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Πλούτη έχουμε ελάχιστα: 
τον ήλιο της δικαιοσύνης, 
τη θάλασσα του πόθου, τη 
γη της μνήμης. Κανένας 
δεν μπορεί να μας τα 

κλέψει.
Ν. ΛΥΓΕΡΟΣ

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Παρά τό γεγονός ὅτι µᾶς κατέκλυσε ἡ φιλολογία γιά τά σκάνδαλα 

τῶν τελευταίων ἡµερῶν, θά διατυπώσουµε τή γνώµη µας γιά τό 
µεῖζον θέµα τῆς διαφθορᾶς. Ἀφενός γιά νά µήν συγκαλυφθεῖ ἡ 

ἔκταση τοῦ ἐνδηµικοῦ φαινοµένου καί ἀφετέρου γιά νά ποῦµε δυό 
λόγια γιά τήν στοχοθεσία τοῦ πιθανοῦ σκηνοθέτη.

Πρέπει λοιπόν νά τονίσουµε ὅτι ὁ κατ’ ἐπάγγελµα δεσπότης (τί 
ὄνοµα κι αὐτό!), ὁ ἐπίορκος δικαστής, ὁ ρουφιάνος δηµοσιογράφος, 

ὁ φακελάκιας γιατρός κι ὁ µιζαδόρος πολιτικός ΔΕΝ εἶναι 
ἐξαιρέσεις.  Ἡ πασίδηλη πραγµατικότητα εἶναι πώς ἡ µεγάλη 

πλειοψηφία ὅσων µποροῦν νά «τά πάρουν», τά παίρνουν. 
Φυσικά καί δέν θά εἶναι στή λίστα τῶν κυκλωµάτων ὁ εἰρηνοδίκης 
τῆς Ἄνω Πευκοράχης, ὁ ἀγροτικός γιατρός τῆς Βραχοπούλας καί 
ὁ ἐκδότης τῆς «Φωνῆς τοῦ Δίστρατου». Τό ζήτηµα εἶναι πόσοι ἀπό 
κείνους πού µποροῦν νά διαφθαροῦν δέν θά τό πράξουν (κι ἄς µή 
µποῦµε  σέ λεπτοµέρειες περί τοῦ σκεπτικοῦ ἤ τῶν συνθηκῶν).
Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τώρα ξέσπασαν ὅλα τοῦτα τά σκάνδαλα: 

τώρα πού ἔσπασε ὁ καθεστωτικός ἔλεγχος στά Μέσα Μαζικῆς 
Ἐνηµέρωσης, τώρα πού δέν ταυτίζονται πιά οἱ ἐξουσίες, ἡ ἀληθινή 

πραγµατικότητα ξεπροβάλλει λίγο λίγο πίσω ἀπό τά µακιγιάζ 
τῆς τελευταίας ὀκταετίας. Ὄχι µόνο στόν τοµέα τῆς Οἰκονοµίας 
ἀλλά καί σέ κάθε ἐπίπεδο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, ἡ γκαιµπελική 
προπαγάνδα τῆς «αἰσιοδοξίας», τοῦ «ἐκσυγχρονισµοῦ» καί τῆς 
«προόδου» πού σφυρηλατήθηκε ἀπό τόν σηµιτισµό καταρρέει. 
Βλέποντας πιά καθαρά ὅτι ὁ πραγµατικός ὑπόκοσµος εἶναι 

οἱ ἔχοντες ἐξουσία, µπορεῖ καθένας νά ἀντιληφθεῖ τό θέατρο 
πού παίχτηκε τόσα χρόνια µέ τήν «ἰσχυρή Ἑλλάδα»: Ὅλα 

εἶναι στόν ἀέρα, διαλυµένα µέχρι ἐκεῖ πού δέν (θέλουµε νά) 
τό φανταζόµαστε. Κι αὐτό, βεβαίως, ὄχι ἀπό τήν ἀνεπάρκεια 

συγκεκριµένων προσώπων (ἔστω καί ὑψηλά ἱστάµενων) ἀλλά ἀπό 
τήν τροµακτική πνευµατική ἐρήµωση τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς.

Γιά νά σκεφτοῦµε ὅµως, πῶς σκάσανε ὅλα µαζί; Ποιός µάζευε 
στοιχεῖα γιά τόσες ὑποθέσεις τόσα χρόνια; Ποιός, ἄς ποῦµε, 

φωτογράφιζε τόν Βαβύλη δίπλα στόν Εἰρηναῖο καί ποιός 
µαγνητοσκοποῦσε τόν Γιοσάκη δίπλα στόν Χριστόδουλο; Ἡ 

ἀνάµιξη µυστικῶν ὑπηρεσιῶν εἶναι πασίδηλη κι ἑποµένως τά 
πράγµατα ἔχουν κι ἄλλες ὄψεις ἐκτός ἀπό τήν ὁρατή. Θά πρέπει 

νά εἶναι κανείς πολύ ἀφελής γιά νά µήν ἀναρωτηθεῖ τό ποῦ 
στοχεύει αὐτός ὁ θόρυβος...  Ἄς ἔχουµε τόν νοῦ µας.

Ὅσον ἀφορᾶ πάντως τήν διαφθορά, λύσεις δέν φαίνονται στόν 
ὁρίζοντα. Ἄς δοῦµε ὅµως τήν ἀλήθεια κατάµατα, προσπερνώντας 

τίς δηµοσιογραφίστικες ἠθικολογίες καί τίς πολιτικάντικες 
ὡραιοποιήσεις, ἔστω καί γιά τό κέρδος µιᾶς ἐνσυνείδητης βίωσης 

τοῦ τραγικοῦ. Δέν εἶναι λίγο...

Μέρες τοῦ ἀµερικανικοῦ Ράιχ

 Θά ἀναλώσουµε λίγο χῶρο προκειµένου νά 
διατυπώσουµε ὁρισµένα αὐτονόητα, γιατί ἡ µαζική 
προπαγάνδα συχνά στερεῖ ἀπό ὅλους µας τόν χρόνο γιά 
κάποιες στοιχειώδεις σκέψεις καί 
συγκρίσεις. Ἀφορµή µᾶς ἔδωσαν 
δύο συµβάντα τῆς ἐπικαιρότητας: 
Τό πρῶτο ἦταν οἱ ἐπιθέσεις κατά 
τοῦ (παραιτηθέντος, τελικά) 
διευθυντοῦ εἰδήσεων τοῦ CNN, 
Eason Jordan, ὁ ὁποῖος µίλησε 
γιά σκόπιμους φόνους 12 δηµο-
σιογράφων στό Ἰράκ ἀπό τούς 
Ἀµερικανούς. Καί τό δεύτερο 
ἦταν ἡ πρόταση στήν Εὐρωβουλή 
γιά ἀπαγόρευση τῶν ναζιστικῶν 
καί κοµµουνιστικῶν συµβόλων 
(!), καθότι παραπέµπουν σέ 
«ἐγκληµατικά καθεστῶτα».
 Ἀπό τήν γκαγκστερική 
κατάληψη τοῦ Ἰράκ θά ἐπιση-
µάνουµε ἐδῶ µόνο τήν πλευρά πού ἀνέφερε ὁ Jordan, 
αὐτήν τῆς δηµοσιογραφοκτονίας: Οἱ Terry Lloyd, 
Hussein Othman καί Fred Nerac χτυπήθηκαν ἀπό ἅρµα 
µέσα στό δηµοσιογραφικό τους τζίπ. Οἱ Taras Protsyuk 
καί Josι Couso σκοτώθηκαν ἀπό βολή ἅρµατος στό 
ξενοδοχεῖο τους. Ὁ Tariq Ayoub βρῆκε τόν θάνατο 
στά γραφεῖα τοῦ Ἀλ Τζαζίρα ὅταν βοµβαρδίστηκαν. Ὁ 
Mazen Dana πυροβολήθηκε ἔξω ἀπό τό Ἀµπού Γκράιµπ. 
Οἱ Ali Abdel Aziz καί Ali al-Khatib σκοτώθηκαν ἀπό 
ἀµερικανικά πυρά µέσα στό ὄχηµά τους. Τήν ἴδια τύχη 
εἶχαν καί οἱ Assad Kadhim - Hussein Saleh τοῦ Ἀλ 
Ἰρακίγια. Τόν Mazen Al-Tomaizi σκότωσε πύραυλος 
ἀπό ἑλικόπτερο Ἀπάτσι καθώς κινηµατογραφοῦσε 

πανηγυρισµούς Ἰρακινῶν πάνω σέ χτυπηµένο ἅρµα 
Μπράντλει. Πιό πρόσφατος στόν κατάλογο ὁ Dhia 
Najim πού χτυπήθηκε ἀπό ἐλεύθερο σκοπευτή (1-11-
04) στό Ραµάντι. Φυσικά δέν συµπεριλαµβάνονται 
περιπτώσεις πού ἔµειναν ἀνεξιχνίαστες - σάν τοῦ Gaby 
Rado πού «ἔπεσε» ἀπό τό µπαλκόνι του µυστηριωδῶς - 

ἤ ἄλλες πού δέν εἶχαν τραγική 
κατάληξη ἀλλά µονάχα τραυ-
µατισµούς καί ταπεινώσεις 
ἀπό τίς ἀµερικανικές δυνάµεις 
(γιά νά µήν ἀναφερθοῦµε καί 
σέ ἀπαγωγές σάν τῆς Ἰταλίδας 
Τζουλιάνα Σγκρένα). 
 Κι ἐνῷ τό προµελετηµένο 
ἔγκληµα συνεχίζεται κατά 
τοῦ ἐξαθλιωµένου ἰρακινοῦ 
λαοῦ καί ἡ δύστυχη χώρα 
σπρώχνεται στόν διαµελισµό 
καί στόν ἐµφύλιο πόλεµο, νέα 
ἐπιδροµή µεθοδεύεται (µέ ἤ 
χωρίς ἰσραηλινή ἀνάµιξη) 
κατά τοῦ Ἰράν. Κόντρα στό 
δηµόσιο αἴσθηµα, στή διεθνή 

νοµιµότητα, στήν κοινή λογική, σύµφωνα µονάχα µέ 
τά παρανοϊκά σχέδια τῆς γνωστῆς νεοσυντηρητικῆς 
συµµορίας (µέ τήν ἰσραηλίτικη ἀναφορά). Ἡ σύγκρι-
ση µέ τήν ναζιστική Γερµανία τοῦ 1939 εἶναι ὄχι ἁπλῶς 
θεµιτή ἀλλά κυριολεκτικά ἐπιβεβληµένη, κοινότυπη 
ἀκόµα καί σέ κύκλους ἀντιφρονούντων στίς ἴδιες τίς 
ΗΠΑ. Νά λοιπόν ἡ αἰτία πού ὁ ἀντιναζιστικός λόγος 
βρίσκεται παντοῦ: Εἶναι ἀνάγκη νά ἐπισηµαίνεται ὁ 
«ἐχθρός» ἀλλοῦ: στό παρελθόν, στή Γερµανία, στόν 
ἀντισηµιτισµό, λές καί ζοῦµε στά πρῶτα µεταπολεµικά 
χρόνια! Κανείς δέν πρέπει νά σκέφτεται τό ποιά εἶναι ἡ 
Τσεχοσλοβακία ἤ τό Ἄνσλους τοῦ καιροῦ µας, τό ποιός 
εἶναι ὁ Χίτλερ καί ὁ ναζισµός τοῦ 21ου αίώνα...

Γ. Α. Παπανδρέου: « - Ἀφοῦ λοιπόν πέρυσι µέ ψήφισες...»
Γ.∆.: « - Τί ἔκανε λέει;;;!!!»

 Τοῦ ἦρθε τοῦ ἀνθρώπου ἐπιστολή ἀπό τόν ...Γιῶργο 
Παπανδρέου. Ἔχοντας κόψει τά παρεδῶσε µέ τό κόµµα 
ἀπό χρόνια, ἀπόρησε: Ποῦ τόν θυµήθηκαν καί µάλιστα µέ 
προσωπική ἐπιστολή τοῦ νέου προέδρου; 
 Ἡ ἀπορία λύθηκε µέ τήν ἀνάγνωση τῆς ἀναπάντεχης 
ἐπιστολῆς: Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἀπευθυνόταν σ’ αὐτόν 
ὡς σέ κάποιον πού συµµετεῖχε στήν περσινή του ἐκλογή 
(τό γνωστό νούµερο τοῦ 1.000.000 ψήφων). Μέ τή διαφορά 
ὅµως ὅτι ὁ φίλος Γιῶργος ∆εµερίδης ∆ΕΝ ΕΙΧΕ ΠΑΕΙ 
ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ! Μάλιστα ἐκείνη τή µέρα ἦταν κι ἐκτός 
Ἀλεξανδρουπόλεως! Καί νά πού τώρα ὁ ...ὑπερψηφισθείς 
πέρυσι µοναδικός ὑποψήφιος καί κληρονόµος τῆς 
παράταξης τοῦ µιλοῦσε γιά τό «µήνυµα ἐµπιστοσύνης πού 
τοῦ ἔστειλε», γιά τή «συµµετοχή στήν ἐκλογή του», γιά τήν 
«ἐντολή πού πῆρε» ἀπ’  αὐτόν (!!!) καί γιά ἄλλα ἀνάλογης 
ἀξιοπιστίας καί σοβαρότητας, ἐν ὄψει τοῦ συνεδρίου!
  Πρόκειται γιά σκηνικό πού διαδραµατίστηκε 
σέ ὅλη τή χώρα - ἐµεῖς µονάχα µάθαµε 3-4 τέτοιες περι-
πτώσεις. Καί δέν εἶναι ὅτι εἴχαµε ποτέ πιστέψει στό τσίρκο 
τῆς περσινῆς διαδοχῆς καί στήν ἀριθµολαγνεία τοῦ ἑκατοµ-
µυρίου. Ἀλλά τόσο διαλυµένα εἶναι ὅλα ρέ σεῖς; Ἐντάξει, 
πήρατε τίς ταυτότητες τῶν ἀνθρώπων, ψηφίσατε ὅσες 
φορές γουστάρατε*, βγάλατε τ’ ἀποτελέσµατα, γελάσαµε... 
Ἔ, τοὐλάχιστον προστατέψτε τον τόν καηµένο πού βάλατε 
µπροστά!  Ἔχει γοῦστο νά τό πίστεψε ὅτι σήκωσε 1.000.000 
κόσµο ἀπό τόν καναπέ γιά νά τόν ψηφίσει! 
 Τό ὡραῖο εἶναι ὅτι µετά τήν περσινή «πετυχηµένη» δοκιµή τῆς ἐκλογῆς του, τώρα τήν καθιέρωσε καί 
µάλιστα ἐκτός πάσης νοµιµοποιητικῆς διαδικασίας! Καί πάει τό κόµµα σέ ἕνα συνέδριο πού θά ἀποτελέσει τήν 
ὁριστική ταφόπλακα κάθε ἐλπίδας πού στήριξε κάποτε ὁ χῶρος. Ναί, ὅλα πεθαίνουν στή ζωή ἀλλά θά µποροῦσε 
αὐτό νά συµβεῖ καί χωρίς τήν γενική χλεύη καί τόν διασυρµό ἑνός κόσµου πού ἤλπισε καί ἀγωνίστηκε...

*  Τό «Ποντίκι» πρόσφατα εἶχε στοιχεῖα γιά τόν τετραπλασιασµό τῶν περσινῶν γιωργακοψήφων στίς Σέρρες

Τό τελευταῖο δίµηνο οἱ περίπου 20.000 ἰρακινοί 
ἀντάρτες αὔξησαν τήν ἀποτελεσµατικότητά 
τους, προφανῶς χάρη στά ἀντιαεροπορικά 
ὅπλα τύπου SAM καί MANPADS τά ὁποῖα 

προσγειώνουν ...πρόωρα ἑλικόπτερα κι 
ἀεροσκάφη. Σκηνές λοιπόν σάν αὐτήν µέ τά 10 

βρετανικά φέρετρα δέν θά µᾶς λείψουν...

ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ *

Στον Μανόλη Αναγνωστάκη

«Κάθαρση στους κόλπους της Εκκλησίας προανήγγειλε 
ο Αρχιεπίσκοπος»  «In.gr» - Ειδήσεις, 1/2/2005.

Εδώ οι ελπίδες έγιναν τάµατα
∆ιδάσκουν ολοένα άνθρωποι µε αγιασµένες λέξεις

Σε καθοδηγούν και σε φωτίζουν·
Γέροι, χτες µόλις παιδιά, µε καταρράκτη στα µάτια

Εικονίσµατα παµπάλαια γεµάτα πάθος θαυµατουργίας
Όµως η αγιοσύνη δεν αγοράζεται δεν µπορεί πια

 ν’ αγοραστεί
Το σκισµένο χιτώνιο τ’ αγκάθινο στεφάνι.

Εδώ οι καµπάνες γίναν τράπεζες
Κουδουνίζουν νύχτα µέρα σα νοµίσµατα

Όµως τα λόγια Εκείνου δεν καπηλεύονται
∆εν υποπτεύονται πως ολοένα τους ξεσκεπάζουν

∆εν υποπτεύονται την προσµονή µετάνοιας – για όσα θαυ-
 µατουργούν.

Κι όµως υπάρχει πάντα µια εκδίκηση
Ένα φωτεινό δωµάτιο χωρίς κουρτίνες

Ένα όνειρο που διαλύεται διαλύεται πιο γοργά.

(Στο τέλος όταν όλοι  ξ υ π ν ή σ ο υ ν  σαν κι εσάς.)

Γιάννης Στρούμπας
____________________

*   Πρβλ. Μανόλης Αναγνωστάκης, «Οι Επίγονοι».
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Κλιµακώνεται ἡ ἀντιπαράθεση µεταξὺ τῶν 
ἀλβανικῶν κοµµάτων γιὰ τὶς ἐκλογικὲς 
περιφέρειες, ὕστερα µάλιστα ἀπὸ τὴν ἀποτυχία 
τῶν συνοµιλιῶν µεταξὺ τῶν ἐκπροσώπων τῶν 
δυὸ µεγάλων κοµµάτων, τοῦ Σοσιαλιστικοῦ 
Κόµµατος (ΣΚ) καὶ τοῦ ∆ηµοκρατικοῦ 
Κόµµατος (∆Κ) ποὺ διεξήχθησαν αὐτὲς τὶς 
ἡµέρες, παρουσίᾳ τῶν ἐκπροσώπων τοῦ 
ΟΑΣΕ, µέ θέµα τὴν ὁριοθέτηση τῶν ἐκλογικῶν 
περιφερειῶν.
Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀποστολῆς τοῦ ΟΑΣΕ 
στὰ Τίρανα Pavel Vacek ἐξέφρασε τὴ λύπη 
του γιὰ τὴν ἀποτυχία τῆς συµφωνίας µεταξὺ 
τῶν δυὸ µεγάλων κοµµάτων, τονίζοντας ὅτι 
οἱ συνοµιλίες αὐτὲς ὁδηγήθηκαν καὶ πάλι σὲ 
ἀδιέξοδο, ἀφοῦ συµφωνήθηκε µόνο γιὰ 28 
περιφέρειες ἀπό τίς 100 ποὺ ὑπάρχουν σὲ ὅλη 
τή χώρα.
Ἀρνητικὴ ἦταν καὶ πάλι ἡ ἀντίδραση τοῦ Σ.Κ., 
τὸ ὁποῖο µέσῳ τοῦ ἀνώτατου στελέχους του 
Ἐλµὰζ Σερίφι χαρακτήρισε ὡς ἀδιανόητη αὐτὴ 
τὴν πρόταση, τονίζοντας ὅτι ὁ ΟΑΣΕ δὲν ἔχει 
καθῆκον νὰ ὁρίσει τὴν διαίρεση τῶν ἐκλογικῶν 
περιφερειῶν στὴν Ἀλβανία, ἀφήνοντας νὰ 
ἐννοηθεῖ ὅτι στὴν συζήτηση ποὺ θὰ γίνει στὴν 
ὁλοµέλεια τῆς Βουλῆς θὰ ἐπιµένει στὴ στάση 
του.
Τὸ Νοµοσχέδιο γιὰ τὴν διαίρεση τῆς χώρας 
σὲ ἐκλογικὲς περιφέρειες θὰ συζητηθεῖ στὴν 
ὁλοµέλεια τῆς ἀλβανικῆς Βουλῆς, ὅπου 
ἀναµένεται νέα ἀντιπαράθεση ὄχι µόνο µεταξὺ 
τῶν δυὸ µεγάλων κοµµάτων ἀλλὰ καὶ µεταξὺ 
τοῦ Σ.Κ. καὶ τοῦ ΚΕΑ∆.
Ἄµεση ἦταν ἡ ἀντίδραση τοῦ Προέδρου τοῦ 
ΚΕΑ∆, µέσῳ τοῦ ὁποίου ἐκπροσωπεῖται ἡ 
ἑλληνικὴ µειονότητα Βαγγέλη Ντοῦλε, µετὰ 
ἀπὸ τὴν ἀρνητικὴ ἀντίδραση τοῦ Σ.Κ. σχετικὰ 
µέ τὶς προτάσεις τοῦ ΟΑΣΕ καὶ τοῦ ΚΕΑ∆ γιὰ 
τὴν ὁριοθέτηση τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν 
ὅπου ζεῖ ἡ ἑλληνικὴ Μειονότητα.
Ὁ Ντοῦλες προειδοποίησε ὅτι τὸ ΚΕΑ∆ θὰ 
µποϋκοτάρει τὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς ποὺ θὰ 

διεξαχθοῦν φέτος τὸ καλοκαίρι, σὲ περίπτωση 
ποὺ δὲν θὰ ληφθοῦν ὑπόψη οἱ προτάσεις 
του σχετικὰ µέ τὴν διαίρεση τῶν ἐκλογικῶν 
περιφερειῶν.
Ἡ πρόταση τοῦ ΚΕΑ∆ προβλέπει τὴν ἕνωση 
µιᾶς περιφέρειας τοῦ Νοµοῦ τῶν Ἁγίων  
Σαράντα µέ µία περιφέρεια τοῦ Νοµοῦ 
Ἀργυροκάστρου, δηµιουργώντας κατ΄αὐτὸν 
τὸν τρόπο µία ἑνιαία µειονοτικὴ ἐκλογικὴ 
περιφέρεια. 
Σὲ σχετικὴ ἀνακοίνωση τῆς Ὁµόνοιας τονίζεται 
ὅτι ἀνώτατοι κρατικοὶ θεσµοὶ τῆς Ἀλβανίας 
µέ ἀνεύθυνες δηλώσεις ἀµφισβητοῦν τὴν 
πολιτικὴ ἐκπροσώπηση τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς 
Μειονότητας, ἀποφεύγοντας τὴν οὐσία τῶν 
προβληµάτων ποὺ ἀντιµετωπίζει, τὴν ὥρα ποὺ 
Μειονότητα καὶ ἡ πολιτικὴ της ἐκπροσώπηση 
ἐποικοδοµητικὰ καὶ µέ ὡριµότητα συµµετέχει 
στὴν πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τῆς χώρας καὶ 
συµβάλλει µέ τὶς πράξεις καὶ τὶς ἀπόψεις της 
στὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὶς Εὐρωπαϊκὲς 
δοµές.
Ὅπως ἐπισηµαίνεται σὲ ἀνακοίνωση τῆς 
∆ηµοκρατικῆς Ἕνωσης τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς 
Μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ» οἱ δυὸ µεγάλες 
πολιτικὲς δυνάµεις τῆς γειτονικῆς µας 
χώρας ἐπιδιώκουν, διαµέσου τῆς ἐπιτροπῆς 
ὁριοθέτησης τῶν Ἐκλογικῶν Περιφερειῶν, 
νὰ ἀποδυναµώσουν τὴν ἄµεση πολιτικὴ καὶ 
κοινοβουλευτικὴ ἐκπροσώπηση τῆς Ἐθνικῆς 
Ἑλληνικῆς Μειονότητας καταλύοντας 
οὐσιαστικὰ δυὸ ἐκλογικὲς ἕδρες (Βούρκου καὶ 
Χειµάρρας) στὴν Περιφέρεια Αὐλώνας.
Μία τέτοια ὁριοθέτηση παραβιάζει βάναυσα 
στοιχειώδη δικαιώµατα τοῦ ἀνθρώπου καὶ στὴν 
συγκεκριµένη περίπτωση τὸ δικαίωµα τῶν 
µειονοτήτων γιὰ πολιτικὴ καὶ κοινοβουλευτικὴ 
ἐκπροσώπηση, τονίζει ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ, µέ τὴν 
ἐπισήµανση ὅτι µία τέτοια ὁριοθέτηση ποὺ 
ἔχει ὡς κριτήριο τὴν Γενικὴ Ἀπογραφὴ τοῦ 
Ἀπριλίου 2001 εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου αὐθαίρετη 
καὶ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴ δηµογραφικὴ καὶ 
πολιτικὴ πραγµατικότητα τῶν περιοχῶν τοῦ 
Νότου. Ὑπενθυµίζεται ὅτι ἡ Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ 
Μειονότητα εἶχε µποϋκοτάρει τὴν Γενικὴ 
Ἀπογραφὴ τοῦ 2001, ἡ ὁποία δὲν ἐλάµβανε 
ὑπόψη γεωγραφικά, ἱστορικὰ καὶ ἐθνολογικὰ 
κριτήρια.
«Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ εἶναι 
ὑποχρεωµένη νὰ καταγγείλει τὶς πράξεις αὐτὲς 

ὡς πράξεις διάκρισης εἰς βάρος τῆς κοινότητάς 
µας, πράξεις ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ θέσουν 
στὸ περιθώριο µειονότητες, καθὼς καὶ νὰ 
περιορίσουν τὴν πολιτικὴ καὶ κοινοβουλευτική 
τους ἐκπροσώπηση», τονίζεται στὴν 
ἀνακοίνωση. «Στὶς πράξεις καὶ τὶς µεθόδους 
αὐτὲς εἴµαστε ἀποφασισµένοι νὰ ἀπαντήσουµε 
µέ πολιτικὰ µέσα ἕως καὶ τὸ µποϋκοτάρισµα 
τῶν προσεχῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν.
Ἀναµένουµε δραστικὴ παρέµβαση ἐκ µέρους 
τοῦ ΟΑΣΕ γιὰ τὴν προστασία τῶν δικαιωµάτων 
τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας, 
προστασία ποὺ ἐξάλλου ἀποτελεῖ µία ἀπὸ τὶς 
πιὸ σηµαντικὲς πλευρὲς τῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ 
τοῦ Ὀργανισµοῦ».

ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ
Τὴν ἵδρυση νέου κόµµατος, τοῦ “Κινήµατος γιὰ 
τὰ Ἀνθρώπινα ∆ικαιώµατα καὶ Ἐλευθερίες”, 
ἀνακοίνωσε ὁ βουλευτὴς τοῦ Κόµµατος 
Ἕνωσης Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (KEA∆), Λ. 
Καραµέλο, µετὰ ἀπὸ διαφωνίες στοὺς κόλπους 
τοῦ κόµµατος µέ τὴν ὀµάδα τῶν ὑποστηρικτῶν 
τοῦ προέδρου τοῦ ΚΕΑ∆, Βαγγέλη Ντοῦλε.
“Πρόκειται γιὰ ἕνα κίνηµα µέ στόχο τὴν 
προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων 
καὶ ἐλευθεριῶν, κατὰ κύριο δὲ λόγο τὴν 
προστασία τῶν δικαιωµάτων τῶν ἐθνικῶν 
καὶ πολιτιστικῶν µειονοτήτων στὴν 
Ἀλβανία (Ἑλλήνων, Βλάχων, Σλάβων, 
Σερβοµαυροβούνιων, Ρὸµ καὶ Βοσνίων), τόνισε 
ὁ Καραµέλος ἀνακοινώντας τὴν ἵδρυση τοῦ 
νέου κόµµατος. “Πολλά κόµµατα δηλώνουν 
καὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ὑπερασπίζονται τὰ 
ἀνθρώπινα δικαιώµατα καὶ τὰ δικαιώµατα τῶν 
µειονοτήτων, ἀλλὰ κανένα µέχρι στιγµῆς δὲν 
ἔχει τὴν πλήρη ὑποστήριξη τῶν µειονοτήτων 
στὴν Ἀλβανία”, πρόσθεσε.
Σὲ δηλώσεις του ὁ Καραµέλος εἶπε ὅτι οἱ λόγοι 
ποὺ τὸν ὁδήγησαν νὰ προχωρήσει στὴν ἵδρυση 
νέου πολιτικοῦ σχηµατισµοῦ, προκαλώντας 
ἔτσι διάσπαση τοῦ ΚΕΑ∆, ἦταν ἡ στάση του 
στὴν κυβέρνηση συνασπισµού. “Τό ΚΕΑ∆ 
δὲν κατάφερε νὰ ὑποστηρίξει τὰ δικαιώµατα 
τῆς ἑλληνικῆς µειονότητας, δὲν κατάφερε νὰ 
ἀσκήσει κριτικὴ στὴν κυβέρνηση Νάνο ἡ ὁποία 
εὐθύνεται γιὰ τὴ σοβαρὴ οἰκονοµική, πολιτικὴ 
καὶ κοινωνικὴ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν 
Ἀλβανία, ὅσο καὶ γιὰ τὴν παραβίαση τῶν 

Μία ταινία καί µία ἀρχή 
γιά τόν Ποντιακό Ἑλληνισµό

«Περιµένοντας τά σύννεφα»
Τοῦ Φάνη Μαλκίδη

Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ µεταπολεµικὲς 
πολιτικὲς ἐλὶτ τῆς Ἑλλάδας ἦταν 
ἐχθρικὲς ἔναντι τῆς µνήµης, τῆς 
ταυτότητας καὶ τῆς γνώσης. Ἡ κοινὴ 
ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Τουρκίας 
στὸ ΝΑΤΟ καὶ  ἡ ταύτιση τῶν ἑλληνικῶν 
συµφερόντων µέ ξένα, ἀποξένωσε τὸν 
ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὴν ἱστορική 
του πορεία καὶ τὸν ὁδήγησε 
σὲ µία συναισθηµατικοῦ 
ἢ φολκλορικοῦ τύπου 
προσέγγιση τῆς καταγωγῆς 
του. Γι΄ αὐτὸ στὴν περίπτωσή 
µας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 
οἱ πολιτικοὶ τελείωναν τὰ 
λογίδριά τους µέ τὸ «ἡ Ρωµανία 
κι ἂν ἐπέρασεν ἀνθεῖ καὶ φέρειν 
κι ἄλλον» ἢ ἡ ποντιακὴ ἱστορία 
περιοριζόταν στὴ σέρα καὶ τὸ 
τίκ. Γιὰ τὴ γενοκτονία καὶ τὴν 
ἱστορικὴ µνήµη οὔτε λόγος - καὶ 
κυρίως οὔτε πράξη - νὰ γίνεται. 
Ἡ δηµοσίευση κειµένων καὶ 
βιβλίων γιὰ τὴ γενοκτονία τῶν 
Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τὶς 
χιλιάδες κρυφὲς ἄγνωστες ἱστορίες της 
στὴ δεκαετία τοῦ 1980 ἔγινε µέσα σὲ ἕνα 
ἐχθρικὸ περιβάλλον ἀπὸ ἀνθρώπους 
ὅπως ὁ Μ. Χαραλαµπίδης, ὁ Κ. Φωτιάδης, 
ὁ Γ. Ἀνδρεάδης. 
Ὁ τελευταῖος ἔδωσε µία ἄλλη διάσταση 
στὴν ὑπόθεση τῆς γενοκτονίας - τὸ 
1994 ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ 
Κοινοβούλιο καὶ δυστυχῶς µέχρι σήµερα 
ἀπὸ κανένα ξένο - µέ τὰ ἔργα του ὁ 
Θόδωρον, ἡ Τολίκα, ἡ Ταµάµα. Στὴν 

Ταµάµα, ἡ ὁποία ἔχει µεταφραστεῖ 
στὴν ποντιακὴ διάλεκτο καὶ σὲ ὀχτὼ 
γλῶσσες, ἀνάµεσά τους ἡ τουρκικὴ καὶ 
ἡ κινεζική,  βασίστηκε ἡ ἱστορικὴ ὅπως 
ἀποδεικνύεται κινηµατογραφικὴ ταινία 
«Περιµένοντας τὰ Σύννεφα», ἡ ὁποία 
σκηνοθετήθηκε ἀπὸ τὴν γεννηµένη στὴν 
Τραπεζούντα Γεσὶµ Οὐστάουγλου, σὲ 
συνεργασία µέ τὸν Πέτρο Μάρκαρη. Ἡ 
Γεσὶµ Οὐστάουγλου ἀνήκει στὴ µεγάλη 
ὁµάδα Τούρκων πολιτῶν ποὺ µάχονται 
γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα στὴν 
Τουρκία, τόσο στὴ γειτονικὴ χώρα, ὅσο 
καὶ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἔχει βραβευθεῖ ὡς 

καλύτερη εὐρωπαϊκὴ παραγωγὴ τὸ 1999 
ἀπὸ τὸ Φεστιβὰλ τοῦ Βερολίνου γιὰ τὴν 
ταινία της «Ἕνα ταξίδι στὸν ἥλιο».  
Τὸ ἔργο «Περιµένοντας τὰ Σύννεφα» 
βασίστηκε στὴν ἀληθινὴ ἱστορία τῆς 
µικρῆς Ποντίας ποὺ ἐπέζησε τῆς 
γενοκτονίας, ζώντας ὅµως δεκαετίες µέ 
ἄλλο ὄνοµα  στὴν Τουρκία καὶ τὸ ὁποῖο 
ἀνέθρεψε µαζὶ µέ τὴν κόρη του ἕνας 
Τοῦρκος ἀξιωµατικός. Ὅταν πεθαίνει 
ἡ θετὴ ἀδελφή της, ἀναπολώντας τὰ 
σύννεφα θυµᾶται τὸ παρελθόν της 

καὶ µέ τὴ βοήθεια ἑνὸς Ἕλληνα ποὺ 
ἐπισκέφθηκε τὸ χωριό της, ὕστερα 
ἀπὸ πενήντα χρόνια ἀνακαλύπτει  τὴν 
ἀληθινή της καταγωγὴ καὶ ἔρχεται  στὴ 
Θεσσαλονίκη γιὰ νὰ συναντήσει τὸν 
ἀδελφό της. Τὰ ἔργο ἐγκρίθηκε στὸν 
ἀντίστοιχο διαγωνισµὸ εὐρωπαϊκοῦ 
κινηµατογράφου, χρηµατοδοτήθηκε ἀπὸ 
τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση πρὶν τέσσερα 
χρόνια µέ τὸ ποσὸ τῶν 2,5 ἑκατ. εὐρὼ 
καὶ τὴν κινηµατογράφηση ἀνέλαβε 
ἡ ἑταιρεία Silk Road Film Production 
ποὺ ἑδρεύει στὸ Παρίσι. Τὸ ἔργο ἔχει 
τὴν πρωτοτυπία ὅτι παίζουν Τοῦρκοι, 

Ἕλληνες, Πόντιοι ποὺ ζοῦν 
στὴν Ἑλλάδα καὶ Ποντιόφωνοι 
µουσουλµάνοι ἠθοποιοί, καὶ 
οἱ διάλογοί τους παραµένουν 
ὅπως εἶναι πρωτότυποι. Σὲ κάθε 
χώρα, ὅπως καὶ στὴν Ἑλλάδα ὁ 
θεατὴς θὰ παρακολουθεῖ τὴν 
ποικιλία αὐτῶν τῶν διαλόγων 
µέ ὑπότιτλους στὴ γλώσσα 
τῆς χώρας προβολῆς. Τὸ ἔργο 
µέχρι στιγµῆς συµµετεῖχε στὸ 
23ο  Πανευρωπαϊκὸ Φεστιβὰλ 
Κινηµα-τογράφου τῆς 
Κωνσταντινούπολης (Ἀπρίλιος 
2004), ὅπου τιµήθηκε µέ τὸ 
εἰδικὸ βραβεῖο τῆς ἐπιτροπῆς 
τοῦ ἐθνικοῦ διαγωνιστικοῦ 
τµήµατος, στὸ Φεστιβὰλ  

Κινηµατογράφου στὸ Μόντρεαλ 
(Αὔγουστος 2004), στὸ Φεστιβὰλ 
τῆς Κορέας (Ὀκτώβριος 2004), στὸ 
Φεστιβὰλ τῆς Θεσσαλονίκης µέ τρεῖς 
προβολὲς (Νοέµβριος 2004), τοῦ Νέου 
Δελχὶ (Νοέµβριος 2005), τοῦ Βερολίνου 
(Φεβρουάριος 2005), ἐνῶ ἔχει προβληθεῖ 
στὴν Ἄγκυρα, στὴ Σµύρνη καὶ τὴν 
Τραπεζούντα!
Τὰ γυρίσµατα τῆς ταινίας ἔγιναν στὴ 
Ριζούντα καὶ τὴν Τρίπολη τοῦ Πόντου, 

στὰ Πριγκηπόνησα, στὴν πλατεία 
Ἀριστοτέ-λους τῆς Θεσσαλονίκης, στὸ 
Ἑπταπύργιο, στὰ χωριὰ τῆς Δράµας 
Μαρµαριά, Νικηφόρος καὶ Ὑψηλὴ Ράχη 
καθὼς καί στὴν Καβάλα (στὴν παλιὰ πόλη 
καὶ στὸ Ὑδραγωγεῖο). Ἡ δηµιουργία τοῦ 
ἔργου συνάντησε τὸ ζῆλο καὶ τὸ πάθος 
τοῦ παραγωγοῦ Μπεχροὺζ Χασεµιάν, ὁ 
ὁποῖος δὲν φείσθηκε κόπων καὶ ἐξόδων 
γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς παραγωγῆς.   Στὴν 
ἱστορικὴ καὶ φωτογραφικὴ ἐνίσχυση τοῦ 
ἔργου συνέβαλαν ὁ Δήµος Καλαµαριᾶς 
καὶ τὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο Προσφυγικοῦ 
Ἑλληνισµοῦ καὶ ὁ καθηγητὴς Κώστας 
Φωτιάδης. Μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο καὶ 
τὰ πραγµατικὰ γεγονότα ποὺ ἔχει 
καταγράψει,  προβάλλεται ἕνα µέρος 
τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ 
Πόντου καὶ στοχεύει στὴν ἱστορικὴ 
ἀποκατάσταση  τῆς µνήµης τῶν 
θυµάτων, ὡς βάση τῆς πραγµατικῆς 
φιλίας τῶν λαῶν. Ἡ ἀναγνώριση τοῦ 
διαπραχθέντος ἐγκλήµατος, ἡ συγνώµη 
ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ἡγεσία καὶ λαὸ θὰ εἶναι 
ἕνα βῆµα µπροστὰ γιὰ τὴν ἀναγέννηση 
τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ καὶ τὴν πορεία 
του πρὸς τὴν ἀπελευθέρωση καὶ τὸν 
ἐκδηµοκρατισµό.
Τέλος, γιὰ τὸν γράφοντα ἡ ταινία 
ἀποτελεῖ  σηµαντικὴ στιγµὴ γιατί, 
ἐπιτέλους, µπορεῖ νὰ καταλάβει 
πραγµατικὰ τὸ ἡλικιωµένο ζεῦγος 
Ἀρµένιου καὶ Πόντιας, µέ τοὺς ὁποίους 
εἶδε µαζὶ στὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ µία 
ἄλλη ταινία, «Τὸ Ἀραράτ», ἡ ὁποία 
κατέγραφε τὰ γεγονότα τῆς ἀρµενικῆς 
γενοκτονίας. Μὲ ἀνάλογες ταινίες ὅπως 
τὸ «Περιµένοντας τὰ Σύννεφα», µετὰ 
τοὺς Ἀρµένιους ἀνοίγει  ὁ δρόµος γιὰ 
τὴν ἀποκατάστασης τῆς  µνήµης καὶ γιὰ  
τοὺς Πόντιους.

Ï ÅËËÇÍÉÓÌÏÓ 
ÐÅÑÁÍ ÔÇÓ 
ÊÁÊÁÂÉÁÓ
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Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Φρουρίου  

καί Φιλίππου, 691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση:  karaiskk@otenet.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 22 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, 
ὀργανισµῶν, κλπ: 44 €
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:  

EUROBANK     306-0100211038
ΤΡΑΠΕΖΑ KΥΠΡΟΥ     7161838

ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ 
τὴν ἑλληνικὴ µειονότητα”, εἶπε. Ἀκόµη ὁ κ. 
Καραµέλος κατηγόρησε τὴν ἡγεσία τοῦ ΚΕΑ∆ 
γιὰ ἔλλειµµα δηµοκρατίας στὸ ἐσωτερικό 
του κόµµατος, µέ ἀποτέλεσµα, ὅπως εἶπε, “νὰ 
πληγεῖ τὸ κῦρος τοῦ ΚΕΑ∆ στὴν ἑλληνικὴ 
µειονότητα”.
Στὴν ἐρώτηση γιὰ τὸν στόχο τοῦ νέου κόµµατος 
στὶς ἐπικείµενες βουλευτικὲς ἐκλογές, ὁ κ. 
Καραµέλος εἶπε ὅτι “ἐπιδίωξη τοῦ κόµµατος 
εἶναι νὰ κερδίσει ψήφους ὄχι µόνο ἀπὸ τὶς 
περιοχὲς ὅπου ζεῖ ἡ ἑλληνικὴ µειονότητα 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἀλβανίας”. 
∆ιευκρίνισε δὲ καταλήγοντας ὅτι τὸ νέο κόµµα 
θὰ ἐπιδιώξει τὴν δηµιουργία συµµαχιῶν µέ 
τὰ ἀντιπολιτευόµενα κόµµατα καὶ ὄχι µέ τὰ 
κόµµατα ποὺ συµµετέχουν στὸν κυβερνητικὸ 
συνασπισµό.



Πέρασαν έξη χρόνια από µια πράξη 
που προσέβαλε και αµαύρωσε όσο ποτέ 

την ιστορική ταυτότητα του Έλληνα. 
    Αυτή της µεθοδευµένης παράδοσης του ηγέτη 

ενός καταπιεζόµενου λαού, των Κούρδων, 
των Καρδούχων του Ξενοφώντα, 

του Αµπντουλάχ Οτζαλάν.
    Αν για τις γενιές του ’70  και του  ’80  το καθήκον 
ήταν η απελευθέρωση του Αλέξανδρου Παναγούλη 
και του Νέλσων Μαντέλα, για τις νέες γενιές είναι η 

απελευθέρωση του φυλακισµένου στο Ιµραλί, 
την Καλόλιµνο των Ελλήνων την Γυάρο, 

το Ρόµπεν Άιλαντ της Προποντίδας.
    Η νέα κυβέρνηση, έστω και αργά, πολύ αργά, 

οφείλει να απαντήσει θετικά στο αίτηµα του ασύλου 
που διατύπωσε ο Κούρδος ηγέτης,  αποκαθιστώντας 

έτσι την έννοια του κράτους, των νόµων, 
του δικαίου, επαναηθικοποιώντας 

και επανανοµιµοποιώντας τη χώρα.
    Η προηγούµενη κυβέρνηση δεν µπορούσε να το 

κάνει γιατί ήταν η ίδια βουτηγµένη στην ενοχή.
    Θα πρόκειται για την αφετηρία µιας άλλης 

αξιοπρεπούς Ελληνικής παρουσίας στην 
Ανατολικοµεσογειακή, στην Ευρωπαϊκή 

και στην διεθνή σκηνή.

Οἱ παρασκηνιακοί Κυπροθάφτες ξεσάλωσαν! 
Στή Κυπραία «Σηµερινή» (10-2) τό ρεπορτάζ τοῦ Μιχάλη Χατζηστυλιανοῦ. 
Καταπιεῖτε ἀπό τώρα τά πιό δυνατά σας ἡρεµιστικά γιατί ἀλλιῶς εἶναι 
ἀδύνατον νά τελειώσετε τήν ἀνάγνωση τῶν παρακάτω γραµµῶν:  
 «Μὲ τὸν πιὸ ἀπροκάλυπτο τρόπο καὶ χωρὶς νὰ τηροῦν κἄν τὰ 
προσχήµατα, ὁ ἁρµόδιος γιὰ τὸ Κυπριακὸ στὸ βρετανικὸ Ὑπουργεῖο 
Ἐξωτερικῶν Ντόµινικ Τσίλκοτ καθὼς καὶ ὁ προκάτοχός του, Ντέιβιντ 
Χάνεϊ, διαβεβαίωσαν ὅτι δὲν θὰ ἀφήσουν τὴν «Τουρκικὴ Δηµοκρατία τῆς 
Βόρειας Κύπρου», ὅπως ἀποκάλεσαν τὸ ψευδοκράτος, νὰ καταρρεύσει καὶ 
δεσµεύτηκαν παράλληλα ὅτι ἡ χώρα τους θὰ συµβάλει στὴν οἰκονοµικὴ 
καὶ πολιτικὴ ἀνύψωση τοῦ ψευδοκράτους. Τὶς χθεσινὲς ἐργασίες τοῦ 
κλειστοῦ συνεδρίου, ποὺ πραγµατοποιεῖ τὸ Βρετανικὸ Ὑπουργεῖο 
Ἐξωτερικῶν στὴ Λάρνακα, ἄνοιξε ὁ Ντέιβιντ Χάνεϊ. Οἱ τοποθετήσεις του, 
ὅπως αὐτὲς κωδικοποιοῦνται µέσα ἀπὸ τὴν ἑξασέλιδη ὁµιλία του, τὴν ὁποία 
προηγουµένως µοίρασε στοὺς συνέδρους, ἔχουν ὡς ἑξῆς:
 Πρῶτον, ἡ βάση γιὰ λύση τοῦ Κυπριακοῦ εἶναι τὸ σχέδιο Ἀνάν, τὸ 
ὁποῖο δὲν µπορεῖ νὰ ὑποστεῖ δραστικὲς ἀλλαγὲς ἀκόµη καὶ στὸ θέµα τῆς 
ἀσφάλειας. «Οἱ Ε/Κ ἔχουν νὰ ἐπιλέξουν µεταξὺ τοῦ σχεδίου Ἀνάν ἢ τῆς µἡ 
ἐπίλυσης τοῦ Κυπριακοῦ», εἶπε. Δεύτερον, ἡ ἀνάληψη νέων πρωτοβουλιῶν 
στὸ Κυπριακὸ θὰ πρέπει νὰ γίνει ὅταν καταλαγιάσουν οἱ ἀντιδράσεις ποὺ 
ὑπάρχουν στοὺς Ε/Κ, γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἐπανάληψη τοῦ ἀποτελέσµατος 
τῆς 24ης Ἀπριλίου». Τρίτον, τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ἀπόρριψη τοῦ σχεδίου Ἀνάν 
στὶς 24 Ἀπριλίου φέρει ὁ Τάσσος Παπαδόπουλος. Ὁ Χάνεϊ χαρακτήρισε 
τὸν Πρόεδρο ὡς «ἀδιάλλακτο» καὶ ὅτι θέλει νὰ «θάψει τὸ σχέδιο Ἀνάν». 
Σύγκρινε τὸν Τάσσο Παπαδόπουλο µέ τοὺς δυὸ προκατόχους του, γιὰ νὰ 
τονίσει ὅτι ἡ Κύπρος ἔφτασε κοντὰ σὲ λύση τὸ 1993 µέ τὸν Γιῶργο Βασιλείου 
καὶ τὸ 2003 µέ τὸν Γλαῦκο Κληρίδη. Δυστυχῶς, ἐπεσήµανε, «ἡ ἀδιαλλαξία 
τοῦ Ραοὺφ Ντενκτάς διέλυσε τὶς ὅποιες προσδοκίες γιὰ λύση». Τέταρτον, ἡ 
Ε.Ε. δὲν θὰ ἀναµειχθεῖ σὲ µία νέα διαδικασία λύσης τοῦ Κυπριακοῦ. Ὅπως 
ἐκτιµᾶ ὁ Χάνεϊ, «δὲν εἶναι εὔκολο γιὰ τὴν Ε.Ε. νὰ µεσολαβήσει µεταξὺ µίας 
χώρας-µέλους, τῆς Κύπρου, καὶ µίας τρίτης χώρας, τῆς Τουρκίας, ἀκόµα 
καὶ ἐὰν ἡ χώρα αὐτὴ διεξάγει διαπραγµατεύσεις γιὰ νὰ καταστεῖ µέλος 
τῆς Ἕνωσης». Πέµπτον, θὰ πρέπει νὰ ἔρθουν πιὸ κοντὰ οἱ δυὸ κοινότητες. 
Ὁ Χάνεϊ ὑπέδειξε ὅτι οἱ Ε/Κ δὲν πρέπει νὰ µιλοῦν ὑποτιµητικὰ ὅταν 
ἀπευθύνονται στοὺς Τ/Κ καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ σέβονται τοὺς θεσµούς τους.
Ἀπαντώντας ἀµέσως µετὰ τὸ πέρας τῆς ὁµιλίας του σὲ ἐρώτηση τοῦ 
Βρετανοῦ Εὐρωβουλευτῆ Ἄντριου Ντάφ, κατὰ πόσον ἡ «ΤΔΒΚ εἶναι σὲ 
θέση νὰ ἐπιβιώσει µέ τὸ ἐµπάργκο ποὺ ἀντιµετωπίζει», ὁ Χάνεϊ δήλωσε ἐπὶ 
λέξει: «Ἡ ΤΔΒΚ θὰ ἐπιβιώσει καὶ θὰ φροντίσουµε ἐµεῖς γι’ αὐτό».
 Ὁ Ντόµινικ Τσίλκοτ, µιλώντας ἀπὸ τὸ βῆµα τοῦ συνεδρίου, 
ὑποστήριξε ὅτι ἡ βάση γιὰ λύση τοῦ Κυπριακοῦ εἶναι τὸ σχέδιο Ἀνάν. «Ὅλοι 
ξέρουµε ποιὸς ἐµποδίζει τὴ λύση στὴν Κύπρο», τόνισε ἐµφατικὰ ὁ Βρετανὸς 
διπλωµάτης, φωτογραφίζοντας τὸν Πρόεδρο Παπαδόπουλο, γι’ αὐτὸ 
σηµείωσε «θὰ πρέπει µέ ἀργὰ καὶ προσεκτικὰ βήµατα νὰ καταβληθοῦν 
προσπάθειες, ὥστε νὰ ἀλλάξουν οἱ σηµερινὲς συνθῆκες στὶς ἐλεύθερες 
περιοχές». Δεσµεύτηκε, ἐπίσης, ὅτι ἡ χώρα του θὰ ἀγωνιστεῖ γιὰ τὴν 
ἄρση τῆς «ἀποµόνωσης» τῶν Τ/Κ, ἐπειδή, ὅπως εἶπε, «ἐξακολουθοῦν νὰ 
ἀδικοῦνται, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑποστήριξαν τὸ σχέδιο Ἀνάν». Ἀποκάλυψε 
ἐπίσης ὅτι ἡ Βρετανία προσεχῶς «θὰ ἐφαρµόσει πρόγραµµα γιὰ τόν 
ἐκδηµοκρατισµό τῶν θεσµῶν τῆς ΤΔΒΚ».
 Ἡ βουλευτὴς τῶν Ε.ΔΗ. Ἀνδρούλα Βασιλείου, µιλώντας στὶς ὁµάδες 
ἐργασίας τοῦ συνεδρίου, ζήτησε τὴν παρέµβαση τῶν Ἀγγλοαµερικανῶν γιὰ 
νὰ προωθήσουν τὸ σχέδιο Ἀνάν στὴν Κύπρο. Ὅπως εἶπε, τὸ κόµµα της καθὼς 
καὶ οἱ ὑπόλοιπες παρατάξεις ποὺ στήριξαν τὸ σχέδιο Ἀνάν «δὲν εἶναι σὲ 
θέση νὰ τὸ πράξουν γιὰ δεύτερη φορά», γιατί, ὅπως ἐξήγησε, «οἱ Ε/Κ τοὺς 
θεωροῦν προδότες». Ἡ κ. Βασιλείου εἰσηγήθηκε, ἐπίσης, νὰ προχωρήσει 
τὸ ψευδοκράτος σὲ «κινήσεις καλῆς θέλησης», γιὰ νὰ «ἐπηρεαστεῖ ἡ κοινὴ 
γνώµη στὶς ἐλεύθερες περιοχές».»
   Σ.Σ.: Ὑπενθυµίζουµε ὅτι µισόν αἰώνα µετά τήν ἔναρξη τοῦ Ἀγώνα τῆς 
ΕΟΚΑ κι ἐνῷ πουθενά στή γῆ τό βρετανικό τέως ἰµπέριουµ δέν προβαίνει 
σέ ἐπιδείξεις προστυχιᾶς σάν αὐτήν τοῦ ἀνωτέρω σέρ, ὡς Ἕλληνες 
διατηροῦµε ἄριστες σχέσεις (!) µέ τή χώρα τῆς ἀνδρικῆς ζαρτιέρας. Καί 
ἡ κάθε κυρία Ἀνδρούλα, ὁ ἀνδρούλης της καί ἄλλοι ναιναῖκοι, ἑλλαδίτες 
καί κυπραῖοι, «θεωροῦνται προδότες» - ἐνῷ δέν εἶναι - ἁπλῶς καί µόνον 
ἐπειδή τυχαίνει νά συµπίπτουν οἱ ἀπόψεις τους µέ τῶν ἀφεντικῶν... 

Ἀνα-γνώσεις
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Στήν βραζιλιάνικη ἐφημερίδα Brasil de Fato (12-
1-05) βρήκαμε τήν ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα 

συνέντευξη τοῦ πολιτικοῦ ἐπιστήμονα καί 
ἱστορικοῦ Ἐρίκ Τουσσαίν, προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς 
γιά τήν Διαγραφή τῶν Χρεῶν τοῦ Τρίτου Κόσμου 

(CADTM), σχετικά μέ τήν κατάσταση στήν 
Λατινική Ἀμερική (δέν λείπουν τά κοινά σημεῖα 

μέ τή χώρα μας). Συνοψίζουμε τίς κυριότερες 
θέσεις τοῦ Τουσσαίν γιά τά ἐκεῖ τεκταινόμενα:

Βραζιλία: Ἡ κυβέρνηση Λούλα στή Βραζιλία, στά 
πλαίσια τῆς προσπάθειάς της νά δηµιουργήσει µία 
κοινωνική συµµαχία κεφαλαίου καί λαοῦ στή χώρα, 
δέν θέλει νά συγκρουστεῖ µέ τήν µεγαλοαστική 
τάξη πού ἐκµεταλλεύεται ἀπό κοινοῦ µέ τό ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµεῖο καί τήν Παγκόσµια Τράπεζα 
τήν ὑπερχρέωση τῆς Βραζιλίας. Καί τό γεγονός ὅτι 
τά κοινωνικά κινήµατα τῆς Λατινικῆς Ἀµερικῆς 
δέν συνδέουν τό ἐξωτερικό χρέος µέ τήν ἀνυπαρξία 
κοινωνικῶν παροχῶν, διευκολύνει τήν κυβερνητική 
νοµιµοφροσύνη ἔναντι τῆς «ὀρθόδοξης» νοµισµατικῆς 
πολιτικῆς. Κι ἔτσι, δάνεια πού τά συνῆψαν συχνά 
στρατιωτικές χοῦντες, πού τά ἐκµεταλλεύτηκε 
ἡ ἄρχουσα τάξη, πού χρησιµοποιήθηκαν γιά τήν 
ἐξυπηρέτηση παλαιότερων χρεῶν, πού ἔχουν 
µέχρι σήµερα πληρωθεῖ πολλές φορές, συνεχίζουν 
νά ἀπορροφοῦν τούς δυσβάστακτους ἔµµεσους - 
ἀπό τούς βαρύτερους παγκοσµίως - φόρους πού 
πληρώνουν οἱ Βραζιλιάνοι πολίτες.
Ἀργεντινή: Τό συµπέρασµα ἑνός ἐλέγχου στό ζήτηµα 
τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους θά ἦταν ἀναµφίβολα ἡ µή 
ἀναγνώρισή του. ∆έν εἶναι ἀδύνατον νά πεῖ κανείς 
«δέν πληρώνω». Τό εἶπε ἡ Ἀργεντινή τόν ∆εκέµβριο 
τοῦ 2001, ἀναστέλλοντας τήν πληρωµή δανείων 
πρός ἰδιῶτες καί γλυτώνοντας 100 δισεκατοµµύρια 
δολάρια. ∆έν ἀσκήθηκαν πιέσεις, δέν ὑπῆρξαν 
κυρώσεις, δηµιουργήθηκε οἰκονοµική ἀνάπτυξη. 
Βενεζουέλα: Παρότι ἡ Βενεζουέλα πληρώνει 
κανονικά τό χρέος της, ὑπάρχει ἡ πρόταση Τσάβες 
σέ Κίρχνερ καί Λούλα ἀντί νά πληρώνουν τά χρέη 
νά ἐπενδύσουν σέ παιδεία καί ὑγεία, δηµιουργώντας 
διεθνές ἀνθρωπιστικό ἵδρυµα πού θά ἀντικαταστήσει 
τό ∆ΝΤ. Παράλληλα, ἡ Βενεζουέλα τοῦ Τσάβες εἶναι 
ἡ µόνη καπιταλιστική χώρα πού χρησιµοποιεῖ µεγάλο 
µέρος τῶν φόρων γιά τήν βελτίωση τῶν συνθηκῶν 
ζωῆς τοῦ λαοῦ. Ἡ πολιτική τοῦ Τσάβες νά διατηρήσει 
τό κράτος τόν ἔλεγχο τοῦ συναλλάγµατος καί τή ροή 
τῶν κεφαλαίων, ἀποτρέπει φαινόµενα κερδοσκοπίας 
σέ βάρος τοῦ µπολιβάρ καί οὐδόλως ἀποθάρρυνε τίς 
ἐπενδύσεις, ἀφοῦ αὐξάνεται ἡ ἀγοραστική δύναµη 
τοῦ κόσµου. Μέ τέτοια µέτρα κατέστη δυνατό νά 

δοθοῦν σέ 500.000 µαθητές ἀπό 100 δολάρια γιά τήν 
ἐκπαίδευσή τους. ∆έν πρόκειται γιά µαρξισµό, οὔτε 
γιά σοσιαλισµό, εἶναι ἁπλά πράγµατα.

Τό μυστικό τοῦ Οὗγκο Τσάβες: Εἶναι ἡ ἱκανότητα 
τοῦ λαοῦ τῆς Βενεζουέλας νά κινητοποιεῖται καί 
νά ὑπερασπίζεται τά κεκτηµένα του. ∆έν εἶναι 
συγκρίσιµη ἡ κατάσταση στή Βενεζουέλα µέ κείνην 
τῆς Κούβας. Ὁ κρατικός µηχανισµός παραµένει 
ἀνέπαφος, ἡ Οἰκονοµία ἔχει ἁπλῶς τόν δηµόσιο 
παράγοντα στή θέση του (πού τήν ἔχασε σέ ἄλλες 
χῶρες). Πάντως καί ὁ ἴδιος ὁ Τσάβες δέχεται πώς 
δέν µπορεῖ νά πετύχει ἄν ἀποµονωθεῖ ἡ χώρα του. Ἡ 
ὑποστήριξη καί συµπαράσταση στή Βενεζουέλα εἶναι 
µεγάλης σηµασίας γιά τίς κοινωνικές κινητοποιήσεις 
στήν Εὐρώπη, στήν Ἀσία καί στήν Ἀφρική. Εἴδαµε 
ὅλοι τήν ἀνάµιξη τῶν ΗΠΑ καί τοῦ Ἀθνάρ στό 
πραξικόπηµα τοῦ 2002. Ἄν δέν ὑπάρξει διεθνής 
ἀνάπτυξη οἱ δυνάµεις κατά τοῦ παραδείγµατος 
Τσάβες µποροῦν νά δράσουν ἐκ νέου. 

Λατινική Ἀµερική καί τό παράδειγµα Τσάβες

Μιχ. Χαραλαµπίδης: 6 χρόνια µετά...

Οὐκρανική «ἀπελευθέρωση»...

Ἡ βάση τοῦ Ρωσικοῦ Ναυτικοῦ στή Σεβαστούπολη 
τίθεται πάλι ὑπό συζήτηση

∆υστυχῶς στήν µετεκλογική Οὐκρανία τά 
πράγµατα πᾶνε ὁλοένα καί ...δυτικότερα. 
Ἡ σύνθεση τοῦ ὑπουργικοῦ συµβουλίου 

τοῦ Γιούσενκο εἶναι µᾶλλον ὅ,τι καλύτερο 
θά µποροῦσε νά συµβεῖ γιά τά νατοϊκά 

συµφέροντα - προσέξτε µερικές λεπτοµέρειες 
γιά συγκεκριµένα πρόσωπα:

-Ὁ Boris Tarasyuk, ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, εἶναι 
ἀπό τούς φανατικότερους ὑποστηρικτές τῆς 

ἔνταξης τῆς χώρας στό ΝΑΤΟ καί ἀπόσυρσής 
της ἀπό τόν Ἑνιαῖο Οἰκονοµικό Χῶρο (SES), 
ὁ ὁποῖος δηλώνει πώς χρειάζεται ταχύτατη 

ἀποχώρηση τῶν Ρώσων ἀπό τή Μαύρη 
Θάλασσα (θυµίζουµε ὅτι ἡ διµερής συµφωνία 

λήγει τό 2017) καί διαµαρτύρεται γιατί οἱ Ρῶσοι 
πεζοναῦτες ἀπό τήν Σεβαστούπολη δροῦν στήν 

Τσετσενία χωρίς νά ...ἐρωτᾶται ἡ Οὐκρανία. 
-Ὁ Ν. Tomenko, ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβέρνησης 

γιά ἀνθρωπιστικά ζητήµατα, κατηγόρησε 
τελευταίως τό Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο τῆς 

Μόσχας γιά ὑποκίνηση ἔριδας στήν Οὐκρανία.
- Ὁ ὑπουργός Ἄµυνας Anatoliy Gritsenko, εἶναι 
ἐπικεφαλῆς τοῦ Κέντρου Razumkov, ἡ ἡγεσία 

τοῦ ὁποίου ἐκπαιδεύτηκε σέ στρατιωτικές 
ἀκαδηµίες τῶν ΗΠΑ.Τό ἴδιο Κέντρο 

προετοίµασε τήν «πορτοκαλί ἐπανάσταση» µέ 
τά exit polls πού διοχέτευσε µετεκλογικά. 
- Ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν µυστικῶν ὑπηρεσιῶν 
Turchinov εἶναι ...πάστορας ἀµερικάνικης 
σέκτας! Καί τί νά πεῖ κανείς γιά κάποιους 

νεοδιορισθέντες τοπικούς Κυβερνῆτες σάν τόν 
Vasiliy Chervonyi στό Rovno, ὅπου ὀργάνωσε 

προσωπικά τήν κατάληψη ὀρθόδοξων 
ἐκκλησιῶν κι ὅπου ὀρθόδοξοι ἱερεῖς καί 

ἡλικιωµένες γυναῖκες χτυπήθηκαν βάρβαρα; 
Ἤ γιά τόν νέο κυβερνήτη τῆς Ὀδησσοῦ V. 

Tsushko, πού ὑποσχέθηκε νά σαρώσει 20.000 
στελέχη τοῦ «παλιοῦ καθεστῶτος»;

Ἄς τούς καλωσορίσουµε ἁπλῶς στό καθεστώς 
τῆς Νέας Ἐποχῆς.
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 Ἔβαλαν καὶ πέντε ἁπλοϊκῆς βλακείας ἐρωτήµατα, µὲ τὴν ἀπίστευτη διευκρίνιση 
(ἀπολαῦστε ἀπύθµενον θράσος καὶ IQ χαρτοπετσέτας µαζί!) ὅτι ὅποιος ἀναγνώστης 
ἀπαντήσει σ’ αὐτὰ καταφατικά, εἶναι ὑπὲρ τοῦ χωρισµοῦ, ἀλλὰ κι ἀρνητικὰ ἂν 
ἀπαντήσει, πάλι ὑπὸ προϋποθέσεις ὑπὲρ τοῦ χωρισµοῦ εἶναι! (Τοῦ Κίτσου ἡ µάνα 
κάθονταν, δηλαδή, παρέα προφανῶς µὲ τά …τρία πουλάκια)! Καὶ µέχρι καὶ τὸν 
Γιανναρὰ ξαναθυµήθηκαν, ἐπειδὴ προφανῶς κάποιες ἀπὸ τὶς ἀπόψεις του αὐτὴ τὴ 
φορὰ τοὺς βόλευαν (γι’ αὐτὸ καὶ τὶς τόνισαν στοὺς ὑπέρτιτλους - µὲ bold, ὅπως λέµε κι 
ἐµεῖς οἱ ἀρχαιοελληνιστές). Ὁ Γιανναρᾶς βεβαίως εἶπε κι ἄλλα ἐνδιαφέροντα (ὅτι π.χ. 
ὁ χωρισµὸς µοιάζει µὲ ἐφιάλτη, γιατί ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ βασικὸς παράγων συνοχῆς τῆς 
ἑλληνικῆς κοινωνίας), τὰ ὁποῖα ὅµως φυσικὰ αὐτοὶ τὰ ἄφησαν στὰ ψιλά…
     Καὶ φυσικὰ ἡ ἐκτίµηση τοῦ Γιανναρᾶ εἶναι ἀπολύτως σωστή. Ἂν ὅµως γιὰ τὸν 
ἴδιο (ὅπως καὶ γιά µᾶς) πρόκειται γιὰ ἐφιάλτη, γιὰ κάποιους ἄλλους ἡ διάλυση τῶν 
συνεκτικῶν παραγόντων τοῦ Ἑλληνισµοῦ ἀποτελεῖ στόχο ζωῆς. Καὶ συνειρµικά µᾶς 
ἔρχεται καὶ πάλι στὸ νοῦ ὁ Κίσινγκερ! Καλὰ δὲν προχωράει, ἀλήθεια, τὸ σχέδιο; Ἤδη 
τὴ γλώσσα µας τὴ ρήµαξαν - ἀπολύτως συνειδητὰ καὶ ἐσκεµµένα - µὲ τὸ εὐνουχιστικὸ 
µονοτονικὸ καὶ τὰ γκρίκλις ποὺ καθιέρωσαν µέσα ἀπ’ τὰ ὑπουργεῖα τους, τὰ 
βοθροκάναλα καὶ τὶς ἀγράµµατες φυλλάδες τους. Τὴν Ἱστορία τὴν χαντάκωσαν κι 
αὐτήν, µετατρέποντας τὴν ὡς σχολικὸ µάθηµα σὲ ὅ,τι πιὸ ἀνιαρὸ καὶ σιχαµερὸ γιὰ γενιὲς 
ὁλόκληρες ἑλληνοπαίδων. Ἂν ξεχαρβαλωθεῖ καὶ ἡ Ἐκκλησία, ἀποµυθοποιηθεῖ καὶ τελικὰ 
διαχωριστεῖ ἀπὸ τὸ Κράτος (πρᾶγµα πού σηµαίνει ὅτι ἐπισήµως θὰ ἀντιµετωπίζεται 
πιὰ ἰσότιµα µὲ ὁποιανδήποτε ἀνθυποθρησκεία ἢ σέχτα τοῦ κάθε δαιµονισµένου Χάρε 
Κρίσνα), τότε πραγµατικὰ θὰ ’χει πλέον µέσα στὴν κοινωνία µας διαλυθεῖ τὸ σύµπαν. 
Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ ἑπόµενο µεγάλο στοίχηµα ποὺ ἔχουν ὁρκιστεῖ παντὶ τῷ τρόπῳ 
νὰ κερδίσουν τὰ γελοία ἀγοράκια µὲ τὶς ποδίτσες καὶ τὰ σπαθάκια…
                                                                                                     Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



 Μέ τήν ἀφορµή τῆς πρωτοφανοῦς 
κακοκαιρίας πού ἔπληξε (καί) τή Θράκη, 
ἔχουµε τήν εὐκαιρία νά ἐξάρουµε τήν 

µοναδική προσφορά τοῦ Στρατοῦ µας. Καί 
δέν θέλουµε νά εὐχαριστήσουµε µόνο τήν 
ἡγεσία του (στή φωτογραφία ὁ ταξίαρχος 
Γιάννης Βενέτης, διοικητής τῆς 29ης ΤΑΞΕΑ) 
πού συντόνισε ἐπί τόπου τήν διάνοιξη 
τοῦ χιονισµένου δρόµου καί τήν διάσωση 
τῶν δύο ἐγκύων γυναικῶν ἀπό τήν ὀρεινή  
Μυρτίσκη ἀλλά καί ὅλους τούς ἔνστολους 
Ἕλληνες - στρατιῶτες, ὑπαξιωµατικούς κι 
ἀξιωµατικούς - πού δούλεψαν ὁλόκληρη 
τή νύχτα µέ στρατιωτικά µηχανήµατα σέ 
θερµοκρασίες Σιβηρίας γιά τήν ὁλοκλήρωση 
τῆς ἀποστολῆς τους. Μόνη τους ἀµοιβή ἡ 
συγκίνηση τῶν εὐεργετηθέντων Ποµάκων κι 
ὅ,τι καλή κουβέντα πεῖ ἡ τοπική κοινωνία.

Ó ÷ ü ë é á  ð ô å ñ ü å í ô á

Μέ ἀφορµή τήν τοποθέτηση τῆς βουλευτοῦ Ροδόπης (ΠαΣοΚ) κ. Χρύσας 
Μανωλιᾶ ἀναφορικά µέ τίς κυβερνητικές ρυθµίσεις γιά τόν βασικό 
µέτοχο στά ΜΜΕ, θά θέλαµε νά κάνουµε στή συµπαθή βουλευτίνα µας 
µία καλοπροαίρετη παρατήρηση: Ἡ ἀναπαραγωγή ἕωλων ἐπιχειρηµάτων 

καθίσταται ἔτι γελοιωδέστερη, ὅταν ἀγνοεῖ τήν πραγµατικότητα, τόσο τήν ὑπό 
διαµόρφωση ὅσο καί τήν δεδοµένη. Μήπως µπορεῖ νά µᾶς πεῖ ἡ ἀγαπητή Χρύσα 
ποιός ἐκσυγχρονιστής ἐκδότης τῆς εὐρύτερης περιφέρειάς µας (γιά νά µείνουµε στά 
καθ’ ἡµᾶς) ΔΕΝ ἦταν κι ἐργολάβος δηµοσίων ἔργων; Τήν ἱκανοποιοῦσε ἐπί 8 χρόνια 
αὐτή ἡ κατάσταση; Τήν ἀναπαύει ἡ σύµπλευση τῆς κεντροαριστερῆς της λογικῆς µέ 
τίς θέσεις τοῦ ΣΕΒ (πού ἐπικαλεῖται); Ἔχει νά προτείνει κάτι καλύτερο; Ἄν ὄχι εἶναι 
προτιµότερη ἡ σιωπή καί ἡ συλλογική αὐτοκριτική (καί ἡ κατάθεση ἐρωτήσεων στή 
Βουλή γιά ἐλάσσονα θέµατα, ἤ καί ἡ παρουσία σέ γάµους καί µνηµόσυνα, ἔστω...)

Ἡ πρόσφατη κακοκαιρία προκάλεσε µία ἀξιοσηµείωτη δραστηριοποίηση 
τοῦ κρατικοῦ µηχανισµοῦ στή Θράκη. Ὄντως ἡ κινητοποίηση ἦταν µεγάλη, 
ἔγκαιρη καί σχετικά ἀποτελεσµατική, λαµβανοµένης ὑπ’ ὄψιν τῆς ἔντασης 
τῶν καιρικῶν φαινοµένων (τρισήµισυ µέτρα χιόνι στόν Ἕβρο!).  Παράλληλα 

ὅµως ἀναδείχθηκαν καί οἱ ἐλλείψεις στήν ὑποδοµή: Τί ἔγινε µέ τήν σύνδεση τῆς 
Σαµοθράκης καί τό ποντισµένο καλώδιο πού µεταφέρει ρεῦµα στό νησί; Καί τί  
σκατά Ἐγνατία φτιάξανε (ὅση τελοσπάντων φτιάξανε...) πού κλείνει ὅποτε χιονίσει, 
πρίν ἀκόµα κλείσει ὁ παλιός ὁ δρόµος (τοῦ ...Ἀβδούλ Χαµίτ); Ποιός σοφός µελετητής 
ἐπέλεξε τή χάραξή της στό ὕψος Ἰάσµου - Κοπτεροῦ καί γιά νά περάσουν τώρα οἱ 
νταλίκες χρειάζονται δελτίο ...ἀνέµων; 

Εἶναι κάτι πού πολλές φορές τό ἐπισηµαίνουµε ἀλλά ἄς ποῦµε καί µία 
κουβέντα ἐπιπλέον: Τήν ἡµέρα «ἐθνικοῦ διαλόγου γιά τήν µετανάστευση»  
πού ὀργάνωσε τό ΠαΣοΚ µεταξύ ἄλλων ἔγιναν ἀναφορές στά ζητήµατα τῆς 
λαθροµετανάστευσης καί τῶν νεήλυδων ὁµογενῶν µας, τσουβαλιάζοντας 

γιά µία ἀκόµη φορά (ὅπως κάνει καί ἡ Στατιστική Ὑπηρεσία) τούς ἐκτός Ἑλλάδος 
Ἕλληνες πού µετοίκησαν στή χώρα µέ τούς ...Ἀφγανούς καί ἄλλους, διερχόµενους 
καί µή, ἀπό τήν Ἑλλάδα. Εἶναι συγκρίσιµη περίπτωση ὁ Πόντιος τῆς Γεωργίας 
µέ τόν ...Νιγηριανό; Ἴδιες εἶναι οἱ ὑποχρεώσεις τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἀπέναντί 
τους; Μεταφέρουµε ἐδῶ τἠν ἀγανάκτηση τῆς συντριπτικῆς πλειονότητας τῶν 
νεοπροσφύγων συνελλήνων µας γιά τήν προσβλητική αὐτή ἀντιµετώπισή τους στή 
χώρα µας, στήν ἑλληνική πατρίδα πού ἐπί δεκαετίες προσδοκοῦσαν. Ἐµεῖς πάντως 
ἕνα πρᾶγµα ἔχουµε νά τούς συστήσουµε: Νά βροῦν τό θάρρος νά τά καταγγέλλουν 
δηµοσίως: «Δέν δεχόµαστε καµµία συσχέτιση τῆς µιᾶς µέ τήν ἄλλη περίπτωση!»

Καθώς ἀπό πλευρᾶς ἐκτέλεσης δηµοσίων ἔργων στήν περιοχή ἔχουµε µπεῖ 
σέ περίοδο µεγάλης ἄπνοιας, ἀναρωτιόµαστε (γραπτῶς) κι ὅποιος θεωρεῖ τόν 
ἑαυτό του ἁρµόδιο ἄς ἀπαντήσει: Τί ἀκριβῶς κάνουν οἱ δηµόσιες ὑπηρεσίες 
πού ἐµπλέκονται; Π.χ. ἡ Διεύθυνση Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν ν. Ἕβρου; Ἤ ἡ 

ΔΕΚΕ Ροδόπης; Τί νέα ἔργα ἔχουν, καί τί ποσό ἀναφέρει ὁ προϋπολογισµός τους; 
Ἀληθεύει ὅτι κοντεύουν νά πέσουν σέ κατάθλιψη οἱ δεκάδες ἐργαζόµενοί τους 
ἀπό τήν πλήξη στό γραφεῖο; Ὅτι κινδυνεύουν τά νεῦρα τους ἀπό τούς ἀπανωτούς 
καφέδες; Ὅτι τά πισινά τους ἀπειλοῦνται µέ κατακλίσεις στίς καρέκλες; 
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Στρατός ἀπό µηχανῆς

 Στίς 12 Φεβρουαρίου ἡ Ἑταιρεία 
Παιδαγωγικῶν Ἐπιστηµῶν παρουσίασε στήν 
Κοµοτηνή τήν µοναδική, τρίτοµη «Ἱστορία 
τῶν Ἀρχαίων Ἀθηνῶν» τοῦ γνωστοῦ 
συγγραφέα κ. Σαράντου Καργάκου. 
Μέ ὁµιλητές τόν κ. Θ. ∆αλακούρα (καθ. 
Νοµικῆς ∆ΠΘ), τήν κ. ∆. Κάσσα (πρόεδρο 
τῶν  Φιλολόγων Ροδόπης) καί τόν ἴδιον 
τόν συγγραφέα, τό κοινό τῆς ἐκδήλωσης 
εἶχε τήν εὐκαιρία νά πληροφορηθεῖ τόσο 
τήν ὀπτική καί µέθοδο τοῦ ἱστορικοῦ 
ὅσο καί τά συγκεκριµένα στοιχεῖα πού 
συνέθεσαν τό τόλµηµα αὐτό, τήν σύνθεση 
µιᾶς Ἱστορίας γιά τήν σηµαντικότερη πόλη 
τῆς ἀνθρωπότητας. Τίποτε δέν ἀφήνει ἀπ’ 

ἔξω ὁ Σ. Καργάκος: Κλῖµα, ὕπαιθρος, µῦθοι, 
πόλεµοι, κοινωνία, οἰκονοµία, δηµόσιος καί 
ἰδιωτικός βίος, ὅλα συνθέτουν µία πλήρη 
καί διαχρονική εἰκόνα γιά τήν Ἀθήνα, 
µέχρι τόν 6ο µ.Χ. αἰώνα. Ἡ ἀγάπη τοῦ 
γράφοντος γιά τήν πόλη καί ἡ ἐκπλήσσουσα 
πολυµάθειά του ἐκφράστηκαν καί στό θέµα 
πού ἀνέπτυξε ἐνώπιον τοῦ ἀκροατηρίου, 
τίς σχέσεις Ἀθηνῶν καί Θράκης, σχέσεις 
ἰδιαιτέρως στενές καί δηλωτικές τῆς κοινῆς 
ἀρχαιοελληνικῆς καταγωγῆς τῶν βορείων 
καί νοτίων φύλων περί τό Αἰγαῖο. Συνιστοῦµε 
ἀνεπιφύλακτα στούς ἀναγνῶστες µας τό 
µνηµειῶδες ἔργο ὡς ἀπόκτηµα γιά κάθε 
συνειδητό Ἕλληνα, φιλίστορα καί µή. 

Σαράντος Καργάκος: Ἱστορία τῶν Ἀρχαίων Ἀθηνῶν

Ἀπάντηση στόν κ. Φριζῆ
Γιά  πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα στό προηγούµενο 
φῦλλο µας λάβαµε ἀπό τόν κ. Ι. Μ. Φριζῆ τήν 
κάτωθι ἠλεκτρονική ἐπιστολή:
Κύριε Καραΐσκο,
  Σταµατήστε τον αντισηµιτισµό σας, γράφοντας 
στον Αντιφωνητή στις 02/02/05 ότι «η Ευρώπη 
γονάτισε µπροστά στο θεµέλιο λίθο των θαλάµων 
αερίων και ότι στη χώρα µας δεχτήκαµε 
τέτοια προπαγάνδα, ως και για ευθύνη του 
Χριστιανισµού για το Άουσβιτς, έγραψε κάποιος 
Ι. Φριζής». 
Ναι κύριε Καραΐσκο, το Ολοκαύτωµα είναι απο-
τέλεσµα αιώνων χριστιανικού αντισηµιτισµού. 
Ποίος έκανε τα Πογκρόµ; Ποίοι ήταν οι ηγέτες 
της Ιερής Εξέτασης; Είτε το αποδέχεστε είτε όχι 
«συνειδητός ή υποσυνείδητος, ο αντισηµιτισµός 
βρίσκεται βαθιά ριζωµένος στην Χριστιανοσύνη» 
(Gules Isaac). Ευτυχώς υπάρχουν ιεράρχες της 
Χριστιανοσύνης που θέλουν να αλλάξει αυτός 
ο αντισηµιτικός άνεµος. Σε αυτούς στηρί-
ζουµε πολλές ελπίδες. Καλό θα κάνετε να 
ακολουθήσετε τους ιεράρχες αυτούς και όχι 
να ταυτίζετε το Ισραήλ µε τον αντισηµιτισµό. 
Ένα Ισραήλ που δεν το αφήνουν να ειρηνεύσει. 
Ας ελπίζουµε ότι µε την νέα ηγεσία τους οι 
Παλαιστίνιοι θα δεχτούν να σταµατήσουν τις 
δολοφονίες κατά των κατοίκων του Ισραήλ και 
θα έρθει επιτέλους η πολυπόθητη ειρήνη στην 
πολυβασανισµένη περιοχή. Γίνετε υπερασπιστής 
του καλού και του δικαίου και µην αφήνετε 
να παρασυρθείτε από τους ελάχιστους που 
αµφισβητούν το Ολοκαύτωµα. Ο αντισηµιτισµός 
είναι καθαρά αντιχριστιανική πράξη. 
Ἀπαντοῦμε: Ὑπάρχει ἕνα σηµεῖο τῆς ἀνωτέρω 
ἐπιστολῆς ὅπου συµφωνοῦµε: Ἡ καταδίκη 
τοῦ ἀντισηµιτισµοῦ. Πράγµατι, κ. Φριζῆ, ποτέ 
δέν καταλάβαµε τήν βλακώδη προκατάληψη 

κατά τῶν ἀνθρώπων µέ σηµιτική καταγωγή 
(Ἀράβων, Ἑβραίων, κτλ). Ἐµεῖς ἀφενός 
ἔχουµε ἄριστες σχέσεις µέ πλῆθος τέτοιων 
ἀνθρώπων κι ἀφετέρου προβάλουµε σταθερά 
ἀπό τόν «Ἀντιφωνητή» καί ἑβραϊκές φωνές 
πού ταιριάζουν στίς ἰδέες µας (ὀργάνωση 
Γκούς Σαλόµ, Ἴλαν Πάπε, Σίµτσα Ἐπστάιν, 
Νόαµ Τσόµσκι...). Μάλιστα προσφάτως 
διοργανώσαµε ἐκδηλώσεις στήν Ἀθήνα καί 
στή Θεσσαλονίκη µέ κεντρικό ὁµιλητή τόν 
Ἴσραελ Σαµίρ γιά τό Μεσανατολικό ζήτηµα. 
Κάτι πού µᾶς προκαλεῖ ἀλλεργία εἶναι ἐκεῖνα 
τά συστήµατα ἰσχύος πού κατακυριαρχοῦν σέ 
πολιτικό, ἰδεολογικό καί οἰκονοµικό ἐπίπεδο 
τούς ἀνθρώπους καί τούς λαούς, εἴτε αὐτά εἶναι 
ἀµερικανικά, εἴτε εἶναι ἑβραϊκά εἴτε ἰσλαµικά 
εἴτε ὁ,τιδήποτε ἄλλο.  Ἐπίσης ἀπεχθανόµαστε 
τό ψεῦδος καί τόν δογµατισµό, τήν ὑποκρισία 
καί τά συµπλέγµατα ἀνωτερότητας, ὅπου κι ἄν 
τά ἐντοπίζουµε, σέ ἑβραίους ἤ σέ ...γκόιµ.
Θά µπορούσαµε ἴσως νά συζητήσουµε κάποια 
θέµατα πού θίγετε στό σύντοµο κι ὀργίλο 
γράµµα σας. Ὅµως εἶναι προφανές ὅτι κοινό 
ἔδαφος γιά κάτι τέτοιο δέν ὑπάρχει. ∆έν εἶναι 
µόνο οἱ προσβλητικές γιά µᾶς ἀπόψεις σας γιά 
ἑλληνικό καί χριστιανικό «ρατσισµό» (πού τίς 
ἐκθέσατε καί ἄλλοτε στήν τηλεόραση), ἀπόψεις 
πού φυσικά καί µποροῦµε νά κουβεντιάσουµε.  
Εἶναι κυρίως ἡ θέση σας πού διαφαίνεται 
ἀπό τή φράση σας γιά τό Παλαιστινιακό (νά 
σταµατήσουν οἱ Παλαιστίνιοι τίς δολοφονίες!).  
Μέ τό αἷµα τῶν παιδιῶν τῆς Παλαιστίνης 
νά ρέει καθηµερινά, δέν ἔχουµε τήν διάθεση 
νά µιλήσουµε µέ ἀπολογητές τῶν σφαγέων.  
∆έν λέµε ὅτι δέν πρέπει, -προσοχή!- λέµε ὅτι 
δέν βρίσκουµε κοινό ἔδαφος συνεννόησης. 
Μπορεῖτε νά ἐµµείνετε φυσικά στίς θέσεις σας, 
δηµοκρατία ἔχουµε, ἀλλά στά πλαίσια αὐτῆς 
ἀκριβῶς τῆς δηµοκρατίας ἔχουµε τό δικαίωµα 
νά ἀµφισβητοῦµε ΤΑ ΠΑΝΤΑ.                Κ.Κ.



   «Μέ συστηµατικό τρόπο καταστρέφονται 
τά τουρκικά ἴχνη στήν Ἑλλάδα. Στήν περιοχή 
ὅπου ζοῦνε κυρίως Τοῦρκοι, στό Κίρµαλε τῆς 
Κοµοτηνῆς, καταστράφηκε ἀπό ἄγνωστα 
ἄτοµα τάφος 850 ἐτῶν. Ὁ ἱστορικός τουρκικός 
τάφος βρισκόταν στήν αὐλή τοῦ µειονοτικοῦ 
σχολείου Κίρµαλε καί τοῦ τζαµιοῦ Καρατζά 
Μεχµέτ. Ἔγινε γνωστό ὅτι ὁ ἱστορικός τάφος 
καταστράφηκε µέ µηχανήµατα. Ἐκφράζονται 
ἀπόψεις ὅτι πρόκειται γιά ἀντίποινα ἐνάντια 
στούς διαδηλωτές πού εἶχαν παρουσιαστεῖ 
στίς 6-1-2005 στήν Κωνσταντινούπολη 
κατά τή διάρκεια τῆς τελετῆς ρίψης τοῦ 
σταυροῦ.»
   Τό ἀνωτέρω ἀπόσπασµα δηµοσιεύθηκε 
στήν τούρκικη, φιλοϊσλαµική ἐφηµερίδα 
«Βακίτ» στίς 10 Φεβρουαρίου  καί ἀναφέρεται 
στήν (ἐµφανή στήν φωτογραφία) ζηµιά πού 
προκάλεσαν ἄγνωστοι στό κενοτάφιο τό 
ὁποῖο βρίσκεται στό προαύλιο τεµένους 
στήν ὁδό Φιλιππουπόλεως στήν Κοµοτηνή. 
Τί προκύπτει ἀπό τό συγκεκριµένο 
δηµοσίευµα; Ὅτι ὑπάρχει περίπου ...κρατική 
πολιτική στή Θράκη γιά τήν καταστροφή 
τῶν µνηµείων τῆς τουρκικῆς παρουσίας. 
Μάλιστα, κρίνοντας προφανῶς ἐξ ἰδίων τά 
ἀλλότρια, ὁ συντάκτης συνδέει τό συµβάν µέ 
τούς τραµπουκισµούς τῶν Γκρίζων Λύκων 

κατά τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη 
στήν τελετή ἁγιασµοῦ τῶν Φώτων 
(ποῦ νά φανταστεῖ ὁ ἄνθρωπος ὅτι οἱ  
Ἕλληνες τά ὑφίστανται ὅλα χωρίς νά 
ἀντιδροῦν ποτέ...). 
   Βεβαίως ὅσον ἀφορᾶ τά ἀνωτέρω 
δέν χρειάζεται σχολιασµός, ἐφό-
σον καθένας πού γνωρίζει τήν κατά-
σταση στό καί ἑλληνικό κράτος ἀπο-
καλούµενο ἀντιλαµβάνεται πώς ὅλα 
τοῦτα εἶναι στή σφαῖρα τῆς ὀργιά-
ζουσας φαντασίας. Θέλουµε ὅµως νά 
σηµειώσουµε δύο πράγµατα. 
  Κατ’ ἀρχήν γιά τό θέµα τῆς ἡλικίας 
τοῦ µνηµείου: Ἐξ ὅσων γνωρίζουµε 
δέν ὑπάρχουν πουθενά τεκµήρια γιά 

νά πιθανολογηθεῖ. Στήν Κοµοτηνή κάποιοι 
µειονοτικοί µίλησαν γιά 800 χρόνια (ἔ, 
στήν Τουρκία βάλαν καί κάτι παραπάνω). 
Ἐµεῖς, πού ὡς Ἕλληνες ἔχουµε χιλιάδες 
χρόνια παρουσία στήν περιοχή καί δέν 
διακατεχόµαστε ἀπό κανένα σύµπλεγµα 
ἀρχαιότητος, ἀναρωτιόµαστε: Ἐφόσον ἡ 
Κοµοτηνή κατελήφθη ἀπό τόν Ἐβρενός 
µπέη τό 1361 καί τότε περιοριζόταν σέ 
µικρή ἔκταση περί τό Θεοδοσιανό Τεῖχος 
της, πολύ µακρυά δηλαδή ἀπό τήν ἐν λόγῳ 
θέση, πῶς προκύπτει τέτοια χρονολόγηση; 
   Καί τό δεύτερο γιά τούς στόχους τῶν 
δραστῶν: Ἀφοῦ δέν ἔσπασαν ἁπλῶς τό 
κάλυµα τοῦ τάφου ἀλλά καί ἔσκαψαν τό 
χῶµα ἀπό κάτω (στή φωτογραφία δέν 
φαίνεται γιατί οἱ ὑπεύθυνοι µπάζωσαν 
τόν τάφο καί ἔκλεισαν τήν τρῦπα), δέν 
εἶναι πασιφανές ὅτι ἀναζητοῦσαν ὅ,τι 
εἴθισται νά ψιθυρίζεται γιά τό περιεχόµενο 
τέτοιων µνηµείων (λίρες, ἀρχαῖα, κτλ); 
Μήπως κανένας πρώην αὐτοδιοικητικός 
παράγοντας, γνωστός γιά τή ...ροπή του 
πρός τέτοιες ἀναζητήσεις, γνωρίζει κάτι 
παραπάνω;                              
                    Κ.Κ.
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Ἄλλη µία θρακική τρίχα πού ἔγινε ...τούρκικη τριχιά
Μουσουλµανικός τάφος - στόχος θησαυροκυνηγῶν 

Ἀπάντηση σέ θρασσεῖς στρεπτοδίκες

Μπράβο, Εὐριπίδη!
    Τίποτε δέν προµήνυε τήν κατάληξη 
τῆς βραδυᾶς. Τό θέµα τῆς ὁµιλίας - τό 
Εὐρωπαϊκό Σύνταγµα - στά καθ’ ἡµᾶς 
γεννᾶ τόσο ἐνδιαφέρον, ὅσο περίπου καί 
ἡ τελευταία φορολογική µεταρρύθµιση 
τῆς Καµπότζης. Κι οὔτε τά «τρανταχτά» 
ὀνόµατα κάποιων συµµετεχόντων 
µποροῦσαν νά ἑλκύσουν τήν προσοχή 
τοῦ κόσµου, ἀφοῦ οἱ ἀπόψεις τους 
εἶναι ξεπατικωµένες ἀπό τίς στῆλες 
τοῦ κατεστηµένου δυτικοῦ Τύπου. 
Κι ὅµως, στό τέλος τῆς πληκτικῆς 
βραδυᾶς, ὁ ἀντινοµάρχης Ροδόπης, ὁ 
κύριος Δεβετζήογλου, χάρισε ζωντάνια 
στό ἀκροατήριο καί στόν παρόντα 

ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδη 
Στυλιανίδη τήν εὐκαιρία νά πεῖ µερικά 
πράγµατα πού πρέπει ν’ ἀκούγονται.
   Ὁ σεβαστός µας ἀντινοµάρχης λοιπόν, 
θεώρησε ὅτι βρῆκε µιά καλή ἀφορµή 
νά θέσει δηµοσίως τό ζήτηµα µέ τήν µή 
ἀναγνώριση Τούρκων στήν ἑλληνική 
Θράκη: Ποῦ εἶναι τά µειονοτικά µας 
δικαιώµατα, ὁ αὐτοπροσδιορισµός 
µας, τί φοβᾶστε µέσα στήν Εὐρώπη, 
κτλ, κτλ. Κι ἀφοῦ ἀποπειράθηκαν - µέ 
ἀξιοσηµείωτη ἀνεπάρκεια, ὁµολογοῦµε 
- νά ἀπαντήσουν οἱ σοφοί τοῦ πάνελ 
(ἕνας µάλιστα πῆγε καί νά συµφωνήσει 
µαζί του!), ζήτησε τόν λόγο ὡς 
ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν ὁ Εὐριπίδης 
καί τά εἶπε ὅλα: Γιά τόν διακηρυγµένο 
κεµαλισµό στό καταστατικό σωµατείων 
σάν τήν Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης. 
Γιά τά θρησκευτικά, πολιτικά καί 

ἀτοµικά δικαιώµατα πού ἀπολαµβάνει 
ὁ µειονοτικός στή Θράκη, πολύ 
περισσότερα ἀπ’ ὅσα ὁµόθρησκοί του 
στή δυτική Εὐρώπη (ἀποδείξεις πλεῖστες 
ὅσες: ἡ ἐκπροσώπησή τους στή Βουλή 
καί στήν τοπική Αὐτοδιοίκηση, ἡ 
οἰκονοµική ἀνάπτυξη καί ἡ ἀγορά γῆς, ὁ 
θεσµός τοῦ ἱεροδικαστῆ - µουφτῆ...). Γιά 
τήν διατύπωση περί µουσουλµανικῶν 
µειονοτήτων στή Συνθήκη τῆς Λωζάνης, 
µιά πρόβλεψη τοῦ Κεµάλ ὄχι µόνο 
γιά τούς Τουρκογενεῖς ἀλλά καί γιά 
τούς Ποµάκους καί τούς Ἀθίγγανους, 
«κάτι πού σήµερα στή Θράκη πολλοί 
δέν θέλουν οὔτε ν’ ἀκούσουν». Γιά 
τόν καθορισµό τῆς ταυτότητας τῆς 
κάθε µειονότητας παγκοσµίως µέσα 
ἀπό διεθνεῖς Συνθῆκες - καί στήν 
δική µας περίπτωση εἶναι ἡ Συνθήκη 
τῆς Λωζάνης πού καθορίζει τόν 
θρησκευτικό - µουσουλµανικό της 
χαρακτήρα. Γιά τήν ἑλληνική ὑπογραφή 
στήν διεθνή σύµβαση γιά τό δικαίωµα 
τοῦ ἀτοµικοῦ αὐτοπροσδιορισµοῦ, 
βῆµα πού ἔκανε ἡ χώρα µας ἀλλά ὄχι 
καί ἡ Τουρκία. Γιά τήν ἄρνηση τῆς 
Ἑλλάδος νά προχωρήσει µέ λογικές 
ἀµοιβαιότητας σέ περιπτώσεις κρίσης 
ἤ ὅταν ἡ Τουρκία προέβαινε σέ µέτρα 
ὅπως τῶν Σεπτεµβριανῶν τοῦ 1955. 
Γιά τήν υἱοθέτηση ἀντιµειονοτικῶν 
διοικητικῶν µέτρων - κυρίως ἐπί 
δικτατορίας - κι αὐτά ἀκόµη, ὅµως, ὡς 
ἄµυνα σέ πολύ χειρότερες ἐπιθέσεις 
κατά τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης, τῆς 
Ἴµβρου καί τῆς Τενέδου. Γιά τήν 
σηµερινή κατάσταση ἀπόλυτης 
ἰσονοµίας καί πλήρους ἐλευθερίας, 
γεγονός πού τοῦ ἐπεσήµανε πρόσφατα, 
ὅπως εἶπε, κι ὁ µουφτῆς τοῦ Παρισιοῦ, 
συγκρίνοντας µέ τήν κατάσταση στήν 
Ἑλλάδα µέ κείνη στή Γαλλία. Κτλ, κτλ...
   Φυσικά δέν περιµένουµε νά πειστεῖ 
κάποιος ἀπό τούς ἐπαγγελµατίες 
τουρκόφρονες. Τό γεγονός ὅµως ὅτι 
ἀποστοµώθηκαν ἔτσι ταπεινωτικά 
µπροστά σέ τόσον κόσµο, ἴσως 
περιορίσει κάπως τίς ἐκδηλώσεις τοῦ 
θράσσους τους καί δώσει λίγο θάρρος 
σέ κάποιους δικούς µας νά ποῦνε τό 
ἐντελῶς αὐτονόητο: Τήν ἀλήθεια.

 Ο Γιώργος Ιωάννου στο διήγηµά 
του «Τα παρατσούκλια» αναφέρεται στο θέµα 
του προσδιορισµού των ανθρώπων απ’ τους 
συνανθρώπους τους µε διάφορα παρωνύµια. 
Μ’ ένα βαθύ ψυχογράφηµα καταδεικνύει πώς 
οι άνθρωποι επιδιώκουν να ξεπεράσουν το 
σύνδροµο κατωτερότητάς τους µεταφέροντάς 
το στους άλλους, ως τη στιγµή που οι «άλλοι» 
(όπως ο ήρωας του διηγήµατος), ξεπερνώντας 
τη δειλία τους, επαναστατούν και πληρώνουν 
τους «βασανιστές» τους µε το ίδιο νόµισµα. 
Ο Ιωάννου, βέβαια, δεν σχολιάζει ξεχωριστά, 
αφού το θεωρεί αυτονόητο κι αφού η θεώρησή 
του έχει διαφορετική στόχευση, ότι τα 
παρατσούκλια δεν τα επινοούµε οι ίδιοι για τον 
εαυτό µας, αλλά µας τα προσάπτουν άλλοι. 
Αυτού του είδους ο προσδιορισµός µας δεν είναι 
αυτοπροσδιορισµός αλλά ετεροπροσδιορισµός. 
Αν εξετάσει, ωστόσο, κανείς γενικότερα το θέµα, 
θα διαπιστώσει ότι κανένα από τα ονόµατα που 
φέρουµε, µε βάση τα οποία αναγνωριζόµαστε 
µέσα στο κοινωνικό σύνολο ως οντότητες, δεν 
είναι επιλογή µας: το όνοµα και το επώνυµό µας 
το ’χουν διαλέξει άλλοι για µας, τη θρησκεία 
µας επίσης άλλοι, την εθνικότητά µας την έχει 
διαλέξει η συγκυρία του τόπου και του χρόνου 
όπου ζούµε. Όσοι επέλεξαν τους δικούς µας 
προσδιορισµούς δεν είχαν, µε τη σειρά τους, 
καµία συµβολή στον δικό τους προσδιορισµό 
(εξαιρούνται όσοι αποφάσισαν ν’ αλλάξουν 
π.χ. επώνυµο για ευνόητους λόγους, όπως ο 
ήρωας Βατραχίδης του Ιωάννου), ενώ κι εµείς 
ακολούθως προσδιορίζουµε τους απογόνους µας 
χωρίς να υπολογίζουµε τη θέλησή τους (ούτως 
ή άλλως αδύνατο στην ηλικία που συντελείται 
ο προσδιορισµός). Η ουσία των παραπάνω 
διαπιστώσεων συνοψίζεται ως εξής: κάθε 
λόγος περί αυτοπροσδιορισµού είναι ουτοπικός· 
δεν υπάρχει αυτοπροσδιορισµός, παρά µόνο 
ετεροπροσδιορισµός.
Κάπως δογµατικά όλα αυτά, ίσως σκεφτεί 
κανείς. Τότε πώς εξηγείται τόσο η περίπτωση 
αυτοπροσδιορισµού που αναφέρθηκε µε την 

αλλαγή επωνύµου, όσο και η αλλαγή απ’ 
ορισµένους ανθρώπους της θρησκείας ή της 
εθνικότητάς τους; Πράγµατι συµβαίνει, για 
παράδειγµα, ιδίως σε µετανάστες που ζουν για 
πολλά χρόνια µακριά απ’ την πατρίδα τους, να 
επιδιώκουν την απόκτηση της ιθαγένειας της 
χώρας όπου ζουν. Συµβαίνει, επίσης, κάποιοι 
άνθρωποι ν’ αλλάζουν τη θρησκεία τους και 
ν’ ασπάζονται µια διαφορετική. Όµως µ’ αυτές 
τις αλλαγές εκφράζουν αναµφίβολα ένα είδος 
ρήξης µε το κοινωνικό τους περιβάλλον.
Ας ελεγχθούν σχετικά οι εξής καταστάσεις: 
ποιος άνθρωπος θ’ αλλάξει εθνικότητα χωρίς 
να θεωρηθεί προδότης απ’ τον κοινωνικό 
του περίγυρο; Ποιος θ’ αλλάξει θρήσκευµα 
χωρίς να θεωρηθεί αιρετικός; Ποια παιδιά 
δεν διαρρηγνύουν τη σχέση µε τους γονείς 
τους, όταν βαφτίζουν τα δικά τους παιδιά µε 
ονόµατα άσχετα απ’ αυτά των παππούδων 
και των γιαγιάδων τους; Ο προσδιορισµός των 
ανθρώπων σίγουρα δεν είναι µόνο δική τους 
υπόθεση· πάντα άπτεται των σχέσεών τους µε 
τον κοινωνικό τους περίγυρο και προσδιορίζει τη 
θέση τους µέσα σ’ αυτόν, την δυνατότητά τους να 
συνυπάρξουν αρµονικά µ’ αυτόν αποδεχόµενοί 
τον ή την άρνησή τους να τον αποδεχτούν, οπότε 
και εκφράζονται απορριπτικά απέναντί του.
Όσα σηµειώθηκαν παραπάνω ισχύουν και για 
το θέµα του λεγόµενου «αυτοπροσδιορισµού» 
διάφορων κοινωνικών οµάδων σ’ ένα 
κράτος. Καµιά κοινωνική οµάδα δεν 
αυτοπροσδιορίζεται χωρίς τη σύµφωνη 
γνώµη του κοινωνικού περιβάλλοντος. Όπου 
υπάρχει «αυτοπροσδιορισµός» είναι στην ουσία 
επίπλαστος· γίνεται αποδεκτός επειδή απλά δεν 
προκαλεί ρήξη µε την κοινωνία. Για τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις υπάρχει ο ετεροπροσδιορισµός. Στην 
περίπτωση της µουσουλµανικής µειονότητας της 
∆υτικής Θράκης τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα: 
στο πλαίσιο της συνθήκης της Λοζάνης που 
ρυθµίζει τις σχέσεις των βαλκανικών λαών, 
οι µουσουλµάνοι κάτοικοι της περιοχής 
µας χαρακτηρίζονται ως Έλληνες πολίτες. 

Οποιαδήποτε απόπειρα µεµονωµένων ατόµων να 
«αυτοπροσδιοριστούν» (ετεροκατευθυνόµενοι) 
ως «Τούρκοι», προβάλλει την πρόθεσή τους 
να προκαλέσουν ρήξη µε το κοινωνικό σύνολο, 
δυναµιτίζοντας την αρµονική συµβίωση.
Βέβαια, σε µία τέτοια περίπτωση γεννάται το 
ερώτηµα: αν υποθέσουµε ότι τα µεµονωµένα 
άτοµα που προαναφέρθηκαν εµµένουν στον 
«αυτοπροσδιορισµό» τους και ότι η κοινωνία τον 
αποδέχεται, τότε εύλογα θα πρέπει να διερευνηθεί 
η σχέση στο εξής των αυτοαποκαλούµενων 
«Τούρκων» µε το ελληνικό κράτος. Πρόκειται 
για προσδιορισµό που δηλώνει υπηκοότητα, 
πολιτιστική ταυτότητα ή εθνικότητα; Ο 
προσδιορισµός αυτός περιορίζεται στην ίδρυση 
σωµατείων ή ζητά θέση και στην ταυτότητα, 
ως διοικητικό έγγραφο, των ατόµων που τον 
επιδιώκουν; Συνάδει ο προσδιορισµός αυτός 
µε την ελληνική υπηκοότητα; Μπορούν όσοι 
τον επιζητούν να τον χρησιµοποιούν µόνο στα 
σωµατεία τους και όχι στην ταυτότητά τους; 
Μπορούν, δηλαδή, να δηλώνουν ταυτόχρονα 
καί Τούρκοι καί Έλληνες; Προφανώς όχι. 
Ποια θα ’ναι, συνεπώς, η θέση των «Τούρκων» 
ως πολιτών µέσα σ’ ένα κράτος το οποίο δεν 
αναγνωρίζουν ως δικό τους; Θα δικαιούνται ν’ 
απολαµβάνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει σε 
όλους τους πολίτες (παιδεία, υγεία, ασφάλεια, 
δηµόσιες υπηρεσίες κ.τ.λ.); Θα µπορούν να 
συναλλάσσονται µ’ αυτό; Θα ’χει το κράτος 
απαιτήσεις απ’ τα συγκεκριµένα άτοµα (εισφορές, 
στρατιωτική θητεία κ.τ.λ.) ή όχι; Γενικότερα, 
ποια θα ’ναι η θέση των αυτοαποκαλούµενων 
«Τούρκων» µέσα στην ελληνική επικράτεια; 
Έχουν θέση σ’ αυτή ή µήπως θέτουν οι ίδιοι εξ 
ορισµού τον εαυτό τους εκτός της;
Ας δούµε τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες: στην 
πολυπολιτισµική Αµερική υπάρχουν πολίτες 
της χώρας που δεν δηλώνονται επισήµως ως 
«Αµερικανοί»; Στη Γερµανία ή σε άλλες χώρες 
που δέχονται µετανάστες υπάρχουν πολίτες που 
να αναγνωρίζονται ως πολίτες τους φέροντας 
ονόµατα διαφορετικών εθνικοτήτων; Η 

απάντηση είναι αρνητική. Βεβαίως οι µετανάστες 
διατηρούν την εθνικότητά τους, διατηρούν 
όµως και ιδιαίτερη σχέση µε τη χώρα υποδοχής 
και συναλλάσσονται µαζί της στο πλαίσιο 
διαφορετικών κανόνων, έχοντας ξεχωριστά 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Κάτι αντίστοιχο 
συµβαίνει και στην Ελλάδα µε µετανάστες από 
άλλες χώρες. Οι πολίτες αυτοί δεν εγείρουν σε 
καµία περίπτωση επεκτατικές βλέψεις σε βάρος 
της χώρας υποδοχής. Εποµένως και στην Ελλάδα 
«Τούρκοι» δεν µπορούν να υπάρξουν, παρά µόνο 
ως µετανάστες ή πολιτικοί πρόσφυγες.
Η αναµενόµενη προσφυγή των µεµονωµένων 
ατόµων που επιδιώκουν τη ρήξη στα διεθνή 
δικαστήρια δεν πρέπει να φοβίζει µια χώρα που 
αναµφίβολα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 
εφόσον στηρίξει το δίκιο της µε σοβαρότητα, 
καλή προετοιµασία και αντιστοίχιση µε την 
κατάσταση που επικρατεί διεθνώς. Από την 
άλλη µεριά όµως, δεν θα ’ταν κι άσχηµο αν 
µε την ευκαιρία αυτή άνοιγαν επιτέλους οι 
ασκοί του Αιόλου ώστε να εξεταστεί εάν 
οι ίδιοι που κόπτονται για το δικαίωµα του 
«αυτοπροσδιορισµού» το σέβονται για τους 
τσιγγάνους και Ποµάκους συµπολίτες µας, και 
δεν θεωρούν τον όρο «Ποµάκος» προσβλητικό 
– για να επιστρέψω στα παρατσούκλια του 
Ιωάννου και στην «πληρωµή µε το ίδιο νόµισµα» 
– ούτε επιβάλλουν την εκµάθηση της τουρκικής 
γλώσσας αντί της τσιγγάνικης ή της ποµακικής 
αντίστοιχα, σε ανθρώπους που ουδεµία σχέση 
έχουν µ’ αυτή. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει 
ο ετεροπροσδιορισµός, µε βάση τη συνθήκη της 
Λοζάνης· µήπως όµως µια ενδεχόµενη άρνηση 
κάποιου διεθνούς δικαστηρίου να τη λάβει 
υπόψη του θα µας επέτρεπε µια αναθεώρηση 
της πολιτικής µας; Ούτως ή άλλως η Τουρκία 
έχει αθετήσει τη συνθήκη σε ό,τι αφορά τους 
πληθυσµούς, για να µην αναφερθώ και στα 
σύνορα. Μήπως θα ’ταν καιρός να καταστεί 
σαφές στη γείτονα ότι αναιρώντας τις 
υποχρεώσεις της, έχει απολέσει παραχρήµα και 
κάθε της δικαίωµα;

Γιάννης Στρούμπας

Το δικαίωµα (;) στον - ετεροκατευθυνόµενο - αυτο(;)προσδιορισµό…



ΚΑΚΙΕΣ, ΓΕΝΙΚΩΣ
   Στην προσπάθεια µας να πείσουµε τα µικρά 
µας παιδιά πόσο ενδιαφέρουσα απασχόληση 
είναι το διάβασµα ώστε να ξεκολλήσουν από 
την τηλεόραση, διαβάζουµε µαζί τους τακτικά 
την προσφορά του «Κόσµου του Επενδυτή» «Η 
ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΑ». 
Στα δύο τελευταία, συνοδευτικά της εφηµερίδας, 
ιλουστρασιόν τευχίδια της «εγκυκλοπαίδειας», 
ξεχωρίσαµε αποσπάσµατα που αφορούν  
αυτονόητες γνώσεις και δυστυχώς αποτελούν 
κοινό κτήµα όλων των προοδευµένων λαών, 
ενισχύοντας το κριτικό τους πνεύµα για νοσηρά 
κοινωνικά φαινόµενα (και όχι φυσικά ηµών 
που κοροϊδεύουµε τους γείτονες Τούρκους για 
…φεουδαρχικές δοµές): «Στις φεουδαρχικές 
σχέσεις ο ευγενής που ορκιζόταν πίστη και 
υποταγή και υποστήριζε στρατιωτικά ένα βασιλιά 
ανταµειβόταν µε κτήµατα και τίτλους. Έτσι, οι 
ευγενείς γίνονταν κυρίαρχοι κάποιων επαρχιών, 
απαιτούσαν την πίστη των ακολούθων τους και 
τους αντάµειβαν µε τη σειρά τους, δίνοντας τους 
γη και διορίζοντάς τους σε σηµαντικές θέσεις (...) 
Στις φεουδαρχικές δοµές η έννοια της αφοσίωσης 
ισοδυναµούσε µε χρηµατικές ή άλλες απολαβές»
Στην ατµόσφαιρα πλήρους παρακµής που 
επικρατεί γύρω µας (και διεθνώς σε µεγακλίµακα) 
είναι χρήσιµη νοµίζουµε η υπενθύµιση των 
παραπάνω για να µη βαυκαλιζόµαστε και 
κοροϊδεύουµε αλλήλους και τα παιδιά µας µε 
το «ζωτικό ψεύδος» της εξέλιξης των ανθρώ-
πινων κοινωνιών. Φεουδαρχικές καταστάσεις 
κυριαρχούν τελικά στη ζωή µας. «Φρικώδη Μεσαί-
ωνα» αποκαλεί τη νεοελληνική καρικατούρα 
οργανωµένης «κοινωνίας» ο Γιανναράς και 
µάλλον δεν αστοχεί. Σίγουρα βέβαια τηρουµέ-
νων των αναλογιών και της χρονικής απόστασης 
απαλύνθηκε κάπως το βάσανο της διαβίωσης (για 
τους δυτικούς κυρίως) αλλά αν αντιστοιχίσουµε 
αξιακούς ηθικούς σχολιασµούς σε φαινόµενα 
του κοινωνικού και επαγγελµατικού βίου 
που αντιλαµβανόµαστε ως κυρίαρχα γύρω 
µας (θυµίζουµε «αφοσίωση και παντός είδους 
ανταµοιβή», «καταχρηστικά προνόµια των 
ευνοούµενων», «κυριαρχία», «πίστη στα όρια της 
υποταγής») δεν µπορεί παρά να ενοχληθούµε 
µε την πικρή διαπίστωση ότι πολλά πράγµατα 
παρέµειναν αναλλοίωτα µε το πέρασµα των 
αιώνων και ότι «για να γυρίσει ο ήλιος θέλει 
δουλειά πολλή»! Και άντε η θέληση για τέτοια 
δουλειά έστω υπάρχει, ο χρόνος όµως; Γιατί 
ποιος σύγχρονος δουλοπάροικος βιοπαλαιστής, 
υπηρέτης αφεντάδων και τσιρακίων τους 
µπορεί να κλέψει χρόνο αφιερωµένο στον 
εξοντωτικό βιοπορισµό ή την όποια επιφανειακή 
«ναρκωτική» απόλαυση «ψυχαγωγίας» και 
χαλάρωσης ώστε να αντιδράσει στα σύγχρονα 
φεουδαρχικά συµπτώµατα;
   Εµείς, ως … κακοί, ποτέ δεν είχαµε 
ιδιαίτερες σχέσεις µε τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη. 
Ίσα ίσα που, πιθανόν λόγω ηλικίας, να 
θεωρούσαµε πάντα ότι η εκ µέρους του εκφορά 
βαρύγδουπων κατηγορηµατικών διαπιστώσεων 
και προπαγάνδιση διαφόρων «αιρετικών» 

προτάσεων δεν αποτελούσε παρά µια ...µπανάλ 
πινελιά στο πολιτικό σύστηµα. Ύφος που δεν 
ταιριάζει σε µια εποχή «κοσµοπολιτισµού». 
∆εν µας χαλούσε τίποτα µε την παρουσία του, 
απλά βρε αδερφέ, παρασυρµένοι από τους 
υπαγορευµένους ρυθµούς της εποχής, ενδώσαµε 
στον πειρασµό να αξιολογούµε τη βιτρίνα και 
την επιφάνεια και όχι την ουσία και το βάθος. 
∆εν είχε και καµµιά προνοµιακή στήριξη ο 
άνθρωπος από τα (φουλ εξαγορασµένα όπως 
πλέον τεκµηριώνεται) ΜΜΕ, άρα υστερούσε 
σε «κεντρικότητα» πολιτικού εκτοπίσµατος, 
η κοσµοθεωρία του δε δεν ήταν καθόλου 
εύπεπτη για µας τους καλοµαθηµένους και 
φαντασιόπληκτους, και να ’σου πώς προκύπτει 
η αδιαφορία για την περίπτωσή του. Ωστόσο 
δεν είµαστε ξεχασιάρηδες και άδικοι. Και δεν 
λησµονούµε ποτέ ότι ήταν ο πρώτος (και ο 
µόνος…) πολιτικός που έθεσε τόσο εµφατικά 
και δηµόσια την ανεπάρκεια του πολιτικού 
προσωπικού της χώρας ως βαρίδι για την 
πρόοδό της. Το έλλειµµα αγωγής και καλών 
προθέσεων, η διάχυτη αβελτηρία, η αδυναµία 
κατανόησης εξελίξεων σε στρατηγικό επίπεδο, 
η ελεγχόµενη συγκρότηση (γενικές γνώσεις και 
κουλτούρα), η κεκαλυµµένη µεν ορατότατη δε 
αλαζονεία, η κενολογία, η ηµιµάθεια, ο ανούσιος 
ξερολισµός και το ανεπάγγελτον των πολιτικών 
µας συµπυκνώνονται τελικά στην παραπάνω 
διάγνωση της βασικής αιτίας της παθογένειας 
της ελληνικής κοινωνίας από τον ιδρυτή της 
∆ηµοκρατικής Περιφερειακής Ένωσης. Το σχόλιό 
µας αυτό αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση 
προς τον Μιχάλη Χαραλαµπίδη µετά τα όσα 
αποκαλύπτονται ραγδαία για τη βαθιά σήψη 
που έχει επικρατήσει γύρω µας και για την οποία 
χύνεται τόσο µελάνι και σάλιο το τελευταίο 
διάστηµα. Σήψη η οποία ως αποτέλεσµα έχει 
την από καιρό εντοπισµένη υποχώρηση της 
θέσης της χώρας πρακτικά σε κάθε διεθνές 
κριτήριο σύγκρισης. Το «Σόδοµα και Γόµορρα» 
φοριέται πολύ ως συνολάκι και µάλιστα απειλεί 
τον κοινωνικό ιστό µε ένα άνευ προηγουµένου 
τυφλό ξέσπασµα θυµού, επί δικαίων και αδίκων. 
Ανάµεσα στις χιλιάδες δηµόσιες γνώµες για το 
πρόβληµα ξεχωρίσαµε την άποψη του Νίκου 
Φελέκη από τον «Κόσµο του Επενδυτή» ο οποίος 
θύµισε ευθέως τον Μ. Χαραλαµπίδη: «Μαύρες 
σκέψεις για την ικανότητα του πολιτικού 
προσωπικού (κυβέρνησης και αντιπολίτευσης) 
να χειριστεί µε επάρκεια τις δηµόσιες και 
κρατικές υποθέσεις, αλλά και τα επερχόµενα στα 
λεγόµενα εθνικής σηµασίας διπλωµατικά θέµατα 
(Κυπριακό, ελληνοτουρκικά, βαλκανικά κ.α.)» 
Ίσως και το σινάφι των δηµοσιογράφων χρωστά 
µια συγνώµη στον Μιχάλη Χαραλαµπίδη και 
σίγουρα του οφείλει περισσότερη προσοχή 
για την δραστηριότητα και τις απόψεις του. 
Ελπίζουµε και αναµένουµε…
   Κατά τη γνώµη µας οι αναφορές των 
αρµοδίων του Υπουργείου Εσωτερικών περί 
δηµόσιων υπαλλήλων που έχουν κάνει … 
επάγγελµα τις αναρρωτικές άδειες και θα 
ελεγχθούν, είναι αποπροσανατολιστικό. Και 
δεν αποτελεί ηρωισµό ή εκσυγχρονισµό η 
προσπάθεια του Υπουργείου να αναδείξει το 

πρόβληµα, να εκθέσει τους υπαλλήλους και να 
λάβει µέτρα πάταξης του φαινοµένου.
Στην ελληνική πραγµατικότητα, όπου οι µισοί 
δηµόσιοι υπάλληλοι αποτελούν πρακτικά µια 
ατελέσφορη προσπάθεια συγκάλυψης του 
προβλήµατος της ανεργίας και επιβεβαίωσης 
της «εξουσίας» των πολιτικών, όπου ελάχιστοι 
έχουν προσληφθεί µε τρόπο αδιάβλητο (δεν 
µιλάµε για αξιοκρατικό γιατί η έννοια αυτή 
έχει ταλαιπωρηθεί πολύ, ακόµη και µε την 
επίκληση του ΑΣΕΠ), που το αν βρίσκονται ή 
όχι στον χώρο δουλειάς τους συχνά δεν παίζει 
κανέναν ρόλο ούτε για την ποιότητα ούτε για 
την ποσότητα παρεχόµενων υπηρεσιών, που για 
να κάνουν οποιαδήποτε εργασία ξεφεύγει από 
τα «τυποποιηµένα» τους καθήκοντα λαµβάνουν 
επιπλέον αµοιβή, που για χατίρι τους - και για 
να µη φανεί η γύµνια των ρουσφετολογικών 
προσλήψεων - έχουν θεσπιστεί περιττές «διαδι-
κασίες» και «εργασίες» ή εν πάση περιπτώσει 
δεν ελέγχεται η αποδοτικότητα ούτε των 
απαραίτητων, αποτελεί πολυτέλεια η ενασχόληση 
µε τους θάµνους µπροστά στο δάσος.
Και τι έγινε κ. Ανδρεουλάκο που έχετε «δώσει 
εντολή στους επικεφαλής των τµηµάτων να 
ελέγχουν εξονυχιστικά τις περιπτώσεις αδειών 
λόγω ασθένειας»; Γιατροί είναι οι προϊστάµενοι; 
Ή µήπως δεν γίνονται όλα νοµότυπα; Πολύ 
φασαρία για το τίποτα! Άλλα πράγµατα θα 
έπρεπε να κοιτάτε στο ∆ηµόσιο. Να σας πούµε 
τι ακούει η παρέα των κακών; Ακούει για δήθεν 
αναρρωτικές ή κανονικές άδειες που σε πολλές 
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ δεν 
«γράφονται» ποτέ και στο πλαίσιο της βολικής 
«οµερτά» της µαφίας των δηµοσίων υπαλλήλων 
ή των διευθυντών τους απολαµβάνουν τη 
σιωπηρή αποδοχή της τακτικής τους. Και ας 
κοιµάστε εσείς και οι επίσηµες στατιστικές 
σας τον ύπνο του δικαίου! Ο µηχανισµός 
καταγραφής είναι ανάπηρος! Ακούει για 
«συνταξιούχους» που δεν παρουσιάζονται 
καν στις υπηρεσίες τους γιατί είναι «παλιοί» 
και ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνουν από 
τις εξελίξεις του σύγχρονου κόσµου και άρα 
«βοηθούν», «κάνοντας χώρο στους νεώτερους» 
γιατί αυτοί «κουράστηκαν». Ακούει για ΚΕΠ µε 
ανύπαρκτη δουλειά, των οποίων οι υπάλληλοι 
κάνουν τις ορντινάντσες διεκπεραιώνοντας 
«αγγαρείες» των µονίµων υπαλλήλων. Ακούει 
για συµβασιούχους που κάνουν εξειδικευµένη 
δουλειά, πρωτογενώς χρεωµένη σε µονίµους 
είτε για να ξεκουράζονται οι µόνιµοι είτε γιατί οι 
συµβασιούχοι είναι «βολικότεροι» των µονίµων 
οι οποίοι παραγκωνίζονται στο «ψυγείο» 
(πάντα αµειβόµενοι όµως). Να πούµε και για 
την απαράδεκτη και εγκληµατική κατάσταση 
προκειµένου για την ποιότητα των παρεχοµένων 
υπηρεσιών π.χ. έργα, εκπαίδευση, έλεγχοι κλπ; 
Τα ξέρετε. Αφήστε λοιπόν κατά µέρους λοιπόν τα 
«λιµά» και πιάστε τα «βαριά» προβλήµατα. Μην 
την πατήσετε σαν τον Γιαννακίδη, τη νοµαρχάρα 
µας, που δήθεν έπιασε στα πράσα τους απόντες 
υπαλλήλους και νοµίζει ότι έγινε ήρωας! Επειδή 
ικανοποίησε τις κουτσοµπόλες της γειτονιάς 
µε τα απωθηµένα που δεν έγιναν κι αυτές ή τα 
τέκνα τους δηµόσιοι υπάλληλοι!

Πάντως αν ήµουν δηµόσιος υπάλληλος, βλέ-
ποντας τί κοροϊδιλίκι πέφτει µε τους κάθε 
είδους αργόµισθους («συµβούλους», δικούς µας 
δηµοσιογράφους, ειδικές αµοιβές µε διάφορα 
προσχήµατα, συµβασιούχους για ανύπαρκτες 
εργασίες κλπ.) θα αντιδρούσα ακόµη και µε 
πλαστή αναρρωτική. ∆εν φοβάστε µήπως γυρίσει 
µπούµερανγκ εναντίον σας; Να εξυγιάνετε 
ὅ,τι στραβό, ωστόσο µη το πολυδιαφηµίζετε 
γιατί βλέπετε ότι οι εύλογες ενστάσεις για τις 
προτεραιότητές σας πέφτουν βροχή...             
                         ΟΙ …ΚΑΚΟΙ (Χ.Α. και Β.Ε.)
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Η «διαπλοκή» του 
αγροτικού µε την πολιτική 

και τη ∆ηµοκρατία
                                                                           

     Του Πασχάλη Χριστοδούλου

     ∆εν υπάρχει νοµίζω πιο µεγάλο και 
σοβαρό ολίσθηµα για το πολιτικό κόµµα του 
ΠΑΣΟΚ και τον επικεφαλής, να κάνει ό,τι ο 
προκάτοχός του, µε τις υπαρκτές έντυπες όσο 
και τηλεοπτικές αθηναϊκές αρχές. ∆έκα φορές, 
ο πολιτικός αυτός χώρος, που διατείνεται ότι 
ακόµη εκπροσωπεί τη ∆ηµοκρατική παράταξη, 
να σέρνονταν στα  δικαστήρια, παρά µια, στα 
ηθικά. Να αναγκάζεται ο υπερήφανος κάποτε 
κόσµος της, να απολογείται στα λογικότατα 
ερωτήµατα των πολιτών, για το ιστορικό 
εκείνο κόµµα που κατέληξε να µπερδεύει τα 
οχυρά µε τα άχυρα.   Ένα κόµµα το οποίο αντί 
να είναι η συλλογική φωνή, θεµατοφύλακας 
και οχυρό ∆ηµοκρατίας, να φέρεται ως 
πληρεξούσιο των Μέσων και των όποιων 
κατόχων - µετόχων τους. Ένας συλλογικός 
αχυράνθρωπος ή και ρακοσυλλέκτης. ∆εν 
είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι Παπανδρέου 
το ίδρυσε, Παπανδρέου το διαλύει. Ας µην 
επεκταθώ στην ενδιάµεση όσο και θλιβερή 
µεσοβασιλεία, στις τεχνικές όσο και τα 
µυστικά των επιτυχιών της. Ούτε βέβαια στις 
τετραετίες αντιπαροχές, από «αξιοποιήσεις» 

εθνικών ή µη οικοπέδων της αν. Μεσογείου. 
Ούτε στους χορηγούς επικοινωνίας. 
     Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι ο πρόσφατος 
νοµοθετικός χειρισµός των Μέσων, ισοδυναµεί 
µε το «ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε». Γιατί, 
παρά το ισχυρό όντως ∆ηµοκρατικό άλλοθι, 
πέραν των χρωµατικών αλληθωρισµών 
των νυν κυβερνώντων και των ενδόµυχων 
προσδοκιών τους για µια ανάλογη στάση των 
Μέσων, όπως η απέναντι στους προκατόχους 
τους, οι εξελίξεις απέδειξαν µέχρι στιγµής, ότι 
αυτός που κορώνα γράµµατα κερδίζει, είναι 
και πάλι ο βασικός µέτοχος. Η υπόθεση δεν 
έχει να περιµένει καµµιά γιατρειά, στο πεδίο 
που αναζητείται. Το είπαµε πολλές φορές. 
Αλλού χρειάζεται να ψαχτεί. Και µάλιστα µε 
έναν τρόπο επείγοντα. Γιατί αν περάσει λίγος 
ακόµη ανεκµετάλλευτος καιρός, και αρχίσει 
να εξαντλείται το καύσιµο από το ρεζερβουάρ, 
δυο πράγµατα µπορεί τότε να συµβούν. Το 
πρώτο είναι να µη γίνονται πιστευτά όσα 
θα επιχειρηθούν, ακόµη και αν λένε κάτι. Το 
δεύτερο, οι αρχές που έλεγα στην αρχή, θα 
επιστρέψουν δριµύτερες. 
     Εδώ και καιρό προτείναµε µια καινοτοµική 
λύση για το ζήτηµα της ∆ηµοκρατίας στη 
χώρα. Από το δημοψήφισμα για την αιρετή 
περιφέρεια και τη συγκατοίκηση σε αυτήν, 
µέχρι τη δημιουργία των δυο πνευματικών 
ινστιτούτων ή αρχών ή τραπεζών ιδεών. 
Τόσο για τη ∆ηµοκρατία, όσο και για την 
οικονοµία και την ανάπτυξη. Τα δυο αυτά 

ιδρύµατα, να υπάγονται απευθείας στον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Να το πω αλλιώς. 
Η υδροµάστευση, προκειµένου να ξεδιψάσει 
η κορακιασµένη ∆ηµοκρατία, χρειάζεται 
πλέον να αναζητηθεί εκτός πρωτεύουσας. Και 
να υποχρεωθούν τότε τα τηλεοπτικά Λιόσια 
της τελευταίας, να σεβαστούν τον χάρτη των 
δικαιωµάτων των Ελλήνων στη ∆ηµοκρατία. 
Κάτι που δεν το έκαναν ποτέ. Αν αυτό δεν 
είναι γνωστό στους µεν ή στους δε, τότε ας 
καθίσουν να το σκεφτούν. Έστω και τώρα. 
Αν το αποσιωπούν, τότε δεν πρόκειται για 
παρατάξεις αλλά για παραστάσεις. 
     Μπορεί οι ανά τον κόσµο δεξιές κυβερνήσεις 
να µην έχουν µέσα στην κουλτούρα τους 
ταξικούς αγώνες και συλλαλητήρια. Και µπορεί 
οι πρόσφατες κινητοποιήσεις να το διέψευσαν 
και αυτό πλήρως, µε τους αγρότες να ορθώνουν 
ανάστηµα απέναντι στους αδύναµους να 
εξηγήσουν το φαινόµενο, φιλικούς τους 
κυβερνητικούς φορείς. Οι οποίοι, παρά την 
αποχώρηση των τρακτέρ, υπέστησαν δεινή 
πολιτική και κυρίως ηθική ήττα. Ακόµη µπορεί 
κάποιοι άλλοι να θυµήθηκαν το γηράσκω αεί 
κλπ. όταν αναγκάστηκαν να µπουν στη γωνία. 
Και άλλοι τέλος να εξέλαβαν τη Λάρισα για 
τη Σοφοκλέους. Όµως το ότι έγιναν όσα 
έγιναν ή όσα θα γίνουν τις επόµενες ηµέρες, 
δεν σηµαίνει ότι λύθηκε το πρόβληµα και δεν 
θα επανέλθει. Θα επανέλθει και σύντοµα.
     Όταν ένα θέµα είναι σοβαρό, τότε η 
∆ηµοκρατία επιβάλει, πέραν της Κυβέρνησης, 

να αναλαµβάνει συλλογική πρωτοβουλία, 
η Βουλή. Προκειµένου για το αγροτικό, η 
50µελής διαρκής κοινοβουλευτική επιτροπή 
παραγωγής και εµπορίου. Όχι κατά τα 
τετριµµένα, που κάθε τρεις και µία λένε οι 
αντιπολιτευόµενοι. Τα προ ηµερησίας, που 
δεν ξέρω γιατί, αλλά µου θυµίζουν τα προ 
µεσηµβρίας. Η έκθεση µετά από την επί τόπου 
συνεδρίαση της επιτροπής αυτής της Βουλής, 
θα αποτελούσε την αφετηρία για συζήτηση 
στο Κοινοβούλιο, που θα κινούνταν σε µια 
ανώτερη πολιτική σφαίρα. 
   (...) Όταν µια χώρα µπορεί και επιλύει µε 
πολιτικούς τρόπους τα ζητήµατά της, όπως 
το αγροτικό -όχι µε την αναληθή επίκληση 
της νοµιµότητας ή λόγω χιονοπτώσεων, 
όπως σήµερα ή διαµέσου των βουλκανιζατέρ, 
όπως χθες- τότε σηµαίνει ότι σέβεται πρώτα 
τον εαυτό της. ∆εν µπορεί να ειπωθεί το ίδιο 
για µια χώρα στην οποία το µόνο που δεν 
υπακούει σε περικοπές, είναι το αδιάλειπτο 
µπούκωµα των αθηναϊκών Μέσων -ούτε 
λόγος για τα περιφερειακά- µε κρατικές 
διαφηµίσεις. Η πολιτεία αυτή, δεν έχει σχέση 
µε τη ∆ηµοκρατία. Όπως δεν έχει σχέση ο 
«θεσµός» των µισθοφόρων γραφέων. Οι νέες 
επάλξεις οφείλουν να αναζητηθούν αλλού. 
Στην περίπτωση της ∆ηµοκρατίας, ισχύει 
απολύτως το γνωστό: Η τρίτη ∆ηµοκρατία 
πέθανε. Ζήτω η Τέταρτη! 

8 χρόνια ΝΕΜΕΣΙΣ
   Τό ἐπετειακό τεῦχος ἦταν γιά τή 

ΝΕΜΕΣΙΝ ἀφορµή γιά τόν ἀπολογισµό 
µιᾶς ἀποδοτικῆς ὀκτάχρονης µαρτυρίας. 

Τό περιοδικό µέ τήν σφραγῖδα τῆς προσω-
πικότητας τῆς Λιάνας Κανέλλη κατάφερε 

µέσα στά χρόνια αὐτά νά δώσει ἕνα στῖγµα 
διαφορετικό: πολιτικό, πολιτιστικό, κοινωνικά 

καί ἐθνικά εὐαίσθητο, προσεγγίζοντας µέ 
σεβασµό τά ἐκκλησιαστικά πράγµα-τα. 

Ἀποκαλύπτοντας πτυχές τοῦ παρασκηνίου 
στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό (τεράστια ἡ 
ἐπιτυχία µέ τό ἄθλιο non paper τοῦ Σηµίτη - 
9/4/1996- στήν Οὐάσινγκτον), προβλέποντας 
συχνά ἐπερχόµενα γεγονότα καί κρίνοντας 

µέ τό γνωστό πάθος τῆς Λιάνας τήν 
κατάσταση τῆς πατρίδας µας στά χρόνια τοῦ 

«ἐκσυγχρονισµοῦ», ἡ ΝΕΜΕΣΙΣ συνέβαλε 
στήν ἀντίσταση κατά τοῦ κωστοπουλικοῦ 

παραδείγµατος στόν χῶρο ἀλλά καί κατά τῆς 
γενικευµένης ἐκπόρνευσης τοῦ φρονήµατος 
τοῦ κόσµου (ἐνδεικτικά ἀναφέρουµε τήν ἐξ 
ἀρχῆς χρήση τοῦ πολυτονικοῦ συστήµατος). 

Χρόνια πολλά κι ἀπό µᾶς!



Μᾶς γράφει ὁ φίλος  Γιῶργος Μανδῖκος, Πρόε-
δρος τοῦ Πανελλήνιου Συλλόγου Ἀναπήρων 
τοῦ «Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ» Ἑλλάδας:

Ἡ γνωστή διαχωριστική γραµµή, ὅπως ὀνοµάζαµε 
παλαιότερα τήν ἀντιπαλότητα µεταξύ τῆς 
«Ἀριστερᾶς» καί «∆εξιᾶς» ξεθώριασε. Αὐτές 
οἱ ἔννοιες ξεπεράστηκαν ἐκ τῶν πραγµάτων, 
ἐφόσον ἡ λεγόµενη «Νέα Τάξη» ἐκπροσωπεῖται 
ὡς γνωστόν ἀπό τούς ψευδοσοσιαλιστές καί 
ψευδοαριστερούς τύπου Μπλέρ, Κλίντον, Σηµίτη, 
Νταλέµα, Σρέντερ, Ἐτζεβίτ, κλπ, κλπ. ∆έν 
ἀγνοοῦµε φυσικά τίς ἀνταγωνιστικές σχέσεις 
ἐργασίας καί ἐργοδοσίας. Καί οὔτε εἶναι δυνατόν, 
νοµίζουµε, νά σταµατήσει ποτέ ὁ ἀγώνας γιά τή 
βελτίωση τῶν ἀνθρωπίνων συνθηκῶν διαβίωσης 
ἐφόσον θά ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν οἱ 
κοινωνικές ἀνισότητες πού ἀποτελοῦν καί τήν 
κινητήρια δύναµη αὐτῶν τῶν ἀγώνων.
Τό κύριο µέτωπο ὅµως, τό ἐθνικό µέτωπο, πού θά 
κρατήσει τό κάστρο, πρέπει νά εἶναι στραµµένο 
σ’ αὐτό πού ἀποκαλοῦµε «Νέα Τάξη» εἴτε 
«Ἀµερικανοκρατία». Καθώς καί στούς συµµάχους 
της στήν Ἑλλάδα, κρυφούς καί φανερούς πού 
ἐµφανίζονται µέ διάφορες µάσκες ἐπειδή ἀκόµα 
δέν τούς σηκώνει τό ἐπικρατοῦν ἀντιαµερικανικό 
κλῖµα. Ὅµως ὕπουλα ρίχνουν τό δηλητήριο καί τίς 
µπηχτές ἀπό κανάλια κι ἐφηµερίδες.
(...) Τό δίδυµο Σηµίτη - Γιωργάκη ἄφησε πίσω 
του µιά εἰκόνα διαλυµένου καί διεφθαρµένου 
κράτους πού µοίραζε µέσῳ τῶν «ἔργων» τά 
κοινοτικά πακέτα στήριξης µέ ἀδιαφάνεια στούς 
ἡµέτερους καί γίναµε µάρτυρες τῆς ἐποχῆς τοῦ 
γρήγορου πλουτισµοῦ. Καί µιά Ἑλλάδα ξέφραγο 
ἀµπέλι, περικυκλωµένη ὁλοῦθε ἀπό τή διαφθορά, 
τήν λαθροµετανάστευση, τά ναρκωτικά, τήν 
ἐρήµωση ἀγροτιᾶς καί βιοµηχανίας, τό ἔγκληµα, 
κτλ. Τόν Ἕλληνα πολίτη ἐπίσης νά µήν αἰσθάνεται 
ἀσφαλής οὔτε µέσα στήν πατρίδα του, στό χωριό 
του, στό ἴδιο του τό σπίτι.
Ὑπονόµευσαν καί διέσπασαν ἕνα µαζικό 
Σοσιαλιστικό Κίνηµα πού συγκέντρωνε κάτω 
ἀπό τήν ἴδια σηµαία τόν µισό πληθυσµό µέ 
ἑνότητα θέλησης, στόχων καί δράσης. Ἀρκεῖ 
νά θυµηθεῖ κανείς τόν παλµό καί τόν ὄγκο τῶν 
συγκεντρώσεων ὅταν καλοῦσε ὁ Ἀνδρέας τόν λαό 
γιά νά ἐπικοινωνήσει µαζί του. Ἡ ὑπονόµευση 
διέσπασε καί τούς ἁρµούς συνοχῆς τοῦ κινήµατος 
καί ἐπεκτάθηκε σ’ ὁλόκληρη τήν κοινωνία, 
ἀνοίγοντας ἐλεύθερο πεδίο δράσης σ’ ὅλες τίς 
ἀντικοινωνικές δυνάµεις καί στόν ὑπόκοσµο 
νά «ἐλέγξουν» τήν κοινωνική ζωή σέ ὅλη τήν 
ἐπικράτεια, γιά νά βρεθοῦµε στό σηµερινό χάλι.
(...) Ὁ Ἑλληνικός λαός δέχθηκε µέ µεγάλη 
ἀνακούφιση τόν Κώστα Καραµανλῆ καί προσδοκᾶ 
ἀπ’ αὐτόν νά σταµατήσει τήν κατηφορική τροχιά 
τῆς Ἑλλάδας ὅπου τήν ἔσπρωξε τό δίδυµο Σηµίτη 
- Γιωργάκη. Καί ἡ ἑλληνική ζωή νά ξαναβρεῖ 
τόν ἑαυτό της. Εἶναι κοινή πεποίθηση ὅτι ὁ Κ. 
Καραµανλῆς ἔχει τά προσόντα καί τή θέληση νά 
ἀνταποκριθεῖ στό κάλεσµα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ 
σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀνόρθωση τῆς χώρας, µέ ἕναν 
ἀποτελεσµατικό κρατικό µηχανισµό, στή βάση 
ἑνός κοινωνικοῦ κράτους (θά προτείναµε ἐµεῖς) 
στό ὁποῖο ἡ ἀναδιανοµή τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήµατος 
θά γίνεται πρός τά κάτω, δηλαδή ὑπέρ τῶν 
χαµηλόµισθων (...)
Ἡ ἄλλη ὄψη ὅµως τοῦ νοµίσµατος γιά τόν 
Καραµανλῆ εἶναι τά ἐθνικά µας θέµατα, ἀπό τήν 
ἔκβαση τῶν ὁποίων ἐξαρτᾶται καί ὁ Ἑλληνισµός. 
(...) Ἡ Τουρκία πάντοτε ὑπῆρξε καί ἐξακολουθεῖ 
νά εἶναι ἡ κακιά µοῖρα τοῦ Ἑλληνισµοῦ. Τόν 
ὁποῖον διέλυσε, κατέσφαξε, ἐξανδραπόδισε, τόν 
µετέτρεψε σέ Γενίτσαρο, ἀτίµασε τίς γυναῖκες 
του, κατέστρεψε τόν πολιτισµό του, ξεφτέλισε 
κυριολεκτικά ὅ,τι ὀνοµάζεται ἑλληνικό. Καί 
ἐξακολουθεῖ καί σήµερα νά µᾶς ξεφτελίζει καί 
µᾶς βλέπει ἡ ἀνθρωπότητα καί θλίβεται. 
Ἀλλά ὑπάρχουν ἀκόµα περιθώρια γιά τήν ἑλληνική 
πλευρά νά ἀποπαγιδευτεῖ καί νά ἀντιστρέψει 
τήν κατεύθυνση στήν ὁποία τήν σπρώχνουν, 
πρός τήν ἐθνική µειοδοσία. Γιά τήν ὁποία ἔχουν 
ἕτοιµες καί κάποιες «νοµικές φόρµουλες» καί 
κάποιο διεθνές δίκαιο γιά νά ἁρπάξουν µέν τήν 
Κύπρο µέ τήν ἐπαναφορά τοῦ σχεδίου Ἀνάν πού 
ἐσπευσµένα δροµολογοῦν, τό δέ µισό Αἰγαῖο (πρός 
τό παρόν) µέ κάποια ἀπόφαση κάποιου «διεθνοῦς 
δικαστηρίου»! Ἄν ἐνδώσει ἡ Ἑλληνική πλευρά, 
ἡ ἱστορία δέν θά τό συγχωρέσει καί θά ἀρνηθεῖ 
τοῦ Καραµανλῆ τήν αἴγλη τοῦ ἐθνικοῦ ἡγέτη. Καί 
θά τό νιώσει ὅταν ἀρχίσουν νά  φυλλοροοῦν τά 
ροδοπέταλα πού κοσµοῦν τό φωτοστέφανό του...

Καί μία ἐπιστολή ἀπό Καθηγητή μέ πολλά 
χρόνια στό Πανεπιστημιακό κουρμπέτι:

Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἐµφανίζεται ἔντονη 
ἀρθρογραφία στὸν Τῦπο σχετικὰ µέ τὴν κατάσταση 
ποὺ ἐπικρατεῖ στοὺς χώρους τῆς Παιδείας καὶ 

εἰδικότερα στὰ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύµατα 
(ΑΕΙ). Κατὰ καιροὺς ἔχουν ἐµφανιστεῖ σηµαντικὰ 
ἄρθρα ποὺ µέ σαφήνεια καὶ γλαφυρότητα περιγρά-
φουν τὶς κυριότερες συνιστῶσες τῆς κατάστασης 
ποὺ ἐµφανίζουν σήµερα τὰ ἑλληνικὰ ΑΕΙ: τοὺς 
ὑπεράριθµους φοιτητὲς χαµηλοῦ ἐπιπέδου, τὸ 
σύστηµα εἰσαγωγῆς, τὰ προγράµµατα σπουδῶν, 
τὴν ὑποχρηµατοδότηση τῶν διεσπαρµένων 
τµηµάτων καὶ σχολῶν, τὸν κοµµατισµὸ τῶν 
πανεπιστηµιακῶν ὀργάνων, τοὺς ἱπτάµενους 
καθηγητές, κ.ἄ.
 Ὑπάρχει ὅµως µία ἀκόµα πλευρὰ - ἴσως ἡ πιὸ 
σκοτεινή - τοῦ ἀδιεξόδου στὸ ὁποῖο ἔχει περιέλθει 
ἡ πανεπιστηµιακὴ κοινότητα. Ἀναφέροµαι στὸν 
τρόπο ἐκλογῆς καὶ ἀξιολόγησης τῶν µελῶν 
τοῦ διδακτικοῦ καὶ ἐπιστηµονικοῦ προσωπικοῦ 
(∆ΕΠ). Ὁ νόµος - πλαίσιο ποὺ ὁρίζει τὴ λειτουργία 
τῶν ΑΕΙ ἔχει συγκεκριµένα ἄρθρα στὰ ὁποῖα 
ἀναφέρονται προσόντα καὶ προαπαιτούµενα τῶν 
κατάλληλων ἀτόµων γιὰ κάθε βαθµίδα, καθὼς 
καὶ οἱ διαδικασίες ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθοῦνται. 
∆υστυχῶς ἡ ἀναφορὰ στὰ προσόντα αὐτὰ εἶναι 
ἀσαφὴς καὶ µπορεῖ νὰ ἑρµηνευτεῖ µέ ποικίλους 
τρόπους. Τὰ προσόντα ποὺ ὁρίζονται δὲν 
συνάδουν πλέον µέ τὶς σύγχρονες ἀπαιτήσεις 
τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς ἐπιστηµονικῆς ἔρευνας. 
Ἐπίσης οἱ διαδικασίες ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ τὸ νόµο - 
πλαίσιο περιστρέφονται στὴν οὐσία γύρω ἀπὸ ἕνα 
ὀλιγοµελὲς ἐκλεκτορικὸ σῶµα ποὺ προέρχεται ἀπὸ 
τὸ ἴδιο τὸ ἀκαδηµαϊκὸ ἵδρυµα τῆς ὑπὸ πλήρωσης 
θέσης.
Ἀποτέλεσµα ὅλων τῶν παραπάνω εἶναι ἡ 
συγκέντρωση τῆς ἐξουσίας σὲ µία ὀλιγοµελή 
ὁµάδα, ποὺ ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ ἑρµηνεύει 
τὰ ἀπαιτούµενα προσόντα ποὺ ὁρίζει ὁ νόµος - 

πλαίσιο µέ γνώµονα τὶς προσωπικὲς συµπάθειες 
τοῦ καθενός, τὴν κοµµατικὴ του τοποθέτηση, 
τὶς σχέσεις ἐξουσίας καὶ ἄλλες ὁποιεσδήποτε 
ἐµπάθειες ποὺ µπορεῖ νὰ προκύψουν σὲ ἕναν 
χῶρο ὅπου οἱ φιλοδοξίες εἶναι µεγάλες.  Εἴτε 
πρόκειται γιὰ τὴν πλήρωση νέας θέσης ∆ΕΠ, εἴτε 
γιὰ ἐξέλιξη σὲ ἀνώτερη βαθµίδα, ὁ ὑποψήφιος 
ὀφείλει νὰ δηλώσει ὑποταγὴ σὲ κάποιο κέντρο 
ἐξουσίας, προκειµένου νὰ προστατευτεῖ ἀπὸ αὐτὸ 
κατὰ τὴ σύσταση τοῦ ἐκλεκτορικοῦ σώµατος. 
Ἀφοῦ σιγουρευτεῖ γιὰ τὴ στήριξη ἀπὸ µία 
ἐπαρκῶς ἰσχυρὴ ὁµάδα καὶ δώσει τὰ ἀπαραίτητα 
ἀνταλλάγµατα, ὀφείλει νὰ ἐπισκεφτεῖ κάθε ἕνα 
µέλος τοῦ ἐκλεκτορικοῦ σώµατος καὶ νὰ δηλώσει 
ὑποταγή. Σὲ κάθε Σχολὴ ἢ Τµῆµα ὑπάρχουν ἕνα ἢ 
περισσότερα κέντρα ἐξουσίας, ποὺ δένουν τὰ µέλη 
τους µέ σχέσεις ἐξάρτησης µέ πυραµιδοειδή ἔννοια. 
Στὴν κορυφὴ βρίσκεται κάποιος καθηγητὴς ποὺ 
µπορεῖ νὰ ρυθµίζει τὴ σύσταση τῶν ἐκλεκτορικῶν 
σωµάτων τῶν νέων θέσεων. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
ἐλέγχει τὴν ἐξέλιξη ἢ ὄχι τῆς σταδιοδροµίας τῶν 
µελῶν ∆ΕΠ ποὺ βρίσκονται ἀπὸ κάτω. Ἕνα νεῦµα 
τῶν ἰσχυρῶν αὐτῶν ἀνθρώπων εἶναι ἱκανὸ νὰ 
µπλοκάρει σταδιοδροµίες, νὰ γκρεµίσει ὄνειρα 
καὶ φιλοδοξίες νέων ἀνθρώπων ποὺ ἐπιθυµοῦν νὰ 
ὑπηρετήσουν τὴν ἐπιστήµη. Ὁ µόνος δρόµος γιὰ 
τὴν ἄνωθεν ἐξέλιξη εἶναι τὸ προσκύνηµα στοὺς 
ἀκαδηµαϊκοὺς αὐτοὺς προαγωγούς, ἀνεξάρτητα 
ἀπὸ τὰ προσόντα ποὺ µπορεῖ νὰ ἔχει ὁ καθένας. 
Ὅποιος δὲν ἰσοπεδωθεῖ ἀρκετὰ ἀπορρίπτεται 
αὐτοµάτως ἀπὸ τὴν κοινότητα. Ἂν εἶναι µόνιµος 
ὑπάλληλος µένει στάσιµος σὲ χαµηλὴ βαθµίδα 
καὶ καταντᾶ πικρόχολος καὶ γραφικός. Ὅποιος 
εἶναι ἐπὶ θητείᾳ χάνει τὴ δουλειά του. Ἡ 
κατάσταση αὐτὴ ἔχει σηµαντικὲς παρενέργειες 

ποὺ ἀφήνουν βαθειὰ σηµάδια στὴν ποιότητα 
τῆς πανεπιστηµιακῆς ἐκπαίδευσης. Γύρω ἀπὸ 
τοὺς πόλους ἐξουσίας σὲ κάθε Σχολὴ ἢ Τµῆµα 
δηµιουργοῦνται κλίκες. Αὐτὲς εἶναι κάποιες φορὲς 
κοµµατικὰ χρωµατισµένες, ἐνῶ κάποιες ἄλλες 
ἑνώνονται κάτω ἀπὸ τοὺς δεσµοὺς τῆς κοινῆς 
µεθόδου ἀνέλιξης καὶ ὑπακοῦν ὅλοι τους σὲ µία 
ἀδίστακτη omerta. Οἱ κλίκες προωθοῦν τοὺς 
δικούς τους ἀνεξαρτήτως προσόντων. Γεµίζουν 
τὰ πανεπιστήµια µέ ἄχρηστους δασκάλους 
(κουβάδες) ποὺ δὲν ἐνδιαφέρονται, δὲν διαβάζουν 
καὶ δὲν ἀνανεώνουν τὶς γνώσεις τους. Κάποιοι 
ἀπὸ αὐτοὺς πῆραν διδακτορικὰ νύχτα καὶ 
διορίζονται ἀπὸ τὶς κλίκες στὰ πανεπιστήµια. 
Τέκνα, ἀνήψια καὶ φίλοι τῶν µεγαλοκαθηγητῶν 
γίνονται ἐπίσης µέλη ∆ΕΠ. Οἱ κλίκες ἀπαιτοῦν 
ἀνταλλάγµατα ἀπὸ τοὺς εὐνοηµένους: τὸν 
διορισµὸ τῶν βοηθῶν, τὶς θέσεις τῶν νέων µελῶν 
∆ΕΠ ποὺ θὰ προκηρυχθοῦν, ἀκόµα καὶ τοὺς 
τίτλους τῶν µαθηµάτων καὶ τῶν κατευθύνσεων. 
Οἱ κλίκες ἐλέγχουν τὰ προγράµµατα σπουδῶν, 
τὰ ἐργαστήρια, τὴν τροφοδοσία τῆς ἔρευνας 
µέ ἀναλώσιµα καὶ συσκευές. Ἀκόµα καὶ νέα 
τµήµατα καὶ σχολὲς µποροῦν νὰ ἱδρύουν γιὰ νὰ 
βολέψουν σὲ αὐτὰ τοὺς ἡµέτερους. Ἡ ποιότητα 
τῆς ἐκπαίδευσης πέφτει κατακόρυφα. Ἂν κάποιος 
ἀποφασίσει νὰ βελτιώσει τὸ ἐπίπεδο σπουδῶν 
καὶ νὰ εἰσαγάγει νέο µάθηµα ἢ νὰ ἀνανεώσει 
τὰ συγγράµµατα βρίσκει µπροστὰ του τὸ τεῖχος 
τῆς κλίκας. Ἂν κάποιος θελήσει νὰ ὑποβάλει 
ἐρευνητικὸ πρόγραµµα πρέπει νὰ ἐντάξει σὲ αὐτὸ 
τὰ µέλη τῆς κλίκας. Ἀλλιῶς µπαίνει στὴ µαύρη 
λίστα καὶ χάνει τὴ χρηµατοδότηση.
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Ἀλληλογραφοῦµε



              

Χωρὶς προλόγους καὶ περιστροφές, λίγα λόγια 
σήµερα γιὰ τὰ πρόσφατα ἐκκλησιαστικὰ 
σκάνδαλα, γιὰ νὰ βάλουµε τὰ πράγµατα σὲ µία 
τάξη, καθότι φοβᾶµαι ὅτι πάλι τὸ παράκαναν 
ὁρισµένοι! Κατ’ ἀρχὰς ὅλοι γνωρίζουµε καλὰ 
ὅτι νοσηρὰ φαινόµενα πάντα παρατηροῦνταν 
µέσα στὴν Ἐκκλησία: φαῦλοι καὶ ἀνάξιοι κληρι-
κοὶ ὑπῆρχαν καὶ θὰ ὑπάρχουν πάντα, ὅπως 
ἀκριβῶς καὶ λαϊκοί. Ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία εἶναι µὲν 
ἄφθαρτη ὡς θεανθρώπινος ὀργανισµός, τὰ µέλη 
της ὅµως ὡς ἄνθρωποι ὑπόκεινται στὴ φθορὰ 
καὶ στὴν πτώση. Πολὺ θλιβερὸ βεβαίως τὸ 
φαινόµενο, ὅταν τὸ βλέπεις εἰδικὰ ἀπὸ ἱεράρχες, 
ποὺ ἀσφαλῶς καὶ πρέπει αὐτοὶ πρῶτοι νὰ δίνουν 
τὸ παράδειγµα, ἀλλὰ πάντως ἀναπόφευκτο 
µέσα στὸν σκοτεινὸ κύκλο τῶν ἀνθρωπείων. 
Καὶ κυρίως γνωστό! Τώρα ὅµως τί ἔγινε; Ἀνακα-
λύψαµε ξαφνικὰ τὴν Ἀµερική; Ἡ ἔκταση ποὺ 
πῆρε τὸ θέµα ἀρκεῖ νοµίζω γιὰ νὰ πείσει τὸν 
ὁποιονδήποτε στοιχειωδῶς σκεπτόµενο ὅτι τὴ 
στιγµὴ αὐτὴ διάγουµε νέα περίοδο λυσσαλέας 
καὶ ἐνορχηστρωµένης ἐπίθεσης κατὰ τῆς Ἐκ-
κλησίας, ποὺ διευκολύνθηκε βεβαίως ἀπὸ  σο-
βαρότατα ἐνδοεκκλησιαστικὰ κρούσµατα δια-
φθορᾶς ἀλλὰ δὲν προκλήθηκε ἀπὸ αὐτά: αὐτὰ 
ἦταν κυρίως ἡ ἀφορµὴ καὶ ὄχι οἱ αἰτίες…
     Οἱ βασικὲς αἰτίες ὀφείλουν φυσικὰ νὰ 
ἀναζητηθοῦν στὸ µίσος καὶ τὴν προκατάληψη 
ποὺ τρέφει τὸ ἔκπαλαι ἀπέναντι στὴν Ὀρθοδοξία 
ἕνα ὁλόκληρο πολιτικοεκδοτικὸ κατεστηµένο, 
ποὺ βρῆκε τώρα πάλι τὴν πολυπόθητη 
εὐκαιρία νὰ ξεσαλώσει, ἐκφράζοντας (φεῦ 
τῆς ὑποκρισίας!) θλίψη καὶ ζητώντας τὴν 
κάθαρση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸ καλό της! 
Ἕνας ἐλεεινὸς συρφετὸς ἀπὸ ἀρχιµασόνους 
καὶ γραικύλους, ἀπὸ ἀσυνάρτητης ἰδεολογίας 
εὐρωλάγνους χαχόλους καὶ διανοούµενους 

τοῦ κώλου, ἀπὸ ἀνερµάτιστα κοµµατικὰ 
γκρουπούσκουλα καὶ θλιβερὰ δηµοσιογραφικὰ 
κυκλώµατα, διαπλεκόµενα τόσο µεταξύ τους, 
ὅσο καὶ µὲ ἑτερόδοξες νεοεποχίτικες σέχτες, 
ἀλλὰ ἀσφαλῶς καὶ µὲ κλιµάκια τῶν µυστικῶν 
ὑπηρεσιῶν (ἡµεδαπῶν καὶ ξένων - δυσδιάκριτη 
οὕτως ἢ ἄλλως ἡ µεταξὺ τους διαφορά). ∆ὲν 
εἶναι διόλου τυχαῖο ἄλλωστε ὅτι οἱ πλεῖστες 
ἀποκαλύψεις τῶν ἡµερῶν προῆλθαν ἀπὸ 
ὑποκλοπὲς τηλεφώνων (τὶς ὁποῖες φυσικὰ 
δὲν τις …ἔστησε ἡ κυρά-Κατίνα τῆς γειτονιᾶς 
µου) καὶ ἔγιναν ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς 2-3 
µεγαλοδηµοσιογράφους οἱ ὁποῖοι διατηροῦν 
ἐξίσου γνωστὲς φάµπρικες «ἀποκάλυψης» 
σκανδάλων καὶ τῶν ὁποίων ἡ σχέση µὲ 
πληροφοριοδότες ἀπὸ τὴν ΕΥΠ τυγχάνει ἐπίσης 
πολὺ ἔντονα φηµολογούµενη…
     Τώρα βέβαια θεωρῶ περιττὸ νὰ σᾶς ἀναλύσω 
γιὰ ποιοὺς ἀκριβῶς θεολογικοὺς καὶ ἐθνικοὺς 
λόγους µισοῦν τὴν Ὀρθοδοξία ὅλοι αὐτοὶ - καὶ 
ἐννοῶ τόσο τὰ ἀγοράκια ποὺ (στὰ διαλείµµατα 
τῆς προσπάθειάς τους νὰ µᾶς κυβερνήσουν ἢ 
νὰ διαµορφώσουν τὴ σκέψη µας) µαζεύονται 
στὰ ὑπόγεια καὶ παίζουν µὲ τὶς ποδίτσες καὶ τὰ 
σπαθάκια, ὅσο καὶ τοὺς ἁπλοὺς ἀργυρώνητους 
ἀνθυποπρακτορίσκους τους. Στὸ κάτω-κάτω 
σὲ προβληµατισµένους συνδροµητὲς τοῦ «Α» 
ἀπευθύνοµαι καὶ ὄχι στοὺς λοβοτετµηµένους 
ἀναγνῶστες τῆς ὅποιας λαµπρακοφυντανοµπ
οµπολοφυλλάδας! Καὶ αὐτὸ τὸ µίσος ὅσο πάει 
βεβαίως καὶ κλιµακώνεται, γιατί βλέπουν ὅτι 
παρὰ τὶς προσπάθειές τους νὰ τὰ διαλύσουν 
ὅλα µέσα στὴν πολυλατρεµένη τους διεθνιστικὴ 
καὶ ἀπρόσωπη νεοεποχίτικη σαλάτα, αὐτὸς ὁ 
περίεργος λαὸς (ποὺ ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ ἀγαπητός 
τους Κίσινγκερ θὰ ὑποταχτεῖ, µόνο ὅταν 
χτυπηθεῖ ἡ γλώσσα, ἡ ἱστορία καὶ ἡ θρησκεία 
του) κρατάει ἀκόµη (παρὰ τὰ ἀµέτρητα 
κουσούρια του) τὴ γονιδιακή του σχέση µὲ 
τὴν καταραµένη πίστη, βγαίνει ἀκόµη καὶ 
προσκυνάει (τί σὸκ κι αὐτὸ ἀλήθεια!) τὶς ἐξίσου 

καταραµένες γαλανόλευκες µὲς στοὺς δρόµους 
(ἔστω καὶ γιὰ τὰ γκὸλ τοῦ Χαριστέα) καὶ θεωρεῖ 
τὴν Ἐκκλησία (ἔστω καὶ µ’ αὐτὴν τὴν ἐν πολλοὶς 
ἐκκοσµικευµένη, προτεσταντοθρεµµένη καὶ 
παρακµιακὴ ἱεραρχία) ὡς τὸν ὑπ’ ἀριθµὸν ἕνα 
ἀξιόπιστο θεσµό! ∆ὲν εἶναι ἀπίστευτα προφανῆ 
στ’ ἀλήθεια ὅλα αὐτά, γιὰ ὅλους τους ἔχοντας 
ὀφθαλµοὺς ὁρᾶν καὶ νόας συνιέναι; ∆ηλαδὴ τί 
ἔτι (µετὰ τὸν Κίσινγκερ καὶ τά…think tanks τῶν 
ἐπιγόνων του) χρείαν ἔχοµεν µαρτύρων;
     Ὁ πόλεµος λοιπὸν δὲν εἶναι φαινόµενο τωρινό. 
Μαίνεται ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ στὸ παρασκήνιο 
καὶ κάποτε ἁπλῶς βγαίνει καὶ στὸ προσκήνιο, 
ὅπως συνέβη παλαιότερα µὲ τὸ θέµα τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καὶ µὲ τὶς ταυτότητες 
ἢ σήµερα µὲ τὰ πρόσφατα σκάνδαλα. Μερικοὶ 
διεφθαρµένοι κληρικοὶ ἔδωσαν δυστυχῶς στὸν 
παραπάνω τρισάθλιο συρφετὸ ἕτοιµη στὸ 
πιάτο τὴν εὐκαιρία νὰ ἐξεµέσει πάλι δηµοσίως 
καὶ κατὰ ριπάς ὅλη τή χολὴ του κατὰ τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ νὰ πιπιλίσει ξανὰ τὴν προσφιλῆ 
καραµέλα τῆς ἀνάγκης χωρισµοῦ της ἀπὸ τὸ 
Κράτος. Καραµέλα ἀσφαλῶς διαχρονικὴ καὶ 
τελείως ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὰ ὅποια τρέχοντα 
γεγονότα, ποὺ εἶναι µαθηµατικῶς βέβαιον 
ὅτι θὰ ἀνασύρεται ἐπ’ ἄπειρον, εἴτε ταιριάζει, 
εἴτε ὄχι. Βρὲ ἐδῶ ὁ σκύλος τοῦ καντηλανάφτη 
τῆς Ἅγια-Βαρβάρας νὰ πάει νὰ κατουρήσει τὸ 
αὐτοκίνητο τοῦ νοµάρχη, αὐτοὶ τὸν χωρισµὸ 
θὰ βγοῦν καὶ θὰ ζητᾶνε! Μὰ ἔχουν καταντήσει 
τόσο προβλέψιµοι πιά…
  Καὶ ἰδοὺ καὶ τὸ χαρακτηριστικὸν παράδειγµα 
τῆς κιτσοφυντανοφυλλάδας. Ἐννοεῖται 
βεβαίως ὅτι ὑπὸ ἄλλες συνθῆκες θὰ ἀπαξιοῦσα 
παντελῶς νὰ ἀσχοληθῶ, ἔχει ὅµως πλάκα 
τὸ ὅτι τὴν περασµένη Κυριακὴ ὁ προρρηθείς 
µεγαλοχαρτοπολτὸς ἀφιέρωσε ὑπὲρ τοῦ 
χωρισµοῦ ὄχι µόνο τὸ πρωτοσέλιδο, ἀλλὰ καὶ τὶς 
ἑπόµενες 10 σελίδες του (οὔτε ὁ Γ΄ Παγκόσµιος 
Πόλεµος νὰ εἶχε ξεσπάσει δηλαδή)!
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Ἡ πολλή ἱστορία βλάπτει   Καλῶ τὸ κράτος 
στὸ καθῆκον του. Ὁ πρόεδρος τοῦ Τουρκικοῦ 
Ἱδρύµατος Ἱστορίας Γιουσοὺφ Χαλάτσογλου 
ἐπιµένει πὼς θὰ ἀνακοινώσω ὁπωσδήποτε τὰ 
ἀρχεῖα τῆς Λατιφὲ (σύζυγος τοῦ Κεµάλ). Καὶ 
µάλιστα λέει πὼς θὰ τὸ κάνει αὔριο! Τὸ ἴδιο 
ζητάει ἀπὸ παλιὰ καὶ ὁ ἰσλαµικὸς τύπος. Τί 
βιασύνη κι αὐτὴ ! Εἶναι σίγουρο πὼς διάβασε 
τὰ ἀρχεῖα. Φυσικὰ δὲν πρόκειται νὰ προκύψει 
κανένα ὄφελος ἀπὸ τὴν δηµοσιοποίηση. 
Γίνεται ἀντιληπτὸ πὼς πρόκειται γιὰ 
ἔγγραφα ποὺ ἀφοροῦνε τὴν ἰδιωτικὴ ζωή. 
Αὐτὰ τὰ ὁποία γράφτηκαν ἀπὸ τὴ γυναίκα 
ποὺ εἶχε χωρίσει ἀπὸ τὸν Ἀτατούρκ, µπορεῖ 
νὰ χρησιµοποιηθοῦνε στὸ µέλλον γιὰ νὰ 
κουρελιάσουν τὸν Ἀτατούρκ. Αὐτὰ δὲν τὰ 
ξέρει ὁ πρόεδρος τοῦ Τουρκικοῦ Ἱδρύµατος 
Ἱστορίας Γιουσοὺφ Χαλάτσογλου; Ποῦ εἶναι ἡ 
προεδρία τῆς δηµοκρατίας, ἡ πρωθυπουργία 
καὶ οἱ ἄλλες ὑπηρεσίες;      (2-2, ἐφ. Χουριέτ)
     (Σ.Σ.: Ἀλυχτᾶνε µήπως φανεῖ καµµία …
ἰδιαιτερότητα τοῦ πατερούλη τους;

Γιαυτό ὑπάρχουν οἱ πρόεδροι  Ὁ πρόεδρος 
τοῦ Τουρκικοῦ Ἱδρύµατος Ἱστορίας Γ. Χαλά-
τσογλου δήλωσε πὼς δὲν θὰ ἀνακοινώσει 
τὴν ἀλληλογραφία τῆς κ. Λατιφὲ µὲ τὸν 
Ἀτατούρκ. ∆ήλωσε πὼς θὰ συνεχίσουν νὰ 
εἶναι κρυµµένα σὲ εἰδικὴ θήκη στὸ ἵδρυµα 
καὶ πὼς χωρὶς δικαστικὴ ἀπόφαση δὲν 
τίθεται θέµα µεταφορᾶς τους σὲ ἄλλο µέρος. 
Πρόσθεσε πὼς ὅπως εἶναι κρυµµένα γιὰ 25 
χρόνια αὐτά τά ἔγγραφα ἔτσι θά συνεχίσουν 
καί νά εἶναι.                       (3-2, ἐφ. Χουριέτ)

Ἐπέτειος Ὀτζαλάν    Ἔγινε γνωστό πώς τό 
Ὑπουργεῖο ∆ικαιοσύνης διεξάγει πειθαρχική 
διαδικασία καί ποινική δίωξη σέ βάρος τῶν 
25 δικηγόρων τοῦ φυλακισµένου στό Ἴµραλι 
Ἀµπντουλλάχ Ὀτζαλάν, µέ τήν κατηγορία ὅτι 
ξεπερνώντας τό ὅριο τῆς νοµικῆς βοήθειας 
ἔκαναν ἀνακοινώσεις Τύπου ἤ γιά παροχή 
βοήθειας σέ παράνοµη ὀργάνωση. 
             (31-1, ἐφ. Χουριέτ)
(Σ.Σ.: Καί στίς 15-2, στό Ντιγιαρµπακίρ, οἱ 
τουρκόµπατσοι ἔσπασαν στό ξῦλο τούς δια-
δηλωτές γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Ἄπο...) 

Ντάξει, μιά πλάκα κάναμε...  Ἡ 
Ἐπιτροπὴ Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων τῆς 
Πρωθυπουργίας ἀνακοίνωσε πὼς ὁ 
πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς Ἰµπραὶµ Κάµπογλου 
καὶ τρία ἀκόµα µέλη παραιτήθηκαν. 
Ὁ Κάµπογλου σὲ συνέντευξη τύπου 
δήλωσε: Πήραµε ἀποφάσεις, προκαλέσαµε 
ἀντιδράσεις. Προτείναµε, προκαλέσαµε θυµό. 
Ἀναφορὰ γράψαµε, µᾶς ἔβρισαν καὶ µᾶς 
ἀνέκριναν στὸ δικαστήριο. ∆ὲν µᾶς ἔδιωξαν 
ἐπειδὴ παραβήκαµε τὸ καθῆκον µας ἀλλὰ 
ἐπειδὴ τὸ κάναµε! Μετὰ ἀπὸ µία ἐρώτηση 
ὁ Κάµπογλου ἀνέφερε πώς ἀνάµεσα στὰ 
14 µέλη ποὺ δόθηκε τέλος στὰ καθήκοντά 
τους στὶς 5-2 εἶναι καὶ ἡ πρόεδρος Ἐθνικῆς 
ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Ἰωάννα 
Κουτσουράδη, ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς 
πολιτιστικῶν καὶ µειονοτικῶν δικαιωµάτων 
Μπασκὶν Ὀράν καθὼς καὶ ὁ Τουρκάν 
Σαϊλάν.  Ἀναφερόµενος στὴν διαδικασία 
µεταρρυθµίσεων στὴν Τουρκία εἶπε πὼς δὲν 
κατευθύνεται κατάλληλα στὸν στόχο της.   
         (7-2, ἐφ. Χουριέτ)

Χέ, χέ, χέ...    Ὁ Οὔτε Μπρὶξ, πρόεδρος τοῦ 
συλλόγου Τουρκογερµανικῆς φιλίας, µὲ 
ἕδρα τὴν Ἀλάνια (περιοχὴ τῆς Ἀττάλειας) 
χρησιµοποίησε φράσεις ποὺ δὲν ταιριάζουν σὲ 
φίλο τῆς Τουρκίας. Ὁ φίλος τῶν Τούρκων καὶ 
γνωστὸς γιὰ τὸν ἔρωτά του µὲ τὴν περιοχὴ 
τῆς Ἀλάνιας µιλώντας στὴν ἐφηµερίδα 
Berliner Kurirer χρησιµοποίησε ἄσχηµες 
ἐκφράσεις ἐνάντια στοὺς Τούρκους καὶ τὴν 
Τουρκία. Ὁ Μπρὶξ δήλωσε: Πολὺ γρήγορα 
µετανιώσαµε. ∆ιότι οἱ περισσότεροι Τοῦρκοι 
εἶναι ψεῦτες, ἀπατεῶνες καὶ ἕτοιµοι νὰ σοῦ 
φᾶνε λεφτά. Ἄνθρωποι ποὺ γνώριζα χρόνια 
µᾶς ἐξαπάτησαν. Στὰ µάτια τους ὑπάρχει τὸ 
σῆµα τοῦ εὐρὼ καὶ τοῦ δολαρίου. Οἱ Γερµανοὶ 
στὴν Ἀλάνια πλέον ἐξαιτίας τῶν ζιγκολό, τῶν 
ἀπατεώνων, αὐτῶν ποὺ πουλᾶνε τρεῖς φορὲς 
τὸ ἴδιο διαµέρισµα καὶ τῶν διεφθαρµένων 
ὑπαλλήλων λένε πὼς ¨Μακάρι νὰ µὴν εἴχαµε 
ἔρθει ποτὲ στὴν Τουρκία¨.    (3-2, ἐφ. Ἀκσάμ)

M.K.                                     kyneg@otenet.gr

150 κατεστραµµένοι ἀρχαιολογικοί 
χῶροι στό Κατεχόµενο Ἰράκ! Μήπως καί 
οἱ Σουµέριοι ἦταν µέ τόν Σαντάµ;

Θυµᾶστε τούς 9 νεκρούς Γάλλους στήν 
Ἀκτή Ἐλεφαντοστοῦ; Ἡ Γαλλία ναί: 
Ζητάει ἀπό τό Ἰσραήλ λίστα τῶν ἑται-
ρειῶν του πού προµήθευσαν τά ὅπλα

Φυσικά πουθενά δέν δείχνουν τούς 
φανατικούς Ἑβραίους πού λυσσᾶν 
κατά τῆς ἀπόσυρσης ἀπό τή Γάζα. Νά 
τραµπουκίζουν κατά τοῦ Νετανιάχου, 
νά ἀπειλοῦν µέ σύληση τόν τάφο τῆς 
γυναίκας τοῦ Σαρόν (!)...

Οἱ δηλώσεις Ἀνανστασιάδη στήν Τουρ-
κία γιά διάσταση Στρατοῦ-Κυβέρνησης 
ἀπέδειξαν ὅτι ἐκτός ἀπό ναιναῖκος εἶναι  
ντίπ ...ναλάκας (Καί τίς µάζεψε κιόλας!)

Ward Churchill: Καθηγητής στίς ΗΠΑ, 
ἰνδιάνικης καταγωγῆς, ὑπερασπίστηκε 
τό «Ὁλοκαύτωµα» κατά τῶν µυθοκλα-
στῶν µά τώρα τά βρίσκει µπροστά του:

Καθώς ἀνήκει στούς ἀντιφρονοῦντες 
τοῦ πολέµου στό Ἰράκ, τοῦ ἀπαγορεύουν 
νά µιλήσει! Ἔµ, θαρροῦσες ὅτι θά σέ 
ὑπολόγιζαν, Βολική Πατσαβούρα; 

Μετά τόν «Ρῶσο» Ἀµπράµοβιτς πού 
πῆρε τήν Τσέλση, τώρα ὁ «Ἀµερικανός» 
Μ. Γκλέιζερ παζαρεύει τήν Μάντσεστερ. 
«Πολυπολιτισµικότης» στήν Premiership 

Ἡ βραβευµένη µέ Ὄσκαρ ἠθοποιός 
Χάλι Μπέρι θά παρουσιάσει τή φετεινή 
τελετή ἀπονοµῆς τους. Ναί, αὐτή εἶναι 
ἡ εἴδηση. Γιατί, τί περιµένατε;

Τήν βρήκαµε ἐνδιαφέρουσα βρέ ἀδερφέ 
καί τήν ἀναπαράγουµε. Ὅταν δηλαδή 
τά διαβάζετε αὐτά ἀλλοῦ καλά εἶναι;  

Πανεπιστήµιο στή Θεσσαλονίκη (καί 
στό Ἰσραήλ) θ’ ἀνοίξει ἡ ὀργάνωση U.S. 
Peace Government, γιά νά µᾶς διαπαιδα-
γωγήσει µέ τόν ...διαλογισµό!

Ἐφόσον οἱ ἀνωτέρω πληροφορίες 
τῆς «Νεµέσεως» ἀληθεύουν, τότε τά 
γνωστά σενάρια γιά ἀφελληνισµό τῆς 
συµπρωτεύουσας προχωροῦν δροµαίως   

Ἄν - ἄν, λέω - ἤθελε νά ἔχει λόγο ὁ 
Χριστόδουλος στή διαδοχή τοῦ Πατριάρχη 
Ἱεροσολύµων, ποιός θά τοὔδινε ἄτοµο; 
Καί ποιός θά ἦταν ὑπεύθυνος γι΄ αὐτό;

Πρακτοράντζα µέ σχέσεις στό γραφεῖο 
Σηµίτη καί µέ τόν πρέσβη Ντ. Σασόν, 
ἀτζέντης ἰσραηλινῶν ὅπλων σέ ὑπουρ-
γεῖα... Ἄ! Σταυρωθήτω ὁ Ἀρχιεπίσκοπος!

Ὄχι, δέν τά παίρνουν ὅλοι. Μόνο ὅσοι 
µποροῦν. Καί τό καλύτερο ἀνέκδοτο: 
Καλοῦνται οἱ πολιτικοί νά ...ἐξυγιάνουν 
τήν Ἐκκλησία! Βρέ οὔστ!

Κι ὅποιος ἔχει δεῖ τοιχογραφίες (π.χ. 
στή Νέα Μονή Χίου) µέ τούς δεσποτάδες 
στήν Κόλαση  ξ έ ρ ε ι. Δέν περίµενε τήν 
τηλεφώτιση τοῦ κάθε (ἀχ)Μάκη

Αὐτό δέν τό κατάλαβα: Γιατί ἁπλῶς 
ἀπολύονται οἱ µιζολῆπτες δικαστές; Γιά 
νά χαροῦν τά µαῦρα τους λεφτά; Μόνο 
γιά τόν ἁπλό πολίτη εἶναι ἠ φυλακή; 

Ἄθλια ἡ φαυλοπούλειος πρόβλεψη γιά  
«συνέντευξη» πού καταργεῖ τόν ΑΣΕΠ, 
µᾶς πάει πολύ πίσω καί δικαιώνει τό 
ΠαΣοΚ (παρά τήν κυριολεκτικά κωµική 
ἐµφάνιση τοῦ Γιωργάκη στή Βουλή)

Ρέ παιδιά! Πέρα ἀπό τά συγκεκριµένα 
ὀνόµατα, ποῦ χωρᾶν 336 δηµοσιογράφοι 
στή ΝΕΤ; Δηλαδή τό CNN πόσους ἔχει; 

Στούς ἐλέγχους τοῦ ΟΠΕΚΕΠΕ βρέ-
θηκαν 17.500 παράνοµες καλλιέργειες 
βαµβακιοῦ (1 στούς 4!) Φανταστεῖτε νά 
ἐλέγχαν καί τίς παραδόσεις!

Στά πλαίσια τοῦ Interreg IIIB - CADSES 
τό ὐπουργεῖο Μακεδονίας Θράκης 
συµπροτείνει µέ Ἰταλούς προστασία - 
ἀνάδειξη τῆς πολιτιστικῆς κληρονοµιᾶς

Ἐπειδή ὅµως µᾶλλον δέν θά ἀφορᾶ 
τή Θράκη, τό ἐπισηµαίνουµε στούς 
ἁρµόδιους τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ γιά 
τήν δική µας (βυζαντινή) περίπτωση  

Ἀπό τά σχέδια τῆς Περιφέρειας ΑΜΘ, 
ἐθνικῆς σηµασίας εἶναι τά 2 σχεδιαζό-
µενα γραφεῖα της στό βουνό: δέν µπορεῖ 
ν’ ἀπουσιάζει ἀπό τά ὀρεινά τό κράτος

Καλή ἐπιτυχία στή νέα διοίκηση τοῦ 
Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων 
Παίδων Κοµοτηνῆς κι εὐχόµαστε ὁ 
ἀξιέπαινος ζῆλος της νά ἀποδώσει

Κι ἐνῷ µέ τήν κακοκαιρία ἐπί τρεῖς 
µέρες στή Σαµοθράκη δέν εἶχε ρεῦµα (!), 
τό ὑπουργεῖο Μεταφορῶν συνεχίζει τό 
κακόγουστο ἀνέκδοτο γιά ...ἀεροδρόµιο
στό νησί 

Πάντως εἶναι κι αὐτή - τοῦ χειµερινοῦ 
τουρισµοῦ στή Θράκη - µιά ἰδέα: Νά 
ἔρχονται ὡς σέ ἄσκηση ἐπιβίωσης. Π.χ. 
νά κορδώνονται ἐπιστρέφοντας «ἤµουν 
µήνα Φλεβάρη στή Σαµοθράκη»... 

Πρώην ἀρχιδιαδροµιστής τοῦ ἐκσυγχρο-
νισµοῦ ἐκδηλώνεται πλέον ἀνοιχτά ὑπέρ 
τῶν ΗΠΑ. Ναί, δικαίωµά του. Ὅπως τό 
1939 ἦταν δικαίωµα καί ἡ γερµανοφιλία

Γιατί ἐπιµένει τό ΔΟΛιο συγκρότηµα 
νά χαρακτηρίζει σύµµαχο τῶν 
Χρυσωρυχείων Θράκης τήν νοµαρχία 
Ροδόπης; Καταλαβαίνετε µήπως ἐσεῖς;

Γιατί ἔπαψαν ὅσοι ἐπίσηµοι ἔρχονται 
στήν Κοµοτηνή νά ἐπισκέπτονται τόν 
νόµιµο µουφτή; Μήπως φαίνεται σέ 
κάποιους ζήτηµα ἥσσονος σηµασίας;

Αἰγύπτιος αὐτοκινητοβιοµήχανος ἱδρύει 
µονάδα παραγωγῆς στήν Ξάνθη! Κι 
αὐτό πάντως πιό ρεαλιστικό ἀκούγεται 
ἀπό τό ξενοδοχεῖο τῶν 900 κλινῶν τῆς 
«Πλευροπαππᾶς» στό Φανάρι

Ὅσο γιά τίς ὑπουργικές διαβεβαιώσεις 
πώς θά ἐπιστρέψει ὁ Μιχαηλίδης (πού 
παίρνει τήν Καπνική ἀπό τήν Ξάνθη) 
τήν ἐπιδότηση πού πῆρε γιά νἄρθει, 
ἔχουµε ἀκούσει καί καλύτερα ἀστεῖα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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