8

Οων το lσραπλ φοβάιοι ι
11 Ουάσιγκτον επιτίθεται!
Του

τις

ciμΟl'<ρfς

IJUll';:

τ.11ς

λει')«(ιό

φΡ«Υμiνε ς: από το (Ιπι

ιJτευτO μΠOτιλι(ίρι.oμCΙ.

m:O\1<;

περcιστι.κσι\<; κc.ι!l~(ι (ιγι,\\ι,:(/. για επl

\ιοί.μενη ΟΤ[1(ΙΤΙ,')ΤΙ;:1) [πέμf,cωη τι,ιν
ΗΠΑ Οι ωωΙ:ες. ψ)η ΠCΙQοίισ,ς στο
Ιριίκ κω το Αφγανιοτcί\,. (ιρίΟϊ<Ο
ντιιl.

nAio"

(!τις π6ρτες τοι' Ιρ(ιν.

Κ{(ιι{α (ινησι,χίc.ι κω. ιπα ( ΙΕ(10δρό
μια. Ι)ΠΟ\1 1:ΙΙ μέτρο. ((οφιιλει:ω::. ,ltl

γκρινόμΕ"«( με ((1'Τ(( ΠΟι' ισΧιί0'1.Ιν
στη" E1 I Q(IJnI] %((1 n)l' Λ!ιη~IΚ1i. μοι
(ίζουν γε Λοι:ι( χ«(λα(l(ί.

Αλλ.(ι, ()ΙΙΤΓ κω τα τοπι)«ί μι'ο(( ε 
νημ~'Ρ('Jαι}ς ι1t."Ucι·I,λ ί:ζοιι\, τη\' κ«

τάστασ,) . A<rtfg"j"t)\lII τα πρωτοσέ

λι.Μ ΤΟΙΙζ σε ιίλλα ΘέΙICΙΤα: το τ«~~

δι το,, ·π.ροέδρου Χ<ιτιιμί. στ;)ν
ΑφΡΙΧ11. Τ\] δί.κη ·Γ. ιη' Το(ιρλς rXQ~~t

νερ. τ.ι'\υ "βαo{(l'/υrιί το!' Αι/ποι'
ΓΚΡι'ίιμπ ». ης ιρακινές <κΛΟΥές.
πωω. όμΙ'Jς. (ιπ6 την εμ((,c(ι'ιζιi
με\ll) ηρειιί(ι. υπoI1oσκt'ι (Νιιουχία.
Ετοι σ niίTUO; jΊ,(ί(πηΚf

\'((

ιινωrcι.

Qrtγ(iyfl. τη\' επομένη της: δημοσί.
Η',ηίςτης ,πο

.. Ne\v Υοι·(,,;ι·,,. ΤΙ]" έ

ρι:υl'(ι του Σέιμουρ
(οιιιίιιι; lνΜ.I ( Ι \ " .

Χερς

Kat)('J<;

χόμενο Ι οι-'νιο -στις ηποίfς ο ρε
φορμωτψ: Μοχάμεντ Χu.τcιμι:. που

ολοκληριίΝει τη

Ο φάβοs '(1)5 DVIlπολίιεuοns
Ι 'Ι(Ι

]TOI) ιJι Hrι.-[ Εχοuι' β(ίλ!'ι ΤΟ Ιρ(ίl l

στο στόχ(ιστρι) το ιις. Από το

1995.

οι.ασΙΥΚΤΟI I fπ,'βΩλe εμπορικ6

rσι,λφ οl'l ιτς

χω

Ντ(ίγκλας

Φι'ιΘ ). f1Τt'τρεψε τ.η bιι:ξΙΙΥι.)γlj μυ
σπκι,)\, ((ποι'τ.σλιll" ιJΤO t'οωΤfρικό

του ίρι'(\' .

β(ίσεις σro ΛφΥαιιιστ{ί1 1 τω., Ταλl

εξιuτερlκ{ι)I·. /\()ι'τολί"ςa Ράις, όρισf

μπό.ι' )(ω το Ιράκ του Σι:Ί.1 / ταμ Χου

το )ρ{ί 1' (Ι){: μ/α ι'/Πι) τις "πρ οκεχω

Οι!Ι1'. γιατ/ ;ι-φoρτωθιίΚίlμε 6ιίο ΚΩ

'

Oαπιιjτrι ιδιαΙτερα εχΟρικ(ί anfl'o.

κόαμο. EfnCLIΠt Ι7lψηθισμέl'Ο/ ΟΤI]1'

Ι' τ( μας . Ομως. οι τωρll'ές απειλές

εχθρότητά ΤΟ1 I ς. Η υπόθεση τωl πι'
'
ΡI]1,1Κ((;1 1 ε/ι 'ω rιπλιi).;. iJlQ κωl'Οιίρ

της ΟυάαιγΚΤ01 1 κω το/! Ισραιίλ ε/ο
1'1.J.I πρ ος (ίφελος τωι' πιο σvl1τl}()ηTΙ

γιο πρ6σχημCL» .

κ«(;ιι ρευμι i rων κω προι:1.Υουιι προς

την· προεδρ/α 'l?lJς πιο αιιτιμετα(! 

tns Τεχεράvns

ρυθμΊσr{ς ·ιιπ{)l{1ήφιοvς. Γω. τόυς ι
ρο.νΟVf..'D.!]μοκράτες, πρ6κetται '110.
. κf!.},CI,IiΠ·(:>οφιj».
.

Ο ιρcινός Ι I ΠΟ\1ργός Αμυνα<;. Αλί
Σαμκχαιιί.. είνcιι κυτl)γορl}μαηκός:

"Ε!ιιaοτε af' θέοlj 1'(/ επιβεβαιώσου
με 6τι δl((θΙΤΟll/lF τΕτοι(( διί1lαμη.
που καμ/α χ(ι;ριι δεν έχει συμφέρον
1'(1

1 .Ifan

ρ/ζει με o.κρ!βc/cι. τη στρcl.Τιωτlκιί
ε φαρμόζοvμι' πρωτότυπες στρατη

4 Δύο oίJμμcιxoι των ΗΠΑ στπν περιοχι'ι. το'
Ποκιστόν ΚΟ' το ΙOPα~λ. δεν υπεΥροψον 1'10

μας πρoσφερFΙ πολ1ί μεγάλη δύ),ο.

το Πl'ρl)vικ6 του πρόγραμμα εί"αι
ειρηνικό και. εντ.ός τ(\[Ι πλ«(ιοίο\' της

ΣιΊμΒαοης γ\(ι ΤΙ) μη δι«(δοσΙ1 των
πυρηνικ(~y όπλΙ'J\'. την ΟΠΟ(ΙΙ έχει

υπογΡ«ΨΗ η

TfXfQ((vl]HJ .
2004.

ΔΗΜΗΤΡΗί !ΗΡΟΙ

νo\lcιρίoυ

2005 . Υπογράμμισε.

επί

σι)ς. 6η το Ιράν διαθέτει 1Ιδη έναν

mΊραυλο. τοl' Σιχάμπ-3. ακτίνιις

pOAllc: j .300 χλμ ..

«ιχωιά 11(( πΑιίξεl

τέ κοι δ,ο6εΙ0υν οτομlκι'Ι ΒόμΒο. Η ΟυάΟI'
Υκτον δεν τους επιβάλλει Kouio κύρωση.
5. Βλ. WaltcI CI1alaIιl. "Στο Ι(.>οκ στι'ινσυν τις
κόλnεe,. ΟΤΟ Ιρον εΙ0ιμόζουν ΒΡόχους". "le

Monde dιρΙοlnaι,qιιe·

... Κ . Ε ".

'ονουόρtOς

2005.

δεσμεύ

οτάν. Οι κομ(ιντος ψ(ιχνουν, (ιπό

,,(ιμεις που <λ'(IIΟηκ(ιν, «υτι) τη φο

τ.οl' Ιοι;λιο του

ρoφoρί~ς: γιύ. π.ερι.ιισόηρους από

ρ{ι. σε μία χΌ(.νl\ δl.πλωμαΤΙΚIΙ προ
σπιίΘεια για ν(ι πrίοο\,ν n1V Τεχε

τριcί.\'τιι ~ξι ~n6χoι'ς:. που
σχέση με τ.α m'ρηνικcΙ χημικci κιιι

rxolIV

(!«(νη να ε γκιιτ«λείψε ι οριιπικά κcί.

βιιλλιστικ(ι προγρ(ίμμ(ιτα του Ι ράν .

ξία κω να ιιποτρέΨΟ1·ν μια κλιμά

Επι(:)έσεις cικριβείας των ElbLXC:JV

κωση , όμοια μ' εκείl'η που οδljγησε

δννάμεων είναι π.ιΘα\'6ν Υύ. πρcιγ
μιιτοποιηΘαίιν σιΊντομ(ι .

στl]ν επέμΒαση στο Ιράκ. τον Μάρ
τιο του 2003 (5) .

Το Πεl'τάγω"ο δεν διέψευσε την
πλI1ΡOφOO(cι. Κω ο πρόεδρσς

"ο ότι το ιρανικό πυρηνικό πρ6

Μπους. τον οποίο το

ρι,Jτησε.

γραμμα σύντομ(ι θα φτάσει στο ση

εάν αποκλείει το Ενδεχόμενο στρα

μείο απ' όπου δεν θα υπάρχει επι

τιωτικψ: δρCΊσης ενάντια οτο Τ ράκ,

στροφή . (<.ι'II' δει ι γ(1 l εl τ/ποτα. το
lρά,ιι θα μπορε/ ,,(ι παραγάγει ε

Εγώ και

Ομως: το Τσρωμ εί.ναι πεπεισμέ

θα κλεIαoυμr το θΕμα διά της δι
πλωμtlτικιjς οδού. αλλά δεν απο 

μπλ(Jl,τιαμένοουρrJ."ιο σε έξι μι!νες.

κλε/ω τΙποτο» .

το.σκευό.σεl τη" ΠΡΕ(;τη ατομική του

κάτι που θα του επιτρέψει 11(t κα

2008», διΙλωσε ο

νοι, ΟΙ συνομιλl)τές που σuvιιvτ(ιμε

στρατηγός Ααρόν Ζεεβί, αρχηΥ6ς

στl]ν Τεχεράνη παραμένουν 1)ρε

των ισραηλιν(ί>ν υπηρεσιών στρα

μοι: "Π6. 1 I ε τιδρα ε/κοσl πέγτε χρό

τιωτικών πληροφορι<δν, στις j 2 Ια

n «Le Monde Diplomatique»

Tcu JACQUES DERRIDA

λόγος και μια πολιτικιί ευfhΊνl1 με μια ιrι.έΤΙΚ1) ελευ
Οεοία. μπορούν ι'α καταστούν, χωρίς αλαζονεία, πά

Οε ιπρατιωτικιj πυ(jηνικ)j φιλοδο

βόμβα μέχρι το

Ιονουορ ιου

2005.

γικ[ς. ΔlαθiΤΟl',llr εξοπλιαμο που

Το [ριίν δι{([)rΡ,(ιίωνε πάντ.α ότι

18

Ο ν6\,ος AU010. nou φπψίΟΗ,,,,ε οης 5 Au·
γΟύστου 1996. επιβC! λλε, όιι ,,\.Ιίο ε1οιρείο .
οκομο κα ι μη ομερ,κcνικη . "011010 θ α κΡιΘεί
Ι:νσχl\ επενδύσεω ν πονω οπό dO εl<οτ. δο·
λάριο ΟΤΟ IpC1V. e C1 υποοτ εί ι(uρώοειςο.
3...fehran T,mes-. Τεχερovπ . 18 (ονουοριου

:2

ντηση των artElX(;JV τι]ς. "Κανένας

μη ωωΤΡoπlίς(~),,·

Νβνν& •. Τεχερονπ.

2005.

μπ.ς α(lτεθΕ(" . δ\jλωσε σε απά

Γ8ρμιιvί(ι κω τη Γuλλω. τρεις δυ

ΚυβερνηΤΙΥ..οί ή ιιντιπολιτευόμε

σΙ'JiπάΟιl(J. τις αμΕρικωηκέι; επr:μ

ι 'α ΤΟί' κακού". χω!) J'{CJ. ΙJπουΡ1'6ς

έδωσ((\, το ΙσρωΙλ κω το Πακι

απάντησε απειλητικά: "Ελπ(ζω ότι

"Οι π ερισσ6τερο ι Ιρανοι' ε/δα)! μ f

τι)σ< (O'ίίμΙύCΙ ιJT/ς χιύρις το!! "(ίξο

Η συμφωνίο

><.\!ρΙοχ; στις 1ΙΙΙ1«({

ιιοσιογρ<ίφος.

"Κα τόπll'. ο Μπ()('ς μας τοποθέ 

Ρ ημ ιΊlες θέσε ι; της r υρcoφι'ας .. στοl

Auo.

κες ,'1:011 ζητοιί ιι ΠfQισσότtρι! όημο
χΡίιτ/α». ι;ξηγcί ι'\'ας ,ιλαϊκύς>' δη

γιcι. τη ι' προεδριu τ\)~ Δημ()κρατίιις.

σμό του ουρ«νί,)\!, έπnτ« από δια

NBC

όραση (ππ

θηΥηnjς K{(O(ll'I. μ~τ.ΡΙO"I'((OIIς ((ντι
π.σλι.πυόμε\'ος. ΠΡΙ()1]" υΠΟ"ψ1Ιφως

nQUYiIatniafI; με n) Βρετανία, τη

ν(ι Ι'1ροιιν πλη

σπαστικού lσλrίμ προκάλ t'aω l ω'τ/

'

το ( 2\". λέΗ, '11.«( παρ(ιt)fιγμcι. ο χα

nC1\'

2004.

ΚUΟfοτ,u ς : (.01 ΙΙΠfρβολiς TOI' ρι~o

ποΙ'ο Ί.Flροτ{ρεvm: ΙΙΞ ΤΟ 1 )lόμοΑμ (ί 

τηκε ν(ι σΤCΨ(ΙΤΨΠI τ.ον εμπ.λ.οι,τι

Μ ε Tll βοli!)::.ι.(( πληρσφσρι(.)ν

σχιί σΟ\1\' τ.ο κ()ιιρασμι:'l'ο ισλαμικό

μπάργκο FI'(ί1'Τια στο lρ6.I'. το ο

Τον ΝοέμΙ')ΡΙΟ του

Επιφανειακή nρεμιο

είναι πι.Οανό\'. πcιραδ6ξΙ'Jς:. να εl'ι

(

μας ισχιί. οιίπ ΤIJ1' ικC/lιότιιτάμαςνα

Π ολ

Σ,;μφωνcι με την αντιπολίτΕυση.

η

Στο ~ίρOρo τοι'. ο δημοσι ογράφος

,'ταγιιjll() ι,ι> (Ντόναλντ Ράμσφελντ.

Οητεία

φιόη)τιι- οι απειλές έρχονται σε πο
λν κ(ικι} στι.l'μή.

από ΤΟΤI'; αντιπάλου; μας. όεν γνω

λ ,μo ~ [,l,(ί,'τια στφ' Tρo,lloκρaτIcι. "
Θα συ"εχιστεί. με. επlΘHn) ενι(\'τίον
της Τεχερ6.νης. Υποστηρίζει, μάλι
στα. ότΙ. ο Τζορτζ Μπους. με τ.ις
σι·μΙ:;οιιλι'ς ΤΙ,)" .<πολιτι,)ιι ΤΙ)1' ΠΕ

δεύη'Ρ\]

του. δcν μπορεί Ι'ιι Θέσει υπ.οφ\)

« ΤIΙI!

βεβ((I(()l'fΙ. ότι μcτ(ί τ.ο Ιράκ. ο «;τό

το Ι ράν προετοιμ(ιζεΤ((1

για τι~ προεδρικές εκλΟΥΕς. fOl' ερ 

TGNACIO RAMONET

Τrχι:l! ι·ίνψ;.

l'Iεν διωφινοιιμf

Τ1ll' καρδιά του lσσίlIμ".

φιλόσοφος: κω συγγραφέας Ζακ Ντε 

[Ι(ιλογ ωμό κω αντιφατικόTlιτα, οι εm:ίες ι~πoυ Οα α

ριντά, που απεΒίωσε στις 9 Οκτωβρίbυ
επικέντρωνε π.άντοτε τη σκέψη

vcιnn,xOet: η σκέψη, η δράση και η ακτ ι\'οβολία μιας

του στα σιίγχρονιι προβλlΙματα, με α

ενιιλλcικτικ1j<; π((γκοσμιοποίησης που θα είναι άξιcι
του ονόματός της: Σ' αυτό ΤΟ ερ(l>τημα . η πρόβλεψl

ποτέλεσμα να έχει δεχθεί πλήΘος από

αλλά και η ε. λπίδα μου εί.ναι ΚI1ol». Αυτό το 1t1 aι» Οα

2004.

κριτι.κές. Η ανάμειξ1j του στον δημόσισ xtUQO τον 0

&ι,γησε, στι.ς

8 Μαίου 2004.

προσπαθ1ίσω νcι τεκμΙ1ρι(.)σω.

'

στη σκηνl] το\! Παλέ ντε

Ως πιστός φίλο<; κιιι ευγνώμων cι\lcιγνu'Jστης τιις

Σπορ. σco Παρίσι, 6που η Lc MoIIdl! dip/oIIIntifJIII!
γιόρταζε τα 50 χρόνια της. με τη σl'μμετοχιl διανοοιΊ

MOl1de (/ijJlol/!aIiqIIi!, Οα 1j(jελα \ια ιιποτίσω φόρο τι
IIljo; σ' cιυτό ΠΟ\' πιστεύω για την πιο. αξιόλογη ε((n}με

μενων κω ακτιβι.στ(6ν από όλες τις ηπείρους. ΑχΌ

ρίδα. δημοσιογραφΙΧ11 περιπέτεια και φιλοδοξία του
τελευταίου μισού ctι(όνcι. δηλαδl) ολόκληρης της ζωής
μου ως Eνιjλ\ΚOυ και πολίτη. Κι αυτι) hr" ισχύει μ6νο

λουθεί το κείμενο που έγραψε γι.' a\lτιjν την ιδιαίτε ρη
περίπτωση. το οποίο είναι ανcιμφίβoλ.c.ι μία από τι.ς τε
λευταίες δημόσιες παρεμβάσεις ΤΟ\l στη Γαλλία.

για ΤΙ1 r((λλία. το nαρίσι κω. την Ευρυ)πη. Στ,] οι(ιρ

Το Παρίσι, στη Γαλλία, μιλ(Lε ι τη γλι~σσ(( του. και

κεια των τε.λευταίων πε\'ιί\'τα χρό\ιιιJI', τα οποία έχουν

η rαλλία είναι στην Ευρώπη. Αρο.Υε. οι xtijQoL που δέ
χονται σuνειδητά να φέρουν αυτό το όνομα. οι χοΊροι

παρέλθει με αναντίρρητο και ανεπίιπρεπτο τ.ρόπο, !]

. 6που

προβάλλονται και διαχέονται ένας δημόσιος

ΣuvCχ&.a στη σ&λ_

40

40

Ιε

KYPI ~KATlKH ΕΛΕΥθΕΡΟΤΥΠIΑ
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Η κληρονομιά τι
ΣuνCΧCIQ από τη σελ.

39

τελούσε, κατά τη γν(6μη μου,
περισσότερο μια έντιμη και

μερικές φορές, ψαν τολμη

θ.cιρραλέα εφημ.ερίδα. παρέ

ρές.,

χόνi:ας τι;λι'ρη και λεπτομερή

ιερών ε'lo-τολ<ίJV, το πιστεύω 11
την ομολογία π(στl)ς για την

νευμένες και: αμφισβητούμc

1\'

ταν δυσεύρετη αλλού, παρά έ
να δημοσιογραφικό πρότυπο.

κολουΘεί να συμβαίνει μετα
ξιΊ τιιrv φίλων t1jς εφημερίδα; .

νΟ1Ισω. λόγω της σημερ ινψ
πολΙΤΙΚ1ίς
cινCΙγκωόη)τας.

ποίο δεν μ..τορεί να αμφισβη

ΕυρόJπης, βέβαια. (J)J,ά και

όχι η εφημερίδα { ιrLe

MolldcJ!

τραπεί να πω. διj λωσα κάποτε

ευρύτερα. Δεν υπ{ιρχει αμφι

στα Υ<ιwκά σημαίνει "ο κό
σμος» αλλά το μεγάλο σι'νοί
νυμό της, η Ι'ψιστη cιναφoρ(ι
τl\ς. ο ίδιος ο κ6σμo~. Ο κό

t1)" πιιλcιι(ί αΥ(ΙΠι) μον για
λέξη "ωιτ/στασ)}». ψτ(ίνoντα~
στο σημ είο vu. την επιλέξω ω~
τίτλο

«μοιιομ{ρεια» 1jταν για την ε

σμος συνταράχθηκε. θρυμμα

στον πληΘυντικό .. .

φημερίδα ο κανόνας αλλ<ί.. tlΊV
ίδια στιγμ1Ι. προβαλλόταν η

τίστηκε και ανασl'ντέθηκε. (ι

έκκληση να κάνουμε αιιτό που
δεν έχει γίνει και άρα πρέπε. ι.

νισμό. Οι έννοιες και Οι μορ

Εγ ι,) που . πριν a..τό δζΥ.«(ε

«(

τ~ες, χω συγκεκριμένα στο βι

να γ(νει. Η έκκληση να βεβαι

ποκαλούσαμc «κυσl,Ο της δι

βλίο ΦωΙΓ(ισματα τοι ) Μαρξ

(ί)σουμε , να επιβεβω.ι.)σοιιμε .

πλωματ/αρ> ανιιτράπηκαν ρι·
ζικά. αλλά η Le Μοι/ι/Ι!
ι/ίρ/oιιι(lιίqιιιι δεν παρέκκλινε

το

από τις

J,

φού υπέστη κάΘε είδους κλο
φές αυτού ποι' μέχρι χΟι;ς

210 96d dGBO

BOunQLJE hal diamands, S(POιA
g 23~ 10 72 402, 2331072526

(TtΌ KOιJ,lloπoλIn:!

πρ()σπάΘΕ/Ο.. το

'1997.

χαΘώ,

δεν υ,ποδοκίμαοα τον κοσμο
πολιτισμι) των πολΙΤ("Ν το

ατηκε από την εναλλακτl.κιi

παιτεί από εμάς και από τον

π«( γκοσμιοποίηση.

κόσμο για το μέλλον. Γι' αυτό.

Ξαναδ ιαβάζοντας. μετά cι

κόσμου, Ε"D.\'τίον ΤΟ\' οποίο'
δεν έχω τίποτα, το αΥτίθετ
μάλι.στα. αν και εξακολοιιθ(

αυτά τα λιγοστά λ6Υια δεν θα
είναι μόνο ένας χαιρετισμός Ι)

πό t1jV «ΕπιστολlΙ στοvς αιια

να ανΙΙΚΗ σε μια επΟ",(1) τη

Yl IQJσrfq: μας!> το\! Μπεβ-Με

πολιτικ'iς θεολογίας ,11ς κι

ένας φόρος τψ1\ς , αλλά και

ρ(,

μια ευχι) για το μέλλον.

"Αντιστάσεις» που υπογράφει
ο Ιγνάσιο Ραμονέ εκ μέρους
της εφημερίδας. στο τεύχος

ριαρχίας κα! του γεω'ι'ρ<ιφ
κού κρcίτους ... Εγι,) που επ:

Ξαναδιάβασα, στο πρι,)το

το

εκδοτικό

το\! Μαίου του

σημ<ι:ω μα

2004.

διαπί

κρινα την κατ<ιχρησtικιj κι

(ιερyαλειcικψ, ΧΡ~'ση. την ιδε,
λογΙΚ11 χω οικονομίστικη μ

τεύχος του Μαίου Τ01l J 954.
την «Eπισro).ή σroιις αιιαΥΙ'αί

στωσα ότι δεν είναι μόνο

στες μας».

ξ<ιντλψικό κείμενο, παρ(ί τα

(('ιtρίβH(I. t\j\' ενια((( ΠΙΙΥΚ'

tll"

οποία υπέγριι

eva

ταστροφ) του 6ρου «παγχ.

πλούσιο. μεστό. «κόμη κω ε

σμ/οποΙησψ. δηλαδ1] γι<ι 11

φε η συνταΚΤ\.Κ11 ομάδα της

λ ιτά τρι<ίντα έξι. π6χι» του και

σμι(ι αγορ<,ι ... Εγι') JtOιI. t~i1

νέας εφημερ ίδας και. βέβαια.

τα δεκ<ιοχτιό o<l 'CΙΙ» του -αν μέ.

όλα όσα μας άφηνε να υπ.οθέ 

τρησ(ι σωστά, τα .<όχι» είναι

υπεριισπίστηκcι μια νέα Δι
την οποία. μετ(ι τ ;

σουμε 1) γραφίδα του ίδιου

διπλ<ί.σω

του Ιμπ έρ Μπεβ-Μερί.

«1/cJ,t»- .

Ομως, διαβάζοντας αυτιιν
τη ληξιαρχικl\ πράξη γέννlj

((l'τlσταθούμ υ) .

από

αλλά

και

Προσιιπογρά

μέρα γραφόταν μια αναλυτι

φω τόσο τα τρι.<ί.

Κ1) και ωταιτητικι) ιστορία αυ

ντα έξι «όχι» 600
και τα δεκαοχτι6

του

μισού

(([.(ίινα

t11.;

τα

0vJ\.

κιι'!'αγyελίcι

"Αuιό πσυ άnl!οeε
κοι δεν μπορε ί νο το

oμφισ~πιι'lσ81 κονείς
είνοl ο κόσμοs. Οχι

n εφπμερlδο,
ιο μεγόλο

ollftά

Ins

συνώνυμο".

όλc

των δε ι.νιίJ\' σ

μια "έκκληση 11«(

σης. σκεφτόμουν ότι αν μια

την αρχι1. ΒέΡω.«,

~

1993, Ι]

όλιul, Τ(ι!1Ι χωρώι ι. cι.x6μη jll(

την ουοί«. Ωστόσσ. επηρεά

ποστολι) που είχε οριστεί από

CEI'-.'TER

ΟΙ vέεs συλλογlκότπτεs

t1jς. τουλάχιστον όσον αφορά

διατήρηση μιας ορισμένης α

ΣΕ ~nIΛEIMENA ΚΟΙΜΗΜΑΙΟΠΜΕΙΑ

μ((λιση.

εφημερίδας, {(λλά και (,(\1τ6

που μας ζητά.ει, αυτό που α

φοσίωσης στη θεμελιώδη α

.ι..

χω

κ(ιι σε πολλι:'ι άλλα κείμενυ

για τους ιστορικούς του μέ λ
λοντος-, Θα διαπιστώναμε τη

DιAMOND,

βιβλίου.

Θεμελl.(ίJδεις Ctρxc;

γο τεράστιο και απαραίτητο

νσ

t1:

'Ίθελα να χαιρετίσω μόνο το
παρελΘόν aUt1i~ της μεγάλης

τού

...ylO
'n γιορι,} fOlJ iρωrο
",,8, μόρο!

εξ1l'(1Ίσω

τουλάχιστον το ένα από ((\)Tci
τα '<1'αι". Eyc,) που. ας μου επι·

Mollde dip/OlllGIiqιIe -ένα έρ

{CiIG

θα

τΊjσε.ι κανεΙς, ε(ναι ο κόσμo~ ,

Οι θεμελιώδεls αρχέs

Aσ,ρoφιcρό σσΛμl, οι σννδvοσμό

Παρακάτω.

θα μπω στον πειρασμό να ευ·

το μέλλον της Γαλλίας και Τ1]ς

σουμε. Κατά συνέπεια, δεν Θα

μι IJ1<ρό λαμ"rρό δ,ομόνι,σ

του κόσμου μας .

κές δΙΟΙΚ1Ισεις.
Auτό που άλλαξε, κω το ο

να εκτιμιΙσουμε . να αποφασί

οι μινroyιόν, O<ovλOpiklO ,οι ~ρσ.,όλ,σ.

ποχ'\ς μας κ«(Ι για το μέλλον

γιατί, αντι] τη )'ΙOQtLV1j μέρα.

βολία ότι η υπενθύμιση. το ρε
πoρτάζ. 1) ανάλυση των γεγο
νότων χωρί~ υποχωριίοεις κω

μι ,ον tορδιci, όνο 'fΚ"".ό ούμαολο, νο ,υριορχεί

ηθΙΚ1j. το δίκαιο και τη δικαι
οο{ινη, για t11V πoλ~ΤΙΚ1] τIjO; ε

Aιtτl\ η αφοσίωση όμως δια

Για ΤΟ μέλλον του κόομου.

an

κ(ιτι που, ευτυχώς. εξα·

t1)Ρ1jΘηΚΕ σε όλες τις συντα
κτικές ομάδες και τις. διαδοχι

γ1\ για το ~ίέλλoν.

OIAMOND$

-

ακ6μη και παρακινδυ

ρελθόντος. Ταυτόχρονα, με
λε μια έκΚληση και μια επιτα

ΑΝΟ

νες

1)

κάλογο, αλλά και ένα είδος

κληρονομιά του λαμπρού πα

τον ίδιο δνναμισμό, προέβαλ

hot·diamonds

« ναι» . Αυτό το Κζίιιενο δεν α

ποτελεί για μένα ~;όνo ένα δε

-ενημέρωση, η οποία συχνά

STERLING SILVER

α\lτό έγινε εφικτό μέσα από
πολλές διαφOΡOΠOΙ1Iσει~ και
αλλαγές πλεύσης, οι οποίες,

Lc' MOJ'/(/e dip/0I11aliqι/e <iπo

οποί(.(

nQeitf1.

>

α\'1'!σω00ι! ·

' ( ".

με. όριζ((

ναλυ,ικά

" όχι
jιια

'

1,6

KVPIAKATIKH EhEYSEPOTynlA

ιυ

13 ΙOEBPOVAPIOV 2005

Lε

,
ωτι μου

Ι

πα/τηιJl) Ξ1 1 6ς )It'oll διεθ)ιοιίς

νεση ΤΙjς Ουάσιγκτον, στην σ

')ικωο,!Ι f)ι(ιντfο)' των ηΥ.λη

λοκληρωΤΙΚI] αγορΙΙ, στο

'ιι;ί τω)', CΙλλCί και ως 111(, 1' bf

Qi'Jr; [λε'ί,Θερο εμπόριο, crτo

μ))ς της εναλλακτικ* παγκο

Ί,ι ιό σι')')'ι'νεια,;. πόνοιι και ελ

σμιοποίησl)ς θα τις αποδυνα

v.dIIIJ

.t1cόΧΕΡ του Κa.κοι3»: την Πι(
γκόσμιC1 Τρ(ιπ ε ζα, το ΔιεΘνές
Νομισματικό Τcψείο (ΔΝΤ),
τον Οργανισμό για την Οικο

Υ. (ίς, ολλά καθίσταται rίλo κω

νομικ" Συνεργασία και Ανιί

'110 oρcιτo~, {1'().11 ι:ίro:πο, χωρίς

ένω' ελάχιaτcι

πτιιξl]' (ΟΟΣΑ), τον Παγκό
σμιο Οργανισμό Εμπορίου
(ΠΟΕ). MIC! δύναμη ενάντια

που 11δη κάνει, σε κάποιο
l~α0μό. Το ίδιο πρόκειται να
συμβεί με τον ΟΗΕ και το
Συμβούλιο Ασφαλείας. ένα

)η,ιιόιJιι) δεσ,ιιι) ·ω' χω δεl ' ει'

σ' αυτό που σΙlμβαίνει σljμε

ου Πολέμου, των νικητι6 ν του

'αJ παρcί)'ομας-, χωρις σιιμβri
lrιιo, κόμμα κω !ωτρίΙχι, χω

ρα, και δεν Θα μ..-τορ()ύσε πα

κω του ψ-ιιχρον πολέμου .

?/ς (θι'ικ)ί Jιω δι~(-) I'I} κοιιιότη

[1ιίσl) τα καταcrτρoφικά σχέ
δι(()τοι> είxcιν επεξε.ργαοτεί Οι

Γαλλική ταυτότητα

Γαιl λφοβιτς, Τσένι κω. Ρcίμ

το

(Υ(ΙΙf. λντ, πολ,; πριν από την Ι j η

λάμβανε παρενΘετικά μια Π<.!.

S2em eμΙ',ρίΟ\1,

ρατlΙρηση . 11 οποία τότε μπο
ρεί vC1 έμοιαζε συμβατική, α

πι()ιις, {ιιω l bfajIii ΠΟ )' ε ι'ιιω

([

δι((χριτικ6ς (οl'το aIJIIC
'3ωl'ι το 1993), σχεδ611 μι'σrι 

ΊεσjlΙΚΟ :πλcιία/O, τίτλπ χω (j

'Ιψ.α ιJfσμό.

-ιι, έΙ'((11 δι::σμ() ΠΙΗ' προι)περ

'a,

δΙΟΠf{JI'cί κω ι'περβaΙJlει
ι(ίΟε εΘ ι ' ικο π~'υιJδ ιo{)ισjlι5,
;ωρι'ς τηl' 1(()1I'lj ιιlιoτηrιι του
τολιτη, χωρ/ς ΚΟ/I'1ί t'νταζη σε
((αT(ί~ψ ,

M'l

ριί \'α ονμβαίνει, στο Ιρίικ, με

Πcι.ρεμ πιπτ6

νΤΙ'Jς:, το αποκαλούμενο «Δ ι

διcικ();c\) πίεσΙ1 των λα'ίκών κι
νημάτων και ΤΙ1ς κοιν,Ις

yvt(J

μ(:ισει και . τελικά, θα τις υπο

χρε(ί)σει να αλλάξουν -κάτι

κ(ιτάλοιπο του Β ' Παγκοσμί

Στο εκδοτικό ση με ίωμιί του,

1954,

ο Μπεβ-Μερί περιε

//cισTl!ΡΙo ΤΜ' Βρι'ξΈλλώll», α
κoλoυΘι;}vτας την παράδοση

κόμη και Π«ΤΡΙ('ΠΙΚΙΙ. αν όχι ε

AΙ'τό~ που τ<ι. <'γρ((φε αυτιί,
' δ(:ι κω πc(νι,) ωτό δέκα χρό 

του Δικαστηρίου Ρ,(σελ, ετΟΙ

την

'ι(.(, δεν μπορεί παρcί ι' ι( χαί

μάζεται να ξεκινlΙσει μια ε

στα1αι ιισrψ προσπάθeια Υια

)<τcιι

111 LI!

QfU\' (( γι ' αυτό το σχέδιο ηγε

τηl' fιρηJ'Iκιj ανάπτυξη τωll

μονί((ς στη Μέσ,! Ανατολ,) κω

δΙeθ~ώιι aχΞoεων, το Παρ/σι .εί

Π(ιΤCΙΙ, όλο κω πε. ρισσότερο,

σε ολόκληρο τον κόσμο, βασι.

ιει'ζον σl]μείο (ι\'αφoρcί.ς των

ι'ω το :τλέον ενδεδεΙΥμέl lΟ μέ
ρος Υια να γί1 lει έδρα αι,τής της

ης f\,((λλcι.ΚΤΙΚljς: παγ κοσμι.ο 

ζό με"ο οτους καλύτεροι'ς κα
,'όνε ς δικcιίo,', με Τ1)\' προοπτι
ΚΙ] να ε.κδιιJσει τι 1" ετuμηyoρίι(
του Gτ\)" Κωνοταντινούπολη.
Δεν πιστεύω ότι fll.CL επανύ.

[λ,1ίησης, αν Y.LιΙ IIΠΟΡζ ί να μ,οι

OΤGtOI) του τύπου ,'η μεγάλη

σει το μονοπώλιο πο!.> ε/χε κά

ίζσιιν ακι\μη ετερόκλητες και

l'ι)xτQι>

ποτε στη διπλωμαΤΙΚ1} ζωή, ω

ότcιν

IΊλέπει

;'!Ο//Ι!ι! i/iJJ/OIJI(ιTiηιJl' 'να καΘί
'{ων κινημ(ιτ( ,ιν της E\'αλλcι

:ΤΙI(')ς

;Ί'(tΥκοσμιοποίησης .

\11τε'ς: οι νεες σl'λλογι .κότητες

θα

καταφέρει

στο

ΘνικιστίΚ1j: υποστήριζε ότι για

xotVll cιποστολ11

που συνί

εφl]Jιερι'δας κω τα γαλλικά Ι]

πλέον εJιδεδειγ,ιιένη γλώσσα)) .
,<Αν και, στην πραΥματικ6τη

τα , Ι} yallIXJj γλώσσα έχει χά

ιερικές φορές σΙ'Υκεχιιμένες,

προσεχές μέλλον να συντρί

στοσο, εξο.κολουΘε (να ε/ναι η

(aTcL ΤΙ1 γνι~μl1 μου συχνά συ

'ι,ει

6λες τις υπερδυνά μεις

πι.ο διαδεδομένη γλώσσα σ '

'L(Tr.OίI,. τη ,ι.οναδΙΚI) αξιόπι

που εκπρoσωπoίIνταl από αυ

αιιτοιίς τους κ,ίκλοιις» , πρό

Γtl1 και υπολογίσιμη δύναμη
'ια 10 μέλλον . Μια δύνΙΨ11 Ε

τά τα ειδεχ0\) αρκτι.κόλεξ(ι :
ΔΝΤ, OOS2A ΠΟΕ κ.λ..-τ,

σθετε 1Ίδη από ,Οτε.

'cίντιcι στην ΟΒ

Ομως,

( 1). oτl] συν(((

1\

(ιυξπνόμενη και cι

XuvcXCIo (!'Τη σι:λ. 42

Monde DiplomallQue

41

42

Ιε

ΚΥΡIΑΚΑΤΙΚfΙ ΕΛι:ΥθΕΡΟΤΥΠΙΑ

Monde Diplomalique
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Για μιαπολnlκπ, σκεπτόμενπ και πθlκή Ευρώππ
Σuvcχεια από τη σελ.

41

Πενψιτιι χρόνια μετά, διαπιστώ

cYtL η Le ι\ιfoIIde (!ιίJ!ΡΙl1πιίqιl!' προ

νω

φανύ)ς διατηρεί την έδρα της στο
Πιιρίσι και τα γu.λλικά παραμένουν
κνρίιιρχη γλιί)σσα. (ιατ( παρόλο

που η eφημcρίδα έχc.ι σι;. πολύ μεγά
λο Β(ιθμ6 διε ΘνοποιηθεΙ και Θεωρεί

ται έντυπο θεμελιι6δους'«\'αφοράς

σ' ολόκληρο τον κόσμο. παρόλο πΟ'υ
μεταφράζεται

σε

πάρα

πολλές

Υλι.Jσσες. ωστόσο. διατηρεί μια'σα

c['})

παρισινιj κω γαλλικl\ ρίζα. η 0

π-οίιι σtlj\' πραYl ιατικότητα είναι ένα
αναμφισΒIΙτητο ευρωπα'ίκό θε ~,έI,ιo.

Η δικίι

pns

ευθύνη

π ι<π είι ω -,Ι Θ(ι I)Θελα να πωΤcύι,)

, ότι (Ι.'\,'τό το χαρακτl)ριστικό. ( ιντί να
ωroτελέσει έναν γ«λλοκεντρικό

,j

ευρωχεντρικό περιορισμό. πρόκει

τα ι να οδη~ιήσcl

oc

μια π,ολΙΤΙΚ1j ερ

μηνεία καισυνειόητοπ.οίηση.

(!

ένα

πολιτικό χρέοι;:. το οποίο οφείλουμε
να λάβουμε σοβαρ(ί υπόψη μας,

που θα μπορούσε να γεννηθε~ να

γωνιοτούμε γι' αυτό πον αντιπροσω

τI1V πολΙΤΙΚI) πρc.ιΚΤΙΚI1 της, ένας μο

Ευρc6Jtη. Ομως, πρέπει γα διοtδι

ζlΊσει και να επιβιώσει μια ανάλο

πεύει αυτό το όνο!ια Ο1jμερα, διατη

χλός της εναλλακτικl\ς παγκοσμιο

κιlσουμε ΤΟ δικαίωμα να πιστείιοl'

γη εψ1)μερίδα. μ' αυτήν την ελευθε

ρώντc.ις. βέβαια, στη μν1]μη μας Τ!]Υ

ποίησψ::, το εργαστιjριό της, ακόμη

με ότι ο Σαρ6ν δεν είναι αμέτοχος

ρια, τις ωtαιτιiσεις: και τις αρετές.

κληρονομιά του Διαφωτισμού, αλλά

κcιι η δύναμιj της νιι επεμβαίνει. για

τιις ευθύνης και ότΙ,<ο ' έναν βαθμό.

Αυτι) η διαπίστωσl) μας υποχρε

και έχοντας συναίσθηση της ενΟΧ11ς

παράδειγμα στο Ιράκ Ι) στην ισραη

εκμετc.ιλλεύετω το γεγονός καΜ)

ώνει να αναλάβουμε, στο σl]μερινό

και τι]ς ευΘύνης γιο. τα ολοκληρ,!J"tι

λινοπαλαιστινιαΚ11 σί'γκρουση.

ντας τους Εβραίους της ΕυΡΙ'Jπιις

κόσμο και στον κόσμο που προμη

κά, γενοκτονικά κω ιιποικιοκρατι
κά εγκλήματα του πcιρελθόντoς.

νίιεται, μια γαλλΙΚ1\ και ευρωπα'(κ'l
έυθίινη η οποία ECval avaYtLxc.ιtci
σωτη μέσα στο κίνημα τι]ς εναλλα

Πρέπει νcι αγωνιστούμε, λΟlJtόν,

για. να παρcιμείνει η Ευριδπη ανα

Μια Ευρώπη που 0α αποτελεί το

πc.ιρ(ιδε ιγμα γι' αυτό που μπορεί \'(Ι
ε(.ναι 11 πολΙΤΙΚ1ί, η σκ{ψη χω η I]Θι
ΚIΙ. δηλαδιj έννοιες που Θα γίνονται
«VΤlληπτ{ς Ι'Jς κo~\'ωνoίτl]ς κληρο·
νομιάc το'\! Δι(ιφωτισμΌύ του πα

ρικ,c.ινΙΚl1 ηΊ εμονω. την ιινοδΙΚI] πο

αία αγορά

ρεία tI]ς .Κίνας κω την ιιραβικ\11]

να νι:oεΘνικισtικό

μωσιι·ίκ6. μιι.ι

σμού του lιiλλο\'Τοι;:. μια Ευρι,)πη ι,

Μι«( Ευρ ιδπη όπο\! , χωρίς ανnυ

μουσο:uλμα"ΙΚlj Θεοκρατία.

νέα ένοπλη δvναμη -αν και. σ' αυτό

καν\1 να διακρι:νει τα πρ«(γμ(ιτCΙ με

μερικα\'ισμό. Χ('JΡl:ς ((ντιωρ(ιηλl.νl

το σημείο. τείνω να πιστέψω ότι 1\
Ευρ(ίJπη χρει(ίζεται μια στρ<.ιτιι'JτΙ

ΟCΙψ'ljνει<ι . Μι(ι EιIgllJnI) όπου Θ((

σμο , χωρίς <ιντιJtcιλωστιvι(ι)(li ωλcι

λοσόφου. Εδιl) και σαρ{ιvτcι χρόνια,

!Ll:ορούμε ν(ι επικρι:νΟ\1με την ω

μοφοf\ίcι. Θα ~ιπoρoι"με. να σιψιιιι

μιίλλον για το αντίθετο !ιζ κατl]γο

κι] δνναμη και μια εξωτερικl\ πολι·

ΡζιηλΙ\'I\ πολι:nκιj. και κυρίως ΤΙ]"

χυ·ιiιι< !I~ (\(10\'ς επικρ(\,οι\\' μι' Θ(ίρ

Δε\" έχω τη (Ρ1Ί μη ευρωπαϊστl] φι

ρούσ(ιν . Ομως, χωρίς ψει'διιωΘIΙ
σεις ΚΙΙΙ Ευρωκε\'Τρι,χές αξιι()σεις.

σμο. για νcι μην γΙνει μόνο μια ενι

, τίΚl] π.ου

1\ ένα ενιαίο νόμισμα, έ

ρελΘό~'τoς κω φορείς του Δι(ιφ«()τι

rοίiλφοβιτς , ΡάμσC('ελvτ. χωρίς

\'((

ιιvcχόμ«σπ τις φρικcιλf,6nιτε~ Τ01'

καΘεσnoJΤ(1ς ΤΟ'\Ι Σαντίιμ Χουσέι ν.

Θα ε(\'(ιι ικανή να υποστl]

πολΙΤΙ,Κ1) ωι' Σcιρόν κω του Μπους.

ι,1()ς. χω ιΊιιχν(ί μΙ' μεyαλ~T(ρη ι11')

ρCξει ένφ' δι,uφορετικό ΟΗΕ, με έ

χωρίς \'Η μc.ις κωηΥορούν για (ιντι

φΡΟ<Υί'\'!] υπό <ιιιίς ·Aμερlκ(ινσιi~.

χωρίς τον Π(J,Ρζιμικρό ευρωπαϊκό ε

δρα στη\' Ευρ(·Jπη-. κc.ιθ{IJς και γι((

σηιιιτισμό

θνικισμό, χωρίς. ακόμη . ιοιαίτερη ε

να έχει στη διιίΘεσι] της ΤζΙ μέσ{/. γ(ι

μπιστοcn,ίV1] στη crIlμf· gIV1\ Ευριί)πη.

εφιιρμ6ζει τι~ (lJtοφ(ίσεις ΤΙ)<;, ΧΙ')

11

ιυυδ(ιιοφοΡί<ι.

Είναl το όνειρό μου

Ι) σ' attτIj" που μοu:ίζει \'CΙ διαμορ

ρίς ν(ι εξυπηρετrί τα συμφέροντα

11

Μια ΕυΡΙΟJΠI\ (inot I Θ(ι. μποροιiιιε

ψ,Jνπαι. πιστεύω ότι πρέπει να α-

τον μονομερι) ΟΠΟΡ1:0υνισμό της τε

να υποστ.l)ρΙζουμε τις νόμι,με.ι;: διεκ

χνο-οικονομικο-στρατιωΤIΧlίς

δικιiσεις τοι' παλc.ιιστινιακoύ λ(ωι;

Σ' ουτό το τεύχ ος οuνεΡγόστnκοv
ι) ΛIΛΗ ΣΙΑΡΕ κοι n ΕΥΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΠΑΝΤΙΝΟΥ.

I~Q"tιlς: Hυ13EI~l'

BEUVE-MER Υ
IGNAUO I{AMONJΞΤ

διΊ

ναμης των Ηνωμένων Πολιτειι()ν .

ιιειι;: η\ς ι:,)ι.(ις Τ'1Ι;: χlόρ((~ τΟ'υς. λεγο·

"ηις ετσι "ι'ω" ιπ όλα τα ,"1'((/-" ι(()ι,
μ ciλις ι,π('γ()ιiμω(ι.

Αυτ6 εί.ναι το ι)νειρό μοι'. Σας ,ιι·
χιιριστι,'), (ixt μόνο επειδή μ<

Από αl'τ.ιΙν την (vτoψη, θιι υπ-ο

γη ΤΟ\' κω ένc.ι κράτος, ΧΙ'Jρίι;:. ωστό

~1(ιτε \'α Κ«(\'Ι') ((υτό το όνειρο, "Cl ο·

yρc.ιμμίσω χω Θα υποστηρίξ(,) με

σο, νc.ι επικροτούμε τις επιθέσεις

νΕφευτι.) ότι ~έμφ: ιίλλος κοσμοι; ε/ο

θέρμη το δέκατο τρίτο "<1'(1» των α

(ιυτοκτον(ιις xα~ την ω'τωημΙΤΙΚ1]

ι'ω Η{'ΙΚΤιΧ:". (\πως λέει ο Ρ«μο,,(

ντιστάσεων που προτείνει ο !γνά

προπα!,ιίνδα, Ι] οπσί(ι. στον αραβι

αλλιί χω γιατί μ(ις δίνετε δί'\,(ιμη

σιο Pc.ιμoνΙ Ο Ραμο\,έ λέ ει ..-ιιαι» οε

κό κόσμο. σι,χ\'ύ. -πολύ συχνι(- πί

'1((( "C( 'ι«:'ι\'ο,\ιμε τα πάντcι. ι6στ(' αυ
τός ο Υ.,)(,ηως \'u. γ(.νηπρ'c.ιγιιc.ιΤΙΚζί C'

ΙΙΙCΙ περισσότερο κοινωνικιj και λι

νει να επιΡεβc.ιιι,Jοει το cιΠOτρόπ<tlO

~ ~ 21 bi.<. I'uc cι;III,Ic-IΊcl-n,II·il . 75242 Ρω-ί> Cc(le, O~ Τι]λ. : ΟΙ·

γι\τερο

«Πρωτόκολλο τωl) Σοφιύl l τηι; Σιώll»).

;,j1QI»

5~ΨIl)6UI. [~x: υΙ'~~"4%2(\

1σQιιηλινοιΊ c. ΠCΙλΙΙl-ιπί"ιoιιι::- , τιι::

Υ.\'I)fQ\,1jσιι,ς lj τις χιιρίυ.ρχες· διι,,(!.:

να (ιvακτ,ιjσtΊ, τα 6ικαι,ι~μ«(τ(ι τ.ου. τη

~"g

ΔιεuΟuvnjς:

ΠΡΟΥρ(ίμματα των Μπους. Τσένι.

VΤικc.ιΤ(ΙOΤατη στον μeλλοντικό κό

σμο. χαμι:α IjΠfΙΡΟ. και δεν μπορι;)
VO. φανταστι') κανένα άλλο μέρος σ-

ς:,;

Μια Ευρι,jπη. τέλος, όπου θcι
μπ,ορούμε να αποδοκψιί.ζουμε τ(ι

11 ο
ποία θα διαΧωρίζ.εται από την αμε

κτικής πcιγκοσμι.οποίησlις και

Δ,ν Ί"ωρίζ.ω καμία XI,jQa στον κό

~,

ν« επιστρέψουν στο !σρωjλ,

ε!ιπ.ΟΡΙΚ1]

Ευ Ρ ι,)πη.

Ενα

ΤΟ οποίο, κατά τη γνιι)μ1] μου.

Μια

El'Ql(JJTIl

όποιι θα ~ιπoρoύμε

j\oJlOlj·

φικτός:. Δισcκω:οrιμίιρι.c.ι (ιντρες κω
Υι'\'cιίκrς σ' ολόκληρο τον JtciOl1ll
μOl.ρc.ίζoντcιι ((υτο το ό\'προ. 1\'[1(1

~ ~ εkλη\'ι~ιj ί>ι<)οσll {ιις LIi: MONIJE ιlίl,IoII,HIί,J1IΙ

σημαίνει «ναι" σε μια Ευρ(δπη. η ο

\'(1. (ινηΟl'χοιίμι για Τ11" έξαρσl] του

"<

ποία. χωρίς να cιρκείτω ν(( (ιντc.ι

α\τιΟ1\ μιπσμου και. ·ω.υτ6χρονα.

μέρα. προχωρι,)νως αργu.. με την ο·

γΙΙJνίζ!?τω τιι;: υπ!? ρδυν(ίμΕ'ις κuι χω

γ{ν\'α. θιι το πραηιαΤΟΠΟΙIΙaοιι\,.

~ ~ !::.ιtιμε'λιιυ: ΒΑΛΙΑ ΚΑϊΜΑΚΗ
~ ι,:ιt",ίλι,α ~ειlι{ν")ν: ΓΕΩΡΓιΛ ΜΟΛΩΣΗ
~ '" ε·ιιωl: 1Ι\l>1!(lίΡI(1(~'clι"ιgr Ί'ηλ..: 2 ΙO~2'ID4)(1

~

Allιιyopεύcτnι συμφωνα με ω vόj,ιa η ιιvαδημοοiC QΟΙI (εν ολω 11
εν ι\έρει) ιιεψcνων Χωρις !Ι\ν έγΥρ(\φπ OQvcιlvcon

!ou

(ι,δότη ,

λεύθερο το πεδίο ο' αυτές. θα κ(ι

της ισλαμοφοβίαι;:. Δεν ι'πιίρχει ΙLμ
φιβολία όTl ο Σαρ6ν. με τι)ν πολι-τι
ΚΙ) του. δεν ε(ναι ο cίμεσος lIIιE-tIBl'

τcι.στεί , τουλιΊχιστον με βάση το

νος 1] ένοχος για την απαράδεκτη ε·

πνεύμα του O'1.Nτάyμc.ιτός της κω

πιστροφl\ το\' (ιντι,σιιμιτισμού στφ'

ρίς_ γι' αυτό τό λόγο. νc.ι CΙcplϊνει Ε

δι!\'1] κω. τον κόπυ που απαιτεί μια

(Ι) Η OlJOOO lωv εnτ(\ nερ.οοότεΡΟ !3ιοuπ.
χωριi>v, ouv rn Ρωσιο .

XCIVIK,i\v

