
Τὸ «κλειδί» γιὰ τὴν 
ὑπέρτατη ἡδονὴ

(ἢ πῶς νὰ γίνετε ὁ ἀπόλυτος µ…)

 ∆ιαβάζουµε στὴν πρώτη σὲ κυκλοφο-
ρία κυριακάτικη ἀθηνοφυλλάδα τοῦ κρατιδίου 
βορειοανατολικὰ τῆς Ἀφρικῆς ΠΡΩ(κ)ΤΟ 
ΘΕΜΑ τὶς ὁδηγίες ποὺ δίνει ὁ σεξοθεραπευτὴς 
κ. Jack Morin γιὰ τοὺς τολµηροὺς ἄνδρες ποὺ 
θὰ ἀναζητήσουν (µόνοι τους ἢ µέ τὴ βοήθεια 
τῶν συντρόφων τους) τὸ... σηµεῖο «G». 
 Ἀφοῦ πρῶτα τοὺς προτρέπει νὰ 
κάνουν ἕνα καλὸ µπάνιο γιὰ νὰ χαλαρώσουν 
καὶ νὰ νιώσουν ἄνετα συνεχίζει:  «Πρὶν κάνετε 
ὁτιδήποτε ἄλλο, ἀγοράστε ἕνα καλὸ λιπαντικὸ 
ἀπὸ τὸ φαρµακεῖο. Χαλαρῶστε, ἀνοῖξτε τὰ 
πόδια, βάλτε ἀρκετὴ ποσότητα λιπαντικοῦ καὶ 
σιγά- σιγὰ βάλτε ἕνα δάχτυλο µέσα. Κατόπιν 
πιέστε σταθερὰ τὸ δάχτυλό σας πρὸς τὸ 
τοίχωµα τοῦ πρωκτοῦ µέ φορά πρὸς τὸ στοµάχι. 
Συστρέφετε τὸ δάχτυλο κάνοντας κίνηση µπρός 
- πίσω. Μπορεῖ νὰ σᾶς πάρει λίγη ὥρα µέχρι 
νὰ βρεῖτε τὸ ἀκριβὲς ἐπίµαχο σηµεῖο, γιατί σὲ 
κάθε ἄνδρα βρίσκεται σὲ διαφορετικὸ σηµεῖο. 
Ἂν τὸ πιέσετε ἢ τὸ τρίψετε θὰ ἀπολαύσετε µία 
µοναδικὴ σεξουαλικὴ ἐµπειρία ποὺ θὰ σᾶς 
ἀπογειώσει»!
 Καὶ ἡ δηµοσιογράφος τῆς ἐφηµερίδας 
σχολιάζει: «Ἐν κατακλεῖδι, τώρα ποὺ ἡ κοινωνία 
δείχνει νὰ ξεπερνάει πολλὰ ἀπὸ τὰ ταµπού της, 
καιρὸς εἶναι νὰ καταπολεµήσει καὶ αὐτό. Εἴτε 
µᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι, τὸ ἀπόλυτο σηµεῖο «G» τῶν 
ἀρσενικῶν βρίσκεται ἐκεῖ. Εἶναι πολὺ σηµαντικὸ 
– ἐξηγοῦν οἱ ἐπιστήµονες- νὰ θυµόµαστε ὅτι 
µπορεῖ νὰ µήν ἔχουµε ἀµέσως τὰ ἐπιθυµητὰ 
ἀποτελέσµατα. Οἱ … ἀτρόµητες ἐξερευνήσεις 
µπορεῖ νὰ µᾶς ὁδηγήσουν νὰ ἀνακαλύψουµε 
ὅλοι µας κρυµµένους θησαυροὺς τοῦ 
ἀνθρώπινου κορµιοῦ, µπορεῖ καὶ ὄχι. Ἄλλωστε, 
σηµασία ἔχει τὸ ταξίδι, ὄχι ὁ προορισµός…»!

 Καὶ σὲ ὅσους φίλους παρὰ τὶς ἀναλυ-
τικὲς ὁδηγίες ἔχουνε µείνει ἀκόµα ἀπορίες, ὁ 
«Α» µπορεῖ νά συµπληρώσει µερικές συµβουλές: 
1. Ξεκινῆστε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ µπάνιου 
προκαταρτικά νὰ θωπεύετε τὴν περιπρωκτικὴ 
χώρα µέ τὸ τηλέφωνο τοῦ ντούζ, θὰ βοηθήσει 
νὰ χαλαρώσετε καλύτερα,
2. Ἄν ἔχετε ξεχάσει νὰ ἀγοράσετε λιπαντικό, 
βολευτεῖτε καὶ µέ ἁγνὸ παρθένο ἐλαιόλαδο γιὰ 
µαγείρεµα, θὰ κάνετε τὴ δουλειά σας µία χαρά,
3. Ἐναλλακτικὰ ἀντὶ γιὰ δάχτυλο, χρησιµοποιῆ-
στε φιάλη Coca Cola ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν πάει 
µέ ὅλα (εἴσοδος ἀπὸ τὴ µεριὰ τοῦ πώµατος),
4. Ἄν παρόλα αὐτὰ δυσκολεύεστε στὴν 
«ἀπογείωση», ἐµπλουτίστε τὴν κίνηση τοῦ 
δαχτύλου καὶ µέ ἀριστερὰ δεξιὰ κι ἂν κι αὐτὸ 
δὲν φέρει ἀποτέλεσµα ἐπαναλαµβάνετε τρὶς 
ἡµερησίως σὰν φάρµακο - τὸ ἐξηγοῦν οἱ 
ἐπιστήµονες παρακάτω,
5. Μοιραστεῖτε τὸ µυστικὸ µέ 
τοὺς φίλους σας, µή τοὺς ἀφήνετε 
δέσµιους τῶν ταµπού τους καὶ 
στερηθοῦν µία τέτοια ἐµπειρία - 
προτείνεται καὶ ὁµαδικὴ ἀναζήτηση 
τῶν σηµείων λίγο πρὶν ἂς ποῦµε 
τὴν παρακολούθηση ἑνὸς µάτς 
Champions League,
6. Τέλος, καὶ µέ δεδοµένο ὅτι ἕξις 
δευτέρα φύσις, στὴν ἀκραία ἐκείνη 
περίπτωση ποὺ οἱ ἀτρόµητες 
ἐξερευνήσεις δὲν ἔχουν φέρει τὸ 
ἐπιθυµητὸ ἀποτέλεσµα µή σκᾶτε, 
θὰ σᾶς ἔχει µείνει τοὐλάχιστον ἡ 
ἐκπούστευση!
 Τὴν ἑπόµενη φορά ποὺ δὲν 
θὰ βρίσκετε τὴν συλλεκτικῆς ἀξίας 
φυλλάδα στὸ περίπτερο, δῶστε τὴ 
σχετικὴ µίζα στὸν περιπτερᾶ σας 
ὅταν τὴν «κλείνετε» κανένα µήνα 
πρίν. Τσιγκουνιές µέ τήν ὑπέρτατη 
ἡδονἠ δέν σηκώνει!                   ∆.Ν.  

Υ.Γ.  Δ έ ν  πρόκειται γιά πλάκα!!!!!!

   Στίς 3 Ἀπριλίου 
βρέθηκε στήν 
Κοµοτηνή, 
καλεσµένος τοῦ 
«Ἀντιφωνητῆ» ὁ 
τ. Πρόεδρος τῆς 
Κυπριακῆς Βουλῆς 
καί ἐπίτιµος 
Πρόεδρος τῆς ΕΔΕΚ 
Βάσος Λυσσαρίδης. 
Ὁ κ. Λυσσαρίδης, 
πού εἶναι ἡ 
ἐµβληµατικότερη 
µορφή τοῦ 
Κυπριακοῦ 
ἀγώνα - κατά 
τῆς ἀγγλικῆς ἀποικιοκρατίας, 
τῆς ἀπριλιανῆς χούντας καί τῆς 
τουρκικῆς ἐπιθετικότητας - ἀλλά 
καί τοῦ πανανθρώπινου ἀγώνα γιά 
ἐλευθερία, δηµοκρατία, σοσιαλισµό 

καί ἀξιοπρέπεια, ἐντυπωσίασε µέ 
τόν ἄµεσο, σεµνό καί εἰλικρινή 
του λόγο, µέ τήν ἐκπληκτική του 
µαχητικότητα καί τήν ἀφοπλιστική 
του προσήνεια.
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Θάρρος ἀδέλφια, συνεχίστε 
τόν ἀγώνα! Ἐγώ βαδίζω 

στήν ἀγχόνη γελαστός, ἀπο-
φασιστικός καί ὑπερήφανος

ΕΥΑΓΟΡΑΣ 
ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ∆ΗΣ

   Πέντε ἀριστεροί νέοι, οἰ δύο κοπέλες, µοίραζαν 
ἐκ µέρους τῆς ΤΑYAD (συγγενεῖς τῶν πολιτικῶν 
κρατουµένων) στήν Τραπεζούντα προκηρύξεις 
κατά τῶν συνθηκῶν κράτησης τῶν συντρόφων τους 
στά λευκά κελλιά. Κάποιοι περαστικοί ἀγρίεψαν 
καί οἱ νέοι ἔτρεξαν νά γλυτώσουν, καταφεύγοντας 
στήν... Ἀστυνοµία. Πολιορκήθηκαν ἐπί µία ὥρα 
ἀπό ὄχλο 2.000 (!) µαινόµενων φασιστῶν καί 
φυγαδεύτηκαν σέ ἀστυνοµική αὔρα, ἀφοῦ κόντεψαν 
νά λυντσαριστοῦν ἀπό τό ξεσαλωµένο κοπάδι µέ τίς 
τούρκικες σηµαῖες καί τά συνθήµατα «δῶστε τους 
σέ µᾶς», «ἀπό δῶ ἔξοδο δέν ἔχει», κτλ... 
Φοβερά ἐπεισόδια ξανάγιναν σέ βάρος τῆς ΤΑYAD 
πού θέλησε νά διαµαρτυρηθεῖ τήν µεθεποµένη, 
ἐνῷ ὁ νοµάρχης τῆς ἐπέρριψε τήν εὐθύνη τοῦ 

λυντσαρίσµατός της! Ἀνάλογα συνέβησαν λίγο µετά 
στή Σεβάστεια, συµπλοκές γίνανε καί στήν Πόλη.
   ∆ιακόσιοι διανοούµενοι τῆς χώρας καταδίκασαν 
δηµοσίως τή µαζική καί κρατικά ὑποδαυλιζόµενη 
παράκρουση ὡς «ἐθνικισµό». Ἡ ἀπάντηση ἦταν νέα 
ἐπεισόδια, σέ βάρος πάλι µελῶν τῆς ΤΑYAD, στήν 
πόλη Ἀντάπαζαρι... 
   ∆έν χρειάζεται νά πάει κανείς 50 χρόνια πίσω γιά 
ἀνάλογες... πολιτισµικές ἐκφράσεις˙ πρίν 12 χρόνια 
κάψαν 37 ἀλεβίτες διανοούµενους στή Σεβάστεια, 
ἔξω ἀπό τό Πατριαρχεῖο κάθε τόσο ἀφρίζει τό ἴδιο 
εἶδος κι ἄν σᾶς θυµίζει καί κάτι πρόσφατο ἀπό τή 
Θράκη, πάλι µέσα εἶστε... (Ὅσοι δέ θεωροῦν πώς οἱ 
Γκρίζοι Λῦκοι εἶναι ...παρελθόν, ἄς προσέξουν τίς 
χειρονοµίες στή δεξιά φωτογραφία).

ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡΙ∆ΗΣ: Ἡ Κυπριακή φωνή 
τῆς ἑλληνικῆς συνείδησης

Οἱ Εὐρωπαῖοι  τῶν ἀνατολικῶν συνόρων µας. . . Ὁ ÂáñäéíïãéÜííçò 
êáß ἡ Âáñäáñßá

 ÈÜ óᾶò ðïῦìå ìéÜí ἀðßóôåõôç 

ìÜ ἀëçèéíÞ ἱóôïñßá. Ἦôáí ἕíáò ÷áìÜëçò 

ὀíüìáôé ἸñöÜí ðïý æïῦóå óôüí ôåíåêÝ 

ìá÷áëÜ êáß, ὅðùò ðïëëïß ÔóéããÜíïé, åἶ÷å 

äéáëÝîåé ãéÜ ôüí ἑáõôü ôïõ ἕíá öáíôá÷ôåñü 

ðáñáôóïýêëé: «ÂáñäéíïãéÜííçò». Ôü 

ἔìáèå ëïéðüí ὁ ÂáñäéíïãéÜííçò êáß 

ãÝëáóå. Ôß ôüí ðåßñáæå; Ἄò ôüí öùíÜæïõí 

óôüí ìá÷áëÜ ôïõ ὅðùò èÝëåé, ἀöïῦ ἔôóé 

ἀñÝæåôáé... ÌÞðùò èÜ ðéóôÝøåé êáíåßò ὅôé  

ὁ ἸñöÜí åἶíáé ὁ... ÂáñäéíïãéÜííçò; 

 ÔÜ ÷ñüíéá ðÝñáóáí êáß ὁ 

ἸñöÜí îåèÜññåøå. ÌÝ ôü ðïý ãåííÞèçêå 

ὁ ãõéüò ôïõ, ðῆãå óôüí Äῆìï êáß æÞôçóå 

íÜ ἐããñáöåῖ ὡò ἸùÜííçò ÂáñäéíïãéÜííçò 

ôïῦ Âáñäῆ. Ôß íÜ êÜíåé êé ὁ ἐêåῖ ὑðÜëëçëïò, 

ôüí ἔãñáøå. Êé ὄ÷é ìüíïí áὐôü. Ôþñá 

ἰó÷õñßæåôáé äçìïóßùò ὅôé áὐôüò åἶíáé ὁ 

ἀëçèéíüò ÂáñäéíïãéÜííçò êáß ὅôé ἐêåῖíïò 

óôÞí ἈèÞíá åἶíáé ἕíáò ἀðáôåþíáò ðïý 

ôïῦ êëÝâåé ôÞí ðåñéïõóßá ôïõ! Êé ὅôé ἡ 

ÌÏÔÏÑ ÏÚË ôïῦ ἀíÞêåé, ἡ ÌáñéÜííá 

ÂáñäéíïãéÜííç åἶíáé ἡ ãõíáßêá ôïõ êáß ὅôé 

óôÜ ãåñÜìáôá èÜ ãõñßóåé óôü ðáôñéêü 

ôïõ óôÞí ÊñÞôç! 

 ÔÜ ἔìáèå ὁ ÂáñäéíïãéÜííçò 

êáß ôñåëëÜèçêå. « - ÑÝ ôüí êùëüãõöôï, 

èÜ ôüí ã..., èÜ ôüí óêßóù, óῦñôå ôïí 

óôÜ äéêáóôÞñéá ôþñá!», ïὔñëéáîå 

óôïýò äéêçãüñïõò ôïõ. « - ÌÜ... êýñéå 

Ðñüåäñå, ðῶò èÜ ôüí ἐìðïäßóïõìå íÜ 

áὐôïáðïêáëåῖôáé ὅðùò èÝëåé; Ôß íÜ 

êÜíïõìå;» Ἔëáâáí ôÞí ðñïôñïðÞ íÜ 

ôóáêéóôïῦí íÜ âñïῦí ôß ìðïñåῖ íÜ ãßíåé 

êáß ἔöõãáí. ÄÝí ðñïÝêõøáí ὅìùò êáß 

ðïëëïß äéÝîïäïé. Ὁ ἕíáò ôïýò åἶðå ὅôé 

äÝí ìðïñïῦí íÜ ðáñéóôÜíïõí ôüí íïõíü 

îÝíïõ ἀíèñþðïõ, ðñÝðåé íÜ óåâáóôïῦí 

ôÜ ἀíèñþðéíÜ ôïõ äéêáéþìáôá êáß ἄñá 

äÝí ἔ÷ïõí ðáñÜ íÜ êÜôóïõí êáß íÜ ôü 

öᾶíå. Ὁ äåýôåñïò ôïýò ἐîÞãçóå ðþò 

÷ñåéÜæåôáé ìéÜ óõìâéâáóôéêÞ öüñìïõëá: 

ἘíôÜîåé, íÜ óõíå÷ßæåé êé ὁ... ἐí ἈèÞíáéò 

ἐðé÷åéñçìáôßáò íÜ ÷ñçóéìïðïéåῖ ôü ἴäéï 

ὄíïìá, ἁðëῶò èÜ ôüí öùíÜæïõí êáß ôüí 

ἄëëïí ÂáñäéíïãéÜííç - äÝí ÷Üèçêå äÜ ὁ 

êüóìïò! ÌÝ ôüóá ëåöôÜ ἀêüìá êáß íÜ 

äéåêäéêÞóåé êáß êÜôé ἀðü ôÞí ðåñéïõóßá 

óïõ ìåôÜ èÜíáôïí äÝí èÜ öôù÷ýíåéò, 

÷þñéá ðïý èÜ íéþóåé, ἔóôù êé ἔôóé, 

ëßãï êáëýôåñá ἕíáò öôù÷üò. Êé ἄí ἦôáí 

êëÝöôçò ὁ ἄíèñùðïò äÝí èÜ ìðïñïῦóå íÜ 

êëÝâåé êáß ὡò ἸñöÜí; Ὁ ôñßôïò óõíÝóôçóå 

äéáðñáãìáôåýóåéò. 

 Ôß íÜ ãßíåé, óïῦ ëÝåé, ðïëéôé-

óìÝíïé ἄíèñùðïé åἴìáóôå, ἄò ôü êïõâåí-

ôéÜóïõìå. Ðñïôåßíåôáé ëïéðüí óôÞí ἄëëç 

ðëåõñÜ íÜ õἱïèåôÞóåé ἕíá óõíáöÝò 

ὄíïìá, êïíôýôåñá óôÞí ἀëçèéíÞ ôçò 

ôáõôüôçôá, ð.÷. ÂáñäéíïãéÜíïãëïõ. 

Ôæßöïò. ÂñÝ êáëÝ ìïõ, âñÝ ÷ñõóÝ ìïõ, ὄ÷é. 

ÂñÝ Âáñäéíïãéῶñãïò, âñÝ Âáñäéíïêþóôáò, 

ïὔôå ìÝ óöáῖñåò. ÂñÝ ÃéÜííçò (êé ὄ÷é ἸùÜí-

íçò), âñÝ ÃéáííÜêçò, «ôß ëÝôå, ìÝ ðñïóâÜ-

ëåôå», ἀíôÝôåéíå ὁ ἄëëïò. ἈíÝíäïôïò. 

 «ÑÝ äéÜïëå», óêÝöôïíôáí ïἱ 

äéêçãüñïé, «èÜ ìᾶò ôü êëåßóåé ôü ìáãáæß 

ὁ êáôóßâåëïò». Ãéáôß ὅóïí ἀöïñïῦóå ôïýò 

ἴäéïõò ÷Ýóôçêáí, äÝí ðÜåé íÜ ëÝãåôáé 

ὅðùò èÝëåé;! Ôü èÝìá åἶíáé ôü ðῶò èÜ 

ôü ἀíáêïßíùíáí óôü ἀöåíôéêü ðïý 

ἐðÝìåíå: «ÌÞí ôõ÷üí êáß ôïῦ äþóåôå ôü 

ὄíïìá ôῆò ïἰêïãÝíåéÜò ìïõ èÜ óᾶò äéþîù 

ὅëïõò ìÝ ôßò êëùôóéÝò»! ÓõíÝ÷éóáí ôÜ 

ðáæÜñéá ãéÜ äÝêá ÷ñüíéá. Ìüíï ὄöåëïò ἡ 

ðáñá÷þñçóç ôïῦ ἸñöÜí ὅôé äÝí äéåêäéêåῖ 

ôüí Ðáíáèçíáúêü. Ôü ἀíáêïßíùóáí 

ó÷åäüí ðáíçãõñéêÜ ἀëëÜ åἶäáí ὅôé 

äÝí ἐêôéìÞèçêå ὡò ìåãÜëç ἐðéôõ÷ßá 

êáß óõíÝ÷éóáí ôßò äéáðñáãìáôåýóåéò. 

ÔÜ ÷ñüíéá ðåñíïῦóáí, ôÜ ðáæÜñéá 

óõíå÷ßæïíôáí êáß ðáñüôé êáíÝíá öῶò äÝí 

öáéíüôáíå, ὑðῆñ÷å ἡ êñõöÞ ἐëðßäá (ὁ ðéü 

÷õäáῖïò ôῆò ὁìÜäáò ôὄðå êéüëáò) ðþò 

ôü æÞôçìá èÜ îå÷áóôåῖ. Óôü ìåôáîý ὅëç 

ἡ ðéÜôóá ðëÝïí ôüí öþíáæå ôüí ἸñöÜí 

«ÂáñäéíïãéÜííç». Ἄóå ðïý ἀêïýãïíôáí 

êáß ðþò êÜôé ÊïêêáëïëÜ-ôóçäåò ἔêáíáí 

êÝöé ôÞí ἱóôïñßá êáß ôÞí ὑðïäáýëéæáí! 

Ôþñá êáß óôÜ äéêáóôÞñéá èÜ ìðïñïῦóå 

íÜ ἔ÷åé óïâáñÞ ὑðïóôÞñéîç! 

 Ἐäῶ äéáêüðôåôáé ἡ ἱóôïñßá êáß 

óᾶò êáëïῦìå íÜ óõìâÜëåôå óôÞ óõããñáöÞ 

ôïῦ ôÝëïõò ôçò. Ἄí åἴóáóôáí óôÞ èÝóç 

ôïῦ ÂáñäéíïãéÜííç, ôß èÜ êÜíáôå;

 Ἀντιφωνητὴς



ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Ὁ πρόεδρος τοῦ ΚΕΑ∆ Βαγγέλης Ντοῦλες 
ἀπέκλεισε κάθε ἐνδεχόµενο συνεργασίας µέ τὸ 
Σοσιαλιστικὸ Κόµµα, στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς 
ποὺ θὰ διεξαχθοῦν τὸ ἐρχόµενο καλοκαίρι.
“∆έν ὑπάρχει κατάλληλη ἀτµόσφαιρα γιὰ 
διαπραγµατεύσεις, διότι τὸ κυβερνόν κόµµα 
µιλάει γιὰ µία συµφωνία ἐλεηµοσύνης τὴν 
ὁποία δὲν ἔχουµε ἀνάγκη”, δήλωσε ὁ κ. Ντοῦλες. 
Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ΚΕΑ∆ ἀπέκλεισε ἐπίσης τὴν 
πιθανότητα προεκλογικῆς συνεργασίας µέ 
τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόµµα καὶ σὲ ὁρισµένες 
ἐκλογικὲς περιφέρειες, ὅπως π.χ. στὴ Χιµάρα. 
Μετὰ ἀπὸ ζωηρὲς συζητήσεις καὶ ἀντιπαράθεση 
θέσεων, ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΕΑ∆ ἐπέλεξε τοὺς 
ὑποψήφιους βουλευτὲς ποὺ θὰ κατέβουν 
στὶς τρεῖς περιφέρειες στὸν Νότο τῆς χώρας, 
ὅπου εἶναι ἔντονη ἡ παρουσία τοῦ ἑλληνικοῦ 
στοιχείου. Στὴν ἐκλογικὴ περιφέρεια ἀρ. 100 
τῶν Ἁγίων Σαράντα ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΕΑ∆ 
ἀποφάσισε ὑπὲρ τῆς ὑποψηφιότητας τοῦ νῦν 
ὑφυπουργοῦ Γεωργίας, Θωµᾶ Μήτσου.
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἐκλογικὴ περιφέρεια 
∆ελβίνου-Χιµάρας, ἡ ἡγεσία τοῦ κόµµατος 
ψήφισε ὁµόφωνα ὑπὲρ τῆς ὑποψηφιότητας τοῦ 
πρώην ὑπουργοῦ ∆ικαιοσύνης Σπύρου Πέτσι, 
ἐνῶ στὴν ἐκλογικὴ περιφέρεια τῆς ∆ρόπολης 
τοῦ Ἀργυροκάστρου, ὑποψήφιος του ΚΕΑ∆ 
θὰ εἶναι ὁ Σπῦρος Ξέρας, ὁ ὁποῖος θὰ ἔχει ὡς 
ἀντίπαλο ἀπὸ τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόµµα τὸν 
ἐπίσης Ἕλληνα µειονοτικὸ Βαγγέλη Τάβο. 
Ὁ Θωµᾶς Μῆτσος τοῦ ΚΕΑ∆ στοὺς Ἁγίους 
Σαράντα θὰ ἔχει ἀντίπαλο ἀπὸ τὸ Σοσιαλιστικὸ 
Κόµµα τὸν Στεφάν Τσίπα.
ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΑ∆Α- ΑΛΒΑΝΙΑ
Νὰ µήν πολιτικοποιεῖται ὁ ἀθλητισµός, 
ὅπως καὶ τὴν πάγια θέση της πὼς οἱ σχέσεις 
Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας πρέπει νὰ συνεχιστοῦν 
µέ ἔντονο ρυθµὸ βελτίωσης, ἐπισηµαίνει µέ 
ἀνακοίνωσή της ἡ ∆ηµοκρατικὴ Ἕνωση τῆς 
Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας «Ὁµόνοια», 
µέ ἀφορµή περιθωριακὰ γεγονότα ποὺ 
συνέβησαν κατὰ τοὺς ποδοσφαιρικοὺς ἀγῶνες 
µεταξὺ τῶν ἀντιπροσωπευτικῶν ὀµάδων τῶν 
δυὸ χωρῶν µέ ρατσιστικὲς ἐκφάνσεις καὶ 
πράξεις βεβήλωσης τῶν ἐθνικῶν συµβόλων. 
Ὅπως τονίζει ἡ «Ὁµόνοια» ἡ προοδευτικὴ 
κοινὴ γνώµη καὶ τῶν δυὸ χωρῶν ὀφείλει νὰ 
ἀπορρίψει κατηγορηµατικὰ τέτοιες πράξεις, 

ἐνῶ ἐπισηµαίνει ὅτι οἱ σχέσεις τῶν δυὸ 
χωρῶν πρέπει νὰ ἔχουν ὡς στόχο τὴν 
ἐπίσπευση τῶν εὐρωπαϊκῶν διαδικασιῶν 
στὴν Ἀλβανία, ὅσο καὶ τὴ σταθερότητα 
στὴν περιοχὴ τῶν Βαλκανίων.
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ἡ ἐνίσχυση τῆς συνεργασίας τῆς Ἑλλάδας 
καὶ τῆς Ἀλβανίας στοὺς τοµεῖς τῆς 

ἐνέργειας, καὶ συγκεκριµένα τοῦ πετρελαίου, 
τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, τῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας 
καὶ µορφῶν ἐναλλακτικῆς ἐνέργειας, 
ἀποφασίστηκε στὴ διάρκεια τῆς 9ης Μικτῆς 
∆ιϋπουργικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν δυὸ χωρῶν ποὺ 
πραγµατοποιήθηκε στὰ Ἰωάννινα.
Ὁ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν Ε. Στυλιανίδης 
καὶ ὁ Χιµαριώτης ὑπουργὸς Οἰκονοµίας τῆς 
Ἀλβανίας Ἀναστάσιος Ἀγγέλης ὑπέγραψαν 
τὸ “Πρωτόκολλο τῶν Ἰωαννίνων” µέ τὸ 
ὁποῖο ἀντιµετωπίζονται ἐκκρεµότητες στὸν 
χῶρο τῶν τηλεπικοινωνιῶν, τῆς φορολογίας 
καὶ δοµολογοῦνται νέες πολιτικὲς γιὰ τὸ 
περιβάλλον καὶ τὴν κοινωνικὴ ἀσφάλιση.
Στὴν Ἐπιτροπὴ ἐκφράστηκε ἡ ἐπιθυµία 
τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς γιὰ τὴ συµµετοχὴ 
ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων στὶς ἰδιωτικοποιήσεις 
στὴν Ἀλβανία, ὅταν αὐτὲς δροµολογηθοῦν.
Ἀποφασίστηκε ἡ δροµολόγηση τοῦ ἔργου 
τῆς κατασκευῆς τοῦ ὁδικοῦ ἄξονα Σαγιάδα 
- σύνορα - Κονίσπολη - Ἅγιοι Σαράντα στὸ 
πλαίσιο τοῦ Ἑλληνικοῦ σχεδίου Οἰκονοµικῆς 
Ἀνασυγκρότησης τῶν Βαλκανίων, γιὰ τὸ ὁποῖο 
ἡ ἀλβανικὴ πλευρὰ ὑπέβαλε ἤδη σχετικὴ 
µελέτη καὶ ἀναµένεται τὸ ἑπόµενο διάστηµα 
νὰ ξεκινήσουν οἱ συναντήσεις τῶν τεχνικῶν 
ἐπιτροπῶν ποὺ θὰ τὸ ἀξιολογήσουν καὶ θὰ τὸ 
κοστολογήσουν.
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὁ δεύτερος ἐµπορικὸς ἑταῖρος 
τῆς Ἀλβανίας, ὁ πρῶτος ἐπενδυτὴς µέ 250 
ἑλληνικὲς ἢ ἑλληνο-ἀλβανικὲς ἐπιχειρήσεις 
νὰ δραστηριοποιοῦνται στὴ χώρα, ἐνῶ τὰ 
τελευταῖα χρόνια ἔχουν πραγµατοποιηθεῖ 
ἰδιωτικὲς ἐπενδύσεις 400 ἑκατοµµυρίων 
δολαρίων καὶ ἔχουν δηµιουργηθεῖ πάνω ἀπὸ 
9000 θέσεις ἐργασίας. Ταυτόχρονα, στὰ πλαίσια 
τῆς ἀναπτυξιακῆς συνεργασίας, ἡ Ἑλλάδα 
ἔχει παράσχει στὴν Ἀλβανία 190 ἑκατοµµύρια 
εὐρὼ διµερῶς ἢ µέσῳ τῆς Κοινωνίας τῶν 
Πολιτῶν, πράγµα ποὺ τὴν καθιστᾶ τὸν πρῶτο 
ἀναπτυξιακὸ ἑταῖρο της.
Ἡ ἀλβανικὴ ἀγορὰ εἶναι ἕνα χαρακτηριστικὸ 
παράδειγµα ἐπιτυχοῦς ἄσκησης οἰκονοµικῆς 
διπλωµατίας ἀπὸ τὴ νέα Κυβέρνηση, καθὼς 
ἐπετεύχθη αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν κατὰ 15% τὸ 
τελευταῖο ἔτος (358 ἑκ. $ τὸ 2003, 414 ἑκ. $ τὸ 
2004), ὕστερα καὶ ἀπὸ τὴ σχετικὴ κινητικότητα 
τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.
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Ὁµοσπονδία Συλλόγων Ἑλλήνων Ποντίων στὴν Εὐρώπη

12η Πανευρωπαϊκὴ Συνδιάσκεψη 
Ποντιακῆς Νεολαίας

Τετρακόσιοι νέες καὶ νέοι Ποντιακῆς καταγωγῆς, ἔδωσαν 
ραντεβοὺ στὴ Φραγκφούρτη στὴ 12η Συνδιάσκεψη 
Ποντιακῆς Νεολαίας Εὐρώπη, στὶς 2 καὶ 3 Ἀπριλίου. Στὸ 
πλαίσιο τῆς συνδιάσκεψης οἱ νέοι ὀµογενεῖς εἶχαν τὴν 
εὐκαιρία νὰ γνωρίσουν καλύτερα τὴν ἱστορία 
καὶ τὸν πολιτισµό τους, νὰ γνωριστοῦν µεταξύ 
τους καὶ νὰ συµµετέχουν ἐνεργὰ στὶς δράσεις 
τῆς Οµοσπονδίας Συλλόγων Ἑλλήνων Ποντίων 
στὴν Εὐρώπη.
Μὲ τὴ συνδιάσκεψη στὴ Φραγκφούρτη κάθε 
χρόνο κλείνει ὁ κύκλος τῶν προσυνδιασκέψεων 
τῆς ποντιακῆς νεολαίας, ποὺ πραγµατοποιοῦνται 
σὲ διάφορα κρατίδια τῆς Γερµανίας. Στόχος 
ἀποτελεῖ ἡ ἀνταλλαγὴ προβληµατισµῶν, 
ἀπόψεων καὶ προτάσεων, σὲ µικρότερους 
κύκλους ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ προετοιµαστοῦν 
γιὰ τὴν ἐτήσια συνάντηση στὴ Φραγκφούρτη, 
ποὺ πραγµατοποιεῖται λίγες ἐβδοµάδες πρὶν τὸ 
ἐτήσιο Φεστιβὰλ Ποντιακῶν Χορῶν Νεολαίας.
Ἡ συνδιάσκεψη διακατέχονταν καὶ φέτος ἀπὸ τὸν νεανικὸ 
καὶ πρωτοποριακό της χαρακτήρα, ἀφοῦ ἀξιοποιήθηκαν ὅλα 
τὰ σύγχρονα µέσα τῶν τεχνολογιῶν γιὰ νὰ φέρουν τὰ θέµατα 
ἀκόµη πιὸ κοντὰ στοὺς νέους. Ὅπως κάθε χρονιά, τὸ βράδυ 
τοῦ Σαββάτου ἦταν ἀφιερωµένο στὸ τραγούδι καὶ τὸ χορό, 
ὅπου οἱ νέοι ἀπέδειξαν ἐπιτυχῶς, ὅτι εἰδικὰ σὲ αὐτοὺς τοὺς 
τοµεῖς εἶναι ἄξιοι συνεχιστὲς τῆς ποντιακῆς κληρονοµιᾶς. Οἱ 
νέοι ὀµογενεῖς κράτησαν ἑνὸς λεπτοῦ σιγή γιὰ τὸν σηµαντικὸ 
Πόντιο τραγουδιστὴ καὶ συνθέτη Χρύσανθο Θεοδωρίδη, ποὺ 
ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ στὶς 30-3. Κλείνοντας τὴ συνδιάσκεψη 
οἱ Πόντιοι νέοι ἔδωσαν ραντεβοὺ γιὰ τὶς 4 Ἰουνίου στὸ 
Ludwigshafen, ὅπου γιὰ ἄλλη µία φορά θὰ συναντηθοῦν, 
µέσα ἀπὸ τοὺς χοροὺς τοῦ Φεστιβὰλ Ποντιακῶν Χορῶν 
Νεολαίας.

Ὅπως ἐπισηµαίνει ἡ Σοφία Καρυπίδου, ἐπικεφαλῆς τῆς 
Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Νεολαίας, κάθε συνδιάσκεψη 
καλύπτει ἱστορικὰ θέµατα τοῦ Πόντου, θέµατα ποὺ 
ἀφοροῦν τὸν πολιτισµό, τοὺς νέους, τὴν κοινωνία καὶ τὴν 
ἀνθρωπότητα. Ἡ Πανευρωπαϊκὴ Συνδιάσκεψη ἀποτέλεσε 
πολὺ νωρὶς ἐτήσιο θεσµὸ τῆς Ὁµοσπονδίας καὶ τῆς νεολαίας 
της, ἀφοῦ συγκεντρώνει κάθε χρόνο ἑκατοντάδες νέους ἀπὸ 
ὅλους τούς Συλλόγους Ποντίων στὴν Εὐρώπη.
Προσφωνώντας τοὺς νέους ὁ Πρόεδρος τῆς ΟΣΕΠΕ, κ. 

Γιῶργος Αµαραντίδης ἐξέφρασε 
τὴν ὑπερηφάνειά του γιὰ τὴν 
Ὁµοσπονδία Συλλόγων Ἑλλήνων 
Ποντίων στὴν Εὐρώπη καὶ 
εἰδικότερα γιὰ τὴν ὀργάνωση 
τῆς ποντιακῆς νεολαίας. Ἀπὸ 
τὴν πλευρὰ τους οἱ νέοι της Συν-
τονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Νεολαίας 
ἐπισήµαναν τὰ 10 χρόνια πετυχη-
µένης ὀργάνωσης καὶ δράσης τῆς 
ποντιακῆς νεολαίας στὴν Εὐρώπη 
καὶ εὐχαρίστησαν τὰ ἄτοµα τοῦ 
∆ιοικητικοῦ Συµβουλίου γιὰ τὴν 

ἄριστη συνεργασία, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
πρωτεργάτες ποὺ εἶχαν τὸ ὄραµα νὰ ὀργανώσουν τὴ νεολαία 
στοὺς κόλπους τῆς Ὁµοσπονδίας Ποντίων. Μία νεολαία ποὺ 
µέ τὸ πέρασµα τῶν χρόνων δυνάµωσε, ἀπόκτησε ποικίλες 
δράσεις καὶ µἐγαλούργησε, πάντοτε σὲ συνεργασία µέ τοὺς 
συλλόγους καὶ τὸ ∆.Σ. τῆς ΟΣΕΠΕ.
Φέτος οἱ νέοι εἶχαν κάτι ἀκόµη γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν περήφανοι: 
τὴν ἔκδοση τοῦ 1ου περιοδικοῦ ποντιακῆς νεολαίας. Ἕνα 
περιοδικό-ἐγχειρίδιο γιὰ ὅλους τούς νέους ποὺ ἐνδιαφέρονται 
γιὰ τὸ ἔργο τῶν νέων τῆς Ὁµοσπονδίας, γιὰ τὴν ἱστορία 
καὶ τὸν πολιτισµὸ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Εὐξείνου Πόντου. Τὸ 
περιοδικὸ τῶν νέων πραγµατοποιήθηκε µέ τὴν εὐγενικὴ 
στήριξη τοῦ χορηγοῦ της ΟΣΕΠΕ, κ. Ἐµµανουηλίδη. Οἱ 
σύνεδροι εὐχαρίστησαν καὶ τὸν χορηγό της ποντιακῆς τους 
βραδιᾶς, κ. Γαλανίδη ποὺ µέ ἀγάπη γιὰ τὸ ποντιακὸ στοιχεῖο, 
τὴν Ὁµοσπονδία Ποντίων καὶ ἰδιαίτερα µέ µεγάλη ἀγάπη 

πρὸς τοὺς νέους βρίσκεται πάντοτε στὸ πλευρὸ τῆς ΟΣΕΠΕ.
Μηνύµατα στὴ Συνδιάσκεψη ἔστειλαν ὁ Πρωθυπουργὸς 
τῆς Ἑλλάδας, κ. Κωνσταντῖνος Καραµανλῆς, ὁ Ὑφυπουργὸς 
Ἐξωτερικῶν κ. Παναγιώτης Σκανδαλάκης, ὁ Πρόεδρος τῆς 
Εἰδικῆς Μόνιµης ∆ιακοµµατικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸν Ἀπόδηµο 
Ἑλληνισµό κ. Εὐγένιος Χαϊτίδης, ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΣΑΕ 
καὶ Συντονιστής τοῦ ΣΑΕ Περιφέρειας Εὐρώπης, κ. Ἄγγελος 
Ἀσλανίδης κ.ἅ.
Κοντὰ στοὺς νέους παραβρέθηκε ἡ ἐκπρόσωπος τῆς ΓΓΑΕ, 
κ. Εὕα Παπαδάτου, καθὼς ἐπίσης ἡ κ. Νταῆ, ὁ Συντονιστὴς 
Νεολαίας τοῦ ΣΑΕ Εὐρώπης, Γρ. Τσαµουρλίδης, ἡ ἐκπρόσωπος 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου στὴ Φραγκφούρτη κ. 
Μουτάφη καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁµοσπονδίας Ἑλληνικῶν 
Κοινοτήτων κ. Κώστας ∆ηµητρίου.
Φέτος στὴ Συνδιάσκεψη ἦταν προσκεκληµένοι ὁ κ. 
Γ. Σαββαντίδης, ὀµότιµος καθηγητὴς πανεπιστηµίου 
Ἰωαννίνων, ὁ ὁποῖος µἴλησε γιὰ τὴν Ποντιακὴ ∆ιάλεκτο, ἡ 
Θωµαῒς Κιζιρίδου, συγγραφέας-δηµοσιογράφος, ποὺ ἔφερε 
κοντὰ στοὺς νέους τὴν αἰωνόβια χροιὰ τῆς ποντιακῆς 
κουζίνας καὶ ὁ Φάνης Μαλκίδης, Λέκτορας τοῦ ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν Ἱστορία, 
τὸν Πολιτισµὸ καὶ τὸ µἔλλον τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισµοῦ.
Στὸ τέλος τῆς Συνδιάσκεψης ἔγινε προβολὴ τῆς ταινίας 
«Περιµένοντας τὰ σύννεφα», ταινία ποὺ εἶναι βασισµένη 
στὸ ἔργο ΤΑΜΑΜΑ τοῦ Γ. Ἀνδρεάδη καὶ ἔχει ὡς θέµα τὸν 
κρυπτοχριστιανισµὸ στὸν Εὔξεινο Πόντο.
Πορίσµατα τῆς Συνδιάσκεψης – Τὸ φθινόπωρο τὸ 1ο 
Πανευρωπαϊκὸ Συνέδριο Ποντίων Νέων
Ἔχοντας τὴν ἐµπειρία 12 Πανευρωπαϊκῶν Συνδιασκέψεων 
Ποντίων νέων καὶ δεκάδων προσυνδιασκέψεων στὸν 
γερµανικὸ χῶρο, ἡ νεολαία τῆς ΟΣΕΠΕ ἀποφάσισε ὀµόφωνα 
νὰ πραγµατοποιήσει τὸ 1ο Πανευρωπαϊκὸ Συνέδριο 
Ποντίων Νέων τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2005 στὴ Φραγκφούρτη. 
Στόχος τοῦ συνεδρίου εἶναι νὰ ὑπάρξει ἀλληλογνωριµία 
καὶ νὰ δροµολογηθοῦν νέες συνεργασίες µέ τοὺς νέους της 
Παµποντιακῆς Ὁµοσπονδίας Ἑλλάδας, καθὼς ἐπίσης µέ τοὺς 
Ποντίους νέους ποὺ ζοῦν σήµερα στὶς παρευξείνιες περιοχές.

Εἴπαµε, νά µᾶς ἐνδιαφέρει µόνο ἡ κονόµα, 
ἀλλά ἄς ὑπάρχει καί κανένα ὅριο ρέ παιδιά! 
∆έν ἀφήσατε πουθενά κανένα! Φτάσαµε στό 

σηµεῖο τουριστικό γραφεῖο τῆς Θεσσαλονίκης 
νά προτείνει (καί καλά κάνει, δουλειά του εἶναι) 
σέ βορειοελλαδίτες ἐµπόρους νά τούς πάει στή 
διεθνή ἔκθεση χαρτοσχολικῶν εἰδῶν τῆς Πόλης 
(Kirtasiye ofis), πῶς ὅµως; Καταλήγοντας στό 

ἀποστοµωτικό, ρητορικό, ἐρώτηµα «Ἐσεῖς 
ἐνδιαφέρεστε ἀκόμα γιά τήν Χαρτοσχολική 
τῆς Ἀθήνας;»!!! Αὐτός ὁ συνδυασµός τοῦ 

ἀντιαθηναϊσµοῦ τῆς συµπρωτεύουσας µέ τή 
στροφή πρός ἀνατολάς γιά δουλειές (µόνο;) 

ἠχεῖ ἀποκρουστικά. Καί τί ἔχετε νά πεῖτε 
κύριοι τοῦ Diesel Travel γιά κείνους πού δέν 

ἐνδιαφέρονται πιά γιά τά τουριστικά γραφεῖα 
τῆς Θεσσαλονίκης καί προτιµοῦν τῆς Πόλης; 
Ἤ γιά κείνους πού δέν ἐνδιαφέρονται γιά τά 

ὁποιαδήποτε προϊόντα καί ὑπηρεσίες τῆς χώρας 
µας, ἀφοῦ τά βρίσκουν πιό καλά στήν Τουρκία; 
Μήπως ν’ ἀλλάζαµε καί τίποτε σύνορα γιά νά 

ἔχουµε ἀκόµα καλύτερες τιµές; 
Νά τό σκεφτοῦµε κι αὐτό, γιατί ὄχι; 

Τό κλασικό ἐρώτηµα κάθε τενεκέ εἶναι 
τό τροµερό «ἐσύ θά σώσεις τήν Ἑλλάδα;» 
ΟΚ, µή τή σώζετε. Ἀλλά ὄχι καί νά γίνεται 

συναγωνισµός ποιός θά τήν πρωτοσκοτώσει!

Ποιά Ἀθήνα; Ἰσταμπούλ!

Ὁ Φάνης Μαλκίδης στό βῆµα 



Τό φυλαχτό τῆς ποίησης
   Ὁ Πάνος Θεοδωρίδης στόν «Ἀγγελιοφόρο» (31-3), γιά τόν θανόντα 
ποιητή Μίλτο Σαχτούρη:
   «Ὅταν ἀνακάλυψε τὴν ἀνεµόσκαλα πρὸς τὸ οὐράνιο λιβάδι µὲ τὶς λέξεις, 
δὲν πῆρε µαζί του σακίδιο νὰ τὶς µαζεύει. Ἀνέβηκε στὸ λιβάδι καὶ ὅταν 
κατέβηκε, εἶχε µαζί του ὅ,τι µπορεῖ νὰ κρατήσει µία παλάµη. Μὲ ἑκατὸ 
οὐράνιες λέξεις, διαλυµένες µέσα σὲ ἄλλες χίλιες ποὺ ὑπῆρχαν καταγῆς, 
διαµόρφωσε ἕνα ἀγαθὸ ποιητικὸ ἔργο, τόσο κλειστὸ καὶ παρεξηγηµένο, 
ὥστε ἀκόµη καὶ οἱ δυνάστες ποὺ τόσο φοβότανε, τὸν ἔλουζαν στὶς διακρίσεις 
καὶ στοὺς ἐπαίνους, ἀντὶ νὰ τὸν στήσουνε γρήγορα στὸν τοῖχο καὶ νὰ τὸν 
ἐξοντώσουν.
   Τρόπαιο κάθε κριτικοῦ, καθρέφτης µίας κλειστῆς καρδιᾶς, ὁ Μίλτος 
Σαχτούρης (1919-2005) εἶπε λιγότερα ἀπ’ αὐτὰ ποὺ µποροῦσε, µπόρεσε 
περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἄντεχε, ἄντεξε ὅσα ὑπέφεραν οἱ κάτοικοι 
µίας τεράστιας πόλης. Εὐτυχῶς, ἦταν περίπου ἀδύνατον νὰ µελοποιηθεῖ 
(ὁ σµιλεµένος ἦχος τῆς ποίησης δὲ διασπᾶται σὲ µείζονες καὶ ἐλάσσονες 
κλίµακες) κι ἔτσι γλίτωσε τὸ γενικὸ θαυµασµό, τὰ γήπεδα, τὴν πολιτιστικὴ 
ἀνάπτυξη, τὸν τουρισµὸ καὶ τὶς ἀπόψεις του περὶ Καλοµοίρας καὶ “Λάµψης” 
ἀφισοκολληµένες στὶς πλάτες τῶν περαστικῶν. Φόρεσε ἕνα ζεστὸ κόκκινο 
αἷµα, γυαλιὰ ἀπὸ πέτρα, ἐνῶ ἕνας γυάλινος χαρτοπόλεµος µάτωνε τὶς 
καρδιές. Πίστευε ὅτι ὑπηρετεῖ τὴν Ποίηση, ἕνα τέρας ποὺ ἐπιβιώνει ἐπειδὴ 
δὲν ὑπάρχει, ἕνα κέλυφος ποὺ δὲν ἔχει σπάσει ἀκόµη, ἐπειδὴ ποτὲ του δὲν 
φιλοξένησε τὸν κρόκο τῆς ζωῆς.
   Ὅταν τελειώσει τὸ νεκρολόγηµα καὶ τὸ κατευόδιο, θὰ βρεθεῖ στὸν ἴδιο 
µακρινὸ τόπο µὲ τὸν Πάουντ, τὸν Ἐγγονόπουλο, τὸν Βερλέν. Νέα παιδιὰ καὶ 
τρελαµένοι µεσόκοποι θὰ σώζονται ἀραιὰ καὶ ποῦ ἀνακαλύπτοντας τοὺς 
ἤχους του. Φλύαρες καὶ γι’ αὐτὸ βαθυστόχαστες διατριβὲς γιὰ τὸ ἔργο του, 
θὰ λησµονοῦν νὰ προειδοποιοῦν γιὰ τὸ ἀψέντι ποὺ περιέχει. Πικρότατες 
σταγόνες γλιστροῦν στὸν πάγο. Βλέµµατα ξένων πού γίνονται οἰκεῖα ὅταν 
λάµπει ἀνάµεσά τους ἡ φράση “τί κάνει, τὴν καρδιά µας καρφώνει; / ναί, 
τὴν καρδιά µας καρφώνει / ὥστε λοιπὸν εἶναι ποιητής”.
   Καταλαβαίνω, ἀναγνῶστες µου, ὅτι ἔχετε τὶς δουλειὲς καὶ τὶς ἔγνοιές 
σας. Παρ’ ὅλα αὐτά, ὅσοι µπορεῖτε, ἀναζητῆστε στὰ βιβλιοπωλεῖα τοῦ 
Σαββάτου ποιήµατα τοῦ Μίλτου Σαχτούρη. Μὴν τὰ διαβάζετε, ἂν βαριέστε. 
Κρατῆστε αὐτὸ τὸ ἔνοχο ἀψέντι κάπου στὸ σπίτι σας, σὰν ἀκατανόητο 
φυλαχτό. Ἡ ὥρα τῆς θλίψης καὶ ἡ στιγµὴ τῆς µεταστροφῆς, ὁ χρόνος τοῦ 
φόβου καὶ ὁ φόβος τοῦ χρόνου ἔχουν τὴν παύση τους. Μέσα στὸ ἔργο τοῦ 
Σαχτούρη θὰ καταλάβετε ὅτι δὲν ἀρκεῖ νὰ λέτε “πονάω” γιὰ νὰ πονέσετε ἢ 
τὸ ἀντίστροφο. Ὅταν οἱ λέξεις γίνονται φυσικοὶ ἦχοι, ἡ ἔξοδος εἶναι κοντά.
   Στὴν ἔξοδο δὲν ὁδηγεῖ ἡ ἀνεµόσκαλα, ἀλλὰ ἡ καταπακτή».

Πτυχές Κινήµατος 
Ὁ Γιάννης Πανούσης προλογίζει τό βιβλίο τοῦ Γ. Κατσιµπάρδη «ΠαΣοΚ 
καί ἐκσυγχρονισµός» (Λιβάνης, 2005) µέ διαθέσεις ...ἀντιφωνητικές:
   «...Ἐπιτέλους, ἕνας πολιτικός πού δέν χρεώνει ὅλα τά λάθη τῆς παράταξής 
του στήν ἀντίπαλη παράταξη. Ἐπιτέλους, ἕνας πολιτικός πού δέν αὐτολο-
γοκρίνεται, δέν στρογγυλεύει, δέν χρησιµοποιεῖ δίκοπη γλῶσσα (...) Ἡ 
ἐξουσία ἔγινε αὐτοσκοπός. Ἡ στρατηγική τοῦ ἀποτελέσµατος κατισχύει 
τῆς ἠθικῆς (καί τῆς νοµιµότητας) τῶν µέσων. Ἡ Πολιτεία, ὅµως, ἔχει 
ἀνάγκη ἀπό θεσµούς, θεµατοφύλακες καί πολίτες. Δέν τῆς χρειάζονται 
κλειδοκράτορες, δεσµοφύλακες καί πιόνια. Ὁ Γ. Κατσιµπάρδης γνωρίζει 
καλά ὅτι στό ΠαΣοΚ περισσεύουν τά τρωκτικά, οἱ διπρόσωποι, οἱ ἔµµισθοι, 
οἱ businessmen, οἱ µαγαζάτορες. Μᾶς ταλάνισαν καί µᾶς ταλανίζουν οἱ κάθε 
εἴδους παρεοῦλες. Σκοπός τῆς κάθε παρεούλας εἶναι νά προωθηθοῦν σέ 
καίρια πόστα τά παιδιά τῆς παρεούλας, ἀνεξαρτήτως προσόντων, τίτλων, 
εὐφυΐας, ἤθους κλπ. Αὐτή ἡ πολιτική µασονία αὐτοδικαιώνεται. Στό 
ὄνοµα τοῦ συσχετισµοῦ δυνάµεων (ποιῶν δυνάµεων;ἐναντίον ποίου;γιατί;) 
χάνονται οἱ (ἐνδεχόµενες) ἀρχικές βλέψεις - ἱκανότητα δηµοσίων ἀνδρῶν, 
ἔντιµη διαχείριση, δηµοκρατική λειτουργία - καί καθώς ἐπικρατεῖ σύγχυση 
καί ὡς πρός τό πρόσωπο τοῦ ἐχθροῦ, ὁ καιρός περνάει «κονταροχτυπώντας 
ἀνεµόµυλους» (...) Ἡ µετάβαση ἀπό ἕνα κίνηµα - ἄνεµο σ’ ἕνα κόµµα - 
σφραγῖδα εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα νά καλλιεργηθοῦν ἀντιλήψεις ἰδιοκτησίας 
καί πρακτικές κλειστῶν δωµατίων. Ἔτσι στό µέλλον τά κέντρα ἐξουσίας 
πού θά δίνουν τή γραµµή θά λειτουργοῦν ἐκτός κόµµατος, σέ λέσχες 
εἰδικῶν καί σέ παρέες ἐµπίστων. Τά ὑπόλοιπα - ἤγουν, οἱ ἁγιογραφήσεις 
καί τά ἔξοδα παράστασης - θά τά ἀναλαµβάνουν τά media...»   

Καί µή χειρότερα...
Ἀπό τό διαδικτυακό «Καλάµι» τῆς Ὁµογένειας:
   «...Μὲ τὴ συµµετοχὴ ἐκπροσώπων τῶν Ὀργανώσεων Gay καὶ Lesbian, 
ποὺ ἔχουν  ἕδρα τὸ Σὰν Φρανσίσκο τῆς Καλιφόρνιας (Gay By the Bay, San 
Francisco Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Community Center and Different 
Spokes San Francisco), Gay (καὶ µή) Ἑλληνοαµερικανῶν µητροπολιτῶν καί 
ἐπισκόπων, ὁµογενειακῶν παραγόντων, ἀρχόντων τοῦ Πατριαρχείου, 
πλήθους κόσµου (1.500 σύµφωνα µέ τὴν ἐφηµ. San Francisco Chronicle) καὶ 
προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀµερικῆς Δηµητρίου, ἔγινε τὸ Σάββατο 
2 Ἀπριλίου 2005 ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου µητροπολίτη Γεράσιµου (“Τζέρρυ”), 
ποὺ ἐξέλεξε ἡ “Ἱερὰ” Σύνοδος τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολοµαίου  
γιὰ τὴν χηρεύουσα θέση τῆς πόλης καὶ τῶν δυτικῶν  Πολιτειῶν τῶν ΗΠΑ, 
ὅπου ἔχουν τὴν ἕδρα τους καὶ οἱ µεγάλες ὀργανώσεις Gay (ἡ Ὁµοσπονδία 
τους ὀνοµάζεται... “Μέγας Ἀλέξανδρος”) καὶ Lesbian τῆς χώρας. 
Ὅπως δήλωσε ἡ Jadine Louie, καλιτεχνικὴ διευθύντρια τῆς ὀρχήστρας “Τhe 
San Francisco Lesbian & Gay Freedom Band”, ποὺ ἱδρύθηκε στὰ 1978, µέ τὴν 
εὐκαιρία τοῦ γεγονότος θὰ συµµετάσχει -ἡ ὀρχήστρα- µαζὶ µέ τὶς 6χρωµες 
σηµαῖες τῶν Ὀργανώσεων (the rainbow flag, a symbol of gay and lesbian pride), 
στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, ἐκφράζοντας παράλληλα τὴ χαρά της 
γιὰ τὴν µητροπολιτοποίηση ἑνὸς Gay ‘Ἕλληνα κληρικοῦ. Ἀναφερόµενη 
στὶς δηλώσεις τοῦ νέου Μητροπολίτη γιὰ τὸ ζήτηµα γάµου µεταξὺ 
ὁµοφυλόφιλων, ἐξέφρασε τὴ µεγάλη ἱκανοποίησή της γιὰ τὶς θέσεις του. 
Ὁ Γεράσιµος (“Τζέρρυ”), τακτικὸ µέλος τῆς Κοινότητας Gay Βοστώνης 
στὸ παρελθόν, στὴν ὁµιλία του στὴν τελετὴ τῆς ἐνθρόνισης, ποὺ ἔγινε 
στὴν πόλη Ὤκλαντ ὑποσχέθηκε ὅτι θ’ ἀσχοληθεῖ, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, µέ 
ζητήµατα τῆς νεολαίας...»

Ἀνα-γνώσεις
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Καθώς ὁ κλοιός σφίγγει γύρω ἀπό τόν Λίβανο, μέ τούς 
Ἀμερικανούς σέ ρόλο (πάλι) τραμπούκου τῶν ἑβραίων 
ἀφεντικῶν, ἐπικοινωνήσαμε μέ τήν Χεζμπολλάχ, τήν 
πολιτική ὀργάνωση πού ἀπάλλαξε μέ τόν ἔνοπλο 
ἀγώνα της τή χώρα ἀπό τήν ἰσραηλινή Κατοχή καί 
πήραμε μερικές ἀπαντήσεις στά τρέχοντα ζητήματα. 
Ἡ ἄφιξη τοῦ ἀνεπιθύμητου «Ἀμερικανοῦ» διπλωμάτη 
David Satterfield, χωρίς τήν ἄδεια τῆς Λιβανέζικης 
κυβέρνησης καί μέ τρόπο πού ἀποδεικνύει τόν στόχο 
τῆς ἐπιλογῆς του, προοιωνίζεται πολύ ἄσχημες ἐξελίξεις 
γιά τή χώρα τῶν κέδρων, παρά τήν ἐκπεφρασμένη μέ 
ἐντυπωσιακά συλλαλητήρια βούληση τοῦ λαοῦ... 

Ὁ γ.γ. τῆς Χεζµπολλάχ Χασάν Νασράλα δήλωσε πώς 
σκοπεύει νά πετύχει ἐκεῖ πού ἀπέτυχε τό Ἰσραήλ µέ 
στρατιωτικά µέσα: Τόν ἀφοπλισµό τῆς ἀντίστασης καί 
τόν ἐξοβελισµό τῆς Συρίας. Γιά τήν Συρία εἶπε ὅτι ἡ 
ἀπόσυρση τῶν δυνάµεών της βάσει τῆς συµφωνίας τοῦ 
Ταΐφ ἀρκοῦσε (ἔτσι µειώθηκαν οἱ 40.000 σέ 14.000) Ὁ 
ΥΠΕΞ τῆς χώρας Μαχµούντ Χαµούντ προειδοποίησε 
πώς ὅσο τά Κτήµατα Σίµπα παραµένουν ὑπό ἰσραηλινή 
Κατοχή δέν πρόκειται νά παύσει ἡ ἀντίσταση.  
Σέ δηλώσεις του ὁ Χασάν Νασράλα κατηγόρησε τόν 
Ἀµερικανό ἀξιωµατοῦχο πώς ἀσκεῖ ἐπιρροή στούς 
ἀντιπάλους τῆς Κυβέρνησης καί ἦρθε στόν Λίβανο 
γιά νά ἐµπλακεῖ καί στίς τελευταῖες λεπτοµέρειες 
τῶν ὑποθέσεων τῆς χώρας. «Νοµίζω ὅτι πρόκειται νά 
στήσει ἕνα κέντρο ἐπιχειρήσεων στήν Ἀµερικανική 
Πρεσβεία γιά νά κατευθύνει τίς λιβανέζικες ὑποθέσεις», 
δήλωνε ἤδη ἀπό τίς πρῶτες µέρες τοῦ Σάτερφιλντ 
στή Βηρυττό καί ἐπέµενε πώς παρά τίς ὑποκριτικές 
δηλώσεις τότε, ὅτι σκοπός τῶν ΗΠΑ καί τοῦ Ἰσραήλ 
εἶναι ὁ ἀφοπλισµός τῆς Χεζµπολλάχ.  
Λίγες µέρες κράτησαν οἱ φαρισαϊσµοί. Ἥδη στίς 18 
Μαρτίου ὁ Μαρωνίτης Πατριάρχης Ν. Σφέιρ κάλεσε 
τήν Χεζµπολλάχ νά καταθέσει τά ὅπλα µαζί µέ τήν 
ἀπόσυρση τῶν Σύριων ἀπό τή χώρα. Ἀκολούθησαν κι 
ἄλλοι, ἐπισήµως δέ ὁ ἀπεσταλµένος τοῦ ΟΗΕ Ρέντ 
Λάρσεν συζήτησε (5-4) µέ τόν Λιβανέζο πρωθυπουργό 
Λαχούντ τό θέµα τῶν ὅπλων τῆς Χεζµπολλάχ, «χωρίς 
νά καταλήξουν κάπου». Χαρακτηριστικό: Ὅταν 
ἡ ἰσραηλινή ἀεροπορία ἐπόπτευσε τήν κοιλάδα 
Μπεκάα ἄν ὄντως ἐκκενώθηκε, ἡ Χεζµπολά ἀπάντησε 
στέλνοντας µή ἐπανδρωµένο κατασκοπευτικό 
ἀεροσκάφος πάνω ἀπό τό βόρειο Ἰσραήλ! Εἶναι ὁ 
µόνος του ἀντίπαλος, ὁπότε...

Τέλος ἐποχῆς: Ἐκκενώνεται ἀπό τούς Σύριους ἡ 
θρυλική κοιλάδα Μπεκάα πού τόσα ὄνειρα ὅπλισε

ΛΙΒΑΝΟΣ: Πρός τή Βάρκιζα;

Tü óõíÝäñéï ôῆò EGITIM SEN

Óôßò 25-27/3 ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôÞí Ἄãêõñá ôü óõíÝäñéï 
ôῆò Egitim Sen, ôῆò ἀñéóôåñῆò Tïõñêéêῆò Ὁìïóðïíäßáò 
Ἐêðáéäåõôéêῶí, ðïý ἔ÷åé ðÜíù ἀðü 250.000 ìÝëç. (ὙðÜñ÷ïõí 
ἄëëåò äýï ἐêðáéäåõôéêÝò Ὁìïóðïíäßåò, ìßá ôῶí ἀóôéêῶí 
êïììÜôùí ìÝ 150.000 ìÝëç êáß ìßá ἰóëáìéêÞ ìÝ 100.000 ìÝëç).
Ἡ Egitim Sen äÝí åἶíáé ìüíï ἡ ìåãáëýôåñç ὀñãÜíùóç ἀðü 
ðëåõñᾶò ìåëῶí, ἀëëÜ ἔ÷åé êáß ðëïýóéá äñÜóç, ὄ÷é ìüíï óôÜ 
ἐêðáéäåõôéêÜ èÝìáôá ἀëëÜ êáß óôüí ôïìÝá ôῶí äçìïêñáôéêῶí 
ἐëåõèåñéῶí êáß ôῶí ἀíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí. Ðñßí äýï 
÷ñüíéá ôü ôïõñêéêü êñÜôïò ἐðå÷åßñçóå íÜ èÝóåé ἐêôüò íüìïõ 
ôÞí Egitim Sen, ìÝ ἀöïñìÞ ἄñèñï ôïῦ êáôáóôáôéêïῦ ôçò ðïý 
ðñïâëÝðåé ὅôé óôü÷ïò ôçò åἶíáé «ὅëá ôÜ ðáéäéÜ íÜ äéäÜóêïíôáé 
ôÞ ìçôñéêÞ ôïõò ãëῶóóá». Ἐðßóçò, ðñßí ðåñßðïõ ἕíáí ÷ñüíï 
äüèçêå ìéÜ ìåãÜëç ìÜ÷ç ãéÜ ôÞí ðñïÜóðéóç ôῆò äçìüóéáò êáß 
äùñåÜí ἐêðáßäåõóçò. Ἡ ôïõñêéêÞ ÊõâÝñíçóç ðñïóðÜèçóå 
íÜ ðåñÜóåé íüìï ãéÜ ôÞ ìåôáöïñÜ ðüñùí ἀðü ôüí êñáôéêü 
ðñïûðïëïãéóìü ãéÜ ôÞí Ðáéäåßá óôÜ ἰäéùôéêÜ ó÷ïëåῖá, ìÝóῳ 
ôῆò ÷ñçìáôïäüôçóçò ôῶí äéäÜêôñùí ôïῦ 15% ôῶí ìáèçôῶí 
ôῆò Tïõñêßáò, ðñïêåéìÝíïõ íÜ ἐãêáôáëåßøïõí ôÜ äçìüóéá 
ó÷ïëåῖá êáß íÜ öïéôÞóïõí óÝ ἰäéùôéêÜ.
Aὐôü ðïý ðñáãìáôéêÜ ἀîßæåé ἀíáöïñᾶò åἶíáé ὅôé ἡ Egitim Sen 
÷áßñåé óåâáóìïῦ êáß ἐêôßìçóçò ἀðü ôïýò Tïýñêïõò ἀãùíéóôÝò, 
ìéÜ ðïý ìÝóá ἀð’ ôïýò ἀãῶíåò ôçò ðåñíÜåé êáß ἡ íïìéìïðïßçóç 
ôῆò Ἀñéóôåñᾶò óôÞ óõíåßäçóç ôïῦ ôïõñêéêïῦ ëáïῦ. Ὅóïí 
ἀöïñᾶ óôÜ ἐêðáéäåõôéêÜ èÝìáôá, ἡ ἀíôßóôáóç óôÜ ó÷Ýäéá ôῆò 
ôïõñêéêῆò ÊõâÝñíçóçò ãéÜ ἰäéùôéêïðïßçóç ôῆò ἐêðáßäåõóçò 
êáß ἡ äéáôÞñçóç ôïῆ äçìüóéïõ êáß äùñåÜí ÷áñáêôÞñá ôïῦ 
ó÷ïëåßïõ ðáñáìÝíåé ðñïôåñáéüôçôá ôῆò Egitim Sen.
Tü óõíÝäñéï ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìÝóá óÝ êëῖìá ἀãùíéóôéêüôçôáò 
êáß ἀíôééìðåñéáëéóôéêῆò ἔîáñóçò. Óõíå÷åῖò êáß ἔíôïíåò 
ἦôáí ïἱ ἀíáöïñÝò óôïýò ἀãῶíåò ôῶí ëáῶí ἐíÜíôéá óôüí 

ἰìðåñéáëéóìü ôῶí HÐA êáß ôῶí óõììÜ÷ùí ôïõò. Ἡ ðñïÜóðéóç 
ôῶí äçìïêñáôéêῶí ἐëåõèåñéῶí êáß ôῶí ἀíèñùðßíùí 
äéêáéùìÜôùí ðáñáìÝíåé ἐðßêáéñç êáß ἀíáãêáßá, ὅóï êé ἄí 
ïἱ Eὐñùðáῖïé ðñïóðáèïῦí íÜ ðåßóïõí ãéÜ ôü ἀíôßèåôï. Ôßò 
ἡìÝñåò ôïῦ óõíåäñßïõ óôÞí Ἄãêõñá ἀëëÜ êáß óÝ ὁëüêëçñç 
ôÞí Ôïõñêßá ἐðéêñáôïῦóå ìéÜ ἐèíéêéóôéêÞ, öáóéóôéêÞ ὑóôåñßá. 
ÌÝ ἐíôïëÞ ôῆò ÊõâÝñíçóçò ἘñíôïãÜí êáß ôïῦ Ãåíéêïῦ 
Ἐðéôåëåßïõ  Óôñáôïῦ ὀñãáíþèçêå ìéÜ öáóéóôéêÞ ἐêóôñáôåßá 
ìÝ óôü÷ï ôÞí êáôáóôïëÞ êáß ôüí ἐêöïâéóìü ôῶí ἀãùíéóôῶí 
ðïý ðáëåýïõí ãéÜ åἐåõèåñßåò êáß äéêáéþìáôá óôÞí Ôïõñêßá. 
Ἡ äῆèåí ἀöïñìÞ áὐôῆò ôῆò «ἐèíéêῆò ἐðéóôñÜôåõóçò» ἦôáí 
ἡ ἐíÝñãåéá äýï ðáéäéῶí 12 êáß 14 ÷ñüíùí íÜ ðåôÜîïõí óôü 
÷ῶìá äýï ÔïõñêéêÝò óçìáῖåò. Ó´ὅëç ôÞ ÷þñá ὀñãáíþèçêáí 
óçìáéïóôïëéóìïß, óõëëáëçôÞñéá êáß öáóéóôéêÝò ἐðéèÝóåéò 
ἐêöïâéóìïῦ ἐíáíôßïí Ôïýñêùí ἀãùíéóôῶí.
Ἡ ὀñãÜíùóç ôïῦ óõíåäñßïõ ἦôáí ἄøïãç êáß ἡ öéëïîåíßá ðïý 
ðáñáó÷Ýèçêå óôßò îÝíåò ἀíôéðñïóùðåῖåò ἐêðáéäåõôéêῶí ὁìï-
óðïíäéῶí ðïý åἶ÷áí êëçèåῖ ἦôáí ἐíôõðùóéáêÞ. Ἐê ìÝñïõò ôῆò 
OËME óôü ÓõíÝäñéï ðáñáâñÝèçêå ὁ K. Báìâáêᾶò, ἐêðñüóùðïò 
ôῶí Ἀãùíéóôéêῶí ÐáñåìâÜóåùí óôï ÄÓ ôῆò OËME.
 ÔÝëïò, óôßò 29 Ìáñôßïõ ἔãéíå óôÞí Ἄãêõñá ἡ äßêç 
ôῆò Áὐóôñéáêῆò äçìïóéïãñÜöïõ ÓÜíôñá Ìðáêïýôæ. Ἡ óýëëçøç 
êáß äßùîÞ ôçò ἔãéíå ìÝ ἀöïñìÞ äçìïóßåõìá  ôῆò ×ïõñéÝô ðïý 
ἀíÝöåñå ὅôé ἡ óõãêåêñéìÝíç äçìïóéïãñÜöïò ὑðïâïÞèçóå 
ìéÜ êßíçóç ἀðïäïêéìáóßáò êáôÜ ôïῦ Ôïýñêïõ Õð.Åî. ἸóìáÞë 
ÔæÝì, óÝ ἐðßóêåøç ôïῦ ôåëåõôáßïõ óôßò ÂñõîÝëëåò. Ἀðü ôÞí 
ÏËÌÅ ðáñáâñÝèçêáí óôÞ äßêç ὡò ìÜñôõñáò ὑðåñÜóðéóçò ὁ 
Ἀíôùíüðïõëïò Ðáῦëïò êáß ὁ ÄÜöíçò Ãñçãüñçò, ìÝëç êáß ïἱ 
äýï ôῶí Ἀãùíéóôéêῶí ÐáñåìâÜóåùí. ÌåôÜ ἀðü ôÞí ðßåóç ἑíüò 
äéåèíïῦò êéíÞìáôïò ðïý ἀíáðôý÷èçêå, ἀëëÜ êáß ôῶí ἐîåôÜóåùí  
«äçìïêñáôéêüôçôáò» ðïý äßíåé ἡ ôïõñêéêÞ ÊõâÝñíçóç óôïýò 
Åὐñùðáßïõò ἑôáßñïõò, ἡ ÓÜíôñá Ìðáêïýôæ ἀèùþèçêå.

Ê.Â.

1) ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ: Εἶναι τό διάσηµο τζαµί τῶν 
Ἀβασιδῶν στή Σαµάρα, µέ τόν σπειροειδή µιναρέ. 

Κτίσµα τοῦ 9ου µ.Χ. αἰώνα, ἐπεβίωσε τῶν Μογγόλων 
καί τῶν Ὀθωµανῶν, διατηρήθηκε γιά 1155 χρόνια σέ 
θαυµάσια κατάσταση, µέχρι πού ἦρθαν οἱ Ἀµερικανοί: 

Κατέλαβαν τή Σαµάρα, ἔστησαν ἐλεύθερους 
σκοπευτές στήν κορυφή τοῦ µιναρέ καί σήµερα ὅλο τό 

ἄνω µέρος ἔχει καταστραφεῖ - λείπει ἐντελῶς!

2) ΨΕΜΜΑΤΑ: Πρό ἡµερῶν ἔπεσε στό Ἀφγανιστάν 
ἀµερικανικό ἑλικόπτερο Σινούκ, «λόγῳ καιροῦ», ὅπως 

µετέδωσαν τά πρακτορεῖα εἰδήσεων. Πόσοι ἦταν οἱ 
ἐπιβαίνοντες ὅµως; Παρά τή σαφή εἰκόνα πώς ἦταν 

ὅλοι νεκροί, ξεκινήσαµε ἀπό ἀνταποκρίσεις γιά 4, 
µετά 2, µετά 9 καί τέλος, µετά ἀπό µέρες... 18 νεκρῶν!  

3) ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Πέντε παιδιά στή 
Γάζα παίζανε ποδόσφαιρο κοντά στό Τεῖχος. Τά τρία 
πέσαν νεκρά ἀπό πυρά ἰσραηλινῶν στρατιωτῶν πού 
ἰσχυρίστηκαν πρῶτα ὅτι µετέφεραν ὅπλα (!) καί µετά 

ὅτι προσπαθοῦσαν νά πετύχουν µέ τή µπάλλα τήν 
κάµερα (ἄρα ἄξιζαν ἀπό µιά σφαίρα...). Ὁ διευθυντής 
τῆς UNICEF, Toshiyuki Niwa, καταδίκασε τή φοβερή 
δολοφονία. Χιλιάδες κόσµος πῆγε στήν κηδεία τῶν 
15χρονων, ἡ Χαµάς ἔριξε µερικές ρουκέτες χωρίς 

θύµατα καί τέλος. Φωτογραφία; ∆έν ὑπῆρχε πουθενά!

ἐΜΜΕσµατα...



Ó ÷ ü ë é á  ð ô å ñ ü å í ô á

Στήν παρουσίαση τοῦ Ν. Ντόκα («Ἐλευθεροτυπία», 1-4-05) τριῶν βιβλίων 
γιά τά ἀρχαῖα ἑλληνικά µαθηµατικά διαβάζουµε: «Ἡ ἀλήθεια πάντως 
εἶναι ὅτι οἱ Ἕλληνες ἦταν ἀνοιχτοµάτηδες καί εὔκολα ἔπαιρναν ὅ,τι τούς 
ἐνδιέφερε ἀπό τούς ἄλλους λαούς καί πολιτισµούς...». Καί παρακάτω: «Ὅσο 

γιά τά µαθηµατικά (...) τά δάνεια εἶναι ἐµφανέστερα ἀπ’ ὅ,τι γιά τή φιλοσοφία ἤ 
τήν τέχνη»! Κι ἄλλοτε ἀναφερθήκαµε στήν ἀξιοθρήνητη αὐτή αὐτοϋποτίµηση τῆς 
µοναδικότητας τῆς ἀρχαιοελληνικῆς κληρονοµιᾶς µας. Κυρίως τά παπαγαλάκια 
τοῦ πολυπολιτισµοῦ ἀδυνατοῦν νά δεχθοῦν πώς οἱ πρόγονοί µας ἔκαναν κάτι 
παραπάνω ἀπό τό νά συγχωνεύουν πολιτισµικά στοιχεῖα ἄλλων, καί φτάνουν νά 
µιλοῦν γιά «ἐµφανῆ δάνεια» σέ µαθηµατικά καί φιλοσοφία! Τό γεγονός ὅτι δέν 
ὑπάρχει ΟΥΤΕ ΕΝΑ µή ἑλληνικό ὄνοµα στίς τέχνες καί στίς ἐπιστῆµες τοῦ ἀρχαίου 
κόσµου ἤ ὅτι ἡ µαθηµατική ἐπιστήµη καί ἡ φιλοσοφία εἶναι οἱ πιό τυπικές ἑλληνικές 
προσφορές στήν ἀνθρωπότητα οὐδόλως τούς ἀπασχολεῖ. Κι ἡ καφρίλα, βολεµένη στά 
ἰδεολογήµατα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, διακινεῖται σωρηδόν στίς ἀθηνοφυλλάδες...  

Τώρα πού ἡ Διεθνής Ἀµνηστεία ἀνέλαβε παγκόσµια ἐκστρατεία (!) µέ τίτλο 
«Ἑλλάδα: Παύσατε πῦρ γιά τούς ἀντιρρησίες συνείδησης!»,  καλώντας κάθε 
ἐνδιαφερόµενο νά ὑπογράψει ἔκκληση πρός τόν Ἕλληνα πρωθυπουργό 
ὡς διαµαρτυρία γιά τήν παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων τῶν 

«διωκόµενων ἀντιρρησιῶν συνείδησης στήν Ἑλλάδα», ἴσως πρέπει νά ἐπαναλάβουµε 
τήν παλιά µας πρόταση: Νά καταργηθεῖ ἡ ὑποχρεωτική θητεία τους, µέ τή διαφορά 
ὅτι γιά τόν διορισµό στό Δηµόσιο θα εἶναι ἀπαραίτητο προσόν ἡ ἐκπλήρωση τῆς 
στρατιωτικῆς θητείας. Δέν στρατεύεσαι; ΟΚ. Καί γώ δέν σέ προσλαµβάνω. Δέν 
µπορεῖ ρέ µάγκες νά τά ἔχετε ὅλα δικά σας! Ἄντε γιατί σέ λίγο θά µᾶς ποῦν ὅτι εἶναι 
καί ἀντιρρησίες ἐργασίας, ἄρα πρέπει νά τούς περιθάλψουµε στό ἄσυλο ἀχµακιᾶς 
πού λέγεται Ἑλληνικό Δηµόσιο...

Ὁ τίτλος στήν ἀντιδηµαρχιακή συνέντευξη µιλοῦσε γιά 9894 περιπτώσεις 
πού ἐξυπηρέτησε πέρυσι τό ΚΕΠ τῆς Δηµαρχίας Κοµοτηνῆς. Μπράβο 
λές ἀλλά ἄν διαβάσεις καί λίγο κείµενο µπερδεύεσαι καί... πονηρεύεσαι: 
Τά περισσότερα αἰτἠµατα, λέει, ἦταν ἐπικύρωση ἀντιγράφου καί γνήσιο 

ὑπογραφῆς, δηλαδή ὅ,τι κάνει ὁποιοδήποτε γραφεῖο δηµόσιας ὑπηρεσίας! Καί 
σέ τί ἀριθµούς παρακαλῶ; 5762 καί 4840 αἰτήµατα ἀντίστοιχα! Ἀντιπαρέρχοµαι 
τό γεγονός πώς τά ἀθροίσµατα δέν βγαίνουν - ὡς γνωστόν ὁ µαθηµατικός 
ἀλφαβητισµός δέν εἶναι τό δυνατό σηµεῖο τοῦ δηµοσιογραφικοῦ κόσµου - καί χωρίς 
καµµία διάθεση ὑποτίµησης κανενός, ρωτῶ: Δηλαδή τό συντριπτικά µεγαλύτερο 
µέρος τῆς πολυδιαφηµισµένης δουλειᾶς τῶν «ἐπαναστατικῶν» ΚΕΠ εἶναι µιά τζίφρα 
καί µιά ὑπογραφή πού βάζει ὁ κάθε ὑπάλληλος; Κι ἄν αὐτή εἶναι ἡ κατάσταση στό 
κεντρικότερο ΚΕΠ τοῦ νοµοῦ, νά φανταστοῦµε τί... κασµᾶς πέφτει στά περιφερειακά; 

Πάει κι αὐτό. Τέλος στό στόρυ (πού εἴχαµε γράψει ἀναλυτικά) µέ τό σχολεῖο 
τῆς Παλαγίας Ἕβρου, ἀφοῦ δικαιώθηκαν ὁ Δῆµος Ἀλεξανδρούπολης καί οἱ 
κάτοικοι τοῦ οἰκισµοῦ στό θέµα τοῦ Δηµοτικοῦ Σχολείου. Τό Εἰρηνοδικεῖο 
Ἀλεξανδρούπολης ἀποφάσισε ὅτι τό ΚΕΚ ΑΘΗΝΑ πού µίσθωσε κάποτε τό 

σχολικό κτίριο τῆς Παλαγίας (καί δέν ἔλεγε νά φύγει...) ὀφείλει νά ἀποχωρήσει, παρα-
χωρώντας τό κτίριο στούς 50 µαθητές. Τήν νέα σχολική χρονιά µετακινήσεις καί κίνδυ-
νοι τέλος γιά τά πιτσιρίκια. Ἔ, µετά τήν πτώση τοῦ καθεστῶτος, ὅλο καί κάτι ἀλλάζει... 
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Ἐλαστικότης ἀ λά ἑλληνικά

 Ἐπί τοῦ θέµατος µέ τίς ξενόγλωσσες 
ἐπιγραφές τῶν καταστηµάτων θά θέλαµε 
νά συµπληρώσουµε δυό λόγια. Ἕνα πρῶτο 
δεδοµένο εἶναι ἡ γενική συµφωνία τῶν 
πολιτικῶν δυνάµεων καί τῶν ἐνσυνείδητων 
Ἑλλήνων πολιτῶν γιά τήν ἀνάγκη ἐφαρµογῆς 
τοῦ Νόµου. Ἕνα δεύτερο, ἐπίσης πολύ 
σηµαντικό, εἶναι ἡ ἀνοχή πού αὐτός ὁ 
νόµος δείχνει στίς ἐπιχειρήσεις µέ τίς ἤδη 
ἀναρτηµένες ξενόγλωσσες πινακίδες (καθώς 
δέν ζητᾶ τό κατέβασµά τους), κάτι πού 
δείχνει ρεαλισµό καί πνεῦµα κατανόησης. 
Ὑπάρχει ὅµως καί ἕνα τρίτο στοιχεῖο, τό 
ὁποῖο ὀφείλουµε νά ὑπογραµµίσουµε, καθώς 
κάποιες ἀντιδράσεις µᾶς προκαλοῦν: Εἶναι 
ἡ ὑπερβολική (µέχρις παρεξηγήσεως) ἀνοχή 
πού ἐπεδείχθη µέχρι τοῦδε στούς παραβάτες, 
ὁρισµένοι ἀπό τούς ὁποίους διαµαρτύρονται 
γιά τήν ...ἀνελαστικότητα πού δείχνει ὁ ∆ῆµος 
Κοµοτηνῆς ἀπέναντί τους. Θυµίζουµε λοιπόν 
στούς ἔχοντες ἀδύναµη µνήµη ὅτι πρόκειται γιά 
µιάν ἱστορία πού κρατάει χρόνια ὁλόκληρα: 
 Στίς 26 Ἀπριλίου 1999 (ἕξι ὁλόκληρα 

χρόνια πρίν!) ἡ Ἀστυνοµική ∆ιεύθυνση Ροδόπης 
ἐπεσήµαινε στά δύο Ἐπιµελητήρια τῆς πόλης 
καί στήν Ὁµοσπονδία Ἐπαγγελµατοβιοτεχνῶν 
ὅτι οἱ ἔλεγχοι τῶν ἀστυνοµικῶν ὀργάνων 
διαπίστωσαν µή συµµόρφωση πρός τόν (τότε) 
νόµο καί ζητοῦσε νά γίνουν συστάσεις πρός τά 
µέλη πού συνέχιζαν τή χρήση ξενόγλωσσων 
ἐπιγραφῶν πρίν προχωρήσει σέ µηνύσεις. Λίγο 
καιρό ἀργότερα, τό Ἐπαγγελµατοβιοτεχνικό 
Ἐπιµελητήριο, ἡ Ὁµοσπονδία καί ὁ Ἐµπορικός 
Σύλλογος Κοµοτηνῆς µέ ἀνακοίνωση (Ἰούνιος 
1999) καλοῦσαν ὄντως τά µέλη τους σέ συµµόρ-
φωση µέ τή σχετική νοµοθεσία, σηµειώνοντας 
τούς διενεργηθέντες ἀστυνοµικούς ἐλέγχους 
καί τά προβλεπόµενα πρόστιµα.
 Ἀργότερα (8-10-2001), ὁ νόµος 
ἄλλαξε ἐπί τό ἐπιεικέστερο. Καί στίς 12-2-2003 
ὁ τότε ὑφυπουργός Λ. Παπαδήµας µέ ἔγγραφό 
του παρεῖχε διευκρινίσεις γιά τήν ἐφαρµογή 
τοῦ νόµου, ἔγγραφο πού δηµοσιεύθηκε 
στά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ 
(Μάρτιος 2003, τ. 3) τοῦ Ἐπιµελητηρίου µας. 
Νά σηµειωθεῖ ὅτι ἕνα ἀπό τά παραδείγµατα 
πού χρησιµοποιοῦσε ὁ τότε ὑφυπουργός ἦταν 
αὐτό τῆς Τράπεζας EUROBANK, ἕνα δηλαδή 
ἐκ τῶν ὁποίων βρισκόταν στήν καταγγελία 
µας! Πέρασαν ἄλλα δύο χρόνια καί δέν ἄλλαξε 
τίποτε ἀπολύτως! Καί θά παρακαλᾶµε τόν 
κάθε κύριο Λάτσο, Λέτσο πῶς τόν λένε, νά 
προσθέσει µιάν ἑλληνική λέξη στό µαγαζί του; 
Καί θά ζητάει περαιτέρω ...ἐλαστικότητα;;;!!! 

Υ.Γ. Ἤ νά µιλήσουµε γιά τήν ὅλη εἰκόνα τῶν 
πόλεών µας; Βρεῖτε π.χ. στήν πιό πάνω τυχαία 
φωτογραφία ἀπό δρόµους τῆς Βιέννης μία ἔστω 
ἐπιγραφή... Καί τῆς κάθε Βιέννης.

Ἡ «Ἐíäï÷þñá» êáß ïἱ ἐêäüóåéò Óðáíßäç ðáñïõóßáóáí óôÞí 

ÎÜíèç ( Ἵäñõìá Èñáêéêῆò ÔÝ÷íçò êáß ÐáñÜäïóçò, 6-4) ôü âéâëßï 

ôïῦ Ìçôñïðïëßôç Ἀëåîáíäñïõ-ðüëåùò Ἀíèßìïõ «ÌåëÜíé êáß 

Èõìßáìá». ÃéÜ ôÜ êåßìåíá ôïῦ Óåâáóìéþôáôïõ ìßëçóáí ïἱ È. 

Ìïõóüðïõëïò (öéëüëïãïò), È. Êáñáëῆò (êáèçãçôÞò ÄÐÈ) êáß Ἰ. 

Óéäçñᾶò (èåïëüãïò). Óôü ôÝëïò ôῆò ðáñïõóßáóçò ὁ ê.ê. Ἄíèéìïò 

ðῆñå ôüí ëüãï êáß ἀöüðëéóå ôü ἀêñïáôÞñéï ôüóï ìÝ ôÞí 

åἰëéêñßíåéÜ ôïõ ὅóï êáß ìÝ ôÞ èÝóç ôïõ ãéÜ ôÞí ἐêêëçóéáóôéêÞ 

êñßóç ôῶí ἡìåñῶí ìáò. Óõìöþíçóå ìÝ ôÞí ἐêöñáóèåßóá ἄðïøç 

ðþò äÝí ðñüêåéôáé ãéÜ ἠèéêéóôéêÜ êåßìåíá ἀöïῦ ὁ ἠèéêéóìüò 

åἶíáé ἀññþóôåéá ðïý óêåðÜæåé ôßò ἀäõíáìßåò ìÜ äÝí ôßò óâÞíåé, 

ôüíéóå ὅôé ἡ ðßóôç ìáò äÝí åἶíáé èñçóêåßá ἀëëÜ ὁäÞãçóå óÝ 

Ἐêêëçóßá êáß åἶíáé êáéñüò íÜ äïῦìå îáíÜ êÜðïéåò ἔííïéåò êáß 

êáôÝëçîå ëÝãïíôáò ὅôé «êáëῶò ὁ êüóìïò ìᾶò óÝñíåé ὅëá ôïῦôá 

ðïý ἀöåíüò èÜ ìᾶò ὠöåëÞóïõí ôáðåéíþíïíôÜò ìáò êáß ἀöåôÝñïõ äåß÷íåé ðþò íéþèåé ôüóï 

êïíôéíü ôïõ ôüí êëῆñï ὥóôå íÜ ôïῦ ἀðåõèýíåôáé ìÝ ôüóç ἄíåóç». Óåâáóìéþôáôå, åὐ÷áñéóôïῦìå!

Ὁ ëüãïò (ðåñß) ôïῦ Ìçôñïðïëßôç Ἀíèßìïõ

   ÄÅÍ åἶíáé øÝììá! Ὁ ðïëõèñýëçôïò ἀãùãüò 
ðåôñåëáßïõ ÌðïõñãêÜò - Ἀëåîáíäñïýðïëçò 
ὑðïãñÜöôçêå ÷èÝò ἀðü ôÞí ἙëëÜäá, ôÞí Âïõëãáñßá 
êáß ôÞ Ñùóßá êáß èÜ ôåèåῖ óÝ ëåéôïõñãßá óÝ 4 ÷ñüíéá! 
Äåêáôñßá ÷ñüíéá ìåôÜ ôßò ðñῶôåò óõæçôÞóåéò, ïἱ 
ôñåῖò ðëåõñÝò êáôÝëçîáí óÝ ôåëéêÞ óõìöùíßá. Ἔôóé  
ἀîéïðïéåῖôáé ἡ ãåùðïëéôéêÞ èÝóç ôῆò ÈñÜêçò ἀëëÜ 
êáß óõóößããïíôáé ïἱ ó÷Ýóåéò êáß ôÜ óõìöÝñïíôá ôῶí 
ôñéῶí ὁìüäïîùí ëáῶí. Óõã÷áñçôÞñéá óÝ Óéïýöá, 
Óôõëéáíßäç êáß ÊõâÝñíçóç (ἀëçèåýåé ἄñáãå ὅôé ïἱ 
Ñῶóïé åἶ÷áí ἀëëåñãßá óôüí Óçìßôç;). ÍÜ ἐëðßóïõìå 
óÝ ãñÞãïñç ὑëïðïßçóç êáß óÝ óõíäõáóìü ìÝ ὁäéêÞ-
óéäçñïäñïìéêÞ-ðïëéôéóôéêÞ óýíäåóç;

ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ !

Ἡ εἰκόνα τῆς ντροπῆς ἴσως δέν 
καλοφαίνεται  δίπλα. Πρόκειται ὅµως γιά 

τήν ἀσύλληπτη βρώµα στό Ἀµφιθέατρο τῆς 
Πολυτεχνικῆς Ξάνθης, ὅπου οἱ φοιτητές 
εἶχαν ἐκλογές. Χυµένοι καφέδες, κουτιά 

ἀπό χυµούς καί µπῦρες, ἀµέτρητες γόπες 
καί στάχτες, ὅλα τοῦτα στά µαρµάρινα 
δάπεδα. Λίγο πιό κεῖ χιλιάδες ντεσιµπέλ 
ὁρµοῦσαν ἔξω ἀπό τά ἠχεῖα σέ ρυθµούς 

µπίτ ἤ σκυλέ, σηµατοδοτώντας ὑποτίθεται 
τήν σπουδαστική µάζωξη. Σέ ποιάν ἄλλη 

χώρα, ὁποιασδήποτε ἠπείρου, θά µποροῦσε 
νά ὑπάρχει ἐντός Ἀνώτατου Πνευµατικοῦ 
Ἱδρύµατος τέτοια ἀθλιότητα; Σέ καµµία. 

Πανεπιστηµιακό Χαµαιτυπεῖο Ξάνθης
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  Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῶν 50 χρόνων 
ἀπό τήν Ἔναρξη τοῦ Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ 
Ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ βρέθηκε στή Θράκη ὁ 
πρόεδρος τῆς Ε∆ΕΚ κ. Βάσος Λυσσαρίδης. 
Στήν Ξάνθη, προσκεκληµένος τοῦ δραστήριου 
τοπικοῦ συλλόγου Κυπρίων, µίλησε µπροστά σέ 

πολυπληθές ἀκροατήριο γιά τούς ἀδικαίωτους 
ἀγῶνες καί γιά τήν πίκρα νά γίνεται 
ἀπολογισµός χωρίς νά ἔχουν ἐπιτευχθεῖ οἱ 
στόχοι πού ἐτέθησαν. Ἀναφέρθηκε διεξοδικά 
στή σηµερινή συγκυρία ἐπισηµαίνοντας τούς 
κινδύνους της µά καί τίς εὐκαιρίες πού µᾶς 
προσφέρει καί ἔκλεισε µέ τήν ὑπόσχεση νά µήν 
παύσει νά ἀναλώνεται γιά τά ἴδια ἰδανικά καί 
µέ τήν πάγια «ἰδεολογική ἀχρωµατοψία» του.
Στήν πόλη τῆς Κοµοτηνῆς, προσκεκληµένος 
τοῦ ἀνά χεῖρας ἐντύπου, παραχώρησε 
συνέντευξη Τύπου γιά τά τοπικά ΜΜΕ, 
στήν αἴθουσα τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου 
τῆς πόλης. Ἐκεῖ τόν προσφώνησε µέ θερµά 

λόγια ὁ δήµαρχος Τάσος Βαβατσικλῆς καί 
τοῦ ἀπένειµε ἀναµνηστική πλακέτα γιά τήν 
πολύχρονη δράση του (φωτογραφία). Στή 
συνέχεια ἀπάντησε στίς ἐρωτήσεις πού τοῦ 
ὑποβλήθηκαν, ἀναφερόµενος σέ διάφορα 
ζητήµατα τῆς ἐπικαιρότητας:

Λύση τοῦ Κυπριακοῦ: «Ἕνας 
λαός δέν εἶναι δυνατόν 
παρά νά ἀπαιτεῖ µιά λύση 
ἡ ὁποία νά διασφαλίζει τά 
ἀνθρώπινα δικαιώµατα γιά 
ὅλους. ∆ίνουµε ὑπερπρονόµια 
σέ µιά µειονότητα, θέλουµε 
τοὐλάχιστον διασφαλισµένα 
τά δικά µας: Τίς ἐλευθερίες 
ἐγκατάστασης, ἄσκησης 
ἐπαγγέλµατος καί 
πολύ περισσότερο στίς 
πατρογονικές µας ἑστίες, 
γιατί ὅπως εἶπε κι ὁ δικός 
µας ποιητής: «Ἡ γῆ δέν 

ἔχει τσιγκέλια γιά νά τήν τραβήξεις καί νά 
τήν πάρεις». Τά κυπριακά χώµατα ἔχουν 
φιλοξενήσει ὅλη τήν ἑλληνική ἱστορία 
ἀπό τά πρῶτα χρόνια τῆς ἔναρξης τοῦ 
ἑλληνικοῦ πολιτισµοῦ µέχρι καί σήµερα καί οἱ 
πατρογονικές ἑστίες δέν εἶναι ἁπλῶς σπίτια 
τά ὁποῖα θά µποροῦσαν νά ἀποζηµιωθοῦν. Τά 
πατρογονικά σπίτια καί τά πατρογονικά ἐδάφη 
ἔχουν τή δική τους Ἱστορία κι ἐµεῖς δέν ἔχουµε 
κανένα δικαίωµα νά τήν διαγράψουµε».
∆ιεθνισµός κι Ἀλληλεγγύη: «Ἀπό 
κανέναν δέν ἀπαιτοῦµε νά παραιτηθεῖ 
ἀπό τήν ἀξιοπρέπεια καί τά δικαιώµατά 
του. Ἀγωνιζόµαστε γιά τά δικαιώµατα τῶν 

Ἑλληνοκυπρίων, τῶν Τουρκοκυπρίων, τῶν 
Ἀρµενίων, τῶν Λατίνων, γιατί πιστεύουµε 
ὅτι κάθε λαός καί κάθε ἄτοµο πρέπει νά ἔχει 
ἰσότιµα δικαιώµατα. ∆ιεκδικοῦµε γιά τήν 
Κύπρο ὅ,τι ζητήσαµε γιά τήν Νότιο Ἀφρική, 
τήν Παλαιστίνη, τή Ροδεσία. Ὅταν ἐπιδεικνύεις 
ἀλληλεγγύη κανείς δέν µπορεῖ νά σέ µεφθεῖ, ἡ 
ἀλληλεγγύη εἶναι ἀµφίδροµη.»
 ∆ηµοψήφισµα: «Στοιχειώδης δηµοκρατική 
ἀρχή εἶναι ὅτι ἡ ἐτυµηγορία ἑνός λαοῦ 
πρέπει νά εἶναι σεβαστή. «Ἀντί τούτου 
ἀντιµετωπίσαµε πιέσεις καί ἀπειλές, γιατί 
εἴπαµε ΟΧΙ. Μᾶς ρωτήσατε µόνο γιά 
νά ποῦµε ΝΑΙ; Πρώτη φορά ἀκούω ἕνα 
δηµοψήφισµα πού ἔχει ἕνα µόνο σκέλος! Στήν 
Εὐρώπη ἀρχίζει τό κλῖµα νά διαφοροποιεῖται 
σήµερα πού ἔχουν µελετήσει τό σχέδιο Ἀνάν, 
καί παραδέχονται ὅτι θά ἦταν ἐντελῶς 
ἀνεδαφικό νά ἀναµένουν ἀπό ἕναν λαό 
νά ὑπογράψει σχέδιο πού καταργοῦσε τή 
∆ηµοκρατία του. Τήν 1η Μαΐου θά εἴχαµε δύο 
ἰσότιµους προέδρους, τόν Παπαδόπουλο καί 
τόν Ντενκτάς, οἱ ὁποῖοι θά ὑπέγραφαν τήν 
ἱδρυτική πράξη µέ τήν Ε.Ε. καί ἐντός διµήνου 
θά εἴχαµε ἀδιέξοδο καί διοικητική διχοτόµηση. 
Τό σχέδιο ἦταν πράγµατι σατανικό καθώς 
µετέφερε τήν εὐθύνη ἀπό τόν ἐγκληµατία στο 
θῦµα».
Κόφι Ἀνάν: «Ὅλοι γνωρίζουµε ὅτι δυστυχῶς 
ὑπῆρξε ἐνδοτικός στίς πιέσεις. Στή 
Γιουγκοσλαβία, π.χ., ἀνέλαβαν µονοµερή 
δράση χωρίς ἀπόφαση τοῦ Συµβουλίου 
Ἀσφαλείας. Ἄλλος Γραµµατέας θά εἶχε 
παραιτηθεῖ, ἀλλά αὐτός τό ἀνέχθηκε. Στό 
Ἰράκ ἦταν κάπως καλύτερος ἀλλά πάλι ὄχι 
σάν Γενικός Γραµµατέας. ∆έν διαδραµάτισε 
τόν ρόλο πού διαδραµάτισε ὥς κι ὁ Μποῦτρος 
Γκάλι. ∆υστυχῶς ἀπεδείχθη προσωπικότητα 
ἐπιδεκτική πιέσεων. Ἀλλά δυστυχῶς πρέπει νά 

ποῦµε ὅτι καί ἡµέτεροι ἄφηναν τήν ἐντύπωση 
(κακῶς) ὅτι αὐτά τά πράγµατα θά µποροῦσαν 
νά γίνουν ἀποδεκτά». 
Νέο Σχέδιο Ἀνάν: «Ἄν τεθεῖ πάλι στό 
τραπέζι τοῦ διαλόγου εἴτε ὡς ἔχει εἴτε µέ 
περιθωριακές τροπολογίες, θά ἀπορριφθεῖ καί 
πάλι ἀνεξαρτήτως τῆς στάσης τῶν κοµµάτων. 
Εὐχή µου εἶναι νά εἴχαµε µία κοινή γλῶσσα 
στήν Κύπρο ὅλα τά κόµµατα, γιατί ὅταν οἱ 
ξένοι βλέπουν ὅτι ὑπάρχει µιά διαφωνία θά 
προσπαθήσουν νά τήν καλλιεργήσουν, νά τήν 
διευρύνουν γιά νά περάσουν τά δικά τους 
συµφέροντα. Προσπάθειά µας εἶναι νά βροῦµε 
µιά κοινή γλῶσσα». 
Τουρκοκύπριοι: Ἄν δέν ἦταν ὑπό τήν 
ἐπίδραση τῆς Ἄγκυρας θά εἶχε βρεθεῖ λύση 
πολύ πρίν. Αὐτή τή στιγµή εἶναι µόλις 80.000 
δίπλα σέ 35.000 στρατιῶτες καί 100.000 
ἐποίκους.
Τουρκοευρωπαϊκές σχέσεις: «Αὐτά τά περί 
ὑπογραφῆς µά µή ὑλοποίησης τοῦ Πρωτοκόλου 
ἀποτελοῦν προσβολή τῆς διανοητικῆς µας 
ἱκανότητας. Ἄλλες πάντως θά ἔπρεπε νά 
εἶναι οἱ προτεραιότητές µας: Ἡ προσαρµογή 
τῆς Τουρκίας στό εὐρωπαϊκό κεκτηµένο, ἡ 
ἀποχώρηση τῶν στρατευµάτων, ἡ ἀπαλλαγή 
ἀπό ἐπεµβατικά δικαιώµατα, ὁ σεβασµός τῶν 
ἀποφάσεων τῶν εὐρωπαϊκῶν δικαστηρίων... 
Πρέπει νά εἴµαστε πιό διεκδικητικοί. Ἡ 
Τουρκία δέν θά γίνει δεκτή στήν Εὐρώπη σέ 
προβλεπτό χρονικό διάστηµα, ἴσως καί νά µήν 
γίνει καί ποτέ ἀλλά νά πάρει ἕνα status µεταξύ 
Τελωνειακῆς Ἕνωσης καί πλήρους  µέλους γιά 
νά ἀποφευχθοῦν τά µεταναστευτικά ρεύµατα. 
Θέλουµε προσαρµογή τῆς Τουρκίας στό 
εὐρωπαϊκό γίγνεσθαι καί ὄχι κατολίσθηση τοῦ 
εὐρωπαϊκοῦ κεκτηµένου πρός τίς ἀπαιτήσεις 
τῆς Τουρκίας».

Στή Θράκη µέ τόν «Α» ὁ Βάσος Λυσσαρίδης
Ἡ Κυπριακή φωνή τῆς ἑλληνικῆς συνείδησης

Ðïëéôéóôéêü Ἀíáðôõîéáêü ÊÝíôñï ÈñÜêçò

Ìåôáó÷çìáôéóìïß ôῆò ἐèíïôéêῆò 

ôáõôüôçôáò ôῶí ÐïìÜêùí  - 

ἹóôïñéêÞ ðñïóÝããéóç

   ÓôÞí ÎÜíèç, óôßò 12 Ἀðñéëßïõ, ôü ÐÁÊÅÈÑÁ 

ὀñãÜíùóå äéÜëåîç ἱóôïñéêïῦ (êáß ὄ÷é ìüíïí) 

ἐíäéáöÝñïíôïò, ìÝ ὁìéëçôÝò ôüí ἱóôïñéêü 

Ðáíáãéþôç Ðáðáäçìçôñßïõ (äñ. Á.Ð.È., ἐñåõíçôÞ 

ôïῦ ÊÝíôñïõ Âõæáíôéíῶí Ἐñåõíῶí) êáß ôüí 

êïéíùíéïëüãï ÖÜíç Ìáëêßäç (ëÝêôïñá óôü Ôìῆìá 

Ðáñåõîåßíéùí ×ùñῶí ôïῦ ÄÐÈ). 

   Ὁ Ð. Ðáðáäçìçôñßïõ, ìÝ âÜóç ôßò ðçãÝò ôῶí 

êñáôéêῶí Ἀñ÷åßùí ôῆò ἙëëÜäáò êáß ôῆò Âïõëãáñßáò, 

ðñïóðÜèçóå íÜ êáôáäåßîåé ὅôé ἡ ìïõóïõëìáíéêÞ 

ôáõôüôçôá ôïῦ ðïìáêéêïῦ ðëçèõóìïῦ, ἡ ἀðïõóßá 

ἐðßôåõîçò ἐèíïôéêῆò óõíï÷ῆò êáß ἡ ἀðïäï÷Þ ôῆò 

ἀöïìïßùóçò åἶíáé óõíÝðåéåò ôῆò ἐèíéêῆò ðïëéôéêῆò 

ôῆò ἙëëÜäáò, ôῆò Âïõëãáñßáò êáß ôῆò Ôïõñêßáò 

êáôÜ ôßò ðñῶôåò äåêáåôßåò ôïῦ 20ïõ áἰþíá ἀëëÜ 

êáß ôῆò ἀäõíáìßáò ôῆò ðïìáêéêῆò ἡãåóßáò íÜ 

ἐêöñÜóåé ðïëéôéêÜ êáß ðïëéôéóôéêÜ ôÞí ðïìáêéêÞ 

ἰäéáéôåñüôçôá. Ἔäùóå ἐðßóçò ðïëý ἐíäéáöÝñïõóåò 

ëåðôïìÝñåéåò ãéÜ ôßò âïõëãáñïðïìáêéêÝò ó÷Ýóåéò 

êáß åἰäéêÜ ãéÜ ôÞí ἀðïôõ÷çìÝíç ἀðüðåéñá 

ἐê÷ñéóôéáíéóìïῦ - «ἐðáíáâïõëãáñéóìïῦ» ôῶí 

ÐïìÜêùí, êÜôé ðïý öáßíåôáé íÜ âáñýíåé ìÝ÷ñé êáß 

óÞìåñá ãéÜ ôïýò ôåëåõôáßïõò.

   Ὁ Ö. Ìáëêßäçò ἀíÝëõóå ôü æÞôçìá ôïῦ 

ìåôáó÷çìáôéóìïῦ ôῆò ôáõôüôçôáò ôῶí ÐïìÜêùí 

óôÞí ἑëëçíéêÞ ÈñÜêç ἀðü ôü 1930 ìÝ÷ñé óÞìåñá. 

ἘðåóÞìáíå ôüí ñüëï ôῆò Å/Ô öéëßáò ôïῦ 1930, 

êáôÝãñáøå ôÞí ðïìáêéêÞ êïéíùíßá êáß ôáõôüôçôá 

ἀðü ôü 1930 ìÝ÷ñé ôï 1952 êáß ἀíÝëõóå ôßò 

ἀëëáãÝò óôÞí ðïìáêéêÞ öõóéïãíùìßá ìåôÜ ôü 

1952 êáß ôÞí ôáõôü÷ñïíç åἴóïäï ôῆò ἙëëÜäáò êáß 

ôῆò Ôïõñêßáò óôü ÍÁÔÏ. Ἡ åἰóÞãçóÞ ôïõ óôü÷åõå 

óôÞí ἀíÜäåéîç ôïῦ Ðïìáêéêïῦ æçôÞìáôïò óÝ ó÷Ýóç 

ìÝ ôÞí ìáêñï÷ñüíéá êáôáðßåóç ôῆò ἱóôïñßáò, ôῆò 

ðáñÜäïóçò, ôῆò ðïëéôéóôéêῆò êëçñïíïìéᾶò êáß ôῆò 

ãëþóóáò ôïõò, êÜôé ðïý ἐðÝöåñå êáß ôüí óçìåñéíü 

ìåôáó÷çìáôéóìü ôῆò ôáõôüôçôáò ðïëëῶí ἐî áὐôῶí. 

ÔÝëïò, óçìåßùóå ðþò ἡ Ἱóôïñßá ðñïóöÝñåôáé ãéÜ 

ôßò ἀðáñáßôçôåò ἀíôéðáñáâïëÝò ìÝ ὅ,ôé óõìâáßíåé 

óÞìåñá êáß ãéÜ ôüí ἐíôïðéóìü ôῶí åὐèõíῶí ὅëùí 

ìáò ãéÜ ôÞí óçìåñéíÞ êáôÜóôáóç. 

Ἐκλογές Μουφτήδων 
στή Βουλγαρία

   Ἴσως ὁρισµένοι θεωροῦν κάποια αἰτήµατα 
τῆς Ἄγκυρας «δηµοκρατικά», µεταξύ 
αὐτῶν δέ καί τήν ἐκλογή τῶν µουφτήδων 
ἀπό τή «βάση» (ἐτέθη χθές 
καί στόν Μολυβιάτη ἐπι-
σήµως). Ἔτσι, παραθέτουµε  
µετάφραση ἄρθρου τῆς 
βουλγαρικῆς ἐφηµερίδας «24 
ΩΡΕΣ» (21-3) γιά καλύτερη 
κατανόηση τῆς ἑλληνικῆς 
θέσης γιά τό ζήτηµα. 

ΝΕΟΣ ΜΟΥΦΤΗΣ ΚΑΙ 
ΝΕΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΤΟΥΣ 

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ
Οἱ «ἀντάρτες» ἰσχυρίζονται 
ὅτι ἡ ἐκλογική διαδικασία 

χειραγωγήθηκε ἀπό τό DPC 
(τοῦ Ἀχμέτ Ντογάν)

  Ὁ νέος ἀρχιµουφτῆς Μου-
σταφά Ἀλῆ Χατζή ἐκλέχθηκε χθές ἄνευ 
συζητήσεων καί ἀντιπάλου, µέ σχεδόν 
ἀπόλυτη ὁµοφωνία.  Ὁ Χατζή ἔχει διατελέσει 
ἀρχιµουφτῆς ἀπό τό 1997 ὥς τό 2000. Οἱ 
µουσουλµάνοι συγκεντρώθηκαν σέ ἔκτακτο 
συνέδριο γιά νά ἀναδείξουν νέα διοίκηση καί 
νά τερµατίσουν τίς θεσµικές θρησκευτικές 
περιπλοκές πού ἐµφανίστηκαν ἐδῶ καί ἕναν 
χρόνο. ∆έν προσκλήθηκαν νά παρευρεθοῦν 
στό συνέδριο ἀντιπρόσωποι τοῦ ἀντίπαλου 
στρατοπέδου – ἐκεῖνο τοῦ Νεντίµ Γκέντζεφ.
     Ὡστόσο οἱ ἐκλογές προκάλεσαν καί νέο 
διχασµό ἀνάµεσα στούς µουσουλµάνους. 
Κάπου ἑκατό ἀντιπρόσωποι ἐγκατέλειψαν 
ἤδη ἀπό τήν ἀρχή τήν συγκέντρωση, µέ τήν 
κατηγορία πώς ἦταν ἐλεγχόµενη ἀπό τό 
DPC καί πώς τό ὄνοµα τοῦ µουφτῆ εἶχε ἤδη 
προαποφασισθεῖ. Ἀνάµεσα στούς «ἀντάρτες» 
ἦταν ὁ µουφτῆς τῆς Σόφιας Ἀλῆ Χαϊραντίν, 
ὁ µουφτῆς τοῦ Σµόλιαν Σάλβι Σακίροφ καί 
ἰµάµηδες ἀπό τό Κίρτζαλι, Γκότσε Ντέλτσεφ, 
Μοντάνα καί Πλέβεν. Οἱ ἀντάρτες 
ἐκτόξευσαν κατηγορίες πώς ἤδη ἀπό µιά 
ἡµέρα πρίν ἀντιλήφθηκαν πώς ὁ Μουσταφά 
Χατζή εἶχε κερδίσει τήν ἐκλογή.
        Μόνο ὁ Μουσταφά Χατζή ἐπικύρωσε τήν 
ὑποψηφιότητά του µπροστά στό συνέδριο. 
Οἱ ὑπόλοιποι 7 διεκδικητές παραιτήθηκαν 

οἰκειοθελῶς. Ὁ ἕως τώρα µουφτῆς Φικρί 
Σαλή παραιτήθηκε τῆς διεκδίκησης ὑπέρ τοῦ 
Χατζή, µαζί µέ ἕναν ἀκόµη ὑποψήφιο. Ὅµως 
τό σύνολο τῶν ὑπόλοιπων διεκδικητῶν δέν 
ἦταν κἄν στήν αἴθουσα.
    Πρίν τήν ψηφοφορία οἱ ἀντιπρόσωποι 
περπατοῦσαν στούς διαδρόµους καί 

συγχαίρανε τόν νέο τους ἡγέτη Μουσταφά 
Χατζή. Τό ἀφεντικό τοῦ Ἀνώτατου Ἰσλαµικοῦ 
Ἰνστιτούτου ἐκλέχθηκε µέ 3 ψήφους «κατά» 
καί 1 ἀποχή σέ κάπου 1.400 ἀντιπροσώπους.
   Οἱ «διωχθέντες» ὀργάνωσαν σύντοµη 
διαµαρτυρία µπροστά στό κτίριο τοῦ 
ὑπουργικοῦ συµβουλίου καί ἀπείλησαν νά 
ἐφεσιβάλουν ἀµέσως τό συνέδριο ὡς µή 
νόµιµο. Ὁ ἄτυπος ἐπικεφαλῆς τους Σαλήχ 
Ἀρσίνσκι ἀπό τό Σµόλιαν κατήγγειλε ὅτι οἱ 
ἐκλογικοί κατάλογοι τῶν ἀντιπροσώπων 
φτιάχτηκαν σέ καφενεῖα καί κοµµατικά 
γραφεῖα καί ὄχι στίς µουσουλµανικές 
ἐπιτροπές. Ἔφεση ἐναντίον τοῦ συνεδρίου 
θά ὑποβάλει καί ὁ ἄλλος διεκδικητής 
Νεντίµ Γκέντζεφ. Ὡστόσο, τό συνέδριο ἔχει 
ἀναγνωρισθεῖ ἀπό τίς κρατικές Ἀρχές ὅπως 
ἐκπροσωποῦνται ἀπό τόν πρωθυπουργό 
Σακσοµπουργότσκι, τόν πρόεδρο Παρβάνοφ 
καί τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς Βελίκοφ, οἱ 
ὁποῖοι ἀπέστειλαν ἐπιστολές µέ τίς ὁποῖες τό 
χαιρέτισαν. Καλεσµένος τοῦ συνεδρίου ἦταν 
ὁ Τοῦρκος πρεσβευτής Χαϊδάρ Μπέρκ.
    Τόσο καλά λοιπόν! 1396 στούς 1400 
ψήφισαν τόν ἐκλεκτό τῆς Ἄγκυρας, 
σύµφωνα µέ τίς παραδοσιακές τουρκικές 
δηµοκρατικές ἀρχές τῆς ὁµοφωνίας καί 
τῆς ποδηγέτησης. Ἄν ...ζηλεύουµε τούς 
Βουλγάρους, ἰδού πεδίον δόξης!

Γράµµα γιά τόν Ἰλχάν Ἀχµέτ
    Σχετικά µέ τόν διάλογο πού εἴχαµε πρό 
καιροῦ µέ τόν βουλευτή Ἰλχάν Ἀχµέτ καί 
τήν (ξεκάρφωτη) θέση τοῦ τελευταίου 
γιά «τούς 200.000 µουσουλµάνους τοῦ 
Βελιγραδίου πού δέν ἔχουν ἕνα τζαµί ἤ 
ἕνα νεκροταφεῖο», ὁ κ. Β. Φαρασόπουλος 
µᾶς γράφει µεταξύ ἄλλων: 

«Φίλος µου ἀπό τό Βελιγράδι µοῦ γράφει 
ὅτι ἡ πόλη αὐτή ἔχει συνολικά 1.602.226 

κατοίκους ἀπό τούς ὁποίους τό 0,88% 
εἶναι µουσουλµάνοι. Στήν πόλη ὑπάρχει 
µόνον ἕνα τζαµί. Προκύπτει δηλαδή ὅτι 
στό Βελιγράδι ὑπάρχουν περίπου 14.000 

µουσουλµάνοι καί ὁ καλός µας Ἰλχάν, 
χωρίς προφανῶς νά τό θέλει, λέει ἕνα 
µεγάλο ψέµµα καί γίνεται ὄργανο µιᾶς 

προπαγάνδας πού δέν τόν τιµᾶ.
Ἐδῶ θέλω νά τονίσω ὅτι µπορεῖ καί ὁ 
πληροφοριοδότης µου νά ἔπεσε θῦµα 

ἐσφαλµένης πληροφόρησης, πρᾶγµα 
πιθανό. Αὐτό ὅµως µπορεῖ νά τό 

ξεκαθαρίσει ὁ κ. Ἰλχάν, σάν βουλευτής 
πού εἶναι. Γιά τόν λόγο αὐτόν θέλω νά 

πῶ φιλικά στόν βουλευτή, στό κόµµα τοῦ 
ὁποίου ἀνήκω κι ἐγώ, ὅτι ὅταν λέει τέτοια 

πράγµατα πρέπει νά τά ψάχνει καλά, 
καθώς δέν πρέπει νά διαστρεβλώνει τόσο 
ἄπρεπα τήν ἀλήθεια. Ποῦ εἶναι οἱ 14.000 
καί ποῦ οἱ 200.000; Νά µήν ξεχνάει ὁ κ. 

Ἰλχάν σέ τέτοια πράµατα νά κάνει ὅπως οἱ 
παροιµία πού ἐλέγαν οἱ δικοί του: «τρεῖς νά 
µετρᾶ καί µία νά κόβει» (...) Στήν Τουρκία, 

ἀντίθετα, ὑπάρχουν ἀκόµα ἐκκλησίες 
καί νεκροταφεῖα χριστιανῶν. Ὅλες ὅµως 
κατάκλειστες, βουβές κι ἀραχνιασµένες 

γιατί ἐξαφανίστηκαν σέ µερικές 
δεκαετίες ὅλοι σχεδόν οἱ χριστιανοί πού 

τίς χρησιµοποιοῦσαν. Στή µιά περίπτωση 
λοιπόν ἔχουµε πιστούς χωρίς οἴκους 

προσευχῆς, στήν ἄλλη οἴκους προσευχῆς 
χωρίς πιστούς... 
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   «Ἐðßóçìç óõíÜíôçóç ìÝ ôüí Ïἰêïõìåíéêü 
ÐáôñéÜñ÷ç ðñáãìáôïðïßçóå óôÞí Êùíóôáíôéíïý-
ðïëç ὁ ὑðïøÞöéïò âïõëåõôÞò Ñïäüðçò Ê.Ì., 
óõíïäåõüìåíïò ἀðü óôåëÝ÷ç ôïῦ ðïëéôéêïῦ ôïõ 
ãñáöåßïõ. Ὁ ðïëéôåõôÞò ìÝ ôÞ óõíïäåßá ôïõ ἔãéíáí 
äåêôïß óôÞí áἴèïõóá ôïῦ ðáôñéáñ÷éêïῦ èñüíïõ, 
ãåãïíüò ðïý ἀðïäåéêíýåé ôÞí ἐðéóçìüôçôá ôῆò 
óõíÜíôçóçò. Ὁ ÐáôñéÜñ÷çò ἔäåéîå ἰäéáßôåñï 
ἐíäéáöÝñïí ãéÜ ôÞ ÈñÜêç êáß ἐíçìåñþèçêå 
ἰäéáßôåñá ἀðü ôüí Ê.Ì. ãéÜ äéÜöïñá èÝìáôá ôῆò 
ðåñéï÷ῆò êé ἀíôÜëëáîáí ἀðüøåéò ãéÜ æçôÞìáôá 
ἐèíéêïῦ êáß èñçóêåõôéêïῦ ðåñéå÷ïìÝíïõ...»
   ÄéáâÜæïíôáò ôü ἀíùôÝñù ἀíáêïéíùèÝí, ñßãç 
óõãêßíçóçò äéÝôñåîáí ôü êïñìß ôïõ. Åἶíáé ëïéðüí 
ἀëÞèåéá ðþò ἡ óõíÜíôçóç ôῶí äýï ἀíäñῶí óõíÝâç! 
Êáß ôß; ÌÝ ôüí ðëÝïí  ἐ ð ß ó ç ì ï ôñüðï! ÌÝ óõíï-
äåῖåò, áἴèïõóåò ôïῦ èñüíïõ, ἀíôáëëáãÝò ἀðüøåùí... 
   ÐñïóðÜèçóå íÜ äéáâÜóåé ðßóù ἀðü ôßò ἀñÜäåò ôïῦ 
êåéìÝíïõ ôü ὑðüññçôï ìÞíõìÜ ôïõ.  Ἤããéêåí ἄñáãå 
ἡ ὥñá ðïý ãåíåÝò ãåíåῶí ἀíÝìåíáí; ÌÞðùò ἡ 
ἐðéóçìüôçôá ôῆò óõíÜíôçóçò ðñïïéùíßæåôáé ὅóá ôü 
ÃÝíïò ôüóá ÷ñüíéá ðñïóäïêᾶ; ÔÞí ἐðáíáëåéôïõñãßá 
ôῆò Ó÷ïëῆò ôῆò ×Üëêçò; Ôüí ÌáñìáñùìÝíï ÂáóéëéÜ; 
ÔÞí Êüêêéíç ÌçëéÜ; ÄÝí ἄíôåîå ôÞ âÜóáíï ôῶí 
óêÝøåùí êáß èÝëçóå íÜ ìïéñáóôåῖ ôü ἐëðéäïöüñï 
ìÞíõìá ìÝ ôÞ óõìâßá ôïõ: «- Ãõíáßêá, ἄêïõ!  Ὁ 
ὑðïøÞöéïò âïõëåõôÞò ìáò ìðῆêå óôÞí Ðüëç! Êé ὁ 
ÐáôñéÜñ÷çò ôüí ὑðïäÝ÷èçêå ἐðßóçìá óôüí êáôῶöëé 

ôῆò áἴèïõóáò ôïῦ èñüíïõ! ἈíôÜëëáîáí êé ἀðüøåéò! 
Êáôáëáâáßíåéò;;;» Ἐêåßíç ôüí ἄêïõóå äÝí ôüí ἄêïõóå 
ἀäýíáôïí íÜ êáôáëÜâåéò. ÓõíÝ÷éóå ôßò äïõëåéÝò óôÞí 
êïõæßíá ÷ùñßò íÜ ãõñßóåé íÜ ôüí êïéôÜîåé. «- Ἀêïῦò;» 
ἐðÝìåéíå ἐêåῖíïò êáß ôῆò äéÜâáóå ôü äåëôßï Ôýðïõ. 
   ÊÜôé óÜí ὑðïìïíÞ äéáãñÜöôçêå óôü ðñüóùðü 
ôçò. Ôüí åἶ÷å ðáíôñåõôåῖ ìÝ êÜèå ἄëëï ðáñÜ ñïìáí-
ôéêÜ êßíçôñá. Ἀñãüôåñá ἔìáèå êé ὅôé øÞöéæå ἀíáíôÜí 
ìðáìðáíôÜí äåîéÜ, äÝí ἦôáí ὅìùò êáêüò ἄíèñùðïò. 
Ïὔôå ÷áñôïðáßêôçò ïὔôå ìåèýóôáêáò, ëßãï ἀöåëÞò 
ìïíÜ÷á.... ἈðïöÜóéóå íÜ ἀðáíôÞóåé. 
   «- Ἔ÷ù êáß ãþ êÜðïéá íÝá. ÓÞìåñá ôü ðñùß 
ìÝ ἐðéóêÝöôçêå ἐðéóÞìùò ἡ êõñá Êáôßíá, 
ðïý ìÝíåé ἀðÝíáíôé, ìÝ ôÞí óõíïäåßá ôçò, 
ôÞí Óìáñþ ôÞí êïììþôñéá. ÔÞí äÝ÷ôçêá óôÞí 
áἴèïõóá ôῆò Ìçôñéáñ÷éêῆò óáëïêïõæßíáò ὅðïõ 
êõñéÜñ÷çóå êëῖìá ἐãêÜñäéï. ÐñïóÝöåñá êáöÝ 
êáß ἐíçìåñþèçêá ἰäéáéôÝñùò ãéÜ ὅóá óôü ðÜôï 
ôïῦ öëõôæáíéïῦ äéåῖäå ἡ Óìáñþ. ÓôÞ äéÜñêåéá ôῆò 
óõíÜíôçóçò ðïý äéÞñêåóå ðåñß ôßò 2 ὧñåò êáß 
15 ëåðôÜ, ἀíôáëëÜ÷èçêáí 
ἀðüøåéò ãéÜ æçôÞìáôá 
êïéíùíéêïῦ êáß ἐñùôéêïῦ 
ðåñéå÷ïìÝíïõ. ÔÝëïò, ἀöïῦ 
åὐ÷áñßóôçóá ôÞí êõñá 
Êáôßíá ôῆò åὐ÷Þèçêá êáëÞ 
ἐðéôõ÷ßá óôÜ óáñìáäÜêéá 
ðïý åἶ÷å íÜ ôõëßîåé êáß 
ôÞí ÷áéñÝôçóá. Íἄâãáæá 
ëÝò êáß äåëôßï Ôýðïõ;» 

Ἐπισηµότητες... Όταν οι αγώνες έγιναν 
«θρησκοληψία» 

   ∆εν έχω σε καµµία περίπτωση πρόθεση να 
αµφισβητήσω την αναλυτική διεισδυτικότητα 
του Χρήστου Γιανναρά, τον οποίο εδώ και χρόνια 
διαβάζω τακτικά στην «Καθηµερινή». Κι όχι µόνο: 
τα βιβλία του αποτελούν για µένα, όπως και για 
πολλούς άλλους, µόνιµη πηγή προβληµατισµού 
και µια όαση γλωσσικής αισθητικής, σε µια εποχή 
που πολλοί γράφουν, χωρίς να έχουν απολύτως 
τίποτα να πουν. 
   Ο Χ.Γ. γράφει στην «Καθηµερινή», µε αφορµή 
τα όσα διαδραµατίζονται τον τελευταίο καιρό: 
«Προσπαθώ να βρω απάντηση στο ερώτηµα: 
γιατί τόσο αντιθρησκευτικό µένος στην Ελλάδα 
σήµερα; Γιατί σηµαντική µερίδα των νεοελλήνων, 
η κυρίαρχη στη δηµοσιότητα, να συντηρεί τέτοιαν 
υπόκωφη οργή για την εκκλησία, τον κλήρο, την 
ένσαρκη στη λαϊκή παράδοση µεταφυσική -γιατί 
η παθιασµένη τυφλή απόρριψη; Οι ιστορικές 
µνήµες δεν δικαιολογούν την αντίδραση, δεν 
παραπέµπουν σε τραυµατικές εµπειρίες» (...) 
«Σε αντίθεση µε άλλες χώρες, όπου η µαχητική 
απόρριψη της θρησκείας και ο στρατευµένος 
αντικληρικαλισµός εµφανίστηκαν σαν σύνδροµο 
του ζήλου για επιστηµονική αυστηρότητα και 
‘θετική’ γνώση, στη σύγχρονη Ελλάδα τα ίδια 
φαινόµενα µοιάζει να συνοδεύουν την ηµιµάθεια, 
τους δηµοσιογραφικούς δογµατισµούς, τον 
ευνουχισµό κάθε φιλοσοφικής ανησυχίας. Η 
µεταφυσική αγραµµατοσύνη των νεοελλήνων 
είναι κάτι που εκπλήσσει». Σωστά, η µεταφυσική 
αγραµµατοσύνη αποτελεί φαινόµενο στη χώρα 
µας, όµως αυτό παρατηρείται σε µεγαλύτερο 
ακόµα βαθµό στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες, 
όπου η πλήρης εκκοσµίκευση, η πολιτική ορθότητα 
και η κουλτούρα του αθεϊσµού που πρεσβεύουν 
πανίσχυρα λόµπι, έχουν πλέον επιδράσει, 
δρέποντας καρπούς (υψηλή εγκληµατικότητα και 
κοινωνική εξαχρείωση, µεταξύ άλλων). Κι εδώ 
αρχίζουν τα δυσνόητα: «Σίγουρα ο εξευτελισµός 
της πνευµατικής µας παράδοσης από την κρατική 
ιδεολογία παλαιότερα του ‘ελληνοχριστιανισµού’ 
ή η καπηλεία της από τη δικτατορία των 
συνταγµαταρχών οδήγησαν πολλούς ‘µαζί µε το 
νερό του µπάνιου να πετάξουν και το µωρό’». 
Στο παρελθόν, ο διαπρεπής πανεπιστηµιακός δεν 
είχε κρύψει τις απόψεις του γι’ αυτά τα θέµατα: 
«Κοιτάξτε σήµερα γύρω σας πως η Ορθοδοξία 
χρησιµοποιείται από πολλούς ως στοιχείο 
και παράγων «εθνικής οµοιογένειας», λέει σε 
συνέντευξή του που παρέθεσε στον Γ. Μαλούχο 
και τον «Οικονοµικό Ταχυδρόµο», τον Ιούνιο του 
1994. Και προσθέτει: «Η Εκκλησία θεωρείται 
στην Ελλάδα σήµερα ancilla nationis, τίποτε 
άλλο. Την ανέχονται, επειδή έσωσε το έθνος σε 
δύσκολες ώρες». Και παρακάτω: «Υπάρχει όµως 
και το ιδεολόγηµα του Ελληνοχριστιανισµού. 
Αυτό κατασκευάστηκε µε στείρα µίµηση και 
πιθηκισµό των αντίστοιχων ευρωπαϊκών 
ιδεολογηµάτων: της Χριστιανοδηµοκρατίας, 
της σύνθεσης των πολιτιστικών «αξιών» και 
άλλων ηχηρών παροµοίων». Αλήθεια, γιατί  κ. 
Γιανναράς αναφέρεται απαξιωτικά για την 
ευρωπαϊκή Χριστιανοδηµοκρατία, αποκαλώντας 
την µάλιστα ιδεολόγηµα; Αυτό είναι τουλάχιστον 
άδικο. Η ευρωπαϊκή Χριστιανοδηµοκρατία έχει 
δώσει µάχες και σκληρούς αγώνες για να σώσει 
από τη λαίλαπα της σοσιαλδηµοκρατίας αλλά 
και της άκρατης εκκοσµίκευσης, την καρδιά της 
Ευρώπης, τις χριστιανικές της και όχι µόνο αρχές. 
Αλήθεια, όταν αποφασίστηκε να µην υπάρξει 
αναφορά στις χριστιανικές ρίζες της Γηραιάς 
Ηπείρου στο νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, µόνο τους 
χριστιανοδηµοκράτες και το Βατικανό άκουσα 
να φωνάζουν, όχι το κοσµοπολίτικο Φανάρι, 
που ασχολείται πλέον µε τη µόλυνση στην 
Βαλτική, ή ψάχνει να βρει τρόπους για να γίνει 
ακόµα πιο αρεστό στην Ουάσινγκτον. Σε όλες τις 
µεθοδεύσεις των απίστευτων «φιλελεύθερων» και 
«σοσιαλιστών» (ή «σοσιαληστών») Ευρωπαίων, 
φορέων στην πλειοψηφία τους ενός ανιστόρητου 
«ευρωπαϊκού» κοσµοπολιτισµού, διαποτισµένου 
µε όλα τα µύρια κακά του ∆ιαφωτισµού, 
οι χριστιανοδηµοκράτες ήταν εκείνοι που 
αντέδρασαν. Ρωτείστε τον κ. Μπουτιλιόνι, 
κάτι ξέρει… Στο κάτω-κάτω, δεν είµαστε 
µόνο εµείς Χριστιανοί! Ούτε µε τη νοοτροπία 
αυτή συµβάλλουµε στο να αντιµετωπίσουν 
τις προκλήσεις όλοι µαζί αύριο, οι Ευρωπαίοι 
Χριστιανοί. Εκτός αν τα όσα µεθοδεύουν κάποιοι, 
βλέπε γάµοι οµοφυλοφίλων, νοµιµοποίηση της 
παιδεραστίας (βλέπε Ηνωµένο Βασίλειο και 
νοµοθεσία περί age of consent), δεν θα µας αγγίξουν 
(στο ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΝ αδηµονούν ήδη…).  
Σύµφωνα µε τον Γιανναρά λοιπόν, το αποτέλεσµα 
ήταν, µετά µάλιστα το αλήστου µνήµης «Ελλάς- 
Ελλήνων - Χριστιανών», «όποιος τολµήσει σήµερα 
να µιλήσει για την πρόταση πολιτισµού που 

σαρκώνει η ελληνική εκκλησιαστική παράδοση, 
να δέχεται αµέσως τη ρετσινιά του «εθνικιστή», 
του «νεορθόδοξου», του «αντιευρωπαϊστή» 
ή και πρόσφατα, από τις στήλες «έγκριτης» 
εφηµερίδας-του «νεοφασίστα». Λέγοντας αυτά 
όµως, ο κ. Γιανναράς βάζει νερό στο µύλο της 
µεταρρυθµιστικής Αριστεράς. Σηµειωτέον ότι το 
πρόσφατο άρθρο του στην «Καθηµερινή», µε τίτλο 
«Ποικίλα γένη θρησκοληψίας», αναδηµοσιεύεται 
στον «προοδευτικό» διαδικτυακό χώρο www.
ppol.gr... Η Εκκλησία κ. Γιανναρά, προϋπήρξε 
της Χούντας σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια. Η 
ταύτιση κάποιων ανθρώπων της στο παρελθόν 
µε µια κατάσταση ανελευθερίας, δεν µπορεί σε 
καµία περίπτωση να χαρακτηρίζει την Εκκλησία. 
Η µεταρρυθµιστική Αριστερά το κάνει αυτό 
τυχοδιωκτικά και για λόγους σκοπιµότητας, µε 
σκοπό φυσικά να διαβάλλει. Αν κάτι λείπει από 
το κυβερνών κόµµα, το οποίο αυτή την εποχή 
συγκρούεται, και καλά κάνει, µε τα πολιτικά, 
επιχειρηµατικά και κοινωνικά λόµπι που αποτελούν 
τους φορείς της εκκοσµίκευσης, είναι µια πιο 
«χριστιανοδηµοκρατική» πολιτική αντίληψη, που 
θα απορρίπτει τις δογµατικές νεοφιλελεύθερες 
ιδεοληψίες, κινούµενο βέβαια πάντα στα πλαίσια 
του ριζοσπαστικού φιλελευθερισµού, όπως είχε 
επιδιώξει ο ιδρυτής του.      
Στην «Καθηµερινή», ο Χρήστος Γιανναράς, αφού 
υπογραµµίζει ότι «το λαϊκίστικο αντιθρησκευτικό 
µένος των «προοδευτικών» νεοελλήνων, είναι 
µόνο µια άλλη µορφή θρησκοληψίας», γράφει: 
«Στις τηλεοπτικές οθόνες γίνεται φανερό πόσο 
απελπιστικά οµόλογοι είναι στην Ελλάδα σήµερα 
οι εκπρόσωποι της ‘επικρατούσας θρησκείας’ 
και οι ‘πεφωτισµένοι’ του αντιθρησκευτικού 
µένους. Ολόιδια ξύλινες οι γλώσσες τους, 
άσχετες µε τα πραγµατικά υπαρξιακά µας 
προβλήµατα, αµοιβαία και θλιβερή η απαιδευσία, 
ο στρουθοκαµηλισµός αποφυγής οντολογικών 
ερωτηµάτων, ο ψυχοπαθολογικός φόβος 
διακινδύνευσης εξωραϊσµένος µε φιοριτούρες 
ιδεολογικής µαχητικότητας». Κακώς τα 
εξισώνει όλα ο κ. Γιανναράς! Τι είναι αυτό; 
Απόρροια ελιτισµού, ακαδηµαϊκής αλαζονείας, 
ή κάτι ανάλογο; Πλατωνικές επιρροές; Ίσως… 
Όµως, πως είναι δυνατόν να εξισώνονται οι 
ανάλγητοι «πεφωτισµένοι» του αντιθρησκευτικού 
µένους, όλοι τους σκληρά καθεστωτικοί και 
κρατικοδίαιτοι, µε µεγάλες προσωπικές περιουσίες 
και µπόλικα «άπλυτα» στην πλάτη τους, µε τους 
εκπρόσωπους της «επικρατούσας θρησκείας» 
(διακρίνεται εδώ µια ειρωνεία;), οι οποίοι όµως 
µοιράζουν σε καθηµερινή βάση χιλιάδες µερίδες 
φαγητού σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους 
µας, προσφέρουν οικονοµική βοήθεια σε φτωχές 
οικογένειες, συντηρούν 1300 και πλέον ευαγή 
ιδρύµατα, βαφτίζουν τα παιδιά µας, ευλογούν τα 
ύδατα, τα σπίτια µας και τους χώρους εργασίας 
µας, παρηγορούν τους αρρώστους και κηδεύουν 
τα αγαπηµένα µας πρόσωπα; Όλα αυτά τα 
καθηµερινά, είναι ευτελή; ∆εν αξίζουν ευσήµων, 
έστω κι αν υπάρχουν στη µέση «µισθοδοσία» και 
«τυχερά»; Οι «αµόρφωτοι» Έλληνες ιερείς δεν 
προσφέρουν στην κοινωνική συνοχή; ∆εν έγραψαν 
σελίδες δόξας µε τον ηρωισµό τους και την 
αυτοθυσία τους σε όλες τις ιστορικές διαδροµές 
του Έθνους; Αλήθεια, έχει επισκεφθεί την ελληνική 
ύπαιθρο ο κ. Γιανναράς, έχει κάτσει ποτέ να πιει 
ρακί µε τον παπά του χωριού στο τοπικό καφενείο; 
Και, πως στο καλό, αντιλαµβάνεται τη µόρφωση 
και την καλλιέργεια; Ποιος του είπε ότι όλοι οι 
παπάδες πρέπει να είναι τέρατα µόρφωσης; Αν 
ήταν έτσι, δεν θα µπορούσαν να επικοινωνήσουν 
µε το µέσο πολίτη. 
Η προσφορά των παπάδων στην ελληνική 
κοινωνία είναι ανεκτίµητη. Είναι αλήθεια ότι 
ώρες-ώρες, η έλλειψη µόρφωσης κάποιων εξ 
αυτών, ο φανατισµός τους αλλά και η παρεπόµενη 
ανελαστικότητά τους, που εκδηλώνεται κυρίως σε 
περιπτώσεις όπου η κοινή λογική επιτάσσει κάποια 
εύλογη και επιθυµητή «προσαρµογή» σε δεδοµένα 
της εποχής ώστε να µην αποµακρύνονται οι 
πιστοί, προσαρµογή που δεν αλλοιώνει φυσικά την 
ουσία των διδαχών της Ορθοδοξίας, δηµιουργεί 
προβλήµατα. Όπως είπε και ο Αρχιεπίσκοπος, η 
Εκκλησία δεν πρέπει να µετατρέπεται από γλυκιά 
µητέρα σε κακιά µητριά. 
Ο Έλληνας παπάς, έχει ψυχή και τσαγανό. Μπορεί 
να µην έχει αποφοιτήσει από τα οµολογουµένως 
«δυνατά» πανεπιστήµια του Βατικανού, µπορεί 
να µην  διαβάζει και να αντιπαρατίθεται µε τον 
Ουµπέρτο Έκο σε ένα µάλλον άσκοπο intellectual 
show-off, βιώνει όµως την ελληνική κοινωνία 
εκ των έσω, αναπνέει και δραστηριοποιείται 
µέσα σε αυτήν, σώζει καταστάσεις, γάµους, 
εξισορροπεί, διαιτητεύει, µονιάζει, βοηθά, ζώνεται 
τα φυσεκλίκια και µε τα όποια (και αναντίρρητα 
πολλά) ελαττώµατά του, αποτελεί σηµαντικότατο 
κρίκο και παράγοντα της ελληνικής κοινωνίας. 

Νίκος Χιδίρογλου, Ἀθήνα

Óéãíüììõ
Óὲ ἐðï÷ὲò äýóêïëåò, ðïὺ ἡ ðåéèáñ÷ßá êáὶ ἡ 

ἀîéüðéóôç ἀíôáðüêñéóç óôὶò íÝåò êïéíùíéêὲò êáὶ 

ïἰêïíïµéêὲò ἐîåëßîåéò ἀðïôåëïῦí ðñïûðïèÝóåéò  

ἐðéâßùóçò, ἔñ÷åôáé ἡ ἱóôïñßá µÝ ôὰ µïõ÷ëéáóµÝíá 

ãéáïýñôéá íὰ êëïíßóåé ôὶò øåõäáéóèÞóåéò µáò ãéὰ 

ôὴ «âåâáéüôçôá» ὑðåñï÷ῆò ôïῦ ἰäéùôéêïῦ ôïµÝá 

ἔíáíôé ôïῦ äçµüóéïõ. Íïµßæåôå ὅôé ἀíáöåñüµáóôå 

óôὴ µïý÷ëá ὡò ëåéôïõñãéêὸ ãåãïíὸò êáὶ ὡò 

ἐðßäåéîç ἀðáñÜäåêôçò ὀëéãùñßáò óôὴí ἐíçµÝñùóç 

ôïῦ êïéíïῦ; ËÜèïò! Ἄëëïò åἶíáé ὁ ðüíïò µáò: 

Ἐêåῖíï ôὸ êñáõãáëÝï «ÓÕÃÍÙÌÇ», óôὸ ôÝëïò 

ôῆò ÷éëéïðáéãµÝíçò ἀðïëïãçôéêῆò ἀíáêïßíùóçò 

ôῆò ἑôáéñåßáò, ôß µáñôõñᾶ; Ἂí óôὶò ἄêñùò 

ὀñãáíùµÝíåò êáὶ ðñïó÷åäéáóµÝíåò ἀðáíôÞóåéò 

ðïὺ ἐöÜñµïóå ἡ ἑôáéñåßá (ὅðùò ðáëéüôåñá ἡ Ðåñéὲ 

ἢ êÜðïéåò áὐôïêéíçôïâéïµç÷áíßåò) óôὸ ðëáßóéï 

ôïῦ «crisis management», ἡ ðáñáäïóéáêὴ êáὶ 

áὐèåíôéêὴ ἑëëçíéêὴ ëÝîç 

«óõããíþµç», óôὴí ὁðïßá 

êáôáëÞãåé ὡò âáóéêὸ 

µÞíõµá ἡ êáëïóôçµÝíç 

ἀíáêïßíùóç ôῆò ÖÁÃÅ, 

ἀðïäßäåôáé ôüóï 

ðñü÷åéñá êáὶ êïéíὰ 

ὡò «óõãíþµç», µÝ 

ἕíá «ã» ëéãüôåñï, 

äçëáäὴ âÜóåé ôῆò ἀðïëýôùò äåõôåñåýïõóáò 

ãñáµµáôéêῆò ἐêäï÷ῆò ôçò, ὄíôùò ἐðéôñåðüµåíçò 

ἀëëὰ µüíï óὲ ëáúêüôåñåò ðåñéóôÜóåéò ãñáöῆò ôῆò 

êáèïµéëïõµÝíçò (ëÝµå ἐµåῖò ïἱ êïëëçµÝíïé), ôüôå íὰ 

÷áßñïíôáé ïἱ ἰäéùôéêὲò ἑôáéñåῖåò ôὸ ἐðßðåäï ôῶí 

«óôåëå÷ῶí» ôïõò!

Ἔµ âÝâáéá, ôὰ «µåôáðôõ÷éáêÜ» ἀðὸ «Ἀããëßåò», 

«Ἰôáëßåò» êáὶ ëïéðὲò åὐñùðáúêὲò ἢ ὄ÷é äõíÜµåéò 

êÜíïõí èñáýóç. Ὁ µðáµðÜêáò íὰ ðëçñþíåé 

êáὶ ὅëïé êáὶ ὅëá âïëåýïíôáé. Ἀêüµç êé áὐôïὶ 

ðïὺ óὲ êáíïíéêὲò óõíèῆêåò êáß íÜ ἔâãáæáí ôὸ 

Ëýêåéï äὲí èὰ ãßíïíôáí ðïôὲ äåêôïὶ ãéὰ óïâáñὴ 

ἀêáäçµáúêὴ öïßôçóç. Ἀëëὰ ðïéὸò íïéÜæåôáé 

ãéὰ óïâáñüôçôá;  Ἡ «ἀðïêáôÜóôáóç» ôῶí 

âëáóôῶí íὰ äéáóöáëéóèåῖ êé ἂò åἶíáé ìÝ µÝóï, 

ἀãïñáóµÝíï ðôõ÷ßï, ἐêâéáóµÝíï ðôõ÷ßï ἢ ðßåóç 

ôῶí «êïííÝ» ôῆò µáµᾶò êáὶ ôïῦ µðáµðᾶ, ἀöïῦ 

ôὰ ôçëåöùíÞµáôá ôῶí ðïëéôéêῶí ἔ÷ïõí öôÜóåé 

ἐäῶ êáὶ ðïëὺ êáéñὸ µÝ÷ñé ôὶò (êáô’ åὐöçµéóµüí) 

ἰäéùôéêὲò ἑôáéñåῖåò êáὶ ôὶò ἐëåã÷üµåíåò ἀðὸ ôὸ 

êñÜôïò Á.Å.: « - Èὲò äéåõêüëõíóç ἀðὸ ôὸ êñÜôïò ê. 

«ἐðé÷åéñçµáôßá» êáὶ «äéåõèõíôÞ»; ÏÊ! Ìüíï ðïὺ 

ðÜñå êáὶ µßá ëßóôá ÷ùñéóµÝíç óὲ ὑøçëüâáèµá 

êáὶ ÷áµçëüâáèµá âïëÝµáôá!» « - ÌÜëéóôá ê. 

ἀíèõðïðáñÜãïíôá, ìÜëéóôá, ὅ,ôé ðåῖôå, ôὰ 

÷áéñåôßóµáôá µïõ óôὸí ὑðïõñãü, µÜëéóôá, êé 

åὐ÷áñéóôïῦµå ðïὺ µᾶò äßíåôå óçµáóßá…»

Ἒ äὲí µðïñåῖ, ὅëï êáὶ êÜðïéïé èὰ îå÷ùñßæïõí êáὶ èὰ 

ἔ÷ïõí ðñáãµáôéêὰ ðñïóüíôá. Ὄíôùò, ὑðÜñ÷ïõí 

êáὶ ôÝôïéïé, µüíï ðïὺ ἕíåêá ôῶí ἱêáíïôÞôùí 

ôïõò ἀðïññïöïῦíôáé «µÝóῳ ÁÓÅÐ» óôὸ Äçµüóéï 

êáὶ ãßíïíôáé ôóéñÜêéá ôῶí ðïëéôéêῶí êáὶ ôῶí 

êëéêῶí ôῶí ðáëéῶí êáὶ «µðáóµÝíùí» óôὰ êüëðá. 

Ἔôóé åἶíáé óὲ µéὰ ἐðï÷ὴ ðïὺ ἡ µüñöùóç äὲí 

ἀðïôåëåῖ áὐôáîßá ἀëëὰ µåôáöñÜæåôáé ἐðéðüëáéá 

óὲ ἀðüêôçóç ôå÷íéêῶí äåîéïôÞôùí êáèáñὰ 

ἐðáããåëµáôéêῆò óôü÷åõóçò. 

Êáὶ ἡ µáµÜ; ÁὐôÞ, ἀíåîáñôÞôùò… ðïéüôçôáò 

ãéáïõñôéῶí, åἶíáé åὐ÷áñéóôçµÝíç: Ìðïñåῖ íὰ 

ëÜäùóå ἡ ïἰêïãÝíåéá ἢ íὰ ðïýëçóå ôὰ ἀóçµéêÜ ôçò 

ãéὰ íὰ óõíôçñçèåῖ «ἡ Ἀããëßá» ôῶí ôÝêíùí, ðÜíôùò 

ôὸ óðÜóéµï óôὴ ãåéôüíéóóá ôὴí êáêéáóµÝíç ôὸ 

ἔêáíå. Ôὰ äéêÜ ôçò ðáéäéὰ µïñöþèçêáí!

Óõµâáßíïõí êáὶ (ἴóùò) ÷åéñüôåñá…
ÄéáâÜæïõµå óôὸ ó÷åôéêὸ ñåðïñôÜæ: «ÔÝëïò 

ἐðï÷ῆò ãéὰ ἕíá ἀðὸ ôὰ ãíùóôüôåñá âéïµç÷áíéêὰ 

µíçµåßá ôῆò ðüëçò ôῆò ÊáâÜëáò. Ὁ Ìῦëïò (Ìῦëïé 

Íéêïëåôüðïõëïõ), ἡ óçµáíôéêüôåñç ἴóùò µáñôõñßá 

ôῆò ðñþôçò âéïµç÷áíéêῆò æþíçò ôῆò ÊáâÜëáò, 

êáôåäáößóôçêå. Ἄöçóå ðßóù ôïõ ἕíá µåãÜëï 

êåíὸ óôὴí åἰêüíá ôῆò ðáñáëßáò, óôὴí ðåñéï÷ὴ 

ôῆò ÑáøÜíçò, ὄ÷é ὅµùò êáὶ óôὶò µíῆµåò ÷éëéÜäùí 

Êáâáëéùôῶí ðïὺ ãéὰ ðåñéóóüôåñá ἀðὸ 60 ÷ñüíéá 

ἀíôßêñéæáí êáèçµåñéíὰ ἕíá ôå÷íéêὸ ἐðßôåõãµá 

ôῆò ðñïðïëåµéêῆò ðåñéüäïõ, ðïὺ ÷áñáêôÞñéæå 

ὁëüêëçñç ôὴí ÊáâÜëá. Ὁ Ìῦëïò ÷áñáêôÞñéóå 

µßá ὁëüêëçñç ἐðï÷ὴ êáὶ ἦôáí ôüóï óçµáíôéêὴ ἡ 

ëåéôïõñãßá ôïõ ãéὰ ôὴ æùὴ ôῆò ÊáâÜëáò, ðïὺ ὁ 

óõããñáöÝáò Âáóßëçò Âáóéëéêὸò åἶ÷å êÜíåé ἰäéáßôåñç 

ἀíáöïñὰ óôὸ µõèéóôüñçµÜ ôïõ “Ôὰ Óéëü”.»

Ôὸ êáçµÝíï ôὸ êôßñéï äὲí óõãêßíçóå êáíÝíáí öïñÝá 

ðïὺ íὰ äéáèÝôåé äýíáµç. Óὲ ἐðï÷ὲò ðñáêôéêὲò 

êáὶ ἀíôéñïµáíôéêÝò, äὲí âñÝèçêå êÜðïéïò íὰ ôὸ 

ὑðåñáóðéóôåῖ. Êáὶ êáôåäáößóôçêå. Ἔðáøå íὰ 

ὑðÜñ÷åé! Ἐîáöáíßóôçêå! Ἐîáôµßóôçêå µÝóá óôὴ 

óêüíç ôῆò êáôåäÜöéóçò! Ἐµᾶò µᾶò ðñïêÜëåóå 

µßá ἀíáêïýöéóç ðÜíôùò. ÂëÝðåôå, ðáñüëï 

ðïὺ ὁ ðáëéὸò Ìῦëïò ôῆò ðåñéï÷ῆò Ἀã÷éÜëïõ – 

ÊïëõµâçôÞñéï «ἐîáöáíßóèçêå» êáὶ «äéáãñÜöçêå» 

µÝ ôὸ ὀãêῶäåò êáὶ «óýã÷ñïíï» µðåôὸí ôïῦ 

Ðïëýêåíôñïõ ôïῦ ÄÞµïõ ðïὺ êáôáóêåõÜæåôáé ἀðὸ 

ôὸ Interreg ôῆò Å.Å. ἀêñéâῶò µðñïóôὰ óôὴ öÜôóá 

ôïῦ ἀíßó÷õñïõ ãÝñïíôá Ìýëïõ, ôïὐëÜ÷éóôïí äὲí 

êáôåäáößóèçêå ἀêüµç. ÊÜôé åἶíáé êé áὐôü.

Äὲí ãíùñßæïõµå ἂí ὁ óõãêåêñéµÝíïò Ìýëïò 

ôῆò Ἀã÷éÜëïõ ÷áñáêôÞñéóå êÜðïéá ἐðï÷ὴ ôῆò 

Êïµïôçíῆò. Ïὔôå ἂí óôïé÷åéþíåé ôὶò µíῆìåò 

÷éëéÜäùí Êïµïôçíáßùí ὥóôå íὰ óõãêéíçèåῖ 

êáíåὶò ἀðὸ ôὴí ἐãêáôÜëåéøç – ἀóöáëὲò ðñïïßµéï 

ἐîáöÜíéóçò. Ἐêåῖíï ðïὺ µᾶò êÜíåé ðåñÞöáíïõò 

åἶíáé ὅôé åἴµáóôå ðïëéôéóµÝíïé ἐµåῖò ïἱ Ἕëëçíåò! 

Ἄíôå êáíÝíá êôßñéï íὰ ãêñåµßóïõµå, ἄíôå êáìµéὰ 

ὀµðñÝëëá óôïὺò ÷þñïõò ἐêêüëáøçò ôῆò êáñÝôá 

– êáñÝôá íὰ óôÞóïõµå, êé áὐôὰ ôὸ ðïëý! Ïὔôå 

µùñὰ µüëéò ãåííçèïῦí îåöïñôùíüµáóôå (ὅðùò 

óõ÷íὰ ãßíåôáé ãéὰ íåïãÝííçôá êïñßôóéá óôὴí Ἰíäßá) 

ïὔôå öþêéåò ἐêôåëïῦµå âÜñâáñá ãéὰ íὰ öïñïῦí 

ôὴ ãïýíá ôïõò ïἱ «êõñßåò». Ôïὺò êáôáäéêÜæïõµå 

áὐôïὺò ôïὺò ἀóõíåßäçôïõò ἐµåῖò. Åἴµáóôå … 

ðïëéôéóµÝíïé. Ðñὸò ôὸ ðáñüí…

ÏÉ ÊÁÊÏÉ



ATTAC-HELLAS: 
ΝΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΣΥΝΤΑΓΜΑ
   Παρά τη σοβαρότητα του ζητήµατος, 
σκόπιµα και µε ευθύνη των κυρίαρχων 
πολιτικών δυνάµεων στην Ευρώπη και στη 
χώρα µας, ο δηµόσιος διάλογος για την 
Ευρωπαϊκή Συνταγµατική Συνθήκη είναι 
σχεδόν ανύπαρκτος, µε συνέπεια οι πολίτες 
να παραπλανούνται και να χειραγωγούνται,  
γνωρίζοντας ελάχιστα για το περιεχόµενό 
της. Με δεδοµένο το έλλειµµα ενηµέρωσης, 
οι οργανώσεις ATTAC της Ευρώπης (που 
ζητούν δηµοψήφισµα για το λεγόµενο 
Ευρωσύνταγµα σε όλες τις χώρες της ΕΕ), 
επιχειρούν να ενηµερώσουν τους πολίτες 
τουλάχιστον ως προς βασικά σηµεία του 
περιεχοµένου του, απαντώντας στους 
ισχυρισµούς των υποστηρικτών του, ώστε να 
είναι τεκµηριωµένο το ΟΧΙ που οδηγεί στην 
απόρριψή του και να ανοίξει ο δρόµος της 
επαναδιαπραγµάτευσης για µια Ευρωπαϊκή 
Συνταγµατική Συνθήκη που θα κατοχυρώνει 
τη δηµοκρατία και θα θέτει ως προτεραιότητα 
αντί για την αγορά και τις επιχειρήσεις τον 
άνθρωπο και το περιβάλλον.

1. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΝΑΙ: Ἐπιτέλους, ἡ Εὐρώπη ἀποκτᾶ Σύνταγµα. 
ΟΧΙ: Τὸ κείµενο τοῦ ντ’ Ἐσταὶν λανθασµένα 
ἀλλὰ σκόπιµα τὸ ὀνοµάζουν «Σύνταγµα» καὶ 
ἐπιχειροῦν νὰ τὸ περιβάλουν µέ τὸ κῦρος καὶ 
τὴν αἴγλη ἑνὸς Συντάγµατος. Ἕνα Σύνταγµα 
προϋποθέτει τὴν ὕπαρξη ἑνὸς κυρίαρχου λαοῦ 
ὁ ὁποῖος ἀναδεικνύει µέ δηµοκρατικὲς ἐκλογικὲς 
διαδικασίες µία ἀντιπροσωπευτικὴ Συντακτικὴ 
Συνέλευση ποὺ τὸ συντάσσει στὸ ὄνοµά του. 
Ἔτσι ἔχουν συγκροτηθεῖ µέχρι σήµερα ὅλα τὰ 
συντάγµατα, µέ σεβασµὸ στὴ λαϊκὴ κυριαρχία 
καὶ τὴ δηµοκρατία ποὺ κατακτήθηκαν µέ ἀγῶνες.  
Στὴν προκειµένη περίπτωση δὲν ἴσχυσε κάτι 
τέτοιο. Ἀντίθετα, ἡ Συνέλευση ποὺ ἐπεξεργάστηκε 
τὸ κείµενο συγκροτήθηκε ἐπιλεκτικὰ καὶ 
ἀντιδηµοκρατικά, χωρὶς ἀνάδειξή της ἀπὸ 
τοὺς εὐρωπαίους πολίτες, ἀπὸ ἐκπροσώπους 
κυρίως τῶν χριστιανοδηµοκρατικῶν καὶ 
σοσιαλδηµοκρατικῶν κοµµάτων, µέ ἀποκλεισµὸ 
ὅλου του φάσµατος τῆς Ἀριστερᾶς. Ὅσο γιὰ 
τὶς ὀργανώσεις τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, 
ἡ πρόσκλησή τους ὑπῆρξε ἐπιλεκτικὴ καὶ 
προσχηµατικὴ καὶ ὁ ρόλος τους δευτερεύων. 
Ἑποµένως, τὸ κείµενο ποὺ ἔγινε διελκυστίνδα 
µεταξὺ τῶν κυβερνήσεων τῶν χωρῶν – µελῶν τῆς 
Ε.Ε. εἶναι ἐπὶ τῆς οὐσίας προϊὸν διακυβερνητικῶν 
διαπραγµατεύσεων, στερεῖται ὁποιασδήποτε 
λαϊκῆς καὶ δηµοκρατικῆς νοµιµοποίησης καὶ σὲ 
καµµιὰ περίπτωση δὲν µπορεῖ νὰ ὀνοµάζεται 
Σύνταγµα. Ἐπιπλέον, ἡ φύση τῶν συνταγµατικῶν 
κειµένων εἶναι νὰ καθορίζουν τὸν ρόλο τῶν 
θεσµῶν ποὺ δηµιουργοῦν, δὲν προδιαγράφουν 
(ἐπιβάλουν) µία ὁρισµένη κατεύθυνση ἄσκησης 
οἰκονοµικῆς καὶ κοινωνικῆς πολιτικῆς, ὅπως 
γίνεται µέ τὸ συγκεκριµένο κείµενο.
2. Η (ΜΗ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΝΑΙ: Ἐν πάσει περιπτώσει εἶναι ἕνα πρῶτο βῆµα 
κι ἀργότερα ἴσως ἀναθεωρηθεῖ ἢ βελτιωθεῖ, ὅπως 
οἱ συνθῆκες τοῦ Μάαστριχτ, τῆς Νίκαιας...
ΟΧΙ: Τὸ ἄρθρο IV – 446 εἶναι σαφέστατο: «Ἡ 
παρούσα συνθήκη συνάπτεται γιὰ ἀπεριόριστη 
διάρκεια». Ὅσο γιὰ τὴ δυνατότητα µερικῆς 
ἢ ὁλικῆς ἀναθεώρησης,  τὰ ἄρθρα IV - 443 – 
444 καὶ 445 προβλέπουν ὅτι «εἶναι ἀπαραίτητη 
ἡ ὁµοφωνία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συµβουλίου καὶ 
τῶν Κοινοβουλίων τῶν 25 κρατῶν – µἑλῶν». 
Μία τέτοια ὀµοφωνία ὄντας πρακτικὰ ἀδύνατη, 
µἠδενίζει καὶ τὴ δυνατότητα ἀναθεώρησης 
τῆς Συνταγµατικῆς Συνθήκης. Πρόκειται 
γιὰ πρωτοφανή ἱστορικὴ καὶ δηµοκρατικὴ 
ὀπισθοδρόµηση, τὴ στιγµὴ ποὺ ἀπὸ τὸ 1789, τὸ 
ἄρθρο 28 τῆς ∆ιακήρυξης τῶν ∆ικαιωµάτων τοῦ 
Ἀνθρώπου καὶ τοῦ Πολίτη ἀναφέρει ὅτι «ἕνας 
λαὸς ἔχει πάντοτε τὸ δικαίωµα νὰ ἀναθεωρεῖ, 
νὰ µἐταρρυθµίζει καὶ νὰ ἀλλάζει τὸ Σύνταγµα». 
Εἶναι προφανὲς ὅτι µέ τὴν παρούσα Συνθήκη 
ἐπιχειρεῖται ὁ µακροχρόνιος ἐγκλωβισµὸς τῶν 
πολιτῶν καὶ τῶν κρατῶν – µελῶν τῆς Ε.Ἒ 
στὸ σηµερινὸ νεοφιλελεύθερο µοντέλο τῶν 
κοινωνικῶν ἀνισοτήτων καὶ τῆς περιβαλλοντικῆς 
ὑποβάθµισης, χωρὶς δυνατότητα ἐπιστροφῆς, 
ὅπως ἐπιβεβαιώνει ρητὰ τὸ ἄρθρο I – 6: 
«Τὸ Σύνταγµα καὶ οἱ κανόνες δικαίου ποὺ 
θεσπίζονται ἀπὸ τὰ θεσµικὰ ὄργανα τῆς Ἕνωσης 
… ὑπερισχύουν τοῦ δικαίου τῶν κρατῶν – 
µελῶν». Ὅλες οἱ παραπάνω διατάξεις καθιστοῦν 
ἀδύνατη τὴν ἐφαρµογὴ  πολιτικῆς διαφορετικῆς 
ἀπὸ αὐτὴν ποὺ προβλέπει ἡ παρούσα Συνθήκη, 

ἀκόµα καὶ ἂν αὐτὸ τὸ ἐπιθυµεῖ καὶ τὸ ἐκφράσει 
ὡς ἐκλογικὸ ἀποτέλεσµα ἡ πλειοψηφία τῶν 
πολιτῶν στὰ κράτη - µέλη! 
3. Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΝΑΙ: Τὸ «Εὐρωσύνταγµα» ἀφήνει περιθώρια 
ἐλέγχου στὴ διακίνηση τῶν κεφαλαίων καὶ στὴ 
δράση τῶν πολυεθνικῶν.
ΟΧΙ: Τὸ «Εὐρωσύνταγµα» πρῶτα καὶ κύρια 
µεριµνᾶ καὶ θεσµοθετεῖ τὸν ἐλεύθερο καὶ 
ἀνόθευτο ἀνταγωνισµό. Ἀπὸ τὴν ἀρχή, στὸ 
ἄρθρο Ι –3 τονίζεται ὅτι «στὴν ἐσωτερικὴ ἀγορά, 
ὁ ἀνταγωνισµὸς εἶναι ἐλεύθερος καὶ ἀνόθευτος». 
Στὸ ΙΙΙ – 177, γιὰ νὰ µήν ὑπάρχει ἀµφιβολία, 
ἐπαναλαµβάνεται ὅτι ἡ δράση τῶν κρατῶν 
ὀφείλει νὰ γίνεται «σύµφωνα µέ τὴν ἀρχὴ τῆς 
ἀνοιχτῆς οἰκονοµίας τῆς ἀγορᾶς µέ ἐλεύθερο 
ἀνταγωνισµό». Ἐπιπλέον, ἂν κάποιο κράτος 
– µέλος ἀντιµετωπίζει ἐξωτερικὴ ἀπειλή ἢ 
σοβαρὰ ἐσωτερικὰ προβλήµατα ἀπὸ διατάραξη 
τῆς δηµόσιας τάξης, τὰ ὑπόλοιπα κράτη – 
µέλη πρῶτα καὶ κύρια «συνεννοοῦνται µεταξύ 
τους γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ παρακώλυση τῆς 
λειτουργίας τῆς ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς» (ἄρθρο ΙΙΙ 
– 131). Ὡσαύτως ἀπὸ τὴν ἀρχή, τὸ ἄρθρο Ι – 4 
«ἐγγυᾶται τὴν ἐλεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, 
προσώπων καὶ ὑπηρεσιῶν» καὶ πρὸς ἐνίσχυσή 
του στὸ ΙΙΙ – 156 τονίζεται ὅτι «ἀπαγορεύονται 
οἱ περιορισµοὶ στὴ διακίνηση τῶν κεφαλαίων» 
καὶ ταυτόχρονα ἡ Ἕνωση δεσµεύεται ὅτι θὰ 
φροντίσει γιὰ «τὴν προοδευτικὴ κατάργηση 

τῶν περιορισµῶν στὶς διεθνεῖς συναλλαγὲς καὶ 
στὶς ἄµεσες ξένες ἐπενδύσεις» (ἄρθρο ΙΙΙ – 314). 
Πρόκειται γιὰ ρητὸ ἀποκλεισµὸ κάθε ἀπόπειρας 
ἀνάπτυξης κοινωνικῆς πολιτικῆς καὶ πλήρη 
υἱοθέτηση τοῦ νεοφιλελεύθερου µοντέλου, 
τὸ ὁποῖο ἡ Ἕνωση ὄχι µόνο τὸ ἐφαρµόζει στὸ 
ἐσωτερικό της ἀλλὰ δεσµεύεται καὶ γιὰ τὴν 
ἐξαγωγή του. Τὸ νεοφιλελεύθερο οἰκονοµικὸ 
µοντέλο ὁλοκληρώνεται µέ τὴ θέση καὶ τὸν ρόλο 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας ἡ ὁποία 
παραµένει ἀνεξέλεγκτη ἀπὸ κάθε πολιτικὸ 
ἔλεγχο (ἄρθρο ΙΙΙ – 188) καὶ ἀσκεῖ τὴν οἰκονοµικὴ 
καὶ νοµισµατικὴ πολιτικὴ τῆς Ἕνωσης µέ κύριο 
στόχο τὸν ἔλεγχο τοῦ πληθωρισµοῦ (ΙΙΙ – 185) 
καὶ τὴν διατήρηση τῆς σταθερότητας τῶν τιµῶν 
( Ι – 30 καὶ ΙΙΙ - 177). Συνεπῶς, ἀπαγορεύεται 
κάθε δηµόσια παρέµβαση γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση 
τῆς ἀνεργίας καὶ τὴν ἀνάκαµψη τῆς οἰκονοµίας 
καὶ διαµορφώνεται ἕνα πλαίσιο ὅπου ὅλα τὰ 
πολιτικὰ ὄργανα καὶ οἱ θεσµοὶ τῆς Ἕνωσης 
ὑπηρετοῦν τὴν οἰκονοµικὴ ἐξουσία.         
4. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ   
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΑΙ: Τὸ «Εὐρωσύνταγµα» κατοχυρώνει καὶ 
ἐνισχύει τὶς δηµόσιες ὑπηρεσίες καὶ τὰ ἀγαθὰ 
ὅπως ἡ παιδεία, ἡ ὑγεία, τὸ νερό, ἡ ἐνέργεια, οἱ 
µεταφορὲς καὶ οἱ ἐπικοινωνίες καὶ µεριµνᾶ γιὰ 
τὴν πλήρη ἀπασχόληση.
ΟΧΙ: Στὸ κείµενο ἔχει ἀλλάξει καὶ ἡ ὁρολογία. 
Οἱ δηµόσιες ὑπηρεσίες µνηµονεύονται µόνο 
µία φορά (ἄρθρο ΙΙΙ – 238), ὡς «ἐπαχθεῖς 
ὑποχρεώσεις». Χαρακτηρίζονται πλέον ὡς 
«ὑπηρεσίες γενικοῦ οἰκονοµικοῦ ἐνδιαφέροντος» 
(ἄρθρο ΙΙ- 96), οἱ ὁποῖες ὅµως ὑπόκεινται ὅλες 
ὑποχρεωτικὰ στὴ διαδικασία τῆς ἀπελευθέρωσης 
καὶ τοῦ ἀνταγωνισµοῦ, βλέπε ἰδιωτικοποιήσεις 
(ἄρθρα ΙΙΙ – 147 καὶ 148). Μάλιστα, τὸ ἄρθρο 
ΙΙΙ – 167 ἀναφέρει κατηγορηµατικὰ ὅτι εἶναι 
ἀσύµβατες µέ τὴν ἐσωτερικὴ ἀγορὰ «ἐνισχύσεις 
ὁποιασδήποτε µορφῆς µέ κρατικοὺς πόρους ἀπὸ 
τὰ κράτη µέλη πρὸς ὁρισµένες ἐπιχειρήσεις ἢ 
κλάδους παραγωγῆς, γιατί νοθεύουν ἢ ἀπειλοῦν 
νὰ νοθεύσουν τὸν ἀνταγωνισµό». Ἀπαγορεύεται 
ἐν ὀλίγοις κάθε δηµόσια παρέµβαση, ἐνίσχυση 
καὶ ρύθµιση σὲ κρίσιµους τοµεῖς καὶ καθολικοῦ 
ἐνδιαφέροντος δηµόσια ἀγαθά, µέ παραποµπὴ 
ὁποιασδήποτε κυβέρνησης τὸ ἐπιχειρήσει στὸ 
Εὐρωπαϊκὸ ∆ικαστήριο. Ταυτόχρονα, τὸ κείµενο 
υἱοθετεῖ καὶ ἀνάλογη πολιτικὴ ἀπασχόλησης. 
Κατὰ τὸ ἄρθρο ΙΙΙ – 203, «ἡ Ἕνωση καὶ τὰ 

κράτη - µέλη ἐργάζονται … γιὰ τὴ δηµιουργία 
εὐπροσάρµοστου ἐργατικοῦ δυναµικοῦ καθὼς 
καὶ ἀγορᾶς ἐργασίας ποὺ νὰ ἀνταποκρίνονται 
ταχέως στὶς ἐξελίξεις τῆς οἰκονοµίας», καὶ τὴν 
ἴδια στιγµὴ ἀπαγορεύει ρητὰ «τὴν ἐναρµόνιση 
τῶν νοµοθετικῶν ἢ κανονιστικῶν διατάξεων τῶν 
κρατῶν – µελῶν» στὸν τοµέα τῆς ἀπασχόλησης 
(ΙΙΙ – 207).  
5. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΝΑΙ: Ὁ Χάρτης τῶν Θεµελιωδῶν ∆ικαιωµάτων 
στὸ «Εὐρωσύνταγµα» ἀποτελεῖ πρόοδο.
ΟΧΙ: Τὰ Συντάγµατα τῶν περισσότερων 
εὐρωπαϊκῶν κρατῶν ἐγγυῶνται τὰ δικαιώµατα 
στὴν ἐργασία, στὴν ἐκπαίδευση, στὴν ἀξιοπρεπή 
διαβίωση, στὴν ἀσφάλεια, στὴν ὑγεία, κλπ. Ἡ 
παρούσα συνθήκη ἀρκεῖται νὰ τὰ ἀναγνωρίζει 
καὶ νὰ τὰ σέβεται, χωρὶς νὰ τὰ ἐγγυᾶται.  Ἀπὸ 
αὐτὴ τὴν ἄποψη ὁ Χάρτης τῶν ∆ικαιωµάτων 
ἀποτελεῖ ὀπισθοδρόµηση ἀκόµα καὶ σὲ σχέση µέ 
τὴν Οἰκουµενικὴ ∆ιακήρυξη τῶν ∆ικαιωµάτων 
τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ 1948. Μὲ ἐνσωµατωµένο τὸν 
Χάρτη τῶν ∆ικαιωµάτων τὸ κείµενο βρίθει καλῶν 
προθέσεων, ἀναγνωρίζει πληθώρα δικαιωµάτων,  
ὅµως δὲν ἐγγυᾶται κανένα. Ἐξάλλου, ἡ ἐφαρµογὴ 
τῶν δικαιωµάτων περιορίζεται καὶ προσκρούει 
στὶς διατάξεις τοῦ κειµένου περὶ ἐλεύθερου 
καὶ ἀνόθευτου ἀνταγωνισµοῦ ποὺ καθιστοῦν 
ἀνέφικτη τὴν ἄσκηση κοινωνικῆς πολιτικῆς.
6. ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΝΑΙ: Τὸ «Εὐρωσύνταγµα» προωθεῖ τὴν 
δηµοκρατικὴ ὀργάνωση τῆς Ἕνωσης καὶ 
κατοχυρώνει τὴ συµµετοχὴ τῶν πολιτῶν (µέσῳ 
τῆς «λαϊκῆς νοµοθετικῆς πρωτοβουλίας»), 
οἱ ὁποῖοι µποροῦν νὰ ζητήσουν ἀκόµα καὶ 
τροποποίηση ἢ ἀναθεώρησή του.
ΟΧΙ: Ἀπὸ τὸ κείµενο δὲν προκύπτει οὔτε ἡ 
στοιχειώδης δηµοκρατικὴ ἀρχὴ τῆς διάκρισης 
ἐκτελεστικῆς καὶ νοµοθετικῆς ἐξουσίας, ἐνῶ ἡ 
πολυδιαφηµισµένη ἐπέκταση τῶν ἁρµοδιοτήτων 
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου ἀφορᾶ ἥσσονος 
σηµασίας ζητήµατα. Ἡ Ἐπιτροπὴ µέ ἐλάχιστες 
ἐξαιρέσεις διατηρεῖ τὴν ἀποκλειστικότητα 
τῆς νοµοθετικῆς πρωτοβουλίας καὶ εἶναι 
ἀποκλειστικὰ ὑπεύθυνη γιὰ τὸν τρόπο 
ποὺ λειτουργεῖ. Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Συµβούλιο 
ἀποτελούµενο ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς κρατῶν καὶ 
κυβερνήσεων καὶ µέ πρόεδρο ἐκλεγµένο γιὰ 2,5 
χρόνια, ἀποφασίζει γιὰ τὶς γενικὲς πολιτικὲς 
κατευθύνσεις τῆς Ἕνωσης. Τὸ Συµβούλιο τῶν 
Ὑπουργῶν ποὺ δὲν λογοδοτεῖ σὲ κανένα καὶ δὲν 
ἐλέγχεται ἀπὸ πουθενά, υἱοθετεῖ καὶ προωθεῖ 
γιὰ ἐφαρµογὴ τὶς νοµοθετικὲς πρωτοβουλίες 
τῆς Ἐπιτροπῆς. Συνεπῶς, ἡ νοµοθετικὴ καὶ 
ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία ἀσκοῦνται ἀπὸ µἡ 
ἐκλεγµένα καὶ ἀνεξέλεγκτα ὄργανα. Ὁ ρόλος τοῦ 
Εὐρωκοινοβουλίου παραµένει ὑποβαθµισµένος, 
µέ µόνη οὐσιαστικὴ καινοτοµία ὅτι ψηφίζει 
τὸ σύνολο τοῦ προϋπολογισµοῦ. Ὡς πρὸς τὸν 
θεσµὸ τῆς «λαϊκῆς νοµοθετικῆς πρωτοβουλίας» 
ποὺ µποροῦν νὰ ἀναλάβουν ἕνα ἑκατοµµύριο 
εὐρωπαῖοι πολίτες µέ τὶς ὑπογραφές τους, τὸ 
ἄρθρο Ι– 47 ξεκαθαρίζει ὅτι «οἱ πολίτες καλώντας 
τὴν Ἐπιτροπὴ νὰ ὑποβάλει νοµοθετικὴ πρόταση, 
δὲν τὴν δεσµεύουν κατὰ κανένα τρόπο στὴν 
ὑλοποίηση τοῦ αἰτήµατος καὶ ἡ ὁποιαδήποτε 
πρόταση δὲν µπορεῖ νὰ κινεῖται ἐκτὸς τῶν 
πλαισίων τοῦ παρόντος Συντάγµατος». Συνεπῶς, 
ἀποκλείεται κάθε πρόταση τροποποίησης ἢ 
ἀναθεώρησης ἐκ µέρους τῶν πολιτῶν.  
7. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟΥ -
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΠΑ ΚΑΙ ΝΑΤΟ
ΝΑΙ: Τὸ «Εὐρωσύνταγµα» προωθεῖ τὴν ὑπόθεση 
τῆς εἰρήνης, τὴν Κοινὴ Ἐξωτερικὴ Πολιτική, τὴν 
Κοινὴ Πολιτικὴ Ἄµυνας καὶ Ἀσφάλειας καὶ τὴν 
αὐτονοµία ἔναντι τῶν ΗΠΑ.
ΟΧΙ: Στὸ κείµενο θεσµοθετεῖται µέ σαφήνεια 
ὁ µιλιταρισµός, ἀφοῦ «τὰ κράτη – µέλη 
δεσµεύονται νὰ βελτιώσουν προοδευτικὰ τὶς 
στρατιωτικές τους δυνατότητες» (ἄρθρο Ι – 41, 
3). Εἶναι ὁ µοναδικὸς τοµέας ὅπου τὰ κράτη – 
µέλη δεσµεύονται, κάτι ποὺ δὲν  συµβαίνει γιὰ 
τὴν ὑγεία, τὴν παιδεία, κλπ!
8. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΝΑΙ: «Τὸ Εὐρωσύνταγµα» µεριµνᾶ γιά τὸ 
περιβάλλον καὶ τοὺς ἀγρότες.
ΟΧΙ: Σύµφωνα µέ διατάξεις τοῦ κειµένου, «ἡ Ε.Ε. 
ἐργάζεται γιὰ τὴ βιώσιµη ἀνάπτυξη καὶ γιὰ ἕνα 
ὑψηλὸ ἐπίπεδο προστασίας τοῦ περιβάλλοντος» 
(Ι – 3, 3 καὶ ΙΙ – 97), προωθώντας ταυτόχρονα «τὴν 
ἄκρως ἀνταγωνιστικὴ κοινωνικὴ οἰκονοµία τῆς 
ἀγορᾶς» (Ι – 3, 3). Οἱ δυὸ ὅροι – βιώσιµη ἀνάπτυξη 
καὶ ἀνταγωνιστικὴ κοινωνικὴ οἰκονοµία τῆς 
ἀγορᾶς - εἶναι καὶ µεταξὺ τους ἀντιφατικοὶ καὶ 
τὸ νόηµά τους δὲν εἶναι ἐπαρκῶς καθορισµένο. 
Εἰδικότερα γιὰ τὸ περιβάλλον, ἡ Ἐπιτροπὴ εἶναι 
ἁρµόδια νὰ ἐγκρίνει ἢ νὰ ἀπορρίψει τὰ µέτρα 
ποὺ ἰσχύουν στὰ κράτη µέλη, µέ κριτήριο ἂν 

συνιστοῦν ἢ ὄχι ἐµπόδιο στὴ λειτουργία τῆς 
ἐσωτερικῆς ἀγορᾶς (ΙΙΙ – 172, 6), δηλαδὴ στὸν 
ἐλεύθερο καὶ ἀνόθευτο ἀνταγωνισµό. Τὸ ζήτηµα 
τοῦ περιβάλλοντος ἐπιβαρύνεται καὶ µέσα ἀπὸ 
τὶς προβλέψεις γιὰ τὴν Ἀγροτικὴ Πολιτικὴ ὅπου 
διαβεβαιώνεται ἡ θέληση τῆς Ε.Ε. «νὰ αὐξήσει 
τὴν παραγωγικότητα τῆς γεωργίας» (ΙΙΙ – 27, 
1), διαβεβαίωση ποὺ ἴσως προαναγγέλλει τὴν 
ἐξαφάνιση τῶν µικρῶν ἐκµεταλλεύσεων καὶ τῶν 
βιολογικῶν καλλιεργειῶν, οἱ ὁποῖες κρίνονται 
συνήθως ἐλάχιστα ἀνταποδοτικὲς σὲ σχέση µέ τὶς 
µεγάλες καὶ ἐντατικὲς καλλιέργειες ἢ ἀκόµα καὶ 
µέ τὰ µεταλλαγµένα προϊόντα ποὺ ἐπιβαρύνουν 
δραµατικὰ τὸ περιβάλλον. Λαµβάνοντας 
ἐπιπλέον ὑπόψη ὅτι στὶς σχέσεις τῆς Ἕνωσης 
µέ τὸν ὑπόλοιπο κόσµο καὶ συνακόλουθα στὶς 
σχέσεις Βορρᾶ – Νότου «Ἡ Ἕνωση προβάλλει 
καὶ προωθεῖ τὶς ἀξίες της καὶ τὰ συµφέροντά 
της» (Ι – 3, 4), τότε τὸ πιθανότερο εἶναι οἱ 
ἐξαγωγὲς γεωργικῶν προϊόντων πρὸς τὶς χῶρες 
τοῦ Νότου νὰ ἐντείνουν τὰ φαινόµενα τῆς 
φτώχειας καὶ νὰ ὁλοκληρώσουν τὴν καταστροφὴ 
τῶν παραδοσιακῶν καλλιεργειῶν µέ τὴ 
συνεπαγόµενη περιβαλλοντικὴ ἐπιβάρυνση. 
9. ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΝΑΙ: Μιά ἀπόρριψη τοῦ «Εὐρωσυντάγµατος» 
θἄναι πλῆγµα γιὰ τὴν εὐρωπαϊκή ὁλοκλήρωση.
ΟΧΙ: Γιατί τὸ κείµενο τῆς συνθήκης ἁπλῶς 
συγκεντρώνει καὶ ἐπανεπικυρώνει συνολικά, µέ 
ἐπουσιώδεις προσθῆκες καὶ τροποποιήσεις, τὶς 
βάσεις τοῦ εὐρωπαϊκοῦ οἰκοδοµήµατος (Ρώµη 
1957, Μάαστριχτ 1986, Ἄµστερνταµ 1997, Νίκαια 
2000). Μὲ τὴ νέα συνθήκη κράτη, κοινοβούλια καὶ 
πολίτες τῆς Εὐρώπης θὰ κληθοῦν νὰ ἀποδεχθοῦν 
ἐπίσηµα τὸ εἶδος τῶν πολιτικῶν ποὺ ἀσκοῦνται 
µέχρι σήµερα. Θὰ βρεθοῦν ἔτσι ἐγκλωβισµένοι, 
τουλάχιστον γιὰ δυὸ γενιές, στὰ πλαίσια µίας 
Συνταγµατικῆς Συνθήκης µέ συγκεκριµένους 
ἰδεολογικοὺς καὶ πρακτικοὺς πολιτικοὺς 
προσανατολισµοὺς ποὺ δὲν θὰ µποροῦν στὸ 
ἑξῆς νὰ ἀµφισβητηθοῦν, παρὰ µόνο ἀπὸ µία νέα 
συνταγµατικὴ συνθήκη, γεγονὸς ἀδύνατο µέ 
προϋποτιθέµενη τὴ συµφωνία 25 κυβερνήσεων 
καὶ 25 κοινοβουλίων. Ὑπάρχει µεγαλύτερος 
κίνδυνος καθήλωσης καὶ στασιµότητας ἀπὸ 
τὴν ἀποδοχὴ τῆς συγκεκριµένης Συνθήκης; 
Ἑποµένως, ἡ ἀπόρριψή της µπορεῖ νὰ ἀνοίξει 
τὸ δρόµο τῆς ἐπαναδιαπραγµάτευσης γιὰ 
µία Εὐρωπαϊκὴ Συνταγµατικὴ Συνθήκη ποὺ 
πράγµατι θὰ προωθεῖ τὴν εὐρωπαϊκὴ συνοχὴ καὶ 
ὁλοκλήρωση καὶ θὰ ἔχει ὡς προτεραιότητα ἀντὶ 
γιὰ τὰ κέρδη καὶ τὶς ἐπιχειρήσεις, τὴ δηµοκρατία, 
τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ περιβάλλον. 
Νὰ ἀξιοποιήσουµε τὴ µόνη δυνατότητα ποὺ 
µᾶς δίνει τὸ «Εὐρωσύνταγµα», σύµφωνα µέ τὸ 
ὁποῖο γιὰ νὰ τεθεῖ σὲ ἰσχὺ ὅπως προβλέπεται 
ἀπὸ τὴν 1-11-06, «θὰ πρέπει νὰ ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ 
ὅλα τὰ κράτη - µέλη τῆς Ε.Ε.». Ἡ δυνατότητα 
ἀπόρριψης καὶ ἐπαναδιαπραγµάτευσης εἶναι 
ἀνοιχτή.
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Τελείως ἀψυχολόγητα, ἀγαπητοὶ φίλοι (µιά καὶ 
ἡ παρούσα στήλη τυγχάνει ἀναφανδὸν τόπος 
λυµάτων καὶ ἀπορριµάτων), εἶπα νὰ ξεκινήσω 
σήµερα µὲ µία καλή κουβέντα! Καὶ θὰ τὴν πῶ 
βεβαίως γιὰ τὴν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ γιὰ τὴν 
ἀπόφασή της ὅτι ἀπὸ τοῦ χρόνου κανεὶς πλέον δὲν 
θὰ περνάει σὲ Πανεπιστήµιο, ἂν δὲν ἔχει πιάσει 
τουλάχιστον τὴ βάση, πράγµα ποὺ ἀσφαλῶς 
πολύ µοῦ ἄρεσε, καθότι τὸ κακὸ τὰ τελευταῖα 
χρόνια εἶχε πιὰ παραγίνει! Καὶ ὄχι φυσικὰ ὅτι κι 
αὐτὸ εἶναι ἀρκετό, γιατί στὴν πραγµατικότητα 
χρειάζεται κατώτερο βαθµολογικὸ ὅριο ΠΟΛΥ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ τοῦ 10, (ἀποτελεῖ λ.χ. καθολικῶς 
παρανοϊκὴ κατάντια ἡ εἰσαγωγὴ σὲ Τµήµατα τῆς 
Φιλοσοφικῆς φοιτητῶν µὲ βαθµολογία στὸ 13 ἢ 
στὸ 14), ἀλλὰ ἐν πάσῃ περιπτώσει, σὲ σχέση µὲ 
τὴν νῦν ἀπόλυτη ξεφτίλα εἶναι κι αὐτὸ µία ἀρχή, 
ποὺ ἂν µὴ τί ἄλλο, τουλάχιστον θὰ κόψει τὸν 
δρόµο στὸ νὰ εἰσβάλλουν σὲ ΑΕΙ καὶ ΤΕΙ ὅλες οἱ 
πανστρατιὲς τῶν ἀπολύτως ἀναλφάβητων! Καὶ 
εἰς ἀνώτερα…
     Τέρµα ὅµως οἱ καλὲς κουβέντες, ἔ; Μὴν 
πάθουµε τώρα καὶ καµµιὰν ἀναφυλαξία! 
Περνᾶµε λοιπὸν πάραυτα στὶς µπαροῦφες καὶ 
δὴ στὶς τοπικές, ὅπως λ.χ. τὸ συνέδριο ποὺ 
ἔγινε τὶς προάλλες µὲ θέµα «Ἡ Κοµοτηνὴ καὶ ὁ 
εὐρύτερος χῶρος». Ὄχι ὅτι δὲν ὑπῆρχαν βεβαίως 
καὶ καναδυὸ ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις, γενικῶς 
ὅµως ἐπρόκειτο γιὰ συνέδριο-τουρλουµπούκι, 
µὲ πλεῖστα ὅσα θεµατικὰ ἀβάλα-µαντάβαλα 
καὶ ὅπου διάφοροι ἑτερόκλητοι µίλησαν γιὰ τὴν 
περιοχή, δίνοντας ὅλον τους τὸν ἑαυτὸ ἐνόψει τοῦ 
ἐπιζήλου στόχου νά…αὐτώσουν τὰ αὐτά! Εἴχαµε 
ὅµως καὶ ἐκπληκτικὲς εἰσηγήσεις ἐπιστηµονικῆς 
φαντασίας, ὅπως ἐκείνη τοῦ Νοµάρχη µὲ θέµα 
«Ἡ Ροδόπη τοῦ Αὔριο» (ἐκπληκτικὸ τὸ πῶς 
τελικὰ ὅλοι αὐτοὶ οἱ νοµαρχαῖοι µας µιλᾶνε 
πάντα γιὰ τὸ Αὔριο, ἀλλὰ ποτὲ κανείς τους γιὰ 
τό… Σήµερα!), ἀλλὰ καὶ ἐκείνη τοῦ ∆ηµάρχου, 
ποὺ ἔφερε τὸν βαρύγδουπο τίτλο «Κοµοτηνή: 
Πρόκληση γιὰ µία πόλη ποὺ νὰ συνδέει τὸν 
µῦθο µὲ τὴν πραγµατικότητα». Καὶ ἐδῶ ἔχω 

νὰ κάνω µία πολὺ ἁπλὴ ἐπισήµανση: ἐπειδὴ 
τυχαίνει νὰ ζοῦµε σὲ µία κατ’ εὐφηµισµὸν πόλη, 
ποὺ στὴν πραγµατικότητα εἶναι ἕνας ἀπίστευτος 
παραλογισµὸς φριχτῶν τσιµεντόσπιτων, 
καταστηµάτων ἀπίστευτης κιτσαρίας καὶ τῶν 
µακρὰν χειρότερων δρόµων στὴν Ἑλλάδα (κάθε 
ἰσάδα καὶ γκρεµός, κάθε στροφὴ καὶ τρύπα), 
ἡ µόνη πρόκληση ποὺ ἀντιλαµβανόµαστε σ’ 
ὅλα αὐτά, εἶναι ἁπλούστατα ἐκείνη τῆς…
νοηµοσύνης µας! Ἐκτὸς βεβαίως κι ἂν εἰδικὰ 
ἐπὶ τούτου ἐπελέχθη ἡ λέξη «µῦθος», ὅποτε 
τότε πάσο - καὶ χαλάλι καὶ τὸ ὅλον ἀφορήτως 
βερµπαλιστικόν τοῦ πράγµατος! Καθότι αὐτὴ 
ἡ δῆθεν ἀναγεννώµενη καὶ ἀναπτυσσόµενη 
Κοµοτηνὴ πράγµατι µόνο στὸν χῶρο τοῦ Μύθου 
βρίσκεται…
     Πάντως, ∆ήµαρχε, τί νὰ πῶ, δὲν εἶσαι καθόλου 
ἐντάξει, ἔ; Ἐδῶ κι ἕνα µήνα µπροστὰ στὸ σπίτι 
µου ὑπάρχουν τρεῖς ὁλόκληρες λακοῦβες! 
Χάθηκε δηλαδὴ µωρέ, νὰ στείλεις ἕνα συνεργεῖο 
ν’ ἀνοίξει καὶ καναδυὸ ἀκόµη;
     Καὶ µή µᾶς πεῖς τώρα ὅτι δὲν ὑπάρχουν πολλὰ 
λεφτὰ γιὰ ἔργα! Ἐντάξει νὰ µὴν ἔχεις λεφτά, 
νὰ µὴν ἔχεις ὅµως καὶ φαντασία; Ἕνα σωρὸ 
πρωτότυπα δηµοτικὰ τέλη µπορεῖ νὰ βάλεις, 
ἅµα θές! Εἰδικὸ λακουβόσηµο, γιὰ παράδειγµα, 
πού θὰ τὸ πληρώσουν ὅλοι οἱ προνοµιοῦχοι 
Κοµοτηναῖοι, ὅσοι δηλαδὴ κατοικοῦν σὲ δρόµους 
πού ἔχουν ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΛΑΚΟΥΒΑ (ἀνὰ m2 
ἐννοεῖται, ἔ;). Ἔτσι, χάρη στὸ ἐν λόγῳ λακουβο-
πλαφόν, θὰ συγκεντρωθεῖ ἕνα καλὸ µασούρι, µὲ 
τὸ ὁποῖο θὰ µπορέσουν νὰ γίνουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 
ρηµαδιὸ καὶ τὰ τελευταῖα 17,5 µέτρα τοῦ 
ἀστικοῦ µας ὁδικοῦ δικτύου ποὺ παραµένουν 
ἀκόµη (ἄκουσον θράσος δηλαδή!) ἀνέπαφα… 
     Μιά ποὺ εἶπα ὅµως γιὰ πλαφόν, νὰ κλείσω 
γιὰ σήµερα µ’ ἕνα σχόλιο καὶ γιὰ τὸν ἐπὶ τιµῇ 
ἥρωα τοῦ Μπρὰµ Στόκερ, ποὺ πάλι ἔσκασε µύτη 
τὶς προάλλες στὶς ὀθόνες µας (ἔ, ἐντάξει µωρέ, 
καιρὸ εἶχε!) καὶ ζήτησε αὔξηση (προαιρετικά) 
τοῦ ἡλικιακοῦ ὁρίου συνταξιοδότησης, γιὰ νὰ 
µποροῦν νὰ συνεχίσουν, λέει, νὰ ἐργάζονται 
καὶ γιὰ ἄλλα πέντε χρόνια ὅσοι τὸ ἐπιθυµοῦν. 
Καὶ ἄντε, ν’ ἀφήσουµε στὴν ἄκρη τὸν γνωστὸ 
λαϊκὸ στίχο πὼς «ὅ,τι ἀρχίζει ὡραῖα (=ἅµα θές), 
τελειώνει µὲ πόνο (=θές, δὲν θές)», ν’ ἀφήσουµε 

καὶ τοὺς Γάλλους ποὺ τὸ ἔχουνε ἤδη δεῖ µία χαρὰ 
τὸ ἔργο! Ὁ ἐπίτιµος Καρπάθιος ὅµως τί θέλει 
πάλι καὶ κρίνει ἐξ ἰδίων τὰ ἀλλότρια; Ἐπειδὴ 
δηλαδὴ αὐτὸς γεννήθηκε καναδυὸ χρόνια µετὰ 
τὸν ∆εκελεικὸ Πόλεµο καὶ φυσικὰ θὰ µπορεῖ 
ἄνετα µέχρι τὸ 1.000.000ό ἔτος τῆς ἡλικίας 
του νά (µᾶς) δουλεύει, µᾶς ρώτησε ἐµᾶς; Βρὲ 
ἐµεῖς ἐδῶ τὰ σαράντα κοντεύουµε καὶ ἤδη τὴν 
περιµένουµε πῶς καὶ πῶς τὴν σύνταξη! Πλάκα 
µᾶς κάνει πάλι δηλαδή;
    Καὶ ἐπειδὴ βεβαίως ὑπάρχουν καὶ καναδυὸ 
φίλοι ἀναγνῶστες, ποὺ ἔχουν δηλώσει 
δυσαρεστηµένοι ἀπ’ αὐτὰ ποὺ κατὰ καιροὺς 
γράφουµε γιὰ τὸν ἐν λόγῳ (τόσο ἐγὼ προσωπικά, 
ὅσο καὶ ὁ «Α» γενικότερα), ἕνα µόνο ἔχω 
νὰ πῶ: δὲν ξέρω, µπορεῖ νὰ εἴµαστε κι ἐµεῖς 
ἐµπαθεῖς, κι ἐκεῖνος ὅµως κάνει ὅ,τι µπορεῖ, 
γιὰ νὰ µή µᾶς φύγει τὸ κουσούρι, ἔτσι; Λίγο ἡ 
ἐκνευριστικὴ (νισάφι πιά!) µονιµότητά του ἐδῶ 
καὶ µισὸν αἰώνα στὸ πολιτικὸ προσκήνιο καὶ 
παρασκήνιο τοῦ τόπου (ποὺ γίνεται µάλιστα 
ἀκόµη ἐκνευριστικότερη, ἂν ἀντιπαραβληθεῖ 
µὲ τὴν ΑΠΟΛΥΤΩΣ µηδαµινή του προσφορὰ 
- γιὰ νὰ µὴν πῶ τίποτα βαρύτερο δηλαδή!), 
λίγο ἡ σπαστική του ἐπιµονὴ νὰ ξεφυτρώνει 
τὰ τελευταῖα χρόνια κάθε τρεῖς καὶ λίγο ὡς 
ἀναδυόµενος ἀπὸ τὸν µούσκιο τῆς Προϊστορίας 
αὐτόκλητος Κάλχας, λίγο οἱ ἀνοιχτὲς ἀκόµη 
πληγές, ποὺ συνδέθηκαν ἀνεπιστρέπτως µὲ τὸ 
ὄνοµά του, ὅπως λ.χ. τὸ Σκοπιανό, τὸ ὁποῖο καὶ 
πάλι βρίσκεται στὴν ἐπικαιρότητα (καὶ βεβαίως 
δὲν πηγαίνει καθόλου καλά)…Ἔ, µετὰ ἀπ’ ὅλα 
αὐτὰ ἐρωτῶ: Πῶς εἶναι δηλαδὴ δυνατὸν τὸ ἐν 
λόγῳ ἄτοµο νὰ πάψει ν’ ἀγγίζει τρυφερὰ τὴν 
οὕτως ἢ ἄλλως τόσο παροιµιωδῶς καλωσυνάτη, 
εὐαίσθητη καὶ στοργικὴ καρδιά µας;
     Ἂν κάποιοι πάντως ἐξακολουθεῖτε νὰ 
ἐνοχλεῖστε µὲ ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ Νοσφεράτου, 
ἐντάξει ρὲ παιδιά, τί νὰ κάνουµε τώρα, ἐσεῖς 
µὴν τὸν ἀποκαλεῖτε ἔτσι! Μὲ ἄλλα λόγια, βρεῖτε 
ἐσεῖς κάτι πιὸ light! Στὸ κάτω-κάτω, ἕνα σωρὸ 
δεδοµένα ἔχουµε: Ἀπέθαντος εἶναι, στὰ βουνὰ 
τῆς Κρήτης κάθε τόσο κάνει βόλτες…Ἔ, ἅµα 
θέλετε δηλαδή, πεῖτε τον καὶ Χαϊλάντερ…         

                                     Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τό Κράτος - δολοφόνος ἀποκαλύπτεται 
Ἀγανάκτηση προκαλεῖ ἡ ὁµολογία τοῦ 
φερόµενου ὡς µέλους τῆς Χεζµπολλὰχ 
Μουρὰτ Κουρτµπογάν πὼς ἐνῶ ἦταν 
φυλακισµένος στὶς φυλακὲς τῆς πόλης 
Μπίτλις, τὸν ἔβγαλε ἔξω ἡ Ἀστυνοµία, τοῦ 
ἔδωσε ὅπλο καὶ ἀφοῦ ἐκτέλεσε µία δολοφονία 
τὸν γύρισαν πίσω στὴ φυλακή. Ἡ πρόεδρος 
τοῦ συλλόγου Νοµικῶν δικηγόρος Χουσνού 
Τούνα δήλωσε πὼς «τὸ γεγονὸς αὐτὸ δείχνει 
πὼς ἡ µεγάλη πλειοψηφία τῶν ἐγκληµάτων 
ἀγνώστων δραστῶν ἔγιναν ἀπὸ τὸ Κράτος.
Ἐδῶ ὁ πραγµατικὸς ὑπεύθυνος γιὰ τὸ γεγονός, 
αὐτὸς ποὺ διέπραξε τὴν δολοφονία, εἶναι 
τὸ Κράτος. Ὁ ἀστυνοµικὸς τὴν ἴδια στιγµὴ 
κατηγορεῖται γιὰ δολοφονία. Ὑπεύθυνοι 
ἐπίσης εἶναι καὶ οἱ ὑπάλληλοι τῶν φυλακῶν 
καθὼς καὶ ἡ διοίκηση τῆς φυλακῆς. Εἴµαστε 
ἀντιµέτωποι δηλαδὴ µὲ µία ἐγκληµατικὴ 
ὀργάνωση. Φάνηκε τὸ πρόσωπο ὅλων αὐτῶν 
ποὺ ἐπὶ χρόνια προσπαθοῦνε νὰ συνδέσουν 
τὸ Ἰσλὰµ µὲ τὴν τροµοκρατία. «Ὅλοι αὐτοὶ θὰ 
πρέπει νὰ πάρουν ἕνα µάθηµα ἀπὸ αὐτὲς τὶς 
ὁµολογίες».                            (11-3, ἐφ. Βακίτ)

Ἡ πενία ψευτιές κατεργάζεται
Ὁ Ἐµπορικὸς  Σύλλογος τῆς Ἄγκυρας 
ἀναφέρει πὼς ἡ Τουρκία ἔγινε παράδεισος 
τῶν ψεύτικων προϊόντων. Στὴν ἀναφορὰ µὲ 
τίτλο «Ψεύτικη Τουρκία» ἀναφέρεται πὼς 
προτιµοῦνται τὰ προσοδοφόρα ἐπαγγέλµατα.
Ἔτσι  ἀναφέρει πὼς στὴν Τουρκία ὑπάρχουν 
5.000 ψευτο-ὀδοντίατροι, πολλοὶ ψευτο-
ἀρχιτέκτονες, ψευτο-δικηγόροι ποὺ µπαίνουν 
καὶ στὶς δίκες, καὶ ἄλλοι ποὺ µὲ ψεύτικα 
διπλώµατα ἀσκοῦν τὸ ἐπάγγελµα τοῦ 
δασκάλου καὶ τοῦ µηχανικοῦ. Ἐπίσης τὰ πλέον 
«µαϊµοὺ» προϊόντα εἶναι τὰ Adidas, Puma, 
Nike, Polo, Panasonic, Microsoft , Citizen, 
Versace, Gucci, Dolce Gabbana, Diesel, Louis 
Vuitton, Ralph Lauren, Barbie, DKNY, Prada, 
Lacoste, Paul&Shark καί Sony. Στὸν τοµέα 
τῶν τροφίµων µερικὲς ἀπὸ τὶς ἀπάτες ποὺ 
ἀναφέρονται εἶναι: Βουτᾶνε τὸ λευκὸ κρέας 
στὸ χλώριο καὶ τοῦ δίνουν ὄψη φρέσκου. 
Ἑνώνουν µὲ εἰδικὸ τζὲλ τὸ τριµµένο τυρὶ καὶ 
τὸ βάζουν πάλι σὲ καλούπι. Βάζουν στὸν 
κιµὰ καὶ τὰ ἐντόσθια ἀπὸ τὰ κοτόπουλα.
Ἀπὸ µουχλιασµένο κασέρι κάνουν τρίµµατα 
τυριοῦ. Μέσα στὸν γύρο ἀπὸ κοτόπουλο 
βάζουνε δέρµα, ἐντόσθια καὶ πόδια ποὺ τὰ 
ἀνακατεύουν µὲ µπαχαρικά. Στὸ κόκκινο 
πιπέρι προσθέτουν κεραµιδόσκονη. Στὸ 
φτηνιάρικο πληγούρι προσθέτουν µπογιά. Στὸ 
ἐλαιόλαδο προσθέτουν λάδι ραφινέ, σογιέλαιο 
καὶ φουντουκέλαιο. Χρησιµοποιοῦνε τὰ 
ληγµένα λουκούµια πετώντας µέσα σὲ ἄλλα 
καινούργια. (25-3, ἐφ. Χουριέτ)
 
Ναί, ἀλλά ἀποδίδουν!...
Ἡ Τουρκία πέτυχε ρεκὸρ ἀνάπτυξης µὲ 9,9% 
ἐτησίως. Τὸ κατὰ κεφαλὴν εἰσόδηµα ἔφτασε 
γιὰ πρώτη φορά στὰ 4.172 $ ἐτησίως. 
                                            (31-3, ἐφ. Χουριέτ)

Ἡ συµβολή τῆς παραοικονοµίας (καί τῆς 
φασιστοµαφίας)
Οἱ ἐφιάλτες τοῦ Αἰγαίου. Στὰ πλαίσια 
ἐπιχειρήσεις τῆς Ἀστυνοµίας τῆς Σµύρνης 
συνελήφθησαν 12 ἄτοµα ποὺ κατηγοροῦνται 
γιὰ 5 τραυµατισµούς, γιά ἐκβιασµοὺς καὶ 
γιά 2 δολοφονίες. Βρέθηκαν πάνω τους ἕνα 
κιλὸ κοκαΐνη, 500 γρ. χασίς, 6 πιστόλια, µία 
καραµπίνα, δυὸ ἀλεξίσφαιρα γιλέκα καὶ 
263.000 δολάρια. Οἱ συλληφθέντες ἀνέφεραν 
ὡς ἀρχηγὸ τους τὸν πρόεδρο τῶν Ulku 
Ocaklarι (Γκρίζων Λύκων) τῆς περιοχῆς τοῦ 
Αἰγαίου, Ἀµπιντὶν Μπιλγκίν. 

(27-3, ἐφ. Μιλλιέτ)

Καιρός γιά νέες προκλήσεις Ἰµίων
Τοῦρκοι διπλωµάτες µας ἀνέφεραν σχετικὰ 
πὼς «Σύµφωνα µὲ αὐτοὺς, τὸ νησάκι ( Ἴµια)  
ἀνήκει στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἐµεῖς ἰσχυριζόµαστε 
πὼς εἶναι δικό µας». Σύµφωνα µὲ αὐτὲς τὶς 
διπλωµατικὲς πηγὲς ἂν τὸ ἑλληνικὸ σκάφος 
πῆγε καὶ συνέλαβε κάποιον ἐκεῖ ἔχει τὴν 
ἴδια σηµασία σὰν νὰ πῆγε στὴν Ἴµβρο ἢ τὴν 
Ἀνδριανούπολη καὶ συνέλαβε κάποιον.
                                           (29-3, ἐφ.Μιλλιέτ)  
 

M.K.                                       kyneg@otenet.gr

Δηµόσια κτίρια τῆς Ἔρµπιλ ἐπιγράφονται 
ὡς «ὑπουργεῖα τοῦ Κουρδιστάν», παντοῦ 
κούρδικες σηµαῖες, 1,9 ἑκ. ὑπογραφές συλ- 
λέχθηκαν ὑπέρ ἀνεξάρτητου κράτους... 
Εἶναι νά µή τσούζει ὁ τούρκικος κῶλος;

Τό ἰρακινό ἀντάρτικο -πού ἄς θυµόµαστε 
ὅτι παλεύει γιά ὅλους µας - στίς 8/12/04 
σκότωσε τόν σταθµάρχη τῆς CIA στήν 
κατεχόµενη χώρα, Dale C. Stoffel

11.500.000.000.000$ οἱ καταθέσεις ἰδιωτῶν 
σέ φορολογικούς παραδείσους - χώρια 
τῶν ἑταιρειῶν! Ἔµ, πῶς ἀλλιῶς θά ζοῦσε 
ὁ κοσµάκης στίς φορολογικές κολάσεις;  

«Οἱ στρατιῶτες µας φοβοῦνται γιά τή ζωή 
τους, ἀτιµαζόµαστε, µᾶς κόβουν τό νερό, 
µᾶς πετροβολοῦν, µᾶς ἀπειλοῦν µέ ὅπλα, 
ἀπειλούµαστε µέ λυντσάρισµα...»

Σέ ποιόν ἀναφέρονται µέ τά ἀνωτέρω 
οἱ ἰσραηλινοί ἀξιωµατικοί Guy Hazut - 
Maor Shoshan; Σέ Παλαιστίνιους; Λάθος. 
Σέ φανατικούς Ἑβραίους ἔποικους! Χά! 

Τό Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν 
ζητᾶ ἀπό τό Σαρόν νά µήν προκαθορίσει 
µέ αὐθαιρεσίες (σάν τό Τεῖχος) τό µέλλον 
τῆς Ἱερουσαλήµ. Καί κεῖνος χέστηκε 

9 προβοκάτορες τιµήθηκαν ἀπό τόν 
Πρόεδρο τοῦ Ἰσραήλ, γιά βόµβες πού 
βάλαν πρίν 50 χρόνια στήν Αἴγυπτο! 
Ἔµ φταῖνε οἱ Αἰγύπτιοι, πού δέν τούς 
κρέµασαν σάν τούς ἄλλους δύο

Ἡ Νιγηρία συζητᾶ διακοπή τῆς ἀποπλη- 
ρωµῆς τοῦ χρέους της: Νά τό ξοφλήσουν, 
λέει, οἱ δικτάτορες πού τό τσέπωσαν καί οἱ 
ἀγγλογαλλικές βδέλλες πού τό ἔδωσαν

Ξένοι καί ἀντιπολίτευση µαυρίστηκαν 
πάλι στή Ζιµπάµπουε. Ὁ Μουγκάµπε 
ξανακέρδισε ἐγκαινιάζοντας τό ἐκλογικό 

σύστηµα πού συµφωνήθηκε στή Southern 
African Development Community

Καί κάτι γιά ὅσους ξεχνᾶν γρήγορα καί 
συγκινήθηκαν µέ τόν θάνατο τοῦ Πάπα: 
Τή µέρα τῶν ἐκλογῶν ὁ καθολικός 
Ἀρχιεπίσκοπος κάλεσε τόν λαό τῆς 
Ζιµπάµπουε σέ «ἤρεµη» ἐξέγερση! 

Νά θυµηθοῦµε ὅτι ἦταν δεξί χέρι τοῦ 
Ρήγκαν; Ὅτι σακάτεψε τήν θεολογία τῆς 
Ἀπελευθέρωσης στή Λατινική Ἀµερική; 
Ἤ ὅτι «ἅγιασε» χάρη στόν φόνο (ἐντός 
33 ἡµερῶν!) τοῦ ἕρµου Ἰωάννη Παύλου Ι; 

Κρατῆστε κι ἕνα ὄνοµα ἐπίδοξου διαδό-
χου, εὐνοούµενου τῆς νεοσυντηρητικῆς 
συµµορίας: Τοῦ σιωνιστῆ Κριστόφ 
Σένµπορν, ἀρχιεπισκόπου Βιέννης 

Τά κόµµατα, λέει, θά ψηφίσουν τό Εὐρω-
σύνταγµα γιά νά µή µειωθεῖ ἡ ἀξία τοῦ 
κοινοβουλευτισµοῦ! Ὅσο γιά τή λαϊκή 
κυριαρχία, καλό ἀνέκδοτο µά πάλιωσε...

Πέθανε ὁ Χρύσανθος, πάει καί ὁ Μπι-
θικώτσης... Τόν Ρουβᾶ καί τά µάτια µας!

Θἄθελα νά πιστέψω τόν Ἀλογοσκούφη 
πού µᾶς ἔταξε τά πάντα στή Θράκη. Ἔλα 
ὅµως πού τό ρηµάδι αὐτό στό κεφάλι µου 
δουλεύει ἀκόµα...

Ὑποσχέσεις Σπήλιου γιά στρατιωτικές 
προµήθειες (τορπίλες) ἀπό τήν «Γερµα-
νός Sunlight» τῆς Ξάνθης. Ἄς ἐλπίσουµε 
νἄχουν κι ἀντίκρυσµα 

Κάποιοι κακεντρεχεῖς πού διάβασαν τήν 
αἰγυπτιακή ἐπένδυση αὐτοκινήτων στή 
Βιστωνίδα µᾶς τηλεφώνησαν σκασµένοι 
στά γέλια γιά νά... παραγγείλουν ἁµάξι

Βεβαίως γελοῦν σάν µαλάκες γιατί ἀπό 
ἀνάπτυξη ἔχουν µαῦρα µεσάνυχτα. Σάν 

γίνουµε ὅµως ἐδῶ Ἀλ Ντητρόιτ, τότε θά 
ἀποστοµωθοῦν οἱ χαχαµποῦχες

Ἕνα βράδυ ἀνοίγω τηλεόραση στήν ΕΤ3 
καί βλέπω Λασκαράκη, Χαριτόπουλο, 
Κούτσικο κ.ἄ. ἀστέρες νά µιλοῦν γιά -τί 
ἄλλο; - τά ἑλληνοτουρκικά, τή «φιλία»...

Ἔµαθα ὅτι εἶχε πολλή πλάκα µά πρόλα-
βα µόνο τόν Γ.Λ. νά µᾶς µέµφεται πού 
δέν βλέπουµε ἀνθρωπιστικά τίς τούρκι-
κες ἐπιχειρήσεις διάσωσης στό Αἰγαῖο!

Πρώτη σελίδα τῆς τουρκοφυλλάδας 
«Γκιουντέµ» (1-4): Πρῶτο θέµα ἡ ΤΕΞ. 
Ἀπό κάτω µιά εἴδηση ἀπό τούς Τούρκους 
τῆς Βουλγαρίας καί δυό ἀπό τήν Τουρκία

Ἀκριβῶς ὅ,τι ἀπασχολεῖ τόν µειονοτικό 
πληθυσµό τοῦ τόπου, δηλαδή. Αὐτό θά 
πεῖ νά πιάνεις τόν σφυγµό τῆς κοινωνίας 
καί νά τόν ἐκφράζεις! 

Σέ «µουσουλµανική µειονότητα» κι ὄχι 
«µειονότητες» ἀναφέρεται ἡ Συνθήκη 
τῆς Λωζάνης στό ἔγκυρο γαλλικό 
κείµενο. Δεκτό. Καί λοιπόν; 

ΟΧΙ τοῦ Ἀρείου Πάγου καί στόν σύλλογο 
Τουρκάλων. Σέ καλό νά µᾶς βγεῖ... 

Σηµαντική ἡ παρουσία τῆς Κινητῆς 
Βιβλιοθήκης τοῦ ΥΜΑΘ στή Ροδόπη 
καί συγχαρητήρια γιά τίς πετυχηµένες 
ἐκδηλώσεις. Καλή συνέχεια!

Τό βιολογικό µέλλον τῆς Θράκης καί 
τήν ἐνεργειακή - σιδηροδροµική Ἐγνα-
τία προτείνει κατά τοῦ χρυσοῦ ὁ Π. Χρι-
στοδούλου. Δέν γίνεται νά λές µόνο ὄχι.

Μέ ἀφορµή τήν ἄνοδο κατηγορίας 3 ὁµά-
δων τῆς Κοµοτηνῆς: Μεγάλο µέρος τῆς 
ἀθλητικῆς προόδου µας ὀφείλεται στή 
µακρά προσφορά τοῦ Κούλη Ταξιλδάρη.   

Οὔτε ἕνας σύµβουλος νά µήν εἶναι δίπλα 
στόν δήµαρχο πού βραβεύει τόν Βάσο 
Λυσσαρίδη; Καί καλά γιά τούς πολιτικά 
ἀγράµµατους (ἤ ἀντίθετους), οἱ ἄλλοι; 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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