Ἀντιφωνητὴς

Τ’ αγιοκέρια τρέμουν τώρα στο
Φανάρι. Στη Σουμελά, στο
Λάτρος, σ’ όλη τη Μικρασία,
έθαψαν στα ερείπια
της Παναγιάς τη χάρη.
Με ημιπληγία κοίτεται
στο χάρτη η Λευκωσία.

ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΕΛΕΡ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ

Ὀρθόδοξη ἐκκλησία;
Βεβηλώνετε ἐλεύθερα!

Ποιόν λατρευτικό χῶρο θά µποροῦσε κανείς νά
βεβηλώσει χωρίς ν΄ ἀνοίξει µύτη, χωρίς νά διαµαρτυρηθεῖ ὁποιοσδήποτε, χωρίς ν’ ἀναφερθεῖ ὁτιδήποτε στόν
Τῦπο; Μά... φυσικά µιάν ὀρθόδοξη ἐκκλησιά!
Στό Ἰσραήλ λοιπόν, καί στήν ἑβραϊκή πόλη
Μιγκντάλ Χαεµέκ κοντά στή Ναζαρέτ, ἡ ὀρθόδοξη
ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου (φωτογραφία)
ξαναδέχθηκε ἐπίθεση, οἱ εἰκόνες της βανδαλίστηκαν
καί οἱ τάφοι τῶν ἱερέων βεβηλώθηκαν. Ἡ κατασκευή
της εἶχε χρηµατοδοτηθεῖ τόν 19ο αἰῶνα ἀπό τόν Τσάρο,
µά εἶχε χάσει τό ποίµνιό της τό 1948, ὅταν οἱ Ἑβραῖοι
ἐρήµωσαν τό Παλαιστινιακό χωριό Μαζντάλ καί
κουβάλησαν ὁµόθρησκούς τους ἔποικους. Περιῆλθε
στό Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο καί γιά χρόνια ἔµεινε
µισοερειπωµένη. Ἡ ἔλευση ὅµως Ὀρθοδόξων ἀπό
τίς χῶρες τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης στό Ἰσραήλ
(κάπου 80.000*), ἀναγέννησε τήν τοπική χριστιανική
κοινότητα καί ὁ Πατριάρχης Εἰρηναῖος ἔδωσε πρίν δυό
χρόνια τήν εὐλογία του νά ἀνακαινιστεῖ ἡ ἐκκλησία
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(χωρίς ὅµως τελικά νά ἠλεκτροδοτηθεῖ ἤ ὑδροδοτηθεῖ,
δίχως κἄν νά τῆς δοθεῖ µία ἄδεια περίφραξης) καί
πρίν ἑνάµιση χρόνο ἄρχισε πάλι νά λειτουργεῖ µέ τόν
ρωσοµαθή καί Ἄραβα π. Ρωµανό. Τόσο ὁ ἱερέας ὅσο
καί οἱ πιστοί δέχθηκαν ἐπανειλληµένως ἀπειλές ἀπό
τήν τοπική ἑβραϊκή κοινότητα, τῆς ὁποίας προΐσταται
ὁ φανατικός ραββῖνος Γκρόσµαν. Δέν ἦταν λοιπόν ἡ
πρώτη ἐπίθεση κατά τῆς ἐκκλησίας, αὐτή τή φορά ὅµως
ἦταν ἄλλης κλίµακας.
Δέν ἀναµέναµε φυσικά δηλώσεις τοῦ Μπούς ἤ
τοῦ Ἀνάν, ὅπως π.χ. γίνεται κάθε φορά πού θά ἐµφανιστεῖ
ἕνα γκράφιτι προσβλητικό σέ τοῖχο µιᾶς συναγωγῆς,
ὁπουδήποτε στόν κόσµο. Ἀλλά νά µήν καταδικάζει
κανένας µιά τέτοια ἐνέργεια; Μόνον ὁ Παλαιστίνιος
Ἀρχιεπίσκοπος Θεοδόσιος Ἀτάλλα Χάννα προέβη σέ
δηλώσεις ζητώντας ἀπό τούς Ἑβραίους θρησκευτικούς
καί πολιτικούς ἡγέτες νά καταδικάσουν τό συµβάν
-ἀκόµη δέν τό ἔπραξαν!- καί νά προσαγάγουν στήν
Δικαιοσύνη τούς δράστες (ἡ Ἀστυνοµία µίλησε γιά
πιτσιρικάδες). Καί καλά νά σιωποῦν οἱ δράστες πού
σιχαίνονται τήν Ἐκκλησία «στή γῆ τῶν Ἑβραίων», ὅπως
τό θέτει ὁ ραββῖνος Γκρόσµαν. Ἐµεῖς;

Ἐµφανῆ τά σηµάδια τοῦ λιθοβολισµοῦ στήν εἴσοδο τοῦ ναοῦ

* Πρό 15θηµέρου εἴχαµε χαρακτηριστικό ἀπόσπασµα
ἄρθρου στή «Χααρέτζ», ὅπου ὁ συντάκτης ἐξέφραζε τήν
ἀποστροφή του γιά τούς νέους αὐτούς Χριστιανούς.

Ὁ Γιακίς στή Θράκη καί...
Οἱ προκλήσεις κλιµακώνονται

Ἡ ἐπίσκεψη Γιακίς στή Θράκη ἦταν ἁπλῶς ἕνα
ἀκόµη βῆµα τῆς Τουρκίας στήν πορεία πού
προδιέγραψε τό δηµοσίευµα τῆς «Καθηµερινῆς»
πρό διµήνου: Στήν ἀνάδειξη «µειονοτικοῦ
προβλήµατος» στήν περιοχή. Παρότι οἱ δηλώσεις
του δέν ξεχώρισαν γιά τήν πρωτοτυπία τους
(«τούρκικη» ἡ µειονότητα, «ἀντίστοιχος τοῦ
µουφτῆ Κοµοτηνῆς» ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης),
προβλήθηκαν περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι τούς ἄξιζε
καί ὑποτιµήθηκε ἡ σηµειολογία τῆς ἐπίσκεψης:
Τριήµερη περιοδεία στή Θράκη ἐπ’ εὐκαιρίᾳ ἑνός...
µονοήµερου ταξιδιοῦ στήν Ἀθήνα. Δεκάδες κατ’
ἰδίαν ἐπαφές µέ πρόσωπα τῆς µειονοτικῆς ἡγεσίας,
µακρυά ἀπό κάθε δηµοσιότητα. Συνάντηση
προφανοῦς σηµασία µέ συγκεκριµένο ἰµάµη
στά ὀρεινά τῆς Ξάνθης. Ἀνοιχτή ἀβάντα στόν
νῦν δήµαρχο Μύκης Μουτζαχίτ Ντουκιαντζή.
Προκλητική χρήση τῆς στέγης ἀπαγορευµένων
ἀπό τήν Ἑλληνική Δικαιοσύνη σωµατείων γιά
συναντήσεις καί δηλώσεις. Θέλετε κι ἄλλα;

Πάλι γιά τό ΠΕΜ
τῆς Φραγκουδάκη

«Ἀλῆτες, Ρουφιάνοι,
Δηµοσιογράφοι!»
Στίς 14 τοῦ µήνα, στήν «Ἐλευθεροτυπία»,
ἡ γνωστή γιά τόν... πατριωτισµό της παρέα τοῦ ΙΟΥ
(Τ. Κωστόπουλος, Δ. Τρίµης, Α. Ψαρρᾶ, Α. Ψαρρᾶ,
Δ. Ψαρρᾶς) δηµοσίευσε ἕνα ἔγγραφο «ἄκρως
ἀπόρρητο» (οἱ ἴδιοι βεβαίωναν ὅτι χαρακτηρίζεται
ἔτσι) τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, µέ θέµα τά
«Πρακτικά προβλήµατα κατά τήν ἐνδεχοµένη
ἐφαρµογή στή Θράκη τῆς Σύµβασης τοῦ
Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης γιά τήν προστασία τῶν
ἐθνικῶν µειονοτήτων» (ΑΠΦ 1151.100/ΑΣ 548,
Α2 ΔΔΣ/Τµῆµα Μειονοτικῶν Θεµάτων, 11/8/98).
Στό ἐν λόγῳ ἔγγραφο ὑπῆρχε µία ἀναλυτική
παράθεση ἐπιχειρηµάτων κατά τῆς κύρωσης
τῆς Σύµβασης καί ἐκτίθετο ἡ ἄποψη Ἕλληνα
διπλωµάτη πού, καθώς φαίνεται, ἔγινε καί
ἐπίσηµη ἄποψη τῆς χώρας µας. Στήν ἀπίστευτη
αὐτή «ρουφιανιά», µάλιστα, δέν παρέλειπαν
νά ἀναφέρουν καί τόν συντάκτη τοῦ ἐγγράφου,
καθώς καί τόν παραλήπτη του (τό Διπλωµατικό
Γραφεῖο τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν)!
Δέν εἴµαστε οἱ πλέον ἁρµόδιοι νά
ἀπαντήσουµε σέ κάποια πράγµατα ἀλλά
νιώθουµε πραγµατικά περίεργοι καί θέλουµε
τοὐλάχιστον νά τά... ρωτήσουµε: Τί συνιστᾶ
σήµερα «ΠΡΟΔΟΣΙΑ» στήν χώρα της φαιδρᾶς
πορτοκαλέας; Μπορεῖ ὁ καθένας πού διαθέτει
ἕναν ρουφιάνο (ἤ ἀρκετά χρήµατα...) νά βάζει στό
χέρι ὅ,τι πιό σοβαρό κι ἀπόρρητο καί νά τό βγάζει
στό µεϊντάνι; Σέ κάποιες σοβαρές χῶρες, γιά
πολύ ἀθωότερα πράγµατα, «πέφτουν κεφάλια»,
κάποτε καί µέ τρόπο ὑπερβολικό ἤ ὕποπτο. Ἀλλά
ἀπό κεῖνο τό σηµεῖο µέχρι αὐτό τό ἀσύλληπτο
χαµαιτυπεῖο τοῦ ἑλλαδικοῦ γκουβέρνου ὑπάρχει
µία ἰλιγγιώδης ἀπόσταση. Διαβάζω στόν Ποινι-
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1944: Συνεργάτιδες τῶν Ναζί διαποµπεύονται
στήν ἐλεύθερη πιά Γαλλία. Ἄλλοι καιροί...
κό Κώδικα τά περί «Παραβίασης µυστικῶν τῆς
Πολιτείας» καί σκεφτεῖτε τήν περίπτωσή µας:
Ἄρθρο 146.
1. Ὅποιος µέ πρόθεσή του καί παράνοµα
παραδίδει ἤ ἀφήνει νά περιέλθουν στήν κατοχή
ἤ στή γνώση ἄλλου ἔγγραφα, σχέδια ἤ ἄλλα
πράγµατα ἤ εἰδήσεις πού τά συµφέροντα τῆς
πολιτείας ἤ τῶν συµµάχων της ἐπιβάλλουν νά
τηρηθοῦν ἀπόρρητα ἀπέναντι σέ ξένη κυβέρνηση,
τιµωρεῖται µέ κάθειρξη µέχρι δέκα ἐτῶν.
2. Σέ καιρό πολέµου ὁ ὑπαίτιος τιµωρεῖται µέ
ἰσόβια ἤ πρόσκαιρη κάθειρξη τοὐλάχιστον δέκα
ἐτῶν.
Λοιπόν; Πιστεύει κανένας ὅτι µᾶς ἐξέθεσε
ἡ «ἀποκάλυψη» τῆς ἐπίσηµης πολιτικῆς µας διά
τοῦ... Τύπου στά µάτια τῶν ἄσπονδων γειτόνων
µας, ἤ ὄχι; Καί ποιά εἶναι ἡ ἐφαρµογή τοῦ νόµου
στήν προκειµένη περίπτωση; Ἐντάξει, τό γνωστό
τριλεκτικό σύνθηµα γιά τούς δηµοσιογράφους
λέει τά πράµατα ξεκάθαρα γιά κάποιους ἀλλά
ἔτσι κλείνει καί τό ζήτηµα;

Ἀπό τόν ἀν. καθηγητή τοῦ
ΔΠΘ,
Χ. Σακονίδη, ὑπεύθυνο
τοῦ Προγράµµατος διευρυµένου
ὡραρίου στό Πρόγραµµα Ἐκπαίδευσης
Μουσουλµανοπαίδων
2005-2007, λάβαµε καί δηµοσιεύουµε τήν κάτωθι ἀπάντηση:
Με αναφορά στο άρθρο
µε τίτλο «Πρόσθεση, όχι αφαίρεση.
Πολλαπλασιασµός, όχι διαίρεση»
που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα
σας στις 24 Μαΐου 2006, θα ήθελα
να διευκρινίσω τα ακόλουθα. Ο
αρθρογράφος σας, αναφερόµενος
στην
πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς,
για να διδάξουν στο πρόγραµµα του
διευρυµέ- νου ωραρίου (πρόκειται
για
απογευµατινά
µαθήµατα
εκτός του κανονικού ωραρίου σε
γυµνάσια όπου φοιτούν µαθητές και
µαθήτριες από τη µειονότητα) του
νέου προγράµµατος «Εκπαίδευση
Μουσουλµανοπαίδων 2005 -2007»,
επισηµαίνει ότι το σχετικό έγγραφο
έφτασε στα γραφεία των ΕΛΜΕ
Ροδόπης και Ξάνθης στις 29 Μαρτίου
και η προθεσµία υποβολής αιτήσεων
έληγε στις 31 του ίδιου µήνα, δηλαδή
µόλις δύο ηµέρες µετά. Σε σχέση µε
τη συγκεκριµένη πληροφορία, που
υπονοεί παράτυπες διαδικασίες,
εµπλέκοντας το όνοµά µου, καθώς
και το όνοµα του προέδρου της
Επιτροπής Ερευνών του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου, επιτρέψτε µου

σας παρακαλώ να εκθέσω ορισµένα
δεδοµένα, τα οποία φαίνεται να
αγνοεί ή να παραλείπει να αναφέρει
ο αρθρογράφος, για την καλύτερη
ενηµέρωση των αναγνωστών σας.
Το νέο πρόγραµµα εγκρίθηκε µόλις στις αρχές Μαρτίου. Η
πρώτη µας ενέργεια, αµέσως µετά
τις σχετικές υπογραφές στις αρχές
Μαρτίου, ήταν να εξετάσουµε την
δυνατότητα έστω και περιορισµένης
έναρξης του προγράµµατος του
διευρυµένου ωραρίου µέσα στην
τρέχουσα σχολική χρονιά. Ωστόσο,
ήταν φανερό ότι οι ερχόµενες διακοπές του Πάσχα και το γεγονός ότι
τα µαθήµατα στα Γυµνάσια έληγαν
στις 19 Μαΐου καθιστούσε την όλη
προσπάθεια πολύ δύσκολη. Παρόλα
αυτά, επειδή προτεραιότητά µας
ήταν η άµεση στήριξη των µαθητών,
µέσα από τις πρόσθετες ώρες
διδασκαλίας ώστε να βελτιωθεί η
επίδοσή τους, ειδικά εν όψει των
εξετάσεων του τέλους της χρονιάς,
αποφασίσαµε να προχωρήσουµε
στις απαραίτητες ενέργειες, όπως
και έγινε. Έτσι, πραγµατοποιήθηκαν
οι συναντήσεις µε τον Περιφερειακό
Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον Συντονιστή Μειονοτικής Εκπαίδευσης,
τους Διευθυντές Ββάθµιας Εκπαίδευσης και τους διευθυντές των
Γυµνασίων των δύο νοµών, οι οποίοι
συµφώνησαν µε αυτήν την πρόταση
και, στη συνέχεια, συντάχθηκε και
προωθήθηκε η σχετική προκήρυξη,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ.
Συνέχεια στή σελίδα 3
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Η

ανάγκη για την αποκατάσταση
της εύρυθµης λειτουργίας της
Δικαιοσύνης, τον εξορθολογισµό των

ατόµων, δεν ανταποκρίνεται στο κάλεσµα για
εξάρθρωση της συµµορίας που τον µαστίζει.
Στο σηµείο αυτό η λειτουργία
του συστήµατος της Δικαιοσύνης δίνει
διαφωτιστικές απαντήσεις. Ας υποθέσουµε
ότι τα µέλη των οµάδων που δρουν
παραβατικά, λυµαινόµενα, για παράδειγµα,
τις σχολικές αυλές, εµποδίζοντας την οµαλή
λειτουργία των σχολείων, διακινώντας
ναρκωτικά, κλέβοντας χρήµατα και κινητά
τηλέφωνα από µαθητές, παρενοχλώντας τους
σεξουαλικά ή γενικότερα τροµοκρατώντας
τους, συλλαµβάνονται. Από εκεί και πέρα

«Έκπληκτες» αντιφάσεις,
«εµβρόντητα» αδιέξοδα!

ποινών, την υπέρβαση των αντιφάσεων που µας
ταλανίζουν γενικότερα, και την προσέγγιση
όλων των προηγούµενων ζητηµάτων µε
νηφαλιότητα
επιβεβαιώνεται
εµφαντικά
µέσα από τις δύο τελευταίες υποθέσεις που
απασχόλησαν ιδιαίτερα τα µέσα ενηµέρωσης
και τους πολίτες: την εξαφάνιση του µικρού
Άλεξ στη Βέροια µε τη φηµολογούµενη
δολοφονία του από οµάδα ανηλίκων, και την
απόδραση του βαρυποινίτη Παλαιοκώστα από
τις φυλακές Κορυδαλλού.
Η βιαιοπραγία σε βάρος του Άλεξ
αλλά και η δράση οποιασδήποτε οµάδας
µαθητών ή εξωσχολικών που λυµαίνονται
τα σχολεία και τους υπόλοιπους µαθητές
καταδεικνύει για µία ακόµη φορά το αδιέξοδο
στο οποίο έχει περιέλθει πλέον ο χώρος της
Δικαιοσύνης µα και η κοινωνία µας. Δεν
πρόκειται να σχολιάσω, βέβαια, τις ποινές που
θα έπρεπε να επιβάλλονται σε ανηλίκους οι
οποίοι διαπράττουν εγκλήµατα. Οι ανήλικοι
χρειάζονται πάντα ιδιαίτερα προσεκτική
µεταχείριση και το ζήτηµά τους είναι γενικώς
λεπτό. Το θέµα είναι τι γίνεται µε την προσέγγιση των ανηλίκων που παρουσιάζουν παραβατική συµπεριφορά, προτού αυτοί περάσουν
από τα πληµµελήµατα στα κακουργήµατα, και
τι γίνεται µε την προστασία όσων υφίστανται
την παραβατικότητα οποιουδήποτε.
Στην υπόθεση του Άλεξ προξένησε
εντύπωση το γεγονός πως στις εκκλήσεις
των Αρχών για κατάθεση πληροφοριών ή
καταγγελιών ώστε να βρεθεί το εξαφανισµένο
παιδί, ελάχιστοι έδωσαν επώνυµη κατάθεση.
Οι περισσότεροι κρύφτηκαν πίσω απ’ την
ανωνυµία τους, πιθανότατα και πολλοί που
γνώριζαν σηµαντικές πληροφορίες απέφυγαν
να τις καταθέσουν. Το ερώτηµα λοιπόν είναι
γιατί ο κοινωνικός περίγυρος, που καταπιέζεται απ’ την παραβατική δράση µιας οµάδας

τι γίνεται; Εφόσον υπάρξει επώνυµη
καταγγελία και οι παραβάτες οδηγηθούν
στην Δικαιοσύνη, η τύχη των παραβατών είναι
προδιαγραµµένη. Υπάρχουν συγκεκριµένες
ποινές που αντιστοιχούν σε αδικήµατα όπως
οι µικροκλοπές ή η παρενόχληση. Μετά, όµως,
από το πέρασµα µικρού χρονικού διαστήµατος,
αντίστοιχου µε το µέγεθος του παραπτώµατος
που δεν θεωρείται σοβαρό, οι παραβάτες
βρίσκονται και πάλι στον ίδιο κοινωνικό
χώρο, έτοιµοι ίσως να εκδικηθούν όσους τους
κατέδωσαν! Όποιος τόλµησε να καταγγείλει
βρίσκεται αντιµέτωπος µε απειλές για τη
σωµατική υπόσταση τη δική του και της
οικογένειάς του, καθώς και για φθορά της
περιουσίας του. Πολύ πιο ψυχοφθόρα µάλιστα
είναι η πίεση που νιώθει και η ανασφάλεια.
Μπροστά στην πραγµατικότητα αυτή, ποιος
τολµά να καταγγείλει παράνοµες ενέργειες
και δράστες; Η παρανοµία επιβραβεύεται από
µία Δικαιοσύνη που αδυνατεί να προστατέψει
αποτελεσµατικά τους νοµοταγείς πολίτες,

Θρακιώτικα Γράµµατα στον Πρωθυπουργό
Η στήλη συνεχίζει να ασχολείται µε ορισµένα
από τα κακώς κείµενα του τόπου µας, να
συντάσσει 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.

Ασφάλιση Υπαίθρου
Αξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ,
Κάθε φορά που η εκάστοτε κυβέρνηση
ή αντιπολίτευση οµιλεί για το ξακουστό
«ασφαλιστικό», δηλαδή είτε ό,τι αφορά
τον τοµέα υγείας είτε το ελάχιστο ποσόν
συνταξιοδότησης, αναφέρονται σε κάθε
λογής κοινωνική κατηγορία (ψηφοφόρων)
και παραλείπουν επιδεικτικά να κάνουν
έστω και µνεία στην τάξη των αγροτών και
στον ασφαλιστικό τους φορέα τον ΟΓΑ.
Ο αγροτικός κόσµος αποτελεί περίπου
το 20% ή το 1/5 των κατοίκων και ψήφων
της χώρας, ενώ η αγροτική παραγωγή
συνεισφέρει περίπου το 65% των εξαγωγών
µε ό,τι ευεργετικές συνέπειες για την εθνική
οικονοµία σηµαίνει αυτό.
Ο ΟΓΑ συστάθηκε αρχικά ως ασφαλιστικός
φορέας των αγροτών, αλλά και της
αγροτικής παραγωγής. Για πολλά χρόνια,
ο ΟΓΑ είχε προνοιακό χαρακτήρα, αφού
οι αγρότες δεν πλήρωναν εισφορές, ενώ
τα έσοδά του οργανισµού προέρχονταν
από την περίφηµη «εισφορά 20% υπέρ
ΟΓΑ» στο τέλος χαρτοσήµου. Μόλις την
τελευταία δεκαπενταετία καθιερώθηκε
ένα σύστηµα ασφαλιστικών εισφορών, ενώ
η αγροτική παραγωγή αποσπάστηκε σε
ιδιαίτερο φορέα αποζηµιώσεων, τον ΕΛΓΑ,
χάριν του οποίου κάθε αγροτική παραγωγή
καταβάλει εισφορά 4% περίπου επί της τιµής
πωλήσεως των αγροτικών προϊόντων. Εάν
συνυπολογισθούν και έµµεσοι φόροι, όπως
αυτοί επί των καυσίµων που καταναλώνει η
ενεργοβόρα καλλιέργεια, τότε οδηγούµαστε
σε αστρονοµικά ποσά: Μία πρόχειρη έρευνα
έδειξε ότι το 1995 η καλλιέργεια αραβοσίτου

απέδωσε στο κράτος φόρους, τέλη, δασµούς
κλπ επί του πετρελαίου κίνησης περίπου
25.800.000 ευρώ, το βαµβάκι περίπου
71.019.000 ευρώ και ούτω καθ’ εξής ανά
εσοδεία. [Ν. Κ. «Ελληνική Γεωργία» Τελεία
& Παύλα, 1 (Οκτ. 1998) 10 – 11].
Βέβαια, η άποψη ότι οι αγρότες, χωρίς να
έχουν πληρώσει εισφορές, απολάµβαναν
περιθάλψεως
και
συνταξιοδοτήσεως,
αποτελεί λεκτικό σχήµα
Και τούτο
διότι από κτήσεως ελληνικού κράτους, η
αγροτική παραγωγή πλήρωνε την περίφηµη
«δεκάτη», ένα οθωµανικό φορολογικό
κατάλοιπο της τάξεως τουλάχιστον 10%
επί της παραγωγής, η οποία λίγο-πολύ,
σε διάφορα προϊόντα όπως ο καπνός,
διατηρήθηκε µέχρι τις αρχές της δεκαετίας
του ’80. Καµία κοινωνική τάξη και ποτέ δεν
επιβαρύνθηκε µε φορολογία 10% επί των
ακαθαρίστων εσόδων.
Παράλληλα, σε εποχές που η χώρα
ήταν άµεσα εξαρτηµένη από την εισροή
συναλλάγµατος, η αγροτική παραγωγή,
όπως ο καπνός κι η σταφίδα, συνέβαλαν
αποφασιστικές εισροές
στο ισοζύγιο
συναλλαγών της χώρας. Οι αγρότες
έβγαιναν στην σκληρή δουλειά της
υπαίθρου ενίοτε κι από την τρυφερή ηλικία
των 6 χρονών και παρέµεναν σ’ αυτήν µέχρι
το βαθύ γήρας, όταν οι άλλες τάξεις είχαν
θεσµοθετηµένα όρια εισόδου-αποχώρησης
από την εργασία. Εξάλλου, πολλοί αγρότες,
ιδίως από την βόρεια Ελλάδα, δούλεψαν
και λίγα χρόνια µετανάστες στην Δυτική
Ευρώπη, εισάγοντας πολύτιµο συνάλλαγµα,
ενώ µετά την επιστροφή τους συνέχισαν το
αγροτικό επάγγελµα..
Έτσι, µέσα από το παραπάνω πλέγµα
σχέσεων, αντιλαµβάνεται εύκολα κάποιος,
ότι οι προνοιακές παροχές του ΟΓΑ, όπως η
βασική σύνταξη και η περίθαλψη, αποτελούν
µάλλον ανταποδοτικό-αποζηµιωτικό πεδίο
παροχών.
Όµως, τα τελευταία χρόνια, αγροτικός
πληθυσµός υφίσταται µία αυξανοµένη
µείωση του εισοδήµατός του λόγω
καθήλωσης ή µείωσης των τιµών των
αγροτικών προϊόντων κατά τις επιταγές της
παγκοσµιοποίησης και της ταυτόχρονης

οι δίκαιοι εκφοβίζονται κι εξευτελίζονται
σιωπώντας.
Κι αν η Δικαιοσύνη, συνεπικουρούµενη από την Πολιτεία µε τα µέσα που της
διαθέτει, δεν κατορθώνει να ισχυροποιήσει
το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών, πόσο
µάλλον θα το κατορθώσει το Σχολείο, στο
οποίο αποδόθηκαν ευθύνες για τη δράση των
ανήλικων παραβατών; Καταρχάς επιβάλλεται
να διευκρινίσουµε πως η επώνυµη καταγγελία
που απαιτείται προκειµένου να οδηγηθεί
οποιαδήποτε υπόθεση στην Δικαιοσύνη, είναι
εξίσου απαραίτητη και στον χώρο του Σχολείου.
Κανένας σύλλογος διδασκόντων δεν µπορεί να
δράσει χωρίς συγκεκριµένες καταγγελίες,
ενώ δεν είναι καθόλου αυτονόητο πως οι
διδάσκοντες είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται
όλα όσα συµβαίνουν στο χώρο του σχολείου. Η
πλήρης «αστυνόµευση» των σχολικών χώρων
από τους διδάσκοντες είναι απλά αδύνατη,
αλλά ακόµη κι όταν υποπίπτουν στην αντίληψή
τους παραβατικές συµπεριφορές, επίσης δεν
είναι αυτονόητο πως έχουν την ευχέρεια για
δραστικές παρεµβάσεις στα προβλήµατα.
Στην περίπτωση, λοιπόν, που ο
σύλλογος διδασκόντων ενός σχολείου αποκτήσει γνώση συγκεκριµένων παραβάσεων,
µπορεί να κινηθεί µόνο µέσα σ’ ένα αυστηρά
προκαθορισµένο πλαίσιο ενεργειών. Το
να απαιτείται σήµερα, υπό το βάρος της
υπόθεσης του Άλεξ, να λειτουργούν οι
διδάσκοντες αποτρεπτικά ή κατασταλτικά,
είναι απλά µια κουβέντα. Η προσέγγιση
από τους δασκάλους των ανηλίκων που
συµπεριφέρονται παραβατικά είναι δίκοπο
µαχαίρι, τόσο επειδή δεν υπάρχει επαρκής
γνώση χειρισµού αντίστοιχων θεµάτων, τα
οποία κανονικά απαιτείται να τα χειρίζονται
ψυχολόγοι, όσο κι επειδή δεν είναι καθόλου
σίγουρο πως οι κηδεµόνες των ανηλίκων
που εµπλέκονται σε οποιαδήποτε παράβαση
επιθυµούν την παρέµβαση των δασκάλων. Οι
διδάσκοντες που θα τολµήσουν οποιαδήποτε
προσέγγιση, κινδυνεύουν να κατηγορηθούν
για υπέρβαση του καθήκοντός τους και
να εµπλακούν σε ένορκες διοικητικές
εξετάσεις που θα τους οδηγήσουν ακόµη
και µπροστά στο ενδεχόµενο της απόλυσης.
Εκείνο που µπορούν να κάνουν, εποµένως,

οι διδάσκοντες χωρίς να απειληθούν οι ίδιοι,
είναι να εφαρµόσουν τους κείµενους νόµους.
Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, η νοµοθεσία
προβλέπει τη δυνατότητα του Σχολείου να
αποβάλλει τους µαθητές που παρανοµούν
ή ακόµη και να τους αποµακρύνει από τον
συγκεκριµένο σχολικό χώρο, αναγκάζοντάς
τους σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Αν
όµως ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό ένας
σύλλογος διδασκόντων, είναι σχεδόν βέβαιο
πως θα κατηγορηθεί για αδυναµία κατανόησης
των νέων, για σύνθλιψη της προσωπικότητάς
τους και για εκδικητικότητα. Και µάλιστα οι
κατηγορίες αυτές θα εκτοξευτούν από τις ίδιες
φωνές στα µέσα ενηµέρωσης που νωρίτερα
είχαν «απαιτήσει» τη δυναµική παρέµβαση
των διδασκόντων σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Οι εκπαιδευτικοί, συνεπώς, αποτελούν και
οι ίδιοι θύµατα µιας κοινωνικής εξέλιξης
που χαρακτηρίζεται από αξεπέραστες
αντινοµίες, µιας εξέλιξης που ουσιαστικά δεν
τους επιτρέπει να διαδραµατίσουν κανέναν
καθοδηγητικό ρόλο. Κι ενώ η ίδια η κοινωνία
µε τις αντιφάσεις της τούς «δένει τα χέρια»,
στη συνέχεια, «έκπληκτη» κι «εµβρόντητη»,
απορεί που η Παιδεία παρέχει µόνο «ξερές»
γνώσεις στους νέους, χωρίς να τους
διαπαιδαγωγεί ηθικά και χωρίς να συµβάλλει
στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους.
Εφόσον, συνεπώς, από το Σχολείο
έχει αφαιρεθεί εκ των πραγµάτων κάθε
δυνατότητα παρέµβασης, συναισθηµατικής
υποστήριξης,
νουθέτησης
ή
τιµωρίας,
τους αντίστοιχους ρόλους καλούνται να
διαδραµατίσουν άλλοι φορείς. Η προσέγγιση
των παραβατών ανατίθεται στην Αστυνοµία, η
οποία και θα τους προωθήσει στη Δικαιοσύνη
ή σε ειδικούς επιστήµονες, όπως οι γιατροί, οι
ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί, ενώ
η συναισθηµατική υποστήριξη αλλά και το
αντίθετο άκρο της, η άσκηση έντονης κριτικής
µέσω φωνασκιών, που φτάνει µέχρι την ψυχική
καταρράκωση, «ανατίθεται» στον φορέα για…
όλες τις δουλειές, δηλαδή στα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης! Είναι όµως σε θέση ανάλογοι
θεσµοί ή φορείς να ανταποκριθούν επιτυχώς
στους ρόλους τους ή µήπως ταλανίζονται και
οι ίδιοι από παρόµοιες αδιέξοδες αντιφάσεις;
Γιάννης Στρούµπας

αύξησης των εφοδίων παραγωγής, που
εξαρτώνται άµεσα από το πετρέλαιο.
Παράλληλα,
η
παντελής
έλλειψη
υποδοµών στην ύπαιθρο, ο διοικητικός
συγκεντρωτισµός
στις
πρωτεύουσες
των νοµών, οδηγεί τους νεωτέρους των
αγροτών να αναζητούν εργασία στα αστικά
κέντρα, κυρίως χάριν της µορφώσεως των
παιδιών τους. Ταυτόχρονα, η χώρα µας έχει
µετατραπεί σε χώρα υποδοχής µεταναστών,
µε όλα τα οικονοµικά συνεπακόλουθα. .
Έτσι, ο ΟΓΑ είναι στα πρόθυρα να
αντιµετωπίσει σοβαρά προβλήµατα λόγω
των κοινωνικών πιέσεων που καλείται να
αντιµετωπίσει. Δεν αποκλείεται µάλιστα
να περιέλθει σκοπίµως σε δεινή θέση, ώστε
να συρθεί σε συγχώνευση µε άλλα ταµεία.
Και τούτο συµβαίνει διότι:
1) Ηθεληµένα ή
άθελα, ο ΟΓΑ δεν
κατοχυρώνεται νοµικά ως ισόκυρος των
άλλων οργανισµών: α) Πολλοί νέοι που
αναγκάζονται να ασκήσουν και δεύτερο
επάγγελµα, καλούνται να µεταπηδήσουν
σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, αφού το
συρρικνούµενο αγροτικό τους εισόδηµα
πέφτει πολύ κάτω του ορίου του 51%, που
είναι προϋπόθεση για να θεωρείται κάποιος
κατά κύριο επάγγελµα αγρότης, ενώ ο
ΟΓΑ χάνει πολύτιµο ανθρώπινο κεφάλαιο.
Το φαινόµενο αυτό θα λάβει µορφή
χιονοστιβάδας µε την πλήρη εφαρµογή της
νέας ΚΑΠ.. β) Δεν ισχύουν ευεργετήµατα,
που ισχύουν σε άλλους οργανισµούς, όπως
της εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας,
ο συνυπολογισµός ετών σπουδών και
συνυπολογισµός των τυχόν πτυχίων, το
δικαίωµα στην πρόσθετη σύνταξη θανόντος
συζύγου κ.ά. γ) Ιδιαίτερο πρόβληµα είναι ότι
δεν κατοχυρώνονται τα χρόνια ασφάλισης
στον κλάδο, προ της εφαρµογής του µέτρου
της πρόσθετης ασφάλισης. Ευκταίο θα
ήταν να βρεθεί νοµοθετική ρύθµιση και
κοινωνική συναίνεση, να ξεπεραστούν
σκόπελοι όπως η µη αναδροµικότητα νόµου,
ώστε να υπάρξει δυνατότητα εκουσίας
εξαγοράς δεδουλευµένων ετών πρόσθετης
ασφάλισης.
2) Τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει να
συνταξιοδοτεί πληθώρα οµογενών και
δήθεν οµογενών από τις άλλοτε Σοβιετίες.
3) Έχει αναλάβει να ασφαλίσει τους
µετανάστες εργάτες γης, έναντι πτωχού

ασφαλίστρου. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία, κάποτε θα κληθεί ο οργανισµός
να ανταποδώσει αυτά τα ασφάλιστρα, κατά
το σύστηµα της διαδοχικής ασφαλίσεως,
ιδιαίτερα όταν οι πατρίδες των µεταναστών
εισχωρήσουν στην Ε.Ε.
4) Ο διοικητικός µηχανισµός του οργανισµού
είναι απαρχαιωµένος, δυσλειτουργικός και
το χειρότερο, διαθέτει την νοοτροπία του
αφ’ υψηλού αστού δηµοσίου υπαλλήλου!
Αυτά σε γενικές γραµµές αποτελούν
ζηµιογόνους παράγοντες για έναν υγιή
και ζωντανό οργανισµό. Γι’ αυτό πρέπει να
ληφθούν άµεσα µέτρα µε προοπτική βάθους
χρόνου και το κυριότερο ο οργανισµός
να αποκτήσει ίσο κύρος απέναντι στους
νόµους, τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς και
το Σύνταγµα.
Με τιµή,
Νικόλαος Θ. Κωνσταντινίδης
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Στήν πλάζ τοῦ θανάτου

Ἡ 11χρονη Χούντα Γκάλια, στίς 9 Ἰουνίου, ἦταν
στήν παραλία Μπεΐτ Λαχίγια τῆς Γάζας µέ τούς
γονεῖς της καί τά 5 της ἀδέρφια. Καθώς οἱ ἄλλοι
βρίσκονταν ἀκόµη στήν ἀκτή, ἡ ἴδια µπῆκε
στή θάλασσα γιά νά κολυµπήσει. Ἐκείνη τή
στιγµή ἕνα ἰσραηλινό βλῆµα τῶν 155 mm ἔπεσε
πάνω στήν ἀνυποψίαστη οἰκογένεια καί τήν
µακέλλεψε. Ἡ ἄµµος γέµισε ἀνθρώπινα µέλη...
Ὅλοι οἱ συγγενεῖς τῆς Χούντα ἀφανίστηκαν ἀπό
τό σιωνιστικό Κτῆνος, στά πλαίσια αὐτοῦ πού
τό ἀνθρωποειδές Μπούς ὀνοµάζει «δικαίωµα
τοῦ Ἰσραήλ νά ἀµυνθεῖ». Τό χειρότερο; Οἱ
δικαιολογίες γιά τίς ἀνθρωποφαγίες, τοῦ τύπου
«τό Ἰσραήλ πιέζει γιά πτώση τῆς Χαµάς ἀπό τήν
κυβέρνηση». Λές κι αὐτό καθιστᾶ πιό ἀνθρώπινο
ἕναν βοµβαρδισµό γυναικοπαίδων! Πάντως καί
τήν διεθνή ἔρευνα γιά τό συµβάν πού ζήτησαν
πολλοί, µεταξύ τῶν ὁποίων καί Ἰσραηλινοί
ἀκτιβιστές τῆς εἰρήνης, ἡ ἰσραηλινή κυβέρνηση
τήν ἀπέρριψε. Ποιός ὁ λόγος ἄλλωστε; Μήπως
ἄν προέκυπταν ἔνοχοι θά ὑπῆρχαν... κυρώσεις;
Πέρα ἀπό τήν ὀδύνη γιά τά ἀθῶα θύµατα καί
τήν ὀργή γιά τούς κατά συρροήν ἐγκληµατίες,
εἶναι καί κάτι ἀκόµη: Ἡ τραγική διάψευση
µέ τήν ἔλευση τοῦ Ἐργατικοῦ ἡγέτη Ἀµίρ
Πέρετζ στό Ὑπουργεῖο «Ἄµυνας». Δυστυχῶς
ἀποδείχθηκε ὄχι µόνο κατώτερος τῶν
προσδοκιῶν πού καλλιέργησε (βγῆκε νά µιλήσει
καί γιά παλαιστινιακή νάρκη, ὁ ἐλεεινός, µέ
ἀποτέλεσµα νά διαψευσθεῖ κι ἀπό Ἀµερικανούς
παρατηρητές) ἀλλά καί ἐφάµιλλος τῶν πλέον
αἱµοδιψῶν σαρονοειδῶν. Μέχρι καί µεῖς
εἴχαµε παραµυθιαστεῖ καί προεκλογικά τόν
ἐπαινούσαµε...

Πρόγραµµα Φραγκουδάκη
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Όπως γίνεται κατανοητό µε βάση τα
παραπάνω, τα διαθέσιµα χρονικά περιθώρια
ήταν πλέον οριακά και αυτός είναι ο λόγος
που η προθεσµία υποβολής αιτήσεων δεν
µπορούσε να ξεπεράσει τις πέντε (5) ηµέρες
(από τις 27 µέχρι τις 31 Μαρτίου 2006), καθώς
έπρεπε να ακολουθήσει και η διαδικασία
επιλογής από επιτροπή αποτελούµενη από τον
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον
Συντονιστή Μειονοτικής Εκπαίδευσης, τους
Διευθυντές Ββάθµιας Εκπαίδευσης και εµένα
ως επιστηµονικό υπεύθυνο του προγράµµατος
του διευρυµένου ωραρίου. Την ίδια µέρα της
δηµοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος ειδοποιήσαµε τα σχολεία και
όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε
αυτά, µε στόχο ακριβώς να δηµοσιοποιήσουµε
σε ευρύ κύκλο ενδιαφεροµένων την προκήρυξη.
Η δηµοσιοποίηση της προκήρυξης λοιπόν,
έγινε µέσω πολλών οδών και άρα οι ΕΛΜΕ δεν
ήταν ο µόνος τρόπος γνωστοποίησής της στους
εκπαιδευτικούς.
Θεωρούµε ότι η παραπάνω λεπτοµερής
αλλά αναγκαία περιγραφή των πραγµατικών
δεδοµένων, µε βάση τα οποία συγκροτήθηκε
και προωθήθηκε η συγκεκριµένη προκήρυξη,
εξηγεί πέρα από κάθε αµφιβολία ότι βασικός
στόχος των ενεργειών µας ήταν η όσο το
δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών
της µειονοτικής εκπαίδευσης από µία οµάδα
ανθρώπων που, σε τελική ανάλυση, είναι
ενεργά παρόντες στα εκπαιδευτικά πράγµατα
της µειονότητας τα τελευταία επτά χρόνια.
Ἀπάντηση «Α»: Χωρίς καµµιά διάθεση
ἀπόδοσης ὁποιασδήποτε µοµφῆς στόν συντάκτη
τῆς ἐπιστο-λῆς, τοῦ ὁποίου τήν ἐργατικότητα,
τὴν εὐσυνει-δησία καὶ τὴν ἐπιστηµονική
ἀξιοσύνη ἀναγνωρί-ζουµε, θὰ θέλαµε νὰ
ἐπισηµάνουµε τά ἑξῆς:
· Γιὰ τὸ ἐπίµαχο ζήτηµα ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις
ἀπὸ Δ/ντὲς σχολείων. Συγκεκριµένα, δ/ντὴς
ΤΕΕ τοῦ Ν. Ξάνθης ἔστειλε ἐκπρόσθεσµα
τὶς αἰτήσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν, ἐπειδὴ εἶχε

Κέντρο Ποντιακῶν Μελετῶν:
Μαθήµατα Ἱστορίας πρός Μπεγλίτη
Ἀπό τόν καθηγητή Κώστα Φωτιάδη
τοῦ
Πανεπιστηµίου
Δυτικῆς
Μακεδονίας λάβαµε τήν παρακάτω
ἐπιστολή - ἀπάντηση σέ πρόσφατο
ἄρθρο τοῦ εὐρωβουλευτῆ τοῦ ΠαΣοΚ
Π. Μπεγλίτη, ἀναφορικά µέ τό θέµα
τῆς ἀναγνώρισης τῆς Ποντιακῆς
Γενοκτονίας. Ὅπως φαίνεται οἱ
353.000 νεκροί πού χωρίζουν τόν
Γιῶργο Παπανδρέου ἀπό τόν Μιχάλη
Χαραλαµπίδη (κατά τήν προσφυή
δήλωση τοῦ τελευταίου) χωρίζουν κι
ἕνα µεγάλο κοµµάτι τοῦ νέου ΠαΣοΚ
ἀπό τόν παλιό του κόσµο...

Ως Κέντρο Ποντιακών Μελετών
επιθυµούµε να εκφράσουµε στο
Πανελλήνιο
Σοσιαλιστικό
Κίνηµα
την απογοήτευσή µας για τις θέσεις
που διατυπώνονται στο άρθρο του
ευρωβουλευτή κ. Μπεγλίτη
που
δηµοσιεύτηκε
στην
Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία της 28.5.2006, µε τίτλο
«οι Πόντιοι και το σήµερα», δηλώνοντας
εκ προοιµίου το σεβασµό µας στις
θέσεις που είχε διατυπώσει ο ιδρυτής
και Πρόεδρος του κινήµατος Ανδρέας
Παπανδρέου, αναφορικά µε το ζήτηµα
της αναγνώρισης της γενοκτονίας.
Αρχικά πρέπει να τονίσουµε ότι είναι
πλέον αδήριτη αναγκαιότητα όλα τα
γεγονότα ιστορικής σηµασίας να µην
επιβιώνουν µόνο σε συνάρτηση µε
το ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο µέσα
στο οποίο αρθρώνονται, αλλά να
αποτελούν και στοιχεία εγκιβωτισµένα
στη συλλογική µνήµη των λαών και
– σε αντίθεση µε όσα υποστηρίζει ο κ.
Μπεγλίτης στο άρθρο του - να συνιστούν
και παράγοντες που συνδιαµορφώνουν
τις τρέχουσες οπτικές και τις
εκτιµήσεις των πολιτικών συγκυριών
που µας καθορίζουν, συγκυριών που
νοούνται σε µια επίκαιρη και διόλου
ευκαιριακή διάσταση.
Γιαυτό είναι εξαιρετικά περίεργο να
εκφράζεται από έναν έµπειρο διπλωµά-

παραλάβει τὸ ἔγγραφο µόλις 2 µέρες πρὶν τὴ
λήξη τῆς προθεσµίας.
· Δὲν εἶναι ἀληθὲς πὼς τὸ «νέο πρόγραµµα
ἐγκρίθηκε µόλις στὶς ἀρχὲς Μαρτίου»
ἀφοῦ ἤδη εἶχε κυκλοφορήσει προκήρυξη
µὲ θέµα «Πρόσληψη συνεργατῶν στὸ
πλαίσιο τοῦ προγράµµατος Ἐκπαίδευση
µουσουλµανοπαίδων 2005-2007”, µὲ προθεσµία
ὑποβολῆς αἰτήσεων: 20/2/2006-7/3/2006. Ἡ
προκήρυξη δηµοσιεύθηκε στὸν ἱστοχῶρο www.
info3kps.gr, κάτι ποὺ ἔπρεπε νὰ γίνει, ὅπως
µᾶς πληροφόρησε ἡ Διαχειριστικὴ Ἀρχή, καὶ
µὲ τὴν περίπτωση τῆς προκήρυξης γιὰ τὸ
Διευρυµένο ὡράριο. Μάλιστα ἡ Διαχειριστικὴ
Ἀρχὴ µᾶς ἀνέφερε πὼς κάθε Πρόσκληση
Ἐκδήλωσης Ἐνδιαφέροντος θὰ πρέπει νὰ δίνει
περιθώριο τοὐλάχιστον µίας ἑβδοµάδας καὶ
νὰ ἀποστέλλεται ὁπωσδήποτε γιὰ δηµοσίευση
στὸν ἱστοχῶρο τοῦ 3ου ΚΠΣ, κάτι ποὺ στὴν
περίπτωση ποὺ ἀναφέρουµε δὲν ἔγινε.
Ὁ ὁδηγὸς Διαχείρισης τοῦ ΕΠΕΑΕΚ ἀναφέρει
κατὰ λέξη «Ἔµφαση δίνεται στὴν ἐφαρµογὴ
τῶν νόµων ποὺ ἀφοροῦν κανόνες διαφάνειας
καὶ ἀνοιχτῶν διαδικασιῶν». Τὸ σχόλιο τῆς
ἐφηµερίδας περιεῖχε τὴν αὐτονόητη αὐτὴ
ὑποχρέωση στοὺς Κανονισµοὺς Δηµοσιοποίησης
τῶν συγχρηµατοδοτούµενων ἀπὸ τὴν Ε.Ε.
ἔργων. Τὸ δηµοσιογραφικὸ λειτούργηµα
ἐπιβάλλει τὸν ἔλεγχο τῶν πράξεων καὶ
τῶν ἐνεργειῶν, ἀκόµη καὶ στὴν περίπτωση
παραλείψεων ποὺ ἴσως δὲν ἐµπεριέχουν δόλο,
ὅµως δηµιουργοῦν εὔλογα ἐρωτήµατα καὶ δὲν
συµβάλλουν στὴ διάχυση τῆς πληροφορίας µὲ
τρόπο ποὺ διασφαλίζει τὴν πρόσβαση σὲ ὅλους.
Ὅσο γιὰ τὴν ἀπαίτηση «Ἐπειδὴ πρόκειται
γιὰ ἀποκατάσταση πληροφορίας», «νὰ
δηµοσιευτεῖ», ἡ ἀπάντηση «ὅπως εἴθισται, στὸ
ἴδιο σηµεῖο ὅπου δηµοσιεύτηκε τὸ ἀντίστοιχο
ἄρθρο καὶ µἒ τοὺς ἴδιους χαρακτῆρες»
θὰ πρέπει νὰ ἀπευθυνθεῖ πρῶτα στὴν
Ἐπιστηµονικὴ Ὑπεύθυνη τοῦ Προγράµµατος κ.
Φραγκουδάκη, ποὺ τὴ δική της ἀπάντηση πρὸς
τὴν ἐφηµερίδα µας τήν δηµοσιοποίησε σὲ ἄλλο
ἔντυπο. Ἐκτὸς κι ἂν ἀποτελεῖ προειδοποίηση
ὅτι πρέπει νὰ σταµατήσουµε κάθε κριτικὴ πρὸς
τὸ ἔργο, ὡς ἐνεργοὶ πολίτες ἐδῶ καὶ 20 χρόνια
στὰ ἐκπαιδευτικὰ πράγµατα τῆς µειονότητας.

τη στο επίµαχο άρθρο που προαναφέρθηκε η εκτίµηση, πως η µεταφορά
ιστορικών γεγονότων εθνικής σηµασίας
που αγγίζουν συναισθηµατικά ένα
µεγάλο µέρος του ελληνικού πληθυσµού στο πεδίο της εξωτερικής
µας πολιτικής, συνιστά τροχοπέδη
για την υλοποίηση των στόχων της
«ευκαιριακής» θεώρησης των εθνικών
στρατηγικών µας προτεραιοτήτων.
Να συµφωνήσουµε ότι, αν υπήρχε
η δυνατότητα απολυτοποίησης των
στόχων της εξωτερικής µας πολιτικής
και ήταν εφικτή η χάραξη επίκαιρης
όχι όµως ευκαιριακής εξωτερικής
πολιτικής,
θα
µπορούσαµε
να
αµβλύνουµε τα σηµεία τριβής του
παρελθόντος, να στραφούµε ενάντια
στις ευαισθησίες της συλλογικής
µνήµης και να παραγάγουµε εθνικά
σηµαντικά
αποτελέσµατα,
σε
µακροπρόθεσµη βάση. Επειδή όµως οι
διαρκείς παλινδροµήσεις στο επίπεδο
της χάραξης των στρατηγικών στόχων
εκ µέρους υµών των πολιτικών δεν
παρέχει εχέγγυα µιας άρσης των
αδιεξόδων στο παρόν ή στο απώτερο
µέλλον, επιτρέψτε µας να πιστεύουµε
στη δυναµική της ιστορίας να
καθορίζει ως βιωµένη πραγµατικότητα
τις οπτικές µας και να διαµορφώνει
άξονες και κριτήρια για την αποτίµηση
της δικής σας µικρόψυχης οπτικής,
που δε µοιάζει να οδηγεί ούτε στη
δικαίωση του παρελθόντος µας,

ούτε στην κατάκτηση του ασφαλούς
µέλλοντος των παιδιών µας, πάντοτε
βέβαια στο περιπεπλεγµένο πεδίο των
ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Επιπλέον είναι γεγονός ότι το αίτηµα
ηµών των επιγόνων για τη δικαίωση
των νεκρών και των εκτοπισµένων
προσλαµβάνει πλέον σήµερα διαστάσεις µε σηµαντικές πολιτικές
προεκτάσεις, οι οποίες δεν µπορούν να
απαξιωθούν µε τον χαρακτηρισµό τους
ως λαϊκίστικων από τον αρθρογράφο
ευρωβουλευτή, αλλά οδηγούν στο
φωτισµό πολλών σκοτεινών µέχρι
σήµερα πτυχών της ιστορικής αλήθειας, ικανών να οδηγήσουν σε κριτικό
σκεπτικισµό τις άβαθες πολιτικές
εκτιµήσεις των ανιστόρητων διανοούµενων που φρονούν ότι η οικοδόµηση του
µέλλοντος µπορεί να υλοποιηθεί µέσα
από την αποσιώπηση του παρελθόντος
και όχι µέσα από την επίγνωσή του.
Ακόµα είναι παράλογο να αναφέρεται
στο συγκεκριµένο άρθρο ότι η θεώρηση
της γενοκτονίας των Ποντίων ως
κριτηρίου για την ένταξη της Τουρκίας
στην Ευρώπη αποτελεί έκφραση
υπερευαισθησίας που τραυµατίζει την
ψύχραιµη θεώρηση των διπλωµατικών
µας ελιγµών. Αν η ένταξη της Τουρκίας
στην ευρωπαϊκή οικογένεια δεν περνάει
µέσα από την αυτοκριτική και την
αναθεώρηση του παρελθόντος, τότε το
ευρωπαϊκό οικοδόµηµα ανθρωπιστικών
αξιών υφίσταται επικίνδυνους κραδασµούς µετά την ένταξη αυτή.
Οπωσδήποτε δε θα διαφωνήσουµε πως
η πορεία ένταξης της Τουρκίας στην
Ευρώπη θα είναι και µακροχρόνια και
επίπονη. Και θα υπερθεµατίσουµε µάλιστα την απόφανση του αρθρογράφου
πως η πορεία αυτή θα πρέπει να
οδηγήσει στην άρνηση του εθνικισµού.
Δεν κατανοούµε όµως γιατί ο ίδιος δεν
αισθάνεται ότι ο εθνικισµός αίρεται
µέσα από την αυτοσυνείδηση και την
κριτική αναθεώρηση του γενοκτονικού
παρελθόντος του λαού αυτού, όπως
συνέβη κάποτε και µε τον γερµανικό
λαό που αποδέχτηκε τις ευθύνες
του στη γενοκτονία των Εβραίων και
καταδεικνύει έµπρακτα την αποστασιοποίησή του από ανάλογου τύπου
στρατηγικές στο µέλλον.
Συνέχεια στή σελίδα 7

Ὑπογραφές γιά τό σύγχρονο

«Ἐξπρές τοῦ
Μεσονυκτίου»

Μὲ τὴν πρωτοβουλία τοῦ
TAYAD (Συλλόγος τῶν Οἰκογενειῶν
τῶν Πολιτικῶν Κρατουµένων γιὰ τὴν
Ἀλληλοβοήθεια), κυκλοφορεῖ στὴν
Τουρκία ἕνα ψήφισµα ἀλληλεγγύης,
τὸ ὁποῖο ὑπέγραψαν µέχρι στιγµῆς
περίπου 300 σωµατεῖα - ἐργατικὲς
παρατάξεις
καὶ
Ὁµοσπονδίες,
συνδικαλιστές, ἐκπρόσωποι πολιτικῶν
κοµµάτων
καὶ
ὀργανώσεων,
καθηγητές, συγγραφεῖς, ἠθοποιοί,
δηµοσιογράφοι κλπ µέ κύριο αἴτηµα
νὰ σταµατήσει ἡ πολιτικὴ τῆς
ἀποµόνωσης τῶν κρατουµένων στὶς
φυλακές, ποὺ κόστισε µέχρι σήµερα
τὴ ζωὴ 122 ἀνθρώπων. Τὸ ψήφιµα
ὑπέγραψαν µεταξὺ ἄλλων καὶ οἱ
Γιασὰρ Κεµὰλ (συγραφέας), Ζουλφοὺ
Λιβανελὶ (συνθέτης - συγγραφέας),
Μιχρὶ
Μπέλλι
(συγγραφέας
- πρώην ἀντάρτης τοῦ ΕΛΑΣ στὴν
Θράκη), Ἀκὶν Μπιρντὰλ (πρόεδρος
τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Δηµοκρατικοῦ
Κόµµατος
ὑπέρµαχος
τῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων), Γιουσοὺφ
Ἀλατάς (πρόεδρος τοῦ Συλλόγου
τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων),
Ἀµπντουλλάχ
Ἀϊδὶν
(πρόεδρος
τοῦ «Σπίτια τοῦ Λαοῦ»), Τζεβὰτ
Ὀζκάϊα (πρόεδρος τοῦ Συλλόγου τῶν
Θυµάτων), Μπεδρὶ Τεκὶν (πρόεδρος
τῆς Ὁµοσπονδίας τῶν Ἐργαζόµενων
στό ΥΠΕΔΩΧΕ), Χουσεΐν Μπιτσὲν
(πρόεδρος
τῶν
Συλλόγων
Προοδευτικῶν Δικηγόρων), Μαχµοὺτ
Σερὲν (πρόεδρος τῆς Ὁµοσπονδίας τῶν
Ἐργαζοµένων στοὺς ΟΤΑ), Μουσταφὰ

Τσινὰρ (πρόεδρος τῆς Ὁµοσπονδίας
τῶν Ἐργαζοµένων στὰ Γραφεῖα),
Μουµτὰζ
Μπασὰρ
(πρόεδρος
τῆς
Ὁµοσπονδίας
Ὑπαλλήλων
στήν Αὐτοδιοίκηση),
Σεζάι Καγιὰ
(πρόεδρος τῆς Ὁµοσπονδίας τῶν
Ἐργατοϋπαλλήλων στὰ Δασαρχεῖα),
Γιουσοὺφ Τσετὶν (πρόεδρος τῶν
Σωµατείων τῶν Σκηνοθετῶν καὶ
Ἐργαζοµένων στὸν Κινηµατογράφο),
30 καθηγητὲς καὶ ἀναπληρωτὲς
καθηγητές, κ.ἄ.
Παράλληλα
συνεχίζονται
οἱ
ἐκδηλώσεις διαµαρτυρίας γιά τήν ἴδια
ὑπόθεση: Σὲ ἔνδειξη ἀλληλεγγύης
στοὺς κρατούµενους τῶν λευκῶν
κελιῶν καὶ στὸν συνάδελφό τους,
ἀπεργὸ πείνας, Μπεχὶτς Ἀστσί,
δεκάδες
δικηγόροι
ὀργάνωσαν
συνεντεύξεις τύπου καὶ διαµαρτυρίες
στοὺς
Δικηγορικοὺς
Συλλόγους
(Κωνσταντινούπολη,
Ἄγκυρα,
Ἄδανα, Σµύρνη), ἐνῶ οἱ οἰκογένειες
τοῦ ΤΑYAD ποὺ πραγµατοποιοῦν
καθιστικὴ διαµαρτυρία στὸ πάρκο
Αµπντί Ἰπέκτσι, στὸ κέντρο τῆς
Ἄγκυρας,
διοργάνωσαν
µαζικὴ
ἐκδήλωση στὶς 11 Ἰουνίου 2006, γιὰ
τὴν συµπλήρωση 1000 ἡµερῶν ἀπὸ
τὴν ἔναρξη τῆς διαµαρτυρίας τους.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΧΑΝΑ ΣΤΟ ΣΟΥΣΙ:

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
Μία µοναδικὴ ὡς πρὸς τὴ ποιότητα
καὶ τὴν πρωτοτυπία της ἐκδήλωση
διοργάνωσε τὸ Ἐθνολογικὸ Μουσεῖο
Θράκης, τὸ Σάββατο 10 Ἰουνίου
2006, στὴν Ἀλεξανδρούπολη. Στὸν
κατάµεστο χῶρο τοῦ Μουσείου, ποὺ
ἀποτελεῖ τὸ κατάλληλο σκηνικὸ γιὰ
παρόµοιες ἐκδηλώσεις, µίλησαν οἱ
Ἀναγνωστάκης Ἠλίας (Ἐρευνητὴς τοῦ
Ἰνστιτούτου Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν), ὁ
Ψιλάκης Νικόλαος, δηµοσιογράφος
– συγγραφέας καὶ ὁ Ζουράρις Χρῆστος,
συγγραφέας. Τοὺς ὁµιλητὲς προλόγισε
µὲ ἐξαιρετικὰ γλαφυρὸ καὶ διεισδυτικὸ
τρόπο ὁ ἀρθρογράφος καὶ συνεργάτης
τοῦ Ἐθνολογικοῦ Μουσείου Ζευγουλᾶς
Μιχάλης, ἀναπτύσσοντας τὸ θέµα
«Ἀπὸ τὸν ὑπερκορεσµὸ στὴν ἔνδεια τοῦ
καθηµερινοῦ πιάτου».
Ὁ Ἠλίας Ἀναγνωστάκης, ἀναφέρθηκε
στὶς θρακιώτικες καὶ ἄλλες βυζαντινὲς
περιπέτειες συµποσιασµοῦ, ἀναφέροντας ὄµορφα περιστατικὰ συµποσίων
µεταξὺ βυζαντινῶν καὶ ξένων, τὶς λογικὲς
τῶν δείπνων, τὸν συµβολισµὸ καὶ τὸ
τυπικό τους. Ἐπιπλέον ἀνέφερε ὅτι
«πῶς, πότε ἢ καὶ ἂν τελικὰ δανείζεσαι
σκευάσµατα, π.χ. τὸν τραχανά, τὸ
χαβιάρι, τὸ γιαούρτι, τὸν µπακλαβά,
τὸν ντολµὰ καὶ ἡ ἀναζήτηση τῆς
προέλευσης τοῦ ὀνόµατος, ἂν καὶ
χρήσιµη, ἐλάχιστα ἢ καὶ καθόλου
δέν βοηθᾶ, κατὰ περίπτωση στὴν
διεκδίκηση τῆς πατρότητάς τους.
Ἡ µονοµερὴς ἀπόδοση τῆς ὅποιας
ἐθνικῆς ταυτότητας µὲ βάση τὸ
ὄνοµα µόνο, εἶναι πολύ µακρυά
ἀπό τὴν πολυσύνθετη µαγειρική
πραγµατικότητα τῆς µεγάλης χύτρας
τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου…». (Πόσο
ἄραγε ἔχουν σχέση οἱ παρατηρήσεις
αὐτὲς µὲ τὶς ἐκδηλώσεις τῶν
τουρκικῶν
φαγητῶν
ποὺ
ἔγιναν
πρόσφατα στὴ Κοµοτηνή, µὲ προφανεῖς
ρατσιστικοὺς στόχους καὶ καταλήστευση
τῆς ποµακικῆς παράδοσης;)
Ὁ Νικόλαος Ψιλάκης, ἀναφέρθηκε
στοὺς συµβολικοὺς διατροφικοὺς κώδικες καὶ εἰδικότερα στὸ παράδειγµα τοῦ

ἄρτου. Παρουσίασε διάφορες µορφὲς
ἄρτου ἀπὸ ὅλες τὶς γωνιὲς τῆς Ἑλλάδας,
ἀναδεικνύοντας ἔτσι ἕναν µοναδικὸ πολιτισµικὸ πλοῦτο καὶ κυρίως ἀναδεικνύοντας τὴ σχέση τῆς νεοελληνικῆς παράδοσης
µὲ τὴν ἀντίστοιχη τῆς ἀρχαίας περιόδου.
Ὁ Χρῆστος Ζουράρις µὲ τὴν
εἰσήγησή του «Ὅταν οἱ τοπικὲς
κουζίνες µαγειρεύουν πολιτικὲς ἰδέες»,
ἀναφέρθηκε στὸ γαλλικὸ παράδειγµα,
ὅπου ἡ ἐµµονὴ στὶς τοπικὲς κουζίνες
τῆς προεπαναστατικῆς περιόδου πῆρε
ἀξία πολιτικοῦ ἐπιχειρήµατος τῆς
συντηρητικῆς παράταξης, ὠθώντας σὲ
ἕνα ὀρυµαγδὸ ἐκδόσεων. Ἀντίθετα στὴν
Ἑλλάδα, γιὰ ποικιλία λόγων µᾶλλον τὸ
προοδευτικὸ κίνηµα ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔδωσε
ἔµφαση καὶ ἀξία στὴν παραδοσιακὴ
µαγειρική. Δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφέρει
ὅτι ὅταν τρῶµε δὲν καταναλώνουµε µόνο
τροφὴ ἀλλὰ καὶ ἰδεολογία.
Ἀξίζουν θερµὰ συγχαρητήρια στὴν
ἀεικίνητη Ἀγγέλα Γιαννακίδου ἡ ὁποία
πλουτίζει τὴ Θράκη τόσο µὲ τὴ δράση

της ὅσο καὶ µὲ τὶς πρωτότυπες καὶ
ἀξιολογότατες πρωτοβουλίες ποὺ ἀναλαµβάνει. Τὸ Μουσεῖο της καταξιώνεται
ὡς κιβωτὸς καὶ ταυτόχρονα ζωντανὸ
ἐργαστήρι πολιτισµοῦ.
Α.Λ.

Ἰατρική, Ψυχιατρική
καί λαϊκή δυσπιστία
Τήν Δευτέρα 19 Ἰουνίου, τό Ἵδρυµα Θρακικῆς
Τέχνης καί Παράδοσης καί ὁ Ἰατρικός Σύλλογος
Ξάνθης, διοργάνωσαν διάλεξη τοῦ καθηγητῆ
ψυχιάτρου - ψυχαναλυτῆ, κ. Ἰωάννη Τσέγκου,
µέ θέµα: «Ἀµυντική ψυχιατρική. Οἱ ἀπαρχές τῆς
σύγχρονης δυσπιστίας».
Στήν εἰσήγησή του ὁ ὁµιλητής ἐπεχείρησε νά
ἐπισηµάνει τίς ἀλλαγές πού ἔχουν ἐπέλθει
στήν κλυδωνιζόµενη σχέση θεραπευτοῦ θεραπευοµένου, ὅπως αὐτή καταδεικνύεται ἀπό
τίς κατά καιρούς διαφορετικές ὀνοµασίες πού
προσδίδονται στόν δεύτερο συντελεστή αὐτῆς
τῆς σχέσης (ἄρρωστος, πελάτης, καταναλωτής),
καθώς ἐπίσης κι ἀπό τίς διαφορετικές σηµασίες
τῆς λέξης «θεραπευτής» καί «θεραπευόµενος» σέ
διαφορετικές πολιτιστικές περιοχές καί περιόδους.

Σχόλια

πτερόεντα

Ἐγκαινιάστηκε πανηγυρικά στήν Κοµοτηνή ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ.
Χριστόδουλο (13/6/2006) ὁ ξενώνας «Ἀγάπη» στόν ὁποῖον θὰ κατοικήσουν
75 οἰκογένειες νεοπροσφύγων ὁµογενῶν. Ὁ ξενώνας προέκυψε ἀπό τήν
συνεργασία τῆς Μ.Κ.Ο. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ὑπουργείου
Ἐξωτερικῶν. Στήν τελετή, παρουσίᾳ τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Εὐριπίδη
Στυλιανίδη, ὁ Μακαριώτατος τόνισε ὅτι «ἀπόψε τιµᾶται ἡ ἀνθρωπιά, ἡ ἀλληλεγγύη καί
ὁ πολιτισµός. Ἦταν πληγή τό γεγονός ὅτι οἱ ὁµογενεῖς µας ἔφθασαν στή µητέρα πατρίδα
καί συνάντησαν τήν ἀστοργία τῆς ἐπίσηµης Πολιτείας. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί κράτησαν µέσα
τους ἄσβεστη τή λαµπάδα τῆς πίστης, τά ἤθη, τά ἔθιµα καί τή γλῶσσα µας. Τήν ἀπάντηση
στό πρόβληµα ἔδωσε ἡ ἀγάπη, καρπός τῆς ὁποίας εἶναι αὐτό τό ἔργο». Ὁ Ε. Στυλιανίδης
ἐπεσήµανε: «Ὅλοι µαζί στέλνουµε ἕνα ἠχηρό µήνυµα ὅτι στήν περιοχή µας οἰκοδοµοῦµε
µιά πολιτεία στήν ὁποία συνυπάρχουν ὅλα τά δόγµατα καί οἱ πολιτισµοί καί γίνονται
σεβαστά στήν πράξη τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα». Ἐδῶ ἴσως πρέπει νά σηµειώσουµε ὅτι
οἱ κοµµατικές ἀντεγκλήσεις γιά τό ποιός µεριµνᾶ περισσότερο γιά τό νεοπροσφυγικό
στοιχεῖο καί ποιός καπηλεύεται τίς ἀνάγκες του, δέν χρειάζονται. Ἄλλοτε βρίσκονταν
ἄλλοι στά πράγµατα, ἐπωφελοῦνταν κυρίως ἐκεῖνοι, σήµερα οἱ ρόλοι ἄλλαξαν. Τό
θέµα εἶναι νά λυθοῦν τοὐλάχιστον, ἔστω καί καθυστερηµένα, ἔστω καί µέσῳ... ΜΚΟ
τά βασικά προβλήµατα τῶν ἀνθρώπων καί νά ριζώσουν στόν τόπο.
Πέρυσι ἡ πόλη τῆς Κοµοτηνῆς, τῇ βοηθείᾳ καί τῆς ἡµετέρας µεσολάβησης, εἶχε
ἀδελφοποιηθεῖ µέ τήν παλαιστινιακή πόλη τῆς Νάµπλους. Καθώς λοιπόν ὁ
δήµαρχος Τ. Βαβατσικλῆς δέν ξεχνᾶ τούς δεσµούς πού χτίστηκαν στή βάση
τῆς διεθνιστικῆς ἀλληλεγγύης καί τοῦ αἰτήµατος γιά δικαιοσύνη καί ἐθνική
ἀποκατάσταση, ἀπέστειλε στόν (νέο) δήµαρχο τῆς Νάµπλους, Adly Yaish, ἐπιστολή
συµπαράστασης ἀναφορικά µέ τά τελευταῖα βάσανα ἀπό τίς Κατοχικές δυνάµεις.
Μεταξύ ἄλλων στήν ἐπιστολή διαβάζουµε: «Φίλε κ. δήµαρχε, ἀπό τήν πρώτη στιγµή τῶν
ἔνοπλων ἐπιθέσεων τοῦ φασιστικοῦ κράτους τῶν Ἰσραηλινῶν κατά τοῦ Παλαιστινιακοῦ
λαοῦ, οἱ Ἕλληνες ἀπανταχοῦ τῆς γῆς ἐξέφρασαν τόν ἀποτροπιασµό τους, δήλωσαν
ἀλληλέγγυοι µέ τούς Παλαιστίνιους καί συµπαραστάθηκαν στό ἀναφαίρετο δικαίωµα
καί στόν ἀγώνα τους νά χτίσουν τό δικό τους δηµοκρατικό κράτος, τήν δική τους πατρίδα
στή γῆ τῶν πατέρων τους. Ὁ ἀποτροπιασµός µας κορυφώθηκε ἀφ’ ὅτου ἔγιναν γνωστά
τά γεγονότα τοῦ ξεκληρίσµατος τῶν Παλαιστινίων στήν µαρτυρική πόλη τῆς Νάµπλους.
Ὑψώσαµε ἔντονη φωνή διαµαρτυρίας καί καταδικάσαµε ἀπερίφραστα τίς βάρβαρες
ἐπιθέσεις (...)
Σᾶς ἐκφράζουµε τήν ἀλληλεγγύη καί τήν συµπαράστασή µας. Καί σᾶς διαβεβαιώνουµε
ὅτι θά εἴµαστε πάντοτε δίπλα σας, µετέχοντας σέ ὅλες τίς διεθνεῖς κινητοποιήσεις τοῦ
πολιτισµένου, ἐλεύθερου καί δηµοκρατικοῦ κόσµου, γιά τή σωτηρία τοῦ Παλαιστινιακοῦ
λαοῦ. Γιά τή σωτηρία κυρίως τοῦ ἀδελφοῦ λαοῦ τῆς Νάµπλους.
Νιώθουµε ἰδιαίτερη εὐτυχία γιατί στό ἐνηµερωτικό ἔγγραφο πού µᾶς ἀποστείλατε,
ἡ Κοµοτηνή συγκαταλέγεται ὡς ἡ µόνη Ἑλληνική πόλη πού πορεύεται ἀδελφωµένη
µέ τήν δική σας, συντροφευµένη ἀπό ἐξέχουσες πόλεις τῆς Γαλλίας, τῆς Σκωτίας, τῆς
Ἰταλίας, τῆς Ρωσίας, τοῦ Μαρόκου καί τῆς Νορβηγίας. Βεβαιωθεῖτε ὅτι εἴµαστε πάντα
στή διάθεσή σας. Μέ ἐξαιρετική τιµή καί φιλία, ὁ δήµαρχος Κοµοτηνῆς.»

Στήν ὁµιλία του ἔκανε µιά ἱστορική ἀναδροµή στήν
Ἰατρική, καί µίλησε γιά τήν Δυτική καί τήν Ἑλληνική
προσέγγιση καί ἐµπειρία. Ἀφετηριακά ἀκόµη
νοµιµοποίησε ὅλη τήν δυσπιστία τοῦ ἀσθενοῦς
πρός τόν γιατρό, καθώς πρέπει νά κριτικάρουµε,
ὅπως εἶπε, τά πάντα καί ἰδίως τίς δραστηριότητες
πού εἶναι φορτωµένες µέ ἰδεολογίες (ὅπως εἶναι
ἡ ἰατρική καί ἡ ψυχιατρική), ὅταν µάλιστα ἔχουν
τύχει κατά καιρούς ἐκµετάλλευσης γιά ποικίλους
λόγους, πολιτικούς καί ἄλλους.
Περιέγραψε τήν δυτική ἀρνητική ἄποψη γιά
γιατρούς καί ἰατρική ἀπό τά χρόνια τῆς Ρώµης
(πού τήν ἀντιµετώπιζε ὡς ἀντίθετη στό θέληµα
τῶν θεῶν), µία ἄρνηση πού συνεχίστηκε καί στόν
Μεσαίωνα, ὅταν ἡ ἀσθένεια ἐθεωρεῖτο ποινή
ἀπό τόν Θεό πού ἔπρεπε νά τήν ἐκτίσει κανείς µέ
ὑποµονή (ἐξ οὗ καί τό patient) µέ ἀποτέλεσµα ἡ
πρώτη ἰατρική σχολή νά δηµιουργηθεῖ µόλις τόν
13ο αἰώνα στό Σαλέρνο, ἡ δέ πρώτη νεκροτοµή
νά γίνει ἀκόµη ἀργότερα, στήν Μπολώνια.
Ἀντίθετα, στό Βυζάντιο ὄχι µόνο συνεχιζόταν ἡ
ἀρχαιοελληνική, καταφατική στάση ἀπέναντι
στήν ἰατρική ἀλλά τά νοσοκοµεῖα τῆς ἐποχῆς,
σύµφωνα µέ τόν Ἀµερικανό µελετητή τους, ἦταν
ἐφάµιλλα µέ κεῖνα τῆς Γενεύης τοῦ 1948! Μάλιστα
δέν εἶχαν ἁπλῶς διακεκριµένες τίς εἰδικότητες στίς
κλινικές - ὅπου ὑπῆρχαν καί γυναῖκες διευθύντριες
- ἀλλά καί τίς κοινωνικές λειτουργούς τῆς ἐποχῆς
(«διακόνισσες»).
Ἡ «ἄνθιση» τῶν ψυχιατρείων στήν Ἑλλάδα µετά
τόν 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο ἦταν, κατά τόν ὁµιλητή,
ἀποτέλεσµα τῆς ἀνακάλυψης τῆς... πενικιλίνης.
Καθώς ἄδειασαν τά σανατόρια, προέκυψαν χῶροι
στέγασης «τρελλῶν», ὅπως στή Δύση παλιότερα
εἶχε συµβεῖ µέ τά λεπροκοµεῖα. Σήµερα καί µόνον ὁ
ὅρος «ψυχαναλυτικό κίνηµα» δείχνει τήν πολιτική
χροιά τοῦ ὅρου, ἐνῷ εἶναι ἡ ὁµαδική ψυχοθεραπεία
πού σέ σηµαντικό βαθµό αἴρει τήν ἑτεροβαρὴ
σχέση θεραπευτῆ - θεραπευόµενου.

ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ, Τα τριάντα φιλιά του ήλιου

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙ∆Η,
Θερµοπυλῶν καί Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη
τηλ. & τ/o: 25410 27544, info@spanidis.gr www.spanidis.gr
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Ἀξιώνουν ἐκδίωξη Ποµάκου δασκάλου!

Μοναδικό ντοκουµέντο
κεµαλικῆς τροµοκρατίας

Ὅταν ἐνίοτε ἀναφερόµαστε
στήν «τροµοκρατία» τῆς τουρκόφρονος
πλειοψηφίας σέ βάρος τῶν Ποµάκων
καί τῶν Ροµά πού δέν ἀποποιοῦνται
τήν καταγωγή τους καί τήν ἀλήθεια,
κάποιοι ἀνόητοι ἤ ἄσχετοι θεωροῦν πώς
πρόκειται γιά σχῆµα λόγου, ὑπερβολή ἤ
καί γιά προπαγανδιστικό κόλπο.
Σήµερα λοιπόν παραθέτουµε
τό πιό κάτω ἔγγραφο κάποιων «γονέων
καί κηδεµόνων» τοῦ ποµακικοῦ χωριοῦ
Κένταυρος, µέ τό ὁποῖο ζητοῦν τήν
ἀποποµπή τοῦ γραµµατέα τοῦ σχολείου
Ριτβάν Καραχότζα. Ὁ λόγος; Ὄχι
µόνο δέν δηλώνει Τοῦρκος ἀλλά καί
µιλάει εὐθαρσῶς γιά τήν ποµάκικη ρίζα
του (ὁ Ριτβάν ὄχι µόνο ξεκίνησε τήν
καταγραφή τῆς ποµακικῆς πρίν χρόνια
ἀλλά καί συνεχίζει ἀπαρέκκλιτα στήν
ἴδια γραµµή). Καί τί τοῦ καταλογίζουν
οἱ κύριοι αὐτοί; Διαβάστε πιό κάτω τήν
αἴτηση (διατηρήσαµε γραµµατική καί

ὀρθογραφία) πού εἶχαν τό θράσσος
νά καταθέσουν* καί προσπαθῆστε νά
φανταστεῖτε τό ποῦ βαδίζει τό µειονοτικό,
ὅσο ἐµεῖς περί ἄλλα τυρβάζουµε...
Κ.Κ.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ και ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Του ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ
ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ
του ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

Κενταύρου.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι, ο παραπάνω είχε
πάρει ενεργό μέρος σε δραστηριότητες
γνωστού οικονομικού παράγοντα και όχι
μόνο, που είχαν στόχο κύρια τους κατοίκους
της ορεινής περιοχής. Επίσης γνωρίζετε
πολύ καλά ότι οι σχετικές δραστηριότητες
όχι μόνο δεν έγιναν αποδεκτές από τους
κατοίκους της περιοχής αλλά θεωρήθηκαν
ότι προσβάλλουν όχι μόνο τη συνειδησιακή
τους ελευθερία αλλά και την εθνοτική τους
ταυτότητα.
Για τους λόγους αυτούς και για να
προλάβουμε
τυχών
δυσάρεστες
καταστάσεις τις οποίες ειλικρινά δεν
επιθυμούμε, σας παρακαλούμε να
απομακρύνεται τον παραπάνω γραμματέα
από το σχολείο μας.
Με τιμή
ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

ΠΡΟΣ
Τον κ. Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Οι παρακάτω υπογράφοντες γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών του Μειονοτικού
Δημοτικού
Σχολείου
Κενταύρου
παρακαλούμε να σας θέσουμε υπ’ όψη σας
τα παρακάτω.
Πριν από μερικούς μήνες, ο κ. Ριδβάν
Καράχοτζα διορίσθηκε ως γραμματέας
στο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο

* Θέλουµε νά πιστεύουµε ὅτι δέν ὑπάρχει
καµµία ἀπολύτως περίπτωση νά θιχτεῖ
στό παραµικρό ὁ φίλος Ρ.Κ., τόν ὁποῖο πρό
ἡµερῶν ἀπειλοῦσε ἀνοιχτά καί χυδαῖα
στήν ξανθιώτικη τουρκοφυλλάδα «Μιλέτ»
κάποιος «ἱεροκήρυκας» καί «δηµοσιογράφος», ὀνόµατι Τζενγκίζ Ὀµέρ. Καί
ταυτοχρόνως ἀναµένουµε τήν ἀπόφαση
ἀπό τό ἴδιο γραφεῖο ἀναφορικά µέ τήν
πιθανή προαγωγή σέ διευθυντή γνωστοῦ
γύφτου πού τό παίζει Τουρκαλᾶς (κατά τό
Ἑλληναρᾶς), ἐν γνώσει τῆς ὑπηρεσίας του,
κι ἐνῷ χρυσαµοίβεται µέ τά ΔΙΚΑ ΜΑΣ
ΛΕΦΤΑ. Ἐλπίζουµε νά µήν φτάσει µέχρι
ἐκεῖ ἡ «ἀνωτερότητά» µας...

ΚΕΜΟ: Ἡ σιωπή τους πρός ἀπάντησή µας!
Στὶς 8 Ἰουνίου, στὴν Ἀθήνα (αἴθουσα
ΕΣΗΕΑ), τὸ Κέντρο Ἔρευνας Μειονοτικῶν
Ὁµάδων (ΚΕΜΟ) διοργάνωσε ἡµερίδα µὲ
θέµα «Ἡ µειονότητα τῆς Θράκης, ζητήµατα
ἱστορίας καί συγκυρίας». Τὶς εἰσηγήσεις
ἔκαναν οἱ Κώστας Τσιτσελίκης, Γιῶργος
Μαυροµµάτης, Μουσταφὰ Μουσταφὰ καὶ
Νίκος Ἀλιβιζάτος, τὸ ἐνδιαφέρον ὅµως
γιὰ µᾶς ἦταν… µετά, στὶς ἐρωτήσεις καὶ
στὶς ὅποιες ἀπαντήσεις δόθηκαν. Δὲν ἦταν
ἄνευ σηµασίας καὶ ἡ ἀπουσία ὁποιουδήποτε
χαρακτηρισµοῦ τῆς µειονότητας (µουσουλµανική; τουρκική; τουρκοµουσουλµανική;)
στὸν τίτλο τῆς ἐκδήλωσης, καθὼς ὅλοι
οἱ δυνατοὶ ὅροι χρησιµοποιήθηκαν στὶς
εἰσηγήσεις ποὺ ἀκολούθησαν.
Οἱ εἰσηγήσεις
Ὁ Κ. Τσιτσελίκης παρέθεσε µὲ
τὸν γνωστό, ἀποστασιοποιηµένο ἀπὸ κάθε
ἐθνικὴ χροιὰ καὶ κάθε ἔγνοια γιὰ ἀπόδοση
δικαιοσύνης, λόγο του τὸ ἱστορικὸ τῶν
ἐξελίξεων στὰ κύρια θέµατα τῆς τουρκικῆς
ἀτζέντας (βακούφια, µουφτῆδες…). Ὁ Γ.
Μαυροµµάτης ἐξέθεσε τὴν κατάσταση
ποὺ ἐπικρατεῖ στὰ ζητήµατα ἐκπαίδευσης
τῶν µουσουλµανοπαίδων, µὲ σχετικὴ
ἀντικειµενικότητα καὶ σὲ µία προσπάθεια
νὰ τηρήσει ἴσες ἀποστάσεις ἀπὸ τὶς
ἑκατέρωθεν κρατικὲς πολιτικὲς καὶ
προσεγγίσεις. Ὁ Ν. Ἀλιβιζάτος ἀναφέρθηκε
σὲ νοµικὲς πλευρὲς τοῦ θέµατος, κυρίως στὶς
δικαστικὲς περιπέτειες τῶν τουρκώνυµων
σωµατείων ποὺ ἔκλεισαν ὁριστικὰ πέρυσι µὲ
ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου, µὲ µία τυπικὴ
«ἐκσυγχρονιστική» ὀπτική, ἐπικριτική τοῦ
σκεπτικοῦ τῆς ἀπαγόρευσης.
Ἐκεῖ ποὺ ὑπῆρχε τὸ µεγαλύτερο ἐνδιαφέρον
ἦταν στὴν εἰσήγηση τοῦ πρ. βουλευτῆ τοῦ
Συνασπισµοῦ, Μουσταφᾶ Μουσταφᾶ. Μὲ
χρήση χιοῦµορ, ἐναλλαγὲς σὲ θεωρητικὰ

σχήµατα καὶ βιωµατικὰ στοιχεῖα καὶ
βεβαίως µὲ τὴν (ἔθνικ;) γοητεία τοῦ
«ἐθνοτικὰ ἄλλου» ποὺ υἱοθετεῖ τὴν ρητορική
µας, κέρδισε τὸ θερµὸ χειροκρότηµα τοῦ
ἀκροατηρίου καὶ θὰ ἦταν ἕνας προσωπικός
του θρίαµβος ἂν δὲν ὑπῆρχε… συνέχεια.
Μὲ τὴν περάτωση, λοιπόν, τῶν εἰσηγήσεων,
ἔπεσε βροχὴ ἐρωτήσεων ἀπὸ τὸ ἀκροατήριο
ποὺ κατέκλυσε τὴν αἴθουσα (καὶ κατὰ
σηµαντικὸ µέρος δὲν ἔδειξε νὰ συµµερίζεται
τὶς ἰδέες τῶν διοργανωτῶν). Μεταξὺ αὐτῶν
τῶν ἐρωτήσεων ξεχώρισαν οἱ… δικές µας
(ἡ µετριοφροσύνη δὲν βοηθάει ἐδῶ) καὶ ὡς
ἐκ τούτου σᾶς τὶς µεταφέρουµε παρακάτω.
Καί οἱ ἐρωτήσεις µας
Πρὸς τοὺς θεωρητικούς τοῦ πάνελ: Μὲ
ἀφορµὴ τὴν πρόσφατη ἀπόρριψη ἀπὸ τὸ
Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο τῆς ἀναφορᾶς
τῶν µειονοτικῶν κατὰ τῆς Ἑλλάδος
γιὰ τὸ ζήτηµα τοῦ χαρακτηρισµοῦ τῆς
µειονότητας, κι ἐπειδὴ µέσα στὴν ἀπάντηση
τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου ὑπῆρχε ἀµφισβήτηση
τόσο τοῦ ὁρισµοῦ τῆς ὅποιας µειονότητας ὅσο
καὶ τῶν δικαιωµάτων ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ
αὐτόν, ὑπάρχει τελικὰ µὴ ἀµφισβητούµενος
ἐπιστηµονικός ὁρισµός της;
Καί πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀναλύουµε δῆθεν
τήν κατάσταση τοῦ µειονοτικοῦ (ὅπως
ἔπραξε ἡ ΑΥΓΗ πρόσφατα µέ ἀφιέρωµά
της), χωρίς νά ἀναφέρουµε κἄν ἅπαξ τίς
λέξεις Ποµάκοι, Ροµά, Τουρκικό Προξενεῖο,
Ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, κεµαλισµός;!
Πρὸς τὸν Γιῶργο Μαυροµµάτη: Ἀναφέρθηκε
στὴν ἵδρυση τῆς ΕΠΑΘ ὡς δηµιούργηµα τῆς
Χούντας, ἀναπαράγοντας τὴν τουρκικὴ
ρητορική. Ὑπάρχει τίποτε τὸ χουντικὸ
στό σκεπτικό
ἵδρυσης τῆς Ἀκαδηµίας
αὐτῆς; Ἢ ὅ,τι ἔγινε ἐπὶ Ἑπταετίας εἶναι
καταδικαστέο; Καί γιατί δὲν ἀµφισβητοῦνται
µὲ ἀνάλογο τρόπο καὶ τὰ ἑλληνοτουρκικὰ

Το κληρονοµητήριο
ως πρώτο βήµα
της προσφυγής
Ν. Λυγερός

1964 να έχουν αποβιώσει. Αν η Τουρκία
δεν εκδώσει το κληρονοµητήριο, τότε
ο πρόσφυγας µπορεί να προσφύγει
κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Στην άλλη
περίπτωση όµως, πρέπει να εξαντλήσουµε
τα ένδικα µέσα της Τουρκίας. Γίνεται η
προσφυγή στο ακυρωτικό της Άγκυρας
και ακολουθεί η έφεση, συνολικά όµως
πρόκειται για ένα χρονικό διάστηµα
της τάξης των δώδεκα µηνών όχι
παραπάνω. Ύστερα σε κάθε περίπτωση,
οι υποθέσεις της Κωνσταντινούπολης,

Πολλοί πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, της Ίµβρου και της Τενέδου
θεωρούν ότι οι υποθέσεις τους είναι
δυσκολότερες από εκείνες της Κύπρου.
Στην πραγµατικότητα, έχουν ξεχάσει ή δεν
γνωρίζουν τα άρθρα της Συνθήκης
της Λωζάννης που προσφέρουν
ένα πολύ θετικό πλαίσιο. Με άλλα
λόγια, η Τέταρτη Διακρατική ή
ακριβέστερα η ανάλογή της δεν
είναι απαραίτητη διότι υπάρχει
ήδη η Συνθήκη. Ένα άλλο κοινό
στοιχείο είναι ότι το κτηµατολόγιο
διευκολύνει τις υποθέσεις µας,
πράγµα το οποίο θα ήταν ανέφικτο
στον ελλαδικό χώρο για ευνόητους
λόγους. Συνεπώς, οι πρόσφυγες
της Κωνσταντινούπολης, της
Ίµβρου και της Τενέδου – περιοχές
που ανήκουν στις εξαιρέσεις Ἑλληνικά σπίτια στή λεωφόρο Ἰστικλάλ τοῦ Πέραν
των ανταλλαγών πληθυσµών
της Συνθήκης – πρέπει αντιθέτως να της Ίµβρου και της Τενέδου ακολουθούν
χρησιµοποιήσουν τα παραδείγµατα της την ίδια διαδικασία µε τις υποθέσεις της
Κύπρου για να διεκδικήσουν δυναµικά Κύπρου. Τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού
τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους. Αν Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
υπάρχει διαφορά, προέρχεται από το είναι δύο. Το πρώτο αφορά την περιγραφή
κληρονοµητήριο. Η Τουρκία έχει δεχθεί της περιουσίας του πρόσφυγα και το
το δικαίωµα της ατοµικής προσφυγής. δεύτερο την εξουσιοδότηση του δικηγόρου
Η υπόθεση Λοϊζίδου άρχισε το 1989 και του. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο και
η Τέταρτη Διακρατική έγινε το 1996, ενώ το συνολικό κόστος της ευρωπαϊκής
η υπόθεση Φωκά άρχισε µόλις το 2002. προσφυγής είναι το ίδιο και για την
Αυτή η µεγάλη καθυστέρηση εξηγείται µε Κύπρο και για την Ελλάδα. Συνολικά
τις εθνικές µας επιλογές στο παρελθόν. υπάρχουν 11.000 ιδιοκτησίες Ελλήνων
Όµως οι προσφυγές των Ελλήνων µπορεί οµογενών στην Τουρκία από τις οποίες
να γίνουν ανεξάρτητα από την εθνική 900 προέρχονται από τους απελαθέντες.
πολιτική διότι ανήκουν στα ανθρώπινα Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν την τάξη
δικαιώµατα που αποτελούν µία από τις µεγέθους του προβλήµατος της Τουρκίας
σηµαντικότερες βάσεις του ευρωπαϊκού ειδικά σε αυτήν τη φάση που βρίσκεται όχι
κεκτηµένου. Το πρώτο βήµα αυτών των µόνο γεωστρατηγικά αλλά και δικαστικά
νέων προσφυγών είναι η έκδοση του µε τις περισσότερες από 1400 κυπριακές
κληρονοµητηρίου. Αυτή είναι η πρώτη προσφυγές που εκκρεµούν εναντίον της.
επαφή του πρόσφυγα µε το παρελθόν της Τώρα τίποτα δεν µπορεί ν’ αντισταθεί
ιδιοκτησίας του. Αυτό γίνεται εξαιτίας στη διεκδίκηση των δικαιωµάτων των
της παρόδου του χρόνου διότι µπορεί οι προσφύγων της Κωνσταντινούπολης, της
ιδιοκτήτες του 1923, του 1955 ή και του Ίµβρου και της Τενέδου.

Μορφωτικὰ Πρωτόκολλα ποὺ ὑπέγραψε
ἡ Χούντα τὴν ἴδια χρονιά; Καὶ ἀναφορικὰ
µὲ τὰ νηπιαγωγεῖα, πιστεύει ὅτι ὑπάρχει
ὁ παραµικρὸς κίνδυνος «ἐκχριστιανισµοῦ»
τῶν παιδιῶν τῆς µειονότητας µὲ τὴν
παρουσία τῶν πλειονοτικῶν νηπιαγωγῶν;
Μήπως αὐτὴ τὴ στιγµὴ δὲν λειτουργοῦν
καµµιὰ δεκαριὰ νηπιαγωγεῖα ἀπὸ τὸν
Σύλλογο
Ἐπιστηµόνων
Μειονότητας,
παράνοµα καὶ µὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν νοµαρχῶν
ποὺ προσδοκοῦν τὴν προξενικὴ εὔνοια στὶς
ἐκλογές;
Πρὸς τὸν Μουσταφὰ Μουσταφά: Ἐµεῖς
κατανοοῦµε τὸ κλῖµα µέσα στὸ ὁποῖο
καλεῖται νὰ πολιτευθεῖ ὁ κάθε µειονοτικὸς
ὑποψήφιος ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἕνα ζήτηµα
δηµοκρατικῆς
νοµιµοφροσύνης.
Δὲν
ἀκούσαµε ποτὲ νὰ καταδικάζει κανένας
µειονοτικὸς πολιτευτὴς – οὔτε καὶ ὁ ἴδιος –
τὴν εἰσβολὴ στὴν Κύπρο ἢ τὴν ἐγκατάσταση
τῶν ἐποίκων, ὄχι ὑπερασπιζόµενος τὶς
ἐθνικὲς θέσεις ἀλλὰ ἔστω αὐτὰ ποὺ λένε
οἱ διεθνεῖς ὀργανισµοὶ ὅπως τὸ Συµβούλιο
Ἀσφαλείας ἢ ἡ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ.
Καί κάτι τελευταῖο: Ἐπειδή ἀναφέρθηκε
ἀκροθιγῶς στούς Ποµάκους, ἀναγνωρίζει
τήν παρουσία τους στήν µειονότητα ὡς µιᾶς
διακριτῆς συνιστώσας, ναί ἤ ὄχι; Γιατί δέν
ξεχνᾶµε τήν παρέµβασή του τό 1998 στήν
Νοµαρχία Ροδόπης, γιά τόν τουριστικό
ὁδηγό τοῦ νοµοῦ πού µόλις εἶχε ἐκτυπωθεῖ,
µέ δύο ἀναφορές στούς Ποµάκους. Τότε ὁ
ὁδηγός καταστράφηκε καί ἐπανεκδόθηκε µέ
µόνη διαφορά τήν ἀπουσία τῶν δύο λέξεων!
Οἱ (µή) ἀπαντήσεις
Στή
φάση
λοιπόν
τῶν
ἀπαντήσεων εἶχε πολύ γέλιο. Οἱ Κ.
Τσιτσελίκης καί Ν. Ἀλιβιζάτος, παρά τήν
ἄψογη χρήση τῆς ἑλληνικῆς στίς εἰσηγήσεις
τους, ἔδειξαν νά µήν τήν καλοκατέχουν
ὅταν κλήθηκαν νά ἀπαντήσουν σέ
τόσο συγκεκριµένα πράγµατα. Ὁ µέν
πρῶτος προσπέρασε τά περί ὁρισµοῦ τῆς
µειονότητας λέγοντας ὅτι τό µειονοτικό

αἴτηµα ἀπορρίφθηκε ἀπό τό Τµῆµα τῆς
Εὐρωβουλῆς λόγῳ ἀναρµο-διότητας (ἔ, καί;),
ὁ δέ δεύτερος πιάστηκε ἀπό τό παράδειγµα
τοῦ ἀερολογικοῦ (κατ’ ἐµάς) ἀφιερώµατος
τῆς ΑΥΓΗΣ καί τοποθετήθηκε ἀναφορικά
µέ τόν... τίτλο του! Οὔτε λέξη γιά ὅσα
ρωτήσαµε!
Ὁ Γιῶργος Μαυροµµάτης ἦταν ὁ µόνος
πού µᾶς ἀπάντησε. Γιά τό θέµα τῆς ΕΠΑΘ
δέχθηκε ὅτι δέν γνωρίζει κάτι τό µεµπτό
καί θά τό ψάξει, γιά τό δέ ζήτηµα µέ τά
νηπιαγωγεῖα εἶπε πώς τό µικρό παιδί
παίρνει κάποια µηνύµατα καί χωρίς νά τό
προσπαθήσουν οἱ νηπιαγωγοί, γιαυτό καλά
εἶναι νά µήν ὑπάρχει καθόλου προσευχή.
Ἐκεῖνος ὅµως πού κυριολεκτικά διασύρθηκε
ἦταν ὁ Μουσταφά. Ἀφοῦ ἔψαξε γιά πόσην
ὥρα στίς σηµειώσεις του κάποιαν διαφυγή,
µᾶς «ἀπάντησε» - χωρίς νά µᾶς κοιτάξει
ἤ νά µᾶς κατονοµάσει! - λέγοντας ὅτι «ἡ
πρακτορολογία δέν βοηθάει σέ τέτοια
ζητήµατα»!!! Κυριολεκτικά τόν λυπηθήκαµε
ἀλλά δέν γίνεται νά µᾶς κοροϊδεύουν ἄλλο
µέ ὑπεκφυγές καί σαχλαµαρίτσες. Φυσικά
ὅλο τό ἀκροατήριο κατάλαβε τήν χλαπάτσα
καί πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι πού ἦρθαν µετά
ἔκπληκτοι νά µᾶς µιλήσουν, ἀπορώντας
γιατί... δέν ἀπάντησε.
Τέλος, ἡ ἀπουσία τῶν δυὸ ἄλλων
µειονοτικῶν πολιτευτῶν (Ἰλχάν Ἀχµὲτ
καὶ Μπουρχὰν Μπαράν), ποὺ, κατὰ τὰ
φαινόµενα, ἐµποδίστηκαν ἀπό τὰ κόµµατά
τους, µᾶλλον ὠφέλησε τὴν διοργάνωση
καὶ σίγουρα προστάτεψε τὸν δεύτερο
ἐξ αὐτῶν ἀπὸ τὰ ἀµείλικτα ἐρωτήµατα
ποὺ ἐγείρει ἡ δράση καὶ ἡ ρητορική του.
Εἴµαστε πράγµατι περίεργοι γιὰ τὸ τί θὰ
ἀπαντοῦσε στὸν πρώην Πρόεδρο τῆς Βουλῆς
Ἀπόστολο Κακλαµάνη ποὺ παρίστατο στὴν
ἡµερίδα καὶ ἀποροῦσε φωναχτὰ γιὰ τὸ
πὼς εἶναι δυνατὸν νὰ θεωρεῖται ἡ ἐπιλογὴ
τῆς Γκιουλµπεγιὰζ Καραχασάν «κίνηση
διασπαστική της µειονότητας»…

6

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 21-6-2006

Ἕνα ἀκόµη ἄδειο βαγόνι
τοῦ Θρακικοῦ τραίνου
Ἂς ὑποθέσουµε ὅτι ἡ Θράκη εἶναι
µία µονάδα. Ὅλοι θὰ διαπιστώσουν ὅτι δὲν
πάει καλά. Οἱ δεῖκτες εἶναι πάρε τὸν ἕναν
χτύπα τὸν ἄλλο. Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐργαλεῖα ποὺ
ἔχει στὴ διάθεσή της ἡ ἑταιρία εἶναι νὰ
καλέσει γενικὴ συνέλευση. Τέτοιο πρᾶγµα
ἔπρεπε νὰ εἶναι τὸ συνέδριο τῶν Θρακῶν.
Μία συνέλευση τοῦ Κοινοῦ µας, µὲ τὸ «Κ»
κεφαλαῖο. Αὐτὸ ὄφειλε νὰ ἐκφράσει τὸ νέο
Κοινὸ τῶν Θρακῶν.
Τὸ κάνει; Πῶς νὰ τὸ κάνει ἀφοῦ
ἀπὸ ἐτῶν κείτεται. Τί φταίει; Δὲν εἶναι
µόνον οἱ µηχανισµοὶ ποὺ τὸ ἔφεραν στὴ
σηµερινὴ κατάληξη. Ἕνα βῆµα πρὶν τὴν
πτώχευση.
Φταῖµε καὶ µεῖς. Ὅλοι οἱ Θρᾶκες.
Δὲν τὸ προστατεύσαµε. Καταρχὴν δὲν
ἔπρεπε νὰ τὸ ἀφήσουµε νὰ γίνει ὄχηµα
γιὰ καριέρες. Ἀπὸ τὸ κεντρικὸ ψήφισµα
τοῦ 1994 τί ἔχει ὑλοποιηθεῖ; Καὶ ἡ Ἐγνατία
ποὺ ἔγινε, εἶναι γνωστὸ τὸ πῶς.
Μετὰ ἦρθαν καὶ οἱ ἐξ Ἀθηνῶν καὶ
τὸ ἀποτελείωσαν. Αὐτὸ νοµίζω ἔγινε τὸ
1996, στὴν Κοµοτηνή. Δέστε τὰ ψηφίσµατα.
Ἕνα λέει κάτι. Τὰ ἄλλα τρία εἶναι
ἰσάριθµα πουλάκια ποὺ κάθονται. Ἦταν
ἑπόµενο νὰ καταλήξει, ἀπὸ ἐτῶν βέβαια,
σὲ ξενέρωτη ἡµερίδα. Καµµιὰ συζήτηση,
καµµιὰ πρόταση, καὶ ἑποµένως καµµιὰ
διεκδίκηση. Οὔτε γιὰ τὴν ἱστορία οὔτε γιὰ
τὴ γεωοικονοµία οὔτε γιὰ τὴ συνέχειά
µας. Ἀπογοητεύσαµε καὶ τὴ διασπορὰ
µας, αὐτοὺς τοὺς δυὸ φορὲς Θρᾶκες.
Ναὶ µέν στὸν ἱστορικὸ συλλογικὸ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Τοῦ πρώην Βουλευτῆ Ἕβρου
Χρήστου Κηπουροῦ

Ἡ Ἑλλάδα µπορεῖ καὶ ὀφείλει νὰ
ἀνακτήσει τὴν πρώτη Βυζαντινή της πόλη.
Ὁ λόγος γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονικὴ µελέτη κι
ἀνάπλαση, τὸ πιὸ µεγάλο ἔργο µετὰ ἀπὸ
τὴν περίοδο οἰκοδόµησης τῶν τειχῶν,
αὐτῶν τῶν ὡραιόκαστρων. Εἶναι ἕνα
συλλογικὸ ὅραµα ποὺ θὰ περιλαµβάνει
ἀπὸ τὶς ἀνασκαφικὲς ἐργασίες καὶ τὶς
τµηµατικὲς ἀναστηλώσεις τοῦ ἀνακτορικοῦ συγκροτήµατος ποὺ χρησιµοποίησαν
οἱ Βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες καὶ οἱ Ὀθωµανοὶ Σουλτάνοι, µέχρι φυσικὰ τὴν ἵδρυση
πανεπιστηµιακὴς σχολῆς Βυζαντινῶν καὶ
ἀργότερα καὶ Ἀνατολικῶν σπουδῶν.
Εἶναι κάτι ποὺ ἀπὸ κοινοῦ µὲ τὴν
ἀρχιτεκτονικὴ ἀναγέννηση τοῦ καλέ, θὰ
προστεθεῖ στοὺς ὑπόλοιπους πολιτισµούς.
Ἀπὸ τὸν Προϊστορικό, Κλασσικὸ καὶ
Ρωµαϊκὸ µέχρι τὸν Βυζαντινὸ καὶ τὸν
Ὀθωµανικὸ, ἐνῶ θὰ προσελκύσει νέες
µορφὲς
ἀναπτυξιακῆς,
κοινωνικῆς,
πολιτισµικῆς καὶ οἰκονοµικῆς ζωῆς ποὺ
τώρα δὲν ὑπάρχουν. Πέραν π.χ. τῶν παραστάσεων τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ δραµατολογίου ποὺ παίζονται τὰ καλοκαίρια στὰ
ἀρχαῖα θέατρα τῆς ὑπόλοιπης Ἑλλάδας
ἐδῶ µποροῦν νὰ προστεθοῦν θεατρικὲς
καὶ µουσικὲς ἀναπαραστάσεις τῆς χιλιόχρονης Ρωµανίας. Π.χ. στὸ συνέδριο,
πέραν τοῦ Χρόνη, µποροῦσε στὸν καλὲ
νὰ γίνει κάτι µὲ τὴ Ρεµπούτσικα ἢ τὸν
Σπανουδάκη.
Τὸ Διδυµότειχο µπορεῖ νὰ κεφαλαιοποιήσει
τοὺς ὄχι καὶ λίγους πολιτισµούς του. Ὄχι
µόνο νὰ ὀνοµαστεῖ ἡ πόλη τῶν Πολιτισµῶν
ἀλλὰ καὶ νὰ γίνει στὴν πράξη. Νὰ ἀνοίξει
τὶς κλειστὲς µεγάλες µονάδες του. Ἀπὸ
τὸ ἀπέραντο Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης ὡς
τὸ Τέµενος τοῦ Βαγιαζὴτ καὶ τὴ σύνδεσή
του µὲ τὸ ἄλλο µεγάλο µνηµεῖο τῆς

Θρακικὸ µας ἐγκέφαλο τὸ µισὸ τµῆµα
καλλιτεχνεῖ - ὁ Ὀρφέας ἔδειξε µεγάλη
προτίµηση στὴν Καρωτὴ - ὅµως τὸ ἄλλο
µισό, ἡ ἕδρα τῆς λογικῆς καὶ τῆς πολιτικῆς
εἶναι καιρὸς ποὺ δὲν λέει κάτι. Τὸ µόνο
ποὺ ἔµαθε εἶναι ἡ δουλειὰ τοῦ Κρόνου.
Ὁ Μιχάλης ὅσο καὶ ὁ Χρῆστος ποὺ εἶναι
οἱ πρωτεργάτες αὐτοῦ τοῦ θεσµοῦ, τὸ
γνωρίζουν αὐτὸ καλύτερα. Καὶ ἄντε, ὁ
Μιχάλης ζεῖ στὴν Ἀθήνα. Ὁ Χρῆστος;
Πού ξηµεροβραδιάζεται στὴ Θράκη, µέ τὴ
Θράκη, γιὰ τὴ Θράκη; Τὸν ρώτησα ἂν ἔρθει
στὸ συνέδριο καὶ εἶπε «Ἂν ὄντως ἀξίζουν
οἱ ἰδέες µου, θὰ βρεθεῖ τόπος καὶ τρόπος
νὰ προχωρήσουν».
Μπορεῖ τὸ συνέδριο νὰ ἀναγεννηθεῖ; Νοµίζω, ναί. Τί χρειάζεται; Νὰ σᾶς
τὸ ἐκφράσω µέσα ἀπὸ παραδείγµατα.
Δὲν χρειάζονται πολλά. Δυὸ τρία. Νὰ
θέτει κάθε φορὰ δυὸ τρία ζητήµατα, νὰ
τὰ παλεύει καὶ στὸ ἑπόµενο συνέδριο νὰ
δεῖ τί ψάρια ἔπιασε. Δὲν λέω πουλιὰ γιατί
θέλω νὰ παραµείνει ἡ Δαδιὰ ὁ τόπος ποὺ
τροφοδοτοῦσε τὸν Ὀρφέα µέ αὐτά. Ὅπως
βέβαια καὶ τὰ δυὸ µας Δέλτα. Σύνολο τρία

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΘΡΑΚΩΝ:
Ἕνας ἄθαφτος νεκρός
Ἔχουµε ἀπό χρόνια γράψει πώς ὁ θεσµός
τῶν θρακικῶν συνεδρίων ἐξεµέτρησε
τό ζῆν του. Ἀνακύκλωση συνθηµάτων,
κενή ρητορεία καί καθεστωτικό βῆµα
δέν ἦταν οἱ στόχοι τῶν ἐµπνευστῶν του.
Ἐπειδή ὅµως ἀκόµη ἀκούγονται προτάσεις
ἐνδιαφέρουσες, δηµοσιεύουµε δύο τέτοιες
κι εὐχόµαστε νά µήν πάει πολύ µακρυά
αὐτή ἡ νεκροποµπή

ἱστορικῆς Θράκης, τὴν Ἐκκλησία τῆς
τοῦ Θεοῦ Σοφίας, καθὼς καὶ τὴν ἀπὸ
κοινοῦ υἱοθεσία ἀπὸ τὴν UNESCO, ὅπως
πρότεινα ἀπὸ δεκαπενταετίας.
Ἐφόσον ἡ Ἑλλάδα ἢ καὶ ἡ ὑπόλοιπη Γηραιὰ
Ἤπειρος διαθέτουν καὶ ἄλλες, τέτοιας
κλίµακας, µικρὲς πόλεις, τόσων καὶ τόσων
πολιτισµῶν, ποὺ µάλιστα νὰ βρίσκονται
ἐν ζωῇ, ἔστω καὶ ἂν φυτοζωοῦν, ἂς ρίξουν
σὲ ἐκεῖνες τὸ βάρος τῶν πολιτισµικῶν

τους προγραµµατισµῶν. Ἂν ὄχι, ἂς τὸ
κάνουν ἐδῶ. Ἂς παραδειγµατισθοῦν
ἀπὸ ἕναν κοινό τους πρόδροµο, ἔστω καὶ
ἂν ἀπὸ τὸν θάνατό του ἔχουν παρέλθει
ἤδη τρία τέταρτα τῆς χιλιετίας. Μιλῶ
γιὰ τὸν Ἰωάννη Δούκα Βατάτζη, ποὺ
ἐπίσης ἔχει γεννηθεῖ ἐδῶ, καὶ ποὺ πέραν
τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ Αἰγαίου καὶ
οὐσιαστικὰ τῆς Ρωµανίας, ἀνέπλασε
ἀρχιτεκτονικὰ τὸν καντιφὲ καλέ της
Σµύρνης, ἐνθυµούµενος καὶ ἐµπνεόµενος
ἀπὸ τὸν καλέ της δικῆς του γενέτειρας ἐνῶ
ἵδρυσε πανεπιστήµιο στὴ Μικρασιατικὴ
πόλη.
Ἡ κινητήρια δύναµη τοῦ συλλογικοῦ
ὁράµατος ποὺ ἔλεγα, δὲν βρίσκεται µόνο
στὴν ἀποδοχή του ἀπὸ τὴν Πολιτεία.
Κυρίως βρίσκεται στὶς ψυχὲς τῶν
πολιτῶν αὐτῆς τῆς πιὸ µακραίωνης ἐν
ζωῇ εὑρισκόµενης Θρακικῆς πόλης, καὶ
περισσότερο ἀκόµη, στὶς δράσεις ὥς τὸν
ἑπόµενο χρονικὸ σταθµὸ τοῦ ταξιδιοῦ.
Μία ναὶ µὲν γεµάτη µὲ µνῆµες, πλὴν
ὅµως µελλοντικὴ στιγµή. Τὴ «Θράκη
2020». Μόνο ποὺ ἂν ὁ κάθε τόπος ἀξίζει
ὅσο µόχθησε ὁ λαός του, τότε ἐµεῖς γιὰ
τὸν δικὸ µας χρειάζεται νὰ µοχθήσουµε
πολύ.
Διδυµότειχο, 10 Ἰουνίου 2006
____________
Εἰκόνα. Μέρος ἀπό τὸν πίνακα τοῦ Α. J.
Desarnod {1788-1840}, ὅπου πέραν τῶν δύο
τειχῶν, διακρίνεται στὴν κορυφογραµµή
τὸ
ἀνακτορικό
συγκρότηµα
τοῦ
Διδυµοτείχου µὲ τὰ κτίρια, ὅσο καὶ τὶς
διαστάσεις ποὺ αὐτά εἶχαν. Album 312, d’
un voyage en Turkie fait par ortdre de Sa
Majeste l’ empereur Nicolas ler, en 1829 ey
1830, Paris 1830.

Δέλτα.

Αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειὰ τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς. Νὰ θέτει τὰ ζητήµατα
αὐτὰ ὑπόψη ὅλων τῶν Θρακῶν µέσω τῆς
διασπορᾶς, τῶν πολιτιστικῶν συλλόγων
-ποὺ ὀφείλουν νὰ εἶναι καὶ πολιτισµικοίἀλλὰ καὶ στοὺς θεσµικοὺς Θρᾶκες προτοῦ
ἀρχίσει ἕνας κύκλος διαλόγου, καὶ πρὶν
αὐτὰ ἔρθουν στὶς αἴθουσες τοῦ Συνεδρίου.
Τὶς ἀποφάσεις τοῦ ὁποίου τὶς βάζει
µπροστά. Μεταξὺ ἄλλων νὰ δεσµεύσουν
τὶς ἐκπροσωπήσεις. Τόσο πολιτικὰ ὅσο καὶ
ἠθικά. Ἂς πάω ὅµως στὰ τρία παραδείγµατα ποὺ ἔλεγα.
Α. Οἱ ἀνοιχτὲς µας φλέβες
Χωρὶς ὑπερβολὲς πόσο µᾶλλον
ὑστερίες καὶ παραληρήµατα. Λὲς ποιὸ
εἶναι τὸ project γιὰ τὸν Ἕβρο. Τὸ θέτεις στὰ
µέλη σου καὶ στὴ συνέχεια τὸ προωθεῖς.
Τί ἔγινε στὴν πράξη; Καυγαδίζουν οἱ
µέν µέ τούς δέ. Οἱ µέν λένε ὅτι τὰ ἔλυσε
τὰ προβλήµατα ὁ ὑπουργός, οἱ δὲ ὅτι
δὲν ἔλυσε κανένα. Ὅµως ἐγὼ δὲν πῆρα
ἀκόµη ἀπάντηση γιὰ τὶς ἐκτινάξεις τῶν
ἀναχωµάτων. Ἀφοῦ ἦταν νὰ ἐκτιναχθοῦν
τότε γιατί εἶχαν γίνει;
Ἡ γνώµη µου ἀπὸ ἐτῶν εἶναι νὰ
ζητούσαµε ἕναν ἀγροτοκτηνοτροφικὸ
παράδεισο γιὰ ὅλη τὴν παρέβρια περιοχή.
Χωρὶς ποσοστώσεις. Οἱ ἀποζηµιώσεις καὶ
ἂν καὶ ὅταν ἀκόµη δοθοῦν, εἶναι γνωστὸ
ποῦ καταλήγουν. Ὁ παράδεισος ὅµως
θὰ µείνει. Ἀλλιῶς ἄλλος παράδεισος
περιµένει τοὺς ἀγρότες. Ὅπως δὲν
περιµένει κάποιους θεσµικούς.
Ἔχουµε ἕναν σύλλογο στὸ
Σουφλί. Στάφυλος λέγεται. Μεταξὺ
ἄλλων διεκδικοῦµε τὴν ἀναµπέλωση τῆς
περιοχῆς καὶ ὅλης τῆς Θράκης µέ τοπικὲς
ποικιλίες.
Ἐπαναλαµβάνω
τοπικές.
Δηλαδὴ ἱστορικές. Δηλαδὴ τὶς παγκοσµίως
γνωστές. Αὐτὲς ποὺ ἀναφέρει ὁ Όµηρος
τόσο στὴν Ὀδύσσεια ὅσο καὶ στὴν Ἰλιάδα.
Γιατί ὁ Μάρων ξέρετε τί θὰ λέει ἀπὸ κεῖ πού
εἶναι: «Μὰ γιατί αὐτοὶ οἱ συµπατριῶτες µου
µαρωνίζονται;» Νὰ µή σᾶς πῶ τί θὰ λένε ὁ
Διόνυσος καὶ ὁ Ὀρφέας... Γιὰ νὰ µή λένε,
γιὰ αὐτὸ λέω νὰ κάνουµε τουλάχιστον
ἕνα ΤΕΙ οἰνολογίας. Τὸ Σουφλὶ εἶναι ἡ
πιὸ κοντινὴ πόλη στὶς βραχογραφίες καὶ
στὸ Ὀρφικὸ τοπίο τοῦ Γονικοῦ. Ἂς µήν
ἐπεκταθῶ στὸ ΤΕΙ γαστρονοµίας ἢ στὴν
ὑφαντικὴ καὶ τὴν ὑπόλοιπη τεχνογνωσία,
τῶν ὁποίων ὑπῆρξε ἡ πόλη - βαγόνι.
Β. Γεωοικονοµία
Ἡ Θράκη καὶ ἡ Ἑλλάδα µποροῦν
νὰ ξαναµποῦν στὸ παιχνίδι τῶν ἀγωγῶν.

Πάρετε γιὰ παράδειγµα τὸ φυσικὸ ἀέριο.
Λίγες δεκάδες χιλιόµετρα πάνω ἀπὸ τὸ
Ὀρµένιο, στὸ Μάλκοκλαρ, ὑπάρχουν δυὸ
ρωσικοὶ ἀγωγοὶ ποὺ πλέον δὲν χρειάζονται,
ἀφοῦ ἡ Τουρκία παίρνει ρωσικὸ φυσικὸ
ἀέριο ἀπὸ τὸ blue stream. Μία µἐλέτη θὰ
πρότεινε τὴν ἐπέκτασή τους σὲ ὅλο τὸν
Ἔβρο καὶ σὲ ὅλη τὴν ἐνεργειακὴ Ἐγνατία.
Πέραν τῶν ἐπιχειρήσεων καὶ πέραν
τῶν νέων δραστηριοτήτων στὸ χῶρο τῆς
οἰκονοµίας ὅπως εἶναι τὰ θερµοκήπια κλπ.
Ἕνα τέτοιο σχέδιο ποὺ ἔχει µἔσα τοῦ τὴν
ἐλαστικότητα τοῦ κόστους, σὰν ἀπόφαση
τοῦ συνεδρίου ποὺ θὰ δεσµεύει ὅλους τους
θεσµικοὺς Θράκες βάζει τὰ πράγµατα στὴ
σειρά. Μία µἐγάλη ἐλπίδα γιὰ ὅλους τους
ἐπενδυτὲς καὶ τὴν οἰκονοµία τοῦ τόπου.
Γ. Τέταρτη Δηµοκρατία
Χρειαζόµαστε
τὶς
αἱρετὲς
περιφέρειες. Εἶναι κλειδὶ γιὰ νὰ ὑπάρξουµε.
Καὶ µόνο ἕνας αἱρετὸς περιφερειάρχης
νὰ τρέχει ἀνὰ τὴν Εὐρώπη καὶ τὸν
κόσµο νὰ βρεῖ καὶ νὰ φέρει ἐπενδύσεις,
ἀρκοῦσε γιὰ νὰ θεσµοθετηθεῖ. Γίνεται
τώρα ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγµατος. Ἒ,
ἔπρεπε νὰ συµπεριλάβει τὸ περιφερειακό.
Δὲν ὑπάρχει Ὀλίγον περιφερειακό.
Ἡ ἐξουσία ἀνήκει στὴν περιφέρεια.
Ἀθήνα τέρµα. Ὅµως ὅπως καὶ ἡ
προηγούµενη ἀναθεώρηση ἔτσι καὶ αὐτὴ
δὲν ἀγοράζουν κἄν ἀγρούς. Σὲ ὅλη τὴν
Εὐρώπη οἱ περιφερειάρχες ψάχνουν νὰ
πᾶνε ἐπενδύσεις στὸν τόπο τους. Ἐδῶ
σὲ µᾶς καυγαδίζουν µπροστὰ στοὺς
τηλεοπτικοὺς δέκτες ἐνῶ τὸ αἴτηµα τῆς
ἱστορίας εἶναι ἡ χώρα νὰ περάσει στὴν
Τέταρτη Δηµοκρατία. Στὴν Ἑλλάδα
τῶν περιφερειῶν, καὶ µὲ τὴν Ἀνατολικὴ
Μακεδονία καὶ Θράκη νὰ ἀνοίγει τὰ πανιά
της γιὰ τὸ µεγάλο ταξίδι τοῦ νέου αἰώνα.
Ἐγὼ θὰ προτιµοῦσα τὸ τραῖνο. Ὅµως
νὰ µήν εἶναι πότε κάτω ἀπὸ τὸ χιόνι καὶ
πότε κάτω ἀπὸ τὸ νερό. Οὔτε ἕνα ἀπὸ τὰ
γνωστὰ κοµµατικὰ τραῖνα. Προτιµῶ τὸ
τρένο τῆς Θρακικῆς ἑταιρίας.
Αὐτὰ καὶ πολλὰ ἄλλα µποροῦν
νὰ ἀκουστοῦν σὲ ἕνα συνέδριο Θρακῶν
ἑνὸς νέου κύκλου, ἀναγεννητικοῦ. Τὸ
ὀνειρεύοµαι νὰ τὸ κάνουµε στὸ Σουφλί.
Σὲ αὐτό τὸ, ἐγκαταλειµµένο στὸν
σιδηροδροµικὸ του σταθµό, καὶ δίπλα
στὰ πολλὰ ἄλλα ἄδεια, ἕνα ἀκόµη ἄδειο
βαγόνι τοῦ Θρακικοῦ τραίνου.
Παρέµβαση τοῦ Πασχάλη Χριστοδούλου,
δηµάρχου Σουφλίου 1995 – 98, στό 7ο
Παγκόσµιο Συνέδριο Θρακῶν
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TO ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ*
Το σημερινό κίνημα των καταλήψεων στα
ΑΕΙ είναι ένα κίνημα της χειρότερης κρατικής
γραφειοκρατίας, ένας θρίαμβος της ταξικής διάσπασης και της διάλυσης του Πανεπιστημίου.
Αυτό προσπαθεί να το κρύβει η «αριστερά»
κάτω από μια γενική ιδεολογική φόρμα που
συσπειρώνει και συνοψίζει τον αντιδραστικό
μικροαστικό αντικαπιταλισμό. Ειδικά το
κάλεσμα ενάντια στην «γνώση - εμπόρευμα»,
ενάντια στην ιδιωτική εκπαίδευση, είναι το πιο
πλατύ και συσπειρώνει όλη την πολιτική και
ιδεολογική καθυστέρηση από τον αναρχισμό
και τον μικροαστικό αντικαπιταλισμό μέχρι
την ΠΑΣΠ. Ανεξάρτητα ακόμα και από τις
προθέσεις πολλών από τους συμμετέχοντες σ’
αυτό το κίνημα, ο κύριος και ανομολόγητος
στόχος του είναι να υπερασπίσει την
εξουσία της παρασιτικής γραφειοκρατίας
και των κρατικοκομματικών φοιτητικών
παρατάξεων που απειλούνται από τον νέο
νόμο πλαίσιο. Το κίνημα των καταλήψεων
υπερασπίζεται στην ουσία τον παλιό νόμο
επειδή αυτός εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις
για τον έλεγχο των πανεπιστημίων από την
παρασιτική γραφειοκρατία. Εξάλλου, αυτός
ο παλιός νόμος πλαίσιο φτιάχτηκε γι’ αυτόν
τον λόγο, για να εκχωρήσει την εξουσία στα
πανεπιστήμια στο σημερινό διαμορφωμένο
μέσα σε μια εικοσαετία μπλόκ εξουσίας. Οι
4 κομματικές ηγεσίες υποστηρίζουν αυτό το
μπλόκ εξουσίας και δεν θα ήθελαν να αλλάξουν
τίποτα. Η κοινωνία όμως βοά. Για πρώτη φορά
πρυτάνεις αλλά και το ΕΣΥΠ έχουν επεξεργαστεί
κάποια στοιχειώδη μέτρα για τη λειτουργία των
πανεπιστημίων που χτυπάνε στην καρδιά το
σημερινό, μοναδικό σε παρακμή και διαφθορά
κομματικο-γραφειοκρατικό μπλοκ εξουσίας
στην εκπαίδευση.
Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ
Οι προτάσεις των πρυτάνεων και του ΕΣΥΠ
για εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα
με καθολική ψηφοφορία, αντί του διορισμού
τους από τις παρατάξεις, σύστημα που ισχύει
σήμερα, σπάνε την ενότητα της γραφειοκρατίας
των ΔΕΠ με την διεφθαρμένη - μέσα από
αυτήν την συναλλαγή - ηγεσία των φοιτητικών
παρατάξεων.
Η πρόταση για τον περιορισμό του χρόνου
των σπουδών εμποδίζει τη λειτουργία των
επαγγελματικών στελεχών των κομματικών
παρατάξεων και διαλύει έναν από τους
στυλοβάτες του εσωτερικού οικοδομήματος της
εξουσίας, της παρασιτικής γραφειοκρατίας των
σχολών. Χτύπημα της συναλλαγής είναι και η
κατάργηση της καθηγητικής κοπάνας, αυτής
της έξτρα υλικής καθεστωτικής απολαβής.Ακόμα
θετικότερα είναι τα εξωτερικά εκλεκτορικά
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σώματα που μειώνουν τη συναλλαγή και την
εξάρτηση από την γραφειοκρατία. Τελείως
κρίσιμα είναι και τα προτεινόμενα μέτρα για το
πανεπιστημιακό άσυλο που χρησιμοποιείται
από τα τραμπούκικα φοιτητικά τάγματα εφόδου
σαν ένας νέος παρακρατικός μηχανισμός
εξουσίας των κομμάτων και της παρασιτικής
γραφειοκρατίας. Η πρόταση των πρυτάνεων
για την ποινικοποίηση της παρακώλυσης της
λειτουργίας των πανεπιστημιακών οργάνων
χτυπάει τα τάγματα εφόδου που αποτελούν την
αληθινή εξουσία μέσα στα Πανεπιστήμια. Γιατί
την εξουσία την έχει πάντα αυτός που διαθέτει
την οργανωμένη και νόμιμη βία. Και η βία των
ταγμάτων εφόδου είναι στην ουσία νόμιμη
σήμερα.

Το αληθινό ζήτημα είναι: αστική δημοκρατική
νομιμότητα που είναι δεμένη με δημοκρατικές
αποφάσεις μέσα στο πανεπιστήμιο και μέσα
στην Κοινωνία ή σοσιαλφασιστική νομιμότητα
που είναι δεμένη με συνελεύσεις κλακαδόρων
και μπούκες των ταγμάτων εφόδου στις
πρυτανείες. Το πιο μεγάλο χτύπημα αυτής της
εξουσίας είναι η αξιολόγηση των καθηγητών
από όλους τους φοιτητές που δεν την δέχεται
φυσικά η ΠΟΣΔΕΠ.
Με τάγματα εφόδου ποτέ καμιά αξιολόγηση
δεν θα είναι δυνατή γιατί δεν θα είναι δυνατή
η δημοκρατική ζωή στο Πανεπιστήμιο. (...)
TΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΦΟΔΟΥ
Ο λαός ξέρει ότι οι καταληψίες είναι μικρή
μειοψηφία, και ξέρει ότι κάτι βρώμικο παίζεται πολιτικά με τις καταλήψεις και ότι η
«Αριστερά» είναι πίσω από αυτές. Ο λαός όμως
βρίσκεται πολιτικά άοπλος μπροστά σε μια
γενική γκεμπελίστικη προπαγάνδα που περνάει
τη βία στους δρόμους για βία των νιάτων, και
τις διαδηλώσεις που επιδιώκουν χωρίς λόγο
αναμέτρηση με την αστυνομία ή τις μπούκες
στα υπουργεία σαν μαχητικές εξεγέρσεις του
λαού. Ο λαός αισθάνεται ότι το μπλόκ των
λίγων ατόμων που πέφτει με σχηματισμό πάνω
στα ΜΑΤ είναι κάτι το ύποπτα ξεχωριστό.
Δεν μπορεί όμως να το μισήσει, όπως και τις
πορείες, γιατί του κρύβουν ότι αυτό είναι ένα
μπλοκ φοιτητικού λούμπεν - προλεταριάτου
δηλαδή φοιτητών δίχως μέλλον ή καλύτερα
φοιτητών που ελπίζουν να πάρουν το μέλλον
τους από το κράτος σηκώνοντας την σημαία

Κέντρο Ποντιακῶν Μελετῶν:
Μαθήµατα Ἱστορίας πρός Μπεγλίτη

της επαιτείας για μια θέση ισόβιου υπαλλήλου
αμφίβολης ή ανύπαρκτης αποδοτικότητας.
Βεβαίως επικεφαλής του μπλοκ βρίσκεται
μια κρατικοκομματική γραφειοκρατία ήδη
διαμορφωμένη πολιτικά και οργανωτικά από
εν ενεργεία απαράτσνικ. Πρόκειται για ένα
μπλοκ που χρησιμοποιείται σαν μηχανισμός
βίας για να κάνει μπούκες στις πρυτανείες,
στις συγκλήτους και στα τμήματα των
σχολών, για να διαλύει εκλογικές διαδικασίες
και αποφάσεις όταν αυτές δεν ευνοούν την
καθαυτό παρασιτική γραφειοκρατία, για να
καταλαμβάνει πανεπιστημιακά εργαστήρια και
όποτε χρειαστεί να σπάει και να τραμπουκίζει
ανοιχτά.
Ο λαός δεν μπορεί να ξέρει, ή τον εμποδίζουν να
καταλάβει ότι η παρασιτική γραφειοκρατία
της ΠΟΣΔΕΠ παραδίδει ένα εύκολο πτυχίο
σ’ αυτό το φοιτητικό λούμπεν, ένα λούμπεν
που ένα κομμάτι του θα αμειφθεί ακόμα
περισσότερο για τις υπηρεσίες του και θα
αποτελέσει με τη σειρά του μια αυριανή
παρασιτική κρατική γραφειοκρατία, που
θα έχει ένα καθήκον: να αναπαράγει εκτός
από τον εαυτό της και την πολιτική εξουσία
των κομμάτων που στηρίζουν αυτήν την
γραφειοκρατία και στηρίζονται από αυτήν.
Ο λαός δεν τα καταλαβαίνει όλα αυτά γιατί
οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι που είναι
τίμιοι δεν τολμάνε να μιλήσουν γι αυτά.
Όμως υποπτεύεται ότι στην πραγματικότητα
έχει μπροστά του το πιο αντιδραστικό
εργαλείο της πανεπιστημιακής παρασιτικής
γραφειοκρατίας, εργαλείο διάλυσης και
παρακμής του πανεπιστήμιου, αυτό που εμείς
ονομάζουμε σοσιαλφασιστικά τάγματα εφόδου.
Η πρόταση των πρυτάνεων για ποινικοποίηση της
παρεμπόδισης της λειτουργίας των διοικητικών
οργάνων είναι ακριβώς η ποινικοποίηση των
ταγμάτων εφόδου, και αυτό είναι που ενοχλεί
πάνω απ’ όλα το νεό κομματικο-γραφειοκρατικό
μπλοκ στα πανεπιστήμια. (...)
Οι αναρχοφασίστες σπασιματίες μέσα στην
πορεία είναι απαραίτητοι. Τους θέλουν να
καταστρέφουν και να καίνε, τους χρειάζονται
γιατί οι διαδηλώσεις τους είναι άμαζες και
η μόνη δυνατότητά τους να αποσπάσουν
την εικόνα της μάχης και της εξέγερσης
είναι μέσα από την σύγκρουση στη μορφή.
Η δυνατότητα τους να πιάσουν χώρο και
θεαματικό όγκο στα δελτία χωρίς καταστροφή
μηδενίζεται. Αν πραγματικά τους ενοχλούσαν
οι αναρχοσπασηματίες θα συγκρούονταν μέσα
στα μπλοκ με αυτούς ή ακόμα και θα τους
παρέδιδαν στην αστυνομία όπως έκαναν οι
κνίτες σε άλλες περιπτώσεις. Όμως τώρα απλά
οι διοργανωτές των διαδηλώσεων διαχωρίζουν
τη θέση τους από τους σπασιματίες για να μην
κάνουν αναξιόπιστη στην κοινή γνώμη την
καθώς πρέπει γραφειοκρατία των αξιότιμων κ.κ
καθηγητών της ΠΟΣΔΕΠ που ηγείται κοινωνικά
της μάχης, αλλά τους χρησιμοποιούν. Όποιος
πραγματικά θεωρεί προβοκάτορες αυτούς
που χρησιμοποιούν τις πορείες του, τότε τους

τους απαξιώνει.
Ποια είναι άραγε η άποψη των βουλευτών προσφυγικής καταγωγής;
Συµφωνούν µε τον Ανδρέα Παπανδρέου ή µε τις απόψεις που
διατυπώνονται στο άρθρο που προαναφέρθηκε;
Η φωνή του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ από το πρόσφατο παρελθόν δείχνει
το δρόµο προς το µέλλον.
Χρέος βαρύ η παρακαταθήκη αυτή που αποτελεί στο ποντιακό
ζήτηµα κριτήριο για την αποτίµηση των θέσεων του κόµµατος στο
µέλλον. Ενός µέλλοντος που θα δικαιώσει τους πρόσφυγες και τη
συλλογική εθνική µας µνήµη ή θα θυσιάσει την ιστορία στο βωµό
της συγκυριακής ρεαλ πολιτίκ.
Και οι κρίνοντες κρίνονται…….

Αντίθετα µε την υπάρχουσα πραγµατικότητα, οι φωνές που
αµφισβητούν την ιστορία οδηγούν σε µια ανιστόρητη, άχρωµη
και άβαθη επικαιροποίηση των γεγονότων και δεν προσφέρουν
αγαθές υπηρεσίες ούτε στη διπλωµατία, ούτε στη διαµόρφωση
του µέλλοντος της Ευρώπης ούτε στο ΠΑΣΟΚ του οποίου τις
ιδεολογικές επιλογές θα έπρεπε κανονικά να ενστερνίζεται ο
κύριος Μπεγλίτης.
Γιατί στις 19 Μαΐου 1992 το µήνυµα του Ανδρέα Παπανδρέου στο Β
Συνέδριο του ποντιακού Ελληνισµού αφορούσε στην αναγκαιότητα
αναγνώρισης της Γενοκτονίας του ποντιακού Ελληνισµού. Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΚΕ.ΠΟ.ΜΕ.
Σήµερα η περί τον κύριο Μπεγλιτη νοµενκλατούρα
προτρέπει τα µέλη και τους οπαδούς του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος- άκουσον, άκουσον! - να
ξεχάσουν το χρέος τους απέναντι στην ελληνική
ιστορία, τραυµατίζοντας µε τη στάση της ένα από τα
σηµαντικότερα και ηρωικότερα σύγχρονα κεφάλαιά
της.
Η λήθη ποτέ δε βοηθά στην αδελφοποίηση και
προσέγγιση των λαών και των Εθνών. Αντίθετα η
αναγνώριση και η αµοιβαία κατανόηση και επίλυση των
προβληµάτων ανοίγουν το δρόµο της ειρήνης και της
προόδου. Είναι καιρός τέτοιες φωνές να αποτελέσουν
µειονότητα στο ΠΑΣΟΚ, να περιθωριοποιηθούν και
να µη διαµορφώνουν πλέον στρατηγικές χάραξης
της εξωτερικής πολιτικής του κινήµατος. Αν θέλετε
το κόµµα αυτό που ίδρυσε ο φίλος των προσφύγων,
ο Ανδρέας Παπανδρέου, να συσπειρώνει τους
Ἔχει καί ἡ ὑπερθέρµανση τοῦ
πρόσφυγες ψηφοφόρους, αντί να τους απωθεί και να

πλανήτη τὰ καλά της...

καταγγέλλει ανοιχτά και με όλη του τη δύναμη
σαν τέτοιους και δεν προχωράει βήμα στον αγώνα
του πριν ξεκαθαρίσει με αυτούς στο εσωτερικό
του. Κι όμως εδώ αφήνουν επίτηδες το ζήτημα
να αιωρείται για να μπορούν να τα έχουν όλα
δικά τους: και τις «φωτιές του αγώνα» και την
υπευθυνότητα της «δύναμης εξουσίας». Παλιό
βρώμικο παιχνίδι στο οποίο διαπρέπει ιδιαίτερα
ο ΣΥΝ. Με αυτόν τον τρόπο δυναμώνει η εσωτερική αποσάθρωση ενός μετώπου που ο μέσος
εκπρόσωπός του είναι μισός κομμουνιστής και
μισός αναρχικός χωρίς να είναι στα αλήθεια
ούτε αναρχικός, ούτε κομμουνιστής αλλά απλά
ένας τραμπούκος. Αυτές τις αντιφάσεις δεν
τις συλλαμβάνει σαν τέτοιες ο λαός, όμως τις
νιώθει, και δεν αισθάνεται κανένα σεβασμό γι’
αυτές τις καταλήψεις και ακόμα λιγότερο για
τις πορείες που ξεπηδάνε μέσα από αυτές τις
καταλήψεις και αποκαλύπτουν το πραγματικό
περιεχόμενό τους.
Θέλει οργάνωση για να αντιπαρατεθεί η
δημοκρατία στις κραυγές, στους χλευασμούς
ακόμα και τις απειλές βίας που οργανώνουν
οι τραμπούκοι για να παίρνουν άμαζες
συνελεύσεις που είναι μόνο κατ’ όνομα
συλλογικές διαδικασίες. Και αυτό που θέλει η
οργάνωση είναι κάποιο χρόνο για να ζυμωθούν
οι νέες ιδέες και να συναντηθούν και να
οργανωθούν οι άνθρωποι. Το έδαφος είναι
εξαιρετικό. Δεν είμαστε πια στα 1990. Τώρα
το πτώμα της εκπαίδευσης έχει αρχίζει να
αποσυντίθεται. Το έχουν καταλάβει αυτό και
οι μαθητές και οι φοιτητές και οι δάσκαλοι.
Αλλά και γενικότερα η κοινωνία έχει αρχίσει
να νοιώθει ότι κάτι πολύ σάπιο συμβαίνει στην
εκπαίδευση, ενώ εδώ και πολύ καιρό έχει μάθει
να διαχωρίζει τις εξεγέρσεις του λαού από
τους τραμπουκισμούς των αγανακτισμένων
κομματικών εγκάθετων και τις πορείες των
παρασιτικών στρατών. Αυτό το αποδείχνουν
οι θερμές επιστολές που δέχεται η Κίνησή μας
από εκπαιδευτικούς της μέσης και περισσότερο
της ανώτατης εκπαίδευσης και η εκδήλωση
συμπαράστασης στον αγώνα μας ενάντια στον
σύγχρονο σκοταδισμό και στη διάλυση της
μόρφωσης, της έρευνας και της παραγωγής...
Κίνηση «Παιδεία γιά
Δηµοκρατία καί Ἀνάπτυξη»

* Ἡ καταγγελία τοῦ συλλόγου φοιτητῶν
«Κωνσταντῖνος
ΙΑ΄
Παλαιολόγος»
τοῦ Τµήµατος Παρευξεινίων Χωρῶν
(Κοµοτηνή) γιά τίς βιαιοπραγίες καί
τήν τροµοκρατία κάτω ἀπό τήν ὁποία
διαλύθηκε ἡ Γενική Συνέλευση τοῦ
Τµήµατος καί ἐπιβλήθηκε «κατάληψη»
ἀπό κάποιους ἄσχετους µέ τό Τµῆµα ἤ καί
τό Πανεπιστήµιο, µᾶς θύµισε τό ἀνωτέρω
κείµενο πού κυκλοφόρησε πρό ἡµερῶν
ἀπό ἐκπαιδευτικούς προσκείµενους στήν
ΟΑΚΚΕ. Ἄσχετα µέ τήν (πλήρη!) διαφωνία
µας σέ ἄλλα θέµατα, νοµίζουµε ὅτι λέει
πολλά, τολµηρά κι ἀληθινά.

Ì ðéíåëéÝò
§
ÔÜ ὄìïñöá óðßôéá
ἔ÷ïõí ὄìïñöç øõ÷Þ,
ãéáõôü ἡ ÊïìïôçíÞ ãÝìéóå ôÝñáôá,
ôἄñéîáí ὅëá.
Ἡ ÎÜíèç ἔóùóå ìéÜ ãùíßôóá
ἀðü ôüí ðáëéü, êáëü ἑáõôü ôçò.
Ἐäῶ; ÄÝí èÝëïõìå äéÜëïãï
ìÝ ôü ðáñåëèüí, ἔ÷ïõìå äÜ
ôüóï æùíôáíü ðáñüí!
ÔÜ ðñïãñÜììáôá ôῶí ὑðïøçößùí
äçìÜñ÷ùí äÝí ðñÝðåé íÜ êÜíïõí
ëüãï ãéÜ ôü ðñüâëçìá;
Ἤ ãé’ áὐôïýò äÝí åἶíáé ðñüâëçìá;
Ἐðåéãüíôùò ðñÝðåé íÜ èåóðéóôåῖ
íüìïò ðñïóôáóßáò ἀñ÷éôåêôïíéêῆò
êëçñïíïìéᾶò, äéáöïñåôéêÜ èÜ
ἐðéëçöèåῖ ôïῦ èÝìáôïò ἡ
ἀêôéâéóôéêÞ ìåñáñ÷ßá ãéáïõñôÜäùí!

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò
SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
∆έν ἔρχεσαι νά πεῖς καί κατά δῶ, ἀρκαντάς;
«Τεργέστη. ¨Ὁ παπποῦς μου εἶναι Οὖγγρος, ἡ
γιαγιά μου Ἀλβανίδα, ἡ μητέρα μου Ἰρλανδέζα, ὁ
μπαμπάς μου Κροάτης ἀλλὰ ἐγὼ εἶμαι Ἰταλός¨.
Αὐτὰ δὲν εἶναι τὰ λόγια ἑνὸς τυχαίου Ἰταλοῦ ἀλλὰ
τοῦ Ρικάρντο Ἴλλυ, ἰδιοκτήτη τῆς ὁμώνυμης
παγκοσμίου φήμης μάρκας καφέ ποὺ εἶναι καὶ
πρόεδρος τῆς αὐτόνομης περιοχῆς τοῦ Φρίουλι.
Ἕνα εἶδος τοπικοῦ πρωθυπουργοῦ. Ἐδῶ ἡ περιοχὴ
εἶναι ἡ πιὸ πλούσια τῆς Ἰταλίας, 23.500 εὐρὼ
μέσο εἰσόδημα (στὴν Ἰταλία τὸ μέσο εἰσόδημα
εἶναι 19.000 εὐρώ). Ἡ ἄλλη ἰδιαιτερότητα τῆς
περιοχῆς εἶναι ὅτι ἔχει ξεπεράσει πρὸ πολλοῦ
τὰ ἀνάλογα προβλήματα ποὺ ἔχουμε ἐμεῖς.
Ἐδῶ ὑπάρχουν δώδεκα θρησκεῖες καὶ ἑπτὰ
ἐθνότητες. Σέρβοι, Κροάτες, Ἀλβανοί, Γερμανοί,
Ἕλληνες, Σλοβένοι καὶ Φριούλιοι. Μεταξὺ τους
ὅμως δὲν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα. Καμμία ἐκ
τῶν μειονοτήτων δὲν ἔχει πολιτικὰ αἰτήματα.
Αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Ἰταλοί.»
(7-6, ἐφ. Χουριέτ)
Χωρίς λόγια...
Ἔγινε γνωστὸ πὼς σὲ ἕναν μήνα 110 ἄτομα
ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Ντιαρμπακὶρ ἔπεσαν ἀπὸ
τὶς στέγες τῶν σπιτιῶν τους καὶ ἐξ αὐτῶν οἱ
12 ἔχασαν τὴν ζωή τους. Ἀναφερόμενος στὰ
περιστατικὰ ὁ καθηγητὴς ἰατρικῆς Γιαμοὺρ
δήλωσε πὼς ¨Οἱ ἄνθρωποι κάθε χρόνο, λόγω τῆς
ζέστης προτιμοῦνε νὰ κοιμοῦνται στὶς στέγες.
Αὐτὸ ἔχει ἄσχημα ἀποτελέσματα. Ὁ δῆμος
πρέπει νὰ προειδοποιήσει τοὺς δημότες του¨.
Πέραν τῶν θανάτων ὁ Γιαμοὺρ ἀνέφερε πὼς
ὑπάρχουν πολλὰ περιστατικὰ μὲ ἐγκεφαλικὰ
τραύματα καὶ κατάγματα χεριῶν καὶ ποδιῶν.
(8-6, ἐφ. Νέτγκαζετε)
Αὐτό λέγεται ἐξευρωπαϊσµός, ἔτσι;
Ἡ ἑταιρεία Easy jet ποὺ ἑτοιμαζόταν νὰ ἀρχίσει
δρομολόγια μὲ φτηνὸ εἰσιτήριο γιὰ τὶς πτήσεις
Λονδῖνο - Κωνσταντινούπολη ἄρχισε νὰ
ἀκυρώνει τὶς κρατήσεις καὶ τὰ εἰσιτήρια ποὺ εἶχε
πουλήσει, καθὼς δὲν μπόρεσε νὰ πάρει ἄδεια
ἀπὸ τὴν Τουρκία. Ἡ ἑταιρεία ἄρχισε δρομολόγια
Βασιλεία - Κωνσταντινούπολη στὶς 29-5 καὶ
σχεδίαζε στὶς 29-6 νὰ ἀρχίσει δρομολόγια
Λονδῖνο - Κωνσταντινούπολη.
(17-6, ἐφ. Νετγκαζέτε)
(Ἐµεῖς, σοῦ λέει, νά πουλᾶµε στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ
ὄχι καὶ νὰ χάνουµε µερίδια ἀγορᾶς στὸ σπίτι µας
ἀπὸ τὸν Χατζηιωάννου…)
Ἑτοιµάζονται γιά τήν εἰρήνη...
Στὰ πλαίσια τοῦ προγράμματος MITUP (πρόγραμμα γιὰ παραγωγὴ ἅρματος μάχης) τέθηκε
καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ Πακιστάν στὸ πρόγραμμα.
Γίνονται προσπάθειες γιὰ συνεργασία στὴ
θωράκιση τοῦ ἐν λόγῳ ἅρματος. Πηγὲς τοῦ
ὑπουργείου Ἄμυνας ἀνέφεραν πὼς πρόκειται
γιὰ πολὺ ὑψηλὴ τεχνολογία, τῆς ὁποίας δὲν
εἶναι κάτοχος ἡ Τουρκία καὶ πὼς ἡ προσφορὰ
τοῦ Πακιστάν εἶναι ἡ πλέον κατάλληλη. Αὐτὴν
τήν τεχνολογία, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Πακιστάν, τὴν
κατέχουν οἱ ΗΠΑ, ἡ Ρωσία, ἡ Γερμανία, ἡ Κορέα
καὶ ἡ Κίνα.
(18-6, ἐφ. Νέτγκαζετε)
Τοῦρκοι ἄγγελοι
Ἐντυπωσιακὰ ἀποτελέσματα ἐμφάνισε ἔρευνα
γιὰ τὴν σεξουαλικὴ βία σὲ βάρος τῶν γυναικῶν.
Ἡ ἔρευνα ἔγινε σὲ δεῖγμα 1000 γυναικῶν καὶ
τὸ ποσοστὸ ποὺ εἶχε δεχτεῖ κάποια μορφὴ
σεξουαλικῆς βίας ἔφτασε τὸ 40%. Ἐξ αὐτῶν
στὴν δικαιοσύνη κατέφυγαν τὸ 27%. Ἡ ἔρευνα
ἔδειξε ὅτι ὑπάρχει αὔξηση σὲ περιστατικὰ ὅπως
ὑποχρέωση σὲ σεξουαλικὴ ἐπαφή, βιασμός,
ὑποχρέωση σὲ σεξουαλικὴ ἐπαφὴ μὲ τρίτους,
ἐκφοβισμὸς καὶ ταπεινωτικὴ συμπεριφορὰ
κατὰ τὴν σεξουαλικὴ πράξη, σεξουαλικὴ
παρενόχληση μέσω τηλεφώνου καὶ γραμμάτων,
καὶ πρόκληση ζημιᾶς στὰ σεξουαλικὰ ὄργανα
λόγω καταπίεσης γιὰ λόγους τιμῆς. Τὰ θύματα
αὐτῆς τῆς βίας εἶναι κατὰ 60% παντρεμένες,
20% χωρισμένες, τὸ 10% συζοῦνε καὶ τὸ 10%
ἦταν παρθένες. Ὁ δρ. Κετσὲ εἶπε «Πρέπει νὰ
σταματήσουμε νὰ πιστεύουμε πὼς οἱ ἄντρες
ποὺ ἐφαρμόζουν αὐτὴ τὴν βία εἶναι μόνο
ἀλκοολικοὶ ἢ ψυχικὰ ἄρρωστοι. Ὁρισμένοι ἐξ
αὐτῶν εἶναι φυσιολογικοὶ καὶ χωρὶς προβλήματα
συμπεριφορᾶς, μάλιστα ἀπὸ τὶς γυναῖκες τοὺς
περιγράφονται ὡς ¨ἐξωτερικὰ ἄγγελοι¨.»
(15-6, ἐφ. Χουριέτ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
300 ἑκατοµµύρια δολάρια ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
κοστίζουν στίς ΗΠΑ οἱ πόλεµοι στό Ἰράκ καί
στό Ἀφγανιστάν. Κι ὅλα αὐτά γιά νά µᾶς
σώσουν ἀπό κτήνη σάν τόν Μπίν Λάντεν...

Ἡ Βενεζουέλα ὄχι µόνο προµηθεύεται
24 µαχητικά Σουχόι S-30 (καί 100.000
Καλάσνικωφ) ἀπό τή Ρωσία ἀλλά σχεδιάζει
νά πουλήσει τά παλιά της F-16 στό... Ἰράν!

Abu Ayyub al-Masri λέγεται ὁ... διάδοχος τοῦ
Ζαρκάουι (πού «σκοτώθηκε» τίς προάλλες
στό Ἰράκ). Μόνο πού κανείς στήν Αἴγυπτο,
ἀπ’ ὅπου «κατάγεται» δέν τόν ἔχει ἀκουστά

Τσάβες, ὁ Τσέ τῆς ἐποχῆς µας...

Ἔ, σοῦ λέει, τήν προηγούµενη φορά ἔβγαινε
ἡ µάνα τοῦ Ζαρκάουι κι ἔλεγε πώς τόν ἔθαψε
πρίν χρόνια, ἔρχονταν ἄλλοι διέψευδαν,
µῦλος... Ἐνῷ γιά τόν µηδέποτε ὑπάρξαντα
τί νά ἀντιλέξει κανείς; Ὅ,τι θέλεις λές!
«Εἶναι ἔξυπνοι, δηµιουργικοί καί ταγµένοι.
Δέν ἦταν πράξη ἀπελπισίας ἀλλά µορφή
ἀσύµµετρου πολέµου ἐναντίον µας»! Τάδε
ἔφη ὁ Γκουανταναµάρχης ναύαρχος Χάρρις
γιά τούς 3 αὐτόχειρες κρατούµενους!!!
16 µῆνες τώρα ἡ Χαµάς τηρεῖ τήν µονοµερή
ἐκεχειρία, παρά τά συνεχῆ ἐγκλήµατα τῶν
Ἰσραηλινῶν (ἔριξαν ἔκτοτε 6.000 βλήµατα
κατά Παλαιστινίων). Καί τιµωρεῖται αὐτή!
Δίκτυο πρακτόρων τῆς Μοσάντ ἐξάρθρωσαν
οἱ Λιβανέζικες ὑπηρεσίες µέ τή σύλληψη
τοῦ Μαχµούντ Ραφέ. Λιγάκι... ἀντισηµιτικό
δέν εἶναι αὐτό; Νά χαλᾶς τά σχέδια τῶν
ἀπογόνων τῶν ἐπιζώντων τοῦ Ἄουσβιτς;
Σαµποτάζ καί φόνοι ἦταν, λέει, γιά 16
χρόνια ἡ δουλειά τους, µέ εἰδικότητα τά
ἐκρηκτικά σέ αὐτοκίνητα. Χαρίρι; Ποιός
Χαρίρι; Κεῖνος πού «τόν φάγαν οἱ Σύριοι»;
Οἱ διαµαρτυρίες τῶν κατοίκων τῆς Κριµαίας
ἀνάγκασαν τούς ΗΠΑνθρωπους νά µαταιώσουν τήν ἄσκηση πού σχεδίαζαν! Τή στιγµή
πού ὁ Γιούσενκο σκαλίζει µεθοριακά ζητήµατα στήν Ἀζοφική, ὁ λαός ἀντιστέκεται

Γ. Ἀλογοσκούφης, Λ. Τσούκαλης και Γ.
Δαβίδ παρίσταντο φέτος στή Λέσχη Μπίλντενµπεργκ ἀπό τή χώρα µας. Τί εἶπαν; Τί
συζητήθηκε; Οὐδείς γνωρίζει στὴν ἰσχυρή
µας δηµοκρατία (δέν φτάνει πού ψηφίζετε;...)
Τό American Hellenic Institute προωθεῖ
νοµοσχέδιο (HR87) πού θά ἀνοίξει τόν δρόµο
σέ ἀγωγές κατά τῆς Τουρκίας γιά περιουσίες
Κυπριοαµερικανῶν στά Κατεχόµενα, µέσῳ
δικαστηρίων τῶν ΗΠΑ. Καλό, ἔτσι;
Κι οἱ εὐρωτουρκικές σχέσεις; Ἀπό τό κακό
στό χειρότερο, δόξα τῷ Θεῷ... Ὁ Γιωργάκης
ὅµως γκρινιάζει. ἄν δέν πάρουµε τήν Πόλη
δέν θά ἡσυχάσει αὐτό τό παιδί
Κάποτε τὄχα ξαναγυρίσει στή µπάλλα,
ἀπηυδισµένος ἀπό τήν πολιτική χολέρα.
Τώρα κι αὐτήν τήν µαγαρίζουν τά ἴδια
λαµόγια στήν τηλεόραση καί τὴ σώου µπίζ.
Πουθενά δέν θά µᾶς ἀφήσουν ἥσυχους;!
Ἐδῶ, λέει, διοργανώθηκε «Μουντιάλ» µέ
παῖκτες ἀνάµικτους ἀπό ἄποψη φύλου,
ἔθνους, κτλ, µέ µήνυµα τήν συναδέλφωση,
τόν ἀντιρατσισµό καί ἄλλα τέτοια! Ἔχετε
ξανακούσει µεγαλύτερη ἀνωµαλία;
Καλά ρέ σεῖς... 52 ὑπάλληλοι τοῦ ὑπουργείου
Ἐµπορίου σέ παράνοµο κύκλωµα; Δέν
µετροῦσαν τούς τίµιους καλύτερα; Μιλᾶµε
δηλαδή γιά ὑπουργεῖο Λαθρεµπορίου...
«Ἀποκρατικοποίηση» καί «θετική ἐξέλιξη»
χαρακτήρισε ὁ Ἀλογοτάδε τό ξεπούληµα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ «Α», Ο ΕΙ∆ΕΧΘΗΣ ΑΛ ΖΑΡΚΑΟΥΙ

«ΕΓΩ ΝΕΚΡΟΣ; ΘΑ ΑΣΤΕΙΕΥΕΣΤΕ ΒΕΒΑΙΑ!»
Πρόκειται γιὰ συνταρακτικὴ ἀποκάλυψη!
Ὁ αἱµατοβαµµένος τροµοκράτης Ἂλ
Ζαρκάουι, ποὺ ἐδῶ καὶ λίγες µέρες ἐθεωρεῖτο
νεκρός, τηλεφώνησε χτὲς τὸ ἀπόγευµα
στὸν «Ἐξ Ἀποβλήτων» (παλιός του φίλος
ἄλλωστε - θὰ θυµᾶστε ἀσφαλῶς καὶ τὴ
συνέντευξη ποὺ τοῦ εἶχε παραχωρήσει πρὶν
ἀπὸ δυὸ χρόνια) καὶ τοῦ ἀποκάλυψε ὅτι
εἶναι ζωντανός. Σᾶς παρουσιάζουµε σήµερα
ἀποµαγνητοφωνηµένη ὅλη τὴ στιχοµυθία.

- Καὶ ποῦ βρίσκεστε αὐτὴ τὴ στιγμή;
- Στὸ Κὰµπ Ντέιβιντ εἶµαι καὶ παίζω τάβλι
µὲ τὸν Πρόεδρο! Μόλις ἔφερε ἑξάρες καὶ
σκέφτεται πὼς νὰ τὶς παίξει, ὁπότε ἔχουµε
κάνα τετράωρο στὴ διάθεσή µας, γιὰ νὰ
τὰ ποῦµε. ∆ηλαδὴ τί νὰ τὰ ποῦµε, µέχρι καὶ
ταινία τοῦ Ἀγγελόπουλου προλαβαίνουµε νὰ
δοῦµε ἐνδιάµεσα!
- Πῶς περνᾶτε τὸν χρόνο σας τώρα ποὺ
«ἀποσυρθήκατε»;
- Μᾶλλον βαρετά. Κάνα τσαπαρὶ µὲ τὸν

Τήν ἴδια στιγµή τά φετεινά παγωτά µας δέν
θἄναι πιά ΔΕΛΤΑ ἀλλά Νεστλέ. Νά δοῦµε
τί θά µείνει δικό µας σ’ αὐτή τή χώρα...
Τό βρῆκαν τώρα τό κόλπο οἱ Τοῦρκοι: Βάζουν
ὀργανωτή µιᾶς ἐκδήλωσης ἕναν νόµιµο
φορέα καί κοτσάρουν καί τόν παράνοµο.
Γιά νἄχει νά λέει κάτι κι ὁ δικός µας πού θά
παραβρεθεῖ ζητιανεύοντας ψήφους
Κάπως ἔτσι ἔγινε καί τίς προάλλες µέ τήν
γελοιότητα πού διοργάνωσε ἡ προξενοφυλλάδα «Γκιουντέµ» µέ τόν «Σύλλογο Τούρκων
Δασκάλων» (ὁ νοµάρχης µας παρών διά
τοῦ... ἀντ’ αὐτοῦ Π. Γρηγορόπουλου)
«25 χρόνια κυκλοφορίας ἔφθασε ἡ «Τράκιανιν
Σεσί», ἡ ὁποία βρίσκεται στόν ἀντίποδα τοῦ
τουρκικοῦ προξενείου ἀφοῦ ποτέ της, ὅπως
φηµολογεῖται, δέν ἐπιδοτήθηκε καί ἐλεύθερα
γράφει µέ τό ἐπιτελεῖο της κατά πάντων...»
Τί γελᾶτε ρέ σάν µαλάκες; Σᾶς παραθέτουµε
ἐλευθεροτυπικό ἀπόσπασµα τοῦ Σολταρίδη
γιά νά ἐνηµερωθεῖτε καί χλευάζετε; Ποιό
εἶναι δηλαδή τό ἀστεῖο; Ἡ «κυκλοφορία»;
Ὁ «ἀντίποδας»; Τό «δέν»; Τό «ἐπιτελεῖο»; Τό
«ἐλεύθερα»; Σοβαρευτεῖτεεεε...
Σάββατο 24-6, ὥρα 18:00, στήν παραλία
Πετρωτῶν, ὁ Ἑσπερινός στόν ὑπό ἀνέγερση
ναό τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου Ρωµανίας. Γιορτή
τοῦ Τραπεζούντιου µάρτυρος καί ὑπόµνηση
τῆς θρακοποντιακῆς ἐκκρεµότητάς µας...
Μεθαύριο ἡ Στέγη Γραµµάτων καί Καλῶν
Τεχνῶν τοῦ Δήµου Ξάνθης τιµᾶ τόν Νίκο
Λυγερό γιά τήν προσφορά του στήν περιοχή,
ὅπως κι αὐτός µᾶς τιµᾶ µέ τήν ἔµπρακτη
ἀγάπη καί δράση του
Τό χειρότερο µ’ αὐτόν τόν τούρκικο ἐρεθισµό
στή Θράκη εἶναι πού µέ τοῦτα καί µέ
κεῖνα χάσαµε κάθε διάθεση χιοῦµορ. Μᾶς
ἀπαύτωσαν τό κέφι οἱ κωλότουρκοι...

ὁ Πρόεδρος ποὺ εἶναι βράχος σὲ θέµατα ἠθικῆς
ἔχει ἀπαγορεύσει τὸ σὲξ σὲ ὅλα τὰ κλιµάκια
τῆς CIA καὶ τοῦ Πενταγώνου. Ἀπαγορεύονται
ἀκόµη τὸ ὀφθαλµόλουτρο, τὸ καµάκι καὶ πολλὰ
ἄλλα. Μόνο τὸ ἀνελέητο σὲξ στοὺς διάφορους
λαοὺς δηλαδὴ ἐπιτρέπεται, ἀλλὰ κι αὐτὸ µὲ
ρέγουλα (τρεῖς µόνο λαοὶ ἀνὰ ἔτος), γιατί,
ὡς γνωστόν, φοβόµαστε καὶ τὶς ἀντιδράσεις
του…ΟΗΕ.
- Μέχρι νὰ ἐπιστρέψετε στὴν ἐνεργὸ δράση,
τί θὰ κάνετε;
- Λέω νὰ κάνω καριέρα στὸ Χόλυγουντ. Ἤδη
ἔχω δεχτεῖ καὶ πολλὲς κρούσεις ἀπὸ κολλητούς
µου φίλους, ὅπως ὁ Μόουζες Βίζενταλ τῆς
Columbia, ὁ Μορδεχάι Ρόζενταλ τῆς 20th
Century καὶ ὁ Ἄααρον Γκόλντµαν τῆς United
Artists.

- Δηλαδὴ θέλετε νὰ μοῦ πεῖτε ὅτι ὁ θάνατός
σας σκηνοθετήθηκε;
- Φυσικά. Τέτοιο µακελειὸ γίνεται στὴ Μέση
Ἀνατολή, δὲν νοµίζετε ὅτι ἡ ὑπηρεσία πρέπει
πότε-πότε νὰ «παρουσιάζει» καὶ µερικὰ
ἐπιτεύγµατα στὴν πάταξη τῆς…τροµοκρατίας;
- Γιατί ὅμως ἀποκαλύπτεστε τώρα ἀπὸ μόνος
σας;
- Γιατί τὰ ἔχω πάρει στὸ κρανίο µ’ αὐτὴ τὴ
φωτογραφία ποὺ δηµοσίευσαν. Ἡ δουλειὰ πῆγε
στηµένη ἀπὸ συγκεκριµένο ἀξιωµατοῦχο τῆς
CIA ποὺ µὲ µισεῖ, γιατί τοῦ ’φαγα πρόπερσι τὴ
γκόµενα. ∆ιαψεύδω λοιπὸν κατηγορηµατικὰ
ὅτι αὐτὴ ποὺ εἴδατε ἦταν ἡ φωτογραφία
µου. Ἐγώ, ὡς γνωστόν, τυγχάνω homme fatal
ἀρχιτεκνὸς, µὲ πράσινα µάτια καὶ θεληµατικὸ
πηγούνι, σιγὰ νὰ µὴ µοιάζω δηλαδὴ σ’ ἐκεῖνον
τὸν ἀσχηµοµούρη!

τῆς Ἐµπορικῆς Τράπεζας στήν Credit Agricole (τό ΠαΣοΚ διαφώνησε στά... λεφτά)

Ράµσφελτ, κάνα κουµκανάκι µὲ τὴ Λερναία
Ὕδρα, τὸν Προκρούστη καὶ τοὺς ἄλλους
συντρόφους µου ἀπὸ τὴν Ἂλ Κάιντα ποὺ
ἔχουν ἐπίσης ἀποσυρθεῖ, τέτοια πράµατα.
Πραγµατικά, δὲν βλέπω τὴν ὥρα νὰ
ξαναγυρίσω στὴν ἐνεργὸ δράση.
- Θὰ ξαναγυρίσετε δηλαδή;
- Ἀσφαλῶς. Τώρα ποὺ «πέθανα», διάδοχός
µου χρίστηκε, ὅπως ξέρετε, ὁ Ἂλ Μουζαχέρ. Σὲ
καναδυὸ χρόνια ποὺ θὰ «σκοτωθεῖ» κι αὐτός,
θὰ ἐπιστρέψω µὲ ἄλλο ὄνοµα ὡς ὁ δικός του
διάδοχος.
- Μὲ τοὺς ἀκόμη ἐνεργούς της Ἂλ Κάιντα
διατηρεῖτε αὐτὴ τὴ στιγμὴ καμμιά ἐπαφή;
- Ὄχι ἰδιαίτερα. Μόνο µὲ τὸν Ἂλ Μουζαχὲρ
ἐπικοινωνοῦµε πότε-πότε ἠλεκτρονικὰ (www.
rouﬁanoioloutoukosmouenotheite.com). Στὶς 15
κάθε µήνα ὅµως βλέπω καὶ τὸν Ὀσάµα µὲ τὸν
Ἂλ Γκαρπούζι (τότε δηλαδὴ ποὺ ἔρχονται στὸ
Λάγκλεϋ γιὰ τὴ µισθοδοσία). Τὴν τελευταία
φορὰ µάλιστα εἴχανε µαζί τους καὶ µία παλιά
µου γκόµενα, τὴν Ὠκυπέτη (δηλαδὴ τὴ δεύτερη
ἀπὸ τὶς Ἅρπυιες) καὶ τὴν καταβρήκαµε καταλαβαίνετε τώρα. Στὰ κρυφὰ βέβαια, γιατί

- Ὑπάρχει κάτι συγκεκριμένο;
- Βεβαίως. Πρόκειται γιὰ κάτι σὰν remake τοῦ
«Ἄρχοντα τῶν ∆αχτυλιδιῶν» (προσαρµοσµένο,
ἐννοεῖται, στὰ σύγχρονα γεγονότα) µὲ τίτλο
«Ὁ ∆άχτυλος τῶν Ἀρχιδ...». Φυσικὰ θὰ
γυρίσουµε καὶ τὶς τρεῖς ταινίες τῆς τριλογίας:
τὴ «Συντροφιὰ τοῦ Παπαριοῦ» (µὲ τὸν
Μποὺς αὐτοπροσώπως πλαισιωµένο ἀπὸ
Ράµσφελτ, Πάουελ, Κοντολίζα κλπ), τοὺς «∆υὸ
Πύργους» (δίχως ἄλλα σχόλια - ἐκεῖ εἶναι ποὺ
πρωτοεµφανίζοµαι κι ἐγὼ µαζὶ µὲ τὸν Ὀσάµα
καὶ τὸν Ἐρυµάνθιο Κάπρο), ἀλλὰ καὶ τὴν
«Ἐπιστροφὴ τοῦ Μπαγλαµᾶ» (µὲ γεγονότα
κυρίως τῆς 2ης θητείας τοῦ Προέδρου - ἐκεῖ
φυσικὰ πρωταγωνιστῶ). Ἔχω ὅµως ἐπίσηµη
πρόταση καὶ γιὰ δυὸ ταινίες Τζέηµς Μπὸντ µὲ
τίτλους «Πράκτωρ 007: Ἀπὸ τὴν Ἂλ Κάιντα µὲ
ἀγάπη» καὶ «Ὁ Πιτυοκάµπτης ποὺ µ’ ἀγάπησε».
Αὐτὰ κατ’ ἀρχάς. Γιὰ τὸ «Οἱ ρουφιάνοι εἶναι
παντοτινοί» θὰ σᾶς πῶ ἄλλη φορά…
- Ἐμεῖς σᾶς εὐχόμαστε ὅ,τι καλύτερο.
- Τσὸκ µερσί! Σᾶς ἀφήνω ὅµως τώρα, γιατί
βλέπω ὅτι τελικὰ καθάρισε γρήγορα ὁ
Πρόεδρος µὲ τὶς ἑξάρες (ἄσχετα ποὺ τὶς ἔπαιξε
ἀσόδυο) καὶ µὲ περιµένει τώρα γιὰ τὴ συνέχεια
τῆς παρτίδας. Ἐλπίζω νὰ τὰ ξαναποῦµε!
Σαλόµ!

