Ἀντιφωνητὴς
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Ὁ Π α λ αι ο κώ σ τ ας
πρω θ υ π ο υ ρ γ ό ς !

Ἡ κινηµατογραφική ἀπόδραση ἀπό τόν
Κορυδαλλό τοῦ Βασίλη Παλαιοκώστα (καί τοῦ
Ἀλβανοῦ συγκρατουµένου του) ἦταν µέ διαφορά ὅ,τι
πιό σοβαρό καί πετυχηµένο ἔχει γίνει στή χώρα τά
τελευταῖα 10 χρόνια. Τέτοια θαυµαστή ὀργάνωση,
τέτοιος µεγαλοφυής σχεδιασµός, τόση ἀκρίβεια
στήν ἐκτέλεση εἶναι κυριολεκτικά ἀσύµβατη µέ τήν
ἐν γένει κατάσταση τῆς Ἑλλάδας. Μιλᾶµε γιά ἕναν
ἐκπληκτικό συνδυασµό φαντασίας, µεθοδικότητας
καί ἀποτελεσµατικότητας, πού ὑπηρεσίες, ὑπουργοί
καί ἐπαγγελµατίες πάσης φύσεως, µέ τρεῖς ὀκάδες
ντοκτορά, οὔτε νά ὀνειρευτοῦν δέν θά µποροῦσαν!
Καί ἀντί νά ἐκτιµηθεῖ αὐτός ὁ ἄθλος, ἀντί νά
ἀποδώσει ἡ κοινωνία τά τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι,
βγῆκε ὁ κάθε ἄθλιος καραγκιόζης νά ζητάει εὐθῦνες,
νά µέµφεται τήν καηµένη τήν πολιτική ἡγεσία, νά
λοιδωρεῖ τούς φρουρούς τῆς φυλακῆς... Καλά ρέ, τί
θέλατε δηλαδή; Πρῶτον θά ἦταν ἁµαρτία νά χαλάσει

Ἀπάντηση στίς φραγκουδάκειες
ἀδολεσχίες
Ἡ παρουσίαση,
στὸ προηγούµενο φῦλλο
τῆς
ἐφηµερίδας
µας,
τῆς γνωµοδότησης ποὺ
συνέταξε ἡ Σύµβουλος
τοῦ
Παιδαγωγικοῦ
Ἰνστιτούτου Α. ΚυρκίνηΚούτουλα γιὰ τὸ βιβλίο
Ἱστορίας τῆς Α΄ Γυµνασίου
τοῦ Προγράµµατος Ἐκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων προκάλεσε τὴν
ἀπάντηση τῆς Ἐπιστηµονικῆς
Ὑπευθύνου
κ.
Ἄννας
Φραγκουδάκη.
Ἡ ἀπάντησή της ὅµως
δηµοσιεύθηκε
στὴν
ἐφηµερίδα «Παρατηρητὴς τῆς Θράκης» χωρὶς νὰ
κοινοποιηθεῖ, ὅπως ἡ δεοντολογία ἐπιβάλλει, στὴν ἐφηµερίδα
µας (προφανῶς, ἡ συντάκτρια τῆς ἐπιστολῆς θεώρησε πὼς
ἔτσι θὰ ἀπαξίωνε ἀκόµη περισσότερο τὴν ἐφηµερίδα µας).
Τὸ ἀλαζονικὸ καὶ ὀργίλο ὕφος τῆς ἀπάντησης ἴσως νὰ
βρίσκει ἔρεισµα στὸ διανοητικὸ καὶ ἠθικὸ ἀνάστηµα τῆς
συντάκτριας, ὅπως αὐτὸ τεκµαίρεται ἀπὸ τὴν ἰδεολογική
της διαδροµὴ ἀπὸ τὴν ἀνανεωτικὴ Ἀριστερὰ ἕως τὴν αὐλὴ
τῶν ἐκσυγχρονιστικῶν θαυµάτων, ἀπὸ τὶς περισπούδαστες
µελέτες της γιὰ τὰ ἀναγνωστικά τοῦ δηµοτικοῦ σχολείου, τὶς
ἐµβριθεῖς ἀναλύσεις γιὰ τὶς ἐκπαιδευτικὲς µεταρρυθµίσεις,
τὶς διεισδυτικὲς προσεγγίσεις στὴ γλῶσσα καὶ πρόσφατα, µὲ
τὴ βοήθεια ἔµµεσα καὶ τῶν Κοινοτικῶν κονδυλίων, γιὰ τὶς
ἐπιβιώσεις τοῦ ἐθνικισµοῦ στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια.
Ἡ ἀποστροφὴ πρὸς τὴν ἐφηµερίδας µας, ἀπὸ τὴν
πρώτη παράγραφο τῆς ἐπιστολῆς της, ἴσως νὰ δικαιολογεῖται
ἀπὸ τὴν ἀδογµάτιστη καὶ νηφάλια προσέγγιση τῆς κ.
Φραγκουδάκη ὅταν µᾶς ἐνοχοποιεῖ γιὰ τὸ ὀλίσθηµα σὲ ἄλλες
ξεπερασµένες γιὰ τὴ Θράκη ἐποχές. Παραβλέπει βέβαια ἡ
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τέτοιο σχέδιο χάριν κάποιων γελοίων προσχηµάτων
(«ὑπάρχει κράτος», κτλ). Δεύτερον φανταστεῖτε νά
ξεκινοῦσε κανά πιστολίδι καί νά εἴχαµε καί τίποτε
ἀθῶα θύµατα! Τώρα δηλαδή ποιός θίχτηκε; Ἡ
ἀξιοπιστία τοῦ σωφρονιστικοῦ συστήµατος; Μή
χέσω! Καί τρίτον, τί θά ἔπρεπε, κατά τούς κήνσορες,
νά γίνει; Νά σκοτώσουν τούς φυγάδες (δέν θά
γινόταν καί τίποτε, ὅπως εἶπε ὁ Πρετεντέρης) γιά νά
ἀποδειχθεῖ ὅτι εἴµαστε «συντεταγµένη πολιτεία»;
Οὔστ ρέ, ρουφιάνοι, φασιστόµουτρα!
Λοιπόν ἐµεῖς, ὅπως τό ἔχετε καταλάβει,
πολύ γουστάρουµε τό σκορποχώρι τῶν Σωµάτων
Ἀσφαλείας καί τῶν συναφῶν ὑπηρεσιῶν. Εἶναι
δεῖγµα ἀνθρωπιᾶς καί ἐπιείκειας, τό ἀκριβῶς
ἀντίθετο τῆς «µηδενικῆς ἀνοχῆς». Χώρια πού ἡ
στέρηση τῆς ἐλευθερίας ἑνός ἀνθρώπου τοῦ ἀφαιρεῖ
τήν ἀνθρωπιά. Κι ἄν ξαναγυρίσουµε στά ἀδέρφια
Παλαιοκώστα, πού συνεχίζουν τήν µακρά παράδοση
τῶν γενναίων κλεφτῶν τῆς Τουρκοκρατίας καί τῶν
περήφανων λήσταρχων* τῆς Θεσσαλίας κι ὄχι µόνο,
ὅποιος ἔχει λίγο µυαλό καταλαβαίνει ὅτι δέν ἔχουν
καµµία σχέση µέ ἐγκληµατίες τύπου Πάσσαρη. Εἶναι
κλέφτες, καί λοιπόν; Δέν ἔχουν θέση στήν ἔντιµη
κοινωνία µας, ἔτσι;... Γιά µᾶς (καί εἴµαστε βέβαιοι
καί γιά τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν φίλων καί
ἀναγνωστῶν µας) ὁ Παλαιοκώστας σέ σχέση µέ τό
πολιτικό καί ὑπαλληλικό προσωπικό τῆς χώρας,
εἶναι ὑπόδειγµα ἱκανοῦ, τίµιου καί περήφανου
ἀνθρώπου.
Ὁ Παλαιοκώστας πρωθυπουργός!; Ναί, γιατί;

Ἀνεβαίνει µοναχός κι
ὁλόλαµπρος Τόσο πιωµένος
ἀπό φῶς πού φαίνεται ἡ
καρδιά του Φαίνεται µέσ’ στά
σύννεφα ὁ Ὄλυµπος ὁ ἀληθινός
Καί στόν ἀέρα ὁλόγυρα ὁ αἶνος
τῶν συντρόφων
(Ὁ Ἐλύτης γιά τόν Ἠλιάκη)
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Κάθε κατεργάρης
στό... πλάνο του

* Παράδειγµα ὁ Μακεδόνας Γιαγλῆς τῆς φωτογραφίας
πού ἀργότερα πολέµησε γιά τήν πατρίδα. Γιά σκεφτεῖτε
νά καταληφθεῖ ἡ χώρα: Ποιός θά πολεµοῦσε τόν ἐχθρό,
ὁ Παλαιοκώστας ἤ ὁ Χατζηνιπαπαδαπρετεντέρης;

Σκηνή ἀπό τήν 29η Μαΐου 2010: Καθώς ἐπίκεινται
οἱ τοπικές ἐκλογές στήν Ἑλλάδα, οἱ ὑποψήφιοι τῆς
(ἑλληνικῆς) Θράκης συµµετέχουν στούς ἑορτασµούς
τῆς κατάληψης τῆς Πόλης, µπάς καί κερδίσουν καµµιά
ψῆφο ἀκόµα. Στήν πρώτη γραµµή διακρίνονται οἱ
ὑποψήφιοι νοµάρχες Ροδόπης καί Ξάνθης καί δυό
παλιοί δήµαρχοι (Τοπείρου καί Σαπῶν)

Α.Φ. τὸ γεγονὸς πὼς ἀνακάλυψε τὴ Θράκη µὲ τὴ συνδροµὴ
τῶν ΕΠΕΑΕΚ. Ἄλλωστε ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς ἀκαδηµαϊκῆς της
παρουσίας στὰ Γιάννενα ἡ Θράκη ἦταν terra incognita, ἐκτὸς
κι ἂν µᾶς διαφεύγουν ἀπὸ τὸ τόσο σηµαντικὸ ἐπιστηµονικὸ
της ἔργο τῆς ἐποχῆς αὐτῆς ἀναφορὲς γιὰ τὴν πολυπολιτισµικὴ
Θράκη καὶ τὸ ἐκπαιδευτικὸ της πρόβληµα. Εἶναι πιθανὸ ἡ
Α.Φ. νὰ ἀντιλαµβάνεται διαφορετικά τή θέση ἑνὸς ἐκ τῶν
ἐκπροσώπων τῆς σχολῆς τῶν Annales ὅταν ὑποστηρίζει πὼς
ἡ ἱστορία ἀποτελεῖ διευθέτηση τοῦ παρελθόντος (Jacques Le
Goﬀ ) καὶ νὰ θεωρεῖ πὼς τὸ ἐκπαιδευτικό της ὅραµα γιὰ τὴν
περιοχὴ ἐξυπηρετεῖται µὲ τὴν προώθηση τῆς πολιτισµικῆς
ὑβριδοποίησης.
Ἂν καὶ τὸ δηµοσιευµὰ µας ἔθιγε στὸ προοίµιό
του τὸ ζήτηµα τῆς αὐτονόητης συµµόρφωσης πρὸς τοὺς
κανονισµοὺς δηµοσιοποίησης ποὺ ἐπιβάλλει ἡ Εὐρωπαϊκὴ
Ἕνωση ἡ κ. Φραγκουδάκη τὸ παρακάµπτει γιὰ νὰ καταγγείλει
τὸ µέρος τοῦ δηµοσιεύµατός µας ποὺ ξύνει πληγὲς πού,
ὅπως θὰ φανεῖ παρακάτω, χαίνουν ἀκόµη. Μᾶς καταλογίζει
ἐπιλεκτική, ἀποσπασµατικὴ παράθεση τῆς γνωµοδότησης τοῦ
Π.Ι. γιὰ τὸ βιβλίο τῆς Ἱστορίας καὶ ὡς ἐπωδὸ τὴν κραυγαλέα
παραποίησή της, ὅπως καὶ τὴ σπίλωση τῆς ἀξιοπρέπειας
τῆς συντάκτριας τῆς ἔκθεσης. Μάλιστα, δὲν παραλείπει νὰ
ἐξάρει, µὲ µία διατύπωση ποὺ µόνο θυµηδία προκαλεῖ, τὴν
ἐπιστηµονικὴ καταξίωση τῆς συµβούλου τοῦ Π.Ι. Ἡ τελευταία,
µετὰ ἀπὸ δικὴ µας πρωτοβουλία καὶ γιὰ λόγους δεοντολογίας,
πληροφορήθηκε γιὰ τὸ δηµοσίευµα τῆς ἐφηµερίδας µας καὶ
δὲν φάνηκε νὰ συµµερίζεται τὶς ἐκτιµήσεις γιὰ σπίλωση τῆς
προσωπικότητάς της. Ἀντίθετα, στὸ κείµενο τῆς ἐφηµερίδας
ἐµφαντικά ἀναφέρεται ἡ θαυµάσια καὶ κοπιώδης ἀνάλυση τῆς
συµβούλου τοῦ Π.Ι.
Ὁ αὐθαίρετος συµπερασµὸς τῆς κ. Φραγκουδάκη
δὲν εἶναι ἀποτέλεσµα συλλογιστικῆς ἀδυναµίας, ἀλλὰ τῆς
ἐµπάθειας καὶ τῆς ἀπέχθειας ποὺ αἰσθάνεται γιὰ ὅσους ἀσκοῦν
κριτικὴ πρὸς τὸ ἔργο της. Νὰ ὑπενθυµίσουµε στὴν, ἐπιλεκτικῆς
µνήµης, καθηγήτρια τοῦ Τµήµατος Ἐκπαίδευσης καὶ Ἀγωγῆς
στὴν Προσχολικὴ Ἡλικία, τὴν τεκµηριωµένη κριτικὴ ποὺ
ἀσκήθηκε ἀπὸ ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ µὲ ἀνιδιοτέλεια, ἀγάπη
καὶ ἀποδεδειγµένη ἐµπειρία καὶ γνώση κατήγγειλαν τὸν
ἐνδοτισµό της στὶς αἰτιάσεις τῶν ἐγκάθετων τοῦ Τουρκικοῦ
Προξενείου, µὲ ἀφορµὴ τὴν ἀναφορὰ σὲ βιβλίο ἑνὸς κυρίου
ὀνόµατος στὰ Ποµακικά.
Συνέχεια στή σελ. 2

Διαβάζω στήν «Τράκιανιν Σεσί» τοῦ Ντεντέ (25-5-06,
ἀρ. φύλλου 938) τά κάτωθι: «Τήν προηγούµενη Δευτέρα
µιλώντας σέ τοπικό ραδιόφωνο ὁ τ. βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ
Σωτήρης Στολίδης, τά ἔβαλε ὅλα στή θέση τους. Μίλησε
ἰδιαίτερα βαριά ἐνάντια στόν Σγουρίδη. Ἀναφέροντας
πώς ὁ Σγουρίδης παρουσίασε τήν Γκιουλµπεγιάζ σάν ἕνα
ἄτοµο πού δέν εἶναι Τουρκάλα καί δέν ἔχει σχέσεις µέ
τουρκισµούς, κατέληξε: “Δέν κρύβεται ἡ ἀλήθεια. Στή
Θράκη ὅλα τά µέλη τῆς µειονότητας αὐτοπροσδιορίζονται
ὡς Τοῦρκοι. Ὁ ἀντινοµάρχης λέει “εἶµαι Τοῦρκος”.
Δήµαρχοι καί κοινοτάρχες λένε πώς εἶναι Τοῦρκοι, οἱ
πολίτες λένε πώς εἶναι Τοῦρκοι. Κι ἐµεῖς καθόµαστε καί
ἀσχολούµαστε µέ Ἕλληνες µουσουλµάνους καί δέν ξέρω
κι ἐγώ τί ἄλλο λέµε. Αὐτή ἡ πολιτική µας πτώχευσε”.»
Καί στήν πρώτη του σελίδα ὁ Ντεντέ, καί πάνω ἀπό
µεγάλη φωτογραφία τοῦ Σγουρίδη γράφει µέ τεράστια
γράµµατα: «Πρέπει νά διαγραφεῖ ὁ Π. Σγουρίδης, γιατί
µέ τήν ὑποψηφιότητα τῆς Γκιουλµπεγιάζ Καραχασάν
ξεγέλασε γιά δεύτερη φορά τόν πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ
Γιῶργο Παπανδρέου».
Λοιπόν, γιά ἄλλη µιά φορά νά τό ποῦµε ὅσο
πιό ξεκάθαρα γίνεται. Δέν ἔχουµε κανένα προσωπικό ἤ
κοµµατικό προηγούµενο µέ κανέναν στή Θράκη. Ἀλλά
ἐπειδή ἔχουµε αὐτήν τήν ψύχωση µέ τήν Ἑλλάδα, θά
συνεχίσουµε νά καταγγέλουµε ὅλους ὅσους συνεχίσουν
νά τήν ταπεινώνουν (κι ἄς ξιπάζονται οἱ πορνογραφίδες
τους). Κάποιοι γιά χρόνια πίστευαν ὅτι κάνοντας τήν
πάπια, οἱ βρωµίτσες τους µένουν ἄγνωστες, ἄντε νά
τίς µάθαιναν καί 1000 - 1500 ἄτοµα - ἀναγνῶστες µας.
Τώρα λοιπόν πού εἶδαν ὅτι ἔχουµε καί... τηλεοπτική
δίοδο πρός Ἀθήνα µεριά, γιά πρώτη φορά σκιάχτηκαν.
Νἄχουν ΟΛΟΙ κατά νοῦ ὅσα δηλώναµε πρό ὀκταετίας,
ξεκινώντας: Στόχος µας εἶναι νά γίνουµε κακό σπυρί
στόν κῶλο κάθε κατεργάρη, ἰδίως πλειονοτικοῦ, ὅσο
ψηλά κι ἄν κάθεται - καί ἰδίως τότε! Τίποτε ἀπό τήν
προεκλογική τους ξεφτίλα δέν θά περάσει «ἔτσι»...
Σηµειώνουµε λοιπόν τό συµβάν µέ τόν (ὑπότροπο) Σ. Στολίδη καί συνεχίζουµε ρωτώντας τόν
νοµάρχη Ξάνθης, Γ. Παυλίδη: Δέχθηκε πρό τριµήνου
κάποιους Ποµάκους πού τοῦ ζήτησαν ἐνυπογράφως
δηµόσιο σχολεῖο στό χωριό τους; Καί τί τούς ἀπάντησε;
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Ποντιακοί χοροί...

...Ἀλλά καί ὄχι µόνο!

Ἀπάντηση στίς φραγκουδάκειες ἀδολεσχίες
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Ἡ Ὁµοσπονδία Συλλόγων Ἑλλήνων
Ποντίων καί οἱ σύλλογοι Βάδης - Βυρτεµβέργης,
ὀργάνωσαν τό 25ο Φεστιβάλ Ποντιακῶν Χορῶν.
1300 χορευτές καί 3500 θεατές βρέθηκαν στό
κλειστό γήπεδο τοῦ Μπέµπλιγκεν Στουτγάρδης, σέ
ἕνα φαντασµαγορικό θέαµα.
Οἱ ἴδιοι φορεῖς διοργάνωσαν ἐκδηλώσεις
γιὰ τὴ γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου.
Στὶς 26/5, στήν πρώτη ἀνοιχτή ἐκδήλωση στὴν
πλατεία τοῦ Δηµαρχείου τῆς Στουτγάρδης,
ἐνώπιον πολιτῶν ἀπὸ χῶρες τῆς Ε.Ε. καὶ τὴν
Τουρκία, µίλησαν ἡ καθηγήτρια τοῦ Ἐλεύθερου
Πανεπιστήµιου τοῦ Βερολίνου Τέσα Χόφµαν,

ποὺ τόνισε τὸ µαζικὸ ἔγκληµα τῆς Τουρκίας τὸ
ὁποῖο διεπράχθη ὄχι µόνον ἐναντίον τῶν Ποντίων
ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν χριστιανῶν τοῦ Ὀθωµανικοῦ
κράτους), ὁ συγγραφέας Γιῶργος Ἀνδρεάδης (ποὺ
ἀναφέρθηκε σὲ ἰδιαίτερες φάσεις τῆς γενοκτονίας
τῶν Ποντίων) καὶ ὁ Φάνης Μαλκίδης ἀπὸ τὸ
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, ποὺ ἐπεσήµανε τὴ
µέχρι σήµερα πορεία τοῦ Ποντιακοῦ ζητήµατος, τὶς
ἐνέργειες διεθνοποίησής του, καὶ ἔκλεισε λέγοντας
ὅτι ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ στὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης
ἀνοίγει ἕνα νέο κύκλο ἀνάδειξης τῆς γενοκτονίας
τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισµοῦ.

Ἀναγνωρίστε τὴ γενοκτονία
τῶν Ποντίων!

µὲ τὴν πολιτισµικὴ γενοκτονία τῶν ἐξισλαµισµένων
Ποντίων ποὺ παρέµειναν στὸν Πόντο. Ἀκόµη καὶ
σήµερα τὸ τουρκικὸ καθεστὼς καταπιέζει τοὺς
Ποντίους ποὺ στεροῦνται τοῦ δικαιώµατος νὰ µιλοῦν
τὴν ποντιακὴ γλώσσα. Ἡ ποντιακὴ εἶναι ἑλληνικὴ
διάλεκτος ποὺ εἶναι ἡ συγγενέστερη στὴν ἀρχαία
ἑλληνικὴ ἀπὸ τὶς διαλέκτους ποὺ ὁµιλοῦνται σήµερα
στὴν Ἑλλάδα. Μία γλῶσσα καὶ ἕνας πολιτισµὸς
ποὺ ἀποτελεῖ θεµελιακὴ κληρονοµιὰ γιὰ ὅλες τὶς
εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες καὶ τοὺς πολιτισµούς. Τὸ θέµα
αὐτὸ ἦρθε στὴν ἐπικαιρότητα στὴν 58η συνεδρίαση
τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα
δικαιώµατα. Ἔχοντας ὑπόψην τὰ παραπάνω, ἐρωτῶ
τὸν Ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν κ. Γιάν Ἐλίασσον:
–Ποιά µέτρα σκέπτεται νὰ λάβει ὁ ὑπουργὸς γιὰ νὰ
ἀναγνωρίσει τὴν παραπάνω ἀναφερόµενη γενοκτονία
καὶ γιὰ νὰ προστατεύσει τὸν ποντιακὸ πληθυσµὸ πού
ἀκόµη καταπιέζεται ἀπὸ τὸ τουρκικὸ κράτος;
(Ἐπερώτηση στὴ Σουηδικὴ Βουλὴ τοῦ βουλευτῆ
κ. Τάσου Σταφιλίδη, 1-6-06)

Μὲ ἀφορµὴ τὴν ἔναρξη τῶν διαπραγµατεύσεων
γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς Τουρκίας στὴν ΕΕ ἔρχεται
στὴν ἐπικαιρότητα ἕνα φάσµα γεγονότων ποὺ γιὰ
δεκαετίες ἀποσιωπήθηκαν ἢ ”ξεχάστηκαν”. Ἕνα
τέτοιο γεγονὸς εἶναι ἡ συστηµατικὴ ἐξαφάνιση
350.000 (ἀπὸ 750.000 σὲ σύνολο) Ἑλλήνων Ποντίων ποὺ
ζοῦσαν στὴν ἱστορικὴ περιοχὴ τοῦ Εὐξείνου Πόντου
(παράλια τῆς Μαύρης Θάλασσας στὴ σηµερινὴ
Τουρκία). Ἡ ἐξαφάνιση ἄρχισε στὴν Τουρκία τὸ 1916
ἀλλὰ συστηµατοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Κεµὰλ Ἀτατοὺρκ
τὴν περίοδο 1919 - 1923. Ἦταν ἡ δεύτερη µεγάλη
γενοκτονία τοῦ 20ου αἰώνα, ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια
ἀναγνωρίστηκε ἀπὸ πολλὲς χῶρες στὴν Εὐρώπη καὶ
στὶς ΗΠΑ. Θεωρῶ αὐτονόητο νὰ ἀναγνωρίσει καὶ ἡ
Σουηδία τὴ γενοκτονία τῶν Ποντίων. Ἡ πολιτικὴ µὲ
κατεύθυνση τὴν ἐξαφάνιση τῶν Ποντίων συνεχίστηκε

Θρακιώτικα Γράµµατα στον Πρωθυπουργό
Η στήλη αποφάσισε να ασχοληθεί µε ορισµένα
από τα κακώς κείµενα του τόπου µας, να
συντάξει προς τους αρµοδίους τα σχετικά
υποµνήµατα, και, να τα απευθύνει δηµοσίως
και µε τον προσήκοντα σεβασµό στον αξιότιµο
Πρωθυπουργό της Χώρας, όχι ως πρόσωπο
αλλά ως αρχηγό της Εκτελεστικής Εξουσίας.
Επειδή όµως ζούµε στην οµορφότερη των
χωρών, η στήλη έχει το γνώθι σαυτόν και δεν
προσδοκά οφέλη ή αποτελέσµατα.
Αναθεώρηση του Συντάγµατος
Αξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ,
Είναι δεδοµένο, ότι ένα δηµοκρατικό πολίτευµα
εκπορεύεται εκ του λαού και λειτουργεί για το
καλό του λαού. Μέσα σε αυτό πλαίσιο λοιπόν,
και ο απλός πολίτης, δικαιούται, να προσφέρει
τις απόψεις του σχετικά τον Καταστατικό
Χάρτη της Χώρας. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει κατοχυρώσει για τους πολίτες της
αυτό το δικαίωµα, θέτοντας το υπό σύσταση
Ευρωπαϊκό Σύνταγµα στην εκλογική κρίση
των ευρωπαίων πολιτών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
ως απλός πολίτης, θα ήθελα να θέσω υπ’ όψιν
της Επιτροπής τις απόψεις µου, τις οποίες έχω
κατά καιρούς δηµοσιεύσει στον τύπο και έχουν
τύχει θερµής ανταπόκρισης από τους Θράκες
συµπολίτες µας..
Στην σύγχρονη Ελληνική Συνταγµατική
Πραγµατικότητα συµβαίνουν αρκετά παράδοξα,
ενώ σηµαντικά τµήµατα του Ελληνισµού
παραµένουν εκτός λειτουργίας τους ελληνικού
κράτους ή απλώς ως διακοσµητικά στοιχεία.
1. Στην ελληνική πολιτική και πολιτειακή σκηνή
οι Τρεις Συντεταγµένες Εξουσίες, Εκτελεστική,
Νοµοθετική και ∆ικαστική, έχουν πάψει να
είναι διακριτές, όπως έχει εκφραστεί από τον
∆ιαφωτισµό και µάλιστα από τον κυριότερο
εκπρόσωπό του, τον Montesaqieu. Έτσι από µία
Βουλή 300 αντιπροσώπων του ελληνικού λαού,
περίπου οι 50 αναλαµβάνουν υπουργικό θώκο,
συνήθως τελείως άσχετο µε την τεχνοκρατική
τους ειδικότητα. Με γνώµονα το «πολιτικό
κόστος - ρουσφετι», που µεταφράζεται σε
θετικές ή αρνητικές ψήφους στην οικεία
εκλογική περιφέρεια, ο βουλευτής-υπουργός
καλείται να νοµοθετήσει, συµµετέχοντας σε
ένα σύστηµα αλλεπάλληλων τροποποιήσεων,

τροπολογιών και φωτογραφικών διατάξεων, που
έχει ως αποτέλεσµα ένα δαιδαλώδες σύστηµα
πολυνοµίας και χάους. Και αναρωτιέται ο
σκεπτόµενος πολίτης, η εταίροι µας στην Ε.Ε οι
οποίοι υπουργοποιούν εξωκοινοβουλευτικούς
τεχνοκράτες είναι απλώς κουτόφραγκοι;
Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη, µε Αρετή
και Τόλµη, να κατοχυρωθεί το διακριτό µεταξύ
των τριών συντεταγµένων εξουσιών και το
ασυµβίβαστο της συµµετοχής φορέως σε πέραν
της µιας εξουσίας. Μόνον έτσι θα υπάρξει
κάποτε καθαρά κρατικός µηχανισµός που θα
εργάζεται και θα υλοποιεί προγραµµατισµό σε
βάθος χρόνου και όχι αποσπασµατικά µέτρα
υστερίας.
2. Η Βουλή πρέπει να προστατεύει, µε αυστηρές
κυρώσεις, την νοµοθετική της εξουσία, από
αυθαίρετες και πλάγιες νοµοθετήσεις, όπως
οι «ερµηνευτικές εγκύκλιοι», υπουργείων,
τραπεζών, υπηρεσιών, κ.α., ιδιαίτερα δε όταν τα
κατασκευάσµατα αυτά υπερβαίνουν τον Νόµο,
και κατ’ επέκταση το Σύνταγµα. Τρανταχτό
παράδειγµα εγκύκλιοι τραπεζών για την
εφαρµογή των νόµων για τα «πανωτόκια».
3. Είναι άµεση η ανάγκη, µε δεδοµένο µάλιστα
ότι οι 300 Πατέρες του Έθνους δεν θα µετέχουν
πλέον της εκτελεστικής εξουσίας, να καθιερωθεί
η κωδικοποίηση των νόµων σε δύο επίπεδα:
α) Κατά την θεσµοθέτηση νέων νόµων, ώστε
κάθε νοµοθέτηµα, και ειδικά κάθε τροποποιητικό,
που ψηφίζεται εφ’ εξής, να συµπεριλαµβάνει όλα
τα συναφή προγενέστερα σε ενιαίο κείµενο,
αναφέροντας µάλιστα και τις καταργούµενες
διατάξεις.
β) Παράλληλα, οι Πατέρες του Έθνους θα
µπορούν να ασχοληθούν και µε την κωδικοποίηση
του προγενέστερου νοµοθετικού χάους, ώστε
κάποτε το νοµικό σύστηµα της χώρας µας γίνει,
ουσιαστικό, λιτό και λειτουργικό, φορέας και όχι
τροχοπέδη ανάπτυξης.
4. Τα τελευταία χρόνια το κράτος εκχωρεί
λειτουργικές του αρµοδιότητες, και µάλιστα
του θεσµικού πλαισίου της Ε.Ε., σε φορείς
µε ιδιωτικό νοµικό χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν,
οι κρατικές
αυτές αρµοδιότητες παύουν
να υπόκεινται στους ελέγχους που έχουν
θεσµοθετηθεί για τις δηµόσιες λειτουργίες.
Ένα κραυγαλέο παράδειγµα, οι ευρωπαϊκές

Ὁ ἀείµνηστος Εὐάγγελος
Παπανοῦτσος ἔγραψε κάποτε πὼς ἡ
συκοφαντία ὑπῆρξε ἀνέκαθεν ὅπλο
τῶν µικρόψυχων καὶ τῶν δειλῶν. Ὁ
στοιχειώδους νοηµοσύνης καὶ χωρὶς
ἐξαρτήσεις ἀναγνώστης µπορεῖ νὰ
ἀντιληφθεῖ µὲ ἁπλὴ παράθεση ποιοὺς
ἀφοροῦν οἱ χαρακτηρισµοὶ αὐτοί.
Ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια ποὺ
ὑλοποιεῖται τὸ ΠΕΜ στὴ Θράκη δηµοσιεύθηκαν κριτικὲς ἀπὸ ἐκπαιδευτικοὺς
ποὺ ἀνυστερόβουλα ἐκφράζουν τὶς
ἀντιρρήσεις τους καὶ διατυπώνουν
προτάσεις, ἐπειδὴ ἐπιθυµοῦν τὴν
βελτίωση τῆς παρεχόµενης ἐκπαίδευσης
γιὰ τοὺς µαθητὲς τῆς Μειονότητας.
Γιὰ τὰ χρήµατα ποὺ δαπανήθηκαν καὶ
γιὰ τὴν, µὲ ὅρους ποιοτικούς, σχέση
κόστους/ἀποτελέσµατος ποὺ προέκυψε
ἀπὸ τὸ πρόγραµµα. Ὀφείλουµε
πάντως νὰ ἀναγνωρίσουµε στὸ ΠΕΜ
ἐπικοινωνιακὲς
ἱκανότητες
ὅταν
ἐπιχειρεῖ τὸν ἐκµαυλισµὸ συνειδήσεων
µὲ τὴν πρόταση νὰ ἀµειφθοῦν µέλη τῶν
ΕΛΜΕ προκειµένου νὰ ἀξιολογήσουν
τὸ ἔργο (δέν θὰ ἐξασφαλισθεῖ ἔτσι,
γιὰ ὅσους δεχθοῦν τὴν ἀµοιβή, τὸ
ἀποτέλεσµα τῆς κρίσης τους;)
Σὲ ὅλη τὴν ἀπάντηση τῆς Α.Φ.
δὲν ὑπάρχει οὔτε µία ἀναφορὰ στὰ ὅσα
καταλογίζει ἡ γνωµοδότηση τοῦ Π.Ι.
Ἐκτιµοῦµε πὼς µὲ τὴν ἀκριβὴ παράθεση
µέρους µόνο τῶν διορθώσεων ποὺ
προτείνονται γιὰ τὸ βιβλίο τῆς Ἱστορίας
ἤµασταν ἐπιεικεῖς ἔναντι τοῦ ἔργου της.
Ἂν εἴχαµε δηµοσιεύσει τὸ σύνολο τῆς
γνωµοδότησης, ἴσως νὰ ἀδικούσαµε
ἐνδιάθετα τὸ σύνολο τοῦ ἔργου ποὺ
παράχθηκε καὶ τότε, ἂς εἶναι σίγουρη
ἡ κ. Φραγκουδάκη, ὁ ἀπόηχος θὰ ἦταν
πολλαπλὰ ἐπιζήµιος γιὰ τὸ πρόγραµµα,
κάτι ποὺ δὲν ἐπιθυµοῦµε.

αγροτικές επιδοτήσεις, τις οποίες χειρίζονται
οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών και ο
ΟΠΕΚΕΠΕ, φορείς µε ιδιωτικό µανδύα, τους
οποίος ούτε ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να
ελέγξει. Πρέπει λοιπόν, να κατοχυρωθεί ρητώς,
ότι οι αρµοδιότητες της κρατικής λειτουργίας,
ανεξάρτητα από την µορφή του φορέα
υλοποίησης, υπόκεινται σε ελέγχους ωσάν να
επρόκειτο για το ∆ηµόσιο. Σκεφθείτε δηλαδή,
τι πρόκειται να γίνει, αν αύριο αποφασίσει το
κράτος να εκµισθώνει σε ιδιωτικούς φορείς τους
φόρους! Θα επιστρέψουµε σε αγριότερες του
Μεσαίωνος εποχές!
5. Μια σηµαντική παράλειψη των έως τώρα
συνταγµατικών κειµένων της χώρας µας
αφορά τον Απόδηµο Ελληνισµό. Αφορά το
ζωντανό εκείνο κύτταρο το οποίο µας βγάζει
ασπροπρόσωπους σε δύσκολες στιγµές. Έχουν
ωριµάσει πλέον οι συνθήκες, ώστε οι Απανταχού
Έλληνες να αποκτήσουν το δικαίωµα του
εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Το ιδανικό θα ήταν
προσωπικότητες της ∆ιασποράς να µπαίνουν
αριστίδην στο Κοινοβούλιο, µε τρόπο ανάλογο
µα χωριστό αυτού των Βουλευτών Επικρατείας.
Και βέβαια στο παραπάνω σύστηµα δεν
πρέπει να µην ληφθεί υπ’ όψιν η γεωγραφική
εκπροσώπηση, π.χ Αυτραλία, πρώην ΕΣΣ∆,
Καναδάς, ΗΠΑ, κ.α. Κάτι έχουµε να κερδίσουµε
από την σοφία αυτών των ανθρώπων.
6. Ευκταίο και ιδανικό θα ήταν, αν το θεσµικό
και νοµικό πλαίσιο προσαρµοζόταν, οι
εκλογικές διαδικασίες διαφόρων επιπέδων
– ευρωεκλογές, δηµοτικές, εθνικές – συνέπιπταν,
µειώνοντας σηµαντικά το τεράστιο οικονοµικό
κόστος. Βέβαια αυτό προϋποθέτει σύστηµα
αµετάκλητης διακυβέρνησης, για την περίοδο
µεταξύ των σταθερά τακτικών εκλογών και µε
σαφή τον ορισµό σταθερού αντιπροέδρου της
εκτελεστικής εξουσίας, ώστε να εξασφαλίζεται
το συνεχές της θητείας διακυβέρνησης.
Ευελπιστούµε ότι οι ανωτέρω επισηµάνσεις
δεν θα παραµείνουν απλώς ασκήσεις επί
χάρτου, ούτε ότι τίθενται ως ανέφικτοι στόχοι.
Φοβούµεθα όµως ότι θα παραµείνουν ανέφικτοι,
όσο θα ζει, βασιλεύει και κυβερνά τον τόπο, όχι
ο προγραµµατισµός, αλλά το πολιτικός κόστος.
Με τιµή
Νικόλαος Θ. Κωνσταντινίδης
Ξάνθη, 24-5-2006

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Τµήµατος ∆ευτεροβάθµιας Ἐκπαίδευσης τοῦ Π.Ι. ἦταν
ξεκάθαρη: ζητοῦσε τὴν ἀναποµπὴ τοῦ
βιβλίου µὲ βάση τὶς παρατηρήσεις ποὺ
εἶχαν διατυπωθεῖ. Ἕνα χρόνο µετὰ τὴν
ἔκθεση, φαίνεται πὼς ὅλη ὁ ὁµάδα
τοῦ ἔργου ἀκόµη συσκέπτεται καὶ
προβληµατίζεται ἀλλὰ στὸ Π.Ι. δὲν
ἔφθασαν οἱ διορθώσεις, καίριες γιὰ τὸ
περιεχόµενο τοῦ βιβλίου, προκειµένου
νὰ µή χαθοῦν, ὅπως ζητοῦσε ἡ Εἰδικὴ
Γραµµατεία τῆς Π.Ο.∆.Ε., εὐρωπαϊκὰ
κονδύλια.
Ἡ ἔλλειψη ὅµως ἑνὸς
σοβαροῦ, ἀξιόπιστου λόγου στὴν
ἀπάντηση ποὺ δηµοσιεύθηκε, µέσω
προσφιλῶν καὶ ἐπωφελούµενων ἀπὸ
τὸ
πρόγραµµα
δηµοσιογραφικῶν
διαύλων, ἀναπληρώνεται ἀπὸ τὴν
ἀπροκάλυπτη συκοφαντία σὲ βάρος
τῆς ἐφηµερίδας µας καὶ τὴ στρεψοδικία
γιὰ ὅσα σηµαντικὰ θίγονται. Ἄλλωστε,
Λακεδαιµονίοις ἔξεστι ἀσχηµονεῖν.
Ἔτσι ἴσως νὰ ἐξηγεῖται καὶ ἡ ἐκτροπὴ
στὸν παραληρηµατικὸ λόγο ὅπως καὶ ἡ
ἰδεοληπτικὴ ἐµµονή της σὲ φαντάσµατα
τοῦ παρελθόντος καὶ σὲ αὐγὰ τοῦ φιδιοῦ,
προσφιλεῖς πρακτικὲς στοὺς ἔµµισθους
ὑπηρέτες τοῦ Κεµαλικοῦ καθεστῶτος µὲ
τοὺς ὁποίους, µὲ χαρακτηριστικὴ ἄνεση,
ἡ κ. Ἄννα Φραγκουδάκη συναντᾶται
στὶς κατὰ καιροὺς σύντοµες ἐπισκέψεις
της στὴ Θράκη.
Τέλος, µ’ ἐκεῖνο πού ἔκρινε
«ἀκραῖο» καί «ἐπαίσχυντο» ἡ Α.Φ.
στό δηµοσίευµά µας, τήν φωτογραφία
δηλαδή τῆς Ἀκρόπολης καί τή
σχετική λεζάντα µας, ἀπέδειξε πόσο
προβληµατική εἶναι ἡ σχέση της µέ κάθε
ἔννοια τοῦ χιοῦµορ. Τό ἔντυπό µας, ἄν
δέν τό ἔχει ἀκόµη ἀντιληφθεῖ, εἶναι
πρωτίστως σατιρικό, κάτι προφανές καί
γιά τόν πλέον ἀδαή.
Ὁ συγγραφέας τῶν θεµελίων
τῆς Φιλοσοφίας τοῦ δικαίου µᾶς
ὑπενθυµίζει πὼς ἡ κουκουβάγια τῆς
Ἀθηνᾶς βγαίνει µὲ τὸ σούρουπο. Εἶναι
ποὺ καὶ τότε ἀκόµη µερικοὶ εἶναι βαθιὰ
νυχτωµένοι ἂν θεωροῦν πὼς µὲ τοὺς
συκοφαντικοὺς χαρακτηρισµούς, τὰ
λεκτικὰ ζώπυρα γιὰ τὴ δηµιουργία
κλίµατος ἰδεολογικῆς τροµοκρατίας
καὶ τὶς αὐλικὲς διασυνδέσεις τους θὰ
ἐπιβάλλουν τὴ σιωπὴ τῶν ἀµνῶν στὴ
Θράκη.
Υ.Γ. Στὴν ἀπάντηση τῆς Α.Φ. στὸν
«Παρατηρητὴ τῆς Θράκης» προτάσσεται
κείµενο ποὺ ὑπογράφει ἡ ἐκδότριά του
Τ.Β. Ἂν βγάλαµε, µέσα ἀπὸ τὸ πλῆθος
τῶν συντακτικῶν καὶ νοηµατικῶν
λαθῶν, σωστὸ συµπέρασµα, ἐπιχειρεῖ
κάτι σὰν ἀπαξίωσή µας. Ἡ καηµένη...
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Ἀνα-γνώσεις
Οἱ ἑλληνοτουρκικές σχέσεις
Στό «Παρόν» (4-6) ὁ κατ’ ἐξοχήν γνώστης τῆς τουρκικῆς πραγµατικότητας
Σάββας Καλεντερίδης γιά τίς ἐξελίξεις στίς Ε/Τ σχέσεις:
«...Ἡ δυσπιστία τοῦ κεµαλικοῦ στρατιωτικοδιπλωµατικοῦ κατεστηµένου
πρὸς τὶς τουρκικὲς κυβερνήσεις ὁδήγησαν τὸ Συµβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας, στὰ
µέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ‘60, στὴ σύνταξη τοῦ πρώτου «Πρωτοκόλλου Πολιτικῆς
Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας», στὸ ὁποῖο καθορίζονταν µὲ σαφήνεια οἱ βασικὲς ἀρχὲς τῆς
τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς σὲ µία σειρὰ ἀπὸ καίρια ἐθνικὰ θέµατα. Τὸ δεύτερο
πρωτόκολλο συντάχτηκε τὸ 1980, µὲ τὴν ἐπιβολὴ τῆς χούντας τοῦ Ἐβρὲν καὶ τὸ
τρίτο τὸ 1992. Ἰδιαίτερα στὸ τρίτο πρωτόκολλο ἀναφέρονταν µὲ σαφήνεια ὡς ἐθνικὸς
στόχος ἡ «διατήρηση τοῦ ὑφισταµένου καθεστῶτος στὸ Αἰγαῖο» καὶ ἡ ἀποτροπὴ
τῆς ἀνατροπῆς του σὲ βάρος τῆς Τουρκίας, µέσα ἀπὸ τὴν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν
ὑδάτων τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὰ 6 στὰ 12 µίλια. Ὁ συγκεκριµένος ἐθνικὸς στόχος τῆς
Τουρκίας, ὅπως καθορίστηκε στὴν «Ἐρυθρὰ Βίβλο» (ἢ τὸ «µυστικὸ σύνταγµα», ὅπως
προσφιλῶς ἀποκαλεῖται ἀπὸ τὴν τουρκικὴ γραφειοκρατία τὸ πρωτόκολλο), δὲν
ἔµεινε κενὸ γράµµα. Ἀµέσως µετὰ τὴν καθαρὰ τυπικὴ κύρωση τοῦ πρωτοκόλλου
ἀπὸ τὸ ὑπουργικὸ συµβούλιο, ὁ στρατιωτικοδιπλωµατικὸς µηχανισµὸς τῆς Τουρκίας
ἄρχισε νὰ ὑποστηρίζει µὲ κάθε τρόπο καὶ µέσο αὐτὸν τὸν στόχο.(...)
Ἡ Ἄγκυρα, πετυχαίνοντας τὴ διατήρηση τοῦ στάτους στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν
ἀποτροπὴ τῆς ἐπέκτασης τῶν χωρικῶν ὑδάτων τῆς Ἑλλάδας στὰ δώδεκα µίλια,
ἄρχισε νὰ ἐπεξεργάζεται τὸν ἑπόµενο ἐθνικό της στόχο, ποὺ ἦταν ἡ ὑπὲρ τῆς Τουρκίας
ἀνατροπή του. Τὸ ἄλλοθι γιὰ τὴν ἀνατροπὴ ἦταν ἡ πρωτοφανὴς «θεωρία τῶν γκρίζων
ζωνῶν», ἐνῶ θὰ πρέπει νὰ σηµειώσουµε ὅτι τὰ Ἴµια ἦταν µία πρωθύστερη ἐνέργεια
ποὺ ἐξυφάνθηκε ἐκτὸς Ἄγκυρας καὶ εἶχε στόχο κυρίως τὴν συµµόρφωση τοῦ νέου
πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδας, τοῦ Κώστα Σηµίτη. Ἐξ’ οὖ καὶ τὸ «εὐχαριστοῦµε τοὺς
Ἀµερικανούς». Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδιασµοῦ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ἔγινε τὸν Νοέµβρη
τοῦ 1997, ὁπότε καὶ συµπεριλήφθηκε στὸ νέο πρωτόκολλο τὸ ἄρθρο, σύµφωνα µὲ
τὸ ὁποῖο σύσσωµος ὁ κρατικὸς µηχανισµός, οἱ ἔνοπλες δυνάµεις καὶ ἡ κυβέρνηση
ἔπρεπε νὰ ἐργαστοῦν γιὰ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ νέου στόχου, ποὺ ἦταν ἡ ἀνατροπὴ τοῦ
στάτους στὸ Αἰγαῖο ὑπὲρ τῆς Τουρκίας. Γιὰ νὰ ὑλοποιηθεῖ γιὰ ἄλλη µία φορά ἡ λαϊκὴ
ρήση ποὺ λέει ὅτι «ὅταν δὲν διεκδικεῖς, χάνεις».
Τὸ πολιτικὸ σύστηµα τῆς χώρας µας, θέτοντας (ὀρθά) ὡς βασικὴ ἐπιλογὴ καὶ
στόχο τὴν οὐσιαστικὴ ἐνσωµάτωση τῆς Ἑλλάδας στὴν εὐρωπαϊκὴ πραγµατικότητα
καὶ θεωρώντας ὅτι µπορεῖ νὰ ἐξουδετερώσει τὴν τουρκικὴ ἐπιθετικότητα µὲ
πολιτικοὺς ἑλιγµούς, διαχείριση τοῦ χρόνου καὶ τῆς καθηµερινότητας, κάτι ποὺ ἔχει
ἀναχθεῖ σὲ σύνδροµο σὲ ὅλο τὸ εὖρος τῆς πολιτικῆς ζωῆς τῆς χώρας,
- ∆ὲν κατόρθωσε νὰ ἀποκωδικοποιήσει τὸν µηχανισµὸ ἐξουσίας τῆς Τουρκίας.
- ∆ὲν κατόρθωσε νὰ δεῖ καὶ νὰ ἀξιολογήσει ὅτι ἡ συνέχεια καὶ συνέπεια τῆς τουρκικῆς
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς εἶναι ἕνας µῦθος ποὺ «πιάνει» µόνο στὴν Ἑλλάδα.
- ∆ὲν κατόρθωσε νὰ δεῖ ὅτι οἱ λεονταρισµοὶ τῆς Τουρκίας ἔµειναν στὰ λόγια, ὅταν ὁ
Ζίβκωφ ἔδιωχνε 300.000 Τούρκους ἀπὸ τὴ Βουλγαρία.
- ∆ὲν κατόρθωσε νὰ δεῖ ὅτι οἱ πάγιοι σχεδιασµοὶ τῆς «ἀποτελεσµατικῆς» τουρκικῆς
πολιτικῆς γιὰ τὴ δηµιουργία µουσουλµανικοῦ τόξου στὰ Βαλκάνια κατέρρευσαν σὰν
χάρτινος πύργος τὴ δεκαετία τοῦ ‘90.
- ∆ὲν κατόρθωσε νὰ δεῖ ὅτι ἡ ἄκαµπτη Τουρκία «κατάπιε» τὸ CASUS BELI καὶ τὶς
ἀπειλὲς ποὺ ἐκτόξευσε πρὶν λίγα χρόνια ἐναντίον τῶν Κούρδων ἡγετῶν ΜπαρζανίΤαλαµπανί, οἱ ὁποῖοι ἔχοντας τὴ στήριξη τῶν ΗΠΑ προχώρησαν στὴν ἵδρυση
τοῦ ὁµόσπονδου κράτους στὸ Νότιο Κουρδιστάν (Β. Ἰράκ) καὶ ἐντὸς τοῦ 2007 θὰ
προχωρήσουν στὴν ἐνσωµάτωση τοῦ Κιρκοὺκ στὴν ἐπικράτειά τους. Κινήσεις ποὺ
εἶχαν χαρακτηριστεῖ σὰν «κόκκινες γραµµές» καὶ αἰτία πολέµου ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα,
ἀπειλὲς ποὺ ἔµειναν στὰ χαρτιὰ ἢ µᾶλλον στὰ λόγια. Ἔτσι, ἡ ἀπόπειρα µονοσήµαντης
ἀντιµετώπισης τῶν ἀξιώσεων τῆς Ἄγκυρας µέσω τοῦ διαλόγου καὶ τοῦ κατευνασµοῦ,
ἀντὶ νὰ ἀνασχέσει, ἐνίσχυσε τὴν τουρκικὴ ἐπιθετικότητα, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ
ἡ Τουρκία δὲν µετακινήθηκε οὔτε ἑκατοστὸ στὸ Κυπριακό, τὸ Πατριαρχεῖο, τὴ Χάλκη
καὶ µία σειρὰ ζητήµατα, γιὰ τὰ ὁποία ἀναµένουµε τὴν... καλὴ διάθεση τῆς Ἄγκυρας.
Τὸ λάθος γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἔγινε τὴ δεκαετία τοῦ ’90, ὅταν ἡ Ἀθήνα
ἐγκατέλειψε τὴ γκάµα τῶν δυνατοτήτων ποὺ διαθέτει κάθε σοβαρὸ κράτος γιὰ νὰ
ἀσκήσει ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ ἐµµένοντας µονοµερῶς στὴ διαλλακτικότητα. Ἔτσι
νοµιµοποίησε στὴν οὐσία τὶς τουρκικὲς διεκδικήσεις καὶ τὴν ἀπαράδεκτη «ἀπειλή
πολέµου» τῆς Ἄγκυρας, ἀποδυνάµωσε σὲ σηµαντικὸ βαθµὸ τὸ ἀναφαίρετο δικαίωµά
της γιὰ τὴν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στὰ 12 µίλια καὶ ἔφθασε σήµερα στὸ
σηµεῖο νὰ θεωρεῖ ἐπιτυχία τὴν προσφυγὴ στή Χάγη. Τὴ στιγµὴ ποὺ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις
τοῦ διεθνοῦς δικαστηρίου θὰ διακυβευθεῖ ἡ κυριαρχία τῆς χώρας µας στὸ Αἰγαῖο,
τὸ ὁποῖο, ἀναµφίβολα, ἀποτελεῖ τὸν πνεύµονα, τὸν ζωτικὸ χῶρο τῆς Ἑλλάδας καὶ
τοῦ ἑλληνισµοῦ. Ἡ Ἑλλάδα σωστὰ στήριξε -καὶ θὰ πρέπει νὰ συνεχίζει νὰ στηρίζειτὴν εὐρωπαϊκὴ προοπτικὴ τῆς Τουρκίας, ἀποφεύγοντας ταυτόχρονα νὰ ἐνισχύει
µὲ τὶς θέσεις καὶ τὶς ἐνέργειές της τὸ κεµαλικὸ κατεστηµένο. ∆ὲν θὰ πρέπει ὅµως
«νὰ κάψουµε τὸ πάπλωµα γιὰ νὰ ἐξουδετερώσουµε τὸν ψύλλο», ἰδιαίτερα ὅταν τὸ
«πάπλωµα» στὴ συγκεκριµένη περίπτωση εἶναι τὸ ἑλληνικὸ ἀρχιπέλαγος. Ἡ Ἑλλάδα,
χωρὶς νὰ ἐγκαταλείψει τὶς προσπάθειες γιὰ ἀνάσχεση τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικότητας
µέσω τοῦ διαλόγου, τῆς Ε.Ε. καὶ τῆς ἐπίκλησης τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ἀκριβῶς γιὰ νὰ
ὑπηρετήσει τὴν εἰρήνη, τὴ σταθερότητα στὴν περιοχὴ καὶ τὰ ἐθνικὰ της συµφέροντα,
πρέπει νὰ ἀναζητήσει καὶ ἄλλους τρόπους, ποὺ θὰ στηρίζονται καὶ στὴν ἀποτροπή.
Ἕνας τρόπος ἀνάσχεσης, πέραν τοῦ ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ µία ἐθνικὴ ἀναγκαιότητα, εἶναι
ἡ ὑπενθύµιση τοῦ δικαιώµατος ἐπέκτασης τῶν χωρικῶν µας ὑδάτων στὰ 12 µίλια.
Πρέπει δὲ νὰ σηµειώσουµε ὅτι σὲ περίπτωση ἐπέκτασης τῶν χωρικῶν µας ὑδάτων,
λύνονται ὡς διὰ µαγείας ὅλα τὰ «προβλήµατα» στὸ Αἰγαῖο, ἀφοῦ οἱ περισσότερες
ἀµφισβητούµενες βραχονησίδες θὰ βρίσκονται ἐντὸς τῶν χωρικῶν ὑδάτων, ἐνῶ ἡ
ὑπὸ ὁριοθέτηση ὑφαλοκρηπίδα, ποὺ κατά τὴν ἐπίσηµη ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἀποτελεῖ
τὸ µόνο Ε-Τ πρόβληµα, θὰ µειωθεῖ σὲ βαθµὸ ποὺ θὰ διευκολυνθεῖ ἡ ἐπίλυσή του.
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ CASUS BELI τῆς Ἄγκυρας, θὰ πρέπει νὰ ἐξετάσουµε
καὶ τὴν ἄποψη ποὺ θεωρεῖ ὅτι ἡ κίνηση αὐτή, πέρα ἀπὸ παράλογη, εἶναι στὴν
οὐσία καὶ µία παγίδα γιὰ τὴν ἴδια τὴν Τουρκία καὶ τοὺς Τούρκους στρατηγούς.
Παραµένοντας προσηλωµένοι στὴν εἰρήνη καὶ τὴ σταθερότητα τῆς περιοχῆς καὶ
στὴν ἀδιαπραγµάτευτη ἀρχὴ τῆς διασφάλισης τῶν ἐθνικῶν µας συµφερόντων, θὰ
πρέπει νὰ διερευνήσουµε τὴν οὐσία καὶ τὰ κίνητρα τῆς ἀκραίας αὐτῆς κίνησης τῶν
Τούρκων. Θὰ πρέπει νὰ ἀναζητήσουµε ρεαλιστικὴ καὶ ψύχραιµη ἀπάντηση στὸ
ἑξῆς καίριο ἐρώτηµα: Θὰ ἀποτολµοῦσαν ποτὲ οἱ Τοῦρκοι στρατηγοί, τὴ στιγµὴ ποὺ
βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη σοβαρότατα ζητήµατα στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὰ ΝΑ σύνορά της,
νὰ κάνουν ἕναν παράλογο πόλεµο στὸ Αἰγαῖο, ὅταν τὴν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων
ἔχει ἄλλη πλευρά; Τὴ στιγµὴ µάλιστα ποὺ γνωρίζουν ὅτι µετὰ τὴν ἥττα, ποὺ εἶναι
ἐξαιρετικὰ πιθανή, οἱ ἴδιοι θὰ χάσουν τὰ πάντα, ἐνῶ ἡ χώρα τους θὰ ἔχει πάρει ἕναν
δρόµο χωρὶς ἐπιστροφή.»
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Κώδικας καί Θρησκεῖες
“...Ὑπάρχει εἰδικό µέρος γι’ αὐτούς στήν Κόλαση.
Θά τούς ἔλεγα: Πιστέψτε ὅ,τι θέλετε. Κάντε ὅ,τι
κηρύσσετε. Μόνο ξεκουµπιστεῖτε µακρυά µας.”
(Μπράντλεη Μπέρστον, «Χααρέτζ», 28-5-06)
Ὁ Howard Stringer
(ἐπικεφαλῆς), ἡ
Emily
Susskind
(πρόεδρος),
ὁ
Robert Wiesenthal
(διευθύνων σύµβουλος), ἡ Nicole
Seligman (γενική
διευθύντρια), οἱ
Phil Weiser, Michael Fidler Jr., Jay
Samit,
Gretchen
Griswold
εἶναι
οἱ
βασικότεροι
παράγοντες τῆς
ἑταιρείας
Sony
of America πού
παρήγαγε τό φίλµ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ διά τῆς θυγατρικῆς της
Columbia Pictures, ὅπου προεδρεύει ἡ Αmy
Pascal. Παραγωγός τῆς ταινίας ὁ Brian Grazer,
καί σεναριογράφος ὁ Akiva Goldsman. Δέν
χρειάζεται νά προχωρήσουµε στούς ἐκδότες
τοῦ βιβλίου, στούς διαφηµιστές του στά ΜΜΕ,
κτλ, ἐπαναλαµβάνεται ἡ ἴδια εἰκόνα. Δέν
θά ποῦµε ὅµως τό κοινό θρήσκευµα ΟΛΩΝ
τῶν ἀνωτέρω, καθότι ἐνδέχεται νά θεωρηθεῖ
ἀντισηµιτική προσέγγιση.
Θέλουµε µόνο νά... συγχαροῦµε ὅλους τούς
παραπάνω συντελεστές τοῦ «Κώδικα ντά
Βίντσι» γιά τήν τόλµη τους νά βλασφηµίσουν τό
πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Εἴµαστε βέβαιοι ὅτι τώρα
θά κάνουν στήν ἑπόµενη ταινία τους τό ἴδιο καί
µέ τήν δική τους θρησκεία, ἀποδεικνύοντας ὅτι
δέν εἶχαν τά κίνητρα πού τούς καταλόγισαν
οἱ Χριστιανοί. Καί δείχνοντας ὅτι τό µῖσος πού
βγάζει ὁ ἀρθρογράφος τῆς προοδευτικότερης
ἐφηµερίδας τοῦ Ἰσραήλ κατά τῶν Ἑβραίων πού
µεταστράφηκαν στόν Χριστιανισµό δέν εἶναι
κάποια µακραίωνη παράδοση, στερεωµένη
ἀπό τίς ἐντολές π.χ. τοῦ Μαϊµονίδη, ἀλλά µιά
σπάνια καί καταδικαστέα ἐξαίρεση...

Ἕνας γενναῖος δικηγόρος
Ἑλληνική ἐπιτροπή ἀλληλεγγύης δικηγόρων,
ἐκπαιδευτικῶν καί µελῶν τοῦ ΣΥΝ µετέβη
στήν Κωνσταντινούπολη (25-28 Μαΐου) καί
ἐπισκέφτηκε τόν ἀπεργό πείνας δικηγόρο
Μπεχίτς Ἀστσί στό σπίτι του, ὅπου διοργάνωσαν συνέντευξη τύπου καί µετέδωσαν µήνυµα
συµπαράστασης στόν ἀγωνιζόµενο λαό τῆς
Τουρκίας. Ἡ ἑπόµενη ἑλληνική ἀποστολή
θά µεταβεῖ στήν Ἄγκυρα στίς 10 Ἰουνίου. Ἡ
δήλωση τοῦ ἀπεργοῦ πείνας καταλήγει:
«Μέχρι σήµερα, ως δικηγόρος χρησιµοποίησα
όλους τις νοµικές µεθόδους που γνώριζα,
όπως µηνύσεις, καταγγελίες, δίκες κ.λπ.
Όµως όλες οι προσπάθειές µας δεν απέφεραν
κανένα αποτέλεσµα. Αντί της κατάργησης
των απάνθρωπων συνθηκών της αποµόνωσης,
επέλεξαν την επιβάρυνση και νοµιµοποίησή
τους. Μετά από έξι χρόνια έπρεπε να
αποφασίσω: ή θα έλεγα “ότι δεν υπάρχει τίποτα
άλλο που να µπορέσω να κάνω”, κάτι που θα
σήµαινε ότι γυρίζω την πλάτη µου και γίνοµαι
απλός θεατής του θανάτου των πελατών µου,
είτε ότι “έχω κάτι ακόµη να κάνω”. Αποφάσισα,
λοιπόν, να ακολουθήσω τον τελευταίο δρόµο
που είναι και ο µοναδικός. Για το λόγο αυτό
ξεκίνησα την απεργία πείνας µέχρι θανάτου
χωρίς να έχω κανένα αίτηµα για τον εαυτό µου.
Το µοναδικό µου αίτηµα είναι η κατάργηση της
αποµόνωσης στα λευκά κελιά. Όπως έλεγε ο
πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της
Κωνσταντινούπολης, ο Γιουτζέλ Σαϊµάν, “αν
ήµουν εγώ υπουργός Δικαιοσύνης η αποµόνωση
θα είχε καταργηθεί µέσα σε ένα λεπτό”. Δηλαδή
η λύση είναι τόσο απλή. Όµως για µια τόσο
απλή λύση χρειάστηκε να χάσουν τη ζωή τους
122 άνθρωποι. Αν δεν καταργηθεί η αποµόνωση
θα πεθάνουν κι άλλοι, θα πεθάνουµε.
Γνωρίζω πως καµµία κυβέρνηση, εξαιτίας
της αντίστασή µας, δεν µπορεί να εφαρµόζει
ανεµπόδιστα αυτή την πολιτική. Η κοινή
γνώµη και η πίεση που ασκούµε τόσο µέσα
όσο και έξω θα εξαναγκάσει την κυβέρνηση
να εγκαταλείψει αυτή την πολιτική και το
αποτέλεσµα του αγώνα µας θα είναι “η λύση
µέσα σε ένα λεπτό”. Σας χαιρετώ όλους»

STRATFORD:
Ἐκτιµήσεις γιά τό
συµβάν στήν Κάρπαθο
καί τά ἐνδοτουρκικά
προβλήµατα
Ἡ ἔκθεση τῆς ἑταιρείας STRATFORD, πού
ὑπάγεται στή CIA καί διατηρεῖ 500 περίπου
παραρτήµατα στόν κόσµο, ἀντικατοπτρίζει,
τρόπον τινά, τίς θέσεις τῆς ἀµερικανικῆς
Κυβέρνησης. Ἔχει λοιπόν τήν ἀξία της ἡ
ἀναφορά στό ἀεροπορικό περιστατικό τῆς
Καρπάθου καί οἱ ἐκτιµήσεις της:
«Η σύγκρουση ελληνικού και τουρκικού
αεροπλάνου πάνω από το Αιγαίο, στις 23
Μαΐου, δεν θα πυροδοτήσει επιδείνωση των
Ελληνοτουρκικών
σχέσεων.
Απεναντίας,
θα χρησιµοποιηθεί από τους Τούρκους
στρατιωτικούς ως µιά µέθοδος διασυρµού της
Τουρκικής Κυβέρνησης...
Οι Τούρκοι στρατιωτικοί βρίσκονται
τελευταίως σε µεγάλη αµηχανία. Τα
κριτήρια της ΕΕ απαιτούν από αυτούς όπως
εγκαταλείψουν να κρατούν στα χέρια τα
ηνία της πολιτικής διαδικασίας, αλλά, ως
αυτοδιορισµένοι φύλακες της κληρονοµιάς
του
Κεµάλ Αττατούρκ, οι στρατιωτικοί
είναι φοβερά ανήσυχοι µε αυτό. Επιπλέον, το
κυβερνόν Κόµµα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
(AKP) είναι µια ήπια Ισλαµική κίνηση και οι
στρατιωτικοί θεωρούν τους εαυτούς τους ως
τον φύλακα της επίσηµης κοσµικής φύσης της
χώρας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους
στρατιωτικούς να το αφήσουν, ειδικά την
θύελλα του κόµµατος AKP. Έτσι όπως είναι
τα πράγµατα σήµερα, υπάρχει ένταση στην
Τουρκία, ειδικά µετά την δολοφονία, στις
17 Μαΐου, του υπέρ της κοσµικής εξουσίας
Mustafa Yucel Ozbilgin, ηγετικού στέλεχους του
Συµβουλίου Επικρατείας. Η κυρίαρχη θεωρία
που επικρατεί στην Τουρκία σήµερα, είναι ότι
οι στρατιωτικοί ήσαν εκείνοι, που έστειλαν
τον δολοφόνο να πυροβολήσει έναν από τους
πιο ιδεολογικούς τους συµµάχους, µε σκοπό
να προσελκύσουν την δηµόσια κατακραυγή
εναντίον του κόµµατος AKP και της Κυβέρνησής
του. Καθώς η θεωρία προχωρεί, λέει ότι το AKP
βρίσκεται στην διαδικασία συσπείρωσης και
ελέγχου του τουρκικού πολιτικού συστήµατος
που κρατεί, µια εξέλιξη η οποία καθιστά πάρα
πολύ ανήσυχους τους στρατιωτικούς, έτσι που
αυτοί θέλουν νά δηµιουργήσουν µια πτέρυγα
εκτός της γραµµής του κόµµατος AKP, πριν
τις εκλογές του 2007...

Πολύ καλό γιά νἄναι ἀληθινό...

Ρωσική βάση
ἀπέναντι ἀπό τήν Κύπρο;

Τήν εἴδηση τήν πήραµε ἀπό τήν ρωσική
ἐφηµερίδα Κοµερσάντ, ταυτόχρονα µέ τήν
κατηγορηµατική της ἐπίσηµη διάψευση.
Μιλοῦσε γιά τά ρωσικά ἔργα ἐκβάθυνσης καί
ὑποδοµῶν στά συριακά λιµάνια τῆς Ταρσοῦ καί
τῆς Λατάκιας, ὅπου ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ‘70
οἱ Ρῶσοι διέθεταν σηµεῖο ἀνεφοδιασµοῦ, καί
γιά τήν ἀναζήτηση διεξόδου µετά τήν πιθανή
ἐγκατάλειψη τῆς βάσης τῆς Σεβαστόπολης
(φωτογραφία) τό 2017. Μάλιστα ἡ ἐφηµερίδα,
ἐπικαλούµενη πηγές στό ρωσικό Ὑπουργεῖο
Ἄµυνας, ἔγραψε ὥς καί γιά τήν ἀεράµυνα τῆς
µελλοντικῆς βάσης (µέ πυραύλους S-300PMU2 Favorit), ἐνδεχοµένως σέ µία προσπάθεια
πειστικότερου ἐκβιασµοῦ τῶν Οὐκρανῶν
καί τῶν νέων τους «προστατῶν». Δυστυχῶς
(τόσο γιά µᾶς ὅσο καί γιά τή Συρία) σήµερα
δέν φαίνεται ὑλοποιήσιµο ἕνα τέτοιο σχέδιο.
Οἱ συνεχιζόµενες ἐπί µέρες διαµαρτυρίες τοῦ
Οὐκρανικοῦ λαοῦ κατά τῆς ἀµερικανικῆς
παρουσίας στήν Κριµαία δείχνουν µᾶλλον
τό ποῦ βρίσκεται τό ἐπίκεντρο τοῦ ὅλου
παιχνιδιοῦ...
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Ἡ Βρετανία, ὁ Ἕβρος καί τά µατωβαµένα δολάρια
Τελικά τό µεγάλο βῆµα ἔγινε:
67.000 πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι τῆς
Βρετανίας, ἐνταγµένοι στήν ἕνωση
NAFTHE, ἀποφάσισαν στίς 29 Μαΐου
2006 νά µποϋκοτάρουν τά ἰσραηλινά
πανεπιστήµια πού ἀρνοῦνται νά
καταδικάσουν τίς πολιτικές τύπου
Ἀπαρτχάιντ πού ἀσκεῖ τό ἑβραϊκό
κράτος σέ βάρος τῶν Παλαιστινίων!
Τό
ψήφισµα,
πού
ἔχει
χαρακτήρα παρότρυνσης κι ὄχι
καταναγκασµοῦ, πέρασε µέ ψήφους
106 ὑπέρ, 71 κατά καί µέ 21 ἀποχές. Ἡ
σηµασία του εἶναι σέ συµβολικό ἐπίπεδο
τεράστια, καθώς ἀπονοµιµοποιεῖται
τό ἰσραηλινό καθεστώς καί καταγγέλεται
ἡ συνενοχή τοῦ ἀκαδηµαϊκοῦ κόσµου
στίς ρατσιστικές πολιτικές του. Εἶναι
ταυτόχρονα µία µεγάλη δηµοκρατική νίκη,
καθώς ἡ τροµοκρατία τῶν κατεχόντων
τά µέσα πίεσης δέν πέρασε. Μέχρι καί
8 νοµπελίστες (ἑβραϊκῆς καταγωγῆς)
ἐπιστρατεύτηκαν γιά νά σπρώξουν πρός
τήν ἀντίθετη κατεύθυνση: Οἱ Steven
Weinberg (Νόµπελ φυσικῆς 1979), Aaron
Ciechanover (Χηµείας 2004), Frank Wilczek
(φυσικῆς 2004), Walter Kohn (χηµείας 1998),
David Gross (φυσικῆς 2004), Jean-Marie
Lehn (χηµείας 1987), Daniel Kahneman
(οἰκονοµίας 2002) and Dudley Herschbach
(χηµείας 1986) ὅµως δέν ἔπεισαν οὔτε µέ
τά φληναφήµατα περί «ἀκαδηµαϊκῶν
ἐλευθεριῶν», οὔτε µέ τίς ἀπειλές γιά
ἀντίποινα. Νίκη πρώτης γραµµῆς!
Disney καί Κατοχή
Κι ἐπειδή οἱ κοινωνίες πού δέν
ἔχουν ἀποχαυνωθεῖ µέ τήν τηλεόραση
καί
τήν
κατανάλωση
βρίσκουν
διάφορους τρόπους ἀγώνα ἐναντίον
τῆς βαρβαρότητας, ἀξίζει νά σηµειωθεῖ
καί ἡ περίπτωση τῆς ἐκστρατείας
Συµπαράστασης στούς Παλαιστινίους
στή Σκωτία: Τό κίνηµα δέν ἀρκέστηκε
στήν ἀοριστολογία πού συχνά ἀπωθεῖ καί
κουράζει ἀλλά πρότεινε καί ἐφάρµοσε κάτι
πολύ συγκεκριµένο: Κήρυξε τήν 27η Μαΐου
Ἡµέρα Μποϋκοτάζ τῆς ἑταιρείας Disney
Corporation, ἐξαιτίας τῶς σχεδίων τῆς
τελευταίας νά ἐπενδύσει ἄλλα 100.000.000
δολάρια (ἔχει ἤδη ἐπενδύσει περί τό µισό
δισ. δολάρια τά τελευταῖα 18 χρόνια)
στό σιωνιστικό κράτος. Τήν ἐπένδυση
θά ὑλοποιήσει διά τῆς θυγατρικῆς της
Shamrock στήν ἰσραηλινή Orad Group,
ἡ
ὁποία
προµηθεύει
στρατιωτικό
ἠλεκτρονικό ἐξοπλισµό γιά τό Τεῖχος τοῦ
Ἀπαρτχάιντ. Ἄλλα 141.000.000 δολάρια

εἶχαν ἐπενδυθεῖ στήν ἰσραηλινή ἑταιρεία
Tadiran, ἡ δραστηριότητα τῆς ὁποίας κατά
90% ἀφορᾶ στρατιωτικές προµήθειες.
Ἑβραιοεβρίτικα ἀλισβερίσια!
Ποῦ κολλᾶνε τά ἀνωτέρω µέ τή
Θράκη; Στήν ἐπίσκεψη τοῦ ἰσραηλινοῦ
πρέσβη Ράµ Ἀβιράµ στήν Ἀλεξανδρούπολη
καί στή συνάντησή του µέ τόν νοµάρχη
Ἕβρου, Ν. Ζαµπουνίδη. Διαβάζουµε ὅτι
συζητήθηκαν οἱ δυνατότητες ἐπιχειρηµατικῆς δραστηριότητας ἰσραηλινῶν στήν
περιοχή καί ὅτι τό περίφηµο «στρατηγικό» ἀναπτυξιακό σχέδιο «Ἕβρος 2010»
φτιάχτηκε σέ συνεργασία µέ τό Πανεπιστήµιο τοῦ Τέλ Ἀβίβ! (ποιός τό ἐπέλεξε;
µέ τίνος ὑπόδειξη; µέ ποιό κόστος;). Ἄλλοι
µποϋκοτάρουν τά ἰσραηλινά πανεπιστήµια γιά τή στήριξη πού παρέχουν στίς
ρατσιστικές πολιτικές κι ἄλλοι πανηγυρίζουν γιά τή συνεργασία µαζί τους*!
Καλά, σοῦ λέει, τά λόγια περί δηµοκρατίας,
ἐλευθερίας κτλ ἀλλά λίγο παλιοµοδίτικα...
Κι ἐπειδή ὁ πρέσβης µίλησε γιά
«ἀρχή µιᾶς στενῆς συνεργασίας ἀνάµεσα
στό Ἰσραήλ καί τή Νοµαρχία» (!) καί
ἀναµένεται νέα συνάντηση στήν Ἀθήνα
µεταξύ νοµάρχη καί πρέσβη, καλά θά
ἦταν νά µαθαίναµε καί ποιοί εἶναι αὐτοί
οἱ συνεταῖροι µας. Στό κάτω κάτω γιά τά
λεφτά µας πρόκειται καί γιά τό µέλλον
τοῦ τόπου. Αὐτή τή φορά δέν ἐγείρεται
θέµα µόνο σπατάλης ἤ φιγούρας, ὅπως
στήν περσινή κωµωδία τῶν 10.000
Ρώσων τουριστῶν, µέ πρωταγωνιστή τό
ἴδιο πολιτικό πρόσωπο...

πτερόεντα

Ἡ ἑτοιµότητα τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν πού ἀντέδρασαν ἀµέσως στόν σχεδιασµό
κατάργησης ἤ µετακίνησης τοῦ πρώην ΠΕΣΥ (σήµερα Διοίκηση Ὑγειονοµικῆς
Περιφέρειας) ἦταν ἐντυπωσιακή. Βουλευτάδες, δήµαρχοι, νοµαρχαῖοι (τῆς
ἀντιπολίτευσης κατά βάσιν) ξεσηκώθηκαν κατά τῆς κυβερνητικῆς πρόθεσης νά
ξηλώσει τήν ὑπηρεσία ἀπό τήν Κοµοτηνή, παρά τό ὅτι ἦταν γνωστό ἀπό τό πρόγραµµα τῆς
ΝΔ ὅτι πρόκειται νά καταργηθοῦν. Ἐµεῖς πάντως, πού δέν θεωροῦµε µερικά πράγµατα
«αὐτονόητα», θέλουµε νά θέσουµε δυό τρία ἁπλά ἐρωτήµατα: Ποιά προβλήµατα ἔλυσε
ἡ συγκεκριµένη ὑπηρεσία; Ποιές ἁρµοδιότητες τοῦ ὑπουργοῦ µεταφέρθηκαν σ’ αὐτήν;
Ποῦ ἀκριβῶς φάνηκε ὁ ἀποκεντρωτικός της χαρακτήρας; Καί, κυρίως, πόσο κόστισε
αὐτή ἡ ἱστορία καί µέ τί ἀνταποδοτικά ὀφέλη; Γιατί καλά εἶναι νά προκηρύσσονται
µερικές θέσεις ἐργασίας (πού οὔτε αὐτό συνέβη καί ὅλα στήθηκαν ἀπό ἀποσπασµένους
ὑπαλλήλους) ἤ νά... µήν προκηρύσσονται µερικές δοτές πολυθρόνες ἀργόµισθων, ἀλλά
νοµίζουµε ὅτι χρειάζεται νά ἀπαντηθοῦν τά παραπάνω ἐρωτήµατα, ἄν ὄντως ἔχουµε
κάποιες ἄλλες προτεραιότητες. Ἄ, ἄν µᾶς ἀρκοῦν οἱ ποµφόλυγες τοῦ τύπου «ἐπιστροφή
στόν συγκεντρωτισµό τοῦ παρελθόντος πού εἶχε ἀνατρέψει τό ΠαΣοΚ», ἡ βουλευτής µας
Χρύσα Μανωλιᾶ φτάνει καί περισσεύει...
Εἴχαµε τὴ χαρὰ νὰ παρακολουθήσουµε στὸ Γυµνάσιο Σµίνθης τὴν παρουσίαση
τοῦ Πολιτιστικοῦ Προγράµµατος ποὺ ὑλοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς µαθητὲς κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς τρέχουσας σχολικῆς χρονιᾶς. Συντονιστὴς τοῦ προγράµµατος ἦταν ἡ
ἀκούραστη ἐκπαιδευτικὸς Δήµητρα Κατάκη, µὲ τὴ συνεπικουρία τῶν συναδέλφων
της Μυλωνᾶ Ξανθούλας καὶ Ρήγα Βασίλειου. Στὴν πολυµεσικὴ παρουσίαση ἐκτέθηκαν οἱ
στόχοι τοῦ προγράµµατος ποὺ ἦταν ἡ µελέτη καὶ προβολὴ τῆς τοπικῆς λαϊκῆς χειροτεχνίας,
ἡ τόνωση τῆς αὐτοεκτίµησης τῶν µαθητῶν ὡς µελῶν µειονοτικῆς πολιτιστικῆς ὁµάδας,
ἡ ἐνθάρρυνση τῆς ἔκφρασης µέσῳ τῆς τέχνης καὶ τῆς γλώσσας, καί ἡ καλλιέργεια τῆς
ἑλληνικῆς γλώσσας. Χορηγός τοῦ Προγράµµατος ἦταν τὸ Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καὶ
Παράδοσης ποὺ ἐκπροσωπήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παρουσίασης τοῦ προγράµµατος
ἀπὸ τούς Σοφιανό Οὐτατζὴ, Βαρβατσούλια Ἀντώνη καὶ Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Ἡ
δραστηριότητα τῶν µαθητῶν ξεκίνησε µὲ συγκέντρωση, παρατήρηση καὶ φωτογράφηση
ὑλικοῦ ἀναφορικὰ µὲ κάλτσες καὶ τὰ τερλίκια, ποὺ εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ διαδεδοµένα εἴδη
χειροτεχνίας στὴν ὀρεινὴ περιοχή. Τὸ πρόγραµµα ἀπέβλεπε στὸ νὰ δοῦν οἱ µαθητὲς τὸ ἔργο
τῶν χειρῶν τῶν µανάδων, γιαγιάδων, ἀδελφῶν, θειάδων ὡς ἔργα τέχνης καὶ ἀντικείµενα
ἄξια µελέτης καὶ προβολῆς. Νὰ τὰ τιµήσουν καὶ νὰ τὰ ἐκτιµήσουν ὅπως ἴσως δὲν τὸ κάνουν
µέσα στὴν καθηµερινότητα τοῦ σπιτιοῦ τους. Τὰ παιδιὰ ζωγράφισαν ἐπίσης ἐλεύθερα
θέµατα ποὺ τὰ συνέδεσαν µὲ τὰ µοτίβα. Συνδύασαν ζωγραφικὴ µὲ τὸ χέρι καὶ ἐφαρµογὲς
στὸν ὑπολογιστή. Ἡ γιορτὴ ἔκλεισε µὲ ποικίλο µουσικὸ πρόγραµµα ποὺ ἑρµήνευσαν οἱ ἴδιοι
µαθητὲς δηµιουργώντας µία χαρµόσυνη ἀτµόσφαιρα µὲ τὴ λήξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς. Ἡ
µεγάλη προθυµία γιὰ συµµετοχὴ στὴν ὁµάδα ποὺ ἔφτασε τὰ 30 µέλη, καὶ ἡ προσκόµιση
δεκάδων ζευγαριῶν ἀπὸ τερλίκια ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν µαθητῶν τοῦ σχολείου, δικαίωσαν
τὶς ἀρχικὲς προσδοκίες τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Σὲ πεῖσµα τῶν καιρῶν καὶ τῶν ἐπηλύδων
ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ προκαλοῦν µὲ τὸν πακτωλὸ χρηµάτων τοῦ ΕΠΕΑΕΚ, µὲ πενιχρὰ
ἀποτελέσµατα καὶ προκλητικὲς θέσεις, τὸ Γυµνάσιο Σµίνθης πρωτοπορεῖ προβάλλοντας
µία ἄλλη ἐκδοχὴ τοῦ Δηµόσιου Σχολείου. Θερµὰ συγχαρητήρια στοὺς συντελεστὲς τοῦ
προγράµµατος καὶ στὸν Διευθυντὴ τοῦ Σχολείου Κωνσταντῖνο Δεληγεώργη.

Κ.Κ.
* Τόν περασµένο Γενάρη στό συγκεκριµένο πανεπιστήµιο ὀργανώθηκε συνέδριο ἀπό τό Τµῆµα
Σπουδῶν Ἀσφαλείας (!) καί τόν ἐπικεφαλῆς
του Ἰσαάκ Μπέν Ἴσραελ, µέ θέµα «Πολιτικές
Ἔρευνας καί Ἀνάπτυξης» καί κεντρικό ὁµιλητή
τόν... ΑΓΕΕΘΑ τῆς χώρας, Ντάν Χαλούτζ!

Θλιβερή πανεπιστηµιακή ἱστορία

Θ

Σχόλια

λίψη, ἀµηχανία ἀλλὰ καὶ ἔντονο προβληµατισµὸ ἔχει
προκαλέσει ἡ ἀπροσδόκητη ἐξέλιξη τῆς κρίσης γιὰ
ἀναβάθµιση πανεπιστηµιακοῦ τοῦ ∆ΠΘ σὲ ἀναπληρώτρια
καθηγήτρια, προκειµένου σύντοµα νὰ ἀναλάβει καὶ τὴ
διεύθυνση Κλινικῆς αἰχµῆς τοῦ Νοσοκοµείου Ἀλεξανδρούπολης. Φέρεται νὰ εἶχε περιλάβει στὸ βιογραφικό της
ἀνύπαρκτες / παραποιηµένες ἐργασίες δηµοσιευµένες δῆθεν
σὲ διεθνῆ περιοδικὰ ὑψηλοῦ κύρους, µὲ συνέπεια ἡ κρίση,
ὅπως ἦταν φυσικό, νὰ ἀνασταλεῖ ἐνῶ καὶ τὸ µέλλον της πρὸς
ὥρας νὰ παραµένει ἀβέβαιο.
∆ὲν εἶναι ἡ νοµικὴ διάσταση τοῦ θέµατος ποὺ
ἐνδιαφέρει πρωτίστως. Εἶναι δουλειὰ ἄλλων νὰ διαπιστώσουν καὶ νὰ ἀποδώσουν ἂν ὑπάρχουν εὐθῦνες τῆς ἴδιας,
τῶν ἐλεγκτικῶν µηχανισµῶν τοῦ Πανεπιστηµίου ἢ ἂν
εἶχαν χρησιµοποιηθεῖ οἱ ἴδιες ἐργασίες προηγουµένως
γιὰ κατάληψη καὶ ἄλλων θέσεων. Ἐξ ἄλλου παρεµφερεῖς
περιπτώσεις φηµολογεῖται ὅτι ὑπῆρξαν καὶ στὸ παρελθόν, µὲ
πιὸ πρόσφατη τὴν ἐξέλιξη στὴν ἴδια βαθµίδα πανεπιστηµιακοῦ
παρὰ τὴ σχετικὴ ἀρνητικὴ εἰσήγηση, µὲ ὕποπτα πολλὲς
ἐργασίες (“copy-paste” κατὰ κάποιους κακοήθεις) µὲ ἐπιεικῶς
ἀµφισβητούµενα δεδοµένα, ὁ ὁποῖος ὅµως εἶχε τὴν πρόνοια
νὰ περιλαµβάνει στοὺς συγγραφεῖς καὶ τὸ ὄνοµα ἰσχυρότατου
παράγοντα τοῦ Πανεπιστηµίου. Εἶναι ὅµως πραγµατικὴ
εἰρωνεία τῆς τύχης νὰ βρίσκεται ἀπολογούµενη µία ἱκανότατη
γιατρός, τὴ στιγµὴ ποὺ κραυγαλέες µετριότητες ἐπιπολάζουν
κυριολεκτικὰ θυµίζοντας τὴ γνωστὴ παροιµία µὲ φελλοὺς
(καὶ ὄχι µόνο). Μία γιατρὸς µὲ γνώσεις καὶ ἐµπειρίες σὲ
νέες τεχνικές, ἐργατική, µὲ προσφορὰ στοὺς ἀσθενεῖς ἀλλὰ
καὶ στοὺς νεότερους συναδέλφους της, µὲ συνεχὴ φυσικὴ
παρουσία στὸν χῶρο, ἡ ὁποία ἔδωσε κυριολεκτικὰ νέα ὤθηση
στὸν ἀποτελµατωµένο τρόπο ἄσκησης τῆς εἰδικότητάς της
τοπικά.
Ἐπανῆλθε ἔτσι µὲ δραµατικὸ τρόπο στὴν ἐπιφάνεια
καὶ ἐν µέσῳ ἀτέρµονων συζητήσεων γιὰ τὴν κατάντια τῆς
ἐγχώριας τριτοβάθµιας ἐκπαίδευσης, µεταξὺ ἄλλων καὶ τὸ

ζήτηµα τῶν κριτηρίων γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν οὐσιαστικῶν
προσόντων κάποιων ἐπιστηµόνων. Στὴν προκειµένη ὅπως καὶ
σὲ ἀνάλογες περιπτώσεις, ἐλάχιστα φαίνεται νὰ ἐνδιέφεραν
ἡ ἀποδεδειγµένη κλινικὴ ἱκανότητα, ἡ ἐνασχόληση µὲ
τοὺς ἀσθενεῖς, ἡ ἀνάπτυξη καινούργιων δραστηριοτήτων
καὶ τεχνικῶν, ἡ φυσικὴ παρουσία στὸν χῶρο ἐργασίας. Σὲ
λυδία λίθο τῆς ἀξίας τοῦ ἐπιστήµονα ἔχει ἀναχθεῖ σχεδὸν
κατ’ ἀποκλειστικότητα ὁ βαθµὸς τῆς συµµετοχῆς του στὴν
παγκόσµια βιοµηχανία παραγωγῆς ἀνούσιων δηµοσιεύσεων,
γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχει καταδειχθεῖ ὅτι στὴ συντριπτική τους
πλειοψηφία εἶναι ἀναπαραγωγὴ κοινοτυπιῶν, καὶ σὲ ἕνα
ἀπειροελάχιστο µόνο ποσοστὸ ἐτησίως παραγωγὴ νέας
γνώσης. Ἀποτέλεσµα, νὰ ὑπάρχουν ἐπιστήµονες µὲ ἐξαίρετες
ἐπιδόσεις στὴ virtual reality τοῦ κυβερνοχώρου τῶν
δηµοσιεύσεων καὶ ἐλάχιστες ἱκανότητες στὴν ἄσκηση τῶν
κυρίων καθηκόντων τους. Λέγεται, κάνοντας black humour,
ὅτι ἂν λ.χ. δώσεις σὲ κάποιους νυστέρι µπορεῖ νὰ τὸ πιάσουνε
ἀπὸ τὴν ἀνάποδη καὶ νὰ κοποῦνε!
«Παρακµή, ἐµφανὴς διαφθορὰ τοῦ θεσµοῦ, ἀσφυκτικὴ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ κράτος (κυβερνόν κόµµα), πλήρης
ἐκκοµατισµός, βαθιὰ διαφθορὰ τῆς πανεπιστηµιακῆς
κοινότητας σὲ ὅλες τὶς λειτουργίες ποὺ τῆς ἀνατέθηκαν:
ἐκλογὴ διδακτικοῦ προσωπικοῦ καὶ πρυτανικῶν ἀρχῶν,
ὀργάνωση ἐκπαιδευτικῶν καὶ ἐρευνητικῶν προγραµµάτων,
κατακόρυφη ὑποβάθµιση τῶν σπουδῶν» (Α. Καρκαγιάννης
- «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 4/6/06) ὁδήγησαν µεταξὺ πολλῶν
ἄλλων τὰ Πανεπιστήµια Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης κάπου
µεταξὺ 4ης καὶ 5ης ἑκατοντάδας στὴ λίστα ἀξιολόγησης τῶν
Πανεπιστηµίων καὶ τὸ Μετσόβειο γιὰ τὸ ὁποῖο ὑπερηφανευόµασταν ἐκτὸς τῆς πρώτης 500αδας!
Γιὰ τὸ ∆ηµοκρίτειο δὲν θὰ µποῦµε στὸν κόπο νὰ
ρωτήσουµε. Ἐξ ἄλλου τὸ ἀποτέλεσµα τῶν πρόσφατων
πρυτανικῶν ἐκλογῶν µὲ τὴν κάθοδο καὶ ὑπερψήφιση τοῦ
γνωστοῦ καὶ ἀπὸ τὸ παρελθὸν µοναδικοῦ ψηφοδελτίου -παρὰ
τὴν ἀξιοσηµείωτη ἀντίσταση τοῦ 35%- δείχνει ἀνάγλυφα πῶς
ἀντιλαµβάνεται ἡ ντόπια πανεπιστηµιακὴ κοινότητα τὴ φυγὴ
τοῦ ∆ΠΘ πρὸς τὸ µέλλον.

ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ, Τα τριάντα φιλιά του ήλιου

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙ∆Η,
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Ἀπάντηση στὴν πρόκληση τῶν
µειονοτικῶν δηµοσιογράφων

Η ΚΑΤΑΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΘΥΤΗ
Στὶς 31-5 δηµοσιεύθηκε κείµενο συκοφαντικό
τῆς χώρας µας, ποὺ ὑπέγραφαν ὅλοι σχεδὸν οἱ
µουσουλµάνοι δηµοσιογράφοι τῆς Θράκης καὶ
ἔµεινε περίπου ἀναπάντητο. Κι ὅµως, δὲν εἶναι
µόνον ἡ ἀλήθεια ποὺ χρήζει ἀποκατάστασης
ἀλλὰ εἶναι εὐκαιρία νὰ καταδειχθεῖ κι ὁ τρόπος
λειτουργίας τῶν µειονοτικῶν ΜΜΕ.
Σταχυολογῶ στὸ κείµενο φράσεις: «ἐθνικιστικὴ
ἐπίθεση», «κυνήγι µαγισσῶν», «πολιτισµικὸ
πογκρόµ», «ἐργολάβοι τῆς µισαλλοδοξίας»,
«ἀφόρητη καταπίεση καὶ κατατροµοκράτηση
τοῦ µειονοτικοῦ πολίτη»!!! Πραγµατικά
ἀναρωτιέµαι, τί ἄλλο ἀπὸ τὴν γκαιµπελικὴ
θεωρία τοῦ χονδροειδέστερου ψέµµατος µπορεῖ
νὰ δηλώνει αὐτὸς ὁ παραληρηµατικὸς ὀχετός,
πέραν βέβαια τοῦ ἐκτροχιασµένου µίσους
κατὰ τῆς Ἑλλάδας. Ἀκόµη καὶ µετὰ τὶς πρῶτες
παραγράφους, ποὺ δείχνουν νὰ ἐκτονώνουν τὸ
µένος του συγγραφέως καὶ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ
µία στοιχειώδη ἐπιχειρηµατολογία, ἀναζητῶ
αὐτὸ ποὺ προκάλεσε τέτοιαν ἐπίθεση. Πέρα
λοιπὸν ἀπὸ τὰ ἰδεολογήµατα καὶ τὶς «ἀφέλειες»
τοῦ
µειονοτολαγνικοῦ
κοσµοπολιτισµοῦ
ποὺ παρατίθενται αὐτούσια, τὸ µόνο ποὺ
ἀνακαλύπτω εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς χώρας µας νὰ
δεχθεῖ τὴν ὕπαρξη «τουρκικῆς µειονότητας»!
Ναί, ὅλα τὰ προηγουµένως ἀναφερθέντα,
δηλαδὴ οἱ µισαλλοδοξίες, οἱ καταπιέσεις καὶ
τά… πογκρόµ, ἀναφέρονται σ’ αὐτὸ µονάχα!
Ὅλη ἡ µέριµνα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ὅλες
οἱ προσπάθειες τῶν τελευταίων χρόνων, ὅλες
οἱ θετικὲς διακρίσεις (θεσµοθετηµένες καὶ
µή) ἐξαφανίζονται ὡς διὰ µαγείας ὥστε νὰ
ἐξυπηρετηθεῖ ἡ στόχευση στὸ συγκεκριµένο

ΠΟΙΟΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ
ΤΟ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ
ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΙ... ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ;
Είχαµε γράψει στο φ. 194 του Αντιφωνητή για το
κείµενο που κυκλοφόρησε στην Ορεινή Ξάνθη
προς υπογραφή τον Απρίλιο που µας πέρασε.
Ως αφορµή για τη συλλογή των υπογραφών
είχε παρουσιαστεί η έκδοση ενός ποµάκικου
παραµυθιού σε µια δίγλωσση ελληνοποµακική έκδοση. Σήµερα επανερχόµαστε
για να αποκαλύψουµε ορισµένες θλιβερές
λεπτοµέρειες ως προς τη µεθόδευση της
συλλογής των υπογραφών.
Όπως αποκαλύφθηκε από την εφηµερίδα
«Ο Κόσµος του Επενδυτή», η συλλογή των
υπογραφών είχε σχεδιαστεί µετά από µυστικές
συναντήσεις µειονοτικών από τη Θράκη µε
υψηλά ιστάµενους της γείτονος χώρας ενώ
σαν πρόσχηµα χρησιµοποιήθηκε η κυκλοφορία
από το ΠΑΚΕΘΡΑ του δίγλωσσου Ποµακοελληνικού παραµυθιού µε τίτλο «Τα τρία χρυσά
µήλα και ο δράκος µε τα εφτά κεφάλια» (Tríne
altónenï yábalki I adín drákuloz sas yedí glávï).
Ήδη πριν το Πάσχα κινητοποιήθηκαν κάποιοι
που αυτοπαρουσιάζονται ως εκπρόσωποι της
µουσουλµανικής µειονότητας. Στις 5/4/2006
στήθηκε στο τζαµί της Μύκης εκδήλωση όπου
µίλησαν οι κύριοι Μουτζαχήτ Ντουγκιαντζή,
Γκαλήπ Γκαλήπ, Μεσούτ Αµούτσκα, Μπουρχάν
Μπαράν, Γιακούµπ Κουρτ, Αχµέτ Μέτε, Ιλτέρ
Μέτσο, Αχµέτ Ιµάµ, Τουρκές Χατζηµεµίς,
Ορχάν Χατζηϊµπράµ, Μουτζαχήτ Κουρτ,
Χασάν Καπζά Ιδρίς, Ιζέτ Οσµάνογλου, Σεντάτ
Καράνταγη, Αµπντουλάχ Μπάντσα, Χασάν
Χατίπογλου. Ο φανατισµός ξεχείλισε, αν και οι
περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής αγνοούσαν
τα τεκταινόµενα. Όπως αγνοούσαν και το
περιεχόµενο του κειµένου το οποίο δήθεν θα
εκπροσωπούσε τους «Τούρκους του ορεινού
όγκου της Ξάνθης».
Ένα εύλογο ερώτηµαπου προκύπτει από την
ανακοίνωση είναι: Εφόσον το κείµενο αυτό
εκπροσωπούσε τους «Τούρκους του ορεινού
όγκου της Ξάνθης» τι θέση έχουν οι δεκάδες
υπογράφοντες από χωριά του κάµπου της
Ξάνθης (Ζηλωτή, Ηλιόπετρα, Μικροχώρι,
Φελώνη, Γκιζέλα, Εξοχή, Κατράµιο, Εύλαλο,
Κεντητή, Κρεµαστή, Π.Εράσµιο, ∆έκαρχο,
Ορφανό, Άβατο, Γρήγορο κλπ) ή και από την
Κοµοτηνή και γύρω χωριά; Πώς µπορούν όλοι
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θέµα. Ἂς εἶναι, ὅµως, περιοριζόµαστε κι ἐµεῖς
σ΄ αὐτό.
Ποιοὶ ἐπιτίθενται; Αὐτοὶ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ
ἀπολογοῦνται γιὰ τὴν πολιτισµικὴ γενοκτονία
τῶν Ποµάκων καὶ τῶν Ρωµὰ ὁµοθρήσκων
τους. Αὐτοὶ ποὺ καθηµερινὰ παραχαράσσουν
τὴν πολιτισµικὴ ταυτότητα τοῦ τόπου µὲ
οἰκειοποίηση ξένων ἐθίµων καὶ παραδόσεων καὶ

ἢ τῶν Ἰµβρίων. Καὶ µόνο τὸ γεγονὸς ὅτι ἀκόµη
καὶ σήµερα ἀπαγορεύεται στὸ λείψανο τῆς
ἐκεῖ παρουσίας µας καὶ ἡ χρήση τοῦ ὅρου
«ἑλληνικός» καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ µιλᾶνε
µονάχα γιὰ «Ρωµηούς», θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς
κάνει σεµνότερους…
Τέλος, ἀξιοσχολίαστη εἶναι καὶ ἡ φράση
τοῦ κειµένου γιὰ «πρόσδεση τοῦ πολίτη
στὴν ἔννοµη τάξη». Ἀναρωτιέµαι ἂν ἡ
διακηρυγµένη βούληση προώθησης τῶν
ἀρχῶν τοῦ κεµαλισµοῦ (π.χ. στὸ καταστατικό
της Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης) συνιστᾶ κάτι

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΜΑΚΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

µὲ ἐργολαβικὴ µεταφορὰ τούρκικης κουλτούρας
ἐξ ἀνατολῶν, στὰ πλαίσια αὐτοῦ ποὺ πρὸ
ὀκταετίας χαρακτήριζαν «δηµιουργία τουρκικοῦ
πολιτισµοῦ» στὴν µειονότητα. Τὸ πολιτισµικὸ
πογκρὸµ ποὺ ἔχουν ἐξαπολύσει οἱ κῦκλοι τῶν
τουρκοφρόνων τὴν τελευταία δεκαετία κατὰ
τῶν µὴ τουρκογενῶν πληθυσµῶν τῆς Θράκης
(ἀµέτρητα παραδείγµατα καταγράψαµε στὸν
«Ἀντιφωνητή»), τὸ χρεώνουν σὲ ὅποιους
πασχίζουν νὰ διασώσουν τὴν ἀλήθεια! Φτάνουν
δὲ στὸ σηµεῖο νὰ συγκρίνουν τὴν κατάστασή
τους µὲ τῆς ἀφανισµένης µειονότητάς µας
στὴν Τουρκία. Χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται
πὼς «ὁ Ἕλληνας πολίτης τουρκικῆς καταγωγῆς
ἔχει ἐπιλέξει νὰ φέρει τὴν ἐθνικὴ ἰθαγένεια»
κτλ. Καὶ µόνο τὸ γεγονὸς ὅτι κάποιοι ἄλλοι
δὲν εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιλέξουν
ἀλλὰ εἴτε καταστράφηκαν εἴτε ἐκδιώχθηκαν,
θὰ ἔπρεπε νὰ γεννᾶ µία ἐλάχιστη συστολὴ
σὲ κείνους ποὺ προπηλακίζουν φραστικὰ
τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία, ἐπικαλούµενοι ὡς…
πρότυπο τὴν µοίρα τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν

αυτοί να παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι των
κατοίκων της ορεινής Ξάνθης;
Ένα δεύτερο ερώτηµα αφορά τα Ποµακοχώρια
της ορεινής Ξάνθης: Πώς µπορούν να
ισχυρίζονται 9 άτοµα από τη Γλαύκη ότι
εκπροσωπούν ένα χωριό 1181 κατοίκων, 12
κάτοικοι της Πάχνης ότι εκπροσωπούν ένα
χωριό 1093 κατοίκων, 2 άτοµα από το Σιρόκο
ότι εκπροσωπούν ένα χωριό 111 κατοίκων, 6
άτοµα από τη Γοργόνα ότι εκπροσωπούν ένα
χωριό 205 κατοίκων, 3 άτοµα από το Προσήλιο
ότι εκπροσωπούν ένα χωριό 150 κατοίκων, 2
άτοµα από το Άλµα ότι εκπροσωπούν ένα
χωριό 317 κατοίκων, 9 άτοµα από το Αιµόνιο
ότι εκπροσωπούν ένα χωριό 150 κατοίκων
κλπ, κλπ. Και τι γίνεται µε τα υπόλοιπα από τα
70 ποµακοχώρια της ορεινής Ξάνθης που δε
µνηµονεύονται στον κατάλογο;
Όµως και από αυτούς των οποίων τα
ονόµατα
αναγράφονται,
σύµφωνα
µε
εξακριβωµένες πληροφορίες, πολλοί δεν είχαν
διαβάσει λεπτοµερώς τι υπέγραφαν ενώ µας
καταγγέλθηκαν περιπτώσεις ατόµων που
τους απείλησαν ότι θα µπουν σε µαύρη λίστα
καθώς και κάποιου που ζήτησε να αποσύρει
την υπογραφή του, χωρίς αυτή τελικά να
αφαιρεθεί. Φυσικά δεν έλειψαν οι περιπτώσεις
µουσουλµάνων που αρνήθηκαν να υπογράψουν
το κατάπτυστο αυτό κείµενο.
Οι παράξενες µεθοδεύσεις δε σταµατούν
εδώ. Στην Ανακοίνωση, που στάλθηκε στις
εφηµερίδες της Θράκης από το Σύλλογο
Επιστηµόνων Μειονότητας ∆υτικής Θράκης (µε
πρόεδρο τον Τζεµήλ Καπζά, δηµοσιογράφο της
Gündem), υπάρχει αρίθµηση 606 υπογραφών.
Ανάµεσα στις υπογραφές υπάρχουν 14 άτοµα τα
οποία υπέγραψαν περισσότερες από µία φορά.
Πιο συγκεκριµένα υπερβάλλοντα ζήλο στο να
κάνουν αισθητή την παρουσία τους επέδειξαν
οι ακόλουθοι: Αχριάν Χαλήλ (Αντιδηµ. ∆ήµου
Μύκης έχει υπογράψει στους αρ. 265 και 300),
Βιντινλή Μουσά (έχει υπογράψει στους αρ.
58 και 323), Γιαζιτζή Χουσείν (Αντιδήµαρχος
Μύκης, έχει υπογράψει τρεις φορές στους
αριθµούς 29, 267 και 346), Ελµαλή Εκρέµ
(∆ηµ. Σύµβουλος Μύκης, υπέγραψε στους αρ.
122 και 277) , Ιντζέ Μεµέτ Μπιρόλ (πρόεδρος
Κοιν.Σελέρου, υπέγραψε στους αρ. 70 και 429),
Ιχτιάρ Χουλιούς (∆ηµ. Σύµβουλος Μύκης,
υπέγραψε στους αρ. 272 και 338), Καράνταη
Μεχµέτ (Αντιδήµαρχος Μύκης, αρ. 266 και
291), Κουστσή Αχµέτ Σαλή (∆ηµ.σύµβουλος
Μύκης αρ. 269 και 339), Μπέλτσο Σαλή (Ταµίας
Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης αρ.52 και 148),
Μπουρχάν Μπαράν (Νοµαρχιακός Σύµβουλος

Δέκα πλειονοτικοί Θρακιῶτες (Ἀβραµίδης
Μάκης, Γκαζίνος Κώστας, Ζάχος Σάββας,
Θεοδωρίδης Κώστας, Καρκάνης Γιῶργος,
Λαζαρίδης Θεόφιλος, Ναθαναηλίδης
Σταῦρος, Παπουτσόγλου Δηµήτριος,
Σαχπαζίδης Ἀχιλλέας, Χασιώτης Νίκος)
συνυπογράφοντας δήλωση συµπαράστασης στούς Ποµάκους τοῦ Κέντρου
Ποµακικῶν Ἐρευνῶν, µέ ἀφορµή τήν
καταγγελία τους στόν «Α», δηλώνουν
ἀλληλέγγυοι µέ τούς µουσουλµάνους
συµπολίτες µας καί καταγγέλουν τούς
µηχανισµούς τοῦ ἐκτουρκισµοῦ:
«...Ὁ ἀγώνας αὐτός τοῦ Προξενείου γίνεται
µέ τή βοήθεια ἐκτουρκισµένων Ποµάκων,
κεφαλῶν τῆς µειονοτικῆς πολιτικῆς πού
δηλώνουν ἀνερυθρίαστα καί ἀνιστόρητα
ὅτι ἡ ἀναφορά καί µόνον τῆς λέξης Ποµάκος
ἀποτελεῖ ντροπή καί ὕβρη (...)
Δηλώνουµε τήν συµπαράστασή µας στόν
ἀγώνα τῶν Ποµάκων συµπολιτῶν µας
γιά τήν ἀνάδειξη τῆς ἱστορικῆς τους
αὐτοσυνειδησίας καί τήν ὀργισµένη
ἀντίδρασή µας στούς µηχανισµούς πού
ἀπεργάζονται τήν ἀφοµοίωση καί τόν
ἐθνοτικό ἀφανισµό τους.

αρ. 9 και 63), Ναζήρ Χασάν (Πρέδρος Θερµών,
αρ. 64 και 97), Ντουκιαντζή Μουτζαχήτ
(∆ήµαρχος Μύκης αρ. 16 και 264), Τζουκάλ
Μουσταφά (∆ηµοτ. Συµβουλος Μύκης .
Αρ. 276 και 352), Χασάν Κεχαγιά Φεϊζουλά
(Θεολόγος/∆ηµοσιογράφος/υπεύθυνος
της
τουρκικής εφηµερίδα Millet, υπέγραψε διπλά
στους αρ. 430 και 568).
Οι 14 αυτοί διπλοϋπογράφοντες είχαν
ξεχάσει άραγε ότι είχαν υπογράψει ξανά το
συγκεκριµένο κείµενο ή απλώς προσπάθησαν
να «φουσκώσουν» τον αριθµό των υπογραφών
για να φαίνονται περισσότερες; Η διπλή
(και τριπλή στην περίπτωση του κ. Γιαζιτζή)
υπογραφή τους έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αν
σκεφτεί κανείς ποια είναι τα συγκεκριµένα
πρόσωπα. Όµως, το ζήτηµα της διπλής
υπογραφής της συγκεκριµένης ανακοίνωσης
δεν είναι αριθµητικό. Αν η ανακοίνωση
είχε 591 αντί για 606 υπογραφές δεν θα
επηρεάζονταν τα όσα σε αυτήν αναγράφονται.
Πρόκειται καθαρά για ζήτηµα ηθικής τάξης,
καθώς οι συγκεκριµένοι κύριοι φαίνεται να
προσπάθησαν να εξαπατήσουν τόσο τα ΜΜΕ
όσο και τους συµπολίτες τους. Θα περίµενε
κανείς µεγαλύτερη σοβαρότητα από πρόσωπα
που ενεργοποιούνται στο χώρο της πολιτικής.
Σήµερα κρίνουµε σκόπιµη τη δηµοσίευση
των υπογραφόντων (έτσι κι αλλιώς στάλθηκαν
στον τοπικό τύπο) για να κρίνετε µόνοι
σας πόσο αντιπροσωπευτικές µπορούν να
θεωρηθούν. Τα συµπεράσµατα δικά σας. Από
την πλευρά µας θέλουµε να συγχαρούµε όλους
αυτούς που εργάστηκαν για τη σύνταξη και τη
διανοµή της Ανακοίνωσης αλλά και για τη
συγκέντρωση των παρακάτω υπογραφών. Ο
µηχανισµός των πρακτόρων στη Θράκη άλλη
µια φορά λειτούργησε αποτελεσµατικά. Άξιος
ο µισθός τους!
Σερήφ Ιµπραήµ, Μολλά
Ισµαήλ (πρ.
Βουλευτής Ροδόπης), Γκαλήπ Γκαλήπ (πρ.
Βουλευτής Ροδόπης), Αχµέτ Ιλχάν (υλευτής
Ροδόπης), Χατίπογλου Χασάν (. Βουλευτής
Ροδόπης), Τέρζογλου Αλή, Τσαούσογλου
Ασήµ, Μουσταφά Μουσταφά, Μπουρχάν
Μπαράν (Νοµαρχιακός σύµβουλος), Μεχµέτ
Αχµέτ (τ. βουλευτής Ροδόπης), Κοτζά Μουµίν
Ριτβάν, Σαδήκ Σαλήχ (πρόεδρος Ενώσεως
Τούρκων ∆ιδασκάλων ∆.Θράκης), Εµίνογλου
Μεχµέτ (πρόεδρος Κοιν. Οργάνης), Σερίφ
Ιµπραήµ (αναπληρ ∆ήµαρχος Φιλύρας), Σελήµ
Ατνάν (πρ. Ένωσης Τουρκικής Νεολαίας
Κοµοτηνής),
Ντουκιαντζή
Μουτζαχήτ
(∆ήµαρχος Μύκης), Σεβετζόγλου Μεχµέτ

τέτοιο. Σκέφτοµαι πόσο πρέπει νὰ διευρυνθεῖ ἡ
ἔννοια τῆς ἔννοµης τάξης γιὰ νὰ συµπεριλάβει
τὴν συνεχιζόµενη λειτουργία σωµατείων
ποὺ διαλύθηκαν τελεσίδικα ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ
δικαστήρια. Καὶ ἀπορῶ µὲ τὸν συγχρονισµὸ
τῶν ἀπόψεων ΟΛΩΝ τῶν µειονοτικῶν
γραφίδων: τελευταία φορὰ ποὺ θυµᾶµαι τὶς
ὑπογραφὲς τους κάτω ἀπὸ κάποιο κείµενο,
ἦταν στὶς 20-11-1998, ὅταν ζητοῦσαν ἀπὸ τὴν
Ἰταλία νὰ ἐκδώσει τὸν Αµπντουλλάχ Ὀτζαλάν
στὴν Τουρκία ὡς «τροµοκράτη ὑπεύθυνο γιὰ
30.000 θανάτους»…
Κ.Κ.
Εἶναι καιρός καί ἡ πλειονοτική πλευρά
τῆς Θράκης, µέσῳ θεσµῶν, ὀργανώσεων,
κοµµάτων, αὐτοδιοικητικῶν σχηµατισµῶν,
βουλευτῶν κλπ νά τοποθετηθεῖ ἀνοιχτά
καί ἐνάντια στήν πολιτική τοῦ Προξενείου
πού βιάζει τήν ποµακική ἰδιαιτερότητα.
Ἡ προξενόδουλη ψηφοθηρική πολιτική
τῶν κοµµάτων πρέπει νά τελειώσει. Ἡ
περίοδος τῆς ἔνοχης σιωπῆς ἐξέπνευσε.
Θά εἴµασταν ἰδιαίτερα εὐτυχεῖς ἄν
γνωρίζαµε τήν ἄποψη τῶν πλέον
εὐαίσθητων συµπολιτῶν µας, ἀριστερῶν
ἐκσυγχρονιστῶν, πού εἶναι οἱ κατεξοχήν
κήρυκες τῶν ἀνοιχτῶν πολυπολιτισµικῶν
κοινωνιῶν, τῶν ἀτοµικῶν δικαιωµάτων
καί τῆς οἰκολογικῆς ἰσορροπίας. Ἀγῶνες
γιά τήν διατήρηση τῶν ὑπό ἐξαφάνιση
εἰδῶν κοάλα καί τίγρης τῆς Βεγγάλης
καί ἀδιαφορία γιά τόν ἀφανισµό µιᾶς
ἐθνοτικῆς ὁµάδος, φορέα πολιτισµοῦ,
εἶναι διαµετρικά ἀντίθετες ἔννοιες. Δέν
συνάδουν µέ τήν εὐαισθησία.
Συµπολίτες τῆς Ξάνθης, δέν πρέπει νά ἀφήσουµε νά καταστεῖ κυρίαρχη ἡ ἰδεολογία
τοῦ µεταµοντέρνου κοσµοπολιτισµοῦ καί
τῆς µετανεωτερικότητας πού λέει ὅτι
ταυτότητα = ἀσθένεια, ὑπόλειµµα ἀγελαίου χαρακτήρα. Συµπαράσταση καί ἠθική
στήριξη στούς Ποµάκους συµπολίτες µας!

(αντινοµάρχης Ροδόπης), Μουσταφάογλου
Σιµπέλ (Νοµαρχ. Σύµβουλος Ν.Ροδόπης), Εµίν
Χούλια (πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου
Τούρκων Γυναικών Ν.Ροδόπης), Γκιουξέλ
Χουσείν (πρόεδρος Εποπτικού Συµβουλίου
Συλλόγου
Επιστηµόνων
Μειονότητας),
Αγιάν Χουσείν (µέλος ∆Σ Ένωσης Τουρκικής
Νεολαίας Κοµοτηνής), Τζουνέιτ Αµέτ,
Νουρή Νουρή,Κοραή Χασάν (ταµίας Ένωσης
Τουρκικής Νεολαίας Κοµοτηνής), Περβίν
Χαϊρουλά, Μπελγκίν Αχµέτ
(Νοµαρχιακή
σύµβουλος Ν Ροδόπης), Ντουρµπύς Γκιουτζέλ,
(αντιπρόεδρος
συλλόγου
Επιστηµόνων
Μειονότητας ∆υτ.Θράκης), Κιουτσούκ Χουσείν
(Αντιπρόεδρος Συλλόγου Χιλιά), Γιαζιτζή
Χουσείν, Ταχσίν Μπεκίρ, Αρίφ Μουσταφά,
Μουχαρέµ Ισµαήλ,
Ραχµήογλου Ορχάν, Τσαούς Φικρή Μουσταφά,
Ριζά Ισµαήλ του Μεµέτ, Χουσείν Χουσείν του
Αχµέτ, Ναήµ Καδήρ του Κιαζήµ, Τσεγγέλ
Χασάν, Χασάν Χαλήλ, Καροκουλήκ Αρήφ
(Αντιδήµαρχος Αρριανών), Σαδήκ Σαδήκ,
Καπζά
Τζεµήλ
(Πρόεδρος
Συλλόγου
Επιστηµόνων Μειονότητας ∆υτικής Θράκης),
Ιµάµογλου Χασάν (Τ.βουλευτής Ροδόπης),
Χατζηοσµάν Αχµέτ (Αντινοµάρχης Ροδόπης),
Αµέτ
Χασάν
Αµέτ,
Μουσταφάογλου
Μουσταφά (∆ήµαρχος Σώστη), Καρά Αλή Αλή
Ισµαήλ, Χασάν Αλή (Πρόεδρος Μορφωτικού
Συλλόγου Ήφαιστος), Νετζατήν Οσµάν
(Αναπλ. ∆ήµαρχος Αρριανών), Τζεµήλογλου
Χικµέτ (Πρ. Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης),
Αχµέτογλου Οζάν (Αντιπρόεδρος Τουρκικής
Ένωσης Ξάνθης), Τράµπα Μουσταφά (Γεν.
Γραµ Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης), Μπέλτσο
Σαλή (Ταµίας Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης),
ΧατζηΊµπράµ Ρεϊχάν, Μεχµέτ Ουστά Χουσεϊν,
Μουσταφάογλου Σεριφέ, Αχµέτογλου Ουζέρ
(Πρ. Πρόεδρος Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης),
Χασάνογλου Μουσταφά, Βιντινλή Μουσά,
Ακήφογλου Μπηρόλ (πρ.Βουλευτής Ξάνθης),
Κιρλήντοκµέ Ριζά (Τέως πρόεδρος ΤΕ
Ξάνθης), Φαϊκογλου Αχµέτ (τέως βουλευτής),
Ατνάν Ραήφογλου, Μπουρχάν Μπαράν, Ναζήρ
Χασάν (Πρέδρος θερµών), Αλή Μπαµπάογλου
Χουσείν, Μάντζατζη Τσετίν (τέως πρόεδρος
ΤΕΞ), Χατζηµεµίς Τουρκές (Νοµαρχιακός
σύµβουλος), Χιντ Ρασήµ, Χατζηιµπράµ Ορχάν
(Πρώην βουλευτής), Ιντζέ µεµέτ Μπιρόλ
(Πρόεδρος
Κοιν.Σελέρου),
Σερδαρζαδέ
Χιουσνιού (τ.πρόεδρος Τουρκικής Ένωσης),
Ραµαδάν Ντουµπάν (τ.πρόεδρος Τουρκικής
Ένωσης).
(Ο κατάλογος των υπογραφών συνεχίζεται
ανά περιοχή).
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Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 7
Μεταρρύθμιση του συστήματος συντάξεων
Όσον αφορά τη µεταρρύθµιση του συστήµατος
συντάξεων, επειδή το µέγεθος της προσαρµογής
που απαιτείται στην περίπτωση της Ελλάδος είναι
µεγάλο, προκειµένου να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα
του συστήµατος επιβάλλεται, πέραν της ριζικής
µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού συστήµατος, η
βελτίωση τόσο των δηµόσιων οικονοµικών όσο και
της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Εξάλλου, και η
πολιτική που έχει συµφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
περιλαµβάνει τρεις άξονες: αύξηση της απασχόλησης,
µείωση του δηµόσιου χρέους και ασφαλιστική
µεταρρύθµιση, η οποία θα πρέπει να περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων, την ενίσχυση των κεφαλαιοποιητικών
στοιχείων του συστήµατος. Με άλλα λόγια, είναι
σκόπιµη η λήψη µιας σειράς µέτρων τα οποία θα
αλληλοσυµπληρώνονται.
(Στη
δηµοσιονοµική
προσαρµογή ήδη έγινε αναφορά, ενώ στην αύξηση
της απασχόλησης και της παραγωγικότητας θα γίνει
αναφορά στη συνέχεια.)
Σχετικά µε το σύστηµα συντάξεων επισηµαίνεται ότι
υπάρχουν ορισµένα ζητήµατα, όπως π.χ. οι προϋποθέσεις
για πρόωρη συνταξιοδότηση και η αντιµετώπιση
της εισφοροδιαφυγής, τα οποία είναι δυνατόν να
αντιµετωπιστούν από τώρα. Πράγµατι, η µεγάλη
ανισότητα του υφιστάµενου συστήµατος, η οποία
παράλληλα επιβαρύνει υπέρµετρα και τα οικονοµικά
των ασφαλιστικών ταµείων, δεν δηµιουργείται τόσο
από τις διαφορές ως προς το ύψος της σύνταξης όσο
από τις διατάξεις περί πρόωρης συνταξιοδότησης.
Ο περιορισµός της πρόωρης συνταξιοδότησης και
η προσπάθεια να προσεγγίσει η µέση (πραγµατική)
ηλικία συνταξιοδότησης την προβλεπόµενη από τις
ισχύουσες γενικές διατάξεις ηλικία θα συνέβαλλαν
καθοριστικά στον περιορισµό των ανισοτήτων και στη
βελτίωση των οικονοµικών των ασφαλιστικών ταµείων.
Επίσης, η εισφοροδιαφυγή αποτελεί κατά κοινή
οµολογία ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα
του υφιστάµενου συστήµατος συντάξεων. Η ενίσχυση
της αντιστοιχίας µεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και
παροχών, δηλαδή του ανταποδοτικού χαρακτήρα του
συστήµατος, θα οδηγούσε αυτόµατα σε περιορισµό
και της εισφοροδιαφυγής. Επίσης, θα ήταν σκόπιµο
να εξεταστούν και άλλα ζητήµατα, π.χ. ο περαιτέρω
περιορισµός του κατακερµατισµού και του υψηλού
λειτουργικού κόστους του ασφαλιστικού συστήµατος,
ο αποτελεσµατικότερος έλεγχος για την καλύτερη
αξιοποίηση της περιουσίας και των αποθεµατικών
των ταµείων, η βελτίωση της οργάνωσης των ταµείων,
ο εξορθολογισµός και η αυστηρή εφαρµογή των
προϋποθέσεων για θεµελίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώµατος και η περαιτέρω διευκόλυνση της
κινητικότητας των εργαζοµένων µεταξύ διαφορετικών
ταµείων (διαδοχική ασφάλιση).
Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας
και προϊόντων
Απαιτούνται, τέλος, διαρθρωτικά µέτρα για την
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, τη βελτίωση
της παραγωγικότητας και, τελικά, τη βελτίωση της
διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. Η βελτίωση
της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας απαιτεί
µεταρρυθµίσεις σε ευρύ φάσµα τοµέων της οικονοµίας
και είναι αναγκαία για δύο λόγους. Πρώτον, ενόψει της
προβλεπόµενης γήρανσης του πληθυσµού, η οικονοµική
ανάπτυξη µακροχρόνια θα πρέπει να στηριχθεί σε
συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας.
Θα πρέπει επίσης να στηριχθεί σε περαιτέρω αύξηση
του ποσοστού απασχόλησης, κυρίως µε την προσέλκυση
περισσότερων νέων, γυναικών, καθώς και ατόµων
µεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά εργασίας. ∆εύτερον,
ενόψει της παγκοσµιοποίησης, η ελληνική οικονοµία
πρέπει να µετασχηµατιστεί σε µια περισσότερο
δυναµική οικονοµία µε εξαγωγικό προσανατολισµό.
Ο λόγος είναι ότι η παγκοσµιοποίηση συνεπάγεται
αφενός πρωτοφανή ένταση του ανταγωνισµού στις
διεθνείς αγορές και αφετέρου ραγδαία αύξηση του
µεγέθους των αγορών αυτών. Εποµένως δηµιουργεί
ταυτόχρονα προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.
Όσον αφορά τη γήρανση του πληθυσµού, η διαµόρφωση
χαµηλού δείκτη γονιµότητας αντανακλά εν µέρει την
ανεπάρκεια των υποδοµών που θα διευκόλυναν τους
εργαζόµενους µε οικογενειακές υποχρεώσεις (ιδίως τις
εργαζόµενες γυναίκες). Η ανεπάρκεια των υποδοµών
αυτών είναι µια από τις αιτίες του σχετικά χαµηλού
ποσοστού απασχόλησης, ιδίως των γυναικών. Για
το λόγο αυτό, η επέκταση των υποδοµών φροντίδας
των παιδιών, η ενίσχυση των κοινωνικών παροχών
για την οικογένεια και η προώθηση ίσων ευκαιριών
απασχόλησης ανδρών και γυναικών µπορούν να
συµβάλουν ώστε να ενισχυθεί η συµµετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας. Το χαµηλό συνολικό
ποσοστό απασχόλησης οφείλεται επίσης στις
δυσκαµψίες στις αγορές εργασίας και προϊόντων,
στην κατάτµηση της αγοράς εργασίας, καθώς
και σε αδυναµίες ή ανεπάρκειες των συστηµάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Απαιτείται λοιπόν µια ολοκληρωµένη στρατηγική
για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και να
αυξηθεί η ευκαµψία της ελληνικής οικονοµίας – µε
µεταρρυθµίσεις που θα στοχεύουν στη µείωση των
δυσκαµψιών στις αγορές εργασίας και προϊόντων,
όπως έχει επανειληµµένα επισηµανθεί. Στη διάρκεια
του 2005 η κυβέρνηση έλαβε νέα νοµοθετικά
µέτρα για τον περιορισµό και τον εξορθολογισµό
των ρυθµιστικών παρεµβάσεων στην οικονοµία, τη
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και
την ενθάρρυνση του ανταγωνισµού, καθώς και για

την αποδοτικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων
κοινής ωφέλειας και τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό
των αγορών κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, προχώρησε η
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και προωθούνται
οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ενώ εξαγγέλθηκε
η Νέα Ψηφιακή Στρατηγική. Επίσης, ψηφίστηκαν οι
νόµοι για τη µείωση της αµοιβής της υπερωριακής
απασχόλησης και τη διευκόλυνση της διευθέτησης των
ωρών εργασίας, για την ενσωµάτωση των µεταναστών
στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς και για το
ωράριο των καταστηµάτων. Ωστόσο, για την περαιτέρω
βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας και
προϊόντων απαιτούνται και άλλα µέτρα.
Αγορά εργασίας
Συγκεκριµένα, τα µέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας
της αγοράς εργασίας θα πρέπει να διέπονται από την
αρχή της δίκαιης και ίσης µεταχείρισης. Επίσης, πρέπει
να λαµβάνουν υπόψη ότι η στήριξη, π.χ. µε επιδόµατα
ανεργίας και µε επανακατάρτιση σε νέες δεξιότητες,
των ατόµων για να αντιµετωπίσουν τις µεταβολές των
συνθηκών απασχόλησής τους είναι προτιµότερη από
τη δαπανηρή συντήρηση µη βιώσιµων επιχειρήσεων η
κλάδων, καθώς η τελευταία απλώς και µόνο αναβάλλει
την αναγκαία προσαρµογή. Όπως τόνισε και το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που συνήλθε στις Βρυξέλλες
εφέτος το Μάρτιο, τα κράτη-µέλη “καλούνται να
προωθήσουν, ανάλογα µε την κατάσταση που επικρατεί
στην αγορά εργασίας εκάστου, µεταρρυθµίσεις στις
πολιτικές της αγοράς εργασίας και τις κοινωνικές
πολιτικές βάσει µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης
ευελιξίας και ασφάλειας, κατάλληλα προσαρµοσµένης
στο εκάστοτε θεσµικό περιβάλλον και λαµβάνοντας
υπόψη την κατάτµηση της αγοράς εργασίας”.
Στα µέτρα των οποίων η λήψη θα µπορούσε να
συµβάλει στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας
της αγοράς εργασίας περιλαµβάνονται η αναβάθµιση
των συστηµάτων εκπαίδευσης και επαγγελµατικής
κατάρτισης, ιδίως η επέκταση της ενδοεπιχειρησιακής
κατάρτισης και των ευκαιριών διά βίου εκπαίδευσης.
Γενικότερα µπορεί να συµβάλει ο εκσυγχρονισµός του
εκπαιδευτικού συστήµατος, ώστε αυτό να παρέχει
εφόδια που ανταποκρίνονται καλύτερα στην ανάγκη να
προσαρµόζονται συχνά οι δεξιότητες των εργαζοµένων
στη διάρκεια του εργασιακού βίου τους, µε δεδοµένη
την ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών.
Αγορές προϊόντων
Όσον αφορά τις αγορές προϊόντων, είναι αναγκαίο να
ενθαρρυνθεί η επιχειρηµατικότητα σε δραστηριότητες
οι οποίες χαρακτηρίζονται από δυναµισµό και
εξαγωγικό προσανατολισµό. Γενικότερα, πρέπει να
συνεχιστεί η εφαρµογή πολιτικών για την ενίσχυση
του ανταγωνισµού, την απλούστευση του ρυθµιστικού
και φορολογικού περιβάλλοντος και τον περιορισµό
και εξορθολογισµό των γραφειοκρατικών διαδικασιών,
ιδίως την εξάλειψη των φραγµών στην ίδρυση
νέων επιχειρήσεων και στην επιχειρηµατικότητα.
Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν
οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας
διοίκησης, την αναβάθµιση του ανθρώπινου
κεφαλαίου και τη διευκόλυνση της µετάβασης σε µια
οικονοµία βασισµένη στη γνώση. Οι µεταρρυθµίσεις
στις αγορές προϊόντων πρέπει να εξασφαλίζουν
ότι θα πραγµατοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν, και
µε το µικρότερο οικονοµικό και κοινωνικό κόστος, η
µετακίνηση του ανθρώπινου δυναµικού και των άλλων
παραγωγικών πόρων από τους τοµείς και κλάδους που
φθίνουν σε εκείνους οι οποίοι αποκτούν νέο συγκριτικό
πλεονέκτηµα και εποµένως συµφέρει τη χώρα να
αναπτυχθούν.
Το πρόβλημα της φτώχειας και της κοινωνικής
ανισότητας
Επισηµαίνεται, τέλος, ότι το πρόβληµα της φτώχειας
και της κοινωνικής ανισότητας οφείλεται εν µέρει στις
δυσκαµψίες και την κατάτµηση της αγοράς εργασίας,
συνθήκες οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της ανεργίας,
καθώς δυσχεραίνουν την είσοδο στην αγορά εργασίας
ή τη µετακίνηση, σε νέες θέσεις εργασίας, των ατόµων
που χάνουν τις θέσεις εργασίας που είχαν. Επίσης
αντανακλά τις αδυναµίες του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης και ανεπάρκεια δηµόσιων πόρων, δηλαδή
παράγοντες λόγω των οποίων ένα σηµαντικό ποσοστό
των φτωχών είναι χαµηλοσυνταξιούχοι και ηλικιωµένα
άτοµα.
Συμπεράσματα
Το ζητούµενο λοιπόν για τη χώρα µας είναι να
ολοκληρωθεί -- µε ευρεία κοινωνική συναίνεση, ύστερα
από ανοικτό διάλογο µεταξύ των κοινωνικών εταίρων
και σε βάθος ενηµέρωση των πολιτών -- η διαµόρφωση
µιας στρατηγικής που θα αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά
τόσο τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες όσο και τις
διαρθρωτικές αδυναµίες της οικονοµίας. Με αφετηρία
το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την
Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008 και το
καταρτιζόµενο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007-2013, πρέπει να επιδιωχθεί η βελτίωση της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, ώστε να
διασφαλιστούν οι µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες
προοπτικές ανάπτυξης, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου
στην κατεύθυνση της πραγµατικής σύγκλισης και η
ουσιαστική µείωση της φτώχειας και της κοινωνικής
ανισότητας. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα
για την ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κόστους της
αναδιάρθρωσης της παραγωγής που συντελείται ή θα
συντελεστεί στην οικονοµία. Καθώς ο κόσµος αλλάζει
ριζικά, η εφαρµογή της στρατηγικής αυτής πρέπει να
προχωρήσει µε ταχύ ρυθµό.

Δυσµαθία: Οἱ συνέπειες
τοῦ µονοτονικοῦ στά
παιδιά τοῦ Δηµοτικοῦ
Πρίν δύο περίπου χρόνια παρουσιάστηκαν
τά πρῶτα ἀποτελέσµατα τῆς ἔρευνας τῶν
ψυχολόγων Θαλῆ Παπαδάκη - Δήµητρας
Βεκιάρη καί τοῦ ψυχιάτρου Ἰωάννη
Τσέγκου γιά τήν ἀρνητική ἐπίδραση τοῦ
«µονοτονικοῦ» συστήµατος γραφῆς στήν
ψυχοεκπαιδευτική ἐξέλιξη τοῦ παιδιοῦ
(µάλιστα ὁ «Ἀντιφωνητής» ἦταν ἴσως
τό πρῶτο ἔντυπο πού δηµοσίευσε ἐκτενή
συνέντευξη µέ τόν πρωτεργάτη τοῦ
ἐγχειρήµατος κ. Τσέγκο, καί οἱ λόγοι εἶναι
µᾶλλον... προφανεῖς). Ἡ κοινοποίηση τῶν
ἀποτελεσµάτων ἐκείνων δηµιούργησε
µεγάλη συζήτηση, µέ σχόλια πού
κυµαίνονταν ἀπό τήν ἐνθουσιώδη ὑποδοχή
µέχρι τήν συνολική ἀπόρριψη. Σήµερα - καί
πάλι ἀπό τούς πρώτους - δηµοσιεύουµε
τήν
πρόσφατη
ἀνακοίνωση
τοῦ
Ἰνστιτούτου Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας
τῶν ἰδίων ἐπιστηµόνων, ὅπου ἐκτίθενται
ἐν συντοµία τά νεότερα ἀπό τήν συνέχεια
τῆς σχετικῆς ἔρευνας γιά τήν δυσµαθία
(καί ὄχι τήν δυσλεξία, ὅπως κακῶς
ἀποπροσανατολίστηκε ὁ προηγούµενος
διάλογος)
Στίς 5 Μαΐου 2006 παρουσιάσθηκαν στό
19ο Πανελλήνιο Ψυχιατρικό Συνέδριο
στήν Ἀθήνα, τά τελικά ἀποτελέσµατα τῆς
ἔρευνας γιά τίς συνέπειες τοῦ µονοτονικοῦ
στά παιδιά τοῦ Δηµοτικοῦ σχολείου.
Ἡ τελευταία φάση (τρίτη ἐξέταση) τῆς
ἔρευνας, ὅπως εἶχε ἀρχικά σχεδιασθεῖ,
ἔγινε µέ τά ἴδια παιδιά ἀλλά σέ
µεγαλύτερη ἡλικία (Ε’, Στ’ τάξη), µέ
σκοπό νά διερευνηθοῦν ἱκανότητες καί
λειτουργίες πού ἀντιστοιχοῦν σ’αὐτήν τήν
ἡλικία. Διαπιστώθηκε ὅτι οἱ «πολυτονικοί»
ὑπερτεροῦν, καί πάλι, µέ ἀνοδικές,
στατιστικῶς σηµαντικές, διαφορές σέ
ὑποδοκιµασίες πού ἀφοροῦν τίς ΛΕΚΤΙΚΕΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ὅπως τό λεξιλόγιο, ἡ
λεκτική κατανόηση, ἡ δηµιουργία ἐννοιῶν,
γενικεύσεων καί κατηγοριῶν, δηλαδή
ἱκανότητες γιά ἀφαιρετική σκέψη καί
γλωσσική ἀνάπτυξη.
Ἐπίσης,
παρατηρήθηκε
ἀνοδική,
στατιστικῶς
σηµαντική,
διαφορά
καί σέ µία ὑποδοκιµασία πού ἀφορᾶ
ΟΠΤΙΚΟΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ,

ὅπως
ὀπτική
βραχύχρονη
µνήµη,
ἀκρίβεια γραφῆς, ταχύτητα ἐπεξεργασίας
συµβόλων, ὀπτικοκινητικός συντονισµός
καί ἐν γένει ἱκανότητα γιά µάθηση καί
καλή προσαρµογή σέ σχολικοῦ τύπου
ἐργασία.
Ἀντιθέτως,
οἱ
«µονοτονικοί»
δέν
ἐµφάνισαν καµµία στατιστικῶς σηµαντική
ἀνοδική τάση σέ ὅλες τίς ἱκανότητες καί
λειτουργίες πού διερευνήθηκαν. µάλιστα
παρατηρήθηκαν καθοδικές τάσεις σέ
ὁρισµένες λεκτικές καί ὀπτικοαντιληπτικές
ἱκανότητες.
Εἶναι γνωστό ἀπό τή Γνωστική Ψυχολογία
(Piaget J. 1966, Παρασκευόπουλος Ι. 1967,
1982, Πόρποδας Κ. 1996) ὅτι οἱ γνωστικές
ἱκανότητες µποροῦν νά ὁλοκληρωθοῦν
γρηγορότερα
ὅταν
ὑποβοηθοῦνται
µόνον ἀπό κατάλληλα ἐρεθίσµατα (στή
συγκεκριµένη ἔρευνα φαίνεται ὅτι τέτοια
ἐρεθίσµατα εἶναι τά ἀρχαῖα ἑλληνικά πολυτονικό). Ἀντιθέτως, ἄλλα ἐρεθίσµατα
ὅπως π.χ. ξένες γλῶσσες, ζωγραφική,
µουσική κ.ἄ. δέν φαίνεται νά ἐπιταχύνουν
τήν ἀνάπτυξη τῶν ὀπτικοαντιληπτικῶν
ἱκανοτήτων στήν ἡλικία τῶν 6-9 ἐτῶν καί
τῶν λεκτικῶν ἱκανοτήτων στήν ἡλικία
τῶν 11 -13 ἐτῶν. Ἔτσι στήν ἔρευνά µας
ὅπου ὅλα τά παιδιά καί τῶν δύο ὁµάδων
εἶχαν ἐρεθίσµατα ὅπως ξένες γλῶσσες,
ζωγραφική
κλπ,
ἐπιτάχυνση
τῶν
ἱκανοτήτων αὐτῶν παρατηρήθηκε µόνον σ’
αὐτά πού διδάσκονταν καί τό πολυτονικό
ὡς ἐξωσχολική δραστηριότητα.

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ
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Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το 2005 η ελληνική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται με
ικανοποιητικό ρυθμό, ο οποίος παρουσίασε σχετικά μικρή
επιβράδυνση σε σύγκριση με τους υψηλούς ρυθμούς των
προηγούμενων ετών. Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική, αν
ληφθεί υπόψη ότι το παρελθόν έτος δεν υπήρχε η ευνοϊκή
επίδραση την οποία είχαν ασκήσει την προηγούμενη
περίοδο οι δαπάνες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004, ενώ υπήρχε αρνητική επίδραση από τη μεγάλη
άνοδο των τιμών των καυσίμων και τη μεγάλη μείωση
των δημόσιων επενδύσεων στο πλαίσιο της αναγκαίας
εφαρμογής πολιτικής δημοσιονομικής προσαρμογής.
Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος υπερέβη τον αντίστοιχο ρυθμό στην
Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 για δέκατο κατά σειρά έτος και
διαμορφώθηκε στο 3,7% το 2005, έναντι 4,7% το 2004 και
4,4% κατά μέσον όρο την τετραετία 2000-2003.
Όπως και τα προηγούμενα έτη, η κύρια ώθηση στην άνοδο
του ΑΕΠ προήλθε από σειρά παραγόντων, ιδίως το σταθερό
οικονομικό περιβάλλον και τις χαλαρές νομισματικές και
χρηματοπιστωτικές συνθήκες, που ενίσχυσαν την εγχώρια
ζήτηση. Θετική ήταν επίσης η επίδραση της μεταβολής του
πραγματικού εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών,
για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια.
Όμως, παρά τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, εξακολουθούν
να υπάρχουν σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες και
διαρθρωτικές αδυναμίες, οι οποίες αντανακλώνται στο
υψηλό ποσοστό ανεργίας, το σχετικά υψηλό πληθωρισμό
και τη διαμόρφωση του ελλείμματος του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών σε υψηλά επίπεδα.
Ο πληθωρισμός βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) αυξήθηκε σε 3,5% το 2005 (σε
μέσα ετήσια επίπεδα) από 3,0% το 2004, κυρίως λόγω
εξωγενών παραγόντων (όπως ήταν η άνοδος της τιμής του
αργού πετρελαίου και η αύξηση της έμμεσης φορολογίας),
ενώ η απόκλισή του από το μέσο ετήσιο πληθωρισμό
της ζώνης του ευρώ διευρύνθηκε. Αντίθετα, ο πυρήνας
του πληθωρισμού (βάσει του ΕνΔΤΚ χωρίς τις τιμές της
ενέργειας και των μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής)
υποχώρησε στο 3,2% (σε μέσα ετήσια επίπεδα) το 2005
από 3,4% το 2004, αλλά παρέμεινε υψηλός και η απόκλισή
του από τον αντίστοιχο ρυθμό στη ζώνη του ευρώ επίσης
διευρύνθηκε. Ο ρυθμός ανόδου του κόστους εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας παρέμεινε
υψηλότερος στην Ελλάδα από ό,τι στη ζώνη του ευρώ το
2005 (2,2%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος, έναντι περίπου 1% στη ζώνη του ευρώ), παρά τη
συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Όσον
αφορά το 2006, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας
της Ελλάδος το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θα
αυξηθεί κατά 3,7% στην Ελλάδα, ενώ στη ζώνη του ευρώ
προβλέπεται αύξηση μικρότερη του 1%.
Η εμμονή του πληθωρισμού και του ρυθμού ανόδου του
κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος επί σειρά ετών σε
επίπεδα υψηλότερα από εκείνα των περισσότερων εταίρων
μας στη ζώνη του ευρώ υποδηλώνει σωρευμένη διάβρωση
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας, η οποία
αντανακλάται στις μη ικανοποιητικές εξελίξεις στην αγορά
εργασίας και στις εξωτερικές συναλλαγές.
Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε ελαφρά το 2005 (σε 9,9%
από 10,5% το 2004), αλλά παραμένει ένα από τα υψηλότερα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός ότι διατηρούνται
ιδιαιτέρως υψηλά τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων
και των γυναικών (25,9% και 15,3% αντίστοιχα) οφείλεται
όχι μόνο στις επιπτώσεις της σωρευμένης απώλειας
διεθνούς ανταγωνιστικότητας, αλλά και στις διαρθρωτικές
αδυναμίες στην αγορά εργασίας, η οποία χαρακτηρίζεται
από σημαντικά στοιχεία δυσκαμψίας, που δυσχεραίνουν
την αύξηση της απασχόλησης.
Εξάλλου, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
αυξήθηκε σημαντικά το 2005 και διαμορφώθηκε σε 7,9%
του ΑΕΠ, έναντι 6,4% του ΑΕΠ το 2004 και 7,7% κατά
μέσον όρο το 2000-2003. Η διαμόρφωση του ελλείμματος
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστού του
ΑΕΠ σε υψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια οφείλεται
εν μέρει στο σχετικά υψηλό επίπεδο των επενδύσεων, σε
συνδυασμό με την υστέρηση της αποταμίευσης λόγω των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων αλλά και της καταναλωτικής
συμπεριφοράς των νοικοκυριών. Οφείλεται επίσης στην
υποχώρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας ως προς το
κόστος και τις τιμές και στο ότι είναι χαμηλό το επίπεδο
της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας. Πράγματι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει
επιτευχθεί την τελευταία 15ετία όσον αφορά την προώθηση
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι αγορές εργασίας,
αγαθών και υπηρεσιών εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται
από δυσκαμψίες που μειώνουν την παραγωγική ικανότητα
και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, όπως
επιβεβαιώνεται από διεθνείς συγκρίσεις της διαρθρωτικής
ανταγωνιστικότητας.
Οι άνισες επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας
αντικατοπτρίζουν αφενός τις χαλαρές νομισματικές
συνθήκες που επικρατούν, στην τρέχουσα συγκυρία, στη
ζώνη του ευρώ και αφετέρου τα μεγάλα δημοσιονομικά
ελλείμματα, το σχετικά υψηλό ετήσιο ρυθμό αύξησης του
κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος επί σειρά ετών
(3,7% κατά μέσον όρο στην πενταετία 2001-2005, έναντι
1,7% στη ζώνη του ευρώ) και τις σοβαρές διαρθρωτικές
αδυναμίες της οικονομίας.
Δημοσιονομικές εξελίξεις
Όσον αφορά τις δημοσιονομικές εξελίξεις, το έλλειμμα της
γενικής κυβέρνησης (σε εθνικολογιστική βάση) μειώθηκε
κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ το 2005, αλλά
διαμορφώθηκε σε 4,5% του ΑΕΠ, το δεύτερο υψηλότερο
στη ζώνη του ευρώ. Η δημοσιονομική προσαρμογή το
2005 ήταν ένα σημαντικό πρώτο βήμα στη διαδικασία της
δημοσιονομικής εξυγίανσης, σύμφωνα με τη δέσμευση της
κυβέρνησης για μείωση του ελλείμματος κάτω του 3% του
ΑΕΠ μέχρι το 2006, καθώς και τη σχετική σύσταση του
Συμβουλίου Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών της
17ης Φεβρουαρίου του 2005. Η μείωση του ελλείμματος
προήλθε από τη συγκράτηση της αύξησης των τρεχουσών
δαπανών και την περικοπή των δημόσιων επενδύσεων.

Αντίθετα, τα έσοδα δεν συνέβαλαν στη μείωση του
ελλείμματος, κυρίως λόγω της υστέρησης των εσόδων
από εμμέσους φόρους, παρά την αύξηση των συντελεστών
της έμμεσης φορολογίας. Επίσης, το δημόσιο χρέος, από
108,5% του ΑΕΠ το 2004, μειώθηκε στο 107,5% του ΑΕΠ
το 2005 και ήταν το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νομισματική πολιτική και νομισματικές-πιστωτικές
εξελίξεις
Τα τελευταία έτη οι
νομισματικές
συνθήκες
είναι χαλαρές στη ζώνη
του ευρώ και ιδιαίτερα
στην
Ελλάδα
(στην
οποία
ο
υψηλότερος
πληθωρισμός συνεπάγεται
χαμηλότερα πραγματικά
επιτόκια),
στηρίζοντας
την κατανάλωση των
νοικοκυριών
και
τις
ιδιωτικές
επενδύσεις.
Καθώς δεν υπάρχει πλέον
η δυνατότητα άσκησης
ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής, η μείωση των
πληθωριστικών πιέσεων αναγκαστικά επαφίεται στη
δημοσιονομική πολιτική, τη συμβολή των κοινωνικών
εταίρων για συγκράτηση των μισθολογικών αυξήσεων
και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τον
ανταγωνισμό και βελτιώνουν τις συνθήκες προσφοράς.
Η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας παρέμεινε αμετάβλητη κατά το
μεγαλύτερο μέρος του 2005 και τα επιτόκια διατηρήθηκαν
σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα. Το δεύτερο εξάμηνο του
2005 οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν λόγω της ανόδου
της τιμής του πετρελαίου και των αυξήσεων των έμμεσων
φόρων. Ο ολοένα μεγαλύτερος κίνδυνος δευτερογενών
επιδράσεων στις τιμές και τους μισθούς από την αύξηση
της τιμής του πετρελαίου, το γεγονός ότι η ρευστότητα
στη ζώνη του ευρώ παρέμενε σε ιδιαιτέρως υψηλά
επίπεδα και η διαφαινόμενη ενδυνάμωση της οικονομικής
δραστηριότητας ώθησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα βασικά
επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την 1η Δεκεμβρίου του
2005 και κατά 25 μονάδες βάσης στις 2 Μαρτίου 2006.
Με τις αποφάσεις του αυτές το Διοικητικό Συμβούλιο
αποσκοπεί να σταθεροποιήσει τις μεσοπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην
ζώνη του ευρώ σε επίπεδο συμβατό με τη σταθερότητα
των τιμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο ετήσιος ρυθμός
πληθωρισμού θα διαμορφωθεί μεσοπρόθεσμα σε επίπεδο
κάτω αλλά πλησίον του 2%.
Στην Ελλάδα, τα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων και
τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων παρουσίασαν
μικρές μεταβολές το 2005, ενώ τα επιτόκια των νέων
τραπεζικών δανείων προς τα νοικοκυριά μειώθηκαν,
κυρίως λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών, ιδίως
στον τομέα της καταναλωτικής πίστης. Ο ετήσιος ρυθμός
αύξησης της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας
από τα εγχώρια Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
επιταχύνθηκε σε 16,8% το τελευταίο τρίμηνο του 2005,
έναντι 10,8% το τελευταίο τρίμηνο του 2004. Η εξέλιξη
αυτή αντανακλά κυρίως τη σημαντική επιτάχυνση της
χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης. Οι ρυθμοί ανόδου
των πιστώσεων τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα
νοικοκυριά ουσιαστικά παρέμειναν στα υψηλά επίπεδα του
2004 και το τελευταίο τρίμηνο του 2005, σε ετήσια βάση,
διαμορφώθηκαν σε 12,5% και 30,3% αντίστοιχα.
Σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος
Η ταχεία πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα και
ιδίως προς τα νοικοκυριά ενισχύει την κερδοφορία των
τραπεζών, αλλά αποτελεί και δυνητικό παράγοντα αύξησης
του πιστωτικού κινδύνου γι’ αυτές, ιδίως εάν υπάρξει
σημαντική περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού οικονομικής
ανάπτυξης στην Ελλάδα ή περαιτέρω άνοδος των
επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός των
νοικοκυριών (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιημένων
δανείων) ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ αυξήθηκε από
31,2% το Δεκέμβριο του 2004 σε 38,0% το Δεκέμβριο του
2005. Το ποσοστό αυτό παραμένει πάντως χαμηλότερο από
τον αντίστοιχο μέσο όρο για το σύνολο της ζώνης του ευρώ
(52,6% το 2005 και 49,2% το 2004, χωρίς τα τιτλοποιημένα
δάνεια, για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).
Δεδομένου ότι στο μεγαλύτερο μέρος των δανείων προς τα
νοικοκυριά εφαρμόζεται κυμαινόμενο επιτόκιο, η Τράπεζα
της Ελλάδος έχει συστήσει στα νοικοκυριά να εκτιμούν
ρεαλιστικά τις εισοδηματικές τους προοπτικές σε σχέση με
το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν,
ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν και την ενδεχόμενη
αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων τους σε
περίπτωση ανόδου των επιτοκίων. Παράλληλα, η Τράπεζα
της Ελλάδος έχει ζητήσει από τις τράπεζες, κατά την
αξιολόγηση αιτημάτων για δάνεια, να μεριμνούν ώστε το
ποσό που απαιτείται για την εξυπηρέτηση του συνολικού
δανεισμού κάθε οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 30-40% του
εισοδήματός του.
Ο πιστωτικός κίνδυνος από δάνεια προς επιχειρήσεις δεν
φαίνεται να είναι, γενικά, ιδιαίτερα υψηλός, υπάρχουν όμως
περιπτώσεις σημαντικής συγκέντρωσης χρηματοδοτικών
ανοιγμάτων των τραπεζών σε ορισμένες επιχειρήσεις
που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Βάσει ενός δείγματος,
η κερδοφορία των επιχειρήσεων που δεν ανήκουν στο
χρηματοπιστωτικό τομέα και στο Δημόσιο αυξήθηκε το
2005 και ο λόγος των ιδίων προς τα ξένα κεφάλαια καθώς
και ο λόγος των χρηματοοικονομικών εξόδων προς τα
μικτά κέρδη (που αποτελεί δείκτη χρηματοοικονομικής
ευπάθειας) είναι ικανοποιητικοί. Ωστόσο, υπάρχουν σημαν
τικές διαφοροποιήσεις μεταξύ επιχειρήσεων και κλάδων.
Στο Τμήμα 7 του Κεφαλαίου ΙΙ και στο Κεφάλαιο ΧΙ της
Έκθεσης αξιολογείται η σταθερότητα του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος. Το συμπέρασμα της αξιολόγησης
είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι κερδοφόρες
και διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή βάση και επαρκή
ρευστότητα, ενώ μεσοπρόθεσμα αντιμετωπίζουν ορισμένες

προκλήσεις που σχετίζονται κυρίως με τους κινδύνους
από την ταχεία πιστωτική επέκταση, με τη σχετικά υψηλή
σχέση των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των
δανείων και με τη δυσμενή επίδραση που ασκούν στην
ανταγωνιστικότητα των τραπεζών το σχετικά μικρό τους
μέγεθος, τα στοιχεία δυσκαμψίας στην αγορά εργασίας και
ορισμένες φορολογικές ρυθμίσεις (όπως η εισφορά του Ν.
128/1975).
Ειδικότερα, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των
ελληνικών τραπεζών παραμένει ικανοποιητικός τόσο σε
επίπεδο τράπεζας όσο και σε επίπεδο τραπεζικών ομίλων
(άνω του 13%). Από εκτιμήσεις που έγιναν (με βάση
ορισμένες υποθέσεις) από την Τράπεζα της Ελλάδος
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε συνεργασία με τα
μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα προέκυψε ότι, ακόμη και
σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της ποιότητας των
δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών ή πτώσης των
τιμών των μετοχών και δυσμενών μεταβολών των επιτοκίων
και της ισοτιμίας του ευρώ έναντι ξένων νομισμάτων, ο
δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών παραμένει
σημαντικά υψηλότερος του θεσμοθετημένου ελάχιστου
ορίου (8%). Ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν
στην ευρωστία των τραπεζών είναι η σημαντική βελτίωση
της κερδοφορίας τους την τελευταία τριετία, εν μέρει λόγω
της ταχείας πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό
τομέα, η οποία συνέβαλε σε αύξηση των εσόδων, αλλά
και λόγω της συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων. Η
συνεχιζόμενη επέκταση της δραστηριότητας των ελληνικών
τραπεζών στο εξωτερικό ενισχύει την αναπτυξιακή τους
δυναμική και συμβάλλει στη γεωγραφική διαφοροποίηση
των εσόδων τους. Επίσης, οι τράπεζες εξακολουθούν να
βελτιώνουν τα συστήματα μέτρησης και διαχείρισης του
πιστωτικού κινδύνου ενόψει της εφαρμογής, εντός του
2007, του εποπτικού πλαισίου που προβλέπεται από το νέο
Σύμφωνο της Βασιλείας (“Βασιλεία ΙΙ”). Ωστόσο, είναι
απαραίτητο να λάβουν οι τράπεζες περαιτέρω μέτρα για την
αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης του πιστωτικού
κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου, μεταξύ άλλων και λόγω
της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στις γειτονικές
χώρες. Επίσης, η Τράπεζα της Ελλάδος ενθαρρύνει το
σχηματισμό προβλέψεων που αντανακλούν επαρκώς τους
κινδύνους ανά χώρα, με συνεκτίμηση και των πιθανών
κινδύνων μετάδοσης προβλημάτων από μία χώρα σε
άλλη, ιδίως από τράπεζες των οποίων τα χρηματοδοτικά
ανοίγματα προς συγκεκριμένη χώρα υπερβαίνουν ένα
εύλογο ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων τους.
Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2006
Όσον αφορά τις προοπτικές για το 2006, το ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν προβλέπεται ότι θα αυξηθεί περίπου
κατά 3,5%, δηλαδή ο ρυθμός αύξησης θα διαμορφωθεί
σε επίπεδο κατά τι χαμηλότερο από ό,τι το 2005, θα
εξακολουθήσει όμως να είναι αισθητά υψηλότερος από
ό,τι στη ζώνη του ευρώ. Η ιδιωτική κατανάλωση θα
είναι και πάλι ο κύριος προωθητικός παράγοντας της
εγχώριας ζήτησης, αλλά σημαντική θα είναι και η συμβολή
των επενδύσεων, λόγω της αναμενόμενης αύξησης των
δημόσιων επενδύσεων και της ταχύτερης από ό,τι το 2005
αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων. Στην άνοδο των
επιχειρηματικών επενδύσεων εκτιμάται ότι θα συμβάλουν
και οι ρυθμίσεις του αναπτυξιακού και του φορολογικού
νόμου, καθώς και του νόμου-πλαισίου για τις συμπράξεις
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Στη διατήρηση του ρυθμού
ανόδου του ΑΕΠ σε ικανοποιητικό επίπεδο και κατά το
τρέχον έτος θα συμβάλει επίσης η εξέλιξη της παγκόσμιας
οικονομίας, η οποία, παρά τη μεγάλη αύξηση της τιμής του
πετρελαίου, αναμένεται να παραμείνει ευνοϊκή. Σύμφωνα
με τις τελευταίες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, ο ρυθμός ανόδου του παγκόσμιου ΑΕΠ εκτιμάται
ότι θα διαμορφωθεί στο 4,9% το 2006, έναντι 4,8% το
2005, και ο ρυθμός αύξησης του όγκου του παγκόσμιου
εμπορίου θα φθάσει το 8,0%, από 7,3% το 2005.
Ο πληθωρισμός προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει ελαφρά το
2006 και θα διαμορφωθεί γύρω στο 3,3%, καθώς εκτιμάται
ότι η δυσμενής επίδραση από εξωγενείς παράγοντες θα
εξασθενήσει και η εξασθένηση αυτή θα αντισταθμίσει την
επίδραση της προβλεπόμενης σημαντικής επιτάχυνσης
της ανόδου του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.
Όμως, ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλότερος από ό,τι
στη ζώνη του ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικοί
παράγοντες αβεβαιότητας όσον αφορά τη διατήρηση
υψηλού ρυθμού ανόδου του ΑΕΠ και την υποχώρηση του
πληθωρισμού εξακολουθούν να είναι οι διακυμάνσεις και
η άνοδος της διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου και των
τιμών των βασικών εμπορευμάτων, καθώς και η εξέλιξη
της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι των άλλων
νομισμάτων.
Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
Για την περίοδο πέραν του 2006, οι μεσοπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές θα εξαρτηθούν
από τη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας
και τη βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονομίας. Η αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των διαρθρωτικών αδυναμιών
της ελληνικής οικονομίας γίνεται ιδιαιτέρως επείγουσα
και επιτακτική, καθώς αναμένεται να είναι σοβαρές
οι συνέπειες που θα έχουν, πρώτον, η γήρανση του
πληθυσμού για τις αναπτυξιακές και δημοσιονομικές
προοπτικές της οικονομίας και, δεύτερον, η διαδικασία
της παγκοσμιοποίησης για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα
της Ελλάδος. Η διασφάλιση της μακροοικονομικής
σταθερότητας της οποίας βασικό στοιχείο είναι η
σταθερότητα των τιμών θα απαιτήσει, πρωταρχικά,
δημοσιονομική εξυγίανση, καθώς και μισθολογικές
αυξήσεις οι οποίες είναι συμβατές με τη σταθερότητα
των τιμών. Παράλληλα βεβαίως, για την επίτευξη της
σταθερότητας των τιμών θα απαιτηθούν περαιτέρω,
ευρύτερης κλίμακας, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που
ενισχύουν την ευκαμψία των αγορών προϊόντων και
εργασίας, καθώς και τις συνθήκες ανταγωνισμού. Η
μακροοικονομική σταθερότητα, μεταξύ άλλων, βελτιώνει
τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, ενθαρρύνει τις ιδιωτικές
επενδύσεις και ενισχύει την ικανότητα της οικονομίας να
προσελκύει ξένες επενδύσεις.
Διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών και
μεταρρύθμιση του συστήματος συντάξεων
Δημοσιονομική πολιτική
Ειδικότερα όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση, το
μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται για τη διόρθωση

των δημοσιονομικών ανισορροπιών είναι ακόμη
μεγαλύτερο από ό,τι υποδηλώνουν τα σημερινά επίπεδα του
ελλείμματος και του χρέους της γενικής κυβέρνησης. Ενόψει
των δυσμενών δημογραφικών προοπτικών, αν δεν υπάρξει
έγκαιρη μεταρρύθμιση του συστήματος συντάξεων, οι
δημόσιες δαπάνες για συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη
θα αυξηθούν δραματικά μετά το 2015 ―συνολικά κατά
11,5 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μεταξύ του 2005
και του 2050― σύμφωνα με τις διαθέσιμες προβολές.
Σημειωτέον ότι οι προβολές αυτές στηρίζονται σε δεδομένα
του 2002 και είναι ενδεχόμενο νεότερες εκτιμήσεις, που
θα λαμβάνουν υπόψη τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, να
καταλήξουν σε μεγαλύτερη αύξηση.
Είναι προφανές ότι οι επιπτώσεις της γήρανσης του
πληθυσμού στις δημόσιες δαπάνες για συντάξεις και
υγειονομική περίθαλψη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
μόνο με φορολογικές αυξήσεις ή περικοπές άλλων
δαπανών, καθώς αυτό θα υπονόμευε την οικονομική
ανάπτυξη και την παροχή στοιχειωδών δημόσιων
υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, απαιτείται σφαιρική
αντιμετώπιση του προβλήματος, η οποία, εκτός από μέτρα
για την ενίσχυση της γεννητικότητας, θα περιλαμβάνει:
Πρώτον, συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής ώστε
να επιτευχθούν σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα και να
μειωθεί το δημόσιο χρέος στο 60% του ΑΕΠ μέχρι το 2015.
Δεύτερον, έγκαιρη και αποτελεσματική μεταρρύθμιση του
συστήματος συντάξεων. Τρίτον, διαρθρωτικά μέτρα για την
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και τη βελτίωση της
παραγωγικότητας.
Όσον αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή, το
Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και
Ανάπτυξης του Δεκεμβρίου του 2005 προβλέπει για τη διετία
2005-2006 μείωση του ελλείμματος κατά 4,3 εκατοστιαίες
μονάδες του ΑΕΠ, ενώ η προβλεπόμενη μείωση κατά
τη διετία 2007-2008 είναι μόνο 0,9 της εκατοστιαίας
μονάδας. Επίσης, προβλέπεται ότι το 2008 το πρωτογενές
πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 2,8% του ΑΕΠ. Εκτιμάται
όμως ότι, για να επιτευχθεί η μείωση του δημόσιου
χρέους στο 60% του ΑΕΠ μέχρι το 2015, θα απαιτηθούν
(με βάση ορισμένες υποθέσεις για το ρυθμό ανάπτυξης
και τα επιτόκια) πρωτογενή πλεονάσματα υψηλότερα
του 5% του ΑΕΠ ετησίως από το 2009 και εξής. Θα
απαιτηθεί επίσης να περιοριστούν δραστικά οι επιπτώσεις
των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που αυξάνουν
το δημόσιο χρέος αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη στον
προσδιορισμό του ελλείμματος. Είναι σκόπιμο, επομένως,
το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε κατά την περίοδο
μετά το 2008 να επιδιωχθεί η προσέγγιση, με σταθερό
βηματισμό, του στόχου για ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό
προϋπολογισμό και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί ταχύτερη
καθοδική πορεία του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ. Η
δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων απαιτεί σημαντικές
παρεμβάσεις τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο
σκέλος των δαπανών της γενικής κυβέρνησης.
Σχετικά με τα έσοδα, ο ουσιαστικός περιορισμός της
φοροδιαφυγής και επομένως η είσπραξη έστω και μέρους
των εσόδων που διαφεύγουν θα επαρκούσαν για να
δημιουργηθούν σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα στον
κρατικό προϋπολογισμό και να επιτευχθεί ουσιαστική
μείωση του δημόσιου χρέους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται
ότι, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη, το ύψος της
φοροδιαφυγής (οι μη καταβαλλόμενοι φόροι) έφθαναν
περίπου το 15% του ΑΕΠ και το 64% των φορολογικών
εσόδων το 1997, ενώ η αίσθηση των ερευνητών, την οποία
συμμερίζεται και η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι ότι το ύψος
της φοροδιαφυγής είναι πολύ μεγαλύτερο. Επομένως,
ορθώς δίδεται έμφαση στην προσπάθεια για περιορισμό
της φοροδιαφυγής, η οποία θα πρέπει να τύχει ευρύτερης
κοινωνικής αποδοχής. Σχετικά με τις δαπάνες, καθοριστική
σημασία έχει ο αποτελεσματικός έλεγχος των πρωτογενών
δαπανών της γενικής κυβέρνησης. Για τη συγκράτηση των
δαπανών σε επίπεδο κεντρικής ή γενικής κυβέρνησης, θα
ήταν χρήσιμο να εξεταστεί και στην Ελλάδα η δημιουργία
ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου με συγκεκριμένους
κανόνες για τον καθορισμό δημοσιονομικών στόχων, την
κατάρτιση πολυετών προϋπολογισμών και την αξιολόγηση
των δημοσίων δαπανών.
Συνέχεια στή σελ. 6

Ì ðéíåëéÝò
§
Ïὐñáíüò èÜëáóóá, ἕíá
ὁ øáñÜò äõóêïëåýåôáé
ðïῦ íÜ ñßîåé ôÜ äß÷ôõá ôïõ!
§
ÌÞ óôÜæåéò óõíáéóèÞìáôá
ìÝ ôßò ãëõêåñÝò ἐêöñÜóåéò...
åἶíáé ἀíèõãåééíü
§
Ἡ Êßñêç ἄíïéîå êáíÜëé tv
êé ἐðéôÝëïõò ἄëõóå ôü óôåãáóôéêü
ãéÜ ôÜ ãïõñïýíéá ôçò
§
ÔÞí ìáãêéÜ ïἱ ðáëáéïß
ôÞ ëÝãáí êáß ãïçôåßá
Ἡ ðñáãìáôéêÞ ìáãêéÜ âÝâáéá
ἔ÷åé ἕíá êüóôïò
§
Ôß åἶíáé ἅãéïò;
Ὅ,ôé ôÜóóåôáé ìÝ ôü ìÝñïò
ðïý ὑðïöÝñåé ἄäéêá

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò
SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Τοῦρκος καταναλωτής...
Καθὼς στὰ ἐξαγόμενα λαχανικὰ καὶ φροῦτα
γίνονται συχνοὶ ἔλεγχοι γιὰ κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων ποὺ ἀπειλοῦνε τὴν ὑγεία, τὰ ἐν
λόγῳ προιόντα προωθοῦνται στὴν ἐσωτερικὴ
ἀγορά. Ἀκόμα καὶ αὐτὰ ποὺ ἐπιστρέφονται
γί΄αὐτὸν τὸν λόγο ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, ἡ
ἴδια παρτίδα λόγω περιορισμένων ἐλέγχων
φτάνει στὴν κουζίνα μας. Ὁ πρόεδρος τῶν
ἐξαγωγέων φρέσκων φρούτων καὶ λαχανικῶν
μεσογείου Ἀλῆ Καβὰκ λέει: Ἂν αὐτὰ τὰ
προιόντα καταστραφοῦνε σὲ 3 μέρες δὲν θὰ
μείνει ἐξαγωγέας. Ὁ πρόεδρος τῶν ἀγροτικῶν
Τουρκίας Ἰμπραὶμ Γετκὶν ἀνέφερε πὼς ἐνῶ στὰ
ἐξαγόμενα προιόντα γίνονται ἔλεγχοι, σὲ αὐτὰ
ποὺ καταναλώνονται στὴν ἐσωτερικὴ ἀγορὰ δὲν
γίνονται καὶ πρόσθεσε πὼς ¨Δὲν ὑπολογίζουμε
καθόλου τὴν ὑγεία τῶν δικῶν μας ἀνθρώπων¨.
(29-5, ἐφ. Ζαμάν)
Καθείς καί οἱ στόχοι του
Τοποθετήθηκε ἀπὸ τὸν καιμακάμη τῆς περιοχῆς
Ἀκιντζιλὰρ ἡ 96 τ.μ. τουρκικὴ σημαία στὸ
βουνὸ Καραντὰγ σὲ ὕψος 500 μ. Μιλώντας
στὴν ἐκδήλωση τοποθέτησης ὁ καιμακάμης
Μπαρὶς Ἀκτᾶν δήλωσε : Ὅταν ἦρθα γιὰ πρώτη
φορά στὴν περιοχὴ ἔθεσα στόχους. Ἕνας ἀπὸ
αὐτοὺς ἦταν νὰ τοποθετήσω σὲ σημεῖο ποὺ νὰ
φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὴν πόλη, τὴν βαμένη μὲ
τὸ αἷμα τῶν ἡρώων μας ἠμισέλινο. Εἴμαστε πολὺ
χαρούμενοι γιὰ τὴν τοποθέτηση τῆς τεράστιας
σημαίας.
(3-6, ἐφ. Νετγκαζέτε)
Τουριστικός παράδεισος
Τὸ ζεῦγος τῶν Ἐλβετῶν τουριστῶν ἀφοῦ μπῆκε
μὲ τραῖνο ἀπὸ τὸ Ἰράν ἄρχισε νὰ ταξιδεύει μὲ
τὰ ποδήλατα. Ἀποφάσισαν νὰ κατασκηνώσουν
κοντὰ στὸ ἀξιοθέατό της περιοχῆς Μουράντιε,
τὴν γέφυρα τοῦ σατανᾶ.Ἀκολούθως καὶ
σύμφωνα μὲ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοὺς σταμάτησε
ἕνα αὐτοκίνητο δίπλα τοὺς ἀπὸ τὸ ὁποῖο
κατέβηκαν ἕξι ἄτομα ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία
γυναίκα. Χτύπησαν τὸν ἄντρα καὶ τὸν ἔδεσαν
σὲ ἕνα δέντρο. Μετέφεραν τὴν γυναίκα σὲ ἕνα
ἀχυρώνα ὅπου τὴν βίασαν μὲ τὴ σειρά. Πῆραν
τὰ 800 $ καὶ 300 τ.λ. ποῦ εἶχε πάνω τὸ ζεῦγος καὶ
ἐξαφανίστηκαν. Συνελήφθησαν στὴν περιοχὴ
Τζίζρε καθὼς τὸ ζευγάρι εἶχε συγκρατήσει τὴν
πινακίδα τοῦ αὐτοκινήτου.
(3-6, ἐφ. Νετγκαζέτε)
Τουρκοκουρδικές συρράξεις
Ὁ θάνατος μετὰ ἀπὸ μαχαίρωμα τοῦ 47χρονου
Σαμὶ Ὀρὲν, τοπικοῦ προέδρου τῶν Γκρίζων
Λύκων στὴν περιοχὴ Μπαγιουρντοὺ τῆς
Σμύρνης ἔγινε αἰτία ἀναταραχῶν. Κατὰ τὴν
διάρκεια τῶν ἐπεισοδίων ὁ λαὸς τῆς περιοχῆς
διαδήλωσε κρατώντας τουρκικὲς σημαῖες
ἐνάντια στοὺς κατοίκους ποὺ ἔχουν ἔρθει ἀπὸ
τὰ νοτιοανατολικά. Ἔφτασαν στὸ δημαρχεῖο
ὅπου ἔψαλαν τὸν ἐθνικὸ ὕμνο καί διαλύθηκαν.
Δυὸ οἰκογένειες ἀπὸ τὰ ΝΑ πῆραν τὴν ἀπόφαση
νὰ φύγουν, ἰσχυριζόμενοι πὼς τοὺς ἔδιωξαν. Τὴν
προηγούμενη Παρασκευὴ σὲ καβγὰ ἀνάμεσα σὲ
δυὸ πλευρὲς ποὺ ἡ μία φώναζε συνθήματα ὑπὲρ
τοῦ ΡΚΚ καὶ ἡ ἄλλη κατὰ, τραυματίστηκαν 15
ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων 2 σοβαρά. Ἀκολούθως
συνελήφθησαν 10 ἄτομα καὶ χάρη στὰ μέτρα τῆς
ἀστυνομίας ἠρέμησε ἡ περιοχή. Μέχρι ποὺ ἦρθε
ἡ εἴδηση τοῦ θανάτου τοῦ Σαμὶ Ὀρέν. Τελικὰ
κάποιες οἰκογένειες ἔφυγαν μὲ 3 φορτηγὰ ἀπὸ
τὴν περιοχὴ, τὴν ὥρα ποὺ κάποιοι κάτοικοι τῶν
γύρω σπιτιῶν τοὺς πετροβολοῦσαν καὶ φώναζαν
«Καταραμένο ΡΚΚ!»
(22-5, ἐφ. Νέτγκαζετε)
Ἡ κουλτούρα τῆς βίας
Σύμφωνα μὲ τὸ Τουρκικὸ Κέντρο Κοινωνικῶν
Ἐρευνῶν τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας τὸ 63% τῶν
γυναικῶν στὶς ἡλικίες 15-19, τὸ 39% στὶς ἡλικίες
45-49, στὶς δυτικὲς περιοχὲς τῆς Τουρκίας τὸ
32,5 καὶ στὶς ἀνατολικὲς τὸ 49% βρίσκουν
σωστὸ τὸν ξυλοδαρμὸ ἐκ μέρους τοῦ ἄντρα τους.
Τὸ περίεργο εἶναι ἡ σκέψη τῶν γυναικῶν αὐτῶν
ὅτι ¨Ὁ ἄντρας μου εἶναι, δέρνει¨. Οἱ πιὸ συχνὰ
ἀναφερόμενοι λόγοι εἶναι: ἔκαψε τὸ φαγητό,
ἀντιμίλησε στὸν ἄντρα της, παραμέλησε τὰ
παιδιά,σκέφτηκε νὰ ξοδέψει ἄσκοπα χρήματα
καὶ ἀρνήθηκε νὰ ἔρθει σὲ σεξουαλικὴ ἐπαφή.
(4-6, ἐφ. Μιλλιὲτ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Μέχρι καί «Ἀπόφοιτοι τοῦ West Point κατά
τοῦ Πολέµου» ἐµφανίστηκαν στίς ΗΠΑ, µέ
ἀναφορές στόν Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ καί
στόν Ἀιζενχάουερ! Ἡ ἀντίδραση κατά τῶν
νεοσυντηρητικῶν γκάγκστερς ὀγκοῦται
Κάπως ἔτσι δικαιολογεῖται καί ἡ µείωση
τῶν πολεµοχαρῶν τόνων κατά τοῦ Ἰράν
διεθνῶς. Ἐλπίδα µας ἡ ἀπελευθέρωση τῶν
ΗΠΑ ἀπ’ τόν µεσανατολίτη νταβατζή τους
Διατάχθηκε ἡ σύλληψη τεσσάρων µαρτύρων
ὑπεράσπισης τοῦ Σαντάµ στήν «δίκη» τοῦ
τελευταίου. Καί τό σώου συνεχίζεται - ὅπως
καί τά µαζικά ἐγκλήµατα (Χαντίθα, Ἰσάκι...)
Καλά τἄχωσε ἡ Χαµάς στόν Ἄλβαρο ντέ
Σότο πού τό παίζει διαπραγµατευτής τώρα
στήν Παλαιστίνη, µπερδεύοντας θύτη καί
θῦµα. Ὅ,τι ἔκανε καί στήν Κύπρο δηλαδή...
4 Παλαιστίνιοι βουλευτές τῆς Χαµάς ἀπό
τήν Ἱερουσαλήµ πῆραν διορία 30 ἡµερῶν,
νά παραιτηθοῦν ἤ νά ἐκδιωχθοῦν! Ναί, ἔτσι
θέλει ὁ ἑβραιοναζί ὑπουργός Ἐσωτερικῶν.
Πάντως ἡ (νατοϊκή) Ἑλλάς δέν σκάει. Καί
στή Χάιφα στέλνουµε πλοῖο καί σέ κοινές
ἀσκήσεις στή Μαύρη Θάλασσα µέ τό Ἰσραήλ
µετέχουµε. Χάριν τῆς εἰρήνης, ἐννοεῖται
Φιλανθρωπία, Ελευθερία, Διαφορετικότητα
λέγεται τό κόµµα τῶν Ὁλλανδῶν παιδεραστῶν, κτηνοβατῶν, ἐπιδειξιῶν καί ἄλλων
ὡραίων τύπων. Γουστάρω ν’ ἀκούσω προοδευτικά σχόλια πολιτικῶν µας!
Θέλει καί σχόλια τό ἄρθρο τοῦ Στεφανόπουλου γιά τά ἑλληνοτουρκικά; Τό ρολάκι
του παίζει ὁ ἄνθρωπος, ὅπως τόσα χρόνια.
Μικρό κι ὄχι τόσο ξεκάθαρο. Θέλετε θέσεις
Ἕλληνος Προέδρου; www.sartzetakis.gr
Τήν ὥρα τῆς κηδείας τοῦ Κ.Ἠλιάκη στό Ἡράκλειο ἐνώπιον Παπούλια καί ΥΠΕΞ, τά 3

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
Μέρες τοῦ 2006 µ.Χ. καὶ (παρ’ ὅλα
αὐτά) συνεχίζει ὁλοένα καὶ περισσότερο νὰ
ἐπιβεβαιώνεται αὐτὸ ποὺ (περίπου) ἔγραφε
ὁ µεγάλος πρὶν ἀπὸ εἰκοσιτέσσερις αἰῶνες:
ὅτι δηλαδή, ὅταν ὑποχωρεῖς ἀκόµη καὶ σὲ
κάτι φαινοµενικὰ ἀσήµαντο, θὰ σὲ πάρουν οἱ
ἄλλοι πρέφα πὼς εἶσαι χέστης κι ἀµέσως θὰ
ἀπαιτήσουν κάτι µεγαλύτερο. Ἀλλὰ προσωπικὰ
πάντως δὲν στενοχωριέµαι καθόλου, γιατί
πάντα τρέφω ἐλπίδες ὅτι σύντοµα θὰ τὸ
καταλάβουν οἱ γίγαντες πού µας κυβερνοῦν!
Στὸ κάτω-κάτω οἱ Τοῦρκοι πιλότοι πρὸς τὸ
παρὸν ἁπλῶς πουλᾶνε τσαµπουκὰ πετώντας
πάνω ἀπ’ τὸ Αἰγαῖο! Μέχρι ν’ ἀρχίσουν νὰ
προσγειώνονται καὶ στὴ Μύκονο γιὰ φραπέ,
ἔχουµε ἀκόµη καιρό…
Γιὰ ἄλλες πάντως κλασσικὲς φράσεις τοῦ
Θουκυδίδη (π.χ. ὅτι πρέπει «προεπιβουλεύειν
µᾶλλον ἢ ἀντεπιβουλεύειν» ἢ «τὸν ἐχθρὸν
οὒχ ὧν δρᾷ µόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς διανοίας
προαµύνασθαι χρῆ», κλπ, κλπ.), δέν µποροῦµε
νά ἔχουµε κανένα παράπονο, γιατί εἶναι
φανερό ὅτι ἀποτελοῦν ἐδῶ καί πολλά χρόνια
σταθερό ἀµυντικό δόγµα ὅλων τῶν ἑλληνικῶν
κυβερνήσεων! Ναί, ρέ, τί γελᾶτε; ∆έν τούς
αἰφνιδιάζουµε δηλαδή συστηµατικά Τούρκους
κι Ἀµερικάνους (δίνοντάς τους τά πάντα, πρίν
κἄν προλάβουν ἀκόµη καί νά σκεφτοῦν νά τά
ζητήσουν); Ἔ, µά µέ τέτοια σατανική τακτική,
τούς τά ἔχουµε κάνει τά νεῦρα τελείως
σµπαράλια οἱ ἀνάλγητοι…
Ἀκριβῶς τὸ ἴδιο δηλαδὴ ποὺ ἔκαναν κι οἱ
πειρατὲς τοῦ «Ἀστερίξ», οἱ ὁποῖοι καὶ µόνο ποὺ
ἔβλεπαν τοὺς Γαλάτες, βούλιαζαν τὸ καράβι
ἀπὸ µόνοι τους καὶ µετὰ τοὺς ἔλεγαν: «Τώρα
πιὰ δὲν µπορεῖτε νὰ µᾶς κάνετε τίποτε. Σᾶς
τὴ φέραµε!». Κι αὐτοὶ µᾶλλον Θουκυδίδη θὰ
διάβαζαν…
Ἔτσι λοιπὸν κι ἡ πρωθυπουργάρα µας,
ποὺ εἰδικὰ ἀπὸ τὸ Λουξεµβοῦργο καὶ µετὰ
τοὺς κοπανάει, ὡς γνωστόν, κάθε µέρα τοὺς
Τούρκους ἀνελέητα. Καὶ ζαλισµένους ὅπως

τοπικά κανάλια ἀπαξίωσαν ν’ ἀσχοληθοῦν
Θά µοῦ πεῖτε ὑπῆρχε κι ἄλλη ἐπικαιρότητα
στή λεβεντοµάνα: νά, τό ἕνα κανάλι π.χ.
διαφήµιζε... παπούτσια! (µωρέ καί ἡ Χάγη
πολύ ἐθνικιστική µᾶς πέφτει...)
Τροµακτικό τό συµβάν στή Βέρροια, µέ
τόν φόνο τοῦ µικροῦ Ἄλεξ ἀπό συµµορία
ἀνηλίκων, ἐπιβεβαιώνει ὅλα κεῖνα γιά τά
ὁποῖα προειδοποιούµαστε ἐπί 2 δεκαετίες
Ὁ µηδενισµός τῶν ἀξιῶν, ἡ διάλυση τῆς
κοινωνίας καί ἡ εἰσβολή τῆς εἰκονικότητας
ἀποχαλίνωσαν τό κτῆνος σέ ἐνήλικες καί
παιδιά. Νά περιµένουµε καί χειρότερα.
«Νέας γενιᾶς τροµοκράτες», κατά τά ἔγκυρα
ΜΜΕ µας, ἐµφανίστηκαν µέ τή βόµβα κατά
τοῦ Βουλγαράκη. Ὅπως λέµε νέας γενιᾶς
ἐκτυπωτές, νέας γενιᾶς µαχητικά, κτλ
Μόνο ἕνα πρᾶγµα µένει παντοῦ ἴδιο: Τό
µαγαζί πού παράγει τίς γενιές αὐτές. Ποιό
εἶναι αὐτό; Ἔ, σκεφτεῖτε: Hewllet Pacard General Dynamics - EYP...
Στίς 21 Ἰουνίου δικάζεται στήν Τουρκία ὁ
γενναῖος ἐκδότης Ραγκίπ Ζαράκογλου πού
τόλµησε µετά τούς 39 Ἕλληνες συγγραφεῖς,
νά µεταφράσει καί Ἀρµένιους (Ζερνιάν καί
Σακαγιάν). Πιθανή ποινή; Μέχρι 13 χρόνια!
Σέ 1,5 χρόνο ΘΑ ἐκτεθεῖ ὁ πάπυρος τοῦ
Δερβενίου, πού θάφτηκε σκανδαλωδῶς
ἐπί µισόν αἰώνα. Μιλᾶµε γιά εὕρηµα πού
ἀλλάζει τήν εἰκόνα τῆς ἀρχαίας θρησκείας
Τά νούµερα πού ἐξέθεσε ὁ Περιφερειάρχης
ΑΜΘ Μιχ. Ἀγγελόπουλος, τά σχετικά µέ
τίς ἀπορροφητικές ἐπιδόσεις µας στό ΠΕΠ,
δέν ἔχουν τόση σηµασία. Καλή ἐντύπωση
κάνουν, ὡστόσο, οἱ χαµηλοί τόνοι. Θυµᾶστε
τί τσίρκο ἔχει περάσει ἀπό δῶ, ἔ;
Τά τριάντα χρόνια γόνιµης ποιµαντορίας τοῦ

τοὺς ἔχει, κοντεύει, ὅπου νὰ ’ναι, νὰ τοὺς πάρει
καὶ τὰ σώβρακα. Μέχρι τέλος τῆς χρονιᾶς
λύνεται ὁριστικὰ τὸ Κυπριακό, ἡ ὑφαλοκρηπίδα
µας πάει στὰ 135 µίλια (κάπου ἔξω ἀπ’ τὸ Ἐσκὴ
Σεχίρ, ἐὰν δὲν ἀπατῶµαι) καὶ θὰ µᾶς ζητήσουν
κι ἀπὸ πάνω συγγνώµη οἱ Τοῦρκοι γιὰ τὴ µάχη
τοῦ 1074 στὸ Ματζικέρτ…
(Ἔ, κι ἀκόµα καὶ νὰ µὴν εἶναι τελείως ἔτσι,
αὐτὴν τὴν ἐντύπωση τουλάχιστον µοιάζει
νὰ ἔχει ὁ Κωστάκης, ὅποτε αὐτὸ εἶναι ποὺ
µετράει. Ἐντάξει βρέ, µὴν ἔχετε κι ἐσεῖς τώρα
ὑπερβολικὲς ἀπαιτήσεις, εἶναι καὶ κοµµατάκι
δυσκολούτσικος ὁ Θουκυδίδης. Εἶναι σὰ νὰ
ζητᾶς δηλαδὴ ἀπὸ τὴν Ἄντζελα ∆ηµητρίου
νὰ δεῖ τὴ «Σιωπή» τοῦ Μπέργκµαν καὶ τὸν
«Στάλκερ» τοῦ Ταρκόφσκι καὶ µετὰ νὰ σοῦ
ἀναλύσει ἀπὸ πάνω καὶ τὴ διαφορά…)
Καὶ σὰ νὰ µὴν ἔφταναν ὅλα αὐτά, µάθανε
προφανῶς ὅτι γ…ὄµαστε καὶ πλακώσανε κι
οἱ γύφτοι! Μὲ ἄλλα λόγια, ἔσκασε µύτη κι ὁ
Στεφανόπουλος µὲ τὸ γνωστὸ πλέον ἄρθρο,
τὸ ὁποῖο χαρακτηρίστηκε ἀπὸ κάποιους
βαρυσήµαντο (ὅθεν καὶ γέλασε τὸ χείλι τοῦ
κάθε πικραµένου)…
Καὶ δὲν θὰ ἀσχοληθῶ µὲ τὴν οὐσία τοῦ
ἄρθρου (ποὺ π.χ. προτείνει προκλητικὰ
νὰ θέσουµε σὲ διαδικασία ἐπιδιαιτησίας συνεπῶς δὲ καὶ ἐν ἀµφιβόλῳ - κυριαρχικά µας
δικαιώµατα, ὅπως ἡ στρατιωτικὴ προστασία
τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου). Ἀκόµη
καὶ καλὰ νὰ τὰ ’λεγε, ἐγὼ ἁπλῶς ἀναρωτιέµαι
ἀπὸ ποῦ κι ὥς ποῦ τέτοιος θόρυβος γιὰ µία
δήλωση τοῦ παντελῶς ἀνύπαρκτου κυρίου
Στεφανόπουλου! Περὶ τοῦ ὁποίου βεβαίως ἡ
ἄποψή µου εἶναι γνωστὴ ἀπὸ παλιὰ (καὶ ἔχει
σηµασία µάλιστα ὅτι τὴν εἶχα διατυπώσει
ὅταν ἦταν ἀκόµη πρόεδρος καὶ ὄχι ἐκ τῶν
ὑστέρων). Ἕνας ἐπὶ µιά ζωὴ καθ’ ὁλοκληρίαν
ἀποτυχηµένος πολιτικός, ποὺ γιὰ κάποιους
συγκυριακοὺς λόγους ἐξελέγη στὸ τυπικὰ
ἀνώτερο πολιτειακὸ ἀξίωµα καὶ ἐν τέλει
ἀναγορεύτηκε σὲ σοῦπερ ἐπιτυχηµένο,
ἐπειδὴ τὸ µόνο ποὺ ἔκανε ἐπὶ δέκα χρόνια
ἦταν νὰ παριστάνει τὴν ἄχρωµη, ἄοσµη καὶ
ἄφωνη γλάστρα πολυτελείας! Ἕνα παντελῶς
ἀπρόσωπο δεκανίκι τοῦ συστήµατος, ποὺ ποτὲ

Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κοµοτηνῆς
Δαµασκηνοῦ τιµήθηκαν πρόσφατα. Σάν
προοίµιο εὔφηµης ἀπόσυρσης δέν ἤχησε;
Παραχωρεῖται στόν σύλλογο Σαρακατσάνων τό ἀναπαλαιωθέν ἀρχοντικό Πιερράκη
γιά... 99 χρόνια! Τουλάχιστον τίθεται καµµιά
προϋπόθεση σέ τοῦτο τό προεκλογικό δῶρο
(πού γεννᾶ καί κάκιστο προηγούµενο);
Συνέδριο ἔχει πάλι τό διαβόητο ΚΕΜΟ (Τσιτσελίκης - Χριστόπουλος) στήν Ἀθήνα γιά
τή Θράκη, µέ εἰσηγήσεις 2-3 µελῶν του καί
τριῶν µειονοτικῶν πολιτευτῶν. Μιά χαρά.
Μόνο ἄν µᾶς καταδικάσουν (ὡς τοπική
κοινωνία) νά µᾶς τό ποῦνε, ἄν ἔχουν τήν
καλωσύνη, ἔ; Μήν πᾶµε ἀδιάβαστοι...
Τό Εὐρωκοινοβούλιο πέταξε τήν τούρκικη
ἀναφορά γιά τή Θράκη, ἐπικαλούµενο (καί)
τήν ἀσάφεια στόν ὁρισµό τῆς «µειονότητας»
καί στά δικαιώµατά της. Συνέλληνες, ἀκοῦτε; ΔΕΝ εἶναι δικαίωµά τους νά µᾶς πηδᾶνε!
«Ἀπό τόν τραχανά στό σούσι -Νεοελληνικές
γαστρονοµικές περιπέτειες» ἐπιγράφεται ἡ
ἡµερίδα τοῦ Ἐθνολογικοῦ Μουσείου Θράκης
(Ἀλεξ/λη, 10-6-06, 18:30) µέ τούς Ζευγουλά
Μιχάλη, Ἀναγνωστάκη Ἠλία, Ψιλάκη Νίκο
καί Ζουράρι Χρήστο. Μήν τή χάσετε!
Διαφωνοῦµε µέ τούς καταληψίες ἀλλά
συµφωνοῦµε µέ τόν σύλλογο µελῶν ΔΕΠ
τοῦ Πολυτεχνείου Ξάνθης: τά ΜΑΤ κατά
τῶν φοιτητῶν δέν εἶναι ἀπάντηση.
Ἐξαιρετική ἡ ὁµιλία Γερµαντζίδη γιά τόν
Κόσυνθο στό ΙΘΤΠ (Ξάνθη, 5-6). Πρόσεξε
κανένας ἁρµόδιος τίς ἐµπεριστατωµένες
προτάσεις του;
Νά λοιπόν πού γίναµε καί τῆς µόδας, ὡς
Θράκη καί ὡς «Ἀντιφωνητής». Φυσικά δέν
θά διαρκέσει πολύ ἀλλά ἐλπίζουµε κάτι νά
µείνει στά µυαλά τῶν συµπατριωτῶν µας
Πάντως, ὅπως διαπιστώσατε ὅσοι µᾶς
παρακολουθεῖτε, ὅλα τά θρακικά, ὅπου καί
νά ἔπαιξαν, τά εἴχατε πληροφορηθεῖ ἀπό
καιρό πρίν, στό ἀνά χεῖρας ἔντυπο

του δὲν ἔκανε τὴν παραµικρὴ παρέµβαση γιὰ
ὁτιδήποτε ἀκόµα καὶ µέσα στὰ πλαίσια τῶν
κουτσουρεµένων του ἁρµοδιοτήτων. Καὶ ἄντε,
ἐντάξει, µᾶς τὸν…παρίστανε ἐπὶ µία δεκαετία
τὸν Πρόεδρο. Τί θὰ γίνει τώρα; Θὰ συνεχίσει νὰ
µᾶς τὰ πρήζει γιὰ ἄλλα δέκα χρόνια δίνοντάς
µας χρησµοὺς στὸν δρόµο πού χάραξε ὁ
ὀρίτζιναλ ἐπίτιµος δρακουλο-Κάλχας, ἀντὶ νὰ
πάει κι αὐτὸς στὸν µούσκιο τῆς Ἱστορίας, ὅπου
(εὐτυχῶς) ὁριστικὰ πλέον ἀνήκει;
Ἀλλὰ φυσικὰ µ’ αὐτὰ καὶ µ’ αὐτὰ βρῆκαν
µία ἀκόµη εὐκαιρία καὶ οἱ Πασόκοι γιὰ
νὰ µιλᾶνε! Οἱ ὁποῖοι βεβαίως εἶναι οἱ κατ’
ἐξοχὴν ἁρµόδιοι γιὰ νὰ µιλᾶνε, γιατί σὲ πλήρη
ἀντίθεση µὲ τοὺς σηµερινοὺς ἄχρηστους, εἶχαν
γράψει, ὡς γνωστόν, πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια
ἀνυπέρβλητες σελίδες δόξας στὴν ἐξωτερικὴ
πολιτική! ∆ὲν θυµάστε δηλαδὴ τὸ τέως
Λιοντάρι τοῦ Μαξίµου, τότε ποὺ γράπωνε κάτι
αἱµατοβαµµένους ἀρχιτροµοκράτες καὶ τοὺς
ἔστελνε πακέτο ἀπέναντι ἢ τότε ποὺ εἶχε πάρει
φαλάγγι τοὺς Τούρκους, κυνηγώντας τους
σὰν τὴ Μπουµπουλίνα ἀπὸ βραχονησίδος εἰς
βραχονησίδαν καὶ κόντευε νὰ τοὺς πάει µέχρι
τὴν Κόκκινη Μηλιά; Ἒ βέβαια! Ξεχνιοῦνται,
µωρέ, τέτοια κατορθώµατα;
Αὐτὴ λοιπὸν ἡ εἰς τὸ διηνεκὲς ἀνακυκλούµενη
ξεφτίλα εἶναι ἐν τέλει καὶ ὁ λόγος ποὺ (γιὰ
νὰ κλείσουµε καὶ λίγο σοβαρά) βρίσκω
παντελῶς ἐκτὸς πραγµατικότητας κάποιους
δηµοσιογραφοῦντες, ποὺ ἄφνω σήµερα
διαγιγνώσκουν ἀδιέξοδο καὶ ζητοῦν πάραυτα
µεταβολὴ τῆς ἐξωτερικῆς µας πολιτικῆς.
Καὶ δὲν ἐννοῶ κἄν ὅτι τὸ ζητούµενο στὴν
πραγµατικότητα δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἡ
µεταβολή, ἀλλὰ ἐπιτέλους ἡ χάραξη (πῶς
διάολο νὰ µεταβληθεῖ δηλαδὴ τὸ παντελῶς
ἀνύπαρκτο;) Τελικὰ ὅµως οὔτε καὶ αὐτὸ
µποροῦµε νὰ τὸ ἀπαιτοῦµε. Γιατί ἡ ἀπόλυτη
καὶ βασανιστικὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀπὸ τὸν
σύγχρονο πολιτικὸ κόσµο καὶ τὶς συγκεκριµένες
φαιδρὲς καρικατοῦρες ποὺ τὸν διευθύνουν, δὲν
ἔχει κανεὶς τίποτε δυστυχῶς νὰ περιµένει. Καὶ
φυσικὰ πολὺ περισσότερο νὰ ἐλπίζει…
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

