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Καθώς ἡ Τουρκία εἰσῆλθε σέ βαθειά κρίση (βλ. σελ. 4),
μέ τήν ἀνοικτή πλέον σύγκρουση ἰσλαμικῆς κυβέρνησης
καί κεμαλικοῦ (παρα)κράτους, ὁ λαός δέν παύει νά
προβληματίζεται οὔτε στίς γραφικές της παραλίες: - Μά,
καλά, δέν εἴχαμε πλέρια δημοκρατία τόσα χρόνια;;;!!!

Δέν φτάνει ἔτσι ἁπλᾶ ἕνας
πολίτης νά µηνύσει τόν νῦν καί
τόν πρώην δήµαρχο τῆς πόλης.
Καί τό ἱστορικό τῆς ὑπόθεσης µέ
τό µειονοτικό Οἰκοτροφεῖο στήν
Κοµοτηνή (εἴχαµε ἀναφερθεῖ κι
ἄλλοτε) ὅλο καί ἐµπλουτίζεται µέ
τρόπο ἥκιστα κολακευτικό γιά τή
στοιχειώδη νοµιµότητα, τήν κοινή
λογική καί τήν ἑλληνική κυριαρχία
στήν περιοχή. Στίς 30 Ἰουνίου τό
θέµα τέθηκε ἀπό τόν θιγόµενο Σ.
Πουπουζή καί στήν ἀπολογιστική
ὁµιλία τοῦ δηµάρχου Δ. Κοτσάκη,
λόγῳ τῆς συνεχιζόµενης ἀδράνειας
µά καί πρόσφατων ἐξελίξεων. Τί
συνέβη;
Βλ. σελίδα 4

Μηδέν δίκην δικάσῃς,
πρίν ἄµφω µῦθον ἀκούσῃς

ΦΩΚΥΛΙΔΗΣ
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Ἡ προαναγγελθείσα
κανονιά τοῦ Λαναρᾶ

Ήδη από το 2004 περιγράφαμε πάνω κάτω τι
και γιατί θα συμβεί, ποιος φταίει, και τι λύσεις
υπάρχουν ή ... δεν υπάρχουν. Δείτε τι λέγαμε 4
χρόνια πριν. Κι αν εμείς οι «ερασιτέχνες» είδαμε
με τέτοια ενάργεια τι παιζόταν, αντιλαμβάνεστε
πόσο μεγάλες είναι οι ευθύνες άλλων (ΣΕΛ. 6)

Τό µέλλον µας: Ο ΜΑΚΑΚΑΣ!
Δυὸ ἐντυπωσιακές, ὅσο καὶ χαρακτηριστικὲς τοῦ περιρρέοντος κλίµατος,
εἰδήσεις ἀπὸ ἰσάριθµες εὐρωπαϊκὲς
χῶρες - τό δικό µας αὔριο:
ΣΟΥΗΔΙΑ
διακρίσεις:
Ἕνα
ὀκτάχρονο ἀγόρι ποὺ δὲν κάλεσε
δυὸ συµµαθητὲς του στὸ πάρτι
τῶν γενεθλίων του, προκάλεσε
δηµόσια συζήτηση στὴ Σουηδία
περί... διακρίσεων! Τὸ σχολεῖο τοῦ
παιδιοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ ὀκτάχρονος
παραβίασε τὰ δικαιώµατα τῶν δυὸ
παιδιῶν καὶ κατήγγειλε τὸ γεγονὸς
στὸ σουηδικὸ Κοινοβούλιο. Τὸ
σχολεῖο τῆς πόλης Λοὺντ ὑποστηρίζει
ὅτι ἀπὸ τὴ στιγµὴ ποὺ διανεµήθηκαν
οἱ προσκλήσεις ἐντὸς τῶν σχολικῶν
ἐγκαταστάσεων δὲν ἔπρεπε νὰ γίνουν
διακρίσεις. Ὁ πατέρας τοῦ ὀκτάχρονου
ἀγοριοῦ κατέθεσε ἔγγραφη ἀπολογία
µέσῳ τοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἐκπροσώπου τῆς περιφέρειας καί ἀναφέρει
ὅτι τὰ δυὸ παιδιὰ δὲν κλήθηκαν στὸ
πάρτι ἀπὸ τὸν γιό του, γιατί τὸ ἕνα
δὲν εἶχε καλέσει καὶ ἐκεῖνο στὸ πάρτι
του τὸν ὀκτάχρονο καὶ µὲ τὸ ἄλλο
εἶχαν φιλονικήσει. Τὸ ὀκτάχρονο
ἀγόρι µοίρασε τὶς προσκλήσεις κατὰ
τὴ διάρκεια τοῦ µαθήµατος ἀλλὰ
µόλις ὁ δάσκαλος ἀντελήφθη ὅτι δυὸ
µαθητὲς δὲν εἶχαν πάρει πρόσκληση,
τὶς κατάσχεσε ὅλες. Ἡ ἀπόφαση
ἀναµένεται τὸν Σεπτέµβριο.
ΙΣΠΑΝΙΑ
δικαιώµατα:
Τὸ
Κοινοβούλιο τῆς Ἱσπανίας ἀναµένεται
νὰ ἐγκρίνει τὸ πρῶτο στὸν κόσµο
ψήφισµα µὲ τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίζεται
τὸ δικαίωµα τῆς ζωῆς καὶ τῆς
ἐλευθερίας στοὺς ἀνθρωποειδεῖς
πιθήκους, δηλαδὴ στὸν χιµπατζή,

τὸν µπονόµπο, τὸν γορίλα καὶ τὸν
οὐραγκοτάγκο. Ἤδη ἡ Ἐπιτροπὴ
Περιβάλλοντος τῆς Βουλῆς ἐνέκρινε
ψήφισµα ποὺ ἐπιβάλει τὶς ἀρχὲς
τοῦ Προγράµµατος Ἀνθρωποειδῶν
πιθήκων,
µιᾶς
πρωτοβουλίας
ἐπιστηµόνων καὶ φιλοσόφων ποὺ
θεωροῦν ὅτι οἱ στενότεροι συγγενεῖς
µας πρέπει νὰ ἀπολαµβάνουν
δικαιώµατα τὰ ὁποῖα µέχρι σήµερα
περιορίζονταν στὸν ἄνθρωπο. Τὸ
ψήφισµα ἔχει ἐξασφαλίσει τὴ στήριξη
τῆς πλειοψηφίας καὶ ἀναµένεται
νὰ ἐνταχθεῖ στὴ νοµοθεσία ἐντὸς
ἑνὸς ἔτους, ὁπότε ὁποιοδήποτε
πείραµα βλάπτει τοὺς πιθήκους θὰ
εἶναι παράνοµο στὴν Ἱσπανία. Τὸ
Πρόγραµµα Ἀνθρωποειδῶν Πιθήκων
ἱδρύθηκε τὸ 1993 ἀπὸ τοὺς φιλόσοφους
Πίτερ Σίνγκερ καὶ Πάολα Καβαλιέρι,
οἱ ὁποῖοι ὑποστήριξαν ὅτι τὸ δικαίωµα
στὴ ζωή, τὴν ἐλευθερία καὶ τὸν µὴ
βασανισµὸ πρέπει νὰ ἐπεκταθεῖ σὲ ὅλα
τὰ µέλη τῆς βιολογικῆς οἰκογένειας
τῶν ἀνθρωπιδῶν (hominidae).
Ὅπως εἶναι φανερὸ (καί) ἀπὸ τὰ
ἀνωτέρω, ὁ καιρὸς τῆς ἐπιβολῆς τῆς
τέλειας παράνοιας εἶναι κοντά. Ἡ
πολιτικὴ ὀρθότητα, µὲ τὴ συνδροµὴ
τῆς κυρίαρχης προπαγάνδας, ἔχει
ἤδη διαλύσει κάθε λογικὴ συνοχὴ
καὶ ἔχει νεκρώσει κάθε ἐγκεφαλικὴ
λειτουργία τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Μεθαύριο ποὺ θὰ µεγαλώσει ὁ
ὀκτάχρονος Σουηδὸς θὰ ὑποχρεωθεῖ
ἄραγε νὰ... παντρευτεῖ καὶ καµµιὰ
πιθηκίνα, ὥστε νά ἀποδειχθεῖ ἡ
ἀπουσία διακρίσεων κατὰ τῶν
ἀνθρωπιδῶν; Διόλου ἀπίθανο!
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Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
* Το παρόν κείμενο αποτέλεσε τη βάση
εισήγησης του Γιάννη Σχίζα στο συνέδριο
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) «Η διεκδίκηση της
υπαίθρου- Νοηματοδότηση και κατοίκηση της
φύσης στην σημερινή Ελλάδα» (28-30/3/08)
Η «άλλη» ύπαιθρος είναι «εδώ». Η παλιά,
ύπαιθρος του 20ου αιώνα, ύστερα από
αλλεπάλληλα κύματα «εκσυγχρονισμών»
ή αυθόρμητων αλλαγών, διάγει πλέον μια
περιθωριακή ζωή και παρέχει τα ξεθωριασμένα
υλικά της για νοσταλγίες κάθε είδους. Ανατρέχω
στα παλιά «αναγνωστικά» του δημοτικού
σχολείου αναδεύοντας τις στάχτες του χρόνου σε
αναζήτηση ξεχασμένων εικόνων: Είναι ο γεωργός
που σκορπίζει σπόρους στο φρεσκοοργωμένο
χωράφι κάτω από τους σταχτείς φθινοπωρινούς
ουρανούς, είναι τα λιόδεντρα που λικνίζονται
από τους χειμωνιάτικους βοριάδες, είναι τα
ασβεστωμένα τζάκια με κάποια παιδόπουλα
«κουρνιασμένα» δίπλα στην παραμυθού γιαγιά.
Και μετά έρχονται τα ανοιξιάτικα λιβάδια με
τα ιμπρεσιονιστικά χρώματα και ο χαρούμενος
τρύγος του ύστερου καλοκαιριού με την
εργασιακή «πανστρατιά» όλων των ηλικιών
- με μεταφορείς γαϊδουράκια απαράμιλλης
γλυκύτητας, αλλά και υποπολλαπλάσιας ισχύος
έναντι των δεκάδων «ίππων» των σύγχρονων
τρακτέρ.... Τότε, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση
«κοινωνούσε» μια ορισμένη μορφή ελληνικής
υπαίθρου. Σήμερα, στην πρώτη δεκαετία του
21ου αιώνα, αυτή η μορφή αλλοιώνεται και
ο πειθαναγκασμός της νέας εποχής γίνεται
έκδηλος.. Το «παλιό» βλέπει την κόκκινη
κάρτα να υψώνεται αμείλικτα και λαμβάνει την
άγουσα προς τα μουσεία.....
Η φυγή των κατοίκων στα μεγάλα αστικά
κέντρα και ιδιαίτερα η αστικοποίηση στον
ευρωπαϊκό χώρο, σε συνδυασμό με την
απομάκρυνση του ενεργού πληθυσμού από
την αγροτική παραγωγή, δρα παράλληλα ή
«συνεργιστικά» με εξελίξεις όπως η εκμηχάνιση
της αγροτικής παραγωγής, ο
σχηματισμός
μεγάλων αγροβιομηχανικών μονάδων, η έμφαση
σε κλάδους με συγκριτικά πλεονεκτήματα στη
διεθνή αγορά, η εγκατάλειψη παραδοσιακών
τομέων και δραστηριοτήτων. Η αγροτική
οικονομία εξαρτάται περισσότερο από την
«ένταση» κεφαλαίου και πληροφορίας,
ενώ παράλληλα το ποσοστό της αγροτικής
παραγωγής στοΑΕΠ μειώνεται.Δημιουργούνται
πλέον συνθήκες μείωσης του παραγωγικού
πλουραλισμού, συνθήκες που θα μπορούσαμε
να ονοματίσουμε «ολιγοκαλλιέργεια» - κατά τα
πρότυπα αντίστοιχων «σημάνσεων» στο χώρο
της οικονομίας της αγοράς: «Ολιγοπώλιο»,
«Ολιγοψώνιο», κ.ά. Οι νέες παραγωγικές
δομές βρίσκουν την αντίστοιχη έκφρασή τους
στο χώρο, διαμορφώνοντας νέα σκηνικά και
τοπία, ενώ ο μόνιμος πληθυσμός της υπαίθρου
αντικαθίσταται σε σημαντικό βαθμό από τον
«ευκαιριακό πληθυσμό» των εκδρομέων, των
τουριστών, των χρηστών δεύτερης κατοικίας.
Η νέα κατάσταση των διάσπαρτων οδικών
αξόνων, των πυλώνων μεταφοράς ρεύματος,
των εξοχικών και των «ταβερνοχώρων» με τα
ψευδο-παραδοσιακά στοιχεία, των γηπέδων
γκολφ και των «all inclusive ξενοδοχειακών
συγκροτημάτων, δεν είναι απλή προέκταση
τάσεων του προηγούμενου αιώνα. Για την
ακρίβεια φαίνεται να συνιστά ενσάρκωση μιας
προφητείας της «Καταστασιακής Διεθνούς» για
την επερχόμενη, «ψυχαγωγική ψευτοϋπαιθρο».
Οι πόλεις σωρεύουν πληθυσμούς, προσφέρουν
μεγάλη ποικιλότητα υπηρεσιών, μεγάλες
επικοινωνιακές δυνατότητες. «Ο αέρας των
πόλεων απελευθερώνει», έλεγε ένα παλιό
γερμανικό γνωμικό της αναγέννησης, πράγμα
που ουδόλως αποκλείεται
να συμβαίνει
σε ορισμένους αστικούς χωρο-χρόνους.
Όμως στην ύστερη βιομηχανική περίοδο
η πόλη εμφανίζεται να βιώνει μια σοβαρή
και πολυδιάστατη κρίση. Η ατμοσφαιρική
ρύπανση, η συγκοινωνιακή δυσλειτουργία, η
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στενότητα και ελλειμματικότητα ελεύθερων
χώρων, η δυσμορφία του αστικού τοπίου, η
διάλυση των «κυττάρων συλλογικότητας»,
το ανοίκειο περιβάλλον και η ανασφάλεια,
προξενούν
σημαντικές
απώλειες
στο
αναδυόμενο «ουρμπανιστικό όνειρο». Δεν είναι
καθόλου τυχαίο ότι σε όλη τη διαδρομή της
αστικοποίησης, αναπτύσσεται δριμεία κριτική
εναντίον των πολεοδομικών σχηματισμών.
Ο «Αγροτισμός» όχι τόσο ως υποστήριξη
ενός τρόπου παραγωγής αλλά και
μιας
αναδιανομής του πληθυσμού στον ευρύτερο
χώρο, δεν θα καταθέσει εύκολα τα όπλα. Η
κριτική του αστικού υδροκεφαλισμού δεν
θα πάψει να εκτοξεύει βολές εναντίον των
«υπέρμετρων» και δυσλειτουργικών αστικών
μεγεθών, προσδίδοντας κατά κάποιο τρόπο
συνέχεια στο ρεύμα των «Απολεοδομιστών»,
που εμφανίστηκε στη Σοβιετική Ένωση στις

δεκαετίες του 1920 και 30. Τελευταία αλλά
καθόλου ασήμαντη, η «αποκεντρωσιακή»
ιδεολογία των οπαδών της πληροφορικής
επανάστασης, θα αναφερθεί στην τηλεεργασία,
στην τηλειατρική και στις τηλεδιευκολύνσεις
γενικότερα, που μειώνουν τις μετακινήσεις
και επιτρέπουν την χωρική αποστασιοποίηση
του πληθυσμού, και μέσω αυτών θα υπονοήσει
τη δυνατότητα ανακοπής του φαινομένου της
αστικοποίησης.
Όμως οι πόλεις θα πάρουν το δρόμο
τους συνθέτοντας όλο και μεγαλύτερους
σχηματισμούς,
προσαρτώντας
τμήματα
της περιαστικής φύσης, επιβάλοντας την
πρωτοκαθεδρία τους στον καταμερισμό των
έργων. Η βιομηχανική και μεταβιομηχανική
πόλη θα συνεχίσει να διογκώνεται έστω και
εάν «εκκρίνει» τη νοσταλγία της φύσης, των
ανοιχτών οριζόντων, των ακανόνιστων φυτικών
και γεωλογικών μορφών, των ήπιων ήχων. Οι
γλάστρες που εγκαθίστανται στα μπαλκόνια , οι
υπαρκτές αλλά και οι διεκδικούμενες φυτεύσεις
των δημόσιων χώρων, η ζήτηση του περιαστικού
πράσινου, εκφράζουν την συνειδητοποιημένη
ανάγκη μιας υβριδικής ζωής – με πόλη αλλά και
ορισμένη «δοσολογία» φύσης. Το «απωθημένο»
της υπαίθριας ζωής δεν θα εγκαταλείψει τον
ψυχισμό της νέας εποχής.
Στον ελλαδικό χώρο και στις απαρχές
σχετικά της αστικοποίησης η νοσταλγία του
«απολεσθέντος»
χωριάτικου
παραδείσου
θα είναι αρκετά ισχυρή. Ποιητές όπως ο
Κώστας Κρυστάλλης ή ο Κωστής Παλαμάς θα
εκφράσουν ένα διάχυτο αίσθημα «αγροτισμού»
στην αστική κοινωνία των πόλεων του πρώτου
μισού του 20ου αιώνα. Η τραγουδίστρια Σοφία
Βέμπο θα αναπολεί «χωριό μου, χωριουδάκι
μου- και πατρικό σπιτάκι μου – στη σκέψη μου
σας έχω νύχτα- μέρα», ενώ πριν από αυτήν,
στην δεύτερη δεκαετία του ίδιου αιώνα, ένας
αστός όπως ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου θα πλέκει
το εγκώμιο της παλιάς «αγροκτηνοτροφικής
τάξης πραγμάτων»: «Τα ψηλά βουνά» του,
βιβλίο του 1918, με σημαντικότατη απήχηση
σε αρκετές γενιές ελληνοπαίδων, εκφράζει την
απώθηση όχι μόνο του αστικού περιβάλλοντος
αλλά και των εμπορευματοποιημένων αξιών
που αρθρώνονται με αυτό.
Σε αυτή τη πρώϊμη περίοδο αστικοποίησης
η φυγή από την αστική κατάσταση συνδέεται
κυρίως με την νοσταλγική επιστροφή στον
φυσικό και κοινωνικό ιστό του χωριού. Η
εξοχική κατοικία είναι προνόμιο των «ελίτ»

κοινωνικών ομάδων, ενώ ο τουρισμός και
η εκδρομική κινητικότητα στον περιαστικό
και ευρύτερο υπαίθριο χώρο είναι μάλλον
φαινόμενα περιορισμένα. Είναι χαρακτηριστικό
ότι το 1950 οι αφίξεις ξένων επισκεπτών στον
ελλαδικό χώρο ανέρχονται μόλις σε 33.000!
Στην αντίστοιχη περίοδο η ψυχαγωγική χρήση
της υπαίθρου από τα μεγαλοαστικά στρώματα,
με τις μεγάλες επαύλεις και τα εξοχικά,
επιχειρεί κυρίως να προσομοιώσει τον παλιό
αγροτικό κόσμο. Παρ’ όλα αυτά όμως δεν
απουσιάζουν οι κατασκευαστικές νεοπλασίες
και άλλα φαινόμενα «βολονταριστικής» χρήσης
του υπαίθριου χώρου. Μια πρώϊμη προσέγγιση
αυτού του φαινομένου κάνει ο Τζέϊμς Τζόϋς
στον «Οδυσσέα» (1905). Δανείζομαι το σχετικό
απόσπασμα και αξιοποιώ την επισήμανση της
Ελένης Κοβάνη στο δοκίμιό της «Φιλοσοφία και
αισθητική του αγροτικού τοπίου»: «...γήπεδον
τένις και πετοσφαίρας, γωνία φυτοκομίας,
θερμοκήπιον τροπικών φυτών εξοπλισμένον
με τον πλέον ενδεδειγμένον τρόπον δια την
βοτανικήν, πέτρινη γλυπτική σύνθεσιν κήπου με
συντριβάνι, μελισσοκομείον οργανωμένον επί
ανθρωπιστικών αρχών, παρτέρια σε σχήμα οβάλ
μέσα σε κομμάτια ορθογωνίου γρασιδίου με
εκκεντρικές καμπύλες από κόκκινες και κίτρινες
τουλίπες, γαλάζια σκυλάκια, κρόκους κλπ.»
Μια άλλη, πολύ μεταγενέστερη προσέγγιση
του βολονταριστικού και «εντυπωσιοθηρικού»
χαρακτήρα της μεταμοντέρνας εξοχικής
κατοικίας δίνεται και από τον Θ. Μουτσόπουλο.
Ο τελευταίος δανείζεται από Θεσσαλονικιώτικο
περιοδικό ένα απόσπασμα δηλωτικό της χλιδής
και της «ετσιθελικής χρήσης» του υπαίθριου
χώρου: «Για κήπο ενός στρέμματος η σωστή
υποδομή, που περιλαμβάνει πρώτης τάξεως
φυτόχωμα, σύστημα αυτόματου ποτίσματος και
τα συμπαρομαρτούντα, μεταφράζεται σε 2,5 - 4
εκατ. δρχ. Εκτός εάν ζητήσετε να σας περιβάλλουν
σειρές ολόκληρες από κίκες. Ο κίκας είναι ένας
είδος φοίνικα που ξεκινάει απο 500 χιλ.το μικρό
δέντρο και φτάνει 3 εκατ. το μεγάλο. Οι μανόλιες
κοστίζουν από 200.000 - 1.000.000 το φυτό. Για
να καταλάβετε, υπάρχει ένα τεράστιο φυτώριο
στην Ιταλία, που προμηθεύει με φυτά όλο τον
κόσμο και για να το περιδιαβείς χρησιμοποιείς
αμαξάκι του γκολφ. Ο Κάρολος της Αγγλίας
πλήρωσε για δύο θάμνους κουρεμένους σε σχήμα
βασιλικής άμαξας, σαν της Σταχτοπούτας να
φανταστείτε, 4.000.000 δρχ.»
Η διαχείριση του τοπίου και της υπαίθρου
από τα μεγαλοαστικά στρώματα, που είναι
σημαντικοί «καταναλωτές υπαίθρου» στη
βιομηχανική και μεταβιομηχανική περίοδο,
είναι συχνότατα άσχετη με τη λογική της
«ειρηνικής συνύπαρξης» κατασκευάσματος και
τοπίου. Ο Σόλων Ξενόπουλος αντιπαραθέτει τη
Villa Savoie, που κατασκευάστηκε το διάστημα
1929-1931 από τον Λε Κορμπυζιέ στο Poissy,
προς την οικία Κάουφμαν στην Πενσυλβάνια
των ΗΠΑ, που κατασκευάστηκε το 1935-37
από τον Φρανκ Λόϋντ Ράϊτ και έγινε γνωστή με
το όνομα «Falling water».Να πως περιγράφει
τη διαφορά τους, που είναι και διαφορά
κοινωνικής συμπεριφοράς: «Η Villa Savoie
σχεδιασμένη με βάση τις μετρικές αναλογίες του
ανθρώπινου σώματος, με την βαθιά πίστη στον
άνθρωπο, κάθεται απλά και ήρεμα στο τοπίο.
Έχει ευγένεια, ταπεινότητα, εσωτερικότητα.
Είναι λιτή αλλά πυκνή σε νόημα. Η κατοικία
«Falling water» προβάλλει προκλητικά και
βίαια στο χώρο, καταβροχθίζει τα υλικά του
τοπίου, δηλώνει επιδεικτικά την παρουσία της,
αναδεικνύει την ισχύ των ιδιοκτητών της».
Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα το
«χωροταξικό ντόμινο» ξεκινάει από την ύφεση
των κοινοτήτων της περιφέρειας και ειδικά των
χωριών , για να περάσει στην άτακτη σώρευση
πληθυσμών στην πόλη, να οδηγηθεί στην
αστική αποδιοργάνωση και υποβάθμιση της
ποιότητας ζωής, να τροφοδοτήσει εν συνεχεία
ευρύτερες τάσεις φυγής. «Πλήττουμε μέσα
στην πόλη, δεν υπάρχει πια βωμός του ήλιου»
θα δηλώσει η «Καταστασιακή Διεθνής»,
στα πλαίσια μιας γενικότερης κριτικής της
αστικοποίησης στο «φόρτε της βιομηχανικής
κοινωνίας. Μια έντονη δήλωση της απελπισίας
και αγριότητας που προσλαμβάνει η φυγή των

αστών με στόχο την αναψυχή, θα εκφραστεί από
το κινηματογραφικό “weekend” του Γκοντάρ:
Εδώ οι «αναχωρητές» των πόλεων κατά τη
διάρκεια των σαββατοκύριακων διαπιστώνουν
τη δυσκολία της απόδρασης, την υποχώρηση
όλων των ηθικών και συμβιωτικών αξιών,
την εκτροπή της αστικής κατάστασης σε ένα
καθεστώς «άνθρωπος προς άνθρωπον λύκος».
Το φαινόμενο θα αποδειχθεί «κολλητικό»
στις ανερχόμενες πόλεις του ευρύτερου
δυτικού χώρου, όπως η Αθήνα: Εδώ η φυγή
προς την ύπαιθρο σε κρίσιμα σημεία του
χρόνου – κυρίως πριν από μεγάλες αργίες- θα
προσλάβει «Γκονταρικά» χαρακτηριστικά
και θα οδηγήσει σε εξωφρενικούς αριθμούς
φυγάδων, της τάξεως των 2,5 εκατομμυρίων!).
Η όλη κατάσταση θα προκαλέσει ένα πλήρες
«διαζύγιο» αστικού χώρου και ελεύθερου
χρόνου, όπου όχι μόνο τα σαββατοκύριακα αλλά
και τα μεγάλα εορταστικά γεγονότα όπως το
Πάσχα και τα Χριστούγεννα θα συνδυασθούν
με την απομάκρυνση από την πόλη, με τη
μετατροπή της υπαίθρου σε αναψυχής, με τις
ψυχαγωγικές υποδομές να «μεταναστεύουν»
στην ευρύτερη περιφέρεια.
Ο θρίαμβος της αστικοποίησης είναι «λειψός», η
ήττα της υπαίθρου όχι ολοκληρωτική. Παρ’ όλα
αυτά δεν παύει να είναι αντίστοιχα ένας θρίαμβος
και μια ήττα, που διεγείρουν την κοινωνική
κριτική του ουρμπανισμού. Στον ελλαδικό
χώρο η «αμφί-βια» κατάσταση ανάμεσα στις
πόλεις της εργασίας και στην ύπαιθρο του
ελεύθερου χρόνου, θα ενταθεί ιδιαίτερα και
θα προκαλέσει «δευτερογενή φαινόμενα».
Ο Έλληνας διανοούμενος με οικολογικές
επιδόσεις ή ανησυχίες θα καταγγείλει πλέον
τη μεταφορά των αστικών συνηθειών και
δομών στην ύπαιθρο, θα αναφερθεί στον
εξαστισμό της υπαίθρου που έχει συνέπεια
την σχετική ομογενοποίηση πόλης-χωριού,
θα προχωρήσει πικρόχολα στην επανερμηνεία
του Καβαφικού στίχου που απευθύνεται στον
φυγάδα ενός ορισμένου, ψυχικού και πολιτικού
περιβάλλοντος : «Η πόλις σε ακολουθεί»…
Παράλληλα θα εκδηλωθούν και αντίθετες ή
ανορθόδοξες συμπεριφορές, που υποδηλώνουν
ότι οι επιδράσεις πόλης-υπαίθρου είναι διπλής
κατεύθυνσης και συνιστούν
πραγματική
«όσμωση». Πρόκειται για τις περιπτώσεις
εκείνες όπου αντί της άτακτης και αδιέξοδης
φυγής από την πόλη προς τη φύση, η φύση
προσκαλείται στον αστικό χώρο. Με αυτό
το σκεπτικό ο εικαστικός καλλιτέχνης Δημ.
Τσουμπλέκας θα φαντασιώνει μέσα στο έργο
του την πλατεία Ομονοίας ως κολυμβήσιμη, τους
στύλους του Ολυμπίου Διός περικυκλωμένους
από δάσος, τον λόφο του Φιλοπάππου
ενδιαίτημα ελαφιών και άλλων άγριων ζώων.
Εδώ πλέον η «φύσις ακολουθεί» τον άνθρωπο
της αστικής εποχής, σαν μια βαθύτατη και
δομική νοσταλγία, «ορμέμφυτη» όσο και η
ερωτική επιθυμία της επιστροφής στη μήτρα.
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Ἀνα-γνώσεις
10 χρόνια χωρίς τον Κωστή Μοσκώφ
Ο Στέλιος Κούκος γράφει στη «Μακεδονία» για την τελευταία μεγάλη απώλεια του
πνευματικού κόσμου στη συμπρωτεύουσα:
«...Εμείς όμως, το επαναλαμβάνω, τον χάσαμε. Δεν αναφέρομαι απλά στους φίλους και τα
συγγενικά του πρόσωπα, αλλά σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Σε ολόκληρη την Ελλάδα. Για
να μη μιλήσω και για τον αραβικό κόσμο και όχι μόνο... Μην ξεχνάτε πως κατά τη διάρκεια
της τελευταίας του πάλης με τον Χάροντα ήταν μορφωτικός ακόλουθος της χώρας μας στην
Αίγυπτο... Ο Κωστής όλης της πόλης ήταν μια μοναδική προσωπικότητα, που μπορούσε να
σταθεί -και μάλιστα δημιουργικά- σε ποικίλους χώρους. Και έτσι συνεχώς δημιουργούσε και
έχτιζε γέφυρες. Βεβαίως είχε και το χάρισμα να... χαλάει πάντα την πιάτσα, αφού ήταν άνθρωπος
ιδιαίτερα εργατικός, τίμιος, στοχαστικός, συνεπής, ουσιαστικός. (...) Δεν αναπαύθηκε με τα
κυρίαρχα ιδεολογικά τσιτάτα-πασπαρτού, που ήταν τότε του συρμού και στα χείλη καθενός, και
δεν ακολούθησε την πεπατημένη οδό στην επιστημονική του έρευνα. Αναζήτησε παράλληλα
και τη ρίζα, την ιθαγένεια, την ουσία των πραγμάτων. Ήξερε ότι δεν μπορείς να μελετάς
τα επιφαινόμενα και να τα παρουσιάζεις ερήμην της βιωματικής, αν θέλετε ιδεολογικής,
ιστορικής τους εξέλιξης. Πράγμα που αφενός δεν θα ήταν επιστημονικό και αφετέρου θα
ήταν ιδεολογικά ανέντιμο. Αλλά φαίνεται πως επειδή η ιδεολογία είναι πολιτική -και μάλιστα
κομματική- εφεύρεση και κατασκεύασμα, προσφέρεται για την κατασκευή προκρούστειων
θεωριών - ικανών όπως αποδείχθηκε να ταλανίσουν ποικιλοτρόπως γενιές ολόκληρες. Κι
όμως, ακόμη έτσι γράφεται η ιστορία: σύμφωνα με την κυρίαρχη ιδεολογική προσέγγιση
- άλλοτε αστική, άλλοτε προλεταριακή και σήμερα παγκοσμιοποιημένη, με... διεθνιστική
προοπτική. Αυτό όμως δεν είναι ιστορία, είναι προσπάθεια επιβολής προκατασκευασμένης
ιδεολογίας. Πρόκειται για έναν ακόμη καταναγκασμό που δεν έχει τίποτε να προσφέρει
πάρεξ στα κέντρα και τους ανθρώπους που τον προωθούν. Αποτελεί έναν εξευτελισμό, μια
καταρράκωση κάθε ανθρώπινης προσπάθειας και αξιοπρέπειας, χωρίς κανέναν σεβασμό
στα επιτεύγματα, τα λάθη και τις αποτυχίες του παρελθόντος.
Ο Κωστής Μοσκώφ πλησίασε την ιστορία της Θεσσαλονίκης κάνοντας πραγματικά μια
εξαιρετική τομή στη μεταπρατική πόλη. Μια τομή που θα μπορούσε να ωφελήσει στην
ανασύνταξή της, δείχνοντας ταυτόχρονα ένα τρόπο, μια ποιητική επιστημονική μέθοδο
εργασίας. Ένα πλησίασμα αλλιώτικο και χωρίς αποκλεισμούς στην καταγραφή και
ανάδειξη της ιστορίας και δη στα βιώματα που διαμορφώνουν τη διαρκή αντίσταση στον
απανθρωπισμό και την υποδούλωση, εσωτερική ή εξωτερική. Δείχνοντας ταυτόχρονα και τις
νησίδες στις οποίες οι άνθρωποι μπορούν να συναντηθούν σε σχέση (ή άσχετα) με τις δικές
τους - εθνοτικές, θρησκευτικές, ταξικές - πεποιθήσεις...»
Ρωσία - Βενεζουέλα
Από το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti (27/6/08) μαθαίνουμε για την ανάπτυξη των
σχέσεων της Βενεζουέλας του Τσάβες με τη Ρωσία του Πούτιν:
«Ο αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ramon Carrizales βρισκόταν στη Μόσχα προς το
τέλος της τριήμερης επίσημης επίσκεψής του, στη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με τον
Ρώσο πρωθυπουργό Βλάντιμιρ Πούτιν, τον αναπληρωτή του Αλεξάντερ Ζουκώφ και άλλους
κυβερνητικούς αξιωματούχους. «Η Ρωσία έχει γίνει η έμπιστη εταίρος μας και το απέδειξε
σε διάφορες διεθνείς συναντήσεις όπως και μέσα από κοινές προσπάθειες σε διεθνείς
οργανισμούς», είπε ο Καριθάλες σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα. «Θα χαρακτήριζα τις
σχέσεις των χωρών μας στρατηγικές», είπε, «έχουμε εξαιρετικά στενές σχέσεις».
Οι δύο χώρες έχουν συνεργασία προεραιότητας στην ενέργεια και στους μεταλλευτικούς
τομείς. Το ρωσικό μονοπώλιο αερίου Gazprom, ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός
πετρελαίου της χώρας LUKoil, η ρωσοβρετανική κοινή επιχείρηση TNK-BP, ο γίγαντας
του αλουμινίου RusAl και άλλες εταιρείες είναι παρούσες στην αγορά της Βενεζουέλας. Η
πλούσια σε πετρέλαιο Βενεζουέλα είναι επίσης σημαντικός αγοραστής ρωσικών όπλων και
υλικού. Το 2005-2006 η Βενεζουέλα παρήγγειλε από τη Ρωσία οπλικά συστήματα αξίας 3,4
δισ. δολαρίων, μεταξύ των οποίων 24 μαχητικά Su-30MK2V, αντιαεροπορικά συστήματα
Tor-M1, ελικόπτερα πολλαπλών χρήσεων Mi-17B, επιθετικά ελικόπτερα Mi-35 Hind E και
ελικόπτερα βαρέων μεταφορών Mi-26 Halo. Ωστόσο ο Καριθάλες είπε ότι η στρατιωτική
-τεχνική συνεργασία των δύο χωρών δεν είναι προτεραιότητα και πως η Βενεζουέλα
χρησιμοποιεί τον στρατιωτικό εξοπλισμό που προμηθεύεται από τη Ρωσία όχι μόνο για
αμυντικούς σκοπούς αλλά και στον πόλεμό της κατά των εμπόρων ναρκωτικών και για την
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Απέρριψε τις κατηγορίες ορισμένων δυτικών πολιτικών
και αναλυτών, ότι η χώρα του μπήκε σε έναν αγώνα δρόμου εξοπλισμών με επιθετικούς
σκοπούς. «Έχουμε κυριαρχικό δικαίωμα να ενισχύσουμε την άμυνα της χώρας μας και την
εθνική μας ασφάλεια, μα δεν είμαστε επιθετικό έθνος», είπε.

Ο ΜΠΟΥΣ ΥΠΟΔΙΚΟΣ;
Ὁ πνευµατικός κόσµος στίς ΗΠΑ τελικά
ἀντιδρᾶ! Αὐτό εἶναι τό βασικό νέο ἀπό
τήν εἴδηση πού διαβάσαµε γιά τά σχέδια
τοῦ Κοσµήτορα τῆς Νοµικῆς Σχολῆς
τῆς Μασαχουσέτης, Λῶρενς Βέλβελ,
περί χαρτογράφησης τῶν ἐγκληµάτων
πολέµου - καί εἰδικά τῶν βασανιστηρίων
πού καθιερώθηκαν στίς ΗΠΑ µετά τήν
11η Σεπτεµβρίου - µέ στόχο τόν ἴδιο
τόν βλακοΜπούς καί τά καθάρµατα τῆς
διοίκησής του. Ἡ δουλειά θά ὀργανωθεῖ
σέ συνέδριο τόν ἐρχόµενο Σεπτέµβριο,
θά στηθοῦν οἱ ἀπαραίτητες δοµές καί, ἄν
πιστέψουµε τόν κ. Βέλβελ, δέν θά ἀφήσει
κανέναν στό ἀπυρόβλητο. Γιά τόν πρόεδρο

δέν τίθεται θέµα, εἶναι προφανῶς ἔνοχος,
ὅµως τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τούς νοµικούς
τοῦ ὑπουργείου ∆ικαιοσύνης πού γράψανε
τίς ἀνήθικες σχετικές ὁδηγίες (µά καί γιά
τούς δικαστές πού ἐνέχονται).
Πλάκα εἶχε ὅµως ὁ ἀντίλογος τῆς Wall
Street Journal (ἐκδοτικό σηµείωµα τῆς
17ης Ἰουνίου): «Πᾶνε κοντά 7 χρόνια
ἀπό τήν 11η Σεπτεµβρίου, οἱ ΗΠΑ δέν
ἔχουν ξαναχτυπηθεῖ, καί οἱ ἀµερικανικές
πολιτικές ἐλευθερίες παραµένουν ἄθικτες.
Τό εὐχαριστῶ εἶναι νά καταστρέψουµε
ἐκείνους πού µέ καλή πίστη ἔθεσαν τούς
νοµικούς κανόνες οἱ ὁποῖοι µᾶς κράτησαν
ἀσφαλεῖς;» Σώθηκαν δηλαδή ἀπό τόν
Μπίν Λάντεν, οἱ ἄνθρωποι, δέν θέλουν νά
φανοῦν κι ἀχάριστοι!

Κανένα δυτικό βραβεῖο δέν σώζει...
Γιά
ὅσους
διατηροῦν
ἀκόµη
ψευδαισθήσεις καί περνοῦν τό
σιωναζιστικό
καθεστώς
τοῦ
Τέλ Ἀβίβ γιά «δηµοκρατία», ἡ
πρόσφατη περιπέτεια τοῦ 22χρονου
δηµοσιογράφου Μοχάµαντ Ὀµέρ
ἀπό τή Γάζα, ἴσως ἔχει νά τούς πεῖ
κάτι.
Ὁ Μοχάµαντ ἐπέστρεφε ἀπό τό
Λονδῖνο, ὅπου εἶχε τιµηθεῖ µέ τό
διεθνές βραβεῖο δηµοσιογραφίας
Martha Gellhorn γιά τό τρέχον ἔτος.
Ἦταν ἡ δεύτερη φορά πού ὁ νεαρός
κέρδιζε µεγάλη διάκριση, καθώς
πρίν δύο χρόνια εἶχε τιµηθεῖ στίς
ΗΠΑ µέ τό βραβεῖο New America
Media’s Best Youth Voice. Στό ταξίδι
του µάλιστα στήν Εὐρώπη, τό
ὁποῖο χρηµατοδότησε ἡ Washington
Report, συναντήθηκε µέ διάφορους,
µεταξύ τῶν ὁποίων ἦσαν καί
Ἕλληνες βουλευτές. Ἦρθε ὅµως ἡ
ὥρα τῆς ἐπιστροφῆς στήν Κόλαση.
Ἡ ὁλλανδική πρεσβεία στό Ἰσραήλ
τοῦ προσέφερε πάλι γιά συνοδεία
διπλωµάτες της (εἶχε συντονίσει
καί τήν ἔξοδό του ἀπό τή Γάζα).
Πέρασε τά ἰορδανικά σύνορα
χωρίς πρόβληµα καί βρέθηκε στά
χέρια τῶν ἰσραηλινῶν µυστικῶν
ὑπηρεσιῶν
(Σίν
Μπέτ).
Τόν
ταπείνωσαν φραστικά, τοῦ πῆραν
ὅλα τά στοιχεῖα τῶν Εὐρωπαίων
πού συνάντησε, τόν ξεγύµνωσαν
ἐντελῶς µέ τήν ἀπειλή ὅπλου
ψάχνοντας δῆθεν τά χρήµατα τοῦ
βραβείου πού ἔλειπαν, τόν πάτησαν
τό κεφάλι κάτω µέ τά ἄρβυλα µέχρι
πού ξέρασε καί λιγοθύµισε. Ἕνας
ἔνοπλος στρατιωτικός γιατρός καί
ἄλλοι ἰσραηλινοί τόν ἔσυραν ἀπό
τά πόδια ὅταν συνῆλθε, χτυπώντας
τό κεφάλι του ἐδῶ κι ἐκεῖ, ὥς τό

παλαιστινιακό ἀσθενοφόρο πού
περίµενε.
Στή Βρετανία οἱ φίλοι τοῦ
Μοχάµαντ
διαµαρτυρήθηκαν
στόν ἰσραηλινό πρέσβη καί στήν
Ὁλλανδία ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου
τοῦ ΥΠΕΞ δήλωσε ὅτι κρίνει τό
συµβάν πολύ σοβαρό καί «δέν
µπορεῖ νά πιστέψει τή συµπεριφορά
τῶν ἰσραηλινῶν ἀξιωµατούχων
σέ µιά σύγχρονη δηµοκρατία».
Οἱ ὑπεύθυνοι, βέβαια, αὐτῆς τῆς
δηµοκρατίας δήλωσαν ἄγνοια καί
εἶπαν τίς γνωστές φασιστιές τους. Τό
ἀναδυόµενο ἐρώτηµα εἶναι: Ὅταν
ἕνας βραβευµένος, προβεβληµένος
καί προστατευόµενος ἀπό τήν
δηµοσιότητα
δηµοσιογράφος
τυγχάνει τέτοιας µεταχείρισης,
τί µπορεῖ νά περιµένει ὁ ἁπλός,
ἀνώ-νυµος
κάτοικος
τῆς
Παλαιστίνης; Τήν ἀπάντηση τήν
δίνει ὁ κατοχικός ἀπολογισµός τῆς
οἰκογένειας τοῦ Μοχάµαντ (ἕνας
νεκρός ἀδερφός, ἕνας ἀνάπηρος,
τό σπίτι τους κατεδαφισµένο, ἡ
µητέρα τραυµατισµένη) µά καί
ὅλα τά δηµοσιεύµατά µας γιά τό
Γιαχβεϊστάν...

ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΣΦΑΓΕΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»
Ἄλλο ἕνα ἔγκληµα κατὰ τῆς
ἀλήθειας ἀπὸ τὸ διαβόητο Διεθνὲς
Ποινικὸ Δικαστήριο γιὰ τὴ Γιουγκοσλαβία
(ICTY)
τελέσθηκε
πρὸ ἡµερῶν, ἀποδεικνύοντας
ἐκ νέου τὴν εὐρωπαϊκὴ καὶ
γενικότερα
δυτικὴ
ὑποκρισία
καὶ ἀναξιοπιστία στὶς συνήθεις
παρόλες περὶ δικαιοσύνης, ἔγνοιας
γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα καὶ
ἄλλες τρίχες.
Ὁ Νάσερ Ὄριτς εἶναι ὁ γνωστότερος
ἐγκληµατίας ἀπὸ τὴν πλευρὰ
τῶν
Βόσνιων
µουσουλµάνων
καὶ ἡ δράση του στὴν περιοχὴ τῆς
Σρεµπρένιτσα τὴν περίοδο 1992-1993
ἔγινε συνώνυµη τῶν ἀγριοτήτων τοῦ
γιουγκοσλαβικοῦ ἐµφυλίου πολέµου.
Ἑκατοντάδες ἦταν οἱ Σέρβοι ἄµαχοι τῶν
χωριῶν γύρω ἀπὸ τὴ Σρεµπρένιτσα ποὺ
εἴτε θανατώθηκαν εἴτε βασανίστηκαν
ἀπὸ τὶς δυνάµεις του. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς
καὶ - παρὰ τὴν κατάφωρη ἀντισερβικὴ
προκατάληψη τοῦ ICTY - ὁ Ὄριτς
πρόπερσι καταδικάστηκε πρωτοδίκως
γιὰ ἐγκλήµατα πολέµου σὲ βάρος
τῶν Σέρβων τῆς Βοσνίας. Βεβαίως
ἡ τελικὴ κατηγορία ἦταν ἀστεία
(“δὲν ἀπέτρεψε καὶ δὲν τιµώρησε τὴν
ἀπάνθρωπη µεταχείριση τῶν Σέρβων
κρατουµένων”), ὅπως καὶ ἡ ποινὴ
του (ἔφαγε δυὸ χρόνια καὶ ἀφέθηκε

ἐλεύθερος ἀφοῦ ἡ προφυλάκισή του
εἶχε ξεπεράσει τὸ διάστηµα αὐτό), ὅµως
γιὰ τοὺς θεοµπαῖχτες τῆς Χάγης ὅλα
τοῦτα δὲν ἦταν ἀρκετά. Στὸ Ἐφετεῖο
ὁ χασάπης Ὄριτς «δικαιώθηκε» καὶ
ἔφυγε ἀπὸ τὸ µὴ χέσω δικαστήριο ὡς
ἁγνὴ περιστερά!
Τὸ ἐρωτηµά µας φυσικὰ δὲν ἀφορᾶ τὸ
ICTY καὶ τὸν ρόλο του, αὐτὰ εἶναι γιὰ
παιδιὰ προνηπιακῆς ἡλικίας. Εἶναι γιὰ
ὅσους συνεχίζουν νὰ ἀναφέρονται σ’
αὐτὸ µὲ σοβαρότητα, ἐνῶ - ὅπως τὸ
ἔχουµε ξαναγράψει - δὲν πρόκειται παρὰ
γιὰ ἕνα στρατόπεδο ἐξόντωσης (ἠθικῆς
µὰ καὶ φυσικῆς) Σέρβων αἰχµαλώτων:
Πόσα πρέπει νὰ παίρνει κανεὶς γιὰ
νὰ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀναφέρεται στὶς
ἀνθρωπιστικὲς ἔγνοιες τῶν ἀφεντικῶν;
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«ΕΡΓΚΕΝΕΚΟΝ» & ΘΡΑΚΗ

Ό,τι γίνεται στην Τουρκία µάς αφορά!

¨Ακραία
υπερεθνικιστικά
στοιχεία
συνελήφθησαν στην Τουρκία στα
πλαίσια επιχείρησης της Αστυνοµίας…¨
Ακούγοντας τον όρο ¨ακραία στοιχεία¨
για τους συλληφθέντες στην υπόθεση
Εργκενέκον αντιλαµβάνεται κανείς την
ελληνική άγνοια για την κατάσταση
στην Τουρκία. Είναι δυνατόν π.χ. ο
Σινάν Αϊγκούν, πρόεδρος του Εµπορικού
Επιµελητηρίου της Άγκυρας που
συνελήφθη να θεωρείται ...ακραίος;
Μπορεί να θεωρηθεί ακραίος ο συλληφθείς
δηµοσιογράφος
της
κατεξοχήν
καθεστωτικής κεµαλικής εφηµερίδας
Τζουµχουριέτ; Οι συλληφθέντες για τα
δεδοµένα της Τουρκίας δεν είναι ακραίοι.
Είναι παρακρατικοί κεµαλιστές. Αξίζει
εδώ να αναφέρουµε πως ο µεγαλύτερος
σύµµαχος αυτών των ατόµων στον
Τύπο της Τουρκίας είναι το συγκρότηµα
Ντογάν, µε τις ναυαρχίδες του, τις
εφηµερίδες Μιλλιέτ και Χουριέτ. Αυτό
προς ενηµέρωση όλων των Ελλήνων
δηµοσιογράφων που χαριεντίζονται µαζί
τους στις ελληνοκεµαλικές συνάξεις.
∆ιότι καλές οι αστακοµακαρονάδες αλλά
να παρατηρούνε και τα γραπτά των
συνδαιτηµόνων τους.
Αξίζει εδώ να αναφέρουµε πως ο Κεµάλ
που ίδρυσε την Τουρκική δηµοκρατία δεν
έκανε ποτέ εκλογές! Οι «εκλογές» που
γινόταν µέχρι τον θάνατο του αλλά και
λίγα χρόνια µετά ήταν …µονοκοµµατικές!
Κάτι σαν την Σοβιετία. Αλλά και µετά
την ίδρυση και άλλων κοµµάτων δεκάδες
ήταν τα κόµµατα τα οποία έκλεισαν µε
αποφάσεις δικαστικές. Ακόµα και σήµερα
που όλοι µιλάνε για το ενδεχόµενο να
κλείσει το κόµµα του ΑΚΡ, λίγοι θυµούνται
πως παράλληλα «τρέχει» και το κλείσιµο
του κουρδικού κόµµατος DTP.
Οι στρατιωτικοί, επειδή ουσιαστικά
αυτοί ίδρυσαν την Τουρκική δηµοκρατία,
θεωρούνε πως πρέπει δικαιωµατικά να
έχουν τον πρώτο λόγο στην πολιτική
ζωή της χώρας. Αρκετές φορές
έκαναν πραξικοπήµατα και ανέτρεψαν
κυβερνήσεις. Μας φαίνεται παράξενο
αλλά ποτέ στην Τουρκία δεν ακούσαµε
π.χ. ο πρωθυπουργός να απαλλάξει
των καθηκόντων του έναν ανώτατο
αξιωµατικό του Στρατού. Το αντίστροφο
έγινε κάµποσες φορές…
Στην υπόθεση «Εργκενέκον» αναφέρεται
πως µέχρι τώρα το κατηγορητήριο που
έχει ετοιµάσει ο εισαγγελέας Οζ είναι
περί τις 2.500 σελίδες και θα αυξηθεί κι
άλλο µετά τις πρόσφατες συλλήψεις, Τα
στοιχεία που περιέχονται εντυπωσιακά:
Φακέλωµα όλων των ιδεολογικών
αντιπάλων και οπλισµός που φτάνει
µέχρι και σε αντιαεροπορικά βλήµατα!
Και φυσικά δεκάδες όπλα, πυροκροτητές,
εκρηκτικά, φυτίλια και άλλα καλούδια.
Πρέπει να οµολογήσουµε πως ο
συγκεκριµένος εισαγγελέας ώς τώρα αν
µη τι άλλο δείχνει να µην διστάζει, παρά
τις λυσσαλέες επιθέσεις που δέχεται.
Π.χ. ο ε.α. επιτελικός αξιωµατικός της
Στρατοχωροφυλακής Ερντέλ Σαρίζεϊµπεκ
δήλωσε για τον Οζ πως «Πρέπει να
απαλλαχθεί των καθηκόντων του, έχει
χάσει την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης και
στοχεύει πλέον τον τουρκικό Στρατό». Η
εικόνα ιδιαίτερα της πρόσφατης σύλληψης
των ε.α. ανώτατων αξιωµατικών Τολόν
και Ερουϊγκούρ είναι κάτι πρωτόγνωρο
για τα δεδοµένα της Τουρκίας και

συνταράσσει τη χώρα συθέµελα.
Τα
επιχειρήµατα
αυτών
που
υπερασπίζονται
δηµόσια
τους
συλληφθέντες πάνω κάτω είναι τα εξής:
Ό,τι έκαναν το έκαναν για την πατρίδα. Ο
χρόνος κράτησης τους είναι υπερβολικός,
παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα
τους, τεκµαίρεται δικαίωµα αποζηµίωσης.
Ορισµένα από τα στοιχεία της δικογραφίας

έχουν ληφθεί µε παράνοµα µέσα και
άρα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθούνε ως
αποδεικτικά µέσα. Είναι δυνατόν άτοµα
που για χρόνια αγωνίστηκαν ενάντια στην
τροµοκρατία να έχουν στραφεί ενάντια
στην κυβέρνηση ; Η χώρα οδηγείται µέσω
ενός κλίµατος φόβου σε καταστάσεις
αστυνοµικού κράτους. Είµαστε έτοιµοι
για µάχη! Πώς θα µπορούσαν πρακτικά
αυτοί οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί να
ανατρέψουν την νόµιµη κυβέρνηση;
Γραµµατείς και Φαρισαίοι υποκριτές…
∆εκαετίες τώρα, τόσοι χιλιάδες πολιτικοί
κρατούµενοι, τόσες απεργίες πείνας και
βασανιστήρια στις φυλακές, εκατοντάδες
δολοφονίες και εξαφανίσεις αριστερών,
Κούρδων,Τούρκων κ.α.και τώρα ξύπνησαν
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Καλά για
το αστυνοµικό κράτος …αυτό γεννήθηκε
πριν από 84 χρόνια. Το επιχείρηµα όµως
για το πώς πρακτικά θα µπορούσαν να
ανατρέψουν αυτοί την νόµιµη κυβέρνηση
φαίνεται ισχυρό. Πράγµατι δεν θα
µπορούσαν. Θα µπορούσαν όµως σε
συνεννόηση µε ανώτατους αξιωµατικούς
και µε τις κατάλληλες προβοκάτσιες
να προκαλέσουν την επέµβαση του
στρατού. Ήρθαν σχέδια της οργάνωσης
στην επιφάνεια, που περιγράφουν πως
στη διάρκεια διαδηλώσεων που θα
προκαλούσε η οργάνωση, πληρωµένοι
δολοφόνοι θα πυροβολούσαν στο
πλήθος προκαλώντας νεκρούς. Αυτό θα
ήταν η θρυαλλίδα που θα προκαλούσε
την επέµβαση του Στρατού. Τέτοιου
είδους προβοκάτσιες τις έκαναν και στην
Κύπρο οι κεµαλικοί, και φυσικά δεν θα
διστάσουν να τις κάνουν και αλλού…
∆ύσκολα φυσικά να πιστέψουµε πως
όλη αυτή η υποδοµή της οργάνωσης
Εργκενέκον δεν ήταν εις γνώση του
Γενικού Επιτελείου. Σε µια χώρα που
όπως λένε «αν µιλάνε τρείς µεταξύ
τους, ο ένας είναι καρφί», είναι µάλλον
αδύνατο να µην ήξερε τίποτε ο κύριος
Μπουγιουκανίτ…
Η σύλληψη που αφορά την Θράκη είναι
αυτή του απόστρατου ταξίαρχου Βελί
Κιουτσούκ. Ιδρυτής της στρατιωτικής
οµάδας JITEM που στα πλαίσια του
πολέµου ενάντια στο ΡΚΚ εµπλέκονταν
σε εξαφανίσεις, δολοφονίες και άλλες
αγαθοεργίες… Για χρόνια υπήρξε

διευθυντής έκδοσης του περιοδικού
¨∆υτική Θράκη¨ που εκδίδεται στην
Κωνσταντινούπολη. Το περιοδικό αυτό,
το οποίο συνεχώς προβάλλει την σηµαία
της ανεξάρτητης ∆. Θράκης περιέχει
συχνά βρισιές για τα µέλη του Συλλόγου
Ποµάκων Ξάνθης. Ρωτάω
λοιπόν
κάποια απλά πράγµατα. Ποιοι είναι
αυτοί οι οποίοι προµηθεύουν µε υλικό
από την ∆. Θράκη αυτά τα φασισταριά;
∆ίνοντας µάλιστα και φωτογραφίες
οι οποίες δεν έχουν δηµοσιευτεί στην
Ελλάδα (βλ. τεύχος 219). Ποιοι είναι
αυτοί που τροφοδοτούνε µε ειδήσεις,
δηµοσιογράφους - δολοφόνους όπως ο
Κιουτσούκ και από την άλλη µιλάνε για
ανθρώπινα δικαιώµατα και ευρωπαίους
πολίτες; Το πιθανότερο είναι πως
πρόκειται για κάποιο/α από τα κεµαλικάµειονοτικά ΜΜΕ της Θράκης. Κάποιοι µε
το πρόσχηµα της δηµοσιογραφίας κάνουν
και το πρακτοριλίκι τους. Π.χ. από το να
πουλάς ψάρια ή να σπας καπνά δεν είναι
καλύτερα να είσαι …δηµοσιογράφος;
Το παράδειγµα κάποιων µειονοτικών
ΜΜΕ είναι ένα µόνο συνηθισµένο
παράδειγµα σχετικά µε το µαύρο χρήµα
που διακινείται στην Θράκη για να
µπορεί η Τουρκία να κατευθύνει την
µειονότητα. Πώς επιβιώνουν οικονοµικά
οι ψευτοµουφτήδες και το προσωπικό
τους; Πώς πληρώνονται οι προσοντούχοι
δάσκαλοι στα µειονοτικά σχολεία;
Υπάρχουν αποδείξεις από τις εισφορές των
γονέων; ∆ηλώνονται αυτά τα χρήµατα;
ΙΚΑ πληρώνουν; Οι νηπιαγωγοί που
δουλεύουν στα παράνοµα νηπιαγωγεία
του Συλλόγου Επιστηµόνων Μειονότητας
πόσα χρήµατα παίρνουν; Είναι δυνατόν
να γίνει δεκτό το …«είναι εθελοντές»;
Τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ που κονοµάνε
κάποιοι στα πανηγύρια το καλοκαίρι
δηλώνονται πουθενά; Όταν π.χ. στο
τελευταίο τεύχος του προαναφερθέντος
περιοδικού «Γενί Μπατί Τράκια» γίνεται

ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΜΕΙΖΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Ἀνατολικό Ζήτηµα (κυριολεκτικά!)
κατήντησε ἡ µερικῶν µέτρων διάνοιξη
δρόµου σέ βάρος τοῦ αὔλειου χώρου τοῦ
µειονοτικοῦ Οἰκοτροφείου στή Λεωφόρο
Ἡρώων τῆς Κοµοτηνῆς.Χρόνια ὁλόκληρα
πασχίζουν οἱ θιγόµενοι πολίτες νά βροῦν
τό αὐτονόητο δίκιο τους καί ὁ ἑκάστοτε
δήµαρχος ἀρνεῖται νά πράξει τό καθῆκον
του, νά πάρει δηλαδή τά λίγα µέτρα γιά τά
ὁποῖα κατέβαλε τήν νόµιµη ἀποζηµίωση
πρίν πέντε χρόνια! Γιατί; Ἐπειδή ἀντιδρᾶ
ἡ µειονοτική ἡγεσία καί κάποιος ὀνόµατι
Σινασί, πού ἐµφανίζεται ὡς διαχειριστής
τοῦ χώρου!
Τό τελευταῖο ἐπεισόδιο τοῦ γελοίου
αὐτοῦ σήριαλ παίχτηκε πρό µηνός
(2/6/08) ὅταν τά µηχανήµατα καί οἱ
µηχανικοί τοῦ ∆ήµου πῆγαν ἐπί τόπου
γιά νά πράξουν τό αὐτονόητο καί ἐπενέβη
ξανά ὁ προαναφερθείς, λέγοντας στόν
µηχανικό νά σταµατήσει γιατί ἐκείνη τή
στιγµή γινόταν συνάντηση στή δηµαρχία
µέ τόν δήµαρχο, τόν Τοῦρκο Πρόξενο (;),
τόν (ψευτο)µουφτή, τούς µειονοτικούς
βουλευτές καί ἄλλους σεσηµασµένους. Σέ
λίγο πράγµατι οἱ ἐργασίες ἀνεστάλησαν
καί ἡ νεωτέρα µιλάει γιά χτίσιµο νέων

Ἀφρικανικά σιχτίρια
Πολλή φασαρία γίνεται ἀπό καιρό γιά τίς
ἐκλογές στή Ζιµπάµπουε. Ἐκεῖ τό κυβερνόν
(ἐπί δεκαετίες) κόµµα τοῦ Ρόµπερτ
Μουγκάµπε τά βρῆκε σκοῦρα µέ τήν
ἀντιπολίτευση τοῦ Μόργκαν Τσβανγκιράι
καί φέρεται νά ἄσκησε διά τῶν ὀπαδῶν
του βία. Μιά βία πού ὁδήγησε (;) τόν
Τσβανγκιράι σέ αἴτηση ἀσύλου ἀπό τήν
ὁλλανδική πρεσβεία καί σέ ἀπόσυρση ἀπό
τόν δεύτερο γῦρο τῶν ἐκλογῶν.
Βρετανοί καί Ἀµερικανοί ἔχουν φάει τά
λυσσιακά τους νά ἀποµονωθεῖ καί νά
τιµωρηθεῖ µέ κυρώσεις ἡ Ζιµπάµπουε,
πού σηµειωτέον ὅτι ἀντιµετωπίζει ἤδη
µεγάλη οἰκονοµική κρίση. Ὅµως οὔτε οἱ
ἀνησυχίες ἑνός Ἀµερικανοῦ πρέσβη (σάν
τόν Τζέηµς ΜακΓκή) γιά τή λειτουργία τῆς
δηµοκρατίας ἀκούγονται πολύ πειστικές,
οὔτε καί οἱ βρετανικές κραυγές κατά τοῦ
ἐπαναστάτη πού τούς κλώτσησε ἀπό
τή χώρα βγάζουν πολλή ἀνιδιοτέλεια.
Τά πυρά τῆς Αὐτοκρατορίας µάλιστα
στρέφονται διαρκῶς καί κατά τοῦ
Νοτιοαφρικανοῦ ἡγέτη, Τάµπο Μπέκι,
πού ὡς διαµεσολαβητής ἀρνεῖται νά
καταδικάσει τόν σύντροφό του Μουγκάµπε
καί νά υἱοθετήσει τήν ἀποικιοκρατική
παπαρολογία. Καλά τό εἶπε ὁ ἐκπρόσωπος
τῆς Ζιµπάµπουε George Charamba στή
σύνοδο τῆς Ἀφρικανικῆς Ἕνωσης στήν
Αἴγυπτο πρό ἡµερῶν, ἐρωτηθείς γιά τήν
βρετανική ἀνάµιξη στίς ἐκλογές τῆς χώρας
του: «Νά πᾶνε νά κρεµαστοῦν*»!
* Καί µήν ἀναρωτιέστε γιατί δέν χρησιµοποίησε
τό... ἄλλο ρῆµα. Τούς ξέρει καλά τούς Ἄγγλους
ὁ ἄνθρωπος, εὐχές θά τούς ἔδινε;

λόγος για την «αµέριστη στήριξη που
παρείχε στην ποδοσφαιρική οµάδα του
Εχίνου ο τέως Πρόξενος Ουµίτ Γιαρντίµ»
(φωτό) τι εννοεί άραγε; Τις ευχές του;
Το µαύρο χρήµα στην περιοχή
κυκλοφορεί άφθονο και το κύκλωµα που
αποκαλύφθηκε στη γείτονα σχετίζεται
άµεσα µ’ αυτό.
Μ.Κ.
µαγειρείων στό Οἰκοτροφεῖο, ΠΡΙΝ
κατεδαφιστοῦν τά ὑπάρχοντα! Ἐµεῖς τί
νά ποῦµε, τά εἴπανε ὅλα οἱ δύο ἀπό τούς
θιγόµενους (Πουπουζής, ∆αγκαζιάν) στό
∆ηµοτικό Συµβούλιο - ὅπου κανένας
δέν πῆρε τόν λόγο γιά νά τοποθετηθεῖ!
Ἔχουµε λοιπόν:
- Μιά ἀπαλλοτρίωση πού ἀποζηµιώθηκε
πρίν 5 χρόνια καί δέν ἐκτελεῖται
- Ἕνα οἰκοτροφεῖο πού λειτουργεῖ χωρίς
νόµιµη ἄδεια καί κανόνες ἀσφαλείας
- Συγκεκριµένες ὑπηρεσίες πού ἀνέχονται
αὐτή τή λειτουργία στό νοµικό κενό
- Κάποια µαγειρεῖα πού χτίστηκαν αὐθαίρετα κι ὄχι µόνο ἀποζηµιώνονται ἀλλά
καί θά ...ἀντικατασταθοῦν (προκαταβολικά!) µέ νέα
- Μιά ∆ιαχειριστική Ἐπιτροπή πού παίρνει
χρήµατα ἀποζηµίωσης - περί τά 24.000
εὐρώ - ἀπό τόν ∆ῆµο µά δέν ξοφλᾶ τά
χρέη της σ’ αὐτόν (κάπου 200.000 εὐρώ)
- ∆υό δηµοτικά Συµβούλια πού µένουν
ἀπαθῆ καί ἄφωνα µπροστά στήν
πασίδηλη ὑποχώρηση τῆς ἔννοµης
τάξης καί τά ἐπιτυχῆ νταηλίκια τῶν
τουρκοπρακτόρων.
Φυσικά θά περιµένουµε µέ ἐνδιαφέρον
τή δίκη τῶν δυό δηµάρχων (1/6/2009),
τρέφουµε ὅµως καί µιάν ἐλπίδα πώς κάτι
θά γίνει µέχρι τότε...
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Μήτρα Δελτίου Τύπου - διά πάσα χρήση
Κάθε τρεῖς καί δύο λαµβάνουµε τά
δελτία Τύπου ἀπό διάφορες τοπικές
Ἀρχές, τά σχετικά µέ τήν ἐπίσκεψη
τοῦ τάδε ὑπουργοῦ, ὑφυπουργοῦ
καί γενικά κηφήνων διαφόρων
ἀξιωµάτων. Ἐµεῖς βεβαίως τά
τοποθετοῦµε ἀπ’ εὐθείας στήν
ἀνακύκλωση ἀλλά τίς προάλλες
σκεφτήκαµε:
«Κι
ἄν
κάποιοι
ἀναγνῶστες
µας
ἐνδιαφέρονται
νά µάθουν γιά τά καθέκαστα µιᾶς
τέτοιας βίζιτας;» Μᾶς ἔπιασαν
τύψεις: «Ρέ σύ, ὁ κόσµος µᾶς διαβάζει
γιά νά µάθει τί γίνεται καί µεῖς
πετᾶµε στά σκουπίδια τίς ἀναγγελίες
γιά τόσο σηµαντικά πράγµατα!»
Ἔτσι, σήµερα θά ἐπανορθώσουµε.
θά δηµοσιεύσουµε τό πρόγραµµα
µιᾶς τέτοιας ἐπίσκεψης καί βάζετε
ἐσεῖς ἕνα ὀνοµατεπώνυµο καί τήν
ἰδιότητα τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτη κάθε
δυό βδοµάδες. Λίγο - πολύ θά εἶστε
µέσα, ἐνηµερωµένοι πλήρως!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ...
Παρασκευή ὥρα 12.00: Ἄφιξη στό
ἀεροδρόµιο τῆς Ἀλεξανδρούπολης
(σιγά µήν ἔπαιρνε τήν πρωινή πτήση,
δέν πάει γιά ἄρµεγµα ὁ ἄνθρωπος!).
Ὑποδοχή ἀπό τούς ἐκπροσώπους
τῆς Αὐτοδιοίκησης (κωλοδουλειά ρέ
γαµῶτο ὁ ἀντινοµάρχης, νά κάνει τά
θελήµατα τοῦ νοµάρχη, πάλι καλά
πού ὑπάρχουν καί τά τυχερά...),
ἀνταλλαγή φιλοφρονήσεων (Μά τί
ὡραῖα πού εἶστε ἐδῶ στήν Κοζάνη!)
καί ἐπιβίβαση στίς µπλού µπλάκ
Μερσεντές (τί θέλετε, νά σκοτωθοῦµε
χτύπα ξύλο µέ καµµιά σακαράκα καί
νά ὀρφανέψει ὁ τόπος;).

12.00 -12.30: Ταξίδι πρός Κοµοτηνή
καί ἀνταλλαγή πολιτικῶν ἀπόψεων
µέ τούς συνεπιβάτες (Καλός ὁ καιρός
σήµερα, ἔ; [...] Ναί, καί στήν Ἀθήνα
τά ἴδια. [...] Ὅµως ἡ ζωή ἐκεῖ εἶναι
ἀφόρητη, ἐσεῖς περνᾶτε καλά ἐδῶ,

χωρίς ἄγχος. [...] Βασιλιάδες εἶστε!
[...]* Τί ζῶα εἶναι αὐτά; Ἀγελάδες; Μά
τότε... γιατί δέν εἶναι ἀσπρόµαυρες;
12.45: Ἄφιξη στή Νοµαρχία, συνάντηση µέ τούς ὑπηρεσιακούς παράγοντες, οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν τίς
δράσεις καί τά προγράµµατα πού
βρίσκονται σέ ἐξέλιξη. Ὁ χρόνος
λοιπόν ἐπαρκεῖ γιά 3 τηλεφωνικές
συνδιαλέξεις, ἀνταλλαγή 18 µηνυµάτων καί τερµατισµό 7 βιντεοπαιχνιδιῶν στό κινητό (χώρια τά µπόνους), ὅσο γύρω ὑπάρχει αὐτός ὁ
ἐνοχλητικός θόρυβος ἀπό διάφορα
στόµατα. Βεβαίως ὁ ἐπίσηµος ἔχει
πλέον ἐκπαιδευτεῖ καί καταφέρνει
νά µήν τόν ἀκούει - µέχρι βεβαίως

νά σταµατήσει καί τότε αὐτός νά
ἐκφράσει τήν ἀπόλυτη ἱκανοποίησή
του ἀπό τό ἔργο πού ἰδίοις ὄµµασι
διαπίστωσε στήν Καβάλα.
13.45: Βράβευση τοῦ κυρίου ὑπουργοῦ
ἀπό τόν νοµάρχη, γιά τήν ξεχωριστή
του προσφορά στόν τόπο. (Σιχτίρ, δέν
φτάνουν οἱ ἀτέλειωτες παπαρολογίες,
πρέπει νά µέ φορτώσουν καί µέ τοῦτο
τό ἀναµνηστικό σκουπίδι!)
14.30: Προσέλευση στήν Περιφέρεια,
συνάντηση µέ τόν Γενικό Γραµµατέα
της κι ἐνηµέρωση γιά τά προβλήµατα
τῆς περιοχῆς (Ἐρχόµενος κατά δῶ
εἶδα κανα δυό καλά γκοµενάκια...
Ἄ, ὥστε τό Κιλκίς δέν ἀνήκει στήν
Περιφέρεια!... Ἔχει κανένα καλό
ἑστιατόριο νά τσιµπήσουµε κάτι;... Τί
µαθαίνεις γιά τόν Τάδε στό κόµµα, τί
τοῦ τάξαν καί πῆγε µέ τούς ἄλλους;...
Ρέ σύ, ἄλλαξε κλιµατιστικό, αὐτό δέν
κάνει δουλειά!...)
15.30: Γεῦµα ἐργασίας (Ἀστακοί,
γαρίδες, φρέσκα καλαµάρια - νηστεία
θά ἦταν µᾶλλον...) καί ὑπογραφή τῆς
σύµβασης πού µέ τρόπο σχεδιασµένο
προσεκτικά καί στοχευµένο εἰδικά
θά τονώσει τήν ἀπασχόληση στόν
τόπο (γαµῶτο, λέρωσε τό χαρτί ἀπ’
τό λαδολέµονο, δέν πειράζει, ἔ;)
17.00: Ἀναχώρηση γιά τήν ἐπιστροφή
καί τερµατισµός τῆς ἐπίσκεψης
µέ τόν ἀπολογισµό της (βγάλσιµο
παπουτσιῶν, καθάρισµα µύτης,
ἐκτόνωση ἀερίων πιέσεων διά τοῦ
ἀφεδρῶνος, ἀναζήτηση τοῦ µπλέ
χαπιοῦ, σβήσιµο τῶν µηνυµάτων...)
* Τά κενά εἶναι ἀνταλλαγές µηνυµάτων
στό κινητό: Ναί µωρό µου, ἔφτασα στήν
Καστοριά. Καί γώ σ’ ἀγαπῶ. Καλά, θά δῶ
γιά γούνα. Εἶπα στή γυναίκα µου ὅτι θά
µείνω ἀπόψε ἐδῶ πάνω, ἄρα ἀπόψε...

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Χαµένη στή µετάφραση

Κι ὅµως, ἀληθεύει: Τὰ πρακτικά τῆς
ἡµερίδας “Τρεῖς γενοκτονίες, µιὰ
στρατηγική”, ἡ ὁποία διεξήχθη στὴν
Κοµοτηνὴ στὶς 24 τοῦ παρελθόντος
Μαΐου,
κυκλοφοροῦν
ἤδη
στὴν
ἀγγλική τους µετάφραση! Προφανεῖς
οἱ λόγοι τῆς ἐπίσπευσης τῆς ἔκδοσης,
ἀφοῦ ἡ ἐξωστρέφεια τοῦ ποντιακοῦ
κινήµατος καὶ ἡ εὐαισθητοποίηση τῆς
διεθνοῦς κοινῆς γνώµης στὸ ζήτηµα
τῆς ἀναγνώρισης τῆς Γενοκτονίας ἦταν
ἀπὸ τοὺς διακηρυγµένους στόχους τῶν
διοργανωτῶν. Ὅµως εἶναι γνωστό ὅτι
ἄλλο τό γρήγορα κι ἄλλο τό πρόχειρα.
Κι ἐπειδὴ σὲ ἕνα τουλάχιστον κείµενο χαιρετισµὸ τῆς ἐκδήλωσης τὰ λάθη τῆς
ἀγγλικῆς ἀπόδοσης εἶναι τοὐλάχιστον
παιδαριώδη, ἐλπίζουµε σὲ µιάν ἔστω
ἐκ τῶν ὑστέρων ἀποκατάσταση τῆς
σοβαρότητας τοῦ ἐγχειρήµατος ποὺ
βεβαίως καὶ κρίνεται ἀπὸ «αὐτά»...

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ
Ἡ Δηµοτικὴ Ἐπιχείρηση Ἀνάπτυξης Κοµοτηνῆς διοργάνωσε ἕνα πολιτιστικὸ
διήµερο στὸν συνοικισµὸ Ἡφαίστου, µὲ κεντρικὴ θεµατικὴ “Μέσα ἀπὸ τὴ
δηµιουργία ἀπαντᾶµε στὴν ἀδράνεια ποὺ γεννοῦν τὰ ναρκωτικά, ὁ ἀλκοολισµὸς
καὶ ἄλλα συναφῆ”. Καὶ πραγµατικά, ὁ συνοικισµὸς τοῦ Ἡφαίστου καταχάρηκε
αὐτὸ τὸ διήµερο ποὺ τὴν πρώτη µέρα εἶχε
θεατρικὸ δρώµενο καὶ διάφορες κατασκευὲς
γιὰ τὰ παιδιά, ἀλλὰ τὸ ἀποκορύφωµα ἦταν
ἡ δεύτερη µέρα γιατί ἔξυπνα µπῆκε τὸ
πνεῦµα τῆς εὐγενοῦς ἅµµιλας ὅταν τὰ παιδιὰ
διαγωνίστηκαν - καὶ βραβεύτηκαν οἱ καλύτεροι
- στὴ ζωγραφικὴ καὶ στὴν κατασκευὴ φιγούρας,
κάτω ἀπὸ τὴν καθοδήγηση τῆς ζωγράφου
Γεωργίας Γιαννοπούλου (τοῦ Θρακικοῦ
Θεάτρου Σκιῶν). Ἀκολούθησε συναυλία ἀπὸ
τὴν ὀρχήστρα µὲ µέλη παιδιὰ τοῦ Ἡφαίστου,
τὴν ὁποία δηµιούργησε ὁ ἀκούραστος (δικός
µας!) Γιάννης Βουλτσίδης, ὅπου παρουσιάστηκε
ἕνα σύνολο συνθέσεων Μωχάµετ - Βουλτσίδη, διασκευὲς ἑλληνικῶν δηµοτικῶν
τραγουδιῶν, κ.ἄ. Ἡ ὀρχήστρα ἔχει κυκλοφορήσει καὶ µία µουσικὴ παραγωγὴ
ποὺ µπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν προµηθευτεῖ ἀπὸ τὸν “Μικρὸ Διάκοσµο” στὸν Ἵµερο
(προσφέρεται δωρεὰν καὶ µόνο σὲ φίλους) καὶ ἡ ὁποία µάλιστα προσφάτως
παρουσιάστηκε ἀπὸ τὸ Γ’ Πρόγραµµα τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας µὲ
διθυραµβικὲς κριτικὲς ἀπὸ τὸν γνωστὸ ποιητὴ - ἐκδότη Γιῶργο Χρονά.
Αὐτὸς ὁ κόσµος στὸν Ἥφαιστο ἔχει ἕνα µουσικὸ τάλαντο ποὺ ἔρχεται ἀπὸ πολὺ
µακρυὰ καὶ µπορεῖ νὰ πάει µακρύτερα. Ὁ Δῆµος Κοµοτηνῆς ἔχει δηλώσει διὰ
τοῦ δηµάρχου του ὅτι ἔχει τὴ θέληση καὶ ἐπιθυµία νὰ ὀργανώσει ἕνα µουσικὸ
- θεατρικὸ ἐργαστήρι σὲ σταθερὴ βάση στὴν Καπναποθήκη γιὰ νὰ µπορέσει
ὅλος αὐτὸς ὁ πλοῦτος νὰ ὀργανωθεῖ καὶ νὰ ἀνθίσει. Πρέπει νὰ σηµειώσουµε
ὅτι τὸ πρόγραµµα συνεχίστηκε µὲ διαγωνισµὸ χορογραφίας (µιὰ τέχνη ποὺ τὴν
γνωρίζει ἐξίσου καλὰ ὁ συγκεκριµένος συνοικισµός).
Σὰν συµπέρασµα πρέπει νὰ ὁµολογήσουµε ὅτι τὸ συγκεκριµένο διήµερο,
πού ἔδωσε γόητρο στὸν µαχαλά, πρέπει στὴ συνέχεια νὰ ἐµπλουτισθεῖ µὲ
ἐργαστήρια ὅλον τὸν χρόνο καὶ ἀπ’ ὅ,τι φάνηκε καὶ ἀπὸ τὴν πρόεδρο τῆς ΔΕΑΚ
κ. Καζάκου, σ’ αὐτὴ τὴ γραµµὴ θὰ κινηθοῦν τὰ πράγµατα.
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Ἡ προαναγγελθείσα κανονιά Λαναρᾶ
Συνέχεια από την 1η σελίδα
- Εργατικών και συνδικαλιστικών φορέων.
Με υπομνήματα και καταγγελίες ο κίνδυνος
επισημαίνεται μα το πρόβλημα δεν λύνεται. Οι
διατυπώσεις του τύπου «Να προστατευθούν
οι θέσεις εργασίας», «Απαιτούμε» κλπ
είναι άσφαιρες. Αν σε συνεργασία με τη
ΓΣΕΕ κάποιος εισαγγελέας είχε κτυπήσει το
κουδούνι κάποιων επιχειρηματιών, όλα θα
ήταν καλύτερα τώρα.
- Των φορέων της πόλης, και ειδικά του
“αγωνιστή” Νομάρχη που πρώτος στη μάχη
σίγουρα θα ριφθεί, κάποια κίνηση ουσίας
όμως δεν είδαμε. Έκανε π.χ. μια ημερίδα
κινητοποίησης το 2005; Ή μήπως πείστηκε
από τον Γιακουμάτο και τα στελέχη των
τραπεζών ότι μέσα στη θητεία σας δεν θα
σκάσει πρόβλημα; Πάντως τις τράπεζες για
την εικονική λειτουργία κάποιων εταιρειών
τα πληρώνουμε όλοι εμείς, μισθοδοτώντας
εργαζόμενους επειδή... αναπνέουν ή παίζουν
πρέφα (ΔΕΝ είναι σχήμα λόγου). Και κείνο
το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της
Ροδόπης λέει τίποτα για την περίπτωση;
- Πρωτίστως του μέγα επιχειρηματία Λαναρά
και των “στελεχών” του, που αν το ψάξει καλά
μια αποφασισμένη κυβέρνηση θα ανακαλύψει
από βαρειά αμέλεια και ανεπάρκεια, να μην
πούμε για το δόλο ή καλοστημένη μηχανή.
- Τις όλο και μεγαλύτερες ευθύνες του
σκορποχωρίου που λέγεται κυβέρνηση και
ΝΔ, κεντρικά αλλά και τοπικά. Οι ντόπιοι
άσχετοι που το παίζουν στελέχη θα μπορούσαν
με πιο υπεύθυνη στάση να απομακρύνουν
το λουκέτο αλλά όταν δίνεις πλασματικά
στοιχεία ώς και για την ανεργία, πού θα
στοιχειοθετηθεί μια σοβαρή πολιτική; Όσο
για τα στελέχη λειτουργίας και διοίκησης,
αυτά συμπληρώνουν κουτάκια για ευρωπαϊκά
προγράμματα και φιλοτεχνούν φωτογραφικές
διατάξεις για μονιμοποιήσεις ημετέρων με
μόρια και ... συνεντεύξεις.
Τι δεν είχαμε μαντέψει προ 4ετίας; Το ότι θα
υπάρξει και νέο παιχνιδάκι με «μέλλον», η

Lannet, η οποία φαίνεται να εξυπηρετεί τον
εκβιασμό «φεύγω και αποθανέτω η ψυχή μου
μετά των εργαζομένων αν δεν διασώσετε την
τηλεπικοινωνιακή θυγατέρα μου». Περιμένει,
λογικά, να υποκύψει για μία ακόμη φορά το
σύστημα για να του σώσει την άσωστη Lannet
(διότι ποιος σοβαρός θεωρεί βιώσιμη μια
εταιρεία τηλεπικοινωνιών που της κόβουν
κάποιες γραμμές για να της υπενθυμίσουν τα
χρέη της;). Επίσης δεν περιγράψαμε ότι με το
κόλπο της ενοποίησης των εργοστασίων, τα
ένα κλικ πιο βιώσιμα κλωστήρια φορτώθηκαν
το πτώμα της Fanco (βλ. απομάκρυνση 200
ατόμων με δέλεαρ την αποζημίωση + 3.000
ευρώ). Και γιατί η Fanco διαλύθηκε; Μα
γιατί διαλύθηκε η οργανωτική της λειτουργία
και η ομάδα στελεχών που αντικαταστάθηκε
από τυχοδιώκτες - κόλακες του Λαναρά. Οι
φήμες λένε ότι τη διάλυση ξεκίνησαν κάποιοι
το 2000, που τώρα κάνουν βολτίτσες στα
πενήντα τους με κοριτσάκια που ψάρεψαν από
τη Βουλγαρία ή σουλατσάρουν σε σημαντικές
θέσεις στον Δήμο Αθηναίων, αλλάζοντας τον
σημιτισμό τους με νεοδεξισμό.
Να σημειώσουμε και τον διαγωνισμό των
κομμάτων της Αριστεράς σε έναν λόγο
παρωχημένο, δημοσιοϋπαλληλικό, παθητικό
και αντιεπιχειρηματικό, σκυλεύοντας στα
πτώματα επιχειρήσεων. Φτάνει η προλεταριακή κασέτα και το παραμύθιασμα των
εργαζόμενων με τα “δικαιώματά τους”!
Πόσοι μέχρι σήμερα έχασαν τα δικαιώματα
αυτά και δεν άκουσαν τίποτα ουσιαστικό και
ελπιδοφόρο, παρά μόνο στείρες καταγγελίες;
Όσο για το ΠΑΣΟΚ, στέκεται σοβαρότερα
έναντι του προβλήματος, λαϊκίζει λιγότερο
(προς το παρόν) και οι δικές του ευθύνες
είναι γενικές, δεν αφορούν άμεσα το πανηγύρι
που γίνεται στον Όμιλο τα τελευταία 10
χρόνια. Παρεμπιπτόντως, σε αντιεργατικές
απόψεις όπως “Ας πρόσεχαν πού δούλευαν”
απαντούμε ότι η προσοχή είναι και συλλογική
και τα κόμματα (υποτίθεται ότι) υπάρχουν και
χάριν του γενικού συμφέροντος.

“ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ”, ΚΑΛΑ,
ΑΛΛΑ “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ”;

ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ:
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΟΛΩΝ!

Στήν πρόσφατη ραδιοφωνική
συζήτηση τοῦ πρύτανη τοῦ ΔΠΘ Κ.
Σιµόπουλου µέ τήν δηµοσιογράφο
τῆς ΕΡΑ Κοµοτηνῆς Βάσω Μαχαίρα,
διαπιστώσαµε µία διακριτική καί
«κριτική» στήριξη τῆς γραµµῆς τοῦ
ΥΠΕΠΘ στά ζητήµατα τά σχετικά µέ
τά πανεπιστήµια (πρό µηνός τό εἴχαµε
σηµειώσει λακωνικά, ἄν θυµᾶστε).
Μάλιστα, µεταξύ τῶν διαµοιφθέντων
ἀκούσαµε καί γιά τήν «ἐσωτερική
ἀξιολόγηση» πού στό καθ’ ἡµᾶς
Ἵδρυµα περίπου ὁλοκληρώνεται.
Δέν γνωρίζω ἐπακριβῶς τήν
ἔννοια τῆς «ἐσωτερικῆς ἀξιολόγησης»
ἀλλά ὑποθέτω ὅτι ἐπί τῆς οὐσίας
τό βάρος πέφτει στήν δεύτερη λέξη
(ἀξιολόγηση) κι ὄχι στήν πρώτη. Ἔτσι
πάντως γιά νά τό διευκρινίσουµε,
θεωροῦµε ὅτι ἕνας τακτικός καθηγητής
τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς πού µετά ἀπό 140
χρόνια καριέρας ξέρει νά χειρουργεῖ
- κακήν κακῶς - µονάχα χολή, ΔΕΝ
ἀξιολογεῖται («ἐσωτερικῶς») καί πολύ
κολακευτικά. Ἤ ἄν, γιά παράδειγµα,
µπερδεύει τόν πνεύµονα µέ τόν
ὄρχι, ἤ ὅταν κόβεται σάν τύχει νά
πιάσει στά χέρια του νυστέρι ἤ ὅταν
ἔφτασε στή βαθµῖδα αὐτή χωρίς µία
(1) δηµοσίευση σέ διεθνές ἰατρικό
περιοδικό ἐγνωσµένου κύρους... Ἔτσι
δέν εἶναι;

Σέ ἀγώνα δρόµου ἔχει ἀποδυθεῖ
ἡ τοπική κοινωνία τῆς Κοµοτηνῆς,
προκειµένου
νά
ἑτοιµαστεῖ
τό
δηµοτικό στάδιο µέχρι τό φθινόπωρο
καί νά µπορεῖ νά ἀγωνίζεται στήν
ἕδρα του ὁ Πανθρακικός. Ἡ ἄνοδος
στή µεγάλη κατηγορία θέτει αὐστηρές
προδιαγραφές, οἱ ὁποῖες πρέπει νά
καλυφθοῦν ἐντός µερικῶν ἑβδοµάδων
µέ ἔργα ἐξπρές. Καί πρέπει νά
ὁµολογήσουµε ὅτι τό τοπικό πολιτικό
προσωπικό, µέ τήν γνωστή βραδύτητα
καί ἀδιαφορία σέ ἄλλες περιπτώσεις,
δείχνει πραγµατικά ὑπερδραστήριο
στήν συγκεκριµένη. Νά εἶναι ἡ δηµοφιλία τῆς ὁµάδας καί οἱ συναφεῖς
ψῆφοι; Νά εἶναι ἡ προσωπική τους
ψώρα µέ τό ποδόσφαιρο; Δέν ἔχει σηµασία, ἄς ποῦµε τόν καλό µας λόγο.
Αὐτό πού πάντως ἀξίζει νά
σηµειωθεῖ εἶναι ἡ ἀνάγκη νά κινητοποιηθεῖ καί ὁ ἰδιωτικός τοµέας. Τό
ὅποιο οἰκονοµικό ὄφελος τῆς πόλης
θά τό καρπωθοῦν κάποιοι πού µέχρι
τώρα δέν ἔβαλαν τό χέρι τους στήν
τσέπη. Κι ἄν ὅλα σχεδόν µέχρι σήµερα
- αὐτό τό θαῦµα - ἔγιναν (καί) χάρη στή
γενναιοδωρία ἑνός Τάσου Καραολάνη,
δέν µπορεῖ νά συνεχίζεται ἔτσι. Καιρός
νά βγάλουν κάποιοι «ἐπώνυµοι»
Κοµοτηναῖοι καί κανένα εὐρώ ἀπό τό
σεντούκι τους...

Σχόλια

πτερόεντα

Στίς 27 Ἰουνίου στὴν πλατεία τῆς Μάκρης ἔγινε ἡ ὑποδοχὴ τεµαχίου
τῶν λειψάνων τῶν πέντε Σαµοθρακιτῶν Νεοµαρτύρων καθὼς καὶ
ἑνὸς ἐκ τῶν καρφιῶν (τσιγκέλια) ποὺ χρησιµοποίησαν οἱ Τοῦρκοι γιὰ
τὸν µαρτυρικό τους θάνατο. Ἐπελέγη ἡ Μάκρη ἀφοῦ, ὡς γνωστόν, ἐκεῖ
ὑπάρχει τὸ ναΐδιο στὸ σηµεῖο ὅπου µαρτύρησαν οἱ Ἅγιοι Πέντε Νεοµάρτυρες,
οἱ ὁποῖοι κατάγονταν ἀπὸ τὴν Σαµοθράκη. Προσφάτως µία οἰκογένεια
Σαµοθρακιτῶν ποὺ κατοικοῦν στὶς ΗΠΑ παρέδωσε ἕνα ἀπὸ τὰ καρφιὰ τοῦ
µαρτυρίου τῶν Ἁγίων µας, στὴ Μητρόπολη Ἀλεξανδρουπόλεως. Τὰ λείψανα
τῶν Ἁγίων Πέντε Νεοµαρτύρων µαζὶ µὲ τὸ καρφὶ τοποθετήθηκαν σὲ εἰδικὴ
λειψανοθήκη καὶ θὰ παραµείνουν µόνιµα στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Ἀναστασίας
τῆς Μάκρης ὡς ἱστορικὴ µαρτυρία καὶ εὐλογία γιὰ ὅλη τὴν περιοχή.
Ἡ πρόσφατη περικοπὴ τῶν σιδηροδροµικῶν δροµολογίων 602 καὶ 603
τῆς γραµµῆς Θεσσαλονίκη - Ἀλεξανδρούπολη - Ὀρµένιο φαίνεται νὰ
εἶναι ἡ ἀρχή. Τὰ συγκεκριµένα δηµοφιλῆ (λόγω φθήνειας) «τραῖνα
τοῦ λαοῦ» µαθαίνουµε ἀπὸ τὴν ἐρώτηση τῶν Θρακιωτῶν - κι ὄχι µόνο
- βουλευτῶν τοῦ ΠαΣοΚ ὅτι ἔπαυσαν καθὼς ὁ ΟΣΕ δὲν βρίσκει ...τροχούς! Ὁ
διαγωνισµὸς ποὺ ἔγινε κηρύχθηκε ἄγονος καὶ δὲν εἶναι δύσκολο νὰ φανταστεῖ
κανεὶς τοὺς λόγους: Ποιὰ σοβαρὴ χώρα διατηρεῖ (ἐκτὸς µουσείου) τέτοιο
σιδηροδροµικὸ ὑλικό; Πρᾶγµα ποὺ σηµαίνει ὅτι µᾶλλον θὰ ἀκολουθήσουν κι
ἄλλες περικοπὲς στὰ φτηνὰ τραῖνα, µὲ δυσβάστακτα ἀποτελέσµατα γιὰ τὸν µὴ
προνοµιοῦχο κόσµο ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ τὰ χρησιµοποιεῖ (κυρίως στρατιῶτες,
τσιγγάνοι κτλ), ἀφοῦ ἀπὸ τὶς 36 ἁµαξοστοιχίες εἶναι σήµερα διαθέσιµες
µονάχα οἱ 22. Εἶναι κι αὐτὸ ἕνα κατόρθωµα τοῦ λεγόµενου ἑλληνικοῦ κράτους
καὶ τῶν κυβερνώντων µας, νὰ καθίσταται ὁ «καρβουνιάρης» περιζήτητος ἐν
ἔτει 2008 (µετά Χριστόν)...
Ἡ ἀναβίωση τοῦ Πεντηκοστιανοῦ ἐθίµου «Καλέ Παναΐρ» στό Διδυµότειχο (γιά 4η χρονιά) ἐφέτος δέν τίµησε µόνο τή µνήµη τῆς διπλῆς
θαυµατουργικῆς σωτηρίας τῆς πόλης ἀπό τούς Λατίνους καί τούς
Βουλγάρους, µά εἶχε καί ἕνα ξεχωριστό χρῶµα. Ὁ δήµαρχος Χρῆστος
Τοκαµάνης, µέ τήν εὐκαιρία τῆς γιορτῆς, τίµησε δέκα παλιούς γκαϊντατζῆδες
τῆς περιοχῆς ἀπό τούς 30 περίπου πού συγκεντρώθηκαν καί ἔντυσαν µέ τόν
χαρακτηριστικά θρακιώτικο ἦχο τοῦ ὀργάνου τους τήν ἐκδήλωση. Ἐλπίζουµε
ἡ ἀξιέπαινη πρωτοβουλία νά σηµάνει µία ἀλλαγή τῆς στάσης µας ἔναντι τῆς
γκάιντας, καθώς τίς τελευταῖες δεκαετίες ἡ ἀπαξίωση τοῦ παραδοσιακοῦ
µας πολιτισµοῦ τήν ὁδήγησε στά µουσεῖα (ἔχουµε πάντως πολύ πρόσφατα
σηµάδια µεταστροφῆς). Εἶναι θλιβερό νά ψάχνει κανείς στή Θράκη νά µάθει
τή γκάιντα ἀπό... Βούλγαρους ὀργανοπαῖκτες ἤ νά βλέπει τήν πλήρη ἀπουσία
της ἀπό τά ντόπια δρώµενα. Μιά σύγκριση µέ τή θέση π.χ. τῆς λύρας στούς
κρητικούς γάµους ἤ τοῦ κλαρίνου στούς ἠπειρώτικους, τά λέει ὅλα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11,
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 9-7-2008
Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, που ετοιμάζεται να εγκατασταθεί και
στην Κομοτηνή, «μπήκε» στην πόλη με μια
πρωτοβουλία
σπουδαίου
σ υ μ β ο λι σμού. Στα
πλαίσια
της προσπάθειάς
του
για
τη διάσωση του πολιτισμικού αγαθού της
Θράκης, συνεργάστηκε με τη Μουφτεία
Κομοτηνής, η οποία και του εμπιστεύθηκε
21 πολύτιμα βιβλία, ιστορικά και θρησκευτικά κειμήλια του 17ου-19ου αιώνα, για
συντήρηση από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των εργαστηρίων του.
Οι συντηρητές του Ιδρύματος προσέφεραν
με την τετραμελή επιστημονική ομάδα
τους υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Μετά
τις πολύμηνες εργασίες, το Ίδρυμα και δια
της Προέδρου του κ. Βιργινίας Τσουδερού
προσωπικά, παρέδωσε επίσημα προχθές
τα 15 από αυτά τα κειμήλια στόν μουφτή
Κομοτηνής σοφολογιότατο κ. Μέτσο
Τζεμαλή, στα γραφεία της Μουφτείας,
ενώ συνεχίζεται η εργασία αποκατάστασης
και των υπολοίπων 6 τα οποία είχαν

ΜΕΤΕ:
Το δημόσιο σχολείο
ως... προδοσία!
Ένα ακόμη μήνυμα του τουρκομουφτή
Ξάνθης, Αχμέτ Μέτε, που διχάζει και
προκαλεί σε βαθμό κακουργήματος,
παραθέτουμε σε μετάφρασή του από τη
φυλλάδα «Μιλλέτ» (3/7/08). Όσο για
τη φωτογραφία, είναι από το Πολίτικο
περιοδικό «Γενί Μπατί Τράκια» των
παρακρατικών δολοφόνων - νταβατζήδων
του τουρκισμού και εικονίζει τους
ψευτομουφτήδες να πλαισιώνουν τον
Τούρκο πρόξενο Κομοτηνής Ντεμιρέρ και
την... Καραχασάν!

Ανασκοπώντας ως τουρκομουσουλμανική
κοινότητα της Δυτ. Θράκης τα θρησκευτικά
και εθνικά μας ιδανικά πρέπει για την
συνέχεια της ύπαρξης μας να φερόμαστε
έξυπνα, προσεκτικά και με ευαισθησία.
Ιδιαίτερα στο θέμα της βελτίωσης της
ανοιχτής πληγής της εκπαίδευσης, πρέπει
όλοι να φέρουμε εις πέρας τα καθήκοντα
που μας αναλογούνε. Να μην ξεχνάμε ότι
το να στέλνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία
που εκπαιδεύουν μόνο στα ελληνικά είναι
ιδιαίτερα επιβλαβές και θα προκαλέσει
πόνους στο μέλλον. Το να στέλνουμε τα
παιδιά μας όχι στα μειονοτικά, αλλά στα
σχολεία που παρέχουν εκπαίδευση μόνο
στα ελληνικά σημαίνει ότι μένουν μακριά
από τα θρησκευτικά και εθνικά μας
ιδανικά. Πέραν αυτού μην εκπλαγείτε αν
με αυτή την λάθος κίνηση, τα παιδιά μας
απομακρυνθούν από το Ισλάμ και τέλος
υπό την επήρρεια άγνωστων θρησκειών
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μεγαλύτερη φθορά. Στον διάλογο ενώπιον
των εκπροσώπων των ΜΜΕ, ο μουφτής
ευχαρίστησε το Ίδρυμα και περιέγραψε
τις συνθήκες στις οποίες είχε παραλάβει
τα κειμήλια αυτά και τις προσπάθειες
που γίνονται για την καταγραφή και τη
διάσωσή τους. Από την πλευρά της η κ.
Τσουδερού δήλωσε χαρούμενη και πλήρως
ικανοποιημένη για την συνεργασία, η οποία,
πέρα από το πρακτικό αποτέλεσμα, έδωσε
και το μήνυμα της συνεργασίας και της
αλληλεγγύης των σύνοικων στοιχείων.

και πολιτισμών τα δούμε εντέλει ως
αναξιοπρεπή άτομα μπροστά μας.
Όπως μέχρι τώρα φτάσαμε με τα
μειονοτικά σχολεία, και από εδώ και πέρα
- αν ως Τουρκομουσουλμάνοι θέλουμε
να διαφυλάξουμε την ταυτότητα και την
θρησκεία μας - πρέπει να στέλνουμε τα
παιδιά μας μόνο στα ιδρυθέντα στα πλαίσια
των Συνθηκών δικά μας μειονοτικά
σχολεία. Αν με σκοπό δήθεν τα παιδιά μας
να κερδίσουν τον κόσμο, προς διευκόλυνση
της εκπαίδευσης τους και με πρόσχημα την
καλή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
υπαναχωρήσουμε από τα σχολεία μας,
αυτό αποτελεί προδοσία στον αγώνα των
Τούρκων της Δυτικής Θράκης και στη
θρησκεία μας.
Κρίνω ωφέλιμο να υπενθυμίσω πόσο
προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στο
θέμα της εκπαίδευσης, έναντι της
προσπάθειας που γίνεται για την
εφαρμογή στα δημοτικά μας του
ολοήμερου σχολείου, με σκοπό την
επισκίαση των μαθημάτων Κορανίου.
Να μην ξεχνάμε πως πρόκειται για
ένα παιχνίδι που παίζεται για να
κλείσουν τα μαθήματα Κορανίου.
Στο επόμενο εκπαιδευτικό έτος
χρειάζεται να υπάρξει αντίσταση
στο θέμα των νηπιαγωγείων που κατά
παράβαση των Συνθηκών παρέχουν
στην Τουρκομουσουλμανική κοινότητα
εκπαίδευση μόνο στα ελληνικά. Στο
θέμα αυτό κάθε γονιός πρέπει να φανεί
ευαίσθητος.
(...) Ένα άλλο θέμα είναι η επίσκεψη στη
Δυτική Θράκη τις προηγούμενες μέρες
του πρεσβευτή της μητέρας πατρίδας μας,
κ. Ογούζ Τσελικιόλ. Η επίσκεψη αυτή
απετέλεσε για όλη την Τουρκομουσουλμανική
κοινότητα της Δυτικής Θράκης αφορμή
μεγάλης ενθάρρυνσης και υπερηφάνειας.
Πέραν αυτού, αυτή η επίσκεψη αποτέλεσε
μια πολύ καλή απάντηση σε αυτούς
που προσπαθούνε να μας κολλήσουν
άλλες ταυτότητες όπως «Βούλγαροι» ή
«Έλληνες». Ευχαριστώντας τον πρέσβη
μας για την επίσκεψη του αυτή θέλουμε να
δηλώσουμε πως ελπίζουμε το συντομότερο
δυνατό να τον ξαναδούμε ανάμεσα μας…

Μόνο στήν κρεββατοκάµαρή µας δέν ἦρθε...
Δεχθήκαµε λοιπόν καί τόν πρέσβη
τῆς Τουρκίας Οὐµίτ Τσελικόλ
στή Θράκη, σέ µιάν ἐπίσκεψη
πού θύµιζε κυριολεκτικά
...ἐπιθεώρηση.
Ἐπί
τρεῖς
µέρες ὁ Τοῦρκος διπλωµάτης
ἁλώνιζε τούς τρεῖς θρακικούς
νοµούς, ἐπισκεπτόµενος τούς
τοπικούς ἄρχοντες - σχεδόν
δέν ἄφησε κανέναν µειονοτικό
δῆµο παραπονεµένο! - καί
συναντώντας
τό
σύνολο
τῆς τουρκόφρονος ἡγεσίας
(βεβαίως καί πάλι ἀγνόησε
τούς νόµιµους µουφτῆδες καί
µαζί τήν ἑλληνική ἔννοµη
τάξη, ἀλλά αὐτό πιά τό ἔχουµε
συνηθίσει). Φυσικά ὅσα εἶπε
ἦταν προσεκτικά, ὅπως ἁρµόζει
σέ ἕναν διπλωµάτη, ὅµως
δέν ξέρουµε πῶς ἦταν ὅσα...
ἄκουσε (βλ. καί δηλώσεις
Μέτε, κάτω ἀριστερά). Καί
βέβαια ἡ ἐπίσκεψη ἀπό µόνη
της ἦταν ἕνα σαφές µήνυµα
γιά τό διαρκές ἐνδιαφέρον
τῆς Μητέρας-Πατρίδας, ἔτσι
ὅπως αὐτό ἐκφράστηκε καί
πρόσφατα στήν
35η Σύνοδο
τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν τοῦ
Ὀργανισµοῦ Ἰσλαµικῆς Διάσκεψης
(ΟΙC) στήν Οὐγκάντα (18-20/6): Ἡ
σχετική ἀπόφαση (3/35-ΜΜ) γιά
τήν «Κατάσταση τῆς Τουρκικῆς
Μουσουλµανικῆς
Μειονότητας
τῆς
Δυτικῆς
Θράκης»
καλεῖ
τή χώρα µας νά «σεβαστεῖ τά
ἀνθρώπινα δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένων τῶν πολιτικῶν,
κοινωνικῶν,
πολιτιστικῶν
καί
οἰκονοµικῶν, µά καί τή Συνθήκη
τῆς Λωζάνης, ἡ ὁποία ἐγγυᾶται
τά δικαιώµατα τῆς Τουρκικῆς
Μουσουλµανικῆς Μειονότητας τῆς
Δυτικῆς Θράκης, ἐκ τῆς ὁποίας ἔχουν
τό δικαίωµα νά χρησιµοποιοῦν τήν
τουρκική γλῶσσα τους, νά ἀσκοῦν
τά θρησκευτικά καθήκοντά τους

καί νά ἐκλέγουν ἐλεύθερα τούς
ἐκπροσώπους τους σέ ὅλα τά
ἐπίπεδα».

Καί κάτι πολύ χαρακτηριστικό: Ἕναν
θρησκευτικό χῶρο ἐπισκέφθηκε
ὅλον κι ὅλον ὁ πρέσβης, τόν...
ἀλεβίτικο τεκκέ τῆς Ρούσσας, στά
ἑλληνοβουλγαρικά σύνορα! Μήπως
ἡ Τουρκία ἔγινε (ἀπό κοσµικό
κράτος µέ κατά πλειοψηφία
σουνιτικό πληθυσµό) ...ἀλεβίτικη;
Τί µπορεῖ νά σηµαίνει αὐτή ἡ
ἐπιλογή πέρα ἀπό τή µέριµνα τῆς
Ἄγκυρας νά µή χάσει τόν ἔλεγχο
τῶν ἀλεβιτῶν - µπεκτασήδων πού
ζοῦν στά λίγα χωριά τῆς περιοχῆς
ἐκείνης; Ἕνας ἔλεγχος πού δέν
εἶναι καί τόσο ἀσφυκτικός, ἄν
κρίνουµε τόσο ἀπό τά φιλελληνικά
αἰσθήµατα πολλῶν ἀλεβιτῶν πού
ἐκδηλώνονται συχνά, ὅσο καί ἀπό
τά συνθήµατα πού γράφτηκαν σέ
κάποια σηµεῖα τῆς περιοχῆς - βλ.
φωτό - ἐν ὄψει τῆς ἐπίσκεψης τοῦ
Τούρκου διπλωµάτη: «Περιοχή
Ἀλεβιτῶν», «Κάτω τά χέρια ἀπό
τούς τεκκέδες µας», «Δέν ξεχνᾶµε
τή Σίβας καί τό Μάρας» (δηλαδή
τίς σφαγές τῶν Ἀλεβιτῶν ἀπό
σουνίτες Τούρκους). Νά ἐλπίσουµε
ὅτι ἡ ἐν ἐξελίξει ἀφοµοίωση ἀπό
τό προξενικό κύκλωµα, πού γέµισε
µιναρέδες τήν ἀλεβίτικη περιοχή
(οἱ ἀλεβίτες ὡς γνωστόν δέν ἔχουν
τζαµιά, δέν νηστεύουν, δέν πᾶνε στή
Μέκκα, δέν δέχονται τή Σαρία καί
τήν πολυγαµία...), θά βρεῖ κάποιες
ἀντιστάσεις;

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη Χαλκιδικῆς

τηλ. - τ/ο: 23750 94670, 6944547099
karaiskk@otenet.gr www.halkidiki.com/aristea
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Το ΚΕΜΟ και οι Τούρκοι σύντροφοί του
στην Αλεξανδρούπολη
Την πρώτη συνάντηση της
Αδριανούπολης (27/6/08) µε τον τίτλο
«Η Θράκη ως ευρωπαϊκός πολιτισµικός
χώρος» που διοργάνωσαν το Κέντρο
Έρευνας Μειονοτικών Οµάδων (ΚΕΜΟ)
και το (τουρκικό) Ίδρυµα Ανταλλαχθέντων Λωζάνης δεν την παρακολουθήσαµε. Στη 2η συνάντηση όµως (Αλεξανδρούπολη, 29/6/08) ήµασταν εκεί, παρακολουθήσαµε τις οµιλίες και σταχυολογήσαµε
χαρακτηριστικά σηµεία που θεωρούµε
ότι χρήζουν σχολιασµού.
Ξεκινήσαµε µε το σύνθηµα
ότι «ο εθνικισµός είναι κυρίαρχος στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις». Πρόκειται για
το γνωστό σχήµα εξίσωσης του θύτη µε
το θύµα, του βιαστή µε το βιασθέντα,
σύµφωνα µε το οποίο παραβλέπεται
το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρξε
µεταξύ Τούρκων και Ελλήνων η σχέση
αποικιοκράτη – αποικιοκρατούµενου.
Αφού λοιπόν παραλείπεται αυτή η
µικρή λεπτοµέρεια και αφού επίσης
παραβλέπεται µε προκλητικό τρόπο όλη
η ιστορία της τουρκικής επιθετικότητας
και των γενοκτονιών του κεµαλικού κατεστηµένου, φτάνουµε στο συµπέρασµα
ότι Τουρκία και Ελλάδα ταυτίζονται ως
εθνικιστικοί οργανισµοί.
Ακούστηκε επίσης η άποψη ότι
οι τουρκοβουλγαρικές σχέσεις είναι
σαφέστατα καλύτερες από τις ελληνοτουρκικές, πράγµα το οποίο οφείλεται
στο ότι διευκολύνονται οι Τούρκοι

επενδυτές από τη βουλγαρική κυβέρνηση.
Πρόκειται για το γνωστό σχήµα ότι οι
µπίζνες οικοδοµούν σχέσεις φιλίας.
Να επισηµάνουµε ότι το ουσιαστικό
αποτέλεσµα των τουρκικών επενδύσεων
στη Βουλγαρία έχει συµβάλλει σε µια
νεοαποικιακή σχέση υποταγής και
καταπίεσης: Στη νότια Βουλγαρία οι
Τούρκοι όχι µόνο καταπιέζουν Ποµάκους
και Ρωµά αλλά ανοιχτά πλέον και τους
ίδιους τους Βουλγάρους. Σύµφωνα
µάλιστα µε µαρτυρίες Βουλγάρων
φίλων, σε µερικές περιοχές της χώρας η
κατάσταση είναι πλέον εκτός ελέγχου.
Τι προτείνεται για την καλυτέρευση των Ε/Τ σχέσεων πέραν των οικονοµικών σχέσεων; Κοινές εκδηλώσεις των
τοπικών αυτοδιοικήσεων, φεστιβάλ,
αδελφοποίηση σχολείων κτλ. Επειδή από
τα δύο πρώτα ήδη έχουµε πάρει µια γεύση
στη Θράκη, θεωρούµε ιδιαίτερα ύπουλη
την τελευταία πρόταση: το τουρκικό
σχολείο, στο οποίο υπάρχει και µάθηµα
για τη σηµασία των ενόπλων δυνάµεων,
θα αποτελέσει ένα επιπλέον όχηµα
για τον επιδιωκόµενο εκκεµαλισµό της
µειονότητας: Εκδροµές στην Τουρκία
όπου στο αδελφοποιηµένο σχολείο θα
υπάρχει διάλεξη για τον υπερδηµοκράτη
«µπετόν-Μουσταφά» (Ατατούρκ), για
την αγάπη στη Μητέρα – Πατρίδα, κτλ.
Ιδιαίτερα προκλητικός στάθηκε
ο πρώην δήµαρχος Αδριανούπολης
και συντονιστής της «Οµάδας Τοπικής

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ:

ανήθικη στιγμή συμπλήρωνε η θλιβερή
εικόνα και σιωπή των αποκαλούμενων
εκπροσώπων των Ποντίων. Ήταν έξω
από την Μητρόπολη των Αθηνών. Το είδα
στην τηλεόραση βρισκόμενος στο Τορόντο
μετά την περιπέτειά μου στο Σικάγο.
Πληροφορήθηκα ότι ανάλογη ήταν η εικόνα
στην Πλατεία Αγίας Σοφίας της Θεσ/νικης.
Αν ορισμένοι πιστεύουν ότι εγώ ανέδειξα
αυτό το θαμμένο επί 80 χρόνια ζήτημα για
να γίνεται πολιτικάντικη χρήση του και να
εκφυλίζεται σε υποκριτικά ανήθικα γεμάτα

ΣΤΙΓΜΕΣ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο
ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ
Λόγω εξάρτησης από τα κόμματα και
την κυβέρνηση των εκπροσωπήσεων
των ομοσπονδιών των λαογραφικών
συλλόγων και άλλων αδυναμιών οι
εκδηλώσεις περιορίσθηκαν σε τοπικού,
Ελλαδικού τύπου εκδηλώσεις στους
μαχαλάδες της Θεσ/νικης, της Κομοτηνής
και σε μνημόσυνα. Στις 19 Μαΐου 2008 οι
Πόντιοι όφειλαν να είναι στις Βρυξέλλες ή
το Άουσβιτς και όχι στους μαχαλάδες. Από
το 1995 ο στόχος είναι η διεθνοποίηση του
Ποντιακού όχι οι μαχαλάδες. Χάθηκαν 13
χρόνια λόγω υπονόμευσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
χθες, της Ν.Δ. σήμερα και των εγκαθέτων
τους, των κρατικών και κομματικών
υπαλλήλων. Αυτοί όμως οι αδιαφανείς
ορισμένες φορές μηχανισμοί, οι μικρές
ομάδες ανήκουν στο παρελθόν. Εξ’ άλλου
ελάχιστοι άνθρωποι πετύχαμε πολλά
πράγματα αυτά τα 13 χρόνια παρ’ όλες τις
υπονομεύσεις. Επί 13 χρόνια ο αγώνας μας
είναι διμέτωπος.
Υπήρξαν επί πλέον στις φετινές
εκδηλώσεις
ορισμένες προκλητικές
στιγμές. Χαρακτηριζόμενες από υποκρισία,
κυνισμό, εμπαιγμό που δεν συναντάς
ούτε στα ολοκληρωτικά ούτε στα πλέον
εκφυλισμένα καθεστώτα.
Οφείλω να πω ότι μια από τις πλέον ανήθικες
εικόνες που είδα στη ζωή μου ήταν αυτή
των εκπροσώπων της Κυβέρνησης και
του ΠΑΣΟΚ να μιλούν για τους νεκρούς
μας όταν λίγο καιρό πριν προσκυνούσαν
και υμνούσαν τον δολοφόνο τους. Την

κυνισμό λογύδρια στην πλατεία Αγ. Σοφίας
της Θεσ/νικης η την καθεστωτική ΕΤ 3 και
την ΝΕΤ είναι πολύ γελασμένοι.
Αυτός, ο ευτυχώς ελάχιστος, κόσμος είναι
απονομιμοποιημένος ηθικά και πολιτικά
και δεν μπορεί να υπερασπισθεί το
Ποντιακό. Μπορεί στους μαχαλάδες, στους
προθάλαμους των υπουργείων να κινούνται
στον μικρόκοσμο τους και να καλύπτουν
την ανηθικότητά τους. Στα διεθνή όμως
φόρα και την διεθνή κοινωνία πολιτών, αν
πήγαιναν ποτέ αφήνοντας τους μαχαλάδες,
πολύ απλά θα τους ρωτούσαν «κύριε τάδε,
συνήθως είναι ίδης δεν μας προκύπτει ότι
καταδικάσατε ουσιαστικά μια πράξη που
δολοφονεί εκ νέου τους νεκρούς σας -μιλώ
για τα στεφάνια στον Κεμάλ – επομένως
είστε αναξιόπιστος».
Είχαμε όμως το 2008 στιγμές αξιοπρέπειας,
αυτοσεβασμού και πολιτικής υπερηφάνειας

Ιστορίας», Gungor Mazlum του οποίου
η οµιλία αφορούσε τις µετακινήσεις
πληθυσµών στην Αδριανούπολη από
το 1361 µέχρι σήµερα. Oι αναφορές σε
Έλληνες ήταν σχεδόν ανύπαρκτες στην
οµιλία του, ενώ συνεχώς µιλούσε για τα
«τουρκικά µας βαλκάνια» και τα δεινά
που τράβηξαν οι τουρκικοί πληθυσµοί
κατά περιόδους! Να επισηµανθεί και
το ότι η µεταφράστρια της οµιλίας του
Mazlum δεν απέδιδε µε ακρίβεια τα
λεγόµενα, αποφεύγοντας να µεταφράσει
επακριβώς κάποια επίµαχα σηµεία µε
αποτέλεσµα µόνο ένας γνώστης της
τουρκικής να µπορεί να αντιληφθεί
το πραγµατικό νόηµα των λεχθέντων.
Ο οµιλητής αποτελεί χαρακτηριστικό
παράδειγµα µισαλλόδοξου κεµαλιστή
που όµως βρίσκει βήµα σε τέτοια
συνέδρια. Δεν θα µπορούσαµε να
φανταστούµε ποτέ τέτοιο συνέδριο
µε εισηγητή τον …Πλεύρη, φαίνεται

όµως ότι ο ελληνικός προοδευτισµός
εξαντλείται εντός συνόρων.
Φωτεινή εξαίρεση στο όλο
σκηνικό
αποτέλεσε
η
ειλικρινής
και σηµαντική οµιλία της Σιµπέλ
Πασάογλου, προέδρου του Τµήµατος
Μουσικολογίας του Πανεπιστηµίου
της Αδριανούπολης, που µίλησε για τις
κουλτούρες που σιγά – σιγά χάνονται
στην Ανατολική Θράκη.
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε
κι ο χαιρετισµός του δηµάρχου Αλεξανδρούπολης
Γ.
Αλεξανδρή:
Αφού
πρώτα χαιρέτησε την παρουσία του
...Τούρκου προξένου, που όπως είπε
κρατάει σηµειώσεις (τον µπέρδεψε
προφανώς µε υπάλληλο του Προξενείου
που όντως κρατούσε σηµειώσεις, από
…άδολο επιστηµονικό ενδιαφέρον),
µίλησε κατόπιν για σεβασµό όλων των
ανθρώπων ανεξαρτήτως καταγωγής,
θρησκείας κτλ. Πρόκειται για καταφανές
δείγµα υποκρισίας αν λάβουµε
υπόψη µας την στάση του στα
πρόσφατα επεισόδια στον µαχαλά
της οδού Άβαντος: Μπροστά στο
πανώ που είχαν αναρτήσει οι
τουρκόφρονες του Αλή εναντίον της
ταυτότητας των Ρωµά όχι µόνο δεν
καταδίκασε τον κραυγαλέο ρατσισµό
αλλά και υπερθεµάτισε τη στάση
των συγκεντρωµένων. Βέβαια, είναι
γνωστό ότι πολλοί τοπικοί άρχοντες
είναι προοδευτικοί µόνο …στα λόγια
αφού στην πράξη ταυτίζονται επί
της ουσίας µε τον κεµαλικό φασισµό
Στο κοινό τρεις κι ο κούκος, όπως πάντα
στη Θράκη, τον τόσο ψηφοτόκο...

των Ποντίων. Οι Πόντιοι άρχισαν να
πολιτικοποιούνται. Μιλώ για την καταδίκη
της ανήθικης πράξης των Καραμανλή
– Γ. Παπανδρέου από την Παμποντιακή
ομοσπονδία ΗΠΑ – Καναδά. Αποκρύφτηκε
σκόπιμα αυτό το ιστορικό κείμενο τους.
Τους είπα ότι την πράξη τους θα την γράψει
η ιστορία. Αν ο Καραμανλής γνώριζε ότι
θα είχε τέτοιου είδους αντιδράσεις δεν
θα το έκανε. Γνώριζε όμως ότι άλλοι
«Πόντιοι εκπρόσωποι έρημοι κλπ.» όπως
λέει ο Σαββόπουλος, θα φρόντιζαν να
απορροφήσουν τις αντιδράσεις. Είναι και
αυτή μια ψευδαίσθηση τους.
Η άλλη στιγμή είναι η επιστολή των
Προέδρων των συλλόγων της Χαλκιδικής.
Το πολιτικό και ηθικό μήνυμα τους ήταν
σαφές «Ανεπιθύμητοι στις εκδηλώσεις
μνήμης όσοι μας προσέβαλαν». Αυτό
πρέπει να είναι το μήνυμα της Σουμελά για
τον προσεχή Δεκαπενταύγουστο.
Αυτές οι δύο πράξεις καθόρισαν πλέον
τις σταθερές, τον πήχη της Ποντιακής
υπόθεσης για το μέλλον. Όσοι κινούνται
κάτω από αυτές δεν υπηρετούν την
Ποντιακή υπόθεση. Τα κίνητρά τους
είναι ιδιωτικά, τα συμφέροντα τους και
αλλότρια, εκτελούν εντολές.
Θεωρώ επίσης ιστορικής σημασίας την
πρόταση του Μιχάλη Μουρατίδη Προέδρου
της Παμποντιακής ΗΠΑ – Καναδά για
την δημιουργία ταμείου στήριξης της
υπόθεσης μας. Πιστεύω ότι η ομοσπονδία
ΗΠΑ – Καναδά αποτελεί μία ελπίδα για την
υπόθεσή μας. Πέφτει επάνω τους μεγάλη
ευθύνη. Αν δημιουργήσουν ένα ταμείο
θα έχουν μεγάλη στήριξη από όλους τους
Έλληνες όχι μόνο τους Ποντίους. Γιατί
για αυτούς υπάρχει πλέον το στοιχείο της
πολιτικής εμπιστοσύνης. Αυτό που δεν
υπάρχει για τις άλλες ομοσπονδίες και
τα αποκαλούμενα Παγκόσμια Όργανα,
Ομοσπονδίες κλπ.
Η οικονομική εξάρτηση οδηγεί στην
πολιτική εξάρτηση και ακύρωση του
αγώνα μας. Ξοδεύονται τεράστια ποσά
ανώφελα όχι για την προώθηση αλλά
για την υπονόμευση του Ποντιακού, για
την συντήρηση μηχανισμών ελέγχου

των Ποντίων. Ποτέ στην προώθηση του
Ποντιακού την αληθινή όχι την ψεύτικη
δεν είχαμε την αρωγή του κράτους.
Όλοι και στην Ελλάδα και την υπόλοιπη
διασπορά θα στηρίξουμε ένα ταμείο
της ομοσπονδίας ΗΠΑ – ΚΑΝΑΔΑ.
Θα μπορούσε να εργασθεί γι’ αυτό ο
Χριστόφορος Χριστοφορίδης πνευματικό
παιδί του Ισαάκ Λαυρεντίδη. Εγώ γι’ αυτό
τον επέλεξα ως ταμεία της Ρωμανίας.
Είναι δοκιμασμένος για την εντιμότητα
του και οι Πόντιοι οφείλουν να τον
τιμήσουν. Προσέφερε δεν έπαιρνε, ούτε
υπάλληλος ήταν, ούτε προγράμματα κλπ.
διαχειρίζονταν η κατανάλωνε. Η Ρωμανία
και ο Αγ. Ευγένιος είναι εκτός των πολλών
άλλων ένα ηθικό παράδειγμα, μάλιστα σε
μια περίοδο που η διαφθορά βρίσκονταν
στο αποκορύφωμά της και η 19η Μαΐου
και η πόλη Ρωμανία υπονομεύονταν από
Ποντίους παρακρατικούς εσατζήδες του
πράσινου καθεστώτος των Σημίτη – Γ.
Παπανδρέου. Ορισμένοι πέρασαν στο νέο
καθεστώς.
Η οικονομική αυτοδυναμία είναι ο δρόμος
της αξιοπρέπειας και της νίκης για τους
Ποντίους. Παρόντων ορισμένων Αρμενίων
αδελφών μας είπα στους συναθλητές
μου ποντίους του Καναδά : Η Αρμενική
διασπορά δεν είχε ψευδαισθήσεις για
το κράτος του Ερεβάν (παρ’ όλο που
το Ερεβάν έχει Εθνικό μνημείο της
γενοκτονίας). Οι Πόντιοι δυστυχώς είχαν
για το ψευτοαθηναικό ψευτοκράτος.
Περιφερειακό δορυφορικό το ονομάσαμε
στην διακήρυξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1974.
Αυτός όμως ο κύκλος έκλεισε. Είμαστε
στο 2008.
Οι Πόντιοι βρίσκονται σε μια κρίσιμη
καμπή της ιστορίας τους. Παρ’ όλα τα
παράσιτα βρίσκουν ήδη το δρόμο τους. Η
ιστορία είναι μαζί μας όπως και οι 353.000
νεκροί είναι μαζί μας. Γι’ αυτό δεν μπορούμε
να τους δολοφονούμε σιωπώντας. Ούτε να
αφήσουμε ως κληρονομιά στις νέες γενιές
την σιωπή. Τον προηγούμενο αιώνα οι
Πόντιοι επί 80 χρόνια έζησαν μέσα στην
σιωπή και την υποκρισία.
Γλυφάδα, 26 Ιουνίου 2008
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Η φωνή των αληθινών Μακεδόνων

(...) Στον γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων,
η Μακεδονία δεν ήταν ποτέ διαιρημένη
ανάμεσα σε Ελληνική και μη Ελληνική
περιοχή η οποία ανήκε σε άλλους λαούς,
Στις 30 Ιουνίου 2008 οι Παμμακεδονικές
αποδοχή εκ μέρους της Ελλάδος της ιδέας της
ανεξάρτητα από τα γεωγραφικά όριά
Ενώσεις των Αποδήμων Ελλήνων
σύνθετης ονομασίας, είναι ιδιαίτερα ατυχής
της τα οποία διέφεραν ανά τους αιώνες.
απέστειλαν επιστολή στον Πρόεδρο
και επικίνδυνη διότι ακριβώς παραβλέπει
Διαφωνούμε σθεναρά με τη θέση την
της Δημοκρατίας, στον πρωθυπουργό
το επακόλουθο της αναγνώρισης των
οποία εξέφρασε η κυρία Μπακογιάννη στο
και στην υπουργό των Εξωτερικών,
στοιχείων του “Μακεδονικού” έθνους και
Wall Street Journal και τις αυθαίρετες
θέτοντας με τρόπο απολύτως σαφή και
“Μακεδονικής” γλώσσας. Όπως έδειξαν
καταχωρήσεις του κυρίου Ταμβάκη στον
ρεαλιστικό το πρόβλημα που θα μας
οι τελευταίες εξελίξεις όπου η Σκοπιανή
διεθνή Τύπο, παρουσιάζοντας τη Μακεδονία
δημιουργήσει η όποια παραχώρηση
πλευρά θέτει θέμα «Μακεδονικής»
σαν μια έννοια και χώρο ο οποίος ήταν
στους Ψευτομακεδόνες των Σκοπίων:
μειονότητας,
αποζημιώσεις
και
πάντοτε διαιρεμένος.
επαναφορά των πολιτικών προσφύγων, η
Επιθυμούμε επίσης να σημειώσουμε ότι
Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ,
υποχωρητικότητα της Ελλάδος αποδεχόμενη
κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής
Η εξέλιξη των γεγονότων σχετικά με τις
τη σύνθετη ονομασία και αποκαλώντας τους
Αυτοκρατορίας δεν υπήρξε καμμία
συζητήσεις για το θέμα του ονόματος της
«οι φίλοι μας τα Σκόπια», όχι μόνον δεν
χρήση του όρου Μακεδονία (δηλαδή
ΠΓΔΜ μας προξενούν ανησυχία, ιδιαίτερα
έχει προωθήσει τις θέσεις του Ελληνισμού,
η αρχαία γεωγραφική Μακεδονία). Η
οι δηλώσεις του ειδικού μεσολαβητή,
αλλά μας οδηγεί σε ένα πολύ επικίνδυνο
Μακεδονία υπήρχε μόνον σε δύο βιλαέτια,
κ. Nimetz, στην ηλεκτρονική μορφή της
νομικό πρόβλημα, το οποίο αν δεν χειριστεί
το Βιλαέτι της Θεσσαλονίκης και το Βιλαέτι
γνωστής εφημερίδας Έθνος: «Το θέμα της
η Ελλάδα σωστά, θα έχει καταστροφικές
του Μοναστηρίου (Bitola). Το Βιλαέτι του
ταυτότητος πηγάζει από τον ίδιο το λαό». Όσο
συνέπειες. Είναι προφανές ότι μόλις γίνει
Κοσσυφοπεδίου ποτέ δεν συμπεριλήφθηκε
αφορά τον Ελληνισμό η Μακεδονία είναι
διεθνώς αποδεκτό το «Μακεδονικό» έθνος,
στη γεωγραφική Μακεδονία και η πόλη των
μια ελληνική επαρχία. Επιπλέον η ταυτότητα
θα ανοίξει αιτήματα για οποιεσδήποτε
Σκοπίων (σημερινή πρωτεύουσα της πΓΔΜ)
του Μακεδόνα ανήκει αποκλειστικά στον
αξιώσεις εναντίον της Ελλάδας και της
μαζί με την γύρω περιοχή υπαγόταν σ’ αυτό
ελληνικό πληθυσμό της Μακεδονίας της
Μακεδονικής επαρχίας της. Πώς είναι
το Βιλαέτι, του οποίου ήταν και πρωτεύουσα.
Ελλάδας για χιλιάδες χρόνια. Οποιαδήποτε
δυνατόν να υποστηρίξουμε σε οποιονδήποτε,
Τα ποσοστά τα οποία αναφέρθηκαν σε
τυχόν αναφορά από τον κύριο Nimetz περί
συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών
ορισμένες δημόσιες καταχωρήσεις εκ μέρους
«Μακεδονικού» έθνους και «Μακεδονικής»
δικηγόρων, ότι το «Μακεδονικό» έθνος που
της κυβέρνησης πως η «Ελλάδα έλαβε τα
γλώσσας που πρέπει να αναγνωριστούν
εμείς έχουμε αναγνωρίσει είναι ανεξάρτητο
52%, η πΓΔΜ 38%, και η Βουλγαρία 10%»
διεθνώς και νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων
από τη Μακεδονία της Ελλάδας και έτσι
είναι λανθασμένα. Δεν αντιστοιχούν στην
της Ελλάδας και του Συμβουλίου Ασφαλείας,
δεν θα έπρεπε να έχει καμία ιστορική,
γεωγραφική Μακεδονία, την μόνη υπαρκτή
αντιπροσωπεύει την πιο μεγάλη απειλή
γεωγραφική, γλωσσική, εδαφική και
έννοια Μακεδονίας δια την οποία πρέπει
εναντίον της Ελλάδας. Αποτελεί έναν
οικονομική αξίωση. Πώς θα αποκαλούμε
να συζητούμε, αλλά στην περιοχή των δύο
θανάσιμο κίνδυνο πολύ χειρότερο από την
πλέον τους ανθρώπους τους οποίους μέχρι
Βιλαετιών Θεσσαλονίκης και Μοναστηρίου
ύπαρξη μια χώρας βόρεια της Μακεδονίας
τώρα τους ονομάζαμε «Σκοπιανούς»;
που ελευθερώθηκε το 1912 από τους τέσσερις
της Ελλάδας, η οποία θα φέρει κάποια
Τον στρατό τους θα τον αποκαλούμε
συμμάχους (Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία
παραλλαγή του ονόματος «Μακεδονία». Η
«Μακεδονικό» στρατό;
και
Μαυροβούνιο).
Τέτοια φόρμουλα θα ήταν
Πολεµολογική προσέγγιση
σωστή εάν το κράτος των
Σκοπίων υπήρχε το 1913.
του εσωτερικού µετώπου
Η γεωγραφική Μακεδονία
αποτελούσε μέρος μόνο της
περιοχής των δύο Βιλαετιών,
Ν. Λυγερός
και στην πραγματικότητα
η Ελλάδα έλαβε 70%
Η κυριαρχία της ειρήνης, τουλάχιστον στο
αυτής, ενώ το υπόλοιπο
µυαλό της κοινωνίας, έχει την τάση να
30% παραχωρήθηκε στη
εκφυλίζει όργανα εµπόλεµης κατάστασης. Δύο
Σερβία και τη Βουλγαρία.
χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι ο Στρατός
Να σημειωθεί ότι από το
διαγωνισµούς. Σιγά σιγά, µε την πάροδο του
κι η Αστυνοµία. Σε περίοδο «απόλυτης» ειρήνης
έδαφος της σημερινής
χρόνου, η προπόνηση γίνεται µόνος σκοπός
αυτά τα όργανα είναι ουσιαστικά άχρηστα
πΓΔΜ, τα 3/5 δεν ανήκαν
και δεν υπάρχει πια ουσιαστικός ρόλος. Μόνο
και κατά συνέπεια εξετάζονται µόνο και µόνο
µέσω κοινωνικού πλαισίου. Ο Στρατός κι η
Αστυνοµία, για την κοινωνία, δεν είναι παρά
όργανα καταπίεσης που έχουν ένα µοναδικό
προτέρηµα να εξασφαλίζουν τη µονιµότητα.
Έτσι σε περιόδους οικονοµικής κρίσης,
καταλήγουµε στο εξής παράδοξο. Όλοι βρίζουν
το Στρατό και την Αστυνοµία, διότι αποτελούν
όργανα της τάξης, δηλαδή του κράτους και
της βίας αλλά όλοι προσπαθούν να βάλουν τα
παιδιά τους στο Στρατό και την Αστυνοµία. Το
χειρότερο είναι ότι οι ίδιοι οι στρατιωτικοί και οι
αστυνοµικοί πιστεύουν σε αυτή τη θεώρηση των
πραγµάτων θεωρούν ότι δεν γίνεται τίποτα σε
αυτούς τους χώρους, δίχως τη µίζα και το µέσον.
Κι ακόµα κι όταν φοιτούν σε στρατιωτικές ή
αστυνοµικές σχολές, το κάνουν σπάνια από
προσωπική επιλογή. Στην ουσία, το πρόβληµα
υπάρχει ήδη στις σχολές που συχνά θεωρούν
ότι εκπληρώνουν παρά ένα κοινωνικό ρόλο.
Ο Στρατός κι η Αστυνοµία δεν είναι παρά δύο
όργανα διαχείρισης του πληθυσµού. Με άλλα
λόγια, στην καλύτερη περίπτωση, θα βρεθούµε
µε ειδικούς του management. Ο εκφυλισµός του
αρχικού ρόλου δηµιουργεί έναν άλλο ρόλο: πώς
να φανεί ο ρόλος, δίχως να υπάρχει. Γι’ αυτό
καταρρέει όλο αυτό το δόγµα, όταν έχουµε
πυρκαγιές. Διότι όλοι έχουν ξεχάσει ότι πρέπει
να είναι προετοιµασµένοι για τον πραγµατικό
τους ρόλο, δηλαδή τη διαχείριση κρίσης σε
εµπόλεµη κατάσταση. Όλα τα άλλα δεν είναι
παρά διαδικαστικές λεπτοµέρειες. Η αναλογία
είναι απλή. Φανταστείτε έναν αθλητή που
προπονείται αλλά δεν συµµετέχει ποτέ σε

η συνήθεια είναι ικανή να διατηρήσει το
αίσθηµα της χρήσης και βέβαια η µονιµότητα. Ο
Στρατιωτικός και ο Αστυνοµικός δεν είναι παρά
µία κοινωνική σύµβαση, αν τους θεωρούµε
µόνο µε αυτό το πρίσµα. Στην πραγµατικότητα,
ο Στρατιωτικός και ο Αστυνοµικός είναι το
ανάλογο των αθλητών, όταν προπονούνται
χρόνια για µερικά λεπτά ή ακόµα και µερικά
δευτερόλεπτα απόδοσης. Κατά συνέπεια, ο ρόλος
των στρατιωτικών και αστυνοµικών σχολών
είναι να προετοιµάσουν τους σπουδαστές τους
για τις εµπόλεµες καταστάσεις. Εκεί έχουν να
προσφέρουν, εκεί πρέπει να προσφέρουν. Κατά
συνέπεια οι σχολές πρέπει να επικεντρωθούν
στα θέµατα στρατηγικής και πολιτικής
άµυνας, τα οποία είναι τα µοναδικά που
τις προσφέρουν τα πολεµολογικά ενδογενή
χαρακτηριστικά τους. Μπορεί η κοινωνία να
µην καταλαβαίνει το ρόλο τους ή να µη θέλει
να τον καταλάβει, για να µπορεί να ασκεί την
αυθαίρετη κριτική της. Αυτό δεν µας αφορά
διότι στην ουσία αυτό δεν πρόκειται ν’ αλλάξει.
Το µόνο που έχει πραγµατική σηµασία είναι
η συνείδηση των σχολών όσον αφορά στο
ρόλο τους. Η χρησιµότητά τους δεν µπορεί ν’
αποδειχθεί στα πλαίσια της καθηµερινότητας.
Το θέµα είναι να αποδείξουν την αξία τους σε
εµπόλεµη κατάσταση. Κατά συνέπεια πρέπει
ν’ ανταποκρίνονται αποτελεσµατικά σε πιο
οµαλές υποθέσεις όπως είναι π.χ. οι πυρκαγιές.
Όλα τα άλλα είναι κοινωνικές λεπτοµέρειες που
δεν σχετίζονται µε την αξιολογία του Στρατού
και της Αστυνοµίας.

ποτέ στη γεωγραφική Μακεδονία!
Η αποδοχή της έννοιας «Μακεδονικού»
έθνους, με «Μακεδονική» εθνότητα
και γλώσσα σε ανταλλαγή μιας μικρής
τροποποίησης του ονόματος της ΠΓΔΜ,
θα σημάνει ότι, εμείς, με το δικό μας χέρι
βάζουμε ένα τέλος σε τρεις χιλιάδες χρόνια
Μακεδονικού
Ελληνικού
πολιτισμού
και κουλτούρας. Τέτοια ενέργεια θα
σημάνει ότι προσποιούμαστε να αγνοούμε
πώς δημιουργήθηκε το “Μακεδονικό”
έθνος και η “Μακεδονική” γλώσσα
από το κομμουνιστικό καθεστώς της
Γιουγκοσλαβίας, και πώς επεβλήθη στο λαό
της νότιας περιοχής της χώρας αυτής. Θα
σημάνει την επιδείνωση των σχέσεων της
Ελλάδος με τη Βουλγαρία, διότι και η γείτων
αυτή χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα με την
εθνικότητα και γλώσσα της πΓΔΜ, η οποία
μάλιστα δεν παύει να τους υπενθυμίζει ότι
οι ρίζες της εθνικότητας και της γλώσσας
τους είναι στοιχεία βουλγαρικά.
Τα μέλη των Παμμακεδονικών Ενώσεων
ανά την υφήλιο τονίζομε πως παραμένουμε
στις αποφάσεις της ολομέλειας των
Παμμακεδονικών Συνεδρίων, και δεν
δεχόμαστε όνομα για τη γειτονική χώρα
που θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία»,
ή παράγωγα του όρου. Ζητούμε από την
Ελληνική κυβέρνηση να αποσαφηνίσει
διεθνώς και με τον πλέον επίσημο και
νομικά δεσμευτικό τρόπο ότι δέχεται τους
όρους Μακεδόνας/Μακεδονικό ως στοιχεία
ανήκοντα του Ελληνισμού της Ελληνικής
επαρχίας της Μακεδονίας. Επιπλέον δεν
αποδέχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο την
εθνολογική ονομασία «Μακεδόνας» για
τους Σλάβους.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,
Παμμακεδονική Ένωση Αμερικής-Νίνα
Γκατζούλη, Ύπατη Πρόεδρος
Παμμακεδονική Ένωση ΑυστραλίαςΔημήτρης Μηνάς, Πρόεδρος
Παμμακεδονική
Ένωση
ΚαναδάΧαράλαμπος Μουτουσίδης, Πρόεδρος
Παμμακεδονική
Ένωση
ΕυρώπηςΑρχιμανδρίτης
Παντελεήμων
Τσορμπατζόγλου, Πρόεδρος
Μακεδονικά Τμήματα Αφρικής-Δημήτριος
Βουγιουκλής, πρώην Πρόεδρος

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!
Τήν ἰδέα µᾶς δώσατε κάποιοι
ἐξ ὑµῶν καί λέµε νά τήν προτείνουµε
σέ ὅλους: Σέ φίλους κι ἀνθρώπους
πού ἀγαπᾶτε - κι ἐκτιµᾶτε ὅτι εἶναι
πιθανόν νά πιάσει τόπο - κάντε
δῶρο µιάν ἐτήσια συνδροµή τοῦ
«Α»!
Εἶναι κάτι πού ἤδη ἀπό χρόνια
σποραδικά γίνεται ἀπό συνδροµητές
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα (µέ κορυφαῖα παραδείγµατα µερικούς
ἐξαίρετους φίλους ἀπό τήν Ἀθήνα, τή Θήβα, τίς Σέρρες,
τήν Ξάνθη...) ἀλλά θά µποροῦσαν νά τό πράξουν κι ἄλλοι,
ἐφόσον θεωροῦν ὅτι ἀξίζει τόν κόπο. Μέ τόν τρόπο αὐτόν τόν
µέν «Ἀντιφωνητή» βοηθᾶτε νά ἐπιβιώσει καί νά προχωρήσει,
στούς δέ φίλους σας κάνετε ἕνα πρωτότυπο δῶρο οὐσίας,
πού µπορεῖ νά τό βροῦν ἀναπάντεχα ἐνδιαφέρον.
Ἔρχονται λοιπόν γιορτές; Ἐπικοινωνῆστε µαζί µας,
δίνοντάς µας πλήρη στοιχεῖα διεύθυνσης τοῦ ἑορτάζοντος
καί µεῖς καταχωροῦµε τόν ἑορτάζοντα στούς συνδροµητές
µας, στέλνοντας κι ἕνα δωροκουπόνι ἐτήσιας συνδροµῆς. Ἄν
µέ τή λήξη τῆς συνδροµῆς θελήσει ὁ ἴδιος νά τήν ἀνανεώσει,
αὐτό θά εἶναι πλέον δική του ἀπόφαση...
Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!
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Η Δηµοκρατική Αναγέννηση τα προωθεί διεθνώς

ΧΕΙΜΑΡΑ: Στοιχεία για το αλβανικό πλιάτσικο
Σε παρέμβαση προς όλους τους Διεθνείς
Οργανισμούς για την Προστασία των
Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων αλλά
και προσωπικότητες, όπως Ευρωπαίους
Επιτρόπους, Ευρωβουλευτές, Γερουσιαστές των ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλίας
προχώρησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής
Αναγέννησης κ. Στέλιος Παπαθεμελής,
για την καταπάτηση των ιδιοκτησιών
των Χειμαριωτών από την Αλβανική
Κυβέρνηση.

Τό Κάστρο της Χειµάρας
Συγκεκριμένα, στις Βρυξέλλες βρέθηκε
μαζί με αντιπροσωπεία Χειμαριωτών
ο εκπρόσωπος Τύπου του Κόμματος κ.
Σταύρος Βιτάλης, για την λεπτομερή
ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων
φορέων, στο τεράστιο αυτό ζήτημα της
καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων της Χειμάρας.
Ο κ. Βιτάλης, ενημέρωσε διεξοδικά τους
Διεθνείς Οργανισμούς αλλά και τις πολιτικές
προσωπικότητες για την σοβαρότατη
αυτή υπόθεση, με βάση πάντα την
εμπεριστατωμένη προσφυγή-καταγγελία
των Χειμαριωτών, κατά της Αλβανικής
Κυβέρνησης. Στο πλήρες, συγκροτημένο
και νομικά τεκμηριωμένο έγγραφο που
διανεμήθηκε στις Βρυξέλλες σε όλους
τους εμπλεκόμενους με την υπόθεση
αυτή φορείς, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
για την Προστασία της Ιδιοκτησίας των
Χειμαριωτών κ. Αλέξανδρος Γκούμας,
καταγγέλει την Αλβανική Κυβέρνηση για
παραβίαση συγκεκριμένων (13) διεθνών
και εθνικών νόμων που ρητά προβλέπουν
την προστασία της ιδιοκτησίας και
ιδιαιτέρως αυτής των μειονοτήτων.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
1. Η πλειοψηφία της Ελληνικής Μειονότητας κατοικεί στην Νότια Αλβανία,
στην περιοχή η οποία αποκαλείται Βόρεια Ήπειρος από τους περισσότερους
Έλληνες, αναφερόμενη φυσικά στην
Ιστορική Πολιτεία της Ηπείρου, η οποία
διαμοιράστηκε μεταξύ Ελλάδας και
Αλβανίας το 1913.
2. Το 1913, η Βόρεια Ήπειρος, περιήλθε
υπό τον έλεγχο της Αλβανίας. Οι Έλληνες
κατοικούσαν στην περιοχή αυτή από τον 3ο
αιώνα προ Χριστού. Η περιοχή αυτή υπήρξε
τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
για σχεδόν 500 χρόνια, μέχρι τις αρχές
του 20 αιώνα. Η πτώση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας έφερε δραστικές αλλαγές
στην Βαλκανική και στα σύνορα των
χωρών που απελευθερώθηκαν από την
Οθωμανική κατοχή.
3. Τον Δεκέμβριο του 1912, η Συνδιάσκεψη
των Πρέσβεων των Μεγάλων Δυνάμεων
(Great Powers- Ambassadorial Conference
in London) ανακήρυξε στο Λονδίνο την
Αλβανία, ως αυτόνομο κράτος. Ένα χρόνο

αργότερα, με το Σύμφωνο της Φλωρεντίας,
η Ήπειρος διαμοιράστηκε σε δύο τμήματα.
Το βόρειο τμήμα παραχωρήθηκε στην
Αλβανία. Νέα σύνορα μεταξύ Ελλάδας
και Αλβανίας χαράχτηκαν από την
Διεθνή Επιτροπή για τον Καθορισμό των
Συνόρων.
4. Το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας του
1914, εγγυήθηκε ότι η περιοχή της Βόρειας
Ηπείρου και η ελληνική Μειονότητα,
θα «έχει δική της Διοίκηση». Το ίδιο
Πρωτόκολλο αναγνώρισε τα
δικαιώματα της Ελληνικής
Μειονότητας, και παρείχε το
δικαίωμα της αυτονομίας,
με δεδομένη την εθνική
κυριαρχία της Αλβανίας.
5. Το 1920, η Αλβανία
προσχώρησε στην Κοινωνία
των
Εθνών,
με
την
υποχρέωση η Κυβέρνησή της
να παράσχει όλες εκείνες τις
εγγυήσεις για την προστασία
και τον σεβασμό των
δικαιωμάτων των Εθνικών και
Θρησκευτικών Μειονοτήτων.
Η συνθήκη αυτή ισχυροποιήθηκε με την
Αλβανική Διακήρυξη για την Προστασία
των Μειονοτήτων, που δημοσιεύτηκε στις
2 Οκτωβρίου του 1921.
6. Η ως άνω Διακήρυξη δεν υλοποιήθηκε
ποτέ και το 1934, όλα τα μη κρατικά
σχολεία έκλεισαν.
7. Το 1935, η Κοινωνία των Εθνών έστειλε
την υπόθεση στο Μόνιμο Δικαστήριο
Διεθνούς Δικαιοσύνης (Permanent Court
of International Justice) το οποίο και
απεφάνθη ότι η Αλβανία έπρεπε άμεσα
να αποκαταστήσει τα δικαιώματα των
Μειονοτήτων και να επιτρέψει την
λειτουργία των σχολείων.
8. Από το 1941 έως το 1985, το
κομμουνιστικό-δικτατορικό
καθεστώς
του Enver Hoxha και στη συνέχεια το
καθεστώς που επέβαλε ο διάδοχός του στην
Προεδρία Ramiz Alia έως την κατάρρευσή
του το 1991, καταστρατήγησαν όλα τα
ανθρώπινα ατομικά και λοιπά δικαιώματα
του συνόλου του Αλβανικού Λαού.
9. Από το 1991 έως σήμερα, παρόλο ότι η
Αλβανική Κυβέρνηση έχει συνυπογράψει
Διεθνείς Συμφωνίες, τόσο στο πλαίσιο
του ΟΗΕ όσο και του ΝΑΤΟ του οποίου
πρόσφατα έγινε μέλος, όπως επίσης και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία έχει
μάλιστα ενεργοποιήσει την ενταξιακή
της διαδικασία, συνεχίζει να παραβιάζει
θεμελιώδεις αρχές και νόμους που
προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
και τις μειονότητες.
ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ
Με τον Νόμο 7501/91 που ψηφίσθηκε από
την Αλβανική Βουλή και υπογράφτηκαν
από τον τελευταίο κομμουνιστή Πρόεδρο
της χώρας Ramiz Alia, καταστρατηγήθηκαν όλες οι Διεθνείς δεσμεύσεις της
Δημοκρατίας της Αλβανίας στην υποχρέωσή της να προστατεύει τις Μειονότητες
και τις ιδιοκτησίες τους. Ο νόμος μάλιστα
αυτός, παραβιάζει και τις θεμελιώδεις αρχές
που προβλέπονται για την προστασία των
μειονοτήτων, από το Αλβανικό Σύνταγμα
Άρθρα 41 και 42 και υποχρεωτική υλοποίησή τους όπως προβλέπεται από το άρθρο
181, παρ. 1. Συγκεκριμένα:

1. Επί 16 χρόνια, από την «Δημοκρατικοποίηση» της Αλβανίας μέχρι σήμερα, η
Αλβανική Κυβέρνηση, εφαρμόζει τον Νόμο
7501/91, καταστρέφοντας και κατακλέβοντας τις περιουσίες της Μειονότητας.
2. Το διαρκές αυτό έγκλημα σε βάρος της
Μειονότητας, πραγματοποιείται με την
χρήση αστυνομικής βίας και εγκληματικών
επιθέσεων τύπου «μαφίας».
3. Στην παράνομη αυτή διαδικασία
συμμετέχει και η Αλβανική Δικαιοσύνη
η οποία αρνείται επιμόνως να δεχθεί τις
προσφυγές μας. (Αναφορά του Albanian
Helsinki Committee 05/01/2001 που
καταγγέλλει την μη υλοποίηση των Άρθρων
41 και 42 του Αλβανικού Συντάγματος
από την Αλβανική Κυβέρνηση όπως
αυτή υποχρεούται από το Άρθρο 181,
Παράγραφος 1, για την μη αναγνώριση στο
Δικαιοδοτικό Σύστημα για υλοποίηση του
Αλβανικού Συντάγματος που θεωρητικά
τουλάχιστον προστατεύει τα Δικαιώματα
των Μειονοτήτων).
Παραδείγματα:
1. Τον Ιούνιο του 1994, ο Παναγιώτης
Δημαλέξης, μέλος της μειονότητας,
κάτοικος Χειμάρας Αλβανίας, συλλαμβάνεται επειδή προσπαθεί να προστατέψει
την με τίτλους ιδιοκτησίας κατοχυρωμένη
περιουσία του από την επιδρομή της
αλβανικής αστυνομίας.
2. Τον Ιούνιο του 1994, η Κατίνα Γκούμα,
μέλος της μειονότητας, κάτοικος Χειμάρας,
συλλαμβάνεται στη προσπάθειά της να
προστατέψει την με τίτλους ιδιοκτησίας
κατοχυρωμένη περιουσία της.

Η παραλία της Χειµάρας
3. Από 367 μειονοτικών οικογένειες της
περιοχής της Χειμάρας Αλβανίας, αφαιρείται παρανόμως και βιαίως νόμιμη και
κατοχυρωμένη με τίτλους ιδιοκτησίας γη.
4. Από το σύνολο 1.741 μειονοτικών
οικογενειών της περιοχής της Χειμάρας
Αλβανίας, μόνο οι 1.152 πήρανε πίσω
τις ιδιοκτησίες τους, κατοχυρωμένες με
νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, μετά από
παράνομες και αυθαίρετες αποφάσεις των
Επιτροπών Απαλλοτρίωσης.
5. Με παράνομες καταχρηστικές και
αυθαίρετες αποφάσεις των Επιτροπών
Απαλλοτρίωσης, σε 534 μη δικαιούχες
οικογένειες, έχουν δοθεί τα νομίμως και με
τίτλους ιδιοκτησίας κατεχόμενα κτήματα
μειονοτικών οικογενειών στην περιοχή
Χειμάρας της Αλβανίας.
6. Με παράνομες καταχρηστικές και
αυθαίρετες αποφάσεις των Επιτροπών
Απαλλοτρίωσης, 902 οικογένειες της
Μειονότητας έχασαν ολοκληρωτικά τα με
νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας κατεχόμενα
κτήματά τους στην περιοχή Χειμάρας της
Αλβανίας.
7. Με παράνομες καταχρηστικές και

αυθαίρετες αποφάσεις των Επιτροπών
Απαλλοτρίωσης, δόθηκε κοινόχρηστη έκταση γης και βοσκότοπων της Μειονότητας
στην περιοχή Χειμάρας της Αλβανίας, σε
106 μη δικαιούχες οικογένειες.
8. Τέσσερα χρόνια μετά την κατάρρευση
των παράνομων πυραμίδων του παρατραπεζικού κυκλώματος της Αλβανίας του
1997, με την υπουργική απόφαση 111/201
(που σημειωτέον ποτέ δεν δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)
20.000 τετραγωνικών μέτρων οικοπέδων
νομίμως κατεχομένων από ιδιοκτήτες
της μειονότητας, στην παραθαλάσσια
ζώνη της Χειμάρας ( περιοχή Drimades),
εκχωρήθηκαν σε άγνωστους σε μας
ιδιοκτήτες. Τα οικόπεδα αυτά, ανήκουν
με νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας των
ετών 1939 και 1946 σε οικογένειες της
Μειονότητας και είναι καταγεγραμμένα
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
9. Το ως άνω φαινόμενο επαναλήφθηκε
το 2006, με εκχώρηση και άλλων 20.000
τετραγωνικών μέτρων οικοπεδικής έκτασης, ιδιοκτησίας των οικογενειών της
Μειονότητας στη Χειμάρα της Αλβανίας,
στο Συνδικάτο της Αλβανίας. Οι εκτάσεις
αυτές ανήκουν επίσης με νόμιμους τίτλους
ιδιοκτησίας καταγεγραμμένους στα Γενικά
Αρχεία του Κράτους, τα έτη 1939 & 1946.
Με δεδομένα όλα τα προαναφερθέντα,
και στο όνομα των Διεθνών Νόμων
αλλά και των διεθνών υποχρεώσεων που
έχει αναλάβει η Αλβανική Κυβέρνηση
έναντι όλων των Διεθνών και Εθνικών
Οργανισμών, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΟΥΜΕ
1. Να προβείτε σε όλες εκείνες τις νόμιμες
ενέργειες που προβλέπονται από την
ιδιότητα και τον ρόλο σας στο πλαίσιο της
προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και των Δικαιωμάτων των
Μειονοτήτων.
2. Να ορίσετε άμεσα επιτροπές
ή
αντιπροσωπείες
επιτόπιου
ελέγχου των προαναφερθέντων
παραβιάσεων των Διεθνών και
Εθνικών Νόμων.
3. Να εντάξετε στο πλαίσιο των
παρεμβάσεών σας σε όλους
τους Διεθνείς και Εθνικούς
Οργανισμούς την Καταγγελία
μας αυτή, έτσι ώστε η Αλβανική
Κυβέρνηση να συμμορφωθεί
με τους Διεθνείς Νόμους και τις
Διεθνείς της Υποχρεώσεις.
4. Να προσφύγετε σε όλους τους
Διεθνείς και Δικαιοδοτικούς μηχανισμούς
τόσο του Διεθνούς Δικαίου όσο και των
Εθνικών σας Μηχανισμών Απονομής
Δικαιοσύνης κατά της Αλβανικής
Κυβέρνησης, για την παραβίαση των
προαναφερθέντων θεμελιωδών Νόμων
Προστασίας των Μειονοτήτων.
5. Να καλέσετε όλους τους Εκλεγμένους
σας Αντιπροσώπους στα Εθνικά σας
Κοινοβούλια, να φέρουν στα Νομοθετικά
όργανα της χώρας σας τις προαναφερθείσες
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
6. Να θέσετε υπόψη όλων των Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων των Χωρών
σας, τις σχετιζόμενες με την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις προαναφερθείσες καταγγελίες, έτσι ώστε αυτές
να πράξουν τα δέοντα, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων τους.
Σε αναμονή της εμπλοκής σας, στο
όνομα των αρχών του Πολιτισμού και της
Δικαιοσύνης των Δυτικών Κοινωνιών.
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Αντιφωνητικό κουΐζ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1) Στις 9 Ιουλίου 1961 υπογράφεται
στην Αθήνα η σύνδεση της Ελλάδος με
την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
(ΕΟΚ), 2 χρόνια μετά την υποβολή της
αίτησής της. Τίνος ήταν η πρωτοβουλία
μα και τελική υπογραφή;
Α) Του Κωνσταντίνου Καραμανλή
Β) Του Γεωργίου Παπανδρέου
Γ) Του Κων/νου Μητσοτάκη
Δ) Του βασιλιά Κωνσταντίνου
2) Στίς 15 Ιουλίου 1965 γίνεται το
βασιλικό πραξικόπημα και τα λεγόμενα
Ιουλιανά, δηλαδή η Αποστασία των
βουλευτών της Ένωσης Κέντρου και
η απόπειρα σχηματισμού Κυβέρνησης
κόντρα στη θέληση του αρχηγού τους
και με τη στήριξη των πολιτικών τους
αντιπάλων της ΕΡΕ. Ποια ήταν η αφορμή
με την οποία εκδηλώθηκε η κρίση και
παραιτήθηκε ο Γεώργιος Παπανδρέου;
Α) Η άρνηση του βασιλιά να τον ορκίσει
πρωθυπουργό
Β) Η απαίτηση της Φρειδερίκης να επιβάλει
τη γραμμή της στο Κυπριακό
Γ) Η άρνηση του βασιλιά να τον ορκίσει
υπουργό Άμυνας
Δ) Η αξίωση του Παπανδρέου
νομιμοποιηθεί η Αριστερά

να

3) Στίς 14 Ιουλίου 1907 σκοτώνεται
ηρωικά ο Μακεδονομάχος καπετάν
Μητρούσης
(Γκογκολάκης),
στις

Σέρρες. Φιλοξενούμενος στο σπίτι
του παπα-Θανάση, δίπλα στο ναό τής
Ευαγγελίστριας, γίνεται αντιληπτός
και 3.000 Τούρκοι στρατιώτες και
φανατισμένα στίφη τουρκικού όχλου
περιζώνουν τη συνοικία. Ο Μητρούσης
οχυρώνεται στον ναό τής Ευαγγελίστριας
και με τους 4 συντρόφους του καθηλώνουν
γιά 7 ώρες τον εχθρό. Το σπίτι του
Παπαθανάση σε λίγο πυρπολείται,
τα δύο παλικάρια του Μητρούση
σκοτώνονται και συλλαμβάνονται τα
άλλα δύο (θα κρεμαστούν αργότερα). Ο
Μητρούσης φεύγει από τον φλεγόμενο
ναό και οχυρώνεται στο καμπαναριό
μέχρι που εξαντλούνται τα πυρομαχικά
του. Όταν διαπιστώνει ότι του μένει
μία μόνο σφαίρα, φωνάζει ότι θέλει να
παραδοθεί στον Τούρκο επικεφαλής και
όταν εκείνος πλησιάζει...
Α) Του λέει «κι εμείς έχουμε πορτοκάλια
όπως και σεις, και μεις τρώμε μουσακά
σαν κι εσάς, όλοι ακούμε Καζαντζίδη, είδες
πόσο μοιάζουμε Έλληνες και Τούρκοι;»

επιρροές του με την ελληνική του ρίζα
και διαχρονία, σε ένα στυλ απολύτως
ιδεαλιστικό και προσωπικό. Πέθανε στα
89 του...
Α) Δοξασμένος και εν τιμή
Β) Απομονωμένος και κατάκοιτος
Γ) Αγνοημένος και παρεξηγημένος
Δ) Διωχθείς για πολιτικούς λόγους

στην ακτή “Πέντε μίλι” της Κερύνειας,
πόσα χιλιόμετρα είχαν προχωρήσει τα
γενναία Μεχμετζίκ;

6) Στίς 25 Ιουλίου 1893 εγκαινιάζεται
η διώρυγα της Κορίνθου, υλοποιώντας
ένα αρχαίο όνειρο από την εποχή του

Α) 312
Β) 412
Γ) 0,5
Δ) 7
5) Στίς 25 Ιουλίου 1967 πεθαίνει ο
ζωγράφος Κωνσταντίνος Παρθένης, από
τους μέγιστους καλλιτέχνες της νεότερης
Ελλάδας. Στην πολύχρονη καριέρα του
κατάφερε να αφομοιώσει τις ευρωπαϊκές

Περιάνδρου και του Νέρωνα. Η εταιρεία
χρηματοδότησης που τελικά υλοποίησε
το έργο...

Β) Του θυμίζει ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτε
να χωρίσουν

Α) Ήταν γαλλική, αφού χρεωκόπησε η
αρχική ελληνική

Γ) Τον κερνάει έναν ακανέ

Β) Ήταν ελληνική, αφού χρεωκόπησε η
αρχική γαλλική

Δ) Του φυτεύει τη σφαίρα στην καρδιά κι
αυτοκτονεί με το ξίφος του.

Γ) Ήταν αγγλογαλλική
Δ) Ήταν λαπωνική

4) Στίς 20 Ιουλίου 1974 η Τουρκία
εισβάλει στην Κύπρο, η οποία
σπαράσσεται από την εμφύλια διαμάχη
που πυροδότησε η προδοτική ελληνική
χούντα. 20 ώρες μετά την αποβίβαση

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Α, 2Γ, 3Δ, 4Γ, 5Β, 6Β

Τηλεοπτικές χειραγωγήσεις
ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
Ἀπό τότε πού ἰδιωτικοί τηλεοπτικοί
δίαυλοι κατέκλυσαν τίς συχνότητες,ξεχνᾶς
καί τό ὄνοµά σου µ’ ὅλη τήν συγχορδία
τῶν ἀλληλοσυγκρουόµενων µηνυµάτων
στά πλαίσια µίας πάγιας φιλοσοφίας
τῶν ἰδιοκτητῶν νά καταστήσουν
χειραγωγήσιµους ὅσους βρίσκουν αὐτό
τό ἀποκούµπι γιά τήν ψυχαγωγία τους.
Ἐνῶ παλιά τό µονοσήµαντο κυριαρχοῦσε
ἀλλά ἦταν εὐανάγνωστο, ἀφοῦ ἡ
ἑκάστοτε κυβέρνηση ἤθελε νά ἀσκεῖ τήν
προπαγάνδα της εἴτε ἀπροκάλυπτα εἴτε
προσχηµατικά, τώρα πιά ἀκολουθεῖται
ἄλλη µέθοδος.
Ζοῦµε στιγµές τῆς ὄξυνσης µιᾶς
µετανεωτερικῆς δῆθεν πολυφωνίας
µέ ὕπουλους τρόπους διασπορᾶς
ἀνησυχητικῶν φηµῶν πού δέν ἐλέγχονται
κἄν, ἴσα ἴσα γιά νά παθητικοποιηθεῖ ὁ
κόσµος σέ µελλοντικούς σχεδιασµούς
νεοταξίτικης σφραγίδας.
Στήν ἀρχή ξεκίνησαν δειλά δειλά νά
σφυγµοµετροῦν τίς ἀντιδράσεις τοῦ
φιλοθεάµονος κοινοῦ σέ ψυχοφθόρες
ἐκποµπές
πού
λειτουργοῦσαν
ἀποπροσανατολιστικά καί σύν τῷ
χρόνῳ
ἐπιβλήθηκε
τό
τρίπτυχο
«εὐτέλεια - καλλιέργεια πολιτικῆς
ἀπάθειας - ἐξαργύρωση τῆς προσωπικῆς
ἀξιοπρέπειας στό χρηµατιστήριο τῆς
τηλεοπτικῆς ἀναγνωρισιµότητας» γιά
τόν ἔλεγχο τῶν µαζῶν.
Οἱ δῆθεν ἔρευνες στήν ἀξιοπιστία
προϊόντων ἤ ὑπηρεσιῶν δέν ἄγγιξαν
βέβαια τίς πολυεθνικές ἑταιρεῖες,

Χεράκι – χεράκι στην οδό του Ερµή
ανθίζει ο έρωτάς τους µελιστάλακτος
µπρος στις βιτρίνες δύο κολλητών εµπορικών·
– Μωρό, τι λυγιστή τουλίπα!…
– Μωρή, τι λιµπιστή τουλούµπα!
Γιάννης Στρούµπας
παρά µονάχα τούς µικροµεσαίους πού
κινοῦνται µεταξύ φθορᾶς καί ἀφθαρσίας,
ψάχνοντας
ἐναγωνίως
θνησιγενεῖς
λύσεις πρόσκαιρης ἐπιβίωσης. Γιά ἕνα
διάστηµα ὅλοι αὐτοί οἱ «ἀστέρες»
κατοχύρωσαν τίτλους ἀδέσµευτων
κριτῶν ἀλλά γιά πολύ ἀκόµη δέν θά
πείθουν γιά τό ἄδολο τῶν προθέσεών
τους. Καί ὅταν ὁ Χρυσανθακόπουλος
µίλησε γιά τίς συναλλαγές τοῦ
Τριανταφυλλόπουλου µέ τό ΚΕΦΕ, τότε
ξαφνικά ἀναταράχθηκαν τά ὕδατα τῆς
µισοσυνειδητῆς προσκόλλησής µας στά
γνωστά στερεότυπα. Ἡ ἀποµυθοποίηση
ἐξάλλου, ἔρχεται σταδιακά καί µέσῳ
ἀπρόοπτων συγκυριῶν πού ἔχουν τή
δική τους δυναµική.
Τό θέµα ἔχει πλῆθος προεκτάσεων καί
χρειάζεται νά ἐπανέλθουµε ἐξετάζοντας
διάφορες πτυχές τῆς στρατηγικῆς τῶν
νεοταξιτῶν, πού φαίνεται νά «χάσκει»
στό κενό ἀλλά ὑποβάλλει σέ µεγάλη
δοκιµασία τίς ψυχικές καί διανοητικές
ἀντοχές µας.
Μιχαήλ Ἀνδρεάδης

ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Συνέχεια από τη σελίδα 12
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΘΕΛΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ ΚΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΕΝ ΤΟΝ
ΑΦΗΝΕΙ»
Για μία ακόμη φορά και μάλιστα
παμψηφεί ο τηλαυγής φωστήρας του
παγκόσμιου σοσιαλιστικού κινήματος
ανακηρύχθηκε Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής
Διεθνούς. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να
μην τον τιμήσουμε; Εκείνος βεβαίως δεν
ήθελε (ούτε άλλωστε και ήξερε τίποτα,
μεταξύ μας - σας τ’ ορκίζομαι), αλλά χαζό
είναι το διεθνές κίνημα να χάσει τέτοιον
ηγέταρο; Ε, ερωτευμένοι με το μυαλό του
είναι, μωρέ, οι άνθρωποι - και ως γνωστόν,
από την ευφυία δεν υπάρχει ισχυρότερο
αφροδισιακό! Σηκωτό τον πήρανε λοιπόν,
όπως τον Κλαύδιο οι Ρωμαίοι πραιτωριανοί

μετά τη δολοφονία του Καλιγούλα, και τον
αναγόρευσαν αυτοκράτορα. Ασήμαντη
εξάλλου και η διαφορά, ε; Εκείνος ήταν
κρυμμένος τότε πίσω απ’ την κουρτίνα,
ετούτον τον πετύχανε την ώρα που έπαιζε
με τα Γιου Γκι Ο. Σύμφωνα δε με απολύτως
εξακριβωμένες πληροφορίες, ο Πρόεδρος,
μόλις πληροφορήθηκε την επανεκλογή: α)
δήλωσε βαθύτατα συγκινημένος, β) έφαγε
ένα αχλάδι (σ.σ. ψιλοκομμένο, για να μην
πνιγεί), γ) κατούρησε (σ.σ. όχι πάνω του)
και δ) παράτησε τα Γιου Γκι Ο (αρχίζοντας
το «περνά-περνά η μέλισσα»). Μετά
μάλιστα (ανεπιβεβαίωτο πάντως ακόμη
αυτό) κάποιοι λένε ότι από τη μεγάλη του
χαρά ανέπνευσε κιόλας…
(ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
Εταιρεία δολοφόνων
(μας κλέψαν την πατέντα;)
Οι συλληφθέντες από την Ασφάλεια της Κωνσταντινούπολης υποχρέωναν μη μουσουλμάνους πλούσιους, ηλικιωμένους και μόνους,
να υπογράψουν γραμμάτια και έβαζαν και
χέρι στην περιουσία τους. Ανάμεσα στους
συλληφθέντες είναι ο διευθυντής Κτηματολογίου της περιοχής Μπεϊκόζ (Κων/λης) και 2
γιατροί. Τα μέλη της συμμορίας με απειλές και
βασανιστήρια γίνονταν κάτοχοι των ακινήτων,
ενώ αναφέρεται πως σκότωσαν και κάποιους.
Ερευνάται αν υπάρχει σχέση των μελών της
συμμορίας και με κάποιες εξαφανίσεις.
(14-6-08, εφ. Νέτγκαζέτε)
Τουριστική παρα(οικο)νομία
Η δουλειά 4 μηνών της Αστυνομίας του
Μπέηογλου στην Πόλη αποκάλυψε τον τρόπο
με τον οποίο δούλευε το σύστημα. Άτομα
που γνώριζαν αγγλικά πλησίαζαν τουρίστες
και δημιουργούσαν φιλική σχέση μαζί τους.
Ακολούθως, αφού κέρδιζαν την εμπιστοσύνη
τους, τους πήγαιναν σε νυχτερινά κλάμπ. Εκεί
όταν έπιναν ποτό μαζί με τις κοπέλες που
έκαναν κονσομασιόν, πλήρωναν υπερβολικά
ποσά. Αν οι τουρίστες διαμαρτύρονταν για
τον λογαριασμό επενέβαιναν οι μπράβοι του
μαγαζιού και τους απειλούσαν. Έγινε γνωστό
ότι και κάποιοι που είχαν πάει στην Αστυνομία
πείθονταν από αστυνομικούς να ανακαλέσουν
τις μηνύσεις τους. Για 2 μπύρες, έφτασαν στο
σημείο να χρεώσουν 3.660 ευρώ. Η κάμερα
της Αστυνομίας κατέγραψε σκηνές τουριστών
που μη έχοντας μαζί τους χρήματα τραβούσαν
χρήματα από τις τράπεζες για να πληρώσουν τον
λογαριασμό. Έτσι στον Μεξικανό ακαδημαϊκό
Αλόνσο Τζέζους έκοψαν λογαριασμό 3.660
ευρώ. Διαπιστώθηκε ότι συνολικά σε 33
τουρίστες κόπηκε λογαριασμός 38.900 ευρώ.
Συνελήφθησαν 53 άτομα σε 5 διαφορετικά
μπάρ της περιοχής. (26-6-08, εφ. Μιλλιέτ)
Μαρτυρία για άθλα Γκρίζων Λύκων
Ο κρατούμενος για άλλο αδίκημα Μετίν
Ντογάν με αίτηση του κατέθεσε ως μάρτυρας
για την υπόθεση της αιματηρής επίθεσης στον
εκδοτικό οίκο Ζιρβέ στην Μαλάτια. Ανέφερε
λοιπόν πως η επίθεση σχεδιάστηκε στα
γραφεία του ΜΗΡ στην περιοχή και πως ο
ηθικός αυτουργός
Εμρέ Γκιουναϊντίν
είχε
προτείνει
πρώτα στον ίδιο
να την διαπράξει,
λέγοντάς
του
μάλιστα να πάρει
και δύο άτομα να
τον βοηθήσουν,
τα οποία μετά
την επίθεση θα
τα σκότωνε κι αυτά. Συγκεκριμένα κατέθεσε
στο δικαστήριο πως τον κάλεσαν στα γραφεία
του ΜΗΡ της περιοχής όπου βρισκόταν ο
πρόεδρος των Ülkü Ocağı Μαλάτιας (Σ.Σ.:
οι Γκρίζοι Λύκοι) Μπουρχάν Τζοσκούν, ο
πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του ΜΗΡ
Μεμέτ Εκιτζί, ο τ. βουλευτής του ΜΗΡ Ναμίκ
Χακάν Ντουρχάν και ο παρουσιασθείς ως
υποστράτηγος Χιμέτ Τσελίκ (φωτό). Πρόσθεσε
τα εξής: Μου είπαν να πάρω μαζί μου δύο
δυνατά παληκάρια, όχι μέλη των Ülkü Ocağı,
και να επιτεθώ στον εκδοτικό οίκο. Η επίθεση
θα γινόταν μέρα και με όπλα. Μου ζήτησαν
μάλιστα αν τυχαία ερχόταν κάποιος εκεί να
τον σκοτώσουμε κι αυτόν. Μου δήλωσαν πως
δεν επρόκειτο να συλληφθώ, αλλά πως ακόμα
κι αν γινόταν σε 2 χρόνια θα ήμουν έξω πάλι.
Μου πρότειναν 300.000 δολλάρια.
(6-7-2008, εφ. Μιλλέτ)
Μ.Κ.

kyneg@otenet.gr

Ἀντιφωνήµατα
Ὁ Ἰάπων Φουκούντα, ὁ Καναδός
Χάρπερ καί ὁ καφροΜπούς εἶναι
ἐκεῖνοι πού ἀντιδροῦν στό G8 καί γιά
τήν ἐλάχιστη περιβαλλοντική δράση
Καί καλά γιά τούς δυό ἀγγλοσάξωνες
πού ὁ καπιταλισµός εἶναι µέσα τους,
ὁ ἄλλος ἔκοψε κάθε σχέση µέ τήν
ἀσιατική του σοφή ρίζα;
Ποιά χώρα τῆς ΕΕ, πρώτη ἐξαγωγός
ὅπλων παγκοσµίως τά τελευταῖα
χρόνια, ἔχει τό 60% τῶν συνταξιούχων
της στά ὅρια τοῦ ὑποσιτισµοῦ;
Προσοχή, δέν εἶναι πλάκα: Ἀπό τό
Λονδῖνο ἡ ὀργάνωση Justice for Jews
θέτει ζήτηµα ἀποζηµίωσης τῶν Ἑβραίων πού ἐγκατέλειψαν τίς ἀραβικές
χῶρες ὅπου ζοῦσαν ὥς τό 1948!
Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα: 3 µέρες, λέει,
τούς ἀνέλυαν στά Παρίσια «θέµατα
ἀντιµετώπισης τῆς τροµοκρατίας καί
τοῦ ὀργανωµένου ἐγκλήµατος»
Ἄραγε τί εἰσηγήσεις νἄγιναν; Γιά τή
διαπλοκή πολιτικῶν καί ὑποκόσµου;
Γιά τό θέµα Χρηµατιστήρια καί µαῦρο
χρῆµα; Γιά τούς ληστοτραπεζίτες;
Μερικά χιλιάρικα ἀποζηµίωση ἀπό
τήν Τουρκία ἐπεδίκασε τό ΕΔΑΔ στίς

οἰκογένειες Σολωµοῦ καί Ἰσαάκ.
Ντάξει, εὐπρόσδεκτη ἡ καταδίκη µά...
Μά ἀφοῦ καταδικάστηκαν οἱ φονιάδες
εἶναι ποσό ἀποζηµίωσης αὐτό; Δηλαδή
δυό νέες ζωές ἀξίζουν ἕνα κλάσµα τῆς
περιουσίας π.χ. τῆς Τιτίνας Λοϊζίδου;
Τόν Ταλάτ κάλεσε στή Σοσιαλιστική
Διεθνή ὁ Παπανδρέου - καλά πού
ἀντέδρασαν οἱ Κύπριοι. Μή µᾶς παρασύρει ὁ οἶκτος, ξεχνᾶµε πόσο ἐπικίνδυνος εἶναι (ποιός Ταλάτ, ὁ Γιῶργος!)

Κωµικά τά λάθη στό δελτίο Τύπου
τῆς δηµοτικῆς «Νέας Πορείας» (µέ
κορυφαῖο τό... «όσο αναφορά»!),
ἀδίκησαν καί τίς δηλώσεις Δαµιανίδη
Φαντάζεστε τί θά γινόταν χωρίς τόν
σωτήριο ὀρθογράφο τοῦ προγράµµατος; Μετάφραση θά χρειαζόµασταν!

Ἐπίτιµος διδάκτορας τῆς Νοµικῆς τοῦ
ΔΠΘ ἀνακηρύχθηκε ὁ Χρ. Ροζάκης,
πνευµατικός πατέρας τοῦ ΚΕΜΟ, µέ
πρόταση τοῦ Γ.Ε. Καλαβροῦ

Ρέ µάγκα µου, πράγµατι παραπῆγε ἡ
ἀκρίβεια: Γιά ν’ ἀκούσεις µιά παλιογαλότσα ὀνόµατι Mαντόνα, 80-250
εὐρά - καί ...παρακαλετά! Τρέλλα!

Τώρα γιατί κάποιοι βλέπουν πολιτική
- συντεχνιακή προτεραιότητα στήν
ἀπόφαση αὐτή; Τελικά ἡ κακοπιστία
τοῦ κόσµου ὅρια δέν ἔχει!

Τελικά καί πῆγαν οἱ Ξανθιῶτες γιά τά
ἀλισβερίσια µέ τόν δῆµο Μπεσίκτας
καί φωτογραφήθηκαν κάτω ἀπό τό
φαραωνικό πόστερ τοῦ Κεµάλ. Εὖγε!

Τί σᾶς λέγαµε γιά τουριστική
ἀνάπτυξη τῆς Θράκης, µετά τήν
ἐπίσκεψη τῶν 50 τουρκόµπατσων;
Καπάκι µᾶς ἦρθαν κι 8 βουλευτές τοῦ
ἀκροδεξιοῦ (µέ τήν καλή ἔννοια) ΜΗΡ

Ἀντί νά χαρίζουν αὐτοί τῆς ΕΡΤ 1,2 ἑκ.
εὐρώ σέ Βρετανούς γιά... σηµατάκια,
δέν ἔδιναν µερικά χιλιάρικα γιά
ἀναµεταδότες στά ποµακοχώρια;

Φανταστεῖτε τώρα ἀντίστοιχα 8
βουλευτές τοῦ ΛΑΟΣ (ἔστω) σέ περιοδεία στόν Πόντο νά καλωσορίζονται
ἀπό τίς τοπικές Ἀρχές. Καλό, ἔ;

Δέν κατάλαβα, ποιόν πειράζει πού δίπλα σέ Πάριο, Κατσιµίχα κ.ἄ. θά πᾶνε
στό Φεστιβάλ τοῦ Ἄρδα ἡ Δέσποινα
Βανδῆ καί ἡ Ἕλενα Παπαρίζου;

ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
Καθώς βλέπαμε, αγαπητοί
αναγνώστες, τις προάλλες στην
τηλεόραση να μοιράζουνε πάλι βραβεία
σε κάτι άχρηστους, ζηλέψαμε κι είπαμε
να κάνουμε κι εμείς ακριβώς το ίδιο
(και εννοείται σε 2 δόσεις - καθότι που
να τους βολέψεις σε ένα μόνο φύλλο
ΤΟΣΟΥΣ άχρηστους)! Επειδή όμως
έχουμε και καλοκαίρι (ξέρετε τώρα,
ήλιος, θάλασσα, η λίμπιντο στο φουλ),
τα δικά μας μάς βγήκανε κάπως πιο …
λάγνα απ’ όσο κι οι ίδιοι θα περιμέναμε!
Ζητούμε λοιπόν εκ των προτέρων τη
συμπάθεια και την κατανόησή σας...
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «Σκύψε, παλλακίδα
μου»
Το βραβείο απονέμεται δικαιωματικά
προς πάντα υπεύθυνο (λέμε τώρα)
ελληνόφωνο τζουτζέ για τον νέο
διπλωματικό μας θρίαμβο τις προάλλες
στο Στρασβούργο. Το πώς η συζήτηση
στο Συμβούλιο της Ευρώπης γύρω από
μια έκθεση-καταπέλτη για την Τουρκία
(όσον αφορά την ελληνική μειονότητα
σε Ίμβρο-Τένεδο), κατόρθωσε τελικά να
οδηγήσει σε ανελέητον σεξ επί της χώρας
μας (και μάλιστα σε όλο το φάσμα του
Κάμα Σούτρα), είναι απορίας άξιον ακόμη
και για τους ηλιθίους που παριστάνουν
ότι μας κυβερνούν! Αλλά βέβαια! Όταν
από τη μια δεκάδες Τούρκοι λύσσαξαν
με παρεμβάσεις επί παρεμβάσεων για
τη…βάναυση καταπίεση της μειονότητας
από την Ελλάδα (όχι μόνο στη Θράκη,
αλλά και στη Ρόδο), ενώ από την άλλη το

Καί δέν µιλῶ µόνο ὡς βανδικός ἀλλά
καί γιά τήν Παπαρίζου πού βεβαίως
καί µ’ ἀρέσει. (Τραγούδι; Τί, τραγουδάει
κιόλας; Δέν τὄχα προσέξει!!!)

ημέτερον βουστάσιον ηγόραζεν αγρούς
και βρουβοβλάσταρα (για να καταλάβετε
τώρα, μέχρι κι οι αθηνοφυλλάδες τους
κατηγορούν για επιδεικτική απουσία),
λογικό δεν ήταν εντέλει; Όπως
λοιπόν αντιληφθήκατε, τα ανύπαρκτα
γιουσουφάκια συνέχισαν για μια ακόμη
φορά το θεάρεστον έργον τους! Και όσο
για το άθλιο και θλιβερό ψευδοκράτος
της Μελούνας, συνεχίζει φυσικά και αυτό
απαρέγκλιτα (για 178ο έτος τώρα) τη
γελοία ιστορική του διαδρομή…
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «Το μερτικό μου
απ’τη χαρά το έχουν πάρει άλλοι»
Βραβείον εκτάκτως θεσμοθετηθέν
για τον άγνωστο πολιτικό που ΔΕΝ
πήρε μίζα από τη SIEMENS (σ.σ. από
βλακεία εννοείται και όχι από πρόθεση,
ε;). Ακόμα κι έτσι πάντως αποτελεί
φαινόμενον άξιον καταδείξεως δια του
δείκτου της χειρός (ενδεχομένως όμως
και δια του μέσου δακτύλου - βάσει
των συγχρόνων ιδεωδών της κοινωνίας
του προαναφερθέντος ψευδοκράτους).
Άλλη μία απόδειξη της επιστημονικά
δομημένης απόλυτης διαφθοράς που
εξέθρεψε ο σοσιαληστρικός συρφετός
εκείνου του χυδαίου κοπροφαιοπράσινου
καθεστώτος που καταξέσκισε τις σάρκες
μας επί 2 τετραετίες; Ασφαλέστατα - όχι
όμως ότι βλέπουμε και τους άλλους να
πολυχαίρονται με τις αποκαλύψεις,
ε; (Βρε, γιατί να μη χαίρονται άραγε,
μυστήριο πράμα ρε παιδί μου)! Εν πάση
περιπτώσει, το βραβείο παραμένει ακόμη

Μπράβο στόν δήµαρχο Χασάν Κιασήφ
γιά τή δηµόσια στάση του ὑπέρ τῆς
ἵδρυσης δηµοσίου Γυµνασίου στή Φιλύρα, ἐπιτέλους µιά καθαρή φωνή!

στα αζήτητα, καθότι ο παραλήπτης του δεν
έχει εισέτι ανακαλυφθεί (που έτσι δηλαδή
κι ανακαλυφθεί, εμένα να με χέσετε)!
Προφανώς λοιπόν, θα του το απονείμει
μετά θάνατον ο ιστορικός του μέλλοντος.
Κι αν όχι αυτός, πάντως σίγουρα κάποιος
συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας…
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «Τώρα αγάπη
μου, πάρε το δάκρυ μου, δώσ’ μου γι’
αντάλλαγμα συγγνώμη»
Βραβείον παρηγορίας και - όπως
καταλάβατε - αυτοκριτικής, απονεμηθέν
υπό της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στους
γνωστούς
βαρβατο-αντρακλαίους
της Τήλου, μια και παρ’ όλες τους
τις πεφωτισμένες προσπάθειες, δεν
κατόρθωσαν τελικά να τους βοηθήσουν
και να καταρρίψουν την απαράδεκτη
οπισθοδρομική απόφαση της μεσαιωνικής
ελληνικής δικαιοσύνης. Μην ανησυχείτε
όμως! Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. Αλέκος
Αλαβάνος θα συνεχίσει τις προσπάθειες
όλο το καλοκαίρι! Όσο για τα άλλα εξόχως
καυτά προβλήματα της σκοταδιστικής
ελληνικής κοινωνίας που βρίσκονται ήδη
στην ατζέντα του, όπως η αναγνώριση της
αλβανικής κυριαρχίας μέχρι τα Φιλιατρά,
η συνεργασία με το μακεδονικό έθνος, η
προώθηση της καλής γειτονίας Ελλάδος
και Τουρκίας (στη συνοριακή γραμμή
του Νέστου), ο κλειτοριδικός οργασμός
της bi-sexual μυκονιάτικης πεταλούδας,
τα κοινωνικά δικαιώματα της λεσβίας
Καρέτα-Καρέτα και η καταδίκη του
φρικωδώς αναχρονιστικού εθίμου της
καταναγκαστικής παρθενορραφίας στην
παραστρατημένη αμοιβάδα, ο Πρόεδρος
θα τοποθετηθεί από Σεπτέμβριο…
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