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Γιά τόν «ἀµφιλεγόµενο» 
ἀρχιδολοφόνο

Αὔγουστος 1953: Στόν προσφυγικό 
καταυλισµό El Bureig τῆς Γάζας ἐπιτίθεται 
ἡ Μονάδα 101 µέ διοικητή τόν Σαρόν. Κατά 
τήν µαρτυρία τοῦ στρατηγοῦ Vagn Bennike 
τοῦ ΟΗΕ «ἐρρίφθησαν βόµβες µέσα στίς 
καλῦβες ἐνῷ οἱ πρόσφυγες κοιµόντουσαν. 
Ὅσοι ξύπνησαν καί προσπάθησαν νά 
βγοῦν πέσαν νεκροί ἀπό πυρά αὐτόµατων 
ὅπλων».
14 Ὀκτωβρίου 1953: Ἐπίθεση τῆς ἴδιας 
µονάδας στό Ἰορδανικό χωριό Qibya 
περιγράφεται ἀπό τόν ἰσραηλινό ἱστο- 
ρικό Avi Shlaim: «Οἱ ἐντολές τοῦ Σαρόν 
ἦταν νά µποῦν στό χωριό, νά ἀνατινάξουν τά 
σπίτια καί νά προκαλέσουν ὅσο βαρύτερες 
ἀπώλειες µποροῦν στούς κατοίκους. 45 
σπίτια ἀνατινάχτηκαν, 69 πολίτες - τά 2/3 
γυναικόπαιδα - νεκροί.»
1970: Ὁ Σαρόν ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς Νότιας 
Διοίκησης τοῦ ἰσραηλινοῦ Στρατοῦ στή 

Γάζα ἀναθέτει στούς στρατιῶτες του νά 
σηµαδέψουν ἑκατοντάδες σπίτια στόν 
προσφυγικό καταυλισµό τῆς ἀκτῆς (τά 
εἶχε κτίσει ὁ ΟΗΕ γιά τούς πρόσφυγες τοῦ 
1948) καί τό ἑπόµενο πρωί τά κατεδαφίζουν 
ἀφήνοντας χιλιάδες κατοίκους ἄστεγους 
καί στέλνοντας ἑκατοντάδες ἐξορία στό 
(Κατεχόµενο τότε) Σινά. Ἦταν µία πάγια 
τακτική του. Μόνο τόν Αὔγουστο τοῦ 1971 
οἱ στρατιῶτες τοῦ Σαρόν κατέστρεψαν 
2.000 σπίτια κι ἐξόρισαν ἑκατοντάδες 
ἀνθρώπους στίς ὅµορες χῶρες (Phil 
Reeves, Independent, 21-1-2001). 
1982: Ὁ Σαρόν ὡς ὑπουργός Ἄµυνας 
τοῦ Μπέγκιν ὁδηγεῖ τόν ἰσραηλινό 
στρατό στόν Λίβανο προκαλώντας 
20.000 θανάτους, πολιορκώντας τήν 
Βηρυττό καί ὀργανώνοντας τή σφαγή 
2.000 ἀµάχων στούς Παλαιστινιακούς 
καταυλισµούς Σάµπρα καί Σατίλα (16-
18 Σεπτεµβρίου) ἀπό τούς Λιβανέζους 
Φαλαγγίτες. Ἡ Ἐπιτροπή Καχάν πού 
συστήνεται ἀπό τίς ἰσραηλινές Ἀρχές 
γιά διερεύνηση τοῦ θέµατος ἀνακοινώνει 
µέρος τῶν εὑρηµάτων της καί ἐπιρρίπτει 
εὐθῦνες στόν Σαρόν πού ἀρνεῖται νά 
παραιτηθεῖ. Καί χάρη στίς ἀµερικανικές 
πιέσεις ἀφενός καί στίς δολοφονίες τριῶν 
µαρτύρων κατηγορίας ἀφετέρου, διέφυγε 
τόν κίνδυνο νά δικαστεῖ γιά ἐγκλήµατα 
κατά τῆς ἀνθρωπότητας στό Βέλγιο). 
22 Ἰουλίου 2002: Στά πλαίσια τῶν «ἐξω-
δικαστικῶν ἐκτελέσεων» Παλαιστινίων 
µαχητῶν, βόµβα ἑνός τόνου πέφτει ἀπό 
ἕνα F-16 σὲ σπίτια ἀµάχων καί διαµελίζει 
9 παιδιά καί 8 ἐνήλικες. Μεταξύ αὐτῶν 
καί τόν Σαλάχ Σεχάντα, ἐκ τῶν ἡγετῶν 
τῆς Χαµάς. Τὸ ἀποτέλεσµα ἐπευφηµεῖται 
ἀπό τόν πρωθυπουργό Σαρόν ὡς «µεγάλη 
ἐπιτυχία».

Ὡς φοιτητής ἀκόµη στό Ἑβραϊκό 
Πανεπιστήµιο εἶχε δολοφονήσει τρεῖς 
γυναῖκες ἀραβικῆς καταγωγῆς στό 
χωριό Κάτνα (βλ. δηµόσια ὑπενθύµιση 
τοῦ Ἄραβοϊσραηλινοῦ βουλευτῆ Ἀζµί 
Μπισάρα). Μά καί σέ ὅλη του τήν πορεία 
ἦταν συνεπής κατά πάσης ἀπόπειρας 
εἰρήνευσης: Τό 1979 ψήφισε κατά τῆς 
συνθήκης εἰρήνης µέ τήν Αἴγυπτο. Τό 
1985 ἐναντίον τῆς ἀπόσυρσης ἀπό τόν 
Νότιο Λίβανο. Τό 1991 ἀντέδρασε στή 
συµµετοχή τῆς χώρας του στό συνέδριο 
εἰρήνης στή Μαδρίτη. Τό 1993 καταψήφισε 
τίς Συµφωνίες τοῦ Ὄσλο. Τό 1994 ἀπεῖχε 
ἀπό τήν ψηφοφορία στήν Κνεσέτ γιά 
τήν εἰρήνευση µέ τήν Ἰορδανία. Τό 1997 
καταψήφισε τήν συµφωνία τῆς Χεβρώνας. 
Τό 2000 πυροδότησε τήν δεύτερη 
Ἰντιφάντα µέ τήν πρόκληση στό τέµενος 
Ἀλ Ἄκσα. Οἱ περισσότεροι οἰκισµοί 
ἐποίκων εἶναι δικά του δηµιουργήµατα. 
Κατασκεύασε τό Τεῖχος κόντρα στήν 
παγκόσµια νοµιµότητα, ἀδιαφορώντας 
γιά κάθε κατακραυγή καί ἠθική. Ὀργά-
νωσε τό Ἀπαρτχάιντ στά Κατεχόµενα, 
ἐνισχύοντας, µετά τήν ἀπόσυρση ἀπό τή 
Γάζα (πού τήν κατέστησε µιά τεράστια, 
ἀνοικτή φυλακή) ἀκόµη περισσότερο τούς 
ἐποίκους τῆς Ἱερουσαλήµ καί τῆς Δυτικῆς 
Ὄχθης. Ὅλα στή γραµµή τῆς περίφηµης 
συνέντευξής του στόν Ἄµος Ὄζ τό 1982, 
ὅπου ἀναλάµβανε τό κόστος νά σφάξει, 
νά ἐκδιώξει, νά χρησιµοποιήσει καί πυρη-
νικά, ἀρκεῖ νά εἶναι «ἀποτελεσµατικός».
Ἔ, ἄν τά ἀνωτέρω σκιαγραφοῦν µιάν 
«ἀµφιλεγόµενη προσωπικότητα», ὅπως 
µᾶς λένε οἱ σοβαροί καί µετριοπαθεῖς 
λαµογιογράφοι (σάν τόν Φρήντµαν 
τῶν Ν.Υ.Τimes), τότε πῶς εἶναι ἕνας 
ὑπερναζιστής ἀρχιφασίστας;         Κ.Κ.

     Πρό ἡµερῶν διαβάζοντας σέ τοπική ἐφηµε-
ρίδα ἕναν ἀκόµη πλειστηριασµό ἀκίνητης 
περιουσίας ἐπιχειρηµατία - πελάτη συγκε-
κριµένης τράπεζας, ἀνακλήθηκαν ἄθελα 
στή µνήµη µας οἱ ἀνάλογες περιπτώσεις 
πού ἀκούστηκαν τά τελευταῖα χρόνια. 
   Ἐντάξει, εἶναι γνωστός ὁ τρόπος µέ τόν 
ὁποῖο λειτουργεῖ τό ἐπίσηµο τοκογλυφικό 
σύστηµα τῶν ἀναλόγων «ἱδρυµάτων» 
σέ ὅλον τόν κόσµο. Εἰδικά ὅµως στήν 
Ἑλλάδα κάποιοι δείχνουν νά ἔχουν ἄλλες 
προτεραιότητες, ὄχι µόνο ἀπό τήν... 
ἐξυπηρέτηση τοῦ πελάτη ἀλλά καί ἀπό ἕνα 
εὔλογο κέρδος στά πλαίσια µίας σύννοµης 
λειτουργίας. Ὅταν λοιπόν σέ ἕνα καί 
µοναδικό ὑποκατάστηµα µιᾶς µικρῆς πόλης 
σκᾶνε τόσα κανόνια, καταστρέφονται τόσοι 

ἄνθρωποι πού δουλεύανε πραγµατικά 
(κι ὄχι λαµόγια πού ἦρθαν στήν περιοχή 
γιά νά τ’ ἁρπάξουν µέ πολιτικές πλάτες 
καί µίζες), εἶναι ἀπορίας ἄξιο τό πῶς 
δέν ξεσηκώνεται κάποιος νά ἀπαιτήσει 
τοὐλάχιστον νά χυθεῖ φῶς στόν τρόπο πού 
λειτουργεῖ αὐτό τό µαγαζί. Πῶς µπορεῖ 
µία ἐσωτερική διαδικασία (ἡ ὁποία οὔτε 
καταλήγει πουθενά, οὔτε κάποιαν ἀλλαγή 
ἐπιφέρει ἀλλά οὔτε καί γνωστοποιεῖ κάποιο 
ἀποτέλεσµα) νά καλύπτει τόσες ὑποθέσεις; 
   ∆έν εἶναι ἐπίσης ἄγνωστο τό πλαίσιο τῆς 
αὐθαιρεσίας ἐντός τοῦ ὁποίου κινοῦνται  
κάποιοι ἀνώτεροι τραπεζικοί διευθυν-
τές, ἁπλή ἀντανάκλαση τῆς γενικότερης 
αὐθαιρεσίας τοῦ τραπεζικοῦ κλάδου στό 
ἐσωτερικό τῆς κοινωνίας. Ὅταν ὅµως 
αὐτό συµβαίνει κατά συρροήν ἤ ὅταν συν-
δυάζεται µέ τή δράση ἄλλων ἁρπακτικῶν 
πού λυµαίνονται τίς ὑψηλότερες πολιτικές 
θέσεις στήν περιοχή, τό πρᾶγµα πιά 
καταντᾶ χειρότερο κι ἀπό τήν... Καµόρα.
   ∆υστυχῶς τό µαφιόζικο κύκλωµα ὅλων 
αὐτῶν τῶν βρωµιάρηδων, πού κονόµησαν 
µέ τό πρόσχηµα τῆς «ἀνάπτυξης», εἶναι καί 
ἰσχυρό καί ἐκτεταµένο. Ἔχοντας γνώση τοῦ 
κινδύνου πού ἀναλαµβάνουµε, θά ἐπιχει-
ρήσουµε κάποιαν ἀνίχνευση τοῦ τοπίου 
κι ὅ,τι βρέξει ἄς κατεβάσει. ∆έν γίνεται 
νά σωπαίνουµε σάν νά µήν τρέχει τίποτε 
τή στιγµή πού τά κοράκια λεηλατοῦν τίς 
περιουσίες τῶν συµπολιτῶν µας!

Κ.Κ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΠΑΧΤΗΣ

Τό βράδυ τοῦ Σαββάτου, στήν Πολιτιστική Κίνηση Κοµοτηνῆς, ὁ «Ἀντιφωνητής» 
παρουσίασε θεατρικές εἰκόνες ἀπό τίς «Χορδές τοῦ Χρόνου» τοῦ Νίκου Λυγεροῦ. 
Στήν ἐκδήλωση, πού ξέφυγε κατά πολύ ἀπό τίς συνηθισµένες βιβλιοπαρουσιάσεις, 
προλόγισαν τόν συγγραφέα καί τό τελευταῖο ἔργο του ὁ Κοµοτηναῖος µαθηµατικός 
Σάκης Λιπορδέζης καί ἡ Ξανθιώτισσα ποιήτρια Ἑλένη Ἐφραιµίδου. Ἡ παρουσία τῆς 
Ἀλεξανδρουπολίτισσας ζωγράφου Σύνης Ἀναστασιάδου, πού πίνακάς της κοσµεῖ 
τό ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου, συµπλήρωσε τόν πανθρακικό χαρακτήρα τῆς βραδυᾶς 
πού - χάρη στήν θαυµάσια σκηνική παρουσία τῆς Μαρίας Παπαδοπούλου καί 
τοῦ Θοδωρῆ Βρουζέλη - πιστεύουµε ὅτι προσέφερε στούς παριστάµενους καί µία 
γεύση ἀπό τό σκηνοθετικό τάλαντο τοῦ Ν. Λυγεροῦ. Τέλος, ἡ ποντιακή λύρα τοῦ 
νεαροῦ Λευτέρη Ξενιτιάδη ἔντυσε µέ αὐτόν τόν µοναδικό καταγωγικό µας ἦχο ὅσα 
ὁ συγγραφέας καί οἱ ἠθοποιοί θέλησαν νά ποῦν. Τούς εὐχαριστοῦµε θερµά ὅλους.

Οἱ Χορδές τοῦ Χρόνου
στόν χῶρο πού τίς τάνυσε

Ζάχαρη: Ἔρχονται πίκρες... 

   Τί ἔδειξε τό κυβερνητικό ἀλαλούµ µέ τήν 
ὑπόθεση τῆς ζάχαρης; Πῶς γίνεται τήν ἴδια 
µέρα πού τό ∆Σ τῆς ΕΒΖ ἀποφάσιζε ἀνα-
στολή τῆς λειτουργίας τοῦ ἐργοστασίου τῆς 

Ξάνθης, στό ὑπουρ-
γεῖο Οἰκονοµίας  νά 
ἀποφασίζεται τό ἀκρι-
βῶς ἀντίθετο; Τελικά 
ἰσχύει ἡ δέσµευση 
τοῦ Μπασιάκου γιά 
συνέχιση τῆς λειτουρ-
γίας του (πού τήν 
ἐπιβεβαίωσε τελικά 
ἡ σύσκεψη ὑπό τόν 
Ἀλογοσκούφη) ἤ τό 
σενάριο βάσει τοῦ 
ὁποίου ἡ Deloitte 

«συµβούλεψε» τήν Ἀγροτική Τράπεζα, µεγα-
λοµέτοχο τῆς Ἑλληνικῆς Βιοµηχανίας Ζαχά-
ρεως, νά κλείσει τό ἐργοστάσιο µιά πού προ-
βλέπεται µείωση τῆς τιµῆς της κατά 36%;
   Βεβαίως µπορεῖ κανείς νά µείνει στά προφανῆ: 
Στό πόσο δίγλωσση, ἀνίκανη, εὐεπίφορη σέ 
πιέσεις, ἀναποφάσιστη ἤ τί ἄλλο µπορεῖ νά πεῖ 
κανείς ὅτι ἀποδείχτηκε ἡ κυβέρνηση. Θέλουµε 
ὅµως νά δοῦµε καί τήν πιό σοβαρή πλευρά 
τοῦ θέµατος: Εἶναι δυνατόν νά συνεχιστεῖ ἡ 
λειτουργία τοῦ ἐργοστασίου µονάχα ἐπειδή 
ἀπείλησε µέ παραίτηση ὁ Ξανθιώτης ὑφυ-
πουργός Γεωργικῆς Ἀνάπτυξης κ. Κοντός ἤ 
ἐπειδή πίεσαν οἱ 114 ἐργαζόµενοι, οἱ ἑκα-
τοντάδες τευτλοκαλλιεργητές καί ὁ Σγουρί-
δης; ὑπάρχουν ἤ ὄχι κριτήρια ἀγορᾶς γιά τό 
µέλλον τῆς ἐπιχείρησης; Καί πότε θά µελε-
τηθοῦν τα περίφηµα βιοκαύσιµα, ἡ βιοαιθανό-
λη κλπ ὡς διάδοχη κατάσταση, πότε θά ἀρ-
χίσει ἡ παραγωγή τους; Μήπως εἶναι καιρός 
νά δοῦµε τό τραγικό ἐθνικό µας ἀδιέξοδο; 

 Ἀντιφωνητὴς
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Νίκου Λυγερού 
«Οι χορδές του χρόνου»

Στις «Χορδές του Χρόνου», στο νέο θεατρικό 
του κείμενο, ο Νίκος Λυγερός, στήνει το 

αρχικό σκηνικό του πάνω σ’ ένα ταξί.
Δύο άγνωστοι σιωπηλοί, φερμένοι απ’ τα 
παλιά, απ’ το εκεί μιας χαμένης πατρίδας, 
διασχίζουν τους δρόμους της Αθήνας με 

προορισμό την αναζήτηση μιας Αρχής.
Αυτός που οδηγεί τους περίμενε δίχως να 
γνωρίζει ποιους και τι περιμένει. Είναι αυτός 
που τους μεταφέρει σαν φως στη γραμμή του 
Ορίζοντα, νοσταλγώντας κι αυτός την ίδια 

πατρίδα.
Ο Χρόνος, λέξη κλειδί, πλανιέται γύρω τους. 
Χρόνος χορδή που ξυπνάει τη μνήμη, το 
παρελθόν που δεν αλλάζει, το μέλλον που δεν 
υπάρχει όταν το παρελθόν στήνεται πάνω σε 

λάθη και ξεχνιέται.
« Πού πρέπει να πάμε τώρα;» αναρωτιούνται

«Εκεί που κρύβεται η γέφυρα»
«στο ακίνητο καράβι»

«εκεί άρχισε το ταξίδι, εκεί πρέπει να πάμε»
Το ακίνητο καράβι. Σημείο μηδέν. Έννοια 
αντιφατική, αρχή και τέλος. Τέλος και αρχή 
του ταξιδιού, αντιθέσεις μιας αρμονίας γιατί 

«Έτσι ξημερώνει ο κόσμος» 
Πρόσωπα ξεχασμένα, αγνοημένα, θαμμένα 
στον σταματημένο χρόνο ψάχνουν το φως. 
Λόγια στα όρια του παραλόγου, μορφές 
που στέκονται θρυμματισμένες στη λήθη 
προσπαθώντας να συναρμολογήσουν τη 

γνώση για να περάσουν στο μέλλον.
« Το ταξί είναι η αρχή του ταξιδιού», και το 

ταξίδι η μνήμη.
Θεατρικό, φιλοσοφικό, ποιητικά δοσμένο 
κείμενο του Λυγερού, με καταδύσεις σε έννοιες 
υπαρξιακές, χαρακτήρες που ξεπροβάλουν 
απ΄ τη μοναξιά του χρόνου, το αγνοημένο 

παρελθόν, αγνοούμενοι κι αυτοί της ζωής.
Το πνεύμα του μύθου, η Ελληνικότητα που 
χάνεται, οι χαμένες πατρίδες, ένας Αλέξανδρος 

που ψυχορραγεί.
Σιωπή, λάθη σπασμένες χορδές που 
πληγώνουν τη μνήμη, μια πατρίδα που 

αγωνίζεται να περάσει στο φως.
Η Ίμβρος, η Τένεδος, η Τραπεζούντα, νησιά 
και πόλεις, όπου ο χρόνος πεθαίνει κι οι 
άνθρωποι γίνονται σκλάβοι, δεμένοι στην 
καταδίκη μιας υπογραφής. Ο Νίκος Λυγερός 
με το κείμενό του αυτό επαναστατεί για το 
σύνορο και παράλληλα κατορθώνει με τις 
εκφραστικές δυνατότητες τής διαλογικής 
γλώσσας να προεκτείνει τις έννοιες πέρα 
από τις λέξεις καθώς και να ενσωματώσει 
τα όνειρα, τις ιδέες, το παράλογο και το 
ουτοπικό των ανθρώπων μέσα στην σύγχρονη 

πραγματικότητα. 

Ελένη Εφραιμίδου, ποιήτρια

(Εισήγηση για το θεατρικό έργο του Νίκου 
Λυγερού πού αφορμάται από τή Θράκη καί 

παρουσιάστηκε πρόσφατα στίς κύριες πόλεις της)  

Η «ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ» ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 

Ο ΘΑΤΣΙ ΣΤΗΝ 
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ!

Οὐάσιγκτον, Λάµπρος Παπαντωνίου, 14.1.06

Μὲ τὸν Ὑφυπουργὸ Ἐξωτερικῶν, Νίκολας Μπέρνς, 
συναντήθηκε ἔκτακτα στὶς 13 Ἰανουαρίου, στὸ 
Σταίητ Ντηπάρτµεντ, ὁ πρ. ἀρχηγὸς τοῦ παράνοµου 
Ἀλβανικοῦ Στρατοῦ, γνωστοῦ ἀνὰ τὰ Βαλκάνια 
ὡς UCK, Χασὶµ Θάτσι, γιὰ τὶς τελευταῖες ὁδηγίες 
πρὸς ναυτιλοµένους, γιὰ τὴ νέα ἔνοπλη ἀλβανικὴ 
ἀνταρσία στὰ ∆υτικὰ Βαλκάνια, ἐπικειµένων τῶν 
συνοµιλιῶν τῆς Γενεύης τῆς 25ης Ἰανουαρίου, γιὰ 
τὴν δῆθεν διαµόρφωση τοῦ τελικοῦ στάτους τοῦ 
Κοσσυφοπεδίου. Ὁ Χασὶµ Θάτσιµ σήµερα ἔχει 
τὴν ἰδιότητα τοῦ Προέδρου τοῦ «∆ηµοκρατικοῦ 
Κόµµατος» τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ἀξίωµα 
στὸ ὁποῖο ἔφθασε ὕστερα ἀπὸ τὶς γνωστὲς 
δολοφονικὲς ἐπιχειρήσεις ἐναντίον Σέρβων ἀλλὰ 
καὶ Σκοπιανῶν, ποὺ κατέληξαν στὴ σηµερινὴ 
διοίκηση τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἀπό τὸν ΟΗΕ καὶ 
στὴν ὑπογραφὴ τῆς Συµφωνίας τῆς Ὀχρίδας. 
Συµφωνία ποὺ κατασκεύασαν στὰ µέτρα τους οἱ 
Ἡνωµένες Πολιτεῖες, δηµιουργώντας 11 Ἀλβανικὰ 
Αὐτόνοµα Καντόνια, στὶς 7 Νοεµβρίου 2004, µέσα 
στά Σκόπια, σὲ θέση βολῆς ἀπὸ τὰ Βορειοελλαδικὰ 
σύνορα. Οἱ Ἀµερικανοί, σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῶν 
ἐχθροπραξιῶν, τὸν ἀποδέχονταν ὡς «ἀντάρτη 
καὶ µαχητή της ἐλευθερτίας», καὶ ὄχι ἀσφαλῶς 
ὡς διεθνή τροµοκράτη - ὁ µόνος τίτλος ποὺ τοῦ 
ἁρµόζει. Καὶ ὄχι µόνον αὐτό, ἀλλὰ τὸν ἐπέβαλαν 
ἔτσι καὶ στὴν διεθνή Κοινότητα καὶ ἀναγκαστικὰ 
ὅλοι τώρα ἀκολουθοῦν τὸ βρώµικο παιχνίδι 
Ἀλβανῶν, Ἀµερικανῶν, Βρετανῶν καὶ ΝΑΤΟ, 
πίσω ἀπὸ τὶς πλάτες τῶν λαῶν τῶν Βαλκανίων, 
συµπεριλαµβανοµένης καὶ τῆς Ἑλλάδας. Στὴν 
Οὐάσιγκτον ἔφθασε σὰν κλέφτης, στὰ µουλωχτὰ, 
καὶ τὸν πῆραν εἴδηση µόνον οἱ ἐκφραστὲς τοῦ 
ἀµερικανικοῦ κατεστηµένου ποὺ φιλοδοξοῦν νὰ 
βάλουν φωτιὰ στὰ ἔρηµα Βαλκάνια.
ΤΟ ΣΤΕΗΤ ΝΤΗΠΑΡΤΜΕΝΤ
Τὴν ἴδια µέρα τῆς συνάντησης, στὴν τακτικὴ 
ἐνηµέρωση Τύπου, ἡ ἐφηµερίδα µας ὑπέβαλε 
ἀπανωτὲς ἐρωτήσεις στὸν Ἐκπρόσωπο Σὰν Μα-
κόρµακ, γιὰ τὸ ποιοὺς συνάντησε στὸ Ἀµερικανικὸ 
Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Αὐτός δήλωσε πλήρη 
ἄγνοια, ὑποσχόµενος νὰ κοιτάξει τὸ θέµα καὶ 
νὰ ἐπανέλθει. Μὲ τὸ κλείσιµο τῶν ἐργασιῶν 
τῆς ἡµέρας, λάβαµε τηλεφώνηµα ἀπὸ τὸ Στέητ 
Ντηπάρτµεντ ὅτι «οἱ ἁρµόδιοι ἐξετάζουν ἀκόµη 
τὶς ἐρωτήσεις» καὶ ἡ ἀπάντηση θὰ δοθεῖ πλέον 
τὴν Τρίτη, 17 Ἰανουαρίου. Ἀργά ὅµως τὸ βράδυ, τὸ 
Στέητ Ντηπάρτµεντ ἀνακοίνωσε: «Ὁ Ὑφυπουργὸς 

Ἐξωτερικῶν γιὰ Πολιτικὲς Ὑποθέσεις, Νίκολας 
Μπέρνς, συναντήθηκε τὴν Παρασκευή µὲ τὸν κ. 
Θάτσι, γιὰ νὰ συζητήσουν τὴν κατάσταση στὸ 
Κοσσυφοπέδιο, συµπεριλαµβανοµένων καὶ τῶν 
συνοµιλιῶν γιὰ τὸ καθεστώς. Στὴ διάρκεια τῆς 
συνάντησης ὁ Ὑφυπουργὸς Μπέρνς ἐπανέλαβε 
τὴν ὑποστήριξη στὶς προσπάθειες τοῦ Εἰδικοῦ 
Ἀπεσταλµένου τοῦ ΟΗΕ, Mάρτι Ἀχτισαάρι, καὶ 
προέτρεψε τὶς Ἀρχὲς στὸ Κοσσυφοπέδιο νὰ κάνουν 
περισσότερα γιὰ τὴν προστασία τῶν µειονοτικῶν 
δικαιωµάτων, γιὰ τὴν µεταβίβαση τῆς τοπικῆς 
Κυβέρνησης. Ὁ Μπέρνς καὶ ἄλλοι Ἀµερικανοὶ 
ἐπίσηµοι διατηροῦν στενὴ ἐπαφὴ µὲ τὶς Ἀρχὲς 
στὴν Πριστίνα, στὸ Βελιγράδι καὶ σὲ ὁλόκληρη 
τήν περιοχή, ὡς µέρος τῆς συνεχιζόµενης ἐργασίας 
µας γιὰ τήν εἰρήνη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ ὅλα τὰ 
Βαλκάνια».(Σ.Σ.: Φωτιὰ στὰ µπατζάκια µας!!!)

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Τὶς ἐξελίξεις στὰ Βαλκάνια καὶ εἰδικὰ στὸ 
Κοσσυφοπέδιο κάλυψαν καὶ οἱ συνοµιλίες ποὺ 
εἶχαν τὴν ἴδια µέρα ὁ Πρόεδρος Μποὺς µὲ τὴν 
Καγκελλάριο τῆς Γερµανίας Ἄγγελα Μέρκελ, 
ποὺ ἐπισκέφθηκε ἐπίσηµα τὴν Οὐάσιγκτον. Στὴν 
ἐνηµέρωση ποὺ ἀκολούθησε, ἡ ἐφηµερίδα µας 
εἶχε µέ τὸν Ἐκπρόσωπο Τύπου Σκὸτ Μακλέλλαν  
µικρόν διάλογο. Στὴν ἐρώτηση ἂν Μποὺς καὶ 
Μέρκελ συζήτησαν γιά τό Κόσοβο ἀπάντησε: 
«Γνωρίζω ὅτι συνοµίλησαν γιὰ τὸ Κοσσυφοπέδιο 
καὶ τὸ ἔθιξαν, ὅταν συζήτησαν γιὰ τὸ Ἀφγανιστάν, 
καθὼς καὶ ἕναν ἀριθµὸ θεµάτων σὲ ὁλόκληρο 
τὸν κόσµο. Νοµίζω πὼς µπορεῖ νὰ τὸ συζήτησαν 
πιὸ λεπτοµερῶς, ὅταν ἦταν στὸ Ὀβάλ Γραφεῖο 
ΜΟΝΟΝ ΟΙ ∆ΥΟ ΤΟΥΣ. Ἀσχολήθηκαν µὲ 
αὐτό, ἐν συντοµίᾳ, κατὰ τὶς συνοµιλίες τῶν 
δυὸ ἀντιπροσωπειῶν, σὲ πλήρη σύνθεση». 
Στὴν ἐρώτησή µας, ἂν συµφώνησαν ἐπ’ αὐτοῦ, 
ὁ Ἐκπρόσωπoς µᾶς ρώτησε «Γιὰ ποιὸ θέµα;». 
Ἀπαντήσαµε «Γιὰ τὴν ὑπόθεση τοῦ Κοσόβου». 
Καὶ ὁ κ. Μακλέλλαν ἀπάντησε στερεότυπα: «Ὅλοι 
µας ἐργαζόµαστε µαζὶ γι’ αὐτὰ τὰ θέµατα».

ΜΟΝΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ!
Τὴν προηγούµενη µέρα, 12 Ἰανουαρίου, ὁ Χασὶµ 
Θάτσι ἐµφανίσθηκε καὶ µίλησε στὸ ἐλεγχόµενο 
ἀπὸ τὴν Ἀµερικανικὴ Κυβέρνηση Ἵδρυµα United 
Institute of Peace, µὲ θέµα «Τὸ τελικὸ καθεστὼς 
τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Τί εἶναι ἐφικτὸ καὶ τί ὄχι». 
Παρὼν στὴν συζήτηση καὶ ὁ Σέρβος συνεργάτης 
τῆς ἑταιρείας TSM Global Consulants, Ὄµπραντ 
Κέσιτς. Ὁ Θάτσι ὠρύετο στὴν κυριολεξία, ὅτι 
ἄλλη λύση, γιὰ τὴν σταθερότητα στὰ Βαλκάνια, 
δὲν ὑπάρχει παρὰ µόνο ἡ πλήρης ἀνεξαρτησία 
τοῦ Κοσσυφοπεδίου. (Σ.Σ.: Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ 
διακαὴς ἐπιθυµία τῶν Ἀµερικανῶν, γιὰ νὰ ἀνάψει 
τὸ πελεκούδι, ἀλλὰ δὲν ἐκφράζεται δηµόσια πρὸς 
τὸ παρόν). ∆ιακήρυξε πολὺ χαρακτηριστικά, 
κατὰ προκλητικὸ καὶ ἀπαράδεκτο τρόπο, ὅτι «Οἱ 
Ἀλβανοὶ δὲν µποροῦν νὰ ζήσουν στὸ ἴδιο σπίτι 
µὲ τοὺς Σέρβους», ὅτι δυὸ ἀνεξάρτητα κράτη 
εἶναι δυνατὸν  νὰ συµβιώσουν εἰρηνικὰ καὶ πὼς 
εἶναι ἀπόλυτα πεπεισµένος ὅτι, τὸ τέλος τῆς 
διαδικασίας, γιὰ τὴν διαµόρφωση τοῦ τελικοῦ 
καθεστῶτος τοῦ Κοσσυφοπεδίου, θὰ εἶναι ἡ 
πλήρης ἀνεξαρτησία, µέσω διαπραγµατεύσεων, 
ἀποκλείοντας τὴν ἐπιστροφὴ στὴν ἔνοπλη 
σύγκρουση. Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ Σέρβος κ. 
Κὲσιτς καταλόγισε εὐθύνες στή διεθνὴ Κοινότητα 
γιὰ τὴν ἀνασφάλεια ποὺ βιώνουν οἱ Σέρβοι 
τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ἐκτίµησε ὅτι ἡ βιώσιµη 
διευθέτηση τοῦ προβλήµατος δὲν µπορεῖ νὰ 
ἐπιβληθεῖ χωρὶς τὴν πλήρη συγκατάθεση τοῦ 
Βελιγραδίου, προσθέτοντας πολύ χαρακτηριστικά, 
ὅτι τὸ τέλος τῆς διαδικασίας διαπραγµάτευσης 
δὲν πρέπει νὰ ἔχει ὡς ἀντίκεµενο τὸν  καθορισµὸ 
τοῦ τελικοῦ στάτους τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ἀλλὰ 
µόνο τὴν ἐξεύρεση συµβιβαστικῶν λύσεων, στὰ 
πρακτικὰ προβλήµατα συµβίωσης Ἀλβανῶν καὶ 
Σέρβων, στὴν ἴδια περιοχή, δίνοντας κατ’ αὐτὸν 
τόν τρόπο τὸ στῖγµα ὅτι ἡ Σερβία ἀντιτίθεται 
στὴν πλήρη ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσσυφοπεδίου. 
Τέλος, τὸ Σταίητ Ντηπάρτµεντ ἔκανε γνωστό 
ὅτι ἐντὸς τῆς ἑβδοµάδος καταφθάνει στὴν 
Οὐάσιγκτον καὶ  ὁ Ξαβιέ Σολάνα, ἐκ µέρους τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, πασίγνωστος θιασιώτης 
τῶν ἀµερικανικῶν θέσεων, γιὰ νὰ λάβει καὶ αὐτὸς 
µὲ τὴν σειρὰ του τίς δέουσες ὁδηγίες. Ὁ δὲ Χασὶµ 
Θάτσι γνωστοποίησε ὅτι µετὰ τὴν Οὐάσιγκτον, 
θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ συναντηθεῖ µὲ 
τὸν Ἀρχηγὸ τῆς Ἀξιωµατικῆς Ἀντιπολίτευσης, 
Γιῶργο Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος τοὐλάχιστον 
δὲν θά περιστοιχίζεται αὐτὴ τὴν φορά ἀπὸ 
τοὺς θεµατοφύλακες τῆς ἀµερικανικῆς ἐξω-
τερικῆς πολιτικῆς Ἄλεξ Ρόντος καὶ Τὸµ Μίλλερ. 
Πολιτικῆς ποὺ ἐπιζητᾶ ἀναταραχή στὰ Βαλκάνια 
καί µεταφορὰ τῆς ἀνωµαλίας στὰ ἐνδότερα τῆς 
ΝΑ Εὐρώπης, µὲ ἀπώτερο στόχο τὴν Ε.Ε. Αὐτὴ 
δυστυχῶς εἶναι ἡ τραγικὴ πραγµατικότητα!

Μονίµως ἀσόβαροι
   Ἡ µόνιµη παθολογία τῆς ἑλληνικῆς 
κοινωνίας ἔδειξε ἔντονα τὰ συµπτώµατά 
της γιὰ µία ἀκόµη φορά µὲ τὸ θέµα τοῦ τ. 
ὑφυπουργοῦ Μαρκογιαννάκη. Ξεπερνοῦµε 
τὰ δηµόσια γλειψίµατα ἑνὸς εἰσαγγελέα πρὸς 
τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸν ἐπίδοξο δελφίνο 
Βουλγαράκη στὸ δελτίο τῆς Ἕλλης Στάη. ∆ὲν 
ἐπιµένουµε στὴν ἔνσταση γιὰ τὸ πόσο εἶναι 
συµβατὸς ὁ τίτλος τοῦ εἰσαγγελέα στὸν ἴδιο 
τόπο στὸν ὁποῖο ἐκτίθεται σὲ δηµόσια κρίση 
γιὰ νὰ βγεῖ βουλευτὴς (Χανιά). ∆ὲν ψάχνουµε 
νὰ ἐπαληθεύσουµε ἂν εἶναι καὶ τόπος κατα-
γωγῆς τὰ Χανιά, πράγµα ποὺ καθιστᾶ ἀκόµη 
πιὸ προνοµιακὴ τὴν εἰσαγγελικὴ ἰδιότητα (ὁ 
ἴδιος µάλιστα παραδέχεται ὅτι «ἐξαγόρασε» τὴν 
ἐκλογὴ τοῦ διαφηµίζοντας τὴν τακτική του νὰ 
µήν παίρνει χρήµατα ἀπὸ οἰκονοµικὰ ἀσθενεῖς).  
Ὡστόσο ἀξίζει πιστεύουµε νὰ προβοῦµε 
σὲ κάποια  σχόλια πού ξεφεύγουν ἀπὸ τὴν 
ὁµοιοµορφία ἀκρισίας ποὺ ἔχει ἐπιβληθεῖ στὴ 
συγχυσµένη κοινὴ γνώµη.
      Οἱ φίλοι τοῦ πολιτικοῦ (;) Μαρκογιαννάκη 
ὁµιλοῦν γιὰ συγγνωστὴ ἀνθρώπινη στιγµὴ ποὺ 
δὲν πρέπει νὰ ποινικοποιεῖται διότι ἀποδίδεται 
σὲ κακιὰ στιγµὴ καὶ λεκτικὴ ὑπερβολὴ 
ἀγανάκτησης, ἡ ὁποία µάλιστα ὑποκλάπηκε 
παρανόµως. Λάθος κύριοι · κανεὶς δὲν θὰ 
κάνει µήνυση στὸν ἐκλεκτό σας. Πολιτικὸ 
καὶ ἠθικὸ εἶναι τὸ πρόβληµα. Ἂς κάνει αὐτὸς 
µήνυση στὸν δηµοσιογράφο καὶ τὰ κανάλια 
ποὺ καταπάτησαν τὰ ὅποια δικαιώµατά του καὶ 
ἐµεῖς προσυπογράφουµε γιὰ παραδειγµατικὴ 
τιµωρία τους. Αὐτὰ γιὰ τὸ ποινικὸ σκέλος. Κατὰ 
τὰ ἄλλα ἡ λανθάνουσα γλῶσσα του, ἔστω καὶ 
καταχρηστικὰ ἠχογραφηµένη, ἀναδεικνύει 
τὴν ὑποκρισία του ὡς πολιτικοῦ ὅσον ἀφορᾶ 
τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὴν κεντρικὴ πολιτικὴ 
συµπεριφορὰ τῆς κυβέρνησης. Μοιραῖα τίθεται 
ἐκτὸς αὐτῆς.

   Ἡ ντετεκτιβίστικη ἀναζήτηση τοῦ τί εἶπε 
ἀκριβῶς ὁ κ. Μαρκογιαννάκης καὶ πῶς 
ἀποδεικνύεται αὐτό, στὴν ὁποία καταφεύγει 
τὸ Μαξίµου προκειµένου νὰ καθορίσει τὴ 
στάση του, εἶναι στείρα πολιτικὰ καὶ µαρτυρεῖ 
ἀσυγχώρητη ἀµηχανία. ∆ὲν µπορεῖ «πρὸ 
κασέτας» ὁ συγκεκριµένος νὰ ἀποτελεῖ 
ἐξέχον µέλος τῆς κυβέρνησης καὶ µετὰ νὰ 
εἶναι καρατοµηµένος. ∆ὲν συµµετέχουµε σὲ 
ἀµερικάνικο δικαστικὸ φίλµ ἀναµένοντας ποιὸ 
λαγὸ θὰ βγάλει ἀπὸ τὸ καπέλο ὁ ἑκάστοτε 
ἥρωας γιὰ νὰ κερδίσει τὶς ἐντυπώσεις, τοὺς 
ἐνόρκους καὶ τελικὰ τὴ δίκη. ∆ηµιουργήθηκε 
µὲ ἔντονες ἐνδείξεις ἐγκυρότητας βαρὺ θέµα 
ἐξαιτίας σου; Φεύγεις! Καὶ ἀκόµη παραπάνω· 
δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ ἀξιολόγηση τοῦ ἔργου καὶ 
τῆς συνολικῆς στάσης καὶ προσφορᾶς ἑνὸς 
σηµαντικοῦ πολιτικοῦ στελέχους νὰ γίνεται 
ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸ κάθε µέρα στὰ δελτία 
τῶν ὀκτώ. ∆ὲν µπορεῖ, κάτι θὰ πῆρε τὸ αὐτί του 
γιὰ τὸν συγκεκριµένο καὶ πιὸ πρίν. Ἀλλὰ µέχρι 
τὴν κακιὰ στιγµὴ τῆς κασέτας πρυτάνευσε 
τὸ «δὲν βαριέσαι, δὲν µὲ ἐξέθεσε µὲ κάτι 
ἀντικειµενικά ἀµάχητο, δὲν τὸν στριµώχνω». 
Αὐτὴ ἡ πρωθυπουργικὴ τακτικὴ εἶναι στείρα 
καὶ εὐθυνόφοβη καὶ δὲν ταιριάζει στὸ προφὶλ 
ἑνὸς ἱκανοῦ πρωθυπουργοῦ ποὺ κατευθύνει 
τὰ πράγµατα καὶ δὲν χειραγωγεῖται ἀπὸ τὶς 
συγκυρίες καὶ τὶς ἀποκαλύψεις τρίτων. Ἔχουµε 
τὴν πολυτέλεια νὰ περιµένουµε µέχρι νὰ µάθει 
νὰ πρωθυπουργεύει ὁ κατώτερος τελικὰ τῶν 
περιστάσεων κ. Καραµανλῆς ἢ ὁ ὁποιοσδήποτε 
ἀντικαταστάτης του;
  Στὸ δελτίο της, τὴν πρώτη ἡµέρα ποὺ «ἔσκασε» 
τὸ θέµα, ἡ Ἕλλη Στάη «σεβάστηκε» ὑπερβολικὰ 
(καὶ ὕποπτα) τὴν ἔκδηλη συγκίνηση τοῦ κ. 
Μαρκογιαννάκη, πειστικὴ γιὰ νοικοκυρὲς τῆς 
πρωινῆς ζώνης ἀλλὰ δεκτικὴ ἀµφισβήτησης γιὰ 
τοὺς πιὸ ὑποψιασµένους. ∆ὲν τὸν στρίµωξε. Π.χ. 
ἐκεῖ ποὺ «σκιζόταν» γιὰ τὴν ἄδικη κατάληξή 
του ἐνῶ ἔκανε πράξη τὸ «σεµνότητα καὶ 
ταπεινότητα» θὰ µποροῦσε νὰ τοῦ «χτυπήσει» 

τὴν ἀντίφαση ὅτι αὐτὸ δὲν µπορεῖ νὰ τὸ λέει ὁ 
ἴδιος στὸ πρώτης γραµµῆς δελτίο τῶν ὀκτώ. Ἢ 
ἐκεῖ ποὺ διαβεβαίωνε γιὰ τὸ ἔργο ποὺ ἄφησε καὶ 
γιὰ τὸ πόσο καλὰ διαπραγµατεύθηκε συµβάσεις 
γιὰ τὸ δηµόσιο ἐξοικονοµώντας χρήµατα 
γιὰ κάποια ἑλικόπτερα θὰ µποροῦσε νὰ τοῦ 
θυµίσει ὅτι τὸ νὰ εἶσαι ἔντιµος ὑπουργὸς εἶναι 
προαπαιτούµενο καὶ ὄχι στοιχεῖο προβολῆς καὶ 
ὑπεροχῆς. Ἀκόµη πὼς δὲν ἀρκεῖ νὰ προλαβαίνεις 
νὰ σώζεις χρήµατα γιὰ λογαριασµὸ τῶν 
φορολογούµενων ἀλλὰ ταυτόχρονα πρέπει νὰ 
ξεµπροστιάζεις πολιτικὰ ἢ καὶ νὰ διώκεις ποινικὰ 
αὐτοὺς (µὲ ὀνοµατεπώνυµο!) ποὺ ἕως τὴ δική 
σου θητεία ἐκτελοῦσαν ὕποπτα τὰ καθήκοντά 
σου καὶ σοῦ ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία νὰ παρέµβεις 
πυροσβεστικὰ καὶ ἐξυγιαντικά. Καὶ ἐν τέλει 
ποῦ ἀκριβῶς ὠφέλησαν τὸ ἑλληνικὸ δηµόσιο 
οἱ «οἰκονοµίες» του; Μήπως γιὰ νὰ βρεθοῦν 
κονδύλια γιὰ τοὺς... ἀγροφύλακες; Ἂς µᾶς 
ἐπιτρέψει νὰ ἔχουµε τὴν προσωπικὴ πεποίθηση 
ὅτι ἔκοψε µία σπατάλη γιὰ νὰ µπορεῖ ὁ ἴδιος ἢ ἡ 
Ν.∆. νὰ προβοῦν σὲ ἄλλες, βολικότερες. Νὰ µήν 
ἀρχίσουµε νὰ ἀπαριθµοῦµε.
   Ἐκεῖ ποὺ «σαλτάραµε» ἦταν γιὰ τὸ ποιὸν 
τοῦ «δηµοσιογράφου»... Ξεκουκουλωτάκη καὶ 
τὴν διαδροµὴ ἐπαιτείας του γιά... διορισµὸ στὸ 
∆ηµόσιο ἐπειδὴ θήτευσε στὸ ἐπιτελεῖο τοῦ 
Μαρκογιαννάκη, ἦταν δέ, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται, καὶ 
ἐπιφορτισµένος ἀκριβῶς µὲ τὸ καθῆκον νὰ 
µαγνητοφωνεῖ τὶς δραστηριότητες καὶ ὁµιλίες 
τοῦ «τρανοῦ» Μαρκογιαννάκη (ἀ λὰ τις, καὶ 
προσωπικὸ «βιογράφο» ὁ ... σεµνός) καὶ ὄφειλε 
καὶ τὴν πρόσληψή του σὲ τοπικὴ ἐφηµερίδα 
λόγω ἀκριβῶς τῆς... προσκόλλησής της στὸν 
τ. ὑπουργὸ (πρὸς δόξαν της ... ἀνεξάρτητης 
δηµοσιογραφίας!)
   Ἑλλάδα ἀκτύπητη! Νεοταξικὲ καπιταλισµέ, 
ἰδοὺ ἡ καθυστερηµένη χώρα-ναός σου! Προτε-
ραιότητες λανθασµένες, ἀξιολόγηση στρεβλή... 
∆υστυχῶς, γιὰ µία ἀκόµη φορά, ἀποδεικνύεται 
ὅτι τὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ σκηνικὸ εἶναι ἀπελπι-
στικὰ ἐκτὸς συγχρόνων ἀπαιτήσεων.



Ἀγανάκτησαν καί οἱ ἀνθρωπιστές: «Κόψτε τους τά λεφτά»!
   Στό Aljazeera (4-1) ἡ σηµαντική εἴδηση πού κάτι λέει στό τέλος γιά τήν 
λειτουργία τῶν ΜΚΟ:
  «Ἡ γνωστή ἀµερικάνικη ὀργάνωση Ηuman Rights Watch (HRW) κάλεσε τήν 
Κυβέρνηση Μπούς νά ἀναστείλει τήν ἄµεση ἐξωτερική της βοήθεια πρός τό 
Ἰσραήλ, ἕως ὅτου τό τελευταῖο συµµορφωθεῖ µέ τίς ἐκκλήσεις γιά σταµάτηµα 
τῆς ἐπέκτασης τῶν ἐποικισµῶν καί τοῦ Τείχους. 
Σέ γράµµα πρός τόν Τζώρτζ Μπούς ἡ HRW ζήτησε ἀπό τήν κυβέρνηση νά 
περικόψει ἀπό τήν ἄµεση βοήθεια ποσό ἴσο µέ ὅσα ξοδεύει τό Ἰσραήλ γιά τούς 
ἐποικισµούς του καί τήν κατασκευή καί διατήρηση τοῦ Τείχους µέσα στή 
Δυτική Ὄχθη. Στό γράµµα οἱ ἀριθµοί τῆς ἰσραηλινῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας 
ὑπολογίζουν ὅτι στό πρῶτο µισό τοῦ 2005 ὑπῆρξε αὔξηση 28% στήν ἐποικιστική 
δραστηρότητα σέ σχέση µέ τήν ἀντίστοιχη περίοδο τοῦ 2004. Σύµφωνα µέ τήν 
ἰσραηλινή Peace Now, ὑπάρχουν 121 ἐπίσηµοι ἐποικισµοί καί 101 ἀνεπίσηµα 
φυλάκια. Οἱ 240.000 ἔποικοι τῆς Δυτικῆς Ὄχθης κατέχουν πάνω ἀπό τό 40% 
τῆς γῆς 2,5 ἑκατοµµυρίων Παλαιστινίων. «Σᾶς καλοῦµε νά χρησιµοποιήσετε 
τήν διπλωµατική καί οἰκονοµική ἐπιρροή τῶν ΗΠΑ γιά νά σταµατήσετε 
αὐτήν τήν τάση», λέει τό γράµµα πού ὑπογράφεται ἀπό τήν Σάρα Λέα 
Γουΐτσον, διευθύντρια τῆς HRW Μέσης Ἀνατολῆς & Βορείου Ἀφρικῆς. «Ἡ 
συνεχιζόµενη ἰσραηλινή ἐποικιστική δραστηριότητα εἶναι παραβίαση τοῦ 
διεθνοῦς ἀνθρωπιστικοῦ νόµου, τῶν ψηφισµάτων τοῦ Συµβουλίου Ἀσφαλείας 
τοῦ ΟΗΕ καί τῶν ἴδιων τῶν δεσµεύσεων τοῦ Ἰσραήλ βάσει τοῦ ὁδικοῦ χάρτη 
πού στήριξαν οἱ ΗΠΑ τόν Ἀπρίλη τοῦ 2003», συνεχίζει.
Τό Ἰσραήλ εἶναι ὁ παραλήπτης τῆς µεγαλύτερης ἐξωτερικῆς βοήθειας τῶν 
ΗΠΑ ἀπό τό 1976 καί ἀθροιστικά πρῶτος ἀπό τόν 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, 
σύµφωνα µέ ἀναφορά τῆς Ὑπηρεσίας Ἐρευνῶν τοῦ Κογκρέσου (CRS). Ἡ ἄµεση 
βοήθεια τῶν ΗΠΑ στό Ἰσραήλ ἦταν περίπου 2,6 δισ. δολάρια τό 2005 καί ἄλλα 
3 δισ. δολάρια ὡς ἐγγυήσεις δανείων. Σέ ἀντίθεση µέ ὅ,τι γίνεται γιά ἄλλους 
παραλῆπτες ἀµερικάνικης βοήθειας, τό Ἰσραήλ δέν ὑποχρεοῦται νά ἀναφέρει 
πῶς ξοδεύει τά χρήµατα πού παίρνει, οὔτε καί νά ἀποπληρώσει τά δάνεια πού 
παίρνει, σύµφωνα µέ τήν ἀναφορά τῆς CRS. 
(...) Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού µία µείζων ὀργάνωση ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων 
ζητᾶ περικοπή τῆς βοήθειας στό Ἰσραήλ (...) Οἱ ὀργανώσεις συχνά διστάζουν 
νά ζητήσουν ἀνοιχτά κάτι τέτοιο γιά νά µήν διακινδυνεύσουν τή φήµη τους σέ 
σχέση µέ τούς χορηγούς...»  
 
Πανεπιστήµονες καί Procter & Gamble 
   Ἡ Jennifer Washburn  στόν Independent (22-12) γιά τόν δρόµο πού πῆρε ἡ 
Ἐπιστήµη στίς παγκοσµιοποιηµένες καί ἰδιωτικοποιηµένες µέρες µας:
   «...Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ὁ Blumsohn διαµαρτύρεται γιὰ ἐπιστηµονικὰ 
παραστρατήµατα. Οἱ ἀνησυχίες του ἐπικεντρώνονται στὸ, ὕψους 250.000 
δολαρίων, συµβόλαιο γιὰ διεξαγωγὴ ἔρευνας ποὺ ὑπέγραψε τὸ Sheffield 
καὶ ἡ Procter & Gamble Pharmaceuticals, ποὺ ἑδρεύει στὸ Ὀχάιο τῶν ΗΠΑ. Ὁ 
Blumsohn ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ ἑταιρεία τοῦ ἀρνήθηκε τὴν πρόσβαση σὲ ἐπίµαχα 
(ἐπιστηµονικά) δεδοµένα καὶ στὴ συνέχεια προσπάθησε νὰ συγγράψει ἡ ἴδια 
τὴν ἀνάλυση ποὺ θὰ ἔκανε αὐτός. Ὑποστήριξε ἐπιπλέον ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία 
ἔχει ἐµπλακεῖ σὲ τέτοιες µεθοδεύσεις καὶ στὸ παρελθόν. 
   Γιατί προσπάθησε ἕνα κορυφαῖο ἐρευνητικὸ ἵδρυµα ὅπως τὸ Sheffield νὰ 
σωπάσει καὶ νὰ διώξει τὸν Blumsohn; H ἀπάντηση φαίνεται ὅτι κρύβεται στὶς 
περίπλοκες καὶ αὐξανόµενα διαπλεκόµενες σχέσεις ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ 
µεταξὺ κάποιων πανεπιστηµίων καὶ τῆς φαρµακευτικῆς βιοµηχανίας. Τὸ 
2001 οἱ ἐκδότες περίπου 10 ἐπιφανῶν ἰατρικῶν περιοδικῶν προειδοποίησαν 
ὅτι ἡ αὐξανόµενη ἀνάµειξη τῆς βιοµηχανίας στὴν ἀκαδηµαϊκὴ ἔρευνα (ἀπὸ 
τὸ σχεδιασµὸ µελετῶν µέχρι τὴν ἀνάλυση δεδοµένων καὶ τὴ δηµοσίευση), 
θέτει σὲ κίνδυνο τὴν ἀντικειµενικότητα καὶ τὴν ἀξιοπιστία τῆς ἰατρικῆς 
ἔρευνας. Οἱ ἐκδότες ἐξέδωσαν νέες ὁδηγίες µὲ τὶς ὁποῖες ζητοῦσαν ἀπὸ ὅλους 
τοὺς ἀρθρογράφους στὰ περιοδικά τους νὰ πιστοποιοῦν ὅτι «εἶχαν πλήρη 
πρόσβαση σὲ ὅλα τὰ δεδοµένα» ποὺ σχετίζονται µὲ τὶς µελέτες τους καὶ νὰ 
ἀναλαµβάνουν «ὁλοκληρωτικὴ εὐθύνη» γιὰ τὴν «ὀρθότητα τῆς ἀνάλυσης τῶν 
δεδοµένων». Στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν ὅµως, τὰ πανεπιστήµια µὲ ἰατρικὲς 
σχολὲς ἐξαρτήθηκαν ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες φαρµάκων γιὰ ὅλο καὶ µεγαλύτερο 
µέρος τῶν προϋπολογισµῶν ἔρευνας – περίπου 80% τῶν κλινικῶν ἐρευνῶν 
χρηµατοδοτοῦνται σήµερα ἀπὸ τὸν ἰδιωτικὸ τοµέα. Ἀπὸ τὴ µεριά τους, οἱ 
ἑταιρεῖες φαρµάκων ἐπιζητοῦν, σὲ ἀντάλλαγµα, µεγαλύτερο ἔλεγχο τῆς 
ἐρευνητικῆς διαδικασίας, ὥστε νὰ µποροῦν πιὸ εὔκολα νὰ συγκαλύπτουν ἢ 
καὶ νὰ ἀπορρίπτουν ἀρνητικὰ ἀποτελέσµατα ἀπὸ δηµοσιευµένα ἀκαδηµαϊκὰ 
ἄρθρα. Τὸν περασµένο µήνα τὸ Ἰατρικὸ Περιοδικὸ New England κατηγόρησε 
τὴν ἑταιρεία Merck ὅτι ἀποσιώπησε τὸ θάνατο τριῶν ἀσθενῶν στὴ διάρκεια 
δοκιµῶν ποὺ κατέληξαν σὲ ἔγκριση τοῦ παυσίπονου Vioxx ἀπὸ τὴν Διεύθυνση 
Τροφίµων καὶ Φαρµάκων τῶν ΗΠΑ. To Vioxx ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὴν ἀγορὰ 
πέρυσι καθώς συνδέθηκε µὲ καρδιακὲς προσβολὲς καὶ ἐµφράγµατα...»

Τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Ἰούδα Ἰσκαριώτη ἐπιχειρεῖ τὸ Βατικανό
    Στό in.gr (13-1) ἡ εἴδηση γιά τό ξαναγράψιµο τῆς (ἱερῆς) Ἱστορίας:
   «...Ὁ Βάλτερ Μπραντµοῦλερ, ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ποντίφικα 
γιὰ τὴν Ἱστορικὴ Ἐπιστήµη, ἔχει ἀρχίσει ἐκστρατεία µὲ στόχο νὰ κάνει τοὺς 
πιστοὺς νὰ δοῦν µὲ συµπάθεια τὸν ἄνθρωπο-προδότη. Ὁ θεοφιλέστατος 
Μπραντµοῦλερ ἀνακοίνωσε στοὺς συναδέλφους του ὅτι ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα γιὰ 
«µία ἄλλη ἀνάγνωση» τῆς ἱστορίας τοῦ Ἰούδα. Ὁ Μπραντµοῦλερ δήλωσε ὅτι ἡ 
ἀποκατάσταση τοῦ Ἰούδα «θὰ ἔλυνε τὸ πρόβληµα µιᾶς προφανοῦς ἔλλειψης 
οἴκτου τοῦ Ἰησοῦ ἀπέναντι σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ στενούς του συνεργάτες». 
Ὅπως εἶπε στὴ La Stampa, ὑπάρχει µία χριστιανικὴ παράδοση σύµφωνα µὲ 
τὴν ὁποία ὁ Ἰησοῦς συγχώρεσε τὸν Ἰούδα καὶ τὸν διέταξε νὰ ἐξαγνιστεῖ µὲ 
«πνευµατικὲς ἀσκήσεις» στὴν ἔρηµο. 
Στοὺς κύκλους τῶν διανοουµένων ἦταν πάντα ντεµοντὲ ἡ δαιµονοποίηση 
τοῦ Ἰούδα καὶ οἱ καθολικοὶ στὴν Ἀγγλία εἶναι πιθανὸν νὰ καλωσορίσουν τὴν 
ἀποκατάστασή του. Μάλιστα, ἡ ἀποκατάσταση αὐτὴ θὰ µποροῦσε νὰ βοηθήσει 
τὴν προσπάθεια τοῦ Πάπα νὰ βελτιώσει τὶς χριστιανοεβραϊκὲς σχέσεις. Εἰδικοί 
της Βίβλου ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Ἰούδας «ἔπεσε θῦµα θεολογικῆς δυσφήµησης, 
ποὺ συνέβαλε στὴ δηµιουργία ἀντισηµιτισµοῦ» κατασκευάζοντας τὴν εἰκόνα 
τοῦ «µοχθηροῦ κακοῦ» ποὺ εἶναι ἕτοιµος νὰ προδώσει γιὰ τὸ χρῆµα. Ἡ κίνηση 
νὰ «καθαριστεῖ» τὸ ὄνοµα τοῦ Ἰούδα συµπίπτει µὲ τὰ σχέδια γιὰ τὴν ἔκδοση 
τοῦ φεροµένου ὡς Εὐαγγελίου τοῦ Ἰούδα γιὰ πρώτη φορὰ. Παρ’ ὅλο ποὺ δὲν 
ἔχει γραφεῖ ἀπὸ τὸν Ἰούδα, λέγεται ὅτι ἐκφράζει τὴν πεποίθηση τῶν πρώτων 
χριστιανῶν, ἡ ὁποία τώρα κερδίζει ἔδαφος στὸ Βατικανό, ὅτι µὲ τὴν προδοσία 
ὁ Ἰούδας ἔφερνε εἰς πέρας µία θεϊκὴ ἀποστολή, ποὺ ὁδήγησε στὴ σύλληψη καὶ 
τὴ Σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἑποµένως στὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.»

Ἀνα-γνώσεις
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 Τό πῶς κατακτήθηκε ἡ πρώην 
σοβιετική ἐπικράτεια ἀπό τὶς πρακτοράντζες 
τοῦ ἀτλαντισµοῦ καί τῶν συνοδοιπόρων του 
λίγο πολύ εἶναι γνωστό. Ἀξίζει ὅµως ποῦ καί 
ποῦ νά ρίχνει κανείς µιά µατιά στήν πορεία 
ὁρισµένων, ὥστε νά µήν ἐκπλήσσεται ἀπό 
γεγονότα καί ἀποφάσεις. Μία χαρακτηριστική 
περίπτωση λοιπόν στήν Πολωνία (πέραν τοῦ 
µέχρι πρότινος ΥΠΕΞ Ἀδάµ Δανιήλ Ρότφελντ 
καί τοῦ διαδόχου του Στέφαν Μέλερ) εἶναι ὁ 
ὑπουργός Ἄµυνας Ράντεκ Σικόρσκι.
 Ὁ Σικόρσκι παρουσιάζεται σήµερα 
ὡς ἐκ τῶν ἡγετῶν τῆς «Ἀλληλεγγύης» στή 
δεκαετία τοῦ 70. Λαµβανοµένου δέ ὑπ’ ὄψιν 
ὅτι γεννήθηκε τό 1963, πρέπει νά ἦταν περίπου 
φαινόµενο ὥστε νά ἡγεῖται ἑνός συνδικάτου 
στά... 16 του. Κατά εὐτυχή συγκυρία βρισκόταν 
στήν Βρετανία ὅταν τό 1981 ὁ Γιαρουζέλσκι 
κήρυξε στρατιωτικό νόµο στήν Πολωνία κι 
ἔµεινε ἐκεῖ σπουδάζοντας στήν Ὀξφόρδη καί 
λαµβάνοντας τήν βρετανική ὑπηκοότητα, 
µέχρι τήν πτώση τοῦ κοµµουνισµοῦ. 
 Στήν διάρκεια τῆς βρετανικῆς του 
ὀκταετίας (ξαναθυµίζουµε: ἀπό τά 18 του 
ὥς τά 26 του...), δέν ἔµεινε ἀδρανής. Καί νά 
µήν δώσει κανείς βαρύτητα στίς πολωνικές 
µυστικές ἀναφορές γιά στρατολόγησή του ἀπό 
τήν Ἀµερική τοῦ Ρήγκαν, καί τά ὑπόλοιπα δέν 
εἶναι λίγα: Βρέθηκε στό σοβιετοκρατούµενο 
Ἀφγανιστάν ὡς δηµοσιογράφος (ΣΣ: νά πῶς 
καθίστανται δηµοφιλῆ τά συνθήµατα µέ τούς 
ἀλῆτες καί τούς ρουφιάνους...) κι ἀργότερα 
µέ τήν ἴδια παραλλαγή στήν Ἀγκόλα δίπλα 
στό ἀντάρτικο τῆς UNITA πού εἶχαν στήσει 
οἱ ΗΠΑνθρωποι καί οἱ ρατσιστές τῆς Νότιας 
Ἀφρικῆς. Ἐκεῖ συνδέθηκε καί µέ ἄτοµα τῆς 
ὑποστάθµης τοῦ Τζάκ Ἀµπράµωφ, πού 
πρόσφατα καταδικάστηκε γιά ἀπάτες καί 
κρυφές δωρεές (ὅπλων!) πρός ἐποικισµούς 
φανατικῶν Ἑβραίων στήν Παλαιστίνη. 
 Ὁ Σικόρσκι εὐτύχησε καί στόν ἔρωτα: 
Παντρεύτηκε τήν ἀµερικανίδα (λέµε, τώρα) 
ἀρχιδηµοσιογράφο τῆς Washington  Post Ἄν 
Ἄπλµπαουµ, γνωστή γιά τήν νεοσυντηρητική 
της λάντζα: Φανατικά ὑπέρ τῶν «ἐπαναστά-
σεων» στήν Ἀνατολική Εὐρώπη καί σέ ἄλλα 
µέρη ὅπου ἡ φάρα της µεταλαµπαδεύει τήν 
«δηµοκρατία» (π.χ. Ἰράκ). Κατά µάνα καί ὁ 

κύρης: Ὁ Σικόρσκι ὡς µέλος τοῦ American 
Enterprise Institute (AEI) διηύθυνε ἀπό τό 2002 
ὥς τό 2005 τήν Νεοατλαντική Πρωτοβουλία 
ὅπου συναγελαζόταν µέ τό ζεῦγος Γιούσενκο: 
τόν νῦν Πρόεδρα τῆς Οὐκρανίας καί τήν 
γυναικούλα του, τήν Κατερίνα Τσουµασένκο. 
Ἡ κυρία Κατίνα εἶχε µεγάλη ἐµπειρία στόν 
ἀντικοµµουνισµό καί τόν κυβερνοφασισµό 
τῶν ἀφεντικῶν, ἤδη ἀπό τήν ἐποχή πού 
ἐργαζόταν ἐπί Ρήγκαν στόν Λευκό Οἶκο καί 
στά ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν καί Οἰκονοµικῶν 
(!), συνεργαζόµενη µέ κουµάσια σάν ἐκεῖνα 
τοῦ Heritage Foundation καί τούς Φίλους τοῦ 
Ἀφγανιστάν (Χαλιλζάντ καί δέν συµµα-
ζεύεται). Ὁ ἴδιος ὁ Σικόρσκι προπαγάνδιζε 
φανατικά τήν εἰσβολή στό Ἰράκ, ἀποκαλεῖ τήν 
Κούβα «Φιντελία» καί δέν ἀντιλαµβάνεται τί 
τή θέλουν τήν πυρηνική ἐνέργεια οἱ Πέρσες. 
Ἔχοντας δέ περάσει ἤδη τήν δεκαετία τοῦ 90 
ἀπό ὑφυπουργικούς θώκους, πρό διµήνου τοῦ 
ἀνατέθηκε καί τό ὑπουργεῖο Ἄµυνας. Οὐδεµία 
ἔκπληξη λοιπόν ἀπό τίς πρόσφατες δηλώσεις 
του γιά παραµονή τῶν Πολωνῶν στρατιωτῶν 
στό Ἰράκ καί πέραν τοῦ 2006. Ἡ ἀφοσίωση τῆς 
Πολωνίας στήν (ὑπερατλαντική) Δηµοκρατία 
ἔχει κλειδώσει.

Μιά πολωνική συνταγή ἐπιτυχίας

Ὁ θάνατος τῆς ἀντάρτισσας
Στίς 6 Ἰανουαρίου πέθανε στά 47 της χρόνια ἡ «διοικητής 
Ραµὀνα», ἡ κορυφαία γυναικεία φυσιογνωµία τοῦ κινήµατος 
τῶν Ζαπατίστας, µετά ἀπό 10χρονη µάχη µέ τόν καρκίνο 
τοῦ νεφροῦ. Ἡ Ραµόνα εἶχε ἡγηθεῖ τόσο στίς στρατιωτικές 
ἐπιχειρήσεις τοῦ Σάν Κριστοµπάλ (1994), ὅσο καί στίς 
εἰρηνευτικές διαπραγµατεύσεις µέ τήν Κυβέρνηση, πολέµησε 
τήν ἐκµετάλλευση τῶν γυναικῶν καί ὑπῆρξε ἐκπρόσωπος 
τῶν Ζαπατίστας στό Μέξικο Σίτυ. Οἱ Ἀρχές προσπάθησαν νά 
ὑποσκάψουν τήν δηµοφιλία της µέ φηµολογίες ἀναφορικά µέ 
τήν ὑγεία της (εἶχαν διαδώσει µάλιστα πώς πέθανε καί τήν 
ἀντικαθιστᾶ κάποια ἄλλη!), µάταια ὅµως. Ἡ µεταµόσχευση 
νεφροῦ τῆς εἶχε χαρίσει µιά δεκαετία ζωῆς - τελευταία δηµόσια 
ἐµφάνισή της ἦταν τόν περασµένο Σεπτέµβρη. Ὁ Μάρκος 
πού ἀνακοίνωσε τόν θάνατό της, «μαζί κι ἑνός κομματιοῦ 
τῆς καρδιᾶς μας», ἀνέστειλε κάθε ἄµεση δραστηριότητα τοῦ 
κινήµατος εἰς ἔνδειξη θλίψης γιά τόν θάνατο «μιᾶς γυναίκας 

ἀπό κεῖνες πού ὁ κόσμος τόσο χρειάζεται».

Βοσνιακή ∆ειµοκρατία
Λίγο πρίν τίς γιορτές, ἡ γνωστή «που...» τῆς Χάγης, 
εἶχε ἀφρίσει καί πάλι στό Συµβούλιο Ἀσφαλείας 
κατά τῶν Σέρβων πού δέν τῆς παρέδωσαν τούς 
ἐθνικούς τους ἥρωες Κάρατζιτς καί Μλάντιτς, παρά 
τίς ἀφόρητες πιέσεις. Χαρακτήρισε «περιορισµένη» 
τήν συνεργασία τῶν σερβικῶν Ἀρχῶν καί ζήτησε 
νά τιµωρηθοῦν οἱ Σερβοβόσνιοι ἐπίσηµοι γιατί δέν 
ὑπάρχει πρόοδος στό ἔργο τῶν κεφαλοκυνηγῶν. 
Χρειάστηκαν λίγες µέρες µέχρι νά ἀνακοινώσει τήν 
ποινή ὁ Πάντυ Ἄσνταουν (φωτό), τοποτηρητής τῆς 
∆ιεθνοῦς Κυνότητας: Κατάσχεση τῶν χρηµάτων 
τοῦ Σερβικοῦ ∆ηµοκρατικοῦ Κόµµατος, πού εἶναι 
τό κύριο κόµµα τῶν Σερβοβοσνίων. Τά χρήµατα 
θά µεταφερθοῦν σέ λογαριασµούς ἄλλων θεσµῶν 
τῆς Βοσνίας - Ἐρζεγοβίνης (ποὺ συνεργάζονται 
παραγωγικότερα µέ τίς Ἀρχές - µέ τήν κακή 
ἔννοια). Οἱ σερβοβοσνιακές διαµαρτυρίες δέν εἶχαν 
ἀποτέλεσµα: Ἡ δηµοκρατία ἀποφάσισε. 
Σέ µία ἄλλη δηµοκρατική ἔξαρση τοῦ καθεστῶτος πού 
ἐγκατέστησε τό Ντέητον, δυνάµεις τῆς ΕUROFOR 

ἐπιχείρησαν νά συλλάβουν τόν «καταζητούµενο» 
Ντράγκοµιρ Ἀµπάζοβιτς καί στήν ἐπίθεσή τους 
σκότωσαν τή γυναίκα του καί τραυµάτισαν βαρειά 
τόν 12χρονο γυιό του. Τό ἐκπολιτιστικό ἔργο τοῦ 
βρετανοῦ φύρερ θά συνεχίσει ὁ Γερµανός Κρίστιαν 
Σβαρτζ Σίλινγκ (φωτό). Γιά ἀκόµη περισσότερη 
δηµοκρατία, ἀνεκτικότητα καί πρόοδο...



«Μέσα ἀπό τό βλέμμα τοῦ συγγραφέα ὑπάρχει τό ὅραμα μιᾶς ἄλλης Θράκης, πού δέν κλαίει 
πιά τή μοίρα της καί πού διεκδικεῖ τά δικαιώματά της, μιᾶς ἄλλης Μαύρης Θάλασσας 

πού πρέπει νά ζήσει τόν θάνατό της γιά v’ ἀνθίσει καί πάλι ἡ Pωμανία μας...»
ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙ∆Η, Θερµοπυλῶν καί Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη 

τηλ. & τ/o: 25410 27544           info@spanidis.gr          www.spanidis.gr

Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α
Σχετικά µέ τό πρωτοσέλιδο δηµοσίευµά µας στό προηγούµενο φῦλλο, γιά τίς 
παρεµβάσεις τῆς Μαρίας Δαµανάκη ὑπέρ τοῦ Ἀχµέτ Σαδίκ πού ἀναφέρει ὁ 
Γιάννης Καψῆς στό τελευταῖο του βιβλίο, ἐπικοινώνησε µαζί µας ὁ φίλος κ. 
Κώστας Κατσιµίγας µέ µία οὐσιαστική παρατήρηση: Πῶς εἶναι δυνατόν νά 

χρειαζόταν ὁ Σαδίκ τό ΔΙΚΑΤΣΑ ἐφόσον πῆρε πτυχίο στήν Ἰατρική τῆς Θεσσαλονίκης; 
Χώρια πού ὁ µακαρίτης δέν εἶχε ποτέ σχέση µέ τήν Ἀριστερά. Ἡ ἀναγνώριση πτυχίου 
Ἰατρικῆς πού εἶχε γίνει τότε θέµα ἦταν τοῦ Μουσταφᾶ Μουσταφᾶ καί πιθανόν νά 
συγχέει ὁ Καψῆς ὄχι µόνο τόν Σαδίκ µέ τόν Μουσταφά µά καί τόν... Κάππο µέ τήν 
Δαµανάκη (!;). Τί νά ποῦµε; Ἐµεῖς ἁπλῶς ἀντιγράψαµε τό ἀπόσπασµα ἀπό τό βιβλίο 
τοῦ πρώην ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, τό ὁποῖο εἶχε καί λεπτοµέρειες γιά τό περιστατικό. 
Ἄν πάντως σφάλλει τόσο οἰκτρά ὁ Καψῆς, πῶς δέν ἀντέδρασε µέχρι τώρα ἡ Δαµανάκη; 
Δέν τήν ἐνοχλεῖ πού τήν ἐκθέτει µέ τέτοιον τρόπο ἕνας πρώην ὑπουργός τοῦ νῦν 
κοµµατικοῦ της χώρου; Καί πόσο ἔγκυρες εἶναι καί οἱ ἄλλες πληροφορίες πού δίνει τό 
βιβλίο «Ζεϊµπέκικο καί Κόκα Κόλα» γιά πρόσωπα καί καταστάσεις τῆς Θράκης; 

Στό προηγούµενο φῦλλο µας, ἐπίσης, γράφαµε γιά τήν φυγή τῶν Ἑλλήνων 
ἀπό τήν Πάργα τό 1819, καθώς ἡ περιοχή εἶχε πουληθεῖ ἀπό τούς Ἄγγλους 
στούς Τούρκους. Πέρα ἀπό τό ἱστορικό ἐνδιαφέρον τοῦ περιστατικοῦ µέ τίς 
συγκινητικές λεπτοµέρειες, ὁ φίλος Σ.Κ. ἀπό τήν Ἀθήνα µᾶς ὑπέδειξε τήν ἀξία 

πού µπορεῖ αὐτό νά ἔχει καί γιά τίς ἀστικές ὑποθέσεις πού ἐγείρουν οἱ Τσάµηδες τῆς 
περιοχῆς σήµερα. Ἄν ὄντως πῆγαν καί ἐγκαταστάθηκαν στίς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων 
πού φύγανε ἄρον ἄρον στά Ἑπτάνησα, τότε τά τσάµικα ἐπιχειρήµατα γιά ὀφειλόµενες 
ἀποζηµιώσεις ἀδυνατίζουν ἀκόµη περισσότερο. Ἐµεῖς ὡστόσο δέν εἴµαστε σέ θέση 
νά κάνουµε ἀσφαλή ἐκτίµηση, ἐλπίζουµε κάποιοι ἁρµοδιότεροι νά ἀξιοποιήσουν τό 
στοιχεῖο αὐτό ὅπως πρέπει.

Ἱεραποστολή ἀπό τήν Ξάνθη στό... Καµερούν; Κι ὅµως, ναί! Καθώς ἤδη ἀπό 
πενταετίας ἡ δραστήρια Μητρόπολη Ξάνθης καί Περιθεωρίου ἔχει ἱδρύσει 
γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, στελεχωµένο τόσο µέ κληρικούς ὅσο καί 
µέ λαϊκούς συνεργάτες, τό ἔργο ἀρχίζει νά µορφοποιεῖται. Τίς ἡµέρες αὐτές 

µία ἀντιπροσωπεία ὑπό τόν Μητροπολίτη Παντελεήµονα µετέβη στό Βόρειο Καµερούν, 
ὅπου ἐγκαινίασε ἱερό ναό (τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονος) γιά τήν ἐκεῖ ὀρθόδοξη κοινότητα, 
καί θεµελίωσε ἕνα ἰατρεῖο καί ἕνα σχολεῖο. Ἡ σχέση τῆς Μητροπόλεως µέ τήν 
συγκεκριµένη ἀφρικανική χώρα δηµιουργήθηκε ἀπό τόν καιρό πού βρισκόταν σ’ αὐτήν 
ὡς Ἐπίσκοπος ὁ νῦν Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος, τοῦ ὁποίου ἡ καταγωγή 
εἶναι ἀπό τόν Δαφνώνα. Ἡ σχέση αὐτή λοιπόν διήρκεσε καί µετά τήν ἀποχώρηση τοῦ 
συντοπίτη µας κληρικοῦ καί ἔφτασε στό σηµερινό αἴσιο σηµεῖο. Σεβόµενοι τήν ἐπιθυµία 
τῆς Μητροπόλεως νά παραµείνουν οἱ τόνοι χαµηλά καί οἱ µεγαλοστοµίες µακρυά, 
σηµειώνουµε ἁπλῶς τό γεγονός καί εὐχόµαστε καλή συνέχεια. 

Καί κάτι σχετικό κι ἐνδιαφέρον: Πρό διµήνου, παγκόσµια ἔρευνα σέ 68 χῶρες, 
γιά τήν θρησκευτικότητα τῶν ἀνθρώπων, ἔδειξε ὅτι οἱ Ἕλληνες (µέ 86%) 
εἶναι οἱ πρῶτοι στήν Εὐρώπη καί στήν 8η θέση παγκοσµίως, µετά τή Γκάνα 
(96%), τή Νιγηρία, τή Σενεγάλη, τίς Φιλιππῖνες, τήν Κένυα, τόν Παναµά καί 

τήν Ἰνδία! Δηλαδή µέ τήν ρωµαιοπαπική ἐξαίρεση τοῦ Παναµᾶ, εἴµαστε ὁ πιό θρῆσκος 
χριστιανικός λαός τοῦ κόσµου! Τώρα δηλαδή νά τό πιστέψουµε αὐτό; Μήπως εἴµαστε ὁ 
πιό ψεύτης λαός τοῦ κόσµου; Πάντως ὅ,τι καί νά συµβαίνει, οἱ ὑπέρµαχοι τοῦ χωρισµοῦ 
Κράτους - Ἐκκλησίας παίρνουν ἕνα ξεκάθαρο µήνυµα...
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     Γουστόζικα νέα προκύπτουν ἀπό τόν 
διενεργούµενο ἔλεγχο στά οἰκονοµικά 
τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θρά-
κης. Φαίνεται ὅτι µετά τά κατορθώµατα 
πού ἀποκαλύφθηκαν στό Πάντειο, 
µέ τίς Φερράρι, τά κόκκινα χαλιά καί 
ἄλλα ἀκαδηµαϊκά ἐπιτεύγµατα, δέν 
ἀποκλείεται νά ἔχουµε καί στή Θράκη 
ἀνάλογες ἀποκαλύψεις. Βεβαίως ἄλλου 
τύπου µά ἐξίσου σηµαντικές, πόσο µᾶλλον 
πού ἴσως καί νά ἀφοροῦν πρόσωπα πού 
κυκλοφοροῦν µέ ὕφος χιλίων καρδιναλίων 
ἐν µέσῳ τῶν οὐτιδανῶν ἰθαγενῶν. 
      Πάντως οἱ δύο ἄνθρωποι πού ἐκτελοῦν 
τήν ὑπηρεσία γιά τήν ὁποία ἐστάλησαν 
ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Οἰκονοµίας 
καί Οἰκονοµικῶν ἔχουν σοβαρό πρόβληµα 
µέ τήν ἀντιµετώπιση πού συναντᾶνε. 
Γιά νά µιλήσουµε πολιτικά ὀρθῶς, δέν 
διευκολύνονται ἐπαρκῶς καί προθύµως 
ἀπό τούς ἁρµόδιους. (Νά ἀληθεύει λέτε ὁ 
φηµολογούµενος διάλογος «-Ὅπου τούς 
δεῖτε, τρέξτε νά φύγετε!» «-Μά ποῦ νά πᾶµε, 

ἔξω βρέχει!» «-Νά πᾶτε στίς τουαλέτες!»;) 
Ἐµεῖς πάντως δέν πιστεύουµε ὅτι εἶναι 
δυνατόν ἀκαδηµαϊκοί καί ἀνώτεροι 
ὑπάλληλοι νά λειτουργοῦν µέ τρόπο 
ὑπονοµευτικό τῶν µηχανισµῶν ἐλέγχου 
καί διαφάνειας καί νοµίζουµε ὅτι αὐτά 
τά «τρέξτε νά κρυφτεῖτε» ἀνήκουν στίς 
ἀλλοτινές ἐποχές πού τό ΣΔΟΕ ἔβγαινε 
στήν ἀγορά. Οὔτε καί νοµίζουµε ὅτι θά 
µποροῦσε ποτέ νά γίνει παρέµβαση στόν 
ὑπουργό κ. Ἀλογοσκούφη ὥστε νά πάει 
ὅλη ἡ ὑπόθεση στίς καλένδες, ἄντε καί 
µέ ἕνα ἀµελητέο κόστος γιά κάποιον 
φτωχοδιάβολο. Θεωροῦµε ὅτι ὁ ἔλεγχος θά 
φτάσει βαθειά, τόσο στίς ὑποθέσεις πού θά 
ἀφορᾶ, ὅσο καί στόν χρόνο (πῶς ἀλήθεια 
ὁρίζονται τά χρονικά ὅρια τῆς ἐλεγκτέας 
χρήσης; Σχετίζονται µέ τό ποιός ἦταν τότε 
πρύτανης ἤ ἀντιπρύτανης, ἄς ποῦµε;). Κι 
ἐλπίζουµε ὅτι θά ἐξεταστεῖ σύν τοῖς ἄλλοις 
καί ἡ σκοπιµότητα πολλῶν δαπανῶν καί ἡ 
ἀνταποδοτικότητά τους (ἡ κωµικοτραγική 
ἱστορία τῶν θερινῶν κινηµατογράφων 
εἶναι ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγµα). 
   Κλείνοντας τήν µικρή µας ἀναφορά 
θέλουµε νά (ξανα)τονίσουµε πώς δέν 
ὑπάρχει καµµία ὕποπτη σκοπιµότητα στίς 
τακτικές µας νύξεις γιά τό πρόβληµα τοῦ 
Δηµοκριτείου. Ἁπλῶς δέν µποροῦµε νά 
βλέπουµε ἕνα ὄνειρο τοῦ τόπου, µιά τόσο 
σηµαντική (καί ὥς ἕναν βαθµό πετυχη-
µένη) ἐπένδυση νά γίνεται ἄθυρµα στά 
χέρια ὁποιουδήποτε, δεξιοῦ ἤ ἀριστεροῦ, 
ἀνεξαρτήτως... στοᾶς. Γι’ αὐτό καί δέν 
διστάζουµε νά δυσαρεστοῦµε τακτικά 
κάποιους, χάριν τοῦ τόπου καί τῆς 
ἀληθινῆς του ἀνάπτυξης.

∆ΠΘ: Ἀναµένεται τό ἀποτέλεσµα...

   Θὰ κόµιζε γλαῦκα ἐς Ἀθήνας κανεὶς µιλώντας 
γιὰ τὴν περίοδο ὁλοκληρωτικῆς παρακµῆς ποὺ 
διανύει ἡ Ἑλλάδα καὶ ὁ ἑλληνισµός. Τέτοιας ποὺ 
φαίνεται ὅτι ἔχει διακυβευθεῖ ἀνεπανόρθωτα 
ἡ δυνατότητα νὰ συνεχίσει νὰ καταθέτει τὴν 
ἰδιοπροσωπία του στὴν ἱστορικὴ ροή, ἂν ὄχι καὶ 
νὰ συνεχίσει νὰ ὑπάρχει. Ὡσαύτως, δὲν θὰ ἦταν 
σοβαρὸ νὰ µιλήσουµε γιὰ ἀνεξάρτητο κράτος 
µὲ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ σύµφωνη µὲ τὰ δικά του 
συµφέροντα. Κάθε ἄλλο µάλιστα! 
  Παρόλα αὐτά, µὲ ἐξαίρεση τὴν ἐπονείδιστη 
ἐκσυγχρονιστικὴ παρένθεση, ἡ τήρηση 
ὁρισµένων προσχηµάτων ἔµοιαζε νὰ ἔχει γίνει 
ὁ κανόνας στὸ προτεκτοράτο. Τόσο ὁ παπποὺς 
Καραµανλὴς ὅσο καὶ ὁ Ἀνδρέας κάτι µὲ τὴν 
ἔξοδο ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ σκέλος τοῦ ΝΑΤΟ 
κάτι µὲ τὸ «Χώρα» καὶ τὴν ἀραβικὴ πολιτικὴ 
εὕρισκαν τρόπο νὰ σώζουν τὴν παρτίδα γιὰ 
τοὺς ἰθαγενεῖς. Μιά παρτίδα ἡ ὁποία κατὰ τὰ 
ἄλλα χαρακτηριζόταν ἀπὸ µία καταθλιπτικὴ 
διαδοχὴ µικρῶν ἢ µεγαλύτερων ἀπωλειῶν. 
Ἀπὸ µία εἰρωνεία τῆς τύχης δὲν χρειάστηκαν 
παραπάνω ἀπὸ λίγοι µῆνες γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει 
καὶ ἡ παρούσα κυβέρνηση τὸν κανόνα. Ξεκίνη-
σε ἀνέλπιστα ἐνθαρρυντικὰ σώζοντας τὴν 
ὕστατη κυριολεκτικὰ ὥρα τὴν Κύπρο ἀπὸ 
τὴν ἔσχατη ταπείνωση τοῦ ἐκτρώµατος Ἀνάν 
- δυστυχῶς µόνο προσωρινὰ, ὅπως ἀποδεί-
χτηκε. ∆ὲν προλάβαµε νὰ ψελλίσουµε ὅτι καὶ 
µόνον αὐτὸ ἦταν ἀρκετὸ γιὰ νὰ χαρακτηρι-
σθεῖ ἐπιτυχηµένη ὁλόκληρη ἡ τετραετία καὶ 
ἀναγκάστηκε δειλή, µοιραία κι ἄβουλη ἀντάµα 
νὰ διαβεῖ τὰ καυδιανὰ δίκρανα. Ἡ ἔναρξη 
ἐνταξιακῶν διαπραγµατεύσεων µὲ τὴν ΕΕ τῆς 
φασιστογείτονος ἀρχικά, καὶ τοῦ ψευτοµα-
κεδονικοῦ µορφώµατος τοῦ σωλήνα στὴ συνέ-
χεια, ἦταν σύµφωνα µὲ ὅλες ἀνεξαιρέτως τὶς 
ἐκτιµήσεις/ἀναλύσεις δυὸ ἱστορικῆς σηµασίας 
εὐκαιρίες ποὺ ἀπωλέσθηκαν ἀπολύτως ἀναι-
τιολόγητα εἰς βάρος τῶν µὲ ἐντυπωσιακὰ 
σταθερὸ τρόπο βαλλοµένων ἐθνικῶν 
συµφερόντων.   
   Ἀπὸ τὸ σηµεῖο ὅµως αὐτό, µέχρι τὴν µέσω τοῦ 
προαναγγελθέντος ἀνασχηµατισµοῦ ἀπόλυτη 
ταύτιση τῶν ἐπιλογῶν τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς 
µὲ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ἀγέλης ποὺ καταδυναστεύει 
τὴν ὑφήλιο, ἡ ἀπόσταση παραµένει χαώδης. Ἡ 
σκανδαλωδῶς προβαλλόµενη γόνος τῆς τρίτης 
οἰκογένειας (µὲ στενότατους δεσµοὺς µὲ τὸ 
Μπουσέικο) ἡ ὁποία κληρονοµικῷ δικαιώµατι 
διαφεντεύει τὸ κρατίδιο βορειοανατολικὰ τῆς 
Ἀφρικῆς, προβάλλει ἀπὸ ὅλα τὰ «ἀνεξάρτητα» 
Μέσα ὡς σίγουρη σχεδὸν διάδοχος τοῦ νῦν 
ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, δίνοντας λαβὴ γιὰ µαῦ-
ρες σκέψεις σὲ κάθε στοιχειωδῶς ἐχέφρονα.

  
 

 Ἐφιαλτικὸ κυριολεκτικὰ τὸ σενάριο, ἂν 
λάβει ὑπόψιν του κανεὶς τὶς θέσεις τῆς 
γκαγκστερικῆς συµµορίας τόσο γιὰ τὰ ἀµέσου 
ἑλληνικοῦ ἐνδιαφέροντος θέµατα (Κυπριακό, 
«Μακεδονικό», Αἰγαῖο, ἐπαναπροσδιορισµὸς 
συνόρων στὰ Βαλκάνια - Κοσσυφοπέδιο κοκ), 
ὅσο καὶ τὰ διεθνῆ (βοµβαρδισµὸς τοῦ Ἰράν, 
ἐξευτελισµὸς καὶ ἐξαναγκασµὸς σὲ ταπεινωτικὴ 
συνθηκολόγηση  τῆς Συρίας, κρίσιµη συγκυρία 
στὸ Μεσανατολικό, συνέχιση τῆς Κατοχῆς στὸ 
Ἰράκ/ Ἀφγανιστάν κοκ) ἐνόσω ἡ Ἑλλάδα παίζει 
κάποιο ρολίσκο στὸ Συµβούλιο Ἀσφαλείας τῶν 
Ἡνωµένων Ἐθνῶν.
  Παραµένει ἀπορίας ἄξιον πάντως, πῶς ὁ 
πρωθυπουργὸς ἀφήνει νὰ διαρρέουν τέτοιες 
πληροφορίες – στὸν βαθµὸ ποὺ ἀπηχοῦν τὶς 
σκέψεις του γιὰ τὸν ἀνασχηµατισµό - δοθέν-
τος τοῦ ἀµφιλεγόµενου ρόλου (γιὰ νὰ τὸ 
ποῦµε κοµψά) τοῦ πατριάρχη τῆς οἰκογένειας 
στὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ ἱστορία, ἀλλὰ τοῦ 
ὑπονοµευτικοῦ ρόλου τοῦ ἰδίου ὅσο καὶ 
τῆς θυγατρὸς του στὸ ἐσωκοµµατικὸ πεδίο 
κυρίως σὲ περιόδους πρὶν ἀπὸ ἐκλογές, 
ὅποτε ἐκτιµούσανε ὅτι οἱ ἐξελίξεις τοὺς 
προσπερνοῦσαν. Ἂν γιὰ κάποιον λόγο ποὺ 
ἐµεῖς δὲν κατανοοῦµε, πρέπει ὁπωσδήποτε 
νὰ τῆς δώσει ἕνα Ὑπουργεῖο, ἂς εἶναι αὐτὸ 
τοῦ Αἰγαίου, ἔτσι ὥστε καὶ µὲ τὶς περιλάλητες 
ἱκανότητές της νὰ τὸ ἀναβαθµίσει (ἀφοῦ 
πρῶτα ὑπογράψει συµβόλαιο ὅτι δὲν θὰ χαρίσει 
κανένα νησὶ πουθενά), ἀλλὰ καὶ νὰ πάψουµε 
νὰ τὴ βλέπουµε ὅλη µέρα µπροστά µας στὴν 
TV. Ἔλεος πιά!
   Ὅσο γιὰ τὸ ΥΠΕΞ, γιὰ τὴν περίπτωση ποὺ ὁ 
κος Πέτρος συνταξιοδοτηθεῖ, ὁ συµπατριώτης 
µας ὑφυπουργὸς καὶ ἱκανὸς εἶναι, καὶ ἀποτε-
λεσµατικὸς ἀποδείχτηκε (ἐπιστέγασµα τῶν 
προσπαθειῶν του ἡ σηµαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν 
Κίνα), καὶ ὑπόγειες δεσµεύσεις δὲν φαίνεται νὰ 
ἔχει πρὸς τὸ παρόν.                              ∆.Ν.

Ἀνασχηµατισµὸς στὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν

Ὁ γενάρχης σέ παλιά του φωτογραφία (3.720 π.Χ.)
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 Παρακολουθώντας τά τῆς 
πρόσφατης «ἰδιωτικῆς» περιοδείας τοῦ 
Τούρκου ὑπουργοῦ ∆ικαιοσύνης Τζεµίλ 
Τσιτσέκ στή Θράκη, ἀναρωτιέται κανείς 
ποῦ βρίσκεται τέλος πάντων αὐτός ὁ πάτος 
τῆς «ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας». Γιατί ναί 
µέν «δέν ἔχουµε τίποτε νά κρύψουµε, ἄρα 
γιατί νά ἀντιδράσουµε», καθώς δηλώνει 
καί ὁ Εὐριπίδης Στυλια-νίδης, ἀλλά αὐτό 
σηµαίνει ὅτι µπορεῖ νά ἔρχεται καθένας 
ἀξιωµατοῦχος τῆς Τουρκίας καί νά δηλώνει 
ὅ,τι γουστάρει ἐπικαλούµενος τόν δῆθεν 
ἰδιωτικό χαρακτήρα τῆς ἐπίσκεψής του; 
Καί νά προωθεῖ - λόγοις καί ἔργοις - τόν 
ἐκτουρκισµό τῆς µειονότητας, χωρίς 
κανείς νά τόν περιµαζεύει; 
 ∆έν θά γράψουµε ἀναλυτικά 
τά εὐκόλως ἐννούµενα ζητήµατα πού 
ἀναδύονται, καθένας σώφρων ἄνθρωπος 
τά ἀντιλαµβάνεται. Τηλεγραφικά µονά-
χα θέτουµε µερικά ἐρωτήµατα πού θά 
µείνουν βεβαίως ρητορικά - ποιός νά τά 
ἀπαντήσει...
1) Τί εἴδους ἰδιωτική ἐπίσκεψη ἦταν αὐτή 
στήν ὁποία συνάντησε τόν περιφερειάρχη, 
τόν νοµάρχη, δηµάρχους, κτλ;

2) Πῶς δικαιολογεῖται ἡ παρουσία τῆς χήρας 
καί τοῦ υἱοῦ Σαδίκ πάντα δίπλα στόν Τοῦρκο 
ὑπουργό; Μέ ποιό κριτήριο κανόνιζε ἡ Ἰσίκ 
τό πρόγραµµα τοῦ τελευταίου; Ἀληθεύει 
ὅτι... παρα-ἦταν ἰδιοτελές; 
3) Οἱ δηλώσεις τοῦ Τσιτσέκ γιά ἑλληνική 
πολιτική διώξεων καί ἡ τουρκική ἐθνική 
ἔξαρση µέσα στό Ἐσκί Τζαµί, µέρα Μπαϊ-
ραµιοῦ, µέ τόν χότζα νά χέζεται ἀπό τή χαρά 
του γιά τήν ὑπουργική παρουσία, ἦταν κι 
αὐτές µέσα στό... «προσεγγιστικό κλῖµα»; 
4) Οἱ κατ’ ἰδίαν προτάσεις τοῦ Τσιτσέκ 
γιά παρέµβαση στίς ἐκλογές ὑπέρ τῶν 
συνοµιλητῶν του πολιτικῶν ἀρχόντων τῆς 
Ροδόπης («θέλεις νά σέ βοηθήσω;», «θέλεις 
νά στήσω ἕναν µηχανισµό γιά σένα;») 
ἀληθεύουν ἤ εἶναι φῆµες; Κι ἄν ἀληθεύουν 
τί ἀντίτιµο προϋπέθεταν;
5) Πότε τελοσπάντων θά κάνει καί κάποιος 
Ἕλληνας ἀξιωµατοῦχος µιά ἐξίσου ἰδιωτική 
ἐπίσκεψη στήν Ἴµβρο; Μονά ζυγά δηλαδή 
δικά τους; 
    Κ.Κ.

* Ἡ λέξη τονίζεται στή λήγουσα γιά Τούρκους 
καί στήν παραλήγουσα γιά µᾶς...

ΟΡΙΣΤΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ* ΜΑΣ! 

∆έν φτάνει πού ἔρχονται, µᾶς φορτώνουν καί τά τρισβάρβαρης κακογουστιᾶς δῶρα τους, ρέ γαµῶτο...

      Ὡς Ἕλληνες πολίτες τῆς Θράκης, 
συχνά νιώθουµε τήν ἐνδόµυχη ἀνάγκη νά 
εὐχαριστήσουµε τήν Τουρκία γιά τή δράση 
καί τήν πολιτική της στήν περιοχή µας, µά 
τό ἀµελοῦµε. Σήµερα λοιπόν, ἀποδίδουµε 
τά τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι, καί ἄς µήν 
θεωρηθοῦν εἰρωνικά τά παρακάτω:
   Εὐχαριστοῦµε τήν Τουρκία πού µέ 
τήν δραστηριότητά της στήν ἑλληνική 
Θράκη συνιστᾶ µιάν διαρκή πρόκληση 
γιά τήν ἐθνική αὐτοσυνειδησία µας. Πού 
µᾶς φέρνει σέ συνεχή ἀναµέτρηση µέ τίς 
ἐθνικές καί πολιτισµικές πραγµατικότητες, 
µέ τόν κοινωνικό ρόλο τῆς Θρησκείας, τόν 
προπαγανδιστικό χαρακτήρα τῆς Τέχνης, 
τήν πολύπλευρη ἰσχύ τῆς Οἰκονοµίας. 
Χάρη στίς παρεµβάσεις της ἀναγκαζόµαστε 
κάθε τόσο νά ἀνασκαλεύουµε τήν 
ἱστορική µας µνήµη, νά ζυγίζουµε τήν 
πολιτική συγκυρία, νά προκρίνουµε τήν 
ἑκάστοτε ἀκολουθητέα τακτική. ∆έν µένει 
χρόνος γιά ἐφησυχασµό, οὔτε χῶρος γιά 
ψευδοβεβαιότητες. Καθηµερινά τίθενται 
τά ἐρωτήµατα γιά τήν προτεραιότητα 
τοῦ δηµόσιου ἤ τοῦ ἰδιωτικοῦ, κάθε τόσο 
ἀναγκαζόµαστε νά ἀναζητᾶµε τήν δέουσα 
ἰσορροπία τῶν δυό τοµέων (χωρίς ποτέ 
νά τήν ἀποκαθιστοῦµε...) Ποιός εὐνοεῖται 
ἀπό τήν κατάσταση στήν διεθνή σκηνή 
σήµερα; Πῶς µποροῦν νά χρησιµοποιηθοῦν 
οἱ µειονότητες; Πῶς δηµιουργεῖται µιά 
ψεύτικη συνείδηση, ποιός εἶναι ὁ ρόλος τῶν 
ἐθνικῶν στερεότυπων καί τῆς ἱστορικῆς 

ἐµπειρίας σ’ αὐτές τίς διαδικασίες; Ἐρωτή-
µατα πού θά ἐνδιέφεραν µόνον εἰδικούς, 
ἐδῶ ἀπασχολοῦν µέχρι κι ἐµᾶς!
   Μά καί πέρα ἀπό τά θεωρητικά ζητήµατα 
πού ἀνακύπτουν καθώς προσπαθεῖ κανείς 
νά ἀντιδράσει στήν ἐξωτερική ἀπειλή, 
ὑπάρχουν κι ἄλλα, πολύ πιό ἁπτά κέρδη ἀπό 
τήν τουρκική δράση: Μᾶς ἀποκάλυψε µέ 
τρόπο ἀδιάψευστο τό ἐπίπεδο (µορφωτικό, 
πολιτικό, ἠθικό...) τοῦ πολιτικοῦ µας 
προσωπικοῦ, ἐντόπιου καί µή. Μπορεῖ 
κανείς νά ἔχει σέ ὑπόληψη ἕνα ἄτοµο πού 
πορεύεται µέ γνώµονα τήν εὔνοια ἑνός 
ἐχθροῦ πού τυγχάνει καί ψηφοβοσκός; 
Μά ἀκόµα καί σέ ἐπίπεδο κοινωνίας: 
Τί ἀντιστάσεις µπορεῖ νά προβάλει 
µιά κοινότητα σέ δυνάµεις πανίσχυρες 
(σάν ἐκεῖνες τῆς παγκοσµιοποίησης) 
ὅταν δέν µπορεῖ νά ἀντιπαλέψει οὔτε 
ἕναν εἰσαγόµενο... τουρκισµό ἐν ἔτει 
2006; Τί µπορεῖ κανείς νά περιµένει ἀπό 
ἀνθρώπινες ὁµάδες πού δέν παραιτοῦνται 
τοῦ αὐτιστικοῦ εὐδαιµονισµοῦ τους οὔτε 
κἄν ἐνώπιον τῆς ἐσχάτης ἀπειλῆς; Καί 
πόσα πράγµατα εἶναι τελικά σέ θέση νά 
πετύχουν µικρές µειοψηφίες πού δέν εἶναι 
πρόθυµες νά συνθηκολογήσουν µέ τό 
γενικό κλῖµα; 
     Γιά ὅλα αὐτά τά ἐρωτήµατα (καί ἄλλα 
συναφῆ) πού ἡ Τουρκία µᾶς θέτει ἐπίµονα 
καί ὁπωσδήποτε γόνιµα, τήν εὐχαριστοῦµε 
θερµά!

«Α»

Εὐχαριστοῦµε, Τουρκία!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ… 
ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΕΤΕΙΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
 
   Δεν θα εκδικείται µόνο η φύση. Τα 
πτηνά κλειστής εκτροφής σε Δυτικές 
χώρες που αναπτύσσονται σε ελεγχόµενες 
συνθήκες διαβίωσης, µε  τα κανονικά τους 
προγράµµατα φαρµακευτικής αγωγής µε 
τις ορµόνες τους και την µόνιµη παραµονή 
σε συνθήκες ηµέρας, µε το ελεγχόµενο  
DNA (όταν δεν είναι υβρίδια), ΔΕΝ εἶναι 
ἄρρωστα. Είναι απολύτως ασφαλή και 
µπορούµε να τα καταναλώνουµε άφοβα: 
δεν εκτίθενται στις κακές παρέες των 
µεταναστευτικών πτηνών, δεν τρώνε ό,τι 
νάναι και δεν ζευγαρώνουν µε αγνώστους 
ή και µεταξύ τους. Δεν  τα βλέπει το φως 
του ήλιου και δεν τα χτυπάει το πρωινό 
αεράκι. Συνωστίζονται µε χιλιάδες άλλα 
υγιέστατα πουλιά  στα ίδια κλουβιά και 
έτσι ακόµη και όταν καννιβαλίζουν δεν 
διατρέχουν κανέναν κίνδυνο.
     Μια πανδηµία της λεγόµενης γρίπης των 
πτηνών την φοβούνται µόνο όσοι έχουν 
επαφή µε πραγµατικά πτηνά και φυσικά όχι 
ο δυτικός, πολιτισµένος άνθρωπος. Αυτός 
µπορεί να την σταθµίσει, να την εκτιµήσει 
και στο τέλος να την καταπολεµήσει. Αυτό 
µάλιστα φαίνεται καθαρά και από τον 
τρόπο µε τον οποίο µεταδίδεται η είδηση 
στην Ευρώπη και στην Αµερική.
      Η εκδίκηση της σταβλισµένης εκτροφής. 
Το µοντέλο του µικρού κοριτσιού που βόσκει 
αµέριµνο τις χήνες του σε ένα καταπράσινο 
βόρειο λιβάδι ή σε ένα υδροβιότοπο της 
Ινδονησίας, αντί να µας γεµίζει γαλήνη και 
σιγουριά µας φέρνει στο νου αγελάδες που 
χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν 
κάτω σαν δαιµονισµένες. Όχι κοριτσάκι, 
τέρµα οι χήνες, πλύνε τα χεράκια και 
πήγαινε στο κοντινότερο market, εκεί 
δεν υπάρχει κίνδυνος, µόνο πρόσεχε την 
πιστωτική του µπαµπά…
    Η νόσος των πτηνών ονοµάστηκε έτσι 
πρίν πέντε χρόνια από ένα θανατηφόρο 
κρούσµα αυτής στην Κίνα. Από τότε 
τα µεταναστευτικά πουλιά έχουν 
ανεβοκατέβει πέντε φορές Ρωσία 

– Ινδονησία µε όλες τις ενδιάµεσες στάσεις. 
Μόνο στην Ινδονησία , στην Νότια Κίνα και 
πρόσφατα στην Τουρκία έχουν αναφερθεί 
νεκροί φορείς της.
      Τα  πτηνά που µολύνουν την Ανατολική 
περιοχή της Τουρκίας στα σύνορα µε το 

Ιράν ακολουθούν τις µεταναστευτικές 
γραµµές από την Βόρεια Ευρώπη 
Σουηδία, Φινλανδία, Ρωσία δυτικά των 
Ουραλίων προς την Βόρειο Αφρική, το 
µεγάλο Δέλτα του Νείλου, τον Ευφράτη 
κλπ. και µάλλον θα ήταν λογικό να 
υπάρχουν σε όλη τη διαδροµή τους, 
κρούσµατα έστω µολυσµένων πτηνών 
αν όχι µολυσµένοι άνθρωποι. Σε όλη τή 
βόρεια Ευρώπη (περιοχή αναπαραγωγής 
και φωλεοποίησης) η υπαίθρια βόσκηση 
πτηνών είναι πολύ διαδεδοµένη. Η Βόρεια 
Αφρική θεωρείται ο τελικός προορισµός 
όλων των αποδηµητικών ρευµάτων  των 
περισσότερων πτηνών, που προέρχονται 
από την Βόρεια Ευρώπη και Ρωσία. Εκεί 
οι ντόπιοι κυνηγούν τα µεταναστευτικά 
πουλιά µε τα δίχτυα. Είναι τουλάχιστον 
περίεργο που δεν υπάρχουν ακόµη 
κρούσµατα της νόσου στις περιοχές 
αναπαραγωγής (Βορράς) και διαχείµασης 
(Νότος) αλλά στην Τουρκία και µάλιστα 
µε τέτοια ραγδαία εξάπλωση µεταξύ 
του πληθυσµού… Μερικά κρούσµατα 
άρρωστων πτηνών µόνο στο Καζακστάν 
και στην Μογγολία  για νάχουµε να λέµε. 
        Τώρα όποιος βάζει µε το νου του σενάρια 
για συµφέροντα εταιρειών, έλεγχο της 
διατροφής του ανθρώπου και άλλα τέτοια 
που καταγγέλουν οικολογικές οργανώσεις 
σαν την Γκρήνπης εδώ και χρόνια, είναι 
συνωµοσιολόγος;  

Παράγινε τό κακό μέ τήν παγκοσμιοποίηση...
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Η διαιώνιση της 
πολιτικής αφωνίας             

       
«Πέστε με για τους σοφούς σας, 

να σας πω για τη Δημοκρατία σας»

Μια άλλη περίπτωση, νέας επίσης κοπής 
ρόδων, αφορά την πατρίδα µου τη Θράκη. 
Της οποίας τα πολιτικά πρόσωπα αλλά και 
άλλοι, όταν είναι να γράψουν κάτι να την 
προβάλλουν, κινούνται συνήθως στη σφαίρα 
του «και µεις». Και µεις συµβάλλαµε και µεις 
αγωνιστήκαµε, και µεις το ένα και µεις το 
άλλο κλπ. Και µεις πρέπει να συνδεθούµε µε 
τον αγωγό φυσικού αερίου κλπ. Ο καιµεισµός 
αυτός, ανεξάρτητα από τις καλές προθέσεις 
τους, εύκολα καταλήγει να είναι κοιµεισµός. 
Ενώ τόσες φορές πρωταγωνιστήσαµε στην 
ιστορία, καταλήξαµε τελικά σήµερα να 
διεκδικούµε ρόλους πτωχού συγγενούς, και 
να ικανοποιούµαστε µε τα ψιχία και τη µίµηση 
των µιµητών.     
Παρόλα αυτά θα επαναλάµβανα την φράση 
του Προέδρου της ∆ΟΕ: “Efxaristoume Athina”, 
γιατί η συµπεριφορά της, πέραν των κακών, 
κάνει και ένα καλό. Εµπνέει το συνώνυµο µε 
τη ∆ηµοκρατία, περιφερειακό όραµα. Αν η 
αθηναϊκή ιντελιγκέντσια είναι κάτι, είναι οι νέοι 
Βενεδικτίνοι, τα δε Μέσα, είναι τα νέα Αββαεία. 
Η διαφορά έγκειται στο ότι στις νέες πυρές, 
τις ηλεκτρονικές, εκτός από την κωµωδία, το  
συστατικό αυτό της ∆ηµοκρατίας, καταλήγουν 
και πολλά άλλα ρόδα. Από τα άνθη των ιδεών 
έως την ίδια τη ∆ηµοκρατία. 
Μιλώ για µια µονάδα ιδεών ελευθέρας 
βοσκής, όχι σταβλισµένης. Τα προϊόντα της 
οποίας ενώ γίνονται εύκολα αποδεκτά, εν 
τούτοις παραµένουν αποκλεισµένα από τους 

σταβλάρχες, που όµως δεν τους αποδίδω 
µοµφή. ∆εν τους κακίζω καν. Ας µην σπεύσει 
κανείς από τους εντός των όποιων τειχών να 
αντιπαρατεθεί απέναντι στα περί στάβλων, 
γιατί συνιστά υποκρισία. Γιατί όλοι τους έχουν 
επιχειρηµατολογήσει και έχουν αποδεχθεί αν 
δεν έχουν πράξει µε βάση τη ρήση του µακαρίτη 
Αβέρωφ για το µαντρί. Απλά εγώ κάνω χρήση 

δικών τους λόγων και έργων που εκλαµβάνουν 
τα πολιτικά πρόσωπα, ως πρόβατα. Κάτι 
που δεν το ασπάζοµαι. Όχι µόνο ως προς το 
πρόβατο π.χ. αλλά ούτε καν ως προς το λύκο 
που πρόκειται να το «φάει», αφού κατά µια 
ετυµολογική εκδοχή ακόµη και ο λύκος έχει 
σχέση µε το φως. Εξ ου και λύκειο. 
Παράλληλα όµως σπεύδω να πω ότι δεν 
ευθύνονται ούτε οι σταβλάρχες που έλεγα ούτε 
οι σταβλικοί υπάλληλοι. Γιατί άλλοι δίνουν το 
πνευµατικό τέµπο. Αυτοί είναι ο χορός. Το πιο 
σοβαρό πρόβληµα της χώρας δεν είναι µε αυτόν. 
Άλλωστε όποιο σκοπό  παίζουν, αυτόν χορεύει. 
Το πρόβληµα είναι µε τους χορογράφους, τις 
χορογραφίες. Τους λεγόµενους σοφούς των 
Αθηνών, τους Ποσειδώνες που προκαλούν 

τα κύµατα, τους εξ απορρήτων της εκάστοτε 
εξουσίας, και κάθε µορφής εξουσίας, που είναι 
τα ίδια πρόσωπα, αρκετές µάλιστα φορές, 
ακαδηµαϊκά. Τους ειδικούς συµβούλους, 
τους λογογράφους - χορογράφους και τους 
συµβουλοκράτορες. Αυτοί που γράφουν-
έχουν γράψει διαφορετικούς λόγους λες και 
πρόκειται για τα παιδιά του Πειραιά. Έναν και 
δυο λόγους, διαφορετικών βέβαια κοµµάτων, 
και µερικές φορές και άλλων. ∆εν λέω µπορεί 
να είναι ευφυείς άνθρωποι, πολυµαθείς. Όµως 
τι άλλο µπορεί να είναι εκτός από διαστροφή, 
η εξυπνάδα που δεν έχει ηθικό αντίκρισµα; 
Και τι είδους ∆ηµοκρατία µπορεί να κτιστεί 
σε τέτοιο υπέδαφος; Παραφράζοντας µάλιστα 
γνωστή παροιµία, ας το πω και αλλιώς: Πέστε 
µε για τους σοφούς σας, να σας πω για τη 
∆ηµοκρατία σας.  
Από αυτή τη διανοητική και πολιτική Ελλάδα 
δεν έχει να περιµένει κανείς κάτι. Ούτε 
από τα κόµµατα ή τα πολιτικά πρόσωπα. Ο 
διάχυτος καριερισµός είναι το σύµπτωµα.  
Προηγούνται πολλές ενδιαφέρουσες 
ανθρωπολογικές διεργασίες. Π.χ. ως προς το 
ότι επιτελείται ευρύτατη χρήση της διφυούς 
υπόστασης του ανθρώπινου είδους, ανάµεσα 
στο συναισθηµατικό ζώο, από τη µια, και το 
λογικό, το έµφρον, το πολιτικό δηλαδή ζώο, 
από την άλλη, ρυθµίζοντας έτσι κατάλληλα 
και την ποσοστιαία συµµετοχή των δυο αυτών 
συνιστωσών, ώστε να ισορροπούν. Με άλλες 
λέξεις, η εκλογίκευση -όχι η λογική- από κοινού 
µε το συναίσθηµα, του οποίου η δεξαµενή 
άντλησης είναι κατά τεκµήριο ο «κακός» 
αντίπαλος, ανεβοκατεβαίνουν όποτε χρειαστεί 
τις κλίµακες έντασής τους, παράγοντας όµως 
από την άλλη, ένα προϊόν-µίγµα γεµάτο µε 
λογικές, πολιτικές και ηθικές παθογένειες. 
Επίσης µια γλώσσα, χωρίς ουσία. Λόγια ναι, 
λόγο όµως όχι. Και αν ακόµη διατυπωθεί, 

βαρύνεται µε εκατό δουλείες. Ως προς δε τη 
φύση, τον διατρέχει µόνο η εξ αυτής δεύτερη. 
Η γνωστή έξη. Η πρώτη, φυσικά όχι.    
Με δεδοµένο ότι η ανθρώπινη οντότητα 
δεν τεµαχίζεται, άρα λογική και συναίσθηµα 
θα συνεχίζουν, όπως επί δεκάδες χιλιάδες 
έτη τώρα, να συνυπάρχουν, αν ένα πολιτικό 
πρόσωπο θελήσει αντί της παθολογικής 
σφαίρας να κινηθεί στη σφαίρα της πολιτικής  
και του ουσιαστικού λόγου αλλά και του 
µέτρου και των κοινών, τα γραπτά ασφαλώς 
και δεν φτάνουν. Τότε αυτό που οφείλει, 
δεν είναι βέβαια να βρει τρόπο να µπει ή να 
ξαναµπεί σε µαντρί. Αν όντως έχει να πει κάτι 
καινούργιο, ας πάει να το πει εκεί που βρίσκεται 
ο κοινωνικός κόσµος. Ακόµη και στον εκ της 
πολιτικής. Ίσως κάποτε οι πρωταγωνιστές του, 
θελήσουν να συνδέσουν το όνοµα τους µε την 
Κυβέρνηση του λόγου. Ναι µεν µπορεί κανείς 
να επικαλεστεί τα «έπεα πτερόεντα» όµως 
κατά τη γνώµη µου κάποια άλλα έχουν πολύ 
µεγαλύτερη αξία. Είτε αυτά είναι τα λόγια του 
Ηράκλειτου, ότι ο λόγος κυβερνάει τα πάντα, 
είτε είναι η αξία που δίνει στο λόγο ο απλός 
λαός, όταν φτάνει στο σηµείο να τον ταυτίζει 
µε το συµβόλαιο. 
Για τον πολιτικό κόσµο έχω να πω κάτι, 
σχετικό µε γράµµατα. Αν τα φωνήεντα είναι 
συνδεδεµένα µε το συναισθηµατικό ανθρώπινο 
«ζώο», τα δε σύµφωνα, µε τις έννοιες και µε 
το πνευµατικό «ζώο», τότε ο ήδη αναπτυχθείς 
τρόπος συνύπαρξης των δυο «ζώων» σε ένα, 
ως προς τη σφαίρα της πολιτικής, ρίχνει 
φως, πέραν των λέξεων, και  στα γράµµατα. 
Ερµηνεύει την πληθώρα των φωνασκιών, όσο 
την απουσία των ιδεών, από τα αγράµµατα 
γράµµατα ως τον άλογο λόγο. Από την άλλη, 
εξηγεί που οφείλεται  η διαιώνιση της πολιτικής 
αφωνίας. 
                                          Χρῆστος Κηπουρός

Αρχαία Άβδηρα
Στο ξωκλήσι του Αϊ-Γιάννη  

Το ξωκκλήσι του Αϊ Γιάννη ήταν και είναι 
γνωστό σε πολύ κόσµο, σε ντόπιους και µη. 
Είναι χτισµένο εδώ κι έναν αιώνα απάνω σ’ έναν 
βράχο, κάπου στα παράλια των Αβδήρων, µεταξύ 
του λιµενίσκου και της γνωστής παραλίας του 
“Αϊ-Γιάννη”. Το µέρος στο οποίο βρίσκεται το 
εκκλησάκι αυτό δεν είναι τυχαίο: θαρρείς πως 
το ξωκκλήσι συµπληρώνει το «κενό» µεταξύ 
ουρανού και γης. Από κει µπορείς να δεις το 
νησί της Θάσου µε την Θασοπούλα και το 
δέλτα του ποταµού Νέστου κατά τον νοτιά, 
τη Σαµοθράκη σαν έναν πελώριο βράχο που 
ξεπροβάλλει από το νερό στην ανατολή, τα 
βουνά της Ροδόπης εκεί που δύει ο ήλιος, και 
το µέρος όπου συναντά η Βιστωνίδα το θρακικό 
πέλαγος, κατά τον βορρά.
Έζησα τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, και 
είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς ανθρώπους, 
από διαφορετικά µέρη του κόσµου. Είχα δε την 
χαρά να φιλοξενήσω αρκετούς τέτοιους φίλους 
στην γενέτειρά µου, την Ξάνθη, και να τους 
ξεναγήσω στα αξιοθέατα της περιοχής. Είχα την 
χαρά και την τιµή να δεχθώ ξένους επισκέπτες 
και τον περασµένο Μάρτιο νέους επιστήµονες 
από το πανεπιστήµιο του Λίβερπουλ. Είµαστε 
µια όµορφη παρέα, δύο Άγγλοι, µια Γαλλίδα, 
ένας Ιταλός κι εγώ. Τους άρεσε πολύ η Ξάνθη, 
και ήρθε η ώρα να επισκεφθούµε τα παράλια 
του Νοµού µας, το Θρακικό Πέλαγος και τον 
Άγιο-Νικόλαο στην Βιστωνίδα.
Σαν βρεθήκαµε στα Άβδηρα, στο ξωκκλήσι 
τ’Αη-Γιάννη πόνεσε η καρδιά µου, ντράπηκα για 
λογαριασµό όλων των Ελλήνων... Σκουπίδια, 
σκουπίδια, σκουπίδια... σκουπίδια παντού, τα 
αποµεινάρια από τον εορτασµό της Καθαράς 
∆ευτέρας: εκατοντάδες πλαστικά µπουκάλια, 
πιάτα, σακούλες, στραπατσαρισµένοι χαρταετοί, 

καµµένα πλαστικά, τενεκέδες, γυαλιά... ό,τι 
ακαθαρσία µπορεί να φανταστεί ανθρώπινος 
νους. Ένιωσα ντροπή, αγανάκτηση, κοκκίνισα, 
σκίστηκε η καρδιά µου από το θέαµα. Έχω 
επισκεφθεί αµέτρητες φορές το µέρος αυτό, 
αλλά ποτέ δεν είδα τόσα πολλά σκουπίδια!
Έ λοιπόν, την αµηχανία που επικράτησε την 
έλυσε η Γαλλίδα φίλη: να καθαρίσουµε το 
µέρος, να πάρουµε σκουπιδοσακούλες και 
γάντια, και να το κάνουµε να λάµπει, διότι 
αυτό το µέρος λάµπει από το φως! ∆εν ξέρω 
πόσο πιστευτό µπορεί να γίνει αυτό από έναν 
Έλληνα, που έχει µάθει από γεννησιµιού του 
πως ό,τι δεν είναι ιδιοκτησία του, ό,τι ανήκει 
στο σύνολο, επιβάλλεται να το βρωµίζει, να το 
καταστρέφει. Η παρέα αντέδρασε αυθόρµητα, 
θετικά, µη επιτηδευµένα. Από την επόµενη µέρα 
λοιπόν, και για τρεις συνεχείς µέρες, µέσα σε 
τρεις επισκέψεις, ο περίγυρος του ξωκκλησιού 
έλαµπε στην κυριολεξία! Οι ξένοι επισκέπτες 
έκαναν µπάνιο στην ανοιξιάτικη θάλλασα, που 
µοσκοβολούσε ιώδιο (εγώ δείλιασα να µπω 
στο παγωµένο νερό!). Στην αυλή του άη-Γιάννη 
βρίσκονταν καµµιά εικοσαριά σακούλες, γεµάτες 
µε σκουπίδια. Το απίστευτο είναι ότι κατα την 
διάρκεια του καθαρισµού περνούσανε από 
δίπλα µας φίδια, ερπετά και έντοµα, τα οποία 
δεν µας έβλαψαν: ήτανε άκακα... πιο επικίνδυνοι 
είµαστε θαρρώ εµείς οι ίδιοι οι άνθρωποι για 
τους εαυτούς µας! Πέρασε καιρός από τότε. 
Επισκέφτηκα τα Άβδηρα πολλές φορές το 
Καλοκαίρι. Τα έβλεπα να ξαναβρωµίζουνε, αλλά 
καθάριζα το ξωκκλήσι διακριτικά.
Ξαναγύρισα στον τόπο µου τα Χριστούγεννα 
και πήγα στ’ αγαπηµένα µου Άβδηρα. Πάρκαρα 
στον λιµένα, κι έκανα έναν περίπατο µέχρι το 
ξωκκλήσι. Τί απελπισία ένιωσα σαν είδα τον Αη-
Γιάννη πάλι µέσα στα σκουπίδια! Όλος ο βράχος 
µέσα στην βρωµιά, πλαστικά, µπουκάλια, 
µπαταρίες αυτοκινήτων...  Μήπως πρέπει να 
ξανάρθουν ξένοι για να τα καθαρίσουνε;! 
Αγαπητοί αναγνώστες, θα χρησιµοποιήσω 
κάποια λόγια του ∆ιονύση Σαββόπουλου, και 
όποιος έχει συνείδηση ας πράξει ανάλογα: 
«Η Οικολογία για µένα ονοµάζεται Εθνική 
Αφύπνιση... γιατί το περιβάλλον του 
ανθρώπου κι ο εσωτερικός του κόσµος είναι 
συγκοινωνούντα δοχεία... ∆ιότι πως να γλυτώσει 
το δενδράκι και το κακόµοιρο το ζωάκι, αν δεν 
γνωρίζουµε που πατάµε και που πηγαίνουµε...» 
Κανένας δήµος και καµµιά νοµαρχία δεν είναι 
σε θέση να κάνει κάτι, πλην του να τοποθετήσει 
κάποιον κάδο (ο πλαστικός κάδος που υπάρχει 
στο ξωκκλήσι τοποθετήθηκε από µένα). Όλα τ’ 
άλλα εξαρτώνται από τους επισκέπτες και από 
την παιδεία τους. 

Κυριάκος Παπαδόπουλος

ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ὁ Σαλὶ Μπερίσα δήλωσε ὅτι πολὺ σύντοµα 
θὰ ἐπισκεφθεῖ ἐπίσηµα τὴν Ἀθήνα. Ὁ 
Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς µετὰ τὴν ἐπιστροφή 
του ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες εἶπε ὅτι “Οἱ σχέσεις 
µας µὲ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἄριστες καὶ σᾶς 
διαβεβαιῶ ὅτι ἔχω πολὺ καλὲς σχέσεις µὲ 
τὸν ἴδιο τὸν Κώστα Καραµανλὴ καὶ γενικῶς 
µὲ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση”. Ἐρωτηθείς 
γιὰ τὴν ἀναβολὴ τῆς ἐπίσκεψης Καραµανλῆ 
στὰ Τίρανα τὸν Δεκέµβριο καὶ τὴ µαταίωση 
τῆς συνάντησης Παπούλια - Μωυσίου στοὺς 
Ἁγίους Σαράντα, ὁ κ. Μπερίσα ἀπάντησε 
“µεταξὺ φίλων ἐγὼ δὲν βλέπω νὰ ἔχει 
µεγάλη σηµασία τὸ πρωτόκολλο”.
Τὴν ἴδια στιγµὴ ὁ πρέσβης τῆς Ἀλβανίας 
στὴν Ἑλλάδα Μ. Ζενέλι, ὁλοκληρώνοντας 
τὴν θητεία του στὴν Ἑλλάδα, εἶπε: «...Φεύγω 
µὲ τὶς καλύτερες ἐντυπώσεις. Μὲ τὴν Ἑλλάδα 
ὀφείλουµε νὰ ἐργαζόµαστε πάντα γιὰ νὰ 
εἴµαστε καλοὶ φίλοι. Ἡ καταπολέµηση τῆς 
λαθροµετανάστευσης πρέπει νὰ γίνεται ἀπὸ 
κοινοῦ καὶ εἶναι θέµα ἀρχῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, 
δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶµε νὰ τιµοῦµε δηµοσίως 
τὶς προσπάθειες τοῦ κ. Βουλγαράκη ὁ 
ὁποῖος γιὰ τὶς ἑορτὲς καὶ τὶς διακοπὲς ἔδωσε 
τὴ δυνατότητα ἐλεύθερης διακίνησης καὶ 
στοὺς Ἀλβανοὺς ποὺ δὲν εἶχαν ἀνανεώσει 
τὶς ἄδειες παραµονῆς. Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ 
ἐκτιµήσουµε. Θὰ σᾶς πῶ ἕναν ἀριθµό: 
Ἀπὸ τὶς 45.000 παράνοµες διελεύσεις τῶν 
συνόρων στὴν Ἑλλάδα, οἱ 40.000 ἦταν  
Ἀλβανῶν. Όµως κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν 
πῆγε φυλακή. Ἁπλᾶ ἐπαναπροωθήθηκαν».

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ
Οἱ φίλοι του «Α» καὶ τῆς στήλης θὰ 
θυµοῦνται τὶς συχνὲς ἀναφορὲς µας στὴν 
περίπτωση Γκαζιντέντε, τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ 
τῶν µυστικῶν ὑπηρεσιῶν (SHIK) τῆς χώρας, 
ὁ ὁποῖος τὸ 1997 διέφυγε, µετὰ τὴν κρίση 
τῶν «πυραµίδων», στὴν Τουρκία. Σύµφωνα 
µὲ πληροφορίες ὁ Γκαζιντέντε ἐπέστρεψε  
οἰκογενειακῶς στὶς 10 Δεκεµβρίου 2005, µὲ 
ἀεροσκάφος τῶν τουρκικῶν ἀερογραµµῶν. 
Ὁ Γκαζιντέντε, ὡς ὁ πιὸ ἔµπιστος ἄνθρωπος 
τοῦ Μπερίσα, τοποθετήθηκε τὸ 1992 
ἐπικεφαλῆς τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν 
καὶ τὸ 1997 ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἐπιτελείου 
γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς ἔνοπλης ἐξέγερσης 
στὸν Νότο. Ἔφυγε ἀπὸ τὴν Ἀλβανία δυὸ 
ἡµέρες µετὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ Ἰουνίου 1997 
καὶ µέχρι τὸ 2001 ἐκκρεµοῦσε σὲ βάρος του  
ἔνταλµα σύλληψης γιὰ ἐγκλήµατα στὰ 
γεγονότα τοῦ 1997. Τώρα ὁ Γκαζιντέντε 
εἶναι ἀπαλλαγµένος ἀπὸ κεῖνες τὶς 

κατηγορίες καὶ οἱ Ἀλβανοὶ τὸν περιγράφουν  
ὡς ἀκραῖο φονταµενταλιστὴ µουσουλµάνο 
ποὺ προσευχόταν καὶ στὸ γραφεῖο του, 
ἐνῶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις εἶχε ἐπιδείξει 
ἀνθελληνικὸ µένος. Μὲ εἰσήγηση τοῦ 
Γκαζιντέντε εἶχε µάλιστα γίνει ἡ Ἀλβανία 
µέλος τῆς Ἰσλαµικῆς Διάσκεψης, ἐνῶ 
σύµφωνα µὲ παλαιότερα δηµοσιεύµατα 
τοῦ ἀλβανικοῦ Τύπου, διατηροῦσε σχέσεις 
µὲ ἰσλαµιστές, µεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ 
µὲ στελέχη τοῦ Μπὶν Λάντεν, καὶ µὲ τὶς 
τουρκικὲς µυστικὲς ὑπηρεσίες γιὰ θέµατα 
ποὺ σχετιζόταν µὲ τὴν Ἑλλάδα.

ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
Κύµα ληστειῶν σηµειώνεται τὶς τελευταῖες 
ἡµέρες στὰ ἑλληνικὰ χωριὰ τοῦ νοµοῦ 
Ἀργυροκάστρου. Σὲ διάρκεια πέντε ἠµερῶν 
οἱ ληστὲς “χτύπησαν” σὲ δέκα περίπου 
χωριὰ σπίτια, καταστήµατα, ναούς, ἀκόµα 
καὶ αὐτοκίνητα, κυρίως φορτηγά, ἀπὸ τὰ 
ὁποία ἀφαιροῦν µπαταρίες, καύσιµα καὶ 
ἄλλα ἐξαρτήµατα! Ἡ κατάσταση ἐντείνει 
περισσότερο τὸ κλῖµα ἀνασφάλειας ποὺ 
ἔτσι καὶ ἀλλιῶς εἶναι ἔκδηλο µεταξὺ τῶν 
ἐναποµεινάντων στὰ ἑλληνικὰ χωριά.
Οἱ Ἕλληνες ἔπαρχοι ζήτησαν ἀπὸ τὶς Ἀρχὲς 
ἐνίσχυση τῆς παρουσίας τῆς ἀστυνοµίας σὲ 
εἰκοσιτετράωρη βάση, ἐνῶ κατὰ τὴν ἐκτί-
µηση τῶν κατοίκων, οἱ ληστεῖες διαπράτ-
τονται καὶ στὰ χωριὰ καὶ σηµεῖα ποὺ ἔχουν 
“κολαούζους”. Αὐτὸ ὀφείλεται στὸν µεγάλο 
ἀριθµὸ ξένων ποὺ κυκλοφοροῦν στὰ ἑλληνι-
κὰ µειονοτικὰ χωριὰ ὡς ἐργαζόµενοι, ἐξυπη-
ρετώντας τοὺς κατοίκους, οἱ ὁποῖοι εἶναι 
κυρίως ὑπερήλικες, ἢ σὲ διάφορες βιοτεχνίες 
καὶ ἐµπορικὲς µονάδες στὴν περιοχή.
Γιὰ πολλαπλὲς ληστεῖες µιλοῦν ἐπίσης καὶ 
στὸ Δέλβινο καὶ Ἁγίους Σαράντα ὅπου, ἐκτὸς 
ἀπὸ τὶς ληστεῖες, τὸ κλίµα ἀνασφάλειας 
ἔχει σχέση καὶ µὲ τὶς πιέσεις ποὺ δέχονται 
οἱ Ἕλληνες γιὰ τὶς περιουσίες τους. Στὸ 
χωριὸ Κρανιὰ ἐµφανίστηκε τελευταίως 
ὁµάδα Ἀλβανῶν ἐξοπλισµένων µὲ βιντεο-
κάµερα καὶ µὲ ἀπειλὲς ζητοῦσαν ἀπὸ 
τοὺς ὑπερήλικες τοῦ χωριοῦ νὰ δηλώσουν 
µπροστά στὴν κάµερα ὅτι συγκεκριµένες 
ἐκτάσεις λιβαδιῶν τοῦ χωριοῦ ἀνήκουν σὲ 
αὐτούς. Ἐπίσης, οἱ κάτοικοι τοῦ ἑλληνικοῦ 
χωριοῦ Τσούκα στοὺς Ἁγίους Σαράντα 
µὲ ἐπιστολὴ στὴν κυβέρνηση Μπερίσα 
διαµαρτύρονται γιὰ τὴν ὑπεξαίρεση µὲ 
κυβερνητικὴ ἀπόφαση, 750 στρεµµάτων 
καλλιεργήσιµης γῆς, ἰδιοκτησίας τοῦ 
χωριοῦ, γιὰ νὰ παραχωρηθεῖ σὲ Ἀλβανούς 
κατοίκους τοῦ χωριοῦ Γιάννιαρη, µὲ τὸ 
σκεπτικὸ ὅτι ἔχασαν τὴ γῆ τους λόγω 
κατασκευῆς ἀρδευτικῶν ἔργων, ἐπὶ τοῦ 
καθεστῶτος τοῦ Χότζα. 
                                                                      Φ.Μ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ



                 
   

Ἀπό τόν Ἀνδρέα Β. Σταµατόπουλο 
(Θεσσαλονίκη) λάβαµε καί δηµοσιεύουµε 
τήν παρακάτω ἐπιστολή περί Ἀκροδεξιᾶς 
στήν σύγχρονη Ἑλλάδα:

            Μετὰ τὰ γεγονότα στὸ Παρίσι, πολὺς 
λόγος γίνεται, σὲ συνδυασµὸ µὲ τὴν ἄνοδο 
τοῦ ΛΑΟΣ στὶς δηµοσκοπήσεις, γιὰ τὸ 
κατὰ πόσον µπορεῖ νὰ ἀναδυθεῖ ἕνα ἰσχυρὸ 
ἀκροδεξιὸ ρεῦµα στὴν Ἑλλάδα.
          Ὑπάρχει ὅµως ἀκροδεξιὰ στὴν Ἑλλάδα; 
Πρόσφατα ἡ φασιστική - νεοναζιστικὴ 
ὀργάνωση «Χρυσὴ Αὐγὴ» ἀνέστειλε τὴ 
λειτουργία της, ἐνῶ µόνο δυὸ κόµµατα 
δραστηριοποιοῦνται στὸν χῶρο τῆς 
«ἀκροδεξιᾶς», ἡ Πατριωτικὴ Συµµαχία 
καὶ τὸ ΛΑΟΣ. Μὲ τὴ διάλυση τῆς ΕΠΕΝ 
τὸ 1989 κλείνει ὁ κύκλος τῶν ἀκροδεξιῶν 
κοµµάτων ποὺ εἶχαν ὡς βάση τοὺς 
νοσταλγοὺς τῆς ἑπταετίας ἤ τῆς βασιλείας. 
Πλέον χαρακτηρίζονται ἀκροδεξιά τά 
κόµµατα ποὺ κάνουν λόγο γιὰ ἀνεργία, 
ἀριθµὸ µεταναστῶν, παγκοσµιοποίηση, 

ἐγκληµατικότητα, κοµµατικὸ σύστηµα, 
θρησκευτικὴ ἠθική. Οἱ ψηφοφόροι τῶν 
κοµµάτων αὐτῶν εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν 
ἀπογοητευτεῖ ἀπὸ τὸ δικοµµατισµό, ποὺ 
ἀνησυχοῦν γιὰ τὴν µετανάστευση καὶ 
τὴν ἀνεργία καὶ δὲν βλέπουν θετικὰ τὴν 
ἐξωτερική µας πολιτική. Εἶναι λοιπὸν κάτι 
παραπάνω ἀπὸ ὁρατὴ ἡ διαφορὰ ἀνάµεσα 
σὲ αἰτήµατα κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ καὶ σὲ 
αἰτήµατα ποὺ εἶχαν τὰ παλαιὰ, ὀρθῶς 
ἀποκαλούµενα, ἀκροδεξιὰ κόµµατα ὅπως ἡ 
ἀπελευθέρωση τῆς Πόλης, ἡ ἀποφυλάκιση 
τῶν Συνταγµαταρχῶν, ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ 
Κωνσταντίνου ἀκόµα καὶ ἡ κατάργηση τῶν 
δηµοκρατικῶν θεσµῶν.
Ἄλλωστε οἱ ψηφοφόροι τοῦ ΛΑΟΣ στὶς 
εὐρωεκλογὲς σύµφωνα µὲ τὸ exit poll τῆς 
Kapa Research προέρχονται ἀπὸ ὅλα τὰ 
κόµµατα καὶ µάλιστα σὲ ποσοστὸ 9,1% ἀπὸ 
τὸ ΔΗΚΚΙ. Ἐπιπλέον, ὁ αὐτοπροσδιορισµός  
τῆς Νέας Δηµοκρατίας ὡς κεντρώου 
κόµµατος καὶ ἡ ἀντιπολιτευτικὴ ἀνυπαρξία 
τοῦ ΠΑΣΟΚ ἔχει ὁδηγήσει ἀρκετοὺς ὀπαδοὺς 
τῶν δυὸ κοµµάτων, γιὰ διαφορετικοὺς 
βέβαια λόγους, στὸ ΛΑΟΣ.
           Συµπερασµατικὰ θὰ λέγαµε ὅτι δὲν 
ὑπάρχει ἀκροδεξιὸς κίνδυνος στὴν Ἑλλάδα 

διότι δὲν ὑπάρχει ἀκροδεξιά. Ὑπάρχει µία 
- κατὰ τὸν Κύρτσο - κοινωνικὴ Δεξιὰ (καὶ 
κατὰ τὸν Κολοβὸ ριζοσπαστικὴ Δεξιὰ) ποὺ 
δηµιουργήθηκε καὶ ἐνισχύεται συνεχῶς 
λόγω τῆς προβληµατικῆς πολιτικῆς 
τῶν κυβερνήσεων τοῦ δικοµµατισµοῦ σὲ 
θέµατα κυρίως κοινωνικῆς καὶ ἐξωτερικῆς 
πολιτικῆς. Σὲ καµµία περίπτωση δὲν 
ὑπάρχουν ἀντιδηµοκρατικὰ καὶ ξενοφοβικά 
(= ὁτιδήποτε ξένο εἶναι ἀρνητικό) χαρακτη-
ριστικὰ στὴ ριζοσπαστικὴ Δεξιὰ ἀλλὰ 
ἀντικοµµατικὰ αἰσθήµατα καὶ ἔντονος 
προβληµατισµὸς γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ 
Ἑλλάδα ἔχει καταστεῖ χώρα ὑποδοχῆς 
µεταναστῶν. Ἡ κοινωνικὴ - ριζοσπαστικὴ 
Δεξιὰ θὰ ἔχει ἐκλογικὴ ἐπιτυχία ὅσο τὰ 
δυὸ µεγάλα κόµµατα συγκλίνουν πρὸς 
τὸ κέντρο καὶ δὲν ἀντιµετωπίζουν τὰ 
θέµατα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς πολίτες καὶ 
κυρίως τὴ µετανάστευση. Ἡ µετανάστευση 
εἶναι τὸ κύριο θέµα γιὰ κάθε κόµµα τῆς 
ριζοσπαστικῆς Δεξιᾶς στὴν Εὐρώπη (λόγος 
ὕπαρξης, σύµφωνα µὲ τὸν Husbands) καὶ ὁ 
κύριος λόγος ποὺ τὰ ψηφίζουν οἱ πολίτες. 
Ἂν οἱ κυβερνήσεις τὸ ἀντιµετώπιζαν σωστά, 
τὰ κόµµατα αὐτὰ ἤ δὲν θὰ ὑπῆρχαν ἤ θὰ 
εἶχαν πολὺ λιγότερη ἀπήχηση στὸν κόσµο.
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      ΜΑΪΟΣ
     Τὴν πρώτη βδοµάδα τοῦ µήνα ἐκτοξεύονται 
στὰ ὕψη οἱ τιµὲς τῶν ζαρζαβατικῶν, ὁπότε 
πιάνει δουλειὰ τὸ νεοϊδρυθὲν Κινητὸ Γραφεῖο 
Ὑποτιµήσεων «Γιακουµάτος Tours» (στὰ ἴχνη 
τοῦ ἀλήστου µνήµης «Κουλούρης Tours»). 
Ὁ ὑπουργὸς κάνει ἔφοδο στὴ λαϊκή τῆς Ἄνω 
Παναγιᾶς, ὅπου οἱ πληροφορίες φέρουν τὰ 
βρουβοβλάσταρα νὰ πωλοῦνται στὰ 350 
€ τὸ κιλό, καὶ συνεχίζει µὲ νέα ἕφοδο στὴ 
λαϊκή τῆς Κάτω Παναγιᾶς. Φτάνοντας ὅµως 
ἀκολούθως στὴ ∆ῶθε Παναγιά, ἡ τιµὴ τοῦ 
βρουβοβλάσταρου ξανανεβαίνει στὰ 350 
€ στὴν Ἄνω Παναγιά, ἐνῶ στὴν Κάτω στὰ 
400. Ἔξαλλος ἐπιστρέφει στὴν Ἄνω Παναγιά, 
πρᾶγµα ὅµως ποὺ ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα οἱ τιµὲς 
στὴ ∆ῶθε Παναγιὰ νὰ φτάσουν στὰ 450 €, ἐνῶ 
στὴν Κεῖθε Παναγιὰ στὰ 500. Κι ἐνῶ συνεχίζεται 
τοιουτοτρόπως ἡ πάταξη τῆς ἀκρίβειας, ἔχουµε 
συνταρακτικὲς ἐξελίξεις στὸν διεθνὴ χῶρο. 
Κατ’ ἀρχάς, οἱ ἀστρονόµοι ἀνακαλύπτουν στὸν 
οὐρανό, δίπλα στὸν Ἀστερισµὸ τοῦ Ζυγοῦ, ἕνα 
νέο ἀστρικὸ νεφέλωµα, τὸν Ἀστερισµὸ τοῦ 
Ζαβοῦ, γεγονὸς ποὺ ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα νὰ 
κυκλοφορήσουν φῆµες ὅτι ὁ Γιωργάκης εἶναι 
ἐξωγήινος καὶ µᾶς ἦρθε ἀπὸ αὐτὸν ἀκριβῶς 
τὸν ἀστερισµὸ (σ.σ.: µαζὶ µὲ τὴ Μαριλίζα). 
Οἱ φῆµες αὐτὲς βεβαίως διαψεύδονται ἀπὸ 
τὸ περιβάλλον τοῦ Προέδρου ὡς κακοήθεις, 
στὴ συνέχεια ὅµως διαρρέει ὅτι ἀνήµερα τοῦ 
Ἁγίου Γεωργίου, ἡ Μαρία ∆αµανάκη πῆρε ὡς 
δῶρο στὸν ἀρχηγό της, ὄχι ἀεροπλανάκι αὐτὴ 
τὴ φορά, ἀλλὰ PLAYMOBIL διαστηµόπλοιο, 
γεγονὸς ποὺ µοιραῖα φουντώνει πάλι τοὺς 
ψιθύρους. Πολὺ σηµαντικὲς ἐξελίξεις ὅµως 
σηµειώνονται καὶ σὲ σχέση µὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ 
πορεία τῆς Τουρκίας, καθὼς ὁ ἐκδηµοκρατισµὸς 
στὴ γειτονικὴ χώρα συνεχίζεται ἀπρόσκοπτα. 
Μετὰ τὴν ἀπαγόρευση στοὺς ἀστυνοµικοὺς 
νὰ πετοῦν πάνω σὲ πλήθη διαδηλωτῶν 
βόµβες ναπὰλµ (Σ.Σ: µιά χαρὰ εἶναι καὶ οἱ 
ἁπλὲς χειροβοµβίδες), ὡς δεύτερο µεγάλο 
βῆµα ἔρχεται ὁ πλήρης ἐξανθρωπισµὸς τῶν 
τουρκικῶν φυλακῶν, καθὼς (α) σταµατοῦν 
πιὰ τὰ ἠλεκτροσὸκ (κατὰ τὸ δίωρο 3-5 µ.µ.), 
ἐνῶ ἀκόµη (β) ἀποφασίζεται νὰ δίνεται πλέον 
στοὺς κατάδικους (µία φορά ἀνὰ τριήµερο) 
καὶ λίγο νερό. Οἱ γνωστοὶ εὐρωπαϊκοὶ κύκλοι 
πανηγυρίζουν κι ὁ Τζὰκ Στρὸ δηλώνει ὅτι µετὰ 
ἀπὸ τέτοιες ἐντυπωσιακὲς µεταρρυθµίσεις, ἡ 
ὥρα τῆς τουρκικῆς ἔνταξης δὲν εἶναι µακριά.

       ΙΟΥΝΙΟΣ
    Μὲ τὸ ποὺ µπαίνει ὁ µήνας, ἐκπληκτικὲς 
ἐπιδόσεις σηµειώνονται στὸν στίβο. Ὁ Μπάρελ 
κατ’ ἀρχὰς µὲ τὸν τροµερὸ χρόνο 8.10 καὶ 
µάλιστα σὲ ἐπίπεδο θαλάσσης καταρρίπτει τὸ 
παγκόσµιο ρεκὸρ στὰ 100 µ. ∆υὸ µέρες ἀργότερα 
ὅµως τὸ ρεκὸρ καταρρίπτεται ἐκ νέου, αὐτὴ τὴ 
φορὰ ἀπὸ τὸν πρωτοεµφανιζόµενο ἀστέρα 
τῶν δρόµων ταχύτητας Γεράσιµο Γιακουµάτο, 
ἐπίσης σὲ ἐπίπεδο θαλάσσης (παραλία Κείθε 
Παναγιᾶς) καὶ ἐνῶ πίσω του ἔτρεχαν κάτι 
περίεργοι ἀγριεµένοι τύποι κραδαίνοντας 
ἀγγούρια καὶ ἄλλα ζαρζαβατικά. Στὸ µεταξὺ 

ὅµως, ἀρχίζουν σιγά - σιγὰ καὶ οἱ διακοπὲς τοῦ 
λαοῦ καὶ τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν. Τὸ πιὸ µακρινὸ 
ταξίδι τὸ κάνει ὁ Γιωργάκης, πού ἀνακοινώνει 
ὅτι φεύγει γιὰ 10 µέρες στὶς Σεϋχέλλες (Βεβαίως, 
ὅπως θὰ διαπιστώσετε, τελικὰ θὰ λείψει κοντὰ 
2 µῆνες, ἀλλὰ δὲ βαριέστε, Γιωργάκης εἶν’ 
αὐτὸς - κι ἄλλωστε κι ἐδῶ πού εἶναι µήπως 
τὸ καταλαβαίνει κανείς;). Μία βδοµάδα 
ἀργότερα µάλιστα τηλεφωνεῖ στὰ γραφεῖα τοῦ 

κόµµατος, λέγοντας: 
«Σᾶς εὔχοµαι ὁλόψυ-
χα Καλὴ Ἀνάστα-
ση. Πολλοὺς χαιρετι-
σµοὺς ἀπὸ τὶς µαγευ-
τικὲς Μπαχάµες». Ἡ 
Μαριλίζα τοῦ ἀπαντᾶ: 
« Ε ὐ χ α ρ ι σ τ ο ῦ µ ε , 
Πρόεδρε! Merry 
Christmas καὶ σ’ ἐσένα! 
Εἶναι πράγµατι τόσο 
ὄµορφες, ὅσο λένε, 

οἱ Ἀζόρες»; Ἡ τύχη ὅσων παρευρέθησαν (καὶ 
ἄκουσαν τὴ στιχοµυθία) ἔκτοτε ἀγνοεῖται…

     ΙΟΥΛΙΟΣ
     Ἐνῶ τὸ πρῶτο δεκαπενθήµερο δὲν συµβαίνει 
ἀπολύτως τίποτε, ξαφνικὰ τραγωδία τύπου 
Ἰνδονησίας πλήττει καὶ τὴν Ἑλλάδα. Καθὼς 
συνεχίζονται τὰ µπάνια τοῦ λαοῦ, λαµβάνει 
χώρα τυχαία συνάντηση Πάγκαλου µὲ 
Καραµανλῆ σὲ παραλία τῆς Χαλκιδικῆς. «Τί λές, 
Θόδωρε, δὲν κάνουµε καµµιὰ βουτιά;» ρωτάει 
ὁ πρωθυπουργός. Τὸ γεγονὸς ἔχει ὡς ἄµεσα 
ἀποτελέσµατα: α) τὴν de facto ἐξοµάλυνση 
τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων (µιά ποὺ 
πλέον παύει νὰ ὑφίσταται θέµα ὕπαρξης 
νησιῶν καὶ συνεπῶς καὶ ὑφαλοκρηπίδας, ἄρα 
τέλος καὶ µὲ τὸ casus belli) β) τὴ διεξαγωγὴ 
«Τηλεµαραθωνίου» γιὰ τὰ ὀρφανά της 
Αἰγύπτου καὶ τῆς Λιβύης, γ) τὴν ἐξαφάνιση καὶ 
τοῦ ὑπόλοιπου τµήµατος τῆς Σαντορίνης ποὺ 
εἶχε ἀποµείνει ἀπὸ τὸ 1650 π.Χ. δ) τὴν ἄµεση 
ὑλοποίηση τοῦ τραγουδιοῦ τοῦ Νταλάρα 
«Καράβια βγῆκαν στὴ στεριὰ καὶ πήρανε τὰ 
ὄρη» καὶ ε) τὴν αὔξηση ἀντικειµενικῶν ἀξιῶν 
καὶ ΦΠΑ γιὰ τὰ παραθαλάσσια οἰκόπεδα (στὴν 
Κοζάνη). (Ὄχι, ὄχι! Νὰ µὴν ὑπερβάλλουµε 
κιόλας, ἡ ταυτοχρόνως ἐπισυµβάσα ὁλοκληρω-
τικὴ καταστροφὴ τῶν νησιῶν Φίτζι ὀφείλει 
µᾶλλον νὰ ἀποδοθεῖ σὲ ἄλλη αἰτία. Ἐκεῖ δὲν 
ἦταν - σύµφωνα µὲ αὐτήκοο µάρτυρα - πού 
ἀκούστηκε, λίγο πρὶν ἔρθει τὸ κῦµα, ἡ φράση 
«Ὡραία παραλία, Μαρίκα»;)… 

      ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
    Πρώτη τοῦ µήνα, ὁ Γιωργάκης ἐπιστρέφει 
ἀπὸ τὶς Σεϋχέλλες καὶ δηλώνει: «Πέρασα 
θαυµάσια στὶς Μπαχάµες. Τοῦ χρόνου λέω 
νὰ πάω στὶς Σεϋχέλλες». Ἀκολούθως ὅµως 
παίρνει τὴ Μαριλίζα καὶ ξαναφεύγει, αὐτὴ τὴ 
φορὰ γιὰ Κωνσταντινούπολη, προκειµένου νὰ 
συναντηθεῖ incognito µὲ τὸν Πρόεδρο Μπούς, 
ποὺ πραγµατοποιεῖ ἐπίσηµη ἐπίσκεψη στὴν 
Τουρκία. Ἡ µεγάλη εἴδηση τοῦ µήνα πάντως 
ἀφορᾶ στὴν πρώτη ἐπίσηµη ἀπόδειξη γιὰ τὴν 
ὕπαρξη ἐξωγήινης ζωῆς, καθὼς τὸ Ἐθνικὸ 
Ἀστεροσκοπεῖο δέχεται ἀπὸ τὸ διάστηµα 

τὸ ἀκόλουθο µήνυµα: «^%~>#**#@!!^(** 
%8*##?>,}+|**@#@». Μετὰ ἀπὸ κοπιαστικὲς 
προσπάθειες στέκεται ἐπιτέλους δυνατὴ 
ἡ µετάφραση τοῦ µηνύµατος, ποὺ ἔχει ὡς 
ἑξῆς: «Καταλάβατε τὴν ἀλήθεια, ἀλλά σᾶς 
προειδοποιοῦµε! Μὴν τολµήσετε νὰ µᾶς τοὺς 
στείλετε πίσω, γιατί θὰ ξεσπάσει διαγαλαξιακὸς 
πόλεµος! Τέλος ἐκποµπῆς». (Ἀπαραίτητες 
διευκρινίσεις: 1) Θὰ ἀποδειχτεῖ ὅτι τὸ µήνυµα 
πράγµατι προερχόταν ἀπὸ τὸν Ἀστερισµὸ 
τοῦ Ζαβοῦ. 2) Γιὰ τοὺς ἄλλους ἐξωγήινους 
(ἀπὸ τὸν… Ἀστερισµὸ τοῦ Χοντροῦ) θὰ σᾶς 
ἐνηµερώσουµε στὸν ἑπόµενο Καζαµία. 3) Ὅσο 
γιὰ τὶς τσιποῦρες ποὺ ἔπεσαν ταυτόχρονα 
στὴ γῆ, δὲν ἔχουν καµµία σχέση µὲ τὸ µήνυµα 
- αὐτὲς ἁπλῶς τώρα ἐπέστρεψαν, µετὰ τὸ 
τσουνάµι τοῦ Ἰουλίου).

      ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ
     Ὁ Πρόεδρος Μποὺς ξεναγεῖται στὴν Κων-
σταντινούπολη καὶ δηλώνει: «Ἐντυπωσιάστηκα 
κυρίως ἀπὸ τὸν µεγαλοπρεπὴ ναὸ τῶν Ἀζτέκων! 
Γιατί ὅµως ἐγὼ µέχρι τώρα πίστευα ὅτι αὐτὸς 
ὁ ναὸς λέγεται Παρθενώνας καὶ βρίσκεται 
δίπλα στὸ Σινικὸ Τεῖχος, 10 χιλιόµετρα ἔξω ἀπ’ 
τὸ Μόναχο»; Λίγο πρὶν ἀναχωρήσει πάντως, 
συναντιέται πράγµατι καὶ µὲ Γιωργάκη-
Μαριλίζα καὶ - στὴ διάρκεια τρίωρης 
µυστικῆς σύσκεψης - συζητᾶ µαζί τους γιὰ 
διάφορα ζωτικὰ θέµατα (περνᾶ - περνᾶ ἡ 
µέλισσα, ἔνι-µένι-τουτουµένι, κλπ). Καὶ ἐνῶ 
στὴν Κωνσταντινούπολη συµβαίνουν αὐτά, 
στίς Σάπες ὁ γνωστός γιωργακοκούµπαρος 
ἀνακοινώνει τήν κάθοδό του στὶς ἐπικείµενες 
δηµοτικές ἐκλογές, προβαίνοντας σὲ δηλώσεις, 
ἀπό τίς ὁποῖες ὡς κεντρική ἰδέα ἀναδεικνύεται 
τὸ ἑξῆς: «Κδθὲλ ἠδφαθξγδ ὀτνωσληµµ 
ρρσκ φγοδθς δκγτολξηγ ξδρλµπθ» (Αὐτὸ 
ἀµετάφραστο, ἔ; Μπορεῖ νὰ κατόρθωσα νὰ σᾶς 
µεταφράσω ὥς καὶ τὸ µήνυµα τῶν ἐξωγήινων, 
ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀποκωδικοποίηση τῶν δηλώσεων 
τοῦ Χαριτόπουλου, τόση φαντασία οὔτε κι ἐγὼ 
δὲν ἔχω!)

      ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
    Γίνονται οἱ ἐκλογὲς τῆς τοπικῆς αὐτοδιοί-
κησης. Ὁ Γιαννακίδης ξανακερδίζει τὴ Νοµαρ-
χία καὶ τὸ πανηγυρίζει ἔξαλλα, σκαρφαλωµένος 
πάνω στὰ κάγκελα (τοῦ Προξενείου). Γιὰ 
τὸν ∆ῆµο ὅµως δὲν µπορῶ νὰ σᾶς πῶ κάτι 
συγκεκριµένο. Ἄλλωστε, ἂν ἤµουν σὲ θέση 
νὰ προβλέψω ἐπακριβῶς τὴν τύχη ἑνὸς 
ἀνθρώπου, ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ σαρώσει µὲ 
κάνα 80% (ἀφ’ ἑνὸς λόγω ἱκανοτήτων καὶ ἀφ’ 
ἑτέρου ἐπειδὴ ὅλοι οἱ ἄλλοι του ἀντίπαλοι 
τυγχάνουν παντελῶς ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ), ἀλλὰ 
τώρα κινδυνεύει µέχρι καὶ νὰ χάσει (λόγω τῶν 
παροιµιωδῶν του τάσεων αὐτοχειρίας), δὲν θὰ 
ἤµουν ἐδῶ, ἔ; Θὰ εἶχα κερδίσει τὸ ΛΟΤΤΟ καὶ 
θὰ ἤµουνα τώρα ἀραχτὸς µεγαλοεκδότης σὰν 
τὸν Καραΐσκο, ἀντὶ νὰ κάθοµαι χειµωνιάτικα 
καὶ νὰ σᾶς γράφω µ…

        ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
   Μὲ πρωτοβουλία τοῦ Σηµίτη καὶ τῆς 
ΑΕΚΑ (Ἀλλοπρόσαλλης Ἕνωσης Κατιµάδων 
Ἀριστερᾶς), ΠΑΣΟΚ καὶ ΣΥΝ προσπαθοῦν 
νὰ φέρουν στὴ Βουλὴ τὸ θέµα τοῦ χωρισµοῦ 
Κράτους καὶ Ἐκκλησίας. Ὁ Σηµίτης βγαίνει ἀπὸ 
τὸ σπίτι του καὶ ἀναφερόµενος στὶς ἀντιδράσεις 

τοῦ λαοῦ, λέει στὰ κανάλια: «Οἱ δγιαµαρτυρίες 
δὲν ἔχει… ἔχουν νόηµα. Τὰ ψήτ…ζητήµατα 
αὐτὰ εἶναι τοῦ …τῆς ἀπόλυτης ἁρµοδγιότητας 
τῆς Κουλῆς ἔεε… τῆς Βουλῆς. ∆ὲν εἶναι δέµα… 
θέµα δηµόσχιου δγιαλόγου. Πρέπει ὁ βουλγα…
ἑλληνικὸς λαὸς ἐπιτέλους νὰ ἀφήσει γιὰ πάντα 
πά… πέ… πίσω του τὸν σκοπ…σκοταδισµὸ καὶ 
τὴν καθυστέρηση». Ἀκολούθως ξαναµπαίνει 
στὸ σπίτι γιὰ τὴ συνέχεια τῆς σύσκεψης µὲ 
προοδευτικοὺς καὶ δηµοκρατικοὺς φορεῖς 
(27 µασόνους, 11 µάγους, 9 δωδεκαθεϊστές, 
34 γιόγκι καὶ τὴ Μαρία ∆αµανάκη). Γιὰ τὴν 
ἀνάγκη ὅµως νὰ διωχθεῖ ὁ σκοταδισµὸς κάνει 
λόγο καὶ ὁ Γιωργάκης σὲ κατ’ ἰδὶαν συνάντησή 
του µὲ τὸν Καραµανλή. «∆ὲν θὰ διαφωνήσω!» 
τοῦ ἀπαντᾶ ἐκεῖνος. «Αὐτό µοῦ λένε κι οἱ 
χαρτορίχτρες µου. Ἐσένα τί σοῦ λέει ὁ γκουρού 
σου»; Ἡ συζήτηση πάντως στὴ Βουλὴ ἀρχίζει 
ἐπεισοδιακὰ µὲ βρισιὲς καὶ ἐξελίσσεται ἀκόµη 
χειρότερα (µὲ ξῦλο), ἐνῶ ταυτόχρονα ἀπὸ 
τὰ ὀρεινὰ ἕδρανα ἐκσφενδονίζονται κλειδιά, 
σιφόνια, 1 γιαουρτάκι (µαζὶ µὲ τὸν κεσέ), 37,5 
κιλὰ πέτρες, 2 ρυζόγαλα (σ.σ. σπυρωτά), ἕνα 
σφυροδρέπανο-στιλέτο (ἀπὸ τὴν Παπαρήγα), 3 
κοῦτες τσιγάρα (ἀπὸ τὴν Κανέλλη), 2 σώβρακα 
τοῦ Τόλη Βοσκόπουλου (µὴν ποῦµε ἀπὸ 
ποιάν), τὸ κείµενο τῆς «Γαµήλιας ἀκολουθίας 
ὁµοφυλοφίλων» (ἀπὸ τὸν Ἀλαβάνο) καὶ ὁ 
Χόχος (τὸ ἀρκουδάκι τῆς Κούρκουλα). Μετὰ 
ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη, τὸ θέµα µοιραῖα παίρνει 
νέα ἀναβολή…

     ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
  Πρώτη τοῦ µήνα καὶ ὁ πρωθυπουργός, 
µετὰ ἀπὸ πολύωρες ἐπαφὲς µὲ βιοπαλαιστὲς 
ἐκπροσώπους τῶν ἐργαζοµένων (Λάτση, 
Κυριακόπουλο, Μπόµπολα, Ἀγγελόπουλο, 
κλπ) ἀνακοινώνει τὸ νέο µεγάλο µέτρο, ποὺ θὰ 
ἐξασφαλίσει τὴν ὑλοποίηση τῶν προεκλογικῶν 
ὑποσχέσεων τῆς κυβέρνησης γιὰ τὴν ἐξαφάνιση 

τῆς ἀνεργίας, ἀλλὰ καὶ 
τὴν περαιτέρω ἄνοδο 
τῆς οἰκονοµίας. Πῶς 
θὰ γίνουν ὅλα αὐτά; 
Μὲ τὴν πρόσληψη 
500.000 προσωρινῶν 
ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι: 
α) θὰ ἐργάζονται 
12 ὦρες τὴν ἡµέρα 
ἀνασφάλιστοι, β) θὰ 
παίρνουν µόνο τὸν 
βασικὸ µισθὸ κι ὄχι 

τὰ ἐπιδόµατα, ὅπως π.χ. τὸ κίνητρο ἀπόδοσης 
(µερικὰ ἠλεκτροσόκ, λίγη φάλαγγα καὶ κανένα 
µαστιγωµατάκι ἀνὰ δίωρο θεωροῦνται ὡς 
κίνητρα ὑπὲρ τοῦ δέοντος ἀρκετά), ἐνῶ γ) τὶς 
ὑπόλοιπες 12 ὧρες τῆς ἡµέρας θὰ παρέχουν 
πρόσθετη ἐθελοντικὴ (θέλουν - δὲν θέλουν) 
ἐργασία ὡς σκλάβοι στὰ λατοµεῖα. Καὶ ἐνῶ 
συµβαίνουν αὐτά, ἀνακοινώνονται ἀπὸ τὴν 
κυβέρνηση καὶ διαγωνισµοὶ µὲ ἀπόλυτα 
διαφανεῖς καὶ ἀξιοκρατικὲς διαδικασίες γιὰ 
τὴν πρόσληψη νέων ὑπαλλήλων στὸ ∆ηµόσιο. 
Ἡ ἐφαρµογὴ τῆς διαφάνειας καὶ ἀξιοκρατίας 
ὅµως στὴν Ἑλλάδα εἶναι µία ὑπόθεση ποὺ δὲν 
ἀφορᾶ πλέον ἐµᾶς, ἀλλὰ τὸν Καζαµία τοῦ 3764. 
Ἐµεῖς, ἀντίθετα, κάπου ἐδῶ τελειώνουµε καὶ 
σᾶς ἀποχαιρετοῦµε. Καλή χρονιά!   

         Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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     Σήµερα δὲν ἔχει «Τοξικά», καθότι σᾶς 
παρουσιάζουµε τὸν Μεγάλο Καζαµία τῆς 
νέας χρονιᾶς (ξεκινώντας ἀσφαλῶς ἀπὸ 
τὸν Φεβρουάριο, µία ποὺ ὁ Ἰανουάριος 
ὁσονούπω ἐκπνέει). Τώρα βεβαίως ἐµεῖς τὰ 
µειράκια, σὲ σχέση µὲ τοὺς χαρισµατικοὺς 
καὶ πεφωτισµένους µυστικοσυµβούλους τῶν 
πολιτικῶν µας ἡγετῶν (καφετζοῦδες, πασιε-
τζοκουµκανατζοῦδες, µαγοχαρεκρισνοσαη-
εντοτσαρλατάνους, κλπ.) ἴσα κι ὅµοια δὲν 
εἴµαστε (ἔ, ὄχι δηλαδὴ τώρα κι ἡ µυλωνοῦ τὸν 
ἄντρα της µὲ τοὺς πραµατευτάδες!), ἐν πάσῃ 
περιπτώσει ὅµως, ὅπως θὰ διαπιστώσετε, 
ἀπὸ προβλέψεις κάτι σκαµπάζουµε κι ἐµεῖς. 
Καλή σας ἀνάγνωση (καὶ καλὸ κουράγιο)…

       ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
     Παρὰ τὸ ψῦχος, µήνας ἐξαιρετικὰ καυτὸς 
σὲ γεγονότα. Ἡ ἀρχὴ γίνεται µὲ τὴ συζήτηση 
γιὰ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγµατος. Ἕνα 
ἀπὸ τὰ βασικὰ θέµατα τῆς ἀτζέντας εἶναι 
ἡ ἵδρυση ἰδιωτικῶν πανεπιστηµίων ἀπὸ 
ΜΗ κερδοσκοπικοὺς φορεῖς (σ.σ. Κόκαλη, 
Λαµπράκη, Ἀγγελόπουλο, κλπ) πρᾶγµα πού, 
ὅπως τονίζει ὁ πρωθυπουργός, θὰ γίνει 
ὁπωσδήποτε. Ἀντιδρώντας τὰ ἡγετικὰ στελέχη 
τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀποφασίζουν νὰ ἀσκήσουν 
δυναµικὴ ἀντιπολίτευση καὶ συγκαλοῦν 
σύσκεψη, στὴν ὁποία πράγµατι συζητοῦνται 
ὅλες οἱ τρέχουσες σοβαρὲς ἐξελίξεις, ὅπως τὸ 
καινούργιο εἰδύλλιο τῆς Βίσση, οἱ ἀποκαλύψεις 
τῆς Τατιάνας γιὰ τὸν Μικρούτσικο καὶ τὸ νέο 
CD τοῦ Βέρτη. Λίγες µέρες ἀργότερα ὅµως 
γίνεται καὶ ὁ κυβερνητικὸς ἀνασχηµατισµός. Τὸ 
νέο ὑπουργικὸ συµβούλιο, ὅπως προανήγγειλε 
ὁ πρωθυπουργός, εἶναι πράγµατι ἐξαιρετικὰ 
µικρὸ κι εὐέλικτο (καθὼς τὸ ἀπαρτίζουν µόνο 
74 ὑπουργοὶ καὶ 97 ὑφυπουργοί), ἐνῶ τὸ ΥΠΕΞ 
ἀναλαµβάνει ἡ Ντόρα µὲ ὑφυπουργοὺς τοὺς 
Νίκο Γεωργιάδη καὶ Ἀλὴ Μπαρντάκογλου. 
(Ἡ θέση τοῦ Ἀντιπροέδρου, ποὺ θὰ τὴν 
ἔπαιρνε ὁ Μολυβιάτης, τελικὰ ἀνατίθεται στὸν 
τοπικὸ σταθµάρχη τῆς CIA). Ἐκνευρισµένος 
ὁ Γιωργάκης κατηγορεῖ τὸν Καραµανλὴ γιὰ 
πλῆρες ξεπούληµα στοὺς Ἀµερικάνους καὶ 
ἀναχωρεῖ ἀκολούθως γιὰ τὴν Οὐάσιγκτον, γιὰ 
νὰ πάρει νέες ὁδηγίες…

        ΜΑΡΤΙΟΣ
    Στὶς ἀρχὲς τοῦ µήνα, ἀναστατώνεται τὸ 
χρηµατιστήριο τῆς Ν. Ὑόρκης, ἐξαιτίας 
ἀτυχήµατος ποὺ παθαίνει ὁ Πρόεδρος Μπούς, 
παίζοντας µὲ περίστροφο (ἐκ τῶν ὑστέρων 
τὸν πληροφοροῦν ὅτι τὸ µακρὺ σίδερο µὲ 
τὴν τρύπα στὴ µέση ∆ΕΝ εἶναι ἡ λαβή). Ὡς ἐκ 
τούτου, ἡ τιµὴ τῆς βενζίνης ἀνεβαίνει στὰ 13 
εὐρὼ τὸ λίτρο, ὁπότε BP καὶ Shell ἀρχίζουν νὰ 
µοιράζουν καὶ πλούσια δῶρα (π.χ. τὸ νέο βιβλίο 
τοῦ Νίκου Παπανδρέου µαζὶ µὲ Λεξικὸ τῆς Νέας 
Ἑλληνικῆς - τὸ Συντακτικό του Τζάρτζανου 
προαιρετικό). Στὸ µεταξύ, στὴν Κοµοτηνὴ ἡ 
βιοµηχανικὴ ζώνη τῆς πόλης διευρύνεται µὲ 13 
νέα ἐργοστάσια, ποὺ θὰ κατασκευάζουν βάρκες 
(δίχως καρίνα). Ἐγκαινιάζοντάς τα, ὁ δήµαρχος 
Τάσος Βαβατσικλῆς ἐκφωνεῖ βαρυσήµαντο 
λόγο καὶ µεταξὺ ἄλλων δηλώνει: «Αὐτὴ εἶναι 
ἡ λύση ποὺ ἔλειπε! Τὰ σκάφη ποὺ εἴχαµε ὡς 
τώρα γιὰ τὶς ἀστικές µας συγκοινωνίες (σ.σ.: 
ὅταν βρέχει), παθαίνανε πολλὲς φθορές, γιατί 
ὅταν ὑποχωροῦσε (µετὰ ἀπὸ κάνα τρίµηνο) τὸ 
νερό, χτυποῦσαν οἱ καρίνες στὶς λακκοῦβες ἢ 
κολλάγανε στὴ λάσπη». Λίγες µέρες ἀργότερα 
µάλιστα, ὁ δήµαρχος ἀνακοινώνει περιχαρὴς 
τὴν κατασκευὴ καὶ ἄλλων 137 ἐργοστασίων, 
ποὺ θὰ παράγουν ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΕΣ (καὶ 
ἀκολούθως σπεύδει, ἐννοεῖται, νὰ ἀγοράσει 
προκαταβολικὰ ὅλα τὰ ἀποθέµατα). Στὸ 
µεταξύ, ἡ κυβέρνηση ἔχει ἤδη ἑορτάσει τὰ δυό 
της χρόνια, ἐνῶ χάρη στὸν ἀνασχηµατισµὸ 
παίρνει καὶ τὰ πάνω της, ξαναξεφεύγοντας στὶς 
δηµοσκοπήσεις. Τὸ γεγονὸς προκαλεῖ γκρίνιες 
στὸ ΠΑΣΟΚ, ἐνῶ καὶ ἡ καρέκλα τοῦ Γιωργάκη 
ἀρχίζει νὰ τρίζει. (Μή µοῦ στεναχωριέστε 
ὅµως, δὲν τὸν πᾶµε πουθενά, ἐκεῖ θὰ µείνει 
καὶ τὸ 2006! ∆εδοµένου ὅτι τόσες µ… ποὺ θὰ 
διαβάσετε στὴ συνέχεια αὐτοῦ τοῦ Καζαµία 
µόνο µὲ προεδρία Γιωργάκη θὰ µποροῦσαν νὰ 
συµβοῦν, χαζοὶ εἴµαστε νὰ τὸν κουνήσουµε ἀπ’ 
τὴ θέση του;)…

    ΑΠΡΙΛΙΟΣ
    Ἀρχὲς τοῦ µήνα σηµειώνονται νέες ἐξελίξεις 
σχετικὰ µὲ τὸν Ἐρυθρὸ Σταυρό, καθὼς διεθνεῖς 
κύκλοι ἐπιχαίρουν µὲν γιὰ τὴν κατάργηση 
τοῦ παραπάνω διχαστικοῦ θρησκευτικοῦ 

συµβόλου, τονίζουν ὅµως τὴν ἀνάγκη νὰ 
ἐπιβληθεῖ ἕνα νέο ἑνωτικὸ καὶ παγκόσµιας 
ἀποδοχῆς ἔµβληµα (ἀντὶ τοῦ ρόµβου). 
Πράγµατι, λίγες µέρες ἀργότερα, καταργεῖται 
καὶ ὁ ρόµβος καὶ µπαίνει στὴ θέση του τὸ 
γνωστὸ σύµβολο µὲ τὸ µάτι καὶ τὸν διαβήτη. 
Στὸ µεταξὺ ὅµως, νέα κρίση ξεσπάει στὴ Wall 
Street, καθὼς ὁ Πρόεδρος Μποὺς παθαίνει κι 

ἄλλο ἀτύχηµα, ὅταν στὸ νοσοκοµεῖο ὅπου 
νοσηλεύεται, ἐπισκέπτεται τὸ χειρουργεῖο, 
τὸ περνάει γιὰ στούντιο ἠχογράφησης καὶ 
βάζει στ’ αὐτιὰ του τὸν… ἀπινιδωτή. Τὸ 
γεγονὸς προκαλεῖ καὶ νέα αὔξηση στὴ βενζίνη 
(πλέον γιὰ κάθε λίτρο θὰ σοῦ δίνουν, µαζὶ 
µὲ τὸ βιβλίο τοῦ Ν.Π., καὶ 10 βρακιὰ ἀπ’ τὸν 
«Πέτσα»). Παρὰ τὴν οἰκονοµικὴ κρίση ὅµως, ἡ 
ἀνάπτυξη στὴ Ροδόπη συνεχίζεται ἀκάθεκτη. 
Ἐνῶ ὁλοκληρώνονται ἄλλα 2 ἐργοστάσια 
ἁλιευτικῶν εἰδῶν (ἔ, ὁδηγᾶµε ποὺ ὁδηγᾶµε 
µὲς στὴν πόλη, νὰ µὴν κάνουµε καὶ κάνα 
τσαπαρί;), ἀρχίζει καὶ ἡ κατασκευὴ τοῦ κάθετου 
ὁδικοῦ ἄξονα µὲ Βουλγαρία, γεγονὸς ποὺ «θὰ 
ἀποτελέσει τοµὴ στὴν πρόοδο τῆς περιοχῆς» 
(ὅπως ἀνακοινώνουν σὲ κοινό δελτίο τύπου 
τὸ ἑλληνοβουλγαρικὸ πρακτορεῖο τουρισµοῦ 
«ΕDOOIKALESPOUTANESTOURS» καὶ τὸ 
γραφεῖο εὑρέσεως ἐργασίας «Ἡ Πρόθυµη 
Λουντµίλα»). ∆υὸ µέρες ἀργότερα µάλιστα, 
ὁ νοµάρχης Ροδόπης ἀνακοινώνει ὅτι µετὰ 
τὰ ἔργα στὸν ποταµὸ Βοσβόζη, βρίσκονται 
ἤδη στὰ σκαριὰ ἡ ἐκτροπὴ τοῦ Φιλιουρῆ, ἡ 
κατασκευὴ ὑδροηλεκτρικοῦ ἐργοστασίου 
στὸν Μποκλουτζὰ καὶ ἡ ἵδρυση σταθµοῦ 
ἡλιακῆς ἐνέργειας στὸ Κούρσουµλου. Στίς 
ἐρωτήσεις γιὰ τὸ χρονοδιάγραµµα τῶν ἔργων, 
ἐντυπωσιάζει καὶ πάλι µὲ τὴν παροιµιώδη του 
εὐφράδεια, λέγοντας: «Γκασπ τσὸµπ µπλούρφ… 
ἐκσυγχρονισµός… γκρ ἀγκαούγκα ἀνάπτυξη… 
ἂρφ γκλούρπ…προξενεῖο»! Ἡ Κοµοτηνὴ 
βεβαίως ἀποκτᾶ πλέον σταδιακὰ καὶ πρόβληµα 
νέφους, λόγω τῆς ὑπερδραστηριότητας στὴ 
βιοµηχανικὴ ζώνη, ἀλλὰ τί νὰ κάνουµε; Εἴπαµε, 
ἔχει καὶ ἡ ἀνάπτυξη τὸ τίµηµά της…
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Ναί στό Ρόζ - Ὄχι στό Κόκκινο!
Ὁ δήµαρχος τοῦ Ντιαρµπακὶρ Ὀσµάν Μπαϊντεµὶρ 
ἔστειλε ἕνα γράµµα στὸν ∆ανὸ πρωθυπουργὸ 
Ρασµοῦσεν, ὑπογεγραµµένο ἀπὸ 56 δηµάρχους 
τῆς περιοχῆς, στὸ ὁποῖο ζητεῖται νὰ µήν κλείσει τὸ 
τηλεοπτικὸ κανάλι Roj TV τὸ ὁποῖο ἀναπαράγει 
τὶς ἀπόψεις τοῦ ΡΚΚ. Στὸ γράµµα ἀναφέρονται 
οἱ ἑξῆς ἰσχυρισµοί: Μᾶς προκαλοῦν ἀνησυχία 
οἱ  δυσκολίες  ποὺ ἀντιµετωπίζει τὸ ἐν λόγῳ 
κανάλι στὴ συνέχιση τῆς λειτουργίας του. Αὐτὸ 
εἶναι ἀποτέλεσµα τῶν νοµικῶν περιορισµῶν ποὺ 
ὑπάρχουν στὴν Τουρκία στὴν ἐλεύθερη ἐκποµπὴ 
προγραµµάτων στὰ κουρδικά. Στὰ πλαίσια τῆς 
Ε.Ε. ἀναγνωρίσθηκε τὸ δικαίωµα ἐκποµπῶν στὰ 
κουρδικά, πλὴν ὅµως αὐτὸ περιορίστηκε στὴν 
κρατικὴ τηλεόραση σὲ µιὰ 45λεπτη ἐκποµπὴ 
τὴν ἑβδοµάδα. Τὰ τοπικὰ ἰδιωτικὰ κανάλια 
ποὺ θέλουν νὰ κάνουν ἀνάλογες ἐκποµπὲς 
ἀντιµετωπίζουν νοµικοὺς καὶ τὶς περισσότερες 
φορὲς διοικητικοὺς περιορισµούς. Ἐλπίζουµε πὼς 
ἡ Τουρκία τελικὰ ἀντὶ νὰ ἐπιζητᾶ τὸ κλείσιµο 
τοῦ Roj TV θὰ τὸ νοµιµοποιήσει καὶ µάλιστα 
θὰ ἀποτελέσει µία ἀπὸ τὶς περιοχὲς ὅπου θὰ 
παράγεται τὸ πρόγραµµά του. 

(30-12, ἐφ. Νέτγκαζετε)

Εὐρωπαϊκή ὑποκρισία
Ἡ Τουρκία ἔδωσε µία ἐντελῶς µή ἀναµενόµενη 
καὶ σκληρὴ ἀπάντηση στὶς ἀντιδράσεις ὅλου τοῦ 
κόσµου γιὰ τὴ δίκη τοῦ Ὀρχάν Παµούκ. Ἐγὼ λέει 
ὄχι µόνο τὸν Ὀρχάν Παµοὺκ ἀλλὰ ἀκόµα καὶ ἕνα 
ἀνώτατο στέλεχος τῆς Ε.Ε. µηνύω καὶ δικάζω! 
Ἡ Εἰσαγγελία κίνησε διαδικασία ἔρευνας ἔναντι 
τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς µικτῆς  Τουρκοευρωπαϊκῆς 
ἐπιτροπῆς Τζούστ Λάγκεντικ µὲ βάση τὸ ἄρθρο 
301 τοῦ νέου ποινικοῦ κώδικα γιὰ ἐξύβριση τοῦ 
Τουρκισµοῦ, τῆς δηµοκρατίας, τῶν ὑπηρεσιῶν 
καὶ ὀργάνων τοῦ κράτους. Ἐπίσης γιὰ ἀπόπειρα 
ἐπηρεασµοῦ τῆς δικαστικῆς διαδικασίας ὅπως 
ἀναφέρεται στὸ ἄρθρο 288! Στὴν αἴτηση γιὰ τὴν 
κίνηση διαδικασίας σὲ βάρος του ἀναφέρεται πὼς 
ἐξύβρισε τὸν Τουρκικὸ Στρατὸ καὶ τὴν Τουρκικὴ 
∆ικαιοσύνη!  Ὁ Λάγκεντικ ἀπαντᾶ «ἐλπίζω πὼς 
δὲν θὰ γίνει δίκη, διαφορετικὰ δὲν θὰ µπορέσω 
νὰ τὸ ἐξηγήσω στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο». Ἄ, 
αὐτὸ εἶναι δικό σου πρόβληµα κύριε Λάγκεντικ. 
Θὲς ἐξήγησε τό, θὲς µήν τὸ ἐξηγεῖς. Τὸν νέο 
Τουρκικὸ Ποινικὸ Κώδικα ἐσεῖς τὸν ζητήσατε 
κι αὐτοὶ τὸν ἔκαναν. Τὸ γεγονὸς πὼς τὸ ἄρθρο 
301 ἐπιφέρει µεγάλους περιορισµοὺς στὴν 
ἐλευθερία σκέψης καὶ ἔκφρασης, στὰ ἀνθρώπινα 
δικαιώµατα καὶ στὰ βασικὰ δικαιώµατα καὶ 
ἐλευθερίες τὸ ξέρατε. Ἐπίσης τὸ ὅτι δὲν συνάδει 
µὲ τὰ κριτήρια τῆς Κοπεγχάγης ἐπίσης τὸ 
ξέρατε. Παρόλα αὐτὰ δὲν ἀντιδράσατε καὶ 
τὸ ξεπεράσατε! Καὶ ἀκόµα - ἀκόµα ἀρχίσατε 
ἐνταξιακὲς διαπραγµατεύσεις µὲ τὴν Τουρκία 
στὶς 3-10! Ἔ, κι αὐτοὶ παίρνοντας θάρρος ἀπὸ 
αὐτὸ ἔσυραν τὸν Ὀρχάν Παµοὺκ στὸ δικαστήριο. 
«Μήν τὸ κάνετε» εἴπατε, δὲν ἔδωσαν σηµασία! 
Ἐντέλει στὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὸ δικαστήριο καὶ 
µπροστὰ στὰ µάτια τῶν δυνάµεων Ἀσφαλείας 
λίγο ἔλειψε νὰ λυντσάρουν τὸν διάσηµο 
συγγραφέα! Κύριοι, ἐλευθερία σκέψης καὶ 
ἔκφρασης στὴν Τουρκία δὲν ὑπάρχει!
                                        (4-1, Τ/Κ ἐφ. Ἀφρίκα)

Κάντε ἔρωτα, ὄχι κλοπές
Στὴν Ἀττάλεια ὁ 30χρονος Ἀχµὲτ Β. µπῆκε σὲ  
µαγαζὶ ρούχων γιά νά κλέψει. Ὅταν ἔφυγε τὸ 
προσωπικὸ ξεγύµνωσε τρεῖς κοῦκλες ἀπὸ τὴν 
βιτρίνα καὶ ἔκανε σέξ µαζί τους. Ἀφοῦ προκάλεσε 
ζηµιές δαγκώνοντάς τὲς κι ἀφοῦ αὐνανίστηκε 
µὲ µιά, ἀποκοιµήθηκε. Τὸ πρωὶ οἱ ὑπάλληλοι τὸν 
βρῆκαν νὰ κοιµᾶται ἀνάµεσα στὶς 3 κοῦκλες, 
καὶ εἰδοποίησαν τὴν ἀστυνοµία. Συνελήφθη ἐνῶ 
µία ἀπὸ τὶς κοῦκλες τὴν πῆραν στὸ ἐργαστήριο 
καθὼς εἶχε ἴχνη σπέρµατος καὶ δαγκωνιές. Ὁ 
Ἀχµὲτ ἀφέθηκε ἐλεύθερος µὲ ἐγγύηση 1 λίρας.   
                                               (5-1, ἐφ. Χουριέτ)

Καλύτερη ἡ γρίπη τῶν συζύγων 
Στὴν περιοχὴ Κεµπὶρ Τζαµὶ εἶχαν µία πληροφορία 
πὼς κάποιος ἔκρυβε πουλιὰ στὸ σπίτι του. Ὅταν 
πῆγαν στὴν συγκεκριµένη διεύθυνση ἄρχισε 
νὰ παρακαλάει ὁ φτωχὸς ἰδιοκτήτης: «∆υὸ 
γυναῖκες ἔχω, πάρτε αὐτὲς καὶ πετάξτε τες στὰ 
σκουπίδια, ὅµως σᾶς ἱκετεύω µὴν ἀκουµπήσετε 
τὰ κοτόπουλά µου! Αὐτὰ εἶναι ὅ,τι ἔχω!¨

(8-1, ἐφ. Χουριέτ)
     
                                               kyneg@otenet.gr                                    M.K.

Μεταξύ 4/10 καί 4/12/2001, 389 ἄρθρα τῶν 
New York Times  (κι ἄλλα 238 στήν Washin-
gton Post) ἀφοροῦσαν τίς ἐπιθέσεις µέ 
ἄνθρακα πού, µιά βδοµάδα µετά τήν 11η 
Σεπτεµβρίου, «ἀπειλοῦσαν» τίς ΗΠΑ

Τό ὅτι ἀποκαλύφθηκε πώς προέρχονταν 
ἀπό τό U.S. Army Medical Research 
Institute of Infectious Diseases, Fort Detrick, 
Maryland ἔχει σηµασία; Σᾶς λέει κάτι γιά 
τό ὅλο τροµοσώου; Μπά, γυρίστε πλευρό

Ἔχει ἀποτύχει οἰκτρά ὡς τραπεζίτης (κα-
ταζητεῖται στήν Ἰορδανία), πράκτορας 
(ἀποδείχτηκαν ὅλα τά περί ὅπλων τοῦ Σα-
ντάµ τρίχες) καί πολιτευτής (8645 ψῆφοι!)

Ἔ, τώρα ἡ democracy, πού ὡς φαίνεται 
οὔτε στό Ἰράκ ἔχει ἀδιέξοδα, τόν ἔβαλε 
ὑπουργό ...Πετρελαίου! Ἕναν αἰώνα 
ἄνθρωποι τῶν ξένων εἶναι οἱ Τσαλαµπί, 
δέν θά χαθοῦν...

Ἡ ὑπουργός Οἰκονοµικῶν τῆς Νορβηγίας 
Κριστιάν Χαλφόρσεν ὑπερασπίστηκε 
δηµοσίως τό µποϋκοτάζ τῶν ἰσραηλινῶν 
προϊόντων πού ξεκίνησε στό Τροντχάιµ

Δέν εἶν’ ὅµως ὅλοι οἱ Νορβηγοί τόσο καλο- 
κάγαθοι καί ἀνυποψίαστοι γιά τό τί παίζει: 
ὁ ΥΠΕΞ τους βεβαίωσε πανικόβλητος (καί 
τίς ΗΠΑ!) πώς ἡ Κυβέρνησή του διαφωνεῖ  

Πόσα µέλη τοῦ Κογκρέσου ἐπισκέφτηκαν 
τό Ἰσραήλ µέσα στό 2005; Ὄχι πεῖτε ἐσεῖς! 
10; 20; 30; Χά! 103 (ὁλογράφως: ἑκατόν τρία 
- κι ὅποιος κατάλαβε, κατάλαβε) 

«Ἀνησυχεῖ» ὁ ΟΗΕς, λέει, γιά τίς ἐκλογές 
στή Λευκορωσία. Ναί. Βουρτσίζοντας τά 
ἄρβυλα τοῦ Μπούς, σκέφτεται µιά πιθανή 

νοθεία τοῦ Λουκασένκο καί ἀνατριχιάζει.  

Ἀκόµα «διερευνᾶται» ἡ νοµιµότητα τῆς 
λειτουργίας τῶν βρετανικῶν κεραιῶν στήν 
Κύπρο. Εἶδα ἕνα ὄνειρο: Πώς τούς διαολο-
στείλαµε, λέει, κι ὕστερα τό διερευνούσαµε

Οἱ ΗΠΑ διαθέτουν πληροφορίες γιά... ἐν 
ὑπνώσει ἰσλαµικούς τροµοπυρῆνες στή 
χώρα µας, εἶπε ὁ Πρέσβης κ. Ρίς. Κανείς 
δέν γέλασε, κανείς δέν ἔβρισε, ὅλοι µόκο!

Μᾶλλον θά πάγωσαν, σοῦ λέει αὐτός εἶναι 
ἱκανός καί νά µᾶς βοµβαρδίσει, ὅπως στό 
Πακιστάν, γιά κάποιον... Ζαουαχίρι
 
Πολύ πειστικός ὁ ὑπουργός κ. Γιῶργος 
Βρετανάκης γιά τήν ὑπόθεση τῶν Πάκις. 
Μόνο ἄς πάρει µία ἀπόφαση γιά τό ἔγινε, 
καί νά πεῖ καί µᾶς, τόν κυρίαρχο λαό

Δύσκολο πρᾶµα νἄσαι σήµερα Πακιστα-
νός: Στήν πατρίδα σου βόµβες καί δικτα-
τορία, στήν Εὐρώπη ἰσλαµοφοβία, στήν 
Ἑλλάδα ξενοκρατία...  

Λέξη δέν θά γράψουµε γιά τό στόρυ Λινοῦ 
- Μαρκογιαννάκη. Σιγά µή καταντήσουµε 
κι ἐµεῖς psi�acus mitsotaculus!

Νοµίζω πώς ἡ παραίτηση Μικρούτσικου 
παραµονές τῆς Πολιτιστικῆς Πρωτεύου-
σας ἦταν ὅ,τι ἀθλιότερο, ὅ,τι πιό µικρό 
ἄκουσα τελευταίως. Ὄνοµα καί πρᾶµα.

Πάντως ἀπό δῶ τό ἔχουν, ἀπό κεῖ τό πᾶνε, 
ὅλο στήν ἐπικαιρότητα εἶναι οἱ Ἑβρίτες: 
Πληµµῦρες, ὕποπτες αὐτοκτονίες φαντά-
ρων, γρίπες πτηνῶν κεῖθε τοῦ ποταµοῦ...

Νά, κάπως ἔτσι µετά σφύζουν ἀπό (ρώσικο 

καί µή) τουρισµό. Τόση τζάµπα διαφήµιση! 
Τί νά ποῦµε καί µεῖς οἱ καηµένοι οἱ Κοµο-
τηνέζοι πού πρέπει νά ρθεῖ κανας Τοῦρκος 
µπέης στήν πόλη µας γιά ν’ ἀκουστοῦµε...

Εἴδαµε καί πάλι δηλώσεις τοῦ πρύτανη 
τοῦ ΔΠΘ κ. Καραµπίνη γιά τή «δραστική 
µείωση τοῦ ἐλλείµµατος» τοῦ ἱδρύµατος 
ἀπό τά 10,5 στά 3 ἑκ. εὐρώ ἐντός... µηνῶν!  

Ἀκόµη ὅµως δέν µᾶς ἀπάντησε ἡ διοίκηση 
τό πῶς πέτυχε τέτοιο θαῦµα, ἐνῶ ἐπί Σχι-
νᾶ οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι µονάχα αὐγάτιζαν τά 
χρέη. Χρήµατα βρῆκαν ἤ λογιστικά κόλπα;

Ὁ τουρκόφωνος τηλεοπτικός σταθµός πού 
χρόνια τώρα ἀκούγεται γιά τήν Κοµοτηνή 
δείχνει νά περπατάει. Νά χαροῦµε γιά τήν 
«πολυπολιτισµικότητα» λέτε;

Ἄν κάποιοι θαρροῦν ὅτι ὁ τριπλοπράκτο-
ρας «ἐλέγχεται» ἤ ὅτι «εἶναι κοντά µας» 
γιατί ἔκανε µιά σκηνή στόν Πρόξενο, εἶναι 
µακρυά νυχτωµένοι

Ποιός τελικά κορόιδεψε τούς Ἑλλαδίτες 
ἐκδροµεῖς τῶν Θεοφανείων οἱ ὁποῖοι 
ὅταν ἔφτασαν στήν Πόλη ἔµαθαν πώς ὁ 
Πατριάρχης λείπει στίς ΗΠΑ; 

Πάντως καλύτερα νά ἔµενε καί νά ἀντι-
µετώπιζε τούς Γκρίζους Λύκους παρά πού 
ἔστησε κεῖνο τό σώου στό Τarpon Springs

Συγχαρητήρια στόν Σύλλογο Ποντίων «Τά 
Κασσιτερά» γιά τό θαυµάσιο ἡµερολόγιο  
πού κυκλοφόρησε, τό ἀφιερωµένο στή 
µνήµη τῆς πατρικῆς γῆς τῆς Νικόπολης

Συνεχίζεται ἡ ἀλληλογραφία Κοµοτηνῆς - 
Νάµπλους καί µέ τόν νέο Παλαιστίνιο δή-
µαρχο. Κι ἀναµένουν ὅ,τι τούς τάξαµε, ἔ;

Στόν φίλο τοῦ «Α» καί ὑποψήφιο ὑπερνο-
µάρχη Ἀττικῆς τοῦ ΣΥΝ, καθηγητή Γιάννη 
Πανούση εὐχόµαστε καλή ἐπιτυχία!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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