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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2002
ΑΡ. 08
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φλώρινα / Lerin 23.10.2002
O εκπρόσωπος τύπου της Nέας ∆ηµοκρατίας κ. Pουσόπουλος στην εκποµπή “H ΩPA
THΣ KAΛΠHΣ” στις 21.10.2002 στον τηλεοπτικό σταθµό MEGA προσπάθησε να
δικαιολογήσει την ήττα του υποστηριζόµενου από το κόµµα του υποψήφιου και
απερχόµενου νοµάρχη κ. Aλτίνη στον νοµό της Φλώρινας.
Yποστήριξε µεταξύ άλλων ότι το ΠAΣOK κέρδισε τη Nοµαρχία της
Φλώρινας επειδή συµµάχησε µε το OYPANIO TOΞO το οποίο κατά τα λεγόµενά του
υποστηρίζει την αυτονόµηση της Mακεδονίας, ότι τα µέλη του έχουν αποσχίστηκες
τάσεις και θέλουν να αλλάξουν τα σύνορα και ότι µεταξύ αυτών είναι ο Πέτρος
∆ήµτσης αντιπρόεδρος του OYPANIOY TOΞOY και υποψήφιος Nοµαρχιακός
Σύµβουλος µε τον εκλεγέντα συνδυασµό.
Bέβαια ο κ. Pουσόπουλος “ξέχασε” να αναφέρει στην παραπάνω εκποµπή ότι
στελέχη του Oυράνιου Tόξου δέχτηκαν κατά τη διάρκεια κατάρτισης των
συνδυασµών πρόταση συµµετοχής στο ψηφοδέλτιο της N.∆. στη Φλώρινα την οποία
και αρνήθηκαν.
Aλλά τι να πει κανείς για τον “Σέρλoκ Xολµς” της ελληνικής δηµοσιογραφίας
και πολιτικής ο οποίος σε “αποκλειστικό” ρεπορτάζ του για λογαριασµό ιδιωτικού
τηλεοπτικού καναλιού (δελτίο ειδήσεων Antena, Iούνιος 1993) “ανακάλυπτε” τα
εργοστάσια παραγωγής ηρωίνης του Γκληγκόρωφ στα Σκόπια;
Mε συµπεριφορά που θυµίζει πολιτικό µεσαίωνα ο κ. Pουσόπουλος, ως
σύγχρονος ιεροεξεταστής, κραδαίνοντας επιδεικτικά ένα κοµµάτι χαρτί αλλά
αποφεύγοντας επιµελώς να διαβάσει τι είναι γραµµένο σε αυτό θέλησε - σπιλώντας
και συκοφαντώντας τον Πέτρο ∆ήµτση αλλά και το OYPANIO TOΞO - να
δικαιολογήσει την ήττα του συνδυασµού της N. ∆. στη Φλώρινα.
Aπέναντι στον πολιτικό αµοραλισµό του κ. Pουσόπουλου αλλά και
οποιουδήποτε προσπαθεί να διαστρεβλώσει την ιδεολογία του κόµµατός µας
παραθέτουµε απόσπασµα από το πολιτικό µανιφέστο του OYPANIOY TOΞOY:

…Tο Oυράνιο Tόξο θεωρεί πως ο αγώνας για την ειρήνη, προϋποθέτει το
σεβασµό των υπαρχόντων συνόρων, ανεξάρτητα από τυχόν ιστορικές αδικίες του
παρελθόντος. O αγώνας για ισοπολιτεία και κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να
πραγµατοποιηθεί από τις προοδευτικές δυνάµεις, εντός των υπαρχόντων κρατικών
συνόρων. Oραµατίζεται µία Bαλκανική χωρίς ανταγωνισµούς και πολέµους όπου οι
λαοί της θα ζουν αδελφωµένοι για τη κοινή ευηµερία…
Tο OYPANIO TOΞO από την ίδρυσή του (Iούνιος 1994) όχι µόνο δεν εκφράζει
αποσχιστικές ή αυτονοµιστικές απόψεις αλλά η πολιτική του ιδεολογία και πρακτική
κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Xαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το
απόσπασµα από την οµιλία του εκπροσώπου του στην κοινοβουλευτική συνέλευση
της οµάδος EYPΩΠAIKH EΛEYΘEPH ΣYMMAXIA της οποίας είναι µέλος, στο
Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο στις 12.05.2000:
…Eµείς, οι εθνικά Mακεδόνες, πολίτες της Eλλάδος και της Eυρωπαϊκής
Ένωσης αντιλαµβανόµαστε τις ευαισθησίες ή και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν
στην Eλλάδα και σε άλλες Bαλκανικές χώρες στη πλειοψηφία του πληθυσµού όταν
γίνεται αναφορά σε µειονοτικά δικαιώµατα. Πιστεύουµε δε πως οι εθνικές
µειονότητες ιδιαίτερα στα Bαλκάνια πρέπει µε την συµπεριφορά τους να
καθησυχάζουν τον πλειοψηφικό πληθυσµό και να εγγυώνται παράλληλα πως δεν
αποβλέπουν µέσα από την άσκηση των δικαιωµάτων τους στη διατάραξη της ειρήνης
και στην αλαλαγή των υπαρχόντων πολιτικών συνόρων, γιατί αυτό κυρίως δηλ. οι
Bαλκανικοί µεγαλοϊδεατισµοί οδήγησαν και οδηγούν σε πολεµικές συγκρούσεις…
Tο OYPANIO TOΞO καταγγέλει επίσης τον τηλεοπτικό σταθµό MEGA οι υπεύθυνοι
του οποίου ενάντια σε κάθε δηµοσιογραφική δεοντολογία αρνήθηκαν διευκρινιστική
τηλεφωνική παρέµβαση εκπροσώπου του στην εκποµπή της Άννας Παναγιωταρέα
και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, Tρίτη 22.10 κατά την διάρκεια των οποίων
επαναλαµβάνονταν οι κατηγορίες εναντίων των µελών του.
Tέλος το OYPANIO TOΞO συγχαίρει όλα τα µέλη του που εκλέχτηκαν στις
Nοµαρχιακές και ∆ηµοτικές εκλογές και τους εύχεται δηµιουργική συµµετοχή στα
∆ηµοτικά και Nοµαρχιακά Συµβούλια.
H ΠOΛITIKH ΓPAMMATEIA

∆IEYKPINIΣTIKH ∆HΛΩΣH – ANAKOINΩΣH
Mε κατάπληξη παρακολούθησα, στην εκποµπή του κ. Xατζινικολάου “H ΩPA THΣ
KAΛΠHΣ” τον κ. Pουσόπουλο, µε πρωτοφανή επιπολαιότητα για εκπρόσωπο τύπου
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης να προσπαθεί να µε σπιλώσει µε απαράδεκτα
επίθετα και χαρακτηρισµούς.
O κ. Pουσόπουλος θα έπρεπε εκ της θέσεώς του να γνωρίζει ή τουλάχιστον να έχει
ενηµερωθεί ότι το κόµµα του Oυράνου Tόξου του οποίου είµαι µέλος δεν έχει
πρόεδρο και αντιπρόεδρο αλλά συλλογική Γραµµατεία. ∆εν έχει και δεν είχε ποτέ
καµία αποσχιστική ή αυτονοµιστική τάση. Aυτό µπορούσε να το διαπιστώσει µε µία
απλή ανάγνωση του πολιτικού του µανιφέστου. Eύκολα θα διαπίστωνε πως το
Oυράνιο Tόξο είναι κάθετα αντίθετο σε κάθε πολιτική αλλαγής συνόρων.
H στάση µου σε προσωπικό επίπεδο απέναντι στα ζητήµατα αυτά αλλά και σε
προβλήµατα που απασχολούν τη περιοχή µας είναι γνωστή τόσο στη κοινωνία του

χωριού από το οποίο κατάγοµαι και κατοικώ όσο και στην ευρύτερη κοινωνία του
νοµού µας.
Όπως έδειξαν οι πρόσφατες εκλογές η στάση µου αυτή επιδοκιµάστηκε από τους
πολίτες του νοµού µας που τιµώντας µε την ψήφο τους µε εξέλεξαν Nοµαρχιακό
σύµβουλο.
O λαός της Φλώρινας τίµησε τον Γιάννη Στρατάκη και τον ανέδειξε Nοµάρχη γιατί
εκτίµησε το ήθος και τις ικανότητες τόσο του ιδίου όσο και των προσώπων που
στελέχωσαν τον συνδυασµό του. Tαυτόχρονα αποδοκίµασε τον Παύλο Aλτίνη για
την ανεπάρκειά του στη θέση του Nοµάρχη Φλώρινας την προηγούµενη τετραετία.
Eκεί λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσει ο κ. Pουσόπουλος τα αίτια της ήττας της N. ∆.
στη Φλώρινα και όχι στις φαιδρές, ανεύθυνες και επικίνδυνες για τον τόπο µας
δικαιολογίες που του σερβίρουν τα τοπικά στελέχη του κόµµατος του θέλοντας
προφανώς να αποποιηθούν των ευθυνών τους.
Φλώρινα 23.10.200
ΠETPOΣ ∆HMTΣHΣ
Εκλεγµένος Nοµαρχιακός Σύµβουλος
µε τον συνδυασµό του Γιάννη Στρατάκη
“Eλπίδα για τη Φλώρινα”

Πόσες ερµηνείες έχει η ∆ηµοκρατία;
(Το παρακάτω άρθρο δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα ΕΞΠΡΕΣ 6 Οκτωβρίου
2002)
Σε µια ακριβώς εβδοµάδα, οι πολίτες αυτής της χώρας θα κληθούν στις κάλπες για να
επιλέξουν δηµάρχους και νοµάρχες για την επόµενη 4ετία. Τα κόµµατα – µεγάλα και
µικρά – γνωστοποιούν σε τηλεοπτικές εκποµπές αλλά και µε ανακοινώσεις στον
αθηναϊκό και περιφερειακό Τύπο τις θέσεις τους, τους υποψηφίους που στηρίζουν,
ίσως κι εκείνους που αποδοκιµάζουν. Απόλυτα δηµοκρατικό και θεµιτό. ∆εν ισχύει
όµως για όλους. Υπάρχουν κάποια κόµµατα που όχι µόνο δεν καλούνται ποτέ να
αναπτύξουν τις θέσεις τους αλλά συναντούν κλειστές πόρτες και όλα σχεδόν τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, ακόµα και όταν θέλουν να δηµοσιεύσουν µια πληρωµένη
καταχώρηση.
Ένας τέτοιος πολιτικός σχηµατισµός είναι το «Ουράνιο Τόξο», ένα µικρά
περιφερειακό κόµµα που ιδρύθηκε από ανθρώπους που θέλησαν να προβάλλουν
πάνω από όλα τη γλωσσική και πολιτιστική τους ιδιαιτερότητα, διεκδικώντας και το
δικαίωµα εθνικού αυτοπροσδιορισµού τους. Το «Ουράνιο Τόξο» δεν είναι παράνοµο
και έχει κατέβει σε διάφορες εκλογικές αναµετρήσεις, σηµειώνοντας – αν µη τι άλλο
– αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα. Στις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές αποφάσισε να
στηρίξει µεµονωµένους υποψήφιους (στελέχη, µέλη του και όχι µόνο) ανεξαρτήτως
συνδυασµού. Η Πολιτική Γραµµατεία του θέλησε να κοινοποιήσει στους
ψηφοφόρους των νοµών της Κεντροδυτικής Μακεδονίας το γιατί αποφάσισε να
κρατήσει τη συγκεκριµένη θέση, υποστηρίζοντας κάποιους υποψήφιους. Επέλεξε να

το κάνει µέσω µιας ανακοίνωσης προς τα ΜΜΕ της περιοχής που θα µπορούσε να
δηµοσιευθεί και ως πληρωµένη καταχώρηση.
Φευ όµως. Έγιναν επαφές ούτε λίγο ούτε πολύ µε 41 ηµερήσια και εβδοµαδιαία
φύλλα των νοµών Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης, Πέλλας και Ηµαθίας. Οι
περισσότεροι δεν καταδέχθηκαν καν να απαντήσουν. Σε κάποια από αυτά ο
ιδιοκτήτης είχε µόλις πεθάνει (!), ενώ κάποιοι άλλοι ενώ αρχικά είχαν απαντήσει
µόλις είδαν την ανακοίνωση εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Ασφαλώς δεν
έλειψαν και εκείνοι που ζήτησαν 300 (!) ευρώ για ένα κείµενο 300 λέξεων µε την
αιτιολογία ότι είναι προεκλογική περίοδος (sic), ούτε εκείνοι που φοβήθηκαν,
χυδαιολόγησαν ή λοιδόρησαν το κείµενο και τους συντάκτες του.
Προς τιµήν τους, 3 εφηµερίδες δέχθηκαν τελικά να δηµοσιεύσουν την ανακοίνωση
και µάλιστα χωρίς χρήµατα, ενώ ίσως το κάνει και µια τέταρτη επί πληρωµή. Το θέµα
όµως δεν είναι αυτό. Είναι εν γένει η λειτουργία µιας ευνοµούµενης δηµοκρατίας κι
ενός από τους βασικότερους µοχλούς της : του Τύπου! Λίγες µέρες πριν από την
έκφραση της λαϊκής βούλησης, συµβαίνουν γύρω µας πράγµατα που αγνοούµε, δε
µας κάνουν περήφανους και σίγουρα δεν αρµόζουν σε µια χώρα µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός αν ενστερνιστούµε τη γνώµη ορισµένων τακτικών
επισκεπτών τηλε-παραθύρων που ζητούν να τεθούν εκτός νόµου τα «ενοχλητικά»
κόµµατα, στα πρότυπα των Ισπανών και του «Ερι Μπατασούνα».
Με τη διαφορά ότι το ένοπλο τµήµα του συγκεκριµένου κόµµατος (ΕΤΑ) ευθύνεται
για τους θανάτους εκατοντάδων Ισπανών τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Το «Ουράνιο
Τόξο» και ο κάθε αντίστοιχος σχηµατισµός όµως;
Του Γιώργου Ν. Παπαδάκη
ΕΞΠΡΕΣ

Report Helsinki conference
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
(Στο παρακάτω κείµενο δηµοσιεύεται το ∆ελτίου Τύπου της Ελληνικής Επιτροπής
του EBLUL και αφορά την συµµέτοχη εκπροσώπων της σε συνέδριο στο Ελσίνκι
της Φινλανδίας)
Νάουσα 16 Οκτωβρίου
Αντιπροσωπεία της Ελληνικής επιτροπής του EBLUL αποτελούµενη από τους
κυρίους Παρίση Αθανάσιο Πρόεδρο και Μπλέτσα Σωτήριο Αντιπρόεδρο της
Επιτροπής, συµµετείχε στο Συνέδριο που έγινε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας στις 11
και 12 Οκτωβρίου 2002. Τα συνέδριο είχε το εξής θέµα : “∆ηµιουργία κοινών δοµών
για τις ιστορικές γλωσσικές µειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση “.
Το συνέδριο αυτό οργανώθηκε από την Σουηδική Συνέλευση της Φιλανδίας
,την Εθνική Ένωση Φιλανδών της Σουηδίας, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, και το υπουργείο της Ουαλικής γλώσσας.

Επίσης η Αντιπροσωπεία µας συµµετείχε και στις εργασίες τις συνδιάσκεψης
του ΕΒLUL .
Εισηγητές στο συνεδρίου ήταν ο Bojan Brezigar Πρόεδρος του EBLUL, ο
Paavo Lipponen Πρωθυπουργός της Φιλανδίας, o Martti Ahtisaari τέως Πρόεδρος της
Φιλανδίας, η Viviane Riding Επίτροπος Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Asrid Thors Φιλανδός Ευρωβουλευτής, η Ulpu Livari
Ευρωβουλευτής, ο Jean–Luc Dehaene τέως Πρωθυπουργός του Βελγίου, και o Colin
H. Williams υπουργός Ουαλίας.
Το θέµα αυτού του σεµιναρίου ήταν επίκαιρο και απόλυτα σχετικό µε τα
προβλήµατα τα οποία µας απασχολούν την εποχή αυτή, αφορούσε δε σε δυο
κορυφαία ζητήµατα, στη διαδικασία εισδοχής νέων µελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στον έλεγχο των εξελίξεων στην νοτιοανατολική Ευρώπη µετά τις γνωστές
συγκρούσεις.
Ο κύριος Martti Ahtisaari, Πρόεδρος του συνεδρίου, διατύπωσε µεταξύ άλλων
και την αναγκαιότητα διαφύλαξης της προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων και
της ποικιλότητας στα σηµερινά κράτη µελή.
Στην συζήτηση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε τις µειονοτικές
γλώσσες πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη βασικών προτύπων, σύµφωνα µε τα
οποία τα κράτη µέλη θα λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα, βασιζόµενα στην
πολιτισµική τους ιδιαιτερότητα.
Ξέροντας ότι σε µερικές χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προστασία των
γλωσσικών δικαιωµάτων είναι προβληµατική, ο ρόλος της ως συντονιστή για την
ανάπτυξη τέτοιων προτύπων είναι σηµαντικός .
Ο κύριος Jean- Luk Dehaene, τέως Πρωθυπουργός του Βελγίου, τόνισε ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει το ρόλο της όταν συζητάµε για την γλωσσική
ποικιλότητα στην Ευρώπη του µέλλοντος. Επίσης τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη για µια
ισχυρή συνταγµατική βάση η οποία να δεσµεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ότι αφορά
στην γλωσσική και πολιτισµική διαφορετικότητα .
Θα πρέπει να γίνει σαφές στο µελλοντικό Ευρωπαϊκό σύνταγµα ότι όλες οι γλώσσες
έχουν την ίδια αξία και την ίδια αξιοπρέπεια .
Η κυρία Viviane Reding, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον
πολιτισµό και την εκπαίδευση, περιέγραψε στην οµιλία της τις τρέχουσες
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την µελλοντική πολιτική αναφορικά
µε την γλωσσική ποικιλότητα.
Πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους θα δηµοσιευτεί ένα έγγραφο συζήτησης, στο
οποίο θα προβάλλονται οι µελλοντικές ενέργειες που θα αφορούν στην γλωσσική
ποικιλότητα και στην εκµάθηση γλωσσών σε µια Ευρωπαϊκή προοπτική .
Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας θα είναι η ανταλλαγή απόψεων και η
συνεργασία µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την ενεργοποίηση ενός σχεδίου δράσης .
Ο κύριος Brezigar, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου των Ολιγότερο
Χρησιµοποιούµενων γλωσσών (EBLUL) τόνισε την αναγκαιότητα ορισµού
ελαχίστων στάνταρτ για την προστασία και την προώθηση των περιφερειακών και
µειονοτικών γλωσσών και την ένταξή τους στην µελλοντική νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Αυτό δεν θα είναι θετικό µόνον για τις γλωσσικές κοινότητες αλλά και για την ίδια
την Ευρωπαϊκή Ένωση που έτσι θα αποφύγει µελλοντικές εντάσεις και πιθανές
συγκρούσεις εντός των νέων κρατών µελών. Επίσης ο κύριος Brezigar αναφέρθηκε
στο γεγονός του ορισµού των κριτηρίων εισδοχής του 1993 στην Κοπενχάγη, όπου ο

σεβασµός των µειονοτήτων ήταν ζητούµενος όρος για να µπορούν τα υποψήφια
κράτη να γίνουν µέλη της Ε.Ε.
Τέλος ο κύριος Lipponen, Πρωθυπουργός της Φιλανδίας, έκανε µια αναφορά
για το καθεστώς των γλωσσικών οµάδων στη χώρα του και ανέλυσε τις ενέργειες που
γίνονται για την ανάπτυξη της γλωσσικής και της πολιτιστικής ποικιλότητας.
Η Φιλανδία έχει δυο, αναγνωρισµένες από το σύνταγµα, εθνικές γλώσσες, τη
Φιλανδική και τη Σουηδική. Κατά την οµιλία του παρουσίασε την Σουηδική
γλωσσική µειονότητα η οποία αποτελεί το 6% ( έξη τις εκατό ) του πληθυσµού, για
να δείξει το σθένος και την ευελιξία που απαιτείται.
Σθένος για τον καθένα να χρησιµοποιεί την Μητρική του γλώσσα και Ευελιξία στο
να στηρίξουν αυτό και οι οµιλούντες Φιλανδικά. Υπογράµµισε επίσης και την
απαίτηση για την χρήση της Σουηδικής όπου αυτό χρειάζεται .
Ευελιξία είναι απαραίτητη στο να αντιληφθούµε ότι η θεµελιώδης αρχή της ισότητας,
δεν µπορεί να εφαρµόζεται αυτόµατα. Οι οµιλούντες την Φιλανδική, που απαρτίζουν
το 92% του πληθυσµού, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να µάθουν µια άλλη γλώσσα για
να αποκτήσουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν την κατάσταση .
Ο Πρόεδρος
Παρίσης Θανάσης

1ο ∆ιεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Γραφείου
των Λιγότερο Χρησιµοποιουµένων Γλωσσών - EBLUL
Στις 15 Νοεµβρίου 2002, ηµέρα Παρασκευή έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το 1ο
∆ιεθνές Συνέδριο του EBLUL Βρυξελλών ( Ευρωπαϊκού Γραφείου των Λιγότερο
Χρησιµοποιουµένων Γλωσσών).
Στο Συνέδριο συµµετείχαν αντιπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του
Συµβουλίου της Ευρώπης, του EBLUL Βρυξελλών, όπως και διάφοροι ειδικοί στα
θέµατα των µειονοτικών γλωσσών.
Από ελληνικής πλευράς στο Συνέδριο συµµετείχαν αντιπρόσωποι των γλωσσικών
µειονοτήτων και συγκεκριµένα της αρωµουνικής, της µακεδονικής, της τουρκικής,
ποµακικής και της αρβανίτικης γλώσσας.
Το Συνέδριο άνοιξε µε οµιλία ο κ. Brezigar Bojan, Πρόεδρος του EBLUL.
Στη συνέχεια απεύθυνε χαιρετισµό καλωσορίσµατος ο κ. Παρίσης Αθανάσιος,
Πρόεδρος του Ελληνικού τµήµατος του EBLUL..
Εκ µέρους του ΚΕΜΟ ( Κέντρο Έρευνας των Μειονοτικών Γλωσσών) µίλησε ο κ.
Μπαλτσιώτης Λάµπρος.
Ακολούθησε δηµόσια συζήτηση και δόθηκε συνέντευξη τύπου.
Στην απογευµατινή συνεδρίαση παρουσιάστηκαν οι καλύτερες πρακτικές για την
προώθηση των µειονοτικών γλωσσών.
Από τον κ. Peter Nelde, Καθηγητή (του Κέντρου Ερευνών για Πολυγλωσσία των
Βρυξελλών), αναπτύχθηκε το θέµα για το αν χρειάζονται οι λιγότερο
χρησιµοποιούµενες γλώσσες µια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική.
Ο κ. Domenico Morelli, Καθηγητής Πρόεδρος του CONFEMILI έκανε µια σύγκριση
της νοµοθεσίας περί µειονοτικών γλωσσών ανάµεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία.

Για το θέµα των αλλαγών και ορίων όπως έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
µίλησε ο κ. Gabriel Nikolaij von Toggenburg, Ερευνητή της Ευρωπαϊκής
Ακαδηµίας.
Ακολούθησε δηµόσια συζήτηση. Στην Βραδινή συνεδρία αναπτύχθηκε το θέµα, τι
µπορεί να κάνει η Ευρώπη για τις λιγότερο χρησιµοποιούµενες γλώσσες στην
Ελλάδα.
Στο Συνέδριο συµµετείχαν επίσης οι :
Marieke Sanders, µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Teresa Condeco, µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Regina Jensdottir, µέλος του Συµβουλίου της Ευρώπης.
Wolfgang Meier, µέλος της Εταιρείας για Απειλούµενους λαούς.
Bela Toncovic, µέλος της Οµοσπονδιακής Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων
(FUEN).
Ακολούθησε δηµόσια συζήτηση -συµπεράσµατα και κλείσιµο του συνεδρίου
Το Σάββατο 16 Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη σε περιοχές που
οµιλούνται οι λιγότερο χρησιµοποιούµενες γλώσσες.

‘Шο ми вeлиc мapи кyмo!’
ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ
ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Η ώρα περνούσε και το λεωφορείο του ΚΤΕΛ για τη Θεσσαλονίκη δεν έλεγε να
έρθει. Οι λιγοστοί µελλοντικοί επιβάτες, ταλαιπωρηµένοι φαντάροι οι περισσότεροι
από τα στρατόπεδα της κωµόπολης (ανάµεσά τους κι εγώ), αδηµονούσαν και
κοιτούσαν νευρικά τα ρολόγια τους. Είχα ήδη τελειώσει το τσάι µου και καθώς η
βροχή είχε σταµατήσει, σκέφτηκα να βγω έξω από το καφενείο – πρακτορείο, αφού
οι περισσότεροι εκεί µέσα κάπνιζαν κι εγώ, εκτός από αντικαπνιστής ήµουν και
ασθµατικός!
Ο καθαρός αέρας µε αναζωογόνησε και, καθώς τα σύννεφα άρχιζαν να διαλύονται,
άρχισε να φτιάχνει η διάθεσή µου και ξεκίνησα να παρατηρώ µε προσοχή τον κόσµο
που περνούσε. Μια ηλικιωµένη γυναίκα σταµάτησε να χαιρετήσει τη γειτόνισσά της
που περίµενε κι αυτή το λεωφορείο. Άρχισαν να µιλούν µε αρκετή εγκαρδιότητα, αν
και κάπως χαµηλόφωνα. Σε λίγο άρχισαν να χαµογελούν και µετά να γελούν δυνατά,
γιατί, καθώς φαίνεται, τα τοπικά κουτσοµπολιά που κουβέντιαζαν ήταν ιδιαιτέρως
πικάντικα! Οµολογώ ότι τράβηξαν την προσοχή µου και καθώς άρχισα, κατά το
κοινώς λεγόµενο, «να στήνω αυτί», παρατήρησα ότι οι δύο κουτσοµπόλες δεν
µιλούσαν ελληνικά· η µια απ’ αυτές επαναλάµβανε γελώντας «Шο ми вeлиc мapи
кyмo! Σο µι βέλις µαρί κούµο!»1.
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Τι µου λες µωρή κουµπάρα!

Η γλώσσα που µιλούσαν οι δυο γυναίκες µε προβληµάτισε. Αρχικά σκέφτηκα µήπως
ήταν «Ελληνορωσσοπόντιες»2, όπως ένας από τους στρατιώτες που είχα αναλάβει να
διδάξω ελληνικά. Όµως όχι. Είχα ακούσει να µιλούν ρωσικά και η προφορά τους
ήταν εντελώς διαφορετική. Εκτός αυτού δεν έδειχναν καθόλου ξένες αλλά 100%
ντόπιες και χαιρετούσαν πολλούς περαστικούς. Έχοντας στοιχειώδεις γνώσεις
σερβοκροατικής και εκκλησιαστικής παλαιοσλαβικής, κατάλαβα ότι µιλούσαν
κάποια σλαβική γλώσσα. Ποια όµως ήταν αυτή η γλώσσα; Και πού στο καλό την
είχαν µάθει οι δυο γερόντισσες; Με την διπλή αυτή απορία επιβιβάστηκα στο
λεωφορείο και άρχισα το ταξίδι µου, από την κωµόπολη που βρισκόταν το
στρατόπεδο όπου υπηρετούσα προς τη συµπρωτεύουσα.
Βέβαια, η γνωριµία µου µε τη γλωσσική ετερότητα στην Ελλάδα είχε έρθει πολύ
ενωρίτερα: µαθητής της Α΄ Γυµνασίου είχα γίνει κουµπάρος στο γάµο µιας κοπέλας
που ζούσε στην ίδια πολυκατοικία µε την οικογένειά µου και παντρεύτηκε Αρβανίτη
από χωριό της Θήβας. Στο γάµο που έγινε στο χωριό, αλλά και όταν µας
φιλοξένησαν κατά τις διακοπές του Πάσχα, άκουσα αρκετές φορές να µιλάνε
αρβανίτικα οι χωριανοί. Μάλιστα ο κουµπάρος µου, ‘συνειδητός’ Αρβανίτης ο ίδιος,
είχε αναλάβει να µε διαφωτίσει σχετικά δίνοντάς µου να διαβάσω ένα βιβλίο περί
εθνολογικής καταγωγής των Αρβανιτών, το οποίο από ότι θυµάµαι µε είχε
προβληµατίσει αρκετά, αν και δεν το πολυκατάλαβα.3
Το επόµενο γεγονός σχετικά µε τις µειονοτικές γλώσσες συνέβη όταν το καλοκαίρι
του 1986, απόφοιτος της πρώτης Λυκείου, είχα πάει µε υποτροφία από το
φροντιστήριο αγγλικών στο οποίο φοιτούσα σε κάποιο κολέγιο του Λονδίνου για 3
εβδοµάδες µαθήµατα αγγλικής. Μεταξύ των συµµαθητριών µου ήταν και µια
συνοµήλικη κοπελίτσα από την Καστοριά, η οµορφιά και η τσαχπινιά της οποίας
τράβηξε αµέσως το ενδιαφέρον µου. ∆υστυχώς όµως ήµουν άτυχος! Την προτίµηση
της πανέµορφης Μακεδονοπούλας κέρδισε ένας δεκαεννιάχρονος «Γιουγκοσλάβος»
από τα Σκόπια. Την όποια απογοήτευσή µου για την ερωτική µου αποτυχία, την
διαδέχτηκε η έκπληξη: το νεαρό ζευγάρι µιλούσε σε µια άγνωστη για µένα γλώσσα!
Όταν µιλούσε η κοπέλα, το αγόρι χαµογελούσε µερικές φορές και τη διόρθωνε, σε
γενικές γραµµές όµως επικοινωνούσαν µια χαρά. Φυσικά και ρώτησα τι γλώσσα
µιλούσαν. Ο νεαρός µου είπε ότι µιλούσαν µακεδονικά αφού ήταν και οι δυο
Μακεδόνες. Η κοπέλα είπε ότι µιλούσε µε το αγόρι στα ‘ντόπια’. Στην επόµενη
ερώτησή µου, πώς δηλαδή έµαθε αυτή τη γλώσσα, µου απάντησε ότι την µιλούσε
κυρίως µε τη γιαγιά της, αλλά και µε άλλους συγγενείς της.
Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα ζήτησα από τον πατέρα ενός φίλου να µε διαφωτίσει
σχετικά: ήταν καθηγητής φιλόλογος και είχε υπηρετήσει για κάποια χρόνια σε
γυµνάσια της Μακεδονίας. Τα όσα µου είπε µε προβληµάτισαν και µε µπέρδεψαν: η
γλώσσα που µιλούσαν η κοπέλα και ο νεαρός ήταν µια ανύπαρκτη γλώσσα, µια
βάρβαρη διάλεκτος, όµοια µε τη βουλγαρική, αλλά όχι ακριβώς βουλγάρικα. Επίσης
ο νεαρός ήταν ένας εχθρός της πατρίδας µας και η κοπέλα µια προδότισσα που
συνεργαζόταν µαζί του, η Μακεδονία ήταν και θα είναι ελληνική και τέλος ήταν
πολύ µεγάλο λάθος µου να κάνω παρέα µαζί τους. Όλα αυτά µου φάνηκαν
υπερβολικά και προϊόντα φανατισµού και αρνήθηκα να τα πιστέψω.
2

Την αµίµητη αυτή λέξη συνάντησα σε µικρές αγγελίες για οικιακές βοηθούς και την αναπαράγω εδώ
χωρίς ρατσιστική διάθεση, αλλά µάλλον χιουµοριστικά.
3
∆υστυχώς δε θυµάµαι τον τίτλο του βιβλίου. Ίσως να ήταν το βιβλίο «Αρβανίτες» του Μπίρη.

Αρκετά χρόνια αργότερα, βρέθηκα πάλι στο Λονδίνο, σαν φοιτητής αυτή τη φορά.
Στο πανεπιστήµιο είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω µια ξένη γλώσσα σαν
µάθηµα επιλογής. Αρχικά σκέφτηκα να παρακολουθήσω γερµανικά ή ιταλικά.
∆υστυχώς όµως για µένα οι µέρες και ώρες διδασκαλίας αυτών των γλωσσών
συνέπιπταν µε εκείνες που είχα κάποια υποχρεωτικά µαθήµατα του κλάδου µου και
έτσι έπρεπε να διαλέξω κάτι άλλο. Μετά από αρκετή σκέψη επέλεξα τα
σερβοκροατικά, µε το σκεπτικό ότι, αφού η Γιουγκοσλαβία είναι µια γειτονική χώρα,
ίσως στο µέλλον να µου ήταν χρήσιµη µια κάποια γνώση τους για επαγγελµατικούς
λόγους.
Καθώς γνωρίστηκα αρκετά καλά µε τον καθηγητή που δίδασκε το συγκεκριµένο
µάθηµα, αρχίσαµε να µιλάµε στα διαλείµµατα ή µετά το µάθηµα για θέµατα γενικού
ενδιαφέροντος, κυρίως για ιστορία και πολιτική. Σε κάποια συζήτηση µου έθεσε το
ερώτηµα «Αλήθεια, τι γίνεται µε τη µακεδονική µειονότητα της Ελλάδας;». Η
ερώτησή του µε σοκάρισε κυριολεκτικά. Απ’ όσο ήξερα ως τότε στην Ελλάδα
ζούσαν µόνο Έλληνες. Υπήρχαν βέβαια κάποιοι Μουσουλµάνοι στη Θράκη, αλλά
ήταν Έλληνες και αυτοί, απόγονοι εξισλαµισθέντων Ελλήνων απ’ ό,τι είχα διαβάσει.
Τα όσα µου έλεγε για την ύπαρξη στην Ελλάδα µειονοτήτων ήταν εντελώς
πρωτάκουστα για µένα.
Όλα αυτά τα περιστατικά ερχόντουσαν στο µυαλό µου καθώς συνέχιζα το ταξίδι µου.
Να λοιπόν, σκέφτηκα, που η στρατιωτική µου θητεία µπορούσε να χρησιµεύσει
στην έρευνά µου περί µειονοτήτων, διαλέκτων κλπ. Κατά τα φαινόµενα θα έµενα
στην ίδια µονάδα δέκα ακόµη µήνες (υπηρετούσα δωδεκάµηνο και έτσι ήµουν
αµετάθετος). Είχα λοιπόν αρκετό χρόνο να µελετήσω µόνος µου αν πράγµατι στην
περιοχή υπήρχαν µειονότητες, τι γλώσσα µιλούσαν, ποια ήταν η ιστορία και τα έθιµά
τους και όποια συµπεράσµατα έβγαζα αυτά θα πίστευα, αφού θα ήταν καρπός της
δικής µου έρευνας και όχι κάτι που µου λέει κάποιος άλλος, έστω και αν εκείνος είναι
ειδικός κι εγώ ήµουν ένας απλός βιολόγος. Εξάλλου δεν έκανα επιστηµονική έρευνα.
Και αφού δεν ξεκινούσα την έρευνά µου προκατειληµµένος, σίγουρα θα µάθαινα
πολλά.
∆εν είναι του παρόντος να αναφερθώ µε λεπτοµέρειες στις µελέτες µου στα
χωριά της επαρχίας Παιονίας (αυτή είναι η περιοχή στην οποία αναφέροµαι) και
άλλα γειτονικά χωριά. Ίσως µιλήσω διεξοδικά για τη µελέτη µου αυτή σε κάποια
άλλη ευκαιρία. Πάντως τα αποτελέσµατα της έρευνάς µου υπήρξαν για µένα
πράγµατι αποκαλυπτικά: δεν υπήρχε απλά µια κάποια διάλεκτος ή έστω
γλώσσα, υπήρχε ένας ολόκληρος λαός, που για τόσα χρόνια αγνοούσα την ύπαρξή
του (ή πιο σωστά µου την απέκρυπταν): ο Μακεδονικός λαός , µε τη γλώσσα, την
ιστορία και την παράδοσή του. Υπήρχε ακόµη παρά τις µακροχρόνιες διώξεις,
παρά την δια πυρός και σιδήρου πορεία του, παρά την έλλειψη ξεκαθαρισµένης
εθνικής συνείδησης σε πολλούς Μακεδόνες, λόγω του φόβου για το τι
επακόλουθα θα είχε µια τέτοια συνειδητοποίηση. Και δεν ήταν ένα σύνολο
εθνικά επικίνδυνων τεράτων, όπως κάποιοι µου τους είχαν παρουσιάσει. Ήταν
άνθρωποι κι αυτοί σαν εµένα, µε τις ίδιες ανησυχίες και ελπίδες, πολίτες κι
εκείνοι όπως κι εγώ της πολύπαθης Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
Τις όποιες ανακαλύψεις της επιτόπιας έρευνάς µου ήρθαν να τις συµπληρώσουν
τα κατοπινά χρόνια οι γνώσεις που αποκόµισα από βιβλία σχετικά µε την ιστορία
των Μακεδόνων στην Ελλάδα, βιβλία γραµµένα από συγγραφείς απαλλαγµένους
από το µικρόβιο του σωβινισµού που τόσο πολύ πόνο έχει προξενήσει στην

πατρίδα µας τον περασµένο αιώνα Την ανάγνωση αυτών των βιβλίων συνιστώ
σε όποιον θέλει να µορφώσει γνώµη για το πάντα φλέγον (έστω και αν πέρασε
πια ο καιρός της συλλαλητηρίων) θέµα περί Μακεδονίας. Είναι καιρός να
πάψουµε να δεχόµαστε έτοιµη τροφή για τη σκέψη µας , µε υψηλή
περιεκτικότητα εθνικοφροσύνης. Βλάπτει σοβαρά την πνευµατική µας υγεία!
Κλείνοντας αυτή τη µαρτυρία µου, θέλω να πιστεύω ότι η Μακεδονική
µειονότητα της Ελλάδας δε θα αργήσει να δικαιωθεί και επίσηµα στα δίκαια
αιτήµατά της (τα οποία άλλωστε αποτελούν αιτήµατα για να εφαρµοστούν στην
περίπτωσή τους βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα) και ότι σύντοµα όλα τα θλιβερά
κατάλοιπα του τόσο οδυνηρού παρελθόντος θα εκλείψουν µαζί µε τους όποιους
σύγχρονους οπαδούς τους. Επίσης θα ήθελα να στείλω µήνυµα συµπαράστασης
σε όσους αγωνίζονται για τη δικαίωση αυτή: ελπίζω ότι καθώς ο 21ος αιώνας
προχωράει και γινόµαστε πολίτες της Ενωµένης Ευρώπης, όλοι οι Έλληνες
πολίτες, ανεξάρτητα καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας κλπ «προσωπικών
δεδοµένων» θα εργαστούµε, ο καθένας µε τον τρόπο του, αλλά όλοι µε ίσα
δικαιώµατα και ίδιες υποχρεώσεις, για την ειρήνη και την προκοπή του τόπου
µας.
Π. ΣΟΜΑΛΗΣ

Σύγχρονη ακροδεξιά και πολιτικοί ∆ον Κιχότες
Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΙΟ∆ΡΑ
Τελικά υπάρχει ή δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα; «Υπάρχει και η Ν.∆.
φλερτάρει µαζί της», απαντά η κυβέρνηση. «∆εν υπάρχει», διαπιστώνει ο Κ.
Μητσοτάκης. «Υπάρχει κι εκείνος που συναλλάσσεται µαζί της, είναι η κυβέρνηση
για να πλήξει τη Ν.∆.», τονίζει η Ρηγίλλης.
Το πολιτικό σύστηµα µοιάζει να σκιαµαχεί µε φαντάσµατα, αγνοώντας την
πραγµατικότητα. Η συζήτηση γίνεται µε βάση στερεότυπα παρελθουσών δεκαετιών,
µε µοναδικό στόχο την ενεργοποίηση εκλογικών ανακλαστικών συγκεκριµένων
πληθυσµιακών οµάδων µε µνήµες του '60 και του '70. Τα πράγµατα θα ήταν απλά κι
ο στόχος εύκολος αν η ακροδεξιά εξαντλούνταν στον Γ. Καρατζαφέρη, στην
υποψηφιότητα Καζάκου στου Ζωγράφου και στον Π. Ψωµιάδη.
Οµως ο ακροδεξιός κίνδυνος προέρχεται από περιθωριακές πολιτικές δυνάµεις που
εκθείασαν τη δικτατορία ή νοσταλγούν τη βασιλεία κι όσες φορές δοκίµασαν την
εκλογική τους τύχη συνετρίβησαν πανηγυρικά. Η πραγµατικότητα είναι πολύ πιο
σύνθετη κι εθελοτυφλούν όσοι αγνοούν τις σύγχρονες παραµέτρους του προβλήµατος
όπως δείχνει και η ευρωπαϊκή εµπειρία.
Η σηµερινή ακροδεξιά δεν έχει να κάνει ούτε µε την επιστροφή του «τέως», ούτε µε
την κατάλυση του πολιτεύµατος µε τη χρήση των τανκς. Συνίσταται στη µετατροπή
της δηµοκρατίας σ' ένα «κλειστό» σύστηµα µε «πολιτικά ορθές παραδοχές»,

ενοχοποίηση της διαφοράς (πολιτισµικής, φυλετικής κ.λπ.) και περιορισµό των
ατοµικών ελευθεριών στο όνοµα του «εθνικού συµφέροντος».
Το δικτατορικό τρίπτυχο «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» ισχύει µε σηµερινούς όρους:
α) Εθνική περιχαράκωση, αγνόηση των διεθνών εξελίξεων κι εχθρότητα απέναντι
στους «ξένους» που επιβουλεύονται µονίµως την Ελλάδα και διαρκώς συνωµοτούν
εναντίον της. β) Περιθωριοποίηση εκείνων που δεν είναι «σαν εµάς». Ο «άλλος»
προσπαθεί όχι να διατηρήσει την ταυτότητά του στο πλαίσιο µιας πολυεθνικής (κι όχι
απλώς πολυπολιτισµικής) κοινωνίας, αλλά να υπονοµεύσει τη δική µας. Και ο
«άλλος» µπορεί να είναι ο µετανάστης, ο µουσουλµάνος, ο άθεος, ο πολιτισµικά ή
σεξουαλικά διαφορετικός. γ) Φόβος απέναντι στο καινούριο, στους ανοιχτούς
ορίζοντες και στον ελεύθερο ανταγωνισµό. Επιστροφή στον προστατευτισµό στο
πλαίσιο ενός αυταρχικού συγκεντρωτικού κράτους «µεγάλου πατερούλη», που
φροντίζει για τα παιδιά του, αλλά και τα τιµωρεί αυστηρά.
Θα ήµασταν ήσυχοι αν φορείς των παραπάνω απόψεων που αποτελούν την
ιδεολογικοπολιτική «µαγιά» για την εµφάνιση ενός ακροδεξιού σχήµατος ήταν µόνο
ο κ. Καρατζαφέρης, ο κ. Ψωµιάδης κι ο κ. Καζάκος. ∆υστυχώς, όµως, εκπέµπονται
από ποικιλόµορφες πηγές µε κατά πολύ ισχυρότερες δυνατότητες διαµόρφωσης της
κοινής γνώµης:
1. Από πολιτικούς ολόκληρου του φάσµατος, που ξεκινώντας από τη Ν.∆., περνώντας
από το ΠΑΣΟΚ και φτάνοντας ώς την παραδοσιακή αριστερά, διακονούν την
πολιτική φιλοσοφία που περιγράψαµε. Είναι άραγε τυχαίο ότι στη Γαλλία η εκλογική
βάση του Λεπέν αποτελείται σε µεγάλο βαθµό από πρώην ψηφοφόρους του Κ.Κ.;
2. Από την Εκκλησία, µε τον εθνικιστικό λόγο του αρχιεπισκόπου και την
υπεράσπιση µε στόχο τη διατήρηση των προνοµίων της ενός παρωχηµένου κρατικού
µοντέλου, το οποίο δεν είναι ουδέτερο απέναντι στο διαφορετικό, αλλά έχει
ταυτότητα και «κλειστή» κοσµοθεωρία άσχετη µε την εξυπηρέτηση των κοσµικών
του σκοπών.
3. Από τµήµα των ΜΜΕ (την πλειοψηφία των τηλεοπτικών) που καλλιεργούν την
απολυτότητα ως τρόπο σκέψης, δείχνουν πάντα τον εύκολο στόχο, λες και τα πάντα
είναι αντιπαράθεση «καλών-κακών» σε γουέστερν περασµένων δεκαετιών και δεν
αφήνουν χώρο στις αποχρώσεις και τη σε βάθος ανάλυση.
Το ιδεολογικοπολιτικό κλίµα ασφαλώς δεν είναι άσχετο µε τις κοινωνικοοικονοµικές
συνθήκες που επικρατούν σε µια χώρα.
Η ενσωµάτωση της Ελλάδας σε µια ευρύτερη οντότητα όπως είναι η Ευρωπαϊκή
Ενωση, η σταδιακή κατάργηση των συνόρων, η έκθεση στο διεθνή ανταγωνισµό
δίχως επαρκή προετοιµασία, η εργασία σ' έναν κόσµο διαρκούς αβεβαιότητας
οδηγούν, βαθµιαία, κοινωνικά στρώµατα σε περιθωριοποίηση και τα κάνουν να
αναπολούν τις «παλιές καλές µέρες» του προστατευτισµού.
Ο «εχθρός» µε βάση τα αναπαραγόµενα στερεότυπα που περιγράψαµε, είναι εύκολο
να προσωποποιηθεί. Είναι τα «υπερεθνικά κέντρα» και οι «άλλοι» στο εσωτερικό της
χώρας.

Η κοινωνική και ιδεολογικοπολιτική «πρώτη ύλη» για ένα ακροδεξιό κόµµα
φτιάχνεται σιγά σιγά. Προς το παρόν δεν έχουν ωριµάσει οι πολιτικές συνθήκες, ούτε
έχει βρεθεί ο κατάλληλος εκφραστής. Αν όµως συνεχίσουµε µε τους ίδιους ρυθµούς,
µε µαθηµατική ακρίβεια ο «εφιάλτης» θα επιστρέψει. Θα έρθει στο προσκήνιο όταν
θα ελαττωθούν δραστικά οι κοινοτικές εισροές και η χαµηλή ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονοµίας θα οδηγήσει µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού στη φτώχεια και
την ανεργία. Θα διεκδικήσει σηµαντικό ρόλο όταν σηµαντικό τµήµα ψηφοφόρων,
απογοητευµένο από τα δύο µεγάλα κόµµατα, θα στραφεί δεξιότερα.
Η «µαγιά» φτιάχνεται και τα υπόλοιπα είναι απλώς θέµα χρόνου. Μόνον τα κόµµατα
δεν δείχνουν να το αντιλαµβάνονται κι εξαντλούνται σε σκιαµαχίες µε εύκολους
αντιπάλους κυνηγώντας µια «χούφτα ψήφους». Αλλωστε είναι γνωστό ότι η αρχή
που διέπει το πολιτικό µας σύστηµα (µε ελάχιστες εξαιρέσεις) είναι το «δος ηµίν
σήµερον».
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