
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ 2006:
ΧΑΣΑΝ ΝΑΣΡΑΛΛΑ

Ὁ χρόνος πού µόλις ἔφυγε ἀνέδειξε µία χαρισµατική 
προσωπικότητα στό παγκόσµιο στερέωµα: Τόν ἡγέτη 
τῆς σιιτικῆς Χεζµπολά, σεΐχη Χασάν Νασράλλα. Ὁ 
Νασράλλα, γνωστός ἀπό χρόνια γιά τίς ὀργανωτικές 
του ἱκανότητες, γιά τίς προοδευτικές ἰδέες του καί 
γιά τήν προσωπική του γενναιότητα, ταπείνωσε 
µέ µιά χούφτα ἀντάρτες τίς σιωνιστικές ὀρδές 
πού εἰσέβαλαν στόν Νότιο Λίβανο τό καλοκαίρι, 
ἀποδεικνύοντας στούς ἀπελπισµένους Ἄραβες ὅτι 
ὁ χασάπης τῆς περιοχῆς δέν εἶναι ἀήττητος. Κι 
ὄχι µόνο ὑποχρέωσε τόν εἰσβολέα νά καταφύγει 
σὲ κατάπαυση τοῦ πυρός καί ἀναδίπλωση ἀλλά 
καί µετά τόν πόλεµο ἀναδείχτηκε µεγάλος ἡγέτης 
τῆς εἰρήνης: Στήριξε οἰκονοµικά τούς πληγέντες 
ἀµάχους, συµµάχησε πολιτικά µέ τούς Χριστιανούς 
τοῦ στρατηγοῦ Μισέλ Ἀούν (γελοιοποιώντας τά περί 
“φονταµενταλισµοῦ”) καί συνεχίζει νά διεκδικεῖ 
στή Βηρυττό ρόλο ἀνάλογο τῆς προσφορᾶς καί τῆς 
ἰσχύος του, µέ µέσα εἰρηνικά (µαζικές διαδηλώσεις 
Σιιτῶν κατά τῆς ἀχυροκυβέρνησης Σινιόρα). 
Μεγάλη µορφή, κι ὄχι µόνο τοῦ ἀραβικοῦ κόσµου!

Θέλησα νὰ σοῦ γράψω γιὰ τὶς 
παλιές µας τὶς χαρές 

ὅµως ἔχω ξεχάσει νὰ γράφω 
γιὰ πράγµατα χαρούµενα 

Νὰ µὲ θυµᾶσαι 

Μ. ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ
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Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης συγκεντρώνει σε ένα 
διπλό άλµπουµ 32 από τις συµµετοχές του 
σε δίσκους άλλων καλλιτεχνών. Τραγούδια 
από τις πιο δηµιουργικές στιγµές του, 
από το 1994 έως το 2006.  «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» 
λοιπόν ο χαρακτηριστικός τίτλος του CD, 
αφού ο Αλκίνοος «συναντιέται» µε τους 
Διονύση Σαββόπουλο, Νίκο Ξυδάκη, Χρίστο 
Τσιαµούλη, Γιώργο Ανδρέου, Νίκο Κυπουργό, 
Μιχάλη Σιγανίδη, Δηµήτρη Παπαδηµητρίου, 
Τζίµη Πανούση, Χαΐνηδες, Δήµητρα Γαλάνη, 
Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, 
Μανώλη Λιδάκη και άλλους. Το άλµπουµ 
περιλαµβάνει, ανάµεσα σε άλλα, τραγούδια 
των Βασίλη Τσιτσάνη, Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη 

Θεοδωράκη και Μάνου Λοΐζου.

Προκειµένου νά εὐθυµήσετε 
λιγάκι, γιορτινές µέρες πού εἶναι, 

εἴπαµε νά σᾶς θυµήσουµε λιγάκι 
κείνη τήν ἀπίστευτη καλοκαιρινή 
ἱστορία τρόµου τῆς Βρετανίας, µέ τά 
10 καί βάλε ἀερόπλανα πού θά τά 
ἔριχνε ἡ «ἰσλαµική τροµοκρατία». 
Τότε ἐγκέφαλος τῆς συνοµωσίας εἶχε 
ἀνακηρυχτεῖ ἀπό τά ἔγκυρα ΜΜΕ ὁ 
Πακιστανός Ρασίντ Ραούφ (βλ. καί 
ἀνωτέρω φωτογραφία τῆς Ντέιλι Μέηλ), 
ὁ ὁποῖος καταζητεῖτο γιά ἀπάτη καί ὡς 
ὕποπτος γιά τόν φόνο ἑνός θείου του 
- καί οἱ δύο ὑποθέσεις ἐντελῶς ἄσχετες 
µέ τά µπινλαντικά σενάρια. Αὐτό τό 
ἀνθρωπόµορφο τέρας λοιπόν εἶχε στό 
σπίτι του ἕναν χάρτη τοῦ Ἀφγανιστάν 
καί ἕνα µπουκάλι ὀξυζενέ, κάτι πού 
προφανῶς χρησιµοποιοῦσε γιά τήν 
παρασκευή τῆς «ὑγρῆς βόµβας» πού 
θά παρασκευαζόταν ἐν πτήσει κτλ 
κτλ (µία ἐπιπλέον ἀπόδειξη ἦταν καί 
τό µαλλί του: κοιτάχτε µαύρη τρίχα, τί 
τό ἔκανε λοιπόν τό ὀξυζενέ ὁ ἐρίφης;!). 
Ὅσον δέ ἀφορᾶ τά ὑπόλοιπα ὑλικά 
τῶν ὑγρῶν βοµβῶν, πού λέγανε ὅτι 
ἦταν κρυµµένα στά δάση κοντά στό 
High Wycombe, ἡ Ἀστυνοµία ζήτησε 

νά σταµατήσουν πιά οἱ ἔρευνες, ἀφοῦ 
τό ἀστεῖο παρατράβηξε: Πέντε µῆνες 
τώρα ξήλωσαν ἕνα σωρό θάµνους, 
χάλασαν δυό ντουλάπες παντελόνια 
µέσα στά τσαλιά καί τά πουρνάρια, 
συνέλεξαν ἄπειρα προφυλακτικά, 
πατήσαν τόσες κουράδες, ἔ, φτάνει 
γιού σάν ὀφ δέ µπίτς, σοῦ λέει, µή χέσω 
γιά τροµοκρατία, ἔχουµε καί δουλειές 
νά κάνουµε! Ἐν τῷ µεταξύ λίγο λίγο 
ἡ ἔγκλειστη συµµορία τοῦ τρόµου 
µικραίνει. Ἤδη ἀπό τούς 26 ἀρχικῶς 
συλληφθέντες παραµένει στή φυλακή 

ἕνας µονοψήφιος ἀριθµός, κάποιος 
ἀποφυλακισθείς µάλιστα κέρδισε 
καί ἀποζηµίωση ἀπό πέντε ἀγγλο-
φυλλάδες πού τόν ἀνεβοκατέβαζαν 
τροµοκράτη (µόνον ὁ Γκάρντιαν 
φιλοτιµήθηκε νά δηµοσιεύσει τήν 
ἐπιβεβληµένη διόρθωση). 
Τί ἔλεγα λοιπόν... Ἄ, ναί! Ὁ Ρασίντ Ραούφ 
λοιπόν τίς προάλλες ἀπαλλάχτηκε 
σέ πακιστανικό δικαστήριο ἀπό κάθε 
σχέση µέ τροµοκρατία, χωρίς µάλιστα 
νά ὑπάρξει τό παραµικρό αἴτηµα ἀπό 
πλευρᾶς Βρετανίας γιά ἔκδοσή του γιά 
τήν ἐν λόγῳ ὑπόθεση - κι ἄς ἐνοχλοῦσε 
ἡ ἀστυνοµία τοῦ Μπίρµπιχαν τήν 
ΜΙ5 νά ζητηθεῖ καί νά δικαστεῖ γιά 
τόν φόνο τοῦ θείου του. Γιατί δέν 
τόν ζήτησαν οἱ Ἄγγλοι ἀσφαλίτες; 
Μά... γιατί ἄν τελειώσει ἐδῶ ὁ ρόλος 
του στό σήριαλ, ποιόν θά βροῦν νά 
παίξει στό ἄλλο ἐπεισόδιο; Μόνο µέ 
τούς πράκτορες γεµίζει τό κάστ; Μιά 
ὑπηρεσία εἶναι οἱ ἄνθρωποι, δέν εἶναι 
δά καί... Χόλλυγουντ!              
                                                               Κ.Κ.

Ὁ τροµοκράτης µέ τό ὀξυζενέ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΔΕΡΦΙΑ!
Φέτος εἴπαµε νά σᾶς δώσουµε... ἀρµένικες εὐχές, γιά 
προφανεῖς λόγους: τόσο αἰσθητικῆς φύσεως ὅσο καί 
ἀλληλεγγύης µέ τόν ἀρµένικο λαό, πού ἐξακολουθεῖ 

νά ἀποτελεῖ ὑπόδειγµα γιά τό πῶς πρέπει νά πορευτεῖ 
ἕνα µικρό µά ἱστορικό ἔθνος στόν χρόνο καί στόν 

(διεθνή) χῶρο. 
Μήν µᾶς παίρνει ἀπό κάτω, ὑπάρχει πάντοτε ἐλπίδα!

2007: Ὑπέρ ὧν ἕκαστος 
κατά διάνοιαν ἔχει!

Μέ τόν ἐρχοµό τοῦ νέου ἔτους θέλουµε 
νά κάνουµε µιά νέα ἀρχή. Καί γιά 

νά µήν µένει καµµία ἀµφιβολία πώς 
τίποτε προσωπικό δέν ἔχουµε µέ ὅσους 

χλευάζουµε ἤ κακολογοῦµε, θέλουµε νά 
εὐχηθοῦµε ἀπό βάθους καρδίας...

- Στὸν πρωθυπουργό Κώστα Καραµανλή νά 
κάνει κάτι (ὁ,τιδήποτε!)

- Στή Ντόρα Μπακογιάννη νά ἀλλάξει 
ἐργοδότη (καταντᾶ ἐκµετάλλευση πιά!)

- Στόν Γιῶργο Παπανδρέου νά κερδίσει τίς 
ἐκλογές (σέ κάποιαν ἄλλη χώρα)

- Στὴν Ἀλέκα Παπαρήγα νά δεῖ τήν διάλυση 
τοῦ Συνασπισµοῦ (ἤ, ἔστω, τῶν ΗΠΑ)

- Στόν Ἀλέκο Ἀλαβάνο κάποια µέρα, κάποτε, 
νά ἡγηθεῖ στό κόµµα του

- Στή Δέσποινα Βανδὴ νά µήν ξαναδεῖ ποτέ 
στά τσάρτς ὄνοµα ν’ ἀρχίζει ἀπό Βί- καί νά 

τελειώνει σέ -σση
- Στήν Τατιάνα Στεφανίδου νά ὁλοκληρώσει 
τό διδακτορικό της πάνω στόν Χάιντεγκερ 

καί τήν Sti� ung der Wahrheit
- Στήν Ἄννα Φραγκουδάκη νά πάρει γιά 18η 
τριετία πρόγραµµα Ἐκπαίδευσης Μουσουλ-

µανοπαίδων (καί τά σχετικά δισ.)
- Στόν Γιῶργο Μπαµπινιώτη νά παρακολου-
θήσει τό ἑπόµενο ξεκατίνιασµα Στέλλας 

Μπεζεντάκου / Βέρας Λάµπρου
- Στούς Γιάννη Φλωρινιώτη καί Σπῦρο Καρα-
τζαφέρη νά «ξαναφτειάξουν τή ζωή τους» 

(χάλασαν µωρέ οἱ γυναῖκες σήµερα...)
- Στούς ἐκσυγχρονιστές διανοούµενους τῶν 
Ἀθηνῶν νά δοῦνε τήν Τουρκία στήν ΕΕ, τά 
Σκόπια «Μακεδονία» καί τήν Ἑλλάδα 53η 

Πολιτεία τῶν ΗΠΑ (ντάξει, πλάκα ἦταν) 

ΑΚΟΥΣΑΤΕ, 
ΑΚΟΥΣΑΤΕ,

Ο ΛΑΟΣ 
ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΙ 

Η ΞΑΝΘΗ 
ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΞΕΙ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ 
ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΗΣ 

ΜΟΥΦΤΗ!!!

(Σελίδα 5)

 Ἀντιφωνητὴς



4ο επιστηµονικὸ συνέδριο 
Ποντίων Εκπαιδευτικών 

(8/10 -12-2006, Θεσ/νίκη) 

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α

Με επιτυχία κατά γενική οµολογία, 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου 
του Πανελληνίου Συνδέσµου Ποντίων 
Εκπαιδευτικών µε θέµα «Ο ποντιακός 
ελληνισµός και η παιδεία του - Παρελθόν, 
παρόν και µέλλον». Μεγάλος αριθµός 
συνέδρων και εισηγητών, κυρίως στελεχών 
της εκπαίδευσης αλλά και ερευνητών και 
στελεχών του ποντιακού κινήµατος από 
διάφορα µέρη της Ελλάδας, ανέπτυξαν 
πλούσιο προβληµατισµό και κατέθεσαν 
σηµαντικές και υλοποιήσιµες προτάσεις. 
Συγκεκριµένα:
1. Επιβεβαιώθηκε η ουσιαστική συµβολή 
της παιδείας του ποντιακού ελληνισµού, 
της εκπαίδευσης και του πολιτισµού,  στον 
όλο ελληνισµό. 
2. Ιδιαίτερα  αναδείχθηκε το ζήτηµα 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου κατά την περίοδο 1916-1922. 
Διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα ανάληψης 
αποτελεσµατικών πρωτοβουλιών για 
τη διεθνοποίησή της, µε απώτερο στόχο 
την ποινικοποίηση της µη αναγνώρισής 
της. Προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν 
συγκεκριµένες προτάσεις, όπως η 
αξιοποίηση της αρµενικής εµπειρίας,  η 
ανέγερση µνηµείων σε κεντρικά σηµεία 
των πόλεων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, η αποστολή στα ελληνικά 
σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού 
του σχετικού τόµου που εξέδωσε η Βουλή 
των Ελλήνων καθώς και ο εορτασµός  της 
ηµέρας της Πόντιας Γυναίκας, που υπήρξε 
σύµβολο θυσίας, προσφοράς και πρότυπο 
όχι µόνο στον ιστορικό Πόντο, αλλά και 
στην Ελλάδα.
3. Το Συνέδριο, µε την παράθεση όλων 
των επί µέρους στοιχείων της παιδείας 
του ποντιακού ελληνισµού, ανέδειξε 
το σηµαντικό σύστηµα ιδεών και αξιών 
που κληροδότησαν οι Πόντιοι της πρώτης 
γενεάς στις επόµενες, αλλά και στη 
νεοελληνική κοινωνία γενικότερα. To 

σύστηµα αυτό, σε συνδυασµό µε τις 
ιδιαιτερότητες της ιστορίας του ποντιακού 
ελληνισµού, συνιστά ένα επί πλέον λόγο 
που επιβάλλει όχι τη διαγραφή, αλλά τη 
διεύρυνση της εισαγωγής της ιστορίας και 
του πολιτισµού του ποντιακού ελληνισµού 
στα διδακτικά εγχειρίδια του ελληνικού 
σχολείου.
4. Έντονος προβληµατισµός κατατέθηκε 

και για το παρόν και το µέλλον της 
ποντιακής διαλέκτου. Παρά τις 
απαισιόδοξες εκτιµήσεις για το συνεχή 
περιορισµό της χρήσης της που οδηγεί στο 
αφανισµό, αποτέλεσµα των γενικότερων 
κοινωνικών εξελίξεων, στο Συνέδριο 
εκφράστηκε η απαίτηση ανάπτυξης 
πρωτοβουλιών, που θα  στηρίξουν και 
θα διατηρήσουν και στο µέλλον την 
τελευταία αυτή οµιλούµενη διάλεκτο 
της ελληνικής γλώσσας, που βρίσκεται 
µάλιστα πλησιέστερα από κάθε άλλη στην 
αρχαία ελληνική γλώσσα. Στο πλαίσιο 
αυτό κατατέθηκε πρόταση, ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσµος Ποντίων Εκπαιδευτικών 
να στηρίξει τις πρωτοβουλίες της 
Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας για 
τη διδασκαλία της, ενώ γι’ αυτό το σκοπό 
θεωρείται αναγκαία η έκδοση ελληνο-
ποντιακού και ποντιο-ελληνικού λεξικού, 
καθώς και ενός εγχειριδίου διδασκαλίας 
της που θα περιλαµβάνει στοιχεία 
γραµµατικής, αλλά και κείµενα από τον 
πλούτο του λαϊκού πολιτισµού του Πόντου 

και κυρίως τα παραµύθια. Η διδασκαλία 
της ποντιακής διαλέκτου στις Φιλοσοφικές 
σχολές των Πανεπιστηµίων, ως αυτοτελούς 
γνωστικού αντικειµένου επιλογής, µε 
την αξιοποίηση του τεράστιου σχετικού 
γνωστικού αποθέµατος που υπάρχει, 
καθώς και η ενίσχυση του ποντιακού 
θεάτρου, κρίθηκε ότι θα συµβάλουν  σ’ 
αυτή την κατεύθυνση.
5. Ως προς τα σηµαντικά µνηµεία του 
Πόντου, διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε 
κατάσταση εγκατάλειψης, ενώ σε κάποιες 
ελάχιστες περιπτώσεις (όπως πχ στην 
Παναγία Σουµελά) οι αναστηλώσεις που 
πραγµατοποιούνται παραµορφώνουν 
τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά τους 
στοιχεία, αλλοιώνοντας έτσι την ιστορική 
πραγµατικότητα της περιοχής. Τα µνηµεία 
αυτά, αποτέλεσµα του µόχθου και της 
δηµιουργικής προσπάθειας των προγόνων 
µας, ανήκουν στην παγκόσµια πολιτιστική 
κληρονοµιά και ως τέτοια απαιτούµε 
να αντιµετωπίζονται. Στην απολύτως 
αναγκαία προσπάθεια διάσωσης και 
ανάδειξης τόσο των µνηµείων, όσο και 
του αρχιτεκτονικού πλούτου του Πόντου, 
καλούνται να παίξουν ρόλο οι διεθνείς 
φορείς και οργανισµοί (Ευρωπαϊκή 
Ένωση, UNESCO, κ.ά.), που οφείλουν να 
συντονίσουν τη συνεργασία φορέων και 
των δύο χωρών (συλλόγων αρχιτεκτόνων 
και Πανεπιστηµίων), ενώ – ειδικά στην 
περίπτωση των θρησκευτικών µνηµείων 
– πρέπει να έχει λόγο και το Οικουµενικό 
Πατριαρχείο. Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
πορείας της Τουρκίας µπορούν να 
εκπονηθούν και αξιοποιηθούν σχετικά 
προγράµµατα. 
6. Ειδικότερες προτάσεις για επεξεργασία 
και υλοποίηση: α.  Πραγµατοποίηση κατά 
προτεραιότητα ενός συνεδρίου – κατά 
προτίµηση στην περιοχή της νότιας Ρωσίας 
– όπου θα εξεταστούν τα εκπαιδευτικά 
προβλήµατα των Ποντίων που παρέµειναν 
στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
β. Πραγµατοποίηση σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα συνεδρίων για την εξέταση 
εξειδικευµένων θεµάτων σχετικών µε 
την παιδεία του ποντιακού ελληνισµού.  
γ.  Πραγµατοποίηση συνεδρίου µε θέµα 
την ποντιακή διάλεκτο. δ. Συγκρότηση 
Πανελλήνιας  Επιτροπής Πολιτισµού 
από ειδικούς στα πλαίσια του ποντιακού 

κινήµατος,  που θα έχει την ευθύνη 
καθοδήγησης των ποντιακών φορέων στην 
αναπαραγωγή του ποντιακού πολιτισµού. 
ε. Εισαγωγή της διδασκαλίας της ποντιακής 
λίρας ως κλασικού µουσικού οργάνου 
στις µουσικές σχολές. στ.  Επικοινωνία 
και συνεργασία των επιστηµονικών 
ποντιακών φορέων µε άλλους φορείς, όπως 
το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και το 
Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας 
της Ακαδηµίας Αθηνών. ζ. Οργάνωση 
εκδηλώσεων από τον Πανελλήνιο 
Σύνδεσµο Ποντίων Εκπαιδευτικών, όπως: 
επίσκεψη στον ιστορικό Πόντο, µε στόχο την 
ανάδειξη του ζητήµατος των µνηµείων του, 
εκδηλώσεις για να τιµηθούν  επιστήµονες 
µη ποντιακής καταγωγής που συντέλεσαν 
αποφασιστικά στην αναπαραγωγή της 
ιστορίας και του πολιτισµού του ποντιακού 
ελληνισµού στα Πανεπιστήµια, κλπ. 
Ο Πρόεδρος                     Η Γεν. Γραµµατέας
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤ.               ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ Γ.
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Ποινικοποίηση 
&  Ανθρώπινα 
Δικαιώµατα

Ν. Λυγερός
   
Στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουµε την 
τάση να ασκούµε κριτικές προς τα ξένα 
κράτη διότι δεν ενισχύουν τους αγώνες 
µας. Ένας από αυτούς είναι η αναγνώριση 
της γενοκτονίας των Ποντίων που είναι 
µία πραγµατικότητα µόνο στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο, αν και υπάρχει και σε 
µερικές πολιτείες των Η.Π.Α. Από την 
άλλη πλευρά, κατηγορούµε συστηµατικά 
το ελληνικό κράτος που δεν παράγει έργο 
που να συµβαδίζει µε την προσπάθεια 
της αναγνώρισης. Ακόµα και αν όλα αυτά 
τα επιχειρήµατα ισχύουν, το πρακτικό 
πρόβληµα δεν είναι εδώ. Η ουσία της 
αναγνώρισης της γενοκτονίας των 
Ποντίων είναι η διαδικασία διόρθωσης. 
Σε αυτήν ανήκει η αναγνώριση της 
γενοκτονίας ως πρώτο βήµα και όχι ως 
τελικό αποτέλεσµα. Αν πραγµατικά 
πιστεύουµε ως ελληνισµός ότι πρέπει να 
προωθήσουµε το θέµα της αναγνώρισης 
της γενοκτονίας των Ποντίων σε άλλα 
κράτη, τότε υπάρχει η λύση. Το όνοµά 
της είναι η ποινικοποίηση της µη 
αναγνώρισης, η οποία είναι το δεύτερο 
στάδιο της όλης διαδικασίας. Το ερώτηµα 
που θέτει η ποινικοποίηση είναι απλό. 
Αυτοί που προωθούν την αναγνώριση, 
θέλουν το επόµενο στάδιο; Ή απλώς την 
προωθούν διότι παραµένει ένα θεωρητικό 
πρόβληµα µέσα στο νοµολογικό 
πλαίσιο; Η αναγνώριση, όσο και να 
είναι σηµαντική, είναι συµβολική και 
δίχως πρακτικές επιπτώσεις. Ο αγώνας 
µας για τη γενοκτονία των Αρµενίων 

απέδειξε ότι η διαφοροποίηση βρίσκεται 
πάνω στο θέµα της ποινικοποίησης. 
Το βαθύ κράτος της Τουρκίας δεν έχει 
πρόβληµα µε την αναγνώριση, αν δεν 
την ακολουθεί η ποινικοποίηση, διότι 
ξέρει τον συµβολικό και µόνο χαρακτήρα 
της. Το ίδιο ισχύει και για µερικούς που 
προωθούν επίσηµα την αναγνώριση, 
αλλά όχι επειδή σέβονται τη γενοκτονία 
των Ποντίων. Για αυτούς είναι απλώς 
ένα επιχείρηµα για το συµφέρον τους. Η 
πραγµατική αναγνώριση πετυχαίνεται 
θεσµικά µόνο µε την ποινικοποίηση. Αυτό 
το γνωρίζουν και οι Τούρκοι διαδηλωτές 
που προσπάθησαν να καταστρέψουν 
το µνηµείο στη Λυών αφιερωµένο στη 
γενοκτονία των Αρµενίων. Διότι δεν 
υπάρχει νόµος που να τους εµποδίζει να 
το κάνουν. Η ποινικοποίηση είναι η µόνη 
που προστατεύει πρακτικά τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Ενώ η αναγνώριση έχει 
καταντήσει προεκλογικό επιχείρηµα. 
Οι πραγµατικοί πολεµιστές της ειρήνης 
πρέπει να βασιστούν στην ποινικοποίηση. 
Μόνο µέσω της µπορούµε να πιέσουµε 
ουσιαστικά το στρατιωτικό καθεστώς της 
Τουρκίας. Όλα τα άλλα επιχειρήµατα 
είναι πολιτικάντικα τεχνάσµατα. Και 
για την ποινικοποίηση δεν έχουµε να 
επιβάλουµε τίποτα στα ξένα κράτη. 
Απλώς µε το έργο µας στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο δείχνουµε το παράδειγµα της 
ηθικής και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Στον αγώνα για την ποινικοποίηση της 
µη αναγνώρισης της γενοκτονίας των 
Αρµενίων, αναγνωρίσαµε γρήγορα 
τους πραγµατικούς αγωνιστές. Το ίδιο 
πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα 
πείσουµε τους δικούς µας αλλά και τους 
ξένους, ότι το Ποντιακό δεν είναι απλώς 
ένα πολιτικάντικο τέχνασµα ή πιο απλά 
ακόµα, ένα ανέκδοτο.

Το Μνημείο της 
Ποντιακής γενοκτονίας 
(Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ)

Του Φάνη Μαλκίδη

Η Φιλαδέλφεια είναι μία όμορφη πόλη 
στις ΗΠΑ. Συν τοις άλλοις φέρει και ένα 
όνομα παρμένο απευθείας από την πλούσια 
ελληνική γλώσσα και ιστορία, όνομα το 
οποίο συνδυάζεται και με την τοπική ιστορία 
ως  πρώτης πρωτεύουσας των ΗΠΑ και της 
ύπαρξης του συμβόλου της ανεξαρτησίας 
των ΗΠΑ, της καμπάνας. Ωστόσο για όλους 
τους Πόντιους, για όλους τους Έλληνες η 
Φιλαδέλφεια, η πόλη της αδελφοσύνης και 
της ειλικρινούς φιλίας αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία γιατί από την 10η Σεπτεμβρίου 
βρίσκεται εκεί, το πρώτο μνημείο στις ΗΠΑ 
για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 
Είναι το δεύτερο στην αμερικάνικη Ήπειρο, 
μετά από εκείνο στο Τορόντο του Καναδά 
και ένα από τα επόμενα αφού και άλλες 
κοινότητες Ελλήνων κινούνται προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Μάλιστα μετά τη βόρεια 
Αμερική θα μπορούσε να υπάρξει και ένα 
μνημείο στο Βαλπαραίζο της Χιλής, εκεί όπου 
το 1923 ένας Πόντιος εξέδωσε στα Ισπανικά 
ένα βιβλίο για τη γενοκτονία. 
Το μνημείο της γενοκτονίας στη Φιλαδέλφεια 
αποτελεί μία σημαντική και μεγάλης 
σημασίας ενέργεια των συμπατριωτών μας, 
διασωθέντων της γενοκτονίας, οι οποίοι 
κυνηγημένοι από τους θύτες τους αναζήτησαν 
σωτηρία τόσο μακριά. Οι περισσότεροι από 
αυτούς μιλούν μόνο Ποντιακά και μόνο 
Αμερικανικά. 
Μετά από μικρή περίοδο όπου οι μνήμες 

της τραγικής πορείας συνδυάστηκαν με 
τον αγώνα της επιβίωσης οι Πόντιοι της 
Φιλαδέλφειας δημιούργησαν στη δεκαετία 
του 1930 το σύλλογο τους, τους «Ακρίτες». 
Τότε στην Ελλάδα, να θυμίσουμε,  υπήρχαν 
ελάχιστοι σύλλογοι. Στη Φιλαδέλφεια έτυχε 
να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν 
συναίσθηση της ταυτότητάς τους. Ταυτότητα 
η οποία δεν περιορίζεται μόνο στο χορό και 
το τραγούδι. Είναι συστατικό στοιχείο της 
ταυτότητας αλλά όχι το μοναδικό, όπως έχει 
περιοριστεί στον ελλαδικό χώρο και αλλού. 
Το 1998 τέθηκε από ανθρώπους του συλλόγου 
το αίτημα της ανέγερσης του μνημείου. Το 
2000 ο Βασίλειος Θεοδωρίδης δώρισε 30.000 
δολάρια και το υπόλοιπο κόστος, άλλα 30.000 
δολάρια,  καλύφθηκε   από δωρεές και από το 
σύλλογο. Τα σχέδια του μνημείου τα έφτιαξε ο 
Ιταλός γλύπτης Τ. Τζιανότι, ο οποίος  κόσμησε 
το μνημείο στην κορυφή με τον μονοκέφαλο 
αετό, αμέσως κάτω με τη φράση «δε θα 
ξεχάσουμε ποτέ», στη μέση με τη Παναγία 
Σουμελά, την προστάτιδα των Ποντίων, ενώ 
στη βάση έγραψε τα εξής λόγια: «Αφιερώνεται 
στην αιώνια μνήμη των 353.000 Ελλήνων του 
Πόντου, οι οποίοι εξολοθρεύτηκαν από τους 
Οθωμανούς Τούρκους κατά τη διάρκεια της 
γενοκτονίας 1916-1923». 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ

Τό ρώσικο νταβατζιλίκι, µέσῳ τοῦ φυσικοῦ 
ἀερίου τῆς Γκάζπροµ, δέν ξεχώρισε 
καλούς καί κακούς: Ἀφοῦ ἀπέσπασε τίς 
τιµές πού ζήτησε ἀπό τούς Οὐκρανούς 
καί Γεωργιανούς τζουτζέδες τῆς Δύσης, 
ἦρθε καί ἡ σειρά τῆς Λευκορωσίας. 
Τό παιχνί-δι δέν ἔληξε ἀκόµη ἀλλά ὁ 
Λουκα-σένκο δύσκολα θά ἀνταπεξέλθει 
στίς δίδυµες πιέσεις, καθώς καί ἡ ΕΕ 
τοῦ κήρυξε οἰκονοµικό πόλεµο (δέν τόν 
βρίσκει πολύ... δηµοκράτη). Πάντως εἶναι 
θετική ἡ ἐνίσχυση τῆς Ρωσίας, ἔστω καί 
µέ µαφιόζικους, καπιταλιστικούς ὅρους.   

Η ΙΡΑΚΙΝΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΣ

  Ἡ ἐκτέλεση τοῦ 
Σαντάµ Χουσεΐν 
(30-12-06) ἔκλεισε 
τήν τραγωδία τῆς 
«δίκης» του στό 
δύστυχο Ἰράκ. Ἡ 
χώρα φυσικά θά 
ἐ ξ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι 
νά σπαράσσεται 
ἀπό τήν ὑποδαυλι-

ζόµενη φυλετική βία καί τήν Ἀγγλο-
αµερικανική Κατοχή, µέ µόνη ἐλπίδα 
τήν ἐπιτυχία τῆς Ἀντίστασης καί τήν 
µεγιστοποίηση τοῦ κόστους παράτασης 

τοῦ πολέµου γιά τούς ἐπιδροµεῖς.

ΤΟ ΑΓΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Ὁ θάνατος τοῦ  Μιλόσε-
βιτς στό στρατόπεδο 
συγκέντρωσης Σέρβων 
τῆς Χάγης, πού διευθύ-
νει ἡ ἐγκληµατίας 
Κάρλα Ντέλ Πόντε, 
ἦταν ἀναµενόµενος, 
ὡς ἐπιστέγασµα τῆς 
δυτικῆς ἐπιδροµῆς κατά τῆς Γιουγκοσλαβίας. 
Ἤδη ἄρχισε ἡ «δίκη» τοῦ Σέσελι καί ἡ Σερβία 
ἐκβιάζεται νά παραδώσει τούς ἥρωες τοῦ 
πολέµου στή Βοσνία Κάρατζιτς καί Μλάντιτς. 

Εὐτυχῶς χωρίς ἀποτέλεσµα ὥς τώρα...

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΤΣΑΒΕΣ 

Ὁ νέος ἐκλογι- 
κός θρίαµβος τοῦ 
Οὗγκο Τσάβες 
στή Βενεζουέλα 
καί ἡ σύσφιξη 
τῶν σχέσεών 
του µέ Συρία, Ἰράν, Ρωσία, Κίνα µεταβάλει 
ἕνα σκηνικό πολλῶν δεκαετιῶν. Ταυτόχρονα 
ἐµπνέει κι ἄλλες λατινοαµερικανικές χῶρες, 
πού ἐξέλεξαν ὅ,τι αὐτοχρίστηκε ὡς «ἀριστερό». 
Πέραν ὅµως τῆς φενάκης τῶν ἐκλογῶν, τό 
κλῖµα εὐνοεῖ τά κοινωνικά κινήµατα (Μεξικό, 

Βολιβία, Βραζιλία...) καί γεννᾶ ἐλπίδες.

ΝΕΟΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ

 Ἡ καταδίκη τοῦ 
διαδροµιστῆ Τζάκ 
Ἀµπράµοβιτς γιά 
διαφθορά σήµανε 
τήν ἀγγλοσαξωνική 

ἀντεπίθεση κατά τῆς νεοσυντηρητικῆς 
- ὑπερσιωνιστικῆς παντοκρατορίας στίς 
ΗΠΑ. Οἱ παράλληλες ὑποθέσεις (Σκούτερ 
Λίµπι, Λάρυ Φράνκλιν) καί τό ἐξωπέταγµα 
κάποιων κοπριτῶν (Πέρλ, Γούλφοβιτς, Φέηθ, 
Ράµσφελντ) εἶναι καλός οἰωνός.

ΤΟ ΙΡΑΝ ΑΝΤΕΧΕΙ

  Τό Ἰράν παρέµεινε 
στό στόχαστρο τῶν 
ἀφεντικῶν ἀλλά, 
παρά τίς πρόσφατες 
κυρώσεις τοῦ Συµ-
βουλίου Ἀσφαλεί-
ας, δέν παραιτεῖται 

τοῦ νοµίµου δικαιώµατός του στήν πυρη-
νική τεχνολογία. Κοντά στ’ ἄλλα τόλµη-
σε καί συνέδριο γιά τό λεγόµενο «Ὁλο  
καύτωµα» µέ 63 συνέδρους ἀπ’ ὅλον τόν 
κόσµο (οἱ 6 ραββίνοι!)

Μέση Ἀνατολή: Πόθεν τόσο αἷµα
Ὁ πάντα τολµηρός κι ἀγαπητός Jonathan Cook στό Counterpunch (19-12):
   «... Τήν τελευταία ἑβδοµάδα ἡ ἱστοσελίδα τοῦ ἰσραηλινοῦ Ynet εἶχε συνέντευξη 
µέ τήν Meyrav Wurmser, τήν ἰσραηλινή συνιδρύτρια τοῦ MEMRI, µιᾶς ὑπηρεσίας πού 
µεταφράζει τούς λόγους τῶν Ἀράβων ἡγετῶν καί ὑπάρχουν βάσιµες ὑποψίες γιά 
δεσµούς της µέ τίς µυστικές ὑπηρεσίες τοῦ Ἰσραήλ. Εἶναι ἐπίσης σύζυγος τοῦ David 
Wurmser, βασικοῦ νεοσυντηρητικοῦ συµβούλου τοῦ Dick Cheney.   Ἡ Μεηράβ ἀποκάλυψε 
ὅτι ἡ Ἀµερικανική Διοίκηση εἶχε συρθεῖ πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση τοῦ Ἰσραήλ κατά τοῦ 
Λιβάνου, γιατί περίµενε ἐπέκταση τῆς ἐπίθεσης καί στή Συρία. «Ἡ ὀργή τοῦ Λευκοῦ 
Οἴκου ἀφορῦσε τό γεγονός ὅτι τὸ Ἰσραήλ δέν χτύπησε τή Συρία. Οἱ νεοσυντηρητικοί 
εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τόν χῶρο καί τόν χρόνο πού παρασχέθηκε στό Ἰσραήλ. Πίστευαν 
ὅτι ἔπρεπε νά ἀφεθεῖ τό Ἰσραήλ νά νικήσει, ἐν πολλοῖς γιατί θά πολεµοῦσε καί µέ 
τόν πραγµατικό ἐχθρό, πού στηρίζει τήν Χεζµπολά. Ἦταν φανερό πώς δέν µποροῦσε 
νά πολεµήσει ἄµεσα τό Ἰράν, ὅµως ἡ σκέψη ἦταν πώς ὁ στρατηγικός, σηµαντικός του 
σύµµαχος (ἡ Συρία) θά ἔπρεπε νά χτυπηθεῖ». Καί συνεχίζει: «Εἶναι δύσκολο γιά τό 
Ἰράν νά ἐξαγάγει τήν σιιτική του ἐπανάσταση δίχως τή Συρία, πού εἶναι ἡ τελευταία 
ἐθνικιστικὴ ἀραβικὴ χώρα. Ἄν τό Ἰσραήλ εἶχε χτυπήσει τή Συρία, θά ἦταν τόσο 
µεγάλο τό χτύπηµα γιά τό Ἰράν πού θά ἀδυνάτιζε καί θά µετέβαλε τόν στρατηγικό 
χάρτη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς».
    Οἱ νεοσυντηρητικοί µιλοῦν συνεχῶς γιά ἀλλαγές χαρτῶν στή Μέση Ἀνατολή. 
Σάν τόν διαµελισµό τῶν Κατεχοµένων ἀπό τό Ἰσραήλ σέ ἀκόµη µικρότερα γκέττο, 
τό Ἰράκ κοµµατιάζεται σέ ἀλληλοµαχόµενα φέουδα. Ὁ ἐµφύλιος πόλεµος ἐλπίζεται 
ὅτι θά ἀποπροσανατολίσει τήν ἐνέργεια τῶν Ἰρακινῶν ἀπό τήν Ἀµερικανική Κατοχή 
καί θά παράξει ἀκόµη χειρότερα ἀποτελέσµατα. Παρόµοια µοίρα φαίνεται νά 
ἐπιφυλάσσεται καί γιά τό Ἰράν καί τήν Συρία, εἰδικά ἄν οἱ νεοσυντηρητικοί, παρά τήν 
µειούµενη ἐπιρροή τους, καταφέρουν νά πραγµατώσουν τίς βλέψεις τους στά δύο 
τελευταῖα χρόνια τοῦ Μπούς. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι µία χαοτική Μέση Ἀνατολή, παρότι 
θά ἦταν καταστροφή σύµφωνα µέ τούς καλύτερα πληροφορηµένους παρατηρητές, 
φαίνεται νά τήν ἐπιθυµοῦν σφόδρα τό Ἰσραήλ καί οἱ νεοσυντηρητικοί του σύµµαχοι. 
Πιστεύουν ὅτι ὅλη ἡ Μέση Ἀνατολή µπορεῖ νά χειραγωγηθεῖ µέ τόν τρόπο πού τό 
Ἰσραήλ κουµαντάρει τούς Παλαιστινιακούς πληθυσµούς στίς Κατεχόµενες περιοχές, 
ὅπου οἱ θρησκευτικές καί πολιτικές διαιρέσεις ὑπερτονίζονται, καί µέσα στό ἴδιο τό 
Ἰσραήλ ὅπου ἐπί τόσες δεκαετίες οἱ Ἄραβες πολίτες του ἀποπαλαιστινιοποιοῦνται καί 
µετατρέπονται σέ ἄπραγους, στερηµένους ταυτότητας Μουσουλµάνους, Χριστιανούς, 
Δρούζους καί Βεδουΐνους. Αὐτό τό συµπέρασµα ἴσως ἠχεῖ παράτολµο ἀλλά τό ἴδιο 
ἰσχύει καί γιά τήν ἄποψη τοῦ Λευκοῦ Οἴκου πώς ἐνεπλάκη σέ µία «σύγκρουση 
πολιτισµῶν» πού θά τήν κερδίσει µέ ἕναν «πόλεµο κατά τῆς Τροµοκρατίας». 
     Ὅλα τά κράτη µποροῦν νά ἐνεργοῦν παράλογα ἤ αὐτοκαταστροφικά, µά τό Ἰσραήλ 
καί οἱ ὑποστηρικτές του ἴσως εἶναι πιό ἐπιρρεπεῖς στό ἐλάττωµα αὐτό. Κι αὐτό λόγῳ 
τοῦ ὅτι ἡ ἀντίληψη τῶν Ἰσραηλινῶν γιά τήν περιοχή τους καί τό µέλλον τους ἔχει 
χονδροειδῶς διαστρεβλωθεῖ ἀπό τήν ἐπίσηµη κρατική ἰδεολογία, τόν Σιωνισµό, µέ τήν 
πίστη του στό ἀπαράγραπτο δικαίωµα τοῦ Ἰσραήλ νά διατηρηθεῖ ὡς ἐθνικό κράτος, 
µέ τίς συγκεχυµένες του µεσσιανικές προϋποθέσεις - τίς παράξενες γιά κοσµική 
ἰδεολογία - περί Ἑβραίων πού ἐπιστρέφουν στή γῆ πού τούς ὑποσχέθηκε ὁ Θεός καί ἡ 
περιφρόνηση καί ἄρνησή του νά καταλάβει ὁτιδήποτε ἀραβικό ἤ µουσουλµανικό...»

Γονεῖς - προαγωγοί
Ὁ Lawrence Downes στὴν International Herald Tribune (30-12) τολµᾶ:
«...Τα γεγονότα συµβαίνουν στο χώρο ενός αµφιθεάτρου σε ένα γυµνάσιο, όπου 
κορίτσια σε οµάδες των τριών ή των τεσσάρων συµµετέχουν σε ένα µαθητικό 
διαγωνισµό ταλέντων τραγουδώντας τραγούδια της µόδας. «Τραγουδώντας» δεν 
είναι και πολύ ακριβές: στην πραγµατικότητα αναπαριστούν χορογραφίες των 
βίντεο κλιπ, φορώντας µικροσκοπικές φούστες ή στενά σορτς, µε γυµνές τις κοιλιές, 
ρουζ στα µάγουλα και βαµµένα µάτια. Σείονται και επιδεικνύονται, κουνούν τα 
πισινά τους, ανοίγουν τα πόδια, προτείνουν τα στήθη τους, ξανά και ξανά. Μερικές 
καβαλάνε άδειες καρέκλες, σαν στρίπερς χωρίς πελάτες. Δεν πολυχαµογελάνε. Τα 
πρόσωπά τους είναι κλειδωµένα, σφιγµένα από την υπερπροσπάθεια, από όλα αυτά 
τα χοροπηδήµατα και τα σκυψίµατα, χωρίς να έχουν να πιαστούν από πουθενά.«Μη 
σταµατάς, µη σταµατάς» τραγουδά ψιθυριστά η Τζάνετ Τζάκσον. «Χύσε σαν να 
το φτύνεις... Ω, είµαι τόσο ερεθισµένη. Νιώθω τόσο χυδαία». Καθώς κάθε οµάδα 
τελειώνει την παράστασή της, συγγενείς και φίλοι ξεσπούν σε ζητωκραυγές, 
σφυρίγµατα και χειροκροτήµατα. Κάθοµαι σαν χαζός στη θέση µου, κοιτώντας γύρω, 
χωρίς να πολυκαταλαβαίνω. (...) Περίµενα κάτι διαφορετικό. Κάτι πιο νεανικό. Κάτι 
που δεν θα έκανε αυτά τα κορίτσια να µοιάζουν τόσο µονοδιάστατα.Θα ήταν πολύ 
εύκολο να τα ρίξουµε όλα στην εφηβική εξέγερση, ένα παλιό κι αναγκαίο φαινόµενο, 
µόνο που τα κορίτσια αυτά δεν είναι καν έφηβες - και δεν µοιάζει να εξεγείρονται 
εναντίον κανενός. Μιλάµε για µία σχολική διαδικασία σε ένα δηµόσιο σχολείο, που 
σε άλλες εποχές και άλλα σύµπαντα τα παιδιά τραγουδούσαν δηµοτικά τραγούδια ή 
απήγγειλαν την «οµιλία του Γκέτισµπεργκ». Δεν είναι νέο για κανένα, ούτε καν για 
µένα, πως η ποπ κουλτούρα προσφέρει δωρεάν ερωτισµό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 
και πως πολλά παιδιά έχουν ήδη µπουχτίσει στις αρχές κιόλας της εφηβείας τους. 
Καθ’ α γνωρίζω, η τελευταία σχετική αντιπαράθεση αφορά το αν η χορευτική 
εξοµοίωση της σεξουαλικής πράξης θα πρέπει να επιτρέπεται στα σχολεία ή όχι.
Αυτό που µε εκπλήσσει παρόλα αυτά, είναι ο βαθµός στον οποίο οι γονείς, ακόµα 
και τα µικρότερα παιδιά συµπορεύονται µε την πορεία της κοινωνίας προς µία 
εφηβεία που θα χαρακτηρίζεται από επιδειξιοµανή «ερωτισµό», πόσο πρόθυµα και 
άµεσα παραδίδονται σε αυτήν την τάση. Κι αν παραδίδονται τόσο εύκολα οι γονείς, 
τι µπορεί να κάνει το σχολείο; (...) Είµαι σίγουρος πως πολλοί γονείς βλέπουν αυτές 
τις παραστάσεις σαν χαριτωµένες σχολικές γιορτές, σαν ασκήσεις αυτοπεποίθησης 
συν λίγο ανώδυνο βάψιµο και µικροσκοπικές φούστες. Θα ισχυριστούν πως τα 
κορίτσια τους είναι µοδάτες, όχι πορνίδια, ευτυχείς που µπορούν ακόµα να κάνουν τη 
διάκριση. Εγώ όµως, σαν γονέας, εξακολουθώ να εξεγείροµαι. Οι γονείς στα προάστια 
κανακεύουµε και υπερπροστατεύουµε τα παιδιά µας, ελέγχοντας τα ραντεβού τους 
και προστατεύοντάς τα µε κράνη, επιγονατίδες και παχιά στρώµατα ατσαλιού στα 
τζιπ µας. Αλλά αφήνουµε την κουλτούρα της πιο ξετσίπωτης σεξουαλικότητας να 
κατακλύζει ανεξέλεγκτα τα αυτιά και τα µάτια των µικρών µας, επηρεάζοντας το 
εύπλαστο και υπό ανάπτυξη µυαλό τους και φτωχαίνοντας την αντίληψή τους για τις 
δυνατότητες που προσφέρει η ζωή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ενηλικιωνόµαστε 
όλοι µε τον ίδιο τρόπο γύρω στην ηλικία των 10 ετών. Κι είναι ντροπιαστικό να 
µεγαλώνουµε τα κορίτσια µας διδάσκοντάς τα πως µόνη πηγή ισχύος και εκτίµησής 
στην κοινωνία είναι πόση σεξουαλικότητα αναδύει η εµφάνισή τους...»

Ἀνα-γνώσεις
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Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στήν Πόλη καί 
ἡ συνάντησή του µέ τόν Οἰκουµενικό 
Πατριάρχη συνδυάστηκε µέ ταυτόχρονη 
ἐπίσκεψη Χριστόδουλου στό Βατικανό. 
Οὔτε τά δυτικά γλυκόλογα ἁπαλύνουν 
τό δρᾶµα τοῦ Κωνσταντινουπολίτικου 
Ἑλληνισµοῦ οὔτε κι ἐνδιαφέρει µία 
Ἐκκλησία δίχως πλήρωµα, δίχως ἕρµα 

ἀλλά µέ ὑστερόβουλους προστάτες.

Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΛ-ΚΑΪΝΤΑ

Τό καλοκαίρι πού πέρασε ἡ κυβέρνηση 
Μπλαίρ παρουσίασε τήν κωµωδία «Τρόµος 
στόν ἀέρα». Ἐπρόκειτο γιά µία «ἀπόπειρα 
ἀνατίναξης ἄνω τῶν 10 ἀεροπλάνων» πού 
θά ξεκινοῦσαν ἀπό τό νησί γιά τίς ΗΠΑ καί 
οἱ κακοί µουσουλµάνοι θά ἔφτιαχναν βόµβες 
ἐν πτήσει µέ ἀνάµιξη κάποιων ὑγρῶν! Ἄν δέν 
εἶσαι µουσουλµάνος καί δέν πετοῦσες κεῖνες 

τίς µέρες, γελοῦσες µέ τήν ψυχή σου...

2006: Τά θετικά, τ’ ἀρνητικά καί τά ...οὐδέτερα
Καθώς τελείωσε τό 2006 καί προσφέρεται 
ἡ στιµή γιά ἀπολογισµούς, διαλέξαµε 
µερικά χαρακτηριστικά στιγµιότυπα 
τοῦ παγκόσµιου γίγνεσθαι πού 
σηµάδεψαν, κατά τή γνώµη µας, τήν 

πορεία του. Ἀριστερά τά πλέον θετικά, 
δεξιά τά ἀρνητικά καί κάτω κάτω 
κάποια πού δέν µπορέσαµε νά τά 
κατατάξουµε µέ σαφήνεια στά µέν ἤ 
τά δέ. 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ

Ὁ 34ήµερος πόλεµος Ἰσραήλ - Χεζµπολά στόν 
Λίβανο εἶχε σαφῶς τήν τραγική του πλευρά, µέ τόν 
θάνατο ὑπερχιλίων ἀθώων, ὅµως ἦταν σταθµός 
στή νεότερη ἱστορία τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς: Γιά 
πρώτη φορά τό Ἰσραήλ ἔχασε πόλεµο (ἀπό 2.500 
ἀντάρτες!) καί ξεγυµνώθηκε ἡ - ἔνστολη καί µή - 
σιωνιστικὴ ἀνθρωποφαγία (βλ. καί διπλανή φωτό 
µέ τίς ἑβραιοποῦλες νά ὑπογράφουν χιουµοριστικά 

βόµβες προορισµένες γιά τόν Λίβανο).   



Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Τὸ  Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης διοργανώνει σεµινάριο 
Ἱστορίας καὶ Διπλωµατίας  (13, 14 Ἰανουαρίου 2007, ὁδὸς 12 Ἀποστόλων 
καὶ Ὀδ. Ἀνδρούτσου, Ξάνθη). Οἱ εἰσηγήσεις θὰ πραγµατοποιηθοῦν 
ἀπό τοὺς Ἄγγελο Συρίγο (λέκτορας Διεθνοῦς Δικαίου στὸ Πάντειο) 

καὶ Φάνη Μαλκίδη (λέκτορας τοῦ τµήµατος Παρευξείνιων Χωρῶν, Δ.Π.Θ.) 
καὶ θὰ περιλαµβάνουν τά θέµατα: «Οἱ ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις: Ἐπισκόπηση 
τῶν ἐξελίξεων στὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις ἀπὸ τὴ σύλληψη Ὀτσαλάν 
µέχρι σήµερα», «Ἡ εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς Τουρκίας, ἡ ἔνταξη τῆς Κύπρου, 
ἡ αὐξανόµενη ἐνασχόληση µὲ τὶς µειονότητες, οἱ ἀλλεπάλληλοι κύκλοι 
διερευνητικῶν ἐπαφῶν Ἑλλάδος-Τουρκίας καὶ τὰ ἐπεισόδια στὸ Αἰγαῖο µετὰ 
τὸ 1999», «Τὰ Βαλκάνια καὶ ὁ Παρευξείνιος χῶρος κατὰ τὴ διάρκεια καὶ  µετὰ 
τὸν Ψυχρὸ Πόλεµο», «Ἀνάλυση τῆς πολιτικῆς τεσσάρων Βαλκανικῶν κρατῶν 
(Ἀλβανίας, Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας καὶ Ρουµανίας) καὶ ἡ πολιτικὴ  τῆς 
ΕΣΣΔ, τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς Ἑλλάδας», «Τὰ νέα δεδοµένα στὴν περιοχὴ µετὰ 
τὴ διάλυση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης καὶ ἡ θέση τῆς Ἑλλάδας στὶς διεθνεῖς 
ἐξελίξεις». Περισσότερες πληροφορίες καὶ δηλώσεις συµµετοχῆς ἀπὸ τὴ 
γραµµατεία τοῦ Ἱδρύµατος Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης (τηλ. 25410 
-26635, 25410-28292 καὶ 2541-200153).

Τὄδαµε λοιπόν κι αὐτό, Ρουµάνους καί Βουλγάρους πλήρη µέλη 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης - κι ἄς ζοῦνε µεταξύ πείνας καί µιζέριας. 
Πέρα ὅµως ἀπό τίς γενικότερες ἐπιπτώσεις (θετικές ἤ ἀρνητικές) 
στίς χῶρες αὐτές, στήν ΕΕ καί στήν πατρίδα µας, ὑπάρχει µία 

ἰδιαίτερη πτυχή πού ἐνδιαφέρει εἰδικά τήν ἑλληνική Θράκη: Ἡ γειτνίαση µέ 
τήν Βουλγαρία, οἱ γνωστές βλέψεις τῶν γειτόνων στήν περιοχή µας, ἡ ἐκεῖ 
ἀπελπιστική οἰκονοµική κατάσταση, ὅλα συνηγοροῦν στήν πιθανότητα µιᾶς 
µεγάλης µετακίνησης Βουλγάρων πρός τά δῶ. Ὅσο κι ἄν δέν περισσεύουν οἱ 
δουλειές, ἡ  µαύρη ἐργασία εἶναι πάντα καλοδεχούµενη ἀπό τούς ἐργοδότες 
- εἰδικά ὅταν δέν γίνεται κανένας ἔλεγχος ἀπό τούς ἁρµόδιους. Ἔτσι, αὐτά τά 
κυβερνητικά περί «ἀνάπτυξης τοῦ τουρισµοῦ», «θρακικῆς ἐνδοχώρας» κτλ 
ἀκούγονται ἐντελῶς ἀνεδαφικά ἤ παραπλανητικά, τοὐλάχιστον γιά ὅσους 
δέν ἔχουν ἐργοστάσιο ἤ καµπαρέ. 

ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ - Τα τριάντα φιλιά του ήλιου
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, 

Θερμοπυλών καί Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη 
τηλ. & τ/o: 25410 27544,   info@spanidis.gr   www.spanidis.gr
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    Ἡ ἔξαρση τῆς ἐγκληµατικῆς δραστηριότητας 
στή διάρκεια τῶν ἑορτῶν δέν περιορίστηκε 
µονάχα στήν πρωτεύουσα. ∆εκάδες διαρρήξεις 
ἔγιναν καί στίς θρακικές πόλεις - κατά πάσα 
πιθανότητα φαινόµενο κοινὸ γιὰ ὅλη τὴ χώρα 
- εἰσάγοντας γιά τά καλά νέα, ἄγρια ἤθη στήν 
σύνολη ἑλληνική κοινωνία.
     Ἦταν ἴσως ἀπό τίς λίγες φορές πού οἱ κραυγές 
τῶν τηλεδιαύλων δέν διόγκωσαν παραµορφωτικά 
τήν πραγµατικότητα. Ἀντιθέτως, καί πέρα ἀπό 
τήν ἔµµεση διαφήµιση διαφόρων ἐπιτηδείων, 
ὅσα εἰπώθηκαν µᾶλλον ἀνταποκρίνονταν 

στήν πραγµατικότητα πού βιώνουν χιλιάδες 
πολίτες καί τήν ὑφίστανται χωρίς νά γνωρίζουν 
ποῦ πρέπει νά τήν ἀποδώσουν καί πῶς νά 
ἀντιδράσουν.
  Πολλά ἔχουν εἰπωθεῖ γιά τήν συµβολή 
τῶν λαθροµεταναστῶν στήν µεγέθυνση τοῦ 
φαινοµένου. Μέ τόν γνωστό στρουθοκαµηλικό 
τρόπο µία µερίδα ἀφελῶν καί µία ἄλλη πονηρῶν 
βάλθηκαν νά µᾶς πείσουν ὅτι πρόκειται γιά 
µῦθο, τή στιγµή πού εἶναι ἀποδεδειγµένη - µά 
καί πέρα γιά πέρα λογική - ἡ ἀλβανική, κυρίως, 
συνιστώσα τοῦ ὑποκόσµου. Γιά τούς δεύτερους 
δέν χρειάζεται καµµία ἐπιχειρηµατολογία, ὅσο 
γιά τούς πρώτους, πού ἔµαθαν νά χωρίζουν 
τά πάντα στή ζωή σέ ἄσπρα καί µαῦρα, 
ἐξακολουθοῦν νά βλέπουν σέ κάθε µοµφή 
γιά Ἀλβανό φονιά ἤ Ρουµάνο διαρρήκτη τόν 

«ρατσισµό τοῦ Ἕλληνα». Τί νά κάνουµε, καθένας 
ὅ,τι µπορεῖ ν’ ἀντιληφθεῖ στή ζωή...
       Τό ἀκόµα µεγαλύτερο πρόβληµα ὅµως, κατά τή 
γνώµη µας, εἶναι ἡ ἔξαρση τῆς ἐγκληµατικότητας 
τῶν ἐντοπίων Ἑλλήνων. Γιατί «καλά» ὁ νεοπρό-
σφυγας πού ἦρθε ἀπό τό Καζακστάν, καί βρέθηκε 
µέσα σέ ἕναν καταναλωτικό παράδεισο ἄνεργος 
καί ἄφραγκος, µέ ὅλες του τίς ἐλπίδες νά ἔχουν 
διαψευσθεῖ καί ἀδυνατώντας (ἤ ἀρνούµενος, 
ἔστω) νά ἐνσωµατωθεῖ στήν τοπική κοινωνία 
ὅπου φανταζόταν τὴ µάνα Ἑλλάδα καί βρῆκε 
µιάν ἑλληνόφωνη µητριά. «Καλά» καί γιά τόν 
Ἀλβανό πού δέν ἀντέχει τό κυνήγι τοῦ σκληροῦ 
µεροκάµατου, τόσο ἄδικα ὑποαµειβόµενος, τόσο 
µακρυά ἀπό τόν τόπο του. Τί νά πεῖς ὅµως γιά τό 
ντόπιο «δυναµικό»;
     Πιστεύουµε ὅτι πέραν τῶν ἄλλων, γνωστῶν 
αἰτίων (διάλυση κάθε συνεκτικοῦ ἱστοῦ, ἔκπτω-
ση τῶν ἀξιῶν, ἀποϊεροποίηση τοῦ κόσµου, 
ἀποχαλίνωση τοῦ καταναλωτισµοῦ...) µία αἰτία 
συσκοτίζεται συστηµατικά: Ἡ ἐκρίζωση τῶν 
Ἑλλήνων ἀπό τίς πατρίδες τους καί τό πέταµά 
τους µέσα στό χωνευτήρι τῶν δύο µεγαλου-
πόλεων, τῆς Ἀθήνας πρωτίστως µά καί τῆς 
Θεσσαλονίκης. Μέ ἕναν τρόπο πανοµοιότυπο τῆς 
«παγκοσµιοποίησης» ὁ ἄνθρωπος-πολίτης τῆς 
Καβάλας, τοῦ ∆ιδυµοτείχου, τῆς Μεγαλόπολης 
ἀποκόπτεται ἀπό ὅλο τό πλέγµα τῶν κοινωνικῶν 
σχέσεων πού τόν συγκροτοῦν σέ πρόσωπο καί 
βρίσκεται σέ µιά µικρή Ἀµερική. Στόν νέο αὐτόν 
τόπο δέν ὑπάρχουν παρά µονάχα δουλειές καί 
«εὐκαιρίες» καί ἡ ζωή εἶναι µονοδιάστατη: 
οἰκονοµία, ἤ καλύτερα κατανάλωση. Ὅλα τ’ ἄλλα 
παρεµποδίζονται ἀπό τά τροµακτικά µεγέθη, 
τήν ἑτερογένεια τοῦ πλήθους, τήν περιρρέουσα 
ἀτµόσφαιρα. Τί θά ἀναστείλει µεθαύριο τήν 
παραβατική συµπεριφορά ἑνός ἀτόµου σέ ἕνα 
τέτοιο περιβάλλον; Ἡ ἀπάντηση εἶναι προφανής. 
Θά ἀσχοληθεῖ κανείς ἀπό τούς κυβερνῶντες µέ 
τήν ἀνάσχεση τοῦ ἐθνοκτόνου ὑδροκεφαλισµοῦ 
τῆς χώρας;

Κ.Κ.

Καταιγίδα ἐγκληµατικότητας!

Ο ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΝΥΜΦΑΙΑ

   Στίς 15 Δεκεµβρίου δηµοπρατήθηκε τελικά 
ὁ περιλάλητος ὁδικός ἑλληνοβουλγαρικός 
κάθετος ἄξονας Κοµοτηνῆς - Κίρτζαλι 
µέσῳ Νυµφαίας / Μάκαζας. Πρόκειται γιά 

ἔργο προϋπολογισµοῦ 85.000.000 εὐρώ, ἡ 
ὑπογραφή τῆς σύµβασης ἀναµένεται γιά τόν 
ἐρχόµενο Μάρτιο καί ἡ παράδοσή του γιά 
τίς ἀρχές τοῦ 2010 (ὅλα αὐτά ὑπό ἑλληνικές 
συνθῆκες). Μιλᾶµε γιά ἕνα συνολικό µῆκος 
22,5 χιλιοµέτρων (τά 19 χλµ νέα χάραξη καί 
τά 3,5 βελτίωση τοῦ ὑφιστάµενου ἄξονα) µέ 
µία λωρίδα κυκλοφορίας ἀνά κατεύθυνση, 7 
κόµβους σύνδεσης καί 5 σήραγγες.
    Αὐτό ὅµως πού δέν εἶναι µᾶλλον σαφές εἶναι 
ἡ διαδροµή πού θά ἀκολουθήσει ὁ δρόµος. 
Θυµίζουµε ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς Καρυδιᾶς καί τῆς 
Πανδρόσου ἀντιδρώντας στήν διέλευση τοῦ 
δρόµου µέσα ἀπό τήν κοιλάδα καί τά... χωριά 
τους ἀντιπρότειναν ἄλλη διαδροµή (κοντά στό 
χωριό Κάλχας), πολύ πέραν τῆς ἐγκριθείσης, 
ἡ ὁποία εἶχε µόνο πλεονεκτήµατα. Τά τεχνικά 
χαρακτηριστικά τοῦ ἔργου ἀναφέρονται στήν 
«περιοχή τοῦ οἰκισµοῦ Καρυδιᾶς» ἀλλά ἐµεῖς 
µαθαίνουµε ὅτι τελικά ἐπικράτησε ἡ κοινή 
λογική καί ἡ πρόταση τῶν κατοίκων. Τί ἰσχύει 
τελικά; Θά δείξει... 

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ*
«Μη µε τσιµπάς», του γελούσε πρόστυχα
– χωρίς να το εννοεί –
κι εκείνος συνέχιζε µε τσιµπιές
να την ανάβει 
Τη φλόγιζε, την πύρωνε
Φωτιά, απρόσιτη φωτιά
την είχε στα ουράνια εκτινάξει
κι όσο την τσίµπαγε
τόσο ψήλωνε
κι όσο αισθανότανε πιο ποθητή
τόσο απλησίαστη γινόταν για τους άλλους
κοιτώντας τους από ψηλά υπεροπτικά
γνωρίζοντας πως αυτή για τα δόντια τους
δεν ήταν
παρά για λίγους µόνο εκλεκτούς
Που θα µπορούσαν να αρθούν στο ύψος της
και να κοιτάξουν στα µάτια
τη φουσκωµένη σαν διάνο ψηλοµύτα
ξεφουσκώνοντας το πορτοφόλι τους πρόθυµα για την περίσταση
(όχι όµως µόνο περιστασιακά!)
Που θα µπορούσαν να την φιλήσουν στα χείλη
– αριστοκράτες προνοµιούχοι –
τσιµπώντας την πονηρά
καθώς θ’ ανταποκρίνονταν αλαζονικά
(θύτες και θύµατα συνάµα)
στο αισχροκερδές παιχνίδι του εµπόρου που εκτόξευε στα ύψη
την τσιµπηµένη Τιµή.

Γιάννης Στρούµπας

* Α΄ Βραβείο Ποίησης στον πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισµό 
«Σικελιανά 2006» του λογοτεχνικού οµίλου Σαλαµίνας «Το Καφενείο 
των Ιδεών», µε συνδιοργανωτές τον Δήµο Σαλαµίνας, τον όµιλο Unesco 
του νοµού Πειραιά και νήσων και την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών.

Θυμάστε την φαγ«Άννα» Μπουλντο-
ζίδου της οδού Ικονίου (συνέντευξη 
στον «Α», 25/10/06); Έ, πάει, έφυγε! 
Μαθαίνουμε ότι οι περίοικοι είναι 
αδύνατον να συνηθίσουν την απουσία 
της αλλά θέλουμε να τους παρηγο- 
ρήσουμε: Ρίχνοντας μια ματιά στις  
πρόσφατες οδικές εργασίες της Κομο-
τηνής, χρειάζονται κατά μέσον όρο 25 
μέρες για την εμφάνιση των πρώτων 
(φρικτών) φθορών, άρα... Χώρια ότι 
έρχεται και το φυσικό αέριο!
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Χριστούγεννα – 
Κουρµπάν Μπαϊράµ: 

Σηµειώσατε 2!

 Διαβάζουµε στο προηγούµενο 
φύλλο του «Α» (αρ.210, 20/12/2006) 
δύο καταχωρίσεις της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
µε ευχές του Περιφερειάρχη κ. Μιχάλη 
Αγγελόπουλου για τις εορταστικές ηµέρες. 
Η πρώτη: «Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.- Θ. 
κ. Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος εύχεται 
από καρδιάς σε όλες και όλους Καλή 
Χρονιά, Χρόνια Πολλά, µε υγεία και κάθε 
οικογενειακή και προσωπική ευτυχία.» 
(σελ. 3) Η δεύτερη: «Στους µουσουλµάνους 
συµπολίτες της Περιφέρειας Α.Μ.- Θ., για 
την εορτή του Κουρµπάν Μπαϊράµ, ο Γ.Γ. 
κ. Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος εύχεται από 
καρδιάς Χρόνια Πολλά, µε υγεία, ευτυχία, 
δηµιουργικότητα και πρόοδο.» (σελ. 6)
 Ασφαλώς και δείχνει την ευαισθη-
σία του ο κ. Περιφερειάρχης που εύχεται 
τα καλύτερα στους µουσουλµάνους 
συµπολίτες µας, προσδιορίζοντας µε 
ακρίβεια τη θρησκευτική γιορτή που 
αποτελεί την αφορµή για τις ευχές του. 
Δεν βλέπουµε ωστόσο πουθενά να γίνεται 
συγκεκριµένη αναφορά στα Χριστούγεννα, 
µια από τις µεγαλύτερες γιορτές της 
Χριστιανοσύνης. Να υποθέσουµε ότι η 
ρητή αναφορά στη χριστιανική γιορτή θα 
αποτελούσε ρατσιστική κορόνα και θα 
έπληττε την πολυπολιτισµικότητα; Από 
την άλλη πάλι, πολυπολιτισµικότητα 
χωρίς τον Χριστιανισµό γίνεται; Γεγονός 

είναι πάντως πως τα κριτήρια για τις 
ευχές προς κάθε κατεύθυνση θα πρέπει 
προφανώς να είναι κοινά: ή τιµώ την κάθε 
θρησκεία χωριστά µε ρητές αναφορές 
στην καθεµιά (έχοντας στο µυαλό µου 

πως στην περιφέρεια πλέον κατοικούν και 
πολλοί Κινέζοι, κατά πάσα πιθανότητα 
Βουδιστές, άρα θα πρέπει να ’χουµε 
το νου µας για ευχές καί σε αυτούς) ή 
αναφέροµαι σε όλους γενικόλογα, χωρίς 
διακρίσεις (που ’ναι άλλωστε κι αµφίβολο 
αναφορικά µε το αν αυτές προωθούν τις 
διαφορετικές εκφράσεις πλουτίζοντας τον 
παγκόσµιο πολιτισµό ή αν καλλιεργούν 
το διχασµό και τα γκέτο). Τι λέει σχετικά ο 
κ. Περιφερειάρχης;

Γ.Σ.

Το Μνημείο της 
Ποντιακής γενοκτονίας 
(Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ)

Συνέχεια από τη σελίδα 2

Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έγιναν την 
10η Σεπτεμβρίου παρουσία αμερικανών 
πολιτικών, δημάρχων κ.ά., του Μητροπολίτη 
Νέας Υερσέης, της Θ. Χάλο και Ποντίων 
από όλες τις ΗΠΑ. Δικαίως ο σύλλογος της 
Φιλαδέλφειας μπορεί να κάνει λόγο για την 
ιδιαίτερης αξίας συμβολική και ουσιαστική 
του πρωτοβουλία να δημιουργήσει το 
μνημείο. Αποδεικνύει πολλά. Αρχικώς 
ότι οι Έλληνες του εξωτερικού παρά τα 
εμπόδια από το ελλαδικό κράτος και τους 
υπαλλήλους του μπορούν να πετύχουν πολλά. 
Όπως και έχουν πετύχει και αφού μιλάμε 
για τους Έλληνες των ΗΠΑ έχουν πετύχει 
την αναγνώριση της γενοκτονίας από τον 
Κυβερνήτη, Βουλή και Γερουσία της Νέας 
Υόρκης, Κυβερνήτη, και Βουλή της Νέας 
Υερσέης, Κυβερνήτη της Πενσυλβάνιας, 
Δήμους Norwalk - Κονέκτικατ, Canton 
- Οχάιο, Cleveland - Κολούμπια - Νότιας 
Καρολίνας, Chicago - Ιλλινόις, Κυβερνήτη  

της Florida, Illinois, Μασσαχουσέτης, 
Γερουσία  της Νέας Υερσέης, Βουλή και 
Γερουσία της Κολούμπια, Γερουσία της 
Πενσυλβάνιας  και Γενικό Εισαγγελέα της 
Πολιτείας της Φλόριδας. Ακόμη την εισαγωγή 
της γενοκτονίας στα σχολεία του Ιλλινόις. 
Οι Έλληνες του εξωτερικού αποδεικνύουν 
ότι μπορούν να υπερβούν τα πάσης φύσεως 
εμπόδια που τεχνηέντως προβάλλουν το 
ελλαδικό κράτος και ελλαδικές οργανώσεις, 
οι οποίες φημίζονται  για την ανυπαρξία 
τους ή την παρουσία τους μόνο σε χορευτικά 
γεγονότα ή την οικειοποίηση ανιδιοτελούς 
εργασίας άλλων όπως συνέβη με την έκθεση 
για την Τουρκία του Ολλανδού ευρωβουλευτή 
Κ. Έρλινγκς. Οι Έλληνες του εξωτερικού 
αποδεικνύουν ότι είναι πολύ μπροστά και 
συνεχίζουν να προβάλλουν την ιστορία και τα 
πραγματικά της γεγονότα. Και μάλιστα χωρίς 
πολύ θόρυβο και χωρίς τη μόνιμη προβολή 
του προβλήματος της έλλειψης χρημάτων. 
¨Είναι οι συνεχιστές της πλούσιας παράδοσης 
των Ελλήνων για ανιδιοτελή προσφορά στον 
συνάνθρωπο και στην ιδέα της κοινότητας. 
Είναι οι ευεργέτες της Φιλαδέλφειας  οι 
οποίοι συνέβαλλαν στην ανέγερση και στην 
ες αεί ύπαρξη του μνημείου της γενοκτονίας, 
ως πρώτο βήμα για την αναγνώριση του 
μαζικού εγκλήματος.  

Φ.Μ.

Χορηγία τῆς ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
    Σὲ µία µεγάλη γιορτή ποὺ διοργανώ-
θηκε ἐνώπιον τῶν ἑορτῶν στὶς 20.12.2006 
στὴν Κοµοτηνή (ξενοδοχεῖο ΑΡΚΑΔΙΑ), 
ἑκατοντάδες παιδιά ἀλλά καὶ φτωχὲς 
οἰκογένειες µουσουλµάνων Ροµά, δέχθη-
καν παιδικά παιχνίδια, εἴδη τροφίµων καὶ 
ρουχισµοῦ. Στὴν ἐκδήλωση παρέστησαν 
οἱ τοπικές Ἀρχές ἀλλά καὶ ὁ χορηγός τοῦ 

συλλόγου κ. Πρόδροµος Ἐµφιετζόγλου 
(στήν ἀνωτέρω φωτογραφία), ὁ ὁποῖος 
δήλωσε ὅτι «ὁ σύλλογος στὴ µακρά 
πορεία του ἀπέδειξε πόσο σηµαντικό 
ρόλο µπορεῖ νὰ διαδραµατίσει 
γιὰ τὴν ἀνακούφιση καὶ ἐπίλυση 
προβληµάτων τοῦ οἰκισµοῦ στὸ 
τέρµα τῆς ὁδοῦ Ἀδριανουπόλεως 
στὴν Κοµοτηνή».
    Στὴν ἐκδήλωση ἀκούστηκαν 
γνωστά τραγούδια στὴ ροµανί 
καθώς καὶ εὐχές γιὰ τὸ νέο ἔτος ἀπό 
γυναῖκες τοῦ οἰκισµοῦ. Ἡ βραδυά 
εἶχε καὶ ἐπετειακό χαρακτήρα ἀφοῦ 
συµπληρώθηκαν 10 χρόνια ἀπό τὴν 
ἵδρυση τοῦ συλλόγου «Ρώµ» Κοµοτηνῆς 
(1996), τοῦ πρώτου θεσµοῦ τῶν 
µουσουλµάνων Ροµά στὴν Ἑλλάδα. Στὴν 
προβολή διαφανειῶν ποὺ ἀκολούθησε, 
παρουσιάστηκε ἡ δεκαετής δράση του 
(ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, πολιτιστικές 
ἐκδηλώσεις, ἐκµάθηση ἐλληνικῶν, 
ἐθελοντικές αἱµοδοσίες, ἐκπαιδευτικές 
ἐκδροµές στὴ βόρεια Ἑλλάδα κλπ). 
  Ἐντύπωση προκάλεσε ἡ περίεργη 
παρουσία τριῶν µειονοτικῶν δηµοσιογρά- 
φων, οἱ ὁποῖοι δὲν περιορίστηκαν 
στὴν ἀπαθανάτιση τῶν φάσεων τῆς 
ἐκδήλωσης ἀλλά µὲ τρόπο  προκλητικό, 
φωτογράφιζαν ὅλα τὰ ἄτοµα ποὺ 
συµµετεῖχαν στὴν ἐκδήλωση. Ἕνας 

ἐκ τῶν διοργανωτῶν δήλωσε ὅτι αὐτό 
δὲν εἶναι δηµοσιογραφία ἀλλά καθαρό 
πρακτοριλίκι στὴν ὑπηρεσία ξένων συµ-
φερόντων καὶ ὅτι τὴν ἑπόµενη φορά θὰ 
ληφθοῦν µέτρα ἐναντίον τῶν γνωστῶν 
«δηµοσιογράφων». 
Ἡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καί ὁ ὑφυπουργός
      Στίς 28 Δεκεµβρίου ἡ Μή Κυβερνητική 
Ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

«Ἀλληλεγγύη» ὀργάνωσε τήν 
παροχή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας 
(400 δέµατα ρουχισµοῦ καί 
τροφίµων) σέ ἀναξιοπα-θοῦσες 
οἰκογένειες τῆς Κοµοτηνῆς καί 
τῶν Σαπῶν. Τά 2/3 τῆς βοήθειας 
αὐτῆς δόθηκαν σέ οἰκογένειες 
νεοπροσφύγων καί τό 1/3 στούς 
Ροµά τῆς Ἀδριανουπόλεως, τήν δέ 
ὀργάνωση τῆς σχετικῆς τελετῆς εἶχε 
ἀναλάβει ὁ πολιτιστικός σύλλογος 
ΡΟΜ. Στό στέκι τοῦ συλλόγου ἔγινε 
ἡ διανοµή τῆς βοήθειας, παρουσίᾳ 

τοῦ προέδρου τῆς «Ἀλληλεγγύης» 

κ. Δ. Φουρλεµάδη, τοῦ ὑφυπουργοῦ 
Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδη Στυλιανίδη, τοῦ 
δηµάρχου Κοµοτηνῆς Δηµήτρη Κοτσάκη, 
δηµοτικῶν συµβούλων τῆς πόλης κ.ἄ. 
    Ἦταν µία πολύ σηµαντική στιγµή γιά τόν 
σύλλογο, ὄχι µόνο γιά τήν ὑλική βοήθεια 
πού ἔλαβε (καί διένειµε) ἀλλά κυρίως γιά 
τήν ἠθική ἀνταµοιβή - ἀναγνώριση τοῦ 
πολύχρονου ἔργου του στόν χῶρο τῶν 
πλέον φτωχῶν κοινωνικῶν ὁµάδων τῆς 
Ροδόπης ἀλλά καί τῶν µή προξενικῶν 
φορέων τῆς µουσουλµανικῆς µειονότητας. 
Εὐχόµαστε στό ἑξῆς ἡ ἑλληνική πολιτεία 
νά µήν ξεχνᾶ τήν προσφορά του ἀλλά νά 
τόν τιµᾶ ἔτσι ὅπως ἔδειξε ἡ παρουσία τοῦ 
ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στό ἐντευκτήριο 
τοῦ τσιγγάνικου οἰκισµοῦ.                   Α.Λ.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΡΟΜΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Νέο κάστ στήν κωµική σειρά

Μέτε σὲ ρόλο Ἀγκά
  Στίς 1-1-2006, ὁ θίασος τῆς Συµβουλευτικῆς 
Ἐπιτροπῆς διοργάνωσε παράσταση στόν 
νοµό Ξάνθης, πού τήν ὀνόµασε «ἐκλογή νέου 
µουφτῆ». Θυµίζουµε ὅτι µετά τόν πρόσφατο 
θάνατο τοῦ Μεχµέτ Ἐµίν Ἀγκά ἄδειασε ἡ 
θέση τοῦ ψευδοµουφτῆ καί ἔκτοτε 
προέκυψαν πολλοί ὑποψήφιοι γιά τή 
θέση αὐτή. Στήν τελική εὐθεία µπῆκαν 
ὁ Ἀχµέτ Χράλογλου ἀπὸ τίς Θέρµες 
(πρώην γραµµατέας τοῦ Ἀγκά) καί ὁ 
Ἀχµέτ Μέτε ἀπό τό Ὡραῖον. Τό χρῖσµα 
ἐδόθη ἀπό τήν Ἄγκυρα στόν δεύτερο καί 
τώρα πλέον εἶχε µείνει τό σκηνοθετικό 
κοµµάτι, ἡ «λαϊκή ἐτυµηγορία».  
  Πῶς ὅµως θά µάζευαν κόσµο γιά νά 
φανεῖ ἡ λαϊκή προσέλευση; Βρῆκαν τή 
λύση µέ τό Κουρµπάν Μπαϊράµ: Μόλις 
µαζευόντουσαν λοιπόν οἱ ἀνυποψίαστοι 
ἄνθρωποι στά τεµένη γιά τήν προσευχή 
τῆς µεγαλύτερης γιορτῆς τοῦ Ἰσλάµ, θά 
τούς τήν ἔπεφταν οἱ βαλτοί ἰµάµηδες καί 
θά ἔθεταν τίς δηµοκρατικές διαδικασίες 
σέ κίνηση. Ἔτσι κι ἔγινε.
  Ἔλα ὅµως πού οἱ περισσότεροι παριστάµενοι 
σέ διάφορα χωριά εἴτε ἀδιαφόρησαν εἴτε 
ἀντέδρασαν! Σέ κάποια τζαµιά πρῶτα ψήφισαν 
(µέ ἀνάταση τῶν χειρῶν) γιά τόν ἐκλεκτό 
τῆς Τουρκίας καί ὕστερα πέρασαν στήν 
προσευχή, προκειµένου νά συνεχίσουν τήν 
«διαδικασία»... ἀργότερα! Σέ ἄλλα ὁ κόσµος 
διαµαρτυρήθηκε καί ζήτησε νά γίνει πρῶτα ἡ 
γιορτή. Καί σέ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ὁ ἰµάµης 
- καταγραφέας ἔγραφε ὅ,τι γούσταρε γιά 
ἐκλογικό ἀποτέλεσµα, πολλαπλασιάζοντας 
τίς ψήφους ἐπί δέκα (χαρακτηριστικὰ τὰ 
παραδείγµατα τῆς Γλαύκης καί τῆς Μάνταινας, 
ὅπου τό 90% τῶν πιστῶν προσπέρασε τή 
διαδικασία µέ τήν ἀδιαφορία πού τῆς ἅρµοζε). 
Μάλιστα στίς παρατηρήσεις κάποιων γιά 
τά νούµερα πού ἀνακοίνωσαν τελικά (π.χ. 
πῶς τό 5 γίνεται... 50), χωρίς περιστροφές 
καί συστολές ὁ ἰµάµης - καταµετρητής 
ἀπαντοῦσε πώς «δέν πειράζει, ἀφοῦ βγῆκε 
ποῦ βγῆκε (Σ.Σ.:!!!;;;), ἄς τό κάνουμε κι αὐτό 
νά τελειώνουμε»!!! Τελικό σκόρ (λἐµε, τώρα): 

Μέτε 5136 - Χράλογλου 4418.
  Γενικά ἦταν µία κατάσταση πού, ὅπως 
µᾶς δήλωσαν κάποιοι φίλοι µας Ποµάκοι 
θά τήν ζήλευαν οἱ Καλυβάτσης / Κανάκης 
- ἕνα σπουδαῖο σενάριο γιά µερικά ἐπεισόδια 
τοῦ «Ἀµάν». Περισσότερες ἀπολαυστικές 
λεπτοµέρειες θά προσπαθήσουµε νά σᾶς 
µεταφέρουµε καί στό ἑπόµενο φῦλλο µας, ὄχι 
µόνο χάριν εὐθυµίας ἀλλά καί γιά νά πάρουµε 

µία γεύση «κεµαλικῆς δηµοκρατίας», αὐτῆς 
πού κάποιοι δικοί µας ἀνεγκέφαλοι θέλουν 
νά µᾶς τήν παρουσιάσουν ὡς «λύση» γιά τό 
θέµα τῆς ἐπιλογῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας τῆς 
µειονότητας καί διαχειριστικῶν ἐπιτροπῶν 
τῆς βακουφικῆς περιουσίας. Καί δέν µιλᾶµε 
φυσικά µόνο γιά τό θέµα τῆς πλήρους ἀπουσίας 
τῶν γυναικῶν (οἱ ὁποῖες, ὡς γνωστόν, δέν 
µπαίνουν στό τζαµί) ἀλλά γιά τό ἐξώφθαλµα 
διαβλητό τῆς ὅλης διαδικασίας, ἀπό τήν 
πρώτη µέχρι τήν τελευταία της φάση. 
   Καί κάτι ἀκόµη. Ἀκούσαµε ὅτι προβλέπεται 
καί δεύτερο µέρος στήν προχθεσινή φάρσα, 
στό ὁποῖο ὁ «λαός» θά ἐπιλέξει γιά µουφτή 
Ξάνθης ἕναν ἀπό τούς Μέτε καί Σινίκογλου 
(ὁ νόµιµα διορισµένος σήµερα), προκειµένου 
νά µήν µείνει καµµία ἐκκρεµότητα. ∆έν 
γνωρίζουµε ἄν αὐτό θά ὑλοποιηθεῖ ἤ εἶναι 
ἁπλῶς µία σκέψη τῶν ἁρµοδίων ἀλλά θέλουµε 
νά τούς ἀπευθύνουµε µία παράκληση: 
Ἄν πρόκειται νά γίνει κάτι τέτοιο, ἄς µᾶς 
εἰδοποιήσουν νά τό παρακολουθήσουµε κι 
ἐµεῖς, κι ὅ,τι εἰσιτήριο θέλουν ἄς βάλουν. 
Χαλάλι τους!

Ὁ Ἀχμέτ Μέτε (ἀριστερά) δίπλα στόν ὁμότεχνό του 
τῆς Κομοτηνῆς, Ἰμπραήμ Σερήφ
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ΤΟΞΙΚΑΖΑΜΙΑΣ 2007
Συνέχεια ἀπό τή σελ. 8

ΜΑΪΟΣ
Στὶς πολιτικὲς δηµοσκοπήσεις, ἡ ψαλίδα 
πλέον ἔχει ἀνοίξει στὶς 10 µονάδες καὶ 
ὁ Γιωργάκης συνεχίζει τὸ rotation στὰ 
ὄργανα τοῦ κόµµατος. Σὲ ἐρωτήσεις 
δηµοσιογράφων γιὰ τὸ τί θὰ συµβεῖ ἂν 
ἡ διαφορὰ αὐξηθεῖ καὶ ἄλλο, ἀπαντᾶ 
ψύχραιµα: «Θὰ συνεχίσουµε νὰ παίζουµε 
ρολόι µὲ Πανταλέοντα στὴν ὑποδοχὴ καὶ 
Γκιούρδα νὰ καρφώνει σὲ πρῶτο χρόνο. 
Τὸ πολύ-πολὺ νὰ χρειαστεῖ ν’ ἀλλάξουµε 
πασσαδόρο». Τὴν ἴδια ἐποχὴ µία σηµαντικὴ 
ἐξέλιξη λαµβάνει χώρα στὶς ΗΠΑ, καθὼς οἱ 
ἀστρονόµοι τῆς NASA ἀνακαλύπτουν στὸν 
οὐρανὸ δίπλα στὸν ἀστερισµὸ τοῦ Ζυγοῦ 
ἕνα νέο ἀστρικὸ νεφέλωµα, τὸν ἀστερισµὸ 
τοῦ Ζαβοῦ, γεγονὸς ποὺ µοιραία ἔχει ὡς 
ἀποτέλεσµα νὰ γεννηθοῦν ἐρωτηµατικὰ 
σὲ σχέση µὲ τὴν πραγµατικὴ καταγωγὴ 
ὄχι τόσο τοῦ Γιωργάκη (χεστήκανε 
τώρα οἱ Ἀµερικάνοι), ὅσο κυρίως τοῦ 
Προέδρου τους. Οἱ φῆµες αὐτὲς βεβαίως 
διαψεύδονται ὡς φαντασιόπληκτες καὶ 
κακοήθεις ἀπὸ τὸ περιβάλλον τοῦ Τζὼρζ 
Μποὺς (καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τοὺς «Ἄντρες µὲ 
τὰ Μαῦρα»). Τρεῖς µέρες ἀργότερα ὅµως, 
ἔρχεται ἡ πρώτη ἐπίσηµη ἀπόδειξη γιὰ 
τὴν ὕπαρξη ἐξωγήινης ζωῆς, καθὼς 
ἡ NASA 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 
στείλετε πίσω τὸν καθυστερηµένο, γιατί 
θὰ ξεσπάσει διαγαλαξιακὸς πόλεµος!»…

ΙΟΥΝΙΟΣ
Στὰ µέσα τοῦ µήνα, διαρρέουν στὰ ΜΜΕ 
νέες ἀπειλὲς τῆς Ἂλ Κάιντα γιὰ ἐπιθέσεις 
στὴν Εὐρώπη, γεγονὸς ποὺ ὁδηγεῖ σὲ νέα 
ἐνίσχυση τῶν µέτρων ἀσφαλείας στὰ 
µεγάλα εὐρωπαϊκὰ ἀεροδρόµια. Ἐκτὸς ἀπὸ 
τὸ µητρικὸ γάλα, ποινικοποιοῦνται πλέον 
καὶ τὰ γυναικεῖα ἐσώρουχα (εἰδικῶς δὲ 
τὰ σουτιὲν µεγέθους ἀπὸ 2 κι ἐπάνω, ποὺ 
µποροῦν εὔκολα νὰ ἀποτελέσουν χῶρο 
ἀποθήκευσης ἐκρηκτικῶν). Ταυτόχρονα, 
ἐκδίδονται καὶ νέες αὐστηρὲς ταξιδιωτικὲς 
ὁδηγίες. Ὅλοι ἐσεῖς λοιπὸν ποὺ προτίθεστε 
µέσα στὸ 2007 νὰ ταξιδέψετε στὸ ἐξωτερι-
κό, νὰ θυµᾶστε ὅτι ἀπαγορεύεται νὰ 
ἔχετε µαζί σας τσίχλες καὶ ἀρωµατικὰ 
προφυλακτικὰ (Ἔ, τί γιατί; Φαντάζεστε 
τί µπορεῖ νὰ προκαλέσει προφυλακτικὸ 
µὲ γεύση φράουλας, γεµάτο ΤΝΤ καὶ 
κολληµένο µὲ µασηµένη τσίχλα;). 
Ἐπίσης παρακαλεῖσθε, ὅταν κατουρᾶτε 
στὶς τουαλέτες τοῦ ἀεροδροµίου, νὰ τὴν 
τινάζετε προσεκτικά, γιατί ἔτσι καὶ σᾶς 
πέσει σταγόνα ἀπ’ ἔξω, θὰ κατηγορηθεῖτε 
γιὰ τροµοκρατικὴ ἐνέργεια, εἰδικὰ 
µάλιστα ἂν ἔχετε ἀνεβασµένο οὐρικὸ ὀξὺ 
ἢ τὰ οὖρα σας ἔχουν χρῶµα ὠχροκίτρινο 
πρὸς τὸ ἐρυθρό, τὸ ὁποῖον, ὡς γνωστόν, 
λεκιάζει. (Πρὶν πᾶτε λοιπὸν στὸ γήπεδο, 
καλὸ θὰ ἦταν νὰ συµβουλευτεῖτε τὸν 
µικροβιολόγο σας – καὶ καλοῦ-κακοῦ, διὰ 
πᾶν ἐνδεχόµενο, µὴ φᾶτε καὶ κεράσια). 
Τέλος ἀπαγορεύεται νὰ πέρδεστε µέσα 
στὸν χῶρο τοῦ ἀεροπλάνου, καθότι τὸ 
µεθάνιο εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο πρᾶγµα 
καὶ θὰ σᾶς µπουζουριάσουν. Ἂν µάλιστα 
τυγχάνει ἐµπλουτισµένο καὶ µὲ ἄλλα 
ἀέρια (π.χ. ἔχετε συνδυάσει φασολάδα µὲ 
καυτερὴ πιπεριά), εἰδικὰ τὸ Γκουαντανάµο 
δὲν τὸ γλιτώνετε µὲ τίποτα …

ΙΟΥΛΙΟΣ 
Πρώτη τοῦ µήνα ἀρχίζει ἡ προετοιµασία 
τῶν ὁµάδων µας ἐνόψει τοῦ νέου 
πρωταθλήµατος. Καὶ ἐνῶ κάποιοι 
µπαίνουν ἤδη στὴ φάση τῶν φιλικῶν (ἡ 
ΑΕΚ στὴν Ἰταλία, ὁ ΠΑΟΚ στὸ παρκάκι τῆς 
Πλατείας Δικαστηρίων, κλπ.), ὁ Σωκράτης 

Κόκκαλης ὑπόσχεται ὅτι αὐτὴ τὴ φορὰ 
ὁ Ὀλυµπιακὸς θὰ γίνει πραγµατικὰ 
µεγάλος καὶ θὰ πρωταγωνιστήσει στὴν 
Εὐρώπη. Βεβαίως, τὴν τελευταία στιγµὴ 
κάτι πάει στραβὰ µὲ τὶς µεταγραφὲς 
τοῦ Ροναλντίνιο, τοῦ Ντρογκµπά, τοῦ 
Σεβτσένκο καὶ τοῦ Ἐτό, ὁ Κόκκαλης 
κατορθώνει ὅµως τουλάχιστον νὰ φέρει 
στὴν ὁµάδα τοὺς Ἀµπονσά, Κολτσίδα 
καὶ Κουλακιώτη, ἐνῶ ἀνανεώνει καὶ 
γιὰ ἄλλα δέκα χρόνια τὸ συµβόλαιο τοῦ 
Τζώρτζεβιτς. Ὡς προπονητὴ προσλαµβάνει 
τὸν Μπάµπη Τεννέ. Στὰ ἴδια χνάρια 
καὶ ὁ Τζίγκερ, ποὺ δηλώνει ὅτι φέτος θὰ 
ρίξει πολὺ χρῆµα στὸν Παναθηναϊκὸ 
καὶ πράγµατι, λίγο ἀργότερα, φέρνει τὸν 
Κάβουρα, τὸν Καραβίδα καὶ τὸν Τζέισον 
Πόλακ, ἐνῶ στέλνει τὴν ὁµάδα γιὰ 
προετοιµασία στὶς Κουκουβάουνες. Στὸ 

µεταξὺ ἡ κρίση στὸ ΠΑΣΟΚ ἐπιτείνεται 
καὶ ἀπὸ ἀρκετὰ στελέχη ἀρχίζει νὰ 
ἀκούγεται τὸ ὄνοµα τοῦ Κώστα Σηµίτη, 
ὡς διαµεσολαβητῆ γιὰ τὴν ἐκτόνωσή της. 
Φτάνουν οἱ δηµοσιογράφοι στὴ Σίφνο καὶ 
πέφτουν πάνω στὸν πρώην πρωθυπουργὸ 
τὴν ὥρα ποὺ παραχωρεῖ συνέντευξη στὸ 
ΒΒC ἐνόψει τῆς ἐπικείµενης βράβευσής του 
ἀπὸ τὴν Ε.Ε. γιὰ τὴ συµβολή του στὴν ἰδέα 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς (µὴ χέσω) Ὁλοκλήρωσης, 
δηλώνοντας τὰ ἑξῆς: «I could…would like 
to lay…say that I am grapefruit…grateful for 
piece…this parc…particular honour! Many 
thanks to the Durο…European Bu…Union»! 
Στὶς δικές τους πάλι ἐρωτήσεις γιὰ τὴν 
κρίση στὸ ΠΑΣΟΚ, ἁπαντᾶ τοιουτοτρόπως: 
«Κδθὲλ ἠδφαθξγδ… ψηχραιµεία 
µὲ ἤπχιους τώνους… γκλµπρρρρ… 
δγιάλογως… ὀτνωσληµµ ρρσκ φγοδθς…
ἐκσα…ἐκσηγχρωνοισµῶς… δκγτολξηγ 
ξδρλµπθ» (Αὐτὸ ἀµετάφραστο, ἔ; Μπορεῖ 
νὰ κατόρθωσα νὰ σᾶς µεταφράσω µέχρι 
καὶ τὸ µήνυµα τῶν ἐξωγήινων, ἀλλὰ 
γιὰ τὴν ἀποκωδικοποίηση τῶν ἑκάστοτε 
λεγοµένων τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ, 
τόση φαντασία οὔτε κι ἐγὼ πιὰ δὲν τὴν 
ἔχω!)…

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ἐγκαινιάζοντας τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ 
τὸν «Πολιτιστικὸ Αὔγουστο», ἡ Νέα 
Δηµοκρατία ξεκινᾶ στὸ Πεδίον τοῦ 
Ἄρεως µεγάλο Μουσικὸ Φεστιβὰλ µὲ 
Κλειὼ Δενάρδου καὶ Τώνη Βαβάτσικο, 
ἐνῶ Τζών Τίκης καὶ Ρόµπερτ Οὐίλλιαµς 
συνεισφέρουν στὴν κοινὴ προσπάθεια, 
ἄδοντες τὰ cult ἄσµατα «Πὼς περνοῦν τὰ 
χρόνια» καὶ «Μάθηµα Σολφέζ». Τὸ ΠΑΣΟΚ 
ἀντιδρᾶ, κάνοντας λόγο γιὰ παρακµὴ καὶ 
µουσικὴ ὑποκουλτούρα, καὶ διοργανώνει 
Ἀντιφεστιβὰλ Τέχνης µὲ Μπουγά, 
Ἄντζελα Δηµητρίου, Λεµπέση καὶ Soti 
Βολάνη, γεγονὸς ποὺ ἐξοργίζει τὴ ΝΔ καὶ 
τὴν ὁδηγεῖ στὴ διοργάνωση «Θεατρικοῦ 
Αὐγούστου» µὲ τὴν «Γκόλφω», τὴν 
«Ἀστέρω» καὶ τὴν «Τύχη τῆς Μαρούλας». 
Καὶ ἐνῶ συνεχίζεται τοιουτοτρόπως 
ἡ πολιτιστικὴ ἀνάκαµψη τῆς χώρας, 
ἔχουµε νέες δηλώσεις τοῦ Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη, αὐτὴ τὴ φορὰ γιὰ ἐπιστροφὴ 

του στὸ πολιτικὸ σκηνικό. «Τὸ πράττω, 
γιατί µ’ ἔχει ἀνάγκη ἡ χώρα» δηλώνει 
στὶς κάµερες. «Θὰ ξεκινήσω ἀπὸ χαµηλά, 
ὅπως κάθε νέος πολιτικός. Στόχος µου ἡ 
πρωθυπουργία στὶς ἐκλογὲς τοῦ 2164». 
Τὸ βαρυσήµαντο γεγονὸς ἑορτάζεται µὲ 
ὁλονύχτιο πάρτυ στὸν πατρογονικὸ πύργο 
τῆς οἰκογένειας (σ.σ. στὰ Καρπάθια). Δυὸ 
µέρες ἀργότερα, ὁ ἐπίτιµος ἀναλαµβάνει 
καὶ τὰ νέα του καθήκοντα, ὡς Πρόεδρος 
τῆς ΟΝΝΕΔ…

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Μὲ τὸ ποὺ µπαίνει ὁ Σεπτέµβρης, τὸ 
Ἰσραὴλ εἰσβάλλει καὶ πάλι στὸν Λίβανο, 
ἐνῶ ἐντείνει καὶ τοὺς βοµβαρδισµοὺς 
στὰ παλαιστινιακὰ ἐδάφη. Τὸ γεγονὸς 
προκαλεῖ ἀντιδράσεις ἀκόµη καὶ στὶς 
ΗΠΑ, ὅπου µάλιστα κάποιοι ἀκτιβιστὲς 
µπουκάρουν σὲ κινηµατογραφικὴ αἴθουσα 
καὶ φωνάζοντας τὰ συνθήµατα «That’s 
enough» καὶ «No more Jews», διακόπτουν 
τὴν πρεµιέρα τῆς νέας χολυγουντιανῆς 
ὑπερπαραγωγῆς «Ὁλοκαύτωµα Νο 367». 
Ὁ πρόεδρος τῆς United Artists Ἄαρον 
Γκόλντσµιθ δηλώνει ὅτι τὸ µήνυµα 
ἐλήφθη, οἱ ΗΠΑ εἶναι δηµοκρατικὴ χώρα 
καὶ ὅτι τὸ Χόλυγουντ θὰ ἀρχίσει πλέον 
νὰ προβάλλει καὶ τὴν ἄλλη ὄψη τῶν 
πραγµάτων. Καὶ πράγµατι, τρεῖς µέρες 
ἀργότερα ἀνακοινώνεται τὸ γύρισµα 
τῆς νέας ὑπερπαραγωγῆς «Ἡ ἄλλη ὄψη 
τοῦ Ὁλοκαυτώµατος». Στὸ µεταξύ, στὴν 
Ἑλλάδα, ξεκινάει πάλι τὸ πρωτάθληµα, 
ἀλλὰ µὲ πολλὴ καθυστέρηση, µιά καὶ 
τὸ κῦρος τοῦ ἑλληνικοῦ ποδοσφαίρου 
βρίσκεται πλέον σὲ τέτοιο ὑψηλὸ 
σηµεῖο, ὥστε νὰ εἶναι ἀδύνατη ἡ εὕρεση 
χορηγοῦ. Τελικὰ µετὰ ἀπὸ ἀπεγνωσµένες 
προσπάθειες, τὴ χορηγία ἀναλαµβάνει ὁ 
Συνεταιρισµὸς Κτηνοτρόφων Στεµνίτσας 
«Ποίµνια - Βουστάσια: Τὸ Καλὸ Μοσχάρι». 
Ταυτόχρονα διευκρινίζεται ἐπισήµως ὅτι 
πάσα ὁµοιότης τοῦ ἐν λόγῳ µοσχαριοῦ 
µὲ τοὺς παράγοντες τοῦ ἑλληνικοῦ 
ποδοσφαίρου τυγχάνει ἀπολύτως 
συµπτωµατική…

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Στὶς 7 τοῦ µήνα ξεκινᾶ νέος γύρος δια-
πραγµατεύσεων γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ 
Κυπριακοῦ µὲ βάση µία ἀναθεωρηµένη 
ἐκδοχὴ τοῦ Σχεδίου Ἀνάν. Σχολιάζοντας 
τὸ νέο Σχέδιο ἡ ΥΠ.ΕΞ. Ντόρα Μπακο-
γιάννη, δηλώνει ἐνθουσιασµένη: «Πρόκει-
ται γιὰ ἐντυπωσιακὴ ἐξέλιξη, ἡ ὁποία 
δὲν µπορεῖ νὰ ἀφήσει αὐτὴ τὴ φορὰ 
ἀδιάφορο τὸν κυπριακὸ λαό. Μιλᾶµε γιὰ 
µία ἐξαιρετικὰ βελτιωµένη ἐκδοχὴ τοῦ 
παλαιοῦ Σχεδίου, καθὼς στὴν 8η σειρὰ τῆς 
26ης σελίδας ἀπαλείφθηκε ἕνα κόµµα καὶ 
στὴ 16η σειρὰ µία ἄνω τελεία. Ὁ δρόµος 
πρὸς τὴ λύση εἶναι πλέον ἀνοιχτός»! 
Κι ἐνῶ συµβαίνουν αὐτά, πρὸς τὰ τέλη 
τοῦ µήνα λαµβάνει χώρα καὶ µία ἀκόµη 
ἐκπληκτικὴ ἐξέλιξη, καθὼς µετὰ ἀπὸ 
νέες ἀπανωτὲς ἀεροπορικὲς ἐπιδροµὲς 
τοῦ Ἰσραὴλ στὴ λωρίδα τῆς Γάζας, κατὰ 
τὶς ὁποῖες σκοτώνονται πάνω ἀπὸ 1000 
ἄµαχοι, ἡ διεθνὴς κοινότητα δηλώνει 
πλέον ἀποφασισµένη νὰ παρέµβει 
δραστικά. Καὶ πράγµατι, λίγες µέρες 
ἀργότερα ἐκδίδεται ψήφισµα τοῦ ΟΗΕ 
ποὺ καταδικάζει τὴν προκλητικὴ πράξη 
4χρονου Παλαιστινίου ποὺ πῆγε καὶ 
κατούρησε ἔξω ἀπὸ τὸ κατώφλι Ἑβραίου 
ἐποίκου. Τὸ ψήφισµα συνοδεύεται ἀπὸ 
τὴν ὀργισµένη ἀνακοίνωση ὅτι τέτοιες 
κινήσεις δυναµιτίζουν τὸ καλὸ κλῖµα καὶ 
δὲν βοηθοῦν τὴ διατήρηση καὶ ἐµπέδωση 
τῆς εἰρήνης στὴν περιοχή…

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Στὶς 3 τοῦ µήνα, σηµειώνονται 1654 
παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ µας ἐναερίου 
χώρου πάνω ἀπὸ τὸ Αἰγαῖο, ἐνῶ τὸ ἑπόµενο 
πρωὶ τουρκικὰ ἀεροπλάνα βοµβαρδίζουν 
τὴ Λέσβο καὶ τὴ Χίο. Ἡ ἑλληνικὴ ἀντίδραση 
βεβαίως εἶναι ἀκαριαία καὶ ἐξίσου σκληρή, 
καθὼς ὁ πρωθυπουργὸς βγαίνει ἀµέσως 

στὶς κάµερες καὶ δηλώνει: «Λυπούµαστε 
γιὰ τὸ γεγονός. Καὶ πολὺ φοβοῦµαι 
ὅτι τέτοιες ἐνέργειες δὲν εὐνοοῦν τὴν 
ἐνταξιακὴ πορεία τῆς Τουρκίας». Καὶ 
καθὼς ἡ ἑταιρεία ποὺ βγάζει τὰ BABYLINO 
κάνει ἔξτρα τζίρο 700.000 δολαρίων (λόγω 
τῆς ἔκτακτης παραγγελίας στὴν ὁποία 
προβαίνουν οἱ ἐπιτελεῖς τοῦ τουρκικοῦ 
στρατοῦ), ἡ Μαρία Δαµανάκη ἐπιτίθεται 
στὸν πρωθυπουργὸ γιὰ τὶς δηλώσεις του, 
τονίζοντας ἀγανακτισµένη ὅτι τέτοιοι 
λεκτικοὶ τραµπουκισµοὶ τορπιλίζουν τὶς 
σχέσεις καλῆς γειτονίας τῶν δυὸ χωρῶν. 
Στὸ µεταξὺ ὅµως ἡ κυβέρνηση ἐξαγγέλλει 
καὶ τὰ νέα µέτρα γιὰ τὴν καταπολέµηση 
τῆς βίας στὰ γήπεδα, τὰ ὁποῖα ἐπιτέλους 
εἶναι ἀποτελεσµατικά, ἂν ἑξαιρέσει κανεὶς 
βεβαίως κάποια ἀσήµαντα ἐπεισόδια ποὺ 
λαµβάνουν χώρα 2 ἑβδοµάδες ἀργότερα 
στὸ ντέρµπυ Ὀλυµπιακοῦ-ΠΑΟ καὶ κατὰ 
τὰ ὁποῖα ἐκσφενδονίζονται µέσα στὸ 
γήπεδο: 75 κιλὰ πέτρες, 63 µπουκάλια 
νερό, 4 προφυλακτικὰ µὲ ΤΝΤ (εἴδατε, 
βρέ, ποῦ σας τὰ ’λεγα;), 4 νταµιτζάνες 
τσίπουρο Τυρνάβου, 16 µολότωφ, 3 
πυρηνικὲς βόµβες, 4 κουπάκια ρυζόγαλο 
(σ.σ. χωρὶς κανέλα), 1 βυτίο πετρέλαιο 
(µαζὶ µὲ τὸ βυτιοφόρο), καθὼς καὶ ὁ 
µπατζανάκης τοῦ τρίτου ξάδελφου 
τοῦ Γιώργου Ὀρφανοῦ. Τὴν ἄλλη µέρα 
βγαίνει ὁ Ὀρφανὸς στὴν τηλεόραση καὶ 
ὑπερασπίζεται τὴν ἀποτελεσµατικότητα 
τῶν µέτρων, δηλώνοντας ὅτι θὰ γίνουν 
ἁπλῶς κάποιες πρόσθετες βελτιωτικὲς 
κινήσεις, ὥστε ἀκόµη κι αὐτοὶ οἱ 
ἀπειροελάχιστοι πλέον ἐναποµείναντες 
ταραξίες νὰ ἐξουδετερωθοῦν ὁριστικά…

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
  Καθὼς πλησιάζουµε πρὸς τὶς γιορτές, στὴν 
Ἀγγλία ἐκδίδεται νόµος ποὺ προβλέπει 
αὐστηρὲς ποινὲς σὲ ὅποιον προσβάλει τὶς 
ἄλλες θρησκεῖες, προφέροντας βέβηλες 
λέξεις τύπου «Christmas», «Jesus» ἢ «Holy 
Night», ἐνῶ ταυτόχρονα ἀρχίζουν εὐρέως 
νὰ κυκλοφοροῦν καὶ γιορτινὲς κάρτες 
µὲ πεντάλφες, µάτια, διαβῆτες καὶ ἄλλα 
παρόµοια χριστιανικὰ σύµβολα. Καὶ ἐνῶ ἡ 
Γηραιὰ Ἀλβιών ἐντρυφᾶ τοιουτοτρόπως στὸ 
χριστουγεννιάτικο πνεῦµα τῶν ἡµερῶν, 
στὴν Ἑλλάδα ὁ πρωθυπουργὸς Κώστας 
Καραµανλὴς ἀνακοινώνει περιχαρὴς τὸ 
νέο µεγάλο µέτρο, ποὺ θὰ ἐξασφαλίσει 
τὴν ὑλοποίηση ὅλων ταυτόχρονα τῶν 
προεκλογικῶν ὑποσχέσεων τῆς ΝΔ γιὰ τὴν 
ἐξαφάνιση τῆς ἀνεργίας, τὴν ἐξυγίανση 
τῶν ἀσφαλιστικῶν ταµείων, ἀλλὰ καὶ τὴν 
περαιτέρω ἄνοδο τῆς οἰκονοµίας. Πῶς θὰ 
γίνουν ὅλα αὐτὰ µαζί; Μὲ τὴν πρόσληψη 
500.000 προσωρινῶν ὑπαλλήλων, οἱ 
ὁποῖοι: α) θὰ ἐργάζονται 8 ὦρες τὴν ἡµέρα 
ἀνασφάλιστοι, β) θὰ παίρνουν µόνο τὸ 
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 
16 ὧρες τῆς ἡµέρας θὰ παρέχουν πρόσθετη 
ἐθελοντικὴ (θέλουν - δὲν θέλουν) ἐργασία 
ὡς σκλάβοι στὰ λατοµεῖα. Μετὰ τὴν 
τακτοποίηση αὐτοῦ τοῦ ἀκανθώδους 
ζητήµατος, ὁ πρωθυπουργὸς προβαίνει 
καὶ σὲ νέα ἐπίδειξη ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν 
Παιδεία (ὁρίζοντας τὸ σχετικὸ ποσοστὸ 
τοῦ ΑΕΠ γιὰ τὸ 2008 στὸ 0,0000023 %), 
ἀλλὰ βεβαίως καὶ σὲ νέα ἐπίδειξη πυγµῆς 
στὸν τοµέα τῆς ἐξωτερικῆς µας πολιτικῆς, 
καθὼς ἀπευθύνει αὐστηρὲς συστάσεις 
στὴν Ἄγκυρα νὰ µὴν ξαναβοµβαρδίσει τὴ 
Λάρισα, γιατί ἡ Ἑλλάδα µπορεῖ ν’ ἀρχίσει 
(ἴσως καὶ ἐνδεχοµένως) νὰ σκέφτεται 
ἀκόµη καὶ τὸ ἐνδεχόµενο τοῦ βέτο στὴ 
µελλοντικὴ ἔνταξη τῆς Τουρκίας στὴν 
Ε.Ε. Ἐπειδὴ ὅµως ἡ ὑλοποίηση τέτοιων…
δραµατικῶν ἀπειλῶν εἶναι προφανὲς ὅτι 
δὲν ἀφορᾶ πλέον αὐτὸ τὸ κείµενο, ἀλλὰ 
τὸν Καζαµία τοῦ 2367, ἐµεῖς κάπου ἐδῶ 
πρέπει νὰ κλείσουµε. Καλή σας χρονιά…

                                      Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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 Στο Διεθνες Συµποσιο ενάντια στην 
Αποµόνωση (Αθήνα, 15-18 Δεκεµβρίου 
2006) συµµετείχαν αντιπροσωπείες από 
δεκάδες χώρες και την Ελλάδα, ενώ 
χαιρέτησαν οι εκπρόσωποι της πρεσβείας 
της Κούβας, της Βενεζουέλας και της 

Παλαιστίνης και εκπρόσωποι της Ιρακινής 
Αντίστασης. Στις συζητήσεις συµµετείχαν 
πολλές ελληνικές οργανώσεις (ΠΑΜΕ, 
ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΕΙΝΑΠ, ΠΟΣ, ΠΟΕΜ, ΟΤΟΕ,  
ΝΑΡ, ΑΚΟΑ, ΚΟΕ, ΕΚΚΕ, ΣΥΝ, ΔΕΑ, 
ΟΚΔΕ, Συµµαχία Σταµατήστε τον Πόλεµο,  
Παγκληρική Αγωνιστική Κίνηση κ.α.).  
Στο πλαίσιο του συµποσίου, δόθηκε µια 
συναυλία µε την Μαρίζα Κωχ και το Γκρουπ 
Γιορούµ, καθώς επίσης υπήρχαν προβολές 
ταινιών και ντοκουµέντα. Τη Δευτέρα 
πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση µνήµης 
στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Η τελική διακήρυξη που 
συνυπογράφτηκε από τους συµµετέχοντες 
του συµποσίου έχει ως εξής: 
1.  Υποστηρίζουµε ενεργά όλους τους 
πολιτικούς κρατουµένους ανά τον κόσµο, 
που είναι αντίθετοι στον ιµπεριαλισµό, 
στην αντίστασή τους ενάντια στην 
αποµόνωση. Θα ενώσουµε τον αγώνα µας 
ενάντια στις πολιτικές της αποµόνωσης, 

τις µυστικές φυλακίσεις και τα βασανιστή-
ρια και ειδικότερα ενάντια στις φυλακές 
του σιωνιστικού «Ισραήλ» και των αραβι-
κών χωρών, στο Αµπού Γκράιµπ, στο 
Γκουαντάναµο, στο Μπάγκραµ και στην 
Τουρκία. Σήµερα υπάρχουν περισσότεροι 

από 10.000 πολιτικοί κρατούµενοι (από 
την Παλαιστίνη, την Ιορδανία, τον 
Λίβανο, τη Συρία και την Αίγυπτο) στις 
φυλακές του «Ισραήλ».
   -Διακηρύσσουµε την αλληλεγγύη µας 
στον Μουµία Αµπού Τζαµάλ, στο Μουβ 
9, στο Λέοναρντ Πελτιέ και όλους τους 
πολιτικούς κρατουµένους στη Βόρεια 
και τη Νότια Αµερική και τονίζουµε 
τη στήριξή µας στην εκστρατεία για 
την απελευθέρωση των 5 Κουβανών 
ηρώων. 
  - Διακηρύσσουµε την αλληλεγγύη µας 

στον αγώνα ενάντια στην αποµόνωση στις 
ευρωπαϊκές χώρες, που είναι οι αρχιτέκτονες 
των αποµονωτικών πρακτικών και ασκούν 
πολιτική αποµόνωσης και διασποράς 
(Γερµανία, Ιταλία, Βέλγιο, Χώρα των 
Βάσκων, Ιρλανδία, Ελλάδα και αλλού).
 -  Διακηρύσσουµε την αλληλεγγύη µας 
στον αγώνα ενάντια στις φυλακές τύπου 
F της Τουρκίας (Λευκά Κελιά), όπου 122 
άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους µέχρι 
τώρα σε απεργίες πείνας µέχρι θανάτου 
και περισσότεροι από 600 πολιτικοί 
κρατούµενοι έχουν µείνει ανάπηροι. (...)
2. Οι αποκαλούµενοι «αντιτροµοκρατικοί 
νόµοι» και οι «µαύρες λίστες» δεν 
έχουν καµµία νοµιµοποίηση και είναι 
απαράδεκτες. Στηρίζουµε όλες τις αντϊ-
ιµπεριαλιστικές, αντικαπιταλιστικές και 
αντιφασιστικές δυνάµεις και οργανώσεις 
που έχουν αποµονωθεί ως «τροµοκρατικές». 
Περαιτέρω αποφασίζουµε την αποστολή 

αντιπροσώπων στις σχετικές δίκες. Είναι 
αναγκαία η παροχή πρακτικής στήριξης, 
όπως η διεξαγωγή δραστηριοτήτων και η 
συµµετοχή στις δίκες που προκύπτουν από 
τους νέους «αντιτροµοκρατικούς νόµους» 
και εµφανίζονται στη µια χώρα µετά την 
άλλη και οι οποίες, στην Ευρώπη, πρωτο-
εµφανίστηκαν στο Βέλγιο και στη Δανία.
3. – Διακηρύσσουµε την αλληλεγγύη 
µας στις χώρες, που υφίστανται την 
ιµπεριαλιστική επίθεση ή βρίσκονται 
υπό κατοχή (Κούβα, Βενεζουέλα, Ιράκ, 
Παλαιστίνη, Λίβανος, Αφγανιστάν), 
είµαστε ενάντιοι στις αυξανόµενες 
επιθέσεις και απειλές εισβολής σε 
διάφορες χώρες στο πλαίσιο του «Σχεδίου 
της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής»  και 
στηρίζουµε όλους, όσοι αντιτίθενται 
στη λεγόµενη «Νέα Παγκόσµια 
Τάξη Πραγµάτων». Στηρίζουµε την 
πραγµατοποίηση κινητοποιήσεων: στις 
12 Ιουλίου, ηµέρα αλληλεγγύης στην 
αντίσταση του λαού του Λιβάνου, στις 20 
Σεπτεµβρίου, ηµέρα αλληλεγγύης στην 
αντίσταση του λαού της Παλαιστίνης, στις 
20 Μαρτίου, ηµέρα αλληλεγγύης στην 
αντίσταση του Ιρακινού λαού και των 
λαών της Μέσης Ανατολής γενικότερα.
4 – Είναι αναγκαία η δηµιουργία ιστοσελίδας 
στο Διαδίκτυο, ώστε να διασφαλίσουµε το 
συντονισµό του αγώνα και την ενότητα 
µεταξύ πολιτικών κρατουµένων και 
οργανώσεων σε όλες τις ηπείρους. Ο 
σκοπός µας είναι να εγγυηθούµε ότι, όπου 
υπάρχει καταπίεση και σε όποια χώρα κι 
αν βρίσκεστε, η αντίσταση στην καταπίεση 
θα είναι συντονισµένη.
5 – Θα στηρίξουµε ενεργά την εκστρατεία 
αποστολής γραµµάτων, εξασφαλίζοντας  
συντονισµό κι επικοινωνία µεταξύ των 
πολιτικών κρατουµένων στις διάφορες 
χώρες. (...)

5ο Διεθνές Συµπόσιο ενάντια στην Αποµόνωση
Μπινιές

§

Ὅταν πάω στό µανάβικο τοῦ φίλου 
µου τοῦ Γιώργου, γιορτάζω καί 

τήν καλησπέρα πού λέω καί τήν 
κουβέντα πού γίνεται καί τούς 

πελάτες ποὔρχονται. Ὑπάρχει µιά 
οίκειότητα καί στό βλέµµα καί στή 

χειρονοµία καί...
Ἄν κάνεις τό λάθος καί χωθεῖς 

στίς εἰσόδους τῶν πόλεων, σ’ αὐτές 
τίς πουτάνες τίς «ἁλυσίδες», τό 

σῦµπαν ἀλλάζει. ὅλοι µπαίνουν λές 
καί θά µεταλάβουν τόν... διάκονο!  

Ἄν µετρήσεις τὴ λίµπιντο στά 
κατιναριά, τό ὑγρασιόµετρο θά ἔχει 

χτυπήσει λίµ...! 
- Θεέ µου, ἀπευθύνθηκα στόν 

µεγαλοδύναµο µιά µέρα, 
προστάτεψέ µε ἀπό τήν τυποποίηση. 

- Βλάκα, µοῦ ‘πε τότε, µήν 
εἰσέρχεσαι σέ τέτοιους οἴκους 

ἀνοχῆς τόσο συχνά. Δέν βλέπεις, 
ἄν κάνεις τό λάθος καί πεῖς καµµιά 

καληµέρα στήν πωλήτρια νιώθει 
ὅτι τήν βιάζεις. Μήν ἐνοχλεῖς τά 

νούµερα, ἄστα νά χτυπᾶνε νούµερα 
ἀδιάσπαστα...

Μοῦ τήν εἶπε κανονικά ὁ Θεός, 
εἶχε κέφια!  

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

   Φέτος τίς γιορτές εἴπαµε νά πᾶµε 
διακοπές στό ἐξωτερικό, ὅπως κάνουν 
ὅλες οἱ φιλενάδες µου. Κι ἀφοῦ χρήµατα 
δέν ὑπῆρχαν οὔτε γιά νά βγοῦµε ἀπό τή 
Θεσσαλονίκη, ἀποφασίσαµε νά πᾶµε στή 
Βουλγαρία. Κλείσαµε γιά τέσσερεις µέρες 
µέ τό γνωστό πρακτορεῖο Τάδε. 
      Τό ταξίδι µας ξεκινώντας θύµιζε λίγο 
Μικρασιατική Καταστροφή: Χιλιάδες 
κόσµος Ἀριστοτέλους καί Ἐγνατία γωνία 
συνωστίζονταν γύρω ἀπό τά 
λεωφορεῖα, παλεύοντας νά µπεῖ 
σ’ ἕνα ἀπό αὐτά, κραυγάζοντας 
ἀπεγνωσµένα στόν Γιωργάκη, 
στήν Τασούλα, στόν Κωνσταντῖνο 
νά µήν ἀποµακρύνεται (κάποιοι 
Τσέτες θά παραµόνευαν) καί νά 
ἐπιβιβαστεῖ ἀµέσως. Τό ἀµέσως 
ἦρθε ὕστερα ἀπό καµµιάν ὡρίτσα 
(µετά τήν προγραµµατισµένη ἀνα-
χώρηση) καί ξεκινήσαµε.
    Στά σύνορα διαπιστώσαµε 
ὅτι ἡ ἰδέα µας δέν ἦταν πολύ 
πρωτότυπη: Τό καραβάνι τῶν 
πούλµαν χανόταν στόν ὁρίζοντα. 
Ὅµως ἔδωσε ἡ Μεγαλόχαρη καί κάποια 
στιγµή περάσαµε κι ἐµεῖς, φτάνοντας 
στόν πρῶτο στόχο τῆς ἐκδροµῆς: Τά 
ντιούτι φρή. Ἐκεῖ καταλάβαµε ὅτι στήν 
ἀφετηρία τῶν λεωφορείων δέν εἶχε τελικά 
καί πολύ κόσµο. Θά ‘λεγες πώς εἶσαι σέ 
κάποιαν ἐθνική ἑορτή τοῦ Μπαγκλαντές, 
ἄν δέν ἔβλεπες τό γνωστό ἑλληνικό 
φαινόµενο στίς οὐρές τῶν ταµείων: ὅλοι 
νά διαµαρτύρονται γιά τήν καθυστέρηση, 
κάποιοι νά περνοῦν στή ζούλα ἀπό τό 
πλάι, ἄλλοι νά τούς µπινελικώνουν, τά 
γνωστά. Μέ καµµιά ὡρίτσα καθυστέρηση 
ξεκινήσαµε καί πάλι.
    Τό βραδάκι εἴµασταν στή Σόφια, στό 
ξενοδοχεῖο. Ἐκεῖ πρέπει νά ὁµολογήσω 
ὅτι δέν µᾶς πολυάρεσε. Ὅλοι - µά ὅλοι! - οἱ 

πελάτες ἦταν Ἕλληνες καί δέν εἶχε ἐκείνη 
τή χάρη νά νιώθεις ὅτι εἶσαι κάπου ἔξω. λές 
καί πήγαµε στήν Ἀσπροβάλτα ἀλλά χωρίς 
θάλασσα - βάλε καί τό πρόβληµα πού δέν 
ἤξερε ἑλληνικά τό προσωπικό καί µᾶς 
παίδευε. Πάλι καλά πού καταλάβαιναν 
µερικές ἑλληνικές λέξεις (ταξί, ρουµσέρβις, 
εὐρώ...) καί γινόταν ἡ δουλειά µας. 
  Στήν ξενάγηση κάναµε µερικές βόλτες 
στήν πόλη µέ τό λεωφορεῖο (πότε εἶναι 

ἀνοιχτή ἡ ἀγορά;). Ἄδειοι, τεράστιοι δρόµοι, 
παντοῦ ἄχτιστα οἰκόπεδα µέ δέντρα, πού 
θά µποροῦσαν νά δώσουν ἑκατοντάδες 
µαγαζιά καί διαµερίσµατα, ποῦ νά 
προκόψουν µετά αὐτοί οἱ ἄνθρωποι... 
Σέ ὅλη τήν πόλη ὑπῆρχαν µεγάλες 
διαφηµιστικές ἀφίσες µέ κάτι ξετσίπωτες, 
δέν καταλάβαινα τί διαφήµιζαν. Τά σπίτια 
µίζερα, ἄβαφα καί παλιά, τά µαγαζιά λίγα 
(πότε εἶναι ἀνοιχτή ἡ ἀγορά;), µᾶς ἔδειξαν 
καί µερικές ἐκκλησίες πού τίς φτειάξαν οἱ 
Ρῶσοι ἤ κάτι τέτοιο, κάποιες παλιές σάν τίς 
δικές µας στή Σαλονίκη. Τά µουσεῖα ἦταν 
εὐτυχῶς ὅλα κλειστά - κι ἦταν καί πολλά! 
- ὁπότε τό πρόγραµµα ἦταν ἐλεύθερο, 
δηλαδή µονάχα ἀγορά. 
     Πρέπει νά ὁµολογήσω ὅτι δέν ἄξιζε τόν 

κόπο (καί τούς καβγάδες µέ τόν Κυριάκο 
πού τόν σουρµαλοῦσα µαζί µου): Ὅ,τι 
φτηνό πῆρα µᾶλλον δέν θά τό βάλω 
ποτέ, κι ὅ,τι ἦταν ἀκριβότερο θά τὄβρισκα 
καλύτερο στήν Ἑλλάδα. Ἀλλά τί νἄκανα ἡ 
γυναίκα, νά γυρίσω ἀπό τό ἐξωτερικό καί 
νά µήν ἔχω νά δείξω τίποτα πού νά τὄφερα 
ἀπό κεῖ; 
       Τό βράδυ πήγαµε στό πατροπα-
ράδοτο ρεβεγιόν, ἀφοῦ ἦταν 
παραµονή Χριστουγέννων. Βέβαια 
τό µαγαζί ψιλοµύριζε ταγκίλα, 
τζάµπα τό καλό φόρεµα πού ἔβαλα, 
εἴµασταν ὁ ἕνας πάνω στόν ἄλλον 
(καί µόνον Ἕλληνες), τό φαγητό 
δύσκολα τὄτρωγες ἀλλά εἴπαµε νά 
µή χαλάσουµε τήν γιορτινή µας 
διάθεση. Τό µισό ρεπερτόριο ἦταν 
ἑλληνικά τραγούδια µέ βουλγάρικη 
προφορά, προσπαθοῦσαν οἱ κοπέ-
λες... Οἱ ἄντρες ἦταν κάπως ἀνήσυ- 
χοι, κοιτιόντουσαν πονηρά, σά νά 
ψάχναν τρόπο νά φύγουν γιά ἀλλοῦ. 
Πάντως ὁ Κυριάκος µου δέν ἔριχνε οὔτε 
µατιά δεξιά - ἀριστερά, τό βλέµµα του 
ἦταν µονίµως κάπου στό ὑπερπέραν. 
  Τήν ἑπόµενη µέρα πήγαµε στή 
Φιλιππούπολη. Ἐκεῖ ἡ κατάσταση ἦταν 
σκέτη ἀπελπισία. Ἕνας δρόµος ὅλος κι 
ὅλος µέ µαγαζιά, νά τόν περάσεις σέ δυό 
ὡρίτσες καί µετά τό τίποτα. Ἔχουν βέβαια 
ἕνα κοµµάτι τῆς πόλης ἀφηµένο ὅπως 
ἦταν παλιά, στήν ἐποχή τῶν γιαγιάδων 

µας, ἀλλά τί νά τό κάνεις; Χωρίς ἕνα καφέ, 
µιά ταβέρνα, µιά ἀντικερί τῆς προκοπῆς! 
Μᾶς ἔδειξαν καί κάµποσα παλιά σπίτια 
Ἑλλήνων, τώρα πῶς βρέθηκαν Ἕλληνες 
στή Βουλγαρία τί νά πῶ δέν ξέρω... Τίποτε 
κοµµουνιστές θά ἦταν. Ψωνίσαµε µόνο 
ψιλοπράγµατα, νά µήν φύγουµε ἔτσι...
    Στό τέλος τῆς ἐκδροµῆς εἴχαµε καί µία 

ἐπίσκεψη σ’ ἕνα µοναστήρι µέσα στό βουνό, 
Ρίλα τό λένε. Ἐκεῖ ἔγινε µιά ψιλοφασαρία, 
ἀφοῦ ὁρισµένοι πρότειναν ἀντί νά ψά-
χνουµε κι ἄλλες βουλγάρικες ἐκκλησίες, 
νά πᾶµε λίγο νωρίτερα στά σύνορα µπάς 
καί ψάξουµε λίγο περισσότερο στά ντιούτι 
φρή. Τελικά πείστηκαν ὅτι δέν ἀξίζει τόν 
κόπο καί πήγαµε στό µοναστήρι. Εἶναι 
µεγάλο καί πολύ παλιό, ὁ Κυριάκος εἶπε 
ὅτι µοιάζει µέ κεῖνα στό Ἁγιονόρος. Στήν 
ἐκκλησία µέσα ἦταν θαµµένος ὁ Βούλγαρος 

βασιλιάς πού εἶχε µπεῖ µαζί µέ τόν 
Χίτλερ τό 1941 στήν Ἑλλάδα ἀλλά 
δέν εἶδα κανένας νά δίνει δεκάρα 
γι’ αὐτό. Ἴσως εἶναι ἐθνικισµός νά 
θίγεσαι µέ κάτι τέτοια, γιαυτό καί 
γώ δέν εἶπα σέ κανέναν τίποτε. 
Γυρίσαµε λίγο στόν περίβολο, δέν 
εἶχε σχεδόν τίποτε γιά φαγητό ἤ γιά 
ἀγορά, ὁπότε σύντοµα ἐπιστρέψαµε 
στό λεωφορεῖο. Τό βράδυ εἴµασταν 
πίσω. Τοῦ χρόνου θά µείνουµε ἐδῶ, 
καί στήν πεθερά µου καλύτερα 
θἄναι. Κι ἄς µήν ψωνίσουµε τίποτε.

Ἡ κυρία Πιπίτσα στή Βουλγαρία



Ἐθνική Ἀνασφάλεια
Σὲ περιοχὴ τοῦ ὄρους Τόρος στὴν Μερσίνα  
ὁλοκληρώθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς 4.537 τετρ.
µέτρων σηµαίας (ἐπὶ ἐδάφους). Στὸ χωριὸ 
Τσοπουρλοὺ 10 χιλ. ἀπὸ τὴν Μερσίνα µετὰ 
ἀπὸ πρόταση τοπικοῦ µουχτάρη ἄρχισαν τὸν 
Νοέµβριο οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς 
σηµαίας. Σὲ 40 µέρες τὸ µέρος καθαρίστηκε 
ἀπὸ φυτὰ καὶ βράχια καὶ σχεδιάστηκε καὶ ἡ 
σηµαία. Χρησιµοποιήθηκαν 5 τόνοι µπογιὰ.
Ὁ δήµαρχος τῆς Μερσίνας καὶ µέλος τοῦ 
ΜΗΡ Χαµὶτ Τούνα δήλωσε πὼς τὰ περσινὰ 
ἐπεισόδεια στὸ Νεβρὸζ εἶχαν χαλάσει τὴν 
εἰκόνα τῆς πόλης. Εἴκοσι ἐργάτες µας 
δουλεύοντας γιὰ µία ἑβδοµάδα ἔβαψαν τὴν 
τεράστια σηµαία σώζοντας τὸ πρεστὶζ τῆς 
πόλης µας. Ἐπιλέξαµε εἰδικὰ αὐτὴν τὴν το-
ποθεσία γιατί φαίνεται ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ ὁδό, 
ἀπὸ τὴ θάλασσα καὶ ἀπὸ τὰ ἀεροπλάνα ποὺ 
ἀποπροσγειώνονται στὸ ἀεροδρόµιο τῶν Ἀδά-
νων.                      (16-12, ἐφ. Νέτγκαζετε) 

Τουρκία - Ἰράν
Διαβάζουµε ὅτι σὲ πανεπιστήµιο στὸ Ἰράν  
ὅπου µιλοῦσε ὁ πρόεδρος Ἀχµαντινετζὰντ 
ὑπῆρξαν διαµαρτυρίες ἐνάντια του. 
Ἔκαψαν ἀφίσες του φωνάζοντας ¨θάνατος 
στὸν δικτάτορα¨. Δὲν ἐπενέβη ἡ ἀστυνοµία 
καὶ οὔτε κὰν διατάχθηκε ἔρευνα. Παρότι 
οἱ εὑρισκόµενοι στὴν αἴθουσα ὀπαδοὶ του 
ἦταν πολύ περισσότεροι δὲν ἐπέδειξαν 
κάποια ἐπιθετικὴ ἀντίδραση. Σὲ µᾶς, 
σὲ ἀνάλογη περίπτωση διαµαρτυρίας 
ἐνάντια στὸν πρόεδρο τῆς δηµοκρατίας, 
τὸν πρωθυπουργὸ ἢ τὸν ἀρχηγὸ τοῦ 
Γενικοῦ Ἐπιτελείου καὶ τί δὲν θὰ γινόταν! 
Τὸν βγάζουν φιµωµένο ἀπὸ τὴν αἴθουσα, 
γίνεται µήνυση, ἐρευνᾶται ἂν τὸ ἄτοµο ἔχει 
δεσµοὺς µὲ παράνοµες ὀργανώσεις καὶ ἂν 
ὄχι ἐφευρίσκονται οἱ δεσµοί. Τὴν ὥρα ποὺ 
διαβάζω τὴν εἴδηση γιὰ τὸ Ἰράν συνελήφθη 
ἕνας µηχανικὸς στὴν Τουρκία γιὰ ἐξύβριση 
τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου µέσω ἠλεκτρονικῆς 
ἀλληλογραφίας. Καί µάλιστα ὅταν ἔγραφε 
στὸ µέιλ αὐτὸ πὼς ἡ πράξη αὐτὴ γίνεται γιὰ 
νὰ διαπιστώσει πόσο ἐλεύθερη χώρα εἶναι ἡ 
Τουρκία! Τὰ πανεπιστήµια τοῦ Ἰράν σίγουρα 
εἶναι πιὸ ἐλεύθερα καὶ πιὸ ἐπιστηµονικὰ 
ἀπὸ τῆς Τουρκίας. Ἡ ἐκπροσώπηση στὸ 
κοινοβούλιο τοῦ Ἰράν εἶναι πιὸ ἀντιπροσω-
πευτικὴ ἀπὸ αὐτὸ τῆς Τουρκίας. Ἑβραῖοι, 
Ἀρµένιοι, ὅλοι ἐκπροσωποῦνται. Ἀνάλογες 
καὶ οἱ ἐθνικὲς ἐλευθερίες. Τὸ Ἰράν εἶναι 
δηµοκρατία καὶ ἐθνικὸ κράτος, ὅµως 
Κοῦρδοι, Βελοῦχοι, Ἄραβες καὶ Ἀζέροι ἔχουν 
πλῆθος πολιτιστικῶν δικαιωµάτων.
                                              (17-12, ἐφ. Βακίτ)

Γιά τήν Κύπρο
Στὸ περιοδικὸ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου 
«Ἔνοπλες Δυνάµεις» σὲ 20σέλιδο ἄρθρο 
γιὰ τὴν γεωστρατηγικὴ καὶ γεωπολιτικὴ 
σηµασία τῆς Κύπρου ἀναφέρεται πὼς ἡ 
Τουρκία γιὰ λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας καὶ 
χάρην τοῦ ἐλέγχου τῶν ἐνεργειακῶν καὶ 
ἐµπορικῶν ὁδῶν δὲν µπορεῖ νὰ παραιτηθεῖ 
ἀπὸ τὸ νησί. Ὁ εἰδικὸς γιὰ θέµατα Μέσης 
Ἀνατολῆς Σουλειµάν Ὀζµὲν ἀναφέρει: 
Στὰ πλαίσια τῆς Μεγάλης Ἰδέας ἀπὸ τὴν 
ὁποία  ποτὲ δὲν παραιτήθηκε  ἡ Ἑλλάδα, 
ἡ Κύπρος ἔχει µεγάλη γεωστρατηγικὴ 
καὶ γεωπολιτικὴ σηµασία. Μὲ τὴ θέση 
της, σὰν σπαθὶ ἀπέναντι ἀπό τήν Τουρκία, 
ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ γιὰ 
τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια. Ἡ Κύπρος ἐλέγχει 
τὰ µεγάλα λιµάνια τῆς Μερσίνας καὶ τῆς 
Ἀλεξανδρέτας. Ἂν ἡ Κύπρος εἰσέλθει σὲ 
µία πολιτικὴ ἕνωση ποὺ δὲν ἐπηρρεάζει ἡ 
Τουρκία τότε ἀνάλογα θὰ µποροῦσαν νὰ 
ἀντιµετωπιστοῦν καὶ τὰ προβλήµατα µὲ τὴν 
Ἑλλάδα στὸ Αἰγαῖο.        (30-12, ἐφ. Χουριέτ)

Ὁ γνωστός τουρκικός ἱπποτισµός
Ἡ Α.Ι.Β. ἀπό τή Γουατεµάλα γνώρισε µέσῳ 
Internet ἕναν Τοῦρκο καί ἦρθε νά τόν βρεῖ. Σέ 
µιά βόλτα της ὅµως στήν πλατεία Ταξίµ τήν 
ἀκολούθησαν 2 περαστικοί, τήν παρέσυραν 
σέ ἕνα γιαπί, τήν βίασαν, φώναξαν καί 8 
φίλους τους πού ἐπίσης τήν βίασαν, τήν 
λήστεψαν καί τήν παράτησαν. Οἱ δράστες 
ἀναζητοῦνται.        (2-1-07, ἐφ. Νέτγκαζετε)

Μ.Κ.            kyneg@otenet.gr 

Πάντως, ἄν µή τί ἄλλο, πῆγε περήφανα ὁ 
Σαντάµ. Κι ἄν δέν τά κατάφερνε πάντα νά 
ἰσορροπεῖ, ἀπό τούς ξεφτίλες ὁµοεθνεῖς του 
ἡγέτες τόν χωρίζαν ἔτη φωτός.

Χριστουγεννιάτικες εἰδήσεις στό Euronews: 
Εὐρωφάνταροι νά µοιράζουν δῶρα σέ ἀλβα-
νάκια τοῦ Κοσόβου, Ἰρακινοί Ἁηβασίληδες 
σέ στρατόπεδα τῶν Κατοχικῶν δυνάµεων!

Ὅποιος ξέχασε τή Σερβία καί θαρρεῖ πώς ἡ 
ΕΕ παίζει κάποιον θετικό ρόλο µέ τά στρατά 
της διεθνῶς, ἄς κοιτάξει αὐτά στά σύνορα 
τῆς Γάζας µέ τήν Αἴγυπτο:

Ἀπαγόρευσαν στόν ἐκλεγµένο πρωθυπουρ-
γό τῆς Παλαιστίνης νά περάσει στή ἐξαθλι-
ωµένη χώρα του τίς βαλίτσες µέ τά χρήµατα 
πού ἔφερνε ἀπό τό Ἰράν ἀλλά καί δήλωσαν 
πώς αὐτό θά ‘ναι πιά νόµος (Μωσαϊκός).

Πάντως ἄν δέν ἀπαλλαχτεῖ ὁ παλαιστινια-
κός λαός ἀπό κουΐσλιγκ σάν τούς Ἀµπάς, 
Νταχλάν, Κρέα, χειρότερες µέρες θἄρθουν

Ἡ Εὐρωπαϊκή Τράπεζα Ἐπενδύσεων ἄροντας 
ἕνα 11χρονο πάγωµα θά χρηµατοδοτήσει µέ 
200 ἑκ. εὐρώ ἰσραηλινές µπίζνες. Ἔτσι εἶναι 
αὐτοί οἱ Εὐρωπαῖοι, ἄν δοῦν δηµοκρατία ἤ 
δικαιώµατα, ξεβρακώνονται   

Ποιό εἶναι τό κόστος τοῦ χαµένου πολέµου 
στό Ἰράκ γιά τίς ΗΠΑ, κατά τόν νοµπελίστα 
οἰκονοµολόγο Γιόζεφ Στίγκλιτς; 2,2 τρισ. $! 
Τό τέλος τῆς ὑπερδύναµης εἶναι κοντά! 

Θυµᾶστε κεῖνον τὸν Ἀθνάρ, πού ἔστειλε τούς 
Βισηγότθους του στό Ἰράκ νά πολεµήσουν 
γιά τή δηµοκρατία; Ἔ, σήµερα «διδάσκει» 
στό Georgetown University (Washington) 

Βεβαίως ἐκεῖ ἡ γλῶσσα τῆς ἐκπαίδευσης 
εἶναι ἡ ἀγγλική κι αὐτός δέν ξέρει οὔτε yes/
no ἀλλά τί νά κάνανε οἱ (ΗΠ)ἄνθρωποι, 
κάπως ἔπρεπε νά τόν ἀνταµείψουν!

Ἔκδοση τοῦ Νεβζλίν ἀπό τό Ἰσραήλ ζητοῦν 
οἱ Ρῶσοι γιά τόν φόνο τοῦ Λιτβινένκο. Στοι-
χηµατίζω 1.000.000 εὐρώ ὅτι θά πάρουν τόν 
ποῦλο. Βάζετε ἐσεῖς µιά τυρόπιτα;

6 κλεµµένες εἰκόνες τοῦ 13ου αἰ. βρέθηκαν 
ἀπό τήν Κερύνεια στούς Sotheby’s τῆς Νέας 
Ὑόρκης κι ἐπιστρέφουν. Ἄς µή σχολιάσω 
τούς φιλότεχνους, µέρες πού εἶναι...

Τί λέει ἡ φιλοπρόοδη διανόηση τοῦ κρατιδίου 
γιά τούς ἐµπρησµούς βιβλιοπωλείων 
στήν Ἀθήνα (καί στήν Ξάνθη); Τί; Ἦταν 
προσκείµενα στόν ΛΑΟΣ; Ἔ, τότε φωτιά κι 
ἀντιρατσιστικό τσεκούρι!

Τόν Μανώλη Γλέζο τίµησε ἡ Ἀκαδηµία 
Ἀθηνῶν. Ἔ, σοῦ λέει, ἀφοῦ τόν κάλεσε ὁ 
«Ἀντιφωνητής» πρέπει καί µεῖς νά κάνουµε 
κάτι (νά µή µᾶς τά σέρνουν κιόλας...)

Ὀργιάζει ἡ κεµαλική προπαγάνδα στά 
ἀθηναϊκά ΜΜΕ. Βλέπε π.χ. τή συνέντευξη 
κάποιας Ντιλέκ Γκιουβέν στήν Κυριακάτικη  
γιά τό 1955, τήν ΕΕ καί τό καλό ἀσκέρι

Ρωτάει ἡ Frankfurter Allgemeine Zeitung τόν 
Καραµανλή: «θά ὑπερψήφιζε ὁ ἑλληνικός 
λαός σέ δηµοψήφισµα τήν πολιτική σας 
ἔναντι τῆς Τουρκίας;», καί τί τῆς ἀπαντάει 
λέτε ὁ µεγάλος;

«Ἡ µεγάλη πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ἐπιθυ-
µεῖ ὁµαλές σχέσεις µὲ τὴν Τουρκία καὶ µία 
εὐρωπαία γείτονα µέ ἀνάλογη συµπεριφορά»! 
- Γειά σου Γιάννη! - Κουκιά σπέρνω!

Καί µετά τίς νέες γενναῖες αὐξήσεις σέ µι-
σθοσυντάξεις, µιλιούνια δακρυσµένοι Ἕλ-
ληνες θέλουν νά σφίξουν τό χέρι τοῦ Καρα-
µανλῆ. Ἤ, ἀκόµα καλύτερα, τόν λαιµό του

Εἴπαµε νά φτιάχνουµε τίς φάτσες τῶν πολι-
τικῶν ρέ παιδιά, ἀλλά ὄχι καί νά βγάζετε 
τήν Πετραλιᾶ στόν Ἐπενδυτή σάν µοντέλα! 
Ἄλλο Λάκης Γαβαλάς κι ἄλλο Ἀντόνιο 
Μπαντέρας

Καταπληκτικό τό νέο τεῦχος τοῦ ΑΡΔΗΝ 
(Νο 62) γιά τά νέα βιβλία Ἱστορίας. Νά µήν 
τό χάσετε, µιλᾶµε γιά σπουδαία δουλειά!

Νά ἐκλογοῦν µειονοτικές διαχειριστικές 
ἐπιτροπές, ζητᾶ ὁ σεσηµασµένος φυντανο-
φυλλαδογράφος. Ἔ, καλά, ἐφόσον τό ζητᾶ 
αὐτός, τί καθόµαστε καί δέν τό κάνουµε; 

Πάντως µέ τίς 41 ἰθαγένειες πού ἀποδόθηκαν 
σέ ἀνιθαγενεῖς πού διαβιώνουν στή Θράκη 
σχεδόν κλείνει τό θέµα. Καί πολύ κράτησε. 
Στά µείζονα νά δοῦµε τί θά δώσουµε...

Μιά καλή χρονιά γιά τόν «Ἀντιφωνητή» 
πέρασε καί ἐλπίζουµε πώς µιά καλύτερη 
ξεκινάει. Θέλουµε προτάσεις, σχόλια,  ὑπο-
δείξεις - πῶς ἀλλιῶς βελτιώνεται κανείς;

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Στὶς ἀρχὲς τοῦ χρόνου καὶ λίγες µόλις 
µέρες µετὰ τὸν πρῶτο θρίαµβο τῆς 
διεθνοῦς δικαιοσύνης (µὲ τὴν ἐκτέλεση 
τοῦ Σαντὰµ Χουσεΐν), ἔχουµε καὶ νέα 
βήµατα πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση 
(βράβευση τοῦ Προέδρου Μποὺς ἀπὸ τὸν 
Ὀργανισµὸ Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων), 
ἐνῶ διαρρέουν καὶ φῆµες ὅτι Ράµσφελτ 
καὶ Κοντολίσα θὰ προταθοῦν προσεχῶς 
γιὰ τὸ Νόµπελ Εἰρήνης. Στὸ µεταξύ, στὴν 
Ἑλλάδα ξεκινάει νέος κύκλος ἀπεργιακῶν 
κινητοποιήσεων, ποὺ κάνει τὴν κυβέρνηση 
νὰ κλυδωνίζεται. Μπροστάρης, τὸ ΔΣ 
τῆς ΟΛΜΕ, ποὺ συγκλονισµένο ἀπὸ 
τὴν ἐκπληκτικὴ ἐπιτυχία τῆς 24ωρης 
ἀπεργίας στὶς 10 Ἰανουαρίου (ποσοστὸ 
συµµετοχῆς: 0,001 %) καὶ τῆς νέας 48ωρης 
στὶς 17-18 τοῦ ἴδιου µήνα (ποσοστὸ 
συµµετοχῆς: 0,00000000002), ἐξαγγέλλει 
νέες κινητοποιήσεις γιὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 
Φλεβάρη. Τροµοκρατηµένη ἡ Μαριέττα, 
παραγγέλνει πάραυτα 10 κιλὰ Ζάναξ καὶ 
100 κοῦτες BABYLINO, ἐνῶ ταυτόχρονα 
ὑπόσχεται αὐξήσεις 235 % σὲ µισθοὺς 
& ἐπιδόµατα καὶ ἀσκεῖ ἀπεγνωσµένες 
πιέσεις στὸ κυβερνητικὸ ἐπιτελεῖο γιὰ 
θέσπιση τῆς συνταξιοδότησης στὰ 15 
χρόνια ὑπηρεσίας…

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Καθὼς µπαίνει ἡ Σαρακοστή, ὁ Πατριάρχης 
Βαρθολοµαῖος ξεκαθαρίζει δηµοσίως ὅτι 
δὲν ἔχει καµµία οἰκουµενιστικὴ τάση καὶ 
ὅτι τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο εἶναι 
καὶ θὰ παραµείνει σθεναρὸς ὑπέρµαχος 
τοῦ ὀρθοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δόγµατος. 
Καὶ πράγµατι, λίγες µέρες ἀργότερα, 
ἀνήµερα τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 
συµµετέχει σὲ πανηγυρικὸ συλλείτουργο 
µὲ 3 καρδιναλίους, 5 ἰµάµηδες καὶ 17 
µοναχοὺς ἀπ’ τὸ Θιβέτ, χοροστατοῦντος 
τοῦ τοπικοῦ σταθµάρχη τῆς CIA. Κι 
ἐνῶ στὴν Πόλη συµβαίνουν αὐτά, στὴν 
Ἑλλάδα ὁ Μάκης Τριανταφυλλόπουλος 
ὀργανώνει νέα 6ωρη τηλεοπτικὴ 
«Ζούγκλα» γιὰ τὴ διερεύνηση τοῦ θέµατος 

Χατζόπουλου µὲ τὰ ἐπιδοτούµενα σκιώδη 
γελάδια, ἀλλὰ καὶ ἄλλων σκανδάλων 
ἀπὸ στελέχη τοῦ Συνασπισµοῦ. Στὴν 
ἐκποµπὴ παίρνει µέρος γιὰ µία ἀκόµη 
φορὰ ὅλη ἡ λαµπρὴ ὁµάδα τῶν εἰδικῶν 
ποὺ συνήθως φιλοξενοῦνται ἀπὸ τὸν 
διακεκριµένο δηµοσιογράφο, δηλαδή: 
τρεῖς λαδέµποροι, δυὸ περιπτεράδες, ἕνας 
καντηλανάφτης, δυὸ τσεµπεροποιοί, τρεῖς 
κλαδευτὲς περικοκλάδας, ὁ ἀντιπρόεδρος 
τοῦ συλλόγου φορτοεκφορτωτῶν Δυτικῆς 
Ἀττικῆς «Ὁ Ἅγιος Χριστόφορος», ὁ Γιῶργος 
Βασιλείου (σ.σ. ταξίαρχος Θεοχάρης), ἡ Κὶµ 
Κίλιαν, τέσσερις χειριστὲς πατόζας, δυὸ 
ὁδηγοὶ ἀπορριµµατοφόρου, ἕνας προαγω-  
γός, τρεῖς τραβεστὶ ἀπὸ τὴ Βουκουρεστίου, 
ἕνας ἐργολάβος κηδειῶν, δυὸ µοῦτσοι, 
ἕνας λοστρόµος, ὁ τρίτος νυχτοφύλακας 
τοῦ ΟΠΑΠ, τὸ ΔΣ τοῦ Συνεταιρισµοῦ 
Σιτοπαραγωγῶν Δηµητσάνας, ὁ ἀριστε-
ρὸς ψάλτης τῆς Ἅγια-Μαρίνας καὶ ἡ Βάνα 
Μπάρµπα. (Ἐκτάκτως αὐτὴ τὴ φορὰ ὁ 
Κώστας Πρέκας δὲν θέλησε νὰ συµµε-
τάσχει, ἐνῶ ὁ Ἀλέξης Κούγιας θὰ κάνει 
ἁπλὴ τηλεφωνικὴ παρέµβαση 2,5 ὠρῶν).

ΜΑΡΤΙΟΣ
Οἱ δηµοσκοπήσεις τῶν µέσων τοῦ µήνα 
δείχνουν τὴ διαφορὰ µεταξὺ ΝΔ καὶ 
ΠΑΣΟΚ νὰ ἔχει ἀνοίξει στὶς 7 ποσοστιαῖες 
µονάδες, πρᾶγµα ποὺ προκαλεῖ νέους 
κραδασµοὺς στὴν Ἀντιπολίτευση καὶ 
ἀναγκάζει τὸν Γιωργάκη σὲ πανικόβλητες 
κινήσεις, ὅπως: α) ἡ ἀγορὰ ἑνὸς νέου 
βαγονιοῦ γιὰ τὸ τραινάκι του, β) ἡ ἐκ 
νέου παρακολούθηση τῆς ταινίας «Μαίρη 
Πόππινς» καὶ γ)…ἐεε…τί ἄλλο, ρὲ 
γαµῶτο… ἄ ναί, καὶ ἡ νέα ἀνακατανοµὴ 
ρόλων καὶ ἀξιωµάτων µέσα στὸ κόµµα. 
Στὸ µεταξὺ ἡ Ἐθνικὴ ποδοσφαίρου, 
παραµονὲς τῆς ἐθνικῆς µας ἑορτῆς, νικάει 
3-0 τὴν Τουρκία, γεγονὸς ποὺ ἀφενὸς 
βγάζει χιλιάδες κόσµου στοὺς δρόµους 
µὲ ἑλληνικὲς σηµαῖες, ἀφετέρου ὅµως 
προκαλεῖ καὶ ὀργίλη ἀντιεθνικιστικὴ 
ἀνακοίνωση τῆς Μαρίας Δαµανάκη, 
τὴν ὁποία συνυπογράφουν καὶ ἄλλοι 
εὐαίσθητοι δηµοκράτες πολίτες (Μπίστης, 
Κουναλάκης, Μίχας, Σωµερίτης, Δηµη-
τρᾶς, Ἀλιβιζάτος καὶ Δάµων Δαµια-

νός). Ὅσο γιὰ τὴν προαναφερθείσα 
παρέµβαση Τριανταφυλλόπουλου, ἔχει 
ἄµεσο ἀποτέλεσµα, καθὼς ἡ Δικαιοσύνη 
κινητοποιεῖται καὶ ἐπιβάλλονται αὐστηρὲς 
ποινὲς στοὺς πρωταιτίους τῆς ὑπόθεσης 
Χατζόπουλου: βεβαίως ὁ ἴδιος ἀθωώνεται 
λόγω ἀµφιβολιῶν, καταδικάζονται ὅµως 
σὲ πολυετὴ κάθειρξη ὁ θυρωρὸς τῆς 
πολυκατοικίας του, ὁ ἔναντι κείµενος 
περιπτερὰς καὶ τὰ 87 ἀπὸ τὰ 653 γελάδια. 
Ἐπειδὴ ὅµως καὶ αὐτὰ ἀποδεικνύεται 
τελικὰ ἀδύνατο νὰ ἐντοπιστοῦν, αὐτὴ ἡ 
τελευταία ποινὴ παραγράφεται…

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Στὰ µέσα τοῦ µήνα, τὰ νέα τροµερὰ 
ἐπεισόδια σὲ τέσσερα γήπεδα τῆς Α΄ 
Ἐθνικῆς προκαλοῦν ἔκτακτη τρίωρη 
συνεδρίαση τοῦ ΔΣ τῆς Σοῦπερ Λίγκα, 
µὲ στόχο τὴν ἐξεύρεση λύσης στὸ θέµα 
τῆς βίας. Στὸ πρῶτο δεκάλεπτο οἱ 
ὁραµατιστὲς παράγοντες καταθέτουν 
πράγµατι τὶς προτάσεις τους, ἐνῶ κατὰ 
τὶς ὑπόλοιπες 3 ὧρες συζητιοῦνται ἄλλα 
ἀκόµη σηµαντικότερα ζητήµατα ποὺ 
τοὺς ἀπασχολοῦν, ὅπως ὁ νέος δίσκος 
τοῦ Μαζωνάκη, τὰ συµβάντα στὸν τελικό 
του «Survivor», καθὼς καὶ οἱ ἐξελίξεις 
στὸ τελευταῖο ἐπεισόδιο τοῦ «Ἔρωτα». 
Στὸ µεταξὺ ὅµως, πλὴν τοῦ Μαζωνάκη, 
καὶ τὸ ΔΣ τῆς ΠΑΕ ΠΑΟΚ βγάζει δίσκο 
(σ.σ. στὴν Ἁγία Βαρβάρα). Χάρη στὸ 
ποσὸ ποὺ συγκεντρώνεται, ἀλλὰ καὶ 
στὰ 47,5 εὐρὼ ποὺ συνεισφέρουν σὲ µία 
στιγµὴ οἰκονοµικῆς ἀνάκαµψης οἱ ἄρτι 
ἐπανακάµψαντες µεγαλοµέτοχοι Μπατα-
τούδης καὶ Βουλινός, καθίσταται τελικὰ 
δυνατὸ νὰ πληρωθοῦν οἱ παῖκτες τὸν 
µισθὸ τοῦ Ἰανουαρίου (τοῦ 2001). Παρὰ 
ταῦτα ὅµως οἱ παῖκτες συνεχίζουν τὶς 
προσφυγὲς γιὰ νὰ µείνουν ἐλεύθεροι. 
Ἐξοργισµένος ὁ Βουλινὸς τοὺς κατηγορεῖ 
γιὰ ἀχαριστία καὶ ὑπόσχεται πὼς τὰ κενὰ 
ὅσων φύγουν θὰ ἀναπληρωθοῦν ἀµέσως 
µὲ νέες µεγάλες µεταγραφές. Πράγµατι, 
ἀπὸ τὴν ἄλλη κιόλας µέρα στέλνονται 
σκάουτερς γιὰ νὰ παρακολουθοῦν τὰ 
παιχνίδια τῆς Τρίγλιας, τῆς Φούρκας, τῆς 
Ὀρµύλιας καὶ τῶν Φλογητῶν.
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