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Οἱ καλοκαιρικές θεοµηνίες συνεχίζονται

(ποδοσφαιρικά, ἔστω!)

Σκατοπληµµύρα ἀγγλογλωσσίας

Ἀπό τίς µεγαλύτερες κυπριακές ἐπιτυχίες στό ποδόσφαιρο
ἦταν ἡ πρόκριση τῆς Ἀνόρθωσης σέ βάρος τῆς Τράµπζον
Σπόρ. Θά προτιµούσαµε βεβαίως ἀντίπαλο ἀπό πόλη
γνήσια τουρκική κι ὄχι τοῦ Πόντου ἀλλά δέν πειράζει. Οἱ
γαλανόλευκες πού ἀνέµισαν ἐνώπιον τῆς ὁµάδας ἀπό τήν
Τραπεζούντα ὅτι «ἡ Κύπρος εἶναι Ἑλλάδα!» µᾶς ἀρκεῖ...

Νew look γιά τό ὑποκατάστηµα τοῦ ΟΤΕ στήν Komotini,
Greece. Οἱ πελάτες πλέον νιώθουν πολύ high, µέ τέτοιες
trendy ἐπιγραφές, στά πιό in χρώµατα τοῦ καλοκαιριοῦ.
Ἰδίως αὐτό τό «shop» πού κυριαρχεῖ ὄχι µόνο βοηθάει τούς
χιλιάδες tourists ἀλλά καί θά σέ κάνει πολύ cool ὅποτε πᾶς
νά πληρώσεις τά gamisiatika τοῦ κάθε Vourlou(mi)

Τό λατινοαμερικάνικο Ἀλ Τζαζίρα
καί ἡ ρωσορθόδοξη Σωτηρία
Ἡ 24η Ἰουλίου2005,
222 χρόνια ἀπό τή µέρα
γέννησης
τοῦ
Σιµόν
Μπολιβάρ, ἦταν µία ἱστορική
µέρα: Ἐγκαινιάστηκε στό
Καράκας τό παναµερικανικό
δορυφορικό κανάλι Telesur,
«µία
λατινοαµερικανική
µατιά στή Λατινική Ἀµερική»,
ὑλοποιώντας
σχετική
πρόταση τοῦ Φιντέλ Κάστρο.
Χορηγοί του εἶναι οἱ κυβερνήσεις τῆς Βενεζουέλας (5 ἑκ.
$), τῆς Κούβας, τῆς Ἀργεντινῆς καί τῆς Οὐρουγουάης καί
ἐπικεφαλῆς του εἶναι ὁ Andrés Izarra (πού παραιτήθηκε ἀπό
ὑπουργός Ἐπικοινωνιῶν καί Πληροφοριῶν στήν κυβέρνηση
Τσάβες γιά νά ἀναλάβει τή νέα του θέση), διευθυντής του
δέ ὁ Ἀράµ Ἀχαρονιάν, δηµοσιογράφος τῆς Οὐρουγουάης
κι ἐκδότης τοῦ µηνιαίου περιοδικοῦ Question, πού ἔζησε
πολλά χρόνια στήν Βενεζουέλα.
Ὁ Izarra περιέγραψε τό Telesur ὡς «πρωτοβουλία
κατά τοῦ πολιτιστικοῦ ἰµπεριαλισµοῦ µά καί κάθε εἴδους
ἰµπεριαλισµοῦ», διευκρινίζοντας ταυτόχρονα πώς δέν
πρέπει νά ἐκληφθεῖ ὡς πρωτοβουλία κατά τοῦ φίλου
λαοῦ τῶν ΗΠΑ. Ὁ δέ Ἀχαρονιάν εἶπε πώς “δέν γίνεται
νά ἀλλάξεις τήν πραγµατικότητα ἄν δέν τήν δεῖς πρῶτα
πῶς ἔχει, κάτι πού ἀποτελεῖ τό µεγαλύτερο πρόβληµα
τῶν Λατινοαµερικανῶν. Ὁ (Οὐρουγουανός συγγραφέας)
Ἐδουάρδο Γκαλεάνο λέει ὅτι ἐπί 513 χρόνια ἐκπαιδευόµαστε
νά βλέπουµε τούς ἑαυτούς µας µέ µάτια ἄλλων, µέ τά µάτια
τῶν ξένων. Σήµερα ξεκινᾶµε νά κοιτάζουµε µέ τά δικά µας
µάτια. Κουραστήκαµε νά µᾶς λένε ποιοί εἴµαστε, πῶς εἴµαστε
καί πῶς θἄπρεπε νἄµαστε... Στίς µέρες µας ἡ µηντιακή
δικτατορία προσπαθεῖ νά ὑποσκελίσει τήν στρατιωτική
δικτατορία (...) Εἶναι καιρός νά σκεφτοῦµε τήν κατασκευή
ἑνός παγκόσµιου ὀπτικοακουστικοῦ µέσου πού θά κηρύσσει
µιάν ἀληθινή θέαση τῆς κοινωνικῆς καί πολιτισµικῆς µας
διαφορετικότητας. Πρόκειται γιά παγκόσµια, ὑψηλοῦ
ἐπιπέδου δοµή γιά τή διάδοση τῆς προοδευτικῆς ὀπτικῆς,
τῆς πολιτισµικῆς µας ἑτερότητας καί τήν ἐνίσχυση τῆς
ἱστορικῆς µνήµης καί τῆς συλλογικῆς ταυτότητας τῶν λαῶν
µας (...) Ξεκινήσαµε τό ξήλωµα τοῦ µηντιακοῦ λατιφούντιου
τῆς Λατινικῆς Ἀµερικῆς, στό ὁποῖο βρισκόµαστε, γιά τόν
ἐκδηµοκρατισµό τοῦ τηλεοπτικοῦ φάσµατος”.
Πολυσήµαντη εἶναι καί ἡ σύνθεση τοῦ ∆.Σ.
τοῦ «Τελεσούρ», µέ προσωπικότητες ἀπό τήν Λατινική
Ἀµερική, τίς ΗΠΑ καί τήν Εὐρώπη: Μεταξύ αὐτῶν ὁ
Πακιστανικῆς καταγωγῆς Βρετανός συγγραφέας Ταρίκ
Ἀλί, ὁ Νικαραγουανός ποιητής, ἐπίσκοπος καί πρώην
ὑπουργός τῶν Σαντινίστας Ἐρνέστο Καρντενάλ, ὁ

Γιά µιά φούχτα εὐ
ζοῦµε ὅλοι µας
Ο. ΕΛΥΤΗΣ
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Α-Π-Ο-Κ-Λ-Ε-Ι-Σ-Τ-Ι-Κ-Ο !
Γιατί δὲν ἔρχονται οἱ Ρῶσοι;

Σὲ κόκκινο ἀπὸ πορτοκαλὶ ἀνῆλθε, σύµφωνα µὲ ἀποκλειστικὲς
πληροφορίες τοῦ «Α», τὸ ἐπίπεδο συναγερµοῦ στὸ περίφηµο
τουριστικὸ θέρετρο τοῦ Θρακιστάν Gatzolian Bay!
Παρὰ τὴν ἐπιφανειακὴ ἠρεµία ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν περιοχή, ἄριστα
ἐνηµερωµένες πηγὲς ἀναφέρουν ὅτι µεταξὺ τῶν Ρώσων τουριστῶν
ποὺ ἐπρόκειτο νὰ µᾶς κατακλύσουν παρεισέφρυσαν καὶ Τσετσένοι
ἀντάρτες οἱ ὁποῖοι σὲ συνεργασία µὲ τὸν τοπικὸ πυρήνα τῆς Ἂλ
Κάιντα τοῦ Τενεκὲ Μαχαλὰ µὲ τὴν ἐπωνυµία «WTMT- wild
thracian muslim terrorists» καὶ ἀρχηγὸ τὸν Boudour Al Hazouahri,
ἀπεργάζονταν σενάρια µείζονος τροµοκρατικῆς ἐνέργειας στὴν
περιοχή. Φαίνεται µάλιστα πὼς εἶχαν ἤδη θέσει σὲ ἐφαρµογὴ τὴν
πρώτη φάση τοῦ σχεδίου τους, µὲ τὴν µόλυνση τῶν κουνουπιῶν/
ἑλικοπτέρων ποὺ ἐπιχειροῦν ἀπὸ τὴ βάση τῆς περιοχῆς τῶν Φερῶν
µὲ ἕναν σπάνιο ἰὸ ὁ ὁποῖος µεταδιδόµενος προκαλεῖ ἀκατάσχετες
διάρροιες στὰ ἀνυποψίαστα θύµατα µὲ ἄµεσο κίνδυνο βαριᾶς
ἀφυδάτωσης καὶ κώµατος (ἄλλου ἀπὸ αὐτὸ στὸ ὁποῖο βρίσκεται
µονίµως ὁ πληθυσµός).

Οὐρουγουανός συγγραφέας Ἐντουάρντο Γκαλεάνο, ὁ
διευθυντής τῆς Le Monde Diplomatique Ἰγνάθιο Ραµονέ, ὁ
ἱδρυτής τοῦ Free Software Foundation Ρίτσαρντ Στάλλµαν,
ὁ Ἀµερικανός δηµοσιογράφος Σαούλ Λαντάου, ὁ ἠθοποιός
Ντάνυ Γκλόβερ, ὁ τραγουδιστής Χάρυ Μπελαφόντε, καί ὁ
νοµπελίστας Εἰρήνης Ἀντόλφο Πέρες Ἐσκιβέλ.
Ὁ Ταρίκ Ἀλί παραλλήλισε τήν δηµιουργία τοῦ
Τελεσούρ µέ κείνην τοῦ Ἀλ Τζαζίρα (ὁ Τσάβες µίλησε
καί γιά «στρατηγική συµµαχία» τῶν δύο καναλιῶν) καί
χαρακτήρισε ἐξαιρετικά σηµαντικό τό ὅτι τά 4 κράτη
δηµιουργοῦν τήν πιθανότητα ἑνός ἐντελῶς καινούργιου
τύπου τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ, ὥστε µέ µηντιακούς ὅρους
Συνέχεια στή σελίδα 4
νά ἀµφισβητηθεῖ ἡ δικτατορία τοῦ µεγάλου κεφαλαίου µέ
τήν δηµοκρατία τῆς ἀλήθειας. «Παρότι ὑπάρχουν πολλά
διαφορετικά κανάλια στόν κόσµο, ὅλα λένε τό ἴδιο πρᾶγµα,
ὁπότε αὐτή ἡ αἴσθηση τῆς ποικιλοµορφίας εἶναι ψεύτικη»,
τόνισε ὁ γνωστός διανοούµενος πού τολµάει νά λέει τά
πράγµατα µέ τό ὄνοµά τους. Ὁ διευθυντής τῆς Le Monde
Καθώς τά πράµατα ὅλο καί σκουραίνουν γιά τίς ἀµερικανικές
Diplomatique, Ἰγνάτιο Ραµονέ, ἔδωσε ἔµφαση στό πόσο
δυνάµεις Κατοχῆς στό Ἰράκ (χαρακτηριστική ἡ περίπτωση
σηµαντικό εἶναι πλέον γιά κυρίαρχες χῶρες νά ἐλέγχουν
τῆς ἐπίθεσης ἀνταρτῶν µέ
τήν πληροφόρησή τους, θυµίζοντας τό πραξικόπηµα τοῦ
14 νεκρούς ἀξιωµατικούς
2002 στήν Βενεζουέλα πού τό διευκόλυναν τά ΜΜΕ ἀλλά
τοῦ Μηχανικοῦ στίς 3
ἀνετράπη ἀπό ἕναν λαό πού ἔχει ἀρχίσει νά τά ἀµφισβητεῖ.
Αὐγούστου), ἡ ἀντίδραση στίς
“Χώρα πού δέν ἐλέγχει τήν πληροφόρησή της δέν εἶναι
ΗΠΑ µεγαλώνει, χωρίς ὅµως
κυρίαρχη” εἶπε ὁ Ραµονέ.
ἀκόµη νά βρίσκει ἀνάλογη
Οἱ ἀντιδράσεις δέν ἄργησαν. Πρίν ἀκόµη ἐκπέµψει
ἔκφραση στά ἐλεγχόµενα
τό Τελεσούρ, τό ἀµερικανικό Κογκρέσο ψήφισε ἐρτζιανά
ΜΜΕ
τῆς χώρας. Πέρα ἀπό
ἀντίποινα κατά τοῦ «ἐχθροῦ τῆς ἐλευθερίας» Τσάβες καί
ὅσα
φηµολογοῦνται
- π.χ. γιά
µέλη του σάν τόν Κόνι Μάκ ἐκτίµησαν πώς ὑπονοµεύεται
τήν
ἐκδίωξη
τοῦ
στρατηγοῦ
ἡ ἰσορροπία δυνάµεων στό δυτικό ἡµισφαίριο. Ὁ Ἀχαρονιάν
Κέβιν Μπέρνς γιά δῆθεν
ἀπάντησε πώς οἱ ἀντιδράσεις τόν πείθουν ὅτι βαδίζει σωστά!
σεξουαλική παρεκτροπή, ἐνῷ
Καί στή Ρωσία
Τό νέο δορυφορικό κανάλι τῆς Ρωσίας «Σπάς»
ἀνῆκε στούς ἀντιτιθέµενους
(δηλ. «Σωτηρία») ἀνήκει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς
στό νεοσυντηρητικό λόµπυ
χώρας καί ἔχει, πέραν τῆς θρησκευτικῆς του διάστασης,
τοῦ πολέµου, ὑπάρχουν καί
καθαρά εἰδησεογραφικό καί πολιτιστικό χαρακτήρα. Ὁ
φωτεινές περιπτώσεις σάν τοῦ
φιλόσοφος Ἀλεξάντερ Ντούγκιν πού θά παρουσιάζει λοχία Κέβιν Μπέντερµαν (στή φωτογραφία) πού τιµωρήθηκε ἀπό
πολιτικές ἀναλύσεις ἀπό τίς συχνότητες τοῦ «Σπάς» λέει Στρατοδικεῖο σέ 15 µῆνες φυλάκιση ἐπειδή ἀρνήθηκε νά γυρίσει
ὅτι ἡ Ρωσία χρειαζόταν ἕνα τέτοιο κανάλι χρόνια τώρα: στό Ἰράκ γιά λόγους συνείδησης. Εἶναι σηµαντικό ὅτι ἀθωώθηκε
«Σήµερα ἡ ρωσική τηλεόραση διασκεδάζει τόν κόσµο κι αὐτό
γιά τήν κατηγορία τῆς λιποταξίας πού θά ἐπέφερε ποινή 5
σηµαίνει ὅτι κοµµατιάζει τήν κοινωνία. Εἶµαι πεπεισµένος
χρόνων (ὅπως συνέβαινε µέ τούς ἀρνητές στράτευσης στό
ὅτι ἡ διασκέδαση εἶναι ἕνα πολύ ἀρνητικό καί ἄχρηστο
Βιετνάµ). Χαρακτηριστικό τό θαρραλέο γράµµα τοῦ Μπέντερµαν
πρᾶγµα. ∆ιαβρώνει τήν ἀτοµική ταυτότητα, τήν κοινωνική
στόν Πρόεδρο Μπούς, ὅπου µεταξύ ἄλλων τοῦ γράφει: «Ἕξι
ταυτότητα καί τελικά τήν ταυτότητα ὅλης τῆς χώρας. Ἡ
µῆνες
καί κανένα ὅπλο µαζικῆς καταστροφῆς δέν εἶδα. Λάµβανα
Ρωσία διασκέδασε καί ὡς ἀποτέλεσµα οἱ Ρῶσοι ἔχουν χαθεῖ».
ἐντολές
νά πυροβολῶ παιδιά πού µᾶς πετοῦσαν µικρές πέτρες.
Ἡ βουλευτής Ναταλία Ναροσνίτσκαγια πού θά ἔχει ἐπίσης
1200
στρατιῶτες
µας πέθαναν στό Ἰράκ γιά ν’ ἀποκτήσεις καναδυό
ἐκποµπή στό κανάλι λέει ὅτι θέλει νά βοηθήσει στήν ἐκ
δισ.
δολάρια
ἀκόµη.
∆έν ἀξίζεις οὔτε τή σκόνη τῶν ἀρβύλων τους.
νέου ἀνακάλυψη τῆς αἴσθησης ταυτότητας καί ἑνότητας
Κατατάχτηκα
στό
Στρατό
γιά νά ὑπερασπιστῶ τήν πατρίδα µου
τῶν Ρώσων. Ὁ διευθυντής Ἰβάν Ντεµίντωφ κρίνει πώς
κι
ὄχι
γιά
νά
γίνω
θεραπαινίδα
ἑνός πολιτικοῦ δεσπότη. Θέλω
«οἱ Ρῶσοι ἀπό ἔθνος κατάντησαν ἁπλός πληθυσµός καί οἱ
νά τιµήσω τό συµβόλαιό µου πού λέει ὅτι κατατάχτηκα γιά νά
ἄνθρωποι περιµένουν κάτι πού θά τούς ξαναφέρει κοντά
προστατέψω τή χώρα ἀπό κάθε ἐχθρό, ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό,
ὅπως παλιά, νά νιώσουν ἕνα βαθύ αἴσθηµα τῆς ἱστορίας τους
καί κατ’ ἐµέ εἶσαι ἐσωτερικός ἐχθρός τῶν ΗΠΑ.»!!!
καί τοῦ ἔθνους τους».

ΗΠΑ: Ὁ ἀληθινός πατριωτισμός
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Κεφαλαιοκρατικές κορώνες
«αθέμιτου ανταγωνισμού»
για εκποίηση της Ολυμπιακής
Η Ολυµπιακή Αεροπορία αποτελεί αυτήν την
περίοδο την προτεραιότητα της κυβέρνησης σε
ό,τι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις. Η εταιρία
κρίθηκε ζηµιογόνα για το δηµόσιο και ήδη τα
συσσωρευµένα χρέη της θεωρούνται εξαιρετικά
δύσκολο να αποπληρωθούν. Προσπάθεια
σωτηρίας της επιχείρησης έγινε, όµως η
Κοµισιόν, µε παρέµβασή της, δεν επέτρεψε
στην ελληνική πολιτεία να χρηµατοδοτήσει την
επιχείρηση, θεωρώντας πως µια τέτοιου είδους
παρέµβαση συνιστά αθέµιτο ανταγωνισµό
απέναντι στις υπόλοιπες ιδιωτικές αεροπορικές
εταιρίες. Επιπλέον, η Κοµισιόν απαιτεί από την
Ολυµπιακή να επιστρέψει στο ελληνικό δηµόσιο
200 εκ. € παλαιότερων κρατικών επιδοτήσεων.
Εδώ προκύπτουν οι πρώτες απορίες: καταρχάς,
από τη στιγµή που η Ολυµπιακή είναι κρατική
επιχείρηση, δεν είναι εύλογο να χρηµατοδοτηθεί
από τον ιδιοκτήτη της, δηλαδή από το
ελληνικό δηµόσιο; Πού βρίσκεται το περίεργο;
Φανταζόµαστε, βέβαια, ότι οι ενστάσεις
της Κοµισιόν µάλλον σχετίζονται µε την
κακοδιαχείριση της εταιρίας από το ελληνικό
δηµόσιο. Οι Ευρωπαίοι εταίροι µας πιθανότατα
θεωρούν ότι τα µεγάλα ποσά που διατίθενται
για την επιχείρηση δεν δικαιολογούνται από
το υπολογιζόµενο κόστος λειτουργίας της
υπό φυσιολογικές συνθήκες. Λέµε, βέβαια,
«πιθανότατα», αφού πρόκειται για υπόθεσή
µας µε βάση όσα (δεν) µας αποκαλύπτουν οι
ιθύνοντες. Εννοείται πως κάθε διευκρίνιση από
τους αρµοδίους είναι καλοδεχούµενη. Προς
το παρόν, ωστόσο, µε βάση όσα λέγονται, η
απορία µένει: ποιος θα ενισχύσει οικονοµικά
µια επιχείρηση, αν όχι ο ιδιοκτήτης της;
Αναφορικά µε τις ενστάσεις της Κοµισιόν
χρειάζεται οπωσδήποτε να διευκρινιστεί
από τους αρµοδίους αν υπάρχει θέµα
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κακοδιαχείρισης, γιατί – όπως εξηγήσαµε –
φαντάζει τελείως παράλογο να µην µπορεί να
χρηµατοδοτήσει την εταιρία του ο ιδιοκτήτης
της. Αν υπάρχει κακοδιαχείριση, σε ποιους
τοµείς ακριβώς εντοπίζεται; Προσλήφθηκαν
υπεράριθµοι εργαζόµενοι; Πραγµατοποιήθηκαν
προµήθειες σκαφών, καυσίµων ή οτιδήποτε
άλλου χρειάζεται η επιχείρηση µε τρόπο

ύποπτο και ασύµφορο; Η συντήρηση των
σκαφών αποδείχτηκε ανεπαρκής ή επαρκής µα
πολυέξοδη; Περιµένουµε απαντήσεις.
Αν, πάλι, όντως σχετίζεται µε κακοδιαχείριση
της επιχείρησης η παρέµβαση της Κοµισιόν,
η ελληνική κυβέρνηση δεν θα ’πρεπε να της
εξηγήσει πως το ελληνικό κράτος χρεώνεται
την κακοδιαχείριση εφόσον έλεγχε την εταιρία,
εποµένως οφείλει να την εξυγιάνει κιόλας;
Αφού οι υπεράριθµοι εργαζόµενοι διορίστηκαν
από το κράτος, δεν έχει το κράτος ευθύνη για
την οικονοµική αποκατάσταση της εταιρίας;
Αν υπήρξε κακοδιαχείριση σε ζητήµατα
προµηθειών, συντήρησης ή οτιδήποτε, το κράτος
δεν διόρισε τους διευθυντές και τους αρµοδίους
της εταιρίας; Συνεπώς, αφού ευθύνεται,
θα πρέπει ν’ αναλάβει και τις ευθύνες του
απέναντι στην επιχείρηση. Τα εξήγησε αυτά
κανείς στην Κοµισιόν ή υποκύψαµε απλά στις
κεφαλαιοκρατικές κορώνες περί «αθέµιτου
ανταγωνισµού» µεταξύ των αεροπορικών
εταιριών;
Επιπλέον, η Κοµισιόν, που κόπτεται για
τον «αθέµιτο ανταγωνισµό», εξέτασε αν η
Ολυµπιακή λειτουργεί µε τους ευνοϊκούς

ΤΑ ΚΑΡΑΒΑΝΙΑ ΤΩΝ
ΤΟΥΡΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Καθώς συνεχίζεται ἡ προσπάθεια τῶν
ἐκδόσεων ΙΝFΟΓΝΩΜΩΝ γιά δηµιουργία
ταξιδιωτικῶν ὁδηγῶν ποιότητας, τό ἑλληνικό
κοινό, ἰδίως δέ τό ποντιακῆς καταγωγῆς,
ἔχει ἕνα ἀκόµη εὔχρηστο ἐγχειρίδιο ἱστορίας,
γεωγραφίας καί περιήγησης γιά τίς ἀξέχαστες
πατρίδες του στή σηµερινή Τουρκία. Μετά
τήν Κωνσταντινούπολη, τή Σµύρνη, τήν
Καππαδοκία καί τήν Μαρµαρίδα, ἐκδόθηκε
ὁ ὁδηγός γιά τόν ∆υτικό Πόντο - Βιθυνία Παφλαγονία καί ἀναµένεται τώρα καί νέος γιά
τόν Ἀνατολικό Πόντο. Σύµφωνα µέ τόν πρόλογο
τοῦ ὑπευθύνου ἔκδοσης Σάββα Καλεντερίδη, ἡ
ἀγωνία τοῦ ταξιδιώτη νά φτάσει στόν προορισµό
του συχνά «τόν κάνει νά προσπεράσει τόπους µέ
µεγάλη ἱστορία, χωρίς νά δώσει τή σηµασία πού
πρέπει». Ἕνας µοναδικός πλοῦτος στοιχείων γιά
ὅλον τόν Βορρά τῆς µικρασιατικῆς χερσονήσου
ἐκτίθεται λεπτοµερῶς στίς 368 σελίδες (!) τοῦ
ὁδηγοῦ πού νοµίζουµε ὅτι εἶναι παραπάνω
ἀπό ἀπαραίτητος γιά κάθε ταξιδιώτη (κι ὄχι
µόνο). Τέλος, νά σηµειώσουµε ὅτι στή σειρά
µέ τούς τρίγλωσσους, λεπτοµερέστατους
χάρτες τῆς ΙΝFΟΓΝΩΜΩΝ προστέθηκε ἕνας
ἀκόµη: Βόσπορος - Ἀνατολική Θράκη. Ὅσοι
ἀνατολικοθρακιῶτες ταξιδεύουν στά προγονικά
τους µέρη θά τόν βροῦν χρησιµότατο.

Πάνω από 1,5 εκατοµµύριο Τούρκοι κάθε
καλοκαίρι από τα µέσα Ιουλίου µέχρι και τις
πρώτες ηµέρες του Αυγούστου κατευθύνονται
κυρίως από τη Γερµανία, την Ολλανδία και
το Βέλγιο στην Τουρκία, για τις καλοκαιρινές
διακοπές. Η τεράστια αυτή µετακίνηση
αποτελεί αντικείµενο ενασχόλησης των
τουρκικών τηλεοπτικών καναλιών ενώ δεν
λείπουν και ειδικές εκποµπές όπου δίνονται
οδηγίες και πληροφορίες για τις εναλλακτικές
διαδροµές κυρίως µέσω Βουλγαρίας.
Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά αυτών των
ανθρώπων είναι λίγο πολύ ίδια. Πρόκειται για
φτωχούς και αγράµµατους αγρότες οι οποίες
εδώ και κάποιες δεκαετίες εγκατέλειψαν την
Τουρκία για να αναζητήσουν καλύτερη τύχη
στις ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο οι νεότερες
γενιές, δηλαδή τα παιδιά που γεννήθηκαν στο
εξωτερικό έχουν επηρεαστεί από τα ευρωπαϊκά
εκπαιδευτικά συστήµατα και έχουν αναδειχθεί
πολλοί νέοι επιστήµονες. Όµως η πρώτη γενιά
µεταναστών συνεχίζει και στις χώρες που ζει
να αναπαράγει τουρκικά πρότυπα σκέψης
και συµπεριφοράς, κοινωνικής, θρησκευτικής
και εθνικής. Ο εθνικός φανατισµός που
υποθάλπεται από τους τουρκικούς συλλόγους
και από τη νοσταλγία της πατρίδας είναι κύριο
χαρακτηριστικό µεγάλης µερίδας των Τούρκων
µεταναστών. ∆εν πρέπει όµως να ξεχνάµε
ότι ανάµεσά τους υπάρχουν και πολλοί µη
τουρκικοί πληθυσµοί και κυρίως Κούρδοι.
Η µεγάλη µάζα απασχολείται σε ευρωπαϊκές
βιοµηχανικές µονάδες, ενώ είναι πολλοί οι
οποίοι έχουν ανοίξει µικροκαταστήµατα και
φαγάδικα µε επικεφαλής τα Κεµπάπ και
Ντονέρ (το αντίστοιχο του γύρου). Από τις
αρχές της δεκαετίας του 1980 αναπτύχθηκε
µεταξύ των µεταναστών µια ολόκληρη τάξη
εµπόρων η οποία από τη µια εξάγει γερµανικά
κυρίως προϊόντα προς την Τουρκία αλλά από
την άλλη εισάγει πολύ µεγαλύτερες ποσότητες
τουρκικών προϊόντων (αγροτικών, επίπλων
κλπ) στη Γερµανία. Η τάξη αυτή αφενός έχει

όρους των ιδιωτικών αεροπορικών εταιριών
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα; Η
Ολυµπιακή, όντας κρατική επιχείρηση, ανέλαβε
χρόνια τώρα την εξυπηρέτηση των κατοίκων
της ελληνικής περιφέρειας, έστω κι αν πολλά
δροµολόγια, µε καθαρά επιχειρηµατικούς
όρους, κρίνονται ασύµφορα κι επιζήµια. Για την
Ολυµπιακή δεν τίθεται θέµα αν θα συνδεθούν
αεροπορικά το Καστελόριζο, η Αστυπάλαια,
η Κάσος, η Λέρος, η Λήµνος, η Σκύρος µε την
Αθήνα· θα συνδεθούν ασυζητητί. Οι υπόλοιπες,
όµως,
ιδιωτικές
αεροπορικές
εταιρίες
ανέλαβαν αντίστοιχη δέσµευση όταν έλαβαν
τις άδειες λειτουργίας τους; Αν κρίνουµε από
τα δροµολόγιά τους, προφανώς όχι. Είναι το
ίδιο να δροµολογείς αεροσκάφη µόνο στις
κερδοφόρες γραµµές (π.χ. προς Θεσσαλονίκη,
Αλεξανδρούπολη, Μύκονο, Ρόδο, Ηράκλειο
κ.τ.λ.), και το ίδιο να εξυπηρετείς κάθε µικρό
ελληνικό νησί µε αεροδρόµιο; Στην περίπτωση
αυτή, υπεύθυνοι της Κοµισιόν, υπάρχει ή δεν
υπάρχει «αθέµιτος ανταγωνισµός»; Θα ’πρεπε
όσες αεροπορικές εταιρίες αδειοδοτούνταν να
λειτουργήσουν στην Ελλάδα, να εξυπηρετούν
κι αυτούς τους προορισµούς ή όχι; Έχει
υποχρέωση η οποιαδήποτε εταιρία, όταν
ζητάει άδεια λειτουργίας, να εξυπηρετεί και
το κοινωνικό σύνολο ή έχει δικαίωµα µόνο στο
κέρδος; Η Ολυµπιακή επιτελεί ευεργετικό έργο
για τους Έλληνες πολίτες µε οικονοµική ζηµία
της. Αυτό όµως δεν φαίνεται να λαµβάνεται
υπόψη. Μας πήρε µόνο ο πόνος για τα ιδιωτικά
συµφέροντα, που πλήττονται – τάχα µου – απ’
τον «αθέµιτο ανταγωνισµό» της Ολυµπιακής,
λες και τα χρήµατα της κρατικής ενίσχυσης
θα τροφοδοτούσαν κάποια καινούρια επένδυση
της εταιρίας, και δεν θα ξεπλήρωναν απλά
µέρος των χρεών της. Αλήθεια, αν η Ολυµπιακή
ιδιωτικοποιηθεί, θα συνεχιστεί η εξυπηρέτηση
των κατοίκων της «άγονης γραµµής»; Γιατί αν
δεν συµβεί αυτό, δεν βλέπουµε το λόγο γιατί να
µην διακοπούν τα αντίστοιχα δροµολόγια και
όσο η εταιρία βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο,
προκειµένου να κερδίζει το κράτος και όχι
οι ιδιώτες. (Φυσικά και θα ’ναι απαράδεκτη

πλουτίσει από το αυξανόµενης κλίµακας
εµπόριο αλλά από την άλλη αποτελεί για
την ίδια την Τουρκία µία ισχυρή εµπορική και
πολιτική δύναµη στην Ευρώπη. Η δυναµική
των Τούρκων µεταναστών δεν εξαντλείται στις
δυτικοευρωπαϊκές χώρες αλλά απλώνεται σε
όλες τις χώρες της Χερσονήσου του Αίµου, από
τη Μολδαβία (µε επενδύσεις στον τραπεζικό
τοµέα, στις τηλεπικοιννωίες και σε δεκάδες
µικρές ιδιωτικές µικροεπενδύσεις) µέχρι την
Αλβανία και τη Βουλγαρία. Στην τελευταία
µάλιστα η τουρκική παρουσία είναι τεράστια.
Μάρτυρας της τουρκικής οικονοµικής
διείσδυσης στα Βαλκάνια των αγροτικών αλλά
και βιοµηχανικών προϊόντων της είναι οι αγορές
των χωρών αυτών όπου δεν υπάρχει περίπτωση
να µη βρει κάποιος τουρκικό προϊόν, αλλά και
τα ατελείωτα φορτηγά ΤΙR που κινούνται
στους εθνικούς δρόµους των χωρών αυτών.
Οι Τούρκοι µετανάστες αποτελούν µία
σηµαντική πολιτική δύναµη για την Τουρκία,
η οποία κινητοποιείται σε κάθε τουρκικό εθνικό
θέµα. Αν και η πλειοψηφία διακατέχεται από
εθνικιστικά φρονήµατα, εν τούτοις κάποιοι
έχουν επηρεαστεί από το ευρωπαϊκό πνεύµα
και αντιµετωπίζουν µε κριτικό βλέµµα τους
τουρκικούς
µεγαλοϊδεατισµούς. Τούρκος
µετανάστης που διέβαινε προ µηνός για
πρώτη φορά οδικώς τη γέφυρα του Έβρου,
εντυπωσιάστηκε από την εικόνα των Ελλήνων
και Τούρκων φρουρών, οι οποίοι σε πολύ
κοντινή απόσταση διατηρούσαν φιλικές
σχέσεις µεταξύ τους. Έσπευσε να σχολιάσει ότι
πρόκειται για ένα όµορφο σκηνικό το οποίο
διαφέρει από όσα του δίδαξαν στο σχολείο, σε
ένα χωριό του Πόντου, ότι δηλαδή οι Έλληνες
είναι εχθροί των Τούρκων κλπ. Παρατήρησε
ότι ούτε στα σύνορα αλλά και ούτε µέσα στην
Ελλάδα, αντιµετώπισε εχθρική συµπεριφορά,
ενώ αντίθετα από οµόθρησκους Βόσνιους
τελωνειακούς αντιµετωπίστηκε ως «σκουπίδι»,
παρά το γεγονός ότι η Τουρκία παρουσιάζει
τους Βόσνιους ως αδερφούς των Τούρκων
στα Βαλκάνια. Μακάρι οι άνθρωποι αυτοί να
φτάσουν µια µέρα να αποτελούν µία σηµαντική
µερίδα στον πληθυσµό της γείτονος, για το
καλό όλων µας...

η διακοπή της εξυπηρέτησης οποιουδήποτε
κατοίκου της «άγονης γραµµής», απλά
καταδεικνύουµε τα άνισα µέτρα και σταθµά
µάλλον υπέρ των ιδιωτών τελικά, και όχι υπέρ
της κρατικής επιχείρησης).
Η υποστήριξη της Ολυµπιακής µε κατάδειξη
της περιγραφείσας πραγµατικότητας στην
Κοµισιόν, αποτελεί υποχρέωση της ελληνικής
κυβέρνησης. ∆εν µας αποκαλύπτονται, βέβαια,
οι χειρισµοί της, αλλά αν δεν κινούνται προς την
κατεύθυνση αυτή, προκύπτει θέµα διασφάλισης
των εθνικών µας συµφερόντων. Πάντως,
µιας και αναφερθήκαµε στους χειρισµούς
της κυβέρνησης, το σχέδιο για µετάταξη των
υπαλλήλων της Ολυµπιακής ώστε η εταιρία
να πουληθεί ευκολότερα δεν είναι παραδεκτό,
µε την έννοια ότι αν σκοπεύεις να µετατάξεις
υπαλλήλους σε άλλους δηµόσιους τοµείς, γιατί
να µην το κάνεις κρατώντας και υπό τον έλεγχό
σου την αεροπορική εταιρία, ώστε, εξυγιαίνοντάς
την, να κερδίσεις µελλοντικά απ’ αυτήν. Εκτός
κι αν οι πολιτικές µας είναι τόσο κοντόθωρες,
ώστε να περιµένουν µόνο το ρευστό που θα
εισέλθει µε την πώληση άπαξ στα κρατικά
ταµεία, τη στιγµή που ένας σηµαντικός πόρος
εσόδων θα χαθεί οριστικά για το κράτος, µε
τους ιδιώτες να πανηγυρίζουν για το «φιλέτο»
που εξασφάλισαν. Εξίσου απαράδεκτη είναι και
η ανασφάλεια που καλλιεργείται από µέλη του
κυβερνώντος κόµµατος όταν δηλώνουν πως η
Ολυµπιακή ή θα πουληθεί ή θα κλείσει µέσα
στον Αύγουστο. Μα, ειλικρινά, θα στηρίξουν
την επιχείρηση µε τέτοιες εκβιαστικές δηλώσεις;
Ποιος υποψήφιος ταξιδιώτης θα επιλέξει την
Ολυµπιακή όταν σκέφτεται πως θα χάσει
τα χρήµατά του αν η εταιρία κλείσει τον
Αύγουστο; Είναι ποτέ δυνατόν να ορθοποδήσει
µια επιχείρηση, όταν οι ίδιοι οι διαχειριστές της
τής βάζουν τρικλοποδιές;
Στο µέσο του καλοκαιριού, µε τα µπάνια
του λαού, περιµένουµε τις εξελίξεις, ελπίζοντας
στην καλύτερη για το µέλλον της Ολυµπιακής
και το συµφέρον των Ελλήνων πολιτών. Θα
επαναλάβουµε, ωστόσο, πως «λύσεις» οι οποίες
προσφέρουν στο πιάτο των ιδιωτών επιχειρήσεις
που µπορούν µε σωστή διαχείριση
να αποφέρουν κέρδη δεν γίνονται
παραδεκτές. Περιµένουµε, επιτέλους, από
το ελληνικό κράτος να λειτουργεί τις όποιες
επιχειρήσεις µε κέρδος, όπως ακριβώς
το κατορθώνουν και οι ιδιώτες, και όχι
να τις «ξεφορτώνεται» για ένα κοµµάτι
ψωµί. Τέτοιες «λύσεις» µόνο διαχειριστική
ανικανότητα ή ύποπτες µεθοδεύσεις
υποδηλώνουν, προκαλώντας µακροχρόνια
ζηµία του εθνικού συµφέροντος µά και τη
νοηµοσύνη των πολιτών.
Γιάννης Στρούµπας
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Ἀνα-γνώσεις
Τρότσκι, Τίτο καί Κεµάλ
Ὁ καθηγητής (στό πανεπιστήµιο Χάουαρντ) Νικ. Σταύρου στήν
«Ἐλευθεροτυπία» (30-7) γιά ἕνα µοναδικῆς ἱστορικῆς ἀξίας θἐµα µέ
ποικίλες πολιτικές προεκτάσεις στό σήµερα. Ὁ καθηγητής τολµάει νά
πεῖ τά πράγµατα µέ τό ὄνοµά τους καί ὁ νοῶν νοείτω:
«Εἴτε µιλᾶµε γιὰ τὰ «Φαντάσµατα τῶν Βαλκανίων» τοῦ Ρόµπερτ Κάπλαν
εἴτε γιὰ τὴ «Θεσσαλονίκη, Πόλη τῶν Φαντασµάτων» τοῦ Μὰρκ Μαζάουερ
εἴτε τέλος γιὰ τὶς θρηνωδίες τοῦ Μπέρναρτ Λιούις, γιὰ τὰ «ἐγκλήµατα
τῶν Ἑλλήνων» κατὰ τῶν µουσουλµάνων τῆς Βαλκανικῆς, µία εἶναι ἡ µόνιµη
ἐπωδός: ὁ ἑλληνικὸς ἐθνικισµὸς εἶναι φύσει µοχθηρός, ἐνῶ ὁ ἐθνικιστικὸς
ζῆλος ὅλων τῶν ἄλλων ἀποθεώνει τὴν πολυεθνικότητα καὶ ἐπιβεβαιώνει
τὴν ἀνοχὴ τῶν Ὀθωµανῶν ἡγετῶν καὶ τὴν ἰµπεριαλιστικὴ µεγαλοθυµία,
ἡ ὁποία ἐξέθρεψε τὸν πολυεθνικὸ παράδεισο, ποὺ ἔφτασε στὸ ἀπόγειό του
στὴν πρὸ βαλκανικῶν πολέµων (1912) Θεσσαλονίκη.
Ἡ νοσταλγικὴ παραµυθία λοιπὸν ὑπαγορεύει ὅτι Ἕλληνες καὶ Σέρβοι,
συντετριµµένοι γιὰ τὰ περασµένα λάθη τους, θὰ ἔπρεπε νὰ µετανοήσουν
γιὰ τὶς ἁµαρτίες τους καὶ µάλιστα νὰ ἀποδείξουν ἔµπρακτα τὴ µεταµέλειά
τους. Καὶ τί καλύτερη ἀπόδειξη ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς βαλκανικοῦ
συστήµατος ἀσφαλείας ποὺ ἀφανίζει τὴν ἑλληνικὴ ταυτότητα καὶ ὑλοποιεῖ
τὰ ὁράµατα τοῦ Τίτο καὶ τοῦ Τρότσκι γιὰ τὴ βαλκανικὴ χερσόνησο, ποὺ
τὴν ἤθελαν νὰ ἐλέγχεται ἀπὸ ἀλλοδαπὲς ἐλὶτ καὶ νὰ προστατεύεται ἀπὸ
αὐτοκρατορικοὺς ἀντιβασιλεῖς; (...)
Τὰ σοβιετικὰ ἀρχεῖα ποὺ εἶδαν πρόσφατα τὸ φῶς τῆς δηµοσιότητας δείχνουν
ὅτι ὁ Τρότσκι ἁλώνιζε στὴν περιοχὴ πρίν, κατὰ τὴ διάρκεια καὶ µετὰ τοὺς
Βαλκανικοὺς πολέµους. Εἶχε κάνει τὴ Θεσσαλονίκη ἐπιχειρησιακή του βάση
καὶ - κρυµµένος στὶς µἡ ἑλληνικὲς ἐλὶτ τῆς πόλης - προωθοῦσε τὴν ἰδέα τῆς
µετατροπῆς τῶν Βαλκανίων σὲ πειραµατικὸ µοντέλο γιὰ τὸν προλεταριακὸ
διεθνισµό. Βρῆκε καταφύγιο ἀνάµεσα στοὺς Ἑβραίους σοσιαλιστὲς τῆς
πόλης, ὅπου συναναστρεφόταν καὶ καθοδηγοῦσε τὸν Ἀβραὰµ Μπεναγιόρα,
ἱδρυτὴ τῆς πρώτης, ἐθνικὰ καθαρόαιµης, «σοσιαλιστικῆς» ὁµοσπονδίας
στὴν Ἑλλάδα!
Στὶς 13 Σεπτεµβρίου τοῦ 1917, ὁ Τρότσκι προσελήφθη ἀπὸ τὴ ριζοσπαστικὴ
ἐφηµερίδα τοῦ Κιέβου, «Kievskaya Mysl» (Σκέψη τοῦ Κιέβου) µέ ὁδηγίες νὰ
σπεύσει ἀπὸ τὴ Βιέννη, ὅπου βρισκόταν, στὰ Βαλκάνια, γιὰ νὰ καλύψει
τὴν ἀναµενόµενη «ἐπαναστατικὴ κατάσταση». Ἡ συγκυρία ἦταν ἰδανική:
µόλις ἕνας µήνας προτοῦ ξεσπάσει ὁ πόλεµος. Ὁ Τρότσκι ἔστελνε τὶς
ἀνταποκρίσεις του στὸ Κίεβο χρησιµοποιώντας δυὸ ψευδώνυµα ἐναλλάξ,
Ἀντὶντ Ὄτο καὶ Λ. Γιάνοφ. Οἱ ἀνταποκρίσεις του ἀκολουθοῦσαν µία ἀρχή:
πάντα εὐνοοῦσαν τὴν πλευρὰ ποὺ ἡττᾶτο, πρῶτα τούς Ὀθωµανοὺς καὶ
ἀργότερα τοὺς Βουλγάρους. Οἱ ἀναλύσεις του ἦταν µῖγµα «εἰδήσεων» καὶ
«συνηγορίας», πάντοτε ὅµως κατέληγαν µέ τὴν προώθηση τῆς ἰδέας «ἑνὸς
ἑνοποιηµένου κράτους ὅλων τῶν Βαλκανικῶν ἐθνοτήτων, βασισµένο στὶς
δηµοκρατικὲς ὁµοσπονδιακὲς ἀρχές». Ὁ Τρότσκι πρῶτος ἔσπειρε τὴν ἰδέα
τῆς Βαλκανικῆς Ὁµοσπονδίας, ἡ ὁποία ἂν ἐφαρµοζόταν ἀναπόφευκτα θὰ
µετέτρεπε τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος σὲ µειονότητα (σχεδὸν ὅπως συνέβαινε στὴ
Θεσσαλονίκη πρὸ τοῦ 1912) καὶ θὰ ἔθετε τὶς «καταπιεσµένες» µειονότητες
ἐπικεφαλῆς. Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι τὸ βαλκανικὸ ἐγχείρηµα τοῦ Τρότσκι
συνέπεσε µέ τὴν ἄνοδο τῶν Νεότουρκων, ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁποίους, ὁ Μουσταφὰ
Κεµάλ, προαλειφόταν ὡς ἀντικαπιταλιστὴς ἐπαναστάτης, καὶ ὁ ὁποῖος τὸ
1920 θὰ ζητοῦσε ἀπὸ τὸν Τρότσκι (ἤδη κοµισάριο Ἄµυνας τοῦ Λένιν) νὰ τοῦ
διαθέσει στρατιωτικοὺς συµβούλους τοῦ Κόκκινου Στρατοῦ, ὥστε οἱ ὀρδές
του «νὰ κατατροπώσουν τοὺς Ἕλληνες ἰµπεριαλιστές».
Ἡ ἰδέα τῆς Βαλκανικῆς Ὁµοσπονδίας ἀναζωπυρώθηκε ἀπὸ τὴν Κοµιντέρν,
καὶ τὸ ἔργο τῆς ὑλοποίησης ἀνέλαβε ὁ ἀρχιπράκτοράς της στὴ Δ.
Εὐρώπη, Γιοζὶπ Μπρὸζ Τίτο, ἕνας ἱστορικὸς γρίφος, ποὺ τὸ φαντασµά του
καταδιώκει τοὺς Σέρβους καὶ τὸ «Σκοπιανό» του κατασκεύασµα ταλαιπωρεῖ
τοὺς Ἕλληνες. Καὶ ὅµως, τὸ φανταστικὸ πολιτικὸ του πορτραῖτο εἴτε
κουκουλώνεται ἀπὸ τοὺς πλαστογράφους τῆς ἱστορίας, εἴτε λατρεύεται µέ
νοσταλγία ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὸ φιλοτέχνησαν.
Ὁ Τίτο δὲν ἦταν οὔτε Κροάτης οὔτε Καθολικὸς οὔτε βέβαια ξεκίνησε
ὡς ταπεινὸς σιδερᾶς. Καὶ ὁπωσδήποτε δὲν ἦταν Σέρβος. Ἀφήνω τοὺς
ρεβιζιονιστὲς ἱστορικοὺς νὰ ἀναζητήσουν τὴν ἐθνική του καταγωγή. Ἐδῶ
θὰ περιοριστῶ σὲ µερικὰ γεγονότα, ποὺ ἀνέσυρα ἀπὸ δηµοσιευµένα πλὴν
ἀποσιωπηµένα ντοκουµέντα, µέ τὴν ἐλπίδα νὰ προκαλέσω περαιτέρω
ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα γύρω ἀπὸ τὴ ζωὴ ἑνὸς Βαλκάνιου ἀπατεώνα, τοῦ
ὁποίου οἱ πειραµατισµοὶ γιὰ τὴν κατασκευὴ πολυεθνικῶν κοινωνιῶν
ἀναβιώνουν καὶ στὶς µέρες µας. Τὸ ποιὸς ἦταν ὁ Τίτο παραµένει µυστήριο, τὸ
ποιὸς δὲν ἦταν ὅµως εἶναι ὁλοφάνερο: δὲν ἦταν ἁπλῶς ἕνας ἀξιωµατοῦχος
τῆς Κοµιντέρν, ἐπιφορτισµένος µέ τὰ ζητήµατα τῆς Δ. Εὐρώπης, ὅπως
γράφουν τὰ βιβλία τῆς Ἱστορίας. Ἡ γενεαλογία του εἶναι σίγουρα γνωστὴ
στὶς βρετανικὲς µυστικὲς ὑπηρεσίες, οἱ ὁποῖες ἐπίσης γνωρίζουν ὅτι δὲν
ἐπρόκειτο περὶ ἑνὸς χαρισµατικοῦ σιδερᾶ ἀπὸ κάποιο φτωχικὸ κροατικὸ
χωριό, ὅπου πιάνο δὲν εἶχαν δεῖ ποτὲ στὰ µάτια τους, καὶ ὅµως ἐκεῖνος ἔµαθε
νὰ παίζει ἄψογα Μπράµς, Μπετόβεν καὶ Λίστ, πιανιστικὲς ἱκανότητες ποὺ
ἀκούραστα ἐπεδείκνυε σὲ στενὸ κῦκλο προσκεκληµένων στὶς πολλές του
βίλες.
Ὁ Τίτο παρεισέφρησε στὴ Γιουγκοσλαβία γιὰ λογαρισµὸ τῆς βρετανικῆς
Ἰντέλιτζενς στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1930. Ταξίδευε ἀπὸ τὴν
Κωνσταντινούπολη στὸ Μπάρι τῆς Ἰταλίας, µέ προορισµὸ τὴ Μόσχα, γιὰ
νὰ ἀπολογηθεῖ στοὺς ἀνακριτὲς τοῦ Στάλιν γιὰ τὰ «λάθη» του καὶ κυρίως
γιὰ τὴ σχέση του µέ τὴ σιωνιστικὴ παρέκκλιση τῶν Μπουχάριν, Ζινόβιεβ
καὶ Τρότσκι. Στὸ Μπάρι οἱ Βρετανοὶ τοῦ προµήθευσαν πλαστὸ καναδικὸ
διαβατήριο (µέ ἀριθµὸ 32829) στὸ ὄνοµα κάποιου πεθαµένου Ἕλληνα, τοῦ
Σπυρίδωνα Μέκα. Γιατί ἄραγε ἡ βρετανικὴ Μ15 κοπτόταν τόσο πολὺ νὰ
σώσει ἕναν πράκτορα τῆς Κοµιντέρν, ἀφιερωµένου - ὑποτίθεται - στὴν
ἀνατροπὴ τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήµατος; Μήπως αὐτὴ ἡ φιλεύσπλαχνη
ἐνέργεια εἶχε σχέση µέ τὴν κατοπινότερη ρήξη Τίτο - Στάλιν, τὸ 1948;» Αὐτά
τά ἐρωτήµατα θά ἐνδιέφεραν ἄραγε τούς «ἀρχαιολόγους φαντασµάτων»;
Τό φθινόπωρο τοῦ 1941, ὁ Γιόζιπ Μπρόζ - Τίτο ντεµπουτάρησε ὡς «ἀρχηγός
τῆς ἀντίστασης» στή γερµανοκρατούµενη Γιουγκοσλαβία, µῆνες ἀφοῦ ὁ
Ντράζα Μιχαήλοβιτς εἶχε αὐθορµήτως ἐγκαινιάσει τήν Ἐθνική Σερβική
Ἀντίσταση...»
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Ψευδολογίες καί Σρεµπρένιτσα
Ὅσο διαρκοῦσε ἡ ἐπετειακή ψεµµατοπληµµύρα σχετικά µέ τή «σφαγή» τῆς Σρεµπρένιτσα,
δόθηκε στή δηµοσιότητα ἡ ἀναφορά τῆς Ὁµάδας
Ἔρευνας γιά τό θέµα, πού συγκροτήθηκε µέ σερβική
πρωτοβουλία καί δούλεψε γιά τρία χρόνια. Βεβαίως
καί πουθενά δέν τό βρήκατε καί γιαυτό ἔχετε αὐτή
τή στιγµή ἀνά χείρας τόν «Ἀντιφωνητή»...
Σύµφωνα λοιπόν µέ τόν συντάκτη τῆς
ἀναφορᾶς, καθηγητή Ἔντ Χέρµαν (Pennsylvania
University), «Ἡ «σφαγή τῆς Σρεµπρένιτσα» εἶναι
ὁ µεγαλύτερος θρίαµβος τῆς προπαγάνδας πού
προέκυψε ἀπό τούς πολέµους στά Βαλκάνια [...]
Σύνδεση ὅµως µέ τήν ἀλήθεια καί τήν δικαιοσύνη δέν
ὑφίσταται». Καί σύµφωνα µέ τόν πρώην συντονιστή
τοῦ ΟΗΕ γιά ζητήµατα Πολιτῶν, Phillip Corwin, «ἡ
ἐπίσηµη ἐκδοχή αὐτῶν τῶν γεγονότων ὑπῆρξε µία
ἐκστρατεία παραπληροφόρησης πού ἔθαψε µαζί µέ τά
πτώµατα καί τά γεγονότα». Ὁ Καναδός καθηγητής
∆ιεθνοῦς ∆ικαίου (York University) Michael Mandel,
ἀπό τούς συγγραφεῖς τῆς ἀναφορᾶς, µιλάει καθαρά:
“ὁ ἰσχυρισµός τοῦ ICTY (Σ.Σ.: εἶναι τό Circo del
Ponte) πώς στήν Σρεµπρένιτσα ἔγινε γενοκτονία δέν
στηρίζεται οὔτε ἀπό τά γεγονότα οὔτε ἀπό τήν κείµενη
νοµοθεσία.” Στήν πραγµατικότητα, σύµφωνα µέ τόν
Corwin, “αὐτό πού ἔγινε ἐκεῖ δέν ἦταν µιά µεµονωµένη
µεγάλη σφαγή µουσουλµάνων ἀπό Σέρβους ἀλλά µία
σειρά αἱµατηρότατων ἐπιθέσεων καί ἀντεπιθέσεων
γιά µιά περίοδο πάνω ἀπό τρία χρόνια, ἡ ὁποία ἔφτασε
στήν κορύφωσή της τόν Ἰούλιο τοῦ 1995.” ∆ιαβάζουµε
λοιπόν τά συµπεράσµατα τῆς ἀναφορᾶς:
1. Ἀριθµοί καί γεγονότα ἔχουν παρουσιαστεῖ
διαστρεβλωµένα στά µεγάλα ΜΜΕ τῆς ∆ύσης καί
ἀπαιτοῦν µιάν ἀντικειµενική ἐπανεξέταση.Ὁ ἰσχυρισµός
τῶν 7-8.000 νεκρῶν Mουσουλµάνων στήν κατάληψη
τῆς Σρεµπρένιτσα εἶναι ἀστήρικτος. Ὁ ἀριθµός αὐτός
δόθηκε ἀρχικά (καί χονδρικά) ἀπό τόν Ἐρυθρό
Σταυρό καί περιελάµβανε 5.000 «ἀγνοούµενους» πού
ἀργότερα βρέθηκαν εἴτε ζωντανοί εἴτε νεκροί σέ µάχες
µέ Σερβοβόσνιους. Οὔτε τά πτώµατα πού βρέθηκαν
ἀπό τό ΙCTY τόν δικαιολογοῦν, οὔτε καί πολλά ἀπό
αὐτά νά συνδεθοῦν µέ τήν περίοδο αὐτή. Ἀπό τά 7.500
πτώµατα τῆς Τούζλας µόνο 2.079 ταυτοποιήθηκαν
µέσῳ ἐξέτασης DNA καί ἡ προσπάθεια νά συνδεθοῦν
µέ τή Σρεµπρένιτσα ἀπέτυχε. Ἄλλωστε ἀπό τούς
40.000 ἄνδρες πού ἐκτιµᾶται ὅτι βρίσκονταν στήν
πόλη πρίν τήν κατάληψή της ἀπό τούς Σέρβους (τό
ICTY µιλάει γιά 37.000), ὁ Παγκόσµιος Ὀργανισµός
Ὑγείας πιστοποίησε 35.632 ἐπιζῶντες, καί ὁ Ἐρυθρός
Σταυρός βεβαίωσε 3.000 περίπου στρατιῶτες πού
πέρασαν µέσα ἀπό τίς σερβικές γραµµές.
2. Ἀστήρικτος καί ὁ ἰσχυρισµός γιά ἄοπλους
µουσουλµάνους. Τά στοιχεῖα ἀποδεικνύουν σηµαντικό
ποσοστό ἀπωλειῶν σέ µάχη, στήν ἔξοδο ἀπό τήν πόλη,
καί κάποιες ἑκατοντάδες ἐκτελέσεις - µά ὥς ἐκεῖ. Μέ
τήν ἐκτίµηση αὐτή συνάδουν καί οἱ µαρτυρίες τῶν

Ἄλλος ἕνας κανιβαλισµός...
Τήν Πέµπτη, 4
Αὐγούστου, ἕνας
Ἑβραῖος τῆς σέκτας
Κάχ, ὁ 20χρονος
Ἔντεν Νάταν Ζάντα
(φωτό), ντυµένος µέ
στρατιωτική στολή
µπῆκε στό λεωφορεῖο
τῆς ἀραβικῆς
πόλης Σφαράµ
τοῦ Ἰσραήλ. Τό
λεωφορεῖο µετέφερε
15-20 ἐπιβάτες. Ὁ Ζάντα στάθηκε δίπλα στόν
ὁδηγό κρατώντας τό ὅπλο του καί στήν πρώτη
στάση ἄρχισε νά πυροβολεῖ ἐν ψυχρῷ τόν κόσµο,
σκοτώνοντας 4 ἀνθρώπους καί τραυµατίζοντας
ἄλλους 13. Ὅταν προσπάθησε νά ἀλλάξει γεµιστήρα,
ἕνα ἔξαλλο πλῆθος µπῆκε στό λεωφορεῖο καί τόν
λύντσαρε. Θυµίζουµε ὅτι πρόκειται γιά τήν τρίτη
ἐπίθεση τέτοιου τύπου καί ὁ δράστης τῆς πλέον
δολοφονικῆς, ὁ Μπαρούχ Γκολντστάιν πού σκότωσε
29 Παλαιστίνιους τήν ὥρα πού προσεύχονταν
στή Χεβρώνα, ἦταν ὁ ἥρωας τοῦ Ζάντα, ὁ ὁποῖος
ἐνδέχεται νά θαφτεῖ δίπλα στό µνηµεῖο του!
Τό θέµα δέν εἶναι ἄν φραστικά ἡ ἐνέργεια αὐτή
καταδικάστηκε ἀπό τό ἐπίσηµο Ἰσραήλ (πού ὄντως
καταδικάστηκε) ἀλλά ποιά εἶναι τά συνεχῆ µηνύµατα
πού στέλνονται στίς ρατσιστικές σέκτες πού
λυµαίνονται τήν κοινωνία. Μηνύµατα πού περνοῦν
µέ τήν φονική τακτική τοῦ Στρατοῦ, µέ τά ἐγκλήµατα
τῆς Κυβέρνησης (τίς «ἐξωδικαστικές ἐκτελέσεις»),
µέ τούς φετφάδες κορυφαίων ραββίνων, µέ τήν
ἀτιµωρησία καί τήν ἀνεµπόδιστη προπαγάνδα τῶν
φανατικῶν ἐποίκων. Καί ἡ δηµοκρατία καλά κρατεῖ...

ἀξιωµατούχων τοῦ ΟΗΕ C. Branco καί H. Wieland.
3. Τά συµβάντα τόν Ἰούλιο τοῦ 1995 συνδέονται
ἄµεσα µέ τίς συγκρούσεις τῶν τριῶν προηγούµενων
χρόνων στήν περιοχή. Τά ἐγκλήµατα τοῦ Νάσερ Ὄριτς
κατά τοῦ ἄοπλου σερβικοῦ πληθυσµοῦ στά περίχωρα
τῆς Σρεµπρένιτσα (3.287 ὀνόµατα δηµοσιεύτηκαν
πρόσφατα) καί τό ἰδιότυπο ἄσυλο πού προσέφεραν
στίς δυνάµεις του (5.500 ἄνδρες τῆς 28ης Μοίρας
τοῦ Βοσνιοµουσουλµανικοῦ στρατοῦ) οἱ «ἀσφαλεῖς
περιοχές» τοῦ ΟΗΕ δηµιουργοῦσαν ἕνα πλαίσιο πού
ξένιζε ὥς καί τόν λόρδο Ντέιβιντ Ὄουεν πού ἦρθε ὡς
µεσολαβητής τῆς ΕΕ στήν περιοχή.
4. Ὅ,τι συνέβη στή Σρεµπρένιτσα τόν Ἰούλιο τοῦ 1995
δέν µπορεῖ νά ἐκτιµηθεῖ σωστά ἐκτός τοῦ εὐρύτερου
πλαισίου τοῦ γιουγκοσλαβικοῦ ἐµφυλίου (19911995) καί τῶν σκοπιµοτήτων του. Ἡ µουσουλµανική
ἀπόσυρση ἀπό τήν πόλη δέν ἦταν στρατιωτική
ἀναγκαιότητα ἀλλά στρατηγική ἐπιλογή: Ἔπρεπε νά
προκληθεῖ ἡ ΝΑΤΟική ἐπέµβαση καί τά φουσκωµένα
νούµερα βοήθησαν νά καλυφθεῖ ἡ ἐθνοκάθαρση πού
ἐξαπέλυσαν οἱ Κροάτες µέ ἀµερικανικές πλάτες κατά
τῶν Σέρβων στήν ∆υτική Σλαβονία καί στήν Κράινα
τόν Μάιο καί τόν Αὔγουστο τοῦ 1995 (στή φωτογραφία
ἡ ἔξοδος τῶν 200.000 Σέρβων ἀπό τήν Κράινα).

5. Τά περί «γενοκτονίας» στή Σρεµπρένιτσα εἶναι
ἐπίσης ἀστήρικτα. Πρόκειται γιά ἰσχυρισµούς τοῦ
ΙCTY δύο µόλις ἑβδοµάδες µετά τήν κατάληψη τῆς
πόλης, πρίν δηλαδή γίνει ὁποιαδήποτε σοβαρή ἔρευνα
κι ἐνῷ ἤδη ὁ Σερβοβοσνιακός Στρατός εἶχε διευκολύνει
τήν ἐκκένωση τῆς πόλης ἀπό τούς ἀµάχους πρός τήν
Τούζλα. Πολύ χειρότερα ἐγκλήµατα πού ἔγιναν σέ
βάρος Σέρβων δέν ἀξιώθηκαν τοῦ ∆ικαστηρίου τῆς
Ντέλ Πόντε. Ὅπως τό συνόψισε καί ὁ πρώην διοικητής
τοῦ ΝΑΤΟ στρατηγός Charles Boyd, «ἡ ἐθνοκάθαρση
καταδικάζεται µόνον ὅταν διαπράττεται ἀπό τούς
Σέρβους, ὄχι σέ βάρος τους».
Tί µπορεῖ νά προσθέσει κανείς στά
παραπάνω - µά καί σέ ὅσα µία στοιχειωδῶς ἐνεργός
πολιτική συνείδηση τόν κάνει νά ὑποψιαστεῖ; Καί
πῶς µπορεῖ νά χαρακτηρίσει τόν θίασο τῶν 163 πού
ὑπέγραψαν καί... ἑλληνική καταδίκη (!) γιά τήν ἴδια
στηµένη ἱστορία; Ἡ πλέον κοινόχρηστη νεοελληνική
λέξη δείχνει ἐπαρκής, ἄν ὄχι ὑπερβολικά ἐπιεικής...

ΑΙΜΑ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΛΙΑ
ΤΗΣ ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΥ
Ἡ πρόσφατη ἐπίθεση τῆς 31ης Ἰουλίου στὶς
φυλακὲς τύπου F τῆς πόλης Τεκιρντὰγ (Ραιδεστός),
τεκµηρίωσε ὅτι πέρα ἀπὸ τὰ µακιγιαρίσµατα καὶ
τὶς δηµαγωγίες τῆς κρατικῆς προπαγάνδας περὶ
τοῦ “ἐκδηµοκρατισµοῦ”, ὁ φασισµός στὴν ἐξουσία
παραµένει. Ἑκατοντάδες ἀστυνοµικοί, στρατιῶτες καὶ
χωροφύλακες, ὁπλισµένοι µέ ρόπαλα καὶ ξύλα, µπῆκαν
στὰ κελλιὰ τῆς ἀποµόνωσης καὶ ἐπιτέθηκαν στοὺς
κρατουµένους προκειµένου νὰ τοὺς διαιρέσουν καὶ νὰ
τοὺς µεταφέρουν σὲ ἄλλες φυλακὲς ἀποµόνωσης. Ἡ
“δικαιολογία” ὅπως πάντα ἦταν ἕτοιµη: “ἡ µεταφορὰ
σὲ καταλληλότερες φυλακές”. Αὐτὴ ἡ βάρβαρη ἐπίθεση
προκάλεσε τὸν τραυµατισµὸ περίπου 30 ἀγωνιστῶν,
ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 3 µεταφέρθηκαν στὸ νοσοκοµεῖο γιὰ
ἰατροφαρµακευτικὴ περίθαλψη. Οἱ ὑπόλοιποι πολιτικοὶ
κρατούµενοι στὰ καινούργια κελλιὰ τῶν φυλακῶν ὅπου
µεταφέρθηκαν βίαια ὑπέστησαν βασανιστήρια.
Ἐδῶ καί 5 χρόνια τὸ κράτος πασχίζει µέ ὅλα
τὰ µέσα νὰ σπάσει τὴν ἀντίσταση τῶν κρατουµένων
ἀγωνιστῶν. Ἡ ψήφιση τοῦ νέου Σωφρονιστικοῦ Κώδικα
νοµιµοποίησε ὅλες τὶς καταπατήσεις τῶν δηµοκρατικῶν
- ἀνθρώπινων δικαιωµάτων καὶ τῶν ἐλευθεριῶν καί
ἔκτοτε αὐξήθηκαν οἱ κρατικὲς ἐπιθέσεις.
Ἀµέσως µετὰ τήν ἐπίθεση, δεκάδες δηµοκρατικοὶ φορεῖς καὶ συγγενεῖς τῶν κρατουµένων (TAYAD,
HHB, THODF, TGDF...) καί τὸ µουσικὸ συγκρότηµα
YORUM ἀπαίτησαν νὰ σταµατήσει ἡ πολιτικὴ τῆς
καταστολῆς καὶ νὰ τιµωρηθοῦν οἱ ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν
θάνατο 120 ἀνθρώπων καὶ τὰ βασανιστήρια ποὺ
ὑπέστησαν οἱ κρατούµενοι. Ἐπίσης ὀργανώθηκαν
συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας σὲ διάφορες πόλεις τῆς
Τουρκίας (Κωνσταντινούπολη, Ἄγκυρα, Σµύρνη, Ἄδανα,
Ντέρσιµ...).

4

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 17-8-2005

Περί Ἐλέγχων Ποιότητας στά δημοτικά ἔργα
Ἀπό τήν διεύθυνση Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν
τοῦ ∆ήµου Κοµοτηνῆς λάβαµε στίς 21-7-05
τήν κάτωθι ἐπιστολή σχετικά µέ πρόσφατα
δηµοσιεύµατά µας:
Κύριε διευθυντή
Σχετικά µέ δηµοσίευµα τῆς ἐφηµαρίδας
σας, πού εἶχε σάν θέµα τόν ἔλεγχο ποιότητας
καί κατασκευῆς τῶν δηµοτικῶν τεχνικῶν
ἔργων πού ἐκτελοῦνται στόν νοµό µας καί σέ
ὅ,τι ἀφορᾶ βεβαίως τόν ∆ῆµο Κοµοτηνῆς, ἡ
ἁρµόδια ∆ιεύθυνση Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ
∆ήµου σᾶς ἐνηµερώνει γιά τά ἑξῆς:
Ἡ Ὑπηρεσία µας ἐκτελεῖ πληθώρα ἔργων
µικρῶν καί µεγάλων χρηµατοδοτούµενων
ἀπό εὐρωπαϊκά προγράµµατα, ἀπό δηµόσιες
ἐπενδύσεις ἤ ἀπό ἴδιους πόρους. Τά ἔργα αὐτά
εἶναι ἔργα ἀναπλάσεων, κτιριακά, ὁδοποιίας,
ἀθλητικά, πρασίνου, κτλ.
Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στά ἔργα πού χρηµατοδοτοῦνται
ἀπό κοινοτικά προγράµµατα εἴτε ἀπό δηµόσιες
ἐπενδύσεις, πέραν τοῦ διαρκοῦς ἐλέγχου πού
γίνεται µέ µέριµνα τῆς ὑπηρεσίας ἀπό τό δηµόσιο
περιφερειακό ἐργαστήριο τῆς ∆ΕΣΕ, πρός
διασφάλιση τῆς ποιότητάς τους διενεργοῦνται
ἐπιπλέον
ἔλεγχοι
ἀπό
ἀνεξάρτητους
µηχανισµούς (Ε∆ΕΛ, ΕΣΠΕΛ) ἀλλά καί ἀπό
µονάδες τοῦ Φορέα χρηµατοδότησης πού δέν
εἶναι ἄλλος ἀπό τό Ἑλληνικό ∆ηµόσιο.
Εἰδικότερα, ὅλα τά µεγάλα τεχνικά ἔργα
τοῦ ∆ήµου ἔχουν ὑποστεῖ ἐλέγχους καί ὄχι
µόνο δέν ἔχει διαπιστωθεῖ τίποτα πού νά
δείχνει πληµµέλεια ποιότητας τῶν ὑλικῶν
καί τῆς κατασκευῆς τους ἀλλά συχνά
εἰσπράτουµε ἐπαίνους γιά τήν αὐστηρότητα
στήν ἐπίβλεψη καί στήν τήρηση τῶν νόµων,
στοιχεῖα πού διασφαλίζουν τήν ποιότητα τῶν
ἀποτελεσµάτων.
Ὅσον ἀφορᾶ στἀ ὑπόλοιπα τεχνικά ἔργα τοῦ
∆ήµου µας, πού ἐκτελοῦνται µέ χρηµατοδότηση
ἀπό ἴδιους πόρους, ὁ ποιοτικός ἔλεγχος τῶν
ὑλικῶν καί τῆς κατασκευῆς τους διασφαλίζεται
ἀπό τόν ἔλεγχο πού διενεργεῖ τό Περιφερειακό
Ἐργαστήριο τῆς ∆ΕΣΕ, γιά κάθε ἕνα χωριστά,
µετά ἀπό αἴτηµα τοῦ ∆ήµου ἀλλά καί
αὐτεπάγγελτα, ἀφοῦ ἰσχύει γενικότερο αἴτηµα
τοῦ ∆ήµου πρός τό ∆ηµόσιο Ἐργαστήριο γιά
διαρκεῖς ἐλέγχους στά δηµοτικά ἔργα.
Ὡστόσο παρουσιάζεται τό ἐνδεχόµενο
τῶν φθορῶν τῶν κατασκευῶν µας µετά ἀπό
παρεµβάσεις ἔργων τῶν Ὀργανισµῶν Κοινῆς
Ὠφέλειας. Στίς περιπτώσεις αὐτές φροντίζουµε
τίς ἀποκαταστάσεις µέ ἔργα συντηρήσεων
ἀλλά τό ἀποτέλεσµα δέν µπορεῖ νά εἶναι
ἰσότιµο µέ τήν ἐξαρχῆς κατασκευή καί σέ
αὐτήν τήν περίπτωση ζητοῦµε τήν κατανόηση

τῶν συνδηµοτῶν µας.
Ὅλα τά ἀναφερόµενα περιλαµβάνονται σέ
νοµοθετικές ἐπιταγές καί διαδικασίες τίς ὁποῖες
ὁ ∆ῆµος Κοµοτηνῆς ἐφαρµόζει κατά γράµµα.
Σέ κάθε περίπτωση ἡ Ὑπηρεσία µας προχωρεῖ
στίς ἀπαραίτητες ἐνέργειες ὥστε κάθε ἔργο νά
παραδίδεται στή χρήση τῶν συνδηµοτῶν µας
στήν καλύτερη τεχνική κατάσταση.
Μέ τιµή, Ἡ διευθύντρια Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν
Ζωή Κοσµίδου
Ἀπάντηση «Α»: Εὐχαριστοῦµε γιά τήν
ἀπάντηση µά θά ἦταν χρήσιµη καί µία θέση
τῆς ∆ΕΥΑΚ ἀφοῦ ἡ ∆ΕΥΑΚ εἶναι Ὑπηρεσία
ὁµόσταυλη µέ τήν Τεχνική Ὑπηρεσία τοῦ
∆ήµου. Κατόπιν τούτου, καί ἀφοῦ τά ἔργα
ἐλέγχονται τόσο στενά ἀπό ἐργαστηριακῆς
πλευρᾶς, ἐπεκτείναµε λίγο τήν ἔρευνά µας σέ
αὐτούς πού διενεργοῦν τούς ἐλέγχους καί ὡς ἐκ
τούτου φέρουν καί αὐτοί µερίδιο τῆς εὐθύνης.
Καί γιά νά µήν γενικολογοῦµε, ἀναφερθήκαµε
σέ ὁρισµένα γνωστά ἔργα τῆς Κοµοτηνῆς
πού µᾶς θυµίζουν τίς Ἀριστοφανικές µας
καταβολές στήν δηµιουργική ὑβρεογένεση.
Πρῶτα πρῶτα στήν ὁδό Σισµάνογλου ὅπου
δέν ἔγινε κανένας ἐργαστηριακός ἔλεγχος
τοῦ ὁδοστρώµατος πρίν ἀσφαλτοστρωθεῖ
ὁλικά ἀλλά καί στίς ἐπιµέρους τάφρους.
Στήν παλιά ὁδό Ξάνθης πρίν καί µετά τίς
σιδηροδροµικές γραµµές πάλι κανένας
ἐργαστηριακός ἔλεγχος. Γενικά στήν περιοχή
τῆς ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ καί τοῦ νέου οἰκισµοῦ τῶν
παλλινιστούντων, ὅποια τάφρος ἀνοίγεται γιά
νά τοποθετηθεῖ κάποιος ἀγωγός µπαζώνεται
χωρίς τήν ἀπαραίτητη προφόρτιση τῶν ὑλικῶν,
µέ ἀποτέλεσµα σέ µικρό χρονικό διάστηµα
νά κάνει µιά σειρά ἀπό χαρακτηριστικές
λακκοῦβες. Μιά σειρά ἀπό ὁδοποιίες στόν
Ἥφαιστο ἔγιναν µέ τόν ἴδιο τρόπο. Στήν
περιοχή τῆς ἐπέκτασης τοῦ σχέδιου πόλεως
δίπλα στήν ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ ὅλες οἱ τάφροι
µπαζώνονται χωρίς ἐργαστηριακούς ἐλέγχους.
Γιά νά µήν µακρυγοροῦµε ἀρκεῖ νά ποῦµε ὅτι
στήν πενταετία 2001-2005 τό Ἐργαστήριο
κλήθηκε γιά διενέργεια ἐλέγχων συνολικά
ἕξι (6) φορές καί ἐνῷ τά ἀποτελέσµατα τῶν
ἐλέγχων αὐτῶν ἦταν ἐκτός ὁρίων, αὐτό δέν
εἶχε καµµία σηµασία γιά τήν ὑλοποίησή τους!
Αὐτά σέ µιά πρώτη προσέγγιση τοῦ θέµατος,
σέ σχέση µέ τόν ἔλεγχο τοῦ ∆ηµοσίου,
νοµίζουµε ἀρκοῦν. Ἄν γίνονται ἔλεγχοι ἀπό
ἰδιωτικά ἐργαστήρια θά ἦταν χρήσιµο νά τό
ξέρουµε, ὅπως ἐπίσης θά εἶχε ἐνδιαφέρον νά
γνωρίζαµε τά δηµοτικά ἔργα πού εἰσέπραξαν
ἐπαίνους ἀπό ἐλεγκτικούς φορεῖς.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ! Γιατί δὲν ἔρχονται οἱ Ρῶσοι;
Συνέχεια ἀπό τἠν 1η σελίδα
Τὸ γιατί αὐτοὶ οἱ τροµοκράτες τοῦ κώλου
διάλεξαν τὸ Gatzolian Bay (Down Town)
γιὰ τὴν ἐφαρµογὴ τῶν σατανικῶν σχεδίων
τους παραµένει ἄγνωστο καὶ ἐξετάζεται ἀπὸ
τὶς Ἀρχές. Πιθανολογεῖται ὅτι ἕνας ἐκ τῶν
κυριοτέρων λόγων ἦταν ἡ παγκόσµια φήµη τῆς
περιοχῆς γιὰ τὶς διεργασίες ποὺ συντελοῦνται
σ’ αὐτὴ καὶ ἐπηρεάζουν σηµαντικὰ τὸ διεθνὲς
πολιτικὸ σκηνικό. Ἕνα δεύτερο ἐνδεχόµενο ποὺ
ἐξετάζεται πάντως εἶναι καὶ αὐτὸ τῆς ἐσωτερικῆς
δολιοφθορᾶς, ἀφοῦ οἱ ἐπιπτώσεις ποὺ θὰ εἶχε
στὸ συνολικὸ τουρισµὸ ἡ ἔλευση τόσων πολλῶν
Ρώσων τουριστῶν θὰ ἦταν καταλυτικές- θὰ
ἄλλαζε ὁ τουριστικὸς χάρτης τῆς χώρας!
Μία πρώτη συνέπεια τῶν ἀνωτέρω ὅπως γίνεται
εὔκολα ἀντιληπτό, ἦταν ἡ κατατροµοκράτηση
τῶν κατοίκων µὲ ἀποτέλεσµα τὰ παραλιακὰ
cafe bar νὰ στενάζουν ἀπὸ κόσµο, ὁ ὁποῖος
εἰρήσθω ἐν παρόδῳ πληρώνει 5 € γιὰ ἕνα
µικρὸ φιαλίδιο µπύρας ἀξίας 15 λ περίπου
συζητώντας γιὰ τὴν οἰκονοµικὴ κρίση ποὺ
τὸν µαστίζει. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὅποτε
ἀκούγονται πυροτεχνήµατα ἀπὸ παρακείµενο
ξενοδοχεῖο γνωστῆς ἁλυσίδας ὅπου κάποια
ἄλλα θύµατα τῆς οἰκονοµικῆς κρίσης ξοδεύουν
µερικὰ ψωροεκατοµµύρια γιὰ νὰ γιορτάσουν
διακριτικὰ τὴ βλ… συγνώµη τὸ γάµο τους, ἀπὸ
τὸν φόβο ποὺ προκαλεῖται αὐξάνεται δραµατικὰ
ἡ κατανάλωση σφηνακίων ἀφοῦ ἡ σὲ status
diaskedasticus εὑρισκόµενη ἑλληνικὴ νεολαία
πίνει γιὰ νὰ ξεχάσει τὰ φαρµάκια ποὺ τὴν ἔχει
ποτίσει ἡ διεθνὴς τροµοκρατία!

Ἕτερη ἐξίσου σοβαρὴ ἂν ὄχι σοβαρότερη συνέπεια,
ἦταν ἡ ὁδηγία ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ ἐκδώσει ὁ
Νοµάρχης τῆς περιοχῆς sir Nick Zambonides
νὰ περιοριστεῖ ἡ προσέλευση τῶν τουριστῶν
σὲ καµµιὰ 82,5 ποὺ πρόλαβαν καὶ ἦλθαν
καὶ νὰ ἀπαγορευτεῖ ἡ ἔλευση τῶν ἑπόµενων
χιλιάδων. Κι αὐτὸ ἐν γνώσει τῶν ἐπιπτώσεων
ποὺ µπορεῖ νὰ ἔχει στὸ πολιτικό του µέλλον,
ἀφοῦ ὡς γνωστὸν δὲν εἶναι ἐπαγγελµατίας τῆς
πολιτικῆς καὶ ἔχει κι ἄλλη δουλειὰ νὰ κάνει! Τὸ
ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καταβάλλει
τεράστιες προσπάθειες γιὰ νὰ ἀπορροφήσει
τὶς διεθνεῖς ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τοῦ
Νοµάρχη, ἀφοῦ µὲ τὴν ἀνακοίνωσή της ἔπεσαν
ἄµεσα οἱ µετοχὲς τῆς Yukos καὶ τῆς Lukoil κατὰ
30% περίπου µία καὶ οἱ ἐργαζόµενοί τους ποὺ
θὰ στερηθοῦν τὶς ὀµορφιὲς τοῦ Gatzolian Bay
κατέβηκαν σὲ ἀπεργία διαρκείας µὲ ἀποτέλεσµα
τὴ σηµαντικὴ ἄνοδο τῶν διεθνῶν τιµῶν τοῦ
πετρελαίου.
Πῶς εἴπατε, σᾶς φαίνονται ἀπίστευτα ὅλα
αὐτά; Γιατί µήπως ὅσα σας σερβίρουν γιὰ
µονόφθαλµους µουλάδες µὲ ψευτοεντοῦρο καὶ
ἐξαθλιωµένους νεφροπαθεῖς καβαλάρηδες στὰ
βουνὰ Τόρα Μπόρα ποὺ διευθύνουν ἀπὸ κεῖ
µέσω τῆς τελευταίας λέξης τῆς τεχνολογίας
ἕνα ἄριστα ὀργανωµένο διεθνὲς τροµοκρατικὸ
δίκτυο –τὴ δράση τοῦ ὁποίου παρµπιπτόντως
χρησιµοποιοῦν οἱ ἀντιδραστικὲς κυβερνήσεις
γιὰ νὰ ἀσκοῦν τὴ διεθνῆ ἀλητεία τους στὴν
Παλαιστίνη, στὸ Ἰράκ, τὸ Ἀφγανιστάν κοκ, ἀλλὰ
καὶ νὰ καταδυναστεύουν ὅλο καὶ περισσότερο
τὴν προσωπικὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν τους- σᾶς
φαίνονται περισσότερο πιστευτά;
∆.Ν.

Ó÷üëéá
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Δὲν εἶναι ὅ,τι πιὸ συνηθισµένο στὴ νεοελληνικὴ πραγµατικότητα:
Κάποιος ἀντὶ νὰ παίρνει ἀξία ἀπὸ τὴ θέση ποὺ καταλαµβάνει, νὰ τιµᾶ
ὁ ἴδιος τή θέση µὲ τὸ ἔργο καὶ τὴν ἐν γένει πολιτεία του. Πόσο µᾶλλον
ὅταν αὐτὸ συµβαίνει σὲ Ἵδρυµα τὸ ὁποῖο µᾶς ἔχει µιθριδατήσει συχνὰ
σὲ ἐπιλογὲς ἐλεγχόµενης ἀξιοκρατίας (sic). Ἡ ἐκλογὴ τοῦ κ. Κώστα Τσαταλᾶ
σὲ πρωτοβάθµιο καθηγητὴ Αἱµατολογίας στὴν Ἰατρικὴ τοῦ ΔΠΘ ἦταν µία ἀπὸ
αὐτὲς τὶς ἐλπιδοφόρες ἐξαιρέσεις. Παλιὸς Ἀλεξανδρουπολίτης µὲ ἔγνοια γιὰ
τὸν τόπο του, εὐγενής, προσηνής, µὲ γνήσιο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν ἄρρωστο, πέρα
ἀπὸ ἐξαιρετικὸς ἐπιστήµονας (ὄχι πάντα αὐτονόητο στὸ Ἵδρυµα) διαθέτει τὰ
ἐχέγγυα γιὰ λαµπρὴ συνέχεια. Τοῦ τὴν εὐχόµαστε καὶ τὴν προσδοκοῦµε µὲ
ἐνδιαφέρον.
Σηµαντικὰ εὑρήµατα σὲ 25 θέσεις στὰ βουνὰ τῆς Πίνδου (Σµόλικα
καὶ Βάλια Κάλντα) φωτίζουν τὴ ζωὴ σὲ δυσπρόσιτες καὶ «ἀφιλόξενες»
περιοχὲς κατὰ τὴν προϊστορία. Ἐργαλεῖα τῶν χρόνων ἀπὸ τὴ Μέση
Παλαιολιθικὴ (100.000-30.000) ὥς καὶ τὴ Νεολιθικὴ (7.000-4.000 π.Χ.)
ἐπιβεβαιώνουν ὅτι οἱ µέχρι σήµερα ἀγνοηµένες ἐρευνητικὰ ἀλπικὲς περιοχὲς
ἔχουν ἀρχαιολογικὸ ἐνδιαφέρον κι ἀναθεωροῦν παγιωµένες ἐπιστηµονικὲς
ἀπόψεις γιὰ τὸν ρόλο τῶν ὀρεινῶν περιοχῶν στὴν πρώιµη πολιτισµικὴ ἐξέλιξη
τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου. Εἶναι ἡ πρώτη ὀρεινὴ ἀνασκαφὴ σὲ ὑψόµετρο 1.800 µ.
στὴ χώρα µας, τὴν πραγµατοποιοῦν Ἕλληνες καὶ Ἰταλοὶ ἐρευνητὲς µεταξὺ δὲ
αὐτῶν καὶ ὁ ἀν. καθηγητὴς Προϊστορικῆς Ἀρχαιολογίας τοῦ AΠΘ, ἐπικεφαλῆς
τῆς ὁµάδας, κ. Νίκος Εὐστρατίου, γνωστὸς ἀπὸ τὸ ἔργο του στὰ Ποµακοχώρια
τῆς Ροδόπης. «Οἱ ἀρχαιολογικὲς ἀπόψεις ποὺ ἐπικρατοῦσαν ὥς σήµερα ἤθελαν
τὶς ὁµάδες τῶν παλαιολιθικῶν κυνηγῶν καὶ τροφοσυλλεκτῶν ἀλλὰ καὶ τῶν
πρώτων νεολιθικῶν γεωργῶν καὶ κτηνοτρόφων νὰ περιορίζονται στὶς πεδινὲς
καὶ ἡµιορεινὲς περιοχές. Ἑλκυστικὸ στοιχεῖο στὴν Πίνδο εἶναι ἡ ἀδιόρατη συνέχεια τοῦ χώρου της γιὰ χιλιάδες χρόνια, µέσα ἀπὸ τὴν παρουσία τῶν ἀνθρώπων
της καὶ τῶν πρακτικῶν ποὺ ἐπιµένουν», παρατηρεῖ ὁ κ. Εὐστρατίου.
Πολύ καιρό τώρα κρατάει ἡ µάχη τῶν κατοίκων Πανδρόσου καί
Καρυδιᾶς πού ἀντιτίθενται στή χάραξη τοῦ δρόµου Κοµοτηνῆς Κίρτζαλι µέσα ἀπό τά χωριά τους. Κάποιο ἀποτέλεσµα δείχνει νά
φέρνει ἡ στάση τους ἀλλά ἦταν πολλοί κι ὅσοι δέν µπόρεσαν/ἤθελαν
νά καταλάβουν τό δίκαιο αἴτηµά τους. Νά λοιπόν πού τό ἴδιο πρόβληµα
προέκυψε στά Γιάννενα µέ τή χάραξη τῆς Ἰονίας ὁδοῦ µέσα ἀπό κατοικηµένες
περιοχές! Φορεῖς καί κάτοικοι ἀντιδροῦν, ἐνῷ ὁ Σουφλιᾶς λέει πώς δέν δέχεται
«καθυστερήσεις» στό ἔργο. Νά σηµειωθεῖ ὅτι καί ἐκεῖ ἡ χάραξη (τοῦ 1999)
κρατήθηκε σχεδόν µυστική καί οἱ ἐνδιαφερόµενοι τήν ἔµαθαν συµπτωµατικά!
Ποιόν νά πρωτοχέσεις σ’ αὐτή τή χώρα; Τούς πολιτικάντηδες; Τούς µελετητές;
Τούς ἐργολάβους; Μεγάλο αὐτό τό πρόβληµα...
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Επιβεβαιωτική διάψευση
Απέχουµε πολύ από το να
ασχολούµαστε µε πρόσωπα, πλην εξαιρέσεων.
Περισσότερο µας απασχολούν οι καταστάσεις.
Ωστόσο δεν µπορούµε παρά να επισηµάνουµε
στον δήµαρχο Κοµοτηνής ότι κάτι πρέπει να
αστόχησε στον µηχανισµό του. Ο εκλεκτός του,
νυν πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου, ο
οριακά εκλεγείς ∆άµων ∆αµιανός (σε κάποιες
περιπτώσεις έχει κι αυτό τη σηµασία του), µε
ιδιαίτερο πολιτικό… εκτόπισµα στα κεντρικά
του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα, γράφτηκε («Χρόνος»,
2-8-05) πως «παίζει» για υποψήφιος δήµαρχος
του ΠΑΣΟΚ αντί εσού, αγαπητέ Τάσο. Αξίζει
να θυµηθούµε ότι άλλο πρόσφατο συναφές
δηµοσίευµα του «Χρόνου» αναφερόταν σε
ένα είδος δυσµένειας για σένα Τάσο από τον
Γ. Παπανδρέου. Αυτό άφηνε περιθώρια να µην
θεωρείσαι εκλεκτός για επίσηµη κοµµατική
στήριξη το 2006.

Ὁ Τάσος Βαβατσικλῆς µέ τόν Βάσο Λυσσαρίδη

∆εν θα καταθέσουµε τώρα την άποψή
µας για την εν γένει πολιτεία και τη λειτουργία
του δηµοσιογράφου – πολιτικού παράγοντα
∆.∆. (το κάναµε στο παρελθόν µε σαφήνεια),
ούτε για τα τοπικά εκλογικά ζητήµατα και την
δηµοτική του παρουσία. Όµως καθαρά τεχνικά
νοµίζουµε πρέπει να αναρωτηθούµε:
·
Μα τίθεται θέµα δυσµένειας για εν
ενεργεία δήµαρχο; Ακόµα κι αν υπάρχει, δεν
είναι αυτονόητο ότι η παράταξη που τόσο
άνετα επικρατούσε επί µακρόν στην Κοµοτηνή
δεν µπορεί να αλλάξει τη σηµαία της;
·
Ο Γιώργος Παπανδρέου ασχολείται
προσωπικά µε τους δήµους ή η ειδική επιτροπή
του ΠΑΣΟΚ µε τον Αλέκο Παπαδόπουλο
επικεφαλής; Και ο Αλέκος δεν είναι
άνθρωπος που καταλαβαίνει από αρχηγικές
παρεµβάσεις…
·
Η αιτία της δυσµένειας οφείλεται,
σύµφωνα µε το κάπως παλιότερο δηµοσίευµα
του «Χρόνου», στην παρέκκλιση του Τάσου
Βαβατσικλή από την άποψη του Γιώργου
Παπανδρέου για την αντιµετώπιση θεµάτων
της µειονότητας. Να καταλάβουµε τώρα
εµείς οι πονηροί, εξ αντιδιαστολής, ότι ο
εκκολαπτόµενος νέος εκλεκτός ∆άµων
∆αµιανός, του οποίου οι τοποθετήσεις δύσκολα
διακρίνονται από κείνες του Τούρκου Προξένου,
ενσαρκώνει τοπικά την µειονοτική «πολιτική»
του αρχηγού;
·
Είναι ανησυχητικό αν τίθεται θέµα
αντιµετώπισης της «µειονότητας» τόσο υψηλά
στις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ που η όποια
µικρή παρέκκλιση (και µάλιστα από έναν
σοφά ισορροπηµένο για µας Βαβατσικλή,
«φιλότουρκο» κατ’ άλλους στο χριστιανικό
πληθυσµό) να θεωρείται τόσο σηµαντική που
να ανατρέπει αυτοδιοικητικό παρελθόν υψηλής
παραγωγικότητας. Ακούγεται φαιδρό αν δεν
είναι επικίνδυνο. Μα στην πολυπολιτισµική
ευρωπαϊκή Ελλάδα του 2005 υπάρχει χώρος
για τόσο ξεχωριστή «πολιτική µειονότητας»
που να καθορίζει µείζονες πολιτικές εξελίξεις;
Κάπως σκόπιµα «τουρκικά» µας φαίνονται
αυτά και καθόλου «µειονοτικά».
Την επόµενη µέρα, 3 Αυγούστου,
δηµοσιεύθηκε επιστολή - «διάψευση» του ∆. ∆.
όπου κάτω από τον ατυχώς κατηγορηµατικό
τίτλο του επιµελητή της εφηµερίδας «∆εν
τον ενδιαφέρουν τα κοµµατικά χρίσµατα…»
επιχειρεί (η επιστολή) να αποκαταστήσει τις
εντυπώσεις που δηµιούργησε η αναφορά του
ονόµατος του κ. ∆αµιανού. Αυτό όµως γίνεται
µε τόσο θολό και µπουρδουκλωµένο τρόπο που
µας δηµιούργησε την εντύπωση επιβεβαίωσης
του απολύτως συγκεκριµένου ρεπορτάζ παρά
διάψευσης. ∆εν ξέρουµε αν ο κ. ∆αµιανός ήθελε
όντως να διαψεύσει το (τυχαίο;) ρεπορτάζ και
απλά το έκανε µε τρόπο ασυνείδητα πρόχειρο.
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Πουθενά δεν αναγράφει κατηγορηµατικά
ωστόσο:
·
Ότι σε κανονικές συνθήκες δεν θα
είναι υποψήφιος δήµαρχος, ανεξαρτήτως αν
λάβει κάποιο χρίσµα ή όχι
·
Ότι δεν έκανε και δεν συνεχίζει να
κάνει ενέργειες διεκδίκησης του ΠΑΣΟΚικού
χρίσµατος
·
Ότι δεν τον ενδιαφέρει το χρίσµα
(αναφέρει απλά ότι εκείνο που τον ενδιαφέρει
«δεν είναι τόσο τα κοµµατικά χρίσµατα», αυτό
που διαβάζουµε εµείς είναι ότι δεν θα τον
χαλούσε µια τέτοια εξέλιξη)
·
Τι γενικά σκέπτεται για τις εκλογές
ως αιρετό στέλεχος της Τ.Α. (µε συγκεκριµένη
παράταξη – τη «Νέα Πορεία») και των οργάνων
του ΠΑΣΟΚ. Αν έχει πρόβληµα µε το κόµµα
του ή τη δηµοτική λειτουργία της παράταξης
της οποίας αποτελεί προβεβληµένο στέλεχος
πρέπει έγκαιρα να το δηλώσει και να προβεί σε
έντιµες δηµόσιες ενέργειες από τώρα.
·
Τι πρεσβεύει για την αναφερθείσα
(συµπεραινόµενη
εµµέσως
από
εµάς)
«συµβατότητά» του µε τον κ. Παπανδρέου στα
µειονοτικά, ενάντια στη λογική χειρισµών και
στάσης του Τ. Βαβατσικλή.
Να σηµειώσουµε τέλος ότι πουθενά
στην επιστολή του κ. ∆αµιανού δεν υπάρχει η
αναφορά του ονόµατος του Τάσου Βαβατσικλή,
πράγµα που εκπέµπει σηµειολογικά ένα
µήνυµα. Παρατηρούµε λοιπόν τα κάτωθι:
·
Το τοπικό ΠΑΣΟΚ επίσηµα (και…
εύγλωττα) δεν τοποθετήθηκε στα δηµοσιεύµατα,
ούτε στο σκέλος των ονοµάτων ούτε στο
σκέλος της περίφηµης «µειονοτικής πολιτικής»
την οποία υποτίθεται ότι κάποιος εκφράζει
περισσότερο ή λιγότερο. Ας µην ξεχνούµε ότι
αντιδήµαρχος και βασικός συνεργάτης του
Τάσου Βαβατσικλή στο δήµο Κοµοτηνής είναι
ο άρτι θριαµβευτής στις κοµµατικές εκλογές,
συντονιστής της δηµοτικής οργάνωσης του
ΠΑΣΟΚ στην Κοµοτηνή, ο νέος γραµµατέας
σύµφωνα µε την παλιά ορολογία του ΠΑΣΟΚ,
Παύλος ∆αµιανίδης, νέος σε ηλικία και πιθανός
πολιτικός ανταγωνιστής του κ. ∆αµιανού.
·
Από πλευράς Βαβατσικλή υπάρχει,
φυσικά, σιωπή. Πάντως το θέµα θα σέρνεται,

Ὁ ∆.∆αµιανός µέ τόν τ. Πρόξενο τῆς Τουρκίας

ασχέτως της όποιας στάσης του δηµάρχου.
·
Θα µπορούσε άραγε να προκύψει
ανάλογη φήµη αν ο Τ. Βαβατσικλής είχε
διάφορη µε του αρχηγού άποψη στο θέµα του…
γάµου των οµοφυλοφίλων;
·
Αν αυτά γίνονται για τη δηµαρχία,
φανταστείτε τι θα παιχθεί αργότερα µε τα
«µειονοτικά» και το ποιοι είναι συµβατοί ή όχι
µε τη φιλοσοφία του αρχηγού (ή την «πολιτική»
του ΠΑΣΟΚ, αν υπάρχει) όσον αφορά την
εθιµική δεύτερη υποψηφιότητα βουλευτή εκ
των χριστιανών που θα πλαισιώσει την Χρύσα
Μανωλιά στις επόµενες βουλευτικές εκλογές.
Μέχρι και τον εθνικό ύµνο της Τουρκίας θα
µάθουν και θα απαγγείλουν κάποιοι για να…
πεταλώσουν σίγουρα το άλογο προς την νίκη.
Ακόµη, θα ακούνε «Ποµάκοι» και, όντας καλά…
πεταλωµένοι, θα τρέχουν µε σιγουριά µακριά
για να αποφύγουν δυσάρεστες τοποθετήσεις!
Εν αναµονή περισσότερων εξελίξεων
για να τοποθετηθούµε πιο συγκεκριµένα
απέναντι σε πρόσωπα και πράγµατα και µε την
ρητή διαβεβαίωση ότι εµείς, ως ανεξάρτητη
εφηµερίδα γνώµης και προκειµένου να
διατηρήσουµε την αξιοπιστία και την
αυθεντικότητα των τοποθετήσεων και των
προτεραιοτήτων µας, δεν στρατευόµαστε
άκριτα και… συναλλακτικά πίσω από οµάδες
και παράγοντες του δηµόσιου βίου.
Α.Χ.

ΜΑΪΜΟΥΔΟ-ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΡΟΔΟΠΗ

Συνεχίστηκε γιὰ ἄλλη µιά
χρονιὰ (5-7 Αὐγούστου) τὸ πανηγύρι µαϊµοὺ ποὺ ἅρπαξαν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν
Κιζιλµπάσηδων τῆς ὀρεινῆς Ροδόπης,
µία χούφτα φανατικῶν ἀνθελλήνων,
στηριζόµενοι ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ Προξενεῖο
Κοµοτηνῆς. Μὲ ἀναρτηµένα σὲ πανώ
τουρκόγλωσσα συνθήµατα τοῦ Μουσταφά
Κεµάλ, µέ αἰσθητικὲς καὶ πρακτικὲς ποὺ
ἀκολουθοῦνται σὲ ἀνάλογες ἐθνικιστικὲς
ἐκδηλώσεις στὴν Τουρκία, καπέλωσαν
ἕνα παραδοσιακὸ πανηγύρι τὸ ὁποῖο
πλέον ἔχασε παντελῶς τὸν παραδοσιακὸ
θρησκευτικὸ καὶ κοινωνικό του χαρακτήρα.
Χαρακτηριστικό: Ἐνῷ κάποτε τό πανηγύρι
κατέληγε στόν σηµαντικότερο τεκέ τῶν
κιζιλµπάσηδων τῆς περιοχῆς, σήµερα
ξεκινάει µέ... σουνιτικό µεβλίτ. Πλήρης
ἀνατροπή! Πρόκειται γιὰ µία ἐκδήλωση ποὺ
διακηρύσσει καὶ ἐπίσηµα τὸν ἐκτουρκισµὸ
τῶν Ποµάκων, ἀλλὰ ταυτόχρονα δίνει τὴν
εὐκαιρία σὲ πολιτικάντηδες ἐπαρχιακοῦ
διαµετρήµατος καὶ ἀντιλήψεων νὰ
πουλοῦν τὴν πολιτικὴ τους πραµάτια καὶ
νὰ ἐπιδιώκουν νὰ κερδίσουν τὴν εὔνοια
τῶν φανατικῶν. ∆ιακηρύξεις εἰρήνης καὶ
φιλίας θυµίζουν παλιὲς σατιρικὲς ἰταλικὲς
ταινίες.
Ἡ παρουσία τῆς Τουρκίας -διὰ
τοῦ Προξένου τῆς προσωπικὰ κάθε φορὰ
-συµβολικὰ καὶ οὐσιαστικὰ ἐπισκιάζει
κάθε ἄλλη πτυχὴ τῆς ἐκδήλωσης, ἡ ὁποία
περιέχει µαῦρο καὶ ἀφορολόγητο χρῆµα,
«εἰσιτήρια» εἰσόδου σὲ δηµόσια ἔκταση,
χωρὶς ποτὲ νὰ γνωρίζει κανεὶς ποῦ πᾶνε τὰ
χρήµατα, ἐὰν φορολογοῦνται, κλπ κλπ.
Οἱ Τοῦρκοι αἰσθάνονται ὅτι µέ
τὰ πανηγύρια τοῦ Χίλια καὶ τοῦ Ἀκρίτα
(Ἀλάν τεπέ) ἔχουν ὁλοκληρώσει τὴν
κατάληψη τῶν ποµάκικων βουνῶν καὶ ὅτι
οἱ γιορτὲς αὐτὲς εἶναι γιορτὲς εἰς ἀνάµνηση
τῆς κατάληψης τῆς Θράκης ἀπὸ τοὺς
Ὀθωµανοὺς (ἐφηµ. «Γκιουντέµ»).

Ἐκπρόσωπος τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ,
τουρκικὰ
συγκροτήµατα,
τουρκικὲς
«παραδοσιακές» στολὲς -µαϊµοῦδες κι
αὐτὲς ἀπὸ τὸ παζάρι τῆς Ἀδριανούπολης χωρὶς καµµία σχέση µέ τὶς παραδοσιακὲς
στολὲς τῶν γηγενῶν Ποµάκων -, Τοῦρκοι
τραγουδιστὲς καὶ χορευτές, παλαιστὲς
τουρκικῆς καταγωγῆς ἀπὸ τὴ Βουλγαρία,
διακηρύξεις
ἑλληνοτουρκικῆς
φιλίας
ἀνάµικτες µέ µειονοτικά δικαιώµατα, µέ
«προβλήµατα ποὺ δὲν λύθηκαν ἀκόµη»,
µέ κεκαλυµµένες ἢ ἄλλοτε ἀπροκάλυπτες
ἀπειλές, µέ ποµπώδεις ἀναφορὲς στὸ
ὀθωµανικὸ παρελθόν, συνθέτουν τὸν
ὕµνο στὴ Μητέρα - πατρίδα, στὸν ὁποῖο
συµµετέχουν καὶ ἀρκετοὶ ἐκπρόσωποι τοῦ
ἑλληνικοῦ κράτους (γιὰ τὴν ἀκρίβεια ὅλοι
πλὴν ἐξαιρέσεων)… Φέτος οἱ ὀργανωτὲς
πλούτισαν τὸν τούρκικο χαρακτήρα
τῆς φιέστας, προσθέτοντας καὶ ἱππικοὺς
ἀγῶνες, ἐνῶ ὑποσχέθηκαν καὶ ἄλλες
ἐκπλήξεις γιὰ τὸ µέλλον. Εἶπαν δὲ σχεδὸν
ἀνοικτὰ ὅτι σκοπεύουν νὰ καταστήσουν
τὸ πανηγύρι συναπάντηµα ὅλων τῶν
Τούρκων τῶν Βαλκανίων! Στὸ σηµεῖο
αὐτὸ θέλουµε νὰ ρωτήσουµε τὸν νοµάρχη
Ροδόπης Ἄρη Γιαννακίδη, ποὺ µιλώντας
ὑποσχέθηκε 600.000 εὐρὼ γιὰ κατασκευὴ
δρόµου, ἐννοοῦσε τὸν δρόµο γιὰ τὸν
χῶρο τοῦ πανηγυριοῦ; Σκοπεύει δηλαδὴ
νὰ χρηµατοδοτήσει τὴν πανβαλκανικὴ
τούρκικη φιέστα στὴν ἑλληνικὴ Ροδόπη;
Στὴν ἀντίπερα ὄχθη τὸ πνεῦµα
τοῦ κιζιλµπάσικου πανηγυριοῦ ἐπιδιώκει
νὰ ἐπιβιώσει διωγµένο ἀπὸ τὸν φυσικό
του χῶρο, στὴν πλατεία τοῦ Μεγάλου
∆ερείου, µπροστά στὸ καφενεῖο τοῦ Νουρὶ
καὶ στὶς παρέες ποὺ ἀνάβουν τὰ τελευταῖα
κεριὰ στὴ Μπέλα Βόντα… Ἡ Ἑλλάδα καὶ
οἱ ἄνθρωποί της µποροῦν νὰ κοιµοῦνται
βαθιὰ καὶ ἥσυχα στὶς καφετέριες καὶ στὰ
προποτζίδικα τῆς Θράκης…
Ν.Γ.

Κάτω ὁ ἑλληνικός µιλιταρισµός!
Πέρασε στά ψιλά τοῦ τοπικοῦ Τύπου καί ἔτσι ἀδικήθηκε
κατάφωρα. Μιλᾶµε γιά τήν ἐπαναστατική πρόταση πρόσκληση τοῦ νοµάρχη Ροδόπης Ἄρη Γιαννακίδη πρός τίς
κυβερνήσεις Ἄγκυρας καί Ἀθηνῶν «νά σταµατήσουν τίς ἀγορές
ὅπλων καί νά χτίσουν µέ τά ἴδια χρήµατα νοσοκοµεῖα»!
Ἡ ἐν λόγῳ ἐπαναστατική καί ἄκρως πρωτότυπη (µά ποῦ
τή σκέφτηκε ὁ µεγάλος!...) πρόταση διατυπώθηκε κατά τήν
ἐπίσκεψη στή Νοµαρχία Ροδόπης τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ὑγείας
πρίν λίγο καιρό. Νοµίζουµε ὅτι συνιστᾶ µία ἀληθινή τοµή στήν
πολιτική σκέψη καί ἴσως δηµιουργήσει (εἴθε!) σχολή σκέψης
στήν Κυβερνητική ἐπιστήµη. Νοσοκοµεῖα ἀντί γιά ὅπλα - γιά
φαντάσου! Καί δέν φοβήθηκε ὁ νοµάρχης µας οὔτε τήν ἐπίθεση
τοῦ φιλοπολεµικοῦ λόµπυ οὔτε κι αὐτήν τήν ἀντίδραση τοῦ
στρατιωτικοῦ κατεστηµένου στήν Ἑλλάδα, µά προχώρησε ἀκάθεκτος κόντρα στό ρεῦµα,
ὅπως ὅλοι οἱ µεγάλοι πολιτικοί ἄνδρες τῆς Ἱστορίας (χαρακτηριστική ἡ περίπτωση τοῦ
προκατόχου του Στέλιου Σταυρόπουλου), κρατώντας µάλιστα σχολαστικά ἴσες ἀποστάσεις
ἀπό τίς δύο πρωτεύουσες (ἐδῶ στή Θράκη εἴµαστε προφανῶς στόν ἀέρα, κάπου µεταξύ
Ἀθήνας καί Ἄγκυρας...).
Ἐµεῖς, ὅπως ἦταν χρέος µας, προβάλλουµε αὐτήν τήν κορύφωση τῆς δηµιουργικῆς
πολιτικῆς σκέψης καί εὐελπιστοῦµε κάποτε νά εἰσακουσθεῖ ἀπό τούς γνωστούς
µιλιταριστικούς κύκλους πού κυβερνοῦν στήν Ἀθήνα (Φάνη Πετραλιᾶ, Μιχάλης Λιάπης,
∆ηµήτρης Ἀβραµόπουλος, Φοῖβος, Λάκης Γαβαλᾶς, ∆άφνη Μπόκοτα...)
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ÊáôáóôñïöÞ ôïῦ ðåñéâÜëëïíôïò ãéÜ ...ïἰêïëïãéêïýò ëüãïõò!
Oἱ ãéãÜíôéåò öùôéÝò óôÜ ôñïðéêÜ
äÜóç ôῆò Ἰíäïíçóßáò ðïý ðíßîáí ôÞ ãåéôïíéêÞ ôçò
Ìáëáéóßá (ἡ öùôïãñáößá ἀðü äïñõöüñï äßðëá
äåß÷íåé ôßò ÷ῶñåò êáëõìÝíåò ἀðü ôüí ἄóðñï
êáðíü!) äÝí åἶíáé ἄó÷åôåò ìÝ ôÞí äéáâüçôç
«ἀíÜðôõîç» êáß ìÜëéóôá ôÞí... «âéþóéìç», áὐôÞí
ôῆò ïἰêïëïãéêῆò ἔãíïéáò! Ôß óõíÝâç;
Åἶíáé ãíùóôÞ ἡ óôñïöÞ ôïῦ
ἀíåðôõãìÝíïõ êüóìïõ ðñüò ἐíáëëáêôéêÝò
ðçãÝò ἐíÝñãåéáò ðïý èÜ ôüí ἀðïäåóìåýóïõí
ἀðü ôü ðåôñÝëáéï. ÔÜ âéïêáýóéìá (âåíæßíç
êáß ðåôñÝëáéï ἀíáìåìåéãìÝíá ìÝ áἰèáíüëç ἤ
ëÜäéá ἀðü äéÜöïñåò öõôéêÝò ðçãÝò) åἶíáé ìßá
ðïëý âÜóéìç ἐëðßäá óôÞí êáôåýèõíóç áὐôÞ
êáß ðïëëÝò ÷ῶñåò óôüí êüóìï êÜíïõí ἀãþíá
äñüìïõ ãéÜ ôÞí êáôï÷ýñùóç ìéᾶò êáëῆò èÝóçò
óôÞí ðáãêüóìéá ðáñáãùãÞ, ìåôáîý áὐôῶí äÝ
êáß ἡ Ìáëáéóßá. ÓôÞí âüñåéá Âüñíåï ðïý ôῆò
ἀíÞêåé êáëëéåñãåῖ öïéíéêüäåíôñá ôῶí ὁðïßùí
ôü ëÜäé, ðïý ÷ñçóéìïðïéåῖôáé óÝ ðïóïóôü 5%
óôü ãíùóôü íôßæåë, åἶíáé âáóéêü ἐîáãþãéìï
ðñïúüí ôῆò ÷þñáò: Ôü 86% ôῶí 14.000.000 ôüíùí
ôïõ ἐîÜãåôáé, êõñßùò óôÞí Åὐñþðç, ìÜëéóôá
ἑôáéñåῖåò óÜí ôßò IOI Corp êáß Kuok Oil & Grains
äçìéïõñãïῦí äéõëéóôÞñéá óÝ åὐñùðáúêü ἔäáöïò
ãéÜ íÜ ðñïùèÞóïõí ôßò ἐîáãùãÝò ôïõò. Åἶíáé
ëïéðüí ðñïöáíÞò ἡ ἀíÜãêç íÜ âñåèåῖ ἔäáöïò
ãéÜ íÝåò öõôåῖåò öïéíéêüäåíôñùí êáß áὐôü åἶíáé
ôῶí ôñïðéêῶí äáóῶí ôῆò Ἰíäïíçóßáò: Ἄëëïôå
ἑôáéñåῖåò (íôüðéåò ìÜ êáß ἀðü ôÞ Ìáëáéóßá) êé
ἄëëïôå ἁðëïß ἀãñüôåò âÜæïõí öùôéÜ óôÜ äÜóç
êáß äçìéïõñãïῦí ôüí ἀðáñáßôçôï ÷ῶñï - ìÜëéóôá
ἐó÷Üôùò ìßá ἔêôáóç ἴóç ìÝ ôÞ ìéóÞ Ὁëëáíäßá
óôÞí ðåñéï÷Þ ÊáëéìáíôÜí, ìÝ êéíåæéêÜ ÷ñÞìáôá,
ἑôïéìÜæåôáé í’ ἀðïôåëÝóåé ôÞ ìåãáëýôåñç öõôåßá
ôïῦ êüóìïõ. Ôü 1996 ὁ êáðíüò ἀðü ôßò öùôéÝò
åἶ÷å óôåßëåé óôÜ íïóïêïìåῖá 40.000 ἀíèñþðïõò
êáß ðñï÷èÝò ἡ êáôÜóôáóç îåðÝñáóå ðÜëé ôÜ
ὅñéá óõíáãåñìïῦ.
ÐÜíôùò åἶíáé ìßá ðïëý ἐíäéáöÝñïõóá
ἱóôïñßá áὐôÞ ôῶí âéïêáõóßìùí êáß ἔ÷åé êáß
ἑëëçíéêü - êáß èñáêéêü - ἐíäéáöÝñïí. ÄÝí åἶíáé

Το γαλλικό πνεύµα
και το Κυπριακό
Ν. Λυγερός
Η αλλαγή φάσης
στη
Γαλλία
όσον αφορά στο
κυπριακό µέσω
του ανατολικού
ζητήµατος είναι
πια καθοριστική.
Το έργο των
οργανώσεων
σχετικά µε την
ενηµέρωση της
Ε.Ε. και ειδικά
της
Γαλλίας
είναι πια φανερό.
Ντομινίκ ντέ Βιλπέν
Τα
εσωτερικά
γεγονότα έπαιξαν και αυτά τον ρόλο τους
όµως δεν εξηγούν πια το ύφος και της
γαλλικής κυβέρνησης και της γαλλικής
διπλωµατίας. Και πρόσφατα µάλιστα µέσω
του πολιτικού συµβούλου Patrick Devedjian
εµφανίστηκε ολοφάνερα αυτό που ονοµάζουµε
το γαλλικό πνεύµα, αυτό που εφηύρε τη
Χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. ∆ιότι
για πρώτη φορά υπήρξε µια άµεση αναφορά
στον κατοχικό στρατό της Τουρκίας. Πιο
συγκεκριµένα ο πρώην υπουργός µίλησε
για την αναγκαιότητα της αλλαγής της
τουρκικής νοοτροπίας «Θα πρέπει η Τουρκία
να τερµατίσει κάθε στρατιωτική κατοχή πριν
αρχίσουν οι διαπραγµατεύσεις περί ένταξης.»
Και πρόσθεσε µε έναν απόλυτα ξεκάθαρο τρόπο
ότι «Αν η Angela Merkel κερδίσει τις εκλογές
στη Γερµανία, πιστεύω ότι το Παρίσι και το
Βερολίνο θα µπορέσουν να συµφωνήσουν και
να ζητήσουν από τους Τούρκους να αποσύρουν
τον στρατό τους πριν γίνει οποιαδήποτε
διαπραγµάτευση. Θα ήταν µια πράξη
αξιοπρέπειας. Σήµερα, υπάρχει στην Ευρώπη

ìüíï ïἱ ôñéôïêïóìéêÝò ÷ῶñåò ðïý óôñÜöçêáí
óôÞí ðáñáãùãÞ âéïêáõóßìùí, ð.÷. ἡ Âñáæéëßá
ðïý ðáñÜãåé - êé ἐîÜãåé ðáíôïῦ - áἰèáíüëç
ἀðü ôü æá÷áñïêÜëáìï, êáôáóêåõÜæåé óôÞí
Embraer êéíçôῆñåò áἰèáíüëçò êáß ó÷åäéÜæåé íÝåò
ἐðåíäýóåéò 6 äéó. $ ãéÜ íÝåò öõôåῖåò. Åἶíáé ïἱ ÇÐÁ
ðïý ðáßñíïõí ôÞí áἰèáíüëç ἀðü ôü êáëáìðüêé
êé ἀíôéêáôÝóôçóáí ôü 3% ôῶí êáõóßìùí ôïõò.
Åἶíáé ἡ Ãåñìáíßá, ðñþôç ðáãêïóìßùò óôÞí
ðáñáãùãÞ âéïíôßæåë, ìÝ ÷ñÞóç ἐëáéïêñÜìâçò
êáß óüãéáò. Åἶíáé ἑôáéñåῖåò óÜí ôÞ Shell êáß ôÞí
BP ðïý ἐðåíäýïõí óôÞ äéáíïìÞ áἰèáíüëçò êáß
âéïêáõóßìùí.
Êáß ìåῖò; Ἡ Å.Å. óôï÷åýåé óôÞ ÷ñÞóç 6%
âéïêáõóßìùí ὥò ôü 2010 êé ἐðéäïôåῖ ôßò ó÷åôéêÝò
êáëëéÝñãåéåò (45 € ἀíÜ ἑêôÜñéï êáëëéÝñãåéáò
ἐíåñãåéáêῶí öõôῶí), êáèþò åἶíáé ἀäýíáôïí ὁ
Åὐñùðáῖïò ἀãñüôçò íÜ óõíáãùíéóôåῖ ôÞí ôéìÞ
ôïῦ ÂñáæéëéÜíïõ ἤ ôïῦ ÊéíÝæïõ. Ὡóôüóï áὐôü
ðïý öáíôÜæåé ñéæéêÞ ëýóç åἶíáé ἡ ðáñáãùãÞ
áἰèáíüëçò ἀðü ôÞ âéïìÜæá, ὁëüêëçñï äçëáäÞ ôü
öõôü, ìÝ ôÞ ìåôáôñïðÞ ôῆò êõôôáñßíçò óÝ ãëõêüæç
÷Üñç óÝ ἕíá ἔíæõìï ãåíåôéêÜ ìåôáëëáãìÝíï.
Ἄí ἡ ëýóç áὐôÞ ðñï÷ùñÞóåé âéïìç÷áíéêÜ ἤäç ἑôáéñåῖåò óÜí ôÞ Shell êáß ôÞ Volkswagen
êÜíïõí ôåñÜóôéåò ἐðåíäýóåéò êáß ðñïüäïõò ἡ êáëëéÝñãåéá ὁðïéïõäÞðïôå öõôïῦ, äÝíôñïõ
êôë ìÝ ìåãÜëç ìÜæá èÜ ìðïñåῖ íÜ êáëýøåé ôßò
ἐíåñãåéáêÝò ἀíÜãêåò ìÜ êáß íÜ âãÜëåé ἀðü ôü
ἀäéÝîïäï ôüí ἀãñïôéêü ìáò êüóìï.

ένα τελευταίο τείχος της ντροπής, βρίσκεται
στη Λευκωσία.» Επιπρόσθετες εξηγήσεις θα
ήταν ανούσιες. Ο ίδιος ο Patrick Devedjian
που έχει αρµενική καταγωγή, γνωρίζει πολύ
καλά την τουρκική επεκτατική στρατηγική
και όπως ζει σ’ έναν χώρο όπου όχι µόνο
µπορεί να εκφραστεί αλλά και να επηρεάσει
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις απόψεις
του, επιδιώκει σηµαντικές τροποποιήσεις σε
σχέση µε την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
διότι µόνο η προνοµιούχα σχέση µπορεί
να γίνει αποδεκτή και αυτό µόνο και µόνο
εφόσον συµµορφωθεί η Τουρκία στον τοµέα
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το γαλλικό
πνεύµα ενισχύει ουσιαστικά τον αγώνα για
την απελευθέρωση της Κύπρου. Πρέπει όµως
να είµαστε συντονισµένοι όλοι οι Ευρωπαίοι.
∆ιότι πριν µερικά χρόνια το κυπριακό αλλά
και το ελληνικό πλαίσιο δεν ήταν καθόλου
θετικά όσον αφορά µια πραγµατική λύση του
Κυπριακού. Υπάρχουν βέβαια ακόµα µερικές
τάσεις που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα
απαράδεκτα λάθη του παρελθόντος. Πρέπει
όµως να τα ξεπεράσουµε όλα αυτά και να
δηµιουργήσουµε ένα καταλυτικό πλαίσιο µέσω
του γαλλικού πνεύµατος. Οραµατιστές όπως
ο Κρανιδιώτης κατάφεραν να µετατρέψουν
το κυπριακό σε ευρωπαϊκό, οι προσφυγές
άλλαξαν ριζικά τη στρατηγική µας θέση
και την τουρκική στάση, πρέπει όµως τώρα
να συντονίσουµε και ν’ αφήσουµε πίσω µας
στρατηγικές της σιωπής. Το διεθνές δίκαιο
υπάρχει και πρέπει να το ενεργοποιήσουµε για
να µην είµαστε µόνοι πια σε αυτόν τον αγώνα.
Το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι δηµιουργικό διότι
λειτουργεί ως ένα δίκτυο και δυναµικό και
αποτελεσµατικό. Έχουµε κοινά συµφέροντα
και κοινούς στόχους. Το γράµµα του Γάλλου
Προέδρου προς τον Τάσσο Παπαδόπουλο
είναι ενδεικτικό. «Μην µας απογοητεύσετε.»
∆εν πρέπει να περιµένουµε από τους άλλους
να ζητήσουν περισσότερα από µας για µας.
Πρέπει να διεκδικήσουµε την ύπαρξή µας
µέσα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

ΥΓΕΙΑ & ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Επικοινωνιακή πατάτα!

ίδια στιγμή που κατά δήλωση του ίδιου του
υπουργού Υγείας υπάρχει έλλειψη πόρων για
να καλυφθούν τα άμεσα επείγοντα κενά 9.000
περίπου νοσηλευτών. Η ίδια η ναυαρχίδα
του μετριοπαθούς φιλοκυβερνητικού τύπου
Καθημερινή (17-7-2005) εξανέστη για αυτήν
την αναίτια επιβάρυνση των φορολογούμενων
«για να γίνουν φαυλοκρατικοί διορισμοί
“γαλάζιων παιδιών”, όταν στα νοσοκομεία
οι ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτικό
προσωπικό είναι τραγικές», όπως κατά λέξη
αναφέρει σε κεντρικό της θέμα.
Όσον δε αφορά ειδικά την
Κομοτηνή, μπορεί να είναι αληθινό όνειδος
αυτό το νοσοκομείο για την γενέτειρα του υφ.
Εξωτερικών - που τυγχάνει και πρωτεύουσα
Περιφέρειας - αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε
φως στο τούνελ, παρά τις υποσχέσεις
Στυλιανίδη στην πρόσφατη επίσκεψή του
εκεί. Η πάθηση είναι χρόνια, τα προβλήματα
δομικά και η θεραπεία χρειάζεται γιγάντια
προσπάθεια και πολύ χρήμα (που δεν
βλέπουμε να περισσεύει...). Έτσι μάλλον θα
πρέπει να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι θα
παραμείνουμε νοσηλευτικά σε μεγάλο βαθμό
ακάλυπτοι και θα παρηγορούμαστε με την
παρουσία της Εγνατίας που έφερε κοντύτερα
την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη και την
Θεσσαλονίκη...
Τέλος,
αγαπητοί
κύριοι
της
κυβέρνησης, πρέπει να κατανοήσετε κάτι όσον
αφορά τη σχέση σας με την ευμεγέθη, παρά
τα θρυλούμενα, σκεπτόμενη μερίδα Ελλήνων
πολιτών: όσο περισσότερα προβλήματα
επαίρεστε ότι ανιχνεύετε χωρίς να τα επιλύετε
(ακόμα κι αν τα επιλύετε μερικώς), όσο δεν
φροντίζετε ταυτόχρονα για τη λύση τους και
την τιμωρία των προκλητικά ενεργούντων ή
αδιάφορων «αρμοδίων», τόσο περισσότερο
εκτίθεστε. Δεν μπορεί ας πούμε έτσι χαλαρά
και «καταγραφικά» να διαβάζουμε ότι
εγκαταστάθηκε ελεγκτικός μηχανισμός στο
Υπουργείο Υγείας και έγινε απογραφή και
αποτίμηση των αποθεμάτων των αναλωσίμων
στα νοσοκομεία με εντυπωσιακά αποτελέσματα
όπως ανεύρεση υλικών τεράστιας αξίας που
αράχνιαζαν στις αποθήκες! Ή ακόμη να γίνεται
από τις αρχές καταγραφή των αγορών σε όλα
τα νοσοκομεία φέρνοντας στο φως δεκάδες
περιπτώσεις αλόγιστης σπατάλης χωρίς η
πληροφορία να συνοδεύεται με κατάλογο
υπευθύνων που τιμωρήθηκαν και πώς! Μα
καλά, όλα αυτά τα προβλήματα δεν φέρουν
ονοματεπώνυμο; Ή έστω προσδιορισμό του
ποια ακριβώς υπηρεσία φταίει; Καμιά φυλακή;
Καμιά αποπομπή; Καμιά υποβάθμιση; Κάποιο
πρόστιμο; Κάποια αναφορά σε στοιχειώδη
ποινή βρε αδερφέ! Μας αρκεί έστω και η
δημόσια διαπόμπευση! Τίποτα πια; Πλήρης
ατιμωρησία και ανωνυμία επειδή ισχυρίζεστε
ότι «από δω και πέρα» επιχειρείτε σοβαρά να
μεταβληθεί προς το καλύτερο η κατάσταση;
Εκτίθεστε κύριοι της κυβέρνησης, εκτίθεστε!
Και η πιθανότατη νίκη στη δημαρχία των
Αθηνών το 2006 δεν θα αποτελέσει βάλσαμο…
Ο κόσμος που καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ θέλει
εκτός από … σπέρμα (άφθονο και με εσάς,
ελάτε τώρα) και αίμα!

Ωραίος ο «ικανός» εξ ου και
«δημοφιλής» υπουργός Υγείας Νικήτας
Κακλαμάνης. Πιέζει ο «αποτελεσματικός»
και «ανθρώπινος» να πάει για... δήμαρχος!
Το προεξοφλεί και το καλλιεργεί σχεδόν
ως δεδομένο! Μα τέτοια υπουργοδιώχτρα
κατάσταση αντιμετωπίζει στο υπουργείο
του; Εμ βέβαια, στον ελληνικό λαϊκιστικό
παράδεισο όπου η ζωή είναι κόλαση για
κάποιους καλοπροαίρετους, η Υγεία, το
λούστρο δηλαδή του αείμνηστου πατέρα
του Φωφακίου, θα ξέφευγε; Μα μπορεί
να πιστέψει κάποιος ότι ο Καραμανλάκος
και ο Κακλαμανάκος θα μπορούσαν
να τακτοποιήσουν τις βαθιά ριζωμένες
στρεβλώσεις στον τομέα της υγείας; Εντάξει,
καλή η αγιογράφηση του Γιώργου Γεννηματά,
η μαφία της υγείας όμως και η κακή υλοποίηση
των οραματισμών του δεν μας επιτρέπουν
εμάς, ως ρεαλιστών να αποδεχόμαστε άκριτα
την απόλυτα τεθωρακισμένη υστεροφημία
του. Η στράτευσή του υπέρ των αδυνάτων,
η ευαισθησία και το φιλολαϊκό ρητορικό του
πάθος από μόνα τους, ως πολιτικός «ηρωισμός»,
ούτε γιατρεύουν ούτε εξοικονομούν πόρους
υπέρ της ποιότητας μεταχείρισης των ασθενών.
Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος
με καλές προθέσεις, λέει ένα ρητό και ίσως η
κατάσταση στο χώρο της υγείας να αποτελεί
την αντιπροσωπευτικότερη επαλήθευσή του.
Καί
δέν
νεοδημοκρατίζουμε
χαρακτηρίζοντας «ηλεκτρική καρέκλα» το
υπουργείο Υγείας, ώστε να απαλύνουμε τις
ευθύνες της Ν.Δ. Ίσα ίσα. Ενδεικτικά, είναι
πρόσφατη η αγανακτισμένη δημοσιοποίηση
των
απόψεων
του
συγκροτημένου
στελέχους της Ν.Δ. κ. Βουζουκίδη για
την αιφνίδια αντικατάστασή του στη θέση
του διοικούντος το Ίδρυμα για παιδιά με
χρόνιες αναπηρίες (Φατήρ Γιακά). Εμάς μας
έπεισε ο κ. Βουζουκίδης για το μπάχαλο
στον τομέα ευθύνης του εδώ διορισμένου
από την κυβέρνηση Περιφερειάρχη Υγείας
κ. Σπυριδόπουλου. Πιθανότατα μάλιστα
το μπάχαλο αυτό προκλήθηκε με πλήρη
καταλογισμό κατά τις σχετικές αποφάσεις του
κ. Σπυριδόπουλου και καθόλου λόγω ατυχών ή
επιπόλαιων υπολογισμών του. Το γεγονός ότι ο
κ. Σπυριδόπουλος αντικατέστησε με ευπρέπεια
τον ανεκδιήγητο περιφερειάρχη υγείας του
ΠΑΣΟΚ (Κασάπη) δεν αποτελεί ελαφρυντικό
ούτε για τον ίδιο ούτε για τους πολιτικούς
του προϊσταμένους. Η ίδια εντύπωση
ακαταλληλότητας των άπειρων, αστοιχείωτων
και πεινασμένων (για δόξα) «ημετέρων»
που χρίζονται εν μια νυκτί «στελέχη» και
«σύμβουλοι» στο πλαίσιο των «αναγκών»
στελέχωσης των θέσεων που εφηύρε το
πολιτικό μας σύστημα για να βολεύει εις
βάρος του κοινωνικού συνόλου κομματικούς
κρίκους, συγγενείς, γκόμενες, τσιράκια κλπ,
μας δημιουργήθηκε και με την περίπτωση
της μαζικής δηλητηρίασης ασθενών και των
γενικότερων συνθηκών καθαριότητας στο
Νοσοκομείο Ηρακλείου,
στα τέλη Ιουλίου. Η
αδέξια δε απολογητική
τηλεοπτική τοποθέτηση
Τσαλακωµένος στο περιθώριο της κοινωνίας
– σουρωτήρι του εκεί
στιγµατισµένος
άνεργος, αποπροσανατολισµένος αιθεροβάµων
διοικητή (ενώ έφθανε
στη µπούκα του κανονιού
ένα απλό «συγγνώμη,
στο
περιθώριο
συνοµιλιών όλου σου του περίγυρου
εργαζόμαστε αποφασιστικά
Ραγίζουν οι διαδροµές σου
για
να
καθαρίσουμε
Ξεσκίζονται τα πανιά
την
κατάσταση
ως
και δεν σου πιστώνεται περιθώριο λάθους
παθόντες πια») ήρθε να
Μοιάζεις παραµεθόριος ξεχασµένη
δικαιώσει τις υποψίες
Σιχαίνεσαι το περιθώριο.
μας για το αστήρικτο
των διθυράμβων που
Όµως στο περιθώριο του τετραδίου σου πάντα
συνοδεύουν
συνήθως
σηµείωνε ο δάσκαλος τις βελτιωτικές του παρατηρήσεις
τις τοποθετήσεις «νέων
Στο περιθώριο του παραδεκτού έδρασε ο καλός Σαµαρείτης˙
επιστημόνων»
ως
και να που περπάτησε στο ιστίο
εγκάθετων σε θέσεις –
σε νηνεµία˙ Νη τω ∆ία.
φιλέτα με αμιγή κριτήρια
Στα χνάρια του
προσωπικών
εξυπηρετο περιθώριο ξεχωρίζει την ιδιοµορφία
τήσεων. Για να μη
του παιδιού-θαύµατος.
συζητήσουμε τώρα την
Από εκεί φυσά η ορµή που διαπερνά τα στεγανά
προαναγγελθείσα πρόσληπου στύβει το ζουµί και πλάθει πέτρα.
ψη – «αποκατάσταση»
περίπου 10.000 αγροφυλάΓιάννης Στρούµπας
κων (α χα χα χα!) την
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ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ
ΛΩΖΑΝΝΗΣ
Καθώς στίς 24 Ἰουλίου συµπληρώθηκαν
82 χρόνια ἀπό τήν Συνθήκη τῆς Λωζάνης,
τό νεότευκτο Ἐξόριστο Κουρδικό Κοινοβούλιο διοργάνωσε στήν ἑλβετική πόλη
συνέδριο µέ προφανή στόχο τήν ἀµφισβήτηση τῆς Συνθήκης πού ἔθαψε γιά
ὀκτώ δεκαετίες τά ὄνειρα τῶν Κούρδων
γιά ἀνεξάρτητο κράτος. Ἔτσι, βρεθήκαµε
κι ἐµεῖς ὡς προσκεκληµένοι ἐκεῖ, προκειµένου νά ἐκθέσουµε τήν σηµασία τῆς
Συνθήκης γιά τήν Ἑλλάδα τοῦ σήµερα,
σέ µιά χρονική συγκυρία µάλιστα πού
φέρνει τήν ἵδρυση Κουρδικοῦ κράτους
στό Βόρειο Ἰράκ τόσο κοντά (βάσει
τοῦ Συντάγµατος πού θά ψηφιστεῖ τόν
Ὀκτώβριο θά εἶναι θέµα 8 ἐτῶν!).
Νά σηµειωθεῖ ὅτι µέ τήν ἴδια εὐκαιρία
στή Λωζάννη µαζεύτηκαν γιά νά
πανηγυρίσουν τήν ἐπέτειο ἵδρυσης τοῦ
νεότερου τουρκικοῦ κράτους καί τά
φασιστοειδῆ τῆς γείτονος, µέ ἐπώνυµους
καλεσµένους τούς Ραούφ Ντενκτάς καί
Ντογού Περιντσέκ (ὁ δεύτερος µάλιστα
συνελήφθη κι ὁδηγήθηκε γιά λίγο στόν
Εἰσαγγελέα, ἀφοῦ ἐπιµένει νά ἀµφισβητεῖ
τήν Ἀρµενική Γενοκτονία, πρᾶγµα πού
εἶναι ἀδίκηµα στήν Ἑλβετία). Ἀκολουθεῖ
ἡ ὁµιλία τοῦ Κώστα Καραΐσκου:
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα θέλω νὰ εὐχαριστήσω τὴν
ὀργανωτικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν εὐγενικὴ καὶ
τιµητική της πρόσκληση καὶ χαιρετίζω τὸ
συνέδριο εὐχόµενος κάθε ἐπιτυχία. Ὅµως, πρὶν
παρουσιάσω τὸ θέµα µου, γιὰ τὶς συνέπειες τῆς
Συνθήκης τῆς Λωζάννης στὴν νεώτερη Ἑλλάδα,
νιώθω ἠθικὰ ὑποχρεωµένος νὰ ἀναφερθῶ σὲ
µία πολὺ νεότερη καὶ δυστυχῶς µαύρη σελίδα
τῆς ἱστορίας µας. Καὶ ἀναφέροµαι στὸν θλιβερὸ
Φεβρουάριο τοῦ 1999, στὴν παράδοση τοῦ
Κούρδου ἡγέτη Ἀμπντουλλὰχ Ὀτζαλάν στὶς
τουρκικὲς Ἀρχές, µὲ τὴν πατρίδα µου σὲ ἕναν
ρόλο ποὺ δὲν θὰ ἤθελα νὰ χαρακτηρίσω. Ἐκ
µέρους τοῦ ἁπλοῦ Ἕλληνα πολίτη, ποὺ ἔνιωσε
τόση ντροπὴ καὶ ταπείνωση τὶς ἡµέρες ἐκεῖνες,
ζητῶ συγγνώµη γιὰ τὶς ὅποιες ἐνέργειες, λάθη
ἢ ἀνεπάρκειες τῆς κυβέρνησης Σηµίτη ποὺ
ὁδήγησαν τὸν µὲν Ἀµπντουλλὰχ Ὀτζαλάν στὸ
Ἴµραλι, τὶς δὲ ἑλληνοκουρδικὲς σχέσεις στὸ
χειρότερο σηµεῖο τους. Εὔχοµαι τὸ τραῦµα ποὺ
δηµιουργήθηκε νὰ θεραπευτεῖ καὶ οἱ λαοί µας
νὰ ἐπιστρέψουν στὸν δρόµο τῆς συναλληλίας
καὶ τῆς ἀλληλοκατανόησης.
Ἡ ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης
ἦταν γιὰ τὸν ἑλληνισµὸ ἡ τελετὴ ταφῆς
τῶν γεωπολιτικῶν καὶ ἀλυτρωτικῶν του
ὀνείρων. Ἦταν ἐπίσης ἡ τελευταία πράξη τοῦ
δράµατος ποὺ κατέληξε στὸν ξεριζωµὸ τῶν
Ἑλλήνων ἀπὸ τὰ µικρασιατικὰ καὶ ποντιακὰ
παράλια µετὰ ἀπὸ συνεχή παρουσία 3.000
χρόνων τουλάχιστον. Ἦταν ἀποτέλεσµα
ἐσφαλµένων πολιτικοστρατιωτικῶν ἐπιλογῶν
τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς; Ἦταν ἀπόρροια
τῆς πρόσδεσης τῶν ἐθνικῶν µας πόθων στὸ
ἰµπεριαλιστικὸ ἅρµα τῆς Βρετανίας; Ἦταν
µία ἀναπόφευκτη ἐξέλιξη, ἀπότοκος τῶν
ἐθνικῶν κινηµάτων ποὺ πυροδότησε ἡ Γαλλικὴ
Ἐπανάσταση καὶ ἡ δηµιουργία τοῦ Ἔθνους –
Κράτους; Ἴσως νὰ ἦταν καὶ ὅλα αὐτὰ µαζί.
Αὐτὸ ποὺ εἶναι βέβαιο εἶναι ὅτι ἀποτέλεσε
τὴν ἐθνοκάθαρση στὴν ὁποία βασίστηκε τὸ
σύγχρονο τουρκικὸ κράτος. Μία ἐθνοκάθαρση
ποὺ σχεδιάστηκε ἀπὸ µὴ Τούρκους (θυµίζω
ἐδῶ τὴν συντριπτικὴ παρουσία τῶν ντονµέδων
στὸ νεοτουρκικὸ κίνηµα), στηρίχτηκε στοὺς
ἐνδοϊµπεριαλιστικοὺς ἀνταγωνισµοὺς (χαρακτηριστικὸς ὁ ρόλος τῆς Γερµανίας) καὶ
ἐξάλειψε τὸ χριστιανικὸ στοιχεῖο – πρῶτα
τους Ἀρµένιους καὶ µετὰ τοὺς Ἕλληνες – ἀπὸ
τὴν Μικρασία. Ὅταν ἀργότερα φάνηκε πὼς
ἡ κουρδικὴ ταυτότητα ἀντιστεκόταν στὴν
«εὐτυχία νὰ λὲς εἶµαι Τοῦρκος», ἐσεῖς ξέρετε
καλύτερα ἀπὸ ἐµένα τὸ τί συνέβη…
Ἡ ἀπώλεια τῆς Μικρασίας, ποὺ ἐπισφραγίστηκε
µὲ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης, δὲν ἔθεσε ἁπλῶς
τὸ στενὸ πλαίσιο στὸ ὁποῖο θὰ ἐκινεῖτο στὸ
ἑξῆς ἡ Ἑλλάδα. Ἀκρωτηρίασε τὴν αὐτοεικόνα
τοῦ ἑλληνισµοῦ. Μετέβαλε συνολικὰ τὸν
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γεωπολιτικό του προσανατολισµό. Ἄλλαξε
ἄρδην τὴν πληθυσµιακὴ σύνθεση στὸν σηµερινὸ
ἑλλαδικὸ χῶρο µὲ τὸ 1.000.000 πρόσφυγες
ποὺ συνέρευσαν µετὰ τὴν Καταστροφὴ τοῦ
1922. Καί, δυστυχῶς, ἔβαλε τὰ θεµέλια γιὰ
τὴ µελλοντικὴ ἐπιθετικότητα τῆς Τουρκίας σὲ
βάρος τῆς Ἑλλάδος.
Ἐδῶ πρέπει νὰ θυµίσω ὅτι µὲ τὴ Συνθήκη,
πέρα ἀπὸ τὸν καθορισµὸ τῶν ὁρίων τῆς
σύγχρονης Τουρκίας, εἴχαµε καὶ τὴν Σύµβαση
Ὑποχρεωτικῆς Ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσµῶν
µεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας. Βεβαίως ἦταν
µία συµφωνία ποὺ τὸ ὄνοµά της ἦταν κάπως
εἰρωνικὸ γιὰ τοὺς ἀµέτρητους νεκροὺς καὶ
πρόσφυγες τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, γιὰ τοὺς

Ἑλληνισµοῦ, ἡ παρέµβαση τῶν ΗΠΑ ἦταν ὄχι
πρὸς τὴν Τουρκία ποὺ ἐγκληµατοῦσε ἀλλὰ
πρὸς τὴν Ἑλλάδα, καθὼς τὸ µόνο µέληµα τῶν
Ἀµερικανῶν ἦταν ἡ διασφάλιση τῆς ἑνότητας
ἐντὸς τοῦ ΝΑΤΟ.
Τὰ ἴδια περίπου ἔζησαν καὶ οἱ 6.000 Ἕλληνες
κάτοικοι τῶν νησιῶν Ἴμβρος καὶ Τένεδος. Τὰ
δυὸ νησάκια τοῦ Αἰγαίου, παρὰ τὸν ἀµιγῶς
ἑλληνικὸ πληθυσµό τους, δόθηκαν στὴν
Τουρκία γιὰ τοὺς σαφεῖς γεωπολιτικοὺς
λόγους ποὺ δικαιολογεῖ ἡ θέση τους στὴν
ἔξοδο τῶν Στενῶν τῶν ∆αρδανελλίων.
Ὑποτίθεται ὅτι ἡ Τουρκία θὰ τοὺς ἐκχωροῦσε
ἕνα εἰδικὸ καθεστὼς αὐτοδιοίκησης (ἄρθρα 14
καὶ 37-44 Γ΄ Τµήµατος) καὶ προστασία ὅλων
τῶν δικαιωµάτων
τους:
πολιτικῶν,
γλ ω σ σ ι κ ῶ ν,
ἐ κ π α ι δ ε υ τ ι κ ῶ ν,
θ ρη σ κ ε υτ ικ ῶ ν.
Τὰ ἄρθρα αὐτὰ
λογίστηκαν
γιὰ
«Θεµελιώδεις
νόµοι», ποὺ σηµαίνει
ὅτι
κανένας
τουρκικὸς νόµος ἢ
διοικητικὴ
πράξη
δὲν θὰ µποροῦσε
νὰ τὰ ἀνατρέψει.
Τί συνέβη στὴν
πρ αγ µατ ικ ότ ητα ;
Πρὶν
κλείσει
δίµηνο ἀπὸ τὴν
Οἱ ὑπογραφές πού πέσαν πίσω ἀπό αὐτούς τούς τοίχους
ὑπογραφὴ
τῆς
ἀκόμη ματώνουν στό Κουρδιστάν
Συνθήκης, Τοῦρκος
ὁποίους καµµία ἀνταλλαγὴ δὲν εἶχε πιὰ νόηµα. κυβερνήτης ἐγκαταστάθηκε στὸ νησὶ καὶ
Καὶ στὸ σηµεῖο αὐτὸ θέλω νὰ ὑπογραµµίσω καταργήθηκε κάθε µορφὴ αὐτοδιοίκησης,
µία µεγάλη στιγµὴ τῆς ἱστορίας τοῦ ἑλληνικοῦ ἐνῶ 64 δικηγόροι, γιατροί, δάσκαλοι καὶ
λαοῦ, καθὼς δὲν µαρτυρεῖται κανένα ἀντίποινο, ἔµποροι χαρακτηρίστηκαν ἀνεπιθύµητοι καὶ
καµµία ἀντεκδίκηση σὲ βάρος τῶν 500.000 σὲ ἄλλους 1500 ἀπαγορεύτηκε ἡ ἐπιστροφή.
περίπου µουσουλµάνων ποὺ ζοῦσαν ἀκόµη Ὅλα τοῦτα κατοχυρώθηκαν καὶ µὲ νόµο
στὴν Ἑλλάδα, τὴ στιγµὴ ποὺ στὴν Μικρασία (1151/1927). Τὰ µέτρα κατὰ τῶν Ἑλλήνων
τὸ ἑλληνικὸ αἷµα ἔρεε κρουνηδόν. Ἀπὸ τὴν τῆς Κωνσταντινούπολης ἴσχυσαν κι ἐδῶ:
ὑποχρεωτικὴ αὐτὴ µετοικεσία χριστιανῶν Φόροι (βαρλίκ), κατασχέσεις περιουσιῶν,
καὶ µουσουλµάνων ἑξαιρέθηκαν οἱ Ρωµιοὶ ἐπιστρατεύσεις στὰ Τάγµατα Ἐργασίας (Ἀµελὲ
τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Ἴµβρου καὶ τῆς Ταµπουροῦ), ἐξορίες ἡγετικῶν στελεχῶν…
Τενέδου καὶ οἱ µουσουλµάνοι τῆς ∆υτικῆς Ἐπίσης, λόγω τῆς ἀποκλειστικῆς ἑλληνικῆς
Θράκης. Ἡ Συνθήκη, ἔχοντας δεδοµένο τὸ παρουσίας στὰ νησιὰ καὶ τοῦ ἀγροτικοῦ
ὀθωµανικὸ παρελθὸν σὲ σχέση µὲ τὰ µειονοτικὰ χαρακτήρα τοῦ πληθυσµοῦ, εἴχαµε καὶ
καὶ ἀνθρώπινα δικαιώµατα, προέβλεπε µὲ κάθε ἄλλα µέτρα: ∆ηµεύσεις γῆς, ἐποικισµός,
λεπτοµέρεια τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ ἀναλάµβανε δηµιουργία ἀνοικτῶν ἀγροτικῶν φυλακῶν καὶ
ἡ Τουρκία ἔναντι τῶν µὴ µουσουλµανικῶν στρατιωτικῶν µονάδων γιὰ τροµοκράτηση
κοινοτήτων της, δεσµεύοντας τὴν, ὑποτίθεται, τοῦ ντόπιου πληθυσµοῦ, καταστροφὴ καὶ
σὲ µία πολιτικὴ ἀναγνώρισης καὶ σεβασµοῦ. ἁρπαγὴ τῶν 248 ἀπὸ τὶς 262 ἐκκλησιὲς τῆς
Φυσικὰ τὰ ἴδια προβλέπονταν ὡς ὑποχρεώσεις Ἴµβρου (µὲ ἀπαγόρευση τῆς ἐπισκευῆς τους)
καὶ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἔναντι τῶν µουσουλµάνων καὶ 6 περιπτώσεις καταγεγραµµένων φόνων
τῆς Θράκης ἀλλὰ εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ Ἑλλήνων ποὺ ποτὲ δὲν ἐξιχνιάστηκαν. Τὸ
ἀναφορὰ τοῦ κειµένου εἰδικὰ στὶς ὑποχρεώσεις ἀποτέλεσµα εἶναι νὰ βρίσκονται σήµερα στὴν
τῆς Τουρκίας. ∆υστυχῶς καµµία ὑπογραφὴ δὲν Ἴµβρο 300 περίπου Ρωµιοὶ (στὴν Τένεδο δὲν
ἀποδείχθηκε ἱκανὴ νὰ περιορίσει τὸν κεµαλικὸ µείνανε πάνω ἀπὸ 50) καὶ 8.000 Τοῦρκοι.
αὐταρχισµό.
Τί συνέβη στὸν ἀντίποδα; Ἡ µουσουλµανικὴ
Ἡ παραµονὴ τῶν 120.000 Ἑλλήνων τῆς µειονότητα σήµερα ἀποτελεῖ τὸ 1/3 περίπου
Κωνσταντινούπολης ἐπιδιώχθηκε ἀπὸ τὴν τοῦ πληθυσµοῦ στὴν ἑλληνικὴ Θράκη,
ἑλληνικὴ πλευρά. Ἦταν µία πλούσια καὶ ἰσχυρὴ ἀριθµώντας περὶ τὰ 120.000 ἄτοµα. Ἡ Τουρκία,
παρουσία ἡλικίας 1600 χρόνων, τὸ πλήρωµα ἔχοντας βγεῖ νικήτρια ἀπὸ τὸν πόλεµο τοῦ
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου. Ταυτοχρόνως 1922, ἐπεδίωξε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς νὰ παρέµβει
ἦταν ἡ ραχοκοκκαλιὰ τῆς οἰκονοµικῆς ζωῆς στὸ ἐσωτερικό της ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καὶ
τῆς πόλης, ἡ ὁποία ἂν ἐξέλιπε σὲ µία νύχτα νὰ ἀναλάβει τὴν ἡγεσία τοῦ µουσουλµανικοῦ
τὸ πρόβληµα θὰ ἦταν µεγάλο καὶ γιὰ τὴν ἴδια πληθυσµοῦ της. Ἤδη ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ
τὴν Τουρκία. Ἡ ἀριθµητικὴ καὶ οἰκονοµική ’20 καὶ τοῦ ’30 κατάφερε νὰ ἀποµακρυνθοῦν
της συρρίκνωση ἄρχισε ἀπὸ τὴν ἑποµένη τῶν ἀπὸ τὴν εὐαίσθητη περιοχὴ οἱ ἀντικεµαλιστὲς
ὑπογραφῶν τῆς Συνθήκης καὶ συνεχίζεται Τοῦρκοι καὶ Τσερκέζοι ποὺ εἶχαν ἔρθει στὴν
µέχρι καὶ σήµερα, παρὰ τὴν οὐσιαστική της Ἑλλάδα διαφεύγοντας ἀπὸ τὴν κεµαλικὴ
ἐξαφάνιση (ἀριθµεῖ πιὰ λιγότερα ἀπὸ 2000 Τουρκία, µὲ κορυφαία περίπτωση αὐτὴν τοῦ
ἄτοµα, κυρίως ὑπέργηρα). Ἀπαγορεύσεις τελευταίου Ὀθωµανοῦ σεϊχουλισλάµη, τοῦ
ἄσκησης ἐπαγγελµάτων, εἰδικὲς ἐξοντωτικὲς Μουσταφᾶ Σαµπρῆ Ἐφέντη. Ἀργότερα, κι
φορολογίες, τάγµατα ἐργασίας, κρατικὰ ἐνῶ ὁ µουσουλµανικὸς πληθυσµὸς χωρίστηκε
σχεδιασµένα πογκρόµ, µαζικὲς ἀπελάσεις, σὲ νεωτεριστὲς καὶ συντηρητικούς, κατάφερε
µυστικοὶ ρατσιστικοὶ νόµοι, κλείσιµο τῆς ὄχι µόνο νὰ περάσει τὴν χρήση τοῦ λατινικοῦ
Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἁρπαγὲς ἀλφαβήτου στὴν µειονοτικὴ ἐκπαίδευση ἀλλὰ
περιουσιῶν, ὅλα αὐτὰ ἦταν ἀδύνατον νὰ τὰ καὶ νὰ ἀναλάβει πλήρως τὸν ἔλεγχο τῆς
ἀντέξει µία ἀστικὴ κοινότητα ποὺ ζοῦσε σὲ ἕνα τελευταίας µὲ τὰ Μορφωτικὰ Πρωτόκολλα ποὺ
ἐχθρικὸ κράτος καὶ δὲν εἶχε καµµία σοβαρὴ ὑπογράφηκαν µεταξὺ τῶν δυὸ χωρῶν (1951,
βοήθεια ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Εἶναι χαρακτηριστικὴ 1968). Ὅταν στὸ δεύτερο µισό του 20ου αἰώνα
ἡ περίπτωση τοῦ ἀνθελληνικοῦ πογκρὸµ ποὺ τὸ Κυπριακὸ ἐπιδείνωσε τὶς ἑλληνοτουρκικὲς
ἐξαπέλυσε τὸν Σεπτέµβριο τοῦ 1955 τὸ τουρκικὸ σχέσεις, οἱ διωγµοὶ τῶν Ἑλλήνων στὴν
κράτος, σὲ ἀγαστὴ πάντα συνεργασία µὲ τὸ Τουρκία εἶχαν τὰ διοικητικὰ τους ἀντίµετρα
παρακράτος (τῆς ὀργάνωσης «Ἡ Κύπρος εἶναι (στερήσεις ἰθαγένειας ὅσων ἔφευγαν ἀπὸ τὴ
τουρκική»). Ἀφορµὴ ἦταν ὁ ἀντιαποικιακὸς χώρα, περιορισµένες ἀδειοδοτήσεις, πολιτικὲς
ἀγώνας τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου κατὰ ἄδηλων διακρίσεων…) στὴ Θράκη σὲ βάρος
τῶν Ἄγγλων, µὲ αἴτηµα τὴν Αὐτοδιάθεση τῶν µουσουλµάνων. Ἔτσι ὁ πληθυσµὸς τους
καὶ τὴν Ἕνωση µὲ τὴν Ἑλλάδα. Σὲ κείνη περιορίστηκε δηµογραφικὰ καὶ ψυχικὰ
λοιπὸν τὴν κρίσιµη συγκυρία, ὅπου κρίθηκε τέθηκε ἀπέναντι. Ὁ κεµαλικὸς ἐθνικισµὸς
ὁριστικὰ ἡ µοίρα τοῦ Κωνσταντινουπολίτικου µπορεῖ νὰ µὴν διαπότισε τὸν ἁπλὸ µειονοτικὸ

πολίτη, ὅµως εἶναι πιὰ ὁ ἀπόλυτος κυρίαρχος
στὴν ἰθύνουσα τάξη καὶ στὴν πολιτικὴ
ἐκπροσώπησή του. Τελευταῖο ἐµπόδιο στὴν
ὁριστική του ἐπικράτηση εἶναι ἡ ἐθνοτικὴ
πολυµορφία τοῦ µουσουλµανικοῦ πληθυσµοῦ.
∆ὲν ἔχει νόηµα νὰ µποῦµε σὲ λεπτοµέρειες
γιὰ τὸ πῶς συγκροτήθηκε ἡ τουρκικὴ ὁµάδα
ἐντὸς αὐτοῦ, οὔτε παρουσιάζει κάποια
ἰδιαιτερότητα ἡ τσιγγάνικη συνιστώσα του.
Ἀξίζει ὅµως µικρῆς ἀναφορᾶς ἡ παρουσία τοῦ
Ποµακικοῦ πληθυσµοῦ στὴν ὀρεινὴ Ροδόπη,
µίας σλαβόφωνης κοινότητας 35.000 περίπου
ἀνθρώπων ποὺ περιλαµβάνει καὶ µία ὁµάδα
µερικῶν χωριῶν µπεκτασίδων.
Παρὰ τὴν πρόβλεψη τῆς Συνθήκης τῆς
Λωζάννης γιὰ σχολικὴ διδασκαλία τῆς µητρικῆς
γλώσσας στοὺς µειονοτικοὺς πληθυσµούς,
τὸ ποµάκικο ἰδίωµα – ἄγραφο µέχρι πρὶν
µία δεκαετία – ἔµενε πάντα στὸ περιθώριο.
Παντοῦ, σὲ ΜΜΕ, σὲ σχολεῖα, δικαστήρια,
ἐκλογικὰ κέντρα, ὑπηρεσίες, προβλέπεται
χρήση τῆς τουρκικῆς καὶ µόνο γλώσσας.
Ἀκόµα καὶ ὁ ὅρος «Ποµάκος» καὶ «ποµακικός»
ἦταν µέχρι πρόσφατα ἀπαγορευµένος ἀπὸ
τὴν κεµαλικὴ ἡγεσία τῆς µειονότητας καὶ στὴ
θέση του χρησιµοποιοῦσαν τὸν ὅρο «ὀρεσίβιοι
Τοῦρκοι» (νοµίζω ὅτι κάτι θυµίζει ὁ ὅρος στοὺς
παριστάµενους…) καὶ ὅταν πιὰ ἀναγκάστηκαν
ἐκ τῶν πραγµάτων νὰ µιλήσουν γιὰ Ποµάκους,
τὸ ἔκαναν προσπαθώντας νὰ τοὺς ἐντάξουν
στὰ τουρκικὰ φῦλα. Πέρα ὅµως ἀπὸ τὸν
ἐκτουρκισµὸ τῆς συνείδησης τοῦ πληθυσµοῦ,
ἐπιδιώκεται µεθοδικὰ καὶ ὁ ἐκτουρκισµὸς
τοῦ πολιτισµοῦ. Πανηγύρια, γιορτές, ἔθιµα,
ἀλλὰ καὶ παραδοσιακὰ φαγητά, φορεσιὲς
κτλ, τυπικὰ ποµάκικα, παρουσιάζονται ὡς
τούρκικα: τίποτε µέσα στὸν µουσουλµανικὸ
πληθυσµὸ τῆς Θράκης δὲν πρέπει νὰ θυµίζει
τὴν καταγωγικὴ του πολυµορφία.
Βλέποντας σήµερα, 82 χρόνια µετά, τὶς πρόνοιες
τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης καὶ τῶν σχετικῶν
µὲ αὐτὴν κειµένων, διαπιστώνουµε ὅτι:
1) Ἡ Ἑλλάδα κέρδισε µὲ τὸν ἐπώδυνο τρόπο τῆς
ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσµῶν µία ὁµοιογένεια
ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα σπουδαῖο συνεκτικὸ στοιχεῖο
γιὰ τὴν κρατική της ὀντότητα
2) Ἡ Τουρκία ἀπέδειξε τὸ πόσο τιµᾶ τῆς
ὑπογραφή της µὲ τὶς ἀµέτρητες παραβιάσεις
τῆς Συνθήκης ἀναφορικὰ µὲ τὰ ἀνθρώπινα
καὶ µειονοτικὰ δικαιώµατα. Ἡ µουσουλµανικὴ
µειονότητα τῆς Θράκης µπορεῖ νὰ ὑπέστη
ἕνα τραῦµα ἀλλὰ τὴν ἴδια στιγµὴ ἐκείνη τῶν
Ρωµιῶν στὴν Τουρκία θανατώθηκε
3) Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ὅπως πάντοτε
συµβαίνει, ἀποτύπωσε ἁπλῶς τὴν ἰσορροπία
τῶν δυνάµεων τῆς ἐποχῆς ποὺ ὑπογράφτηκε.
∆υστυχῶς, ὁ ἀναθεωρητισµὸς τῆς Τουρκίας
στὸ Αἰγαῖο, ἡ εἰσβολή της στὴν Κύπρο καὶ ἡ
παρεµβατικότητά της στὴ ἑλληνικὴ Θράκη
δείχνουν ὅτι, τὰ τελευταία 30 χρόνια ἰδίως, ἡ
ἰσορροπία ἔχει ἀλλάξει σὲ βάρος τῆς πατρίδας
µου. Εἶναι λοιπόν ἀνάγκη νὰ ἀποκατασταθεῖ
πρὶν κάποια ἄλλα τετελεσµένα µᾶς ὁδηγήσουν
σὲ κάποιαν ἄλλη, ἀκόµη χειρότερη Συνθήκη...

ÌðéíåëÉêéá ὀ÷ôÜóðùñá!
§
ÍÜ ôü ìõóôéêü ôῆò ἐðéôõ÷ßáò ðïý
‘ëåãå êáß ὁ ÓôáíôÜë: ÊïëÜêåõå ôÞí
ìåôñéüôçôá, ἀðüöåõãå ôÞí ðñùôïôõðßá
êáß èõóßáæå óôÞ ìüäá
§
ÊÜðïéïò ἄãíùóôïò ἐðéóêÝðôçò âáñÜåé
ôÞí ἐîþðïñôá ἑíüò ἀöéëüîåíïõ. Ðïéüò
åἶíáé; öùíÜæåé ὁ íïéêïêýñçò ἀðü ìÝóá,
ἐìåῖò äÝí ðåñéìÝíïõìå êáíÝíá. Ἄíïéîå,
ὁ ×Üñïò åἶìáé, ἀêïýãåôáé ἡ öùíÞ ἀð’
ἔîù, êáß ãþ äÝí ðåñéìÝíù êáíÝíá!
§
Ἡ ἡëéêßá óïõ äÝí ìÝ ἐíäéáöÝñåé,
ὁ âáèìüò ὑãñáóßáò óïõ ìüíï
§
Ôü åὐíïõ÷éóìÝíï ôñáãß ὁäçãÜåé
ôü êïðÜäé. Åἶíáé ðáóôñéêü,
ôáêôéêü, ὑðÜêïõï, êáß êõñßùò, äÝí
ἀðïðñïóáíáôïëßæåôáé åὔêïëá!

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Âïõëôóßäçò
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Ἀντιφωνήµατα

ÐÑÏÄÏÔÇÓ
ÔÇÓ ÐÁÔÑÉÄÁÓ
Κάποιοι σὲ διάφορες χῶρες κατηγοροῦν ἄλλους
γιὰ προδοσία τῆς
πατρίδας. Μερικοί
ὁδηγοῦνται στὸν
θάνατο,
ἄλλοι
στέλνονται στὶς
φυλακὲς καὶ ἄλλοι
ἀναγκάζονται νὰ
ἐ γ κ ατα λ ε ίψ ο υ ν
τὴν
πατρίδα
τους. Ἀφοῦ ὅµως
Ὁ Ντενκτάς εἰσαγγελέας περάσει
καιρὸς
τότε τῶν Ἄγγλων
κι ἀλλάξουν οἱ
συνθῆκες, φανερώνεται ἡ ἀδικία σὲ βάρος
αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Πολλὲς φορὲς ὅµως
µὲ πόνο γίνεται ἀντιληπτὸ πὼς δὲν ὑπάρχει ἡ
δυνατότητα ἀνατροπῆς αὐτῶν τῶν ἀδικιῶν.
Στὴν τουρκικὴ κοινωνία προδότες τῆς πατρίδας
ὑπάρχουν; Πρὶν 30-35 χρόνια ὑπῆρχαν; Ἂν ὄχι
τότε τί ἦταν ὅλοι ἐκεῖνοι πού τοὺς λιανίσαµε ;
Π.χ. τοὺς Φαζίλ, Καβάζογλου, Μπερµπὲρ Ἀχµέτ,
Γιαχγιά, τοὺς δικηγόρους δηµοσιογράφων γιατί
τοὺς σκοτώσαµε; Τὸν γιατρὸ Ἰχσάν Ἀλὴ γιατί
τὸν σκοτώσαµε ; Εἴµαστε σὲ θέση νὰ δώσουµε
µία ξεκάθαρη ἀπάντηση σὲ ὅλα αὐτὰ ;
Ἡ ΤΜΤ ἱδρύθηκε σὰν µία ἀντιστασιακὴ
ὀργάνωση. Ὅµως αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι βοήθησαν
ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα νὰ ἱδρυθεῖ δὲν εἶχαν τὶς ἴδιες
σκέψεις καὶ τοὺς ἴδιους σκοποὺς µὲ αὐτοὺς
ποὺ τὴν ἵδρυσαν στὴ Λευκωσία. Τὴν ὥρα ποὺ
στὴν Ἄγκυρα σκέφτονταν νὰ ἀνακτήσουν τὴν
Κύπρο, στὴ Λευκωσία εἶδαν µία εὐκαιρία νὰ
ξεκαθαρίσουν τὶς ἀντιπολιτευόµενες φωνές.
Καὶ φυσικὰ χρησιµοποίησαν αὐτὸν τὸν δρόµο…
Ἄλλως τὸ νὰ παρακολουθεῖ τοὺς ἀριστεροὺς
καὶ νὰ τοὺς καθαρίζει, ἢ νὰ δηµιουργεῖ καὶ
νὰ ἀνακηρύσσει προδότες στὴν κοινωνία δὲν
ἀποτελοῦσε καθῆκον τῆς ΤΜΤ. Ὅπως κάθε
µυστικὴ ὀργάνωση, ἔτσι καὶ ἡ ΤΜΤ εἶχε τοὺς
δικούς της κανόνες καὶ τὸ σύστηµα ποινῶν
της. Ὅµως αὐτὸ δὲν µποροῦσε νὰ εἶναι ἡ
ἀνακήρυξη δεξιῶν, ἀριστερῶν, προδοτῶν καὶ
ἡ τιµωρία κατὰ τὸ δοκοῦν. Μπορεῖ νὰ τιµωρεῖ
τὰ µέλη της ποὺ δὲν ὑπάκουσαν, αὐτοὺς ποὺ
τὴν πρόδωσαν. Τότε γιατί ἡ ΤΜΤ λιάνισε ψυχὲς
πού δὲν ἦταν µέλη της; Οἱ µυστικὲς ὀργανώσεις
δὲν ἔχουν σὰν στόχο νὰ κάνουν πολιτική. Ἡ
πολιτικὴ γίνεται ἀπὸ ἄλλες ὀργανώσεις ποὺ
ἔχουν ἱδρυθεῖ ξεχωριστὰ καὶ δὲν καταφεύγουν
στὴν βία. (...)
Ὁ Ντενκτάς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὲς τῆς
ΤΜΤ στὴν Κύπρο. Ἀπὸ τὸ 1963 πού ἄρχισαν
τὰ γεγονότα µέχρι ποὺ ἔφυγε ἀπὸ τὸ νησὶ τὴν
κρατοῦσε ὑπὸ τὸν ἔλεγχό του.
Ἂς ἀναφέρουµε κάτι πιὸ ἁπτό. Γιατί σκότωσαν
τοὺς Ἀιχάν Χικµὲτ καὶ Μουζαφὲρ Γκιουρκάν. Ὁ
Ντενκτάς ἀκόµα καὶ σήµερα ἰσχυρίζεται πὼς
τοὺς σκότωσαν οἱ Ρωµιοί, ἀλλὰ ὅλοι ξέρουµε
πὼς κάποιοι δικοί µας τοὺς σκότωσαν. Γιατί
ὅµως τοὺς σκότωσαν; Τὸ ὅτι τοὺς σκότωσαν
τὴν χρονικὴ στιγµὴ ποὺ εἶχαν πεῖ πὼς θὰ
φανέρωναν ποιοὶ βοµβάρδισαν τὸ τζαµὶ
Μπαϊρακτάρ δείχνει πὼς αὐτὸ ἔγινε ἀπὸ
κείνους ποὺ δὲν θέλαν τὴν ἀνακοίνωση αὐτή.
Ἐσεῖς τώρα ἄν µου πεῖτε πὼς ἦταν Ρωµιοὶ
πράκτορες κλπ… παραµύθια ὅλα. Τώρα δὲν
µᾶς ἔρχεται στὸ νοῦ ἡ ἑξῆς σκέψη: Τὸ νὰ λὲς στὰ
1962 ὅτι οἱ Τοῦρκοι µπορεῖ νὰ βοµβάρδισαν τὸ
τζαµὶ ἦταν προδοσία τῆς πατρίδας καὶ ἔπρεπε
νὰ τιµωρηθεῖς µὲ θάνατο. Τὸ νὰ λὲς ὅµως ὅτι
τὸ 1958 οἱ βόµβες στὸ Τουρκικὸ Πρακτορεῖο
Εἰδήσεων δὲν ἦταν προδοσία; ∆ὲν ἐπιβαλλόταν
τιµωρία; Αὐτὴν τὴν ἀλήθεια καὶ ὁ Ντενκτάς τὴν
ἀνέφερε καὶ ἐγὼ τὴν ἔγραψα πολλὲς φορές. Ἂς
τὸ ξαναναφέρω ὅµως: Ἡ βόµβα στὸ Τουρκικὸ
Πρακτορεῖο Εἰδήσεων τοποθετήθηκε ἐκ τοῦ
πονηροῦ ἀπὸ δυὸ ὑπαλλήλους τῆς Τουρκίας
ὥστε νὰ φέρουν ἐνάντιες τὶς δυὸ κοινότητες
στὸ νησί. Μάλιστα, αὐτὸ φανερώθηκε ἀπὸ τὴν
ἐκ τῶν ὑστέρων ὁµολογία τοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν δυὸ
συµµετεχόντων. Γι΄αὐτὴν τὴν ὑπόθεση τὸ εἶπα
καὶ τὸ ξαναλέω. Εἶµαι ἕτοιµος νὰ καταθέσω
µπροστὰ σὲ ἕνα ἀνεξάρτητο δικαστήριο.
Καὶ ρωτάω: Ποιὰ ἡ διαφορὰ ἀνάµεσα στὴν
ἀνακοίνωση τοῦ Ντενκτάς καὶ σ’ αὐτὴν πού θὰ
ἔκαναν οἱ δηµοσιογράφοι; Γιατί τιµωροῦνται
δηµοσιογράφοι γιὰ κάτι πού δὲν ἔκαναν ὅταν ὁ
Ντενκτάς πού τὄκανε δὲν τιµωρεῖται; ∆ηλαδὴ
οἱ µὲν πρόδωσαν τὴν πατρίδα τους καὶ ὁ ἄλλος
ὄχι;...
(Τ/Κ ἐφ. Ἀφρίκα, 16-6-2005)
Μετάφραση: Μ.Κ.

Ἀσυγχώρητη τεχνική βλάβη δείχνει ἡ
ἀεροπορική τραγωδία τοῦ Γραµµατικοῦ.
Κι ἐγώ πού πίστευα ὅτι οἱ κουµπάροι δέν
ἦταν τόσο ἑλληνικά ἐπιπόλαιοι...

κάλεσε τήν Ε.Ε. νά µήν δεχθεῖ τήν Τουρκία ἄν δέν τήν ἀναγνωρίσει καί κείνη!

Τό βραβεῖο µαλακολογίας ἀπονέµεται
στόν ΑΝΤ1. Δέν τοὔφτασαν τά περί τροµοκρατῶν καί ἀεροπειρατίας, µέχρι καί...
ἀπεµπλουτισµένο οὐράνιο µετέδωσαν οἱ
ἀπεµπλουτισµένοι τους ἐγκέφαλοι
Δυό µέρες πρίν τίς βόµβες στό Λονδῖνο,
ὁ µεγαλοτραπεζίτης Γκρήνσπαν τῆς
FED ρευστοποίησε 40 δισεκ. δολάρια.
Τυχεράκιας ὁ χαχάµης, ἔ;
Πάντως χωρίς νά εἴµαστε οἰκονοµολόγοι
ὁ τριπλασιασµός τοῦ ἐλλείµµατος στόν
ἀµερικάνικο προϋπολογισµό (11,1 τρισ. $)
µᾶς τροµάζει. Κακῶς λέτε;
Ὥστε ὁ Χαρούν Ρασίντ Ἀσουάτ, πού
συνελήφθη γιά τίς λονδρέζικες βόµβες,
εἶχε 10 χρόνια σχέσεις µέ τή βρετανική
ὑπηρεσία ΜΙ-6! Τί; Ἄ, παλιά, ναί...
Καί ἡ ὀργάνωσή του (Al-Muhajiroun)
ἄρχισε νά δραστηριοποιεῖται τή δεκαετία
τοῦ ‘90, µέ δυτικές πλάτες καί δράση
κυρίως ποῦ λέτε; Στό Κόσοβο!
Διά τοῦ Κέν Λίβινγκστον, δηµάρχου στό
Λονδῖνο, οἱ παλιοί τροτσκιστές (καί νῦν
ἀποκηρυγµένοι) Ἐργατικοί εἶπαν τήν
ἀλήθεια. Γιά τήν Παλαιστίνη, τό Ἰσλάµ,
τή Δύση...
Πῶς λέν τόν βαθύπλουτο λόρδο πού χρηµατοδοτεῖ τούς Ἐργατικούς καί παίζει
τέννις µέ τόν Μπλαίρ; Ἄντε, νά βοηθήσω: Ἀρχίζει ἀπό Λε- καί τελειώνει σέ -βύ
Στίς 14-7 ἡ Βενεζουέλα τοῦ Τσἀβες ἀναγνώρισε τήν Ἀρµενική Γενοκτονία καί
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Σκοτώθηκε ὁ «δηµοκράτης» δρ.Γκάρανγκ
στό Σουδάν. Κρῖµα ρέ, τόσα χρόνια νά
µεγαλώνεις, νά σπουδάζεις ἕναν πράκτορα καί νά τόν τρῶνε µ’ ἕνα ἑλικοπτεράκι
Εἶναι δυνατόν σήµερα µιά ξ έ ν η χώρα
νά ὑπογράφει (19-7-05) συµµετοχή στήν
ἀσφάλεια τοῦ συστήµατος ὕδρευσης τῶν
ΗΠΑ;! Ναί, ἄν πρόκειται γιά τή γνωστή...
Ἀληθεύει ὅτι ὁ 41χρονος Γ.Κ., πράκτορας
τῆς ΕΥΠ στήν Πρίστινα δολοφονήθηκε
τόν Μάη ἀπό Ἀλβανό τοῦ UCK, ὡς
µήνυµα νά πάψει ὁ φιλοσερβισµός µας;
Λέτε νά ἔπαιξαν ρόλο καί οἱ προστυχιές
πού διακινήθηκαν κατά τῶν Ἑλλήνων
ἐθελοντῶν στή Βοσνία; Μιά σκέψη κάνω
Κι ἄν καθιερωθεῖ τό 42% γιά τήν ἐκλογή
τῶν δηµάρχων, ἡ Κυβέρνηση λύνει τό...
ζέον πρόβληµα πού ταλάνιζε τόν τόπο
(γιά τά χρειώδη - κατάργηση νοµαρχιῶν,
ἐκλογή περιφεριαρχῶν - οὔτε λέξη!)
Νά λοιπόν ὁ ὁρισµός τῆς µεταρρύθµισης:
Ἡ ἀναδιάταξη τῆς µηδαµινῆς λεπτοµέρειας βάσει τοῦ (στενότατου) κοµµατικοῦ
συµφέροντος
Ἄσπρη µέρα εἶδε ὁ τουρισµός µας φέτος
καί ὅλα ὀφείλονται στήν ἐκστρατεία τοῦ
Ἀβραµό, λέει! Μήν εἶστε ἀχάριστοι ρέ,
πεῖτε κι ἕνα εὐχαριστῶ στό ΡΚΚ
Ὥστε ἀµέτρητα τά φράγκα µά καί οἱ

ΤΟΞΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1

Συνοριακές διαφορές µέ τόν Καναδᾶ ἔχει
ἡ ...Δανία! Μάλιστα, γιά τό νησάκι Χάνς,
βορείως τῆς Γροιλανδίας, ἔγινε διπλωµατικό ἐπεισόδιο (κι αὐτοί... ἐθνοκεντρικοί;!)
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Εἶναι κατὰ τοὺς Ἀµερικανούς ὁ Μπὶν Λάντεν
(ὅπως ἄλλωστε καὶ ὁ Ἀλ Ζαρκάουι, ὁ Ἀλ
Μαγκντίσι, ὁ ∆ρ Τζέκυλ, ὁ Προκρούστης καὶ τὰ
ὑπόλοιπα µέλη τῆς Ἀλ Κάιντα).
2. Τὸ Κυπριακὸ ἔτσουξε πολὺ καὶ τὸν εἰκονιζόµενο
καὶ ἑτέρους πλείστους ἀµερικανοτσολιάδες. –
Τὴ συναντοῦµε σὲ κάποια ἱπτάµενα σκάφη.
3. Τὸ προσωνύµιο τοῦ εἰκονιζοµένου.
4. Αὐτὰ τουλάχιστον κινοῦνται ἄνετα στοὺς
δρόµους τῆς Κοµοτηνῆς (ἀντιστρόφως). –
Ἑλληνίδα καὶ αὐτὴ (ἔ, ἅµα δὲν ποῦµε καὶ
καµµιὰ µαλ…, πῶς θὰ περάσει καὶ ἡ ὥρα;).
5. Εἶναι µονίµως ἡ πολιτικὴ ἀτµόσφαιρα στὴν
Ἑλλάδα. – Ἀρχαῖο ἄρθρο.
6. Εἶναι γιὰ τὸν Καραµανλῆ ὁ Γιωργάκης (γιατί
ἅµα περίµενε νὰ ξαναπάρει ἐκλογὲς χάρη στὸ…
ἔργο τῆς κυβέρνησής του…)(ἀρχικά). – Τὸ
ἐννιακοσιοστὸ τριακοστὸ πέµπτο πρὸ Χριστοῦ
γεννήθηκε ὁ εἰκονιζόµενος.
7. Πολλὰ κινοῦνται σέ… στοές.
8. Πρόθεµα εὐγενείας. – Μέχρι τώρα ξέραµε τοῦ
Ἀρµούρη, τοῦ ∆ιγενῆ Ἀκρίτα καὶ τοῦ Ἐλ Σίντ.

Τώρα πλέον ὁ Κωστάκης (ὅπως ἀντιλαµβάνεστε
καὶ ἀπὸ τὸν σχετικὰ πρόσφατο θρίαµβο τοῦ
10 11 12 13 Κόκκαλη µέ τὴν εἰσαγωγὴ
στὸ Στοίχηµα καὶ τῶν
ἑλληνικῶν ποδοσφαιρικῶν
ἀγώνων) ἤδη γράφει
καὶ αὐτὸς τὸ δικό του
ἐναντίον τῆς διαπλοκῆς
(ἀντιστρόφως).
9.
Ἀλβανικὴ
πόλη,
µέ ἄρθρο (Σ.Σ.: ∆ΕΝ
ἐννοοῦµε τὴν Ἀθήνα…).
10. Γιὰ τὸν διεθνή
σοσιαλισµό,
τέτοιο…
κτῆµα θὰ εἶναι οἱ
µεταρρυθµίσεις
τοῦ
Γιωργάκη. – Χρωµατικὴ
ἀπόχρωση. – Γράµµα καὶ
αὐτό.
11. Τὸ λέµε κάθε φορὰ ποὺ
βλέπουµε στὴν τηλεόραση
τὸν Μποὺς (ὅλο µαζί).
12. Παλαιὸ ἐργαλεῖο
ὕφανσης. – ∆ίχως.
13. Ἐνενήντα ὀκτὼ τὸ ἄθροισµά τους (σὰ νὰ
λέµε δηλαδὴ τὸ ἕνα τριακοστό τῆς ἡλικίας
τοῦ εἰκονιζοµένου). – Φούντωµα, ζῆλος
(ἀντιστρόφως). – Μουσικὴ νότα.
14. Ὁ τίτλος τοῦ εἰκονιζοµένου (µέ ἄρθρο). –
Μετὰ τὴ λήξη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821,
ἀπετέλεσε τὴν κεντρικὴ περιοχὴ τοῦ πρώτου
προτεκτορ… παρντόν, ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ
κράτους (παλαιὰ γραφή).
ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Προηγεῖται τοῦ τρία (ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ, Ε; ∆ὲν
τὸ εἶπε ὁ Καραθεοδωρή, ὁ Γιωργάκης τὸ εἶπε)
2. Πρώην πράκτορας, πολὺ γνωστὸς ἐδῶ στὰ
µέρη µας.
3. Συµπαγὲς ὑλικὸ (τόσο πολύ, ὅσο ἀκριβῶς καὶ
ὁ ἐγκέφαλος τοῦ Μπούς).
4. Τὸ µικρὸ ὄνοµα παλιοῦ µεγάλου µπασκετµπολίστα τῆς ΠΑΟΚάρας.
5. ∆ιάσηµη βιβλικὴ πόλη, πολὺ κοντὰ στὴ
Μύκονο. – Τὴν ἔχουν τὰ ἄλογα (ἀντιστρόφως).
6. Μετὰ τὰ «Ἀρίων», αὐτὰ τὰ βραβεῖα ἀναµένεται
νὰ θεσµοθετηθοῦν γιὰ µεγαλοεργολάβους καὶ

ὑπεράκτιες ἑταρεῖες τοῦ θείου Ἀχιλλέα!
Φανταστεῖτε δηλαδή τί δουλειά θά ἔριξε
στή ζωή του ὁ ἄνθρωπος...
Στίς 15-9 ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης
θεµελιώνει τήν Ἁγία Τριάδα τοῦ
ἱδρύµατος Ἀνατολικορωµυλιωτῶν στή
θέση Λειβαδίτσα τῆς Πέλλας
Ἀπαραίτητο γιά τή θρακική µνήµη, ἔστω
καί µέ ἕναν αἰώνα καθυστέρηση
Δέν ἔχει «κώλυµα ἀπό τόν νόµο» γιά
συµµετοχή στίς ἑπόµενες ἐκλογές ὁ καταδικασθείς ὡς πλαστογράφος τ. δήµαρχος
Μαρώνειας Μένιος Παπαναστασίου
Κι ἀπ’ ὅ,τι βλέπουµε δέν ἔχει καί κανένα
ἄλλο κόλληµα. Ἀπό ντροπή, ἄς ποῦµε ἤ
κάτι παρόµοιο... Kι ὁ πολιτικός του χῶρος
ἄλλωστε δέν ἔχει τέτοια συµπτώµατα
Πάντως ἀναµένουµε µέ ἐνδιαφέρον
τήν ὑπόθεση καί τοῦ ἄλλου γίγαντα
τῆς Αὐτοδιοίκησης, πού διευκόλυνε τό
κύκλωµα λευκῆς σάρκας. Ἐκεῖ πού τό
µαχαίρι ἴσως ἀγγίξει ὥς καί τό Giorgaki
Ἄ, καί µιά πού τὄπα: Πρωτοεκλέχτηκα
(µέ µπαµπεσιά) δηµοσύµβουλας τό 2002
καί εἶµαι πιό Τοῦρκος ἀπ’ τόν Ἐρντογάν.
Μπορῶ νά πάω γιά δήµαρχος τοῦ χρόνου;
Ἄς πεῖ κάποιος στό βλῆµα πού µετέδωσε
(ΔΕΛΤΑ ΤV) λεπτοµερῶς τή φρικτή εἴδηση αὐτοπυρπόλησης 35χρονου νά χρωµατίζει ἀναλόγως τή φωνή της. Ὄχι σάν νά
µεταδίδει ρεπορτάζ ἀπό µπαράκια!
20 καί 21 Αὐγούστου ἡ νοµαρχία Ξάνθης
διοργανώνει γιά 7η χρονιά οἱ γιορτές τοῦ
Νέστου: συναυλίες Ἀηδονίδη - Κότσιρα,
ποικίλες παραποτάµιες δραστηριότητες,
περιήγηση, γαστρονοµία. Νά πᾶµε, ἔ;
Τέλος, ζητοῦµε συγγνώµη γιά τίς
φωτογραφίες αὐτῆς τῆς σελίδας, δέν τό
κάναµε ἐπίτηδες, ἔτσι µᾶς βγῆκε. Δέν θά
ξανασυµβεῖ

πολιτικούς. – Ἐµπρόθετο ἄρθρο (γενική).
7. Τὴ φοράει ὁ Πάπας (ἕτοιµο ὅµως τὸν κόβω καὶ
τὸν… Χριστόδουλο). – Λένε ὅτι αὐτὴ περιέχει
χαρτονοµίσµατα (ἐµεῖς µιά φορά ἀκουστὰ τὸ
ἔχουµε µόνο)(ἀρχαία / µέ ἄρθρο).
8. Εἶναι οἱ περισσότεροι παράγοντες τοῦ
ἑλληνικοῦ ποδοσφαίρου. – Πρόθεση (ἀντιστρ).
9. Ὅπως προκύπτει καὶ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα,
ἀπὸ τὸν 10ο ἕως τὸν 4ο αἰ. π.Χ. εἶχε τὴ δική
του ὁ εἰκονιζόµενος. – Ρῆµα πολὺ οἰκεῖο στοὺς
συνδικαλιστὲς τοῦ δικοµµατισµοῦ.
10. Ὅταν βρέχει, δέκα µόλις λεπτὰ χρειάζεται
αὐτὴ γιὰ νὰ καλύψει ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον ὅλα τὰ
περίχωρα τῆς Κοµοτηνῆς, µετά ἀπὸ ἄλλα δέκα
λεπτὰ ἀκούγεται κι ὁ πυροβολισµὸς τοῦ ἀφέτη
καὶ ξεκινοῦν καὶ οἱ…γουρουνοδροµίες (ἀρχ.).
– Ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες (στοιχειώδους
εὐαισθησίας) θὰ ἔπρεπε νὰ στοιχειώνει τὰ
ὄνειρα τοῦ Σηµίτη καὶ τοῦ Πάγκαλου.
11. Καὶ µιά καὶ ἀναφέραµε τὸν Πάγκαλο, πολλὰ
εἶναι τὰ δικά του (καὶ σὲ θράσος). – Βουνὸ
τῆς Σαµοθράκης. – ∆ίχως περιεχόµενο αὐτὴ
(ἀκριβῶς δηλαδὴ σὰν προεκλογικὴ ὑπόσχεση).
12. Καταπολεµᾶ τὰ ναρκωτικὰ (ἔ, ἄν τὰ
καταπολεµοῦσε καὶ ἡ Ἀστυνοµία…). – Ἀµέσως.
13. Ἔτσι εἶναι κάθε φορὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς µέ
τὶς ἱκανότητες καὶ τὴν εὐφυΐα τῶν ἑκάστοτε
κυβερνώντων του (µἡ βλέπετε τώρα ποὺ κάθε
τέσσερα χρόνια πάει καὶ τοὺς ξαναψηφίζει…).
– Ἀρχαία ἀναφορικὴ ἀντωνυµία.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. ΣΑΤΑΝΙΚΟΣ, 2. ΟΧΙ - ΕΛΙΚΑ, 3.
∆ΡΑΚΟΥΛΑΣ, 4. ΡΕΟ - ΤΣΑΝΤ, 5. ΜΙΑΡΗ
- ΑΙ, 6. ΑΩ - ΕΤΟΣ, 7. ΝΗΜΑΤΑ, 8. ∆Α ΕΠΟΣ, 9. ΤΟ ΕΛΒΑΣΑΝ, 10. ΕΣΑΕΙ - ΣΙΕΛ ΡΟ, 11. ΝΑ ΕΝΑΣ ΜΑΛΑΚΑΣ, 12. Α∆ΡΑΧΤΙ
- ΑΝΕΥ, 13. ΗΙΠ - ΖΕΣΗ - ΝΤΟ, 14. Ο
ΚΟΜΗΣ - ΜΩΡΗΑΣ.
ΚΑΘΕΤΩΣ
1. ΕΝΑ, 2. ΣΑ∆ΗΚ, 3. ΑΕΡΙΟ, 4. ΜΠΑΝΕ, 5.
ΣΟ∆ΟΜΑ - ΧΑΙΤΗ, 6. ΑΧΡΕΙΩΝ - ΣΤΗΣ, 7.
ΤΙΑΡΑ - Η ∆ΕΣΜΙΣ, 8. ΡΕΜΑΛΙΑ - ΜΕ, 9.
ΝΕΟΤΗΤΑ - ΒΕΛΑΖΩ, 10. ΙΛΥΣ - ΟΤΣΑΛΑΝ,
11. ΚΙΛΑ - ΣΑΟΣ - ΚΕΝΗ, 12. ΟΚΑΝΑ ΠΑΡΑΥΤΑ, 13. ΣΑΣΤΙΣΜΕΝΟΣ - ΟΣ.
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