Ἀντιφωνητὴς

Κι ἐγώ
ξεχασµένος κι ἀτίθασος
νὰ περπατῶ
κρατώντας µιὰ σπίθα
τρεµόσβηστη
στὶς ὑγρές µου παλάµες.
Ἀναγνωστάκης - Θεοδωράκης
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Ἄν δέν ἀναιρέσει ὁ Κ. Παπούλιας

ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ
ΜΕ ΕΜΠΑΡΓΚΟ!

Ποιόν ...σικτιρίζει τό τουρκοκυπριακό πανώ, κάτω ἀπό τό
ρητορικό ἐρώτηµα «σωθήκαµε»; Τήν Τουρκία! (β. σελ. 4)

Δέν εἶναι αὐτό πού νοµίζετε...
Ἡ χώρα ρηµάζει κι ὁ Πάγκαλος ἐγκαινιάζει νέο ἐργοστάσιο τῆς
«Καπνικῆς Μιχαηλίδη» στό ...Σαντάνσκι. Ὅµως δέν πρέπει νά
γκρινιάζουµε, ὁ Πεταλωτής µᾶς µαλώνει: «Τό νά ἀναφερόµαστε
ἀποσπασµατικά, ἀδικεῖ αὐτό πού κάνει ἡ κυβέρνηση, πού µέ
συγκεκριµένες ἐνέργειες δίνει τό στῖγµα γιά τό πῶς βλέπει
τήν ὑγιή ἐπιχειρηµατικότητα (...) Ἡ περίοδος πού ἑταιρεῖες
µετέφεραν τίς δραστηριότητές τους στό ἐξωτερικό ἀνήκει στό
παρελθόν». Μάλιστα. Μήν κοιτᾶτε πού ἔδωσαν τά πάντα στίς
µεγάλες ἐπιχειρήσεις. Μήν κοιτᾶτε πού ἀνοίγουν παντοῦ
δρόµους πρός τίς γειτονικές χῶρες (τί θά γίνει µόλις ἀνοίξει
ἡ Νυµφαία;). Μήν κοιτᾶτε πού ἐπί χρόνια ἐπιδοτοῦσαν (ἤ κι
ἀκόµη...) τή µεταφορά τῶν ἐπιχειρήσεων στά Βαλκάνια. Ὄχι,
αὐτά δέν ἔχουν σηµασία, σηµασία ἔχει τί λέει τό καθεστώς...

Η Σπίθα του Μίκη
οργανώνεται

Στην ιστοσελίδα της «Σπίθας» του Μίκη
Θεοδωράκη δημοσιεύεται ό,τι συμβαίνει για
την επέκτασή της στο σύνολο της χώρας. Εμείς,
ως εξαρχής μέτοχοι των ίδιων αγωνιών για
τον τόπο μας, καλούμε όσους ενδιαφέρονται
να δηλώσουν συμμετοχή (τηλ. 6974810573)
στην οργανωμένη - με δωρεάν λεωφορείο
- μετάβασή μας στη Θεσσαλονίκη για την
εκδήλωση της “Σπίθας” στις 27/2 στο
Βελλίδειο. Όχι μόνο λόγια και γκρίνιες, όσοι
ζωντανοί να δώσουμε βροντερό «παρών»!
Περισσότερα στη σελίδα 9

Ὁ Κάρολος Παπούλιας ὑποδεχόµενος
τόν Ἀρµένιο Πρόεδρο Σαρκισιάν τόλµησε
τή φράση «Κατακρεουργηθήκαµε ἀπό
τόν ἴδιο βάρβαρο». Τήν εἰλικρινή καί
θαρραλέα αὐτή δήλωσε τήν πρόσεξαν οἱ
Τοῦρκοι καί ἡ «Χουριέτ» ἀνέδειξε τό θέµα,
προκαλώντας διάφορες ἀντιδράσεις. Ἀπό
τήν τουρκόφωνη «Μπιρλίκ» (20-1-11) τῆς
Κοµοτηνῆς λοιπόν πληροφορούµαστε
πώς οἱ τουριστικοί πράκτορες καί
ἐπαγγελµατίες τῆς ἀδελφικῆς µας χώρας
...παρεξηγήθηκαν. Ὁ πρόεδρος τῆς
Ἕνωσης Τουριστικῶν Ἐπιχειρήσεων καί
Καταλυµάτων Αἰγαίου (ΕΤΙΚ) Μεχµέτ
Ἰσλέρ εἶπε πώς θά ἐµποδίσει τά σκάφη
καί τούς τουρίστες νά πηγαίνουν στήν
Ἑλλάδα. «Γιά νά ὑπάρχουν σχέσεις καλῆς
γειτονίας µέ τήν Ἑλλάδα καταβάλαµε
µεγάλη προσπάθεια µέ τά ἑλληνικά
νησιά. Σ’ αὐτό ὑπήρξε καί στήριξη ἀπό
τήν κεντρική κυβέρνηση. Πάντα θέταµε
στό τραπέζι πράµατα µέ καλή βούληση.
Ὅµως ὅ,τι ἔγινε, ἔγινε. Ἡ δήλωση πού
ἔγινε µετά τήν Ἀρµενική ἐπίσκεψη ἦταν
ἰδιαίτερα ἀτυχής, ἄσχετη µέ τόν σκοπό τῆς
ἐπίσκεψης, πολύ ἀλαζονική καί ἀπό αὐτές
πού προκαλοῦνε ζηµιά στήν εἰρήνευση

Τυνησία, ὅπως ...Ἑλλάδα;
Σύµφωνα µέ ὅσα µεταδίδουν τά εἰδησεογραφικά πρακτορεῖα, στήν Τυνησία ἡ λαϊκή
ἐξέγερση, ἐξαιτίας τῶν ἀνοδικῶν τιµῶν σέ βασικά
εἴδη διατροφῆς, ἔριξε τόν δικτάτορα Μπέν Ἀλή καί
σχηµατίστηκε µιά Κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητας γιά
νά βγάλει τή χώρα ἀπό τήν κρίση. Ἀξίζει ὅµως νά
δοῦµε ἄν πράγµατι ἔχουν ἔτσι τά πράγµατα κι ἄν
ὑπάρχουν κάποιες ὁµοιότητες µέ τήν κατάσταση
στή δική µας χώρα.
Πρῶτα πρῶτα νά δοῦµε ποιό ἦταν τό καθεστώς
πού λέµε, ποιοί τό εἶχαν ἐπιβάλει καταδικάζοντας
στή µιζέρια τόν λαό καί γιατί ἔπεσε. Ὁ Μπέν Ἀλή
πράγµατι κατέλαβε τήν ἐξουσία στήν Τυνησία
τό 1987 µέ στρατιωτικό πραξικόπηµα ἐναντίον
τῆς κυβέρνησης τοῦ Χαµπίµπ Μπουργκίµπα, τοῦ
ἀπελευθερωτῆ δηλαδή τῆς χώρας ἀπό τούς Γάλλους.
Ὁ Μπουργκίµπα, µέ καταβολές πατριωτικές καί
ἀριστερές, βρισκόταν σέ µεγάλη πίεση ἀπό τό
χρέος τῆς χώρας καί προκειµένου νά λάβει δάνειο
ἀπό τό ΔΝΤ κάποια στιγµή εἶχε συµφωνήσει στήν
παύση τῆς κρατικῆς ἐπιδότησης τροφίµων. Οἱ
αὐξήσεις στό ψωµί προκάλεσαν καί τότε (1984)
λαϊκή ἐξέγερση πού κατέληξε σέ 50 νεκρούς
διαδηλωτές καί κατάσταση ἐκτάκου ἀνάγκης. Τότε
ἐκεῖνος ὑποχώρησε παίρνοντας πίσω τίς αὐξήσεις
ἀλλά ἡ νεοφιλελεύθερη ἀτζέντα ἐφαρµόστηκε: ἡ
κατάσταση τῆς οἰκονοµίας ἐπιδεινώθηκε καί µετά
τρία χρόνια ὁ Μπουργκίµπα ἔχασε τήν ἐξουσία.
Συνέχεια στή σελίδα 4
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τῶν δύο λαῶν. Εἶναι ἀνάγκη νά ὑπάρξει
βαρύ τίµηµα γιά τή δήλωσή του περί
βαρβάρων»!
Ταυτόχρονα ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης
Ξενοδόχων Τσεσµέ, Βεϊσί Ὀντζέλ,
δηλώνει πώς «Μᾶς λύπησαν ἰδιαίτερα
οἱ δηλώσεις τοῦ Ἕλληνα Προέδρου τῆς
Δηµοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Ὡς
τουριστικοί πράκτορες τοῦ Τσεσµέ πήραµε
ἀπόφαση νά ἐφαρµόσουµε ἐµπάργκο.
Ἄν δέν ὑπάρξει συγγνώµη ὁπωσδήποτε
θά τό ἐφαρµόσουµε»! Καί ὁ Μουσταφά
Καγιά - µέλος τοῦ ΕΤΙΚ καί σύµβουλος
τοῦ Ἐµπορικοῦ Ἐπιµελητηρίου Σµύρνης
δήλωσε πώς «Δέν θά ἐπιτρέψουµε νά
κερδίσουν χρήµατα αὐτοί πού λένε βαρβάρους τούς προγόνους µας. Κάθε χρόνο χάρη
στόν τουρισµό ἀπό τά σκάφη, ἀφήνουµε
10-15 ἑκ $ στά ἑλληνικά νησιά. Αὐτά τά
χρήµατα θά µείνουν στήν Τουρκία».
Ἔτσι λοιπόν, αὐτός εἶναι ἕνας ἀπό
τούς ὅρους γιά νά κάνουµε δουλειές µέ
τήν Τουρκία: να µήν βγάζει κανένας
Ἕλληνας ἄχνα γιά τό παρελθόν! Καί δέν
µποροῦν, λέει, οἱ µπακάληδες τοῦ Τσεσµέ
καί οἱ ψαροκασέλες τῆς Σµύρνης νά
συνεργάζονται µέ τά νησιά µας γιατί εἶπε
τέτοιο λόγο ὁ Πρόεδρος! Φανταστεῖτε νά
εἶχαν καί τουρισµό τῆς προκοπῆς (ἀντί
γιά τό ἐλεεινό τουριστικό προϊόν πού
προσφέρουν τζάµπα γιατί δέν πιάνει µία)
ἤ νά βρεθοῦµε ὄντως στήν ἀνάγκη τους...

SIEMENS

Ποιόν τελικά ἀφοροῦσε τό κορυφαῖο σκάνδαλο
τῆς χώρας, αὐτό τῆς Ζῆµενς; Ἀκούσαµε γιά
ὑπουργούς, πρώην πρωθυπουργούς, κόµµατα,
κόσµο καί κοσµάκη (ἔστω κι ἄν στό τέλος κανένας
πραγµατικά ὑπεύθυνος δέν θά πληρώσει). Ἐκτός;
Ἐκτός ἀπό τή Ντόρα Μπακογιάννη.
Ἄ, ὅλα κι ὅλα! Προφανῶς ἀπό τόν δικοµµατισµό
κρίθηκαν ἄνευ ἀξίας οἱ πληροφορίες, οἱ
ὁµολογίες καί τά ντοκουµέντα γιά τίς ἀµέτρητες
συναντήσεις τῆς οἰκογένειας Μητσοτάκη µέ τόν
Χριστοφοράκο, οἱ µακρόχρονες οἰκογενειακές
σχέσεις τους, οἱ ἀγορές εἰδῶν τῆς ἑταιρείας
ἀπό τήν φαµίλια µέ τά ἐπί µακρόν ἀνεξόφλητα
τιµολόγια, οἱ εὐθῦνες τῆς Μπακογιάννη γιά τήν
διαφυγή τοῦ Καραβέλα ἀπό τή χώρα λόγῳ τῆς
4ήµερης καθυστέρησης τοῦ ΥΠΕΞ... Τίποτε ἀπ’
ὅλα αὐτά δέν παραπλάνησε τήν ἀκριβοδίκαιη
κρίση τῆς ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία (πλήν
ΛΑΟΣ) οὔτε ψέλλισε τό ὄνοµα τῆς Οἰκογένειας.
Ἄραγε αὐτό νά ἐννοῦσε ἡ λεγάµενη µιλώντας γιά
...«συγκάλυψη τοῦ σκανδάλου»;
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Εκπαιδευτική πολιτική παχύδερμης
και ψοφοδεούς «ευαισθησίας»…
Περίπτωση υποθετική σε σχολικό
περιβάλλον: στο τέλος της σχολικής
χρονιάς, με τη λήξη των μαθημάτων και
πριν από τη διεξαγωγή των προαγωγικών
και απολυτήριων εξετάσεων, ένας
σύλλογος διδασκόντων καλείται να
αξιολογήσει την επάρκεια φοίτησης των
μαθητών. Από την καταμέτρηση των
απουσιών προκύπτει ότι μαθητής με
χρόνια πάθηση, που φοιτά για δεύτερη
χρονιά στην ίδια τάξη εξαιτίας απουσιών,
υπερβαίνει και πάλι το προβλεπόμενο όριο.
Ο κηδεμόνας του μαθητή – ο έτερος γονιός
του έχει πεθάνει από το ίδιο χρόνιο νόσημα
– έχει προσκομίσει δικαιολογητικό που
επαναφέρει τη φοίτηση του μαθητή εντός
των επιτρεπόμενων από το νόμο ορίων, μα
το δικαιολογητικό είναι εκπρόθεσμο. Ο
μαθητής, αδιέξοδος ψυχολογικά, απειλεί
πως θα αυτοκτονήσει αν απορριφθεί λόγω
απουσιών. Ο σύλλογος των καθηγητών
αποφασίζει να τηρήσει τις νομικές διατάξεις
και χαρακτηρίζει τη φοίτηση του μαθητή
ανεπαρκή. Ο μαθητής πραγματοποιεί
την απειλή του και αυτοκτονεί. Με ποιον
τρόπο θα παρουσιάσουν την υπόθεση τα
μέσα ενημέρωσης; Πώς θα τοποθετηθεί η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας;
Δεδομένου πως η παραπάνω
περίπτωση είναι φανταστική και δεν
έχει πανομοιότυπο προηγούμενο, δεν
επιτρέπεται παρά μόνο μία υποθετική
απάντηση στα ερωτήματα που κατατέθηκαν.
Από αντίστοιχες πάντως περιπτώσεις
που έχουν δει το φως της δημοσιότητας,
θα υποπτευόταν κανείς τη στάση των
εν λόγω φορέων. Η νομιμοφροσύνη
του
συλλόγου
διδασκόντων
θα
χαρακτηριζόταν τυπολατρική, οι ίδιοι δε
οι διδάσκοντες άκαμπτοι γραφειοκράτες,
χωρίς παιδαγωγικές ευαισθησίες. Δεν θα
’ταν μάλιστα καθόλου απίθανη κάποια
προσφυγή του κηδεμόνα στη Δικαιοσύνη
εναντίον των εκπαιδευτικών, με την
κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην
αυτοκτονία του παιδιού του. Η υπόθεση
του Λυκείου Λευκίμμης στην Κέρκυρα
είναι διαφωτιστική. Υπενθυμίζεται πως σ’
αυτήν οι γονείς μαθητή, που επρόκειτο να
φοιτήσει εκ νέου στην Α΄ λυκείου λόγω
απουσιών, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη,
και με ασφαλιστικά μέτρα πέτυχαν τη
συνέχιση της φοίτησης του μαθητή στις
επόμενες τάξεις, μέχρι την έκδοση της
οριστικής δικαστικής απόφασης. Όταν αυτή
δικαίωσε τον σύλλογο διδασκόντων, κι ενώ
ο μαθητής φοιτούσε ήδη στη Γ΄ λυκείου,
το υπουργείο Παιδείας παρέκαμψε τη
Δικαιοσύνη, ενώ ο τότε υπουργός Παιδείας
κ. Άρης Σπηλιωτόπουλος δήλωνε: «Πίσω
από τους αριθμούς κρύβονται ανθρώπινες
ψυχές που πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε
με ζεστασιά και να τις αγκαλιάζουμε.»
Ας υποθέσουμε τώρα πως
η αρχική φανταστική ιστορία έχει
διαφορετική εξέλιξη. Ο σύλλογος
διδασκόντων αποφασίζει να «αγκαλιάσει
με ζεστασιά» την ιδιόρρυθμη περίπτωση
του πάσχοντα μαθητή και να χαρακτηρίσει
τη φοίτησή του επαρκή. Τότε, οι κηδεμόνες
άλλου
μαθητή,
χωρίς
αντίστοιχα
προβλήματα υγείας, του οποίου η φοίτηση
χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής, προσφεύγουν
στη Δικαιοσύνη εναντίον του συλλόγου
με τις κατηγορίες της αποδοχής
εκπρόθεσμου δικαιολογητικού και της
παράβασης καθήκοντος, αποσκοπώντας
στην ίση μεταχείριση. Τι θα αποφάσιζε
η Δικαιοσύνη στην περίπτωση αυτή;
Την πιθανή απάντηση μπορεί να την

παράσχει η παραπλήσια υπόθεση του
2ου Γενικού Λυκείου Γιαννιτσών. Εδώ
ο σύλλογος διδασκόντων, έχοντας να
αποφασίσει για μαθητές με εκπρόθεσμα
δικαιολογητικά απουσιών και παρόμοια
προβλήματα σωματικής και ψυχικής
υγείας, συγκρούστηκε με τον διευθυντή
του λυκείου, που επιζητούσε την τυπική
τήρηση της νομιμότητας, αποδέχτηκε τα
δικαιολογητικά, χαρακτήρισε επαρκή τη
φοίτηση των μαθητών, και οδηγήθηκε
από τον διευθυντή του λυκείου σε δίκη.
Το δικαστήριο καταδίκασε σαράντα (40!)
εκπαιδευτικούς του 2ου ΓΕ.Λ. Γιαννιτσών
σε δώδεκα (12!) μήνες φυλάκιση με τριετή
αναστολή, για αποδοχή εκπρόθεσμων
δικαιολογητικών και για παράβαση
καθήκοντος.
Είναι
εμφανές
από
τις
προηγούμενες περιπτώσεις, που, όσο
υποθετικές κι αν είναι, βρίσκουν επαρκείς
επί της ουσίας αντιστοιχίες με πραγματικά
συμβάντα, πως ο εκπαιδευτικός κόσμος
στέκει πλέον αμήχανος. Οι συμπληγάδες
απ’ τις οποίες καλείται να διέλθει είναι
αδιέξοδες. Είτε προσκρούσει στη Σκύλλα
της «ανθρωπιάς» είτε στη Χάρυβδη του
νόμου, θα συνθλιβεί. Η εξάρτησή του από
την προαίρεση κάθε κακόβουλης πρόθεσης
τον καθιστά εν δυνάμει θύμα εκβιασμού
ανά πάσα στιγμή. Πώς να ενεργήσει,
λοιπόν, ο εκπαιδευτικός κόσμος, όταν
απειλείται να βρεθεί εκτεθειμένος τόσο
ηθικά όσο και νομικά ή διοικητικά,
ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης προς την
οποία θα κινηθεί;
Το αδιέξοδο, μάλιστα, στο οποίο
έχουν περιέλθει οι εκπαιδευτικοί είναι,
δυστυχώς, προϊόν μιας αλλοπρόσαλλης
στάσης από τη μεριά της πολιτείας, η
οποία επιμένει από τη μία να παράγει
σαθρά «παιδαγωγικά» ιδεολογήματα
με τα οποία βομβαρδίζει την κοινωνία
και τους εκπαιδευτικούς, κι από την
άλλη συντηρεί ένα νομικό σύστημα που
κινείται στους αντίποδες των ανωτέρω
ιδεολογημάτων, χωρίς να φανερώνει
καμία διάθεση εναρμόνισής του έστω με
τις ιδεοληψίες της. Πρόσφατα καταδείξαμε
πόσο αβάσιμες, αντιφατικές, νηπιώδεις
και διαλυτικές είναι, για παράδειγμα, οι
ιδεοληψίες του υπουργείου Παιδείας για
τη (μη) εφαρμογή των ποινών στο σχολικό
περιβάλλον
(εφημ.
«Αντιφωνητής»,
αρ. φύλλου 308, 1/12/2010), καθώς
και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα
για
τις
προσωπικές σημειώσεις ανηλίκων που δεν
σχετίζονται με το αντικείμενο διδασκαλίας
στον χώρο της αίθουσας την ώρα του
μαθήματος (εφημ. «Αντιφωνητής», αρ.
φύλλου 309, 16/12/2010). Αν όλα τούτα τα
ιδεολογικά φληναφήματα δεν είναι προϊόν
τρικυμισμένων εγκεφάλων που εσφαλμένα
φρονούν πως υπηρετούν την «πρόοδο»,
είναι απλώς οι μεθοδευμένες κινήσεις
σπίλωσης των εκπαιδευτικών, διάλυσης
της παιδείας και κατ’ επέκταση σύγκορμης
της κοινωνίας.
Τα
σχετικά
ιδεολογήματα,
ωστόσο, έχουν οδηγήσει σήμερα τους
εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση μίας
στάσης που όχι μόνο δεν είναι παιδαγωγική,
παρά τη διαμορφωμένη πεποίθηση περί του
αντιθέτου, μα και που τους εκθέτει νομικώς
ανεπανόρθωτα, μόλο που οι προθέσεις τους
είναι οι αγνότερες. Η εκπορευόμενη από τις
πολιτικές ηγεσίες ιδέα της παραποιημένης
«ανθρωπιάς» έχει οδηγήσει πλέον στη
σκανδαλώδη παράκαμψη των νόμων

ακόμη και με τις ευλογίες των ίδιων των
υπουργών. Το «παιδαγωγικό» μήνυμα
μίας
διαστρεβλωμένης
«επιείκειας»
περιορίζεται απλώς στη συνειδητοποίηση
απ’ όσους έχουν διάθεση εξάντλησης κι
υπέρβασης κάθε ορίου ότι η παραβατική
τους συμπεριφορά θα γίνει ανεκτή και
θα επιβάλει τη δική της αυθαιρεσία. Η
αυτονόητη στάση του σεβασμού όσων
νόμων τίθενται σε ισχύ εντός μίας
δημοκρατούμενης πολιτείας βαφτίζεται
«απανθρωπιά»,
«ανελαστικότητα»,
«αυταρχικότητα», μέχρι κι «αυθαιρεσία»
(!). Ο ουσιαστικά παιδαγωγικός δρόμος,
που διδάσκει στους νέους ότι οι νόμοι
πρέπει να γίνονται σεβαστοί, ιδίως εφόσον
είναι γνωστοί εξαρχής, σηματοδοτείται
ως αποκλεισμένος και παρακάμπτεται. Τι
είδους «διαπαιδαγώγηση» απολαμβάνουν
μαθητές που εθίζονται στην εξαίρεση και
την αυθαιρεσία; Τι συμπεριφορές είναι
αναμενόμενες από μελλοντικούς πολίτες
που έχουν «διαπαιδαγωγηθεί» με τον
αντίστοιχο τρόπο;
Η ιδεολογική στρέβλωση, που την
καθιέρωσε η διάτρητη «προοδευτικότητα»
του πολιτικού συστήματος, έχει πλέον
τόση κοινωνική διείσδυση, ώστε με την
αφορμή της υπόθεσης του 2ου ΓΕ.Λ.
Γιαννιτσών προβλήθηκαν επιχειρήματα
πραγματικά απίστευτα, ενδεδυμένα με
«ανθρωπιστικό» μανδύα. Ειπώθηκε πως οι
εκπαιδευτικοί που σέβονται τους νόμους
μετατρέπονται σε δικαστές και παύουν να
λειτουργούν παιδαγωγικά. Υπονοήθηκε
πως δεν είναι «παιδαγωγικό» να χρεώνεται
απουσία ο μαθητής που αργεί την πρώτη
ώρα στο μάθημα, επειδή δουλεύει το
βράδυ! Σαν να είναι τόσο απαραίτητα τα
δέκα λεπτά καθυστέρησης προκειμένου ο
εν λόγω μαθητής να αναλάβει δυνάμεις!
Σαν να μην οφείλεται η καθυστέρηση σε
κακή νοοτροπία και σε απουσία σεβασμού
απέναντι στους κανόνες που ισχύουν για
το σύνολο! Σαν να μην υπάρχουν εσπερινά
γενικά κι επαγγελματικά λύκεια, αν όντως
τίθεται ζήτημα νυχτερινής εργασίας! Σαν να
δικαιολογείται η λογική της συστηματικής
καθυστέρησης από τον οποιονδήποτε
«στήνεται» συνεπής σ’ ένα ραντεβού!
Αμφισβητήθηκε, επίσης, ως «παιδαγωγικά»
απαράδεκτο, να εφαρμόζεται ο νόμος για
το όριο των απουσιών, όταν αυτές είναι
«μόλις» μία ή δύο πάνω από το όριο.
Σαν να μην εκμεταλλεύονται οι μαθητές
που υπερβαίνουν το όριο την ευαισθησία
ή τη δύσκολη θέση των εκπαιδευτικών
προκειμένου να εκβιάσουν ψυχολογικά
και να νομιμοποιήσουν στανικά την
επιζητηθείσα παρατυπία τους!
Αν όμως, μεταξύ άλλων,
έχουν υιοθετήσει την αντίστοιχη
ιδεολογία και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί,
η εξέλιξη αυτή δεν είναι άσχετη όχι
μόνο με τα ανυπόστατα ιδεολογήματα
του πολιτικού κόσμου, ο οποίος
θωπεύει γονείς και μαθητές με μία
ευκολία-δώρο προς άγρα ψήφων, μα
και με τις ευθείες επεμβάσεις των
κομματικών αρχών στη λειτουργία
των σχολικών μονάδων, ασκώντας
πιέσεις για την εξυπηρέτηση των
προστατευόμενών τους «πελατών»
κι απαιτώντας την παράκαμψη
των νόμων. Κανένας όμως από
αυτούς τους «ανθρωπιστές», που
έχουν και τη δυνατότητα του
επαναπροσδιορισμού των νόμων από
τα έδρανα της Βουλής, δεν προβαίνει
στην
παραμικρότερη
ενέργεια
αλλαγής του νομικού πλαισίου,
εφόσον το θεωρούν παρωχημένο!
Φρονούν, δηλαδή, πως μαθητές με
ιδιάζοντα προβλήματα σωματικής
ή ψυχικής υγείας θα πρέπει να

αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο; Ας
ορίσουν το νομικό πλαίσιο. Θεωρούν ότι
επιβάλλεται να προσέρχονται στο σχολείο
αργότερα; Ας το κατοχυρώσουν νομικά.
Όποιος εμπορεύεται την ευαισθησία,
οφείλει να αποδεικνύει την ειλικρίνειά του
έμπρακτα. Οι πρακτικές της θεωρητικής
υποστήριξης, που παραπέμπουν ωστόσο τη
δύσκολη εφαρμογή, χωρίς κανένα νομικό
έρεισμα, στους συλλόγους διδασκόντων,
είναι υποκριτικές και τουλάχιστον
ύποπτες.
Υποκείμενοι στις πρόχειρες κι
ανερμάτιστες «παιδαγωγικές» αερολογίες
που εκπορεύονται από τις πολιτικές
ηγεσίες, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να
απεγκλωβιστούν από την παγίδα και
να θέσουν τον πολιτικό κόσμο προ των
ευθυνών του. Οι «ευαίσθητοι» αρμόδιοι για
εκπαιδευτικά θέματα, με τις αλλοπρόσαλλες
ιδεοληψίες τους, έχουν οδηγήσει τη στιγμή
αυτή έναν ολόκληρο σύλλογο διδασκόντων
σε καταδίκη από τη Δικαιοσύνη, ενώ
επικρέμαται πάνω απ’ το κεφάλι των
καθηγητών και η δαμόκλειος σπάθη της
απόλυσης. Επειδή η παράτυπη στάση των
εκπαιδευτικών υπήρξε προϊόν των επί
σειράς ετών θεωρητικών «εμπνεύσεων»
του υπουργείου Παιδείας, εγείρεται εύλογα
η αξίωση για μία, επιτέλους, επίσημη
πολιτική τοποθέτηση που θα αναλάβει
την ευθύνη της συγκεκριμένης εξέλιξης,
θα δικαιώσει ηθικά τους εκπαιδευτικούς
και θα τους παράσχει, μέσω των
απαιτούμενων νομικών προσαρμογών, τα
απαραίτητα όπλα για την αθώωσή τους
στο εφετείο. Μπορεί οι εκπαιδευτικοί να
παγιδεύτηκαν στη διάτρητη ιδεοληψία
μίας παρεξηγημένης «ανθρωπιάς», όμως
οι προθέσεις τους ήταν οι αγνότερες. Η
παρωχημένη αντίληψη για το περιεχόμενο
των παιδαγωγικών επιβάλλεται να
εγκαταλειφθεί· προτού όμως συμβεί αυτό,
επιβάλλεται εξίσου η αποκατάσταση
των εκπαιδευτικών που υπήρξαν τα
καλοπροαίρετα θύματά της. Είναι καιρός
πια για τους αρμόδιους πολιτικούς φορείς,
αν όντως διακρίνονται, όπως διατείνονται,
από υπευθυνότητα κι ευαισθησία, να
αναλάβουν τις προσωπικές τους ευθύνες
ως ηθικοί αυτουργοί της παρατυπίας, και
να μην κρύβονται πίσω από το παχύδερμο,
στην πράξη, και ψοφοδεές δάχτυλό τους.
Γιάννης Στρούμπας
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Ἀνα-γνώσεις
Διοικείται η χώρα από μια ανεύθυνη αθέατη υποδομή;
Ο Νίκος Κοτζιάς (epirusgate, 18-1) για το αληθινό παρακράτος:
«Διοικητής τραπέζης απεφάσισε να αγοράσει ιδιοκτησία από καταχρεωμένη επιχείρηση
χωρίς να ρωτήσει την κυβέρνηση. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αν και διορισμένος, δεν νιώθει
την ανάγκη να συνεννοείται μαζί της. Συμπεριφέρεται λες και η τράπεζα που διοικεί
είναι δικής του ιδιοκτησία ή τον έχει διορίσει η οικογένειά του να διαχειρίζεται την
περιουσία της. Διοικητής μεγάλου δημόσιου οργανισμού εισηγμένου στο χρηματιστήριο,
αποφασίζει να κόψει τα έξοδα προς συγκεκριμένο τηλεοπτικό σταθμό και να τα δώσει
στο πολλαπλάσιο σε ιδιωτικό. Η πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου το αγνοούσε.
Ο ίδιος θεωρεί ότι αν και διορισμένος από την κυβέρνηση δεν τις οφείλει και πολλές
εξηγήσεις. Επικεφαλής δημόσιου οργανισμού με ποιοτική υπερεπάρκεια εργαζομένων,
κάνει προσλήψεις και φέρνει διευθυντικά στελέχη για τον οργανισμό απ’ έξω. Οι αρμόδιοι
κυβερνητικοί παράγοντες, που συχνά δεν είναι σίγουροι αν είναι αρμόδιοι, δεν γνωρίζουν
τίποτα. Διοικητής μεγάλης δημόσιας επιχείρησης ομιλεί ως να είναι η εταιρεία προίκα της
γυναικός του για το τι προτιμά να κάνει με αυτή και τι όχι. Δεν αναφέρεται σε κριτήρια
ως προς το δημόσιο συμφέρον ή ως προς τις απαιτήσεις ανάπτυξης της συγκεκριμένης
επιχείρησης. Αρμόδιος για σημαντικές διαπραγματεύσεις της χώρας δεν διαβουλεύεται
με έμπειρους διαπραγματευτές, αλλά με την παρέα του. Παρέα που κατέχει σήμερα
δεσπόζουσες θέσεις στο σύστημα άρθρωσης των συμφερόντων της διαπλοκής και των
ισχυρών της οικονομίας.
Όλοι οι πιο πάνω, και τα παραδείγματα είναι δυστυχώς ατέλειωτα, αντιμετωπίζουν
το κράτος ως ιδιοκτησία τους. Παριστάνουν ως να δικαιούνται να εκχωρούν τμήματά
του προς ιδιοποίηση σε ιδιώτες φίλους. Όλοι τους είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση,
ουδείς, όμως, από την κυβέρνηση τους ελέγχει. Δεν υπάρχει καν κάποιος κυβερνητικός
παράγοντας που να τους προσδιορίζει τα πολιτικά και αναπτυξιακά όρια εντός των οποίων
οφείλουν να κινηθούν. Φαίνεται ότι της κυβέρνησης της αρκεί ότι κινούνται με σαφείς
απόψεις υπέρ της κυριαρχίας των αγορών. Έχουν διοριστεί από μια εκλεγμένη κυβέρνηση,
αλλά λογαριασμό δεν δίνουν στους νόμιμους πολιτικούς προϊσταμένους τους, αλλά μόνο
στις διασυνδέσεις και παρέες στις αγορές. Με αυτό τον τρόπο ο δημόσιος τομέας κινείται
εκτός του δημοκρατικού ελέγχου και ευθύνης.Ολοι οι πιο πάνω είναι οι ίδιοι τραπεζίτες,
στελέχη υπουργείων και οργανισμών που δίνουν τα στοιχεία και τους προσανατολισμούς
στην τρόικα. Διότι με είκοσι υπαλλήλους η τρόικα στην Ελλάδα ουδέν γνωρίζει για τα
επιμέρους. Στο μνημόνιο ενσωματώνεται όσα τις λένε αυτοί. Πρόκειται για ειδικούς,
αλλά και άσχετους, που έχουν μεγάλες προσωπικές ευθύνες για εδώ που έφτασε ο τόπος.
Παρόλα αυτά εξακολουθούν να διοικούν και να κινούνται δημοκρατικά ανεξέλεγκτοι και
πολιτικά ανεύθυνοι. Σε σύνδεση με λίγα μόνο πρόσωπα στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
Η αποκλειστικά υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση, της διακυβέρνησης του τόπου όχι από
την εκλεγμένη βουλή, αλλά από διορισμένους «εκσυγχρονιστές» είναι η Κυβέρνηση και
μόνο αυτή. Πέρα από τον λάθος δρόμο που έχει πάρει και τις άστοχες επιλογές στα πλαίσιά
του, έχει χάσει και την μπάλα. Όλο και περισσότερα οι επιλογές στο χώρο του δημοσίου
γίνονται κατά τη βούληση εκείνων που διόρισε, αλλά δεν ελέγχει. Πρόκειται για μια ακόμα
πλευρά του σοβαρού δημοκρατικού προβλήματος διακυβέρνησης της χώρας.»
Απόβαση του εβραϊκού λόμπι στην Αθήνα
Ο Άγγελος Αθανασόπουλος στο «Βήμα» (20-1-11) για τις νέες μας παρέες στο διεθνές
στερέωμα: αγκαλιάζουμε ό,τι πιο ρατσιστικό και επικίνδυνο (ειδικά για τη Θεσσαλονίκη),
το ακριβώς αντίθετο του εθνικού μας αξιακού συστήματος. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι
έτσι θα σωθεί η πατρίδα μας από την Τουρκία. Θα ήταν πολύ καλό αυτό, έστω κι αν
γινόταν με τέτοιους συμμάχους, θα θέλαμε όντως να τους πιστέψουμε. Πώς όμως να
τους πιστέψεις, όταν είναι η πρώτη φορά που προφέρουν τη λέξη «πατρίδα»;!
«Απόβαση στην Αθήνα πραγματοποιεί από τις 8 ως τις 13 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα
το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι. Κατόπιν πρόσκλησης του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Γ.
Παπανδρέου, η Διάσκεψη των Προέδρων των Μειζόνων Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Η αντιπροσωπεία θα περιλαμβάνει
προέδρους και εκτελεστικούς διευθυντές περίπου 50 αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων.
Η έλευσή τους σηματοδοτεί, σύμφωνα με διπλωματικές και κυβερνητικές πηγές, άλλη μία
ένδειξη της «νέας εποχής» στις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις. Η επίσκεψη αυτή λαμβάνει
ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς έχει τύχει της υποστήριξης του Λευκού Οίκου, του
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας αλλά και του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.
Από τα πιο γνωστά ονόματα που θα έρθουν στην Αθήνα είναι οι Άλαν Σόλοου και
Μάλκολμ Χόενλαϊν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Μειζόνων Αμερικανοεβραϊκών Οργανώσεων, ο Ρόμπερτ Έλμαν, Πρόεδρος της American Jewish Committee,
ο Τζέισον Άϊζακσον, διευθυντής του Washington Office of Government and International
Affairs κ.ά. Η «Διάσκεψη των Προέδρων» επισκέπτεται ετησίως το Ισραήλ αλλά πριν
πάει εκεί περνά προηγουμένως από μία άλλη, διαφορετική κάθε φορά, χώρα. Η επίσκεψή
της στην Ελλάδα θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη στις 8 Φεβρουαρίου. Στην Αθήνα
η αντιπροσωπεία θα βρεθεί την επομένη, 9 Φεβρουαρίου. Έχει μάλιστα ζητήσει να
συναντήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Καρ. Παπούλια, τον Πρόεδρο της Βουλής κ.
Φ. Πετσάλνικο, τον Πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αντ. Σαμαρά και την ηγεσία των υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας,
Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας.
Η απόφαση των κυβερνήσεων Ελλάδος και Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά την κρίση του
στολίσκου τον περασμένο Ιούνιο, να συσφίγξουν τις σχέσεις τους περιελάμβανε και την
πτυχή της συνεργασίας ανάμεσα στις ομογενειακές οργανώσεις Ελλήνων και Εβραίων στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλωστε κυβερνητικές και διπλωματικές πηγές έχουν εκμυστηρευθεί
σε εμπιστευτικές συνομιλίες τους, ότι η αξιοποίηση του εβραϊκού λόμπι θα μπορούσε να
ενισχύσει την εικόνα της Αθήνας στις Ηνωμένες Πολιτείες και την προώθηση των ελληνικών
θέσεων τόσο για τα εθνικά θέματα όσο και για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Από την πλευρά των εβραϊκών οργανώσεων έχει επίσης εκφραστεί η θέληση για
συνεργασία με τις ελληνοαμερικανικές οργανώσεις στο Κογκρέσο και αλλού. Ωστόσο και
οι δύο πλευρές επιμένουν ότι η συνεργασία τους δεν έχει καμμία σχέση με την πρόσφατη
ψύχρανση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Τουρκία.»
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ΙCTS: Ἑταιρεία Ἀ(να)σφάλειας;
Στίς 24 Ἰανουαρίου µιά τροµερή
ἔκρηξη στό διεθνές ἀεροδρόµιο
Ντοµοντέντοβο
τῆς
Μόσχας
προκάλεσε 35 νεκρούς καί
130 τραυµατίες. Σύµφωνα
µέ τίς πληροφορίες, πίσω
ἀπό τήν τροµοκρατική
αὐτή ἐπίθεση βρίσκονται
δύο καµικάζι αὐτοκτονίας
ἀπό τίς µουσουλµανικές
λαότητες τοῦ Καυκάσου.
Σύµφωνα δέ µέ ὅσα ἔγιναν
ἀργότερα γνωστά, ἡ ἔκρηξη
σηµειώθηκε στό σηµεῖο
ἐξόδου τῶν ἐπιβατῶν, στήν
περιοχή διεθνῶν ἀφίξεων, µετά
τήν παραλαβή τῶν ἀποσκευῶν.
Δέν ἦταν ἡ πρώτη τέτοια ἐµπειρία
τοῦ ἀεροδροµίου. Τόν Αὔγουστο
τοῦ 2004 δυό Τσετσένες χῆρες
ἀνατινάχθηκαν, παρασέρνοντας
στόν
θάνατο
90
ἐπιβάτες.
Τότε
ἐλήφθησαν
ὑποτίθεται
µεγάλα µέτρα ἀσφαλείας (π.χ.
γιά πρώτη φορά στόν κόσµο
οἱ
σαρωτές
ὁλόκληρου
τοῦ
ἀνθρωπίνου σώµατος). Παρόλα
αὐτά, καί παρότι ὑπῆρξε καί
προειδοποίηση (!) γιά κάτι σχετικό,
τίποτε δέν ἀποτράπηκε. Ποιός
εὐθύνεται; Δέν θά ἦταν λογικό
νά ἀναζητηθοῦν εὐθῦνες στήν
ἑταιρεία Security Partners Ltd, ἡ
ὁποία ἀπό τό 2009 ἔχει ἀναλάβει
νά ὑποστηρίξει τήν ἀσφάλεια
τοῦ συγκεκριµένου ἀεροδροµίου.
Πρόκειται γιά τήν ρωσική θυγατρική τῆς µεγαλύτερης ἑταιρείας
«ἀσφάλειας» στόν κόσµο, τῆς ICTS,
πού ἀρκετοί ἴσως τήν θυµοῦνται
ἀπό ἀνάλογες περιστάσεις. Γιά
τούς ...ἄλλους θά τίς θυµίσουµε
ἐµεῖς: Ἦταν ἡ ἑταιρεία ἀσφάλειας
τῶν ἀµερικανικῶν ἀεροδροµίων
τῆς 11ης Σεπτεµβρίου (διά τῆς
Huntleigh
USA
Corporation).
Ἦταν ἡ ἑταιρεία ἀσφάλειας πού

δέν ἐντόπισε τό 2001 στήν πτήση
Παρίσι-Μαϊάµι τόν Richard Reid
µέ τή «βόµβα» στό παπούτσι.

ΛΙΒΑΝΕΖΙΚΟ ΧΑΟΣ

νά χτυπήσουν, ποῦ ὄχι) µέσῳ τῆς Μισέλ
Σισόν, µετέπειτα Πρέσβεως τῶν ΗΠΑ
στή Βηρυττό. Ὁ ἴδιος εἶχε δώσει τό ΟΚ
γιά τίς ἀναγνωριστικές πτήσεις τῶν
ἀµερικανικῶν U-2 πάνω ἀπό τίς θέσεις
τῆς Χεζµπολά (τά ὁποῖα πετοῦσαν ἀπό
τίς βρετανικές βάσεις τῆς Κύπρου).
Τά ντοκουµέντα δηµοσιεύτηκαν στήν
ἀριστερή ἐφηµερίδα τοῦ Λιβάνου
Al-Akhbardaily στίς 7/12/10 καί ἡ
ἀντίδραση τοῦ Μούρ ἦταν πώς ...ἐπρόκειτο γιά ἀποσπασµατικά σηµεῖα!
Ἡ εἰκόνα αὐτή, ἑνός ὑπουργοῦ Ἄµυνας
νά καλεῖ γειτονική, ἐχθρική χώρα νά
εἰσβάλει στή δική του, προσδιορίζοντάς
της µάλιστα τόσες λεπτοµέρειες, δείχνει
τί σηµαίνει πολιτική ζωή καί Κυβέρνηση
στόν Λίβανο. Ὅταν µάλιστα ἔρχεται καί
ἡ διεθνής Κυνότητα - οἱ ΗΠΑ δηλ. καί
κάποιοι σύµµαχοί τους - νά βάλει νέες
φωτιές µέ ἕνα δῆθεν ∆ιεθνές ∆ικαστήριο
(τύπου Γιουγκοσλαβίας...) γιά τόν φόνο
πρώην πρωθυπουργοῦ, ἡ συµβιβαστική
πρωτοβουλία Νασράλα γιά νέα
Κυβέρνηση (ὑπό τόν σουνίτη κροῖσο
καί ἀπόφοιτο τοῦ Χάρβαρντ, Ναζίµ
Μικάτι) δείχνει σοφή κι ἐπιβεβληµένη,
παρά τίς ἀντιδράσεις. Νά δοῦµε µόνο
ἄν θά ἀποδειχθεῖ ἱκανή νά ἀποτρέψει
τά σχέδια τῶν ΗΠΑνθρώπων σέ βάρος
τοῦ λαοῦ τοῦ Λιβάνου.

Οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ ἱστότοπου
WikiLeaks συνεχίζονται, ὅσο τοὐλάχιστον τό ἐπιτρέπει ὁ διεθνής Τῦπος,
ἀφοῦ, ὅπως δήλωσε ὁ ἴδιος ὁ Ἀσάντζ, τά
ντοκουµέντα φιλτράρονται κανονικά
πρίν βγοῦν στόν ἀέρα. Μία λοιπόν ἀπό
τίς πιό σηµαντικές πληροφορίες πού
µᾶς ἐπετράπη νά λάβουµε ἦταν αὐτή
τῆς κατασκοπείας τοῦ Ἐλίας Μούρ,
ὑπουργοῦ Ἄµυνας (καί ἀναπληρωτῆ
πρωθυπουργοῦ!) τοῦ Λιβάνου ὑπέρ τοῦ
...Ἰσραήλ, πού εἰσέβαλε στήν πατρίδα
του τό καλοκαίρι τοῦ 2006!!!
Τότε βέβαια τό σιωνιστικό κράτος
ἔφαγε τά µοῦτρα του - εἶχε 160 νεκρούς
- καί µετά ἀπό 34 µέρες πολέµου (καί
σφαγῆς ὑπερχιλίων ἀµάχων) ἔφυγε
χωρίς νά πλήξει τίς δυνάµεις τῆς
σιιτικῆς Χεζµπολά, ὅπως ἤλπιζε. Πέρα
ὅµως ἀπό τό στοιχεῖο τοῦ θριάµβου γιά
τήν ἀντίσταση τῆς Χεζµπολά, ἐξίσου
ἐντυπωσιακή ἦταν καί ἡ ἐµπλοκή τῆς
τότε κυβέρνησης Σινιόρα, ἡ ὁποία στή
συνέχεια συµµάχησε µέ τόν εἰσβολέα.
∆έν ἦταν λοιπόν µόνο οἱ Ἄραβες ἡγέτες
- προδότες πού ζητοῦσαν τήν συντριβή
τῆς σιιτικῆς ὀργάνωσης ἀπό τό Ἰσραήλ
ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ ἁρµόδιος ὑπουργός γιά
τήν Ἄµυνα τοῦ Λιβάνου πού τό 2008
ἔδινε ἀναλυτικές ὁδηγίες τακτικῆς (ποῦ

Ἦταν ἡ ἑταιρεία ἀσφάλειας
πού ἄφησε τά Χριστούγεννα τοῦ
2009 τόν Νιγηριανό Umar Farouk
Abdulmutallab, µέ τή «βόµβα»
στό σώβρακο, νά ἐπιβιβαστεῖ στό
Ἄµστερνταµ χωρίς χρήµατα καί
διαβατήριο στό ἀεροπλάνο γιά τό
Ντητρόιτ.
Τώρα τί εἴδους γίγαντας τῆς
ἀσφάλειας* µπορεῖ νά περνιέται
µιά ἑταιρεία µέ τέτοιο ἱστορικό, δέν
µπορῶ νά σᾶς πῶ. Πάντως ἡ ICTS,
πού ἑδρεύει στήν Ὁλλανδία, ἀνήκει
Ἔζρα Χάρελ καί πολλοί ὑπάλληλοί
της εἶναι πρώην στελέχη τῆς
ἰσραηλινῆς µυστικῆς ὑπηρεσίας
Σίν Μπέτ. Ἄν µάλιστα ἀνήκετε
στούς ...συνωµοσιολόγους, µπορεῖ
νά φτάσετε καί στό ἐξωφρενικό
συµπέρασµα γιά ὕπαρξη πολιτικῶν
σκοπιµοτήτων. Π.χ. ὁ Μεντβέντεφ
σχεδίαζε νά ἀναγνωρίσει τό
Παλαιστινιακό κράτος κατά τή
διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του στή
Δυτική Ὄχθη, ἐπιβεβαιώνοντας τή
στάση τῆς πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ...
* Ἡ ἴδια ἑταιρεία, µέ τήν τοπική της
θυγατρική, συνεργάζεται µέ τήν Ὀλυµπιακή Ἀεροπορία, τήν Αegean Airlines
καί τά ἀεροδρόµια «Ἐλ. Βενιζέλος» τῆς
Ἀθήνας, τῆς Ρόδου καί τῆς Κῶ.
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Δυό Σενέρ δεν φέρνουν την
Άνοιξη, αλλά δίνουν ελπίδα
Τον τελευταίο καιρό φούντωσαν πάλι στα Κατεχόμενα οι
διαμαρτυρίες των Τουρκοκυπρίων κατά της Άγκυρας και
του καθεστώτος που αυτή έχει εγκαταστήσει στο βόρειο
τμήμα του νησιού. Τα κίνητρα είναι οικονομικά αλλά
και ιδεολογικά: καταγγέλεται η πολιτική Έρογλου και
εκεί που μάλλον δεν θα το ανέμενε κανείς: για τη στάση
της στο θέμα της αθρόας ανεγέρσεως νέων τζαμιών, στο
ζήτημα των εποίκων κτλ. Οι διαδηλωτές προχθές φώναξαν
συνθήματα κατά της Τουρκίας και της «κυβέρνησης» του
καθεστώτος. Η διοργάνωση ανήκε σε τρεις αριστερές
οργανώσεις κι έγινε έξω από την «πρεσβεία» της
Τουρκίας, άπ’ όπου και το πανό της πρώτης σελίδας (άλλα
έγραφαν «Άγκυρα, κάτω τα χέρια σου από πάνω μας»
και παρόμοια). Κατατοπιστικά είναι και δύο κείμενα που
ακολουθούν. Το πρώτο είναι άρθρο του δημοσιογράφου
Σενέρ Λεβέντ στην «Αφρίκα» (30-1-11):
«37 από τα χρόνια μας πέρασαν χωρίς την Αμμόχωστο… Κι
ακόμα δεν έχουν πρόθεση να την ανοίξουν…Εσείς είδατε
μέχρι σήμερα να γίνεται μια διαμαρτυρία για να ανοίξει η
Αμμόχωστος; Έχουμε τεράστιες στρατιωτικές περιοχές με
συρματόπλεγμα. Έγινε καμιά διαμαρτυρία για να σωθεί
αυτή η περιοχή από τα χέρια του στρατού; Στις περιουσίες
των Ρωμιών γίνονται πλιάτσικο με πλαστά χαρτιά, τα
χώματα της πατρίδας μας χαρίζονται στους κεφαλαιούχους
της Τουρκίας και στους Εβραίους επιχειρηματίες…
Εξεγερθήκαμε ποτέ για αυτά μέχρι τώρα;... Πλέον έχουμε
υποπέσει σε καθεστώς μειονότητας έναντι αυτών του
πληθυσμού που μεταφέρθηκε στο νησί από την Τουρκία.
Για χρόνια φωνάζουμε πως πλέον δεν είμαστε η δεύτερη,
αλλά η τρίτη κοινότητα στο νησί… Έναντι αυτής της
ανεξέλεγκτης ροής πληθυσμού, κάναμε ποτέ έστω και μια
διαμαρτυρία;
(...) Αυτά που παρέθεσα εδώ είναι μερικοί από τους
σημαντικούς λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να
εξεγερθούμε. Και υπάρχουν πολλοί ακόμη λόγοι… Και
φυσικά ο πρώτος από όλους, το Κυπριακό θέμα… Όλοι
μας ξέρουμε πως η πολιτική θέληση που εκφράζεται στις
διαπραγματεύσεις δεν είναι η δική μας… Είναι η θέληση
της Τουρκίας… Εμείς ό,τι και αν λέμε, όλα μάταια. Η
Τουρκία κάνει αυτό που θέλει. Τι είπε ο Ερντογάν; ¨Ούτε
ένα γραμμάριο δεν δίνουμε από την Κύπρο¨. Ο άνθρωπος
μιλά λες και η χώρα αυτή ήταν το χωράφι του πατέρα του,
και εμείς δεν βγάζουμε κιχ… Και μόνο αυτό δεν θα άξιζε να
ξεσηκωθούμε και να βγούμε στις πλατείες;»

Τυνησία,
ὅπως ...Ἑλλάδα;
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Ἡ κυβέρνηση τοῦ Μπέν Ἀλή βγῆκε
µέ σκοπό ἀφενός τήν µετατόπιση
τῆς χώρας κοντύτερα στίς ΗΠΑ
(καί µακρύτερα ἀπό τή Γαλλία) κι
ἀφετέρου τήν πλήρη εὐθυγράµµιση
µέ τίς διαταγές τῆς Παγκόσµιας
Τράπεζας, τῆς Συναίνεσης τῆς
Οὐάσινγκτον καί τοῦ Διεθνοῦς
Νοµισµατικοῦ Ταµείου. Κι αὐτό
ἔπραξε. Μέσα σέ λίγους µῆνες
ὑπέγραψε συµφωνία µέ τό ΔΝΤ καί

Και το δεύτερο, εξίσου τολμηρό, είναι η ανακοίνωση του που «ξαπλώσατε» στο 65% του ΝΑΙ των Τουρκοκυπρίων
γ.γ. της συντεχνίας Τουρκοκυπρίων Δασκάλων (KTÖS), στο δημοψήφισμα και χωρίς να κάνετε ούτε ένα βήμα για
Σενέρ Ελτζίλ, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τη λύση, φανερώσατε τους πραγματικούς σας σκοπούς
ΧΑΒΑΝΤΙΣ (16.1.2011):
λέγοντας ότι «δεν δώσαμε ούτε μια πέτρα».
«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εκτιμήσεις Για ακόμα μια φορά θέσατε επί τάπητος τον πραγματικό
του Πρωθυπουργού της Τουρκίας κύριου Ερντογάν, σας σκοπό λέγοντας ότι δεν 0α δώσετε ούτε ένα γραμμάριο
αναφορικά με την επίσκεψη της Καγκελαρίου της από τη Βόρεια Κύπρο, ξεχνώντας όμως ότι ο πραγματικός
Γερμανίας κυρίας Μέρκελ στο νησί μας. Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτης αυτής της γης είναι όλοι οι Κύπριοι. Με ποιο
κυρίου Ερντογάν θέτουν επί τάπητος τους πραγματικούς δικαίωμα κάνετε παζάρια με τη γη μας; Η Κύπρος δεν είναι
σκοπούς της Τουρκίας σχετικά με την Κύπρο. Ο κύριος περιουσία των πατεράδων σας.
Ερντογάν συμπεριφέρεται λες και δεν είναι η κυβέρνηση Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εάν υπάρχει κάποιος που
του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και το τουρκικό 0α πρέπει να ζητήσει συγγνώμη λόγω των πεπραγμένων
κράτος που εκμηδενίζει την Τουρκοκυπριακή κοινότητα, η που οδηγούν τους Τουρκοκύπριους στη μετανάστευση και
οποία είναι ισότιμος εταίρος στην Κυπριακή Δημοκρατία. στην αφομοίωση, αυτός είσαστε εσείς.»
Λες και δεν είναι η τουρκική κυβέρνηση
και το τουρκικό κράτος που μεταφέρουν
πληθυσμό και εξουδετερώνουν την
πολιτική μας βούληση, επιβάλλουν τα
λεγόμενα οικονομικά πακέτα και μας
αναγκάζουν σε μετανάστευση και χτίζουν
σε κάθε γωνιά τζαμιά αφομοιώνοντας
τους Τουρκοκύπριους,
Αποτελεί πολιτική διαστρέβλωση η
προσπάθεια του κυρίου Ερντογάν να
παρουσιαστεί ως η πλευρά που θέλει
λύση και να ζητήσει την απολογία της
κυρίας Μέρκελ επειδή αυτή έθεσε επί
τάπητος αυτές τις πραγματικότητες.
Υπενθυμίζουμε στον κύριο Ερτογάν
ότι η Τουρκία είναι εγγυήτρια χώρα
της Κυπριακής Δημοκρατίας μαζί με
την Ελλάδα και την Αγγλία. Η Τουρκία
βρίσκεται στην Κύπρο υποτίθεται για να
προστατεύσει την εδαφική ακεραιότητα
και την συνταγματική τάξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Ο κύριος Ερντογάν θα
Καµµιά φορά τούς τουρκόφιλους ἑλληνόφωνους τῆς Ἀθήνας
πρέπει να γνωρίζει ότι η μεταφορά
τούς λυπᾶµαι. Ἀλήθεια, δέν τό λέω µέ ἔπαρση ἤ περιπαικτική
πληθυσμού, η δημιουργία διχοτομικών
διάθεση. τούς λυπᾶµαι ἀκόµη κι ἄν βρίσκονται στήν
δομών, ο διαμοιρασμός Ελληνοκυπριακών
κυβερνώσα συµµωρία ἤ στούς τσανακογλεῖφτες της, δηλαδή
περιουσιών σε Τούρκους υπηκόους, αλλά
ἀνήκουν στούς σηµερινούς βιαστές τῆς πατρίδας µας. Εἶναι
και όλα όσα έχετε πραγματοποιήσει στην
τόσο ἀγράµµατοι, τόσο ἀνόητοι, τόσο ἀναξιοπρεπεῖς, τόσο
Κύπρο και είναι αντίθετα προς το διεθνές
οὐτιδανοί, πού πασχίζουν νά ἀποκτήσουν ἀξία ἄλλοτε ἀπό
δίκαιο, δεν συμπεριλαμβάνονται στα
τήν κόντρα τους µέ τήν Χρυσή Αὐγή, ἄλλοτε ὑπερασπιζόµενοι
εγγυητικά σας καθήκοντα.
τό πιό ἀνθελληνικό ἰδεολόγηµα κι ἄλλοτε ἐπιτιθέµενοι µέ
Ο θυμός σας προς την κυρία Μέρκελ
γελοίους νοητικούς τσαρλατανισµούς σ’ αὐτό πού οἱ ἴδιοι
που σας υπενθύμισε όλα αυτά, αλλά
ὀνοµάζουν «πατριωτικό µπλόκ». Ἔτσι θαρροῦν πώς θέτουν
και η κατηγορία σας ότι δεν γνωρίζει
τούς ἑαυτούς τους στήν φαντασιακή ἐµπροσθοφυλακή τοῦ
το Κυπριακό, δεν μπορούν να κρύψουν
«ψηφιακοῦ µέλλοντος», τῆς «εἰρηνικῆς συναδέλφωσης» καί
αυτές τις πραγματικότητες. Πόσο γρήγορα
ἄλλων ὑποκρισιῶν ἤ ὀνειρώξεών τους. Σκέτη θλίψη.
έχετε ξεχάσει ότι εσείς είσαστε αυτός
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ξεκίνησε µαζικές ἰδιωτικοποιήσεις,
«ἀπελευθέρωση» τῆς ἀγορᾶς (ἀπό
κάθε ἔλεγχο), ἀπολύσεις δηµοσίων
ὑπαλλήλων, µείωση µισθῶν καί
µεροκάµατων (σήµερα ἡ ὡριαία
ἀµοιβή τοῦ Τυνήσιου ἐργάτη εἶναι
0,75
εὐρώ).
Τά
ἐµβάσµατα
τῶν
650.000
Τυνησίων
ἐργατῶν ἀπό τό
ἐξωτερικό
καί ὁ
τουρισµός ἔµειναν
µόνη πηγή ἐσόδων
γιά τή χώρα. Μᾶς
θυµίζει κάτι;
Αὐτό
εἶναι
τό
καθεστώς
στήν
Τυνησία
κι
ὄχι
κάποιος µοχθηρός
δικτάτορας. Μπορεῖς
νά ὀνοµάζεις ἕνα
ἐνεργούµενο τοῦ ΔΝΤ «δικτάτορα»,
ὅταν ἁπλῶς ἐκτελεῖ ἐντολές; Ὅταν
ἔχει χαθεῖ κάθε ἔννοια ἐθνικῆς
κυριαρχίας µπροστά στίς διαταγές
τῶν ξένων πιστωτῶν;
Σέ τί διαφέρει ὁ Γιῶργος Παπανδρέου,
ἄς ποῦµε; Οἱ ἐκλογές, ὡς τρόπος
ἀνάδειξης, δέν κάνουν τή διαφορά,
ὅπως βεβαιώνει κι ἡ περίπτωση τοῦ
(ἐκλεγµένου ἀπό τόν γερµανικό λαό)
Χίτλερ. Κι ἄς σηµειωθεῖ ὅτι µέχρι τήν

Κωνσταντινούπολη vs Ἀθήνα

πτώση τοῦ καθεστῶτος, τό κόµµα
τοῦ Μπέν Ἀλῆ µετεῖχε κανονικά στή
...Σοσιαλιστική Διεθνή καί µόνο µετά
τά γεγονότα ἀνεστάλη ἡ ἰδιότητά
του ὡς µέλους της ἀπό τόν ΓΑΠ! Ὁ
Ντοµινίκ Στρώς Κάν πού ἡ πασοκική
προπαγάνδα τόν θέλει σωτήρα µας
(«δέν θά εἴχαµε νά πληρώσουµε
µισθούς καί συντάξεις») χαρακτήριζε
«παράδειγµα πρός µίµηση» τήν
πολιτική τοῦ Τυνήσιου προέδρου!
Καί κεῖνος τόν παρασηµοφοροῦσε,
ἀποδίδοντάς του τόν τίτλο τοῦ
«Ἀνώτερου
Ἀξιωµατικοῦ
τοῦ
Τάγµατος γιά τή Δηµοκρατία»
(πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ ...δηµοκρατία!),
γιά «τά πνευµατικά του χαρίσµατα
καί τή συµβολή του στήν ἐνίσχυση
τῆς οἰκονοµικῆς ἀνάπτυξης σέ
παγκόσµιο ἐπίπεδο».
Ὅσο γιά τήν Παγκόσµια Τράπεζα,
ἡ ἔκθεσή της γιά τό 2010 ἐπαινοῦσε
τήν τυνησιακή κυβέρνηση γιά τήν
µείωση τῆς φτώχειας στό 7% (!),
καί γιά τή σταθερή «ἀνάπτυξη»
τῆς χώρας στό 5% ἐτησίως. Τώρα
πῶς γίνεται σέ µιά χώρα ἡ ἐπίσηµη
ἀνεργία νά εἶναι 14% καί ἡ φτώχεια
στό µισό, αὐτό θά τό ἀπαντήσουν
οἱ µάγειρες τῶν ἀριθµῶν. Ἄρα ὅλα
τοῦτα περί «ἀντιδηµοκρατικοῦ» καί
«αὐταρχικοῦ» καθεστῶτος, ἀντίθε-

του στίς νόρµες τῆς λεγόµενης
διεθνοῦς κοινότητας εἶναι ἁπλῶς
ψέµµατα καί φαρισαϊσµοί.
Τόν περασµένο Σεπτέµβριο ἡ χώρα
καί τό ΔΝΤ συµφώνησαν στήν
ἄρση καί τῶν τελευταίων κρατικῶν
ἐπιδοτήσεων καί σέ µιά πολιτική
λιτότητας, τή στιγµή πού οἱ τιµές
τῶν τροφίµων ἀπογειωνόντουσαν
στίς διεθνεῖς ἀγορές. Τό ἀποτέλεσµα
δέν ἄργησε νά ἔρθει.
Ποῦ βαδίζει τώρα ἡ Τυνησία; Θά
γίνουν ἐκλογές, ὑπό τήν ἐπίβλεψη
βεβαίως τῆς διεθνοῦς κοινότητας, καί
θά βγοῦν κάποια ἄλλα ἀνδρείκελα
τῶν πιστωτῶν πού θά προσπαθήσουν
νά περάσουν µέ ἄλλο τρόπο τήν
ἴδια πολιτική. Γιαυτό καί βλέπουµε
κάποια πρόσωπα νά διατηροῦν τόν
ρόλο πού εἶχαν ὥστε νά διατηρεῖται
µιά πολιτική συνέχεια. Ἄλλωστε τό
ἴδιο τό κίνηµα τῶν ἐξεγερµένων δέν
στόχευσε τήν ἔξωθεν ἐπιβεβληµένη
πολιτική ἀλλά τόν Μπέν Ἀλή καί
τήν κυβέρνησή του.
Ὁ κύριος ἐχθρός δέν εἶναι ὁ κάθε
βλάξ, διεφθαρµένος ἤ πράκτορας
πού παριστάνει τόν φύλαρχο ἀλλά
ἡ παγκοσµιοποιηµένη πολιτική τῶν
ἀφεντικῶν. Ἄς τό ἔχουµε κι ἐµεῖς
κατά νοῦ.
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Ἡ στρεψοδικία τοῦ 15νθημέρου

Ἡ πρασινιά τοῦ 15νθημέρου

Ἡ γλίτσα τοῦ 15νθήμερου

Ὁ Γιωργάκης τοῦ 15νθημέρου

«Δέν εἶναι Ἕλληνας ὅποιος ζητάει
κατάργηση τοῦ ἀσύλου, ὅπως ὁ κ.
Σαµαράς» δήλωσε στόν Σκάι ὁ Ἀλ.
Ἀλαβάνος, «τό ἄσυλο εἶναι ὀργανικό
στοιχεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισµοῦ».

Ἄλλη µία κυβερνητική ἀπάτη: τόν
Ἰούνιο νοµοθετοῦσε γιά τά φωτοβολταϊκά τῶν ἀγροτῶν, τώρα ἡ
ΔΕΗ δηλώνει κορεσµό σέ 16 νοµούς!
Πράσινη ἀνάπτυξη, πράσινες τρίχες.

Ὅλα αὐτά τά ἐµετικά πού δέν
ντράπηκε νά ξεράσει µέσα στή Βουλή
ὁ Ρέππας γιά τό «ἱστορικό» ὄνοµα
«Παπανδρέου» καί τόν ρόλο τῆς
φαµίλιας τῶν παπατζήδων.

Νέα του ἐπιτυχία ἡ ξεφτίλα µας µέ
τήν ἀφαίρεση τῶν Μεσογειακῶν
Ἀγώνων. Δέν τούς ἀποποιηθήκαµε
δέν τό διαπραγµατευτήκαµε, ἁπλῶς
διασυρθήκαµε. Κι εἶναι µόνον ἡ ἀρχή.

ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΣ

και την αναγκαία διεθνή πολιτική απήχηση για διεθνές
νόμισμα. Από την άλλη, τα δίδει όλα στους Τούρκους και
στους Ισραηλινούς, όπως συνέβη στο Ερζερούμ, αλλά
και με τον αντιπρόεδρο της ισραηλινής κυβέρνησης, ο
οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως ανεπιθύμητο πρόσωπο
Η δουλικότητα του πρωθυπουργού προς τους Αμερικανούς στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω των φασιστικών
υπερβαίνει πλέον κάθε όριο εθνικής αξιοπρέπειας, του αντιλήψεων, με τα κηρύγματα του πνευματικού του
αλλά και κατανόησης της διεθνούς πραγματικότητας, Γιοζέφ Οβάδια, ότι οφείλουν οι Ιουδαίοι, στρατός και
με αποτέλεσμα την έκρηξη του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ, λαός, να εξολοθρεύσουν όλους τους Παλαιστινίους,
πέραν της αγανάκτησης όλων των Ελλήνων. Η τελευταία διότι αυτή είναι η εντολή του θεού τους. Όσο κι αν οι
έκφραση υποτελείας έγινε με την ομιλία του Γ. A. δηλώσεις αυτές δεν έγιναν γνωστές στην Ελλάδα, λόγω
Παπανδρέου, σε όμιλο πενήντα σοφών με την συμμετοχή της ολοκληρωτικής λογοκρισίας από την διαπλοκή, και
της υπουργού Εργασίας, κατά την οποία διακήρυξε ότι το οι υποχωρήσεις στα εθνικά θέματα δεν συζητήθηκαν
πρόβλημα με την Ευρωζώνη είναι ότι «δεν έχει το ευρώ για τους ίδιους λόγους, κυκλοφόρησαν όμως ευρύτατα
σε πολλά στρώματα και περισσότερο στο πατριωτικό
αφεντικό».
Δηλαδή, απ΄ την μια πλευρά ταυτίζεται απολύτως με την ΠΑΣΟΚ. Οι Έλληνες γνωρίζουν πλέον ότι από πλευράς
ατλαντική προπαγάνδα ότι το ευρώ είναι αδύναμο διεθνώς, ελευθερίας του Τύπου ζουν σε κατάσταση χειρότερη κι
διότι δεν διαθέτει την αναγκαία πολιτική κάλυψη, καθώς οι απ΄ την δικτατορία του Ιωαννίδη, οπότε στρέφονται στην
μεγάλες χώρες του, η Γερμανία κυρίως και δευτερευόντως προφορική ενημέρωση και στο Διαδίκτυο, το οποίο έχει
η Γαλλία, ακολουθούν εθνική πολιτική, ενώ δεν διαθέτει αναδειχθεί ως το κύριο μέσο ενημερώσεως.
Οι κινήσεις αποδεικνύουν ότι ο
πρωθυπουργός στηρίζει την πολιτική του
παρουσία στη διαπλοκή, οπότε θεωρεί
ως δεδομένο ό,τι αυτή μεταδίδει. Όλοι
γνωρίζουν ότι οι απόψεις αυτές για την
Συνέχεια ἀπό τήν 4η σελίδα
Ευρωζώνη βρίσκονται εκτός τόπου και
Τέτοιες σκέψεις κάναµε καί µέ τήν ἐκποµπή τῆς Τσόκλη
χρόνου και διακινούνται από κλειστές
γιά τήν «Ἰστανµπούλ» καί - κυρίως - µέ τό δελτίο Τύπου τοῦ
ομάδες φιλοαμερικανών στην Ευρώπη,
δήµου Ἀθηναίων, στό ὁποῖο ὁ Γ. Καµίνης ἀναφερόταν στή
με μοναδικό σκοπό την επιβίωση του
συνάντησή του µέ τόν «δήµαρχο τῆς Istanbul Kadir Topbas».
δολαρίου, αν και αυτή θεωρείται πλέον
Τί νά σχολιάσεις; Ὅταν ξέρεις µέ ποιά ἄτοµα (Καµπύλης
αδύνατη. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι
καί βάλε...) στελεχώθηκε τό γραφεῖο τοῦ «ἀνεξάρτητου»
η στενή διασύνδεση αυτών των ομάδων
δηµάρχου, δέν ἐκπλήσσεσαι. Νά ἐπιχειρηµατολογήσεις γιά
με τις κερδοσκοπικές αμερικανοεβραϊκές
τόν καθιερωµένο ἐξελληνισµό τόσων καί τόσων κυρίων
τράπεζες οι οποίες είχαν οργανώσει την
ὀνοµάτων (Λονδῖνο, Βερολῖνο, Μόναχο...) σύµφωνα µέ τά
έκδοση των δομημένων ομολόγων του
διεθνῶς κρατοῦντα; Νά ἐπισηµάνεις τήν ἱστορικότητα τοῦ
2001 - 2002. Τα πλοκάμια της εξάρτησης
ὀνόµατος «Κωνσταντινούπολη», πού τό χρησιµοποιοῦσαν
όλων σχεδόν των οικονομικών υπουργών
Ρωµαῖοι, Ἕλληνες κι Ὀθωµανοί γιά 1600 χρόνια; Ἤ τήν
και του επιτελείου του Μεγάρου Μαξίμου
καθιερωµένη διεθνῶς χρήση τῶν παγιωµένων ἐξωνύµων
είναι πολύ ισχυρά και μάλλον αποτελούν
τέτοιου τύπου; Γιά τή σχέση τῆς Κωνσταντινούπολης µέ τήν
τους κύριους εκφραστές της οικονομικής
ἐθνική µας µνήµη δέν τό συζητῶ, τί νά πεῖς σέ ἀνελλήνιστα
και εξωτερικής πολιτικής τής κυβέρνησης.
ἀνθρωπάκια; Αὐτά παπαγαλίζουν µόνο τίς µποῦρδες πού
Η πολιτική αυτή της κυβέρνησης, είναι
τούς ἔµαθε ἡ νεοταξίτικη ἀγέλη, περί «στερεοτύπων»,
επικίνδυνη για την Ελλάδα για πολλούς
«ἐθνικισµοῦ», «πισωγυρισµάτων» κτλ. Πάντως οἱ δυτικοί
λόγους: Α. στην Ευρωζώνη, η Γερμανία
µας πάτρωνες, πού µόχθησαν δυό αἰῶνες νά καταστρέψουν
σημείωσε
ρυθμό
ανάπτυξης
3,6%
τήν προσήλωσή µας στήν ἀδιάσπαστη συνέχειά µας καί
πέρυσι και αντίστοιχο αναμένει φέτος,
στήν ὑπαρκτή ρίζα µας στή Ρωµανία, πρέπει νά νιώθουν
οπότε έλκει, ως ατμομηχανή της, και
δικαιωµένοι καί νά κοιµοῦνται ἥσυχοι. Σήµερα καί ἡ ἁπλή
ολόκληρη την Ευρωζώνη καθώς και η
µνεία τῆς πατρώας Πόλης ἔχει ποινικοποιηθεῖ ἀπό τά ἐνθάδε
Γαλλία βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης.
πνευµατικά τους τσιράκια, τά ὁποῖα µέσα σέ µιά ἀεθνική κι
Β. Οι κλάδοι κεφαλαιουχικών αγαθών,
ἀµνήµονα τσιµεντούπολη νιώθουν σάν τό ψάρι στό νερό.
ενεργειακής
τεχνολογίας,
γρήγορων
Κάπως ἔτσι λοιπόν πρέπει νά δοῦµε κατάµατα τήν
τραίνων, αεροναυπηγικής
βιομηχανίας
πραγµατικότητα καί νά ἀπαλλαχτοῦµε ἀπό τίς φενάκες περί
και η ελληνική ναυτιλία - την οποία
«ἐθνικῆς ἑνότητας». Ὁ λαός µας εἶναι τεχνητά µά βαθειά
αγνοεί ο πρωθυπουργός - καλπάζουν. Γ.
διχασµένος, µέ ἕνα σηµαντικό του µέρος νά ἀκολουθεῖ τήν
Το ευρώ επεκτείνει την επιρροή του, αφού
λεγόµενη ἐλίτ στόν ἀντίποδα τῶν ἀληθινῶν συµφερόντων
πολλές μικρές χώρες μετατρέπουν στο
του. Δυστυχῶς δέν εἶναι λίγοι ὅσοι θεωροῦν πώς λ.χ. ὁ
ενιαίο νόμισμα τα συναλλαγματικά τους
Βερέµης, ἡ Φραγκουδάκη, ὁ Λιάκος ἤ ὁ Παπαχελάς ἔχουν
διαθέσιμα, ενώ η Κίνα και η Ρωσία έχουν
σχέση µέ τόν τόπο καί τόν λαό µας καί συντάσσονται µέ τήν
δηλώσει ότι το στηρίζουν ανεπιφύλακτα.
ἀνθελληνική τους γραµµή. Ὅσοι διατηροῦµε µιά στοιχειώδη
Η επίσκεψη του Χου Ζιντάο στις Ηνωμένες
σχέση µέ τήν πραγµατικότητα καί τήν λειτουργία τῆς
Πολιτείες απετέλεσε ιστορικό σταθμό για
αὐτοσυντήρησης ἄς εἴµαστε σέ ἐγρήγορση: ἡ παρούσα κρίση
το νομισματικό θέμα. Επέβαλε ο Κινέζος
θά φωτίσει ἀποκαλυπτικά τόν πεµπτοφαλαγγίτικο ρόλο τῆς
πρόεδρος στο κοινό ανακοινωθέν και ο
ἀθηναϊκῆς «διανόησης».
Μπάρακ Ομπάμα τα αποδέχθηκε, την

ένταξη του ρεμίνμπι στο κάνιστρο ισοτιμιών των ειδικών
τραβηχτικών δικαιωμάτων, την ανάγκη αναθεώρησης του
διεθνούς νομισματικού συστήματος και την απαίτηση
προσαρμογής στο κλίμα προς τους ευρωπαϊκούς όρους
ανανέωσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο και των
περιορισμών στην εκπομπή ρύπων, όταν είναι ο πρώτος

Κωνσταντινούπολη vs Ἀθήνα

ρυπαίνων παγκοσμίως με 30% περίπου του συνόλου.
Οπωσδήποτε η Ουάσιγκτον δεν θα τηρήσει τις υποσχέσεις
της, αλλά πολιτικά έφθασε σε όλους το μήνυμα, ότι οι
Κινέζοι επιβάλλουν την θέλησή τους. Στα νομισματικά,
η ένταξη του ρεμίνμπι στο κάνιστρο των ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων σημαίνει ότι καθιερώνεται η αναγνώρισή του ως διεθνούς νομίσματος, οπότε και η κριτική για
την ανάγκη ανατιμήσεώς του μάλλον πέφτει στο κενό.
Το πολιτικό πρόβλημα για την χώρα μας είναι η
απροκάλυπτη υποδούλωση του πρωθυπουργού στην
αμερικανική πολιτική, ενώ δεν αναγνωρίζει και τις
υποχωρήσεις της Αμερικής του στη διεθνή σκηνή. Αυτά
δεν μπορούν να μείνουν στο σκότος της λογοκρισίας, όσο
κι αν αγωνίζεται η διαπλοκή, διότι αρκεί η τόλμη και η
ετοιμότητα του βουλευτή ν. Ηλείας Κώστα Τζαβάρα
(Μέγκα, -1) για την αποκάλυψη του ρόλου της. Το κύριο
θέμα των συζητήσεων μεταξύ των βουλευτών, και κυρίως
των κυβερνητικών, είναι οι πολιτικές συνέπειες του
συστηματικού ενδοτισμού στην παράταξή τους και στους
ίδιους. Η μεγάλη πλειοψηφία δεν τον αποδέχεται και οι
εκρήξεις αναμένονται κάθε στιγμή, καθώς πολλοί από
αυτούς πιστεύουν ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από
εκείνη της ψήφισης του Μνημονίου. Οι ωμές παρεμβάσεις
της ηγεσίας στην Εξεταστική Επιτροπή για τη Siemens
έχει εξαγριώσει ακόμη περισσότερο τους βουλευτές,
διότι γνωρίζουν και τον εμπαιγμό τους στην υπόθεση
Βατοπεδίου. Πολλοί επίσης, από αυτούς γνωρίζουν από
πρώτο χέρι, την ανάμιξη του πρώην πρωθυπουργού τους
και των υπουργών του στις αναθέσεις προς την γερμανική
εταιρεία και τον εθνικό προμηθευτή. Το κύριο μέλημά τους
είναι ο διαχωρισμός της πολιτικής τους στάσης απέναντι
στην κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες, διότι έρχονται και
πολλά νομοσχέδια προς ψήφιση στη Βουλή, για τις
μεταρρυθμίσεις κυρίως, με δυναμικές τις αντιδράσεις
πολλών λαϊκών στρωμάτων.
Κ. Μ. Βολιώτης
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Μέ τή Χαρά καί τούς φίλους µας
Στίς 22 Ἰανουαρίου ὡς «Ἀντιφωνητής» διοργανώσαµε τήν καθιερωµένη πλέον κοινωνική µας ἐκδήλωση,
µέ τήν κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης
πίτας. Στήν αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου

ΑΡΚΑΔΙΑ βρεθήκαµε πάλι κάπου
150 φίλοι (καί πάλι ἐντυπωσιακή
ἦταν ἡ προσέλευση φίλων ἀπό τήν
Ἀλεξανδρούπολη καί ἡ ἀπουσία τῶν
Ἀρχῶν) γιά νά ἀλλάξουµε εὐχές
καί γιά τή χαρά τῆς συνεύρεσης
µέ ἀνθρώπους πού µοιράζεσαι
βασικές ἀρχές, ἀντιλήψεις καί ἰδέες.
Μάλιστα ἦταν καί ἡ πρώτη χρονιά
τοῦ «Σπάρτακου», τῆς δηµοτικῆς
παράταξης πού ἱδρύσαµε τόν
περασµένο Σεπτέµβριο καί µέ τήν
ὁποία θά δίνουµε πιά τό «παρών»
στό δηµοτικό συµβούλιο τῆς
Κοµοτηνῆς.
Ὅµως ἀπό πέρυσι καθιερώσαµε
καί µία ἐπιπλέον παράµετρο στίς
ἐτήσιες αὐτές συναντήσεις µας:
τήν ἀπόδοση τιµῆς σέ Ἕλληνες πού
ἔχουν ξεχωρίσει γιά τήν προσφορά
τους στήν πατρίδα µας. Πέρυσι
ἦταν ὁ Σταῦρος Λάλας καί ἐφέτος
ἦταν ἡ Χαρά Νικοπούλου πού µᾶς
εὐχαρίστησε ὡς ἀδέρφια της τά
ὁποῖα τῆς στάθηκαν ὅσο µπόρεσαν
στίς δύσκολες στιγµές της. Ἦταν
ἡ πρώτη φορά πού τιµήθηκε στή
Θράκη ἡ Χαρά, παρότι τό ἔργο πού
τήν ἀνέδειξε ἀφοροῦσε ἀκριβῶς τήν

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ:

Πρῶτο δεῖγµα πολιτικῆς

Ἐχθές τό πρωί ἔγινε ἡ πρώτη οὐσιαστική
συνεδρίαση τοῦ νέου δηµοτικοῦ συµβουλίου Κοµοτηνῆς, µέ τόν «Σπάρτακο»
νά δηλώνει ἐξ ἀρχῆς τίς προθέσεις του:
Κανένας συµβιβασµός κι ὅλα στό φῶς! Στό
πλαίσιο λοιπόν αὐτό ὁ «Σπάρτακος» διά
τοῦ Ν. ∆απέργολα, ὡς µόνου δηµοτικοῦ
του συµβούλου ἔπαιξε ξεκάθαρα καί
δήλωσε ἀφετηριακά ὅτι:
Πρῶτον, καταψηφίζει τόν διορισµό νέων
∆Σ στή ∆ΕΥΑΚ καί στή δηµοτική ΑΕ
Ν. ΤΣΑΝΑΚΛΗΣ. Ἡ καταψήφιση δέν
σχετίζεται µέ συγκεκριµένες ἐπιλογές
προσώπων ἀλλά µέ τήν διαιώνιση µιᾶς
παθολογίας: ἐπιχειρήσεις µέ τεράστιες
δυνατότητες µένουν τελµατωµένες εἴτε
λόγῳ ἀκατάλληλων (ἄσχετων, διαπλεκόµενων) προέδρων εἴτε λόγῳ ρουσφετολογικῆς παραχρήσης τους ἀπό ὅποιον
προλαβαίνει.
∆εύτερον, καταψηφίζει ὁµοίως τόν ὁρισµό
∆Σ στό ∆ΗΠΕΘΕ Κοµοτηνῆς. Ἤ τό θέατρο
θά ξαναλειτουργήσει ὅπως τό χρειάζεται
ἡ πόλη ἤ θά κλείσει. Οἱ ἀργοµισθίες δέν
µποροῦν νά γίνονται ἀνεκτές, ἰδίως σέ
ἐποχές σάν τίς σηµερινές.
Τρίτον, καταψηφίζει τά προγράµµατα
δράσης τῶν δηµοτικῶν ἐπιχειρήσεων,

περιοχή µας. Γιατί λοιπόν κανένας
φορέας δέν τό ἔπραξε, ὅταν ὑπάρχει
ἕνα ἔργο πού παρασηµοφορήθηκε
ἀπό τήν Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν; Γιατί
στή Θράκη δέν εἶναι εὔκολες οἱ
κουβέντες γιά πατρίδες καί
λοιπά, ἔχουν κόστος καί δέν
τίς λές ἄν δέν τίς πιστεύεις
πραγµατικά. Ὁπότε ψάχνει
καθένας νά βρεῖ κάτι νά πεῖ
εἴτε γιά νά µειώσει τή Χαρά
εἴτε γιά νά καταγγείλει τόν
«ἐθνικισµό». Γιά νά µήν
µένουν λοιπόν ἀµφιβολίες,
παραθέτουµε ἐν συντοµίᾳ
τούς λόγους γιά τούς ὁποίους
κρίνουµε µοναδικό τό ἔργο
τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου στό
Μέγα Δέρειο: 1) Ἔµεινε 5 χρόνια
στό χωριό ΜΟΝΙΜΑ - ἀκόµη καί
τά καλοκαίρια, ἀκόµα κι ὅταν τό
κλῖµα ἦταν ἐχθρικό - τή στιγµή
πού κανένας ἄλλος δάσκαλος στήν
περιοχή δέν τό κάνει, οὔτε κἄν τίς
ἐργάσιµες µέρες. 2) Προσέφερε
ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ (προγράµµατα
τύπου Φραγκουδάκη, π.χ.) γνώσεις
καί ἐργασία, ἐκτός προγράµµατος,
σέ γονεῖς καί µαθητές. 3) Διεύρυνε
τούς µαθησιακούς ὁρίζοντες τῶν
παιδιῶν, µέ χορωδία, ἐφηµερίδα
ἐκδροµές κτλ, ὅπως βεβαιώνουν
καί οἱ βραβεύσεις τῆς UNICEF
καί τοῦ ὑπουργείου Παιδείας. 4)
Μετέδωσε στά παιδιά Ἑλλάδα καί
ἑλληνικό φρόνηµα, ὅπως φάνηκε
καί µέ τίς παρελάσεις πού ἔγιναν
γιά πρώτη φορά µετά ἀπό πολλά
χρόνια. 5) Κινούµενη µέ τρόπο
ἀπόλυτα ὑπηρεσιακό κατάφερε νά
παραµερίσει τούς ἀνθρώπους τῆς
Ἄγκυρας πού παρενέβαιναν στή
λειτουργία τοῦ σχολείου. Γιά ὅλα
τοῦτα λοιπόν, πού ΚΑΝΕIΣ ἄλλος
δάσκαλος µειονοτικοῦ σχολείου δέν
τά ἔχει κάνει, ἡ τιµή προχθές ἦταν
µᾶλλον δική µας.

γιά τά ὁποῖα ἀφενός δέν εἶχε ἐπαρκῆ
στοιχεῖα κι ἀφετέρου εἶχε βάσιµες
πληροφορίες γιά πρόσφατες ὑπέρογκες
δαπάνες. Τόν λόγο ἔπρεπε ἤδη νά τόν
εἶχαν οἱ ἐλεγκτές δηµόσιας διοίκησης κι
ὄχι οἱ δηµοτικοί σύµβουλοι. Καί φυσικά
καταψηφίζει τούς προϋπολογισµούς τῶν
δηµοτικῶν ἐπιχειρήσεων γιά τό 2011,
καθότι κατατέθηκαν πρός ἔγκριση χωρίς
νά ἐνηµερωθεῖ κανείς γιά τήν πραγµατική
κατάσταση τῶν οἰκονοµικῶν τοῦ ∆ήµου.
Τέταρτον, ὑπερψηφίζει τήν ἀνάθεση ἐργασιῶν σέ Ὁρκωτούς Ἐλεγκτές - Λογιστές,
ὅπως καί τά θέµατα πού ἔχουν καθαρά
διαδικαστικό - ὑπηρεσιακό χαρακτήρα.
Πέµπτον, ἀπέχει ἀπό τήν ψηφοφορία γιά
τά ὑπόλοιπα θέµατα.
Ἕκτον, θά ζητήσει ἀναλυτική πληροφόρηση γιά τά γενικά οἰκονοµικά τοῦ δήµου
µά καί γιά πιό συγκεκριµένα θέµατα, ὅπως
π.χ. ἄν ὁ ∆ῆµος ἔχει συνάψει συµβάσεις
µέ Μ.Κ.Ο., ποιοῦ ὕψους, µέ τί σκοπό καί
ἄν αὐτές ἔχουν λήξει καί ἐξοφληθεῖ.
Τέλος, δηλώνει τήν ἀνησυχία του καθώς
διαβλέπει µιά διάθεση «τακτοποίησης»
τῶν ζητηµάτων πού φέρανε τόν δῆµο σέ
δεινή οἰκονοµική κατάσταση. ∆έν εἶναι
θέµα ρεβανσισµοῦ ἤ προσωπικῶν ἐπιθέσεων ἀλλά ἡ στοιχειώδης λειτουργία τοῦ
ἐπιβεβληµένου δηµοκρατικοῦ ἐλέγχου.
Πόσο µᾶλλον σέ ἕναν δῆµο πού κινεῖται
στά ὅρια τῆς χρεωκοπίας!
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Διαβάζουµε στόν Τῦπο: «Κέντρο στήριξης τοῦ προγράµµατος
«Ἐκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων» (ΚΕΣΠΕΜ) στὴν Ἀλεξ/πολη,
προωθεῖ ἡ ὑπεύθυνη τοῦ προγράµµατος Θάλεια Δραγώνα, ποὺ
ἐπισκέφτηκε χθὲς τὸν δήµαρχο Ἀλεξανδρούπολης, Βαγγέλη Λαµπάκη.
Στόχος εἶναι, τὸ ἀµέσως ἑπόµενο διάστηµα νὰ βρεθεῖ ὁ κατάλληλος χῶρος
ὥστε τὸ κέντρο ποὺ θὰ δηµιουργηθεῖ νὰ συµβάλλει στὴν κατάρτιση τῆς
ἑλληνοµάθειας τῶν µουσουλµανοπαίδων γιὰ τὴν πληρέστερη ἔνταξή τους
στὴν τοπικὴ κοινωνία. Ὅπως τονίσθηκε, τὰ ΚΕΣΠΕΜ παίζουν ἀποφασιστικὸ
ρόλο στὴν ἐνίσχυση τῶν βασικῶν ἐκπαιδευτικῶν στόχων τοῦ προγράµµατος,
τοῦ σεβασµοῦ στὴ µητρικὴ γλῶσσα καὶ ταυτότητα τῶν µαθητῶν...» Μέ
ἀφορµή λοιπόν τά παραπάνω, ἔχουµε τρία ἐρωτήµατα: 1) Ὑπεύθυνη τοῦ
προγράµµατος εἶναι τελικά ἡ Θ. Δραγώνα; Δηλαδή ὡς γραµµατέας τοῦ
ὑπουργείου Παιδείας ἐνέκρινε τό πρόγραµµα πού κατέθεσε καί τώρα πού ἔχει
παραιτηθεῖ ἐµφανίζεται ἀνενδοίαστα ὡς ἐπικεφαλῆς του; 2) Ποιάν µητρική
γλῶσσα καί ποιά ταυτότητα τῶν µαθητῶν θά σεβαστεῖ τό πρόγραµµα; Αὐτήν
πού δέν τολµάει οὔτε νά τήν κατονοµάσει; Θά σεβαστεῖ δηλαδή τήν ταυτότητα
τῶν τουρκόφωνων τσιγγάνων τῆς Ἄβαντος καί τήν ποµάκικη ἤ τήν ἀλεβίτικη
ταυτότητα στά ὀρεινά χωριά τοῦ Ἕβρου; 3) ΠΟΣΑ; Πόσο κοστολογοῦνται οἱ
ἐπιµορφώσεις, τά σεµινάρια, τά ἐργαστήρια καί τά ἄλλα µπιχλιµπίδια τοῦ
προγράµµατος πού πάει καί Ἀλεξανδρούπολη;
Καί µετά τήν Ὀλυµπιάδα τῆς Χαλκιδικῆς, ἡ Θράκη φαίνεται νά
παίρνει σειρά στά χρυσοτόκα σχέδια τῆς Κυβέρνησης. Καθώς
τό οἰκονοµικό κλῖµα τῶν ἡµερῶν εὐνοεῖ τήν τροµοκράτηση τοῦ
κόσµου καί ἡ ἐπιβίωση προέχει σαφῶς τῆς οἰκολογικῆς ἔγνοιας, οἱ
θρακικές «ἐπενδύσεις» τῶν Χρυσωρυχείων ξαναζωντανεύουν. Δέν ξεχνᾶς
ἔτσι εὔκολα 90 τόννους χρυσοῦ (σέ Σάπες καί Πέραµα), εἰδικά ὅταν βλέπεις
ὅτι µέ µερικές θέσεις ἐργασίας πού θά προσφέρεις µπορεῖ νά φανεῖς καί ὡς
...Μεσσίας. Σύµφωνα µέ τά λεγόµενα πάντως τοῦ ὑφυπουργοῦ Γ. Μανιάτη
τό ὑπουργεῖο ἐπεξεργάζεται νέο θεσµικό πλαίσιο γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ
µεταλλευτικοῦ πλούτου). Νεότερα θά φέρει ἀπό τήν Ἀθήνα ὁ περιφερειάρχης
Ἄρης Γιαννακίδης, πού ἐλπίζουµε νά µήν ξεχάσει ὅσα ἔλεγε µέχρι σήµερα...
Στή κεντρική πλατεία τῆς Ξάνθης βρέθηκε γιά ἐνηµέρωση τοῦ κόσµου
ἡ Κίνηση Ἐνεργῶν Πολιτῶν τῆς πόλης στίς 27/1, σχετικά µέ τά διόδια
πού σχεδιάζονται γιά τήν Ἐγνατία Ὁδό. Τό ἔµβληµα τῆς πρωτοβουλίας
ἦταν µιά «µπάρα» πού φαίνεται ὅτι θά καθιερωθεῖ. Οἱ Ξανθιῶτες
ἔδειξαν ἐνδιαφέρον καί ἐκφράστηκαν θετικά, ὅµως ὅλα θά κριθοῦν στήν
πράξη, ὅταν οἱ ἀναπόφευκτες κινητοποιήσεις θά κληθοῦν νά ἀποτρέψουν
τό νέο χαράτσι. Στό φυλλάδιο πού µοιράστηκε προτείνεται ὁ ἔλεγχος τῶν
διοδίων κάθε περιοχῆς καί ἡ συντήρηση τοῦ (ἀµιγῶς κρατικοῦ) δρόµου ἀπό
τούς ἐκλεγµένους Περιφερειάρχες γιά λόγους διαφάνειας. Ἑτοιµάζεται δέ καί
µιά πιό ἐξειδικευµένη ἐκδήλωση, σέ κλειστό χῶρο, µέ φορεῖς τῆς περιοχῆς.
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Ἡ νοµιµότητα διαρκῶς
ζητούµενο στή Θράκη
Ὄπως εἶναι ἤδη γνωστό στούς
ἀναγνῶστες τοῦ «Α», ἡ τήρηση τῆς
νοµιµότητας στή Θράκη δέν εἶναι
...καθηµερινό φαινόµενο. Οἱ ἄνθρωποι
τῆς Ἄγκυρας σέ ὅλα τά ἐπίπεδα
ἀδιαφοροῦν πλήρως γιά ὅσα προβλέπει
ὁ νόµος ἤ ὁ θεσµικός τους ρόλος ὅταν
αὐτός συγκρούεται µέ τόν ...ἄλλον,
χωρίς (ἐννοεῖται) νά ἐγκαλοῦνται ποτέ
γιά τή στάση τους αὐτή. Μέ λίγα λόγια
τό λεγόµενο ἑλληνικό κράτος δέν
διαθέτει κανέναν τρόπο νά πείσει γιά
τήν πρόθεσή του νά ὑπερασπιστεῖ ὅ,τι
θεσπίζει καί νά ἀσκήσει τήν κυρι-αρχία
του. Ἡ κατάσταση αὐτή, πού βαίνει
ὁλοένα ἐπιδεινούµενη, ἀναµένεται νά
ἐκτροχιαστεῖ στούς καλλικρατικούς
δήµους ὅπου ἐκλέ-χτηκαν ἀµιγῶς
µειονοτικές Ἀρχές.
Ἕνα κλασικό παράδειγµα γιά τά
ἀνωτέρω, στό ὁποῖο ἔχουµε κι ἄλλοτε
ἀναφερθεῖ, εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ
τουρκοµουφτῆ Ξάνθης, Ἀχµέτ Μέτε. Ὁ
λεγάµενος µπορεῖ πέραν τοῦ Ἕβρου νά
ἐπισκέπτεται Τούρκους στρατηγούς καί

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

Νέα φάση με παλιά υλικά

Στις 13 και 14 του Γενάρη έγινε η επίσημη
έναρξη της 4ης φάσης του Προγράμματος
Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΠΕΜ)
σε Ξάνθη και Κομοτηνή αντίστοιχα. Το
πρόγραμμα αυτό «τρέχει» από την 1/10/2009
ως την 31/8/2012 και περιλαμβάνει αρκετές
δράσεις, μεταξύ των οποίων επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών, παραγωγή διδακτικού
υλικού, ενισχυτικές διδασκαλίες, καλοκαιρινά μαθήματα, επιμόρφωση γονέων και
κοινές συναντήσεις με φορείς της εκπαίδευσης και της μειονότητας.
Στην εισαγωγή της η κ. Φραγκουδάκη έδειξε
αυτοκριτική διάθεση και μιλώντας για τις
τρεις προηγούμενες φάσεις του προγράμματος τόνισε την ελάχιστη συνεισφορά
του προγράμματος στην αύξηση των
μειονοτικών μαθητών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και παραδέχτηκε ότι παρά το
γεγονός ότι δεν βελτιώθηκε σημαντικά η
ελληνομάθεια των μουσουλμανοπαίδων …
πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα.
Σε αυτή τη φάση του Π.Ε.Μ. δεν έχει
παραχθεί νέο υλικό για Νηπιαγωγεία και
Δημοτικά, παρά μόνο συμπληρωματικά
βιβλία για μουσουλμάνους μαθητές του
Γυμνασίου, τα οποία θα ακολουθούν το
Αναλυτικό Πρόγραμμα και θα προσπαθούν
με απλοποιήσεις να καταστήσουν τη
διδακτική ύλη κατανοητότερη. Τα βιβλία
θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια των
ενισχυτικών μαθημάτων του διευρυμένου
ωραρίου ή και στην κανονική ζώνη, κατά
την κρίση του διδάσκοντος. Η εφαρμογή του
προγράμματος στην αρχή θα είναι πιλοτική,
ενώ οι συντελεστές του ευελπιστούν ότι
τα βιβλία αυτά μπορεί να αποτελέσουν
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νά δίνει διαλέξεις σέ Γκρίζους Λύκους,
ὅµως ἐδῶ παριστάνει τόν θρησκευτικό
ἡγέτη καί πρόεδρα τῆς (νοµικῶς
ἀνύπαρκτης)
«Συµβου-λευτικῆς
Ἐπιτροπῆς τῆς Τουρκικῆς Μειονότητας
∆υτικῆς Θράκης». Καί, τό χειρότερο,
ἔτσι τόν ἀποδέχονται κιόλας, ἐπισήµως!
Μέσα στόν περασµένο µήνα µονάχα
εἶχαµε δύο χαρακτηριστικά κρούσµατα:
Στίς 12 Ἰανουαρίου 2011 ὁ Μέτε
ἐπισκέφτηκε µέ τήν κοµπανία του
τόν νεοεκλεγέντα δήµαρχο Μύκης

Μουσταφά Τσουκάλ στό γραφεῖο του γιά
τά συχαρίκια καί τίς εὐχές. Καί δυό µέρες
µετά, ἕνα τσοῦρµο Τούρκων ἐπισήµων
ἐπισκέφτηκε τόν Μέτε στό γραφεῖο του:
ὁ ὑπουργός Ἐµπορίου καί Βιοµηχανίας
Νιχάτ Ἐργκιούν, ὁ πρέσβης στήν
Ἀθήνα Χασάν Γκιογούς, ὁ πρόξενος
στήν Κοµοτηνή Μουσταφά Σάρνιτς,
ὁ
νοµάρχης
Ἀδριανούπολης
Γκιοκχάν Σοζέρ καί ὁ πρόεδρος
τῶν Ἐπιµελητηρίων Τουρκίας Ριφάτ
Χιρσατσικλίογλου. Οἱ ἐρίτιµοι αὐτοί
κύριοι βρίσκονταν στήν Κοµοτηνή γιά
τήν 2η ἑλληνοτουρκική ἐπιχειρηµατική
συνάντηση καί θεώρησαν σκόπιµο νά
µᾶς δείξουν ποῦ γράφουν τήν ἔννοµη

εναλλακτική λύση του επίσημου Αναλυτικού
Προγράμματος σε μια μελλοντική εφαρμογή
του «πολλαπλού βιβλίου» στην εκπαίδευση.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα
διενεργείται κατά κλάδους (φιλόλογοι, μαθηματικοί, καθηγητές φυσικών επιστημών) και
περιλαμβάνει την παρουσίαση των βιβλίων
αυτών (βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο
www.museduc.gr) και των βασικών
αρχών διδασκαλίας που μπορούν να
τα υποστηρίξουν. Κατά τη διάρκεια της
επιμόρφωσης μοιράστηκε, επιπλέον, ένα
μεγάλο πακέτο εγχειριδίων αναφοράς,
που αποτελούν συνοπτικές παρουσιάσεις
έργων των βασικών συντελεστών του
προγράμματος ή της συγκεκριμένης
παιδαγωγικής δεξαμενής σκέψης, όπου
μεταξύ άλλων βρίσκουμε τους τίτλους:
«Η εθνική ταυτότητα, το έθνος και ο
πατριωτισμός» της Α. Φραγκουδάκη,
«Στερεότυπα και προκαταλήψεις» της Θ.
Δραγώνα, «Ταυτότητες και λογοτεχνία στο
σχολείο» της Ε. Χοντολίδου κ.ά.
Αποτιμώντας, λοιπόν, το ακριβότερο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα (η 4η φάση κοστίζει
9 εκ. ευρώ και οι προηγούμενες τρεις 17 εκ.
ευρώ), συμμεριζόμαστε την - καλοδεχούμενη
αλλά καθυστερημένη - αυτοκριτική των
εμπνευστών του προγράμματος για τα
πενιχρά του αποτελέσματα, αλλά και την
ανησυχία πολλών εκπαιδευτικών ότι το
συγκεκριμένο πρόγραμμα ακολουθεί και
προσπαθεί να επιφέρει διορθώσεις σε
ένα παρωχημένο εκπαιδευτικό μοντέλο,
το δίγλωσσο Δημοτικό σχολείο. Δεν
συμφωνούμε πως το Π.Ε.Μ. οφείλει να
συνεχίζει να παρεμβαίνει σ’ αυτό το πλαίσιο,
γιατί παρά τα διαδραστικά του βιβλία με
τη σύγχρονη εικονογράφηση δεν είναι
αποτελεσματικό. Όταν πάρεις λάθος τρένο,
ακόμα κι αν έχεις καλό ταξίδι, φτάνεις σε
λάθος προορισμό…

τάξη τῆς χώρας µας.
Αὐτά εἶναι πάγια κατάσταση στήν
περιοχή. Οἱ νόµιµοι µουφτῆδες - καί
ἰδίως ὁ Σινίκογλου τῆς Ξάνθης - εἶναι
ἐξαφανισµένοι ἀπό προσώπου γῆς καί
ἐµφανίζονται µόνον ὅπου κληθοῦν
ἀπό τίς ἑλληνικές Ἀρχές. ∆έν λέω, ἀπό
τήν πλήρη ἀπουσία κι αὐτό κάτι εἶναι,
ὅµως γιά τήν ἀδυναµία τους αὐτή ἔχει
τεράστιες εὐθῦνες καί τό ἑλληνικό
κράτος. Στίς 17 ∆εκεµβρίου ἀνανεώθηκε
ἐπ’ἀόριστον ἡ θητεία τοῦ Μέτσο Τζεµαλή
στή µουφτεία Κοµοτηνῆς,
δίνοντας προσωρινά (;) τέλος
στά τούρκικα σενάρια γιά
«ἐκλογή» µουφτῆ (ἡ θητεία
τοῦ Σινίκογλου στήν Ξάνθη
λήγει τό καλοκαίρι). Σωστή
ἡ κυβερνητική ἀπόφαση καί
ἐλπίζουµε νά εἶναι ἀνάλογη
καί τόν Ἰούνιο. Ὅµως τί µπορεῖ
νά κάνει µόνος του ὁ µουφτής
ὅταν δέν ἔχει κοντά του τούς
ἰµάµηδες τῆς περιφέρειάς του;
Καί πῶς µπορεῖ νά τούς κρατήσει κοντά
του ὅταν οἱ ἄνθρωποι µένουν ἀπλήρωτοι
ἀπό τήν πλευρά µας, ἐνῶ ἡ Τουρκία
πληρώνει ἁδρᾶ; Ὁ νόµος τῆς Ν∆ γιά τόν
διορισµό τῶν ἰµάµηδων δέν ἐφαρµόστηκε
ποτέ, ὁ παλιός τρόπος πληρωµῆς τῶν
ἀνθρώπων καρκινοβατεῖ... Ποῦ νά
βασιστοῦν οἱ ἄνθρωποι πού θέλουν
νά συνταχθοῦν µέ τήν νοµιµότητα τῆς
χώρας; Πόσο νά ἀντισταθοῦν στίς ἐξ
ἀνατολῶν σειρῆνες; Κάθε µέρα πού
περνάει χάνουµε ἀνθρώπους καί ἔδαφος
στό ἐσωτερικό τῆς µειονότητας καί
οὐδείς ἁρµόδιος δείχνει νά συγκινεῖται.
Ὑπάρχει κανείς πού νά ἐνδιαφέρεται γιά
τήν ὑπόθεση αὐτή;

Αγωνιώντας για την εκπαίδευση
των παιδιών της μειονότητας δεν θα
κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε: να
καταγγείλουμε τα Μορφωτικά Πρωτόκολλα της χούντας που γκετοποιούν τους
μειονοτικούς μαθητές και τους συντρίβουν
στις συμπληγάδες του δίγλωσσου προγράμματος. Άλλωστε, είναι συμβατή με
το Διεθνές Δίκαιο μια εκπαίδευση με
θρησκευτικούς διαχωρισμούς (μουσουλμάνοι δάσκαλοι και μουσουλμάνοι
μαθητές); Όπως σπεύδουνε τώρα πολλοί
να ζητούνε καταγγελία της συνθήκης
Δουβλίνο ΙΙ για το μεταναστευτικό, τώρα
που φτάσαμε σε χαοτικό αδιέξοδο, το ίδιο
σε λίγο θα ζητάμε και για τη μειονοτική
εκπαίδευση, η οποία έχει ήδη περιέλθει σε
τέλμα.
Αφήνω για το τέλος το πιο σημαντικό,
ίσως, στοιχείο της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών, τη διανομή σε όλους
του πακέτου εγχειριδίων «Κλειδιά και
Αντικλείδια» με εργασίες και άρθρα
που προαναφέραμε. Είναι φανερό ότι
επιχειρείται μια τεράστια προσπάθεια να
μυηθούν οι εκπαιδευτικοί στις ιδέες της
πολυπολιτισμικής σχολής σκέψης, όπου
το «έθνος είναι φαντασιακή κατασκευή»
και «ευθύνεται για τις πολεμικές
αντιπαραθέσεις», «δεν υπάρχει Ιστορία,
αλλά μεγάλες αφηγήσεις», «οι μειονότητες
έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στον
αυτοπροσδιορισμό τους, […] όποια άλλη
στάση είναι πατερναλισμός.» (Μάλιστα. Γι’
αυτό αποσιωπάται η πομακική και η ρομανί
γλώσσα και ταυτότητα, γιατί θεωρείται
λανθασμένα ότι δεν εκδηλώνεται από τους
Πομάκους και Ρομά. Αν η πραγματικότητα
δεν συμφωνεί με τα θεωρητικά τους
εργαλεία, τόσο το χειρότερο για τη (θρακική)
πραγματικότητα…). Από το στόχαστρό τους
δεν ξεφεύγουν ούτε οι Φυσικές επιστήμες,

ΠΟΜΑΚΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Ο βουλευτής Σερρών (ΛΑΟΣ) κ. Ηλίας
Πολατίδης με ερώτησή του προς τον
Υπουργό Πολιτισμού κ. Π. Γερουλάνο
σχετικά με την παραγωγή ραδιοφωνικών
εκπομπών στήν πομακική γλώσσα από
την ΕΡΑ Κομοτηνής έθετε προ διμήνου (2411-10) τρία βασικά ερωτήματα: Για ποιους
λόγους δεν παρήγοντο μέχρι τώρα εκπομπές
στην πομακική γλώσσα αφού αυτή ομιλείται
από χιλιάδες Έλληνες Πομάκους οι οποίοι
και αποτελούν σημαντική συνιστώσα της
ελληνομουσουλμανικής κοινότητος της
Θράκης; Προτίθεται η ΕΡΤ να παραγάγει
εκπομπές στην πομακική; Είναι εις γνώσιν
της ΕΡΤ ότι υπάρχουν στην Θράκη Πομάκοι
δημοσιογράφοι που κατέχουν αρίστως
την ελληνική και πομακική γλώσσα και
θα μπορούσαν να αναλάβουν κάλλιστα το
ανωτέρω έργο;
Στον κ. Πολατίδη, που δεν αφήνει το θέμα
να ξεχαστεί και μπράβο του, κοινοποιήθηκε
προ ημερών (20-1-11) ως απάντηση η
υπ’ αριθ. 959/14.12.2010 επιστολή του
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Λάμπη
Ταγματάρχη, που αφήνει αναπάντητα
τα παραπάνω ερωτήματα και αναφέρει
πως: «...καθαρά επιστημονική και θεσμική
άποψη δεν προκύπτει βάσει των σχετικών
αποφάσεων των αρμοδίων φορέων της
πολιτείας, εκπλήρωση των προϋποθέσεων
των πομακικών, ως αναγνωρίσιμης επίσημα γραπτής και προφορικής γλώσσας».
Επειδή τα φτωχά ελληνικά μας δεν επαρκούν
για την κατανόηση του ιδιόλεκτου της
επιστολής, παρακαλούμε τους αναγνώστες
μας να μας βοηθήσουν, αν μπορούν: Τι
λέει η καθαρή Επιστήμη για την ακράτεια
των Ελλήνων υπευθύνων ενώπιον των
αιτημάτων της τουρκικής μισαλλοδοξίας;
Τι σκατά θα πουν οι ίδιοι αρμόδιοι όταν
θα ρωτηθούν τις επόμενες εβδομάδες στα
διεθνή φόρα για την μέριμνα της χώρας
μας σχετικά με την πομακική γλώσσα;
Αυτοί οι γ... φορείς της πολιτείας που
δεν αναγνωρίζουν επίσημα τα πομάκικα,
τι έχουν να πουν για την προσωπική
προσπάθεια του Σεμπαεδίν Καραχότζα στο
Κανάλι 6 τής Ξάνθης, όπου βγάζει κάθε
μέρα δελτίο ειδήσεων στα πομάκικα, το
οποίο κάνει θραύση στα ορεινά του νομού;
Ποιόν να πρωτοκρεμάσεις σ’ αυτή τη χώρα,
ευκαιρίας δοθείσης;...
στις οποίες ο εκπαιδευτικός καλείται να
ξεφύγει «από τις μεγάλες αφηγήσεις τους»,
δηλαδή να παραμερίσει τις λεπτομέρειες
της θεωρίας και να εστιάσει μόνο στα
πειράματα (!).
Συστηματικά, επομένως, και ύπουλα
επιμορφώνεται μια γενιά εκπαιδευτικών με
βάση τις μονομέρειες, τον σχετικισμό και τον
εθνομηδενισμό της σχολής Φραγκουδάκη
- Δραγώνα. Ξεκινώντας από μια εύλογη
και θεμιτή ευαισθητοποίηση πάνω σε
θέματα μειονοτήτων και διαφορετικών
ταυτοτήτων, καταλήγουν στην συνύπαρξη
όλων των ιδιαιτεροτήτων (πολλές φορές
αλληλοαναιρούμενων) μέσα στο σχολείο,
έτσι ώστε το σχολείο να μην έχει μια ενιαία
ταυτότητα και έναν ενιαίο κώδικα αξιών
να μεταδώσει. Συνεπώς, δεν επιδιώκουν
συνεκτικές μαθητικές κοινότητες και
κοινωνίες, αλλά άτομα και μικρές ομάδες
αλληλοσυγκρουόμενες και χειραγωγήσιμες
από
την
«ωραιότατη»
Παγκόσμια
Διακυβέρνηση που ευαγγελίζονται.
Κρατικοδίαιτα προγράμματα βαθαίνουν την
κρίση στην εκπαίδευση και απαιτούν από
όλους μας μια δυναμική απάντηση…
Παν. Καρακολίδης
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
► Ο νέος Δήμαρχος κ. Λαμπάκης
υποδέχθηκε (14-1) στο Δημαρχείο
Αλεξ/πόλεως τον Δήμαρχο Καλλιπόλεως
κ. Οζατζάρ ο οποίος μας ήρθε για
«εθιμοτυπική»
επίσκεψη.
Καλά,
δεν περιμέναμε να ερχόταν κανένας
Σουηδός Δήμαρχος απλά μου κάνει
εντύπωση το «εθιμοτυπική». Από πότε
κατέστη «εθιμοτυπία» η επίσκεψη ενός
τουρκοδημάρχου; Φυσικά δεν ήρθε
μόνος του (αλλοίμονο). Μας κουβάλησε
και τον Πρόεδρα του τουρκικού εμποροεπιμελητηρίου
κ.
Οζέν.
Μύρισαν
(οικονομικό) πτώμα τα κοράκια και
είπαν να αποτελειώσουν ό,τι απέμεινε.
Βλέποντας πως η παράκρουση με τον
ελληνοτουρκικό οικονομικό «γάμο» έχει
μυθοποιηθεί (για την ακρίβεια την έχουμε
αναγάγει ως πανάκεια για την Θράκη) και
βλέποντας ότι αυτοί είναι οι περισσότερο
κερδισμένοι, δεν αφήνουν καμμιά ευκαιρία
να πάει χαμένη. Όταν βγαίνουν και
δηλώνουν «η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο
κλίμα», «θα εμβαθύνουμε τις σχέσεις και
την συνεργασία μας» κλπ πάρτε καλού
- κακού κι ένα τσίγκινο σώβρακο…

η Ολλανδία για αυτόν τον σκοπό. Μάλιστα,
οι καμπίνες τους θεωρούνται πολυτελείας.
Τώρα όμως θα σας μαλώσω. Τι είπαμε;
Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να
ρίξουμε τις τιμές της λαθρομετανάστευσης.
Άμα πάρουν είδηση οι λαθροδιακινητές
πως τους «πελάτες» θα τους περιμένουν
«λουξ» καμπίνες, τότε θα αυξήσουν τις
τιμές. Είπαμε. Εμείς θέλουμε να ρίξουμε
τις τιμές, μην μας κάνετε χαλάστρα…

► Φωνάζετε, φωνάζετε, αλλά όταν έρθει
το αυγό στον κ..., στην Εκκλησία τρέχουμε
(και δεν μιλάω μόνο για πνευματική
υποστήριξη). Αυξήθηκε δραματικά και
στην πόλη μας ο αριθμός των συμπολιτών
μας που καταφεύγουν στα συσσίτια της
Εκκλησίας προκειμένου να μην πεινάσουν.
Η οικονομική κρίση δείχνει τα δόντια της
και η Εκκλησία την αγκαλιά της. Φωνές
που θα ουρλιάζουν για τους «κλέφτες
και απατεώνες παπάδες με τις τεράστιες
περιουσίες» πάντα θα υπάρχουν, όπως
πάντα θα υπάρχει και το φιλανθρωπικό
έργο της εκκλησίας μας (και μάλιστα
αθόρυβο).

► Ξαναρχίζει να «παίζει» πολύ το
σενάριο για τα Χρυσωρυχεία Θράκης.
Συντασσόμεθα με τον Δήμαρχο Λαμπάκη
για τις θέσεις που εκφράζει δημοσίως
εναντίον της επένδυσης του Χρυσού.
Συγχαρητήρια και στην Οικολογική
Εταιρεία Έβρου για την αγωνιστική
της στάση. Επίσης παρήγορο είναι
πως και η νέα Αντιπεριφερειάρχης κ.
Νικολάου δεν θέλει να ακούσει τίποτα
για τα Χρυσωρυχεία. Μας εκπλήσσουν
δυσάρεστα τα «μεσοβέζικα» λόγια του
Μητροπολίτη που ενώ παλαιότερα ήταν
λάβρος εναντίον του Χρυσού, τώρα μας
φαίνεται πως τα «μασάει» λίγο τα λόγια
του. Μην αναφέρουμε λεπτομέρειες
για το ποιος θα επωφεληθεί από την
εξόρυξη (πάντως όχι εμείς ή το Κράτος),
ποια η οικολογική ζημιά κλπ κλπ. Θα
επικεντρωθώ σε δύο πράγματα: Πρώτον
στην αποπροσανατολιστική ρητορεία
του να εκμεταλλευτούμε τις θέσεις
εργασίας («θέσεις θανάτου» τις ονομάζει

► Το γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο
και τώρα μας το επιβεβαιώνουν τα
διάφορα δημοσιεύματα πως πρόκειται να
αγοράσουμε (ή να νοικιάσουμε) μεγάλα
πλοία - ξενοδοχεία από την Ολλανδία για
την φιλοξενία των (λαθρο)μεταναστών.
Είναι ειδικά πλοία που τα χρησιμοποιεί και

► Έλλειμμα, έλλειμμα, έλλειμμα,
έλλειμμα, έλλειμμα, πλεόνασμα, έλλειμμα
…τίίίί;;; Πλεόνασμα;; Κάποιο λάθος θα
έγινε. Δεν μπορεί. Κι όμως, αγαπητοί μου
φίλοι, ο Δήμος Φερρών παρέδωσε στον
νέο Καλλικρατικό μας Δήμο πλεόνασμα
της τάξεως των 250.000 ευρώ κι όχι
έλλειμμα, όπως είθισται. Είναι κορόϊδα
αυτοί οι Φερριώτες. Δεν είναι «μάγκες»
να σπαταλήσουν κάνα φράγκο παραπάνω.
Ούτως ή άλλως οι επόμενοι θα το
φορτωθούν, κι αυτοί με την σειρά τους θα
το φορτώσουν στους επόμενους και πάει
λέγοντας. Χαλάνε την πιάτσα εκεί στις
Φέρρες...

Ένα βοθροκάναλο, μια επανάσταση
και τα ξερατά της Ιστορίας
Συνέχεια από σελ. 12
Μετά και από αυτό, τι έτι χρείαν έχετε μαρτύρων για τον
ρόλο τους;
Και έτσι ακριβώς ήταν που είδαμε για μια ακόμη φορά
πώς ακριβώς είναι να σου στοιχειώνει τα όνειρα εκείνος
ο…αθλιος εσμός των ελεεινών τραμπούκων, πού το 1821
είχανε το απύθμενο θράσος να απαρνηθούν οι αγνώμονες
την αρμονική ελληνοτουρκική συνύπαρξη, ήτις τόσο πολύ
προήγαγε πολιτισμικά αυτό το πρωτόγονο και καθυστερημένο
έθνος (ή μάλλον συγγνώμη, όχι έθνος, πολυπολιτισμικό
τουρλουμπούκι από τουρκοαρβανιτόβλαχους εννοούσα,
καθότι όπως όλοι μας…γνωρίζουμε, σε έθνος μετεξελίχθηκε
μετά το…1830). Χώρια δηλαδή που μας αρρωσταίνει και
το ότι αποσύρθηκε (μετά τις προκλητικές διαμαρτυρίες των
σκοταδιστών) και ΔΕΝ διδάσκεται πια στην 6η Δημοτικού η
αληθινή ιστορία εκείνων των κατσαπλιάδων, οι οποίοι δεν
φτάνει που επί 400 χρόνια στήνανε καρτέρια κι αρπάζανε
το βιος των…κρατικών αξιωματούχων (όπως έγραφε το
αλήστου μνήμης ρεπούσειο κοπρούργημα), αλλά τελικά στις
αρχές του 19ου αι. ξεσηκώθηκαν, για να τους σφάξουνε
κιόλας! Μα σε τι κόσμο επιτέλους ζούμε, Θεέ μου!
Αυτό είναι εν κατακλείδι το φαινόμενο που θα μπορούσε
να αποκληθεί νευρωσικός και εμμονικός ιδεοληπτικός
αυνανισμός. Λυπάμαι, αδυνατώ να βρω άλλη σοβαρή
ερμηνεία, όταν προσπαθώ να συλλάβω όλο το αβυσσαλέο

ο δήμαρχος) που μας παρουσιάζονται
σε αυτήν την δύσκολη στιγμή. Μα τα
κοράκια τέτοιες ευκαιρίες (οικονομικής
δυσπραγίας) περιμένουν για να μας
ρουφήξουν το αίμα. Δεν θα δώσουμε
άφεση αμαρτιών επειδή θα δημιουργηθούν
θέσεις εργασίας. Ας φέρουμε τότε και
αποθήκες πυρηνικών αποβλήτων. Και
εκεί θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας
και μάλιστα για μεγαλύτερο διάστημα.

Δεύτερον εγώ ρωτώ κι εσείς απαντήστε
και βγάλετε συμπέρασμα. Γιατί μερικοί
μέσα από αρθρογραφίες ή από εκπομπές
κάποια δεδομένη στιγμή μιλάνε επικριτικά
για την επένδυση και μετά από λίγο
καιρό κάνοντας στροφή 180 μοίρες την
ωραιοποιούν και την ψιλοπροβάλουν; Α,
α, α, νάτο: το μυαλό σας πάλι πήγε στο
πονηρό!

διεκδικήσατε με πάθος το δικαίωμα στην
δουλειά, αλλά όταν προέκυψε η υποχρέωση
για δουλειά, κάποιοι την απεμπολήσατε και
δεν την τιμήσατε… Έχετε υποχρέωση να
προσφέρετε διότι με τον διευρυμένο Δήμο
(και εν μέσω οικονομικής κρίσεως που δεν
επιτρέπει κι άλλες προσλήψεις) υπάρχουν
ανάγκες για προσωπικό». Και η κλασσική
απάντηση των νεοελλήνων εργαζομένων;
«Ορισμένοι βρίσκονται καθημερινά στις
θέσεις τους και όλοι λίγο – πολύ
προσφέρουν»! Φαντάζεστε να ...τους
πληρώναμε «λίγο - πολύ»;
► Και για το τέλος αφήσαμε μια
είδηση - έκπληξη που θα σας σοκάρει.
Μια είδηση που δεν θα πιστεύετε
στα μάτια σας και θα αναρωτιέστε
αν είναι δυνατόν. «Σκάνδαλο στο
Νοσοκομείο μας» έδειξε το πόρισμα
για τις προμήθειες σε αναλώσιμα
υλικά και «ζημία για το Δημόσιο», για
τα έτη 2004 - 2008, και ήταν «μπλεγμένα
και στελέχη του Νοσοκομείου». Κοντά στο
εκατομμύριο ήταν το «φαγοπότι» (μόνο
για διαγωνισμούς αναλώσιμων υλικών).
Το γιατί εξετάστηκε μόνο η συγκεκριμένη
περίοδος δεν θέλει και πολύ ρώτημα, αφού
μετά άλλαξαν τα πολιτικά πράγματα.
Άλλωστε βγήκε και η νυν διοίκηση για
να διευκρινίσει ότι το πόρισμα δεν αφορά
αυτήν αλλά τους προηγούμενους (τους
κακούς). Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι
το σύστημα είναι τόσο διάτρητο ώστε είναι
αδύνατον η όποια διοίκηση, οσοδήποτε
χρηστή, να αποτρέψει αυτά τα φαινόμενα.
Οπότε ας κρατήσουν τις «διευκρινίσεις»
τους οι σημερινοί, ίσως έρθει και η δική
τους ώρα μελλοντικά...
Σ.Γ.

► Πάει ο (νέος) Δήμαρχος να μετρήσει
το δυναμικό του και τί να δει; Βλέπει
πως έχει έλλειψη από εργαζόμενους
παρόλο που είναι υπεράριθμοι (στα χαρτιά
τουλάχιστον). Τρελλαίνεται ο άνθρωπος
και συγκαλεί στις Φέρρες σύσκεψη
συγκεκριμενοποιώντας το πρόβλημα.
Από τους 90 (πρώην) εργαζομένους
στην Αλλαντοβιομηχανία
Θράκης (και οι οποίοι
μετακινήθηκαν με ειδικό
νόμο
στους
Δήμους)
ελάχιστοι
είναι
αυτοί
Παραθέτουμε την ανακοίνωση της «Θύρας 4» για
που παρουσιάζονται και
τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.
προσφέρουν.
Δεν σχολιάζουμε, την αναδημοσιεύουμε μόνο ως
Εκείνη τη χρονική περίοδο
απάντηση στο «γιατί ΠΑΟΚ;» - ακόμα κι όταν δεν
ήμασταν μαζί τους στον
έχουμε ομάδα...
αγώνα για το δικαίωμα στην
«Η ΠΑΕ
εργασία αλλά τώρα μας τα
Π Α Ο Κ
χαλάνε. Πολύ εύστοχα το
τιμωρήθηκε με
έθεσε ο Δήμαρχος «Με
μία αγωνιστική
στεναχωρεί το γεγονός ότι
κεκλεισμένων
των θυρών και
80.000 ευρώ
πρόστιμο για
μίσος, πού έχουν μέσα τους όλα αυτά τα πλεγματικά
την
χημική
ανθυποκνώδαλα απέναντι σε οτιδήποτε ελληνικό καί
επίθεση
που
που τούς κάνει νά συμπεριφέρονται κυριολεκτικά ως
δεχτήκαμε
δαιμονισμένοι (ήτοι μέ αφρούς και παραληρηματικές
στο
Βόλο.
κραυγές) άμα τω ακούσματι των σχετικών λέξεων. Το
Η
πασοκική
μυαλό μου πάει σε ορολογίες καθαρά ιατρικές, αν και
λαίλαπα προσπαθεί για ακόμα μία φορά να μας
βέβαια ψυχίατρος δεν είμαι και οι ελάχιστοι ψυχιατρικοί
δείξει πώς αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία. Όσα λέει
όροι που γνωρίζω είναι δυστυχώς πολύ φτωχοί για να
η αστυνομία δεν επιδέχονται καμμία αμφισβήτηση,
περιγράψουν όλη αυτή την απερινόητη σχιζοφρένεια…
αφού τα επιβεβαιώνει η δικαιοσύνη. Αν η αστυνομία
πει ότι πετάει ο ελέφαντας, τότε η δικαιοσύνη θα πει
ΥΓ. Και ένα τελευταίο σχόλιο για όσους είδαν να
ότι πετάει. Μιλάμε για την ίδια αστυνομία που βάπτισε
υπογράφω το παρόν κείμενο επωνύμως και περίμεναν
την τραμπούκικη επίθεση στον Κύπριο φοιτητή πέσιμο
ίσως και κάτι πιο …σοβαροφανές και βαθυστόχαστο.
στη ζαρντινιέρα, για την αστυνομία που βάπτισε κόρη
Σχωρνάτε με όμως, ρε παιδιά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτε
τρομοκρατών μία κοπέλα που απλά είχε την ατυχία
σε όλα αυτά που να αντέχει στοιχειώδους επιστημονικής
να έχει το λάθος επώνυμο και για την αστυνομία που
κριτικής. Με άλλα λόγια, τι να πούμε; Είναι πλέον εδώ
βαφτίζει τους φόνους τυχαία περιστατικά.
και πολλά χρόνια επιστημονικώς τόσο εκτυφλωτικά
Εμείς ως Σύλλογος Φιλάθλων ΠΑΟΚ ΘΥΡΑ 4 καλούμε
ξεκάθαρες και υπερτεκμηριωμένες και η γλωσσική,
τον κόσμο του ΠΑΟΚ να γεμίσει τον εξωτερικό χώρο
φυλετική και ευρύτερα ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού,
του γηπέδου από νωρίς. Οι σύνδεσμοι της επαρχίας
αλλά και η φρικτή πληγή της Τουρκοκρατίας! Για να
πρέπει να εκδράμουν μαζικά με λεωφορεία και αμάξια,
παραφράσω λοιπόν και τον Καβάφη, για…Βερέμηδες και
οι καντίνες να είναι στη θέση τους και όλα να θυμίζουν
Τατσόπουλους να μιλούμεν τώρα;
μέρα αγώνα με κόσμο. Την Τετάρτη 2/2/2011 όλοι οι
δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα. Θα υποδεχτούμε μαζικά
ΥΓ 2. Και για να παραφράσω και τον Ντίνο
την αποστολή και θα εμψυχώσουμε τους παίκτες μας.
Χριστιανόπουλο: Α ρέ, κατακαημένε Μακρυγιάννη, που
Καλούνται όλα τα μέλη του συνδέσμου να δώσουν
ετζακίστη τότες το χέρι σου να πολεμάς και να γράφεις,
το «παρών» έξω από τη Τούμπα. Όποιο μέλος του
για να μπορούν τώρα τα ΚΩΛΟΠΑΙΔΑ να εκκρίνουν τον
συνδέσμου δεν έρθει, δεν δικαιούται εισιτήριο για τον
εσώτατο βόθρο τους πάνω στα σεπτά σου κοκκαλάκια!
εντός έδρας αγώνα με την CSKA. ΟΛΟΙ ΤΟΥΜΠΑ!»
ΤΟΣΟ χαϊβάνι ήσουνα κι εσύ!

Ναί ρέ, ΠΑΟΚ!

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 1-2-2011
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ “ΣΠΙΘΑΣ”
Στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης του κινήματος
ανεξάρτητων πολιτών που φιλοδοξεί να αναδειχθεί η
Σπίθα του Μίκη Θεοδωράκη, σχηματίστηκε δεκαμελής
«Προσωρινή Συμβουλευτική Επιτροπή» που την
πλαισιώνει. Τα ονόματα:
•Γιώργος Κασιμάτης, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου,
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
•Δημήτρης Αλευρομάγειρος, αντιστράτηγος ε.α.
•Νίκος Κούνδουρος, σκηνοθέτης.
•Βασίλης Φίλιας, Καθηγητής και πρώην Πρύτανης του
Παντείου.
•Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας.
•Στέφανος Ληναίος, ηθοποιός.
•Κώστας Ζουράρις, Καθηγητής Πανεπιστημίου Παρισίων
Πολιτειολόγος.
•Δημήτρης
Κωνσταντακόπουλος,
δημοσιογράφος,
συγγραφέας.
•Βασίλης Παπαδόπουλος, γιατρός.
•Δημήτρης Καζάκης, Οικονομολόγος
Πιστεύουμε ότι η συγκρότηση είναι εξαιρετική και
εγγυάται το ήθος και το πολιτικό επίπεδο της πρωτοβουλίας.
Μιας πρωτοβουλίας που συνεχίζει να δέχεται λυσσαλέες
επιθέσεις στην Ελλάδα μα και στο ...εξωτερικό! Έτσι,
μετά την αήθη προσβολή

Γραφειοκρατία,
αδιαφορία ή ψηφοθηρία;
Κλείνουν τα μάτια μπροστά
σε μια ξεκάθαρη παρανομία
Ένα περίεργο αλλά παράλληλα και
επικίνδυνο παιχνίδι για το μέλλον δυο
συμπολιτών μας, ατόμων με αναπηρία,
φαίνεται να παίχτηκε και μάλλον
εξακολουθεί να παίζεται από την πρώην
νομαρχία Ξάνθης. Πρόκειται για την
περιβόητη υπόθεση της ανάκλησης ή μη
των αδειών πώλησης τσιγάρων από τα
καταστήματα της Σμίνθης. Όπου να θυμίσω
ότι παντοπωλεία, κρεοπωλεία, καφενεία
και καφεκοπτεία, με τρόπο που κανείς
δεν ξέρει, έχουν εξασφαλίσει ανάλογη
άδεια και πωλούν κανονικά τσιγάρα ενώ
κάτι αντίστοιχο δεν συναντά κανείς σε
άλλα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε
μερικές μόνο εκατοντάδες τετραγωνικά,
η νομαρχία Ξάνθης έδωσε 11 άδειες
πώλησης τσιγάρων, κάτι που ακόμα και
σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, όπως
τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες μου, δεν
δικαιολογείται.
Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε κανένας
λόγος αντίδρασης από κάποιον, αφού όλοι
βολεύονταν με την κατάσταση αυτή, ενώ
δεν υπήρξε μέχρι τώρα κάποιος λόγος
ανάκλησης αυτών των αδειών. Τώρα όμως
τα πράγματα άλλαξαν. Όπως αναγράφεται
με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο στις
υπάρχουσες άδειες πώλησης τσιγάρων,
αυτές ανακαλούνται αυτόματα σε
περίπτωση που προκύψει κάποιος
δικαιούχος, άτομο με αναπηρία, κι αυτό
έγινε. Ήδη στη Σμίνθη λειτουργούν εδώ και
μερικούς μήνες δυο περίπτερα, ιδιοκτήτες

ης ελβετικής εφημερίδας Neue Zurcher Zeitung, δόθηκε η
ακόλουθη απάντηση από το Γραφείο Τύπου της «Κίνησης
Ανεξάρτητων Πολιτών»:
Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν θέλει πόλεμο αλλά ειρήνη
κι αυτό το έχει αποδείξει με τις προσπάθειές του για την
ελληνοτουρκική φιλία και τη συναυλία του στα Σκόπια.
Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει το ίδιο με τους γείτονες
της Ελλάδας. Έτσι, με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ και
των ΗΠΑ, οι εθνικιστικοί κύκλοι της Αλβανίας με στόχο
την «Μεγάλη Αλβανία» διεκδικούν την Ήπειρο που είναι
επαρχία του ελληνικού κράτους και τα Σκόπια με το
δόγμα της «Μακεδονίας του Αιγαίου» διεκδικούν επίσης
ελληνικά εδάφη φτάνοντας στις παρυφές του Ολύμπου! Η
δε Τουρκία, με βάση το Προξενείο της στην Κομοτηνή,
εργάζεται δραστήρια για την αναζωπύρωση του Τουρκικού
Εθνικισμού μεταξύ των μελών της Μουσουλμανικής
Μειονότητας της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Παράλληλα ο Τουρκικός στρατός έχει εγκαταστήσει στην
ανατολική ακτή του ποταμού Έβρου πλωτές πλατφόρμες
- γέφυρες, έτοιμες να ενώσουν τις ακτές του ποταμού,
προκειμένου να περάσουν βαρειά τανκς. Στη δε περιοχή του
Αιγαίου πολεμικά αεροπλάνα και πλοία παραβιάζουν τον
εθνικό χώρο της Ελλάδας σε καθημερινή βάση.
Πώς θα αμυνθούμε σ’ αυτή την εχθρική περικύκλωση,
αφού οι υποτιθέμενοι σύμμαχοί μας, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ,
βρίσκονται πίσω από αυτούς που μας απειλούν; Γι’ αυτό
το λόγο ο Μίκης Θεοδωράκης, μιλώντας εκ μέρους της

των οποίων είναι δυο άτομα με αναπηρία
και με δεδομένο ότι σε απόσταση 200
μέτρων από το κάθε περίπτερο, κανένας
δεν έχει το δικαίωμα να πουλάει τσιγάρα,
προϊόν από το οποίο άλλωστε προέρχεται
και το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου των
περιπτέρων, οι άδειες αυτές που έχουν
όλα τα υπόλοιπα καταστήματα, η φύση
των οποίων δεν δικαιολογεί σε καμμία
περίπτωση την πώληση τέτοιου προϊόντος,
θα έπρεπε να είχαν ήδη ανακληθεί.
Αυτό όμως δεν έγινε με αποτέλεσμα
οι ιδιοκτήτες των δύο περιπτέρων να
απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία
της νομαρχίας, από όπου και πήραν την
υπόσχεση, και μάλιστα από τον μέχρι και
τις 31 Δεκεμβρίου του 2010 αντινομάρχη
Περικλή Καρβουνίδη, ότι θα γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες ώστε να παρθούν
πίσω οι άδειες αυτές. Οι μέρες όμως
περνούσαν και η υπηρεσία την νομαρχίας
δεν έκανε τίποτα, τότε και πάλι ο κύριος
Καρβουνίδης υποσχέθηκε πως λύση στο
πρόβλημα των δύο συμπολιτών μας θα
δοθεί την τελευταία μέρα που η νομαρχία
θα υφίσταται. Φυσικά ούτε τότε έγινε
κάτι, καθώς το μόνο που ήθελε ο κύριος
Καρβουνίδης και οι συνεργάτες του ήταν
να τελειώσει η θητεία τους και να πάει
αλλού το μπαλλάκι. Μάλιστα ως επίσημη
δικαιολογία αναφέρουν την απουσία τις
ημέρες εκείνες ενός υπαλλήλου ο οποίος
βρισκόταν σε ...άδεια, με λίγα λόγια,
το μέλλον δυο ανθρώπων με αναπηρία
κρίθηκε από την άδεια ενός υπαλλήλου!
Μετά κι από αυτή την εξέλιξη, οι δύο
ιδιοκτήτες των περιπτέρων της Σμίνθης,
μη έχοντας και καμμιά άλλη λύση,
απευθύνθηκαν στην εισαγγελική Αρχή με
την ελπίδα ότι εκεί θα βρουν το δίκιο τους
κι ότι επιτέλους θα εφαρμοστεί ο νόμος.
Προς μεγάλη τους έκπληξη όμως άκουσαν

«Κίνησης Ανεξάρτητων Πολιτών» προτείνει για τη χώρα
μας ένα νέο αμυντικό δόγμα, που θα μας εξασφαλίσει από
κάθε ενδεχόμενη απειλή. Εμείς ως Έλληνες δεν διεκδικούμε
ξένα εδάφη ούτε απειλούμε κανένα. Αντιθέτως επιδιώκουμε
φιλικές και ειρηνικές σχέσεις.
Σημαντικό
είναι
και το κείμενο
που
επιγράφεται
«Σε
κατάσταση
πολιορκίας - Το
καθεστώς
Ξένης
Οικονομικής
Κατοχής
της
Ε λ λ η ν ι κ ή ς
Δημοκρατίας». Σ’
αυτό
αναλύονται
τα ψέμματα των
κρατούντων
και
οι
μεθοδεύσεις
τους που μας έφεραν το αντισυνταγματικό Μνημόνιο.
Διευκρινίζεται ότι το κεφάλαιο των δανείων μας το έχουμε
αποπληρώσει ήδη 2,5 φορές και πλέον δανειζόμαστε για να
ξεπληρώσουμε τόκους ληστρικών δανείων, καταχρηστικά
πανωτόκια!
Τα νέα της Σπίθας μπορείτε να βρίσκετε και στην επίσημη
ιστοσελίδα της: http://www.mikis-theodorakis-kinisianexartiton-politon.gr/

να τους λένε κι εκεί ότι δεν μπορούν να
κάνουν και πολλά: το μόνο που μπορεί
να γίνει είναι η υπόθεση να φτάσει στη
δικαστική αίθουσα όπου θα κληθούν να
καταθέσουν όλοι οι μέχρι τώρα νομάρχες,
αντινομάρχες και υπεύθυνοι για την
έκδοση αδειών πώλησης τσιγάρων.
Με λίγα λόγια, στη χώρα μας έχουμε μια
τέτοια δικαιοσύνη που ούτε η εισαγγελία
δεν μπορεί να εφαρμόσει έναν νόμο ο
οποίος μάλιστα είναι αποτυπωμένος τόσο
ξεκάθαρα πάνω στις προαναφερόμενες
άδειες και για να γίνει αυτό, πρέπει να πάει
μια τόσο απλή υπόθεση στις δικαστικές
αίθουσες, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Προσωπικά θεωρώ πως η λύση είναι πολύ
απλή αλλά υπάρχουν κάποιοι που για
να μην επωμιστούν το όποιο «πολιτικό
κόστος», δεν θέλουν να τη δώσουν.
Βλέπετε τουλάχιστον δυο εκ των κατόχων
άδειας πώλησης τσιγάρων στη Σμίνθη είναι
πρόσωπα με σημαντική πολιτική δύναμη,
ενώ ο καημένος ο περιπτεράς μόνο τη
δική του ψήφο έχει, άντε και της συζύγου
του. Το δίκιο δηλαδή είναι πάντα με τον
ισχυρό, με αυτόν που έχει τι να δώσει και
δεν το λέω εγώ αυτό, τα ίδια τα γεγονότα
το λένε.
Τις τελευταίες μέρες έγιναν κάποιες
κινήσεις και έχουν ανακληθεί 4 άδειες
πώλησης τσιγάρων στη Σμίνθη αλλά οι 2
από αυτές αφορούν καταστήματα που...
έχουν βάλει λουκέτο εδώ και τρία χρόνια!
Τις υπόλοιπες δεν τολμάει, ή δε θέλει να
τις ακουμπήσει κανένας. Επίσης δεν ξέρω
κατά πόσον λειτουργεί αυτό που λέγεται
ελεγκτικός μηχανισμός, αφού σύμφωνα
με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ακόμα
και μαγαζιά που δεν διαθέτουν αντίστοιχη
άδεια, πωλούν χωρίς να τα ενοχλεί κανείς,
τσιγάρα. Η απαραίτητη προϋπόθεση
για να πουλάει ένα κατάστημα τσιγάρα,

Μηνιαία έκδοση των Ενεργών Πολιτών
τηλ. 210-3623917, dogma.em@gmail.com

σε περιοχές βέβαια που δεν υπάρχουν
ανάπηροι δικαιούχοι τέτοιας άδειας, είναι
να έχει ειδικά διαμορφωμένο χώρο μόνο
για τα τσιγάρα και να μην έχουν αυτά
καμμία επαφή με τα υπόλοιπα προϊόντα
του καταστήματος. Προκαλώ λοιπόν τον
οποιοδήποτε αρμόδιο για το θέμα αυτό, να
κάνουμε μαζί μια βόλτα στα καταστήματα
της Σμίνθης για να δούμε το κατά πόσο
τηρείται ο όρος αυτός.
Μετά από όλα αυτά, το τελικό συμπέρασμα
είναι ένα και έχει τη μορφή ερωτήματος,
υπάρχει άραγε κάτι που να λειτουργεί
σωστά στη χώρα μας; Φυσικά, οφείλω
να ξεκαθαρίσω πως το όποιο ενδιαφέρον
μου για το ζήτημα αυτό δεν είναι μόνον
δημοσιογραφικό αλλά και προσωπικό, μιας
και ο ένας εκ των δύο δικαιούχων άδειας
περιπτέρου είναι αδελφός μου και το
ξεκαθαρίζω αυτό γιατί ακούστηκαν πολλά.
Κάποιοι μάλιστα είπαν ότι χρησιμοποίησα
το μέσο στο οποίο εργάζομαι ως δημοσιογράφος για να στηρίξω τον αδελφό μου. Ε,
ναι λοιπόν, το έκανα, κακό είναι κι αυτό;
Τον στήριξα όμως σε μια υπόθεση που
αποδεδειγμένα έχει το δίκιο με το μέρος
του, δεν τον στήριξα για κάτι κακό που
έκανε. Κι αυτό πια απαγορεύεται στον
τόπο μας; Δεν μπορούμε να στηρίζουμε
ούτε εκείνους που έχουν δίκιο; Τότε
ποιόν να στηρίζουμε; Τα λαμόγια και τους
απατεώνες; Υπάρχει τελικά νομοθεσία ή
ένα σύστημα το οποίο περιστρέφεται γύρω
από μια και μόνο λέξη και αυτή δεν είναι
άλλη από τη λέξη ψήφος;
Το πρόβλημα είναι πως κάποιοι κατάφεραν
για άλλη μια φορά να παρασύρουν τους δύο
αυτούς ανθρώπους και να τους πείσουν ότι
δεν πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο της
δικαιοσύνης, υποσχόμενοι πως εκείνοι θα
δώσουν λύση στο πρόβλημα τους. Όχι ότι
η δικαιοσύνη με τη σημερινή της μορφή
και με την ταχύτητα που λειτουργεί στη
χώρα μας, διασφαλίζει τη δικαίωση αυτών
των ανθρώπων, σίγουρα όμως τους δίνει
περισσότερες ελπίδες απ’ ότι όλοι εκείνοι
που τόσο καιρό παίζουν με τον πόνο τους.
Δυστυχώς οι δυο αυτοί συμπολίτες μας
δεν έχουν καταλάβει ή δεν τους αφήνουν
κάποιοι να καταλάβουν πως όταν έχει
τόσο ξεκάθαρα το δίκιο με το μέρος
σου, δεν χρειάζεται να φιλήσεις καμιά
κατουρημένη ποδιά. Κι όταν όλα αυτά
αφορούν μια τόσο απλή υπόθεση, τι να
περιμένεις στις πιο περίπλοκες;
Σεμπαϊδήν Καραχότζα
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Σχολικός…τσελεμεντές
Δημήτρης Νατσιός
«Με τόσο μαγείρεμα που πέφτει στα κανάλια,
με τόσα φαγητά που παρασκευάζονται
θα μπορούσαν να τραφούν τα μισά
λιμοκτονούντα παιδιά της γης». Κάπου
το διάβασα. Είναι αλήθεια. Νυχθημερόν
συνταγές μαγειρικής.. «Αρχή και ρίζα
παντός αγαθού η της γαστρός ηδονή».
Τα λόγια του Επίκουρου …επικουρούν
την διαπίστωση. Τα δε βιβλία μαγειρικής
πετυχαίνουν επίδοση κυκλοφοριακή που
δεν την έχουν αξιωθεί κορυφαία έργα της
λογοτεχνίας μας. Απίθανες τηλεοπτικές
σουσούδες και «παλιμπαιδίζοντα» γραΐδια,
τηλεμαγειρεύοντας την επωνυμία τους
έφτιαξαν τεράστιες περιουσίες. Γιατί;
«Γιατί οι άνθρωποι καταντήσανε σαν
τα άδεια κανάτια, και προσπαθούν να
γεμίσουν τον εαυτό τους, ρίχνοντας μέσω
ένα σωρό σκουπίδια, μπάλες, εκθέσεις με
τερατουργήματα, ομιλίες και αερολογίες,
καλλιστεία, που μετριέται η ομορφιά με τη
μεζούρα, καρνάβαλους ηλίθιους, συλλόγους
λογής – λογής με γεύματα και με σοβαρές
συζητήσεις για το ίσκιο του γαϊδάρου…»,
γράφει ο Φώτης Κόντογλου στα «Μυστικά
Άνθη» του. Προσθέστε σήμερα στην εποχή
της απόλυτης τηλεοπτικής ξεφτίλας και
του έσχατου κρετινισμού τα παρδαλοειδή
αρσενοθήλεα «που μας κρατούν συντροφιά
το μεσημέρι», τα φτηνά και γελοία σκύβαλα,
οι τουρκοσαπουνόπερες της κακιάς ώρας
– για να συνηθίσουμε την επί θύραις
νεοοθωμανοκρατία- και λοιπά κοπροθεάματα
που αποχαυνώνουν έτι περαιτέρω τα «άδεια
κανάτια». Σαβούρα καθημερινή που αλέθει
ψυχές, εμφιαλώνει μυαλά και μαγαρίζει
αθωότητες.
Και βέβαια δεν θα μπορούσε η δια
βίου εκπαίδευση της αμάθειας να μην
συμμετέχει σ’ αυτήν την ύπουλη επιχείρηση
αποβλάκωσης. Πρώτα καλλιέργεια μίσους
για το παρελθόν - μέσω της ιστορίας

ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
(ΠΑΝΤΕΛ - ΑΓΑ)

ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΠΟΥΣ
1913-1922

Το βιβλίο αποτελεί δηµοσίευση του
πλήρους κειµένου του ηµερολογίου
του καπετάνιου του αντάρτικου
στον Πόντο Παντελή Αναστασιάδη
(Παντέλ - Αγά). Το χειρόγραφο
εντάσσεται στα ελάχιστα σωζόµενα
αποµνηµονεύµατα των ανταρτών
του Πόντου, στα οποία καταγράφηκε
η δραστηριότητα των µαχητών
σωτηρίας.
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- εξοβελισμός από τα βιβλία της κλασσικής
γραμματείας και της ρωμαίικης λογοτεχνίας
και παράδοσης, γλωσσική σύγχυση (αγγλικά
από Α΄ δημοτικού, βραχυκυκλώνοντας τα
παιδιά) και στη θέση τους ενηλικιώνουμε
μια γενιά, διδάσκοντας συνταγές μαγειρικής,
γιατί το σχολείο οφείλει, όπως λένε τα
ανατριχιαστικά
ανοητολογήματα
των
τελευταίων ετών, να είναι ανοιχτό στη
ζωή. (Εννοώντας προφανώς την εικονική).
Σκοπός; ετοιμάστε τους αυριανούς άβουλους
και πειθήνιους καταναλωτές.
Έδεσα την καρδιά μου κόμπο και άρχισα
πάλι να ξεφυλλίζω τα βιβλία «Γλώσσας»
Δημοτικού και Γυμνασίου. Αυτή τη φορά
θα καταγράψω τις συνταγές μαγειρικής που
φιλοξενούν τα «περιοδικά ποικίλης ύλης».
Στις συγκεντρώσεις γονέων των μαθητών
της τάξης μου, συμβουλεύω πάντοτε τις
μητέρες των παιδιών, να μην αγοράζουν
τους πανάκριβους τσελεμεντέδες, αλλά να
καταφεύγουν στα βιβλία των παιδιών τους.
Γιατί να καταξοδεύονται; Το «διαβίου»
υπουργείο τους προσφέρει δωρεάν συνταγές
μαγειρικής, μέσω των βιβλίων των παιδιών
τους. Αρχίζω την καταθλιπτική περιδιάβαση
και καταγραφή.
Α΄ Δημοτικού.
Μια και τα παιδιά δεν ξέρουν να διαβάζουν
ακόμη εδώ «υποφώσκουν» οι συνταγές.
«Οκτώ μεγάλοι ποντικοί/ δυο μέρες νηστικοί/
ονειρεύονται ομελέτα/ με ντομάτα αυγά και
φέτα». (Γλώσσα, Α’ τεύχος, σελ. 35). Έτσι
μαθαίνουν το «όμικρον». «Ζάχαρι, ζύμη,
παγωτά/ρυζόγαλο, ζαχαρωτά/ ένα καζάνι
σοκολάτα». (σελ. 59). Έτσι μαθαίνουν
το «ζήτα». Στην επόμενη σελίδα: «Πες
μου πού να βρω /το Γλυκόσαυρο;/ - Να’
μαι!/ Σε μια σκάφη μαρμελάδα/ μπήκα να
δροσιστώ /με του μπακλαβά το φύλλο/ τώρα
θα τυλιχτώ».(Και μετά απορούμε γιατί τα
παιδιά έχουν πρόβλημα κατανόησης ενός
απλού κειμένου). «Η γάτα φτιάχνει γλυκό.
Υλικά για γλυκό, μέλι, σύκα, ζύμη, γάλα»
(Τετράδιο Εργασιών, Α΄ τεύχος, σελ. 51).
«Η κότα, ο λαγός, και ο σκύλος πήγαν στα
γενέθλια του κόκορα. Ο κόκορας έβαλε

στο τραπέζι πιάτα και ποτήρια. Γέμισε το
πιάτο με σοκολάτες και πάστες. Έβαλε
στα ποτήρια γάλα και χυμό πορτοκάλι».
(Τετρ, Εργασιών, Α’τ.,σελ.54). Σίγουρα τα
κοκόρια δεν φημίζονται για την διατροφική
τους εκλεκτικότητα. Συμβουλή: μην πάρεις
ποτέ για διατροφολόγο έναν κόκορα, θα σε
«φλομώσει» στις πάστες.
Προχωρούμε
παρακάτω.
Αφιέρωμα
στο Πάσχα. Δύο ποιήματα. Στο πρώτο
εξυμνούνται τα τσουρέκια και στο δεύτερο
τα πασχαλινά κουλούρια. Αυτό είναι το
Πάσχα. Πουθενά η Ανάσταση του Χριστού.
(Γλώσσα, Β΄ τεύχος, σελ. 56). «Βαρέθηκαν
να τρώω βίδες και μπαταρίες. Αχ, και να
είχα ένα πιάτο παϊδάκια από αρνί. Σαλάτα
με μαϊντανό και ένα μεγάλο κανταΐφι. Πού
θα βρω ένα καλό εστιατόριο;…». (Τετράδιο
Εργασιών, Β΄ τ., σελ. 42). Ναι, οι βίδες και οι
μπαταρίες είναι κάπως…αχώνευτες.
Β΄ Δημοτικού.
Συνταγή για κομπόστα ροδάκινο. (Τετράδιο
εργασιών, Α΄ τεύχος, σελ. 29). Στην σελίδα
43 του ιδίου βιβλίου οι μαθητές καλούνται
να συμπληρώσουν σε άσκηση το εξής:
«Νοστιμίζει το σέλινο τη φασολάδα/ και
στη μέση δυο λάμδα/φοράει η πατρίδα
μας/ η Ελλάδα». Εξαιρετικός ορισμός της
πατρίδας μας. Συνταγή: «πατάτες βραστές με
τυρί». (Τετράδιο Εργασιών, Β΄ τ., σελ. 58).
Συνταγή. «Μπισκότα με σταφίδες». Όταν
γράφω συνταγή εννοώ υλικά και εκτέλεση,
όπως στους τσελεμεντέδες. (Γλώσσα,
Γ’ τεύχος, σελ. 47). Σελ. 65. Ποίημα με
τίτλο «Μακαρόνια». Ένα δείγμα από το
6 στροφών «αριστούργημα»: «Τριγύρω
δέντρα φύτεψαν / ψιλόλιγνα και ίσια /
μακαρονοκυπάρισσα / ιτιά μακαρονίσια».
Και οι μπούρδες τους χτυπάνε … «ίσια»,
όχι κυπαρίσσια, αλλά μυαλά «παιδιακίσια».
Τι να κάνω; Η ανάγνωση της σαχλαμάρας
έχει παρενέργειες. (Ζητώ συγγνώμη, αλλά,
πώς αλλιώς μπορεί ο δάσκαλος να αντέξει
την…κρανιοκενή βλακεία).
Γ΄ Δημοτικού.
Κείμενο: «Μικρομαγειρέματα» ένα «κουζινοξωτικό» μαγειρεύει. (Β΄ Τεύχος Γλώσσας, σελ.

39). Σελ. 41. Συνταγή: «Τρουφομπαλίτσες».
Σελ. 42. Συνταγή: «Χαλβάς με σιμιγδάλι».
Συνταγή: «Η μαρουλοσαλάτα της γιαγιάς».
(Τετράδιο Εργασιών, Β΄ τ., σελ. 14). Σελ
49. Άσκηση: «Ρώτησε τους δικούς σου ή
συμβουλέψου ένα βιβλίο μαγειρικής και
γράψε μια συνταγή ψωμιού για το βασιλιά».
(Ενός παραμυθιού). Σελ. 56. Κείμενο: «Οι
τηγανίτες του Καραγκιόζη». Είναι κείμενο της
συγγραφικής ομάδας και όχι «παραδοσιακό».
Είναι μια συνταγή για τηγανίτες. Μετά το
κείμενο ακολουθεί άσκηση, στην οποία οι
μαθητές πρέπει να γράψουν στο τετράδιο
τους τη συνταγή.
Δ΄ Δημοτικού.
Συνταγή: «Κουλουράκια λαδιού». Στην
ίδια σελίδα και άλλη συνταγή: «Φασολάκια
λαδερά». Η ίδια συνταγή επαναλαμβάνεται
και στην έκτη Δημοτικού. Κάποιος πέρασε
στα βιβλία το αγαπημένο του φαγητό. Εφ’
όσον του αρέσουν τα «λαδερά», προφανώς
πρόκειται για μέγα νηστευτή. Εκτός και να
γράφτηκαν με σκοπό να συνηθίσει ο λαός
την ολιγοδεΐα και ολιγοφαγία. Αφού είμαστε
χώρα υπό κατοχή πρέπει να τρώμε όπως
στην Κατοχή. (Γλώσσα Β΄ τεύχος, σελ 40).
Συνταγή: «Πρωτότυπα πασχαλινά αυγά».
(Γλώσσα, Γ΄ τεύχος, σελ. 70).
Γράμματα λοιπόν πολλά μπορεί να μην
μαθαίνουν οι μαθητές, αλλά είναι σίγουρο ότι
περατώνοντας την εννιάχρονη υποχρεωτική,
κατά το Σύνταγμα, εκπαίδευση, θα
γνωρίζουν επαρκώς τα μυστικά της κουζίνας
και τη περιποίηση της δέσποινας κοιλίας
τους. Λέγαμε παλιότερα ότι η Εκπαίδευση
εγκατέλειψε την ψυχή του παιδιού και
στράφηκε μονομερώς στον εγκέφαλό του,
για να θεραπεύσει τις ανάγκες του κράτους,
της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.
Τώρα με την κρίση και την τρομακτική
ανεργία εγκαταλείπει την χρησιμοθηρική
της αποστολή και στρέφεται στο στομάχι
του μαθητή για να θεραπεύσει τις ανάγκες
του σώματός του. Εκπαίδευση, δηλαδή,
σαρκολατρική, ηδονοθηρική.

Το πυκνογραµµένο χειρόγραφο,
αποτελεί
µία
σηµαντικότατη
µαρτυρία ενός νέου ανθρώπου
- όταν βγήκε στο βουνό ο Παντελής
Αναστασιάδης ήταν µόλις 18 ετών
- που συµπυκνώνει τη δράση της
ποντιακής
αντίστασης.
Μετά
από την απειλή για τη ζωή του
ένας νέος άνθρωπος, ανεβαίνει
στο βουνό, αγωνίζεται, πολεµάει,
διασώζει γυναικόπαιδα και µέσω
Ρωσίας, όπως αρκετοί άλλωστε
συµπολεµιστές του, έρχεται στην
Ελλάδα. Εκεί διασώζει ένα µέρος
της ταυτότητάς του, της ιστορίας
του Ελληνισµού του Πόντου, όπως
αναφέρει ο Π. Αναστασιάδης «η
αφήγησις αύτη δυνατόν να µην έχει
γραφεί εις λογοτεχνικόν ή ιστορικόν
ύφος νοµίζω, πλήν όµως έχει
ιστορικήν αξίαν καθ΄ όσον πληροί
τον µεγαλύτερον όρον των ιστορικών
γεγονότων.
Είναι
αυθεντική.
Καθ’ όσον των περιγραφόµενων
συµβάντων δεν είµεθα ακροαταί ή
απλοί θεαταί αλλά ήρωες».
Το χειρόγραφο δίνει τη δυνατότητα
στις νέες γενιές να γνωρίσουν ένα
µεγάλης αξίας µέρος της ελληνικής
ιστορίας, που συνδέεται µε την
αντίσταση στη βία και τη διάσωση
των πιο ευάλωτων κοµµατιών του
ελληνικού λαού. Επίσης µε την
έκδοση του χειρογράφου υπάρχει η
προσµονή και η ευχή, να αναδειχθούν
και άλλες τέτοιες µαρτυρίες για την
ζωή και το θάνατο, την αντίσταση
και την ελπίδα, για τη συνέχεια των
Ελλήνων του Πόντου. Όπως ανέφερε

και ο Παντελής Αναστασιάδης «θα
ηθέλαµεν αισθανθή µεγάλην ηθικήν
ικανοποίησιν αν παρουσιασθούν
άλλοι οίτινες ασχολούµενοι µε το
θέµα τούτο προσφέρουν κάτι το
τελειότερον».
Ο
Παντελής
Αναστασιάδης
γεννήθηκε το 1896 στο χωριό
Τσιµενλί, περί τα 12 χλµ νοτιοδυτικά
της Σαµψούντας. Πατέρας του ήταν
ο Λάζαρος Αναστασιάδης και η
οικογένειά του είχε έξι αγόρια, τον
Ισαάκ, το Σταύρο, τον Παναγιώτη,
που απαγχονίστηκε στην Αµάσεια
το 1921, τον Αριστόβουλο, τον Ιερεµία
και τον Παντελή. Ο Π. Αναστασιάδης
πήγε στο δηµοτικό σχολείο του
Τσιµενλή και στη συνέχεια µέχρι
την 5η Γυµνασίου στη Σαµψούντα,
όπου ζούσε µαζί µε τον αδελφό
του Παναγιώτη. Το γυµνάσιο δεν
το τελείωσε γιατί το 1914 µαζί
µε τέσσερις άλλους φίλους του
κάνοντας βόλτες µε τα άλογά τους
έξω από το δικαστήριο της πόλης,
ενόχλησαν τους δικαστές, οι οποίοι
διέταξαν να εκτελεστούν τα πέντε
παιδιά µέχρι το πρωί. Οι οικογένειες
των τριών παιδιών ειδοποιήθηκαν
και σώθηκαν, δεν έγινε όµως το ίδιο
και µε τα άλλα δύο τα οποία βρήκαν
και τα σκότωσαν οι Τούρκοι. Κατά
τη διάρκειά της συµµετοχής του στο
αντάρτικο, ο αδελφός του Παντελή
Αναστασιάδη Ιερεµίας µαζί µε
άλλους 27 νέους πήγε στη Σαµψούντα
για να αγοράσουν αλεύρι και αλάτι,
ωστόσο σκοτώθηκαν και το κεφάλι
του Ιερεµία καρφώθηκε από τους

Τούρκους, όπως συνηθιζόταν, σε
ένα πάσσαλο πιστεύοντας ότι ήταν
ο Παντελής, αφού τα δύο αδέλφια
έµοιαζαν πολύ. Από την οµάδα
των νέων σώθηκαν µόνο τρεις,
µεταξύ των οποίων και ο Σάββας
Χατζηιωαννίδης, ο οποίος µετά έζησε
στο Ποντολίβαδο Καβάλας.
Το κείµενο αποτελεί µία σηµαντική
µαρτυρία
για
το
αντάρτικο
στον Πόντο και ειδικότερα στην
περιοχή κυρίως της Σαµψούντας,
της Πάφρας, της Έρπαας και της
Αµάσειας. Είναι γραµµένο σε απλή
και κατανοητή γλώσσα, αλλά
ταυτόχρονα ο Π. Αναστασιάδης
χρησιµοποιεί τις σηµαντικές γνώσεις
που αποκόµισε από τη φοίτηση του
στο Γυµνάσιο, µέχρι την ηµέρα που η
απόφαση για τη δολοφονία του, τον
οδήγησε στο αντάρτικο. Ο Παντελής
Αναστασιάδης είναι σαφής και µε
µεγάλη συντοµία και ακρίβεια δίνει
στοιχεία για πολλές παραµέτρους
της ποντιακής αντίστασης και
γενικότερα
της
ιστορίας
των
Ελλήνων του Πόντου. Είναι µία
ασφαλής πηγή πληροφοριών από
έναν πρωταγωνιστή των γεγονότων,
µια µαρτυρία πολύτιµη για κάθε
ερευνητή της ιστορικής αλήθειας.

Συνέχεια στη σελ. 11
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στίς 2 Φεβρουαρίου 1853 γεννιέται
στήν Ἑρµούπολη τῆς Σύρου ὁ
«σύγχρονος
Ἀριστοφάνης»,
ὁ
Γεώργιος Σουρῆς. Τό µέγα ἔργο
τῆς ζωῆς του ἦταν ἡ σατιρική
ἐφηµερίδα [.......], πού κυκλοφόρησε
ἀπό τό 1883 µέχρι λίγο πρίν τόν
θάνατο τοῦ Σουρῆ, τό 1918, γιά
36 χρόνια καί 8 µῆνες, σέ 1.444
συνολικά τεύχη.
Α) Ὁ Ρωµηός
Β) Ὁ Ὁβριός
Γ) Ὁ Τουρκαλβανός
Δ) Ὁ Φραγκολεβαντίνος

σηδες τά χαράτσια ἀπό τόν κόσµο
καί ἤθελε νά διαγράψει τό κακό
παρελθόν ἀπό τή µνήµη τοῦ κόσµου
Δ) Γιατί σκόπευε νά σηκώσει µιά
οἰκοδοµή ἐκεῖ καί ἡ οἰκολογία δέν
εἶχε ἀκόµη ἀνακαλυφθεῖ
3) Στίς 9 Φεβρουαρίου 1897
οἱ Μεγάλες Δυνάµεις ἔχουν
ἀποκλείσει τήν ἐπαναστατηµένη
Κρήτη
καί
προειδοποιοῦν

2) Στίς 4 Φεβρουαρίου 1843 πεθαίνει
ὁ
Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης.
Ἡγετική µορφή τῆς Ἑλληνικῆς
Ἐπανάστασης,
ἦταν,
µεταξύ
ἄλλων, ὁ ἀρχιστράτηγος πού
µπῆκε στήν Τριπολιτσά τό 1821.
Ἐκεῖ µαρτυρεῖται ὅτι ἔδωσε ἐντολή
καί κόψανε τόν πλάτανο πού
βρισκόταν στό παζάρι τῆς πόλης.
Γιατί τό ἔπραξε αὐτό, ὅπως τό
µολογᾶ στά ἀποµνηµονεύµατά
του ὁ ἴδιος;
Α) Γιατί ἀναλογίστηκε πόσοι ἀπό
τό σόι του καί ἀπό τό ἔθνος του
κρεµάστηκαν ἐκεῖ
Β) Γιατί εἶχε ἱδρώσει νά σφάζει
ἀθώους γενίτσαρους καί, καθήµενος
κάτω ἀπό τόν ἥσκιο, τήν ἅρπαξε
Γ) Γιατί ἐκεῖ µάζευαν οἱ κοτζαµπά-

Σχολικός…τσελεμεντές
Συνέχεια από σελ. 10
Αποστολή πια του εκπαιδευτικού δεν είναι να μεταδίδει γνώσεις
και ήθος - αυτά είναι μισητά πράγματα- αλλά να μεταβληθεί
σε «βοηθό μάθησης» σε «εμψυχωτή ομάδας της τάξης» σ’ ένα
είδος «σεφ», αρχιμάγειρα. Για το «Νέο Σχολείο» προτιμότερη
είναι η διδαχή μιας συνταγής για «μακαρόνια με κιμά», παρά
το απόσπασμα από τον «Επιτάφιο» του Περικλή, ο ύμνος στην
δημοκρατία, που περιείχαν τα παλαιότερα βιβλία. «Ώρα με την
ώρα μακραίνουμε απ’ όλα όσα θα μπορούσαν να μας γνωρίσουν
τον αληθινό εαυτό μας. Κόβουμε τις ίδιες μας τις ρίζες ή
προδίδουμε την ιστορική μας μνήμη. Αγνοούμε την αλήθεια του
αρχαίου ρητού: Γένοιο οίος έσσι μαθών ή, όπως με άλλα λόγια
την εξέφρασε ο Χριστός: Ουκ έχουσιν ρίζαν εν εαυτοίς αλλά
πρόσκαιροι εισίν…». (Δ. Πικιώνης). Συνεχίζουμε.
Ε΄ Δημοτικού.
Στη σελ. 29 του β΄ τεύχους της Γλώσσας, στην ενότητα που
είναι αφιερωμένη στα Χριστούγεννα, διαβάζουμε: «Τη μέρα
της χριστουγεννιάτικης γιορτής στο σχολείο, μπορείτε να
ασχοληθείτε με ζαχαροπλαστική! Φτιάξτε κορμό με μπισκότα».
Και ακολουθεί η συνταγή. Την ημέρα της πιο όμορφης,
χαρούμενης και συγκινητικής σχολικής γιορτής, τα παιδιά δεν
θα ψάλλουν κάλαντα, αλλά θα μαγειρεύουν. Τι να πει κανείς;
Στ΄ Δημοτικού.
Σελ 48. α΄ τεύχος Γλώσσας. Συνταγή: «Μακαρόνια με κιμά».
Στην επόμενη σελίδα συνταγή για πάρτι «Ρολό για φάγωμα» (Το
οποίο είναι φτιαγμένο με τυρί, ζαμπόν, καρότα και λοιπά «χάδια
της κοιλιάς»). Σελ. 52: Συνταγή: «Φασολάκια βραστά». (Μέσω
του κειμένου τα παιδιά υποτίθεται θα μάθουν την προστακτική
έγκλιση. «Καθαρίστε και πλύντε τα φασολάκια…»). Σελ. 55.
Ολοσέλιδη διαφήμιση του «Ανθότυρου». Τετράδιο Εργασιών,
α΄ τεύχος, σελ. 33, συνταγή «Ομελέτα καραβάκι». Σελ. 41
του ιδίου βιβλίου. Εξωτική συνταγή από τη Μοζαμβίκη: «το
φούφου».
Στο β΄ τεύχος της Γλώσσας, σελ. 42-43, περιέχεται κείμενο
με τίτλο «οδηγίες χρήσης καφετιέρας». Μαθαίνουν τα παιδιά
να φτιάχνουν καφέ. Ερωτηθείσα η κυρά-Δραγώνα, πριν
αποπεμφθεί κλωτσηδόν από το διαβίου υπουργείο τους, για
την χρησιμότητα και την καταλληλότητα των κειμένων, από
Θεσσαλονικιό δημοσιογράφο απάντησε: «Για να μαθαίνουν
τα παιδιά να κάνουν καφέ στους γονείς τους». Ακούς
απάντηση! Ας μάθουν να στρίβουν και τσιγάρο, λοιπόν. Έξοχη
οικογενειακή αγωγή. (Στο Τετράδιο Εργασιών, α΄ τεύχος, στη
σελ. 61 φιλοξενείται κεφάλαιο με τίτλο «Οδηγίες χρήσης
κλιματιστικού». Ερωτώ: υπάρχει περίπτωση να χαλάσει το
κλιματιστικό και να αναθέσουμε στο 12χρονο παιδί μας να το
επισκευάσει; Να προσέχουν οι γονείς μήπως δουν καμιά φορά
τον κανακάρη τους σκαρφαλωμένο σε σκάλα σκαλίζοντας και

τούς Ἕλληνες στρατιῶτες νά
µήν ἐµπλακοῦν. Οἱ ὀβίδες τοῦ
στόλου
ρίχνουν
δυό
φορές
τήν
ἑλληνική
σηµαία
πού
κυµατίζει στό Ἀκρωτήρι καί δυό
φορές ὁ ἐπαναστάτης Σπῦρος
Καγιαλεδάκης ἤ Καγιαλές, τήν
σηκώνει µέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του.
Κι ὅταν τρίτη ὀβίδα κοµµατιάζει
τόν ἱστό της, ὁ Καγιαλές κάνει τό
κορµί του κοντάρι καί τήν κρατᾶ
ψηλά. Οἱ ξένοι ναύαρχοι ἄναυδοι
σταµατοῦν τόν βοµβαρδισµό,
τά ἰταλογαλλικά πληρώµατα
χειροκροτοῦν καί οἱ Ἕλληνες
πανηγυρίζουν. Ὁ Ἰταλός ἐπικεφαλῆς τοῦ στόλου Κανεβάρο γράφει
στά ἀποµνηµονεύµατά του: «Ἡ
ἀνύψωση τῆς σηµαίας µέ αὐτόν
τόν τόσο ἡρωικό τρόπο, ἀποτέλεσε
µιά στιγµή τῆς ζωῆς µου πού δέν
θά λησµονήσω ποτέ». Κι ἀργότερα
ὁ ἴδιος ἔλεγε στόν Βενιζέλο ὅτι ἡ
ἡρωική πράξη τοῦ Σπύρου Καγιαλέ
- Καγιαλεδάκη ἐκείνη ἀκριβῶς τήν
ἡµέρα νίκησε -στήν κυριολεξίατήν εὐρωπαϊκή διπλωµατία. Ποιός
σύγχρονος Κρητικός θά ἔκανε τό
ἴδιο πρᾶγµα;
Α) Ὁ Κ. Μητσοτάκης
Β) Ὁ Χρ. Μαρκαντωνάκης
Γ) Ὁ Κ. Μαρτάκης
Δ) Κάποιος πού δέν γνωρίζουµε

ἐθνικός ποιητής τῆς Ἑλλάδος
καθώς ὁ «Ὕµνος στήν Ἐλευθερία»
(οἱ 2 πρῶτες στροφές του) ἔγιναν ὁ
ἐθνικός µας ὕµνος ἀλλά καί γιατί
ὑπῆρξε ἀπό τούς κορυφαίους
ποι-ητές
τῆς
ἀνθρωπότητας,
προσφέροντας στή λογοτεχνία
τοῦ τόπου µας τήν ἀναχώνεψη τῆς
παράδοσης (δηµοτικά τραγούδια,
κρητική ποίηση...). Ποιό ἀπό τά
παρακάτω ἔργα δέν εἶναι δικό
του;
Α) Ὁ Πόρφυρας
Β) Ὠδή εἰς µοναχήν
Γ) Ὠδή εἰς Ἰονίους
Δ) Ἑλληνίδα Μητέρα

4) Στίς 9 Φεβρουαρίου 1857 πεθαίνει
ὁ Διονύσιος Σολωµός. Ἔγινε ὁ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Α, 2Α, 3Δ, 4Γ, 5Β

επιδιορθώνοντας το …ψυχροαεροποιό μηχάνημα).
Α΄ Γυμνασίου.
Τετράδιο Εργασιών, Νεοελληνική Γλώσσα, σελ. 40. Συνταγή:
«Σπαγγέτι μαρινάρα βήμα- βήμα».
Στις σελ. 60-80 του βιβλίου «Νεοελληνική Γλώσσα»
φιλοξενείται ενότητα αφιερωμένη στη διατροφή και την υγεία.
Το ίδιο είχε επαναληφθεί στην Στ΄ Δημοτικού. Σε δυο σελίδες
προτείνονται προγράμματα υγιεινής διατροφής πανάκριβα
κατάλληλα για εύπορους καλοφαγάδες.
Β΄ Γυμνασίου.
Τετράδιο Εργασιών, Νεοελληνικής Γλώσσας, σελ. 15.
Συνταγή: «Μαγειρίτσα με άγρια χόρτα» και δίπλα «Τσουρέκια
παραδοσιακά». (Παράδοση; Τι είναι αυτό, τρώγεται;)
«Νεοελληνική Γλώσσα», σελ. 16. Συνταγή: «Τοματοκεφτέδες»
(Κυκλάδες). Στη σ. 118 του βιβλίου περιέχεται ένα ακατανόητο,
προβληματικό κείμενο, ερανισμένο από το βιβλίο του Τ. Λενέν
με τίτλο «Συμφωνία με τον διάβολο». Μια κοπέλα με το
φίλο της, τον Νταβίντ, γιορτάζουν τα γενέθλιά της. Οι γονείς
λείπουν. Ο Νταβίντ όμως παίρνει ναρκωτικά. Κάποια στιγμή
πεινούν και η ανώνυμη νέα πετάγεται να πάρει μια πίτσα. Την
αγοράζει και αίφνης θυμάται να τηλεφωνήσει σε μια γραμμή
βοήθειας (S.O.S. Ναρκωτικά). Τους εξηγεί το πρόβλημα
και σημειώνει τις συμβουλές πάνω στο κουτί της πίτσας.
Ερώτηση: ένα τόσο σοβαρό θέμα που θερίζει εκατοντάδες
οικογένειες και απειλεί απροκάλυπτα νέα παιδιά, είναι δυνατόν
να αντιμετωπίζεται με τόση ελαφρότητα; Τι δουλειά έχουν οι
πίτσες και οι μακαρονάδες με την φρίκη των ναρκωτικών;
Γ΄ Γυμνασίου.
Τετράδιο Εργασιών, Νεοελληνική Γλώσσα, σελ. 15 «Μια
παραδοσιακή ελληνική συνταγή: κολοκυθοκεφτέδες».
Εδώ τελειώνει η διατροφική περιήγηση στα σχολικά
βιβλία. Οι συνταγές που περιέχονται είναι περίπου τριάντα
(30). Τριάντα συνταγές, όταν δεν βρίσκεις στα βιβλία αυτά
αριστουργήματα του ελληνικού λόγου εν τη διαχρονία του.
Δηλαδή, όχι μόρφωση εδραία, αφυπνιστική και ελευθερογόνο,
αλλά αποβλακωτική, στενόμυαλη, φιλήδονη, «καντιποτένια».
Πουθενά ο ηρωισμός, η αυτοθυσία, το φιλότιμο, «το εύδαιμον
και ελεύθερον», αλλά κιμάδες, πίτσες και κολοκυθοκεφτέδες.
Μαθαίνουμε και για το μάθημα της ιστορίας του «Νέου
Λυκείου» ότι ξεπαστρεύεται με το πονήρευμα της μετατροπής
του σε επιλεγόμενο. Ποιος μαθητής θα επιλέξει την όλβιον
ιστορική μάθηση και παίδευση; Τι χρειάζεται η ιστορία και
η μνήμη στην εποχή του μνημονίου και της υποδούλωσης;
Πικρές οι ρίζες της παιδείας, πικρότεροι, δηλητήριο, και
οι καρποί της. Μιζέρια, τιποτοκρατία, κατάθλιψη παντού.
Ένα τεράστιο σάβανο απλώθηκε πάνω από τα πάλαι ποτέ
«ρόδινα ακρογιάλια» της αγαπημένης μας πατρίδας. Μόνο μια
παρήγορη φωνή μας απέμεινε: « Εν τω κόσμω θλίψην έξετε,
αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον».

5) Στίς 15 Φεβρουα;ρίου 1944 γίνεται
µετά ἀπό τήν διαµεσολάβηση
τῶν Βρετανῶν καί τῆς ἐξόριστης
ἑλληνικῆς κυβέρνησης, διάσκεψη
µεταξύ τῶν ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ καί
ΕΚΚΑ στό Μυρόφυλλο Τρικάλων
ὡστε νά πάψει ὁ ἐµφύλιος µεταξύ
τῶν ἀντιστασιακῶν ὁµάδων. Τό
µόνο πού συµφωνήθηκε ἦταν ἡ
καταδίκη τῆς κυβέρνησης Ράλλη
καί τῶν Ταγµάτων Ἀσφαλείας,
ὅπως καί νά....
Α) Ξαναπολεµήσουν
Β) Ξανασυναντηθούν
Γ) Συµµαχήσουν
Δ) Συνενωθοῦν

Σέ ἦχο ἁψύ
§
- Γυναίκα, τό παιδί γαβγίζει!
- Ἔµ, ἀπό ποῦ νά πάρει;
Μόνο ὁ σκῦλος µας σ’ αὐτό τό σπίτι
ἔχει ἐλεύθερο χρόνο!
§
Ἄλλο νά δεῖς µιά καταστροφή στήν tv,
κι ἄλλο ζωντανά τόν γείτονα νά καίγεται.
Δέν συγκρίνεται ἡ ἀπόλαυση!
§
Ἡ γραµµατική ἕπεται, δέν προηγεῖται
§
Ὅταν νιώθω µόνος
τό ραδιόφωνο κολλάει πάνω µου
§
Ἔλα τό καλούπι ἕτοιµο,
χῦστε τό «ἀνθρώπινο ὑλικό» µέσα.
Προκρούστης big bank!
§
Τό πουλάκι πού γεννιέται στό κλουβί,
κάπου θά τό νιώθει καί σάν πατρίδα
§
Τό τραγούδι µου τό πῆρες,
νἄπαιρνες καί λίγο ἀπ’ τά βάσανά µου,
θά τό λεγες καλύτερα!
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Κάτι σε κωλόχαρτο, μήπως;

Ἀντιφωνήµατα
Πέφτουν ἄραγε τά φιλοδυτικά ἀραβικά
καθεστῶτα; Μακάρι! Πάντως ἡ φλόγα
τῆς ἐξέγερσης ἀγγίζει ὅλους τούς λαούς
σέ µιά ἀντεστραµένη παγκοσµιοποίηση
Κοίτα ἀδερφέ µου πότε βρήκαµε κι ἐµεῖς
νά τακιµιάσουµε µέ τό Ἰσραήλ: τώρα πού
δέν θ’ ἀποµείνει οὔτε ἕνας νά τό ἀνέχεται
στήν περιοχή! Ὁποία ξεφτίλα...
Ποῦ βρῆκε τό ∆ουβλῖνο 51 δισ. γιά τίς
ὑπερχρεωµένες ἰρλανδικές τράπεζες;∆έν
τά πῆρε ἀπ’ τήν ΕΚΤ, ἄρα οὐσιαστικά τά
τύπωσε! Ἀέρα πατέρα, ὅπως οἱ ΗΠΑ!

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζεται για
εσάρπες, σάλια, γραβάτες και πουκάμισα
που κατασκευάζει μια φίρμα στην Προύσα,
καθώς είναι κατασκευασμένα από μετάξι και
φέρουν πάνω τους εικόνες ή την φωτογραφία
του Ατατούρκ. Σχετικά με τα σχέδια με τον
Ατατούρκ, ο ιδιοκτήτης Σινασί Τσελικλέρ
λέει πως πρόκειται για εξολοκλήρου δικά
του σχέδια, σχεδιασμένα με το χέρι πάνω
σε ειδικό ύφασμα για γραβάτες. Πρόσθεσε
πως μετά από αιτήματα, διηύρυνε τη γκάμα
των προϊόντων και σε εσάρπες, σάλια και σε
ύφασμα με ζωγραφισμένες πάνω διάφορες
εικόνες του Ατατούρκ. Ο Τσελικλέρ τονίζει
πως διαμόρφωσε μια ειδική κολεξιόν σχετικά
με τον Ατατούρκ και λέει πως ¨Ετοιμάσαμε
250 διαφορετικά σχέδια με τον Ατατούρκ σε
εσάρπες, σάλια και γραβάτες. Σε αυτήν την
κολεξιόν κάθε μήνα προσθέτω 5-6 σχέδια.
(εφ. Νέτγκαζετε, 29-1-2011)
Η φτηνή ζωή ενός Κουρδόπουλου
Περατώθηκε η δίκη-αγωγή που είχε υποβάλει
στο υπουργείο Εσωτερικών η οικογένεια του
5χρονου Αντέμ Γιγίτ που είχε συνθλιβεί στο
Χακκάρι από αστυνομικό όχημα. Το αίτημα
της οικογένειας για αποζημίωση 50.000 τ.λ.
απορρίφθηκε (επιδικάστηκαν 4.000) με το
σκεπτικό πως «η λύπη που προκαλεί στην
μητέρα και στον πατέρα ο θάνατος ενός ατόμου
που πεθαίνει σε μικρή ηλικία, δεν μπορεί να
είναι ίδια με τον θάνατο κάποιου μεγαλύτερου
και με κοινωνική θέση ατόμου». Ο Αντέμ
ήταν το μόνο αγόρι του ζευγαριού Μαχμούτ
και Αϊσέλ Γιγίτ. Στις 11 Αυγούστου του 2004 ό
αστυνομικός Ιντρίζ Γιαλτσίν έχασε τον έλεγχο
του θωρακισμένου οχήματος που οδηγούσε
και πάτησε τον 5χρονο Αντέμ που έπαιζε
στον δρόμο. Ο Αντέμ πέθανε επιτόπου και η
οικογένεια άρχισε δικαστικό αγώνα. Η έκθεση
του εμπειρογνώμονα τον έκρινε ένοχο κατά
5/8 και η 15 μηνών ποινή του μετατράπηκε σε
πρόστιμο 5.280 τ.λ. Η οικογένεια προσέφυγε
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ζητώντας 200.000 ευρώ.
(εφ. Ταράφ, 26-1-2011)
Αν ήθελαν ας μην τους άρεσε!
ΚΑΡΣ. Το ξενοδοχείο Grand Castle Otel
στου οποίου τα εγκαίνια είχε παραστεί ο
πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
άλλαξε σε “Büyük Kale”.Ο γεν. Διευθυντής
του ξενοδοχείου Χασάν Χουσεΐν Ακτάς λέει
πως τα εγκαίνια του ξενοδοχείου είχαν γίνει
στις 8 Ιανουαρίου από τον πρωθυπουργό
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ακτάς περιγράφει
πως κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ο
πρωθυπουργός Ερντογάν πρότεινε να αλλάξει
το όνομα του ξενοδοχείου στα τουρκικά και
να γίνει “Büyük Kale”. ¨Αυτή την αλλαγή
την παρουσιάσαμε στο Δ.Σ. και εγκρίθηκε.
Από τις 22 Ιανουαρίου αλλάξαμε το όνομα
του ξενοδοχείου μας σε ¨Büyük Kale¨.
Ο Ακτάς λέει πως το νέο όνομα του ξενοδοχείου άρεσε στους πολίτες.
(Εφ. Νέτγκαζετε, 22-1-2011)

Ἔτσι εἶναι, ὅποιος τολµάει κάτι πετυχαίνει. Μόνο οἱ τιποτένιοι περιµένουν ἀπό
τρίτους τήν ὑπόδειξη τῶν «µονόδροµων»
(πού κι αὐτοί κάθε τόσο ἀλλάζουν!).
Ὀκτώ µῆνες χωρίς κυβέρνηση στό
Βέλγιο κι ἀκόµη µιλᾶνε γιά «τή χώρα»
πού δέν κυβερνᾶται. Ντρέπονται νά τό
ποῦν πώς ὑπάρχει µόνο στά χαρτιά.
Συρία, Βολιβία, Ζιµπάµπουε, 3 ἀκόµη
χῶρες ἀπό τό πουθενά, ἀναγνώρισαν τά
Σκόπια ὡς «Μακεδονία». Φανταστεῖτε
ποῦ βρίσκεται τό κῦρος τῆς Ἑλλάδος!
Κι εἶναι τυχαία ἡ ἀντισυστηµική γραµµή
τῶν τριῶν αὐτῶν χωρῶν; Προφανῶς ὄχι.
Ὅταν εἶσαι τζουτζές τῶν ΗΠΑνθρώπων
- καί µόνον αὐτό! - αὐτά παθαίνεις.
Ἀδέρφια, βαστᾶτε! Παπανδρέου καί

Προβόπουλος τὄπαν ξεκάθαρα: «Ἔχουµε τίς πρῶτες ἐνδείξεις βιώσιµης ἀνάπτυξης»! Σω-θή-κα-µε!
Τί, δέν πιστεύω νά τούς θεωρεῖτε ψεῦτες!
Ἁπλῶς ἐσεῖς δέν εἶστε σέ θέση νά δεῖτε
τίς ἐνδείξεις. Ὁ Προβόπουλος ὅµως, πού
παίρνει 4 ἑκ. εὐρώ τό χρόνο, τίς βλέπει.
Στή «διαύγεια» ὁ Σηφουνάκης φαίνεται
νά ἔχει ὑπογράψει σέ 4 µῆνες 26 ἀποφάσεις. Οἱ 14 ὅµως εἶναι διορισµοί συνεργατῶν κι ἀποσπάσεις στό γραφεῖο του!
Ποιός; Ἐκεῖνος πού τό συζητᾶ νά βγεῖ ὁ
σταυρός ἀπό τή σηµαία. Ὁ σύζυγος τῆς
∆ασκαλαντωνάκη, πού ξέχασε νά δηλώσει µιά oﬀshore. Ὁ σοσιαλιστής, ντέ!

δήµαρχο ἤ ἁπλῶς οἱ δικοί µας συνοµιλητές του δέν βγάζουν δελτία Τύπου;
Τούς Ποµάκους καί Ροµά ξαναθυµήθηκε
ἡ Ἑλλάδα στό Φόρουµ τοῦ ΟΗΕ (Γενεύη,
15/12/10), ὅταν ρωτήθηκε γιά τή Θράκη.
∆έν ντράπηκε νά πεῖ καί γιά ...ἰσότητα!
Ἑβροφάρµα (2η) καί Ροδόπη (7η) στίς
καθαρότερες γαλακτοβιοµηχανίες τῆς
χώρας ἀπό πλευρᾶς µεταλλαγµένων
ζωοτροφῶν.
Ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιµος καταγγέλει δηµοσίως πώς τοῦ ζήτησαν
100.000 εὐρώ µίζα ἀπό τήν Περιφέρεια,
ἀκούει κανείς;
Βρέξει - χιονίσει 3 στούς 4 κερδίζουν, λέει
ἡ διαφήµιση τοῦ Ἐθνικοῦ Λαχείου πού
µοίρασε στίς ἐφηµερίδες τῆς περιοχῆς ὁ
Γ. Πεταλωτής. Λεφτά ὑπάρχουν...

Μετά ἀπό 10 χρόνια τό ὑπουργεῖο Παιδείας κατήργησε τόν ἐτήσιο Μαθητικό
Εὐρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Ἡ φιλοξενία κόστιζε 100.000 ε
Καλά, ἐδῶ, θά πεῖτε, ἔκοψαν τίς ὑποτροφίες διδακτορικῶν ἐντός Ἑλλάδος! Νά
τούς φάνηκε ὅτι τό παρακάναµε πιά µέ
τήν ἔρευνα;

Ἦταν νά µήν ξυπνήσουν οἱ Ἄραβες; ∆έν
ἔχουµε ξαναδεῖ τόση ὁρµή σέ διαδήλωση!
Μουµπάρακ τέλος στήν Αἴγυπτο κι ἄς
ἐλπίσουµε οἱ ἐξελίξεις νά µήν ἐλεγχθοῦν
ὁλοκληρωτικά ἀπό ∆ύση καί Ἰσραήλ.
Τί γίνεται ρέ παιδιά, µᾶς τήν πέσανε; Τό Πάντως ὁ Ἐλ Μπάραντεϊ στήν ΙΑΕΑ ἔδεισουνέτ εἶναι προϋπόθεση νά δεῖς τόν ξε ὅτι δέν (θά) εἶναι ὑποπόδιο κανενός.
Μετά τόν Τοῦρκο ὑπουργό Ν. Ἐργκιούν
καί τόν Τοῦρκο Πρόξενο, ὁ δήµαρχος
Κοµοτηνῆς Γ. Πετρίδης δέχθηκε τόν
βουλευτή Χατζηοσµάν καί τόν µουφτή

Ένα βοθροκάναλο, μια επανάσταση
και τα ξερατά της Ιστορίας
του Ν.Δαπέργολα
Ευτυχώς που υπάρχει και η άλλη πλευρά της τηλεόρασης,
αυτή που έχει ταχθεί στη διάλυση του χυδαίου εθνικιστικού μας
παραληρηματικού ζόφου και στον φωτισμό των οπισθοδρομικών
και συσκοτισμένων από τους τεχνητούς εθνικούς λήρους
εγκεφάλων μας! Το ανέσπερον λοιπόν φως του εκσυγχρονισμού
και της προόδου, που τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία
μόνιμη και σταθερή απάντηση στη φασίζουσα υστερία των
εθνοσημαιολάγνων, λάμπει και πάλι αυτές τις μέρες, σε μια
ακόμη ευγενή απόπειρα να εξαχθεί επιτέλους η τσίμπλα από τα
μάτια των καθυστερημένων και των σκοταδιστών!
Καιρός ωστόσο να σοβαρευτούμε λίγο (όσο τουλάχιστον
μπορεί να το επιτρέψει η ούτως ή άλλως εξόφθαλμη γελοιότητα
του θέματος). Ο λόγος φυσικά για το νέο μέγιστο επίτευγμα
της πεμπτοφαλαγγίτικης εθνομηδενιστικής συμμωρίας που
μας ταλανίζει επ’ εσχάτων των χρόνων. Το λιακοβερεμοφραγκουδοδραγωνορεπουσέικο συναπάντημα είναι πάντα εδώ,
αναγεννημένο μάλιστα από την πλήρη στήριξη της προδοτικής
σοσιαληστρικής χούντας που υποδύεται την κυβέρνηση του
ελλαδικού ψευδοκράτους. «1821 - Η γέννηση ενός έθνους» ήταν
ο τίτλος που επέλεξε το γνωστό νεοταξίτικο βοθροκάναλο - και
ήδη από τον τίτλο καταλάβαμε ασφαλώς τι οχετοί δυσωδίας
και τι κρουνηδόν ποτάμια από διαταραγμένες ονειρώξεις
πλεγματικών γιουσουφακίων επρόκειτο να ακολουθήσουν.
Με το που είδαμε και τα ονόματα των συντελεστών - από το
καθεστωτικό καρτούν της ιστοριογραφίας και του…ΕΛΙΑΜΕΠ
έως τον γνωστό, καθ’ ολοκληρίαν ατάλαντο και παρά ταύτα
φερόμενο ως συγγραφέα (και γιατί όχι άραγε, εδώ κυκλοφορεί
ως …συγγραφέας ο Νίκος Παπανδρέου, μη σας πω δε και για
τον αδερφό του που παριστάνει τον πρωθυπουργό) - η εικόνα
ολοκληρώθηκε. Παραμείναμε ωστόσο στις οθόνες μας από
καθαρά …επαγγελματική επιστημονική διαστροφή. Τι το θέλαμε
όμως οι μαζοχιστές;
Τέτοιον εμετό τελικά δεν τον περιμέναμε. Τόσο απροκάλυπτα,
εννοώ. Και τι δεν ακούστηκε εκ των ανερυθριάστων χειλέων
του προκλητικού υβριδίου της θυμηδίας. Από την ανεξιθρησκεία
και τις παροιμιώδεις ευρύτερες φιλελεύθερες συνθήκες του
οθωμανικού καθεστώτος έως την οικονομική ανάκαμψη και

άνθηση των πρώτων αιώνων της Τουρκοκρατίας, τα πάντα
ήταν ένας οχετός διαστρέβλωσης και παραμόρφωσης, απολύτως
επάξιος κάθε μίσθαρνης και εμμονικής συνάμα νεοταξίτικης
πόρνης που σέβεται στοιχειωδώς τον (εξωνημένο και διηνεκώς
εκδιδόμενο) εαυτό της. Μέχρι και πως οι Τούρκοι ανασυγκρότησαν
τον Ελληνισμό, σώζοντας τους Έλληνες από την οικονομική και
πολιτική καταπίεση των χριστιανών γαιοκτημόνων του Βυζαντίου
ακούσαμε. Και τελικά με όλα αυτά πώς δικαιολογήθηκε η
Επανάσταση του 21; Μα επειδή τον τελευταίο αιώνα αυξήθηκαν
οι φόροι εξαιτίας των αρπακτικών που λέγονταν κοτζαμπάσηδες.
Γι’ αυτό ξεσηκώθηκαν λοιπόν οι υπόδουλοι! Ούτε λέξη φυσικά
για τους μαζικούς εξισλαμισμούς, ούτε λέξη για τους νεομάρτυρες,
ούτε λέξη για την απόλυτη κοινωνική καταισχύνη του «ραγιά»,
ούτε λέξη για την πιο βάρβαρη και σκοτεινή σκλαβιά που
γνώρισε ποτέ αυτός ο τόπος. Όλα διαλυμένα, διαστρεβλωμένα,
αποδομημένα, όλα εξουθενωμένα και εξευτελισμένα, υπό τις
διαταγές των αφεντικών (σ.σ. υπό τον όρο ΔΕΝ εννοούμε φυσικά
τον ΓΑΠ και τις λοιπές delivery καρικατούρες της κατοχικής
κυβέρνησης). Και όλα βέβαια χωρίς καμμία στοιχειώδη έστω
απόπειρα τεκμηρίωσης, έτσι; Καθότι ασφαλώς το …παράδειγμα
από ένα κωλοχώρι που υποτίθεται ότι γνώρισε οικονομική ακμή
τον 16ο αιώνα και το οποίο ανήχθη και σε κανόνα για όλους τους
υπόδουλους πληθυσμούς, ήταν φυσικά μόνο για να γελάμε (μετά
δακρύων τε και ουρλιαχτών). Ε, τι να κάνουμε τώρα, μπορεί
αυτοί οι θλιβεροί ανθυποτζουτζέδες του γιουσουφακισμού να
λένε ό, τι θέλουν, αλλά τουλάχιστον θα ξέρουν ότι θα το λένε
ΕΝΤΕΛΩΣ ατεκμηρίωτο: για τις ιδεοληπτικές τους εμμονές
και τις ψευτοϊστορικές τους απάτες όχι αποδεικτικά ιστορικά
στοιχεία, αλλά ούτε μια απλή ένδειξη δεν θα βρούνε ποτέ. Λήροι
και παράληροι και ξερατά και κόπρανα θα είναι μια ζωή ο
«επιστημονικός» τους λόγος. Τελεία και παύλα. Τέλος πάντων,
εφ’ ω έκαστος ετάχθη άλλωστε…
Και επειδή φυσικά δεν έφτανε να ειπωθούν όλα αυτά
μία μόνο φορά, μετά από το πρώτο μέρος του (λέμε τώρα)
ντοκυμανταίρ ακολούθησε και τηλε-συζήτηση, όπου η ίδια
ακριβώς ψευτοεπιστημονική παρέα αμόλυσε και πάλι τις ίδιες
ακριβώς ψευτοεπιστημονικές και δύσοσμες πορδές της πάνω σε
κάθε έννοια και υποψία ιστορικής αλήθειας. Μια τηλε-συζήτηση
που επιχείρησε βέβαια πολύ απλά να ισοπεδώσει ό, τι απέμεινε
όρθιο από τους …«εθνικούς μύθους» μας και έφτασε μέχρι και
το απόλυτο όνειδος να αναβιώσει και να υιοθετήσει έως και
τις πλήρως καταρριφθείσες θεωρίες τού πάλαι ποτέ κωμικού
Φαλμεράυερ.
Συνέχεια στη σελ. 8

