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Καθώς ἡ κρίση στό
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης κορυφώνεται, ἡ
σιωπή εἶναι πιά συνενοχή
καί οἱ ὑπαινιγµοί δέν
ἀρκοῦν. Ἡ Ἑλληνική
Πολιτεία πρίν 30
χρόνια δηµιούργησε
στή Θράκη Ἀνώτατο
Ἐκπαιδευτικό Ἵδρυµα
καί ὄχι µικροµάγαζο
γιά διαπλεκόµενους
νονούς καί µπουκωµένες
µετριότητες. Ἤδη ὅσα
δηµοσίως πλέον λέγονται
δείχνουν τό βάθος τοῦ
χρονίζοντος προβλήµατος.
Τό ἀπόστηµα ἤ θά σπάσει
τώρα ἤ δέν θά σπάσει ποτέ!
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∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο:
Ὁ τρόµος τοῦ δηµοσίου ἐλέγχου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ:
Στίς 13 Μαΐου, ἡµέρα Παρασκευή, µία
ξεχωριστή περίπτωση πρωτοκόλλου
συνεργασίας ὑπογράφτηκε στήν
Κοµοτηνή: Τό πρωτόκολλο συνεργασίας
µεταξύ τῆς θρακικῆς πρωτεύουσας καί
τῆς µεγαλύτερης Παλαιστινιακῆς πόλης
στή ∆υτική Ὄχθη, τῆς Νάµπλους.
Πρόκειται οὐσιαστικά γιά ἕναν
ἀρραβώνα, καθώς δόθηκε ὁ «λόγος» κι
ἀπό τίς δύο πλευρές γιά τήν οἰκοδόµηση
µιᾶς ἀληθινῆς σχέσης πού δέν θά ἐρείδει
ἐπί τῆς συνήθους οἰκονοµικῆς λογικῆς
(κατανάλωσης) τῶν εὐρωπαϊκῶν
προγραµµάτων ἀλλά πού θά τήν
στερεώνουν τά αἰσθήµατα τοῦ ἑλληνικοῦ
καί τοῦ παλαιστινιακοῦ λαοῦ. Αἰσθήµατα
γνωστά ἐδῶ καί µισόν περίπου αἰώνα,

ἀπό τήν ἡµέρα τῆς Νάκµπα (Καταστροφή,
15-5-1948) καί πού σχετίζονται ὄχι
µόνο µέ τήν αἴσθηση τῆς ἐγγύτητας καί
συγγένειας ἀλλά καί µέ τήν αὐθόρµητη
ταύτιση τοῦ λαοῦ µας µέ τό µέρος τῶν
ἀδύναµων καί τῶν κατατρεγµένων.
Καθώς ὁ δήµαρχος Τάσος Βαβατσικλῆς
(στή φωτογραφία µέ τόν δηµαρχεύοντα
δρ. Σαΐντ Ἀλ Χαµµούζ) εἶναι γνωστό πώς
τόν λόγο του τόν τηρεῖ, ἐλπίζουµε καί σέ
σύντοµο... γάµο (τοῦ ὑφυπουργοῦ µας
τῶν Ἐξωτερικῶν συναινοῦντος). Ἔτσι
ὥστε καί µεῖς, πού µᾶλλον τά καταφέραµε
στόν ρόλο τοῦ προξενητῆ, νά νιώθουµε
δικαιωµένοι γιά τό ἐγχείρηµά µας.
(Λεπτοµέρειες γιά τό θρακικό τριήµερο
τῆς 4µελοῦς ἀντιπροσωπείας στή σελ. 6)

Κι ἡ ἀγάπη εἶναι πάντα
ὄμορφη ἀκόμα κι ὅταν
δέν ψιθυρίζει
παρά μέ δυό ἀβέβαια
ἀνήσυχα χείλη
Κι ὅταν δέ μένει παρά
σά δυό χαρακιές σ’ ἕνα
λευκό περιθώριο
Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Νά ξεπλύνουµε τή ντροπή

Μέ ἀφορµή τήν ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ
∆ικαστηρίου πού καταδίκασε τίς συνθῆκες δίκης
καί κράτησης στήν Τουρκία τοῦ Κούρδου ἡγέτη
Ἀµπντουλάχ Ὀτζαλάν, ὁ Μιχάλης Χαραλαµπίδης
ἔκανε τήν ἀκόλουθη δήλωση:

Ἡ ἱστορική ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ∆ικαστηρίου
ἀντιπαραθέτει τόν πολιτισµό τοῦ δικαίου καί
τῶν νόµων σέ αὐτόν τῆς ζούγκλας, τῆς ἀνοµίας
καί τοῦ παρακράτους. Αὐτά πού ἀκολούθησαν οἱ
πρώην κυβερνῶντες. Γιά τούς Ἕλληνες πολίτες,
ὄχι τούς ὑπηκόους, εἶναι µιά ἡµέρα χαρᾶς, ἠθικῆς
καί πολιτικῆς ἱκανοποίησης. Ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει
νά ἐπανενωθεῖ µέ αὐτόν τόν νοµικό καί πολιτικό
πολιτισµό, ἀπαντώντας, ἔστω καί τώρα, θετικά στό
αἴτηµα τοῦ ἀσύλου τοῦ Ἀµπντουλάχ Ὀτζαλάν, ὅπως
πρότεινα ἐδῶ καί καιρό.
Ἡ χώρα ὄχι µόνο πρέπει νά ἀνακτήσει τήν ἠθικότητά
της ἀλλά καί νά ἀρχίσει νά σοβαρεύει.

Ἰράκ: ΚΑΙ µορφωτική γενοκτονία
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ!

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ÐÁÐÁÑÁÓ ÐÑÏÕÄÑÅÕÅÍ. ËÁÌÏÃÉÁÓ
ÅÐÑÕÔÁÍÅÕÅÍ. ÍÔÅÍÅÊÅÓ ÎÅÃÁÍÙÔÏÓ
ÅÉÓÇÃÅÉÔÏ. ÅÄÏÎÅÍ ÔÇ ÂÏÕËÇ (ÔÙ ÄÅ
ÄÇÌÙ ÏÕÄÁÌÙÓ ÁËËÁ ÐÅÑÉ ÔÏÕÔÏÕ,
ÙÓ ÔÏÉÓ ÐÁÓÉ ÃÍÙÓÔÏÍ, ÊÁÈÏËÉÊÙÓ
ÊÁÔÅ×ÅÓÈÇÌÅÍ) ÐÁÍÔÁ ÁÑ×ÉÊÇÖÇÍÁ
ÌÇ ÅÐÁÍÅÊËÅÃÅÍÔÁ, ÊÁÉÐÅÑ ÅÐÉ
ÌÁÊÑÏÍ ÔÁ ÅÁÕÔÏÕ ÊÅÑÁÔÁ ÊÁÔÅÖÁÃÅÍ

ÁÐÏ ÌÉÆÙÍ, ÐÑÏÌÇÈÅÉÙÍ, ÄÉÁÐËÏÊÇÓ
ÔÅ ÊÁÉ ÑÏÕÓÖÅÔÉÙÍ, ×ÑÇÍ ËÁÌÂÁÍÅÉÍ
ÔÑÉÙÍ ×ÉËÉÁÄÙÍ ÏÂÏËÙÍ ÌÇÍÉÁÉÏÍ
ÅÐÉÄÏÌÁ, ÙÓ ÔÁ ÇÄÇ ÁÕÔÙ ÕÐÁÑ×ÏÍÔÁ
ÊÁÉ ÔÏÍ ÔÇÓ ÐÉÓÉÍÁÓ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÍ
ÁÐÏÐËÇÑÙÓÁÉ ÏÕÊ ÁÍ ÅÎÁÑÊÅÓÅÉÅÍ.
ÔÁÕÔÁ ÅÄÏÎÁÍ ÔÏÉÍÕÍ ÔÇ ÂÏÕËÇ
ÊÁÉ Ç ÁÐÏÖÁÓÉÓ ÁÍÅÃÑÁÖÇ ÕÐÏ
ÁÑ×ÉÐÁÑÁÓÉÔÏÕ ÔÏÕ ÃÑÁÌÌÁÔÅÙÓ.
(Ï ÄÅ ÄÇÌÏÓ, ÊÁÈÙÓ ÐÑÏÕËÅ×ÈÇ,
ÏÕÊ ÅÃÉÃÍÙÓÊÅ ÔÁ ÃÅÍÏÌÅÍÁ,
ÁËËÁ ÏÕÔÏÓ, ÙÓ ÅÉÙÈÏÓ, ÊÁÉ ÐÁËÉÍ
ÁÍÁÃÅÃÑÁÌÌÅÍÏÓ ÅÉÓ ÔÁ ÐÁÐÁÑÉÁ
ÇÌÙÍ ÊÁÔÅÓÔÇ)...
(Ἀπό ἀρχαία µαρµάρινη
πλάκα, ἐπί τοῦ παρόντος
ἀκόµη µή ἐπακριβῶς
χρονολογηµένη, πού
ἀνακαλύφθηκε πρίν
ἀπό λίγες µέρες κατά τή
διάρκεια ἀνασκαφῆς πού
διενεργεῖται στόν χῶρο
τῆς Βουλῆς τῆς ἀρχαίας
Ἀθήνας)
Ν.∆.

Πέρα ἀπό τόν καθηµερινό τρόµο καί
τήν ἀπελπιστική ἔνδεια σέ ὅλα τά
ἀπολύτως ἀναγκαῖα (ἠλεκτρισµός, νερό,
ὑγεία, ἐργασία...) στό Κατεχόµενο Ἰράκ,
ὑπάρχει καί ἕνας ἐξίσου σοβαρός τοµέας
καθηµαγµένος: Αὐτός τῆς Ἐκπαίδευσης.
Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ πολέµου, καί σύµφωνα
µέ στοιχεῖα τοῦ ΟΗΕ, ἔχει καταστραφεῖ
τό 84% τῶν ἀνώτατων ἱδρυµάτων τῆς
χώρας! Ἄν στό τραγικό αὐτό νούµερο
προστεθεῖ ἡ ἀποµόνωση λόγῳ ἐµπάργκο
(µόνο τό 28% τῶν διδασκόντων ἔχει
διδακτορικό), ἡ διαρροή ἀνθρώπινου
δυναµικοῦ στό ἐξωτερικό ἤδη ἀπό τό 1990
(ὑπολογίζεται σέ 30-40%) καί οἱ περίπου
50 δολοφονίες Ἰρακινῶν ἐπιστηµόνων τήν
τελευταία διετία (φέρεται ὡς δουλειά τῆς
Μοσάντ), καταλαβαίνει κανείς τί µέλλον
προοιωνίζεται γιά τόν δύστυχο Ἰρακινό λαό.
Ἐδῶ πρέπει νά θυµίσουµε ὅτι τό 1982,
ἐπί τοῦ («δικτάτορα») Σαντάµ ἡ χώρα
εἶχε βραβευτεῖ ἀπό τήν ΟΥΝΕΣΚΟ γιά
τήν ἐξάλειψη τοῦ ἀναλφαβητισµοῦ.
Χάρη στό λαϊκό σχολικό σύστηµα πού
εἶχε ἐγκαθιδρύσει τό Μπάαθ, στό Ἰράκ τό
ποσοστό τῶν ἐγγραµµάτων βρισκόταν στό
87%, καί στίς γυναῖκες ἦταν τό ὑψηλότερο
γιά ὅλον τόν ἰσλαµικό κόσµο. Ἀκόµη καί στή
διάρκεια τοῦ ἐγκληµατικοῦ δωδεκάχρονου
ἐµπάργκο, τό ποσοστό γιά τούς ἄνδρες ἦταν

Παιδικό παιχνίδι στίς ΗΠΑ: «Ὁ νεκρός
Οὐντάι»! Νέα γενιά δολοφόνων ἔρχεται...

89.7% καί γιά τίς γυναῖκες 45% (στοιχεῖα
τοῦ 1995). Σήµερα τό γενικό ποσοστό
βρίσκεται κάτω ἀπό τό... 40%! Καί πῶς
ἀλλιῶς µποροῦσε νά γίνει ὅταν ἡ χώρα
καταληστεύτηκε, ὁ λαός ὑποδουλώθηκε
καί ὁ κατακτητής δέν σκοπεύει νά φύγει
(14 µόνιµες βάσεις τῶν ΗΠΑ ἑτοιµάζονται
στό ἰρακινό ἔδαφος); Ὅποιοι δέν ἔχουν
προτεραιότητα νά βροῦν δουλειά καί νά
φᾶνε, παλεύουν γιά νά τόν ὑποχρεώσουν νά
ξεκουµπιστεῖ. Καλή ἐπιτυχία, ἀδέρφια!
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Κρίση τῶν συλλογικῶν
ταυτοτήτων
Γράφει ὁ Σάσα Πάποβιτς*
Σύµφωνα µέ τήν τελευταία δηµοσκόπηση, τό
22,5% τῶν κατοίκων τῆς ΠΓ∆Μ εἶναι ἕτοιµο
νά δεχθεῖ τήν ἀλλαγή τοῦ ὀνόµατος τῆς χώρας
ἄν τό ἀντάλλαγµα εἶναι µιά συντοµότερη ἔντξη
στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἐνῷ ἡ πλειονότητα
τῶν Σλάβων τῆς ΠΓ∆Μ ἀκόµη ἀντιτίθεται
σέ ὁποιανδήποτε ἀλλαγή τοῦ ὀνόµατος,
οἱ πολίτες ἄλλων ἐθνικοτήτων (Ἀλβανοί,
Τοῦρκοι, Σέρβοι) εἶναι ἕτοιµοι νά δεχθοῦν
ἕναν συµβιβασµό πού θά φέρει µεγαλύτερη
σταθερότητα στίς διεθνεῖς σχέσεις
τῆς χώρας. Πρόκειται γιά µία ἀκόµη
ἀπόδειξη πώς ὁ πληθυσµός τῆς ΠΓ∆Μ
ἀντικατοπτρίζει τήν ἴδιαν ἀδράνεια πού εἶναι
ἐµφανής στίς πολιτικές καί πνευµατικές
ἐλίτ τῶν Σκοπίων. Κι ἐνῷ στίς ἀρχές
τῆς δεκαετίας τοῦ ‘90 ὅλος ὁ πληθυσµός
ἦταν, ὑπό τήν ἐπίδραση τῆς σωβινιστικῆς,
ψευδοµακεδονικῆς ἰδεολογίας, ἕτοιµος ν’
ἀρχίσει διπλωµατικό καί πολιτικό ἀγώνα
κατά τῆς Ἑλλάδος γιά «νά προστατέψει τό
συνταγµατικό του ὄνοµα», µετά ἀπό δεκαπέντε
χρόνια οἰκονοµικῆς καί στρατιωτικῆς κρίσης
πού ἔθεσε σέ κίνδυνο τήν ὕπαρξη ὁλόκληρου
τοῦ κράτους, ἕνα κῦµα πεσσιµισµοῦ εἶναι τό πιό
εὐδιάκριτο χαρακτηριστικό στά αἰσθήµατα τῆς
σκοπιανῆς κοινωνίας.
Τήν ἴδια στιγµή τά Σκόπια µποροῦν νά
ὑπολογίζουν στήν ὑποστήριξη µόνο χωρῶν
πού καί οἱ ἴδιες ἔχουν πρόβληµα ταυτότητας ἥ
πού εἶναι ἐντελῶς ἀσήµαντες στήν Εὐρωπαϊκή
Ἱστορία. Τίς τελευταῖες µέρες εἴχαµε ἀκριβῶς
παραδείγµατα τέτοιας ὑποστήριξης. Ἡ ΠΓ∆Μ,
στήν διένεξή της γιά τό ὄνοµα µέ τήν Ἑλλάδα,
κέρδισε τήν ὑποστήριξη τοῦ Λουξεµβούργου,
κάτι πού παρουσιάστηκε στά ἐπίσηµα ΜΜΕ
ὡς ἡ µεγαλύτερη ἐπιτυχία τῆς σκοπιανῆς
διπλωµατίας στό ἐσωτερικό τῆς Ε.Ε. (τά Σκόπια
δέν ὑποστηρίζονται ἀπό καµµία σηµαντική
χώρα τῆς Ε.Ε.). Τήν ἴδια στιγµή ἡ ἐπίσκεψη
τῆς κοινοβουλευτικῆς ἀντιπροσωπείας ἀπό τή
Σλοβενία χρησιµοποιήθηκε ἀπό τήν Σκοπιανή
Κυβέρνηση γιά νά δείξει στόν λαό τό πόσο

ὑποστηρίζεται στήν Ε.Ε. Ἡ Σλοβενία εἶναι ἡ
µόνη χώρα τῆς Ε.Ε. πού ἀναγνώρισε τήν ΠΓ∆Μ
µέ τό ἀµφισβητούµενο ὄνοµα «Μακεδονία».
Κατά τήν ἐπίσκεψή της ἡ
σλοβενική
ἀντιπροσωπεία ἔδειξε πλήρη ὑποστήριξη στίς
διαπραγµατευτικές θέσεις τῆς ΠΓ∆Μ ἔναντι τῆς
Ἑλλάδος. Πρέπει νά σηµειωθεῖ πώς ἡ Σλοβενία
µαζί µέ τήν µουσουλµανική κυβἐρνηση τῆς
Βοσνίας ἦταν οἱ µεγαλύτεροι ὑποστηρικτές τῆς
σκοπιανῆς θέσης γιά τό ζήτηµα τοῦ ὀνόµατος.
Ἀντιθέτως, ὄχι µόνο ἡ Σερβία καί ἡ Βουλγαρία
ἀλλά καί αὐτή ἡ Κροατία ποτέ δέν ἔδειξαν

τέτοια συµπαράσταση στήν κυβέρνηση τῶν
Σκοπίων. Ἡ θέση τους ἦταν καί παραµένει
ὅτι θά ἀποδεχθοῦν κάθε λύση πού θά γίνει
ἀποδεκτή καί ἀπό τίς δύο πλευρές. Ἀντίθετα
µέ αὐτήν τήν πολιτική ἀρχῶν τῶν κύριων
βαλκανικῶν κρατῶν µέ ἰσχυρή ἱστορική καί
πολιτική ταυτότητα, τό µικρό µέλος τῆς Ε.Ε.
πού πρωτοέγινε στήν Ἱστορία κράτος τό 1991
ἐπιδεικνύει πλήρη ὑποστήριξη σέ ἕναν ἄλλο
νεήλυδα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτικοῦ χάρτη.
Πρόκειται µόνο γιά ἀλληλεγγύη µεταξύ χωρῶν
µέ νεότευκτες ταυτότητες ἤ παρακολουθοῦµε
ἴσως πιθανές πολιτικές συµµαχίες µεταξύ τῶν
µελλοντικῶν ἀµερικανικῶν ἀποικιῶν στήν
Ἀνατολική Εὐρώπη;
Ἡ Σλοβενία καί ἡ ΠΓ∆Μ συνδέονται ὅχι µόνο
ὡς νεήλυδες στόν εὐρωπαϊκό πολιτικό χάρτη
ἀλλά καί ὡς οἱ δύο δηµιουργοί προβληµάτων
στίς σχέσεις τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας µέ
τούς Εὐρωπαίους γείτονές της. Μετά τόν 2ο
Παγκόσµιο Πόλεµο ἡ Γιουγκοσλαβία εἶχε δύο
γείτονες πού ἀνῆκαν στήν (πολιτικά) ∆υτική
Εὐρώπη, ἕνα εἶδος πρώτης Ε.Ε. Ἦταν ἡ Ἑλλάδα

14 ΜΑΪΟΥ 1920
Ἁντί ἄλλου ἄρθρου γιά τήν Ἀπελευθέρωση
τῆς Θράκης τό 1920, παραθέτουµε τόν λόγο
πού ἐκφώνησε στή δοξολογία ὁ δήµαρχος
Κοµοτηνῆς Τ. Βαβατσικλῆς. Ὁ λόγος εἶναι
προφανής στίς παρακάτω γραµµές:
Η αυγή της 14ης Μαΐου 1920 ήταν η
πολυπόθητη άλλη αυγή που περίµενε ο
Θρακικός Ελληνισµός πεντέµισι αιώνες για
να δει να ροδίζει το χάραµα της Ελευθερίας
και στο δικό του πατρογονικό τόπο. Η
αυγή, που όπως τονίζει σε ένα στίχο του ο
νεότερος µεγάλος Εθνικός µας ποιητής, ο
Γιώργος Σεφέρης, περίµεναν όλοι «πως θα
φέρει το µεγάλο µεσηµέρι».
Είναι πραγµατικά µέσα στη ζωή των λαών
και των ατόµων µερικές ηµεροµηνίες που
στέκονται ορόσηµα και υψώνονται σαν
βίγλες. Μερικές ηµεροµηνίες όπου ακούµε
τις ιερές καµπάνες να σηµαίνουν τον όρθρο
της ψυχής, τον όρθρο της ανάστασης και
εκτιναζόµαστε, όπως επισηµαίνει ο µέγιστος
πεζογράφος µας του περασµένου αιώνα,
ο Στρατής Μυριβήλης. Ηµεροµηνίες που
ανεβαίνει η ψυχή και το φρόνηµά µας ψηλά
στο µεσουράνηµα του ήλιου και βάζουµε
το χέρι αντήλιο για να αγναντέψουµε
από εκεί ψηλά τα φρικτά περασµένα και
να µαντέψουµε τα µελλούµενα. Από
πού ήρθαµε, από ποιες φρικτές στράτες
περάσαµε, προς ποια ριζικά τραβάµε.
Η 14η Μαΐου 1920 βρίσκεται στην πιο ψηλή
βίγλα της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας.
Βίγλα από όπου :
«Χτυπάει πιο γρήγορα το όνειρο µεσ’ το αίµα.
Του κόσµου η πιο σωστή στιγµή σηµαίνει.
Ελευθερία.
Έλληνες µέσα στα σκοτεινά δείχνουν τον
δρόµο.
Ελευθερία.
Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος»,

Ἡ τρίγλωσση προκήρυξη τοῦ στρατηγοῦ
Ζυµβρακάκη πού µπῆκε στήν πόλη
διασαλπίζει ο Οδυσσέας Ελύτης.
Για να συµπληρώσει ο Άγγελος Σικελιανός:
«Μα αλίµονο µας αν καρτερούµε µιαν άνοιξη
σαν πρώτα
Και όχι την άνοιξη που περιµένουµε πως θα
‘ρθει,
σπαθί κρατώντας, σπαθί ειρήνης, φερµένη
Με τα φτερά της νίκης, µε τα φτερά της
ανάστασης,
Να θερίσει ό,τι είναι ανάµεσά µας άξιο να τη
δεχτεί».
Και αναρωτιέται: «Είστε έτοιµοι να τη
δεχθείτε τέτοιαν άνοιξη;». Ναι, είµαστε έτοιµοι
απάντησαν µε µια φωνή όλοι οι Θρακιώτες.
Οι Έλληνες είναι κάθε στιγµή έτοιµοι για
τη ζωή και το θάνατο, για την καλοµοιριά
και για τη δυσµένεια της τύχης, για την
καταιγίδα και την καλοκαιριά. Μοναχά για
ένα πράγµα δεν είναι ποτέ έτοιµοι οι Έλληνες
Θρακιώτες: Για την ατιµία. (Παραφράζω
κάποια σηµαντικά λόγια του αείµνηστου

στόν νότο καί ἡ Ἰταλία στή δύση. Κι ἐνῷ τά
συµφέροντα τοῦ Βελιγραδίου ἦταν νά ἀναπτύξει
καλές - ἀκόµη καί εἰδικές - σχέσεις µέ τούς
προηγµένους του γείτονες (στήν περίπτωση
τῆς Ἑλλάδος κατέληξαν στή δηµιουργία τοῦ
Βαλκανικοῦ Συµφώνου τοῦ 1955 µεταξύ
Γιουγκοσλαβίας, Ἑλλάδας καί Τουρκίας),
τό νοτιότερο καί τό δυτικότερο κοµµάτι τῆς
χώρας κατάφερναν νά δηµιουργοῦν πολιτική
ἀστάθεια στίς διµερεῖς σχέσεις. Ἡ κυβέρνηση
τῶν Σκοπίων ἐπέµενε στή δηµιουργία τῆς
ψευδοµακεδονικῆς σωβινιστικῆς ἰδεολογίας,
µέ ὅλο τό ἐκπαιδευτικό σύστηµα, τόν
πολιτισµό καί τήν πολιτική στήν ὑπηρεσία
τῆς ἐθνικιστικῆς αὐτῆς ἰδεολογίας.
Φιλοσκοπιανές - ἀνθελληνικές ὁµάδες
σέ περιοχές τῆς Βόρειας Ἑλλάδας καί
τοῦ ἐξωτερικοῦ (εἰδικά στήν Εὐρώπη καί
στήν Αὐστραλία) δηµιουργήθηκαν καί
ὑποστηρίχθηκαν ἀπό τήν κυβέρνηση τῶν
Σκοπίων, καθώς καί ὅλη ἡ προπαγάνδα
ἀπό ραδιοφωνικά προγράµµατα µέχρι
τηλεοπτικές παραγωγές ἀναπτύχθηκε
γιά νά ὑποστηρίξει τήν σκοπιανή ἄποψη
τοῦ «Μακεδονικοῦ ζητήµατος» καί
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐµφυλίου Πολέµου.
Ἀνάλογα συνέβησαν καί στή Σλοβενία.
Καθώς ἡ ψευδοµακεδονική ἰδεολογία ἐπέµενε
στόν ψευδοµακεδονικό χαρακτήρα τῶν
ἑλληνικῶν καί βουλγαρικῶν περιοχῶν καί τῆς
ἀποκαλούµενης «µακεδονικῆς» µειονότητας
στίς συνορεύουσες περιοχές τῶν δύο χωρῶν,
ἡ σλοβενική ἐθνικιστική ἰδεολογία ἐπέµενε µέ
τόν ἴδιο τρόπο στόν «σλοβενικό» χαρακτήρα
τῶν γειτονικῶν περιοχῶν τῆς Ἰταλίας καί τῆς
Αὐστρίας,τῆς Τεργέστης συµπεριλαµβανοµένης.
Αὐτή ἡ βόρεια ἐκδοχή τῆς ὅµοιας σωβινιστικῆς
ἰδεολογίας ἀπέφερε µέχρι καί στρατιωτική
κρίση στά πρῶτα χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ
‘50 µέ τήν Γιουγκοσλαβία ἀπό τή µία πλευρά
καί τήν Ἰταλία µέ τίς ΗΠΑ ἀπό τήν ἄλλη. Στή
δεκαετία τοῦ ‘70 τελικά οἱ δύο χῶρες βρῆκαν
τή λύση γιά τά λίγα ἀµφισβητούµενα µίλια
στήν περιοχή ἔξω ἀπό τήν Τεργέστη. Ὡστόσο ἡ
ὅλη κρίση στάθηκε τό µεγαλύτερο ἐµπόδιο στίς
σχέσεις τῆς Γιουγκοσλαβίας µέ τήν Ἰταλία ἀλλά
καί τή ∆ύση γενικότερα. Καί εἶναι εἰρωνία τῆς
Ἱστορίας ὅτι καί τίς δύο κρίσεις ὑποστήριξε ἡ
γιουγκοσλαβική καί ἡ σερβική κοµµουνιστική
ἡγεσία στό Βελιγράδι, στήν προσπάθειά της

νά δηµιουργήσει τό γιουγκοσλαβικό µοντέλο
σοβιετικῆς Ἕνωσης µέ διαφορετικούς λαούς καί
πολιτισµούς πού θά ζοῦνε ἡ µία πλάι στήν ἄλλη.
Τό µοντέλο αὐτό περιελάµβανε τήν ἀποδοχή
τῶν ἀπαιτήσεων τῶν ἄλλων δηµοκρατιῶν
καθώς καί τήν περιθωριοποίηση τῶν ἰδίων
συµφερόντων: Τή στιγµή πού Σκόπια καί
Σλοβενία δηµιουργοῦσαν σοβαρά προβλήµατα
στίς γιουγκοσλαβικές σχέσεις µέ γειτονικές
φιλικές χῶρες, ἡ κυβέρνηση τοῦ Βελιγραδίου
δέν ἐνδιαφερόταν νά ὑποστηρίξει τίς σερβικές
µειονότητες στήν Οὑγγαρία καί τή Ρουµανία.
Σήµερα πού ἡ Σερβία καί ἡ Κροατία ἀναζητοῦν
ἐθνική πολιτική καί τήν ἴδια στιγµή φεύγουν τά
τελευταῖα ἀποµεινάρια τοῦ γιουγκοσλαβικοῦ
πολιτικοϊδεολογικοῦ µοντέλου, εἶναι πολύ
φυσικό νά ἀναµένει κανείς ἀπό τά παράγωγα
τοῦ ἰδίου µοντέλου νά ἐπιδείξουν τοὐλάχιστον
µιά στοιχειώδη συµπάθεια µεταξύ τους. Καί
µόνο µέ τήν ἀµοιβαία συµπάθεια µποροῦν νά
ἀναπτύξουν ἕνα µεταγιουγκοσλαβικό πολιτικό
µοντέλο ἐκεῖ ὅπου τά παγκοσµιοποιητικά
µοντέλα τῆς Ε.Ε., τῆς διεθνοῦς κοινότητας καί
τῆς πολυπολιτισµικῆς κοινωνίας θά γίνουν τό
νέο ἰδεολογικό πλαίσιο τόσο ἀπαραίτητο γιά
τήν περαιτέρω ὕπαρξη τῶν γιουγκοσλαβικῶν
κοινωνικοπολιτικῶν προϊόντων τῆς Σλοβενίας
καί τῆς ΠΓ∆Μ. Ἡ µόνη διαφορά εἶναι πώς στό
µέλλον αὐτά τά προϊόντα θά βρίσκονται στήν
ὑπηρεσία τοῦ νέου ἀφέντη, ὅχι ἐκείνου στή
Μόσχα ἤ στό Βελιγράδι ἀλλά στίς Βρυξέλλες ἤ
στήν Οὐάσινγκτον. ∆έν θά συνειδητοποιήσουν
τήν ἰδεολογία τοῦ σοσιαλιστικοῦ διεθνισµοῦ
ἀλλά τῆς φιλελεύθερης πολυπολιτισµικῆς
παγκοσµιοποίησης. Ὡστόσο, παρά τίς διαφορές
τους οἱ δύο περιπτώσεις, θά συνδεθοῦν µέ
ἀντιταυτοτικές ἰδεολογίες, στήν ὑπηρεσία
τῆς οἰκοδόµησης τοῦ µέλλοντος καί τῆς
εὐρωπαϊκῆς σταθερότητας. Μόνη ἀπάντηση
στή συµµαχία τῶν νεοφερµένων ἀπό τήν
Οὐάσινγκτον, τή Λουµπλιάνα, τά Σκόπια καί
παρόµοια πολιτικά ὑποκείµενα πρέπει νά
εἶναι ἕνας πραγµατικός πολιτικός συντονισµός
µεταξύ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ἐθνῶν µέ ἰσχυρή
ἐθνική, πολιτική καί πολιτισµική ταυτότητα,
ἀπό τήν Ἀθήνα καί τό Βελιγράδι µέχρι τή Ρώµη,
τό Παρίσι καί τό Βερολῖνο.

Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου που
ξεκίνησε την πολιτική σταδιοδροµία του το
1925 από την Κοµοτηνή, εκφωνώντας τον
πρώτο του λόγο για τη ∆ηµοκρατία από
το µπαλκόνι του ξενοδοχείου Αστόρια της
κεντρικής πλατείας µας).
Αντιµετωπίζουµε την 14η Μαΐου 1920
σαν τη µεγάλη ηµέρα του τόπου µας. Με
όρθια ψυχή. Όχι απλά σαν µια τοπική
επέτειο. Αλλά, σαν την κύρια επέτειο της
ζωής µας µε τις µακραίωνες παραδόσεις
της ελευθερίας. Άλλωστε, η έννοια του
ανθρώπου και η έννοια της ελευθερίας είναι
για τους Θρακιώτες όπως και για .όλους τους
Έλληνες, απανταχού του κόσµου, δυο έννοιες
που ταυτίζονται.
Και κάτι επίσης πολύ σηµαντικό:
Είναι µέσα στη ζωή των Εθνών ηµεροµηνίες
που αναδεικνύουν την Εθνική τους
ταυτότητα, µε τον στέφανο της αυτοθυσίας.
Τέτοια µέρα είναι η µέρα της µάχης
της Σαλαµίνας, η µέρα της µάχης των
Θερµοπυλών, η µέρα που έπεσε η Πόλη,
η µέρα του Αλέξανδρου Υψηλάντη στο
∆ραγατσάνι και στον ευρύτερο χώρο της
τεράστιας και αχανούς Θράκης, η µέρα
της εξόδου του Μεσολογγίου, η µέρα της
Εθνικής Αντίστασης. Όλα φανερώµατα του
αήττητου πνεύµατος της Φυλής. Η 14η
Μαΐου 1920 επιστεγάζει την έννοια της
αντοχής του Θρακικού Ελληνισµού, αλλά και
της συµµετοχής του σε όλους τους αγώνες
για την ανάσταση του υποδουλωµένου
Έθνους. Του Θρακικού Ελληνισµού που
άντεξε στις κακουχίες και στη σκλαβιά
πεντέµισι αιώνων και διατήρησε την ιστορία,
τον πολιτισµό, τη Θρησκεία και τη γλώσσα.
Πιστεύουµε στο πνεύµα της Φυλής, που
εκτινάχθηκε από τον λυτρωτικό αγώνα
του 1821 και από όλους τους κατοπινούς
Εθνικοαπελευθερωτικούς, Πατριωτικούς,
αγώνες της νεότερης ιστορίας µας.
Πιστεύουµε στην ελπίδα του γένους µας
που απαντά χωρίς κανένα δισταγµό στην

Γοργόνα των ωκεανών ότι ζει ο Βασιλιάς
Αλέξανδρος και αντρειεύει από τα άδυτα της
ψυχής και της συνείδησής µας. Της Θρακικής
Ελληνικής ψυχής µας.
Κυρίες και κύριοι. Τιµούµε σήµερα τα 85
χρόνια από την ενσωµάτωση της Θράκης
στον Εθνικό κορµό της Μητέρας Πατρίδας.
Τιµούµε την επέτειο του σπουδαιότερου
Εθνικού πολιτικού και κοινωνικού
γεγονότος που κορυφώθηκε στη δεύτερη
δεκαετία του περασµένου αιώνα.

* Ὁ Σάσα Πάποβιτς εἶναι Σέρβος ἀναλυτής καί
τό κείµενό του γράφτηκε γιά τόν «Ἀντιφωνητή»
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Ἀνα-γνώσεις
Σκάνδαλο ἡ... µαταίωση τοῦ σκανδάλου
Ὁ Μιχάλης Καϊταντζίδης στήν «Ἐλευθεροτυπία» (7-5) γιά µία ἀπό τίς
ἀµέτρητες ἱστορίες διαπλοκῆς πού παίζονται παρασκηνιακά:
«Ξεκίνησε πόλεµος κατά τοῦ προέδρου τῆς ΔΕΗ Ἰωάννη
Παλαιοκρασσᾶ προσωπικά ἀπό ἕνα ὁλόκληρο σύστηµα προµηθευτῶν τό
ὁποῖο ἔχασε τά προνόµια πού εἶχε ἐξασφαλίσει τήν τελευταία τετραετία.
Τίς τελευταῖες ἡµέρες γίνεται προσπάθεια νά ἀµφισβητηθεῖ καί νά
χαρακτηρισθεῖ «σκάνδαλο» ἡ ἐξαγορά τοῦ βουλγαρικοῦ σταθµοῦ, µέ τήν
λογική ὅτι εἶναι παλιᾶς τεχνολογίας καί ἀπαξιωµένος. Μέ ἁπλή ἀριθµητική
ὅµως φαίνεται ὅτι τά 72 ἑκατοµµύρια εὐρώ πού θά πληρώσει ἡ ΔΕΗ (τά
µισά ὡς τίµηµα καί τά ἄλλα ὡς αὔξηση µετοχικοῦ κεφαλαίου) δέν ἔχουν
σχέση µέ τό 1,2 δισ. εὐρώ πού θά κοστίζει ἕνας καινούργιος λιγνιτικός
σταθµός 630 µεγαβάτ. Στήν οὐσία δηλαδή τό τίµηµα ἦταν γιά τό οἰκόπεδο
καί ὄχι γιά τόν σταθµό ἠλεκτροπαραγωγῆς καί τό λιγνιτωρυχεῖο.
Ἄν καί πίσω ἀπό ὅλα αὐτά ἐµεῖς βλέπουµε ὅτι ὁ κ. Παλαιοκρασσᾶς
«πληρώνει» τήν ἐπίσκεψή του στόν Εἰσαγγελέα µέ φακέλους γιά προµήθειες
τῆς προηγούµενης διοίκησης. Καί νά µήν ξεχνᾶµε καί τή δίκη τοῦ Ἰουνίου
γιά τή µονάδα τοῦ Λαυρίου.»
Μεσαῖος χῶρος καὶ ἄσυλο ἀκραίων
Ὁ Χρύσανθος Λαζαρίδης, ἀρθρογραφώντας (16-5) ὡς γραµµατέας
τοῦ Δικτύου 21, µᾶς πρόλαβε. Ἔτσι, παραθέτουµε τίς δικές του σκέψεις
- προτάσεις γιά τήν ἱλαροτραγωδία τοῦ «πανεπιστηµιακοῦ ἀσύλου»,
καθώς σχεδόν συµπίπτουν µέ τίς δικές µας. Προσθέτουµε µονάχα τήν
ἀπογοήτευσή µας ἀπό τήν δειλία τῆς Κυβέρνησης πού δέν συζήτησε κἄν
- ἔστω ἐµµέσως - τό αὐτονόητο µέ ἀφορµή τήν κράτηση (δίκην ὁµηρίας!)
τῶν Βενιζέλου - Βερελῆ στό Πολυτεχνεῖο: Τήν κατάργηση τοῦ γελοίου
ἀπολιθώµατος.
«Ἀλήθεια, τί ἀκριβῶς εἶναι τὸ Πανεπιστηµιακὸ ἄσυλο; Ἕνα «κατάλοιπο
παρωχηµένης ἐποχῆς», ποὺ δὲν στέκει πολιτικά, δὲν στέκει λογικά, δὲν
ἐξυπηρετεῖ τίποτε, δὲν ὑπάρχει πουθενὰ στὸν κόσµο, ποὺ ἀποτελεῖ ἑστία
παρανοµίας καὶ παράγοντα ἀνωµαλίας. Ὅλοι τὸ γνωρίζουν, κι ὅµως, οὐδεὶς
τολµᾶ νὰ τὸ ἀγγίξει - εἶναι θρησκευτικὸ «ταµπού», µέτρο ὑπανάπτυξης τῆς
κοινωνίας µας, µέτρο παραλυσίας τῆς δηµοκρατίας µας, µέτρο ἀναπηρίας
τῆς πολιτικῆς µας ἐλίτ.
* Δὲν στέκει πολιτικά, διότι θεσπίστηκε σὲ ἐποχὲς αὐταρχισµοῦ,
ὅταν ὑπῆρχε ποινικοποίηση ἀπόψεων µέσα στὴν κοινωνία. Κι ἔτσι τὰ
Πανεπιστήµια εἶχαν ἀνάγκη ἕναν χῶρο εὐρύτερης ἀνοχῆς στὴν ἔκφραση
ἀπόψεων. Σήµερα, πού καθένας µπορεῖ νὰ ὑποστηρίξει ὅ,τι θέλει, ὅπου
θέλει, τί νόηµα ἔχει τὸ «ἄσυλο»;
* Οὔτε λογικὰ στέκει: Δὲν περιφρουρεῖ χῶρο ἐλευθερίας ἰδεῶν ἀπὸ
τὴν ἀστυνόµευση τῆς σκέψης. Δηµιουργεῖ µία νησίδα µέσα στὴν πόλη, ὅπου
καταλύεται κάθε ἀστυνόµευση. Κι ὅπου ἀπουσιάζει ἡ ἀστυνόµευση δὲν
ἀνθεῖ ἡ Ἐλευθερία οὔτε ἡ Δηµοκρατία - ἀνθεῖ ἡ παρανοµία.
* Τὸ ἄσυλο εἶναι πλέον χῶρος παρανοµίας: Προωθεῖται ἡ πρέζα, ἐνδηµοῦν
οἱ βανδαλισµοί, δροῦν ἐλεύθερα συµµορίες ἐκβιαστῶν ποὺ εἰσπράττουν
«προστασία» γιὰ νὰ ΜΗΝ καῖνε γειτονικὰ µαγαζιά, µετὰ ἀπὸ κάθε πάρτι
στοὺς πανεπιστηµιακοὺς περιβόλους. Ρωτῆστε τοὺς καταστηµατάρχες
(ὅσους ἔχουν ἀποµείνει) στὴν Στουρνάρα, στὴν Πατησίων, στὴν Πειραιῶς.
* Πόσο «ἱερό» εἶναι τὸ ἄσυλο, ὅταν ἀποτελεῖ χῶρο ἀσυλίας, γιὰ ὁµάδες
πού βανδαλίζουν τὶς περιουσίες περιοίκων; Ἑκατοντάδες καταστηµατάρχες
- µικροὶ καὶ µεσαῖοι - ἔχουν δεῖ ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τὶς περιουσίες τους νὰ
καταστρέφονται ξανὰ καὶ ξανὰ καὶ ξανά. Ποιὸς θὰ τοὺς ἐκπροσωπήσει; Τὰ
δικαιώµατά τους ποιὸς θὰ τὰ προστατέψει; Ἡ δηµοκρατία µας προφανῶς
δὲν τοὺς «χωράει».
Τοὺς βανδάλους, ποὺ παριστάνουν τὰ «ἐπαναστατηµένα παιδιά», τοὺς
σέβονται, συνοµιλοῦν µαζί τους, ἐνίοτε τοὺς «µαλώνουν» µέ τρυφερότητα
- ἀλλὰ ποτὲ δὲν τοὺς τιµωροῦν. Ἀντίθετα, τὰ ἀνυποψίαστα θύµατά τους,
ὅσους εἶδαν τὸσες φορὲς τοὺς κόπους µιᾶς ζωῆς νὰ καταστρέφονται, οὐδεὶς
τοὺς συµπαραστάθηκε, οὐδεὶς τοὺς ὑποστήριξε, οὐδεὶς τοὺς προστάτεψε.
Ἡ δηµοκρατία µας «ἀνταµείβει» ὅσους φορᾶνε µάσκες, κρατᾶνε λοστοὺς
καὶ πετᾶνε µολότοφ. Ἀντίθετα, τιµωρεῖ ὅσους πασχίζουν µέ ἕνα µαγαζὶ
ἢ ἕνα περίπτερο νὰ βγάλουν µεροκάµατο. Αὐτὸ εἶναι τὸ «ἄσυλο» σήµερα:
Σύµβολο ἡρωοποίησης τοῦ περιθωρίου καὶ συντριβῆς τῆς µεσαίας τάξης.
Τὸ ἄσυλο συµβολίζει τὸν ἐξανδραποδισµὸ τοῦ µεσαίου χώρου τῆς κοινωνίας
ἀπὸ τὴν ἀχαλίνωτη ἀκρότητα.
* Τὸ πανεπιστηµιακὸ ἄσυλο ἀπειλεῖ τὴν ἴδια τὴν πανεπιστηµιακὴ
κοινότητα - δὲν τὴν προστατεύει. Ὅταν ἡ Σύγκλητος ἀναγκάζεται νὰ
συνεδριάσει ἐκτὸς περιβόλου τοῦ Πολυτεχνείου, διότι οἱ ἔγκλειστοι
ἀναρχικοί τῆς ἀπαγορεύουν τὴν εἴσοδο - τὸ ἄσυλο ἔχει καταλυθεῖ. Ὅταν
καῖνε ἔργα Τέχνης, ὅταν καταστρέφουν τερµατικά ὑπολογιστῶν µέ
διδακτορικὲς διατριβὲς καὶ ἐρευνητικὲς προσπάθειες ἐτῶν, καὶ συζητᾶµε
ἀκόµα γιὰ «ἄσυλο», πάει νὰ πεῖ ὅτι εἴµαστε ἀνυπόφορα ἀνόητοι καὶ
ἀθεράπευτα ἄρρωστοι ὡς κοινωνία.
Θέλετε νὰ ἀναβαθµίσετε τὰ Πανεπιστήµια, θέλετε νὰ µετακαλέσετε
σοβαροὺς καθηγητὲς ἀπὸ τὴ Διασπορά, θέλετε νὰ προάγετε τὴν ἔρευνα,
θέλετε νὰ κρατήσετε ἀξιόλογους φοιτητὲς ἀπὸ τὴν «ἀπορρόφηση
ἐγκεφάλων» στὸ ἐξωτερικό, θέλετε νὰ ἀξιοποιήσετε τὸ µεγαλύτερο
κεφάλαιο τοῦ τόπου - τὸ πνευµατικὸ - ξέρετε ἀπὸ ποῦ νὰ ξεκινήσετε:
Καταργῆστε τὸ ἄσυλο. Ἄλλωστε, τέτοιο ἔκτρωµα δὲν ὑπάρχει πουθενὰ
στὸν κόσµο.
Γκρεµίστε τὰ εἴδωλα µιᾶς παρωχηµένης ἐποχῆς, σαρῶστε τὰ κυκλώµατα
ποὺ τὰ ὑποστηρίζουν ἀπὸ ἰδιοτέλεια ἢ τὰ ἀνέχονται ἀπὸ φόβο. Ἀκραῖοι
δὲν εἶναι ὅσοι θέλουν νὰ ἐξυγιανθεῖ ὁ χῶρος τῆς Παιδείας, ἀλλὰ ὅσοι
ὑποστηρίζουν τοὺς κουκουλοφόρους µέ τοὺς λοστούς, ὅσοι ὑπερασπίζονται
τοὺς βανδάλους µέ τὶς µολότοφ.
Ἂν ἡ Κυβέρνηση θέλει νὰ ἐκπροσωπήσει τοὺς Ἕλληνες, πρέπει νὰ
ἀπελευθερώσει τὴν κοινωνία ἀπὸ τὴν τροµοκρατία τῶν συµµοριῶν,
ἀπὸ τὴν αὐθαιρεσία τῶν ἀκραίων, ἀπὸ τὴ θεσµοθετηµένη ἀσυλία τοῦ
βανδαλισµοῦ καὶ τῆς ἀπρόκλητης ἐπιθετικότητας. Ἡ κοινωνία εἶναι
ἕτοιµη νὰ συσπειρωθεῖ γύρω ἀπὸ τὴ Κυβέρνηση, ἂν ἡ ἴδια τολµήσει ὅ,τι δὲν
τόλµησαν οἱ προηγούµενες κυβερνήσεις. Ἡ εὐκαιρία εἶναι ἀνεπανάληπτη:
Καταργῆστε τὸ ἄσυλο - ἐδῶ καὶ τώρα!»
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ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΕΞ ΟΥΡΑΝ(Ι)ΟΥ
Στίς 8 Μαΐου, στήν Ὀκλαχόµα, ὁ εἰδικός
ἐπί τῶν Πυρηνικῶν Ὅπλων ἐπιστήµων Λωράν Μορέ
κατηγόρησε τίς κυβερνήσεις τῶν ΗΠΑ, Βρετανίας
καί Ἰταλίας γιά προώθηση τῆς ἐπιστηµονικῆς ἀπάτης
µέ τήν ὁποία ἀποκρύπτεται ἡ ραδιενεργός µόλυνση
ἀπό τά ὅπλα ἀπεµπλουτισµένου οὐρανίου (DU).
Κατονόµασε µάλιστα ὡς αὐτουργό τῆς ἀπάτης τήν
Ἰταλίδα ἐπιστήµονα Ἀντονιέτα Μορένα Γκάτι, ἡ ὁποία
ἐργάζεται γιά τό Ἵδρυµα Τέρυ Ριόρνταν πού προωθεῖ
τήν ἀνεξάρτητη ἔρευνα γιά τίς ἐπιπτώσεις τῶν ὅπλων
DU στόν ἄνθρωπο. Ἡ Γκάτι, πού δουλεύει ἀνιχνεύοντας
µέταλλα σέ σώµατα ἀνθρώπων πού πέθαναν ἀπό τό
Σύνδροµο τοῦ Κόλπου, στά τελευταῖα της εὑρήµατα
παρέλειψε νά ἀναφερθεῖ στό... οὐράνιο! Ὁ Μορέ, πού
ἔχει µιλήσει γιά τό ζήτηµα τοῦ DU σέ 42 διαφορετικές
χῶρες, εἶπε πώς ἀτιµάστηκε ἡ µνήµη τοῦ δωρητῆ Τέρυ
Ριόρνταν, γιά χάρη τῶν κυβερνήσεων πού δέν θέλουν
σκάνδαλο µέ τή χρήση τῶν συγκεκριµένων ὅπλων
(οἱ Ἰταλοί εἶχαν θανάτους στρατιωτῶν τους καί στά
Βαλκάνια, ὅπου ἐπίσης ἔγινε χρήση τῶν ἴδιων ὅπλων).
Ὁ Ριόρνταν, σκιέρ καί µαραθωνοδρόµος,
βρέθηκε στόν Πόλεµο τοῦ Κόλπου τό 1991 ὡς
ἀξιωµατικός τοῦ Καναδικοῦ Στρατοῦ καί δύο
µῆνες µετά τήν ἐπιστροφή του ἀπό τό Ἰράκ µετά
βίας περπατοῦσε. Μέ διαγνωσµένη ἀπώλεια τοῦ
µηχανικοῦ ἐλέγχου, χρόνια κόπωση, ἀναπνευστικά
προβλήµατα, προβλήµατα ὕπνου, πόνους, διάρροιες,
σύντοµες ἀπώλειες µνήµης καί κατάθλιψη, πέθανε
τό 1999 σέ ἡλικία 45 ἐτῶν. Μετά τόν θάνατό του
ἀνακαλύφθηκε µόλυνση ἀπό DU στά πνευµόνια καί
στά κόκκαλά του. Τελευταία του ἐπιθυµία ἦταν νά

δοθεῖ τό σῶµα του γιά ἀνεξἀρτητες ἔρευνες πάνω
στό ἀπεµπλουτισµένο οὐράνιο. Θυµίζουµε πώς ἕνας
στούς τέσσερεις Ἀµερικανούς στρατιῶτες τοῦ πρώτου
πολέµου στό Ἰράκ (1991) προσεβλήθη ἀπό τό Σύνδροµο
τοῦ Κόλπου, τό ὁποῖο ἀπεδείχθη µοιραῖο γιά χιλιάδες
ἀπό αὐτούς, ὡστόσο οἱ ἐπίσηµες ἔρευνες στίς ΗΠΑ
«δέν βρῆκαν σχέση» µεταξύ τοῦ συνδρόµου καί τοῦ
ἀπεµπλουτισµένου οὐρανίου!
Μέ µιά τέτοια κατάσταση στή ∆ύση δέν εἶναι
δύσκολο νά ὑποψιαστεῖ κανείς τί συµβαίνει στό ἴδιο τό
Ἰράκ: Οἱ παιδικοί καρκίνοι ἀπό 3,98 στά 100.000 τοῦ
1990 ἔφτασαν στό 22,4! Τό 56% τῶν καρκινοπαθῶν
στό Ἰράκ σήμερα εἶναι παιδιά κάτω τῶν 5 ἐτῶν,
ἔχοντας ὑπερτετραπλασιαστεῖ µέσα σέ 15 χρόνια. Οἱ
γεννήσεις παιδιῶν µέ συγγενεῖς διαµαρτίες ἀπό τά 7
κρούσµατα τοῦ 1990, τήν τελευταία τριετία φτάσανε
τίς 224! «Σήµερα ὅταν ἕνα παιδί γεννιέται οἱ γονεῖς δέ
ρωτᾶνε πλέον ἄν εἶναι ἀγόρι ἤ κορίτσι ἀλλά ἄν εἶναι
ἐντάξει», λένε οἱ γιατροί στή Βαγδάτη (κοιτώντας
τίς ἀνατριχιαστικές φωτογραφίες κρίναµε πώς ἡ
δηµοσίευσή τους θά ἦταν µεγάλο σόκ). Καί πῶς θά
µποροῦσε νά γίνει διαφορετικά, ὅταν στήν πρωτεύουσα
τῶν 6.000.000 κατοίκων ὁ Σκότ Πέτερσον τοῦ Christian
Science Monitor µέτρησε µέ ἁπλό µετρητή Γκάιγκερ
ραδιενέργεια 1900 φορές (!!!) πάνω ἀπό τό κανονικό;
Ἡ ὑφἠλιος δέν µπορεῖ νά ἀναµένει τήν ἐκ
µέρους τῶν ΗΠΑ ἀποδοχή τῆς εὐθύνης τους γιά τήν
ραδιενεργό µόλυνση ἤ γιά τούς χιλιάδες θανάτους. Ἡ
σταθερή τους ἄρνηση νά συνδεθοῦν τά ὅπλα τους µέ
τίς τερατογενέσεις, τούς καρκίνους καί τό σύνδροµο
τοῦ Κόλπου εἶναι εὐεξήγητη. Τό ζήτηµα εἶναι τί κάνει
ὁ ἄλλος κόσµος, πολιτικοί καί πολίτες. Κι ἄν ἀκόµη
λείπει ὁ διεθνισµός, ἡ λογική καί ἡ ἀνθρωπιά ἀρκοῦν...
Καί πρίν κλείσει ἡ πληγή τοῦ Ἰράκ
ἑτοιµάζεται χτύπηµα κατά τοῦ Ἰράν.
Τά σενάρια θέλουν ἀεροπορική
ἐπιδροµή τῶν ἰσραηλινῶν µέ
ὑποστήριξη τῶν ΗΠΑ κατά
τῶν
περσικῶν
πυρηνικῶν
ἐγκαταστάσεων. Τό Ἰράν, πού
ὑποχώρησε σέ ὅ,τι µέχρι σήµερα τοῦ
ζητήθηκε, ἀναζητᾶ συµµάχους στήν
ΕΕ, τή Ρωσία, τίς ἰσλαµικές χῶρες
κτλ, πασχίζοντας νά πείσει γιά τό
αὐτονόητο, πώς ἀσκεῖ τά νόµιµα
δικαιώµατά του γιά παραγωγή
ἀτοµικῆς ἐνέργειας. ∆υστυχῶς
ὅλα δείχνουν ὅτι τό νέο χτύπηµα
τοῦ Γιαχβέ, σύµφωνα µέ τό σχέδιο
δίπλα, εἶναι θέµα ἑβδοµάδων

Βρετανία: Νίκη Γκάλογουεη καί δηµοκρατική Κυβέρνηση τοῦ 1/5!
Καθώς τό Ἐργατικό Κόµµα κέρδισε τίς ἐκλογές στή
Βρετανία, ὁ κατά συρροήν ψεύτης καί δολοφόνος
Μπλαίρ παραµένει πρωθυπουργός. Τό ὡραῖο ὅµως
εἶναι τό λαϊκό του ἔρεισµα: Μέ τό 35,2% τῶν ἐγκύρων
ψηφοδελτίων! Κάτι πού, λαµβανοµένης ὑπ’ ὄψιν τῆς
ἀποχῆς ἡ ὁποία ἦταν στό 35% (τά σχετικά στοιχεῖα
ἀποκρύπτονται συστηµατικά), σηµαίνει ἁπλᾶ ὅτι 4
στούς 5 Βρετανούς δέν γουστάρουν τή Φιλιππινέζα
τῶν ΗΠΑνθρώπων! Παρά τήν ἀδιαµφισβήτητη
ἀριθµητική, τό αἰσχρό κοινοβουλευτικό σύστηµα
- πού ἐκτός τῶν ἄλλων ἔχει στερεώσει ἀδιάσειστο
δικοµµατισµό - δέν τολµᾶ κανείς νά τό θίξει. Πρός
Θεοῦ, νά ἀµφισβητήσουµε τή... δηµοκρατία;

Ὁ «Ὑπέροχος Τζώρτζ» στά ἐπινίκεια
Ὑπῆρξαν πάντως καί καλά νέα: Ἡ παραίτηση τοῦ
Χάουαρντ τῶν Συντηρητικῶν, ἡ σηµαντική ἄνοδος τῶν
Ἐλεύθερων ∆ηµοκρατῶν πού ἦταν κατά τῆς εἰσβολῆς
στό Ἰράκ, ἡ ἐπιτυχία τῶν τοπικῶν ἐθνικῶν κοµµάτων
σέ Οὐαλία, Σκωτία, Βόρεια Ἰρλανδία καί - κυρίως - ὁ
ἐκλογικός θρίαµβος τοῦ ἀντάρτη Τζώρτζ Γκάλογουεη

(ἀναφερθήκαµε σχετικά προσφάτως), ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ
µόνη ἀνεξέρτητη καί τίµια φωνή στό πολιτικό σκηνικό
τῆς Βρετανίας, µαζί µέ τόν δήµαρχο τοῦ Λονδίνου
Κέν Λίβινγκστον. Ὁ Σκωτσέζος πρώην Ἐργατικός
βουλευτής, πρώην ἐργάτης βιοµηχανίας ἐλαστικῶν,
πού πρῶτος ἀπ’ ὅλους εἶπε κατάµουτρα τόν Μπλαίρ
«ψεύτη» γιά τό Ἰράκ, πού τσάκισε τούς συκοφάντες του
στήν Ντέιλι Τέλεγκραφ µέ 500.000 δολάρια ἀγωγή (τόν
ἔγραφαν ἔµµισθο πράκτορα τοῦ Σαντάµ), σκάρωσε
ἕνα ἀριστερό σχῆµα (RESPECT), κατέβηκε ὑποψήφιος
στό ἀνατολικό Λονδῖνο καί ἐξελέγη ὑποσκελίζοντας
τήν ἔγχρωµη Ἐργατική Οὔνα Κίνγκ πού ἀκολουθοῦσε
πιστά τήν πολεµοχαρή καί νεοφιλελεύθερη ἀτζέντα τοῦ
Μπλαίρ. Νά σηµειωθεῖ ὅτι ἡ Κίνγκ (τῆς ὁποίας ἡ µητέρα
ἀνήκει στόν... περιούσιο λαό τοῦ Θεοῦ) στηρίχτηκε
προεκλογικά παντί τρόπῳ - µέχρι καί ἡ Μπλαίραινα
ἐπιστρατεύτηκε, ἐνῷ καταγγέλθηκε ἀκόµη καί νοθεία.
Πάντως ὁ Γκάλογουεη «ἀφιέρωσε» τή νίκη του στόν
Μπλαίρ, «γιά τίς ζωές πού ἀφαίρεσε καί τά ψέµµατα
πού εἶπε». Ἐπίσης καθόρισε ὡς πρώτιστο στόχο του
τήν παραποµπή τοῦ πρωθυπουργοῦ στό ∆ιεθνές
∆ικαστήριο τῆς Χάγης καί τήν φυλάκισή του.
Ἐνώπιον µιᾶς τέτοιας προοπτικῆς ἀνοικτῆς ρήξης µέ τήν
φιλοπόλεµη συµµορία, ἦταν φυσικό νά ἐπιστρατευτοῦν
τά γνωστά βρώµικα ὅπλα. Τόν κατηγόρησαν γιά «µή
ἀνεκτικό», πώς «ὑπερέβη τούς κανόνες τοῦ παιχνιδιοῦ»,
πώς ἐπετέθη µέ «ἀντισηµιτικούς» χαρακτηρισµούς
στήν Κίνγκ καί ἀπό τήν ἄλλη ἄκρη τοῦ Ἀτλαντικοῦ
ἐπιστρατεύτηκε ἡ παλιά κατηγορία, τῆς συνεργασίας
µέ τόν Σαντάµ. Κάποιος γερουσιαστής ὀνόµατι
Κόλεµαν, πού σέ κάθε προεκλογική περίοδο τά παίρνει
χοντρά ἀπό τήν γνωστή καί µή ἐξαιρετέα American
Israel Public Aﬀairs Committee (AIPAC), ἀνακάλυψε
νέα «στοιχεῖα» γιά «λάδωµα» τοῦ Γκάλογουεη ἀπό τόν
Σαντάµ Χουσεΐν. Ποιά εἶναι αὐτά; Οἱ... ἀνακρίσεις δύο
κρατουµένων Ἰρακινῶν ὑπουργῶν! Ἔ, εἶναι νά µήν τούς
τά ξεβρακώσει πάλι στά δικαστήρια; Τζώρτζ, ἀπάνω
τους!
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Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ
«∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ»
Ἀποτελοῦσε κοινὸ µυστικὸ µεταξὺ τῶν
παροικούντων
τὴν
πανεπιστηµιακὴ
Ἱερουσαλήµ. Ἡ ἀπροσχηµάτιστη δήλωση τοῦ
κ. Πρύτανη ἦρθε ἁπλῶς νὰ τὸ ἐπιβεβαιώσει.
«Ἡ κρίση στὸ ∆ηµοκρίτειο εἶναι πραγµατικὴ
καὶ βαθιά» ἔγραψε σὲ ἕνα κατὰ τὰ ἄλλα
ἤπιο, εὐπρεπὲς καὶ συγχρόνως ἀρκούντως
ὑπαινικτικὸ δελτίο τύπου (12/05/2005).
Βαθύτατη, ἐξελισσόµενη ἀπὸ µακροῦ
καὶ µὲ δοµικὰ πλέον χαρακτηριστικὰ θὰ
προσθέταµε.
∆ύο φαίνεται νὰ εἶναι οἱ βασικές της
συνιστῶσες. Ἡ πρώτη ἔχει νὰ κάνει µὲ τὴν
ὁλοκληρωτικὴ ἀπαξίωση καὶ παρακµὴ τοῦ
ἑλληνικοῦ πανεπιστηµίου συνολικά, ὑπεύθυνη
µεταξὺ ἄλλων γιὰ τὴν ἀκραία κατάντια τοῦ
κρατιδίου - δὲν θὰ µᾶς ἀπασχολήσει ἐδῶ. Ἡ
δεύτερη ἀφορᾶ στὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ
τοῦ ∆ηµοκριτείου. Ἑνὸς Ἱδρύµατος στὸ ὁποῖο
ἐπενδύθηκαν πολλὲς – φροῦδες κατὰ τὸ
µᾶλλον ἢ ἧττον - ἐλπίδες ἀπὸ τὴν τοπικὴ
κοινωνία, στὴν ὁποία, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ,
δίνει ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν τὴν αἴσθηση ὅτι
οὐδέποτε ἐνσωµατώθηκε οὐσιαστικὰ καὶ
ὀργανικά.
Ἀνεξέλεγκτη ἀνάπτυξη ἡ ὁποία ἐπιδείνωσε
τὴ δεδοµένη ὑποχρηµατοδότηση, Τµήµατα σφραγῖδες, χωρικὴ πολυδιάσπαση, ἀλαζονικὴ
προσπέλαση ἑνὸς ρόλου τὸν ὁποῖο φάνηκε
ἀνίκανο νὰ παίξει, ὑποτυπώδης πολλὲς
φορὲς προσχηµατικὴ ἔρευνα, «διατριβές»
κάποιες ὁλοκληρωµένες σὲ ἐλάχιστους µῆνες
προαπαιτούµενες λαµπρῆς ἀκαδηµαϊκῆς
καριέρας στὴ συνέχεια, µετριότατο συχνὰ
ἐπίπεδο διδακτικοῦ προσωπικοῦ προϊὸν
ἀδιαφανῶν ἢ ἐν πάσῃ περιπτώσει δύσκολα
ἐλέγξιµων διαδικασιῶν, ἐξελίξεις διδασκόντων
ἀνάλογες τοῦ βαθµοῦ ὑποταγῆς τους στὸ
κονκλάβιο, ἱπτάµενοι καθηγητὲς καὶ ἄλλοι
ἀνύπαρκτοι ἀπὸ τὶς αἴθουσες διδασκαλίας,
οἰκονοµικὴ
κακοδιαχείριση,
χτίσιµο
περιουσιῶν ἀπολύτως ἀναντίστοιχων µὲ
τοὺς καταβαλλόµενους µισθούς, φῆµες γιὰ
ὑπόγειες συναλλαγὲς στὸ τοπικὸ πρώην
∆ΙΚΑΤΣΑ καὶ ὄχι µόνο, συνθέτουν µία
ζοφερὴ εἰκόνα πολλῷ δὲ µᾶλλον ὅταν αὐτὴ
περιβάλλεται µὲ ἐκκωφαντικὴ σιωπή. Ὀµερτὰ
uber alles!
Οἱ µηχανισµοί, ἄνωθεν ἐπιβεβληµένοι ἐν
πολλοῖς µὲ τὸν γνωστὸ µαγικὸ τρόπο δὲν
«διασχίζουν» ἁπλῶς τὸ ἐσωτερικό του
Ἱδρύµατος, κ. Πρύτανη - τὸ ξεσκίζουν, τὸ
ἰσοπεδώνουν καὶ τὸ παραδίδουν στὴ δηµόσια
χλεύη, ἀκόµη καὶ αὐτῆς τῆς τόσο ἀνεκτικῆς
καὶ καλοπροαίρετης κοινωνίας. Ἡ ὁποία κάθε
ἄλλο παρὰ ἀνάγκη ἀπὸ πλανητάρχες καὶ
λοιποὺς θλιβεροὺς παρατρεχάµενους ἔχει.

«ÓõóôïëÞ», ìéÜ ἄãíùóôç ëÝîç

Τὸ διακύβευµα δὲν εἶναι µόνο ἡ τύχη καὶ ἡ
φυσιογνωµία τοῦ ∆ΠΘ γιὰ τὴν ἑπόµενη
δεκαετία ἀλλὰ ἔν τινι µέτρω καὶ τῆς ἴδιας της
εὑρισκόµενης σὲ συγκυτιώδη σχέση µαζί του
περιοχῆς.
Ἡ ἐποχὴ µὲ τὶς γυαλιστερὲς χάντρες γιὰ
τοὺς ἰθαγενεῖς τῆς Θράκης ἔχει παρέλθει
ἀνεπιστρεπτί. Τὸ κουτὶ τῆς Πανδώρας ἄνοιξε,
τὸ συµπεφωνηµένο µεταξὺ τῶν γνωριζόντων
ὑπονοούµενο πνέει τὰ λοίσθια. Σὲ µία περίοδο
ἔντονων διεργασιῶν ἐπαναπροσδιορισµοῦ τοῦ
ρόλου καὶ τῶν συντεταγµένων τῆς περιοχῆς
– οἰκονοµικῶν, κοινωνικῶν, πολιτιστικῶν
κ.ο.κ. - αὐτὴ ἀπαιτεῖ θυµωµένη καὶ σύντοµα
καὶ µετὰ ἀπὸ ἕναν εἰλικρινή ἀπολογισµὸ ἕνα
Πανεπιστήµιο ποὺ νὰ συνάδει µὲ τὶς νέες. Νὰ
τὴν κάνει ὑπερήφανη καὶ ὄχι νὰ ντρέπεται.
Νὰ ἐκπληρώνει πρωτίστως τὸν ρόλο του
καὶ τελείως δευτερευόντως ὅλα τὰ ὑπόλοιπα
(πόσα σπίτια νοικιάζονται, πόσα µαγαζιὰ
δουλεύουν κτλ). Σύγχρονο, εὐέλικτο, µὲ
ἀνεπτυγµένα τὰ συγκριτικὰ πλεονεκτήµατα
ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴ γεωγραφική του θέση,
πρωτοπόρο στὶς διαδικασίες ἀξιολόγησης,
ἀνταγωνιστικὸ σὲ διεθνὲς περιβάλλον.
Οἱ ἄνθρωποι ἔρχονται καὶ παρέρχονται,
τὸ Πανεπιστήµιο µένει. Οἱ ὑγιεῖς δυνάµεις
ἢ ὅσες τέλος πάντων ἐπαναδιατάσσονται
πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, τόσο τοῦ τόπου
γενικῶς ὅσο καὶ - πρωτίστως - στὸ ἐσωτερικό
του καλοῦνται νὰ ἀρθοῦν στὸ ὕψος τῶν
περιστάσεων. Οἱ εὐθῦνες τῶν διδασκόντων
ἀλλὰ καὶ τῶν φοιτητικῶν νεολαιῶν ἰδιαίτερα,
τηρουµένων τῶν ἀναλογιῶν εἶναι ἱστορικές.
Μέχρι τουλάχιστον νὰ τροποποιηθεῖ ὁ Νόµος
Πλαίσιο ὁ ὁποῖος ἐπιτρέπει ἂν δὲν ὑποθάλπει
τέτοια φαινόµενα. Εἶναι ἀπογοητευτικὸ νέοι
ἄνθρωποι νὰ φέρονται στρατευµένοι en block
καὶ δεδοµένοι στὴ διαιώνιση τῶν µηχανισµῶν
µὲ ἀνατριχιαστικὴ συνέπεια νὰ θεωροῦνται
προδιαγεγραµµένα καὶ τὰ ἀποτελέσµατα
ἐκλογῶν ἂν καὶ ὅποτε γίνουν. Καθόλου
µικρότερες δὲν εἶναι καὶ οἱ εὐθῦνες ὅλων
τῶν τοπικῶν παραγόντων (ὑφυπουργῶν,
βουλευτῶν,
δηµάρχων,
νοµαρχῶν,
µητροπολιτῶν, ἐνεργῶν πολιτῶν) οἱ ὁποῖοι
πάσχισαν γιὰ τὴ δηµιουργία τοῦ Ἱδρύµατος
καὶ τώρα παρακολουθοῦν ἐνεοὶ τὶς ἐξελίξεις.
∆ικαιοῦνται στὸν βαθµὸ ποὺ τοὺς ἀναλογεῖ
νὰ πάρουν ἄµεσα ξεκάθαρη θέση τόσο αὐτοὶ
ὅσο καὶ τὰ κόµµατα ποὺ ἐπαγγέλονται τὴν
κάθαρση.
Ἐν κατακλείδι, ἡ στήριξη τῆς παρούσας
πρυτανικῆς ἀρχῆς προκειµένου νὰ φέρει
σὲ πέρας τὸ ἐγχείρηµα τῆς κατεδάφισης
τῶν µηχανισµῶν ποὺ καταγγέλει µοιάζει
µονόδροµος. Ἀνάγκη πάσα ἡ κόπρος τοῦ
Αὐγείου νὰ ἀποµακρυνθεῖ. Θὰ κριθεῖ ἐκ τοῦ
ἀποτελέσµατος ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα. Μέχρι τότε
ὁ δηµόσιος οἰκονοµικὸς ἔλεγχος παραµένει ἡ
ἐλάχιστη ἀπαίτηση.

Ἱåñïóüëõìá-ÊñÞôç-ÈñÜêç

Ðñßí ëßãïõò ìῆíåò «ἔóêáóå» óôÞí ðåñéï÷Þ ìßá
ÓôÜ ðëáßóéá ôïῦ ðñïãñÜììáôïò EQUAL,
ἀðßèáíç ἐðåíäõôéêÞ ἱóôïñßá ðïý ἀöïñïῦóå
êáèþò ìÜèáìå, ðñïãñáììáôßóôçêå íÜ ãßíåé
ãéãÜíôéá ôïõñéóôéêÞ ìïíÜäá. Ἐðñüêåéôï ãéÜ
ìßá ἡìåñßäá óôÞ ×ὠñá ôῆò ÓáìïèñÜêçò óôßò
îåíïäï÷åῖï 5 ἀóôÝñùí êáß 900 êëéíῶí (!!!) ðïý
10 ÌáÀïõ. ÈÝìá ôçò ἡ «ðñïóáñìïóôéêüôçôá
ἐðé÷åéñÞóåùí êáß ἐñãáæïìÝíùí êáß ïἱ åὐÝëéêôåò ó÷åäéÜæåôáé íÜ ÷ôéóôåῖ óôü ÖáíÜñé ôῆò Ñïäüðçò
êáß ôü ὁðïῖï ὑðïôßèåôáé ðþò èÜ ðñïóåêëýóåé
ìïñöÝò ἐñãáóßáò». Ὥò ἐäῶ êáëÜ. Ἐêåῖíï ὅìùò
ἐíôüò ìéᾶò ðåíôáåôßáò 100.000 ôïõñßóôåò ἀðü ôÞí
ðïý ìᾶò êßíçóå ôÞí ðåñéÝñãåéá ἦôáí ἡ ôñßôç
âüñåéá Åὐñþðç (ὅóïõò äçëáäÞ äÝí ἔ÷ïõí ἔñèåé
êáôÜ óåéñÜí äéÜëåîç ôῆò ἡìåñßäáò, ìÝ èÝìá
óôÞí ðåñéï÷Þ ôÜ ôåëåõôáῖá 3.000 ÷ñüíéá...).
«Ἀíáæçôþíôáò ìéÜ ἐðåíäõôéêÞ êáß ἐðé÷åéñçìáôéêÞ
ÐÝñá ἀðü ôÞí ἀíåäáöéêÜ ìåãáëåðÞâïëç
åὐêáéñßá óôÞí êôçíïôñïößá, åἰäéêüôåñá óôÞí
óôü÷åõóç, ἐêåῖíï ðïý ðñïêÜëåóå ðïéêßëá
ἐíóôáâëéóìÝíç ðñïâáôïôñïößá». Êáß äÝí ἦôáí
ó÷üëéá åἶíáé ἡ äçìéïõñãßá ìéᾶò ôÝôïéáò ἕêôáóçò
áὐôü êáèáõôü ôü èÝìá ἀëëÜ ὁ... åἰóçãçôÞò ôïõ
ðïý ðñïêÜëåóå ôü ἐíäéáöÝñïí ìáò. Ãéáôß ðῶò ἐðé÷åßñçóçò óÝ ðåñéï÷Þ ðïý ðñïóôáôåýåôáé ἀðü
ôÞ ÓõíèÞêç ÑáìóÜñ. Ìðïñåῖ íÜ óõìâéâáóôåῖ
ãßíåôáé íÜ êáôçãïñåῖôáé êáíåßò äçìïóßùò ãéÜ
ìéÜ ôÝôïéá ôïõñéóôéêÞ âéïìç÷áíßá ìÝ ôü
ÁÐÁÔÇ óÝ ó÷Ýóç ìÝ ôüí êôçíïôñïöéêü ôïìÝá
ðñïóôáôåõüìåíï ïἰêïóýóôçìá; Êáß ðῶò èÜ
(êáß ôßò ἐðéäïôÞóåéò ôïῦ ÅËÃÁ), íÜ ãñÜöïõí
äéáêéíäõíåýóåé êáíåßò ôÜ ÷ñÞìáôÜ ôïõ óÝ ìßá
ôüóá ïἱ ἐöçìåñßäåò, íÜ äéåîÜãïíôáé ó÷åôéêÝò
ôüóï ἐðéóöáëÞ ἐðÝíäõóç; Êé ἕíá ôåëåõôáῖï
ἔñåõíåò ἀðü ἁñìüäéåò ὑðçñåóßåò, íÜ óôÝëíåôáé
ἐñþôçìá: Ἔ÷åé êÜðïéá ó÷Ýóç ìÝ ôü Ðáôñéáñ÷åῖï
ὁ öÜêåëïò ôῆò ὑðüèåóçò óôüí ÅἰóáããåëÝá êáß
ðáñÜ ôü óêÜíäáëï íÜ... äßíåé ôÜ öῶôá ôïõ ãéÜ ôῶí Ἱåñïóïëýìùí ὁ ἐðåíäõôÞò; Ἀëçèåýåé ὅôé ὁ ê.
ἸùÜííçò ÓôåöáíïõäÜêçò åἶíáé ðñῶôïò ἐîÜäåñöïò
óõíáöÝò æÞôçìá óôÞí ôïðéêÞ êïéíùíßá; ÄÝí
èÝëïõìå íÜ ôü ÷áñáêôçñßóïõìå ðñüêëçóç ἀëëÜ ôïῦ ÐáôñéÜñ÷ç Åἰñçíáßïõ, ôïῦ ὁðïßïõ ôü ὄíïìá
ôüóï (ἄó÷çìá) ἀêïýóôçêå ôåëåõôáßùò ãéÜ
ðñßí ôïὐëÜ÷éóôïí êëåßóåé ἡ ἐêêñåìüôçôá ìÝ ôÞí
ὕðïðôåò ἀãïñáðùëçóßåò ðáëáéóôéíéáêῆò ãῆò;
Äéêáéïóýíç ἄëëç ëÝîç äÝí âñßóêïõìå...

Ó÷üëéá

ðôåñüåíôá

Στόν τοπικό Τῦπο βρήκαµε τή µικρή εἴδηση γιά τή σύλληψη ἑνός 37χρονου
κατοίκου τῆς Ξάνθης πού εἶχε ἀφαιρέσει ἀπό παντοπωλεῖο... 9 εὐρώ! Ὁ
ἴδιος µάλιστα κατέθεσε ὅτι καί πρίν µῆνες εἶχε µπεῖ σέ ὀπωροπωλεῖο χωρίς
ὅµως νά ἀφαιρέσει κάτι. Τελικά τά 9 εὐρώ «ἀποδόθηκαν στόν παθόντα»
καί ὁ δράστης «ἀπεστάλη ἁρµοδίως»! Δέν εἶµαι σίγουρος ὅτι κατάλαβα, ἴσως καί
νά πρόκειται γιά λεπτή εἰρωνία τῶν διωκτικῶν Ἀρχῶν γιά τήν κλεπτοκρατική
µας κοινωνία. Πάντως ἄν αὐτό τό δελτίο Τύπου γράφτηκε στά σοβαρά, τότε εἶναι
σαφές πώς τόν Ὄργουελ τόν ἀφήσαµε πρό πολλοῦ πίσω...
Συνέντευξη τοῦ Προέδρου Κάρολου Παπούλια σέ ρωσικό κανάλι καί
τόν ρωτᾶνε τή γνώµη του γιά τήν τροµοκρατία. Κι ἀρχίζει ὁ δικός µας
νά λέει γιά τά κοινωνικά αἴτια τῆς τροµοκρατίας, γιά τό χαµηλό ἐπίπεδο
τῶν ἀνθρώπων, γιά τήν ἀδικία... Οὐδεµία καταδίκη οὐδεµιᾶς περίπτωσης!
Ἐµεῖς ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν δέν κάναµε, ὅµως πιστεύουµε πώς ἄλλη θά ἦταν ἡ
ἐνδεδειγµένη γιά τήν περίπτωση ἀπάντηση. Μπορεῖς νά λές αὐτά στή χώρα πού
ὑπέστη τέτοια πλήγµατα σάν τό σχολεῖο τοῦ Μπεσλάν; Μάλιστα σέ µιά τέτοια
συγκυρία πού τήν ἐκλιπαρεῖς γιά θέµατα ἐνεργειακά, τουρισµοῦ, ἐπενδύσεων, κτλ;
Θά µᾶς ἄρεσε νά τά ἔλεγε ἐκεῖ πού θά ἅρµοζε, π.χ. στίς ΗΠΑ ἤ στήν Τουρκία, ἀλλά
πολύ ἀµφιβάλλουµε ἄν θά τό ἔπραττε σέ κείνη τήν περίπτωση...
Τήν ἡµέρα τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς Κοµοτηνῆς καί τῆς ἐνσωµάτωσής
της στόν ἐθνικό κορµό εἶπε νά τιµήσει ἡ ΝΕΤ µέ ἕνα ὀλιγόλεπτο
ρεπορτάζ στήν πόλη. Τί ἔδειξε ὅµως; Στά µέν πλάνα κυριαρχοῦσαν τά
µουσουλµανικά στοιχεῖα (τζαµιά, καφενεῖα, γειτονιές...) στίς δέ δηλώσεις
πού συνέλεξε ἡ ρεπόρτερ ἀκούστηκαν δύο ὅλοι κι ὅλοι χριστιανοί (µουσικοί) καί
πάµπολλοι µειονοτικοί. Φαντάζοµαι πώς ὅποιος κρίνει ἀπό τήν τηλεόραση θά
ἀναρωτιόταν τί δουλειά εἶχε τό 1920 ὁ Ἑλληνικός Στρατός σέ µιά περιοχή τόσο
προδήλως µή ἑλληνική, ἀκόµα καί σήµερα... Μάλιστα ἕνας ἐκ τῶν θαµώνων
µειονοτικοῦ καφενείου ἐπιβεβαίωσε τήν ἄνθιση τῆς πόλης λέγοντας πώς «καί
γλυκά ἔχουµε καί λουκούµια, ἀπ’ ὅλα»! Ἔ, µετά ἀπό µιά τόσο ἐµπεριστατωµένη
παρουσίαση τῆς πόλης εἶναι νά µήν εἰσπράξουν τά σιχτίρια τῶν κατοίκων;
Κρατική τηλεόραση µετά σοῦ λέει ὁ ἄλλος...
Καί τό κουΐζ µας: Ἔστω ὅτι σέ µία ἐκδήλωση ἐκτουρκιστικοῦ συλλόγου
(θέατρο, µουσική, σουνέτ, ἀδιάφορο...) τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς ὑπάρχουν καί 1-2 ἐκπρόσωποι (ὑποτίθεται) θεσµῶν µέ ἑλληνικά
ὀνόµατα. Ποιοί εἶναι; Ὁ εὑρών κερδίζει πλούσια δῶρα: Πρῶτο βραβεῖο
ἕνα ἐπενδυτικό (καί ἀγύριστο) δάνειο 500 δισεκατοµµύρια, µέ ἔξτρα µπόνους 52
ρυθµίσεις χρεῶν. Δεύτερο βραβεῖο τρεῖς ρουσφετολογικές τοποθετήσεις σέ θέσεις
διευθυντῶν, συµβούλων καί βάλε. Τρίτο βραβεῖο µιά καλπονοθεία. Προλάβετε!
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Ὁ ἰός τῆς πολυτεκνίας
ÓÝ ἐêôåôáìÝíï äçìïóßåõìÜ ôçò
óôÞí «Ἐëåõèåñïôõðßá» ἡ ãíùóôÞ ìéóåëëçíéêÞ
ðáñÝá ἐðéôÝèçêå óôÞí ἙëëáäéêÞ Ἐêêëçóßá ãéÜ
ôü ἐðßäïìá ôïῦ ôñßôïõ ðáéäéïῦ ðïý äßíåé
óôßò ïἰêïãÝíåéåò ôïῦ ðëçñþìáôüò ôçò óôÞ
ÈñÜêç. ÌÜëéóôá, ἀðïêáëýðôïíôáò ἔããñáöá
ôῆò ἐðï÷ῆò ôῆò ×ïýíôáò, ðáñáëëÞëéóå ôÞí
ðñùôïâïõëßá ôῆò Ἐêêëçóßáò ìÝ ôÞí ìåéïíïôéêÞ
ðïëéôéêÞ ôῆò äéêôáôïñéêῆò ðåñéüäïõ*!
ÃéÜ ôüí ñüëï ôῶí äñáóôῶí äÝí
÷ñåéÜæåôáé êáììßá ἀíáöïñÜ, åἶíáé ðéÜ êïéíüò
ôüðïò. ÊáììéÜ äïõëåéÜ äÝí åἶíáé íôñïðÞ,
ὅðùò åἶðå êé ὁ ÐÞëéïò Ãïýóçò. Ἐðßóçò
êáììßá ἀðïñßá äÝí ðñÝðåé íÜ ìᾶò ðñïêáëåῖ
ôü ãåãïíüò ὅôé ôÝôïéá ἔããñáöá, ðïý èÜ
÷áñáêôçñßæïíôáí ἀðüññçôá óÝ ὁðïéïäÞðïôå
óïâáñü êñÜôïò ôïῦ êüóìïõ, êõêëïöïñïῦí
óôßò ἀèçíïöõëëÜäåò ìåôáîý ðñïâëÝøåùí
ãéÜ ôÞí ἐðéôõ÷ßá ôῆò Ἕëåíáò Ðáðáñßæïõ
êáß âáñýãäïõðùí äçëþóåùí ôῆò ÌéëÝíáò
ἈðïóôïëÜêç. Âñéóêüìáóôå óôÜ ὅñéá ôïῦ
êáß Ἑëëçíéêïῦ ÊñÜôïõò ἀðïêáëïýìåíïõ,
ðïý ìÝ÷ñé ðÝñõóé ôü êõâåñíïῦóå ôü
óçìéôïãéùñãáêéêü êïóìïðïëéôáñéü.
ἘðåéäÞ ὅìùò ðñÜãìáôé ôü ìÝôñï
ôῆò Ἑëëçíéêῆò Ἐêêëçóßáò ἀðÝäùóå, êáß ἴóùò
êéíäõíåýåé ἡ ÈñÜêç ìÝ... ἐê÷ñéóôéáíéóìü,

ἔ÷ïõìå íÜ ðñïôåßíïõìå óôïýò ἀíçóõ÷ïῦíôåò
ìåñéêÝò ἐíÝñãåéåò - äÝí öôÜíåé ìüíï íÜ
ãñÜöïõìå, ÷ñåéÜæåôáé êáß äñÜóç:
1. ÍÜ âñïῦí ÷ïñçãïýò ãéÜ ἐðéäüôçóç ôïῦ
ôñßôïõ ðáéäéïῦ ôῶí ìåéïíïôéêῶí ïἰêïãåíåéῶí.
Íïìßæïõìå ὅôé ἄí äþóïõí ïἱ ἴäéïé ôü êáëü
ðáñÜäåéãìá èÜ âñïῦí ðïëëïýò ìéìçôÝò: ÓôÞí
ÁÅÊÁ, óôüí ÏÐÅÊ, óôü ÅËÉÁÌÅÐ, óÝ êÜðïéåò
Ðñåóâåῖåò...
2. ÍÜ îåóêåðÜóïõí ôïýò ðïëýôåêíïõò
÷ñéóôéáíïýò ôῆò ÈñÜêçò ὡò ἐèíéêéóôÝò
êáß êñõðôïñáôóéóôÝò. Ðῶò ôïëìᾶí
íÜ ἀìöéóâçôïῦí ôÜ ðïëõðïëéôéóìéêÜ
ἀðïôåëÝóìáôá ôïῦ ὀèùìáíéêïῦ ἐðïéêéóìïῦ
êáß ôïῦ ðáéäïìáæþìáôïò;
3. ÍÜ êáôáããåßëïõí óÝ äéåèíῆ öüñá ôÞ
÷áìçëÞ ôéìÞ ôῶí ðñïöõëáêôéêῶí óôÞí
ðåñéï÷Þ. Åἶíáé óßãïõñá ìßá óáôáíéêÞ ðïëéôéêÞ
ôïῦ ἑëëçíéêïῦ êñÜôïõò, ìÝ óôü÷ï ôÞí äéÜäïóÞ
ôïõò óôüí ìåéïíïôéêü ðëçèõóìü êáß ôÞí
äçìïãñáöéêÞ ôïõ êáèÞëùóç.
Ἰäïý ἡ ÈñÜêç, ἰäïý êáß ôü... ðÞäçìá.

ΤΟ ΕΝΤΕΡΛΕΖΙ
ΤΩΝ ΡΟΜΑ

Ὁ Ἁη Γιώργης ἢ Ἐντερλέζι (Χιντρελέζ)
γιορτάζεται στὴν Ἀδριανουπόλεως, στὸν
Ἴασµο, στὸν Πολύανθο, στὴν Ξάνθη, στὸν
Ἥφαιστο, στὴν Ἀλεξανδρούπολη καὶ σὲ
ὅλους τούς οἰκισµοὺς τῶν Ροµά. Παλαιότερα
τὴν ἡµέρα αὐτὴ δὲν ἐργαζόταν κανείς.
Στὴν Ἀδριανουπόλεως ἀπὸ τὴν παραµονὴ
ἐπικρατεῖ µεγάλη κινητικότητα καὶ
ἀδηµονία. Τὸ ἀπόγευµα µία ὁµάδα κοριτσιῶν
περιφέρεται µέ ἕνα πήλινο ἢ χάλκινο δοχεῖο
µέ νερό, σὲ ὅλα τὰ σπίτια τοῦ συνοικισµοῦ
καὶ ὅποιος ἐπιθυµεῖ ρίχνει µέσα ἀπὸ ἕνα
προσωπικὸ εἶδος (δαχτυλίδι, νόµισµα,
κουµπὶ κ.ἄ.).Τὸ βράδι τὸ δοχεῖο σκεπάζεται
µέ ἕνα κόκκινο µαντήλι καὶ µένει ἐκτεθειµένο
στὴν αὐλὴ ἑνὸς ἐκ τῶν κοριτσιῶν. Τὰ
χαράµατα - καὶ ἀκόµη νωρίτερα (4.00-4.30

Τὸ ἔθιµο συνδέεται µέ τὴ δηµιουργία
φαινοµένων συγκρητισµοῦ στὴ διάρκεια τῆς
µακραίωνης συµβίωσης τοῦ χριστιανισµοῦ
καὶ τοῦ ἰσλαµισµοῦ στὴ Μικρὰ Ἀσία.
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ταυτίστηκε µέ δυὸ
πρόσωπα ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ Ἰσλάµ: τὸν
Χιζὶρ καὶ Ἰλιάς. Ἡ ἐπιβίωσή του ἀπηχεῖ τὴν
βαθιὰ πίστη καὶ τὴν σύνδεση µέ αὐτόν τῶν
πληθυσµῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀλλὰ καὶ τοῦ
εὐρύτερου γεωγραφικοῦ χώρου, πρὶν ἀκόµα
ἐπικρατήσει ὁ ἰσλαµισµὸς καὶ ἐξοστρακίσει
τὸ χριστιανικὸ θρησκευτικὸ ὑπόβαθρο. Εἶναι
σηµαντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ γιορτὴ
δὲν ἐνσωµατώθηκε ἀπὸ τὸ ὀρθόδοξο
σουννιτικὸ*
ἰσλάµ-στὸ
(κινητό)
ἑορτολόγιο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν αἱρετικὸ
µπεκτασισµὸ ὅπου ἀπαντῶνται συχνὰ
φαινόµενα συµφυρµοῦ ἐθίµων καὶ
λατρεία «κοινῶν» Ἁγίων. Εἶναι δὲ
γνωστὴ ἡ λατρεία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου,
ὡς τοῦ πλέον δηµοφιλοῦς χριστιανοῦ
Ἁγίου, ὄχι µόνο στὸν θρακικὸ ἀλλὰ καὶ
στὸν µικρασιατικὸ χῶρο.
Ἡ διάδοση τοῦ µπεκτασισµοῦ
στὴν ὀρεινὴ Ροδόπη ἑρµηνεύει ἐν
µέρει (καθὼς προϋπῆρχε τῆς ἄφιξης
τῶν Ὀθωµανῶν) καὶ τὸν ἀντίστοιχο
ἑορτασµὸ ποὺ ἀκόµα τελοῦν οἱ Ποµάκοι
στὶς 6 Μαΐου σὲ ὁρισµένα χωριά τους.
Ὁ συνεορτασµὸς τοῦ Ἁη Γιώργη στὸ
παρελθὸν (23 Ἀπριλίου µέ τὸ Ἰουλιανὸ
ἡµερολόγιο) ἀπὸ χριστιανούς, µπεκτασῆδες
καὶ Ρoµά µαρτυρεῖται ἀπὸ ἀρκετὲς
πηγὲς γιὰ διαφορετικοὺς γεωγραφικοὺς
χώρους καὶ χρονικὲς περιόδους. Στὸ
Κοσσυφοπέδιο, γιὰ παράδειγµα, οἱ κοινὲς
προετοιµασίες τῆς γιορτῆς ἄρχιζαν ἕναν
µήνα πρίν. Στὴ δεκαετία τοῦ 1860 οἱ Ἕλληνες
χριστιανοὶ καὶ οἱ µουσουλµάνοι Ροµὰ τῆς
Κωνσταντινούπολης συνεόρταζαν τὸν Ἁη
Γιώργη ἔξω ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες. Ἡ υἱοθέτηση
τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡµερολογίου ἀπὸ τὴν
ὀρθόδοξη ἑλληνικὴ ἐκκλησία τὸ 1923
µετέθεσε τὸν ἐορτασµὸ στὸ χριστιανικὸ
ἑορτολόγιο κατὰ 13 ἡµέρες νωρίτερα, µέ
ἀποτέλεσµα νὰ µήν ταυτίζεται πλέον µέ τὴν
ἡµέρα ἑορτασµοῦ ἀπὸ τοὺς µουσουλµάνους
Ρoµά ποὺ διατηροῦν τὸ παλαιὸ ἡµερολόγιο
καὶ τιµοῦν τὸν Ἅγιο στὶς 6 Μαΐου. Τὴν ἠµέρα
αὐτὴ πολλοὶ µπεκτασῆδες ἐπισκέπτονταν
ἐκκλησίες τοῦ Ἁγίου, πρόσφεραν τάµατα,
ἄναβαν κεριὰ καὶ προσεύχονταν.

Στιγµιότυπα µεταξύ Γκουανταλαχάρας καί Ἀθηνῶν
Ἡ ἔκθεση φωτογραφίας τοῦ Μεξικανοῦ Λούις
Γκόμεζμπεκ στά πλαίσια τῶν Ἐλευθερίων ἦταν
τό ἐπιστέγασµα τῆς παρουσίας ἑνός ἀνήσυχου
καί ταλαντούχου ἀνθρώπου στήν Κοµοτηνή. Ὁ
Λούις, πού βρέθηκε στήν πόλη µας γιά δυό χρόνια
καί κατάφερε νά δώσει τόσα πολλά µέσα ἀπό τή
δουλειά του στόν «Χρόνο» µά καί ἔξω ἀπό αὐτόν,
µᾶς βεβαιώνει τώρα φεύγοντας ὅτι πῆρε κι αὐτός
ἐξίσου σηµαντικά πράγµατα ἀπό τόν ἐσώτερο
πλοῦτο τῆς Ροδόπης καί τῶν ἀνθρώπων της.
Ἀντίδωρο λοιπόν σ’ αὐτά εἶναι ἡ - βραβευµένη ἀπό
τό Ἵδρυµα Μείζονος Ἑλληνισµοῦ καί τή Γραµµατεία
Νέας Γενιᾶς - φωτογραφική ἔκθεση τῶν τελευταίων
ἡµερῶν του στή Θράκη πρίν µετοικίσει κι αὐτός
(ὡς... γνήσιος Ἕλλην) στήν Ἀθήνα. Παρά τήν πικρή
αἴσθηση πώς δέν καταφέραµε νά ἐπωφεληθοῦµε
ἀπό τήν εὐαισθησία καί τήν καλλιέργειά του ὅσο
θά µπορούσαµε, τόν χαιρετοῦµε µέ τίς καλύτερες
εὐχές γιά κάθε ἐπιτυχία στήν πρωτεύουσα!

ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΑΪΣΕ!
Ἡ διπλανή (φωτεινή!) ἐπιγραφή εἶναι
πάνω στόν δρόµο τοῦ Ἀράτου. Πτυχίο
διεθνοῦς ἑταιρείας καί δεχόµεθα µόνο
µέ ραντεβού. Ἐµεῖς δέν ἔχουµε φυσικά
κάτι νά προσάψουµε στήν κυρία Πατλάκ.
Αὐτή κάνει τή δουλειά της, ἔτσι ὅπως
τήν δηλώνει ξεκάθαρα. Τό ζήτηµα εἶναι ἡ
πελατεία της, πού προέρχεται συχνά, λένε,
κι ἀπό µακρυά! Μά ποῦ ζοῦµε τελικά;...

* Ὁ Ã. Ðáðáäüðïõëïò ðßóôåõå ὅôé ἡ ÈñÜêç
âñßóêåôáé óôÞ Âüñåéï ἙëëÜäá. Ôü ἴäéï ëÝåé êé
Ἀë. ἈëáâÜíïò. Ἄñá; Åἶíáé ὁìïúäåÜôåò;

π.µ.) - πολλὲς ὁµάδες ἀνδρῶν, γυναικῶν καὶ
παιδιῶν κατευθύνονται στὸν παρακείµενο
Τρελοχείµαρρο κρατώντας στὸ χέρι ἀπὸ ἕνα
πήλινο ἢ χάλκινο δοχεῖο µέσα στὸ ὁποῖο
θὰ βάλουν νερὸ καὶ µία χούφτα ἄµµο ἀπὸ
τὸ ποτάµι. Μόλις φθάσουν στὸ χείµαρρο
µπαίνουν µέσα στὸ νερὸ καὶ βρέχουν τὰ
πρόσωπα, τὰ χέρια καὶ τὰ µαλλιά. Στὴ
συνέχεια στολίζουν τὸ κεφάλι καὶ τὰ ροῦχα
µέ πρασινάδες καὶ µικρὰ κλαδιὰ δένδρων καὶ
ἐπιστρέφουν στὸ σπίτι, ὅπου θὰ περιβρέξουν
µέ τὸ νερὸ ὅλους τούς χώρους τοῦ σπιτιοῦ
καὶ θὰ σκορπίσουν σὲ ὅλα τὰ δωµάτια τὴν
ἄµµο. Ἡ πρασινάδα θὰ ἀναρτηθεῖ στὴν
ἐξωτερικὴ θύρα. Μὲ τὴν ἐµφάνιση τῶν
πρώτων ἀκτίνων τοῦ ἥλιου ἡ συνοικία εἶναι
«ἐπὶ ποδός». Οἱ Ροµὰ ἔχουν ἤδη ἀνάψει
φωτιὲς µπροστὰ ἀπὸ τὰ σπίτια, ἡ µουσικὴ
ἀκούγεται δυνατὰ ἀπὸ τὰ µαγνητόφωνα,
ἐνῶ (παλαιότερα) τὰ ἀνύπαντρα κορίτσια
καὶ οἱ νέοι θὰ κατασκεύαζαν αἰῶρες ὅπου
οἱ νέες κοπέλες ὑποχρεώνονταν, ἡ κάθε
µία χωριστά, νὰ ἀποκαλύψει τὸ ὄνοµα τοῦ
ἀγαπηµένου της. Ἐὰν δὲν συµµορφώνονταν
µέ τὴν ἐπιταγή, τότε ἕνας νεαρὸς κρατώντας
µικρὰ κλαδιὰ δένδρων ἢ καὶ τσουκνίδες τὴν

χτυποῦσε στὰ πόδια ἕως ὅτου κατονοµάσει
κάποιον.
Στὴ συνέχεια ὅλοι ὅσοι ἔχουν ρίξει
ἀντικείµενα στὸ δοχεῖο µέ τὸ νερὸ
συγκεντρώνονται σὲ κεντρικὸ σηµεῖο γιὰ
νὰ µάθουν τὴ τύχη τους. Μία νέα κοπέλα
(ἀνύπαντρη) σκεπάζει τὸ κεφάλι της µέ
κόκκινο µαντήλι καὶ κάθε φορὰ ποὺ οἱ
παριστάµενοι τελειώνουν ἕνα τραγούδι
τραβᾶ µέσα ἀπὸ τὸ δοχεῖο ἕνα ἀντικείµενο,
στὸν ἰδιοκτήτη τοῦ ὁποίου πλέον ἀνήκουν
τὰ λόγια τοῦ τραγουδιοῦ ποὺ προηγήθηκε,
προαναγγέλοντας τύχη, ἔρωτα, χρήµατα
κ.ἄ. Ἡ γιορτὴ θὰ συνεχισθεῖ ἕως τὸ βράδυ
µέ τραγούδια, χορούς, πλούσια τραπέζια
µέ σοῦβλες καὶ οἰνοπνευµατώδη ποτά.
Στὴν Ἀδριανουπόλεως παλαιότερα ἕνας
ἡλικιωµένος στόλιζε τὴν ἅµαξά του
καὶ περιφερόταν πανηγυρικὰ µέσα
στὸν οἰκισµό.
Τὸ µαντικὸ καὶ τελετουργικὸ µέρος
τοῦ ἐθίµου δὲν συνδέεται λατρευτικὰ
µέ τὸν Ἅγιο, ἀλλὰ ταυτίζεται µέ τὸν
ἑλληνικὸ Κλήδωνα καὶ µέ µία σειρὰ
δρωµένων ποὺ πραγµατοποιοῦνται
στὶς 23 καὶ 24 Ἰουνίου (Γενέθλιο
Ἰωάννου τοῦ Προδρόµου) σὲ διάφορες
περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας. Ὁλοκληρωµένη
περιγραφὴ τοῦ Κλήδωνα µᾶς παρέδωσε
ὁ
βυζαντινὸς
νοµοδιδάσκαλος
Θεόδωρος Βαλσαµῶν (12ος αἰ. µ.Χ.),
ἀπ’ τὸν ὁποῖο πληροφορούµαστε ὅτι
ἑορταζόταν στὸ Βυζάντιο στὶς 23 Ἰουνίου,
παραµονή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, µέ τὸν ἴδιο
σχεδὸν τρόπο ποὺ τὸν ἑορτάζουν σήµερα οἱ
Ροµά.
Ν.Γ.

*

Παρ’ ὅλα αὐτά δέν δίστασε ὁ Τοῦρκος
Πρόξενος τῆς Κοµοτηνῆς Οὐµίτ Γιαρντίµ
νά παραβρεθεῖ στό χωριό Ἀρσάκειο γιά τήν
προχθεσινή γιορτή καί νά τήν καπελώσει µέ τή
βοήθεια νεότευκτου «ἐκπολιτιστικοῦ» (διάβαζε
ἐκτουρκιστικοῦ) συλλόγου. Εἷναι ἄλλωστε
γνωστές οἱ προσπάθειες τῶν Τούρκων νά
προσεταιρισθοῦν τόν παραδοσιακό πολιτισµικό
πλοῦτο τῶν ἐθνοτήτων τῆς Μικρασίας
(χαρακτηριστικό τό παράδειγµα τοῦ Κουρδικοῦ
Νεβρόζ πού προσπαθοῦν νά τό µετονοµάσουν
- ἐκτουρκίσουν σέ Ἐργκενέκον), ὥστε νά
νιώσουν στέρεο τό (ἀκόµα καί σήµερα ΞΕΝΟ
γι’ αὐτούς) ἔδαφος κάτω ἀπό τά πόδια τους.
Μέ ὅµοιο τρόπο κινοῦνται καί στήν ἑλληνική
Θράκη, ἄλλοτε σέ βάρος τῶν Ποµάκων καί
ἄλλοτε τῶν Ροµά, κουβαλώντας ἀπό τήν ἄλλη
πλευρά τοῦ Ἕβρου στολές, τραγούδια καί
χορούς πού καµµία ἀπολύτως σχέση δέν ἔχουν
µέ τήν τοπική πραγµατικότητα.

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
και η διεθνοποίησή της
Η διερεύνηση της γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου από το νεοτουρκικό και κεµαλικό καθεστώς
αποτέλεσε ένα ζήτηµα ταµπού. Το ελληνοτουρκικό
σύµφωνο φιλίας του 1930, η ταυτόχρονη ένταξη
Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1952, και η
αποκαλούµενη προσέγγιση των δύο κρατών ἦταν
υπεύθυνες «που η Γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισµού δεν απέκτησε τη δικαίωση
που
επιβαλλόταν να αποκτήσει», όπως τονίζει ο Κ.
Φωτιάδης στην εισαγωγή του σχετικού έργου
του. Ωστόσο, µετά από αγώνες και προσπάθειες
πολλών ετών από Πόντιους της δεύτερης γενιάς
και συλλόγους του εσωτερικού και του εξωτερικού,
το Ελληνικό κοινοβούλιο αναγνώρισε το 1994 τη
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η αναγνώριση
είχε πολλές συνιστώσες και προτεραιότητες. Η
προστασία της 19ης Μαΐου ως ηµέρας µνήµης
της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η
διεθνοποίησή της σε όλα τα επίπεδα, η εγκατάσταση
των Ποντίων προσφύγων από την τ. ΕΣΣ∆ στην
Ελλάδα, η τεκµηρίωση της γενοκτονίας.
Σε διεθνές επίπεδο µέχρι σήµερα την γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου έχει αναγνωρίσει η Βουλή
των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
ενώ η υπόθεση έχει απασχολήσει τον ΟΗΕ. Οι
παρεµβάσεις στα Ηνωµένα Έθνη - Οικονοµικό
και Κοινωνικό Συµβούλιο, Επιτροπή Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων - δυστυχώς δεν έχουν προωθηθεί
από την ελλαδική κυβέρνηση, αλλά έχουν γίνει
από µη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η «∆ιεθνής
Ένωση για τα ∆ικαιώµατα και την Απελευθέρωση
των Λαών» (∆Ε∆ΑΛ), µετά από πρωτοβουλία του
εµπνευστή της καθιέρωσης της ηµέρας µνήµης της
γενοκτονίας Μ. Χαραλαµπίδη και της Γερµανίδας
Βερένα Γκραφ. Η ∆Ε∆ΑΛ έχει παρέµβει στον ΟΗΕ
µε αναφορές της (24-2-1998, 25-1-2002, 20-32004). Ακόµη, τους περιορισµούς στην ελευθερία
έκφρασης των εξισλαµισµένων Ποντίων, που
ζουν σήµερα στον Πόντο σήµερα κατήγγειλε
µε παρέµβασή της στην 58η συνεδρίαση της
επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα
τον Μάρτιο του 2004, η γαλλική µη κυβερνητική
οργάνωση «MRAP - Κίνηση ενάντια στο ρατσισµό για τη φιλία ανάµεσα στους λαούς». Με παρέµβαση
πάλι της ∆Ε∆ΑΛ το Ποντιακό ζήτηµα συζητήθηκε
τον Οκτώβριο του 1998 στον Οργανισµό για την
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ενώ
ψηφίσµατα υιοθέτησης της ηµέρας µνήµης έχει
εκδώσει η πολιτεία της Νέας Υόρκης.
Η ολιγωρία των ελλαδικών πολιτικών κοµµάτων
δεν παραγράφει τη γενοκτονία 353.000 Ποντίων και
δεν παραγράφει το δικαίωµα στην διεθνοποίηση. Ο
Ποντιακός Ελληνισµός είναι ένα µεγάλο τµήµα του
έθνους και δεν είναι δυνατό να αγνοηθεί από την
Πολιτεία και την πολιτική της. Η διεθνοποίηση του
εγκλήµατος αποτελεί κυρίαρχο συστατικό στοιχείο
των πολιτικών θεσµών που σέβονται την ιστορία
και την αλήθεια, δηλαδή τη µνήµη τους.
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Νάµπλους - Κοµοτηνή:

Ἱστορικός ἀρραβώνας
Στίς 13 Μαΐου, στό δημαρχεῖο τῆς Κομοτηνῆς,
ἐγκαινιάστηκε μία σχέση πού δέν ἔχει
προηγούμενο στήν τοπική ἱστορία. Ἕνας
θρακικός Δῆμος συνδέεται μέ τό θερμότερο
σημεῖο τοῦ πλανήτη καί τοποθετεῖται οὐσιωδῶς
ἔναντι «τοῦ μεγαλύτερου ἠθικοῦ ζητήματος
τῆς σύγχρονης ἀνθρωπότητας» (σύμφωνα μέ
τόν χαρακτηρισμό τοῦ Νέλσον Μαντέλα γιά
τόν Παλαιστινιακό δρᾶμα).
Ἡ σπουδαιότητα τῆς συμφωνίας μεταξύ
Κομοτηνῆς καί Νάμπλους δέν ἔγκειται στό
(τυποποιημένο) κείμενο τοῦ πρωτοκόλλου
συνεργασίας πού συνυπογράφτηκε ἀπό τούς
δύο δημάρχους. Ἐντοπίζεται στήν ἑκατέρωθεν
βούληση γιά οὐσιαστική σχέση, ἔτσι ὅπως
ἐκφράστηκε στόν εἰλικρινή διάλογο μεταξύ
τοῦ Τάσου Βαβατσικλῆ καί τῆς Παλαιστινιακῆς
ἀντιπροσωπείας.

Παλαιστινιακοῦ κράτους, στίς συνεχεῖς σχετικές ἀναφορές τοῦ πρωθυπουργοῦ Κ. Καραµανλῆ καί στήν προσωπική του πρόθεση νά
συµβάλει κατά τό δυνατόν στήν ὑλοποίηση
προγραµµάτων βοήθειας τῆς Παλαιστινιακῆς
κοινωνίας.
Γιά μᾶς, πέρα ἀπό τόν βαθμό στόν ὁποῖον θά

Ἕλληνες πρέπει νά εἶναι περήφανοι γιά τόν
ἑλληνισµό τους, γιατί πραγµατικά κατέχουν
θησαυρό
πολιτισµοῦ
κι
ἀνθρωπισµοῦ, µέ ρίζες στά
βάθη τῆς Ἱστορίας, ρίζες ἀπό
τίς ὁποῖες βλαστάνουν σήµερα
καί τά πολύ σηµαντικά καί
καθόλου τυχαῖα λόγια τοῦ
δηµάρχου. Εἶναι ἐπίσης µεγάλη
ἡ συγκίνησή µας πού ἐπιλέξατε
γιά τήν ἐπίσκεψή µας, χωρίς
ἐµεῖς νά τό γνωρίζουµε, τίς
µέρες πού γιορτάζει ἡ πόλη
σας τήν ἀπελευθέρωσή της
ἀπό τίς δυνάµεις Κατοχῆς.
∆εσµευόµαστε ὅτι στήν πρώτη
ἐπέτειο τῆς ἀπελευθέρωσης Α. Μάτζεντ, Ι. Σάµπρι, Σ. Χαµµούζ, Τ. Γιούσεφ καί Α. Ἀµπουάλι
τῆς πατρίδας µας θά εἶστε οἱ
µέ τόν µουφτή Κοµοτηνῆς Μέτσο Τζεµαλί
πρῶτοι
µας
εὐοδωθοῦν κάποια σχέδια, εἶναι μεγάλη τιμή
προσκεκληµένοι» (Σαΐντ Ἀλ
καί δικαίωση ὁ πρωταγωνιστικός ρόλος πού
Χαμούζ).
παίξαμε τόσο στόν σχεδιασμό* ὅσο καί στήν
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ὑλοποίηση τῆς μέχρι τοῦδε πορείας. Θεωροῦμε
Σηµαντικές ἦταν καί οἱ
πώς - ὡς ἔντυπο - πετύχαμε ἕνα πολύ καίριο
ἄλλες ἐπαφές πού ἔκανε µέ
στόχο, τό πέρασμα ἀπό τόν (γραπτό) λόγο
τήν εὐκαιρία τῆς ἐπίσκεψής
στήν πολιτική πράξη, χωρίς τόν παραμικρό
της στήν Κοµοτηνή ἡ Παλαισυμβιβασμό, δίχως τήν ἐλάχιστη ἔκπτωση. Κι
στινιακή ἀντιπροσωπεία.
ἐπειδή βεβαίως κάτι τέτοιο δέν θά μποροῦσε
- Ἐπισκέφθηκε τόν µητροπολίτη
νά συμβεῖ ὑπό... κανονικές συνθῆκες, θέλουμε
Μαρωνείας καί Κοµοτηνῆς
νά εὐχαριστήσουμε καί νά συγχαροῦμε τόν
Δαμασκηνό, µέ τόν ὁποῖον εἶχε
δήμαρχο Τάσο Βαβατσικλῆ γιά ὅλα τά ἀνωτέρω.
φιλικότατη συζήτηση. Ὁ µέν
Γιά μιάν ἀκόμη φορά νιώσαμε τυχεροί πού εἶναι
Σεβασµιότατος ἀναφέρθηκε στό
ὁ δήμαρχος τῆς πόλης μας.
ἀνοιχτό πολιτικό ζήτηµα τῆς
Β. Κυπριανίδης, Α. Μάτζεντ, Α. Ἀµπουάλι, Τ. Γιούσεφ, Τ.
Κ.Κ.
Παλαιστίνης ἀλλά καί στούς
Βαβατσικλῆς, Σ. Χαµµούζ, Ι. Σάµπρι, Κ. Καραΐσκος
οἰκογενειακούς του δεσµούς µέ * ∆έν πρέπει νά ξεχάσουµε τήν ἀποφασιστική
Ἡ τελετή τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρωτοκόλλου τόν ἀραβικό κόσµο, οἱ δέ προσκεκληµένοι µας συµβολή τοῦ ἐπιτετραµµένου τῆς Παλαιστινιαἦταν συγκινητική. Τόσο στόν θερµό λόγο µίλησαν γιά τά δύο ὀρθόδοξα µοναστήρια πού κῆς Πρεσβείας στήν Ἀθήνα Ἰσμάτ Σάμπρι. Τοῦ
τοῦ δηµάρχου Κοµοτηνῆς, ὅσο καί στήν ἰδίου ὑπάρχουν στήν (κατά 97%) µουσουλµανική εὐχόµαστε Καλή Πατρίδα!
κλίµατος ἀντιφώνηση τοῦ δηµαρχεύοντος (ἔχει τους πόλη καί τά ὁποῖα, συντηρούµενα καί
παραιτηθεῖ ὁ πρώην δήµαρχος) κ. Σαΐντ Ἰσµαήλ µέ φροντίδα τοῦ ∆ήµου, στελεχώνονται ἀπό
Ἀλ Χαµµούζ, τονίστηκε ἡ βαθειά ἀδελφική Ἕλληνες µοναχούς «ἀληθινά διαµάντια» (ἡ
σχέση τῶν δύο λαῶν καί ὁ ἑκατέρωθεν ἀκριβής φράση τοῦ κ. Μάτζεντ Ἀμπντάλα).
θαυµασµός καί ἡ ἀλληλοεκτίµηση.
- Ἐπισκέφθηκε τόν µουφτή Κοµοτηνῆς Μέτσο
«Σᾶς ὑποδεχόµαστε ἐπισηµαίνοντας ὅτι ἡ Τζεµαλί. Ἡ συνάντηση - πέρα ἀπό τό κοινό
ἐπίσκεψή σας προκαλεῖ συγκίνηση στούς θρησκευτικό στοιχεῖο - εἶχε καί µία ἀκόµη
κατοίκους τῆς περιοχῆς µας καί ἡ ὑποδοχή σας οἰκεία νότα, καθώς ὁ σοφολογιότατος εἶναι
ἀποτελεῖ ἔνδειξη παλλαϊκῆς συµπαράστασης ἀραβοµαθής. Τόσο ὁ κ. Τζεµαλί ὅσο καί τά µέλη
ἀπό τούς Ἕλληνες πολίτες τῆς Θράκης στούς τῆς ἀντιπροσωπείας µίλησαν γιά τήν ἁπτή
µακρόχρονους ἀγῶνες τῶν Παλαιστινίων, ἑνός ἐµπειρία ἁρµονικῆς συµβίωσης χριστιανῶν
ἀδελφοῦ λαοῦ καί στίς ἑκατόµβες τῶν θυσιῶν καί µουσουλµάνων πού προσφέρουν οἱ
του γιά τή θεµελίωση καί ἀνασύσταση τῆς δικῆς κοινωνίες τους. Ἡ ἐπίσκεψη ἔκλεισε µέ σύντοµη
τους πατρίδας. Σᾶς ἀντικρύζουµε ὡς σθεναρούς προσευχή ὑπέρ τῆς εἰρήνης καί µέ ξενάγηση
στό ἀνακατασκευαζόµενο Γενί
Τζαµί.
Συναντήθηκε µέ τόν
πρύτανη τοῦ ∆ηµοκριτείου
Πανεπιστηµίου,
καθώς
ὁ κ. Σχινᾶς µετέβαλε τό
ὑποχρεωτικό
πρόγραµµά
του προκειµένου νά δεῖ
τούς ἐπισκέπτες τῆς πόλης.
Πέρα ἀπό τήν ἀνταλλαγή
ἀπόψεων σέ θερµότατο κλῖµα,
ἔγινε ἀναφορά καί σέ τυχόν
δυνατότητα
µελλοντικῆς
συνεργασίας.
Ι. Σάµπρι, Α. Ἀµπουάλι, Σ. Χαµµούζ, Α. Μάτζεντ καί Τ. Γιούσεφ µέ Ξεναγήθηκε
στήν
τόν Μητροπολίτη κ.κ. ∆αµασκηνό
Πυροσβεστική Ὑπηρεσία, γιά
µαχητές τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀνθρωπιᾶς καί τοῦ τήν ὁποία στή Νάµπλους εἶναι ὑπεύθυνος ὁ
πολιτισµοῦ. Καί στά πλαίσια τῆς πρώτης µας ∆ῆµος καί λόγῳ τῶν γνωστῶν συνθηκῶν ἡ
αὐτῆς συνάντησης, ὑπογράφοντας τό σχετικό ἀποτελεσµατικότητά της εἶναι πολύ κρίσιµο
πρωτόκολλο καί κλείνοντάς σας µέσα στίς µέγεθος γιά τή ζωή τῶν κατοίκων.
καρδιές µας, βάζουµε τή βάση µιᾶς µελλοντικῆς - Τέλος, στό περιθώριο τῆς δεξίωσης πού
ἀδελφοποίησης τῶν δύο περιοχῶν µας» (Τάσος ἔδωσε ὁ δήµαρχος γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς
Βαβατσικλῆς).
πόλης, ἡ ἀντιπροσωπεία συναντήθηκε µέ τόν
«Εἴµαστε βέβαιοι ὅτι ἡ σχέση πού σήµερα ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν κ. Εὐριπίδη Στυλιανίδη.
ξεκινᾶµε θά ἀποτελέσει σταθµό στή σχέση Ὁ ὑφυπουργός ἀναφέρθηκε στήν πάγια ἑλλητοῦ Παλαιστινιακοῦ µέ τόν Ἑλληνικό λαό. Οἱ νική θέση γιά τή δηµιουργία ἀνεξάρτητου
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Συνέχεια ἀπό τή σελ. 2
Πρέπει να το τονίσουµε για µια ακόµη
φορά: Την ελπίδα της λευτεριάς στους
πεντέµισι αιώνες της σκλαβιάς µας
την διαφύλαξαν, την γιγάντωσαν, την
στεφάνωσαν αγώνες και θυσίες πολλών
γενιών υπόδουλων προγόνων µας. Τελικά,
την πραγµάτωσε η γενιά του µεγάλου
Ελευθερίου Βενιζέλου, τον Μάιο του 1920.
Από τότε κάθε χρονιά αναπαράγεται, τη
σηµερινή µέρα, η απελευθερωτική διαδικασία
και αναβαπτίζεται το πνεύµα όλων µας
στη θυελλώδη εποχή της απολυτρωτικής
εξέγερσης που ξεκίνησε µε την ανάκτηση
της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Κρήτης,
της Μακεδονίας, του Επτανησιακού και του
Αιγαιοπελαγίτικου χώρου, και κορυφώθηκε
στα δικά µας καθαγιασµένα χώµατα.
Κυρίαρχη φυσιογνωµία στο πλευρό του
Ελευθερίου Βενιζέλου ο Χαρίσιος Βαµβακάς.
∆εν βρίσκω τίποτα άλλο να πω για τον
αείµνηστο εκείνο πολιτικό διπλωµατικό και
διοικητικό συνεργάτη του Βενιζέλου, πάρεξ
από του να αποδώσω στη µνήµη του την
µεγάλη τιµή: Είναι ο πρωταγωνιστής της
ενσωµάτωσης της Θράκης στην Ελλάδα, ο
πρωταγωνιστής της ελευθερίας µας.
Θα κλείσω τη σηµερινή αναδροµή που
διέτρεξα µέσα στον ιερό αυτό χώρο της
ιστορικής εκκλησίας µας αναφέροντας την
ύστατη ευχή που διατύπωσε ο Χαρίσιος
Βαµβακάς ως Εθνική παρακαταθήκη προς
όλους µας:
«Αν θέλετε τώρα να επιζήσει κάτι και
από εµένα δια τον κόσµον τούτον, όπου οι
άνθρωποι ερχόµεθα και παρερχόµεθα µε την
επιταγήν της µοίρας, θα επιθυµούν να ήτο
η ολόθερµος ευχή « Ο Θεός ας ευλογεί την
προσφιλή Χώραν τής σιωπηλής, τής αλυγίστου
φιλοπατρίας και του υψηλού ανθρωπισµού, τα
οποία διεπίστωσα κατά το χρονικόν διάστηµα
της διοικήσεώς µου εν Θράκει. Ότι εν αυτή
έχουν την κοιτίδαν των».
ΖΗΤΩ Η 14η ΜΑΪΟΥ 1920!
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Ποια Ν∆; Βλέπετε εσείς
καµµιά Ν∆;
Τον Μάρτιο του 2004, ο κόσµος απηυδισµένος
από το διεφθαρµένο σύστηµα ΠΑΣΟΚ, έδωσε
εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στον Κώστα
Καραµανλή. Ο νέος αυτός εκλεπτυσµένος
πολιτικός, προερχόµενος από µια πολιτική
οικογένεια µε παράδοση, µορφωµένος και
εξαιρετικός ρήτορας, κατάφερε να κλείσει
τις εσωκοµµατικές πληγές του παρελθόντος,
να «κοντύνει» τους αµφισβητίες του και να
σηκώσει ψηλά τον πήχη των προσδοκιών.
Επίσης, κατάφερε να πείσει εκατοντάδες
χιλιάδες πολίτες, τους οποίους το ΠΑΣΟΚ
της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας και
του κοµµατισµού, των κλαδικών και των
πρασινοφρουρών είχε περιθωριοποιήσει, ότι
θα τους βάλει εκ νέου στο παιχνίδι, ότι θα
σταµατήσουν να αποτελούν πολίτες δεύτερης
κατηγορίας.
Ένα χρόνο µετά, ο απολογισµός είναι µάλλον
αρνητικός. Η Ν∆ φαίνεται ότι ανέβηκε στην
εξουσία χωρίς σχέδιο για την κάλυψη των
αναγκών της κυβέρνησης σε στελέχη. ∆εν
υπήρχε επιτελικό σχέδιο. ∆εν είχε δηµιουργηθεί
τράπεζα στελεχών. ∆ικαιώθηκαν µόνο όσοι
προσδέθηκαν σε προσωπικά άρµατα. Γι’
αυτό και είναι αστεία τα επιχειρήµατα του
ΠΑΣΟΚ περί «γαλάζιας επέλασης» στο
∆ηµόσιο. Κάποιοι στο Ινστιτούτο Καραµανλή,
κοιµήθηκαν τον ύπνο του δικαίου… Στράφι
πήγαν οι συναντήσεις στην Ερατεινή Φωκίδας
το 2003 και οι προτροπές σε παλιούς ∆ΑΠίτες
να επαναδραστηριοποιηθούν… Αλήθεια, όλοι
αυτοί αξιοποιήθηκαν; Λίγοι… Κρίµα… Όλοι
τους σχεδόν είναι επιστήµονες, διαπρεπείς
επαγγελµατίες. Ευτυχώς σχεδόν όλοι, είναι
αποκαταστηµένοι, δεν έχουν ανάγκη. Τους
έχει ανάγκη όµως ο τόπος. Σε κρατικές θέσεις
όπου η Νέα ∆ιακυβέρνηση είχε δικαίωµα να
τοποθετήσει δικούς της ανθρώπους, παρέµειναν
οι (διεφθαρµένοι) εκλεκτοί του ΠΑΣΟΚ,
βγάζοντας µάλιστα τη γλώσσα κοροϊδευτικά
στα στελέχη της ∆.Α.Κ.Ε., που αποσβολωµένα
παρακολουθούν τις εξελίξεις. Στο τέλος της
τετραετίας, η Νέα ∆ιακυβέρνηση θα κριθεί
από τις επιλογές των ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ,
των τυµβωρύχων αυτών του ∆ηµοσίου και της
τσέπης των φορολογουµένων. Ατόµων τα οποία
κάποιοι διατηρούν στις θέσεις τους, αναίτια,
προκαλώντας την κοµµατική βάση της Ν∆. Κι
ας µην µιλούν για αξιοκρατία… Πασόκος και
αξιοκρατία είναι όροι ασύµβατοι… contradiction
in terms…
Η Ν∆ στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ στην
εξουσία…Αλήθεια,πως τον λένε τον διευθύνοντα
στον ΟΣΕ; Που ανήκει πολιτικά; Σε ποιους
έδωσε έργα τώρα πρόσφατα, λοιδορώντας κατ’
αυτόν τον τρόπο τον πρωθυπουργό; Και να ‘ταν
µόνον αυτός… Αλήθεια, γιατί δεν αξιοποιείται
ο γνωστός Νεοδηµοκράτης µηχανολόγος, που
έχει ειδικευτεί στις συγκοινωνίες; Μάλλον ο
άνθρωπος πρέπει να επιδώσει τα διαπιστευτήριά
του στη Χαριλάου Τρικούπη για να οριστεί
επικεφαλής στον ΟΣΕ… Είναι πολλά τα λεφτά
εκεί, πολλά ακούγονται… Τρελοί είναι να
αφήσουν τον ΟΣΕ στην κυβέρνηση της Ν∆;
Επιπλέον πρόβληµα αποτελούν οι ατοµικές
πολιτικές επιδιώξεις των υπουργών &
υφυπουργών και των επικεφαλής των ∆ΕΚΟ.
∆ιατηρούν στις θέσεις τους ανθρώπους οι οποίοι
θα έπρεπε να είχαν αποχωρήσει από µόνοι τους
την εποµένη των εκλογών (δυστυχώς, ο homus
pasokus είναι χοντρόπετσος και θρασύς, γιαυτό
και επιβιώνει…), άτοµα που έχουν συνδέσει
το όνοµά τους µε σκάνδαλα, κακοδιαχείριση,
διαπλοκή και γενικότερα παρασιτούν… Επίσης,
για ανεξήγητους λόγους, δεν επανδρώνουν
πόστα για να έχουν «καβάτζες»… Κάποιοι
άλλοι, δεν διορίζουν υποδιοικητές, γιατί δεν
θέλουν κανέναν στα πόδια τους… Απίστευτο…
Ρωτείστε όµως στον ΟΓΑ και η ∆.Α.Κ.Ε. εκεί
κάτι έχει να σας πει…
Ξέρετε τι µου είπε υφυπουργός της κυβέρνησης,
όταν τον ρώτησα γιατί δεν αξιοποίησε ούτε
ένα από τα δεκάδες στελέχη της ∆.Α.Κ.Ε. στο
υπουργείο του, αντίθετα διατηρεί στο γραφείο
του άτοµο του περιβάλλοντος του προκατόχου
του, εναντίον του οποίου υπαλλήλου έχουν
εκτοξευτεί κατά καιρούς σοβαρότατες
κατηγορίες; «Είναι όλοι τους άχρηστοι…»
«Όλοι;», τον ρώτησα. «Όλοι», µε διαβεβαίωσε
µε στόµφο! Ποιοι; Αυτοί, τα χιλιάδες κορόιδα,
που έτρεξαν να τον κάνουν άνθρωπο, για
να κάτσει αµέσως µετά στην καρέκλα και
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να τους βρίζει (όπως και τον προϊστάµενό
του υπουργό…). Αυτοί, οι παραγκωνισµένοι
από το ΠΑΣΟΚ, που υπέστησαν σωρεία
διωγµών… κάποιοι από αυτούς θυσίασαν την
επαγγελµατική τους ανέλιξη στο βωµό της
ιδεολογίας, της συλλογικής προσπάθειας…
Ποιας «συλλογικής»; Το άλλο µε τον Τοτό το
ξέρετε;
Είναι λυπηρό, ούτε οι ίδιοι οι υφυπουργοί της δεν
πιστεύουν σε αυτή την Κυβέρνηση… Αντίθετα,
την υπονοµεύουν όπως και τον πρωθυπουργό
και διατηρούν ρουφιάνους δίπλα τους, ώστε
να έχουν γέφυρες µε το ΠΑΣΟΚ. Ρουφιάνους
που έχει πιαστεί το χέρι τους να στέλνουν
φωτοτυπίες εγγράφων στις αντιπολιτευόµενες
εφηµερίδες, εµπλουτίζοντας τα ρεπορτάζ τους
µε ενδιαφέροντα στοιχεία. Οι αφελείς… ∆εν
καταλαβαίνουν τι τους περιµένει σε περίπτωση
ήττας στις ερχόµενες εκλογές, για την οποία ήττα
κάνουν ό,τι µπορούν! Θυµάµαι κάτι που έλεγε
ο πρώην πρωθυπουργός της συγκυβέρνησης,
Τζαννής Τζαννετάκης: «Υπέγραφα ένα έγγραφο
και µετά από λίγα λεπτά το Καστρί είχε στα
χέρια του αντίγραφο…» Έχει αλωθεί το ∆ηµόσιο
εδώ και είκοσι χρόνια και µε κυβέρνηση Ν∆
εξακολουθούν οι παράτες των Πασόκων! ∆ίκιο
είχε ο µακαρίτης ο Αβέρωφ, που είχε γυρίσει
και µας είχε πει, λίγο πριν κλείσει τα µάτια του,
σε µια παρέα από νεαρούς ΟΝΝΕ∆ίτες, σε µια
σύσκεψη στη Ρηγίλλης εν όψει εκλογών: «Εσείς
να τα ακούτε αυτά… ∆ολιότατος ο εχθρός!»
Όντως, µεταµορφώνεται σαν χαµαιλέοντας!
Ενίοτε φέρει και κονκάρδα της Ν∆!
Απλό τεστ: αν τηλεφωνήσεις και πεις ότι
εκπροσωπείς αντιπολιτευόµενη εφηµερίδα,
σου βγαίνουν όλοι στο τηλέφωνο. Αν πεις ότι
εκπροσωπείς συµπολιτευόµενη εφηµερίδα, σε
αγνοούν επιδεικτικά! Ρωτείστε τον εκδότη
του «Αδέσµευτου Τύπου», τον ∆ηµήτρη
Ρίζο: προσπαθούσε να µιλήσει στον υπουργό
Επικρατείας. Είπε ότι ήταν ο Ρίζος. Ρουσόπουλος
πουθενά. Σε λίγο τηλεφώνησε και είπε ότι είναι
ο εκδότης του «Βήµατος», ο Σταύρος Ψυχάρης.
Ρουσόπουλος βροντερό παρόν. Μόνο που δεν
βάρεσε προσοχή… Αυτοί θα χτυπήσουν τη
διαπλοκή; Ρεζιλίκι…
Οι «παλαιοί» του κόµµατος όµως,δεν πάνε πίσω…
Κάνουν ό,τι µπορούν για να επιβεβαιώσουν τα
σενάρια περί «διαλείµµατος»… Αδυνατούν να
συντονιστούν µεταξύ τους, να εργαστούν για
το κοινό καλό, να αποκαταστήσουν αδικίες, να
προωθήσουν δίκαια αιτήµατα… Φοβούνται τις
κραυγές των διαπλεκόµενων ΜΜΕ, επιδιώκουν
να ανοίξουν διαύλους µε τους καρχαρίες…
Ανησυχούν συνεχώς τι θα πει το ΠΑΣΟΚ,
διατηρούν φακέλους µε σκάνδαλα Πασόκων
στα συρτάρια τους και διαπραγµατεύονται…
Απίστευτα πράγµατα µαθαίνει κανείς µιλώντας
µε στελέχη υπουργείων…
∆ίκιο έχει ο πρωθυπουργός όταν λέει σε
στενούς συνεργάτες του ότι οι παλιοί φίλοι
«είναι παλιές πληγές»… Τι κάνει όµως για να
µαζέψει αυτή την κατάσταση; Nothing so far…
Τον περικλείει ένα τείχος… Ο γραµµατέας του
κόµµατος τρέχει στις επαρχίες να συµµαζέψει
τα ασυµµάζευτα, εισπράττει την οργή του
κόσµου, γίνεται δέκτης της δυσαρέσκειας των
µπαρουτοκαπνισµένων στελεχών… Αυτός, όπως
φυσικά και οι βουλευτές, οι οποίοι τα ακούνε
κανονικά. Και τι να κάνουν; Προσπαθούν
να προωθήσουν αιτήµατα (π.χ. συντάξεις)
και βρίσκονται αντιµέτωποι µε τις κλειστές
πόρτες των υπουργείων ή τις γραµµατείς των
υπουργών. Αίσχος!
Η Ν∆ αυτοκτονεί πολιτικά. Το έχει ξανακάνει
στο παρελθόν, επί Μητσοτάκη, την περίοδο
1990-1993. ∆εν εµπιστεύτηκε τους δικούς της
ανθρώπους, απογοήτευσε την κοµµατική της
βάση, ανοίγοντας µάλιστα µέτωπο µαζί της.
Στις 16 Ιανουαρίου 1990, ο Οδυσσέας Ζούλας
έγραψε στην «Καθηµερινή» τα εξής για τη Ν∆,
χωρίς δυστυχώς να εισακουστεί:
«Άφησε ακάλυπτα και αδικαίωτα τα δυναµικά
στελέχη της σε πόλεις και χωριά. Οι µαχητές της
ΟΝΝΕ∆ και οι επίστρατοι εθελοντές των µαχών
του Ιουνίου και Νοεµβρίου είδαν έκπληκτοι ότι
«καλύπτονται και δικαιώνονται» οι ευκαιριακοί
και άκαπνοι των µετόπισθεν, ενώ οι πραγµατικοί
πολεµιστές παραµερίζονται. Η Ρηγίλλης, η
οποία µεταλαµπαδεύει το πνεύµα στις λοιπές
µεγάλες πόλεις, χρίζει «µικρούς στρατάρχες»
που διέπρεψαν σε παρελάσεις αλλά όχι σε
µάχες. Λησµονεί τον ιδρώτα του στρατιώτη και
αγκαλιάζει κάθε νεοπαραδιδόµενο στέλεχος
άλλων παρατάξεων. Υπάρχει µια παγία άποψη
στον µηχανισµό της Ν∆ ότι τα «πιστά σκυλιά
δεν φεύγουν». Και βεβαίως δεν φεύγουν. Αλλά

βλέπουν. Βλέπουν πως το ΠΑΣΟΚ «καλύπτει
και δικαιώνει» τους µαχητές του.»
Η κυβέρνηση της περιόδου 1990-1993
πλήρωσε ακριβά την περιφρόνηση µε την οποία
περιέβαλλε τα κοµµατικά στελέχη. Πλήρωσε
ακριβά το ότι βασίστηκε σε άτοµα τα οποία
αλλαξοπίστησαν προσωρινά και «λάκισαν» εκ
νέου όταν το ΠΑΣΟΚ έφτασε προ των πυλών.
Την περίοδο 1990-1993, προτιµήθηκαν οι
άκαπνοι και οι καιροσκόποι… Τον Οκτώβριο
του 1993 κι ενώ η ίδρυση της Πολιτικής Άνοιξης
είχε αλλάξει τα πολιτικά δεδοµένα, ζητήθηκε
από τα παλιά στελέχη να τρέξουν, ώστε να
παραµείνει η παράταξη στην εξουσία. Όλοι
αναρωτήθηκαν τότε όµως «ποια παράταξη;»
Αυτών που ήδη αλληθώριζαν προς τη Χαριλάου
Τρικούπη, ώστε να διατηρήσουν προσβάσεις
και προνόµια; Αυτών που γύρισαν την πλάτη
στα δίκαια αιτήµατα των ψηφοφόρων της Ν∆
και έπαιξαν µε τις προσδοκίες τους; Αυτών που
θρονιάστηκαν στις καρέκλες των υπουργείων
και των ∆ΕΚΟ, κλείνοντας επί τρία χρόνια
τις πόρτες στους φίλους και τα µέλη του
κόµµατος;
Η περιφρόνηση της Ν∆ έναντι των ίδιων των
στελεχών της, είναι ένας από τους λόγους που
την οδήγησαν εκτός εξουσίας επί 11 ολόκληρα
χρόνια. Είναι άσχηµο να µην σε εµπιστεύονται
ούτε οι δικοί σου άνθρωποι, να σε αφήνουν στην
αντιπολίτευση µέχρι να «ωριµάσεις». Είναι
κρίµα να αδρανοποιούνται και να διαπρέπουν
επαγγελµατικά στον ιδιωτικό τοµέα, όταν τους
έχουν άµεση ανάγκη ο κρατικός µηχανισµός και
το κοινωνικό σύνολο!
∆ώδεκα χρόνια µετά, ένα µόλις χρόνο µετά
τη νίκη της Ν∆, όλοι αναρωτιούνται αν η
Ρηγίλλης πήρε το µάθηµά της, δεδοµένου ότι
εκεί επικρατεί σιγουριά, η οποία ενισχύεται από
τα διαλυτικά φαινόµενα στο ΠΑΣΟΚ και την
πολιτική αδυναµία που µέχρι τώρα επιδεικνύει
ο Γιώργος Παπανδρέου.
Την ίδια ώρα, κάποιοι κρατικοδίαιτοι
δηµοσιογράφοι εξακολουθούν, ακόµα και
από τις συχνότητες της ΕΡΤ και της ΕΡΑ, να
υπονοµεύουν ανοικτά την κυβέρνηση, λες και
τίποτα δεν άλλαξε, λες και ο λαός δεν ζήτησε
πολιτική αλλαγή, λες και δεν υπήρξε εναλλαγή
στην εξουσία. Παράλληλα, η κρίση στο χώρο
του συντηρητικού Τύπου κάνει κάποιους να
αναρωτιούνται ποιος τέλος πάντων θα στηρίξει
την κυβέρνηση της Ν∆, η οποία έχει απέναντί
της το σύνολο των διαπλεκόµενων ΜΜΕ.
Κύριοι της κυβέρνησης: η κατάσταση στο κόµµα
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης κάποια στιγµή
θα ξεκαθαρίσει και τότε θα τρέχετε. Η Ν∆ θα
χρειαστεί τότε τα στελέχη της, όχι αυτούς
που δεν έχουν περάσει ποτέ το κατώφλι µιας
τοπικής οργάνωσης. Τα πραγµατικά στελέχη
θα πρέπει µέχρι τότε να έχουν δικαιωθεί, ώστε
µε ηθικόν ακµαιότατον και αντοχή ατελείωτη
να ριχτούν στη µάχη. Αλλιώς έρχεται η
θύελλα: τα σκανδιναβικά µοντέλα, οι γάµοι
των οµοφυλοφίλων, η αποποινικοποίηση των
ναρκωτικών, η νοµιµοποίηση της ευθανασίας,
η πολιτική ορθότητα, οι θετικές διακρίσεις,
και όλοι οι εφιάλτες των µεσογειακών
κοινωνιών. Φροντίστε να ανοίξετε την πόρτα
στη ∆αµανάκη, τον Πάχτα, τον Σηφουνάκη,
τον «σύµβουλο» Βαλλιανάτο, την Αποστολάκη
και τον Μπίστη, ή να κάνετε µάγκα κάποιον
καιροσκόπο που βρίσκεται δεξιότερα της
Ν∆! Φροντίστε να στείλετε στο Μαξίµου τον
φιλοαµερικανό Μεσσία. Ο κόσµος της παράταξης
βραχυπρόθεσµα αλλά και ο ελληνικός λαός
στο σύνολό του µακροπρόθεσµα, δεν θα σας το
συγχωρήσουν ποτέ!
Ένας δεξιός δηµοσιογράφος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρά τήν ἔκδηλη ἀπέχθεια
τοῦ ἀνά χείρας ἐντύπου γιά κάθε κομματική
ἔνταξη καί λειτουργία, δημοσιεύουμε σήμερα
τήν ἀνωτέρω συνεργασία ἐκτιμώντας πρῶτον
τήν εἰλικρίνειά της (σιχαθήκαμε τούς κρυφοκάτι καί τούς δῆθεν μετριοπαθεῖς Ὅπου
Φυσάει ὁ Ἄνεμος - ΟΦΑ) καί δεύτερον
τήν ἐπιλογή τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» γιά τήν
ἔκφραση τῆς προβληματικῆς της. Νομίζουμε
ἐπίσης ἔχει εὐρύτερο ἐνδιαφέρον καί ὅτι
ἀπηχεῖ τή γνώμη πολλῶν συνελλήνων γιά
τά τεκταινόμενα σήμερα, ἀσχέτως ἄν εἶναι
παραδοσιακοί δεξιοί ψηφοφόροι ἤ ἁπλῶς
ἐξοργισμένοι μέ τήν μετάλλαξη τοῦ πάλαι
ποτέ «δημοκρατικοῦ χώρου». Οἱ κρίσεις δικές
σας.
«Α»

ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΖΕΪΜΠΕΚΙΚΟΣ
Πόδια στυλωµένα γύρω από τον άξονά του
Κορµί στητό, περήφανο
Θάρρος που βγάζει την ουρά απ’ τα σκέλια
Στήθος προταγµένο, γεµισµένο µοσκιές
Μάτι ορθάνοιχτο, βοµβαρδίζει το κενό
Συγκέντρωση απόλυτη.
Τίποτα δεν µπορεί να τον αποσπάσει
απ’ τη µυσταγωγία.
Βαρούν τα όργανα κι αρχίζει
η Γυροβολιά
Ακούραστος στην κάψα του γυρίζει
Ο ιδρώτας στάζει λιπαρός στ’ αναµµένα κάρβουνα
του πόθου του
Εκστασιασµένος ζεϊµπέκης
Μακρόσυρτος, ατέλειωτος, χορεύει ώρες
(∆ιονύση, για νέο µακρύ ζεϊµπέκικο ετοιµάσου!)
Τέτοιος εθνοσωτήριος υψιπέτης χορός
που ψήνει ως το µεδούλι κι ευωδιάζει
η ζεµπεκιά του Οβελία.
Γιάννης Στρούµπας

Ὁ Καραγκέζι ξαναχτυπᾶ!

Ὁ καραγκιοζοπαίκτης Γιάννης Βουλτσίδης
ἐπέστρεψε στά τσιγγάνικα ληµέρια του!
Μετά ἀπό ἐννέα χρόνια ξανασχολεῖται µέ τόν
οἰκισµό τῶν Ρωµά τῆς ὁδοῦ Ἀδριανουπόλεως
παραδίνοντας στά παιδιά µαθήµατα, ἀπό...
φιλοσοφία µέχρι µουσική. Τότε, τό 1996,
εἶχε ἀνεβάσει µία ἐκπληκτική παράσταση
στή ρωµανί, «Ὁ Καραγκέζι µπορί» (δηλ.
«Ὁ Καραγκιόζης νύφη»), ἕνα ἔργο πού
κυκλοφόρησε καί σέ δίγλωσσο βιβλιαράκι
(ἑλληνικά καί ρωµανί) ἀπό τήν Θρακική
Ἑταιρεία. Ἦταν ἡ µοναδική ἐκδήλωση πού
ἔχει γίνει στήν Κοµοτηνή µέ κοινό µισό - µισό,
Ροµά καί Ἕλληνες. Σήµερα εἶναι ἕτοιµος ὁ
«Καραγκιόζης ἔµπορος». Καλή ἐπιτυχία!

ÌðéíåëÉêéá ï÷ôÜóðùñá!
§
Ôü êáêü ìÝ ôïýò ἠëßèéïõò
åἶíáé ὅôé ðñÝðåé íÜ ôïýò
ðñïóÝ÷åéò ἀíôß íÜ óÝ
ðñïóÝ÷ïõí!
§
Ἡ ôñõöåñÜäá óöÜæåé,
ôü ìá÷áßñé äÝí åἶíáé ôßðïôá!
§
Êáëü åἶíáé íÜ óÝ óðñþ÷íåé
ὁ ìðÜñìðáò ἀëëÜ ôü ãáìῶôï
åἶíáé ὅôé ôüí íéþèåéò ðïëý
ἔíôïíá ἀðü ðßóù!
§
Ôü ó÷ῆìá óôü ἡöáßóôéï äÝí ôü
äßíåé ἡ ἐóùôåñéêÞ ôïõ ëÜâá;
Ἔôóé äéáìïñöþíïíôáé ὅëá ôÜ
æùíôáíÜ ðñÜãìáôá,
ἀñíïῦíôáé ôüí óôåíü êïñóÝ
ἀðü ôÜ ðÜíù
§
Ὁ ñüëïò ôïῦ èýìáôïò åἶíáé ὁ
ðéü åὔêïëïò, äÝí ÷ñåéÜæåôáé
íÜ óçêùèåῖò ὄñèéïò
Äïí ÓÜíôóï - VRiZÙ Âïõëôóßäçò
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Συνεχεῖς ἀγορές ἐπιθετικῶν ὅπλων
Ἀναρτήθηκε ἡ τουρκικὴ σηµαία καὶ τοποθετήθηκαν τὰ διακριτικὰ στὰ δυὸ νέα
πολεµικὰ πλοῖα. Εἶναι τὸ ‘TCG Amasra’
ποὺ εἶναι τὸ πρῶτο ναρκοθηρικὸ πλοῖο
ποὺ κατασκευάζεται στὴν Τουρκία καὶ τὸ
καταδροµικὸ ‘TCG Meltem’. Τὸ ‘TCG Amasra’
εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ λίγα πλοῖα στὸν κόσµο
ποὺ εἶναι φτιαγµένο ἀπὸ ἀτσάλι ποὺ δὲν
µαγνητίζεται. Ἔχει πλήρωµα 53 ἀτόµων, 54
µέτρα µῆκος καὶ ἡ ταχύτητά του φτάνει τὰ 26
km τὴν ὥρα.
(16-4, ἐφ. Χουριέτ)
Ρώτα καί τόν παπποῦ µ’ τόν ψεύτ’
Τὰ κρατικὰ ἀρχεῖα τῆς πρωθυπουργίας
φανέρωσαν πὼς ἀνάµεσα στὰ ἔτη 19101922, 523.955 Τοῦρκοι σφαγιάστηκαν
ἀπὸ Ἀρµένιους ἀντάρτες. Οἱ ἡµεροµηνίες
ποὺ ἔγιναν οἱ σφαγές, οἱ τοποθεσίες καὶ
τὰ ὀνόµατα τῶν θυµάτων ἀνακοινώθηκαν
ἕνα - ἕνα. Οἱ Ἀρµένιοι λοιπὸν ποὺ χρόνια
προσπαθοῦνε νὰ προσεταιρισθοῦνε τὸν κόσµο
σχετικὰ µὲ τὴν λεγόµενη γενοκτονία, φαίνεται
ἀπὸ τὰ ἐπίσηµα ἀρχεῖα πὼς ἔσφαξαν 523.955
Τούρκους.
(17-4, ἐφ. Χουριέτ)
∆ειµοκρατικά µέτρα
Ἄρχισε Ε∆Ε γιὰ τοὺς 350 δασκάλους στὴν
περιοχὴ τοῦ Ντιαρµπακὶρ ποὺ εἶχαν πάρει
χαρτὶ ἀπὸ τὸ νοσοκοµεῖο γιὰ νὰ συµµετάσχουν
στὴν γιορτὴ τοῦ Νεβρόζ. Παίρνοντας καταθέσεις ἀπὸ τοὺς δασκάλους τοὺς ρώτησαν ποῦ
εἶχαν πάει ἐκείνη τὴν µέρα. Τὸ συνδικάτο
EBKE σὲ ἀνακοίνωσή του ἀναφέρει πὼς ἡ
Ε∆Ε στηρίχτηκε σὲ ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ὁ
νοµάρχης στὶς δηµόσιες ὑπηρεσίες στὶς 18-3.
(17-4, ἐφ. Μιλλιέτ)
Ὁµαδικές δολοφονίες τῆς γνωστῆς
κρατικῆς τροµοκρατίας Ἡ εἰσαγγελία τοῦ
Ντιαρµπακὶρ λόγῳ ἀναρµοδιότητας ἔστειλε
τὴν σχετικὴ µὲ τὸν θάνατο 38 χωρικῶν στὴν
περιοχὴ Σιρνὰκ ἀπὸ βόµβες ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ
ἑλικόπτερα καὶ ἀεροπλάνα στὶς 26-3-1994
στὴν εἰσαγγελία τοῦ Σιρνάκ, ζητώντας νὰ
ἐρευνηθεῖ ποῦ καὶ πῶς ἔγινε τὸ συγκεκριµένο
γεγονός. Ἡ εἰσαγγελία τοῦ Ντιαρµπακὶρ
δηλαδὴ 10 χρόνια µετὰ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ποὺ
εἶχε γίνει στὸ ὄρος Γκαµπὰρ στὴ διάρκεια
ἐπιχείρησης ἐνάντια σὲ τροµοκράτιες πῆρε
αὐτὴν τὴν ἀπόφαση περὶ ἀναρµοδιότητος.
Στὸ κείµενό του ὁ εἰσαγγελέας Τσελικὲρ
ἀφοῦ ἀναφέρει πὼς στὸ χωριὸ Κοτζάγιλι
σκοτώθηκαν 13 καὶ στὸ Κουσκονὰρ 25 ἄτοµα
προσθέτει : ∆ὲν προκύπτει ὅτι τὸ γεγονὸς
προκλήθηκε ἀπὸ τὴν τροµοκρατικὴ ὀργάνωση
ΡΚΚ ἀλλὰ ἀπὸ βόµβες ποὺ ἔπεσαν ἀπὸ
ἑλικόπτερα καὶ ἀεροπλάνα. Ὁ δικηγόρος τῶν
χωρικῶν Τ.Ε. σὲ ἔγγραφό του ἀναφέρει πὼς
στὸ χωριὸ Κουσκονὰρ ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε
ἀσφάλεια µετὰ τὸ γεγονὸς οἱ συγγενεῖς τῶν 25
νεκρῶν ἄνοιξαν µία τρύπα, ἔθαψαν ὁµαδικὰ
τοὺς νεκρούς τους καὶ ἀκολούθως ἐκκένωσαν
τὸ χωριό.
(19-4, ἐφ. Μιλλιέτ)
Θά πληρώσουν καί θά ποῦν κι ἕνα
τραγούδι Καταδικάστηκαν σὲ πέντε µῆνες
φυλάκιση οἱ 7 διοικοῦντες τοῦ κόµµατος
DEHAP διότι στὸ συνέδριό τους στὴν πόλη
Μπίτλις στὶς 11-5-2003 παίχτηκαν κουρδικὰ
τραγούδια. Οἱ ποινὲς µετατράπηκαν σὲ
πρόστιµο 1 δισ. 733 χιλ. τουρκικῶν λιρῶν. Τὸ
Πρωτοδικεῖο τοῦ Μπίτλις καταδίκασε τοὺς 7
διοικοῦντες γιὰ παραβίαση τοῦ ἄρθρου 113
τοῦ νόµου γιὰ τὰ πολιτικὰ κόµµατα.
(3-5, ἐφ. Χουριέτ)
Γυναίκα τῆς Ἀνατολίας
Στὸ Ντιαρµπακὶρ ἡ Ρ.Γ. ἦταν 12 χρονῶν ὅταν
τὴν πάντρεψαν µὲ τὸν βιαστή καί πατέρα
τοῦ παιδιοῦ της, Σεµπαχεντὶν Γκεζγκίν
(προκειµένου νά µήν κλειστεῖ ὁ τελευταῖος
στή φυλακή). Ἀργότερα ὁ Γκεζγκίν βίασε ἕνα
7χρονο ἀγοράκι καί µπῆκε φυλακή. Τώρα στά
15 της τό σόι τοῦ ἄντρα της τήν ἔδεσε καί τῆς
ἔκοψε τή µύτη γιατί «γυρνοῦσε πολύ ἔξω» καί
πήγαινε πολύ συχνά στούς δικούς της. Ἡ ἴδια
κατήγγειλε πώς ὁ πεθερός της προσπάθησε νά
τήν βιάσει.
(5-5, Χουριέτ)
M.K.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Ἡ ἑταιρεία Nice Systems Ltd θά προµηθεύσει καί στήν Πυροσβεστική (µετά τήν
Ἀστυνοµία) τῆς Ν. Ὑόρκης συστήµατα
ἐπικοινωνιῶν.Σέ ποιά χώρα ἑδρεύει λέτε;

τό µοντέλο στό ὁποῖο ἤδη ζοῦµε; Αὐτός
πρέπει νά εἶναι ὁ νέος πατριωτισµός µας»
Χάρης Παµπούκης, φίλος τοῦ Γιωργάκη,
πασοκάρχης ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων

48.000 Βρετανοί πανεπιστηµιακοί (τῆς
ΑUT) µποϋκοτάρουν τά ἰσραηλινά πανεπιστήµια Μπάρ Ἰλάν καί Χάιφας
πού συνεργάζονται µέ τό σιωνιστικό
ἀπαρτχάιντ! Ἐµεῖς;

Ἀπό τίς αἰσιόδοξες τηλεοπτικές εἰκόνες:
Οἱ θρασσεῖες διεκδικήσεις τῶν Ἀλβανῶν
ἐργατῶν στόν Τύρναβο γιά αὐξήσεις
20%: Ἐξελληνίστηκαν πλήρως!

2 χρόνια ἐκδιδόταν ἡ ἰρακινή ἐφηµερίδα
Ἀλ Μανάρα στό Κουβέιτ ἀλλά τήν ἀπαγόρεψαν γιατί... ἔθιγε τίς ΗΠΑ. Εἴπαµε,
δηµοκρατία, ἀλλά ὄχι καί τόσο!

Συγγνώµη, ἔβλεπα τίς ἐπετειακές ἐκποµπές γιά τόν 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο κι
ἔχω δυό ἐρωτήσεις: Ποιοί πολεµοῦσαν
τότε, οἱ Γερµανοί µέ τούς Ἑβραίους; Κι
ἀκόµα: Ἡ Ἑλλάδα πολέµησε καθόλου;

UCKᾶς καταζητούµενος ἀπό τήν Ιnterpol
κι ἐγκληµατίας πολέµου ὁ Α. Τσέκου, κάνει τόν στρατηγό στό Κόσοβο καί µίλησε
στό Ἰνστιτοῦτο Εἰρήνης τοῦ Κογκρέσου!

Στό µεγκάλο βοθροκάναλο τοῦ βασικοῦ
διαπλόκου, ὁ γραβατωµένος βλάξ ἀπό
τό studio µᾶς µεταφέρει στό... πρές ρούµ.
Στόχος, φυσικά, δέ χόουλ τρούθ

Κάνσας, ἡ 38η (!) πολιτεία τῶν ΗΠΑ πού
ἀναγνώρισε τήν Ἀρµενική Γενοκτονία.
Κάτι γιά τήν Ποντιακή πού τιµᾶται (...)
αὔριο; Ὁ Μιχάλης προτείνει ξεκίνηµα
ἀπό τήν Ἰταλία, ὅπου καί ὁ τάφοε τοῦ
Βησσαρίωνα τοῦ Τραπεζούντιου

Ὁ Γλωσσικός Ὅµιλος Βόλου ἐπανῆλθε
µέ ἐπιστολές του σέ Παπούλια - Καραµανλῆ κατά τῶν ξενόγλωσσων ἐπιγραφῶν ἀναµένοντας ἔµπρακτη ἀπάντηση

Τή λογοκρισία τοῦ ΟΧΙ στό εὐρωσύνταγµα κατήγγειλαν 115 ἐργαζόµενοι τῆς
γαλλικῆς κρατικῆς τηλεκµαύλισης. Παντοῦ καί πάντα τό ΟΧΙ ὑπό ἀπαγόρευση
Στή φετεινή Λέσχη Μπίλντερµπεργκ
(6-8/5/05, Sofitel, Μόναχο) θά εἶναι ὁ Γ.
Παπανδρέου γιά 4η φορά (ρεκόρ!), µέ τή
Διαµαντοπούλου καί τόν Ἀλογοσκούφη
Κρίνοντας ἀπό τά ὀνόµατα, δύο πράµατα πιθανολογῶ: Ἤ τά περί σπουδαιότητος τῆς Λέσχης ἦταν τρίχες, ἤ ἡ Ἑλλάς
ἀνέλαβε τήν ψυχαγωγία τῶν συνέδρων
«Τό πολυπολιτισµικό µοντέλο δέν εἶναι

ΤΑ ΤΟ Ξ Ι Κ Α
Ἐγὼ σήµερα, ἀγαπητοὶ φίλοι, εἶχα σκοπὸ
νὰ προβῶ σὲ ἐκτενὲς ἀφιέρωµα στὸν µέσῳ
Giorgaki σοσιαλιστικὸ µετασχηµατισµὸ τοῦ
ΠΑΣΟΚ µὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐκπάγλου θυµηδίας
ἐκθαµβωτικὲς µαλ… (σκοῦπες, φαράσια,
κλεψύδρες, κλπ.). Μετὰ ὅµως ἤρθανε οἱ
πρωτοµαγιάτικες γελοιότητες τῆς ἑτέρας
συµµωρίας (τῆς κυβερνητικῆς) καὶ ξενέρωσα
ἐντελῶς…
Ἔχασα λοιπὸν τὸ κέφι µου καὶ γιὰ τὶς
κλεψύδρες καὶ γιὰ τὶς κλεψίνοιες! Καὶ µέχρι
καὶ τὴν ἔρευνά µου παράτησα στὴ µέση, γιὰ
τὰ ἄλλα δῶρα ποὺ ἔλαβε στὴ γιορτὴ του ὁ
Πρόεδρος, µετὰ τὸ ἀεροπλανάκι τῆς µικρῆς
Μαρίας! (Ὅποτε ἔτσι βεβαίως χάσατε κι ἐσεῖς
τὴν εὐκαιρία νὰ µάθετε ποιοὶ τοῦ πήρανε ΓιοῦΓκί-Ο, ποιοὶ PLAYMOBIL καὶ ποιὸς παπάκι γιὰ
τὸ µπάνιο)…
Τί νὰ κάνω ὅµως, ρὲ παιδιά; ∆ὲν φταίω ἐγώ!
Ἔσκασε στὸ µεταξὺ πάλι µύτη τὸ τσίρκο τῶν
ἀλληλοσυγκρουόµενων - σὰν τ’ αὐτοκινητάκια
τοῦ λούνα πὰρκ - ὑπουργῶν καὶ ὑφυπουργῶν
καὶ µᾶς ἄφησε ξανὰ ἄφωνους! Καὶ ἔτσι
ἀκριβῶς ἦταν ποὺ ἄφησα στὴ µέση τὸν ὕµνο
τῆς κλεψίνοιας. Καθότι µὲ πρόκανε ἡ ἄνοια…
Καὶ µετὰ τὴν ἄνοια, στὸ καπάκι ἦρθε βεβαίως
καὶ ἡ παράνοια, µὲ τὸ νέο ἐξοργιστικὸ ἐπεισόδιο
τοῦ γνωστοῦ ἀπαράδεκτου σήριαλ «Καληµέρα
Βουλή». Εἴδατε τί σκαρφίστηκαν πάλι ἔνιοι τῆς
ἐκεῖ ἐνδηµούσης ἐθνοσωτηρίου συνάξεως, γιὰ
νὰ βγάλουν (ἀπὸ µία ἀκόµη µεριά) τὸ κατιτίς
τους; Καὶ φυσικὰ οὐδεµία σηµασία ἔχει τὸ
ὅτι τελικὰ ἀναγκάστηκαν ὑπὸ τὸ βάρος τῆς
λαϊκῆς κατακραυγῆς νὰ τὰ συµµαζέψουν! Ἀπὸ
ἠθικῆς ἀπόψεως, ποῦ νὰ τὰ συµµαζέψεις (τὰ
ἀσυµµάζευτα)! Καὶ γιὰ νὰ τὸ πῶ κι ἀλλιῶς: οἱ
νοµοθετικὲς ρυθµίσεις πέφτουνε, µὰ ἡ ξεφτίλα
µένει…
∆ὲν θὰ ἀσχοληθῶ ὅµως ἄλλο µ’ αὐτὸ τὸ
θέµα. Τέτοια πράγµατα ἄλλωστε πάντοτε
συνέβαιναν, ὅπως ἀποδεικνύει καὶ ἡ…

Σωρεία θετικῶν ἐξελίξεων στό Κυπριακό
δείχνει πώς - παρά τίς πιέσεις - εἴµαστε
στήν καλύτερη φάση τῶν τελευταίων...
αἰώνων. Καί µποροῦµε νά παραµείνουµε
Τουρνουά, διαγωνισµοί κλπ προξενικά
κόλπα βαφτίζονται ὅλα «Ἀχµέτ Σαδίκ».
Γιά νά ‘ναι ξεκάθαρο τό τί πνεῦµα
προωθεῖται στόν µειονοτικό πληθυσµό
Κάνοντας τήν τρίχα τριχιά οἱ τουρκόφρονες, µ’ ἀφορµή χειροδικία σέ βάρος µειονοτικοῦ µαθητῆ σέ δηµόσιο γυµνάσιο,
στοχεύουν κατά τοῦ τελευταίου καί τῆς
κοινωνικῆς ἠρεµίας. Καί ποιοί µιλᾶνε!
Πάντως ὅσοι πρόθυµα δηµοσιεύουν τά
φιρµάνια τῶν παράνοµων σωµατείων

ἀρχαιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος εἴδηση πού
σας ἀνακοινώνω στὴν πρώτη σελίδα. Νὰ
ἐπιστρέψω λοιπὸν στὸ θέµα τῆς Πρωτοµαγιᾶς
καὶ στὴν… κατηγορηµατικὴ ἀνακοίνωση τοῦ
«ἄλλα λέει ἡ θειά µου, ἄλλα ἀκοῦν τ’ αὐτιά
µου» κυβερνητικοῦ ἀνεµοµαζώµατος ὅτι ∆ΕΝ
εἶναι ἀργία, ἀλλὰ ΑΜΑ πᾶτε καὶ δουλέψετε
καναδυὸ ὧρες τὸ πρωί, µετὰ ΜΠΟΡΕΙ καὶ
νὰ εἶναι! Τέτοια ἀργία τρανσέξουαλ δὲν ἔχει
ξαναγίνει στὰ χρονικά! Ὁπότε τί ἄλλο σοῦ
µένει νὰ κάνεις ἀπ’ τὸ νὰ τοὺς τραβήξεις µία
ἀπεργία στὰ µοῦτρα µαζὶ µὲ πέντε φάσκελα
κι ἂς χάσεις καὶ τὸ µεροκάµατο; Ἔ, ἀεὶ σιχτὶρ
δηλαδὴ κι ἐσεῖς καὶ τὰ καραγκιοζλίκια σας!
∆ὲν µπορῶ νὰ πῶ ὅµως! Μετὰ τὶς εὐγενικὲς
(µὴ χέσω) διευκολύνσεις τῆς κυβέρνησης, ὁ
µαζικὸς ἑορτασµὸς τῆς Ἐργατικῆς Πρωτοµαγιᾶς
µπόρεσε γιὰ µία ἀκόµη φορά νὰ στεφθεῖ ἀπὸ
ἀπόλυτη ἐπιτυχία, ἔ; Ὅπως ἀκριβῶς δηλαδὴ
συνέβη καὶ στὴν Κοµοτηνή, ὅπου ὑπῆρξε, ὅπως
πάντα, παλλαϊκός! Πίτα ἤτανε πάλι ὅλες οἱ
καφετέριες ἀπ’ ὅσους δούλεψαν τὸ πρωὶ καὶ
µετὰ πήρανε τὴν ἄδεια γιὰ νά… παραστοῦν
στὶς ἐκδηλώσεις! Τέτοιο ἀνθρωποµάνι δηλαδὴ
δὲν βλέπουµε οὔτε στὴν περίφηµη Πορεία
Εἰρήνης τῆς πόλης µας, τῆς ὁποίας, ὡς γνωστόν,
προΐσταται ὁ ἴδιος ὁ ∆ήµαρχος, ἀκολουθούµενος
ἀπὸ ἀπροσµέτρητα πλήθη πολιτῶν…
Πάντως γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ πρόβληµά του…
ἀδιαχώρητου σ’ αὐτὴν εἰδικὰ τὴν πορεία, ξέρεις
τί χρειάζεσαι, ἔτσι ∆ήµαρχε; Κινούµενους
πολυεδρικοὺς καθρέφτες! Θὰ µπαίνετε
ἀνάµεσά τους (ἐσεῖς οἱ πεντέξι) καὶ θὰ φαίνεστε
λαοθάλασσα. (Ἔ, κι ἅµα ἀναγκάσεις τοὺς
δηµοτικοὺς συµβούλους νὰ παίρνουν µαζὶ καὶ
τὶς γυναῖκες τους, µέχρι κίνηµα φτιάχνετε)…
Ὀφείλω ὡστόσο νὰ ὁµολογήσω ὅτι τὸ
κουράγιο σου µὲ ἔχει ἀφήσει πραγµατικὰ
ἄφωνο! Τὴν ἐποχὴ ποὺ ΟΛΟΙ ἀνεξαιρέτως οἱ
κάτοχοι αὐτοκινήτου στὴν πόλη σοῦ ρίχνουµε
καθηµερινῶς 37 καντήλια (σ.σ. ἀνὰ δεκάλεπτο)
γιὰ τοὺς… ὀνειρώδεις µας δρόµους, τὸ νὰ
ἐµφανίζεσαι καὶ νὰ κυκλοφορᾶς σὲ ὥρα αἰχµῆς
καὶ µάλιστα πεζός, ἒ πὼς νὰ τὸ κάνουµε,
ἀποτελεῖ ἀνυπέρβλητη ἐπίδειξη θάρρους!

καλά θά εἶναι νά ἐλέγχουν τοὐλάχιστον
τά ἀναγραφόµενα σ’ αὐτά (ψεύδη)
Κι ὅσο γιά τόν Μπουρχάν Μπαράν πού
διέγνωσε (;) τόσα τροµερά συµπτώµατα,
πρέπει νά ἐλεγχθεῖ ἄν ἀληθεύουν ἤ...
Τόν πρόεδρο τοῦ Κοινοβουλίου, τόν ἀντιπρόεδρο τοῦ Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης,
τόν ἀντιπρόεδρο τῆς ἀντιπολίτευσης καί
ἄλλους βουλευτές συνάντησε ὁ βουλευτής µας Ἰλχάν Ἀχµέτ. Στήν Τουρκία.
Θράσσος τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων
Μειονότητας: ἐκβίασε τόν Δῆµο Κοµοτηνῆς πώς λόγῳ τῆς ἐκδήλωσης γιά τήν
Ποντιακή Γενοκτονία θά... ξανασκεφτεῖ
τή συµµετοχή του στίς γιορτές
Κι ἀπό Τουρκία µεριά -τί σύµπτωση!ἐστάλη τό ἴδιο ἀκριβῶς µήνυµα, µέ
τήν ἀκύρωση τοῦ χορευτικοῦ πού θά
ἐρχότανε. Χά! Λέτε νά τό ἀκυρώνουν
κάθε χρόνο; Θά τ’ ἀντέξουµε λέτε;
Τήν διάλυση οὐσιαστικά τοῦ Α.Ο.Ρωµά
ἀποφάσισαν λόγῳ τῶν νέων ἐπεισοδίων!
Ἄν δέν πρόκειται γιά καθαρό ρατσισµό
νά µᾶς ποῦν πότε ξανάγινε κάτι τέτοιο
Γοήτευσε ὄντως ἡ Ἀρβελέρ µέ τόν λόγο
της στήν Κοµοτηνή ὅπου βρέθηκε χάρη
στή ΧΕΝ. Μιά δυνατή (ἔµµετρη) γεύση
Βυζαντίου στήν περιφέρεια τῆς Πόλης
«Διαφορετική µορφή ἀντιλήψεων», «µή
συµβατότης µέ τήν οὐσία τοῦ ἀκαδηµαϊκοῦ λειτουργήµατος», «δεδοµένη νοοτροπία καί πρόσληψη τοῦ πραγµατικοῦ»...
Νά, τέτοια διαβάζω καί κοµπλεξάροµαι
µέ τούς πανεπιστηµιακούς. Πουθενά
«µίζες», «κοµπίνες», «ἁρπαχτές» κι ἄλλα
τέτοια πού γράφουµε γιά τό Δηµοκρίτειο
ἐµεῖς οἱ ποταποί!
Ὀργή γιά τό βαµβάκι στόν Ἕβρο, κλάµα
γιά τά καπνά στή Ροδόπη... Τό µέλλον
εἶναι ἐδῶ, πού λέγαν κι οἱ ἀφίσες

Πόσοι ὁδηγοὶ ἄραγε τὴν ὥρα ἐκείνη νὰ κάνανε
τὴν προσευχή τους («καὶ µὴ εἰσενέγκης ἡµᾶς
εἰς πειρασµόν» κλπ)...
Ἄσε δηλαδὴ ποὺ ὁ κίνδυνος εἶναι καὶ διπλός,
ἔ; Πέραν τῶν πολὺ ζοχαδιασµένων, ὑπάρχει
καὶ τὸ ἐνδεχόµενο νὰ παίξει ρόλο καὶ τό…
ἀπίστευτο µέγεθος τῆς πορείας! Ἅµα δηλαδή
σου ’ρθει κανένας ἀπὸ ἀπέναντι ἔχοντας χάσει
τὸν ἔλεγχο τοῦ αὐτοκινήτου του (ἐπειδὴ θὰ ’χει
πάθει ἀνακοπὴ ἀπὸ τὰ γέλια);
Καὶ τελειώνοντας, ὀφείλω βεβαίως νὰ σὲ
ἐνηµερώσω ἐντελῶς φιλικὰ ὅτι χρειάζεσαι
κατεπειγόντως καὶ νέες µουσικὲς ἐπιλογὲς γιὰ
τὴν πορεία, ἔτσι; Τί ἀψυχολόγητα «λεµονάκια
µυρωδάτα» εἶν’ αὐτά, µωρέ; Θὰ τρίζουνε
τὰ κόκκαλα τοῦ Λένιν! Ἀλλαγὴ λοιπὸν
ρεπερτορίου πάραυτα! Προτεινόµενες ἐπιλογές;
Κατ’ ἀρχὰς «Πέσατε θύµατα ἀδέρφια ἐσεῖς,
σὲ δίµετρης λακκούβας ἀγώνα» (ὡς κλασικὸ
προλεταριακό), µετὰ «Τῶν συµβούλων τὰ
φουσάτα περάσαν / µὲ τὸν Τάσο νὰ καίει τὰ
σπαρτά» (ἐθνικιστικούρα µέν, χρήσιµον δέ, ὡς
ντοπαριστικὸν τῆς πορευόµενης λαοθάλασσας)
καὶ ἀκολούθως δυό-τρία του Μίκη (π.χ. «Ἦταν
πρωὶ τοῦ Μάη κοντὰ στὴ ροδαυγὴ / πεντέξι
περπατοῦσαν µὲ τὸν Βαβατσικλῆ», «Σὰν τὸν
ἀητὸ φτερούγαγε στὴ στράτα / τὸν καµαρώνουν
οἱ ὁδηγοὶ στὰ παραθύρια / µὲ χαµηλὰ (σ.σ. µὴν
πέσει καὶ σὲ καµιὰ λακκούβα) τὰ µαῦρα του
τὰ µάτια / ὁ Τάσος ἐροβόλαγε» καὶ «Εἴµαστε
δυό, εἴµαστε τρεῖς, εἴµ…» - ἔεεπ, µέχρι ἐκεῖ, δὲν
µετρᾶµε ἄλλο, φτάνει τόσο!) …
Ἔ, καὶ µετὰ ἀπ’ ὅλα αὐτά, γιὰ τὸ φινάλε,
δὲν θὰ µᾶς χάλαγε - κατὰ συγκατάβασιν καὶ κάνα θρακιώτικο! Π.χ. τὸ ὑπέροχον «Στὸ
χωρίον Λακκουβάδες Τάσος δήµαρχος»! Ὡς
παραδοσιακὸν βεβαίως, τυγχάνει ἄσχετον
µὲ τὸ νόηµα τῆς ἡµέρας, ἀλλὰ ἐντάξει µωρέ,
δὲν πειράζει! Καὶ στὸ κάτω-κάτω, εἶστε ποὺ
εἶστε ἐκεῖ! Νὰ µὴ ρίξετε δηλαδὴ καὶ κανένα
ζωναράδικο;
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

