Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Συµβολή στή θρακική αὐτογνωσία
Ἡ 4η ἔκδοση τοῦ µνηµειώδους -καί βραβευµένου ἀπό τήν Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν - ἔργου Η ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (1361-1920) ἀπό
τόν συγγραφέα του κ. Ἀπόστολο Π. Εὐθυμιάδη εἶναι ἡ συνέχιση τῆς µοναδικῆς του προσφορᾶς
στόν τόπο µας καί ἡ διατράνωση ἑνός λαµπροῦ παραδείγµατος πρός µίµηση.
Ἡ ἔκδοση, ἐπαυξηµένη κατά 30% (!) περίπου, ξεπέρασε τίς χίλιες σελίδες, γίνεται σέ 10.000
ἀντίτυπα καί εἶναι καί πάλι δερµατόδετη. Αὐτή τή φορά χρησιµοποιεῖ τήν ἁπλή καθαρεύουσα
καί εἶναι γιά τόν ἀναγνώστη µία καλή ἄσκηση στίς παλαιότερες µορφές τῆς ἑλληνικῆς. Στά
κεφάλαια τοῦ βιβλίου παρελαύνουν οἱ ἱστορικές στιγµές καί οἱ ἡρωικές µορφές πού λάµπρυναν
τόν θρακικό χῶρο ἀλλά εἶναι ἐλάχιστα γνωστές, εἴτε λόγῳ ἀντικειµενικῶν δυσκολιῶν εἴτε λόγῳ
τῆς δικῆς µας ἀβελτηρίας. Τό τεράστιο κενό στόν τοµέα αὐτόν ἔρχεται νά καλύψει τό ἔργο τῆς
ζωῆς τοῦ κ. Εὐθυµιάδη, ἐρανιζόµενο µιάν ἀπέραντη
βιβλιογραφία καί συνθέτοντας τό ἀληθινό πρόσωπο
τῆς Θράκης: Αὐτό τῶν λαϊκῶν ἡρώων, τῶν
µαρτύρων κληρικῶν, τῶν ξεχωριστῶν λογίων, τῶν
ἐθνικῶν εὐεργετῶν, τῶν ξεκληρισµένων χωριῶν, τοῦ
διµέτωπου ἀγώνα κατά Τούρκων καί Βουλγάρων.
Τό γεγονός πώς ἕνα τέτοιο µοναδικό ἔργο ἐκδίδεται
ἰδίοις ἀναλώµασι καί προσφέρεται δωρεάν σέ χιλιάδες
ἀποδέκτες (ὑπηρεσίες, βιβλιοθῆκες, ἰδιῶτες...), ὅπως
συνέβη καί µέ τά 25.000 ἀντίτυπα τῶν προηγούµενων ἐκδόσεών του, ἔχει δύο ὄψεις: Πρῶτον κατατάσσει τόν συγγραφέα στή χορεία ἐκείνων τῶν ξεχωριστῶν Θρακικῶν µορφῶν ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς
πού µνηµονεύει. Καί δεύτερον εἶναι µία διαρκής
µοµφή κατά ΟΛΩΝ τῶν τοπικῶν (και µή) ἀρχόντων
πού ἀρνήθηκαν τήν πρόταση τοῦ συγγραφέως
γιά ἐπανεκτύπωση καί δωρεάν διάθεση τοῦ ἔργου
στούς Θρακιῶτες. Ὅταν ἕνας ἰδιώτης ἐκδίδει (καί
ταχυδροµεῖ ἐντός κι ἐκτός Ἑλλάδος!) ἐντελῶς δωρεάν 35.000 τόµους, ἀναρωτιέται κανείς ποιοί λόγοι
ἐµπόδισαν τίς δηµόσιες καί τοπικές Ἀρχές νά πράξουν
κάτι ἀνάλογο. Πάντως οἰκονοµικοί δέν εἶναι...

«Βιβλίο µίσους»
ἡ Καινή Διαθήκη!
Πρόκειται γιά ἕνα νέο συγκλονιστικό,
προερχόµενο ἀπό τήν ἀµερικανική
Γερουσία καί ὅλοι τό κάνανε γαργάρα
γιά εὐνόητους λόγους, ὅπως καί ὅ,τι ἄλλο
σηµαντικό συµβαίνει παγκοσµίως, καθώς
προτεραιότητα ἔχουν τά ψεύδη γιά τίς
Ἀλκάιντες, τίς πτηνοεπιδηµίες καί ἄλλα
σκιάχτρα τῶν ἀποβλακωµένων µαζῶν.
Ὁ προτεινόµενος νόµος S.1145 υἱοθετεῖ
τόν ὁρισµό τῆς πανίσχυρης ἑβραϊκῆς
ὀργάνωσης Anti Defemation League
(ADL) τοῦ «µίσους» ὡς «προκατάληψης»
ἐναντίον προστατευόµενων πληθυσµιακῶν ὁµάδων (σάν τούς ὁµοφυλόφιλους
καί ὄχι µόνο...) Αὐτό καθιστᾶ τή Βίβλο
«λογοτεχνία µίσους» (hate literature), ὁ
λόγος της καθίσταται «λόγος µίσους»,
οἱ δέ Χριστιανοί γίνονται... ἐγκληµατίες
µίσους!
Δέν πρόκειται γιά φανταστικό σενάριο,
ἤδη πρίν ἕναν χρόνο 11 Χριστιανοί συνελήφθησαν κατ’ ἐντολήν τῆς περιφερειακῆς Εἰσαγγελέως Φιλαδέλφειας Λύν
Ἄµπραχαµ (ἐξέχον µέλος τῆς ADL) ὡς
«ἐγκληµατίες µίσους» γιατί ἀναπαρήγαγαν ἐδάφια τῆς Βίβλου πού καταφέρονται
ἐναντίον τῆς ὁµοφυλοφιλίας. Μέ τόν
ἴδιο νόµο οἱ ἱερεῖς θά διώκονται ἄν
ἀναπαράγουν ἐδάφια τῆς Καινῆς
Διαθήκης πού κατηγοροῦν τούς Ἑβραίους
ὅτι... συνωµότησαν κατά τοῦ Ἰησοῦ!
Καθώς δύο ἀκόµη ρεπουµπλικάνοι
γερουσιαστές (Arlen Specter/Pennsylvania
καί Mike DeWine/Ohio) δήλωσαν ὅτι
θά ὑπερψηφίσουν τό νοµοσχέδιο,
ἡ πλειοψηφία κερδήθηκε γιά τούς
ὑποστηρικτές του καί ἐντός τῶν ἡµερῶν
κατατίθεται. Καί µή χαίρεστε πού αὐτά
«γίνονται ἀλλοῦ», ἡ σειρά µας ἔρχεται.

Ἐπιστήµη ὑπέρ πατρίδος,
ἔστω καί... ἀδικούσας!

Γιά ὅποια σαχλοκούδουνα θεωροῦν ὅτι ἡ
Ἐπιστήµη παραµερίζει τίς παραδοσιακές ἀξίες
(πατρίδα καί θρησκεία, ἐπί παραδείγµατι):
Τό Νόµπελ Οἰκονοµίας µοιράστηκε µέ τόν
84χρονο Ἀµερικανό καθηγητή Σέλινγκ ὁ
75χρονος ἰσραηλινός καθηγητής Ρόµπερτ
Ἄουµαν, πού θεωρεῖται εἰδικός στή θεωρία
παιγνίων. Ὁ Ἄουµαν µετανάστευσε στίς
ΗΠΑ τό 1938, δούλεψε στό ΜΙΤ καί τό
1956 ἐγκαταστάθηκε στό Ἰσραήλ. Στήν
ἐπικοινωνία του µέ τή Σουηδική Ἀκαδηµία ὁ
θρησκευόµενος (βλέπε καί στή φωτογραφία)
Ἄουµαν δήλωσε πώς ἐλπίζει ἡ θεωρία του
νά προσέφερε «στόν ἀγώνα τοῦ Ἰσραήλ γιά
ἐπιβίωση». Παραµερίζοντας τά ἐπί µέρους γιά
τήν ἰσραηλινή περίσταση, ἀξίζει νά προσεχθεῖ
ἡ δήλωση πού φωτίζει τό πῶς λειτουργοῦν οἱ
ἄλλοι (καί δή οἱ κορυφαῖοι) καί νά σκεφτοῦµε
τό πῶς λειτουργοῦµε ἐµεῖς (οἱ πάτοι)...
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Διά μαλακίαν καί
ῥαθυμίαν ἐγκαταλείπειν
τά τῶν προγόνων ἔργα
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Βρ αδυ ά Ἀδέσποτης Πολιτικῆς Ἔκφρ ασης*

Η ΘΕ Μ Ε Λ Ι Ω Δ Η Σ ΠΑ ΡΕ Κ ΚΛ Ι Σ Η

Καραµπελιᾶς Γιῶργος, συγγραφέας - Χατζηκωνσταντίνου Γιῶργος, καθηγητής ∆ΠΘ
Παπαϊωακείµ Μίλτος, ἐπ. καθηγητής ∆ΠΘ - Ζουράρις Κώστας, συγγραφέας
∆ευτέρα, 7 Νοεµβρίου 2005, ὥρα 20:00, Ἐµποροβιοµηχανικό Ἐπιµελητήριο Ροδόπης
∆ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η : « Ἀν τ ι φ ω ν η τ ή ς »
* Τήν ἐκδήλωση δέν ὑποστηρίζει οὔτε χρηµατοδοτεῖ κανένας π... φορέας

10ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
Στὶς 18-23 Ὀκτωβρίου καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα
τῆς ∆ιεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Ἰνδοευρωπαϊκῶν
Σπουδῶν ὀργανώθηκε στὴ Θράκη (Κοµοτηνὴ
κι Ἀλεξανδρούπολη) τὸ 10ο ∆ιεθνὲς Συνέδριο
Θρακολογίας µὲ θέµα «Ἡ Θράκη στὸν Ἑλληνορωµαϊκὸ κόσµο». Ἦταν τὸ πρῶτο ποὺ ἔγινε
στὴν Ἑλλάδα, µὲ εὐθύνη τῆς ΙΘ΄ Ἐφορείας
Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων
καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἑλληνικῆς καὶ Ρωµαϊκῆς
Ἀρχαιότητος τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύµατος Ἐρευνῶν.
Οἱ ὀργανωτὲς ἐπικέντρωσαν τὴν θεµατολογία
σὲ ζητήµατα ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἱστορικὴ
ἀρχαιότητα (8ος π.Χ. - 4ος µ.Χ. αἰ.) τοῦ
εὐρύτατου θρακικοῦ χώρου. Στὸ συνέδριο 159
εἰδικοὶ ἐπιστήµονες ἀπὸ 17 χῶρες (Βουλγαρία,
Γαλλία, Γερµανία, Ἑλβετία, Ἑλλάδα, ΠΓ∆Μ,
Ἡνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ἰταλία, Ἱσπανία,
Μολδαβία, Οὐκρανία, Πολωνία, Ρουµανία,
Ρωσία, Τουρκία καὶ Τσεχία) παρουσίασαν 129
συνολικὰ ἀνακοινώσεις. Πρίν τήν διεξαγωγή
τοῦ συνεδρίου, καί µέ δεδοµένη τήν ἱστορικά
δικαιολογηµένη καχυποψία τῶν Θρακιωτῶν
ἔναντι τῶν Βουλγάρων, εἶχαν ἀκουστεῖ
διάφορα κατά τῆς διοργάνωσης (σοβαρά καί
µή) µά τελικά δέν ὑπῆρξε τίποτε τό µεµπτό ἀντιθέτως. Γιά ὅλες τίς πλευρές τοῦ συνεδρίου
µιλήσαµε µέ τήν διευθύντρια τῆς ΙΘ΄ Ἐφορείας
Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων κ.
Νικολίτσα Κοκκοτάκη πού πρόθυµα δέχτηκε
νά µιλήσει στόν «Α»:
- Κυρία Κοκκοτάκη, κάνοντας ἕναν ἀπολογισμό,
εἶστε εὐχαριστημένη ἀπό τό συνέδριο;
- Εἴµαστε πολύ εὐχαριστηµένοι. Πέρα ἀπό τόν
µεγάλο ἀριθµό τῶν εἰσηγήσεων, παραβρέθηκαν
πολύ γνωστοί ἄνθρωποι πού δουλεύουν µέ τή
Θράκη πολλά χρόνια, σάν τούς Picard, Zahrnt,
Archibald... Ἀνταλλάχθηκαν ἀπόψεις, εἴδαµε τά
εὑρήµατα τῶν συναδέλφων ἀπό τή Βουλγαρία
καί ἀσχέτως τοῦ ἄν εὐσταθοῦν οἱ σχετικές
ἑρµηνεῖες ἤ ἀπόψεις τῶν τελευταίων - ἄν π.χ.
µιά µάσκα ἀνῆκε στόν βασιληά Σιτάλκη ἤ ὄχι
- πρόκειται γιά εὑρήµατα σηµαντικά. Πρᾶγµα

λογικό, ἀφοῦ ἐκεῖ, στή σηµερινή Βουλγαρία ἦταν
τό βασίλειο τῶν Ὀδρυσῶν. Ὅµως καί οἱ Ἕλληνες
εἶχαν πρίν τήν ἐποχή τοῦ Φιλίππου περάσει
βορείως τῆς Ροδόπης, λ.χ. στήν Πίστιρα ὑπῆρχε
ἐµπόριο, ἔχουν βρεθεῖ ἑλληνικές ἐπιγραφές πού
µᾶς ἔδειξαν οἱ Βούλγαροι συνάδελφοι. Ἔχουµε
ἐπιγραφές στά ἑλληνικά ἀπό τά κλασικά
χρόνια µέχρι τά ρωµαϊκά. Πέρα ἀπό ἐλάχιστες
θρακικές ἐπιγραφές - σάν ἐκείνη στό διάσηµο
χρυσό δαχτυλίδι τοῦ Ἐζέροβο - στίς ὁποῖες
χρησιµοποιεῖται τό ἑλληνικό ἀλφάβητο γιά τήν
ἀπόδοση τῆς ἄγνωστης θρακικῆς γλώσσας,
ὅλες οἱ ἄλλες εἶναι ἑλληνικές. Στήν Πίστιρα, ἄς
ποῦµε, βρέθηκε ἡ ἐπιγραφή πού ἀναφέρει τά
ἀποκλειστικά προνόµια πού παραχώρησαν οἱ
Ὀδρῦσες στούς Μαρωνίτες γιά τό ἐµπόριο καί
τόν πλοῦ τοῦ Ἕβρου.
- Τά θαυμαστά εὑρήματα τοῦ Κίτωφ ἀλλάζουν
ὅσα ξέρουμε γιά τούς ἀρχαίους Θρᾶκες;
- Ὄχι. Ἁπλῶς τονίζουν πράγµατα πού ξέραµε.
Ὁ Κίτωφ µίλησε γιά ὅλο τό ἀνασκαφικό του
ἔργο καί γιά τούς συγκεκριµένους τάφους πού
εἶναι ὁπωσδήποτε ἐντυπωσιακοί. Σίγουρα εἶναι
ἐπηρρεασµένοι καί ἐµπνευσµένοι ἀπό τούς
µυκηναϊκούς τάφους (χαρακτηριστικές καί
οἱ χρυσές µάσκες), ἀπό τούς Ἕλληνες. Ὅλος ὁ
θρακικός κόσµος ἦταν πολύ ἐπηρρεασµένος
ἀπό τόν ἑλληνικό. Κοιτοῦσα τήν εἰκονογραφία
τῶν εὑρηµάτων καί ἐντυπωσιάστηκα: εἶναι ἡ
ἑλληνική µυθολογία!
- Ἔγινε καμμιά προσπάθεια παρασύνδεσης τῶν
Θρακῶν μέ τούς «Πρωτοβούλγαρους»;
Συνέχεια στή σελίδα 4
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Παφ, παφ, να σας ξεσκονίσω,
κύριε (κομματικέ) Διευθυντά μου!
(Τη νύχτα που οι κοµµατικοί µηχανισµοί
διόριζαν αναξιοκρατικά κι επαγγέλονταν
συνάµα την «αξιοκρατική» «αξιολόγηση»…)
Η αγένεια και η αδιαφορία µε τις
οποίες αντιµετωπίζονται πολλές φορές οι
πολίτες από υπαλλήλους σε δηµόσιες υπηρεσίες
οδηγούν στη γνωστή πρόταση που εκστοµίζεται
ελαφρά τη καρδία από πλήθος ανθρώπων
πλέον: την άρση της µονιµότητας των δηµοσίων
υπαλλήλων. Αντίστοιχες συµπεριφορές είναι
λογικό να εξοργίζουν τους πολίτες, οι εύκολες
γενικεύσεις, ωστόσο, µαζί µε τις ισοπεδωτικές
διαπιστώσεις περί χαµηλής ποιότητας εργασίας
όλων των δηµόσιων υπαλλήλων και ανάγκης
άρσης της µονιµότητας όχι µόνο είναι άδικες,
αλλά και άκρως επικίνδυνες. Οι πιέσεις που
ασκούνται στους υπόλοιπους εργαζοµένους
από κάποιες ανάρµοστες συµπεριφορές τούς
υποχρεώνουν να δυναµιτίζουν οι ίδιοι τις
συνθήκες εργασίας τους µε την εξαναγκαστική
αποδοχή προτάσεων «αξιολόγησης» και «άρσης
µονιµότητας», καθώς θεωρείται πως όποιος δεν
αποδέχεται τις προτάσεις αυτές είναι φυγόπονος
και προφανώς ανάξιος. Τα πράγµατα όµως δεν
είναι τόσο απλά. Η «αξιολόγηση» και η «άρση
της µονιµότητας» δεν είναι καθόλου βέβαιο
ότι θα βελτιώσουν τις συνθήκες παροχής
υπηρεσιών για τους πολίτες, ενώ πιθανότατα θα
οδηγήσουν τους ευσυνείδητους υπαλλήλους σε
εκβιαστικές συνθήκες εργασίας, γεµάτες άγχος
και φόβο, κάτω από µια αφόρητη «αξιολογική»
πίεση που δεν θα τους επιτρέπει να αποδίδουν
απερίσπαστοι, λόγω του φόβου της απόλυσης,
το µέγιστο των δυνατοτήτων τους. Για να
καταδειχτεί η πολυπλοκότητα της υπόθεσης
θα εξετάσουµε τις διαφορετικές «ταχύτητες»
δηµόσιων υπαλλήλων στη χώρα µας σήµερα.
Οι Έλληνες δηµόσιοι υπάλληλοι
εντάσσονται χοντρικά σε δύο βασικές
κατηγορίες: σε όσους προσλήφθηκαν χωρίς
αξιοκρατικές εξετάσεις από τα γνωστά εκάστοτε
κυβερνητικά παράκεντρα διορισµών, και σε

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠ.ΕΞ.
Στὰ σχέδια τῆς κυβέρνησης Μπερίσα εἶναι ἡ
περαιτέρω ἐνδυνάµωση τῶν ἑλληνοαλβανικῶν
σχέσεων, µέ τὴν καθιέρωση συνεχοῦς καὶ
συστηµατικοῦ διαλόγου «σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο»,
τόνισε σὲ συνέντευξή του ὁ Ἀλβανὸς
ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν Μπεσνὶκ Μουσταφάι,
ὑποστηρίζοντας παράλληλα πὼς ὑπάρχουν
δυνατότητες γιὰ κάτι τέτοιο. Μεταξὺ ἄλλων
εἶπε: «Θέλω νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ἀπόλυτα ὅτι
δὲν θὰ ὑπάρξει καµµιὰ ἀλλαγὴ στὴν κατεύθυνση
τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς σὲ σχέση µέ τὴν
Ἑλλάδα, µέ τὴν ἔννοια ὅτι ἐµεῖς θὰ συνεχίσουµε
νὰ ἐργαζόµαστε µέ ὅλες µας τὶς δυνάµεις γιὰ τὴ
σύσφιξη τῶν σχέσεων µεταξὺ τῶν δυὸ χωρῶν.
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὁ δεύτερος οἰκονοµικὸς καὶ
ἐµπορικὸς ἑταῖρος µας. Ἐγὼ ἐκτιµῶ πολύ τή
δήλωση τοῦ κ. Καραµανλῆ κατὰ τὴ διάρκεια
τῆς συνάντησής του µέ τὸν πρωθυπουργὸ
Μπερίσα, ὅταν εἶπε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἕνα σηµεῖο
ἀλλαγῆς στὶς σχέσεις Ἑλλάδος- Ἀλβανίας, µέ
τὴν ἔννοια πρέπει νὰ τεθεῖ τέλος στὴ µέθοδο
αὐτοσχεδιασµοῦ ποὺ ἐµφανίστηκε τὰ τελευταία
ὀχτὼ χρόνια στὶς σχέσεις µέ τὴν Ἑλλάδα, ὅταν δὲν
ὑπῆρχαν συγκεκριµένα προγράµµατα. Πρέπει νὰ
λειτουργήσει καλύτερα ἡ κοινὴ ἑλληνοαλβανικὴ
ἐπιτροπὴ καὶ πρέπει νὰ ὑπάρχει ἕνας συνεχὴς
διάλογος σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο.
Στὸ πρόγραµµά µας ἀναφερόµαστε στὴ βελτίωση
τῶν συνθηκῶν καὶ θὰ συνεχίσουµε νὰ ἐπιτηροῦµε
ἀπὸ κοντά τή διαδικασία ἐκπλήρωσης ὅλων τῶν
δικαιωµάτων τῶν µειονοτήτων στὴν Ἀλβανία,
σύµφωνα µέ τὶς διεθνεῖς συµβάσεις καὶ τά
κριτήρια. ∆εχόµαστε ἐπίσης καὶ παρατηρήσεις
ἀπὸ τοὺς διεθνεῖς ὀργανισµοὺς καὶ ἀπὸ τὶς φίλες
χῶρες, εἴµαστε τελείως ἀνοιχτοὶ νὰ ἐπιτηρηθεῖ τὸ
ἔργο µας στὸ σεβασµὸ τῶν στάνταρντς γιὰ τὶς
µειονότητες. Θὰ δοῦµε πραγµατικὰ τὰ νοµοθετικὰ
κενὰ ποὺ ὑπάρχουν ὥστε νὰ ἐφαρµοστοῦν τὰ
πάντα σύµφωνα µέ τὰ διεθνῆ κριτήρια.
Γιὰ τὴ λειτουργία ἑλληνικοῦ σχολείου στὴ
Χειµάρρα θὰ τὸ δοῦµε συγκεκριµένα ἐπὶ τόπου
τὸ ζήτηµα αὐτό. Ἐγὼ ἔχω µόνο λίγες µέρες στὴ
θέση αὐτή, ἀλλὰ νοµίζω ὅτι θὰ τὸ µελετήσουµε
τὸ θέµα αὐτὸ καὶ ὄχι µόνο γιὰ τὴ Χειµάρρα, ἀλλὰ
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όσους προσλήφθηκαν µε γραπτές εξετάσεις
(και κάνω διαχωρισµό από τις ύποπτες
«φωτογραφικές» προφορικές) από το Α.Σ.Ε.Π.
Αν και οι γραπτές εξετάσεις από το Α.Σ.Ε.Π.
αντιµετωπίστηκαν αρχικά µε καχυποψία (και
δικαιολογηµένα: πώς να πιστέψει εύκολα ο
πολίτης ότι επιτέλους λειτουργεί στη χώρα
του και κάτι αξιοκρατικά, όταν όλες του οι
προηγούµενες εµπειρίες τού υποδείκνυαν
µεθοδεύσεις αναξιοκρατικές;), σήµερα είναι
πλέον εµπεδωµένη η εµπιστοσύνη των πολιτών
στον θεσµό αυτό. Οι διαφορετικοί τρόποι
πρόσληψης των δύο κατηγοριών δηµοσίων
υπαλλήλων δηµιουργούν τις δύο «ταχύτητες»
εργαζοµένων που προαναφέρθηκαν.
Είναι
αναµφισβήτητο
ότι
οι
εργαζόµενοι που προσλήφθηκαν αξιοκρατικά
διαθέτουν καί τις απαραίτητες γνώσεις για ν’
ανταποκριθούν στις ανάγκες των υπηρεσιών
τους αλλά καί τη διάθεση να προσφέρουν στους
πολίτες και να τιµήσουν τη θέση εργασίας που
κατέκτησαν, ιδιαίτερα εφόσον είναι πασίγνωστο
πόσο δύσκολη είναι η επαγγελµατική αποκατάσταση για τους νέους ανθρώπους σήµερα. Ο
εργαζόµενος που εξασφαλίζει µε µόχθο µια
θέση εργασίας την σέβεται, δεν κοροϊδεύει.
Όσοι πάλι προσλήφθηκαν µε «µέσο» µπορεί
να επιδεικνύουν διάθεση προσφοράς, αλλά
το ποσοστό τους που εργάζεται χωρίς µεράκι
και αισθάνεται ότι διεκπεραιώνει αγγαρεία
είναι σαφώς µεγαλύτερο σε σχέση µε τους
προσληφθέντες αξιοκρατικά, µεταξύ των οποίων τα αντίστοιχα κρούσµατα είναι ελάχιστα.
∆εδοµένης, συνεπώς, της παραπάνω
πραγµατικότητας, εύλογα προκύπτει το
συµπέρασµα πως αν κάποιοι χρειάζονται
αξιολόγηση είναι όσοι δεν προσλήφθηκαν
αξιοκρατικά. Από εδώ όµως ξεκινούν όλα τα
«αξιολογικά» προβλήµατα, τα οποία κανένας
δεν λαµβάνει υπόψη του όταν υπεραµύνεται
των αξιολογήσεων ή, καλύτερα, δεν θέλει να
λαµβάνει υπόψη του. Θέτω το εξής πολύ απλό
ζήτηµα: ας υποθέσουµε ότι θεσπίζεται ένα
σύστηµα αξιολογήσεων για τους υπαλλήλους.
Προφανώς οι «αξιολογητές» θα ’ναι οι
προϊστάµενοι των εργαζοµένων, οι οποίοι
αλλάζουν κάθε φορά που αλλάζει κυβέρνηση

και οι οποίοι προωθούν τις κοµµατικές γραµµές.
Ας υποθέσουµε ότι ο κύριος προϊστάµενος
ανήκει στη Νέα ∆ηµοκρατία (φυσικά το ίδιο
παράδειγµα θα ίσχυε και για το ΠαΣοΚ ή
για οποιοδήποτε άλλο κόµµα βρεθεί στην
εξουσία) και ότι οι υφιστάµενοί του είναι
άρτι νεοπροσληφθέντες από τα γνωστά
«παραθυράκια» και ανήκουν ιδεολογικά
στον ίδιο πολιτικό χώρο. Ερώτηµα: υπάρχει
περίπτωση να «αξιολογηθεί» ως ανεπαρκής
ο υπάλληλος του ίδιου κοµµατικού χώρου
που µόλις «αποκαταστάθηκε», στο πλαίσιο
της «κοινωνικής» πολιτικής των «δικών µας
παιδιών»; Η απάντηση είναι περιττή. Ποιους,
εποµένως, θ’ αφορά η αξιολόγηση; Όσους
διορίστηκαν αξιοκρατικά; Τι «αξιολόγηση» θα
’ναι αυτή που για τους µισούς θα κινείται στη
σφαίρα του φασµατικού και για τους άλλους
µισούς θ’ αποτελεί µοχλό άσκησης πιέσεων και
τροµοκράτησης για συµµόρφωση όχι στους
νόµους της πολιτείας αλλά στην κοµµατική
γραµµή; Όποιος παραβλέπει την συγκεκριµένη
πραγµατικότητα κι επιµένει στην «αξιολογική»
καραµέλα, απλά εθελοτυφλεί υπηρετώντας
πονηρά το κοµµατικό σύστηµα.
Εφόσον καµιά αξιολόγηση δεν
πρόκειται να ενοχλήσει τα «δικά µας παιδιά»,
τι λόγο ύπαρξης έχει και ποιες σκοπιµότητες
εξυπηρετεί; Ήδη αναφερθήκαµε στη φίµωση
των εργαζοµένων και στην εξυπηρέτηση των
κοµµατικών µεθοδεύσεων που επιχειρείται.
Επιπρόσθετα θα επεκταθεί η κατάσταση
οµηρίας που ισχύει για τους συµβασιούχους
για ψηφοθηρικό εκβιασµό. Εννοείται πως
ανοίγει και ο δρόµος για αλλεπάλληλες
απολύσεις εργαζοµένων µε κάθε αλλαγή
κυβέρνησης, προκειµένου να αντικαθίστανται
οι «αντίπαλοι» από τους «ηµετέρους». Έτσι,
ακόµα και υπάλληλοι που, αν και διορισµένοι
αναξιοκρατικά, ωστόσο είχαν µάθει καλά το
αντικείµενο της δουλειάς τους και απέδιδαν
ικανοποιητικά, θα αντικαθίστανται, µε ό,τι
συνεπάγεται αυτό για τη δυσλειτουργία των
δηµόσιων υπηρεσιών. Επιπλέον «επιτυγχάνεται»
η… «εξίσωση» των συνθηκών εργασίας σε
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα: οι εργαζόµενοι
απεµπολούν δικαιώµατα, προκειµένου οι

µεγαλοϊδιώτες να θησαυρίζουν. Κι αντί να
επιχειρείται η εξίσωση µέσω της βελτίωσης
των συνθηκών εργασίας για όσους εργάζονται
υπό αντίξοες συνθήκες, επιχειρείται µέσω
της κατεδάφισης εργασιακών δικαιωµάτων
που κατακτήθηκαν µ’ αιµατηρούς αγώνες.
Εποµένως, µόνη σίγουρη και «αξιοπρεπής»
συµπεριφορά των υπαλλήλων απέναντι στον
(κοµµατικό) διευθυντή τους είναι εκείνη
που περιγράφει ο Καρυωτάκης: «Έπρεπε να
σκύψω µπροστά στον ένα και, χαϊδεύοντας
ηδονικά το µαύρο σεβιότ – παφ, παφ, παφ, παφ
– “έχετε λίγη σκόνη” να ειπώ “κύριε Άλφα”.»
(Κ. Γ. Καρυωτάκης, «Κάθαρσις».) Κι αφού
δεν πολιτεύεται σήµερα το σεβιότ, «Ωραίο το
πουκαµισάκι σας, κύριε ∆ιευθυντά µου», θα
προσθέταµε εµείς!…
Είναι πασιφανές ότι η συζήτηση
περί αξιολόγησης και άρσης της µονιµότητας
στερείται κάθε λογικής. Όποιος επιθυµεί
πραγµατικά να βελτιώσει την λειτουργία των
δηµόσιων υπηρεσιών ξεκινά από τη ρίζα του
προβλήµατος: διορίζει υπαλλήλους αποκλειστικά µε αξιοκρατικό τρόπο, χωρίς να πιέζει
για «άνοιγµα παράθυρων» στις νόµιµες
διαδικασίες επιλογής προσωπικού από το
ΑΣΕΠ. Αλλά εµείς, κοροϊδεύοντας τον κόσµο,
πρώτα διορίζουµε αναξιοκρατικά κι έπειτα
κοπτόµαστε για την «αξιολόγηση» λόγω της
δυσλειτουργίας που οι ίδιοι προκαλέσαµε στις
δηµόσιες υπηρεσίες µε τους ακατάλληλους
υπαλλήλους που επιβάλαµε σ’ αυτές. Έτσι,
υποκρινόµαστε τους «οργανωτικούς» και
συνάµα εκβιάζουµε κρατώντας σε οµηρία τούς
εργαζοµένους που νωρίτερα «ευεργετήσαµε»
διορίζοντάς τους, εξυπηρετώντας παράλληλα
τις εργοδοτικές ορέξεις των µεγαλοϊδιωτών,
που µας «ενισχύουν» κάτω απ’ το τραπέζι για
να εξωραΐζουµε ιδεολογικά τις αντεργατικές
επιδιώξεις τους. Υπό τις συνθήκες αυτές,
η εξαφάνιση από τον πολιτικό χάρτη του
εντιµότατου πολιτικού και ιδρυτή του Α.Σ.Ε.Π.
Σάκη Πεπονή δεν µας εκπλήσσει. Το σύστηµα
φαίνεται πως αποδέχεται µόνο τις προκλητικές
κεφαλαιοκρατικές και αντεργατικές κορώνες
του Μητσοτάκη, του Μάνου και του Ανδριανόπουλου…
Γιάννης Στρούµπας

θὰ τὸ µελετήσουµε γενικότερα τὸ ζήτηµα τῆς
ἐκπαίδευσης καὶ τῶν σχολείων τῆς ἑλληνικῆς
µειονότητας, ὥστε νὰ καλυφθεῖ τὸ κενὸ καὶ νὰ
ἀνοίξουν ἐκεῖ, ὅπου αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν.
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ Κόσοβο, νοµίζω ὅτι οἱ ἐξελίξεις
ἔχουν προχωρήσει σὲ τέτοιο στάδιο, ὥστε εἶναι
ἀναγκαῖο ἡ «γλῶσσα» τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης
νὰ ἀφήσει τὰ ὑπονοούµενα καὶ τὴ διπλὴ ἔννοια,
ποὺ τὴν χαρακτήριζε µέχρι σήµερα. Σήµερα
ὑπάρχει µία διεθνὴς συζήτηση, εἴµαστε ἐνώπιον
τῆς ἔναρξης τῶν διαπραγµατεύσεων γιὰ τὸ τελικὸ
καθεστὼς τοῦ Κοσόβου. Τὸ σηµερινὸ «status
quo» δὲν παράγει πιὰ πολλὴ σταθερότητα καὶ
γι’ αὐτὸ εἶµαι σίγουρος. Γι’ αὐτὸ συµφωνῶ µέ τὴν
ὅλο καὶ πιὸ εὐρέως ἀποδεκτή ἄποψη ὅτι πρέπει
νὰ ἀρχίσουν οἱ διαπραγµατεύσεις. Νοµίζω ὅτι ἡ
πρόταση γιὰ µία «ὑπὸ ὄρους ἀνεξαρτησία» εἶναι
ἡ πιὸ σωστή, παράγει σταθερότητα. Ἡ ὑπὸ ὅρους
ἀνεξαρτησία ἔχει νὰ κάνει µέ τὸ διάστηµα κατὰ
τὸ ὁποῖο ἡ διεθνὴς κοινότητα θὰ ἔχει καθοριστικὸ
ρόλο ἐντὸς ἑνὸς κράτους ποὺ ἀποδεικνύει µέ
πράξεις ὅτι βαδίζει πρὸς τὴ σωστὴ κατεύθυνση
καὶ τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τοὺς θεσµοὺς ποὺ
καθιέρωσε θὰ παραδώσει σταδιακὰ στοὺς πολίτες
τοῦ Κοσόβου, ὅταν βέβαια αὐτοὶ ἀποδείξουν ὅτι
ἀξίζουν τὴν ἀνεξαρτησία καὶ εἶναι σὲ θέση νὰ
ἱδρύσουν ἕνα κράτος δικαίου».
«ΕΧΘΡΙΚΕΣ» ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ
Ὁ εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου, ∆ηµήτρης
Λινός, ὑποστήριξε στὴν Ὁλοµέλεια Α.Π. ὅτι τὸ
ἑλληνικὸ ∆ηµόσιο ἔχει δικαίωµα νὰ πωλήσει
τὶς ἀποκαλούµενες «ἐχθρικὲς περιουσίες» τῶν
Ἑλλήνων ποὺ διαµένουν στὴν Ἀλβανία καὶ ἔχουν
ἀλβανικὴ ἰθαγένεια (Βορειοηπειρωτῶν), ἐφόσον
τὸ δηµόσιο ἔχει ἀποκτήσει τὴν κυριότητά τους
καὶ οἱ ἰδιοκτῆτες τους ἔχουν µείνει ἀδρανεῖς γιὰ
µεγάλο χρονικὸ διάστηµα (27 καὶ πλέον ἔτη).
Ὁ κ. Λινὸς ὑποστήριξε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ ∆ηµόσιο
ἔχει δικαίωµα νὰ ἀποκτήσει κυριότητα τοῦ
ἀκινήτου µέ χρησικτησία, σύµφωνα µέ τὸν
Ἀναγκαστικὸ Νόµο 2636 περὶ δικαιοπραξιῶν
ἐχθρῶν καὶ µεσεγγυήσεως ἐχθρικῶν περιουσιῶν
καὶ κατὰ συνέπεια νὰ τὸ πουλήσει. Ἐπίσης ὁ
εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐπεσήµανε
ὅτι τὸ Ἐφετεῖο Θεσσαλονίκης σωστὰ ἔκρινε
καταχρηστικὴ τὴν ἀγωγὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν,
γιατί ἐπὶ 27 καὶ πλέον χρόνια ἦταν ἀδρανεῖς ὡς
πρὸς τὴν περιουσία τους.
Εἰδικότερα, Βορειοηπειρώτης ἀγόρασε τὸ
1930 ἀκίνητο ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γρ. Παλαµᾶ στὴ

Θεσσαλονίκη. Τὸ 1940, σύµφωνα µέ τὸν Α.Ν.
2636/1940, τὸ ἀκίνητο µπαίνει ὑπὸ µεσεγγύηση
ὡς «ἐχθρικὴ περιουσία». Ὁ ἰδιοκτήτης, τὸ 1967,
ἀπεβίωσε καὶ τὸ ἀκίνητο τὸ κληρονοµοῦν
τὰ παιδιά του. Τὸ 1993, τὸ ∆ηµόσιο πουλάει
τὸ ἀκίνητο, στὸ ὁποῖο ἀνεγέρθηκαν τρεῖς
πολυώροφες οἰκοδοµὲς καὶ τὸν ἑπόµενο χρόνο
οἱ κληρονόµοι στρέφονται µέ ἀγωγὴ τους κατὰ
τοῦ ∆ηµοσίου. Στὸ Ἐφετεῖο ἔχασαν τὴν ἀγωγή
τους καὶ ἡ ὑπόθεση ἔφθασε στὸν Ἄρειο Πάγο.
Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ
Ἀδελφοποιηµένες πόλεις εἶναι ἀπὸ τὴν 19η
Ὀκτωβρίου ἡ Θεσσαλονίκη καὶ ἡ Κορυτσὰ µέ
πρωτόκολλο ποὺ ὑπέγραψαν οἱ δήµαρχοι τῶν
δυὸ πόλεων Β. Παπαγεωργόπουλος καὶ Ρ. Ντάµο,
παρουσία τῶν προξένων τῆς Ἑλλάδας στὴν
Κορυτσὰ καὶ τῆς Ἀλβανίας στὴ Θεσσαλονίκη.
Τοὺς ἱστορικοὺς δεσµοὺς τῶν δυὸ πόλεων
ὑπογράµµισε ὁ κ. Παπαγεωργόπουλος ὁ ὁποῖος
ἐπεσήµανε ὅτι ἡ Κορυτσὰ τὸν 18ο αἰώνα ἦταν τὸ
πιὸ σηµαντικὸ κέντρο τοῦ Ἑλληνισµοῦ ἐκείνης
τῆς περιοχῆς, µέ πολλὰ σχολεῖα καὶ πολλὲς
ἐκκλησίες. Ἀναφερόµενος στοὺς στόχους τῆς
ἀδελφοποίησης ἔδωσε ἔµφαση στὴ διµερὴ
συνεργασία στὸν πολιτιστικό, ἐπιχειρηµατικὸ
καὶ οἰκονοµικὸ τοµέα, ἐνῶ µίλησε καὶ γιὰ τὴν
εὐρωπαϊκὴ προοπτικὴ τῶν χωρῶν τῶν ∆υτικῶν
Βαλκανίων. «Ἡ ἀδελφοποίηση αὐτὴ ἀνοίγει ἕναν
νέο δρόµο γιὰ τὴ χώρα µας πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση», εἶπε ἀπὸ τὴν πλευρὰ του ὁ δήµαρχος
Κορυτσᾶς. Ἀναφέρθηκε ἀκόµη στοὺς ἱστορικοὺς
δεσµοὺς τῶν δυὸ πόλεων, τὴ συνεργασία µεταξὺ
τῶν µεγάλων πόλεων τῆς Βαλκανικῆς καὶ τὶς
σχέσεις Ἑλλάδος καὶ Ἀλβανίας.
ΤΕΧΝΕΣ
Ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἐφέτος ἡ χώρα ποὺ ξεκίνησε
τὴ σειρὰ συναυλιῶν κλασικῆς µουσικῆς Klasik
(πρώην Allegretto Albania), ποὺ διοργανώνεται
γιὰ ἕκτη συνεχή χρονιὰ στὴν Ἀλβανία ἀπὸ τὶς
πρεσβεῖες διαφόρων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν.
Τὰ ἀλβανικὰ ΜΜΕ ἀναφέρθηκαν ἐκτενῶς στὴν
ἔναρξη τῆς ἐν λόγῳ σειρᾶς συναυλιῶν στὴν
Ἀκαδηµία Τεχνῶν τῆς ἀλβανικῆς πρωτεύουσας
µέ τὸ κονσέρτο - ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν
ἑλληνικὴ Πρεσβεία στὰ Τίρανα - τοῦ Ἕλληνα
πιανίστα Ἄρη Γαρουφαλῆ καὶ τοῦ Ἀλβανοῦ
βιολοντσελίστα Ρενάτο Ρίπο, ποὺ παίζει γιὰ
πρώτη φορά στὴ χώρα του µετά ἀπὸ 15 περίπου
χρόνια ἀπουσίας ἀπὸ τὴν Ἀλβανία. Ὁ Ἕλληνας
πρέσβης κ. Παντελῆς Καρκαµπάσης στὸν

σύντοµο χαιρετισµὸ του πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ
κονσέρτου χαρακτήρισε τὴ συναυλία τῶν δυὸ
µουσικῶν ὡς ἕνα ἀκόµα ἐπιτυχηµένο δεῖγµα τῆς
συνεργασίας τῶν δυὸ χωρῶν στὸν πολιτιστικὸ
τοµέα.
Ἀκόµη, στὸν κόσµο τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ
δράµατος εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ «ταξιδέψουν» οἱ
κάτοικοι τῶν Τιράνων, µέσα ἀπὸ τὴν «Ἀντιγόνη»
τοῦ Σοφοκλῆ ποὺ παρουσιάστηκε γιὰ πρώτη
φορά στὴν ἀλβανικὴ γλώσσα ἀπὸ τὴ θεατρικὴ
ὁµάδα “Atelier 31” µέ πρωτοβουλία τῆς ἑλληνικῆς
πρεσβείας στὰ Τίρανα. Ἔτσι δόθηκε ἡ εὐκαιρία
στοὺς κατοίκους τῆς ἀλβανικῆς πρωτεύουσας
νὰ βιώσουν τὴν ἐµπειρία τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ
δράµατος “µέσα ἀπὸ ἕνα ἔργο µέ διαχρονικοὺς
συµβολισµοὺς καὶ µηνύµατα, ποὺ ὑπερβαίνουν
τόπους κι ἐποχές”, ὅπως τόνισε ὁ Ἕλληνας
πρέσβυς Π. Καρκαµπάσης.
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Ἀνα-γνώσεις
Νέο Σύνταγµα της Κύπρου προτείνει η οµάδα των «8»
Ἡ Κύρα Ἀδάµ στήν «Ἐλευθεροτυπία» (13-10) γιά τήν ἀληθινή προοπτική
ἐπίλυσης τοῦ Κυπριακοῦ πού γίνεται πλέον ξεκάθαρη:
«Η Κυπριακή Δηµοκρατία έχει ανάγκη από ένα καινούργιο Σύνταγµα που
δεν θα επιβληθεί από τρίτους, δεν θα βασίζεται σε «σχέδια λύσης», αλλά θα
στηρίζεται στις βασικές αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, προκειµένου να υπάρξει οριστική λύση στο πολιτικό πρόβληµα µε
αποδοχή της από όλο τον κυπριακό λαό. Το Σύνταγµα αυτό θα προκύψει
από µια Συνταγµατική Συνέλευση και θα υποβληθεί σε δηµοψήφισµα στο
σύνολο του λαού της νήσου. Εργο της Ε.Ε. είναι να αναλάβει τις ευθύνες
της και να βοηθήσει τη διαδικασία του νέου Συντάγµατος, αλλά και ευθύνη
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να αποδεχθεί την πρόταση αυτή και
να επιβλέπει την τήρηση των βασικών αρχών της Ε.Ε. κατά τη διαδικασία.
Την πρόταση αυτή παρουσίασαν χθες επισήµως στο Ευρωκοινοβούλιο τα
µέλη της «Επιτροπής για την ευρωπαϊκή λύση στην Κύπρο». (...) Κατά τη
χθεσινή επίσηµη παρουσίαση της πρότασης «Ευρωπαϊκή λύση για την
Κύπρο», παρουσία του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
του Κοινοβουλίου Ελµαρ Μπροκ, οι 8 καθηγητές επισήµαναν και τα εξής:
* Η τελική διευθέτηση του πολιτικού προβλήµατος της Κύπρου δεν µπορεί
να προέλθει από προηγούµενα «σχέδια» που έχουν υποβληθεί στην Κύπρο
από τρίτες δυνάµεις και ειδικότερα από το απορριφθέν σχέδιο Ανάν.
* Οι όροι του σχεδίου Ανάν είναι απολύτως ανακόλουθοι µε τις βασικές
αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το Διεθνές Δίκαιο, ειδικότερα σε ό,τι
αφορά το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, την ελευθερία και τη
δηµοκρατία και το διεθνές δίκαιο. «Ενα απορριφθέν σχέδιο δεν µπορεί να
ανακυκλωθεί και να επαναπροταθεί µε ανανεωµένες πολιτικές πιέσεις και
απειλές. Και µε στόχο να ανατρέψουν την έκφραση των πολιτών».
* Δεν είναι κυρίαρχο το κράτος-µέλος της Ε.Ε. που έχει δύο άλλα κράτηµέλη (Ελλάδα, Βρετανία) και ένα υποψήφιο µέλος (Τουρκία) ως εγγυήτριες
δυνάµεις. «Οι εγγυήτριες δυνάµεις έχουν γίνει µέρος του προβλήµατος και
εποµένως δεν µπορεί να είναι µέρος της λύσης», αναφέρουν.
* Δεν υπάρχει έννοµη τάξη σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ενωσης που βρίσκεται
υπό παράνοµη στρατιωτική κατοχή.
* Οι αρχές του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου προσφέρουν µια µοναδική
ευκαιρία για την έναρξη και την ολοκλήρωση µιας διαδικασίας που θα
καταλήξει σε µια δίκαιη λύση του προβλήµατος της Κύπρου, µέσα από ένα
πραγµατικά κυπριακό Σύνταγµα.
* Για τον λόγο αυτό πρέπει να δηµιουργηθεί µια δηµοκρατικά εκλεγµένη
Συνταγµατική Συνέλευση, που θα αντιπροσωπεύει τη θέληση των
ψηφοφόρων, τις προσδοκίες της κοινωνίας, των πολιτικών και των
διαφορετικών κοινοτήτων στο νησί.
* Εργο της συνέλευσης είναι να διαµορφώσει ένα νέο Σύνταγµα που θα
αντικαταστήσει αυτό του 1960, µε απόλυτη ελευθερία να επιλέγουν το
πολιτικό σύστηµα, να προχωρήσουν σε εδαφικές διευθετήσεις και να
διαµορφώσουν τις διαδικασίες για την προστασία των µειονοτήτων και των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, προς όφελος όλων των κοινοτήτων.
* Το νέο Σύνταγµα θα υποβληθεί σε δηµοψήφισµα. «Μόνον ο λαός της
Κύπρου µπορεί να νοµιµοποιήσει αυτή τη νέα αρχή».
* Η Ε.Ε. έχει την υποχρέωση στο κράτος-µέλος της να βοηθήσει στην
ενεργοποίηση αυτής της συνταγµατικής διαδικασίας, «που θα επιτρέψει
τελικώς στη Δηµοκρατία της Κύπρου, ως κράτος-µέλος, να επαναποκτήσει
την πλήρη κυριαρχία και ανεξαρτησία του».
* Το Ευρωκοινοβούλιο οφείλει να αποδεχθεί αυτή τη Συνταγµατική
Συνέλευση και να επιβάλει µηχανισµό επιτήρησης της εφαρµογής των
ευρωπαϊκών αρχών.
Η πρόταση για την «ευρωπαϊκή λύση για την Κύπρο» έχει υποβληθεί σε
κυβερνήσεις των κρατών-µελών, στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά και
την Αγκυρα, η οποία ακόµα δεν έχει δώσει την απάντησή της. Η πρωτοβουλία
για την ευρωπαϊκή λύση για την Κύπρο ανήκει στους καθηγητές: Αντρέα
Αουερ από την Ελβετία, Μαρκ Μπόσιτ από το Βέλγιο, Πίτερ Μπερνς από
τον Καναδά, Αλφρεντ ντε Ζάγιας από τις ΗΠΑ, Σίλβιο Μάρκους Χέλµονς
από το Βέλγιο, Ντίτερ Οµπερντόερφερ από τη Γερµανία, Μάλκολµ Σο από
τη Βρετανία και τον Ελληνα καθηγητή Γιώργο Κασσιµάτη.»
Ἡ τροµοκρατία τώρα δικαιώνεται
Ὁ Κ. Μοσχονᾶς (Ἐλευθεροτυπία, 13-10) γιά τόν νέο, γενναῖο κόσµο µας:
«Στὴν ἐγκαθίδρυση καθολικοῦ χαφιεδισµοῦ καὶ ἀστυνοµοκρατίας
στὰ κράτη-µέλη τῆς Ε.Ε. ἀποσκοποῦν προτάσεις ποὺ υἱοθέτησε χθὲς ἡ
Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ὕστερα ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ ἀντιπροέδρου της καὶ
ἁρµοδίου γιὰ θέµατα Δικαιοσύνης Ἐλευθερίας καὶ Ἀσφάλειας, Φράνκο
Φρατίνι. Ἡ Ἐπιτροπὴ προτείνει νὰ καταστεῖ πλέον ὑποχρεωτικὴ ἡ
ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν µεταξὺ τῶν ἐθνικῶν διωκτικῶν καὶ δικαστικῶν
ἀρχῶν τῶν «25», σὲ στενὴ συνεργασία µέ τρίτες χῶρες καὶ ἰδίως τὶς ΗΠΑ, ἡ
ὁποία θὰ περιλαµβάνει ὅλα σχεδὸν τὰ προσωπικὰ δεδοµένα τῶν Εὐρωπαίων
πολιτῶν, ἀκόµη καὶ τὴν οἰκογενειακή τους µερίδα στὸ ληξιαρχεῖο... (...) Στὸ
µεταξύ, οἱ ὑπουργοὶ Δικαιοσύνης καὶ Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων συζήτησαν
χθὲς γιὰ πρώτη φορά τὴν ἄλλη πρόταση τῆς Ἐπιτροπῆς, πάλι ἔµπνευση
τοῦ Φράνκο Φρατίνι, ἡ ὁποία προβλέπει τὴν παρακολούθηση τηλεφωνικῶν
συνδιαλέξεων καὶ ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν (Ἰντερνέτ) τῶν πολιτῶν
καὶ τὴν ἀποθήκευσή τους ἀπὸ τὶς ἀντιτροµοκρατικὲς ὑπηρεσίες καὶ ἀπὸ
τοὺς ὀργανισµοὺς τηλεπικοινωνιῶν... Οἱ ὀργανισµοὶ αὐτοὶ θὰ µποροῦν νὰ
χρησιµοποιοῦν τὰ προσωπικὰ δεδοµένα γιὰ ἐµπορικοὺς σκοπούς! Ὅλα
αὐτά, στὸ ὄνοµα τῆς καταπολέµησης τῆς τροµοκρατίας...
Συγκεκριµένα, οἱ τηλεφωνικὲς συνδιαλέξεις ἀπὸ κινητὸ καὶ σταθερὸ
τηλέφωνο καθὼς καὶ τὰ µηνύµατα (SMS) τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν θὰ
καταγράφονται ἀπὸ τοὺς ἁρµόδιους ὀργανισµοὺς τηλεπικοινωνιῶν καὶ θὰ
διατηροῦνται γιὰ 12 ὁλόκληρους µῆνες. Ἐπίσης θὰ καταγράφονται καὶ θὰ
διατηροῦνται γιὰ 6 µῆνες οἱ ἐπικοινωνίες µέσῳ Ἰντερνὲτ (e-mail, περιήγηση
σὲ ἱστοσελίδες). Τὰ διατηρούµενα στοιχεῖα θὰ ἀφοροῦν τὸν ἀποστολέα, τὸν
παραλήπτη, τὴν ὥρα τῆς ἐπικοινωνίας, τὴ διάρκεια καὶ τὸν τόπο...Τὰ στοιχεῖα
θὰ εἶναι στὴ διάθεση ὄχι µόνο ὅλων τῶν ἐθνικῶν διωκτικῶν ἀρχῶν ἀλλὰ
καὶ τῶν ἀρχῶν τῶν ἄλλων κρατῶν-µελῶν (ἀστυνοµία, ἀντιτροµοκρατικὲς
ὁµάδες, µυστικὲς ὑπηρεσίες κλπ), καθὼς καὶ τῶν τρίτων χωρῶν, ὅπως τῶν
ΗΠΑ, “ποὺ ἐγγυῶνται ἕνα ὑψηλὸ ἐπίπεδο προστασίας τῶν δεδοµένων”...»
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Γκανέμ - Χομπέικα - Νασσάρ:

ΝΕΚΡΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΙΕΛ ΣΑΡΟΝ!

Καθώς πληθαίνουν διεθνῶς οἱ ὑλακές κατά
τῆς Συρίας, ὅτι δῆθεν εὐθύνεται γιά τόν φόνο τοῦ
πρώην πρωθυπουργοῦ τοῦ Λιβάνου Ραφίκ Χαρίρι
(ἔ, ἀφοῦ τὄπε ἡ ἔρευνα τοῦ ΟΗΕ...), εἴτε γιά τήν
«αὐτοκτονία» τοῦ Σύρου ὑπουργοῦ Γκαζί Καναάν
(ἐδῶ µᾶλλον ἔχουν δίκιο, ἀφοῦ ὁ νεκρός πιθανόν
νά εἶχε ἐπαφές µέ τίς ΗΠΑ γιά νά ρίξει τόν Ἄσαντ)
σκεφτήκαµε νἀ ὑπενθυµήσουµε µιά πτυχή τῆς
ὑπόθεσης γιά τήν ὁποία ὁ σηµερινός πρωθυπουργός
τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους κατηγορήθηκε (ἀπό ἐπίσηµο
πόρισµα τῆς χώρας του!) ὡς προσωπικά ὑπεύθυνος:
Τό µακελειό στή Σάµπρα καί τή Σατίλα.
Νεκροί εἶναι καί οἱ τρεῖς κύριοι µάρτυρες
κατηγορίας κατά τοῦ ἀρχιδολοφόνου Ἀριέλ Σαρόν στήν
ὑπόθεση τῆς σφαγῆς στά παλαιστινιακά προσφυγικά
στρατόπεδα τοῦ Λιβάνου, Σάµπρα καί Σατίλα. Οἱ
Χοµπέικα, Γκανέµ καί Νασσάρ, πού σχεδίαζαν νά
καταθέσουν στή δίκη (ἄν ποτέ θά γινόταν, καθώς τό
Βέλγιο ὑπαναχώρησε) κατά τοῦ Σνάιντερµαν (Σαρόν)
εἶναι πλέον ἀδύνατον νά φωτίσουν τόν τρόπο µέ τόν
ὁποῖο χιλιάδες γυναικόπαιδα τῆς PLO ἐσφάγησαν στή
Βυρηττό τόν Σεπτέµβριο τοῦ 1982 (ἡ Γ.Σ. τοῦ ΟΗΕ στίς
16-12-1982 τήν χαρακτήρισε πράξη γενοκτονίας). Καί
ναί µέν εἶναι γνωστό ὅτι τήν ἀποτρόπαιη πράξη τήν

ἔκαναν οἱ Φαλαγγίτες ἀλλά ὁ ρόλος τοῦ ἰσραηλινοῦ
στρατοῦ - πού εἶχε περικυκλωµένα τά προσφυγικά
στρατόπεδα - καί τῶν ἐπικεφαλῆς του (ὑπουργός
Ἄµυνας ὁ Ἀριέλ Σαρόν καί ΑΓΕΣ ὁ Ραφαέλ Ἐιτάν) δέν
ἔχει ἀποσαφηνιστεῖ ἐπαρκῶς. Περιορίστηκαν στό νά
ἐπιτρέψουν τήν εἴσοδο τῶν φονιάδων (κάτι πού
ἐγκρίθηκε ἀπό τό ὑπουργικό συµβούλιο στίς 169-82) ἤ τήν προκάλεσαν; Ἀρκέστηκαν νά ρίχνουν
φωτοβολίδες τή νύχτα γιά νά τούς διευκολύνουν
ἤ µετεῖχαν καί ἐνεργότερα; Ἀληθεύει ὅτι δέν
ἀρκέστηκαν στήν κατακρεούργηση* τῶν
ἀνυπεράσπιστων ἀνθρώπων καί παρέδωσαν στό
στάδιο τούς ἐπιζῶντες πού µετά δύο ἑβδοµάδες
σέ κοντέινερ ἐκτελέστηκαν ὁµαδικά;
Τέτοια ἐρωτήµατα θά µποροῦσαν νά
ἀπαντήσουν οἱ τρεῖς προαναφερθέντες: Ὁ Ἐλί
Χοµπέικα, πού σκοτώθηκε ἀπό τή Μοσάντ µέ
ἔκρηξη σέ σταθµευµένο αὐτοκίνητο παγιδευµένο
µέ ἐκρηκτικά, τή στιγµή πού περνοῦσε ἀπό
δίπλα τό τζίπ του (φωτογραφία). Ὁ 56χρονος
βοηθός καί φίλος του Ζάν Γκανέµ πού κρατοῦσε
ντοκουµέντα γιά τή δίκη καί ἔπεσε µέ τό αὐτοκίνητό
του σέ δέντρο (καρδιακή προσβολή εἶπαν, χωρίς νά
ἔχει ἱστορικό...) λίγα µέτρα πιό πέρα, τέσσερεις µέρες
πρίν. Καί ὁ 39χρονος Φαλαγγίτης Μισέλ Νασσάρ
πού πυροβολήθηκε µαζί µέ τή γυναίκα του στό Σάο
Πάολο τῆς Βραζιλίας ἀπό µασκοφόρο µέ πιστόλι
πού ἔφερε σιγαστήρα (λίγο πρίν εἶχαν πάθει λάστιχο
καί τηλεφώνησαν σέ φίλους τους πώς κάποιος τούς
ἀκολουθεῖ). Καί οἱ τρεῖς θάνατοι ἐπῆλθαν µετά τήν
ἀναγγελία τῆς ἐπικείµενης δίκης, ὅλοι στίς ἀρχές τοῦ
2002, ἐντός 70 ἡµερῶν! Τό ἐρώτηµά µας: Τί κάνει
νιάου νιάου στά κεραµίδια;
* Ἔγραφε ἡ Loren Jenkins στή Washington Post (23-

9-1982): «Μαρτυρία τῶν Ralph Schoenman καί Mya
Shone: Ὅταν µπήκαµε στή Σάµπρα καί σατίλα τό
Σάββατο 18 Σεπτεµβρίου, τελευταία µέρα τῶν φόνων,
εἴδαµε παντοῦ πτώµατα. Φωτογραφίσαµε θύµατα
πού εἶχαν ἀκρωτηριαστεῖ µέ µαχαίρια καί τσεκούρια.
Λίγα µόνο ἀπό τά θύµατα πού φωτογραφήσαµε εἶχαν
πυροβοληθεῖ µέ ὅπλο. Ἄλλοι εἶχαν λυωµένα κεφάλια,
βγαλµένα µάτια, κοµµένους λαιµούς, γδαρµένο τό
δέρµα ἀπό τό σῶµα, ἄλλοι ἦταν διαµελισµένοι, µερικοί
ξεκοιλιασµένοι...”

Τό τροµοκρατοτροφεῖο τῆς EUFOR Ἰνδονησία: Προεδρικές καταγγελίες!
Ὅταν τά κατήγγειλαν οἱ Σέρβοι θεωρήθηκαν
συκοφαντικά ἤ ὑπερβολές. Τώρα πού τά πιστοποιοῦν
καί οἱ ἐφηµερίδες τῶν Βόσνιων µουσουλµάνων ἁπλῶς
ἀποσιωπῶνται. Ἀναφερόµαστε στίς πληροφορίες γιά
στρατόπεδα ἐκπαίδευσης ἰσλαµιστῶν τροµοκρατῶν
στό βοσνιακό ἔδαφος, ὑπό τήν σκέπη τῶν διεθνῶν
δυνάµεων πού τό διαφεντεύουν. Ἡ ἑβδοµαδιαία
ἐφηµερίδα Slobodna Bosna τοῦ Σενάντ Ἄβντιτς δέν
περιορίστηκε στίς ἀναφορές σχετικά µέ τήν ὕπαρξη
τῶν στρατοπέδων ἀλλά καί ἐπέκρινε τόν διοικητή
τῆς EUFOR Ντέιβιντ Λήκυ, γιά πρόσφατες δηλώσεις
του πώς «ἀγνοεῖ τήν ὕπαρξη τέτοιων στρατοπέδων».
Ἡ ἐφηµερίδα θυµίζει τίς παλαιότερες διαβεβαιώσεις
τοῦ τότε ἀπεσταλµένου τοῦ ΟΗΕ στή Βοσνία, Ζάκ
Κλάιν, πρός τό Συµβούλιο Ἀσφαλείας ὅτι ὄντως δροῦν
ἰσλαµιστές στή χώρα ἀλλά «εἶναι καλό νά βρίσκονται
συγκεντρωµένοι σέ ἕνα µέρος καί ὁ ὑπόλοιπος κόσµος
νά εἶναι ἀσφαλής»! Καί θέτει τό ἐρώτηµα ἄν καί ὁ νῦν
διοικητής τῆς EUFOR εἶναι σάν τούς περισσότερους
δυτικούς πολιτικούς τῆς ἴδιας ἄποψης, τοῦ «ἐλέγχου»,
δηλαδή, µέ τόν τρόπο αὐτό, τῶν τροµοκρατῶν.
Ἡ ἴδια ἐφηµερίδα γράφει ὅτι τά στρατόπεδα
ἄλλοτε βρίσκονταν στήν Ἐρζεγοβίνη, κοντά στίς
λίµνες Τζαµπλάνικα καί Μπόρατσκο κι ἀργότερα
µεταφέρθηκαν ἀλλοῦ. Φέτος, στίς ἀρχές τοῦ Αὐγούστου
ἡ Ἑνεργός Ἰσλαµική Νεολαία ὀργάνωσε µεγάλη
κατασκήνωση µεταξύ Μπίχατς καί Μποσάνσκα
Κρούπα, στή θέση Γκρίµουσα, σέ ἰδιοκτησία κάποιου
Φουάντ Βούκοβιτς, ὁ πατέρας τοῦ ὁποίου ἦταν ἐκ τῶν
ἱδρυτῶν τοῦ κυβερνῶντος Μουσουλµανικοῦ Κόµµατος
γιά τήν ∆ηµοκρατική ∆ράση. «Εἶναι δυνατόν οἱ
στρατιῶτες τῆς διεθνοῦς δύναµης νά µήν πρόσεξαν
τίς µεγάλες στρατιωτικές σκηνές, τήν παρουσία τόσων
ἀνθρώπων καί τίς πινακίδες αὐτοκινήτων ἀπό τόσες
ξένες χῶρες;», ἀναρωτιέται ρητορικά ἡ Slobodna
Bosna. Καί προσθέτει ὅτι πέρα ἀπό τήν συγκεκριµένη
ὀργάνωση εἶναι καί τό Οὐαχαµπιτικό Ἰσλαµικό Κίνηµα
(µέ τίς γνωστές σαουδαραβικές διασυνδέσεις) πού
ἐνισχύεται στή χώρα, κάτι πού ἀνέφερε προσφάτως καί
ἡ ἰταλική Corriere della Sera µνηµονεύοντας θύλακα
στό χωριό Gornja Maoca τῆς ἀνατολικῆς Βοσνίας ὁ
ὁποῖος σχεδίαζε χτύπηµα κατά τῆς Ἰταλίας.
Ἐµεῖς πάντως αὐτά ὅλα τά ἀπορρίπτουµε ὡς
βδελυρές συνωµοσιολογίες. Κάτι ἄλλο θά γίνεται, δέν
µπορεῖ αὐτοί οἱ τόσο καθωσπρέπει κύριοι τῆς EUFOR
καί τ’ ἀφεντικά τους νά ἐκτρέφουν τροµοκράτες! Σιγά
µήν τούς χρησιµοποιοῦν κιόλας! Εἶναι ποτέ δυνατόν;

Οἱ καταγγελίες τοῦ Ἰνδονήσιου πρώην
προέδρου κ. Ἀµπντουραχµάν Οὐαχίντ στό αὐστραλέζικο κανάλι SBS (ἐκποµπή Dateline, 12/10/05)
ἔπεσαν σάν (ἄλλη µιά) βόµβα στό κοπάδι τῶν
τηλεθεατῶν: Τίς βοµβιστικές ἐπιθέσεις στό Μπαλί,
πού κόστισαν πρό τριετίας 202 ζωές τουριστῶν, κυρίως
Αὐστραλῶν, τίς ὀργάνωσαν οἱ ὑπηρεσίες καί ὁ Στρατός
τῆς χώρας του! Τήν πρώτη βόµβα, πού προκάλεσε τήν
ἀδύναµη ἔκρηξη στό µπάρ Κούτα, τήν ἔβαλε ὄντως ὁ
καταδικασθείς σέ θάνατο Ἀµπρόζι. Γιά τίς ἄλλες ὅµως,
τίς τροµακτικές ἐκρήξεις στό Σαρί Κλάµπ, ὁ πρώην
πρόεδρος κατονόµασε τήν Ἀστυνοµία ἤ τόν Στρατό!
Στό ἴδιο πρόγραµµα ἀποκαλύφθηκε ἀπό τόν
πρώην τροµοκράτη Οὐµάρ Ἀµπντού ὅτι τό ἡγετικό
στέλεχος τῆς Τζεµαά Ἰσλαµίγια, Teungku Fauzi Hasbi
(ἤ Ἀµπού Τζιχάντ), ἦταν πράκτορας τῶν ἰνδονησιακῶν
ὑπηρεσιῶν. Παρουσιάστηκαν µάλιστα ντοκουµέντα
ὅπου οἱ µυστικές ὑπηρεσίες ἀνέθεταν στόν Χάσµπι
«εἰδικές ἀποστολές» τό 1990, τό 1995 καί τό 2002!
Σύµφωνα µέ τόν Ἀµπντού δέν ὑπάρχει καµµία ἰσλαµική
ὁµάδα στή χώρα πού νά µήν ἐλέγχεται ἀπό τίς µυστικές
ὑπηρεσίες τῆς Ἰνδονησίας. Ἕνας ἄλλος καταδικασµένος
τροµοκράτης, ὁ Τιµσάρ Ζουµπίλ τοῦ Κινήµατος Ἴµρον,
εἶπε πώς πράκτορες τούς ἐνεθάρρυναν σέ ἐπιθέσεις.
«Πιθανόν νά µᾶς ἄφησαν ἐπίτηδες νά µεγαλώσουµε»,
δήλωσε στήν ἴδια ἐκποµπή. Ὁ εἰδικός σέ θέµατα
τροµοκρατίας Τζώρτζ Ἀντιτζόντρο εἶπε πώς ἡ ἐπίθεση
τοῦ φετεινοῦ Μαΐου στό χριστιανικό χωριό Τεντένα, µέ
23 νεκρούς κατοίκους, ὀργανώθηκε ἀπό ἀξιωµατικούς
τῆς Ἀστυνοµίας καί τοῦ Στρατοῦ. «Εἶναι ἡ στρατηγική
τῆς πληθυσµιακῆς ἀποψίλωσης», λέει ὁ Ἀντιτζόντρο.
«Ὅταν οἱ κάτοικοι µεταβληθοῦν σέ πρόσφυγες ἤ
ἐνταχθοῦν σέ παραστρατιωτικές µονάδες, τότε ἡ
οἰκονοµική ἐκµετάλλευση τοῦ τόπου διευκολύνεται».
Σηµειώνουµε ὅτι οἱ στρατηγοί πού διοικοῦν
στήν Ἰνδονησία πῆραν ἀπό τίς ΗΠΑ 50 ἑκ. δολάρια
γιά νά... καταπολεµήσουν τήν «τροµοκρατία».
Μέ τόν τρόπο πού διαβάσατε παραπάνω (ἀλλά
καί... παραπλεύρως) παίζεται παγκοσµίως τό ἴδιο
παιχνίδι. Καί χρήµατα τσεπώνουν καί τό σκιάχτρο
τῆς «ἰσλαµικῆς τροµοκρατίας» στερεώνουν. Ἔτσι καί
τό χριστιανοϊσλαµικό µῖσος ὑποδαυλίζουν καί τίς
δηµοκρατικές ἐλευθερίες µας πριονίζουν (γιά λόγους
ἀσφαλείας, ἐννοεῖται) καί πρόσχηµα ἐπέµβασης
σέ ἄλλες χῶρες ἀποκτοῦν (χάριν τῆς δηµοκρατίας,
φυσικά). Ἕνας θετικός βρόγχος ἀνάδρασης πού
στοχεύει κατευθείαν στό κεφάλι τῆς ἀνθρωπότητας...
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Πολυπολιτισμικότητα καί
Ἕλληνες αἱρετοί στήν Εὐρώπη

Ἡµερίδα µὲ θέµα «Πολυπολιτισµικὴ κοινωνία καὶ
τοπικὴ αὐτοδιοίκηση» πραγµατοποιήθηκε στίς
22/10/05 στὸ ∆ηµοτικὸ Περίπτερο Νυµφαίας.
Ἦταν ἐκδήλωση τοῦ ∆ικτύου Ἑλλήνων Ἀποδήµων Αἱρετῶν Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης τῆς Εὐρώπης καί διοργανώθηκε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ
προέδρου τῆς ΤΕ∆Κ ν. Ροδόπης καὶ δηµάρχου
Κοµοτηνῆς κ. Βαβατσικλῆ. Στὴν ἐκδήλωση
συµµετεῖχαν αἱρετοὶ δήµαρχοι καὶ δηµοτικοὶ
σύµβουλοι ἀπὸ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ὁ πρώην
ὑφυπουργὸς Ἀποδήµου Ἑλληνισµοῦ κ. Νιώτης,
ἐνῶ χαιρετισµὸ ἀπηύθυνε καὶ ὁ ὑφυπουργὸς
Ἐξωτερικῶν Εὐρυπίδης Στυλιανίδης. Ἡ ἡµερίδα
στέφθηκε µὲ ἐπιτυχία ὄχι µόνο ἀπὸ ὀργανωτικὴ ἄποψη καὶ ἀπὸ ἄποψη συµµετοχῆς
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσες
εἰσηγήσεις ποὺ ἀκούστηκαν. Οἱ ὁµιλητὲς σὲ
λίγες ὧρες µετέφεραν τὴν εἰκόνα τῆς τοπικῆς
αὐτοδιοίκησης στὴν Εὐρώπη, τὰ διαφορετικὰ
µοντέλα ποὺ ἀναπτύχθηκαν µέσα στὸν χρόνο,
τοὺς αὐτοδιοικητικοὺς πόρους, τὶς σχέσεις µὲ τὶς
κεντρικὲς ἐξουσίες κλπ. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ
γόνιµη συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε διαπιστώθηκε
ἡ ὑστέρηση τῆς Ἑλλάδας σὲ ἀρκετοὺς τοµεῖς, οἱ
ἐπισκέπτες ἐπεσήµαναν τὴν θετικὴ εἰκόνα τῆς
Κοµοτηνῆς καὶ ἰδιαίτερα τοὺς πεζόδροµους ποὺ
διαθέτει καὶ τὴν καθαριότητά της.
Ὁ δήµαρχος Κοµοτηνῆς κ. Βαβατσικλῆς

Τά ζέοντα προβλήµατα
στό θρακικό... Ρούρ
Νοµίζουµε ὅτι πρόκειται γιά κείµενο µνηµεῖο
τοῦ γραπτοῦ λόγου καί γιά ἀληθινό καθρέφτη
τῆς σύνολης κατάστασης τῆς τοπικῆς
κοινωνίας, καί εἰδικότερα µάλιστα τῶν
σχέσεων µεταξύ οἰκονοµικῶν παραγόντων
καί τῆς δοτῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Μιλᾶµε
γιά τήν ἀνακοίνωση τοῦ Συνδέσµου
Βιοµηχανιῶν - Βιοτεχνιῶν ν. Ροδόπης πού
ἐξέδωσαν πρό ἡµερῶν (17-10-05) καί τήν
παραθέτουµε ὁλόκληρη πρός τέρψη τῶν
ἀναγνωστῶν µας:
«Ἐπιτέλους µέ τήν παρέµβαση τοῦ
Συνδέσµου, µετά ἀπό 28 χρόνια λειτουργίας
τῆς Βιοµηχανικῆς Περιοχῆς Κοµοτηνῆς,
πραγµατοποιεῖται ἕνα ὄνειρο τῶν ἐγκατεστηµένων ἐπιχειρήσεων µέ τήν τοποθέτηση
Ταχυδροµικῶν Θυρίδων ἀπό τά ΕΛ-ΤΑ στή
ΒΙ.ΠΕ.Κοµοτηνῆς. Εὐχαριστοῦµε ἰδιαίτερα γιά
τό ἔµπρακτο ἐνδιαφέρον της τήν Περιφέρεια
ΑΜ-Θ καί συγκεκριµένα τόν Σύµβουλο
Ἐπενδύσεων κ. Θεόδωρο Ἴσαρη, πού µᾶς
ἀνακοίνωσε ὅτι βρίσκεται στήν τελική εὐθεία
ἡ τοποθέτηση τῶν Ταχυδροµικῶν Θυρίδων
στή ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνῆς.»
Ὅπως καί µόνοι σας ἤδη διαπιστώσατε,
πρόκειται χωρίς ὑπερβολή γιά ἀληθινό
ποίηµα. Νά προσπαθούσαµε νά γράψουµε
τέτοιο ἀριστουργηµατικό κωµικογράφηµα

10ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
- Καµµία. Μά τό συνέδριο σταµατοῦσε στόν 4ο
µ.Χ. αἰ., οἱ Βούλγαροι ἦρθαν ἀργότερα! Ἡ λέξη
«Βούλγαρος» ἀκούστηκε µόνο ὅταν ἀναφερόταν
ἡ ἐθνικότητα κάποιου συναδέλφου.
- Ὁ κ. Ὀφτσάρωφ, πού δέν παρέστη, καυχιέται
γιά τόν «τάφο τοῦ Ὀρφέα» πού ἀνακάλυψε στή
ΝΑ Βουλγαρία. Μπορεῖ νά στέκει κάτι τέτοιο;
- ∆έν νοµίζω. Πῶς µπορεῖ νά ἀποδείξει ὅτι
εἶναι ὁ τάφος τοῦ Ὀρφέα; Ἀπό τή στιγµή πού
µιλᾶµε γιά πρόσωπα µεταξύ µύθου καί ἱστορίας,
ὅπως εἶναι π.χ. κι ὁ Μάρων, δέν εἶναι σοβαρά
πράγµατα αὐτά. Ὅµως πιστεύω ὅτι ὁ καλύτερος
τρόπος νά ἐλέγξεις ὅσα κάποιος λέει εἶναι

µετὰ ἀπὸ µία σύντοµη ἀλλὰ περιεκτικότατη
ἱστορικὴ σκιαγραφία τῆς περιοχῆς, ἀναφέρθηκε
στὸ πολυπολιτισµικὸ µοντέλο τῆς πόλης,
στὶς πληθυσµιακὲς ὁµάδες ποὺ συνθέτουν
τὴν κοινωνία καθὼς καὶ τὸν ρόλο τοῦ ∆ήµου
στὴ βελτίωση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου ὅλων
ἀνεξαιρέτως τῶν πολιτῶν καὶ τὴν ἀπάλειψη
τῶν ἀνισοτήτων. Ὁ δηµοτικὸς σύµβουλος
Φραγκφούρτης κ. Γρ. Ζαρκάδας ἀναφέρθηκε
στὰ ζητήµατα ποὺ προέκυψαν στὴ Γερµανία ἀπὸ
τὸν µεγάλο ἀριθµὸ µεταναστῶν, τὴ σηµερινὴ
µεταναστευτικὴ πολιτικὴ τῆς ὁµοσπονδιακῆς
κυβέρνησης καθὼς καὶ τὰ προγράµµατα
κοινωνικῆς ἐνσωµάτωσης στὰ ὁποῖα κεντρικὸ
ρόλο διαδραµατίζει ἡ τοπικὴ αὐτοδιοίκηση. Ἡ
κ. Κάτια ∆αυΐδ-Χαρµαντᾶ, δηµοτικὴ σύµβουλος
τοῦ δήµου Μπαρνὲτ στὸ Λονδίνο, ἀνέφερε ὅτι
τόσο τὸ κράτος ὅσο καὶ ἡ τοπικὴ αὐτοδιοίκηση
στὴ Βρετανία προσπαθοῦν νὰ προσεγγίσουν
τοὺς µετανάστες µὲ σεβασµὸ καὶ ἀναγνωρίζουν
τὶς ἰδιαιτερότητές τους, χωρὶς αὐτὲς νὰ
ἀποτελοῦν ἐµπόδιο στὸ νὰ θεωροῦνται οἱ ἴδιοι
Βρετανοί. Ὁ δήµαρχος τοῦ Καµιζάνο (Ἰταλία)
Ἐλ. Πρεζαλῆς ἀναφέρθηκε ἀναλυτικὰ στὶς πηγὲς
ἐσόδων τῶν ἰταλικῶν δήµων, τὶς µορφὲς τῶν
φόρων καὶ τὶς ἐπιδοτήσεις ποὺ ἀπολαµβάνουν.
Ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον παρουσίασε καὶ ἡ
εἰσήγηση τοῦ ἀντιδηµάρχου Μάλµοε (Σουηδία)
κ. Ἐµµ. Μορφιαδάκη, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ
σουηδικὸ µοντέλο, τὸ ὁποῖο ἀναπτύχθηκε σὲ µιὰ
χώρα ποὺ τὰ τελευταία 200 χρόνια δὲν ἔζησε
κανέναν πόλεµο. Ἐξήγησε ὅτι ἡ αὐτοδιοίκηση
καθιερώθηκε ἀπὸ πολὺ νωρὶς µὲ ἐπίκεντρο τὴν
Ἐκκλησία καὶ ὡς ἀνάγκη σὲ µιὰ χώρα ποὺ τὸ
βορειότερο σηµεῖο της ἀπέχει ἀπὸ τὸ νοτιότερο
ὅσο τὸ τελευταῖο ἀπὸ τὴν... Ἑλλάδα. Ἐντύπωση
προκάλεσε τὸ γεγονὸς ὅτι στὴ Σουηδία δὲν
ὑπάρχει ὁ θεσµὸς τοῦ δηµάρχου, παρὰ µόνο
τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου καὶ τῶν ἁρµοδίων
ἐπιτροπῶν. Τέλος, εἶναι νοµικὰ θεσµοθετηµένη
ἡ συµµετοχὴ τῶν γυναικῶν σὲ ὅλα τὰ ὄργανα σὲ
ποσοστὸ 50%.
Α.Λ.

ἀµφιβάλλω ἄν θά τά καταφέρναµε! Τί νά
πρωτοθαυµάσει κανείς; Τό ἡλικίας 28 ἐτῶν
«ὄνειρο» τῆς ἐπιφανέστερης ἐπαγγελµατικῆς
ἕνωσης τοῦ τόπου µας - µερικές ταχυδροµικές
θυρίδες; Τήν ἡδονή («ἐπιτέλους»!) τῆς
ἐκπλήρωσής του, σέ καιρούς µάλιστα
ραγδαίας βιοµηχανικῆς ἀποψίλωσης; Τό
γεγονός ὅτι χρειάστηκε τό ἐνδιαφέρον τῆς
Περιφέρειας ΑΜ-Θ γιά νά βάλουν τά ΕΛ-ΤΑ
πέντε ταχυδροµικά κουτιά; Τήν προσωπική
εὐχαριστία διά τοῦ Τύπου σέ συγκεκριµένον
σύµβουλο τῆς Περιφέρειας πού - ὅλως
τυχαίως - ἔχει λόγο γιά τήν ὑλοποίηση τῶν
ἐπενδύσεων στήν ΒΙ.ΠΕ.; Ἤ µήπως τό ὅτι
ὁ ἐν λόγῳ σύµβουλος «ἀνακοίνωσε» τίς
λυτρωτικές ἐξελίξεις στούς ἐνδιαφερόµενους,
καθώς µιά τέτοια ἐπιτυχία µᾶλλον δέν
µποροῦσε νά περιµένει;
Καί τό καλύτερο ὅλων; Ὅτι αὐτό τό «τιτάνιο»
ἔργο τῆς τοποθέτησης τῶν ταχυδροµικῶν
κουτιῶν ∆ΕΝ ἔχει γίνει! Μιλᾶµε ἁπλῶς γιά
τήν «τελική εὐθεία» τῆς ὑλοποίησης!!!
Ἔτσι λοιπόν ἐξηγεῖται τό µετριοπαθές ὕφος
τῆς καταχώρησης: εἴµαστε στήν τελική
εὐθεία (µᾶλλον τώρα κουβαλᾶν τά κουτιά κι
ἔχουν περάσει τόν Ροδίτη, κοντεύοντας στό
ὕψος τῆς Ἁγια-Μαρίνας...). Γιατί ἄν τελικά τά
τοποθετήσουν, τό λογικό θά εἶναι νά ἔρθουν
ἀπό τή ΒΙ.ΠΕ. στό γραφεῖο τοῦ κ. Γενικοῦ
(µέσῳ Περιφερειακοῦ Ταµείου) στά γόνατα.
Τότε θά ἔχουν πείσει γιά τήν εἰλικρίνεια τῶν
αἰσθηµάτων τῆς εὐγνωµοσύνης τους. Κ.Κ.

νά τόν ἔχεις µπροστά σου. Γι’ αὐτό ὑπάρχει ὁ
ἐπιστηµονικός διάλογος καί στό συνέδριο ἦταν
πολύ ἐποικοδοµητικός. Ὅχι βέβαια σέ τέτοια
ζητήµατα, πολιτικά ἤ προπαγάνδας, µά καθαρά
ἐπιστηµονικά, καί οἱ θέσεις ὅλων ὑπῆρξαν
ἄµεµπτες. Τό τί λέει φυσικά καθένας στήν
πατρίδα του δέν µπορῶ νά τό ξέρω.
- Γιά τήν πρόταση τοῦ κ. Φόλ περί τριεθνοῦς
ἀρχαιολογικῆς συνεργασίας τί πιστεύετε;
- Βγῆκε καί σάν πρόταση τοῦ συνεδρίου, νά
γίνει µία εὐρεία συνεργασία ὄχι σέ ἐπίπεδο
ἰδιωτικό ὅπως γίνεται σήµερα ἀλλά συνολικά,
τόσο γιά µελέτη ὅσο καί γιά κοινές ἀνασκαφές.
Παλιότερα ἐπίσης ὁ κ. ∆. Τριαντάφυλλος εἶχε
προτείνει τήν ἵδρυση ἑλληνικῆς Ἀρχαιολογικῆς
Σχολῆς στή Σόφια. Εὐνόητη ἡ σηµασία της ἀλλά
ξέρετε τήν δυσπραγία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους...
- Κυρία Κοκκοτάκη, σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.

Σχόλια

πτερόεντα

Τό «4ο Πανηγύρι Ἔρευνας καί Τεχνολογίας» τῆς ἁρµόδιας γ.γ. τοῦ
Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης πού διοργανώθηκε στήν Ξάνθη, κυρίως γιά τούς
µαθητές Γυµνασίων καί Λυκείων, φοβούµεθα πώς ἀστόχησε. Ἄν δηλαδή
ὄντως στόχος ἦταν «ἡ ἀνάδειξη τοῦ ρόλου πού παίζει ἡ Ἔρευνα καί ἡ
Τεχνολογία στήν καθηµερινή µας ζωή» καί «ἡ ἐξοικείωση τῶν νέων µέ τά ἐρευνητικά
καί τεχνολογικά ἐπιτεύγµατα», τό ἀποτέλεσµα ἦταν µᾶλλον φτωχό καί ἀναντίστοιχο
τῆς προσπάθειας καί τῶν σχεδιαστικῶν φιλοδοξιῶν. Τά ἐκθέµατα, ἀποτελέσµατα
ἐρευνητικών προγραµµάτων πού ὑλοποιήθηκαν ἀπό τό Ἵδρυµα Τεχνολογίας καί
Ἔρευνας (ΙΤΕ), τό Ἰνστιτοῦτο Ἐπεξεργασίας τοῦ Λόγου (ΙΕΛ), τό Ἐθνικό Κέντρο
Ἔρευνας καί Τεχνολογικῆς Ἀνάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) καί τό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης, δέν στάθηκε δυνατόν νά ἑλκύσουν ἐπαρκῶς τό ἐνδιαφέρον τῶν ἐξοικειωµένων
µέ τήν σύγχρονη τεχνολογία µαθητῶν, καθώς σέ ἐπίπεδο ἐντυπωσιασµοῦ σήµερα
δέν ἔχει µείνει τίποτε πού νά µπορεῖ νά τούς κερδίσει (βλέπε ἡλεκτρονικά παιχνίδια).
Ταυτοχρόνως οὔτε τό ἐπίπεδο τῆς ἔρευνας στήν Ἑλλάδα εἶναι ἐκεῖνο πού θά ἔπρεπε
ἀλλά ὅλη ἡ ἑλλαδική κοινωνία οὐδόλως διακρίνεται ἀπό κάποιο δηµιουργικό πνεῦµα
πού νά ἀναζητᾶ χώρους δράσης. Καλή ἡ σύλληψη, µᾶλλον ὑποτονική ὅµως ἡ ἐκτέλεση.
Μέ τήν ἐπικείµενη δηµιουργία πολυκαταστήµατος «Καρφούρ» στήν Κοµοτηνή
καί τίς ἀρνητικές γνωµοδοτήσεις σχετικά µέ τό θέµα αὐτό ἀπό τήν πλευρά
τοῦ Δήµου Κοµοτηνῆς καί τοῦ Ἐµποροβιοµηχανικοῦ Ἐπιµελητηρίου Ροδόπης,
κατέστη πασίδηλη ἡ ἀνάγκη ἑνός δηµοσίου διαλόγου γιά τό περιβάλλον ἐντός
τοῦ ὁποίου καλοῦνται νά λειτουργήσουν σήµερα οἱ ἐπαγγελµατίες καί ἐµπόρους τοῦ
τόπου µας. Πολλά - καί ὑποκριτικά - λέγονται καθηµερινά γιά τούς ἀπολυόµενους
ἐργάτες ἤ γιά τούς ἀγρότες πού ἀντιµετωπίζουν τό τέλος τῆς ἐπιδοµατικῆς ἐποχῆς.
Σχεδόν κανένας ὅµως δέν θέτει ἐπί τάπητος τήν τροµερή κρίση πού βιώνουν ὅποιοι
ἔχουν ἕνα µαγαζί καί µέσα ἀπό αὐτό ἀντιµετωπίζουν τήν οἰκονοµική κρίση, τήν
κρατική ἀβελτηρία, τήν Ἐφορία, τίς πολυεθνικές ἁλυσίδες. Ποῦ νά παραπονεθεῖ κανείς
καί ποῦ νά βρεῖ τό δίκιο του; Καί πόσες χιλιάδες ἐπιχειρήσεις πρέπει νά καταστραφοῦν
γιά νά ἀντιληφθοῦµε ποῦ ὁδηγεῖ ὁ νόµος τῆς «ἐλεύθερης ἀγορᾶς»;
Σκέφτηκα νά γράψω τίς ἐντυπώσεις µου ἀπό τήν (ὀργανωτικά πετυχηµένη)
ἐπίσκεψη τοῦ Γιώργου Ἀνδρέα Παπανδρέου στήν Κοµοτηνή (14-10-05) µά
κωλύοµαι ἀπό λόγους ἁβρότητος. Στοιχειῶδες τάκτ πρός ὅλους ἐκείνους πού
εἰλικρινά πιστεύουν ὅτι τό ΠαΣοΚ σήµερα µπορεῖ νά προσφέρει κάτι στόν τόπο
- χωρίς νά αὐτοδιαλυθεῖ, ὅπως προτείνει ὁ Μιχάλης Χαραλαµπίδης - ἐπιβάλλει νά µήν
γράψω ἐπί λέξει τήν εἰκόνα πού βγάζει ὁ ΓΑΠ. Νά τό διατυπώσω ὅµως περιφραστικά:
ἄν ὁ ἴδιος ἄνθρωπος λεγόταν Γιῶργος Παπανδρέου τοῦ Βασιλείου, θά µποροῦσε
νά ἀναδειχθεῖ κάτι παραπάνω ἀπό ἀντιπρόεδρος λαχειοπωλῶν Κοµοτηνῆς; Μέ τή
συγκεκριµένη εὐφράδεια, ἐπιχειρηµατολογία, πειθώ, γενική παρουσία; Ἀφήνω κατά
µέρος τά βαθύτερα περί πολιτικῶν θέσεων, ἑλληνικῆς συνείδησης, παρασκηνιακῶν
διασυνδέσεων κλπ καί δέν συνεχίζω γιατί θά στενοχωρήσω πολλούς φίλους, µά καί...
δύο µόνιµους συνεργάτες µας! Ὅµως πραγµατικά αὐτή ἡ πρωτοφανής αὐτοκωµώδηση
τοῦ πάλαι ποτέ «δηµοκρατικοῦ χώρου» φαντάζει κατάντια τοῦ πολιτεύµατος καί τῆς
χώρας. Ναί, ὠς ἄνθρωπος εἶναι συµπαθής. Καί λοιπόν; Δέν µιλᾶµε γιά φιλία ἤ... γάµο!
Καί αὐτός εἶναι ἕνας λόγος παραπάνω γιά νά προστατευθεῖ, µένοντας ἔξω ἀπό χώρους
ὅπου ὁ ἴδιος ἐµφανῶς ἐκτίθεται καί τόν τόπο (πολλαπλῶς κι ἀθέλητα) ἀπειλεῖ. Τέλος,
κεῖνο τό «ἄλλαξέ τα ὅλα», τί ἔγινε; Γιατί δυό τοὐλάχιστον παρουσίες στό πλάι τοῦ
ριζοτόµου ἀρχηγούλη θύµιζαν τίς χειρότερες µέρες τῶν ἐπιδοβιοµήχανων πού ὅλη ἡ
τοπική κοινωνία ξέρει. Ἡ «ἀλλαγή» ξεχάστηκε ἤ... ὁλοκληρώθηκε καί δέν πῆρα εἴδηση;
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Λόγος ὑπέρ δημάρχου
Ὅσο καί νά θές νά ἁγιάσεις, τελικά
οἱ... διαβόλοι δέν σ’ ἀφήνουν! Εἴπαμε νά
κρατήσουμε μιά στάση διακριτική σέ τούτη τήν
παραφιλολογία γιά τόν μέλλοντα ὑποψήφιο
δήμαρχο Κομοτηνῆς τοῦ ΠαΣοΚ ἀλλά αὐτά
πού ἀκούγονται - καί, κυρίως, γράφονται εἶναι τόσο ἐξοργιστικά πού δέν μποροῦν νά
μένουν ἀναπάντητα. Καί μιλᾶμε βεβαίως γιά
τόν ἄθλιο τρόπο μέ τόν ὁποῖον μεθοδεύεται ἡ
δημιουργία ἄλλης «πράσινης» ὑποψηφιότητας,
πέραν τοῦ νῦν δημάρχου Τάσου Βαβατσικλῆ.
Στήν ἀρχή ὑπῆρξαν κάποια (σικέ) σχόλια
περί νέων ὑποψηφιοτήτων πού θά ‘ρθουν
ἀπό τή Χαριλάου Τρικούπη. Ἀκολούθησε ἕνα
ἐλεεινό δημοσίευμα σέ ἀθηναϊκό φῦλλο πού
ἐνέτασε τήν ἄφιξη τοῦ ΓΑΠ στίς διεργασίες
ἀναζήτησης «νέων προσώπων», δηλαδή στήν
ἀνάδειξη τοῦ κολλητοῦ τοῦ ἀρθρογράφου.
Τώρα μᾶς προκύπτουν καί «ἀναλύσεις» ἀπό
τόν ἴδιον, σεσημασμένο χῶρο πού ἐξηγοῦν,
τάχαμου, μιά τέτοια αὐτοκτονική ἀπαξίωση
τοῦ πιό πετυχημένου Θρακιώτη δημάρχου πού
πρόσκειται στό ΠαΣοΚ.
Ποῦ χωλαίνει λοιπόν ἡ νῦν δημοτική Ἀρχή
τῆς πόλης καί χρήζει ἀνασκολόπησης; Πρῶτον,
διαβάζουμε, τήν βαραίνει ἡ πολύχρονη ἄσκηση τῆς ἐξουσίας. Μάλιστα, ἔτσι, χωρίς κάτι
περαιτέρω: οὔτε λέξη περί ἐπάρκειας καί
ἐντιμότητας (τολμᾶν;), ἁπλῶς «ὁ Βαβατσικλῆς
ἐκλέγεται πολλά χρόνια», ὁπότε... ἄς πάει σπίτι
του! Καλά, τί εἶναι τό δημαρχεῖο, κανένα μπάρ
πού τό πρόγραμμά του τό βαρέθηκαν οἱ πελάτες
καί θέλει ἀνανέωση; Ἡ πολύχρονη παρουσία
- ὅταν δέν συνοδεύεται ἀπό τεκμηριωμένες
μομφές - ἐμεῖς ξέρουμε ὅτι ἀποτελεῖ μεῖζον
πλεονέκτημα, λόγῳ τῆς πολύτιμης συσσωρευμένης ἐμπειρίας καί γνώσης προσώπων καί
πραγμάτων, ὄχι τό ἀντίθετο. Τό δεύτερο
κουσούρι: Ἡ πιθανή μή στήριξή του ἀπό
τόν «Συνασπισμό». Πρᾶγμα πού σημαίνει
ὅτι ὑπάρχει ἕτοιμη ἄλλη ὑποψηφιότητα μέ
δεδομένη τή στήριξη τοῦ ΣΥΝ; Καί ποιός
«πιθανολογεῖ» καί μέ τί δεδομένα; Ἐπίσης,
χωρίς νά θέλουμε νά προσβάλουμε τό κόμμα,
γιά ποιάν ὑποστήριξη μιλᾶμε; Οἱ χριστιανικοί,
οἱ σταθεροί δηλαδή, ψῆφοι του εἶναι ἐλάχιστες
ἑκατοντάδες καί οἱ μειονοτικοί πού κάποτε

Mακεδονία
«Πετᾶξτε ἀπό µέσα σας τόν Παπαθεµελῆ.
Ξεριζῶστε τήν πατριδοκαπηλία τοῦ Χριστόδουλου. Καί ἐλᾶτε στή θέση τοῦ ξένου, τοῦ
γείτονα, τοῦ Ἄλλου. Ἐλᾶτε στή θέση ἑνός
Σκοπιανοῦ. Γεννήθηκε πρίν ἀπό σαράντα χρόνια
σέ µιά µικρή χώρα µέ τό ὄνοµα Μακεδονία.
Ἀναγνωρισµένη ἀπό ὅλους καί ἀπό τούς
Ἕλληνες γείτονες. Καί ὄχι µόνο ἀναγνωρισµένη
ἀπό τό 1949, ἀλλά διπλᾶ ἀνακηρυγµένη καί
κυρίαρχη µέ τήν ὑπογραφή τῶν Εὐρωπαίων
καί φυσικά τοῦ Ἕλληνα ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν.
Μακεδόνας στή Μακεδονία τοῦ Τίτο, τοῦ
ΟΗΕ µέ τή σφραγῖδα τοῦ ἐθνάρχη Καραµανλῆ
καί µέ τή τζίφρα τοῦ Ἀντώνη Σαµαρᾶ. Ἐλᾶτε
στή θέση του. Πῶς ἐσεῖς θά χαρακτηρίζατε
ὅσους ἀπαιτοῦσαν νά ἀλλάξετε τό ὄνοµά σας;
Παράφρονες, ἐκβιαστές, ἐχθρούς. Καί πῶς θά
σᾶς φαινόταν ἄν ἡ µοίρα τῆς πατρίδας σας
εἶχε γίνει κοµπολόι στά κέφια ἑνός κάποιου
Νίµιτς; Ξέρω, ξέρω, µᾶς πονάει. Ἄς προσέχαµε
σέ ποιούς πολιτικούς ἐναποθέτουµε τά ἱερά
χώµατα αὐτῆς τῆς γῆς. Γιά νά µή λέµε διαρκῶς,
στερνή µου γνώση νά σέ εἶχα πρῶτα!»
Τό ἐλεεινό αὐτό κείµενο φέρει - δυστυχῶς
- τήν ὑπογραφή τοῦ ∆ηµήτρη ∆ανίκα. Καί
λέµε δυστυχῶς γιατί πρόκειται γιά ἄνθρωπο
εὐφυή καί σχολιογράφο καίριο. Φαίνεται
ὅµως ὅτι ὁ ἀθηναϊσµός εἶναι πολύ βαρειά
ἀρρώστεια καί ὁ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος,
ὅσο καλές προδιαγραφές καί νά ἔχει, στό
τέλος γίνεται νιανιά. Προσπερνᾶµε τό ὕφος
κατά Παπαθεµελῆ καί Χριστόδουλου (ἀφοῦ
κι ἐµεῖς µέ τέτοιο ὕφος γράφουµε γιά τούς
ἐναντιόφρονες) καί τίς ἀνακρίβειες περί
ἀναγνωρίσεων, γιά νά µείνουµε µονάχα
σέ ζητήµατα λογικῆς συνέπειας. ∆ηλαδή,
σύµφωνα µέ τή λογική ∆ανίκα, ὅταν ἕνας
κλέψει τό σπίτι µας - π.χ. οἱ ἔποικοι στήν
Κατεχόµενη Κύπρο - καί µεγαλώσει ἐκεῖ
τό παιδί του, πάει, ἔκλεισε ἡ ὑπόθεση! ∆έν
δικαιοῦται ὁ νόµιµος ἰδιοκτήτης νά τοῦ
καταστρέψει τήν ἡσυχία! Ὅσο γιά τίς εὐθῦνες
τῶν πολιτικῶν µας κανείς δέν τίς ἀρνεῖται ἀλλά
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τοὔδωσαν μιά βουλευτική ἕδρα δέν πρόκειται
νά ξαναεμφανιστοῦν ἐκτός κι ἄν αὐτό ἐξυπηρετεῖ τήν ἀνατολικῶς τοῦ Ἕβρου γείτονα (δέν
ζοῦμε σέ ἄλλον πλανήτη, τά τελευταῖα μίζερα
νούμερα τοῦ Μουσταφᾶ τά θυμόμαστε). Τέλος,
καλά θά ἦταν νά μᾶς ἔλεγε ὁ ἀρθρογράφος
γιατί ὁ ΣΥΝ ἀπορρίπτει - ἄν ἀπορρίπτει - τό
πρόσωπο τοῦ νῦν δημάρχου. Μήπως συνδέεται
καί μέ τίς πολλές προσωπικές συμπάθειές τοῦ
τελευταίου στό ΚΚΕ; Ἤ μήπως ἔχει νά κάνει μέ
τό τρίτο ἐπιχείρημα πού ἀκολουθεῖ;
Αὐτό τό τρίτο εἶναι καί τό ἐξωφρενικότερο
ὅλων: ἡ μειονοτική ψῆφος. ∆ιαβάζοντας τήν
ἐν λόγῳ «ἀνάλυση» νομίζεις ὅτι μέχρι σήμερα
εἴχαμε δήμαρχο μουσουλμανοφάγο! Λές καί
δέν ὑπῆρξε ἄψογος σέ κάθε σχετικό ζήτημα, καί
παρά τά ὅσα ἔκανε γιά τούς μουσουλμανικούς
οἰκισμούς πού ἀνήκουν στόν δῆμο, ἐγκαλεῖται
γιά «μειωμένη ἐπιρροή». Πρόστυχο ἐπιχείρημα
πού ζητᾶ ἐξωελλαδική ἐπικύρωση τῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν. Προφανῶς κρίνεται ἀπορριπτέα ἡ ἀξιοπρεπής στάση ἔναντι τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου κι ἔχουν ἑτοιμάσει τόν «ἐβέτεφεντη» (τό ἀντίστοιχο τοῦ «γιέσμαν») πού θά
τά κατεβάζει ὅλα πρίν κἄν ἀρχίσει ἡ μουσική...
Καί τό κερασάκι στήν τούρτα - ἤ μᾶλλον
στόν χαλβά : Ἀναφέρεται πιθανότητα ὑποψηφίου εὐρύτερης ἀποδοχῆς ἀπό πλευρᾶς Ν∆
ὡς ἐνδεχόμενο ἀπώλειας τοῦ ∆ήμου γιά τό
ΠαΣοΚ. Μά... ὑπάρχει ἄλλη ὑποψηφιότητα
πού νά ἔχει τήν ἐξωκομματική ἀποδοχή τοῦ
Βαβατσικλῆ; Τήν δική μας π.χ. κάκιστη γνώμη
γιά τόν κομματικό χῶρο του εἶναι εὔκολο νά
τήν συμπεράνει κανείς. Εἶναι ὅμως δυνατόν νά
παραβλέψουμε τίς ἱκανότητες, τήν τιμιότητα, τήν
δημοκρατικότητα καί τόν πατριωτισμό του; Καί
εἶναι πάρα πολλοί σάν κι ἐμᾶς πού, πέρα ἀπό
τήν κομματική ταυτότητα, βλέπουν κι ἐκτιμοῦν
τό τεράστιο ἔργο του (γι’ αὐτό, διάολε, δέν
θά μιλήσει ποτέ κανείς;!) καί σέ πεῖσμα τῆς...
δικῆς του κομματοφανατικῆς ἐμμονῆς θά τόν
ἐπιδοκιμάσουν, χριστιανοί καί μουσουλμάνοι,
καθώς μάλιστα ὄνομα ἀναλόγου βεληνεκοῦς
δέν ἀκούγεται πουθενά. ∆ήμαρχο ψηφίζουμε,
ὄχι τσάτσο κυκλωμάτων! ∆έν θά μᾶς λύνει ἡ
κάθε κομψευόμενη κυρία (Πωλίνα, Μαριλίζα,
κτλ) μεθαύριο τά προβλήματα: Τήν ἀπόφαση
γιά τά αὐτοδιοικητικά ὀφείλει νά λάβει ἡ
Πόλις καί μόνον αὐτή!

γιά νά εἴµαστε δίκαιοι δέν πρέπει νά ξεχνᾶµε
καί τό πλαίσιο στό ὁποῖο λειτουργοῦσαν: Τό
πρῶτον στήν ἐµφυλιόπληκτη Ἑλλάδα πού
εἶχε ἁπλωµένο χέρι ζητιανιᾶς γιά βοήθεια ἀπό
τούς ὑπερατλαντικούς πάτρωνες τοῦ Τίτο.
Καί γιά τήν δεύτερη περίσταση κάθε λόγος
περιττεύει. Τί θέλει δηλαδή ὁ ∆ανίκας, νά µᾶς
πείσει γιά τό τί «προσέφερε» ὁ Μητσοτάκης
στήν πατρίδα; Σιγά τό νέο! Ὅµως τοὐλάχιστον
γιά τόν Σαµαρᾶ, πού παραιτήθηκε γιά τήν
ὑπόθεση αὐτή, καλά θά ἦταν νά µετρίαζε λίγο
τό πάθος του: δέν ξέρουµε κανέναν ἄλλον
στή χώρα αὐτή πού νά ἐγκατέλειψε τέτοια
θέση, ρίχνοντας µάλιστα καί τήν Κυβέρνηση
πού τόν ἀνέδειξε...
Καταλαβαίνουµε ὅτι αὐτή ἡ παρασιτική
µᾶζα τοῦ Αὐγείου πού µαζεύτηκε στήν Ἀττική
σέ µερικούς προξενεῖ τέτοιαν ἀλλεργία ὥστε,
βοηθούσης καί κάποιας «προοδευτικῆς»
ἰδεολογίας, στρέφονται κατά παντός ἑλληνικοῦ. Ἔτσι, καθετί σχετικό µέ τά συµφέροντα
τοῦ κρατιδίου µας προκαλεῖ µία αὐτόµατη
ἀρνητική ἀντίδραση: πάντα εἶναι «δικές µας»
οἱ εὐθῦνες, πάντα νά σκεφτόµαστε τό «δίκιο»
τοῦ ἄλλου, κτλ.
Ὅµως ἄς γνωρίζει ὁ κάθε ∆ανίκας ὅτι πέρα
ἀπό τόν κόσµο τῆς πρωτεύουσας χαβούζας
- ὅπου κατά κανόνα τά πάντα εἶναι ἀβαρῆ
καί εἰκονικά, µέ σοβαρότερο «διακύβευµα»
τέτοιων ζητηµάτων τήν ἐπιβολή τῆς µιᾶς
παρέας ἐπί τῆς ἄλλης - ὑπάρχει κι ἄλλη
Ἑλλάδα. Στήν περιφέρεια (ναί, ἐκεῖ πού
τά τριήµερα ἀναζητεῖ ὁ Ἀθηνέζος κάποια
φυγή) δέν ὑπάρχουν µόνον ἄνθρωποι πού
ἀναµασοῦν τά ἐµέσµατα τῶν ἀθηνοδιαύλων.
Εἶναι κι ἄλλοι πού νοιάζονται γιά τήν οὐσία
τῶν ἐξελίξεων, καθώς τούς ἀφοροῦν ἄλλωστε
ἄµεσα. Προσωπικά χέστηκα ἄν φταίει ἡ
∆εξιά πού πούλησε τό ζήτηµα ἤ τό ΠαΣοΚ
πού δέν ἔπραξε τίποτε. Αὐτό πού προέχει
τώρα δέν εἶναι ἡ ἀπόδοση εὐθυνῶν στούς
«κακούς» ἤ εὐσήµων στούς «καλούς» γιά νά
δικαιωθοῦµε τελικά ἐκεῖνοι πού «τά λέγανε»,
ἀλλά ἡ εὕρεση διεξόδου. Ἡ διάσωση τῆς
µακεδονικῆς (κι αὔριο θρακικῆς) ψυχῆς µας.

Τουρκισµός καί Ἰσλάµ
Δέν πρόκειται γιά κάποιες ἐκπλήξεις
ἀλλά τά σηµειώνουµε ὡς ἁπλές ἐπιβεβαιώσεις ὅσων τακτικά περιγράφουµε
γιά τό πνεῦµα πού διέπει σηµαντική
µερίδα τῆς µειονοτικῆς κοινωνίας.
Συµβάν πρῶτο: Μήνας ραµαζανιοῦ
καί
παραµονές
τοῦ
Μπαϊραµιοῦ
στή Θράκη, ὁ κόσµος προσεύχεται
προσερχόµενος τακτικά στά τζαµιά
καί κεῖ τί µπορεῖ νά συναντήσει λέτε; Τό
κάθισµα τοῦ ἰµάµη (µιχράπ) στολισµένο
µέ δυό τούρκικες σηµαῖες! Αὐτό - ὅπως
βλέπετε καί στή σχετική φωτογραφία
- συνέβη τοὐλάχιστον στό τζαµί τῆς
Ἐργάνης Ροδόπης καί ἕνας Ἀλλάχ
ξέρει καί ποῦ ἀλλοῦ. Ὁ ἰµάµης ἄλλωστε
τοῦ χωριοῦ πρόσκειται στόν γιαλαντζί
µουφτή Ἰµπραήµ Σερήφ, ὁπότε οὐδεµία
ἔκπληξη...
Συµβάν δεύτερο: Στό ἴδιο πνεῦµα τῆς
ἀναµονῆς τῶν ἑορταστικῶν ἡµερῶν γιά
τόν µουσουλµανικό κόσµο, προσκλήθηκε,
ἦρθε καί... περιόδευσε σέ Ξάνθη καί
Ροδόπη ὁ Ἀλῆ Μπαρντάκογλου, τό
µαντρόσκυλο τοῦ κεµαλικοῦ κράτους στή
διεύθυνση Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων
(κάτι σάν ὑπουργός θρησκευµάτων)
τῆς Τουρκίας. Ταξιαρχική ἐπιθεώρηση,
σά νά λέµε. Κι ὅποιος νοµίζει ὅτι αὐτή
ἡ φράση εἶναι ὑπερβολική ἥ σχῆµα
λόγου, δέν ἔχει παρά νά ρίξει µιά µατιά

στίς χανούµισσες πού περίµεναν στόν
Κάλχαντα (φωτογραφία τοῦ «Χρόνου»,
24-10-05) τόν µεγάλο ἐπισκέπτη ἀπό τήν
µητέρα - πατρίδα: Παραταγµένες στόν
τοῖχο, χειρότερα κι ἀπό στρατιῶτες!
Συµβάν τρίτο: Μετά τά ἀνωτέρω
ἡ
ἐπ’
αὐτοφώρῳ
σύλληψη
δύο
πιτσιρικάδων µουσουλµάνων ἀπό τό
Μεγάλο Δουκᾶτο πού κατέστρεφαν
ἐκκλησάκια* στά χωριά Δουκᾶτο, Ἅγιοι
Θεόδωροι καί Νέο Σιδηροχώρι, µά καί
ἡ προκλητική ἀδιαφορία τῶν γονιῶν
τους κατά τή σύλληψή τους δέν ξενίζει.
Τέτοια µηνύµατα διαχέουν µαζικά (καί
ἀνενόχλητοι) κάποιοι, τέτοια εἰσπράττει
καί ἀναπαράγει καί ὁ ἁπλός κόσµος...
*
Πρίν χρόνια γράφαµε σχετικά καί
δηµοσιεύσαµε ἀρκετές τέτοιες φωτογραφίες. Κανείς φυσικά δέν συγκινήθηκε

Ὁ Κιβρίκογλου περιγράφει τά προεόρτια τῆς ἔξωσης Ὀτζαλάν ἀπό τή Συρία, στή Σχολή Πολέµου
τῆς Τουρκίας, κατά τό περιοδικό «Ἀκσιόν». Προσέξτε ποιοί δροῦν, πῶς, γιατί, καί σκεφτεῖτε
ὁµοιότητες:

Πρόεδρος,
στρατηγός,
Τῦπος...
Μά πάνω
ἀπ’ ὅλα...
ΝΤΕΒΛΕΤ!

«Στὶς 30-8-1997 διορίστηκα ἀρχηγὸς ΓΕΣ. Ἔκανα τὴν ἑξῆς ἐκτίµηση: Ὁ
βαρύνων παράγοντας πίσω ἀπὸ τὴν τροµοκρατία, ὅπως ἄλλωστε θεωροῦσαν
καὶ ὅλες οἱ εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἦταν ἡ Συρία. Χρειαζόταν νὰ κάνουµε κάτι
ἐναντίον της (...) Τὸ 1998 προτείναµε κάτι στὸ MGK. Παρουσιάσαµε τὴν
πραγµατικότητα, πὼς ἐξαιτίας τῆς τροµοκρατίας 5.300 στρατιῶτες καὶ 5.500
πολίτες µαρτύρησαν καὶ 16.000 τραυµατίστηκαν. Ἐξέφρασα τὴν ἄποψη πὼς
χρειάζεται νὰ καταρτίσουµε ἕνα σχέδιο δράσης προσεγγίζοντας τὸ πρόβληµα
ἀπὸ πολιτική, οἰκονοµικὴ καὶ στρατιωτικὴ σκοπιὰ καὶ συνεργούντων αὐτῶν
τῶν παραγόντων νὰ ἀσκήσουµε πίεση στὴ Συρία. ∆ὲν ἀντέδρασε κανεὶς στὴν
ὁµιλία µου. Στὴν ἑπόµενη σύσκεψη τοῦ MGK τὸν Ἰούνιο ἔθεσα πάλι τὸ ἴδιο θέµα. Τότε ὁ Πρόεδρος
τῆς ∆ηµοκρατίας Ντεµιρὲλ στήριξε τὴν ὑπόθεση καὶ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἀρχίσουν οἱ προετοιµασίες.
Προχωρήσαµε τὸ σχέδιο µαζὶ µὲ τὸν στρατηγὸ Ἀτίλλα Ἀτές. Ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς τί ἔπρεπε νὰ
γίνει; Σὲ κάθε πολιτικὸ ἐπίπεδο νὰ ἐξηγεῖται πὼς ἡ Συρία εἶναι ἕνα κράτος-τροµοκράτης καὶ νὰ
συνεργαστοῦµε µέ ἄλλα κράτη γι΄αὐτὸ τὸ θέµα. Ἀπὸ οἰκονοµικῆς ἀπόψεως καθορίστηκε µεταξὺ
ἄλλων ἡ διακοπή εἰσαγωγῶν-ἐξαγωγῶν µέ τὴ Συρία κι ἀκόµη ἡ πώληση τουρκικῶν προϊόντων
ὁµοειδῶν µέ ὅσα ἐξήγαγε ἡ Συρία ὥστε νὰ βρεθεῖ σὲ ἀκόµη χειρότερη οἰκονοµική κατάσταση.
Αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ θέµατα πάντα τὰ συζητούσαµε µὲ τὸν στρατηγὸ Ἀτές (...) Ἔδωσα νέα
δυναµικὴ στὸ θέµα µέ ὁµιλίες στὸ Ντιαρµπακὶρ καὶ στὰ Ἄδανα. Τότε εἴδαµε τὴν µεγάλη συµβολὴ
τοῦ Τύπου. Ὁ τουρκικὸς Τῦπος ἐνώπιον αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων δηµοσίευσε σχετικὲς εἰδήσεις πὼς ἡ
Τουρκία θὰ µποροῦσε νὰ καταλάβει τὴ Συρία καὶ σὲ 24 ὦρες νὰ φτάσει στὸ Χαλέπι. Ἐξετάσαµε τὴν
Συρία, βρισκόταν σὲ πολὺ δύσκολη κατάσταση. Ὅλες της σχεδὸν οἱ δυνάµεις ἦταν στὰ ὑψώµατα
τοῦ Γκολάν. ∆υόµισι µεραρχίες εἶχαν µεταφερθεῖ στὸ Λίβανο. Ἀπέναντι στὴν Τουρκία ὑπῆρχε µόλις
ἕνα Τ/Θ τάγµα, κάπου 100 ἅρµατα… Ἡ Τουρκία µέ τὴν τεράστια δύναµη τῶν 3.300 ἁρµάτων θὰ
µποροῦσε νὰ κάνει πολλά. Ἐµεῖς ὡς συνέχεια τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς δείξαµε τὴν ἰσχύ
τῶν Ἐνόπλων ∆υνάµεων κι ἀρχίσαµε νά πιέζουµε τή Συρία...»

Μᾶς ἦρθε λοιπόν
τό καραβάνι τῆς
Καί τοῦ χρόνου πάλι ἐδῶ!
ἀφθονίας ἀπό τόν
∆ῆµο Μπαϊράµπασα,
κι ἔφυγε γιά νά
µεταφέρει τούρκικη
ἀφθονία καί φιλία
καί στά ὑπόλοιπα
Βαλκάνια. Ἐδῶ, ἀπ’
ὅσο εἴδαµε, ὅλοι
εἶναι εὐχαριστηµένοι:
Οἱ ἐπίσηµοι πού
τούς καλέσανε,
οἱ Τσιγγάνοι πού
φάγανε τζάµπα, ὁ
προξενοµουφτῆς
Σερήφ πού
προβλήθηκε
δεόντως... Τώρα τί νά λέµε γιά Ἑλλάδες καί ἄλλα µπαγιάτικα; Ἡ φιλία ρέ σεῖς σύνορα
γνωρίζει; Μαλάκες εἶστε; Μόνο δυό τρεῖς παρατηρήσεις, ἄν ἐπιτρέπεται: Τό σύνθηµα
γραµµένο στά τούρκικα ἔλεγε «Kardeslik sinir tanimaz» πού σηµαίνει «ἡ ἀδελφωσύνη
δέν γνωρίζει σύνορα» ἀλλά στά ἑλληνικά ἔγραφε «ἡ φιλία σύνορα δέν γνωρίζει». Ἔµ, ἄν
ἔγραφαν καί στά ἑλληνικά γιά «ἀδέρφια» κάτι κακοί σάν κι ἐµᾶς θά τό πήγαιναν ἀλλοῦ...
Ἐπίσης νά σηµειωθεῖ ὅτι οἱ λεγάµενοι φέρθηκαν (ὅπως πάντα) ἔξυπνα, ἀπαλύνοντας κάθε
αἰχµή: Τό κρατικό κανάλι ΤRT πού συνόδευε τό τσίρκο πῆρε συνέντευξη ὥς κι ἀπό τόν
νόµιµο µουφτῆ - χωρίς φυσικά νά τήν παίξει. Κι ἕνα τελευταῖο: Οἱ ἐπίσηµοι (Μανωλιᾶ,
Γιαννακίδης, Βαβατσικλῆς) πού περίµεναν νά γυρίσει ὁ ψευδοµουφτῆς ἀπ’ τό µνηµόσυνο
στήν Προύσσα γιά νά κάνουν δηλώσεις στό ΤRT, πῶς ἔνοιωθαν; Ντάξει, καλή ἡ ροχάλα;

Ἄντε, πάει κι αὐτό
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Ἡ τηλεοπτική μας πολυφωνία
Καθώς βαδίζουµε τήν δεύτερη δεκαετία τῆς
τηλεοπτικῆς µας δηµοκρατίας, λίγο πολύ
ἔχουν παγιωθεῖ κάποια σχήµατα στόν χῶρο
καί πλέον τό σύστηµα δουλεύει ρολόι, πάντα
βεβαίως ὑπέρ τοῦ γενικοῦ συµφέροντος,
τῆς δηµοκρατίας καί τῆς ἐνηµέρωσης τοῦ
πολίτη πάνω ἀπ’ ὅλα. Ἔ, ἄν τώρα κάποτε
συµβαίνει καί κανένα παρατράγουδο - π.χ. νά
ἐκβιάζεται κάποιος ἐπώνυµος ἤ καί ὁλόκληρη
Κυβέρνηση, νά ἀποσιωπῶνται ὅσα δέν
βολεύουν τούς κυρίαρχους τοῦ παιχνιδιοῦ,
νά προβάλονται κάθε εἴδους ἀθλιότητες
καί νά παρουσιάζονται ὡς γεγονότα ἤ ὡς
κανόνας τό µηδέν καί ἡ ἀνωµαλία, νά τά
παίρνουν χοντρά ὁρισµένοι γιά νά ποῦν ἤ νά
µήν ποῦν κάτι, νά ἐλέγχεται ἡ Κοινή Γνώµη
ἀπό κάποιους πού οὔτε ψήφισε οὔτε κἄν
γνωρίζει - ἔ, τί νά κάνουµε, ἄς µήν κολλᾶµε
στίς µεµονωµένες περιπτώσεις (ἐπίσης: Νά
µή χάνουµε τό δάσος κοιτώντας τό δέντρο,
νά βλέπουµε τό ποτήρι µισογεµᾶτο κι ὄχι
µισοάδειο, κ.ἄ. ἐκσυγχρονιστικές µποῦρδες)...
Ἕνας λοιπόν χῶρος πού ὑπηρετεῖται ἐξόχως
πολυφωνικά ἀπό τά ἰδιωτικά κανάλια εἶναι
αὐτός τῆς πληροφόρησης, οἱ ἐπονοµαζόµενες
εἰδήσεις. Καί γιά νά καταλάβετε καλύτερα
τί ἐννοοῦµε, σᾶς δίνουµε ἕνα παράδειγµα
εἰδησεογραφικῆς
µεθοδολογίας.
Ἔστω
ὅτι προχθές, ἡµέρα ∆ευτέρα «ἔπαιξαν» οἰ
ἀκόλουθες εἰδήσεις:
- Ἡ Τουρκία βοµβάρδισε τή Λῆµνο
- Ὁ ὑπουργός στό τέλος τῆς συνέντευξης Τύπου
ρώτησε «τί ὥρα εἶναι;»
- Ὁ Τόµ Κρούζ περιµένει παιδί
Πῶς τίς παρουσιάσανε τά ἰδιωτικά κανάλια;
Ἰδού!

- Ἁλωνίζουν οἱ Τοῦρκοι στό Αἰγαῖο µετά τόν
Μάρτιο τοῦ 2004. Γιά τή νέα αὐτή πρόκληση στή Λῆµνο ρωτήσαµε τόν κ. Πάγκαλο
καί ἡ ἀπάντησή του ἦταν: «Ὅταν ἐµεῖς
προτάξαµε τά στήθη µας στά Ἴµια... µπλά
µπλά... τά παχύδερµα... µπλά µπλά... ὁ
σκατοκαραµανλῆς...» Καταπέλτης ἦταν ἐπίσης
ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς νοµαρχιακῆς ἐπιτροπῆς
ΠαΣοΚ Ἄνω Λυκόβρυσης κ. Ἀργοµισθίου.
«-Κύριε Ἀργοµισθίου, πῶς κρίνετε τή νέα
αὐτή ἐθνική µειοδοσἰα τοῦ Καραµανλῆ, ἔξω
ἀπό δῶ;» «Τί νά σᾶς πῶ κυρία µου, ὅλος ὁ
κόσµος θυµᾶται τήν ὑπερήφανη ἐξωτερική µας
πολιτική ἐπί Σηµίτη τοῦ Τουρκοφάγου...»
- ∆ιάλυση στόν χῶρο τῆς Κυβέρνησης!!!
Ἀµήχανη µπροστά στά προβλήµατα τῆς
χώρας, ἐκλιπαρεῖ γιά τίς στοιχειωδέστερες
πληροφορίες τούς λειτουργούς τοῦ Τύπου!
Ὁ Γιῶργος Παπανδρέου µετά τή νέα αὐτή
κυβερνητική κρίση, δήλωσε (βγαίνει ὁ ἀστήρ

Τό ἐπιτύµβιο
τῶν περιφερειῶν
Του Πασχάλη Χριστοδούλου
Ἴδια δοµὴ εἶχαν καὶ οἱ πρώην Κ.Υ.Π. καὶ
Χωροφυλακή. Ὅπως βέβαια ἐκεῖνες ποὺ τὶς
διαδέχθηκαν. Ἡ µία εἶχε τὴν ὑποµονάδα. Ἡ
ἄλλη τὴν ὑποδιοίκηση. Ἀνάλογη τύχη λοιπὸν
περιµένει τὶς ἱστορικὲς περιφέρειες τῆς χώρας.
Οἱ ὁποῖες µέ βάση τὸ ὑπὸ κατάθεση νοµοσχέδιο
γιὰ τὶς πέντε µείζονες, ὅπως θὰ ἀποκαλοῦνται,
ἀναπτυξιακὲς περιφέρειες, πρόκειται νὰ
ἐξελιχθοῦν σὲ ὑποδιοικήσεις.
Ἡ µόνη διαφορὰ µεταξὺ κυβερνώντων καὶ
ἀντιπολιτευόµενων ἔγκειται στὸ ὅτι οἱ πρῶτοι
προτείνουν πέντε, οἱ ἄλλοι τέσσερεις, ποὺ εἶναι,
ὅπως θὰ φανεῖ στὴ συνέχεια, ἀκόµη χειρότερα.
Τὰ ὑπόλοιπα προτεινόµενα εἶναι τὰ ἴδια. Ὅπως
τὰ δίδυµα. Ὅπως ἄλλωστε δίδυµος εἶναι ὁ
ἴδιος ὁ δικοµµατισµός. Ἕνας τῶν δυὸ µεγάλων
κοµµάτων, καὶ ἕνας ἐκ τῶν δυὸ µικρῶν, καὶ στὴ
µέση ἡ κοινωνία. Οἱ ὅµηροι πολίτες.
Οἱ ὁποῖοι εὔλογα θὰ ἀναρωτηθοῦν: πρὸς τί
ὅλα αὐτά; Τὸ τί κρύβεται πίσω, ἔχει ἱστορηθεῖ.
Ἡ Ἀττικὴ δὲν δικαιοῦταν κονδύλια ἀπὸ τὸ
Τρίτο πακέτο καὶ ἡ µεγάλη ἰδέα τῆς Ἀθήνας

στό γυαλί): «Ἡ Κυβέρνηση βυθίζεται ὁλοένα
καί βαθύτερα στό τέλµατος πού δηµιούργησε.
∆υστυχῶς ἡ ∆εξιά ἔχει κολληµένο τό ρολόι
της στό παρελθόν, ὅπως πάντως... πάντα τό
λέγαµε. ∆έν περιµέναµε ὅµως ποτέ µιά τέτοια
ἀποβεβαίωση». Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ
ΠαΣοΚ κ. Ἀθανασάκης χαρακτήρισε «τραγική»
τήν κατάσταση καί ζήτησε τήν παραίτηση τοῦ
ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας κ. Ρουσόπουλου, τοῦ
πρωθυπουργοῦ, τοῦ προέδρου τῆς Κοµισιόν κ.
Μπαρόζο καί τοῦ Προέδρου Σιράκ (κεντροδεξιοί
δέν εἶναι κι αὐτοί; - µαύρη ἀντίδραση, Ἅη
Στράτης καί βάλε!).
- Καί περνᾶµε σέ κάτι διαφορετικό: Ὁ Τόµ
Κρούζ, σύµφωνα µέ πληροφορίες µας περιµένει
παιδί. Πρόκειται γιά ἕνα ἀκόµη σκάνδαλο τῆς
ἑλληνικῆς κυβέρνησης, καθώς ἐνῷ θά γεννηθεῖ
ἕνα ἀκόµη ἀµερικανάκι, εἴδηση γιά κανένα
ἑλληνάκι πουθενά! Τί ἔπραξε ἡ Κυβέρνηση γιά
τό δηµογραφικό, ποῦ πῆγαν οἱ προεκλογικές
δεσµεύσεις τοῦ κ. Καραµανλῆ; Μετά τό
µικρό µας διαφηµιστικό µπρέικ ἀκοῦστε
ἀποκλειστικές δηλώσεις γιά τό ζήτηµα ἀπό τόν
εἰδικό ἐπί τοῦ ζητήµατος (Σ.Σ.: τόσα χρόνια
σᾶς πηδοῦσε...) κ. Γιάννο Παπαντωνίου.

του, σ’ ἕνα γραφεῖο πού δέ θυµᾶµαι τώρα ἄν
κάνουν κάτι ἐκεῖ ὅλη µέρα»... (βγαίνει ὁ εἰσαγωγέας τῆς Ρόλεξ στήν Ἑλλάδα) «∆ιαψεύδω
µέ τόν πιό κατηγορηµατικό τρόπο τίς βρώµικες
φῆµες πού ἤθελαν τό ρολόι τοῦ κ. ὑπουργοῦ
σταµατηµένο. Ἁπλῶς ὁ ἄνθρωπος τό εἶχε
ξεχάσει στό σπίτι τῆς γκό... τῆς µητέρας του».
- Ὁ Τόµ Κρούζ περιµένει παιδί. Εἶναι γνωστό
ἀπό καιρό ὅτι ὁ ἔρωτάς του µέ τήν νέα µνηστή
του Κέιτι Χόλµς ἐπρόκειτο νά ἔχει αἴσια κατάληξη καί νά δεθεῖ µαζί της µέ τά ἱερά δεσµά
τοῦ γάµου (στήν ὀθόνη παίζουν σκηνές ἀπό
ταινίες του, εἰδικά αὐτές πού ξεβρακώνει καί
γλύφει διάφορες γκόµενες). Ἡ ὥρα ἡ καλή!

- Στή Λῆµνο τό ἐπεισόδιο θεωρεῖται λῆξαν,
ἀφοῦ οἱ τουρκικές δυνάµεις, πανικόβλητες
µπροστά στήν ἀκατάβλητη µαχητικότητα τοῦ
λαοῦ µας ὑποχώρησαν καί δέν βύθισαν τό
νησί (παίζουν οἱ Βαλκυρίες τοῦ Βάγκνερ καί
προβάλλεται βίντεο µέ τήν νεολαία µας νά
τσακίζει ἄπειρους φραπέδες - καί µέ τόν ἥλιο
κόντρα, παρακαλῶ!) Εἶναι ἀποκαλυπτικό τό
ρεπορτάζ τοῦ ἀπεσταλµένου µας: «-Μπάµπη,
τί νέα ἀπό τό νησί;» (πίσω ἀπό τόν Μπάµπη,
ὅλως τυχαίως, κάνουν ἡλιοθεραπεία κάτι
ξανθά τεµάχια) «-Σύλβια, κυρίες καί κύριοι, ὁ
κόσµος εἶναι ἐνθουσιασµένος µέ τήν θεόσταλτη
αὐτή εὐκαιρία πού τοῦ δόθηκε νά βγεῖ στήν
τηλεόραση. Πεῖτε µας ἐσεῖς κυρα-Μαρίκα, τί
συνέβη;» «-Τί νά σοῦ πῶ παιδάκι µου, µετά
πού φύγαν τ’ ἀερόπλανα ἤρθατε σεῖς ἀπό
τά κανάλια καί ἐπιτέλους ὅλα πιά ἔχουν ἕνα
νόηµα!»
- Στό τέλος µιᾶς κοπιαστικῆς πρές κόνφερανς
ὁ κύριος ὑπουργός, πάντα ἀνθρώπινος καί
προσηνής, ἀπευθύνθηκε στούς δηµοσιογράφους
συζητώντας ἁπλά, καθηµερινά ζητήµατα. Γιά
τό θέµα αὐτό παρακολουθῆστε τό ρεπορτάζ πού
ἑτοιµάσαµε: (Μιλάει ὁ θυρωρός τοῦ ὑπουργοῦ)
«Εἶναι ἁπλός ἄνθρωπος, καταδεκτικός, πάντα
κοντά στούς γείτονες καί φίλους του, µάλιστα
εἶναι τόσο δεµένος µαζί τους πού γιά νά µήν
τούς στερεῖται τώρα µέ τίς τόσες ὑποχρεώσεις
του στό Ὑπουργεῖο τούς ἔχει πάρει ὅλους δίπλα

- Ὁ βοµβαρδισµός τῆς Λήµνου εἶναι σίγουρο
ὅτι θά ἐκτοξεύσει τίς τιµές πρός τά πάνω, µέ
ἀποτέλεσµα ὁ µισθωτός καί ὁ συνταξιοῦχος
νά µήν µποροῦν πλέον νά ζήσουν. Ἀµέσως µέ
τό πού ἔπεσε ἡ πρώτη βόµβα, συνεργεῖο τοῦ
καναλιοῦ µας βρέθηκε στήν κρεαταγορά καί
µίλησε µέ τούς ἁρµόδιους. «-Κύριε χασάπακλα,
εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἐδῶ καί τρεῖς ὧρες τό ἀρνάκι
ἔχει πάρει τόν ἀνήφορο στίς τιµές;» «-Μά τί λέτε
µαντάµ, δέστε ἐδῶ ἑλληνικά κρέατα, τζάµπα
πρᾶµα!» «-Καλέ τί ἑλληνικά, ἐδῶ γράφει...»
«- Καλά, τώρα ποιός ξέρει καλύτερα, ποιός
εἶναι ὁ χασάπης; Νά πάρω ἐγώ τό µικρόφωνο
νά κάνω τόν ἔξυπνο;» (Γυρνᾶµε στό στούντιο)
∆έν εἶναι ὅµως αὐτή µόνο ἡ καυτή πλευρά
τοῦ ζητήµατος, κυρίες καί κύριοι, µέ τούς
τουρκικούς βοµβαρδισµούς. Σαρωτικές εἶναι οἱ
ἐπιπτώσεις καί στίς λαϊκές ἀγορές. Τό σπανάκι
ἀπό 70 λεπτά πῆγε στά 71, τά ραδίκια ἀπό τά
45 λεπτά ἔφτασαν τά 52 καί οἱ ντοµάτες (οἱ
ἄγουρες, γιά σαλάτα) ἄγγιξαν τά 1,35 εὐρώ!
Καί πῶς θά ζήσει τώρα ὁ χαµηλοσυνταξιοῦχος;
Τό σκέφτηκαν αὐτό οἱ κύριοι πού τἄβαλαν µέ
τήν Τουρκία; Τόση κοινωνική ἀναλγησία;
- Περνᾶµε στό ἑπόµενο θέµα µας. Σταµάτησε
τελικά τό ρολόι τοῦ ὑπουργοῦ ἤ τό εἶχε ξεχάσει
στό σπίτι; Μποροῦµε νά ἐµπιστευόµαστε
ἕναν ὑπουργό πού δέν ξέρει τί ὥρα εἶναι; Τό
µεῖζον αὐτό πολιτικό θέµα θά κουβεντιάσουµε
ἀπόψε µέ προσκεκληµένους στό στούντιο
τόν Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, τήν Ἀνίτα
Πάνια, τόν Μίµη ∆οµάζο, τήν ∆ώρα Στράτου,
τόν Μιχάλη Παπαγιαννάκη, τόν Τσάγκ Κάι
Σέκ, τήν Τσιτσιολίνα, τόν Μητσικώστα, τήν
Φιλαρµονική τοῦ ∆ήµου Σαπῶν, τόν Ἰσµαήλ
Τζέµ, τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, τό γνωστό
µέντιουµ Μαρίνα, τή Γωγώ Μαστροκώστα, τόν
Χαϊλέ Σελασιέ καί τόν Κώστα Καφάση.
- Καί τώρα στά πολιτιστικά µας νέα ἔχουµε
ἀποκλειστικό ρεπορτάζ γιά τό νυφικό τῆς
µέλλουσας κυρίας Κρούζ. Ἐξακριβωµένες
πληροφορίες θέλουν τό συγκεκριµένο ἔνδυµα
νά κοστίζει ὅσο 897.563 κιλά ντοµάτας (ὄχι
θερµοκηπίου). Τό πάνελ γιά τό θέµα αὐτό θά
ξεκινήσει κατά τίς τέσσερεις τά ξηµερώµατα,

2004 ἦταν στὸν ἀέρα. Ὁπότε τί ἐµπνεύστηκαν
οἱ πρώην, κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο οἱ νῦν εἶχαν
σιγήσει, ἐνῶ ἔπραξαν τὸ ἴδιο, οἱ ἐκ τοῦ µικροῦ
δικοµµατισµοῦ; Ἁπλὰ πράγµατα. ∆ιαµέσου τῶν
Οἰνοφύτων µεταβίβασαν µεγάλο µέρος τοῦ
Α.Ε.Π. τῆς πρωτεύουσας, στὴ Ρούµελη. Ἔτσι ἡ
Ἀθήνα ἔφερε εἰς πέρας τὸ µεγάλο της κόλπο, καὶ
ἀπὸ τὴν ἄλλη ταυτόχρονα, ἦταν µικρὸ τὸ κακὸ
ποὺ ἡ Ἄµφισσα καὶ τὸ Καρπενήσι ἐµφανίστηκαν
στὰ χαρτιὰ νὰ εἶναι πλουσιότερες περιοχὲς
ἀκόµη καὶ ἀπὸ τὰ Βόρεια Προάστια. Ἔστω τὸ
γεγονὸς ὅτι δὲν δικαιοῦνταν νὰ λάβουν µέρος
στὸ νέο κοινοτικὸ πλαίσιο στήριξης.
Ἔτσι ἐπινοήθηκε ἡ σηµερινὴ νέα λύση. Καὶ
κοντὰ στὸ ξηρό, ἂς καοῦν καὶ µερικὰ χλωρά.
Μιλῶ γιὰ τὶς περιφέρειες ἐκεῖνες ποὺ βγῆκαν
ἐκτὸς ταµείου συνοχῆς ἀπὸ τὴν πόρτα - λόγω
διεύρυνσης ἀπὸ 15 µέλη τῆς Ε.Ε. σὲ 25 καὶ
ἑποµένως λόγω τῆς αὔξησης τοῦ Α.Ε.Π. τους
πέραν τοῦ 75 % τοῦ νέου µέσου κοινοτικοῦ
ὅρου - νὰ µπαίνουν τώρα ἀπὸ τὸ παράθυρο.
Εἶναι γνωστὸ ποιὲς εἶναι. Καὶ νὰ µείνει µία
ἐκκρεµότητα µόνο πρὸς ἀντιµετώπιση, ἡ Ἀττική.
Τὴν ὁποία ἡ ἀξιωµατικὴ ἀντιπολίτευση εἶχε ἤδη
προλάβει νὰ συµπεριλάβει στὴν «ἀναπτυξιακὴ
φόρµουλα» ποὺ κατέθεσε πέρυσι. Νὰ λουφάρει
δηλαδὴ τὸ Λεκανοπέδιο καὶ κατὰ τὸ καινούργιο
πακέτο. Ἐξ οὗ οἱ τέσσερεις ἀναπτυξιακές,

ὅπως τὶς εἶπε, προγραµµατικὲς περιφέρειες,
ὁ ἐπικεφαλῆς της, ἀντὶ γιὰ τὶς πέντε ποὺ
προβλέπει - ἐπὶ τοῦ παρόντος, µέχρι νὰ βρεθεῖ
κάποια νέα φόρµουλα - τὸ νοµοσχέδιο τῶν
κυβερνώντων.
Τὸ τί ὄφειλε νὰ κάνει ἡ Ἑλλάδα -ἀκόµη
καὶ ἂν δὲν ἦταν µέλος τῆς Ε.Ε.- ἀπέναντι στὶς
προκλήσεις τῆς ἱστορίας καὶ τῆς συνέχειας,
παρουσιάζεται ἀναλυτικὰ στὸ βιβλίο «Τέταρτη
∆ηµοκρατία». Ἀπὸ τὸ ∆ηµοψήφισµα γιὰ τὸ
περιφερειακὸ καὶ βέβαια τὶς δώδεκα αἱρετὲς
περιφέρειες, µέχρι τὴ δηµιουργία τῶν δυὸ
ἀνεξάρτητων πνευµατικῶν ἀρχῶν ποὺ θὰ
ἐπεξεργάζονται τὰ σοβαρὰ νοµοσχέδια, καὶ
ποὺ µέ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ κράτους στὶς
περιφέρειες θὰ ὑπάγονται στὸν Πρόεδρο τῆς
∆ηµοκρατίας.
∆ὲν ξέρω ἂν ἡ ἀποκλειστικὴ χρήση γεωγραφικῶν
ἢ οὐδέτερων ὀνοµασιῶν στὶς προτάσεις τόσο
τῆς κυβέρνησης, ὅσο τῆς ἀντιπολίτευσης Βόρεια Ἑλλάδα, Κεντρική, ∆υτική, Νησιωτικὴ
κλπ.- ἔχει σχέση µέ τὴν ἔµµεση µέν, πλὴν σαφή
ἀπόσυρση τῶν ἱστορικῶν ὀνοµάτων. Ξέρω
ὅµως ὅτι γεωγραφία χρησιµοποιοῦν συνήθως
ἐκεῖ ὅπου δὲν ὑπάρχει ἱστορία. Καὶ ἐδῶ σὲ µᾶς,
ἡ ἱστορία, εἶναι πανταχοῦ παροῦσα. Μποροῦσε
ἔστω νὰ συνυπάρξει σὲ µιὰν ἁρµονικὴ σύνθεση
µέ τὴ γεωγραφία. Γιατί ἐδῶ ἡ ἱστορία, ἐκτὸς τῶν

µόλις τελειώσει τό ἀµέσως προηγούµενο...

- Τὸν Πύργο τοῦ Ἄϊφελ ἐπέλεξε ὡς ἰδανικὸ
σκηνικὸ γιὰ νὰ κάνει πρόταση γάµου στὴν
ἀγαπηµένη τοῦ Κέιτι Χόλµς, ὁ δηµοφιλὴς στὰρ
τοῦ Χόλιγουντ Τὸµ Κρούζ. Οἱ δυὸ ἠθοποιοὶ
συνδέονται µόλις λίγους µῆνες καὶ παρὰ
τὴ µεγάλη διαφορὰ ἡλικίας (ἐκεῖνος 42 καὶ
ἐκείνη 26) δηλώνουν πολὺ ἐρωτευµένοι καὶ
ἕτοιµοι νὰ µοιραστοῦν τὸ ὑπόλοιπό της ζωῆς
τους µαζί. «Σήµερα εἶναι µία καταπληκτικὴ
ἡµέρα γιὰ ἐµένα, γιατί ἀρραβωνιάστηκα µία
καταπληκτικὴ γυναίκα», δήλωσε ὁ Τὸµ Κρούζ.
Σχολιάζοντας τὸ σκηνικό της πρότασης,
ἀνέφερε πώς ἐπέλεξε τὸ Παρίσι καὶ τὸν Πύργο
τοῦ Ἄϊφελ γιὰ νὰ δώσει στὴν ἀγαπηµένη του
τὸ διαµαντένιο δαχτυλίδι τῶν ἀρραβώνων
τους, γιατί «εἶναι πολὺ ὄµορφα καὶ ροµαντικά»
(Σ.Σ.: Τό γεγονός ὅτι στήν ἴδια πόλη - κοίτα
σύµπτωση! - προωθεῖται ἡ νέα µαλακοπαραγωγή τοῦ Στίβεν Σπῆλµπερκ «Ὁ πόλεµος
τῶν κόσµων», ὅπου πρωταγωνιστεῖ ὁ γαµπρός
καί βγαίνει στὶς αἴθουσες τὸν ἑπόµενο µήνα,
εἶναι µιά σατανική σύµπτωση). Τόνισε µάλιστα
πὼς δὲν κοιµήθηκε καθόλου τὸ προηγούµενο
βράδυ (Σ.Σ.: δέν διευκρίνισε ὡστόσο ἄν
πλάγιασε µονάχος ἤ µέ παρέα). Ὑπενθυµίζεται
πὼς ὁ Τὸµ Κροὺζ ἔχει ἤδη πραγµατοποιήσει
ἄλλους δυὸ γάµους, µὲ τὴ Μίµι Ρότζερς καὶ
τὴν Νικὸλ Κίντµαν. Ἡ Κέιτι Χόλµς ἦταν
ἀρραβωνιασµένη µὲ τὸν ἠθοποιὸ Κρὶς Κλέιν.
Ὁ Κροὺζ γνώρισε τοὺς γονεῖς τῆς Χόλµς στὸ
Ὀχάιο καὶ οἱ φῆµες λένε ὅτι ἐνθουσιάστηκαν µὲ
τὸν γαµπρὸ καὶ τὸν καλό του χαρακτήρα (Σ.Σ.:
Αὐτό, αὐτό κυρίως βάρυνε!), ἂν καὶ στὴν ἀρχὴ
εἶχαν κάποιες ἀµφιβολίες καὶ κυρίως γιὰ τὴ
διαφορὰ ἡλικίας ποὺ χωρίζει τὸ ζευγάρι. Ὅλοι
στὸ Χόλυγουντ προβλέπουν πὼς τὸ ζευγάρι θὰ
εὐτυχήσει.
- Τό Ρόλεξ του ξέχασε ὁ κύριος ὑπουργός. Ὡς
γνωστόν τά µοναδικά ρολόγια τῆς Ρόλεξ τά
φορᾶνε ὅλοι οἱ χάι τῦποι πού κυκλοφοροῦν
(Σ.Σ.: κι ὄχι οἱ γῦφτοι σάν κι ἐσᾶς...) καθώς
κοστίζουν µιά µικρή περιουσία. Χρυσό Ρόλεξ
θυµίζουµε φοροῦσε ὁ Πήρς Μπρόσναν στήν
ταινία «Ἐπιχείρηση Χρυσά Μάτια», ὁ Μπράντ
Πήτ στό ἀριστουργηµατικό «Ἐπικίνδυνες
Ἀποστολές», ὁ Ρόµπερτ Ρέντφορντ στήν
ἀξέχαστη «Ἀβάνα»... (παίζουν στήν ὀθόνη κάτι
σκηνές µέ σκοτωµούς καί - φυσικά - γκόµενες).
Φέτος πάντως εἶναι στή µόδα ὄχι τό χρυσό
ἀλλά τό πλατινένιο Ρόλεξ µέ τά διαµάντια, σέ
συνδυασµό µέ µαῦρο ἁγιορείτικο κοµποσχοίνι
µέ δέσιµο ἀσηµί σταυρό. Βέρυ τρέντυ...
- Κάτι ἔγινε καί µέ τήν Τουρκία σ’ ἕνα νησί
τοῦ Αἰγαίου ἀλλά ὅλες οἱ πληροφορίες εἶναι
καθησυχαστικές, ἦταν πολύ βορειότερα τῆς
Μυκόνου.

ἄλλων, εἶναι ἡ πρώτη ἐθνικὴ πλουτοπαραγωγικὴ
πηγή. Ἀπὸ τὴν τουριστικὴ βιοµηχανία καὶ τὴν
γαστρονοµία, µέχρι τὶς ὀνοµασίες προέλευσης
τῶν ἱστορικῶν περιφερειῶν. Ἀντὶ ὅµως οἱ
ταγοὶ νὰ κάνουν τέτοιου τύπου φροντιστήριο
οἰκονοµικῆς καὶ ἀναπτυξιακῆς παιδείας, ἀντὶ
ἔστω νὰ ποῦν ἕνα εὐχαριστῶ στὴ χρυσοτόκο
αὐτὴ ὄρνιθα, τῆς φέρονται σὰν νὰ πρόκειται
γιὰ κροῦσµα τῆς γρίπης τῶν πουλερικῶν. Καὶ
ἀκόµη χειρότερα.
Ὁ νέος αὐτὸς χωροφυλακίστικος θεσµός δὲν
ἦλθε ἀπὸ τὸ πουθενά. Ἔρχεται ἀφοῦ πετάξανε
στὰ σκουπίδια τόσο τὴν ἱστορία, ὅσο καί τὴ
∆ηµοκρατία, καὶ τὸ µέλλον. Τὸ σηµαντικότερο
ὅµως ὅλων εἶναι ὅτι δὲν ἀκούστηκε ἔστω ἕνας
ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τῆς αὐτοδιοίκησης, νὰ πεῖ
κάτι. Εἰδικὰ γιὰ τὰ ὅποιας βαθµίδας κοµµατικά
στελέχη ποὺ συνεχίζουν νὰ «ὑπηρετοῦν»
τὰ ὀµώνυµα µορφώµατα, ὀφείλει κανεὶς νὰ
µἰλήσει ἀνοιχτά, γιὰ τὸ τί ἀκριβῶς κάνουν.
Ὅτι ἀποτελοῦν ὕβρη ὄχι µόνο γιὰ τὴν ἰδέα τῆς
περιφέρειας ἀλλὰ ἐπιπλέον ὅτι προκαλοῦν τὸ
κοινὸ αἴσθηµα, τὴ λογική, τὴν πολιτική. Τὰ
ἐπιτύµβια τῆς πολιτικῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς
∆ηµοκρατίας ὑπῆρχαν πολὺ πρὶν τεθεῖ, τὸ
ἐπιτύµβιο τῶν περιφερειῶν.
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Βουλγαρικές ἱστορικές παραχαράξεις:
Μία πολύ παλιά ἱστορία… (ΜΕΡΟΣ Γ΄)
τοῦ Ν.Δαπέργολα
Διδάκτορα Βυζαντ. Ἱστορίας τοῦ ΑΠΘ
Ἐπισηµάναµε ἤδη βεβαίως καὶ τοὺς λόγους
γιὰ τοὺς ὁποίους δὲν µποροῦµε νὰ µιλᾶµε γιὰ
ἰδιαιτέρως µαζικὲς σλαβικὲς ἐγκαταστάσεις
στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο κατὰ τὸν 7ο-9ο αἰώνα,
ἀλλὰ καὶ τὸ πόσο ἐξωπραγµατικὰ ἦταν τὰ
ἐπιπλέον ἐπιχειρήµατα κάποιων Βουλγάρων
ἱστορικῶν στὴν προσπάθειά τους αὐτὲς τὶς
ἐγκαταστάσεις νὰ τὶς παρουσιάσουν ὡς (ἐπὶ
τὸ εἰδικότερον) βουλγαρικές. Καὶ γιὰ τὸν
περαιτέρω ἰσχυρισµὸ τους ὡστόσο ὅτι ἕνα
µεγάλο τµῆµα τῆς Μακεδονίας βρέθηκε ὑπὸ
τὴν ἐπίσηµη βουλγαρικὴ κατοχὴ τὴν ἐποχὴ
τοῦ τσάρου Συµεών, πρέπει νὰ ποῦµε ὅτι εἶναι
ἐξαιρετικὰ προβληµατικός. Τὰ ἐπιχειρήµατα
ποὺ ἐπιστρατεύτηκαν γιὰ νὰ στηρίξουν
αὐτὴν τὴν τελευταία ἄποψη ἦταν ἕνας «ὅρος
Ρωµαίων καὶ Βουλγάρων», µία λίθινη δηλαδὴ
συνοριακὴ ἐπιγραφὴ τῶν ἀρχῶν τοῦ 10ου αἰ.,
πού βρέθηκε τὸ 1898 20 χιλιόµετρα βόρεια τῆς
Θεσσαλονίκης, καὶ δευτερευόντως ἡ λεγόµενη
πρωτοβουλγαρικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ Direkler, ποὺ
ἐντοπίστηκε στοὺς Φιλίππους καὶ ὑποτίθεται
ὅτι ἀποδεικνύει βουλγαρικὴ ἐπιδροµικὴ
δραστηριότητα στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία
κατὰ τὸν 9ο µ.Χ. αἰώνα.
Ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία ὅµως καλύπτεται
στὴν πραγµατικότητα ἀπὸ τὴν ἀχλὺ τοῦ
µυστηρίου: Βεβαίως καὶ τὰ δυὸ αὐτὰ εὑρήµατα
ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνονται σοβαρά,
εἶναι ὅµως κατὰ παράδοξο τρόπο ἐντελῶς
µεµονωµένα, καθὼς ὅλα τὰ ἄλλα ἱστορικὰ
καὶ ἀρχαιολογικὰ δεδοµένα ποὺ διαθέτουµε
ὄχι µόνο δὲν ἐπιβεβαιώνουν, ἀλλὰ καὶ ἐνίοτε
ἀντικρούουν τόσο τὴν ὕπαρξη βουλγαρικῶν
ἐπιδροµῶν σὲ µακεδονικὰ ἐδάφη κατὰ τὸν
9ο αἰώνα, ὅσο καὶ τὴ µετέπειτα προσωρινὴ
προσάρτησή τους στὸ κράτος τοῦ Συµεών.
Πολὺ σηµαντικὸ ὅµως εἶναι καὶ τὸ ὅτι ποτὲ δὲν
ἀποδείχτηκε πὼς οἱ δυὸ ἐπιγραφὲς λαξεύτηκαν
ἐξ ἀρχῆς στὸν τόπο ἀνεύρεσής τους (in situ)
καὶ πὼς δὲν µεταφέρθηκαν ἐκεῖ ἀργότερα
ἀπὸ ἀλλοῦ, ἐνῶ εἰδικὰ γιὰ τὴν ἐπιγραφὴ τῶν
Φιλίππων, ὅπως ἔδειξε ἐµπεριστατωµένα ὁ
ἀείµνηστος κορυφαῖος βυζαντινολόγος Ι.
Καραγιαννόπουλος, τὰ ὑπάρχοντα δεδοµένα
µοιάζουν νὰ ὁδηγοῦν πολὺ περισσότερο στὴ
δεύτερη ἐκδοχή. Σχεδὸν ἱστορικὴ ἔχει µείνει
ἄλλωστε καὶ µία φράση τοῦ ἴδιου µελετητῆ,
ποὺ ἀντιπαρατιθέµενος κάποτε µὲ Βούλγαρους
συναδέλφους του ἐπὶ τοῦ θέµατος αὐτοῦ
(κατὰ τὴ διάρκεια διεθνοῦς συνεδρίου), εἶχε
παρατηρήσει εἰρωνικὰ ὅτι «οἱ Βούλγαροι
µᾶλλον δὲν πῆγαν στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία

Οἱ Ρωµηοί στήν Πόλη,
ἐν ἔτει 2005...
Στό προηγούµενο φῦλλο ἀναφερθήκαµε στή Γ.Σ. τοῦ Ὀργανισµοῦ γιά τήν
Ἀσφάλεια καί τήν Συνεργασία στήν Εὐρώπη
καί τίς ἐκεῖ παρεµβάσεις τῶν ποικίλων ΜΚΟ
γιά ζητήµατα ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων
(πῆραν οἱ µισέλληνες τίς δέουσες ἀπαντήσεις
ἀπό τόν πρέσβη µας στόν ΟΑΣΕ κ. Λ.
Μαλλιαρέση-Φωκᾶ). Παραθέτουµε σήµερα
τήν ὁµιλία τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου
Κωνσταντινουπολιτῶν κ. Λεωνίδα Κουµάκη.
Τόσο γιά τήν ἐνηµέρωση ὅλων µας περί
τῆς σηµερινῆς κατάστασης στήν Πόλη ὅσο
καί γιά χάρη τῶν... Προξενοπρακτόρων.
Μπάς καί καταλάβουν τί θά πεῖ στέρηση
δικαιωµάτων καί δηµοκρατία.
Κυρίες καὶ κύριοι,
Ὁ Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν ὁ ὁποῖος
ἱδρύθηκε τὸ 1928 εἶναι ἕνας µή Κυβερνητικός,
µή κερδοσκοπικὸς ὀργανισµὸς ὁ ὁποῖος ἐδῶ
καὶ δεκαετίες ἐκθέτει ἐνώπιόν σας τὰ τεράστια
προβλήµατα ποὺ ἀντιµετωπίζουν οἱ µή
µουσουλµανικὲς µειονότητες τῆς Τουρκίας. Τὰ
προβλήµατα αὐτὰ δὲν εἶναι φυσικὰ δυνατὸν
νὰ ἐκτεθοῦν στὸν περιορισµένο χρόνο ποὺ
ἔχουµε στὴν διάθεση µας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ
θὰ περιοριστῶ στὴν σύντοµη ἀναφορὰ λίγων
µόνο ἀπὸ τὰ πλέον σηµαντικά, µέ τὴν θερµὴ
παράκληση νὰ µήν ἐπαναλάβει καὶ φέτος ἡ
µόνιµη Τουρκικὴ ἀντιπροσωπεία τὸν αὐθαίρετο

τὸν 9ο αἰώνα, πῆγε ὅµως σίγουρα 11 αἰῶνες
ἀργότερα ὁ Besevliev» - ἀναφερόµενος βεβαίως
µὲ πολὺ νόηµα στὴν περίπτωση τοῦ γνωστοῦ
Βούλγαρου βυζαντινολόγου (ἐκ τῶν βασικῶν
µελετητῶν τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ Direkler), ποὺ
εἶχε ἐπισκεφθεῖ πολλὲς φορὲς αὐτὰ τὰ µέρη τὶς
δεκαετίες τοῦ ’20 καὶ τοῦ ’30, ἀλλὰ καὶ κατὰ
τὴν περίοδο 1941-44 (ὡς ἀξιωµατικὸς µάλιστα
τῶν βουλγαρικῶν στρατευµάτων Κατοχῆς).
Τίποτε ἀσφαλῶς δὲν ἔχει ἐπίσηµα ἀποδειχθεῖ
(καὶ προφανῶς δὲν θὰ ἀποδειχθεῖ ποτέ), ἡ φύση
ὅµως τῶν ἐνδείξεων ἀφ’ ἑνὸς καὶ ἡ εὐρύτερη
γνώση µας τῆς πάσῃ θυσία καὶ παντὶ µέτρῳ
παλαιότερης προσπάθειας τῶν Βουλγάρων
νὰ ἐγείρουν διεκδικήσεις ἐπὶ τοῦ µακεδονικοῦ
χώρου ἀφ’ ἑτέρου, πιστοποιοῦν τουλάχιστον
ὅτι ἕνας ἐνδεχόµενος ἰσχυρισµός µας πὼς οἱ
Βούλγαροι (ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ. καὶ ὅποτε
βρῆκαν τὴν εὐκαιρία) δὲν µετέφεραν πρὸς
νότον µόνο πληθυσµούς, ἀλλὰ καί… πέτρες,
εἶναι, ἂν µὴ τί ἄλλο, κάτι πολὺ πιὸ λογικοφανὲς
ἀπὸ µία ἁπλὴ θεωρία συνωµοσίας.
Ὁλοκληρώνοντας κάπου ἐδῶ τὸ συνοπτικό
µας ἀφιέρωµα στὶς βουλγαρικὲς ἱστορικὲς
παραχαράξεις, πρέπει νὰ διευκρινίσουµε ὅτι
αὐτὸ περιέλαβε τὰ κυριότερα ἐπιστηµονικὰ
ἀτοπήµατα τῶν βορείων γειτόνων µας, ἀλλὰ
ταυτόχρονα καὶ τὰ πλέον «ἀξιοπρεπῆ» - ἐκεῖνα
δηλαδὴ ποὺ ἡ αὐθαιρεσία τους δὲν εἶναι ἴσως
ἔκδηλη γιὰ ἕνα κοινὸ µάτι καὶ ἡ κατάρριψή
τους ὀφείλει συνεπῶς νὰ γίνει µὲ ἐπιστηµονικὸ
ἀντίλογο. Ὑπάρχουν ἐννοεῖται καὶ πολλὲς
ἀκόµη παραχαράξεις, τὶς ὁποῖες µοιραῖα δὲν
µνηµονεύσαµε ἐδῶ, γιατί ἀφοροῦν εἴτε ἥσσονος
σηµασίας ζητήµατα (π.χ. κάποιες διχογνωµίες
γιὰ τὸ ἕως ποῦ ἔφταναν κατὰ καιροὺς τὰ δυτικὰ
σύνορα τοῦ πρωτοβουλγαρικοῦ κράτους),
εἴτε ἰσχυρισµοὺς ποὺ εἶναι ὀφθαλµοφανῶς
πέραν τοῦ ὁρίου τοῦ γελοίου, ὅπως λ.χ. ἡ…
βουλγαρικὴ καταγωγὴ τῶν Ἁγίων Κυρίλλου
καὶ Μεθοδίου, καὶ δὲν ἀντέχουν σὲ ὁποιαδήποτε
κριτική. Αὐτὸ συνεπῶς ποὺ θὰ πρέπει ἰδιαίτερα
νὰ µᾶς προβληµατίζει δὲν εἶναι ἀσφαλῶς ὅλες
αὐτὲς οἱ παραχαράξεις καθ’ αὐτές: ἀπέναντί
τους µπορεῖ κανεὶς νὰ καγχάσει ἢ καὶ νὰ
ἐξοργιστεῖ, ἀλλὰ ἀπὸ ἐπιστηµονικῆς ἀπόψεως
δὲν ἔχει κανένα λόγο γιὰ νὰ ἀνησυχήσει. Ἐκεῖνο
ὅµως ποὺ εἶναι πραγµατικὰ ἀνησυχητικὸ καὶ
ποὺ ἀπαιτεῖ τὴ συνεχή µας ἐγρήγορση εἶναι
βεβαίως ἡ καλὰ ὀργανωµένη ἐκστρατεία τῶν
Βουλγάρων γιὰ τὴν κατὰ καιροὺς προώθηση
καὶ διαφήµιση ὅλων αὐτῶν τῶν ἱστορικῶν
τους «θεωριῶν» (µέσω στηµένων ἐρευνῶν καὶ
καλοπληρωµένων «ἐπιστηµονικῶν» ἰνστιτούτων) σὲ διεθνῆ ἐπιστηµονικὰ συνέδρια καὶ
πολιτικὰ φόρα, ἐκστρατεία φυσικὰ ποὺ κάθε
ἰσχυρισµὸ πώς, δῆθεν, κάνουµε προπαγάνδα
ἐναντίον τῆς Τουρκίας.
1) Ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἔκθεση Προόδου τῆς 6
Ὀκτωβρίου 2004 καὶ παρὰ τὶς ρητὲς ὑποσχέσεις
τῆς Τουρκίας δὲν σηµειώθηκε καµµιά
ἀπολύτως πρόοδος σὲ θέµατα θρησκευτικῆς
ἐλευθερίας καὶ προστασίας τῆς Ἑλληνικῆς
µειονότητας τῆς Τουρκίας. Συγκεκριµένα ἡ
Τουρκία συνεχίζει νὰ ἐπιβάλλει περιορισµοὺς
καὶ νὰ ἐµποδίζει τὴν ἐλεύθερη ἄσκηση τῶν
θρησκευτικῶν καθηκόντων τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως.
Οἱ
Τουρκικὲς ἀρχὲς δὲν τοῦ ἀναγνωρίζουν
καµµιά νοµική προσωπικότητα. Τὸ κριτήριο
τῆς Ἐθνικότητας ἐµποδίζει ἀκόµα καὶ σήµερα
τοὺς µἡ Τούρκους κληρικοὺς νὰ ἐργαστοῦν.
Μὲ ἄλλα λόγια ἕνας Οἰκουµενικὸς Θεσµὸς ὁ
ὁποῖος ἐκπροσωπεῖ πάνω ἀπὸ 400 ἐκατοµµύρια
Ὀρθόδοξους χριστιανούς, δὲν ἔχει καµµιὰ
νοµικὴ προσωπικότητα στὴν σηµερινὴ Τουρκία!
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς συµβαίνει καὶ σὲ ὅλες τὶς µἡ
µουσουλµανικὲς κοινότητες τῆς Τουρκίας.
2) Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης λειτούργησε
ἀπὸ τὸ 1844 ἕως τὸ 1971 ὅταν οἱ Τουρκικὲς
ἀρχὲς διέταξαν τὸ κλείσιµό της χωρὶς νὰ
ἔχει ἐπαναλειτουργήσει µέχρι σήµερα. Ἡ
ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς
Χάλκης πρέπει νὰ γίνει µέ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς
τρόπο µέ τὸν ὁποῖο λειτουργοῦσε µέχρι τὸ
αὐθαίρετο κλείσιµό της τὸ 1971. Ἡ προβολὴ
µιᾶς ἀπίστευτης ποικιλίας δικαιολογιῶν γιὰ νὰ
ἐµποδιστεῖ ἡ ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τῆς Χάλκης πρέπει ἐπιτέλους νὰ

ἄλλο παρὰ ἄκαρπη µπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ.
Οἱ βόρειοι φίλοι µας εἶναι ἀλήθεια ὅτι παίζουν
ὀργανωµένα τὸ παιχνίδι τους - καὶ τὸ παίζουν
πολὺ καλά. Ἐµεῖς, ὡς διηνεκῶς χάσκουσα
ἐπίσηµη πολιτεία καὶ ὡς ἀενάως πνευµατικὰ
αὐνανιζόµενο πανεπιστηµιακὸ κατεστηµένο,
µέχρι πότε θὰ κοιµόµαστε τὸν µακάριο ὕπνο
τοῦ ἠλιθίου;
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ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σλαβικὲς ἐγκα(Ο λόγος στη Δηµόσια Ντετέκτιβ:)
ταστάσεις στὴ
Μακεδονία
Με ρίξανε στο βορβορώδη λαβύρινθο ατέλειωτων διαδρόµων
ἀπὸ τὸν 7ο ἕως
µ’ ένα µεγεθυντικό φακό στο ’να χέρι
τὸν 9ο αἰώνα,
και µε µια χλωρίνη στο άλλο
∆ιδακτορικὴ ∆ιΜ’ είχαν φασκιώσει µε µια γκαµπαρντίνα,
ατριβή, 2000.
ένα γούνινο καπέλο που κάλυπτε και τ’ αφτιά
F.Dvornik, Les
και µια πίπα
Slaves, Byzance
Ένιωθα µασκαρεµένη µ’ αυτό το γελοίο περίβληµα
et Rome au IXe
µα δεν µου άφησαν περιθώρια γι’ αντιδράσεις
siecle,
Paris
Μου ’δωσαν διορία ένα τρίµηνο
1926
για να καθαρίσω.
Ι.ΚαραγιαννόΠεριπλανιόµουν στους αδιέξοδους διαδρόµους,
πουλος, Ἡ πρωτ’ αντικρουόµενα συρτάρια,
τοβουλγ αρικὴ
τις σκόπιµα ασαφείς διατυπώσεις
ἐπιγραφὴ τοῦ
Αν κι έβλεπα ψηλά στις γωνίες τις κάµερες παρακολούθησης
Direkler, Ἐγναήµουν υποχρεωµένη να παίξω την καµεράτα.
Όταν ξεµπέρδεψα το κουβάρι που οδηγούσε
τία 1 (1989) 221
στην άκρη του νήµατος
- 255.
αντίκρισα µπροστά µου το Κέντρο Ελέγχου και Συντονισµού Κινήσεων
Ι.Καραγιαννόπου µου ’χε, άλλωστε, αναθέσει την αποστολή µου.
πουλος, Ἱστορία
Άνοιξα την πόρτα και την αναγνώρισα αµέσως
τοῦ Βυζαντινοῦ
παρόλο που το πρόσωπό της είχε παραµορφωθεί απ’ τα γέλια.
Κράτους
Β΄
– Σε παρακολουθώ που βασανίζεσαι άδικα τόσο καιρό
(565 - 1081) 2,
και σε λυπάµαι, καηµενούλα µου.
Θεσσαλονίκη
Και πώς σε µασκαρέψανε έτσι, σαν το Σέρλοκ Χολµς,
1981.
ταλαίπωρή µου Εξυγίανση;
J. KarayannoΤι να της αντέτεινα, που γι’ άλλη µια φορά
poulos, Les Slaves
µ’ είχαν εκθέσει ανεπανόρθωτα,
en Macedoine.
µ’ είχαν για χαρτί καµένο;
La
pretendue
Όσο καλή διάθεση κι αν είχα
interruption
λίγο – πολύ γνώριζα πως διατεταγµένη υπηρεσία εκτελώ
des communiγια τα µάτια του κόσµου
cations
entre
και πως είχε δίκιο όσο κι αν µε χλεύαζε
Constantinople
η Διαπλοκή.
et Thessalonique
Γιάννης Στρούµπας
τερµατιστεῖ τὸ ταχύτερο δυνατὸν καὶ νὰ δώσει
στὴν Τουρκία τὴν εὐκαιρία νὰ ἀποδείξει ὅτι
κινεῖται σὲ Εὐρωπαϊκὸ προσανατολισµὸ ὄχι
µόνο στὰ λόγια ἀλλὰ καὶ στὰ ἔργα. Ἀπὸ τὸ
ἔτος 1971 τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο δὲν
ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ παρέχει σπουδὲς στοὺς
κληρικούς του.
3) ∆ὲν ἀναγνωρίζονται τὰ δικαιώµατα
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου πάνω
στὴν περιου-σία του. Μόλις πρόσφατα, τὸν
Νοέµβριο τοῦ 2004, τὸ Ἀνώτατο ∆ικαστήριο
τῆς Τουρκίας ἀπεφάνθη ὅτι τὸ Ὀρφανοτροφεῖο
τῆς Πριγκήπου δὲν ἀνήκει στὸ Οἰκουµενικὸ
Πατριαρχεῖο παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι κατέχει
νόµιµο τίτλο ἰδιοκτησίας ἀπὸ τὸ 1902!
4) Ὅσον ἀφορᾶ τὸ δικαίωµα ἰδιοκτησίας
τῆς Ἑλληνικῆς µειονότητας, οἱ Τουρκικὲς
ἀρχὲς δὲν ἔχουν παραιτηθεῖ καθόλου ἀπὸ τὶς
παλιὲς πρακτικὲς ὑφαρπαγῆς τῶν περιουσιῶν
τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς νόµιµους ἰδιοκτῆτες
τους. Στὰ Ἑλληνορθόδοξα Ἱδρύµατα ἀξίζει
νὰ σηµειωθεῖ ὅτι ἀπὸ τὶς 1.856 αἰτήσεις ποὺ
ὑποβλήθηκαν σύµφωνα µέ τὸν Νόµο ποὺ
ἔβγαλε ἡ Τουρκία τὸ 2003, µόνο 424 ἐγκρίθηκαν
µέχρι σήµερα! Τοῦτο διότι τὸ 1974 τὸ Ἀνώτατο
∆ικαστήριο τῆς Τουρκίας ἔκρινε ξαφνικὰ ὅτι
τὰ Ἑλληνικὰ φιλανθρωπικὰ ἰδρύµατα δὲν
µποροῦν νὰ ἀποκτήσουν ἀκίνητη περιουσία
ἐκτὸς ἂν εἶχαν συµπεριληφθεῖ σὲ ∆ηλώσεις
τοῦ… 1936! Συνεπῶς, ὅλα τὰ ἀκίνητα ποὺ
δωρήθηκαν µετὰ τὸ 1936 δὲν ἀνήκουν στοὺς
ἰδιοκτῆτες τους, καὶ διοικοῦνται ἀκόµα καὶ
σήµερα ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ Κράτος!

5) Ἡ κατάσταση στὰ νησιὰ Ἴµβρος καὶ
Τένεδος εἶναι ἀπελπιστική. Μὲ τὸ πρόσχηµα
νέου κτηµατολογίου τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν
ἰδιοκτησιῶν τῆς Ἑλληνικῆς µειονότητας καὶ
τῶν µειονοτικῶν Ἱδρυµάτων, χαρακτηρίστηκαν
«κρατικὴ περιουσία» καὶ προσφέρονται σὲ
ἔποικους ἀπὸ τὴν Ἀνατολή! Ἐπὶ πλέον µεγάλες
ἐκτάσεις, πάλι τῆς Ἑλληνικῆς µειονότητας,
θεωρήθηκαν «φυσικὰ καὶ πολιτιστικὰ µνηµεῖα»
καὶ τά οἰκειοποιήθηκε τὸ Τουρκικὸ Κράτος!
6) Κάτι ἄλλο ἐπίσης ἐξωφρενικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς
ὅτι Ἕλληνες, ἀπόγονοι Ἑλλήνων τουρκικῆς
ὑπηκοότητας, ἀκόµα καὶ σήµερα στεροῦνται
τοῦ δικαιώµατος νὰ κληρονοµήσουν τοὺς
γονεῖς τους!
7) Τὸ νέο σχέδιο Νόµου ποὺ ἑτοίµασε ἡ Τουρκία
γιὰ τὴν ρύθµιση τῶν θεµάτων αὐτῶν, ἀπέχει
πολὺ ἀπὸ τὶς προσδοκίες µας. Πρέπει ἐπιτέλους
ἡ Τουρκία νὰ ψηφίσει ἕναν νόµο σύµφωνο
µέ τὸ ἄρθρο 9 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνθήκης
Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Ὅσο ταχύτερα τὸ
κάνει τόσο τὸ καλύτερο γι΄ αὐτήν!
Τέλος, θὰ ἤθελα νὰ σηµειώσω πὼς φέτος
τιµήσαµε τὴν µνήµη τῆς 50ης ἐπετείου
ἀπὸ τὸ πογκρὸµ ποὺ ὀργάνωσε ἡ Τουρκικὴ
Κυβέρνηση
ἐναντίον
τοῦ
Ἑλληνισµοῦ
τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἕνα πογκρὸµ
ἐναντίον ἀνδρῶν, γυναικῶν καὶ παιδιῶν ποὺ
ἐκτελέστηκε µέ ἀπίστευτη ἀκρίβεια καὶ τὸ
ὁποῖο θὰ βρίσκεται πάντα στὴ µνήµη µας.
Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προσοχή σας.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
«Παραµύθια»...
Μιλώντας στὴν ἐφηµερίδα «Γκάρντιαν» µέλη
τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Εὐρωπαικοῦ Κοινοβουλίου
ποὺ ἐπισκέφτηκαν τὴν Τουρκία ἀναφέρθηκαν
σέ «βασανιστήρια ποὺ σοκάρουν». Στὴ
δήλωση ποὺ ἔκανε τὸ µέλος τῆς ἐπιτροπῆς
Ρίτσαρντ Χόβιτ ἀναφέρει πὼς «Ὑπάρχουν
στοιχεῖα γιὰ κόψιµο αὐτιῶν καὶ βγάλσιµο
µατιῶν ἀτόµων ποὺ θεωροῦνταν Κοῦρδοι
διαµελιστὲς ἢ συµπαθοῦντες. Αὐτὰ δὲν
µπορεῖς νὰ τὰ ἀκοῦς συναισθηµατικὰ
ἀδιάφορος». Στὴν ἐφηµερίδα ἀναφέρεται πὼς
ἂν καὶ ὑπῆρξε µείωση 13% τῶν περιστατικῶν
βασανιστηρίων ξανάρχισαν παλιὲς πρακτικὲς
ὅπως πυροβολισµοὶ χωρὶς διάκριση,
ἐξωδικαστικὲς ἐκτελέσεις, συλλήψεις, καὶ
βραδυνὲς ἐπιθέσεις σὲ σπίτια ἀπό ἄτοµα µὲ
µάσκες. Ὁ Χόβιτ ἀνέφερε πὼς ἡ ὀργάνωση
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων Mazlumder τοῦ
µίλησε γιὰ περιστατικὰ ποὺ οἱ δυνάµεις
ἀσφαλείας ἔβγαλαν ὄργανα «Κούρδων
διαµελιστῶν». Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ
ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἀναφερόµενος στὸ
δηµοσίευµα µίλησε γιὰ «παραµύθια».
(10-10, ἐφ. Χουριέτ)
Ρουσντί καί Παµούκ
Ὁ διάσηµος συγγραφέας Σαλµάν Ρουσντὶ
ἀναφερόµενος στὴν ὑπόθεση τοῦ Ὀρχάν
Παµοὺκ κατηγόρησε τὴ στάση τῆς ΕΕ καὶ τῆς
Τουρκίας. Ἀναρωτήθηκε πῶς εἶναι δυνατὸν
τὴ στιγµὴ ποὺ µία χώρα καταδικάζει τὸν
µεγαλύτερο συγγραφέα της νὰ µπαίνει καὶ
στὴν ΕΕ. Πρόκειται πράγµατι γιὰ ἕνα τέστ γιὰ
τὴν ἴδια τὴν ΕΕ, τέστ γιὰ τὸ ἂν ἔχει ἀρχές.
(14-10, ἐφ. Χουριέτ)
Κόντρα ὁ καιρός στίς ἀθλοπουστιές τους!
Στὶς 15-20 Ὀκτωβρίου 2005 ὀργανώθηκε
ἀπὸ τό Τουρκικὸ προξενεῖο Ρόδου καὶ τοὺς
δήµους Μπόντρουµ καὶ Kilimli (Καλύµνου)
ἀγώνας ἱστιοφόρων γιώτ µὲ τὴ συµµετοχὴ
2.500 ἀθλητῶν ἀπὸ 13 χῶρες. Ὁ πρόεδρος
τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς δήλωσε πὼς
δυσκολεύεται νὰ ἀντιληφθεῖ γιὰ ποιὸ λόγο
ὁ Ἕλληνας πρόξενος Γιῶργος Καταπόδης
στὴν Σµύρνη δὲν ἔδωσε οὔτε µία βίζα στοὺς
ἀθλητές. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη
τὸ καµπανάκι ἔναρξης χτύπησαν µαζὶ ὁ
δήµαρχος Μπόντρουµ Μαζλοὺµ Ἀγάν
καὶ ὁ µόνος ἐξ Ἑλλάδος ἀθλητὴς Βασίλης
Καφαλίτης. ∆ύσκολες στιγµὲς ἀντιµετώπισαν
τὰ σκάφη ὅταν στὸ 16ο χλµ τῆς διαδροµῆς
Μπόντρουµ-Καράαντα συνάντησαν ἀνέµους
ποὺ ὑπερέβαιναν τὰ 60 µίλια τὴν ὥρα.
Ἀνατράπηκαν κάποια ἀπὸ τὰ σκάφη ἐνῶ τὰ
50 ἀπὸ τὰ 92 προτίµησαν νὰ κατεβάσουν
πανιὰ καὶ νὰ παρατήσουν τὸν ἀγώνα.
(17-10, ἐφ. Χουριέτ)
∆έν ἔχουν θέση οἱ κεµαλιστές στήν ΕΕ
Ὁ εὐρωβουλευτής καὶ ἀντιπρόεδρος τῆς
Εὐρωτουρκικῆς Ἐπιτροπῆς Ἄντριου Ντὰφ,
ποὺ παλαιότερα εἶχε ἀναφέρει πὼς γιὰ νὰ
γίνει ἡ Τουρκία µέλος τῆς Ε.Ε. πρέπει νὰ
φύγουν οἱ εἰκόνες τοῦ Ἀτατοὺρκ ἀπὸ τὰ
δηµόσια κτίρια, ἦρθε στὴν Πόλη γιὰ συνέδριο
εὐρωτουρκικῶν σχέσεων. Ὁ Ντὰφ δήλωσε
στὴν Χουριὲτ: Ἡ Τουρκία, ὅπως ἔκαναν ὅλα
τὰ µέλη τῆς ΕΕ, πρέπει νὰ ἐπανεξετάσει
τὴν ἱστορία της. Ὁ Ἀτατοὺρκ τὴν ἐποχὴ ποὺ
αὐξάνονταν ὁ φασισµὸς στὴν Εὐρώπη ἤθελε
νὰ ἐκσυγχρονίσει τὴν Τουρκία. Πῆρε λοιπὸν
ἀπὸ τὸν Μουσολίνι τὸν ποινικὸ κώδικα. ∆ὲν
ἀποτελεῖ ἔκπληξη τὸ γεγονὸς ὅτι παρὰ τὶς
µεταρρυθµίσεις αὐτὸς ὁ κώδικας ἀκόµα καὶ
σήµερα ἀποτελεῖ πρόβληµα. Ὁ Ἰταλικὸς
ποινικὸς κώδικας ἄλλαξε, οἱ συνθῆκες εἶναι
ἐντελῶς διαφορετικὲς ἀπὸ τὸ 1920. Ἡ ἴδια
ἀλλαγὴ πρέπει νὰ γίνει καὶ ἐδῶ. Ὁ Τουρκικὸς
ποινικὸς κώδικας ἄλλαξε ἀλλὰ ἡ διαδικασία
ἀλλαγῆς δὲν ὁλοκληρώθηκε. Ἡ ἀπόφαση τοῦ
εἰσαγγελέα γιὰ τὸν Ὀρχάν Παµοὺκ ἀποτελεῖ
σκάνδαλο. Τώρα γιὰ τὸ τί θὰ κρεµάσει ὁ
κόσµος στοὺς τοίχους δὲν µοῦ πέφτει λόγος
καὶ σίγουρα δὲν εἶναι κριτήριο εἰσόδου στὴν
ΕΕ. Σέβοµαι τὴν µνήµη τοῦ Ἀτατοὺρκ ἀλλὰ
ὁ σκληρὸς κεµαλισµὸς ἀποτελεῖ ἐµπόδιο
στὴν διεύρυνση τῆς ΕΕ. ∆ὲν χρειαζόµαστε
ἐθνικιστὲς στὴν ΕΕ.
(18-10, ἐφ. Χουριέτ)
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Ἀντιφωνήµατα
Ἐπανάληψη τοῦ βρετανικοῦ φιάσκου ἀπό
δύο Ἀµερικανούς στή Δ. Βαγδάτη: Συνελήφθησαν ἀπό περαστικούς µεταµφιεσµένοι
νά πυροδοτοῦν αὐτοκίνητο µέ ἐκρηκτικά
Βέβαια ἦρθαν τά Χάµβι καί τούς πήρανε
ἀλλά οἱ προβοκάτσιες τους πλέον καί τά
λουτρά αἵµατος ξεσκεπάστηκαν ἀκόµη
καί γιά ἀναγνῶστες τῶν Νιού Γιόρκ Τάιµς
Ὁ Ἰσραηλινός στρατηγός Στέρν ἐµποδίστηκε νά προσευχηθεῖ καί λιθοβολήθηκε
-µέ τήν οἰκογένειά του! - ἀπό... πιστούς
ἐπειδή διηύθυνε τήν ἐκκένωση τῆς Γάζας
Νέα ἐκδοτική ἐπιτυχία ἀπό τόν συγγραφέα τῆς «Μεταλλικῆς Καταιγίδας» στή
γείτονα, µέ σενάριο ὅπου Τοῦρκοι καί
Ρῶσοι κατακτοῦν τήν Ε.Ε. Ὁ πεινασµένος
λαός καρβέλια ὀνειρεύεται (νά κλέψει)
Τὄχουµε ξαναγράψει: Ποτέ ἕνα καθεστώς
πού µακροηµερεύει (κεµαλικό, ναζιστικό
ἤ σιωνιστικό) δέν εἶναι ἄσχετο µέ τήν
κατάσταση τῆς κοινωνίας πού τό στηρίζει
«Χίτλερ καί Μουσολίνι» χαρακτήρισε ὁ
µέγας Μουγκάµπε τούς Μπούς - Μπλαίρ
στή σύνοδο τοῦ ΟΗΕ στή Ρώµη καί... παρεξηγήθηκε ἡ Κοµισιόν. Ἄχ, γιατί καλέ;
Ἄλλος ἕνας ναζιστής «δόκτωρ θάνατος»,
κάποιος Χάιµ, πρόκειται νά συλληφθεῖ
στήν Ἰσπανία γιατί σκότωσε, λέει, πειραµατιζόµενος µιλιούνια Ἑβραίους
Νούµερο δέν γράφω γιατί ἄν λαθέψω
µπορεῖ νά µέ πᾶνε µέσα γιά ἀµφισβήτηση
τοῦ Ὁλοκαυτώµατος. Δηλώνω λοιπόν
ὑπευθύνως ὅτι θεωρῶ ὅλα ὅσα γράφουν οἱ
κωλοφυλλάδες γιά τό θέµα θεόπνευστα

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
(Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούµενο)
Ὄχι ὅµως βέβαια ὅτι αὐτὴ τὴ στιγµὴ φταῖνε κι
ὅλοι τὸ ἴδιο, ἔτσι; Τὰ ὅσα λέει κανεὶς ἐναντίον τῆς
ἑκάστοτε ἀντιπολίτευσης αὐτοῦ τοῦ ἄπαιχτου
νεοελλαδικοῦ καραγκιόζ-µπερντέ, πρέπει νὰ τὰ
λέει, γιὰ νὰ θυµᾶται ἁπλούστατα τὸ προφανές:
ὅτι ∆ΕΝ δικαιοῦνται νὰ ἐξαπολύουν µύδρους
ὅσοι (ἀνεξαρτήτως ἀποχρώσεως) ἀεὶ ταυτὰ
ποιοῦσιν, ὅποτε ξαναπαίρνουν τὰ ἡνία. Ἔχουν
δηλαδὴ µοῦτρα νὰ φωνάζουν τώρα γιὰ τὴν
οἰκονοµία, τὴν παιδεία ἢ τὴν ὑγεία ὅλοι οἱ θλιβεροὶ
ντενεκέδες, πού τόσα χρόνια µὲ τὸ ληστρικό
τους «ἐκσυγχρονιστικὸ ὅραµα» εἶχαν βαλθεῖ νὰ
ἐκµηδενίσουν τὰ πάντα σ’ ὅλους αὐτοὺς τοὺς
τοµεῖς; Ἔχει µοῦτρα νὰ ἐγκαλεῖ τὸν Καραµανλὴ
γιὰ παχυδερµίαση τὸ κατεξοχὴν παχύδερµο τῆς
πολιτικῆς ζωῆς, ὁ θλιβερὸς ὑπουργός τῶν Ὑµίων
καὶ µεταπράτης τοῦ Ὀτσαλάν; Ἔχουν µοῦτρα καὶ
νὰ µιλοῦν γιὰ ὑπερήφανη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ οἱ
γκράν µέτρ τοῦ γιουσουφακισµοῦ, αὐτοὶ ποὺ de
facto ἀναγνώρισαν γκρίζες ζῶνες στὸ Αἰγαῖο καὶ
«συνοριακὲς διαφορές» µὲ τὴ φασιστογείτονα, οἱ
γονυκλινεῖς ἀρχιναιναῖκοι τοῦ Ἀνανοκοπρίσµατος;
Νισάφι µωρέ! ∆ὲν µᾶς τοὺς ἔχει καταστρέψει
(ἀκόµα) τὸ Ἀλτζχάιµερ ὁλωνῶν τοὺς ἐγκεφάλους
σ’ αὐτὸν τὸν γελοῖο τόπο!
Αὐτὰ ὅµως, ἐπαναλαµβάνω, τὰ λέµε µόνο γιὰ νὰ
µὴν ξεχνιόµαστε. Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα, εἶναι φανερὸ
ὅτι τὰ βέλη τῆς κριτικῆς πρωτίστως ὀφείλουν νὰ
ἀπευθύνονται σὲ ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὸ βάρος
τῆς διακυβέρνησης κατὰ τὴ δεδοµένη στιγµή. Καὶ
αὐτὴν τὴ δεδοµένη στιγµή, ἁπαξάπασα ἡ εὐθύνη
ἀνήκει βεβαίως στοὺς κυανοὺς τυραννόσαυρους,
καθότι αὐτοὶ κυβερνοῦν. ∆ὲν ξέρω φυσικὰ ἂν καὶ
οἱ ἴδιοι τὸ ἔχουν καταλάβει ὅτι κυβερνοῦν (ἐννοῶ
ὡς πρὸς τὶς εὐθύνες καὶ ὄχι ὡς πρὸς τὴν ἁρπαχτὴ ἐκεῖ µᾶλλον τὸ κατάλαβαν ἀπὸ τὴν πρώτη µέρα),
ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια εἶναι αὐτή. Καὶ καιρὸς εἶναι σιγάσιγὰ κι ὁ ἀξιότιµος πρωθυπουργός µας, καθὼς
πλησιάζει νὰ κλείσει δυὸ χρόνια στὴν ἐξουσία, νὰ
τὸ κόψει τὸ προσφιλές του τροπάρι καὶ νὰ πάψει
νὰ τὰ ρίχνει ΟΛΑ στοὺς προηγούµενους, ὅποτε
κάποιος τοῦ ἀσκεῖ κριτική. Καθότι, ἐντάξει, τὰ
ἀπόνερα τῶν ἀλλωνῶν πράγµατι τὰ λουζόµαστε
ἀκόµα. Τὶς δικές του ὅµως εὐθύνες πότε ἀκριβῶς
θὰ ἀρχίσει νὰ τὶς ἀναλογίζεται; Ὅταν θὰ πάει
τὸ πετρέλαιο στὰ 2 εὐρὼ τὸ λίτρο; Ὅταν θὰ
κοντεύουµε νὰ βγοῦµε στὴ σύνταξη (περὶ τὸ

Μπορεῖ µία ἰταλική πόλη, σάν τό Μαράνο
τῆς Καµπανίας, νά ὀνοµάσει ὁδό Ἀραφάτ;
Ὁ ἰσραηλινός πρέσβης λέει ὄχι, γιατί προσβάλλεται! Τά ἴδια κάναν καί µέ ἀνάλογη
περίπτωση πέρυσι στό Ἐλ Σαλβαδόρ
Καθολικοί καί παραδοσιακοί συνέτριψαν
ἐλεύθερη ἀγορά καί Σόρος στήν Πολωνία:
Ὁ Κατσίνσκι κέρδισε µέ 55-45% τόν Τράµπ
ἀνατρέποντας τά (στηµένα) προγνωστικά
Μέ 49-37 πέρασε τελικά ἡ CAFTA καί στή
Νικαράγουα. Σηµειῶστε πώς λίγο µετά
ἀπό µᾶς ἡ φυντανοφυλλάδα ἔγραφε γιά
τόν «διεφθαρµένο Ὀρτέγκα» χωρίς κἄν
µία νύξη στήν κόντρα του µέ τήν CAFTA!

Ἄρα δέν χρειάζεται νἄσαι ὑπερδύναµη γιά
νά δηλώσεις παρών. Δυστυχῶς τό λουρί
τῶν δικῶν µας εἶναι πολύ κοντό, γαµῶτο...
Λοιπόν αὐτό τό «νοσηρό» κλῖµα τῶν σκανδάλων τό γουστάρω πολύ: Καί οἱ κυβερνῶντες νά φοβοῦνται µά καί οἱ τέως νά
ἀνησυχοῦν γιά τυχόν ἐκδίκηση τῶν νῦν
Τήν ἐπαναφορά τοῦ πολυτονικοῦ ζητᾶ
καί ἡ Ἐκκλησία - καιρός πιά νά δηλώσει
παρών ὅποιος παραµένει ζωντανός
Σύγκρουση Δηµοκρατικῶν - Ρεπουµπλικάνων σέ θρακικό ἔδαφος: Μετά τό Γιωργάκι
µᾶς ἔρχεται ἡ Ντόρα
Συνέδριο στή Σόφια: «Βουλγαρικές νησίδες
στόν γλωσσικό χάρτη τῶν Βαλκανίων» µέ
ἀναφορές στά ποµάκικα καί στό σλαβικό
ἰδίωµα τῆς Μακεδονίας. Ἐνδιαφέρον ἠχεῖ

Καί γιά τήν πορεία 1.000.000 µαύρων ὑπό
τόν Φάρακαν στήν Οὐάσινγκτον, µόνο
σάχλες εἶχαν νά γράψουν ὅσοι δέν ἔκαναν
µόκο. Ἄλλες οἱ προτεραιότητές τους

Καίριο ἐρώτηµα τοῦ στρατηγοῦ Βουλουτιάδη: Γιατί, σέ ἀντίθεση µέ τούς Γερµανούς,
οἱ Βούλγαροι δέν ζήτησαν ποτέ συγγνώµη
γιά ὅσα κάναν σέ Μακεδονία καί Θράκη;

Μέ τόν ἐρχοµό τοῦ Ἴρβινγκ στήν Ἑλλάδα,
ἔσπευσε ὁ «Ἰός» στό λασπολογικό του καθῆκον. Ναί, καµµιά δουλειά δέν εἶν’ ντροπή
ἀλλά καί ἡ ντροπή δέν εἶναι δουλειά, ρέεεε!

Ἐκπαιδευτικά προγράµµατα γιά τήν Ἀκρόπολη (5/11 - 5/12) στό Μουσεῖο Ἀρχαιοφίλων Ἀλεξανδρούπολης. Εὐθύνη γονιῶν
καί δασκάλων νά πᾶνε ὅλα τά παιδιά µας

Διαβάζοντας τόν Γ. Χάρη νά καταφέρεται
κατά τῆς Βουλῆς τῶν Ἐφήβων, τρόµαξα:
Συµφωνοῦµε κάπου; Ἀλλά µετά κατάλαβα: τόν πείραξε ὁ ἐθνικισµός τῶν παιδιῶν!

Ἀξιοπρόσεκτη ἡ πρόταση Λίτσου γιά δηµιουργία ὑπερκοµµατικοῦ Συντονιστικοῦ
(µέ ὅλη τήν τοπική ἡγεσία, 30 νοµαταῖοι)
ὑπέρ τῆς Ροδόπης. Νά δοῦµε ἀντιδράσεις.

Ὁ Αὐστριακός καγκελάριος καλά ξηγήθηκε: «Δέν πρόκειται νά πατήσει τούρκικο
ποδάρι στή χώρα µας, εἴτε µπεῖ ἡ Τουρκία
στήν ΕΕ εἴτε ὄχι»! Κι ἔχουµε κι ἄλλο:

Ἡ Ἑλληνοβουλγαροτουρκική συνεργασία
κατά τοῦ χρυσοῦ ἑδραιώθηκε µέ 300 Θρακιῶτες στό Κρούµοβγκραντ. Κέρδος µέγα.

Εἶπε ἡ Ἄγκυρα νά συνδέσει µέ τραῖνο
Κάρς-Γεωργία-Μπακού παρακάµπτοντας
τήν Ἀρµενία. Αὐτή ἔσκουξε καί Κογκρέσο
- Κοµισιόν ἀποδοκίµασαν τό σχέδιο. Ἄρα;

Νά ὀνοµάζεις «τουρκοµουσουλµανική» τή
µειονότητα ἤ νά χειροκροτᾶς κάθε κλανιά
τοῦ Προξένου δέν ἀρκεῖ. Ἄ, νά κάψεις στήν
πλατεία τήν ἑλληνική σηµαία, µάλιστα, θά
στηριχθεῖς γιά δήµαρχος Κοµοτηνῆς...

ἔτος 2137, ἔτσι ὅπως πάει τὸ ἀσφαλιστικό);
Ὅταν θὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ νέο «µεταρρυθµιστικό»
ἐκπαιδευτικὸ (ἄνευ φράγκου) πείραµα στοῦ
κασίδη τὸ κεφάλι; Ὅταν οἱ Τοῦρκοι πιλότοι θὰ
φτάσουν µέχρι τὴ Μύκονο (καὶ θ’ ἀρχίσουν καὶ νὰ
προσγειώνονται καὶ γιὰ φραπέ); Πότε ἀκριβῶς;
Καὶ ρωτᾶµε ἐντελῶς καλοπροαίρετα, ἔ; Ἄς µᾶς
πεῖ ἐπιτέλους κι ἐµᾶς, γιὰ νὰ ξέρουµε!
Πέρα ὅµως ἀπὸ τὶς πλάκες, ἡ ἀλήθεια εἶναι ἤδη
ἀπολύτως ὁρατὴ καὶ εἶναι δυστυχῶς ἀδυσώπητη.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ΚΑΙ αὐτὴ ἡ κυβέρνηση
τυγχάνει ΠΑΝΤΕΛΩΣ ἀνάξια τῶν περιστάσεων.
Τὸ γεγονὸς βεβαίως γενικῶς δὲν µᾶς αἰφνιδιάζει
- τὸ γνωρίζαµε δὰ καὶ προεκλογικῶς ὅτι ὡς
ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπρόκειτο περὶ συµφύρµατος
ἀσχέτων, ἀταλάντων καὶ ἐλαχίστων. Εἴχαµε ὅµως
δυὸ τουλάχιστον πολὺ µικρὲς καὶ συγκεκριµένες
ἐλπίδες, γιά: α) κάποιες µικρὲς διορθωτικὲς
κινήσεις ἀπέναντι στὸ ἀπόλυτο χάος πολιτικῆς
ἀλαζονείας καὶ οἰκονοµικῆς ἀσυδοσίας ποὺ ἄφησε
πίσω του τὸ πρότερον µοναρχικὸν καθεστὼς καὶ
β) κάποιους σχετικὰ ἀξιοπρεπέστερους χειρισµοὺς
τῶν θεµάτων ἐξωτερικῆς πολιτικῆς (ἢ ἔστω πιὸ
τελεσφόρους - ἤτοι, στηνόµαστε ποὺ στηνόµαστε,
τοὐλάχιστον νὰ παίρνουµε πότε-πότε καὶ κανένα
ἀντάλλαγµα). Εἶναι ὅµως πιὰ φανερὸ ὅτι κι αὐτὲς
οἱ ἐλπίδες µας ἀφήνουνε σιγά-σιγὰ χρόνους. Εἶναι
τέτοιο τὸ συνεχῶς ἐπιδεινούµενο οἰκονοµικὸ
µπάχαλο, εἶναι τέτοια τὰ κρούσµατα κυβερνητικῆς
ἀνικανότητας καὶ ἐνίοτε ἀθλιότητας, µοιάζει τόσο
ἀνερµάτιστος καὶ ὁ χειρισµὸς τῶν ἐθνικῶν µας
θεµάτων, ποὺ πλέον τίποτε ἄλλο δὲν µπορεῖς νὰ
πεῖς...
Καὶ εἰδικὰ ὡς πρὸς τὸ τελευταῖο - ποὺ
εἶναι προκειµένου καὶ τὸ κυρίως θέµα µας - ἡ
ἀπογοήτευση εἶναι πραγµατικὰ καταλυτική, ὑπὸ
τὴν ἔννοια ὅτι ἐνῶ µὲ τὰ σηµιτογιωργάκια εἴχαµε
συνηθίσει στὴν ἀπόλυτη παροχὴ γῆς καὶ ὕδατος
καὶ δὲν περιµέναµε πλέον τίποτε περισσότερο, ἦρθε
µετὰ ἡ νῦν κυβέρνηση καὶ κατὰ τοὺς πρώτους
µῆνες τῆς παρουσίας της καλλιέργησε ὄντως
κάποιες ἀµυδρὲς ἐλπίδες (κυρίως µὲ τὴ στάση
της ἀπέναντι στὸ κατάπτυστο Ἀνανοκόπρισµα).
Στὴ συνέχεια ὅµως ἡ προσγείωση ὑπῆρξε
πραγµατικὰ ἀνώµαλη. Ἴδιες παλινωδίες µὲ τοὺς
προηγούµενους, ἴδιος ἐνδοτισµός, ἀπαράλλαχτη
(νὰ µὴν πῶ καὶ πιὸ ἀπροκάλυπτη) ἄνευ ὅρων
πρόσδεση στὸ ἀµερικάνικο ἅρµα. Νὰ µὴν
παρεξηγηθοῦµε βεβαίως: ἀλλαγὴ ἐπὶ τῆς οὐσίας
τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς εἶναι προφανὲς ὅτι
οὐδεπώποτε ἀναµέναµε, καθότι τὶς δυνατότητες
ποὺ ἔχει τὸ ἑλλαδικὸ προτεκτορᾶτο ἐδῶ καὶ

ἀκριβῶς 175 χρόνια τὶς γνωρίζουµε πολὺ καλὰ
- δὲν εἴµαστε δὰ ἀνιστόρητοι κι αἰθεροβάµονες
βλάκες. Ἀπὸ τὸ σηµεῖο αὐτὸ ὅµως µέχρι τὸ
ἀπόλυτο γιουσουφακικὸ δόγµα «τὰ δίνω ὅλα καὶ
δὲν διεκδικῶ οὔτε κὰν τὰ αὐτονόητα» ἡ ἀπόσταση
εἶναι τεράστια, δὲν νοµίζετε; Ὑπάρχουν δίπλα µας
κράτη µικρότερα καὶ πιὸ ἀνίσχυρα ἀπὸ ἐµᾶς (κάτι
Ἀλβανίες, κάτι Σκόπια - ἐκεῖ κι ἂν µιλᾶµε δηλαδὴ
γιὰ προτεκτοράτα), ποὺ ὅµως κατορθώνουν τὴν
ὑποταγή τους νὰ τὴν ἐξαργυρώνουν µὲ ἁπτὰ
κέρδη. Οἱ ἡµέτεροι ἑκάστοτε κυβερνητικοὶ
χάσκακες ἕως πότε δηλαδὴ θὰ ἐξαργυρώνουν τὴ
δική µας ὑποταγὴ µὲ ἀέρα κοπανιστό;
Καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι µόνο αὐτό! Εἶναι καὶ τὸ
ὅτι ΚΑΙ αὐτοί, ὅπως φαίνεται, δὲν θέλουν καὶ νὰ
µιλᾶµε κι ἀπὸ πάνω! Πᾶς νὰ τοὺς πεῖς κάτι, ρὲ
παιδί µου, κι ἀµέσως τσιτώνονται! Τὸν εἴδατε γιὰ
παράδειγµα τὸν πρωθυπουργό µας πῶς τὰ πῆρε
στὸ κρανίο, τότε πού τόλµησε νὰ πεῖ δυὸ κουβέντες
παραπάνω ὁ Ἄνθιµος; Λιοντάρι ἀνήµερο, βρέ, µύγα
στὸ σπαθί του δὲν σηκώνει τὸ θεριὸ (ἔ, µὴ βλέπετε
τώρα ποὺ πῆγε µετὰ καὶ τὴν κατάπιε ἀµάσητη τὴν
Τουρκοένταξη χωρὶς νὰ βγάλει κὶχ - δηλαδὴ ἐκεῖ
«σφάξε µε ὑπερατλαντικὲ ἀγά µου ν’ ἁγιάσω»,
κατὰ τὰ ἄλλα ὅµως ὑποδείξεις δὲν δεχόµαστε).
Ἴδιοι δηλαδὴ µὲ τοὺς προηγούµενους πᾶνε νὰ
µᾶς βγοῦν σιγά-σιγὰ κι αὐτοί; Παροµοίως ἀκριβοὶ
στὰ πίτουρα καὶ φτηνοὶ στ’ ἀλεύρι; Μὲ ἀνάλογα
συµπτώµατα ἀλαζονείας καὶ νεοπλουτίστικου
συνδρόµου Luis XIV, µὲ ἀνάλογες ἀντιλήψεις περὶ
δηµοκρατίας («ἐσεῖς ἁπλὰ κάθε τέσσερα χρόνια
θὰ ψηφίζετε καὶ µετὰ τουµπεκὶ ψιλοκοµµένο»,
«τώρα ὑπάρχει πλέον ἁρµόδια κυβέρνηση» καὶ
ἄλλες παρόµοιες κρετίνικες καφροθεωρίες γιὰ
τριτοκοσµικοὺς χαχόλους ποῦ ζοῦν ἀκόµα πάνω
στὰ δέντρα); Κατὰ κεῖ δυστυχῶς δείχνει νὰ
πηγαίνει τὸ πρᾶγµα - καὶ αὐτὸ εἶναι ἀσφαλῶς ἕνα
ἀκόµη ἐπιπλέον πολὺ ἀνησυχητικὸ φαινόµενο …
Βεβαίως, γιὰ νὰ εἴµαστε ἀπολύτως εἰλικρινεῖς
(καὶ δίκαιοι), ὀφείλουµε νὰ ὁµολογήσουµε
ὅτι αὐτὴ ἡ κυβέρνηση δὲν εἶναι (ἀκόµη) ἡ
χειρότερη ὅλων τῶν ἐποχῶν (εὐτυχῶς τὸ ρεκὸρ
τῆς προηγούµενης φαντάζει ἀκόµη ἀπόλυτο καὶ
ἀπλησίαστο). Πρόκειται ὅµως γιὰ µία διαπίστωση
ποὺ δὲν ξέρω πόσο παρήγορη µπορεῖ τελικὰ νὰ
θεωρηθεῖ. Στὸ κάτω-κάτω, διάολε, δὲν βρίσκονται
στὴν ἐξουσία παρὰ µόλις ἑνάµισυ ἔτος, πότε
δηλαδὴ νὰ προλάβουν νὰ τὸ σπάσουν τὸ ρεκόρ;
Μὲ ἄλλα λόγια, τίποτε δὲν µᾶς λέει ὅτι τελικὰ
δὲν θὰ προλάβουν. Καὶ χρόνο ἔχουν καὶ - πολὺ
φοβᾶµαι - ὅλες τὶς προδιαγραφές…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

