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«Συµµορία»!
Βράδυ Σαββάτου, 3 Ἰουνίου, ξενοδοχεῖο Ξανθίππειο 

στήν Ξάνθη. Ἔχει συγκληθεῖ ἡ νοµαρχιακή συνέλευση 
τῆς Ν∆ καί γίνεται διάλογος µέ συντονιστή τόν 

βουλευτή Λάρισας, Κ. Ἀγοραστό. Ξάφνου, σηκώνεται 
κάποιος καί ρίχνει µία πραγµατική... βόµβα, µιλώντας 
γιά τήν κατάσταση πού διαµορφώθηκε στήν ἕδρα τῆς 

Περιφέρειας Ἀν. Μακεδονίας - Θράκης, µέ τή «συµµορία 
πού ἔχει ἐγκατασταθεῖ ἐκεῖ», «τί θά γίνει ἐπιτέλους», 

κτλ! Ἀµήχανοι οἱ ἁρµόδιοι, κοιτᾶνε µόνο πῶς θά 
µπαλώσουν τό σκάνδαλο πού διαγράφεται. Τή λύση τήν 
δίνει ὁ Κ. Ἀγοραστός, ἀνακαλώντας τόν ὁµιλώντα στήν 

τάξη: «Σᾶς παρακαλῶ, ἄν δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα νά 
µήν λέγονται τέτοια πράγµατα...» Ντάξει,  ὁ βουλευτής 

τυπικά εἶχε δίκιο. Τί γίνεται ὅµως µέ τήν οὐσία τῆς 
καταγγελίας; Ἐπειδή ὁ καταγγέλων δέν µιλοῦσε στό 

καφενεῖο µά καί δέν ἦταν κάποιος τυχαῖος, ἤξερε πολύ 
καλά τί ἔλεγε. Λοιπόν; Γυρνᾶµε στό σηµιτικό «ὅποιος 

ἔχει στοιχεῖα νά πάει στόν Εἰσαγγελέα»; 
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Τό διεθνές ἐπιστηµονικό συνέδριο γιά τόν 
Νίκο Καλαµάρη / Nicolas Calas (1907-
1988) πού διεξήχθη στήν Κοµοτηνή τό 

τριήµερο 10-12 Ἰουνίου ἦταν ἀναµφίβολα 
µία σηµαντική στιγµή στά πνευµατικά 

δρώµενα τῆς Κοµοτηνῆς. Γιά πρώτη φορά 
γινόταν στή χώρα µας συνέδριο γιά τό 

ἔργο τοῦ µεγάλου ὑπερρεαλιστῆ ποιητῆ καί 
κριτικοῦ καί αὐτό ἔλαβε χώρα στή Θράκη 

χάρη στήν πρωτοβουλία τοῦ τοπικοῦ Δήµου, 
τοῦ πανεπιστηµίου Ἰωαννίνων (τοµέας 

Φιλοσοφίας) καί τοῦ λογοτεχνικοῦ περιοδικοῦ 
«Μανδραγόρας». Στή διάρκεια τοῦ συνεδρίου 

παρουσιάστηκαν 28 ἀνακοινώσεις ἀπό παλιούς 
καί νεότερους µελετητές τοῦ ἔργου τοῦ Κάλας 

ὅπως ὁ καθ. Παναγιώτης Νοῦτσος, ὁ καθ. 
Ἐρατοσθένης Καψωµένος (στή φωτογρα-

φία δεξιά), ὁ ποιητής Ἀ. Παγουλᾶτος, ὁ δοκι-
µιογράφος Σάββας Μιχαήλ, ὁ ψυχίατρος Σπ. 
Ἀργυρόπουλος, ὁ διευθυντής τοῦ «Μανδρα-
γόρα» Κ. Κρεµµύδας καί ἄλλοι. Ἦταν σίγου-

ρα ἕνας σταθµός στό ξαναδιάβασµα ἑνός 
µείζονος ποιητῆ πού ἡ ὑπερρεαλιστική του 

ἔνταξη καί ἡ ἀταλάντευτη ἐπαναστατικότητά 
του συνετέλεσαν στήν ἀποσιώπησή του ὄχι 
µόνο ἀπό τήν συντηρητική Δεξιά µά καί ἀπό 

τήν ρεφορµιστική Ἀριστερά. Μιά γνήσια ἑλλη-
νική καί ἀνατρεπτική πορεία τῶν γραµµάτων 

µας φωτίστηκε, ἡ ὁδός Νικήτα Ράντου.

Γιά τόν Νίκολας Κάλας

Ἀπεµπλουτισµένο οὐράνιο

Ἦρθε ἡ ὥρα μας;
Πρίν 6 χρόνια ἡ ἱστορία (φρίκης) τοῦ ἀπεµπλουτισµένου 
οὐρανίου (DU) δέν ἦταν πολύ γνωστή στή χώρα µας. 
Σέ κανένα καθεστωτικό φῦλλο δέν ἔβρισκες µία ἐκτενή 
ἀναφορά στό θέµα καί µία ἐµπεριστατωµένη σύνδεση 
µέ τό «Σύνδροµο τοῦ Κόλπου». Τότε ὅµως (Ἰούνιος 
1999) ἡ ἑλληνική Κυβέρνηση ἀποφάσισε νά στείλει 1200 
στρατιῶτες µας στό Κόσοβο, ὅπου µόλις εἶχε τερµατιστεῖ 
ἡ νατοϊκή ἐπιδροµή, ὡς εἰρηνευτική  δύναµη (KFOR). Ὁ 
«Ἀντιφωνητής» ἦταν τό πρῶτο ἔντυπο στή χώρα πού ἔθεσε 
τό ζήτηµα τῆς ὑγείας τῶν στρατιωτῶν µας µέ πρωτοσέλιδο 
ἐρώτηµα στόν Ἄκη Τσοχατζόπουλο, ὑπουργό τότε Ἄµυνας, 
σχετικά µέ τίς πληροφορίες πού διέθετε γιά τή χρήση τῶν 
συγκεκριµένων ὅπλων στήν περιοχή ἑλληνικῆς εὐθύνης, µέ 
τό ἄν ἔγιναν µετρήσεις ραδιενέργειας καί µέ τό τί µέτρα 
εἶχαν ληφθεῖ. Λίγες µέρες µετά, ἐρωτηθείς προφορικά ἀπό 
δηµοσιογράφους, ὁ Τσοχατζόπουλος καθησύχαζε τούς 
πάντες ὅτι ὅλα τά µέτρα εἶχαν ληφθεῖ, ὅτι κανένα ζήτηµα 
δέν ὑπάρχει, ὅτι τό νερό καί ἡ τροφή τῶν στρατιωτῶν µας 
θά ἔρχονται ἀπό µακρυά, κτλ.
Λίγα χρόνια ἀργότερα µάθαµε γιά θανάτους στρατιωτῶν 
µας πού εἶχαν ὑπηρετήσει στή Βοσνία (ὅπου ἐπίσης εἶχε γίνει 
χρήση ὅπλων DU καί 7 Ἰταλοί εἶχαν βρεῖ τόν θάνατο), ἀπό 
τό «Σύνδροµο τῶν Βαλκανίων» (Σ.Σ.: ὅπου χρησιµοποιεῖται 
DU προκύπτει κι ἀπό ἕνα... σύνδροµο). Προχτές στήν 

«Ἐλευθεροτυπία» ἡ Γεωργία Λινάρδου ἔγραφε γιά πέντε 
κρούσµατα τοῦ «Συνδρόµου» ἀπό τό Κόσοβο, πέραν τῶν 
τριῶν (;) θανάτων τῆς Βοσνίας, κρούσµατα πού γίνεται 
προσπάθεια νά κρατηθοῦν µυστικά.  Ἀναρωτιόµαστε λοιπόν 
τί πρέπει νά γίνει γιά νά ἀναλάβει ἡ πολιτεία τίς εὐθῦνες 
της. Μέχρι ποῦ θά φτάσει ἡ νατοϊκή της νοµιµοφροσύνη 
καί ἡ περιφρόνηση τῆς ὑγείας τῶν ἔνστολων Ἑλλήνων 
πολιτῶν της; 

Ὅπως γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο 
µας, οἱ ἐξτρεµισµοί κάποιων µειονοτικῶν 
τῆς Θράκης ξεκίνησαν µέ τόν φερετζέ τῆς 
ἀνωνυµίας: Ἕνα ἄθλιο κείµενο στό τοπικό 

δηµοσιογραφικό ὄργανο τοῦ Τουρκικοῦ 
Προξενείου ἀµφισβητοῦσε τό δικαίωµά 
µας νά τιµοῦµε ἐπισήµως τήν Ποντιακή 

Γενοκτονία, καθώς... παρεξηγεῖται ἡ Ἄγκυρα. 
Λίγο µετά ἔγινε ἕνα βῆµα µπροστά µέ τούς 
παριστάνοντες τήν σκιώδη κυβέρνηση ὡς 

«Συµβουλευτική Ἐπιτροπή» καί ὅταν κι αὐτή 
ἡ ἀνακοίνωση πῆγε στόν βρόντο, καταλήξαµε 

στό ἀνάλογο φιρµάνι τοῦ Συλλόγου 
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας. Ἔτσι φτάσαµε τό 

σύνολο σχεδόν τῆς µειονοτικῆς ἡγεσίας νά ἔχει 
ταυτιστεῖ µέ τήν πιό ξεδιάντροπη ἀπαίτηση 
καί τόν πιό χυδαῖο ἐκβιασµό σέ βάρος τοῦ 

∆ήµου Κοµοτηνῆς. (Λεπτοµέρειες στή σελ. 5)

Ἡ Πέµπτη Φάλαγγα τῶν Ἐπιστηµόνων

Τό εὐαγές ἵδρυµα τῆς ὁδοῦ Ἰώνων στήν Κοµοτηνή

ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑ

Τότε που ο µετέπειτα τύραννος της Σάµου 
Πολυκράτης

ασχολιόταν νεαρός επιχειρηµατικά µε τα συµπόσια
ενοικιάζοντας στους συµποσιαστές
στρώµατα και πολυτελή σερβίτσια

δεν φανταζόταν ίσως πως θα ενέπνεε σήµερα 
στους απογόνους του ελληναράδες

το επιχειρηµατικό δαιµόνιο
της ενοικίασης οµπρελο-ξαπλώστρας στις παραλίες

και του κέτερινγκ.

Γιάννης Στρούµπας

 Ἀντιφωνητὴς
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Μούστος και τρυγία 
στον τρύγο της 

διαφορετικότητας…

 Η ελληνική πολιτεία επιδιώκει 
μέσω αντιρατσιστικών προγραμμάτων στα 
σχολεία να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές 
– μελλοντικούς της πολίτες πάνω σε θέματα 
ρατσισμού. Η κινητοποίηση είναι θετική (αν 
και οι περισσότεροι νέοι είναι αναμφίβολα ήδη 
ευαισθητοποιημένοι), ωστόσο καλό θα ’ταν 
η εκπαίδευση να ξεκινούσε από τον ίδιο τον 
εκπαιδευτή, στον οποίο, παρά τις καλές του 
προθέσεις, καταλογίζονται πολλές παλινωδίες σε 
θέματα αντιμετώπισης των αλλοεθνών. Κι όσο κι 
αν δεχόμαστε πως οι αντιφάσεις της ελληνικής 
πολιτείας δεν είναι προϊόν δολιότητας και 
υποκρισίας παρά απλά προϊόν διοικητικών και 
οικονομικών αδυναμιών, η ελληνική πολιτεία δεν 
δικαιώνεται σε καμία περίπτωση να παραπέμπει 
σ’ αυτές για να δικαιολογεί την ανεπάρκειά της, 
ιδιαίτερα τη στιγμή που στους πολίτες της είναι 
πρόθυμη να επιρρίψει ευθύνες για ρατσιστικές 
συμπεριφορές, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού δεν 
αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων 
παρά μόνο ελάχιστα περιθωριακά ακροδεξιά 
στοιχεία. Θα γίνουμε, όμως, συγκεκριμένοι.
 Στο «Έθνος» της 3/4/2005 διαβάζουμε 
ρεπορτάζ με τίτλο «Απέλαση με φύλλο 
πορείας», υπέρτιτλο «Νέα… ήθη για τους 
πρόσφυγες» και υπότιτλο «Τους στέλνουν σε 
Κέντρο Υποδοχής μέχρι να… απορριφθεί η 
αίτηση ασύλου». Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει ότι 
η «ευαίσθητη» πολιτεία απλά εκτελεί με ακριβές 
χρονοδιάγραμμα το πρόγραμμά της για απέλαση 
των προσφύγων. Αντίστοιχη είναι και η είδηση 
από την «Ελευθεροτυπία» της 22/4/2005 με τίτλο 
«Οι πολίτες της Χίου έσωσαν τους πρόσφυγες» 
και υπότιτλο «Το λιμενικό προσπαθούσε να τους 
γυρίσει στην Τουρκία». Προκύπτει, δηλαδή, ότι 
η πολιτεία λειτουργεί συχνά ρατσιστικά και όχι 

οι πολίτες της, οι οποίοι αντιθέτως αποδεικνύουν 
έμπρακτα την ανθρωπιά τους.
 Από τα παραπάνω, βέβαια, γεννιέται 
εύλογα το ερώτημα: δεν καθίσταται σαφές 
ότι ορισμένες συμπεριφορές της πολιτείας 
έχουν πρόθεση, επομένως είναι άστοχο να 
μιλάμε απλά και μόνο για διοικητικές και 
οικονομικές αδυναμίες της; Η απάντηση 
δεν αλλάζει ούτε τώρα: οι αντιφατικές 
συμπεριφορές της πολιτείας δεν είναι προϊόν 
ρατσιστικού σχεδίου· τις περισσότερες δε φορές 
εκπορεύονται από διεθνείς πιέσεις. Εννοώ, 
βέβαια, την τρομοϋστερία κυρίως των Η.Π.Α. 
(που είναι σαφώς μελετημένη και αποδίδει 
τους καρπούς της) και των ισχυρών χωρών 
της Ε.Ε., από τις οποίες πηγάζουν άλλωστε 
ρατσιστικές διακρίσεις μέσω απαγορεύσεων, 
προκειμένου να μη βρεθούν στα εδάφη τους 
ανεξέλεγκτοι «ισλαμιστές» και άλλοι δυνάμει 
«τρομοκράτες» που θα τους σαμποτάρουν! 
Οπότε, πιεζόμενη η ελληνική πολιτεία απλά 
ακολουθεί διεκπεραιώνοντας εντολές! Ως εκ 
τούτου, ρατσισμό και υποκρισία καταλογίζουμε 
σε Η.Π.Α. και Ε.Ε., απ’ όπου εκπορεύονται και 
τα υποτιθέμενα αντιρατσιστικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, αλλά στην Ελλάδα σε καμία 
περίπτωση συνειδητά! Άλλωστε, το ελληνικό 
κράτος μια φορά πήγε να σηκώσει κεφάλι με 
τον «βασικό μέτοχο» και ν’ απαντήσει επιθετικά 
στην Ε.Ε., και μόλις το απείλησαν ότι θα του 
κόψουν τα κονδύλια, τα μάζεψε! Πίσω, λοιπόν, 
στα οικονομικά δεδομένα: όσο καλές προθέσεις 
κι αν έχεις, θ’ ακολουθήσεις τις επιταγές του 
χρήματος. Δεν είναι σαφές, συνεπώς, ότι ο 
οικονομικός παράγοντας εξηγεί την συνύπαρξη 
των αγαθών προθέσεων με την πρακτική 
αδυναμία εφαρμογής τους;
 Προς επίρρωση της οικονομικής 
δυσπραγίας που διαδραματίζει τον 
καθοριστικότερο ρόλο καί σε ζητήματα 
που ασύνειδα άπτονται ρατσιστικών 
συμπεριφορών αναφέρουμε το πρωτοσέλιδο 
της «Ελευθεροτυπίας» (16/4/2005), στο οποίο 
με εύγλωττους τίτλους, όπως «Νταβατζής 
Νο1» και «Ο χειρότερος “μπαταχτσής”», 
παρουσιάζεται η στάση του ελληνικού δημοσίου 

ως οφειλέτη: αρνείται να αποδώσει στους 
πολίτες του τα οφειλόμενα και κωλυσιεργεί 
περαιτέρω εξαντλώντας κάθε δικαστικό όριο, 
χωρίς να βάζει το χέρι στην τσέπη, μέχρι να 
πετύχει την πολυπόθητη παραγραφή, αυτή 
την τόσο «ανθρωπιστική» και «δίκαιη» (σε 
βαθμό κοροϊδίας) «πρόνοια» της τυφλής 
δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα, τα ’παμε: 
οι παραπάνω εξηγήσεις δεν δικαιολογούν σε 
καμία περίπτωση την ελληνική πολιτεία· απλά 
αιτιολογούν την άποψή μας πως άλλο είναι 
οι αδυναμίες ή η πολιτική κουτοπονηριά, και 
άλλο ο ρατσισμός… Ρατσιστές συνειδητά 
δεν είμαστε, ούτε σε ατομικό ούτε σε κρατικό 
επίπεδο. Ούτως ή άλλως, από το δημοσίευμα 
της «Ελευθεροτυπίας» προκύπτει ακριβώς ότι 
μέτρα με απάνθρωπο πρόσωπο δεν αφορούν 
μόνο τους αλλοεθνείς αλλά όλους τους Έλληνες 
πολίτες, οπότε διαπιστώσεις περί διακρίσεων σε 
βάρος των αλλοεθνών είναι μάλλον άστοχες, 
αφού πολλά αντιλαϊκά μέτρα δεν αφορούν μόνο 
αυτούς αλλά το σύνολο των πολιτών. 
 Βέβαια, ό,τι ειπώθηκε ως εδώ αφορά 
μόνο τον οικονομικό παράγοντα. Πώς θα 
εξηγηθούν, όμως, οι περιπτώσεις στις οποίες η 
πολιτεία διαπιστώνει ρατσιστικές ενέργειες αλλά 
δεν κάνει τίποτα γι’ αυτές, όπως η περίπτωση 
όσων προκαλούν επεισόδια στα γήπεδα και 
τους καταγράφουν καθαρά όλες οι κάμερες, 
αλλά ποτέ κανείς δεν τους συλλαμβάνει; Ε, 
τι εξήγηση περιμένετε γι’ αυτό; Εδώ υπάρχει 
ο κίνδυνος, αν συλληφθούν οι «γνωστοί-
άγνωστοι», ν’ αποδειχτούν τέκνα γνωστών 
«καθωσπρέπει» οικογενειών. Για τέτοια είμαστε 
τώρα; Χώρια που και να συλληφθούν, απ’ την 
επόμενη θ’ αφεθούν και πάλι ελεύθεροι, ενώ 
υπάρχει και πιθανότητα οι «γνωστοί-άγνωστοι» 
δημοσιογράφοι που μέχρι πρότινος απαιτούσαν 
τη σύλληψή τους, να επιτεθούν στην πολιτεία 
επειδή… «φιμώνει την ελεύθερη έκφραση»! 
Άντε, δηλαδή, να βγει άκρη με τις αντιφάσεις 
που μας ταλανίζουν!…
 Συνοψίζοντας, οι Έλληνες δεν είναι 
ρατσιστές, ούτε και η ελληνική πολιτεία, 
τουλάχιστον συνειδητά. Αυτό πάλι δεν σημαίνει 
πως οι αγαθές προθέσεις απαλλάσσουν από κάθε 

ευθύνη για τα κακώς κείμενα. Επιβάλλεται να 
διορθώνονται αυτά με κάθε τρόπο και το δυνατόν 
συντομότερο. Ιδιαίτερα απέναντι σε αλλοεθνείς 
το ανθρώπινο πρόσωπο είναι ανάγκη για μια 
ευαίσθητη πολιτεία, αφού οι άνθρωποι αυτοί 
αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες 
(άγνωστο περιβάλλον, οικονομικά προβλήματα, 
χρόνος προσαρμογής κ.τ.λ.) και πρέπει να 
νιώσουν ζεστασιά και σιγουριά ώστε να 
γίνουν ωφέλιμα μέλη του κοινωνικού συνόλου. 
Επιπλέον οι ανταλλαγές πολιτιστικών στοιχείων 
μπολιάζουν ανθρώπους και πολιτισμούς, 
εμπλουτίζουν τις εκφράσεις τους και τους 
καθιστούν ανεκτικούς και ώριμους για ειρηνική 
συνύπαρξη. Γι’ αυτό και γίνεται λόγος για την αξία 
της διαφορετικότητας. Θα πρέπει μόνο εδώ να 
τονιστεί ότι ασφαλώς και το διαφορετικό μπορεί 
να φέρει ευδαιμονία με τον μούστο του, υπό την 
προϋπόθεση όμως ότι πομποί και δέκτες είναι 
ώριμοι να το αξιολογήσουν και να το χειριστούν 
σαν στοιχείο γεφύρωσης των διαφορών, και 
όχι σαν στοιχείο επιβολής του ενός πάνω στον 
άλλο. Υπό διαφορετικές συνθήκες, όταν δηλαδή 
το διαφορετικό χρησιμοποιείται για να διχάσει, 
να απομακρύνει και να γκετοποιήσει, τότε μόνο 
θετικά δεν λειτουργεί. Γι’ αυτό και προσεγγίσεις 
του τύπου «η διαφορετικότητα λειτουργεί πάντα 
θετικά» είναι «ρηχές»: η διαφορετικότητα από 
μόνη της είναι ουδέτερη, ούτε θετική ούτε 
αρνητική. Το θέμα είναι τι συμβαίνει με τους 
διαφορετικούς ανθρώπους που καλούνται να 
συνυπάρξουν στις ίδιες κοινωνίες. Γι’ αυτό κι 
εκεί δεν γίνεται να κάνουμε τις προσεγγίσεις μας 
με γνώμονα την απρόσωπη διαφορετικότητα, 
αλλά τους πολυπρόσωπους ανθρώπους. Σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να ελέγχονται οι 
άνθρωποι και η πραγματική τους διάθεση να 
τρυγήσουν τη διαφορετικότητα, αν επιδιώκουν 
δηλαδή να πλουτίσουν ψυχικά και πνευματικά 
με το μούστο της ή να την εκμεταλλευτούν 
για να προπαγανδίσουν και να διχάσουν, 
αποδεικνυόμενοι «κατακάθια» άξια της τρυγίας 
τους!…

Γιάννης Στρούμπας

Η ΑΠΕΙΛΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Με καταστροφή απειλούνται τα 
ελληνικά µνηµεία στην αρχαία 
Απολλωνία της Αλβανίας, εξαιτίας 
της διάνοιξης δρόµου ταχείας 
κυκλοφορίας που προωθεί το 
υπουργείο Μεταφορών , µε στόχο 
την πρόσβαση στις παραλίες της 
Αδριατικής και την τουριστική 
τους ανάπτυξη, τη στιγµή που νέα 
ευρήµατα έρχονται στο φως.
Στην αρχαία πόλη ξεκίνησαν πριν 
τρία χρόνια ανασκαφικές εργασίες, 
υπό την καθοδήγηση του καθηγητή 
του πανεπιστηµίου Σινσινάτι, Τζακ 
Ντέιβις και του Λόρεντς Μπέικο 
του ∆ιεθνούς Κέντρου Αλβανικής 
Αρχαιολογίας, οι οποίοι ανακοίνωσαν 
πρόσφατα την ανακάλυψη ενός 
µεγάλου αρχαιοελληνικού ναού (7ος 
- 4ος π.Χ. αιώνας), που πιθανώς είναι 
αφιερωµένος στη θεά Αρτεµη.
Η περιοχή έχει σηµασία για την 
ιστορία των ελληνικών αποικιών 
στην Αδριατική, ενώ τα τελευταία 
χρόνια Ιταλοί, Αγγλοι, Γάλλοι, 
Αµερικανοί και Ισραηλινοί 
αρχαιολόγοι πραγµατοποιούν 
ανασκαφές σε αρχαίες ελληνικές 
πόλεις και µνηµεία της Αλβανίας. 

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Το ∆ικαστήριο των Τιράνων ενέκρινε 
την ίδρυση και λειτουργία του 
πρώτου κόµµατος της σλαβικής 
κοινότητας των Σκοπιανών που ζουν 
στην Αλβανία.
Μετά από τρεις συνεχείς αναβολές, 
το ∆ικαστήριο των Τιράνων άναψε το 
«πράσινο φως» στη «“Μακεδονική” 
Συµµαχία Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης» µε 
επικεφαλής τον Εφτίµ 
Μίτρεφσκι, ο οποίος έκανε 
λόγο για µια «ιστορική 
απόφαση». Στο ίδιο 
µήκος κύµατος ήταν και 
οι δηλώσεις του Κιµέτ 

Φετάχου, ιδρυτικού µέλους του 
κόµµατος και ηγέτη της ένωσης 
«Ειρήνη», ο οποίος σηµείωσε ότι η 
σηµερινή εξέλιξη αποτελεί µεγάλο 
βήµα προόδου προς την ευρωπαϊκή 
ένταξη της Αλβανίας. Ο ίδιος 
σηµείωσε, ωστόσο, ότι η απόφαση 
του ∆ικαστηρίου ήρθε ενώ έχει ήδη 
λήξει η προθεσµία για τη δήλωση 
συµµετοχής των κοµµάτων στις 
βουλευτικές εκλογές της 3ης Ιουλίου.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Αύξηση των αγροτικών συντάξεων 
κατά 15% και των υπόλοιπων 
Ταµείων κατά 8%, αποφάσισε το 
υπουργικό συµβούλιο.
Από το µέτρο θα επωφεληθούν 
συνολικά 585.000 συνταξιούχοι, εκ 
των οποίων οι 183.000 συνταξιούχοι 
αγρότες, πολλοί εξ΄αυτών και 
Έλληνες. Με τις νέες αυξήσεις η 
µέση µηνιαία σύνταξη -εκτός της 
αγροτικής- διαµορφώνεται στα 100 
δολάρια. Το κόστος των αυξήσεων, 
το οποίο θα καλυφθεί από τον 
κρατικό προϋπολογισµό, µόνο για 
το 2005, φτάνει τα 2 δισ. λεκ. Ο 
Φατός Νάνο, σε δηλώσεις του τόνισε 
ότι “η απόφαση της κυβέρνησης 
για µεγαλύτερες αυξήσεις στις 
αγροτικές συντάξεις, εντάσσεται στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της, που 
στοχεύει στην εξοµοίωση, σταδιακά, 
των αγροτικών µε τις συντάξεις 
των υπόλοιπων Ταµείων”. Ο Νάνο 
υπογράµµισε ότι η κυβέρνησή του 
είναι αποφασισµένη να εφαρµόσει 
τέτοια µέτρα τα οποία επιβεβαιώνουν 
τις κοινωνικές πολιτικές του 
προγράµµατός του.

 Στήν ἔκδοση τοῦ νέου 
βιβλίου τοῦ ἀµερικανοεβραίου 
ἱστορικοῦ Μάρκ Μαζάουερ, αὐτοῦ 
γιά τή Θεσσαλονίκη (1430-1950) 
ὡς «πόλης τῶν φαντασµάτων», 
ἀναφερθήκαµε προσφάτως. Σήµερα 
κάνουµε µία µικρή νύξη µέ ἀφορµή 
τίς κριτικές του παρουσιάσεις στίς 
ΗΠΑ, εὐχαριστώντας τήν ἀγαπητή 
µας φίλη ∆έσποινα πού µᾶς κρατᾶ 
ἐνήµερους. Τί διαβάζουµε λοιπόν 

σχετικά (Miami Herald, 8-5-05) ἀπό τήν Anne Bartlett;
1) Τήν εἰσαγωγική φράση «Σαλόνικα, σήµερα γνωστή 
ὡς Θεσσαλονίκη, ἡ ἀρχαία πόλη στή βόρεια ἀκτή τοῦ 
Αἰγαίου, σήµερα στήν Ἑλλάδα ἀλλά γιά µεγάλο µέρος 
τῆς ἱστορίας της ἕνα σηµαντικό ὀθωµανικό λιµάνι»! 
Πρόκειται γιά ἐξαίρετο δεῖγµα γραφῆς πού, χωρίς νά λέει 
κανένα ψέµµα, χειρίζεται ἐπιδέξια τήν ἀλήθεια γιά νά τήν 
διαστρέψει καί νά δώσει ὅ,τι θέλει στόν ἀναγνώστη.
2) Τούς σταθµούς τῆς ἱστορίας τῆς πόλης γιά τήν περίοδο 
πού ἐξετάζει ὁ Μαζάουερ: Τήν ἔλευση τῶν Ἑβραίων 
ἀπό τήν Ἰσπανία (1492) καί τήν ἔλευση τῶν Ἑλλήνων 
προσφύγων ἀπό τήν Μικρασία (1922). «Καί οἱ δύο ὁµάδες 
µετανάστευσαν στή Σαλονίκη...», διαβάζουµε, λές καί 
πρόκειται γιά τό ἴδιο πρᾶγµα, ὅταν οἱ µέν καταφεύγουν 
σέ µία ξένη χώρα καί οἱ δέ καταφεύγουν στή µητέρα - 
πατρίδα τους.
3) Τόν γνωστό ἀφορισµό τῶν ἐθνικισµῶν πού 
δηµιούργησαν τά ἐθνικά κράτη, καθιστώντας τήν 
ὀθωµανική «πολυπολιτισµικότητα» παρελθόν: «Ἡ Ἑλλάδα 
πῆρε τή Θεσσαλονίκη καί ἔδιωξε τούς µουσουλµάνους. Ἡ 
Τουρκία ἔδιωξε τούς Ἕλληνές της καί χιλιάδες πρόσφυγες 
ἦρθαν στή Σαλονίκη». Μάλιστα, µέ αὐτήν τή σειρά 
καί µέ τά ρήµατα «ἀνταλλάσσω» καί «µακελλεύω» νά 
συναιροῦνται στό «διώχνω»! 
4) Τήν κατάληξη τῆς πολυπληθοῦς ἑβραϊκῆς παρουσίας 
στά χρόνια τῆς ναζιστικῆς Κατοχῆς: Ἀφοῦ ρίχνει τή 
σπόντα γιά τήν ἀδιαφορία τῶν Ἑλλήνων ἐνώπιον τοῦ 
διωγµοῦ τῶν Ἑβραίων συµπολιτῶν τους, κάνει τήν ἑξῆς 
παρατήρηση: «Μπορεῖ νά ἦταν οἱ ναζί πού λειτούργησαν 
τούς θαλάµους ἀερίων ἀλλά ἦταν ἡ δηµοτική Ἀρχή πού 
ἔχτισε τό Πανεπιστήµιο πάνω στό ἑβραϊκό νεκροταφεῖο»! 
Σἀν νά λέµε ἕνα καί τό αὐτό! Καί χωρίς λέξη γιά τό 
συµβόλαιο ἀγορᾶς τοῦ χώρου ἤ γιά τήν προσφυγή τῆς 
ἑβραϊκῆς κοινότητας στά Εὐρωπαϊκά ∆ικαστήρια.

5) Τήν ἀπώλεια τῶν ἐµπορικῶν ἑταίρων καί «τήν 
ἑλλαδική ἐσωστρέφεια τῆς πόλης πού κατέστρεψε τήν 
οἰκονοµία της». Λές καί αὐτή ἡ ἐσωστρέφεια ἦταν 
ἐπιλογή τῆς χώρας µας κι ὄχι ἀναπόδραστη συνθήκη τοῦ 
Ψυχροῦ Πολέµου καί τῆς ὅλης ἱστορικῆς συγκυρίας. 
6) Τά πολιτικά σχόλια γιά τήν ἑλληνική «ἱστορία» (µέ 
εἰσαγωγικά στό ἄρθρο) καί τό µέλλον τῆς πόλης: «Μιά 
νέα γενιά ἄρχισε νά δείχνει πώς µιά πιό διεθνής θεώρηση 
εἶναι ἡ ἐξυπνότερη στρατηγική. Μιά νέα «ἱστορία» 
ἴσως διαφαίνεται. Ὁ Μαζάουερ εἶναι αἰσιόδοξος: «Ἄλλα 
µέλλοντα ἴσως χρειαστοῦν ἄλλα παρελθόντα».»
 Ἐλπίζουµε ὅλοι - καί κυρίως οἱ ἁρµόδιοι καί οἱ 
φίλοι µας στή Θεσσαλονίκη - νά λάβανε τό µήνυµα. Ἄς τό 
συνδυάσουν µέ ὅλα τ’ ἄλλα κι ἄς ἔχουν τόν νοῦ τους στήν 
ἐπερχόµενη «πολυπολιτισµικότητα»...        Κ.Κ.

Ἀπό τίς ΗΠΑ στή Θεσσαλονίκη
Εἰσαγωγές πολυπολιτισµικότητας ΜΑΖΑΟΥΕΡ Α.Ε. 



Γι’ αὐτά πού κάθε ἄνθρωπος µπορεῖ νά\καί κάνει στόν ἄλλον
   Ἀφοῦ λοιπόν ὅλοι «σοκαριστήκαµε» ἀπό τήν ἐκτέλεση τῶν Βόσνιων 
µουσουλµάνων ἀπό Σέρβους στή διάρκεια τοῦ πολέµου τῆς Βοσνίας (λές 
καί δέν ξέρουµε τί γίνεται στούς πολέµους), παραθέτουµε ἕνα συναφές 
ἄρθρο τοῦ Donald Macintyre ἀπό τήν Independent (3-6):
   «...Δύο ἰσραηλινοί στρατιῶτες βγῆκαν καί περιέγραψαν πῶς ἔλαβαν 
µέρος σ’ αὐτό πού χαρακτηρίζουν «ἐπισήµως διατεταγµένη ἐπιχείρηση 
ἐκδίκησης», νά σκοτώσουν Παλαιστίνιους ἀστυνοµικούς, µεταξύ τῶν 
ὁποίων καί πολλούς ἄοπλους ἄνδρες. Σέ µία παραστατική κατάθεση ἕνας 
στρατιώτης ὁµολόγησε πώς «πράγµατι διασκέδασε» µία καταδίωξη στήν 
ὁποία πυροβόλησε στό κεφάλι ἄοπλο Παλαιστίνιο πού προσπαθοῦσε νά 
ξεφύγει στή διάρκεια ἐπιδροµῶν ἀντιποίνων πού διατάχθηκαν µία µέρα 
µετά τόν θάνατο ἕξι Ἰσραηλινῶν στρατιωτῶν σέ ἐνέδρα ὁπλοφόρων, πρίν 
τρία χρόνια.
   (...) Οἱ ἐπιδροµές µαζί µέ µία σειρά ἐπιθέσεων ἀπό ἔδαφος καί ἀέρα 
συνολικά σκότωσαν 15 Παλαιστίνιους (οἱ 12 ἀστυνοµικοί) σέ περιοχές τῆς 
Νάµπλους καί τῆς Ραµάλα, 24 ὧρες µετά τόν θάνατο τῶν 6 Ἰσραηλινῶν 
στρατιωτῶν στό φυλάκιο τοῦ χωριοῦ Ἐίν Ἀρίκ, στό ζενίθ τῆς Ἰντιφάντα. 
Στρατιώτης πού πῆρε µέρος στήν ἐπίθεση κατά τοῦ Παλαιστινιακοῦ 
φυλακίου Ντεΐρ Ἐς Σουντάν εἶπε πώς φτάνοντας στή µέση τῆς νύχτας 
βρῆκαν τόν χῶρο ἄδειο καί περίµεναν. «Ἡ ἰδέα ἦταν ἁπλῶς νά τούς 
σκοτώσουµε ὅλους. Ὅποτε φτάνανε θά τούς σκοτώναµε, ἄσχετα µέ τό ἄν θά 
ὁπλοφοροῦσαν ἤ ὄχι. Ἄν ἦταν Παλαιστίνιοι ἀστυνοµικοί θά πυροβολοῦνταν. 
Ἡ διαταγή εἶχε δοθεῖ καί ἕξι ἀπό µᾶς ἄνοιξαν πῦρ».  
    Ὁ στρατιώτης, ἀπό τή µονάδα Yael Reconnaissance, λέει ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς 
τους τούς εἶπε: «Θά σκοτώσουµε 6 Παλαιστίνιους ἀστυνοµικούς κάπου, 
ἐκδικούµενοι τούς 6 δικούς µας πού σκότωσαν». Προσθέτει: «Στήν 
ἐρώτησή µου γιά τί κάνανε ἡ ἀπάντηση ἦταν πώς ὑπῆρχε ὑποψία ὅτι 
ὁ τροµοκράτης πού σκότωσε τούς δικούς µας εἶχε περάσει ἀπό ἐκεῖνο 
τό σηµεῖο (παλαιστινιακοῦ) ἐλέγχου (...) Ὁ στρατιώτης εἶπε πώς ἀφοῦ 
τραυµάτισαν δύο ἀπό τούς Παλαιστίνιους καθώς προσπαθοῦσαν νά 
ξεφύγουν, οἱ πυροβολισµοί συνεχίστηκαν ὅσο ὁ ἕνας ἔτρεξε µέσα σέ ἕνα 
µεταλλικό παράπηγµα καί ὁ ἄλλος σέ ἕνα κοιµητήριο. Ἀφοῦ γάζωσαν τό 
παράπηγµα µέ σφαῖρες, µία φιάλη ὑγραερίου σ’ αὐτό πῆρε φωτιά. «Εἴχαµε 
σκοτώσει ἕναν ἀστυνοµικό, ἄλλον ἕναν στήν κόλαση τῆς φωτιᾶς κι ἕνας 
τρίτος διέφευγε. Τρέξαµε στό νεκροταφεῖο... ἀνεβήκαµε στόν περίβολο 
καί τόν πυροβολήσαµε. Τόν σκοτώσαµε κι αὐτόν». Ὁ στρατιώτης λέει ὅτι 
δέν δέχτηκαν πυρά ἀπό τούς Παλαιστίνιους καί προσθέτει: «Ἀργότερα 
καταλάβαµε ὅτι ἦταν ὅλοι ἄοπλοι». Προσέθεσε ὅτι εἶχε ἐρευνήσει τό 
«κατακρεουργηµένο» πτῶµα τοῦ ἀνδρός στό κοιµητήριο καί εἶδε πώς ἦταν 
ἕνας ἄνδρας 55-60, πολύ γέρος. 
    Οἱ καταθέσεις ἀρχικά δόθηκαν στήν ὁµάδα «Σπάζοντας τή σιωπή» 
τῶν νέων στρατιωτῶν πού ἐπικρίνουν τίς µεθόδους τοῦ Στρατοῦ στά 
Κατεχόµενα...»  

Ἡ κατάρρευση τῆς Παγκοσµιοποίησης καί ἡ ἐπανεφεύρεση τοῦ Κόσµου
Ὁ Stuart Jeffries στόν «GUARDIAN» (καί Καθηµερινή, 10-6) γιά τό τέλος 
τῆς πρόσφατης παγκοσµιοποιητικῆς µυθολογίας:
«Ὁ Καναδὸς Τζὸν Ράλστον Σόουλ εἶναι φιλόσοφος, πολιτικός, ἀλλὰ καὶ 
οἰκονοµικὸς στοχαστής. Ἔχει τιµηθεῖ µέ τὸ βραβεῖο τοῦ Ἱππότη τῶν 
Γραµµάτων καὶ τῶν Τεχνῶν τῆς Γαλλίας. (...) Τὸ τελευταῖο του βιβλίο µέ 
τίτλο “Ἡ κατάρρευση τῆς παγκοσµιοποίησης καὶ ἡ Ἐπανεφεύρεση τοῦ 
Κόσµου” κυκλοφορεῖ στὴ Βρετανία σὲ µία στιγµὴ ποὺ οἱ γεωπολιτικές του 
θεωρίες µοιάζουν νὰ δικαιώνονται (...).
Ἡ ἄποψη, τὴν ὁποία ἀναπτύσσει στὸ βιβλίο του, εἶναι ὅτι ἡ ἐποχὴ στὴν 
ὁποία τὸ ἔθνος-κράτος ἔµοιαζε νὰ ἔχει περιέλθει σὲ ἀχρησία, ἡ ἐποχὴ 
ὅπου διεθνεῖς µεγάλες ἐπιχειρήσεις ἐξασφάλιζαν εὐηµερία καὶ παγκόσµια 
εἰρήνη, ἡ ἐποχὴ ποὺ ὁ µονεταρισµὸς τοῦ Μίλτον Φρίντµαν κατάπινε τὰ 
πάντα καὶ ποὺ ἡ τεχνοκρατικὴ γλῶσσα τοῦ Ζισκὰρ Ντ’ Ἐστὲν ὅριζε τὸν 
πολιτικὸ διάλογο, εἶναι νεκρή. Ἡ ἐποχὴ αὐτὴ διάρκεσε γιὰ περισσότερο ἀπὸ 
δυὸ δεκαετίες, ὅµως ὁ τεχνοκρατικὸς καὶ τεχνολογικὸς ντετερµινισµός της, 
καθὼς καὶ ἡ λατρεία τῆς ἀγορᾶς ἔχει ἐκπνεύσει. “Δεν ἀντιληφθήκαµε τὴν 
κατάρρευση της”, λέει ὁ Σόουλ “διότι ἡ παγκοσµιοποίηση θεωρεῖται ἕνα 
εἶδος παντοδύναµου Θεοῦ. Ὅτι ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἁγία Τριάδα στὸ τρίπτυχο: 
διαρκῶς ἀναπτυσσόµενες ἀγορές, µονίµως ὑψηλὴ τεχνολογία καὶ µάνατζερ 
ποὺ µποροῦν νὰ δράσουν ὁπουδήποτε. Ἡ κριτικὴ στὴν παγκοσµιοποίηση 
ἀντιµετωπιζόταν ὡς ροµαντικὸς παγανισµός. 
Ἡ ἄποψη τοῦ Σόουλ µπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἀπὸ ὁρισµένους ἀνοησία, ὅµως 
ὁ φιλόσοφος εἶναι προετοιµασµένος ἀκόµη καὶ γι’ αὐτὸ τὸ ἐνδεχόµενο. 
“Ἀκόµη καὶ ἂν αὐτὸ ποὺ λέω εἶναι ἀληθὲς µόνο κατὰ 50%, ἀποτελεῖ 
τουλάχιστον βάση γιὰ διάλογο. Τὰ γεγονότα παύουν νὰ εἶναι γεγονότα µετὰ 
ἀπὸ λίγο. Ξεθωριάζουν” (...). Ὁ Σόουλ στὸ βιβλίο του ἀπευθύνει ἔκκληση 
γιὰ τὴν ἀνανέωση τῆς δηµοκρατίας καὶ γιὰ µία ἐκ νέου ἀναζήτηση τοῦ 
κοινοῦ καλοῦ. “Ἐνῶ ἡ παγκοσµιοποίηση ἐπιµένει ὅτι κανεὶς δὲν χρειάζεται 
νὰ ἀναλαµβάνει τὴν εὐθύνη γιὰ ὁ,τιδήποτε”, γράφει, “ἡ δηµοκρατία 
προτάσσει τὸ νὰ ἀναλαµβάνουν οἱ ἄνθρωποι εὐθύνη γιὰ τὸ κοινὸ καλό. 
Ὅταν ἀποδυναµώνεται τὸ ἔθνος-κράτος, ἀποδυναµώνεται ἡ δηµοκρατία”.
Τί σηµαίνουν ὅλα αὐτὰ γιὰ θεσµοὺς ὅπως ἡ Ε.Ε.; “Ποιός ξέρει ποῦ θὰ ὁδηγηθεῖ 
τώρα ἡ Εὐρώπη;”, διερωτᾶται ὁ Σόουλ. “Οἱ πολιτικές της ἐλὶτ διέρχονται 
φάση ἀρνητισµοῦ. Θὰ πρότεινα νὰ γίνονται περισσότερες ἀνταλλαγὲς 
µεταξὺ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Ὄχι µόνο ἀνταλλαγὲς φοιτητῶν, ἀλλὰ καὶ 
µαθητῶν δηµοτικῶν σχολείων. Θὰ πρέπει νὰ δαπανηθοῦν χρήµατα γιὰ νὰ 
µετακινηθοῦν σὲ ἄλλες χῶρες τὰ 450 ἑκατοµµύρια τῶν Εὐρωπαίων, ὥστε 
νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι οἱ µεταξὺ τους διαφορὲς εἶναι ἐνδιαφέρουσες”.
Ὁ Σόουλ ἀναθαρρεῖ καὶ ἐλπίζει, βλέποντας τὸ πῶς οἱ χῶρες τῆς Λατινικῆς 
Ἀµερικῆς, ἐπὶ χρόνια ἐκτεθειµένες σὲ αὐτὸ ποὺ ὁ ἴδιος ἀποκαλεῖ “οἰκονοµία 
τῆς σταύρωσης” ἀπὸ θεσµούς, ὅπως τὸ Διεθνὲς Νοµισµατικὸ Ταµεῖο, δὲν 
πιστεύουν πλέον στὴν παγκοσµιοποίηση καὶ τὰ διαβολικὰ της µέσα. “Οὔτε 
ἡ Ἀφρικὴ πιστεύει σὲ αὐτά. Οὔτε ἡ Ἀσία, σὲ ἕνα µεγάλο κοµµάτι της”. 
Ὁ Σόουλ ἐπιµένει ὅτι αὐτὸ ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο τώρα εἶναι οἱ ἐθνικὲς 
κυβερνήσεις νὰ κάνουν κάτι θετικό. “ Ἰδού µιὰ ὡραία ἰδέα. Οἱ χῶρες-ἔθνη 
νὰ διαγράψουν τὸ χρέος τοῦ Τρίτου Κόσµου”, προτείνει. Ἀντ’ αὐτοῦ, ὅµως, 
προσθέτει, οἱ δυτικὲς κυβερνήσεις ἐξακολουθοῦν νὰ προσχωροῦν στὴν 
ἰδεολογία τῆς παγκοσµιοποίησης».

Ἀνα-γνώσεις
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Πράκτορας τῆς Μοσάντ 
τό δεξί χέρι τοῦ Χάιντερ

Ὁ λόγος γιά τό αὐστριακό ἀκροδεξιό κόµµα τῆς 
Ἐλευθερίας τοῦ Γιόργκ Χάιντερ, τό µαῦρο πρόβατο στήν 
Ε.Ε. πρό µερικῶν ἐτῶν: Μόλις προχθές ἀποκαλύφθηκε 
ὅτι ὁ γ.γ. τοῦ κόµµατός του καί εὐρωβουλευτής Πέτερ 

Σισρόφσκι ἦταν γιά πέντε χρόνια πράκτορας τῆς 
Μοσάντ µέχρι τή 

συνταξιοδότησή του 
τό 2002! «Ἤθελα 
νά βοηθήσω τό 

Ἰσραήλ καί σίγουρα 
δέν ἔκανα κάτι 

κακό», ὁµολόγησε ὁ 
ἑβραϊκῆς καταγωγῆς 

Σισρόφσκι, ὅµως 
ὁ εἰσαγγελέας 

θά ἐξετάσει τήν 
περίπτωση δίωξης 
γιά κατασκοπεία 

ὑπέρ ξένης χώρας, 
ἀδίκηµα γιά τό ὁποῖο 

προβλέπεται ποινή µέχρι 3 χρόνια φυλάκιση. Τό ἄλλο 
ὡραῖο εἶναι τό ἐπάγγελµα τοῦ Σισρόφσκι: Ἐµπορεύεται 

ἰσραηλινά ὅπλα στήν Κίνα! «Τό Ἰσραήλ ἤθελε νά 
χρησιµοποιήσει τόν Χάιντερ ὡς γέφυρα σέ ἀραβικές 

χῶρες µέ τίς ὁποῖες τό ἴδιο δέν εἶχε ἐπίσηµες σχέσεις», 
δήλωσε ὁ Σισρόφσκι. Τό 2000 ὁ «Αὐστριακός» πολιτικός 
εἶχε µεσολαβήσει στόν Λίβανο γιά τήν ἀπελευθέρωση 

τριῶν Ἰσραηλινῶν στρατιωτῶν πού κρατοῦσε ἡ 
Χεζµπολά καί τό 2002 κανόνισε τή συνάντηση Χάιντερ 

-Σαντάµ, στήν ὁποίαν ὅµως δέν παραβρέθηκε γιατί 
τό Ἰράκ τοῦ ἀρνήθηκε τή βίζα. Σέ δηλώσεις του ὁ 

Χάιντερ εἶπε πώς εἶχε προειδοποιηθεῖ γιά τόν ρόλο τοῦ 
συνεργάτη του ἀλλά δέν εἶχε τίποτε συγκεκριµένο καί 
σέ κάθε περίπτωση δέν µπορεῖ νά «ἔδωσε» πολλά στήν 

ὑπηρεσία πού τόν πλήρωνε.
Ἐµεῖς θά συµφωνήσουµε µέ τόν ἀξιότιµο κ. Σισρόφσκι. Τί 

τό κακό ἔκανε; Θά λεγόταν ρουφιάνος ἄν πρόδιδε τήν 
πατρίδα του - δηλαδή τό Ἰσραήλ. Τό πρόβληµα τό ἔχουν 
ἐκεῖνοι πού διαβάζουν ἀνάποδα τήν πραγµατικότητα...

Στίς ἑταιρεῖες δυτικοῦ ἀνθρωπισµοῦ καί στόν 
συνήθως βρώµικο ρόλο τους τακτικά ἀναφερόµαστε, 
τόσο γιά τήν διεθνή τους παρουσία, ὅσο καί γιά τίς 

ἑλλαδικές τους µεταστάσεις (κλασικό παράδειγµα τό 
Παρατηρητήριο τοῦ Ἑλσίνκι). Ἄλλες ἐξειδικεύονται 

στή «µετάβαση στή δηµοκρατία» (Σόρος καί 
τό κακό συναπάντηµα), ἄλλες σάν τή Nature 

Conservancy καί τή Sierra Club «ἀγωνίζονται γιά τό 
περιβάλλον» (ἀντάµα µέ τραπεζίτες τῆς First Boston, 
ἀρχιχρηµατιστές τῆς Goldman Sachs καί διευθυντές 

τῆς... CIA) καί ἄλλες σώζουν λαούς ἀπό τούς κακούς 
τους ἡγέτες (πού, κατά σύµπτωση, δέν βολεύουν τήν 

ἀγέλη τῆς Οὐάσινγκτον). 
Τούτη τή φορά θά ἀναφερθοῦµε στήν νεοϋορκέζικη 
Human Rights Watch (HRW) καί στά - πολύτιµα γιά 
τήν ὀρδή τοῦ Μπούς - ἰρακινά ψέµµατά της: Πώς ὁ 
Σαντάµ ἐπετέθη κατά τῶν Κούρδων τῆς χώρας του 
µέ χηµικά ἀέρια, σκοτώνοντας σέ 40 διαφορετικές 

ἐπιθέσεις κάπου 50.000 - 100.000 ἀνθρώπους, µεταξύ 
Φεβρουαρίου καί Σεπτεµβρίου τοῦ 1988. Γενοκτονία 

δηλαδή κανονική, σύµφωνα ἄλλωστε καί µέ τόν τίτλο 
τῆς ἔκθεσής της. 

Ὡς παράδειγµα µιᾶς τέτοιας ἐπίθεσης ἡ HRW ἔφερνε 
τήν ἐπίθεση στήν Halabja (Μάρτιος 1988), ὅπου 
«οἱ νεκροί, κατά τό πλεῖστον γυναικόπαιδα, ἦταν 

3.200 ἤ καί µέχρι 5-7 χιλιάδες». Αὐτή ἡ κατηγορία, 
συδυασµένη µέ τά ἄλλα χονδροειδῆ ψέµµατα γιά 

ὅπλα µαζικῆς καταστροφῆς, κτλ ἔφτιαξε τό κλῖµα στίς 
ΗΠΑ γιά τή ναζιστική ἐπιδροµή τοῦ 2003.

Τώρα ἀποκαλύπτεται πώς ἀναφορά τοῦ πολιτικοῦ 
ἀναλυτῆ τῆς CIA Stephen Pelletiere γιά τό Strategic 

Studies Institute of the U.S. Army War College ἤδη ἀπό 
τό 1990 καταλόγιζε πειστικά τόν θάνατο τῶν µερικῶν 

ἑκατοντάδων κατοίκων στή Halabja σέ ἰρανικά 
χηµικά, στή διάρκεια περσοϊρακινῶν µαχῶν. Ἄλλωστε 

σέ ἰρακινά ἀέρια ἀναφέρθηκαν µόνον οἱ Κοῦρδοι 
πρόσφυγες πού περιθάλπονταν ἀπό Ἀµερικανούς 
στήν Τουρκία καί οἱ ἀντιφατικές µαρτυρίες τους 

κρίθηκαν χωρίς ἀξία, καθώς µάλιστα κανένα θῦµα 
χηµικοῦ ὅπλου δέν βρέθηκε. Οἱ Κοῦρδοι πρόσφυγες, 

πού τά χωριά τους µεσοῦντος τοῦ πολέµου Ἰράν-
’Ιράκ µεταφέρονταν στά ἐνδότερα ἐνώπιον διεθνῶν 
παρατηρητῶν, δήλωναν πώς φεύγουν στήν Τουρκία 
γιά νά γλυτώσουν τά χηµικά ὅπλα τοῦ Σαντάµ. Τήν 

κατηγορία οἱ Ἰρακινοί τήν ἀπέρριψαν ὀργισµένα ἀλλά 
καί οἱ γιατροί τῶν προσφυγικῶν στρατοπέδων δέν 

εἶχαν στοιχεῖα γιά νά βεβαιώσουν κάτι τέτοιο.
Τέλος, ἀκόµη καί ἡ ἴδια ἡ CIA («Iraq’s Weapons of 

Mass Destruction Programs», Ὀκτώβριος 2002) ἔχει 
µιλήσει γιά 10 µόνο περιστατικά πολεµικῆς χρήσης 

χηµικῶν κατά τοῦ περσικοῦ στρατοῦ καί καµµία κατά 
Κούρδων, µέ συνολικές ἀπώλειες 20.000 νεκρούς 

καί τραυµατίες. Ποῦ βρῆκαν λοιπόν οἱ ἀνθρωπιστές 
τῆς HRW τούς 50-100.000 νεκρούς; Στίς 350... 
συνεντεύξεις (!) πού ἔκαναν 4-5 χρόνια µετά µέ 

Κούρδους πρόσφυγες! Σκέτα λόγια δηλαδή. Μά καί 
ἀπό τίς ἔρευνες πού γίνανε βρέθηκαν ὅλα κι ὅλα 

26 πτώµατα ἐκτελεσµένων ἀνδρῶν σέ 3 ὁµαδικούς 
τάφους. Οἱ ὑπόλοιποι... 99.974, κατά τήν HRW, 
“µεταφέρθηκαν, ἐκτελέστηκαν καί θάφτηκαν σέ 

ἄγνωστους µαζικούς τάφους”! Στό δέ χωριό Bassay 
Gorge τοῦ Β. Ἰράκ, ὅπου 1.500 - 4.000 ἄνθρωποι, 

κυρίως γυναικόπαιδα, ὑποτίθεται πώς θανατώθηκαν 
µέ µῖγµα ἀερίων νεύρων, κανένα πτῶµα δέν βρέθηκε. 
Πῶς δικαιολογήθηκε; Εἶπαν πώς τά ἔκαψαν Ἰρακινοί 
φαντάροι µέ εἰδικές µάσκες... Κι αὐτά λέγονται καί 
γράφονται στά σοβαρά, ὥστε νά δηµιουργηθεῖ τό 
κατάλληλο κλῖµα τήν κατάλληλη στιγµή. Ὅταν 
ἀργότερα διαψευστοῦν, ποιός θά καθήσει νά τό 

διαβάσει στόν ὅποιον «Ἀντιφωνητή»;
Καί κάτι ἀκόµα: Σέ πολλά σηµεῖα ἡ HRW (καί ἄλλοι 

κοπρίτες) µιλώντας γιά «γενοκτονία» καί «χηµικά 
ὅπλα» κάνουν συγκρίσεις καί ἀντιπαραβολές µέ 

τό ἑβραϊκό «Ὁλοκαύτωµα». Ἔ, στό σηµεῖο αὐτό δέν 
µποροῦµε παρά νά συµφωνήσουµε ἀπολύτως!

Human Rights Watch: 
«Ἀνθρωπιστές» χειρότεροι ἀπό τή CΙΑ! 

Τέτοιες εἰκόνες εἶναι βούτυρο στό ψωμί τῶν ἀνθρωπι-
στῶν ἀπό τή Δύση: Τό τέλειο πολιτικό ἐργαλεῖο 

Μετά ἀπό ἕναν ὁλόκληρο µήνα διαδηλώσεων καί 
ἀπεργιῶν πού παρέλυσαν τή χώρα, φέρνοντάς την 

στό χεῖλος τοῦ ἐµφυλίου πολέµου, ἡ ὁρκοµωσία 
τοῦ δικαστῆ Ροντρίγκες καί ἡ προκήρυξη πρόω-
ρων ἐκλογῶν ἐκτόνωσαν τήν κατάσταση καί τά 

µπλόκα ἀπό τούς δρόµους προσωρινά ἀποσύρθη-
καν. Ὁ λαός τῆς πάµφτωχης Βολιβίας κέρδισε ἀπό 

τό διεθνές κεφάλαιο µία µάχη ἐπιβίωσης, ἀνα-
τρέποντας τόν πρόεδρο Κάρλος Μέσα (ὅπως καί 

πρίν δυό χρόνια τόν προκάτοχό του) πού παρέδιδε 
τό φυσικό ἀέριο τῆς χώρας στίς πολυεθνικές, 

καί ἀναµένει τίς ἐξελίξεις στά µείζονα ζητήµατα 
γιά τήν ἐθνικοποίηση τοῦ φυσικοῦ ἀερίου καί 

τά δικαιώµατα τῶν Ἰνδιάνων. Ὁ Ἔβο Μοράλες, 
ἡγέτης τοῦ Κινήµατος Πρός τόν Σοσιαλισµό, 

ἑτοιµάζει µέ τούς ἄλλους ἡγέτες τῶν ἐργατῶν 
καί Ἰνδιάνων τή συνέχεια µέ τή διάλυση τοῦ 

Κογκρέσου. Τό βασικό αἴτηµα τῶν ἐξεγερµένων, 
κοινωνικό καί ἐθνικό µαζί, ὅπως πάντα, ἦταν 

αὐτό πού θά ἔπρεπε νά εἶναι σήµερα τό αἴτηµα 
ΟΛΩΝ τῶν λαῶν τοῦ κόσµου, τοῦ Ἀµερικανικοῦ 

συµπεριλαµβανοµένου: Ἡ ἀνάσχεση τῆς 
«ἐλεύθερης ἀγορᾶς». ∆υστυχῶς ἐµεῖς δείχνουµε 
ἀκόµη πολύ χορτάτοι γιά νά τό διεκδικήσουµε...

Βολιβία: ∆ηµοκρατία κατά 
Κοινοβουλευτισµοῦ
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Στήν Ἀλεξανδρούπολη ὁ Δραµινός βουλευτής τῆς ΝΔ Μαργαρίτης 
Τζίµας ἔδωσε συνέντευξη Τύπου καί κατακεραύνωσε  τήν διαπλοκή, 
τά συµφέροντα καί ἄλλα συναφῆ, ἐναρµονισµένος µέ τήν κυβερνητική 
ρητορική. Ὡραῖα λόγια ἀλλά ἔχουµε µία ἀπορία: Δέν εἶναι ὁ ἴδιος πού 

κατεῖχε πέντε, ἕξι, δέκα θέσεις, θά σᾶς γελάσω γιατί ἔχασα τόν λογαριασµό, σέ 
Δ.Σ. «ἀναπτυξιακῶν» καί λοιπῶν δηµοτικῶν ἐπιχειρήσεων στή Δράµα; Καί καλά 
αὐτός, οἱ ἀκροατές του δηµοσιογράφοι, δέν τοῦ θύµισαν κάτι; Ἤ µήπως οἱ ὀρδές 
τῶν πασοκικῶν λαµόγιων δικαιολογοῦν καί τούς... συναδέλφους τους στό γαλάζιο 
κοπάδι; Θέλουµε πάντως νά ἐπισηµάνουµε τόν προκλητικό τρόπο µέ τόν ὁποῖο ὁ 
καθένας συνεντευξιάζεται στόν τόπο µας χωρίς κανείς νά τοῦ θέτει ἕνα αἰχµηρό 
µά αὐτονόητο ἐρώτηµα. Λίγο πρίν τόν Τζίµα ἦταν ὁ Σ. Φυντανίδης πού κλαψούριζε 
στήν Ὀρεστιάδα γιά τήν πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ Τύπου, τήν ἀναγνωστική στάση 
τοῦ κόσµου καί τίς σχέσεις ἐξουσίας καί ἐκδοτῶν! Προφανῶς ὁ ἐπί 30ετία ἐκδότης 
τῆς δεύτερης σέ µέγεθος ἐφηµερίδας τῆς χώρας καί ὀργανικό στέλεχος τῆς 
πασοκοκρατίας δέν ἔχει καµµία εὐθύνη γιά τά ἀνωτέρω, ἔτσι; 

Ἐνῶ µαίνονταν ἡ κρίση στὸ ΔΠΘ ποὺ ὁδήγησε στὴν παραίτηση τῆς 
Πρυτανικῆς Ἀρχῆς, τὸ Ἰνστιτοῦτο Πολιτιστικῆς καὶ Ἐκπαιδευτικῆς 
Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) ὑποδέχτηκε τὸ Διοικητικὸ Συµβούλιο τοῦ Ἱδρύµατος 
Paul Ge�y. Οἱ ἐκλεκτοὶ Ἀµερικανοί ποὺ στηρίζουν τὶς πολυποίκιλες 

δραστηριότητες τοῦ περίφηµου αὐτοῦ Μουσείου ἐπέλεξαν φέτος ὡς τόπο 
συνάντησής τους ἀπὸ τὶς 18 ἕως τίς 28 Μαΐου τὴν Περιφέρεια Ἀνατολικῆς 
Μακεδονίας - Θράκης. Περιηγήθηκαν στοὺς ἀρχαιολογικοὺς τόπους τῆς περιοχῆς, 
γεύθηκαν τὴν ἑλληνικὴ κουζίνα καὶ συζήτησαν τὸ πρόγραµµα δράσης τοῦ 
Ἱδρύµατος. Σὲ ὅλη τους τὴν παραµονὴ στὴν περιοχὴ µας συνοδεύονταν ἀπὸ 
τὴν  ἀρχαιολόγο ἐρευνήτρια τοῦ ΙΠΕΤ Δρα. Δέσποινα Τσιαφάκη, συνεργάτιδα 
στὸ παρελθὸν τοῦ Μουσείου Ge�y. Στὶς συναντήσεις µέ τὸν διευθυντὴ τοῦ 
ΙΠΕΤ καθηγητῆ Χριστόδουλο Χαµζά καὶ τὸ ἐρευνητικὸ προσωπικὸ, τὰ µέλη τῆς 
ἀποστολῆς συζήτησαν γιὰ τὶς προοπτικὲς συνεργασίας ἀνάµεσα στοὺς δυὸ 
φορεῖς στὸν τοµὲα τοῦ πολιτισµοῦ. Τὴν εἰκοσαµελὴ ὁµάδα συνέθεταν διάσηµα 
ὀνόµατα τῆς ἀµερικανικῆς κοινωνίας καὶ ἐπιστήµης ὅπως ἡ πρόεδρος BARBARA G. 
FLEISCHMAN ποὺ δώρισε µέ τὸν σύζυγό της τὴν πλούσια συλλογὴ ἀπὸ Ἑλληνικὲς 
καὶ Ρωµαϊκὲς Ἀρχαιότητες στὸ Μουσεῖο. Ὁ καθηγητὴς καὶ Πρόεδρος ἀµερικανικῶν 
Πανεπιστηµίων David Alexander, ἡ καθηγήτρια Patricia Anawalt, συγγραφέας 
ἀνάµεσα σὲ ἄλλα τῆς µελέτης «The Worldwide History of Dress: The Origins of 
Fashion from the Paleolithic to the Present» καθὼς καὶ ἄλλοι γνωστοὶ ἀκαδηµαϊκοὶ 
καὶ ἐπιχειρηµατίες. Εἰδικὴ ἀναφορὰ πρέπει νὰ γίνει γιὰ τὸν Dr. Walter Gilbert, 
κάτοχο τοῦ βραβείου Nobel Χηµείας (1980) γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας τῆς 
ἀκολουθίας τοῦ DNA. 
 Σὲ µιὰ περίοδο ποὺ τὸ ΔΠΘ ταλανίζεται ἀπὸ τὴν ἀνίατη καθὼς φαίνεται 
ἐσωστρέφειά του καὶ σὲ πεῖσµα τῆς µικροπολιτικῆς ποὺ προσπαθεῖ σὲ ὁρισµένες 
περιπτώσεις νὰ ἀκυρώσει τὸ ἔργο τοῦ µοναδικοῦ ἐρευνητικοῦ φορέα στὴν περιοχὴ, 
τὸ ΙΠΕΤ προβάλλει τὴν ἐκδοχὴ τῆς ἑλληνικῆς ἐρευνητικῆς κοινότητας ποὺ 
ἀναµετρᾶ τὴν ἐπιστηµονικὴ της ἀξιωσύνη µέ ὅρους ποιοτικούς.
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Gy f tob ank

Σάν νά µή µᾶς ἔφταναν οἱ γυφτιές τῶν 
τοκογλύφων µέ τά Eurobank, Aspisbank, 

Alphabank, Emporiki, ἦρθαν καί οἱ Γάλλοι 
πού ἀγόρασαν τήν Γενική Τράπεζα καί 

τήν ἀφελλήνισαν τόσο στό ὄνοµα (πού τό 
µετέτρεψαν σέ... Geniki) ὅσο καί στό σῆµα 

(πάει ὁ Μεγαλέξανδρος). 
Καί καλά γιά τούς Γάλλους, εἶδαν οἱ ἄνθρωποι 
ὅτι βρίσκονται σέ χαµαιτυπεῖο, λογικά λοιπόν 

µᾶς ἔριξαν µιά ροχάλα. Τί νά πεῖ κανείς 
ὅµως γιά τή νέα Ἀγροτική Τράπεζα πού, 

σύµφωνα µέ τίς παρόλες τοῦ νέου διοικητῆ της 
ἀλλάζει κι ἐκσυγχρονίζεται, µετονοµαζόµενη 

ταυτοχρόνως σέ... ΑΤΕbank; 
Ἀναρωτιέται κανείς σέ τί σκατά χώρα ζοῦµε, 

ὅπου ὁ κάθε τενεκές ἔχει τήν ἄνεση νά ἀσελγεῖ 
δηµοσίως καί παρανόµως πάνω στή γλῶσσα 

τῆς µάνας του πού συµβαίνει νά εἶναι καί τό 
ἰδιόλεκτο τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισµοῦ. ∆έν 

ὑπάρχει κανένας ὑπεύθυνος µέ τήν ἐλάχιστη 
ἔγνοια γιά τό τελευταῖο µας ἔρεισµα στήν 
ἑλληνικότητα καί γιά τόν συλλογικό µας 

αὐτοσεβασµό; Πέρα ἀπό τό χρῆµα δέν ὑπάρχει 
τίποτε στούς ἐγκεφάλους τῶν ὑπευθύνων;

Πιστεύουµε ὅτι εἶναι καί προσωπική εὐθύνη 
τοῦ καθενός µας. Τή στιγµή πού ὁ νοµοθέτης 
προνόησε γιά τό ἀπολύτως στοιχειῶδες, τήν 
ἑλληνογλωσσία τῶν ἐπιγραφῶν στίς πόλεις, 
καί ὅλοι δεχόµαστε τήν ἀναιδή παρανοµία 

νά διαιωνίζεται, φταῖµε. Εἰδικά πάντως 
στήν Κοµοτηνή καί στήν Ἀλεξανδρούπολη, 

ὁ φιλικός µας κῦκλος προσέφυγε στά 
δηµοτικά συµβούλια τῶν δύο πόλεων καί 

ἐξασφάλισε τή σύµφωνη γνώµη τους κατά 
τῶν παραβατῶν τραπεζιτῶν (τοὐλάχιστον). 

Ἔκτοτε δέν εἴδαµε νά ἐπιβάλεται κάποια 
κύρωση στούς παραβάτες. Γιά τήν Κοµοτηνή 
εἰδικά, ὅπου ὁ δήµαρχος ἦταν ἐξαρχῆς πολύ 

θετικός, ἀναµέναµε κάτι παραπάνω ἀπό 
τήν ἀλληλογραφία µέ τούς παραβάτες. 
Προφανῶς οἱ τελευταῖοι ἀκολουθοῦν 

παρελκυστική τακτική, ἄλλοτε ζητώντας 
χρόνο γιά συνεννόηση µέ τά κεντρικά κι 

ἄλλοτε ἐπικαλούµενοι παλιά (καί µή ἰσχύουσα 
σήµερα) νοµοθεσία, ἀφοῦ ἐπί τῆς οὐσίας 

δέν ἔχουν νά ποῦν τίποτε. Ὁ ∆ῆµος ὅµως τί 
λέει; Θά ἀνεχθεῖ αὐτήν τήν κοροϊδία; Kι ἕνα 

τελευταῖο ζήτηµα, γιά τήν αἰσθητική τῆς 
πόλης: Λειτουργεῖ ἀρχιτεκτονική ἐπιτροπή ἤ 

ὄχι; ∆ηλαδή, γιά νά δώσουµε ἕνα συγκεκριµένο 
παράδειγµα, αὐτά τά καρκατσουλιά στήν 
κεντρική πλατεία µά καί ἀλλοῦ, ἔχουν καί 

ἀρχιτεκτονική ἔγκριση; Καί ἡ πλάκα εἶναι ὅτι 
οἱ πιό ἀντιαισθητικές προσόψεις εἶναι κάποιων 

κέντρων... αἰσθητικῆς (τροµάρα τους)! 

Πάλι κεντάει ὁ Ἀρχιερέας!
 

Ὁ Σ. εἶναι ἐπίκουρος καθηγητὴς στὸ Τµῆµα 
ΗΜ&ΜΥ Παν/µίου τῆς Περιφέρειας. 

Τὸ καλοσυνάτο ἐκ πρώτης ὄψεως αὐτὸ 
παλικάρι ξέρει ὅτι ἡ ἐξέλιξή του ἐξαρτᾶται 
σὲ µεγάλο βαθµὸ ἀπὸ τὶς προθέσεις καὶ τὶς 
διαθέσεις τοῦ διευθυντῆ τοῦ Ἐργαστηρίου. 

Ὁ τελευταῖος πάλι, ἀποκαλούµενος 
µεταξὺ συναδέρφων του καὶ Ἀρχιερέας 
λόγω τοῦ περισπούδαστου ὕφους του, 

θέλει νὰ ἐλέγχει τὰ πάντα. Νὰ µὴ φεύγει 
οὔτε ἕνα εὐρὼ ἀναξιοποίητο, πρὸς ὄφελος 
βέβαια τῆς ἔρευνας καὶ τῆς προόδου τοῦ 

Πανεπιστηµίου. Ἔτσι λοιπὸν ἐπέβαλε 
σὲ ἐρευνητικὸ πρόγραµµα τοῦ κυρίου 

ἐπίκουρου τὴν ἀπασχόληση τῆς κόρης του. 
Ἡ κόρη, ὅπως καὶ ὁ µπαµπὰς, διαµένει στὴν 
Ἀθήνα. Μὲ τὶς σύγχρονες τεχνολογίες τῶν 
ΤΠΕ ὅµως ὅλα εἶναι πλέον ἐφικτά. Ἔτσι ἡ 
κόρη µπορεῖ νὰ ἐµφανίζει προϋπηρεσία σὲ 
ἐρευνητικὰ προγράµµατα καὶ ὁ µπαµπὰς 
νὰ χρεώνει σὲ ἐρευνητικὰ προγράµµατα, 

ὅπως συνηθίζει χρόνια τώρα, τὰ πήγαινε 
– ἔλα ἀεροπορικῶς στὸ σπίτι του στὴν 

Ἀθήνα. Γιὰ τὸ τελευταῖο ζήτηµα µάθαµε 
ὅτι ἑτοιµάζεται ἀναφορὰ ἀπὸ µέλη ∆ΕΠ 

πρὸς τὸν Ἐπιθεωρητὴ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
ἀφοῦ σὲ κάποιες περιπτώσεις ἐξώφθαλµα 

ἀναφέρονταν τριήµερες συναντήσεις γιὰ τὶς 
ἀνάγκες τῶν προγραµµάτων στὴν Ἀθήνα 
χωρὶς ποτὲ νὰ πραγµατοποιηθοῦν. Ἐκτὸς 
καὶ ἂν ἔγιναν στὴν οἰκία τοῦ Ἀρχιερέα. 
Αὐτὸ εἶναι ἕνα µικρὸ δεῖγµα µόνο τῆς 

κατάστασης ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ Τµῆµα ποὺ 
ἀναφέραµε. Γιὰ ἄλλες πιὸ ἐπιβαρυντικὲς 

περιπτώσεις κάνετε ὑποµονή. Ὅπως 
εἶπε κάποτε καὶ ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς 
∆ηµοκρατίας κ. Στεφανόπουλος ὁ τόπος 
πρέπει νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὸ σαράκι τῆς 

διαφθορᾶς ποὺ τὸν κατατρώγει. Ἐννοοῦσε 
βέβαια πὼς αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ γίνει 

ἀκόµη καὶ ἂν χρειαστεῖ νὰ στείλουµε στὸν 
εἰσαγγελέα καὶ πρώην συντρόφους του.

Χ.∆.Π.

 Ἐπί µῆνες τώρα ἀκούγαµε καί 
ξανακούγαµε γιά τό κατόρθωµα τοῦ 
νοµάρχη Ἕβρου Ν. Ζαµπουνίδη νά φέρει 
στόν νοµό του φέτος 10.000 (!) Ρώσους 
τουρίστες, ὑπαλλήλους τῆς «Γκάζπροµ» 
καί τῆς «Λουκόιλ», παρακάµπτοντας 
τούς µεσάζοντες καί διευθετώντας 
τά γραφειοκρατικά προβλήµατα. Νά 
τώρα ὑπογράφτηκε ἡ συµφωνία, νά 
τώρα ἔρχονται οἱ δηµοσιογράφοι πού 
θά µᾶς διαφηµίσουν, νά τώρα φτάνει 
τό ἀεροπλάνο µέ τούς ὑπαλλήλους τῆς 
Γκάζπροµ... Ἐµεῖς, βέβαια, µαζί µέ πολύ 
κόσµο, κρατούσαµε µικρό καλάθι ἀλλά 
κάποιοι ἦταν πολύ πιό µπροστά: ὁ φίλος 
Ν. Πετρίδης τῆς ἑβδοµαδιαίας «Πρώτης» 
ἐπανειληµµένως προειδοποίησε ἀπό 
τά ἐρτζιανά πώς ὅσα ἀνακοίνωνε 
θριαµβευτικά ὁ  νοµάρχης δέν πρόκειται 
νά συµβοῦν. Καί δικαιώθηκε πλήρως! 
 Τή µέρα τῆς... κρίσεως (10-6) 
πού θά ἔφτανε τό ἀεροπλανάκι τῆς 
Ionia Αir µέ τούς πρώτους 150 τουρίστες, 
ἦρθε τελικά ἕνα Τουπόλεφ µέ ἕναν 

δηµοσιογράφο τῆς Ἰσβέστια καί τήν 
οἰκογένειά του! Δέν ξέρουµε τί συνέβη 
τελικά καί ὁ νοµάρχης ἐξετέθη τόσο 
κραυγαλέα. Δέν θεωροῦµε πιθανό νά 
γνώριζε ἀπό πρίν τίς ἐξελίξεις (καί τόν 
Τσιρόγιαννο τῆς περίεργης Ionia Αir) 
καί γι’ αὐτό θέλουµε νά πιστεύουµε πώς 
ἐξαπατήθηκε. Ἀλλά κι ἔτσι νά συνέβη 
δέν εἶναι ἄµοιρος εὐθυνῶν. Ὄχι µόνο 
γιατί φύγανε τόσα λεφτά (500.000 εὐρώ 
χάριν προβολῆς) γιά τό τίποτε ἀλλά καί 
γιατί εἶχε προειδοποιηθεῖ, δηµοσίως καί 
κατ’ ἰδίαν, τόσο γιά τούς ἀπατεῶνες ὅσο 
καί γιά τούς ἐπαγγελµατίες τοῦ χώρου. 
 Κάπως ἔτσι λοιπόν φαίνεται 
νά καταποντίζεται τό µεγαλόπνοο 
σχέδιο τοῦ κ. Ζαµπουνίδη (πιθανόν 
καί ἡ πολιτική του καριέρα), ὁ ὁποῖος 
ἀκόµη καί σήµερα διαβεβαιώνει τούς 
πάντες πώς ὅλα θά γίνουν ὅπως τά 
ὑποσχέθηκε. Ὅσο κι ἄν ἀπευχόµαστε 
µιά τόσο δυσφηµιστική τοῦ τόπου µας 
ἐξέλιξη, δυστυχῶς φαίνεται πώς δέν θά 
τήν ἀποφύγουµε...

Ἡ Ρωσική τραγωδία τοῦ νοµάρχη Ἕβρου
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ΟΛΙΣΘΗΜΑ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ» 
∆ΙΑΤΥΠΩΣΗΣ

Ἡ εὐαισθησία ὁρισµένων ἁπλῶν πολιτῶν τῆς 
Κοµοτηνῆς ἐπεσήµανε τό γλωσσικό ἀτόπηµα 
σέ ἐπίσηµο ἔγγραφο µέ τίς ὑπογραφές τοῦ Β. 
Πετανίδη (γιά τό Κ.Ε.Σ.Υ.Υ. Ροδόπης) καί τοῦ 

δηµάρχου Σώστη Μουσταφᾶ ὀγλοῦ Μουσταφᾶ, 
στό ὁποῖο ἀναφερόταν δίς ἡ «µουσουλµανική 
κοινότητα». Πέρα λοιπόν ἀπό τό σκάνδαλο 

τῆς προνομιακῆς χρηματοδότησης τῶν 
µουσουλµάνων ἔναντι τῶν ὑπολοίπων (5 ἔναντι 

3,5 εὐρώ ἀνά ὥρα σεµιναρίου καί ἐπιδότηση 
ἐπιχείρησης 10.000 ἔναντι 9.000 γιά τούς µή 
µουσουλµάνους!) στήν ὁποία ἀναφερόταν 

τό συγκεκριµένο ἔγγραφο, ἡ χρήση τοῦ ὅρου 
«κοινότητα» δέν µπορεῖ νά ἦταν τυχαία. 
Γιατί ἄλλο νά γράψεις κεῖνο τό ἀπίθανο 
«ἀνεξάρτητου ἐκπαιδευτικοῦ ἐπιπέδου» 

(προφανῶς ἤθελε νά πεῖ «ἀνεξαρτήτως 
ἐκπαιδευτικοῦ ἐπιπέδου» ἀλλά σκιάχτηκε ἀπό 
τήν κατάληξη -ως) κι ἄλλο νά χρησιµοποιήσεις 
ἕναν ὅρο σάν τό «µουσουλµανική κοινότητα» 

πού δέν συναντᾶται πουθενά. Ἡ ὁρολογία 
δόθηκε ἕτοιµη «ἄνωθεν», δέν ὑπάρχει καµµία 
ἀµφιβολία. Καί κάτι ἀκόµη: Κατά τή γνώµη 
µας τό πρόβληµα δέν εἶναι µόνο νά βάλουµε 
αὐτόν ἤ ἐκεῖνον τόν ὅρο. Εἶναι περισσότερο 

ἡ ἐπιβεβαίωση τοῦ ὅρου µέ διοικητικά µέτρα 
ὅπου τό θρήσκευµα τοῦ ἀτόµου συγκροτεῖ 
ταυτότητα διακριτή ἀπό τήν πλευρά τοῦ 

κράτους. Ὅταν δηλαδή ὥς καί τό ὕψος τῶν 
πολιτειακῶν παροχῶν ἀποφασίζεται µέ βάση 
τό «µουσουλµανική», ἔχεις ἤδη ἀποδεχθεῖ τή 
λειτουργία κοινότητας κι ἄς µήν τό γράψεις. 

Ζητᾶµε ἀπό τούς κρατικούς λειτουργούς λοιπόν 
ἕνα µίνιµουµ ὑπευθυνότητας - καί ἐλπίζουµε νά 
µήν θεωρηθεῖ κι αὐτή ἡ ἀπαίτηση ...ἐθνικιστική!

Ἡ Πέµπτη Φάλαγγα τῶν Ἐπιστηµόνων
 Συνοψίζουµε τό «ζήτηµα»: Ὅλη 
ἡ φασαρία γίνεται, ὑποτίθεται, γιά τήν 
συµπερίληψη µίας (ἀριθµός: 1) ἐκδήλωσης 
µνήµης τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας στίς 
δεκάδες ἐκδηλώσεις τῶν Ἐλευθερίων τῆς 
Κοµοτηνῆς πού διοργανώνει ὁ ∆ῆµος τῆς 
πόλης κάθε Μάϊο. Μεταξύ ἄλλων λοιπόν γράφει 
ὁ «Σύλλογος Ἐπιστηµόνων Μειονότητας» γιά 
τήν «ἐπέτειο προσάρτησης τῆς Θράκης στήν 
Ἑλλάδα», γιά «προσπάθειες νά τραβηχτοῦν σέ 
διαφορετική κατεύθυνση φέτος οἱ ἐκδηλώσεις», 
γιά τήν «προκαταβολική συµφωνία του» 
(προφανῶς ἐννοώντας µέ τήν διοργανώτρια 
δηµοτική Ἀρχή), γιά τό «σφᾶλµα» τοῦ ∆ήµου 
µέ τίς «ἄσχετες δραστηριότητες», γιά τήν 
«καλοπροαίρετη συµπεριφορά του» πού «δέν 
βρῆκε τήν ἐπιθυµητή ἀντιµετώπιση ἀπό τήν 
διοίκηση τοῦ ∆ήµου τῆς Κοµοτηνῆς», γιά 
τήν εὐχή του «νά γίνονται στό ἑξῆς µόνον 
ἐκδηλώσεις πού προωθοῦν τήν κοινωνική 
εἰρήνη» καί νά µήν δίνονται εὐκαιρίες σέ 
«τεχνητές δραστηριότητες»... Τέλος, σάν νά 
µήν ἔφταναν ὅλα αὐτά, γιά ποιόν ἄλλον λόγο 
καταγγέλεται ἡ «συµπεριφορά τῆς δηµοτικῆς 
διοίκησης» λέτε; Γιατί «παρατηρεῖται ὅτι 
δηµιουργεῖ σοβαρές ἐνοχλήσεις στό θέµα 
τῶν σχέσεων πού ὑπάρχουν στά πλαίσια τῶν 
σχέσεων πού ὑπάρχουν µέ τήν προσέγγιση 
τῶν γειτονικῶν λαῶν»! Ἀναρωτιόµαστε τί 
ἄλλο ἀπό πεµπτοφαλαγγιτισµός εἶναι αὐτό 
πού ἐκδηλώνουν ἐδῶ γιά τήν... ὄχληση τῆς 
Τουρκίας οἱ κύριοι Γιουνούς Μουράτ, Καπζά 
Τζεµίλ, Χαϊρουλά Περβίν, Κελαχµέτ Φεχήµ, 
Χαλήλ Σονούρ, Μολλά Ἰσά Ριτβάν, Ἀλῆ Ὀγλοῦ 
Ἀταλάι, Ὀµέρ Γκιουλσερέν, Χουσεΐν Γιουντζέλ, 
Χουσεΐν Ὀγλοῦ Ἐµινέ. 
 ∆έκα µέρες µετά τήν κυκλοφορία τοῦ 
ἐν λόγῳ κειµένου, κι ἀφοῦ ἤδη ἔγινε θέµα στόν 
τοπικό Τῦπο (ὁ «Χρόνος» µάλιστα δέχθηκε 
καί ἀναιτίως ἐπιθετική ἀπάντηση ἀπό τόν 
∆ῆµο γιά µία δευτερεύουσα ἀβλεψία του στήν 
παρουσίαση τοῦ ζητήµατος), ὁ δήµαρχος Τάσος 
Βαβατσικλῆς ἔβαλε τά πράγµατα στή θέση τους: 
∆ιέψευσε τόν ἰσχυρισµό τοῦ Συλλόγου γιά τά 
περί «συµφωνίας», προσθέτοντας ὅτι ἐκεῖνοι 

πού φορτικά ἐπεζήτησαν τή συµµετοχή στίς 
ἐκδηλώσεις (ὅπως συνέβαινε κι ἄλλο-τε) ἦταν 
οἱ παράγοντες τοῦ Συλλόγου.  Ἀπέρριψε τά περί 
«διαφορετικῆς κατεύθυνσης» τῶν φετεινῶν 
ἐκδηλώσεων γιά τά Ἐλευθέρια τῆς πόλης. 
Χαρακτήρισε «ἔξαλλη» τήν ἀνακοίνωση (ὡς 
συνάδουσα µέ παλικαρισµούς καί ἐθνικιστικές 
τάσεις). Ἀπέρριψε ὡς ἀνιστόρητο τόν ὅρο 
«προσάρτηση» γιά τή Θράκη, θυµίζοντας καί 
τή θετική στάση των µουσουλµάνων ἔναντι 
τῆς Ἑλλάδος τό 1920.  Θύµισε πώς ὁ ἑορτασµός 
τῆς 19ης Μαΐου καθιερώθηκε ὁµοφώνως 
ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή (καί εἰρωνεύτηκε 
τούς διαφωνοῦντες νά... πιέσουν µέσῳ τοῦ 
βουλευτῆ Ἰλχάν Ἀχµέτ γιά ἀλλαγή!). Καί 
θύµισε ὅσα γίνανε τά τελευταῖα χρόνια ἀπό 
τήν δηµοτική παράταξη «Νέα Πορεία» στήν 
κατεύθυνση τῆς ἰσονοµίας καί ἰσοπολιτείας 
καί τῆς κοινῆς συµβίωσης τῶν σύνοικων 
στοιχείων. Τό καλύτερο ὅµως ἦταν στήν 
τελευταία παράγραφο: «Ὅµως ἡ µειονότητα θά 
πρέπει νά ἀρχίσει νά προβληµατίζεται γιά τίς 
σκοπιµότητες τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων, πού 
ἡ λειτουργία του πλέον ἀρχίζει νά ταυτίζεται µέ 
τή λειτουργία µιᾶς «παράγκας παραδοξοτήτων» 
µέ τήν ὁποία δέν µπορεῖ πιά νά ἔχει καµµία 
ἐπαφή καί συνεργασία ἡ ∆ηµοτική Ἀρχή».
 Προφανῶς ἐµεῖς δέν ἔχουµε νά 
προσθέσουµε τίποτε τό ἰδιαίτερο, ἡ περίπτωση 
κραυγάζει ἀπό µόνη της. Τό θέµα ὅµως δέν 
εἶναι µόνο τό τί κάνουν οἱ ἄλλοι, µά καί τό 
τί κάνουµε ἐµεῖς. Γιατί ὄντως εἶναι δικαίωµα 
τοῦ καθενός νά αὐτοπροσδιορίζεται ὅπως 
θέλει καί ἐπίσης νά ἀµφισβητεῖ τήν «δική 
µας» ἱστορική θεώρηση. Ἐµεῖς ὅµως τιµᾶµε 
ὅπως πρέπει τούς νεκρούς µας; Τεκµηριώσαµε 
ἐπαρκῶς τή γενοκτονία πού ὑπέστησαν; 
Τήν προωθήσαµε διεθνῶς ὅπως ὀφείλουµε; 
∆ιδαχθήκαµε ἀπό τούς Ἀρµένιους (µά καί 
τούς Κύπριους) τό πῶς ὁ νοµικός πολιτισµός 
µπορεῖ νά ἀντιµετωπίσει τή βία; Ἀλλά καί σέ 
τοπικό ἐπίπεδο, γνωρίζουµε ὅλοι τά συµβάντα; 
Ὑπερασπίστηκαν οἱ ποντιακοί σύλλογοι τή 
µνήµη ἐνώπιον τῶν τουρκοφρόνων; Ὅταν 
ἔχεις κάνει τό χρέος σου, τά ἄλλα ἔρχονται.

Ο ΤΕΚΕΣ ΤΟΥ ΠΟΣ-ΠΟΣ 
ΜΠΑΜΠΑ

     Μέσα στα όρια της Νέας Μοσυνούπολης 
(ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ) υπάρχει περιφραγµένος - ο 
κατεστραµµένος πλέον - τεκές του Πος - Πος 
Μπαµπά, ένας λατρευτικός χώρος των Ροµά, 
του παρακείµενου συνοικισµού Ηφαίστου και 
της συνοικίας Πος - Πος. Ο τεκές χρονολογείται 
από τα χρόνια της τουρκοκρατίας και εντάσσεται 
στους θρησκευτικούς - λατρευτικούς χώρους των 
αλεβιτών µπεκτασήδων της Θράκης. 

    Μέχρι και τη δεκαετία του 1970 ήταν σε 
λειτουργία αν και υποβαθµισµένος από την 
σουνιτική εθνικιστική ηγεσία της µειονότητας, 
η οποία αντιµετώπιζε µε τη µεγαλύτερη 
δυνατή καχυποψία παρόµοιους χώρους, καθώς 
αποµάκρυναν τους πιστούς από τις επισκέψεις 
στα σουνιτικά τεµένη. Είναι γνωστό ότι οι 
αλεβίτες δεν επισκέπτονται τα τζαµιά και αυτός 
είναι ο λόγος που µέχρι και τις αρχές του αιώνα 
σε αρκετά ποµακοχώρια δεν υπήρχαν τεµένη, τα 
οποία χτίστηκαν κατά παράδοξο τρόπο υπό την 
πίεση του τουρκικού εθνικισµού την στιγµή που 
στην ίδια την Τουρκία το ισλάµ καταδιώκονταν 
από τον κρατικό κεµαλισµό. Μάλιστα σηµαίνων 
εθνικιστής παράγοντας της µειονότητας 
προκάλεσε ιδιαίτερο θόρυβο όταν ο τεκές 
γκρεµίστηκε από την αδιαφορία των πάντων. Με 
ανακοινώσεις εµφανίστηκαν οι προξενοκίνητοι 
ηγετίσκοι της µειονότητας ως φυσικοί 
υπερασπιστές του τεκέ και ζήτησαν εξηγήσεις 
για την  κατάσταση στην οποία περιέπεσε. Με 
παρόµοιο τρόπο αντέδρασαν και στη πυρκαγιά 
που ξέσπασε στον άλλο τεκέ των Αθιγγάνων 
του νοµού µας στο χωριό Βέννα, όπου µάλιστα ο 
τούρκος πρόξενος της Κοµοτηνής Ουµίτ Γιαρντίµ, 
ανερυθρίαστα τον επισκέφθηκε µε το υπηρεσιακό 
του αυτοκίνητο, για να διαπιστώσει επί τόπου ότι 
επρόκειτο για εµπρησµό…
     Ο τεκές του Πος Πος Μπαµπά, µε την κρήνη 
που υπήρχε στην απέναντι (νότια) πλευρά του 
δρόµου αποτελούσε περιοχή ιδιαίτερου σεβασµού 
αλλά και έντονης θρησκοληψίας των Αθιγγάνων, 
οι οποίοι πίστευαν ότι ο αγνώστων βιογραφικών 
στοιχείων Άγιος (Μπαµπά) που ήταν θαµµένος 
εκεί, εµφανιζόταν τη νύχτα µε διάφορες µορφές, 
γεγονός που τροµοκρατούσε τους περαστικούς. 
Στις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες χρειαζόταν 
ιδιαίτερο θάρρος για να περάσει κανείς αργά τη 
νύχτα από το σηµείο εκείνο. Μάλιστα ακόµα και 
χριστιανοί διατυπώνουν παρόµοιους ισχυρισµούς,  
όπως ο πρώτος φούρναρης του Ηφαίστου, 
Κωνσταντίνος Λιάπης, ο οποίος βεβαιώνει ότι στη 
δεκαετία του 1960, είδε νύχτα τον Μπαµπά µε την 
εξαϋλωµένη µορφή ακέφαλου ανθρώπου ο οποίος 
τελικά µεταµορφώθηκε σε γάτα µπροστά στον 
τεκέ. Μάλιστα το σκοτάδι σε συνδυασµό µε το 
φεγγαρόφωτο, τα κεριά που έκαιγαν αδιάλειπτα σε 
εξωτερική κόγχη του τεκέ, το θόρυβο του άλλοτε 
τρεχούµενου νερού της βρύσης και το θρόϊσµα 

των καλαµιών που υπήρχαν δεξιά και αριστερά 
του δρόµου δηµιουργούσαν µια εξωπραγµατική 
ατµόσφαιρα, από µεταβαλόµενες σκιές και ήχους 
που ενέτειναν οι τενόροι-βάτραχοι του ρυακιού 
πάνω στο οποίο φύτρωναν τα καλάµια.
     Στα νεότερα χρόνια ο τεκές προξένησε την 
προσοχή και των χρυσοθήρων της περιοχής οι 
οποίοι ολοκλήρωσαν την φθορά του χρόνου και 
της ανθρώπινης αδιαφορίας. Πάντως οι πιστοί 
πίστευαν ότι υπάρχει όντως κρυµµένος θησαυρός 
αλλά φυλάσσεται από τον Μπαµπά και ότι 
ακόµα και µπουλντόζα να χρησιµοποιήσουν δεν 
θα έχουν τη δύναµη να σκάψουν στο σηµείο 

όπου είναι θαµµένος. Οι πιστοί 
του τεκέ βεβαιώνουν ότι ο 
Μπαµπά (΄Αγιος) ενοχληµένος 
από την ανθρώπινη 
αδιακρισία µετακόµισε και 
βρήκε καταφύγιο σε τρία-
τέσσερα αυτοσχέδια ιερά που 
φτιάχτηκαν µέσα σε σπίτια του 
Ηφαίστου, όπου συνεχίζεται η 
λατρεία του και τα τάµατα των 
αρρώστων, των ερωτευµένων 
και των πονεµένων ανθρώπων.    
     Ο τεκές πιθανότατα χτίστηκε 
πάνω στην χάραξη της αρχαίας 
Εγνατία οδού, από το σηµείο 
όπου εισερχόταν στην πόλη 

και για αυτό πιο πέρα στην είσοδο της συνοικίας 
Πος Πος, οι νεότεροι ονοµατοθέτες των οδών της 
πόλης έδωσαν την ονοµασία οδός Εγνατία στο 
δρόµο που ξεκινά από την πρώην ΥΕΒ.    
     ∆υστυχώς όπως και σε τόσα άλλα θέµατα, το 
ζήτηµα του αλεβιτισµού στη Θράκη, η εµφάνιση, 
η εξάπλωση και ο ρόλος του στην τοπική ιστορία 
παραµένουν άγνωστα και σκοτεινά κεφάλαια 
χωρίς να έχουν θέλξει στο ελάχιστο το ενδιαφέρον 
αρµόδιων πανεπιστηµιακών τµηµάτων της 
περιοχής, ούτε καν τους γραφικούς ιστοριοδίφες 
που κατά καιρούς ανέτειλαν στο νοµό.
      Στην Τουρκία εδώ και λίγα χρόνια σοβεί µια 
ισχυρή σύγκρουση µεταξύ αλεβιτών και σουνιτών. 
Οι αλεβίτες αντιδρούν στον εθνικιστικό σουνιτισµό 
και ζητούν πλέον δικά τους θρησκευτικά 
βιβλία στα σχολεία, δικό τους µερίδιο από τον 
προϋπολογισµό για τα θρησκευτικά ζητήµατα 
και  ξεχωριστή διδασκαλία της πίστης τους. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 2004, αλεβίτης κάτοικος 
της Σµύρνης, παρουσιάστηκε στη νοµαρχία της 
πόλης και υπέβαλε αίτηση ώστε στην ταυτότητά 
του να αντικατασταθεί η ένδειξη θρησκεύµατος 
ισλάµ και να γραφεί Αλεβή, γεγονός που 
προκάλεσε σάλο σε όλη την Τουρκία και 
απασχόλησε και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Ταγίπ 
Ερντογάν. Το τουρκικό κράτος αφού απέτυχε να 
εξαλείψει την αλεβίτικη µειονότητα, προσπαθεί 
τώρα να την αφοµοιώσει µε κηρύγµατα ενότητας 
και επίκληση των κοινών ισλαµικών αξιών και 
της κοινής πατρίδας. Φαίνεται όµως ότι στους 
ριζοσπαστικούς κόλπους των αλεβιτών και ιδίως 
των µεταναστών στην Γερµανία, όπου έχουν 
οργανωθεί σε οµοσπονδίες, δηµιουργείται µια 
έντονη συνείδηση όχι µόνο θρησκευτικής αλλά 
και φυλετικής διαφοράς. Άλλωστε η ενδογαµία 
των αλεβιτικών οµάδων στις οποίες ανήκει και 
ένα µεγάλο ποσοστό Κούρδων είναι ο κανόνας. 
Φαίνεται ότι επαληθεύονται όλοι εκείνοι οι 
έλληνες και ξένοι συγγραφείς µεταξύ των 
οποίων και ο Γεώργιος Σκαλιέρης (1922), που 
είχαν διατυπώσει την άποψη ότι οι περισσότεροι 
έλληνες και γηγενείς πληθυσµοί της Μικράς 
Ασίας, προτίµησαν να προσχωρήσουν στον 
αιρετικό αλεβιτισµό παρά στο ορθόδοξο κρατικό 
σουνιτικό ισλάµ. Ο αλεβιτισµός είναι σήµερα η 
φωνή όλων των καταπιεσµένων λαών της Μικράς 
Ασίας, είναι η ζωντανή φωνή των χαµένων λαών 
της Ανατολίας.                                             Ν.Γ.               



Ἀπό τόν δήµαρχο Αἰγείρου κ. Εὐάγγελο 
Λίτσο λάβαµε τήν κάτωθι ἐπιστολή:
Κύριε διευθυντά,
Στό φῦλλο τῆς 1ης Ἰουνίου σχολιάζετε τόν 
διαγωνισµό ἀνάδειξης ἀναδόχου γιά τήν 
καταπολέµηση κουνουπιῶν στόν ν. Ροδόπης. 
Πρός ἀποφυγήν ἐντυπώσεων καί γιά τήν 
πληρέστερη ἐνηµέρωση τῶν ἀναγνωστῶν 
σας, γνωστοποιοῦµε τά ἑξῆς: 
Ἡ καταπολέµηση κουνουπιῶν στόν νοµό 
Ροδόπης εἶναι ἕνα ἰδιαίτερης δυσκολίας ἔργο, 
κυρίως λόγῳ τοῦ εἰδικοῦ νοµικοῦ καθεστῶτος 
πού διέπει τίς προστατευόµενες περιοχές 
Ραµσάρ καί ΝΑΤURA 2000. Ἡ µέθοδος 
καταπολέµησης συνίσταται κυρίως στήν 
προνυµφοκτονία µέ βάκιλο θουριγγίας (ΒΤΙ) 
ἐνῷ ἐπιτρέπονται ἐλάχιστες ἀκµαιοκτονίες 
καί µόνο µέ εἰδικά σκευάσµατα. Τό ζητούµενο 
καί ἰδιαίτερα δύσκολο εἶναι νά βρεθεῖ ἡ χρυσή 
τοµή µεταξύ τῆς προστασίας τῶν εὐαίσθητων 
περιοχῶν καί τοῦ περιορισµοῦ τῆς ὄχλησης 
τῶν κουνουπιῶν.
Προκειµένου νά πετύχουµε τό µέγιστο δυνατό 
ἀποτέλεσµα οἱ Ὑπηρεσίες τῆς Περιφέρειας 
ΑΜ-Θ (φορέας χρηµατοδότησης) καί τοῦ 
δήµου Αἰγείρου (φορέας ὑλοποίησης τοῦ 
ἔργου) συνεργάστηκαν γιά µακρό χρονικό 
διάστηµα στήν κατάρτιση τῶν ὅρων τῆς 
διακήρυξης τῆς δηµοπρασίας, ἀξιοποιώντας 
τήν τοπική, ἐθνική καί εὐρωπαϊκή ἐµπειρία 
ἀπό ἀντίστοιχους διαγωνισµούς.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ ὅροι καί οἱ προϋποθέσεις 
συµµετοχῆς στόν διαγωνισµό ἦταν φέτος 
πιό αὐστηροί ἀπό τίς προηγούµενες χρονιές. 
Πιστεύουµε ὅµως ὅτι κάτι τέτοιο διασφαλίζει 
τήν ποιότητα τοῦ ἔργου, τό ὁποῖο µάλιστα 
ἅπτεται τῆς δηµόσιας ὑγείας. Ἡ ἑταιρεία 
«ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» πού ἀνέλαβε 
τελικά τό ἔργο εἶναι ἡ µεγαλύτερη στή 
νότια Εὐρώπη, µέ πολυετή ἐµπειρία καί 
ἐξειδικευµένο τεχνικό καί ἐπιστηµονικό 
προσωπικό. Ὅσον ἀφορᾶ τό σχόλιο γιά 
«µονοπωλιακή κατάσταση» θυµίζουµε ὅτι 
οὕτως ἤ ἄλλως οἱ ἑταιρεῖες µέ ἐξειδίκευση 
στήν καταπολέµηση κουνουπιῶν εἶναι 2-3 σέ 
ὅλη τήν Ἑλλάδα.  
Μέ ἐκτίµηση
«Α»: Κατ’ ἀρχήν εὐχαριστοῦµε τόν κ. Λίτσο 
γιά τήν ἐπιστολή του καί συγχαίρουµε 

τήν εὐαισθησία του, ἀφοῦ δέν ἀφήνει 
ἀναπάντητο οὔτε ἕνα λακωνικό σχόλιο γιά 
τήν διαχείρησή του. Ἐπί τῆς οὐσίας τώρα: 
 Στήν περιοχή µας δέν θά εἶναι πρωτόγνωρη 
ἡ ἀντιµετώπιση τῶν κουνουπιῶν. Ἐπί 
τέσσερα χρόνια ὑπῆρχε µία ἑταιρεία 
πού δραστηριοποιεῖτο στό ζήτηµα µέ 
ἀποτελέσµατα πολύ ἱκανοποιητικά, ἰδίως 
τήν τελευταία διετία. Ἀναρωτιόµαστε λοιπόν 
τί ἄλλαξε φέτος καί ἐτέθη ὡς ὅρος ἐπί ποινῇ 
ἀποκλεισµοῦ ὁ ἐνδιαφερόµενος νά ἔχει πάρει 
σέ 3 τοὐλάχιστον διαφορετικούς νοµούς 
ἐπί 3 ἔτη παρεµφερῆ ἔργα. Ρωτᾶµε λοιπόν 
τόν κ. Λίτσο, ὑπάρχει στή χώρα ἄλλη ἑταιρεία 
πλήν τῆς «ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» πού νά 
πληροῖ τόν ὅρον αὐτόν; Κι ἄν ὄχι, τότε πῶς 
ἀλλιῶς ἀπό «φωτογραφική» χαρακτηρίζεται 
µία τέτοια ἐπιπρόσθετη προϋπόθεση (καί 
δέν εἶναι ἡ µοναδική!), τή στιγµή µάλιστα 
πού δέν εἴχαµε ὥς τώρα πρόβληµα µέ τήν 
ἐφαρµογή τοῦ προγράµµατος; Πῶς µπορεῖ 
µετά νά ἀναπτυχθεῖ µία νέα τοπική ἑταιρεία 
(ὅπως συµβαίνει π.χ. στόν Ἕβρο), καθώς 
µάλιστα ζητεῖται καί τζίρος ἰσόποσος τῆς 
προσφορᾶς γιά τό προηγούµενο ἔτος; Καί 
κάτι ἀκόµη: Πέρυσι, ἐξ ὅσων γνωρίζουµε, 
ἡ περί ἧς ὁ λόγος ἑταιρεία - τῆς ὁποίας 
τήν ἐπάρκεια φυσικά δέν ἀµφισβητοῦµε - 
εἶχε µεγάλα προβλήµατα στόν Ἕβρο καί ὁ 
νοµάρχης εἶχε καταγγείλει τήν σύµβαση 
λόγῳ ἀναποτελεσµατικῆς ἐφαρµογῆς της. 
Προσκόµισε τό ἀπαιτούµενο πιστοποιητικό 
καλῆς ἐκτέλεσης ἀπό τόν Ἕβρο ἡ ἑταιρεία; 
Καί ποιά εἶναι ἡ ἐµπειρία τῆς Καβάλας 
ἀπό τόν ἴδιον ἐργολάβο; Αὐτά τά ἁπλά 
ἐρωτήµατα θέτουµε κι εὐχόµαστε καλήν 
ἐπιτυχία στό φετινό πρόγραµµα, καθώς, ὡς 
γνωστόν, πολλά ἐξαρτῶνται γιά τόν τόπο 
µας ἀπό τήν καλή του ἐκτέλεση.
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Ἀ λληλογραφοῦμε

   Μέ τήν εὐκαιρία τῆς Παγκόσµιας Ἡµέρας 
Περιβάλλοντος τό ΠΑΚΕΘΡΑ παραθέτει τήν 
ἄποψή του γιά τίς ἀναπτυξιακές προοπτικές τῆς 
Θράκης: Τή γεωργία καί τόν τουρισµό. Σήµερα 
δηµοσιεύουµε τό πρῶτο της τµῆµα.

Η Θρακική γη είναι πολύ πλούσια σε φυσικό 
περιβάλλον, αφού διαθέτει µια τεράστια προίκα 
από περιοχές εξαίσιας οµορφιάς και ανεκτίµητης 
οικολογικής αξίας. Αυτό έχει τεκµηριωθεί και 
χιλιοειπωθεί και πιστεύουµε ότι έχει γίνει κοινή 
συνείδηση πλέον. Και µόνον η ύπαρξη τόσων 
πολλών περιοχών που ανήκουν σε ∆ιεθνή 
δίκτυα προστατευόµενων περιοχών (Σύµβαση 
Ramsar, ∆ίκτυο Φύση 2000, κ.α.) καταδεικνύει 
τη σπουδαιότητα και µοναδικότητα του φυσικού 
περιβάλλοντος της Θράκης.
Ωστόσο, αυτό που πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση 
είναι η αναγκαιότητα για την αποτελεσµατική 
προστασία αυτών των περιοχών. Είναι γνωστό 
ότι από συγκεκριµένους κύκλους των τοπικών 
κοινωνιών προβάλλεται η άποψη ότι οι φυσικές 
οµορφιές της Θράκης, οι προστατευόµενες 
περιοχές της, είναι “κατάρα” (και όχι ευλογία) 
γιατί “στραγγαλίζουν την οικονοµική της 
ανάπτυξη”. Υπάρχουν, βέβαια, ορισµένοι απλοί 
πολίτες που από άγνοια ή παραπληροφόρηση ή 
ακόµη εξ’ αιτίας της εικόνας εγκατάλειψης και 
αφροντισιάς που παρουσιάζουν αρκετές τέτοιες 
περιοχές συµµερίζονται σε κάποιο βαθµό την 
άποψη αυτή.  Όµως, πρέπει να τονίσουµε ότι οι 
περί «κατάρας» απόψεις συνήθως εκπορεύονται 
και προβάλλονται είτε από (κατ’ επάγγελµα;) 
καταπατητές δηµοσίων εκτάσεων, είτε από 
οικονοµικούς παράγοντες και επιχειρηµατίες 
που είναι οπαδοί της λεγόµενης “άγριας” 
οικονοµικής ανάπτυξης, που τόσο έχει βλάψει 
ολόκληρο τον πλανήτη. Οι πρώτοι, µέσω της 
καταπάτησης δηµοσίων εκτάσεων, θέλουν να 
γίνουν “εκατοµµυριούχοι εν µια νυκτί” και οι 
δεύτεροι να αυξήσουν όσο γίνεται περισσότερο 
τα κέρδη τους χτίζοντας ό,τι µπορεί να χτιστεί!
(...) Όσον αφορά το γεωργικό τοµέα, η ανάπτυξη 
δεν µπορεί να βασισθεί αποκλειστικά, από δω 
και πέρα, µόνο στις εντατικές µονοκαλλιέργειες. 
Εξ αιτίας των ευρωπαϊκών και παγκόσµιων 
συνθηκών και τάσεων στην οικονοµία το 
µέλλον αυτών των καλλιεργειών είναι δυσοίωνο 
για χώρες µε µέγεθος και χαρακτηριστικά 

σαν τη δική µας.  Εξ άλλου οι καλλιέργειες 
αυτές αποδεικνύονται, κατά περίπτωση, είτε 
περιβαλλοντικά αρνητικές (κατανάλωση 
νερού, φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων, κλπ) 
είτε οικονοµικά ασύµφορες (σε συνδυασµό µε 
τις επερχόµενες αλλαγές στο καθεστώς των 
ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, ανταγωνισµού, κλπ. 
Έτσι, η Θράκη δεν είναι και δεν µπορεί να γίνει 
π.χ. Ολλανδία. Η ανάπτυξη του γεωργικού 
τοµέα πρέπει να αναζητήσει και να στραφεί 
σε νέα µονοπάτια όπως την παραγωγή και 
κυκλοφορία στην αγορά επώνυµων τοπικών 
προϊόντων υψηλής ποιότητας. ∆εν αρκεί, 
πλέον, να παράγουµε και να διαθέτουµε στις 
διεθνείς αγορές συµβατικά προϊόντα. Για να 
πετυχαίνουν τα προϊόντα µας υψηλές τιµές 
πρέπει να είναι ποιοτικά και επώνυµα. Αυτό 
µπορεί να είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο για 
καλλιέργειες όπως το καλαµπόκι ή το σκληρό 
στάρι, αλλά δεν είναι για τα αρωµατικά φυτά, 
τα οπωροκηπευτικά, το λάδι, το κρασί, το 
τσίπουρο, τα κτηνοτροφικά µας προϊόντα, κ.ά.. 
Πρέπει να µάθουµε τις αγορές να αναζητούν 
τα δικά µας επώνυµα προϊόντα. Αυτό απαιτεί 
υψηλότερα πρότυπα παραγωγής, πιστοποίηση, 
αλλά και καλή συσκευασία, προβολή, διαφήµιση 
και εµπορική πολιτική. Αναπόφευκτα, θα πρέπει 
να δοκιµάσουµε και ενισχύσουµε τις βιολογικές 
καλλιέργειες. Αυτό για δύο λόγους: γιατί ολοένα 
και περισσότερο οι αγορές αναζητούν τέτοια 
προϊόντα, αλλά και γιατί αυτά τα προϊόντα 
έχουν υψηλότερες τιµές για τους παραγωγούς. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή πορεία 
τέτοιων προϊόντων στις διεθνείς αγορές είναι το 
marketing. Εδώ ακριβώς πρέπει να συνδέσουµε 
τα προϊόντα µας µε τις ιδιαιτερότητες και 
τις οµορφιές του φυσικού περιβάλλοντος της 
Θράκης. Το φυσικό περιβάλλον της Θράκης 
µπορεί να γίνει το κύριο διαφηµιστικό µέσον - 
το “διαβατήριο”- για τα αγροτικά µας προϊόντα. 
∆εν έχουµε παρά να µιµηθούµε άλλες π.χ. 
Ευρωπαϊκές χώρες που µας έχουν πείσει πως 
όταν καταναλώνουµε τα γαλακτοκοµικά τους 
προϊόντα “γευόµαστε τον αέρα των Άλπεων ή 
των Αλσατικών δασών”, που έχουν καταφέρει 
να συνδέσουν τα επώνυµα κρασιά τους µε τις 
φυσικές οµορφιές της Τοσκάνης, της Απουλίας 
κλπ. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα λουκάνικα, τα 
µανιτάρια, τα σαλάµια, τις σάλτσες τους…

Βιολογικοποίηση
Του Πασχάλη Χριστοδούλου 

    Μπορεῖ σὲ πολλὰ ἡ Ἑλλάδα νὰ εἶναι 
οὐραγὸς στὴν Εὐρώπη, ὅµως δὲν εἶναι λίγα τὰ 
ἐναποµείναντα προικιὰ ἀπὸ τὴν πλούσια ἱστορία 
της, γιὰ τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν βάσιµες δυνατότητες 
ὅτι µποροῦµε ἀπὸ τὰ σεντούκια, νὰ τὰ βγάλουµε 
στὴν ἐπιφάνεια. Μία τέτοια περίπτωση εἶναι ἡ 
ἀνάκτηση τοῦ διατροφικοῦ µας πολιτισµοῦ. Τὸ 
θέµα εἶναι µέσα ἀπὸ ποιὸν δρόµο µπορεῖ νὰ γίνει 
αὐτό, καὶ πῶς νὰ ἀποτελέσει τὴ βάση γιὰ µία νέα 
ἀγροτικὴ καὶ παραγωγικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας. 
Ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν ἀναγέννηση τοῦ χωριοῦ. 
   Μὲ δεδοµένο ὅτι ἡ ποιότητα τῶν ντόπιων 
τροφίµων εἶναι συνδεδεµένη µέ τὴ µνήµη 
τῶν φυσικῶν προϊόντων ποὺ ἐπονοµάστηκαν 
βιολογικά, ὅσο µέ τὸν µῦθο ποὺ κουβαλᾶνε 
µαζί τους, θὰ παραµείνω γιὰ λίγο στὴν 
«ἀσφάλεια». Ἡ ὁποία στὰ ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ 
εἶναι τὸ «µή σφάλλεσθαι», «τὸ µή προσκόπτειν 
στὸ βάδισµα». Ὁ δρόµος ποὺ κατὰ τὴ γνώµη µου 
εἶναι ὁ δρόµος τῆς βιολογικότητας µέ τελικὸ καὶ 
ἀνώτερο στάδιο τὴν ὁµώνυµη κουζίνα. Αὐτὴ ποὺ 
ὀνοµάσαµε βιολογικὴ γαστρονοµία καὶ ἡ ὁποία 
µεταξὺ ἄλλων ἐµπεριέχει τὴν πλέον ὑψηλὴ 
προστιθέµενη ἀξία. Αὐτὴ ποὺ ὄφειλε νὰ εἶναι 
ἡ µόνιµη παρτενὲρ τοῦ Ἑλληνικοῦ τουρισµοῦ. 
Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ποὺ µπορεῖ νὰ φτάσει µέχρις ἐκεῖ 
ποὺ ἔφτασε ἡ ναυτιλία. 
    Αὐτὴ εἶναι µία ἀπάντηση ἀπέναντι στὴ 
γαστρονοµικὴ παγκοσµιοποίηση. Τόσο στὴ 
µεταλλαγµένη κουζίνα τῶν ΗΠΑ, ὅσο στὴν 
ἀπὸ ἐτῶν προετοιµαζόµενη συστηµατικά ἀπὸ 
τὸ Γαλλικὸ κολλέγιο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλους 
ἑταίρους, µοριακὴ γαστρονοµία. (...) Ἂν γιὰ 
τὴν περίπτωσή µας τὸ πρῶτο βήµα εἶναι 
νὰ ἀποκτήσουµε πανεπιστηµιακὲς σχολὲς 
γαστρονοµίας καὶ διαιτολογίας - στὴν Κρήτη 
λόγω Μεσογειακῆς διατροφῆς καὶ στὴ Θράκη 

λόγῳ Πολίτικης κουζίνας - ἕνα ἄλλο βῆµα 
εἶναι ἡ περιφερειακὴ  δοµὴ τῶν ὀργανισµῶν 
πιστοποίησης βιολογικῶν προϊόντων. Ἐπιτέλους, 
ὄχι ἄλλη Ἀθήνα. Νὰ ἱδρυθεῖ στὴ Θράκη, ἂν ὄχι 
στὸν Ἕβρο, ἕνας τέτοιος ὀργανισµός. Ὅπως καὶ 
σὲ ὅλες τὶς περιφέρειες.     
     Ὁ κῦκλος µπορεῖ νὰ ἀνοίγει καὶ νὰ κλείνει 
µέσα στὴν Περιφέρεια. Ἄλλωστε αὐτὸ σηµαίνει 
περιφέρεια στὴ γεωµετρία. Ὅτι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ 
τέλος τοῦ κύκλου συµπίπτουν. Νὰ µή περάσουµε 
δηλαδὴ ἀπὸ τὰ σηµερινὰ ἀποικιακὰ συµβατικὰ 
ἀγροτικὰ προϊόντα στὰ ἐπίσης ἀποικιακὰ 
βιολογικά. Ἀπὸ ἕναν ἀποικισµὸ σὲ ἕναν ἄλλον, 
νεότερης γενιᾶς. Θέλω νὰ πῶ ὅτι ἂν ἡ βιολογικὴ 
κτηνοτροφία εἶναι ἔξυπνη µεταποίηση τῆς 
ὁµώνυµης γεωργίας, ἡ βιολογικὴ γαστρονοµία 
εἶναι ἡ πιὸ ἔξυπνη µεταποίηση ἀµφότερων. Τὰ 
ἴδια ἰσχύουν µέ τὰ ἀµπέλια καὶ τοὺς οἴνους, 
ὅπου ναὶ µέν ᾑ περιοχὴ αὐτὴ συνιστᾶ µία κιβωτό, 
ὅµως ποτὲ στὴν ἱστορία δὲν ἦταν τόσο λίγες οἱ 
ἐκτάσεις µέ τοὺς ἀµπελῶνες.    
    Μέσα ἀπὸ τὸν Στάφυλο, ἕνα νέο σύλλογο 
φίλων τοῦ Οἴνου καὶ τῆς Ἀµπέλου, ποὺ 
πρόσφατα ἱδρύσαµε σὲ αὐτὴ τὴν πόλη, αὐτὸ 
κάνουµε: Μέσα ἀπὸ τὶς ντόπιες ποικιλίες θέλουµε 
νὰ προωθήσουµε τὴ βιολογικότητα. Ἤδη τὰ 
πρῶτα ἀποτελέσµατα εἶναι ὁρατά. Ὁ πρόεδρος 
τοῦ ΚΕΟΣΟΕ, ἀποδεχθείς τὶς ἀπόψεις καὶ τὶς 
ἐπεξεργασµένες προτάσεις µας, προχώρησε 
δυὸ φορὲς µέσα σὲ λίγα χρόνια, σὲ πρόταση 
γιὰ χορήγηση, ποὺ ἔγινε, νέων ποσοστώσεων 
ἀµπελώνων γιὰ τὴν περιοχή ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ 
ἀπόθεµα. Φανταστεῖτε τί ὤθηση µποροῦν νὰ 
δώσουν στὴν πόλη ἕνα Τ.Ε.Ι. οἰνολογίας καὶ 
ἕνα ἀκόµη γαστρονοµίας καὶ διαιτολογίας. 
Μποροῦν κυριολεκτικὰ νὰ ἀναστήσουν αὐτὸν 
τὸν καθηµαγµένο τόπο. Ἀπὸ νέες ποιότητες 
τσίπουρου καὶ οἴνου ὡς τὶς παλιὲς καὶ νέες 
συνθέσεις γιὰ τὰ ἤδη γνωστὰ ἀνὰ τὸ πανελλήνιο 
Σουφλιώτικα λουκάνικα καὶ καβουρµάδες. Αὐτὸ 
θὰ ἔκανε κάθε Εὐρωπαϊκὴ χώρα...

 % Attac: ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επικράτηση του ΟΧΙ στα δημοψηφίσματα 
της Γαλλίας και της Ολλανδίας, καθώς και η 
διαφαινόμενη σε πολλές χώρες αναντιστοιχία 
μεταξύ των λαών και των κοινοβουλίων 
τους έναντι της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής 
Συνθήκης, θέτουν υπό συνολική επανεξέταση 
την κατεύθυνση που πρέπει να λάβει η πορεία 
της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Μια πρώτη 
ευκαιρία αποτελεί η σύνοδος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου (16 -- 17 Ιουνίου) στις Βρυξέλλες. 
Γι` αυτόν τον λόγο αντιπροσωπεία των Attac 
της Ευρώπης, μαζί με εκπροσώπους κινημάτων, 
πολιτικών δυνάμεων και συνδικάτων που 
υποστήριξαν το ΟΧΙ διεκδικώντας μια 
Ευρώπη δημοκρατική, κοινωνική, ειρηνική, 
οικολογική και αλληλέγγυα, θα βρίσκεται στις 
Βρυξέλλες και θα ζητήσει να γίνει δεκτή από 
το Συμβούλιο, προκειμένου να παρουσιάσει 
και να ζητήσει την ικανοποίηση των αιτημάτων 
που εκφράστηκαν με τα δημοψηφίσματα.
Η Attac προτείνει δέκα σημεία ως αιτήματα 
για άμεση εφαρμογή, που θα επέτρεπαν στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στους αρχηγούς 
κρατών και κυβερνήσεων να δείξουν τη 
θέλησή τους για μια ευρωπαϊκή ενοποίηση 
συμβατή με τις προσδοκίες που εκφράζουν οι 
λαοί και οι πολίτες της Ένωσης.
1. Το Συμβούλιο να ζητήσει από την 
Επιτροπή να αποσύρει όλες τις ισχύουσες 
ευρωπαϊκές οδηγίες που σχετίζονται με την 
απελευθέρωση, την ιδιωτικοποίηση και την 
υπαγωγή στον ανταγωνισμό δημόσιων αγαθών, 
υπηρεσιών και εργασιακών δικαιωμάτων. 
(Οδηγία Μπολκενστάιν, χρόνος εργασίας, 
υγεία, παιδεία, μεταφορές, ενέργεια, κλπ.
2. Άμεση σύγκλιση του Eurogroup 
(χώρες που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ), 
για ουσιαστική αναθεώρηση της νομισματικής 

πολιτικής, με μείωση των επιτοκίων και 
καθορισμό νέας ισοτιμίας δολαρίου και ευρώ, 
πιο ευνοϊκής για το ευρωπαϊκό νόμισμα.
3. Δέσμευση του Συμβουλίου να κινήσει 
τις διαδικασίες περαιτέρω ελαστικοποίησης 
του Συμφώνου Σταθερότητας.
4. Ουσιαστική αύξηση του ευρωπαϊκού 
προϋπολογισμού και των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων που κατευθύνονται 
στις νεοεισελθείσες χώρες, για να ενισχυθεί 
πραγματικά η ανάπτυξη και η δυνατότητα 
σύγκλισης, αντί να ενθαρρύνεται το 
κοινωνικό και φορολογικό ντάμπιγκ και οι 
μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων.
5. Μέτρα που ευνοούν την ανάκαμψη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, τα οποία 
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα της Ένωσης 
για εσωτερικό και εξωτερικό δανεισμό 
και στηρίζουν τις δημόσιες επενδύσεις 
σε ευρωπαϊκή κλίμακα για υποδομές που 
αποβλέπουν να βελτιώσουν το περιβάλλον, 
τις συγκοινωνίες και επικοινωνίες, την 
εκπαίδευση, την υγεία και συμβάλλουν στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας.
6. Αύξηση των δημόσιων πόρων που 
διατίθενται για την ανάπτυξη στο 0,7% του 
ΑΕΠ των χωρών – μελών της Ε.Ε και διαγραφή 
του χρέους των φτωχών χωρών.
7. Πάγωμα των διαπραγματεύσεων 
της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο των 
Υπηρεσιών (GATS) στα πλαίσια του ΠΟΕ.
8. Συγκρότηση επιτροπών με 
αρμοδιότητα να προτείνουν μέτρα για την 
κατάργηση των φορολογικών παραδείσων και 
την προώθηση των παγκόσμιων φόρων.
9. Άμεση απόσυρση όλων των 
στρατιωτικών δυνάμεων των χωρών – μελών 
της Ένωσης από το Ιράκ.
10.  Ακύρωση των στόχων της 
Λισσαβόνας που έθεσε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο (24/3/2000) και της κοινωνικής 
ατζέντας 2005–2010.

Attac Ελλάδας
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Ἔρχονται οἱ Ὀρθόδοξοι!
Τοῦ Νικολάϊ Ν. Πέτρο

...Χάρη στὴ διεύρυνση τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης ἑκατοµµύρια Χριστιανοὶ 
Ὀρθόδοξοι συµµετέχουν τώρα στὰ 
ὄργανα λήψης ἀποφάσεων τῆς Εὐρώπης. 
Ἂν ἡ Ἑνωµένη Εὐρώπη συνεχίσει νὰ 
ἐπεκτείνεται πρὸς τὴν ἀνατολή, θὰ 
µποροῦσε κάποια µέρα νὰ συµπεριλάβει 
πάνω ἀπὸ 200 ἑκατοµµύρια Ὀρθόδοξους 
πιστούς, µετατρέποντας τοὺς Ὀρθόδοξους 
Χριστιανοὺς ἀπὸ ἀξιοπερίεργη µειοψηφία 
στὴ µεγαλύτερη θρησκευτικὴ ὁµάδα τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ χώρου, ὁµάδα τῆς ὁποίας ὁ 
κύριος ἐκπρόσωπος στὰ πολιτικὰ θέµατα 
θὰ εἶναι ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 
Αὐτὸ θὰ γίνει πραγµατικότητα ἄσχετα 
µέ τὸ ἂν θὰ µπεῖ ἡ Ρωσία στὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση, δεδοµένου ὅτι πάνω ἀπὸ τὸ 50% 
τῶν ἐνοριῶν της βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴ 
Ρωσία. Γιὰ πρώτη φορά ἀπὸ τὴν ἅλωση 
τῆς Κωνσταντινούπολης ὀρθόδοξα κράτη 
ἀποτελοῦν µέρος τῶν δοµῶν λήψης 
ἀποφάσεων τῆς Εὐρώπης ἀλλὰ ἐλάχιστη 
σκέψη ἔχει ἀφιερωθεῖ στὶς ἐπιπτώσεις ποὺ 
µπορεῖ νὰ ἔχει αὐτὸ στὸ πολιτικὸ προφὶλ 
τῆς Εὐρώπης. 
Ὑπάρχουν µερικὲς πλευρὲς τῆς συνάντησης 
αὐτῆς, δυνητικὰ ἀνησυχητικές. Κατ’ ἀρχὴν 
τὸ πολιτικὸ βάρος τῆς ἐκκλησίας µέσα στὶς 
χῶρες αὐτὲς δὲν µειώνεται, ὅπως συβαίνει 
στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, ἀλλά, ἀντίθετα, 
µεγαλώνει. Οἱ ὀρθόδοξοι πιστοὶ περιµένουν 
νὰ ἀκουστεῖ ἡ φωνὴ τους στὸ πλαίσιο τῶν 
Εὐρωπαϊκῶν θεσµῶν τῶν ὁποίων τώρα 
ἀποτελοῦν µέρος, καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ 
ἄµεση πρόκληση πρὸς τὸν αὐστηρὰ 
κοσµικὸ καὶ µή θρησκευτικὸ χαρακτήρα 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἐπὶ πλέον, τώρα 
ποὺ ἔχει πέσει ὁ κοµµουνισµός, οἱ διάφοροι 
κλάδοι τοῦ Χριστιανισµοῦ ξαναρχίζουν 
νὰ ἀνταγωνίζονται ὁ ἕνας τὸν ἄλλον γιὰ 
τὴν προσέλκυση ὀπαδῶν. Ὁ θρησκευτικὸς 
προσηλυτισµὸς ἔχει ἤδη ἀνακύψει σὰν 
πηγὴ προστριβῶν σὲ ὁρισµένες Ὀρθόδοξες 
χῶρες. Τελικά, µολονότι πολλοὶ τὸ 
θεωροῦν δεδοµένο ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς 
Ἀνατολικῆς Εὐρώπης θὰ ἀκολουθήσουν 
τὸν Δυτικὸ δρόµο ἐκσυγχρονισµοῦ, ἀξίζει 
τὸν κόπο νὰ σκεφτεῖ κανεὶς ποιὲς θὰ εἶναι 
οἱ ἐπιπτώσεις τῶν ἀξιῶν τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἀνατολικῆς Εὐρώπης πάνω στὴ Δύση, 
καὶ ποιοὶ θὰ εἶναι οἱ πιθανοὶ κίνδυνοι µίας 
ἐνδοευρωπαϊκῆς σύγκρουσης πολιτισµῶν, 
ἂν δὲν βρεθεῖ κοινὸ ἔδαφος µεταξύ τους. 
Ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ πιστεύουν ὅτι στὴν 
πραγµατικότητα δὲν ὑπάρχει κοινὸ ἔδαφος. 
Ἀκολουθώντας τὰ βήµατα τῶν ἱστορικῶν 
Ὄσβαλτ Σπένγκλερ καὶ Ἄρνολτ Τώϋµπη, 
ὁ Σάµιουελ Χάντιγκτον προειδοποίησε ὅτι 
ἐπέρχεται ἡ σύγκρουση µεταξὺ Σλαβο-
Ὀρθόδοξου πολιτισµοῦ καὶ Καθολικῆς-
Προτεσταντικῆς Δύσης. Λέει ὅτι οἱ 
βασικὲς δυτικὲς πολιτιστικὲς ἀξίες ὅπως 
ὁ ἀτοµισµός, ὁ φιλελευθερισµός, ὁ συνταγ-
µατισµός, τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα, 
ἡ ἰσότητα, ἡ ἐλευθερία, τὸ κράτος τοῦ 
νόµου, ἡ δηµοκρατία, ἡ ἐλευθερία τῶν 
ἀγορῶν, καὶ ὁ διαχωρισµὸς πολιτείας καὶ 
κράτους, ἔχουν ἐλάχιστη πέραση µέσα 
στοὺς Ὀρθόδοξους πολιτισµούς. Κατὰ τὴν 
γνώµη του εἶναι ἐλάχιστη ἡ πιθανότητα 
νὰ γίνουν µέρος τῆς Δύσης οἱ Ὀρθόδοξες 
χῶρες, καὶ αὐτὸ θὰ µπορέσει νὰ γίνει 
µόνο ἂν κατορθώσουν νὰ ἐκφράσουν τὴν 
φιλοσοφικὴ ταυτότητά τους µέ καθαρὰ 
κοσµικοὺς ὅρους. Ὁ Χάντιγκτον περιγράφει 
τὸ Ἀνατολικὸ καὶ τὸ Δυτικὸ ἥµισυ τῆς 
Εὐρώπης σὰν βαθύτατα διαφορετικές, 
ξένες µεταξὺ τους ὀντότητες, καὶ λέει 
ὅτι «τὸ ἀνατολικὸ σύνορο τῆς Δυτικῆς 
Χριστιανοσύνης εἶναι ἡ σηµαντικότερη 
διαχωριστικὴ γραµµὴ στὴν Εὐρώπη». 
Πρόσφατα ὅµως, ἔχει ἀρχίσει νὰ κερδίζει 
ἔδαφος καὶ στὴν Ἀνατολικὴ καὶ στὴν 
Δυτικὴ Εὐρώπη µία πολὺ πιὸ αἰσιόδοξη 
θεώρηση. Πρεσβεύει µία πολὺ πλατύτερη 
ἀντιµετώπιση τῆς διαδικασίας τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς ἑνοποίησης, καὶ προτείνει 
νὰ ἑστιάσουν τὴν προσοχὴ τους ὁ 
Ἀνατολικὸς καὶ ὁ Δυτικὸς κλάδος τῆς 
Χριστιανοσύνης λιγώτερο στὰ θέµατα 
ποὺ τοὺς ἔχουν χωρίσει καὶ περισσότερο 
στὸν ἐπαναπροσδιορισµὸ τῆς κοινῆς 
πολιτισµικῆς κληρονοµιᾶς ποὺ κάποτε 

τοὺς ἕνωνε. Ὁ περισσότερος κόσµος 
ἀντιλαµβάνεται ὅτι ἡ κοινὴ πολιτισµικὴ 
κληρονοµιὰ ἀρχίζει µέ τὸ Ρωµαϊκὸ Δίκαιο 
καὶ τὴν Ἑλληνικὴ φιλοσοφία, δυὸ τοµεῖς τῆς 
ἀνθρώπινης διανόησης ποὺ συνετέλεσαν 
ταυτόχρονα στὴν σταθερότητα τῆς 
Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Λίγοι ὅµως 
κάθονται νὰ σκεφτοῦν τὴν συνεισφορὰ 
τῶν δυὸ αὐτῶν τοµέων τῆς διανόησης 
στὴ θεολογικὴ σκέψη ποὺ στήριξε τὴν 
Χριστιανικὴ Ἐκκλησία καὶ τὰ δόγµατά της 
ἀναφορικὰ µέ τὶς σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ 
Κράτους. Ἰδιαίτερη σπουδαιότητα ἔχει ἡ 
ἐξελισσόµενη θεώρηση τῆς δηµοκρατίας 
καὶ τῆς κοινωνίας πολιτῶν (καὶ ὄχι 
ὑπηκόων) ἀπὸ µέρους τῶν Ὀρθοδόξων, 
ποὺ µπορεῖ εὐκολώτερα νὰ ἐντοπιστεῖ 
στὰ διδάγµατα τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας λόγω τοῦ µεγέθους της καὶ τῆς 
ἐπιρροῆς της σ΄ὅλον τὸν Ὀρθόδοξο κόσµο. 
Σύµφωνα µέ τὸν ἐπίσηµο ἐκπρόσωπο τοῦ 
Πατριάρχη Ἀλεξέϊ τοῦ Δευτέρου, τοῦ 
Αἰδεσιµώτατου Βσεβολὸντ (στρατιωτικοῦ 
ἱερέα), παρατηρεῖται ἀναγέννηση τῆς 
ἐκτίµησης πρὸς τὴν δηµοκρατία µέσα 
στοὺς κόλπους τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης 

Ἐκκλησίας. Οἱ δηµοκρατικοὶ θεσµοὶ 
δίνουν τὴ δυνατότητα στὴν Ἐκκλησία 
νὰ πραγµατοποιεῖ τὴν κοινωνική της 
ἀποστολὴ πιὸ ἀποτελεσµατικά καὶ νὰ 
ἐκφράζει ἀνησυχίες γιὰ τὴν διάβρωση 
τοῦ ἠθικοῦ ἐπιπέδου στὴ µετα-Σοβιετικὴ 
Ρωσία. Βέβαια, λέει, ἡ ὑποστήριξη τῆς 
Ὀρθοδοξίας πρὸς τὴν δηµοκρατία δὲν 
µπορεῖ παρὰ νὰ παρέχεται ὑπὸ ὅρους. 
Ἡ δηµοκρατία, ἰδιαίτερα ἡ κοσµικὴ 
δηµοκρατία, δὲν µπορεῖ ποτὲ νὰ γίνει δεκτὴ 
σὰν πρακτική, ἰδανικὴ ἐπιδίωξη, γιατί ἡ 
Ἐκκλησία ποτὲ δὲν µπορεῖ νὰ δεχτεῖ σὰν 
ἰδανικὴ ὁποιαδήποτε µορφὴ διακυβέρνησης 
διαχωρίζει ἐσκεµµένα τὸν ἑαυτό της ἀπὸ 
τὰ θεῖα. Ὑπάρχουν ὅµως δυὸ ἀξιοπρόσεκτα 
στοιχεῖα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς ποὺ 
συνεισφέρουν ἄµεσα στὸν ἐκδηµοκρατισµὸ 
τῆς κοινωνίας: 1) ἡ πηγὴ τῆς ἐξουσίας, καὶ 2) 
ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιµέλειας τῆς κοινότητας. 
Ἀντίθετα µέ τὸν Ρωµαιοκαθολικισµό, ἡ 
Ὀρθοδοξία εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀποκεντρω-
µένη καὶ διεσπαρµένη. Δὲν ὑπάρχει 
ἀνώτατη παπικὴ ἐξουσία ποὺ νὰ ἐπιβλέπει 
τὶς δεκαπέντε αὐτοκέφαλες τοπικὲς 
ὀρθόδοξες ἐκκλησίες. Ἡ ἀνώτατη ἐξουσία 
ἑδρεύει στὰ ἐκκλησιαστικὰ συµβούλια ποὺ 
συνενώνουν ὁλόκληρη τὴν θρησκευτικὴ 
κοινότητα, δηλαδὴ καὶ τοὺς λαϊκοὺς καὶ 
τὸν κλῆρο. Σ΄αὐτὸ τὸ πλαίσιο, οἱ ἐπίσκοποι 
ἔχουν τὴν εὐθύνη νὰ διοικοῦν τὴν ἐπικράτειά 
τους ἐναρµονίζοντας τὴν βούληση καὶ τῶν 
δυὸ αὐτῶν ὁµάδων. Ἱστορικά, ἡ διοίκηση 
αὐτὴ ἔχει πάρει ποικιλία µορφῶν στὴ 
Ρωσία ποὺ κυµαίνονται ἀπὸ τὸν καθαρὰ 
ἱεραρχικὸ ἔλεγχο µέχρι τὸν εὐρύτατο 
κοσµικὸ ἔλεγχο, ποὺ περιλαµβάνει καὶ 
τὴν ἔγκριση τῶν πιστῶν στὸν διορισµὸ 
τῶν ἐπισκόπων. Ἡ µορφὴ διοίκησης ποὺ 
θεωρεῖται πιὸ κατάλληλη ἐξαρτᾶται ἀπὸ 
τὶς ἀνάγκες τῆς ἐπὶ µέρους Ἐκκλησίας καὶ 
τὶς ἐπικρατοῦσες πολιτικὲς προτιµήσεις 
τῆς συγκεκριµένης κοινότητας. Στὴ 
συγκεκριµένη περίπτωση ποὺ ἀφορᾶ 
τὴν ἐξάπλωση τῆς δηµοκρατίας, ἡ 
Ρωσικὴ ὀρθόδοξη ἐκκλησία πάντοτε 
ἀνταποκρίθηκε µέ τὴν ἐπέκταση τοῦ 
διαλόγου γιὰ τοὺς τρόπους µέ τοὺς 
ὁποίους πρέπει νὰ ἐκδηµοκρατισθεῖ ἡ 
ἐκκλησιαστικὴ ζωή. 
Μία νέα γενιὰ Δυτικῶν διανοουµένων 

γιὰ θρησκευτικὰ θέµατα (ἡ Ζωὴ Νόξ, ὁ 
Κρίστοφερ Μάρς, ἡ Ἐλισσάβετ Προδρόµου, 
ὁ Νίκολας Γκβόσντεβ) ἔχουν προχωρήσει 
στὴν ἐφαρµογὴ Δυτικῶν θεωριῶν περὶ 
«κοινωνίας πολιτῶν» στὴν σύγχρονη 
ὀρθοδοξία. Ἐξετάζοντας τὸ διοικητικὸ 
σύστηµα τῆς Ἐκκλησίας ποὺ βασίζεται 
ἐκτεταµένα στὴν ἐκπροσώπηση (σὲ 
σηµεῖο ποὺ πλησιάζει τὰ ὅρια τῆς 
«συνοµοσπονδιακῆς» διακυβέρνησης) 
καὶ ἑστιάζοντας τὴν προσοχὴ στὶς 
ἐκκλησιαστικὲς πρωτοβουλίες µέσα στὶς 
κοινότητες, ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ρωσικὴ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία παίζει σηµαντικὸ 
ρόλο σὰν ἡ µεγαλύτερη ὑπερκοµµατικὴ 
πολιτικὴ ὀργάνωση τῆς χώρας. Ἐξ αἰτίας 
αὐτῆς τῆς ἰδιότητας ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία 
ἀναγκάστηκε νὰ συµβιβαστεῖ µέ τὸν ντὲ 
φάκτο θρησκευτικὸ πλουραλισµὸ τῆς 
σύγχρονης Ρωσίας. Μετὰ τὴν κατάρρευση 
τοῦ ἀθεϊστικοῦ κοµµουνιστικοῦ 
καθεστῶτος, ἡ λαϊκὴ βάση τῆς Ὀρθοδοξίας 
ἐκτέθηκε σὲ ποικιλία νέων πολιτικῶν 
καὶ οἰκονοµικῶν δογµάτων, µερικὰ ἀπὸ 
τὰ ὁποία προῆλθαν ἀπὸ Ὀρθόδοξες 
κοινότητες ἐκτὸς Ρωσίας. Λόγω ἀπουσίας 
σαφοῦς ὁµοφωνίας καὶ κατεύθυνσης, ἡ 
ἡγεσία τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας ἀποφάσισε 
νὰ ἐγκαταλείψει τὸν ρόλο τῆς θεσµικῆς 
ταυτότητάς της σὰν πολιτικοῦ ἀνταγωνιστῆ 
καὶ νὰ αὐτοπροσδιοριστεῖ οὐδέτερος 
διαιτητής. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία ἡ ἴδια ἔγινε 
τόπος διαλόγου, χῶρος ποὺ ἐκτείνεται 
πέρα ἀπὸ τὴν πολιτεία, τὴν κυβέρνηση ἢ 
τὴν οἰκογένεια, χῶρος ἀφιερωµένος στὴν 
διατήρηση µιᾶς σφαίρας αὐτονοµίας γιὰ τὸ 
ἄτοµο καὶ προστασίας «τῶν αὐθύπαρκτων 
θεµελίων τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας ἀπὸ 
τὴν αὐθαίρετη ἐπικυριαρχία ἐξωτερικῶν 
δυνάµεων». Ὁ Νίκολας Γκβόσντεφ πολὺ 
σωστὰ τὸ βλέπει αὐτὸ σὰν θεολογικὴ 
ἐπικρότηση τῆς «κοινωνίας πολιτῶν». 
Πραγµατικά, οἱ Ὀρθόδοξες κοινότητες 
δίνουν τὴν ἐντύπωση ὅτι αἰσθάνονται πολὺ 
πιὸ ἄνετα µέ τὰ ἰδανικά της «κοινωνίας 
πολιτῶν» ἀπ΄ ὅτι µέ κεῖνα τῆς φιλελεύθερης 
δηµοκρατίας. Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους εἶναι 
ὅτι βλέπουν τὴν φιλελεύθερη δηµοκρατία 
νὰ εἶναι προσκοληµένη στὸν ἀνταγωνισµὸ 
καὶ στὴν ἀναµέτρηση, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία 
ἀγωνίζεται γιὰ ἁρµονία καὶ γιὰ ἑνωµένη 
κοινότητα, παράδοση ποὺ ὁ αἰδ. Βσεβολὸντ 
ἀποκαλεῖ «τὸ µάζεµα τῶν σκορπισµένων», 
ὅρος ποὺ στὰ ἐκκλησιαστικὰ σλαβικὰ 
ἀποδίδεται ὡς «σοµπράτι ραστοτσέναγια», 
ἡ συνένωση δηλαδὴ ἀνθρώπων ποικίλης 
ἐθνοτικῆς, πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς 
προέλευσης γιὰ τὸ γενικὸ καλό. Ἡ ἀποφυγὴ 
τῆς ἀναµέτρησης µέ τὸ κράτος εἶναι βαθειὰ 
ριζωµένη στὴ θεολογία τῆς Ὀρθοδοξίας 
καὶ πηγάζει ἀπὸ τὴν Βυζαντινὴ ἄποψη ὅτι 
τὸ χάσµα µεταξὺ τῆς Πόλης τοῦ Θεοῦ 
καὶ τῆς Πόλης τοῦ Ἀνθρώπου µπορεῖ 
καὶ πρέπει νὰ ξεπερνιέται. Οἱ κοινωνίες 
πάνω στὴ γῆ πρέπει νὰ ἀγωνίζονται 
γιὰ νὰ ἀποτελοῦν ἀντικατοπτρισµὸ 
τοῦ ἐπουράνιου βασιλείου, καὶ γιὰ νὰ 
ἐπιτευχθεῖ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Κράτος 
πρέπει νὰ συνεργάζονται γιὰ τὸ καλὸ ὅλης 
τῆς κοινότητας. 
Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν κρύβεται ἀπὸ τὸν 
κόσµο καὶ δὲν ἀπέχει ἀπὸ τὴν πολιτική. Ἡ 
πολιτικὴ της ὅµως εἶναι µή κοµµατική, εἶναι 
ἔκκληση γιὰ «καταπράϋνση τῶν πολιτικῶν 
παθῶν, καὶ ἐνδιαφέρον γιὰ εἰρήνη καὶ 
ἁρµονία» καθὼς καὶ γιὰ πολιτικὸ διάλογο. 
Χαρακτηριστικὸ παράδειγµα εἶναι οἱ 
προσπάθειες τῆς Ρωσικῆς ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας νὰ µεσολαβήσει στὴν πολιτικὴ 
κρίση µεταξὺ τοῦ Μπόρις Γιέλτσιν καὶ τῆς 
Δούµας, δηλαδὴ τῆς Ἐθνικῆς Βουλῆς, τὸ 
1993. Οἱ ἡγέτες τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
ἔχουν παίξει παρόµοιο ρόλο ἐπίσης 
στὶς πολιτικὲς κρίσεις τῆς Σερβίας, 
τῆς Βουλγαρίας, τῆς Γεωργίας καὶ, πιὸ 
πρόσφατα, τῆς Οὐκρανίας. 
Τὸ θέµα τῆς ἐπιµέλειας τῆς κοινότητας 
ἀπὸ µέρους τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, 
δηµιουργεῖ ἐπίσης τὸ ἐρώτηµα ἂν ἡ 
ὀρθοδοξία µπορεῖ νὰ συµβιβαστεῖ µέ τὴν 
καπιταλιστικὴ οἰκονοµικὴ ἀνάπτυξη καὶ 
τὴν οἰκονοµία τῆς παγκόσµιας ἐλεύθερης 
ἀγορᾶς, ποὺ πολλοὶ θεωροῦν ζωτικὴ γιὰ 
τὴν ἀνάπτυξη τῆς δηµοκρατίας. Μολονότι 
ὁ Μὰξ Βέµπερ τόνισε τὶς µεταφυσικὲς 
ὄψεις τῶν Ὀρθόδοξων πολιτισµῶν 
(ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε καὶ γιὰ τὸ Ἰσλάµ, 

τὸν Ἰνδουισµὸ καὶ τὸν Καθολικισµό) 
οἱ οἰκονοµικὲς ἐξελίξεις στὴν Ρωσία 
δείχνουν ὅτι ἡ ἰδέα τῆς ἐπιµέλειας 
τῆς κοινότητας ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία ἀφήνει µεγάλα περιθώρια γιὰ 
ἐπιχειρηµατικὴ καὶ οἰκονοµικὴ ἀνάπτυξη. 
Στὴν πραγµατικότητα ἡ ἀναγέννηση τῆς 
Ρωσικῆς Ὀρθοδοξίας (ἀπὸ 7.000 ἐνορίες 
στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 σὲ 
πάνω ἀπὸ 26.000 σήµερα), συνέπεσε µέ 
τὴν ἐξ ἴσου ἐντυπωσιακὴ οἰκονοµικὴ 
ἀναγέννηση ἀπὸ τὸ 1999 καὶ µετά. Αὔξηση 
ρεκὸρ τῆς παραγωγικότητας, ταχύτατες 
αὐξήσεις ἐσωτερικῶν ἐπενδύσεων καὶ 
τριπλασιασµὸς τῶν µισθῶν σὲ ἐθνικὸ 
ἐπίπεδο ἀπὸ τὸ 2000 καὶ µετὰ συνοδεύτηκαν 
ἀπὸ ἑπταπλασιασµὸ τῶν φιλανθρωπικῶν 
συνδροµῶν ἀπὸ µέρους ἑταιριῶν πού, 
ὅπως λέει ὁ Πατριάρχης Ἀλεξέγιεφ ὁ 
Δεύτερος, εἶναι ζωτικῆς σηµασίας γιὰ τὴ 
χώρα. Προφανῶς ἡ Ὀρθοδοξία κάνει καλὸ 
στὸν ἐπιχειρηµατικὸ τοµέα.
Ἐµεῖς οἱ Δυτικοί, Καθολικοὶ καὶ Προτεστά-
ντες, θὰ πρέπει νὰ προετοιµαστοῦµε γιὰ 
τὸν ἐπερχόµενο Αἰώνα τῆς Ὀρθοδοξίας 
φροντίζοντας νὰ ἀρχίσουµε νὰ ἐκτιµοῦµε 
ὅλα ὅσα µᾶς ἑνώνουν. Ἂν συνεχίσουν 
νὰ ὑπάρχουν στὶς καρδιὲς µας καὶ στὴν 
διανόησή µας διαχωριστικὲς γραµµὲς 
µεταξὺ Ἀνατολῆς καὶ Δύσης, δὲν πρόκει-
ται νὰ πετύχουµε τίποτα ἁπλῶς µέ 
τὸ νὰ τὶς σβήσουµε ἀπὸ τὸν πολιτικὸ 
χάρτη τῆς Εὐρώπης. Σὲ µακροχρόνια 
προοπτική οἱ Εὐρωπαῖοι θὰ πρέπει νὰ 
ἐνηµερωθοῦν πολὺ καλύτερα γιὰ τὴν 
κοινή τους Βυζαντινὴ καὶ Ἀνατολικὴ 
Χριστιανικὴ κληρονοµιά. Ἀλλὰ ἀκόµη καὶ 
σὲ βραχυχρόνια προοπτική, τὰ οὐσιαστικὰ 
στοιχεῖα αὐτῆς τῆς κοινῆς κληρονοµιᾶς 
µποροῦν νὰ ἀξιοποιηθοῦν γιὰ νὰ στηρίξουν 
πανευρωπαϊκοὺς δηµοκρατικοὺς θεσµούς. 
Πρόσφατες µελέτες τῆς Σύλβια Ρόντσεφ, 
τῆς Ἑλένης Ἀρβελέρ καὶ τοῦ Ἀντώνιο Κα-
ρίλε διαγράφουν τὸν ἰδεολογικὸ σύνδεσµο 
µεταξὺ τῆς Βυζαντινῆς πολιτικῆς σκέψης 
καὶ τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Τονίζουν 
ἐπίσης πόσες ὁµοιότητες ἔχουν οἱ σύγ-
χρονες Εὐρωπαϊκὲς φιλοδοξίες γιὰ πολυ-
πολιτισµικὴ κουλτούρα καὶ διοικητικὴ 
µεταρρύθµιση (ὥστε κάθε θέµα νὰ τὸ 
χειρίζεται τὸ πιὸ χαµηλὸ ἱεραρχικὰ κλι-
µάκιο ἀπ΄ ὅλα ποὺ θὰ µποροῦσαν νὰ τὸ 
ἀντιµετωπίσουν) µέ τὸ Βυζαντινὸ πολιτικὸ 
µοντέλο. 
Ἡ χειρότερη δυνατὴ λύση θὰ ἦταν ἡ 
προσκόληση στὴν ἄποψη τῆς «σύγκρουσης 
πολιτισµῶν» ποὺ θεωρεῖ τὴν Ὀρθοδοξία 
ἀντιµοντέρνα καὶ ἀντιδυτική. Μιὰ 
τέτοια θέση θὰ ἔχει σὰν ἀποτέλεσµα 
νὰ αἰσθανθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι σὰν ξένοι 
στὸ «κοινὸ Εὐρωπαϊκὸ σπίτι» ὅπου µόλις 
µπῆκαν. Ἂν συµβεῖ αὐτό, θὰ ἔχουµε ἁπλῶς 
ἐπιτύχει νὰ τραβήξουµε τὴν διαχωριστικὴ 
γραµµὴ βαθύτερα διὰ µέσου τῆς καρδιᾶς 
τῆς Εὐρώπης καὶ νὰ τὴν ἐπεκτείνουµε 
λίγο πιὸ ἀνατολικὰ ἀπὸ κεῖ ποὺ βρισκόταν 
προηγουµένως.

Ὁ Ν. Πέτρο διδάσκει πολιτικές ἐπιστῆµες 
στίς ΗΠΑ (Πανεπιστήµιο Ρόντ Ἄιλαντ)
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Βρισκόµαστε πιὰ στὰ µισά τοῦ 2005, ἀγαπητοὶ 
φίλοι, καὶ αὐτὸ ποὺ συµβαίνει στὰ πολιτικὰ µας 
δρώµενα εἶναι πραγµατικὰ πρωτοφανές! Ἀπὸ 
τὴ µία ἔχεις µία κυβέρνηση ποὺ τὶς µονὲς µέρες 
ἀνακοινώνει ἀντιλαϊκὰ µέτρα καὶ τὶς ζυγὲς 
ὑποπίπτει σὲ γκάφες, ἀλλὰ γιὰ πρώτη φορά στὰ 
χρονικὰ ἡ ἀντιπολίτευση δὲν µπορεῖ αὐτὸ νὰ τὸ 
ἐκµεταλλευτεῖ, γιατί καὶ σ’ αὐτὴν ἐπικρατεῖ τὸ 
ἴδιο ἀκριβῶς ἀλαλούµ! Ἔ, κι ἔπειτα εἶναι καὶ ἡ 
τηλαυγὴς προσωπικότητα τοῦ προέδρου της, ἔ; 
Ποιὸς νὰ πιστέψει τώρα ὅτι ἐτοῦτος εἶναι ἱκανὸς 
κάποια στιγµὴ νὰ κυβερνήσει τὴ χώρα; Πλάκα 
µοῦ κάνετε; Ἐδῶ δὲν µπορεῖ νὰ κυβερνήσει ὄχι 
µόνο τὸ κόµµα του, ἀλλὰ οὔτε κἄν τὴν ἴδια του 
τὴ γλῶσσα!
     Πάντως σὲ σχέση εἰδικὰ µ’ αὐτὸ τὸ τελευταῖο, 
ὑπάρχει, ρὲ παιδιά, κάτι ποὺ ἐµένα τοὐλάχιστον µέ 
ἀπασχολεῖ πιὰ πολὺ ἔντονα: ὅσο περνάει ὁ καιρός, 
ὅλο καὶ περισσότερο πείθοµαι γιὰ τὸ ὅτι ἡ ἐκλογὴ 
προέδρων στὸ ΠΑΣΟΚ τὰ τελευταῖα χρόνια ποὺ 
ἔχουν διδαχθεῖ τὴν ἑλληνικὴ σὲ τεχνικὸ γυµνάσιο 
στὰ Τίρανα (σ.σ. νυχτερινό), δὲν µπορεῖ ὡς 
γεγονὸς νὰ εἶναι τυχαία! Λέτε, µωρέ, νὰ ὑπάρχει 
πλέον στὸ καταστατικό τοῦ κόµµατος καµµιά 
σχετικὴ ποινικὴ ρήτρα καὶ νὰ µήν τὸ ξέρουµε; 
Γιατί ἀλλιῶς, ρὲ γαµῶτο, δὲν µπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ!
    Παραθέτω ὡς παράδειγµα τὸ νέο ρητορικὸ 
µνηµεῖο (τοῦ… κατήφορου), ποὺ ἔστησε πρὶν 
ἀπὸ λίγες µέρες ὁ Γιωργάκης σὲ ἐπαρχιακὴ 
συγκέντρωση τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἀπολαῦστε ἐσεῖς 
τώρα ἀπόσπασµα: «Βλέπουµε τὸν κατήφορο…
(παύση - «φτοὺ γαµῶτο, λάθος ἔκανα»)…ἕναν 
κατήφορο («τώρα τὸ διόρθωσα») ποὺ ἔχει πάρει 
ἡ Νέα ∆ηµοκρατία (τουτέστιν, ἕναν κατήφορο-
κατήφορο, ποὺ θὰ ’λεγε κι ἡ κυρά-Εὐτέρπη 
τῆς γειτονιᾶς µου - ἄν καὶ µεταξὺ µᾶς βεβαίως 
ὀρθὴ ἡ διευκρίνιση, καθότι πράγµατι ΕΝΑΣ 
εἶναι…). Καὶ αὐτὸς ὁ κατήφορος (προσέξτε 
τώρα ρῆµα αἰσθήσεως σηµαντικόν) ἀκούγεται 
σὲ κάθε µέρος, σὲ κάθε γειτονιὰ (προφανῶς ὁ…
ποιητὴς ἐννοεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ φαινόµενον 
πλέον πανθοµολογούµενον). Ἀλλὰ ἐµᾶς δὲν µἂς 
νοιάζει ὁ κατήφορος τῆς Νέας ∆ηµοκρατίας 
(ΟΚ ἕως ἐδῶ). Ἐµᾶς µᾶς νοιάζει ὁ κατήφορος 
τῆς Νέας ∆ηµοκρατίας (τί ἔγινε, ρὲ παιδιά, τὸ 
µετάνιωσε;)… νὰ µήν παρασύρει καὶ τὴ χώρα (ἔ, 
εἶπα κι ἐγώ) καὶ νὰ µήν τὴ φέρει (ὄπα, στόπ, τώρα 
χρειάζεται ἐµπρόθετος τοῦ τόπου - µήν ἀφήνουµε 
καὶ γεωγραφικὲς ἀσάφειες) στὸν κατήφορο 
(ἔεεετσι µπράβο!)…στὸν κατήφορο ποὺ ἔχει πάρει 
φόρα (ναὶ - καί, ἂν δὲν ἀπατῶµαι, κατηφορίζει 
κιόλας)». Προλάβατε, µωρέ, ὅλοι οἱ φιλόλογοι νὰ 
τὰ σκίσετε τὰ πτυχία σας ἢ νὰ τὸ ξαναγράψω;

     Φτάνει ὅµως τόσο, ἔ; ∆ὲν θέλω νὰ µέ πεῖτε καὶ 
προκατειληµµένο µέ τὸν Γιῶργο, ὁπότε σταµατῶ 
ἐδῶ καὶ ὁρκίζοµαι ὅτι δὲν θὰ ξαναγράψω πλέον 
τίποτα γι’ αὐτὸν (µέχρι τὸ ἑπόµενο φῦλλο). Ἀφήνω 
λοιπὸν τὸν Γιωργάκη καὶ περνάω πάραυτα στὸν…
Μανουσάκη. Καθότι πολὺ καιρὸ ἔχω βεβαίως νὰ 
ἀσχοληθῶ µέ τὸ (ἐπὶ τοῦ ὁµωνύµου χαρτοπολτοῦ 
βασιζόµενον) τρισµέγιστον σταχτοπουτ(αν)οειδὲς 
τηλεοπτικὸν ἐγχείρηµα τοῦ µεγάλου auteur 
καὶ ὁµολογῶ ὅτι µ’ ἔχει καταλάβει στερητικὸ 
σύνδροµο. Καὶ εἰδικὰ βεβαίως τώρα, ποὺ τὸ ἐν 
λόγῳ ἐγχείρηµα ἔχει πλέον καταντήσει «Ἡ µέρα 
ποὺ ὁ Νίκος (Ξανθόπουλος) γνώρισε τὴ Χούλια», 
καθὼς ἔπαψε νὰ εἶναι ἁπλῶς µία ἀπευθυνόµενη 
σὲ διανοητικὰ καθυστερηµένους γελοιότητα, ἀλλὰ 
ξεπερνώντας καὶ τὴν πιὸ ὀργιάζουσα φαντασία, 
ἔχει πιὰ µεταλλαχθεῖ σὲ κρᾶµα δακρύβρεκτου 
ἑλληνικοῦ καὶ τουρκικοῦ µελὸ τῆς δεκαετίας 
τοῦ ’60. Καὶ ἐπειδὴ ἐγὼ βεβαίως, ἀγαπητοὶ φίλοι, 
καταλαβαίνω τὸν πόνο καὶ τὴν ἀδηµονία σας γιὰ 
τὸ τί θὰ γίνει τελικά, ἀποφάσισα νὰ πάψω νὰ 
σᾶς κρατάω σὲ ἀγωνία καὶ νὰ σᾶς ἀνακοινώσω 
σήµερα τὸ τέλος αὐτῆς τῆς τραγικῆς ἐρωτικῆς 
ἱστορίας, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος τὸ πληροφορήθηκα ἀπὸ 
τοὺς προσωπικοὺς µου ρουφιάνους…
     ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ: στὴν Κοµοτηνὴ ὁ Μουράτ, 
κάτω ἀπὸ τὴν κατακραυγὴ τοῦ µειονοτικοῦ 
περιβάλλοντος, παραιτεῖται ἀπ’ τὸ σχολεῖο 
καὶ ψάχνει γιὰ νέα δουλειά. Τελικά, µετὰ ἀπὸ 
πολλὲς ἄκαρπες προσπάθειες, ἀναλαµβάνει νὰ 
πουλάει βρακιὰ στοῦ Πέτσα. Τὸν βρίσκουν ὅµως 
νέες δυστυχίες, γιατί ἡ µητέρα του ἕνα πρωὶ 
σαβουρντίζεται σὲ µιὰ λακκούβα στὴ µέση τῆς 
Λεωφόρου Ἡρώων, σπάζει τὸ πόδι της καὶ τὴν 
πηγαίνουν στὸ Σισµανόγλειο, ὅπου µετὰ ἀπὸ τὴν 
ἔγκυρη διάγνωση τῶν γιατρῶν, χειρουργεῖται 
στὴ σκωληκοειδίτιδα. Παθαίνει ὅµως ἐπιπλοκές, 
µεταφέρεται ἐσπευσµένα στὸ Πανεπιστηµιακὸ 
Νοσοκοµεῖο τῆς Ἀλεξανδρούπολης καὶ µετὰ ἀπὸ 
διάφορες περιπέτειες (τραχειοστοµία, λαπαρο-
σκοπική χολεκτοµή, ὁλική µαστεκτοµή, ἀνόρθωση 
στήθους - τοῦ ἄλλου, ἐννοεῖται -, κροταφική 
λοβεκτοµή, διαµερισµατοποίηση στοµάχου, 
ἐγχείρηση προστάτη, ὁλική ἀρθροπλαστική 
ἰσχίου, ὑστερεκτοµή, κύστη κόκκυγα, ριζικὴ 
ἀποτρίχωση µέ φωτόλυση, ἐξαγωγὴ φρονιµίτη καὶ 
συντηρητικὴ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ γιὰ αἱµορροΐδες) 
τελικὰ πεθαίνει. Ἀπαρηγόρητος ὁ Μουρὰτ 
ἀνεβαίνει στὴν ταράτσα τοῦ Πέτσα κι ἀρχίζει νὰ 
κλαίει σπαραχτικὰ ἀνάµεσα στὶς ὑπερµεγέθεις 
σωβρακοφωτογραφίες καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς 
σηµαῖες (γκρὸ πλάν Μανουσάκη πάνω στὸ 
ὅλον συνονθύλευµα, νέο γκρὸ πλάν πάνω στὶς 
κοπριὲς ἑνὸς σκύλου στὴ µέση τῆς Βενιζέλου 
καὶ ἔπειτα ἐλλειπτικὸ πλάνο πρὸς τὸ βάθος τῆς 
Ἑρµοῦ, ὅπου πάνω σ’ ἕνα µιναρὲ φωνάζει ἕνας 

χότζας - µέ τὴν ὅλη σεκὰνς νὰ παραπέµπει 
στὸ προφανὲς σχόλιο «Κῶλος γίναµε µέ τὴν 
πολυπολιτισµικότητα, τὰ κάναµε σκατὰ καὶ µᾶς 
τιµώρησε ὁ Ἀλλάχ»). Μετὰ ἀπ’ ὅλα αὐτά, στέλνει 
γράµµα στὴ Χριστίνα ἐξηγώντας της ὅτι ὅλα 
πρέπει νὰ τελειώσουν ἀνάµεσά τους. Ἐκείνη εἶναι 
ἤδη ἀπαρηγόρητη, καθὼς µετὰ τὸν πατέρα ἔχει 
µόλις χάσει ἀπὸ ἀτύχηµα καὶ τὴ µητέρα της (σ.σ. 
τὴν τσαλαπάτησαν τὰ χαράµατα τῆς 22ας Μαΐου 
ἀφηνιασµένες θαυµάστριες τῆς Παπαρίζου), ὁπότε 
ἔρχεται καὶ τὸ γράµµα καὶ τὴν ἀποτελειώνει. 
Τρελὴ ἀπὸ ἀπόγνωση τὸ ρίχνει στὰ ναρκωτικά, 
ἀρχίζει νὰ ἐκδίδεται στὴν ὁδὸ Φυλῆς, τελικὰ 
ὄµως συνέρχεται καὶ τὰ φτιάχνει µέ Ξανθιώτη 
κατσίβελο, ποὺ πουλάει στὴν Ὁµόνοια πειρατικὰ 
CD µέ τὶς µεγάλες ἐπιτυχίες τοῦ µπατζανάκη του 
(σ.σ. «Χάιντε µάλε τσικουλάτα τσίκι-τσίκι-ντάν») 
καὶ ἀποκτᾶ νέο σκοπὸ στὴ ζωή της, βοηθώντας 
τον νὰ ξεπεράσει τὰ προβλήµατα ὑγείας του, 
δηλ. ἕνα κοµµένο πόδι ἀπὸ γάγγραινα, τύφλωση 
87%, ὑδροκήλη στὸν ἀριστερὸ ὄρχι, σκλήρυνση 
κατὰ πλάκας καὶ µηνίσκο (στὸ ἄλλο πόδι). Ἐνῶ 
ὅµως ἡ Χριστίνα βρίσκει τελικὰ τὸν δρόµο της, 
τὸ τέλος τοῦ Μουρὰτ εἶναι τραγικό: ἕνα πρωί, 
ἐνῶ περνάει ἔξω ἀπ’ τὴ Νοµαρχία, πέφτει πάνω 
σὲ ἐξαγριωµένους διαδηλωτὲς τῆς Ἐπιτροπῆς 
Κατοίκων Καρυδιᾶς - Πανδρόσου, τρώει ἀπὸ 
λάθος στὸ κεφάλι ἕνα πλακὰτ καὶ καθὼς βγαίνει 
παραζαλισµένος στὸν δρόµο, τὸν χτυπάει καὶ µέ 
τὸ ἁµάξι του ὁ µέ ἰλιγγιώδη ταχύτητα διερχόµενος 
ἀπὸ ἐκεῖ ἐκδότης τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» (τὴν ὥρα 
ποὺ πήγαινε νὰ συναντήσει ἕναν Παλαιστίνιο 
τῆς «Χαµάς» καὶ τρεῖς Κούρδους πολιτικούς 
πρόσφυγες). Ἔτσι ὁ Μουρὰτ µεταφέρεται 
ἐσπευσµένα στὸ Σισµανόγλειο, ἀλλὰ παρὰ τὴν 
ἔγκαιρη θεραπευτικὴ ἀγωγὴ ποὺ τοῦ παρέχεται 
(σ.σ. γιὰ πνευµονία) τελικὰ ὑποκύπτει. Χάιντε 
µάλε καὶ ζωὴ σὲ λόγου µας…
     Καὶ ἔτσι ἀκριβῶς, ἀγαπητοὶ φίλοι, τελειώνει 
τὸ περίφηµο «Μὴ µοῦ λὲς ἀντίο». Μὴ µοῦ 
στενοχωριέστε ὅµως ἐσεῖς οἱ φανατικοὶ ὀπαδοὶ 
τῆς σειρᾶς, γιατί πολὺ σύντοµα ὁ Μανοῦσος 
θὰ µᾶς χαρίσει καὶ τὸ σίκουελ. Ἀπὸ τοῦ χρόνου 
λοιπόν, παρακολουθεῖστε στοὺς δέκτες σας τὶς 
περιπέτειες τοῦ γιοῦ τοῦ κατσίβελου καὶ τῆς 
Χριστίνας, ποὺ µετά τὸ τέλος τῆς σχέσης του 
µέ πάµπλουτη 88χρονη ἀπὸ τὸ Κολωνάκι, θὰ 
νικήσει στὸ «FAME STORY», θὰ τὰ φτιάξει µέ 
τὴν Ἀλεξάνδρα Πασχαλίδου καὶ µετὰ θὰ τὴν 
κερατώσει µέ τὸν ξάδερφό της. Θὰ µπορέσει 
ἄραγε τελικά, ἔπειτα καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη, 
νὰ πάρει τὸ χρῖσµα γιὰ νὰ µᾶς ἐκπροσωπήσει 
στὴν ἑπόµενη Γιουροβίζιον; Ἡ συνέχεια ἐπὶ τῆς 
µικρῆς ὀθόνης. Ἀναµένουµε κάθιδροι…

                                          Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Λαϊκός φασισµός...
Ἐπεισοδιακὴ ἡ κηδεία µέλους τῆς DHKP-
C ὁ ὁποῖος προχτὲς εὑρισκόµενος στὶς 
φυλακὲς τύπου F τῆς πόλης Τεκιρντάγ  
αὐτοπυρπολήθηκε διαµαρτυρόµενος γιὰ τὸ 
καθεστὼς τῶν φυλακῶν τύπου F. Ὁ Φαροὺκ 
Καντίογλου καταγόταν ἀπὸ τὴν περιοχὴ Ὂφ 
τῆς Τραπεζούντας. Μέλη τῆς TAYAD ἀπὸ  
Κων/λη, Ἄρτβιν, Τραπεζούντα καὶ Σαµψούντα 
ἐµποδίστηκαν ἀπὸ χωρικοὺς νὰ µποῦνε στὸ 
χωριό. Ὁ ἴδιος ὁ πατέρας του τοὺς ζήτησε νὰ 
µήν ἔρθουν στὸ νεκροταφεῖο. Ὁ ἀδερφὸς ὅµως 
καὶ οἱ δυὸ ἀδερφὲς τοῦ θανόντος πῆγαν µέ 
τὴν µεριὰ τῶν µελῶν τῆς TAYAD καὶ αὐτὸ 
προκάλεσε ἔνταση. Ὅταν τὰ µέλη τῆς TAYAD 
ἄνοιξαν πανὸ µέ τὸ σύνθηµα ¨Ὁ Φαροὺκ 
Καντίογλου εἶναι ἀθάνατος¨ οἱ χωρικοὶ 
ἄρχισαν νὰ τοὺς πετᾶνε πέτρες. Ἡ παρουσία 
τῆς Στρατοχωροφυλακῆς ἀπέκρουσε τοὺς 
χωρικοὺς ποὺ προσπάθησαν νὰ ἐπιτεθοῦνε.
Ὁ Φαροὺκ Καντίογλου, µέλος τῆς παράνοµης 
ὀργάνωσης DHKP-C κρατεῖτο στὶς φυλακὲς 
τύπου F ἀπὸ τὸν Αὔγουστο τοῦ 2001. 

(28-5, ἐφ. Ζαµάν)

...Καί δηµοκρατική διανόηση
Ὁ ἐκ τῶν ἀρχιτεκτόνων τοῦ ἀκυρωθέντος 
συνεδρίου γιὰ τοὺς Ἀρµένιους Χαλὶ Μπερ-
κτάι ἀναφερόµενος σὲ αὐτοὺς ποὺ ἦταν 
ἀντίθετοι στὴν διοργάνωση τοῦ συνεδρίου, 
τοὺς παροµοιάζει µέ τὴν Κοὺ Κλοὺξ 
Κλάν. Μιλώντας στὴν ἐφηµερίδα Ἀκσὰµ 
λέει ¨Ὑπάρχει στὸ ἀρµενικὸ θέµα κάποια 
ἰδεολογικὴ ἐξουσία καὶ ἀντιπολίτευση; 
Ὑπάρχει. Λοιπὸν ἐµεῖς εἴµαστε ἡ ἰδεολογικὴ 
ἀντιπολίτευση. Ἔχουµε δικαίωµα λοιπὸν νὰ 
διοργανώνουµε συνέδριο. Ἄραγε ἀπὸ τὸ 1995 
ἕως τὸ σήµερα πόσα συνέδρια ἔγιναν γιὰ τὸ 
ἀρµενικὸ καὶ ὑπῆρξε σὲ αὐτὰ κάποια ἀντίθετη 
φωνὴ ;¨                                (6-6, ἐφ. Χουριέτ)

Πρωθυπουργικά παράπονα
Ὁ Ἐρντογάν µιλώντας στὸ CNN, σὲ ἐρώτηση 
γιὰ τὴ µουσουλµανικὴ µαντήλα εἶπε: ∆ὲν 
ὑπάρχει νόµος ποὺ νὰ ἀπαγορεύει π.χ. στὴ 
σύζυγό µου νὰ πάει (φορώντας τὴν µαντήλα) 
σὲ ὁρισµένα µέρη στὴν Τουρκία. Ὑπάρχει µία 
διαφορετικὴ νοοτροπία, µία ἄλλη ἀντίληψη 
καὶ κάνουµε ὑποµονή. Κοιτάξτε, οἱ κόρες µου 
ἐδῶ σπουδάζουν γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο. Ἐδῶ 
ὑπάρχει µία νοοτροπία ἐλευθερίας, ὅµως στὴ 
χώρα µου δὲν ὑπάρχει.        (8-6, ἐφ. Χουριέτ)

Ἐπίχειρα τοῦ ἐκδυτικισµοῦ
Ἡ ἐπανάσταση στὴν γλῶσσα (ἀλλαγὴ ἀπὸ 
τοὺς ἀραβικοὺς στοὺς λατινικοὺς χαρακτῆρες) 
ἔφερε τὰ πάνω κάτω στὸ σύστηµα ἄµυνας τῆς 
τουρκικῆς. Μείωσε τὴν δύναµή της, ἀνέκοψε 
τὴν µνήµη της καὶ προκάλεσε ἀτροφία στὴ 
συνέχειά της. Γι΄αὐτὸ φαίνεται ἀναπόφευκτο  
στὸ ἐγγὺς µέλλον τὰ ἀγγλικὰ νὰ κυριαρχή-
σουν πάνω στὰ τουρκικά.   (8-6, περ. Ἀκσιόν)

Ὁ καλύτερος πελάτης
Ἡ Τουρκία συµφώνησε νὰ ἀγοράσει 12 
ἑλικόπτερα θαλάσσης Σινοὺκ ἔναντι 389 ἑκ. $. 
Ἀναφερόµενος στὴν ἀγορὰ αὐτὴ ὁ ὑπουργὸς 
ἄµυνας Βετζντὶ Γκιονοὺλ ἀνέφερε πὼς ὁ 
τουρκικὸς στρατὸς εἶναι ὁ δεύτερος καλύτερος 
πελάτης τῆς Σικόρσκυ µετά τὸν ἀµερικανικὸ 
στρατὸ καὶ πὼς µέχρι σήµερα πούλησε στὴν 
Τουρκία 125 ἑλικόπτερα. Τὰ ἑλικόπτερα θὰ 
παραδοθοῦνε µέσα σέ 3-4 χρόνια. Ὁ ὑπουργὸς 
δήλωσε πὼς αὐτὰ τὰ ἑλικόπτερα θὰ µποροῦνε 
νὰ χρησιµοποιηθοῦν καὶ ἐναντίον ὑποβρυχίων. 

(10-6, ἐφ. Χουριέτ)

Καταναλωτής κι αὐτός...
Ἕνας πολίτης ὀνόµατι Μεντὲτ Κορκµὰζ, 
κάτοικος Ντιαρµπακὶρ παρήγγειλε τὸ 2003 
ἀπὸ Sex shop τῆς Κων/λης µία φουσκωτὴ 
γυναίκα καὶ πλήρωσε τὸ ἀντίτιµο τῶν 80 ἑκ. 
λιρῶν µέσω ταχυδροµείου. Ὅταν ὅµως ἦρθε 
τὸ προϊὸν σάστισε, διότι τοῦ ζητοῦσαν νὰ 
πληρώσει τὰ διπλὰ χρήµατα. Ἐπειδὴ λοιπὸν 
δὲν πλήρωνε ξανὰ δὲν τοῦ παραδόθηκε καὶ 
αὐτὸς κατέφυγε στὴν Ἕνωση Καταναλωτῶν 
τῆς πόλης του. Ὅπως δήλωσε «µοῦ εἶπαν ὅτι 
ἔχω δίκιο καὶ µοῦ ζήτησαν νὰ κάνω µήνυση. 
Ἔκανα µήνυση ἀλλὰ µέχρι τώρα δὲν πέτυχα 
τίποτε».                             (14-6, ἐφ. Χουριέτ)

M.K.                                       kyneg@otenet.gr

Ἡ σιωπηλή ἐθνοκάθαρση στά Ἱεροσόλυ-
µα συνεχίζεται καί τόν Αὔγουστο θά κο-
ρυφωθεῖ µέ τίς (µή) ἀνανεώσεις Παλαι-
στινιακῶν ταυτοτήτων. Ποιός νοιάζεται;

«Ἀπό τούς 9.000 πανεπιστηµιακούς τοῦ 
Ἰσραήλ οἱ 30-40 κάνουν οὐσιαστική κριτική 
κι ὄχι κρατική πολιτική, ἐνῷ µόνο 3-4 (!) 
βλέπουν κριτικά τόν σιωνισµό» 

Τά στοιχεῖα τοῦ καθ. Γιεχούντα Σενχάβ 
παρέθεσε ὁ γενναῖος συνάδελφός του 
Ἴλαν Πάπε, ζητώντας διεθνές µποϋκοτάζ 
τῶν ΑΕΙ τῆς ρατσιστικῆς του χώρας

Πρός ἔκπληκτους ἀναγνῶστες: Ναί, 
11.000 Ἀµερικανοί, ἀπό τούς 580.400  πού 
πολέµησαν στόν Κόλπο τό 1991, πέθαναν 
καί 518.739 ἔχουν µόνιµες βλάβες ὑγείας! 

Θρίαµβος τῆς Χεζµπολά: Κέρδισε 23 στίς 
23 ἕδρες στόν νότιο Λίβανο (καί 10 στόν 
ἀνατολικό) καί συµµάχησε γιά ἐθνική 
συµφιλίωση ὥς καί µέ τούς Φαλαγγίτες! 

Κεῖνον τόν θλιβερό παλιάτσο καί παιδε-
ραστή, τόν Μάικλ Τζάκσον τόν θυµᾶστε. 
Γιά πέστε τώρα, τί θρησκεύµατος εἶναι 
λέτε τά δικά του παιδάκια;

Ἔρχεται ὁ λογαριασµός στήν Οὐκρανία: 
Ὁ νοµοθέτης Λίτβιν προωθεῖ ἐπιστροφή 
τῆς ἑβραϊκῆς περιουσίας πού εἶχαν πάρει 
τά... σοβιέτ! 

Τά νέα τῆς Κοµισιόν: Στίς 24 Ἰουνίου 
ἐπαναφέρει πρόταση νοµιµοποίησης τῶν 
µεταλλαγµένων τροφίµων, παρά τήν 

περσινή ἀπόρριψή της ἀπό τά κράτη-µέλη

Καί: Προτείνει τήρηση ἀρχείου (φακέλω-
µα) κάθε µορφῆς ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινω- 
νίας, λόγω... Ἀλ Κάιντα! Μωρέ καί λίγα 
τούς ἦταν τά φραγκολλανδέζικα ΟΧΙ

Στήν Ἰταλία τά µάρκετ πού δέχονται 
λιρέτες σαρώνουν. Οἱ Γερµανοί κρατᾶνε 
σφιχτά 14 δισ µάρκα. Ἑδῶ, πού τό εὐρώ 
µᾶς ξεβράκωσε, ἡ δραχµή πῆγε ἄκλαφτη  

Πρῶτοι παγκοσµίως (72%) στήν καταδίκη 
τῆς παγκοσµιοποίησης οἱ Ἕλληνες. Ἔµ, 
ὅταν ἔχεις 3500 χρόνια πολιτικοῦ βίου, τό 
πολιτικό ἔνστικτο εἶναι στό DNA σου

Κατά τόν Ἀνάν οἱ ἑλληνοκυπριακές 
προσφυγές στό ΕΔΑΔ γιά τό βιός 
τους «ἐγείρουν σοβαρό κίνδυνο γιά τίς 
ἀνθρώπινες σχέσεις και τή συµφιλίωση» 

Ὡραῖο, ἔτσι; Νά µήν πάει τό θῦµα στά 
δικαστήρια γιά νά µή χαλαστεῖ µέ τόν 
θύτη! Κι αὐτά νά τά λέει ὁ γ.γ. τῶν 
Ἡνωµένων Πολ... ἔεε... Ἐθνῶν!

Ὁ ἕνας (Λιάπης) τά χώνει στή µαφία 
τῶν διπλωµάτων, ὁ ἄλλος (Σουφλιᾶς) 
πισωγυρνάει ἐνώπιον τῆς µαφίας τῶν 
πολεοδοµιῶν. Ἐλεύθερο σχέδιο

Πιστοποιητικό διαφάνειας ἀπό τό ΕΣΡ 
καί στόν Κόκκαλη: Ἔχοντας πουλήσει τόν 
Φλάς γιά 2 εὐρώ καί µιά τυρόπιτα, µετέχει 
κανονικά στίς κρατικές προµήθειες

Ἡ Κυβέρνηση ἐπιτίθεται, οἱ ἐργαζόµενοι 

ἀπεργοῦν, τά αἵµατα ἄναψαν. Ἐπιτέλους, 
ἀποκαταστάθηκε ἡ κοινωνική τάξη!

Ἐπειδή ἐκτιµοῦµε τόν νέο γραµµατέα 
τοῦ ΠαΣοΚ Ροδόπης, φιλικά τοῦ λέµε: 
Παῦλε, κάνεις τόσο σοβαρή δουλειά στόν 
Δῆµο, ποῦ πᾶς νά µπλέξεις;!

Στίς Σάπες ἐπαναβεβαιώθηκε ἡ λαϊκή 
βούληση κατά τῶν χρυσωρυχείων, ἐνι-
σχυµένη καθώς τήν ἐνάντια ἄποψη ὑπε-
ρασπίζεται ὁ... Τζώρτζης

Καί τά νέα τοῦ ἄλλου παλιοῦ δηµάρχου 
Σαπῶν, τοῦ Χαριτόπουλου: Τουρκοελλη- 
νικό δίκτυο, τζαµιά, Τουρκία, εὐρωπαϊκά 
τουρκοπρογράµµατα, τουρκοτουρίστες...

Δέν ἐκπλήσσει τό προκλητικό φιρµάνι 
τῶν τουρκοφρόνων ἀλλά ἡ ἑλληνική 
σιωπή. Κι ἀναφερόµαστε ὄχι µόνο σέ 
πολιτικούς φορεῖς ἀλλά καί σέ σωµατεῖα 

Ἄ, καί κεῖνο τό ἑλληνικό κράτος πού λέ-
γαµε, τί γνώµη ἔχει; Π.χ. γιά τό γεγονός 
ὅτι στούς µειονοτικούς δήµους τῆς Θρά-
κης Ποντιακή Γενοκτονία δέν τιµᾶται; 

13 ἑκ. € δίνονται, λέει ἡ Περιφέρεια, γιά 
στέγαση τῶν ἐν Θράκῃ ὁµογενῶν µας. 
Πρώτη παρατήρηση ὅτι δέν ἀρκοῦν. Καί 
δεύτερη ὅτι θέλουµε νά τά δοῦµε πρῶτα

Ἄλλη µία «ἀναπτυξιακή» ἑταιρεία στή 
Ροδόπη σκαρώνει ἡ νοµαρχία. Ἔ, µιά 
παρέα νά... ἀναπτύσσεται ἀπό καθεµιά 
ἑταιρεία, κάτι θά γίνει τελικά

Καί µιά πού λέµε γιά «ἀνάπτυξη»: Πῆρε 
µπρός ὁ νέος ἀναπτυξιακός νόµος.
Ἀπολογισµός; Τί ἀπολογισµός; Μή σᾶς 
πιάνει τώρα ἡ µιζέρια, λεφτά δέν ἔχουµε;

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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