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∆ηµοτικά τεχνικά ἔργα 
καί ἔλεγχος ποιότητας*
    Μέ ἀφορµή τή γνωστή κατάσταση στήν 
ὁδοποιία τῆς πόλης τῆς Κοµοτηνῆς (ἐκτενής 
παρουσίαση στή στήλη τῶν ΤΟΞΙΚΩΝ στά 
τρία προηγούµενα φῦλλα τῆς ἐφηµερίδας 
µας) κάναµε µία µικρή ἔρευνα γιά τόν 
ποιοτικό ἔλεγχο στόν ὁποῖον ὑπόκεινται ὅλα 
τά δηµοτικά ἔργα, ὄχι µόνο τῆς πόλης µας 
ἀλλά καί τῶν ἄλλων ∆ήµων, Καποδιστριακῶν 
καί µή, τῆς Ροδόπης καί τοῦ Ἕβρου.
   Ὅπως ἤδη κάθε ὑποψιασµένος ἀναγνώστης 
φαντάζεται, οἱ ἔννοιες «δηµοτικά τεχνικά 
ἔργα» καί «ἔλεγχος ποιότητας» ἔχουν, στήν 
καλύτερη περίπτωση, µία πολύ χαλαρή κι 
ἐλεύθερη σχέση. Κατ’ ἀρχήν στήν πόλη µας 
ἑδρεύει σχετική ὑπηρεσία, πού ἐλέγχει τήν 
ποιότητα τῶν δηµοσίων ἔργων, ἡ ὁποία 
µάλιστα βρίσκεται σέ τροχιά πιστοποίησης 
κατά ISO, πρᾶγµα σπάνιο γιά παροχή 
ὑπηρεσίας ἀπό τό Ἑλληνικό ∆ηµόσιο. 
Ἡ ὑπηρεσία αὐτή πιστοποιεῖ ἐλέγχους 
ποιότητας στά ὑλικά καί τήν ἐφαρµογή 
τους στά δηµόσια ἔργα ἐάν κληθεῖ ἀπό 
ἕναν ἐκ τῶν δύο ἄµεσα ἐµπλεκόµενων 
σέ αὐτά, δηλαδή εἴτε ἀπό τόν ἐργολάβο 
τοῦ ἔργου εἴτε ἀπό τόν ἐπιβλέποντα. Σέ 
περίπτωση πού δέν κληθεῖ δέν σηµαίνει 
πώς κανένας ποιοτικός ἔλεγχος δέν γίνεται: 
Μπορεῖ ὁ ἔλεγχος νά γίνει ἀπό τόν ἴδιον τόν 
ἐργολάβο πού κατασκευάζει τό ἔργο (!!!) ἤ 
ἀπό κάποιον τρίτο ἰδιώτη, διαπιστευµένο 
γιά τό συγκεκριµένο ἔργο, ὁ ὁποῖος ἔχει 
ἐξ ὁλοκλήρου τήν εὐθύνη τοῦ ποιοτικοῦ 
ἐλέγχου τοῦ ἔργου. Ὥς ἐδῶ καλά, ἀλλά τί 
ἔχουν τά ἀµορτισέρ µας καί ψοφᾶν;...
    Ὅπως καί πάλι καταλάβατε ΤΙΠΟΤΕ 

ἀπό τά παραπάνω δέν γίνεται στά δηµοτικά 
ἔργα τῆς Ροδόπης καί τοῦ Ἕβρου. Ἀφοῦ 
µπορεῖ τό ἐργαστήριο τοῦ ἐργολάβου νά 
κάνει ἐλέγχους, τί νά τό κάνουµε τό δηµόσιο 
ἐργαστήριο; Γιατί νά κάνουµε σύµβαση 
µέ ἰδιώτη; Γιά νά ἀνεβάσουµε τό κόστος; 
Ὄχι βέβαια, ἀφοῦ µποροῦµε νά κάνουµε 
τό ἔργο µία καί δύο φορές ἀκόµα µέχρι 
νά γίνει... καλό, χωρίς νά µᾶς πεῖ κανένας 
τίποτε. Μποροῦµε νά κάνουµε συµβάσεις 
συµπληρωµατικές καί παραπληρωµατικές 
χωρίς νά δίνουµε λογαριασµό σέ κανέναν, 
ποιός θά ἐλέγξει ἄν ὁ φάκελος τοῦ ἔργου ἔχει 
µέσα πλήρη ἐργαστηριακά ἀποτελέσµατα 
ὅπως προβλέπει ἡ σύµβαση (καί ἡ 
νοµοθεσία, ἔ;), ποιός θά δεῖ ἄν τά ὑλικά πού 
χρησιµοποιήθηκαν εἶναι ἐπαρκῆ; Κανένας 
«γραφικός» µονάχα σάν τόν Πετρίδη στή 
Μαρώνεια πού φωνάζει γιά τίς ρεµατιές καί 
τούς ὀχετούς ἀλλά καί πάλι τί θά γίνει; Ἐδῶ 
ἀµφισβητοῦνται ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ὄχι µόνον ὅσα 
εὐλόγως συµπεραίνονται ἀλλά καί ὅσα διά 
γυµνοῦ ὀφθαλµοῦ διαπιστώνονται...
    Στά πλαίσια λοιπόν αὐτῆς τῆς ἐλεύθερης 
καί χαλαρῆς σχέσης ὁ καθένας κάνει ὅ,τι 
θέλει ἤ ὅ,τι τοῦ ἐπιτρέπει ἡ συνείδησή του. Ὁ 
ἐργολάβος κάνει τό ἔργο ὅπως καταλαβαίνει 
καί ἡ ἐπίβλεψη τῶν δήµων τό παρακολουθεῖ... 
διακριτικά µέχρι νά τό παραλάβει. Κάπου 
- κάπου κάποιος θυµᾶται καί τόν ποιοτικό 
ἔλεγχο καί ἀπευθύνεται στό ἐργαστήριο µέ 
διάθεση περιπαικτική µᾶλλον, ἀφοῦ εἴτε τά 
ἀποτελέσµατα εἶναι καλά εἴτε ὄχι τό ἔργο 
προχωράει καί παραλαµβάνεται κανονικά 
(καί παράνοµα). Ποιός τά κοιτάει τώρα 
αὐτά;...  

* Ὅπως λέµε Ἐλεγειακή µεσοπολεµική ποίηση 
καί µαλακτικά πλυντηρίου

Φέτος ἡ σύναξη στόν Ἅγιο Εὐγένιο 
Πετρωτῶν (25-6) ἦταν πανηγυρική. Κάτι 

δείχνει νά κινεῖται στήν κατεύθυνση 
τῆς ὁλοκλήρωσης τοὐλάχιστον τοῦ 

ναοῦ, ὁ ὁποῖος µπορεῖ νά ἀποτελέσει τό 
πρῶτο κύτταρο τῆς πόλης (ἤ ἔστω τοῦ 

ποντιακοῦ προσκυνήµατος) τῆς Ρωµανίας. 
Μετά ἀπό χρόνια µιᾶς ντροπιαστικῆς 
ἀδράνειας, τόσο ἡ προσέλευση ὅσο καί 

οἱ ἐκφωνηθέντες λόγοι δείχνουν κάτι νά 
καλύτερο νά κυοφορεῖται. Καί δέν µιλᾶµε 

µόνο γιά τήν παρουσία 5 δηµάρχων 
καί τοῦ νοµάρχη Ἕβρου, µά καί γιά 

τίς παροτρύνσεις νά σταµατήσουν τά 
λόγια καί νά προχωρήσουν οἱ πράξεις 
(σάν τῆς ἀνώνυµης Πόντιας ἀπό τήν 

Ἀθήνα πού ἀνέλαβε τή δαπάνη γιά ὅλα 
τά τζάµια καί κρύσταλλα τοῦ ναοῦ). 

Προφανῶς καί δέν µποροῦσαν νά γίνουν 
ὅλα µέ τήν ἀξιοµίµητη γενναιοδωρία τῶν 
ἀδελφῶν Πιατίδη. Λίγο ἡ θέρµη µέ τήν 

ὁποίαν ἀγκάλιασαν τήν ἰδέα οἱ δήµαρχοι 
Μαρώνειας (Π. Τοπουζλῆς), Σαπῶν (Γ. 
Πιλιλίτσης) καί Ἀλεξανδρουπόλεως (Γ. 

Ἀλεξανδρῆς), λίγο ἡ νέα, γενικότερη 
πολιτική συνθήκη τῆς πατρίδας µας 

δείχνουν νά προοιωνίζονται καλύτερες 
µέρες. Ἐµεῖς πάντως συγκρατήσαµε τίς 

ἁπλόχερες ὑποσχέσεις - τίς συνοδευόµενες 
µέ ἐπαίνους πρός τόν ὀνείραρχο Μιχάλη 

Χαραλαµπίδη - πού ἀκούστηκαν καί 
τοῦ χρόνου τήν ἴδια µέρα θά δοῦµε 

πῶς ἀκριβῶς θά ἔχουν (;) µεταφραστεῖ 
σέ συγκεκριµένες πράξεις. Τέλος, νά 

σηµειώσουµε τήν πρόταση τοῦ Μιχάλη γιά 
τήν πρόσθεση τοῦ ὀνόµατος «Ρωµανία» 
δίπλα στό «Θράκη», γιά τήν ἀξιοποίηση 
τοῦ ἱστορικοῦ ὀνόµατος τῆς εὐρύτερης 

περιοχῆς. Ἡ πρόταση συνοδεύτηκε µέ τή 
δωρεά του στούς δηµάρχους Μαρώνειας 
καί Σαπῶν ἑνός χάρτη τοῦ 1600, ὅπου ἡ 
εὐρύτερη Θράκη ὀνοµάζεται Ρωµανία.

      Πρίν µερικά χρόνια, 
κι ἀφοῦ εἶχε ἀναπτυχθεῖ 
καί ψηφιστεῖ πανηγυρι-
κά στή Βουλή ἡ ἰδέα τῆς 
Ρωµανίας, µία καταπλη-
κτική ἔµπνευση γεννήθη-
κε στούς ἐγκεφάλους 
κάποιων ἑλληνέζων: Νά 
χτίσουν στό ἴδιο µέρος µία 
Τεχνόπολη, µιά ἑλληνική 
Sofi a - Antipolis. Ἕναν 
τεχνολογικό παράδεισο 
πού θά ζήλευε ἡ Σίλικον 
Βάλεη. Ἕναν πρωτεύοντα 
στόχο γιά τήν βιοµηχανι-
κή κατασκοπεία τῶν 
Ἰαπώνων. Στόν κολοφώνα 
τοῦ σχετικοῦ σχεδιασµοῦ λοιπόν, ἦρθαν 
στήν Ἑλλάδα ἐκπρόσωποι τῶν µεγαλύτε-
ρων ἀµερικάνικων ἑταιρειῶν νέας τεχνολο-
γίας. Τούς εἶδε ὁ τότε ὑφυπουργός Οἰκο-
νοµικῶν Φωτιάδης, τούς συνάντησε ὁ τότε 
ὑπουργός Ἀνάπτυξης Τσοχατζόπουλος, τούς 
ξενάγησε ὁ... Χαριτόπουλος, τούς χαιρέτισε 
σύµπας ὁ ἰθαγενής Τῦπος, κάποιοι ἴσως καί 
νά κονόµησαν ἀπό τίς λεγόµενες µελέτες. 
     Περάσαν ἔκτοτε ἄλλα τρία χρονάκια. 
Τά ἀνωτέρω ὀνόµατα ἀποτελοῦν ἤδη 
θρῦλο γιά τήν πολιτική ζωή τῆς χώρας, 

καθώς προίκισαν τήν Ἑλλάδα, καί τή 
Θράκη εἰδικά, µέ τέτοιαν ὐπερτεχνολογική 
κληρονοµιά: Στήν ἀνωτέρω φωτογραφία 
βλέπετε ἀριστερά τά ἐργαστήρια τῆς 
Intel, δεξιά εἶναι ἡ ἕδρα τῆς Microsoft  (τήν 
µετέφερε ἐδῶ ἀπό τίς ΗΠΑ), τό πολυώροφο 
κτίριο στό βάθος εἶναι ἡ πιό σύγχρονη 
µονάδα παραγωγῆς τῆς General Electric, τό 
φουτουριστικό οἰκοδόµηµα δίπλα εἶναι τό 
Τµῆµα ὀπτικῶν ἰνῶν τῆς Oracle καί πίσω 
του - δέν διακρίνεται καθαρά - ἡ διεύθυνση 
Αdministering and Μonitoring Αpplications 
τῆς Braxton. 

Ρωμανία:  Ὁ Εὐγενής μας πόθος 
Κι ἐνῷ ἡ ἑλληνορθοδοξία 
στούς Ἅγιους Τόπους ταλα-
νίζεται ἀπό  ἁγιογδῦτες 
καί πρακτοράντζες, ἄλλες 
Ἐκκλησίες βρίσκουν τρό-
πους νά ἐκφράσουν τήν ἀλλη-
λεγγύη τους στόν γηγενή καί 
διωκόµενο λαό τῆς Παλαι-
στίνης.
Μετά τήν µικρή σέ ποίµνιο 
Πρεσβυτεριανή Ἐκκλησία, 
ἦρθε ἡ Ἀγγλικανική Ἐκκλη-
σία νά ἐγκρίνει (24-6-05) τό 
µέτρο τῆς ἄρσης τῶν ἐπεν-
δύσεών της ἀπό ἑταιρεῖες πού 
ἐµπλέκονται µέ τήν ἰσραηλινή 

Κατοχή τῆς παλαιστινιακῆς γῆς. 
Προχθές λοιπόν στό Νότινγχαµ τό Συµβούλιο τῶν Ἀγγλικανικῶν Ἐκκλησιῶν 
ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Καντέρµπουρυ, δρ. Ρόουαν Γουΐλιαµς 
(στή φωτογραφία βραβεύεται µέ τό µετάλλιο Βηθλεέµ 2000 ἀπό τόν Γιάσερ 
Ἀραφάτ - 29/1/2004), ψήφισε ὁµόφωνα τό µέτρο, προτείνοντας τήν (προαιρετική) 
ἐφαρµογή του στίς 38 Ἐκκλησίες του µέ τά 77.000.000 πιστῶν. Βεβαίως, ἀπό 
τά 6,5 δισεκατοµµύρια λίρες τῶν ἐπενδύσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀγγλίας 
µόνον 2 ἑκατοµµύρια εἶναι ἐπενδεδυµένα στήν ἀµερικανική Caterpillar, πού 
εἶναι µία ἀπό τούς κύριους στόχους τῆς ἐκστρατείας, καθώς οἱ µπουλντόζες 
της κατεδαφίζουν παρανόµως τά Παλαιστινιακά σπίτια. Ὅµως πέρα ἀπό τήν 
οἰκονοµική ἀποτελεσµατικότητα τοῦ µέτρου εἶναι κυρίως ἡ συµβολική του ἀξία 
πού µετράει - γιαυτό καί ἔγιναν τόσες προσπάθειες νά ἀποτραπεῖ ἡ ἀπόφαση, 
τόσο ἀπό ἑβραϊκούς κύκλους τῆς Ἀγγλίας ὅσο καί ἀπό φιλοσιωνιστές παντός 
τύπου (ὅπως ὁ πρώην Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρµπουρυ, Λόρδος Κάρεϋ). 
Εἶναι ὑψίστης σηµασίας νά καταδειχθεῖ πώς δέν γίνεται πλέον ἀνεκτή ἀπό τόν 
πολιτισµένο κόσµο ἡ πολιτική Ἀπαρτχάιντ τοῦ Ἰσραήλ καί προσπάθειες σάν 
αὐτήν τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας (ἤ τήν πρόσφατη ἀπόπειρα µποϋκοτάζ 
δύο ἰσραηλινῶν πανεπιστηµίων ἀπό τήν Βρετανική Ἕνωση Πανεπιστηµιακῶν 
Δασκάλων) δείχνουν τόν δρόµο.

Τεχνόπολη: Σοσιαλιστικός ὑπερρεαλισµός

Ἀγγλικανοί πρός µίµηση

 Ἀντιφωνητὴς



ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Νέο ἄνοιγµα συνεργασίας στὸ Κόµµα Ἕνωσης 
Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΚΕΑ∆) ἔκανε ἀπὸ 
τὴ ∆ρόπολη ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας 
καὶ ἀρχηγὸς τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόµµατος 
(ΣΚ), Φάτος Νάνο, καλώντας τὸν πρόεδρο 
τοῦ ΚΕΑ∆, Βαγγέλη Ντοῦλε, νὰ ἑνώσουν 
τὶς δυνάµεις τους, ἐνόψει τῶν ἐκλογῶν.
Σηµειώνεται ὅτι στὴν ἐκλογικὴ περιφέρεια  
92 τοῦ νοµοῦ Ἀργυροκάστρου, ὅπου µίλησε 
ὁ Νάνο, ὑποψήφιοι εἶναι δυὸ ἐκπρόσωποι τῆς 
ἑλληνικῆς µειονότητας, οἱ Βαγγέλης Τάβος µέ 
τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόµµα καὶ Σπύρος Ξέρας µέ 
τὸ ΚΕΑ∆. Ὁ Νάνο ἐπανέλαβε τὴν πρόσκλησή 
του γιὰ συνεργασία στὸ ΚΕΑ∆, ἐνῶ σχολίασε 
µέ τὸ γνωµικὸ «ὅποιος κυνηγᾶ δυὸ λαγούς, δὲν 
σκοτώνει κανέναν», τὴν ἄρνηση τοῦ Βαγγέλη 
Ντοῦλε νὰ συνεργαστεῖ τόσο µέ τὸ ΣΚ ὅσο καὶ 
µέ τὸ ∆ηµοκρατικὸ Κόµµα τοῦ Σαλὶ Μπερίσα.
Ἐξέφρασε δὲ τὴ λύπη του γιατί, ὅπως εἶπε, 
“βλέπω τοὺς συµµάχους µας τοῦ ΚΕΑ∆ 
ἀµφιταλαντευόµενους καὶ ἀναποφάσιστους 
γιὰ τὸ µέλλον καὶ τὴν πορεία ποὺ πρέπει νὰ 
ἀκολουθήσουµε ἀπὸ κοινοῦ γιὰ τὸ καλό της 
µειονότητας καὶ τὸ καλὸ τῶν ἑλληνοαλβανικῶν 
σχέσεων”. Σηµείωσε, ὡστόσο, ὅτι κανεὶς δὲν 
µπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ τὴν προσφορὰ τοῦ ΚΕΑ∆ 
στὴν εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς Ἀλβανίας.
Ἀπευθυνόµενος στοὺς ἐκπροσώπους τῆς 
ἑλληνικῆς µειονότητας, ὁ Νάνο βεβαίωσε ὅτι τὸ 
κόµµά του δὲν θὰ ἐπιτρέψει σὲ κανέναν νὰ τοὺς 
ἀρνηθεῖ τὸ δικαίωµα τῆς διπλῆς ὑπηκοότητας. 
«∆ιπλὴ ὑπηκοότητα µπορεῖτε νὰ ἔχετε ὄχι µόνο 
ἐσεῖς, ἀλλὰ καί ὅλοι οἱ Ἀλβανοὶ µετανάστες 
ποὺ ἐργάζονται καὶ ζοῦν νόµιµα στὴν Ἑλλάδα» 
σηµείωσε καὶ πρόσθεσε πὼς «ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὲς 
τὶς ἐγγυήσεις... θὰ συνεχίσουµε νὰ παρέχουµε 
ὅλες τὶς διευκολύνσεις ὥστε οἱ γονεῖς σας νὰ 
παίρνουν τὶς ἀλβανικὲς συντάξεις καὶ στὴν 
Ἑλλάδα χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ ἔρθουν οἱ ἴδιοι 

ἐδῶ». Νὰ σηµειωθεῖ ὅτι ὁ  Νάνο «τόλµησε» 
νὰ µιλήσει στά ἑλληνικά σὲ ἐκπροσώπους 
τῆς ἑλληνικῆς µειονότητας, µέ ἀποτέλεσµα ὁ 
Μπερίσα νά τόν κατηγορήσει ὅτι προσπαθεῖ 
νὰ στρέψει ἐναντίον τοῦ κόµµατός του τὴν 
ἑλληνικὴ µειονότητα.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑ∆Α 
Ἡ ἀλβανικὴ Κυβέρνηση διὰ τοῦ ἐκπροσώπου 
της εὐχαρίστησε τὴν ἑλληνικὴ γιὰ τὴν ἀπόφασή 
της νὰ διευκολύνει τοὺς Ἀλβανοὺς µετανάστες 
ποὺ ζοῦν κι ἐργάζονται στὴν Ἑλλάδα νὰ 
µεταβοῦν στὴ χώρα τους γιά νὰ ψηφίσουν. Στὶς 
ἐκλογὲς  θὰ λάβουν µέρος 2.853 ὑποψήφιοι, 
ἐκ τῶν ὁποίων µόλις 236 γυναῖκες. Συνολικὰ 
2.844.493 ψηφοφόροι θὰ προσέλθουν γιὰ νὰ 
ψηφίσουν στὰ 4.763 ἐκλογικὰ κέντρα ποὺ θὰ 
στηθοῦν σὲ ὅλη τη χώρα καί θὰ τυπωθοῦν 
ψηφοδέλτια σὲ γραφὴ Braille γιά τούς 9.000 
ψηφοφόρους µέ προβλήµατα ὅρασης.
Σηµειώνεται ὅτι τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο 
∆ηµόσιας Τάξης ἐξέδωσε ἀνακοίνωση βάσει τῆς 
ὁποίας οἱ Ἀλβανοὶ ποὺ ζοῦν κι ἐργάζονται στὴν 
Ἑλλάδα κι ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ ἐπισκεφθοῦν 
τὴ χώρα τους κατὰ τὶς βουλευτικὲς ἐκλογές, 
µποροῦν νὰ ἀναχωρήσουν ἀπὸ τὶς 25-6-05 
καὶ νὰ ἐπανέλθουν µέχρι τὶς 10-7 ἀκόµη κι ἂν 
ἡ ἄδεια παραµονῆς τους ἔχει λήξει, ἐφόσον 
βέβαια ἔχουν καταθέσει αἴτηση ἀνανέωσης 
ἄδειας ἐργασίας ἢ διαµονῆς στὴ χώρα µας. Ὁ 
Νταλίπι δήλωσε ὅτι ἡ ἀλβανικὴ κυβέρνηση 
χαιρετίζει τὴν ἀπόφαση αὐτὴ καὶ εὐχαριστεῖ 
τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ προσωπικὰ τὸν 
πρωθυπουργὸ Κ Καραµανλή, ἐνῶ ἀνέφερε ὅτι 
οἱ Ἀλβανοὶ µετανάστες ποὺ ζοῦν κι ἐργάζονται 
στὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἑλληνικὴ µειονότητα τῆς 
Ἀλβανίας «θὰ συνεχίσουν νὰ ἀποτελοῦν 2 ἰσχυ-
ροὺς παράγοντες συνεργασίας καὶ προόδου τοῦ 
εὐρωατλαντικοῦ παρόντος καὶ µέλλοντός µας».
ΗΠΑ ΚΑΙ ΟΑΣΕ
Σχέδιο ψηφίσµατος γιὰ τὶς βουλευτικὲς ἐκλογές 
ποὺ θὰ διεξαχθοῦν στὴν Ἀλβανία ἐνέκρινε ἡ 
Ἐπιτροπὴ ∆ιεθνῶν Σχέσεων τοῦ ἀµερικανικοῦ 
Κογκρέσου. Στὸ ψήφισµα ἐπισηµαίνεται ἡ 
ἰδιαίτερη σηµασία τῶν ἐπικείµενων ἐκλογῶν 
καὶ ζητεῖται ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ κυβέρνηση νὰ 
διασφαλίσει τὴν ὁµαλὴ διεξαγωγή τους. «Μὲ τὶς 
ἐκλογὲς τῆς 3ης Ἰουλίου ἡ Ἀλβανία πρέπει νὰ 
ἀποδείξει τὴ βούλησή της καὶ τὴν ἑτοιµότητά 

της νὰ κάνει καὶ ἄλλα θετικὰ βήµατα 
στὴν πορεία ἔνταξής της στὴν Ε.Ε. καὶ στὶς 
εὐρωατλαντικὲς δοµές», τονίζεται στὸ ψήφισµα. 
Τὸ Κογκρέσο ἐνθαρρύνει τὰ ἀλβανικὰ πολιτικὰ 
κόµµατα καὶ τούς θεσµοὺς νὰ ἐφαρµόσουν τὴν 
ἰσχύουσα νοµοθεσία σχετικὰ µέ τὶς ἐκλογὲς καὶ 
ζητεῖ νὰ διεξαχθεῖ πολιτισµένη προεκλογικὴ 
ἐκστρατεία. Στὸ ψήφισµα ἐπισηµαίνεται ἐπίσης 
ὅτι ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ δίδει µεγάλη 
σηµασία στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς 3ης 
Ἰουλίου καὶ τὶς θεωρεῖ βασικό παράγοντα στὸν 
καθορισµὸ τῶν µελλοντικῶν σχέσεων ΗΠΑ καὶ 
Ἀλβανίας. Ὁ Ἀµερικανός γερουσιαστὴς Chris 
Smith, ἀπὸ τοὺς συντάκτες τοῦ ψηφίσµατος, 
σὲ δηλώσεις του ἐπεσήµανε ὅτι στὴν Ἀλβανία 
ἔχουν σηµειωθεῖ θετικὰ βήµατα σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ 
τὴ µεταρρύθµιση τοῦ ἐκλογικοῦ συστήµατος, 
ἐξέφρασε ὡστόσο τὴν ἀνησυχία του κατὰ 
πόσο οἱ ἐκλογὲς θὰ διεξαχθοῦν σύµφωνα µέ 
τὰ διεθνῆ πρότυπα. “Τά θετικὰ µέτρα ποὺ 
ἔχουν ληφθεῖ µπορεῖ νὰ µἡ ἐφαρµοστοῦν. Ἐὰν 
συµβεῖ κάτι τέτοιο, θὰ ἀποτελοῦσε µία µεγάλη 
ἀποτυχία γιὰ τὴν Ἀλβανία”, εἶπε. Κατὰ τὸν 
κ. Smith µέ τὸ ψήφισµα οἱ ΗΠΑ ἐνθαρρύνουν 
τοὺς Ἀλβανοὺς νὰ πραγµατοποιήσουν 
ἐλεύθερες καὶ δηµοκρατικὲς ἐκλογὲς καὶ τὰ 
κόµµατα νὰ ἀναγνωρίσουν τὰ ἀποτελέσµατα 
τῶν ἐκλογῶν. 
Ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ὁ ΟΑΣΕ καὶ ἡ ἀποστολὴ 
παρατηρητῶν τοῦ ΟΑΣΕ/ODIHR στὴ δεύτερη 
καὶ τελευταία ἔκθεσή τους ἐξέφρασαν ἀνησυχία 
γιὰ τὰ προβλήµατα τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων, 
τὴν ὄξυνση τοῦ προεκλογικοῦ κλίµατος ἀλλὰ 
καὶ τὶς καταγγελίες γιὰ παραβάσεις τῆς 
ἐκλογικῆς νοµοθεσίας ἀπὸ διάφορα κόµµατα. 
Ἡ ἔκθεση ἐφιστᾶ ἰδιαίτερα τὴν προσοχὴ στὸ 
φαινόµενο τῆς προώθησης ὀνοµάτων ὑποψη-
φίων βουλευτῶν ἑνὸς κόµµατος στὴ λίστα 
ἐπικρατείας ἄλλου κόµµατος. Ὡς παράδειγµα ἡ 
ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι στὴ λίστα ἐπικρατείας τοῦ 
Ρεπουµπλικανικοῦ Κόµµατος ὑπάρχουν 30 µέλη 
τοῦ ∆ηµοκρατικοῦ Κόµµατος. Γιὰ τὸ πρόβληµα 
τῶν ἐκλογικῶν καταλόγων, ἡ ἔκθεση ἀναφέρει 
ὅτι ἦταν ἀδύνατη ἡ ἐπαφὴ µέ τὸ 18% τοῦ 
συνολικοῦ ἀριθµοῦ τῶν ψηφοφόρων, ποὺ ὅταν 
ἀναζητήθηκαν στοὺς τόπους διαµονῆς τους 
γιὰ ἐξακρίβωση τῶν στοιχείων τῆς ταυτότητάς 
τους, ἦταν ἀδύνατο νὰ βρεθοῦν.
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   Εµείς οι Έλληνες – Ηπειρώτες 
καλούµε όλους τους ανθρώπους µας 
να πράξουν για άλλη µια φορά το 
πατριωτικό και δηµοκρατικό τους 
καθήκον. Η ψήφος µας είναι η δύναµή 
µας. Με αυτήν µπορούµε να στείλουµε 
ένα ισχυρό µήνυµα: Είµαστε Έλληνες 
και απαιτούµε τον σεβασµό των 
δικαίων και δικαιωµάτων µας παντού 
και όπως ορίζουν οι διεθνείς και 
διµερείς συνθήκες και συµβάσεις. ∆εν 
γελιόµαστε και δεν παρασυρόµαστε 
από τις προσπάθειες όσων επιχειρούν 
διάσπαση του λαού µας. 
  Συµπατριώτη! Στις 3 Ιουλίου 
οφείλουµε να στηρίξουµε  ΟΜΟΝΟΙΑ 
- ΚΕΑ∆, τη µόνη πολιτική οργάνωση 
που εκφράζει τον Βορειοηπειρωτικό 

Ελληνισµό. Η εκλογική επιτυχία 
των συνδυασµών της δυναµώνει τον 
αγώνα µας και αποστοµώνει όσους 
προσπαθούν να µας πείσουν ότι 
δεν έχουµε µέλλον στον τόπο µας. 
Οφείλουµε να ανταποκριθούµε στο 
προσκλητήριο του αγώνα. 
  ∆ΩΡΕΑΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ θα 
αναχωρήσουν από τη Θεσσαλονίκη 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (1/6) και ΣΑΒΒΑΤΟ 
(2/6)  για Κορυτσά, Αργυρόκαστρο, 
Άγιους Σαράντα, ∆έλβινο, Χιµάρα, 
κλπ. Πληροφορίες:  Ντριγκόγιας 
Γρηγόριος (ΠΑΣΥΒΑ Θεσ/νίκης, 
τηλ. 6932306904, 6973346420), 
Γκέλλης Βασίλειος (Συλ. Φιλίας Θεσ/
νίκης-Κορυτσάς, τηλ. 2310  277185), 
Κεμεντζετζίδης Φιλόθεος, (ΣΦΕΒΑ 
Θεσ/νίκης, 2310270812, 2310212659), 
Τοτοκώτση Νανά (Ηπειρωτική Εστία 
Θεσ/νίκης, 2310 277185)

Τα παράδοξα της µη 
προσφυγικής αντίληψης

Ν. Λυγερός
Ένα από τα γενικά προβλήµατα που προκαλεί 
η ύπαρξη των προσφύγων είναι το οικονοµικό. 
Πολλοί από τους δικούς µας σε σχέση µε τους 
πρόσφυγες θεωρούν ότι υπήρξαν και υπάρχουν 
πολλές αδικίες εναντίον των ντόπιων. Μερικοί 
άλλοι ακόµα θεωρούν ότι οι πρόσφυγες βρέθηκαν 
σε µέρη όπου τους υποδέχθηκαν φιλικά διότι δεν 
υπήρχε η έννοια της ιδιοκτησίας. Όµως όταν 
εξετάζουµε την ιστορία και τα έγγραφα που µας 
άφησε, ανακαλύπτουµε ότι αυτή η αντίληψη 
περιέχει παράδοξα. Ας εξετάσουµε λοιπόν 
µερικά δεδοµένα τουλάχιστον όσον αφορά στην 
περιουσία των Τούρκων µεταναστών όπως τους 
αποκαλεί η συνθήκη Λωζάνης.
- Ένα µεγάλο µέρος από την εγκαταληφθείσα 
περιουσία των Τούρκων µεταναστών δεν κατέληξε 
ολοκληρωτικά στους νόµιµους δικαιούχους, τους 
ανταλλάξιµους Έλληνες µετανάστες – ιδίως στα 
αστικά κέντρα όπου είχε και µεγαλύτερη αξία.
- Συνεδρίαση της Βουλής (29 Μαΐου 1925):
* «Όσον αφορά το ζήτηµα των τουρκικών 
κτηµάτων ούτε το 20% δεν κατέχονταν µέχρις 
ώρας από τους πρόσφυγες» Βουλευτής Θράκης 
Μανουηλίδης.
* «40 ή 50 χιλιάδες στρέµµατα ανταλλάξιµης 
περιουσίας δόθηκαν σε µη πρόσφυγες, 
δηµιουργώντας µεγαλοϊδιοκτήτες» Βουλευτής 
Σερρών Λαζαρίδης.
- Βιβλίο: Πρόσφυγες εξ ανταλλαγής και 
ανταλλάξιµος περιουσία του Λαυρεντίδη.
Χαρίστηκαν κτήµατα της ανταλλάξιµης περι-
ουσίας στην Εκπαιδευτική Επιτροπή Ζωσιµάδων, 
στην εφοροεπιτροπεία των Αγαθοεργών καταστη-
µάτων Ιωαννίνων, στην Παιδαγωγική Ακαδηµία, 
στο Εθνικό Στάδιο Ζωσιµάδων και ολόκληρο 
το µέγαρο της Εθνικής Τράπεζας (που ήταν 
ανταλλάξιµο) στη Ζωσιµαία βιβλιοθήκη.
Στην περιοχή Σερρών δόθηκαν µεγάλα 
ανταλλάξιµα κτήµατα σε µη πρόσφυγες σε 
εξευτελιστική αξία και µάλιστα πληρωτέα σε 
δέκα ετήσιες δόσεις µε επιτόκιο 3%.
Παραχωρήθηκαν ανταλλάξιµες εκτάσεις σε πολύ 
χαµηλή αξία σε αθλητικούς συλλόγους του Βόλου 
και της Θεσσαλονίκης.
Μεγάλης αξίας ακίνητα στη Θεσσαλονίκη 
αγοράστηκαν από την «Παγκρήτια Αδελφότητα» 
στο 1/3 της αξίας τους µε εξόφληση σε πέντε       
ετήσιες δόσεις.
 Επιπλέον, από την εγκαταληφθείσα περιουσία των 
Ελλήνων στην Τουρκία µόνο 7% αποζηµιώθηκε.
 Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι η ίδια 
η ιστορία µάς αποδεικνύει ότι η αντίληψη των 
ντόπιων σε σχέση µε τους πρόσφυγες βασίζεται 
µόνο και µόνο σε τοπικά γεγονότα και δεν 
υπάρχει το βάθος το ιστορικό. Προφανώς αν ήταν 
ενηµερωµένοι, δεν θα ήταν τόσο ακραίοι όσον 
αφορά στους χαρακτηρισµούς τους. Η ιστορία 
µάς διδάσκει ότι είναι περίπλοκο να διαχωρίζεις 
τους ανθρώπους σε διάφορες κοινωνικές και 
φυλετικές κλάσεις.

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΣ ΑΜΗΧΑΝΙΑΣ

Για τα παιδιά που ’ναι στα όργανα…

Μαζευτήκαµε πάλι
∆υο µωροφιλόδοξοι – δύο της ανάγκης
∆υο ανυποψίαστοι – δύο γυναικόπαιδα

(χωρίς να διαθέτουµε την εξυπνάδα των Χιωτών που ξέρουν
γιατί πηγαίνουν δυο-δυο)

Ένας µεγαλοκαρχαρίας. Μία φώκια. Μία φάλαινα.
Πάµε για στύψιµο – θα  µας βγάλουν το λάδι

Αλλά εγώ έχω τ’ αµπέλια µου, την κάβα µου
Παράγω φιλοσοφίτη οίνο

Πενήντα κιλά ιδρώτας ωριµάζει µέσα στα βαρέλια
Ο µόχθος µου ζυµώνεται σε κεφαλογραβιέρα.

∆οκιµές ηθικής ανοµβρίας µού προσφέρει ο µηχανισµός.
Πώς ν’ αντρωθεί η τέχνη σου αν δεν βιώσεις 

τον έσχατο εξευτελισµό;

Έχω κι ενστάσεις καταιγίδες, αµέ!
Θέλω απόψεις αποκρυσταλλωµένες ζάχαρη

∆ιώξτε τις υπάνθρωπες σκουληκαντέρες
που έρπουν πάντα λάδι στα σύννεφα.

Όχι στις λαστιχένιες ηθικές, τις καουτσούκ συνειδήσεις

«– Σ’ έναν αγρό, παιδί µου, εκτός από τα όµορφα
λουλούδια, φυτρώνουν και πολλά ζιζάνια.»

(Ωραίο αυτό, µου θυµίζει λίγο Λούθηρο)
«– Όµορφο το σχήµα λόγου σας µε τα φυτά

αλλά θα προτιµήσω µια µοναχική γλάστρα για ν’ ανθίσω.»
«– Παιδί µου, µετρούν πάντα και τα κοινωνικά δεδοµένα.»

(∆ιορθώνω: τ’ ακοινώνητα…)

Τ’ αντάρτικο µού βγαίνει µεταχειρισµένο
Η αποκρυστάλλωση στον συµβιβασµό

µ’ απαλλοτριωµένη διαύγεια.
Με καµαρώνουν στον ώµο

µε δυο συγκαταβατικά (χιώτικα;) χτυπηµατάκια.
Τη µέρα τούτη δικαιώνονται οι βάτες µου.

Γιάννης Στρούµπας

Στή µνήµη τοῦ Μανώλη 
Ἀναγνωστάκη

Επιτύµβιον
Πέθανες - κι έγινες και συ: ο καλός,

O λαµπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο 
πατριώτης.

Tριάντα έξη στέφανα σε συνοδέψανε, τρεις λόγοι 
                                    αντιπροέδρων,

Eφτά ψηφίσµατα για τις υπέροχες υπηρεσίες που 
                                    προσέφερες.

A, ρε Λαυρέντη, εγώ που µόνο τόξερα τί κάθαρµα ήσουν,
Tί κάλπικος παράς, µια ολόκληρη ζωή µέσα στο ψέµα

Kοιµού εν ειρήνη, δεν θα ‘ρθώ την ησυχία σου να ταράξω.
(Eγώ, µια ολόκληρη ζωή µες στη σιωπή θα την εξαγοράσω
Πολύ ακριβά κι όχι µε τίµηµα το θλιβερό σου το σαρκίο.)

Kοιµού εν ειρήνη. Ως ήσουν πάντα στη ζωή: ο καλός,
O λαµπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης.

∆ε θά ‘σαι ο πρώτος ούτε δα κι ο τελευταίος.



Ἀντισηµιτισµός: Ἡ συνύπαρξη «Ἰσραήλ» καί «9/11» στήν ἴδια πρόταση
       Ἀπό τό Associated Press Online (17-6) ἡ διασκεδαστική εἴδηση γιά τό πῶς 
τρέχουν οἱ µοῦλοι νά σκεπάσουν τά σκατά τῶν ἀφεντικῶν:
«Μία χούφτα ἀνθρώπων στό Ἐθνικό Ἀρχηγεῖο τῶν Δηµοκρατικῶν διένειµε 
ὑλικό ἐπικριτικό τοῦ Ἰσραήλ κατά τή διάρκεια δηµόσιας συζήτησης 
πού διερευνοῦσε τήν πολιτική Μπούς στό Ἰράκ, ἐπισύροντας µία ἄγρια 
ἀπάντηση καί κατηγορίες γιά ἀντισηµιτισµό ἀπό τόν πρόεδρο τοῦ κόµµατος 
Χάουαρντ Ντήν τήν Παρασκευή.
«Ἀποκηρύσσουµε τήν ἀντισηµιτική φιλολογία καί ἡ Ἐθνική Ἐπιτροπή 
τῶν Δηµοκρατικῶν βρίσκεται σέ πλήρη διαφωνία καί κατακρίνει τούς 
ἰσχυρισµούς», εἶπε ὁ Ντήν σέ δήλωσή του στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐπιτροπῆς.
Ὁ Τζών Κόνιερς ἀπό τό Μίτσιγκαν, ἀνώτερος Δηµοκρατικός στήν 
Δικαστική Ἐπιτροπή τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ὀργάνωσε τό φόρουµ τήν Πέµπτη 
γιά νά δηµοσιοποιήσει καί νά συζητήσει τό ἀποκληθέν «σηµείωµα τῆς 
Downing Street». Τό ντοκουµέντο αὐτό λέει πώς ἡ διοίκηση Μπούς πίστευε 
πώς ὁ πόλεµος µέ τό Ἰράκ ἦταν ἀναπόφευκτος καί ἦταν ἀποφασισµένη 
νά χρησιµοποιήσει πληροφορίες γιά ὅπλα µαζικῆς καταστροφῆς ὥστε νά 
δικαιολογήσει τήν ἐκτόπιση τοῦ Σαντάµ Χουσεΐν (...).
Σύµφωνα µέ τόν Ντήν ὑλικό πού διανεµήθηκε στήν αἴθουσα ἄφηνε 
νά ἐννοηθεῖ πώς τό Ἰσραήλ ἦταν ἀναµεµειγµένο στίς τροµοκρατικές 
ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεµβρίου 2001. Ἕνας µάρτυρας, ὁ πρώην ἀναλυτής 
πληροφοριῶν Ρέι Μαγκόβερν εἶπε στόν Κόνιερς καί στούς ἄλλους 
Δηµοκρατικούς ὅτι ὁ πόλεµος ἦταν µέρος µιᾶς προσπάθειας νά µπορέσουν 
οἱ ΗΠΑ καί τό Ἰσραήλ «νά κυριαρχήσουν σέ κεῖνο τό µέρος τοῦ κόσµου», 
δήλωση πού ὁ Ντήν ἐπίσης ἀποδοκίµασε: «Ὅσο γιά τά συµπεράσµατα πώς οἱ 
ΗΠΑ πῆγαν σέ πόλεµο ὥστε τό Ἰσραήλ νά κυριαρχήσει στή Μέση Ἀνατολή 
ἤ πώς τό Ἰσραήλ ἦταν µέ ὁποιονδήποτε τρόπο πίσω ἀπό τίς τροµακτικές 
ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεµβρίου στήν Ἀµερική, δηλώνω κατηγορηµατικά 
πώς πρόκειται γιά ἀποτροπιαστική ἀντισηµιτική ρητορική»...»

Φασιστικός παροξυσµός στήν Τουρκία
   Ἀπό τό δελτίο Τύπου τοῦ «Ἀγώνα» τῶν Τούρκων καί Κούρδων 
δηµοκρατῶν οἱ λεπτοµέρειες γιά τό προχθεσινό ἀσύλληπτο ἔγκληµα τοῦ 
κράτους - δολοφόνου τῶν ἀνατολικῶν µας συνόρων:  
   «Τὸ βράδυ τῆς 16 Ἰουνίου, σὲ µία ἀπίστευτης θηριωδίας ἐνέργεια τοῦ 
τουρκικοῦ στρατοῦ, βοµβαρδιστικά F-16 καὶ ἑλικόπτερα βοµβάρδισαν τὸν 
χῶρο ὅπου εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἡγετικὰ στελέχη καὶ µέλη τοῦ Μαοϊκοῦ 
Κοµµουνιστικοῦ Κόµµατος Τουρκίας – Β. Κουρδιστάν. Ἡ σφαγὴ αὐτὴ ἔγινε 
στὸ Μέρτζαν, µία ὀρεινὴ περιοχὴ τοῦ Ντέρσιµ, καὶ προκάλεσε τὸν θάνατο 
τουλάχιστον 17 ἀγωνιστῶν καὶ πολλοὺς τραυµατίες. Σύµφωνα µέ δηλώσεις 
τῶν φασιστικῶν ἀρχῶν κρατοῦνται τραυµατισµένοι τρεῖς ἀγωνιστές. 
Τὰ ὀνόµατα τῶν δολοφονηµένων ἀγωνιστῶν εἶναι: Καφὲρ Κανγκέζ, Ἀϊντὶν 
Χανµπαγιάτ, Ἀλὶ Ρίζα Σαµπούρ, Ὀκάν Οὐνσάλ, Μπέρνα Οὐνσάλ, Κεµὰλ 
Κακµάκ, Ἀλαατὶν Ἀτάς, Κενάν Κάκισι, Ὀκκὲς Καραόγλου, Ταϊλάν Γιλντίς, 
Ἰµπραήµ Ἀκµπενίζ, Μπινάλι Γκιλέρ, Νουρσούν Τουργκούτ, Γκιλνὰζ Γιλντίς, 
Ἀχµὲτ Μπεκτάς, Κακντάς Κανβε, Ἐρσὶν Καντάρ. 
Σὲ µιὰ ἐξίσου κυνικὴ ἐπίδειξη φασιστικῆς πυγµῆς ἡ σφαγὴ ἔγινε πρῶτο 
θέµα στὰ τουρκικὰ µέσα ἐνηµέρωσης ποὺ ἐπίχαιραν γιὰ τὴ µεγάλη 
αὐτὴ «ἐπιτυχία» τοῦ τουρκικοῦ κράτους, τὴν ὠµὴ µαζικὴ ἐξόντωση καὶ 
διαµελισµὸ δεκάδων πολιτῶν µέ µία τυφλὴ ἐπίθεση βοµβαρδιστικῶν, ὅπως 
ἀκριβῶς ἐξοντώνουν ὁλόκληρους λαοὺς δεκαετίες τώρα ὁ στρατὸς τῶν 
ΗΠΑ καὶ οἱ σύµµαχοί τους. Μόνο ποὺ τὰ τουρκικὰ βοµβαρδιστικὰ στόχευαν 
τὸν ἴδιο τὸν λαὸ τῆς Τουρκίας. Γιὰ τὰ τουρκικὰ µέσα ἐνηµέρωσης ἦταν 
ἀρκετὸ ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ «µαοϊκοὺς τροµοκράτες». ...»

Γιά τό ἑλληνικό Ἀνεπιστήµιο
  Στή «Χώρα» (10-6) ὁ ἀγαπητός µας Βασίλης Φίλιας, πρ. πρύτανης 
Παντείου γιά τό ρουσφετολόγιο τῶν πανεπιστηµόνων: 
  «...Ἐδῶ καὶ καιρὸ οἱ δραστηριότητες τῆς διοίκησης τοῦ Πανεπιστηµίου 
Ἀθηνῶν µέ κάνουν νὰ διατηρῶ σοβαρότητες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν εὐρυθµία 
τῆς λειτουργίας τοῦ ἀρχαιοτέρου ΑΕΙ τῆς χώρας µας. Οἱ ἐπιφυλάξεις 
µου αὐτὲς ἑδράζονται σὲ πραγµατικὰ καὶ ἀναµφισβήτητα γεγονότα ποὺ 
ἀποδεικνύουν κακὴ διαχείριση, ἀναξιοκρατικὲς ἐπιλογὲς καὶ ὀλιγωρία 
στὴν ἐφαρµογὴ τῶν νόµων. Πρῶτο, ὑπάρχει σηµαντικὴ ἐκκρεµότητα µέ τὸ 
κτίριο τοῦ Χηµικοῦ καὶ Φαρµακευτικοῦ Τµήµατος τῆς Φυσικοµαθηµατικῆς 
Σχολῆς. Τὸ ἔργο δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἀκόµα, 22 ὁλόκληρα χρόνια µετὰ 
τὴν ἔναρξή του, µέ 13 αὐξήσεις τιµῶν καὶ µέ προϋπολογισµὸ 20πλάσιο 
(!) τοῦ ἀρχικοῦ (...) Τέταρτο, µέ «ἐσωτερικές» διαδικασίες καὶ χωρὶς 
κανένα ἀντικειµενικὸ κριτήριο - καὶ φυσικὰ κάθ΄ ὑπέρβασιν τοῦ ΑΣΕΠ - 
προσελήφθησαν ὡς ἔκτακτοι ὑπάλληλοι στὴ διάρκεια τῶν πρυτανειῶν 
Σταθόπουλου, Γέτµου, Δηµόπουλου καὶ Μπαµπινιώτη 678 πρόσωπα ποὺ 
ἀµοίβονται ἀπὸ τὰ κονδύλια ἐρευνῶν. Συνευθύνη φυσικά, εἰς τὸ ἀκέραιον 
καὶ τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Π. Εὐθυµίου. Ἐκ τῶν προσληφθέντων, κατὰ µία 
ὄχι ἐξαντλητικὴ καταµέτρηση, πολλοὶ εἶναι συγγενεῖς διαφόρων βαθµίδων 
µελῶν τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ, καὶ ἀκόµα περισσότεροι, ἑκατοντάδες, 
εἶναι συντοπίτες τοῦ γ.γ. τοῦ Πανεπιστηµίου Π. Κοντοῦ. (...) Ἕκτο, ὁ κ. 
Μπαµπινιώτης παραπέµπεται µαζὶ µέ ἄλλους πέντε γιὰ παράβαση 
καθήκοντος κάτ΄ ἐξακολούθηση. Τῆς ὑποθέσεως ἐπελήφθη ὁ εἰσαγγελέας 
κ. Γεράκης καὶ ἡ ἐκδίκαση στὸ Τριµελὲς Πληµµελειοδικεῖο ἔχει ὁριστεῖ γιὰ 
τὶς 16 Ἰουνίου. Πῶς ἔχει τὸ ζήτηµα; Μετὰ τὴ συνταξιοδότηση ὀδοντιάτρου τῆς 
Ὑγειονοµικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Πανεπιστηµιακῆς Λέσχης τοῦ Πανεπιστηµίου 
Ἀθηνῶν οἱ κατηγορούµενοι συναπεφάσισαν τὴν πρόσληψη  τῆς Αἰκατερίνης 
Δερµιτζάκη καὶ τῆς Παγώνας Ἀλµπάνη, χωρὶς προκήρυξη διαγωνισµοῦ 
µέσῳ ΑΣΕΠ, ἰσχυριζόµενοι ὅτι διαθέτουν τὰ ἀπαιτούµενα οὐσιαστικὰ καὶ 
τυπικὰ προσόντα καὶ τὴν ἀναγκαία ἐµπειρία καὶ µέ πρόβλεψη κάλυψης 
τῶν ἀµοιβῶν τους ἀπὸ τὸν Εἰδικὸ Λογαριασµὸ Ἐρευνῶν. Κατόπιν  ἐγγράφων 
διαµαρτυριῶν  ἄλλων ἐνδιαφεροµένων παραβιάστηκε καὶ πάλι ὁ νόµος µέ 
δεύτερη ἀπόφαση τοῦ πρυτανικοῦ συµβουλίου, διὰ τῆς ὁποίας ἐδηµιουργήθη 
εἰκονικὸ «ἐρευνητικὸ πρόγραµµα» ὅπου καὶ ἐντάχθησαν καὶ οἱ δυὸ 
προσληφθεῖσες µέ καθήκοντα ὑποτίθεται ἐρευνητικά, στὴν πράξη ὅµως 
ἐλεγκτῶν ὀδοντιάτρων. Λεπτοµέρεια: Ἡ Αἰκατερίνη Δερµιτζάκη, ἀνιψιὰ 
τοῦ ἀντιπρυτάνεως Δερµιτζάκη, δὲν ἦταν κατὰ τὸν χρόνο τῆς πρόσληψής 
της ἐγγεγραµµένη στὸν Ὀδοντιατρικὸ Σύλλογο Ἀττικῆς!!!...»

Ἀνα-γνώσεις
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Ἀπό τίς λιγοστές εὐχάριστες εἰδήσεις πού προσφέρει τό 
Κατεχόµενο Ἰράκ ἦταν καί ἡ κάτωθι πού θάφτηκε ἀπό 
τά κατεστηµένα ΜΜΕ, µήν τυχόν καί χαρεῖ λιγάκι ἤ 
ἀναθαρρήσει τό πόπολο:
Οἱ ἔνοπλες συγκρούσεις µεταξύ τῶν κατοχικῶν 
στρατιωτικῶν δυνάµεων καί τῶν ἐπίσης Ἀµερικανῶν 
µισθοφόρων ἔχουν γίνει πλέον συνηθισµένες. Πρίν 
ἕναν µήνα ἦταν τό τελευταῖο συµβάν στή Φαλούτζα, 
ὅταν ἀντάλλαξαν πυρά Ἀµερικανοί πεζοναῦτες µέ 
ἔνοπλους τῆς ἑταιρείας Zapata Engineering, ὅταν οἱ 
τελευταῖοι διέσχιζαν σέ κοµβόι τήν πόλη, πυροβολώντας 
ἀδιακρίτως. Πέρυσι εἶχαν σηµειωθεῖ ἐπεισόδια 
ἀνταλλαγῆς πυρῶν, κυρίως στό ἀεροδρόµιο τῆς 
Βαγδάτης, µεταξύ ἀµερικανικοῦ προσωπικοῦ 
(στρατιωτῶν µά καί ἀξιωµατικῶν) καί 
µισθοφόρων τῆς ἀµερικανικῆς ἑταιρείας Custer 
Battles πού χρησιµοποιεῖ κάθε καρυδιᾶς καρύδι 
(ἀπό Βρετανούς τῆς SAS µέχρι Κολοµβιανούς 
τῶν Ταγµάτων Θανάτου). ∆έν εἶναι ἐπίσης 
ἄγνωστη ἡ συµµετοχή τῶν «συµβολαιούχων» 
ἑταιρειῶν CACI καί Titan στό κολαστήριο τοῦ 
Ἀµπού Γκράιµπ. 
Χαρακτηριστικές τοῦ κλίµατος εἶναι οἱ δηλώσεις 
ἐκ µέρους τῶν µισθοφόρων πώς κάποτε εἶναι 
Ἰρακινοί ἀντιστασιακοί πού ντύνονται µισθοφόροι 
καί ἐπιτίθενται στίς ἀµερικανικές δυνάµεις (!), 
ἐνῷ ὑπάρχουν καί ἀναφορές ὑπηρεσιακῆς χρήσης 
πού µιλᾶνε γιά τά... στραβά µάτια πού κάνουν 
ἐνίοτε οἱ ἀµερικάνικες ὑπηρεσίες πληροφοριῶν 

ὅταν πληροφοροῦνται 
ἐπικείµενη ἐπίθεση ἀνταρτῶν 
κατά µισθοφόρων!
∆έν εἶναι βεβαίως δυσνόητη ἡ 

ἔχθρα µεταξύ τους. Τήν στιγµή πού τή βρώµικη δουλειά 
τήν βγάζουν κάποιοι φτωχοδιάβολοι πού κατατάχτηκαν 
στόν ἀµερικανικό Στρατό γιά ἕνα κοµµάτι ψωµί ἤ µιά 
ἄδεια παραµονῆς στίς ΗΠΑ, οἱ ἄλλοι (καί δέν εἶναι 
πλέον λίγοι, µιλᾶµε γιά 30-35.000 ἄνδρες) κονοµᾶνε 
τά δεκαπλάσια χρήµατα γιά δουλειές πιό κυριλέ - 
κατασκευή ἐγκαταστάσεων, φρούρηση χώρων, κτλ - 
ἀπαιτώντας µάλιστα παροχή προστασίας ἀπό τούς 
πρώτους. Ἔ, τόν πυροβολεῖς ἤ δέν τόν πυροβολεῖς κ. 
πρόεδρε; 

Ἐνδοαμερικανικές μάχες στό Ἰράκ!

Ëýóóáîáí ôÜ óêõëéÜ ôῶí êåöáëïêõíçãῶí!  
Ἄöñéóáí ðÜëé ìÝ ôÞ ÓñåìðñÝíéôóá êáß ôßò 8.000 
ôῶí ὑðïôéèÝìåíùí íåêñῶí ìïõóïõëìÜíùí ἀðü 

ôü óÝñâéêï ìá÷óßñé. Êáß ìÞ ìðïñþíôáò íÜ âÜëïõí 
óôü ÷Ýñé ἐêåßíïõò ðïý ôïýò ÷Üëáóáí ôÞ âáëêáíéêÞ 

óïýðá êáß ðïý ôïýò ἔöôõóáí óôÜ ìïῦôñá - 
äçëáäÞ ôüí óôñáôçãü ÌëÜíôéôò êáß ôüí ÇÑÙÁ 

Óåñâïâüóíéï ἡãÝôç ÑÜíôïâáí ÊÜñáôæéôò - âãÜæïõí 
ôü ἄ÷ôé ôïõò óôüí êñáôïýìåíï Ìéëüóåâéôò. 

Ôåëåõôáßá ἐöåýñåóç êáôÜ ôῆò ἀëÞèåéáò ôü ãåëïῖï 
ðñïðáãáíäéóôéêü âßíôåï ôῆò 2áò Ἰïõíßïõ, ὅðïõ 

ἔâëåðåò ôÞí «ἐí øõ÷ñῶ ἐêôÝëåóç 6 ìïõóïõëìÜíùí 
êñáôïõìÝíùí» ἀðü ôÞí ὁìÜäá «Óêïñðéüò» ôῶí 

óåñâéêῶí ἀóôõíïìéêῶí äõíÜìåùí. 
Ñùôᾶìå ëïéðüí êÜèå ἐ÷Ýöñïíá ἀíáãíþóôç êÜðïéá  
ðñáìáôÜêéá, ἁðëÜ êáß ãéÜ 5÷ñïíá ἑëëçíüðïõëá: 
1)  Ἄò ὑðïèÝóïõìå ðþò ôü âßíôåï åἶíáé ἀêñéâῶò 
ὅðùò ìᾶò ëÝíå ïἱ «äéêáóôÝò» ôïῦ Ìéëüóåâéôò. 

Ôß ἀðïäåéêíýåé ἡ ἐêôÝëåóç 6 áἰ÷ìáëþôùí; 
Ὅôé óöáãéÜóôçêáí... 8.000 ἄíèñùðïé (ὅðùò 

âëáêùäῶò ὑðïóôÞñéîå ὁ ãíùóôüò Ñé÷Üñäïò); Êé 
ἄí áὐôïß íùñßôåñá åἶ÷áí ðéáóôåῖ íÜ óêïôþíïõí 

ἤ íÜ âáóáíßæïõí ἀèþïõò ðïëßôåò êáß åἶ÷áí 
êáôáäéêáóôåῖ óÝ èÜíáôï; ÐÜðáëá ôü «óôïé÷åῖï».

2)  Ἄò ìÞí äå÷èïῦìå ôþñá óÜí êïõôüöñáãêïé áὐôÜ 
ðïý ëÝíå ôÜ ÌÌÅ ὡò ἀäéáìöéóâÞôçôç ἀëÞèåéá. 
Ðïéüò ìᾶò ëÝåé ðþò åἶíáé ãíÞóéï ôü âßíôåï; Ὁ 

åἰóáããåëÝáò óôÞí ἐëååéíÞ äéáäéêáóßá ôῆò ×Üãçò ê. 
ÔæÝöñõ ÍÜéò! Êáß ôß ìᾶò åἶðå áὐôüò ὁ êýñéïò; Ὅôé 
ἔäùóå óôÞí äçìïóéüôçôá ἕíá ôìῆìá 10 ëåðôῶí 

ἀðü óõíïëéêÞ äéÜñêåéá ἑíüò ößëì 2 ὡñῶí, äçëáäÞ 
ôü 8% ôïῦ ὅëïõ. Ἔ, ὅðïéïò äÝí óêåöôåῖ ôþñá ôü 
«äçìéïõñãéêü ìïíôÜæ» ðïý ÷ùñÜåé ἡ äéáäéêáóßá, 
åἶíáé ãéÜ ἐðåßãïõóá ìåôáìüó÷åõóç ἐãêåöÜëïõ. 
Ðïéüò ãýñéæå ôü ößëì; Êáíåßò äÝí åἶðå. «ÌÝëïò 
ôῆò ὁìÜäáò», ἀðÜíôçóáí, ðñïöáíῶò êÜðïéïò 
ἐðßäïîïò Êïõóôïñßôóá. Ðïῦ ãõñßóôçêå; ÌÜ, 

öõóéêÜ óôÞ Âïóíßá êïõôïß, äÝí âëÝðåôå êåῖíïí ôüí 

èÜìíï; ÔÞ ëÜóðç; Öῶò öáíÜñé! Êáß ðῶò óõíÜãåôáé 
ὅôé ïἱ ἐêôåëåóèÝíôåò ἦôáí ìïõóïõëìÜíïé; ÌÜ, âãῆêå 
ìéÜ êõñßá êé ἔêëáéãå, ἔ÷ïíôáò ἀíáãíùñßóåé ôüí ãõéü 

ôçò. Áὐôü ðéÜ êé ἄí åἶíáé ἀðüäåéîç... 
ÊÜôé ἀêüìá: ÔÞí ἡìÝñá ðïý ðáñïõóéÜóôçêå ôü 

«íôïêïõìÝíôï», ïἱ ÔÜéìò ôῆò ÍÝáò Ὑüñêçò ἔãñáöáí 
ðþò ðñüêåéôáé ãéÜ ôÞí «ἐðß ìáêñüí ἀíáìåíüìåíç 
ἀðüäåéîç ôῶí ὠìïôÞôùí»! ÄçëáäÞ äÝêá ÷ñüíéá 

âñßóêïíôáé êé ἁëùíßæïõí óôÞí ðåñéï÷Þ ïἱ êáôÞãïñïé 
ôῶí ÓÝñâùí êáß ἀêüìá äÝí âñῆêáí ìßá ἀðüäåéîç 

ôῆò äéáâüçôçò «óöáãῆò» 8.000 ἀíèñþðùí! 
Êáß ἡ ἑëëçíéêÞ äéÜóôáóç ôῆò ãåëïéüôçôáò: Ôü 

öéëìÜêé ôïῦ êõñßïõ ÍÜéò îåêéíïῦóå ìÝ ìßá óêçíÞ 
ἑíüò ÓÝñâïõ ὀñèüäïîïõ ἱåñÝá ðïý åὐëïãïῦóå 

ôïýò ìá÷çôÝò (ãéáôß ἄñáãå ôü êñÜôçóå óôü 
äåêÜëåðôï ἀðüóðáóìá ὁ ÍÜéò, ἀöïῦ ἦôáí 
ἄó÷åôï ìÝ ôÞ óêçíÞ ôïῦ «öüíïõ»;  Ἤèåëå íÜ 

ìᾶò ðåῖ êÜôé ãéÜ ôüí ὀñèüäïîï êëῆñï;) Ἡ óêçíÞ 
ëïéðüí áὐôÞ êüðçêå óÝ ὅëá ôÜ ἑëëçíéêÜ êáíÜëéá. 
ἈðïôÝëåóìá; Âãῆêå ὁ ÔÜêçò Ìß÷áò ἀðü ôü ÈÝ 

ìïõ óõ÷þñá ìå ÐáñáôçñçôÞñéï 
ôïῦ Ἑëóßíêé êáß êáôÞããåéëå ôÞí 

ëïãïêñéóßá! ÌÜ, äÝí êáôÜëáâå ὁ 
ἀñ÷éðñÜêôïñáò ôïῦ ἀíôéóåñâéóìïῦ ὅôé 

ôÜ ÌÌÅ ôü êÜíáíå ἐê ôïῦ ðïíçñïῦ, 
ìÝ óôü÷ï ôÞí ἀðïôåëåóìáôéêüôçôá ôῆò 
ðñïðáãÜíäáò; Ὅôé ἄí ἔäåé÷íáí ôüí 
ÓÝñâï ἱåñÝá íÜ åὐëïãåῖ ôÜ óåñâéêÜ 
ὅðëá èÜ ñéãïῦóå ὁ êüóìïò ἀðü 

óõãêßíçóç êáß èÜ ἐðéêñïôïῦóå ὅ,ôé êáß 
íÜ ἀêïëïõèïῦóå; ἈëëÜ áὐôü ãéÜ íÜ ôü 
ἀíôéëçöèåῖò ðñÝðåé íÜ ἔ÷åéò êáß êÜôé 

ἀðü ἙëëÜäá ìÝóá óïõ...

Τόν Αὔγουστο τοῦ 1992 τό βρετανικό κανάλι ΙΤΝ 
µετέδωσε εἰκόνες ἀπό τή Βοσνία, σάν τήν ἀνωτέρω. 
Πέρασε τήν ἐντύπωση πώς ἐπρόκειτο γιά σερβοβοσνιακά 
στρατόπεδα συγκέντρωσης µουσουλµάνων, ἐνῷ ἁπλῶς 
τράβηξαν τή σκηνή µἐσα ἀπό φράχτη µέ... ὑλικά 
οἰκοδοµῶν σέ προσφυγικό στρατόπεδο! Ὁ ἀδύνατος 
Φικρέτ Ἄλιτς ἔπαιξε θαυµάσια τόν ρόλο τοῦ θύµατος 
καί προκλήθηκαν ἀντιδράσεις µέχρι καί στόν Λευκό 

Οἶκο. Κι ὕστερα ἦρθαν οἱ (ἀνθρωπιστικές) βόµβες... 

ÍÝá ðáñáìýèéá ìÝ ÓÝñâï äñÜêï

- Μπράβο παληκάρι µου, τούς τσάκισες τούς γιάνκηδες!

Κινέζικη Ἀσφάλεια
Καθώς µιά νέα συνωµοσία κατά 
τῆς ζωῆς τοῦ Οὖγκο Τσάβες 
ἀποκαλύφθηκε στή Βενεζουέλα, 
γιά φονιάδες µέ βάση στήν 
Κολοµβία καί ὑποστήριξη στίς 
ΗΠΑ, ἐλήφθησαν ἔκτακτα 
µέτρα ἀσφαλείας. Τό κυριότερο: 
Στίς 24 Ἰουνίου ἔφτασαν 350 
ἄνδρες τῶν Εἰδικῶν ∆υνάµεων 
τῆς Κίνας! Σηµειώνουµε πώς 
ἡ Κίνα ἔχει ἐπενδύσει 1 δισ. 
δολάρια στίς πετρελαιοπηγές 

τῆς Βενεζουέλας.



Ó ÷ ü ë é á  ð ô å ñ ü å í ô á

Παρακολουθώντας τίς κινητοποιήσεις τῶν καπνοπαραγωγῶν τῆς 
Ροδόπης καί τήν ρητορική τῶν πολιτευτῶν µας εἰλικρινά µπερδεύτηκα. 
Τί ἀκριβῶς ἐπεδίωκε τό συλλαλητήριο τῆς 17ης Ἰουνίου στήν κεντρική 
πλατεία τῆς Κοµοτηνῆς; «Τήν προστασία τοῦ καπνοπαραγωγοῦ ἀπό 

τούς µεταποιητές» καί τήν «ὁλική ἀποδέσµευση τῆς κοινοτικῆς ἐπιδότησης 
ἀπό τήν παραγωγή»; Μά, ὅσον ἀφορᾶ τό δεύτερο (δίκαιο) αἴτηµα ὁδεύει πρός 
ὑλοποίηση κι ἀναφορικά µέ τό πρῶτο, τί µπορεῖ νά κάνει ὁ ὁποιοσδήποτε 
πολιτικός παράγοντας; Θά κάνει κουµάντο ὁ ἑκάστοτε πολιτευτής στήν τιµή 
πού θά ἀγοράσει ὁ... καπνέµπορας; Καί µή χειρότερα δηλαδή! Τό πραγµατικά 
χειρότερο ἦταν ἡ παρουσία τῶν πολιτικάντηδων στό µπαλκόνι, πού κοίταζαν 
νά καλοπιάσουν τούς διαµαρτυρόµενους ἀντί νά τολµήσουν νά ποῦν (θά πεῖς 
πότε τό κάνανε;) µιάν ἀλήθεια: Γιά τήν εὐθύνη τῶν ἰδίων τῶν παραγωγῶν, γιά 
τίς κουτοπονηριές τους πού ἐκπνέουν, γιά τό νέο ἐξορθολογισµένο περιβάλλον 
τῆς ἀγορᾶς ὅπου θά βρεθοῦν ἀπό τό 2006, γιά τήν εὐκαιρία πού δίνεται στήν 
περιοχή νά ἀναδειχθεῖ σέ βασικό κέντρο παραγωγῆς τοῦ καλύτερου «µπασµᾶ» 
στό παγκόσµιο ἐµπόριο... Μόνη ἐλπίδα τό ἀγώγι (ἡ ἀγορά) νά ξυπνήσει τόν 
ἀγωγιάτη (καπνοπαραγωγό) γιατί ἀπό τούς «ἄρχοντες» χαΐρι δέν βλέπω...  

Διαβάσαµε τήν ἀνακοίνωση τῆς Οἰκολογικῆς Ἑταιρείας Ἕβρου γιά 
τό ζήτηµα τοῦ πετρελαιαγωγοῦ Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολης, 
ὅπου ἐκφράζονται οἱ ἀντιρρήσεις της γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου καί 
κυρίως γιά τήν πανηγυρική ἀτµόσφαιρα πού δηµιουργήθηκε τοπικά µέ 

τήν ἀνακοίνωσή του.  Ἄν στόχος τῆς ὡς ἄνω τοποθέτησης εἶναι νά ληφθοῦν 
τά ἀπαραίτητα µέτρα γιά νά διασφαλισθεῖ τό θαλάσσιο περιβάλλον ἀπό 
ἐνδεχόµενη µόλυνση (κάτι πού διαφαίνεται στίς 7 προτάσεις τοῦ κειµένου), 
συµφωνοῦµε ἀπολύτως. Ἄν ὅµως ὑπάρχουν ἀντιρρήσεις γιά τή σκοπιµότητα 
τοῦ ἔργου καθεαυτοῦ - κάτι πού δείχνουν οἱ ἀναφορές σέ «ριζική ἀλλαγή τοῦ 
ἀναπτυξιακοῦ προσανατολισµοῦ τῆς περιοχῆς» (Σ.Σ.: τοῦ ποιοῦ;), στό προέχον 
συµφέρον τῶν «πετρελαϊκῶν ἑταιρειῶν» κι ὄχι τοῦ τόπου καί ἡ παρότρυνση 
νά ἀντιµετωπισθεῖ τό ἔργο ὡς «ἐπένδυση µεγάλου ρίσκου πού ὑπο-κρύπτει 
πολλά προβλήµατα καί τεράστιους κινδύνους» - τότε οἱ φίλοι Οἰκολόγοι κάνουν 
κατά τή γνώµη µας ἕνα τεράστιο στρατηγικό λάθος πού θά πληρώσει ἀκριβά - 
µπορεῖ καί σέ χρυσό... - τό περιβαλλοντικό κίνηµα. Ὁ νοῶν νοείτω...

Παρότι καµµία ἀπάντηση ὑπευθύνου δέν παίρνουµε γιά τίς ἐπενδυτι-
κές ἱστορίες ἀδικοχαµένων ἐπιδοτήσεων, ἐµεῖς  θά φωνάζουµε, ἔστω 
καί σέ ὦτα µή ἀκουόντων, καθώς ἡ προκλητικότητα τῶν ἁρπαχτῶν σύν 
τῷ χρόνῳ αὐξάνει. Ρωτᾶµε λοιπόν, ἔχει ποτέ ἐπιστραφεῖ χρῆµα ἀπό 

ἐπενδύσεις πού ἀνακλήθησαν; Εἶναι δυνατόν νά ἀλλάζει χρήση ἐργοστάσιο 
πού µόλις πῆρε (πάλι) ἐπιδότηση; Τό κλείσιµο τῆς διπλοεπιδοτηµένης Ὀξύµα-
χον λέει κάτι; Μπορεῖ νά ζητᾶ ὁ Λαναρᾶς στήν πρώην ΟΤΤΟ ἀπόλυση  τοῦ 40% 
τοῦ προσωπικοῦ; Καί τί γίνεται σέ ἐξώφθαλµες περιπτώσεις σάν τούς Ἀµερι-
κανούς τῆς Πολυφόρµ πού ἐπιδοτήθηκαν, φαλήρισαν, ἐκπλειστηριάστηκε ὁ 
ἐξοπλισµός τους καί φέσωσαν τό σῦµπαν πρίν παράξουν ἕνα γραµµάριο PVC; 
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 Τὴν Πέµπτη πού µᾶς πέρασε 
ἔγινε στὰ δικαστήρια τῆς Κοµοτηνῆς µία 
δίκη ποὺ ἀφοροῦσε ἀπόπειρα δωροδοκίας 
ὑπαλλήλου τῆς Περιφέρειας, ἁρµόδιου γιὰ 
διαδικασίες ἐπιχορηγήσεων, ἀπὸ ἐπιχειρηµατία 
προκειµένου νὰ τὸν διευκολύνει σὲ θέµα 
ἀναπτυξιακοῦ νόµου ποὺ ἀντιµετώπιζε. Ποῦ 
εἶναι τὸ ἐντυπωσιακό, θὰ ἀπορήσετε. Ὅλοι  
γνωρίζουν ὅτι στὸ ∆ηµόσιο «τὰ παίρνουν» 
ἀσύστολα. Λένε πὼς «εἴδηση δὲν εἶναι ὅταν 
ἕνας σκύλος δαγκώσει ἕναν ἄνθρωπο ἀλλὰ ἂν 
ἕνας ἄνθρωπος δαγκώσει ἕναν σκύλο». Αὐτὸ 
λοιπὸν ἀκριβῶς συνέβη! Ὁ ἐπιχειρηµατίας 
ἦταν κατηγορούµενος (καὶ τελικὰ 
καταδικασθείς) καὶ ὁ ὑπάλληλος κατήγορος!
 Ἐµᾶς µόνο ἀρχικά µᾶς χαροποίησε 
τὸ γεγονός. Σκεφθήκαµε - ἐπιπόλαια, τό 
ὁµολογοῦµε - ὅτι κάνει τὴν καθηµερινότητα 
πιὸ ἐνδιαφέρουσα. Ὡστόσο ὅταν µετά τό 
εἴδαµε πιό σοβαρά καταλάβαµε ὅτι ὁ ἐν λόγῳ 
ὑπάλληλος (Χρ. Ἀµπατζιάνης) ἔκανε µεγάλη 
ζηµιά στόν δηµοσιοϋπαλληλικό κλάδο - ἀπορῶ 
πῶς δέν τόν κυνήγησε ἀκόµα ἡ Α∆Ε∆Υ! Μὲ 
ποιὸ δικαίωµα ξεχωρίζεις ὡς ὑπάλληλος; Πῶς 
χαλᾶς τὴν πιάτσα; Ἀπαράδεκτος! Καταγγέλεις 
δωροδοκία γιὰ τὸν ἀναπτυξιακὸ νόµο καὶ τὶς 
ἐπιχορηγήσεις του; Ξεκαρδιστήκαµε! Ἐγώ στή 
θέση σου ἀγαπητέ θά ντρεπόµουν πού ἐξαιτίας 
µου καταδικάστηκε ἕνας ἄνθρωπος τοῦ 
ὁποίου τὰ προβλήµατα µὲ τὸν ἀναπτυξιακὸ 
νόµο εἶναι πταίσµατα µπροστὰ σὲ ἄλλα πού 
βγάζουν µάτι. ∆ὲν εἶναι ἄδικο; Ὄχι κύριέ µου, 
νὰ τὰ πάρεις τὰ εὐρωπουλάκια, νὰ ζήσεις 
κι ἐσύ σὰν ἄνθρωπος καὶ ὄχι µὲ τὸν πενιχρὸ 
δηµοσιοϋπαλληλικὸ µισθό (τὸ λένε ἄλλωστε 
καὶ οἱ πολιτικοὶ γιὰ κάποιες κατηγορίες 
ὑπαλλήλων: - Πφφ, σιγὰ µή σᾶς δώσουµε 
αὐξήσεις, ἐσεῖς τὰ παίρνετε ἀπὸ ἀλλοῦ!)
 Καὶ γιατί παρακαλῶ νὰ 
ὑπενθυµίζεται ἐµµέσως στὸν κόσµο ἡ βρωµιὰ 
τῶν συναλλαγῶν πού λαµβάνουν χώρα 
στοὺς ἀναπτυξιακοὺς νόµους; Ἄν σκεφτεῖ 
κανείς ἕναν ἄνθρωπο πού - γιά χάρη τῆς 
πατρίδας καί τοῦ γενικοῦ καλοῦ καί µόνον - 
ἀφήνει τόν τόπο του καί πάει νά ὑπηρετήσει 
τήν Ἀνάπτυξη ἔεεεε, στήν ἄλλη ἄκρη τῆς 
χώρας γιά ἕναν µισθό 2-3, ἄντε 5 χιλιάρικα 
τόν µήνα, τοὔρχονται δάκρυα. Ἀλλά καί οἱ 
ντόπιοι ἔχουν τά δικά τους προβλήµατα: Εἶχε 
ὁ ἄλλος ὅλο κι ὅλο ἕνα µέσον στή ζωή του καί 

διορίστηκε κάπου γιά νά ξύνει τά ἀχαµνά του. 
Ἐντάξει, τήν ὑποδοµή γιά νά ἀνταπεξέλθει 
στήν ἀποστολή αὐτή (καί µόνο) τήν ἔχει, 
ἀλλά µπορεῖ νά ζήσει µέ τόν µισθό µονάχα; Κι 
ἀπό τήν ἄλλη εἶναι καί ὁ ἐπενδυτής: Ποῦ θά 
βασιστεῖ ἄν δέν λαδώσει; Στά... δικαιολογη-
τικά πού ὑπέβαλε; Ἔ, σᾶς παρακαλῶ! Ἄς 
κρατήσουµε ἕνα ἐπίπεδο στή συζήτηση αὐτή...
 Ἔγινε νοµίζω ἀντιληπτό ὅτι ἂν 
λειτουργεῖς ἀντίθετα ἀπὸ τὶς ἄτυπες ἀλλὰ 
ἀποδεκτὲς παραδόσεις συναλλαγῆς τῆς 
συγκεκριµένης πιάτσας ἐπιδοτήσεων ἀδικεῖς 
ὅσους θέλουν νὰ συµπληρώσουν τὸ εἰσόδηµά 
τους καί παραλύεις τό σύστηµα µέ τό ὁποῖο 
λειτουργεῖ ὁ τόπος. Ὅλοι οἱ… ὑπάκουοι 
καὶ ἐξυπηρετικοὶ ὑπάλληλοι δηλαδή εἶναι  
µιζολῆπτες ἐπειδή δὲν καταγγέλουν ποτέ 
κανέναν; Καί οἱ δηµοσιογράφοι καὶ πολιτικοὶ 
ποὺ δὲν µιλᾶνε γιὰ τά περί τῶν ἐπενδύσεων 
εἶναι συγκαλυψίες; Πῶς θὰ γίνουν δηλαδή 
ἐπενδύσεις γιά νὰ κουνηθεῖ λίγο ἡ τοπικὴ 
οἰκονοµία; Κι ἂν πέσει καὶ καµµιὰ µικρὴ 
ἢ µεγάλη µίζα δὲν χάθηκε ὁ κόσµος! Μὲ 
κολλήµατα περί τιµιότητος δὲν πρόκειται νὰ 
πᾶµε ποτὲ µπροστά.  Ρὲ ἀνάπτυξη, ἀνάπτυξη, 
ἀνάπτυξη! Ζοῦµε στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου 
αἰώνα καὶ ὄχι στὰ παραµύθια!

Στήν παραλία Ἱµέρου εἴκοσι χρόνια 
τώρα χτίζεται κι ὅλο γκρεµίζεται ἕνα 
σύγχρονο γεφύρι τῆς Ἄρτας. Εἶναι τό 
λιµάνι πού κάποια στιγµή ἀποφάσισε 
τό ἑλληνικό κράτος νά φτιάξει (µέ 
γενναία εὐρωπαϊκή συγχρηµατοδότηση, 
ἐννοεῖται) γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν 
ψαράδων τῆς περιοχῆς. Κι ἀφοῦ 
ἀποφασίστηκε νά γίνει ὄχι στή θέση τοῦ 
ἀρχαίου λιµανιοῦ (ἐκεῖνοι δέν ἤξεραν...) 
ἀλλά λίγο κοντύτερα στόν οἰκισµό 
τοῦ Ἱµέρου, ἄρχισαν τά προβλήµατα, 
κυρίως µέ τά φύκια πού ἔφερνε ἡ 
θάλασσα, δυσχεραίνοντας τήν κίνηση 
τῶν καϊκιῶν. Ἐκεῖ ὅµως πού τό κακό 
παράγινε ἦταν ὅταν πρό τετραετίας 

ἔγινε «παρέµ-
βαση» γιά νά 
ἀποκαταστα-
θοῦν τά 
προβλήµατα. 
Τό κρηπίδωµα 
κοντά στήν 
εἴσοδο τοῦ 
λιµανιοῦ ἀντί 
νά συγκρατεῖ 
τά φύκια ἀπό 
τήν εἴσοδό 
τους στό λιµά-
νι καί τήν πα-
ρακείµενη 
παραλία, τά 
ἐµποδίζει 

νά ἀποσυρθοῦν στά ἀνοιχτά! Ἔτσι 
εἴµαστε σήµερα στό σηµεῖο οἱ τριάντα 
περίπου ψαράδες νά ἀναµένουν µέ 
ἀγωνία κάθε τόσο τόν πρῶτο δυνατό 
νοτιά πού θά φράξει τό λιµάνι! Ποιός 
εὐθύνεται γιά κείνη τήν ἄστοχη παρέµ-
βαση τῆς νοµαρχίας πού κόστισε πάνω 
κάτω ἕνα δισεκατοµµύριο δραχµές; 
Ἡ µελέτη τοῦ ἔργου; Ἡ ἐκτέλεσή του; 
Οὐδείς γνωρίζει, οὐδείς ἀναλαµβάνει 
τήν εὐθύνη. Τό θέµα εἶναι ὅτι ἔχουµε 
πετύχει σήµερα ἕνα ἄχρηστο λιµάνι, 
µιά κατεστραµµένη παραλία καί οὐκ 
ὀλίγα χρήµατα φαγωµένα. Καί µετά 
ἀπό ἀνθρώπινες παρεµβάσεις τέτοιου 
τύπου, µᾶς φταίει ἡ... Συνθήκη Ραµσάρ!

Ἵµερος Ροδόπης: Ἔγκληµα χωρίς (βεβαίως) τιµωρία

Περί  μιζοληψίας ὁ  λόγ ος

Μὲ ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκαν στὴν Ξάνθη οἱ 
ἐργασίες τοῦ 7ου Φαρµακευτικοῦ Συνεδρίου 
Μακεδονίας - Θράκης (24-26/6). Τὴ διεκδίκηση 
τῆς ὀργάνωσης τοῦ Συνεδρίου στὴ Ξάνθη καὶ 
τὴν ἀναβάθµιση τοῦ θεσµοῦ ἐπεδίωξε µέ θέρµη 
καὶ ἐπιτυχία ὁ Πρόεδρος τοῦ Φαρµακευτικοῦ 
Συλλόγου Ξάνθης Νίκος Λεοντῆς. Ὁ µεγάλος 
ἀριθµὸς τῶν συνέδρων (400 περίπου) ποὺ 
παρακολούθησε τὶς ἐργασίες εἶχε τὴν εὐκαιρία 
νὰ ἐνηµερωθεῖ ἀπὸ ἔγκριτους ἐπιστήµονες 
γιὰ θέµατα ποὺ ἀπασχολοῦν ὄχι µόνο τὸν 
Φαρµακευτικὸ κλάδο ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη τὴν 
κοινωνία. Ἡ εὔστοχη ἐπιλογὴ τῶν θεµατικῶν 
ἑνοτήτων, τῶν εἰσηγητῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 
καὶ τὸ ἐξωτερικό καί ἡ ἄρτια ὀργάνωση τοῦ 
Συνεδρίου χαρακτήρισαν τὴν ὅλη διοργάνωση. 
Ὅπως χαρακτηριστικὰ τόνισε ὁ Ν. Λεοντῆς, 
τὰ Συνέδρια αὐτὰ πρέπει νὰ ἀναδειχθοῦν σὲ 
ἕνα ζωογόνο θεσµὸ γιὰ τοὺς περιφερειακοὺς 
Φαρµακευτικοὺς Συλλόγους καὶ τὶς τοπικὲς 
κοινωνίες στὶς ὁποῖες δραστηριοποιοῦνται. 
Ἀκόµη ὁ Πρόεδρος τοῦ ΦΣΞ ἀναφέρθηκε καὶ 
στὴν ἑταιρικὴ κοινωνικὴ εὐθύνη ποὺ ἀναδεικνύει 
τὴν ἐπιστηµονικὴ ὁλοκλήρωση µἒ ταυτόχρονη 
προβολὴ τῶν ἰδιαιτεροτήτων καὶ τῶν στοιχείων 
τῆς περιοχῆς.
Παράλληλα µέ τὶς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου στὸ 

πρόγραµµα ὑπῆρχαν πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις 
(µουσικὲς καὶ χορευτικὲς βραδιές) καὶ ἐκδροµὲς 
γιὰ τοὺς συνοδοὺς τῶν συνέδρων. Τὴν ἔναρξη 
τῶν ἐργασιῶν κήρυξε ὁ Ὑπουργὸς Μακεδονίας-
Θράκης κ. Τσιαρτσώνης. 
 Στὸ ἀµιγῶς ἐπιστηµονικὸ µέρος τοῦ 
Συνεδρίου ὁ Κουρτίδης Κωνσταντῖνος, ἐπίκ. 
Καθηγητὴς Φυσικῆς τῆς Ἀτµόσφαιρας Τµήµατος 
Μηχανικῶν Περιβάλλοντος ∆ΠΘ ἀναφέρθηκε 
στὴ σχέση µεταξὺ ὑπεριωδῶν ἀκτινοβολιῶν 
καὶ ρύπανσης. Ἡ Κακαγιὰ ∆έσποινα, Πλαστικὴ 
Χειρουργός, διδάκτωρ ∆ΠΘ, παρουσίασε 
ἐνδιαφέροντα περιστατικὰ ἀναφορικὰ µέ τὶς 
καρκινογενέσεις καὶ τὰ µελανώµατα, τὴν 
φωτοπροστασία καὶ τὴν πιστοποίηση δεικτῶν 
προστασίας ἀντηλιακῶν. Στὴν ἑνότητα 
Ἀθλητισµὸς καὶ Νεολαία – Φαρµακοδιέγερση 
– Κοινωνικὲς προεκτάσεις, ποὺ προήδρευσε ὁ 
Χειρουργὸς Ἀθλητιατρικῆς καὶ καθηγητὴς τοῦ 
ΤΕΦΑΑ ∆ΠΘ κ. Γκοδόλιας, ἔγιναν ἀνακοινώσεις 
ἀπὸ τὶς Dr. Andrea Gotzmann καὶ Dr. Maria 
Kristina Parr τοῦ Ἰνστιτούτου Βιοχηµείας 
(Ἀθλητικὸ Παν/µιο Κολωνίας), ἐγκεκριµένου 
ἐργαστηρίου ἐλέγχου ντόπινκ τῆς ∆ΟΕ (WADA/
IOC) γιὰ τὸ ντόπινκ καὶ τὴ γκρίζα ζώνη µεταξὺ 
τροφίµων καὶ φαρµάκων ποὺ συνιστοῦν τὰ 
συµπληρώµατα διατροφῆς. Στὴ συζήτηση πού 
ἀκολούθησε µέ θέµα «Altius-Citius-Fortius: 
Στὴν ἐποχὴ τῆς ἐµπορευµατοποίησης εἶναι ὁ 
πρωταθλητισµὸς χωρὶς ὑποβοηθητικὰ µέσα 
ἐφικτός;» συµµετεῖχε ὁ καθηγητὴς προπονητικῆς 
του ΤΕΦΑΑ Κ. Ταξιδλάρης. 
 Ἡ τελευταία µέρα τοῦ Συνεδρίου ἦταν 
ἀφιερωµένη στὸ ἐπίµαχο ζήτηµα τῆς ὀργάνωσης 
τῶν κλάδων ὑγείας καὶ τῆς βιωσιµότητας τῶν 
ἀσφαλιστικῶν Ταµείων µέ εἰσήγηση καὶ τοῦ 
Ὑποδιοικητῆ τοῦ ΙΚΑ Ἀµπατζόγλου Θεόδωρου.
Ἰδιαίτερα δυναµικὲς καὶ ἀποκαλυπτικὲς ἦταν 
οἱ παρεµβάσεις τοῦ κ. ∆. Βαγιωνᾶ, Προέδρου 
τοῦ Πανελληνίου Φαρµακευτικοῦ Συλλόγου 
καὶ Προέδρου τοῦ ΕΟΦ, ποὺ ἀνέδειξε τὶς 
εὐθῦνες πολιτείας, φαρµακοποιῶν ἀλλὰ καὶ 
τῆς κοινωνίας στὸ ζήτηµα τῶν σκευασµάτων 
φαρµακοδιέγερσης ποὺ κυκλοφοροῦν ἢ 
διατίθενται παράνοµα. 



Οἱ Γενίτσαροι τῆς 
ἑλληνικῆς Θράκης

     ∆ὲν πέρασε πολὺς καιρὸς ἀπὸ τήν 
προεκλογικὴ περίοδο στὴ διάρκεια τῆς 
ὁποίας ἑλληνόφωνος ὑποψήφιος της 
περιοχῆς Σαπῶν κολάκευε τὰ ἀσυγκράτητα 
ἀνθελληνικὰ συναισθήµατα κατοίκων 
µεγάλου µουσουλµανικοῦ οἰκισµοῦ τῆς 
περιοχῆς, διακηρύσσοντας ὅτι δὲν θὰ 
ἐπιτρέψει νὰ ἐγκατασταθεῖ ἑλληνικὸς 
ἀστυνοµικὸς σταθµὸς στὸ χωριό… Τὸ 
ὅτι οἱ προεκλογικὲς περίοδοι ἀποτελοῦν 
πεδίο ἄσκησης τῶν ἑλληνόφωνων 
νεογενίτσαρων τῆς Θράκης εἶναι γνωστὸ 
ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θράκης…
Πιὸ πρὶν θὰ µποροῦσε νὰ αἰτιολογηθεῖ, 
καὶ µάλιστα τὴν περιγράφει µέ ἐνάργεια 
ὁ Στυλιανὸς Γονατᾶς ποὺ περιόδευσε στὴ 
Θράκη τὸ 1907 (µεταµφιεσµένος σὲ ἔµπορο). 
Τὰ κατάλοιπα τῆς µεγάλης Ὀθωµανικῆς 
Αὐτοκρατορίας δὲν ἀνιχνεύονται µόνο στὴ 
γλῶσσα, στὰ ἔθιµα, στὰ φαγητὰ ἀλλὰ καὶ 
στὴν ψυχολογικὴ ὑπόσταση µερίδας τοῦ 
ἐγχώριου ἑλληνόφωνου πληθυσµοῦ, ποὺ δὲν 
κατάφερε - ὅπως ἄλλωστε γνωρίζουν καλὰ 
οἱ Τοῦρκοι - νὰ ξεπεράσει τὴν τουρκοφοβία 
ἡ ὁποία ἄλλοτε παρουσιάζεται γυµνὴ ὡς 
τέτοια καὶ ἄλλοτε µεταλλαγµένη ὡς διάθεση 
προσέγγισης, κλπ.
     Ὁ νεογενιτσαρισµὸς στὴ Θράκη 
προϋποθέτει ἕναν ἰσχυρὸ πόλο, δηλαδὴ τὸν 
τουρκικό, ὁ ὁποῖος ὡς γνήσιος ἐκφραστὴς 
τοῦ κεµαλικοῦ ἐθνικισµοῦ, ὀνειρεύεται 
ἀλλὰ καὶ δυστυχῶς γιὰ ἐµᾶς, πραγµατώνει 
τὴν τουρκικὴ διείσδυση στὴν οἰκονοµία, 
στὴν πολιτική, στὰ προϊόντα, στὴν ἀγορὰ 
ἀγροτικῆς γῆς Χριστιανῶν, στὴν αὔξηση 
τῆς ἐπιρροῆς του σὲ κάθε ἐπίπεδο. Ἀπὸ 
τὴν ἄλλη προϋποθέτει ἕνα πληθυσµὸ 
ἀδύναµο δηµογραφικὰ (ἀποτελεῖ τὴν 
πραγµατικὴ µειονότητα στὸν νοµὸ Ροδόπης 
σύµφωνα µέ ὅλες τὶς ἐθνικὲς στατιστικές), 
ἀντιπαραγωγικό, παρασιτικὸ ἐν πολλοῖς, 
γαντζωµένο στὰ δηµοσιοϋπαλληλικὰ 
ἀξιώµατα, στὶς ἐπιδοτήσεις καὶ στὴν 
θεσµοθετηµένη τεµπελιά. Ἡ τάξη τῶν 
νεογενίτσαρων διαπερνᾶ τὶς κλασικὲς τάξεις 
τῆς µαρξιστικῆς ἀνάλυσης, ἀφοῦ µέλη της 
συναντῶνται σὲ κάθε κοινωνικὴ βαθµίδα καὶ 
χῶρο. Ἀνώτερους χριστιανοὺς ἐκπροσώπους 
της θὰ συναντήσετε στὸ προαύλιο ἢ στὸν 
προθάλαµο τοῦ Προξενείου στὴ διάρκεια 
τῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν (µπαϊράµια), ὅταν 
συνωστίζονται στὴ σειρὰ γιὰ νὰ …εὐχηθοῦν 
τὸν Πρόξενο ἐφέντη! Ἄλλωστε, ὅπως λέει καὶ 
τὸ ἑλληνέζικο ρητό, µιά φωτογραφία µέ τὸν 
Πρόξενο ἐφέντη ἀξίζει ὅσο χίλιες ψῆφοι…
Εὐτυχῶς, ἡ παγκοσµιοποίηση ἐπηρέασε καὶ 
αὐτὸν τὸν χῶρο, ἀφοῦ ἑλληνόφωνοι ποὺ 
διέπρεψαν πρόσφατα στὸν γενιτσαρισµὸ 
ἰδιωτεύουν µετὰ ἀπὸ τὶς σφαλιάρες ποὺ 
ἔφαγαν, τόσο ἀπὸ τοὺς µουσουλµάνους 
ποὺ τόσο λάτρεψαν (!) ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς 
ὀµογάλακτους χριστιανούς… Ὅµως ἔχουν 
ἀφήσει στὸ πόστο τους γερὰ στελέχη ποὺ 
συνεχίζουν µέ τὸν ἴδιο ζῆλο τὸ καταστροφικό 
τους ἔργο…
    Ὁ γενιτσαρισµὸς δὲν ἀφορᾶ µόνο τοῦ 
χριστιανοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς µουσουλµάνους. 
Βρίθει ἡ Θράκη ἀπὸ γενίτσαρους Ποµάκους 
ἀλλὰ καὶ Τσιγγάνους. Ὅλοι τους νιώθουν 
τόσο Τοῦρκοι, ὅσο καὶ αὐτοὶ ποὺ ὑποδύονται 
τοὺς Ὀθωµανοὺς στὴ διάρκεια τῶν 
ἐπιδείξεων στὸ στρατιωτικὸ Μουσεῖο τῆς 
Κωνσταντινούπολης. Ἄλλες κατηγορίες 
µουσουλµάνων ποὺ ἔχουν ἀσπαστεῖ τὴν 
ἰσχυρὴ ἰδεολογία τοῦ νεογενιτσαρισµοῦ εἶναι 
οἱ πάλαι ποτὲ παλαιοµουσουλµάνοι, τοὺς 
ὁποίους «πούλησε» µέσα σὲ µιά βραδιὰ τὸ 
ἑλληνικὸ κρατίδιο, ὅταν ἀπέλασε τὸν Σαµπρὶ 
Ἐφέντη τὸ 1931, καθὼς καὶ οἱ µπεκτασῆδες 
ἀλεβῆτες. Μάλιστα οἱ τελευταῖοι δείχνουν 
ἕναν ἰδιαίτερο ἐπ’ ἀµοιβῇ -τουρκικῶν 
λιρῶν- ζῆλο, καὶ πρόσφατα σήκωσαν µιναρὲ 
(ἀνωτέρω φωτογραφία) στὸ µπεκτασίδικο 
χωριὸ τοῦ Μεγάλου ∆ερείου. Ὅπως δὲν 
γνωρίζουν οἱ περισσότεροι, στὰ µπεκτασίδικα 
χωριὰ δὲν ὑπῆρχαν τζαµιὰ ἀλλὰ οὔτε καὶ 

µιναρέδες… Μάλιστα ἐπειδὴ ὁ µπεκτασισµός-
ἀλεβιτισµὸς ἦταν ἰδιαίτερα διαδεδοµένος στὴ 
Χερσόνησο τοῦ Αἵµου, Τοῦρκοι διοικητικοὶ 
ὑπάλληλοι ποὺ περιόδευσαν στὴν ὀρεινὴ 
περιοχὴ στὴν πρώτη δεκαετία τοῦ 20ου αἰ. 
ἐντυπωσιάστηκαν ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ 
Ποµάκοι γνώριζαν ἐλάχιστα πράγµατα γιὰ 
τὸ Ἰσλάµ.

     Τὸ ἐπαναστατικὸ πνεῦµα µετακόµισε ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα πρὸς τὴν Μέση Ἀνατολή, ἀλλὰ 
καὶ τὴν ἐγγὺς Ἀνατολή, ἀφοῦ µόλις προχθὲς 
τὰ τουρκικὰ κανάλια ἔδειχναν Κούρδους νὰ 
διαδηλώνουν µέσα στὴν Κωνσταντινούπολη 
µέ σηµαῖες τοῦ PKK. Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν 
καὶ αὐτοὶ γιὰ νὰ διαλύουν τὰ σύννεφα 
τῆς τουρκοφοβίας καὶ τοῦ γενιτσαρισµοῦ 
ποὺ πύκνωσαν γιὰ τὰ καλὰ πάνω ἀπὸ τὴν 
Κοµοτηνὴ καὶ τὴν Ξάνθη.
     Οἱ ἐκλογὲς τῆς περασµένης Κυριακῆς, 
στίς ὁποῖες τὸ φασιστικὸ τουρκικὸ κόµµα 
Βουλγαρίας µέ τὸν παραπλανητικό τίτλο 
τῶν «Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων» ἐξέλεξε 
περίπου 32 βουλευτές, θὰ ἔχουν δραµατικὲς 
συνέπειες γιὰ τὴ βόρεια Θράκη, ὅπου πλέον 
οἱ κρατικοὶ µηχανισµοὶ ἔχουν περάσει 
στὸν ἔλεγχο τῶν Τούρκων καὶ ἔχουν ἀπὸ 
καιρὸ ἐξαπολύσει ἐκστρατεία ἐναντίον τῶν 
λιγοστῶν χριστιανῶν Βουλγάρων. ∆ικαστικοί, 
ἐφοριακοί, δασάρχες τουρκικῆς καταγωγῆς 
ἔχουν στραφεῖ ἐναντίον πατριωτῶν 
Βουλγάρων ἐπιδιώκοντας νὰ τοὺς κάµψουν 
τὸ ἠθικὸ καὶ νὰ µεταναστεύσουν πρὸς τὴν 
κεντρικὴ καὶ βόρεια Βουλγαρία. Παρόµοιο 
πνεῦµα ἐπικρατεῖ καὶ σὲ βάρος τῶν λιγοστῶν 
Ἑλλήνων χριστιανῶν ποὺ κατοικοῦν σὲ 
περιοχὲς µέ µουσουλµανικὸ πληθυσµό. 
Στὴ διάθεση τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» βρίσκεται 
καταγγελία χριστιανοῦ κατοίκου ὀρεινοῦ 
οἰκισµοῦ, τὸν ὁποῖο γενίτσαροι (ἑλληνόφωνοι 
καὶ τουρκόφωνοι) µέ τὶς πράξεις τους θὰ 
ἐπιθυµοῦσαν νὰ τὸν ἀποµακρύνουν ἀπὸ τὴν 
ὀρεινὴ περιοχή. Ἀναφερθήκαµε πιό πάνω 
στήν ἐνόχληση πού προξενεῖ σέ ὁρισµένους 
ἡ παρουσία ἀστυνοµικοῦ τµήµατος στό 
χωριό τους. Αὐτό βεβαίως δέν ἔχει νά κάνει 
µέ τόν ρόλο τοῦ πάλαι ποτέ χωροφύλακα 
στήν ὕπαιθρο (αὐτά γίνονταν σέ ἐποχές 
πού πέρασαν ἀνεπιστρεπτί) ἀλλά µέ τήν 
ἴδια τήν παρουσία τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας  
στήν περιοχή. Καί εἶναι τροµερό νά εἶναι 
κανείς µουσουλµάνος στή Θράκη, φίλα 
κείµενος στήν Ἑλλάδα καί νά βλέπει τούς 
τουρκόφρονες συγχωριανούς του - πού γνω-
ρίζει πολύ καλά τόν ρόλο τους - νά πανη-
γυρίζουν γιά τόν  ἀστυνοµικό σταθµό πού 
ἀποµακρύνθηκε «χάρη στίς ἐνέργειές τους»!
     Φαίνεται ὅτι οἱ κάθε ἐποχὴ ἔχει τοὺς 
ντονµέδες της, οἱ ὁποῖοι γιὰ τὸ προσωπικὸ 
τους συµφέρον εἶναι ἱκανοὶ νὰ ἀνοίγουν 
κερκόπορτες. Φαίνεται ἀκόµη ὅτι οἱ κοινωνίες 
ἀποχαυνώνονται σὲ τέτοιον βαθµὸ ὥστε ὄχι 
µόνο νὰ τοὺς ἀνέχονται ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς 
ἐπιβραβεύουν, νὰ τοὺς ἀκοῦν νὰ ἀερολογοῦν 
σὲ αἴθουσες ἐκδηλώσεων, νὰ ὑπόσχονται ὅ,τι 
ἀπίθανο καὶ νὰ κοροϊδεύουν συνειδητὰ τοὺς 
πάντες.                                                    Π.Κ.
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Ἀðü ôÜ ÊéììÝñéá êáé ôá ¢óêõñá

ÐïìÜêéêá Ôñáãïýäéá êáß óêïðïß

 Ôὸ Ðïëéôéóôéêὸ Ἀíáðôõîéáêὸ ÊÝíôñï 

ÈñÜêçò (ÐÁÊÅÈÑÁ) êõêëïöüñçóå ἕíáí íÝï µïõóéêὸ 

äßóêï µÝ ðïµÜêéêá ðáñáäïóéáêὰ ôñáãïýäéá 

êáß ôßôëï «Ôñáãïýäéá êáὶ óêïðïὶ ôῶí ÐïµÜêùí 

ôῆò ÈñÜêçò – Ἀðὸ ôὰ ÊéµµÝñéá êáὶ ôὰ Ἄóêõñá 

Íïµïῦ ÎÜíèçò». ÔÜ 23 µïõóéêÜ êïµµÜôéá ἐêôåëïῦí 

ïἱ µïõóéêïß ×áëὴë Óïöôὰ (ôñáãïýäé – êáâÜëé – 

öëïãÝñá, óôὴ öùôïãñáößá), Öåñὰô Ἀëὴ ἈöÝíôç 

(ãêÜéíôá – ôñáãïýäé – äéðëὸò áὐëüò), ×áóÜí 

Ìðïãéὰñ (ôñáãïýäé), Ἀúíôὶí Ìðïãéὰñ (ôñáãïýäé), 

ὈêÜí Óïöôὰ (ôñáãïýäé-ôïõµðåñëÝêé).

 Ἐíῶ ἔ÷ïõí ἐêäïèåῖ êáôὰ ôὸ ðáñåëèὸí 

äßóêïé µÝ ðïµÜêéêá ôñáãïýäéá ἀðὸ ἄëëåò 

ðåñéï÷ὲò ôïῦ íïµïῦ ÎÜíèçò (Ãëáýêç, Óµßíèç, 

Ὡñáῖïí) áὐôὸò åἶíáé ὁ ðñῶôïò äßóêïò µÝ 

ðáñáäïóéáêïὺò óêïðïὺò êáὶ ôñáãïýäéá 

ôῶí ÐïµÜêùí ἀðὸ ôὶò ðåñéï÷ὲò Êéµµåñßùí 

êáὶ Ἀóêýñùí. Ἀðïêáëýðôåôáé ἔôóé ἡ µåãÜëç 

äéÜäïóç ôῶí ôñáãïõäéῶí ôῆò Ñïäüðçò óὲ ὅëá 

ôὰ Ðïµáêï÷þñéá ôῆò ὀñåéíῆò ðåñéï÷ῆò êáὶ 

ἀíáäåéêíýïíôáé ἐíäéáöÝñïõóåò µïõóéêὲò êáὶ 

ãëùóóéêὲò óõíÜöåéåò êáὶ ἀëëçëåðéäñÜóåéò.

 Ἡ µïõóéêὴ ôῶí ÐïµÜêùí ôῆò ὀñåéíῆò 

ÎÜíèçò —öùíçôéêὴ óôὸ µåãáëýôåñï µÝñïò ôçò 

— ôñáãïõäᾶ ôὶò ðåñéðÝôåéåò ôῆò æùῆò, ôïὺò 

ἀíèñþðéíïõò ἀëëὰ êáὶ ôïὺò ἱóôïñéêïὺò êáçµïýò, 

ἐíῶ ðÜíù ἀð´ ὅëá äßíåé ôὴ äõíáôüôçôá óôïὺò 

ÐïµÜêïõò íὰ ἐðéâåâáéþóïõí ôὴí ôáõôüôçôÜ 

ôïõò. Íὰ ἔ÷ïõí ðñüóùðï. Íὰ µðïñïῦí íὰ åἶíáé 

ὁ ἑáõôüò ôïõò êáὶ ὄ÷é ὁ êáôáóôáóéáêὸò ôïõò 

ðñïóäéïñéóµüò.   

 Ἡ ἠ÷ïãñÜöçóç ôῶí ôñáãïõäéῶí 

óôὸí íÝï äßóêï ôïῦ ÐÁÊÅÈÑÁ ἔãéíå óὲ µïõóéêὸ 

óôïýíôéï ôῆò ÎÜíèçò ôὸí ÌÜéï ôïῦ 2005. Óôὸ 

ἔíèåôï öõëëÜäéï ðïὺ óõíïäåýåé ôὸí äßóêï 

ðåñéëáµâÜíïíôáé åἰóáãùãὴ ãéὰ ôὴ µïõóéêὴ ôῶí 

ÐïµÜêùí ãñáµµÝíç ἀðὸ ôὸí ἐêðáéäåõôéêὸ Äáíéὴë 

Ἐµµáíïõçëßäç êáὶ µïõóéêïëïãéêὰ ó÷üëéá ãéὰ 

êÜèå ôñáãïýäé ἀðὸ ôὴí Ἀèçíᾶ ÊáôóáíåâÜêç, 

äéäÜêôïñá ἐèíïµïõóéêïëïãßáò. ÐåñéÝ÷ïíôáé 

ἐðßóçò ïἱ óôß÷ïé ôῶí ôñáãïõäéῶí óôὰ ðïµáêéêÜ, 

ἡ µåôÜöñáóÞ ôïõò óôὰ ἑëëçíéêὰ êáèὼò êáὶ 

âéâëéïãñáöéêὲò ðëçñïöïñßåò ãéὰ ðáñáëëáãὲò ôῶí 

ôñáãïõäéῶí ἀðὸ ἄëëá ÷ùñéὰ ôῆò Ñïäüðçò.

 Ôὸ ἐíäéáöÝñïí ôïῦ ÐÁÊÅÈÑÁ ãéὰ ôὴí 

ðáñáäïóéáêὴ µïõóéêὴ ἔ÷åé ἐêäçëùèåῖ µÝ ðïëëïὺò 

ôñüðïõò. ἈíáöÝñïõµå ἐíäåéêôéêÜ ôÞ ëåéôïõñãßá 

ôïῦ Ἐñåõíçôéêïῦ Ἐñãáóôçñßïõ Ἑëëçíéêῆò Ìïõóéêῆò 

(ÅÑÅÑÅÌ), ôὴ óõíåñãáóßá óôὴ äçµéïõñãßá äéêôýïõ 

ÐïµÜêùí Ìïõóéêῶí (ÐÏÌÍÅÔ), ôὴ äçµéïõñãßá 

Ἀñ÷åßïõ Ὀðôéêïáêïõóôéêïῦ ὑëéêïῦ, ôὴ äéïñãÜíùóç 

óõíáõëéῶí ðïὺ ἀíáäåéêíýïõí ôὴ äéáâáëêáíéêὴ 

äéÜóôáóç ôῆò èñáêéþôéêçò µïõóéêῆò ðáñÜäïóçò. 

ÔÝôïéåò óõíáõëßåò ἦôáí áὐôὲò ðïὺ äéïñãÜíùóå 

ôὸ ÐÁÊÅÈÑÁ óôὴí ÎÜíèç (10-10-2004: Óõíáõëßá 

ðáñáäïóéáêῆò µïõóéêῆò Ñïäüðçò, ôüóï ἀðὸ ôὴí 

ἑëëçíéêÞ ὅóï êáὶ ἀðὸ ôὴ âïõëãáñéêὴ ðëåõñÜ 

êáὶ 5-2-2005: Ἐãὼ ’ëåãá íὰ ó’ ἀãáðῶ - Ìὲ 

ôὸ ôñáãïýäé êáὶ ôὸ ðáñáµýèé ἀðὸ ôὴ Ìéêñὰ 

Ἀóßá ὥò ôὴ ÈñÜêç). Óôü÷ïò ôῆò íÝáò µïõóéêῆò 

ðáñáãùãῆò ôïῦ ÐÁÊÅÈÑÁ åἶíáé íὰ óõµâÜëåé óôὴí 

êáôáãñáöὴ ôïῦ µïõóéêïῦ ðëïýôïõ ôῆò ðåñéï÷ῆò 

ôῆò Ñïäüðçò, äßíïíôáò ôὴí åὐêáéñßá, óὲ ὅóïõò 

ôὸ ἐðéèõµïῦí,  íὰ ãíùñßóïõí ðáñáäïóéáêïὺò 

µïõóéêïὺò óὲ áὐèåíôéêὲò ἐêôåëÝóåéò. Ἡ ἔêäïóç  

ἀðïôåëåῖ óõµâïëὴ óôὴí ἀíÜäåéîç ôïῦ ëáúêïῦ 

ðïëéôéóµïῦ ôῶí ÐïµÜêùí, ἀëëὰ êáὶ âÜóç ãéὰ µßá 

óõãêñéôéêὴ ðñïóÝããéóç ôῆò µïõóéêῆò ôῆò Ñïäüðçò 

óὲ ó÷Ýóç µÝ ôὶò ðáñáäïóéáêὲò µïõóéêὲò ôῶí 

âáëêáíéêῶí ëáῶí.

Μέ κίνδυνο νά γίνουµε κουραστικοί 
λόγῳ ἐπαναλήψεων, κάνουµε µία 
ἀκροθιγή ἀναφορά στό τελευταῖο 

δεῖγµα τῆς πολιτιστικῆς πολιτικῆς 
τῆς Ἄγκυρας στήν ἑλληνική 
Θράκη: Στήν ἐτήσια «γιορτή 

κερασιοῦ» τοῦ Σώστη. 
Δέν µᾶς πειράζει τόσο πολύ 

οὔτε ἡ ἀερολογία περί 
πολυπολιτισµικότητας, οὔτε ὁ 

πλήρως ἐκτουρκισµένος τρόπος 
διασκέδασης µέ τούς ἐξ Ἀνατολῶν 

κάθε χρόνο προσκεκληµένους, 
οὔτε ἡ παρουσία τοῦ Τουρκικοῦ 
Προξενείου (πού συχνά πυκνά 

προκαλεῖ, ὅπως φέτος, µέ ἀναφορές 
σέ διαλυµένα «τούρκικα» σωµατεῖα 

- ΜΚΟ τά βάφτισε προχτές ὁ 
ὑποπρόξενος Μπαρίς Ἀντίς!), οὔτε 

ἡ γενναιοδωρία τοῦ ἑλληνικοῦ 
κράτους στούς ὀργανωτές τέτοιων 

τουρκοπανηγύρεων. Ἐκεῖνο πού 
µᾶς γυρνάει τά µυαλά εἶναι τό 

θράσσος µέ τό ὁποῖο προσπαθοῦν 
νά µᾶς πείσουν - χρησιµοποιώντας 
χορούς, τραγούδια κι ἐνδυµασίες, 

παραδοσιακές ὑποτίθεται - γιά 
τόν «τουρκικό πολιτισµό» τῆς 
µειονότητας. Ἔ, ὄχι ρέ διάολε, 

αὐτός ὁ καρνάβαλος πού στήνεται 
µέ κάθε ἀνάλογη εὐκαιρία δέν ἔχει 
καµµία σχέση µέ τήν περιοχή µας 
καί εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου φτιαχτός, 

εἰσαγόµενος ἀπό τουριστικά 
µαγαζιά τῆς Τουρκίας. Ἐντάξει, 

δέν ἀναµένουµε ἀπό τά πολιτικά 
πρόσωπα µιά τέτοιαν ἐπισήµανση, 

οὔτε κι ἀπό τῆς µυλωνοῦς τόν 

κῶλο καλλιγραφία. Ἀναρωτιέται 
ὅµως κανείς, πότε θά ξυπνήσει 

κάποιος (λαογράφος; κοινωνικός 
ἀνθρωπολόγος; ἐθνολόγος; ) ἀπό τό 
λεγόµενο ἑλληνικό Πανεπιστήµιο 

καί θά καταγράψει τήν πραγµατική 
εἰκόνα τῆς µουσουλµανικῆς 

κοινωνίας στή Θράκη. Ὅταν θά ἔχει 
πλήρως ἐξαλειφθεῖ; Νά καταφέρνει 

ὁ κεµαλισµός τό θάψιµο καί τό 
καπέλωµα κάθε µή τουρκικῆς 

κουλτούρας στή γείτονα, πάει κι 
ἔρχεται. Ἀλλά κι ἐδῶ µέσα;;;!!!

Σ α φ έ ς  τ ό  µ ή ν υ µ α  ἀ π ό  τ ό ν  Σ ώ σ τ η :

Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Κ Η  γιορτή κερασιοῦ

Ὡς «Α» δίνουµε 10.000 εὐρώ σέ ὅποιον µᾶς 
φέρει τήν παραµικρή ἀπόδειξη ὅτι ὑπῆρξε 
ποτέ Τουρκάλα ἔτσι ντυµένη στή Θράκη

Ἀπό πέρυσι ὑπάρχει καί μιναρές στό Μέγα 
Δέρειο. Μέ ἄδεια ἀπό τήν Πολεοδομία ἄραγε;
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Ἀ λληλογραφοῦμε

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

Όσον αφορά τον Τουρισµό, η Θράκη διαθέτει 
δύο µεγάλες, αλλά λίγο αξιοποιηµένες 
“προίκες”: την Πολιτιστική της Κληρονοµιά 
(αρχαία, βυζαντινή, νεώτερη) και το Φυσικό 
της Περιβάλλον. Η διατήρηση, προστασία, 
ανάδειξη και προβολή του πολιτισµικού και 
φυσικού πλούτου όλων των περιοχών της 
Θράκης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
προσέλκυση τουριστών από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Ας δούµε δύο αντιπροσωπευτικά 
παραδείγµατα: την Παλιά Πόλη της Ξάνθης 
και τη ∆αδιά στον Έβρο. Οι τοπικές κοινωνίες  
αντιδρούσαν, σε µεγάλο βαθµό, για την 
παρουσία των παλιών κτισµάτων (Ξάνθη) και 

των αρπακτικών πουλιών (∆αδιά) και ήθελαν 
να τα “ξεφορτωθούν”, θεωρώντας τα, εν 
πολλοίς, “κατάρα” ενώ σήµερα αποδεικνύεται 
ότι η παρουσία τους είναι “ευλογία” µε 
πολλαπλασιαστικό και συνεχώς διευρυνόµενο 
οικονοµικό όφελος…. 
Σχετικά µε την Παλιά Πόλη της Ξάνθης, παραπέ-
µπουµε στο αποκαλυπτικό και διδακτικό (κατά 
τη γνώµη µας) βιβλίο του π. Νοµάρχη Ξάνθης 
Κ. Θανόπουλου, που πρόσφατα εξέδωσε και 
παρουσίασε το ΠΑΚΕΘΡΑ, µε τίτλο: “Πορεία 
Αντίθετα, η σύγκρουση για την προστασία της 
Παλιάς Ξάνθης. Πολιτικό Χρονικό”.
Την προηγούµενη δεκαετία, τα πρώτα - δειλά 
βήµατα προστασίας και ανάδειξης των φυσικών 
περιοχών (πριν απ’ όλα των υγροτόπων) της 
Θράκης συνοδεύτηκαν από ένα τουριστικό 
ρεύµα. Περιοχές όπως η ∆αδιά, το ∆έλτα 
του Έβρου και το ∆έλτα του Νέστου, έγιναν 
αντικείµενο τουριστικού ενδιαφέροντος, µε 
θετικές επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία. 
Οι πάµπολλες προσπάθειες για καταστροφή 
αυτών των φυσικών περιοχών υπονόµευσαν και 
εξακολουθούν, ακόµα και σήµερα, να υπονο-
µεύουν αυτήν την αναπτυξιακή προοπτική. 
Αντίθετα, εάν  διατηρηθούν οι υγροτοπικές, 
αλλά και οι ορεινές περιοχές της Θράκης, 
προστατευθούν από την άναρχη οικοδοµική 
λαίλαπα των “εξοχικών” και άλλων αυθαί-
ρετων κτισµάτων και κατασκευών, οργανω-
θούν, αναδειχθούν και υποστηριχθούν µε 
τη δηµιουργία πολλών µικρών τουριστικών 
µονάδων και µουσείων, συνδυασθούν µε 
τα ευρισκόµενα εκεί πολιτιστικά µνηµεία 
και τους αρχαιολογικούς χώρους αλλά και 
επώνυµα τοπικά προϊόντα, περιφραχθούν 
ορισµένα τµήµατα τους, ώστε να είναι δυνατή 
η ελεγχόµενη και µε καταβολή αντιτίµου 
επίσκεψη τους, τότε οι τοπικές κοινωνίες θα 
µεγιστοποιήσουν τα οικονοµικά τους οφέλη 
από αυτές. 
Βέβαια, για την προσέλκυση µεγάλου αριθµού 
τουριστών είναι απαραίτητη η σωστή και 
συνεχής προβολή του φυσικού και πολιτισµικού 
πλούτου της Θράκης. Ήδη, είναι αρκετά 
γνωστές παγκόσµια και έχουν γίνει και γίνονται 
σηµαντικά βήµατα για την προβολή τους είτε 
µέσω Ελληνικών και ∆ιεθνών περιβαλλοντικών 
και πολιτιστικών οργανώσεων, είτε µέσω 
των Νοµαρχιών, ∆ήµων και επιχειρηµατιών 
του τουριστικού κλάδου. Όµως, το κύριο 
και το πρωτεύον είναι η αποτελεσµατική 
προστασία και ανάδειξή τους. Τα προηγούµενα 
έτη, παρατηρήθηκε το φαινόµενο οµάδες 
επισκεπτών από το εξωτερικό να φεύγουν 
απογοητευµένες από το χάος αυθαιρεσίας, 
ανοργανωσιάς και καταπάτησης που αντίκρισαν 
όταν επισκέφθηκαν υγροτοπικές περιοχές 

που υπάγονται στη Σύµβαση Ramsar και 
υποτίθεται ότι προστατεύονται. Για να το πούµε 
και διαφορετικά: προσέλκυση και παρουσία 
τουριστών (µε αυξηµένες απαιτήσεις) στις 
φυσικές περιοχές της Θράκης, µε τις όχθες των 
ποταµών, ακτών και λιµνών γεµάτες σκουπίδια 
και τις µπουλντόζες να σκάβουν θεµέλια για 
αυθαίρετα µέσα στους υγροτόπους και τα 
δάση, δεν γίνεται να υπάρξει και να επιβιώσει 
µακροπρόθεσµα….
Πετυχηµένα παραδείγµατα περιοχών, από το 
∆ιεθνή χώρο, όπου ακολουθήθηκαν  σηµαντικές 
αναπτυξιακές πορείες µέσα από αρµονικούς 
συνδυασµούς προστασίας και τουριστικής 
αξιοποίησης, υπάρχουν πολλά. Οι όποιοι 
εκλεγµένοι άρχοντες των Θρακικών ∆ήµων και 
Νοµαρχιών, αλλά και άλλοι πολίτες εκπρόσωποι 
ή όχι συλλογικών φορέων, πριν ζητήσουν 
το “ψαλίδισµα” των περιοχών Ramsar, πριν 
ανεχθούν ή πραγµατοποιήσουν “τσιµεντωµένες” 

µε αυθαίρετα παραλίες και 
πριν ασφαλτοστρώσουν 
παρθένες περιοχές δασών, ας 
πληροφορηθούν (αν δεν το 
γνωρίζουν) το πως “αξιοποίησαν” 
τις φυσικές περιοχές τους και 
τι κέρδη αποκόµισαν οι τοπικές 
κοινωνίες π.χ. στην Καµάργκ 
της Γαλλίας, στο Αµπρούζο της 
Ιταλίας, στον ποταµό Έβρο της 
Ισπανίας, στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν 
της Γερµανίας, στο Τυρόλο της 
Αυστρίας, για να αναφέρουµε 
µόνο λίγα από τα πάµπολλα  
σχετικά παραδείγµατα.
Το φυσικό περιβάλλον της 

Θράκης όπως αυτό µεγαλόπρεπα 
αντιπροσωπεύεται από τα εξαίσια δάση της 
οροσειράς της Ροδόπης, τα µοναδικά ∆έλτα 
των ποταµών Έβρου και Νέστου, τις πολλές 
λιµνοθάλασσες µε τη σπάνια βιοποικιλότητα 
αλλά και την σταδιακά αποκαλυπτόµενη 
αρχαιολογική αξία, (π.χ. πρόσφατος 
εντοπισµός προϊστορικού οικισµού στη 
Λάφρη - Λαφρούδα…) έχουµε χρέος να το 
προστατεύσουµε µε βέλτιστο τρόπο αφού, 
εκτός του οφέλους για µας σήµερα, έχουµε 
χρέος να συµβάλουµε να διατηρηθεί για να 
το απολαύσουν και τα παιδιά και τα εγγόνια 
µας και όλες οι κατοπινές γενιές….Αυτό το 
ανυπέρβλητου κάλους και οικολογικής αξίας 
φυσικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 
όχι µόνο για τη Θράκη και την Ελλάδα, αλλά 
για ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό όσο και αν 
ηχεί, ίσως υπερβολικό στον απλό πολίτη, είναι 
αποδεδειγµένο επιστηµονικά σε τέτοιο βαθµό 
ώστε να αποτελεί πλέον αξίωµα στο χώρο των 
περιβαλλοντικών επιστηµών.
Ταυτόχρονα, το φυσικό περιβάλλον της 
Θράκης αποτελεί µια ισχυρή αναπτυξιακή 
προοπτική που, ως Θρακιώτες πολίτες, δεν 
πρέπει να την προσπεράσουµε. Τα τυχόν 
“οφέλη” από τη διαδικασία καταστροφής, 
µείωσης και κατακερµατισµού του  (που 
είναι πορεία χωρίς γυρισµό!), δεν είναι παρά 
“πινάκιο φακής” µπροστά στα οικονοµικά και 
κοινωνικά οφέλη που µπορούν να προκύψουν 
από την προστασία και σωστή αξιοποίηση 
του. Στο πλαίσιο αυτό ας τονίσουµε την 
καθοριστική σηµασία ορθολογικής διαχείρισης 
των επιφανειακών και υπόγειων νερών µας. 
Οι συνεχείς καταστροφικές πληµµύρες στον 
Έβρο, η υφαλµύρωση µεγάλων εκτάσεων 
στις παραθαλάσσιες πεδιάδες, εκφράζουν 
αρνητικές όψεις της ευρύτερης προβληµατικής-
δραµατικής κατάστασης πραγµάτων στον 
τοµέα διαχείρισης του νερού…. 
Το ΠΑΚΕΘΡΑ, όντας και καταστατικά 
δεσµευµένο, προσπαθεί να συµβάλλει µε όλη 
τη διαθέσιµη επιστηµονική γνώση και εµπειρία 
του, στην προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση 
του φυσικού και πολιτισµικού πλούτου της 
θρακικής γης, συντασσόµενο στη γενικότερη 
προσπάθεια για υγιή οικονοµική ανάπτυξη και 
προκοπή των κατοίκων της. Το πρόγραµµα  
δηµιουργίας, σε επίκαιρα υψηλά σηµεία του 
θρακικού εδάφους, Παρατηρητηρίων θέασης 
του περιβάλλοντος χώρου (δύο είναι ήδη 
κατασκευασµένα και δύο υπό κατασκευή) 
και η νοµική, εκτός των άλλων ενεργειών, 
υπεράσπιση προστατευόµενων δηµόσιων 
υγροτοπικών περιοχών, εκφράζουν δράσεις που 
εντάσσονται στην γενικότερη περιβαλλοντική 
και αναπτυξιακή του προσπάθεια. 
Ξάνθη, 5-6-05,                Το ∆Σ του ΠΑΚΕΘΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ    ΚΕΝΤΡΟ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Κλείνουµε σήµερα τήν ἀλληλογραφία µας 
περί καταπολέµησης τῶν κουνουπιῶν µέ 
τόν ∆ήµαρχο Αἰγείρου κ. Ε. Λίτσο µέ τή 
νέα του ἀπάντηση καί τό σχόλιό µας. 
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Δημάρχου:
(...) 1. Σαφῶς ἡ καταπολέµηση τῶν 
κουνουπιῶν ἀπό τήν προηγούµενη 
ἑταιρεία τά 4 προηγούµενα χρόνια ἦταν 
ἱκανοποιητική, κυρίως τό περασµένο ἔτος. 
Ὁ ∆ῆµος Αἰγείρου µάλιστα χορήγησε 
βεβαίωση καλῆς ἐκτέλεσης.
2. Αὐτό πού ἄλλαξε καί δηµιούργησε 
σοβαρά προβλήµατα στήν ἀποπληρωµή 
τοῦ ἔργου ἦταν τό δυσάρεστο γεγονός ὅτι 
ἡ προηγούµενη ἑταιρεία ἀδυνατοῦσε νά 
ἐξασφαλίσει φορολογική καί ἀσφαλιστική 
ἐνηµερότητα µέ ἀποτέλεσµα νά µήν µπορεῖ 
γιά 7 περίπου µῆνες ἀπό τήν ὁλοκλήρωση 
τοῦ ἔργου νά εἰσπράξει τήν ἀµοιβή της καί 
νά πληρώσει τούς ἐργαζόµενους καί τούς 
προµηθευτές καυσίµων καί σκευασµάτων. 
Ἔπρεπε λοιπόν µέ τή νέα διακήρυξη 
νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ φερεγγυότητα τοῦ 
ἀναδόχου, γιά νά µήν ἔχουµε παρόµοιες 
ἐπιπλοκές στήν ἐκταµίευση τῶν χρηµάτων 
(ἔτσι τέθηκαν οἱ ὅροι πού ἀφοροῦσαν 
τόν τζίρο καί τίς δραστηριότητες τῶν 
ὑποψηφίων ἀναδόχων σέ ἄλλους νοµούς).
3. Θυµίζω ὅτι σέ ὅλες τίς δηµοπρασίες 
κουνουπιῶν ἕως σήµερα συµµετεῖχε µόνο 
µία ἑταιρεία, χωρίς ποτέ νά δηµιουργηθεῖ 
ζήτηµα «φωτογραφικῆς διακήρυξης». Τό 
ἴδιο ἔγινε καί αὐτή τή φορά.
4. Ἡ δικαστική διαµάχη τῆς ἑταιρείας «Οἰ-
κοανάπτυξη Α.Ε.» µέ τή Νοµαρχία Ἕβρου 
δέν ἀφοροῦσε κακή ἐκτέλεση κάποιου ἔργου 
ἀλλά τήν διαδικασία δηµοπράτησης.
5. Ἡ ἴδια ἑταιρεία ἔχει ἀναλάβει τήν κατα-
πολέµηση κουνουπιῶν στόν νοµό Καβάλας 
γιά 4 συναπτά ἔτη. Καί γιά τήν τρέχουσα 
χρονιά ἡ Νοµαρχία Καβάλας ἀποφάσισε 
τήν ἀπευθείας ἀνάθεση τοῦ ἔργου στήν 
ἴδια ἑταιρεία, προφανῶς ἐπειδή ἀξιολόγησε 
θετικά τά ἀποτελέσµατα τῆς συγκεκριµένης 
ἑταιρείας κατά τά παρελθόντα ἔτη.
6. Κλείνοντας, τονίζω καί πάλι ὅτι οἱ ὅροι 

δηµοπράτησης συνδιαµορφώθηκαν ἀπό τίς 
ὑπηρεσίες τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ.
Ἀπό τήν πλευρά µας ὡς φορέας ὑλοποίησης 
δεσµευόµαστε νά ἀσκήσουµε αὐστηρό 
ἔλεγχο στά πεπραγµένα τῆς ἑταιρείας κι 
εὐελπιστοῦµε νά ἔχουµε τό µέγιστο δυνατό 
ἐπιθυµητό ἀποτέλεσµα.
Μέ ἐκτίµηση, ὁ δήµαρχος Αἰγείρου
Εὐάγγελος Λίτσος
Τό σχόλιό μας:
   Γιά τά σηµεῖα (1) καί (6) συµφωνοῦµε, δέν 
ὑπάρχει λόγος ἀναφορᾶς. Τό (3) ἐµφανῶς 
χωλαίνει λογικά κι ἀδυνατοῦµε νά κατα-
λάβουµε τόν δήµαρχο: ἡ φωτογραφικότητα 
τῆς διακήρυξης δέν ἀφορᾶ βεβαίως τό 
πόσοι µετέχουν τελικά ἀλλά ἐκείνους 
πού δικαιοῦνται συµµετοχή µέ βάση 
τούς ὅρους πού τίθενται. Γιά τό (4) ἄλλα 
γνωρίζουµε ἐµεῖς ἀλλά δέν ἐπιµένουµε, 
εἶναι ἄλλωστε δευτερευούσης σηµασίας. 
Στό (5) ἐπιµένουµε σέ ὅσα γράψαµε, ἀµφι-
σβητώντας τήν ἀκρίβεια τῆς ἀπάντησης 
ἀλλά δέν ἔχει καί τόση σηµασία τελικά: Ἡ 
ἑταιρεία πῆρε εὐθύς ἐξ ἀρχῆς µέ ἀνάθεση τό 
ἔργο στήν Καβάλα (γιά τρία χρόνια) καί οἱ 
ἀπόψεις γιά τήν ἀποτελεσµατικότητά της 
διίστανται. Ἐν πάσῃ περιπτώσει... 
   Τό βασικό εἶναι νά γίνεται ἡ δηµοπράτηση 
κάθε χρόνο µέ τρόπο πού νά µήν καθοδηγεῖ-
ται τό κονδύλιο σέ συγκεκριµένα θυλάκια. 
Ἔτσι, δεχόµαστε µέν τό σκεπτικό τοῦ 
δηµάρχου στό σηµεῖο (2) τῆς ἀπάντησής 
του - ἦταν γνωστά ἄλλωστε τά 
προβλήµατα πού δηµιουργήθηκαν πέρυσι 
µέ τούς ἀπλήρωτους ἐργαζόµενους καί 
προµηθευτές τοῦ ἀναδόχου ἐπί µῆνες - καί 
φυσικά δέν θά ὑπερασπιζόµασταν ἑταιρεία 
πού ἀφήνει ἐπί 7 µῆνες ἀπλήρωτους τούς 
ἐργάτες της. Τό ἐρώτηµα εἶναι: µέ τόν 
προφανῶς φωτογραφικό ὅρο τῆς πρότερης 
ἐκτέλεσης ἔργου σέ 3 νοµούς γιά 3 χρόνια, 
ἀποκλείονται τέτοια φαινόµενα; Ἐδῶ 
ἑταιρεῖες - κολοσσοί τῆς χώρας κι ἔχουν 
ἀπλήρωτο προσωπικό σέ µόνιµη βάση.
    Ἐµεῖς καί πάλι εὐχόµαστε καλή ἐπιτυχία 
στό φετεινό ἔργο καί ὑπογραµµίζουµε τήν 
εὐαισθησία τοῦ κ. Λίτσου γιά τά δηµοσιεύ-
µατα πού τόν ἀφοροῦν. Κάποιοι ἄλλοι...

ΕΜΠ: Τό «Ε» προσβάλλει!
Εἶναι πολλές οἱ περιπτώσεις πού ἀναρωτιέται 

κανείς σέ τί εἴδους χώρα ζοῦµε. Μία ἀπό 
αὐτές ἦταν γιά µένα πρό δεκαηµέρου ὅταν 

διάβασα στή φυντανοφυλλάδα γιά τίς 
ἀντιδράσεις φοιτητῶν καί διδασκόντων 

στό Ἐθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο κατά 
τῆς δηµιουργίας µεταπτυχιακοῦ τµήµατος 

τριῶν τµηµάτων τοῦ ΕΜΠ καί τῶν 
Σχολῶν Ναυτικῶν ∆οκίµων καί Ἰκάρων. Ἡ 
πρόταση τοῦ ἀντιπρύτανη Π. Κωττῆ, πού 

στοχεύει στήν ἐκµετάλλευση τῆς ἑλληνικῆς 
τεχνογνωσίας καί τήν ἐξοικονόµηση τῶν 
χρηµάτων πού ὥς τώρα πληρώνουµε σέ 

Ἀγγλοαµερικανούς, κινητοποίησε, λέει, τά 
ἀντιπολεµικά ἀντανακλαστικά ὁρισµένων 
πού θεώρησαν «πρόκληση» τήν ἀνακίνηση 
τέτοιου ζητήµατος λίγο µετά τόν πόλεµο 
στό... Ἰράκ! Χαρακτηρίζουν «ξεδιάντροπη» 

τήν ἀναφορά σέ ἀνάπτυξη πολεµικοῦ ὑλικοῦ 
κι ἀναρωτιοῦνται ποιός θά ἐλέγχει τά 

πορίσµατα, µπάς καί χρησιµοποιηθοῦν γιά 
πολεµικούς σκοπούς, κάτι πού ἀπαγορεύεται 

διά ροπάλου ἀπό τό ΕΜΠ!!!
Παρά τήν συνεχή ἐπαφή µου µέ τήν 

νεοελλαδική ἀθλιότητα, αὐτό ὁµολογῶ πώς 
δέν τό φανταζόµουν. Τό µόνο ΑΕΙ τῆς χώρας 
πού κάνει σοβαρή ἔρευνα, νά ἔχει ἐµπάργκο 
στήν Ἄµυνα τῆς πατρίδος, ὑποχρεώνοντας 

τά στελέχη της νά καταφεύγουν στούς 
Ἀγγλοαµερικανούς! Τό κληροδότηµα τῶν 

Μετσοβιτῶν εὐεργετῶν Γ. Ἀβέρωφ, N. 
Στουρνάρη καί Μ. Tοσίτσα νά ἀρνεῖται στίς 

ἑλληνικές Ἔνοπλες ∆υνάµεις τή βοήθειά του 
(θά τρίζουν τά κόκκαλα τῶν φιλοπάτριδων 

δωρητῶν)! Μέχρι λοιπόν νά βγεῖ ἡ ἀπόφαση 
τῶν Τµηµάτων καί τῆς Συγκλήτου θά κάνω 
µιά προσπάθεια νά ἀντιληφθῶ τό σκεπτικό 
τῶν ἐναντιοφρόνων. ∆έν µπορεῖ, κάπου θά 
βασίζεται, σέ κάτι πού νά µοιάζει µέ λογική 

τοῦ χόµο σάπιενς. 

Λοιπόν, ἐµεῖς ὡς ἵδρυµα εἴµαστε κατά 
τοῦ πολέµου, τζίζ, φτού, κακά! Στό Ἰράκ 

µπῆκαν οἱ σύµµαχοί µας Ἀµερικανοί, δηλαδή 
περίπου ἐµεῖς (ἐµπάργκο στόν µιλιταρισµό 

τῆς Ἑκάλης!). Ἐµεῖς δέν µετέχουµε σέ 
προγράµµατα πού συνδέονται µέ ὁπλικά 

συστήµατα: ἄν ζητᾶτε συνενόχους γιά τόν 
φόνο κάποιου ἀθώου Τούρκου πιλότου πάνω 

ἀπό τή Ζάκυνθο, ψάξτε ἀλλοῦ παλιοφασίστες!  
Ὅσο γιά τό ἐπιχείρηµα πώς ἄν δέν ἔρθουν οἱ 
καραβανᾶδες γιά µεταπτυχιακά σέ µᾶς θά 
πᾶνε σέ ἀγγλοαµερικάνικα πανεπιστήµια, 
λέµε ναί ἀλλά τοὐλάχιστον ἐµεῖς δέν θά 
ἔχουµε αἷµα (πουρκουά;) στά χέρια µας. 

Καί γιά κεῖνα τά 150.000 εὐρώ πού κοστίζει 
τό κεφάλι γιά τό ἑλληνικό ∆ηµόσιο, δέν 
πειράζει, εἴµαστε καί κατά τοῦ κράτους. 
Στό κάτω κάτω τί µᾶς νοιάζει γι’ αὐτούς 

τούς στρατόκαβλους, πού τό παίζουν macho 
στό Αἰγαῖο, προστατεύοντας τή ντόπια 

πλουτοκρατία; Μέικ λάβ, νότ γόρ! Ἄ, ἄν 
θέλετε κάτι ἄλλο, π.χ. νά σκαρώσουµε 

τίποτε αὐτοκαθαριζόµενα προφυλακτικά µέ 
διάφορες γεύσεις καί ραβδώσεις, µάλιστα, 

αὐτό εἶναι στόν πνευµατικό µας ὁρίζοντα καί 
ὁ κανονισµός τοῦ ΕΜΠ δέν τό ἀπαγορεύει. 

Why?
Βυζαντινή κινστέρνα µοναστηριοῦ στό Παπίκιο
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Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Âïõëôóßäçò

Ο ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΚΛΙΚΑΣ

 
Σκέψεις ἑνός Τακτικοῦ Καθηγητῆ µέ πολλά 

χρόνια στό Πανεπιστηµιακό “κουρµπέτι”

 Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἐµφανίζεται 
ἔντονη ἀρθρογραφία στὸν Τῦπο σχετικὰ µέ 
τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στοὺς χώρους 
τῆς Παιδείας καὶ εἰδικότερα στὰ Ἀνώτατα 
Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύµατα (ΑΕΙ). Κατὰ καιροὺς 
ἔχουν ἐµφανιστεῖ σηµαντικὰ ἄρθρα ποὺ µέ 
σαφήνεια καὶ γλαφυρότητα περιγράφουν τὶς 
κυριότερες συνιστῶσες τῆς κατάστασης ποὺ 
ἐµφανίζουν σήµερα τὰ ἑλληνικὰ ΑΕΙ: τοὺς 
ὑπεράριθµους φοιτητὲς χαµηλοῦ ἐπιπέδου, 
τὸ σύστηµα εἰσαγωγῆς, τὰ προγράµµατα 
σπουδῶν, τὴν ὑποχρηµατοδότηση τῶν 
διεσπαρµένων τµηµάτων καὶ σχολῶν, τὸν 
κοµµατισµὸ τῶν πανεπιστηµιακῶν ὀργάνων, 
τοὺς ἱπτάµενους καθηγητές, κ.ἄ. 
 Ὑπάρχει ὅµως µία ἀκόµα πλευρὰ - 
ἴσως ἡ πιὸ σκοτεινή - του ἀδιεξόδου στὸ ὁποῖο 
ἔχει περιέλθει ἡ πανεπιστηµιακὴ κοινότητα. 
Ἀναφέροµαι στὸν τρόπο ἐκλογῆς καὶ 
ἀξιολόγησης τῶν µελῶν τοῦ διδακτικοῦ καὶ 
ἐπιστηµονικοῦ προσωπικοῦ τῶν ΑΕΙ (∆ΕΠ). 
Ὁ νόµος - πλαίσιο ποὺ ὁρίζει τὴ λειτουργία 
τῶν ΑΕΙ ἔχει συγκεκριµένα ἄρθρα στὰ ὁποῖα 
ἀναφέρονται προσόντα καὶ προαπαιτούµενα 
τῶν κατάλληλων ἀτόµων γιὰ κάθε βαθµίδα, 
καθὼς καὶ οἱ διαδικασίες ποὺ πρέπει νὰ 
ἀκολουθοῦνται. ∆υστυχῶς ἡ ἀναφορὰ στὰ 
προσόντα αὐτὰ εἶναι ἀσαφὴς καὶ µπορεῖ νὰ 
ἑρµηνευτεῖ µέ ποικίλους τρόπους. Τὰ προσόντα 
ποὺ ὁρίζονται δὲν συνάδουν πλέον µέ τὶς 
σύγχρονες ἀπαιτήσεις τῆς διδασκαλίας καὶ τῆς 
ἐπιστηµονικῆς ἔρευνας. Ἐπίσης οἱ διαδικασίες 
ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ τὸν νόµο - πλαίσιο 
περιστρέφονται στὴν οὐσία γύρω ἀπὸ ἕνα 

ὀλιγοµελὲς ἐκλεκτορικὸ σῶµα ποὺ προέρχεται 
ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἀκαδηµαϊκὸ ἵδρυµα τῆς ὑπὸ 
πλήρωσης θέσης.
 Ἀποτέλεσµα ὅλων τῶν παραπάνω 
εἶναι ἡ συγκέντρωση τῆς ἐξουσίας σὲ µιὰ 
ὀλιγοµελὴ ὁµάδα, ποὺ ἔχει τὴ δυνατότητα 
νὰ ἑρµηνεύει τὰ ἀπαιτούµενα προσόντα 
ποὺ ὁρίζει ὁ νόµος - πλαίσιο µέ γνώµονα 
τὶς προσωπικὲς συµπάθειες τοῦ καθενός, 
τὴν κοµµατικὴ του τοποθέτηση, τὶς σχέσεις 
ἐξουσίας καὶ ἄλλες ὁποιεσδήποτε ἐµπάθειες 
ποὺ µπορεῖ νὰ προκύψουν σὲ ἕναν χῶρο ὅπου 
οἱ φιλοδοξίες εἶναι µεγάλες.
 Εἴτε πρόκειται γιὰ τὴν πλήρωση 
νέας θέσης ∆ΕΠ, εἴτε γιὰ ἐξέλιξη σὲ 
ἀνώτερη βαθµίδα, ὁ ὑποψήφιος ὀφείλει 
νὰ δηλώσει ὑποταγὴ σὲ κάποιο κέντρο 
ἐξουσίας, προκειµένου νὰ προστατευτεῖ ἀπὸ 
αὐτὸ κατὰ τὴ σύσταση τοῦ ἐκλεκτορικοῦ 
σώµατος. Ἀφοῦ σιγουρευτεῖ γιὰ τὴ στήριξη 
ἀπὸ µία ἐπαρκῶς ἰσχυρὴ ὁµάδα καὶ δώσει 
τὰ ἀπαραίτητα ἀνταλλάγµατα, ὀφείλει νὰ 
ἐπισκεφτεῖ κάθε ἕνα µέλος τοῦ ἐκλεκτορικοῦ 
σώµατος καὶ νὰ δηλώσει ὑποταγή. Σὲ κάθε 
Σχολὴ ἢ Τµῆµα ὑπάρχουν ἕνα ἢ περισσότερα 
κέντρα ἐξουσίας, ποὺ δένουν τὰ µέλη τους µέ 
σχέσεις ἐξάρτησης µέ πυραµιδοειδή ἔννοια. 
Στὴν κορυφὴ βρίσκεται κάποιος καθηγητὴς 
ποὺ µπορεῖ νὰ ρυθµίζει τὴ σύσταση τῶν 
ἐκλεκτορικῶν σωµάτων τῶν νέων θέσεων. 
Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐλέγχει τὴν ἐξέλιξη (ἢ 
µή) τῆς σταδιοδροµίας τῶν µελῶν ∆ΕΠ ποὺ 
βρίσκονται ἀπὸ κάτω. Ἕνα νεῦµα τῶν ἰσχυρῶν 
αὐτῶν ἀνθρώπων εἶναι ἱκανὸ νὰ µπλοκάρει 
σταδιοδροµίες, νὰ γκρεµίσει ὄνειρα καὶ 
φιλοδοξίες νέων ἀνθρώπων ποὺ ἐπιθυµοῦν νὰ 
ὑπηρετήσουν τὴν ἐπιστήµη. Ὁ µόνος δρόµος 
γιὰ τὴν ἄνωθεν ἐξέλιξη εἶναι τὸ προσκύνηµα 
στοὺς ἀκαδηµαϊκοὺς αὐτοὺς προαγωγούς, 
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ προσόντα ποὺ µπορεῖ νὰ 
ἔχει ὁ καθένας. Ὅποιος δὲν ἰσοπεδωθεῖ ἀρκετὰ 
ἀπορρίπτεται αὐτοµάτως ἀπὸ τὴν κοινότητα. 

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

    Λές καί τό ξέραµε: Τήν ἑποµένη τῆς 
κυκλοφορίας τοῦ τελευταίου µας φύλλου, 
ὅπου γράφαµε γιά τήν «πολυπολιτισµική» 
ἐπίθεση τοῦ καθηγητῆ Μ. Μαζάουερ στήν 
Θεσσαλονίκη, ὁ ἐρίτιµος προφέσορας ἦρθε 
στήν συµπρωτεύουσα νά µᾶς χαρίσει τά 
φῶτα του ἀναφορικά µέ τό παρελθόν της. 
Χάρη στά εὐαγῆ ἱδρύµατα «Κόκκαλη» καί 
«Ἀµερικάνικο Κολλέγιο Ἀνατόλια» µιά 
βιβλιοπαρουσίαση ἔγινε µέγα γεγονός 
στήν πόλη. Καί χάρη στήν παρουσία ἐκεῖ 
τοῦ Κώστα Ζουράρι ἔγινε... χαµός στό 
γεγονός αὐτό.
                   Γιατί ὅταν µετά 

τήν διάλεξη 
τοῦ Μαζάουερ 
δόθηκε ὁ λόγος 
σέ κάποιους 
ἐκ τῶν (600) 
παρισταµένων, ὁ 
Ζουράρις ἔσωσε 
τήν τιµή τῆς 
χώρας καί τῆς 
κοινῆς λογικῆς, 
ἐπισηµαίνοντας 
τό ἐντελῶς 
ἐ σ φ α λ µ έ ν ο 
ἐπιστηµολογικό 
πλαίσιο τοῦ 

Μ.Μ., βάσει τοῦ ὁποίου παρουσίασε µιά 
πόλη ἀνύπαρκτη ἀπό πλευρᾶς ἱστορικῆς 
ἀλήθειας. Εἶπε πώς ἀποσιωπᾶται τό 
πρώτιστο ὀντολογικό στοιχεῖο τῆς ὑπό 
ἐξέτασιν περιόδου, δηλαδή ἡ ὀθωµανική 
Κατοχή, ἐπακόλουθο µιᾶς ἑλληνικῆς 
στρατιωτικῆς ἥττας. Καί πρόσθεσε πώς 
δεύτερο καίριο λάθος εἶναι ὁ λόγος 
περί πολυπολιτισµικότητας καί ἀνοχῆς, 
καλώντας (ρητορικά) τόν ὁµιλητή νά 
ἀπαντήσει, «στούς 6 αἰῶνες τῆς Ὀθωµανικῆς 
Αὐτοκρατορίας πόσοι... Χριστιανοί 
σουλτάνοι ὑπῆρξαν». Σηµείωσε πώς ὅλες οἱ 
µονοφυσίτικες θρησκεῖες (ὅπως εἶναι καί 
ὁ ἑβραϊσµός καί τό Ἰσλάµ) ἀπορρίπτουν 
τήν ἑτερότητα πλήρως: Οἱ ὅροι τῆς 

«συνύπαρξης» κάτω ἀπό τόν ὀθωµανικό 
ζυγό περιελάµβαναν πλήρως καθορισµένες 
θέσεις γιά τούς «ἄλλους», ξεκινώντας ἤδη 
ἀπό τόν ἐνδυµατολογικό καί τόν διατροφικό 
κῦκλο. Ὅσον δέ ἀφορᾶ τήν θέση τῶν 
Ἑβραίων στήν πολυπολιτισµική αὐτή Ἐδέµ, 
θύµισε τόν Γάλλο πρόξενο Φέλιξ ὁ ὁποῖος 
σέ ὑπόµνηµά του τό 1797 περιέγραφε πώς ὁ 
Ἑβραῖος κάτοικος τῆς Θεσσαλονίκης πού θά 
ἐρωτοτροπήσει µέ µουσουλµάνα ὄχι ἁπλῶς 
ἐκτελεῖται ἀλλά τόν κρεµᾶνε δηµοσίως 
µεταξύ δύο... σκύλων. Τέλος, ἀπαντώντας 
στίς ἀµερικανιές (τοῦ συντονιστῆ) γιά 
τή Θεσσαλονίκη πού «εἶναι ἕνα µεγάλο 
λιµάνι», τοῦ εἶπε πώς «εἶναι ἕνα µεγάλο 
ἑλληνικό λιµάνι», ὅπως ἡ Νέα Ὑόρκη εἶναι 
ἕνα µεγάλο ἀµερικανικό λιµάνι. Καί µετά 
ἀπό αὐτό παρέδωσε τόν λόγο, ὅπως εἶπε, 
στήν... ἀµερικανική Πρεσβεία!
                Τό γράφαµε καί πρό δεκαπενθηµέρου. 
Οἱ εὐθῦνες τῶν Θεσσαλονικέων εἶναι 
µεγάλες (µόνον ὁ Π. Σαββίδης τῆς ΕΤ3 
τίς ἀνέλαβε) ἐνώπιον τῆς κλιµακούµενης 
πρόκλησης γιά τήν φυσιογνωµία τῆς 
πόλης τους. Στό µέν πρακτικό ἐπίπεδο δέν 
εἶναι ἄγνωστες κάποιες κινήσεις πρός τήν 
κατεύθυνση τοῦ ἀφελληνισµοῦ της, ἐνῷ 
στό θεωρητικό τά γράφει ἀναλυτικά ὁ 
Μ.Μ.. Ἐλπίζουµε πώς οἱ δυνάµεις τῆς πόλης 
(ἐλπίζουµε οἱ φῆµες πού θέλουν τόν ἀγαπητό 
Στέλιο Παπαθεµελῆ νά ὑποστηρίζεται ἀπό 
τή Νέα ∆ηµοκρατία γιά δήµαρχος τῆς 
συµπρωτεύουσας νά µή... µείνουν φῆµες) 
θά ἀναλάβουν µέ τή δέουσα σοβαρότητα 
κι ἐπάρκεια - καί χωρίς πατριδοκάπηλες 
κορῶνες - τό ἔργο τῆς ὑπεράσπισής της.
      Ὅσο γιά κείνους στή Θράκη πού, 
πασπαλίζοντας τά λογίδριά τους µέ 
νεότευκτα λήµµατα σάν τήν «πολυπολι-
τισµικότητα» (ἤ τήν «παγκοσµιοποίηση»), 
θαρροῦν ὅτι δείχνουν σύγχρονοι καί 
προοδευτικοί, ἐλπίζουµε κάποια στιγµή νά 
ἀντιληφθοῦν ὅτι οἱ λέξεις δέν εἶναι ἀθῶες. 
Κι ἐδῶ σέ µᾶς, εἰδικά, δέν πρόκειται γιά τό 
µέλλον µά γιά τό παρόν.

Μαζάουερ - Ζουράρις:  Ἐπιστηµολογική σύγκρουση 
γιά τό παρελθόν (καί µέλλον) τῆς Θεσσαλονίκης 

Η αλήθεια για τους Έλληνες 
εθελοντές της Βοσνίας 

Τα όργανα ξανάρχισαν. Συγχρονισµένη επίθεση 
δέχονται, αν και δεν προκαλούν κανέναν, οι 

Έλληνες εθελοντές που πολέµησαν στη Βοσνία 
στο πλευρό των Σέρβων. Επί τη ευκαιρία της 
προβολής στα διεθνή ΜΜΕ ενός βίντεο, όπου 

εµφανίζονται Σέρβοι παραστρατιωτικοί να 
εκτελούν µουσουλµάνους αιχµαλώτους… 

Κάποιοι προσπαθούν, εκµεταλλευόµενοι τη 
συγκυρία, να διαµορφώσουν κλίµα εθνικής 

εσωστρέφειας, να ενοχοποιήσουν και να 
στείλουν στη Χάγη τους συµπατριώτες µας 
εθελοντές. Χωρίς να έχουν την παραµικρή 

απόδειξη για τη διάπραξη εγκληµάτων 
πολέµου εκ µέρους τους. Ισχυρίζονται ψευδώς 

ότι οι Έλληνες εθελοντές συµµετείχαν στη 
σφαγή της Σρεµπρένιτσα. Υπενθυµίζω 

ότι τον περασµένο Οκτώβριο, ο Ανδρέας 
Ανδριανόπουλος ζήτησε από την Πρόεδρο 
της Βουλής τη σύσταση ειδικής επιτροπής 

(µωραίνει Κύριος…) «για να διερευνήσει το 
θέµα και να κινητοποιήσει τις κρατικές αρχές 

µε στόχο την απονοµή δικαιοσύνης για το 
φοβερό αυτό έγκληµα». 

∆ιαβάστε: «Στους ενόπλους που διέπραξαν 
τη σφαγή συµµετείχαν και Έλληνες 

παραστρατιωτικοί. Η Ελληνική Εθελοντική 
Φρουρά ήταν µέρος του Σώµατος Drina και 

λέγεται ότι άφησε εποχή για την ωµότητά της 
κατά αµάχων…» («Τα Νέα», 6 Ιουνίου 2005, 
µε την υπογραφή του Κωστή Παπαϊωάννου, 

µέλους της Εθνικής Επιτροπής για τα 
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου).  Προσέξτε το 
ρήµα: «λέγεται»… Από ποιους «λέγεται»; 

Φοβερή τεκµηρίωση! Βάσει του «λέγεται», 
διασύρονται άνθρωποι! 

Πάµε παρακάτω: «… αλλά στην Ελλάδα, 
ουδείς ανευθυνοϋπεύθυνος διανοήθηκε 

να ασχοληθεί µε την ελληνική πτυχή του 
δράµατος… Γιατί δυστυχώς, βρέθηκαν και 

µερικές δεκάδες υπερπατριώτες, που εν 
ονόµατι του προαιώνιου εχθρού, πήγαν… 

εθελοντές στα τάγµατα θανάτου και 
συµµετείχαν στις σφαγές… Φευ όµως, η 

αντιιµπεριαλιστική µας συνείδηση δεν µας 
επιτρέπει να ασχοληθούµε µαζί τους…» 

(«Ελευθεροτυπία», 7 Ιουνίου 2005, µε την 
υπογραφή του Σήφη Πολυμίλη). Ατεκµηρίωτες 

και ποµπώδεις κουβέντες, πασπαλισµένες µε 
αριστεριστική ρητορική…

Όµως, µπήκαν (εντελώς τυχαία…) πολλοί 
στο χορό: «Στη Σρεµπρένιτσα και αλλού 

διέπρεψαν, έσφαξαν και Έλληνες εθελοντές. 
Οι ελληνικές αρχές δεν τους ενόχλησαν κι 
ας είναι γνωστοί όπως και τα έργα τους… 

Είχαν βεβαίως τη στήριξη του ελληνικού 
πολιτικού και θρησκευτικού κατεστηµένου και 

ενός µεγάλου τµήµατος της κοινής γνώµης» 
(«Βήµα», 7 Ιουνίου 2005, µε την υπογραφή 

του Ριχάρδου Σωμερίτη-ο οποίος παραθέτει 
µάλιστα ως στοιχείο ένα ρεπορτάζ του Στέλιου 

Βραδέλη στον «Ταχυδρόµο», µε ηµεροµηνία 
13 Νοεµβρίου 2004, όπου κάποιος εκ των 
Ελλήνων εθελοντών φέρεται να δήλωσε: 

«Νιώθαµε ικανοποιηµένοι όταν σκοτώναµε 
µουσουλµάνους»).  

Επίσης, µε µπόλικη «προοδευτική» ειρωνεία: 
«Υπήρχαν και Έλληνες εθελοντές βεβαίως. 

Πίστευαν ακράδαντα ότι βοηθάνε έναν λαό 
αδικηµένο από τον αµερικανικό και τον 

ευρωπαϊκό ιµπεριαλισµό, ορθόδοξο, αδελφό 
καταδιωγµένο, από τις σιωνιστικές και 

προτεσταντικές διεθνείς συνωµοσίες… Ωραία 
και ηρωική εποχή, όπως και να το κάνεις, 

ευκαιρία για τα πολεµικά ένστικτα που 
κρύβονται στο βάθος των ψυχών, αλλά και 

για τα εθνικά παράπονα που καλλιεργούνται 
επιµελώς, ακόµα και στις αίθουσες των 

σχολείων, να βγουν και να εκφραστούν µε 
την ελευθερία που είχαν στον 19ο αιώνα» 

(«Τα Νέα», 10 Ιουνίου 2005, µε την υπογραφή 
της Άννας Δαμιανίδη). Εδώ γίνεται και µια 
µάλλον αδέξια απόπειρα ψυχανάλυσης των 

Ελλήνων εθελοντών (να τους ήξερε κιόλας…), 
ενώ η συνάδελφος τα βάζει και µε τα σχολικά 
εγχειρίδια (προσφιλής στόχος των απανταχού 

«προοδευτικών», που θεωρούν ότι τα βιβλία 
αυτά βρίθουν εθνικιστικών θέσεων). 

Πριν λίγα χρόνια, κάποιοι προσπάθησαν 
να παρουσιάσουν τους εθελοντές ως 
«µισθοφόρους». Έδωσαν και σχετικές 

«πληροφορίες» στον βρετανικό Τύπο (βλέπε 
«Observer»), χωρίς να αναλογιστούν ότι 
δυσφηµούν τη χώρα (ψιλά γράµµατα γι’ 

αυτούς). Μίλησαν για «ανίερες συµµαχίες». 
Απέτυχαν. Προσπαθούν όµως ακόµα να 

στιγµατίσουν τους εθελοντές, χωρίς να έχουν 
το παραµικρό στοιχείο. Αν είχαν, να είστε 

σίγουροι ότι αυτό θα είχε φτάσει στα χέρια της 
Ντελ Πόντε και θα είχαν ασκηθεί διώξεις. 

Τι είναι όλο αυτό άραγε; Ποια συµφέροντα 
εξυπηρετούνται; Γιατί «αγνοούν» οι ανωτέρω 

πως ορίζεται βάσει των διεθνών συνθηκών 
ένα έγκληµα πολέµου; Καλό το παραµύθι, 

αλλά δεν έχει δράκο. Αν έχετε στοιχεία κύριοι 
συνάδελφοι, τραβάτε στη Χάγη. Αλλιώς, 
αφήστε τους (συµπατριώτες σας κατά τα 
άλλα…) εθελοντές στην ησυχία τους και 

µην εκθέτετε αυτούς και τις οικογένειές τους 
άσκοπα σε κινδύνους. Θα σας απογοητεύσω, 
αλλά δεν έχουν διαπράξει εγκλήµατα. Βρείτε 

άλλον τρόπο να υπονοµεύσετε τον εθνικό 
κορµό. 

Νίκος Χιδίρογλου            hidir2@otenet.gr

Ὁ κύριος καθηγητής τότε 
πού εἶχε µαλλιά



ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Σύµφωνα µέ τὸ δόγµα Γιωργάκη, τέτοιους 
κώλους θέλουν τά…δηµοκρατικὰ βρακιά.
2. Τῶν σκανδάλων εἶναι µόνιµη στὴν Ἑλλάδα. – 
Ἄψυχος, νεκρὸς (ἀρχαία).
3. Ἡ µόνη ἐπέµβαση στὴν ὁποία ∆ΕΝ ὑποβλήθηκε 
(κατὰ τὰ «Τοξικά» τοῦ προηγούµενου φύλλου) 
ἡ µάνα τοῦ Μουρὰτ (σόρρυ, παιδιά, µοῦ 
διέφυγε…).
4. Τόσα ἀκριβῶς χρόνια χρειάστηκε ἡ Φάνη 
Πετραλιὰ γιὰ νὰ µάθει ὅτι ἡ µπάλα ∆ΕΝ εἶναι 
τρίγωνη. – «…γιάκτα ἐστ» εἶπε ὁ Γιωργάκης (µέ 
τὰ λίγα περσικὰ ποὺ ἤξερε) κι ἔφυγε γιὰ τὸ Παρίσι 
(γιὰ νὰ ἐπηρεάσει ὑπὲρ τοῦ ΝΑΙ τὸν αὐστριακὸ 
λαό). – Ἀσιατικὴ χώρα ποὺ ἐνδιαφέρει πολὺ τοὺς 
ΗΠΑνθρώπους (σὲ ὀρθογραφία Σηµίτη).
5. ∆ΕΝ εἶναι οἱ λακκοῦβες στοὺς δρόµους τῆς 
Κοµοτηνῆς. – Σηκώνω, ἀποσύρω (ἀρχαία).
6. Ἀνόητος (δίχως ἄλλα σχόλια - ἂν ἦταν 
ἄλλωστε νὰ καταθέσω καὶ ὀνόµατα ἐπωνύµων 
πρὸς περαιτέρω διευκρίνισιν, θὰ χρειαζόµουν 
τέσσερις σελίδες) – Ἀκολουθοῦν τά…σέα 
(ἀντιστρόφως). – Μᾶς ἔχει πρήξει τὰ παπάρια 
αὐτὸς ὁ θεῖος.
7. «Τρία σὺν τέσσερα…ἐννιά»: ἀπὸ παλαιὸ 

διαγώνισµα Ἄλγεβρας τοῦ Γιωργάκη (σ.σ. 
στὴν 6η Γυµνασίου). –   Ἀναπόφευκτη, 
ὅταν ἀκοῦς µονολόγους πολιτικῶν 
(γενική). – Ἄρθρο. 
8. Ἀπροφύλακτοι αὐτοὶ (ἀρχαία).
9. Μονίµως ἔτσι τὸ µέτωπο τοῦ 
Κωστάκη, µ’ ὅλα αὐτὰ τὰ ζωντανὰ ποὺ 
ἔχει στὴν κυβέρνηση. – Σύνηθες light 
ἐπιφώνηµα Ἕλληνα µισθωτοῦ (ὁσονού-
πω ἀρχίζουνε καὶ τὰ πιό…hard core).
10. Ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες πολιτικοὺς 
συνήθως ἐκλαµβάνεται ὡς…ψιχάλα 
(ἀρχαία). – Σωστά.
11. Τόσα τὰ χρόνια του Μητσοτάκη 
(ἀντιστρόφως). – Ὅπως πᾶµε, σὲ λίγο 
θὰ τὶς ξανατρῶµε ὡς κύριο γεῦµα (παλιὰ 
γραφή). – Ἐκπληκτικὴ ἡ ἱκανότητά της 
(στὸ τάβλι).
12. Σ’ αὐτὸν θά… καταφύγω γιὰ 
ψυχολογικὴ στήριξη, ἔτσι καὶ ξαναδῶ 
στὴν τηλεόραση τὴ Μαριλίζα – Ἕνα… νὰ 
(µετά συγχωρήσεως) ἦταν γιὰ µερικούς 
- µερικοὺς τὸ γαλλο-ολλανδικὸ ΟΧΙ.
13. Ἰρλανδὸς θεατρικὸς συγγραφέας 

– Μετὰ τὴν ἀπολύτως διασταυρωµένη 
πληροφορία τοῦ 11α ὁριζοντίως, ὀφείλουµε 
πλέον νὰ διαψεύσουµε κατηγορηµατικὰ ὅτι ὁ 
προρρηθείς γεννήθηκε κατ’ αὐτὴν τὴν περίοδο. 
– Ὑποθέτει. 

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Ἀσιατικὴ δοξασία περὶ τῆς ἀνανέωσης τῶν 
γέρικων ὀργανισµῶν, ὅταν ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ 
µέ νεαρὰ ἄτοµα (γι’ αὐτὸ λέτε, βρέ, νὰ λύσσαξαν 
γιὰ ἀγοράκια ὅλες οἱ γερο-λοῦγκρες τοῦ 
Κολωνακίου;)
2. Βουνὸ κοντὰ στὴ Μαρώνεια (σὲ ὀρθογραφία 
Γιωργάκη) – Κυνηγάω.
3. Συνώνυµα πλέον τῆς ξεφτίλας καὶ τῆς 
σαβούρας. – Καλοῦ-κακοῦ ἂς τὰ ἔχουν κι αὐτὰ 
ἕτοιµα οἱ Ἕλληνες µικροαγρότες, τώρα ποὺ µᾶς 
ἀφήνουνε χρόνους οἱ εὐρωπαϊκὲς ἐπιδοτήσεις.
4. Ἐκκλησιαστικὸ βιβλίο. – Ὀστό τοῦ χεριοῦ.
5. Τόσες εἶναι οἱ χῶρες ποὺ ἀλληλοϋποβλέπονται 
µέσα στὸν γαλήνιο καὶ ἁρµονικὸ ὀργανισµὸ 
ποὺ λέγεται Ε.Ε.– Ρῆµα γιὰ χαρταετοὺς καὶ 
γιὰ κοτσάνες, πολὺ προσφιλὲς στοὺς Ἕλληνες 
πολιτικούς.
6. Βουλώνουν. – Οὔτε λίγο πρὶν πεθάνει (τὸν 

38ο αἰ.), δὲν θὰ τὴ δώσει ὁ Μητσοτάκης στὸν 
Σαµαρά.
7. Βασικὸ ἐξαγώγιµο προϊὸν τῶν ΗΠΑ. – 
∆ιάσηµη πορνοδιεστραµµένη παλλακίδα τοῦ 
Μπούς. – Ἐναντιώνεται.
8. Σὲ τόσα ἀκριβῶς χρόνια, δὲν ἀποκλείεται: α) νὰ 
ἔχει σταθεροποιηθεῖ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονοµία, β) νὰ 
ἔχει καθαρίσει ὁ Κωστάκης τοὺς «νταβατζῆδες», 
γ) νὰ ἔχει παραδοθεῖ ἡ Ἐγνατία καὶ δ) νὰ ἔχει 
µάθει ὁ Γιωργάκης τὴν…προπαίδεια τοῦ 6. – 
Ἀενάως κινούµενος (σὰν τὸν Κουλούρη κάποτε 
στὶς λαϊκές) (ἀρχαία / ἀσυναίρετο). 
9. Ἀρκετοὶ (ἀντιστρόφως) – Σύµφωνα παλαιοῦ 
κινήµατος, προδρόµου τοῦ ΠΑΣΟΚ.
10. Τῶν παραπόνων γεµάτα στὶς δηµόσιες 
ὑπηρεσίες (ἔ, ἅµα τὰ ἄνοιγε καὶ κανείς…) – 
Τέτοια πνευµατικὴ ἀξία εἶναι γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ 
ἁρπαχτή.
11. Προστάτευε τοὺς νεκροὺς στὴν ἀρχαία 
Αἴγυπτο (καὶ ἐκεῖ, ὅπως καὶ στὴ σύγχρονη 
Ἑλλάδα, οἱ ζωντανοὶ ἦταν ποὺ εἶχαν τὸ 
πρόβληµα). – Ἔτσι ἐξελίσσεται ἡ µετάβαση πρὸς 
τὴν…∆ιαλυµένη Εὐρώπη.
12. Ἂν µετριόταν µ’ αὐτὰ ἡ ἐθνικὴ συνείδηση 
(σ.σ. ἡ τουρκική), οἱ περισσότεροι πολιτευτὲς 
τῆς Θράκης θὰ τὰ εἶχαν… εἰκοσιτέσσερα. – 
Συγχρόνως (ἀρχαία).
13. Σεπτὸν θὰ εἶναι ὁσονούπω τοῦ Ἕλληνα 
µικροσυνταξιούχου. – Μάρκα αὐτοκινήτου.

                 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ψευτοµέλι, ὅπως ψευτοφιλία
Στὸ θέµα τοῦ ψευτοµελιοῦ τὸ ὑπουργεῖο 
Γεωργίας ἐπισήµως κοιµᾶται. Βρίσκοντας 
εὐκαιρία οἱ κερδοσκόποι ¨ἁλωνίζουν¨. Πρὶν 
ἑνάµισυ χρόνο σὲ περιοχὴ τῆς Ἄγκυρας 
ἄτοµο ποὺ εἶναι γνωστὸ ὡς ¨καθηγητὴς τοῦ 
ψευτοµελιοῦ¨, µέ ὑπερηφάνια ἔλεγε πὼς ¨Τὸ 
µέλι ποὺ παράγουµε εἶναι τέτοιο ποὺ κανένα 
ἐργαστήριο δὲν µπορεῖ νὰ διαπιστώσει ὅτι 
εἶναι ψεύτικο. Κάνω τέτοιο µέλι ποὺ ἀκόµα 
καὶ ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ ἐργαστήρια παίρνει 
πιστοποιητικὸ καθαρότητος¨. Οἱ ἐξελίξεις 
ὅµως τὸν διέψευσαν. Φορτίο µέ 65 τόνους 
µελιοῦ ποὺ εἶχε ἐξαχθεῖ ἀπὸ τὴν Σµύρνη στὴν 
Γαλλία ἐπεστράφη καθὼς διαπιστώθηκε πὼς 
εἶναι ψεύτικο.                    (15-6, ἐφ. Χουριέτ)

Ἔµ τουρκισµός, ἔµ τουρισµός
Ἡ ἐπὶ χρόνια συζητούµενη ἔκρηξη στὸν 
τουρισµὸ γίνεται ἐπιτέλους πραγµατικότητα.
Σύµφωνα µέ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀνακοίνωσε ἡ 
Κρατικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία τοὺς πρώτους 
5 µῆνες ἦρθαν 6,1 ἑκ. τουρίστες. Μιλώντας 
σχετικὰ ὁ πρόεδρος τῶν ξενοδόχων εἶπε πὼς 
φαίνεται πὼς φέτος θὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος 
τῶν 20 ἑκ. τουριστῶν καὶ 15 δισ. ἐσόδων.¨ 
Τόν στόχο µας ποὺ ἦταν µέχρι τὸ 2010 νὰ 
πετύχουµε τὸν ἀριθµὸ τῶν 30 ἑκ τουριστῶν θὰ 
τὸν πετύχουµε 2 χρόνια νωρίτερα. ∆ὲν ὑπάρχει 
χώρα ποὺ νὰ ἀναπτύσσεται τόσο γρήγορα 
στὸν τουρισµὸ ὅσο ἐµεῖς¨, πρόσθεσε.
                                             (17-6, ἐφ. Ακσάµ)

∆ικηγόροι - «τροµοκράτες»
Τὸ κακουργιοδικεῖο Κων/λης ἐπέβαλε τὴν 
ἀπαγόρευση ἐκπροσώπησης σὲ 8 δικηγόρους 
ποὺ ὑπῆρξαν συνήγοροι τοῦ Ὀτζαλάν. 
Οἱ δικηγόροι ἀποµακρύνθηκαν ἀπὸ τὰ 
καθήκοντά τους ἐπειδὴ δικάσθηκαν σὰν µέλη 
τροµοκρατικῆς ὀργάνωσης καὶ γιὰ συνέργεια. 
                                             (19-6, ἐφ. Ζαµάν)

Ἑλληνοκυπριακή ἀξιοπρέπεια
Ἡ συνάντηση τοῦ µεγαλύτερου κόµµατος CTP 
τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισµοῦ στὴν KKTC 
µέ ἐκπροσώπους τοῦ ∆ΗΚΟ ἀκυρώθηκε 
λόγω σηµαιῶν. Στὴν αἴθουσα τῆς συνάντησης  
ὑπῆρχαν δίπλα δίπλα σηµαῖες: Τουρκική, 
τῆς  KKTC, τοῦ κόµµατος CTP καὶ τῆς Ε.Ε. 
Στὸν ἴδιο χῶρο ἔχουν γίνει συναντήσεις µέ 
τὸν Ἀναστασιάδη, τὸν Βασιλείου καὶ τὸν 
Χριστόφια. Ὁ γραµµατέας τοῦ κόµµατος CTP 
ἀνέφερε πὼς ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ∆ΗΚΟ τοῦ 
ζήτησε ἢ νὰ ἀλλάξουν αἴθουσα συναντήσεων 
ἢ νὰ µήν ὑπάρχουν οἱ σηµαῖες στὴ διάρκεια 
τῶν συζητήσεων. Ὁ γραµµατέας τοῦ CTP  
ἀνέφερε πὼς δὲν ἔχει ξανασυµβεῖ τέτοιο 
περιστατικό.                      (22-6, ἐφ. Χουριέτ)

Πόλεµος!  ∆υὸ µέλη τοῦ ΡΚΚ, νεκροί σὲ µάχη 
µέ τὶς δυνάµεις Ἀσφαλείας σὲ περιοχὴ τοῦ Βάν 
θάφτηκαν στὸ νεκροταφεῖο Σεϋράντεπε. Οἱ 
οἰκογένειες τῶν νεκρῶν, ἀντιδρώντας πού δὲν 
κλήθηκαν νὰ ἀναγνωρίσουν τοὺς γιοὺς τους, 
ζήτησαν νὰ τοὺς παραδοθοῦν τὰ σώµατα. Ὁ 
πρόεδρος τοῦ τοπικοῦ DEHAP ὑπέβαλε ἐκ 
µέρους τῶν οἰκογενειῶν στὸν εἰσαγγελέα τὸ 
αἴτηµα. ∆όθηκε ἡ ἄδεια κι ἄρχισαν ἑτοιµασίες 
γιὰ ἐκταφὴ τοῦ Σαχὶν ποὺ θὰ µεταφερόταν 
στὰ Ἄδανα καὶ τοῦ Ἰσνὰζ στὴν περιοχὴ 
Μποστάνιτζι. Στὸ µεταξὺ εἶχαν συγκεντρωθεῖ 
γύρω στὰ 300 ἄτοµα ἔξω ἀπὸ τὰ γραφεῖα 
τοῦ DEHAP καὶ φωνάζοντας συνθήµατα 
ὑπὲρ τοῦ Ὀτζαλάν ἄρχισαν πορεία ὥς τὸ 
Μποστάνιτζι. Στὸν δρόµο ὁ ἀριθµὸς τους 
ἔφτασε τοὺς 3.000. Στὴν εἴσοδο ἡ Ἀστυνοµία 
τοὺς εἶπε ὅτι δὲν ἔχουν ἄδεια διαδήλωσης καὶ 
τοὺς κάλεσε νὰ διαλυθοῦν. Ἡ ἔνταση ἀνέβηκε 
καὶ οἱ διαδηλωτὲς µέ πέτρες καὶ ξύλα ἄρχισαν 
νὰ συγκρούονται µέ τὴ Στρατοχωροφυλακή.
Ὁ πετροπόλεµος συνεχίστηκε στὰ χωράφια 
καὶ στὰ στενὰ σοκάκια καὶ ἡ Ἀσφάλεια τῆς 
πόλης Βάν ἀνακάλεσε ὅλες τὶς ἄδειες τῶν 
ἀστυνοµικῶν καθὼς ὁ ἀριθµὸς τοῦ πλήθους 
µεγάλωνε. Καθὼς διαρκοῦσαν οἱ ἁψιµαχίες 
ἡ Ἀστυνοµία ἄρχισε νὰ πυροβολεῖ στὸν ἀέρα 
καὶ νὰ χρησιµοποιεῖ δακρυγόνα. Κάποια 
στιγµὴ ὁ χῶρος ἔµοιαζε µέ πεδίο µάχης καὶ 
κάποιοι ἄνοιξαν πῦρ κατά τῶν ἀστυνοµικῶν 
ὀχηµάτων. Τότε αὐτὰ ἀνακλήθηκαν καὶ ἦρθαν 
ἄλλα θωρακισµένα. Στά ἐπεισόδια ἔχασε τὴ 
ζωὴ του ὁ 19χρονος Φαχρετὶν Ἰνάντς.      
                                           (22-6, ἐφ. Χουριέτ)
M.K.                                      kyneg@otenet.gr

Γιά 400.000 λαθροµετανάστες, κοτζάµ 
Γαλλία προχωράει σέ αὐστηρότερη 
πολιτική. Μέ τριπλάσιους ἡ Ψωροκώ-
σταινα δέν δικαιοῦται οὔτε ν’ ἀνησυχεῖ 

Πάπαλα τό δηµοψήφισµα στή Δανία. 
Ἀφοῦ θἄριχναν κι αὐτοί «ὄχι», ἀκολού-
θησαν τόν δηµοκρατικό δρόµο τῆς Σουη-
δίας (καί ἄλλων, ὀνόµατα νά µή λέµε...) 

82 Ἰρακινοί βουλευτές ζήτησαν (19/6) τήν 
ἀπόσυρση τῶν κατοχικῶν στρατευµάτων 
ἀπό τή χώρα. Τό κλάσιµο πού εἰσέπρα- 
ξαν θά τούς ἔµαθε τί θά πεῖ democracy

Στό µεταξύ ὁ πνευµατικός καρκίνος τῶν 
«ἀναγεννηµένων Εὐαγγελικῶν» ἐπιχειρεῖ 
µετάσταση στό Ἰράκ: ἵδρυσαν Ἐκκλησία, 
προσυλητίζουν κόσµο!... 

Καί καθώς ἔκλεισε ἕνας χρόνος ἀπό 
τήν καταδίκη στή Χάγη τοῦ Ἰσραηλινοῦ 
Τείχους, εἴδατε ποῦ ἀκριβῶς (...) ἔγραψε 
ὅλη τήν ὑφήλιο τό Τέταρτο Ράιχ, ἔτσι; 

Χάρη στήν ἐπιµονή τῶν γονιῶν τοῦ Τόµ 
Χάρνταλ, ὁ φονιάς τοῦ Ἄγγλου ἀκτιβι-
στῆ καταδικάστηκε στό ἰσραηλινό στρα-
τοδικεῖο (πρό διετίας εἶχε ἀπαλλαχθεῖ)

Γιά τούς γηγενεῖς ὅµως δικαιοσύνη δέν 
προβλέπεται: Ὁ 30χρονος Σ. Μ. Ρασάι-
ντα ἀπ’ τή Βηθλεέµ, κρατούµενος στήν 
Ἀσκαλόν τυφλώθηκε ἀπό τά βασανιστήρια

Φυσικά κανένα ΜΜΕ δέν µετέδωσε 
οὔτε τίς περιγραφές τοῦ δικηγόρου του. 
Τί θέλετε δηλαδή, νά ὑποδαυλιστεῖ ὁ 
ἀντισηµιτισµός, γιαχβέ φυλάξοι;

Τή σύλληψη 13 πρακτόρων τῆς CIA ζητᾶ 
ὁ εἰσαγγελέας Μινάλε τοῦ Μιλάνου γιά 
τήν ἀπαγωγή τοῦ Ἀµπού Ὀµάρ (2003). Ἡ 

Κόκκινη Προβιά φοριέται ἀκόµα, φαίνεται

«Ἀκροδεξιός» στή Βουλγαρία ὅποιος κον-
τράρει τήν ἀγέλη τοῦ Ντογάν, «σκληρο-
πυρηνικός» ὁ νέος Ἰρανός πρόεδρος... Γιά 
ὅλους ἔχει ταµπέλες τό ἀφεντικό

Ποιό εἶναι τό πρόβληµα καί δέν δίνει 
τίτλους ἰδιοκτησίας σέ χιλιάδες πολίτες 
τό τουρκικό κράτος; Ἡ πιθανότητα «νά 
ἐπωφεληθοῦν Ρωµιοί κι Ἀρµένηδες»!

Ἀκοῦς αὐτά µέσα στήν τούρκικη Βουλή, 
σκέφτεσαι τό ὄργιο ρουσφετιῶν ὑπέρ τῆς 
µειονότητας στή Θράκη καί ζαλίζεσαι 
ἀπό τή διαφορά ἤθους καί τακτικῆς

Νά ἐπανεξετασθοῦν τά ἐπιδόµατα (καί 
ὅλα) στό Δηµόσιο ἄσυλο, ναί. Ἡ ἐπίθεση 
ὅµως στούς τραπεζοϋπάλληλους βρωµά-
ει ἀναλγησία καί µεγαλοσυµφέροντα

Τώρα πού τό σκατολασπουριό πνίγει 
τήν Ἀττική, θυµᾶµαι τίς διαφηµίσεις 
τῆς Ψυττάλειας καί τόν λαλίστατο ὑπε-
χωδράστη. Λές καί δέν ὑπῆρξε, ἔ;

Ἄνοιξα ὁ ἀφελής τηλεόραση µεσηµεριά-
τικα. Ἄµ τί ἦταν αὐτό! Παντοῦ διαφήµιση 
τῆς διαστροφῆς κι ἀποθέωση τῆς βλακεί-
ας: Ἀνώµαλοι, ἑλλαδέµποροι, ἀµερικάνοι

Κι ἔχουν καί τό θράσσος νά προτάσσουν 
τό σῆµα «κατάλληλο γιά παιδιά»! Πού 
ἕνα σοβαρό ΕΣΡ θἄπρεπε νά  βοµβάρδιζε 
τά βοθροκάναλα µέ πυρηνικά (καί βάλε)

Πρωτοτυπώνεται στήν Ὀξφόρδη τό 4ο 
ποίηµα τῆς Σαπφοῦς πού ἔχει ποτέ βρε-
θεῖ. Ἀνακαλύφθηκε πέρυσι σέ πάπυρο 
στήν Κολωνία καί µιλᾶ γιά τά γηρατειά 

Ὁ 36χρονος ἐπιλοχίας Εὐάγγελος Ξενά-

κης πού σκοτώθηκε στό Σουφλί (14-6) 
ἦταν ὁ 31ος ναρκαλιευτής πού ἔπεσε στό 
καθῆκον. Θυσίες παραγνωρισµένες ἀπό 
µιά κοινωνία πού «εἶναι ἀλλοῦ»

Ὁ Μπεγλίτης ρωτᾶ τήν Κοµισιόν γιά 
τίς συνθῆκες ἁλιείας στό βόρειο Αἰγαῖο, 
ὅπου οἱ ψαράδες µας τηροῦν κοινοτικούς 
κανονισµούς µά οἱ Τοῦρκοι ἁλωνίζουν

Τί νά σχολιάσουµε γιά τά ψέµµατα τοῦ 
Τζεµίλ Καπζά στή Γενεύη; Ἔχει γίνει 
χόµπυ νά συκοφαντεῖς τήν Ἑλλάδα διεθ-
νῶς (νἄναι τυχαῖο πού στείλαν αὐτόν; 
Καί νέος καί ἐκτουρκισµένος Ποµᾶκος)

Σάν νά µήν ἔφτανε αὐτό, εἴχαµε καί 
ἐπίσκεψη (µέ συνέντευξη Τύπου) δύο 
Τούρκων βουλευτῶν, ἀνησυχούντων 
προφανῶς γιά τούς ἐδῶ σοϊντᾶδες τους

Πάντως θέλει πολύ θράσσος νά βοµβαρ-
δίζεις ἄοπλους ἀνθρώπους (βλ. σελ. 3) 
καί νά ἐγκαλεῖς µετά ἄλλες χῶρες γιά 
τόν τρόπο ἐκλογῆς τῶν... µουφτήδων 

«Βορέας», τό νέο µηνιαῖο περιοδικό τοῦ 
βορείου Ἕβρου ἀπ’ τόν Στ. Παπαθανάκη. 
Εὐχόµαστε ἐπιτυχίες καί µακροηµέρευση

Ἦρθε στήν Ἀλεξανδρούπολη τό πρῶτο 
ἀερόπλανο (Gasprom!) µέ 80 Ρώσους 
τουρίστες. Μένουν ἄλλοι 9.920 γιά φέτος

Πρόγραµµα ΕΕπιδοτούµενο ὑλοποιεῖ 
τό χαριτόβρυτο δίκτυο «Πόλις», κατά 
«τοῦ ρατσισµοῦ καί τῆς ξενοφοβίας», µέ 
συµµετοχή Τούρκων καί Βουλγάρων

Ἔτσι, ἄν µεθαύριο δεῖτε τό Βαλκανικό 
ὄνειρο τοῦ Ρήγα νά πραγµατώνεται καί 
ὁ ρατσισµός νά ἐξαλείφεται ἀπό τή γῆ, 
θά ξέρετε σέ ποιούς τό χρωστᾶτε

Kαθώς ἔφτασε τό καλοκαιράκι, µιά 
µικρή ἀσυνέπεια στήν ἔκδοση θά µᾶς 
τή συγχωρήσετε. Καί µή ξεχνᾶτε τό 
ψηφιακό µας παρόν: www.antifonitis.gr
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ, 2. ΟΣΜΗ - ΑΠΝΟΥΣ, 
3. ΥΜΕΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, 4. ΝΑ - ΑΛΕΑ - ΟΙΡΑΝ, 
5. ΑΡΑΙΕΣ - ΑΠΑΙΡΩ, 6. ΜΩΡΟΣ - ΜΕΑ - 
ΣΑΜ, 7. ΙΣΟΝ - ΑΝΙΑΣ - ΤΑ, 8. ΑΦΑΡΚΤΟΙ,  9. 
Ι∆ΡΩΜΕΝΟ - ΑΜΑΝ, 10. ΣΙΑΛΟΣ - ΟΡΘΑ, 11. 
ΩΜ - ΕΛΗΕΣ - ΕΛΑΣ, 12. ΟΚΑΝΑ - ΠΡΑΜΑ, 
13. ΣΩ - ΗΩΖΩΙΚΗ - ΑΝ. 
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ΟΣΙΡΙΣ - ΟΜΑΛΑ, 12. ΚΑΡΑΤΙΑ - ΑΜΑ, 13. 
ΣΚΗΝΩΜΑ - ΝΙΣΑΝ


