλπης. Μακάρι νά µήν
εἶναι ἔτσι, ὡστόσο οἱ Μνηµονίτες δέν µᾶς
ἀφήνουν περιθώρια γιά ψευδαισθήσεις...
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σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή Ν. Χουντή στην
αρμόδια επίτροπο κ. Β. Ρέντινγκ. Η κ. Ρέντινγκ απάντησε
μεταξύ άλλων ότι: «Στο πλαίσιο του 3ου Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης τα διαρθρωτικά ταμεία και ειδικότερα
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συγχρηματοδότησαν
προγράμματα για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των
Ρομά. Διατέθηκαν 12,5 εκατ. ευρώ για προγράμματα ειδικά
στους Ρομά. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκαν συνολικά
67 προγράμματα που κάλυψαν 1.334 δικαιούχους Ρομά.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

ΕΤΟΣ 13ο / ΑΡ. Φ. 305 / ΤΙΜΗ 1,20 €

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: 8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Καθώς ὁ «Σπάρτακος» κερδίζει
ὁλοένα καί περισσότερες καρδιές
ἐλεύθερων Κοµοτηναίων, τό
ρεῦµα γιά τήν ὑπερψήφιση τοῦ
συνδυασµοῦ µας δυναµώνει. Μία
λίστα µέ 5 ντουζίνες ὀνόµατα,
κόντρα στήν Κοµµατοκρατία,
τήν ὑποτέλεια, τήν παραίτηση,
τήν φοβία τῆς «ἔκθεσης», τόν
φόβο τῆς «ρετσινιᾶς» ἤ τῆς
ἀντεκδίκησης, δέν εἶναι λίγο
πρᾶγµα. Χριστιανοί καί µουσουλµάνοι, δεµένοι οἱ περισσότεροι µέ δεσµούς µακρᾶς φιλίας,
δίνουν στήν τοπική κοινωνία τήν
εὐκαιρία νά ἐκφραστεῖ αὐθεντικά
καί ριζοσπαστικά, νά πετάξει
τούς κοµµατικούς νάρθηκες τῆς
ἐκλογικῆς ἔκφρασης - καί µαζί
τά µαντρόσκυλα τῶν κοµµάτων
- στά σκουπίδια.
Ὅµως ταυτόχρονα ὁ «Σπάρτακος», πέρα ἀπό τήν διέξοδο
στήν κάπλη καί τήν κριτική
στά κακῶς κείµενα, προσφέρει
καί προτάσεις γιά τήν ἔξοδο
ἀπό τό τέλµα τῶν δηµοτικῶν
πραγµάτων. Πολύ σχηµατικά
τίς παραθέτουµε κατωτέρω:
1) Οἰκονοµικὸ συµµάζεµα:
Ἂν δὲν προηγηθεῖ αὐτό, καὶ

- Άµεση Δηµοκρατία
Ἔξοδος ἀπό τά κόµµατα,
τό Μνηµόνιο, τήν παρακµή

- Διαφάνεια παντού

παραµένει ὁ Δῆµος στὸ χεῖλος
τῆς οἰκονοµικῆς κατάρρευσης,
τὰ λόγια εἶναι ἁπλῶς ἐξαπάτηση
τοῦ κόσµου. Ἀντιµετώπιση τῶν
ὀφειλῶν, συρρίκνωση τῶν ἀναθέσεων, τέρµα στὴν κατάτµηση
τῶν ἔργων, µάζεµα τῶν χρεῶν
πρὸς Δῆµο – ΔΕΥΑΚ, καταγραφὴ
καὶ ἀξιοποίηση τῆς δηµοτικῆς
περιουσίας.

2) Διαφάνεια: Δὲν πρόκειται γιὰ
ἀνούσιο σύνθηµα. Ἔσοδα καὶ
ἔξοδα τοῦ δήµου νὰ ἐλέγχονται
κάθε τρίµηνο καὶ νὰ ἀναρτῶνται
στὸ Διαδίκτυο. Τὰ Ε1 καὶ Ε9 τῶν
δηµοτικῶν συµβούλων (καὶ
συζύγων / τέκνων) νὰ βρίσκονται
ἐπίσης στὴ δηµοτικὴ ἱστοσελίδα.
Συνέχεια στὴ σελίδα 6

Ἀνέξοδη Τσιγγανολογία (καί ἁρπαχτή)
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ της μόδας ο λόγος
περί των Τσιγγάνων ή Ρομά, για διάφορους υποκριτικούς
λόγους. Στα πλαίσια λοιπόν της προσπάθειας να δείξουμε
ότι κάτι κινείται κιόλας, πέφτει πολύ χρήμα - όχι βέβαια
στους ίδιους - από ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές. Μόλις
προ ημερών ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκε το πρόγραμμα
«Καταπολέμηση διακρίσεων και ρατσισμού ενάντια
σε Ρομ συμπολίτες σε τοπικό επίπεδο», ύψους 296.510
ευρώ, πρόγραμμα όπου θα εμπλέκεται και ο νέος δήμος
Κομοτηνής. Πόσα θα πιάσουν τόπο; Ένα στα εκατό;
Την πραγματικότητα αυτή ανέδειξε προ ημερών η

Μὴ σπεῦδε πλουτεῖν,
µὴ ταχύς πένης γένη

Επιπλέον στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού
προγράμματος ιδρύθηκαν 33 κοινωνικά και ιατρικά κέντρα
(συνολικός προϋπολογισμός 10,2 εκατ. ευρώ). Τέλος,
εφαρμόστηκαν ενέργειες που καλύπτουν τη διαπολιτισμική
μάθηση των παιδιών των Ρομά, την ανάπτυξη
συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών, τα μαθήματα
γλώσσας και τα μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Εκπαίδευση”
(συνολικός προϋπολογισμός: 7,4 εκατ. ευρώ).
Για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού του ΕΣΠΑ
2007-2013 η επίτροπος αναφέρει ότι τα επιχειρησιακά
προγράμματα για την “Ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού” και την “Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση”
έχουν διαθέσει αντίστοιχα μεταξύ 8 και 10 εκατ. ευρώ και
περίπου 11 εκατ. ευρώ για ενέργειες που προωθούν την
ένταξη των Ρομά. Η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές
αρχές να καταρτίσουν μια εθνική στρατηγική για την
ένταξη των Ρομά».
Βεβαίως δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε το πώς
έγινε - κι εξακολουθεί να γίνεται - η δουλειά, δηλαδή η
κατανάλωση των κονδυλίων από τα αρπακτικά των ΜΚΟ,
των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, των προέδρων ορισμένων
Τσιγγάνικων σωματείων κτλ κτλ. Άλλωστε έχουμε το
κλασικό παράδειγμα των δανείων προς τους Ρομά, του
οποίου την τραγική κατάληξη μόνον εμείς πανελλαδικά
αναδείξαμε, χωρίς να πληρώσει κανένας, παρότι κάποιες
υπηρεσίες ασχολήθηκαν. Ένα τεράστιο σκάνδαλο, με
ολόκληρες συστάδες κατοικιών - φαντασμάτων σε
χωριά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (φωτό),
όπου -με υπουργική ευλογία, λένε- φαγώθηκαν δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ και δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα των
Ρομά της περιοχής. Τι περιμένεις μετά;

ΧΙΛΗ: Τό σώου
τοῦ ἀπεγκλωβισµοῦ

Καθώς ὅλοι παρακολουθήσαµε µέ ἀνακούφιση τήν
πετυχηµένη ἐπιχείρηση ἀπεγκλωβισµοῦ τῶν 33
Χιλιανῶν µεταλλωρύχων, ἀξίζει νά σηµειωθοῦν κι ἕνα
δυό σχετικά πράγµατα ὥστε νά µήν µείνουµε µόνο µέ
τήν αἴσθηση τοῦ χάπυ ἔντ χολυγουντιανῆς ταινίας.
Στά (ἰδιωτικοποιηµένα) ὀρυχεῖα τῆς Χιλῆς ἐτησίως
συµβαίνουν κατά µέσο ὅρο 39 θανατηφόρα συµβάντα.
Τό συγκεκριµένο ὀρυχεῖο τοῦ Σάν Χοσέ τό 2007 εἶχε
κλείσει γιά λίγο ὡς ἀνασφαλές καί στίς 30/7/10 οἱ
ἐργατικές ἐπισηµάνσεις γιά τίς σοβαρές ἀνεπάρκειες
ἀσφάλειας ἀγνοήθηκαν ἀπό τό ὑπουργεῖο, µέ
ἀποτέλεσµα ἕξι µέρες µετά νά θαφτοῦν οἱ 33 ἐργάτες.
Ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος τῆς χώρας, Σεµπάστιαν Πινιέρα,
εἶναι βαθύπλουτος ἰδιοκτήτης µεταλλείων (καί ἄλλων
ἑταιρειῶν), ὁ δέ ἀδελφός -καί συνεταῖρος- του ἦταν
ὑπουργός Ἐργασίας ἐπί χούντας τοῦ Πινοσέτ, ὅταν
ἰδιωτικοποιήθηκαν τά τεράστια µεταλλεῖα χαλκοῦ τῆς
χώρας καί διαλύθηκαν τά ἐργατικά συνδικᾶτα. Ἕνα
«οἰκονοµικό θαῦµα» πού χειροκροτήθηκε διεθνῶς, σάν
κι αὐτό πού µᾶς ὑπόσχεται ἡ Κυβέρνηση τοῦ ΓΑΠ...
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Η απεργία σε απεργία
διαρκείας…
Η ελληνική κοινωνία παρουσιάζεται
ιδιαιτέρως ευάλωτη απέναντι στις
διχαστικές πρακτικές που ακολουθούν
την τελευταία εικοσαετία οι ελληνικές
κυβερνήσεις, προκειμένου να καθιερώσουν
μέτρα για την ανάκαμψη δήθεν της
οικονομίας, τα οποία ωστόσο ενισχύουν
τον μεγαλοεπιχειρηματικό κύκλο σε βάρος
των υπόλοιπων κοινωνικών στρωμάτων. Η
συνθηκολόγηση των πολιτών αποτυπώνεται
κυρίως στην απουσία αγωνιστικής διάθεσης
για την ανατροπή των κεφαλαιοκρατικών
μεθοδεύσεων, δεδομένου πως έχει
περιπέσει σε αχρησία το απεργιακό όπλο,
το μόνο ίσως πιεστικό μέσο που θα ’ταν
ικανό να αποτρέψει την εκμετάλλευση στο
πλαίσιο δημοκρατικών ενεργειών,
πέρα από φασίζουσες, διαλυτικές
παρεκτροπές.
Παρεξηγημένη
ιδεολογικά, η απεργία απώλεσε τη
δραστικότητά της συντριβόμενη
διαρκώς
στις
συμπληγάδες
τής
εκάστοτε
κυβερνητικής
ακαμψίας, του διαστρεβλωμένου
απεργιακού ρόλου με την ενοχική
του «αντικοινωνικότητα», της
παραιτημένης απραξίας και του
ιδιοτελούς μοναχικού βηματισμού.
Βέβαια, τα σωματεία
εργαζομένων επέδειξαν μεγαλειώδεις
απεργιακές κινητοποιήσεις, ιδίως τον
τελευταίο χρόνο, κι έπειτα από τα
ασφυκτικά μέτρα του «μνημονίου».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απεργία
της 20/5/2010, στην οποία η συμμετοχή
των εργαζομένων ανήλθε, σύμφωνα με τη
Γ.Σ.Ε.Ε., στο 70% (ηλεκτρονικό «Πρώτο
Θέμα», http://www.protothema.gr/greece/
article/?aid=69123 , 20/5/2010). Τα μέτρα
του «μνημονίου» πράγματι οδήγησαν
τους εργαζόμενους σε εντυπωσιακά
συλλαλητήρια, ιδίως στην πρωτεύουσα
και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η εικόνα
όμως των κινητοποιήσεων δεν είναι
αντίστοιχη στα μεσαία και μικρά αστικά
κέντρα. Στην απεργία της 10/2/2010 η
συμμετοχή των δημόσιων υπαλλήλων
της Κομοτηνής περιορίστηκε μόλις στο
20%, σύμφωνα με τον «Παρατηρητή της
Θράκης»
(http://www.paratiritis-news.
gr/detailed_article.php?id=133328&cate
goryid=5 , 11/2/2010). Ωστόσο, ακόμη κι
αν γίνει δεκτό πως η πρωτεύουσα και τα
μεγάλα αστικά κέντρα, υπερτερώντας σε
πληθυσμό, δίνουν το απεργιακό στίγμα,
η απεργιακή αποτελεσματικότητα δεν θα
πρέπει να θεωρείται ικανοποιητική. Οι
κινητοποιήσεις έχουν στην πλειοψηφία
τους μονοήμερο χαρακτήρα, τον οποίο,
έστω, επαναλαμβάνουν έπειτα από λίγο
καιρό. Οι πολυήμερες κινητοποιήσεις
μειοψηφούν
(περίπτωση
ιδιοκτητών
φορτηγών). Ο προσωρινός χαρακτήρας
των απεργιών υπονομεύει τη δραστικότητά
τους λόγω της παροδικότητάς τους κι
ελλείψει οποιωνδήποτε συντονισμένων
πιέσεων.
Στην
εξάρτηση
των
συνδικαλιστικών
παρατάξεων
από
τα
πολιτικά
κόμματα
αποδίδεται
κατ’ επανάληψη η αδυναμία των
επαγγελματικών κλάδων να διεκδικήσουν
επιτυχώς τα αιτήματά τους. Τα κόμματα
εξουσίας ασφαλώς ασκούν πιέσεις στις
προσκείμενές
τους
συνδικαλιστικές
παρατάξεις. Οι ηγετικοί συνδικαλιστές
αποδεικνύονται συχνά δούρειοι ίπποι
για την «άλωση» των συναδέλφων τους,
καθώς αποσκοπούν στην αναρρίχησή
τους στην εξουσία, όπως προκύπτει
από τις υπουργοποιήσεις τους. Όμως η
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ερμηνεία τούτη είναι απλουστευτική και
αρκετά βολική, αφού παραγνωρίζει πως η
διαρκής κυριαρχία των συνδικαλιστικών
παρατάξεων που πρόσκεινται στα
κόμματα οφείλεται στις επιλογές των
εργαζομένων, οι οποίοι – κατά συνέπεια
– δεν είναι άμοιροι των ευθυνών τους.
Το παιχνίδι των συναλλαγών και των
εξυπηρετήσεων αφορά, δυστυχώς, και
τους ίδιους τους εργαζόμενους, που με τη
στάση τους δικαιώνουν τους κομματικούς
συνδικαλιστές όταν δικαίως εντέλει
διαβλέπουν πως πέρα από τις θεωρητικές
διαμαρτυρίες των εργαζομένων δεν
υφίσταται εκ μέρους των τελευταίων καμία
διάθεση προς υποστήριξη οποιουδήποτε
εργασιακού αιτήματος.
Η κατάσταση θυμίζει φαύλο
κύκλο που καταλήγει απαρεγκλίτως
στο ίδιο δρομολογημένο αδιέξοδο: οι

μονοήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις δεν
ανησυχούν τις κυβερνήσεις· οι πολυήμερες
απεργίες βουλιάζουν στην ακαμψία των
κυβερνήσεων και στη δυσαρέσκεια του
κοινωνικού συνόλου που υφίσταται τις
επιπτώσεις τους· η άσκηση πιέσεων
διαρκείας συντρίβεται στο ιδεολογικό
τείχος των ειλημμένων πολιτικών στάσεων
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οποιοσδήποτε αγώνας χάνει το νόημά του,
εφόσον προδιαγράφεται η αποτυχία του.
Διαπίστωση παραίτησης και ήττας. Είναι,
ωστόσο, πραγματικά τόσο αδιέξοδη κάθε
απόπειρα υπεράσπισης των δικαιωμάτων
τους από τους εργασιακούς κλάδους; Πόσο
πείθει η προσποίηση πως δεν υπάρχει
προοπτική απεργιακής ευόδωσης; Κυρίως,
πόσο πείθουν τον ίδιο τον εαυτό τους όσοι
εργαζόμενοι υπόκεινται σε παραίτηση;
Η όλη συζήτηση, βέβαια, δεν αφορά
ομάδες εργαζομένων, κυρίως στον ιδιωτικό
τομέα, που υφίστανται εργοδοτικούς
εκβιασμούς ώστε να μην απεργήσουν.
Ακόμη όμως και στον δημόσιο τομέα, όπου
η απειλή της απόλυσης δεν επικρέμαται
δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια
των εργαζομένων, η συνθηκολόγηση
επισυμβαίνει σχεδόν άνευ όρων. Αν οι
εργαζόμενοι συμφωνούσαν ιδεολογικά
με τις εξελίξεις στους όρους εργασίας
τους και στην οικονομική αξιολόγηση
του έργου τους, δεν θα εγειρόταν ζήτημα.
Αν θεωρούσαν ότι οι αμοιβές τους είναι
υπερβολικά υψηλές και καλώς μειώνονται,
δεν θα καταθέτονταν ενστάσεις. Όσοι όμως
συμφωνούν στο θεωρητικό επίπεδο με τις
εξελίξεις είναι μειοψηφία. Η πλειοψηφία
των εργαζομένων θεωρητικά απορρίπτει
τη συρρίκνωση των εισοδημάτων της.
Εδώ εισάγεται το παράλογο της υπόθεσης:
η θεωρητική απόρριψη δεν συμβαδίζει με
κάποια έμπρακτη αποδοτική αντίδραση
διαρκείας.
Ήδη επισημάνθηκε πως η
επίκληση του επιχειρήματος ότι οι άκαμπτες
κυβερνήσεις δεν θα υποχωρήσουν με
κανέναν τρόπο φανερώνει ηττοπάθεια και
δεν γίνεται αποδεκτή, όχι μόνο για λόγους
στοιχειώδους αξιοπρέπειας, μα κι επειδή τις
«άκαμπτες» κυβερνήσεις τις αναδεικνύουν,
στο πλαίσιο του δικομματισμού, οι ίδιοι
που υποτάσσονται «θλιμμένα» στην

ανελαστικότητά τους. Προκύπτει λοιπόν
το ερώτημα: πίσω από την παγιωμένη
υποστήριξη του δικομματισμού βρίσκεται
απλώς το συναισθηματικό δέσιμο με τις
ιδεολογίες του, το οποίο δεν επιτρέπει καμία
μετακίνηση κατά την εκλογική απόφαση,
ή μήπως η προσήλωση στον δικομματισμό
είναι απόρροια της προσμονής για ένα
εργασιακό «βόλεμα» στο πλαίσιο της
αειθαλούς αναξιοκρατίας, γεγονός που
επιτρέπει και την ανοχή απέναντι στον
«μερικό» οικονομικό εκφυλισμό της
εργασίας; Γιατί, αν η συντήρηση της
παρούσας κατάστασης υπόσχεται κάποια
εργασιακή ανέλιξη ή την «αποκατάσταση»
ενός ακόμη συγγενικού προσώπου, τότε
η όποια οικονομική επιδείνωση ωχριά
μπροστά στο συνολικό όφελος. Επομένως,
συντρέχουν λόγοι συμπόρευσης, όχι
αντίστασης.
Εξίσου ηττοπαθής, κυρίως όμως μίζερη,
κουτοπόνηρη και συμφεροντολογική,
άρα αντισυναδελφική και αντικοινωνική,
είναι η στάση της αγωνιστικής αποχής
που οφείλεται στην επανάπαυση ότι αν
ευοδωθεί ο αγώνας των υπολοίπων, θα
ωφεληθούν και όσοι δεν αγωνίστηκαν, και
μάλιστα χωρίς καμία απώλεια! Ψήγματα
αντικοινωνικότητας
εμπεριέχονται,
επιπλέον, στον διχασμό των εν ενεργεία και
των εν δυνάμει εργαζομένων, όσων δηλαδή
θα διοριστούν μελλοντικά. Η πρακτική του
«διαίρει και “δημοκράτευε”» εξυπηρετεί
απόλυτα τις κυβερνήσεις, που υπόσχονται
να μη θίξουν όσους ήδη εργάζονται, παρά
μόνο τις μελλοντικές γενιές εργαζομένων.
Ακόμη και τώρα, που η διχαστική
πρακτική των κυβερνήσεων έχει εμφανώς
καταδειχτεί, η πολιτική επιμένει να διασπά.
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1
τής 4/10/2010 ο υπουργός Οικονομικών
κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου απάντησε
στο ερώτημα της δημοσιογράφου κ.
Μαρίας Χούκλη αναφορικά με το ποιους
θα αφορά το ενιαίο μισθολόγιο στον
δημόσιο τομέα: «Σίγουρα προφανώς θα
αφορά τους νεοεισερχόμενους.» Ωστόσο,
ο εύκολος συμβιβασμός των «βολεμένων»
φανερώνει και πάλι εγωισμό, έλλειψη
συλλογικής συνείδησης, αλτρουισμού και
συνοχής. Επιπρόσθετα, δικαιολογίες της
μορφής «δεν απεργώ, γιατί δεν αντέχω
οικονομικά» εμπερικλείουν την αντίφαση
πως η αποδοχή της επιδείνωσης στους
εργασιακούς όρους – γιατί ως αποδοχή των
δυσμενών ρυθμίσεών τους εκλαμβάνεται
από τις κυβερνήσεις η μη συμμετοχή
στην απεργία – επιφέρει την παγίωση των
αρνητικών εξελίξεων, άρα επιδεινώνει το
όποιο οικονομικό πρόβλημα, αν όντως
είναι υπαρκτό.
Οι ατομικιστικές μικρότητες
που περιγράφτηκαν φαίνεται ότι σε
πολλές περιπτώσεις λειτουργούν
υπονομευτικά για τους απεργιακούς
αγώνες. Εξίσου υπονομευτική όμως
είναι, ακόμη κι όταν οι προθέσεις
των εργαζομένων είναι αγαθές, η
εσωτερική, ψυχική και πνευματική,
διαίρεση που τους προκαλεί η
επικρατούσα ιδεοληψία πως ένας
απεργιακός αγώνας διαρκείας ενέχει
αντικοινωνικότητα, αφού εμποδίζει
τις δραστηριότητες του κοινωνικού
συνόλου, ενώ παράλληλα υποθάλπει
ακραίες ομάδες που προβαίνουν
σε βανδαλισμούς. Μια μελετημένη
πρακτική προπαγάνδας ενοχοποιεί το
δικαίωμα στην απεργία και καταπιέζει
ψυχολογικά την κοινή γνώμη, ώστε
να απορρίψει το απεργιακό όπλο. Ο
ψυχολογικός διχασμός αποτυπώνεται
σε έρευνα της «Public Issue»
(http://www.publicissue.gr/578/
nautergates/) για την εφημερίδα

«Η Καθημερινή» τής 26/2/2006. Ενώ,
λοιπόν, η πλειοψηφία όσων συμμετείχαν
στη δημοσκόπηση θεωρούσε δίκαιη
την απεργία των ναυτεργατών που
εξελισσόταν εκείνη την εποχή, φρονούσε
παράλληλα ότι έπρεπε να τερματιστεί!
Η έρευνα καταδεικνύει την εσωτερική
αμφιταλάντευση ενός κοινωνικού συνόλου
διχασμένου ανάμεσα στο αίσθημα
συλλογικότητας και στην πληγμένη από
τις κινητοποιήσεις ατομικότητά του.
Κι ενώ οι προφάσεις αποχής από
τους απεργιακούς αγώνες τραυματίζουν
ανεπανόρθωτα τα δικαιώματα των
εργαζομένων, η επιδερμική συμμετοχή σ’
αυτούς ενεργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
Γιατί, όταν οι απεργοί προκρίνουν την…
καφετέρια από τη συμμετοχή στην πορεία
διαμαρτυρίας, κανείς δεν θ’ αντιμετωπίσει
με σοβαρότητα την κινητοποίησή τους. Το
ρεπορτάζ της ηλεκτρονικής εφημερίδας
«Trikalanews» δικαίως εμπαίζει εμμέσως
τους «καφεπότες» απεργούς, αφού οι ίδιοι
φρόντισαν νωρίτερα να εξευτελίσουν
τον αγώνα τους προκαλώντας την
εντύπωση ότι η απεργία ήταν ένα ωραίο
διάλειμμα ξεδόματος κι αναψυχής: «[…]
οι διαδηλωτές αναζήτησαν μέρος να
απολαύσουν στην λιακάδα το… καφεδάκι
τους
[…]»
(http://www.trikalanews.
gr/article/11720/ , 5/5/2010).
Αντιμέτωποι με την προπαγάνδα,
τις ενοχές, τον ατομισμό, την παραίτηση,
μα και μ’ έναν απωθημένο στα ενδότερα
ρομαντισμό
συλλογικότητας,
οι
εργαζόμενοι καλούνται να επαγρυπνήσουν.
Σ’ ένα αντίξοο ιδεολογικά περιβάλλον,
στο οποίο η απεργία μονίμως απεργεί
ενοχοποιημένη για αντικοινωνικότητα,
απαιτείται επειγόντως απαγκίστρωση
από την ατολμία, τον ατομικισμό, τη
ρηχή συμφεροντολογία και τις πλαστές
ενοχές.
Οποιοδήποτε
όραμα
των
εργαζομένων προς βελτίωση της θέσης
τους επιτεύχθηκε μέσα από απεργίες
διαρκείας, όπως στην περίπτωση των
εκπαιδευτικών που αγωνίστηκαν για τη
θέσπιση της πενθήμερης εργασίας στον
κλάδο τους. Κι οποιαδήποτε εμπέδωση της
υποχωρητικότητας, που καταπίνει θυσίες
για τα αμαρτήματα τρίτων, θα σημάνει για
τους εργαζόμενους απλώς την περαιτέρω
συρρίκνωση της θέσης τους προς όφελος
των εκμεταλλευτών τους. Μόνο που τότε
δεν θα δικαιούνται να διαμαρτύρονται,
γιατί για την εδραίωση της διαρκούς τους
ολίσθησης δεν θα ευθύνεται κανείς πέρα
από τον ίδιο τους τον επαναπαυμένο κι
αδρανή εαυτό.
Γιάννης Στρούμπας
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Ἀνα-γνώσεις
Γκρεμίζεται το εκδοτικό κατεστημένο
Στο infognomonpolitics.blogspot.com (30-9-10) ο Σάββας Καλεντερίδης τολμά
να γράψει μερικά λόγια για τους νταβατζήδες της ενημέρωσης που κλονίζονται:
«Επικράτησαν μετά τη Μεταπολίτευση στον τομέα της ενημέρωσης του ελληνικού
λαού.Ανεβοκατέβαζαν κυβερνήσεις. Χλεύαζαν και λοιδωρούσαν όποιον Έλληνα πολίτη
έβαζαν στο στόχαστρο. Από εκδότες και δημοσιογράφοι, μέσα από διαδικασίες που ο
ελληνικός λαός ονομάζει ΕΚΒΙΑΣΜΟ και ΔΙΑΦΘΟΡΑ, έγιναν ‘επιχειρηματίες’ και
‘παράγοντες’ που επηρέαζαν την πορεία αυτού του τόπου, χωρίς να δίνουν λογαριασμό
σε κανέναν.
Η χυδαιότητα, η αμετροέπεια, η διαστρέβλωση της αλήθειας, η ασέβεια και η καταπάτηση
κάθε αρχής δημοσιογραφικής δεοντολογίας και των βασικών αρχών της ισηγορίας, της
ισονομίας και της ισοπολιτείας, έγιναν το λάβαρό τους. Αντί να ασκούν έλεγχο στην
εξουσία και να παρέχουν έγκαιρη, έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση στον ελληνικό λαό,
έγιναν πεθήνια όργανα ή οι ίδιοι ‘νταβατζήδες’ και ‘επιβήτορες’ της εξουσίας.
Τώρα, η κρίση, της οποίας την έλευση, αντί για πρώτοι, όπως εκ καθήκοντος ώφειλαν,
την αντιλήφθηκαν τελευταίοι, οι αχρείοι, τους παίρνει και αυτούς ‘μέσα’ και φυσικά
μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά, αφού θα χάσουν τη δουλειά τους και οι έντιμοι
δημοσιογράφοι, εκείνοι που δεν ‘μήδισαν’.
Περιμένουμε να δούμε την τελευταία πράξη του δράματος, με την ελπίδα ότι θα έλθει
επιτέλους η κάθαρση, για να ξεβρωμίσει ο τόπος και η κοινωνία!»
Η κοινωνική αναταραχή είναι αναπόφευκτη
Ο Ρούσσος Βρανάς στα ΝΕΑ (1-10-10) για τη φτώχεια τού μέλλοντός μας:
«Υπάρχει κάτι για το οποίο θα πρέπει να χρωστάµε ευγνωµοσύνη στην παγκόσµια
οικονοµική κρίση, που οι περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη δεν γνώρισαν άλλη
χειρότερη από αυτήν. Μας έκανε να στρέψουµε την προσοχή µας στις ανισότητες
που γίνονται ολοένα και πιο βαθιές στις δυτικές κοινωνίες. Δεν υπάρχει έρευνα που
να µην καταλήγει σε αυτό το συµπέρασµα: οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι
φτωχοί φτωχότεροι και η µεσαία τάξη εξαφανίζεται. Η τάση αυτή επιταχύνθηκε µετά
το 2000. Όµως υπήρχε εδώ και δεκαετίες. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι άνθρωποι
που πλήττονται από αυτές τις ανισότητες δείχνουν να στηρίζουν ή τουλάχιστον να
ανέχονται αυτές ακριβώς τις πολιτικές που τις διαιωνίζουν. Ακόµη και σε περιόδους
παρατεταµένης οικονοµικής ανάπτυξης, οι πραγµατικοί µισθοί παρέµεναν στάσιµοι
και οι εισοδηµατικές ανισότητες βάθαιναν σταθερά. Επόµενο ήταν να διαβρωθεί η
µεσαία τάξη, κάτι που σήµερα προκαλεί πανικό στους οικονοµολόγους, αφού είναι
γνωστό πως χωρίς τη µεσαία τάξη δεν µπορεί να υπάρξει οικονοµική ανάκαµψη.
Κάποτε, µια οικογένεια της µεσαίας τάξης ονειρευόταν βάσιµα µια άνετη ζωή, µε
διακοπές, πανεπιστηµιακή εκπαίδευση για τα παιδιά της και ένα δικό της σπίτι. Σήµερα
παλεύει για να κρατήσει αυτό το σπίτι µε νύχια και µε δόντια. Το παράδοξο όµως είναι
πως εξακολουθεί να στηρίζει ή έστω να ανέχεται αυτό ακριβώς το σύστηµα που την έφερε
σε αυτή την κατάσταση. Ελπίζει πραγµατικά ο µεσοαστός που σήµερα έγινε φτωχός ότι
θα µπορέσει κάποτε να ξαναγίνει αυτό που ήταν πρώτα (εύπορος) ή ίσως και κάτι
παραπάνω (πλούσιος); Η περίπτωση της Αµερικής είναι χαρακτηριστική: «Πιστεύουµε
ακόµη πως η Αµερική είναι η χώρα των ευκαιριών, πως µπορεί να γεννηθείς σε ένα
γκέτο και παρ’ όλα αυτά να γίνεις σούπερ σταρ ή ακόµη και πρόεδρος», γράφει ο Σαντµπ
Γουόλς στην εφηµερίδα «Γκάρντιαν». «Όµως, η αλήθεια είναι πως για την τεράστια
πλειονότητα των ανθρώπων, αυτά τα όνειρα είναι άπιαστα. Στην πραγµατικότητα
έχουµε τη µικρότερη κοινωνική κινητικότητα από οποιαδήποτε άλλη βιοµηχανική
χώρα». Όποιος πέφτει στον λάκκο των ανισοτήτων, δύσκολα µπορεί να ξαναβγεί. Αυτό
ακριβώς ήταν το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξαν ύστερα από πολύχρονες έρευνες
δύο βρετανοί επιδηµιολόγοι, ο Ρίτσαρντ Γουίλκινσον και η Κέιτ Πίκετ. Στις κοινωνίες
όπου υπάρχει σχετική ισότητα, όλοι τα καταφέρνουν καλύτερα. Αντίθετα, στις κοινωνίες
των ανισοτήτων ανθεί η εγκληµατικότητα, φθίνει η παιδεία και ενδηµούν χίλιες δυο
κοινωνικές ασθένειες. Αν όλα αυτά είναι προφανή - και έχουν γίνει σήµερα ακόµη
περισσότερο, µε τις συνθήκες που έχει δηµιουργήσει η οικονοµική κρίση - τότε γιατί
οι άνθρωποι εξακολουθούν να ανέχονται το σύστηµα που τα παράγει; Αυτή η ανοχή
είναι κάτι προσωρινό, πιστεύει ο Σαντµπ Γουόλς: «Η διάβρωση της µεσαίας τάξης και
η φτώχεια που βλέπουµε σήµερα δεν έχουν φτάσει ακόµη στο επίπεδο όπου θα γίνει
αναπόφευκτη η κοινωνική αναταραχή. Όµως οδεύουµε προς τα εκεί».»
Ο Αλκίνοος και η ελληνική κρίση (του)
Σε συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία (3-10-10) ο γνωστός Κυπραίος
τραγουδοποιός Αλκίνοος Ιωαννίδης μάς άγγιξε με την ευαίσθητη προσέγγιση της
κρίσης που έρχεται στην πατρίδα μας:
«...Καθώς ολοκλήρωνα ή πρωτοπαρουσίαζα αυτές τις μουσικές, η Ελλάδα
προσπαθούσε να επιβιώσει ανάμεσα σε μνημόνια και εξεταστικές επιτροπές. Κάθε
φορά που επέστρεφα στην Αθήνα από ακόμα μια πρόβα στην Αγία Πετρούπολη ή μια
συναυλία στο Βερολίνο, σκεπτόμουν ότι... ενώ λίγο καιρό παλαιότερα έλεγα να φύγω
οικογενειακώς απ’ την Ελλάδα, με όλη την ευγνωμοσύνη που της έχω, τώρα το έχω
ήδη ξεχάσει. Εδώ είμαι, εδώ ζω, εδώ αγαπώ, εδώ πονώ. Δεν με θέλω τουρίστα, σε
διαδήλωση την Πρωτομαγιά στη Γερμανία ή τη Γαλλία... Θα κάτσω εδώ, να δεχτώ το
δώρο της ταπείνωσης. Οχι αυτής που προκύπτει απ’ τα χρέη μας προς τραπεζίτες και
οργανισμούς, ποσώς μ’ ενδιαφέρουν αυτά. Αλλά της ταπείνωσης του ανθρώπου που,
ενώ μικρός ήθελε ν’ αλλάξει τον κόσμο, στη δύσκολη στιγμή δεν μπορεί ούτε τη γειτονιά
του να κάνει καλύτερη. Οχι πως ήταν εύκολα ή δίκαια τα πράγματα πιο παλιά, όμως
τώρα θα φανούν πολλά: Τι είμαστε διατεθειμένοι να μοιραστούμε, ποιες πολυτέλειές
μας θα μας βαραίνουν όταν ο φίλος δεν θα έχει να ταΐσει τα παιδιά του, ποιες λύσεις
θα γυρέψουμε, ποιον κόσμο θα ονειρευτούμε, με τι θα ανταλλάξουμε όσα και όσους μας
έφεραν εδώ, με ποια ευγένεια θα πολεμήσουμε, πόσο θα αγαπηθούμε. Εδώ λοιπόν, να
με δω στην πράξη. Γιατί στα λόγια υπήρξα αρκετά καλός...»
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ΚΟΣΟΒΟ & ΜΕΤΟΧΙΑ
Ἡ σερβική Ἐκκλησία δηλώνει παρούσα

Ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Σέρβου πατριάρχη Εἰρηναίου στό Πέτς τοῦ
Κοσόβου, παρόντων χιλιάδων Σέρβων καί τοῦ πρωθυπουργοῦ τους
Τάντιτς, ὑπογράµµισε τόν µόνιµο δεσµό τῶν ὁµόδοξων γειτόνων µας
µέ τήν περιοχή πού πρόσφατα ἀποσχίστηκε ἀπό τή χώρα τους. Ὅλα τά
ἱερά προσκυνήµατά τους βρίσκονται στά µέρη πού πληµµύρισαν πρῶτα
µέ ἀλβανούς Κοσοβάρους κι ὕστερα µέ ΝΑΤΟϊκά στρατεύµατα. Πρός τό
παρόν 69 χῶρες ἀναγνώρισαν τό ἀνεξάρτητο Κόσοβο, ἀριθµός σχετικά
µικρός, ἀλλά... Πόσα χρόνια ἄραγε θ’ ἀντέξει ὁ δεσµός αὐτός κόντρα στή
δυτική λοιµική καί στήν ἀλβανική µαφία; Ὅσο ἄντεξε τό Φανάρι στήν
Πόλη; Θά ‘χει τήν τύχη τοῦ τεµένους Ἀλ Ἄκσα στήν Ἱερουσαλήµ; Πάντως
µιά πολύ διαφορετική µοίρα δέν δείχνει πιθανή.

ΜΑΜ, ὅπως λέµε ...ΓΑΠ
Ἡ κατάσταση στή Σοµαλία παραµένει ἐξαιρετικά δύσκολη γιά τούς
τσάτσους τῶν Ἀµερικανῶν. Ἡ δῆθεν Κυβέρνηση ἐξακολουθεῖ νά ἐλέγχει
ἕνα µέρος τῆς πρωτεύουσας
καί τῆς ἀκτῆς µονάχα, µέ τήν
ὑπόλοιπη χώρα νά βρίσκεται
στά χέρια τῶν ἀντιπάλων της
ἀνταρτῶν. Μέσα στήν κατάσταση
αὐτή, στίς 14 Ὀκτωβρίου ἀνακοινώθηκε πώς ἀνέλαβε καθήκοντα ὁ νέος πρωθυπουργός τῆς
χώρας, ὁ Mohamed Abdullahi
Mohamed (ΜΑΜ). Ὁ Μωχάµεντ
ἴσως θεωρηθεῖ ἀπό κάποιους
ἀντιαµερικανούς διαβλητό πρόσωπο, γιατί εἶναι Ἀµερικανός πολίτης καί µέχρι πρόσφατα κατεῖχε
θέσεις στήν τοπική κυβέρνηση τοῦ Μπάφαλο τῆς Νέας Ὑόρκης!
Πρίν ὅµως γελάσετε γιά ὅσα συµβαίνουν στόν Τρίτο Κόσµο, γιά
σκεφτεῖτε µιάν ἄλλη περίπτωση, ἰδιαιτέρως γνωστή σέ σᾶς, γιά ἕναν
πρωθυπουργό σέ εὐρωπαϊκή καί καλά χώρα...

Νότια Ἀφρική κατά Ἰσραήλ
Ὅταν ἡ Νότιος Ἀφρική ζοῦσε τό Ἀπαρτχάιντ, χρειάστηκε ἡ
παγκόσµια ἀποµόνωση, τό µποϋκοτάζ πού ζήτησε ἤδη τό 1958 ὁ
ἡγέτης τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀφρικανικοῦ Κονγκρέσου Albert Luthuli γιά νά
ἀποκατασταθεῖ ἡ ἰσότητα καί ἡ δηµοκρατία. Τότε σηµαντικό ρόλο
εἶχε παίξει ἡ στάση τῶν διανοουµένων διεθνῶς, µέ πρωτοστατοῦντες
τούς 150 Ἰρλανδούς ἀκαδηµαϊκούς (1971). Σήµερα ἕνα καθεστώς
ἴδιο καί πολύ χειρότερο ζεῖ καί βασιλεύει στό Ἰσραήλ, σέ βάρος τῶν
Παλαιστινίων. Πρό ἡµερῶν πάνω ἀπό 100 ἀκαδηµαϊκοί ἀπό 13
Πανεπιστήµια τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς ὑπέγραψαν παρόµοια διακήρυξη
στό Γιοχάνεσµπουργκ ζητώντας ἀπό τό τοπικό Πανεπιστήµιο νά
διακόψει τή συνεργασία του µέ τό ἀντίστοιχο τοῦ «Μπέν Γκουριόν»
καί ἤδη οἱ ὑπογραφές φτάσαν τίς 200 - µεταξύ αὐτῶν τοῦ Ντέσµοντ
Τούτου καί τοῦ Τζών Ντούγκαρντ. Ζητεῖται µποϋκοτάζ τῶν ἑβραϊκῶν
Πανεπιστηµίων ὄχι γιά θρησκευτικούς ἤ ἐθνικούς λόγους ἀλλά γιά
τήν ὑποστήριξη πού αὐτά παρέχουν στό καθεστώς τοῦ Ἀπαρτχάιντ,
τῶν ἐποικισµῶν καί στήν στρατιωτική Κατοχή τῆς Παλαιστίνης. Ἀπό
κοντά καί ἐργατικά συνδικᾶτα πού ἀρνοῦνται νά ξεφορτώσουν στό
λιµάνι τοῦ Ντέρµπαν ἰσραηλινά προϊόντα, ὅπως καί καταναλωτικές
ἑνώσεις πού µποϋκοτάρουν καλλυντικά τῆς ἑταιρείας Ahava ἀπό
τή Νεκρά Θάλασσα. Ἀπό τήν ἄλλη µεριά στό Ἰσραήλ νέοι νόµοι
πασχίζουν νά στερεώσουν τόν ἑβραϊκό χαρακτήρα τοῦ κράτους καί
κάθε πολίτης καλεῖται νά δηλώσει πίστη στόν χαρακτήρα αὐτό, παρά
τήν ἐξώφθαλµα ρατσιστική αὐτή λογική! Προφανῶς ἡ παντοδυναµία
καί ἡ ἀλαζονία δέν εἶναι καλοί σύµβουλοι γιά τούς παροικοῦντες τήν
(ἀληθινή) Ἱερουσαλήµ...
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Τό ΝΑΤΟ στή Βαλτική
Ἡ ἐπέκταση τοῦ ΝΑΤΟ πρός
ἀνατολάς τά τελευταῖα χρόνια δέν
ἦταν βεβαίως µιά τυπική διαδικασία.
Παρήγαγε ἀποτελέσµατα ἐπί τοῦ
ἐδάφους, πού δέν πολυπροβάλλονται
ἀπό ἐκείνους οἱ ὁποῖοι κάποτε - ὄχι
καί τόσο παλιά - ἔβγαζαν µαχαίρι
στό ἄκουσµα τῆς Συµµαχίας.
Δέν εἶναι µόνο τά Βαλκάνια,
ὅπου
δόθηκαν
4
στρατιωτικές
βάσεις
στή
Ρουµανία
καί
ἰσάριθµες
στή
Βουλγαρία, κι ὅπου
ἡ προθυµία τῶν
δύο Βαλκανικῶν
χωρῶν
νά
φιλοξενήσουν
τό
πυραυλικό
σύστηµα τῶν ΗΠΑ
συνοδεύει
τήν
πρόθυµη ἀποστολή στρατευµάτων
τους στίς ἀσιατικές ἐκστρατεῖες τῶν
ΗΠΑνθρώπων. Ἕνα ἄλλο µέτωπο
πού ἄνοιξε εἶναι αὐτό τῆς Βαλτικῆς.
Ἡ εἴσοδος στό ΝΑΤΟ τῆς Ἐσθονίας,
τῆς Λετονίας καί τῆς Λιθουανίας
(Μάρτιος 2004) ἄνοιξε τήν περιοχή
στήν ἀµερικανική παρουσία µέσα
στά µοῦτρα τῆς Ρωσίας, µιά παρουσία
µόνιµη καί ὁλοένα προκλητικότερη.
Ἀξίζει νά σηµειωθεῖ πώς οἱ Βαλτικές
χῶρες καί ἡ γείτων Πολωνία πρωταγωνιστοῦν µέ τήν στρατιωτική τους
παρουσία στό Ἰράκ καί στό Ἀφγανιστάν (ἡ Πολωνία ἔχει πάνω ἀπό

5.000 στρατιῶτες!). Τόν προηγούµενο
µήνα λοιπόν οἱ ἐξελίξεις ἐκεῖ
στίς θάλασσες τοῦ Βορρᾶ ἦταν
καταιγιστικές.
ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ
Στίς 1 Σεπτεµβρίου ἡ 493η Μοίρα
ἀνέλαβε µέ τέσσερα F-15 τίς περιπολίες µεταξύ Ἀγγλίας καί Λιθουανίας. Ποιές «πιθανές ἀπειλές»

- ὅπως τίς ὀνόµασε ἡ Ἀµερικανίδα
πρέσβης στή Λιθουανία Anne
Derse - θ’ ἀντιµετωπίσει ἐκεῖ ἡ
Μοίρα; Τά εὐκόλως ἐννοούµενα
παραλείπονται...
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Δυό βδοµάδες µετά, ὁ Ἐσθονός πρόεδρος ἐγκαινίαζε τόν ἀεροδιάδροµο
στήν παλιά σοβιετική στρατιωτική
βάση Ἀµάρι (βλ. φωτό - λίγο ἔξω
ἀπό τήν πρωτεύουσα τῆς χώρας),
πού ἀνακαινίζεται ἀπό τό ΝΑΤΟ.
Ἡ βάση θά εἶναι ἕτοιµη τό 2012 καί
θά µπορεῖ νά φιλοξενεῖ 16 NATOϊκά
µαχητικά, 20 µεταγωγικά καί 2.000

Μακαρθικές ἀναµνήσεις
Πρίν δύο ἑβδοµάδες πράκτορες τοῦ FBI στή Μινεάπολη, στή Βόρεια
Καρολίνα, στήν Καλιφόρνια, στό Γουινσκόνσιν καί στό Σικάγο
εἰσέβαλαν χωρίς προειδοποίηση ἀλλά µέ εἰσαγγελικό ἔνταλµα στά
σπίτια ἀκτιβιστῶν πού ἀντιτίθενται στήν ἀµερικανική πολιτική.
Παρότι τίποτε τό παράνοµο δέν ἔχει πράξει κανένας τους, ἡ ὑποστήριξή
τους σέ διάφορα κινήµατα
ἀνά τόν κόσµο, τούς
ἔφερε κλητεύσεις γιά
ἀπολογία σέ ἀνακριτικά
γραφεῖα µέ τήν κατηγορία
τῆς «ὑποστήριξης στήν
τροµοκρατία»!
Ἡ Jess Sundin περιγράφει
τή σκηνή: «Στίς 7 τό πρωί
ξύπνησα ἀπό τά χτυπήµατα
στήν πόρτα. Ἕξι ἤ ἑπτά
πράκτορες µπῆκαν στό
σπίτι µου. Μοῦ ἔδειξαν
ἕνα ἔνταλµα ἔρευνας καί
ρώτησαν ἄν ἔχουµε ὅπλα
στό σπίτι. Πῆραν βιβλία,
µουσικούς δίσκους, φωτογραφίες, ὑπολογιστές, τό κινητό καί τήν
κάµερά µου κτλ. Δέν µᾶς κράτησαν ἀλλά µᾶς ἐπέδωσαν κλητεύσεις
γιά τόν ἀνακριτή». Ἡ Σάντιν, πού ἐργάζεται στό Πανεπιστήµιο
τῆς Μινεζότα, εἶναι µέλος τῆς ὀργάνωσης Freedom Road Socialist
Organization, συνδικαλίστρια καί εἰρηνίστρια. Τό 1998 µετεῖχε στήν
ἀµερικανική ἀποστολή στό Ἰράκ, ὅπου οἱ κυρώσεις τῆς κυβέρνησης
Κλίντον θέριζαν τόν λαό καί διέλυαν τό κοινωνικό κράτος τοῦ Σαντάµ
Χουσεΐν. Ἐναντιώνεται ἐπίσης στήν ἀµερικανική πολιτική πού στηρίζει
τό γενοκτόνο Ἰσραήλ κατά τῶν Παλαιστινίων ἀλλά καί πού συνεχίζει
στήν Κολοµβία τόν πόλεµο τῆς κυβέρνησης κατά τοῦ λαοῦ της.
Ἡ Σάντιν δέν γνωρίζει ἀκόµη τί θά χρησιµοποιήσει ἡ Κυβέρνηση
ἐναντίον της. Τό ἔνταλµα ἔρευνας δείχνει ὅτι τό FBI σκόπευε νά
ἀξιοποιήσει ἐναντίον της νόµο τοῦ 1996 γιά «παροχή ὑλικῆς βοήθειας
σέ τροµοκρατική ὀργάνωση» (εἴχαµε ξαναγράψει πρόσφατα). Γιατί
τελικά ἀναβλήθηκε ἡ κλήτευσή της; Νά ἔπαιξαν ρόλο οἱ διαδηλώσεις
ἔξω ἀπό τά γραφεῖα τοῦ FBI σέ 60 ἀµερικανικές πόλεις; Νά τήν
προστάτεψε ἡ δηµοσιότητα; Ἄγνωστο. Ὅµως ὅλα δείχνουν πώς µέ
Μπούς ἤ Ὀµπάµα ἡ πορεία τῶν ΗΠΑ πρός τόν ἐκφασισµό ἐλάχιστα
ἐπιταχύνεται ἤ ἐπιβραδύνεται.

στρατιῶτες κι ἐκεῖ θά ἑδρεύει καί ἡ
ἐσθονική Ἄεροπορία, πού ἱδρύθηκε
τό 1998. Πάντως ἤδη χρησιµοποιεῖται
γιά ἐκπαιδευτικούς σκοπούς ἀπό
πιλότους τοῦ ΝΑΤΟ. Σέ τί εἴδους
κρίσεις θά µπορεῖ νά στεγάζει
συµµάχους
τῆς
χώρας,
ὅπως
δήλωσε ὁ Πρόεδρός της; Τά εὐκόλως
ἐννοούµενα παραλείπονται...
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Στίς 13/9 60 πλοῖα, ἀεροπλάνα,
ἑλικόπτερα καί 4.000 στρατός ἀπό
τίς ΗΠΑ καί 13 εὐρωπαϊκές χῶρες
τοῦ ΝΑΤΟ ἔλαβαν µέρος σέ µεγάλες
ἀσκήσεις στή Βαλτική.
Στίς 20 Σεπτεµβρίου ξεκίνησε ἡ
ἄσκηση Jackal Stone 10 µέ 1300 µέλη
εἰδικῶν Δυνάµεων ἀπό τίς ΗΠΑ (352η
Μονάδα Εἰδικῶν Ἐπιχειρήσεων) καί
τήν Πολωνία, τήν Λιθουανία, τή
Λετονία, τήν Κροατία, τή Ρουµανία
καί τήν Οὐκρανία. Οἱ ἀσκήσεις,
πού ξεκίνησαν σέ ἀεροπορική βάση
τῆς Πολωνίας καί συνεχίστηκαν σέ
δύο βάσεις τῆς Λιθουανίας, εἶχαν
διακηρυγµένο στόχο καί «τήν αὔξηση
τῆς στρατιωτικῆς προπαρασκευῆς
στήν Κεντρική καί Ἀνατολική
Εὐρώπη». Τήν πρώτη µέρα τους
παρέστη ὁ Πολωνός ὑπουργός
Ἄµυνας, Bogdan Klich, ὁ ὁποῖος
ἀµέσως µετά µετέβη στίς ΗΠΑ. Τήν
ἡµέρα τῆς ἄφιξής του ἐκεῖ ὁ πρώην
πρωθυπουργός
τῆς
Πολωνίας,
Γιάροσλαβ Κατσίνσκι ἔγραψε µιάν
ἐπιστολή σέ 738 Εὐρωβουλευτές καί
δεκάδες διπλωµάτες, «καλώντας
τους νά συµβάλουν στόν περιορισµό
τῆς ἐπέκτασης τῆς ρωσικῆς ἐπιρροῆς
στό ἐξωτερικό».

Ο Κουστουρίτσα και άλλοι
γκιαούρηδες στην Τουρκία
Ὀ σάλος στην Τουρκία από την
επεισοδιακή επίσκεψη του διάσηµου
Σέρβου σκηνοθέτη Εµίρ Κουστουρίτσα
στην Αττάλεια, όπου θα συµµετείχε
στην κριτική επιτροπή κινηµατογραφικού φεστιβάλ, ήταν ενδεικτικός του
κοινωνικού κλίµατος στην γείτονα µα
και άλλων τινών πραγµάτων.
Μία µέρα όλη κι όλη έµεινε εκεί ο
Σέρβος σκηνοθέτης και φεύγοντας
µίλησε σε συνέντευξη Τύπου για το
«βάρβαρο σκάνδαλο» σε βάρος του από
την τουρκική πλευρά, µνηµονεύοντας
τον ίδιον τον Υπουργό Πολιτισµού της
χώρας, Ερτογρούλ Γκιουνάι: «Όταν
τον υπουργό Πολιτισµού τον βλέπω ως
εχθρό µου, όταν ο υπουργός Πολιτισµού
µιας χώρας κάνει τετοιες δηλώσεις σε
βάρος µου, τότε ένας απλός άνθρωπος
µπορεί και να µε πυροβολήσει»!
Τα ΜΜΕ της Τουρκίας τον είχαν
υποδεχθεί επιθετικά, δήθεν γιατί
«υποστήριξε τα εγκλήµατα σε βάρος
των µουσουλµάνων στη Βοσνία».
Ο πραγµατικός λόγος είναι ότι ο
Κουστουρίτσα ήταν µουσουλµάνος
και έγινε χριστιανός (η µέγιστη
αµαρτία στο Ισλάµ), λέγοντας «πήρα
τη θρησκεία που είχαµε πριν µας
καταλάβουν οι Τούρκοι πριν από
500 χρόνια, όταν όλοι οι Σέρβοι ήταν
χριστιανοί». Στις γελοίες αιτιάσεις περί
της γενοκτονίας των Βοσνίων, ο Εµίρ
Κουστουρίτσα απάντησε θυµίζοντας
την (πραγµατική) γενοκτονία των
Αρµενίων,
ξεσηκώνοντας
ακόµη
µεγαλύτερες αντιδράσεις.
Ωστόσο στο παρελθόν, ο σκηνοθέτης

Στίς 27 Σεπτεµβρίου ξεκίνησε ἡ πολιτοστρατιωτική ἄσκηση PRT-12 σέ
στρατιωτική βάση τῆς Λιθουανίας.
Στίς 28 Σεπτεµβρίου ἀνακοινώθηκε ἡ
ἄφιξη ΝΑΤΟϊκῶν στρατευµάτων στή
Λετονία γιά τήν στρατιωτική ἄσκηση
Sabre Strike 2011 (18-31 Ὀκτωβρίου).
Ποῦ µπορεῖ νά ἀποσκοπεῖ ὅλη αὐτή
ἡ στρατιωτική παρουσία καί ὑπερδραστηριότητα; Ποιός εὐρωπαίκός
ἤ ἄλλος λαός γίνεται ἀσφαλέστερος
µέ τοῦτα καί µέ κεῖνα; Γιατί ἀποσιωπᾶται αὐτή ἡ προφανέστατη
συνέχιση τοῦ Ψυχροῦ Πολέµου µέ
τήν προκλητική ἐπιθετικότητα τοῦ
νικητῆ; Τά εὐκόλως ἐννοούµενα
παραλείπονται...

Τι λένε ρε αυτοί;!!!
Στις 5-10-10, υπό τον τίτλο «της καταπολέμησης του εξτρεμισμού» προωθήθηκε ψήφισμα στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,
εντός του οποίου προβλέπονται διώξεις
κατά πάντων των διαφωνούντων με τις
ντιρεκτίβες των αφεντικών, από «ακραία»
στοιχεία τα οποία επιβουλεύονται την
εσωτερική συνοχή του συστήματος,
«ανεξαρτήτως αν αυτά είναι αιρετά!».
Μάλιστα κάνουν ειδική μνεία στη χώρα
μας τονίζοντας: «Τα τελευταία χρόνια
έχει υπάρξει μια έξαρση ορισμένων
μορφών εξτρεμισμού (!) στην Ευρώπη»
και αναφέρονται ξεκάθαρα «κυρίως,
στο κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης
(...) ή για διαδηλώσεις και αναταραχές
που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά τη
διάρκεια αρκετών εβδομάδων το 2009»!!!
Οι απεργίες και οι διαδηλώσεις εξτρεμισμός; Η ελευθερία στο απόσπασμα;

είχε επισκεφτεί κι άλλοτε την Τουρκία
(Κωνσταντινούπολη, Προύσσα), χωρίς
να δηµιουργηθεί κανένα πρόβληµα.
Αυτή τη φορά χρειάστηκε αστυνοµική
συνοδεία για να φτάσει από το αεροδρόµιο στο ξενοδοχείο του! Και δεν
ήταν µόνο Γκρίζοι Λύκοι και άλλες
φασιστικές οργανώσεις που δηµιούργησαν επεισόδια στο φεστιβάλ αλλά
κι ο ίδιος ο υπουργός Πολιτισµού και
Τουρισµού της χώρας, Ερτογρούλ
Γκιουνάι, δήλωσε «αφού θα είναι
αυτός εκεί (στο φεστιβάλ) εγώ δεν θα
πάω»! Είναι να µην αποχωρήσει µετά
ο Κουστουρίτσα λέγοντας ότι «σ’ αυτό
το περιβάλλον δεν µπορεί να γίνει
τέχνη»;
Το συµβάν δεν έχει αξία µόνο για τον
Κουστουρίτσα προσωπικά, ο οποίος
ανακάλυψε ότι τώρα ούτε µε 50
σωµατοφύλακες δεν νιώθει ασφαλής.
Ας τα βλέπουν αυτά κάτι «δικοί µας»
που εσχάτως, µέσα στο κλίµα του
νεοοθωµανισµού, ανακαλύπτουν την
ανατολική τους ρίζα και εκστασιάζονται µε την πρόοδο της γείτονος. Η
τουρκική βαρβαρότητα, κοινός τόπος
όλων των ευρωπαίων διανοουµένων
µέχρι την εποχή της πολιτικής
ορθότητας, είναι πάντα εδω (οι
εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα),
και αν δεν εκδηλώνεται έχει να κάνει
µε συγκυριακά συµφέροντα και µε
τη στάση τη δική µας. Αν πχ αυτή η
τελευταία φέρνει σε γονυκλισία, τότε
έχουµε την ανατολίτικη εγκαρδιότητα
και απλοχωριά. Διαφορετικά...
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Ἡ ἀλήθεια τοῦ 15νθημέρου

Ἡ ρόμπα τοῦ 15νθημέρου

Τό ρεπορτάζ τοῦ 15νθήμερου

Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

Τοῦ Τ/Κ πολιτικοῦ Μουράτ Κανατλί
πού τόλµησε νά καταγγείλει στήν
Εὐρωβουλή τόν ἐποικισµό τῶν Κατεχοµένων µέ 380.000 ἔποικους ἀπ’ τήν
Τουρκία ὡς ἔγκληµα πολέµου!

Ἡ Διαµαντοπούλου µετά τίς ἐπισηµάνσεις τοῦ καθηγητῆ Γ. Κεντρωτῆ
γιά κάπου 20 ἀσυνταξίες, σολοικισµούς, ἀνορθογραφίες, καί µποῦρδες
γενικῶς, σέ λόγο της στούς Δελφούς!

Ὅ,τι κι πεῖς γιά τόν Χαρδαβέλα, δέν
παύει νά δίνει τό µοναδικό βῆµα γιά
κάποια θέµατα. Ἡ περίπτωση καί
δικαίωση τοῦ ἐξαίρετου ἀστυνοµικοῦ
Γ. Σπυρόπουλου τό ἐπαναβεβαίωσε.

Τό παληκάρι µας ἀνακάλυψε τήν
Κίνα! Κοίτα ἀδερφάκι µου τί βρίσκει
κανείς ὅταν βγεῖ ἀπό τά γραφεῖα τῶν
ἀµερικανικῶν ὑπηρεσιῶν! Λέτε µιά
µέρα ν’ ἀνακαλύψει καί τήν ...Ἑλλάδα;

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΝ ΟΨΕΙ
Η αναμονή ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων είναι κοινή πεποίθηση
σε όλες τις παρατάξεις, όχι μόνο λόγω των επικειμένων
αυτοδιοικητικών εκλογών και την αναμενόμενη συντριβή της
κυβέρνησης, αλλά και επειδή είναι διάχυτη η αντίληψη ότι η ψήφος
θα έχει σαφώς αντιμνημονιακό χαρακτήρα. Ήδη ο πρωθυπουργός
αντιλαμβάνεται ότι αδυνατεί να προσπεράσει τον σκόπελο αυτόν
και προσφεύγει στην επίκληση διαφόρων προσχημάτων για την
εκ των προτέρων εκτόνωση της καταστάσεως. Ήρθε καπάκι και
η δήλωση του πρόεδρου της ευρωζώνης Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ
ότι η Ε.Ε. γνώριζε το οικονομικό αδιέξοδο της Ελλάδας εδώ και
χρόνια, αλλά σιωπούσε· ότι Γερμανία και η Γαλλία κέρδιζαν δισ.
από τις εξαγωγές τους προς τη χώρα μας και ότι είχε ενημερώσει
γι’ αυτά τον Γ.Α.Π. τον Γενάρη του 2009…
Η ισορροπία στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος,
κάθε άλλο παρά προς το μέρος του αποκλίνει, όπως έδειξαν οι
αντιδράσεις πολλών βουλευτών και περισσοτέρων στελεχών,
εν όψει των εκλογών. Η απροθυμία τους για την συστράτευσή
τους ως κυβερνητικών υποψηφίων είναι χαρακτηριστική, ενώ
η κριτική των βουλευτών κατά της οικονομικής πολιτικής
προσλαμβάνει χαρακτήρα εξέγερσης, όχι μόνο στην κριτική
τους προς τους προτεινόμενους νόμους, αλλά και με την
άρνησή τους να αποδεχθούν κοινοβουλευτικές θέσεις, όπως του
Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Η ερμηνεία μπορεί
να είναι ότι, προβλέπουν ραγδαίες εξελίξεις και προτιμούν
να βρίσκονται εκτός του πεδίου βολής. Προσφεύγουν επίσης
και στα εγκωμιαστικά σχόλια για την επίσκεψη του Κινέζου
πρωθυπουργού, με σαφέστατη την διαφοροποίησή τους απ΄ τις
ατλαντικές θέσεις του Γ. Α. Παπανδρέου. Είναι χαρακτηριστικό
ότι και η διαπλοκή αποφεύγει την δημοσίευση των, έστω και
χαλκευμένων, δημοσκοπήσεών της, διότι αποβαίνουν εις βάρος
της κυβέρνησης και των εξαπτερύγων της.
Ο Κινέζος πρωθυπουργός εμφανίσθηκε παραπάνω από πρόθυμος
για την αγορά ελληνικών ομολόγων -και οι ανάγκες της χώρας
μας είναι πενταροδεκάρες για την πανίσχυρη οικονομία-, οπότε
όλοι διερωτώνται, γιατί έγινε ο πόλεμος κατά της COSCO την
επομένη των εκλογών και επί δίμηνο, ενώ πέρασε οκτάμηνο
για την επίσκεψη του Γουάι Τζανφιού και την επανέναρξη
των εργασιών στον λιμένα του Πειραιώς· ο Ουέν Τζιαμπάο
υπογράμμισε με έμφαση ότι η χώρα του έχει αγοράσει ήδη
ελληνικά ομόλογα, εννοώντας τον Δεκέμβριο του 2008 και τον
Μάρτιο του 2009, μετά από επαφές Καραμανλή μαζί του, αλλά
η σημερινή κυβέρνηση τα αγνοεί δημοσία και ως γεγονότα. Ο
ελληνικός λαός διερωτάται, είναι τυχαία αυτά όλα;
Όπως και η σύμπτωση του ιδίου οκταμήνου με την παντελή
απραξία της κυβέρνησης για την άντληση κεφαλαίων, έστω απ΄
τις δυτικές αγορές κεφαλαίων, όταν τα επιτόκια ήταν στις 130
μονάδες, αλλά και την προπαγάνδα της για χρεοκοπία της χώρας
σε όλα τα διεθνή μέσα απ΄ τον πρωθυπουργό και τους αρμοδίους
υπουργούς και για την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο; Οι απαντήσεις θα έρθουν, διότι κάποιοι λόγοι υπήρχαν
για την εγκατάλειψη της χώρας σε κατάσταση ακυβερνησίας,
όταν και πολλά κοινοβουλευτικά στελέχη, αλλά και υπουργοί
άλλων υπουργείων, επέμειναν στην ανάγκη λήψεως επειγόντως
μέτρων. Ο Υπουργός Υγείας έθεσε εξάμηνο για να του δοθούν οι
δυνατότητες εξυγίανσης των Νοσοκομείων, αλλιώς φεύγει…
Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τους βουλευτές είναι οι Εξεταστικές
Επιτροπές, με την μετατροπή της Βουλής σε απέραντο δικαστήριο
και την αποκάλυψη της πλεκτάνης της κυβέρνησης, διότι όλες
βρίσκουν ευθύνες των υπουργών του ΠΑΣΟΚ, με αποκορύφωμα
την πορεία της υπόθεσης Βατοπεδίου. Η σύσταση της
Προανακριτικής Επιτροπής έγινε, χωρίς την διαπίστωση ζημίας για

το δημόσιο από ανεξάρτητο οίκο αξιολόγησης, το οποίο αποτελεί
προϋπόθεση για την διατύπωση της κατηγορίας. Πολιτικά και
νομικά αυτό σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της
Βουλής, και πολλοί απ΄ τους εισηγητές, διέπραξαν το αδίκημα
της κατάχρησης εξουσίας, κακούργημα κατά τον ποινικό κώδικα,
διότι υποστήριξαν την σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής.
Πολιτικοί κύκλοι γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο χειρότερος φόβος
του πρωθυπουργού.
Το νέο πρόβλημα ανακύπτει απ΄ την εγκάρδια χείρα φίλιας της
Κίνας προς την χώρα μας, σε δύο τομείς, στην έμφαση στις ρίζες
των ζωντανών αρχαίων πολιτισμών μας, ως νέας δυναμικής
της εποχής μας· αυτό σημαίνει συνολική αμφισβήτηση του
αμερικανικού πολιτισμού ως κυριάρχου στη μεταπολεμική ζωή·
τίθεται το ζήτημα των ατλαντικών εξαρτήσεων του πρωθυπουργού,
τις οποίες ήδη αποκηρύσσουν οι περισσότεροι βουλευτές του.
Δεύτερος, είναι η έμφαση στις σινοευρωπαϊκές σχέσεις, ως
καθοριστικού άξονος της διεθνούς πολιτικής, με την έκκληση
της Κίνας προς την Ελλάδα για την ανάληψη πρωταγωνιστικού
ρόλου προς την κατεύθυνση αυτή. Πρακτικά -αν και δεν ανέφερε
τις στρατηγικές σχέσεις με την χώρα μας, όπως έκανε για τις
σινοευρωπαϊκές σχέσεις και όπως είχε κάνει ο Κινέζος πρόεδρος,
κατά την επίσκεψη του πρώτου στην Ελλάδα προ διετίας, αλλά
και ο ίδιος κατά την επίσκεψη Καραμανλή στην Κίνα προ
πενταετίας- αυτό σημαίνει ότι ζητάει την αποκήρυξη απ΄ τον
Γεώργιο Παπανδρέου των ατλαντικών του εξαρτήσεων. Κανείς
δεν γνωρίζει εάν έγινε εσκεμμένως ή όχι, επιπροσθέτως σε αυτό
έρχεται η αναφορά του στην ανάγκη αναθεωρήσεως του διεθνούς
νομισματικού συστήματος και η απόλυτη συμφωνία της χώρας
του με την Ευρώπη.
Βέβαια με τις «επιτυχίες» του Γιωργάκη με τους κινέζους,
κρατήστε μικρό καλάθι, διότι η μεγάλη κωλυσιεργία, έδωσε
χρόνο στους εξ ανατολών γείτονές μας να ετοιμαστούν και να
κάνουν και αυτοί μια πολύ καλή «κολιγιά» δυό μέρες μετά τις
δικές μας «επιτυχίες».
Οι διαφωνούντες υπουργοί, με την οικονομική πολιτική της
κυβέρνησης και τις μεθοδεύσεις των Εξεταστικών Επιτροπών,
καθιστούν εμφανέστατη την διαφωνία τους, καθώς γνωρίζουν ότι
έχουν δίπλα τους την κοινή γνώμη και τους ψηφοφόρους τους· ήδη
ο υπουργός Αμύνης, σε συνέντευξή του, επιμένει στην ανάγκη να
υπάρξει «φως στην άκρη του τούνελ», ενώ είναι γνωστό ότι ήταν
αντίθετος στην προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και
στο Μνημόνιο, το οποίο ακόμη και τώρα καταδικάζει. Οι δημόσιες
απ΄ την άλλη επιθέσεις παλαιών υπουργών κατά του αντιπροέδρου,
αλλά και τα δημοσιεύματα εναντίον των επιδόσεων του αδελφού
του πρωθυπουργού αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου των
διεργασιών στο εσωτερικό του κυβερνητικού στρατοπέδου· οι
προσπάθειες για αναζήτηση μεταβατικής λύσης, όπως το 2003,
συνεχίζονται, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, οπότε στρέφονται στους
υπάρχοντες για σωτηρία. Η συνδρομή της ατλαντικής διαπλοκής
δεν πείθει, έρχεται αργά. Έπεσαν μέσα στο λάκκο τους.
Τέλος οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις των διαφόρων
προγραμμάτων, τόσο για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων, όσο και για την είσπραξη οφειλών από τα
κοινωνικά ταμεία, γίνονται πλέον χιονοστιβάδες για τα δημόσια
οικονομικά· ο ΟΑΕΔ στερείται παντελώς ρευστών χρημάτων,
διότι ένα πρόγραμμα αντλήσεως 660 εκατομμυρίων ευρώ απ΄
τα κοινοτικά κονδύλια, καθυστερεί επί εξάμηνο στις υπογραφές
των υπουργείων Ανάπτυξης και Εργασίας. Τα αναβληθέντα την
επομένη των εκλογών προγράμματα ΕΣΠΑ της προηγούμενης
κυβέρνησης, δύο δις, δεν υποβλήθηκαν ακόμη, αλλά ούτε και τα
άλλα, δέκα δις περίπου, για το 2010, ενώ στο ΙΚΑ καθυστερείται η
είσπραξη πολλών δις, όταν το ίδιο χρειάζεται επειγόντως ρευστό
επτακοσίων εκατομμυρίων. Κάποιοι επιδιώκουν συστηματικά
την χρεωκοπία της χώρας μας.
Κ. Μ. Βολιώτης

Μιχάλης Χαραλαµπίδης

Η ΧΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΩΝ

Σε καµµία δηµοκρατία, όχι µόνο
του ανεπτυγµένου αλλά και του
περιθωριακού
καπιταλισµού,
οι πλάστες, οι δηµιουργοί, ο
πρωταγωνιστής ενός προτύπου
διαφθοράς δεν θα παρουσιάζονταν
µε τόση θρασύτητα και κουτοπονηριά
ως κριτής.
Προκύπτουν όµως εκ νέου δύο
ζητήµατα. Γιατί οι αντιπολιτεύσεις
δεν ζητούν την παραίτηση του
υιού Παπανδρέου. Μπορεί αυτός
ο άνθρωπος να υπερασπιστεί το
κύρος της χώρας, των θεσµών; Έχει
αίσθηση αυτών των λειτουργιών και
των ρόλων;
Το δεύτερο είναι η επαναφορά µίας
πρόσκλησης που διατύπωσα καιρό
πριν. Αυτοί που επανέφεραν και
επέβαλαν στην δηµόσια ζωή τον
υιό Παπανδρέου οφείλουν, έχουν
την ευθύνη να τον αποσύρουν. Η
χώρα χρειάζονταν και χρειάζεται
Κυβέρνηση
τεχνοκρατών
µε
τεχνοκράτη Πρωθυπουργό ώστε να
διανύσει όσο το δυνατόν ανώδυνα
αλλά µε αξιοπρέπεια την µεταβατική
περίοδο και να δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις
Επαναθεµελίωσης
του πολιτικού συστήµατος.
Αυτό
γίνεται
στις
ώριµες
δηµοκρατίες. Εκεί που πρώτα
βάζουν το συµφέρον της Πατρίδας
τους. Όχι του εαυτού τους και της
παρέας.
(Με αφορµή τις αποκαλύψεις
Γιούνκερ για τον Γ. Παπανδρέου)
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8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Συνέχεια ἀπό σελ. 1
Ἐκεῖ πρέπει νὰ βρίσκεται καὶ ἡ
λίστα ἀποπληρωµῆς ἔργων καὶ
προµηθειῶν, ποὺ θὰ µειώσει τὶς
«διευκολύνσεις».
3) Δηµοτικὰ Ἔργα: Ὅλα τὰ
ἔργα τοῦ Δήµου νὰ τίθενται σὲ
δηµόσια διαβούλευση σχετικὰ µὲ
τὴ σκοπιµότητα καὶ τυχόν ἀµφιλεγόµενες λεπτοµέρειές τους πρὶν
τὴν ἐκπόνηση τῆς µελέτης καὶ νὰ
περνᾶνε ὑποχρεωτικὰ ἀπὸ πλήρη
ποιοτικὸ ἔλεγχο σὲ κάθε φάση τῆς
κατασκευῆς τους.
4) Ἀνθρώπινη Πόλη: Ἡ καθαριότητα τῆς πόλης, τὸ µάζεµα τῶν
ἀδέσποτων ποὺ ἐπανεµφανίστηκαν, ἡ µέριµνα γιὰ τὴν καλαισθησία καὶ τὴ λειτουργικότητα δὲν
χρειάζονται πολλὰ χρήµατα. Πεζοδρόµηση τοῦ κέντρου καὶ σύνδεση
τῆς πόλης µὲ τοὺς κοντινοὺς οἰκισµοὺς µὲ ποδηλατόδροµους.
5) Κοινωνικὴ Ἀλληλεγγύη: Ὅσο κι
ἂν εἶναι δύσκολοι οἱ καιροὶ γενικῶς,
γιὰ κάποιους εἶναι δυσκολότεροι.
Ἀναγκαία ἡ συνεργασία µὲ τὴν
Ἐκκλησία ποὺ κάνει ἔργο, ὅπως
καὶ µὲ σωµατεῖα ἐγνωσµένης ἀξιοπιστίας. Ἄστεγοί, Ροµά, οἰκογένειες
µὲ ΑΜΕΑ, θύµατα κακοποιήσεων
κ.ἅ. ζοῦνε δίπλα µας…
6) Ἄµεση Δηµοκρατία: Τοπικὰ
δηµοψηφίσµατα γιὰ τὰ κρίσιµα
ζητήµατα τοῦ τόπου, ὥστε νὰ ἔρθει
ὁ πολίτης κοντύτερα στὴ διαχείριση τοῦ τόπου του - ἔστω κι ἀπὸ τὴν

ὀθόνη
τ ο ῦ
ὑπολογιστῆ
τ ο υ !
Προώθ η σ η
τ ο ῦ
ἐθελον- Άµεση Δηµοκρατία
τισµοῦ
- Διαφάνεια παντού
σ τ ὰ
σ χ ο λεῖα,
κινητοποίηση
τῶν δηµοτῶν γιὰ τὰ δηµοτικὰ πράγµατα.
7) Ταυτότητα τῆς πόλης: Σὲ µία
πόλη ἀµνήµονα, χωρὶς προπολεµικὰ
ἀρχεῖα, χρειαζόµαστε πολλά: Προβολὴ τοῦ βυζαντινοῦ της προσώπου
(Φρούριο, Ἰµαρέτ, Μοσυνούπολή…),
ἵδρυση
βυζαντινοῦ
Μουσείου,
ἀνάδειξη τῶν σηµαντικῶν της
κτιρίων, ἵδρυση Κέντρου Ἱστορίας
τῆς Θράκης.
8) Εὐρωπαϊκὸς προσανατολισµός:
Ἡ πόλη δὲν µπορεῖ νὰ συνεχίσει νὰ
κινεῖται σὲ ρυθµοὺς τουρκοµπαρόκ.
Ἐφόσον, καλῶς ἢ κακῶς, µετέχουµε
στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση πρέπει νὰ
ἀξιοποιήσουµε τὸ γεγονὸς αὐτό.
Ἡ ἀνάπτυξη σχέσεων µὲ ὁµοειδεῖς
δήµους τῆς Ἰταλίας ἢ τῆς Γαλλίας
π.χ. θὰ ἀνοίξει ἄλλους ὁρίζοντες
ἀπὸ αὐτοὺς τοῦ Κίρτζαλι καὶ τοῦ
…Μπαϊράµπασα.

Ἄνεµος ἀλλαγῆς στό ΔΠΘ
Ὡς ἔντυπο ἤµασταν ἴσως οἱ µόνοι
πού ἀσχοληθήκαµε ἐπί µακρόν
µέ τά τεκταινόµενα στόν χῶρο
τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου,
ἀναδεικνύοντας κάθε τόσο κάποιο

πρόβληµα ἤ καί ὑπόθεση µέ ὀσµή
σκανδάλου τοῦ ἱδρύµατος. Κι αὐτό
βεβαίως δέν τό πράξαµε ἀπό κάποιαν
ὑστεροβουλία ἤ ἀπό ἐµπάθεια, ἀλλά
ἐπειδή ὑπῆρχαν διαρκῶς ζητήµατα,
πολλά ἀπό τά ὁποῖα ὀφείλονταν
στίς τότε πρυτανικές Ἀρχές. Ἔγνοια
µας ἀνέκαθεν ἦταν ἡ προκοπή τοῦ
Πανεπιστηµίου, ὥστε µέσα ἀπό τήν
ἀναβάθµισή του νά ὑπηρετήσει καί
τήν προκοπή τῆς Θράκης.
Ἔτσι, σήµερα πού τά πρόσωπα
στήν Πρυτανεία ἔχουν ἀλλάξει
- ἄς εἶναι καλά ἡ νοµοθετική
ρύθµιση µέ τούς περιορισµούς στίς
πρυτανικές θητεῖες! - χαιρόµαστε νά
λαµβάνουµε µηνύµατα µιᾶς ἄλλης
πορείας ἀπό αὐτήν πού γνωρίσαµε
ἐπί µιάµιση σχεδόν δεκαετία.
Μαθαίνουµε λοιπόν ὅτι ἤδη ὁ νέος
πρύτανης κ. Κ. Ρέµελης ἔχει ἀλλάξει
κάποια πράγµατα καί δροµολογεῖ
ἄλλες καταστάσεις. Σχετικά µέ
δηµοπρασίες, προµήθειες κτλ τά

µηνύµατα εἶναι ὅλα θετικά, εἴτε
ἀφοροῦν τή συγκοινωνία τοῦ ΔΠΘ,
εἴτε τήν καθαριότητα, τίς ἄλλες
ὑπηρεσίες, τίς βιβλιοθῆκες... Ὑπάρχει
ἕνας ἀέρας ἀλλαγῆς καί διαφάνειας,
πού
ἐνδεχοµένως
νά ὀφείλεται καί σέ
τυχόν φόβους τῶν νῦν
πρυτανικῶν Ἀρχῶν µήπως
καί βρεθοῦν µπλεγµένοι
γιά χάρη τῶν πρώην.
Χαρακτη-κτηριστική εἶναι
ἡ ἀποµάκρυνση (µέσῳ
συνταξιοδότησης;)
τοῦ
πρώην ἰσχυροῦ ἄνδρα τῆς
Πρυτανείας - καί δεξιοῦ
χεριοῦ τοῦ Σιµόπουλου
- ἀπό τό καίριο πόστο
του, µαζί µέ φῆµες γιά «περίεργα
εὑρήµατα».
Ὅπως καί νά ἔχει τό πρᾶγµα,
ἐµεῖς θά παρακολουθήσουµε τήν
κατάσταση ὅσο µποροῦµε καί θά
σταθοῦµε τίµια ἔναντι ὁποιασδήποτε ἐξέλιξης, ὅπως τό πράττουµε
πάντοτε καί σ’ ὅλα τά θέµατα, πόσο
µᾶλλον πού λείπουν τά ἀπαιτούµενα
κονδύλια καί δέν φαίνεται κἄν νά
στελεχώνονται τά δύο νέα τµήµατα
τοῦ ΔΠΘ πού ξεκινοῦν ἐφέτος.
Τό πρόβληµα φυσικά δέν εἶναι
µόνον οἰκονοµικό ἤ διαχειριστικό.
Φαινόµενα ὅπως αὐτό τῶν διδασκόντων πού ἀλληλοδιώκονται σέ
ποινικά καί ἀστικά δικαστήρια, ἤ
ἄλλων πού θέτουν ὑποψηφιότητα σέ
κεντρικά ΑΕΙ γιά κατώτερη βαθµίδα
καί ἀπορρίπτονται, εἶναι βεβαίως
ἀνησυχητικά. Ἄς ἐλπίσουµε ὅτι ὁ
λεγόµενος «Καλλικράτης» στήν
Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση θά παράξει
καί κάτι καλό γιά τό ἐπίπεδό της.
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Σχετικά µέ τίς δηλώσεις «πόθεν ἔσχες» τῶν βουλευτῶν, ἔγινε γνωστό
πώς ἡ διαβόητη «Ἀρχή Προστασίας Προσωπικῶν Δεδοµένων»,
διαφώνησε προφορικά µέ τήν ἀνάρτησή τους στήν ἱστοσελίδα τῆς
Βουλῆς. Μέ τόν τρόπο αὐτόν, καί χωρίς καµµία περαιτέρω ἐξήγηση,
γελοιοποιήθηκε ξανά ἡ δηµόσια φιλολογία περί «διαφάνειας». Δίνονται οἱ
δηλώσεις τῆς χρονιᾶς στόν Τῦπο, χωρίς ἔλεγχο τοῦ «πόθεν», χωρίς σύγκριση
µέ πέρυσι - καί κυρίως µέ τά χρόνια πρίν τήν πολιτική δραστηριοποίηση τοῦ
βουλευτῆ - καί καθάρισαν. Ἀντιλαµβάνεστε πόσο µπροστά ἤµασταν οἱ 135
πολίτες τῆς Κοµοτηνῆς, ἀπό τόν κῦκλο τοῦ «Α» καί τώρα τοῦ «Σπάρτακου»
πού ζητἠσαµε (καί ἐν µέρει πετύχαµε) τήν δηµοσιοποίηση τῶν Ε1 καί Ε9
τῶν δηµοτικῶν ἀρχόντων στήν δηµοτική ἱστοσελίδα. Καί πόσο σοβαρές ἤ
προσχηµατικές ἦταν οἱ ἀντιρρήσεις τῆς ἀντιπολίτευσης πού ἀρνήθηκε νά
συναινέσει. Θά εἶχε τούς λόγους της...
Κι ἐπειδή γίνονται κι ἄλλες ἐκλογές ὁσονούπω, αὐτές τῶν
καθηγητῶν Μέσης Ἐκπαίδευσης γιά τά ὑπηρεσιακά τους συµβούλια
(ΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΔΕ), ἄς µᾶς ἐπιτραπεῖ ἡ προβολή κάποιων φίλων. Γιά
τίς 3 Νοεµβρίου λοιπόν, µέ τήν Ἀγωνιστική Συσπείρωση Ἕβρου
κατεβαίνουν οἱ συνάδελφοι: Βασιλακίδου Ντίνα, Γκιντίδου Λίτσα, Γκογκίδης
Κώστας, Δαµτσῆ Ἔφη, Δεµερδεσλής Γιῶργος, Καραγεωργίου Ἀθανάσιος,
Κασάπης Ἀθανάσιος, Καύκα Μαίρη, Κουσινίδης Χάρης, Μακρυδήµα Βιργινία,
Φακούδης Βαγγέλης, Τζίρας Γιῶργος, Τσαπακίδης Λευτέρης καί Ψηµµένος
Γιάννης. Στίς δέ ἐκλογές γιά τό ΚΥΣΔΕ, µέ τήν Χριστιανική Ἐναλλακτική
Κίνηση ὑποψήφιοι αἱρετοί ἐκπρόσωποι εἶναι οἱ Ἀνανιάδης Παναγιώτης
(Θεσσαλονίκης), Γιαννέλος Ἀθανάσιος (Ἀθήνας), Δασκαλάκης Μάρκος
(Ρεθύµνου), Κουσινίδης Χάρης (Ἕβρου), Μελισσίδης Ἰωάννης (Χαλκιδικῆς),
Μηλίγγος Χρήστος (Κέρκυρας), Μοράτος Ἀνδρέας (Λακωνίας), Μουστάκας
Πέτρος (Ἀθήνας) καί Χατζής Γεώργιος (Φλώρινας). Καλή ἐπιτυχία!
Μπήκαµε γιά τά καλά στήν ἐποχή τοῦ Μνηµονίου καί ἡ ἐρήµωση
τῆς χώρας ξεκινάει ἀπό τό ἀσθενέστερο τµῆµα της, τήν ἐπαρχία.
Οἱ φῆµες γιά κλείσιµο τῆς ΔΟΥ, σέ συνδυασµό µέ τήν κατάργηση
τοῦ κλιµακίου τῆς Πυροσβεστικῆς στίς Σάπες τῆς Ροδόπης δείχνει
ποῦ πάει ἡ κατάσταση. Στό ὄνοµα τῆς οἰκονοµίας νά ρηµάξει ὁ τόπος, νά
ἀποψιλωθεῖ ἀπό ὑπηρεσίες καί νά ἐρηµώσει τελικά ἀπό πληθυσµό, ἀσχέτως
τῶν (ἐπιπλέον) λόγων πού συντρέχουν στήν περιοχή. Τό Δηµοτικό Συµβούλιο
ἔβγαλε ὁµόφωνο ψήφισµα, οἱ ἐπαγγελµατοβιοτέχνες κι ὅλη ἡ τοπική
κοινωνία διαµαρτυρήθηκε, ἀλλά τό µέλλον παραµένει σκοτεινό. Ἄραγε
πῶς θά δικαιολογήσουν οἱ κυβερνῶντες τό κλείσιµο µιᾶς ὑπηρεσίας πού δέν
πέρασαν οὔτε δέκα χρόνια πού ἀπέκτησε δικό της κτίριο καί µέ παράτες τότε
τό ἐγκαινίαζε ὁ κύριος Λάκης (Φωτιάδης); Ἤ ὥς ἐκεῖ τούς ἔνοιαζε;
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ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
O «Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας
Δυτικής Θράκης» (BTAYTD) είναι το πιο
αποδεκτό από πλευράς ελληνικών Αρχών
μειονοτικό σωματείο, αφού περιλαμβάνει
την ελίτ των τουρκοφρόνων, λειτουργεί
νόμιμα και έχει αναβαθμιστεί σε ΜΚΟ.
Έτσι, συχνά είναι συνομιλητής τους και
οργανωτής εκδηλώσεων στη Θράκη, ενώ
οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητές του
- στις οποίες κι άλλοτε αναφερθήκαμε
- κανέναν δεν φαίνεται να απασχολούν.
Πρόσφατα λοιπόν πάλι (1-10-10) μετείχε
στη Βαρσοβία στην πρώτη Διάσκεψη για
την αναθεώρηση του ΟΑΣΕ, με το γνωστό δίδυμο των «ανθρωπιστών» Περβίν
Χαϊρουλάχ και Σεμπαχετίν Απτουραχμάν.
Η πρώτη παρουσίασε δύο θέματα
με τίτλο ¨Η πολιτική συμμετοχή και
εκπροσώπηση της Τουρκικής Μειονότητας
της Δυτικής Θράκης¨ και ¨Η θρησκευτική
ελευθερία στη Δυτική Θράκη (Ελλάδα)¨.
Η Χαϊρουλάχ εξέφρασε την άποψη πως
«η Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής
Θράκης δεν μπόρεσε να εκπροσωπηθεί
επαρκώς όσον αφορά την συμμετοχή
και την εκπροσώπηση στα κέντρα
λήψης αποφάσεων και στους πολιτικούς
μηχανισμούς». Επικαλέστηκε πάλι το
πλαφόν του 3% ως εμπόδιο και είπε πως οι
εκλεγέντες με τα κόμματα βουλευτές δεν
μπορούνε να εκφράσουν στο Κοινοβούλιο
με άνεση τις σχετικές με την μειονότητα
ιδέες τους (δηλαδή τους ...λογοκρίνουν
τους καημένους!). Η Χαιρουλάχ στράφηκε
και κατά του ¨Καλλικράτη¨, που «μείωσε
τους μειονοτικούς τοπικούς άρχοντες»
(«ξεχνώντας» να πει ότι τώρα ελέγχουν
μεγαλύτερο πληθυσμό από πριν) και
ζήτησε ποσόστωση - θετική διάκριση και
στις εκλογές!!! Δηλαδή να ανατραπεί η

βασική αρχή τού «ένας άνθρωπος, μία
ψήφος»! Κατά τ’ άλλα κλάφτηκε για τον
ορισμό του μουφτή και των βακουφικών
επιτροπών και υπεραμύνθηκε της Σαρίας.
Λίγες μέρες μετά (4-6 Οκτωβρίου)
η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων
Δυτικής Θράκης (ABTTF) επισκέφτηκε
τη Βουλή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Μιά επιτροπή της ABTTF (Χαλίτ
Χαμπίμπογλου και Κουρτουλούς Ενγκίν
Σογιλμάζ) εξέθεσε τα «προβλήματα» της
«Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής
Θράκης» και μια άλλη επιτροπή πήγε στο
Στρασβούργο. Αποτελείτο από τον πρόεδρο
της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης (İTB) Αχμέτ
Καρά, από την πρόεδρο του πολιτιστικού
συλλόγου Τουρκάλων γυναικών Ροδόπης
Χουλιά Εμίν, από τον δικηγόρο τους
Ορχάν Χατζηιμπράμ και από την Περβίν
Χαϊρουλάχ (πάλι!), διευθύντρια της
Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Εταιρίας
Μειονότητας Δυτικής Θράκης (BAKEŞ)
και περιέγραψε σε κάποιους αρμόδιους την
«επιμονή της Ελλάδας να μην εφαρμόζει τις
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2008) για
την ίδρυση μειονοτικών συλλόγων». Η
ABTTF δεν παρέλειψε να αναφερθεί
εγγράφως και στα «προβλήματα των
Τούρκων που ζούνε στα Δωδεκάνησα», σε
Ρόδο και Κω, έτσι όπως τα «διαπίστωσε»
πέρυσι σε επίσκεψή της στα δύο αυτά
ελληνικά νησιά. Μάλιστα στη συνάντηση
με τον Γ.Γ. της «Επιτροπής ενάντια στον
ρατσισμό και την μισαλλοδοξία», Στέφανο
Σταύρου, υποογράμμισε τις «επιθέσεις
μίσους σε βάρος των μελών της Τουρκικής
Μειονότητας της Δυτικής Θράκης» καθώς
και σε βάρος των περιουσιών και των
φορέων τους, και του παρέδωσε μιαν

Τ. Μάντατζη:

Μήν ἀνησυχεῖτε, τούς γράφω ὅλους
στά τέτοια µου!

Οἱ φῆµες γιά στήριξη τῶν µειονοτικῶν συνδυασµῶν ἀπό τούς µουσουλµάνους πολιτευτές, τοῦ ΠαΣοΚ
κυρίως, δέν ...ἔµειναν φῆµες. Ὁ
ἴδιος ὁ βουλευτής Ξάνθης Τσετίν
Μάντατζη («βουβαλοβοσκός», εἴπαµε) προχώρησε καί πέρα ἀπό τά
λόγια, προσφέροντας στόν προξε
νικό συνδυασµό πού διεκδικεῖ τόν
δῆµο τῆς πόλης τή σύζυγό του καί
τόν γραµµατέα του Γκιουρχάν Ὀµέρογλου!
Μάλιστα στή συγκέντρωση τῶν
ὑποψηφίων στό ξενοδοχεῖο ΕΛΕΝΑ
(12/10/10) µίλησε καί µεταξύ ἄλλων
τόνισε πώς θά κάνει ὅ,τι περνάει
ἀπό τό χέρι του γιά τήν ἐπιτυχία
τοῦ συνδυασµοῦ, ἔκρινε ἀναγκαία
τήν ἔκθεση τῶν ἐπικεφαλῆς τῆς
κοινότητας (!) αὐτῆς στήν κορυφή
τοῦ συνδυασµοῦ, µίλησε γιά τήν
πίστη του στόν ἀγώνα αὐτόν καί

ὑποσχέθηκε «στήριξη τοῦ
ἀγώνα αὐτοῦ µέχρι τέλους,
ὅποιο κι ἄν εἶναι τό τίµηµα»!!!
Μάλιστα εἶπε πώς ἡ δουλειά
του ὡς βουλευτῆ τοῦ ΠαΣοΚ
δέν εἶναι εὔκολη, ἀλλά
αὐτός βάζει πάνω ἀπ’ ὅλα
τό θέληµα τῶν 17.000 µελῶν
τῆς κοινότητας (toplum) πού
τόν ψήφισε.
Τί γνώµη ἔχει ἄραγε γιά
τό θέµα αὐτό τό κόµµα
πού τόν παρουσιάζει ὡς
βουλευτή του; Τί νά λέει
ἄραγε ὁ µέχρι τοῦδε γραµµατέας
τοῦ ΠαΣοΚ* Σωκράτης Ξυνίδης; Στίς
πόσες παρασπονδίες νά «καίγεται»
ἕνας µειονοτικός ψηφοτσοµπάνης
(στή φωτογραφία ποζάρει µέ τόν
τουρκοµουφτή Ξάνθης καί γνωστό
γκριζόλυκο Ἀχµέτ Μέτε);
Ἐκτός κι ἄν παρασκηνιακά τούς
διαβεβαιώνει πώς παρά τά ἐπιφαινόµενα ὁ ἴδιος “πονάει” καί παραµένει
πιστός στά κεντροαριστερά ὁράµατα
τοῦ σοσιαλιστικοῦ του κόµµατος
καί ὅλα τοῦτα δέν συνάδουν µέ τήν
ἰδεολογική του φυσιογνωµία...
* Παρόντες, καί ἐξίσου ἐνθουσιώδεις,

ἦταν βεβαίως καί µειονοτικοί πού
πολιτεύονται µέ τή ΝΔ, µικρότερης ὅµως
ἐµβέλειας, ὅπως ὁ Χατζηµεµίς Τουρκές,
µέχρι σήµερα ἀντινοµάρχης καί τώρα
ὑποψήφιος µέ τόν Γ. Παυλίδη γιά τήν
Περιφέρεια ΑΜ-Θ

αναφορά για τις «επιθέσεις μίσους» της
περιόδου 2009-2010.
Βλέπουμε λοιπόν ότι όχι μόνο οι
ερίτιμοι αυτοί συμπολίτες μας όχι
μόνο μπαινοβγαίνουν στους διεθνείς
οργανισμούς σαν στο σπίτι τους αλλά και
χρησιμοποιούν τις πιο προωθημένες θέσεις
(θετικές διακρίσεις στην κάλπη!) και τις πιο
μοντέρνες ιδεοληψίες της μειονοτολάγνας

Δύσης (άκου «επιθέσεις μίσους»!). Κι όλα
αυτά βεβαίως τα κάνουν από δική τους
πρωτοβουλία, χωρίς καμμία συνδρομή
από τους μηχανισμούς της Τουρκίας
και χωρίς καμμία καθοδήγηση, έτσι; Κι
αν κάποιος (δηλ. ο «Αντιφωνητής») το
επισημάνει, βρίσκει και τον μπελά του με
τις συκοφαντικές επιθέσεις των κάφρων
και των πουλημένων!

Τούρκικα ήθη στα Πομακοχώρια
Στις 28 Σεπτεμβρίου είχαμε άλλο ένα ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟ επεισόδιο στα πομακοχώρια της
Ξάνθης, ενδεικτικό του κλίματος που έχουν εγκαταστήσει οι τουρκόφρονες. Ανέβηκε
ένα συνεργείο του κρατικού γαλλικού καναλιού TV France 3 για να κάνει ντοκιμαντέρ
στο χωριό Θέρμες, και μαζί τους ήταν μέλη του συλλόγου Πομάκων Ξάνθης. Μετά
τα πρώτα πλάνα στο χωριό και στο τέμενος, οι άνθρωποι θέλησαν να κάνουν μερικά
γυρίσματα και στο μειονοτικό σχολείο. Βεβαίως εφόσον δεν είχαν την απαραίτητη
άδεια αυτό δεν έπρεπε να γίνει αλλά κι αυτό που ακολούθησε ήταν εξωφρενικό. Κάπου
100 άνθρωποι μαζεύτηκαν
μέσα σε λίγη ώρα, άντρες
και γυναίκες (κάποιοι με
ξύλα!) να σκυλοβρίζουν και
να φτύνουν το συνεργείο,
να επεμβαίνει η Αστυνομία
και τελικά να γίνεται
προβολή των γυρισμάτων
στο καφενείο του χωριού
και λογοκρισία κατά τα
γούστα του καθενός - μέχρι
και κείμενο τους έβαλαν
να υπογράψουν! Πουθενά
εισαγγελέας,
πουθενά
προστασία, πουθενά ελευθερία λόγου. Πώς να μην κατατρομάξουν οι άνθρωποι (οι
γυναίκες έκλαιγαν) και πώς να μην δηλώνουν αργότερα ότι ένιωσαν να βρίσκονται
σε χώρα αγρίων; Αυτή η άμεση προσφυγή στην βία ή την απειλή χρήσης της θυμίζει
πανομοιότυπες περιπτώσεις που βλέπουμε συχνά στην Τουρκία. Κι αν ακόμη δεχτούμε
ότι ο Ιμάμ Αχμέτ του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων ήταν επιθετικός ή προβόκαρε
ορισμένους, είναι άλλο πράγμα τα λόγια ενός ανθρώπου κι άλλο η βία του όχλου.
Και από πάνω έρχονται και οι ταγοί τους να τους συγχαρούν για την ψύχραιμη
συμπεριφορά τους! Ο ιμάμης του χωριού Γιουκσέλ Ιμάμ μίλησε για «προβοκάτσια
κατά του λαού των Θερμών και της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης». Ο
δικηγόρος και πολιτευτής του ΠαΣοΚ Ιχσάν Κεχαγιά είπε πως «όλες οι μειονότητες
έχουν μηχανισμούς αυτοπροστασίας. Εξαιτίας αυτού, το έθνος μας ως τμήμα του
Τουρκικού έθνους είναι ιδιαίτερα δεμένο με τις πνευματικές θρησκευτικές και εθνικές
του αξίες. Όταν γίνονται κάποιες σκόπιμες κινήσεις προκαλούνε μεγάλη αντίδραση. (...)
Πραγματικά επιδιώκεται ο εμπαιγμός της εθνικής καταγωγής του κόσμου». Ο Δήμαρχος
Μύκης Μουσταφά Αγκά παρομοίασε (ορθώς) το περιστατικό με κείνο του τηλεοπτικού
συνεργείου στον Εχίνο προετών και έκρινε πως «ενδυναμώθηκε ο τουρκισμός». Ο
κοινοτάρχης Θερμών Χασάν Ναζίρ διακήρυξε ότι «εδώ δεν είμαστε Πομάκοι. Όλοι μας
είμαστε Τούρκοι» κτλ κτλ.
Καταλαβαίνετε λοιπόν πού βρισκόμαστε, έτσι; Σε λίγο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση
στην περιοχή οιουδήποτε αμφισβητεί τον «τουρκισμό» των Πομάκων, επί ποινή
λυντσαρίσματος. Μια νέα, κόκκινη μπάρα υψώνεται στην περιοχή, μπροστά στην οποία
εκείνη η «επάρατος» του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους φαντάζει παιδικό παιχνίδι.
Αλήθεια, δεν είδαμε διαμαρτυρίες των ψευτοανθρωπιστών και των δικαιωματολάγνων
για το επεισόδιο, δεν άκουσαν την κ. Έφη Τσελίκα; Κι ο Εισαγγελέας τι λέει άραγε;

Π. ΣΓΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΚΑΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΛΟΓΩΝ
Καί τί δέν εἶπε ὁ Παναγιώτης Σγουρίδης
στό Onalert, µέ ἀφορµή τήν µή ἐπιλογή
του ἀπό τό ΠαΣοΚ ὡς ὑποψηφίου Περιφερειάρχη Ἀνατολικῆς Μακεδονίας
καί Θράκης. Μίλησε γιά πολιτικούς
καί πολιτευτές «ἐξαρτώµενους ἀπό τό
Τουρκικό Προξενεῖο», µιλᾶ γιά συνδιοίκηση τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου µέ Θρακιῶτες πολιτικούς καί γιά κέντρα “πού
µᾶς παίζουν στά ζάρια γιά µιά χούφτα
µειονοτικούς πελατειακούς ψήφους”.
Ὁ Π. Σγουρίδης ἀποκρούει τήν µοµφή
πού προσπαθοῦν νά τοῦ προσάψουν,
ὅτι δῆθεν ἔχει κακές σχέσεις µέ τόν
µειονοτικό κόσµο, ἀπαντώντας πώς ἔχει
κακές σχέσεις “µέ τούς ἀνθρώπους τοῦ
Τουρκικοῦ Προξενείου τῆς Κοµοτηνῆς καί
τούς ἐξαρτώµενους ἀπό αὐτό πολιτικούς
καί πολιτευτές”. Καί συνεχίζει: “∆έν
δέχοµαι γιά µιά χούφτα µουσουλµανικές

ψήφους νά ὁδηγεῖται ἡ περιοχή σέ
ἐπικίνδυνα µονοπάτια, δέν δέχοµαι νά
ὑψώνεται ἡ σηµαία τῶν Τούρκων τῆς
∆υτικῆς Θράκης σέ κάθε ἐκδήλωση
παρουσίᾳ τοῦ Προξένου καί σέ κάθε
ἐπίσκεψη τῶν ἐπικεφαλῆς τῶν «Γκρίζων
Λύκων» καί βέβαια δέν δέχοµαι µέ τίποτα
Ἕλληνες πολιτικούς νά φωτογραφίζονται
δίπλα σ’ αὐτήν.”
Ὑπενθυµίζει τά µέτρα πού ἐλήφθησαν
τήν περίοδο πού ἦταν βουλευτής
καί ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς γιά
τήν ἐνσωµάτωση τῆς µειονότητας
στήν τοπική κοινωνία, µέ ἄρση κάθε
περιορισµοῦ καί ἐξουδετέρωση κάθε
τουρκικοῦ ἐπιχειρήµατος περί «καταπίεσης». Κάπως ἔτσι ἰσχυρίζεται ὅτι ἐτέθη
στό στόχαστρο καί πολεµήθηκε ὡς δῆθεν
«ἐπικίνδυνος».
Τέλος, ἡ αἰχµή γιά τήν πιθανότητα «στήν
Ἀθήνα νά µᾶς παίζουν κάποιοι στά ζάρια
γιά µιά χούφτα µειονοτικές πελατειακές
ψήφους” ὅταν διατυπώνεται ἀπό ἕναν
ἄνθρωπο σάν τόν Π.Σ. πού γνωρίζει
τόσα, εἶναι νά µήν µᾶς ἀνησυχεῖ;
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► «Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι»
δήλωσε ο Χρ.Παπουτσής από τον Έβρο αλλά «ξέφραγο χωράφι», συμπληρώνουμε
εμείς. Μας ήρθε στις αρχές του μηνός
διότι συμμετείχε σε σύσκεψη (με τους
αστυνομικούς διευθυντές της περιοχής,
την τοπική αυτοδιοίκηση, την ηγεσία
του Στρατού) για το καυτό θέμα της
λαθρομετανάστευσης (ή του «θείου
δώρου» κατά άλλους..). Η τραγικότητα
της καταστάσεως έχει ξεφύγει πλέον από
κάθε όριο. Τώρα πιστεύω να πείστηκε
και ο τελευταίος λογικός ( διότι υπάρχουν
και μερικοί ανεπίδεκτοι) πως όλα αυτά
δεν τα φωνάζουμε μόνο εμείς αλλά και
όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, υπηρεσίες,
ΜΚΟ κλπ δημοσιεύοντας στοιχεία όπου
φαίνεται καθαρά η πρωτιά της Χώρας
μας ως πέρασμα λαθρομεταναστών με
σοβαρότατες και ολέθριες οικονομικές,
κοινωνικές, αξιακές, εθνικές συνέπειες. Ο
όγκος της εισροής των ταλαιπωρημένων
συνανθρώπων μας είναι αβάστακτος
και γίνεται ακόμα πιο εφιαλτικός αν
διαβάσει κανείς τους αριθμούς και τους
συσχετισμούς (πληθυσμός Ελλάδος με
αριθμό μεταναστών κλπ). Αποφασίστηκε
να συνδράμει κι ο Στρατός στην όλη
προσπάθεια. Παρόλη τη σοβαρότητα της
συσκέψεως, είπαν και ένα ανέκδοτο στο
τέλος που μας ευθύμησε. Είπαν πως «θα
έρθουν σε συνεννόηση και σε συμφωνία
με την Τουρκία για συνεργασία πάνω σε
αυτό το θέμα…». Πολύ γέλιο ρε παιδιά,
να ‘στε καλά.
► Τον Δήμο Gussing της Αυστρίας τον
ξέρετε; Ούτε και εμείς, αλλά πριν από
λίγες μέρες τον μάθαμε γιατί ήρθε σε
επαφή με τον Δήμο Φερρών. Υπογράψανε
μνημόνιο (μην τρομάζετε, υπάρχουν και
καλά μνημόνια..) συνεργασίας πάνω
σε θέματα έρευνας, ενημέρωσης και
εκμεταλλεύσεως των εναλλακτικών
μορφών ενέργειας. Ο συγκεκριμένος
αυστριακός Δήμος πρωτοπορεί σε αυτόν
τον τομέα και διαχειρίζεται με επιτυχία
τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας καθώς
και την (πραγματική) πράσινη-οικολογική
ανάπτυξη επ’ωφελεία των κατοίκων του.
Θα συνεργαστεί με τον Δήμο Φερρών

και θα συνεπικουρίσει στο άνοιγμα
«σχολείου» όπου θα επιμορφώνονται οι
δημότες πάνω σε αυτά τα θέματα. Τι να
πω; Χάθηκαν οι «αδελφοποιήσεις» με
κανέναν τούρκικο Δήμο που φημίζεται
για οτιδήποτε (πολεοδομικό σχέδιο,
αισθητική, εμπόριο); Τι ασχολούνται με
τους Αυστριακούς; Τι να αποκομίσουν
από αυτούς; Ούτως ή άλλως αυτά θα
κοπούν τώρα με την απορρόφησή σας από
τον Καλλικράτη. Αδελφοποίηση με τον
Μπαϊράμ Πασά ΤΩΡΑ, για να ξεπλένετε
την «προδοσία» (και να επανέλθετε στα
συγκαλά σας)...
► Σε ένα φιλόδοξο σχέδιο προχωρά
η Μητρόπολή μας ανοίγοντας «Σχολή
Γάμου». Θα ξεκινήσουν «μαθήματα»
όπου μέσα από την συζήτηση θα γίνεται
ενημέρωση πάνω σε θέματα συμβίωσης,
δημιουργίας οικογένειας, υποχρεώσεων,
συνεννοήσεως και γενικότερα στο πως
μπορούν να ανταπεξέλθουν τα νέα
ζευγάρια στο καινούργιο (και σοβαρό)
ξεκίνημα της ζωής τους που λέγεται γάμος.
Επειδή ο αριθμός των διαζυγίων έχει
πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, επειδή οι
νέοι όλο και με πιο μεγάλη προχειρότητα
προχωρούν στον γάμο, επειδή ο εγωισμός
και ο φιλοτομαρισμός καλύπτει κάθε
έκφανση της ζωής μας (πράγμα που
αποβαίνει μοιραίο για κάθε συμβίωση),
επειδή υπάρχουν πραγματικά «θύματα»
(τα παιδιά) στις ολοένα και αυξανόμενες
διαλυμένες οικογένειες με κοινωνικό και
ψυχολογικό αντίκτυπο, επειδή η «υγεία»
μιάς κοινωνίας είναι θέμα οικογενειακής
«υγείας», επειδή τα πάντα απαξιώνονται
ακόμα και αυτός ο μέγιστος θεσμός και
επειδή η Εκκλησία πρέπει να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων και του ρόλου της
αφού τα πάντα ισοπεδώνονται , δεχόμαστε
με ικανοποίηση την λειτουργία αυτού του
πρωτότυπου σχολείου. Επικεφαλής είναι
ο δραστήριος, αεικίνητος και οξυδερκής
παπα-Γιώργης Βασιλειάδης. Μακάρι να
επιτύχει το εγχείρημα αλλά το βλέπω
κομμάτι δύσκολο στους καιρούς μας.
Αν γινόταν καμμιά οντισιόν για κανένα
ριάλιτι, έ, τότε η επιτυχία θα ήταν
εγγυημένη.

Πενήντα χρόνια Κυπριακό Κράτος

Ἡ ἐπίσκεψη τῆς νέας Προξένου τῆς
Κυπριακῆς Δηµοκρατίας στή Θράκη
(16-17 Ὀκτωβρίου) γιά τίς ἐκδηλώσεις
τῶν 50 χρόνων ἀνεξαρτησίας
ἦταν µία θαυµάσια ἀφορµή νά
ἐπανα-θερµανθοῦν οἱ σχέσεις τῶν
δύο ἄκρων τοῦ ἑλληνισµοῦ. Ἡ κ.
Θεοδώρα Κωνσταντινίδου ἦρθε
γιά δεύτερη φορά στήν περιοχή
καί ἐλπίζουµε ὅτι θά τήν βλέπουµε

συχνά, τόσο γιά χάρη
τῶν Κυπρίων πολιτῶν
πού ζοῦν στή Θράκη,
ὅσο καί γιά τούς
ἄλλους,
εὐνόητους
λόγους πού ἀφοροῦν
τό σύνολο τοῦ πληθυσµοῦ.
Διοργανώθηκε ἔκθεση φωτογραφικοῦ
ὑλικοῦ
στήν Ξάνθη, ἔγιναν ἤ
προγραµµατίστηκαν
ἡµέρες ἐθελοντικῆς
αἱµοδοσίας στίς τρεῖς
θρακικές πόλεις καί
ἀνακοινώθηκαν
ἀπό τήν κ. Πρόξενο
δωρεές (σέ χρῆµα ἤ ἐξοπλισµό) σέ
κάποια κοινωφελῆ ἱδρύµατα πού
λειτουργοῦν στήν περιοχή.
Στή φωτογραφία ἡ κ. Κωνσταντινίδου
µέ τόν Μητροπολίτη κ. Παντελεήµονα καί τόν ἀντιδήµαρχο τῆς Ξάνθης κ. Ν. Φωτιάδη, στήν ἐκδήλωση τοῦ
πάντα ὑπερδραστήριου Συλλόγου
Κυπρίων Ξάνθης.

► Μετά από προτροπή της κ. Ρενταρή
(Βουλευτής Έβρου) θα εκπονηθεί
πρόγραμμα για την καταπολέμηση
της ανεργίας στον Νομό Έβρου.
Συναντήθηκε με τα μέλη του Εμπορικού
Επιμελητηρίου για να τεθεί σε εφαρμογή
πρόγραμμα….μπλα μπλα μπλα. Μήπως
όλα αυτά είναι χαμένος κόπος-χρόνοςχρήμα; Μήπως η ανεργία στον Έβρο
(όπως και Πανελλαδικώς) έχει να κάνει
με την τραγική οικονομία; Μήπως
έχει να κάνει με τις μη υλοποιημένες
επενδύσεις - προγράμματα (στα οποία
δόθηκαν απίστευτα κονδύλια που θα
μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα
αλλά μερικά λαμόγια τα χαίρονται); Ή
μήπως, και κυρίως, στην νοοτροπία μας
και στην αλλαγή τρόπου ζωής μας αφού

παρατήσαμε - πουλήσαμε όλα αυτά που
χρόνια μας έθρεφαν (αγροτική-γεωργική
παραγωγή) και περιφερόμαστε από
καφέ σε καφέ και από παρασιτισμό σε
παρασιτισμό (εδώ ονομάστε το όπως
θέλετε. Δουλειές του ποδαριού, δημόσιες
υπηρεσίες, επιδοτούμενα προγράμματα
της κακιάς ώρας κλπ); Λύση σε όλα αυτά
(αλλά και σε πολλά περισσότερα) θα
υπάρξει όταν θα μπορέσουμε να δούμε
καθαρά μερικά πράγματα συνολικά..
► Εμείς στον Έβρο θα τιμήσουμε τον
τόπο μας και την ιδιαιτερότητά του.
Θέλοντας να συμβάλουμε στην διαφήμιση
και στην ανάδειξη της περιοχής μας με
προσέλκυση τουριστών, σκεφτόμαστε
να κάνουμε μια έξυπνη και υλοποιήσιμη
κίνηση. Λέμε να φτιάξουμε ένα χωριό,
κοντά στα αρχαιολογικά ευρήματα της

Μικρής Δοξιπάρας, όπου θα «δένει» με
το τοπίο, την ιστορία, την λαογραφία,
τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής. Λέμε
να φτιάξουμε το Γαλατικό χωριό του
Αστερίξ και του Οβελίξ (δεν είναι
αστείο!), ίσως για να τονίσουμε τη σχέση
μας με τους Γαλάτες. Είναι παγκοσμίως
γνωστές οι επαφές που είχαμε εμείς
οι Εβρίτες με τους Γαλάτες. Την ιδέα
θέλει να την υλοποιήσει ένας ομογενής
μας από την Αυστρία για να κάνει το
«όνειρό του» πραγματικότητα (όπως
και του Νομάρχη μας ο οποίος, λέγεται,
πως την είχε κι αυτός σκεφτεί). Δύο
προβλήματα ίσως προκύψουν, Πρώτον,
που θα πρωτοπηγαίνει ο εκστασιασμένος
τουρίστας; Στη νησίδα της Ειρήνης ή στο
χωριό του Οβελίξ; Και δεύτερον, μήπως
στραφεί εναντίον μας η Ντίσνεϋλαντ
που θα την καταστρέψουμε ή μας
τρελλάνουν στις καταγγελίες τα
γειτονικά τουρκοχώρια που έχουν
κι αυτά «Χωριά του Άρχοντα των
Δακτυλιδιών», αφού κατά καιρούς
περιφέρονται και δρούνε Ορκ και
ξωτικά;
► Ολοκληρώθηκε στην περιοχή μας,
ακόμα μία άσκηση «Παρμενίων».
Παρόλο που ήταν μικρότερης
διάρκειας
(λόγω
οικονομικής
κρίσεως), ήταν απόλυτα επιτυχής και
θεαματική. Όσοι είχαν την τύχη να
παραβρεθούν στην τελική φάση που
διεξήχθη στο πεδίο βολής «ΑΕΤΟΣ»,
λίγο πιο πάνω από την Αλεξ/πολη, δεν θα
μπορούσαν να μην ενθουσιαστούν με την
ακρίβεια της στόχευσης όλων των όπλων
(και μην προτρέξουν οι «καλοθελητές»
να πουν πως ήταν «στημένα» γιατί
όλα γινόταν εν κινήσει πράγμα που
μαρτυρά την επιδεξιότητα) αλλά και
την αποτελεσματικότητά τους. Έχουμε
συνηθίσει στην γκρίνια, στα παράπονα,
στην μεμψιμοιρία (δεν εξαιρείται κι
ο Στρατός) αλλά ακόμα μπορούμε να
ανταπεξέλθουμε σε πολλές καταστάσεις
εάν ανασκουμπωθούμε. Άλλωστε δεν
παρουσιάζεται και τίποτα που θα μπορεί
να τονίσει το φρόνημά μας. Ξεπεσμός,
τιποτολογία και αυτοξεφτιλιζόμενοι
μονοπωλούν την «επικαιρότητα». Έχουμε
χώρο για τέτοια;
Σ.Γ.

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!
Τήν ἰδέα µᾶς τήν δώσατε κάποιοι ἐξ ὑµῶν καί τήν
προτείνουµε σέ ὅλους: Σέ φίλους κι ἀνθρώπους πού ἀγαπᾶτε
- κι ἐκτιµᾶτε ὅτι εἶναι πιθανόν νά πιάσει τόπο - κάντε δῶρο
µιάν ἐτήσια συνδροµή τοῦ «Α»!
Εἶναι κάτι πού ἤδη ἀπό χρόνια
σποραδικά γίνεται ἀπό συνδροµητές
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα (µέ κορυφαῖα
παραδείγµατα µερικούς ἐξαίρετους φίλους ἀπό τήν Ἀθήνα, τή Θήβα, τή Σῦρο,
τή Θεσσαλονίκη, τή Δράµα, τίς Σέρρες,
τήν Ξάνθη...) ἀλλά θά µποροῦσαν νά τό
πράξουν κι ἄλλοι, ἐφόσον θεωροῦν ὅτι
ἀξίζει τόν κόπο. Μέ τόν τρόπο αὐτόν τόν
µέν «Ἀντιφωνητή» βοηθᾶτε νά ἐπιβιώσει καί νά προχωρήσει,
στούς δέ φίλους σας κάνετε ἕνα πρωτότυπο δῶρο οὐσίας, πού
µπορεῖ νά τό βροῦν ἀναπάντεχα ἐνδιαφέρον.
Ἔρχονται λοιπόν γιορτές; Ἐπικοινωνῆστε µαζί µας,
δίνοντάς µας πλήρη στοιχεῖα διεύθυνσης τοῦ ἑορτάζοντος καί
µεῖς καταχωροῦµε τόν ἑορτάζοντα στούς συνδροµητές µας,
στέλνοντας κι ἕνα δωροκουπόνι ἐτήσιας συνδροµῆς. Ἄν µέ τή
λήξη τῆς συνδροµῆς θελήσει ὁ ἴδιος νά τήν ἀνανεώσει, αὐτό
θά εἶναι πλέον δική του ἀπόφαση...
Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!
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ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ …
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΜΑΘΕΙΑΣ
Στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές
Οκτωβρίου
γίναμε
μάρτυρες
(με
τη διπλή σημασία του όρου) ενός
επικοινωνιακού βομβαρδισμού σχετικά
με τις μεταρρυθμίσεις στο χώρο της
Δευτεροβάθμιας
και
Τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Πλήθος ανακοινώσεων
γεμάτες από ένα πνεύμα άκριτης
νεολατρίας και μοντερνολογίας (ΝΕΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ,
ΨΗΦΙΑΚΟ,
e-books,
διαδραστικοί πίνακες) σε υπερβολική
δοσολογία τέτοια ώστε να εντυπωσιάσουν
μονό ορισμένους ημιμαθείς. Θα αφήσουμε
την ανάλυση για τη χρήση (ή κατάχρηση)
της τεχνολογίας στη διδασκαλία, για τη
συμπλήρωση Μηχανογραφικού μεσούσης
της χρονιάς (η εξοικονόμηση πόρων γαρ),
για τον Καλλικράτη στο Πανεπιστήμιο
για τα επόμενα φύλλα του «Α» και θα
ασχοληθούμε εδώ με το νέο αναλυτικό
πρόγραμμα του Λυκείου, το οποίο είναι
ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού (θα
δοθεί σε δημόσια διαβούλευση στο τέλος
του μήνα), αλλά είναι χαρακτηριστικό
για τις προθέσεις των κυβερνώντων
όσον αφορά την πολύπαθη βαθμίδα του
Λυκείου.
Το νέο, λοιπόν, αναλυτικό πρόγραμμα του
Νέου Λυκείου περιλαμβάνει υποχρεωτικά
και επιλεγόμενα μαθήματα. Κι αν στην Α΄
Λυκείου ο βασικός κορμός των μαθημάτων
περιλαμβάνει 24 ώρες (Νέα Ελληνικά,
Ιστορία, Γυμναστική, Αγγλικά, Φυσική,
Χημεία), 10 ώρες επιλεγόμενα (από ομάδες
μαθημάτων που είναι η Αρχαιογνωσία,
οι κοινωνικές επιστήμες, η Τέχνη, οι
άλλες ξένες γλώσσες) και μια δίωρη
εθελοντική δραστηριότητα κοινωνικού
– περιβαλλοντικού περιεχομένου, στη
Β΄ και Γ΄ Λυκείου τα υποχρεωτικά
μειώνονται σε 12 ώρες (Νέα Ελληνικά,
Αγγλικά, Γυμναστική) και τα επιλεγόμενα
εκτινάσσονται στις 21 ώρες (από έξι ομάδες
μαθημάτων, ίδιες με την Α΄ Λυκείου στις
οποίες προστίθενται τα Μαθηματικά και οι
Πειραματικές Επιστήμες), ενώ παραμένει
ίδια η προαναφερθείσα δραστηριότητα.

Ένα ακόμα σχέδιο επί χάρτου; Η
Υπουργός, πάντως, δήλωσε ότι θα αρχίσει
να εφαρμόζεται από τη σχολική χρονιά
2011-12, για τους μαθητές που του
χρόνου θα είναι στην Α΄ Λυκείου. Για να
δούμε, λοιπόν, τι περιμένει τη νέα γενιά
πειραματόζωων – μαθητών.
Πρώτα πρώτα παρατηρούμε ότι η
διδασκαλία των Αρχαίων έγινε επιλεγόμενο
μάθημα κι έτσι η γλώσσα μας αποκόπτεται
από την πηγή της και τη διαχρονία της. Η
δε, Νέα Ελληνική διδάσκεται σε 4 ώρες
και σε 2 η Λογοτεχνία, για να τονιστεί
ίσως ότι τα χρηστικά, επικοινωνιακά
κείμενα της Έκφρασης – Έκθεσης
(οδηγίες χρήσης καφετιέρας, διοικητικά
κείμενα, σύνταξη βιογραφικού και
αίτησης, διαφημιστικές λεζάντες) έχουν
μεγαλύτερη αξία από τα λογοτεχνικά έργα
Ελλήνων και ξένων συγγραφέων με το
ανάλογο πολιτιστικό φορτίο που κομίζουν!
Κατά τρόπο αναμενόμενο υποβαθμίζεται
και η Βυζαντινή και η Νεότερη Ιστορία
σε επιλεγόμενο μάθημα, ενώ στην ομάδα
των κοινωνικών επιστημών συνυπάρχουν
Οικονομικά, πολιτικές επιστήμες και
Θρησκευτικά από την οποία ο μαθητής
καλείται να επιλέξει ένα (1) αντικείμενο!
Πρακτικά, δηλαδή, μπορεί ένας μαθητής
να αποφοιτήσει από το Λύκειο και στις
δύο τελευταίες τάξεις να μην διδαχθεί
Αρχαία Γλώσσα και Γραμματεία,
Ιστορία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία και
Θρησκευτικά. Η γενική παιδεία, όπως την
ξέρουμε (και η οποία και σήμερα είναι
ζητούμενο), η πολύπλευρη ανάπτυξη της
προσωπικότητας του μαθητή θυσιάζονται
στο βωμό ενός μεταμοντέρνου αναλυτικού
προγράμματος κατά το πρότυπο του
Ιντερνάσιοναλ Μπακαλορεά (γνωστού ως
Ι.Β και μη εξαιρετέου, γιατί τα τελευταία
12 χρόνια που «τρέχει» σε ιδιωτικά σχολεία
… πρόλαβε να διαβληθεί με αποτέλεσμα
οι υπεύθυνοι τριών από τα πιο φημισμένα
ιδιωτικά σχολεία να είναι υπόδικοι για
εμπόριο μαθητικών εργασιών και διαρροή
θεμάτων). Δεν θα σας εκπλήξω, πιστεύω,

Η Συνθήκη της Λωζάννης
και η σημερινή Τουρκία
Του ΦΩΤΗ Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ*

Το τελευταίο διάστημα, παρότι η Τουρκία έδιδε,
υποτίθεται , «εξετάσεις καλής διαγωγής», λόγω της κρίσης
της αίτησής της για την ένταξη στην Ε.Ε., συνέχισε τις
γνωστές προκλήσεις της στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο
της Ελλάδας.
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ όμως, μια αναδρομή στη Συνθήκη της
Λωζάννης του 1923, για να δούμε τι είχε συνυπογράψει η
Τουρκία με την Ελλάδα.
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 της Συνθήκης της Λωζάννης αναφέρεται
ότι η Τουρκία αναγνωρίζει την ελληνική θαλάσσια
κυριαρχία σε όλο το Αιγαιακό Αρχιπέλαγος και κανένα
νομικό δικαίωμα δεν έχει πάνω σε αυτό.
ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ άρθρο διατυπώνεται: «Εκτός αντιθέτου
διατάξεως της παρούσης συνθήκης, αι νήσοι αι κείμεναι
σε μικρότερη απόσταση των τριών μιλίων της Ασιατικής
ακτής παραμένουν υπό τουρκικήν κυριαρχίαν».
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ αυτή σαφή και κατηγορηματική
διάταξη της Συνθήκης της Λωζάννης τεκμαίρεται και
αποδεικνύεται επίσημα και πανηγυρικά ότι η Τουρκία
έχει δικαιώματα μόνο μέχρι και τα τρία μίλια από τις
ακτές της.
ΔΗΛΑΔΗ η θαλάσσια κυριαρχία της εκτείνεται

αν σημειώσω ότι όλος αυτός ο σχεδιασμός
εποπτεύεται από την γραμματέα Θεμάτων
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού κ. Δραγώνα
και ότι οι γόνοι του πρωθυπουργού και
της υπουργού παιδείας παρακολούθησαν
ή παρακολουθούν το Ι.Β.
Κατά το πρότυπό του και το ελληνικό
πρόγραμμα θα λειτουργεί με λίγα
υποχρεωτικά μαθήματα, στην ουσία
χωρίς κοινό πρόγραμμα, άρα θα
διαπαιδαγωγήσει μαθητές που δεν θα

έχουν κοινές αναφορές, κοινές αξίες.
Θα διαμορφώσει άτομα απομονωμένα,
όχι συλλογικότητα, συνεκτική κοινωνία
κοινού βίου. Άλλωστε η επικρατούσα
εκδοχή της παγκοσμιοποίησης απεχθάνεται
συλλογικές
αντιστάσεις,
κοινότητες
και έθνη. Παράλληλα, θα γαλουχήσει
τους δεκαεπτάχρονους μαθητές με την
νοοτροπία της «ήσσονος προσπάθειας»,
αφού θα μπορούν να διαλέξουν το
ευκολότερο μάθημα, σε συνδυασμό με
ένα πνεύμα χρησιμοθηρίας που θα οδηγεί
στο πιο χρήσιμο –για την αγορά- μάθημα.
Έτσι η ανθρωπιστική και γλωσσική
– διανοητική καλλιέργεια των Αρχαίων
, η συλλογική μνήμη της ιστορίας, η
ορθολογιστική ακρίβεια πνεύματος των
Φυσικών επιστημών και η εμπέδωση στον
Άνθρωπο της μεταφυσικής του διάστασης
από το μάθημα των Θρησκευτικών θα
διαγραφούν μονομιάς από την πνευματική
μας παράδοση, αφού ήδη παρέπαιαν στο
αποτελματωμένο πεδίο της εκπαίδευσής
μας. Τα μαθήματα αυτά εύλογα θα αφορούν
ένα μικρό ποσοστό μαθητών.
Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο καλλιεργούμε στους
μαθητές μας την ψευδαίσθηση ότι από το

αποκλειστικά μέσα στη ζώνη των τριών μιλίων. Η
ελληνική κυριαρχία αρχίζει από τα τρία μίλια.
ΤΑ ΙΜΙΑ, που απέχουν από τις τουρκικές ακτές 3
μίλια και 800 μέτρα, ανήκουν κατά συνέπεια στην
ελληνική θαλάσσια κυριαρχία και η Τουρκία, η οποία τα
επιβουλεύεται, δεν έχει καμιά δικαιοδοσία πάνω σε αυτά.
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 της Συνθήκης αναφέρεται ότι η Τουρκία
παραιτείται από κάθε δικαίωμα της στα Δωδεκάνησα, τα
οποία και εκχωρεί στην Ιταλία.
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 δηλώνεται ότι η Τουρκία ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
από κάθε δικαίωμα της πάνω στα εδάφη των νησιών, τα
οποία βρίσκονται έξω από το όριο των τριών ναυτικών
μιλίων μέσα στα οποία ασκεί τη θαλάσσια κυριαρχία
της.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, από τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις
της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923, που υπέγραψαν οι
αιώνες αντίπαλες χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, μετά την
καταστροφή του 1922, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ότι η Τουρκία
έχει συνυπογράψει με τη χώρα μας πως δεν έχει κανένα
ΔΙΚΑΙΩΜΑ πάνω στο πανάρχαιο και ελληνικότατο Αιγαίο
ούτε στον θαλάσσιο ή στον υποθαλάσσιο χώρο. Έτσι
οι διεκδικήσεις στην υφαλοκρηπίδα και οι παραβιάσεις
της Τουρκίας στο Αιγαίο είναι εντελώς παράνομες και
ως τέτοιες πρέπει να καταγγέλλονται από την ελληνική
πλευρά.
* Δικηγόρος στόν Ἄρειο Πάγο, µέλος τοῦ Δ.Σ.Α., µεταπτυχιακός
διπλωµατοῦχος Νοµικῶν Ἐπιστηµῶν Ἀθηνῶν, «MASTER
- L.L.M.» (Π/µιο SOMERSET τοῦ Λονδίνου)

Σχολείο μπορούμε να καταναλώσουμε τα
ελκυστικά, τα ευχάριστα και τα χρήσιμα,
σαν να πρόκειται για σούπερ-μάρκετ ή για
ζάπιγκ στην τηλεόραση και έχουμε κάθε
ελευθερία επιλογής. Έτσι το ελληνικό
σχολείο από μηχανισμός μετάδοσης ενός
πολιτισμού 4 χιλιετιών αλώνεται από τις
αξίες της Αγοράς και της Επικοινωνίας
(ευελιξία, «ελεύθερη επιλογή», λατρεία του
εφήμερου και του εύκολου) και όλοι όσοι
κοπίασαν σκληρά για να μορφωθούν …
«οδύρονται» τώρα που δεν είχαν
την τύχη να μαθαίνουν εύκολα
και ευχάριστα! Με τέτοιους
μύθους όμως παραπλανούμε τα
παιδιά μας ότι τα καλά ακόπως
κτωνται. Απαραίτητο, βέβαια,
το καλό παιδαγωγικό κλίμα στη
διδασκαλία, όμως βοηθούν τα
ψεύδη; Δυστυχώς, αυτήν την
πραγματικότητα δεν μπορεί να
την αλλάξει ούτε η παρήγορη
καθιέρωση των Μαθηματικών
ως υποχρεωτικού μαθήματος
ούτε η εισαγωγή –επιτέλουςκαλλιτεχνικών μαθημάτων (Μουσική,
Εικαστικών, Κινηματογράφου-Θεάτρου).
Το πλέον, όμως, νεφελώδες σημείο του
προγράμματος, το οποίο βέβαια έχει μια
επίφαση νομιμοποίησης με όρους του
παιδαγωγικού συρμού («γκρεμίζονται τα
τείχη του σχολείου», «άνοιγμα του σχολείου
στην κοινωνία» και άλλα ηχηρά), είναι η
υποχρεωτική δραστηριότητα σε κοινωνικά
και περιβαλλοντικά ζητήματα που ωθεί σε
εθελοντικές δράσεις. Είναι προφανές ότι
πρόκειται για την προσομοίωση δράσης
μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης. Αυτό
δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά αν δούμε
σήμερα την πραγματικότητα των Μ.Κ.Ο.,
θα ανατριχιάσουμε διαπιστώνοντας ότι
η πλειοψηφία των εν λόγω οργανώσεων
είναι το εκτελεστικό όργανο των
κυρίαρχων του πλανήτη, οι οποίοι βέβαια
εκμεταλλεύονται τις αγαθές προθέσεις των
λαών. Για παράδειγμα, η WWF προσπαθεί
να αποκαταστήσει τη φυσική ισορροπία
συνεργαζόμενη με τις μεγαλύτερες
πολυεθνικές, γεγονός που ακυρώνει το
ρόλο της. Αντίθετα, η Μ.Κ.Ο «Πελίτι», που
προσπαθεί να διασώσει φυσικούς σπόρους
από τη λαίλαπα των μεταλλαγμένων των
ισχυρών πολυεθνικών, είναι δυστυχώς
η μειοψηφία. Ένας μαθητής τώρα χωρίς
την σκεύη της Ιστορίας, τη βαθιά γνώση
των σχέσεων εξουσίας (βλ. Ιστορία
Θουκυδίδη), τη σφαιρική, καθολική
παιδεία, πώς είναι δυνατόν να μη δεχτεί
ως δεδομένα και αυταπόδεικτα όλα τα
νεοταξίτικα ιδεολογήματα και στερεότυπα,
αυτά που καθοδηγούν τις περισσότερες
Μ.Κ.Ο (ξέρετε, «ανεκτικότητα», «ανοικτά
σύνορα»);
Είναι
ξεκάθαρο,
λοιπόν,
ποιος
ανθρωπολογικός τύπος διαμορφώνεται
από το ιδιότυπο αυτό Ιντερνάσιοναλ
Μπακαλορεά των φτωχών. Σε ένα
σύστημα που κατά δήλωση του Γ.
Γραμματέα του Υπουργείου «μαθαίνουμε
πολλά και εύκολα», οι αποσπασματικές
γνώσεις προτιμώνται από τη γενική
μόρφωση προετοιμάζοντας το καλούπι
για τον αυριανό πολιτιστικά μετέωρο,
ιστορικά αμνήμονα, νεοβάρβαρο πολίτη,
επίδοξο μάνατζερ, κολοβωμένο από κάθε
αίσθηση του συνανήκειν σε έθνος, τάξη,
κοινότητα. Δυστυχώς, η πολυδιάστατη
κρίση που βιώνουμε, της οποίας μια πτυχή
είναι η χρονίζουσα κρίση της εκπαίδευσής
μας, φαίνεται να μη βρίσκει ακόμη
απαντήσεις εξόδου απ’ αυτήν. Η κυοφορία
θα είναι επώδυνη και σίγουρα χρειάζεται
πειστικές αντιπροτάσεις, για τις οποίες
επιφυλασσόμαστε προσεχώς.
Παναγιώτης Καρακολίδης
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Κηφηνεῖον
«Ἡ Ὡραία Ἑλλάς»
τοῦ Σαράντου Καργάκου
Συγγραφέως - Φιλολόγου - Ἱστορικοῦ
Κι ἄς βρίσκεται µέσα στὴ λέξη
«χειρώναξ», σὰν δεύτερο συνθετικὸ
τὸ «ἄναξ» ποὺ κάνει τὸν δουλευτή,
τὸν ἄνακτα χειρῶν, βασιλιὰ στὸν
χῶρο του, βασιλιὰ στὸ σπιτικό του,
νοικοκύρη δηλαδή, λέξη ἄλλοτε ἱερὴ
ποὺ ποδοπατήθηκε κι αὐτὴ µὲς στὴν
ἀσυναρτησία µιᾶς πολιτικῆς ποὺ
ἔδειχνε ἀριστερὰ καὶ πήγαινε δεξιὰ
καὶ τούµπαλιν. Γι’αὐτὸ τουµπάραµε...
Κάποτε, ἀκόµη κι ἀπὸ τὶς στῆλες
τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ, ποὺ δὲν εἶναι
πολιτικὸ µὲ τὴν εὐτελισµένη ἔννοια
τοῦ ὅρου, ἔγραφα πὼς ἡ ἀνεργία
στὸν τόπο µας εἶναι ἐπιλεκτική, ὅτι
δουλειὲς ὑπάρχουν ἀλλὰ ὅτι δὲν
ὑπάρχουν χέρια νὰ τὶς δουλέψουν.
Παρ’ ὅλο ποὺ γέµισε ἡ χώρα µας
τεχνικὲς σχολὲς (τί ΤΕΛ, τί ΤΕΙ, τί
ΙΕΚ!) οἱ πιὸ ἄτεχνοι νέοι εἶναι οἱ
νέοι της Ἑλλάδος. Παίρνουν πτυχίο
τεχνικῆς σχολῆς καὶ δὲν ἔχουν
πιάσει κατσαβίδι οἱ πιὸ πολλοί. Δὲν
ξέρουν νὰ διορθώσουν µία βλάβη
στὸ αὐτοκίνητό τους, στὸ ραδιόφωνο
ἢ στὸ τηλέφωνό τους. Εἶναι ἄχεροι,
οὐσιαστικὰ χωρὶς χέρια. Τώρα µὲ τὰ
ἠλεκτρονικὰ ξέχασαν νὰ γράφουν,
ξέχασαν νὰ διαβάζουν, ἐκτὸς φυσικὰ
ἀπὸ «µηνύµατα» τοῦ ἀφόρητου

Ταξίδι στήν Τουρκία
Μπαίνουµε
ἀπόγευµα
Τουρκία
ἀπό τούς Κήπους. Χαιρετάω καραγκιόζικα τούς Ἕλληνες καί τούς
Τούρκους
φαντάρους,
γελᾶνε...
Σκέφτοµαι ὅταν εἶσαι σφιχτός καί ὁ
ἄλλος γίνεται σφιχτότερος µαζί σου.
ἄνεση ἀλλά ἄς µήν ὑπερβάλλουµε,
µήν γεννήσουµε ὑποψίες, σέ λίγο
περνᾶµε ἀπό ἔλεγχο. Λέω στόν
Τοῦρκο ἐλεγκτή: Γειά χαρά. Μᾶλλον
πρέπει νά τό εἶπα µέ βαθειά µπάσα
καραγκιόζικη φωνή, γιατί µέ
ἐπανα-λαµβάνει µέ τόν ἴδιο τόνο.
Ἄς προσέχω λοιπόν, πιό σεµνά,
στόν ἑπόµενο διάλογο διαλέγω κάτι
στή γλῶσσα του: Μέρχαµπα. Μ’
ἀπαντάει ἤρεµα στόν ἴδιο τόνο καί
µοῦ λέει: «Ἐλεύθερος». Μά πάντα
ἔτσι ἤµουνα!
Μπαίνουµε Τουρκία. Δεξιά κι
ἀριστερά τοῦ δρόµου τεράστιες
τούρκικες σηµαῖες καί φωτογραφίες
τοῦ Ἀτατούρκ. Ἀκόµα καί σέ
καφέ µέσα στήν Ἀδριανούπολη
εἴχανε φωτογραφίες τοῦ Κεµάλ,
ἀλλά πρόσεξα, εἰδικές, µέ ἕνα
γλυκό ἀνοιχτό κίτρινο πουκάµισο
(ἐπιχρωµάτωση) γιά νά µήν ρίχνει
καί τήν κατανάλωση. Ἀτατούρκ
λοιπόν γιά ὅλες τίς περιπτώσεις, γιά
βενζινάδικα, φυλακές, ξενοδοχεῖα,
µουσεῖα πολέµου... Ἀτατούρκ!
Λέµε νά σταµατήσουµε σ’ ἕνα
καφέ. Αὐτό πού παρατηρῶ εἶναι
ἡ µετρηµένη συµεριφορά τῶν
Τούρκων στόν δηµόσιο χῶρο - ἐκτός
Κωνσταντινούπολης, βέβαια. Ἀκόµα
κι οἱ τσιγγάνοι ἐδῶ εἶναι λιγότερο
ἐκδηλωτικοί καί πρός τό θλιµµένο.
Πίνουµε δυό καπουτσίνο - πού
µόνο
καπουστίνο
δέν
εἶναι

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
«κινητοῦ» τους.
Τὸ ἔµβληµα πιὰ τοῦ ἑλληνικοῦ
σχολείου δὲν εἶναι ἡ γλαῦξ, εἶναι ὁ
παπαγάλος, ὁ µαθητής-βλὰξ ποὺ
καταπίνει σελίδες σὰν χάπια καὶ
ποὺ θεωρεῖ ὡς σωστὸ ὅ,τι γράφει τὸ
σχολικό. Καὶ τὸ λεγόµενο «σχολικό»
εἶναι συνήθως αἰσχρὸ καὶ ὡς λόγος
καὶ ὡς περιεχόµενο.
Ἂν ὄµως τὸ σχολεῖο ἀπὸ τὸ
Δηµοτικὸ
καλλιεργοῦσε
τὴν
τόλµη, τὴν αὐτενέργεια, βράβευε
τὴν πρωτοβουλία, τὴν ἀνάληψη
εὐθυνῶν, τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν
ὁποιαδήποτε δουλειὰ ἀκόµη καὶ

τοῦ πλανόδιου γαλατᾶ, θὰ εἴχαµε
κάνει τὴν Ἑλλάδα Ἐλδοράδο, ὅπως
ἔγινε Ἐλδοράδο γιὰ τοὺς ἐργατικοὺς
Ἀλβανούς, Βουλγάρους, Πολωνούς,
Γεωργιανούς, Αἰγυπτίους ἁλιεῖς,
Πακιστανοὺς
καὶ
Οὐκρανούς.
Σήµερα αὐτοὶ εἶναι ἡ ἐργατικὴ κι
αὔριο ἡ ἐπιχειρηµατικὴ τάξη τῆς
Ἑλλάδος. Κι οἱ Ἕλληνες, ἀφήνοντας

-, τά πληρώνουµε γιά τέσσερα καί
συνεχίζουµε. Τά Μάλγαρα καί
τήν Κεσσάνη πρίν δέκα χρόνια τά
θυµόµουν πιό ἤπια, τώρα ἔχουν
γεµίσει κακόγουστες τερατώδεις
πολυκατοικίες καί κάθε πεντακόσια
µέτρα ἕνα τζαµί προκάτ. Αὐτό τό
σκηνικό γιγαντώνεται σέ ἀθλιότητα
µπαίνοντας στή Ραιδεστό, µέχρι τά
πρόθυρα τῆς πόλης. Τόσα τζαµιά κι
ὅλα καινούργια; Γιατί; Θά µοῦ πεῖς,
ὅπως ἔλεγε κι ὁ Μάρξ, ἡ θρησκεία
εἶναι ἡ µαριχουάνα τῶν φτωχῶν...
Βοηθάει στό νά φτιαχτεῖ δυνατό
κράτος µέ ἀδύνατους πολίτες. Τό
ὑποκείµενο, ἡ ἐλευθερία ἔρχεται σέ
δεύτερη µοίρα, πρῶτο ρόλο παίζει ὁ
στόχος πού κι αὐτός ἑτεροκαθορίζεται
ἀπό τούς ἱεράρχες τῆς πολιτικῆς
καί τῆς θρησκείας. Βολεύει στόν
νεοϊσλαµισµό
µιά
συντηρητική
κοινωνία, πού πειθαρχεῖται εὔκολα.
Τό κράτος, ὁ τουρκισµός γιά νά
ἐπεκταθεῖ µέσα κι ἔξω πρέπει νά
συγκεντρώσει δύναµη καί χρῆµα.
Ὅλα δείχνουν νά δουλεύουν καλά,
ὅλα γιγαντώνται µέ κινέζικες
ταχύτητες. Ἡ ὁµοιοµορφία στό
στύλ, στήν ἀρχιτεκτονική, σέ ὅλα,
σπάει κάγκελα - ἐκτός τῆς πόλης
βέβαια καί τῶν παραθαλάσσιων
περιοχῶν ὅπου µέ τούς κεµαλιστές
καί τούς ἰσλαµιστές συµβαδίζει καί
µιά κοσµοπολίτικη τάση, πού δέν
ἔχει ἀκόµη ἐκφραστεῖ πολιτικά σέ
θεσµικό ἐπίπεδο, λόγῳ τῆς ποικίλης
τροµοκρατίας τῶν προηγουµένων...
Βραδυάζει, µπαίνουµε στήν πόλη, οἱ
ὁδηγοί δέν ὁδηγοῦνε ἁπλᾶ βάρβαρα
ἀλλά ἐγκληµατικά, τά δυστυχήµατα
στήν Τουρκία πᾶνε κι ἔρχονται. Δέν
ὑπάρχει κανένας σεβασµός, δέν
τηρεῖται καµµία προτεραιότητα,
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τὴν πατρώα γῆ στὰ χέρια τῶν
Ἀλβανῶν ποὺ τὴν δουλεύουν, τὴν
πατρώα θάλασσα στὰ χέρια τῶν
Αἰγυπτίων ποὺ τὴν ψαρεύουν,
θὰ µεταβληθοῦν σὲ νοµάδες τῆς
Εὐρώπης ἢ τῶν ΗΠΑ ἢ θὰ τρέχουν
γιὰ δουλειὰ στὴν Ἀλβανία ποὺ
ξεπερνᾶ σὲ νόµιµη καὶ παράνοµη
ἐπιχειρηµατικὴ δραστηριότητα ὅλες
τὶς χῶρες τῆς Βαλκανικῆς. Γέµισαν
τὰ Τίρανα οὐρανοξύστες, κτήρια
γιγάντια, κακόγουστα µὲν, σύγχρονᾳ
δέ. Περίπου 100 ἰδιωτικὰ σχολεῖα
λειτουργοῦν στὴν πρωτεύουσα τῆς
χώρας τῶν ἀετῶν.
Δὲν εἴµαι ὑπὲρ µἰας παιδείας ποὺ
θὰ ὑποτάσσεται στὴν οἰκονοµία.
Θεωρῶ ὀλέθριο νὰ χαράσσεται µία
ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ µὲ κριτήρια
οἰκονοµικῆς ἀναγκαιότητας. Θεωρῶ
ὀλέθρια ὄµως καὶ τὴν παιδεία ποὺ
ἐθίζει τὰ παιδιὰ στὴν ὀκνηρία, ποὺ
τὰ κουράζει µὲ τὴν παπαγαλία καὶ
τὸ βάρος ἄχρηστων µαθηµάτων. Τὸ
µεγαλύτερο κεφάλαιο τῆς χώρας
εἶναι τὰ κεφάλια τῶν παιδιῶν της.
Τούτη ἡ παιδεία ἀποκεφαλίζει τὰ
παιδιά. Τὰ κάνει ἱκανὰ νὰ µὴν κάνουν
τίποτε. Οὔτε νὰ βλαστηµήσουν.
Ἀκόµη καὶ ἡ αἰσχρολογία τους
περιορίζεται στὴ λέξη ποὺ τὰ κάνει
συνονόµατα. Ἂν τοὺς πεῖς βρισιὰ τῆς
περασµένης 20ετίας θὰ νοµίσουν
ὅτι µιλᾶς ἀρχαῖα Ἑλληνικά! Εἶναι
θλιβερὴ ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσιάζει
σήµερα, παρουσίαζε χθὲς καὶ θὰ
παρουσιάζει κι αὔριο ἡ ἑλληνικὴ
κοινωνία: νὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι

ἄνω τῶν 65 ἐτῶν, ἄνω τῶν 70 ἐτῶν,
πού, ἐνῶ ἔχουν συνταξιοδοτηθεῖ,
ἐργάζονται νυχθηµερόν, γιὰ νὰ
συντηροῦν τὰ παιδιὰ τους µέχρι νὰ
τελειώσουν τὶς ἀτελείωτες σπουδές
τους,
Σήµερα, βέβαια, οἱ χειρωνακτικὲς
ἐργασίες ἐλέγχονται σχεδὸν κατ’
ἀποκλειστικότητα
ἀπὸ
ξένους.
Στὶς οἰκοδοµὲς µιλοῦν ἀλβανικά,
στὰ χωράφια πακιστανικά. Σὲ λίγο
οἱ χειρωνακτικὲς ἐπιχειρήσεις θὰ
περάσουν στὰ χέρια τῶν Κινέζων
ποὺ
κατασκευάζουν
ἤδη
τὸ
µεγαλύτερο µέρος τῶν τουριστικῶν
εἰδῶν ποὺ θυµίζουν... Ἑλλάδα.
Ἀκόµη καὶ τὶς σηµαῖες µας στὴν Κίνα
τὶς φτιάχνουν! Κι ἐµεῖς; Ἐµεῖς, ὅπως
πάντα, φτιάχνουµε τὰ τρία κακὰ τῆς
µοίρας µας. «Φτιάχνουµε» τὴ ζωὴ µας
στὴν τηλοψία, ποὺ δίνει τὰ µοντέρνα
πρότυπα ὀκνηρίας στὴ νεολαία,
ποθοῦµε µιά χρυσίζουσα ζωὴ σὰν
αὐτὴν ποὺ προσφέρει τὸ «γυαλί»,
ἀγοράζουµε πολυτελῆ αὐτοκίνητα
µὲ δόσεις, κάνουµε διακοπὲς µὲ
«διακοποδάνεια», ἑορτάζουµε µὲ
«ἑορτοδάνεια» καὶ πεθαίνουµε µὲ
«πεθανοδάνεια». Ἔλεγε ὁ Φωκίων,
ποὺ πλήρωσε τέσσερις δραχµὲς
τὴ δεύτερη δόση τοῦ κώνειου ποὺ
χρειαζόταν γιὰ νὰ «ἀπέλθει», πὼς
στὴν Ἀθήνα δὲν µπορεῖ οὔτε δωρεὰν
νὰ πεθάνει κανείς. Ἔπρεπε νὰ ζοῦσε
τώρα...

οἱ διαφορές λύνονται µέ κλωτσιές
ἤ καί στό νεκροτοµεῖο. Μέχρι νά
µποῦµε στήν Πόλη κινδυνεύψαµε νά
λυντσαριστοῦµε ἀπό νταλίκες καί ΙΧ
πάνω ἀπό τρεῖς φορές. Προσπαθῶ
νά καταλάβω πῶς γίνεται µιά χώρα
µέ δυό τζαµιά ἀνά τετρακόσια µέτρα
νἄχει στήν ὁδήγηση τόσο ἄγρια

τοῦ ‘80. Ἕνας δρόµος σάν τεράστιος
δοκιµαστικός σωλήνας µέ νευρικά
ἠλεκτρόνια καί νετρόνια πάνω.
Ὅλοι αὐτοί, οἱ περισσότεροι νέοι,
τρέχουν νά προλάβουν τή ζωή. Μέσα
σ’ ἕνα κλῖµα πλαστικοποιηµένης
- βιοµηχανοποιηµένης εὐωχίας, πού
ἀφοῦ περάσεις τό πρῶτο ξάφνιασµα
(γιατί ὑποτίθεται ὅτι
βρίσκεσαι στό ἱστορικό
κέντρο τοῦ Πέραν, πρίν
τό γενοκτονήσουν οἱ
Τοῦρκοι ἀπό Ἕλληνες τό
‘55) θέλεις νά τήν κάνεις
τό γρηγορότερο, ἀλλά
ποῦ;
Ἐγώ τό βρῆκα, πῆγα
στήν
Ἀδριανού-πολη
καί
συνάντησα
ἄλλους
ρυθµούς,
δηλαδή
διαφορετικούς
ἀνθρώπους. Ἀπό τόν
κουλουρτζή πού δέν σέ κλέβει µέχρι
τόν ἀρχιτέκτονα πού ἐπισκευάζει
µέ σεβασµό παλαιά κτίρια καί
συζητάει γιαβάσικα µαζί σου.
Ἄλλο πρᾶγµα ἡ Ἀδριανούπολη, δέν
δέχθηκε τόν βάρβαρο ἐποικισµό,
κύρια ἐξ Ἀνατολίας, ἑκατοµµυρίων
νηστικῶν στό πνεῦµα καί στό
σῶµα, δέν χάθηκε ἡ παλιά µαγιά
της, διότι ἡ εὐγένεια µιᾶς περιοχῆς
σχηµατίζεται σιγά σιγά, ὅπως ἕνας
ὑπέροχος σταλακτίτης, γενεά πρός
γενεά. Ἀργά ἀργά ἔρχεται τό καλό,
µόνο τό κακό καί τό ἄσχηµο εἶναι
γρήγορο, καί τό βλέπουµε αὐτό στήν
ἐκβαρβάρωση τῆς Πόλης, ὅπου τό
µόνο ἄθληµα πού ἐπιδίδονται ὅλοι
εἶναι πώς θά ἐξαπατήσουν ὁ ἕνας τόν
ἄλλον καί ὅλοι µαζί τούς τουρίστες.
Κρῖµα!
Βουλτσίδης Γιάννης

ἔνστικτα. Ἄραγε ποῦ νά βρίσκεται ἡ
ἐξήγηση; Τί τρέχουν νά προλάβουν
κλείνοντας
τόν
δρόµο
στόν
προηγούµενο; Ἡ λύση βρίσκεται:
τούς κάνανε νά πιστέψουνε ὅτι εἶναι
στά πάνω τους ἐπειδή γεµίσανε
µιά Τουρκία µέ ἄθλια κτίσµατα,
τουρισµό βιοµηχανοποιηµένο καί ὁ
παράς νά τρέχει. Ἀπό κεῖ προέρχεται
ἡ αὐξηµένη λίµπιντο τῆς τελετῆς
καταβρόχθισης ὅπου ἐπιδίδονται οἱ
πάντες...
Μπαίνω µέσα στήν πόλη. Θά παίξω
Καραγκιόζη στήν κεντρική αἴθουσα
τοῦ Σισµανόγλειου γιά δυό µέρες.
Εἶναι πάνω στήν Ἰστικλάρ, κάτι
σάν Ἑρµοῦ, πολλαπλασιασµένο
ἐπί δέκα σέ ὄγκο, ταχύτητα καί
θράσσος. Φτάνω µετά τίς 12 τό
βράδυ καί τό σκηνικό µοῦ θυµίζει
κάτι µεταξύ Συγγροῦ καί Πλάκα
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 16 Ὀκτωβρίου τοῦ 1995
οἱ Ἀνδρέας Παπανδρέου καί
Γλαῦκος Κληρίδης ἀποφασίζουν
στήν Ἀθήνα τήν δηµιουργία τοῦ
Δόγµατος τοῦ Ἑνιαίου Ἀµυντικοῦ
Χώρου Ἑλλάδας καί Κύπρου. Ποῦ
βρίσκεται σήµερα, µόλις 15 χρόνια
µετά, ὁ χῶρος αὐτός;
Α) στόν ἀγύριστο, δόξα τῷ ἐκσυγχρονισµῷ
Β) στή χώρα τῆς φαντασίας
Γ) στόν σκουπιδοτενεκέ τῆς Νέας
Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας
Δ) σέ φάση ὑλοποίησης - µέ ρυθµούς
ἑλληνικούς
2) Στίς 18 Ὀκτωβρίου 1979 ἡ
Σουηδική Ἀκαδηµία τιµᾶ µέ τό
βραβεῖο Νόµπελ Λογοτεχνίας τόν
ποιητή Ὀδυσσέα Ἐλύτη. Σέ κάποιο
ἀπόσπασµα τῶν καταπληκτικῶν
του πεζῶν («Ὁ κῆπος µέ τίς
αὐταπάτες») γράφει ὁ ποιητής γιά
τήν ἑλληνική γλῶσσα πώς εἶναι...
Α) ἡ πιό σηµαντική
Β) ἡ πιό ἀρχαία
Γ) µιά µέσα στίς τόσες ἄλλες
Δ) ἐθνοπατριωτικό κατάλοιπο

ντροπή τοῦ 1897 καί ἐπιβεβαίωσε
τήν ἀνωτερότητα τοῦ ἑλληνικοῦ
πυροβολικοῦ (οἱ Τοῦρκοι λέγανε
“κάθε Γιουνάνης κουβαλᾶ στήν
πλάτη του ἕνα κανόνι”). Ἀλλά καί ἡ
ὁρµή τοῦ πεζικοῦ ἦταν τέτοια πού
κάποια στιγµή τῆς ἐπίθεσης...
Α) προσπέρασαν καί τίς ἀντίπαλες
γραµµές
Β) οἱ ὀβίδες µας πέφταν πίσω ἀπό
τούς ἐπιτιθέµενους Ἕλληνες
Γ) ὁ τόπος εἶχε βρωµίσει ἀπό τά
περιττώµατα τῶν ἀντιπάλων
Δ) δέν προλάβαινε νά σκοτώνει
4) Στίς 20 Ὀκτωβρίου 460 πεθαίνει ἡ
Εὐδοκία, αὐτοκράτειρα τοῦ Βυζαντίου, σύζυγος τοῦ Θεοδοσίου Β’.
Τό βαφτιστικό της ὄνοµα ἦταν

3) Στίς 19 Ὀκτωβρίου 1912 ἀρχίζει ἡ
καίρια µάχη τῶν Γιαννιτσῶν τοῦ Α’
Βαλκανικοῦ Πολέµου. Ἡ λαµπρή
νίκη τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ
κατά τῶν Τούρκων στήν διήµερη
αὐτή µάχη, πού ἄνοιξε τόν δρόµο
πρός τή Θεσσαλονίκη, ξέπλυνε τή

ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΜΕΘΑ

Ἀθηναΐς, γεννήθηκε στήν Ἀθήνα
καί ἦταν κόρη τοῦ ἐθνικοῦ
σοφιστῆ Λεόντιου. Ἡ Εὐδοκία
ἀσπάστηκε τόν Χριστιανισµό
ὅταν τό 421 παντρεύτηκε τόν
Θεοδόσιο Β’. Προστάτεψε τήν
Ἐκκλησία καί τόν µοναχισµό
στήν
Κωνσταντινούπολη
καί στήν Παλαιστίνη, ὅπου
ἀναζήτησε καταφύγιο (τό 440) ὡς
τόν θάνατό της. Ἔµεινε µακρυά
ἀπό τίς βασιλικές ὑποθέσεις
καί ἀνακηρύχτηκε ἁγία. Στή
γενέτειρά της ἡ Εὐδοκία ἔχτισε
ἕνα µεγάλο ἀνάκτορο γιά τήν
ἴδια καί τόν ἀδελφό της Γέσσιο,
ὁ ὁποῖος ἀµέσως µετά τόν γάµο
της εἶχε διοριστεῖ ἔπαρχος τοῦ
Ἰλλυρικοῦ, ὅπου περιλαµβανόταν
καί ὁ ἑλλαδικός χῶρος. Μᾶλλον
ἡ ἴδια παρήγγειλε τήν κατασκευή
τῆς τετράκογχης ἐκκλησίας στή
Βιβλιοθήκη τοῦ Ἀδριανοῦ. Ποιό
ἀπό τά ἀνωτέρω στοιχεῖα συνηγορεῖ στήν ἀνιστόρητη ἄποψη περί
βίαιης ἐπιβολῆς τοῦ χριστιανισµοῦ
στούς Ἕλληνες;
Α) Ἔεεεε... Μµµµ... Ἔεεεε...
Β) Ὁ γάµος της! Παντρεύτηκε τόν
χριστιανό αὐτοκράτορα κι ἔχασε
ἴσως κάποιον σχολικό της ἔρωτα
Γ) Ἐγώ δέν ξέρω νά σᾶς πῶ ἀλλά οἱ
«Ε» σίγουρα ἔχουν τήν ἀπάντηση
Δ) Ἡ Ἐπιστήµη σηκώνει τά χέρια
5) Στίς 21 Ὀκτωβρίου 1907 γεννιέται
ὁ Νίκος Ἐγγονόπουλος, ζωγράφος
καί ποιητής, ὁ κυριότερος ἐκφρα-

θαμμένοι, μα κεκοιμημένοι, ονειρευόμενοι, άνθρωποι
άνω θρώσκοντες, ελεύθεροι, επειδή η ελευθερία είναι
η πεμπτουσία της ανθρώπινης υπόστασης, που μας
εξασφαλίζει την αιώνια νεότητα και την αθανασία.
Κι όταν λέμε «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι», με το
«κείνων» εννοούμε τους πατέρες μας, που με το αίμα
τους μας παρέδωσαν την ρίζα ελεύθερη και με το «ρήμασι
πειθόμενοι» εννοούμε την εντολή που μας άφησαν να
φανούμε αντάξιοί τους και πολλώ κάρρονες, να την
κρατήσουμε και να την ενδυναμώσουμε, για να δρατζιάσει
το ίλαντρόν μας, όχι να παραλαμβάνουμε δέντρο και να
παραδίδουμε κλώνο. Αυτοί είμαστε εμείς, οι κάρρονες.
Εσείς ποιοι είστε; Δεν θα πούμε οι χείρονες, μα πέστε μας.
Ποιο είναι το ενθάδε, ποια η ρίζα σας; Πού κείσθε, σε
ποιους τάφους, σε ποια κοιμητήρια; Ποιοι είναι οι εκείνοι
σας; Ποια είναι τα ρήματα στα οποία είστε πειθόμενοι; Ίτε.
Ήδη μας θάβουν ζωντανούς. Εμείς είμαστε οι πέτρες σας.

στής τοῦ
σουρεαλισµοῦ στή
χώρα µας.
Μεταξύ
ἄλλων ἔχει
γράψει: «ὁ
ἄνθρωπος
εἶναι
ἡ
κλί-µακα
γιά
κάθε
τί: Πάντων
χρηµάτων
µέτρον ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό θέµα...»
Α) Τοῦ σουρεαλισµοῦ
Β) Τοῦ πολιτισµοῦ
Γ) Τοῦ ἑλληνισµοῦ
Δ) Τοῦ ἑβραιοσιωνισµοῦ
6) Στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940 ἡ
ἄρνηση τοῦ Μεταξᾶ νά ἐκχωρήσει
στούς Ἰταλούς τά κυριαρχικά
δικαιώµατα
τῆς
Ἑλλάδας
πυροδοτεῖ πόλεµο. Γιά ποιόν λόγο ὁ
Μεταξᾶς ἔπραξε τοιουτοτρόπως σέ
κείνη τήν περίσταση καί ὁδήγησε
σέ τέτοιαν αἱµατοχυσία τόν λαό;
Α) Γιατί ἔζησε στήν προκαταναλωτική ἐποχή
Β) Γιατί ἦταν δικτάτορας, κακός
ἄνθρωπος
Γ) Γιατί δέν ὑπῆρχε τότε ΕΛΙΑΜΕΠ
Δ) Γιατί αὐτό ὑπαγόρευε τό φρόνηµα
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Α, 2Α, 3Β, 4Δ, 5Γ, 6Δ

Σέ ἦχο ἁψύ
§
Ρυθµός ἴσον ἀριθµός. Ἡ Τέχνη πάντα εἶναι
ἕνα γεωµετρηµένο συναίσθηµα.
§
Θέατρο. Θέα - τρόπων.
Ἄσκηση ἐλευθερίας, δηλαδή
§
Ἔρως - Ἥρως
Ὁ Ἔρως ἔρει (τραβᾶ) τόν Ἥρωα µπροστά
§
Τό µέσα χέρι νά ζωγραφίζει.
Τό πῶς ἐσύ αἰσθάνεσαι αὐτό πού βλέπεις

Τα κειμήλια (από το ρήμα κείμαι) είμαστε κάποια κείμενα,
πάλι από το κείμαι, που δεν θα αυτοπροσδιοριστούμε ως
κλασσικά, μα υπάρχοντα, εσαεί παρόντα.
Είμαστε, για παράδειγμα, ο «Θούριος» του Ρ. Φεραίου, ο
«Ύμνος» του Δ. Σολωμού και οι «Ωδές» του Α. Κάλβου
(για την ελληνική ελευθερία), η «Εννάτη Ιουλίου» του
Β Μιχαηλίδη, η «Αφήγηση του Ματρόζου για την μάχη
του Γρ. Αυξεντίου στον Μαχαιρά» και το «Διάγγελμα
του Τ. Παπαδόπουλου» (για τη κυπριακή ελευθερία), μια
«Ομιλία» του Τσε Γκουεβάρα ή του Μάρτιν Λούθερ Κιγκ
(για τη παγκόσμια ή την φυλετική ελευθερία) και δεκάδες,
εκατοντάδες και χιλιάδες άλλα κείμενα από την κυπριακή,
την ελληνική και την παγκόσμια διανόηση.
Όταν, επομένως, λέμε ότι «ενθάδε κείμεθα» (εμείς
τα κειμήλια - κείμενα), με το «ενθάδε» εννοούμε τη
ρίζα μας, την ελευθερία, την όποια μορφή ελευθερίας,
επειδή η ελευθερία είναι μία -ενιαία και αδιαίρετη- και
με το «κείμεθα» δεν εννοούμε ότι είμαστε νεκροί, εδώ

§
Ὁ ἐχθρός τοῦ οὐσιαστικοῦ
εἶναι τό περιττό
§
Ξεγύµνωσαν τή φτώχεια, σπουδαῖοι!
Αὐτούς ἀκόµα κι ὁ ζητιάνος ὅταν τούς ζητεῖ
τό βλέµµα του τούς περιφρονεῖ
§
Ἄλλο ρολόι κι ἄλλο κοµπολόι.
Τό δεύτερο δέν σέ κάνει ἐχθρό µέ τόν χρόνο

Τα νέα βιβλία της σειράς για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη
και του στρατηγού Μακρυγιάννη, στέλνονται δωρεάν
στους συνδρομητές και φίλους της εφημερίδας.

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò
SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Προετοιμάζονται για την ...ειρήνη
O πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν μετείχε
στην τελετή καθέλκυσης του ταχύπλοου
σκάφους επιφανείας Ç-151, στο ναυπηγείο
της Τούζλας. Αναφερόμενος στην εξέλιξη
της αμυντικής βιομηχανίας ο Ερντογάν είπε:
¨Πλέον ο Στρατός μας θα φέρει τα όπλα που
εμείς παράγουμε¨. Στην τελετή μετείχαν ο
αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ισίκ Κοσανέρ,
ο υπουργός επικοινωνιών Μπιναλί Γιλντιρίμ
και ο υπουργός Άμυνας Βεζντί Γκιονούλ.
Ο Ερντογάν ανέφερε πως το γεγονός ότι
μέσα σε 8 μήνες καθελκύστηκε το σκάφος
αποτελεί στοιχείο υπερηφάνειας για την
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Αναφερόμενος
στην εξέλιξη της αμυντικής βιομηχανίας
ο Ερντογάν είπε: ¨Ο στόχος μας είναι στο
τέλος του χρόνου οι αμυντικές μας ανάγκες
να καλύπτονται κατά 50% από τουρκικές
εταιρίες. Στην αμυντική βιομηχανία το 2009
πιάσαμε τζίρο 2,4 δις $. Το 2010 οδεύουμε
προς τα 3 δις $. Στις εξαγωγές επίσης της
αμυντικής μας βιομηχανίας υπήρξε σημαντική
βελτίωση. Ο στόχος για το 2011 είναι το 1 δις
$. Για πρώτη φορά στην Τουρκία σχεδιάστηκε
εθνικό τυφέκιο. Στο 2011 μπαίνει στην μαζική
παραγωγή. Πλέον ο στρατός μας θα φέρει τα
όπλα που εμείς παράγουμε. Για πρώτη φορά η
χώρα μας αρχίζει να παράγει άρματα. Αυτή τη
στιγμή παράγουμε το πρωτότυπο του άρματος
μας. H εξάρτηση μας από το εξωτερικό στο
θέμα κατασκευής στρατιωτικών πλοίων έχει
πλήρως εξαλειφθεί ¨.
(2-10-2010, εφ. Νέτγκαζέτε)
Και μια καλή είδηση!
Ο κατηγορούμενος στην υπόθεση Εργκενέκον
Ντουρμούς Αλή Όζογλου, ισχυρίστηκε πως το
αεροπλάνο του διοικητή Εσρέφ Μπιτλίς δεν
το είχε καταρρίψει η Εργκενέκον αλλά μια
ομάδα από την αντιτρομοκρατική της ΜΙΤ.
Ισχυρίστηκε μάλιστα πως όταν επικεφαλής
στην αντιτρομοκρατική της ΜΙΤ ήταν ο
Μεχμέτ Εϊμούρ, είχε συσταθεί μια ομάδα
από περίπου 100 άτομα αποτελούμενη από
στρατιωτικούς, αστυνομικούς και άτομα της
ΜΙΤ που εκπαιδεύτηκαν στις ΗΠΑ και στο
Ισραήλ και είχαν οργανώσει επιχειρήσεις
στο Ιράκ, στη Συρία και στις τουρκικές
δημοκρατίες. Πρόσθεσε πως όταν δύο
Έλληνες αξιωματικοί είχαν καταρρίψει ένα
τουρκικό ελικόπτερο, είχε διεξαχθεί έρευνα
για στρατιωτική κατασκοπία σε βάρος της
τέως πρωθυπουργού Τανσού Τσιλέρ.
(2-10-2010, εφ. Μιλλέτ)
Δικαστής κατά Λωζάννης
Στη δίκη του Μεχντί Τανρίκουλου –στέλεχος
του απαγορευθέντος κόμματος DTP- στο
13ο κακουργιοδικείο Κωνσταντινούπολης,
όταν εκείνος ζήτησε να υπερασπιστεί εαυτόν
στα Κουρδικά υπενθυμίζοντας την συνθήκη
της Λωζάννης, ο πρόεδρος του δικαστηρίου
του απάντησε πως δεν την αναγνωρίζει. Ο
Τανρικουλου δήλωσε: ¨Την πρώτη φορά που
δικάστηκα ζήτησα να υπερασπιστώ εαυτόν
στα κουρδικά και το δικαστήριο είχε δεχτεί το
αίτημα. Όμως την δεύτερη φορά η ληφθείσα
απόφαση δεν εφαρμόστηκε. Το δικαίωμα
για μεταφραστή υπάρχει στο άρθρο 39 της
Συνθήκης της Λωζάννης που τόσο θαυμάζει
η Τουρκία. Όταν επανέλαβα το αίτημά μου
αυτό, ο δικαστής Ομέρ Ντικέν είπε: ¨Δεν
αναγνωρίζω την συνθήκη της Λοζάννης¨.
Έχω κάποιες αμφιβολίες για το πόσο δίκαιος
μπορεί να είναι ένας δικαστής που δεν
επιτρέπει τα κουρδικά και δεν αναγνωρίζει
ούτε τις διεθνείς συνθήκες.¨ Ο Τανρικουλού
δήλωσε πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται
τον εαυτό του στα κουρδικά
(2-10-2010, Πρακτ. Φιράτ)

Ἀντιφωνήµατα
Ἀποκάλυψη µετά ἀπό 64 χρόνια γιά
πειράµατα ΗΠΑνθρώπων σέ ἑκατοντάδες πολίτες τῆς Γουατεµάλας
πού τούς µόλυναν µέ σύφιλη κτλ
Κάλλιο ἀργά; Δέν ξέρω. Θά σᾶς πῶ
τό 2074, ὅταν µάθουµε γιά τά σηµερινά πειράµατα (σέ Ἰρακινούς κ.ἄ.)
καί θά «σοκαριστοῦµε». Ναί, πάλι.
Μέρκελ: Ὑπέρ τοῦ γερµανικοῦ πολιτισµοῦ, κατά τῆς ἀποτυχηµένης
πολυπολιτισµικότητας. Τί µᾶς λές!
Ὥστε «ἀπέτυχε» τό πείραµα!
Γ. Φίσερ: Ὁ “οἰκονοµικός ρεαλισµός”
θά ἐξασθενίσει τό γαλλογερµανικό
ΟΧΙ γιά τήν ἔνταξη τῆς Τουρκίας
στήν ΕΕ. Προφανῶς κρίνει ἐξ ἰδίων.
Ἐκλιπαρεῖ ἡ Ἰσπανία τίς ποδοσφαιρικές ὁµάδες της νά πληρώσουν 800
ἑκ. φόρο. Πῶς νά πιέσει ὅµως ὅταν µ’
αὐτή τή φούσκα κοιµίζει τόν κόσµο;
«Προκλητική» ἔκριναν τήν ἐπίσκεψη
τοῦ Ἀχµαντινετζάντ στόν Λίβανο.
Ποιοί; Τό Ἰσραήλ πού είσβάλει κάθε
τόσο καί οἱ ΗΠΑ πού τό στηρίζουν!
Ἡ Τουρκία πέρυσι κατάργησε τή
βίζα µέ Ἀλβανία, Λίβανο, Ἰορδανία,
Συρία, προχωράει µέ Αἴγυπτο. Τό χαλιφᾶτο σιγά σιγά ἀναστηλώνεται...
Ὄχι µόνο ὀργάνωσε τή διάλεξη τοῦ
Νταβούτογλου στό Harvard µέ τό
ἐκεῖ Πρόγραµµά του, ἀλλά παρέστη
καί ὁ ἴδιος ὁ Κόκκαλης!
Πῶς νά µήν πηδᾶνε µετά τά ΜΜΕ

τῶν Ἑλληνέζων στόν ρυθµό τῆς ἑλληνοτουρκικῆς «φιλίας»; Τ’ ἀφεντικά τά ἔχουν βρεῖ, τό τυπικό µένει...
ΘάπαίρνουνοἱΒορειοηπειρῶτεςταυτότητα ὁµογενοῦς ἄν παραµένουν
στήν Ἑλλάδα! Ἄκου τί σκαρφίζονται
οἱ ἐν Ἀθήναις ἑλληνοφάγοι!
Λεφτά ὑπάρχουν: 4οι παγκοσµίως
στά mega yachts οἱ Ἕλληνες µέ τοὐλάχιστον 46 νέες παραδόσεις θαλαµηγῶν ἀπό τό 2005 - οἱ 18 πέρυσι!
Παραιτήθηκε ὁ “πράσινος” ὑποψήφιος Δ.Μ. πού κατηγορεῖται γιά πολεοδοµικές παραβάσεις στή Μύκονο
µένει ὅµως ...πιστός στόν ἀγώνα!

τοῦ Προξενείου ἀπό τήν Κοµοτηνή;
Ποιάν ὁριστική λύση προτείνει;
Μέχρι τήν τελευταία µέρα ἐκβιάζαν
τόν Γιαννακίδη οἱ µειονοτικοί του
σύµβουλοι, νά βάλει µόνο 4 καί νά
µήν διασπαστοῦν οἱ ψῆφοι τους
Ἀπό τή µιά καταλαβαίνουµε τό
δρᾶµα τοῦ Ἄρη, ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη
ἄν «σπέρνεις ἀνέµους θερίζεις θύελλες». Κι αὐτό δέν εἶναι προσωπικό.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ, ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τό τηλέφωνό µας γιά λίγες µέρες ἔχει
πρόβληµα καί στό ἑξῆς θά ἰσχύει µόνο
τό 2531081536, πού θά λειτουργεῖ καί ὡς
τηλεοµοιότυπο. Τό παλιό µας νούµερο
(2531081537) καταργήθηκε. Οἱ καιροί
εἶναι δύσκολοι, τό εἴπαµε...

Καλά τό ‘πε ὁ “γαλάζιος” ὑποψήφιος
Χ.Κ. καταδικασµένος γιά παράνοµες
προσλήψεις: «Δέν ὑφίσταται κανένα
ἠθικό πρόβληµα». Δέν ἀµφιβάλαµε.
«Ἡ ὑποψηφιότητα τοῦ καθηγητῆ Ἀρ.
Χαραλαµπάκη πληροῖ τίς νόµιµες
προϋποθέσεις γιά τήν ἐκλογή του
στήν προεδρία τῆς Νοµικῆς»
Δέν ἀµφισβητοῦµε τήν ἀνωτέρω
κρίση τοῦ πρυτανικοῦ, θυµίζουµε
ὅµως τό ἀσυµβίβαστο µέ τήν ἄσκηση
ἐπαγγέλµατος. Μή τρέχουµε πάλι...
Τό θράσσος τῶν πρακτόρων τῆς
Ἄγκυρας στή Θράκη ἀνέφερε ὁ Ι.
Κοραντής σέ ἐρώτησή του πρός
Δρούτσα - Διαµαντοπούλου
Πῶς γίνεται ὅµως νά εἶναι ταυτοχρόνως κατά τῆς ἀποµάκρυνσης

Τόλµησε ὁ Julian Assange νά βγάλει
στό Διαδίκτυο χιλιάδες ἀπόρρητα
ἔγγραφα ἀπό τόν πόλεµο τῶν ΗΠΑ
στό Ἀφγανιστάν; Κατέταξαν τήν
ἑταιρεία πού συλλέγει δωρεές γιά τήν
ἱστοσελίδα του Wikileaks στή «λίστα
παρακολούθησης»! Κάτι σάν τήν ...Ἀλ
Κάιντα, δηλαδή! Ντηµόκρασι φούλ!

Ὁ Φίλιππος
στή Βρετανία

Τί δουλειά ἔχουν τά νοµίσµατα τοῦ
Φιλίππου τοῦ Β’ τοῦ Μακεδόνος στή
Βρετανία; Πρόκειται γιά ἀντίγραφα
ἑλληνικῶν, χρυσῶν καί ἀργυρῶν,
νοµισµάτων τῶν Κελτικῶν λαῶν
τῆς ἠπειρωτικῆς Εὐρώπης πού ἦσαν
τά πρῶτα νοµίσµατα τῆς ἠπείρου.
Μέχρι καί τήν ἑλληνική ἐπιγραφή
«Φιλίππου» ἔγραφαν, ἀσχέτως ἄν
τήν καταλάβαιναν. Στό πρόσωπο
λίγο τά χάλασαν, φτιάχνοντάς το πιό
παχύ καί ἄτεχνο, ἀλλά ἴσως νά ῆταν
καί ἐσκεµµένη ἀποµάκρυνση ἀπό τά
ἑλληνικά πρότυπα.
Πάντως στή Βρετανία (ὅπως καί
στή Γαλλία καί στή Γερµανία καί
στήν Ἑλβετία) βρέθηκαν καί λίγα
αὐθεντικά νοµίσµατα τοῦ Φιλίππου,
ἐνδεχοµένως ἀπό µισθοφόρους πού
γύρισαν στά µέρη τους. Χρησιµοποιήθηκαν ἐκεῖ ὡς νοµίσµατα ἤ ὡς
δῶρα ἤ ὡς θρησκευτικές προσφορές;
Ἐνέπνευσαν αὐτά τούς τεχνίτες τῶν
βορείων χωρῶν; Ἄγνωστο, µά ὅπως
καί νἄχει τό πρᾶγµα, γοητευτικό.

ΠΑΣΟΚ! ΝΔ! ΚΚΕ! ΛΑΟΣ! ΣΥΡΙΖΑ!

