Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ:

Προσοχή σέ ὅσα λέει
καί - κυρίως - σέ ὅσα δέν λέει!
Στίς 21 Φεβρουαρίου ὁ Ἰλχάν
Ἀχµέτ, µοναδικός σήµερα
µουσουλµάνος βουλευτής
τῆς Θράκης, ἀπέστειλε στόν
πρωθυπουργό τῆς χώρας (µέ
ταυτόχρονη κοινοποίηση στούς
προέδρους τῶν ἑλληνικῶν
καί εὐρωπαϊκῶν κοµµάτων,
σέ ὑπουργεῖα καί νοµαρχίες,
σέ ἐπιτροπές ἀνθρωπίνων
δικαιωµάτων µά καί στόν ΟΑΣΕ
καί στόν πρόεδρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων
Δικαιωµάτων) µακροσκελή
ἐπιστολή διαµαρτυρόµενος γιά τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου
Πάγου κατά τῆς λειτουργίας τῆς «Τουρκικῆς Ἕνωσης
Ξάνθης». Στήν ἐπιστολή αὐτή θά κάνουµε κάποιες σύντοµες
µά οὐσιαστικές, πιστεύουµε, ἐπισηµάνσεις.
Κατ’ ἀρχήν κάνει ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι ἡ ἐπιστολή
συντάσσεται καί ἀναφέρεται ἐκτενῶς στό σκεπτικό µιᾶς
ἀπόφασης πού ἀκόµη δέν ἔχει ἐπισήµως ἀνακοινωθεῖ! Τί
πρεµούρα εἶναι αὐτή πού δέν κρατιόταν 1-2 µῆνες ἀκόµα;
Καί περνᾶµε σέ συγκεκριµένες φράσεις τοῦ συντάκτη της:
Ξεκινάει ἀναφερόµενος στόν «φολκλορικό χαρακτήρα» της,
ἕναν χαρακτήρα πού εἴδαµε πῶς ἐννοεῖται: Μέ τό τούρκικο
φέσι, δηλαδή τήν οἰκειοποίηση τῆς ποµάκικης πολιτιστικῆς
παράδοσης. Παρακάτω ἀναφέρεται στίς ἀποδείξεις τῆς
«νοµιµοφροσύνης» τῆς Τ.Ε.Ξ., δηλαδή στό γεγονός ὅτι
«οὐδέποτε ἀσκήθηκε ποινική δίωξη» ἐναντίον της - λές καί
ἔτσι κρίνεται κάτι! Πιό κάτω: «Ἡ ὕπαρξη µειονοτήτων εἶναι
ἀναµφισβήτητα ἕνα πραγµατικό γεγονός καί ὄχι ἕνα νοµικό
ζήτηµα». Σωστά. Μόνο πού τό νοµικό καθεστώς τους τό
διέπουν συγκεκριµένες Συνθῆκες κι ὄχι οἱ ἀµφιλεγόµενες
«πραγµατικότητες». Τίς συγκρίσεις καί τίς ἀναφορές του στό
καθεστώς τῶν Ρωµιῶν τῆς Πόλης δέν τίς ἐξετάζουµε γιατί
ἄν δέν τίς προσπεράσουµε ὡς φαιδρότητες θ’ ἀναγκαστοῦµε
νά γράψουµε πολύ βαρειές κουβέντες. Γελοία ἐπίσης καί ἡ
προσπάθειά του νά ἀπαξιώσει κάποια µέτρα ὡς ἐνέργειες
τῆς «δικτατορικῆς περιόδου». Γιατί δέν εἴδαµε π.χ. ποτέ νά
ἀµφισβητεῖται τό Μορφωτικό Πρωτόκολλο τοῦ 1968, διά τοῦ
ὁποίου ἐκχωρήθηκε ἡ µειονοτική ἐκπαίδευση στήν Ἄγκυρα.
Ἄν εἶναι αὐτό τό κριτήριο γιά ἕνα µέτρο (ἡ «χουντική»
χρονολογία θέσπισής του) τότε νά καταγγελθεῖ ἀµέσως!
Τέλος, στήν προσπάθεια νά ἀντλήσει ἐπιχειρήµατα ἀπό
τήν ἑλλαδική πραγµατικότητα γιά σωµατεῖα πού δηλώνουν
στόν τίτλο τους τήν ἐθνοτική καταγωγή τῶν µελῶν τους*,
ἀναφέρεται στούς Ἀρµένικους συλλόγους καί στό ...Λύκειο
Ἑλληνίδων (!!!). Καί ρωτᾶµε: Ἀντί νά προκαλεῖ (θυµηδία ἤ
ἀγανάκτηση) µέ τέτοιες ἀναφορές, γιατί δέν χρησιµοποίησε
τά πολύ σχετικότερα παραδείγµατα τῶν συλλόγων πού
ἵδρυσαν Ποµάκοι καί Ρωµά µουσουλµάνοι τῆς Θράκης;
Γιατί δέν ἀναφέρθηκε στό Κέντρο Ποµακικῶν Ἐρευνῶν,
στόν Σύλλογο Ποµάκων Γλαύκης ἤ στά 3-4 σωµατεῖα µέ
ἐπωνυµίες πού περιέχουν τό «Ρόµ» στόν τίτλο τους; Μήπως
ἀγνοεῖ καί τό ποδοσφαιρικό σωµατεῖο «Α.Ο. Ρωµά» πού
ἀγωνίζεται στό τοπικό πρωτάθληµα 10 χρόνια τώρα; Ρωτᾶµε,
γιατί ἀποποιεῖται τό κυριότερο ἐπιχείρηµά του;
Κι ἐπειδή τήν ἀπάντηση ποτέ δέν θά τήν ξεστοµίσει,
ἀπαντᾶµε κιόλας: Γιατί ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΗ ΤΟΥΡΚΟΥΣ!
Γιατί ὁ στόχος τους δέν εἶναι ἀπλῶς δίπλα στούς ἄλλους νά
ὑπάρχουν ΚΑΙ Τοῦρκοι ἀλλά ΝΑ ΚΑΠΕΛΩΣΟΥΝ ΟΛΗ ΤΗ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΤΟΥΡΚΟΙ».
Μεγαλύτερη ἀποκάλυψη τῶν στόχων τους ἀπό τούτη τήν
«παράλειψη» δέν θά µποροῦσε νά ὑπάρξει!
Κ.Κ.
* Καί προσπερνώντας πονηρά τό ΜΕΙΖΟΝ θέµα τοῦ διακηρυγµένου
κεµαλισµοῦ στό καταστατικό τῆς Τ.Ε.Ξ., κάτι πού ἀποτελεῖ, κατά τή
γνώµη µας, τό ἰσχυρότερο ἑλληνικό ἐπιχείρηµα
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Α-ΠΟ-ΚΛΕΙ-ΣΤΙ-ΚΑ ΣΤΟΝ «Α»
Ἡ τελευταία φωτογραφία τοῦ Ἀπόστολου Βαβύλη
Ἐπιθυµώντας νά συµβάλουµε στήν
κάθαρση πού ξεκίνησαν ὁ Τράγκας,
ὁ Τριανταφυλλόπουλος καί ἄλλοι
ἀµέµπτου ἠθικῆς δηµοσιογράφοι
καί πολιτικοί, προσφέρουµε στίς
Ἀρχές τήν διπλανή φωτογραφία
τοῦ καταζητούµενου Ἀπόστολου
Βαβύλη. Ἐµφανίζεται νά ψωνίζει
στήν ἀποθήκη τῆς ΕΥΠ, τότε πού
διοικητής της ἦταν, ὡς γνωστόν,
ὁ Χριστόδουλος καί πολιτικός της
προϊστάµενος ὁ καντηλανάφτης τῆς
Ἁγια-Μαρίνας Θρυλορίου

Τόσο φτηνή ἡ ζωή τοῦ Ἕλληνα...
Τό τραγικό ἐργατικό δυστύχηµα στήν
Ἀλεξανδρούπολη, τό ὁποῖο στοίχισε τή ζωή τριῶν
συνανθρώπων µας πού ἐργάζονταν γιά τήν
ἀναστήλωση τῆς παλιᾶς Καπναποθήκης, φέρνει
στόν νοῦ µας ἄπειρες τέτοιες ὑποθέσεις, ἄλλοτε µέ
τραγική κι ἄλλοτε ὄχι κατάληξη. Πρό ἡµερῶν,
γιά παράδειγµα, ἦταν ἡ δίκη κατά τῆς τοπικῆς
ἑταιρείας ξύλου ΑΚΡΙΤΑΣ, τῆς ὁποίας τό µοιραῖο
φορτηγό σκόρπισε τόν θάνατο στά Τέµπη
µεταξύ τῶν παιδιῶν τῆς Ἠµαθίας. Ἦταν µία
ἀκόµη ἐγκληµατική ἀµέλεια - καί ἀνεπάρκεια ἀπό πλευρᾶς ὁρισµένων συνελλήνων µας (πού
ἀπειλεῖ µέ καταστροφή καί τήν ἴδια τήν ἑταιρεία
µέσῳ τῶν ἀγωγῶν τῶν χαροκαµένων γονέων).
∆υστυχῶς στήν «ἰσχυρή Ἑλλάδα» τοῦ 21ου
αἰώνα ἡ ζωή τοῦ Ἕλληνα παραµένει πολύ
φτηνή, τόσο πού νά θυσιάζεται καθηµερινά σέ
καταστάσεις ὅπου τίποτε δέν προµηνύει κίνδυνο.
Κι ὅµως, ὁ ἄσχετος µηχανικός, ὁ ἐγκληµατίας
γιατρός, ὁ ἀνεύθυνος ὁδηγός εἶναι πανταχοῦ

www.antifonitis.gr
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἐπρόκειτο γιὰ σηµαντικὴ ἔλλειψη.
Λίγο ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ ἀντικειµένου, λίγο ἡ ἔλλειψη
δικοῦ µας χρόνου καί δυνατοτήτων στό διαδίκτυο γιά
πολυτονική γραφή, λίγο ἡ οἰκονοµικὴ στενότητα, δὲν
εἴχανε µέχρι τώρα ἐπιτρέψει τὴν παρουσία µας στὸν
κυβερνοχῶρο, παρὰ τὶς περὶ τοῦ ἀντιθέτου κατὰ καιροὺς
συζητήσεις ἀλλά καί ἀπόπειρες.
Ὅσο περνοῦσε ὁ καιρὸς τόσο οἱ προτροπὲς τῶν φίλων,
κυρίως τῶν πιὸ νέων σὲ ἡλικία καὶ αὐτῶν ἀπὸ τὸ
ἐξωτερικὸ, πυκνώνανε. Ἡ ἔννοια µας γιὰ ἄνοιγµα τῆς
ἐφηµερίδας καὶ σὲ ἄλλους χώρους καὶ γιὰ διεύρυνση τοῦ
ἀναγνωστικοῦ της κοινοῦ σὲ συνδυασµὸ µέ τὴν ἀνάγκη
γιὰ πιὸ ἄµεση, συνεχή ἐπικοινωνία καὶ ὤσµωση κάνανε
ἐπιτακτικὸ νὰ τὸ ἐπιχειρήσουµε.
Τίποτε δὲν θὰ µποροῦσε νὰ προχωρήσει παρόλα αὐτὰ ἂν
–γιὰ νὰ χρησιµοποιήσουµε τὴν παιδαριωδία τοῦ Κοέλοδὲν συνωµοτοῦσαν ὅλες οἱ δυνάµεις τοῦ σύµπαντος. Ἔτσι
χρειάστηκε ὁ φίλος Θανάσης Πυρινῆς της «ΝΑΥΤΟΣΩΛ
ΑΕ - Ναυπηγικὰ & Βιοµηχανικὰ Ἔργα» νὰ ἀναλάβει τὴ
χρηµατοδότηση τῆς ἱστοσελίδας καὶ τὸν εὐχαριστοῦµε
θερµὰ γι’ αὐτό, ὁ Θόδωρος Πούλιος καὶ οἱ ἄνθρωποι
τῆς «INFORMATICA» ποὺ µᾶς φιλοξενοῦν νὰ σταθοῦν
ἀρωγοὶ ὅποτε τοὺς χρειαστήκαµε καὶ βέβαια ὁ κυρίως

παρών, εἴµαστε ὅλοι ἐµεῖς. Ἡ ἐπαγγελµατική ἀνεπάρκεια, µάλιστα, ἔχει φτάσει σέ τέτοιο σηµεῖο πού
δύσκολα πλέον διακρίνεις τήν παρουσία δόλου ἤ µή!
Μπορεῖ νά συµµαζευτεῖ αὐτή ἡ κατάσταση, µπορεῖ νά
ὑπάρξει ἕνας σοβαρός ἔλεγχος ἐπάρκειας σέ κάποια
ἐπίπεδα; Αὐτή θά ἦταν µακροπρόθεσµα µία µέγιστη
ὑπηρεσία στόν τόπο καί στήν καθηµερινότητά µας.

«ὑπεύθυνος» κατασκευαστὴς τῆς σελίδας νὰ ξεπεράσει
ὅσες δυσκολίες ἔκαναν µέχρι τώρα τὸ ἐγχείρηµα
ἀνέφικτο. Τὸν παρακαλοῦµε νὰ µᾶς συγχωρήσει ποὺ
θὰ ἀθετήσουµε γιὰ µία καὶ µόνη φορά τὴν ὑπόσχεση
ποὺ τοῦ δώσαµε νὰ µἡ φαίνεται πουθενὰ τὸ ὄνοµά του.
Ὁ φίλος Ὀρθοπαιδικὸς Χρῆστος Μπογιατζῆς διέθεσε
ἀφιλοκερδῶς ἄπειρο χρόνο, πολύτιµες γνώσεις καὶ
τὴν παροιµιώδη ὑποµονὴ καὶ ἀνεκτικότητά του γιὰ νὰ
φτιάξουµε µία ἱστοσελίδα συµβατὴ µέ τὸ ὕφος καὶ τὸ
κλῖµα τῆς ἐφηµερίδας. ∆ὲν τὸν εὐχαριστοῦµε ἁπλῶς, τοῦ
εἴµαστε ὑποχρεωµένοι, κέρδισε δικαιωµατικά µία ...θέση
στὴν παρέα τῶν «Ἀντιφωνητῶν».
Καταβάλαµε προσπάθεια πέραν τῶν αὐτονοήτων
νὰ περιλάβουµε ὑποστηρικτικὸ ὑλικὸ γιὰ πολλὰ ἀπὸ
τὰ γραφόµενα τῆς ἐφηµερίδας στὶς «παρεκκλίσεις»,
φωτογραφίες ποὺ δὲν δηµοσιεύονται στὸ φῦλλο,
παραποµπὲς σὲ ἄλλες ἐνδιαφέρουσες ἱστοσελίδες ἀλλὰ
καὶ δηµοσκόπηση µέ ἐλαφρῶς διαφορετικὲς ἀπὸ τὶς
συνήθεις ἐρωτοαπαντήσεις. Τὸ ἀποτέλεσµα παραδόθηκε
ἤδη σὲ δηµόσια χρήση καὶ κρίση. Τὶς ἀµέσως ἑπόµενες
µέρες θὰ διορθωθοῦν µικροατέλειες, θά ἐµπλουτισθεῖ
καὶ θὰ λάβει µία περισσότερο ὁλοκληρωµένη µορφὴ
ἐνῷ µελλοντικὰ δὲ θὰ λείπουν καὶ οἱ ἐκπλήξεις.
Κάθε παρατήρηση/ὑπόδειξή σας δεκτή.

2

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 2-3-2005

ΣΑΠΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ
ΟΜΙΧΛΩ∆ΟΥΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
«Μπορεί να υπάρχουν επίορκοι κληρικοί»,
είπε ο Αρχιεπίσκοπος, «αλλά η εκκλησία
θα κάνει αυτοκάθαρση.»
«news.antenna.gr», 30/1/2005.
Έβρεχε ασταµάτητα ιώδιο όλη νύχτα.
Μόνο το δέρµα µου αγιάτρευτο στάζει πύο
βρωµάει και τσούζει παράπονο.
Το απόγευµα συννεφιάζει οινόπνευµα
κι όσο σκοτεινιάζει ξαναρχίζει καταρρακτώδες το ιώδιο.
Βαριανασαίνω˙ ζαλισµένα σκοτάδια
µού αλωνίζουν τους νευρώνες.
Η αγωγή εξυγίανσης, αν και επιθετική,
τσακίζεται άσκοπα στο κενό.
Το ιώδιο στοχεύει – υποτίθεται – στις δυσώδεις πληγές
µα απ’ τις υδρορροές στους υπονόµους χάνεται
κι η επιδιωκόµενη διαφάνεια του πρωινού
µένει οµιχλώδης
παρά την καταρρακτώδη αλητεία των κοράκων
που αλατίζουν τις πληγές για γιατρειά.
Καµιά φορά η πάσχουσα κλονισµένη λογική
σπιθίζει αλήθειες παράξενες
µέσα στο παραµιλητό της µιας αυθαίρετης διαύγειας
κι απονέµει χρυσό µετάλλιο αγυρτείας
στα χαλκευµένα χάλκινα ψέµατα
που εξαργυρώνουν την αργυρή µας ντροπή
µε στάχτη στα µάτια
Ποιος όµως είναι ο ένοχος, πόσο αθώοι είµαστε όλοι;
Προµηθευτές στης σήψης την ολυµπιάδα
οι πλαδαρές µας όζουσες σάρκες.
Γιάννης Στρούµπας

∆ρόµοι τοῦ ‘60
Ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ πολὺ σηµαντικὸ
Συνέδριο γιὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1960
διοργάνωσαν τὸ Ἵδρυµα Πολιτισµοῦ καὶ
Ἐκπαίδευσης “Ἀνδρέας Λεντάκης” καὶ
τὸ Ἑλληνικὸ Λογοτεχνικὸ καὶ Ἱστορικὸ
Ἀρχεῖο, στὴν Ἀθήνα τὸ διήµερο 24 καὶ 25
Φεβρουαρίου στὸ νεοκλασικό τῆς ὁδοῦ
Ἀσωµάτων στὸ Θησεῖο.
Τοὺς εἰσηγητὲς καὶ τοὺς συνέδρους
τοὺς ἀπασχόλησε ἡ δεκαετία τοῦ 1960,
µία ἐποχὴ ποὺ σηµαδεύεται ἀπὸ ἔντονη
κινητικότητα, τόσο στὸ πεδίο τῶν ἰδεῶν
καὶ τῆς κουλτούρας ὅσο καὶ στὸ πεδίο
τῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν ἐξελίξεων.
Στὸ προσκήνιο αὐτῶν τῶν διεργασιῶν,
στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸν κόσµο, θὰ βρεθεῖ
ἕνας νέος συντελεστής ποὺ θὰ παίξει
καταλυτικὸ ρόλο σὲ ὅλη τή διάρκεια
τῆς δεκαετίας: ἡ νεολαία. Τὰ κινήµατα
εἰρήνης, τὰ κινήµατα γιὰ τὰ ἀνθρώπινα
δικαιώµατα, οἱ ἀπελευθερωτικοὶ ἀγῶνες
στὸν Τρίτο Κόσµο, ὁ Μάης τοῦ ’68, ἡ
ρὸκ καὶ πὸπ κουλτούρα ἀλλὰ καὶ οἱ
Λαµπράκηδες, ἡ γενιὰ τοῦ 1-1-4, ἡ
«Πανσπουδαστική», ἀποτελοῦν ἐνδείξεις
γιὰ τὴν ἀνάδυση ἑνὸς νέου κοινωνικοῦ
ὑποκειµένου ποὺ ἐπεµβαίνει δυναµικά
µέσα στὴν κοινωνία, σὲ διεθνὲς καὶ
ἐθνικὸ ἐπίπεδο.
Ἡ ἐµφάνισή της στὴν κοινωνικὴ σκηνὴ
προκάλεσε ἀλλαγὲς καὶ ἀνακατατάξεις
ποὺ σφράγισαν τὴ φυσιογνωµία τῶν
µεταπολεµικῶν κοινωνιῶν. Στὴν Ἑλλάδα
οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς θὰ ἐπηρεάσουν ἕνα
εὐρὺ φάσµα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, τὶς
ἐργασιακὲς σχέσεις, τὴν συνδικαλιστικὴ
ἐκπροσώπηση, τὸν ἐκδηµοκρατισµὸ τῶν
θεσµῶν, τὸν πολιτισµό.

Ï ÅËËÇÍÉÓÌÏÓ
ÐÅÑÁÍ ÔÇÓ
ÊÁÊÁÂÉÁÓ

Κόµµα θὰ εἶναι ὁ νικητὴς τῶν βουλευτικῶν
ἐκλογῶν, τόνισε ὅτι “στόχος τῆς νέας
κυβέρνησης θὰ εἶναι ἡ ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας
στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑνώση, ἐφαρµόζοντας τὰ
εὐρωπαϊκὰ πρότυπα σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ σεβασµὸ
τῶν δικαιωµάτων τῶν µειονοτήτων”.

Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΡΕΦΩΝ
Αἴτηµα συνδροµῆς, πρὸς τὶς ἑλληνικὲς
δικαστικὲς ἀρχές, ὑπέβαλε ἡ εἰσαγγελία
Τιράνων, στὸ πλαίσιο τῆς δικαστικὲς ἔρευνας
ποὺ διεξάγεται µὲ ἀφορµὴ τὶς καταγγελίες γιὰ
τὸ διεθνὲς κύκλωµα ἐµπορίας βρεφῶν.
Ἡ ὑπόθεση ἀποκαλύφθηκε µετὰ τὴ
δηµοσιοποίηση ἔκθεσης τῆς ἑλληνικῆς
πρεσβείας τῶν Τιράνων στὴν ὁποία γινόταν
λόγος γιὰ κύκλωµα ἐµπορίας βρεφῶν τὰ µέλη
τοῦ ὁποίου δραστηριοποιοῦνται σὲ Ἑλλάδα,
Ἀλβανία, Ἰταλία, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλες βαλκανικὲς
χῶρες. Μὲ ἀφορµὴ τὶς παραπάνω καταγγελίες
ἡ εἰσαγγελία πρωτοδικῶν Γιαννιτσῶν Πέλλας
παρήγγειλε τὴ διενέργεια προκαταρκτικῆς
ἐξέτασης, ἡ ὁποία βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη.
Οἱ ἀλβανικὲς ἀρχὲς φέρεται ὅτι ἔχουν ἤδη
συγκεντρώσει στοιχεῖα γιὰ τὴν ἁρπαγὴ ἑνὸς
νεογέννητου ἀγοριοῦ ἀπὸ νεαρὴ ἡ ὁποία
ὑποστηρίζει ὅτι τὸ γέννησε σὲ ἰδιωτικὴ
κλινικὴ τῆς Βόρειας Ἑλλάδας. Στὸ πλαίσιο τῆς
δικαστικῆς συνδροµῆς θὰ ληφθοῦν καταθέσεις
ἀπὸ συγκεκριµένα ἄτοµα τὰ ὁποῖα ἐνδεχοµένως
ἐµπλέκονται στὴν ὑπόθεση ἁρπαγῆς τοῦ
βρέφους.

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Στὶς 3 Ἰουλίου θὰ διεξαχθοῦν, κατὰ πάσα
πιθανότητα, οἱ κοινοβουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν
Ἀλβανία, σύµφωνα µὲ δηλώσεις τῆς βουλευτοῦ
τοῦ κυβερνῶντος Σοσιαλιστικοῦ Κόµµατος,
Ἀρντα Ντάντε, ἡ ὁποία εἶναι ἐπικεφαλῆς
τῆς ἀλβανικῆς ἀντιπροσωπείας στὴν
Κοινοβουλευτικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΑΣΕ.
Σηµειώνεται ὅτι µὲ τὴ συγκεκριµένη
ἡµεροµηνία διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν
διαφωνοῦν τὰ κόµµατα τῆς ἀντιπολίτευσης,
τὰ ὁποία ἐπιθυµοῦν τὴ διεξαγωγὴ ἐκλογῶν
στὸ τέλος Μαίου ἢ ἀρχὲς Ἰουνίου. Ὁ ἀρχηγὸς
τοῦ κόµµατος τῆς ἀξιωµατικῆς ἀντιπολίτευσης
Σαλὶ Μπερίσα, κατηγορεῖ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ
πρόεδρο τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόµµατος Φ. Νάνο,
ὅτι ἐπιδιώκει τὴ διεξαγωγὴ τῶν ἐκλογῶν τὸ
καλοκαίρι ὥστε ἡ συµµετοχὴ τῶν ψηφοφόρων
νὰ εἶναι µικρή, λόγω τῶν θερινῶν διακοπῶν.
Τὴν ἴδια στιγµή, σκληρὴ κριτικὴ γιὰ τὶς
καθυστερήσεις στὴν ἐφαρµογὴ τῆς ἐκλογικῆς
µεταρρύθµισης καὶ στὶς προετοιµασίες γιὰ τὶς
βουλευτικὲς ἐκλογές, ἄσκησε ὁ ἐπικεφαλῆς
τῆς ἀντιπροσωπείας ΕΕ, Ριένχαρτ Πριέµπε
στὴν 9η συνάντηση µὲ τὴν ἀντιπροσωπεία
τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης, στὸ πλαίσιο
τῶν διαπραγµατεύσεων ποὺ διεξάγονται
γιὰ τὴν ὑπογραφὴ συµφωνίας Σύνδεσης καὶ
Σταθεροποίησης Ἀλβανίας-ΕΕ.
Ὁ Πριέµπε, ἀπήθυνε συστάσεις στὴν κυβέρνηση
ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ πολιτικὰ κόµµατα γιὰ
τὴ διεξαγωγὴ δηµοκρατικῶν καὶ ἐλεύθερων
ἐκλογῶν, ὑπογραµµίζοντας ὅτι οἱ ἐκλογὲς τοῦ
2005 θὰ ἀποτελέσουν ἕνα πολὺ σηµαντικὸ τέστ
γιὰ τὴν Ἀλβανία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:
«Ντροπή! Ἡ Ἀλβανία εἶναι ἡ µοναδικὴ χώρα
στὴν περιοχὴ ποὺ δὲν ἔχει καταφέρει νὰ
κάνει ἄψογες ἐκλογές. Ἀκόµη καὶ ἡ ΠΓ∆Μ
καὶ τὸ Κοσσυφοπέδιο ἔχουν πραγµατοποιήσει
καλύτερες ἐκλογὲς ἀπὸ τὴν Ἀλβανία».
Ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ε.Ε. κάλεσε ὅλα τὰ
πολιτικὰ κόµµατα νὰ συνεργαστοῦν καὶ
νὰ συµφωνήσουν γιὰ ὅλα τὰ θέµατα ποὺ
ἐκκρεµοῦν, ἐνῶ ὁ Πριέµπε ἐπέρριψε εὐθύνες
γιὰ τὴν ὄξυνση τοῦ πολιτικοῦ κλίµατος στὴν
Ἀλβανία, στὰ πολιτικὰ κόµµατα, τὴν κυβέρνηση
καὶ τὴ Βουλή, ἐνῶ ἐπανέλαβε τὴ σπουδαιότητα
ποὺ ἔχει γιὰ τὴ χώρα ἡ διεξαγωγὴ ἐλεύθερων
καὶ δηµοκρατικῶν ἐκλογῶν.

ΜΠΕΡΙΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ἄνοιγµα” πρὸς τὸ Κόµµα Ἑνώσης Ἀνθρωπίνων
∆ικαιωµάτων (ΚΕΑ∆), τὸ κόµµα ποὺ
ἐκπροσωπεῖ τὴν ἑλληνικὴ µειονότητα στὴν
Ἀλβανία, ἔκανε ὁ γνωστὸς διώκτης τῶν
Ἑλλήνων ποὺ ζοῦν στὴν Ἀλβανία, Σαλὶ
Μπερίσα, κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στοὺς νοµοὺς
Ἀργυροκάστρου καὶ Ἁγίων Σαράντα.
Ὁ Μπερίσα, ὁ ὁποῖος ἐµφανίστηκε βέβαιος
γιὰ τὴ νίκη τοῦ κόµµατός του στὶς ἐπικείµενες
βουλευτικὲς ἐκλογές, ἀπηύθυνε πρόσκληση
συνεργασίας στὸ ΚΕΑ∆, “τὸ µοναδικὸ κόµµα
τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισµοῦ στὸ ὁποῖο ἡ
ἀξιωµατικὴ ἀντιπολίτευση δὲν ἔχει νὰ προσάψει
τίποτε”. Τάχθηκε ὑπὲρ τῆς πρότασης τοῦ ΚΕΑ∆
γιὰ τὴ διαίρεση τῶν ἐκλογικῶν περιφερειῶν
στὸ νότο τῆς Ἀλβανίας καὶ δήλωσε ὅτι “ἂν
τὸ ἐπιθυµεῖ, µπορεῖ νὰ συµµετάσχει στὴ νέα
κυβέρνηση τοῦ ∆ηµοκρατικοῦ Κόµµατος ποὺ
θὰ ἀναδειχθεῖ ἀπὸ τὶς βουλευτικὲς ἐκλογές”.
Ὁ ἴδιος ἔσπευσε ὡστόσο νὰ διευκρινίσει ὅτι δὲν
ὑπάρχει καµία συµφωνία µὲ τὸ ΚΕΑ∆.
Ἐπαναλαµβάνοντας δὲ ὅτι τὸ ∆ηµοκρατικὸ

Τὸ συνέδριο ποὺ συνδιοργάνωσαν τὸ
Ἵδρυµα Πολιτισµοῦ καὶ Ἐκπαίδευσης
“Ἀνδρέας Λεντάκης” καὶ τὸ Ἑλληνικὸ
Λογοτεχνικὸ καὶ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο, ἀποσκοποῦσε στὴ µελέτη καὶ τὴν κατανόηση
τῶν κοινωνικῶν, πολιτικῶν καὶ
πολιτιστικῶν διεργασιῶν ποὺ ἐπέτρεψαν
τὴν ἀνάδειξη τῆς νεολαίας σὲ κεντρικὸ
πρωταγωνιστή στὴ δεκαετία τοῦ 1960.
Τὰ θέµατα ποὺ ἀπασχόλησαν τὸ συνέδριο
ἦταν τὰ ἑξῆς: οἱ κοινωνικὲς µεταβολὲς
καὶ ἡ συγκρότηση τῆς νεολαίας (ὅροι,
τὰ αἴτια καὶ οἱ κοινωνικοὶ µηχανισµοὶ
ποὺ ὁδήγησαν στὴ διαµόρφωση τῆς
ἑλληνικῆς νεολαίας), ἡ νεολαία στὰ µάτια
τῆς κοινωνίας (πρόσληψη τῆς νεολαίας
ἀπὸ τὴν κοινωνία, οἱ ἀναπαραστάσεις
της ἄλλοτε µέ ὅρους κηδεµονίας καὶ
ἄλλοτε µέ ὅρους ἐπικινδυνότητας),
πολιτικοὶ ἀγῶνες καὶ κοινωνικὲς
διεκδικήσεις (παιδεία, 1-1-4, ἐργασία,
Κυπριακό, Λαµπράκηδες, δικαιώµατα,
ρόλος τῆς βίας καὶ τῆς καταστολῆς ὡς
στοιχεῖο κοινωνικοῦ ἐλέγχου ἀπέναντι
στὶς διεκδικήσεις τῆς νεολαίας, νεολαία
καὶ πολιτισµὸς (βιβλίο, περιοδικά,
µουσική, κινηµατογράφος, κλπ.) καὶ
κοινωνικὲς καὶ πολιτικὲς ἐξελίξεις
(ἀποτίµηση τοῦ ρόλου τῆς ἑλληνικῆς
νεολαίας καὶ οἱ ἀπόηχοι τῆς δράσης
της στὴν µεταπολιτευτικὴ κοινωνικὴ
πραγµατικότητα).
Τὸ συνέδριο χαιρέτησαν οἱ Π. Τατούλης,
Α. Κακλαµάνης, Θ. Πάγκαλος, καὶ
µίλησαν µεταξὺ ἄλλων οἱ Κ. Σοφούλης,
Η. Νικολακόπουλος, Κ. Κουτσούκης, Ν.
Σαρρῆς, Π. Νεάρχου, Τ. Πατρίκιος, Α.
Ζαχαρέας, Γ. Προδροµίτης, Φ. Μαλκίδης,
Θ. Τσιρώνης, Γ. Γιάνναρης, ∆. Κούκιας, Ι.
Παπαθανασίου, Ε. Λεντάκη.

ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Ἡ ἐθνικὴ στρατηγικὴ καὶ τὸ σχέδιο δράσης γιὰ
τὴ µετανάστευση στὴν Ἀλβανία, εἶναι τὸ θέµα
τοῦ διήµερου συνεδρίου, ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ
τὸν ∆ιεθνῆ Ὀργανισµὸ γιὰ τὴ Μετανάστευση
(ΙΟΜ) καὶ τὸ ἀλβανικὸ ὑπουργεῖο Ἐργασίας καὶ
Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων.
Τὶς ἐργασίες τοῦ συνεδρίου, στὸ ὁποῖο
συµµετεῖχαν ἐκπρόσωποι ἀπὸ τὴν Ἰταλία,
τὴν Ἑλλάδα, τὸ Συµβούλιο τῆς Εὐρώπης, τὸν
ΟΑΣΕ, καθὼς καὶ διακεκριµένοι καθηγητὲς
πανεπιστηµίων καὶ εἰδικοὶ σὲ θέµατα
µετανάστευσης, ἄνοιξε ὁ ὑπουργὸς Ἐργασίας
τῆς Ἀλβανίας, Ἐνγκελ Μπετάι.
Τόσο ὁ κ.Μπετάι ὅσο καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς
Ἀλβανίας, Ἀλφρεντ Μοϊσίου, ποὺ µίλησε
στὸ συνέδριο, τόνισαν ὅτι οἱ µετανάστες
συµβάλλουν στὴν οἰκονοµικὴ ἀνάπτυξη
τῶν χωρῶν φιλοξενίας ἀλλὰ καὶ τῶν χωρῶν
προέλευσής τους, ἐπισήµαναν ὡστόσο ὅτι λύση
γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς οἰκονοµίας µίας χώρας
δὲν εἶναι ἡ µετανάστευση. Ἐπίσης τόνισαν ὅτι
πρέπει νὰ δηµιουργηθοῦν στὴν Ἀλβανία οἱ
συνθῆκες γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν µεταναστῶν.
Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι ὁ κ. Μοϊσίου ἀνέφερε ὅτι
τὸ 1/4 τοῦ οἰκονοµικὰ ἐνεργοῦ πληθυσµοῦ τῆς
Ἀλβανίας εἶναι µετανάστες, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα
βρίσκονται περίπου ἕνα ἐκατοµµύριο¨, οἱ
ὁποῖοι ἔγιναν καὶ ταινία ἀπὸ τὸν σκηνοθέτη Κ.
Γιάνναρη µὲ τίτλο “Ὅµηρος”, ποὺ προβλήθηκε
στὸ 55ο ∆ιεθνὲς Φεστιβὰλ Κινηµατογράφου τοῦ
Βερολίνου. Ἡ ταινία ἔχει θέµα τὴν ἀληθινὴ
ἱστορία µὲ τὴν ἀπαγωγὴ ἑνὸς λεωφορείου
ἀπὸ Ἀλβανὸ µετανάστη ποὺ εἶχε ὁπλιστεῖ µὲ
χειροβοµβίδες καὶ Καλάσνικοφ καὶ συνέβη
τὸ καλοκαίρι τοῦ 1999 στὴ Βόρειο Ἑλλάδα
- ἕνα καυτὸ καλοκαίρι µὲ τέσσερεις ἄλλες
λεωφορειοπειρατεῖες. Ὁ Γιάνναρης συνδέει
ἄµεσα τὶς ἀπαγωγὲς µὲ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ εἶχε
ἡ µαζικὴ µετανάστευση στὴν Ἑλλάδα στὶς ἀρχὲς
τῆς δεκαετίας τοῦ 90, ὅταν σχεδὸν ἀπότοµα
τὸ 10% τοῦ πληθυσµοῦ τῆς χώρας εἶναι
ἀλλοδαποί: «Οἱ ἀνακατατάξεις καὶ ἀναταράξεις
µέσα στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία ἦταν τεράστιες.
Αὐτὸ τὸ γεγονὸς τῆς λεωφορειοπειρατίας
ὁδήγησε στὴν ἀποκορύφωση. Τὸ ἀπόστηµα
τῆς ἀνασφάλειας, ποὺ εἶχε δηµιουργηθεῖ στοὺς
Ἕλληνες κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δεκαετίας
τοῦ 90, ὅταν σχεδὸν ἀπότοµα τὸ 10% τοῦ
πληθυσµοῦ τῆς χώρας εἶναι ἀλλοδαποί: «Οἱ
ἀνακατατάξεις καὶ ἀναταράξεις µέσα στὴν
ἑλληνικὴ κοινωνία ἦταν τεράστιες. Αὐτὸ τὸ
γεγονὸς τῆς λεωφορειοπειρατίας ὁδήγησε στὴν
ἀποκορύφωση. Τὸ ἀπόστηµα τῆς ἀνασφάλειας,
ποὺ εἶχε δηµιουργηθεῖ στοὺς Ἕλληνες κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ 90, σπάει».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ:

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
ΜΟΡΦΩΜΑΤΑ!

Η σηµερινή περίοδος είναι αυτή της
κοινωνίας των πολιτών, των πολιτικών
πρωτοβουλιών σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο, της ανάγνωσης και εκµάθησης
ενός νέου πολιτικού αλφαβήτου, γιατί το
παλιό αλφάβητο καθιστά τους πολίτες και
τη χώρα αναλφάβητους.
∆εν είναι περίοδος των κοµµάτων γιατί
δεν υπάρχουν κόµµατα. Τα υπάρχοντα
µορφώµατα είναι φορείς παθολογιών
και αλλοτριώσεων, συντήρησης παρά
µιας δηµιουργικής και απελευθερωτικής
παιδείας. Ειδικά η νέα γενιά δεν έχει
κανένα λόγο να µπει σε ένα κύκλο
αλλοτρίωσης και να χάσει την ψυχή και τη
δηµιουργικότητα της. Αυτή την τραγωδία
τη ζήσαµε τις τελευταίες δεκαετίες. Είδα
πολλούς που έχασαν την ψυχή και τη
δηµιουργικότητα τους στο χώρο του
υπαρκτού ΠΑΣΟΚ.
Θα καλούσα, τόσο τους ανθρώπους
της γενιάς µου, αλλά ειδικά, τις νέες
γενιές, να µείνουν µακριά από αυτά τα
επαναπροτεινόµενα µορφώµατα χωρίς
µνήµη και σχέδιο που το µόνο που διαχέουν
στην ελληνική κοινωνία είναι καθυστέρηση
και νέες παθολογίες.
Η οικοδόµηση µιας κοινωνίας πολιτών
είναι προϋπόθεση για την οικοδόµηση
µιας νέας πολιτικής κοινωνίας στη χώρα.
Καβάλα, 20 Φεβρουαρίου 2005
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 2-3-2005

Ἀνα-γνώσεις
Ἡ καθηµερινότητα στό στρατόπεδο συγκέντρωσης
Ἡ Amira Hass στήν ἰσραηλινή Haaretz (21/02) γιά κάποια νέα
κατορθώµατα τῶν ὑπερναζιστῶν ἐποίκων σέ βάρος τῶν Παλαιστινίων:
«...Εἶναι ἡ 6η φορά τά τελευταῖα 3 χρόνια πού αὐτή ἡ µοναδική πηγή νεροῦ
γιά τούς 1700 κατοίκους τοῦ χωριοῦ Μαντάµα καί τό δίκτυο ὕδρευσης
σκοπίµως καταστρέφεται. Τό χωρίο βρίσκεται δίπλα στόν ἐξτρεµιστικό
οἰκισµό Γιτζάρ καί στά φυλάκιά του.
Μία ἀντιπροσωπεία τῆς (βρετανικῆς ΜΚΟ) Oxfam, συνοδευόµενη ἀπό µονάδα
τοῦ ἰσραηλινοῦ Στρατοῦ γιά προστασία, ἀποδύθηκε στήν καταµέτρηση
τῆς καταστροφῆς τήν περασµένη Τρίτη. Ἡ ὁµάδα τῆς Oxfam χρειαζόταν
προστασία, καθώς ὁπλισµένοι Ἰσραηλινοί εἶχαν ἀνοίξει πῦρ σέ ἐργάτες πού
ἐπισκεύαζαν τήν πηγή καί τούς σωλῆνες ὕδρευσης σέ δύο προηγούµενες
περιπτώσεις τό 2002. Ὁ Καµάλ εἶπε στή Χααρέτζ ὅτι πρίν δέκα µέρες µιά
ὁµάδα Ἰσραηλινῶν, µερικοί ἐξ αὐτῶν ὁπλισµένοι, συγκρούστηκε µέ βοσκούς
κοντά στήν πηγή. Τό ἴδιο βράδυ τό νερό κόπηκε στό χωριό. Τήν Τρίτη βρῆκαν
τούς σωλῆνες ὕδρευσης σπασµένους καί τό τσιµεντένιο σκέπασµα ἑνός
πηγαδιοῦ κοµµατιασµένο. Τά συντρίµµια εἶχαν πεταχθεῖ µέσα στό πηγάδι.
Αὐτό συνέβη κι ἄλλοτε, µεταξύ τοῦ τέλους τοῦ 2000 καί τοῦ τέλους τοῦ
2003. Ἡ Oxfam προσφέρθηκε νά χρηµατοδοτήσει τίς ἐπισκευές τοῦ δικτύου
ἀλλά ὑπῆρξαν καί πάλι βανδαλισµοί. Τότε ἡ Oxfam κάλυψε τούς ἀγωγούς
µέ τσιµέντο καί τις πηγές µέ σιδερένια πλαίσια γιά προστασία. Ὡστόσο γιά
µία ἀκόµη φορά συνέβη τό ἴδιο. Τόν Νοέµβριο τοῦ 2003, Ἰταλοί ἐθελοντές
βοήθησαν τούς χωρικούς νά σφραγίσουν τά ἀνοίγµατα µέ µπετόν. Λίγους
µῆνες ὅµως µετά οἱ χωρικοί ἄρχισαν νά ὑποφέρουν ἀπό ἀσθένειες στό
συκώτι καί στό στοµάχι. Ἀπαγορεύτηκε ἡ χρήση τοῦ ἀκατάλληλου νεροῦ
µέχρι τόν περασµένο Ἰανουάριο, ὅταν οἱ βροχές µείωσαν τήν µόλυνση. Οἱ
χωρικοί ἄρχισαν νά τό ξαναχρησιµοποιοῦν, µέχρι πρίν δέκα µέρες.
(...) Πηγή τῆς Oxfam λέει ὅτι θά προτιµοῦσε νά ἐπενδύσει σέ νέα σχέδια ἀπό
τό νά ἐπισκευάζει ἐπανειληµµένα σαµποτάζ ἰσραηλινῶν πολιτῶν.»

Ἐπιτέλους, ἑλληνικές πρωτιές, καί µάλιστα 9 στίς 9!
Στήν «Ἐλευθεροτυπία» (21-2) ἡ ἀνταπόκριση ἀπό τίς Βρυξέλλες, νότα
αἰσιοδοξίας καί περηφάνειας: Δυνατότητες ἔχουµε, ἄλλα µᾶς λείπουν:
«Ἕνα ἀστέρι πέφτει στὸν κοινοτικὸ οὐρανὸ καὶ ἡ Κοµισιὸν κάνει µία εὐχή:
Νὰ ὀργανώσει µία ἑβδοµάδα ἀφιερωµένη στὴ «Γῆ καὶ τὸ Διάστηµα». Κι ἕνα
µεγάλο διαγωνισµὸ ζωγραφικῆς γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Εὐρώπης, µὲ θέµα
«Μία σηµαία γιὰ τὸν πλανήτη Γῆ». Ἡ Κοµισιὸν πραγµατοποίησε τὴν εὐχή
της µὲ τὴ συνεργασία καὶ τῆς ESA (Εὐρωπαϊκὴ Διαστηµικὴ Ὑπηρεσία)
καὶ ἡ «διαστηµικὴ ἑβδοµάδα» ἄρχισε στὶς 12 Φεβρουαρίου. Τὴν ἴδια µέρα
ἀνακοινώθηκαν καὶ τὰ ἀποτελέσµατα τοῦ διαγωνισµοῦ. Λοιπόν, ὅλα τὰ
πρῶτα βραβεῖα, µὰ ὅλα, τὰ κέρδισαν ἐννιὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα (...) Στὸν
διαγωνισµὸ εἶχαν πάρει µέρος χιλιάδες παιδιά ἀπὸ τὰ 25 κράτη-µέλη τῆς
Ε.Ε., τὴ Νορβηγία καὶ τὴν Ἐλβετία. Εἶχαν χωριστεῖ σὲ τρεῖς κατηγορίες
ἡλικίας. Ἀπὸ 5 ὥς 9 χρόνων, ἀπὸ 10 ὥς 14 καὶ ἀπὸ 15 ὥς 19. Ἡ Κοµισιὸν σὲ
συνεργασία καὶ µὲ τὴ βελγικὴ κυβέρνηση εἶχε φροντίσει, αὐτὴ τὴ φορά,
νὰ κάνει ἕναν δίκαιο κι ἀδιάβλητο, πράγµατι, διαγωνισµό. Γιά τά βραβεῖα
στοὺς νικητὲς ἔκρινε κι ἀποφάσισε εἰδικὴ ἐπιτροπή, µὲ ἐκπαιδευτικοὺς ἀπὸ
ὅλη τὴν Εὐρώπη, στελέχη τῆς Κοµισιὸν -ἀπὸ τὴ γενικὴ διεύθυνση ἔρευνας
- καὶ εἰδικούς του γαλλόφωνου καὶ φλαµανδικοῦ βελγικοῦ ὑπουργείου
Παιδείας. (...) Καί... ἰδοὺ ἡ Ρόδος, ἰδοὺ καὶ τὰ ἐννιὰ Ἑλληνόπουλα ποὺ
ἄγγιξαν τ’ ἀστέρια καὶ σάρωσαν ὅλα τὰ πρῶτα βραβεῖα.
Ὁ Δηµήτρης Κατσαρός, οἱ Μάριος, Σπύρος, Ὄλγα Μουρµούρη καὶ ὁ Σπύρος
Ἀλεξάκης κέρδισαν τὸ πρῶτο βραβεῖο στὴν πρώτη κατηγορία, γιὰ παιδιὰ
5 ὥς 9 χρόνων. Καὶ τὰ πέντε εἶναι 9 χρόνων.(...) Στή δεύτερη κατηγορία,
γιὰ παιδιὰ 10 ὥς 14 χρόνων, κέρδισαν καὶ τὸ πρῶτο βραβεῖο καὶ τὸ δεύτερο
δυὸ Ἕλληνες µικροί, ἀλλά... καλλιτέχνες. Τὸ πρῶτο, ὁ Ζήσης Φωτιάδης,
12 χρόνων (...) Τὸ δεύτερο ὁ Γιῶργος Πέππας. Ἐπίσης 12 χρόνων. (...) Καί
στήν τρίτη κατηγορία, γιὰ νέους ἀπὸ 15 ὥς 19 χρόνων, πάλι δυὸ Ἑλληνίδες
ξεχώρισαν καὶ κέρδισαν τὸ πρῶτο καὶ δεύτερο βραβεῖο. Τὸ πρῶτο, ἡ Χριστίνα
Φιτίλη, 17 χρόνων. Τὸ δεύτερο, ἡ Μαρία Στακιά, 17 χρόνων, ἐπίσης. (...) Ἦταν
ὅµως τὰ ἐννιὰ Ἑλληνόπουλα ποὺ κέρδισαν τὴν παράσταση. Ἀντίγραφα τῶν
ἑλληνικῶν ἔργων, ποὺ βραβεύτηκαν, θὰ στολίσουν τὰ γραφεῖα ἐπιτρόπων
τῆς Κοµισιὸν καὶ τοῦ πρίγκιπα διαδόχου του Βελγίου...»
«Ι love Mary - fuck you Navuhodosomething!»
Ὁ Βενεζουελέζος Φερνάντο Μπαέζ στό Inter Press Service (16-2) γιά τή
βαρβαρότητα τῆς ψηφιακῆς ὀρδῆς τοῦ Τσένι Χάν:
«“Ἕνα ἑκατοµµύριο βιβλία, δέκα ἑκατοµµύρια ντοκουµέντα καί 14.000 ἔργα
ἀρχαιολογικῆς ἀξίας χάθηκαν µέ τήν ἀµερικανική εἰσβολή καί κατοχή τοῦ
Ἰράκ, ἡ µεγαλύτερη πολιτιστική καταστροφή ἀπό τήν ἐποχή τῶν διαδόχων
τοῦ Τσένγκις Χάν πού κατέστρεψαν τήν Βαγδάτη τό 1258. Ἀµερικανοί καί
Πολωνοί στρατιῶτες ἀκόµη καί σήµερα κλέβουν καί πουλοῦν στά σύνορα
µέ τήν Ἰορδανία καί τό Κουβέιτ θησαυρούς. Ἔµποροι τέχνης πληρώνουν
µέχρι 57.000 $ γιά µιά σουµεριακή ἐπιγραφή”.
Ὁ εἰδικός σέ καταστροφές βιβλιοθηκῶν βοήθησε στήν τεκµηρίωση τοῦ
ἀφανισµοῦ πολιτιστικῶν καί θρησκευτικῶν ἀντικειµένων τοῦ Ἰράκ, ὅπου
ἀναπτύχθηκαν τά ἀρχαῖα Σουµεριακά, Ἀκκαδικά καί Βαβυλωνιακά
βασίλεια τῆς Μεσοποταµίας δίνοντάς της τή φήµη τοῦ γενεθλίου χώρου τοῦ
πολιτισµοῦ. Ἡ ἀπογραφή πού ἔκανε γιά τήν καταστροφή καί οἱ δηλώσεις
του γιά τήν παραβίαση τῆς Σύµβασης τῆς Χάγης (1954) περί προστασίας τῆς
πολιτιστικῆς κληρονοµιᾶς σέ καιρό πολέµου ἀπό πλευρᾶς τῶν συµµαχικῶν
στρατευµάτων προκάλεσε τήν ἔχθρα τῆς Οὐάσινγκτον. Ὁ Μπαέζ λέει
πώς τοῦ ἀρνήθηκαν βίζα στίς ΗΠΑ γιά νά λάβει µέρος σέ συνέδρια καί τοῦ
ἀπαγόρευσαν νά γυρίσει στό Ἰράκ νά συνεχίσει τίς ἔρευνες. «Εἶναι ὅµως
ἀργά, ἔχουµε ἤδη στοιχεῖα, φίλµ καί φωτογραφίες πού µελλοντικά θά
χρησιµοποιηθοῦν ὡς ἀποδείξεις τῶν ὠµοτήτων πού διεπράχθησαν», λέει
ὁ Μπαέζ, συγγραφέας τῶν βιβλίων «Ἡ πολιτιστική καταστροφή τοῦ Ἰράκ»
καί «Παγκόσµια Ἱστορία τῆς Καταστροφῆς τῶν Βιβλίων (...) Στή Νασιρίγια
κατά τίς συγκρούσεις µέ τούς ὀπαδούς τοῦ Μοκτάντα Ἀλ Σάντρ ἡ φωτιά πού
βάλαν οἱ σύµµαχοι ἔκαψε 40.000 θρησκευτικά χειρόγραφα. Στήν Οὔρ ὅταν
µάθαν οἱ στρατιῶτες ὅτι ἦταν ἡ πόλη τοῦ Ἀβραάµ ἔπαιρνε καθένας κι ἕνα
ἀρχαῖο τοῦβλο. Πιό πρόσφατα Πολωνοί στρατιῶτες ἔριξαν ἄσφαλτο ἔξω
ἀπό τό παλάτι τοῦ Ναβουχοδονόσωρα (6ος π.Χ.), ἐνῷ Ἀµερικανοί ἐπιδίδονται
σέ γκράφιτι τοῦ τύπου «Ι love Mary» πάνω σέ ἀρχαῖα κτίσµατα...»
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Ἡ Οὑγγρική ἀποικία
Καθώς τίς χῶρες τοῦ πρώην σοσιαλιστικοῦ κόσμου
συνεχίζουν νά τίς λυμαίνονται τά ἁρπακτικά, κάπου
κάπου ξεχωρίζει καί μιά φωνή εἰλικρίνειας καί τόλμης.
Γιά τήν περίπτωση τῆς Οὑγγαρίας ὁ Ἴστβαν Λόβας,
ἀπό τούς γνωστότερους δημοσιογράφους τῆς χώρας, μέ
θητεία στό Radio Free Europe στό Μόναχο καί στήν Νέα
Ὑόρκη (ἀλλά καί στίς ...οὑγγρικές φυλακές τῆς δεκαετίας
τοῦ 60), εἶναι μιά χαρακτηριστική τέτοια ἐξαίρεση. Τό
κάτωθι κείμενο βασίζεται σέ πρόσφατο ἄρθρο του μέ
τίτλο «Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ»:

Σέ ποιάν εὐρωπαϊκή χώρα µπορεῖ ἕνας φιλοκυβερνητικός ραδιοσταθµός νά καλεῖ σέ ...δολοφονία πολιτικῶν ἀντιπάλων καί ὁ ἴδιος ὁ πρωθυπουργός νά
ἀπαγορεύει συνεντεύξεις καί δηλώσεις κρατικῶν λειτουργῶν στόν Τῦπο πού δέν ἐλέγχει; Ὄχι, δέν εἶναι ἡ
Ἀλβανία ἤ ἡ Λευκορωσία. Εἶναι ἡ λατρευτή τῆς ∆ύσης
- καί εὐνοούµενη τῶν διεθνῶν ΜΜΕ - Οὑγγαρία!
Τό ξεπούληµα τῶν κρατικῶν περιουσιακῶν στοιχείων
τῆς χώρας ἀπέφερε στόν νῦν πρωθυπουργό καί πρώην
κοµµουνιστή Φέρεντς Γκιουρσάνι (στή διπλανή
φωτογραφία) ἀµύθητα πλούτη, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη
καί µέ τόν προκάτοχό του Πέτερ Μεντγκιέσι, ὁ ὁποῖος
ὑπῆρξε καί πράκτορας µέ τόν κωδικό D-209 στήν
διάρκεια τῆς κοµµουνιστικῆς διακυβέρνησης τῆς
χώρας. Σήµερα, µιά συµµαχία τοῦ Σοσιαλιστικοῦ
Κόµµατος (µετεξέλιξη τοῦ παλιοῦ κοµµουνιστικοῦ)
καί τῶν «Ἐλεύθερων ∆ηµοκρατῶν» ἁλωνίζει καί
ἐκποιεῖ τή χώρα, ἔχοντας ἐξασφαλίσει τή σιωπή τοῦ
διεθνοῦς Τύπου: Ὅταν χαρίζεις σέ πολυεθνικές τόν
ἀεροµεταφορέα σου (MALEV), τούς σιδηροδρόµους
σου (MAV) καί τά Ταχυδροµεῖα σου, ὁ Σόρος καί
οἱ ξένες πρωτεύουσες νιώθουν ἥσυχοι. Ἄλλωστε τό
πρῶτο πρᾶγµα πού ἀγοράστηκε σχεδόν δωρεάν ἀπό
τούς ξένους στή διάρκεια τῆς θεραπείας - σόκ µετά
τήν καθεστωτική ἀλλαγή, ἦταν ὁ Τῦπος. Περνώντας
ἀπό τόν κρατικό -κοµµουνιστικό ἔλεγχο στήν
ἰδιωτικοποίηση, τά µέλη τῆς παλιᾶς νοµενκλατούρας
ξεπούλησαν µέν τήν ἰδιοκτησία, διατηρήθηκαν ὅµως
στήν διεύθυνση κι ἔγιναν οἱ µεγαλύτεροι ζηλωτές τοῦ
νεοφιλελευθερισµοῦ. Μπορεῖ νά ἔγινε µεγάλος ντόρος
πρόσφατα µέ τίς ἐκλογές στήν Οὐκρανία, ὅµως τά
ἴδια εἶχαν γίνει καί στίς οὑγγρικές ἐκλογές τήν Ἄνοιξη
τοῦ 2002, ὅταν ἔπεσε ἡ κεντροδεξιά Κυβέρνηση.
Ἡ τότε Ἀµερικανίδα Πρέσβυς Νάνσυ Γκούντμαν
Μπρίνκερ - καί προσωπική φίλη τοῦ Μπούς - εἶχε
σπεύσει στά γραφεῖα τῶν πρώην κοµµουνιστῶν γιά
νά τούς συγχαρεῖ! Λίγους µῆνες πρίν, νεοαφιχθείσα
µάλιστα στήν Βουδαπέστη, εἶχε προκαλέσει σάλο
στή χώρα, δηλώνοντας δηµοσίως ὅτι ἡ πολιτική ἐλίτ
τῆς Οὑγγαρίας (δηλαδή ἡ τότε Κυβέρνηση) εἶναι ἡ
πιό ἀντισηµιτική πού συνάντησε ποτέ (!), χωρίς νά
τεκµηριώσει µέ ὁποιονδήποτε τρόπο τήν µοµφή της
ἐκείνη. Καί πῶς νά τό ἔκανε δηλαδή; Ἡ κεντροδεξιά
Κυβέρνηση δέν εἶχε παραχωρήσει στόν Ρονάλντ
Λοντέρ γιά 99 χρόνια τό καλύτερο µέρος στή Βούδα

Χάγη: Οἱ παραστάσεις συνεχίζονται...
Καθώς
τό
Τσίρκο
Ντέλ
Πόντε συνεχίζει
τίς (σαδιστικές)
π α ρ α σ τά σ ε ι ς
του στή Χάγη
σέ βάρος τοῦ
Σλόμπον ταν
Μιλόσεβιτς,
οἱ κλόουν πού
π αρ ι σ τάν ο υ ν
τούς δικαστές
τοῦ
Σέρβου
τέως προέδρου
ἀπαιτοῦν ἀπό
µέρους
του
νά λέει αὐτά
πού οἱ ἴδιοι
γουστάρουν: Νά µήν ἐµµένει στούς ἰσχυρισµούς πώς
τήν ἀνθρωπιστική καταστροφή (θανάτους ἀµάχων καί
προσφυγιά) στό Κόσοβο τήν ἐπέφεραν οἱ ΝΑΤΟϊκοί
βοµβαρδισµοί, γιατί τό 2000 «ἐρευνήθηκε» τό θέµα
καί «δέν προέκυψαν ἐπαρκεῖς ἐνδείξεις» ὥστε νά
κατηγορηθεῖ τό πολιτικό ἤ στρατιωτικό σκυλολόι
τῆς Συµµαχίας! Ἔ, κι ἀφοῦ τό λέει ὁ κ. Ρόμπινσον, τί
χρείαν ἄλλων µαρτύρων ἔχουµε; «Οἱ βοµβαρδισµοί
τοῦ ΝΑΤΟ δέν εἶναι µέρος τῆς ὑπόθεσης», ἐπεσήµανε
ὁ προαναφερθείς λοῦστρος µετά τήν µαρτυρία τοῦ
Σέρβου γιατροῦ Βούκασιν Ἄντριτς. Ὁ Ἄντριτς ἦταν
µέλος τῆς τότε τοπικῆς κυβέρνησης τοῦ Κοσσυφοπεδίου
καί στήριξε τούς ἰσχυρισµούς Μιλόσεβιτς πώς οἱ Σέρβοι
διεξήγαγαν νόµιµο ἀγώνα κατά τῶν τροµοκρατῶν τοῦ
UCK καί τίς ἀπώλειες µεταξύ τῶν ἀµάχων προκάλεσαν
οἱ νατοϊκοί βοµβαρδισµοί τῶν 78 ἡµερῶν τοῦ 1999.
Σηµειώνουµε ὅτι οἱ παραστάσεις τοῦ θιάσου τῆς
γνωστῆς διεθνῶς καί ὡς «σκρόφας» λήγουν τό 2006.

γιά νά χτίσει τό γιγαντιαῖο του ἑβραϊκό σχολεῖο; Ἡ ἴδια
δέν δώρισε ἑκατοµµύρια δολάρια γιά τήν ἀναστήλωση
τῆς µεγαλύτερης Συναγωγῆς τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης,
δέκα χρόνια πρίν κάνει ὁτιδήποτε γιά τίς ἱστορικές
Ἐκκλησίες τῆς πρωτεύουσας; Ἀλλά καί ἡ δεύτερη
κεντροδεξιά Κυβέρνηση (1998-2002), πού κάθε µέρα
τήν χαρακτήριζαν ἀντισηµιτική τά ξένα ΜΜΕ, δέν
καθιέρωσε ὡς ἐθνική ἀργία τήν «Ἡµέρα Μνήµης τοῦ
Ὁλοκαυτώµατος»; Ὑπῆρχαν ὅµως, καθώς φάνηκε,
καί προθυµότεροι ὑπηρέτες... Μετά τίς ἐκλογές τοῦ
2002, τήν κυβερνητική συµµαχία συγκροτοῦν δύο
µέρη: Τό Σοσιαλιστικό Κόµµα (HSP), πού ὁ δυτικός
Τῦπος τό παρουσιάζει ὡς «σοσιαλδηµοκρατικό»,
καί ἡ Συµµαχία τῶν
Ἐλεύθερων ∆ηµοκρατῶν,
τήν ὁποία ἡ γερµανική
Sueddeutsche Zeitung
χαρακτήρισε ὡς «τό
κατ΄ἐξοχήν κόµµα τῶν
ἀριστεροφιλελεύθερων
Ἑβραίων τῆς Βουδαπέστης». Περιλαµβάνουν
µέλη τῶν πρώην ἀντιφρονούντων, σχετιζόµενων µέ τή CIA, ὅπως
ἀποκάλυψε πρόσφατα
στή Γκάρντιαν ὁ ἱστορικός τῆς Ὀξφόρδης Μάρκ
Ἄλµοντ, ἀντιφρονοῦντες
Γυναίκα, δές στό ταγάρι μου, πού ποτέ δέν φυλακίστηἔμεινε κανένα χιλιοδόλαρο ἤ καν πάνω ἀπό 1-2 µέρες
(σέ ἀντίθεση µέ τούς
νά πουλήσω καί τήν Πέστη;
πραγµατικούς Οὕγγρους
ἀντιφρονοῦντες). Μέ τήν πτώση τοῦ κοµµουνισµοῦ
ἦταν ἀκριβῶς οἱ Ἐλεύθεροι ∆ηµοκράτες πού ἐξασφάλισαν τό πέρασµα τῶν ΜΜΕ στόν ἔλεγχο ἀνθρώπων
σάν τόν Robert Maxwell καί τόν George Soros.
Αὐτά τά ΜΜΕ ἔσπειραν τό µῖσος κατά τῆς πρώτης
κεντροδεξιᾶς κυβερνητικῆς συµµαχίας καί ἔφεραν
στήν ἐξουσία τό HSP. Στήν σηµερινή Κυβέρνηση ἡ
συνύπαρξη εἶναι ἰδανική: Οἱ Σοσιαλιστές φέρνουν τούς
ψήφους καί οἱ Ἐλεύθεροι ∆ηµοκράτες τήν ὑποστήριξη
τοῦ Τύπου καί τῶν ξένων. Πέραν δέ τοῦ γεγονότος
ὅτι οἱ συντηρητικές κυβερνήσεις τείνουν νά εἶναι
λιγότερο εὐεπίφορες ἔναντι τῶν ἐπιθυµιῶν ξένων
κυβερνήσεων καί ἐπενδυτῶν, ὁ πραγµατικός λόγος
πίσω ἀπό τόν ἀσίγαστο πόλεµο κατά τῆς Κεντροδεξιᾶς
στήν Οὑγγαρία εἶναι κοινό µυστικό: Πολλοί ἀπό
τούς «διανοούµενους» τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητας (πού
ἀριθµεῖ κάπου 100.000 µέλη) φωνασκοῦν γιά τίς
εὐθῦνες τῶν δεξιῶν προπολεµικῶν κυβερνήσεων τῆς
Οὑγγαρίας γιά τό Ὁλοκαύτωµα καί γιά τήν συλλογική
εὐθύνη (ἄρα καί συλλογική τιµωρία) τῶν Οὕγγρων γιά
τόν θάνατο ἑκατοντάδων χιλιάδων Οὑγγροεβραίων.
Κι ἐνῷ ἡ δηλητηριασµένη κατάσταση στή χώρα θυµίζει
παραµονές ἐµφυλίου, ἡ εἰκόνα της στή ∆ύση παραµένει
εἰδυλλιακή. Καί µᾶλλον ἔτσι θά µείνει µέχρι τίς
ἐκλογές τῆς Ἄνοιξης τοῦ 2006...

Νέα κατορθώµατα
τῆς ἐξ Ἀνατολῶν ∆ειµοκρατίας
Ἡ Αὐστριακή δηµοσιογράφος Σάντρα Μπακούτς,
γνωστή γιά τήν διεθνιστική καί δηµοκρατική δράση της,
ἐπέστρεψε στήν Τουρκία µετά ἀπό χρόνια καί ἀµέσως
µέ τήν προσγείωσή της στήν Ἄγκυρα συνελήφθη καί
ὁδηγήθηκε στίς φυλακές Γκέµπζε µέ τήν κατηγορία
πώς ὑποβοήθησε τήν ἀποδοκιµασία (µέ πανώ γιά τήν
κατάσταση τῶν ἀριστερῶν κρατουµένων) τοῦ Ἰσµαήλ
Τζέµ στό Εὐρωκοινοβούλιο πρό τετραετίας! Μετά
ἀπό δηµοσίευµα τῆς «Χουριέτ» εἶχε ἐκδοθεῖ ἔνταλµα
σύλληψης πού ἐκτελέστηκε πρίν δύο ἑβδοµάδες.
Μάλιστα τό 11ο Κακουργιοδικεῖο τῆς Ἄγκυρας ἀπέρριψε τήν αἴτηση ἀποφυλάκισης τῆς Αὐστριακῆς δηµοσιογράφου, ἡ ὁποία τώρα ἀντιµετωπίζει σέ περίπτωση
καταδίκης της ποινή φυλάκισης ἕως καί 15 χρόνια, ὡς
“µέλος τροµοκρατικής οργάνωσης”, γιά µία κίνη-ση
ἀκτιβισµοῦ πού ἔγινε ἐκτός Τουρκίας!!!
Ἡ δράση τῆς ἀγωνίστριας Σάντρας ἀποτελεῖ παράδειγµα
ἀλληλεγγύης πρός τούς πολιτικούς κρατούµενους τῆς
Τουρκίας, καθώς τούς συµπαραστάθηκε µέ ὅλα τά
µέσα, διέδωσε καί ὑπερασπίστηκε τόν ἀγώνα τους (κι
ἔγινε στόχος τῶν Τουρκικῶν διωκτικῶν µηχανισµῶν).
Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι συµµετεῖχε ἐπίσης ὡς ἐκπρόσωπος
τῆς ∆ιεθνοῦς Πλατφόρµας Ἐνάντια στήν Ἀποµόνωση
καί στίς διαδηλώσεις τῆς Θεσσαλονίκης κατά τῆς
Συνόδου Κορυφῆς τῆς Ε.Ε. Μεταξύ τῶν ὀργανώσεων
πού ζητοῦν τήν ἀπελευθέρωσή της εἶναι τό Μέτωπο γιά
τίς Ἐλευθερίες καί τά ∆ικαιώµατα, ὁ Σύλλογος γιά τίς
Θεµελιώδεις Ἐλευθερίες καί τά ∆ικαιώµατα, ὁ Σύλλογος
τῶν Οἰκογενειῶν τῶν Πολιτικῶν Κρατουµένων γιά τήν
Συµπαράσταση καί τήν Ἀλληλοβοήθεια (TAYAD) καί
ἡ Ὁµοσπονδία Φοιτητικῶν Σχηµάτων τῆς Τουρκίας.
Ἐπίσης στήν Αὐστρία φίλοι και σύντροφοι τῆς Σάντρας
ὀργάνωσαν ἐκδήλωση διαµαρτυρίας µπροστά στό
Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, προκειµένου νά πιέσουν τήν
Αὐστριακή Κυβέρνηση νά λάβει θέση στό ζήτηµα.
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Äçìïêñßôåéï ÐáíåðéóôÞìéï: Óõíå÷ßæïõìå!

Ó÷üëéá

ðôåñüåíôá

Αἴσιο τέλος γιά τήν ὑπόθεση τοῦ µαθητῆ Ἀµέτ Κελές, στό Ἱεροσπουδαστήριο
Κοµοτηνῆς, πού γράφαµε τόν περασµένο Σεπτέµβριο: Στίς ἐπαναληπτικές
ἐξετάσεις τοῦ Φεβρουαρίου ὁ µαθητής, τοῦ ὁποίου ἡ ποµάκικη καταγωγή
ἔδειχνε ...ποινικό ἀδίκηµα στά µάτια κάποιου διδάσκοντος, πέρασε τήν νέα
δοκιµασία καί τελείωσε τό σχολεῖο. Ἐλπίζουµε νά µήν συνεχίσει καί στό µέλλον νά
τόν βαραίνει ἡ φιλελληνική στάση τοῦ πατέρα του (ἐφόσον ζοῦµε στήν Ἑλλάδα, ἔ;)

Ἡ óõíÝíôåõîç Ôýðïõ ôῶí ðñõôáíéêῶí Ἀñ÷ῶí
ôïῦ ÄÐÈ óôßò 22 Öåâñïõáñßïõ ἦôáí ìßá ἐö’
ὅëçò ôῆò ὕëçò ἀíáóêüðçóç ôῆò ìÝ÷ñé ôïῦäå
ðïñåßáò ôïῦ Ἱäñýìáôïò êáß ìßá ñåáëéóôéêÞ
ἐêôßìçóç ôῆò óçìåñéíῆò ôïõ êáôÜóôáóçò.
Äýóêïëá èÜ ìðïñïῦóå íÜ ἀíôéëÝîåé
êáíåßò óôÜ ὑðü ôïῦ ê. Ó÷éíᾶ ëå÷èÝíôá:
Ôüóï ἡ êñáôéêÞ ὑðï÷ñçìáôïäüôçóç, ὅóï
êáß ἡ ðïëýðëåõñç ἐèíéêÞ ὠöÝëåéá ðïý

ðñïêýðôåé ἀðü ôÞí ìåãáëýôåñç ἐðÝíäõóç
êáß ôüí óçìáíôéêüôåñï ἑëëçíéêü èåóìü óôÞ
ÈñÜêç åἶíáé ἀíáìöéóâÞôçôåò. ÈÝëïõìå
ὅìùò íÜ ðéóôåýïõìå ὅôé êáß ïἱ äéêÝò ìáò
(ðïëý óõãêåêñéìÝíåò) ἐðéóçìÜíóåéò ãéÜ
ôÜ ðñïâëÞìáôá êáß ôÞí äéá÷åßñéóç -ðïý
ἐðáíáëÜâáìå êáß äéÜ æþóçò - äÝí ἀäéêïῦí
ôü ÄÐÈ ἀëë’ ἀíôéèÝôùò ἐêöñÜæïõí ôÞí
ἔãíïéá ìáò ãé´ áὐôü êáß ôÞí ðñïêïðÞ ôïõ.

Ἀπόφαση Παπαληγούρα:

εἴχαµε τή χαρά νά συζητήσουµε µαζί του λίγο
πρίν ἀναχωρήσει γιά τήν Ἀθήνα:
-Ταϊλάν, πῶς βλέπεις πιά αὐτά πού πέρασες;
- Ἤµουν ἀθῶος καί κρατήθηκα παράνοµα.
Μπορεῖ σήµερα νά µένω ἐλεύθερος ἀλλά µιά
παροιµία λέει «ἀργή δικαιοσύνη δέν εἶναι
δικαιοσύνη». Νοµίζω ὅτι ἤµουν ἕνα πειραµατόζωο στήν ἐφαρµογή τοῦ εὐρωτροµονόµου.
- Ἔμεινες 11 μῆνες στίς φυλακές Κομοτηνῆς.
Πῶς εἶδες τήν κατάσταση ἐκεῖ;
- ∆έν ἔχω κανένα παράπονο. Εἶχα ἀκούσει
ὅτι οἱ φυλακές Κοµοτηνῆς εἶναι ἀπό τίς
καλύτερες µά κι ἐγώ ποτέ δέν εἶχα πρόβληµα.
Ὑπάλληλοι καί κρατούµενοι ἦταν µαζί µου
φιλικοί καί εὐγενικοί, πολλοί µοῦ δήλωναν τή
συµπαράστασή τους µέ κάθε τρόπο. Μάλιστα,
ὅταν τόν Ὀκτώβριο ξεκίνησα ἀπεργία πείνας
κάποιοι (ποινικοί) προσφέρθηκαν νά κάνουν τό
ἴδιο γιά συµπαράσταση!
- Ἔζησες στή Γερμανία, στή χώρα πού ζητοῦσε
τήν ἔκδοσή σου. Τί εἰκόνα ἔχεις γι’ αὐτήν;
- ∆έν εἶναι εὔκολα τά πράγµατα ἐκεῖ. Οὔτε ἡ
λειτουργία ὀργανώσεων, οὔτε ἡ διοργάνωση
ἐκδηλώσεων, οὔτε ἀκόµα ἡ ἀφισοκόλληση! Ἄν
π.χ. καταδικαζόµουν πώς «σχεδίασα φόνο»
κάποιου -πού ...δέν ἔγινε - ἡ προβλεπόµενη
ποινή εἶναι 3,5 χρόνια!
- Τί ἄλλο θά ἤθελες νά προσθέσεις;
- Θέλω νά εὐχαριστήσω θερµά ὅλους ὅσους
µοῦ συµπαραστάθηκαν: φίλους, κόµµατα,
ὀργανώσεις, ἀκόµα καί κληρικούς. Παρότι
ἤµουν ξένος δέν µέ ἄφησαν µόνο καί ἡ πίεσή
τους στό Ὑπουργεῖο ∆ικαιοσύνης ἀπέδωσε. Ὁ
ἀγώνας µας γιά τά δικαιώµατα τῶν λαῶν τῆς
Τουρκίας συνεχίζεται καί καλῶ ὅλους στόν
ἀγώνα αὐτόν.

Δέν ἐκδίδουμε τόν Ταϊλάν!
Στίς 17 Φεβρουαρίου
ὑπογράφτηκε, στίς 22
γνωστοποιήθηκε καί
στίς 23 ὑλοποιήθηκε
ἡ ἀπόφαση τοῦ
ὑπουργοῦ ∆ικαιοσύνης κ. Ἀναστάση
Παπαληγούρα πού
ἀναµενόταν πολύ
καιρό: Ἀνακοινώθηκε
πώς δέν θά ἐκδοθεῖ
στή Γερµανία ὁ Σινάν
Μποζκούρτ (Ταϊλάν)
πού ἐκρατεῖτο στίς φυλακές Κοµοτηνῆς.
Ὅπως τό κείµενό της ἀναφέρει, βάρυνε ὅτι
«α) οἱ συµπληρωµατικές ἐπεξηγήσεις πού
ὑπέβαλε τό ἐκζητοῦν κράτος κρίνονται ὡς µή
ἱκανές νά κάµψουν ὑπάρχουσες ἀµφιβολίες
προκειµένου νά ἱκανοποιηθεῖ τό αἴτηµά του, β)
τό Συµβούλιο τοῦ Ἀρείου Πάγου γνωµοδότησε
ὑπέρ τῆς ἔκδοσης τοῦ Μποζκούρτ Σινάν
µόνο γιά τήν ἠπιότερης ποινικῆς βαρύτητας
ἀξιόποινη πράξη τοῦ ἐµπρησµοῦ, ἐνῶ ἀπέρριψε
τό αἴτηµα γιά τίς δύο σοβαρότερες πράξεις
γιά τίς ὁποῖες ἐκζητεῖται καί γ) τό κοινό περί
δικαίου αἴσθηµα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας
κατά τῆς ἔκδοσης τοῦ ἐκζητουµένου, τό ὁποῖο
ἔχει ἐκφραστεῖ ἀπό ποικίλους ἐπίσηµους φορεῖς
τῆς χώρας µας (ὀργανώσεις, σωµατεῖα καί
πλῆθος βουλευτῶν)...»
Ὄντας µάρτυρες ὑπεράσπισής του στό
Ἐφετεῖο Θράκης καί ἐπί χρόνια φίλοι του,

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
Οι εκπρόσωποι του λαού της Ροδόπης, µετά
τις τελευταίες εξελίξεις συγκεντρωθήκαµε,
µετά από πρόσκληση του Νοµάρχη Ροδόπης
Άρη Γιαννακίδη, στην Κοµοτηνή στις 21-2-05
και οµόφωνα συναποφασίσαµε τα ακόλουθα:
1. Επαναβεβαιώνουµε την κάθετη
και κατηγορηµατική αντίθεσή µας σε
οποιαδήποτε επένδυση που σχετίζεται µε την
εκµετάλλευση, ανόρυξη και επεξεργασία των
κοιτασµάτων χρυσού του Νοµού Ροδόπης
και του Νοµού Έβρου. Καταδικάζουµε δε
και εκείνα τα, προφανώς κατευθυνόµενα
δηµοσιεύµατα που παρουσιάζουν την
περιοχή µας ως επιζητούσα την συγκεκριµένη
επένδυση.
2. Η άποψή µας αυτή έχει επαρκώς
τεκµηριωθεί επιστηµονικά και επικυρωθεί
µε οµόφωνες αποφάσεις του Νοµαρχιακού
Συµβουλίου Ροδόπης και Εβρου ,όλων των
δηµοτικών συµβουλίων και των διοικήσεων

των συλλόγων και των φορέων µας.
3. Ζητούµε από την Κυβέρνηση και τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό να δώσει ένα τέλος στο
θέµα για το οποίο η τοπική κοινωνία έχει
τελεσίδικα τοποθετηθεί.
4. Απαιτούµε να γίνει σεβαστό το δικαίωµα
για µια εναλλακτική ανάπτυξη που θα
σέβεται πραγµατικά το περιβάλλον και θα
αξιοποιεί τον φυσικό πλούτο της.
5. Καλούµε τον λαό της Ροδόπης σε
αγωνιστική εγρήγορση και ετοιµότητα
κινητοποίησής του εάν τούτο το έσχατο
µέσο κριθεί αναγκαίο. Το ΟΧΙ στο ΧΡΥΣΟ
αποτελεί ΝΑΙ στο µέλλον της Ροδόπης.

(Σ.Σ. Πέρα ἀπό τό ἀνωτέρω ψήφισµα,
κυκλοφόρησε στίς Σάπες καί κείµενο µέ
ὑπογραφές ὑπέρ τοῦ χρυσοῦ. Ὅµως λίγο
πολύ πρόκειται γιά γνωστούς ὑπερασπιστές
τῆς ἐπένδυσης καί τίποτε δέν δείχνει νά
διαφοροποιεῖται στήν συνεπή στάση τῆς
τοπικῆς κοινωνίας ΚΑΤΑ τῶν χρυσοθήρων)

Χωρίς νά παίρνουµε ὅρκο, µᾶλλον καλά φαίνεται νά πηγαίνει ἡ ὑπόθεση τῆς
ἀναφορᾶς στό δηµοτικό συµβούλιο Κοµοτηνῆς γιά τίς ἀµερικανόγλωσσες
πινακίδες τῆς πόλης (ἀρχῆς γενοµένης µέ κεῖνες τῶν τραπεζῶν). Τόσο ἡ
ἀπάντηση τοῦ Δήµου ὅσο καί ἡ συνοµιλία µας µέ τόν νοµικό του σύµβουλο
κ. Δηµοσθένη Τακᾶ, δείχνουν πώς ἡ δηµοτική Ἀρχή ὄντως σκοπεύει νά ἐφαρµόσει
τόν νόµο 2946/2001, ἐφόσον πρό πολλοῦ ἐξεδόθησαν καί οἱ ἀπαιτούµενες ΚΥΑ.
Θέλουµε νά πιστεύουµε ὅτι εἶναι ὄντως «ἐπί θύραις» ἡ συγκρότηση τῶν συνεργείων
καταγραφῆς τῶν παραβάσεων ἀλλά καί οἱ προειδοποιήσεις πρός τούς τρεῖς
παραβάτες πού ἐπεσήµανε (Αlphabank, Eurobank, Aspisbank) ἡ πρό µηνός ἀναφορά 7
ἐνεργῶν πολιτῶν τῆς Κοµοτηνῆς. Ἐννοεῖται πώς θά περιµένουµε µά καί θά πιέσουµε
γιά τήν ἐπιτάχυνση τῶν διαδικασιῶν - κι ὅπου χρειαστεῖ νά ποῦµε τόν καλό (ἤ καί
...κακό) µας λόγο θά τόν ποῦµε, χωρίς νά προσθέσουµε ἤ νά ἀποκρύψουµε κάτι...
Καί κάτι ἄσχετο: 45%, 35% καί 102% (!) ἦταν ἀντίστοιχα οἱ αὐξήσεις τῶν κερδῶν τῶν
ἐν λόγῳ τραπεζῶν πέρυσι. Μαντέψτε ἀπό ποῦ βγῆκαν...
Ὅταν ἕνας φτωχοδιάβολος κλέψει τίποτε ψιλολόγια ἀπό κανά µαγαζάκι
γίνεται θέµα στά ΜΜΕ. Τά «προσωπικά δεδοµένα», αὐτήν τήν ἀνὠµαλη
σύλληψη κάποιου ἀρρωστηµένου ἐγκεφάλου πού µόνον ὡς πρόσχηµα
συγκάλυψης ἐγκληµάτων ἔχει ὥς τώρα λειτουργήσει, τά θυµοῦνται κάποιοι
ὅταν εἶναι νά θιχτεῖ κανένας βολεµένος κῶλος (µεταφορικά καί κυριολεκτικά).
Ρωτᾶµε: Ἄν ἕνας γιατρός µικρῆς πόλης κατηγορηθεῖ γιά κατά συρροήν πλαστογράφηση συνταγῶν ἑκατοµµυρίων σέ δεκάδες ἀσθενεῖς καί ἐκδιωχθεῖ ἀπό τή θέση
του στό ΙΚΑ µετά τήν καταδίκη του καί ἀποδειχθεῖ στό δικαστήριο ὁλόκληρη
...οἰκογενειακή κοµπίνα - πρόκληση γιά τό σύνολο τῆς κοινωνίας, ἡ παντελής
ἀπόκρυψη τῆς ἱστορίας αὐτῆς εἶναι ...καθῆκον; Τί λέει ἄραγε ὁ Ἰατρικός Σύλλογος
καί τό ΠΕΣΥΠ; Ὅ γέγονε, γέγονε, δέν βαρυέστε βρέ παιδιά, ὅλοι µιά Στοά εἴµαστε;
Μέ ἀφορµή τήν ἀγανακτισµένη ἐπιστολή τοῦ κ. Θεοφάνη Δροσίδη (Ἀλεξανδρούπολη) γιά τήν ἐκθείαση τοῦ Ἄρη Βελουχιώτη στό φῦλλο µας, θά
θέλαµε νά διευκρινίσουµε: Πρῶτον ὅτι ἡ δικαίωση ἑνός ἀνθρώπου - ἔστω
καί τοῦ ἡγέτη - δέν συνεπάγεται ἄφεση καί τῶν ἁµαρτιῶν τῶν «συντρόφων»
του. Δεύτερον ὅτι φυσικά καί δέν δικαιολογοῦµε τήν τότε ἐγκληµατική πολιτική τοῦ
ΚΚΕ ἔναντι Βουλγάρων καί Σλαβοµακεδόνων. Τρίτον ὅτι ἀντιλαµβανόµαστε τόν
πόνο ὅσων ἔζησαν τό τραῦµα τοῦ Ἐµφυλίου ἀλλά θεωροῦµε ὅτι δέν εἶναι δυνατόν
ἀκόµα καί σήµερα ἐκεῖνα τά πάθη νά συσκοτίζουν τήν κρίση µας γιά πρόσωπα καί
καταστάσεις. Ἀλάθητο δέν διεκδικοῦµε ἀλλά ἡ πεποίθησή µας αὐτή εἶναι.
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Ἡ ἀποκριάτικη ἐκδήλωση τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς

περισσό θράσσος ἀποτόλµησε ἀντιπαραβολή
τῆς µουσουλµανικῆς µειονότητας στήν
ἑλληνική Θράκη µέ τήν δική µας στήν
Κωνσταντινούπολη: «Ἡ µειονότητα τῆς Πόλης,
Ὅποιος βρέθηκε τήν Κυριακή 20-2
σχολεῖα εἶναι νά µεταδίδουν τήν τουρκική
σέ ὅλα τά ἱδρύµατά της ἔχει τόν ὅρο Ρούµ πού
στό ξενοδοχεῖο Ἀρκαδία τῆς Κοµοτηνῆς, εἶχε
κουλτούρα». Τελεία. Καί περνᾶµε στό ἄτοµο
προέρχεται ἀπό τό Ρωµιός. Αὐτό δείχνει ὅτι ἡ
τήν εὐκαιρία νά δεῖ καί ν’ ἀκούσει ἀπό κοντά
πού κάνει τόν µουφτῆ Κοµοτηνῆς, τόν Ἰμπραήμ τουρκική κυβέρνηση σέβεται τήν καταγωγή
πράγµατα πού δέν προοιωνίζονται ἥρεµες µέρες Σερήφ. Τό λογίδριό του θά µποροῦσε νά
τῆς µειονότητας ἐκεῖ, κι ἔναντι αὐτοῦ ἀποτελεῖ
γιά τό ἄµεσο µέλλον τῆς Θράκης.
µπεῖ καί στή στήλη «ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ» καί µέ τό
ντροπή ἐκ µέρους τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄρνηση τῆς
Βρεθήκαµε µέ τούς λιγοστούς Χριστιανούς στή
σπαρταριστό του χιοῦµορ νά φάει τή θέση τοῦ
δικῆς µας ἐθνικῆς ταυτότητας. Αὐτό δείχνει
µάζωξη πού ὀργάνωσε τό Τουρκικό Προξενεῖο
ἄµοιρου ∆απέργολα. Μεταξύ ἄλλων λοιπόν
τόν σεβασµό τῆς Ἑλλάδας στά ἀνθρώπινα
τῆς πόλης καί πού συγκέντρωσε στήν αἴθουσα
εἶπε πώς «αὐτή ἡ συγκέντρωση εἶναι πρός
δικαιώµατα… Ξέρετε λένε, ὅτι ἡ γυναίκα τοῦ
τοῦ προαναφερθέντος ξενοδοχείου περί τούς
ὄφελος τῆς Ἑλλάδας γιατί συµβάλλει στόν
Καίσαρα δέν πρέπει µόνο νά εἶναι τίµια ἀλλά
1200 µουσουλµάνους. Ἀφορµή γιά τή
καί νά φαίνεται τίµια. Στήν περίπτωσή
σύναξη ὑπῆρξε ἡ θρυλούµενη (ἀκόµη)
µας ἡ Ἑλλάδα οὔτε εἶναι τίµια οὔτε
ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά ἐπικύρωση
φαίνεται τίµια»!!!
τοῦ κλεισίµατος τῆς Τουρκικῆς Ἕνωσης
Γιά ὅποιον δέν γνωρίζει πρόσωπα
Ξάνθης (ΤΕΞ): Ἔπρεπε ὁ «τουρκικός
καί πράγµατα στή Θράκη, καί τά
λαός» τῆς περιοχῆς νά διατρανώσει τήν
προσεγγίζει µέ µιά καλόπιστη κι
ἑνότητά του καί τήν ἀντίθεσή του στίς
αὐτοκριτική διάθεση, δέν ξέρουµε τά
διαφαινόµενες ἐξελίξεις... Στήν ἐκδήλωση
παραπάνω πῶς ἀκούγονται. Γιά µᾶς
ἦταν παρόντες ὅλοι οἱ ἄς ποῦµε ἐπώνυµοι
ὡστόσο εἶναι σαφές: Πέρα ἀπό τό
µειονοτικοί, ἀπό τόν Φαΐκογλου µέχρι
λογικό αἴτηµα τῶν µειονοτικῶν νά
σταµατήσει ἡ διπλοπροσωπία τῶν
τόν Μουσταφά (µέ τήν ἐξαίρεση ὅσων
τοπικῶν πολιτευτῶν ἀπένατί τους (νά
βρίσκονταν σέ ἀποστολή ἐκτός χώρας).
βγοῦν καί νά τοποθετηθοῦν δηµοσίως,
Ἀνθολογήσαµε ἀπό τό περιβόλι τῶν
Ἰµπραήµ Σερήφ, Ὀζάν Ἀχµέτογλου, Σαλίχ Σαδίκ,
συµφωνοῦµε ἀπολύτως!), ὅλα τ’ ἄλλα ἦταν
δηλώσεων κάποιες ἀτάκες καί ὁρισµένα
Τσετίν Μάντατζι, Ἀντνάν Σελήµ, Χουλιά Ἐµίν
µιά πρόστυχη πρόκληση στή λογική καί
«ἐπιχειρήµατα»:
στό περί δικαίου αἴσθηµά µας. Οἱ κραυγές
ἐκδηµοκρατισµό
της»!
Πῆγε
νά
ἀρθρώσει
καί
Ἡ καί ἐκδότρια τῆς Γκιουντέµ Χουλιά
σάν τοῦ Χατζηµεµίς Τουρκές περί «κατάληψης
κάτι σάν ἀντίλογο σέ ὅσα εἶπε πρόσφατα ὁ
Ἐμίν ἀναφέρθηκε στή δίκη Σιδηρόπουλου
τῆς Ἐγνατίας» γιά νά δηµοσιοποιηθεῖ τό
ὑφ. Ἐξωτερικῶν Ε. Στυλιανίδης στή νοµαρχία
στή Φλώρινα καί προσπάθησε νά ἐµπνεύσει
πρόβληµα συνάδουν µέ τά γρυλλίσµατα πώς
Ροδόπης (βλ. προηγούµενο φῦλλο) ἀλλά
αἰσιοδοξία στό ἀκροατήριο περιγράφοντας
«φτάνει µέ τά λόγια, εἶναι καιρός γιά δράση».
δέν καταφέραµε νά παρακολουθήσουµε τήν
τήν ἔκβαση τῆς ψευτοµακεδονικῆς ὑπόθεσης
Καί γιατί δηλαδή ὄχι κάτι δυναµικότερο;
συλλογιστική
του.
Καί
µᾶς
ἀποτέλειωσε
µέ
στό Εὐρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ἀνθρωπίνων
Ξέρουν αὐτοί ἀπό τέτοια, τά ζήσαµε πρό
τή ρήση «ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης µιλάει γιά
∆ικαιωµάτων. Ὁ Ἀντνάν Σελήμ ἀπό τήν
15ετίας...
τουρκική µειονότητα»!!! Ἄντε πές τώρα ἐσύ νά
«Τουρκική Νεολαία Κοµοτηνῆς» ἐντυπωσίασε
Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο ἄξιο µνείας ἦταν
δοῦµε τί θά πεῖς!... Ὁ ἐκ τῶν δικηγόρων τῆς
µέ τήν κλασική του παιδεία παραφράζοντας
οἱ προκηρύξεις τῶν µειονοτικῶν σωµατείων
ΤΕΞ Ὀρχάν Χατζηιμπράμ ἀνέλαβε νά ἐξηγήσει
τόν ∆ιογένη (ποιός νά ἦταν αὐτός ἄραγε,
πού συντάσσονταν µέ τήν διεκδίκηση τῆς
στό πόποπλο τόν θαυµατουργικό ρόλο τοῦ
κανένας Πρωτοτοῦρκος µᾶλλον...): Ὅπως
ΤΕΞ. Καί δέν µιλᾶµε µόνο γιά τούς γνωστούς
κεµαλισµοῦ (ἐκσυγχρονισµός τοῦ κράτους,
ἐκεῖνος ἔψαχνε µέ τό φανάρι ἕναν ἄνθρωπο,
πράκτορες ἀλλά καί γιά κάτι νέα φυντάνια
ἐξευρωπαϊσµός τῆς ἐµφάνισης, καθολική
ἔτσι κι ὁ κ. Σελήµ µαταίως «ἀναζητεῖ στήν
πού ἀπό καιρό ἐπισηµάναµε: Τί δουλειά ἔχει ὁ
ψῆφος, κτλ). Αὐτός δηλαδή πού ἀποκαλεῖται
Ἑλλάδα ἕναν Ἕλληνα πού νά πιστεύει στή
σύλλογος φίλων τῆς Γαλατά Σαράι ἤ τῆς Φενέρ
µαζικά ἀπό τόν ἁπλό Τοῦρκο «πουτάνας
∆ηµοκρατία καί στά ἀνθρώπινα δικαιώµατα»
Μπαχτσέ νά διεκδικεῖ πολιτικά καί ἐθνικά
γυιός» (ὀροσπού τσοτζούκ) δέν ἦταν καί τόσο
(Ὀτοτοτοτοῖ!...) Ὁ πρόεδρος τῶν Τούρκων
ζητήµατα; Προφανῶς ὑπακούουν ἁπλῶς σέ
κακός ὅσο λένε ὁρισµένοι στήν Τουρκία, στήν
δασκάλων Σαδίκ Σαλίχ δέν µάσησε τά λόγια
ἐντολές. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν σύλλογο Ἑλλάδα καί στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Καί µέ
του: «Καθῆκον τῶν δασκάλων στά µειονοτικά

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ!

EËËHNIKA ÓXOËEIA ÃÉÁ
ÔÏÕÓ ÐÏÌÁÊÏÕÓ ÔÙÑÁ!
Ìßá ðñïóùðéêÞ ðñùôïâïõëßá ôïῦ ÅÐÁÈßôç
äáóêÜëïõ ÑéôâÜí Êáñá÷üôæá, ôïῦ ðñþôïõ
ÐïìÜêïõ ðïý êáôÝãñáøå ôÞí ìçôñéêÞ ôïõ
ãëῶóóá, óôÜèçêå ἀöïñìÞ ãéÜ ôßò êÜôùèé ἀñÜäåò:
ἈðïãïçôåõìÝíïò ἀðü ôü ÷áìçëü ἐðßðåäï êáß ôßò
ðñïäéáãñáöÝò ôῶí ìåéïíïôéêῶí ó÷ïëåßùí ôῆò
ðåñéï÷ῆò ôïõ - ὁ ÑéôâÜí æåῖ óôü ÐñïóÞëéï ôῆò
ὀñåéíῆò ÎÜíèçò - êáôÝèåóå óôßò 7 Öåâñïõáñßïõ
2005 óôÞí Äéåýèõíóç ÐñùôïâÜèìéáò Ἐêðáßäåõóçò
ôïῦ íïìïῦ áἴôçìá ãéÜ ἵäñõóç äçìüóéïõ ἑëëçíéêïῦ
ó÷ïëåßïõ ὅðïõ èÜ ìðïñïῦóáí íÜ öïéôÞóïõí ôÜ
ðáéäéÜ ôïõ. Êáß ðåñéãñÜöïíôÜò ôï äéåõêñéíßæåé
ὅôé èÜ ìðïñïῦóå íÜ äçìéïõñãçèåῖ ἕíá äçìüóéï
ó÷ïëåῖï ὅðïõ ôü ìÜèçìá ôῶí Èñçóêåõôéêῶí
èÜ ἀöïñᾶ ôü ÊïñÜíé êáß óôü ὁðïῖï èÜ ὑðÜñ÷åé
ἡ äõíáôüôçôá ἐêìÜèçóçò ôïõñêéêῶí, ὡò îÝíçò
ãëþóóáò, ãéÜ ὅðïéïí èÜ ἐíäéáöåñüôáíå.
Ðñüêåéôáé ãéÜ ìßá ἰäÝá ðïý êé ἐìåῖò ἄëëïôå
ãñÜøáìå êáß ἐîáêïëïõèïῦìå í’ ἀðïñïῦìå ãéáôß
äÝí óõæçôåῖôáé êἄí (ðáñüôé ðñü ἡìåñῶí ἡ
ὑðïõñãüò Ðáéäåßáò óôÞí ÅÔ1 ìßëçóå èåôéêÜ ãéÜ
ôÞí äéäáóêáëßá ôïῦ Êïñáíßïõ óôÜ ὑðÜñ÷ïíôá
äçìüóéá ó÷ïëåῖá ôῆò ÈñÜêçò, óôÜ ὁðïῖá öïéôïῦí
ìïõóïõëìÜíïé ìáèçôÝò).
Óôü óçìåῖï áὐôü ðñÝðåé íÜ ὑðåíèõìßóïõìå ôÞí
ἐêðáéäåõôéêÞ êáôÜóôáóç óôÜ Ðïìáêï÷þñéá, åἰäéêÜ
ôῆò ὀñåéíῆò ÎÜíèçò: ÐñÝðåé íÜ åἶíáé ìïíáäéêü
öáéíüìåíï, ôïὐëÜ÷éóôïí ãéÜ ôÜ åὐñùðáúêÜ
äåäïìÝíá, ἕíá êñÜôïò íÜ ìÞí ðñïóöÝñåé äçìüóéá
óôïé÷åéþäç Ἐêðáßäåõóç - ïὔôå êἄí ὡò ἐðéëïãÞ!
- óÝ ìéÜ ðåñéï÷Þ äåêÜäùí ÷ùñéῶí ìÝ ÷éëéÜäùí
êáôïßêïõò. ÓÝ ὁëüêëçñç ôÞí âïñåßùò ôῆò ÎÜíèçò
ἙëëÜäá ìðïñåῖ íÜ ἱäñýèçêáí 3-4 ó÷ïëåéÜ ÌÝóçò
Ἐêðáßäåõóçò êáß ôÜ ôåëåõôáῖá ìüëéò ÷ñüíéá ìåñéêÜ
íçðéáãùãåῖá (ðñïóðåñíᾶìå ôßò ἄèëéåò óõíèῆêåò
óôÝãáóÞò ôïõò, ἀöïῦ ìᾶò äéáâåâáßùóáí ðþò
ὁóïíïýðù èÜ ἀëëÜîïõí), ὅìùò ðïõèåíÜ äÝí
ὑðÜñ÷åé ὁ ἀðáñáßôçôïò ἐíäéÜìåóïò ἐêðáéäåõôéêüò
êñßêïò ôῶí äýï, ôÜ äçìïôéêÜ ó÷ïëåῖá. Ὅëïé ïἱ
ãïíåῖò åἶíáé ὑðï÷ñåùìÝíïé ἐê ôῶí ðñáãìÜôùí
íÜ ôÜ óôåßëïõí óôÜ ìåéïíïôéêÜ ó÷ïëåῖá, ὅðïõ èÜ
äéäÜóêïíôáé êáß ôÜ ìéóÜ ó÷åäüí ìáèÞìáôÜ ôïõò

óôÜ ...ôïõñêéêÜ. Êáß ðῶò ìðïñåῖ íÜ ìåôáâÜëåé
ἕíáò ãïíéüò áὐôÞí ôÞí êáôáäéêáóôéêÞ ãéÜ ôÞ
ìüñöùóç ôïῦ ðáéäéïῦ ôïõ óõíèÞêç, óõíèÞêç ðïý
âåâáßùò äÝí ὑðÜñ÷åé ãéÜ ôïýò ìïõóïõëìÜíïõò
êáôïßêïõò ôῶí ðüëåùí; ÍÜ ôü ðçãáéíïöÝñíåé
ὁ ἴäéïò óôü ó÷ïëåῖï êáèçìåñéíÜ, äéáíýïíôáò
ἀðïóôÜóåéò äåêÜäùí ÷éëéïìÝôñùí! ὙðÜñ÷ïõí
óÞìåñá äåêÜäåò ãïíåῖò ðïý êáôåâáßíïõí ôü
ðñùß óôÞí ÎÜíèç ãéÜ íÜ ðᾶíå ôü ðáéäß ôïõò
óôü ó÷ïëåῖï, ἐðéóôñÝöïõí êáß îáíáêáôåâáßíïõí
ôü ìåóçìÝñé íÜ ôü ðÜñïõí, ðñïóðáèþíôáò
ἐíäéÜìåóá íÜ êáíïíßóïõí ôßò äïõëåéÝò ôïõò.
Ìåôáîý äÝ ôῶí ãïíÝùí áὐôῶí åἶíáé ἀêüìç êáß
ÅÐÁÈßôåò äÜóêáëïé ìåéïíïôéêῶí ó÷ïëåßùí (ὁ
ÑéôâÜí äÝí åἶíáé ὁ ìüíïò, åἶíáé ἁðëῶò ὁ ìüíïò
ôïëìçñüò) ðïý ðñïôéìïῦí áὐôÞí ôÞí ôáëáéðùñßá
ἀðü ôü íÜ óôåßëïõí ôÜ ðáéäéÜ ôïõò óôÜ ó÷ïëåéÜ
ὅðïõ ïἱ ἴäéïé äéäÜóêïõí!
Ὅóï êé ἄí ἀêïýãåôáé ἐîùöñåíéêü, ôü ðñüâëçìá
ὀöåßëåôáé óÝ ìᾶò, óôÞí ἑëëçíéêÞ ðëåõñÜ. Ἄëëïôå ìÝ
ἐðßêëçóç äéáöüñùí ðñïó÷çìáôéêῶí äéêáéïëïãéῶí
êé ἄëëïôå ìÝ ôÞí ἀäéáöïñßá ôῶí ἁñìïäßùí,
äéáéùíßæåôáé ìßá êáôÜóôáóç ðïý ïὐäüëùò ìᾶò
ôéìᾶ ὡò ðïëéôåßá. Ìðïñåῖ êÜðïéïé íÜ ðïíôÜñïõí
óôÞí åὔíïéá ôïῦ Ôïõñêéêïῦ Ðñïîåíåßïõ êáß íÜ
ìÞí èßãïõí ôü æÞôçìá (ãéáôß äῆèåí ἔêëåéóå ìÝ ôÞí
ÓõíèÞêç ôῆò ËùæÜíçò). Ìðïñåῖ êÜðïéïé ἄëëïé íÜ
ôñïìÜæïõí óôÞ óêÝøç ðþò èÜ ãßíåé öáóáñßá ãéÜ
ôÞí ὁðïßáí èÜ êëçèïῦí íÜ äþóïõí ëýóåéò. Ὅìùò
ôü ðñᾶãìá åἶíáé ðïëý óïâáñü ãéÜ íÜ ἀöÞíåôáé
óÝ øçöïèῆñåò êáß ὑðáëëçëßóêïõò. Ἄí ὄíôùò
ὑðÜñ÷åé ÊñÜôïò - êáß îÝñïõìå ὅôé ὑðÜñ÷ïõí
óïâáñïß êé åὐáßóèçôïé ἄíèñùðïé ó’ áὐôü ὀöåßëåé íÜ ðñï÷ùñÞóåé óôÞí êáôåýèõíóç ôῆò
áἴôçóçò Êáñá÷üôæá ôü ôá÷ýôåñï äõíáôüí.
ÔÝëïò, íÜ óçìåéþóïõìå ὅôé ôü ἴäéï ðñüâëçìá
ἀíôéìåôùðßæïõí êáß ïἱ ὑðüëïéðïé ìïõóïõëìÜíïé
÷ùñßôåò, ôῶí Ôïýñêùí óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí.
Êé áὐôïß âëÝðïõí ôßò ðïëéôéêÝò êåöáëÝò ôïõò íÜ
óôÝëíïõí ôÜ ðáéäéÜ ôïõò óÝ äçìüóéá ó÷ïëåῖá
(ἐíῷ ôáõôü÷ñïíá ἀðáãïñåýïõí óôïýò ἄëëïõò ôü
ἴäéï ðñᾶãìá) êáß ἀíôéëáìâÜíïíôáé ôß óõìâáßíåé.
Äõóôõ÷ῶò ὅìùò ἡ ðïëéôéêÞ ôïõò ÷åéñáãþãéóç
äÝí ἐðéôñÝðåé óÝ ðñùôïâïõëßåò ìÝ ôÝôïéáí
êáôåýèõíóç íÜ ἀíèßóïõí óôüí ÷ῶñï ôïõò.
Ἐëðßæïõìå ὅìùò ãéÜ ôü ìÝëëïí...

φάντασµα τῶν µειονοτικῶν «καλλιτεχνῶν» (!;)
Ὅσο γιά τόν σύλλογο τῆς ...Καλκάντζας, ἔ, τήν
δική τους τουρκική καταγωγή κανένας δέν τήν
ἀµφισβητεῖ, ἀλλοίµονο...
Ἡ µελοδραµατική τελετή ἔκλεισε
µέ ἑνός λεπτοῦ σιγή γιά τούς Τούρκους πού
...πέσαν θύµατα στἠ Θράκη! Ποιούς ἐννοοῦσαν
δέν ἀνέφεραν - προφανῶς γιατί δέν ὑπάρχει
κανένας - χρειάζεται ὅµως κάτι ἡρωικό ὅταν

Οἱ τρεῖς συνήγοροι τῆς Τ.Ε.Ξ.
καλεῖς σέ ἀγῶνες περί ὄνου σκιᾶς. Κλείνουµε
µέ µία χαρακτηριστική λεπτοµέρεια: Στό
ἴδιο ξενοδοχεῖο, τήν ἴδια ὥρα ἀλλά σέ ἄλλην
αἴθουσα γινόταν ...µπαλνταφάν. Ἔτσι, πέρα
ἀπό τά αὐτοκίνητα πού ξεφόρτωναν σωρηδόν
ἄντρες ἔµπλεους φουρκισµένου τουρκισµοῦ,
ὑπῆρχαν καί ἄλλα τόσα µέ καλοντυµένες
κυρίες πού, ἀγνοώντας τήν παράλληλη σύναξη,
κοιτοῦσαν ἀπορηµένες καί συνόδευαν τά
µασκαρεµένα παιδάκια τους στόν ἀποκριάτικο
χορό (µάλιστα κάποιες µπερδεύονταν καί µέ
τό πού µπαίνανε στή λάθος αἴθουσα φεύγαν
ἆρον ἆρον!). Ἦταν µία θαυµάσια ἔκφραση
τῶν παράλληλων κόσµων τῆς περιοχῆς µας:
Ἡ µισή κοινωνία ζεῖ τήν ζωή της σάν νά ζεῖ
ὁπουδήποτε στήν σύγχρονη, καταναλωτική καί
ἀπεθνικοποιηµένη Ἑλλάδα, καί ἡ ἄλλη µισή
εἶναι ἐν δυνάµει σέ κατάσταση ἐθνικιστικοῦ
παροξυσµοῦ. Ἐλπίζουµε νά µήν χρειαστεῖ
καί δεύτερο συµβάν τύπου Ἐχίνου - ἤ καί
χειρότερο - γιά νά ξυπνήσουµε. Πάντως δέν θά
στοιχηµατίζαµε κιόλας...
Κ.Κ.

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 8
Καὶ ὡς τέτοιο συνώνυµο νὰ τὸ πιάνουν
ἐπανειληµµένα καὶ στὸ στόµα τους ὁ κάθε
προκατειληµµένος καὶ ἐµµανὴς Καρατζαφέρης
(σέ χυδαῖα καὶ ἀποκτηνωµένα «ἐκκεντρικά»
talk ζώου), ὁ κάθε χάσκαξ πατσαβουροκεφτὲς
(στὴν περιοδική του, ψυχαγωγική τῆς πλέµπας,
δευτεριάτικη «Φ-ΟΛΑ») ἢ ὁ κάθε ξεπεσµένος
καφροδιασκεδαστὴς
Χαζόπουλος
(νὰ
ὑποθέσω συνεπῶς ὅτι µᾶλλον τὰ ἔχουµε κόψει
τὰ ἀγοράκια, µιά κι ἀποφασίσαµε νὰ γίνουµε
τιµητὲς τῶν ἄλλων ἐπὶ τῆς ἰδίας ἐπακριβῶς
ἐκτροπῆς;). Ὡς ἐκ τούτου, οἱ πάνσοφες λαϊκὲς
παροιµίες γιὰ τοὺς µούτσους ποὺ γίνανε
καπεταναῖοι καὶ γιὰ τὶς µύγες ποὺ ἔβγαλαν
κ… κι ἔχεσαν τὸν κόσµο ὅλο, ἐπανέρχονται
γιὰ µία ἀκόµη φορά µὲ δραµατικὴ ἐνάργεια
στὸ προσκήνιο…
Καὶ πέραν ὅµως τοῦ κλήρου γενικά, νιώθω
πλέον ὑποχρεωµένος ἀκόµη καὶ γιὰ τὸν ἴδιο
τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ καταθέσω ἐδῶ λίγους
ὑπερασπιστικοὺς λόγους, παρότι ὑπὸ ἄλλες
βεβαίως συνθῆκες οὐδεµία τέτοια πρόθεση
θὰ εἶχα! Τώρα ὅµως νιώθω ἔτσι, ἐπειδὴ
ἀκριβῶς βλέπω ὅτι ὁ πόλεµος ὀφείλεται
σὲ βαθύτερους λόγους καὶ ὄχι τόσο στὰ
προσωπικά του ἀνοµήµατα. Ἐπειδὴ ἀκόµη
βλέπω ὅτι ἡ κριτικὴ ποὺ τοῦ ἀσκεῖται δὲν
εἶναι τόσο γιὰ τὰ ὅσα µετὰ βεβαιότητος ἔχει
διαπράξει, ὅσο κυρίως γιὰ µία σκοτεινὴ κι
ἀδιευκρίνιστη ὑπόθεση (Βαβύλης), στὴν ὁποία
ἐµπλέκονται τόσα πολιτικὰ συµφέροντα,
τόσο παρακράτος, τόση ΚΥΠ, CIA, Μοσὰντ
καὶ λοιπὸ κακὸ συναπάντηµα, ποὺ ἀκόµη κι
ἂν ὑπῆρχαν ἀκλόνητες ἀποδείξεις γιὰ τὴν
ἀνάµιξη τοῦ Χριστόδουλου (ποὺ βεβαίως
∆ΕΝ ὑπάρχουν) καὶ πάλι θὰ ἦταν βλακωδῶς
ἀφελὲς νὰ τὴν ἀποδώσεις σὲ ἕναν µόνον
ἄνθρωπο. Καὶ ἐπειδὴ, τέλος, βλέπω καὶ ποιοὶ
εἶναι αὐτοὶ (ἁπαξάπαντες σεσηµασµένοι ἐδῶ
καὶ πολλὰ χρόνια ἐκκλησιοµάχοι) ἀπὸ τοὺς
ὁποίους διεξάγεται κυρίως ἡ ἐπίθεση: ἀπὸ
τὸν γιαλαντζὶ ἰδεολογίας πολιτικὸ πολτὸ τῶν

∆αµανακοκουναλάκηδων (τῶν ὁποίων τὸ
ἀνθελληνικὸ κόµπλεξ ἔχει πλέον ξεπεράσει
ἀπὸ καιρὸ τὰ ὅρια τῆς ἁπλῆς γελοιότητος) ἢ
τὸν σκανδαλοµεγαλοεργοστασιάρχη Μάκη
µὲ τὶς θεοσκότεινες διασυνδέσεις (ὁ ἴδιος
ἄλλωστε ἀποκάλυψε προχτὲς στὸν ΑΝΤ1
ὅτι ἔχει κασέτες ποὺ πῆρε ἀπ’ τὶς µυστικὲς
ὑπηρεσίες, χωρὶς φυσικὰ ὁ συνοµιλητής του
νὰ διανοηθεῖ κὰν νὰ τὸν ρωτήσει τὸ προφανές,
ἀπὸ ποῦ κι ὡς ποῦ δηλαδὴ ἡ τοιαύτη ἐµµέσως πλὴν σαφῶς ὁµολογούµενη - τακιµιὰ
µὲ τοὺς ΚΥΠατζῆδες), ἕως τὴν ἡγετικὴ ὁµάδα
τοῦ ἐκσυγχρονιστικοῦ πασοκοσούργελου µὲ
προεξάρχοντα βεβαίως τὸν θλιβερὸ ὑπουργό
τῶν Ὑµίων καὶ delivery boy τοῦ Ὀτζαλάν (ποὺ
ἀντὶ νὰ περιφέρεται πάλι χύδην στὰ κανάλια
ὡς ἐν σαρκὶ περιπολοῦσα ἠχορρύπανση,
θὰ ἔπρεπε κανονικά, ἂν ὑπῆρχε δηλαδὴ
στοιχειώδης πολιτικὴ τσίπα σ’ αὐτὸν τὸν τόπο,
νὰ ντρέπεται νὰ βγεῖ ἀπ’ τὸ σπίτι του ἀκόµη
καὶ γιὰ τσιγάρα)! Ἔ, µὲ ὅλους αὐτούς, εἶναι
µετὰ νὰ µὴν ὑπερασπίζεσαι ἀκόµη καὶ τὸν
Χριστόδουλο; Ἐδῶ ἐγὼ κοντεύω µέχρι νὰ τὸν
ἀγαπήσω κιόλας!
Καιρὸς λοιπὸν νὰ τελειώνουµε ὁριστικὰ
µ’ αὐτὸ τὸ θέµα! Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἴσως
νά εἶναι ἔνοχος, καὶ κατὰ συνέπειαν
ὑπόλογος, γιὰ πολλά: Γιὰ ἐκκοσµίκευση, γιὰ
ἐκλογοµαγειρέµατα, γιὰ φραξιονισµό, γιὰ
παποκαισαρισµό, γιὰ ἐκτροπὴ ἀπὸ τὸ ὀρθὸ
δόγµα. Ἂν εἶναι ὅµως νὰ φύγει, πρέπει νὰ
φύγει γι’ αὐτά. Ὄχι ἐπειδὴ ἁπλῶς τυγχάνει
πληθωρικὴ προσωπικότητα ἢ ἐξαιτίας θολῶν
ἱστοριῶν µὲ κατασκόπους (καὶ λοιπὲς ἄγριες
ἀρκοῦδες), γιὰ τὶς ὁποῖες τὴν πλήρη ἀλήθεια
προφανῶς ποτὲ δὲν θὰ τὴ µάθουµε. Καὶ φυσικὰ
ὄχι ἐπειδὴ ἔτσι τὸ θέλουνε ὁ Κουλούρης κι ὁ
Κουναλάκης…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Η ώρα των Αθηνών
∆ήλωση του Πασχάλη Χριστοδούλου {*}
∆εν υπάρχουν µόνο αντιδηµοκρατικές
πράξεις. Υπάρχουν και ανάλογες εικόνες
που τις επιβεβαιώνουν. Μια τέτοια αφορά
συνέντευξη του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, του
κ. Παυλόπουλου που έδωσε πρόσφατα στην
Αλεξανδρούπολη. Η αντιδηµοκρατικότητα
δεν έγκειται στην παραγκώνιση µόνο των
τοπικών Βουλευτών -γιατί µπορούσε, λόγω
του ακαδηµαϊκού παρελθόντος να επιλέξει να
είναι και µόνος του, εκλαµβάνοντας το panel
ως έδρα- αλλά κυρίως στη πλαισίωσή του
από τους δυο, εξ Αθηνών συνοδούς.
∆είχνει όµως και κάτι άλλο η εικόνα.
Την απουσία σεβασµού προς την περιοχή,
όσο και προς τον κεντρικό πολιτειακό θεσµό
της κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας και
επόµενα του στοιχειώδους ∆ηµοκρατικού
πρωτόκολλου. Ας µην επεκταθώ προς την
αποδοχή της πράξης εκ µέρους των δυο

κατά τα άλλα οµοϊδεατών συναδέλφων του
Βουλευτών, που αν και εξωθήθηκαν στα άκρα,
παρέµειναν σε αυτά. Οφείλω όµως, επειδή
θεσµικά εκπροσωπούν όλους τους πολίτες
του Νοµού, να τους ψέξω για την αποδοχή
της αγνόησης τους. Γιατί µε τη στάση αυτή
µείωσαν αν δεν ζηµίωσαν τον τόπο.
Όσο για τον Υπουργό των Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης,
επιβεβαιώνεται για άλλη µια φορά η
γνωστή ρήση του Βολτέρου. Ότι δεν είναι
ούτε Εσωτερικών ούτε ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
ούτε πολύ περισσότερο, Αποκέντρωσης. Αν
κυρίως είναι κάτι, για να θυµηθούµε και τη
γνωστή συντοµογραφία, είναι ένας ακόµη
Υπουργός της πρωτεύουσας. Οι κυβερνώντες
διατείνονται ότι είναι πλέον η ώρα της
περιφέρειας, όµως µε τέτοιες εικόνες άλλοι
χρωµατισµοί και συµβολισµοί διαχέονται.
∆είχνουν διαφορετική ώρα. Η οποία είναι η
ίδια µε εκείνην των τέως οµολόγων τους. Η
ώρα των Αθηνών.
* Υπήρξε ∆ήµαρχος Σουφλίου και υποψήφιος
Νοµάρχης Έβρου το 2002

Ἀñ÷áῖïé Èñᾶêåò êáß ἀñ÷áéïëáãíåßá
ÌåôáöÝñïõìå ôÞí åἴäçóç ἀðü ôÞ Âïõëãáñßá:

«Ôὸí ôÜöï ôïῦ âáóéëéᾶ ôῶí ἀñ÷áßùí Èñáêῶí
Óåýèç Ã’ ἔöåñå óôὸ öῶò ἡ ἀñ÷áéïëïãéêὴ
ἀíáóêáöὴ ðïὺ ðñáãìáôïðïéåῖôáé óôὰ
ðåñß÷ùñá ôῆò ðüëçò Óßðêá, óôὴí «ÊïéëÜäá
ôῶí èñáêῶí âáóéëÝùí» óôὴí Êåíôñéêὴ
Âïõëãáñßá. Ὁ âáóéëéὰò Óåýèçò Ã’ æïῦóå óôὴí
êôéóìÝíç ἀðὸ ôὸí ἴäéï ðüëç, ôὴ ÓåõèÝðïëç,
êáὶ ôÜöçêå óôὸí íáὸ óôὶò ἀñ÷ὲò ôïῦ 3ïõ

ð.×. áἰþíá. Åἶíáé, ëïéðüí, ἡ ðñþôç öïñÜ óôὴ
èñáêéêὴ ἀñ÷áéïëïãßá ðïὺ ôáõôßóôçêå ôÜöïò
ἱóôïñéêὰ ãíùóôïῦ ἡãåìüíá.
Ἐðéêåöáëῆò ôῆò Èñáêïëïãéêῆò Ἀñ÷áéïëïãéêῆò
ὉìÜäáò, ðïὺ äéåíåñãåῖ ôὴí ἀíáóêáöὴ åἶíáé
ὁ Âïýëãáñïò ἀñ÷áéïëüãïò äñ. Ãêåüñãé Êßôïâ,
ὁ ὁðïῖïò ôὴí Ôñßôç ìßëçóå óôὸ Ἐèíéêὸ Ἵäñõìá
Ἐñåõíῶí ãéὰ ôὰ åὑñÞìáôá ðïὺ ἦëèáí óôὸ
öῶò. Ὁ ôÜöïò ôïῦ Óåýèç ἦôáí ἀóýëëçôïò
êáὶ ἔôóé ïἱ ἀñ÷áéïëüãïé âñÝèçêáí ìðñïóôὰ
óὲ ἐíôõðùóéáêὰ ἀíôéêåßìåíá: ÷ñõóὸ óôåöÜíé
ìὲ öýëëá âåëáíéäéᾶò, îßöïò, èþñáêá êáὶ
ðåñéêåöáëáßá, ἱððïóêåõÞ, ἀëáâÜóôñéíá
ἀããåῖá, ÷ñõóὸ êýëéêá ïἴíïõ êáὶ ðëῆèïò ἄëëùí
ἔñãùí ἀðὸ ÷ñõóü, ἀóÞìé, ἀëÜâáóôñï, ðçëὸ
êáὶ äÝñìá.
Ìåôáîὺ ôῶí åὑñçìÜôùí óõãêáôáëÝãåôáé êáὶ
ìßá ἀóçìÝíéá êïýðá ðïὺ ἔöåñå ôὸ ὄíïìá ôïῦ
íåêñïῦ âáóéëéᾶ: «... óêåῦïò Óåýèç âÜñïõò...»
ἔãñáöå, óôὰ ἀñ÷áῖá ἑëëçíéêὰ ìÜëéóôá, ἡ
÷áñáãìÝíç ἐðéãñáöὴ ôῆò êïýðáò. Ἐêôὸò ἀðὸ
ôὸí ôÜöï ôïῦ âáóéëéᾶ Óåýèç Ã’, ὁ äñ. Ãêåüñãé
Êßôïâ ἀíÝóêáøå êáὶ ἕíáí ôýìâï ìÝóá óôὸí
ὁðïῖï ôÜöçêå êáôὰ ôὸ äåýôåñï ìéóü ôïῦ 5ïõ
ð.×. áἰþíá ἄëëïò ἕíáò ÈñÜêáò âáóéëéÜò.
Êáὶ óὲ áὐôὴ ôὴí ðåñßðôùóç ôὰ åὐñÞìáôá
åἶíáé óðïõäáßá, ìὲ ἐíôõðùóéáêüôåñï ἕíá
ðñïóùðåῖï-öéÜëç ìὲ ἀíÜãëõöç ðáñÜóôáóç
ἀíèñþðéíïõ ðñïóþðïõ öéëïôå÷íçìÝíç
ðÜíù óὲ ÷ïíôñὴ ðëÜêá ÷ñõóïῦ, âÜñïõò 673
ãñáììáñßùí (öùôïãñáößá). Ὁ ôÜöïò ἦôáí
óêåðáóìÝíïò ἀðὸ ἑðôὰ ðëÜêåò ìὲ ãåῖóï
ὥóôå íὰ èõìßæåé óáñêïöÜãï ἐíῶ ἐêôéìᾶôáé
ὅôé ὁ âáóéëéὰò ἦôáí ὀðáäὸò ôïῦ ὈñöÝá ἀöïῦ
âñÝèçêáí ìüíï ìåñéêὰ ὀóôᾶ ôῶí ἄêñùí êáὶ
ôïῦ êñáíßïõ ôïõ. Ἀëëὰ ἦôáí êáὶ ðïëåìéóôÞò,

ἀöïῦ åἶ÷å ἐíôáöéáóôåῖ ó÷åäὸí ìὲ ὅëç ôïõ
ôὴ ìåôáëëéêὴ ἐîÜñôõóç ðïὺ äßíåé ðïëýôéìá
óôïé÷åῖá ãéὰ ôὸí ὁðëéóìὸ ôῆò ἀñéóôïêñáôéêῆò
ôÜîçò óôὴí ἀñ÷áßá ÈñÜêç, ôὰ ἀðáñáßôçôá ãéὰ
ôὴ ìåôὰ èÜíáôïí æùὴ ôïõ óêåýç, êáèὼò êáὶ ìὲ
ìåñéêὰ ἄëëá ἀíôéêåßìåíá ἀðὸ ἀóÞìé, ÷ñõóü,
÷áëêü, óßäçñï êáὶ ðçëü.
Ὁ ἀñéèìὸò ôῶí ôýìâùí ðïὺ óõíïëéêὰ ἐîåñåõíÞèçêáí ôὸ 2004 óôὴí ÊïéëÜäá ôῶí Èñáêῶí
âáóéëÝùí öèÜíåé ôïὺò 13.»
Êáèþò äÝí ðñüêåéôáé ãéÜ ôÞí ðñþôç ôÝôïéá
ἀíáêÜëõøç ôïῦ äñ. Êßôïâ êáß ôßò ó÷åôéêÝò
ἀíáêïéíþóåéò, áὐôü ðïý ðåñéìÝíáìå ὡò
Èñᾶêåò êáß ὡò Ἕëëçíåò í’ ἀêïýóïõìå ἦôáí
ἡ ἐîÞãçóç ãéÜ ôÞí ἑëëçíéêÞ ἐðéãñáöÞ ôῆò
êïýðáò ôïῦ âáóéëéᾶ. Êáß ðïéÜ íïìßæåôå
ðþò äüèçêå óôßò ἀíáöïñÝò ôῶí ÌÌÅ; Ὅôé
ðñüêåéôáé ìᾶëëïí ãéÜ ðñïúüí åἰóáãùãῆò ἤ ãéÜ
...ëÜöõñï! ÌÜëéóôá, ὁ âáóéëéᾶò ôῶí Èñáêῶí
åἶ÷å ëåçëáôÞóåé êÜðïéáí ἑëëçíéêÞ ðüëç êáß
ἔôõ÷å íÜ âñåῖ ìéÜí ἀóçìÝíéá êïῦðá ìÝ ô’
ὄíïìÜ ôïõ, ôÞí ὁðïßá êáß êñÜôçóå ìÝ÷ñé êáß
óôüí ôÜöï ôïõ!
ÃéÜ ìéÜí ἀêüìç öïñÜ ëïéðüí ðáñáôçñïῦìå
ôü ðáóßãíùóôï öáéíüìåíï ôῆò ëõóóþäïõò
ἄñíçóçò ðáíôüò ἑëëçíéêïῦ. Ôü ðñïöáíÝò êáß
ἀðïäåäåéãìÝíï ἀðùèåῖôáé êáß ἐðéóôñáôåýïíôáé
ðÜóçò öýóåùò ðáñáëïãéóìïß, ἀñêåῖ íÜ
ὑðïôéìçèåῖ êáß íÜ ðåñéïñéóôåῖ ἡ áἴãëç êáß ἡ
ðáñïõóßá ôïῦ ἀñ÷áßïõ Ἑëëçíéóìïῦ! ÔÜ åἴäáìå
ìÝ ôïýò Ìõêçíáßïõò êáß ôÞ ÃñáììéêÞ Â´, ôÜ
æïῦìå ìÝ ôïýò Ìéíùßôåò êáß ôÞ ÃñáììéêÞ Á´, ôÜ
ὑöéóôÜìåèá ìÝ ôïýò ἀñ÷áßïõòÌáêåäüíåò êáß
Èñᾶêåò. ÔÜ ðáñáìýèéá ðåñß ðñïåëëçíéêῶí
öýëùí êáß ἰíäïåõñùðáúêῶí êáèüäùí, ôÜ
ἀðïëýôùò ἀíáðüäåéêôá êáß ἐíáíôéïýìåíá óÝ
êÜèå ëïãéêü ἐðé÷åßñçìá êáß óÝ êÜèå ἀñ÷áéïëïãéêÞ ìáñôõñßá ðáó÷ßæïõí íÜ êñáôÞóïõí ôÞí
ἑëëçíéêÞ ðåñß ôü Áἰãáῖï ðáñïõóßá óôÜ ὅñéá
ôῶí 4.000 ÷ñüíùí (ἤäç ðÜíôùò êåñäßóáìå 1000
÷ñüíéá ἀðü ôÞí ἐðï÷Þ ðïý âñéóêüìáóôáí ἐìåῖò
óôü ó÷ïëåῖï). Êáß ìÞðùò åἶíáé ἡ ìüíç ôÝôïéá
ðåñßðôùóç; Óçìåéῶóôå ἕíá ἀêüìç ðñüóöáôï,
êõðñáßéêï ðáñÜäåéãìá:

«...Ἡ ἔêðëçîç ãéὰ ôïὺò ἀñ÷áéïëüãïõò ἦëèå
ἀðὸ ôὴí Êýðñï êáὶ óõãêåêñéµÝíá ἀðὸ ôὸí
Ðýñãï. Êáὶ áὐôὸ ãéáôß êáíåὶò µÝ÷ñé ôþñá
äὲí öáíôáæüôáí ὅôé óôὴí ðåñéï÷ὴ êñõâüôáí
ἐäῶ êáὶ 4.000 ÷ñüíéá ôὸ ἀñ÷áéüôåñï
ἀñùµáôïðïéåῖï ôïῦ êüóµïõ! «Ïὔôå ðïὺ ôὸ
öáíôáæüµáóôáí ôÝôïéï åὕñçµá» äÞëùóå
ἡ Ἰôáëßäá ἀñ÷áéïëüãïò êáὶ ὑðåýèõíç ôῆò
ἀíáóêáöῆò, äñ Ìáñßá ÑïæÜñéá Ìðåëôæéüñíï,
ðïὺ åἶ÷å ôὴí ôý÷ç íὰ äåῖ íὰ ἀíáäýåôáé áὐôὸ
ôὸ óðÜíéï ἀñ÷áéïëïãéêὸ µíçµåῖï. Ðñüêåéôáé
ãéὰ ἕíá ðñïúóôïñéêὸ ἐñãáóôÞñéï 4.000 ô.µ.
óôὸ ἐóùôåñéêü ôïῦ ὁðïßïõ âñÝèçêáí ἀããåῖá

Ἀγγλικές πρωτοβουλίες
καί Κυπριακό
Ν. Λυγερός
Ἂν µερικοὶ θεωροῦν ἀκόµα ὅτι οἱ εὐρωπαϊκὲς
χῶρες δὲν εἶναι δυναµικὲς ὅσον ἀφορᾶ στὸ
Κυπριακό, ἡ Ἀγγλία ἀποτελεῖ ἕνα παραδοσιακὸ ἀντιπαράδειγµα. Μὲ τὶς πρόσφατες
ἀγγλικὲς διπλωµατικὲς κινήσεις ἀκόµα καὶ
οἱ πιὸ σκεπτικιστὲς ἀπὸ τοὺς δικοὺς µας
καταλαβαίνουν ὅτι τόσο µεγάλη ἐπιµονὴ δὲν
µπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι ὕποπτη ὅσον ἀφορᾶ
στὰ ἐθνικὰ συµφέροντα τῆς Κύπρου. Βέβαια
γιὰ τοὺς εἰδικοὺς τὸ πρωτόκολλο συµµαχίας
ἀποτελοῦσε καὶ ἀποτελεῖ ἕνα ἀντικειµενικὸ
ἐπιχείρηµα, ὅµως δυστυχῶς αὐτὸ δὲν εἶναι
γνωστὸ στοὺς περισσότερους. Ἐνῶ θὰ ἦταν
πολὺ εὔκολο νὰ διαδοθεῖ σὲ ὅλη τὴν Κύπρο
τὸ περιεχόµενο τῶν ἄρθρων 5.3 καὶ 6 ἀπὸ
τὸ πρόσθετο πρωτόκολλο στὴ συνθήκη
ἐγκαθίδρυσης:
Ἄρθρο 5.3: Τὸ Ἡνωµένο Βασίλειο θὰ συνεχίσει
νὰ ἀπολαύει πλήρους καὶ ἀνεµπόδιστης
πρόσβασης γιὰ ὁποιονδήποτε σκοπὸ στὰ
ὕδατα µεταξὺ τῶν ὑδάτων τὰ ὁποῖα ἡ
Ἑνωµένη Κυπριακὴ Δηµοκρατία δὲν θὰ
διεκδικήσει ποὺ ἐφάπτονται στὸ ἀνατολικὸ
µέρος τῆς περιοχῆς τῆς Κυρίαρχης Βάσης
Δεκέλειας ποὺ ἑνώνεται µέ τὴ θάλασσα
(τὸ ὁποῖο µέρος σηµειώνεται στὸν Χάρτη Α
µέ µία περιοχὴ 16,10 τ.χλµ.) καὶ ὕδατα τὰ
ὁποῖα ἡ Ἑνωµένη Κυπριακὴ Δηµοκρατία δὲν
θὰ διεκδικήσει ποὺ ἐφάπτονται στὸ δυτικὸ
µέρος τῆς περιοχῆς τῆς Κυρίαρχης Βάσης
Δεκέλειας ποὺ ἑνώνεται µέ τὴ θάλασσα

ãåµÜôá µÝ ἀñùµáôéêὲò ðñῶôåò ὕëåò ἀëëὰ êáὶ
ôὰ ἕôïéµá ἀñþµáôá. Ἀðὸ ôὴí ἐîÝôáóÞ ôïõò,
µÜëéóôá, ðñïêýðôåé ὅôé ïἱ ðñïôéµÞóåéò ôῶí
ðñïãüíùí µáò äὲí äéáöÝñïõí ðïëὺ ἀðὸ ôὶò
óçµåñéíὲò ἐðéëïãὲò µáò.
Ôὰ ðåñéóóüôåñá ἀðὸ ôὰ 50 µéêñὰ êáὶ µåãÜëá
êõðñéáêὰ ἀããåῖá ðïὺ âñÝèçêáí ἔêñõâáí µÝóá
ôïõò åὐùäéὲò ἀðὸ ðñùôüôõðá ἀñþµáôá ἀðὸ
óôáöýëé ἀëëὰ êáὶ ἄëëåò ðïὺ «ἔµïéáæáí» ðïëὺ
µÝ ôὸ äçµïöéëὲò Pino Silvestre, ôὸ ãíùóôὸ
ἄñùµá ðåýêïõ óôὸ ðñÜóéíï µðïõêÜëé.
«ÂñÞêáµå ó÷åäὸí 10 äéáöïñåôéêὰ áἰèÝñéá ἔëáéá,
ἴäéá µÝ ἐêåῖíá ðïὺ ÷ñçóéµïðïéïῦíôáé óÞµåñá»
ôïíßæåé ἡ ê. Ìðåëôæéüñíï, ðïὺ ἀíáóêÜðôåé
óôὴí ðåñéï÷ὴ ἀðὸ ôὸ 1998. Ἀðὸ ôὶò ðñῶôåò
ἀíáëýóåéò ἀðïäåéêíýåôáé ὅôé ïἱ ðñῶôåò ὕëåò
ôῶí ἀñùµÜôùí ἦôáí êáíÝëá, äÜöíç, µõñôéÜ,
ãëõêÜíéóï êáὶ êßôñï.
Ὅóï ãéÜ ôÞí ôÝ÷íç ôῆò ἀñùìáôïðïéßáò, öáßíåôáé
ðþò ôÞí ãíþñéóáí ἀðü ôïýò Áἰãõðôßïõò, ìÝ
ôïýò ὁðïßïõò äéáôçñïῦóáí óôåíÝò ó÷Ýóåéò,
ἐíῷ ἀíÜìåóá óôïýò êáëýôåñïõò ἀãïñáóôÝò
ἀñùìÜôùí åἰêÜæåôáé ðþò ἦôáí ïἱ Ìéíùßôåò.»
Ἑôåñüöùôç-äåýôåñç ëïéðüí ἡ ἑëëçíéêÞ ðïëéôéóìéêÞ ðáñáãùãÞ, ðáñüôé
ðñüêåéôáé, ὡò ëÝãåôáé, ãéÜ
ôü ìáêñÜí ðñῶôï ἐñãáóôÞñéï ôÝôïéïõ ôýðïõ!
Ἐäῶ ἐðéóôñáôåýôçêå ἡ ἐããýò ἈíáôïëÞ ðïý ðñïóöÝñåôáé ãéÜ ôÝôïéåò ὑðïèÝóåéò ἐñãáóßáò (ἔ÷åé ÷ñçóéìïðïéçèåῖ ἔôóé êáß óôü
ðáñåëèüí ἐðáíåéëëçìÝíùò).
Êé ἐñ÷üìáóôå ἀðü ôÜ ðáñáðÜíù óôü ôåëåõôáῖï ôåῦ÷ïò
ôïῦ ðåñéïäéêïῦ ÁÑÄÇÍ. Ôü
óðïõäáῖï ôïõ ἀöéÝñùìá
óôÞí ἀñ÷áéïëáãíåßá êáß ôÞí
«óõíáöÞ» ôçò ïὐöïëïãßá
èÝôåé ìÝ ôüëìç ἕíá èÝìá
ðïý ἀðü ôü ðåñéèþñéï ἔ÷åé
ðÜñåé ðëÝïí ìßá êåíôñéêÞ
èÝóç óôÞí êáèçìåñéíüôçôá
ἑíüò ôåñáóôßïõ ἀñéèìïῦ
óõíåëëÞíùí. Ôü æÞôçìá
ὅìùò åἶíáé - ðÝñá ἀðü
ôßò ãåëïῖåò, ôßò ὕðïðôåò
ἤ ôßò ἐðéêßíäõíåò ðëåõñÝò
ôïõ - ã é á ô ß êáôáëÞãåé
(êáß)
ôüóïò
óïâáñüò
êüóìïò óôßò ὑðþñåéåò ôῆò

(τὸ ὁποῖο σηµειώνεται στὸν Χάρτη Α µέ µία
περιοχὴ 5,01 τ.χλµ.).
Ἄρθρο 6: Ἡ περιοχὴ Σωτήρας στὴν ὁποία
ἐπιτρέπεται µικρὴ ἐκπαίδευση ρουτίνας
σύµφωνα µέ τὴ 2η παράγραφο τοῦ Ἄρθρου
3 τοῦ Μέρους ΙV τοῦ Προσαρτήµατος Β τῆς
Συνθήκης Ἐγκαθίδρυσης θὰ ἐπεκταθεῖ νότια
τῆς Σωτήρας, Στεράκοβου καὶ Παραµάλι, καὶ
ἡ πρόσθετη περιοχὴ θὰ περιλαµβάνει τὴ γῆ
βόρεια τῆς ὁδικῆς ἀρτηρίας Λεµεσοῦ-Πάφου.
Τὰ νέα σύνορα τῆς περιοχῆς Σωτήρας θὰ
καθοριστοῦν καὶ θὰ σηµειωθοῦν σὲ χάρτες
ἀπὸ τὸ πρόσωπο ποὺ θὰ διοριστεῖ ἀπὸ
τὴν Κυβέρνηση τοῦ Ἡνωµένου Βασιλείου,
σύµφωνα µέ τὸ Ἄρθρο 2 τῆς Κωδικέλλου τοῦ
παρόντος Πρωτοκόλλου.
Οἱ Ἄγγλοι διπλωµάτες εἶχαν ἤδη καταφέρει
τὸ καινότοµο ἐπίτευγµα νὰ διαθέτουν
ἕναν χῶρο στὸν ὁποῖο δὲν ἔχει πρόσβαση ἡ
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Τώρα προσπαθοῦν νὰ
πιέσουν τὴν Κυπριακὴ Δηµοκρατία νὰ τοὺς
προσφέρει κάτι ποὺ εἶναι ἀδιανόητο: νὰ
ἔχει πρόσβαση ἡ Ἀγγλία ποὺ ἀνήκει στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση σ’ ἕναν χῶρο τῆς Κύπρου
ποὺ ἀνήκει στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δίχως
αὐτὸς ὁ χῶρος νὰ ἀνήκει στὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση, πράγµα τὸ ὁποῖο ἀντιφάσκει µέ τὸ
εὐρωπαϊκὸ κεκτηµένο ἀκόµα καὶ ἂν τὸ ἤθελε
ἡ Κυπριακὴ Δηµοκρατία. Βέβαια ἀντιφάσκει
τώρα ποὺ ἡ Κύπρος ἔχει ἐνταχθεῖ στὴν
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ πρὶν τὴν ἔνταξή της
αὐτὴ ἡ προσδοκία δὲν θὰ ἦταν παράνοµη.
Πρέπει ὅµως νὰ κατανοήσουµε ὅτι αὐτὸ
δὲν εἶναι ἕνα ἀξεπέραστο ἐµπόδιο γιὰ τὴν
ἀγγλικὴ διπλωµατία ἐφόσον τὰ δικαιώµατά
σου σοῦ ἀνήκουν µόνο καὶ µόνο ὅταν τὰ
διεκδικεῖς.

öáíôáóéïðëçîßáò (ôü äéáðñáãìáôåýåôáé óôü
ἀöéÝñùìá ὁ ÓáñÜíôïò ÊáñãÜêïò, ἐìðëïõôßæïíôáò ôÞí ðñïâëçìáôéêÞ ðïý ἐêèÝôïõí
êáß ïἱ ἄëëåò, ἐîáßñåôåò ðñïóåããßóåéò ôïῦ
ðåñéïäéêïῦ). ÊáôÜ ôÞ ãíþìç ìáò ôåñÜóôéá
åὐèýíç ἔ÷ïõí ïἱ ðñïóåããßóåéò ôïῦ ôýðïõ ðïý
ἀíáöÝñïõìå ἀíùôÝñù. ÄÝí åἶíáé äõíáôüí íÜ
ἀíÝ÷åôáé êáíåßò ôÞí êÜèå ἐðéóôçìïíéêïöáíÞ
èåùñßá ôῶí åἰäéêῶí - ìÝ ἤ ÷ùñßò åἰóáãùãéêÜ
- êáß íÜ ìÞí âëÝðåé ðïõèåíÜ ἀíôßëïãï ãéÜ ôÞí
ὑðåñÜóðéóç ôïῦ áὐôïíüçôïõ (ðïý ôõ÷áßíåé íÜ
åἶíáé êáß ôü ðïëéôéóìéêü ðáñåëèüí ìáò). Åἴôå
ëïéðüí ἐêêéíÞóåé êáíåßò ìÝ ìßá óõíïìùóéïëïãéêÞ
ðñïóÝããéóç åἴôå ìÝ ôÞí ïἴçóç ôïῦ ἐñáóéôÝ÷íç
ðïý èÜ êáëýøåé ôÞí ἀíåðÜñêåéá êáß ôÞí
ἀäéáöïñßá ôïῦ ἐðáããåëìáôßá, ôü ἀðïôÝëåóìá
ôῆò äéêῆò ôïõ ἐíáó÷üëçóçò ðïëý äýóêïëá äÝí
èÜ ἀäéêÞóåé ôßò ðñïèÝóåéò ôïõ. Ãíþìç ìáò
ëïéðüí åἶíáé ðþò - óýí ôïῖò ἄëëïéò - öôáῖíå óÝ
ìåãÜëïí âáèìü ïἱ ἐðáããåëìáôßåò ἀñ÷áéïëüãïé,
öéëüëïãïé, ìåëåôçôÝò, ἱóôïñéêïß: Ἡ äéêÞ ôïõò
ὀëéãùñßá - ἀêçäßá (óÝ óõíäõáóìü ìÝ ôü ãåíéêü
ìáò ἐèíéêü ÷Üëé) êáß ôÞí ἀëÞèåéá ìᾶò óôåñïῦí
êáß óôïýò ôçëåëëáäÝìðïñïõò ἀíïßãïõí ôüí
äñüìï.
Ê.Ê.
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Ὄ÷é óôÞí ὑðïêïõëôïýñá ôῆò
äçìïóéïãñáößáò
Ἡ ἙëëÜäá ôüí ôåëåõôáῖï êáéñü ἔ÷åé ἐðåßãïõóá
ἀíÜãêç ἀðü ἤñåìï ðïëéôéêü êëῖìá äåäïìÝíïõ
ὅôé äéåñ÷üìáóôå ðåñßïäï êáôÜ ôÞí ὁðïßáí ἐêôüò
ôῶí ἄëëùí óõíôåëïῦíôáé êáß äéåèíåῖò æõìþóåéò
ðïý ἐãêõìïíïῦí ἀðïöÜóåéò ἐðß åὐñùðáúêῶí
èåìÜôùí ἀëëÜ êáß ñõèìßóåéò óôÜ ÂáëêÜíéá ðïý
ἐíäéáöÝñïõí ἄìåóá êáß ôÞ ÷þñá ìáò.
Ἐîõðáêïýåôáé ὅôé äÝí ìðïñåῖ íÜ óõíå÷ßæåôáé
ìïíüðëåõñá áὐôüò ὁ âïìâáñäéóìüò ôῆò êïéíῆò
ãíþìçò ìÝ ὑðáñêôÜ åἴôå êáôáóêåõáóìÝíá
óêÜíäáëá ôῆò Ἐêêëçóßáò êáß ἀêïëïýèùò íÜ
ἐðéóêéÜæïíôáé ôÜ æùôéêÜ ðñïâëÞìáôá ôïῦ
ἑëëçíéêïῦ ëáïῦ êáß ôïῦ ἑëëçíéêïῦ ἔèíïõò.
ÄÝí åἶíáé äõíáôüí íÜ ἐìöáíßæåôáé ãéÜ ðáñÜäåéãìá
êÜðïéïò Óðῦñïò ÊáñáôæáöÝñçò äéåêäéêῶí ôÞí
ðñùôïâïõëßá ôῶí «ἀðïêáëýøåùí» óõíåðéêïõñïýìåíïò ἀðü «èåïëüãïõò», «ἠèéêïëüãïõò», êëð
ðïý ὅëïé ðáñéóôÜíïõí ôüí íïìïèÝôç ἀëëÜ êáß
óõìðñÜôôïõí óôÞ äéÝãåñóç ôïῦ èñçóêåõôéêïῦ
óõíáéóèÞìáôïò, ἱêáíïῦ íÜ óõìðáñáóýñåé ôßò
èñçóêåõüìåíåò ìᾶæåò óÝ ìáæéêÞ ὑóôåñßá.
Åἶíáé óôßò ἁñìïäéüôçôåò ôïῦ ὑðïõñãïῦ
Äéêáéïóýíçò, íïìßæïõìå, ἐöüóïí ðáñáâéÜæåôáé
ðëÝïí ôü Óýíôáãìá (ἄñèñï 14, ðáñ. 3) íÜ
êéíçôïðïéÞóåé ôïýò åἰóáããåëåῖò ïἱ ὁðïῖïé

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ!
Ὁ Κώστας Βαμβακᾶς, µέλος τοῦ
∆.Σ. τῆς ΟΛΜΕ, ἐπισκέφθηκε τήν
κατεχόµενη Παλαιστίνη τήν περίοδο τῶν
Παλαιστινιακῶν ἐκλογῶν. Ἦταν ἕνα ἀπό τά
38 ἄτοµα τῆς ἀντιπροσωπείας κοινωνικῶν,
συνδικαλιστικῶν καί πολιτικῶν ὀργανώσεων
πού ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσµα τῆς
Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς νά παρευρεθοῦν
στά Κατεχόµενα ὡς διεθνεῖς παρατηρητές.
Ὡς ἐκπρόσωπος τῆς ΟΛΜΕ εἶχε ἀναλάβει
τό καθῆκον νά παραδώσει 17.000 εὐρώ γιά
τήν ἀνέγερση νηπιαγωγείου στή Λωρίδα
τῆς Γάζας, µιά ἀπό τίς πλέον χειµαζόµενες
περιοχές τοῦ πλανήτη. Ἦταν χρήµατα τῶν
µαθητῶν µας πού ἀνταποκρίθηκαν στήν
καµπάνια τῆς ΟΛΜΕ «ἕνα εὐρώ γιά τήν
Παλαιστίνη». Τά χρήµατα παραδόθηκαν
σέ µιάν ἀνεξάρτητη γυναικεία ὀργάνωση
τῆς Γάζας, µέ τήν ἐπωνυµία ΑL NAZDA.
Ἐπίσης, ἄλλα 8.000 εὐρώ δόθηκαν ἀπό
δήµους, ὀργανώσεις καί ἄτοµα. Ἡ ΟΛΜΕ
παρακολουθεῖ τήν ἐξέλιξη τῶν ἐργασιῶν καί
θά ἀνταποκριθεῖ καί σέ µελλοντικές ἀνάγκες
τῶν µαθητῶν τοῦ σχολείου.
Τήν Κυριακή 9 τοῦ Γενάρη στήν Παλαιστίνη
διενεργοῦνταν προεδρικές ἐκλογές. Ἦταν οἱ
δεύτερες ἐκλογές στήν Κατεχόµενη ἀπό τό
Ἰσραήλ Παλαιστίνη µετά τή Συµφωνία τοῦ
Καΐρου (1994) πού προέβλεπε περιορισµένη
αὐτονοµία στή Γάζα καί στήν Ἱεριχώ. Οἱ ἐκλογές
γίνονταν σέ µιάν ἰδιαίτερα δύσκολη περίοδο γιά
τούς Παλαιστίνιους, ἴσως µέ τόν ἀρνητικότερο
ἀπό κάθε ἄλλη φορά παγκόσµιο συσχετισµό
δύναµης, τήν ἀπίστευτα ἀνεξέλεγκτη ἀγριότητα
τῶν Ἰσραηλινῶν, καθώς καί τόν θάνατο τοῦ
µεγαλύτερου ἡγέτη τοῦ Παλαιστινιακοῦ Λαοῦ,
τοῦ Γιάσερ Ἀραφάτ. Συνολικά 1000 ἄτοµα ἀπ’
ὅλον τόν κόσµο ἀνταποκρίθηκαν στό κάλεσµα
τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς νά παρευρεθοῦν ὡς
διεθνεῖς παρατηρητές στίς ἐκλογές. Ἡ Ἑλληνική
ἀποστολή µέ 38 ἄτοµα ἦταν ἡ µεγαλύτερη
διεθνής ἀντιπροσωπεία.
Εἶναι ὑπερβολικά δύσκολο µετά ἀπό ἕνα ταξίδι
ἔντονα συναισθηµατικά φορτισµένο, µέ τόσο
σκληρές προσλαµβάνουσες, νά µεταφέρεις
σ’ ἕνα κείµενο ἐµπειρίες καί συµπεράσµατα.
Ἰδιαίτερα ὅταν οἱ εἰκόνες καί οἱ εἰδήσεις
πού ἔχουµε, φιλτραρισµένες ἀπό τά δυτικά
µέσα ἐνηµέρωσης, ἀπέχουν πολύ ἀπό τήν
πραγµατικότητα.
Ἡ ἀποστολή µας κατέλυσε στήν Ἀνατολική
Ἱερουσαλήµ. Μιά πανέµορφη πόλη βγαλµένη
µέσα ἀπό τά ἱερά κείµενα 2000 καί πλεόν
χρόνων ὅλων τῶν σύγχρονων µονοθεϊστικῶν
θρησκειῶν. Σέ µιά ἔκταση µερικῶν στρεµµάτων
βρίσκονται οἱ ἱεροί τόποι τοῦ ἰουδαϊσµοῦ (Τεῖχος
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ἄëëïôå äéõëßæïõí ôüí êþíùðá êáß ôþñá ðïý
îåöôéëßæåôáé ἡ ἙëëÜäá êáß ãåëÜåé óÝ âÜñïò ìáò
ἡ ἀíèñùðüôçôá, êáôáðßíïõí ôÞí êÜìçëï. Åἶíáé
êáéñüò íÜ ἐñåõíÞóïõí ἀðü ðïῦ ðñïÝñ÷ïíôáé
áὐôÝò ïἱ ðåñßöçìåò êáóÝôåò êáß ïἱ êñõöÝò
êÜìåñåò ðïý, ἐêôüò ôῶí ἄëëùí, ðáñáâéÜæïõí
êáß ôüí ἰäéùôéêü âßï ôïῦ Ἕëëçíá ðïëßôç.
ÐñïóùðéêÜ ìðïñåῖ íÜ ìÞí ðéóôåýïõìå óôÜ
äüãìáôá ἀëëÜ áὐôÜ ôÜ èÝìáôá äÝí ôÜ ëýíåé
ἡ ðñïðáãÜíäá, ïἱ êïììáôéêïß ìç÷áíéóìïß ἤ ïἱ
ðñïâïêÜôïñåò, ïὔôå êé ὁ ÓôÜëéí ìðüñåóå ìÝ ôÞ
âßá. Ἡ ἐðéññïÞ ôïõò ðåñéïñßæåôáé ìÝ ôÞí ἐîÝëéîç
ôῆò ἐðéóôÞìçò.
ἘÜí ἐðß Êáôï÷ῆò, ὅðùò åἶíáé ãíùóôü, ὁ êëῆñïò
äÝí ἦôáí óôÞ óõíôñéðôéêÞ ôïõ ðëåéïøçößá
ὁëüøõ÷á óôü ðëåõñü ôῆò Ἐèíéêῆò Ἀíôßóôáóçò,
èÜ ἦôáí ðñüâëçìá ãéÜ ôÞí ôåëåõôáßá ἡ
ἐêðëÞñùóç ôῆò ἀðïóôïëῆò ôçò. ÃéÜ ὅóïõò äÝí
ãíùñßæïõí, ðíåõìáôéêüò ἀñ÷çãüò ôçò ἤôáíå ὁ
Ìçôñïðïëßôçò ÊïæÜíçò Ἰùáêåßì, ôüí ὁðïῖïí
êáèáßñåóáí êáß ἄöçóå ôÞí ôåëåõôáßá ôïõ ðíïÞ
óôÞí ἐîïñßá ãéÜ ôÜ ÅÁÌéêÜ ἰäáíéêÜ. Êáß åἶíáé
ðñüò ôéìÞí ôïῦ Ἀñ÷éåðéóêüðïõ ×ñéóôüäïõëïõ
ðïý ἀðïêáôÝóôçóå ôÞ ìíÞìç ôïõ êáß ôüí
ôïðïèÝôçóå óôü ðÜíèåïí ôῶí Ìçôñïðïëéôῶí
ôῆò Ἑëëçíéêῆò Ἐêêëçóßáò.
Ãéῶñãïò Ìáíäῖêïò, Ἀíôéóôáóéáêüò,
Ðñüåäñïò ôïῦ Ðáíåëëçíßïõ Óõëüãïõ
ἈíáðÞñùí Ä.Ó.Å.

Tsunami Childcare στην Ταϊλάνδη
Αντιγραφειοκρατική άμεση βοήθεια
Ενάµιση µήνα µετά την βιβλική φυσική
καταστροφή, αρχίζει να φτάνει σιγά-σιγά
κάποια συνδροµή από τα µεγαλεπήβολα
σχέδια βοήθειας. Χάρη στα κρατικά
σχέδια βοήθειας αλλά και την υποστήριξη
πολλών ΜΚΟ µπορούν να ξαναχτιστούν τα
γκρεµισµένα σχολεία, νοσοκοµεία, ναοί και
χωριά ολόκληρα.
Μέχρι όµως να γίνουν αυτά, πολλοί άνθρωποι
περνούν µια δυσάρεστη περίοδο αναµονής,
θλίψης και ανασφάλειας. Στιβαγµένοι σε
στρατόπεδα βοήθειας περιµένουν την στιγµή
που θα µπορέσουν να επιστρέψουν εκεί
που πέρασαν όλη τους τη ζωή µέχρι τώρα:
Για παράδειγµα σε ένα από τα ψαροχώρια
του νησιού Koh Pra Thong. Η άµεση
βοήθεια παραµένει απαραίτητη. Λόγω των
περιορισµένων δυνατοτήτων διανυκτέρευσης,
το νησί Koh Pra Thong έµεινε µέχρι σήµερα
σχετικά ανέγγιχτο από τον µαζικό τουρισµό.
Το νησί όµως, που βρίσκεται µερικά χιλιόµετρα
βόρεια της ακτής Khao Lak, δεν µπόρεσε να
γλυτώσει από την µανία των παλιρροϊκών
κυµάτων. Και εδώ τα κύµατα άφησαν πίσω
τους καταστροφή και δυστυχία: Από τέσσερα
ψαροχώρια έµεινε µόνο ένα, ενώ περίπου 10%
του πληθυσµού έχασε τη ζωή του. Η Ελβετία
υποσχέθηκε κρατική βοήθεια στο νησί, µε
την οποία θα ξαναχτιστούν τα χωριά. Μέχρι

όµως να υλοποιηθούν αυτές οι υποσχέσεις, το
νησί χρειάζεται άµεση, αντιγραφειοκρατική
βοήθεια.
Εδώ και ένα µήνα ο Γερµανός φίλος Gero
Hilger (που µέχρι πριν το τσουνάµι διατηρούσε
µε την Ταϊλανδέζα γυναίκα του –που την
έχασε στο τσουνάµι - ένα µικρό γραφείο
οικοτουρισµού στην περιοχή) προσπαθεί να
βοηθήσει τους ανθρώπους της περιοχής µε το
σχέδιο „Tsunami-Childcare“. Με µικρά ποσά
από ενισχύσεις βοηθάει κυρίως παιδιά και
οικογένειες, προσφέροντας άµεση βοήθεια.
Ζώντας στην περιοχή εδώ και δέκα χρόνια,
έχει πολύ καλή γνώση των αναγκών των
κατοίκων και καλές επαφές µε κοινοτάρχες,
δάσκαλους και άλλους ανθρώπους της
περιοχής. Στην προσπάθειά του τον βοηθάει
µε την εµπειρία της η Patricia Kerr, που έχει
δουλέψει χρόνια µε ορφανά παιδιά από το
Μπαγκλαντές. Μέχρι στιγµής έχει µαζέψει
1.200 Ευρώ από µικρές ενισχύσεις φίλων
από την Ευρώπη. Όπως µας είπε από το
τηλέφωνο, αυτά τα µικρά ποσά, αν και σε
επίπεδο κοινωνίας δεν κάνουν ίσως µεγάλη
διαφορά, σε ανθρώπινο επίπεδο προσφέρουν
µεγάλη ανακούφιση. Όποιοι φίλοι µπορούν να
βοηθήσουν, τα στοιχεία είναι διαθέσιµα:
Λογαριασµός Βοήθειας: Kasikorn Bank,
Oﬃce Takua Pa, Mr. Gero Hilger «child
care», Αριθµός Λογαριασµού. : 190-2-224250 SWIFT: KASITHBK. Πληροφορίες: Gero
Hilger, τηλέφωνο 0066 1 895 53 74, e-mail:
gerochildcare1@hotmail.co.uk

τό ἐγκαταλείψουν καί νά ἀναζητήσουν στά
εἶπαν µέ ὀργή, θά συνεχίσουν νά ξαναχτίζουν
περίχωρα τῆς Ἱερουσαλήµ κάποια δουλειά
τά σπίτια τους µέχρι νά τούς ἐξοντώσουν ὅλους.
ἤ ἁπλῶς ἕναν καλό λόγο γιά νά ὑπάρχουν.
Πέµπτη εἰκόνα: ἕνα παλικαράκι γύρω στά
Σάββατο πρωί καί γινόµαστε µάρτυρες τοῦ
15 µᾶς πλησιάζει καί µᾶς ρωτάει µέ θράσσος
δράµατος µιᾶς οἰκογένειας πού ὁ πατέρας
«γιατί στήν Εὐρώπη µᾶς θεωρεῖτε τροµοκράτες
βουρκωµένος παίρνει στήν ἀγκαλιά του τά
ὅσους ἀνήκουµε στή Χαµάς;» Ἕκτη εἰκόνα:
τρία παιδιά του, πού τά βλέπει
ἐπισκεπτόµαστε ἕνα λύκειο πού εἶναι ἐκλογικό
κάθε Σάββατο. Τό Τεῖχος ἔφερε
κέντρο. Τοὐλάχιστον 15 µεγάλες φωτογραφίες
τό σπίτι του µέσα στό Ἰσραήλ
µαθητῶν κοσµοῦν τό προαύλιο τοῦ σχολείου
καί αὐτός µέ τήν πορτοκαλί
πού δέν ἔχει νά ζηλέψει τίποτε ἀπό ἕνα δικό µας
ταυτότητα πού διαθέτει δέν ἔχει
σχολεῖο. Ρωτᾶµε γιατί ἔχουν τίς φωτογραφίες
δικαίωµα νά εἰσέλθει σ’ αὐτό.
αὐτές τῶν παιδιῶν. Ἡ ἀπάντηση ἕνα χαστούκι:
Ἡ γυναίκα του διαθέτει µπλέ
«εἶναι µάρτυρες, τούς σκότωσαν οἱ Ἰσραηλινοί
ταυτότητα καί συνεχίζει νά ζεῖ
στρατιῶτες, κάθε σχολεῖο ἔχει τούς µάρτυρές
στό σπίτι τους µέ τά παιδιά τους
του». Ἕβδοµη εἰκόνα: ἄνδρες καί γυναῖκες
γιά νά ἐργάζεται στό Ἰσραήλ. Ἡ
περιµένουν ὑποµονετικά νά ψηφίσουν σέ µία
οἰκογένεια βρίσκεται µαζί µόνο
ἄψογη ἐκλογική διαδικασία. Ὅλοι ἐλπίζουν µετά
κάθε Σάββατο.
τίς ἐκλογές τά πράγµατα νά εἶναι καλύτερα
Ἐπίσκεψη στή Λωρίδα τῆς Γάζας
ἀλλά συµπληρώνουν ὅτι τίποτα δέν ἐξαρτᾶται
Μιά λωρίδα γῆς 40 χλµ ἐπί 10
ἀπό αὐτούς ἀλλά ἀπό τό ἴδιο τό Ἰσραήλ καί τήν
χλµ, στήν ὁποία ἔχουν στοιβαχτεῖ
«πολιτισµένη» ∆ύση.
1.300.000 Παλαιστίνιοι καί
Ἀντί ἐπιλόγου
6.000 Ἰσραηλινοί ἔποικοι
Ὅταν συνοµιλεῖς µέ µιά µάνα τριῶν παιδιῶν
Τό Τεῖχος τοῦ σύγχρονου Ἀπαρτχάιντ
πού κλέβουν κάθε κοµµάτι
πού οἱ στρατιῶτες συλλαµβάνουν τόν ἄντρα
εὔφορης γῆς, κάθε πηγή
της µέ τήν κατηγορία τοῦ ἐφευρέτη τῶν
τῶν ἰµπεριαλιστικῶν δυνάµεων, τό στρατηγικό
νεροῦ,
ἐλέγχουν
τήν
ἠλεκτρική
ἐνέργεια
καί
ἐκρηγνυόµενων
ζωνῶν καί τοῦ «ρίχνουν» 67
τῆς θέσης. Ὅµως τό δρᾶµα τῆς Παλαιστίνης
κόβουν τίς µεγάλες ὁδικές ἀρτηρίες κατά
χρόνια φυλακῆς, τήν ὥρα πού οἱ µπουλντόζες
δέν µπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ ἀνεξάρτητα καί
βούληση. Ἡ πρώτη αὐθόρµητη σκέψη µας
κατεδαφίζουν τό σπίτι της, τότε σιωπᾶς...
χωρίς νά λάβουµε ὑπ’ ὄψη τόν Σιωνισµό ὡς
«εἴµαστε
ὅλοι
τροµοκράτες»
γιατί
ἀκόµη
Ὅταν
ἀντικρύζεις σπασµένα χέρια παιδιῶν
µία ἀντιδραστική, σωβινιστική, ἐθνικιστική
θέλουµε
νά
λεγόµαστε
ἄνθρωποι,
γιατί
ἀπό
τή
µανία τῶν σιωνιστῶν, τότε σιωπᾶς.
πρακτική πού συµπυκνώνεται στή θεωρία
αὐτό διδαχθήκαµε στά σχολειά µας, γιαυτό
Ὅταν τό Τεῖχος πού σύντοµα θά γίνει 900
τοῦ µεγάλου Ἰσραήλ. Ὁ Σιωνισµός ἀποτελεῖ
οἱ πατεράδες µας πολέµησαν τόν ναζισµό,
χλµ κόβει στή µέση χωριά, λόφους, ζωές,
ἐπίσηµη κρατική ἰδεολογία στό Ἰσραήλ καί στήν
γιατί
γιαυτό
ἑκατοντάδες
Ἕλληνες
βοήθησαν
οἰκογένειες,
τρώγοντας τό 40% τῆς ρηµαγµένης
οὐσία εἶναι προέκταση καί συµπλήρωµα τοῦ
ἑβραϊκές
οἰκογένειες
νά
σωθοῦν
ἀπό
τά
Παλαιστινιακῆς
γῆς, τότε ἐξεγείρεσαι. Ὅταν
ἰµπεριαλισµοῦ στήν περιοχή.
στρατόπεδα τοῦ Ἄουσβιτς καί τοῦ Νταχάου.
τά παιδιά στίς αὐλές τῶν σχολείων σήκωσαν
Πρώτη ἐπαφή μέ τό Τεῖχος
Τρισήµιση ὧρες ἀναµονῆς, σπάσιµο νεύρων,
τά ξύλινα ὅπλα τους φωνάζοντας «Φαλούτζα Τό πρωί τῆς πρώτης ἡµέρας µιά ὀλιγοµελής
εἰρωνικά
καί
ἐχθρικά
βλέµµατα
ὁµάδα τῆς ἀποστολῆς ξεκινάει γιά τή Ραµάλα,
20χρονων Ἰσραηλινῶν στρατιωτῶν
ἕδρα τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς γιά νά
γιατί ἐπισκεπτόµαστε τούς
παραλάβει τίς διαπιστεύσεις τῶν Ἑλλήνων
Παλαιστίνιους,
τούς φυλακισµένους
παρατηρητῶν. Στό σηµεῖο ἐλέγχου γιά νά
στό
µεγάλο
στρατόπεδο
µποῦµε στή Ραµάλα ἀντικρύζουµε γιά πρώτη
συγκέντρωσης
πού
λέγεται Λωρίδα
φορά τό Τεῖχος. Μιά γροθιά στό στοµάχι, ἡ
τῆς Γάζας!
ὀργή µᾶς κυριεύει. Τό Τεῖχος τοῦ Ἀπαρτχάιντ
Περνᾶµε στήν περιοχή τῶν
τοῦ 21ου αἰώνα στήν Κατεχόµενη ∆υτική Ὄχθη
Παλαιστινίων.
Πρώτη εἰκόνα:
ξεκίνησε τόν Ἰούνιο τοῦ 2002 καί περικυκλώνει
ἕνα
ἰσοπεδωµένο
χωριό γιά νά
τίς κατοικηµένες περιοχές φυλακίζοντας τούς
ἐλέγχεται καλύτερα ἡ περιοχή. Ταξί
Παλαιστίνιους. Τό Τεῖχος µήκους 350 χλµ
µέ λευκές σηµαῖες µᾶς µεταφέρει
(µέχρι στιγµῆς) καί ὕψους περίπου 10 µέτρα,
γιά
500 µέτρα ὅπου µᾶς περιµένει
στήν τελική του µορφή θά φτάσει τά 900 χλµ.
τό
λεωφορεῖο
µας. ∆εύτερη εἰκόνα:
∆έν χωρίζει τό Ἰσραήλ ἀπό τήν Παλαιστίνη
σφιγµένα πρόσωπα Παλαιστινίων
ἀλλά αὐθαίρετα εἰσέρχεται στά παλαιστινιακά
Στό µέσον πίσω ὁ γράφων, περιστοιχισµένος ἀπό µέλη
πού µόλις ἀκοῦνε πώς εἴµαστε
ἐδάφη καταπατώντας τίς πιό εὔφορες περιοχές,
Ἕλληνες
ἕνα
τεράστιο
χαµόγελο
τῆς ἀποστολῆς καί παιδιά τῆς Παλαιστίνης
παίρνοντας τό 40% τῶν ἐδαφῶν πού ὁ ΟΗΕ τό
ζωγραφίζεται
στά
πρόσωπά
τους.
1967 ἔδωσε στούς Παλαιστίνιους. Ἐν τέλει τό
Φαλούτζα», τότε πιστεύεις ὅτι ὑπάρχει ἐλπίδα,
Τρίτη εἰκόνα: πιτσιρίκια µᾶς κύκλωσαν στόν
Τεῖχος χώρισε τίς καρδιές τῶν άνθρώπων καί
ὑπάρχει ἀντίσταση, ἡ ἱστορία δέν τελειώνει.
προσφυγικό
καταυλισµό
τῆς
Τζαµαλίγια,
ξεσκέπασε τήν ὑποκρισία τοῦ δυτικοῦ κόσµου
κάνοντας
τό
σῆµα
τῆς
νίκης
καί
φωνάζοντας
πού µόλις λίγα χρόνια πρίν πανηγύριζε τήν
συνθήµατα ὑπέρ τῆς Παλαιστίνης καί κατά
πτώση τοῦ Τεχίους τοῦ Βερολίνου.
Υ.Γ. Τά µέλη τῆς ἀποστολῆς µέ τήν ἐπιστροφή
τοῦ Ἰσραήλ. Τέταρτη εἰκόνα: τό πούλµαν πού
Χωριό του Τείχους
τους
συγκρότησαν Σύλλογο Ἀλληλεγγύης στόν
µᾶς
µεταφέρει
στά
ἐκλογικά
τµήµατα
σταµατᾶ
Ἡ ἐπίσκεψη στό Ἀµπού Ντίς ἕνα χωριό
Παλαιστινιακό
Λαό «Ἰντιφάντα» . Μιά µόνιµη
ἀνάµεσα
στά
γκρεµισµένα
σπίτια
πού
λίγες
βόρεια τῆς Ἱερουσαλήµ µᾶς ἔκανε µάρτυρες
πρωτοβουλία
στήριξης
τῆς Παλαιστίνης, µιά
µέρες
πρίν
εἶχαν
ἰσοπεδώσει
οἱ
Ἰσραηλινοί.
ἑνός ἀσύλληπτου καί µοναδικοῦ αἴσχους.
πρωτοβουλία ἀνοιχτή σέ ὅποιον ἐνστερνίζεται
∆εκάδες Παλαιστίνιοι καθαρίζουν τά µπάζα
Τό Τεῖχος πέρασε µέσα ἀπό τίς αὐλές τῶν
αὐτήν τήν ὑπόθεση (πληροφορίες 6944523775)
γιά νά ξαναχτίσουν τά σπίτια τους. Ὅπως µᾶς
σπιτιῶν, ὑποχρεώνονται 800 οἰκογένειες νά
τῶν ∆ακρύων), τοῦ Χριστιανισµοῦ (Ναός τῆς
Ἀναστάσεως) καί τοῦ Μουσουλµανισµοῦ (τζαµί
Ἀλ Ἀκτσά). Ἀπό µόνο του τό συγκεκριµένο
γεγονός εἶναι µιά πρόκληση γιά κοινή
συνύπαρξη ἀλλά καί γιά πόλεµο µέχρις
ἀφανισµοῦ. Φεῦ, ὑπάρχουν τά συµφέροντα
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Ἀντιφωνήµατα
450.000 $ παντελόνιασε ὁ θεῖος
Μπάκυ Μπούς, µέλος τοῦ ΔΣ τῆς ΕSSI,
προµηθευτῆ τοῦ Κατοχικοῦ Στρατοῦ στό
Ἰράκ. Μέ τήν ἀξία του, φυσικά
Κατά τῆς ἵδρυσης Παλαιστινιακοῦ
κράτους δηλώνει ὁ Πάτ Ρόµπερτσον,
ἡγέτης τῶν κρετίνων Εὐαγγελικῶν στίς
ΗΠΑ, γιατί θά ἀπειλεῖ τό Ἰσραήλ!

Σ’ αὐτὴ τὴ χώρα ἀκόµα καὶ δολοφόνοι, ληστές
κι ἀπατεῶνες ἀφήνονται ἐλεύθεροι µέ ἀµνηστία. Οἱ γυναῖκες µέ τὴν µουσουλµανικὴ µαντήλα τί ἔγκληµα ἔκαναν καὶ δὲν συγχωρεῖται; Οἱ γυναῖκες µέ τὴν µουσουλµανικὴ µαντήλα εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνες ἀπὸ τοὺς δολοφόνους; Μήπως ἀπειλοῦνε τὴν κοινωνικὴ γαλήνη ὅσο καὶ οἱ κλέφτες; Οἱ γυναῖκες µέ τὴ µαντήλα δὲν θέλουν συγνώµη, τὸ δίκιο τους
θέλουν.
(ἐφ. Βακίτ, 22-2)
Ἕναν τάφο νά ἐπισκέπτεται...
Ὁ πατέρας Ἰζετίν Ἀσλάν 10 χρόνια δέν εἶχε
κανένα νέο ἀπό τόν γιό του και τελικά
τόν βρῆκε στό νεκροταφεῖο. Τό ἴχνος ἀπό
τή σφαῖρα στό κεφάλι φαινόταν καθαρά.
Ἐξιχνιάστηκε µιά δολοφονία τῆς ἐπισήµως
ἀνύπαρκτης ὀργάνωσης JΙTEM. Στίς 10-694, καί ἐνῷ περπατοῦσε µέ φίλους στό Ντιαρµπακίρ, τόν σταµάτησαν ἀστυνοµικοί καί
τόν ἀνέβασαν ἆρον ἆρον σέ ἕνα αὐτοκίνητο.
Ἀπό κείνη τή µέρα ἀγνοεῖται ἡ τύχη του.
Μέχρι πού ὁ Ἀµπντουλκαντίρ Ἀϊγκάν, τέως
µέλος τῆς JΙTEM, ὁµολόγησε διάφορα στήν
ἐφηµερίδα Ulkede Ozgur Gundem. Ἐξιστορώντας διάφορες ἐπιχειρήσεις στίς ὁποῖες µετεῖχε,
ὅπως ἀπαγωγές, δολοφονίες καί βοµβιστικές
ἐνέργειες ἦρθε καί στήν ἱστορία τοῦ Μουράτ
Ἀσλάν. Ἀναφέροντας πώς στή δολοφονία τοῦ
Ἀσλάν µετεῖχε αὐτοπροσώπως καί ὁ τοπικός
διοικητής τῆς Στρατοχωροφυλακῆς (πλέον
συνταξιοῦχος) Ἀµπντουλκερίµ Κιρτζά, εἶπε:
Τόν Ἀσλάν τόν πήρανε ἀπό τήν περιοχή τοῦ
Ντιαρµπακίρ µέ τό ζόρι σέ αὐτοκίνητο µάρκας
Τόρος καί τόν µετέφεραν στό Ἀρχηγεῖο τῆς
JΙTEM στή Σιλόπη. Ἐκεί ἀφοῦ βασανίστηκε
τόν µετέφεραν σέ ἕναν παραπόταµο τοῦ
Ντίτζλε. Τόν σκότωσαν δίπλα στό ποτάµι
ἀπέναντι ἀπό τό χωριό Κορτούκ, τοῦ ἔριξαν
βενζίνη καί τόν ἔκαψαν. Ἀκόµα καί 10 χρόνια
πρίν αὐτές τίς ὁµολογίες κανείς δέν ἀµφέβαλε
ὅτι εἶχε δολοφονηθεῖ. Ὁ πατέρας του ἐπί
χρόνια εἶχε καταφύγει σέ πολλές πόρτες καί
ὅλες εἶχαν κλείσει στά µοῦτρα του. Αὐτό πού
δέν µποροῦσε νά δεχτεῖ ὡς πατέρας ἦταν
πώς τό πτῶµα τοῦ γιοῦ του δέν εἶχε ἀφήσει
πουθενά κανένα ἴχνος. Παρότι οἱ ἐλπίδες καί
τά ὄνειρα πού εἶχε κάνει γιά τόν γιό του εἴχανε
γίνει στάχτες, ἤθελε τοὐλάχιστον νά ὑπάρχει
ἕνας τάφος πού νά µπορεῖ νά τόν ἐπισκέπτεται
στό Μπαϊράµ. Μετά τίς ὁµολογίες αὐτές
πῆγε στό χωριό Κορτούκ ὅπου ἄρχισε τίς
ἔρευνες µέ τή βοήθεια βοσκῶν. Μάλιστα ἕνας
ἦταν µάρτυρας τῆς δολοφονίας ἀπό µακριά.
Χωρικοί ἀνέφεραν πώς ὁ αὐτόπτης µάρτυρας
µερικές µέρες µετά πῆγε καί πῆρε τό καµένο
πτῶµα καί τό ἔθαψε, γιά νά µήν χαθεῖ δέ τό
µέρος, ἔβαλε καί πέτρες γύρω. Στίς Ἀρχές δέν
τό ἀνέφερε ἐπειδή φοβόταν. Μέ τή βοήθεια
τοῦ DNA διαπιστώθηκε βεβαιώθηκε ἡ
ταυτότητα τοῦ νεκροῦ. Ἡ Ἕνωση Ἀνθρωπίνων
∆ικαιωµάτων σέ ἀνακοίνωσή της ἀναφέρει:
«Ὁ Ἰζετίν Ἀσλάν, παρά τό ὅτι δέν εἶχε µείνει
ὑπηρεσία στήν ὁποία νά µήν εἶχε προσφύγει,
δέν εἶχε πάρει καµµία πληροφορία µέχρι πού
ἔγιναν οἱ ὁµολογίες τοῦ δηλωσία. Καλοῦµε
τίς ἁρµόδιες εἰσαγγελικές Ἀρχές νά ἐπέµβουν
ἀµέσως καί προτιθέµεθα νά ὑποβάλουµε
µηνύσεις σέ 30 ἄτοµα, µεταξύ τῶν ὁποίων
νοµάρχες καί ἀξιωµατοῦχοι τῆς JΙTEM
καί τῆς Στρατοχωροφυλακῆς ἐκείνης τῆς
ἐποχῆς». Ὁ Ἀµπντουλκαντίρ Ἀϊγκάν µέχρι τό
1985 ἦταν στό ΡΚΚ. Μετά παραδόθηκε καί
τοποθετήθηκε στήν πτέρυγα µετανοηµένων
στή φυλακή τοῦ Ντιαρµπακίρ. Μέ τόν νόµο
γιά τούς µετανοηµένους τόν πῆραν στόν
Στρατό. Μετά τοῦ δόθηκε ἡ θέση «πολιτικοῦ
ὑπαλλήλου» καί τοῦ ἔβγαλαν ταυτότητα στό
ὄνοµα Ἀζίζ Τουράν. ∆ούλεψε 10 χρόνια στή
JΙTEM. Μετά τίς ὁµολογίες του ἔφυγε στήν
Εὐρώπη. Κατονοµάζει δέ ἀκόµη 29 ἄτοµα πού
σκότωσε η JΙTEM...»
(3-2, εφ. Ραντικάλ)
M.K.
kyneg@otenet.gr

Μπορεῖ ἕνας γερουσιαστής (Λάντος)
νά καλεῖ στό Καπιτώλιο φυγάδες τῆς
Ἴντερπολ; Ναί, ἀρκεῖ νά ἔχουν (κοινό)
τό γνωστό «θρήσκευµα» καί νἄναι συνέταιροι στή Γιοῦκος καί στή ρωσοφαγία
Καταγωγή ἀπό Ἑλλάδα, θρήσκευµα
ἑβραϊκό γιά τόν Τζών Νεγκροπόντε πού
διορίστηκε ἀρχιρουφιάνος τοῦ Μπούς.
Ποιό ἐκ τῶν δύο στοιχείων νά βάρυνε;
Ἡ ὑπόθεση Πικιέλνι στό ΕΔΑΔ πού
ἀπειλεῖ µέ ...χρεωκοπία τήν Πολωνία
(γιά ἀποζηµιώσεις σέ µιλιούνια Πολωνοεβραίους) µήπως λέει κάτι περί τοῦ
πρακτέου καί σέ Ἴµβριους-Πολίτες;
Ὡραῖες οἱ θέσεις τοῦ κ. Μάζη (ΕΤ1,23-2)
γιά τό Μεσανατολικό. Μιά χαρά µεταφράζει ἀπό τά ἑβραϊκά στά ἑλληνικά...
Κεµάλ Γιαλτσίν: ζεῖ καί διδάσκει στή
Γερµανία. Ἀναγνωρίζοντας τήν Ἀρµένικη Γενοκτονία τιµᾶ τό τούρκικο ἔθνος
Ἀπαγορεύτηκε στή Γερµανία ἡ κυκλοφορία τῆς φιλοϊσλαµικῆς ἐφηµερίδας
Αnadolu’da Vakit! Πολύ ἀνεκτική ἡ
δηµοκρατία τοῦ κ. Ὄττο Σίλι...
Καί τό ἀπευθείας ἐµπόριο ΕΕ - Κατεχοµένων στό τσάκ (254-250) ἀποφύγαµε
στήν Εὐρωβουλή καί τό τούρκικο ἀδιέξοδο γιά τή συµµετοχή τῆς Κύπρου στή
συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ χαιρόµαστε. Ὄλε!
Μ’ ἀφορµή τήν ἐκκλησιαστική κρίση: Θά

ΤΑ ΤΟ Ξ Ι Κ Α
Παραµένουµε καὶ σήµερα στὴν ἐκκλησιαστικὴ
κρίση, ποὺ συνεχίζοντας µὲ πρωτοφανῆ ἐπιµονὴ
καὶ ἔνταση νὰ κυριαρχεῖ στὸ προσκήνιο,
δὲν κάνει τίποτε ἄλλο βεβαίως ἀπὸ τὸ νὰ
ἀποδεικνύει συνεχῶς ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία
δὲν µπορεῖ προφανῶς νὰ εἶναι τυχαῖα. Ἄρχισαν
ἐπίσης νὰ ἀκούγονται καὶ κάποιες ἄλλες
ὑποψιασµένες φωνὲς γιὰ ἐµπλοκὴ ἑλληνικῶν
καὶ ξένων µυστικῶν ὑπηρεσιῶν στὴν ὑπόθεση,
ποὺ σ’ ἕνα βαθµὸ ἐπαληθεύουν τὰ ὅσα κι ἐµεῖς
σας λέγαµε τὴν προηγούµενη φορὰ γιὰ τὸ
χαῶδες καὶ θεοσκότεινο βάθος ποὺ ἔχει στὴν
πραγµατικότητα αὐτὴ ἡ ἱστορία…
Θέλω ἐδῶ ὡστόσο νὰ διευκρινίσω κατ’ ἀρχὰς
πὼς τὴν ἤδη ἐκπεφρασµένη ἄποψη ὅτι ὁ κύριος
στόχος ὅλης της ἐπίθεσης εἶναι προσωπικὰ
ὁ ἀρχιεπίσκοπος, ἐπειδὴ τὸν ἐχθρεύονται οἱ
διεθνεῖς παράγοντες τῆς Νέας Τάξης, ἐγὼ
τουλάχιστον δὲν µπορῶ νὰ τὴ συµµεριστῶ! Τὸ
ὅτι βεβαίως ὁ Χριστόδουλος ἔχει θίξει κάποιες
φορὲς τοὺς Ἐβραιοαµερικάνους µὲ ὅσα ἔχει
δηµοσίως πεῖ, εἶναι δεδοµένο, ἀλλὰ ὄχι καὶ νὰ
µοῦ τὸν βγάλουν τώρα καὶ ὡς τὸν ὑπ’ ἀριθµὸν
ἕνα ἐχθρό της παγκοσµιοποίησης! Γιατί ἡ
παγκοσµιοποίηση ἀσφαλῶς (ὡς ἐπιδιωκόµενος
σκοπὸς ὅσων τὴν ἀπεργάζονται) δὲν ἔχει µόνο τὶς
δεδοµένες οἰκονοµικὲς καὶ πολιτικὲς διαστάσεις
(τὶς ὁποῖες ὅλοι λίγο-πολὺ γνωρίζουν), ἀλλὰ καὶ
κάποιες ἄλλες παραµέτρους (τὶς ὁποῖες πολὺ
λιγότεροι γνωρίζουν ἢ ἔστω ὑποψιάζονται).
Καὶ ἐννοῶ φυσικὰ τὴν πλήρη πνευµατικὴ καὶ
πολιτισµικὴ πλανητικὴ «γιαουρτοποίηση», ἡ
ὁποία προωθεῖται µέσα ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ
συγκρητισµὸ καὶ τὶς ἄοκνες προσπάθειες
γιὰ ἰσοπέδωση τῶν ἐθνικῶν πολιτισµῶν καὶ
ξεχαρβάλωµα τῶν ἐθνικῶν γλωσσῶν. Τὸ
δόγµα εἶναι «Μία ἡγεσία - µία θρησκεία - ἕνας
πολιτισµός», ποὺ ὅ,τι κι ἄν σας θυµίζει (εἴτε
Ὄργουελ, εἴτε Ἰωάννη Θεολόγο), εἶναι αὐτὸ
ἀκριβῶς καὶ ἡ οὐσία δὲν ἀλλάζει…

λήξει τοὐλάχιστον ἡ θρησκευτική µας
ἀποικιοκρατία σέ βάρος τῶν ὀρθόδοξων
Ἀράβων στούς Ἅγιους Τόπους;
Μέ τό διπλό χτύπηµα σέ Ἱεροσόλυµα
κι Ἀθήνα, µέ τήν Πόλη ὑποχείρια, τόν
Πέτρο Ἀφρικῆς νεκρό καί τίς µοµφές
στίς ΗΠΑ κάτι ἀχνοσχηµατίζεται, ἔ;
Γιά τόν Ἀττικῆς ἀκούστηκαν ὑπερβολές
στά ΜΜΕ. Τό Εὐαγγέλιο λέει γιά τόν
ἔχοντα δύο χιτώνας. Αὐτός δέν εἶχε δύο
δίς, γιά νά δώσει τό ἕνα! Εἶχε ἑνάµισυ!
Δηλαδή ἄν πιστέψουµε τά ΜΜΕ, οἱ
Χριστιανοί κληρικοί εἶναι διεφθαρµένοι,
οἱ µουσουλµάνοι φανατικοί, ἄρα µένουν
µόνο... ποιοί;;; Ἀκριβῶς! Οἱ µόνοι καλοί!
Πάντως ἐµεῖς νοµίζουµε ὅτι ὁ χωρισµός
Κράτους - Ἐκκλησίας θά εἶναι εὐεργετικός γιά τήν δεύτερη. Γιά τό ἔθνος ὅµως;
Βεβαίωσε ὁ Καραµανλῆς τήν ΕΕ πώς
δέν θ’ ἀρνηθεῖ τήν «εὐρωπαϊκή πορεία
τῆς Μακεδονίας»; Ἤ λέει ψέµµατα τό
International Crisis Group (25-2-05);
Ὁ Παπούλιας ὁρκίζεται Πρόεδρος κι ὁ
µέγας Πετρολούκας Χαλκιᾶς θά παίξει
γιά νά τόν τιµήσει. Ὅλα ἀντίστροφα
γίνονται σ’ αὐτή τή χώρα...
Πρῶτο τεῦχος γιά τό ΘΕΜΑ τοῦ Θέµου
καί τοῦ Τριανταφυλλόπουλου, µέ...
προσφορά ψιλοτσόντα τῆς Μπελούτσι.
Ὑψηλό τό ἐπίπεδο, εἶναι προφανές
Ρωτήθηκαν οἱ Τοῦρκοι στό Ε\Τ δηµοσιογραφικό συνέδριο γιά τή χειροβοµβίδα στόν Ἀη-Γιώργη τῆς Πόλης. Καί
ξανάπαν γιά ἑκατέρωθεν φανατισµούς
Τούς καλοῦµε λοιπόν νά ποῦν πότε, ποῦ
καί ποιοί Ἕλληνες σκότωσαν, βίασαν,
βασάνισαν µειονοτικούς, ποιοί εἶναι δηλ.
οἱ δικοί µας Γκρίζοι Λῦκοι;

Μὲ βάση λοιπὸν αὐτὸ τὸ τελευταῖο δεδοµένο,
πόθεν ἄραγε προκύπτει ὁ ἀρχιεπίσκοπος ὡς
ἐχθρός της παγκοσµιοποίησης; Στὰ λόγια (καὶ
σ’ ἕνα πρῶτο καὶ ἁπλοϊκὸ ἐπίπεδο ἀνάγνωσης)
ἴσως ναί, τὰ ἔργα τοῦ ὅµως µας δείχνουν ἄλλα.
Τὸ κοσµικό του φρόνηµα καὶ οἱ καισαροπαπικὲς
τοῦ ἀντιλήψεις γιὰ µία ἐλεγχόµενη (ἀπὸ τὸν
ἴδιο) ἱεραρχία, οἱ ἄλλες «ἐκσυγχρονιστικές»
του νεοεποχίτικες ἀπόψεις (µὲ πρόσφατο
ἀποκορύφωµα τὴ φρικώδη πλάνη τῆς
εἰσαγωγῆς µεταφράσεων στὴ λατρεία) καὶ
κυρίως οἱ παρασκηνιακοί του ἐναγκαλισµοὶ µὲ
τὸ Βατικανό, ἀποδεικνύουν, πιστεύω, τοῦ λόγου
µου τὸ ἀσφαλές. Νὰ λοιπὸν γιατί διαφωνῶ µὲ
ὅσους λένε ὅτι ὁ στόχος εἶναι εἰδικὰ αὐτὸς καὶ
ἐπιµένω σὲ ὅσα ἔλεγα τὴν προηγούµενη φορά: ὁ
στόχος εἶναι γενικὰ ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ Ἐκκλησία ὡς
θεανθρώπινος ὀργανισµός. Καὶ ὁ ἐπιδιωκόµενος
σκοπὸς εἶναι ἡ ἀποδυνάµωσή της, ὁ κλονισµὸς
τῶν πιστῶν, ἡ ἀπώλεια τῆς ἐµπιστοσύνης καὶ ἡ
διάσπαση τῆς σχέσης τους µαζί της. Αὐτὴ εἶναι
ἡ διαχρονικὴ προσπάθεια ποὺ τώρα ἁπλῶς ἐπανῆλθε στὸ προσκήνιο µὲ καταιγιστικὸ τρόπο,
ἐπειδὴ βεβαίως - µεταξὺ ἄλλων - καὶ ὁ ἴδιος ὁ
ἀρχιεπίσκοπος µὲ τὸ περίεργο περιβάλλον του,
καὶ κάποιοι ἄλλοι διεφθαρµένοι κληρικοί, τοὺς
ἔδωσαν τὴν πολυπόθητη εὐκαιρία. ∆ηλαδὴ τὴν
ἀφορµή…
Ἔ, ἅµα θέλετε τώρα καὶ περισσότερες περὶ
αὐτοῦ ἐνδείξεις, δὲν ἔχετε παρὰ νὰ σκεφτεῖτε
ποιοὶ ὠφελοῦνται αὐτὴ τὴ στιγµὴ ἀπ’ ὅλα αὐτά.
Καὶ ἂν δὲν σᾶς ἀρκεῖ ἡ γενικότερη ἀναφορὰ στὸν
διεθνῆ (καὶ στὸν καθ’ ἠµᾶς) σιωνισµό, σκεφτεῖτε
ὅτι µπορεῖ νὰ ὑπάρχουν καὶ εἰδικότεροι λόγοι.
Καὶ αὐτοὶ οἱ λόγοι νὰ σχετίζονται εἴτε µὲ
ἐξωτερικοὺς παράγοντες (ποὺ ἐπιδιώκουν π.χ.
τὴν ὑπονόµευση τοῦ κύρους τοῦ ἑλληνορθόδοξου
Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων), εἴτε καὶ µὲ
ἡµέτερους καθεστωτικοὺς (µηδὲ ἐννοεῖται τῶν
κυβερνώντων ἑξαιρουµένων, ποὺ προφανῶς καὶ
τὴν προεκλογικὴ ὑπόσχεση γιὰ τὴν ἀναγραφὴ
τοῦ θρησκεύµατος θέλουν νὰ ἀθετήσουν καὶ
ἐξαιτίας τῆς δυσµενοῦς οἰκονοµικῆς συγκυρίας
- λίγο γὰρ οἱ Ὀλυµπιακοί, λίγο ἡ ἀπίστευτη

Νά ποῦµε τό θερµό εὖγε στόν ὑπουργό
Δικαιοσύνης Ἀν. Παπαληγούρα γιά τήν
ἀπόφαση ὑπέρ τοῦ Ταϊλάν κι ἐλπίζουµε
ὅσα συµφώνησε στήν Τουρκία (9-2) περί
ἀπελάσεων, κτλ νἄναι µόνο λόγια
Νά σκεφτοῦµε ὅµως τήν ὀπισθοδρόµηση
πού ἐπιβάλλει ὁ νέος νόµος ἀφαιρώντας
ἀπό τόν ὑπουργό τό δικαίωµα γνώµης:
Σέ λάθος δρόµο τρέχουµε καί πᾶµε...
Νά διευκρινίσουµε ὅτι γράφοντας - καί
προκαλώντας εἰσαγγελικές παρεµβάσεις
- στοχεύουµε στήν ἀνάδειξη εὐθυνῶν κι
ὄχι στήν ταλαιπωρία ἀθώων; Χρειάζεται;
Τὄχουµε ξαναγράψει ἀλλά ἀξίζει µιάν
ἐπιπλέον εὔφηµο µνεία: Τό 15% τῶν
Ἑβριτῶν εἶναι µέλη σέ βιβλιοθῆκες, τό
πρῶτο ποσοστό πανελλαδικά!
Συγχαρητήρια ἀξίζουν στή Διεύθυνση
Ὑγείας Ἕβρου πού, κυριακάτικα καί
πρίν ἀκόµη διαµαρτυρηθοῦν οἱ κάτοικοι,
ἤλεγξε τό πόσιµο νερό στόν βόρειο Ἕβρο
(κι ἐπεσήµανε τήν ἀκαταλληλότητά του)
Ὅποιος βρέθηκε στήν τουρκοσύναξη τοῦ
Ἁρκάδια (20-2) καλεῖται ν’ ἀπαντήσει:
Ποιά ἡ διαφορά ἑνός µετριοπαθοῦς κι
ἑνός φανατικοῦ τουρκόφρονα;
Ἀλήθεια, ὅταν κραύγαζε πρός τό κοινό
ὁ Φαΐκογλου «τιµηµένοι Τοῦρκοι τῆς
Θράκης» χρησιµοποιοῦσε τό ἐπίθετο µέ
τήν περσινή ...πορτογαλική του ἔννοια;
Ἡ γραµµατέας τοῦ ὑπ. Πρόνοιας νά παρατηρεῖ τόν νοµάρχη γιά τή στάση του
ἐνώπιον τῶν Ρωµά πολιτῶν! Ν’ ἀνοίξει ἡ
γῆ (τοῦ Δροσεροῦ) νά τόν καταπιεῖ!
Ἐπισηµαίνουµε στόν Δήµαρχο Κοµοτηνῆς ὅτι στήν ὁδό Μακαρίου ὑπάρχει
τµῆµα τοῦ ὁδοστρώµατος περί τά 10 µ.
µῆκος, χωρίς µία λακούβα!
Κι ἀναρωτιόµαστε, ποῦ εἶναι οἱ ὑπηρεσίες τοῦ Δήµου, ἡ ΔΕΥΑΚ, ἡ ΔΕΗ, ὁ ΟΤΕ;
Δέν µπορεῖ νά πάει ἕνας ἐργολάβος νά
ἀνοίξει, ἔστω πρόχειρα, µιά τρῦπα;

βλακεία τῆς ἀπογραφῆς - καθόλου δὲν θὰ τοὺς
κακόπεφτε νὰ βάλουν στὸ χέρι ὅ,τι ἀπέµεινε
ἀπὸ τὴ λεγόµενη ἐκκλησιαστικὴ περιουσία).
Προφανῶς φυσικὰ καὶ δὲν εἶµαι τόσο χαζός, γιὰ
νὰ πῶ ἐλλείψει περισσοτέρων στοιχείων ποιὸς
ἀπ’ ὅλους αὐτοὺς ξεκίνησε τὸν πόλεµο ἢ ποιὸς
ἁπλῶς ἐπωφελήθηκε στὴν πορεία. Ἐγὼ ἁπλῶς
ὑποδεικνύω τὸ ἤδη ὁρατό: ποιοὺς φαίνεται
δηλαδὴ νὰ εὐνοεῖ αὐτὴ ἡ κατάσταση. Καὶ ποιοὺς
ἀκόµη βεβαίως φαίνεται νὰ βολεύει τὸ νὰ
εἶναι τὸ χριστεπώνυµο πλήρωµα µουδιασµένο,
ἀπογοητευµένο καὶ καταπτοηµένο, ὥστε ὅ,τι κι
ἂν γίνει σὲ βάρος τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ δῶ καὶ
πέρα, νὰ µὴν ἔχει τὸ κουράγιο καὶ τὴ διάθεση νὰ
ἀντιδράσει. Ὑποθέτω ὅτι οἱ νοῶντες ἐνόησαν…
Μὲ λίγα λόγια λοιπόν, ἐγὼ αὐτὸ παρατηρῶ
αὐτὲς τὶς µέρες. Μία ἐπίθεση ὄχι τόσο ἐναντίον
ἑνὸς προσώπου, ἀλλὰ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας
γενικά. Μία λυσσαλέα ἀπόπειρα γιὰ νὰ
στιγµατιστεῖ καὶ νὰ ἐξουθενωθεῖ ὅλος συλλήβδην
ὁ κλῆρος, νὰ κηλιδωθεῖ καὶ νὰ ἐξευτελιστεῖ τὸ
ράσο γενικά! Ἔ, γι’ αὐτὸ καὶ τρελαίνοµαι! Γιατί
ὅσον ἀφορᾶ γενικὰ τὸ ράσο, ὀφείλεις νὰ ἔχεις
µία εὐαισθησία ἀπέναντί του καὶ µάλιστα
ἀνεξαρτήτως τοῦ ἂν εἶσαι πιστὸς ἢ ἄθεος. Γιατί
ἀκόµη καὶ ἄθεος ἂν εἶσαι καὶ ἀντιµετωπίζεις
τὴν Ἐκκλησία ὡς καθαρὰ ἐπίγειο θεσµὸ (καὶ
ἐφόσον δὲν τυγχάνεις, ἐννοεῖται, ἀµβλύνους
παλαιολιθικοῦ τύπου µαρξιστὴς ἐπίγονος τοῦ
Κορδάτου), δὲν µπορεῖς νὰ µὴ σεβαστεῖς ἔστω
καὶ νὰ µὴν ἀναγνωρίσεις κάποια πράγµατα γύρω
βασικὰ ἀπὸ τὴν ἀδήριτη ἱστορικὴ ἀλήθεια ὅτι ἡ
Ὀρθοδοξία ὑπῆρξε τὸ ὀξυγόνο ποὺ κράτησε ἐπὶ
αἰῶνες αὐτὸν τὸν λαὸ διασώζοντας τὸν ἀπὸ τὴν
ἀσφυξία καὶ τὴν ἐξαφάνιση. Ἔ, κι ἅµα τώρα ∆ΕΝ
εἶσαι καὶ ἄθεος, ἕνας λόγος παραπάνω γιὰ νὰ
ἔχεις ἐπιπλέον εὐαισθησίες ὅσον ἀφορᾶ αὐτὸ τὸ
ράσο καὶ νὰ µὴν ἀνέχεσαι νὰ ἐξευτελίζεται ἀπὸ
λαµόγια, κοµµατικοεκδοτικοὺς νταβατζῆδες
καὶ ὑπογείως ἕρποντες ΚΥΠορουφιάνους,
ἀγόµενο πλέον ὡς συνώνυµό της ἁρπαχτῆς καὶ
τῆς ἐκπούστευσης, ἐπειδὴ βρεθήκανε µερικοὶ
ρασοφόροι κλέφτες ἢ ἀρσενοκοῖτες.
Συνέχεια στή σελ. 5

