
Βάσεις παντοῦ...

Οὐζµπεκιστάν καί Κιργιζία, µέλη τοῦ Συµφώνου τῆς 
Σαγκάης,  ὄχι µόνο κάλεσαν τούς γιάνκηδες (05/07/05) 
νά µαζέψουν τίς βάσεις τους καί νά ξεκουµπιστοῦν - 
πρίν χυµήξουν στό Ἰράν - ἀλλά φέρνουν καί ἐπιπλέον 

Ρώσους καί Κινέζους στή θέση τους!
Ναί, κι ἐµεῖς χαιρόµαστε, ἀλλά µαθαίνουµε ὅτι στό 
Ἰσραήλ, δέκα λεπτά ἀπό τό παλιό διεθνές ἀεροδρόµιο 
τοῦ Τέλ Ἀβίβ, ἑτοιµάζεται πυρετωδῶς ἀµερικανική 
βάση (φωτογραφία) πού θά ἐγκαινιαστεῖ στίς 31 
Αὐγούστου.  Ἄν εἶναι ἔτσι γιατί κανείς δέν λέει/γράφει 
τίποτε; Καί ποιόν ἄλλον ἀπό τά ἀραβικά κράτη τῆς 

περιοχῆς στοχεύει τό νέο ληµέρι τῶν ἀφεντικῶν;

Πιάσε τό ΠΡΕΠΕΙ ἀπό τό ἰῶτα
καί γδάρε το ἴσαµε τό πῖ
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Μπολώνια 1980 - Λονδῖνο 2005
Ἡ «χρήσιµη» τροµοκρατία

«∆έν γράφω γιά νά πείσω ὅσους ἀγνοοῦν τήν ἀλήθεια 
ἀλλά γιά νά στηρίξω ἐκείνους πού τήν γνωρίζουν»

Οὐίλλιαµ Μπλαίηκ

 

∆έν γνωρίζουµε τούς ἐνόχους τῶν βοµβιστικῶν ἐπιθέσε-ων 
τῆς 7ης Ἰουλίου στό Λονδῖνο ἀλλά φυσικά καί δέν πείθει ἡ 
ἐπίσηµη ἐκδοχή τῶν 4 Πακιστανῶν «βοµβιστῶν χωρίς αἰτία». 
Αὐτό πού καλά ξέρουµε εἶναι ὅτι οἱ ἠθικοί (τοὐλάχιστον) 
αὐτουργοί τοῦ ἐγκλήµατος εἶναι οἱ πολεµοχαρεῖς ἡγέτες τῆς 
∆ύσης καί τά τσιράκια τους στίς µυστικές ὑπηρεσίες.
 Ἐδῶ καί µέρες τά κατεστηµένα ΜΜΕ παλεύουν 
νά µᾶς πείσουν ὅτι ὁ νεφροπαθής Σαουδάραβας καβαλάρης  
ἐκπαίδευσε στίς σπηλιές τοῦ Ἀφγανιστάν καί ἀµόλυσε 
µουτζαχεντίν πράκτορες πού παρέκαµψαν τό τελειότερο 
σύστηµα παρακολούθησης ἀστικοῦ χώρου στόν κόσµο, αὐτό 
τοῦ Λονδίνου, καί διέλυσαν κάθε σύστηµα ἀσφαλείας. ∆ηλαδή 
δέν µιλᾶµε ἁπλῶς γιά προπαγάνδα ἀλλά γιά ταπεινωτική 
ὑποτίµηση τῆς νοηµοσύνης µας! Κάτι σάν τό διαβατήριο 
τοῦ «ἀρχηγοῦ τῶν ἀεροπειρατῶν τῆς 11ης Σεπτεµβρίου» 
Μοχάµετ Ἄτα, τό ὁποῖο «βρέθηκε» στά συντρίµµια τῶν 
∆ίδυµων Πύργων!
 ∆έν θά ἐπιχειρηµατολογήσουµε προκειµένου 
νά πείσουµε τά θύµατα τῆς µαζικῶς ἐκπεµπόµενης 

συνωµοσιολογίας. Ἔχοντας κατά νοῦ τό ἀνωτέρω σοφό 
ρητό τοῦ Μπλαίηκ σηµειώνουµε ἁπλῶς τό τηλεγράφηµα 
τοῦ Ἀσοσιέτεντ Πρές γιά τήν περίεργη εἰδοποίηση ἀπό τή 
Σκότλαντ Γιάρντ τοῦ ἰσραηλινοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονοµικῶν 
Βενιαµίν Νετανιάχου λίγο πρίν τίς ἐκρήξεις, νά µήν πάει 
στό συνέδριο ὅπου θά µιλοῦσε ἀλλά νά παραµείνει στό 
ξενοδοχεῖο του. Ἡ ἱστορία αὐτή ἀργότερα διαψεύστηκε καί 
ὅλοι µίλησαν γιά εἰδοποίηση µετά τίς ἐκρήξεις. Ὡστόσο ὁ 
ἔγκυρος ἱστότοπος Stratfor.com ἔδωσε συνέχεια γράφοντας 
γιά ἀνεπιβεβαίωτες φῆµες σέ κύκλους µυστικῶν ὑπηρεσιῶν 
πού ἀναφέρονταν σέ ἰσραηλινή εἰδοποίηση τῶν Βρετανῶν 
γιά βόµβες, 1-2 µέρες πρίν. Τό Ἰσραήλ εἶχε δώσει, λένε, κι 
ἄλλοτε παρόµοιες εἰδοποιήσεις πού ποτέ δέν ἔγιναν. Οἱ 
Βρετανοί εἴτε δέν θέλησαν νά χαλάσουν τή Σύνοδο τῶν 8 εἴτε 
στάθηκαν ἀνήµποροι νά ἀντιδρἀσουν. Καί σηµειώνουµε ὅτι 

κάτι ἀνάλογο ξανασυνέβη: Τό 1994 εἶχε ἐκραγεῖ βόµβα στήν 
ἰσραηλινή Πρεσβεία καί πάλι εἶχε γίνει θέµα µέ πρότερη σχετική 
εἰδοποίηση τῶν βρετανικῶν ὑπηρεσιῶν ἀπό ἰσραηλινούς 
ἀξιωµατούχους. ∆έν εἶναι ἐδῶ ἄµοιρη ἀξίας µία µικρή 
ἀναφορά σέ ὅσα ἀποκάλυψε τόν προηγούµενο µήνα ὁ πρώην 
πράκτορας τῆς ΜΙ5, Ντέιβιντ Σάυλερ στό Th e Alex Jones Show, 
ὅταν µιλώντας γιά τήν προβοκάτσια τῆς 11ης Σεπτεµβρίου 
τήν παροµοίασε µέ κείνην τῆς ἰσραηλινῆς Πρεσβείας στό 
Λονδῖνο, ὅπου συνελήφθησαν δύο Παλαιστίνιοι µέ εὐθύνη 
τῆς τότε ὑπηρεσίας του πού δέν συµπεριέλαβε στόν φάκελό 
της δύο ντοκουµέντα πού µιλοῦσαν δράση ἄλλης ὁµάδας καί 
γιά ἐλεγχόµενη ἔκρηξη ἀπό τούς ἴδιους τούς ἰσραηλινούς.
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Ἡ μόνη  σύλληψη σχετική μέ τήν «Ἀλ Κάιντα» ἀποσιωπήθηκε 

Θαλασσινό ἑβρίτικο τοπίο

 Στίς 13 Ἰουλίου δεκαοχτώ πολῖτες 
τῆς Ἀλεξανδρούπολης ἀπηύθηναν στόν 
Δῆµο καί στούς ἁρµόδιους φορεῖς ἀναφορά, 
σχετική µέ τό ζέον θέµα τῆς ἐλεύθερης 
πρόσβασης τῶν δηµοτῶν στή θάλασσα καί 
τίς παραλίες. Τό κείµενο τῆς ἀναφορᾶς ἔχει 
ὡς ἑξῆς:

Κύριε Δήµαρχε,
 Οἱ ὑπογράφοντες δηµότες τοῦ Δήµου 
Ἀλεξανδρούπολης, µέ τὴν παρούσα  ζητοῦµε 
τὴν ἐφαρµογὴ τοῦ Νόµου 2971/2001 «Περὶ 
αἰγιαλοῦ καὶ παραλίας καὶ ἄλλες διατάξεις», 
καὶ εἰδικότερα τοῦ ἄρθρου 15, προκειµένου νὰ 
ὑπάρχει ἐλεύθερη πρόσβαση στὴ θάλασσα καὶ 
τὶς παραλίες τῶν ὁρίων εὐθύνης τοῦ Δήµου 
Ἀλεξανδρούπολης.
Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουµε τὰ προβλήµατα 
πρόσβασης ποὺ ἀντιµετωπίζουµε  ἐδῶ καὶ καιρὸ 
ἀπὸ ἐπιχείρηση («Pueblo») ποὺ λειτουργεῖ σὲ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ἀφοῦ οἱ ὑπάλληλοί 
της  δὲν ἐπιτρέπουν τὴ διέλευση λουόµενων, ἐνῶ 
παράλληλα ἡ ἐν λόγῳ ἐπιχείρηση ἔχει ἀφήσει 
ἐλάχιστο χῶρο γιὰ τὴ χρήση τῆς παραλίας ἐκτὸς 
τῶν πελατῶν της καὶ ἔχει ἀπαγορεύσει ἀκόµη 
καὶ τὴ χρήση τῶν ἀτοµικῶν µας ὀµπρελῶν.
Ἀναµένουµε τὶς ἄµεσες ἐνέργειές σας, λόγῳ 
θερινῆς περιόδου, γιὰ τὴν ἐφαρµογὴ τοῦ νόµου 
καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς νοµιµότητας, τόσο 
στὴν ἀνωτέρω περίπτωση τὴ στιγµὴ ποὺ ἡ 
συγκεκριµένη παραλία ποὺ χρησιµοποιεῖ 
ἡ ἐπιχείρηση ἐξυπηρετεῖ δηµότες µέ 
περιορισµένες οἰκονοµικὲς δυνατότητες, χωρὶς 
µεταφορικὸ µέσο καὶ ἡλικιωµένους, ὅσο καὶ σὲ 
ἄλλες παραλίες τοῦ Δήµου Ἀλεξανδρούπολης 
ὅπου ἔχουν ἐµφανιστεῖ παρόµοια προβλήµατα.

Καί τό ὑστερόγραφό µας:
Γνωρίζοντας τήν καλή προαίρεση τοὐλάχιστον τοῦ 
δηµάρχου κ. Ἀλεξανδρῆ, προσδοκούσαµε αὐτή τή 
φορά καί σέ κάτι παραπάνω (σέ κάποιαν ἄµεση 
ἐνέργεια, ἄς ποῦµε). Ὡστόσο µόνη ἀπάντηση στό 
ἀνωτέρω νόµιµο καί θεµιτό αἴτηµα ἦταν ἡ... ἔκπληξη 
τῶν ἄς ποῦµε ἁρµοδίων καί τό σήκωµα τῶν ὤµων. 
Παρηγοριά ὅσων ἀνέλαβαν τήν πρωτοβουλία ἦταν ἡ 
κινητοποίηση τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων πού ὄχι ἁπλῶς 
εἶδαν τήν περιφρόνηση τῶν παρανοµούντων ἀλλά 
καί ξεσηκώθηκαν φραστικά, δοθείσης εὐκαιρίας, 
ἐναντίον ὅσων τούς καλύπτουν. Εἶναι πιά καιρός 
νά συµµαζευτοῦν κάποιοι ἀπό τούς γλάρους πού, 
ἀκολουθώντας τόσα χρόνια τό πειρατικό τῆς 
Πασοκοκρατίας, ὄχι µόνο σκάσαν στό φαΐ ἀλλά καί 
κόπρισαν ὅλη τήν κοινωνία µέ τήν προκλητική τους 
χυδαιότητα, µέ ὅ,τι δουλειά (...) κι ἄν καταπιάστηκαν. 

Βομβιστές μέ... εἰσιτἠρια ἐπιστροφῆς καί διαβατήρια στήν τσέπη

Τά γελάδια τῆς ὑπερνομαρχίας 
ἐνώπιον ἀκροατηρίου!

Μέ καταθέσεις µαρτύρων δροµολογήθηκε ἡ νοµική διαδικασία 
κατά τοῦ ὑπερνοµάρχη Ροδόπης - Ἕβρου κ. Χρήστου 

Χατζόπουλου (καί ὄχι µόνο) γιά 
τήν ὑπόθεση πού γράφαµε ἤδη 
ἀπό τριετίας µέ τά ἀνύπαρκτα 
γελάδια καί τίς σκανδαλώδεις 

ἐπιδοτήσεις γάλακτος τοῦ 
ΕΛΓΑ. Πρόκειται γιά µία 

ἐξέλιξη πού τιµᾶ τήν ἑλληνική 
∆ιοίκηση καί ∆ικαιοσύνη, ἀφοῦ 

µπορεῖ µέν τό σκάνδαλο πού 
εἶχε σκάσει προεκλογικά νά 

βρωµοῦσε ἀπό χιλιόµετρα ἀλλά 
ὅλοι γνωρίζουµε πόσο δύσκολο 
εἶναι νά φτάσει σέ ἀκροατήριο 

(ἔστω) ὑπόθεση πολιτικοῦ προσώπου τό ὁποῖο γιά χρόνια 
βρίσκεται ὄχι µόνο στόν ἀφρό τῆς τοπικῆς ἐπικαιρότητας 

ἀλλά καί ἔχει τιµηθεῖ ἀπό τήν Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν (!) γιά τήν 
πολυµήχανη δραστηριοποίησή του στήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση. 

Τόν λόγο λοιπόν θά ἔχει στό ἑξῆς ἡ ∆ικαιοσύνη. Ἦταν 
νόµιµη ἡ ἀδειοδότηση (ἀπό τόν ἴδιον!) καί λειτουργία τῆς 

κτηνοτροφικῆς µονάδας του; Εἶχε ἤ δέν εἶχε ἀγελάδες στήν 
κατοχή του; Ἔπαιρνε νοµίµως τίς ἐπιδοτήσεις τοῦ Ὀργανισµοῦ 

Γάλακτος; Τίς δήλωνε ὡς ὄφειλε στήν Ἐφορία; Κι ὅταν, 
µετά τίς ἀποκαλύψεις, πέρασε τήν ποσόστωση στόν γιό του 

(Σ.Σ.:!!!), συνεχίστηκε ἡ ὅποια τυχόν παρανοµία ἤ ἄλλαξε κάτι; 
Ἀναµένουµε! 

 Ἀντιφωνητὴς



Τρεῖς στρατηγικές ἐνέργειες προτείνει 
στήν Ἑλληνική Κυβέρνηση ὁ καθηγητής 

τοῦ Παντείου Σταῦρος Θεοφανίδης 
ἀναφορικά µέ τό «Μακεδονικό», 

ἐπισηµαίνοντας ταυτόχρονα πώς µία 
συµφέρουσα γιά τή χώρα µας καί 

ἱστορικά δίκαιη λύση ἐξαρτᾶται 100% 
ἀπό τούς Ἕλληνες βουλευτές καί 

πολιτικούς:
1) Καθώς ἡ ΠΓ∆Μ παραβιάζει τούς 

διεθνεῖς κανόνες σέ βάρος τῆς Ἑλλάδας 
(µέ διεκδικήσεις πού ἀποτυπώνονται σέ 

χάρτες, σχολικά ἐγχειρίδια καί ἀλυτρωτική 
προπαγάνδα), ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση νά 

ἀνακοινώσει στή διεθνή Κοινότητα ὅτι 
ἀναγνωρίζει πλέον τήν ΠΓ∆Μ µόνο µέ τό 
ἱστορικό της ὄνοµα VARDARSKA, ὅπως 
τό µαρτυροῦν τά δηµόσια ἔγγραφα τῆς 

Γιουγκοσλαβίας πρίν τό 1944.
2) Νά κοινοποιηθεῖ καί στήν ΠΓ∆Μ ἡ 
κατοχύρωση τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόµατος 

Makedonia πού σήµερα ἰσχύει στήν Ε.Ε. 
(βλέπε ἐκδόσεις EUROSTAT) γιά τήν  

ὁµώνυµη ἑλληνική περιφέρεια.
3) Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση νά καλέσει 
ὅλες τίς γειτονικές χῶρες (Ἀλβανία, 

Βουλγαρία, Ρουµανία, Κροατία, Σερβία- 
Μαυροβούνιο, Τουρκία) νά ἀναγνωρίσουν 

τήν ΠΓ∆Μ µέ τό ἱστορικό της ὄνοµα 
VARDARSKA. Ἄν δέν τό πράξουν 

σεβόµενες τήν Ἱστορία καί τήν Ἑλληνική 
πολιτιστική κληρονοµιά, ἡ Ἑλλάδα µέ 
λύπη της νά ἀσκήσει βέτο στήν ἔνταξή 

τους στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.
«...Οἱ 300 Ἕλληνες βουλευτές θά εἶναι 
ἀνόητοι ἄν ἐπιτρέψουν τήν ἔνταξη τῶν 

γειτονικῶν µας χωρῶν - π.χ. Βουλγαρίας 
καί Ρουµανίας - στήν Ε.Ε., ἐφόσον δέν 

ἀναγνωρίσουν τήν ΠΓ∆Μ µέ τό ἱστορικό 
της ὄνοµα VARDARSKA. Εἶναι καιρός 
οἱ Ἕλληνες βουλευτές, σεβόµενοι τήν 
Ἱστορία, νά διδάξουν στούς γείτονές 

µας ποῦ εἶναι ἡ ἀληθινή Μακεδονία...», 
σηµειώνει ὁ κ. Θεοφανίδης. 
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Ιστορική απόφαση της Κύπρου 
Ν. Λυγερός

  

Με την υπογραφή της, η Κύπρος έκανε ακόµα ένα 
βήµα που ισχυροποιεί την ευρωπαϊκή της οντότητα. 
Το ευρωσύνταγµα δεν είναι απλώς ένα θεσµικό και 
τυπικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το 
θεώρησαν µερικοί. Είναι η βάση του ευρωπαϊκού 
µέλλοντος. Ειδικά το δεύτερό του µέρος επιτρέπει 
στην Κύπρο µας να διεκδικήσει ακόµα πιο 
αποτελεσµατικά τα ανθρώπινα δικαιώµατά της. 
Με το ευρωσύνταγµα, κάθε νέα κίνηση θα είναι 
ένα νέο επίτευγµα όχι µόνο για την Κύπρο µα για 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψηφοφορία της 
Κύπρου µε τις τωρινές συνθήκες αποκτά ένα µη 
αναµενόµενο συµβολικό χαρακτήρα. Η Κύπρος 
έδωσε το στίγµα της σε µια περίοδο κρίσης όπου 
οι αντιφατικές στρατηγικές ελαχιστοποιούν την 
κοινή τοµή. Συνεπώς η κίνησή µας θα ερµηνευτεί 
ακόµα πιο θετικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
µια περίοδο όπου και εµείς έχουµε ανάγκη τη 
συµπαράστασή της διότι αναµένεται να υπάρχουν 
σηµαντικές δυσκολίες στο επόµενο εξάµηνο. Το 
αγγλικό σύστηµα ποτέ δεν βοήθησε ουσιαστικά την 
Κύπρο µας άρα όσο πιο ισχυρές οι σχέσεις µας µε 
όλα τα άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τόσο πιο αποτελεσµατική θα είναι η ανάπτυξη 
της στρατηγικής µας διότι το πλαίσιο θα είναι 
πιο καταλυτικό. Εφόσον δεν έχουµε την επιλογή 
των όπλων και δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε 
την τακτική των παράνοµων συστηµάτων, κάθε 
νοµική και θεσµική κίνηση µας στα πλαίσια της 
νοµολογίας είναι ένα χρήσιµο βήµα για την επίλυση 
του κυπριακού. Ειδικά αν εξετάσουµε το άρθρο Ι-
58 που διευκρινίζει το πλαίσιο κάθε νέας ένταξης 
σε σχέση µε το άρθρο Ι-2. Αυτά τα στοιχεία ήταν 
ισχυρά κίνητρα από µόνα τους για την εξέλιξη του 
κυπριακού ειδικά στην περίοδο που µας έρχεται. 
∆ιότι κανείς από τα κράτη µέλη που έχουν ήδη 
υπογράψει την συνθήκη του Ευρωσυντάγµατος 
δεν θα µπορεί να τα αγνοήσει. Μπορεί µερικοί 
από τους δικούς µας να µην αντιλήφθηκαν πόσο 
σηµαντικά είναι αλλά ο χρόνος θα το δείξει ειδικά 
όταν θα τα έχουµε ανάγκη. Όσον αφορά στο θέµα 
των βρετανικών βάσεων, όπως το εξηγήσαµε και 
σε ένα προηγούµενο άρθρο, το Ευρωσύνταγµα 
είναι µια καλή αρχή εφόσον δεν συσχετίζεται 
άµεσα και είναι πολλά καλό που οι τοπικές 
αντιρρήσεις µετατράπηκαν εφόσον κατανόησαν 
το πραγµατικό περιεχόµενο του κειµένου. Το άλλο 
σηµαντικό σηµείο που έδειξε η ψηφοφορία της 
Κύπρου είναι ότι υπάρχει ένα οµογενές σύστηµα 
όσον αφορά στα ευρωπαϊκά δεδοµένα και ότι οι 
µόνες αντιρρήσεις ήταν εντελώς άσχετες διότι 
µη συσχετιζόµενες µε το Ευρωσύνταγµα. Αυτή 
η ενότητα είναι όντως σηµαντική εφόσον οι 
επόµενες διαπραγµατεύσεις πρέπει να µας βρουν 
µε συντονισµένες απόψεις σχετικά µε το κυπριακό 
που είναι πλέον ευρωπαϊκό. Συνοπτικά η ιστορική 
απόφαση της Κύπρου αποτελεί µια αλλαγή 
φάσης για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα µε σηµαντικές 
επιπτώσεις και για τις προσφυγές στο ευρωπαϊκό 
δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και 
πιο γενικά για όλο το θέµα του κυπριακού. Ένα 
παραπάνω βήµα που αποδεικνύει την ορθότητα 
της στρατηγικής µας µέσω της ευρωπαϊκής µας 
οντότητας.

 ÓÝ ìßá ἀêüìç ðáãêüóìéá ðñùôéÜ 
ôïῦ «Ἀíôéöùíçôῆ» äçìïóéåýïõìå óÞìåñá ìéÜ 
ἀðïêëåéóôéêÞ óõíÝíôåõîç ôïῦ ἐãêåöÜëïõ 
ôῶí âïìâéóôéêῶí ἐðéèÝóåùí - óýìöùíá 
ìÝ ôÜ ἔãêõñá äéåèíῆ ÌÌÅ - óôü Ëïíäῖíï, 
Ἀìðïý Ìï÷Üìáíô ἀë Ìáêíôßóé. ÔÞí 
óõíÝíôåõîç ἐîáóöÜëéóå ὁ Í. ÄáðÝñãïëáò: 

    - Ðñὶí ἀñ÷ßóïõµå, äὲí µðïñῶ íὰ µÞí ðῶ ὅôé 
óôὴí ðñáãµáôéêüôçôá åἶóôå ðïëὺ äéáöïñåôéêὸò 
óὲ ó÷Ýóç µÝ ôὸ ðῶò óᾶò åἶ÷áí ðåñéãñÜøåé. 
Êáὶ ὀöåßëù íὰ ðῶ ὅôé µïéÜæåôå êáôáðëçêôéêὰ 
µÝ ôὸí  Ἂë ÆáñêÜïõé, ôὸí ὁðïῖï åἴ÷áµå 
öéëïîåíÞóåé óôὴí ἐöçµåñßäá µáò ðñὶí ἀðὸ 
µåñéêïὺò µῆíåò.
    - Ἄ, µÜ åἶíáé öõóéêü, ðñüêåéôáé, îÝñåôå, ãéὰ ôὸí 

äßäõµï ἀäåñöὸ µïõ! Êáὶ äὲí åἶíáé ἀóöáëῶò µüíïí 

áὐôüò, ἔ÷ù ἄëëá 25 äßäõµá ἀäÝñöéá! ÊÜðïéïé 

êáêïÞèåéò ôþñá âÝâáéá µßëçóáí ãéὰ ãåíåôéêὸ 

ðåßñáµá êëùíïðïßçóçò óὲ ὑðüãåéá óôñáôéùôéêὴ 

âÜóç ôῆò Ἀñéæüíá ἀëëὰ áὐôὰ åἶíáé øÝµµáôá. 

Ἁðëῶò ὁ µðáµðᾶò ἦôáí ðïëὺ êáñðåñüò.

   - Ἐóåῖò ðÜíôùò ἔ÷åôå ἄëëï ὄíïµá…
   - Ἔ, íáß. ἘµÝíá, îÝñåôå, ôὸ ïἰêïãåíåéáêὸ µáò 

µïῦ öáéíüôáíå êïµµÜôé ἀäåñößóôéêï êé ἔôóé 

åἶðá íὰ ôὸ ἀëëÜîù óὲ êÜôé ðéὸ âáñýãäïõðï 

êáὶ ἀíäñïðñåðÝò. Ἔ÷ù âåâáßùò êáὶ ðïëëὰ ἄëëá 

øåõäþíõµá, ὅðùò ôὸ «ËéïíôÜñé ôῆò ἘñÞµïõ» ἡ 

ὁ «Ìáῦñïò ἘðéâÞôïñáò». Ïἱ óôåíïὶ µïõ ößëïé 

ðÜíôùò µÝ öùíÜæïõí êáὶ ËÜïõñá.

   - Ðïëὺ ἐíäéáöÝñïí. ÐÜíôùò µåôáîὺ 
µáò, ôþñá ðïý óᾶò îáíáâëÝðù êáëýôåñá, 
äὲí µðïñῶ íὰ µÞí ðáñáôçñÞóù êÜðïéá 
öõóéïãíùµéêÞ óáò ὁµïéüôçôá êáὶ µÝ ôὸí äéêὸ 
µáò, ôὸí Ἐî ἈðïâëÞôùí…
   - Ìµµµ! Äὲí ôὸí îÝñù áὐôὸí ðïὺ µïῦ ëÝôå, 

ἀëëὰ êáὶ ðÜëé ôß íὰ óᾶò ðῶ, èåùñçôéêὰ ôßðïôá 

äὲí ἀðïêëåßåôáé… Åἶíáé ãíùóôὸ ἐîÜëëïõ ὅôé 

åἴµáóôå µåãÜëç ïἰêïãÝíåéá!

   - Ðåῖôå µïõ ἀëÞèåéá, ôß êÜíåé áὐôὴ ôὴ óôéãµὴ 
ὁ ἀäåñöüò óáò, ὁ Ἂë ÆáñêÜïõé;
   - Ἄ, µÜ åἶíáé ἀêüµá óôὴí Ἀããëßá. Äὲí ôὸ 

îÝñåôå äçëáäὴ ὅôé áὐôὸò ἦôáí ὁ óõíôïíéóôὴò 

ôïῦ ôåëåõôáßïõ µáò µåãÜëïõ ÷ôõðÞµáôïò óôὸ 

Ëïíäßíï; Áὐôὴ ôὴ óôéãµὴ âåâáßùò êñýâåôáé…

êÜðïõ óôὴ ÍôÜïõíéíê ÓôñÞô, ἐὰí äὲí ἀðáôῶµáé, 

ἀëëὰ ôþñá ðïὺ ôὰ ðñÜãµáôá ðῆñáí êÜðùò 

íὰ ἠñåµïῦí, ðåñéµÝíåé ἀðὸ ὥñá óὲ ὥñá íὰ ôὸí 

öõãáäåýóïõí. Ἔ, ðëçóéÜæåé êáὶ ἡ 16ç ôïῦ µçíüò, 

ðïὺ ðñÝðåé íὰ ðÜåé êáὶ óôὸ ËÜíãêëåú ôῆò 

Âéñôæßíéá ãéὰ íὰ ðëçñùèåῖ, êáôáëáâáßíåôå…

   - Ἀóöáëῶò. Ἐóåῖò ðῶò ôὰ ðåñíᾶôå, ὅôáí äὲí 
óöÜæåôå ἈµåñéêÜíïõò êáὶ Âñåôáíïýò;
   - Ìᾶò ἀñÝóåé êõñßùò íὰ ἀó÷ïëïýµáóôå µÝ ôὰ 

ðáñáäïóéáêὰ µáò óðüñ, ὅðùò ôὸ óêïõþò, ôὸ 

µðÝéæµðïë êáὶ ôὸ µðÜíôµéíôïí. Ἐðßóçò äéáâÜæïõµå 

ἀñêåôὰ (ôὸ öüñôå µáò ἡ µõèïëïãßá êáὶ ὁ 

×ïµðóµðÜïõµ - ἐîÜëëïõ ôὸ ἴäéï åἶíáé) êáὶ ἀêïῦµå 

ðïéïôéêὴ µïõóéêÞ. Ὅðùò âëÝðåôå, µüëéò ἔ÷ù 

ἀãïñÜóåé êáὶ ôὸ ôåëåõôáῖï CD ôïῦ Ìðïõãᾶ.

  - Óᾶò ἀñÝóåé äçëáäὴ ὁ Ìðïõãᾶò;
  - ÖõóéêÜ, ὅëïé óôὴí Ἂë ÊÜéíôá ôὸí ëáôñåýïõµå. 

Ôὸ «Ἔëá óôὸí ðáððïý» µÜëéóôá åἶíáé êáὶ ôὸ 

ἀãáðçµÝíï ôïῦ ὈóÜµá. ÊÜèå öïñὰ ðïὺ âëÝðåé 

óôὴí ôçëåüñáóç ôὴí Êïíôïëßóá, ôὴí ðáëéÜ 

ôïõ êïëëçôὴ ἀð’ ôὸ ÓôÝéô ÍôçðÜñôµåíô, áὐôὸ 

ôñáãïõäÜåé! Ἀêïῦµå ὅµùò âåâáßùò êáὶ ἄëëïõò 

µåãÜëïõò Ἕëëçíåò êáëëéôÝ÷íåò, ὅðùò Êïõñêïýëç, 

ËåµðÝóç êáὶ Soti ÂïëÜíç. Ὅóï äὲ ãéὰ ôὸ öåôéíὸ 

µåãÜëï hit ôῆò ἐñÞµïõ, ôὸ «ôóéêïõëÜôá ôóßêé-ôóßêé-

íôÜµ», áὐôὸ ôὸ îÝñù ὅëï ἀð’ ἔîù! Ìðïñῶ êáὶ íὰ 

óᾶò ôὸ ôñáãïõäÞóù, ἂí èÝëåôå… 

  - Ìµµµ, êÜðïéá ἄëëç öïñÜ êáëýôåñá. Ãéὰ ôὶò 
äéåèíåῖò ἐîåëßîåéò ôß ἔ÷åôå íὰ ðåῖôå;
  - ÊïéôÜîôå, ôὰ ðñÜãµáôá åἶíáé ἤäç ἀðὸ êáéñὸ 

äýóêïëá êáὶ ôὶò ἑðüµåíåò µÝñåò ἀíáµÝíåôáé íὰ 

ãßíïõí äñáµáôéêÜ, åἰäéêὰ ἀðὸ ôὴ óôéãµὴ ðïὺ ïἱ 

ÐáñéæéÜíïé µüäéóôñïé ἄöçóáí íὰ äéáññåýóåé ὅôé 

öÝôïò èὰ ὑðï÷ùñÞóïõí ôὰ ãåþäç ÷ñþµáôá 

êáὶ èὰ êõñéáñ÷Þóïõí ôὸ óùµὸí êáὶ ôὰ öïýîéá. 

Ὅðùò ἀíôéëáµâÜíåóôå, ôὸ ãåãïíὸò ἀíáµÝíåôáé íὰ 

ðñïêáëÝóåé ðáãêüóµéïõò êñáäáóµïýò. Ἔ, ἔãéíå êé 

ἡ Ìáñéëßæá ãñáµµáôÝáò…

  - Íáß, óùóôÜ! Ôßðïôå ἄëëï ὅµùò ãéὰ ôὴ ÌÝóç 
ἈíáôïëÞ… ãéὰ ôὸ ἸñÜê… ãéὰ ôὴí Ðáëáéóôßíç;
  - Ἄ, µÜ êé ἐêåῖ ôὸ ἴäéï ἀêñéâῶò ðñüâëçµá 

ὑðÜñ÷åé! Äὲí âëÝðåôå, ãéὰ ðáñÜäåéãµá, ἐµÝíá, 

ôß öïñÜù; Ἄíôå äçëáäὴ ôþñá, íὰ êÜèåóáé í’ 

ἀëëÜæåéò ἀð’ ôὴí ἀñ÷ὴ ὅëç ôç ãêáñíôáñüµðá 

óïõ. ÌÝ÷ñé ðñüðåñóé öïñéüôáíå ðñÝô-á-

ðïñôὲ óõíïëÜêé êåëåµðßáò-µáíôßëáò Ὓâ Óὲí 

ËùñÜí ëïõëïõäéáóôὸ óὲ ôüíïõò ðáóôÝë. ÌåôÜ 

óïῦ ἔñ÷ïíôáé ËÜãêåñöåëô êáὶ Ãêïôéὲ êáὶ óïῦ 

ëáíóÜñïõí ôὰ ãåþäç. Ἔ, ôþñá ëïéðὸí ðᾶíå 

êé áὐôÜ! Êé ὅëá áὐôὰ äçëáäὴ ãéáôß; Ἐðåéäὴ ôὸ 

èÝëïõíå äõü-ôñåῖò ðáñéæéÜíéêåò ëïῦãêñåò; Ìὰ ὄ÷é, 

ðåῖôå µïõ, åἶíáé æùὴ ôþñá áὐôÞ;

  - Ἔ, ὄ÷é âÝâáéá, åἶíáé ôñáãéêü. ÌéÜ ðïὺ 
êÜíáôå ëüãï ðÜíôùò ãéὰ ëïῦãêñåò, óßãïõñá 
èὰ óõµöùíåῖôå êé ἐóåῖò µáæὶ µïõ ãéὰ ôὸ ὅôé µ’ 
ὅëçí áὐôὴí ôὴí ðñïúïýóá µáæéêὴ ἐêðïýóôåõóç 
ὁëüãõñÜ µáò, ἡ êáôÜóôáóç ἔ÷åé ðëÝïí öôÜóåé 
óôὸ ἀðñï÷þñçôï. Óὲ ëßãï ðéὰ èὰ øÜ÷íåéò íὰ 
âñåῖò ἄíôñá µÝ ôὸ êõÜëé…
  - Ìðïñåῖ, ἀëëὰ öïâᾶµáé ὅôé áὐôὸ åἶíáé êõñßùò 

äéêü óáò ðñüâëçµá. Ἐµåῖò, ὡò ãíùóôüí, åἴµáóôå 

ὅëïé ἄíôñåò µÝ ôὴ âïýëá. Ἀðὸ ôñáêüóá µÝôñá 

µáêñõὰ µõñßæåé ἡ âáñâáôßëá!

  - ÓùóôÜ, áὐôὸ öáßíåôáé. Ἂí êñßíù êé ἀðὸ ôὴ 
µáíôßëá óáò, ðïý óᾶò äßíåé áὐôὸí ôὸí ἐîü÷ùò 
ἄãñéï êáὶ ἀññåíùðὸ ôüíï…
  - Ìµµµ, êáëÜ, µåôáîὺ µáò ôþñá, áὐôὸ ἀöῆóôå 

ôï, ôὴ µáíôßëá ãé’ ἄëëïí ëüãï ôὴ öïñÜù!  Ἦñèå 

ôὶò ðñïÜëëåò ὁ êïµµùôὴò µïõ, ὁ ÖñáíóïõÜ, íὰ 

µïῦ êÜíåé êïýð, ÷ùñὶò íὰ ὑðïëïãßóåé ὁ ἠëßèéïò 

ðüóï èåñµὸò êáὶ îçñὸò åἶíáé ὁ ἀÝñáò ôῆò ἐñÞµïõ, 

µ’ ἀðïôÝëåóµá íὰ µïῦ öïõíôþóåé ôὸ µáëëὶ êáὶ íὰ 

µïῦ ãßíåé ôῆò Öáëïýôæáò. Ãé’ áὐôὸ ôõëß÷ôçêá ἔôóé, 

äὲí åἶµáé ðéὰ íὰ µÝ âëÝðåé ὁ êüóµïò!

  - Íáß, óõµµåñßæïµáé ôὸ ðñüâëçµÜ óáò. Èὰ 
èÝëáôå íὰ µïῦ ðåῖôå ôþñá ðïéὸ åἶíáé êáôὰ ôὴ 
ãíþµç óáò ôὸ âáóéêὸ ðñüâëçµá óÞµåñá ôῆò 
ÌÝóçò Ἀíáôïëῆò;
  - ÊïéôÜîôå, ôὸ âáóéêὸ ðñüâëçµá åἶíáé ὅôé ôὸ 

óçµåñéíὸ äçµüóéï ó÷ïëåῖï äὲí ðáñÝ÷åé ïὐóéáóôéêὴ 

µüñöùóç. Ôὸ Ἑíéáῖï Ëýêåéï äὲí åἶíáé ðáñὰ ἕíá 

ἀíïýóéï êáὶ øõ÷ïöèüñï ἐîåôáóôéêὸ êÝíôñï, ἡ 

Ôå÷íéêὴ Ἐêðáßäåõóç ὑðïëåéôïõñãåῖ, ἐíῶ ἀêüµç 

êáὶ ôὸ ÃõµíÜóéï ἀäõíáôåῖ êáὶ áὐôὸ ôåëéêὰ íὰ 

ἀíôáðïêñéèåῖ óôὸí µïñöùôéêὸ ôïõ ñüëï ἐîáéôßáò 

ôῆò ἔëëåéøçò ὀñãÜíùóçò êáὶ ôῆò êñáôéêῆò 

ἀäéáöïñßáò. ἈíáñùôéÝµáé äçëáäÞ, ôß óêáôὰ êÜíåé 

ἐðéôÝëïõò áὐôὴ ἡ ÃéáííÜêïõ!

  - Êé ἐãὼ ἀíáñùôéÝµáé - ãåíéêῶò… Ôßðïôå ἄëëï 
ôåëåõôáῖï ãéὰ ôὴ ÌÝóç ἈíáôïëÞ;
  - Âåâáßùò. Ãéὰ íὰ ëÜâåé ÷þñá ἡ ἀíôßëçøç, 

óýµöùíá µÝ ôὸí Ἀíáîáãüñá, ἀðáéôïῦíôáé äõὸ 

óôïé÷åῖá ἐíÜíôéá. Êáὶ ôὰ áἰóèçôÞñéá ὄñãáíá êáὶ 

ôὰ ἀíôéêåßµåíá ôῆò ἀíôßëçøçò ἔ÷ïõí ðáñüµïéåò 

öõóéêὲò ἰäéüôçôåò, ἀëëὰ óὲ äéáöïñåôéêïὺò 

âáèµïýò. Ἡ ðáñïõóßá ἰäéïôÞôùí êáὶ óôὰ äõὸ 

µÝñç ἔ÷åé èåµåëéþäç óçµáóßá êáὶ ὁ äéáöïñåôéêὸò 

âáèµὸò ôïõò óõíéóôᾶ ἀíáãêáῖï ὅñï ãéὰ ôὴí 

ἀíôéëçðôéêὴ ðñÜîç. Ἡ ἐíáíôéüôçò ἀíáöÝñåôáé 

óôὶò ἰäéüôçôåò µᾶëëïí ðáñὰ óôὰ «óðÝñµáôá», 

ðïὺ ἀðïôåëïῦí ôὸ ὑðüóôñùµá óôὸ ὁðïῖï 

ðñïóáñôῶíôáé ïἱ ἰäéüôçôåò. Ἡ ἔííïéá ôῶí 

«óðåñµÜôùí» ôïῦ Ἀíáîáãüñá åἶíáé ὅµïéá µÝ 

ôὴí ἔííïéá ôῶí «óôïé÷åßùí» ôïῦ Ἐµðåäïêëῆ, 

ἀöïῦ êáὶ ôὰ äõὸ èåùñïῦíôáé ôὰ ἔó÷áôá ὑëéêὰ 

óôïé÷åῖá, ἀëëὰ êáὶ äéáöïñåôéêÞ, ὡò ðñὸò ôὸ ὅôé 

ôὰ «óôïé÷åῖá» ôïῦ Ἐµðåäïêëῆ åἶíáé ἀäéáßñåôåò 

ïὐóßåò, ἐíῶ ôὰ «óðÝñµáôá» ôïῦ Ἀíáîáãüñá äὲí 

åἶíáé. ÊáôáëÜâáôå;

  - Êáὶ ðÜñá ðïëὺ êáëὰ µÜëéóôá! ÊÜðïõ ὅµùò 
ἐäῶ èὰ ðñÝðåé íὰ óᾶò åὐ÷áñéóôÞóù ãé’ áὐôὴí 
ôὴí ἄêñùò ἐíäéáöÝñïõóá êáὶ êáôáôïðéóôéêὴ 
óõíÝíôåõîç, ðïὺ ἔñéîå ðñáãµáôéêὰ ἄðëåôï öῶò 
ὅóïí ἀöïñᾶ ôὶò ôñÝ÷ïõóåò äéåèíåῖò ἐîåëßîåéò 
êáὶ ôὰ ðñïâëÞµáôá ôῆò ÌÝóçò Ἀíáôïëῆò!
  - Ãéïý ἂñ ãïõÝëêáµ êáὶ µðÜé-µðÜé, 

óáëáµáëÝêïõµ êé ὅëá ôὰ ó÷åôéêÜ. Êëåßíïíôáò 

ὅµùò, ἐðéôñÝøôå µïõ íὰ óᾶò µåôáöÝñù êáὶ 

äéÜðõñïõò ἀãùíéóôéêïὺò ÷áéñåôéóµïὺò ἀðὸ 

êÜðïéá ἄëëá ἐðéöáíῆ µÝëç ôῆò ὀñãÜíùóÞò µáò, 

ὅðùò ôὸí ÔÜëù, ôὴ ÌÝäïõóá, ôὶò Ἅñðõéåò, ôὴ 

Ëåñíáßá Ὕäñá êáὶ ôὸí ÔÜíôáëï…

  - ÌÜ…ôß ÷áéñåôéóµïýò! Áὐôὰ äὲí åἶíáé µõèéêὰ 
ðñüóùðá;
  - Ãéáôß, ἐãὼ äçëáäÞ óᾶò öáßíïµáé ãéὰ ὑðáñêôü;

Ἀποκλειστική συνέντευξη τοῦ ἀρχιβοµβιστῆ τοῦ 
Λονδίνου   Ἀμπού Μοχάμαντ ἀλ Μακντίσι

ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
ΚΙ Η ΜΑΓΕΜΕΝΗ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ

Σηκώθηκε αγουροξυπνηµένη
στην υγρασία του φιλιού του.

Τα κύτταρα αναζωογονήθηκαν
δροσίστηκαν στο τρυφερό άγγιγµα

ορθώθηκαν στητά
σφίγγοντας στο σφριγηλό της δέρµα

τη ζωή που ξεπρόβαλε
απ’ τον λήθαργο.

Τότε το βασιλόπουλο που την έβγαλε απ’ τη νάρκη
λύνοντας τα µάγια

ζήτησε ευγενικά κι ηδονικά να µάθει τ’ όνοµά της.
«–Είµαι η πριγκίπισσα Βυζίτσα», απάντησε αθώα
χωρίς συναίσθηση του φουντωµένου παθιάρικα

τόπλες είναι της.

Γιάννης Στρούμπας

VARDARSKA!



Μέ τό 13χρονο παιδάκι στό σκοπευτικό
Ὁ Chris McGreal στόν Guardian (28-6) γιά τήν παιδοκτονία τοῦ ἰσραηλινοῦ 
Στρατοῦ στά Κατεχόµενα:  
    «Ἦταν ἡ ἐκτέλεση τῆς Ἄσµα Μουγκχαγιάρ πού ἔδιωξε τίς ἐναποµείνασες 
ἀµφιβολίες µου γιά τούς φόνους τόσων πολλῶν Παλαιστινίων πολιτῶν 
καί παιδιῶν ἀπό τόν ἰσραηλινό στρατό. Ἡ 16χρονη Ἄσµα καί ὁ µικρός της 
ἀδελφός Ἀχµάντ µάζευαν τή µπουγάδα στήν ταράτσα τοῦ σπιτιοῦ τους στή 
νότια Γάζα, πέρυσι τόν Μάιο, ὅταν σωριάστηκαν ἀπό ἐλεύθερο σκοπευτή 
τοῦ ἰσραηλινοῦ στρατοῦ. Τά παιδιά οὔτε ὁπλισµένα ἦταν οὔτε ἀπείλησαν 
τόν στρατιώτη, ὁ ὁποῖος πυροβόλησε ἀθέατος µέσα ἀπό τρύπα τοίχου 
γειτονικῆς πολυκατοικίας. Ὁ Στρατός εἶπε πώς τά παιδιά σκοτώθηκαν ἀπό 
βόµβα φυτεµένη γιά νά σκοτώσει στρατιῶτες. Τά πτώµατα προσέφεραν 
διαφορετική ἐκδοχή. Στό νεκροτοµεῖο τῆς Ράφα ἡ Ἄσµα εἶχε µία µόνο 
σφαίρα στόν κρόταφο καί ὁ 13χρονος ἀδελφός της µία µόνο στό µέτωπο. 
Καµµία ἄλλη πληγή, σίγουρα καµµία πού νά προκλήθηκε ἀπό ἔκρηξη. 
(...) Τόν περασµένο µήνα Στρατοδικεῖο καταδίκασε φαντάρο σέ 20 µῆνες 
φυλάκιση γιά τόν φόνο Παλαιστινίου πού ρύθµιζε τήν κεραία τῆς τηλεόρασής 
του. Ἦταν ἡ βαρύτερη ποινή γιά φόνο πολίτη, µικρότερη πάντως ἀπό κεῖνες 
πού ἐπιβάλλουν σέ ἀντιρρησίες συνείδησης πού ἀρνοῦνται νά ὑπηρετήσουν 
στά Κατεχόµενα. Ἡ B’ Tselem λέει πώς ἡ ἔλλειψη λογοδοσίας καί κανόνων 
ἐµπλοκῆς ἐνθαρρύνουν στούς στρατιῶτες µιά στάση «εὐτυχισµένης 
σκανδάλης» καί δηµιούργησαν µία «κουλτούρα ἀτιµωρησίας», ἄποψη πού 
στηρίζεται κι ἀπό τήν νεοϋορκέζικη Human Rights Watch...”. 
Στή νότια Γάζα οἱ δολοφονίες γίνονται σέ ἕνα κλῖµα πού ἰσοδυναµεῖ µέ 
µορφή τροµοκρατίας τοῦ πληθυσµοῦ. Ἀδέσποτα πυρά στή Ράφα καί στό 
Χάν Γιουνίς ἀφαίρεσαν ἑκατοντάδες ζωές, συµπεριλαµβανοµένων πέντε 
παιδιῶν πού κάθονταν στά θρανία τοῦ σχολείου τους. Πολλά ἄλλα 
σκοτώθηκαν καθώς ὁ ἐλεύθερος σκοπευτής ἤξερε τί σηµάδευε -παιδιά πού 
παίζαν ποδόσφαιρο, πού κάθονταν ἔξω ἀπό τό σπίτι τους, πού ἐπέστρεφαν 
ἀπό τό σχολεῖο. Σχεδόν πάντα οἱ “ἀνακρίσεις” ἰσοδυναµοῦν µέ ἐρώτηση 
τοῦ στρατιώτη πού πυροβόλησε γιά τό τί συνέβη - συχνά ἰσχυρίζονται πώς 
δῆθεν γινόταν µάχη - καί τό παρουσιάζουν ὡς γεγονός. Ὁ συνταγµατάρχης  
Pinhas Zuaretz ἦταν διοικητής στή Νότια Γάζα δύο χρόνια πρίν ὅταν τόν 
ρώτησα γιά τήν κλιµάκωση τῶν φόνων. Ὁ Zuaretz, πού ξανάγραψε τούς 
κανόνες ἐµπλοκῆς ὥστε νά ἐπιτρέπεται στούς στρατιῶτες νά πυροβολοῦν 
νέους ὥς 14 χρόνων, παραδέχτηκε πώς οἱ ἐπίσηµες ἐκδοχές πολλῶν φόνων 
ἦταν λάθος ἀλλά δικαιολόγησε τήν τακτική αὐτή ὡς τό τίµηµα τοῦ ἀγώνα 
ἐπιβίωσης κατά ἑνός δεύτερου Ὁλοκαυτώµατος...»

Σρεµπρένιτσα καί θυµατοποίηση
Συζητήθηκε ἐκτεταµένως ἡ Σρεµπρένιτσα ἐσχάτως, δυστυχῶς κατά 
κανόνα σέ ἐπίπεδο συνθηµατολογίας (30/06, Γαλλικό Πρακτορεῖο):
     «...Ἕνας κατάλογος 3.287 Σέρβων ποὺ σκοτώθηκαν ἀπὸ τὶς µουσουλµανικὲς 
δυνάµεις στὴ Σρεµπρένιτσα καὶ τὰ περίχωρά της κατὰ τὸν πόλεµο στὴ 
Βοσνία (1992-1995) ποὺ καταρτίσθηκε ἀπὸ διάφορες σερβικὲς ἑνώσεις 
δηµοσιεύεται σήµερα στὴν ἐφηµερίδα τοῦ Βελιγραδίου “Βετσέρνιε Νόβοστι”.     
Ὁ κατάλογος περιλαµβάνει τὶς ἡµεροµηνίες γέννησης καὶ θανάτου τῶν 
θυµάτων, ἀπὸ τὰ ὁποία τὸ νεώτερο, ὁ Ντιµιτρίγεβιτς Ράντισαβ, ἦταν ἐννέα 
ἐτῶν καὶ τὸ πιὸ ἡλικιωµένο, ὁ Μίτροβιτς Στάνκο, ἦταν 92 ἐτῶν. (...) Ἡ 
ἐφηµερίδα ἀνακοινώνει πὼς µνηµόσυνο γιά τὶς 12 Ἰουλίου στὸ Μπράτουνατς 
κοντὰ στὴ Σρεµπρένιτσα, µία µέρα µετὰ τὸ µνηµόσυνο τῆς σφαγῆς τῶν 
Μουσουλµάνων ἀπὸ σερβικὲς δυνάµεις τὸν Ἰούλιο τοῦ 1995.
   (...) Ἡ χειρότερη σφαγὴ Σέρβων ἀµάχων πραγµατοποιήθηκε στὸ χωριὸ 
Κράβιτσα τὴν ἡµέρα ποὺ ἡ σερβικὴ ἐκκλησία γιόρταζε τὰ Χριστούγεννα, 
στὶς 7 Ἰανουαρίου 1993. Σφαγιάσθηκαν τότε 46 ἄµαχοι. Ὁ διοικητὴς τῶν 
µουσουλµανικῶν δυνάµεων τῆς Σρεµπρένιτσα, ὁ Νάσερ Ὄριτς, δικάζεται 
ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Ποινικὸ Δικαστήριο τῆς Χάγης γιὰ παραβίαση τῶν νόµων καὶ 
τῶν ἐθίµων τοῦ πολέµου. Οἱ σερβικὲς δυνάµεις ἄρχισαν νὰ καταλαµβάνουν 
τὴ Σρεµπρένιτσα στὶς 11 Ἰουλίου 1995 καὶ ἐκτέλεσαν περίπου 8.000 
Μουσουλµάνους, ἄνδρες καὶ ἀγόρια, στὴ χειρότερη σφαγὴ ποὺ ἔχει γίνει 
στὴν Εὐρώπη µετὰ τὸ τέλος τοῦ Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου...»
   Δύο εἶναι τά ζητήµατα πού ἐγέρθηκαν στή χώρα µας γιά τό θέµα. Τό 
ἕνα ἀφορᾶ τά τῆς «σφαγῆς» πού γενικῶς δέν ἀµφισβητεῖται, παρά τό 
γεγονός ὅτι προκειµένου νά φτάσουν τό νούµερο τῶν 8.000 κουβαλᾶνε 
πτώµατα ἀπό ὅλη τή Βοσνία. Καί τό ἄλλο εἶναι αὐτή ἡ ἐλεεινή ἱστορία τῆς 
«ἑλληνικῆς συµµετοχῆς στό ἔγκληµα» πού διακινοῦν γνωστοί ἡµεδαποί 
ΗΠΑνθρωποι (ἀνακαλύφθηκε καί... θρακική συµετοχή!). Δυστυχῶς µόνον 
ὁ φίλος Νῖκος Χιδίρογλου βλέπουµε νά ὑπερασπίζεται τήν ἑλληνική τιµή 
καί τήν ἀλήθεια. Ἄς ἐλπίσουµε ὅτι ἡ εἰσαγγελική ἔρευνα πού ξεκίνησε 
θά δώσει τέλος σ’ αὐτήν τήν προστυχιά τοῦ ὑποπατριωτισµοῦ.

ΠΑΣΚΕ σε ρόλο... Γραφείου Α2
Στόν «Ριζοσπάστη» (6-7) τό κατάντηµα τοῦ σοσιαλιστικοῦ συνδικαλισµοῦ, 
ἀποτέλεσµα τῆς γνωστῆς διαπλοκῆς τοῦ κοµµατικοῦ του πάτρωνα:
   «Στὴν «Ἀλουµίνιον τῆς Ἑλλάδος» (πρώην θυγατρική τῆς ΠΕΣΙΝΕ καὶ νῦν 
ἰδιοκτησίας Μυτιληναίου), ὅπου στὸ σωµατεῖο ἐργαζοµένων πλειοψηφεῖ 
ἡ ΠΑΣΚΕ, οἱ ἐργολαβίες «δίνουν καὶ παίρνουν». Ὅταν τὸ πρόβληµα τῆς 
συνδικαλιστικῆς ἐκπροσώπησης τῶν ἐργαζοµένων στὶς ἐργολαβίες ἔγινε 
ἀντικείµενο συζήτησης στὸ ΔΣ τοῦ Σωµατείου Ἐργαζοµένων, ΠΑΣΚΕ 
καὶ ΔΑΚΕ ἦταν κάθετα ἀντίθετοι στὸ νὰ γίνουν µέλη τοῦ σωµατείου οἱ 
ἐργαζόµενοι στὶς ἐργολαβίες. Ὑπὲρ τῆς ἐγγραφῆς τάχτηκαν µόνον οἱ 
συνδικαλιστὲς τοῦ ΠΑΜΕ. Στὴ συνέχεια οἱ ἐργαζόµενοι στὶς ἐργολαβίες 
συγκέντρωσαν τὶς ἀπαραίτητες ὑπογραφὲς καὶ τὶς κατέθεσαν µέ τὸ 
καταστατικό τοῦ ὑπὸ σύσταση σωµατείου στὸ Πρωτοδικεῖο Λιβαδειᾶς. 
Ἀµέσως µετά, καταγγέλλει ἡ Ἐπιτροπὴ Ἀγώνα καὶ τὸ ΠΑΜΕ, οἱ 
συνδικαλιστὲς τῆς ΠΑΣΚΕ ἔπιασαν δουλειά. Ἀφοῦ ἐξασφάλισαν ἀπὸ τὸ 
Πρωτοδικεῖο τὸ καταστατικὸ µέ τὰ ὀνόµατα (ἀλήθεια µέ ποιὸ τρόπο καὶ ποιὸ 
µηχανισµό;), γύριζαν στὸ χῶρο τοῦ ἐργοστασίου, ἔβρισκαν τοὺς ἐργολάβους 
καὶ «κάρφωναν» τοὺς ἐργαζόµενους, σπέρνοντας κλῖµα τροµοκρατίας καὶ 
φόβου. Μάλιστα, σύµφωνα µέ τοὺς ἐργαζόµενους, ὁ ΠΑΣΚίτης πρόεδρος 
τοῦ σωµατείου γύριζε µέ τὴν κατάσταση ὀνοµάτων στὰ χέρια καὶ ζήταγε 
ἀπὸ ἐργαζόµενους στὶς ἐργολαβίες νὰ ὑπογράψουν «δήλωση» ὅτι δὲν εἶχαν 
γνώση τοῦ καταστατικοῦ καὶ δὲν θέλουν νὰ εἶναι µέλη τοῦ Σωµατείου!»

Ἀνα-γνώσεις

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 20-7-2005  3

∆υό ἱστορίες ἀσυλίας 
 Ὁ Λεονίντ Νεβζλίν, ἐκ τῶν ἰδιοκτητῶν 
τοῦ πετρελαιογίγαντα Yukos καί συνεταῖρος 
τοῦ φυλακισµένου Χανταρκόφσκι, πρό διετίας 
κατέφυγε στό Ἰσραήλ γιά νά ἀποφύγει τή σύλληψη 
ἀπό τίς ρωσικές Ἀρχές πού τόν κατηζητοῦσαν. Οἱ 
τελευταίως ἐµπλουτισµένες κατηγορίες πού τόν 
βαρύνουν, σύµφωνα µέ τόν εἰσαγγελέα Κολέσνικωφ, 
περιλαµβάνουν καί δολοφονίες µακρᾶς λίστας 
προσώπων µεταξύ 1998 καί 2002. Στό ἐµµέσως 
ὑποβληθέν ρωσικό αἴτηµα ἔκδοσης οἱ ἀπαντήσεις 
ἀπό τό Ἰσραήλ εἶναι πώς πρόκειται γιά «πολιτική 
δίωξη» τοῦ Πούτιν καί γιά «ἀντισηµιτισµό» κατά 
τῶν Ρωσοεβραίων. Ἔτσι, ὁ Νεβζλίν θά συνεχίσει µέ 
τά κλοπιµαῖα νά κάνει δουλειές καί... φιλανθρωπίες 
(µέγας δωρητής τοῦ Μουσείου τῆς ∆ιασπορᾶς) στό 
Ἰσραήλ κι ἀλλοῦ. 
 Πρίν πάντως πεῖτε ὅτι πρόκειται γιά 
ἕνα µεγάλο σκάνδαλο, προσέξτε καί τήν συναφή 
καί ταυτόχρονη περίπτωση τοῦ παραπλεύρως 
εἰκονιζόµενου Πολωνοεβραίου Σολοµών Μορέλ. Ἡ 
Πολωνία γιά δεύτερη φορά ζήτησε ἀπό τό Ἰσραήλ 
τήν ἔκδοση τοῦ 86χρονου Μορέλ, ὡς ἐγκληµατία 
πολέµου, ὑπεύθυνου γιά τόν θάνατο 1500 Γερµανῶν, 
κυρίως, αἰχµαλώτων πολέµου. Τό Ἰσραήλ ἀρνήθηκε 
ἐπισήµως (06/07/2005) ἀφοῦ ἔκρινε «ἀβάσιµο» τό 
πολωνικό αἴτηµα καί «παραγραφέν» τό ἔγκληµα 
τῆς κατηγορίας, ζήτησε µάλιστα καί τά ρέστα, 
ἀποκαλώντας τόν Μορέλ καί τήν οἰκογένειά του 
«θύµατα τοῦ Ὁλοκαυτώµατος». Ὁ Μορέλ διηύθυνε 
µετά τό 1945 τό στρατόπεδο Γερµανῶν αἰχµαλώτων 
πολέµου στό Σβιετοκλόβιτσε τῆς τότε κοµµουνιστικῆς 

Πολωνίας καί κατηγορεῖται ὅτι βασάνιζε καί ἄφηνε 
τούς κρατούµενους νά πεθάνουν ἀπό τήν πείνα καί 
τίς ἀσθένειες. Ἡ κατηγορία εἶναι γιά «ἔγκληµα κατά 
τῆς ἀνθρωπότητος» καί φυσικά δέν παραγράφεται. 
Ὁ Μορέλ κατέφυγε στό Ἰσραήλ τό 1994, µόλις τοῦ 
ἀπαγγέλθηκαν οἱ κατηγορίες.
 Μετά καί τά δύο ἀνωτέρω παραδείγµα-
τα ἐλπίζουµε νά διεκρινίσατε πιά τίς ἔννοιες «ἀν-
τισηµιτισµός», «φιλανθρωπία» κι «ἀνθρωπότητα»...

Ἕνα καταπληκτικό βιβλίο, ἡ Μαύρη Βίβλος τῶν 
ἀµερικανικῶν καί σιωνιστικῶν ἐγκληµάτων 
(εἶναι πλέον δύσκολο νά τά ξεχωρίσει κανείς) 
τῶν τελευταίων πέντε δεκαετιῶν, εἶναι ἡ δουλειά 
τοῦ Θανάση Πολυζωγόπουλου πού κυκλοφόρησε 
προσφάτως. Μία ἐξαντλητική συλλογή στοιχείων, ἕνα 
ἐντυπωσιακό πανόραµα τῶν κυριότερων ὑποθέσεων 
πού συγκλόνισαν τήν ὑφήλιο µετά τόν Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο ξεδιπλώνεται στίς 428 σελίδες τοῦ βιβλίου 
µέ τίτλο «Quia omnia collateralia addita erint» καί 
εἶναι µονάχα ὁ 1ος τόµος. Σ’ αὐτόν ὑπάρχει ὑλικό γιά 
ἐπεµβάσεις καί λαθροχειρίες σέ 45 κράτη τῆς Ἀφρικῆς, 
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τῆς Νότιας Ἀµερικῆς, ἐνῷ 
στόν 2ο τόµο θά ἀκολουθήσουν ἄλλες 45 χῶρες ἀπό 

τήν Εὐρώπη, τήν Ἀσία καί τήν Κεντρική Ἀµερική. 
Ὁ Θανάσης Πολυζωγόπουλος εἶναι εἰρηνοδίκης µέ 
καταγωγή ἀπό τήν Κοµοτηνή καί γραµµατέας τῆς 
Ἑταιρείας Ἑλληνοσερβικῆς Φιλίας, ἀπό τούς Ἕλληνες 
ἐκείνους πού µέ τή διαρκή δράση τους κρατᾶνε 
ζωντανό τό πνεῦµα τῆς ἀδελφικῆς µας σχέσης µέ τούς 
Σέρβους. ∆ιαθέτει λοιπόν ∆ΩΡΕΑΝ τό ἐκπληκτικό 
(καί γνησίως... «ἀντιφωνητικό») πόνηµά του σέ κάθε 
ἐνδιαφερόµενο, µέ τήν ἔκκληση µονάχα γιά µία κατά 
τό δυνατόν συνδροµή στήν περίθαλψη τῶν Σέρβων 
προσφύγων. Ἔτσι, ὅποιος µᾶς τηλεφωνήσει (25310 
81537) γιά νά τοῦ στείλουµε τό βιβλίο, µπορεῖ νά 
προσφέρει ὅ,τι προαιρεῖται γιά τήν ἱερή αὐτήν ὑπόθεση 
(θά τοῦ στείλουµε ἀπόδειξη τοῦ σωµατείου). Τό 
ἀντίδωρο ἀπό µόνο του ἀξίζει ὁπωσδήποτε τή θέση 

του στή βιβλιοθήκη καθενός συνδροµητῆ µας. 

Ἐκπληκτική προσφορά:  Ἡμερολόγιο 
τοῦ Ἀμερικανοσιωνιστικοῦ ἰμπέριουμ

Μπολώνια 1980 - Λονδῖνο 2005

Ἡ «χρήσιµη» τροµοκρατία
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
 
Τέλος, ἀντί νά ψάχνει κανείς σάν Σέρλοκ Χόλµς νά 
βρεῖ τούς ρόλους στό κάθε νέο ἔγκληµα, ἀρκεῖ νά 
διατηρεῖ µία πολιτική συνείδηση καί µία κριτική σκέψη 
ἐν ἐγρηγόρσει. Στήν κατεύθυνση αὐτή εἶναι πολύτιµο 
τό βιβλίο τοῦ Φίλιπ Γουίλαν (PUPPETMASTERS, The 
Political Use of Terrorism in Italy) γιά τή «Στρατηγική 
τῆς ἔντασης» πού χρησιµοποιήθηκε στήν Ἰταλία ἀπό 
τούς Ἀµερικανούς κατά τῆς ἀριστερῆς στροφῆς 
τοῦ ἰταλικοῦ λαοῦ ἡ ὁποία ἀµφισβητοῦσε ἐπί 
20 χρόνια (1969-1989) τή µοιρασιά τῆς Γιάλτας. 
Εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀντιπαραβάλουµε τά τυφλά 
χτυπήµατα (τῶν ἀκροδεξιῶν ὀργανώσεων σάν ἐκεῖνο 
µέ τούς 80 νεκρούς στόν σταθµό τῆς Μπολώνιας τό 
1980) µέ τό προχθεσινό τοῦ Λονδίνου; Νά θυµίσουµε 
τήν ἀνάµιξη τῶν ΗΠΑνθρώπων µέ τούς δύο 
συλληφθέντες δράστες, τούς ρουφιάνους τῆς SISMI 
καί τῆς µασονικῆς στοᾶς Ρ2 (σάν τόν Λίτσιο Τζέλι); 
Μήπως τόν τοὐλάχιστον ὕποπτο ρόλο τοῦ Μάριο 

Μορέτι (βλ. σήµερα τοῦ Μπίν Λάντεν) ὡς ἡγέτη τῶν 
Ἐρυθρῶν Ταξιαρχιῶν;  
 Καί κλείνουµε, ἐπιστρέφοντας στό σήµερα, 
µέ µία διασκεδαστική ἱστορία γιά τήν Ἀλ Κάιντα, 
τήν διαβόητη ὀργάνωση δηλαδή πού ὅλος ὁ κόσµος 
πρωτοάκουσε µετά τίς 11-9-2001 κι ἔκτοτε µονάχα 
τήν ἀκούει καί ποτέ δέν τή βλέπει. Στίς 12/5/2002 
τό ἀνθρωποβόρο Σαρόν πού πρωθυπουργεύει 
στό Ἰσραήλ δήλωνε σοβαρό - σοβαρό στό BBC 
News γιά τήν παρουσία ἀνταρτῶν τῆς Ἀλ Κάιντα 
στή Λωρίδα τῆς Γάζας καί στόν Λίβανο: «Ξέρουµε 
ὅτι εἶναι ἐκεῖ. Ξέρουµε ὅτι βρίσκονται στόν Λίβανο, 
στενά συνεργαζόµενοι µέ τήν Χεζµπολά. Ξέρουµε ὅτι 
βρίσκονται στήν περιοχή». Λίγους µῆνες ἀργότερα, 
τόν ∆εκέµβριο τοῦ 2002, ἡ Παλαιστινιακή Ἀρχή 
συνέλαβε καί παρουσίασε ἕναν νεαρό ἀπό τή 
Γάζα (στή φωτογραφία τῆς 1ης σελίδας) πού εἶχε 
στρατολογηθεῖ τηλεφωνικά ὡς στέλεχος τῆς Ἀλ 
Κάιντα ἀπό κάποιον πού ἀποδείχθηκε πράκτορας 
τῆς ἰσραηλινῆς χαφιεδοϋπηρεσίας Σίν Μπέτ! 
Πλῆρες ξεβράκωµα, δηλαδή, ἀλλά τά Μέσα Μαζικῆς 
Ἐπιτήρησης δέν χαµπαρίζουν: ἐπιµένουν νά µιλοῦν 
γιά τά νέα, θαυµάσια ροῦχα τοῦ φασίστα βασιλιᾶ...  

        Κ.Κ.

Τό εὐειδές αὐτό παλληκάρι πρίν 60 
χρόνια καθάρισε 1500 ἀνθρώπους. 

Ναί, ἀλλά εἶχε τό σωστό θρήσκευµα



 
 
 
 

 
 Στόν µπαξέ τῆς Βιοµηχανικῆς 
Περιοχῆς Κοµοτηνῆς ἕνα ἀκόµη λουλούδι 
ἔσκασε µύτη: Ἡ ἀµερικανικῶν συµφερόντων 
POLYFORM, στήν ὁποία ἀκροθιγῶς 
ἀναφερθήκαµε καί στό προηγούµενο φῦλλο 
µας, τυπικό δεῖγµα τῆς σηµιτικῆς «ἀνάπτυξης» 
πού ὅλοι ζήσαµε στήν ἰσχυρή Ἑλλάδα τοῦ 
µακροβιότερου πρωθυπουργοῦ. Ἡ κολοσσιαία 
«ἐπένδυση» (λέµε, τώρα) ξεκίνησε τό 1998 καί 
πῆρε κάτι δισεκατοµµύρια ἐπιδότηση γιά νά 
παράξει PVC. Ἡ κατάληξη σήµερα εἶναι νά... 
ἀποσυναρµολογοῦνται τά ἐκπλειστηριασµένα 
µηχανήµατά της προκειµένου νά σταλοῦν 
στήν ἐπίσης ἀµερικάνικη CHEM. 
 ∆έν ξέρουµε τί ἀκριβῶς ἐννοοῦν 
κάποιοι ἁρµόδιοι µέ τή λέξη «σκάνδαλο» 

ἀλλά ἐµεῖς νοµίζουµε ὅτι ἐδῶ 
ἔχουµε τόν πλήρη ὁρισµό 
του: Μέσα σέ ἑπτά χρόνια τό 
ἐργοστάσιο δέν λειτούργησε 
οὔτε µία ὥρα, δέν ἀπασχόλησε 
οὔτε ἕναν ἐργαζόµενο, 
δέν πλήρωσε οὔτε ἕναν 
προµηθευτή - ἀκόµα καί στήν 
κατασκευάστρια ἑταιρεία 
τῶν ἐγκαταστάσεών του 
χρωστάει 1 δισεκατοµµύριο 
δρχ! - καί κλείνει (ὑπάρχει 
καί τό χειρότερο σενάριο, 
νά ξαναπάρει δάνειο καί 
νά «ὁλοκληρώσει» τήν 

ἐπένδυση). Μάλιστα ὑπάρχουν ὑπόνοιες ὅτι  
οἱ ἑταιρεῖες POLYFORM καί CHEM (ἀλλά 
καί ἡ, ἐπίσης ἀµερικάνικη, προµηθεύτρια 
ἑταιρεία τοῦ µηχανολογικοῦ ἐξοπλισµοῦ) 
σχετίζονται µεταξύ τους καί πρόκειται γιά 
προσχεδιασµένη κοµπίνα πού πιθανῶς νά 
ξανάγινε καί στήν Κορέα (τέτοια προέλευση 
δείχνουν τά µηχανήµατα). Μάθαµε ὅτι 
ἐνδιαφέρον γιά τήν ὑπόθεση ἔδειξε καί 
ἑλληνική ὑπηρεσία ἄλλης ἁρµοδιότητας. Τό 
ζήτηµα ὅµως δέν εἶναι µόνο τί γίνεται µέ 
τούς «ἐπενδυτές». Λέγεται ὅτι στό ΥΠΕΘΟ 
πίστευαν µέχρι προσφάτως ὅτι ἡ ἐπένδυση 
προχώρησε κανονικά καί χαλάλι τό 1,6 δισ. 
τῆς ἐπιδότησης! Θά µάθουµε ἄραγε ποιοί 
κάλυπταν (καλύπτουν;) τούς ἀπατεῶνες; 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗΣ

 ∆έν ἦταν συνηθισµένη συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας. Ἦταν τό ξέσπασµα ὀργῆς τῶν 
νεοπροσφύγων συνελλήνων µας γιά τήν 
χρόνια κοροϊδία καί τήν ἀνείπωτη ταλαιπωρία 
ἀπό ΟΛΟΥΣ τούς φορεῖς πού ἐµπλέκονται 
στήν ὑπόθεση τοῦ οἰκισµοῦ τους στή Νέα 
Μοσυνούπολη, στή Β∆ ἄκρη τῆς Κοµοτηνῆς. 
Παρόντος τοῦ νοµάρχη, τοῦ δηµάρχου καί τοῦ 
ἐκπροσώπου τῆς Περιφέρειας ἐκτέθηκαν τόσο 
τά παράπονα τοῦ κόσµου ὅσο καί οἱ ἀπαντήσεις 

τῆς διοίκησης ἀναφορικά µέ τή τριτοκοσµική 
κατάσταση τῶν δρόµων, τίς καθυστερήσεις, τά 
σκουπίδια, τό κόστος σύνδεσης τῆς ∆ΕΥΑΚ, 
κτλ. Γιά τό ἄθλιο ἑλληνικό κοµµατικό κράτος 
καί τήν γνωστή παθογένειά του ἐν ὀλίγοις.
 Πέρα ἀπ΄ ὅλα τ’ ἄλλα ἦταν µία 
καλή γεύση δηµοκρατίας, µέ τά καλά καί 
τά κακά της. Ὄχι δι’ ἀντιπροσώπων, δίχως 
κοµµατικούς νάρθηκες καί πολιτικάντικες 
ὑστεροβουλίες, χωρίς τήν παρεµβολή 
ἰδιαιτέρων γραµµατέων καί δρύινων γραφείων 
µεταξύ τῶν διαλεγόµενων, µακράν τοῦ 
ἀφυδατικοῦ ἤθους τῶν τηλεοπτικῶν πάνελ: 
Χαρακτηριστική ἡ σκηνή µέ τόν νοµάρχη νά 
ἀποπαίρνει φραστικά κάποια στιγµή ἕναν 
φωνασκοῦντα καί µέ τήν ἄµεση παρατήρηση 
τρίτου στόν νοµάρχη «νά µιλάει καλύτερα, 
γιατί ὅλοι εἴµαστε ἴδιοι, εἴµαστε λαός!» (πρός 
τιµήν του ὁ κ. Γιαννακίδης ἀναγνώρισε 
πώς παραφέρθηκε καί ζήτησε συγγνώµη). 
Νοµίζουµε ὅτι χρειάζεται κάθε τόσο µία ἄµεση  
ἐπαφή τῶν ἀρχόντων µέ τούς ἀρχόµενους. 
Ὄχι γιά τήν ἐκτόνωση τῶν δεύτερων ἀλλά γιά 
τή διατήρηση τῆς ἐπαφῆς τῶν πρώτων µέ τήν 
πραγµατική πραγµατικότητα...

 

Καθώς φαίνεται νά προχωρεῖ ἱκανοποιητικά ἡ 
λειτουργία τῆς δηµοτικῆς ἀστικῆς συγκοινωνίας 
στήν Κοµοτηνή (ὅσον ἀφορᾶ τή χρήση του ἀπό 
τούς δηµότες κι ὄχι βεβαίως τόν ἐλλειµµατικό 
προϋπολογισµό της), ὁ ∆ῆµος πρόκειται νά 
προµηθευτεῖ δύο ἀκόµη µικρά λεωφορεῖα γιά 
ἐπέκταση τοῦ δικτύου τῶν διαδροµῶν της. 
 ∆ιαβάσαµε τίς προτάσεις πού γίνανε 
στό δηµοτικό συµβούλιο γιά τήν ἀνάρτηση 
διαφηµίσεων ἤ γιά τήν τοποθέτηση ὀθόνης 
στά ὀχήµατα ἡ ὁποία θά παρέχει πληροφορίες 
πολιτιστικοῦ καί ἀθλητικοῦ περιεχοµένου στούς 
ἐπιβάτες ἤ θά περνάει «κοινωνικά µηνύµατα». 
∆έν θέλουµε νά κάνουµε κρίσεις γιά τήν 
ἀποδοτικότητα ἤ τή φαντασία τέτοιων ἰδεῶν. 

Θέλουµε µόνο νά προτείνουµε στόν 
δήµαρχο νά σκεφτεῖ τήν περίπτωση 
µιᾶς ἀληθινῆς καινοτοµίας γιά τά 
ἑλληνικά δεδοµένα, πού ὅµως γιά 
κάποιες χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ (κυρίως 
ἀγγλοσαξωνικές) εἶναι ὑπερδεκαετής 
πρακτική: Νά µποῦν ποιητικοί στίχοι, 
στό ἐσωτερικό ἤ καί στό ἐξωτερικό 
µέρος τῶν ὀχηµάτων. 
 ∆έν εἶναι λίγες οἱ φορές 
πού ἕνας ἀναπάντεχος στίχος µᾶς 
φτιάχνει τή µέρα καί σέ πλῆθος 
πόλεων τοῦ Καναδᾶ, τῆς Βρετανίας, 
τῆς Αὐστραλίας, κτλ τά λεωφορεῖα 

κοσµοῦνται ἀπό στίχους ἐπιλεγµένους 
κατάλληλα (κάποτε ἐπιλεγµένους µετά ἀπό 
διαγωνισµό), συχνά συνοδευόµενους κι ἀπό 
σχετικές εἰκόνες. Ἐκεῖ λοιπόν ὅπου ἡ καλλιέργεια 
καί ἡ εὐαισθητοποίηση τοῦ πληθυσµοῦ εἶναι 
ἀποδεδειγµένα προτεραιότητα καί µέριµνα, αὐτό 
γίνεται φανερό. 
 Στή χώρα µας µπορεῖ ἀκόµη νά 
ἀκούγεται περίεργο (κάτι πάει νά γίνει στό 
τράµ τῆς Ἀθήνας) ἀλλά δέν εἶναι καί τό µόνο. 
Γνωρίζοντας ὅµως τήν ἰδιαίτερη ἀγάπη τοῦ 
δηµάρχου γιά τή λογοτεχνία ἐλπίζουµε ὅτι δέν 
ἀπευθυνόµαστε σέ ὦτα µή ἀκουόντων. Ἐννοεῖται 
πώς γιά κάθε περαιτέρω λεπτοµέρεια εἴµαστε 
στή διάθεσή του. 

Ó ÷ ü ë é á  ð ô å ñ ü å í ô á

Τά νέα πού διέρευσαν ἀπό τήν θρακική συνεταιριστική βιοµηχανία 
ἔλεγαν γιά τή σύλληψη ὑπαλλήλου της πού πιάστηκε ἐπ’ αὐτοφώρῳ 
ἀπό τόν διευθυντή τοῦ ἐργοστασίου νά κλέβει... τυριά (τί νά κάνει ὁ 
ἄνθρωπος, τέτοια παράγει τό µαγαζί...). Κι ἐνῷ θά ἀνέµενε κανείς 

πώς θά ἀκολουθήσει ἀπόλυση ἤ τοὐλάχιστον κάποια πειθαρχική δίωξη, 
µαθαίνουµε ὅτι χάρη στίς ὑψηλές (κοντές, κατά µία ἄλλη ἔννοια) γνωριµίες 
του, φαίνεται ὅτι µᾶλλον τή γλύτωσε. Νά συνετέλεσαν ὅσα θρυλοῦνται γιά 
τό παρελθόν τοῦ µαγαζιοῦ, γιά πλῆθος περιστατικῶν λεηλάτησης ἀπό τό 
προσωπικό του πού κάνουν τό συγκεκριµένο συµβάν νά µοιάζει πταῖσµα; Νά 
εἶναι πού τό κάθε δηµόσιο ἀγαθό ἀνέκαθεν θεωρεῖται δυνάµει κλοπιµαῖο; Ἤ 
ἁπλῶς ἦρθε ἡ ὥρα νά ἐπωφεληθοῦν καί τά δικά τους παιδιά; Θά σᾶς γελάσω...

Καµµία ἀπάντηση δέν δόθηκε στό πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα τοῦ 
προηγούµενου φύλλου µας γιά τήν ἀνυπαρξία ποιοτικῶν ἐλέγχων 
σέ ΟΛΑ τά δηµοτικά ἔργα Ροδόπης καί Ἕβρου. Οὔτε κἄν ἕνα «δέν εἶναι 
ἔτσι ἀκριβῶς» ἤ «ναί, ἀλλά τό διορθώνουµε», τίποτε ἀπολύτως. Ἔτσι 

λοιπόν κι ἐµεῖς τό ἐπικαιροποιοῦµε καί τό προσωποποιοῦµε, µπάς καί κάποιος 
πεῖ κάτι (γιά νά ἀλλάξει δείχνει κοµµάτι δύσκολο...): Ὁσονούπω ξεκινάει 
τό πρόγραµµα «Θησέας» µέ ἔργα ὁδοποιίας στόν Δῆµο Κοµοτηνῆς ὕψους 
3.000.000 εὐρώ. Ρωτᾶµε λοιπόν τήν κ. Ζωή Κοσµίδου ὡς προϊσταµένη τῆς 
Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Δήµου Κοµοτηνῆς, θά ἀκολουθηθεῖ ἡ ἴδια ἁρπακόλα 
διαδικασία πεµπτοκοσµικοῦ τύπου πού γνωρίζουµε - καί περιγράφαµε πρό 
τριῶν ἑβδοµάδων - ἤ νά ἐλπίσουµε σέ ἕνα στοιχειῶδες συµµάζεµα καί µιά 
ἐλάχιστη νοµιµότητα; Μερσί.  

Πρίν ἕναν µήνα ἡ πολυπληθής συγκέντρωση, Ποντίων καί µή, 
στόν Ἅγιο Εὐγένιο τῆς Ρωµανίας (Πετρωτῶν) ἔδωσε ἕνα µήνυµα 
πού ἐλπίζουµε νά ἔλαβαν οἱ σηµερινοί κρατοῦντες: Πώς τό ὅραµα 
γιά τήν περιοχή παραµένει ζωντανό στή συνείδηση τοῦ κόσµου 

καί ἀναµένεται ἡ στάση τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας. Ἡ ἐλπίδα ὅλων εἶναι 
νά µήν ὑπάρξει µία δεύτερη διάψευση καί νά γίνει τοὐλάχιστον τό πρῶτο 
βῆµα, µέ τήν ὁλοκλήρωση τοῦ προσκυνηµατικοῦ κέντρου, µιά Παναγία 
Σουµελᾶ τῆς Θράκης. Τό ὀφείλει ἄλλωστε ἡ ἑλληνική Βουλή στόν ἑαυτό της, 
στίς 204 ὑπογραφές της. Θά εἶναι ταυτοχρόνως µία θετική ἀπάντηση στήν 
πρόκληση τῶν χρυσοθήρων, µία γόνιµη ἀντιπρόταση στήν προοπτική πού 
προδιαγράφουν τά χρυσωρυχεῖα. Ὁ χρυσός τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ Ἱστορία της 
καί τά ἀξιοποιήσιµα κοιτάσµατα εἶναι αὐτά τῆς συλλογικῆς µας µνήµης. 
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Λεωφορειακές διαδρομές καί Ποίηση

Polyform: Κακοφόρµισε τό σκάνδαλο
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«Την ίδρυση ιδιωτικών σχολείων (∆ηµοτικό 
- Γυµνάσιο) αποφάσισαν προσφάτως οι 
κοινοτάρχες, σύλλογοι και φορείς των 

Ποµάκων στην περιοχή της Ξάνθης, και 
ήδη προχωρεί η διαδικασία εξεύρεσης 
και αγοράς γης. Τα κεφάλαια για την 
ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών 

αυτών σχολείων, µε πρώτη γλώσσα την 
τουρκική και δευτερεύουσα την ελληνική, 
θα παραχωρήσουν «εύποροι» Ποµάκοι. (Το 
γεγονός αυτό στρέφει αµέσως τα βλέµµατα 

στο τουρκικό Προξενείο.) Η λειτουργία 
τέτοιων ιδιωτικών σχολείων επιτρέπεται 

φυσικά στην Ελλάδα, υπό τον όρο ότι 
εποπτεύονται από το υπουργείο Παιδείας». 
Τό παραπάνω ἀπόσπασµα προέρχεται ἀπό 
ἄρθρο τῆς Κ. Ἀδάµ στήν «Ἐλευθεροτυπία» 
καί δείχνει ποῦ βαδίζουν τά πράγµατα γιά 
τό Ποµακικό ζήτηµα. Ἀντί νά κινηθεῖ τό 
ἑλληνικό Κράτος στήν κατεύθυνση πού 
δείχνουν οἱ κινητοποιήσεις γονέων καί 

µαθητῶν τά τελευταῖα χρόνια, προκειµένου 
δηλαδή νά ἐνισχυθεῖ ἡ δηµόσια παιδεία 

στόν ὀρεινό ὄγκο τῆς Ξάνθης, αὐτός πού 
παίρνει τήν πρωτοβουλία εἶναι ἡ Τουρκία! 

Ἀντί νά προχωρήσουµε στή δηµιουργία 
µερικῶν ἔστω δηµόσιων ἑλληνικῶν σχολείων 

στά Ποµακοχώρια* (κι ὄχι µόνο), ἔτσι 
ὅπως γονεῖς καί παιδιά τό αἰσθάνονται ὡς 
ἀνάγκη τους, ἰδίως τά τελευταῖα χρόνια, 

θά περιοριστοῦµε στήν... ἐποπτεία τοῦ 
ἐπίσηµου ἐκτουρκισµοῦ - ἐκκεµαλισµοῦ τοῦ 
πληθυσµοῦ! Μόνο διακύβευµα, σύµφωνα µέ 
τό δηµοσίευµα, στήν περιγραφόµενη ἐξέλιξη 

εἶναι ἄν τελικά ὁ χαρακτήρας τῶν ὑπό 
ἵδρυσιν σχολείων θά εἶναι ἀµιγῶς κεµαλικός 

ἤ θά ἔχει µία κάποια ἐλαστικότητα στά 
ζητήµατα τῆς θρησκείας, στό πνεῦµα τοῦ 

ἰσλαµοδηµοκρατισµοῦ τοῦ Ἐρντογάν. Ὡραῖα 
διλήµµατα στήν Ἑλλάδα τοῦ 2005...

* Κατανοοῦµε βεβαίως τά πρακτικά προβλήµατα 
µιᾶς τέτοιας πολιτικῆς ἀλλά κάποτε πρέπει νά 

ξεκινήσει ἕνας σχεδιασµός γιά τήν ἑδραίωση τοῦ 
ἑλληνισµοῦ καί τήν ἀνατροπή τῶν ἀρνητικῶν 

γιά µᾶς δεδοµένων. Περιµένουµε καλύτερη 
συγκυρία; 

Στίς 3 Ἰουλίου στήν Προύσσα τό 
ἐκεῖ τµῆµα τῆς (ἄτυπης) µειονοτικῆς 
Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς διοργάνωσε 
τό 7ο Πανηγύρι τῶν Δυτικοθρακιωτῶν 
Τούρκων. Ἀπό τόν γνωστό τουρκοθίασο 
συµµετεῖχαν νῦν καί πρώην µέλη τῆς 
Ἐπιτροπῆς, µειονοτικοί δήµαρχοι καί 
κοινοτάρχες, ἄλλοι παρατρεχάµενοι 
τοῦ Προξενείου τῆς Κοµοτηνῆς καί 
ἐπικεφαλῆς ἦταν ὁ ψευδοµουφτῆς 
Ἰµπραήµ Σερήφ.
Ἐκεῖ λοιπόν, µέσα σέ τούρκικες 
σηµαῖες, πορτραῖτα τοῦ Κεµάλ καί 
χάρτες τῆς «Δυτικῆς Θράκης», κι 
ἐνῷ συγκεντρώνονταν ὑπογραφές 
µεταξύ τῶν παρισταµένων ὑπέρ τῆς 
καταπιεζόµενης τουρκικῆς ταυτότητας 
τῆς µειονότητας στή Θράκη, παρίστατο 
κι ἕνας µέ ἑλληνικό ὀνοµατεπώνυµο: Ὁ 
Στέλιος Χατζηευαγγέλου, δήµαρχος 
Τοπείρου! Ὁ διεθνιστής αὐτός πολιτικός 
ἦταν ὁ πρῶτος Ἕλληνας πού συµµετεῖχε 
ποτέ στήν ἀλυτρωτική φιέστα τῶν 
φανατικότερων ἀπόδηµων Τούρκων, 
ἐπικεφαλῆς τριῶν λεωφορείων ἀπό τήν 
περιοχή του (πληρωµένα προφανῶς 
ἀπό τό δηµοτικό ταµεῖο), ἀπηύθυνε 
χαιρετισµό καί τιµήθηκε µέ ἀναµνηστική 
πλακέτα. Δέν µάθαµε ἄν ὑπέγραψε καί 
τό περιφερόµενο χαρτί ἀλλά καθόλου 
δέν θά µᾶς ἐξέπληττε.
Δέν ξέρουµε ἄν ὑπάρχει κάποιο ἐπιχεί-
ρηµα πού νά µπορεῖ νά ὑποστηρίξει 
τήν ἀναγκαιότητα µιᾶς ἐλάχιστης 
ἀξιοπρέπειας καί φιλοπατρίας. Καί εἶναι 
δεδοµένο ὅτι σέ µερικές περιπτώσεις 
πέραν τῶν ἀνωτέρω ὑπάρχουν 

προβλήµατα καί ἄλλης φύσεως, 
π.χ. ἀντίληψης. Ὅταν ὅµως κάποιος 
ἐκπροσωπεῖ ὡς δήµαρχος τήν τοπική 
κοινωνία ὀφείλουν νά ὑπάρχουν 
καί κάποια ὅρια. Μποροῦν ὅλα νά 
προσπερνῶνται ὡς πολιτικαντισµοί 
ἤ ὡς ἀφέλειες; Καί οἱ τεµενάδες στό 
Τουρκικό Προξενεῖο καί ἡ συγκρότηση 
ψηφοδελτίων µέ συµπαγεῖς κεµαλικές 
ὁµάδες καί οἱ ἀµέτρητες χάρες καί οἱ 
ἀναστολές τῶν ἀναδασµῶν γιά νά µήν 
θιχτοῦν οἱ (µειονοτικοί) καταπατητές 
δηµοσίων ἐκτάσεων καί ... καί... καί... 
Ὅταν ὁ ἄλλος χτίζει µ’ αὐτά µιά καρριέ-
ρα ἐπαγγελµατία δηµάρχου νοµίζουµε 
ὅτι καµµία ἀνοχή δέν δικαιολογεῖται.

Ἡ ξεφτίλα τῆς Προύσσας

Θεατές στό ἴδιο «ἐκπαιδευτικό» ἔργο;

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ

ΤΟ ΠΟΝΤΙΑΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ

       Μία σπουδαία πρωτοβουλία που αφορά την 
αναβίωση της ποντιακής µνήµης και παράδοσης 
είναι τα Παρχάρια που διοργανώθηκαν για 
δεύτερη χρονιά στην ορεινή Ροδόπη. Φέτος 
διοργανώθηκαν κοντά στο οχυρό της Νυµφαίας 
µε τη συµµετοχή δεκάδων χορευτών από όλη τη 
βόρεια Ελλάδα. Ο Γιάννης Νικολαϊδης µαζί 
µε τα µέλη του συλλόγου Ποντιακής Νεολαίας, 
κατάφεραν να αναβιώσουν συµβολικά 
µια πανάρχαια συνήθεια και ανάγκη των 
Ποντίων η οποία ξέφευγε από τα οικονοµικά 
της χαρακτηριστικά και έπαιρνε διαστάσεις 
κοινωνικές και πολιτιστικές. Στον χώρο υπήρχαν 
εκθέσεις βιβλίων και φωτογραφιών ενώ 
προσφέρονταν και άφθονα ποντιακά εδέσµατα. 
Η οργάνωση ήταν πολύ ικανοποιητική και 
αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους, ελπίζουµε δε 
του χρόνου να ξεπεραστούν οι ενδοποντιακές 
κόντρες και να υπάρξει µεγαλύτερη τοπική 
συµµετοχή. Είναι πολύ σηµαντικό να εδραιωθεί 
ένας τέτοιος θεσµός στην ορεινή Ροδόπη, ει 
δυνατόν µε µόνιµες εγκαταστάσεις.  

   Επίσης, για άλλη µια χρονιά ο δραστήριος 
Πολιτιστικός Όµιλος Θρυλορίου µε επικεφαλής 
την ακούραστη  Χρύσα Μαυρίδου, διοργάνωσε 
από τις 9 έως 17 Ιουλίου εορταστικές εκδηλώσεις 
µε άξονα τον εορτασµό του εξωκλησσιού της 
Αγίας Μαρίνας, που βρίσκεται στην επαρχιακή 
οδό Κοµοτηνής - Σαπών.
     Η θρησκευτική εορτή είναι µια αφορµή 
για να γίνουν αναφορές στον Πόντο, τον τόπο 
προέλευσης των κατοίκων του Θρυλορίου. 
Στις φετινές εκδηλώσεις δεν έλειψε η ποντιακή 
λύρα, ο χορός, η έκθεση ζωγραφικής, η έκθεση 
φωτογραφίας και οι διαφάνειες από τον ιστορι-
κό Πόντο, η αιµοδοσία, οι αγώνες πάλης και 
δισκοβολίας, τα ποντιακά εδέσµατα, η παρου-
σίαση του βιβλίου της Έφης Γρηγορίου µε τίτλο 
«Εδεσµατολόγιον Πόντου» καθώς και επιδείξεις 
χορών από συγκροτήµατα της β. Ελλάδας.
     Ξεχωριστή επιστηµονική και πολιτική 
βαρύτητα έδωσε η παρουσία και η οµιλία του 
καθηγητή ιστορίας του Α.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνου 

Φωτιάδη µε θέµα «Από την άλωση της 
Ρωµανίας του Πόντου στην άλωση της εθνικής 
µνήµης». Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στην 
κατάµεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
(πρώην κοινότητα). Ο κ. Φωτιάδης ξέφυγε 
από τις τετριµµένες αναφορές σε γεγονότα και 
ηµεροµηνίες και έδωσε µία συνολική ερµηνεία 
του γεγονότος της ποντιακής γενοκτονίας 
εντάσσοντάς την στις διεθνείς συγκυρίες της 
εποχής εκείνης, ενώ κυρίως έδωσε έµφαση 
στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σήµερα 
ώστε να µην αναλίσκονται οι εκατοντάδες 
ποντιακοί σύλλογοι µόνο σε «χορούς και 
πανηγύρια». Τέτοιες είδους εκδηλώσεις θα 
ήθελαν να βλέπουν εκείνοι οι πολιτικοί που 
δεν έχουν το σθένος να στηρίξουν το ποντιακό 
κίνηµα. Πρέπει να είµαστε αυστηροί µαζί τους, 
πρόσθεσε, και να µην αρκούµαστε στο να µας 
χαϊδεύουν στην πλάτη. Πρέπει να απαιτήσουµε 
την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας και δεν 
πρέπει να ξεχνάµε ότι η ίδια η Ελλάδα αν και 
αναγνώρισε την γενοκτονία δεν επιδεικνύει το 
σθένος που απαιτείται. ∆εν διστάζει  µάλιστα να 
µεταθέτει και τους εορτασµούς της 19ης Μαίου 
όταν τυχαίνει να είναι εργάσιµη µέρα. Αυτό δεν 
θα το ξαναδεχτούµε, είπε. Αναφέρθηκε επίσης 
σε «ποντιοπατέρες» οι οποίοι ταυτίστηκαν µε 
κοµµατικούς µηχανισµούς και εξυπηρετούν 

µόνο τα προσωπικά τους συµφέροντα 
εκµεταλλευόµενοι τη γενοκτονία και τη 
µνήµη. Ο κ. Φωτιάδης αναφέρθηκε και 
στο θέµα των Κρυπτοχριαστιανών και των 
ελληνόφωνων του Πόντου. 
     Με την ευκαιρία οφείλουµε να τονίσουµε 
ότι στα θέµατα των Κρυπτοχριστιανών και 
των Ελληνόφωνων του Πόντου, δύο εντελώς 
διαφορετικά µεταξύ τους ζητήµατα, πρέπει να 
είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όχι µόνο γιατί 
οι φασιστικές δοµές του τουρκικού κράτους 
είναι σε θέση να βλάψουν ανεπανόρθωτα 
τα υπολείµµατα του παρελθόντος, αλλά 
επιπλέον οι άνθρωποι αυτοί δεν αισθάνονται 

«έλληνες» µε τη σύγχρονη έννοια του όρου 
αλλά «Ρωµηοί». Η λέξη έλληνας (Yunan), επί 
δεκαετίες έχει στη συνείδησή τους διαβληθεί 
από τον κεµαλισµό, τα σχολεία, τα ΜΜΕ, τη 
θρησκεία και έχει εντυπωθεί στο µυαλό τους 
ως έννοια αρνητική και εχθρική, σε αντίθεση µε 
τον ιστορικό όρο Ρωµαίος-Ρωµηός (Rum) που 
υπάρχει στην παράδοσή τους. Είναι ανοησία 
ολκής να διατυπώνουµε ευθέως ή πλαγίως 
το ερώτηµα εάν αισθάνονται «Έλληνες». 
Προκαλούµε όλο το συναισθηµατικό φορτίο 
που έχουν δεχθεί επί δεκαετίες και τους θέτουµε 
ενώπιον απαράδεκτων διληµµάτων. Η µνήµη 
είναι µια πολύ λεπτή υπόθεση. Τους τρόπους 
προσέγγισης και ανάπτυξης δεσµών κοινωνικών 
και πολιτιστικών  πρέπει να τους εµπιστευτούµε 
σε ικανούς και καλλιεργηµένους ηγέτες του 
ποντιακού κινήµατος και όχι σε κάθε επικίνδυνο 
και ιδιοτελή ερασιτέχνη.      
                       Ν.Γ. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ  

Επιστημονικό συνέδριο για τους Πομάκους 
διοργανώθηκε (15-16 Ιουλίου) στο Πανεπιστήμιο 
του Erlangen (Νυρεμβέργη). Ο τίτλος του 
συνεδρίου ήταν: «Οι Πομάκοι στην Ελλάδα και τη 
Βουλγαρία – Μία χαρακτηριστική περίπτωση για 
τις διασυνοριακές μειονότητες στα Βαλκάνια». 
Οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου αναφέρονταν 
σε ζητήματα γλώσσας, ιστορίας, εθνοτικής 
ταυτότητας καθώς και στην ευρύτερη  παρουσία 
του Ισλάμ στα Βαλκάνια. Αναφέρουμε παρακάτω 
τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν:
· Ο ιστορικός Konrad Clewing (Πανεπιστήμιο 
Μονάχου) μίλησε με θέμα «Το Ισλάμ και οι 
διαδικασίες σχηματισμού εθνοτικής ταυτότητας 
στα Βαλκάνια». 
· Η εισήγηση του Ulf Brunnbauer (Πανεπιστήμιο 
Βερολίνου) είχε σαν τίτλο «Οικολογία, πολιτισμός 
και κοινωνία: Στρατηγικές προσαρμογής 
ανάμεσα στους χριστιανούς και μουσουλμάνους 
στη Ροδόπη κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα», 
με ιδιαίτερες αναφορές στα τοπικά αρχεία της 
κεντρικής Ροδόπης (περιοχή Σμόλιαν) σχετικά με 
τα επαγγέλματα και τις οικογενειακές δομές στην 
περιοχή αυτή.
· Η ανθρωπολόγος Dimitrina Michailova 
(Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) μίλησε με θέμα 
«Τόπος και τοπίο, έδαφος και ιδιοκτησία» 
αναλύοντας την κατανομή της ιδιοκτησίας στις 
παραδοσιακές κοινότητες των Πομάκων με 
έμφαση στην περιοχή του Ζλάτογκραντ.
· Ο Νικόλαος Κόκκας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) 
παρουσίασε την εργασία «Παράδοση και αλλαγή 
στην προφορικότητα των Πομάκων της Δυτικής 
Θράκης – Ο ρόλος του λαϊκού πολιτισμού στον 
προσδιορισμό της πολιτιστικής ταυτότητας». Η 
εισήγηση εστιάστηκε στις καταγραφές λαϊκών 
παραμυθιών και παραδοσιακών τραγουδιών 
στους Πομάκους του Ν.Ξάνθης.
· Το θέμα του Αleksej Kalionski (Παν/μιο Σόφιας) 
ήταν «Το Ισλάμ στη Ροδόπη – Ιστοριογραφία 
και πολιτικές». Μετά από μια παρουσίαση της 
ιστορίας των Πομάκων της Ροδόπης ο ομιλητής 
αναφέρθηκε στις διάφορες απόπειρες αφομοίωσης 
των Πομάκων αλλά και ανακατασκευής του 
ιστορικού τους παρελθόντος. 
· Η Δόμνα Μιχαήλ (Τμήμα Σλαβικών Σπουδών-
Φλώρινα) παρουσίασε την εργασία με τίτλο 
«Εκπαίδευση και σχέσεις εξουσίας μέσα σε μια 
σλαβόφωνη ομάδα μουσουλμάνων στην Ελλάδα: 
Η περίπτωση των Πομάκων της ορεινής Ξάνθης». 
Η εργασία της Δόμνας Μιχαήλ στηρίχθηκε στην 
επιτόπια έρευνά της στην περιοχή Θερμών και 
παρουσίασε αναλυτικά σημαντικές πτυχές της 
μειονοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

· Το θέμα του Christian Voss (Πανεπιστήμιο 
Ερλάνγκεν) ήταν «Ανάμεσα στην επιτόπια και 
στη διεθνική συνάφεια:Γλωσσική πολιτική των 
σλαβόφωνων μειονοτήτων», παρουσιάζοντας τα 
αποτελέσματα της επιτόπιας έρευνάς του σχετικά 
με τις στάσεις των Πομάκων απέναντι στη μητρική 
τους γλώσσα καθώς και τη χρήση της πομακικής 
στη Θράκης.
· Η εισήγηση της Φωτεινής Τσιμπιρίδου 
(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) είχε σαν τίτλο: 
«Σιωπή και περιθωριακότητα σαν ιδιώματα της 
συμπεριφοράς των μουσουλμάνων Πομάκων στην 
Ελλάδα» Χώρος αναφοράς της Φ.Τσιμπιρίδου η 
μακροχρόνια έρευνά της στην περιοχή Σαρακηνής 
(Ν.Ροδόπης). 
· Ο γλωσσολόλογος Georgi Mitrinov (Παν/μιο 
Σόφιας) παρουσίασε την εργασία του «Περιγραφή 
της κατάστασης των διαλέκτων της Ροδόπης» 
στην οποία έκανε σύγκριση των φωνολογικών, 
γραμματικών και συντακτικών παραλλαγών 
των ιδιωμάτων της Ροδόπης όπως αυτά 
αποτυπώνονται στον Βουλγαρικό Διαλεκτολογικό 
Άτλαντα (1964-1975).
· Ο καθηγητής Klaus Steinke (Πανεπιστήμιο 
Ερλάνγκεν) μίλησε με θέμα «Υπάρχει διαφορά 
ανάμεσα στις διαλέκτους των χριστιανών και των 
μουσουλμάνων της Ροδόπης;» Περιγράφοντας 
τα ιδιώματα γειτονικών οικισμών χριστιανών 
και μουσουλμάνων στο βουλγαρικό τμήμα της 
Ροδόπης ο καθηγητής Steinke, ο οποίος ήταν και 
ο υπεύθυνος διοργανωτής του συνεδρίου, κατέληξε 
πως δεν υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στα 
γειτνιάζοντα σλαβικά ιδιώματα της περιοχής.
· Ο εθνογράφος Thede Kahl (Παν/μιο Βιέννης) 
έκανε εισήγηση με τίτλο: «Η παρουσία των 
Πομάκων στην Τουρκία». Μέσα από αναλυτική 
ιστορική και γεωγραφική παρουσίαση ο Τ. Kahl 
περιέγραψε την κατανομή των Πομάκων στην 
Τουρκία και τις ιστορικές φάσεις της μετοικεσίας 
τους εκεί, με ενδιαφέροντα αριθμητικά στοιχεία.
· Η Jordanka Telbizova-Sack (Πανεπιστήμιο 
Βερολίνου) παρουσίασε την εργασία της με θέμα 
«Οι σλαβόφωνοι μουσουλμάνοι της Μακεδονίας» 
που αναφέρονταν στους Τορμπέσι της FYROM, 
αναλύοντας ζητήματα γλώσσας, θρησκείας και 
εθνικής καταγωγής.
· Ο Xhelal Ylli (Παν/μιο Ερλάνγκεν) μίλησε 
με θέμα «Ομιλία και ταυτότητα στους Γκοράνι 
της Αλβανίας». Η εισήγηση αναφερόταν στους 
σλαβόφωνους μουσουλμάνους σε τέσσερις της 
Αλβανίας, δίνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα 
από τη γλώσσα και τα τραγούδια τους.
Στο κλείσιμο του συνεδρίου προβλήθηκαν 
δύο ντοκυμαντέρ σχετικά με τους Πομάκους: 
Η ταινία της Φωτεινής Τσιμπιρίδου και του 
Π.Παπαδοπούλου «Γάμος» και η ταινία του Asem 
Balikci  «Οι γυναίκες της Μπρέζνιτσα» . 
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Ὥστε παρεξηγήθηκαν κάποιοι Ἑλληνάρες γιά 
τήν ὑποστολή τῆς γαλανόλευκης ἀπό τόν Λευκό 
Πύργο κατά τήν διαµαρτυρία ὑπέρ τοῦ Κούρδου 

φοιτητῆ Μπαχόζ! Τόση εὐαισθησία! ∆έν ξέρω 
ἄν εἶναι στηµένο ἀπό τά ΜΜΕ ἤ πρόκειται 

πραγµατικά γιά τόσο ἀκατέργαστο πατριωτισµό. 
Ποτέ µου δέν κατάλαβα τέτοιαν ἐπιλεκτική 

«ὑπερευαισθησία» σέ µιά χώρα πού καθηµερινά 
προσβάλλει ὅ,τι πραγµατικά ἑλληνικό, χωρίς 
νά ἱδρώνει τό αὐτί κανενός. Ἡ περίπτωση τοῦ 

ἀναρχικοῦ Κούρδου φοιτητῆ πού ἔκανε ἀπεργία 
πείνας ἦταν πολύ χαρακτηριστική: Κανένας δέν 

προσβλήθηκε πού τό ἐλεεινό µας κράτος ἀρνεῖται 
τό καθεστώς πολιτικοῦ ἀσύλου σέ ἀνθρώπους 

πού - ἀσχέτως ἰδεολογίας - ἀποδεδειγµένα 
ἀγωνίστηκαν (καί βασανίστηκαν) στίς χῶρες 

τους γιά τήν πολιτική τους δράση. Κανένας δέν 
προσβλήθηκε γιά τήν καθηµερινή παρανοµία 
(χωρίς χαρτιά, χωρίς δικαιώµατα, χωρίς ζωή) 
στήν ὁποία ὠθοῦνται συστηµατικά ἀπό τήν 
κρατική µας πολιτική τόσοι δύσµοιροι (µά 

καί γενναῖοι) ἄνθρωποι δίπλα µας. Κανένας 
δέν προσβλήθηκε πού τά ΜΜΕ ἐπιλέγουν νά 

προβάλουν τήν δεξίωση τῆς κάθε καρακαλτάκως 
καί νά ἀποσιωπήσουν τά πάθη τοῦ κάθε Μπαχόζ.  
Ἔνιωσαν ὅµως προσβεβληµάνοι πού κατέβηκε ἡ 
σηµαία µας ἀπό τήν Ἑνετική καί µετέπειτα Ὀθωµανική φυλακή, τό Γκουαντανάµο τῆς ἐποχῆς, 
ἡ ὁποία ἔτυχε νά καθιερωθεῖ ὡς σῆµα τῆς Θεσσαλονίκης! Μά, ποιός θά ἦταν καταλληλότερος 
τόπος γιά µιά τέτοια ἐκδήλωση διαµαρτυρίας ἄν ὄχι ὁ Λευκός Πῦργος; Μπράβο στά παιδιά γιά 

τήν ἔξυπνη ἰδέα καί γιά τήν συµπαράστασή τους στόν ἀγωνιστή σύντροφό τους! Καί µακάρι 
νά καθιερωθεῖ τό συγκεκριµένο µνηµεῖο ὡς χῶρος ἔκφρασης συµπαράστασης γιά τέτοιες 

περιπτώσεις, θά εἶναι ἡ πλέον προσήκουσα (µά καί κοινωνικά ὠφέλιµη) χρήση του.      Κ.Κ. 

Ἡ µαύρη σηµαία ταιριάζει στόν Λευκό Πῦργο!ΚΥΠΡΟΣ 2005
Ἀντί ἄλλου ἐπετειακοῦ κειμένου γιά τήν 31η 
ἐπέτειο τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς στήν Κύπρο, 
παραθέτουμε τήν ἀπάντηση στό ΔΟΛιο «Βῆμα» 
μιᾶς Κυπρίας πού ἐπισημαίνει τόν χειρότερο 
ἐχθρό μας σήμερα: Τήν ἀθλιότητά μας.

Συγχαρητήρια, κύριε Λάλα!
Αναφέροµαι στο ΒΗΜΑgazino της 3ης Ιουλίου 
µε το «αφιέρωµά» σας στην κατεχόµενη Κύπρο.
Ως Κυπρία, πρόσφυγας από την Αµµόχωστο, 
ζητώ συγνώµη που δεν είχα περισσότερα –κατά 
τη λογική της ανεκδιήγητης «δηµοσιογράφου» 
σας– για να τα πάρουν οι Τούρκοι εισβολείς 
ώστε να µην «ασφυκτιούν» («Tουρκοκύπριοι» 
βαφτίζονται στο εµφατικό µότο του 
δηµοσιεύµατος!) στον δυσανάλογα µικρό χώρο 
που κατέλαβαν διά του γενναίου δόρατός τους.
Ως Κυπρία από την Αµµόχωστο, που ως 
πρόσφυγα η τύχη µου επιφύλασσε τη µεγάλη 
«ευτυχία» να προσφέρω (πλην όχι επί µακρόν) 
τις υπηρεσίες επιµέλειας και re-writing στα 
απερίγραπτα πονήµατα της συγκεκριµένης 
«δηµοσιογράφου», οφείλω να ευχαριστήσω 
την περί ης ο λόγος για το αναπάντεχο «δώρο» 
που επιφύλασσε σε µένα, στους συµπατριώτες 
µου πρόσφυγες, στην Κύπρο ολόκληρη, στον 
απανταχού Ελληνισµό (ουσιαστικά δώρο –
άνευ εισαγωγικών – στους Τούρκους), κατά την 
31η επέτειο της εκδίωξής µας από τις EΣTIEΣ 
µας (τα σπίτια µας επί το απλούστερον, γιατί η 
ίδια αδυνατεί να συλλάβει την έννοια του όρου 
«εστία» και ό,τι αυτός περικλείει).  
Ως Κυπρία από την κατεχόµενη Αµµόχωστο, 
που υπέκυψα στην επιθυµία να «επισκεφθώ», 
έστω και µε βίζα (δεν την έσκισα όπως 
η περί ης ο λόγος, την κρατώ ακόµη µην 
τυχόν ξεθωριάσει έστω και κατ’ ελάχιστον ο 
εξευτελισµός και η ταπείνωση), το ρηµαγµένο 
σπίτι µου, τη βεβηλωµένη εκκλησιά όπου 
βαφτίστηκα, παντρεύτηκα, κήδεψα τους δικούς 
µου, το νεκροταφείο µε τα σκόρπια κόκαλα 
των παππούδων µου και του αδελφού µου, το 
σχολείο όπου έµαθα την ελληνική γλώσσα για 
να επιµελούµαι, τελικά, τα εκπληκτικής ευφυΐας 
κείµενα της περί ης ο λόγος, ως «τουρίστας» 
λοιπόν στον τόπο µου απολογούµαι γιατί δεν 
πήγα (όπως έκανε η «δηµοσιογράφος») στην 
παραθαλάσσια ταβέρνα του Ερντογάν να πιω 
τα ούζα µου και να καταπιώ όλες αυτές τις 
κακίες που βγάζω τώρα για ένα ανίδεο πλάσµα, 
που κάποιος άλλος βαθυστόχαστος του έγραψε 
τις ερωτήσεις της συνέντευξης για τον Μεχµέτ 
Αλή Ταλάτ, ενώ το ίδιο το πλάσµα αγνοεί 
(πέραν πάσης αµφιβολίας) ακόµη και το ότι δεν 
υπάρχει κράτος στην κατεχόµενη Κύπρο αλλά 
ψευδοκράτος, δεν υπάρχει άλλος πρόεδρος 
της Κύπρου από τον εκλεγµένο Πρόεδρο της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, υπάρχει ένα και µόνο 
προεδρικό µέγαρο, υπάρχει ENA και µοναδικό 
αναγνωρισµένο ∆IEΘNΩΣ κυπριακό κράτος!
∆εν ξέρω ποιο ίδρυµα της Βοστόνης την 
έκρινε ικανή για «Bachelor σε δηµοσιογραφία, 
διαφήµιση και Master στην οικονοµική διοίκηση», 

θα ήταν όµως παράλειψη να µην την τιµήσει µε 
βραβείο πατριωτισµού και δηµοσιογραφίας ο 
Ταλάτ (γιατί όχι και ο Ερντογάν!), ένα ακόµη 
«τρόπαιο» από αυτά που η περί ης δηλώνει ότι 
αρέσκεται να συλλέγει στα σουλάτσα της ανά 
τον κόσµο. Aς αρκεστεί σε αυτά και ας αποφύγει 
να διατυµπανίζει το µίσος που αισθάνεται για 
οτιδήποτε σκοτώνει το… «πνεύµα» της! 
Ας συνεχίσει λοιπόν να τρέχει πίσω από διάσηµους 
τενίστες ανά την υφήλιο ως φανατική οπαδός 
(παλιά της τέχνη κόσκινο που τη µοστράρει 
εγγράφως στο προφίλ της) και ας πάψει να 
µας µιλά για παραδοσιακές αξίες και ρίζες, 
γιατί την ποιότητα ζωής και τις ρίζες που µας 
στέρησαν οι «καηµένοι» οι Τούρκοι (και η ίδια – 
ως αληθινή ΟΠΑ∆ΟΣ - µόνο ως λέξεις γνωρίζει 
και αναµασά) αγωνιζόµαστε επί 31 χρόνια να 
ανακτήσουµε. Όσο για τις δηµοσιογραφικές της 
φιλοδοξίες, µπορεί κάλλιστα να τις ικανοποιεί 
και να καµαρώνει το όνοµά της σε κοσµικές 
στήλες, σε συνεντεύξεις µε celebrities, ακόµη και 
σε ταξιδιωτικά στους «in» και «hot» προορισµούς 
της. Τα Κατεχόµενα δεν είναι «προορισµός» για 
ανάλγητους και ανιστόρητους.
Το τραγικό: Ενδεχοµένως τη διάβασαν 800.000 
χιλιάδες αναγνώστες του  εντύπου, εκ των οποίων 
ένα ποσοστό µπορεί και να παραµυθιάστηκε. Ο 
Βίσµαρκ έλεγε –όπως και άλλοι αναλυτές της 
στρατιωτικής επιστήµης- ότι η γραφίς και η 
οβίς είναι από το ίδιο µέταλλο. Και, δυστυχώς, 
στις αρχές της 3ης χιλιετίας ταλαιπωρούµαστε 
από βλήµατα µεγάλου βεληνεκούς που φέρουν 
και χρησιµοποιούν γραφίδες. Η απορία(;): Ποιοι 
την επέλεξαν; Με ποια κριτήρια; Είδε κανένας 
αρµόδιος του εντύπου το 17σέλιδο «αφιέρωµά» 
της ή θεωρείται... αυθεντία, µη επιδεχόµενη 
κριτική και αµφισβήτηση, η περί ης ο λόγος; Ή 
µήπως εντοπίστηκε και αξιοποιήθηκε σκοπίμως 
το «πνεύµα» της;
Η έκπτωση της δηµοσιογραφίας, κύριε Λάλα, 
δεν αποτελεί είδηση. Τα περί αντικειµενικής 
και έγκυρης ενηµέρωσης δεν τα χάφτει πλέον 
ούτε και ο έχων κάτω του 80 δείκτη IQ –
πλην χρησιµοποιών τη λογική του- έφηβος 
(το τραγικό είναι η γενικότερη µη χρήση). Η 
ασχετοσύνη, η ανεπάρκεια, η ανικανότητα, η 
ανευθυνότητα αποτελούν πλέον κοινό τόπο στον 
δηµοσιογραφικό κόσµο και οι όποιες φωτεινές 
εξαιρέσεις (που υπάρχουν κι ας µην κατέχουν 
πάντοτε –ελέω «αξιοκρατίας»!- τη θέση που 
αξίζουν) επιβεβαιώνουν, ως συνήθως, τον 
κανόνα. Ούτε η ελαστικότητα της συνείδησης 
αποτελεί νεοφανές φαινόµενο, το οποίο µάλιστα 
–λαµβανοµένης υπόψη της έξαρσης της 
µαταιοδοξίας και της θυσίας κάθε αξιοπρέπειας 
στον βωµό της– παρεπιδηµεί στην κοινωνία µας 
και ενδηµεί στους δηµοσιογραφικούς κύκλους.
Ωστόσο, η εξαθλίωση και η εξαχρείωση που 
παρουσίασε το ΒΗΜΑgazino της 3ης Ιουλίου 
ξεπέρασε κάθε προηγούµενο.
Συγχαρητήρια, κύριε Λάλα! ΝΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Να τη χαίρεστε! 
Ανδρούλα Τουµάζου, 
Πρόσφυγας, αλλά όχι άπατρις. Mε ρίζες 3.500 
και πλέον χρόνων, όχι εποχικού αναρριχητικού.

Âñßóêïõí êáß (äÝí) êÜíïõí

Ôïῦ Ðáó÷Üëç ×ñéóôïäïýëïõ

 (...) ÄÝí åἶíáé ὑðåñâïëÞ ïὔôå ðñïúüí ὀñãῆò êáß 

ἀãáíÜêôçóçò íÜ ðåῖ êáíåßò ὅôé ἡ ὕðáñîç ôῶí êïõíïõðéῶí 

ἀðïôåëåῖ ἀíáóôáëôéêü ðáñÜãïíôá, ôñï÷ïðÝäç ãéÜ 

êÜèå åἴäïõò äñáóôçñéüôçôá, óÝ ὅëï ôüí íïìü Ἕâñïõ 

êáß êáè’ ὅëç ôÞ äéÜñêåéá ôïῦ åἰêïóéôåôñáþñïõ. Ôüóï 

óôὶò ðáñÝâñéåò ὅóï êáὶ óôὶò ἡµéïñåéíὲò ðåñéï÷Ýò. 

Ðïéὰ ôïõñéóôéêὴ ἀíÜðôõîç êáὶ ðïéὰ ðñïóÝëêõóç 

ἐðéóêåðôῶí. Ἡµåäáðῶí êáὶ ἀëëïäáðῶí. Áὐôὰ åἶíáé 

êáëáµðïýñéá ãéὰ ἀöåëåῖò. Ïὔôå åἶíáé äýóêïëï íὰ 

µéëÞóåé êáíåὶò ãéὰ ἐñáóéôå÷íéóµïýò, ðñï÷åéñüôçôåò 

êáὶ ἀíáðïôåëåóµáôéêὲò ἐíÝñãåéåò ïἱ ὁðïῖåò ἂí êáὶ 

êïóôßæïõí ἀêñéâὰ äὲí ἀðïäßäïõí ôßðïôá. Ἄëëùóôå 

ἐê ôïῦ ἀðïôåëÝóµáôïò êñßíïíôáé ïἱ ðñïèÝóåéò, 

êõñßùò ὅµùò ïἱ ἐíÝñãåéåò. Ãéὰ êÜèå äýóðéóôï, 

ἄðéóôï, ἐðéöõëáêôéêὸ ἀêüµç êáὶ êá÷ýðïðôï ὡò 

ðñὸò ôὰ ðáñáðÜíù, óõíéóôᾶôáé µßá ἐðßóêåøç 

óôὴí ἐíäï÷þñá ôïῦ Íïµïῦ êáôὰ ôὸ äéÜóôçµá ðïὺ 

ἀñ÷ßæåé íὰ íõ÷ôþíåé. Ôὸ áὐôὸ óõíéóôᾶôáé êáὶ óôïὺò 

ἁñµüäéïõò ïἱ ὁðïῖïé ἂí ãëõôþóïõí ἀðὸ ôὸ ἄããéãµá 

ôῶí ðïëéôῶí, ëüãù ôῆò ἀãáíÜêôçóÞò ôïõò, äὲí 

èὰ ἀðïöýãïõí ôὴí ἐðßèåóç êáὶ ôὸ äÜãêùµá ôῶí 

êïõíïõðéῶí êáὶ ôὰ ἐðáêüëïõèÜ ôïõò.  

ÐñüèåóÞ µïõ äὲí åἶíáé íὰ óõµðåñéëçöèῶ óôὴ ÷ïñåßá 

ôῶí ðñïóþðùí ôὰ ὁðïῖá ἀíôéµåôùðßæïõí ôὸ 

ðñüâëçµá µÝ êïõâÝíôåò êáöåíåßïõ. Ἔôóé äõóôõ÷ῶò 

÷áñáêôçñßæïíôáé ὅóïé ôïëµïῦí íὰ ἐêöñÜóïõí ἁðëᾶ  

ôὴí ἀíçóõ÷ßá ãéὰ ôὴí ὑãåßá ôïõò. Ïὔôå êáὶ ó’ áὐôïὺò 

ðïὺ äÝ÷ïíôáé ôὰ ãåëïῖá ἄëëïèé ôῶí ðïëëῶí êáὶ 

óõíå÷ῶí âñï÷ïðôþóåùí. Ὅðùò êáὶ ôὴí ὕðáñîç 

ôῶí ὀñõæþíùí óôὴí ἀðÝíáíôé ÷þñá µÝ ἀíõðáñîßá 

ðüñùí ãéὰ êáôáðïëÝµçóç ôῶí êïõíïõðéῶí ἐê 

µÝñïõò ôῆò Íïµáñ÷ßáò Ἀäñéáíïýðïëçò. Åἶíáé ãíùóôὸ 

ἄëëùóôå ὅôé ὑðÜñ÷åé ἐµðåéñßá ôῶí ÷þñùí ἐêêüëáøçò 

ôῶí êïõíïõðéῶí óὲ êÜèå ðåñéï÷ὴ ἀðὸ ἀíèñþðïõò 

ðïὺ ἐðὶ µáêñὸí ἀó÷ïëïῦíôáé µÝ ôὴí êáôáðïëÝµçóç, 

êáèþò ἐðßóçò êáß ἐµðåéñßá óõíïëéêῆò êáôáðïëÝµçóçò 

µÝ âéïëïãéêὸ ôñüðï. Ἡ ÔÅÄÊ Ἕâñïõ µÝ ôὴí ἀíôßóôïé÷ç 

ôῶí Óåññῶí åἶ÷áí ðñïóêáëÝóåé ἀðὸ ÐáíåðéóôÞµéï 

ôῆò Êáëéöüñíéáò åἰäéêὸ ἐðéóôÞµïíá, ôὶò ðñïôÜóåéò 

ôïῦ ὁðïßïõ ὑëïðïßçóáí ôüóï ὁ Äῆµïò Óïõöëßïõ 

óὲ óõíåñãáóßá µÝ ôὸ Ä.Ð.È. êáὶ ôὸí ê. Ïὐæïýíç ôὸ 

1996 ὅóï êáὶ ìÝ ôÞ Íïµáñ÷ßá Óåññῶí. Ὅóï ãéὰ ôὰ 

ἀðïôåëÝóµáôá ïἱ ðïëßôåò ãíùñßæïõí êáëýôåñá. 

 Ἡ ἀíáöïñὰ óôὶò ἤðéåò åἰóâïëὲò ðïὺ 

ἀðïäéáñèñþíïõí êõñéïëåêôéêὰ ôὴí ïἰêïíïµßá êáὶ 

ὑðïíïµåýïõí êÜèå ðñïóðÜèåéá ãéὰ ἀíÜðôõîç, åἶíáé 

âÝâáéï ὅôé äὲí âñßóêåôáé µÝóá óôὸ ðåäßï ἀíÜëõóçò 

ôῶí ἰèõíüíôùí. Ἡ ἐðáíáëáµâáíüµåíç ὅµùò ἀíὰ 

ἔôïò, ÷åéµþíá êáëïêáßñé, èåïµçíßá öáßíåôáé ðὼò 

ἐîåëßóóåôáé óὲ ἄëëïõ åἴäïõò èåïµçíßá. Ðñüêåéôáé 

ãéὰ ôὴí ὀñãὴ ôïῦ ëáïῦ ἀðÝíáíôé ó’ áὐôïὺò ðïὺ 

ôὸí ðåñéöñïíïῦí. ἈðÝíáíôé ó’ áὐôïὺò ðïὺ âñßóêïõí 

êáὶ êÜíïõí. Êáὶ ãéὰ íὰ ôὸ ἐêöñÜóù êáὶ ðéὸ óùóôÜ: 

Âñßóêïõí êáὶ äὲí êÜíïõí.

Τοῦ Φάνη Μαλκίδη
1. Εἰσαγωγικὲς ἐπισηµάνσεις
  Οἱ πρόσφατες ἐκλογὲς στὴν Ἀλβανία 
ἦταν σπουδαῖο πολιτικὸ γεγονός, τόσο 
γιὰ τὴ χώρα ὅσο καὶ γιὰ ὁλόκληρη τή 
Βαλκανική, ἀφοῦ  πραγµατοποιήθηκαν 
σὲ µία περίοδο ὅπου δηµιουργοῦνται νέα 
δεδοµένα γιὰ τὴ χερσόνησο τοῦ Αἵµου 
λόγῳ τῶν ἐξελίξεων γιὰ τοὺς ἀλβανικοὺς 
πληθυσµοὺς στὸ Κοσσυφοπέδιο, στὸ 
Τέτοβο καὶ τὴν κοιλάδα τοῦ Πρέσεβο. Ὁ 
ἀλβανικὸς παράγοντας στὸ ἐσωτερικὸ 
καὶ ἐξωτερικὸ προσδοκοῦσε σηµαντικὲς 
ἀλλαγὲς γιὰ τὴ χώρα καὶ στήριξε πολλὲς  
ἐλπίδες «ἐθνικῆς ὁλοκλήρωσης» καὶ 
εὐρωατλαντικὴς προοπτικῆς, τόσο  στὸ 
Σοσιαλιστικὸ Κόµµα (ΣΚ) τοῦ Νάνο ὅσο καὶ 
στὸ Δηµοκρατικὸ Κόµµα (ΔΚ) τοῦ Μπερίσα. 
Παράλληλα οἱ ἐκλογὲς στὴν Ἀλβανία 
ἀποτέλεσαν σηµαντικὸ σταθµὸ καὶ γιὰ 
τὴν ἑλληνικὴ κοινότητα. Ὡστόσο αὐτὸ ποὺ 
χαρακτήρισε (κι αὐτές) τὶς ἐκλογὲς ἦταν ἡ 
χαρακτηριστικὴ καθυστέρηση ἀνακοίνωσης 
τῶν ἀποτελεσµάτων καὶ τοῦ νικητῆ τῆς 
ἀναµέτρησης, στάση ποὺ συνδέεται µὲ τὸν 
ὑπερατλαντικὸ παράγοντα καὶ τὶς θερµο-
µετρήσεις ποὺ γίνονται ἐδῶ καὶ χρόνια 
στὴν Ἀλβανία γιὰ τὸ ποιὸς µπορεῖ –τελικά- 
νὰ παίξει καλύτερα τὸν κεντρικὸ ρόλο.  
  Παρὰ τὶς φαινοµενικὰ τεράστιες διαφορὲς 
τοὺς οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ ΣΚ καὶ τοῦ ΔΚ, µά καὶ 
τῶν ὑπόλοιπων  κοµµάτων, συµφώνησαν  
προεκλογικὰ σὲ ἕνα κοινὸ πλαίσιο. Στὴν 
ἀνάγκη πρόσδεσης ἀκόµη περισσότερο  στὶς 
ΗΠΑ καὶ δηµιουργίας προϋποθέσεων γιὰ 
ἔνταξη στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἀπὸ τὴν 
ἄλλη πλευρὰ ὑπῆρξε µία γενικὴ συµφωνία 
σὲ ὅτι ἔχει σχέση µὲ τὴν Οἰκονοµία ἡ ὁποία 
ἀφοῦ δὲν µπορεῖ νὰ στηριχθεῖ ἀκόµη στὴν 
παραγωγὴ ἢ στὶς ὑπηρεσίες ὀφείλει νὰ 
στηριχθεῖ στὰ µεταναστευτικὰ ἐµβάσµατα. 
Ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἑταῖροι καὶ 
σύµµαχοι σ΄ αὐτὴ τὴν προσπάθεια τῆς 
ἀλβανικῆς οἰκονοµίας, ὡστόσο εἶναι καλὸ 
νὰ κρατοῦνται καὶ ὁρισµένες ἀποστάσεις 
ἰδιαίτερα ἀπὸ τὴ δεύτερη. Ἀξιοπρόσεκτο 
τόσο γιὰ τὴ σηµειολογία ὅσο καὶ τὴν πολιτι-
κὴ του σηµασία ἦταν τὸ Σοσιαλιστικὸ Κίνη-
µα Ὁλοκλήρωσης τοῦ πρώην πρωθυπουρ-
γοῦ Ἰλὶρ Μέτα ποὺ ἱδρύθηκε τὸν περασµένο 
Σεπτέµβρη ὡς ἀπάντηση στὴν ἀδιαλλαξία 
τοῦ ΣΚ. Ὁ Μέτα θὰ πρέπει νὰ σηµειωθεῖ 
πὼς δὲν ἀναγνώρισε τὸ ἀποτέλεσµα τῶν 
ἐκλογῶν, ἐνῶ ὁ συνασπισµὸς 11 κοµµάτων 
φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ λύση ποὺ προτείνεται.
2. Ἡ ἑλληνικὴ κοινότητα καὶ οἱ ἐκλογὲς
  Οἱ Ἕλληνες ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία 
περνοῦν µία κρίσιµη περίοδο γιὰ τὴν 
ἐπιβίωσή τους στὴν ἑστίες τους καὶ τὴν 

παρέµβασή τους στὴν ἀλβανικὴ πολιτι-
κὴ ζωή. Ἡ ἔξοδος τοῦ 1991-92, ἡ νέα ἔξο-
δος τὸ 1997 µετὰ τὴν ἁρπαγὴ τῶν οἰκο-
νοµιῶν τους ἀπὸ τὶς πυραµίδες τῶν Βαλκά-
νιων κλεπτοκρατῶν καὶ ἡ ἀλλοίωση 
χαρακτηριστικῶν καὶ ἀνθρώπων ἀπὸ 
τὴν ἀλβανικὴ πολιτικὴ στοὺς χώρους 
διαβίωσης ἔχουν διαµορφώσει µία νέα 
πραγµατικότητα. Ἀπειλὲς ἀπὸ τὸ κράτος 
καὶ τὰ ἀλβανικὰ κόµµατα, νοθεῖες, βία, 
διχόνοια καὶ ἔξοδος πρὸς τὴν Ἑλλάδα 
ποὺ δὲν λέει νὰ σταµατήσει, εἶναι µερι-
κὰ ἀπὸ τὰ θέµατα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν 
ἄλλοτε ἀνθοῦσα, τουλάχιστον ἀριθµητι-
κά, ἑλληνικὴ κοινότητα. Ἡ αὐτόνοµη κά-
θοδος τοῦ Κόµµατος Ἕνωσης Ἀνθρωπίνων 
Δικαιωµάτων, τοῦ κόµµατος ποὺ ἐκπροσω-
πεῖ τὴν ἑλληνικὴ κοινότητα, στὶς 100 µονο-
εδρικὲς περιφέρειες εἶχε κάποια στατικὰ 
ἀποτελέσµατα (ἐκλογὴ 3 βουλευτῶν) ποὺ 
δὲν µεταφράζονται ἀκόµη σὲ δυναµική, 
ἀφοῦ ἡ ἀσχηµάτιστη ἀκόµη πολιτικὴ 
ἐκπροσώπηση τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας 
ἀναλίσκεται σὲ ἄσκοπη συζήτηση µὲ τὴν 
Ἀθήνα καὶ τὰ Τίρανα. Τὰ κεντρικὰ δηλαδὴ 
ζητήµατα - αἰτήµατα ἀπουσιάζουν, παρὰ 
τὴν ἀπροσχηµάτιστη γιὰ ἀκόµη µία φορά 
ἐκλογονοθεία σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων.
3. Ἀντὶ συµπερασµάτων
  Μέχρι τὴ στιγµὴ ποὺ γράφονταν αὐτὲς 
οἱ γραµµές, τὰ ἀποτελέσµατα ἔδειχναν 
ὅτι σὲ 98 ἀπὸ τὶς 100 µονοεδρικὲς περιφέ-
ρειες τὸ ΔΚ λαµβάνει 55 ἕδρες, οἱ Σοσια-
λιστὲς 41, µία λαµβάνει ἀνεξάρτητος 
ὑποψήφιος καὶ µία τὸ κόµµα τοῦ Μέτα. 
Σὲ συνδυασµὸ µὲ τὶς ψήφους τοῦ ἀναλο-
γικοῦ συστήµατος γιὰ ἄλλες 40 ἕδρες, ὁ 
Μπερίσα καὶ τὰ κεντροδεξιὰ κόµµατα 
προβλέπεται νὰ ἔχουν πλήρη πλειοψηφία 
µὲ περισσότερες ἀπὸ 71 ἕδρες στὸ ἑπόµε-
νο κοινοβούλιο. Ὅλοι συµφωνοῦν ὅτι ὁ 
ἀλβανικὸς ἐθνικισµός, ἔστω καὶ ἐὰν γιὰ 
διάφορους λόγους δὲν τὸ λένε, εἶναι σὲ 
ἔξαρση. Τὰ ἀλβανικὰ κόµµατα πρόταξαν 
τὸ Κοσσυφοπέδιο, στοχεύοντας ἐκλογικὰ 
κέρδη κι ἐν µέρει πέτυχαν ἀφοῦ ὁ Μπερί-
σα εἶναι ὁ κάτ΄ ἐξοχὴν ἐκφραστῆς τοῦ 
κοσοβάρικου λόµπυ. Τὴν ἴδια στιγµὴ ἡ 
ἑλληνικὴ κοινότητα ἀποτελεῖ παράµετρο 
ποὺ συζητεῖται στὴν Ἀλβανία, µὲ τὴν 
προϋπόθεση ὅµως τῆς συµµετοχῆς στὸ 
ἐντὸς συγκεκριµένων πλαισίων πολιτικὸ 
παιχνίδι: µὲ τὴ συµµετοχὴ της στὸν 
κυβερνητικὸ συνασπισµό. Οἱ Ἕλληνες 
τῆς Ἀλβανίας ὀφείλουν νὰ ἀναλάβουν 
πρωτοβουλίες, καθώς οἱ ἐξελίξεις θὰ εἶναι 
ραγδαῖες τόσο στὴν ἴδια τη χώρα ὅσο καὶ 
σὲ ὅλη τη Βαλκανική, µὲ τὴν προωθούµενη 
λύση στὸ Κοσσυφοπέδιο. 

Οἱ ἐκλογές στήν Ἀλβανία 
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Ἡ ρεβάνς 
τοῦ πρώην ραγιᾶ

     Αὐτὴ νοµίζω βρίσκεται πίσω ἀπὸ 
τὶς ἀθρόες ὅσο καὶ συχνὲς ἐπισκέψεις 
Ἑλλήνων τουριστῶν -ἰδίως Θρακῶν καὶ 
Αἰγαιοπελαγιτῶν ἀλλὰ καὶ ἄλλων- στὴν 
Τουρκία. Εἶναι κάτι ποὺ ἔχει ὡς ἀφετηρία τὸ 
ἀσυνείδητο, τὰ ἐσώτερα διαµερίσµατα τῆς 
ἀνθρώπινης σκέψης, ποὺ βρίσκονται πολὺ 
πέραν τῆς γειτονιᾶς τῆς µνήµης. Ἐκεῖνα 
ποὺ ναὶ µέν κτίστηκαν κατὰ τοὺς πέντε καὶ 
πλέον αἰῶνες τῆς δουλείας ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνα 
ποὺ δὲν µπορεῖ νὰ ξεκλειδώσει καὶ ἑποµένως 
νὰ ἑρµηνεύσει ἡ τυπικὴ λογική. Ἀκόµη καὶ 
οἱ ἐµβαθύνσεις στὴν πιὸ γνωστὴ σφαῖρα 
της, ὅπως εἶναι ἡ φιλοσοφία ἢ ἡ ἐπιστήµη, 
θὰ σηκώσουν τὰ χέρια. Ἀφοῦ καὶ αὐτὲς ἂν 
παραπέµπουν σὲ κάτι, εἶναι ἡ φαιὰ οὐσία. 
Ἕνα χρῶµα τῆς οὐσίας µάλιστα οὐδέτερο. 
Οὔτε κἄν ὅλα τὰ χρώµατα. Πόσο µᾶλλον οἱ 
αἰσθήσεις καὶ κυρίως ἡ ἴδια ἡ οὐσία, µέρος τῆς 
ὁποίας ἐκτὸς ἀπὸ τὰ προηγούµενα, ἀποτελεῖ ὁ 
φροϋδισµός, ὅπως καὶ ἄλλες πιθανὲς περιοχές, 
οἱ ὁποῖες ὅµως παραµένουν ἀνεξερεύνητες. 
      Μπορεῖ νὰ ὑπάρχουν πολλοὶ καὶ 
διαφορετικοὶ λόγοι, ἀπὸ τὴν προσωρινὴ ἔστω 
παλιννόστηση στὶς ἱστορικὲς πατρίδες καὶ 
τὰ ἑλκυστικὰ οἰκονοµικὰ πακέτα, µέχρι τὴν 
ἱκανοποίηση τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήµατος 
ἢ καὶ τὸν ἁπλὸ τουρισµὸ σὲ µία ὅµορη χώρα. 
Ἀκόµη καὶ οἱ εἰλικρινεῖς ἐνθαρρύνσεις. 

Ὅµως κανεὶς ἀπὸ τοὺς λόγους αὐτοὺς δὲν 
εἶναι σὲ θέση νὰ ἑρµηνεύσει ἱκανοποιητικὰ 
τὸ συγκεκριµένο φαινόµενο. Κυρίως τὴ 
συχνότητα µέ τὴν ὁποία ἐπαναλαµβάνεται, 
ἰδιαίτερα ὅταν τὴν ἴδια στιγµὴ ὑπάρχουν 
πολλοὶ λόγοι ποὺ θὰ ἐπέβαλαν τὸ ἀντίθετο. 
Ὅπως, φυσικά, ἡ ἀπουσία τῆς ἀµοιβαιότητας. 
Καὶ ποὺ παρόλα αὐτά, κτίζεται παράλληλα 
µία νέα φιλικὴ σχέση. 
     ∆ὲν εἶναι διαφορετικὰ τὰ πράγµατα 
ὡς πρὸς τὴν ἑρµηνεία τοῦ φαινόµενου τοῦ 
ἀνύπαρκτου στὴν οὐσία τουριστικοῦ ρεύµατος 
Τούρκων στὴν Ἑλλάδα. Ἂν κρύβεται κάτι 
πίσω ἀπὸ αὐτό, δὲν εἶναι ἡ ὄντως µεγάλη 
οἰκονοµικὴ δυστοκία τοῦ γειτονικοῦ λαοῦ, 
ὅπως ἴσως σπεύσουν πολλοὶ νὰ ἀντιτείνουν. 
∆ὲν εἶναι ἄλλωστε εὐκαταφρόνητη 
πληθυσµιακὰ ἡ τάξη τῶν ἐκεῖ εὐκατάστατων. 
Αὐτὸ ποὺ παίζει καθοριστικὸ ρόλο ἐπὶ τοῦ 
προκειµένου εἶναι τὸ σύνδροµο τοῦ πρώην 
κυρίου. Ἡ ἄρνηση ἀναγνώρισης τῶν πρώην 
ὑπηκόων του. Τὸ ἴδιο αὐτὸ σύνδροµο, ποὺ 
ἐπίσης δὲν ἑρµηνεύεται µέ βάση τοὺς κανόνες 
τῆς συµβατικῆς λογικῆς, δὲν περιορίζεται 
στὸ τουριστικὸ ρεῦµα πρὸς τὴν Ἑλλάδα. 
Ἐκτείνεται σὲ κάθε µορφῆς ἀναγνώριση. Αὐτὸ 
ἔχουν ὡς ἀφετηρία οἱ παραβιάσεις στὸ Αἰγαῖο. 
Αὐτό καὶ τὶς συνοµήλικές του, ὅσο καὶ ἀνίατες, 
τουρκικὲς συµφύσεις. 
     Οἱ τελευταῖες εἶναι ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες 
ἀνέκαθεν ἐπέβαλλαν καὶ συνεχίζουν καὶ 
σήµερα νὰ ἐπιβάλλουν τὴν ἀναζήτηση 
τῆς ἴασης σὲ µιὰ µακροχρόνια Εὐρωπαϊκὴ 
∆ηµοκρατικὴ ὅσο καὶ πολιτισµικὴ παιδεία 
καὶ ἀγωγή. Τὰ ψυχοφάρµακα ὀνόµατι Κεµάλ, 
τὰ ὁποῖα ὑποτίθεται ὅτι θὰ συνέβαλαν στὴν 
ἀντικατάσταση τῆς χαµένης Ὀθωµανικῆς 
ταυτότητας ἀπὸ µία νέα τουρκική, ὄχι µόνο 
δὲν τὸ ἔπραξαν ἀλλὰ καὶ ἐπιδείνωσαν τὰ 
πράγµατα σὲ τέτοιο σηµεῖο ὥστε ἡ ἄρνηση 
ποὺ ἔλεγα νὰ µεγεθυνθεῖ τόσο πού σὲ 
περιόδους ἔντασης νὰ ἐπεκτείνεται µέχρι 
στὴ συνύπαρξη. Ἀνάλογα συνέβησαν στὸ 
οἰκονοµικὸ καὶ στὸ ἀναπτυξιακὸ πεδίο, ὅπου 
δὲν θὰ µποροῦσε νὰ ὑπάρξει χειρότερος 
ἀπολογισµός.  
     Ἔστω καὶ σήµερα, µία στροφὴ ἑκατὸν 
ὀγδόντα µοιρῶν τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς, 
εἶναι πρὸς ὄφελος τῆς ἴδιας τῆς γειτονικῆς 
χώρας. Εἴτε µπεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση 
εἴτε ὄχι. Ὅπως πρὸς ὄφελος τῆς δικῆς µας 
χώρας εἶναι µία Ἑλληνικὴ πολιτικὴ ποὺ δὲν 
θὰ κινεῖται στὴ σφαῖρα τῶν παρανύµφων καὶ 
τῶν χοροδιδασκάλων. Γιατί ὅλα αὐτὰ µόνο 
ὡς γιατροσόφια µποροῦν νὰ ἐκληφθοῦν -γιὰ 
τὴν ἴαση ποὺ ἔλεγα προηγουµένως- ὅταν δὲν 
συνιστοῦν ἐπαρχιωτισµό. Αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ 
ὑποκατάστατο τοῦ ραγιαδισµοῦ, τὸν ὁποῖο οἱ 
Ἕλληνες πολίτες ἀσυνείδητα µέν, πλὴν ὅµως 
βρῆκαν τοὺς τρόπους νὰ ἀντιµετωπίσουν. 
Ἔστω στὸ µἡ συµβατικὸ πεδίο. Τέτοιαν 
ἀκριβῶς περίπτωση ἀποτελεῖ ἡ ρεβὰνς τοῦ 
πρώην ραγιᾶ.

Χρῆστος Κηπουρός, πρ. Βουλευτής Ἕβρου

Εμπρός πίσω!
(Το σύνθημα του τηλεοπτικού 

δημάρχου Πώποτα οδηγός στα 
εργασιακά!)

 Την τελευταία δεκαπενταετία 
– τουλάχιστον – είμαστε μάρτυρες μιας 
χειμαρρώδους εκστρατείας αναφορικά με 
την ανάγκη αποκρατικοποιήσεων σε όλο και 
περισσότερους τομείς επιχειρηματικών ή 
διοικητικών δραστηριοτήτων που ελέγχονται 
από το ελληνικό κράτος. Το βασικό επιχείρημα 
των προτάσεων ιδιωτικοποίησης της κρατικής 
περιουσίας είναι πως όσοι τομείς ελέγχονται 
από το κράτος δεν αποδίδουν, επομένως, για 
να μην επεκταθούν περαιτέρω οι οικονομικές 
απώλειες, χρειάζεται να απεμπλακεί ο δημόσιος 
τομέας απ’ οτιδήποτε τον βαραίνει και τείνει 
να τον οδηγήσει σε κακοδιαχείριση ή και 
χρεοκοπία. Αποκορύφωμα των απόψεων όσων 
υποστηρίζουν τις αποκρατικοποιήσεις είναι 
η δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου πως δεν 
είναι «κρατιστής», με την οποία τα δύο μεγάλα 
κόμματα της χώρας μας ταυτίστηκαν πλήρως σ’ 
έναν ακόμη τομέα.
 Το περίεργο μ’ όλη την φιλολογία 
των αποκρατικοποιήσεων – ιδιωτικοποιήσεων 
είναι πως μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική, 
που στηρίζεται και σε αντίστοιχη ιδεολογία, 
έχει βάσεις σαθρότατες. Υποτίθεται, δηλαδή, 
ότι οι αποκρατικοποιήσεις θα βοηθήσουν το 
κράτος ν’ ανασάνει, απαλλάσσοντάς το απ’ τον 
εναγκαλισμό με αρρωστημένες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Κι επειδή η απορία πώς γίνεται 
μια επιχείρηση να ’ναι προβληματική όσο την 
ελέγχει το δημόσιο, και να εξυγιαίνεται όσο 
την ελέγχουν οι ιδιώτες, αποφέροντάς τους 
μάλιστα σημαντικά κέρδη, είναι εύλογη, οι 
πολιτικάντηδες έχουν έτοιμη την απάντηση: 
«Ξέρετε, όταν μια επιχείρηση ελέγχεται από 
το κράτος, λειτουργεί με μη ανταγωνιστικούς 
όρους, επειδή οι πολίτες πιέζουν για διορισμούς, 
οπότε συμβαίνει το προσωπικό να υπερβαίνει 
πάντα κατά πολύ το απαιτούμενο στην 
πραγματικότητα!» Μετάφραση: επειδή εμείς 
οι πολιτικάντηδες βάζουμε το κομματικό 
όφελος με την εξυπηρέτηση των ημετέρων 
πάνω από το εθνικό, κι επειδή η κατάσταση 
που επικρατεί δεν γίνεται ν’ αλλάξει (μόνη της 
θ’ αλλάξει, παλικάρια;), η μόνη(!) λύση είναι 
η αποκρατικοποίηση! Πάρε, ιδιώτη μου, τα 
«φιλετάκια», δώσε και σε μας κάτι «ψιλά» για 
τα κρατικά ταμεία (και κάτι «χοντρά» για το 
ταμείο του κόμματος – εκλογές έρχονται), και 
εξυγιάναμε τόσο την επιχείρηση όσο και το 
κράτος! Εύγε!
 Το ότι το προσωπικό σε πολλές 
υπηρεσίες υπερβαίνει τον απαιτούμενο 
αριθμό εργαζομένων, φυσικά και δεν είναι 

επιχείρημα. Δηλαδή, ποιος τους διόρισε τους 
υπεράριθμους; Εγώ; Απ’ την άλλη, εάν ο 
ιδιώτης δύναται να λειτουργεί την επιχείρηση 
με κέρδος, φαντάζει εντελώς προκλητικό να 
μη μπορεί να την λειτουργήσει με κέρδος το 
κράτος. Οι πολίτες αυτό επιθυμούν: σωστή 
διαχείριση των υπηρεσιών με κέρδη για τη 
χώρα. Εφόσον μπορεί ο ιδιώτης, μπορεί και 
το κράτος. Γιατί να κερδίζουν οι λίγοι και 
όχι το σύνολο; Η οικειοθελής αποχώρηση 
του κράτους από τομείς που άνετα θα του 
απέφεραν κέρδη χαρακτηρίζεται εθνικά 
επιζήμια (για να χρησιμοποιήσω έναν ήπιο 
χαρακτηρισμό) ή, τουλάχιστον, ύποπτη. Αν πάλι 
δεν υποκρύπτει μεθοδεύσεις που εξυπηρετούν 
στενά ιδιωτικά συμφέροντα (εργοδοτικά και 
κομματικά), σίγουρα υποδηλώνει ανικανότητα 
διακυβέρνησης της χώρας. Επιπρόσθετο 
πρόβλημα είναι πως οι διαφαινόμενες 
ιδιωτικοποιήσεις που συζητούνται σε κάθε 
περίπτωση, πλήττουν και τα εργασιακά 
δικαιώματα των εργαζομένων, προκειμένου 
τα «φιλέτα» να γίνουν ελκυστικότερα για τον 
αγοραστή.
 Κάπως έτσι φτάσαμε στη σημερινή 
κατάσταση, με τις πρωτοφανείς δηλώσεις 
των κυβερνώντων περί εξάλειψης των δύο 
ταχυτήτων ανάμεσα στους εργαζόμενους σε 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μα, θα πείτε, αυτό 
είναι σωστό, γιατί να υπάρχουν διαφορές; Θα 
συμφωνήσω, όμως θα επισημάνω παράλληλα 
πως όταν μιλάμε για εξάλειψη των διαφορών, 
προφανής επιδίωξή μας θα πρέπει μάλλον 
να ’ναι η βελτίωση των όρων εργασίας όσων 
βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση και η εξίσωσή 
τους με όσους απολαμβάνουν περισσότερα 
εργασιακά δικαιώματα, και όχι η απαλοιφή 
ήδη κατακτημένων δικαιωμάτων με αγώνες 
μακροχρόνιους. Τέτοιου είδους «ισότητα» δεν 
συνιστά πρόοδο, αλλά οπισθοδρόμηση.
 Βέβαια, σε ό,τι αφορά ορισμένες 
καταστάσεις, οι αλλαγές είναι οπωσδήποτε 
αναγκαίες, ειδάλλως η εντύπωση της 
ανισότητας όχι μόνο παραμένει αλλά προκαλεί 
και το κοινό αίσθημα δικαίου. Αναφέρω, για 
παράδειγμα, ότι δεν είναι παραδεκτό υπάλληλοι 
«καρεκλοκένταυροι» να συνταξιοδοτούνται για 
οποιοδήποτε λόγο στα 45 ή τα 50 χρόνια τους 
επειδή «κουράστηκαν», είτε λέγονται τραπεζικοί, 
είτε στρατιωτικοί, είτε οτιδήποτε, τη στιγμή 
που εργαζόμενοι σε ανθυγιεινές συνθήκες, με 
βαρέα ένσημα, πρέπει να φτάσουν τουλάχιστον 
στα 55 τους χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν. 
Από την άλλη μεριά όμως, είναι απαράδεκτο 
ν’ απαιτείς από έναν εργαζόμενο, που επί 
χρόνια πλήρωνε κάποιο επιπλέον ποσό από 
το μισθό του προκειμένου να εξασφαλίσει 
μία αξιοπρεπέστερη σύνταξη, να παραιτηθεί 
από το δικαίωμά του επειδή «δεν αντέχουν 
τα ταμεία»! Και ποιος ευθύνεται, κύριοι, που 
δεν αντέχουν τα ταμεία; Ο ομηρικός Κανένας; 
Το βέβαιο είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν 

εισφέρει για τα ποσά που επιδιώκετε να τους 
στερήσετε. Αν, λοιπόν, τα χρήματά τους δεν 
υπάρχουν πλέον, δεν θα πρέπει ν’ αναζητηθεί 
ο αίτιος της κακοδιαχείρισης; Αλλά γιατί ν’ 
αναζητηθεί; Αφού το κράτος μας το ’μαθε πλέον 
το κόλπο: παίρνουμε τα λεφτά απ’ τα ταμεία για 
«επενδύσεις» άσχετες με το λόγο αποταμίευσής 
τους, φεσώνουμε το Ι.Κ.Α. και το κάθε Ι.Κ.Α., 
και μετά χρεώνουμε τους εργαζόμενους επειδή 
το ταμείον είναι μείον! Έκτακτα! Πολιτική με 
όραμα!
 Εξίσου απαράδεκτο είναι, για να 
περάσω σε μια άλλη εργασιακή «καινοτομία», 
το να επαγγέλλεσαι την προστασία των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να προωθείς 
συνάμα την απελευθέρωση του ωραρίου. 
Το κατά πόσον είναι αναγκαίο το μέτρο για 
τους αγοραστές είναι συζητήσιμο, εφόσον 
και μέχρι σήμερα βρίσκουν πάντα τρόπο να 
εξυπηρετηθούν. Οι ίδιοι οι μικροεπιχειρηματίες, 
πάντως, δηλώνουν ότι δεν αντέχουν την 
κούραση του συνεχούς ωραρίου (πού ’ναι το 
κατακτημένο δικαίωμα του οκτάωρου;), ενώ 
ούτε και δύνανται ν’ απασχολούν επιπλέον 
υπαλλήλους, αφού δεν προβλέπεται να αυξηθεί 
η κίνηση στα καταστήματά τους, παρά μόνο να 
«σκορπίσει» χρονικά. Αντίστοιχα, η «λύση» του 
ελαστικού ωραρίου για τους υπάλληλους δεν 
είναι λύση, αφού τους εξοντώνει από τη μια, 
κι από την άλλη η «ισοστάθμιση» με λιγότερη 
εργασία σε περιόδους «μη αιχμής» δεν πρόκειται 
ποτέ να ισχύσει (κανένας εργοδότης δεν θ’ 
αφήσει τον υπάλληλό του να σχολάσει αν δεν 
συμπληρώσει οκτάωρο). Πολύ πιο απαράδεκτη 
όμως είναι η επιχειρηματολογία για το 
ελαστικό ωράριο: αφού ήδη επιβάλλεται στους 
υπαλλήλους και το κράτος δεν μπορεί να ελέγξει 
τους παραβάτες, ας το νομιμοποιήσουμε!
 Το συμπέρασμα από τον χειρισμό 
των εργασιακών είναι ένα: υπάρχουν πολλές 
αντικειμενικές δυσκολίες στην υποστήριξη 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων από 
την πολιτεία. Αφού, λοιπόν, η πολιτεία δεν 
μπορεί να ελέγξει τους παραβάτες (καθώς, 
ως γνωστόν, οι ελεγκτές δωροδοκούνται για 
να μην ελέγχουν και οι καταγγέλλοντες… 
απολύονται, αν και ανώνυμοι!), ποια λύση 
μένει; Μα η νομιμοποίηση των συμφερόντων 
των μεγαλοϊδιωτών! Τάδε έφη το Υπουργείο 
Εργασίας (Απασχόλησης ή όπως το λένε)! 
Εμπρός πίσω, επομένως, στον εργασιακό 
μεσαίωνα που δεν μας υποσχέθηκαν, αλλά 
μας επιβάλλουν οι κυβερνώντες. Κι αν 
εμπλουτίσουμε και με λίγες γυμναστικές 
ασκήσεις την εργασία μας στο όνομα της 
«Εταιρίας» (θυμίζω την υπόθεση που είδε 
πρόσφατα το φως της δημοσιότητας), τότε 
ακόμα καλύτερα! Πάμε μαζί, λοιπόν: εν-δυο-
κάτω, εν-δυο-κάτω (επαναλάβετε)!

Γιάννης Στρούμπας

ΑΥΤΟ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΘΑΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ

Η µόνη θετική συµβολή και προσφορά 
στην χώρα αυτών των ανθρώπων µε 

πολλές αρνητικές µνήµες – ειδικά της νέας 
διοίκησης του – θα είναι η ανακοίνωση 

της διάλυσης αυτού του ιδιόµορφου 
πολιτικοκοινωνιoλογικού µορφώµατος. Θα 

πρόκειται για µια έντιµη και καθαρτική, όσον 
αφορά τους ίδιους, αλλά απελευθερωτική 
για την κοινωνία και την πολιτική, πράξη. 
Θα απελευθερωθούν µε αυτόν τον τρόπο 
συνειδήσεις, θελήσεις, άνθρωποι, υγιείς 

δυνάµεις, πολιτικό κεφάλαιο και θα ανοίξουν 
οι διαδροµές για την αναγέννηση αυτού 
που ονοµάστηκε ιστορικά ∆ηµοκρατικός 

χώρος. Ο ∆ηµοκρατικός χώρος είναι σήµερα 
αιχµάλωτος, όµηρος των πράξεων, των 

χρόνιων ανεπαρκειών αυτών των ανθρώπων  
και απολογούµενος. 

Η µόνη προβλεπόµενη στο άµεσο 
παρόν και το µέλλον συµβολή αυτής 

της τηλεγραφειοκρατικής ύπαρξης και 
συγκατοίκησης θα είναι η συνεχής διάχυση 

της παθολογίας της στη δηµόσια ζωή.
Η ιστορία του ΠΑΣΟΚ  λέει ότι αυτό το 

µόρφωµα, η παρουσία αυτών των ανθρώπων, 
θεµελιώνεται στην καταστροφή της µνήµης 

και τον εµπαιγµό.
Αυτός είναι ο λόγος που αφ’ ενός δεν έχει 

µια υγιή εσωτερική ζωή, αλληλοεµπαίζονται, 
και αφ’ ετέρου η σχέση τους µε το εξωτερικό 
περιβάλλον, τους πολίτες, στηρίζεται στην 
προπαγάνδα όχι στις ιδέες, στην ανάλυση, 

την αλήθεια, τον διάλογο, την ισηγορία, την 
πολιτική. ∆εν είναι ένα ∆ηµοκρατικό πολιτικό 

φαινόµενο.
Θα µπορούσαν την 3η Σεπτεµβρίου του 2005 

να ανακοινώσουν την διάλυσή του. Έτσι 
τριάντα χρόνια µετά, θα προσφέρουν, θα 

δώσουν επιτέλους - και δεν θα πάρουν, ως 
συνήθως - κάτι θετικό στην χώρα. 



Τοῦρκος... ἀστροναύτης!
Ἀποφασίστηκε ἀπὸ τὴν ∆ιεύθυνση ἀµυντικῶν 
Βιοµηχανιῶν ἡ ἔναρξη Ἐθνικοῦ Προγράµµατος 
∆ιαστηµικῶν Ἐρευνῶν. Τὸ πρόγραµµα, ὕψους 
1,125 δισ. τ.λ., στοχεύει 1) Στὴν ἔναρξη 
ἀπὸ τὸ 2008 τῆς προετοιµασίας Τούρκου 
ἀστροναύτη 2) Στὴν ἐξέλιξη τὸ 2008 ἑνὸς 
ἐθνικοῦ ἀεροπλάνου ὑψηλῆς τροχιᾶς 3) Στὸ 
πέρασµα ἀπὸ τὸ 2009 σὲ ἕνα ἐθνικὸ σύστηµα 
ἐκτόξευσης καὶ στὴν ἐξέλιξη ἑνὸς χαµηλοῦ 
κόστους πυραύλου 4) Στὴν ἀποστολὴ τὸ 2014 
µέσω ἑνὸς ἐθνικοῦ πυραύλου ἑνὸς ἐθνικοῦ 
δορυφόρου σὲ  ἕναν ἀπὸ τοὺς κοντινότερους 
πλανῆτες 5) Στὴν ἀποστολὴ ἀπὸ τὸ 2015 
Τούρκου ἀστροναύτη στὸ διάστηµα 6) Ἡ 
ἔναρξη παραγωγῆς διαστηµόπλοιου τὸ 2020.
             (24-6, ἐφ. Χουριέτ)

Καί Τοῦρκος ὑπουργός...

Ἒ µὰ Θεέ µου τέτοιος δὲν ὑπῆρξε καὶ δὲν 
πρόκειται νὰ ὑπάρξει! Τὸ ἀφεντικὸ συνέχεια 
κοιµᾶται. Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἄρρωστος εἶναι, 
τί ἔχει κανεὶς δὲν ξέρει. Ὅπου πάει ἀρχίζει νὰ 
ροχαλίζει, ὅπου πάει γέρνει τὸ κεφάλι στὸ 
πλάι. Ἔγινε συνάντηση Τουρκοελληνικοῦ 
τουρισµοῦ στὴν Σάµο. ∆ίπλα τοῦ κάθεται ὁ 
ὁµόλογός του Ἕλληνας ὑπουργὸς Τουρισµοῦ.
Ὀργάνωσε βραδιὰ γλεντιοῦ. Ὁ δικός µας 
πάλι κοιµᾶται. ∆ίπλα ἡ γυναίκα του καὶ αὐτὴ 
κοιµᾶται. Τὸ ἔριξαν οἰκογενειακὰ στὸν ὕπνο. 
Χόρρρ, χούρρρ! Ἐκεῖ ὑπάρχουν µία σειρὰ 
ἀπὸ Τούρκους καὶ Ἕλληνες ἀξιωµατούχους.
Ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς βλέποντας αὐτὴν τὴν 
κωµικὴ εἰκόνα δίνει ἐντολὴ στὸ περιβάλλον 
του: Αὐτοὶ κοιµήθηκαν, τελειῶστε νωρίτερα. 
Τὸ πρόγραµµα τελειώνει 45 λεπτὰ νωρίτερα.
Ὁ ὑπουργὸς Ἀτίλα Κὸτς ἐκπροσωπεῖ τὴν χώρα 
µας στὸ ἐξωτερικό.              (1-7, ἐφ. Χουριέτ)

Τουρκία-Εὐρώπη, µιά σχέση δύσκολη
Ἔνταση στὸ συνέδριο µὲ τίτλο ¨Ἡ Κωνσταντι-
νούπολη συζητάει τὴν Ε.Ε.¨ ποὺ ὀργάνωσε 
τὸ πανεπιστήµιο Μπαχτσεσεχὶρ καὶ ὁ ∆ῆµος 
Κων/λης. Στὴ διάρκεια τῆς ὁµιλίας τοῦ καθη-
γητῆ Μεχµὲτ Ἀλτάν πετάχτηκε ἕνας συνταξι-
οῦχος τραπεζικὸς ὀνόµατι Ἰντζὶ Ἀλτινὸκ 
καὶ φώναζε ¨Γιατί δὲν ὑπάρχει τουρκικὴ 
σηµαία στὴν αἴθουσα;¨ , ¨γιατί δὲν ὑπάρχει 
ἀφίσα τοῦ Ἀτατοὺρκ;¨, ¨γιατί δὲν ψάλλατε 
τὸν ἐθνικὸ ὕµνο¨. Ἕνας ἄλλος φώναξε ¨Ἐγὼ 
εἶµαι Τοῦρκος. Ὅταν εἴχαµε 30.000 νεκροὺς 
ποὺ ἦταν ἡ Ε.Ε. ;¨ Ἀφοῦ ἀποµακρύνθηκαν οἱ 
συγκεκριµένοι ἀκροατὲς ἀνέβηκε στὸ πάνελ 
ὁ γνωστὸς γιὰ τὶς διαµαρτυρίες του Ραµαζάν 
Μπακάλ, ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τοὺς εὑρισκό-
µενους στὸ πάνελ ὅτι πουλᾶνε τὴν Τουρκία.    
                                             (30-6, ἐφ. Ζαµάν)

Συγγνώµη ἀπό τούς φονιάδες
Ὁ πατέρας τοῦ φονευθέντος Ἐγοὺπ Μπεγιὰζ, 
ποὺ εἶχε προσπαθήσει νὰ κάνει ἐπίθεση 
αὐτοκτονίας στὸ ὑπουργεῖο ∆ικαοσύνης, 
ἐπισκεπτόµενος τὸ ὑπουργὸ Τσιτσὲκ τοῦ εἶπε: 
¨ζητῶ συγγνώµη ἀπὸ ἐσᾶς καὶ τὸ τουρκικὸ 
ἔθνος. Πᾶνε χρόνια ποὺ δὲν τὸν βλέπω. ∆ὲν 
ἤθελα νὰ καταλήξει ἔτσι¨. Ἐπίσης εὐχήθηκε 
περαστικὰ στὸν ὑπουργό. Ὁ θεῖος τοῦ 
θανόντος πρόσθεσε πὼς ¨ἔγινε αὐτὸ ποὺ δὲν 
ἔπρεπε νὰ γίνει, ἡ πατρίδα νὰ εἶναι καλά¨.  
               (3-7, ἐφ. Χουριέτ)  
(Σ.Σ.: Μπροστὰ σὲ ὅλες τὶς κάµερες 
πυροβόλησαν τὸν γιό του στὰ πόδια ἐνῶ 
εἶχε βγεῖ ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο. Ἀκολούθως, καὶ 
ἐνῶ ἦταν στὸ ἔδαφος τραυµατισµένος, τὸν 
πυροβόλησαν στὸ κεφάλι καὶ τὸν σκότωσαν. 
Καὶ ὁ ἕρµος ὁ πατέρας ζητάει συγγνώµη…)

M.K.                                      kyneg@otenet.gr

     Ξαναχτύπησαν λοιπὸν οἱ αἱµοδιψεῖς 
ὑπάνθρωποι τῆς Ἀλ Κάιντα, τὰ ἀνθρωπόµορφα 
καὶ σαρκοβόρα κτήνη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς! 
Καὶ τώρα τί θὰ βγοῦν καὶ θὰ ποῦν πάλι οἱ καθ’ 
ἕξιν συνωµοσιολάγνοι; Ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ὀργάνωση 
εἶναι ἀνύπαρκτη καὶ ὅτι ὅλα αὐτὰ (ὅπως 
ἀκριβῶς καὶ οἱ ∆ίδυµοι Πύργοι ἢ ἡ Μαδρίτη) 
εἶναι σικὲ ἱστορίες µυστικῶν παρακέντρων, 
ὅπου ἐµπλέκονται CIA καὶ Μοσάντ; Μὰ εἶναι 
νὰ τρελλαίνεσαι τέλος πάντων, ρὲ παιδὶ µου, µέ 
τὴν ἄρρωστη φαντασία ποὺ διαθέτουν αὐτὰ τὰ 
κοµµουνιστικὰ καὶ ἀντισηµιτικὰ καθάρµατα!
     Καὶ γνωρίζω βεβαίως τί θὰ ποῦν καὶ ὁρισµένοι 
ἀπό σᾶς! Ὅτι πέρασε, τάχα µου, καιρὸς ἀπ’ τὴ 
Μαδρίτη κι ἔπρεπε νὰ ξαναγίνει κάτι χοντρὸ 
στὴν Εὐρώπη, ἔτσι γιὰ νὰ ἀναζωπυρωθεῖ καὶ 
νὰ συντηρεῖται ἡ ἀντιτροµοκρατικὴ ὑστερία, 
ἐφόσον µάλιστα συνεχίζεται τὸ ἀδιέξοδό 
της ἰρακινῆς κατοχῆς! Ἤ ὅτι ἔπρεπε νὰ πέσει 
καµµιά σφαλιάρα καὶ στὴν Ἀγγλία, γιὰ νὰ 
µεταστραφεῖ ἡ βρετανικὴ κοινὴ γνώµη, ποὺ 
γενικὰ ἀντιδροῦσε ἀπέναντι στὶς πολιτικὲς τοῦ 
Μπλέρ! Ἕτοιµους ὅµως σᾶς κόβω καὶ γιὰ τὰ δυὸ 
σενάρια ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὰ παραπάνω γιὰ 
τὸν ἴδιο τὸν Μπλέρ: Εἴτε ὅτι ἐκ τῶν προτέρων 
δὲν ἤξερε γιὰ τὸ χτύπηµα (καὶ πάνω ποὺ 
ἔδειχνε κάποιες τάσεις διαφοροποίησης ἀπὸ 
τὸν Καθυστερηµένο τῆς Οὐάσιγκτον, ὅσον 
ἀφορᾶ τὴν ἀτζέντα τοῦ G8, εἶπαν ὁρισµένοι 
νὰ τοῦ ξαναδείξουν ποιὸς εἶναι τὸ ἀφεντικὸ 
καὶ νὰ τοῦ ἀποδείξουν πόσο εὐάλωτη µπορεῖ 
νὰ εἶναι ἡ χώρα τοῦ - ἐνόψει ἄλλωστε καὶ 
τῆς ἄρτι ἀναληφθείσας Ὀλυµπιάδας), εἴτε 
ὅτι ἤξερε (ἄρα αὐτὲς οἱ διαφαινόµενες τάσεις 
διαφοροποίησης ἦταν στὴν πραγµατικότητα 
µαϊµού, ἕνα ἐπικοινωνιακὸ τέχνασµα λόγω τῶν 
πιέσεων τῆς κοινῆς γνώµης, ἐνῶ τὸ µακελειὸ 
τοῦ ἔλυσε τὰ χέρια, «ἐπιτρέποντάς» του νὰ 
ἀπεγκλωβιστεῖ καὶ νὰ ἐπικεντρωθεῖ καὶ πάλι 
στὶς ἀντιτροµοκρατικὲς κορῶνες τῆς γνωστῆς 

του πολιτικῆς). Ἔ, λοιπόν, ἀπέναντι σ’ ὅλα 
αὐτὰ τὰ νοσηρά, ἐγὼ ἕνα ἔχω νὰ παρατηρήσω: 
ΑΙΣΧΟΣ! Τί νὰ πῶ δηλαδή, µοῦ φαίνεται ὅτι 
ἔχει πλέον λαπαδιάσει τελείως τὸ µυαλό σας! 
Ἀλλὰ βέβαια! Ἅµα µοῦ κάθεστε ὅλη µέρα καὶ 
διαβάζετε κάτι ἀνώµαλες παλιοφυλλάδες 
τύπου «Ἀντιφωνητῆ», τί περιµένετε!
     Καὶ µἡ µοῦ πεῖτε τώρα γιὰ τὸν Νετανιάχου, 
πού ἦταν νὰ µιλήσει ἐκείνη τὴν ὥρα κοντὰ σὲ 
ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπίµαχα σηµεῖα ἀλλὰ δὲν πῆγε γιατί 
τὸν εἰδοποίησαν ἐκ τῶν προτέρων! Ἐντάξει, 
δὲν λέω, µπορεῖ νὰ τὸ ἔγραψε τὸ Ἀσοσιέιντεντ, 
ἀλλὰ ἀργότερα τὸ γεγονὸς διαψεύστηκε! ∆ὲν 
σᾶς ἀρκεῖ δηλαδὴ ἡ διάψευση; Τυχαῖο ἦταν ποὺ 
δὲν µπόρεσε νὰ πάει τὸ παλικάρι! Ἀλλὰ ἀκόµη 
καὶ νὰ τὸν προειδοποίησαν, ποῦ ξέρετε δηλαδὴ 
ἐσεῖς τώρα ποιὸς τὸ ἔκανε; Μπορεῖ νὰ τοῦ τὸ 
εἶπε… µία φωνὴ µέσα του! ∆ὲν κατάλαβα, θὰ 
µᾶς ἀπαγορεύσετε τώρα καὶ τὰ προαισθήµατα 
δηλαδή;
     Μία εἶναι ἡ οὐσία, µωρέ: «Οἱ τροµοκράτες 
εἶναι στυγνοὶ δολοφόνοι ποὺ ἐξοντώνουν 
ἀθώους ἀνθρώπους, ἀλλὰ δὲν θὰ καταφέρουν 
ν’ ἀλλάξουν τὸν τρόπο τῆς ζωῆς µας». 
Μπράβο! Τὸ εἶπε ἔµπλεον ἀγανακτήσεως τὸ 
ἐστεµµένον γλαστρο-χαζοσάψαλον τῆς Γηραιᾶς 
Ἀλβιῶνος. Ν’ ἁγιάσει τὸ στόµα σου, ὢ γλαστρο-
χαζοσάψαλον! Καὶ µἡ µοῦ πεῖτε τώρα ὅτι 
ἀκριβῶς τὸ ἴδιο θὰ µποροῦσε νὰ τὸ ξεστοµίσει 
καὶ ὁποιοσδήποτε κάτοικος τοῦ Ἰράκ, ἔ; Ἀφῆστε 
ἐπιτέλους κατὰ µέρος αὐτὲς τὶς ἀριστερίστικες 
σοφιστικὲς ποµφόλυγες! Γιατί οἱ κάτοικοι τοῦ 
Ἰρὰκ καὶ ζάχαρη τὴν περνᾶνε καὶ ἔχουνε µπεῖ 
καὶ σὲ φάση ἐκπολιτισµοῦ καὶ ἐκδηµοκρατισµοῦ! 
Τώρα εἶναι ποὺ ἀφήνουν ὁριστικὰ πίσω τους 
τὴ βαρβαρότητα καὶ µεταλλάσσονται σὲ 
ὀργανωµένη καὶ προοδευτικὴ κοινωνία!
     Κατὰ συνέπεια, ἕνα εἶναι τὸ συµπέρασµα:  
πάψτε νὰ γίνεστε καχύποπτοι δίχως λόγο! 
Βεβαίως καὶ εἶναι δεδοµένο ὅτι ἡ Ἀλ Κάιντα 
ΥΠΑΡΧΕΙ καὶ εἶναι καὶ ἡ ὑπεύθυνη γιὰ τὰ 
γεγονότα τοῦ Λονδίνου! Ὅπως ἀκριβῶς ἦταν καὶ 

γιὰ τοὺς ∆ίδυµους Πύργους καὶ γιὰ τὸ χτύπηµα 
στὴ Μαδρίτη, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα: 
τὸ αἰµατηρὸ ἐπεισόδιο στοὺς Ὀλυµπιακοὺς τοῦ 
1972 στὸ Μόναχο, τὴν τροµοκρατικὴ ἐπίθεση 
τοῦ 1822 στὰ ∆ερβενάκια, τὴν κατάρρευση τῆς 
PAX ROMANA τὸν 3ο αἰ. µ.Χ., τὴν καταστροφὴ 
τῆς Τροίας, τὸ τσουνάµι τῆς Σαντορίνης, κλπ., 
κλπ.
     Καὶ νὰ εἴσαστε σίγουροι, ἀγαπητοὶ µου 
φίλοι, ὅτι ἀκόµη δὲν ἔχουµε δεῖ τίποτα, ἔ; 
Τὰ δύσκολα τώρα πραγµατικὰ ἀρχίζουν, 
καθὼς σύµφωνα µέ ἀσφαλεῖς πληροφορίες 
µας, ἀναµένεται µέσα στὸν ἑπόµενο µήνα νὰ 
ἐνεργοποιηθοῦν σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ ἄλλα 
µέλη τῆς αἱµοσταγοῦς ὀργάνωσης, ποὺ ἕως 
τώρα διατελοῦσαν ἐν ὑπνώσει, ὅπως ἡ Χουάνα 
ἡ Παρθένα, ἡ Μαρία τῆς Γειτονιᾶς, ἡ Μαριάννα 
τῆς νύχτας, ὁ Ἒλ Ζαµπάτο, ἡ Ζήνα, ἡ Μάγισσα 
Φούρκα, ὁ Μαῦρος Πὴτ καὶ ὁ ∆ρακουµέλ, ὁµοῦ 
µετὰ τοῦ Λιονταριοῦ τῆς Νεµέας (σ.σ. ∆ΕΝ 
ἐννοοῦµε τὴ Νατάσα), τοῦ Προκρούστη καὶ τοῦ 
Μινώταυρου…
     Ὅλα αὐτὰ τὰ συνταρακτικὰ συνάδουν 
ἄλλωστε, ὅπως καὶ οἱ ἴδιοι θὰ παρατηρήσετε, 
καὶ µέ τὸ περιεχόµενο τῆς ἀποκλειστικῆς 
συνέντευξης τὴν ὁποία µᾶς παραχώρησε χτὲς 
ὁ διαβόητος εἰδεχθὴς τροµοκράτης Ἀµπού 
Μοχαµὰντ Ἀλ Μακντίσι καὶ τὴν ὁποία 
δηµοσιεύουµε σὲ κάποια ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς 
σελίδες τοῦ παρόντος φύλλου. Προσπαθήσαµε 
βεβαίως νὰ ἐντοπίσουµε καὶ τὸν Κύκλωπα 
Πολύφηµο, ἀλλὰ τελικὰ στάθηκε ἐντελῶς 
ἀδύνατο νὰ τὸν βροῦµε. Σᾶς ὑποσχόµαστε 
ὅµως τοὐλάχιστον ὅτι πολὺ σύντοµα θὰ σᾶς 
παρουσιάσουµε µία ἄκρως ἀποκαλυπτικὴ 
συνέντευξη µέ τὴ Σκύλα…
     Μόνο µέ τὴ Σκύλα ὅµως, ἔ; Τὴ Χάρυβδη δὲν 
τὴν παίζουµε, γιατί εἶναι παλιοχαρακτήρας. 
Ἄσε δὲ ποὺ τυγχάνει καὶ διπλὸς πράκτορας καὶ 
σὲ κάτι τέτοιους δὲν εἶναι τὴ σήµερον ἠµέρα νὰ 
ἔχει πιὰ κανεὶς ἐµπιστοσύνη…
                                       Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Εἶχαν δέν εἶχαν µᾶς τόν ἔκατσαν τόν 
Μεγάλο εὐρωαδερφό στό σβέρκο. Καί 
τί τούς κόστισε; 55 νεκρούς. Τζάµπα 
πρᾶµα, δηλαδή! Σειρά τώρα τῆς Ρώµης;

Ἐπικεφαλῆς τῶν Συγκοινωνιῶν τοῦ 
Λονδίνου ὁ Ἀµερικανός Μπόµπ Κίλεϋ, 
πρώην (;) πράκτορας τῆς CIA. Καλό, ἔ;

Ἀφοῦ τό ἴδιο τό Πεντάγωνο ἔπιασε τήν 
Χάλιλµπαρτον νά (τό) κλέβει, γιατί τῆς 
ξανάδωσε δουλειά 5 $ δισ; Μά... γιατί 
πληρώνει τό καηµένο τό Ἰράκ

«Ἐθνικό κίνδυνο» βλέπει τό Κονγκρέσο 
στήν ἐξαγορά τῆς ἀµερικάνικης Unocal 
ἀπό τήν κινεζική CNOOC. Τά φούµαρα 
τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς εἶναι µόνο γιά 
τούς κατά τόπους Ἀνδριανόπουλους

Τήν προσοχή τοῦ κόσµου στή Γάζα ζη-
τοῦν οἱ ἀληθινοί δηµοκράτες τοῦ Ἰσραήλ 
Ντέιβις, Πάπε καί Γιάρον. Ὄχι µόνο 
στούς κανιβαλισµούς ἐποίκων καί θρη-
σκόληπτων µά καί στά σχέδια τοῦ Σαρόν

Μέρες ‘93 ζεῖ ἡ Τουρκία, µέ τό Κουρδικό 
ἀγγούρι νά ἀγγίζει τά πισινά τῶν 
στρατηγῶν. Νά ποῦµε ὅτι λυπούµαστε; 
Ἄααα, ψεῦτες δέν γινόµαστε!

Καί ἡ Ἑνωµένη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ 
στίς ΗΠΑ ἀποεπενδύει ἀπό ἑταιρεῖες 
πού συνδέονται µέ τήν ἰσραηλινή 
Κατοχή, στόν δρόµο τῶν Ἀγγλικανῶν

Βεβαίως τό κακόφηµο Κέντρο Βίζενταλ 
τούς χύµηξε (ὁ ραββῖνος Κοῦπερ µίλησε 
γιά «λειτουργικά ἀντισηµίτες»!), δέν 
ζήτησε πάντως ἀκόµη τή σταύρωσή τους

Al Jazeera International ἑτοιµάζεται γιά 
τόν ἀγγλόφωνο κόσµο. Ἐλπιδοφόρα ἡ 
εἴδηση ἄν δέν συνδέεται µέ τά παζάρια 
τοῦ καναλιοῦ µέ τόν Χαΐµ Σαµπάν

Ξιπάστηκαν µέ τήν κόκα πού βρέθηκε 

στό Εὐρωκοινοβούλιο: Τέτοια πράµατα 
στόν ναό τῆς δηµοκρατίας, µοντιέ! Μᾶς 
δουλεύουν ψιλό γαζί οἱ εὐρωπατέρες...

Διαβάζουµε πώς ὁ Ἀµερικανός πρέσβης 
στή Λευκωσία ἀπειλεῖ τήν Κύπρο πού 
βάζει τά µεταλλαγµένα τρόφιµα σέ... 
χωριστά µπακαλοράφια! Λέτε τό Σχέδιο 
Ἀνάν 6 νά ‘χει καί σχετική πρόνοια;

Βεβαίως κι ἀποδείχτηκε τί κουµάσι ἦταν 
κι ὁ Ταλάτ. Ὅταν ὅµως ἔχεις ἐσύ ἕναν 
Ἀνανστασιάδη δέν δικαιοῦσαι νά µιλᾶς

Ὑπηρέτησε µέ τό παραπάνω τόν µῦθο 
τοῦ Ὁλοκαυτώµατος µέ τήν ἐλεεινή του 
Λίστα, παπαρολόγησε γιά τόν ἀµυνόµε-
νο πολιτισµό στόν Πόλεµο τῶν Κόσµων

Τώρα θά µᾶς πεῖ καί τί ἔγινε στό Μόναχο 
τό 1972 µέ τόν Μαῦρο Σεπτέµβρη. Εἶναι 
πάντως συνεπής στό ρόλο του ὡς τελάλη 
τοῦ ὑπερούσιου λαοῦ ὁ Σπῆλµπεργκ

Ὅλο καί µητσοτακικότερη ἡ Καραµανλο-
κυβέρνηση, ὅλο καί πιό ἀπροσχηµάτιστη 
ἡ ἐπίθεση κατά τῶν µικροµεσαίων. Καί, 
δυστυχῶς, ἡ πρόγνωση εἶναι κακή 

Τοὐλάχιστον δέν παριστάνει τόν γνήσιο 
ἐκφραστή τοῦ σοσιαλισµοῦ (σάν κάποιους 
ἄλλους...) καί τά λαϊκά ἀντανακλαστικά 
λειτουργοῦν: Πόλεµος πατήρ πάντων

Τόν γάµο ὁµοφυλοφίλων υἱοθέτησε ὁ 
ΣΥΝ. Ἔτσι, ἐργατιά καί ἀγροτιά πλαισι-
ώνονται ἀπό κίναιδους κι  ἀρσενοκοῖτες: 
Ἕνας ἄλλος γάµος εἶναι ἐφικτός! 

Κι αὐτά µέ τίς πολυεθνικές, τό κεφάλαιο 
καί τήν ντόπια καί ξένη ἀντίδραση 
πάλιωσαν. Ἐχθροί µας πλέον ἡ  ὁµοφο-
βία, ἡ παιδοφοβία καί ἡ νεκροφοβία 

Σέ 5 χρόνια 20 ἄγνωστα ἔργα ἀρχαίων 
Ἑλλήνων µαθηµατικῶν παρουσίασε ὁ 
χαλκέντερος Εὐάγγελος Σπανδάγος, 

ἀνακαλύπτοντάς τα σέ ξένες βιβλιοθῆκες 

Ἔργο τιτάνιο πού δέν ἀρκεῖ νά τιµᾶται 
ἀπό τούς ἐπίσηµους· χρειάζεται καί ἡ 
πρόσληψη τῆς παραγόµενης γνώσης 
ἀπό τή νεοελληνική κοινωνία

Τὄδαµε κι αὐτό: Ὁ Ἀγκά πού παριστάνει 
τόν Μουφτή Ξάνθης, καταγγέλλει τίς 
ἑλληνικές ὑπηρεσίες πού κάνουν τή δου-
λειά τους! Ἀπό θράσσος δόξα τῷ Ἀλλάχ...

Ἐκτός Θράκης θά δικαστοῦν οἱ 5 ὑπόδικοι 
µειονοτικοί γιά τό περσινό λυντσάρισµα 
τῶν ἠθοποιῶν στόν Ἐχῖνο. Αὐτό ἀπό 
µόνο του µήπως λέει κάτι;

Νά ἦταν µόνο τά Παρχάρια στή Νυµφαία 
πού ὑπονοµεύτηκαν µέ τήν ἀποχή τῶν 
ντόπιων ποντιακῶν σωµατείων; 

Ἐδῶ µέ τόν Ἅγιο Εὐγένιο νά εἶναι ἀκόµα 
στά µπετά, στήν Ξάνθη ἐνεργοῦν γιά ... 
δηµιουργία ἀντίγραφου τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς 
Τραπεζοῦντος! Σοβαρευτεῖτε, τ’ ἀδέρφεµ΄

Ἔχασε τό πρυτανικό παιχνίδι, πάει καί 
ἡ προεδρία τοῦ Τµήµατος ΔΟΣΑ γιά τόν 
Γ. Χατζηκωνσταντίνου. Τό τίµηµα τῆς 
ἀποσκίρτισης ἀπό τήν «οἰκογένεια»...

Πέθανε στά 88 του ὁ Ἀχµέτ Ἐµίνογλου 
Ναζήφ, ἐπί 32 χρόνια κοινοτάρχης Ὀργά-
νης, ὑπόδειγµα µειονοτικοῦ ἄρχοντα

Μήπως θά ἄξιζε µιά ξεχωριστή τιµή ἡ 
µαρτυρία τῆς µετριοπαθοῦς καί φιλελ-
ληνικῆς πολιτείας του; Ἕνα ὄνοµα σέ 
δρόµο τῆς Κοµοτηνῆς, γιά παράδειγµα; 

Ἡ τελευταία ὑπόθεση πορνεµπορίας στή 
Θράκη ἔχει ξεχωριστό ἐνδιαφέρον. Ὄχι 
βέβαια γιά τήν ἐµπλοκή ἀστυνοµικῶν, 
αὐτό εἶναι σχεδόν πάντα δεδοµένο

Ἀλλά γιά τήν ἐµπλοκή τ. δηµάρχου πού 
ὑπῆρξε τό... πουλέν µας. Ἔ, ρέ γλέντια!

Κλείνουµε σήµερα γιά 4 βδοµάδες 
κι ἐπανερχόµαστε ἐνισχυµένοι, 
ὅπως κάθε χρόνο, ἀµέσως µετά τόν 
Δεκαπενταύγουστο. Καλήν ἀντάµωση!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα

ΤΑ  ΤΟΞΙΚΑ 
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