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Κῦκλος τῶν ἀνθρωπηίων
ἐστί πρηγµάτων,
περιφερόµενος δέ οὐκ ἐᾶ
ἀεί τούς αὐτούς εὐτυχέειν
ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

ÃéÜ ôüí ËÜìðñï ô~çò ] ÅëëÜäáò
ÐïëëÜ ÷ñüíéá ôþñá, ]ç óõíÞèçò [áðïñßá ìáò ìåôÜ [áðü
ãíùñéìßá ìÝ âïõëåõôÞ, ]õðïõñãü, {ç {áëëç «ðñïóùðéêüôçôá»
ô~çò äçìüóéáò æù~çò ôï~õ ôüðïõ å@éíáé ]ç ]åî~çò: ÌÜ ð~ùò å@éíáé
äõíáôüí íÜ ìÞí {å÷åé âïõëéÜîåé á[õôÞ ]ç ÷þñá; Å@éíáé äõíáôüí
íÜ êõâåñíï~õí ôÝôïéá {áôïìá êáß íÜ ]õðÜñ÷åé [áêüìá ] ÅëëÜäá; { Å,
ëïéðüí, ]ç ðñüóöáôç ãíùñéìßá ìáò ìÝ ôüí ËÜìðñï Ðáðáíôùíßïõ
[åðéâåâáßùóå ìéÜí [áðÜíôçóç óôÜ [åñùôÞìáôá á[õôÜ: Íáß, å@éíáé
äõíáôüí, ãéáôß ]õðÜñ÷ïõí ðßóù [áðü ôÞí á{éãëç ôï~õ ðñïóêçíßïõ
{áíèñùðïé óåìíïß, [áêÝñáéïé êáß {áîéïé ðïý èáõìáôïõñãï~õí ãéÜ
ëïãáñéáóìü ô~çò ðáôñßäáò, êáëýðôïíôáò ôÞí [áíåðÜñêåéá ô~ùí
ðñïâåâëçìÝíùí ìåôñéïôÞôùí.
] Ç ðñüóöáôç âñÜâåõóç óôÞí ÎÜíèç ôï~õ ËÜìðñïõ
Ðáðáíôùíßïõ, óôü \ Éäñõìá Èñáêéê~çò ÔÝ÷íçò êáß ÐáñÜäïóçò,
@çôáí ìßá [áîéÝðáéíç \ïóï êáß [åðéâåâëçìÝíç [åíÝñãåéá ãéÜ \åíá
ôÝêíï ô~çò ÈñÜêçò ðïý [åðß ôñå~éò äåêáåôßåò ôßìçóå ôÞí äçìïóéïãñáößá êáß ôüí ôüðï ìáò \ïóï êáíÝíáò {áëëïò. ] Ç ðáñïõóßá
ôïõ óôÞí Ï[õÜóéíãêôïí [åðß ôñå~éò äåêáåôßåò êáß ]ç äñÜóç ôïõ
[åêå~é ]ùò [áíôáðïêñéôï~õ Ôýðïõ ï[õóéáóôéêÜ óõíïøßæåé ôü
äçìïóéïãñáöéêü ]åëëáäéêü «ðáñþí» óôßò ÇÐÁ. { Áí êÜðïéá
óôéãìÞ [åðé÷åéñçèå~é [áðïôßìçóç ô~çò ðñïóöïñ~áò ôïõ - {åóôù êáß
ìüíï óÝ [åðßðåäï [áíôáðïêñßóåùí - èÜ ÷ñåéáóôå~é ôåñÜóôéïò
êüðïò ãéÜ íÜ óõãêåíôñùèå~é \åíá {åñãï äéÜóðáñôï óÝ êñáôéêÜ
ðñáêôïñå~éá å[éäÞóåùí, óÝ ñáäéïóôáèìïýò, óôüí ]ïìïãåíåéáêü
Ô~õðï êáß óÝ ]åëëáäéêÜ {åíôõðá (óÜí ôü «Ðïíôßêé», ôÞí «ÍÝìåóéí», ôÞ «ÓôñáôçãéêÞ», êôë). [ Åìå~éò, âåâáßùò, äÝí å{éìáóôå ï]é
êáôáëëçëüôåñïé ãéÜ íÜ ìéëÞóïõìå ãéÜ ôÞ óõìâïëÞ ôïõ óôüí
÷~ùñï á[õôüí, íéþèïõìå \ïìùò ]õðï÷ñåùìÝíïé íÜ [åîÜñïõìå ôüóï ôÞí
[áíåêôßìçôç ðñïóöïñÜ, \ïóï êáß ôÞí ìïíáäéêÞ ðñïóùðéêüôçôá
ôï~õ ößëïõ êáß óõìðáôñéþôç ìáò. ] Ç ÈñÜêç äÝí {å÷åé íÜ [åðéäåßîåé
êáììßá [áíÜëïãç ðåñßðôùóç êáß ]ç ] ÅëëÜäá ïöåßëåé ÷Üñç óôüí
Èåü ôçò ðïý äéáèÝôåé ìéÜ ôÝôïéáí [åêðñïóþðçóç óôü êÝíôñï
ô~ùí ðáãêüóìéùí [åîåëßîåùí, [åêå~é ðïý êÜèå ôüóï êñßíåôáé êé
]ç äéêÞ ôçò ìïßñá. ] Ç ðñïóùðéêÞ [åìðéóôïóýíç ôï~õ [ ÁíäñÝá
ÐáðáíäñÝïõ, ]ç [åêäßùîÞ ôïõ [áðü ôüí ÌçôóïôÜêç (1990) êáß ôüí
Óçìßôç (1996), ]ç [áãÜðç ôï~õ êüóìïõ óôÞí Ï[õÜóéíãêôïí êáß ôü
...{áã÷ïò ô~ùí [áìåñéêáí~ùí [åêðñïóþðùí Ôýðïõ óôßò óõíåíôåýîåéò,
[áðïôåëï~õí ÷áñáêôçñéóôéêÜ å{õóçìá ô~çò êáñéÝñáò ôïõ. [ Åìå~éò
ôï~õ å[õ÷üìáóôå íÜ óõíå÷ßóåé ìÝ ôü {éäéï [áêáôÜâëçôï ðíå~õìá êáß
ðñïóäïêï~õìå ôÞí ]åðüìåíç óõíÜíôçóÞ ìáò óôÞ ÌÜíäñá, óôü
\çóõ÷ï óðéôÜêé ô~çò êõñá - [ ÉöéãÝíåéáò. ËÜìðñï, óï~õ å{éìáóôå
\ïëïé å[õãíþìïíåò!
Ê.Ê.

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005

Σωµατεῖα - µαϊµοῦδες:
Ἐπιτέλους, τέλος!

-Κάτι στράβωσε καί µείναµε µέ τήν προσφυγή στό χέρι...

Σύμφωνα μέ ὄ,τι ἀκούγεται, ὁ Ἄρειος
Πάγος διαλύει ὁριστικά τήν «Τουρκική
Ἕνωση Ξάνθης», υἱοθετώντας ὁμόφωνα τήν
εἰσήγηση τοῦ εἰσαγγελέα τοῦ Δικαστηρίου
Δημ. Λινοῦ. Ἄν αὐτό ἀληθεύει, τό ζήτημα
πού ἄνοιξε πρίν δυό δεκαετίες κλείνει τοὐλάχιστον γιά τά ἑλλαδικά δικαστήρια
- καί φαίνεται ὅτι προδικάζεται ἡ μοίρα
καί τῶν ὁμοειδῶν προσφυγῶν ἀπό τά ἄλλα
προξενοσωματεῖα τῆς Θράκης.
Λεπτομέρειες στή σελίδα 5

Γράµµατα, τραπεζίτη!
Ἔχοντας ἀγανακτήσει ἀπό τήν
ἀθλιότητα τῆς ἀγγλογλωσσίας στίς
ἐπιγραφές τῶν καταστηµάτων τῆς
πόλης, ἀποφασίσαµε κάποιοι ἄνθρωποι νά ἀντιδράσουµε µέ τόν τρόπο πού
κρίναµε καταλληλότερο. Ἀκολουθεῖ ἡ
ἀναφορά µας στό Δηµοτικό Συµβούλιο
Κοµοτηνῆς, ὅπου ζητᾶµε ἁπλῶς τό
αὐτονόητο: τήν ἐφαρµογή τοῦ νόµου:
Πρὸς τὸ Δηµοτικὸ Συµβούλιο Κοµοτηνῆς
Κοµοτηνή, 11-1-2005

ΑΝΑΦΟΡΑ

Οἱ ὑπογεγραµµένοι πολίτες τοῦ Δήµου
Κοµοτηνῆς, σέ συνεννόηση καί µέ τήν
Ἑταιρεία
Γλωσσικῆς
Κληρονοµιᾶς,
ὑποβάλλουν τὴν παροῦσα ἀναφορὰ
στὸ Δηµοτικὸ Συµβούλιο τῆς πόλης,
προκειµένου νὰ ἰσχύσει ἡ ἑλληνικὴ
νοµοθεσία ἀλλὰ καὶ νὰ περιφρουρηθεῖ ὁ
αὐτοσεβασµὸς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας
καὶ ἡ συλλογική µας ἰδιοπροσωπία. Ὡς
γνωστόν, βάσει τοῦ Ν. 2946/2001, ἄρθρο
6, προβλέπεται ἡ ὑποχρεωτικὴ γραφὴ
στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα γιὰ ὅλες τὶς ἐπιγραφὲς «µὲ τὶς ὁποῖες προσδιορίζεται

ἡ θέση, ἡ διεύθυνση, ἡ ἰδιότητα ἢ ἡ
ἐπαγγελµατικὴ δραστηριότητα φυσικοῦ προσώπου, ἢ ἡ ἐπωνυµία καὶ τὸ
ἀντικείµενο δραστηριότητας, ἑνώσεως
φυσικῶν προσώπων ἢ νοµικῶν προσώπων δηµοσίου ἢ ἰδιωτικοῦ δικαίου».
Προβλέπεται δὲ ἁπλῶς ἡ δυνατότητα
«ἐπιπρόσθετης ἀναγραφῆς τῆς ἐπιγραφῆς σὲ ἄλλη γλώσσα µὲ µικρότερα
στοιχεῖα».
Ἀναφέρουµε λοιπὸν στὸ Δηµοτικὸ Συµβούλιο Κοµοτηνῆς ὅτι οἱ Τράπεζες
ΑLFΑBANK, ΑSPISBANK καὶ EUROBANK γράφουν ἔτσι καὶ µόνον (δηλαδὴ
ἀγγλιστί) στὶς τεράστιες ἐπιγραφὲς τῶν
ὑποκαταστηµάτων τους τὴν ὀνοµασία
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Τό φίλαθλο πνεῦμα

στήν πατρίδα τοῦ ἀθλητισμοῦ

Τό ὁμολογοῦμε ἐξ ἀρχῆς: Θεωροῦμε ἔγκλημα τήν
τιμωρία τά σωματεῖα τοῦ Ὀλυμπιακοῦ καί τοῦ
Πανιωνίου γιά τά γνωστά ἐπεισόδια. Μᾶς εἶναι
ἀκατανόητο, πρός τί τέτοια ἐμπάθεια κατά ἁγνῶν
φιλάθλων οἵτινες ἀγανακτισμένοι ἀπό τήν ἀδικία
σέ βάρος τῆς ὁμάδος τους - ναί, δέν εἶχε ξεκινήσει
τό μάτς ἀλλά κάλλιο γαϊδουρόδε(ρ)νε παρά
γαϊδουρογύρευε - ἴσως, ἴσως λέγω, παρεκτράπησαν.
Καί ποιοί παρεκτράπησαν παρακαλῶ; Μιά ἐλάχιστη
μειοψηφία πού ἀμαυρώνει τό ἀμέμπτου ἠθικῆς
σύνολο! Εἶναι δυνατόν νά ἀδικεῖται ἔτσι ἕνα
σωματεῖο σάν τόν Ὀλυμπιακό; Χάθηκε νά ξεκινήσει
ἡ αὐστηρότητα (καί νά μείνει ἐκεῖ) μέ τόν Ἡρακλῆ,
τόν ΠΑΟΚ, τόν Κεραυνό Ἄνω Κρυσταλλοπηγῆς,
ὅπως ἄλλωστε ἀνέκαθεν συμβαίνει;
Νομίζουμε ὅτι ὁ πρωθυπουργός καί οἱ κρυφοβάζελοι
ὑπουργοί του ὀφείλουν μία συγγνώμη στόν κόσμο
τοῦ Ὀλυμπιακοῦ πού τόν προσέβαλαν θανάσιμα.
Νά ἐπιστρέψει στήν ὁμάδα τούς βαθμούς της. Νά
καθιερώσει τέστ γαυροσύνης στούς πίνακες τῶν
διαιτητῶν, μέ διαγραφή ὅσων βγαίνουν ἀρνητικοί.
Νά ξαναθεσπιστεῖ τό κατώτατο ὅριο τῶν 40
πέναλτυ ὑπέρ τῆς ὁμάδας μας ἀνά σαιζόν. Νά
συμπεριλάβει τή Θύρα 7 στίς χρηματοδοτούμενες
Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις. Νά ἀποκατασταθοῦν
ἠθικά καί ὑλικά οἱ τραυματίες τῶν ἐπεισοδίων (δέν
σπάγαν εὔκολα οἱ κωλοκαρέκλες...). Διαφορετικά ὁ
ἁγνός φίλαθλος κόσμος μας θά τούς γ... τό κέρατο!

καὶ τὴν δραστηριότητά τους. Ἐπειδὴ
εἶναι – ὅπως φαίνεται καὶ σὲ ὅλες τὶς
ἄλλες πόλεις – ἡ τακτική τους πάγια καὶ
ἀνεξάρτητη τῆς τοπικῆς διεύθυνσής τους,
ἀγνοοῦν δὲ µὲ τρόπο προκλητικὸ τόσο τὴ
νοµοθεσία τῆς χώρας ὅσο καὶ τὸ αἴσθηµα
τῆς πατρίδας καὶ τῆς µητρικῆς γλώσσας
τῶν συνειδητῶν Ἑλλήνων πολιτῶν,
καλοῦµε τὸ Δηµοτικὸ Συµβούλιο, ὡς
ἁρµόδιο, νὰ µεριµνήσει γιὰ τὴν ἐφαρµογὴ
τοῦ νόµου, εἴτε αὐτὸ σηµαίνει ἄµεση
συµµόρφωση τῶν ἐπιχειρήσεων µὲ τὴν
ἐντολὴ τοῦ νοµοθέτη, εἴτε ἐπιβολὴ τοῦ
προβλεπόµενου προστίµου ἕως ὅτου νὰ
συµβεῖ κάτι τέτοιο. Ἐλπίζουµε ἡ ἀθλιότητα
τῆς ὅλης κατάστασης σχετικὰ µὲ τὸ
ἀναφερόµενο ζήτηµα νὰ µὴν ἀποτελέσει
ἄλλοθι καὶ γιὰ περαιτέρω ἐγκλήµατα
σὲ βάρος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἀλλ’
ἀντιθέτως νὰ δοθεῖ ἕνα πρωτοποριακό,

παιδαγωγικὸ µήνυµα πρὸς τὴν τοπικὴ
– κι ὄχι µόνον – κοινωνία ὅτι ὑπάρχουν,
ἐπιτέλους, καὶ κάποια ὅρια.
Ἐπισυνάπτουµε φωτογραφίες τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης γιὰ τὴν τεκµηρίωση
τῶν καταγγελλοµένων καὶ ἀναµένουµε
τὴν ἀπόφασή σας.
Μὲ τιµή, Ἀµπατζιάνης Χρ., Δαπέργολας
Ν,, Ἰωαννίδης Γ., Μαµούκαρη Π.,
Καραΐσκος Κ., Πάφης Γ., Χαλὴλ Χ.
ννοεῖται ὅτι θά εἴµαστε παρόντες
στή συνεδρίαση τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου καί θά σᾶς ἐνηµερώσουµε...
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Κοσσυφοπέδιο: Ἡ εἰρήνη στὰ Βαλκάνια
κρίνεται µέσα στὸ 2005
Τὸ 2005 ἀποτελεῖ ἔτος ἐπανεµφάνισης τῆς
Βαλκανικῆς µεταψυχροπολεµικῆς κρίσης µὲ τὴν ἀπόφαση
γιὰ τὴν τύχη τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Μίας περιοχῆς ὅπου ἔχει
σηµειωθεῖ πολλή βία, ἐθνοτικὲς συγκρούσεις καὶ ἀµηχανία
ἀπὸ τὴ διεθνή κοινότητα νὰ διαχειριστεῖ τὴν κρίση καὶ νὰ
προστατέψει τὸ αὐτονόητο, τὴν ἀνθρώπινη ζωή.
Παρότι οἱ διαπραγµατεύσεις γιὰ τὸ ὁριστικὸ
(;) καθεστὼς τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ποὺ τὰ τελευταία ἕξι
χρόνια τελεῖ ὑπὸ τὸν διοικητικὸ ἔλεγχο τοῦ ΟΗΕ καὶ τὸν
στρατιωτικό τοῦ ΝΑΤΟ, ἔχουν προγραµµατιστεῖ νὰ ἀρχίσουν
τὸ 2005, φαίνεται ὅτι ἡ διεθνὴς (κατοχικὴ) κοινότητα δὲν ἔχει

ποὺ κράτησαν ὁ Σέρβος πρόεδρος καὶ ὁ πρωθυπουργὸς
στὶς πρόσφατες (καὶ ὑποτιθέµενες) ἐκλογὲς στὴν περιοχὴ
φανερώνει καὶ τὴ µεγάλη διάσταση ποὺ ὑπάρχει καὶ στὴ
«µητέρα -πατρίδα».
Οἱ Ἀλβανοὶ στὸ Κοσσυφοπέδιο, τὴν Ἀλβανία, στὴν
ΠΓ∆Μ µετὰ τὴ Συµφωνία τῆς Ἀχρίδας ἀλλὰ καὶ στὴ ∆ιασπορὰ
ἔχουν θέσει τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσσυφοπεδίου ὡς πρῶτο
στόχο. Τὸ µέλλον τῆς περιοχῆς λειτουργεῖ ὡς ἀτοµικὴ καὶ
συλλογικὴ ἐπιβεβαίωση ὅτι ἡ διεθνὴς κοινότητα, δηλαδὴ
οἱ ΗΠΑ, θὰ κάνουν τὸ καθῆκον τους καὶ θὰ τελειώσουν τὴ
δουλειὰ ποὺ ἄφησαν στὴ µέση τὸ 1999. Εἰδικότερα οἱ Ἀλβανοὶ
τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἔβαλαν σὰν στόχο µέσω τῶν πρόσφατων
ἐκλογῶν νὰ νοµιµοποιήσουν τοὺς ἀντιπροσώπους τους, ποὺ
θὰ λάβουν µέρος στὶς συνοµιλίες γιὰ τὸ τελικὸ καθεστὼς
τῆς ἐπαρχίας, γι΄ αὐτοὺς τὴν ἀνεξαρτησία. Ἀκόµη καὶ ὁ
Ἡ σερβική ἐκκλησία τοῦ Προφήτη Ἠλία
στό Ποντούγιεβο τοῦ Κοσσυφοπεδίου, στά
χέρια τῶν Ἀλβανῶν (19 Μαρτίου 2004).
Πρίν τήν πυρπολήσουν μέ ἀναπεπταμένες
τίς ἀλβανικές σημαῖες, σπάζουν τούς
σταυρούς στή στέγη. Καί κανένα ἀπό τά
γουρούνια τῆς πολιτισμένης Εὐρώπης, ἀπό
κεῖνα πού βομβάρδισαν τή Σερβία διότι,
λέει, «ἐπιχειροῦσε ἐθνοκάθαρση», δέν
ἀκούστηκε νά γρυλλίζει μιά λέξη μετάνοιας.
Προφανῶς εἶναι εὐχαριστημένα...

ἀποφασίσει τί θέλει νὰ τήν κάνει τὴν περιοχή. Προτεκτοράτο,
αὐτονοµηµένη ἐπαρχία στὴ Σερβία- Μαυροβούνιο, ἢ
ἀνεξάρτητο κράτος, πόθος τῶν ἁπανταχοῦ Ἀλβανῶν; Ἔτσι
οἱ εἰσβολεῖς καὶ οἱ ἑταιρεῖες ἐκµετάλλευσης τοῦ τοπικοῦ
πλούτου βρίσκονται µπροστὰ σ΄ αὐτὸ τὸ µεγάλο δίληµµα, µὲ
δεδοµένη τὴν ἀποτυχία τῆς πολιτικῆς ποὺ σχεδιάστηκε καὶ
ἀκολουθήθηκε γιὰ συµβίωση µεταξὺ τῶν ἐθνοτικῶν ὁµάδων
µὲ τὶς κάννες τῶν ἀµέτρητων ὅπλων πανταχοῦ παροῦσες.
Ἀπὸ τὴ µεριὰ τους οἱ Σέρβοι τῆς περιοχῆς ἀγωνιοῦν
πρωτίστως γιὰ τὴ ἐπιβίωσή τους, βιολογικὴ καὶ οἰκονοµική,
ἀφοῦ ἡ (ἀναγκαστική) µετανάστευση καὶ ἡ ἀνεργία θερίζουν
– πάνω ἀπὸ 60% οἱ µὴ ἀπασχολούµενοι στὴν περιοχὴ µὲ τὶς
µόνες δουλειὲς ποὺ ὑπάρχουν νὰ εἶναι αὐτὲς τῆς Μαφίας
καὶ τῆς πορνείας- καὶ δευτερευόντως γιὰ τὴν κορῶνα ποὺ
ὑπάρχει «γιὰ τὸ πολιτικὸ µέλλον τοῦ Κοσσυφοπεδίου µὲ
σεβασµὸ σὲ ὅλες τὶς ἐθνότητες». Ἡ παροῦσα κατάσταση
φαίνεται ὅτι δὲν εὐνοεῖ τὴ Σερβικὴ κοινότητα καὶ ἡ στάση

Ï ÅËËÇÍÉÓÌÏÓ
ÐÅÑÁÍ ÔÇÓ
ÊÁÊÁÂÉÁÓ
ÐÅÑÉÅÑÃÅÓ ÁÍÔÁÐÏÊÑÉÓÅÉÓ
Ôá ñåðïñôÜæ ôïõ ÁíôÝííá êáé ôïõ ¢ëôåñ
óôéò 6/1/05 óôá êåíôñéêÜ äåëôßá åéäÞóåùí,
ìå èÝìáôá ðïõ áöïñïýí åðéèÝóåéò êáôÜ
ôçò Ïñèïäïîßáò óôçí ÊïñõôóÜ êáé ôïõò
Áãßïõò ÓáñÜíôá ðñïêÜëåóáí ãéá
ðïëëïýò ëüãïõò åíôõðþóåéò. Óôï ðñþôï,
ðáñïõóéÜóôçêå Ýíá èÝìá - êïíóÝñâá
ðïõ áöïñïýóå ôçí áðüðåéñá äïëïöïíßáò
ìéáò ðñåóâõôÝñáò êáôÜ ôá ðåñóéíÜ
×ñéóôïýãåííá. Ï äçìïóéïãñÜöïò ê.
×Þôïò ìå áöïñìÞ Ýíá ðåñóéíü ãåãïíüò
åìöÜíéóå êáé ôïí ðïëéôåõôÞ
ôçò ÍÄ ×áñÜëáìðï
ÊáñáèÜíï, ôïí ïðïßïí
êáé ðáñïõóßáóå ìå ôçí
éäéüôçôá ôïõ ðñïÝäñïõ
åíüò Óõëëüãïõ Âïñåéïçðåéñùôþí. Óôï äåýôåñï, ï
äéáãñáöåßò áðü ôï Êüììá
Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí
âïõëåõôÞò ÊáñáìÝëéïò
Ýäéíå óõíÝíôåõîç óôçí
äçìïóéïãñÜöï ê. Óýñðïõ ùò
ðñüåäñïò ôçò ÏÌÏÍÏÉÁÓ.
ÓçìåéùôÝïí üôé ôçí èÝóç
áõôÞ êáôÝ÷åé ï ê. É. ÃéÜííçò
ï ïðïßïò êáé ðÞñå ôç èÝóç ôïõ íõí
ðñïÝäñïõ ôïõ Êüììáôïò Áíèñùðßíùí
ÄÉêáéùìÜôùí ê. Íôïýëç, åíþ ï ê. ÊáñáìÝëéïò äåí Þôáí êáí õðïøÞöéïò. ÕðÜñ÷åé
êÜôé ðïõ óõíäÝåé ôá ðáñáðÜíù ðñüóùðá
ðëÝïí ôçò ÷ñïíéêÞò óýìðôùóçò ôùí äýï
ñåðïñôÜæ; ÌÞðùò ó÷åôßæåôáé ç ðáñáðÜíù “éäéùôéêÞ ðñïóðÜèåéá” ìå ôçí óáöÞ
óôÜóç ôçò ÅëëÜäáò õðÝñ ôçò ÏÌÏÍÏÉÁÓ
êáé ôïõ ÊÅÁÄ êáé åíáíôßïí ôùí åëëçíéêÞò
êáôáãùãÞò áëëÜ ü÷é êáé óõíåéäÞóåùò
óõíåñãáôþí ôïõ áëâáíéêïý óõóôÞìáôïò;
ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÔÁÉ ÓÔÇÍ ÁËÂÁÍÉÁ Ç
ÉÓÔÏÑÉÁ ÓÅ Ó×ÅÓÇ ÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá óåìéíáñßïõ óôá Ôßñáíá,

Πόντιοι Πτολεµαΐδας: 35 χρόνια µετά

Ὁ Ποντιακός Σύλλογος Πτολεµαΐδας καί ὁ βουλευτής
Κοζάνης κ. Κασαπίδης βράβευσαν τούς πρωτοχορευτές
τῆς Εὐξείνου Λέσχης Πτολεµαΐδας Σπυρίδη Ἰωάννη,
Ἰωσηφίδη Κυριάκο, Ἰωσηφίδη Νῖκο, Στεφανίδη Στέφανο,
Χαζαρίδη Μωυσῆ καί Μωυσιάδη Παναγιώτη. Στά
πρόσωπά τους τιµήθηκε, ὅπως εἶπε ὁ γραµµατέας τοῦ
συλλόγου Χ. Σαρηγιαννίδης, ἡ 35χρονη συµβολή τους ὄχι
µόνο στή διάσωση τῆς χορευτικῆς παράδοσης ἀλλά καί
στήν ὑπόθεση τῆς ποντιακῆς µνήµης καί τῆς ἱστορίας.
Εὐχόµαστε τό ἔργο τους νά συνεχιστεῖ ἐπάξια κι ἀπό τούς
ἐπιγόνους.

µετριοπαθὴς Ἰµπραὴµ Ρουγκόβα αὐτὸ δηλώνει, πόσο µᾶλλον
ὁ πρώην ἀρχηγὸς τοῦ UCK καὶ ἀποκαλούµενος «ἀντίπαλός
του» Χασὶµ Θάτσι. Γιὰ τοὺς Ἀλβανοὺς τὸ 2005 εἶναι ἡ
πολιτικὴ ἀρχὴ ἑνὸς προδιαγεγραµµένου τέλους στὴν ὑπόθεσή
τους, στὴν ἐθνικὴ ὑπόθεση τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Ἕνα ζήτηµα
τὸ ὁποῖο θὰ ἔµοιαζε πολὺ ἁπλὸ ἐὰν γινόταν ἀληθινὸς λόγος
γιὰ τὸ προφανές, δηλαδὴ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα, τὴν
εἰρήνη, τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν εὐηµερία καὶ ἐὰν ἐκτυλισσόταν
σὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο µέρος τοῦ πλανήτη ἐκτὸς Βαλκανίων.
Ἐκεῖ ὅπου ἡ ἱστορία ἔδειξε ὅτι τὰ (ἐθνοτικά) ζητήµατα δὲν
κλείνουν ποτέ, ἁπλῶς γίνεται ἀνακωχή. Ἴσως αὐτὸ νὰ εἶναι
καὶ τὸ στοιχεῖο ποὺ δὲν µπόρεσαν ποτὲ νὰ κατανοήσουν
παλιοὶ καὶ νέοι εἰσβολεῖς, πλειονότητα καὶ µειονότητα, καὶ
σήµερα τὸ Κοσσυφοπέδιο νὰ µοιάζει µ΄ ἕνα ἡφαίστειο τὸ
ὁποῖο, ἀφοῦ ἡσύχασε γιὰ ἕξι χρόνια, ἐνεργοποιεῖται ξανὰ
ἐντός τοῦ 2005 µὲ ἄγνωστες παρενέργειες.
Φάνης Μαλκίδης

ãéá èÝìáôá ôçò áëâáíéêÞò ãëþóóáò,
ï õðïõñãüò Ðáéäåßáò Ë. Ìåìïýóé,
áíáêïßíùóå üôé óå áíáèåþñçóç ôùí
âéâëßùí éóôïñßáò ðïõ äéäÜóêïíôáé óôá
áëâáíéêÜ ó÷ïëåßá ðñï÷ùñÜ ïìÜäá
åìðåéñïãíùìüíùí ôçò ÷þñáò. Åéäéêüôåñá
äå, ôá ìÝëç ôçò ïìÜäáò áõôÞò åßíáé
åðéöïñôéóìÝíá ìå ôéò áëëáãÝò ôùí
êåöáëáßùí ðïõ áíáöÝñïíôáé óôéò
ó÷Ýóåéò Áëâáíßáò - ÅëëÜäáò. Åðßóçò,
óå óõíÝíôåõîç ðïõ ðáñá÷þñçóå ç
äéåõèýíôñéá ôïõ áëâáíéêïý Éíóôéôïýôïõ
Éóôïñßáò Á. ËáëÜé, äÞëùóå üôé Ý÷åé äå÷èåß
ðñüóêëçóç áðü ôï õðïõñãåßï Ðáéäåßáò
íá óõììåôÜó÷åé óôçí ïìÜäá áõôÞ, þóôå
íá ãßíåé ìéá ãåíéêÞ áíáèåþñçóç ôùí
âéâëßùí ôçò éóôïñßáò ðïõ äéäÜóêåôáé óôá
ó÷ïëåßá, óôï ðëáßóéï ôïõ ðñùôïêüëëïõ
ðïõ õðåãñÜöç ôï 1998 ìåôáîý Áëâáíßáò
êáé ÅëëÜäáò, óôïí ôïìÝá ôçò
ðáéäåßáò.
ÔÁ ÄÉÊÁÉÙÌÁÔÁ ÔÙÍ
ÅËËÇÍÙÍ
Ç ÄçìïêñáôéêÞ ¸íùóç
ÅèíéêÞò ÅëëçíéêÞò
Ìåéïíüôçôáò «Ïìüíïéá» ìå
áíáêïßíùóÞ ôçò êáôÞããåéëå
ôçí êáôáäßêç ôïõ ðñïÝäñïõ
ôçò Êïéíüôçôáò ÄñõìÜäùí
×éìÜñáò Çëßá ÓôñáìÜñêï
áðü ôçí Åéóáããåëßá Áõëþíáò
óå êÜèåéñîç åííÝá ìçíþí,
ãéáôß ìå ôïõò óõã÷ùñéáíïýò
ôïõ óõììåôåß÷å óå Ýíáí áãþíá
êáôï÷ýñùóçò ôùí äéêáéùìÜôùí óôç ãç
ôùí ðñïãüíùí ôïõò. ¼ðùò ôïíßæåôáé óôçí
áíáêïßíùóç ôçò Ïìüíïéáò ïé áãþíåò
ôïõ ðñïÝäñïõ ôçò êïéíüôçôáò, üëùí
ôùí Äñõìáäéùôþí êáé ôùí ×éìáñáßùí
ãéá ôçí êáôï÷ýñùóç ôçò êïéíïôéêÞò,
åêêëçóéáóôéêÞò, ìïíáóôçñéáêÞò êáé
éäéùôéêÞò ðåñéïõóßáò åßíáé äéêáßùìá êáé
õðï÷ñÝùóç êáé äåí ðñüêåéôáé íá êáìöèåß
ìå áðáñÜäåêôåò ìåèïäåýóåéò ðïëéôéêþí
äéùêôþí ôçò ÅëëçíéêÞò Êïéíüôçôáò.
Åðßóçò åðéóçìáßíåôáé üôé ðñüêåéôáé ãéá
ìéá áðáñÜäåêôç áíÜìåéîç ôçò äéêáóôéêÞò
åîïõóßáò óå æçôÞìáôá ðïõ Ý÷ïõí ó÷Ýóç
ìå öáíáôéêïýò êýêëïõò ôçò Áëâáíßáò,

Σύντοµα καί ἱστοσελίδα!

Γιά νά σκάσουν οἱ ὀχτροί µας, λέµε νά
ἐπεκταθοῦµε καί στό διαδίκτυο. Βεβαίως
δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού τό λέµε καί τό
ðïõ åëðßæïõí áêüìá íá ìðïñïýí íá
ἐπιχειροῦµε, ἀλλά αὐτή τή φορά φαίνεται ὅτι
êáôáðéÝæïõí ôçí ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá.
θά τό ὁλοκληρώσουµε τό ἐγχείρηµα. Μετά
ÅêöñÜæåôáé äå ç ðåðïßèçóç üôé êÜðïéá
ἀπό τήν εὐγενική -µέχρι σκλαβώµατος ìÝñá óôçí ðïñåßá ðñïò ôï ìÝëëïí ôùí
προσφορά φίλου κι ἀναγνώστη µας (εἶναι ἡ
Åõñùðáúêþí áîéþí ïé åéóáããåëéêÝò êáé
τέταρτη κατά σειρά καί ἀπό ἀναγνῶστες σέ
äéêáóôéêÝò áñ÷Ýò èá ðÜøïõí íá åßíáé
διαφορετικές
πόλεις!) λέµε νά βγαίνουµε καί
üñãáíá ðïëéôéêÞò äßùîçò.
διαδικτυακῶς ἐντός µηνός περίπου. Καθώς
βρέθηκε καί φίλος - χορηγός, µοναδικό
Ç ÏÑÈÏÄÏÎÉÁ ÓÔÇÍ ÁËÂÁÍÉÁ
¼ëï êáé ðéï óõ÷íÞ åßíáé ç óýëçóç
πρόβληµα τούτη τή στιγµή φαίνεται νά
ïñèïäüîùí íáþí óôçí Áëâáíßá, üðùò
ἀποτελεῖ τό πολυτονικό σύστηµα πού θά
åðéóçìÜíèçêå êáôÜ ôç äéÜñêåéá
χρησιµοποιοῦµε καί τό ὁποῖο θά µπορεῖ
óõíäéÜóêåøçò ôïõ Êåíôñéêïý Óõìâïõëßïõ
κανείς νά βλέπει µόνον ἄν ἔχει Windows XP.
ôçò ÓõíäéÜóêåøçò Ïñèüäïîùí Åêêëçóéþí,
Τί νά κάνουµε, λύση ἄλλη δέν βρέθηκε. Ἄν
ðïõ äéåîÞ÷èç óôçí ÐñÜãá.
κάποιος φίλος ἔχει κατά νοῦ λύση νά τήν
Ïé óõììåôÝ÷ïíôåò óôç óõíäéÜóêåøç
ἀκούσουµε
καί νά τήν δοκιµάσουµε. Νεότερα,
áðçýèõíáí ðñïåéäïðïßçóç ãéá ôç óýëçóç
γιά διευθύνσεις κτλ, συντόµως...
ôùí ïñèïäüîùí íáþí óôçí Áëâáíßá, áðü
ôçí ðëåõñÜ ôùí åêåß ìïõóïõëìÜíùí
êáé ôçí ðáñáâßáóç ôùí äéêáéùìÜôùí
ôçò ïñèüäïîçò ìåéïíüôçôáò, åíþ Ýãéíå
äéáìáñôõñßá óôéò áëâáíéêÝò áñ÷Ýò, äéüôé
äåí åìðüäéóáí ôéò åðéèÝóåéò êáé äåí
ðñïóôÜôåõóáí ôá âáóéêÜ áíèñþðéíá
êáé èñçóêåõôéêÜ äéêáéþìáôá üëùí ôùí
êáôïßêùí ôçò Áëâáíßáò.
Óå ìéêñü ÷ñïíéêü äéÜóôçìá, ïé Áëâáíïß
ìïõóïõëìÜíïé êáôÝóôñåøáí ôï
êáìðáíáñéü åêêëçóßáò, ëÞóôåøáí ôçí
ÊáôáóêÞíùóç Ïñèüäïîçò Íåïëáßáò
óôïõò Áãßïõò ÓáñÜíôá êáé äåí
äõóêïëåýôçêáí íá åêäéþîïõí üëç ôçí
ïñèüäïîç êïéíüôçôá ôçò ÐñåìåôÞò.
ÓåéñÜ êëïðþí óå éåñïýò íáïýò
êáôÞããåéëå ìå áíáêïßíùóÞ ôçò êáé ç
Ïìüíïéá.
«Ìðïñåß åðéöáíåéáêÜ üëá íá äåß÷íïõí
üôé ðñüêåéôáé ãéá åðåéóüäéá ôïõ êïéíïý
åãêëÞìáôïò, åí ôïýôïéò üìùò ìå ôç
óõ÷íüôçôá êáé ôçí åðáíÜëçøÞ ôïõò
êáèþò åðßóçò êáé ìå ôç ãåùãñáößá
ôïõò ìåôáôñÝðïíôáé óå Ýíá áêüìç
åñãáëåßï ðáñåíü÷ëçóçò ôçò Ïñèïäüîïõ
Êïéíüôçôáò êáé äçìéïõñãßáò êëßìáôïò
áíáóöÜëåéáò» áíáöÝñåé ç áíáêïßíùóç.
ÐáñÜëëçëá ç «Ïìüíïéá» áðåõèýíåé
Ýêêëçóç íá âñåèïýí ïé äñÜóôåò êáé êÜíåé
ëüãï ãéá õðüèåóç äçìüóéáò áóöÜëåéáò.
ÅÕÁÃÏÑÁÓ ÓÁËÁÌÉÍÉÏÓ

Ἀντιφωνητής
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό
Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Φρουρίου
καί Φιλίππου, 691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537
Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση: karaiskk@otenet.gr
Κωδικός 1380
Ἔκδοση τοῦ σωµατείου
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ
Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο:
Καραΐσκος Κώστας
Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.
Ἐτήσια συνδροµή:
Ἰδιωτῶν 22 €
Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων,
ὀργανισµῶν, κλπ: 44 €
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:
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Ἀνα-γνώσεις
Κι ἔζησαν αὐτοί καλά. Κι ἐσεῖς χειρότερα.

Ἄλλο ἕνα ἀπίστευτο σκάνδαλο, στήν αὐστραλιανή «Sydney Μοrning Ηerald», γιά
χατήρι τοῦ περιούσιου λαοῦ:

«Τρία µέλη τῆς ὑπερορθόδοξης ἑβραϊκῆς κοινότητας πού παραδέχθηκαν τήν
ἐνοχή τους σέ διεθνές κύκλωµα ξεπλύµατος 42 ἑκατ. δολαρίων, ἀπέφυγαν
τήν φυλάκιση χάρη στίς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς
οἰκογενείας Ναούµ Γκόλντµπεργκ, 58 ἐτῶν, πού διηύθυνε τήν ἐπιχείρηση,
φυλακίστηκε γιά 5 χρόνια, µέ ὅρο ἐλάχιστης ἐξέτισης τά 2 χρόνια. Ὅµως
ἡ γυναίκα του Ρίτα καί οἱ γυοί του Νάφταλι, 36, καί Χέρτσελ, 34, ἀφέθηκαν
ἐλεύθεροι, µέ τόν δικαστή Μάικλ Στρόνγκ νά λέει ὅτι στή φυλακή θά ἦταν γι’
αὐτούς ἐξαιρετικά δύσκολα. Ὁ δικαστής ἱκανοποιήθηκε πού οἱ Γκόλντµπεργκ
ἀληθινά ἀφοσιωµένοι στά πιστεύω τους σέ µιά σέκτα πού ἀπαγορεύει τήν
τηλεόραση, τό ραδιόφωνο, τόν κινηµατογράφο, τό ἀλκοόλ, τόν καπνό καί τίς
ἐφηµερίδες - ἐκτός ὅσων εἶναι ἑβραϊκές ἐκδόσεις. Καί οἱ 4 Γκόλντµπεργκ
βρέθηκαν ἔνοχοι συνοµωσίας γιά ἐξαπάτηση τῆς Κοινοπολιτείας.
«Εἶµαι πεπεισµένος ὅτι ἡ φυλακή γιά ἕναν Ἑβραῖο τέτοιου ἐπιπέδου ὀρθοδοξίας θά ἦταν ἐξαιρετικά δύσκολη», εἶπε ὁ δικαστής Στρόνγκ. Ἡ προµήθεια
τροφῆς «κοσέρ» στή φυλακή καί οἱ φόβοι γιά τήν µίανσή της θά ἦταν µόνιµο
θέµα - καί ἀπολύτως ζωτικό γιά τόν κρατούµενο. Οἱ ὑπερορθόδοξοι Ἑβραῖοι
κρατούµενοι θά ἦταν κύριος στόχος γιά διακρίσεις, βρισιές, ἴσως καί χειρότερα
ἀπό ἄλλους φυλακισµένους, λόγῳ τῆς ἀσυνήθιστης ἐµφάνισής τους.
Ὁ δικαστής εἶπε ὅτι καθώς στάθηκε ἀδύνατον νά ὑπολογιστεῖ τό ὕψος τοῦ
διαφυγόντος φόρου, ὑπολογίζεται νά ξεπέρασε τά 20 ἑκατ. δολάρια. Εἶπε
πώς οἱ ἀρχικοί δράστες δέν προσήχθησαν στό δικαστήριο καί ἡ ἀπάτη τῶν
Γκόλντµπεργκ δέν ἔγινε ἀπό τούς ἴδιους ἀλλά ἀπό τούς φοροφυγάδες πού
οἱ Γκόλντµπεργκ ἀρνήθηκαν νά κατονοµάσουν. Ἡ προµήθεια τῶν Γκόλντµπεργκ ἀπό τό ξέπλυµα ἦταν τοὐλάχιστον 800.000 δολάρια. Ἡ κοµπίνα
τους µεταµφιέστηκε σέ κανάλι φιλανθρωπικῶν δωρεῶν στό Ἰσραήλ,
εἶπε ὁ δικαστής. Πλαστά ἔγγραφα καί µία δόση νόµιµων φιλανθρωπικῶν
ἐπιταγῶν συντήρησαν τήν πρόφαση. «Ὅταν οἱ ἀνακριτές προσπάθησαν νά
ἀκολουθήσουν τά ἴχνη τοῦ χρήµατος, ἔπεσαν σέ τοῖχο: Στήν ἄρνηση τῆς
ἰσραηλινῆς κυβέρνησης καί τῶν ἰσραηλινῶν τραπεζῶν νά συνεργαστοῦν»,
εἶπε ὁ δικαστής...»
Πρητέντερ
Ὁ Στάθης («Ε», 13-1) γιά τίς βρωµιές ἀφεντικῶν καί δουλικῶν:
«...Ἐπειδὴ παραβρώµισε αὐτὴ ἡ ἱστορία: ὁ συνάδελφος κ. Γιάννης Πρετεντέρης
ἀπ’ τὴ στήλη του στὸ «Βῆµα» ἔσπευσε νὰ υἱοθετήσει τὶς ἀπόψεις τοῦ Σταίητ
Ντηπάρτµεντ γιὰ τὸν ἀντισηµιτισµὸ στὴν Ἑλλάδα. Δικαίωµά του. Ὅµως
πρὸς ἐπίρρωσιν ὅσων ἰσχυρίσθηκε, ἀναφέρθηκε καὶ σὲ γελοιογραφίες
ἀντισηµιτικοῦ χαρακτήρα. Κατόπιν τούτου, κι ἐπειδὴ ἡ λάσπη στὸν ἀνεµιστήρα
ἔχει ἀρχίσει νὰ γίνεται (καί) ἐπικίνδυνη, πρέπει νὰ παραθέσει µία, ἔστω µία
(ἀριθµὸς 1) ἀντισηµιτικὴ γελοιογραφία ἑνός, ἔστω ἑνὸς (ἀριθµὸς 1) Ἕλληνα
γελοιογράφου. Δὲν λέω γιὰ γελοιογραφίες ἐναντίον τῆς πολιτικῆς Σαρὸν
ἢ τῆς δολοφονικῆς πολιτικῆς τοῦ Ἰσραὴλ - τέτοιες ὑπάρχουν ἑκατοντάδες
(ἐλπίζω χιλιάδες). Λέω γιὰ µία ἔστω µία γελοιογραφία ἀντισηµιτική. Ἂν ὁ
κ. Πρετεντέρης δὲν τὸ πράξει γιὰ νὰ ἀποδείξει ὅσα ἰσχυρίστηκε (καὶ γιὰ νὰ
τελειώνουµε µ’ αὐτὴν τὴν ἱστορία) θὰ εἶναι ἕνας συκοφάντης.
Εἶναι πάντως ἀξιοπερίεργον. (Ἀλλὰ ἐξηγεῖται εὔκολα). Πολλοὶ ἀπ’ ὅσους µᾶς
ἔχει προγράψει ἡ ADL, τὸ Σταίητ Ντηπάρτµεντ καὶ ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἰσραηλινὴ
Πρεσβεία, ἔχουµε ἐπὶ µακρὸν καὶ µὲ συνέπεια ὑπερασπισθεῖ τοὺς Ἑβραίους
καὶ ἀπὸ ὕβρεις ἐναντίον τους καὶ ἀπὸ βεβηλώσεις τῶν ἱερῶν τους...»
Ôü [áñìÝíéêï ôóïõíÜìé
ÓôÞí Turkish Daily News (4-1) ]ï Ìå÷ìÝô [ Áë~ç ÌðéñÜíô, {åôóé \ïðùò ÄÅÍ ôüí
îÝñåôå [áðü ôßò [áëëáîïêáíáëéÝò ìÝ ôüí Ðá~õëï Ôóßìá:
«ÃñÜöù ôü {áñèñï á[õôü ãéÜ êåßíïõò ðïý äÝí {å÷ïõí [éäÝá ôß èÜ [áíôéìåôùðßóïõìå
[åöÝôïò. Óêïðüò å@éíáé íÜ ]åôïéìáóôï~õìå ãéÜ ôÜ ðñÜãìáôá ðïý {åñ÷ïíôáé. \ Åíá
ôåñÜóôéï ôóïõíÜìé ðëçóéÜæåé ôßò [áêôÝò ìáò. Ó÷åäüí ôü [áêïýù. ] Ï ï[õñáíüò
óêïôåéíéÜæåé êáß ôÜ íåñÜ óôÞí [áêôÞ [áíáêáôåýïíôáé.
Ôü ôóïõíÜìé ãéÜ ôü ]ïðï~éï ìéë~ù {åñ÷åôáé ]ùò [áðïôÝëåóìá ôï~õ óåéóìï~õ óôÞí
[áñìåíéêÞ ÄéáóðïñÜ êáß óýíôïìá èÜ ì~áò öôÜóåé. { Áí äÝí ëÜâïõìå [åãêáßñùò ôÜ
ìÝôñá ìáò {éóùò [áíôéìåôùðßóïõìå ìéÜ ôåñÜóôéá êáôáóôñïöÞ. { Éóùò ðïôÝ íÜ ìÞí
[áíáêÜìøïõìå. Á[éôßá ó÷çìáôéóìï~õ ãé´ á[õôü ôü ôóïõíÜìé å@éíáé ðïý óôßò 24 [
Áðñéëßïõ 2005 {å÷ïõìå ôÞí 90ç [åðÝôåéï ô~çò óõìâïëéê~çò ]çìÝñáò ô~ùí [éó÷õñéóì~ùí
ãéÜ ôÞí [áñìåíéêÞ ãåíïêôïíßá. Ï]é [ ÁñìÝíéïé èÝëïõí íÜ [åêìåôáëëåõôï~õí ðëÞñùò
ôÞí å[õêáéñßá á[õôÞ. ÃéÜ ÷ñüíéá, ëüãù ô~çò ôïõñêéê~çò [áäéáöïñßáò, ðÝôõ÷áí íÜ
ðåßóïõí ôüí êüóìï íÜ äå÷èå~é ôßò á[éôéÜóåéò ôïõò ðåñß ãåíïêôïíßáò ]ùò ãåãïíüò.
[ Áó÷Ýôùò ðüóï ôü [áñíïýìáóôå, ï]é [áñìåíéêÝò ðñïóðÜèåéåò {å÷ïõí ðåßóåé ôü
êïéíü äéåèí~ùò. Ïðïõ êáß íÜ ð~áôå, å[éäéêÜ óôüí äõôéêü êüóìï, èÜ äå~éôå \åíá 90%
ôï~õ êüóìïõ íÜ ðéóôåýåé \ïôé ï]é [ ÁñìÝíéïé ]õð~çñîáí èýìáôá ãåíïêôïíßáò óôÜ
÷Ýñéá ô~ùí Ôïýñêùí. ÈÝëïõí ìßá ôåëéêÞ {åöïäï ãéÜ íÜ êëåßóïõí ôü èÝìá. ÐïéÜ
èÜ å@éíáé ]ç ôåëéêÞ {åöïäïò;
(...) ] Ç [ ÁñìåíéêÞ ÄéáóðïñÜ ]åôïéìÜæåé ãéÜ ôÞí [åðÝôåéï ìßá ôåñÜóôéá [åêóôñáôåßá.
ÈÜ ãßíïõí óõíÝäñéá, óõíáíôÞóåéò êáß ðïëëÝò {áëëåò äñáóôçñéüôçôåò
ó÷åäéáóìÝíåò ãéÜ ôÞí [åðÝôåéï. Ôü óçìáíôéêüôåñï, èÜ [åðéêåíôñùèï~õí óÝ ÷~ùñåò
ðïý ôÜ ÊïéíïâïýëéÜ ôïõò äÝí {å÷ïõí [áêüìç [áðïäå÷èå~é ðþò {åãéíå ãåíïêôïíßá
êáß èÜ ôïýò æçôÞóïõí íÜ ôÞí êõñþóïõí óôÞí 90ç [åðÝôåéï. ] Ç óõíå÷éæüìåíç
ìÜ÷ç óôü [ Áìåñéêáíéêü ÊïíãêñÝóï èÜ êëéìáêùèå~é. Ðéóôåýïõí \ïôé {áí ôü
ÊïíãêñÝóï ôÞí [áíáãíùñßóåé, ôÜ ÷Ýñéá ô~çò Ôïõñêßáò èÜ äåèï~õí. ] Ç {éäéá ðßåóç
èÜ [áóêçèå~é óÝ ìÝëç ô~çò Å[õñùðáúê~çò \ Åíùóçò êáß èÜ æçôçèå~é [áðü [åèíéêÜ
Êïéíïâïýëéá íÜ [áðáéôÞóïõí [áðü ôü Óõìâïýëéï ô~çò Å[õñþðçò íÜ èÝóåé ]ùò \ïñï
ôÞí [áíáãíþñéóç ô~çò ãåíïêôïíßáò. ÈÜ ðñïóðáèÞóïõí íÜ ðåñÜóïõí êáß óôü
Óõìâïýëéï [ Áóöáëåßáò ìéÜí [áíÜëïãç [áðüöáóç. Ôß ìðïñï~õìå íÜ êÜíïõìå;
Ìüíïò ôñüðïò íÜ óùèï~õìå [áðü ôÞí [åðßèåóç á[õôÞ, \õóôåñá [áðü ÷ñüíéá
[áãíüçóçò ôï~õ êéíäýíïõ, å@éíáé ]ç [áíáèåþñçóç ô~çò ðïëéôéê~çò ìáò êáß ]ç [áíÜëçøç
ðñùôïâïõëé~ùí. (...) Ìßá èÜ {çôáíå íÜ êáëÝóïõìå ãéÜ ôÞí [áíáãíþñéóç ôÞí [ ÅðéôñïðÞ { Åñåõíáò Ãåíïêôïíé~ùí ôï~õ ÏÇÅ, \ïðùò ðñïôåßíåé ]ï Ãéáëßì [ ÅñÜëð êáß
{áëëïé. ] Ç Ôïõñêßá {å÷åé äßêéï. ÊáíÝíáò äÝí ìðïñå~é íÜ ìéëÜåé ãéÜ ãåíïêôïíßá.
\ Ïìùò [áðÝôõ÷å èëéâåñÜ óôÞí ðñïþèçóç ô~çò {áðïøÞò ôçò. Ìüíç äéÝîïäïò å@éíáé
íÜ [åñåõíçèå~é [áðü äéåèí~ùò [áíáãíùñéóìÝíïõò [áêáäçìáúêïýò êáß [åñåõíçôÝò.
Å@éíáé ]ï ìüíïò ôñüðïò íÜ âñåèå~é ]ç [áëÞèåéá. { Áí [áíáëçöèï~õí á[õôÝò ï]é ìåëÝôåò
êåñäßæïõìå ÷ñüíï. Êé \ïóï äéáñêï~õí ]ç Ôïõñêßá ìðïñå~é íÜ äéåõñýíåé ôßò
ï[éêïíïìéêÝò ôçò ó÷Ýóåéò ìÝ ôÞí [ Áñìåíßá êáß íÜ [áíïßîåé ôÜ óýíïñá. ÔÝôïéåò
ðñùôïâïõëßåò ðñÝðåé íÜ [áíáëçöèï~õí, ìÝ ôÞí äéåèíÞ êïéíüôçôá êáôÜ íï~õ. Ôü
ìåãáëýôåñï óö~áëìá ìáò èÜ @çôáí íÜ ìÞí êÜíïõìå ôßðïôå êáß íÜ óõíå÷ßóïõìå
íÜ ìéë~áìå óôüí ]åáõôü ìáò.»
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Ἡ παράσταση «δηµοκρατικές διαδικασίες»
ἀνέβηκε µέ ἐπιτυχία (καί) στήν Παλαιστίνη
Πόση σηµασία ἔχει σέ µιά φυλακή ἡ ἐκλογή
νέου ἐκπροσώπου τῶν κρατουµένων; Κάπου ἐκεῖ
εἶναι καί ἡ σηµασία τῶν παλαιστινιακῶν ἐκλογῶν
πού ἀνέδειξαν τόν Μαχµούντ Ἀµπάς ὡς διάδοχο τοῦ
Γιάσερ Ἀραφάτ, ἐκλογές πού ὁ κατεστηµένος δυτικός
Τῦπος βάλθηκε νά µᾶς πείσει πώς ἦταν «ἱστορικές».
Τό πρῶτο ὑπονοούµενο αὐτοῦ τοῦ βλακώδους
χαρακτηρισµοῦ ἦταν µιά ὕβρις πρός τόν ἐκλιπόντα
Ἀραφάτ (κι ἄλλοθι στό φασιστικό Ἰσραήλ): Χωρίς
«δηµοκρατία», σοῦ λέει, πῶς νά προχωροῦσε τόσα
χρόνια ἡ «εἰρήνη»; Καί τό δεύτερο εἶναι ἡ ἀνάδειξη
καί τῆς πιό ἄθλιας ἐκλογικῆς διαδικασίας σέ
πανάκεια (τό εἴδαµε τό σενάριο καί στό Ἀφγανιστάν,
ἀναµένεται καί στό Ἰράκ). ∆έν ἔχει σηµασία ἄν τό
πρόβληµα ἑνός τόπου εἶναι ἡ ξένη κατοχή, ἡ φτώχεια,
ἡ ἀποικιοκρατία, ἡ προσφυγιά, ὄχι. Τό πᾶν εἶναι νά
µπορεῖς νά διαλέγεις τόν ἐκπρόσωπό σου ἔναντι
τῶν ἀφεντικῶν (πού συνήθως κι αὐτόν οἱ ἴδιοι τόν
ἐπιβάλλουν).
Ἔτσι καί στήν Παλαιστίνη: Ἡ Κατοχή
συνεχίζεται, τά κατασταλτικά µέτρα ἐντείνονται,
τό Τεῖχος τοῦ Αἴσχους ὁλοκληρώνεται, παιδιά κι
ἐνήλικες ἐκτελοῦνται στούς δρόµους, ὁ ἀριθµός τῶν
ἐποίκων αὐξάνει, ἡ πλειοψηφία τῶν Παλαιστινίων

παραµένει στήν προσφυγιά (καί φυσικά δέν ψήφισε), ἡ ρατσιστική νοµοθεσία διατηρεῖται ἀκέραια.
Χαρακτηριστικό: Στήν ἐρώτηση ἄν πρέπει νά ἐπιτραπεῖ στούς Ἄραβες ἠ ἀγορά δηµόσιας γῆς, πάνω
ἀπό 70% τῶν ἰσραηλινῶν ἀπάντησαν «ὄχι»! Καί
καλλιεργεῖται τώρα ἡ προσδοκία στόν κόσµο πώς κάτι
καλό µπορεῖ νά προκύψει ὑπό τή νέα παλαιστινιακή
ἡγεσία, λές κι ἐκεῖ ἦταν τό πρόβληµα...
∆έν εἶναι βέβαια ὅλα µαῦρα. Ὁ λόγος τῆς
δικαιοσύνης ἴσως δέν µπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ σέ βάρος
τῆς συντριπτικῆς ἰσχύος, δέν εἶναι ὅµως κι εὐκόλως
παρακάµψιµος: Σέ συνέχεια τῆς ἀπόφασης τοῦ ΟΗΕ
(καί τοῦ ∆ιεθνοῦς ∆ικαστηρίου τῆς Χάγης), τόν
περασµένο Ἰούλιο, ἀπόφασης πού εἶχε χαρακτηρίσει
«παράνοµη» τήν ἀνοικοδόµηση τοῦ Τείχους µέσα
στά Κατεχόµενα ἐδάφη, ὁ διεθνής ὀργανισµός
προχωράει σέ καταγραφή τῆς ζηµίας πού ὑπέστη ἡ
Παλαιστίνη ἀπό τήν κατασκευή του, προκειµένου
µελλοντικά νά ἐγερθοῦν αἰτήµατα ἀποζηµίωσης.
Παράλληλα φαίνεται κινητικότητα στή
διαλεύκανση καί ἄλλων ἰσραηλινῶν ἐγκληµάτων,
εἰδικά ἐκείνων κατά τῶν παιδιῶν τοῦ International
Solidarity Movement: Ὁ στρατιώτης πού πυροβόλησε στό πρόσωπο τόν ἄοπλο Βρετανό Τόµ
Χάρνταλ παραδέχθηκε τήν
ἐνοχή του µετά ἀπό ἔρευνα
πού ἐπέβαλαν νά ξαναγίνει οἱ
γονεῖς τοῦ 20χρονου ἀδικοχαµένου νέου. Καί οἱ γονεῖς
τῆς Ρέητσελ Κόρυ, πάνω
ἀπό τήν ὁποία εἶχε περάσει
στρατιωτική µπουλντόζα γιά
νά κατεδαφίσει (παρανόµως)
σπίτια Παλαιστινίων, στείλαν
µέ τόν Ἀµερικανό βουλευτή
Σµίθ ἐπιστολή στόν Σαρόν
ζητώντας ἀνεξάρτητη ἔρευνα γιά τόν θάνατο τοῦ παιδιοῦ
τους. Συµπέρασµα: Μέχρι νά
νοµιµοποιήσουν τή βία σέ
βάρος µας, κάτι µποροῦµε
ἀκόµα νά ἐλπίζουµε...

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΧΗΜΙΚΟ
ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ἐναντίον τῶν Κούρδων τοῦ Ἰράκ, στὴ δεκαετία τοῦ
1980, οἱ ὁποῖες ξεχάστηκαν µετὰ τὸν θάνατο τοῦ
Ἐµβέρ Χότζα, τὸ 1985. Καὶ τελικά, ὅπως ἀποκάλυψε
ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση, βρέθηκαν σὲ ἀπόσταση 35
χιλιοµέτρων ἀπὸ τὰ Τίρανα, σ΄ ἕνα ἀπὸ τὰ 750 χιλιάδες
ἀµπρί, ποὺ ὑπάρχουν διάσπαρτα ἀκόµη στὴν Ἀλβανία.
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ποσότητα τῶν χηµικῶν εἶναι
µικρή, ἐν τούτοις προκαλεῖ σοβαρὲς ἀνησυχίες, διότι
ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ δείγµα τοῦ κινδύνου ποὺ
σοβεῖ σὲ ἀφύλακτα ὁπλοστάσια τοῦ Ψυχροῦ Πολέµου,
τὰ ὁποῖα κάλλιστα θὰ µποροῦσαν νὰ περιέλθουν σὲ
χέρια τροµοκρατῶν µέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες γιὰ
τὴν διεθνή Κοινότητα. Ἡ Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση, ἡ
ὁποία ἔχει δεχθεῖ ἐπαίνους ἀπὸ τὴν διεθνῆ Κοινότητα
γιὰ τὴν ἄµεση ἐνηµέρωση ποὺ παρέσχε γιὰ τὸ θέµα,
ἔσπευσε νὰ διασφαλίσει τὰ χηµικὰ καὶ ἑτοιµάζεται
πλέον γιὰ τὴν καταστροφή τους, ἡ ὁποία ἀναµένεται
ν’ ἀρχίσει τὸ 2006 (!), µέ τὴν βοήθεια τοῦ ΟΗΕ καὶ
τῶν ΗΠΑ, ποὺ προσφέρουν γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ
στὴν Ἀλβανία 20 ἑκ. δολάρια. Μὲ τὴ στάση της αὐτὴ
ἡ Ἀλβανία, µία χώρα ποὺ εἶχε ἀποµονωθεῖ ἀπὸ τὴν
διεθνή Κοινότητα ἀπὸ τὸ ξενοφοβικὸ καθεστὼς τοῦ
Ἐµβέρ Χότζα, ἐνισχύει τοὺς δεσµοὺς τῆς µέ τὴν ∆ύση,
καθὼς φιλοδοξεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Ε.Ε. καὶ στὸ ΝΑΤΟ
καὶ καθίσταται ἀξιόπιστος ἑταῖρος στὸν ἀγώνα γιὰ
τὴν πάταξη τῆς παγκόσµιας τροµοκρατίας, ἀφοῦ
σύµφωνα µέ τὸν Ἀλβανὸ Ὑπουργὸ Ἄµυνας, Παντελῆ
Μάικο, ἡ σύγχρονη Ἀλβανία, µέ τὶς ὑπεύθυνες
πολιτικὲς διαφάνειας ποὺ ἀκολουθεῖ, ἔρχεται σὲ πλήρη
ρήξη µέ τὸ παρελθὸν τοῦ ἀποµονωτισµοῦ της». Καὶ
καταλήγει ἡ «Πόστ»: «Τὴ σηµασία τῆς καταστροφῆς
τῶν χηµικῶν ὁπλοστασίων ποὺ ἀπέµειναν ἀπὸ τὸν
Ψυχρὸ Πόλεµο, ὅπως αὐτὸ τῆς Ἀλβανίας, ἐπισηµαίνει
ὁ ρεπουµπλικάνος Γερουσιαστὴς Ρίτσαρτ Λούγκαρ,
ποὺ τονίζει ὅτι τὴν θεωρεῖ κορυφαῖο θέµα γιὰ τὴν
ἀσφάλεια τῶν ΗΠΑ καὶ γι’ αὐτὸ ὑποστηρίζει τὴν
ἄρση τῶν ὑφισταµένων περιορισµῶν στὰ ποσὰ ποὺ
µποροῦν νὰ δαπανήσουν οἱ ΗΠΑ γιὰ τὸν σκοπὸ
αὐτό».

Οὐάσιγκτον, τοῦ Λάµπρου Παπαντωνίου, 17.1.05
Ἐπικίνδυνο χηµικὸ ὁπλοστάσιο διαθέτει ἡ Ἀλβανία!
Αὐτὸ ἀποκαλύπτει, σὲ µία ἀνταπόκριση θρίλερ
στὴν κυριολεξία, ἡ ἐφηµερίδα «Οὐάσιγκτον Πόστ»,
πρωτοσέλιδα µάλιστα καὶ σχεδὸν σὲ µία ὁλόκληρη
σελίδα. Εἶναι ἡ δεύτερη φορά ποὺ πλασάρει τὸ µεῖζον
αὐτὸ θέµα, ὑπὸ µορφὴ «ὁδηγιῶν πρὸς ναυτιλοµένους»
καὶ µᾶς εἶναι πολὺ δύσκολο ν’ ἀντιληφθοῦµε ποὺ τὸ
πάει, µέ µία τέτοιας ἔκτασης δηµοσιότητα καὶ ὅταν
σ’ ἕνα σηµεῖο µᾶς λέει «εἶναι κατάλληλα καὶ γιὰ
σπρέυ!!!» Ἄλλο ποὺ δὲν θέλουν οἱ νεαροὶ Ἀλβανοὶ
καὶ δὴ τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Τὸ ὅλο θέµα παρουσιάζει
τεράστιο ἐνδιαφέρον γιὰ ὅλες τὶς χῶρες τῆς
Βαλκανικῆς, συµπεριλαµβανοµένης καὶ τῆς Ἑλλάδας.
Καὶ εἶναι πολὺ περίεργο τὸ γεγονὸς ὅτι δίδεται αὐτὴ
ἡ ὕποπτη δηµοσιότητα, τάχα γιὰ τὴν προστασία
µας, σὲ µία περίοδο ποὺ ξαναφουντώνει ἡ κρίση
στὰ Βαλκάνια καὶ µάλιστα στὰ ∆υτικά. Ἐντύπωση
προκαλεῖ πὼς οἱ δηλώσεις ἀµερικανῶν ἐπισήµων ποὺ
φιλοξενεῖ καταδεικνύουν ἀναµφισβήτητα τὴν ἔκδηλη
ἀνησυχία τους γιὰ τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες ποὺ
θ’ ἀκολουθήσουν ἂν χρησιµοποιηθοῦν ἀπὸ ἀνεύθυνα
ἄτοµα. Καὶ πιὸ συγκεκριµένα ἀπὸ «τροµοκράτες»,
ὅπως γράφει ἐπιγραµµατικά, ἀλλὰ δὲν παύουν φυσικὰ
οἱ δηλώσεις αὐτὲς «νὰ ὑποδεικνύουν κατὰ κάποιο
τρόπο µεθόδους χρήσης τους». Καὶ στὸ τέλος νὰ
ἔλθουν καὶ νὰ µᾶς ποῦν ὅτι «ἐµεῖς προειδοποιήσαµε».
Γράφει, λοιπόν, ἀνάµεσα στ’ ἄλλα : «Τὶς µεγάλες αὐτὲς
ποσότητες ἐπικινδύνων χηµικῶν γιὰ πολεµικὴ χρήση,
τὶς προµηθεύτηκε ἡ Ἀλβανία, ὑπὸ πλήρη µυστικότητα,
ἀπὸ τὴν Κίνα, στὰ µέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, κάτω
ἀπὸ τὸ σταλινικὸ καθεστὼς τοῦ Εµβέρ Χότζα. Ὁ
δηµοσιογράφος ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀλβανία γιὰ
ἔρευνα λέει, ὅτι πρόκειται γιὰ σηµαντικὲς ποσότητες
ὑπερίτη καὶ ἀερίου µουστάρδας, παρόµοιες µ’ ἐκεῖνες
ποὺ χρησιµοποίησε τὸ καθεστὼς τοῦ Σαντὰµ Χουσεΐν
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ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÉÌÇÓ ÓÔÏÍ ËÁÌÐÑÏ ÈÑÁÊÉÙÔÇ
ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óôï ºäñõìá ÈñáêéêÞò
ÔÝ÷íçò & ÐáñÜäïóçò óôßò 4-1-05 ç åêäÞëùóç
ìå êáëåóìÝíï ôïí Èñáêéþôç äçìïóéïãñÜöï
ËÜìðñï Ðáðáíôùíßïõ. Ôçí åêäÞëùóç ôßìçóáí ï ðñ. õðïõñãüò Óô. ÐáðáèåìåëÞò, ï
éäéïêôÞôçò ôïõ ÑÜäéï Èåóóáëïíßêç Óô. Äéáìáíôüðïõëïò, ï âïõëåõôÞò Ð. Óãïõñßäçò, ï
ãñáììáôÝáò ôçò ÍÅ ÐÁÓÏÊ Ã. ×ïõëéÜñáò,
ç äÞìáñ÷ïò ÁâäÞñùí Å. Ôóáêßñç, åêðñüóùðïò ôïõ Ìçôñïðïëßôç êáé ðëÞèïò êüóìïõ.
Ï äéåõèõíôÞò ôïõ Éäñýìáôïò Ð. Îáíèüðïõëïò áíáöÝñèçêå óå âéïãñáöéêÜ óôïé÷åßá:
«Ï ËÜìðñïò Ðáðáíôùíßïõ ãåííÞèçêå óôç
ÌÜíäñá ÎÜíèçò áðü ãïíåßò ìéêñáóéÜôåò ðñüóöõãåò. Ôï 1973 ìåôáíÜóôåõóå óôéò ÇÐÁ.
Óðïýäáóå ÍïìéêÜ, ðïëéôéêÝò åðéóôÞìåò,

ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΑΚΙΚΑ ΙΕΡΑ,
ἡ χαρά τοῦ ἀρχαιοκάπηλου!
Τήν οὐσιαστική ἀνυπαρξία τῆς ἀρχαιολογικῆς
ἔρευνας στή Θράκη τήν καταγγείλαµε πολλές
φορές, καθώς ὅµως πρόκειται γιά διαρκές
ἔγκληµα κατά τοῦ τόπου µας δέν θά πάψουµε
νά τό ἐπισηµαίνουµε σέ κάθε εὐκαιρία. Καί
ἡ τελευταία δόθηκε µέ τήν περίπτωση τῶν
θρακικῶν ἱερῶν στή Ροδόπη, τόποι λατρείας
µοναδικοί στό εἶδος τους, πού ποτέ δέν ἔτυχαν
τῆς προσοχῆς τῶν ἀρχαιολόγων µας.
Σύµφωνα µέ ὅσα µᾶς εἶναι γνωστά, τέτοια ἱερά
ὑπάρχουν τουλάχιστον ἑπτά στή Ροδόπη: ∆ύο
πάνω ἀπό τόν Ἴασµο (ἀπ’ ὅπου καί ἡ διπλανή
φωτογραφία), ἕνα πάνω ἀπό τή Νέδα, ἕνα
κάτω ἀπό τό Μέγα Πιστό, ἕνα στή θέση τοῦ
δασικοῦ πυροφυλάκιου στόν Ἀσώµατο, ἕνα
στή Βένα κι ἕνα κοντά στό φυλάκιο Μαχαίρα
(θέση Κιτσί Καγιά). Φυσικά ὑπάρχουν πολύ
περισσότερα στήν εὐρύτερη περιοχή, ἑλλαδικῆς
καί βουλγαρικῆς ἐπικράτειας. Στή διάρκεια
τῆς Ρωµαιοκρατίας ἐκεῖ θυσιάζονταν ζῶα καί

Äçìüóéá Äéïßêçóç êáé ÄéåèíÞò Ó÷Ýóåéò.
Áðü ôï 1975 åñãÜæåôáé ùò äçìïóéïãñÜöïò,
ìå êýñéá Ýìöáóç óôá åèíéêÜ ìáò èÝìáôá.
ÄåêÜäåò Üñèñá, óõíåíôåýîåéò, ñåðïñôÜæ
êáé áíáëýóåéò ôïõ Ý÷ïõí äçìïóéåõèåß óôçí
ÅëëÜäá êáé ôï åîùôåñéêü. ÄéåôÝëåóå áíôáðïêñéôÞò óôçí ÏõÜóéíãêôïí ôïõ Áèçíáúêïý,
ôïõ Ìáêåäïíéêïý êáé ôïõ Êõðñéáêïý Ðñáêôïñåßïõ ÅéäÞóåùí êáé óõíåñãÜæåôáé ìå
ðïëëÝò åöçìåñßäåò, ðåñéïäéêÜ, ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò êáé ôçëåïñÜóåéò óå ÅëëÜäá,
Êýðñï, ÇÐÁ êáé Áõóôñáëßá».
Ï ê. ÐáðáèåìåëÞò ÷áñáêôÞñéóå ôïí Ë.
Ðáðáíôùíßïõ áêñéâü ößëï, äçìïóéïãñÜöï
áóêçôÞ êáé õðÝñï÷ï ¸ëëçíá ðïõ ìÜ÷åôáé
åäþ êáé 30 ÷ñüíéá ãéá ôçí ÅëëÜäá óôçí
êáñäéÜ ôçò ÁìåñéêÞò. Ï «Ìßóôåñ ËÜìðñïò»,
áíÝöåñå, «Þôáí äéáüëïõ êÜëôóá» êáé ìå ôéò
ðáñåìâÜóåéò ôïõ óôï Ëåõêü Ïßêï êáé óôï
Óôáßçô ÍôçðÜñôìåíô õðåñáóðßóèçêå üóï
êáíåßò ôá åëëçíéêÜ óõìöÝñïíôá: «¼ðïéá
ðÝôñá êé áí óÞêùíåò óôçí ÏõÜóéíãêôïí,
ôïí Ýâñéóêåò áðü êÜôù».
Áêïëïýèçóå äéÜëïãïò ìå ôï êïéíü êé ï
êáëåóìÝíïò áðÜíôçóå óå êáßñéá åñùôÞìáôá ðïõ áöïñïýí ôá åèíéêÜ ìáò èÝìáôá êé
ü÷é ìüíï. ×áñáêôçñéóôéêü üôé ç åêäÞëùóç
äéÞñêåóå ôïõëÜ÷éóôïí ìßá þñá ðÝñáí ôïõ
ðñïãñÜììáôïò.

µικρά πήλινα ἀγγεῖα χρησιµοποιοῦνταν γιά
ἀφιερώσεις στούς θεούς. Ἀµέτρητα τέτοια
φιαλίδια καί χάλκινα ἀγαλµατίδια τοῦ Θράκα
ἱππέα (ὁ θεοποιηµένος βασιλιάς Ρῆσος;) ἔχουν
βρεθεῖ ἀπό λαθρανασκαφεῖς καί πωλοῦνται στά
ἀρχαιοκαπηλικά κυκλώµατα.
Ρωτᾶµε λοιπόν, πότε θά ἀσχοληθεῖ ἡ Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία µέ τά θρακικά ἱερά; Πότε θά
τήν προικοδοτήσει καταλλήλως τό λεγόµενο
ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ; Μήπως πρέπει νά
ἐξηγήσουµε τούς ἰδιαίτερους λόγους πού χρήζει
ἀνάδειξης τό παρελθόν τῆς Θράκης;

Ἡ ëïãéêÞ ôü êñáõãÜæåé, ἐìåῖò êùöåýïõìå...

Ï×É ÓÔÏÍ ÄÑÏÌÏ ÊÏÌÏÔÇÍÇÓ - ÊÉÑÔÆÁËÉ !
Ἡ êéíçôïðïßçóç ôῶí êáôïßêùí ôῆò Êáñõäéᾶò
êáß ôῆò Ðáíäñüóïõ êáôÜ ôῆò ÷Üñáîçò ôïῦ
äñüìïõ Êïìïôçíῆò - Êßñôæáëé îáíáÝöåñå
óôÞí ἐðéöÜíåéá äåéëÜ äåéëÜ ôü ἐñþôçìá ãéÜ
ôÞí óêïðéìüôçôá áὐôῆò ôῆò äéÜíïéîçò. Êáß
ðáñüôé ἀêüìç êáíÝíáò ôïðéêüò öïñÝáò äÝí
ôïëìᾶ íÜ ðåῖ ôü áὐôïíüçôï, åἶíáé ðñïöáíÝò
ὅôé êÜðïéïé ἀñ÷ßæïõí íÜ ôü óêÝöôïíôáé.
ÌÝ÷ñé ðñßí êÜðïéá ÷ñüíéá, ãéÜ ôÞí ἀêñßâåéá
ðñßí ðáñáäïèåῖ ἡ êïéíÞ ëïãéêÞ âïñÜ óôÞí
«ðñáãìáôéêüôçôá ôῆò ðáãêïóìéïðïßçóçò»,
ïἱ öùíÝò ðïý ἀðÝññéðôáí ôÞí óýíäåóç ôῆò
Ñïäüðçò ìÝ ôÞí Âïõëãáñßá ðëåéïøçöïῦóáí.
ÌåôÜ ἦñèáí ôÜ ãíùóôÜ öëçíáöÞìáôá ðåñß
«ìïíüäñïìùí» êáß ἔãéíå ôü ìáῦñï ἄóðñï: Ἡ
ἐí ëüãῳ äéÜíïéîç âáöôßóôçêå «ἀíáðôõîéáêü
ἔñãï» êáß ÷ùñßò ôüí ðáñáìéêñü ëïãéêü ἔëåã÷ï
ôῶí ὑðÝñ áὐôῆò ἐðé÷åéñçìÜôùí öéìþèçêå
êÜèå ἀíôßëïãïò, åἴôå áὐôüò ἀöïñïῦóå ôÞí
Ïἰêïíïìßá åἴôå ôÞí ἐèíéêÞ ἀóöÜëåéá. Êáèþò
ëïéðüí öôÜíïõìå óÞìåñá óôü óôÜäéï ôῆò
ὑëïðïßçóçò, ñùôᾶìå ὡò «Á»: Ðïéüò èÜ
êåñäßóåé ἀðü ôüí ἑëëçíïâïõëãáñéêü äñüìï;
ÔÜ ὀöÝëç êÜðïéùí âéïìç÷áíéῶí -ð.÷. ÓÝëìáíôÜ ἀíôéëáìâáíüìáóôå: Ôüóï ἡ ìåôáöïñÜ
ðñþôùí ὑëῶí ὅóï êáß ἐìðïñåõìÜôùí
èÜ äéåõêïëõíèåῖ ðïëý, ÷þñéá ôü öèçíü
ἐñãáôéêü äõíáìéêü ðïý èÜ óõññåýóåé óôÞí
ðåñéï÷Þ ἀðü ôÞí ãåéôïíéêÞ ÷þñá (ἤäç ἡ
ìáýñç ἐñãáóßá óÝ ἐðé÷åéñÞóåéò êáß ἀãñïýò
óáñþíåé ôÜ ìåñïêÜìáôá). Ìðïñïῦìå ἐðßóçò íÜ óêåöôïῦìå êáß êÜðïéåò ἄëëåò, åἰäéêÝò êáôçãïñßåò óõìðïëéôῶí ìáò ðïý èÜ
åὐíïçèïῦí: Ðïñíïâïóêïß, âïõëãáñïâÜôåò,
åἰóáãùãåῖò ëåõêῆò óÜñêáò... Ïἱ ἄëëïé ὅìùò;
Ðῶò åἶíáé äõíáôüí íÜ ἀãíïåῖ ὁ ἐìðïñéêüò
êüóìïò ôïýò ðáóéöáíåῖò êéíäýíïõò ἀðü ìéÜ
ôÝôïéáí ἐîÝëéîç; ÄÝí ôïýò öôÜíåé ôü (êáôáóôñïöéêü) ðñïçãïýìåíï ôῶí Óåññῶí, ὅðïõ
ôü ÓáíôÜíóêé äéÝëõóå ôÞí ἀãïñÜ ôïõò; ÐïéÜ

ðåëáôåßá ἄñáãåò ἀíáìÝíïõí ἀðü ôÞ ãåßôïíá
êáß óÝ ðüóåò äåêáåôßåò ὑðïôßèåôáé ðþò èÜ
ἀíáíÞøåé ἡ âïõëãáñéêÞ ïἰêïíïìßá;
ÍÜ ìéëÞóïõìå ãéÜ ôïýò ìéêñïêáëëéåñãçôÝò;
ÃéÜ ôïýò ðáñáãùãïýò ðïý èÜ äïῦí ôÜ ðñïúüíôá ôïõò íÜ öáíôÜæïõí ðáíÜêñéâá ìðñïóôÜ
óôÜ âïõëãÜñéêá; Ἤ ìÞðùò èÜ ὠöåëçèåῖ ἡ
ἐñãáôéêÞ ôÜîç ðïý èÜ ἔ÷åé ðëÝïí ôüí (ἀèÝìéôï)
ἀíôáãùíéóìü êáèçìåñéíÜ ἐíþðéüí ôçò; ÔÝëïò,
ìÜ ὄ÷é êé ἐëÜ÷éóôï, åἶíáé ôü ðñüâëçìá ìÝ ôÞí
ἑíïðïßçóç ôῶí ìïõóïõëìáíéêῶí ðëçèõóìῶí
ἑêáôÝñùèåí ôῶí óõíüñùí. Ìᾶò åὐíïåῖ ìéÜ
ôÝôïéá ἐîÝëéîç óÞìåñá; Ἤ ðñï÷ùñᾶìå ìÝ ôÞí
ëïãéêÞ ôïῦ âéáóìïῦ ðïý, ὡò ἀíáðüöåõêôï,
äÝí ἔ÷ïõìå ðáñÜ íÜ ôüí ἀðïëáýóïõìå; ÄÝí
èÜ ἦôáí ðéü óþöñùí ìßá ðïëéôéêÞ ðïý èÜ
ἔèåôå ὡò ðñïôåñáéüôçôá ôÞí ἀíáôñïðÞ ôïῦ
óõíå÷éæüìåíïõ ἐêôïõñêéóìïῦ ôῶí ÐïìÜêùí
êáß ὕóôåñá èÜ ἐîÝôáæå ôÞí äéåõêüëõíóç ôῶí
äéáóõíïñéáêῶí ἐðáöῶí; Ôß ðñïåéêÜæïõí ïἱ
êéíÞóåéò óÜí áὐôÝò ôïῦ âïõëåõôῆ Ἰë÷Üí ðïý
ó÷ïëéÜæáìå óôü ðñïçãïýìåíï öῦëëï ìáò;
Íïìßæïõìå ὅôé ðñßí ôüí áὐôï÷åéñéáóìü ìéᾶò
ôÝôïéáò ἀðüöáóçò ôῆò ôïðéêῆò êïéíùíßáò
÷ñåéÜæåôáé ἕíáò óôïé÷åéþäçò äéÜëïãïò. ÄÝí
ἔ÷åé ìÝ÷ñé óÞìåñá ἀêïõóôåῖ ôßðïôå ðåéóôéêü
ὑðÝñ ôῆò äéÜíïéîçò êáß ôÜ ìéêñïóõìöÝñïíôá
ôῶí ἰäéùôῶí äÝí ìðïñåῖ íÜ ðñõôáíåýóïõí
óÝ ìßá ôüóï êáèïñéóôéêÞ ἀðüöáóç ðïý
äÝí èÜ ἔ÷åé ðéóùãýñéóìá. ÄÝí èÜ åἴ÷áìå
êáììßá ἀíôßññçóç ãéÜ ôÞí ἐîõðçñÝôçóç ôῶí
ὑãéῶí ἐðé÷åéñÞóåùí ôῆò ðåñéï÷ῆò, ἄí áὐôü
äÝí ἀíôéóôñáôåõüôáí ôÜ óõìöÝñïíôá ôïῦ
óõíôñéðôéêÜ ìåãáëýôåñïõ ôìÞìáôïò ôῆò
êïéíùíßáò. Ôþñá ðïý ôü ðñïçãïýìåíï êáèåóôþò ἔðåóå êáß êÜðïéïé ἐê ôῶí ôïðéêῶí
ἀñ÷üíôùí ìðïñïῦí íÜ ἐêöñáóôïῦí ἐëåýèåñá,
ìðïñïῦí íÜ âñåèïῦí óýììá÷ïé óôÞ ãñáììÞ
ðïý ðñïäéáãñÜøáìå. ÍÜ äéåêäéêÞóïõìå ôü
áὐôïíüçôï, ôü ἁðôü, ὑëéêü ìáò óõìöÝñïí!

Ó÷üëéá

ðôåñüåíôá

Καθώς πολλά ἀκούσαµε καί διαβάσαµε γιά τήν σκηνοθετική ἐπιτυχία τοῦ κ.
Μανουσάκη, τήν σχετική µέ τό σαχλεπίσαχλο λάβ στόρυ «Μή µοῦ µές ἀντίο»,
καί εἰδικά γιά τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖον ἡ µειονότητα καλοδέχθηκε τήν παραγωγή,
θέλουµε νά κάνουµε µία ὺπόθεση. Καί νά σκεφθεῖ καθένας τί θά συνέβαινε ἄν
οἱ ρόλοι ἦταν ἀντίστροφοι: ἄν δηλαδή τό σενάριο ἤθελε µιά µουσουλµάνα φοιτήτρια ἀπό
τήν Κοµοτηνή νά πηγαίνει στήν Ἀθήνα, ἀρραβωνιασµένη οὖσα, νά γνωρίζει ἐκεῖ καί νά
ἐρωτεύεται ἕναν χριστιανό (καί νά τούς δείχνει σέ κάθε ἐπεισόδιο στίς ἐρωτικές τους
περιπτύξεις), νά παρατάει τόν ἀρραβωνιάρη της, κτλ. Τότε εἶναι πού θά εἶχε ἐνδιαφέρον
ἡ ὑποδοχή πού θά ἐπεφυλάσσετο στόν κ. Μανουσάκη. Ἐντάξει, δέν λέµε, τά προφανῆ
ὀφέλη τοῦ ἐγχειρήµατός του τά ἀντιλαµβανόµαστε, ἀλλά κι αὐτή ἡ συνοδός παπαρολογία
µᾶς κούρασε πολύ...
Ὅπως τόσες φορές τό γράψαµε σέ τοῦτο δῶ τό φῦλλο, ἄλλος ἕνας θρίαµβος
τῆς (ἐκσυγχρονιστικῆς) πολιτικῆς µας ἀποκαλύπτεται πατάτα: Ὁ ἀγωγός
πετρελαίου Μπουργκάς -Ἀλεξανδρούπολης. Πρίν λίγο καιρό, ἀµφισβητώντας τίς
θριαµβολογίες Σιούφα ὑπενθυµίζαµε τίς δηλώσεις τοῦ προέδρου τῆς LUKOIL,
Βαγκίτ Ἀλεκπέρωφ κατά τῆς σκοπιµότητας τοῦ ἀγωγοῦ. Κι ἔρχεται τώρα ὁ διευθυντής
τῆς ΑΜΒΟ, πού προτίθεται νά κατασκευάσει τόν ἀγωγό Μπουργκάς - Αὐλώνα, ὁ Βλάχος
Γκλίγκορ Τάσκοβιτς, καί µιλᾶ γιά ναυάγιο τῶν ἑλληνορωσικῶν διαπραγµατεύσεων καί
ἀπόρριψη τοῦ σχεδίου ἀπό τόν Πούτιν, ἐξελίξεις πού προωθοῦν τό δικό του ἔργο. Οἱ δικοί
µας διαψεύδουν ἀλλά οἱ συνεχεῖς ἀναβολές µᾶλλον δικαιώνουν τούς ἄλλους (σηµειώνουµε
ὅτι ὁ ἀγωγός Μπακού - Τσεϊχάν πρόκειται νά λειτουργήσει ἐντός µερικῶν ἑβδοµάδων,
ἔχοντας ξεπεράσει πολλαπλάσια προβλήµατα καί τό τεράστιο κόστος κατασκευῆς). Δέν
εἶναι ὅµως καί δίκαιο νά χρεωθεῖ ἡ ΝΔ τήν ἀποτυχία: Ἄλλοι πιπίλισαν τήν καραµέλα τῆς
γεωοικονοµίας ἐπί δέκα χρόνια, µέχρι πού ξεκουµπίστηκαν...
Καί µία περίεργη πλευρά τοῦ θέµατος: Στήν καλή σχετική συζήτηση τοῦ καναλιοῦ ΔΕΛΤΑ (13-1-05) ἀκούσαµε ἀπίστευτες ἐνστάσεις κατά τῆς κατασκευῆς
τοῦ ἀγωγοῦ ἀπό τό µέλος τῆς Οἰκολογικῆς Ὁµάδας Ἕβρου Γ. Κοντακίδη: «Ἡ
ἁλιεία ἴσως ἐκλείψει, δέντρα δέν θά φυτεύονται στό πέρασµα τοῦ ἀγωγοῦ (!), τά
ὄνειρα τοῦ Λάτση δέν µᾶς ἀφοροῦν καί δέν συνάδουν µέ τό ὄνειρό µας γιά τόν Ἕβρο, δέν
καταλαβαίνω πῶς θά ὠφεληθοῦµε...» Ἐλπίζουµε νά πρόκειται ἁπλῶς γιά προσωπικές
ἀπόψεις κι ὄχι γιά θέσεις τῶν Οἰκολόγων τῆς περιοχῆς, γιατί µία τέτοια αὐτοκτονική
στάση θά ὑπονόµευε τήν ἀξιοπιστία ὅλου τοῦ οἰκολογικοῦ κινήµατος στή Θράκη. Καί ἡ
συνέχιση τοῦ ἀγώνα κατά τοῦ χρυσοῦ δέν ἐπιτρέπει τέτοια λάθη...
Καθώς ἡ ἀκατάβλητη ἐνεργητικότητα τῆς κ. Ἀγγέλας Γιαννακίδου δέν περιορίζεται στήν ὑλοποίηση καί ἔνταξη τοῦ Ἐθνολογικοῦ Μουσείου Θράκης στή ζωή τῆς
Ἀλεξανδρούπολης (καί στήν ἀξιοθαύµαστη ἀπόπειρα τῆς «Θεώνης»), βλέπουµε
µία ἀκόµη ἰδέα της, τό Δίκτυο Μουσείων Θράκης, νά προχωρᾶ. Σήµερα (19-1) γίνεται ἡ δεύτερη συνάντηση τῶν ὑπευθύνων µουσείων ἀπό τούς τρεῖς θρακικούς νοµούς,
στό Θρυλόριο Κοµοτηνῆς, καί φαίνεται ὅτι θά πάει καλά, παρά τά µικροπροβλήµατα. Τά
µουσεῖα λοιπόν πού ἀναφέρονται στή νεότερη πολιτιστική µας κληρονοµιά ὀργανώνονται
καί µετά τό στάδιο τῆς ἀλληλογνωριµίας θά προκύψει καί ἡ συνεργασία (σέ ἐκδηλώσεις,
ἐκπαιδευτικά προγράµµατα, κτλ), ἡ ἐπιτυχία τῆς ὁποίας πιστεύουµε ὅτι θά πείσει καί
κείνους πού γιά τόν ἄλφα ἤ βῆτα λόγο δέν ἔχουν ἀκόµη ἐκδηλώσει τήν πρόθεσή τους γιά
συµµετοχή στό Δίκτυο. Ἡ ἰσχύς ἐν τῇ ἑνώσει, ἀδέρφια!
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Ἄρειος Πάγος:
Τό πρῶτο βῆµα
Τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου ἡ ὁποία
κρίνει παράνοµη τήν λειτουργία τῆς
«Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης» (Τ.Ε.Ξ.)
τήν πληροφορηθήκαµε µέ αἰσθήµατα
ἱκανοποίησης καί δικαίωσης: Ἔχοντας
κάνει κι ἐµεῖς ὅ,τι µᾶς ἀναλογοῦσε γιά
τήν ἐξέλιξη αὐτή, νιώθουµε πώς κάποια
προσχήµατα ἀκόµη στέκουν στήν Ἑλλάδα.
Παρά τόν θρυλούµενο* πανηγυρικό
χαρακτήρα τῆς ἀπόφασης δέν θεωροῦµε
πώς πρόκειται γιά κάτι πού ἀξίζει νά τό
...πανηγυρίσουµε: Πρῶτον γιατί τίποτε δέν
ἔληξε ὁριστικά καί πρέπει νά κερδίσουµε
τώρα καί τήν ἄλλη µάχη, στό Εὐρωπαϊκό
∆ικαστήριο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ὅπου µετά βεβαιότητος θά προσφύγει ἡ
Τ.Ε.Ξ. - χωρίς µάλιστα νά ἔχουµε ἀκούσει
ἤ διαβάσει µία σαφή καταδίκη τῶν
κεµαλικῶν ἀρχῶν πού διακηρύσσει µετά
παρησσίας (καί θράσσους) στό καταστατικό
του ὁ ἐν λόγῳ σύλλογος. Μήπως αὐτό δέν
εἶναι τό µεῖζον µας πρόβληµα (σέ ἐπίπεδο
ἰδεολογίας µά καί πρακτικῆς) τόσο µέ τά
διαλυθέντα σωµατεῖα, ὅσο καί µέ τήν ἴδια
τήν Τουρκία; Καί δεύτερον, ἡ ἐµπειρία µας
στή Θράκη κατέδειξε πώς δέν ἀρκοῦν οἱ
δικαστικές ἀποφάσεις: Ἀκόµα καί αὐτά
τά χρόνια πού δέν ὑφίσταντο νοµικῶς τά
σωµατεῖα πού προσέφυγαν στόν Ἄρειο
Πάγο, οἱ τοπικές Ἀρχές τά νοµιµοποιοῦσαν
µέ τίς ἐπίσηµες ἐπαφές µαζί τους: νοµάρχες,
δήµαρχοι καί ἄλλοι θρακοπατέρες ἔδιναν τό
κακό παράδειγµα, ὑποτίθεται στά πλαίσια
µιᾶς πολιτικῆς ὕφεσης καί προσέγγισης.
Θά τηρήσουν τήν ἴδια στάση ἀπό δῶ καί
πέρα ἤ θά συµµορφωθοῦν µέ τήν ἔννοµη
τάξη; Θά δείξει τό µέλλον, πολλές ἐλπίδες
ὅµως δέν τρέφουµε... Τέλος, σηµειώνουµε
τήν αἴτηση στό τουρκικό ΥΠ.ΕΣ. τοῦ
«Συνδέσµου γιά τήν ἀνωτερότητα τοῦ
∆ικαίου», πού ζήτησε τήν «ἀπαγόρευση
τῶν ρωµαίικων σωµατείων» στήν γείτονα,
λόγῳ τῆς ἀµοιβαιότητας στή Συνθήκη τῆς
Λωζάνης: Ἄς εἶναι καλά οἱ ἄνθρωποι, µᾶς
ἔκαναν καί γελάσαµε...
Κ.Κ.
* Μέχρι σήµερα, 18-1, ἡ ἀπόφαση δέν ἔχει ἐκδοθεῖ κι ἁπλῶς διέρρευσε τό πνεῦµα τῆς συζήτησης
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Συµπόσιο παραγωγῆς
τούρκικου πολιτισµοῦ

¢ëëï Ýíá äåßãìá åèíéêéóôéêÞò
ãñáöÞò ðñïóôÝèçêå óôçí ôïõñêüöùíç
âéâëéïãñáößá ôçò ðåñéï÷Þò ìáò, áðü
ôïí Áýãïõóôï ôïõ 2004. Ðñüêåéôáé
ãéá ôï âéâëßï ìå ôßôëï Baté Trakya da
Geleneksel Tûrk Ziyafeti Yemekleri,
äçëáäÞ
ÐáñáäïóéáêÜ
ÃéïñôéíÜ ÖáãçôÜ ôçò
ÄõôéêÞò ÈñÜêçò. Ðñüêåéôáé ãéá ðñïóðÜèåéá ðïõ
åíôÜóóåôáé óôïõò óôü÷ïõò
ôïõ
ôïõñêéêïý
åèíéêéóìïý êáé èá ìðïΣτίς 15 Ἰανουαρίου, στό ξενοδοχεῖο Χρῆστος ñïýóå íá åêëçöèåß ùò
κι Εὔη, διοργανώθηκε τό (1ο;) «Συµπόσιο
ç áðÜíôçóç óôéò ðñùôïπολιτισµοῦ καί Τέχνης τῆς Τουρκικῆς
âïõëßåò ðïõ ðÜñèçêáí
Μειονότητας ∆υτικῆς Θράκης». Ὅπως εἶναι óôï ðáñåëèüí ãéá ôçí
προφανές ἡ ἐπιτυχία του ἦταν ἀπόλυτη,
áíÜäåéîç ôçò ôïðéêÞò
ἐφόσον στόχος του µοναδικός ἦταν νά
èñáêéþôéêçò
êïõæßíáò
φωνάξει ὅτι ἐδῶ ζοῦνε (καί δηµιουργοῦνε)
ìÝóá áðü ôï ÊÝíôñï ËáúΤοῦρκοι. Χαρακτηριστικό: Στό δισέλιδο
êþí ÄñùìÝíùí.
πρόγραµµα, µεγέθους µικρότερου τοῦ Α4,
Åßíáé ìéá êáèáñÜ
πού κατά τά 3/4 ἦταν φωτογραφίες, ὑπῆρχε ðïëéôéêÞ - êåìáëéêÞ Ýê24 φορές ἡ λέξη «τούρκικος»! (ντάξει ρέ
äïóç, ç ïðïßá ðÝñáí ôùí
παιδιά, τό πιάσαµε τό ὑπονοούµενο...)
Üëëùí ïéêåéïðïéåßôáé ìå
Πέρα ἀπό τίς θεωρητικές προσεγγίσεις
ôïí ðéï îåäéÜíôñïðï ôñüðï ôçí ðïìÜêéêç
(πού λέει ὁ λόγος, δηλαδή), ὑπῆρξαν
êïõæßíá, ç ïðïßá ðáñïõóéÜæåôáé ùò êáκαί πιό συγκεκριµένες ἀναφορές στόν
èáñÜ ôïõñêéêÞ. Ôá ìéóÜ ôïõëÜ÷éóôïí
«τούρκικο πολιτισµό» τῆς περιοχῆς: Στό
öáãçôÜ ôïõ âéâëßïõ åßíáé ðïìáêéêÞ
Χιντρελέζ, στήν τοπική τούρκικη διάλεκτο,
ìáãåéñéêÞ ìå üëá ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ
στήν ξανθιώτικη ἀρχιτεκτονική, κτλ.
ôçò ïéêïëïãßáò ôïõ âïõíïý. Ï óôü÷ïò
∆έν καθήσαµε νά ἀκούσουµε κι ὅλες τίς
åßíáé íá êáôï÷õñùèïýí ùò ôïõñêéêÜ
εἰσηγήσεις (δέν εἴµαστε καί τ ό σ ο ἥρωες) êáé ìÜëéóôá ç óõããñáöåýò åðéèõìåß ôï
ἀλλά κρίνοντας ἀπό τό χορευτικό -πού
âéâëßï ôçò íá åêäïèåß êáé óôá áããëéêÜ,
πρώτη φορά στή ζωή µας εἴδαµε τέτοια
þóôå íá äéåèíïðïéÞóåé ôçí êáðçëåßá.
ἐνδυµασία στή Θράκη - καταλαβαίνει κανείς Óôï ìüôï ôïõ âéâëßïõ ãßíåôáé êáé ç
ὅτι δέν µιλᾶµε γιά καταγραφή ἀλλά γιά
óõíÞèçò áíáöïñÜ óå ôïõñêéêÜ Ýèéìá
δηµιουργία πολιτισµικοῦ προφίλ σ’ ἕναν
ðïõ ðñÝðåé íá äéáôçñçèïýí, êëð êëð.
πληθυσµό ἑτερογενή, µέ µηδενική παραγωγή
Ðñïöáíþò ç ßäéá ...ìáãåßñåøå
παραδοσιακοῦ πολιτισµοῦ. Παρόντες ὅλοι οἱ ðÜñá ðïëý ôï õëéêü ôçò áöïý üðùò
γνωστοί Τοῦρκοι τῆς περιοχῆς: Ἰλχάν, Γκαλήπ, áðïêÜëõøå (óå óõíÝíôåõîÞ ôçò), åðåéäÞ
Μουσταφᾶ, Φαΐκογλου, Χατζηοσµάν, ψευδο- ïé êÜôïéêïé äåí åß÷áí óõãêåêñéìÝíåò
µουφτῆς, Μπεκήρουστα, Χουλιά, Ντεντέ,
äïóïëïãßåò óõìâïõëåýôçêå åéäéêïýò
Ὀνσούνογλου, Χαλίτ, Σουκράν, Ἰλκνούρ καί äéáôñïöïëüãïõò, ïé ïðïßïé ôçò õðÝäåéὁ ∆. ∆αµιανός. Χαιρετισµό ἀπηύθυναν ὁ
îáí ôéò äüóåéò!
δήµαρχος Κοµοτηνῆς καί ὁ ἀντινοµάρχης
Óôïí ðñüëïãï ôïõ âéâëßïõ ìå ìéá
Ροδόπης (σκατοδουλειά µωρέ κι ἡ πολιτική...) äüóç ìåëáã÷ïëßáò áíáöÝñåé üôé ïé

Áíôßëïãïò óôçí ê. ÓéìðÝë
ÊáëÞ êáé ùñáßá ç íåáñÞ íïì. óýìâïõëïò ê.
ÓéìðÝë ÌïõóôáöÜ ðïõ ìå ôçí åìöÜíéóÞ ôçò
Ýäùóå óå ðïëëïýò ôçí åíôýðùóç ðùò åßíáé
öïñÝáò áíáíÝùóçò, öñÝóêùí éäåþí êáé
ôÜóåùí óôïí ðïëéôéêü êüóìï ôçò ìåéïíüôçôáò.
Öåõ üìùò, öñïýäåò åëðßäåò êáé ãñáììÜôéá
÷ùñßò áíôÜëëáãìá ïé ðñïóäïêßåò áõôÝò.
Ôåëåõôáßï äåßãìá ãñáöÞò ôï ðüíçìÜ ôçò
ðåñß «áîéïëüãçóçò ôùí åðåéóïäßùí ôïõ
Å÷ßíïõ» ðïõ äçìïóéåýèçêå óôï Áæéíëßêôóá
ôïõ ÍôåíôÝ êáé áíáäçìïóéåýèõêå áñìïäßùò
óå åêóõã÷ñïíéóôéêü Ýíôõðï. Ðüóï óïöüôåñïõò ìáò Ýêáíå ç ê. ÌïõóôáöÜ ìå ôï
Üñèñï ôçò áõôü; Ãéá íá äïýìå ôé ãñÜöåé êáé
ôé ôçò áðáíôÜìå.
«ÈÝëù íá áîéïëïãÞóù êé åãþ ôá åðåéóüäéá
ðïõ óõíÝâçóáí ôïí ôåëåõôáßï êáéñü óôïí
Å÷ßíï ôçò ÎÜíèçò».
Ãéáôß ü÷é; Óå üëåò ôéò äçìïêñáôéêÝò ÷þñåò
ôïõ êüóìïõ Ýôóé ãßíåôáé. Ð.÷. óôçí Ôïõñêßá ï
Ôýðïò åßíáé ãåìÜôïò áîéïëïãÞóåéò ÅëëÞíùí
ìåéïíïôéêþí ôçò ôïõñêéêÞò åðéêáéñüôçôáò.
«Ôï óõíåñãåßï ôçò óåéñÜò Áñ÷éðÝëáãïò
… ðÞãå óôçí ðåñéï÷Þ … ôïõò êÜíáíå ôñáðÝæé
… ÊÜðïéåò êõñßåò áðü ôï óõíåñãåßï äÞèåí
Ýãéíáí ìïýóêåìá áðü ôç âñï÷Þ êáé êáôÝöõãáí
óôï ôæáìß ãéá íá áëëÜîïõí. ÐñïóùðéêÜ üìùò
äåí Ý÷ù êáôáëÜâåé ãéáôß äéÜëåîáí Ýíá éåñü
ìÝñïò ãéá íá îåíôõèïýí. Ïëïé, áêüìá êáé
ôï ðéï áóõíåßäçôï Üôïìï, ãíùñßæåé üôé äåí
ðñÝðåé íá êõêëïöïñåß óå Ýíá ôÝôïéï ìÝñïò
ìå áêáôÜëëçëç åíäõìáóßá … ÅîÜëëïõ åßðáí
êáé êÜðïéåò áêáôÜëëçëåò êïõâÝíôåò óå
êÜíá – äõï íåáñïýò ðïõ ôéò åßäáí. Áðïôåëåß
Üñáãå óýìðôùóç ç ðáñáâßáóç áõôÞ ôçí ßäéá
ìÝñá ðïõ ãéíüôáí ôåëåôÞ óôï Üëëï ôæáìß ôïõ
÷ùñéïý ìå ðáñïõóßá 3000 áôüìùí;»
Ùò ðïëéôéêüò ç ê. ÌïõóôáöÜ ðñïöáíþò

ÅÌÐËÏÕÔÉÆÅÔÁÉ Ç ÔÏÕÑÊÏÖÙÍÇ
ÅÈÍÉÊÉÓÔÉÊÇ ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ
Ôá ôïõñêéêÜ ðáñáäïóéáêÜ ãéïñôéíÜ
öáãçôÜ óôç ÄõôéêÞ ÈñÜêç

èÝëåé íá åíçìåñþóåé ôïõò øçöïöüñïõò
ôçò ãñÜöïíôáò ôá ðáñáðÜíù. Äå ìáò ëÝåé
üìùò áí Þôáí áõôüðôçò ìÜñôõñáò êáé ôá åßäå
áõôÜ ðïõ ìå ôüóç óéãïõñéÜ áíáìåôáäßäåé Þ
áðëþò ôá Üêïõóå êé áõôÞ áðü êÜðïéïí, ðïõ
ôá Üêïõóå áðü Ýíáí ôñßôï ê.ï.ê. Ãéáôß, áí
äåí áðáôüìáóôå, ç åëëçíéêÞ äéêáéïóýíç
êÜíåé Þäç Ýñåõíá. Ãíùñßæåé ç ê. ÌïõóôáöÜ
ðåñéóóüôåñá óôïé÷åßá êáé ðéï áîéüðéóôá áðü
ôïí åéóáããåëÝá ÎÜíèçò; Áí íáé, áò ôá
êáôáèÝóåé óôçí áñìüäéá äéêáéïóýíç (ôçí
åëëçíéêÞ) üôáí ãßíåé ôï äéêáóôÞñéï Þ áò
ôá äçìïóéåýóåé. Áí áõôÜ ðïõ ãñÜöåé åßíáé
áðëþò ç ãíþìç ôçò Þ ôá ðéóôåýù ôçò, Ý÷ïõí
ðñïöáíþò ôçí ßäéá áîßá ìå ôéò ìáñôõñßåò ôùí
õðïëïßðùí 3000 «èñçóêåõôéêþò áãáíáêôéóìÝíùí» ðïõ Üêïõóáí áðü êÜðïéïí ðïõ êé
áõôüò Üêïõóå áðü êÜðïéïõò Üëëïõò ê.ï.ê.
«Óýìðôùóç åßíáé åðßóçò ïé åðéèÝóåéò êáôÜ
ôæáìéþí óå Ïëëáíäßá, ÂÝëãéï êé Üëëåò
÷þñåò áõôÝò ôéò ìÝñåò;»
Ïé åðéèÝóåéò óôçí Ïëëáíäßá êáé óôï
ÂÝëãéï Ýãéíáí áðü åîáãñéùìÝíïõò íôüðéïõò
ïé ïðïßïé îÝóðáóáí Ýðåéôá áðü ôçí åí øõ÷ñþ
äïëïöïíßá
Ïëëáíäïý óêçíïèÝôç áðü
ìïõóïõëìÜíï ëáèñïìåôáíÜóôç. Óáöþò êáé
ôá ãåãïíüôá ôçò ðõñðüëçóçò ôæáìéþí óôçí
Åõñþðç åßíáé áðïêñïõóôéêÜ êáé áðü üëï
ôïí êüóìï ôçò ÈñÜêçò, ÷ñéóôéáíïýò êáé
ìïõóïõëìÜíïõò, åßíáé êáôáäéêáóôÝá. Ìå
ôçí ðõñðüëçóç üìùò ôùí óõíåéäÞóåùí ôùí
áðëþí ìïõóïõëìÜíùí áðü áñèñïãñÜöïõò
ôïõ óôõë ôçò ê. ÌïõóôáöÜ ðïõ ðáñáëëçëßæåé
ôçí ðñïâïêÜôóéá ôïõ Å÷ßíïõ ìå ôïõò
åìðñçóìïýò êáé ôéò äïëïöïíßåò ôïõ Âåëãßïõ
êáé ôçò Ïëëáíäßáò ôé ãßíåôáé; Êáé Üíôå, åìåßò
óáöþò êáé ìå ìéá öùíÞ êáôáäéêÜæïõìå ôá
îÝíá åðåéóüäéá. Ç ê. ÌïõóôáöÜ ðïõ ôüóï

åõáßóèçôç åßíáé óôçí êáôáðßåóç êáé óôçí
ðñïóâïëÞ ôçò áíèñþðéíçò áîéïðñÝðåéáò
ãéáôß äåí êáôáäéêÜæåé ôï ëõíôóÜñéóìá êáé
ôçí óåîïõáëéêÞ êáêïðïßçóç 3 ãõíáéêþí
(óõìðôùìáôéêÜ ÷ñéóôéáíþí) áðü 3000
öáíáôéêïýò (óõìðôùìáôéêÜ ìïõóïõëìÜíïõò);
«Ï È. ÁíáóôáóéÜäçò õðïóôÞñéîå ìÜëéóôá üôé Üäéêá äõóöçìßóôçêáí ïé áèþïé
çèïðïéïß.»
Êé åóåßò õðïóôçñßæåôå ðùò Üäéêá äõóöçìßæïíôáé ïé 3000 öáíáôéêïß ìïõóïõëìÜíïé ðïõ
ëéíôóÜñéóáí êáé êáêïðïßçóáí óåîïõáëéêÜ
3 ãõíáßêåò ãéáôß ìÜëëïí, êáôÜ ôç ãíþìç
óáò, åß÷áí äßêéï ãéá üôé Ýêáíáí (áöïý äå
âëÝðïõìå íá êáôáäéêÜæåôå ÐÏÕÈÅÍÁ
ôçí ðñÜîç ôïõò, èåùñïýìå ðùò ßóùò êáé íá
ìç äéáöùíåßôå ì’ áõôÞí). Åßíáé èÝìá ÷ñüíïõ
íá äïýìå ðïéïò ôåëéêÜ èá äéêáéùèåß, åóåßò
Þ ï ÈÝìïò.
«Åßíáé äõíáôüí óå ìéá ìÝñá íá áëëÜîåé
ç óôÜóç ôïõ ëáïý ðïõ ðñéí ìéá ìÝñá åß÷å
åðéöõëÜîåé èåñìÞ õðïäï÷Þ óôï óõíåñãåßï;»
×ììì… Ðñïîåíåß åíôýðùóç, äå Ðñïîåíåß;
(copyright by «Á»)
«Ïé äçëþóåéò ôùí ìåëþí ôïõ óõíåñ-ãåßïõ
äåí äßíïõí êáììßá áðÜíôçóç óå áõôü. Óá íá
ìçí Ýêáíáí ôßðïôá.»
Ù, ìá ëÝôå íá åßíáé êáé áëÞèåéá;
«ÌåôÜ áðü ìÝñåò (ôá ìÝëç ôïõ óõíåñãåßïõ)
âãÞêáí óôá êáíÜëéá êáé Ýêáíáí üôé äçëþóåéò Þèåëáí».
Åíþ óýìöùíá ìå åóÜò èá Ýðñåðå íá êÜíïõí
üôé äçëþóåéò Þèåëáí êÜðïéïé Üëëïé; Ð.÷. ïé
3000 Þ ï ìåéïíïôéêüò äçìïóéïãñÜöïò êáé ï
âïõëåõôÞò;
«Ç ÌïõóïõëìáíéêÞ ÔïõñêéêÞ ìåéïíüôçôá ðïõ æåé óôçí ÅëëÜäá Ý÷åé åëëçíéêÞ
õðçêïüôçôá. Åßíáé åõñùðáßïé ðïëßôåò êé Ý÷ïõí
üëá ôá ðïëéôéêÜ êáé ìåéïíïôéêÜ äéêáéþìáôá».
Áðü ðïý áíôëåßôå ôçí ïñïëïãßá óáò ê.
ÌïõóôáöÜ; Óå ðïéï åðßóçìï Ýããñáöï

êÜôïéêïé ôçò Ôïõñêßáò äåí ãíùñßæïõí
ôç ìáãåéñéêÞ ôçò ÈñÜêçò (ôé êñßìá!)
êáé åðïìÝíùò äéá ôïõ âéâëßïõ üóïé
Ôïýñêïé åðéóêÝðôïíôáé ôçí ðåñéï÷Þ
èá âñïõí ôïõñêéêü ðïëéôéóìü êáé åäþ.
Óå Üëëï óçìåßï ðÜëé ìå äüóç åèíéêÞò
õðåñçöÜíåéáò áíáöÝñåé üôé ðáñÜ ôï
ãåãïíüò üôé ïé Ôïýñêïé ôçò ÈñÜêçò
óõãêáôïéêïýí ìå ôïõò ¸ëëçíåò ðïëëÜ
÷ñüíéá, åí ôïýôïéò êáôüñèùóáí íá
äéáôçñÞóïõí ôç äéêÞ ôïõò îå÷ùñéóôÞ

ìáãåéñéêÞ...
ÅÜí Ý÷åé óçìáóßá ï óõããñáöÝáò
åíüò âéâëßïõ ôüôå íá åíçìåñþóïõìå
ôïõò áíáãíþóôåò ìáò üôé ç ×áëÞë Éëêíïýñ (åêäüôñéá êáé ôïõ ðåñéïäéêïý
Ogretmenin Sesi), üðùò ðñïóöÜôùò
áðïêÜëõøå ç ôïõñêüöùíç åöçìåñßäá
Diyalog (ö. 147, 18-10-04) åßíáé ìÝóá
óôïí êáôÜëïãï ôùí åõíïïýìåíùí ðñïóþðùí ôïõ ôïõñêéêïý Ðñïîåíåßïõ ÊïìïôçíÞò. ¢ëëùóôå ç ßäéá äåí öñïíôßæåé
íá ôï êñýøåé áöïý ôï ðñþôï êáôÜ
óåéñÜí ðñüóùðï ðïõ åõ÷áñéóôåß ãéá ôçí
óõìâïëÞ óôï âéâëßï ôçò åßíáé ç êõñßá
Éæíß Ìðïôóáëß, óýæõãïò ôïõ ðñþçí
Ôïýñêïõ ðñïîÝíïõ ôçò ÊïìïôçíÞò.
Ôï óõóôÞíïõìå óôïõò áíáãíþóôåò ùò
ôåêìÞñéï ôïõñêéêïý ìáãåéñéêïý ñáôóéóìïý. ÂëÝðåôå ï ôïõñêéêüò åèíéêéóìüò
áðïêôÜ öáíôáóßá êáé ðñïóáñìüæåôáé
óôç óýã÷ñïíç åðï÷Þ.
Â.Å.
Þ óõìöùíßá ç ìåéïíüôçôá ôçò ÈñÜêçò
åßíáé ôïõñêéêÞ; Ôï äéêáßùìá ôïõ áôïìéêïý
ðñïóäéïñéóìïý öõóéêÜ õðÜñ÷åé, üìùò íá
ìéëÜôå ìüíï ãéá ôïí åáõôü óáò.
«ÐáñÜêëçóç èåñìÞ, íá áêïýíå ïé áñìüäéïé áõôÜ ôá ðñïêëçôéêÜ êáé åèíéêéóôéêÜ
ó÷üëéá…»
Ôá äéêÜ óáò Þ ìüíï ôùí Üëëùí;
«… ðïõ îåðåñíÜíå ôá üñéá ôçò åëåõèåñïôõðßáò êáé íá åëÝãîïõí áí ìå áõôÜ ðáñáâéÜæïíôáé ïé íüìïé …»
ÌÞðùò Ý÷åôå ùò ðñüôõðï ôçí åëåõèåñßá
ôïõ Ôýðïõ óôçí Ôïõñêßá;
«Íá ìçí åîáöáíéóôïýí îáöíéêÜ ïé êáñðïß
ôùí ÷ñüíéùí ðñïóðáèåéþí ðñïò ôçí êáôåýèõíóç äçìéïõñãßáò åíüò öéëéêïý êáé åéñçíéêïý ðåñéâÜëëïíôïò ìåôáîý ÅëëÜäïò êáé
Ôïõñêßáò».
Ìá áöïý åóåßò ðáñáðÜíù ãñÜöåôå ðùò
ôï åðåéóüäéï áõôü äåí åß÷å íá êÜíåé ìå ôéò
ó÷Ýóåéò ôùí äýï ÷ùñþí áëëÜ Þôáí ìüíï
Ýíá ôïðéêü åðåéóüäéï, Üñá ðùò èá ÷áëÜóåé
ôï «åéñçíéêü ðåñéâÜëëïí»; Åðßóçò,
áöïý èÝëåôå íá êÜíåôå ôï êëßìá ìåôáîý
ÅëëÜäïò êáé Ôïõñêßáò êáëýôåñï, ìÞðùò
Ý÷åôå óêïðü íá äçìïóéåýóåôå êÜðïéï
Üñèñï óå ôïõñêéêÞ åöçìåñßäá æçôþíôáò
óåâáóìü ôçò åëëçíéêÞò ìåéïíüôçôáò êáé ôïõ
Ðáôñéáñ÷åßïõ; Åìåßò áðü öáíôáóßá üðùò
âëÝðåôå ðÜìå êáëÜ ðÜíôùò…
«Íá ìçí êáôáóôñáöåß áðü ôÝôïéåò ðñïêëçôéêÝò êéíÞóåéò ç åéñçíéêÞ êáé ç öéëéêÞ
áôìüóöáéñá áíÜìåóá óå äýï êïéíùíßåò ðïõ
åðéêñáôåß óôçí ðåñéï÷Þ ìáò»
Äýï êïéíùíßåò, üðùò ëÝìå äýï êïéíüôçôåò;
Ð.÷. ïìüóðïíäåò; Á, ñå ÔÜóóïò ðïõ
ìáò ÷ñåéÜæåôáé… Ìá êáëÜ, ïýôå Ýíáò
ìåéïíïôéêüò íá ðñùôïôõðÞóåé óå áõôü ôïí
ôüðï, ïýôå ÅÍÁÓ;;;;;
Ó. Ìð.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μήπως ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ Εἰσαγγελέα;
Ἕνας ἀρχικὸς, ἔστω, ἀπολογισµὸς θὰ
µποροῦσε νὰ ἐπιχειρηθεῖ µέ ἀφορµὴ τὴ
συµπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας τοῦ
Νέου Νοσοκοµείου Ἀλεξανδρούπολης.
Δὲν εἴµαστε οὔτε οἱ πιὸ ἁρµόδιοι οὔτε οἱ
πιὸ κατάλληλοι γιὰ νὰ τὸν κάνουµε. Τὸ
πλῆθος ὅµως τῶν ἰδιαίτερα ἀνησυχητικῶν
πληροφοριῶν ποὺ συρρέουν µᾶς ἀναγκάζει
νὰ ἐπανέλθουµε µὲ ὁρισµένα ἐρωτήµατα.
Εἶναι γνωστὸ στοὺς τακτικοὺς ἀναγνῶστες ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ χωρὶς στρουθοκαµηλισµοὺς καὶ σὲ ἀντίθεση µὲ τὴν
πανηγυρικὴ περιρρέουσα ἀτµόσφαιρα
ἐκφράσαµε ἐντονότατες ἐπιφυλάξεις καὶ
µὲ παρρησία µιλήσαµε γιὰ ἕνα σοβαρὸ
πρόβληµα τὸ ὁποῖο θὰ καταδυναστεύει
τὸν τόπο γιὰ πάρα πολλὰ χρόνια.
Γιὰ ἕνα ἀντιλειτουργικὸ συγκρότηµα
κτιρίων τροµακτικοῦ µεγέθους, µία σύλληψη νοσηροῦ ἐγκεφάλου ποὺ ἔγινε γιὰ νὰ
ταλαιπωρεῖ ἀσθενεῖς κι ἐργαζόµενους,
γιὰ ἕνα κατασκεύασµα ἀπολύτως ἀναντίστοιχο µὲ τὶς ὑγειονοµικὲς ἀνάγκες τῆς
περιοχῆς, τοῦ ὁποίου µόνο οἱ διάδροµοι
θὰ µποροῦσαν νὰ ἀποτελέσουν ἕνα
ξεχωριστὸ Νοσοκοµεῖο, γιὰ τὴν ἀνάγκη
παραµονῆς σὲ λειτουργία καὶ τοῦ παλιοῦ
Νοσοκοµείου ἢ ἔστω τὴν ἄµεση λειτουργία
του ὡς Κέντρο Ὑγείας Ἀστικοῦ Τύπου καὶ
ἄλλα ὢν οὐκ ἔστι ἀριθµός. Δυστυχῶς,
ὁ τοπικὸς ἀρχοντοχωριατισµὸς καὶ ἡ
κοµπορρηµοσύνη τοῦ τότε καθεστῶτος
εἶχαν χτυπήσει κόκκινο δηµιουργώντας
τὸ γνωστὸ virtual περιβάλλον ὅπου ἡ φωνὴ
τῆς κοινῆς λογικῆς δὲν εἶχε θέση!
Κι ἐνῶ ὅλα σήµερα δείχνουν νὰ δικαιώνουν
τὶς τότε ἐκτιµήσεις, οὔτε στὴ χειρότερη
ἐκδοχὴ τους εἴχαµε φανταστεῖ ὅτι ἐκτὸς
τῶν ἄλλων ἡ Ναυαρχίδα θὰ προέκυπτε
ἕνα σαπιοκάραβο, ἀπ΄ ἔξω κούκλα κι ἀπὸ
µέσα πανούκλα! Ὅτι θὰ ἦταν ὄχι ἁπλῶς
γεµάτη κακοτεχνίες ἀλλὰ µία τεράστια

Κακοτεχνία ὁλόκληρη!
Ἐνδεικτικὰ καὶ µόνο ἐρωτῶνται ὁ Πρόεδρος
τοῦ ΠΕΣΥ κ. Σπυριδόπουλος καὶ ὁ
Διοικητὴς τοῦ Νοσοκοµείου κ. Χρήστου:
1.
Λειτούργησε ποτὲ ἡ ὤσµωση στὴ
Μονάδα Τεχνητοῦ Νεφροῦ ἢ χρειάσθηκε
νὰ µεταφερθεῖ αὐτούσια ἡ παλιὰ ἀπὸ τὸ
ἄλλο Νοσοκοµεῖο;
2.
Πόσες φορὲς κάηκε ἡ λυχνία τοῦ
Ἀξονικοῦ Τοµογράφου ἀκόµη καὶ µετὰ
τὴν τοποθέτηση κλιµατισµοῦ καὶ ἂν αὐτὸ
δικαιολογεῖται ἀπὸ τὶς προδιαγραφὲς τοῦ
µηχανήµατος; Πόσο κόστισε κάθε φορὰ ἡ
ἐπισκευή της;
3.
Λειτούργησε ποτὲ ὁ Ἀγγειογράφος
πού εἶναι ἐγκατεστηµένος κι ἂν ὄχι γιατί;
Εἶναι ἐπισκευάσιµος καὶ πόσο θὰ κοστίσει
ἡ ἐπισκευὴ ἢ εἶναι γιὰ πέταµα;
4.
Προβλεπόταν κατασκευὴ Ἠλεκτροµυογραφικοῦ Ἐργαστηρίου καὶ ἂν ναὶ
µὲ τί µηχάνηµα; Ἐγκαταστάθηκε τέτοιο
µηχάνηµα ἢ τὸ Ἐργαστήριο λειτουργεῖ µὲ
αὐτὸ τοῦ παλιοῦ Νοσοκοµείου;
5.
Πόσες δεκάδες ἑκατοµµύρια
στοιχίζουν ὅλα τὰ παραπάνω στὸ ἑλληνικὸ
δηµόσιο καὶ ποιὸς εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν
πρωτοφανή κατασπατάληση δηµόσιου
χρήµατος;
6.
Τί ρόλο ἔπαιξε ἡ σπουδὴ τῆς
ἀπελθούσας Διοίκησης νὰ µεταφέρει τὸ
Νοσοκοµεῖο χωρὶς νὰ ἔχει παραληφθεῖ
ἐπισήµως τὸ καινούργιο (ἀκόµη καὶ
σήµερα); Θὰ µποροῦσε κανεὶς νὰ τὴ
θεωρήσει ὑπόλογη καὶ συνυπεύθυνη µὲ τὴ
ΔΕΠΑΝΟΜ καὶ τὴν Τεχνικὴ Ἑταιρεία;
7.
Σὲ ποιὲς ἐνέργειες σκέφτονται
νὰ προβοῦν γιὰ τὴν παραποµπὴ τῶν
ὑπευθύνων ὅπου δεῖ µὲ σκοπὸ τὴ διαφύλαξη
τοῦ δηµοσίου συµφέροντος;
Οἱ ἐρωτήσεις / καταγγελίες εἶναι
πολὺ συγκεκριµένες, τὸ ἴδιο ἀναµένονται
καὶ οἱ ἀπαντήσεις.

ñïõ ãÝñïíôá ðïý ἄëëïôå åἶíáé ðïäçëÜôçò,
ἄëëïôå
ὀñåéâÜôçò,
ἄëëïôå
êïõíéóôüò
÷ïñåõôÞò (ôü åἴäáìå êé áὐôü ðñüóöáôá)
Ἡ ἀðïêáôÜóôáóç ôῆò ἀëÞèåéáò óôÞí óçìáóßá êáß ὅ,ôé ἄëëï ἐêóöåíäïíßóåé ὁ íïῦò ôïῦ
êáß ôü ðåñéå÷üìåíï ἀîéῶí, óõìâüëùí, ἐííïéῶí, ἀíèñþðïõ, åἶíáé ìßá âÝâçëç åἰêüíá ἡ ὁðïßá
ãåãïíüôùí åἶíáé ðñùôáñ÷éêÞ ὑðï÷ñÝùóç ἐêôüò ἀðü ôü óôïé÷åῖï ôῆò ðëÜíçò ἐìðåñéÝ÷åé
êÜèå óêåðôüìåíïõ ἀíèñþðïõ, ðïëëῷ äÝ êáß ôü óôïé÷åῖï ôῆò ὕâñåùò, óôü ìÝôñï ðïý
ìᾶëëïí ἐêåßíïõ ðïý êáôÝ÷åé óçìáßíïõóá ôῆò ðñïóäßäåôáé ἡ ðñïóùíõìßá «ἅãéïò».
èÝóç åὐèýíçò. Ἡ ãíþóç ôῆò ἀëÞèåéáò Êáììßá Ἁãßá ìïñöÞ äÝí ἐðéôñÝðåôáé íÜ
ἀêõñþíåé ôÞí ðëÜíç, ôÞí áἰôßá äçëáäÞ ôïῦ óõã÷Ýåôáé êáß óõíåéñìéêÜ íÜ ôáõôßæåôáé ìÝ
åὐíïõ÷éóìïῦ ôῆò óêÝøçò, ôῆò èÝëçóçò êáß ôÞ ãåëïéüôçôá, ãéÜ íÜ ðåñíᾶìå ἁðëῶò êáëÜ
ôῆò øõ÷ῆò, ðïý ὅôáí ἐðÝëèïõí ὑðïâéâÜæïõí ἐìåῖò êáß ôÜ ðáéäéÜ ìáò, ἐöçóõ÷Üæïíôáò óôÞí
ôüí ἄíèñùðï óÝ ἁðëü ἐêôåëåóôÞ âéïëïãéêῶí øåõäïìáêáñéüôçôá ôῆò «ïἰêïõìåíéêüôçôáò»
ëåéôïõñãéῶí êáß ἀíþñéìï äïõëéêü ὑðïäï÷Ýá ôïῦ ôñüðïõ êáß óôü ðñüó÷çìá ôῶí äῆèåí
ðÜóçò öýóåùò ὑëéêῶí êáß ðíåõìáôéêῶí ἀãáèῶí êéíÞôñùí ôü ὁðïῖï óõíå÷ῶò ìᾶò
ἀðïññéìÜôùí, óôÞí ἀíáðáñáãùãÞ ôῶí ðïëéïñêåῖ êáß ìᾶò âïìâáñäßæåé óÝ ὅëç ôÞ
ὁðïßùí ἄâïõëá óõììåôÝ÷åé
äéÜñêåéá ôῆò ἑïñôῆò ôῶí
êáß ἡäïíéêÜ êáôáíáëþíåé.
×ñéóôïõãÝííùí (êáß ὄ÷é
ἈöïñìÞ ãéÜ ôßò óêÝøåéò
ìüíïí),
ἀðïìáêñýíïíôáò
áὐôÝò ὑðῆñîå ὁ ðñüóöáôïò
ὁëïÝíá ôü ἀëçèÝò ìÞíõìá
ðåñß ×ñéóôïõãÝííùí êáß
ôῆò ÃÝííçóçò ðïý áὐôü
ÌåãÜëïõ Âáóéëåßïõ ëüãïò
ìüíïí åἶíáé ÷áñìüóõíï
ôïῦ
Ἀñ÷éåðéóêüðïõ
ê.
ãéÜ ôüí ἄíèñùðï êáß ôÞ
×ñéóôïäïýëïõ ðïý ὄöåéëå
óùôçñßá ôïõ êáß ὄ÷é âåâáßùò
ëüãῳ ôῆò èÝóçò ôïõ íÜ
ïἱ ἄ÷ñçóôåò êáß ἐíßïôå
ἐêöÝñåé, ὁ ὁðïῖïò ὅìùò
ἄèëéåò êïóìéêüôçôåò ìÝ ôßò
ἐí ðïëëïῖò êáß ðåñéÝñãùò
ὁðïῖåò öïñôþóáìå ôÞ æùÞ
ðñïêáëåῖ
ἀíáôáñÜîåéò
ìáò - ἔêöñáóç ἀðÝëðéäáò
ἀêüìç êáß ὅôáí ἀíáöÝñåôáé
ðñïóðÜèåéáò óõãêÜëõøçò
ìüíïí
óÝ
æçôÞìáôá
ôïῦ øõ÷éêïῦ ìáò êåíïῦ êáß
Ðßóôåùò êáß óýìöùíçò ìÝ
ôῆò ἔëëåéøçò ïὐóéáóôéêῆò
áὐôÞí ôñüðïõ æùῆò ôῶí
íïçìáôïäüôçóçò
ôῆò
÷ñéóôéáíῶí ôῆò Ἀíáôïëéêῆò
ὕðáñîÞò ìáò.
Ὀñèïäüîïõ ôïῦ ×ñéóôïῦ
Óôïýò ἄãíùóôïõò ëïéðüí ðïý
Ἐêêëçóßáò...
ἀóôü÷áóôá
äéêáéïëïãïῦí
ἘÜí êÜðïéïò ëüãῳ ἀèåÀáò,
ôüí ðñïùèïýìåíï ἐêäõôéáἵñåóçò ἤ ἄëëçò ἄðïøçò êáß
êéóìü ìáò (ἀöïῦ ὅëá
ìåôáöõóéêῆò ἀíáæÞôçóçò
ἐêóõã÷ñïíßæïíôáé ἐðß ôü
Ἅãéïò Âáóßëåéïò;
äÝí óõìöùíåῖ ìÝ ôü äüãìá
÷áëáñüôåñïí êáß âïëéêüêáß ôÜ óýìâïëá ôῆò Ὀñèïäïîßáò, äÝí ôÜ ôåñïí), ãéÜ ôÞí üñèüäïîç ðßóôç ìáò ôïῦôï
ἀðïäÝ÷åôáé, äÝí ôÜ ãíùñßæåé ἤ äÝí èÝëåé íÜ ìüíïí ἄò ìïῦ ἐðéôñáðåῖ: ἡ Ὀñèïäïîßá êáß
ôÜ ãíùñßóåé óôü ìÝãåèïò êáß äõóáíÜâáôï ἠ Ἐêêëçóßá ôçò åἶíáé óáöÝò ὅôé äÝí ἔ÷ïõí
ὕøïò ôïõò, ìðïñåῖ ἐëåýèåñá íÜ ἐìöïñåῖôáé ἀíÜãêç ἀðü ἀíèñþðéíá åὐöõïëïãÞìáôá
ἀðü ôü åἶíáé êáß ôü äÝïí ðïý ἔ÷åé ἐðéëÝîåé. êáß ðáñáðëáíçôéêÜ óïößóìáôá. Ἀðüäåéîç
ÄÝí äéêáéïῦôáé ὅìùò ïὔôå íÜ ôÜ ëïéäùñåῖ ὅôé ðáñÝìåéíáí ἀêëüíçôåò ἐðß 20 êáß ðëÝïí
ïὔôå íÜ ôÜ ἐîåõôåëßæåé êáß ðñü ðÜíôùí áἰῶíåò ἐíéó÷õüìåíåò êáß ἀðü ἁãéáóìÝíåò
íÜ ôÜ ìåôáôñÝðåé óÝ ìÝóá ðáñáãùãῆò øõ÷Ýò ὅðùò áὐôÞ ôïῦ ÌåãÜëïõ Âáóéëåßïõ,
÷ñÞìáôïò êáß êïóìéêïῦ èåÜìáôïò, êÝñäïõò Ἀñ÷éåðéóêüðïõ Êáéóáñåßáò, ôïῦ ὁðïßïõ ôÞí
êáß èõìéêῆò ἐêôüíùóçò ìßáò êáêῶò ἐííïïý- ἀóêçôéêÞ ὑðÝñâáóç ὄ÷é ìüíïí äÝí ìðïñïῦìå
ìåíçò ἐëåõèåñßáò ἤ ἔêöñáóçò ἀëëïãåíῶí íÜ ἀããßîïõìå ἀëëÜ ïὔôå êἄí íÜ äéáíïçèïῦìå
ἀíôéëÞøåùí êáß èåùñéῶí ðïý ôÜ ðñïóâÜëëïõí ìÝ ôü åὐôåëÝò ìÝóï ôῆò óáñêüò ìáò....
êáß ôÜ ðïäïðáôïῦí.
Ἡ êáñíáâáëßóôéêç ἐîáôïìßêåõóç ôῆò ἐìðï- Ìáñßá Êáëöïðïýëïõ,
ñéêῆò äõôéêῆò óêéôóïãñáößáò ôïῦ êïêêéíïöü- äéêçãüñïò, ÊáâÜëá.

Νέα φάση τοῦ Κυπριακοῦ

Στίς 16 Ἰανουαρίου, στήν Κοµοτηνή, οἱ σύλλογοι
Κυπρίων τῆς Περιφέρειας διοργάνωσαν διάλεξη
τοῦ καθηγητῆ καί στρατηγικοῦ συµβούλου
Ν. Λυγεροῦ, µέ θέµα «Ἀλλαγή φάσης στή
στρατηγική ἐπίλυσης τοῦ Κυπριακοῦ». Στήν
ἐκδήλωση παρέστη, πέραν τῶν ἐκπροσώπων
τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, καί µίλησε ὁ Πρόξενος τῆς
Κύπρου στή Θεσσαλονίκη κ. Ἀντώνης Θεοχάρους
(στή φωτογραφία µέ τόν ὁµιλητή).
Ὁ Νῖκος Λυγερός ἀναφέρθηκε στίς ἡµεροµηνίες
- σταθµούς τῶν τελευταίων ἐξελίξεων (24
Ἀπριλίου, 1 Μαΐου, 17 ∆εκεµβρίου καί 5
Ὀκτωβρίου) καί ἐπεσήµανε τίς δυσκολίες

50 ÷ñüíéá ðñßí: Ï]é ìá~õñåò
óåëßäåò ôï~õ ÁÊÅË

Ἡ ὕâñéò ôïῦ Santa Claus

Å@éíáé ]ç Êýðñïò ...êõðñéáêÞ; @ Çôáí ôü
á{éôçìá ô~çò \ Åíùóçò ìÝ ôÞí ìçôÝñá
ðáôñßäá óùâéíéóôéêü; @ Çôáí ]ï [áãþíáò
ô~çò ÅÏÊÁ [åèíéêéóôéêüò; ÌÞðùò êáß
ðñïâïêáôüñéêïò; ÌÞðùò ï]é ÌÜôóçò,
Á[õîåíôßïõ, Ðáëëçêáñßäçò êáß {áëëïé
@çôáí ...ôñïìïêñÜôåò;
Ï]é [áðáíôÞóåéò óôÜ ðéü ðÜíù
ðñïêëçôéêÜ [åñùôÞìáôá äÝí å@éíáé
ÓÕËËÏÃÏÓ ÏÑÈÏÄÏÎÏÕ ÉÅÑÁÐÏÓÔÏËÉÊ¹Ó ÄÑÁÓÅÙÓ «Ï ÌÅÃÁÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ»

Ἡ èåáíèñþðéíç ὀðôéêÞ
óôÞ óýã÷ñïíç ἀãùãÞ
Óôßò 3 êáß 4 Ἰáíïõáñßïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôÞ Èåóóáëïíßêç ôü 45ï Ðáéäáãùãéêü ÓõíÝäñéï ôïῦ Ôïì. Ἐðéóôçìüíùí
«Ὁ ÌÝãáò Âáóßëåéïò» ìÝ èÝìá: Ἡ èåáíèñþðéíç ὀðôéêÞ óôÞ óýã÷ñïíç ἀãùãÞ,
ἐíþðéïí 450 ἐêðáéäåõôéêῶí êáß ἄëëùí
ἐðéóôçìüíùí ἀðü ôÞ Âüñåéï ἙëëÜäá.
ÐñïçãÞèçêå Ἁãéáóìüò ἀðü ôüí Èåóóáëïíßêçò Ἄíèéìï, ὁ ὁðïῖïò êáôüðéí êÞñõîå
ôÞí ἔíáñîç ôῶí ἐñãáóéῶí ôïῦ Óõíåäñßïõ.
Ôü ÓõíÝäñéï, ìåôÜ ôßò ἐîáéñåôéêÜ
ἐíäéáöÝñïõóåò åἰóçãÞóåéò (Øõ÷ïëïãßá
êáß ðíåõìáôéêÞ êáëëéÝñãåéá óôü ó÷ïëåῖï,
Ἐðáíáðñïóäéïñéóìüò ôïῦ ñüëïõ ôῆò
ïἰêïãåíåßáò ὡò öïñÝùò ἀãùãῆò, Ἡ
èåáíèñþðéíç ὀðôéêÞ ôῆò ðáéäåßáò) êáß ôÞ
óõæÞôçóç ðïý ἀêïëïýèçóå, ðñï÷þñçóå
óôÞ óýíôáîç ôῶí ἑîῆò ðïñéóìÜôùí:
1ï Ἡ ἁðëÞ ἀíèñùðïëïãéêÞ, ðïëéôéêÞ
ἢ êïéíùíéêÞ èåþñçóç ôῆò Ðáéäåßáò
ìáò äÝ ëýíåé ôÜ ÷ñüíéá êáß ðïëýðëïêá
ðñïâëÞìáôÜ ôçò, ãéáôß ôÜ ôåëåõôáῖá
÷ñüíéá ὑðçñåôåῖ ôÜ ἰäåïëïãéêÜ, ðïëéôéêÜ
êáß ïἰêïíïìéêÜ óõìöÝñïíôá ôïῦ
ἀíèñþðïõ êáὶ ὄ÷é ôüí ἄíèñùðï-ìáèçôÞ

πού παρουσιάζει κάθε προσπάθεια ἀνάλυσης
τῶν γεγονότων, λόγῳ τοῦ προπαγανδιστικοῦ,
συσκοτιστικοῦ ρόλου τῶν ΜΜΕ. Ἐπεσήµανε τίς
θετικές ἐξελίξεις πού δροµολόγησε τό ΟΧΙ τῶν
Κυπραίων στό δηµοψήφισµα καί τίς δυνατότητες
πού προσφέρει τό νέο, εὐρωπαϊκό πλαίσιο γιά τά
ἐθνικά µας συµφέροντα. Χαρακτηριστικά τόνισε
ὅτι τυχόν νέο σχέδιο ἐπίλυσης τοῦ Κυπριακοῦ δέν
θά µπορεῖ νά εἶναι στή γνωστή βάση, ἕνα κάποιο
Ἀνάν 6 δηλαδή, ἀλλά µᾶλλον κάποιο σχέδιο
«Εὐρώπη 1», ἀσυγκρίτως προτιµότερο ἀπό τό
ἀπορριφθέν, τήν συνολική ἀξία τοῦ ὁποίου χαρακτήρισε µηδενική (γιά µᾶς). Στίς πάµπολλες
ἐρωτήσεις ἀπάντησε χωρίς νά ὑπεισέρχεται
σέ κοµµατικές διενέξεις, προέβλεψε ὅτι δέν
θά ἐπιλυθεῖ τό Κυπριακό ἐντός τοῦ ἑπόµενου
ἔτους ἀλλά πάντως στά λίγα προσεχῆ ἔτη,
ἐπεσήµανε τήν ἀξία τῶν δικαστικῶν προσφυγῶν
κατά τῆς Τουρκίας καί τόν ρόλο τοῦ ἱδρύµατος
«Ἀλτρουισµός» κι ἀντιπαρέβαλε τίς περιπτώσεις
τῆς Κύπρου καί τῆς Ἴµβρου (χαρακτηριστική ἡ
κοινή, λαζοκουρδική προέλευση τοῦ πληθυσµοῦ
πού ἐπιλέχτηκε νά ἐποικίσει - ἀφελληνίσει
τά δύο ἑλληνικά νησιά).
Σύν τῷ χρόνῳ δείχνει νά στερεώνεται ἡ
παρουσία ἑνός τόσο σηµαντικοῦ διανοούµενου
στή Θράκη (χάρη στήν πρωτοβουλία τοῦ καθ.
Θωμᾶ Βουγιουκλῆ) καί αὐτό µόνο αἰσιοδοξία
µπορεῖ νά προσφέρει.

êáèüëïõ á[õôïíüçôåò. Êé {áí ðñüêåéôáé
ãéÜ [áðáíôÞóåéò ô~ùí { Áããëùí êáß ô~ùí
[áíèñþðùí ôïõò - å{éôå óÞìåñá, å{éôå
ðñü ðåíôçêïíôáåôßáò - èÜ ôü êáôáíïïýóáìå íÜ å@éíáé êáôáöáôéêÝò. [ ÁëëÜ íÜ
[áìöéâÜëëåé ãéÜ ôßò óùóôÝò [áðáíôÞóåéò ]ç
(ôüôå) ]çãåóßá ô~çò êõðñéáê~çò [ Áñéóôåñ~áò,
äçëáäÞ ôï~õ ÁÊÅË, á[õôü [áããßæåé ôÜ \ïñéá
ô~çò ó÷éæïöñÝíåéáò. ÓôÞí {áèëéá á[õôÞ
óåëßäá ôï~õ íåüôåñïõ ]åëëçíéóìï~õ ñß÷íåé
ö~ùò ìÝ ôÞ ó÷ïëéáóìÝíç [áíáôýðùóç ìé~áò
{åêäïóçò ô~çò ÅÏÊÁ ôï~õ 1958 ]ï ößëïò êáß
]éóôïñéêüò Óôá~õñïò ÊáñêáëÝôóçò. Ôßôëïò
ôçò «] Ç êïììïõíéóôéêÞ ]çãåóßá {åíáíôé ôï~õ
Êõðñéáêï~õ [áã~ùíïò». Êáèþò ]ç [áíôßóôáóç
ô~ùí [áäåëö~ùí ìáò êáôÜ ô~ùí { Áããëùí
[áðïéêéïêñáô~ùí óõíå÷éæüôáí [áäéêáßùôç,
êüíôñá óôßò [áíôéëÞøåéò êáß ôÞí ôáêôéêÞ
ô~çò ÁÊÅËéê~çò ]çãåóßáò, ôü êåßìåíï å@éíáé
á[é÷ìçñü êáß êáôïíïìÜæåé ðñüóùðá êáß
ãåãïíüôá ô~çò [åðï÷~çò. Ï{õôå êé [åêåßíç
]ç ðáñáäï÷Þ ô~ùí «ëáè~ùí» óôÞí Ê.Å. ôï~õ
1957 óôÜèçêå [áöåôçñßá ìé~áò å[éëéêñéíï~õò
[åãêüëðùóçò ôï~õ [ Áãþíá, êáß á[õôü ðáñÜ
ôÞí [åîáñ÷~çò èåôéêÞ óôÜóç ô~çò ]åëëáäéê~çò
ÅÄÁ êáß ô~ùí óïóéáëéóôéê~ùí ÷ùñ~ùí. Ôß
]õðáãüñåõóå [åêåßíç ôÞ óôÜóç êáß ôïýò
÷áñáêôçñéóìïýò ãéÜ «øåõôïäéãåí~çäåò»
êáß «ôñáìðïýêïõò»; { Áëëïò \åíáò [åèíéêüò
äé÷áóìüò ðñüò ìåëÝôç êáß ôü âéâëßï ðïý
[åðéìåëÞèçêå ]ï Óôá~õñïò ÊáñêáëÝôóçò
å@éíáé ìßá óçìáíôéêÞ âïÞèåéá óôÞí
êáôåýèõíóç á[õôÞ...
ὡò øõ÷ïóùìáôéêü ὅëï.
2ï Ἡ ὑðÝñâáóç ôïῦ ðñïâëÞìáôïò
åἶíáé äõíáôÞ ìÝóá ἀðü ôÞí ὀñèüäïîç
èåáíèñùðïëïãßá êáß ôÞ èåáíèñþðéíç
ὀðôéêÞ ôῆò ἀãùãῆò. Ìüíïí ἔôóé ἡ Ðáéäåßá èÜ ìðïñÝóåé íÜ ὁäçãÞóåé ôüí
ἄíèñùðï óÝ äçìéïõñãéêÞ äéáëåêôéêÞ
ìÝ ôüí Èåü êáß êáô’ ἐðÝêôáóç óÝ ìßá
ἁñìïíßá ôῆò ἘðéóôÞìçò ìÝ ôÞí Ðßóôç.
3ï ÓõãêåêñéìÝíá óôÞ ó÷ïëéêÞ ðñÜîç
íÜ ἀîéïðïéçèåῖ ὁ ðëïῦôïò ôῆò Ðáéäåßáò
ìáò ìÝ ôßò ἑëëçíïñèüäïîåò ἀîßåò ðïý
ðåñéÝ÷ïíôáé óôïýò óêïðïýò ôçò êáß
óôÜ ó÷åôéêÜ ἈíáëõôéêÜ ÐñïãñÜììáôá.
ÔÜ äéäáóêüìåíá, äçëáäÞ, ìáèÞìáôá íÜ
ἐðéäéþêïõí ὄ÷é ìüíï ìåôÜäïóç ãíþóåùí
ἢ ìç÷áíéóìïýò ôῆò ãíþóçò ἀëëÜ êáß ôÞí
ðíåõìáôéêÞ êáëëéÝñãåéá ôῶí ìáèçôῶí.
4ï Ἡ ἑëëçíéêÞ ïἰêïãÝíåéá åἶíáé ὁ
óçìáíôéêüôåñïò ðáñÜãùí ἀãùãῆò êáß
êïéíùíéêïðïéÞóåùò ôïῦ ðáéäéïῦ. Ãé’ áὐôü
êñßíåôáé ἀðáñáßôçôï íÜ óôçñé÷èåῖ ìÝ
ὅëïõò ôïýò ôñüðïõò êáß ἀðü ὅëïõò
ôïýò öïñåῖò, ὥóôå íÜ ìðïñÝóåé íÜ
ἐðéôý÷åé óôÞí ἀðïóôïëÞ ôçò êáß íÜ
âïçèÞóåé ôÜ ðáéäéÜ ìáò íÜ ãßíïõí ὄ÷é
«êáôáíáëùôÝò» ἢ «ἐñãáëåῖá» ðïý èÜ
ìåãéóôïðïéÞóïõí ôÞí ðáñáãùãÞ êáß ôÜ
êÝñäç ôῶí ἐðé÷åéñÞóåùí, ἀëëÜ ðïëßôåò
ðíåõìáôéêÜ ὥñéìïé êáß ἄîéïé óõíå÷éóôÝò
ôῆò Ἑëëçíïñèïäüîïõ ðáñáäüóåþò ìáò.
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Παραδοσιακά Κρητικά Προϊόντα
Ὁ Φώτης Πλατανίδης εἶναι
Χανιώτης µέ µικρασιατικές ρίζες καί
πανελλήνια ἐµπορική δραστηριότητα.
Διακινεῖ ἐδῶ καί χρόνια περίφηµα
παραδοσιακά προϊόντα τῆς Κρήτης,
βιολογικά καί µή. Μέ ἐµµονή στήν
παράδοση, τήν ποιότητα καί τήν ταυτότητα, ἡ ἐπιχειρηµατική του δράση
δείχνει τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο ἡ γνώση
καί ἡ ἀγάπη γιά τόν τόπο µας µπορεῖ
νά γίνει οὐσιαστική, µπορεῖ νά δώσει
πνοή στήν οἰκονοµία του καί µπορεῖ νά
ἀναδείξει τήν βαθύτερη πολιτισµική του
ἑτερότητα.
Τά τυροκοµικά τοῦ Ψηλορείτη
καί τῶν Σφακίων (κεφαλοτύρι, γραβιέρα, ἀθότυροι, στάκα, λαδοτύρι,
γαλοµυζήθρα, ξυνόγαλο, κλπ), τά
µελισσοκοµικά (µέλι, γύρη, κηρύθρα,
βασιλικός πολτός) τοῦ ὀροπεδίου Ἀσκύφου ἀλλά καί τῆς Πελοποννήσου, τά
λάδια κι οἱ ἐλιές ἀπό τά Χανιά, τή Σητεία
µά καί τήν Μυτιλήνη, τά οἰνοπνευµατώδη
ὅπως σφακιανή τσικουδιά, ρακή καί κρασί
ἀπό τίς Δαφνές Μαλεβυζίου, µαρουβᾶς
οἶνος χανιώτικος, τά παξιµάδια καί
οἱ ντάκοι Χανίων καί Ἡρακλείου, τά
«δωρικά» κρέατα καί τά λουκάνικα ἀπό
τά Σφακιά καί τά βότανα (µαλοτήρα,
µαντζουράνα, φασκόµηλο, ρίγανη καί

Ç åëëçíéêÞ ÈñÜêç
óôÜ åëëçíïãåñìáíéêÜ ×ÑÏÍÉÊÁ

ÓôÜ åëëçíïãåñìáíéêÜ ×ÑÏÍÉÊÁ ôïõ
Âåñïëßíïõ, ðïõ åß÷å ôçí êáëùóýíç íá
ìáò óôåßëåé ï ößëïò ê. ÔÜóïò Ãïýëáò,
åßäáìå ôï äßãëùóóï áöéÝñùìá ãéá
ôçí åëëçíéêÞ ÈñÜêç (ÎÜíèç, Å÷ßíïò,
ÊïìïôçíÞ, ¸âñïò, Áëåîáíäñïýðïëç,
ÓáìïèñÜêç) ôïõ ÊëÜïõò Ìðüôéãê.
Åßíáé ïðùóäÞðïôå êáëü íá âëÝðåé
êáíåßò ôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ôïõ íá
áðáó÷ïëåß ôïí ïìïãåíåéáêü Ôýðï, ÷ùñßò
ôçí ...ìåóïëÜâçóç êÜðïéïõ áñíçôéêïý
ãåãïíüôïò. ÊáëÞ ç ðáñïõóßáóç ôïõ
ôüðïõ ìáò, åíçìåñùìÝíç óùóôÜ êáé ãéá
ôç ìåéïíïôéêÞ ðáñÜìåôñï. ÐÜíôùò áîßæåé
íá åðéóçìáíèåß ç öñÜóç ôïõ êåéìÝíïõ ãéá
ôç ëåõêÞ êçëßäá óôïí ôïõñéóôéêü ÷Üñôç
ôçò ÅëëÜäáò êáé ôéò åðáíåéëçììÝíåò ôïõ
åðéóçìÜíóåéò ãéá ôá Üäåéá îåíïäï÷åßá
ðïõ óõíÜíôçóå óôç äéÜñêåéá ôïõ
ñåðïñôÜæ.
¸, áí ôïõ Ýëåãå êáíåßò ôïõ êáçìÝíïõ ôïõ
Ãåñìáíïý üôé ìåëåôÜôáé êáé Ýãåñóç íÝïõ,
èçñéþäïõò êáé ðïëõôåëïýò îåíïäï÷åßïõ
óôçí ßäéá ðåñéï÷Þ, 800-900 êëéíþí (!),
ôé èá óêåöôüôáí; ¼ôé ðáßæåôáé êÜôé ðïõ
äåí ôï áíôéëÞöèçêå êáôÜ ôçí åðßóêåøÞ
ôïõ ìÜëëïí. Ðïý íá öáíôáóôåß üôé ïýôå
ìåéò ïé íôüðéïé ôü÷ïõìå êáôáëÜâåé
(êÜðïõ ðÜåé äçëáäÞ ôï ìõáëü ìáò áëëÜ
äåí èÝëïõìå íá ôï ðéóôÝøïõìå, åßíáé
êÜðùò íùñßò ãéá ôÝôïéá). Êáé ìáêÜñé
íá ìðïñïýóáìå, áëëÜ äåí ìáò åßíáé
êáèüëïõ åýêïëï íá óõììåñéóôïýìå ôïí
åíèïõóéáóìü (!) ïñéóìÝíùí...

τό διάσηµο δίκταµο) τῶν Λευκῶν Ὀρέων,
εἶναι τά βασικά προϊόντα πού διανέµει
κι ἀποστέλλει σέ ὅλη τή χώρα, χρόνια
τώρα, ὁ Φώτης Πλατανίδης.
Δέν εἶναι δύσκολο νά φανταστεῖ κανείς τά ὀφέλη µιᾶς τέτοιας
δραστηριότητας γιά ἕναν τόπο. Ὀφέλη
πρωτίστως διατροφικά - πολιτιστικά καί
δευτερευόντως οἰκονοµικά - ἀναπτυξιακά. Ἡ Κρήτη εἰδικότερα εἶναι ἴσως
τό καλύτερο παράδειγµα στήν Ἑλλάδα
(καί) γιά τό συγκεκριµένο θέµα,
ἀπόδειξη δέ τούτου εἶναι τά πολυπληθῆ
ὀρεινά χωριά της. Στή Θράκη, δυστυχῶς,
εἴµαστε ἀκόµη πολύ πίσω. Παρά τή
διανοητική παραγωγή
τοῦ
Μιχάλη
Χαραλαµπίδη,
παρά τά βήµατα
πού
γίνανε
ἀπό
ὁρισµένους γυναικείους συνεταιρισµούς
(κυρίως στόν Ἕβρο),
ἡ µόνη σηµαντική
προσπάθεια σήµερα
σ’ αὐτήν τήν κατεύθυνση στήν ἀγορά
εἶναι ἡ ΘΕΩΝΗ τῆς κ.
Ἀγγέλας Γιαννακίδου

(στήν Ἀλεξανδρούπολη). Τόσος διατροÁÐÅÉÈÁÑ×Ï ÊÕÊËÏÈÕÌÉÊÏ
φικός πλοῦτος καί ἀφήνεται στή λήθη
ÃÑÁÍÁÆÉ
καί τήν ὑποτίµηση, ὅπως ἀκριβῶς
συνέβη καί µέ τό σύνολο τῆς παράδοσής
µας πού ταυτίστηκε µέ τήν καθυστέρηση ìßá ðñüâëåøç ãéá ôï íÝï óùôÞñéï Ýôïò…
καί τή «χωριατιά» - ὅ,τι ἀκριβῶς δηλαδή
χαρακτηρίζει τό σήµερα κι ὄχι τό χθές!
Γιά ὅποιον πάντως ἐνδιαφέρεται,
τόν Φώτη Πλατανίδη (ἡ κατωτέρω
φωτογραφία εἶναι ἀπό τό φεστιβάλ
ἑλληνικῶν παραδοσιακῶν γεύσεων τοῦ
2002), µπορεῖ κανείς νά τόν βρεῖ στά
τηλέφωνα 210-5022216 ἤ 6932478259, εἴτε
καί διαδικτυακῶς: www.platanidis.gr καί
info@platanidis.gr
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Πλανόδιοι πωλητές ταφόπλακων! Ναί, ἡ
τουρκική Οἰκονοµία ἀνθεῖ, οἱ Τοῦρκοι ὅµως;

Ἀντιφωνήµατα
Πόσοι δηµοσιογράφοι σκοτώθηκαν τό
2004 στίς ΗΠΑ; 68! Τελευταία ἡ «αὐτοκτονία» µέ ...2 σφαῖρες τοῦ G.Webb πού
ἀποκάλυψε τό ναρκεµπόριο τῆς CIA

Διαµαρτύρονται κάποιοι γιά τίς
ἀµερικανοπρακτοριές τοῦ Alex Rondos,
στενοῦ συνεργάτη τοῦ Γ.Α.Π., σέ
Σερβία, Γεωργία, Οὐκρανία, Κύπρο

Τό «κινέζικο» πρόβληµα καί οἱ σχετικές
ἀνησυχίες τῆς ἀγορᾶς ἔφτασαν καί
στή Θράκη. Αὐτό ὅµως δέν συνιστᾶ
...«ἀντικινεζισµό»;

Καί στήν Τουρκία ὅµως καλά πῆγαν: 56
συλλήψεις, 79 δίκες καί 16 φυλακισµένοι
δηµοσιογράφοι εἶναι ἡ σοδειά τοῦ 2004,
κατά τόν δηµοσιογραφικό σύλλογο

Μά καλά, τί θέλουν δηλαδή, µπορεῖ νά
τά προκάνει ὅλα µονάχος ὁ Γιῶργος;
Χίλια κοµµάτια θά γίνει;

Δηλαδή µποροῦµε νά θιγόµαστε ἀπό
τήν παρουσία Κινέζων ἐµπόρων ἀλλά
ὄχι καί Ἀλβανῶν ἐργατῶν ἤ ἑβραίων
τραπεζιτῶν; Νά ξέρουµε δηλαδή...

Ὃταν ἰσραηλινό ἃρµα διαµέλιζε στή
Γάζα 7 παιδιά, δέν ἒτρεχε τίποτε. Ὅταν
µάτωσαν µερικοί ἰσραηλινοί φαντάροι,
ὁ Ἀνάν θυµήθηκε τήν ἐπάρατο “βία”

Ὁμαδικοί τάφοι Στό Kulp τοῦ Κουρδιστάν
βρέθηκε τυχαῖα ὁµαδικὸς τάφος µὲ σκελετοὺς
ἀνθρώπων. Οἱ συγγενεῖς ποὺ ἀναζητοῦσαν
ἐδῶ καὶ 10 χρόνια τοὺς δικούς τους ἀνθρώπους µετὰ ἀπὸ πολλὲς προσπάθειες τοὺς
βρῆκαν στὸν τάφο αὐτό. Μετὰ τὴν προσπάθεια τῶν συγγενῶν νὰ βεβαιωθοῦν γιά ποιούς πρόκειται, συνάντησαν δυσκολίες στὴν
εἰσαγγελικὴ Ἀρχὴ γιὰ τὴν περαιτέρω ἔρευνα
τῆς ὑπόθεσης. Ὁ εἰσαγγελέας µετέθεσε τὸ
πρόβληµα στοὺς συγγενεῖς, λέγοντάς τους
νὰ ...µεταφέρουν τὰ ὀστᾶ στὴν εἰσαγγελία.
Μετὰ τὶς διαµαρτυρίες τῶν συγγενῶν στὴν
Ἐπιτροπὴ γιὰ τὰ Ἀνθρώπινα ∆ικαιώµατα
τοῦ Κοινοβουλίου, ἔγινε ἔρευνα ἀπὸ ἄλλον
εἰσαγγελέα κι ἀποδείχθηκε ὅτι τὰ πτώµατα
εἶναι 11 ἀνθρώπων ποὺ εἶχαν ἐξαφανιστεῖ
ἀπὸ τὶς δυνάµεις Ἀσφαλείας τὸ 1993.
(δελτίο Τύπου DHKC)

Τό Παγκόσµιο Ἰουδαϊκό Κονγκρέσο
προτείνει τήν ἀποδοχή τοῦ Ἰσραήλ στό
ΝΑΤΟ ὡς συνδεδεµένο µέλος. Ναί ρέ,
φοβοῦνται οἱ ἄνθρωποι τίς πέτρες...

Μήπως θυμίζει κάτι;;; Τὸ λάθος τὸ κάναµε
ἐµεῖς πρῶτοι. Ἐνῶ µοιραζόµασταν τὸ ἴδιο
σπίτι µαζί τους. Κάποιοι εἶπαν ἡ γεωργία
θέλει ἐργατικὴ δύναµη. Γιὰ νὰ µήν ξεραθοῦν
οἱ κῆποι, νὰ µή µείνουν παρατηµένα τὰ
χώµατα εἶπαν… Εἰσήγαγαν πληθυσµὸ ἀπὸ
τὴν Τουρκία. ∆ὲν ἀρνηθήκαµε. «Ἐσεῖς δὲν
τὶς κάνετε αὐτὲς τὶς δουλειές», εἶπαν….
Μᾶς ἀπέκοψαν ἀπὸ τὴν παραγωγή. «Ἐσᾶς
σᾶς πηγαίνει νὰ εἶστε γραµµατεῖς», εἶπαν…
Μᾶς ἔκαναν ὅλους δηµόσιους ὑπαλλήλους.
Ψέµµατα νὰ λέµε; Μᾶς ἄρεσε. Τὸ λάθος τὸ
κάναµε ἐµεῖς πρῶτοι. ∆ίνοντας ὑπηκοότητα
στοὺς πληθυσµοὺς ποὺ µεταφέρθηκαν
ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ζητήσαµε νερό…Μᾶς
ἔστειλαν. Ζητήσαµε ρεῦµα.… Ἔκαναν
ἠλεκτρικὸ σταθµό. Ζητήσαµε δρόµο. Ἔκαναν
τοὺς δρόµους µας…Ζητήσαµε ἀεροπλάνα…
Μᾶς πῆραν ἀεροπλάνα. Ψέµµατα νὰ λέµε;
Μᾶς ἄρεσε. Στὸ µεταξὺ ἔστειλαν κι ἄλλο
πληθυσµό. Ἔδωσαν καὶ σὲ ἄλλους τὴν
ὑπηκοότητα. ∆ὲν ἀρνηθήκαµε. Τὸ λάθος τὸ
κάναµε ἐµεῖς πρῶτοι. Μὴ λογαριάζοντας
πὼς αὐτὸς ποὺ δίνει τὰ λεφτὰ δίνει καὶ
τὶς ἐντολές… Ξεχνώντας πὼς αὐτὸς ποὺ
δὲν παράγει δὲν ἔχει καὶ τὸ δικαίωµα νὰ
κυβερνᾶ… ∆ίνοντας τὴν ὑπηκοότητα σὲ
πληθυσµὸ µεγαλύτερο ἀπὸ τὸν δικὸ µας…
Χωρὶς νὰ προσέχουµε ὅτι ὁ Ντενκτάς καὶ
τὸ UBP κέρδιζαν τὶς ἐκλογὲς µέ τὶς ψήφους
τῶν καταγόµενων ἀπὸ τὴν Τουρκία…
Σιωπώντας ὅταν µᾶς πῆραν τὴν πολιτικὴ
ἐξουσία ἀπὸ τὰ χέρια µας…Προσπαθώντας
νὰ µή βλέπουµε πὼς σὲ αὐτὴ τὴ χώρα δὲν θὰ
µποροῦσε νὰ κερδίσει τὶς ἐκλογὲς κόµµα ποὺ
δὲν θὰ ἤθελε ἡ Ἄγκυρα. Τὸ σηµεῖο στὸ ὁποῖο
φτάσαµε πλέον εἶναι: ∆ὲν ξέρουµε πόσος
εἶναι ὁ πληθυσµὸς µας. ∆ὲν ξέρουµε ἐπίσης
πόσοι ἀπὸ τοὺς 146.971 ψηφοφόρους ποὺ θὰ
πάρουν µέρος στὶς ἐκλογὲς τῆς 20-2-05 εἶναι
Τουρκοκύπριοι καὶ πόσοι ἐκ Τουρκίας...
(6-1, Τ/Κ ἐφ. Ἀφρίκα)

Πάντως οἱ Τοῦρκοι, πιστοί σέ κάποιο
τάµα τους (προφανῶς), πῆγαν καί τοῦτον τόν Γενάρη στά Ἴµια. Ἐθνική κυριαρχία; Δέ βαρυέστε, ὅλα µιά ἰδέα εἶναι

Οἱ ἐγκληματίες τῆς γειτονιᾶς Ἡ ἰσραηλινή Κυβέρνηση ἀναφέρεται πώς παρεῖχε ἄδεια
σέ ἰσραηλινές ἑταιρεῖες νά ἐπενδύσουν στήν
Τουρκική ∆ηµοκρατία τῆς Βόρειας Κύπρου
(Τ∆ΒΚ). Ἡ Τουρκία µέ τή σειρά της ζήτησε
ἀπό ἰσραηλινούς ἐπιχειρηµατίες νά πείσουν
τήν Κυβέρνησή τους νά ἐπιτρέψει ἀπ’ εὐθείας
πτήσεις στήν Τ∆ΒΚ.
(ἐφ. Μιλιέτ, 6-1)
(Σηµειῶστε καί τίς δηλώσεις τοῦ προέδρου
τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁµάδας τοῦ ΑΚΡ,
Γκιουντούζ Ι., ὅτι τό Ἰσραήλ θά ξεκινήσει
ἐµπορικές σχέσεις µέ τά Κατεχόµενα.)
M.K.

kyneg@otenet.gr

Σέ κάτι ὑπερχρεωµένους δήµους (π.χ.
Σαπῶν) δέν εἴδαµε νά περιορίζονται οἱ
ἔµµισθες θέσεις. Προφανῶς τρέχουν κι
ἄλλα γραµµάτια...

Ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ἀνθρωπιά τοῦ
Ἓλληνα πού συνέλεξε γιά τήν ΝΑ Ἀσία
περισσότερη βοήθεια (2,5 ε) ἀπό κάθε
λαό - ἡ κρατική ἦταν ἄλλωστε ἀστεία
Φυσικά κι ἀκούσαµε (ΕΤ3, 7-1) γιά
πηρυνική δοκιµή - αἴτο τοῦ τσουνάµι
στόν Ἰνδικό ἀλλά δέν τό σκαλίζουµε διά
τόν φόβο τῆς ...συνωµοσιολαγνείας
Γιά τήν πρόταση Στεφανόπουλου περί
ὑφαλοκρηπίδας, χωρικῶν ὑδάτων καί
Χάγης ἒχω µιάν ἀπορία: Ποιός ἦταν
Πρόεδρος ἐπί Ἰµίων καί τί ἔλεγε τότε;

Ἡ γυναίκα του ἀπό τήν Πρίστινα πῆγε
πρέσβειρα τῶν ΗΠΑ στά Τίρανα κι ὁ
ἴδιος ἦρθε στήν Ἀθήνα ἀντί τοῦ (οὔστ
ρέ!) Μίλλερ. Ἐνδιαφέρον, ἔτσι;
Στάνλεϊ Φίσερ: Τ. πρόεδρος τοῦ ΔΝΤ κι
ἀντιπρόεδρος τῆς Citibank, νῦν πρόεδρος
τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας τοῦ Ἰσραήλ.
Ἄµοιρος περιπλανώµενος Ἰουδαῖος

ΤΑ ΤΟ Ξ Ι Κ Α
Μετὰ ἀφ’ ἑνὸς τὸν περιφανή θρίαµβο τῆς
Ἑλλάδας στὶς Βρυξέλλες καὶ τοὺς καρποὺς
ποὺ ἤδη δρέπουµε (νέο πατιρντὶ στὰ Ὕµια,
αὔξηση παραβιάσεων, κλπ.) καὶ ἀφ’ ἑτέρου τὸ
ἐκκωφαντικὸ πρωτοχρονιάτικο διάγγελµα τοῦ
∆ηµάρχου Κοµοτηναίων γιὰ τὴν ὁσονούπω
µετεξέλιξη τῆς πόλης σὲ µικρή…Πράγα,
πανηγυρίζοντας ὁ «Ἀντιφωνητής» ἀποφάσισε
νὰ διοργανώσει (στὴν κεντρικὴ λεωφόρο του
Ἀλάνκουγιου) Φεστιβὰλ Κινηµατογράφου, µὲ
τὴ συµµετοχὴ τῶν παρακάτω ταινιῶν:
Πιέρ Πάολο Παζολίνι, «Σαλὸ - 120 µέρες στὰ
Σόδοµα». Ἕνα ἀλληγορικὸ σχόλιο πάνω στὴν
ἀλαζονικὴ καὶ ἀπάνθρωπη ἐξωτερική µας πολιτική. Μετὰ τὶς ἀλλεπάλληλες ἐκθαµβωτικὲς
ἐπιτυχίες τοὺς κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, οἱ
Ἕλληνες πολιτικοὶ καὶ τῶν δυὸ µεγάλων κοµµά-των φυλακίζουν σ’ ἕνα κτίριο (πάνω στὰ Ὕµια)
ὅλους τους προεξάρχοντες τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς, ὅπου τοὺς ὑποβάλλουν σὲ διεστραµµένα
βασανιστήρια καὶ κάθε εἴδους ἄλλες σεξουαλικὲς
ταπεινώσεις. (Μὰ δὲν ντραπήκατε καθόλου
µωρέ; ∆ὲν σᾶς ἔφτανε δηλαδὴ ὅ,τι τοὺς κάνατε
στὶς Βρυξέλλες, τελείως πιὰ νὰ τοὺς ξεφτιλίσετε
τοὺς ἀνθρώπους; Φτού σας, ἀνώµαλοι!)
Φράνσις Φὸρτ Κόππολα, «Ἀποκάλυψη τώρα/
The new director’s cut». Ἡ κυβέρνηση στέλνει
ἕναν ἐκπρόσωπο νὰ ἐρευνήσει τί ἀκριβῶς γίνεται
σὲ ζούγκλα µίας περιοχῆς κάφρων (κάπου στὰ
ἀνατολικά τοῦ Νέστου), τὴν ὁποία ἐν πολλοὶς
ἐλέγχει ἕνας αὐτονοµηµένος ἀξιωµατοῦχος µὲ
τοὺς ρουφιάνους του καὶ τοὺς προσκυνηµένους
τοπικοὺς ἄρχοντες. Κατορθώνει νὰ ἀναγνωρίσει
τὸ ἀρχηγεῖο του (σ.σ. ἀπὸ τὰ πράσινα κάγκελα),
ἀλλὰ βεβαίως ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ξεχάστε τὴν
κινηµατογραφικὴ ἐκδοχὴ ποὺ ἤδη γνωρίζετε.
(Στὴν τελευταία καὶ πλέον ρεαλιστικὴ βερσιόν,
γίνεται φίλος του, γυρνάει µαζί του βόλτες στὰ

«Ἀντισηµιτισµό» ἀνακάλυψε τό State
Department στήν Ἑλλάδα, χάρη στίς
ὁδηγίες τοῦ κακόφηµου Κέντρου Βίζενταλ. Φασιστολογοκρισία ἐν ὄψει!
Κι ἀνακάτεψαν καί τόν ...Μίκη, πού
τόλµησε νά πεῖ ὅσα οἱ ἄλλοι τρέµουν.
Σηµειωτέα ἡ τίµια ἀπάντηση τοῦ
Μωυσῆ Λίτση στήν Ἐλευθεροτυπία (8-1)

Συναυλία ὑπέρ τσουναµόπληκτων ἀπό
ΔΠΘ καί ροταριανούς µέ Γκαϊφύλλια,
Μαυρουδῆ κ.ἄ. Ντάξει, ὁ Θανάσης τραγούδησε, ὁ κόσµος πλήρωσε τά 10 ε...
Αὐτό πού δέν κατάλαβα εἶναι τί
ἀκριβῶς συνεισέφερε ὁ ροταριανός
ὅµιλος. Τήν πρωτότυπη ἰδέα;

Εἴπαµε νά µήν ἀσχολούµαστε µέ τό
Γιωργάκη. Ἀλλά νά ἐγκαλεῖ α ὐ τ ό ς
τό ΥΠΕΞ γιά τή διαχείριση τῆς παρεχόµενης βοήθειας, ἔ, παραπάει!

Ξεκίνησε ἡ λειτουργία τοῦ 166 στήν
Κοµοτηνή, γιά γρήγορη καί ἀσφαλή
µεταφορά. Τό πρόβληµα εἶναι ὅτι ...σέ
πάει στό νοσοκοµεῖο Κοµοτηνῆς

Νά ποῦµε καί τοῦ χοντροῦ τό δίκιο: Κάτι
προσπαθεῖ νά κάνει: Στά ΜΜΕ, στήν
ΕΠΑΕ, στά ἑλληνοτουρκικά... Τό θέµα
εἶναι ὅµως ὅτι χρειαζόµαστε π ο λ λ ά

Τελικά δέν ἦταν ἄχρηστες οἱ νέες
σιδηροκολῶνες στήν παλιά ἀγορά τῆς
Κοµοτηνῆς: Μέσα σ’ ἕναν µήνα 2 φορές
διευκόλυναν τούς ...διαρρῆκτες!

Ἦρθε πάλι ὁ καιρός τῶν ἀγροτικῶν
κινητοποιήσεων, κάτι σάν τή σπορά,
τόν θέρο κτλ. Μόνο πού αὐτή ἡ ἔννοια
«Θεσσαλός ἀγρότης» µέ χαλάει πολύ

Δικαιοῦται κάθε σύλλογος ταξιδάκια ἤ
φράγκα ἀπό τή δηµαρχία ἤ τή νοµαρχία, ὅπως οἱ γυναῖκες τῆς Ρέµβης ἤ τῶν
Στρατώνων; Μήπως τό παραχέσαµε;

Διαβάζοντας κανείς τά ὀνόµατα
τόσων δηµαρχιακῶν καί νοµαρχιακῶν
ἐπιτροπῶν, θαµάζεται: Τόσοι ἄνθρωποι
παράγουν ἔργο γιά τό κοινό ὄφελος!

Ρωτῶ: Τί νόηµα εἶχαν τά συνεχῆ πλάνα
τοῦ τριπλοπράκτορα στό (µειονοτικό)
κοινό τοῦ τουρκοπολιτιστικοῦ συµποσίου (βλ. σελ. 5); Ἔγινε ...ἀπουσιολόγος;

Καί τί; Ἀκολουθώντας τό εὐαγγελικό
«µή γνώτω ἡ ἀριστερά τί ποιεῖ ἡ δεξιά»,
ἔ; Ἀθόρυβα! Διακριτικά! Χωρίς κανείς
νά τούς πάρει εἴδηση!

Κι ἕνα ἀκόµα, ἄσχετο: Ἡ καταδίκη
ἀντιδηµάρχου γιά πλαστογραφία δέν
θεωρεῖται τοπικά εἴδηση; Εἶναι σάν νά
πρόκειται γιά τόν ὁποιονδήποτε πολίτη;

Καί κάτι ἀκόµη: Δέν φαίνεται νά
ἀλλάζουν σύν τῷ χρόνῳ καί πολλά
πράγµατα. Εἰδικά στήν Κοµοτηνή οὔτε
κἄν µερικά ἐπώνυµα...

Ἦταν καιρός γιά κάτι µικροαλλαγές
στό φῦλλο µας (προσοχή, µέ δύο
λάµδα, ἔ;). Παρά τίς δυσκολίες κάτι
ἔγινε, πάντως προσπαθοῦµε...

πανηγύρια καὶ στὸ τέλος ἐκλέγεται νοµάρχης).
Ἀντρέι Ταρκόφσκι, «Τὰ παιδικὰ χρόνια τοῦ Ἰβάν».
Τὴν κόπια βεβαίως δὲν τὴν ἔχουµε ἐξασφαλίσει
ἀκόµη, ἀλλὰ µή µοῦ στενοχωριέστε! Καὶ νὰ
µὴν τὴ βροῦµε τελικά, τὸ πολύ-πολὺ νὰ σᾶς
δείξουµε στὴ θέση της «Τὰ παιδικὰ χρόνια τοῦ…
Ἰλχάν». (Ναὶ βρέ, ἐννοεῖται πρὶν ἀρχίσει τὸ λάγνο
κωµειδύλλιο µὲ τὸν τουρκοπρόξενο)…
Παζολίνι, «Τὸ χοιροστάσιο». Γουρούνια νὰ κολυµποῦν ὕπτιο καὶ πεταλούδα εἴδατε ἐσεῖς ποτέ;
Ἐµεῖς πολὺ πρόσφατα - στοὺς περισσότερους δρόµους τῆς Κοµοτηνῆς, ὅπου χώνεσαι στὴ λασπούρα
καὶ µετὰ χρειάζεται, γιὰ νὰ βγεῖς ἔξω, νὰ σοῦ
πετάξουνε σχοινί. Καὶ δὲν γνωρίζουµε βεβαίως
ἂν τὰ γουρούνια θὰ µᾶς φᾶνε τελικὰ κι ἐµᾶς
(ὅπως τὸν πρωταγωνιστὴ στὴν προαναφερθεῖσα
ταινία), ἀλλὰ µετὰ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ ∆ηµάρχου
(ὅτι ὅλα στὴν Κοµοτηνὴ εἶναι καλὰ καὶ τὸ 2005
θὰ πᾶνε τέλεια) σίγουρα δὲν τὸ γλιτώνουµε
τὸ ἐγκεφαλικό! (∆ΕΝ τὰ θέλουµε τέλεια, ρὲ
µάστορα! Λίγα…ρινίσµατα ἀσφάλτου στοὺς
λασπογουρουνόδροµους ζητᾶµε! Γίνεται ἢ νὰ
πουλήσω τ’ ἁµάξι καὶ νὰ πάρω ἐξωλέµβιο;)
Ἀντρέι Ταρκόφσκι, «Στάλκερ». Ἕνας µετεωρίτης
πέφτει κοντὰ στὸ κέντρο τῆς Κοµοτηνῆς καὶ
σχηµατίζει τὴ µυστηριώδη Ζώνη (περιοχὴ
∆ηµαρχείου), ποὺ βρίσκεται σὲ ἄλλη διάσταση,
µπορεῖ νὰ ἱκανοποιεῖ ἐπιθυµίες (ἅµα θέλει), ἀλλὰ
οἱ ἔνοικοί της πιστεύουν ὅτι ὅλα στὴν πόλη εἶναι
εἰδυλλιακὰ (ἔ, εἴπαµε, σὲ ἄλλη…διάσταση ζοῦνε
οἱ ἄνθρωποι). ∆υὸ κάτοικοι τῆς πόλης µὲ τὴ
συντροφιὰ ἑνὸς ὁδηγοῦ (στάλκερ στὰ ρώσικα),
ξεκινοῦν γιὰ τὴ Ζώνη, µὲ στόχο νὰ ἐκπληρώσουν
τὴ µεγάλη τους ἐπιθυµία (µία προβλήτα ἔξω ἀπ’
τὴν πολυκατοικία τους γιὰ νὰ µποροῦν νά …
δένουν τὴ βάρκα), στὸ τέλος ὅµως - καὶ µετὰ ἀπὸ
πολλὲς περιπέτειες - πνίγονται στὰ βαλτοτόπια
(πίσω ἀπ’ τὸν Ἅγιο Τρύφωνα). Τελικά, οὔτε καὶ
µὲ ἐπαγγελµατία ὁδηγὸ δὲν βρίσκεις πιά, γ…τὸ
κέρατό µου, τὸν δρόµο γιὰ τὸ κέντρο;
Φεντερίκο Φελλίνι, «Λὰ στράντα». Ἡ ἱστορία
ἑνὸς πλανόδιου τσίρκου (µαστόρων), ποὺ

πηγαινοέρχεται πάνω σ’ ἕνα δρόµο (αὐτὴ τὴ
φορὰ ΜΠΡΟΣΤΑ ἀπ’ τὸν Ἅγιο Τρύφωνα),
ἀνοιγοκλείνοντας τρύπες. Καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, «ὁ
δρόµος εἶχε τὴ δική του ἱστορία/ τρύπες, λακκοῦβες, µπάζα µὲ τὸ κιλὸ / τὸν στρῶναν µὲ τὴν
πρώτη εὐκαιρία / τὸν ξανακάναν σὲ δυὸ ὧρες
ρηµαδιό»! Καθ’ ὁλοκληρίαν γελοῖοι, ἄχρηστοι
κι ἀνίκανοι ἢ µήπως ὅλα λειτουργοῦν καλύτερα
ὅταν εἶναι λαδωµένα; Ἰδοὺ ἡ ἀπορία! Ἐπειδὴ
πάντως τὴ ∆ευτέρα ὁ ἐν λόγῳ δρόµος µᾶλλον
θὰ εἶναι ἀνοιχτός, τρέξτε στὰ προποτζίδικα νὰ
προλάβετε, γιατί τὸ Στοίχηµα τοῦ δίνει 3,25,
ὁπότε µιλᾶµε γιά µεγάλη εὐκαιρία. (Οἱ δρόµοι
στὴ νότια πλευρὰ τῆς πόλης πρὸς τὸ παρὸν παίζονται δυστυχῶς µὲ πολὺ χαµηλότερη ἀπόδοση).
Τάκης Κανελλόπουλος, «Οὐρανός». Ὢ παρντόν,
γράψτε λάθος, αὐτὸν ∆ΕΝ θὰ τὸν δεῖτε! (Ποὺ ἔτσι
καὶ τὸν δεῖτε, ὅπως κατάντησαν τὴν Κοµοτηνὴ
µὲ τὰ ἑπταώροφα οἱ ἐργολάβοι, νὰ µὲ χ…)…
Φρίντριχ Μουρνάου, «Νοσφεράτου». Θὰ µοῦ
πεῖτε τώρα βέβαια «γιατί, τί ἔκανε πάλι ὁ
∆ράκουλας»; Ἔ, ἐντάξει, τὶς τελευταῖες…τρεισήµισυ µέρες τίποτε, εἶναι ὅµως οὕτως ἢ ἄλλως
θέµα χρόνου γιὰ νὰ κάνει - πέραν τοῦ ὅτι σ’
ἕνα Φεστιβὰλ Κινηµατογράφου πάντα πρέπει
νὰ ὑπάρχει καὶ µία νότα τρόµου! Ἄλλωστε γιὰ
µᾶς εἶναι καὶ ζήτηµα τιµῆς, ἔ; (Γίνονται µωρὲ
«Τοξικά» χωρὶς Μητσοτάκη;)
Λουτσίνο Βισκόντι, «Θάνατος στὴ Βενετία». Ὁ
λόγος φυσικὰ ὄχι γιὰ τὴν αὐθεντικὴ Βενετία,
ἀλλὰ γιὰ τὴν καθ’ ἠµᾶς (µία καί, ὅταν βρέχει,
ἀποσύρονται οἱ ταξιτζῆδες καὶ πιάνουν δουλειὰ
οἱ…γονδολιέρηδες). Ἀφοῦ ὅµως γίναµε ποὺ γίναµε ἔτσι, λέµε νὰ µετονοµάσουµε καὶ τὸ Κινηµατογραφικό µας Φεστιβὰλ σὲ Φεστιβὰλ Βενετίας
Νο 2, γιὰ νὰ εἴµαστε καὶ πιὸ µοδάτοι…
(∆ίχως αὐτὸ βεβαίως νὰ σηµαίνει ὅτι
σκοπεύουµε νὰ ἀπονείµουµε καὶ ἐµεῖς στὸν
νικητὴ κάνα Χρυσὸ Λιοντάρι, ἔ; Τὸ ΧΡΥΣΟ
ΠΑΠΑΡΙ, µάλιστα! Αὐτὸ ὡς βραβεῖο µου
φαίνεται ἀπείρως πιθανότερο)…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

