Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Κοµµατοκρατία ἐν λευκῷ

Μέ τή θαυµάσια ἀφορµή πού µᾶς προσέφερε τό Ἀνώτατο Εἰδικό ∆ικαστήριο
(ΑΕ∆) ἀναφορικά µέ τήν προσµέτρηση ἤ
ὄχι τῶν λευκῶν ψηφοδελτίων στίς ἐκλογές
(περίπτωση Πέλλας καί προσφυγῆς τῆς
Π. Φουντουκίδου*), ἐκφράζουµε πιό κάτω
µερικές οὐδόλως πρωτότυπες σκέψεις:
Πρόκειται γιά µία πραγµατική εὐκαιρία
νά δοθεῖ βῆµα ἔκφρασης στό ἀκοµµάτιστο
τµῆµα τοῦ λαοῦ. Μακάρι νά ἐπικυρωθεῖ ἡ
ἀπόφαση τοῦ ΑΕ∆ καί νά γίνει ἀφορµή
- πού δέν τό πιστεύουµε, ἐννοεῖται γιά µία ἀναθεώρηση τοῦ ἐκλογικοῦ µας
συστήµατος. Ἔρχοµαι λοιπόν καί ρίχνω
λευκό ψηφοδέλτιο γιά νά ἐκφράσω τήν
ἀποδοκιµασία µου στίς ὑπαρκτές ἐπιλογές.
Πῶς µπορεῖς, διάολε, νά πετᾶς τήν ψῆφο
µου στά σκουπίδια, µαζί µέ τίς ἄκυρες; Τί
εἶναι αὐτό πού ἀπαγορεύει τό νά µείνουν
µερικές ἕδρες στή Βουλή κενές; ∆ηλαδή,
θεωρητικά, ἄν ἔρθει στιγµή πού τό 99%
τῶν Ἑλλήνων θά ρίξει λευκό, ὅλους θά
µᾶς ἐκπροσωπεῖ ἡ ἐπιλογή τοῦ 1% καί οἱ
ἄλλοι θά εἶναι σάν νά µήν ὑπῆρξαν;
Νοµίζουµε ὅτι ἀκριβῶς αὐτό τροµάζει
τούς προαγωγούς τοῦ κοµµατισµοῦ: Ὅτι
κάποια στιγµή µπορεῖ νά βρεῖ ὁ κόσµος µία
τέτοια διέξοδο ἔκφρασης τοῦ ἀδιεξόδου
του καί νά ἀποκαλυφθεῖ ἡ γύµνια τους
πού σήµερα κρύβεται ἐπιµελῶς. Γι’ αὐτό
εἶναι ἔτσι τά πράγµατα σέ ὅλες τίς χῶρες,

Η ΝΕΑ ΜΑΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Καθώς ἡ νεότευκτη ἱστοσελίδα µας
(www.antifonitis.gr) ὁλοένα κι
ἐµπλουτίζεται, µπορεῖτε πιά νά
συµµετέχετε καί στίς δηµοσκοπήσεις µας.
Ἡ νέα µας, ἐπίκαιρη, δηµοσκόπηση στήν
ὁποίαν µπορεῖτε νά ψηφίζετε, ἔχει ὡς ἑξῆς:
Τὰ συγκλονιστικὰ
µηνύµατα τῶν πολιτικῶν
µας γιὰ τὴν ἐπέτειο
τῆς Ἐπανάστασης τοῦ
1821 (περὶ οἰκονοµίας,
εἰρήνης, µεταναστῶν,
κτλ) καθιστοῦν ἐπίκαιρο
τὸ ἐρώτηµα: Ποιὸ εἶναι τὸ
ἀληθινὸ µήνυµα τῆς 25ης Μαρτίου;
1. Συνεχίζοντας τὴν παράδοση τοῦ
Κολοκοτρώνη καὶ τοῦ Καραϊσκάκη,
ὀφείλουµε νὰ µείνουµε συσπειρωµένοι γύρω
ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ µας ὁράµατα: Τὴν τιθάσευση
τῆς ἀκρίβειας, τὰ ἀναδροµικά τοῦ ΛΑΦΚΑ,
τήν πρωτιά τῆς Παπαρίζου στή Γιουροβύζιον
καὶ τὴν εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς Τουρκίας

γιατί παντοῦ τό
ἴδιο
σύστηµα
ἰσχύει καί οἱ ἴδιες
προτεραιότητες
ἐπιβάλλονται.
Καί
εἶναι
πράγµατι ἀποκαλυπτικό
τό
πῶς ἀντιδροῦν
οἱ ὑποτιθέµενοι
πρόµαχοι
τῆς
δηµοκρατίας
καί τῆς λαϊκῆς
κυριαρχίας. Μέ
ἐπιχειρήµατα
τοῦ
τύπου
«κάνε ἐσύ ἕνα
κόµµα ἄν δέν σ’
ἀρέσουν τά ὑπάρχοντα» (λές καί καθένας
µπορεῖ νά διαθέσει τό ἄπειρο χρῆµα καί
τόν χρόνο γιά κάτι τέτοιο ἤ µπορεῖ νά
ὁµαδοποιήσει τή στάση του µέ χιλιάδες
ἄλλων) ἤ µέ ἐπικλήσεις τῶν ἀδικιῶν
τοῦ ὑπάρχοντος ἐκλογικοῦ νόµου
(ὅριο τοῦ 3%, ἐξοµάλυνση, ἐνισχυµένη
ἀναλογική...). Θαρρεῖς καί κάποιος
ἄνωθεν τόν ἐπέβαλε καί πλέον δέν
ἀλλάζει! Πού ὄντως τήν ἔννοια τοῦ ὁρίου
εἰσόδου (εἴτε 3% εἴτε 15%) στή Βουλή
δέν τήν καταλάβαµε ποτέ: πῶς δηλαδή
ἐνῷ ἕνα κόµµα ἤ ἕνας τοπικός ὑποψήφιος
πιάνει τό ἐκλογικό µέτρο δέν µπαίνει στή
Βουλή; Εἶναι ἐπίσης τροµερό ὄχι µόνο
τό ὅριο τοῦ 3% ἀλλά καί ἡ δέσµευση µέ
τούς πανελλαδικούς συνδυασµούς: Κι
ὁ καθολικότερα ἀποδεκτός πολίτης σέ
µιά περιφέρεια (π.χ. ὁ Μανώλης Γλέζος,
ὁ Στέλιος Παπαθεµελῆς ἤ ὁ Μιχάλης
Χαραλαµπίδης) εἶναι ἀδύνατον νά γίνει
βουλευτής στόν τόπο του χωρίς τή
βοήθεια κάποιου κοµµατικοῦ χώρου!
Κοµµατοκρατία παντοῦ. ∆ηµοκρατία
πουθενά δέν βλέπω...
* Ὅσοι διαδίδουν ὅτι πρόκειται δῆθεν γιά...
πρωθυπουργική ἐξυπηρέτηση στόν θεῖο
Ἀχιλλέα, ἀποκαλύπτουν ἁπλῶς τό πῶς οἱ
ἴδιοι λειτουργοῦν

2. Μετὰ τὴν ἐθνικὴ ἐπανάσταση τοῦ ’21
καὶ τὴν κοινωνικὴ ἐπανάσταση τοῦ ΠαΣοΚ,
ἦρθε ἡ ὥρα καὶ γιὰ τὴν σεξουαλικὴ µας
ἀπελευθέρωση: Νοµιµοποίηση τοῦ γάµου
ὁµοφυλοφίλων τώρα!
3. ∆υὸ σχεδὸν αἰῶνες µετὰ τὴν ρατσιστικὴ
ἀπόρριψη τοῦ Ἄλλου ἀπὸ πλευρᾶς
τῶν ἐθνοφυλετιστῶν τύπου Νικηταρᾶ,
Κανάρη, κτλ, εἶναι πιὰ καιρὸς νὰ
ἐπανορθώσουµε. Ἑλληνοποίηση ὄχι µόνο τῶν
λαθροµεταναστῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπόλοιπων
ἀνθρώπων τοῦ πλανήτη, Ἀλβανῶν καὶ µή
(µπορεῖ κι αὐτοί κάποτε νὰ θελήσουν νὰ µᾶς
ἔρθουν, ἀποκλείεται;)
4. Σύµφωνα µέ τοὺς ὑπολογισµοὺς
µας, ἡ ἐπιτυχία τῆς Ἐπανάστασης ἦταν
ἐξασφαλισµένη ἀφοῦ ὁ Παλαιῶν Πατρῶν
Γερµανὸς ἦταν Κριὸς µέ ὡροσκόπο Ζυγὸ
καὶ ἡ συναστρία κεῖνον τὸν Μάρτιο ἦταν
σκανδαλωδῶς εὐνοϊκή. Νὰ ἱδρυθεῖ Συµβούλιο
Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας µέ ἐπικεφαλῆς τὴν Βίκυ
Παγιατάκη, τὸν Κώστα Λεφάκη καὶ τὴ Λίτσα
Πατέρα.
Ὁ λόγος σέ σᾶς, στόν κυρίαρχο λαό.
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«Ἡ διαφθορά εἶναι τόσο
γενική, κι ἔχει ρίζες τόσο
βαθιές, πού σέ κάνει νά
σαστίζεις...»

∆. ΣΟΛΩΜΟΣ
(25-3-1842, ἐπιστολή
πρός Γ. Τερτσέτη)
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Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Γιὰ ὅσους ἔχουν βαρεθεῖ νὰ παρακολουθοῦν
τὴν ὁµολογουµένως πολυδιάστατη ὑπόθεση
ποὺ ἀφορᾶ τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύµων,
τὴν εὐκολία µέ τὴν ὁποία ἐµπλέκουν
οἱ δηµοσιοκάφροι ὅλους τούς ἱερεῖς σὲ
ὑποθέσεις ἀγοραπωλησίας γῆς καὶ λοιπῶν
ἄλλων κερδοσκοπικῶν ἐπιχειρήσεων, τὸν
ρόλο προσώπων τύπου Βαβύλη καὶ τὴν
ἀναγκαιότητα ὄχι µόνο τῆς ἐξόντωσης ἑνὸς
Ἀρχιεπισκόπου ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπαξία αὐτοῦ
στὴν ὁµάδα ποὺ στήριξε τὴν ἐκλογὴ του,
ὑπάρχει ἕνα προηγούµενο γεγονὸς δοσµένο
ἀπὸ τὴν πένα τοῦ Βιρτζὶλ Γεωργίου σὲ
µυθιστορηµατική µορφή τὸ ὁποῖο προφανῶς
ἀπὸ ἔλλειψη φαντασίας ἀλλὰ καὶ λόγῳ
τῆς ἀποτελεσµατικότητάς του οἱ διάφορες
µυστικὲς ὑπηρεσίες ἀνὰ τὸν κόσµο τὸ
ἀντέγραψαν σχεδὸν πιστά.
Γιὰ τὸν ἐλάχιστα πληροφορηµένο ἀναγνώστη
ἔχει πολὺ µεγάλο ἐνδιαφέρον ἡ παράλληλη
πορεία τῶν γεγονότων τοῦ βιβλίου µέ αὐτὰ
ποὺ γίνονται σήµερα στὴν Ἱερουσαλὴµ καί
τόν Πατριάρχη Εἰρηναῖο, µέ ἀποκορύφωµα
τὸν παραλληλισµὸ ποὺ πρέπει νὰ κάνει µέ τὸ
ὁλοκληρωτικὸ καθεστὼς τῆς τότε Ρουµανίας
καὶ τὸ δηµοκρατικὸ τῶν «δηµοσιογραφικῶν
ἀποκαλύψεων» τῶν χωρῶν ποὺ ἐµπλέκονται
στὴν σύγχρονη ὑπόθεση καὶ νὰ τοποθετήσει
στὴν θέση τοῦ τότε Ρουµάνικου κράτους
τὸ ἀντίστοιχο σηµερινό. Τὸ βιβλίο εἶναι
«Ο ΘΕΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ» ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις
ΑΚΡΙΤΑΣ. Πρόκειται γιὰ µία ἀληθινὴ ἱστορία
πολιτικῆς ἴντριγκας. Μὲ ἐλαφρὲς παραλλαγὲς
στὰ σκηνικὰ καὶ τὰ κοστούµια παίζεται σὲ
κάθε ἐποχὴ µέχρι τελικῆς ἀπονέκρωσης τῆς
ἀνθρώπινης ἀντίδρασης.
Εἶναι µία καλή εὐκαιρία νὰ τὸ διαβάσετε
διότι πέρα ἀπὸ τὴν λογοτεχνική του ἀξία µᾶς
δίνει καὶ µερικὰ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιὰ
τὸν ὁµόδοξο λαὸ τῆς Ρουµανίας.

Ὁ Βάσος Λυσσαρίδης
σέ Ξάνθη καί Κοµοτηνή

Ὁ Βάσος Λυσσαρίδης, ἰσόβιος ἐπίτιµος
πρόεδρος τῆς Ε∆ΕΚ, θά βρεθεῖ στή
Θράκη τίς ἀµέσως ἑπόµενες ἡµέρες: Τό
Σάββατο, 2-4-05, θά µιλήσει στήν Ξάνθη
προσκεκληµένος τοῦ τοπικοῦ Συλλόγου
Κυπρίων καί ἄλλων φορέων τῆς πόλης
(ΠΡΟΚΑΤ ἀµφιθέατρο Πολυτεχνικῆς,
19:30) στόν ἑορτασµό τῶν 50 χρόνων
ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ Ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ.
Τήν ἑποµένη, Κυριακή 3-4-05 (ὥρα
19:00), προσκεκληµένος τῆς ἐφηµερίδας
µας, θά παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου
στήν αἴθουσα ∆ηµοτικοῦ Συµβουλίου
Κοµοτηνῆς. Πιστεύουµε ὅτι ὁ λόγος
ἑνός ἀνθρώπου πού ἐπί µισόν αἰώνα
ὑποστασιάζει ὅλα τά ἰδανικά γιά τά
ὁποῖα πάλεψε ὁ Κυπριακός - καί ὄχι
µόνον - Ἑλληνισµός (ἑλληνική πατρίδα,
ἐλευθερία καί δηµοκρατία, σοσιαλισµό
καί διεθνιστική ἀλληλεγγύη) εἶναι ὅ,τι
πολυτιµότερο µπορεῖ νά ἀκουστεῖ σήµερα
πού ὁ θόρυβος ἀπύλωτων στοµάτων ἔχει
σκεπάσει κάθε ἐξέχουσα αὐδή.

Βραβεῖο κι αὐτό...

Ἀκούγεται εἰρωνικό: Ἡ Παλαιστίνη, µέ τόν τηλεοπτικό της παραγωγό
Ἀµπντουλραχµάν Ἀλ Χουµράν, κέρδισε τό βραβεῖο τῆς πιό λυπητερῆς
φωτογραφίας στόν διαγωνισµό τοῦ BBC! Κάθε χρόνο τό BBC διοργανώνει
τόν διαγωνισµό «Χαρά καί Θλίψη» γιά φωτογραφίες µέ σχετικό θέµα. Στή
φωτογραφία τοῦ Ἀλ Χουµράν τρία κοριτσάκια κλαῖνε τό ἀδερφάκι τους πού
τό σκότωσαν Ἰσραηλινοί στρατιῶτες στή Ράφα τῆς Γάζας (10-10-2003). Ὅπως
εἶπε κι ὁ βραβευθείς, µέ τίς σηµερινές συνθῆκες στήν Παλαιστίνη εἶναι πολύ
δύσκολο νά βγάλει κανείς φωτογραφία ὑποψήφια γιά τό βραβεῖο τῆς ...Χαρᾶς.
Αὐτό πού δέν µάθαµε εἶναι ἄν ἐµφανίστηκαν οἱ στρατιῶτες νά ζητήσουν
τίποτε µερίδιο ἀπό τό χρηµατικό βραβεῖο ὡς κύριοι συντελεστές τῆς σκηνῆς...

2

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 30-3-2005

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ:

Γαστρονοµία –Ταυτότητα Κληρονοµηµένη γνώση
1. Εἰσαγωγικὰ σχόλια
Ἡ Σαµοθράκη ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα
πραγµατικὰ παρθένα νησιὰ τῆς Ἑλλάδας, ὅπου
ὁ «πολιτισµὸς τῆς ἀντιπαροχῆς καὶ
τῆς τουριστικῆς ἀνάπτυξης» ἔκανε
τὴν ἐξαίρεση καὶ δὲν κατέστρεψε
τὴ φυσικὴ καὶ ἀρχιτεκτονικὴ
ὀµορφιά του. Ἡ Σαµοθράκη εἶναι τὸ
νησὶ µέ τὰ κρυστάλλινα νερὰ τῶν
καταρρακτῶν της, τὴν ὀργιώδη
βλάστηση, τὸν ἐπιβλητικὸ ὄγκο τοῦ
βουνοῦ της, τοῦ Σάος ἢ Σαώκη, ἀπὸ
τοῦ ὁποίου τὴν κορυφὴ (τὸ Φεγγάρι
ὑψηλότερη κορφὴ τοῦ Αἰγαίου) ὁ
Ποσειδώνας παρακολουθοῦσε τὴν
ἐξέλιξη τοῦ Τρωικοῦ πολέµου. Ἡ
Ἰωάννα Μαλτέζου, ἐνεργὸ µέλος
τῆς Σαµοθρακικῆς
κοινωνίας,
ἔγραψε ἕνα θαυµάσιο ἀπὸ πλευρᾶς
περιεχοµένου καὶ ἐξέδωσε ἕνα
πανέµορφο ἀπὸ αἰσθητικῆς πλευρᾶς
βιβλίο, στὸ ὁποῖο συµπύκνωσε
τὴ γνώση της γιὰ τὸ νησὶ καὶ
τὴ διατροφική του παράδοση,
ποὺ συνδέεται µέ τὴν ἐσχάτως
ἐπαναπροσέγγιση καὶ ἀνάδειξη τοῦ
ζητήµατος. Ἡ εἰσαγωγὴ γιὰ τὴν
ἱστορία τοῦ νησιοῦ, οἱ συνταγές,
ἡ µικρὴ ἱστορία ποὺ συνοδεύει
τὸ κάθε ἔδεσµα τοῦ νησιοῦ, οἱ πολὺ ὡραῖες
φωτογραφίες ἀποδίδουν µέ τὸν καλύτερο
τρόπο τὴν ταυτότητα καὶ τὴν πλούσια
διατροφικὴ κληρονοµιὰ τῆς Σαµοθράκης. Ἡ
ὁποία µπορεῖ νὰ εἶναι εὐρύτερα γνωστὴ γιὰ
τὸ κατσίκι της, ὡστόσο ἡ συγγραφέας κάνει
γνωστὲς στὸν ἀναγνώστη καὶ ἄλλες ὑπέροχες
γεύσεις: Τυροκοµικά, µέλι, λάδι, ἐλιές, ψωµί.
2. Ἱστορία καὶ γαστρονοµία
Ἡ συγγραφέας κατορθώνει νὰ περάσει µέσα
ἀπὸ ἕνα βιβλίο γιὰ τὸν διατροφικὸ πλοῦτο
τῆς Σαµοθράκης - τῆς “πολύδενδρης” τοῦ
Ὁµήρου, ἀφοῦ στὴν ἐποχὴ του ὑπῆρχαν 59.000
στρέµµατα δάσους - δίνοντας ὅλη τὴν ἱστορία
τοῦ νησιοῦ, τὸ περιβάλλον, τὴν ἀρχιτεκτονικὴ
καὶ τοὺς ἀνθρώπους της. Ὁ µῦθος, ὅπως
περιγράφεται ἀπὸ τὸν ∆ιόδωρο τὸν Σικελιώτη,
λέει ὅτι ἡ κόρη τοῦ Ἄτλαντα Ἠλέκτρα ἔπεσε σὲ
θαλασσοταραχὴ στὴ διάρκεια ἑνὸς ταξιδιοῦ της.
Προσευχήθηκε στὴ Μεγάλη Θεά, τὴν Μητέρα
τῶν Βράχων, ἡ προσευχὴ της εἰσακούστηκε
καὶ ἡ Θεὰ τὴν ὁδήγησε σὲ ἕνα νησί, µικρὸ καὶ
ἀκατοίκητο. Ἡ Ἠλέκτρα ἔστησε βωµοὺς καὶ
ὀνόµασε τὸ νησὶ “Σαµοθράκη”, δηλ. τὸ Ἱερὸ Νησί.
Τὸ νησὶ καθιερώθηκε ὡς “ἄσυλο”, ἡ Μεγάλη
Θεὰ εὐχαριστήθηκε καὶ ἐγκατέστησε στὸ νησὶ
ὡς κατοίκους τοὺς γιοὺς της “Κορύβαντες”, οἱ
ὁποῖοι ἀνέλαβαν νὰ διδάξουν τὰ Μυστήρια.
Τὸ νησὶ φαίνεται νὰ κατοικεῖται ἀπὸ τὴν
προϊστορικὴ ἐποχή, οἱ πρῶτοι κάτοικοί του σὲ
ὀργανωµένη κοινότητα πιστεύεται ὅτι ἦταν
στὴν περιοχὴ ποὺ σήµερα ὀνοµάζεται Μικρὸ
Βουνί, στὰ µέσα τῆς 5ης ὡς τὰ µέσα τῆς 2ης
π.Χ. χιλιετίας.

Ï ÅËËÇÍÉÓÌÏÓ
ÐÅÑÁÍ ÔÇÓ
ÊÁÊÁÂÉÁÓ
Συνάντηση προέδρων Ἑλλάδας - Ἀλβανίας
Σὲ φιλικὸ καὶ ἐγκάρδιο κλίµα πραγµατοποιήθηκε στὰ Ἰωάννινα ἡ συνάντηση τοῦ Προέδρου
τῆς ∆ηµοκρατίας Κάρολου Παπούλια µὲ τὸν
Ἀλβανὸ ὁµόλογό του Ἀλφρεντ Μοϊσίου.
Ἀµέσως µετὰ οἱ δυό τους ἀναφέρθηκαν στὶς
παραδοσιακὲς σχέσεις φιλίας ποὺ συνδέουν
τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ἀλβανία. Ὁ Πρόεδρος
τῆς Ἀλβανίας πρότεινε στὸν κ. Παπούλια
ἡ ἑπόµενη συνάντησή τους νὰ γίνει ἢ στὸ
Ἀργυρόκαστρο ἢ στοὺς Ἅγιους Σαράντα.
Ἐν τῷ µεταξὺ τὴ διαβεβαίωση πὼς ἡ Ἑλλάδα
κάνει ὅ,τι εἶναι δυνατὸ γιὰ νὰ στηρίξει τὴν
εὐρωπαϊκὴ προοπτικὴ τῆς Ἀλβανίας ἔδωσε ὁ
ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν Ἒ Στυλιανίδης, κατὰ
τὴν ὁµιλία του στὴ συνεδρίαση τῆς Μικτῆς
∆ιϋπουργικῆς Ἐπιτροπῆς Ἑλλάδας-Ἀλβανίας
στὰ Ἰωάννινα, δηλώνοντας τὸ ἐνδιαφέρον
τῆς Ἑλλάδας γιὰ ἐνδυνάµωση τῶν διµερῶν
σχέσεων σὲ ὅλους τους τοµεῖς.
Ἕνας ποδοσφαιρικὸς ἀγώνας
Ἀρνητικὸ κλίµα, καλλιέργησαν ὁρισµένα

Πιστεύεται ὅτι τὴν ἐποχὴ τῆς ὕστερης
Χαλκοκρατίας καὶ τῆς πρώιµης ἐποχῆς τοῦ
σιδήρου ὁ οἰκισµὸς ἐγκαταλείφθηκε καὶ
δηµιουργήθηκαν οἰκισµοὶ σὲ διάφορα ἄλλα
µέρη µακριὰ ἀπὸ τὰ παράλια. Ὁ Ἡρόδοτος
ἀναφέρει ὡς πρώτους κατοίκους τοῦ νησιοῦ
τοὺς Πελασγούς, πρὶν ἀπὸ αὐτοὺς ὅµως
κατοικοῦν τὸ νησὶ οἱ Θρᾶκες γιὰ τὸ διάστηµα
ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Σιδήρου µέχρι τὴν
ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ καὶ ἔθεσαν τὸ Ἱερὸ τῶν

Μεγάλων Θεῶν ὑπὸ τὴν προστασία τους. Ἡ
θέση τῆς Σαµοθράκης εἶναι σηµαντική γιὰ τὶς
ἐπικοινωνίες τόσο µέ τὴ Θράκη ὅσο καὶ µέ τὰ
παράλια της Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Ἀνατολικῆς
Μεσογείου γενικότερα. Τὰ εὑρήµατα δείχνουν
ὅτι οἱ ἐπικοινωνίες καὶ τὸ ἐµπόριο µέ τὶς
Κυκλάδες, τὴν Κρήτη καὶ τοὺς Μίνωες, τὰ
παράλια της Θράκης καὶ τῆς Τρωάδας εἶχαν
ἀναπτυχθεῖ ἀπὸ νωρίς. Γύρω στὸ 700 π.Χ.
ἐγκαθίστανται στὸ νησὶ Αἰολεῖς δίπλα ἀπὸ ἕνα
προελληνικὸ ἱερὸ τῶν µυστηρίων. Φροντίζουν
νὰ ἐπεκτείνουν τὸν χῶρο τοῦ ἱεροῦ τῶν
Μεγάλων Θεῶν, χτίζουν τὴν πόλη Σαµοθράκη
καὶ τὴν περιβάλλουν µέ ἐντυπωσιακὰ τείχη
(6ος αἰώνας π.Χ.) πού φτάνουν µέχρι τὸ πιὸ
ψηλὸ καὶ ἀπόκρηµνο σηµεῖο τοῦ οἰκισµοῦ, ὅπου
βρίσκονταν ἡ ἀκρόπολη. Κοντὰ στὸ σηµεῖο ποὺ
χτίστηκε ἡ πόλη σχηµατίζεται ἕνα µικρὸ φυσικὸ
λιµάνι, κατάλληλο γιὰ τὸν πολεµικὸ στόλο τῆς
πόλης-κράτους. ∆ηµιουργοῦνται ἐπαφὲς µέ τὶς
ἀπέναντι Θρακικὲς πόλεις καὶ ἀπὸ τὴ Σάλη
(σηµερινὴ Ἀλεξανδρούπολη) µέχρι τὰ Ἄβδηρα
εἶναι ἡ περιοχὴ τῶν «Σαµοθραείκειων τειχῶν».
Οἱ Πέρσες καταλαµβάνουν τὸ νησὶ µεταξὺ 491
καὶ 480 π.Χ.. Τὸν 5ο π.Χ. οἱ Ἀθηναῖοι ἐντάσσουν
τὴ Σαµοθράκη στὴν Ἀθηναϊκὴ Συµµαχία, ἐνῶ
οἱ Σπαρτιάτες θέτουν τὴ Σαµοθράκη κάτω
ἀπὸ τὴν κηδεµονία τους, µετὰ τὴ νίκη τους στὸ
Πελοποννησιακὸ πόλεµο.
Στὰ ἑλληνιστικὰ καὶ ρωµαϊκὰ χρόνια
ἀναπτύσσεται ραγδαῖα τὸ Ἱερὸ τῶν Μεγάλων
Θεῶν καὶ ἡ λατρεία τους ἀποκτᾶ διεθνή
χαρακτήρα. Οἱ Μακεδόνες καὶ οἱ Αἰγύπτιοι
ἀναβαθµίζουν τὸ ἱερὸ καὶ τὸ πλουτίζουν µέ

ἀλβανικὰ ΜΜΕ, γιὰ τὸν ἀγώνα τῆς Τετάρτης
µεταξὺ Ἑλλάδος-Ἀλβανίας, προαναγγέλλοντας
µάλιστα ἐπεισόδια. Ἡ ἐφηµερίδα «Σέκουλι»
σὲ πρωτοσέλιδο ἄρθρο της µὲ τίτλο «Ἑλλάδα:
«Ρατσιστικὲς προκηρύξεις ἐν ὄψει τοῦ ἀγώνα»,
σχολίασε ὅτι ὁ ἀγώνας ποδοσφαίρου µεταξὺ
τῶν ἐθνικῶν ὁµάδων Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας
κινδυνεύει νὰ µετατραπεῖ σὲ µία µαζικὴ
ρατσιστικὴ ἐπίθεση κατὰ τῶν Ἀλβανῶν
µεταναστῶν ποὺ ζοῦν καὶ ἐργάζονται στὴν
Ἑλλάδα. Ὅπως ἀναφέρει «γιὰ τὸν ἀγώνα
αὐτό, ἀκροδεξιοὶ Ἕλληνες ἐξτρεµιστὲς ἔχουν
προετοιµαστεῖ ἀπὸ καιρὸ καὶ τὸ κλίµα ἐν ὄψει
τοῦ ἀγώνα εἶναι ἔντονα φορτωµένο».
Οἱ ἐφηµερίδες «Κορριερι» καὶ «Ντίτα»
ἀναδηµοσίευσαν ἄρθρα τῆς «Ἐλευθεροτυπίας»
γιὰ τὸ κλίµα ἐν ὄψει τοῦ ἀγώνα µεταξὺ
ἐθνικῶν Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας, δίνοντας
ἔµφαση στὶς δηλώσεις τοῦ Πρέσβη τῆς
Ἀλβανίας στὴν Ἀθήνα Μπασκὶµ Ζενέλι καὶ
στὴ διακήρυξη Ἑλλήνων καὶ Ἀλβανῶν, οἱ
ὁποῖοι κατηγοροῦν µερίδα τῶν ΜΜΕ Ἑλλάδας
καὶ Ἀλβανίας πὼς ὑποδαυλίζουν τὶς ἐκφράσεις
βίας καὶ ὑπενθυµίζουν τὸν ἀρνητικὸ ρόλο
ποὺ ἔπαιξε ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἀλβανίας,
Φατὸς Νάνο, στὸν τελευταῖο ἀγώνα Ἑλλάδος
- Ἀλβανίας, τὸν περασµένο Σεπτέµβριο µὲ
ἀποκορύφωµα τὶς ρατσιστικὲς ἐπιθέσεις
ἐνάντια σὲ ὁµάδες Ἀλβανῶν µεταναστῶν στὴν
Ἑλλάδα.

ἀναθήµατα καὶ ἀρχιτεκτονικὰ ἔργα, µεταξὺ
ἄλλων τὸ Ἀρσινόειο, ποὺ θεωρεῖται τὸ
µεγαλύτερο κλειστὸ κυκλικὸ οἰκοδόµηµα
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Στὴν
κοινωνικὴ ὀργάνωση τῆς ἐποχῆς ἀναφέρεται
ὁ βασιλικὸς θεσµός, ἡ Βουλή, ἡ Ἐκκλησία τοῦ
∆ήµου καὶ τὸ ἱερατεῖο µέ σηµαντικὴ ἐπιρροὴ
καὶ πλοῦτο. Στὴ Ρωµαϊκὴ ἐποχὴ τὸ νησὶ
θεωρεῖται ἱερὸ καὶ τὸ Τέµενος τῶν Μεγάλων
Θεῶν ἄσυλο, ἐνῶ ἡ λατρεία τῶν Μεγάλων
Θεῶν στὴ Σαµοθράκη θὰ γνωρίσει
παρακµὴ τὸν 3ο - 4ο µ.Χ. αἰώνα.
Ἡ ἀχρήστευση τοῦ λιµανιοῦ καὶ
θρησκευτικοὶ λόγοι ὁδηγοῦν σὲ
µεγαλύτερη παρακµὴ µέχρι τὸν
8 µ. Χ. αἰώνα. Τὸν 15ο αἰώνα ὁ
πληθυσµὸς λόγω τῶν πειρατικῶν
ἐπιθέσεων ἐγκαταλείπει πλήρως
τὰ παράλια καὶ συγκεντρώνεται
στὸ ἐσωτερικό του νησιοῦ, στὴ
Χώρα. Τὸ νησὶ πέρασε στὴν
κυριαρχία τοῦ Γενοβέζου ἄρχοντα
Γατιλούζι (1430), κατακτήθηκε
ἀπὸ τοὺς Τoύρκους (1457),
καταστράφηκε σχεδὸν ὁλοσχερῶς
τὴν 1η Σεπτεµβρίου τοῦ 1821 καὶ
ἀπελευθερώθηκε µαζὶ µέ τὰ ἄλλα
νησιὰ τοῦ βορείου Αἰγαίου ἀπὸ τὸν
ἑλληνικὸ στόλο ποὺ µεγαλούργησε
στοὺς Βαλκανικοὺς πολέµους.
Μέχρι τὰ τέλη τῆς δεκαετίας
τοῦ 1950 τὸ νησὶ ἔχει σηµαντικὸ
ἀριθµὸ κατοίκων καὶ εἶναι σχεδὸν
αὐτόνοµο. Ἀπὸ τότε, ὅµως, ἀρχίζει
καὶ τὸ µεταναστευτικὸ ρεῦµα ὅπως
καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας καὶ µεγάλος
ἀριθµὸς κατοίκων ἐγκαταλείπει τὸ νησὶ γιὰ τὴν
Ἀλεξανδρούπολη καὶ τὴ Γερµανία. Μάλιστα
τὸ 1973 τὸ κρατίδιο τῆς Βάδης – Βυτεµβέργης
(Στουτγάρδη)
τῆς
δυτικοευρωπαϊκῆς
αὐτῆς χώρας ἔφτασε νὰ ἔχει περισσότερους
Σαµοθρακίτες παρὰ Θεσσαλονικεῖς. Ὅ,τι δὲν
µπόρεσε νὰ καταστρέψει στὴν κοινωνία καὶ τὴ
δηµογραφία ἡ σκληρὴ βουλγαρικὴ Κατοχή, τὸ
ἅλωσε ἡ µετανάστευση µέσα σὲ δέκα χρόνια.
Ἡ συγγραφέας πετυχαίνει νὰ ἀποδώσει
µέσα ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ πλαίσιο καὶ τὸ φυσικὸ
καὶ δοµηµένο περιβάλλον, τὴν πλούσια
παράδοση τοῦ νησιοῦ, τὴν βιοποικιλότητα, ποὺ
διαµορφώνεται ἐδῶ καὶ αἰῶνες µέσα ἀπὸ τὴν
ἁρµονικὴ συµβίωση µικροοργανισµῶν, φυτῶν,
ζώων καὶ ἀνθρώπων.
Ἡ χτισµένη ἀµφιθεατρικά, ἀνάµεσα στὶς
πλαγιὲς τοῦ ὄρους Σάος, µέ τὰ διώροφα σπίτια
µέ τὶς κεραµοσκεπὲς καὶ τὰ πλακόστρωτα
στενὰ πρωτεύουσα Χώρα, θυµίζει περισσότερο
ἕνα καλοσχεδιασµένο κοῖλο θεάτρου, παρὰ
µία συνηθισµένη νησιωτικὴ πρωτεύουσα.
Ἐκεῖ στὴ Χώρα συναντῶνται πολλὲς µορφὲς
τῆς γαστρονοµίας τῆς Σαµοθράκης. Τὸ βιβλίο
µᾶς δίνει καὶ ἄλλες στιγµὲς τῆς ἱστορίας τοῦ
νησιοῦ.
Οἱ Ἅγιοι τοῦ νησιοῦ “Πέντε Νεοµάρτυρες
τῆς Σαµοθράκης”, οἱ Βυζαντινοί, οἱ Γενοβέζοι
Γατελοῦζοι, οἱ παραδοσιακοὶ φοῦρνοι, οἱ
«κεχαγιάδες», ἡ Παναγία ἡ Κρεµνιώτισσα, ὅπου
καὶ ἕνα µεγάλο πανηγύρι µέ φαγητὰ καὶ ποτά,
ἀποτελοῦν µέρος αὐτῆς τῆς κληρονοµηµένης
γνώσης. Μαζὶ καὶ ἡ Παλιάπολη, τὸ ἀρχαϊκὸ καὶ

Ὁ Μπερίσα προσδοκᾶ νίκη στὶς
ἐπερχόµενες ἐκλογὲς
Ὁ Σαλὶ Μπερίσα, σὲ συνάντηση µὲ ὀπαδοὺς
τοῦ κόµµατός του στὴν Κακαβιά, δήλωσε
ὅτι µετὰ ἀπὸ ὀχτὼ χρόνια πολὺ κακῆς
διακυβέρνησης τῆς χώρας, ὅλοι σχεδὸν στὴν
Ἀλβανία ζητοῦν τώρα τὴν µεγάλη ἀλλαγή.
Τὸ ∆ηµοκρατικὸ Κόµµα, τόνισε ὁ Μπερίσα, ἐν
ὄψει τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2005 εἶναι
πιὸ ἰσχυρὸ ἀπὸ ποτὲ καὶ ἀποφασισµένο νὰ
ἀναλάβει τὶς εὐθύνες τόσο γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ
τῆς ἐλπίδας στοὺς Ἀλβανούς, ὅσο καὶ γιὰ
ριζικὴ ἀλλαγὴ τῆς κατάστασης ποὺ ἐπικρατεῖ
σήµερα στὴ χώρα, ὅπου ὑπάρχει φτώχια,
αὐξηµένη διαφθορὰ καὶ ἐγκληµατικότητα,
ὅπως χαρακτηριστικὰ εἶπε. Ὁ Μπερίσα τόνισε
ὅτι µὲ τὴν ψῆφο τους στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς
οἱ Ἀλβανοὶ ψηφοφόροι εἶναι ἀποφασισµένοι
νὰ βγάλουν πρόωρα σὲ πολιτικὴ σύνταξη
τὸν Νάνο, ὁ ὁποῖος εἶναι, ὅπως εἶπε, ὁ κύριος
ὑπεύθυνος γιὰ τὴν πολύπλευρη κρίση ποὺ
βιώνει σήµερα ἡ Ἂλβανία.
Βραβεῖο στό «Ὅραµα»
Τό ΟΡΑΜΑ τοῦ κ. Θ. Βεζιάνη ἦταν τό
ὁµογενειακό ἔντυπο πού βραβεύτηκε ἐφέτος
ἀπό τόν πρόεδρο τῆς ∆ηµοκρατίας (Ζάππειο,
7 Μαρτίου). Εὐχόµαστε στόν φίλο κ. Βεζιάνη
«πάντα τέτοια»!
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ

ἑλληνιστικὸ κέντρο τοῦ νησιοῦ ὅπου σώζονται
τὰ ἐρείπια τῆς Ἀρχαίας Πόλης καὶ τοῦ Ἱεροῦ
τῶν Μεγάλων Θεῶν, ἐκεῖ ποὺ γίνονταν τὰ
Καβείρια Μυστήρια, ἐφάµιλλα τῶν Ἐλευσινίων,
µέ σκοπὸ τὴν ἐξασφάλιση τῆς µεταθανάτιας
ζωῆς, ἡ Νίκης τῆς Σαµοθράκης ποὺ βρίσκεται
σχεδὸν δυὸ αἰῶνες στὸ Λοῦβρο, οἱ ἐξοχὲς
τῶν Σαµοθρακιτῶν. Τὰ Θέρµα τῶν ἰαµατικῶν
θειούχων πηγῶν, ἡ Γριὰ Βάθρα µέ τοὺς
καταρράκτες, τὸ ρέµα τοῦ Φονιᾶ, οἱ θαλάσσιες
σπηλιές, ἡ Ἄνω Μεριά, τὰ ἐξωτικῆς ὀµορφιᾶς
µέρη, ἐκεῖ ποὺ γινόταν καὶ συνεχίζει νὰ γίνεται
ἡ κουρὰ τῶν ἀµέτρητων καὶ νοστιµότατων
ὅπως πουθενὰ ἀλλοῦ στὴν Ἑλλάδα κατσικιῶν,
«ἡ ἄπειρη ἡσυχία τοῦ νησιοῦ αὐτοῦ, σά νὰ
ἀκούγεται τώρα ἡ αἰωνιότητα νὰ περνᾶ”, τῆς
Σαµοθράκης τοῦ Ἴωνα ∆ραγούµη .
Τὸ βιβλίο γιὰ τὴ Σαµοθράκη τῆς Ἰωάννας
Μαλτέζου δίνει τὴν εὐκαιρία στὸν ἀναγνώστη
νὰ γίνει κοινωνὸς τῆς ὑπέροχης διατροφικῆς
παράδοσης τοῦ νησιοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴ δυνατότητα
νὰ γνωρίσει τὸ περιβάλλον ποὺ δηµιούργησε
αὐτὰ τὰ θαύµατα τῆς Σαµοθρακίτικης κουζίνας.
Τὰ δάση µέ τὰ πλατάνια, τὶς καστανιές,
τοὺς θάµνους µακκί, τὶς κουµαριὲς καὶ τὶς
γλιστροκουµαριὲς («ἀντραχλιές»), τὴ ρίγανη
καὶ τὸ θυµάρι. Τὰ παράλια µέ τὰ ὑλικὰ καὶ τὶς
παραδόσεις ποὺ κατεβάζουν τὰ ποτάµια καὶ οἱ
πηγὲς στὴ θάλασσα, οἱ ὑγρότοποι καὶ τὰ δάση
ἀπὸ πλατάνια καὶ σκλήθρα . Τὰ 21 σπάνια εἴδη
φυτῶν, τὰ 14 ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι ἐνδηµικὰ καὶ
φύονται ἀποκλειστικὰ στὸ νησί, τὰ θηλαστικά,
οἱ σκαντζόχοιροι, τὰ κουνάβια, οἱ λαγοί, οἱ
φώκιες, τὰ δελφίνια, ὁ µικροτυφλοπόντικας
(ἡ «ἀσκάλπα» τῶν ντόπιων). Οἱ ἀγροτικὲς
ἐκτάσεις ὅπου καλλιεργοῦνται σιτάρι, κριθάρι,
οἱ ἀµέτρητοι ἐλαιῶνες, οἱ ἀµπελοκαλλιέργειες,
τὸ µέλι, καὶ τὰ περιβόλια στὰ «Θέρµα» µέ
ἀµύγδαλα, κεράσια, ροδάκινα, δαµάσκηνα,
σῦκα, πραούστια καὶ ἀχλάδια. Ἡ κυρίαρχη
κτηνοτροφία µέ τὰ 70.000 (;) κατσίκια
ποὺ βόσκουν ἀµέριµνα καὶ ἀδέσποτα,
σκαρφαλώνοντας σὲ ἀπόκρηµνες πλαγιὲς καὶ
γκρεµοὺς ἀναπτύσσοντας ἐξαιρετικὴ εὐφυΐα
πρὸς ἀναζήτηση τροφῆς.
3. Συµπερασµατικὰ
Μπορεῖ ἡ τουριστικὴ ἀνάπτυξη στὴ Σαµοθράκη
νὰ παρουσιάζει τὰ τελευταῖα χρόνια
χαρακτηριστικὰ ἄναρχης δόµησης καὶ κίτς, ποὺ
δὲν ἔχουν καµµία ἀπολύτως συµβατότητα µέ τὸ
µοναδικὸ φυσικὸ περιβάλλον, ὡστόσο ἡ ἰσχυρὴ
παράδοση καὶ οἱ µοναδικοὶ ἄνθρωποί της εἶναι
ἡ ἐγγύηση ὅτι τὸ νησὶ δὲν θὰ καταστραφεῖ, ὅτι
δὲν θὰ παραδοθεῖ σὲ κανέναν «µεγάλο» ποὺ θὰ
θελήσει νὰ τὴν «ἀναπτύξει».
Ἡ κατάθεση τῆς Ἰωάννας Μαλτέζου µἒ τὸ βιβλίο
της γιὰ τὴ Σαµοθράκη καὶ τὴ γαστρονοµία
της ἀποτελεῖ ἕνα γραπτὸ δεῖγµα αὐτῆς τῆς
γνώσης, τῆς κουλτούρας καὶ τῆς ἀντίστασης
ποὺ δείχνουν οἱ Σαµοθρακίτες ἀπέναντι στὸ
ἄσχηµο καὶ τὰ διατροφικὰ σκουπίδια. Τέτοιες
γραπτὲς παρεµβάσεις ὅπως τὸ βιβλίο τῆς
Μαλτέζου ἀποτελοῦν σηµαντική συµβολή
στὴν ἀνάδειξη τῆς ἱστορικῆς, πολιτισµικῆς καὶ
περιβαλλοντικῆς ἀξίας τῆς Σαµοθράκης καὶ
συνιστοῦν περιουσιακὸ στοιχεῖο κληρονοµιᾶς,
τὸ ὁποῖο ὀφείλουµε νὰ παραδώσουµε ἀλώβητο
στὶς ἑπόµενες γενιές.
Θεοφάνης Μαλκίδης, Λέκτορας ∆ΠΘ
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Ἀνα-γνώσεις
Προτάσεις ξεπουλήµατος τοῦ ἰρακινοῦ πετρελαίου
Ὁ Greg Palast στό BBC Newsnight γιά τό ἀκόµη χειρότερο σενάριο πού
ἀπεφεύχθη, µᾶλλον χάρη στήν τάση Κόλιν Πάουελ (17-3):
«...Ἡ Κυβέρνηση Μπούς εἶχε σχέδια γιά τόν πόλεµο καί γιά τό ἰρακινό
πετρέλαιο πρίν τήν 11η Σεπτεµβρίου πού πυροδότησαν µία µάχη πολιτικῆς
µεταξύ τῶν νεοσυντηρητικῶν καί τῶν πετρελαιάδων, ἀποκάλυψε τό BBC
Newsnight. (...) Στήν πραγµατικότητα ὑπῆρχαν δύο ἀντιµαχόµενα σχέδια πού
ὅριζαν τόν µυστικό πόλεµο µεταξύ τῶν νεοσυντηρητικῶν τοῦ Πενταγώνου
ἀπό τή µιά καί ἑνός συνδυασµοῦ πετρελαιάδων καί «πραγµατιστῶν» τοῦ
Στέητ Ντηπάρτµεντ ἀπό τήν ἄλλη. Οἱ δεύτεροι φαίνεται νά ἔχουν νικήσει.
(...) Τό σχέδιο ἰδιωτικοποίησης τῶν ἰρακινῶν πετρελαίων ἐπεξεργάστηκαν
οἱ νεοσυντηρητικοί καί σκόπευε νά χρησιµοποιήσει τό ἰρακινό πετρέλαιο γιά
νά καταστρέψει τό καρτέλ τοῦ ΟΠΕΚ µέ µαζικές αὐξήσεις στήν παραγωγή,
πέραν τῶν ποσοστώσεων τοῦ ὀργανισµοῦ.
Τό ξεπούληµα πῆρε πράσινο φῶς σέ µυστική σύσκεψη στό Λονδῖνο ὑπό
τόν Ἀχµέτ Τσαλάµπι, λίγο µετά τήν εἴσοδο τῶν Ἀµερικανῶν στή Βαγδάτη,
κατά τόν Ρόµπερτ Ἔµπελ. Ὁ Ἔµπελ, πρώην εἰδικός ἀναλυτής τῆς CIA σέ
θέµατα πετρελαίου καί νῦν µέλος τοῦ Center for Strategic and International
Studies στήν Οὐάσινγκτον, µᾶς εἶπε πώς πῆγε στή συνάντηση τοῦ Λονδίνου
κατόπιν αἰτήµατος τοῦ Στέητ Ντηπάρτµεντ.
Ὁ Φίλιπ Κάρολ, πρώην πρόεδρος τῆς Shell Oil USA, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε
τόν ἔλεγχο τῆς παραγωγῆς τοῦ ἰρακινοῦ πετρελαίου ἕναν µήνα µετά
τήν εἰσβολή, πάγωσε τό σχέδιο τῆς πώλησης. Ὁ Κάρολ µᾶς εἶπε πώς
ξεκαθάρισε στόν Ἀµερικανό διοικητή Πώλ Μπρέµερ: «δέν πρόκειται νά
γίνει ἰδιωτικοποίηση τῶν ἐγκαταστάσεων ἤ τῶν πετρελαιοπηγῶν τοῦ Ἰράκ
ὅσο ἐγώ ἐµπλέκοµαι». Ὁ διάδοχός του, τῆς Conoco Oil, παρήγγειλε ἕνα νέο
σχέδιο κρατικῆς ἑταιρείας πού τήν προτιµᾶ ἡ βιοµηχανία.
Ὁ Ἄρι Κοέν τοῦ νεοσυντηρητικοῦ Heritage Foundation µᾶς εἶπε πώς
χάθηκε µία εὐκαιρία ἰδιωτικοποίησης τῶν ἰρακινῶν πετρελαιοπηγῶν.
Ὑπερασπίστηκε τό σχέδιο ὡς µέσον ἐπιβολῆς τῶν ΗΠΑ κατά τοῦ ΟΠΕΚ
καί εἶπε πώς ἡ Ἀµερική θά ἔπρεπε νά προχωρήσει µέ αὐτό πού ἀποκάλεσε
ἀπόφαση ἄµυαλου. Ὁ Κάρολ ἐπανῆλθε λέγοντας πώς «Ἡ ἰδιωτικοποίηση
ναί, θά ἦταν ἀµυαλιά. Μονάχα κάποιος χωρίς µυαλό θά µποροῦσε νά τήν
σκεφτεῖ »...»
Ὁµοιοµορφιά
Ὁ Εὐγένιος Ἀρανίτσης στήν «Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία» (20-3) γιά
τήν πλαστική βιοµηχανία WASP ἀνθρωπίδων:
«...Φυσικά, ἡ ἐπιθυµία τῶν ἀνθρώπων νά σταµατήσουν ἀπατηλά τόν
χρόνο εἶναι ἀρχαία ὅσο καί ὁ ἴδιος ὁ χρόνος, µέ τή διαφορά ὅτι τώρα, ἄν µοῦ
ἐπιτρέπετε τό λογοπαίγνιο, τό ἀποτέλεσµα τοῦ ἐξωραϊσµοῦ τοῦ προσώπου
δέν διατηρεῖ τίποτα τό προσωπικό. Ἀπεναντίας, καί παραδόξως, ἡ ἰδέα πού
κερδίζει τήν ἐφαρµογή της πίσω ἀπ’ ὅλη τήν φανατική καµπάνια εἶναι ἡ
ὁµοιοµορφία, δηλαδή ὅ,τι πιό ἐχθρικό πρός τόν µαγνητισµό µιᾶς ὀµορφιᾶς
πού σοῦ ὑπόσχεται πώς «θά ξεχωρίζεις». Αἰσχρά βιοµηχανοποιηµένη, ἡ
«αἰσθητική» ἐπιχείρηση ἀναπαράγει, ποαντοῦ καί ὑποχρεωτικά, τό ἴδιο
ἀνιαρό πρότυπο, τιµωρώντας τούς πειραµατισµούς, ὅπως φαίνεται καθαρά
στή ζοφερή ἀνορθογραφία τῆς µύτης τῆς ἠθοποιοῦ Βάνας Μπάρµπα.
Ὁπότε ἡ ἴδια ἄοσµη καί ἄγευστη ξανθειά κυκλοφορεῖ παντοῦ σέ ἀµέτρητες
κόπιες, ἐνῷ ἡ ἰλιγγιώδης δυναµική τοῦ πληθωρισµοῦ, ἀπό τό κῦµα τῆς
ὁποίας πνίγονται ὅλες οἱ χαρακτηριστικές φυσιογνωµικές ἰδιαιτερότητες
καί σηµασίες, ρίχνει τό ἐγχειρισµένο ἥµισυ τοῦ ὡραίου φύλου σέ διπλή
τιµητική ἀποστρατεία, τόσο ὡς πρός τήν ὡραιότητα ὅσο καί ὡς πρός τό
φῦλο. Διότι οὔτε ἡ ὀµορφιά οὔτε ἡ θηλυκότητα µποροῦν νά ἐπιβιώσουν στό
ἀδιαφοροποίητο σῦµπαν τοῦ ἀναδιπλασιασµοῦ.
(...) Ἡ λατρεία τῆς ὁµοιοµορφίας ἐπιβάλλεται σάν κάτι τό ἀναπόφευκτο.
Ἤδη, χτυπάει ἐδῶ καί χρόνια τήν πόρτα τῶν ἐφήβων καί τῶν δύο φύλων,
πού ἐξαναγκάζονται, γιά νά µήν ποῦµε ὅτι τό ἐπιζητοῦν οἱ ἴδιοι, νά περάσουν
ἀπό τήν καρέκλα τοῦ ὀρθοδοντικοῦ, ἀδιαφορώντας ἀπέναντι στήν ἀπειλή
τοῦ ψυχικοῦ κόστους ἀπό τά µεταλλικά ἐλάσµατα πού τοποθετοῦνται στό
στόµα τους, δηλαδή στήν ὑπ’ ἀριθµόν δύο ἐρωτογενή ζώνη τοῦ σώµατός
τους! Γιά νά µήν µακρηγοροῦµε, ἐγκληµατικό θεωρεῖται κατ’ οὐσίαν τό νά
παρεκκλίνεις ἀπό τόν µέσο ὅρο, ὄχι τόσο τό νά γερνᾶς. Σοῦ ἀπαγορεύουν νά
γερνᾶς στόν βαθµό πού, γερνώντας, ἀρχίζεις νά διαφέρεις, µέ τήν ἔννοια
ὅτι ἀποµακρύνεσαι ἀπό τό ἐγκεκριµένο ἀνθρωπολογικό µοντέλο τοῦ
λευκοῦ, ξανθοῦ, ὑγιοῦς, ἀθλητικοῦ, χαµογελαστοῦ προτεστάντη. Τούς τό
χαρίζουµε...»
Οἱ δικές µας πορτοκαλί «ἐπαναστάσεις»
Ὁ Σάββας Ἰακωβίδης στή «Σηµερινή» (22-3) γιά τήν κυπριακή βελούδινη
ΗΠΑνάσταση πού θέλουµε νά (ἤ κάνουµε πώς) ἀγνοοῦµε:
«... Ἀλλά εἶναι καὶ οἱ Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις. Ὁ καθοριστικὸς ρόλος
τους ὡς ἰσχυρότατου µοχλοῦ ὑλοποίησης τῆς ὑπονοµευτικῆς πολιτικῆς τῶν
ΗΠΑ σὲ ξένες χῶρες δὲν ἀµφισβητεῖται πλέον ἀπὸ κανέναν.
Ἡ ἔγκυρη γαλλικὴ «Le Monde» ἀποκάλυψε πὼς κινήθηκαν µέλη µίας
τέτοιας ὀργάνωσης στὴν Οὐκρανία, µὲ συµβουλὲς σερβικῆς ΜΚΟ, ποὺ
συνέβαλε στὴν ἀνατροπή του Μιλόσεβιτς καὶ στὴ συνέχεια ἔδωσε τά...
φῶτα της καὶ στοὺς Γεωργιανούς. Στὴν Οὐκρανία, τὸ Στέιτ Ντιπάρτµεντ
διέθεσε σὲ δυὸ χρόνια πάνω ἀπὸ 65 ἑκατ. δολάρια! Ἐπίσης ΜΚΟ δωροδόκησαν
µὲ ἄφθονα χρηµατικὰ ποσὰ τὶς δυνάµεις ἀσφαλείας τῆς Γεωργίας, τὸ
Νοέµβριο τοῦ 2003, καὶ ἔτσι δὲν ἀντέδρασαν ὅταν «εἰρηνικοὶ διαδηλωτές»
τοῦ Σαακασβίλι εἰσέβαλαν στὴ Βουλή!..
Σᾶς θυµίζουν κάτι, ὅλα αὐτά; Θυµηθεῖτε ἐκεῖνα τὰ δῆθεν αὐθόρµητα
µαζικὰ συλλαλητήρια Τουρκοκυπρίων - ἐποίκων στὰ Κατεχόµενα πού,
αἴφνης, ἀνακάλυψαν τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀξίες. Ποιὸς τὰ ὑποκινοῦσε καὶ ποιὸς τὰ
χρηµατοδοτοῦσε; Θυµηθεῖτε δικούς µας εὐεργετηθέντες µὲ δολάρια γιὰ νὰ
ἐπιβάλουν τὸ σχέδιο Ἀνάν. Θυµηθεῖτε τοὺς ἐκβιασµούς, τοὺς ἐκφοβισµούς,
τὶς ἀπειλὲς καὶ τά... ἀγαθὰ ποὺ θὰ εἴχαµε ἂν λέγαµε «ναί». Θυµηθεῖτε
ἀνεξήγητες κινητοποιήσεις-διεκδικήσεις τάξεων πολιτῶν καὶ τὴν ἄγρια
πολεµικὴ πολιτικῶν κατὰ τῆς Κυβέρνησης καὶ εἰδικὰ τὴν ὑπονόµευση τοῦ
Προέδρου. Τώρα πρέπει νὰ κατανοεῖτε ποιὰ «ἀόρατα χέρια» κινοῦνται
ἐναντίον τῆς Κύπρου! Συνεπῶς γρηγορεῖτε!»
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Newroz!

Ἡ κεντρική ἐκδήλωση γιά τό Newroz
ὀργανώθηκε ἀπό τό DEHAP στό Ντιαρµπακίρ
µέ τή συµµετοχή εὐρωβουλευτῶν, ἡγετικῶν
µελῶν του, τῆς Λεϊλά Ζάνα (στή φωτογραφία φιλᾶ τό χέρι
τῆς ἀδελφῆς τοῦ Ὀτζαλάν) καί 250.000 κόσµου. Εἶχαν
προσκληθεῖ, πέραν τῶν Τούρκων ἐπισήµων, οἱ πρόξενοι
τῶν ΗΠΑ καί τῆς Βρετανίας, ἀντιπροσωπεία τῆς Ε.Ε.
καί οἱ ...Ταλαµπανί - Μπαρζανί. Τά µηνύµατα δέν ἦταν
καλά ἀπό τήν ἀρχή. Ἡ αἴτηση γιά τόν ἑορτασµό πού
ὑπέβαλε ἡ Κίνηση γιά τήν ∆ηµοκρατία στόν νοµάρχη
τοῦ Τούντζελι ἀπορρίφθηκε διότι ἡ αἴτηση ἀναφερόταν
στό «Newroz». Ἡ χρησιµοποίηση ὅρου µή τουρκικοῦ
στήν αἴτηση θεωρήθηκε παραβίαση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ
Συντάγµατος καί τό αἴτηµα δέν ἔγινε δεκτό.
∆ιαδηλώσεις-γιορτές ἔγιναν σέ ὅλες τίς µεγάλες
πόλεις. Οὐσιαστικά οἱ Κοῦρδοι τῆς Τουρκίας σφράγισαν
τούς ἑορτασµούς, παρά τήν προσπάθεια τοῦ ἐπίσηµου
κράτους νά παρουσιάσει τό Νεβρόζ ὡς …τουρκική
γιορτή. Ὁ Ἐρντογάν ἀναφέρθηκε στό σχετικό του
µήνυµα στο Νεβρόζ ὡς ἕνα ἀπό τά πιό σηµαντικά ἔθιµα
τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους! Τώρα βέβαια γιά ποιόν λόγο
ἀπαγορευόταν ὁ ἑορτασµός µέχρι τό 1994 ἄς µᾶς τό
ἐξηγήσει... Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς αὐτές οἱ γιορτές εἶναι
τόσο τουρκικές, ὅσο καί τά Ποµακικά πανηγύρια πάλης
στήν ἑλληνική Θράκη. Παντοῦ ἀφίσες µέ τή µορφή
τοῦ Ὀτζαλάν, ὑπέρ τῆς ∆ηµοκρατίας (¨σκιά Ὀτζαλάν¨
στούς ἑορτασµούς, ἔγραψε ἡ Χουριέτ). Αὐτό ὅµως πού
χρωµάτισε τούς ἑορτασµούς ἦταν τά γεγονότα στή
Μερσίνα: Ὁµάδα διαδηλωτῶν ἀποπειράθηκε νά κάψει
τήν τουρκική σηµαία. Προηγουµένως πετοῦσαν πέτρες
στούς ἀστυνοµικούς, ἐνῷ ὅλοι εἶδαν στήν τηλεόραση
ἕνα νεαρό παιδί νά χτυπάει στό πεζοδρόµιο µιά τουρκική
σηµαία. Ἀκολούθησε σειρά δηλώσεων ἀπό τό σύνολο
τῆς πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας πού µιλοῦσαν
γιά προδοτική καί ἄθλια κίνηση. Ἀκολούθησε θύελλα
ἀντιδράσεων: Τά τηλεοπτικά κανάλια, ὑπακούοντας
στήν κλήση τοῦ Ραδιοτηλεοπτικοῦ, ἀντέδρασαν
βάζοντας τήν τουρκική σηµαία στό σῆµα τους. Μέλη
τοῦ συνδικάτου Yol–İş ἔκαναν διαδήλωση µέ τουρκικές
σηµαῖες. Ὁ πρόεδρος τοῦ ἐµπορικοῦ συλλόγου Ἄγκυρας
µοίρασε σηµαῖες στόν λαό. Ὁ εἰσαγγελέας τοῦ Κοτζάελι
στήν εἴσοδο τῶν δικαστηρίων µοίραζε σηµαῖες στούς

εἰσερχόµενους δικαστές καί δικηγόρους.
Ὁ δῆµος τοῦ Ζογκουλντάγκ κρέµασε
στό κέντρο τῆς πόλης 500 σηµαῖες. Στήν
Ἀδριανούπολη ἀναρτήθηκε µιά τεράστια σηµαία. Στή
Σανλιούρφα ἐπικεφαλῆς τῆς διαδήλωσης ἦταν ὁ διοικητής

τῆς 20ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στρατηγός Τεφίκ
Μπεντούκ καί ἡ σύζυγός του. Ὁ διοικητής Ἀσφάλειας
τῆς Πόλης δήλωσε πώς στά πλαίσια τῶν ἐκδηλώσεων
τῆς ἑβδοµάδας Ἀστυνοµίας (;;!!!) ἑτοίµασε µιά τεράστια
σηµαία µήκους 1 χιλιοµέτρου...
Σέ ἀνακοίνωσή της ἡ κουρδική ὀργάνωση KongraGel δήλωσε πώς τό σκηνικό στή Μερσίνα ἦταν στηµένο
ἀπό τήν Ἀστυνοµία καί πώς τό κράτος ἦταν αὐτό πού
«φούσκωσε» τό γεγονός. Μέ αὐτήν τήν προβοκάτσια
προκάλεσε ἄνοδο τοῦ σωβινισµοῦ, ἕνα ἀντικουρδικό
αἴσθηµα στόν λαό, γιά νά φέρουν τούς Κούρδους στή
θέση τοῦ κατηγορουµένου. Σέ δηλώσεις του ὁ πρόεδρος
τῆς Ἕνωσης Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Γιουσούφ
Ἀλατάς ἀνέφερε πώς θά πρέπει νά µᾶς προβληµατίσει
τό γεγονός ὅτι οἱ νεαροί προµηθεύτηκαν τή σηµαία ἀπό
ἕναν ἄγνωστο καλοντυµένο κύριο.
Καί γιά ὅποιον ἐξακολουθοῦσε νά ἀµφισβητεῖ τά
περί προβοκάτσιας, ἦρθε καί τό συµβάν στήν Κατεχόµενη Κύπρο: Ἄγνωστος κατέβασε τήν τουρκική καί
τήν τουρκοκυπριακή σηµαία καί χάραξε πάνω της ἕναν
...σταυρό! Καί γκιαούρηδες λοιπόν!
Μ.Κ.

Ἡ Ἀρκαδία τῶν ἀπανταχοῦ ληστοσυµµοριτῶν

Arkidi Gaydamak
Ὁ γενναῖος Σκωτσέζος
βουλευτής George Galloway,
πού τόση λάσπη δέχθηκε γιά τήν
τόλµη του ὑπέρ τοῦ Ἰράκ (καί
τῆς Παλαιστίνης, τῆς Κούβας,
τῆς ΕΣΣ∆...), συγκεντρώνει
πανευρωπαϊκά
ὑπογραφές
γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ
Ἰρακινοῦ τ. ΥΠΕΞ Ταρίκ Ἀζίζ
καί τῶν χιλιάδων πολιτικῶν
κρατουµένων στό Ἰράκ. Στό
τέλος τοῦ ἔτους ἡ ἔκκληση
θά σταλεῖ στόν ΟΗΕ, στή
Βρετανική Κυβέρνηση καί στό

Ὁ óõìðáèÝóôáôïò êýñéïò ôῆò äéðëáíῆò
öùôïãñáößáò ëÝãåôáé ἈñêÜíôé ÃêáúíôáìÜê.
Ôü ὀíïìáôÜêé ôïõ äÝí èõìßæåé ôßðïôå
ðÝñáí ôïῦ ñþóéêïõ äéáâáôçñßïõ ôïõ ἀëëÜ
äéáèÝôåé ἀêüìç ìåñéêÜ, ìÝ... ἐîùôéêüôåñï
áὐôü ôῆò Ἀãêüëáò. Ðñüêåéôáé ãéÜ ἕíáí
ìéêñïìåóáῖï ëçóôïêñÜôç óôÞ Ñùóßá,
ἀðü êåßíïõò ðïý «ἐêìåôáëëåýôçêáí
ôßò åὐêáéñßåò» êáß ἀãüñáóáí êñáôéêÝò
ἑôáéñåῖåò ðïý óÞìåñá ἀîßæïõí 100.000
öïñÝò ðåñéóóüôåñï! Ðῆñå ëïéðüí êé
áὐôüò óåéñÜ ãéÜ ôüí ÅἰóáããåëÝá, êáèþò
êáôçãïñåῖôáé ãéÜ ëáèñåìðüñéï ὅðëùí,
äùñïäïêßåò, îÝðëõìá ÷ñÞìáôïò ìÝóῳ
ôῆò Bank Leumi* êáß ôῆò Bank Hapoalim...
ÔÞí ðåñßðôùóÞ ôïõ ἐñåõíïῦí óÞìåñá
ἀµερικανικό Κογκρέσο. Μαζί
του ὑπογράφουν δύο ἀκόµη
Ἄγγλοι Ἐργατικοί βουλευτές,
δύο ἀπό τή Βουλή τῶν Λόρδων,
ὁ Τόνυ Μπέν, ὁ Σεβενµάν, ὁ
Ντιντιέ Ζουλιά, ὁ Ἀλ Μαγκρίµπι,
ὁ Μπέν Μπελλά, ὁ Χάνς φόν
Σπόνεκ τοῦ ΟΗΕ, ἡ δικηγόρος
(καί σύζυγος) τοῦ Κάρλος
Isabelle Coutant-Peyre, κ.ἄ.
ἑκατοντάδες Εὐρωπαῖοι καί µή.
Ἀπό τά ὀνόµατα εἶναι φανερό
ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀπουσιάζει. Νά τό
βλέπαµε ἄραγε;...

ïἱ ἰóñáçëéíÝò êáß ãáëëéêÝò Ἀñ÷Ýò (óôÞ
Ãáëëßá ἔ÷åé ôéìçèåῖ êáß ãéÜ ôßò ὑðçñåóßåò
ôïõ!). ÌÞ íïìßóåôå ὅìùò ὅôé åἶíáé ἁðëῶò
ἕíá êáðéôáëéóôéêü ãïõñïýíé, ìßá óé÷áìÝíç
âäÝëëá óôü óῶìá ôῆò êïéíùíßáò.
Ὄ÷é. ÐÝñõóé âñáâåýôçêå ὡò «ὁ ðéü
ãåííáéüäùñïò äùñçôÞò ôῆò ÷ñïíéᾶò»
ἀðü ñùóïåâñáúêü ἵäñõìá, ðáñüôé äÝí
åἶíáé ôüóï èñῆóêïò ὅóï ôü öéëáñÜêé ôïõ
ὁ ËÝâ ËÝâéåö (ἄëëïò «Ñῶóïò» áὐôüò)
ðïý ἐìðïñåýåôáé äéáìÜíôéá. Íáß, åἶíáé êé
áὐôüò... öéëÜíèñùðïò, ãéáôß;
* Ἡ ôñÜðåæá ὅðïõ âñÝèçêáí 1,5 ἑê. $ ôïῦ Í.
ÐáðáäÞìá, ðñïöáíῶò ἀðü ôÞí ἐêðïßçóç ôῶí
2 îåíïäï÷åßùí óôÞí ἹåñïõóáëÞì

Γκάλογουεη ὑπέρ Ταρίκ Ἀζίζ

Γούλφοβιτς στή θέση τοῦ Γούλφενσον
Ἡ ὑποψηφιότητα τοῦ «Ἀµερικανοῦ» (τό µισό του σόι ζεῖ στό Ἰσραήλ)
ἰρακινοφάγου λύκου καί ὑφυπουργοῦ Ἄµυνας Πώλ Γούλφοβιτς γιά
τήν προεδρία τῆς Παγκόσµιας Τράπεζας στή θέση τοῦ ἀπερχόµενου...
Γούλφενσον, δέν εἶναι ἔκπληξη. Τί κι ἄν δέν σκαµπάζει ἀπό Οἰκονοµία,
Ἀνάπτυξη καί τά συναφῆ; Ξέρει ὅµως ἀπό ἄσκηση ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ,
ἔστω κι ἄν µέχρι σήµερα τήν ἀσκοῦσε µέ λιγότερο κοµψά µέσα. Ὅποιος
διαµαρτύρεται γιά τήν ἐπιλογή - σάν κάποιους Εὐρωπαίους - µᾶλλον
(θέλει νά) ἀγνοεῖ τόν πραγµατικό ρόλο τῆς Παγκόσµιας Τράπεζας.
Ὑπενθυµίζουµε τήν πρόσφατη ἀναφορά µας στό βιβλίο Confessions of
an Economic Hit Man τοῦ πρώην πράκτορα τῆς NSA Τζών Πέρκινς,
ὅπου ὅλα λέγονται µέ τό ὄνοµά τους: Σέ κάθε χειµαζόµενη χώρα (δηλ.
ὑποψήφιο θῦµα) πρῶτα πᾶνε οἱ τραπεζίτες καί οἱ ἐπενδυτές καί, ἄν
χρειαστεῖ, ἀκολουθοῦν οἱ πράκτορες καί τά στρατά. Μᾶς πείραξε δηλαδή
τώρα ἡ µετάταξη τοῦ Γούλφοβιτς ἀπό τόν τοµέα 2 στόν τοµέα 1; Τά
χρόνια περνᾶνε κι εἶπε νά ἀποσυρθεῖ ὁ ἄνθρωπος σέ πόστο µικρότερης
ἔντασης. Τόπο στούς νέους (λυκάνθρωπους)!
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Ξενόγλωσσες ἐπιγραφὲς
Ἀλεξανδρούπολης
Ὅπως τό ὑποσχεθήκαµε, στίς 22 Μαρτίου µία
νέα ἀναφορά κατετέθη στήν Ἀλεξανδρούπολη
ἀπό πολίτες πού καλοῦν τόν ∆ῆµο σέ
ἐφαρµογή τοῦ νόµου γιά τίς ἀλλόγλωσσες
ἐπιγραφές στήν πόλη. Στό κείµενο µεταξύ
ἄλλων ἀναφέρονταν:
Οἱ ὑπογεγραµµένοι πολίτες τοῦ ∆ήµου
Ἀλεξανδρούπολης ὑποβάλλουµε τὴν παροῦσα
ἀναφορὰ στὸ ∆ηµοτικὸ Συµβούλιο τῆς πόλης,
ζητώντας νὰ ἐφαρµοστεῖ ἡ ἑλληνικὴ νοµοθεσία
µέ σκοπό τήν περιφρούρηση τοῦ αὐτοσεβασµοῦ
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τῆς συλλογικῆς
µας ἰδιοπροσωπίας. Ὡς γνωστόν, βάσει τοῦ
Ν. 2946/2001, ἄρθρο 6 καὶ µετὰ τὴν ἔκδοση
καὶ τῶν ἀπαραίτητων Κοινῶν Ὑπουργικῶν

Ἀποφάσεων προβλέπεται ἡ ὑποχρεωτικὴ
ἀναγραφὴ στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα γιὰ ὅλες τὶς
ἐπιγραφὲς (...)
Ἐντελῶς ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουµε στὸ ∆ηµοτικὸ
Συµβούλιο Ἀλεξανδρούπολης ὅτι οἱ Τράπεζες
ALPHA BANK, EUROBANK καὶ οι ἐµπορικές
ἐπιχειρήσεις DIMA SΑ Fashion Club και LIDL
γράφουν ἀποκλειστικὰ καὶ µόνο ἀγγλιστὶ στὶς
τεράστιες ἐπιγραφὲς τῶν ὑποκαταστηµάτων
τους τὴν ὀνοµασία καὶ τὴ δραστηριότητά
τους. Ἐπειδὴ ἡ τακτική τους -ὅπως φαίνεται
καὶ ἀπὸ τὶς ἄλλες πόλεις στὶς ὁποῖες ἀσκοῦν
δραστηριότητα- εἶναι πάγια καὶ ἀνεξάρτητη
τῆς τοπικῆς διεύθυνσής τους, ἀγνοοῦν δὲ µὲ
τρόπο προκλητικὸ τόσο τὴ νοµοθεσία τῆς
χώρας ὅσο καὶ τὰ αἰσθήµατα τῶν συνειδητῶν
πολιτῶν ποὺ θεωροῦν τὴ γλώσσα µας ὡς τὸ
σπουδαιότερο πολιτισµικὸ ἀγαθὸ πού µᾶς ἔχει
κληροδοτηθεῖ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, καλοῦµε τὸ
∆ηµοτικὸ 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 συνολικὴ ἀθλιότητα στὸν χῶρο τῶν
ἐπιγραφῶν νὰ µὴν ἀποτελέσει ἄλλοθι γιὰ νὰ
συνεχίζεται ὁ βιασµὸς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας
ἀλλὰ ἀντιθέτως νὰ δοθεῖ ἕνα πρωτοποριακὸ
παιδαγωγικὸ µήνυµα πρὸς τὴν τοπικὴ καὶ ὄχι
µόνο κοινωνία ὅτι ὑπάρχουν ἐπιτέλους καὶ
κάποια ὅρια. Ἐπισυνάπτουµε φωτογραφίες τῆς
ὑπάρχουσας κατάστασης γιὰ τὴν τεκµηρίωση
τῶν καταγγελλοµένων καὶ ἀναµένουµε τὴν
ἀπόφασή σας.
Μὲ τιµὴ, Θ. Μαλκίδης, Ἀ. Παπαντωνούδη, ∆.
Νικηφορίδης, Μ. Ἀθανασίου, Ν. Γιαννούλης,
Β. Θεοφανίδου, Θ. Ἀγγελώνιας, Κ. Σταφυλίδου,
Γ. Μπασιαδάκης, Κ. Παπαδοπούλου, Β. Θωµαΐδης, Γ. Σιµωνίδου, Ι. Μαλτέζος, Μ. Καλυµνιοὺ,
Ν. Γεωργιάδης, Μ. Πουρζιτάκη, Γ. Σιµσίρης.
Ἡ ἀναφορά συζητήθηκε τήν 28η Μαρτίου.

Ὁ ἁρµόδιος ἀντιδήµαρχος ∆. Φραγκούλης
ἐπεσήµανε τήν ἀναγκαιότητα ἐφαρµογῆς
τοῦ νόµου καί εἶπε πώς θά γίνει ἡ ἀναγκαία
καταγραφή τῶν παραβατῶν, οἱ ὁποῖοι θά
κληθοῦν νά συµµορφωθοῦν, διαφορετικά
θά ἐπιβληθοῦν πρόστιµα καί θά φτάσουµε
µέχρι καί σέ ἀνάκληση ἀδειῶν. Ὁ σύµβουλος
Σ. ∆ευτεραῖος ἀνέδειξε ἀκόµη περισσότερο
τό ζήτηµα ὑπερασπιζόµενος τή διαφύλαξη
τῆς αἰσθητικῆς πού θίγεται καθηµερινά ἀπό
τίς ἐπιγραφές καί τίς ἄλλες παρανοµίες.
Ἀκούστηκαν κι ἄλλες ἀπόψεις, στήν
πλειονότητά τους ὑπέρ τῆς πρότασης, χωρίς
νά λείψουν καί κάποιες φαιδρότητες. Στό
τέλος ὁ ∆ήµαρχος Γ. Ἀλεξανδρῆς εἶπε πώς
θά ἐφαρµοστεῖ ὁ νόµος, ἔστω κι ἄν ὑπάρξει
πολιτικό κόστος καί παρότι ἡ Ἀλεξανδρούπολη
εἶναι τουριστική πόλη. Ἡ ἀνοχή τοῦ
∆ηµοτικοῦ Συµβουλίου γιά τά ζητήµατα τῶν
ξενόγλωσσων ἐπιγραφῶν καθώς καί γιά τίς
παρανοµίες στήν παραλιακή ὁδό καί τήν
κεντρική λεωφόρο ἔχει τελειώσει.

Ἀθῶο τό γιαούρτωµα τῆς Κόκα Φλόγας
Στίς 17 Μαρτίου στήν Κοµοτηνή δικάστηκε
καί ἀθωώθηκε ὁ Γιάννης Βουλτσίδης, ὁ
γνωστός Καραγκιοζοπαίχτης καί σκηνοθέτης
τῆς πόλης, γιά τό περσινό γιαούρτωµα τῆς
τελετῆς ἄφιξης τῆς ὀλυµπιακῆς φλόγας στήν
θρακική πρωτεύουσα.
Τό ἀδίκηµα γιά τό ὁποῖο κατηγορεῖτο ἦταν
τό καινοφανές τῆς «προσβολῆς ὀλυµπιακοῦ
συµβόλου»! Προφανῶς κατά τίς παραµονές
τῆς περσινῆς ὀλυµπιάδας οἱ κρατοῦντες
τήν ψυλλιάστηκαν ὅτι δέν πρόκειται νά
σεβαστοῦµε τά καραγκιοζλίκια µέ τά ὁποῖα
ἔντυσαν τίς ἁρπαχτές τους καί νοµοθέτησαν
τέτοιο «ἔγκληµα»...
Στή διάρκεια τῆς δίκης τό κλῖµα ζωντάνεψε
καί ἀπέκτησε τόν δέοντα πολιτικό του
χαρακτήρα, καθώς µάλιστα ὁ Εἰσαγγελέας
πρότεινε τήν ἐνοχή τοῦ ...γιαουρτορίπτη.
Ὁ τελευταῖος ὅµως στήν ἀπολογία του
ὑπερασπίστηκε µέ τρόπο σθεναρό καί
πολιτικά ἄµεµπτο τήν ἐνέργειά του, λέγοντας
χαρακτηριστικά πώς «προσβλήθηκε ἀπό τά
ντούµπλεφας σηµαιάκια τῆς Κοκακόλας καί
τῆς Ἑλλάδας πού µοιράζονταν στήν τελετή»,
κάτι πού τοῦ θύµισε τόν ἐποικισµό τοῦ
ἀσυνείδητου πού ἐπιχειροῦν οἱ Ἀµερικανοί,
τήν ἰσοπέδωση κάθε κουλτούρας καί
πολιτισµοῦ. Μάλιστα ἐπικαλέστηκε καί τήν
γνωστή (καί διαψευσθείσα;) δήλωση τοῦ

Κίσσιγκερ γιά τούς Ἕλληνες καί τήν ἀνάγκη
νά πληγοῦν πολιτισµικά. Ἐπίσης τόνισε πώς
τήν ἴδια στιγµή πού αὐτός ἔριχνε ἕναν κεσέ
γιαούρτι, στό Ἰράκ οἱ Κοκακόλες ἔριχναν
βόµβες. Στήν εἰσαγγελική παρατήρηση πώς
ἔτσι σκεπτόµενος σήµερα ρίχνει γιαούρτια,
αὔριο ἴσως νά ρίχνει τίποτε ἄλλο (!), ὁ Γ.Β.
ἀπάντησε πώς ὅ,τι εἶναι νά τό κάνει τό
κάνει πάντα στό φῶς τῆς ἡµέρας καί πώς
κάθε ἐνέργεια ἔχει τό ὕφος καί τόν τρόπο
τοῦ ἀνθρώπου πού τήν κάνει. Τέλος, ἀφοῦ
ἀντέκρουσε τίς φῆµες πώς ἐπιχείρησε νά
προσβάλει ὁποιονδήποτε ἀπό τούς παρόντες
στήν τελετή, παρατήρησε πώς χρειάζεται νά
διαθέτει κανείς τήν αἴσθηση τοῦ κωµικοῦ γιά
νά ἀντιλαµβάνεται καί τό τραγικό κι ὅποιος
τά στερεῖται αὐτά εἶναι παγωµένος κι ἄζωος.
Σηµαντική ἦταν καί ἡ συµβολή τοῦ
συνηγόρου του Γιώργου Πεταλωτῆ, ὁ ὁποῖος
τόν ὑπερασπίστηκε δωρεάν καί συνέβαλε
στό νά πειστεῖ τό δικαστήριο πώς δέν ὑπῆρχε
λόγος νά πρωτοτυπήσει µέ µιά καταδίκη
γιά τέτοιον λόγο, τή στιγµή πού δέν ἔγινε
κάτι ἀνάλογο στήν ὑπόλοιπη χώρα οὔτε
σέ σοβαρότερες περιπτώσεις (π.χ. στήν
Ὀλυµπία). Ὅσο γιά µᾶς, παρότι εἴµασταν
µάρτυρες ὑπεράσπισης, δέν χρειάστηκε νά
καταθέσουµε - τέλος καλό, ὅλα καλά.
Κ.Κ.

Ó÷üëéá

ðôåñüåíôá

Στίς 17-3 ἡ ἀνταπόκριση τῆς Ἐλευθεροτυπίας ἀπό τίς Βρυξέλλες (Χρ. Κοραῆ)
ἦταν καταπέλτης: “Ἡ ἁρµόδια ἐπίτροπος, κ. Χοῦµπνερ, ἔχει ἐγκαλέσει
ἐπανειληµµένως τή χώρα µας γιά τό ὄργιο τῆς ἀπίστευτης σπατάλης καί
προχειρολογίας στό ὁποῖο ἐµπλέκονται περιφερειάρχες, νοµάρχες, δήµαρχοι
καί ὑπουργοί, µέ ἀποτέλεσµα ἡ γκιλοτίνα νά ἐπικρέµεται ἀπειλητικά πάνω ἀπό
τήν κεφαλή τῆς Ἑλλάδας.” Νοµίζω ὅτι οἱ παραπάνω ἐκφράσεις (“ἐγκαλέσει”,
“ἐπανειληµµένως¨, “ὄργιο”, “ἀπίστευτη σπατάλη” κλπ,) δέν ἐπιδέχονται
ἀµφισβήτησης, ὅπως δέν ἐπιδέχεται ἀµφισβήτησης καί ποιοί τά κάνουν. Ἀναφέρεται
ἐξαντλητικός κατάλογος, καθόλου τιµητικός γιά τή χώρα. Ἀπορία: Ἐκείνη ἡ ... ἐλίτ
τῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων καί τῶν ἐπίδοξων δηµοσίων ὑπαλλήλων, δηλαδή οἱ
ἀποσπασµένοι δηµόσιοι ὑπάλληλοι στή διαχειριστική Ἀρχή καί οἱ συµβασιοῦχοι
τῆς ΜΟΔ (ὑπό µονιµοποίηση γιατί κατοχύρωσαν ...ἐµπειρία), τί νά λένε ἄραγε γιά
ὅλα αὐτά; Καλοί οἱ διπλοί µισθοί καί ἡ κατοχύρωση (πλασµατικῆς) ὑπεροχῆς στόν
φάκελό τους ἔναντι τῶν λοιπῶν ὑπαλλήλων. Γιά καµµιά εὐθύνη τίποτε;
Ὅλα τά εἶχε ἡ Μαργιωρή, ἡ Νίκη τῆς Σαµοθράκης τῆς ἔλειπε! Αὐτή
ἦταν ἡ πρώτη µας σκέψη µέ τό πού διαβάσαµε γιά «ἐκστρατεία ὑπέρ τῆς
ἐπιστροφῆς» τοῦ διάσηµου ἀγάλµατος ἀπό τό Λοῦβρο στό νησί. Χωρίς
φυσικά νά ἀπαξιώνουµε τήν ἀγάπη καί τόν θαυµασµό τῶν συµπατριωτῶν
µας γιά τό ἐκπληκτικό ἔργο τέχνης, θεωροῦµε πώς κάτι τέτοιο καλό θά ἦταν νά
συµβεῖ, ἀφοῦ ὅµως προηγηθοῦν µερικά ἄλλα πράγµατα: Νά συναισθανθοῦµε
τό ἱστορικό βάρος τῆς µοναδικῆς µας πολιτιστικῆς κληρονοµιᾶς καί νά πράξουµε
τά στοιχειώδη γιά τήν διάσωσή της. Νά ξαναδοῦµε µέ τήν προσήκουσα ἀγάπη τή
γλῶσσα µας καί τή γραφή της. Νά ἀποκτήσουµε ὡς λαός παιδεία πού θά µπορεῖ
νά ἐκτιµήσει τήν τέχνη ὡς νοηµατοδότη ζωῆς. Νά δείξουµε στοιχειώδη σεβασµό
στούς ἀρχαιολογικούς χώρους καί στά µνηµεῖα τοῦ πατρώου πολιτισµοῦ µας. Νά
ἀποδεικνύει ὁ δηµόσιος καί ἰδιωτικός µας βίος ὅτι τό βαρύτιµο ἐθνώνυµό µας δέν
εἶναι µία φάρσα τῆς Ἱστορίας. Τότε νά τό βλέπαµε πάλι...
Εἶναι πλέον προφανές: Ἡ κατάσταση στό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης βρίσκεται στό µή παρέκει! Κι ἄν µιά τέτοια διαπίστωση µέχρι σήµερα
διατυπωνόταν ἀπό δηµοσιογράφους καί κύκλους µή πανεπιστηµιακούς, µέ
ἀποτέλεσµα τήν ἀµφισβήτηση τῆς ἐγκυρότητάς της, τί νά πεῖ κανείς µετά τήν
ἔκδοση τῶν τελευταίων δελτίων Τύπου τοῦ πρύτανη;
Ἀφήνοντας τό ὑπηρεσιακό ὕφος κατά µέρος, ὁ πρύτανης κ. Σχινᾶς λέει πράγµατα µέ
τό ὄνοµά τους καί προβαίνει σέ µία κίνηση πού, ἐνῷ κατά τή γνώµη µας ἦταν ἀπό
καιρό ἐπιβεβληµένη, θά προκαλέσει µεγάλες ἀναταράξεις: Μιλᾶµε βεβαίως γιά τό
αἴτηµά του γιά διαχειριστικό ἔλεγχο τοῦ Πανεπιστηµίου. Νοµίζουµε ὅτι, παρά τά
ἀναµενόµενα ἐσωτερικά τοῦ πρυτανικοῦ σχήµατος προβλήµατα (πού ἐκδηλώθηκαν,
ὅπως µαθαίνουµε, µέ κάθε ἄλλο παρά ...ἀκαδηµαϊκό τρόπο), ἦταν ὁ µόνος τρόπος
νά περισωθεῖ ἔστω κι αὐτήν τή στιγµή ὅ,τι µπορεῖ νά περισωθεῖ. Καί φυσικά νά µή
χρεωθεῖ ὁ νῦν πρύτανης τίς τυχόν ἁµαρτίες ἄλλων...
Πάντως εἶναι ἀξιοπρόσεκτα µερικά πράγµατα: Εἶναι ὄντως τραγικό, νά εἶναι κανείς
φόλα δεξιός, νά ἁλωνίζει ἐπί σηµιτοκρατίας καί νά τά βρίσκει ὅλα µπαστούνια µέ τό
πού ἔγινε ἡ ΝΔ Κυβέρνηση! (Καλά τήν εἶχες ψυλλιαστεῖ µεγάλε νά πᾶς στήν ἄλλη
ὄχθη, στό γνήσια καθεστωτικό κόµµα...)
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Ἀíáðôõîéáêüò íüìïò
ἘðéôÝëïõò êÜôé êéíåῖôáé óôὴí ÷þñá, óôñáâὰ ἢ ὀñèὰ
ἀäéÜöïñï ðñὸò ôὸ ðáñüí, ôὸ óçìáíôéêὸ åἶíáé ὅôé ïἱ
ðïëéôéêὲò êáὶ êïéíùíéêὲò ἐîåëßîåéò ἐðéôá÷ýíïíôáé. Ἔôóé
äßíïíôáé óὲ ðïëëïὺò ôïìåῖò ïἱ åὐêáéñßåò íὰ ἀíáäåõôåῖ
ëßãï ὁ âïῦñêïò êáὶ ἡ óôáóéìüôçôá êáὶ íὰ ÷áìïãåëÜóåé
ἡ ἐëðßäá ãéὰ êÜôé îå÷ùñéóôü.
ἈíÜìåóá óôὰ ἄëëá, ἐíåñãïðïéåῖôáé êáὶ ὁ íÝïò
ἀíáðôõîéáêὸò íüìïò (29-3), ἂí ðéóôÝøïõìå ôὰ ó÷åôéêὰ
äçìïóéåýìáôá, äéüôé äõóôõ÷ῶò ãéὰ ôïὺò êõâåñíῶíôåò
êáὶ ôὸ êåöÜëáéï ἀîéïðéóôßáò ôïõò, êÜðïõ ἔ÷åé
ëáóêÜñåé ôὸ óýóôçìá ἐëÝã÷ïõ ôïῦ êõâåñíçôéêïῦ
ὀ÷Þìáôïò (ôéìüíé, ãêÜæé, öñÝíï, óõìðëÝêôçò, êéâþôéï,
ôὰ ãíùóôÜ). Ἔôóé êáὶ óôὸí ἀíáðôõîéáêü, ἄíôå ðñῶôá
íὰ «óõæçôçèåῖ», ἄíôå íὰ øçöéóèåῖ, ἄíôå íὰ ἐãêñéèåῖ
ἀðὸ ôὴí (ôñéóêáôÜñáôç Å.Å. – ìáêñéὰ ἀðü ìᾶò!),
íÜ ‘÷åéò êáὶ ὅëåò ôὶò ἀðὸ ἑâäïìÜäá óὲ ἑâäïìÜäá
ἀíáâïëὲò ãéὰ ôὴí ἐöáñìïãÞ ôïõ óôὴí ðñÜîç, ἒ, áὐôὸ
ðáñáðÜåé!
Äὲí èὰ ó÷ïëéÜóïõìå (ðñὸò ôὸ ðáñüí) ôὸí íüìï,
êáèüëïõ êáêὸ óὲ ãåíéêὲò ãñáììὲò ὅóïí ἀöïñᾶ ôὸ
ôå÷íéêὸ ἐðßðåäï. ÓðÜíéá ἄëëùóôå ἡ ÷þñá ὑðÝöåñå
ἀðὸ êáêïὺò íüìïõò. Ὁ ôñüðïò êáὶ ἡ ἔíôáóç
ἐöáñìïãῆò íüìùí êáὶ äéáôÜîåùí ἦôáí ðÜíôá ὁ
êáñêßíïò ôïῦ óõóôÞìáôïò. Èὰ óôáèïῦìå ὅìùò óὲ
ðñüóöáôï áἴôçìÜ ìáò ðñὸò ôὸí (ὄ÷é êáὶ ôüóï íÝï ðéÜ)
ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ê. Ἀããåëüðïõëï. Äὲí áἰóèáíèÞêáìå
ê. Ãåíéêὲ ὅôé åἰóáêïõóôÞêáìå êáὶ ὅôé êÜôé ÷ñÞóéìï
ðñïåôïéìÜóôçêå óὲ ó÷Ýóç ìὲ ôὴí «ἐðåíäõôéêὴ
ἀðïãñáöÞ» ðïὺ åἰóçãÞèçêå ἐäῶ êáὶ êÜðïéïõò ìῆíåò
ὁ «ἈíôéöùíçôÞò», óὲ ἀíôéóôïé÷ßá ìὲ ôὴí ïἰêïíïìéêὴ
ἀðïãñáöὴ ôῆò êõâÝñíçóçò ðïὺ ôüóï óôçñßîáìå êé
ἐìåῖò ὡò áὐôïíüçôç ðñÜîç äéá÷åßñéóçò.
Ìὲ äåäïìÝíï ôὸ ìÝãåèïò ôῆò ÐåñéöÝñåéáò óὲ ó÷Ýóç
ìὲ ôïὺò ἀíáðôõîéáêïὺò ðüñïõò ðïὺ äáðáíÞèçêáí
ãé’ áὐôÞ, ôὴ äõóöÞìçóç ðïὺ ἔ÷åé ὑðïóôåῖ ãéὰ êáêὴ êáὶ
óðÜôáëç ÷ñÞóç ôῶí ðüñùí áὐôῶí ïἱ ὁðïῖïé äéáôÝèçêáí
äùñåὰí ãéὰ ôὴí «ἀíÜðôõîÞ» ôçò, ôὴ ãåíéêüôåñç
ðñïåêëïãéêὴ êáὶ ìåôåêëïãéêὴ ñçôïñéêὴ ôῆò ÊõâÝñíçóçò
ãéὰ «äéáöÜíåéá», «ἁðëïðïßçóç äéáäéêáóéῶí»,
«ἐíôéìüôçôá» êáὶ ἄëëá ôÝôïéá äïëþìáôá ὑðÝñâáóçò
ôῆò ðñáêôéêῆò ôῆò «Ëáìïãéáêῆò Äçìïêñáôßáò ôïῦ
ÐáóïêéóôÜí», ἀíáìÝíáìå ôá÷ýôáôç ἀðïêáôÜóôáóç
ôῆò ἀîéïðéóôßáò ôïῦ óõóôÞìáôïò ðáñáêïëïýèçóçò
ôῶí äõὸ ðñïçãïýìåíùí ἀíáðôõîéáêῶí íüìùí, äçëáäὴ
ôïῦ «åὐíïúêïῦ» 1892/90 êáὶ ôïῦ «óôåãíïῦ» 2601/98
ìὲ ἐñãáëåῖï ἐêêßíçóçò êÜðïéï äçìüóéï îåêáèÜñéóìá
êáὶ ìßá êñõóôÜëëéíç ἀðåéêüíéóç ôῆò êáôÜóôáóçò.
Ἐìåῖò óôὸí «Ἀíôéöùíçôὴ» ἐðéìÝíïõìå ὅôé êÜôé ôÝôïéï
èὰ ἦôáí ðïëëáðëὰ ëõôñùôéêὸ ãéὰ ὅëïõò, ãéὰ ôïὺò
óõìâïýëïõò ðïὺ êÜíïõí êñὰ ãéὰ ἐðéâßùóç ìÝóῳ
ôῆò ἀãïñᾶò «óõíäñïìῆò óôïὺò ἐðé÷åéñçìáôßåò êáὶ
äéáìåóïëÜâçóçò» ãéὰ íÝåò ἀëëὰ êáὶ ðáëéὲò ὑðïèÝóåéò,
ãéὰ ôïὺò ἁñìüäéïõò ὑðáëëÞëïõò ÷åéñéóìïῦ ôῶí íüìùí
åὑñéóêüìåíïõò ìïíßìùò ἐí ìÝóῳ ðéÝóåùí, ãéὰ ôὴí
ðïëéôéêὴ ἡãåóßá ãéὰ íὰ ðëïçãåῖôáé åὐ÷åñÝóôåñá êáὶ
ìὲ ìåãáëýôåñç ἀîéïðéóôßá, ãéὰ ôïὺò ἐðé÷åéñçìáôßåò
ðïὺ ãåíéêὰ èÝëïõí íὰ ëåéôïõñãïῦí óὲ êáèåóôὼò
âåâáéüôçôáò, ἀó÷Ýôùò ἂí ôïὺò âïëåýåé ðåñéóôáóéáêὰ
ἢ ὄ÷é. Ἴóùò äὲí èὰ ἦôáí ìÜëéóôá ἄóêïðï íὰ åἰðùèåῖ
ὅôé ἡ ἐðéôõ÷ßá ôïῦ íÝïõ ἀíáðôõîéáêïῦ ἐîáñôᾶôáé óὲ
ìåãÜëï âáèìὸ ἀðὸ ôὸ óôýë ἀíôéìåôþðéóçò ôῶí äõὸ
ðáëáéüôåñùí ἀðὸ ôὴ íÝá Äéïßêçóç.
Êýñéå Ἀããåëüðïõëå, ὁ ôüðïò ἔ÷åé äåῖ êáὶ ἔ÷åé
ἀêïýóåé êáὶ äéáâÜóåé ðïëëὰ óôὸ ðáñåëèὸí ãéὰ ôὸ
ãßãíåóèáé ôῶí ἀíáðôõîéáêῶí íüìùí. Ãéὰ «÷Üñåò»
ðïὺ äὲí ἄîéæå ὡò ðåñéï÷Þ, ãéὰ äéóåêáôïììýñéá ðïὺ
öáãþèçêáí êáὶ öáãþíïíôáé, ãéὰ êáêῶò ἐííïïýìåíåò
«ἐîõðçñåôÞóåéò» ὅðïéïõ äçëþíåé «ἐðåíäõôÞò» êáὶ…
ἐðé÷åéñçìáôßáò, ãéὰ óõìâïýëïõò Ãåíéêῶí óὲ ñüëï
«ôáìßá» êáὶ êõìáôïèñáῦóôåò ἀðåéëῶí ôïῦ ðñïößë
ôïõò, ãéὰ ὑðáëëÞëïõò óὲ êïìâéêὲò èÝóåéò ìὲ 10åôßåò
ðáñáìïíῆò óôὸ ἴäéï ἀíôéêåßìåíï (ãê÷, ãêê÷÷, íὰ
ìὴ ôὰ óõíå÷ßóïõìå ôþñá), ôὶò íáõáñ÷ßäåò ôïῦ
êåíôñïäåîéïῦ êáὶ êåíôñþïõ Ôýðïõ íὰ ἀíïßîåé êáíåὶò
ãéὰ ôὴí ôåëåõôáßá ðåíôáåôßá, ãßíåôáé óïöüôåñïò.
Åὐêáéñßá íὰ óðÜóåé áὐôὴ ἡ ἀíôéðáñáãùãéêὴ êáὶ
ðáñáêìéïãüíá ἁëõóßäá ôῆò äéÜ÷õôçò êá÷õðïøßáò ìὲ
ἐóᾶò, ðïὺ ìᾶëëïí äὲí ἔ÷åôå ἀêüìç ìåãÜëç åὐèýíç.
ἈðïãñÜøôå êáὶ îåêáèáñßóôå äçìüóéá ôὸ ôïðßï! Ἔôóé
ἐíäåéêôéêÜ, ìåñéêὰ ἐñùôÞìáôá, êáὶ óôὴ äéÜèåóÞ óáò
ãéὰ ðåñéóóüôåñá êáὶ ðéὸ … ðéðåñÜôá:
· Ðüóåò ἐðåíäýóåéò ἔãéíáí ìὲ ôïὺò ðáëéïὺò íüìïõò
êáὶ ìὲ ôß ἀðïôåëÝóìáôá; Ἐííïïῦìå ðüóåò èÝóåéò
ἐñãáóßáò ðñïÝâëåðáí êáὶ ðüóåò ἀðÝäùóáí, ðüóïò
ôæßñïò èὰ åἰóÝñåå óôὴí ðåñéï÷ὴ êáὶ ðüóïò åἰóÝñåõóå
ôåëéêÜ, ðüóåò ὑðÞ÷èçóáí êáὶ ðüóåò ὁëïêëçñþèçêáí
êáὶ ìὲ ôß ἀðïêëßóåéò; Êáὶ ἄëëá ðáñåìöåñῆ âÝâáéá, ἂò
ἀöÞóïõìå êáὶ êÜðïéá åὐåëéîßá óôὶò ὑðçñåóßåò êáὶ ôὸ
ἐðéôåëåῖï óáò.
· Ðüóåò ἐðåíäýóåéò ὑðÞ÷èçóáí êáὶ ἔðåéôá
ἀíáêëÞèçêáí êáὶ ìὲ ðïéὲò áἰôßåò; Ðüóá ÷ñÞìáôá
äéåóþèçóáí ἀðὸ ἔãêáéñç äéáðßóôùóç ðñïâëçìÜôùí;
Ðüóá êáôáâëçèÝíôá ÷ñÞìáôá ἐðåóôñÜöçóáí ἀðὸ ôὶò
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ἐðé÷åéñÞóåéò ôῶí ὁðïßùí ïἱ ἐðåíäýóåéò «ἐîþêåéëáí»
êáὶ ðüóá ÷Üèçêáí ὁñéóôéêὰ ãéὰ ôὸ ἑëëçíéêὸ Äçìüóéï,
ἂí êáὶ ôὰ äéêáéïῦôáé ὡò ἐðéóôñïöὴ, êáὶ ãéáôß;
· Ðüóïé êáὶ ôß åἴäïõò ἔëåã÷ïé êáëῆò ἐöáñìïãῆò ôïῦ
íüìïõ ἀðὸ ôὴí ÐåñéöÝñåéá ἔ÷ïõí ãßíåé, ἀðὸ ðïéὸí êáὶ
ìὲ ôß ἀðïôåëÝóìáôá;
· Åἰäéêüôåñá óὲ ó÷Ýóç ìὲ ôὸ ðñῶôï ἐñþôçìá, ðïéὰ
ἡ ðñüïäïò ôïῦ ôåëåõôáßïõ íüìïõ Í. 2601/98; Ðüóåò
ἐðé÷åéñÞóåéò êáèõóôåñïῦí íὰ ὁëïêëçñþóïõí êáὶ
ãéáôß; Ðáñáêïëïõèåῖôáé óôïé÷åéùäῶò ἡ ðïñåßá
ὅóùí ὁëïêëÞñùóáí; Êáὶ ìὲ ôὸ «ðáñáêïëïõèåῖôáé»
ðñïöáíῶò äὲí ἐííïïῦìå ἂí ïἱ ἁñìüäéåò ὑðçñåóßåò
ἁðëὰ ðñùôïêïëëïῦí ôὰ «äåëôßá ðñïüäïõ» ðïý
ὑðï÷ñåùôéêὰ (;) ἀðïóôÝëëïõí ïἱ ἑôáéñåῖåò…
· Ðῶò êñßíåôå äéïéêçôéêὰ ôὴí ðáñåëèïýóá êáὶ íῦí
óôåëÝ÷ùóç ôῶí ἁñìïäßùí ὑðçñåóéῶí êáὶ ôῶí
ἄôõðùí êáὶ ôõðéêῶí âïçèçôéêῶí ἐðéôñïðῶí ãéὰ ôὶò
ἀðïöÜóåéò óáò; Ðïéὰ ἡ äïìὴ êáὶ ἡ ëåéôïõñãéêüôçôÜ
ôïõò; Ἀíôáðïêñßíïíôáé óôὸí êñßóéìï êïéíùíéêὰ êáὶ
ïἰêïíïìéêÜ ñüëï ôïõò; Åἶíáé åὔóôï÷ç ἡ ðáñÝìâáóÞ
ôïõò êáὶ ἡ ἀîéïëüãçóç ἐðåíäýóåùí êáὶ êáôáóôÜóåùí;
Åἶíáé ἐíçìåñùìÝíåò êáὶ ἐðáñêåῖò ãéὰ ôὸ ñüëï ôïὺò
ὡò ἐöáñìïóôὲò ôῶí íüìùí êáὶ ὡò óôñáôçãåῖá
ἐðåíäýóåùí óôὴí ðåñéï÷Þ;
· Ἔ÷ïõí ἀðïìïíùèåῖ êáὶ ôéìùñçèåῖ ôõ÷ὸí öáéíüìåíá
óõíáëëáãῶí ἀðὸ ἐðßïñêïõò ὑðáëëÞëïõò; Ὄ÷é, äὲí
ἔ÷ïõìå óôïé÷åῖá ãéὰ «íὰ ôὰ ðᾶìå óôὸí åἰóáããåëÝá»
êáôὰ ôὴ ãíùóôὴ Óçìéôéêὴ ὑðåêöõãÞ, ðáíôὸò êáéñïῦ
êáὶ êõâÝñíçóçò. Ἁðëὰ ñùôᾶìå, êáêὸ åἶíáé;
· «Ἔêëåéóáí» ἢ ὄ÷é ὅëá ôὰ èÝìáôá ôïῦ íüìïõ 1892/90;
Ἀêïῦìå ὅôé ὑðÜñ÷ïõí ἀêüìç ἀñêåôὲò ðåñéðôþóåéò
äῆèåí ἀíáîéïðáèïýíôùí ἐðé÷åéñçìáôéῶí ἐêåßíçò
ôῆò ðåñéüäïõ ’90 – ’97, ïἱ ὁðïῖåò «óÝñíïíôáé» óôὰ
ãñáöåῖá ôῆò ÐåñéöÝñåéáò êáὶ ἀíáéñïῦí ôὴí ἔííïéá
«ἀíáðôõîéáêὸò íüìïò». Èὰ îåêáèáñßóåé ἐðéôÝëïõò
ὁñéóôéêὰ ôὸ ôïðßï ìὲ áὐôὸí ôὸí íüìï; Ἔëçîå ἀðὸ
ôὸ 1997 äéÜïëå! Ôß óõìâáßíåé êáὶ ðáñïõóéÜæïíôáé
(ÁÍ ðáñïõóéÜæïíôáé) ðåñßðëïêåò êáὶ ðåñßåñãåò
êáôáóôÜóåéò äéáñêïῦò ðÜñå – äῶóå äçìïóßïõ êáὶ
ἑôáéñåéῶí ìὲ ἐðåíäýóåéò ἐêåßíïõ ôïῦ íüìïõ; Ãéὰ íὰ
ìÞ ðïῦìå ὅôé ἡ ðéÜôóá ìéëᾶ ãéὰ êÜðïéá ëßãá «æüìðé»
ðïὺ èὰ æçôÞóïõí ìὲ ëáúêßóôéêï ôñüðï êáὶ ôὴí
«ἀðïêáôÜóôáóç» ἀðὸ ôὸ êñÜôïò ôῶí «äåéíῶí» ôïõò
ἐìöáíéæüìåíïé ὡò äῆèåí ἀäéêçìÝíïé…
Ðáëéüôåñá (17-4-2003), ìὲ ἀöïñìὴ äçìïóßåõìá
ôῆò «Êáèçìåñéíῆò» (13-4-03), åἴ÷áìå ἀðåõèýíåé
ἀíôßóôïé÷á ἐñùôÞìáôá óôὸí ôüôå ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ê.
Ðáðáäüðïõëï êáὶ ἀðÜíôçóç äὲí ëÜâáìå. Ἂí êÜðïéïò
ἁñìüäéïò ἐíäéáöÝñåôáé ìðïñïῦìå íὰ ôïῦ óôåßëïõìå
êáὶ ἐêåῖíï ôὸ ðñὸ äéåôßáò äéáöùôéóôéêὸ êåßìåíü ìáò
ãéὰ ôὴí ðáñáêìὴ ôῆò ἐöáñìïãῆò ἀíáðôõîéáêïῦ íüìïõ.
Åἶíáé ÷ñõóὴ åὐêáéñßá ê. Ἀããåëüðïõëå, óôὴí ἔíáñîç
ἐöáñìïãῆò ôïῦ íÝïõ íüìïõ, íὰ ἀðïêáôáóôÞóåôå
ìÝñïò ôῆò ôéìῆò ôῆò ἑëëçíéêῆò äçìüóéáò äéïßêçóçò,
ðñïêáëþíôáò êÜðïéåò ἐðßóçìåò ἐîçãÞóåéò ãéὰ «ôὶò
ἐðåíäýóåéò» êáὶ «ôὰ ðñïãñÜììáôá» (ὅðùò ôὰ
ἀðïêáëåῖ ὁ ðïëὺò êüóìïò) âÜæïíôáò ἔôóé (ôéìçôéêÜ)
ὑøçëὰ ôὸí ðÞ÷ç ôῆò äéáöÜíåéáò óôὸí ἑáõôü óáò,
ôïὺò óõíåñãÜôåò êáὶ ôïὺò ὑöéóôáìÝíïõò óáò.
Íὰ èõìçèïῦìå óôὸ óçìåῖï áὐôὸ êáὶ ôὴí ×ñýóá
Ìáíùëéᾶ ἡ ὁðïßá ìåôὰ ôὶò «åὔêïëåò» ἐðåñùôÞóåéò ãéὰ
ἀðïæçìéþóåéò êáὶ ìïíéìïðïéÞóåéò ἐðéôÝëïõò ἔêáíå ἕíá
äõíáìéêὸ âῆìá ἀíôéðïëßôåõóçò ïὐóßáò ìὲ ôὴí ἐñþôçóÞ
ôçò óôὴ Âïõëὴ ãéὰ ôὸí Ãåíéêὸ ÃñáììáôÝá. Ὅðùò
ἰó÷õñßæåôáé ἡ âïõëåõôὴò ôïῦ ÐÁÓÏÊ (êáὶ ἀíáìÝíïõìå
ὅëïé êÜðïéáí ἀðÜíôçóç) ἀíôéìåôùðßæåôáé ìὲ
ἀäéáöïñßá ἀðὸ ôὴí ÐåñéöÝñåéá, óßãïõñá ἀíÜñìïóôç
ὅôáí ðñüêåéôáé ãéὰ ἐêðñüóùðï ôïῦ Êïéíïâïõëßïõ.
Êáὶ óõíå÷ßæåé ôὴí ἐñþôçóç æçôþíôáò êÜðïéá ãåíéêὰ
ἀëëὰ óõãêåêñéìÝíá óôïé÷åῖá ãéὰ ôὴí ðïñåßá ôῶí
ἁñìïäéïôÞôùí ôῆò ÐåñéöÝñåéáò ãéὰ ἐðéäïôÞóåéò êáὶ
ðñüïäï äçìïóßùí ἔñãùí.
ÌðñÜâï óôὴ ×ñýóá ãéὰ ôὴí ἐðåñþôçóç. Öáßíåôáé
íὰ ἀðïóôáóéïðïéåῖôáé ἀðὸ ôὴí êáôáóôñïöéêὴ ôáêôéêὴ
ôïῦ ÷áúäÝìáôïò ôῶí áὐôéῶí ôῶí ðÜíôùí ðïὺ
äéáêñßíåé ôὴ ìåãÜëç ìÜæá ôῶí ἑëëÞíùí ðïëéôéêῶí.
Ὅðùò êáὶ íὰ ôὸ êÜíåéò èÝëåé äçìüóéï èÜññïò ãéὰ íὰ
ἀíáæçôåῖò óôïé÷åῖá ÷åéñéóìïῦ äçìüóéùí êáὶ ἰäéùôéêῶí
ἐðåíäýóåùí óôὴ èñáêéêὴ ìéêñïêïéíùíßá, êáèὼò êáὶ
ãéὰ ôὸ êáô’ ἀñ÷ὴí ðñïêëçôéêὸ ὄñãéï ὑðåñðñïóëÞøåùí
ἐê ìÝñïõò ἑíὸò óôñáôçãéêïῦ ὀñãáíéóìïῦ – âáñüìåôñï
ἀðüäïóçò ôῆò äçìüóéáò äéïßêçóçò, ὅðùò ἡ ÐåñéöÝñåéá.
Ôὰ óôïé÷åῖá ðïὺ æÞôçóå ἡ ê. Ìáíùëéᾶ âÝâáéá åἶíáé
ðïëὺ ãåíéêὰ ãéὰ íὰ ãßíïõí ἄìåóá êáôáíïçôὰ ìüëéò
÷ïñçãçèïῦí ἀëëὰ åἶíáé ìßá êáëÞ ἀñ÷ὴ ãéὰ ìåëÝôç êáὶ
ἀîéïëüãçóç. Êáὶ ὁ «Ἀíôéöùíçôὴò» åἶíáé ðñüèõìïò íὰ
ôὴ âïçèÞóåé óôὴí ðñïóðÜèåéá áὐôὴ ὅðùò êáὶ ôὸí
ἴäéï ôὸí ἁñìüäéï Ãåíéêὸ ÃñáììáôÝá óὲ ðåñßðôùóç
ðïὺ êáêïὶ óýìâïõëïé ôὸí ðáñáóýñïõí óὲ êáêὲò
ἀðïöÜóåéò. Ðñὸò ôὸ ðáñὸí ὅìùò ἂò ἀðïöýãïõìå
ôὴí êáôÜ÷ñçóç óôὸ óõíïëÜêé «ôÝëåéï óôÝëå÷ïò –
êáêὸ ἐðéôåëåῖï» ðïὺ öïñéÝôáé ðïëὺ ôåëåõôáßá ãéὰ ôὶò
èÝóåéò åὐèýíçò ðïὺ «ðÝöôïõí óὲ ὑöÜëïõò» ὡóôüóï
ðñÝðåé íὰ êñáôçèïῦí «óõìðáèåῖò» ðÜóç èõóßá êáὶ
íὰ ðñïóôáôåõèïῦí ἀðὸ ôὴ öèïñÜ…
Â.Å.

Μεγάλος διαγωνισµός:
Βρείτε την παρείσακτη!

Δοκιµάσαµε νά περιηγηθοῦµε τό Παπίκιο
γιά πρώτη φορά µετά τόν χειµώνα. Οἱ
δρόµοι πού ὁδηγοῦν στά λείψανα τῆς
µοναστικῆς πολιτείας σχεδόν ἀδιάβατοι
ἀπό τίς νεροφαγιές καί τίς κατολισθήσεις.
Πινακίδες πουθενά, µέ ἀποτέλεσµα καί µεῖς
νά ἀµφιβάλλουµε γιά τήν ἀκολουθητέα
διαδροµή. Τά µνηµεῖα νά ρηµάζουν σύν τῷ
χρόνῳ καί οἱ ἀρχαιοκάπηλοι νά ἁλωνίζουν.
Χαρακτηριστική εἶναι ἡ φωτογραφία ἀπό
τό µοναστηριακό συγκρότηµα τοῦ Ληνοῦ
πού δηµοσιεύουµε, µέ τό καλέµι ξεχασµένο
πάνω στήν κολώνα τοῦ ἱεροῦ: Ἀφοῦ κάποιοι
τή σπάσανε ψάχνοντας ποιός ξέρει τί (ἴσως
κάποιο δεύτερο δαχτυλίδι τῆς αὐτοκράτειρας
Μαρίας Βοτωνειάτη;), τό ξεχάσανε ἐκεῖ.
Γενικά ἡ εἰκόνα τοῦ χώρου εἶναι πολύ
χειρότερη ἀπ’ ὅ,τι τήν θυµόµαστε µιά
δεκαετία πρίν! Δυνατότητα προσέγγισης
µηδαµινή, κοµµάτια ἀνωδοµῆς πεσµένα
προσφάτως κάτω, κι ὅλα αὐτά στό κυριότερο
µνηµεῖο τῆς περιοχῆς, 14 ὁλόκληρα
χρόνια µετά τήν ἔναρξη τῶν ἀνασκαφῶν!
Ἀναζητήσαµε τόν µοναδικό ἀρχαιολόγο (γιά
ὅλο τό Παπίκιο!) καί µάθαµε πώς ἐπιστρέφει
ἀπό τήν ἄδειά του µετά τό... Πάσχα. Ἄραγε
πόσα χρόνια µέ τούς ρυθµούς αὐτούς
χρειαζόµαστε γιά µιά στοιχειώδη προστασία
κι ἀνάδειξη;

Ἑλληνική παιδεία καί
ποµακική ἐλευθερία
Ὅπως ξέρουµε, µέ τὴν ἔνταξη τῆς Βουλγαρίας
καὶ τῆς Ρουµανίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση,
ἡ Θράκη θὰ ἀποτελέσει ἕνα κοµβικὸ
σηµεῖο. Ἐπιπλέον µέ τὸν παραδειγµατικὸ
της πληθυσµό, ἡ Θράκη µπορεῖ εὔκολα νὰ
κάνει καινότοµες εἰσηγήσεις ὅσον ἀφορᾶ
στὴν παιδεία. Πρέπει ὅµως καὶ ἡ κρατικὴ
ὀντότητα νὰ ἔχει τὴ θέληση τῆς δηµιουργίας.
Μία ξεκάθαρη περίπτωση ὅσον ἀφορᾶ
στὴν τοπικὴ ἀναζήτηση εἶναι
τὸ πρῶτο ποµακοχώρι ποὺ
συναντᾶµε ἀνεβαίνοντας ἀπὸ
τὴν Ξάνθη δηλαδὴ ἡ Σµίνθη.
Αὐτὸ τὸ χωριὸ παρουσιάζει
τὰ τελευταῖα χρόνια ραγδαία
ἀνάπτυξη καὶ ὁ πληθυσµὸς
ἔχει αὐξηθεῖ σηµαντικὰ στὴν
ἴδια περίοδο. Ἐκεῖ ἡ ποµακικὴ
ἐλευθερία συνδυάζεται µέ τὴν
ἑλληνικὴ παιδεία ἀκόµα καὶ ἂν
αὐτὸ δηµιουργεῖ προβλήµατα µέ
τὶς τοπικὲς ἀρχὲς ἐξαιτίας τῆς
ἀπουσίας ἄλλων. Πιὸ συγκεκριµένα, ἡ πρόσφατη κατάληψη
τοῦ δηµαρχείου ἀπὸ τοὺς κατοίκους ἀπέδειξε
τὴ σοβαρότητα τῶν ἐµποδίων ποὺ προκαλοῦν
τουρκόφρονες θέσεις. Οἱ γονεῖς θέλουν
µία ἑλληνικὴ παιδεία γιὰ τὰ παιδιὰ τους,
ἐνῷ ὁ δήµαρχος στὰ πλαίσια µιᾶς ἀκραίας
πολιτικῆς κατὰ τῶν δηµόσιων σχολείων καὶ
ὑπὲρ τῆς εἰσαγωγῆς τῶν τουρκικῶν σὲ αὐτά,
ἀρνεῖται ν’ ἀποδεχθεῖ τὶς κρατικὲς πιστώσεις
γιὰ τὰ σχολεῖα τῆς περιοχῆς, µέ ἀποτέλεσµα
τὰ παιδιὰ νὰ πηγαίνουν σὲ σχολεῖα δίχως
θέρµανση.
Τὸ πρόβληµα εἶναι ἁπλὸ ἐφόσον οἱ Ποµάκοι
θέλουν παιδεία καὶ µέ τὴν ἐλευθερία τους
ἐπέλεξαν τὴν ἑλληνική. Πρέπει λοιπὸν
τὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ οἱ θεσµοί του νὰ
ἀναγκάσουν τὸν ∆ῆµο νὰ ἀποδεχθεῖ τὴ
νοµολογία µας, ἐφόσον δὲν ἔχει κανένα
δικαίωµα νὰ ἐµποδίζει τὴ λειτουργία τοῦ
κρατικοῦ συστήµατος. Τὰ παιδιὰ καὶ οἱ
γονεῖς δὲν πρέπει νὰ εἶναι τὰ θύµατα ἑνὸς

Από τις παρακάτω διευθύνσεις
των ιστοσελίδων Ελλήνων βουλευτών
εντοπίστε την παρείσακτη και κερδίστε
πλούσια δώρα:
http://www.christodoulakis.gr
http://www.sgouridis.gr/
http://www.dimitrisreppas.gr
http://www.raptisylvana.gr
http://www.polydoras.gr
http://www.vpapandreou.gr/
http://www.papathemelis.gr
http://www.petralia.gr
http://www.pangalos.gr
http://www.kmitsotakis.gr
http://www.stmanos.gr
http://www.apkaklamanis.gr
http://www.i-ioannidis.gr/
http://www.giannakou.gr
http://www.evenizelos.gr
http://www.ilhanahmet.com/
Προς διευκόλυνσή σας, έχουµε
τονίσει µε έντονα γράµµατα τα στοιχεία
εκείνα των διευθύνσεων που θα σας
οδηγήσουν στη σωστή απάντηση. Ο
νικητής θα επιβραβευτεί µε τον βαρύτιµο
τίτλο του επίτιµου προέδρου (κάτι σαν
Μητσοτάκης, δηλαδή!) της «Τουρκικής
Ένωσης Ξάνθης».
Όσοι απαντήσουν σωστά στο
πρώτο σκέλος του διαγωνισµού, µπορούν
να συνεχίσουν στο δεύτερο µαντεύοντας
ποια είναι η ιστοσελίδα Έλληνα βουλευτή
που παρέχει στην ελληνική γλώσσα µόνο
επιλεκτικά πληροφορίες για τη δράση του
πολιτευτή. Ο νικητής κερδίζει ένα διήµερο
ταξίδι για δύο άτοµα στη µαγευτική
Κωνσταντινούπολη ή, µάλλον, στο
Ισταµπούλ! ∆ηλώστε αµέσως συµµετοχή!
Γ.Σ.

παράνοµου ἐκβιασµοῦ. Καὶ γι’ αὐτὸν τὸν
λόγο ἀκόµα καὶ τὰ τοπικὰ ΜΜΕ πρέπει νὰ
κινητοποιηθοῦν γιὰ νὰ βοηθήσουν. Ἡ τοπικὴ
πολιτικὴ ἐπηρεάζεται βέβαια ἀπὸ τὸ ἐθνικὸ
θέµα ἀλλὰ πολὺ περισσότερο ἀπὸ τοπικοὺς
παράγοντες. Μπορεῖ νὰ ἔχουν ἕναν ρόλο
γενικὰ ἀλλὰ στὴν προκειµένη περίπτωση
εἶναι λανθασµένος καὶ ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία
δὲν ἔχει τὸ δικαίωµα νὰ θυσιάσει καὶ
πάλι τὸ ποµακικὸ στοιχεῖο ποὺ εἶναι τόσο
σηµαντικὸ στὴ Θράκη µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ
ὑπάρχει µία τεχνητὴ οὐδετερότητα. ∆ιότι ἡ
οὐδετερότητα δὲν βοηθάει ποτὲ τὰ θύµατα.

Τὰ παιδιὰ δὲν µποροῦν νὰ περιµένουν
πολιτικάντικες ἀποφάσεις. Θέλουν µία ἄµεση
πρόσβαση στὴ γνώση διότι εἶναι ἡ µόνη ποὺ
θὰ τοὺς ἐξασφαλίσει τὴ δυνατότητα νὰ
ἐνσωµατωθοῦν κοινωνικὰ στὸν ἑλληνικὸ
πολιτισµό. Ἱστορικὰ οἱ Ποµάκοι ἀπέδειξαν
ποιὲς ἦταν καὶ εἶναι οἱ ἀξίες τους, ἀκόµα
καὶ στὶς πιὸ δύσκολες στιγµὲς τῆς ἱστορίας
µας. Αὐτὸ εἶναι ποὺ δὲν πρέπει νὰ ξεχάσουµε
ὡς θεσµό. Ἐπιπλέον δὲν ζητοῦν τίποτα γιὰ
τὸν ἑαυτὸ τους ἀλλὰ µόνο καὶ µόνο γιὰ
τὰ παιδιά τους καὶ δὲν ὑπάρχει πολιτικὸς
λόγος ποὺ νὰ δικαιολογεῖ τὴν ἀδράνειά µας.
Πρέπει νὰ κάνουµε ὅ,τι µποροῦµε γιὰ νὰ τὰ
βοηθήσουµε. Τώρα ὅλοι ξέρουµε τί γίνεται
καὶ τί πρέπει νὰ κάνουµε. Ὅταν ἀκοῦς τὴ
λέξη βοήθεια, ὁ ρόλος σου δὲν εἶναι πολιτικὸς
ἀλλὰ ἀνθρώπινος. Οἱ γονεῖς δὲν εἶπαν µόνο
Ρόmagni ἀλλὰ βοήθεια. Κανεὶς δὲν µπορεῖ
νὰ πεῖ ὅτι δὲν κατάλαβε τὸ µήνυµα.
Νῖκος Λυγερός

6

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 30-3-2005

Ὑγεία καί Περιβάλλον
στή Θράκη
Το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
σε συνεργασία µε τον Φαρµακευτικό Σύλλογο
Ξάνθης, ὀργάνωσαν την Τετάρτη 23 - 3 - 05,
ὁµιλία τοῦ Κωνσταντίνου Κουρτίδη, µέ θέµα
«Θράκη, Περιβάλλον & Ὑγεία».
Ο οµιλητής, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος
Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής
Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης, έκανε αρχικά µια παρουσίαση του
ευρύτερου περιβάλλοντος της Ανατολικής
Μεσογείου, µέρος της οποίας αποτελεί και
η Θράκη. Κατόπιν αναφέρθηκε σε διάφορα
περιβαλλοντικά θέµατα ενδιαφέροντος, όπως
η τρύπα του όζοντος, οι αλλαγές στο κλίµα και
διάφορες χηµικές ενώσεις στο περιβάλλον. Τα
θέµατα αυτά παρουσιάστηκαν από τη σκοπιά
των πιθανών τους επιπτώσεων στην υγεία.
Όσον αφορά στην τρύπα στο στρώµα του όζοντος
και στην υπεριώδη ακτινοβολία, ο οµιλητής
τόνισε ότι η τρύπα του όζοντος παρουσιάζεται
κυρίως πάνω από την Ανταρκτική, σε µικρότερο
βαθµό πάνω από την Αρκτική, ενώ στο
γεωγραφικό πλάτος της Θράκης δεν έχουν
παρατηρηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες
µεγάλες µειώσεις στο στρώµα του όζοντος. Οι
µειώσεις που παρατηρήθηκαν στο γεωγραφικό
πλάτος της Θράκης είναι της τάξης του 7%, και
έτσι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας,
εάν τηρούνται στοιχειώδεις προφυλάξεις κατά
την έκθεσή µας στον ήλιο. Αυτές συνίστανται
στην προστασία της επιδερµίδας (ιδιαίτερα
εάν αυτή είναι ευαίσθητη, ανοιχτόχρωµη ή
παρουσιάζει αλλεργικές αντιδράσεις στον
ήλιο) τόσο µε αντιηλιακές κρέµες όσο και
τον κατάλληλο ρουχισµό και την αποφυγή
παρατεταµένης ηλιοθεραπείας αλλά και
στην προστασία των µατιών µε προσεκτική
επιλογή των γυαλιών ηλίου. Όσον αφορά στα
παιδιά, επειδή η επιδερµίδα τους και τα µάτια
τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, θα πρέπει να
είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή
του ρουχισµού, της αντιηλιακής κρέµας και των
γυαλιών ηλίου.
Η µείωση του όζοντος στα δικά µας γεωγραφικά
πλάτη εκτιµάται ότι θα αυξήσει τις επόµενες
δεκαετίες τις περιπτώσεις καρκίνου του
δέρματος κατά 80 περίπου περιπτώσεις ετησίως
ανά 1.000.000 κατοίκους. Ο αριθµός αυτός
δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλος, ιδιαίτερα όταν
συγκριθεί µε αντίστοιχες στατιστικές άλλων
αιτιών θανάτου. Από πλευράς κινδύνου λοιπόν
ο οµιλητής εκτίµησε ότι άλλοι κίνδυνοι, όπως

τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα, απαιτούν
περισσότερη µέριµνα από πλευράς του κοινού
από ό,τι η υπεριώδης ακτινοβολία. Επίσης, ο
οµιλητής ανέφερε ότι ήδη τις δεκαετίες 19701980 παρατηρήθηκαν αυξήσεις στη συχνότητα
του καρκίνου του δέρµατος, αυτές όµως
οφείλονται όχι στη µείωση του στρώµατος του
όζοντος αλλά στην αλλαγή των συνηθειών, µε
αύξηση στις καλοκαιρινές διακοπές και µείωση
στον προστατευτικό ρουχισµό το καλοκαίρι και
εποµένως αύξηση στην έκθεση στον ήλιο.
Για την αλλαγή στο κλίµα ο οµιλητής ανέφερε
ότι για την περιοχή µας οι εκτιµήσεις επιτροπής
εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τα νοτιοανατολικά Βαλκάνια δείχνουν ότι για
το 2020 θα πρέπει να αναµένουµε λιγότερες
βροχές (αλλά µε αύξηση στη συχνότητα των
καταρρακτωδών βροχών, πράγµα που θα
οδηγήσει σε πιο συχνές πληµµύρες και µεγάλες
αυξήσεις του αριθµού των πληµµυροπαθών) και
περισσότερους καύσωνες το καλοκαίρι. Από
πλευράς υγείας, οι µεν πληµµύρες απαιτούν
προσοχή επειδή µπορούν να έχουν επιπτώσεις
στη δηµόσια υγιεινή, είτε διευκολύνοντας την
διάδοση επιδηµιών είτε επιβαρύνοντας µε
άλλους τρόπους τα συστήµατα εξασφάλισης της
δηµόσιας υγιεινής. Οι επιπτώσεις των αυξήσεων
στη συχνότητα καύσωνα γίνονται προφανείς
αν αναλογιστούµε ότι κατά τον παρατεταµένο
καλοκαιρινό καύσωνα που έπληξε την ∆υτική
Ευρώπη το 2003, στη Γαλλία σηµειώθηκαν
14.000 επιπλέον θάνατοι, µε το 70% των
θανάτων αυτών σε ηλικίες µεγαλύτερες των 75
χρόνων. Οι ηλικιωµένοι εποµένως αποτελούν µια
ιδιαίτερα ευπαθή οµάδα σε συνθήκες καύσωνα.
Κατόπιν ο οµιλητής αναφέρθηκε στις επιπτώσεις
από την έκθεση σε βαρέα µέταλλα, από τα
οποία πιο επικίνδυνα θεωρούνται το κάδµιο
(που επιβαρύνει τη νεφρική λειτουργία) και
ο υδράργυρος (µε επιπτώσεις στη νεφρική
λειτουργία και το νευρικό σύστηµα). Η
επιβάρυνση σε μόλυβδο, ένα άλλο ιδιαίτερα
επικίνδυνο µέταλλο (που προκαλεί µεταξύ
άλλων πνευµατική καθυστέρηση σε παιδιά),
έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια
µε την εισαγωγή της αµόλυβδης βενζίνης. Ο
οµιλητής ανέφερε ότι η έκθεση στο κάδµιο
συµβαίνει µέσω της τροφής κατά κύριο λόγο. Οι
τροφές επιβαρύνονται µε κάδµιο κυρίως µέσω
των φωσφορικών λιπασµάτων. Κύρια πηγή
έκθεσης στον υδράργυρο είναι επίσης η τροφή
(και κυρίως τα ψάρια), στην οποία καταλήγει ο
υδράργυρος διαφόρων βιοµηχανικών λυµάτων.
∆ιάφοροι κλειστοί κόλποι στην Ελλάδα είναι
ιδιαίτερα επιβαρηµένοι σε αυτό το µέταλλο.
Όσον αφορά στην αέρια ρύπανση, οι νεώτερες

Ἀθηναϊκή πνοή στή θρακική Τέχνη & Παράδοση
Στό καλαίσθητο ἔντυπο τοῦ Ἱδρύµατος
Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης
µέ τόν ἀπολογισµό δράσων τοῦ
2004, βρίσκει κανείς τήν πολύτιµη,
ζωντανή παρουσία ἑνός µοναδικοῦ
πολιτιστικοῦ ὀργάνου στήν Ξάνθη.
Τά ἐκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά
καί πολιτιστικά προγράµµατα πού
ἐκπονήθηκαν, οἱ δεκάδες διαλέξεις καί
βιβλιοπαρουσιάσεις πού ὀργανώθηκαν,
οἱ θεατρικές καί µουσικές παραστάσεις
πού παρουσιάστηκαν, οἱ ἐκθέσεις καί τά
ἀφιερώµατα (σέ Χατζιδάκι, Μοσκώφ,
Βιζυηνό, Βάρναλη) πού προσφέρθηκαν
στό θρακικό κοινό, ἡ συντήρηση τῶν
θρακικῶν µνηµείων καί κειµηλίων πού
συνεχίστηκε, ἀποτελοῦν πτυχές µιᾶς
πολύπλευρης µαρτυρίας ἡ ὁποία, ὡστόσο,
δέν ἐξαντλεῖται ἐδῶ.
Τά ἐργαστήρια ὅπου φοιτοῦν δεκάδες
νέοι καί ἐξειδικεύονται σέ πλῆθος
τεχνῶν, τό Κέντρο Πληροφορικῆς ὑπό
τόν Γ. Κέκκερη, τό Κέντρο Μελέτης
Θρακικοῦ Λόγου ὑπό τόν Μ. Μερακλῆ
ἐκφράζουν τήν σύγχρονη ἀντίληψη γιά
τόν πολιτισµό καί τήν ἐπικαιροποίηση τῆς
παράδοσης, ἔτσι ὅπως παίρνει σάρκα καί
ὀστᾶ στό Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καί
Παράδοσης. Καί εἶναι ἴσως µία εὐκαιρία
νά εἰπωθεῖ κι ἕνα δηµόσιο εὐχαριστῶ
στήν κ. Βιργινία Τσουδεροῦ πού ἀποτελεῖ
τήν ἐµπνεύστρια, πρόεδρο καί πνοή τοῦ
τόσο πετυχηµένου ἐγχειρήµατος.

έρευνες δείχνουν ότι οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι
φαίνεται να προέρχονται από τα αιωρούμενα
σωματίδια (µε επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό
σύστηµα
και
στη
θνησιµότητα
από
καρδιαγγειακές παθήσεις). Η προέλευσή τους
είναι κυρίως από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων,
και την καύση ξυλείας και κάρβουνου. Στην
Ελλάδα έχουµε από τις υψηλότερες τιµές στην
Ευρώπη, ακόµα και σε µικρές πόλεις. Στην
Καβάλα, µελέτες του Εργαστηρίου Αέριας
Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας του
Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ∆ΠΘ
έδειξαν το 2003 πάνω από 80 υπερβάσεις του
νοµοθετικού ορίου. Για την Ξάνθη και τις άλλες
πόλεις της Θράκης δεν υπάρχουν στοιχεία, λόγω
και της απουσίας χρηµατοδότησης παρόµοιων
ερευνών από τοπικούς φορείς.
Ένας άλλος σηµαντικός ρύπος είναι το όζον,
όχι όµως αυτό που βρίσκεται στα ψηλότερα
στρώµατα της ατµόσφαιρας και µας
προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία,
αλλά το όζον που βρίσκεται κοντά στο έδαφος
και δηµιουργείται από τα αυτοκίνητα και
της βιοµηχανίες και µπορεί να προκαλέσει
αναπνευστικά προβλήµατα, ενώ έχει συνδεθεί
η µακροχρόνια έκθεση στο ρύπο αυτό και µε
το άσθµα. Ο οµιλητής είπε ότι το όζον στην
περιοχή µας προέρχεται από µεταφορά από
µεγάλες αποστάσεις, και κυρίως από την Βόρεια
και Κεντρική Ευρώπη, όπως έδειξαν έρευνες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες συµµετείχε

και το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του
∆ηµοκρίτειου.
Η ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους
είναι ένα άλλο θέµα που θίχθηκε στην οµιλία.
Αυτή µπορεί να επιβαρυνθεί από το κάπνισµα,
αλλά και από τα κλιµατιστικά που προκαλούν
ξήρανση του αέρα, και από οργανικούς διαλύτες
που περιέχονται σε βαφές, βερνίκια, καινούργια
χαλιά και µοκέτες κ.ά.
Αναφέρθηκε ότι πολλές επαγγελµατικές
ασθένειες οφείλονται σε περιβαλλοντικές
αιτίες, χωρίς αυτό να είναι πάντα γνωστό στους
πάσχοντες. Ενδεικτικά αναφέρθηκε το ψηλό
ποσοστό ανδρικής στειρότητας στην Ελλάδα
στον αγροτικό πληθυσµό που οφείλεται στη
συχνή έκθεση χωρίς τα απαραίτητα µέτρα
προστασίας σε διάφορα φυτοφάρµακα, όπως
και οι πονοκέφαλοι και ασθένειες του ήπατος
σε οµάδες που ασχολούνται επαγγελµατικά µε
βερνίκια.
Ο οµιλητής τόνισε, τέλος, την απουσία ενός
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης στην
περιοχή µας για την µεταφορά από τον άνεµο
επικίνδυνων ουσιών από βιοµηχανικά ατυχήµατα
µεγάλης έκτασης, είτε αυτά συµβούν σε κάποιο
πυρηνικό σταθµό είτε συµβούν σε κάποιο χηµικό
εργοστάσιο σε γειτονική χώρα. Για την περιοχή
µας, όπου η πιο συχνοί άνεµοι είναι οι βοριάδες,
κάποιο τέτοιο ατύχηµα στη Βουλγαρία ή τη
Ρουµανία ενδέχεται να έχει πολύ σοβαρές
επιπτώσεις.

«Τοῦ Πέτκο ἡ πέστρα»

Φωτογραφία: Τό µικρό ἀνοίχτωµα
µεταξύ τῶν ἰδιότυπων βράχων τοῦ Ἅη
Γιώργη Μαρώνειας, µέ τήν ποτίστρα
πού ἐκµεταλλεύεται σήµερα τό νερό πού
κατεβάζει ἡ χαράδρα, λέγεται «τοῦ Πέτκο
ἡ πέστρα». Σύµφωνα µέ τίς διηγήσεις τῶν
κατοίκων, πού µᾶς µετέφερε ὁ Παναγιώτης
Καραφύλλης ὁ ὁποῖος καί µᾶς ὁδήγησε
ὥς ἐκεῖ, πρόκειται γιά τό ληµέρι τοῦ
Βούλγαρου βοεβόδα Πέτκο ὁ ὁποῖος
ἔδρασε στήν περιοχή κατά τῶν Ὀθωµανῶν
(ἀναφερθήκαµε σχετικά πρό µηνῶν µέ
ἀφορµή τά στοιχεῖα πού παρουσίασε ὁ

δηµοσιογράφος καί ἱστορικός ἐρευνητής
Παντελῆς Ἀθανασιάδης). Πάντως µαρτυρίες
πού ἐπέζησαν γιά τόν βοεβόδα Πέτκο
µεταξύ Μαρωνειτῶν δέν συµµερίζονται
τούς χαρακτηρισµούς περί ληστοῦ ἀλλά
τόν θέλουν παλικάρι, ἀσχέτως ἄν ἡ δράση
του στήν περιοχή ἔγινε αἰτία νά καεῖ τό
χωριό ἀπό τούς Τούρκους κι ἀσχέτως πού
στό τέλος ταυτίστηκε µέ τόν βουλγάρικο
ἐθνικισµό στήν περιοχή (τί ἄλλο δηλαδή
νἄκανε;). Ἐπιφυλασσόµεθα γιά περισσότερα
συντόµως...

HOMO HABILIS
Αγκαλιά στο παγκάκι µε τη φεγγαράδα
και το εσπερινό ψαλτήρι του αφρού στα βότσαλα
κοιτάς αστέρια να ξεστρατίζουν στις στεριές
– κάνε µια ευχή! –
κι αστερίες να στεριώνουν κοκκινωποί στο στερέωµα
Τι τρυφερό! – µα εγώ πεινώ, ο νους µου στο ψητό
Θα σε καταπιώ σε µια τηγανιά φιλιά, µπουκίτσα µου!
Ξυπνώ πρωτόγονες ορµές
Όµως δεν θέλω να σ’ απογοητεύσω, µαϊµουδίτσα µου,
και σκηνογραφώ δύο ταµπλό.
Στο ’να για φόντο σού ’χω θείες µελωδίες
µε το στήθος σου βιολί και τα χείλια µου δοξάρι˙
Στ’ άλλο για φόντο µού ’χω ζούγκλας κανιβαλισµό:
εγώ Ταρζάν˙ εσύ Τζέιν˙ τα βυζιά σου Τσίτα.

Γιάννης Στρούµπας
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Ὅραμα καί προοπτική
γιά τή Μαρώνεια καί τή Ροδόπη

Ἀλληλογραφοῦμε
Ἀπό τόν φίλο κ. Γ. Καραµολέγκο λάβαµε
ἠλεκτρονική ἐπιστολή ὅπου µεταξύ ἄλλων
ἔθιγε µέ τρόπο σκωπτικό καί τό ζήτηµα τῆς
ἀναγραφῆς τῆς λέξης ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ σέ
πρόσφατο φῦλλο µας:

«...Πιθανὸν ὅµως ὁ κ. Χρ. Μπογιατζῆς
νὰ µὴν ἤθελε νὰ ἀναφερθεῖ ἡ ἰδιότητά
του ὡς ἀσχολουµένου µὲ τὸ ΟΡΘΟΝ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΩΝ. ∆ὲν εἶναι νοµίζω καὶ τόσο
κολακευτικό. Ἐκτὸς ἂν τὸ ἐπάγγελµὰ
του εἶναι ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ καὶ πρόκειται
περὶ ἀβλεψίας δικῆς σας στὸ κείµενο.
Ἐπισυνάπτω ἀρχεῖο τοῦ Word µὲ µερικά
παραδείγµατα (ἐλάχιστα) τῆς Ἑλληνικῆς
Γραµµατείας. Φιλικὰ Γ. Καραµολέγκος»
Ἀπαντοῦµε: Τὸ ἐπάγγελµα τοῦ
κ. Χρ. Μπογιατζῆ ἦταν καὶ παραµένει
Ὀρθοπαιδικὸς καὶ ἐξ ὅσων εἴµαστε σὲ θέση
νὰ γνωρίζουµε ἔτσι θέλει νὰ ἀναφέρεται ὁ
ἴδιος ὅπως καὶ τὸ σύνολο τῶν συναδέλφων
του! Τὸ ζήτηµα τῆς ἐτυµολογίας τῆς
λέξης ἔχει πολυσυζητηθεῖ καὶ καταλήξει,
τοὐλάχιστον ἀπὸ τὸ 1997. Εἶναι πλέον
εὐρέως γνωστὸ ὅτι προέρχεται ἀπὸ
τὸ «ὀρθός» καὶ «παιδίον» (ἴσιο παιδί),
ὅπως χρησιµοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορά
ἀπὸ τὸν Γάλλο γιατρὸ Nicolas Andry τὸ
1741 καὶ ἔκτοτε καθιερώθηκε διεθνῶς
νὰ γράφεται µὲ «ai». Σᾶς παραπέµπω
ἁρµοδίως στὸ ἐπίσηµο site τῆς Ἑλληνικῆς
Ἑταιρείας Χειρουργικῆς Ὀρθοπαιδικῆς
καὶ Τραυµατολογίας (www.eexot.gr) καὶ
εἰδικότερα στὸ κείµενο τοῦ καθηγητῆ
καὶ ἀκαδηµαϊκοῦ Π. Συµεωνίδη µὲ τίτλο
«Ὀρθοπαιδικὴ ἢ Ὀρθοπεδική» µὲ τὶς
ἀνάλογες βιβλιογραφικὲς ἀναφορές.
Ἀντιπαρέρχοµαι µὲ ...µεγαλοθυµία τὸ ὕφος

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΒΡΟΥ

Ἀντιπρόταση στόν Χρυσό
Τό δικαίωµα τῆς ζωῆς ἀντιτάσσει
ἡ Οἰκολογική Ἑταιρεία Ἕβρου στό
προβαλλόµενο ἀπό τίς ἑταιρεῖες χρυσοῦ
δικαίωµα τῆς ἐργασίας καί καταθέτει
τήν ἐναλλακτική της πρόταση ἀντί τῶν
χρυσωρυχείων γιά τίς Σάπες καί τό Πέραµα.
Βασικά σηµεῖα τῆς πρότασης αὐτῆς εἶναι:
- Κήρυξη τοῦ δάσους µαύρης πεύκης ὡς
Μνηµείου τῆς Φύσης καί προστασία του
- Ἀνάπτυξη τῆς βιολογικῆς γεωργίας καί
κτηνοτροφίας, καθώς ὑπάρχουν στήν
περιοχή δεκάδες ἐνδιαφερόµενοι
- ∆ηµιουργία φραγµάτων γιά διαχείριση τῶν
(ἐλάχιστων) ὑδατικῶν πόρων
- Ἀξιοποίηση τοῦ πλούσιου γεωθερµικοῦ
πεδίου πού ἀνέδειξαν καί οἱ γεωτρήσεις
- Ἀνάπτυξη ἀγροτοτουρισµοῦ καί ἐκµετάλλευση τοῦ φυσικοῦ κάλλους τῆς περιοχῆς
- Ἀνάδειξη τοῦ ἀρχαιολογικοῦ πλούτου πού
προσφέρουν ἡ Μαρώνεια, ἡ Μεσηµβρία, κτλ

Στίς 27 Μαρτίου, στό νέο κοινοτικό
κατάστηµα τῆς Μαρώνειας, οἱ ∆ῆµοι
Μαρωνείας καί Σαπῶν φιλοξένησαν
τόν Μιχάλη Χαραλαµπίδη καί
προσέφεραν στούς δηµότες τους
τόν λόγο, τίς προτάσεις καί τόν
προβληµατισµό τοῦ συντοπίτη µας
- Θρακιώτη καί Πόντιου - γιά τό
µέλλον τῆς περιοχῆς. Ἦταν µιά
ἀξιέπαινη πρωτοβουλία πού δείχνει
ὅτι ἡ τοπική Αὐτοδιοίκηση µπορεῖ
νά ξεπεράσει τόσο τίς κοµµατικές
της δεσµεύσεις (οἱ δήµαρχοι Γ.
Πιλιλίτσης καί Γ. Τοπουζλῆς ἔχουν
διαφορετικές πολιτικές καταβολές)
ὅσο καί τόν διαχειριστικό της ρόλο.
Στόν λόγο του ὁ Μιχάλης ἀνέπτυξε
τίς ἰδέες πού ἐκθέτει στά τελευταῖα
του δύο βιβλία («Ἀγροφιλία» καί
«Πόλεων καί Τόπου Παιδεία»), ἔτσι
ὅπως µποροῦν νά ἐξειδικευθοῦν
στόν τόπο µας, µέ τόν ὁποῖον

τοῦ µηνύµατος καὶ ἀφήνω ἀσχολίαστη τὴν
ἀναφορὰ περὶ ἀβλεψίας. Τὸ λιγότερο ποὺ
θὰ περίµενα ἀπὸ ἕναν τακτικὸ ἀναγνώστη
τῆς ἐφηµερίδας θὰ ἦταν ἡ ἀναγνώριση
τοῦ σεβασµοῦ ὅλων ἡµῶν ἀπέναντι στὴν
ἑλληνικὴ γλῶσσα.
∆.Ν.
Ἀπό τόν φίλο κ. Γ.Μ. λάβαµε τήν
ἔνστασή του γιά ὅσα γράψαµε περί τῆς
θρησκευτικῆς µας ἀποικιοκρατίας στούς
Ἅγιους Τόπους. Σεβόµαστε βεβαίως τή
γνώµη του περί διεθνοῦς ρόλου καί
γεωπολιτικῆς βαρύτητας τῆς πατρίδας µας
καί συµφωνοῦµε µέ τά περί ἰδεοληψιῶν
πού µᾶς ἀπογύµνωσαν ὡς Ἑλλάδα ἀπό
κάθε ἔρεισµα (ὅπως καί µέ τό σύνολο
σχεδόν τῶν ἀπόψεών του πού µᾶς
ἔστειλε γιά τίς πρόσφατες ἀποκαλύψεις).
Ὡστόσο ἐµµένουµε στήν ἄποψή µας,
τόσο γιά τούς προφανεῖς ἠθικούς καί
πνευµατικούς λόγους ὅσο καί γιά τούς
καθαρά πρακτικούς: Πῶς εἶναι δυνατόν
νά διατηρήσουµε ἕνα τέτοιο καθεστώς,
µέ ποιά λογική καί πρακτική µποροῦµε νά
καπελώνουµε ἕναν ἀλλόφυλο πληθυσµό,
χωρίς νά διαθέτουµε ἐκεῖ τήν παραµικρή
πληθυσµιακή βάση; ∆έν εἶναι προφανές ὅτι
ἐπιδιώκοντας νά µήν στερηθοῦµε τίποτε
θά τά χάσουµε στό τέλος ὅλα; ∆έν συνέβη
µήπως τό ἴδιο καί µέ τό Πατριαρχεῖο τῆς
Ἀντιόχειας; Ποιό πρόβληµα θά µποροῦσε
νά µᾶς δηµιουργήσει ἡ παρουσία κάποιων
Ἀράβων Ὀρθοδόξων στήν Ἱερά Σύνοδο
τοῦ Πατριαρχείου; Μήπως προτιµᾶµε τήν
ἐκδίωξη ἀπό τήν συνύπαρξη, κάτι πού ἤδη
ἔχει συµβεῖ κι ἀλλοῦ; Καί κάτι τελευταῖο:
Ποιό εἶναι πρακτικά τό ὄφελος τῆς Ἑλλάδος
(µά καί τῶν γηγενῶν Χριστιανῶν) ἀπό
τήν πολύχρονη ἑλληνική παρουσία στήν
Παλαιστίνη; Ἐλπίζω ὄχι µόνο τά ἐνοίκια...

- ∆ηµιουργία Τεχνολογικοῦ Πάρκου γιά
ἤπιας µορφῆς καί φιλικές στό περιβάλλον
βιοµηχανίες - βιοτεχνίες
Καί γιά τό πολιτικό κοµµάτι τῆς
ὑπόθεσης διαβάζουµε: «Ἐφόσον ὁ
ὑπουργός Ἀνάπτυξης ἐνδιαφέρεται γιά
τήν ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς, τόν καλοῦµε
νά ἀποφασίσει τήν ἄµεση ἀποµάκρυνση
τῶν ἑταιρειῶν χρυσοῦ καί νά ἐνισχύσει
τίς προοπτικές τῆς βιώσιµης ἀνάπτυξης
πού δέν θά καταστρέφει τό περιβάλλον
στό ὄνοµα προσωρινῶν ὠφελειῶν ἀλλά
ἄµεσα καί µακροπρόθεσµα θά συµβάλλει
στήν ἀνάπτυξη τῆς τοπικῆς οἰκονοµίας
καί στήν ἀντιµετώπιση τῆς ἀνεργίας.
Γιά µιάν ἀκόµη φορά καλοῦµε τήν
Κυβέρνηση νά ἀφουγκραστεῖ τήν τοπική
κοινωνία καί νά µαταιώσει ὁριστικά καί
ἀµετάκλητα τό τριτοκοσµικοῦ τύπου
ἔργο τπων χρυσωρυχείων. ∆ιαφορετικά
θά ἀντιµετωπιστεῖ ἀπό σύσσωµη τήν
τοπική κοινωνία ὡς συναυτουργός σ’ ἕνα
οἰκολογικό καί ἀναπτυξιακό ἔγκληµα...»
Ἀλεξανδρούπολη, 28-3-05

ἄλλωστε ἔχει ἐπί µακρόν ἀσχοληθεῖ
σέ θεωρητικό καί πρακτικό ἐπίπεδο.
Ἡ πρόταση γιά ἕνα νέο µοντέλο
πόλεως
στήν
Ἑλλάδα,
ὡς
δικτύου πόλεων καί χωριῶν,
ἀφορᾶ τόν δακτύλιο πού θά
περιλαµβάνει
τήν
παραλιακή
ζώνη Μαρώνειας - Ρωµανίας Μεσηµβρίας - Ἀλεξανδρουπόλεως
καί θά ἀνεβαίνει βόρεια µέχρι τή
Συκορράχη καί τήν Κίρκη. Εἶναι µία
πρόταση πού ἀντιστρατεύεται τό
σηµερινό µοντέλο τῆς συσσώρευσης
πολυκατοικιῶν σέ ἕναν τόπο, χωρίς
µνήµη, χωρίς σχέδιο, χωρίς ὅρια.
Γιά τήν Ρωµανία ἐξέφρασε τήν
ἐκτίµηση πώς ἡ πολιτική ἀλλαγή
µπορεῖ νά δροµολογήσει κάποιες
θετικές ἐξελίξεις, τοὐλάχιστον γιά
τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ναοῦ τοῦ
Ἁγίου Εὐγενίου, στή γιορτή τοῦ
ὁποίου (24 Ἰουνίου) κάλεσε τούς

Μιχάλης Χαραλαµπίδης

Ἡ Φρίκη τοῦ ∆ζεβισλίκ* ἦταν
µεγαλύτερη τοῦ Ἄουσβιτς
- Μουσεῖο Ὁλοκαυτωµάτων
στή Θεσσαλονίκη
∆έν ἔκανα ποτέ διαβαθµίσεις τῆς βίας καί τοῦ
ρατσισµοῦ. Λίγη ἤ πολλή βία, λίγος ἤ πολύς
ρατσισµός, λίγη ἤ πολλή βαρβαρότητα. Αὐτό
λέει ἡ ἱστορία µου. Πρέπει νά πῶ ὅµως ὅτι
ἦταν µεγαλύτερη ἡ φρίκη ὅταν ἀντίκριζες
τό ∆ζεβισλίκ σέ σύγκριση µέ τό Ἄουσβιτς. Τό
ἐκφράζω µέ αὐτόν τόν τρόπο γιατί θέλω νά
προκαλέσω πρόσωπα, ψυχές, συνειδήσεις πού
εἶναι ἔνοχες. Γιατί ἡ σιωπή γιά τό ∆ζεβισλίκ
εἶναι ἐνοχή. Εἶναι ρατσισµός, εἶναι ρατσιστική
διάκριση πρός τούς νεκρούς. Γιατί ἄν ἡ
Εὐρώπη, ἡ ∆ύση, τά Σοβιέτ σταµατοῦσαν τό
∆ζεβισλίκ δέν θά εἴχαµε Ἄουσβιτς.
Αὐτοί πού τό ἀνέχθηκαν, τό κάλυψαν, τό
στήριξαν, τό προπαγάνδισαν, τό ὑπέστησαν
µετά. Σήµερα πρέπει νά ξεράνουµε τή µήτρα,
ὅπως ἔλεγε ὁ Μπρεχτ, πού ἀναγεννᾶ τό αὐγό
τοῦ φιδιοῦ, εἴτε εἶναι κεµαλικό εἴτε ναζιστικό.
Στίς ἀρχές τοῦ νέου αἰώνα ὁ ∆ῆµος, ἡ
Νοµαρχία Θεσσαλονίκης, ἡ Ἑλληνική

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗ

Μέ ἐπιστολή του στόν πρώην ὑπουργό
Πολιτισµοῦ τῆς Γαλλίας Ζάκ Λάνγκ, ὁ
Μίκης Θεοδωράκης ζητᾶ νά ἀποσυρθεῖ ἡ
ὑπογραφή του ἀπό τήν ἔκκληση ὑπέρ τοῦ
Εὐρωσυντάγµατος, µετά τό βασικό µέτωπο
πού µᾶς ἄνοιξε ἡ Κοµισιόν. Ταυτοχρόνως
γιά µιάν ἀκόµη φορά προσφέρει τό
µοναδικό κῦρος τοῦ ὀνόµατός του ὑπέρ
Πατρίδος:
Ἀγαπητὲ µου Ζάκ,
Εἶχες τὴν εὐγενή καλοσύνη νὰ µοῦ ζητήσεις
νὰ συνυπογράψω µαζὶ µέ ἄλλους Εὐρωπαίους
πνευµατικοὺς λειτουργοὺς κοινὴ ἔκκληση γιὰ
τὴν ὑπερψήφιση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συντάγµατος,
πρᾶγµα ποὺ ἔκανα εὐχαρίστως.

δύο ∆ήµους νά εἶναι παρόντες. Γιά
τόν διατροφικό καί οἰνοποιητικό
πλοῦτο τῆς Μαρώνειας ἐπεσήµανε
πώς µένει ἀναξιοποίητος καί
πώς εἶναι ἀνάγκη νά διασωθοῦν
καί νά ἀναδειχθοῦν οἱ τοπικές
ποικιλίες σέ µία ἔκθεση ἡ στήριξη
τῆς ὁποίας µπορεῖ νά ζητηθεῖ ἀπό
τόν ἁρµόδιο ὑπουργό κ. Σιούφα. Ὁ
ὁµιλητής ἀφενός περιέγραψε τήν
σηµερινή κατάσταση στή Θράκη
ἀλλά καί σέ ὅλη τή χώρα (µέ τίς
πολλές Ἐλευσίνες καί Λοῦτσες
σέ ἐξέλιξη) κι ἀφετέρου ἐπέµεινε
σέ συγκεκριµένα πράγµατα πού
µποροῦν νά ὑλοποιηθοῦν, σέ βήµατα
πρός µιάν ἄλλη κατεύθυνση, γιά νά
µήν µένει κάποιος στήν αἴσθηση
πώς «αὐτά δέν γίνονται» καί «τί
νά κάνουµε». Νοµίζουµε πώς ὅσοι
ζωντανοί πείστηκαν.

κυβέρνηση, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση µποροῦν νά
κάνουν ἕνα ἄνοιγµα πρός τή ζωή, πρός τήν
ἰδεολογία τῆς ζωῆς ἀντί αὐτῆς τοῦ θανάτου,
µέ µία πράξη µεγάλης ἠθικῆς, ἱστορικῆς καί
πολιτικῆς σηµασίας. Ἀνεγείροντας σέ αὐτή
τήν πόλη, πού τήν ἀποτελοῦν σέ µεγάλο
βαθµό ὁµάδες πού ὑπέστησαν πολιτικές βίας,
ἕνα Μουσεῖο τῶν Ὁλοκαυτωµάτων. Αὐτό θά
ἔκαναν ἄν εἶχαν σχέση µέ τήν πόλη αὐτοί
πού σχεδίασαν τίς ἐκδηλώσεις µέ ἀφορµή τήν
Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα.
Στή δηµιουργία αὐτοῦ τοῦ Μουσείου, πού
θά ἀποτελεῖ ἕνα ἐγκώµιο στήν ἀνθρώπινη
ζωή, ὀφείλουν νά πρωταγωνιστήσουν οἱ
Πόντιοι καί οἱ Ἑβραῖοι τῆς Θεσσαλονίκης.
Οἱ τελευταῖοι θά ἀπέδιδαν ἔτσι τιµή στόν
πρῶτο Εὐρωπαῖο πού στή Βενετία τοῦ 1400
κατήργησε τίς εἰς βάρος τους διακρίσεις.
Αὐτή ἡ µεγάλη Εὐρωπαϊκή προσωπικότητα
καταγόταν ἀπό τήν Τραπεζούντα.
«Πόλις Ἑλληνίς» ἔγραφαν ὁ Ξενοφώντας
καί ὁ Μάρκο Πόλο πολύ ἀργότερα, «Πόλις
Εὐρωπαϊκή» θά ποῦµε σήµερα.
* Χωριό κοντά στό Ἐρζερούµ
(Ἀπόσπασµα ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ ἔργου
τοῦ Κ. Φωτιάδη γιά τήν Ποντιακή Γενοκτονία

Πλὴν ὅµως, ὅπως ἴσως γνωρίζεις, ἡ χώρα µου
δέχεται αὐτὴ τὴ στιγµὴ µία πρωτοφανή ἐπίθεση
ἐκ µέρους τῆς Κοµισιόν, µέ στόχο τὴν ἀλλαγὴ
τοῦ ἄρθρου 14 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγµατος,
γεγονὸς νοµίζω πρωτοφανὲς στὴν ἕως σήµερα
πρακτική τῆς Εὐρώπης ἀπέναντι στοὺς
ἑταίρους της.
Ἡ σύγκρουση ἔχει λάβει πλέον γιὰ µᾶς
ἐδῶ ἐθνικὸ χαρακτήρα µέ ἀπρόβλεπτες
συνέπειες γιὰ τὴ στάση ὅλο καὶ περισσότερων
συµπατριωτῶν µου, ποὺ αἰσθάνονται βαθειὰ
προσβεβληµένοι ἀπὸ τὴν ἐπίθεση αὐτή.
Τὸ ἴδιο αἰσθάνοµαι κι ἐγὼ πού, ὅπως γνωρίζεις,
ὑπῆρξα ἐξ ἀρχῆς ὑπὲρ τῆς εὐρωπαϊκῆς πορείας
τῆς Ἑλλάδας. Ἑποµένως, µοῦ εἶναι ἀδύνατον νὰ
προσυπογράψω ἕνα Σύνταγµα µέσα στὸ ὁποῖο
δὲν τονίζεται ρητῶς καὶ κατηγορηµατικῶς
ὅτι ὅλα τὰ ἄρθρα τῶν ἐθνικῶν Συνταγµάτων,
τὰ συναφῆ µέ ὕψιστα κοινωνικὰ ἀγαθὰ ὅπως συµβαίνει στὴν περίπτωση τοῦ ἄρθρου
14 - εἶναι ἀδιαπραγµάτευτα καὶ ὑπερέχουν
κάθε σχετικῆς εὐρωπαϊκῆς νοµολογίας καὶ
πρακτικῆς.
Τὸ ἄρθρο 14 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγµατος
ἐπιδιώκει τὴν προστασία ἀπὸ τὶς δυνάµεις τῆς
διαπλοκῆς µέ τὸν πλήρη διαχωρισµὸ ἀνάµεσα
στὴν ἰδιοκτησία τῶν ΜΜΕ καὶ ἐκείνη τῶν
ἑταιρειῶν ποὺ ἀναλαµβάνουν δηµόσια ἔργα.
Ὅπως γνωρίζεις, ἡ διαπλοκὴ καὶ ἡ διαφθορὰ
στὴν ὁποία αὐτὴ ἀναπόφευκτα ὁδηγεῖ,
εἶναι πραγµατικὲς µάστιγες τῆς σηµερινῆς
δηµόσιας ζωῆς καὶ φθάνω µέχρι τοῦ σηµείου
νὰ πῶ ὅτι ἀλλοιώνουν τὴν ἴδια τὴν οὐσία τοῦ
δηµοκρατικοῦ πολιτεύµατος, γιὰ τὴν ἑδραίωση
τοῦ ὁποίου ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔκανε τόσες
θυσίες.
Ἑποµένως ζητῶ µέ ἀληθινὴ λύπη τὴν ἀπόσυρση
τῆς ὑπογραφῆς µου”.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
∆ειµοκρατία γιά µουσουλµάνους γιόκ
Σὲ συνέντευξη Τύπου ποὺ ἔδωσε ὁ πρόεδρος
τῆς τοπικῆς ὀργάνωσης Mazlum-Der
Γκεργκὲρ Φαροὺκ ζήτησε τὴν κατάργηση τῶν
σχετικῶν µέ τὴν µουσουλµανικὴ µαντήλα
ἀπαγορεύσεων. Ἀνέφερε πὼς «Μέχρι τώρα
θύµατα τοῦ νόµου ἔχουν πέσει 80.000
φοιτητὲς καὶ µαθητὲς, καθὼς καὶ 5.000
δάσκαλοι. Αὐτὴ ἡ ἀπαγόρευση ἂν καὶ ἄρχισε
πρῶτα στὴν ἐκπαίδευση καὶ στὴν ἐργασία,
µέ τὸν καιρὸ ἐπεκτάθηκε καὶ στίς σχολές
ὑπολογιστῶν, ὁδήγησης κ.ἄ. Θὰ ἤθελα νὰ
ρωτήσω τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς ἀπαγόρευσης,
τὴν στιγµὴ ποὺ ὑπάρχει ἡ συναίνεση τῆς
κοινωνίας γιὰ τὴν ἄρση τῆς ἀπαγόρευσης
αὐτῆς καὶ παρ΄ὅλα αὐτά διατηρεῖται, ποῦ
εἶναι ἡ δηµοκρατία;» (5-3, ἐφ. Βακίτ)
Κράτος τοῦ Χωριοφύλακα
Κατηγορίες ἀπευθύνει ἡ Human Rights Watch
σὲ βάρος τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν κατάσταση
τῶν Κούρδων ποὺ εἶχαν µεταναστεύσει
ὑποχρεωτικὰ στὰ 1990. Περιγράφει πὼς οἱ
ὑποσχέσεις τῆς κυβέρνησης γιὰ τὸ πρόγραµµα
¨Ἐπιστροφὴ στὸ χωριὸ¨ ἔµειναν στὰ λόγια καὶ
πὼς οἱ ἄνθρωποι δὲν θέλουν νὰ ἐπιστρέψουν,
διότι τὰ σπίτια τους εἶναι κατεστραµµένα
καὶ δὲν ὑπάρχει ἀσφάλεια. Ἡ πλειονότητα
αὐτῶν ποὺ ἐπέστρεψαν ζοῦνε σὲ πρωτόγονα
καταλύµατα χωρὶς ρεῦµα, τηλέφωνο καθὼς
καὶ χωρὶς παροχὲς ὑγείας καὶ ἐκπαίδευσης.
∆ὲν ὑπάρχουν ἢ εἶναι ἐλάχιστες οἱ παροχὲς
γιὰ ἐπανέναρξη ἀγροτικῶν δραστηριοτήτων.
Συνεχίζονται οἱ ἐπιθέσεις ἀπὸ φύλακες τοῦ
χωριοῦ (korucu) - σὲ βάρος ὅσων γυρνᾶνε
πίσω. Αὐτοὶ οἱ 58.000 korucu ἐξακολουθοῦν νὰ
φέρουν ὅπλα καὶ νὰ µισθοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ
Κράτος.
(7-3, ἐφ. Χουριέτ)
Ἀπό παρᾶδες ὅµως πᾶµε καλά
Ἡ Ford Otosan ἐπί 3 χρόνια ἐπιλέγεται ὡς ἡ
πλέον πετυχηµένη βιοµηχανία τῆς Ford στὸν
κόσµο. Τὸ 2004 εἶχε κέρδη ὕψους 322 ἑκ. εὐρώ,
τὴ στιγµὴ ποὺ ἡ Ford Εὐρώπης παρουσίασε
κέρδη 87,6 ἑκ. εὐρώ.
(9-3, ἐφ. Χουριέτ)
Ἱστορία; Ὄχι, µᾶς ἀρκοῦν οἱ ἱστορίες
Κοιτάξτε τί λέει ὁ «καθηγητής» Χαλὶλ
Μπερκτάι. Ἱστορικὸς µάλιστα! ∆ιδάσκει στὰ
παιδιὰ τῶν Τούρκων! Κοιτάξτε λοιπὸν αὐτὸ τὸ
ἄτοµο τί λέει, διαστρεβλώνοντας τὴν ἀλήθεια:
«Ἡ ὑποχρεωτικὴ µετανάστευση στόχευε
σὲ ὅλους τους Ἀρµένιους, ἁπλᾶ καὶ µόνον
ἐπειδὴ ἦταν Ἀρµένιοι. Σήµερα πιὰ µποροῦµε
πιὸ καθαρὰ νὰ καταλάβουµε ὅτι ὑπῆρχαν
κρυφὲς ἐντολὲς γιὰ τὸ θέµα.» Ἒ, µά αὐτὰ οὔτε
οἱ Ἀρµένιοι δὲν τὰ λένε! Ὄχι, δὲν ὑπάρχουν
κρυφὲς ἐντολές. Ἄλλωστε ἀφοῦ λὲς ὅτι
εἶσαι ἱστορικὸς ἄντε ἀνακοίνωσε τὶς κρυφὲς
ἐντολές!
(10-3, Τσολασάν, ἐφ. Χουριέτ)
Ἀντεπίθεση κατά Ἀρµένηδων καί ἀλήθειας
Ἡ Τουρκία περνάει στὴν ἀντεπίθεση στὸ
θέµα τῆς δῆθεν Ἀρµενικῆς Γενοκτονίας.
Τὸ Συµβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας ποὺ
πραγµατοποιήθηκε χθὲς ὑπὸ τὴν προεδρία
τοῦ Ἀ. Γκιοὺλ ἀποφάσισε: 1) Οἱ κατηγορίες
ἀπὸ διανοούµενους σὰν τὸν Ὀρχάν Παµοὺκ
θὰ πρέπει νὰ αὐξάνουν τὴν διάθεση µας
νὰ ἐξηγήσουµε τὶς ἀλήθειες στὸν κόσµο.
2) Νὰ ἱδρυθεῖ Μουσεῖο ποὺ νὰ ἐξηγεῖ τὴν
ἀνεκτικότητα τῶν Ὀθωµανῶν καὶ τῶν
Τούρκων. 3) Θὰ πρέπει νὰ ἐκτιµηθεῖ ἡ
µετριοπαθής στάση τῆς Ἀρµενίας. 4) Θὰ
πρέπει νὰ γίνει προσπάθεια γιὰ νὰ βγοῦνε
ἀπὸ τὰ σχολικὰ βιβλία τῶν ΗΠΑ, τῆς Γαλλίας
καὶ ἄλλων χωρῶν ποὺ ἐπηρεάζονται ἀπὸ
τὴν ἀρµενικὴ διασπορὰ τὰ κείµενα ποὺ
κατηγοροῦν τὴν Τουρκία γιὰ γενοκτονία σὲ
βάρος τῶν Ἀρµενίων. (18-3, ἐφ. Χουριέτ)
Μᾶς ζηλεύουν οἱ µπάσταρδοι!
Ὁ ὑπουργὸς Ἄµυνας Β. Γκιονοὺλ µιλώντας σὲ
ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἡµέρα τῆς γυναίκας εἶπε:
Στὴν Εὐρώπη ζοῦνε 450 ἑκ. ἄνθρωποι καὶ ἐξ
αὐτῶν τὸ 27% τῶν ἀτόµων εἶναι ἐξώγαµα.
Ἀφήνω τὴν ἠθικὴ πλευρὰ κατὰ µέρος. Ἡ
ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν αὐτῶν πέφτει πάνω
στὶς γυναῖκες. Οἱ δυτικὲς γυναῖκες θὰ ἤθελαν
νὰ εἶναι στὴν θέση τῶν Τουρκάλων γυναικῶν.
Ἡ Τουρκάλα εἶναι τὸ στολίδι τοῦ σπιτιοῦ, ἡ
τιµὴ τοῦ ἄντρα της.
(28-3, ἐφ. Χουριέτ)
M.K.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Τό 1991 οἱ ΗΠΑνθρωποι µέ 385 τόνους
ὅπλων ἀπεµπλουτισµένου οὐρανίου
σακάτεψαν τούς µισούς ἀπό τούς 700.000
στρατιῶτες τους (σιγά µήν νοιαστοῦν...)
Τώρα µέ τούς ...2200 τόνους; Καί µέ τιµές
ραδιοµετρήσεων ἕως 2000 φορές ἄνω τοῦ
κανονικοῦ στή Βαγδάτη νά µή µιλήσουµε
γιά ἐπιπτώσεις στούς Ἰρακινούς, ἔτσι;
Ὁ µέγας σκακιστής Μπόµπυ Φίσερ, πού
ἡ Ἰαπωνία θά τόν ἐξέδιδε στίς ΗΠΑ (γιά
παραβίαση τοῦ ἀντιγιουγκοσλαβικοῦ
ἐµπάργκο πρό 13 χρόνων!), νίκησε: Ἡ
Ἰσλανδία τοῦ παρεῖχε τελικά διαβατήριο
Ραββίνοι καί φανατικοί Ἑβραῖοι ἀπό 30
ὁµάδες συνωµοτοῦν γιά κατάληψη τοῦ
τεµένους Ἀλ Ἄκσα καί τή µυστική τους
σύσκεψη δείχνει τό ἰσραηλινό Κανάλι 2!
Ἤ τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου πού ἄνοιξε ὁ
Σαρόν (καί οἱ σύν αὐτῷ) παλεύει τώρα
νά τόν ἐλέγξει ἤ ἐξακολουθεῖ νά µᾶς
δουλεύει ὅλους µέ τίς µανοῦβρες του
Ἡ δηµοκρατικοευαίσθητη ΕΕ ἀπαγόρεψε
τόν τηλεοπτικό σταθµό Al Manar τῆς
Χεζµπολά. Προφανῶς ἡ ἀντίσταση στόν
σιωνισµό εἶναι ἀντιδηµοκρατική
Τὄχε λίγο ἀνέκαθεν, τὄχασε πιά ἐντελῶς.
Οἱ ἀσυναρτησίες τοῦ Καντάφι στόν
Ἀραβικό Σύνδεσµο (23-3) γιά «ἰσλαµική
τροµοκρατία» καί... βλακεία Ἰσραηλινῶν
καί Παλαιστινίων τό βεβαιώνει
Καί νἄταν µόνο ἡ «λαϊκή ἐξέγερση» στήν
Κιργισία; Τά ἴδια ἐπιχειρήθηκαν καί
στή Λευκορωσία τοῦ Λουκασένκο ἐνῷ
σέ δυό βδοµάδες ἔχει ἐκλογές καί στή
Ζιµπάµπουε τοῦ Μουγκάµπε. Ἀναµένονται νέες ἐκρήξεις δηµοκρατίας
Ἐξαγωγή ἀθλιότητας καί στούς Ἅγιους
Τόπους λοιπόν, µέ ὀλέθριες ἐπιπτώσεις

ΤΑ Α Σ Τ ΡΑ
Κριός
Προθέσεις, ὑποθέσεις, προοπτικές καί
σχέδια δέν θά λείψουν ἀπό τή ζωή σας,
καθώς ἡ σύνοδος τοῦ Ἑρµῆ µέ τόν Ἥλιο καί
τήν Ἀφροδίτη στό ζώδιό σας δηµιουργεῖ
ἐνθαρρυντικές συνθῆκες γιά ἐξέλιξη.
Ἀρκεῖ µονάχα νά εἶστε πλούσιος, νέος,
ἱκανός, ὡραῖος, ἔξυπνος, τυχερός, ὑγιής καί
καθεστωτικός. Ἔ, καί λίγο µασῶνος νά εἶστε
δέν πειράζει µᾶλλον...
Ταῦρος
Ἐκτιµᾶτε πλέον µέ διαφορετικά κριτήρια τό
καθετί, αὐτό σίγουρα θά σᾶς βοηθήσει νά
νιώσετε πώς κάποιοι στόχοι πού µπορεῖ νά
σᾶς φαίνονταν πολύ µακρινοί τώρα µποροῦν
νά ὑλοποιηθοῦν. Γιά παράδειγµα νά πιάσετε
γκόµενα τήν Παπαρίζου, ν’ ἀποκτήσετε
τζίπ 40.000 κυβικῶν, νά παρατήσετε τή
σκατοδουλειά σας. Τό µόνο πρόβληµα εἶναι ὅτι
κάποτε περνάει ἡ ἐπήρρεια τῶν οὐσιῶν κι ὅλα
γίνονται ὅπως πρίν
∆ίδυµοι
Ὁ τοµέας πού ἐπηρεάζεται ἀπό τόν Ἥλιο, τόν
Ἑρµῆ καί τήν Ἀφροδίτη, ἀποκτᾶ µεγαλύτερο
ἐνδιαφέρον, καθώς περιλαµβάνει καινούργια
σχέδια καί βλέψεις, τήν ἔκφραση, τή
δραστηριότητα, τίς φιλίες, τίς γνωριµίες, τίς
συναναστροφές καί τή συµµετοχή σέ ὁµάδες,
πού θά σᾶς ὠφελήσουν. Μπορεῖ βέβαια καί νά
µή γίνει τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά ἤ καί νά γίνουν
τά ἀκριβῶς ἀντίθετα, ἀλλά τό καλό εἶναι ὅτι
δέν θά τό θυµᾶστε.
Καρκίνος
Συγκεκριµένες βλέψεις καί «ἀπαιτήσεις» στή
δουλειά σας συνηγοροῦν στό νά ξαναδεῖτε τά
πράγµατα ἀπό τήν ἀρχή. Ἄν λοιπόν σκέφτεστε
νά ἀφήσετε τήν ἐργασία σας γιά µιάν ἄλλη,
τοὐλάχιστον φροντίστε ἀπό πρίν νά µή τύχετε

ἐν ὄψει: Μέρες Αἰγύπτου ἐπί Νάσερ καί
τραγικό πλήν δίκαιο ἑλληνικό ξεπάτωµα
Δέν ξέρω ποιό χιοῦµορ τοῦ Μολυβιάτη
ἄρεσε ἡ Κοντολίζα, πάντως αὐτό µέ τό
σχέδιο Ἀνἀν ὡς βάση λύσης στήν Κύπρο
ἦταν πιό µπλάκ κι ἀπό τά µοῦτρα της
Ἐπίσης: Αὐτήν τήν τελευταία ροχάλα,
τήν διά στόµατος Γκιούλ ἐκτοξευθείσα
(περί ὑπογραφῆς µά µή ἐφαρµογῆς τοῦ
Πρωτοκόλου Σύνδεσης µέ τήν Κύπρο) θά
τήν δοῦµε πάλι ὡς ψιχάλα;
Δέν εἶναι µόνο ἡ Ξενοµαριλι... τέλος
πάντων, καταλάβατε. Διαβάζω: Λάµψα,
Δόλλης, Ζιώγας, Δρούτσας, Παµπούκης,
Μπιρµπίλη, Βάρτζελη, Παπαδηµητρίου...
Τί ἀκριβῶς συγκρότησαν αὐτά τά ἄτοµα
ὡς κῦκλος τοῦ Προέδρου δέν κατάλαβα.
Ἑταιρία δηµοσίων σχέσεων; ΜΚΟ; Πάντως
κόµµα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀποκλείεται!
Νά ἐπαναλάβουµε καί τήν ἐπισήµανση
τοῦ Χρ. Κηπουροῦ γιά 15 Ἀθηναίους στά
20 µέλη τοῦ Πολιτικοῦ Συµβουλίου;
Μετά τό ἐθελοδουλικό ΝΑΙ στό Σχέδιο
Ἀνάν, ἦρθε καί ὁ κοκκαλοµποµπολολαµπρακισµός τοῦ βασικοῦ ἐνόχου, 2η
κουϊσλιγκιά τοῦ νέου ΠαΣοΚ
Γιά µιά χρονιά ἀκόµα τά ἑορταστικά
µηνύµατα τῆς πολιτικῆς µας ἡγεσίας
γιά τήν 25η Μαρτίου ἦταν εἴτε ἀφόρητα
κοινότυπα εἴτε γιά γέλια. Πλήν τοῦ ΚΚΕ.
Δύο δηλώσεις τοῦ Βαβύλη ξεχώρισαν:
Ὅτι δέν ἦταν πράκτορας ποτέ κι ὅτι στά
Ἱεροσόλυµα τόν ἔστειλε ἡ Ἀρχιεπισκοπή.
Κι οἱ δυό ἐξίσου ἀληθινές
Διεθνές Πανόραµα Ἀνεξάρτητων
Δηµιουργῶν Φίλµ & Βίντεο: Μετά ἀπό 6
χρόνια µεταφέρεται κι αὐτό στήν Ἀθήνα.
Ἡ Θεσσαλονίκη ὁλοένα καί βουλιάζει

πάλι σέ κανέναν πορνόγερο ἐργοδότη. Ἐπίσης
θά βοηθοῦσε νά περιορίζατε καί τά ξέκωλα
-ξώβυζα - ξώκοιλα πού κουρντίζεστε στόν
χῶρο τῆς δουλειᾶς σας.
Λέων
Ὁµολογῶ πώς κακῶς σᾶς παρότρυνα τίς
προάλλες σέ νέο ἐπαγγελµατικό ἄνοιγµα. Τά
λεφτά τοῦ µπαµπᾶ σας τά φάγατε, πελάτη δέν
σταυρώσατε, ἔξω ἀπό Τράπεζα νά περάσετε
δέν τολµᾶτε, κάλυψη ἐπιταγῆς δέν ξέρετε τί
θά πεῖ... Τί νά κάνω, ἔκανα κι ἐγώ ἕνα λάθος
στίς προηγούµενες προβλέψεις µου, ἄνθρωπος
εἶµαι! Νέξτ τάιµ.
Παρθένος
Κοινωνικές ὑποχρεώσεις, ἔξοδα διαβίωσης,
σπίτι, γυναίκα, ρυθµίσεις ἀκινήτων καί
περιουσιακῶν στοιχείων... Σκεφτεῖτε πόσα
πράγµατα γλυτώνετε ἔτσι καί καταλήξετε
ὄντως στή φυλακή καί µή γκρινιάζετε.
∆εῖτε τό ποτήρι µισογεµᾶτο, πού λέν καί οἱ
Ἀµερικάνοι.
Ζυγός
Ὅσο κι ἄν ἔχετε τήν αἴσθηση πώς τά
πράγµατα δέν εἶναι εὔκολα, µπορεῖτε
νά ξεκινήσετε νέους κύκλους ἐπαφῶν
καί προσεγγίσεων, γιά νά νιώθετε πιό
ὁλοκληρωµένοι. Ὄχι, ποῦ νά ξέρω ποῦ θά
τούς βρεῖτε; Πάντως µιά καλή ἀρχή εἶναι νά
σηκώσετε τόν πισινό σας ἀπό τή µπερζέρα.
Ναί, εἶναι δύσκολο ἀλλά κάντε ντέ καί καµµιά
προσπάθεια...
Σκορπιός
Οἱ ἀπαιτήσεις καί οἱ καθηµερινές ὑποχρεώσεις αὐξάνονται, ἡ «µάχη» προβλέπεται
ἐνδιαφέρουσα. Ἔχω λοιπόν µιά ἰδέα: Γιατί δέν
πᾶτε νά πουλήσετε τό στόρυ τῆς ζωῆς σας
στό Μεγκαντένα, νά ποντάρει ὁ κόσµος στό
τί ἄλλο θά σᾶς τύχει; Μέ 0,2 εὐρώ τό λεπτό
κι ἕνα 20% τῶν εἰσπράξεων, βγάλε καί τήν
Ἐφορία, θά κονοµήσετε! Ἤ µήπως θαρρεῖτε

Καθώς τό σαχλεπίσαχλο ἀντενοσήριαλ
διαφηµίζει πανελλαδικά τήν Κοµοτηνή,
ὑπάρχει καί κάτι παρήγορο: Ὅτι οἱ
ἀποδέκτες του δέν θά µποροῦσαν νά
ἐκτιµήσουν τίποτε καλύτερο. Ὁπότε...
150 στρέµµατα στή Βιστωνίδα πῆρε ἡ
αἰγυπτιακή ἑταιρεία πού θά παράγει (λέµε, τώρα) αὐτοκίνητα. Καί πῶς τή λένε;
Φάντοµ! Ὅπως φαντοµᾶς ἐπενδυτής;;!!
Χρήσιµη ἴσως ἀποδειχθεῖ ἡ τουρκοελληνική ἔρευνα γιά τή θρακική ἱστορία ἐπί
Ὀθωµανῶν, στά πλαίσια τοῦ Interreg III
Εὐελπιστοῦµε πάντως, ἄν κάποτε ὑπάρξει ἑλληνικό κράτος, νά µελετηθεῖ -χωρίς
ἀπαραιτήτως ξένα λεφτά - καί ἡ ἀρχαία
ἤ ἡ βυζαντινή Θράκη. Ὑπεραισιόδοξο;
Πούλησε, λέει, ἡρωίνη σέ ἀστυνοµικό
καί συνελήφθη. Στήν περίπτωση πού
οἱ ρόλοι εἶναι ἀντίστροφα σύλληψη δέν
ξέρω ἄν προβλέπεται
10.000 Ρῶσοι τουρίστες θἄρθουν, λέει,
στόν Ἕβρο φέτος. Τό ζήτηµα εἶναι: τοῦ
χρόνου θά ξανάρθουν; (καί τό ἄλλο, µέ
τούς Ὁλλανδούς τουρίστες τό ξεχάσαµε;)
Μειονοτικός συνδυασµός ὀδοντιάτρων
στή Ροδόπη. Στό σωµατεῖο Οἰκοδόµων
Ξάνθης µετρᾶνε Τούρκους καί Ρωµιούς
(!). Ὅλα πᾶνε πρίµα (γιά διχασµό)
Πάντως ἡ Ξενοπασοκοπούλου µετά τήν
ἐπίσκεψή της στόν Ἕβρο θἄχει νά λέει
τίς ἐξωτικές ἐµπειρίες της (ἄχ...) γιά
χρόνια στίς παρέες της στήν Ἑκάλη
Ἡ Ἀλεξανδρούπολη εἶναι ἡ 2η πόλη
πού θά ἐφαρµόσει τόν νόµο τῶν ἑλληνόγλωσσων ἐπιγραφῶν! Μπράβο στό
Δ.Σ. καί πρωτίστως σέ δήµαρχο κι ἀντιδήµαρχο Γ. Ἀλεξανδρῆ - Δ. Φραγκούλη
Παρακολουθώντας στό σινεµά τό θαυµάσιο «Περιµένοντας τά σύννεφα» σκέφτεσαι τί σόι Παιδεία ἔχουµε ὅταν οὔτε
ἕνα σχολεῖο δέν πάει νά τό δεῖ... Δέν πειράζει, σοῦ λέει, θά δοῦν τό φαίηµ στόρυ

πώς ἀξίζετε καί περισσσότερα;
Τοξότης
Ἥλιος, Ἑρµῆς καί Ἀφροδίτη δίνουν χρῶµα
στή ζωή σας γιά νά µπορεῖτε νά λειτουργεῖτε
πιό χαρούµενα. Βεβαίως, θά µοῦ πεῖτε,
καί πέρυσι πού βάψαν τό ἐργοστάσιο δέν
εἶχε καί µεγάλη διαφορά µπροστά στήν
κοπτοραπτική µηχανή... ἀλλά τί νά σᾶς κάνω,
ἐγώ ἀστρολόγος εἶµαι, δέν εἶµαι ἐπιθεωρητής
ἐργασίας.
Αἰγόκερως
Οἱ αὐξηµένες ἐπαγγελµατικές σας
ὑποχρεώσεις περιορίζουν τή διάθεσή σας
νά ἀσχοληθεῖτε µέ τά προβλήµατα τοῦ
σπιτιοῦ σας. Ὅπως ἐπίσης καί οἱ ...ἐπαφές
σας στά «συνέδρια» (ἔχµ!...) πού κάθε τόσο
συµµετέχετε, πιστεύω πώς δέν βοηθοῦν νά
οἰκοδοµηθεῖ ἡ σχέση µέ τήν/τόν σύζυγο.
Ὑδροχόος
Καιρός νά ὑλοποιήσετε τά µύχια σχέδιά σας
πού µέχρι τώρα δέν τολµούσατε. Προσοχή
ὅµως: Ἄν γνωριζόµαστε προσωπικά, µήν
τυχόν καί πεῖτε τῆς γυναίκας σας ὅτι µέ
συµβουλευτήκατε! ∆έν ἔχω καµµιά ὄρεξη
νά φορτωθῶ ἐγώ τίς ὑστερίες της πού σᾶς
ὠθοῦν νά δραπετεύσετε γρηγορότερα κι ἀπό
τόν Σουµάχερ...
Ἰχθύες
Ὁ Ἥλιος, ὁ Ἑρµῆς καί ἕνας πλανήτης ἀκόµα
πού τώρα δέν θυµᾶµαι, τέλος πάντων, τόν
ἔγραψα παραπάνω, διαβάστε τον ἀπό κεῖ,
βρίσκονται σέ... σέ... Καλά, τώρα µέ τά
σωστά σας περιµένετε νά διαβάσετε ὅ,τι
σάχλα µοῦ κατέβει; ∆ηλαδή τί διαφορά θά
εἶχε νά ἔγραφα «εὐοίωνο τό µέλλον» ἀπό τό
«χρειάζεται µεγαλύτερη προσοχή τίς ἑπόµενες
ἡµέρες»; Ἔ, ἄντε καλά. Λοιπόν: Εὐοίωνο τό
κόβω τό µέλλον σας ἀλλά χρειάζεται καί
προσοχή. Ντάξει τώρα, φχαριστηθήκατε;
Κ.Κ.

