
Ποῦ νά κρύψει κανείς µιά τέτοια ντροπή; 
Πῶς νά ἀντικρύσει κανείς ὁµόδοξους 
ἀλλοεθνεῖς µετά ἀπό ὅσα ἔγιναν στά 
Ἱεροσόλυµα; Πῶς νά κατηγορήσεις τήν 
ἀποικιοκρατία τῶν Ἑβραίων ὅταν ἐσύ 
ὁ ἴδιος γίνεσαι συνεργάτης τους καί 
δή σέ ἕναν χῶρο ἱερό, σάν αὐτόν τῆς 
πίστης; Ἑβραῖοι µπάτσοι καί φαντάροι 
νά χτυποῦν γυναικόπαιδα ἀνήµερα 
τή Μεγάλη Παρασκευή! Λειτουργία 
τῆς Ἀνάστασης µέ τό πλήρωµα τῆς 
Ἐκκλησίας ἀποκλεισµένο ἀπό τόν ναό!  
Νά κάνουν κλοιό τά στρατά τοῦ Ἀριέλ 
Σαρόν γιά νά λειτουργήσει ὁ Ἕλληνας 
Πατριάρχης! Νά καλοῦν ἐγγράφως οἱ 
Λατίνοι καί Προτεστάντες τῶν Ἁγίων 
Τόπων τούς Ὀρθοδόξους σέ συνεργασία 
γιά ἀνάκτηση τῆς παλαιστινιακῆς γῆς! 
Πόσο ἀκόµη πρέπει νά ἐξευτελιστοῦµε 
γιά νά καταλάβουµε (µαζί καί οἱ καλοί 
φίλοι τοῦ «Α» πού διαφωνοῦν µέ τήν 
τοποθέτησή µας γιά τό θέµα) ὅτι ἤ θά 
ἀποδώσουµε µέ ἀδελφικό πνεῦµα καί 
σέ καθεστώς διαφάνειας στό ἀραβικό 
πλήρωµα τῆς ἐκεῖ Ἐκκλησίας ὅ,τι τοῦ 
πρέπει ἤ θά φύγουµε κακήν κακῶς; 
Δέν ἀρκεῖ ἡ ἰσραηλινή κτηνωδία, 
χρειάζεται καί ἡ ἑλλαδική µικροψυχία 
στούς δύστυχους Παλαιστίνιους; Καί 
δέν ἐξετάζουµε ἄν ὄντως ἐνέχεται 

στή συγκεκριµένη 
ἀ γ ο ρ α π ω λ η σ ί α 
ἀκινήτων στήν 
παλαιστινιακή γῆ  
ὁ Εἰρηναῖος* ἤ ὄχι, 
ἀφοῦ αὐτό εἶναι 
µόνον ἡ κορυφή 
τοῦ παγόβουνου. Ἡ 
λύση στό πρόβληµα 
εἶναι ἡ λεπτοµερής 
ἀπογραφή τῆς πα-
τριαρχικῆς περιου-
σίας, ἡ δηµοσιοποίηση 
τῆς οἰκονοµικῆς 
του κατάστασης, 
ἡ ἀποκάλυψη 
τῶν πιέσεων πού 

ὑφίσταται, ἡ εἴσοδος Ὀρθόδοξων 
Ἀράβων στή Σύνοδο, ἡ προτεραιότητα 
µέ λίγα λόγια τοῦ ὀρθόδοξου λαοῦ καί 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κριτηρίου ἔναντι 
τοῦ διαπλεκόµενου ἱερατείου καί τοῦ 
οἰκονοµικοπολιτικοῦ συµφέροντος.  
Τό Σάββατο τοῦ Λαζάρου ἡ Μαριάννα 
Κοροµηλᾶ σέ µιά πράγµατι ἐκπληκτική 
ραδιοφωνική ἐκποµπή της ἐξέθεσε µέ 
κάθε λεπτοµέρεια τό ζήτηµα καί δέν 
ἄφησε καµµία πλευρά του ἀκάλυπτη: 
ἱστορική, νοµική, ἠθική, πολιτική. Δέν 
ὑπάρχει κανενός εἴδους ἐπιχείρηµα 
πού νά στηρίζει τήν αὐτοκτονική µας 
σηµερινή στάση, αὐτήν πού καθιστᾶ 
ἄξιο γιά µιά θέση στή Σύνοδο τοῦ 
Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων τόν 
γεννηµένο στήν Ἀµαλιάδα καί τή Χίο 
ἀλλά ὄχι καί στήν ἴδια τήν πόλη ἤ στή 
γειτονική Ραµάλα, ἐκτός ἴσως ἀπό 
κάποιο πονηρό καί κοντόφθαλµο. Ἄν 
δέν συνέλθουµε οὔτε µέ τίς πρόσφατες 
ταπεινωτικές τηλεοπτικές εἰκόνες, 
ἀλίµονό µας...

* Ὄχι πώς δέν παίζει ρόλο καί τό πρόσωπο. 
Νά σκεφτοῦµε τό ὁµοειδές παράδειγµα 
τοῦ Ἀλβανίας Ἀναστασίου;
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Τή μάν’ αὐτοί πού τούς 
γεννᾶ, τήν ρουκανοῦν 
παντοτεινά σάν δέντρο 

τά σκουλήκια.
Καί παίρνουν, γι’ ἄπειρα 

πουγγιά ἐλεημοσύνη ἀπ΄ τή 
Φραγκιά κι ἀπ΄ τήν Τουρκιά 

χαστούκια!
Γ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ

Ὁ νέος Πάπας, ὁ µικρός 
Μπούς καί... ἐµεῖς

Ἔχουµε ἕνα ἐρώτηµα σχετικό µέ τόν 
νέο Πάπα, ἑλληνικοῦ (κι ὄχι µόνον) 

ἐνδιαφέροντος: Ἀληθεύει ὅτι τό 1999 
ὑπῆρξε ἐκ τῶν συνιδρυτῶν στή Γενεύη 

τοῦ Ἱδρύµατος γιά τήν ∆ιαθρησκειακή καί 
∆ιαπολιτισµική Ἔρευνα καί τόν ∆ιάλογο; 

Κι ὅτι στό ἴδιο ἵδρυµα γιά τήν οἰκουµενική 
κατανόηση, ἐκτός τοῦ τότε καρδιναλίου 
Ράτζινγκερ, µετεῖχαν ὁ τ. ἀρχιραββῖνος 

τῆς Γαλλίας Ρενέ Σαµουήλ Σιρά, ὁ 
Ἰορδανός πρίγκηπας Χασάν, ὁ πρίγκηπας 
Σαντρουντίν Ἀγά Χάν, ὁ Ὀλιβιέ Φάτιο, ὁ 

Ἑλβετίας ∆αµασκηνός καί ὁ Νήλ Μπούς, 
µικρός ἀδερφός τοῦ Ἀµερικανοῦ Προέδρου; 

Καί καλά (πού λέει ὁ λόγος...) γιά ὅλους 
τούς ἄλλους, ὁ Μπούς ὅµως (γνωστός 

γιά τίς µπίζνες του στήν Ἀµερική καί τίς... 
βίζιτές του στήν Ἀσία) τί δουλειά εἶχε 
στό ξεκίνηµα ἑνός τέτοιου Ἱδρύµατος, 

πού µάλιστα προέκυψε ἀπό πρωτοβουλία  
Ὀρθοδόξων; Μήπως ὁ οἰκουµενισµός 

διαπλέκεται καί εὐθέως µέ τόν 
ἀµερικανισµό;

Ὁ δήμαρχος Ναμπλούς 
στήν Κομοτηνή!

Μετά ἀπό προσπάθειες µηνῶν καί ἀφοῦ 
ξεπεράστηκε ἕνας σωρός ἀπό προβλήµατα  
(µεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ παραίτηση τοῦ 
προηγούµενου δηµάρχου τῆς Ναµπλούς), 

ἡ σταθερή ἀπόφαση τῆς δηµοτικῆς 
Ἀρχῆς καί ὁ ἐµµενής δικός µας (τοῦ «Α») 
...«οἶστρος» ἔφεραν ἀποτελέσµατα: Στίς 
12 τοῦ µηνός ἔρχονται στήν πόλη µας 
ὁ δήµαρχος τῆς Ναµπλούς δρ. Σαΐντ 

Μαχµούντ Ἰσµαήλ Χαµούζ, ἐπικεφαλῆς 
τετραµελοῦς ἀντιπροσωπείας, προκειµένου 
νά ἐγκαινιαστεῖ ἡ σχέση τῆς πόλης του µέ 
τήν Κοµοτηνή. Κατά τήν ὑπογραφή τοῦ 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας θά παραστεῖ 
ἐπίσης ὁ πρέσβης τῆς Παλαιστίνης στήν 
Ἀθήνα καί ἀναµένεται κλῖµα πανηγυρικό 

ἀφοῦ συµπίπτει µέ τήν κορύφωση τῶν 
Ἐλευθερίων τῆς πόλης καί µέ τήν παρουσία 

καί ἄλλων ἐπισήµων στήν Κοµοτηνή. 
Συγχαρητήρια στόν δήµαρχο Τάσο 
Βαβατσικλῆ καί ...πάντα τέτοια!

ΑHΤBΦΟHBΤBC! 

Τό ἑλλαδικό ἄγος τῶν Ἁγίων Τόπων

Γιά 6 µέρες ὁ «Α» βρέθηκε στήν πρώην 
Γιουγκοσλαβία. Πλήρεις ἐµπειριῶν καί 
γνώσεων ἐπιστρέψαµε καί σχεδιάζουµε 

πολλά. Ἴδωµεν... Μικρό τηλεγραφικό 
χρονικό τοῦ ταξιδιοῦ κατωτέρω:

ΣΕΡΒΙΑ: Φτώχεια µέ ἀξιοπρέπεια (καµµία 
σχέση µέ τήν ἐξαθλιωµένη Βουλγαρία),  
λίγα τὰ σηµάδια τοῦ πολέµου, ἐντυπωσιακὴ 
ἀδιαφορία γιὰ ὅ,τι συνέβη, ἐλάχιστος 
ἀντιαµερικανισµός, παρακράτος, πολιτικὴ 
ἐκπροσώπηση ἐθναµυντόρων <10%, χάθηκε 
τὸ Κόσοβο, παρεµπιπτόντως ἀπροσπέλαστο 
σήµερα, «παίζεται» τὸ Μαυροβούνιο, 
συµµορία Τζουγκάνοβιτς. Βελιγράδι µέ 
~1.800.000 κόσµο, καθαρό, καταπράσινο, 
νοοτροπία «Ἀθήνας» σὲ σχέση µέ τὴν 
περιφέρεια, ὁ πεζόδροµος Knez Mihajilova 
παλιότερα γεµάτος βιβλιοπωλεῖα τώρα 
ὅλο δυτικὲς φίρµες, τεράστια διαφήµιση 
τῆς Chrysler δίπλα στὰ βοµβαρδισµένα 
κτίρια, πύργος ὅπου µαρτύρησε ὁ Ρήγας, 

ἐπιβλητικὸς µαρµάρινος Ἅγιος Σάββας, 
Μουσεῖο γιά τόν Νικόλα Τέσλα κορυφαῖο 
παγκοσµίως µά ἐλάχιστα γνωστὸ (µή 
Ἑβραῖος...) φυσικό, ἑλληνικὰ ἐπίπεδα τιµῶν 
µέ µισθοὺς 150 €, διείσδυση ἑλληνικῶν 
τραπεζῶν, ἀργή ἐξυπηρέτηση στὰ ἑστιατόρια 
τῆς Σκανταρλίγια, παντελὴς ἔλλειψη 
σουβενίρ, λεπτὲς ἀνεπιτήδευτες γυναῖκες 
µέ καθαρὰ βλέµµατα ἀθλητικὰ παπούτσια 
καί καλοσχηµατισµένες σιλουέτες, 
σύλλογος Ἑλλήνων «Ρήγας Φερραῖος», 
3500 µέλη πρόεδρος Γιάννης Σάββας µορφὴ 
ἐξαιρετικὰ ἐνηµερωµένος καὶ δραστήριος, 
ἀπογοητευµένος ἀλλὰ σταθερὰ παρὼν 
Θανάσης «ἑλληνοσερβικῆς» τὸ ἕνα τσιγάρο 
µετὰ τὸ ἄλλο. Οὔζιτσε µέ ~80000 κόσµο, 
σηµαντικὲς ὑποδοµές, ὑποτυπώδη οἰκονοµικὴ 
δραστηριότητα, ἀνεργία, ἐγκαταλλειµένο 
ξενοδοχεῖο σοβιετικῆς αἰσθητικῆς 
«Ζλάτιµπορ», ὁµώνυµο βουνὸ τουριστικὸ 
θέρετρο, New York night club, ἀτελείωτα 
θεοσκότεινα τοῦνελ γιὰ Βίσεγκραντ, ξύλινο 
χωριὸ ὅπου µένει ὁ Κουστουρίτσα, Μίρα 
καλὴ µας µοῖρα ἄψογα ἑλληνικὰ ὑψηλὸ 
ἐπίπεδο, ἀκόµη µία «ἀνεκµετάλλευτη» 
σπάνια περίπτωση σχεδὸν ἄνεργη ἀπάντησε 
σὲ ἄπειρες ἐρωτήσεις µας, ὁλλανδικὴ ΜΚΟ 
ποὺ δραστηριοποιεῖται γιὰ τὴν 
ἄνοδο τοῦ πολιτιστικοῦ ἐπιπέδου 
της περιοχῆς (sic).   
ΒΟΣΝΙΑ: (Βίσεγκραντ, Πάλε, 
Σεράγεβο): Κράτος νὰ τὸ κάνει ὁ 
Θεός, εἰκόνες στὰ σύνορα ἀπὸ ταινία 
τοῦ Ἀγγελόπουλου, τὰ ἀπόλυτα 
Βαλκάνια, πανέµορφο τοπίο τύφλα 
νὰ ΄χουν τὰ Τέµπη, δρόµοι γεµάτοι 
λακκοῦβες, πολλὰ ἀσοβάντιστα 
σπίτια, ὕπατος εὐρωπαῖος ἁρµοστὴς 
µέ δικαιοδοσίες Θεοῦ ἀντικατέστησε 
δεκάδες ἐκλεγµένους δήµαρχους 
µέ ἄλλους τῆς ἀρεσκείας του, 
στρατιῶτες διαφόρων ἐθνικοτήτων 

παντοῦ, Μοναστήρι Ντόµπρυν 700 ἐτῶν 
Μουσεῖο Ἀγώνα Σερβικῆς Ἀνεξαρτησίας, 
σεµνὸς καὶ ταπεινὸς ὁ Ἄτσα πρώην δήµαρχος 
καὶ νοµάρχης Βίσεγκραντ, ~15.000 κόσµος, 

ὀθωµανική γέφυρα τοῦ ∆ρίνου (Ἴβο Ἄντριτς 
Νόµπελ Λογοτεχνίας 1961), ἀναµνηστικά 
ἀπὸ νῦν νοµάρχη, προοπτικὴ τουριστικῆς 
ἀνάπτυξης. Πάλε µέ ~32000 κόσµο 
πρωτεύουσα Σερβοβοσνιακῆς ∆ηµοκρατίας, 
κωµόπολη 13 km ἀπὸ Σεράγεβο, καινούργια 
πανεπιστηµιακὰ τµήµατα, στὸ JETSET 
τέλειο φαγητὸ ἀφεντικὸ ἀπὸ Σεράγεβο ὅπου 
ἔχει νὰ πάει 8 χρόνια, συνοµωτικὴ ἀναζήτηση 
γιὰ ἕνα t-shirt µέ Κάραζιτς, φιλική συζήτηση 
µέ δήµαρχο Πάλε, Σέρβος δήµαρχος 
Ἀνατολικοῦ Σεράγεβου ἀπογοητευµένος ἀπὸ 
Ἑλλάδα τοῦ ὑποσχέθηκαν οἱ δικοὶ µας νὰ 
φτιάξουν τὸ παλιὸ Νοσοκοµεῖο, τὸ κλείσανε 
καὶ  ἐξαφανίστηκαν. Σεράγεβο µέ ~300.000 
κόσµο, µισὸ ἀπὸ πρὶν τὸν πόλεµο, σηµάδια 
ἀνταλλαγῆς πυροβολισµῶν ἐντονότατα, 
ἰσλαµικὸ χρῶµα ἱστορικὸ κέντρο γεµάτο 
µιναρέδες καί τουρίστες.    
ΠΓΔΜ (Σκόπια): Ὅλα ἐδῶ artifi cial, 
προτεκτορᾶτο µέ ἀλβανικό γκέττο, τίποτε 
τὸ ἰδιαίτερο ἡ πόλη, καταστράφηκε ἀπὸ 
σεισµὸ τὸ 1963, ~700.000 κόσµος ἐπίσηµα, 
150.000 ἀλβανοὶ ἀνεπίσηµα >200.000, 
ἀκόµη καὶ πρόσφατα παρασιωπηµένα 
ἐπεισόδια µέ UCK στὰ προάστια, ἄγαλµα 
τῆς Μητέρας Τερέζας τῆς µόνης ἐπιφανοῦς 
Fyromian (κατὰ τόν Σάσα, Σέρβο κάτοικο 
τοῦ µορφώµατος ἐπίσης σχεδὸν ἄνεργο 
στρατηγικὸ ἀναλυτὴ ποταµὸ γνώσεων, 
ἀδύνατο νὰ συγκρατήσει κανεὶς τὶς ἄπειρες 
πληροφορίες µέ τὶς ὁποῖες βοµβαρδίζεται) 
ὑπερβολικὴ χρήση τοῦ κλεµµένου ὀνόµατος 
ἀγωνιώδης προσπάθεια «ἐθνογένεσης», 
προθῆκες βιβλιοπωλείων µέ Φίλιππους καί 
Ἀλέξανδρους, ἑλληνικὴ οἰκονοµικὴ διείσδυση 
µέ ἐλάχιστη πολιτικὴ σηµασία, παζάρι ἀπὸ τὰ 
βάθη τῆς Ἀνατολῆς, ἀκριβὲς τιµὲς ἐξ αἰτίας 
τῶν ἀφεντικῶν,  διόδια παντοῦ, δρόµοι ποὺ 
φτιάχνονται, ἡ παλιὰ γνωστὴ συνήθεια τῆς 
κλοπῆς παρούσα µέ τὴν πρώτη εὐκαιρία...

Υ.Γ. Μίρα, Ἠλία, Γκόραν, Γιάννη, Θανάση, 
Σάσα, εὐχαριστοῦµε πολὺ γιὰ τὴ µοναδικὴ  
ἐµπειρία. Θὰ τὰ ξαναποῦµε σύντοµα...   

Στό ∆ηµαρχεῖο τοῦ Πάλε

 Ἀντιφωνητὴς



∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ...
Στὴ  γειτονικὴ χώρα ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα στὴν 
ἐκπαίδευση περιορίστηκε στὰ 99 µόνο χωριὰ 
τῶν περιοχῶν Ἀργυροκάστρου, ∆ελβίνου καὶ 
Ἁγίων Σαράντα (µή συµπεριλαµβανοµένων 
τῶν τριῶν τούτων πόλεων), µέ τὴ δικαιολογία 
τῆς µειονοτικῆς περιοχῆς. Μιᾶς περιορισµένης, 
δηλαδή, περιοχῆς 99 χωριῶν ποὺ ἡ ἀλβανικὴ 
πλευρὰ αὐθαίρετα ἀναγνωρίζει ὡς µειονοτικὴ 
ζώνη. Τί γίνεται ὅµως στὰ µή ἀναγνωρισµένα 
µέρη (Κορυτσά, Χειµάρρα, Πρεµετή, Αὐλώνα, 
Λεσκοβίκι, Ἐρσέκα, Μπίλιστα, Κουτσιόβα 
κ.ἄ.) καὶ σὲ ἄλλα µέρη ὅπου κατοικοῦν 
χιλιάδες Ἕλληνες ὅπως καὶ στὰ Τίρανα; Ἐδῶ 
ἡ Ἀλβανικὴ κυβέρνηση δὲν ἐπιτρέπει καµµία 
ὥρα διδασκαλίας νὰ γίνεται στὰ Ἑλληνικά. Γιὰ 
νὰ ξεπεράσουν αὐτὰ τὰ ἐµπόδια οἱ Ἕλληνες 
Βορειοηπειρῶτες ἀνέπτυξαν τὸν θεσµὸ τῶν 
Φροντιστηρίων.
Στὰ Φροντιστήρια λοιπὸν δάσκαλοι τῆς Ἐθνικῆς 
Ἑλληνικῆς Κοινότητας µαθαίνουν µέ δική τους 
πρωτοβουλία στὰ Βορειοηπειρωτόπουλα τὴ 
µητρικὴ τους γλώσσα, σὲ διάφορους χώρους 
ποὺ βρίσκουν ἀκόµα καὶ σὲ σπίτια, κάτι δηλαδὴ 
σὰν τὰ “κρυφὰ σχολειά”. Κάτω ἀπὸ ἰδιαίτερα 
δυσµενεῖς συνθῆκες, εἰδικὰ τὰ πρῶτα χρόνια, 
χωρὶς θέρµανση στὴν καρδιὰ τοῦ χειµώνα, µέ 
ἔλλειψη διδακτικοῦ ὑλικοῦ, ἔλλειψη βιβλίων 
κ.ἄ. τὰ µικρὰ βορειοηπειρωτόπουλα ἀλλὰ καὶ 
οἱ µεγάλοι διδάσκονται ἀνάγνωση Ἑλληνική, 
Ἑλληνικὴ Ἱστορία, Γεωγραφία, Λογοτεχνία κλπ.
Ἐδῶ νὰ σηµειωθεῖ ὅτι στὰ Φροντιστήρια 
γίνονται δεκτοὶ µαθητές, ποὺ θέλουν νὰ µάθουν 
τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, χωρὶς κανέναν περιορισµὸ 
ἐθνικότητας, θρησκείας, ἡλικίας κ.λ.π.
Τὸν θεσµὸ αὐτὸν στηρίζουν ἤδη ἀπὸ τὸ 1992 
ὁ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βορειοηπειρωτικοῦ 
Ἀγώνα (ΠΑΣΥΒΑ) καὶ ἡ Συντονιστικὴ 

Φοιτητικὴ Ἕνωση Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγώνα 
(ΣΦΕΒΑ). Βοηθᾶνε µέ κάθε τρόπο, ἠθικὸ καὶ 
ὑλικὸ  τοὺς δασκάλους νὰ ἐπιτελοῦν τὸ ἔργο 
τους, δίνοντάς τους πλέον τῆς ἐνισχύσεως, 
βοηθήµατα, µεθόδους διδασκαλίας, κατάλληλα 
λεξικὰ Ἑλληνοαλβανικὰ καὶ Ἀλβανοελληνικὰ 
κ.ἄ. προώθησαν χιλιάδες βιβλία ¨Ἡ Γλῶσσα 
µου” καὶ ἄλλα σχολικὰ καὶ ἐπιστηµονικὰ βιβλία 
στὴ Βόρειο Ἤπειρο, ἀλλὰ καὶ τοὺς µαθητές, 
τροφοδοτώντας τους µέ ὅλο τὸ ἀπαραίτητο 
σχολικὸ ὑλικό.
Μὲ ἔκκληση τῶν δασκάλων τῶν Φροντιστηρίων 
καὶ ἐµφανὴ τὴν ἔλλειψη κατάλληλου διδακτικοῦ 
ὑλικοῦ, ὁ ΠΑΣΥΒΑ καὶ ἡ ΣΦΕΒΑ ἀναλαµβάνουν 
τὴν ἱστορικὴ εὐθύνη νὰ ἐκδώσουν τὸ 1995 τὸ 
βιβλίο “Μαθαίνοντας τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα”, 
γραµµένο ἀπὸ βορειοηπειρῶτες ἐκπαιδευτικοὺς 
(Κ. Γκατζώνης) καὶ διορθωµένο ἀπὸ τὰ µέλη τοῦ 
ΠΑΣΥΒΑ καὶ τῆς ΣΦΕΒΑ Θεσσαλονίκης. 
Στὸ ξεκίνηµα τὴν περίοδο 1992-93 λειτουργοῦν 
συνολικὰ 130 φροντιστήρια ἐκµάθησης τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας.
Ἀπὸ τὰ πρῶτα δύσκολα χρόνια τὸν ΠΑΣΥΒΑ 
καὶ τὴ ΣΦΕΒΑ στηρίζουν στὴν προσπάθεια αὐτὴ 
οὐσιαστικὰ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη ∆ρυινουπόλεως-
Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, ἄλλες Μητροπόλεις, 
τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωµατεῖα τῆς 
Θεσσαλονίκης, τὰ Συνεργαζόµενα Γυναικεῖα 
Σωµατεῖα Θεσσαλονίκης, ἡ ΓΕΧΑ Κατερίνης, 
Λαρίσης καὶ Σερρῶν καὶ πολλοὶ ἄλλοι φορεῖς 
ποὺ συγκινοῦνται ἀπὸ τὴν πρωτοβουλία αὐτή.
Μετὰ τὶς ἐκκλήσεις τῶν ὑπευθύνων τῶν 
φροντιστηρίων τῶν Τιράνων τὸ 1992 – 93, 
ὁ ΠΑΣΥΒΑ καὶ ἡ ΣΦΕΒΑ καὶ τὰ ΣΓΣΘ, 
ἀναλαµβάνουν τὴν ἐνίσχυση τῶν φροντιστηρίων 
καὶ τῆς περιοχῆς Τιράνων καὶ ∆ιασπορᾶς.
Τὴ σχολικὴ περίοδο 1993-94 σὲ ὅλη τὴν Ἀλβανία 
λειτούργησαν περίπου 180 Φροντιστήρια. Τὸν 
Ἀπρίλιο τοῦ 1994 µετά τὶς δραµατικὲς ἐξελίξεις 
ποὺ συνέβησαν στὴν Ἀλβανία σὲ βάρος τῆς 
Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας τῆς Βορείου 
Ἠπείρου καὶ ὁλόκληρης τῆς Ἀλβανίας (δίκη 
τῶν 5 στελεχῶν τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ἀνακρίσεις 
µειονοτικῶν, κλῖµα τροµοκρατίας κλπ).
Στὴν Κορυτσὰ ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 1998 στηρίζει 

τὰ 17 φροντιστήρια τῆς πόλης ὁ πρόεδρος τῆς 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ κ. Πρ. Εµφιετζόγλου.
Τὴν σχολικὴ περίοδο 2002-03 τὸ ἐπίπεδο τῶν 
φροντιστηρίων στὴν Κορυτσά, ἀναβαθµίστηκε 
ἀκόµη περισσότερο ἀφοῦ - µέ τὴν πρωτοβουλία 
τοῦ Προξένου κ.Ἔλ.Πρώιου, τὴν εὐαισθησία 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τὴ 
συνεργασία τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καὶ τῆς ΣΦΕΒΑ 
ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν ἐξεύρεση ἄριστων 
ἐκπαιδευτικῶν - διδάσκουν καὶ τέσσερεις  
δασκάλες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, µέλη τῆς Ὀρθόδοξης 
Χριστιανικῆς Ἀδελφότητας «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 
ΕΛΠΙΣ» ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη. Τὴν ἑπόµενη 
χρονιὰ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα 
γίνονται ὀκτὼ καὶ τὸ 2004 ἔγιναν 14 οἱ ἑλλαδίτες 
ἐκπαιδευτικοί. Τὴ σχολικὴ περίοδο 2004-5 
ξεκίνησαν 80 τµήµατα Φροντιστηρίων σὲ ὅλη 
τὴν ἐπικράτεια τοῦ Ἀλβανικοῦ κράτους. Στὴν 
Κορυτσὰ ἱδρύθηκε κοινὸ ταµεῖο ὑπὸ τὸν Πρόξενο 
στὸ ὁποῖο συνεισφέρουν τὸ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ 
ΚΟΡΥΤΣΑΣ, Ο ΠΑΣΥΒΑ  µέ τὴ ΣΦΕΒΑ, ἡ 
ἑταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ καὶ ὁ Σύλλογος ΟΙ 
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 

...ΚΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ!
Στὶς 17 Ἀπριλίου στὴν Κορυτσὰ ἐγκαινιάστηκε τὸ 
νέο ἰδιωτικὸ δίγλωσσο, ἑλληνικὸ 9τάξιο σχολεῖο, 
«Ὁ Ὅµηρος». Τὰ ἐγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν 
παρουσία τῆς ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ 
Θρησκευµάτων Μαριέττας Γιαννάκου, τοῦ 
ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδη Στυλιανίδη, 
τῆς Εἰδικῆς Γραµµατέως τοῦ ΥΠΕΠΘ Ἰσµήνης 
Κριάρη-Κατράνη καὶ ἐκπροσώπων τῆς 
Ἀλβανικῆς Κυβέρνησης. Ἡ ἀνέγερση τοῦ 
σχολείου χρηµατοδοτήθηκε µέ κονδύλια τοῦ 
Προγράµµατος Ἀναπτυξιακῆς Συνεργασίας τοῦ 
Ἑλληνικοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν - Ἑλληνικὸ 
Σχέδιο γιὰ τὴν Οἰκονοµικὴ Ἀνασυγκρότηση 
τῶν Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ). Στὸ σχολεῖο θὰ 
λειτουργήσουν τάξεις νηπιαγωγείου καὶ ὅλες 
οἱ τάξεις τοῦ δηµοτικοῦ, µἒ τὴν προοπτικὴ 
λειτουργίας καὶ τῶν τάξεων τοῦ γυµνασίου καὶ 
λυκείου.

2  ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 13-4-2005

Ï ÅËËÇÍÉÓÌÏÓ 
ÐÅÑÁÍ ÔÇÓ 
ÊÁÊÁÂÉÁÓ

Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Φρουρίου  

καί Φιλίππου, 691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση:  karaiskk@otenet.gr

www.antifonitis.gr
Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 22 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, 
ὀργανισµῶν, κλπ: 44 €
Ἀριθµοί λογαριασµῶν:  

EUROBANK     306-0100211038
ΤΡΑΠΕΖΑ KΥΠΡΟΥ     7161838

ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΣ  Η  
ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΙΜΙΤΣ 

ΧΡ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ, τ. Πρόεδρος τῆς 
Ἑλληνικῆς ∆ηµοκρατίας

1.- Μὲ κατάπληξιν καὶ ἐθνικὴν ἀνησυχίαν 
πληροφορεῖται ὁ Ἑλληνικὸς λαός, ὅτι 
ἡ ἐπίσηµος Ἑλλὰς ἀπεδέχθη ὡς βάσιν 
συνοµιλιῶν διὰ τὸ ἐκκρεµὲς θέµα τῆς 

ὀνοµασίας τοῦ Σκοπιανοῦ κρατιδίου τὴν 
ἐθνικῶς ἀπαράδεκτον πρότασιν τοῦ ἐπὶ 

τοῦ προκειµένου µεσολαβητοῦ τοῦ Ο.Η.Ε. 
Μάθιου Νίµιτς περὶ καθιερώσεως τοῦ 

ὀνόµατος «∆ηµοκρατία τῆς Μακεδονίας-
Σκόπια». Καὶ τοῦτο διότι τυχὸν ἀποδοχὴ 
τοιούτου ὀνόµατος θὰ ἀποτελέσῃ  τὴν 

µεγαλυτέραν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας συµφορὰν 
τοῦ Ἑλληνισµοῦ. Ἐκτὸς τοῦ ὅτι προσθέτως 
θὰ ἀποτελῇ καὶ διαρκῆ αἰτίαν πολεµικῆς 
ἀναφλέξεως εἰς τὰ Βαλκάνια, καὶ πάλιν 

ἐξ ὑπαιτιότητος τῶν ξένων πρὸς τὴν 
περιοχὴν προαγωγῶν (κοινῶς νονῶν) 

τῆς σχεδιαζοµένης νέας εἰς αὐτὴν τάξεως 
πραγµάτων.

2.-  Πράγµατι, ἀναγνώρισις τῆς Ἑλληνικῆς 
ὀνοµασίας «Μακεδονία» εἰς ξένους δὲν 
παραγνωρίζει ἁπλῶς ἱστορικὰ δεδοµένα 
χιλιετηρίδων (µαρτυρίας τῶν ἀρχαίων 

συγγραφέων, πληθώραν ἀρχαιολογικῶν 
εὑρηµάτων µὲ ἑλληνικὰς µόνον ἐπιγραφάς, 

κλπ.), µαρτυροῦντα τὴν ἑλληνικότητα 
τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν Μακεδόνων, 
ὥστε νὰ ἀποτελῇ αὐτόφωρον βιασµὸν 
τῆς ἀληθείας ἡ διεκδίκησις αὐτῶν ἀπὸ 
σλαβικὰ (ὅπως οἱ σηµερινοὶ Σκοπιανοὶ) 
ἢ ἐκσλαβισθέντα (ὅπως οἱ Βούλγαροι) 

φύλα, τὰ ὁποῖα ἐνεφανίσθησαν διὰ πρώτην 
φορὰν εἰς τὴν Βαλκανικὴν µόλις κατὰ τὰ 
τέλη τοῦ 6ου µὲ τὰς ἀρχὰς τοῦ 7ου µετὰ 
Χριστὸν αἰῶνος, ἐνῷ ἡ Μακεδονία καὶ οἱ 
Μακεδόνες προϋπῆρξαν χιλιετηρίδας πρὸ 
Χριστοῦ. Ἀλλὰ τὸ χειρότερον, ἡ ἀνωτέρω 
ἀναγνώρισις ὁδηγεῖ εἰς τὸν ἐθνικόν µας 
ἀκρωτηριασµόν, ἀφοῦ ἀποκόπτει ἀπὸ 

τὸν Ἑλληνισµὸν καὶ τὴν Ἑλληνικήν µας 

Ἱστορίαν ἕνα ἀπὸ τὰ κυριώτερα καὶ 
εὐρωστότερα τµήµατά των, συγκεκριµένως 
ὁλόκληρον τὴν περίοδον τῶν διεθνῶς ὑπὸ 
τῆς ἐπιστήµης ἀποκαλουµένων - ἀκριβῶς 
λόγῳ τῆς ἀναµφισβητήτου ἑλληνικότητος 

τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν Μακεδόνων, 
-  ἑλληνιστικῶν χρόνων, δηλαδὴ µίαν 
πανένδοξον ἐποχὴν ἕξ (6) ὁλοκλήρων 

αἰώνων, ἀπὸ τοῦ 3ου π.Χ. µέχρι καὶ τοῦ 
3ου µ.Χ. αἰῶνος, κατὰ τοὺς ὁποίους καὶ 
κυρίως ἐπετέλεσεν ὁ Ἑλληνισµός, µὲ τὴν 

πρωτοπορίαν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου καὶ 
τῶν Μακεδόνων του, τὸ πανανθρώπινον, εἰς 
οἰκουµενικὴν κλίµακα, ἐκπολιτιστικόν του 

ἔργον, τὴν ἀδιαµφισβήτητον αὐτὴν κρηπῖδα 
τοῦ συγχρόνου πολιτισµοῦ. Ἐθνικὸς δὲ 

ἀκρωτηριασµός, ὁ ὁποῖος  προαναγγέλλει 
ἁπλῶς καὶ τὸν σκοπούµενον ἐδαφικόν µας 

ἀκρωτηριασµόν.
3.- Καὶ πρακτικῶς, ἡ προτεινοµένη λύσις 
ὁδηγεῖ εἰς ὀφθαλµοφανῆ ἀδιέξοδα. ∆ιότι 

βεβαίως ἐλπίζεται, ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξῃ τόσον 
ἐθνοπροδοτικὴ ἑλληνικὴ Κυβέρνησις, ὥστε 

νὰ διαγράψῃ ἀπὸ τὴν διδασκαλίαν τῆς 
Ἱστορίας εἰς τὰ Ἑλληνόπουλα τὴν ἀνωτέρω 

περίοδον τῶν ἕξ αἰώνων ἑλληνιστικῶν 
χρόνων (ἀπὸ τοῦ 3ου π.Χ. µέχρι καὶ τοῦ 3ου 

µ.Χ. αἰῶνος) ὡς τµήµατος τῆς Ἑλληνικῆς 
µας Ἱστορίας  µὲ Ἕλληνας βεβαίως  τοὺς 
πρωταγωνιστὰς καὶ συντελεστάς των. 
Ἀλλὰ τὴν αὐτὴν περίοδον οἱ Σκοπιανοὶ 
διδάσκονται ὡς περίοδον τῆς ἰδικῆς των 
Ἱστορίας καὶ τῶν ἰδικῶν των προγόνων, 

ἀπὸ τότε (1943), ποὺ οἰκειοποιήθησαν µὲ 
πρωτοφανῆ πλαστογράφησιν τῆς Ἱστορίας 
τὰ ὀνόµατα Μακεδονία καὶ Μακεδόνες, 
ἐµφανιζόµενοι χωρὶς ἐντροπὴν οἱ ἴδιοι ὡς 
ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων ! Καὶ 
φυσικὰ θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ πράττουν 

τὸ αὐτό, ἐὰν καὶ ἡ ἑλληνικὴ ἀφροσύνη 
ἀποδεχθῇ τὴν ζητουµένην ἀναγνώρισιν 
τοῦ κρατιδίου των ὡς Μακεδονίας καὶ 
συνακολούθως αὐτῶν ὡς Μακεδόνων.  

Τὸ ἀποτέλεσµα εἶναι ἀπὸ τώρα βέβαιον. 
Κανένας Ἕλλην, πρὸ παντὸς κανεὶς ἀπὸ 
ἡµᾶς τοὺς ἀληθινοὺς Μακεδόνας, δὲν 

πρόκειται νὰ ἀπεµπολήσῃ  τὴν ἐθνικήν του 

ἰδιοσυστασίαν, τὴν ἑλληνικήν του ψυχήν, 
ἔστω καὶ ἂν αὐτὸ διὰ τῆς βίας πρόκειται νὰ 
ἐπιβληθῇ. Ἔτσι, ἀντὶ νὰ βασιλεύσῃ εἰρηνικὴ 

συνύπαρξις µὲ τὸ Σκοπιανὸν κρατίδιον, 
ὅπως τόσον ἀπατηλῶς καὶ ὑποκριτικῶς 

προπαγανδίζεται ὅτι θὰ ἀνακύψῃ ἀπὸ τὴν 
ζητουµένην ἀναγνώρισίν του, ἡ σύρραξις θὰ 

εἶναι ἀναπότρεπτος,  
4.-   Καὶ ὄχι µόνον ἐκ τῆς αἰτίας αὐτῆς. 

∆ιότι τὸ ἀµέσως τραγικώτερον ἀποτέλεσµα 
ἀποδοχῆς τῆς προτάσεως Νίµιτς θὰ εἶναι 

ἡ ἐπισηµοποίησις τῶν ἀπὸ ἀρκετοῦ χρόνου 
διατυπουµένων καὶ ὑπὸ ξένων ἐµφανῶς 

καὶ ἐντὸς Ἑλλάδος ὑποδαυλιζοµένων 
παραλόγων ἀξιώσεων τῶν ἐπιβούλων, 
µὲ πρώτην αὐτὴν τῆς ἀναγνωρίσεως 
«Μακεδονικῆς µειονότητος» ἐντὸς 

τῆς Πατρίδος µας! Καί, ἐπειδὴ ἐµεῖς 
οἱ ἀληθεῖς Μακεδόνες δὲν πρόκειται 

βεβαίως νὰ ἀρνηθῶµεν τὴν εἰδικωτέραν 
Μακεδονικήν µας ταὐτότητα διὰ νὰ µὴ µᾶς 
χαρακτηρίσουν Σκοπιανούς, θὰ ἀνακύψουν 

διεθνῆ προβλήµατα µὲ βεβαιοτάτην 
ἀπόληξιν καταστρεπτικήν, ἀπροβλέπτων 

διαστάσεων µὲ τὴν ἀνάµειξιν τρίτων, 
πολεµικὴν ἀνάφλεξιν. Ἴσως µάλιστα καὶ 

νὰ ἐπιζητῆται αὐτὸ τώρα διὰ τῆς ἐλεεινῆς 
προτάσεως Νίµιτς ἀπὸ τοὺς ἐν ἀφανείᾳ 

σκοτεινοὺς διατάκτας ἢ καὶ ὑποβολεῖς της. 
∆ιὰ νὰ συντελεσθῇ δηλαδή, δι’ἐπεµβάσεως 
ξένων πάλιν, ὁ σκοπούµενος καὶ ἐδαφικός 

µας ἀκρωτηριασµός.
5.-  Ἡ ἐπίγνωσις τῶν ἀνωτέρω 

καταφανεστάτων ἀληθειῶν, ὅπως καὶ 
προσφάτως ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐθνικῆς 
µας ἑορτῆς ἐτόνισα,  ὑπαγορεύει καὶ τὸ 
ἐν προκειµένῳ ἐθνικόν µας χρέος : Ἡ 

Ἑλλὰς νὰ ἐπιµείνῃ ἀνενδότως εἰς ἄρνησιν 
ἀποδοχῆς τοῦ ὀνόµατος Μακεδονία ὡς 
καὶ παραγώγων του διὰ τὸ Σκοπιανὸν 
κρατίδιον· νὰ ὑπερφαλαγγίσῃ δὲ τὴν 

προκλητικότητά του ἀφ’ ἑνὸς µὲ εὐθεῖαν 
διακήρυξιν, ὅτι ὅσοι θέλουν νὰ ὀνοµάζωνται 

Μακεδόνες καὶ ἡ χώρα των Μακεδονία, 
ἀνήκουν, κατὰ πᾶσαν θεώρησιν, ἱστορικήν, 
ἐθνολογικήν, κλπ., δικαιωµατικῶς εἰς τὴν 

Ἑλλάδα, ἐν ὄψει µάλιστα καὶ ἐγκύρου 

ἐπιστηµονικῆς διαπιστώσεως, ὅτι τὰ 65 % 
τοῦ σηµερινοῦ πληθυσµοῦ τοῦ Σκοπιανοῦ 

κρατιδίου εἶναι Ἑλληνογενεῖς· καὶ ἀφ’ 
ἑτέρου µὲ  ρητὴν ἀπὸ τοῦδε δήλωσιν, 

ὅτι οὐδέποτε ἡ Ἑλλὰς θὰ συναινέσῃ εἰς 
τὴν εἰσδοχὴν τοῦ Σκοπιανοῦ κρατιδίου 
µὲ τὸ κλοπιµαῖον ἑλληνικὸν ὄνοµα εἰς 
τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν, ἀλλὰ καὶ τὸ 

Ν.Α.Τ.Ο., προβάλλουσα ἐν ἀνάγκῃ καὶ τὸ 
δικαίωµα ἀρνησικυρίας (veto). Θὰ πρέπει 

δὲ νὰ ἀδιαφορήσῃ διὰ τὰς οἱασδήποτε 
ἐπ’ αὐτοῦ ἀντιδράσεις καὶ πιέσεις τρίτων, 

µεγάλων καὶ ἰσχυρῶν, ἀντιτάσσουσα, 
ὅτι δὲν ἐννοεῖ χάριν τῶν ἰδικῶν των 

συµφερόντων νὰ ἀπεµπολήσῃ τὴν ἐθνικήν 
της Ἱστορίαν καὶ ἀδιατίµητον τµῆµα τῆς 
ἐθνικῆς της ὑπάρξεως, καὶ ἐπὶ τέλους, ὅτι 
νοµίµως ἀµύνεται κατὰ τῆς παγκοσµίως 
πρωτοφανοῦς πλαστογραφίας, νόµιµον 

δικαίωµά της ἀσκοῦσα (τὸ δικαίωµα 
ἀρνησικυρίας), τὸ ὁποῖον ἀκριβῶς πρὸς 

ἀποτροπὴν ἀνεπανορθώτων δεινῶν, ὡς τὰ 
ἀνωτέρω, παρέχεται. Μόνον µὲ τοιαύτην 

ἐθνικῶς ἀξιοπρεπῆ στάσιν ὑπάρχει βάσιµος 
ἐλπὶς ἀποτροπῆς τῶν ἀνεπανορθώτων 

αὐτῶν δεινῶν.
 6.-  Ὅλα αὐτὰ θὰ πρέπει ἀπὸ τώρα 

νὰ ἀναλογισθῇ ἡ πολιτικὴ Ἡγεσία τῆς 
χώρας µας, διὰ νὰ µὴ ἐνδώσῃ καὶ αὐτή, 

περιφρονοῦσα µάλιστα καὶ τὸ καθολικὸν 
λαϊκὸν φρόνηµα, τὴν ἐπὶ τοῦ προκειµένου 
ἀσυµβίβαστον βούλησιν τοῦ ἁπανταχοῦ 

Ἑλληνισµοῦ.-

 Νέα Πεντέλη, 13-4-2005

Ο γ.γ. της Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας – Θράκης κ. Μιχάλης Α. 
Αγγελόπουλος, εύχεται από καρδιάς, 

σε όλες και όλους,
Καλό Πάσχα – Καλή Ανάσταση

Η ελπίδα και η πίστη 
ας είναι η πυξίδα μας για ένα 

καλύτερο και δημιουργικό μέλλον



Χριστός Ἀνέστη, συνέλληνες!
Ὁ Χρ. Γιανναρᾶς («Καθηµερινή», 30-4) µᾶς θυµίζει τό νόηµα τῶν ἡµερῶν, 
πέρα ἀπό τίς διακοπές καί τό shopping:  
   «Χριστὸς ἀνέστη», λοιπόν, θὰ πεῖ χαιρετισµός, κλήση σὲ κοινὴ χαρά, 
κλήση σὲ σχέση, στὴ γιορτὴ τοῦ ἔρωτα. Ἂν δὲν µeτέχουµε ἐµπειρικὰ σὲ 
αὐτὴν τὴ χαρά, τουλάχιστον νὰ ἔχουµε σωστὴ πληροφόρηση, νὰ µάθουµε 
γιατί κάποιοι χαίρονται µέ τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Νὰ τὸ µάθουµε ἔστω 
µέ σχετικὰ καὶ ἀνεπαρκῆ, ἀλλὰ ἐνδεικτικὰ νοήµατα.
   Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ µαρτυρεῖται στὴ γλώσσα τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
ἐµπειρίας ὄχι σὰν «θαῦµα» ἀτοµικῆς ἐξαίρεσης ἀπὸ τὴ φυσικὴ νοµοτέλεια, 
ἀλλὰ ὡς «σηµεῖο»: Δηλαδή, ἐνδεχόµενο ὑπαρκτικῆς ἐλευθερίας ὡς πρὸς 
τοὺς ὅρους - περιορισµοὺς τῆς ἀνθρώπινης φύσης µας. Ἂν ἡ Αἰτιώδης 
Ἀρχὴ τοῦ ὑπαρκτοῦ, ποὺ συµβατικά τὴν ἀποκαλοῦµε «Θεό», µπορεῖ 
νὰ ἐνανθρωπίσει (νὰ ὑπάρξει πραγµατικὰ ὡς ἀνθρώπινο ἱστορικὸ 
πρόσωπο), τότε ἀποδείχνεται ὑπαρκτικὰ ἐλεύθερη ἀπὸ τοὺς «φυσικούς» 
προκαθορισµοὺς τῆς θεότητας. Καὶ ἂν ὡς ἄνθρωπος µπορεῖ νὰ νικήσει τὸν 
θάνατο, νὰ ἀναστηθεῖ ἐκ νεκρῶν, ἀποδείχνει ὑπαρκτικὴ ἐλευθερία καὶ ἀπὸ 
τοὺς φυσικοὺς προκαθορισµοὺς τῆς ἀνθρωπότητας.
   Αὐτὴ ἡ ἀναγωγὴ τῆς Αἰτιώδους Ἀρχῆς τῶν ὑπαρκτῶν στὴν ἐλευθερία, ἡ 
ἄρνηση κάθε νοµοτέλειας, ἀναγκαιότητας, προκαθορισµοῦ τοῦ ὑπαρκτικοῦ 
γεγονότος, εἶναι ἡ ἀποκάλυψη, τὸ εὐαγγέλιο τῆς Ἐκκλησίας. Ἀποκάλυψη 
κοινωνούµενης ἱστορικῆς ἐµπειρίας καὶ εὐαγγέλιο, δηλαδὴ πρόταση ποὺ 
ἀφορᾶ στὸν «τρόπο τῆς ὑπάρξεως». (...) 
   Κάπως ἔτσι (ἐδῶ ἄτεχνα καὶ τηλεγραφικά) λειτουργεῖ ἐκτὸς 
ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος ἡ πληροφορία. Τὸ ἐνδεχόµενο ἀνάστασης, νίκης 
καταπάνω στὸν θάνατο, εἶναι συνάρτηση «τρόπου τῆς ὑπάρξεως». Τρόπου 
νὰ πραγµατώνεται ἡ ὕπαρξη ὡς ἐλευθερία ἀπὸ κάθε ἀτοµοκεντρικὴ 
σκοπιµότητα, νὰ εἶναι ἔρωτας αὐτοπροσφορᾶς ἡ ὕπαρξη. Σὲ αὐτὸν τὸν 
τρόπο καλεῖ ὁ χαιρετισµός, ἀναφώνηµα γιορταστικῆς βεβαιότητας, 
«Χριστὸς ἀνέστη».

Οἱ χειρότεροι Τοῦρκοι βρίσκονται στήν Ἀθήνα
Ὁ Πάσχος Μανδραβέλης στήν «Ἀπογευµατινή» (18-4) πασχίζει φιλότιµα 
(στή γραµµή Πανταγιᾶ καί ἄλλων Ἀγγλοαµερικανῶν) νά µᾶς πείσει ὅτι 
τό ἄσπρο εἶναι µαῦρο καί ὁ ἴδιος εἶναι Τοῦρκος. Γιά τό δεύτερο εἶναι, 
ὁµολογοῦµε, πολύ πειστικός:
   «Ἂν προσέξει κανείς, θὰ δεῖ ὅτι τὰ σύµβολα τοῦ διχασµοῦ στὸ νησὶ ἄρχισαν 
νὰ ξεθωριάζουν. Οἱ ἀφίσες τῶν ἀδικοχαµένων Ἰσαὰκ καὶ Σολωµοῦ στὸ 
πέρασµα τοῦ «Λήδρα Παλλάς» ἄρχισαν νὰ ξεφτίζουν. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ µεγάλη 
τουρκοκυπριακὴ (ψευδο)σηµαία στὸ ὄρος Πενταδάκτυλος (...)
Αὐτὰ εἶναι τὰ καλὰ νέα. Τὰ ἄσχηµα εἶναι ὅτι τὸ Κυπριακὸ λύνεται de facto, 
ἀφοῦ µέ εὐθύνη τῶν Ἑλληνοκυπρίων δὲν λύθηκε πρὶν ἀπὸ ἕναν χρόνο de 
jure. Μάρτυρας ὁ οἰκοδοµικὸς ὀργασµὸς στὰ Κατεχόµενα καὶ ἡ ἐλπίδα στὰ 
µάτια τῶν νεαρῶν Τουρκοκυπρίων, ποὺ ἱδρώνουν στὰ γιαπιὰ καὶ βλέπουν 
µία νέα ἐποχὴ εὐηµερίας νὰ ξεκινᾶ.
(...) Πολιτικά, τὰ πράγµατα δὲν εἶναι καλύτερα γιὰ τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο 
τῆς Μεγαλονήσου. Οἱ χθεσινὲς ἐκλογὲς ἀφήνουν µόνο τὸν Νότο νὰ ἔχει 
Ντενκτάς καὶ µάλιστα στὸ ὕπατο ἀξίωµα τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας. Ὁ 
Βορρᾶς ἔχει πλέον στὸ τιµόνι του ἕναν σύγχρονο πολιτικό, τὸν κ. Μεχµὲτ 
Ἀλὶ Ταλάτ. Ἀναλαµβάνει σὲ µία δύσκολη πολιτικὰ συγκυρία, λόγω τῆς 
κυβέρνησης τοῦ κ. Τάσσου Παπαδόπουλου, καὶ µία ναρκοθετηµένη ἀπὸ 
τοὺς ἐθνικιστὲς (ψευδο)διακυβέρνηση. «Ἂς προσέξουν οἱ διάδοχοι», εἶπε σὲ 
ἄπταιστο Τασσικὴ διάλεκτο ὁ πραγµατικὸς κ. Ραοὺφ Ντενκτάς. «Φεύγω 
καὶ τοὺς ἀφήνω κράτος, τοῦ ὁποίου τὴν ἀξία πρέπει νὰ γνωρίζουν». 
Βέβαια, ὁ διάδοχός του εἶναι διατεθειµένος νὰ ἀνταλλάξει τὸ «κράτος» 
του µέ κοινότητα σὲ µιὰ Κυπριακὴ Ὁµοσπονδία καὶ δηλώνει «ὅτι εἶναι 
διατεθειµένος νὰ συζητήσει µέ τοὺς Ἑλληνοκυπρίους τὴ διαδικασία. Τὸ 
ἐρώτηµα ποὺ πλανᾶται εἶναι µέ ποιὸν θὰ συζητήσει. Διότι τὸ alter ego τοῦ κ. 
Ντενκτάς στὸν Νότο θαρρεῖ ἐπίσης ὅτι ἔχει µέγα κράτος...»

Ἐκπληκτική ἀποκάλυψη
Στό in.gr (18-4) ἡ συγκινητική εἴδηση γιά τά πάτρια κείµενα:
Πάνω ἀπὸ 400.000 ἀποσπάσµατα σβησµένων παπύρων, ποὺ εἶχαν βρεθεῖ 
κουρελιασµένα, µαυρισµένα καὶ σκωροφαγωµένα ἀπὸ τὸν περασµένο 
αἰώνα (τὸ 1897) στὴ λάσπη τῆς ἀρχαίας πόλης Ὀξύρρυγχος τῆς Αἰγύπτου 
καὶ φυλάσσονταν σὲ 800 κοῦτες στὴ Βιβλιοθήκη Σάκλερ στὸ Πανεπιστήµιο 
τῆς Ὀξφόρδης, µποροῦν τώρα νὰ διαβαστοῦν χάρη σὲ µία ἐπαναστατικὴ 
φωτογραφικὴ µέθοδο. Συγκεκριµένα, µὲ τὴ χρήση ὑπέρυθρων ἀκτίνων, 
τὸ σβησµένο µελάνι φωτίζεται καὶ βγαίνει στὸ φῶς καὶ ταυτόχρονα τὰ 
κείµενα φωτογραφίζονται βάσει µίας τεχνολογίας ποὺ χρησιµοποιεῖται 
σὲ δορυφορικὲς φωτογραφίσεις καὶ ἐφαρµόσθηκε ἀπὸ εἰδικούς του Νέου 
Πανεπιστηµίου τοῦ Μπέρµιγχαµ.
Κατὰ τὶς τέσσερις πρῶτες ἡµέρες ἐφαρµογῆς αὐτῆς τῆς µεθόδου, οἱ 
κλασικοὶ φιλόλογοι καὶ ἱστορικοὶ τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Ὀξφόρδης ἔκαναν 
καταπληκτικὲς ἀνακαλύψεις, ἀφοῦ κατάφεραν νὰ διαβάσουν ἀποσπάσµατα 
διαλόγων τοῦ Σοφοκλῆ, ὅπως ἀποδείχθηκε, ἀπὸ τὴν τραγωδία τοῦ 
«Ἐπίγονοι», τὸ ἔργο ποὺ ἔγραψε γιὰ τὴν τύχη τῶν παιδιῶν τῶν «Ἑπτὰ 
ἐπὶ Θήβας», τριάντα ὁλόκληρους στίχους ἀπὸ τὶς Ἐλεγεῖες τοῦ ποιητῆ 
Ἀρχιλόχου τοῦ 7ου αἰ. π.Χ., ἀποσπάσµατα ἑνὸς χαµένου µυθιστορήµατος 
τοῦ Λουκιανοῦ τοῦ 2ου αἰώνα, ἑνὸς µυθολογικοῦ ποιήµατος τοῦ Παρθενίου 
τοῦ 1ου αἰ. π.Χ. καὶ σπαράγµατα ἔργων τοῦ Ἡσιόδου (ἐπίσης τοῦ 7ου αἰ. 
π.Χ.). Παγκόσµιο ἐνδιαφέρον προκάλεσαν ἐπίσης ἡ ἀνακάλυψη µίας ὠδῆς 
τοῦ Πινδάρου καὶ ἑνὸς ἀποσπάσµατος ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, 
ὅπου µιλᾶ τὸ Κτῆνος. 
Ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἐπιστήµονες, ἡ ἀνακάλυψη αὐτῆς τῆς µεθόδου 
ἐµφάνισης τῶν κειµένων µπορεῖ νὰ αὐξήσει κατὰ 20% τὸ ὑλικὸ τῆς ἀρχαίας 
γραµµατείας, νὰ µᾶς γνωρίσει τὰ χαµένα ἔργα, νὰ συµπληρώσει πολλὰ 
κενά. Οἱ ἐπιστήµονες περιµένουν νὰ διαβάσουν µὲ τὴν ἴδια µέθοδο συνολικὰ 
5.000.000 λέξεις. Ὑπολογίζεται ὅµως ὅτι θὰ χρειασθεῖ µία δεκαετία γιὰ νὰ 
διαβασθεῖ καὶ νὰ ἀποδοθεῖ ὁ µεγαλύτερος θησαυρὸς ἀρχαίων κλασικῶν 
χειρογράφων του κόσµου, τὰ ὁποία σώζονται σὲ ἀποσπασµατικὴ µορφὴ καὶ 
συνθέτουν ἕνα τεράστιο πάζλ...

Ἀνα-γνώσεις
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ÔÞí ðáñáêÜôù ἀðßóôåõôç ἱóôïñßá ἀðü ôÞ «÷þñá ôῆò 
Äçìïêñáôßáò» äÝí ôÞí ãñÜöïõìå ãéÜ íÜ êïìßóïõìå 
êÜðïéáí ãëáῦêá óôÞí ἈèÞíá, ôåêìçñéþíïíôáò ôÜ ðåñß 
ôῆò ἰóñáçëéíῆò ἰó÷ýïò óôßò ÇÐÁ. ÔÞí ἐðéëÝîáìå ὡò ἕíá 
ðáñÜäåéãìá ðïý ἡ ἀðïóéþðçóÞ ôïõ åἶíáé ἀêüìç ðéü 
ôñïìáêôéêÞ êé ἀðü áὐôü ôü ἴäéï: ÃéÜ íÜ ðåéóôåῖ êáß ὁ 
ôåëåõôáῖïò Èùìᾶò ὅôé ὁ ñüëïò ôῶí êáôåóôçìÝíùí ÌÌÅ 
åἶíáé ἡ ÁÐÏÊÑÕØÇ êáß ὄ÷é ἡ ἀíÜäåéîç ôῆò ἀëÞèåéáò. 
        Ðñüêåéôáé ãéÜ ôÞí 

ἐêóôñáôåßá ðïý 
îåêßíçóå ðñßí 3 
÷ñüíéá óôßò ÇÐÁ 
ἐíáíôßïí êáèçãçôῶí 
êáß äéäáóêüíôùí óÝ 
ÐáíåðéóôÞìéá, ìÝ 
êÝíôñï ôü Columbia 
University. Ðñῶôïé 
óôü÷ïé ἦôáí ὁ 
Ñáóßíô ×áëßíôé, ὁ 
×áìßíô ÍôáìðÜóé, 
ὁ Ἀëῆ Ìáñæïýé, ὁ 
Óá÷ßíô ἈëÜì, ὁ Ôæþí 
Ἐóðüæéôï, ὁ ×ïõÜí 
Êüïõë, ὁ Óíå÷Üë 

ÓéíãêÜâé êáß, êõñßùò, ὁ Ãéüæåö ÌáóÜíô (óôÞ öùôïãñáößá). 
Ðñüêåéôáé ìÝ ἄëëá ëüãéá ãéÜ ôïýò ἐðéãüíïõò ôïῦ  Ἔíôïõáñíô 
ÓáÀíô ïἱ ὁðïῖïé ðñåóâåýïõí óôüí ÷ῶñï ôῶí Ìåóáíáôïëéêῶí 
Óðïõäῶí ìéÜí ἄðïøç äéáöïñåôéêÞ ἀðü ôÞí óéùíéóôéêÞ (ðïý 
ἄëëùóôå ἀìöéóâçôåῖôáé ὥò êé ἀðü ἰóñáçëéíïýò êáèçãçôÝò 
óôñáôéùôéêῆò Ἱóôïñßáò óÜí ôüí ἈñéÝ÷ ÃéôæÜêé). 
Ïἱ âñá÷ßïíåò ôῆò ἐðé÷åßñçóçò åἶíáé ðïëëïß. Êõñéüôåñïò 
ἴóùò åἶíáé ὁ Äáâßä ×üñïâéôò, ðñþçí ìáñîéóôÞò, ðïý 
ἐêäßäåé ôü ðåñéïäéêü FrontPage, ἔíôõðï åἰäéêåõìÝíï óôÞ 
óðßëùóç ôῶí ἐíáíôéïöñüíùí. ÐáñÜëëçëá óôüí ἱóôüôïðï 
DiscoverTheNetwork äçìéïýñãçóå âÜóç äåäïìÝíùí ãéÜ 
êåßíïõò ðïý ὀíïìÜæåé «ñáôóéóôÝò», «ἀíôéóçìßôåò» êáß 

«ôæé÷áíôéóôÝò»! Óôïé÷åῖá ἀöïñῶíôá ôïýò ἀñéóôåñïýò ἤ 
öéëåëåýèåñïõò ðïý äÝí åὐèõãñáììßæïíôáé ìÝ ôÞí ἰóñáçëéíÞ 
ðïëéôéêÞ ðáñÝ÷ïíôáé ἀíÜìéêôá ìÝ ὕâñåéò êáß óõêïöáíôßåò, 
ἐíῷ ðáñÜëëçëá ðñïùèåῖôáé ἕíáò «ἀêáäçìáúêüò êáôÜëïãïò 
äéêáéùìÜôùí», óôï÷åýïíôáò ἄìåóá óôÞí ἐëåõèåñßá ôïῦ 
ëüãïõ ἐíôüò ôῶí ðáíåðéóôçìßùí ôῆò ÷þñáò. Ïἱ äïõëåéÝò ôïῦ 
×üñïâéôò ÷ñçìáôïäïôïῦíôáé ἀöåéäῶò ἀðü äéÜöïñá ἱäñýìáôá 
- ìüíï ôü 2003 åἶ÷å äùñåÝò 13,7 ἑê. äïëÜñéá. Óõã÷ñüíùò, 
ἔñãï ἐîßóïõ èåÜñåóôï ἐðéôåëåῖ ὁ ãíùóôüò íåïóõíôçñçôéêüò 
ἀðïëïãçôÞò ôïῦ ἸóñáÞë, ÍôÜíéåë ÐÜéðò, ìÝ ôü ðñüãñáììÜ ôïõ 
Campus Watch, ôü ὁðïῖï åἶíáé ôáãìÝíï óôÞí ðáñáêïëïýèçóç 
ὅóùí ëÝãïíôáé óôÜ ðíåõìáôéêÜ ἱäñýìáôá ôῶí ÇÐÁ ãéÜ ôüí 
ðåñéïýóéï ëáü êáß ôÜ ìåóáíáôïëéêÜ ôïõ ἐãêëÞìáôá. 
ÓôÞí ðåñßðôùóç ôïῦ Columbia ôÞí ðñùôïâïõëßá åἶ÷å 
ἡ ὀñãÜíùóç David Project, ðïý ãýñéóå ἕíá ößëì ìÝ 
ôßôëï Columbia Unbecoming êáß óôü ὁðïῖï ἐìöáíßæïíôáí 
öïéôçôÝò ôïῦ ἐí ëüãῳ ðáíåðéóôçìßïõ íÜ êáôçãïñïῦí ãéÜ 
ðñïêáôÜëçøç êáß ἐ÷èñüôçôá ðñüò ôü ἸóñáÞë êáß ðñüò 
Ἑâñáßïõò öïéôçôÝò óõãêåêñéìÝíïõò äéäÜóêïíôåò (êõñßùò 
ôüí Ãéüæåö ÌáóÜíô). Ôü ÐáíåðéóôÞìéï ἀíáãêÜóôçêå íÜ 
ἐñåõíÞóåé ôßò êáôáããåëßåò (ðïý ðñùôïäéáôõðþèçêáí óôÞí... 
êÜìåñá!) êáß ἡ ἘðéôñïðÞ ðïý óõãêñïôÞèçêå, ðñïóðáèþíôáò 
íÜ óõìâéâÜóåé ôÜ ἀóõìâßâáóôá, êáôÝëçîå íÜ ìåìöèåῖ ôüí 
ÌáóÜíô ãéÜ äýï ðåñéðôþóåéò -÷ùñßò ìÜñôõñåò êáß ÷ùñßò 
ἀðïäåßîåéò - óðïõäáóôῶí ðïý äéåῖäáí ἐ÷èñüôçôá óôÞ 
óôÜóç êáß óôßò ἀðüøåéò ôïῦ êáèçãçôῆ ôïõò! Ἡ ëïãéêÞ ôïῦ 
äéáëüãïõ ðïý ἀíáðôý÷èçêå ἦôáí íÜ ìÞí èßãïíôáé ïἱ ἀðüøåéò 
êáß ôÜ ðéóôåýù ôῶí (ἑâñáßùí, ἐííïåῖôáé) öïéôçôῶí ἀðü ôü 
ἀêáäçìáúêü âῆìá. ÓÜ íÜ ëÝìå ὅôé äÝí ðñÝðåé ὁ ἱóôïñéêüò 
ôïῦ 2ïõ Ðáãêïóìßïõ ÐïëÝìïõ íÜ ἀðáîéþíåé ôïýò Íáæß, ìÞí 
ôõ÷üí èé÷ôåῖ êáíÝíáò íåïíáæéóôÞò öïéôçôÞò! Êé áὐôü ôü 
ðñᾶãìá ðÝñáóå, ἡ ἐðÝìâáóç ἔîùèåí óôü ÐáíåðéóôÞìéï 
íïìéìïðïéÞèçêå êáß ôü ôåëåõôáῖï ὀ÷õñü ôïῦ ἐëåýèåñïõ 
äçìüóéïõ ëüãïõ óôßò ÇÐÁ êëïíßæåôáé. 
ÄÝí ἄîéæå êÜðïéáí ἀíáöïñÜ óôüí êáôåóôçìÝíï Ôῦðï ἡ ὅëç 
ἱóôïñßá; ÊÜôé øÝëëéóáí óÝ ìéÜ ãùíßá ἕíáò äõü êé áὐôü ἦôáí. 
ÍÜ äïῦìå ὅôáí èÜ ðáñïõóéÜæïõí ôü íÝï âéâëßï ôïῦ ÌÜñê 
ÌáæÜïõåñ ãéÜ ôÞ Èåóóáëïíßêç, èÜ ðïῦí ὅôé ὁ óõããñáöÝáò 
ἦôáí óôÞí ðåíôáìåëÞ ἐðéôñïðÞ ðïý ἐðÝðëçîå ôüí ÌáóÜíô; 
Ἤ èÜ êÜíïõí ðÜëé ôïõìðåêß äéÜ ôüí öüâï ôῶí Ἰïõäáßùí; 

Γιά µία ἀκόµη φορά τήν τιµή τοῦ ἀµερικανικοῦ 
πολιτικοῦ κόσµου τή σώζει ὁ πρώην ὑπουργός 
∆ικαιοσύνης (ἐπί Λ. Τζόνσον) Ράµσεη Κλάρκ. Ὁ Κλάρκ, 
γνωστός ὑπέρµαχος τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων 
ἐντός κι ἐκτός ΗΠΑ, ἀνέλαβε δικηγόρος τοῦ Σαντάµ 
Χουσεΐν, προκειµένου νά τοῦ ἐξασφαλίσει µιά δίκαιη 

δίκη. Στίς 14 Ἀπριλίου, στό κανάλι MSNBC (στήν 
ἐκποµπή Abrams Report), εἶπε τά αὐτονόητα γιά τούς 
ἀναγνῶστες τοῦ «Α» µά τόσο περίεργα γιά τόν µέσο 
Ἀµερικανό: Πώς ὁ Σαντάµ ἔχει δαιµονοποιηθεῖ ἐπί 
χρόνια ἀπό τίς ΗΠΑ καί τά ἐλεγχόµενα ΜΜΕ, πώς τά 
«ἐγκλήµατά του» δέν ἔχουν ἀποδειχθεῖ - σέ ἀντίθεση 
µέ ἐκεῖνα τῆς Κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ - ὅτι ὁ ἴδιος 
ἀντιτάχθηκε ὅχι µόνο στήν εἰσβολή στό Ἰράκ ἀλλά καί 
στίς δεκάχρονες κυρώσεις κατά τῆς δύσµοιρης χώρας 
(γι΄ αὐτό καί οἱ ∆ηµοκρατικοί δέν τόν συµπαθοῦν), 
ὅτι σήµερα ὁ ἰρακινός λαός ζεῖ χειρότερα ἀπό ποτέ 
καί στήν ἐρώτηση τοῦ «τηλεοικοδεσπότη» Ἀβραάµ 
γιά τήν... εὐτυχία τῶν ἐκλογῶν τοῦ ἀπάντησε πώς 
κάτι τέτοιο θά τὄλεγε στό Ἰράκ µόνον ὅποιος εἶχε  
ἐξασφαλίσει συµβόλαιο ἑκατοµµυρίων δολαρίων!  
Αὐτοί εἶναι οἱ Ἀµερικανοί πού ἀγαπᾶµε κι ἐµεῖς ἐδῶ 
στόν «Α»: ὁ Ράµσεη Κλάρκ, ἡ Σύνθια Μακίνεη, ἡ Κάθυ 
Κέλλυ, ὁ Νόαµ Τσόµσκι, ὁ Ἀλεξάντερ Κόκµπερν...

Οἱ Ἀμερικανοί πού ἀγαπᾶμε

ΗΠΑ: Σιωνιστικό φίμωτρο 
καί στά Πανεπιστήμια!

   Στίς 12 Ἀπριλίου, στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
µέ πρωτοβουλία τοῦ Πράσινου εὐρωβουλευτῆ 
Τζέµ Ὄζντεµιρ (Γερµανοῦ µέ τουρκική καταγωγή) 
διεξήχθη συζήτηση γιά τήν Ἀρµενική Γενοκτονία. 
Καλεσµένοι ἦταν ὁ Τοῦρκος ἱστορικός Τανέρ Ἀκσάµ 
καί δύο µέλη τῆς ἀρµενικῆς κοινότητας τῆς Τουρκίας: 
ὁ δηµοσιογράφος τῆς Ζαµάν Ἐτιέν Μαχτσουπιάν 
καί ὁ ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ Agos, Χράντ Ντίνκ. Ὁ 
µέν Ἀκσάµ ἐπιβεβαίωσε µέ θάρρος ὅσα οἱ Ἀρµένιοι 
ἰσχυρίζονται γιά τήν γενοκτονία καί κατήγγειλε 
τήν ἐκκκαθάριση τῶν τουρκικῶν Ἀρχείων* (ὅπου 
ἄλλωστε ὅποιος ζητήσει πρόσβαση βρίσκει τόν 
µπελά του), ἡ δέ παρουσία τῶν Ἀρµεναίων ἦταν 
σκέτη ντροπή: Ὁ πρῶτος, λίγο σεµνότερα, µίλησε 
γιά τίς δύο ἐκδοχές τῆς Ἱστορίας καί τά προβλήµατα 
πού δηµιουργεῖ ἡ χρήση τοῦ ὅρου «γενοκτονία» 
ἐνῷ ὁ δεύτερος ἰσχυρίστηκε πώς «παραπάει νά ζητᾶ 
κανείς ἀπό ἕνα κράτος νά προσδιορίσει τί ἔγινε πρίν 
90 χρόνια», µίλησε γιά «εὐκαιρία ἀνοιχτοῦ διαλόγου» 
καί τόνισε πώς «ἡ Ἱστορία δέν πρέπει νά γίνει ἐµπόδιο 
στίς ἀρµενοτουρκικές σχέσεις ἀλλά ἡ Εὐρώπη πρέπει 
νά σταθεῖ ἀρωγός»! (καλά, ὁ Γιῶργος Παπανδρέου τοῦ 
ἔγραψε τόν λόγο;;;!!!) Προφανῶς ἡ δίκη πού εἶχε νά 
ἀντιµετωπίσει δυό βδοµάδες µετά - γιά ἐξύβριση τῶν 
Τούρκων πρό τριετίας σέ συνέδριο στή Σανλιούρφα 
- ἔπαιξε τόν παιδαγωγικό της ρόλο... Ἀναγκάστηκε 

νά βγεῖ ὁ διευθυντής τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀρµενικῆς 
Ὁµοσπονδίας Λωράν Λεϋλεκιάν καί νά καταγγείλει 
τίς ἀσάφειες πού εἶπαν καί τίς σκοπιµότητες πού 
ἐξυπηρέτησαν (Τούρκων ἀλλά καί Πρασίνων) µέ τά 
περί τῆς δῆθεν ἀναγκαίας ἔρευνας - προκειµένου τό 
ζήτηµα νά περιοριστεῖ σέ ἑρµηνεῖες λεπτοµερειῶν - 
καί τά ὀθωµανικά τερτίπια περί «κακῶν» Ἀρµενίων 
τῆς ∆ιασπορᾶς καί «καλῶν» τῆς Τουρκίας... 

* Κάτι ἤξερε ὁ Μιχ. Χαραλαµπίδης πού ἀναφερόµενος 
στό Ποντιακό χαρακτήρισε  ἀνατολίτικη ὑπεκφυγή τήν 
πρόσκληση Ἐρντογάν γιά ἀρχειακή ἔρευνα

Ποιός ὁ Τοῦρκος καί ποιός ὁ Ἀρµένιος...

300 Τοῦρκοι, πνιγµένοι ἀπό τό δίκιο τους, 
διαδηλώνουν στήν Οὐάσινγκτον (24-4-05)



Ó ÷ ü ë é á  ð ô å ñ ü å í ô á

Στήν τεράστια ὑπόθεση (καί πληγή) τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου 
Θράκης ἐνδέχεται νά ὑπάρξουν ἐξελίξεις συντόµως, ἄν ἡ γνωστή πιά 
κόντρα στό ἐσωτερικό τοῦ πρυτανικοῦ σχήµατος ἐκραγεῖ µέ τήν εὐκαιρία 
τῆς ἀνοικτῆς Συγκλήτου στίς 12 Μαΐου. Πέραν τῶν ἄλλων, αὐτό πού 

φαίνεται νά προκαλεῖ τρέµουλο σέ ὅσους ἔχουν κάτι νά φοβηθοῦν ἐλεγχόµενοι, 
εἶναι νά ἐπέµβει τό ἴδιο τό Ὑπουργεῖο Παιδείας. Γιατί ἄν τόν πολυθρύλητο ἔλεγχο 
τόν κάνουν ὁρκωτοί λογιστές (δηλαδή ἰδιῶτες), ὄχι µόνο θά κοστίσει 50.000 εὐρώ 
σέ µιά περίοδο οἰκονοµικῆς κρίσης ἀλλά καί δέν πρόκειται νά «βγεῖ» τίποτε. Πότε 
ἄλλωστε συνέβη κάτι διαφορετικό; Τό ζήτηµα δέν εἶναι νά ἐλεγχθεῖ λογιστικά 
ἡ διαχείριση ἀλλά νά ἐξετασθεῖ ἡ σκοπιµότητα καί ἡ ἀνταποδοτικότητα τῶν 
δαπανῶν. Γιά παράδειγµα: Πόσα χρήµατα εἶναι ἕνα λογικό ποσό γιά µυοκτονία; 
5.000 εὐρώ; Ἤ 45.000 εὐρώ; Κι ἐν µέσῳ ποίων συνθηκῶν πολλαπλασιάζεις τίς 
δαπάνες σου; Πῶς µεθοδεύεις τήν σχετική προκήρυξη; Αὐτά τά ἐρωτήµατα (καί 
ἄλλα...) ἔχουν ἐνδιαφέρον κι ὄχι φυσικά ἄν... ὑπάρχει τό σχετικό τιµολόγιο. 
Ἀφοῦ λοιπόν ὁ κ. Πρύτανης ἔλαβε τέτοιαν ρηξικέλευθη ἀπόφαση, ἐλπίζουµε νά 
τήν στηρίξει µέχρι τέλους, καλώντας τίς ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νά 
κάνουν τόν ἔλεγχο πού ἀνακοινώθηκε. Καί εὐελπιστοῦµε ὁρισµένοι πού παριστά-
νουν ἐπί χρόνια τούς καµπόσους ἀπό τήν καθηγητική τους ἕδρα, νά δείξουν ἐπιτέ-
λους καί ἕναν ἀνδρισµό, ἀνοίγοντας κάποια στιγµή τό στόµα τους. Ἐντάξει, ὡς 
ἀνδρείκελα τά πῆγαν περίφηµα, καιρός νά δοκιµάσουν καί κανέναν ἄλλο ρόλο... 

Κάθε βῆµα πού γίνεται, κάθε πρωτοβουλία πού ἀναλαµβάνεται, καταλήγει 
νά ἀναδείξει τό µεῖζον πρόβληµα αὐτοῦ τοῦ τόπου, αὐτό τῆς (ἔλλειψης) 
παιδείας. Κλασικό τό παράδειγµα τῆς ἀξιέπαινης δηµοτικῆς προσπάθειας 
στήν Κοµοτηνή γιά τό φύτεµα λουλουδιῶν σέ διάφορα σηµεῖα τῆς πόλης. 

Ἔ, τά πανσεδάκια πού µπῆκαν στίς νησῖδες τῶν δρόµων γιά νά δώσουν ἕναν τόνο 
ὀµορφιᾶς στό (τραγικό) ἀστικό περιβάλλον µας ἐκλάπησαν - κι ὄχι µόνο µία φορά! 
Ναί, µιλᾶµε γιά ἄνθη πού κοστίζουν στό ἐµπόριο... µισό εὐρώ! Νά συγκρίνει κανείς 
µέ πόλεις τοῦ ἐξωτερικοῦ ὅπου κάθε κάτοικος ἀναλαµβάνει τόν καλλωπισµό καί τή 
συντήρηση τοῦ δηµόσιου χώρου µπροστά στό σπίτι του, θά ἀκουστεῖ σάν ἀνέκδοτο, 
ἀφοῦ ἐδῶ µιλᾶµε γιά κατάσταση ...«Κρό». Μήπως πέρυσι δέν εἴχαµε ἀνάλογες 
συµπεριφορές ὅταν µοίρασε ὁ Δῆµος δωρεάν δεντράκια τή Μέρα τοῦ Πρασίνου;

Θυµᾶστε τό φέσι τῶν 20 δισ. δρχ πού µᾶς φόρεσε ὁ Λαλιώτης µέ τό 
σκάνδαλο τοῦ Κτηµατολογίου; Δέν ἦταν τίποτε! Ἡ κοινοτική Ἐπίτροπος 
Χούµπνερ προτείνει τώρα «διορθώσεις» - δηλ. κυρώσεις - 1,3 δισ. εὐρώ στά 
ἔργα τῶν ἐτῶν 2001-2004, πού σηµαίνει 700 ἑκ. προϋπολογισµένα εὐρώ τῆς 

ΕΕ δέν θά µποῦνε στά κρατικά ταµεῖα, ἄν δέν πετύχει κάτι ὁ Φώλιας! Κι ἐνῷ γράφει 
ὅτι σέ περίπτωση ἐλέγχου τά πράγµατα θά γίνουν χειρότερα (!), ποῦ καταλήγει ὁ 
«προοδευτικός» Τῦπος; Ὅτι ἡ ΕΕ πιέζει γιά τόν «βασικό µέτοχο» ἤ γιά τίς ἀµερικανι-
κές προµήθειες τῆς Κυβέρνησης! Πάλι ὁ Καραµανλῆς καί ἡ ...Δεξιά φταῖνε δηλαδή! 
Οὔτε ἡ Κυβέρνηση τοῦ ΠαΣοΚ οὔτε οἱ Διαχειριστικές Ἀρχές ἔφταιξαν ποτέ! 
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Ἀπολογισµός τῆς 
ἀρχαιολογικῆς 

ἔρευνας στή Θράκη 
2001 -2004

   Στήν Κοµοτηνή, στίς 20 Ἀπριλίου, ἡ ΙΘ 
Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων παρουσίασε στό κοινό 
τῆς πόλης τό ἔργο της τά τελευταῖα τέσσερα 
χρόνια. Ἦταν µία ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα 
ἐνηµέρωση πού ἀντάµειψε τό πολυπληθές 
ἀκροατήριο µέ πληροφορίες καί εἰκόνες ἀπό 
τόν παραγωγικότερο ἐπιστηµονικό κλάδο 
τῆς χώρας, τούς ἀρχαιολόγους.
   Οἱ παρουσιάσεις ξεκίνησαν µέ τήν κ. ∆. 
Τερζοπούλου καί τόν ἐπίτιµο ἔφορο ∆ιαµαντῆ 
Τριαντάφυλλο οἱ ὁποῖοι ἀναφέρθηκαν στά 
ἐντυπωσιακά εὑρήµατα τοῦ 1ου - 2ου µ.Χ. 
αἰ. στή Μικρή ∆οξιπάρα: στούς ταφικούς 
τύµβους µέ τίς 5 θαµµένες ἅµαξες καί τά 
ἄλογα, κάτι πού γιά πρώτη φορά βρίσκεται 
στόν ἑλλαδικό χῶρο. Ἐξίσου ἐντυπωσιακά 
τά εὑρήµατα τοῦ Μ. Κουτσουµανῆ στήν 
Πλωτινόπολη ∆ιδυµοτείχου, µέ τό ἐπιβλητικό 
πηγάδι καί τόν πλαϊνό του θάλαµο, τό ὁποῖο 

σχετιζόταν µέ τήν ὕδρευση τῆς πόλης καί 
χρονολογεῖται περίπου στήν ἴδιαν ἐποχή. Ἡ 
Π. Τσατσοπούλου περιέγραψε τήν διάσωση - 
ἀνάδειξη τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ στή Θράκη. Στά 
σηµαντικότατα εὑρήµατα στή Σαµοθράκη - 
εἰδικά στή θέση Μικρό Βουνί - ἀναφέρθηκε 
ὁ ∆. Μάτσας, ἐπισηµαίνοντας µάλιστα ὅτι 
πρόκειται γιά τήν βορειότερη αἰγαιακή 
ἐγκατάσταση Μινωιτῶν (πρίν τόν 18ο αἰ. 
π.Χ.). Μεταξύ δέ τῶν ἀδιάψευστων τεκµηρίων 
τῆς µινωικῆς παρουσίας στό νησί ξεχωρίζει 

ἀγγεῖο µέ ἐπιγραφή στή Γραμμική Γραφή Α! 
Κάτι πού ἐπίσης προκάλεσε ἔκπληξη ἦταν ἡ 
ἀναφορά στήν πρώιµη κατοίκηση τοῦ νησιοῦ 
ἤδη ἀπό τό 6.000 π.Χ. Ἀλλά καί τό τεῖχος 
στήν Ἀκρόπολη τῆς Ἐποχῆς τοῦ Σιδήρου 
(1050 π.Χ.) βασίζεται σέ παλιότερα θεµέλια.  
Τίς ἐργασίες στή Μαρώνεια - ἑλληνιστικῆς 
καί ρωµαϊκῆς ἐποχῆς - παρουσίασαν οἱ 
ἀρχαιολόγοι Α. Τσόκα, Χ. Καραδήµα καί Ν. 
Κοκκοτάκη, καθώς καί τήν ἑτοιµασία τοῦ 
ἀρχοντικοῦ Ταβανιώτη γιά τήν ἔκθεση τῆς 
Ἀρχαιολογικῆς συλλογῆς ἀπό τά εὑρήµατα 
τῆς περιοχῆς. Τέλος, ἡ Ν. Καλλιτζῆ ἐξέθεσε 
ἐν τάχει τή σπουδαία δουλειά πού γίνεται 
στά Ἄβδηρα (καθώς ἀφοῦ ὁλοκληρώθηκε 
τό θαυµάσιο Μουσεῖο, τώρα ἑτοιµάζεται καί 
ἡ πλήρης ἀναµόρφωση τοῦ ἀρχαιολογικοῦ 
χώρου), ἐνῷ ὁ Ν. Εὐστρατίου πῆγε τή 
φαντασία τῶν ἀκροατῶν πολλές χιλιετίες 
πίσω, ἀναφερόµενος στήν Παλαιολιθική 
καί νεολιθική Ἐποχή τῆς Θράκης, ἔτσι ὅπως 
ἀναδύεται µέ τίς ἀρχαιολογικές δραστηρι-
ότητες τοῦ ΑΠΘ. Μίλησε γιά τίς θέσεις στή 
νοτιοανατολική Ροδόπη (Πετρωτά, Κρωβύλη, 
Μέστη) καί γιά τόν νεολιθικό οἰκισµό τῆς 
Λαφρούδας Ξάνθης, γιά τά πρῶτα νεολιθικά 
χωριά τῆς περιοχῆς (6.000 π.Χ.), καί γιά 
τά πλεονεκτήµατα τῆς µεθόδου «καρότου 
γεώτρησης» στούς τόπους ὅπου µιά τυπική 
ἀρχαιολογική ἔρευνα δέν εἶναι δυνατή. 
   Κλείνοντας τήν µικρή µας ἀναφορά 
ἐπισηµαίνουµε δύο πράγµατα: Πρῶτον τήν 
µαρτυρούµενη διά τῶν εὑρηµάτων πού 
ἐπιδείχθηκαν χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας 
στή διάρκεια τῆς ρωµαιοκρατίας (3 εὑρήµατα 
ἀπό ἰσάριθµους ἀρχαιολογικούς τόπους), 
κάτι πού διαψεύδει τούς ἰσχυρισµούς γιά 
τόν γλωσσικό ἐκλατινισµό τῶν κατοίκων 
τῆς περιοχῆς. Καί δεύτερον τήν τεράστια 
θετική δυναµική πού διαθέτει ἡ Ἀρχαιολογία 
στήν Ἑλλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
- γιά τό οἰκονοµικό πεδίο - εἶναι οἱ 3.000 
ἐπισκέπτες τῶν ταφικῶν τύµβων στή Μικρή 
∆οξιπάρα καί -γιά τό ἐθνικό - ἡ µαρτυρούµενη 
ἑνότητα τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου. Ἀκόµη καί 
στήν περίπτωση πού τά ὀφέλη αὐτά δέν 
ἀπασχολοῦν τόν ἀρχαιολόγο, ὡς εὑρισκόµενα 
πέραν τῆς ἐπιστήµης, ἡ εὐεργετική τους 
παρουσία δέν µπορεῖ νά ἀγνοηθεῖ.        Κ.Κ.

Φιλιππούπολη:
Οἱ ἀρχαῖοι θρακικοί 

θησαυροί της 

        Ἀπὸ τὶς 30 Μαρτίου, στὴ διάρκεια δέκα 
µηνῶν στὸ Ἐθνικὸ ἱστορικὸ µουσεῖο στὴ 
Σόφια ὑπὸ τὸν τίτλο “Οἱ ἀρχαῖοι θησαυροὶ 
τοῦ Πλόβντιφ” φιλοξενοῦνται ἐκθέµατα ἀπὸ 
τὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς ὁµώνυµης 
πόλης. Πρόκειται γιὰ ἐκθέµατα ἀπὸ τὴν 
περίοδο τῶν πρώιµων βασιλέων τῆς θρακικῆς 
φυλῆς τῶν Ὀδρυσῶν, ποὺ ἀνακαλύφθηκαν 
στοὺς τύµβους στὴν περιοχὴ τοῦ χωριοῦ 
Καλογιάνοβο (Νότια Βουλγαρία), καθὼς καὶ 
γιὰ εὑρήµατα ποὺ δὲν ἔχουν ἐπιδειχθεῖ ὡς 
τώρα. Γιὰ τὰ πιὸ ἐνδιαφέροντα ἐκθέµατα ποὺ 
βρέθηκαν στὸ ἔδαφος τοῦ χωριοῦ Τσερνοζὲµ 
τῆς πόλης Πλόβντιφ ἀφηγεῖται ὁ διευθυντὴς 
τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου τοῦ Πλόβντιφ 
Κοσταντὶν Κισιόφ: “Πρέπει νὰ σηµειωθεῖ, ὅτι 
αὐτὴ ἡ νεκρόπολη εἶναι ἡ πλουσιότερη στὸ 
βουλγαρικὸ τµῆµα τῆς Θράκης. Συνδέεται 
µέ τὸν θρακικὸ πολιτισµὸ καὶ παρουσιάζει 
ἀκόµα µεγαλύτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ ὅτι 

χρονολογεῖται ἀπὸ τὴν πρώιµη περίοδο τῶν 
βασιλέων τῶν Ὀδρυσῶν (τὰ τέλη τοῦ 6ου 
καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 5ου αἰώνα πρὸ Χριστοῦ). Ὁ 
τύµβος, ὅπου κάναµε ἀνασκαφές, ἀνήκει σὲ 
ἐκπρόσωπο τῆς θρακικῆς ἀριστοκρατίας τοῦ 
5ου αἰώνα πρὸ Χριστοῦ.
    Μέγιστο ἐνδιαφέρον στὴν ἔκθεση 
προκαλοῦν τὰ δυὸ ἀκόντια καὶ ὁ ὀρειχάλκινος 
θώρακας, κατασκευασµένος στὰ τέλη τοῦ 
6ου αἰώνα πρὸ Χριστοῦ στὴν Ἑλλάδα. Πρὸς 
τὸ παρὸν σὲ κανένα ἑλληνικὸ µουσεῖο δὲν 
ὑπάρχει τέτοιου εἴδους θώρακας. Πρωτότυπη 
εἶναι ἡ χρυσὴ διακόσµηση µέ τὴ µορφὴ τῆς 
Γοργόνας Μέδουσας καὶ τὰ ἄλλα πέντε 
χρυσὰ διακοσµητικὰ στοιχεῖο στὸ πρόσθιο 
µέρος µέ τὸ σχῆµα κώνων. Ὁ κ. Κισιὸφ 
προσθέτει: “Ὑπάρχουν ἀκόµα δυὸ πρωτότυπα 
εὑρήµατα ποὺ ἐπίσης ἐπιδείχνουµε σ’ αὐτὴν 
τὴν ἔκθεση. Λέω πρωτότυπα, γιατί µέχρι 
στιγµῆς δὲν ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ παρόµοια 
καὶ δὲν εἶναι γνωστὰ σὲ ἐδάφη, στὰ ὁποῖα 
οἱ Ἕλληνες ἐµπορεύονταν κατὰ τὴν κλασικὴ 
ἐποχή. Πρόκειται γιὰ ἕναν ἀσηµένιο κύλικα, 
δηλαδὴ πλατὺ κύπελλο µέ δυὸ λαβὲς καί 
χρυσὴ ἀπεικόνιση τοῦ Βελλεροφόντη, τοῦ 
µυθικοῦ ἐθνικοῦ ἥρωα τοῦ Κορίνθου κατὰ 
τὴν κλασικὴ περίοδο στὴν Ἑλλάδα τὸν 5ο 
αἰώνα πρὸ Χριστοῦ. Τὸ ἄλλο ἀντικείµενο εἶναι 
µεγάλος χρυσὸς θώρακας, κατασκευασµένος 
ἀπὸ χρυσὸ 24 καρατίων, στὸν ὁποῖο ἐπίσης 
ἀπεικονίζονται τὸ κεφάλι τῆς Γοργόνας 
Μέδουσας καὶ τὰ ἱερὰ ζῶα τῶν βασιλέων 
τῶν Ὀδρυσῶν - λιοντάρι καὶ ζαρκάδι. 
          Ἡ ἔκθεση, ποὺ ἐπιδείχνεται στὸ Ἐθνικὸ 
Ἱστορικὸ Μουσεῖο, µαρτυρεῖ γιὰ τὴν ἐξαιρετικὴ 
τέχνη τῶν Θρακῶν ἐπαγγελµατιῶν, τὰ ἔργα 
τῶν ὁποίων συναγωνίζονται ἐκεῖνα τῆς 
κλασικῆς Ἑλλάδας.
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Στίς 21 Ἀπριλίου ἐπισκέφθηκε τίς Ἀρχές τῆς Κοµοτηνῆς, µειονοτικά χωριά καί προξενικά 
φερέφωνα («συλλόγους» δῆθεν...) ὁ Τοῦρκος Πρέσβης τῆς Ἀθήνας πού βρισκόταν στήν 

πόλη γιά τή σύνοδο τοῦ ΟΣΕΠ. Εἰδικά γιά τήν ἐπίσκεψή του στόν νοµάρχη Ροδόπης Ἄρη 
Γιαννακίδη σηµειώσαµε τίς περίεργες δηλώσεις τοῦ τελευταίου στό πέρας τῆς συνάντησης: 

«Εἶχα µιά καλή συνεργασία µέ τόν κ. Πρέσβη. Τόν προϊδέασα καί τοῦ ἀποτύπωσα τά περιγραφικά 
στοιχεῖα τῆς Ροδόπης, τήν ἀναπτυξιακή προοπτική τῆς περιοχῆς καί τήν δραστηριότητα καί τήν 

καλή συνεργασία τοῦ ∆ικτύου Νοµαρχιῶν Ἑλλάδας-Βουλγαρίας-Τουρκίας. Ἀξιολογώντας τή 
βούληση τῶν λαῶν µας γιά ἀναπτυξιακή συµπόρευση τοῦ περιέγραψα καί τό µάστερ πλάν πού 
ἔχει σχηµατοποιήσει τό ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο καί δεσμευτήκαμε νά ὑπάρξει συνεργασία 
µέ τό Πανεπιστήµιο τῆς Ἀδριανούπολης. Τέλος, κατέθεσα τήν ἔκκληση σέ κεντρικό ἐπίπεδο οἱ 
κυβερνήσεις νά συνεχίσουν νά συνεργάζονται στόν δρόµο τῆς κοινῆς Εὐρωπαϊκῆς πορείας τῶν 

δύο λαῶν.»
∆έν τίς παραθέσαµε 
γιά τό ...προσωπικό 

στύλ τῆς χρήσης 
τῆς γλώσσας, αὐτό 
εἶναι γνωστό. Ὅµως 
ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ ὁ 
νοµάρχης δεσµεύεται 
π.χ. γιά συνεργασίες 
Πανεπιστηµίων; Καί 
τί νόηµα ἐξέπεµπε ἡ 
φράση ἀκόµα κι ἄν 

εἰπώθηκε γιά νά δοθεῖ 
ἔµφαση στήν πρόθεση 

συνεργασίας; Ἐκτός 
κι ἄν ὅ,τι καί νά λέµε 
λογίζεται ἁπλῶς ὡς 

ἐξερχόµενος ἦχος ἀπό 
τό σῶµα µας, ὁπότε 

ὅλο τό ἀνωτέρω 
σχόλιο ἀτύχησε... - Ὁρίστε, ἐγώ τοῦ μιλάω κι ἐκεῖνος τά ξύνει...

Πέραν τῶν ἁβροτήτων

Ὁ Κούτσικος 
καί οἱ ἀριθµοί του

   Ἀκούσαµε τίς ἀπόψεις τοῦ προέδρου 
τοῦ ἑλληνικοῦ ἐπιχειρηµατικοῦ 
συµβουλίου κ. Παν. Κούτσικου στή 
σύνοδο  τοῦ Ὀργανισµοῦ Οἰκονοµικῆς 
Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου 
(ΟΣΕΠ) γιά τίς ἐπενδύσεις καί τίς 
προοπτικές τους. Ἀπό τά πληκτικά 
εὐχολόγια ξεχώρισαν οἱ δηλώσεις του 
γιά τήν ἑλληνοτουρκική συνεργασία 
καί τό διµερές ἐµπόριο. Ἀποδυόµενος 
στήν συνήθη του προσπάθεια γιά 
ὡραιοποίηση µιᾶς κατάστασης πού 
µόνο αὐτοοικτιρµό θά ἔπρεπε νά µᾶς 
γεννᾶ, χαρακτήρισε τήν Τουρκία 
«ζωτικό χῶρο γιά τά ἑλληνικά 
συµφέροντα» καί θριαµβολόγησε 
γιά τόν «πολλαπλασιασµό τοῦ 
διµεροῦς ἐµπορίου». Τό γεγονός ὅτι 
αὐτός ὁ πολλαπλασιασµός ἀφαιρεῖ 
τό περιεχόµενο τῆς τσέπης µας καί 
συνεπάγεται τήν γεωµετρική αὔξηση 
τοῦ ἐλλείµµατός µας, ξέχασε νά µᾶς 
τό πεῖ. Οὔτε καί διανοήθηκε φυσικά 
νά ἐξηγήσει τί ἐξάγουµε ἐµεῖς καί 
τί εἰσάγουµε ἀπό τήν Τουρκία, οὔτε 
βεβαίως νά πεῖ τό ποῦ ὁδηγεῖ αὐτή 
ἡ πορεία καί τή χώρα µας ἀλλά καί 
εἰδικότερα τή Θράκη. Ἔτσι εἶναι τά 

νούµερα, λίγο θράσσος χρειάζεται 
στόν χειρισµό τους κι εὔκολα γεννοῦν 
µαγικές εἰκόνες. Μάλιστα ὁ κ. Π.Κ. 
τόνισε ὅτι οἱ ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις 
διευκολύνονται τά µᾶλα πηγαίνοντας  
στή γείτονα, κάτι πού δέν συµβαίνει 
ἀντιστρόφως. Τούς χρωστᾶµε καί 
χάρη ἀπό πάνω δηλαδή! Ἤ µήπως 
ὑπαινίσσεται κάποιον λανθάνοντα 
ἑλληνικό ρατσισµό στήν ἀντιµετώπιση 
αὐτή τοῦ ἁγνοῦ Τούρκου ἐπιχειρηµα-
τία; 
    Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, πάντως, 
θά θέλαµε νά ἐπισηµάνουµε στούς 
νῦν κρατοῦντες ὅτι κανείς δέν θά 
ἐνοχλεῖτο ἄν ἐξαφανίζονταν ἀπό τό 
προσκήνιο οἱ (δοτοί) ἄνθρωποι πού 
τά τελευταῖα χρόνια χειρίστηκαν 
µέ τόν πιό ἄθλιο τρόπο τήν ἐθνική 
µας ἀξιοπρέπεια στά πλαίσια τῆς 
ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγισης. 
Ξέρουµε ὅλοι καλά πόσο µᾶς κόστι-
σαν οἱ ἐθνοµηδενιστικές, εἰρηνοκά-
πηλες καί ἐκσυγχρονιστικές µπουρ-
δολογίες τους, τόσο σέ χρῆµα ὅσο 
καί σέ ἠθικό καί αἴσθηµα τιµῆς. Ἔ, 
δέν µποροῦµε νά βλέπουµε τά ἴδια 
πρόσωπα - εἴτε σέ κεντρικό εἴτε σέ 
τοπικό ἐπίπεδο - νά θρέφουν ἀκόµα 
κῶλο στίς ἴδιες πολυθρόνες! Ἔστω 
καί µιά διακοσµητική µεταβολή θά 
ἦταν ἀσµένως εὐπρόσδεκτη.

Τίς «δυσχέρειες πού ἀντιμετωπίζουν οἱ 
Τοῦρκοι στή Δυτική Θράκη», ὅσον ἀφορᾶ στά 
μειονοτικά καί πολιτιστικά τους δικαιώματα, 

ἔθεσε, σύμφωνα μέ τόν τουρκικό Τῦπο, ὁ 
ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς χώρας Ἀμπντουλάχ  
Γκιούλ κατά τή  συνεδρίαση τοῦ Συμβουλίου 
Σύνδεσης Τουρκίας - Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. 

Τό ἀνωτέρω δηµοσίευµα δέν µᾶς προκαλεῖ 
καµµία ἀνησυχία. Καί δέν τό λέµε µόνο γιατί 
δέν ἔχουµε τίποτε νά κρύψουµε, ὅπως λέει 
κι ὁ Εὐριπίδης. Οὔτε γιατί θεωροῦµε πώς 
ὁποιαδήποτε ἀπόπειρα τῆς Τουρκίας νά 

ἐγείρει θρακικό θέµα θά τήν γελοιοποιήσει 
καί θά ἀναδείξει πράγµατα πού καθόλου 
δέν θά ἐπιθυµοῦσε νά διαλαληθοῦν (περί 

Ποµάκων, Ρωµά, κτλ). Τό κυριότερο εἶναι πώς 
τόση φιλία πού «ἔρευσε» αὐτά τά ἕξι χρόνια, 
τόσα τραπεζώµατα, τόσα ρουσφέτια, τόσα 

ταξείδια, τόσα λογίδρια, τόσες ζεϊµπεκιές, 
τόσες κουµπαριές, τόση διασυνοριακή 

συνεργασία, τόσα εὐρωπαϊκά προγράµµατα, 
τόσες διαπιστώσεις κοινῶν πολιτισµικῶν 
στοιχείων, ἔ, δέν µπορεῖ, κάποιοι θά ἦταν 
εἰλικρινεῖς κι ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τῶν 

συνόρων (µά καί τῆς τοπικῆς κοινωνίας)! 
∆έν θά βγοῦν λ.χ. κάποιοι Τοῦρκοι δήµαρχοι, 

δηµοσιογράφοι, µέλη ΜΚΟ - ἤ ἔστω δικοί 
µας µειονοτικοί -νά διαµαρτυρηθοῦν γιά τήν 
παρέµβαση; Νά µιλήσουν γιά ὅσα καλά εἶδαν 
τά τελευταῖα χρόνια; Ἤ µήπως συµφωνοῦν 
µέ τούς ὑπουργικούς προβληµατισµούς γιά 

περιορισµένα δικαιώµατα; Θά πεῖ κανείς ὅτι οἱ 
«δυσχέρειες» πού λέει ὁ Γκιούλ εἶναι ἐντελῶς 
τεχνητές; Ἤ µήπως κανένας δέν θά τολµήσει 

νά ἀντιλέξει κάτι; Μά... ἄν εἶναι ἔτσι... τί 
κατάφερε τελικά αὐτή ἡ «νέα πολιτική» µας; 

∆εχόµαστε ἀπαντήσεις.

Σύνοδος ΟΣΕΠ στήν Κοµοτηνή
   Καθώς ὁλοκληρώθηκε ἡ συνάντηση τοῦ 
Ὀργανισµοῦ γιά τήν Συνεργασία Εὐξείνου 
Πόντου στήν Κοµοτηνή, µέ τήν ὑπογραφή 
τῆς Συµφωνίας πού φέρει τό ὄνοµα τῆς 
πόλης, θέλουµε νά πιστεύουµε ὅτι κάποια 
βήµατα µπροστά γίνανε γιά τήν ἑλληνική 
παρουσία ἐντός τοῦ ΟΣΕΠ. 
   Ἡ Συµφωνία πού ὑπεγράφη προβλέπει 
ἀφενός τήν στενότερη συνεργασία µεταξύ 
τῶν Κρατῶν Μελῶν τοῦ ὀργανισµοῦ καί 
ἀφετέρου τήν σύσφιξη τῶν σχέσεων ΕΕ-
ΟΣΕΠ (ἡ Ἑλλάδα πρωτοδιοργάνωσε διµερή 
συνάντησή τους), µέ παράλληλη ἐνίσχυση 
τοῦ διεθνοῦς ρόλου τοῦ δευτέρου. Πᾶνε πιά 
13 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ ΟΣΕΠ, εἶναι 
ὀργανισµός ἀναγνωρισµένος ἀπό τόν ΟΗΕ 
καί οἱ δοµές του ἔχουν πάρει σάρκα καί 
ὀστᾶ. 
   Ἡ δραστηριότητα τῆς ἑλληνικῆς 
προεδρίας στράφηκε κυρίως στήν ἐνίσχυση 
τοµέων ὅπως ἡ ἐνέργεια (ἐπίκαιρο λόγῳ 
τοῦ πολιτικοῦ µνηµονίου γιά τόν ἀγωγό 
Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολης), οἱ 
µεταφορές (µέ ἔµφαση στίς θαλάσσιες ἀπό 
τόν Εὔξεινο Πόντο στό Αἰγαῖο), ὁ τουρισµός, 
οἱ µικροµεσαῖες ἐπιχειρήσεις, ἡ ἔρευνα 
καί ἡ ἀνάπτυξη, καί ἡ καταπολέµηση τοῦ 
ὀργανωµένου ἐγκλήµατος (υἱοθετήθηκε 
µάλιστα Κοινή ∆ήλωση γιά τήν πάταξη τῆς 
παράνοµης διακίνησης ἀτόµων. 
   Τά 340 ἑκατοµµύρια τοῦ πληθυσµοῦ 
τῶν χωρῶν, ὁ τεράστιος ἐνεργειακός τους 

πλοῦτος, ἡ γεωστρατηγική τους θέση,  οἱ 
ἀναπτυξιακές τους προοπτικές καί τέλος 
ἡ προαιώνια µά καί διαρκούσα ἑλληνική 
παρουσία στήν περιοχή, καθιστοῦν τόν 
ΟΣΕΠ χῶρο κατ’ ἐξοχήν προνοµιακό γιά 
τήν Ἑλλάδα. Ἐλπίζουµε τά πολλαπλά 
ταξείδια τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας 
καί τοῦ Εὐριπίδη Στυλιανίδη στήν περιοχή 
νά ἐντάσσονται στά πλαίσια συγκεκριµένου 
πολιτικοῦ σχεδιασµοῦ καί νά ἀποδώσουν 
τούς ἀναµενόµενους καρπούς. 
   Τέλος, νά σηµειωθεῖ ὅτι, παρά τά προ-
βλήµατα, ἡ διοργάνωση τῆς τελικῆς 
συνάντησης στήν Κοµοτηνή δέν ἦταν 
ἄσχηµη. Ἔγινε ἕνα σηµαντικό βῆµα γιά 
τήν πόλη µά καί µία καλή ἀρχή γιά τήν 
ἑλληνική ἐπαρχία. Χρόνια τώρα προτείναµε 
νά γίνονται διεθνεῖς συναντήσεις καί 
ἐκτός Ἀθηνῶν - Θεσσαλονίκης - Ρόδου - 
Κέρκυρας - Κρήτης. Καί εἶναι πρός τιµήν 
τοῦ Εὐριπίδη πού τό τόλµησε πρῶτος µά καί 
ὅλων τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν πού συνέδραµαν 
τά µέγιστα. Ὅσο γιά κείνους πού βρῆκαν 
εὐκαιρία νά γράψουν τίς ἀσυναρτησίες 
τους γιά εὐκαιρία «τούρκικης φιέστας» 
µέ τόν πρέσβη τῆς γείτονος στή Θράκη 
(λές καί , ἄν δέν εἶναι στηµένοι εἶναι 
παντελῶς ἄσχετοι. Θά ἦταν προτιµότερο 
νά µή γράψουν /ποῦν / δείξουν τίποτε, 
ὅπως ἄλλωστε ἔπραξε καί ἡ συντριπτική 
πλειοψηφία τῶν Μέσων Μαζικῆς 
Ἐξαχρείωσης. Ὁ Κούγιας, ἡ Παπαρίζου 
καί οἱ λοιποί τούς φτάνουν καί τούς 
περισσεύουν...

Ἐπιστέγασµα ἕξι χρόνων «νέας» πολιτικῆς...

Πάρ’ τόν ἕναν...

Προκλητική ἡ πενθήµερη (!) περιοδεία 
καί ἡ ρητορική τοῦ Τούρκου πρέσβη 

Μπουρτζούογλου στούς νοµούς Ροδόπης 
και Ξάνθης, πρέπει νά προβληµατίσει τίς 

ἑλληνικές Ἀρχές µά καί ὅλους τούς ἐνεργούς 
πολίτες. Τόσο τό ὕφος ὅσο καί τό περιεχόµενο 

τῶν λόγων του ἦταν ἄθλιο, καθώς 
ἀπευθυνόταν στούς «ὁµοεθνεῖς» του καί τούς 

µιλοῦσε λές καί ἦταν ὑπουργός τῆς χώρας 
ὅπου ζοῦν: Θά κάνει, θά φέρει, θά δείξει... 

Ἀλλά καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τά ἴδια καί 
χειρότερα, τόσο ἀπό τούς ἐκπροσώπους τῶν 
σωµατείων (διαλυµένων καί µή) ὅσο καί ἀπό 

κάποιους τοπικούς ἄρχοντες. Παράδειγµα 

χαρακτηριστικό ὁ Μουτζαχίτ Ντουκιαντζή 
στόν ∆ῆµο Μύκης: ∆έν φτάνει πού µέ τίς 

ἐλεεινές µεθοδεύσεις τοῦ ∆ήµου στεροῦνται 
τά Ποµακόπουλα τήν κρατική ἐνίσχυση τῶν 

σχολείων τους, εἶχε τό θράσσος νά ζητήσει «τή 
βοήθεια τῆς Τουρκίας γιά τήν ἐπίλυση τοῦ 

ἐκπαιδευτικοῦ προβλήµατος» στήν περιοχή! 
Ποῦ ἀκούστηκε δήµαρχος τῆς Ἑλλάδος νά 
ἐκλιπαρεῖ βοήθεια ἀπό τήν Τουρκία γιά... 
ἐκπαιδευτικά θέµατα (πού τά προκαλεῖ 

µάλιστα ὁ ἴδιος µέ παράνοµες ἀποφάσεις τοῦ 
δηµοτικοῦ του συµβουλίου); 

Ἄν αὐτό τό δηµοτικό συµβούλιο, πού 
παρανοµεῖ κατ’ ἐξακολούθηση στή Μύκη, 

ἐξαντλήσει ἀνέφελα τή θητεία του, θά ἔχουµε 
τήν πλέον περίτρανη ἀπόδειξη γιά τήν 

ἀνυπαρξία ἑλληνικοῦ κράτους.



ΘΡΑΚΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Οἱ ἐκδόσεις «Ἐν πλῷ» κυκλοφόρησαν 
πρόσφατα µία καλαίσθητη συλλογή 
ἀπό 30 παραµύθια τῶν Ἑλλήνων τῆς 
Θράκης, ἀποτέλεσµα τῆς δουλειᾶς 

τοῦ Μανόλη Βαρβούνη. Πρόκειται γιά 
τή συνέχιση τοῦ ἔργου πολυάριθµων 

καταγραφέων, λαογράφων καί 
λαογραφούντων, πού προσπάθησαν νά 
διασώσουν τήν ψυχή τοῦ παραδοσιακοῦ 

λαϊκοῦ πολιτισµοῦ τῆς εὐρύτερης 
Θράκης (συµπεριλαµβανοµένης 
τῆς Ἀνατολικῆς Ρωµυλίας καί 

τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης). Εἶναι 
χαρακτηριστικό ὅτι ἀπό τό σηµερινό 
ἑλληνικό της τµῆµα µόνον ὁ Ἕβρος 

ἀναφέρεται ὡς πατρίδα 11 παραµυθιῶν 
καί ὅλα τά ἄλλα προέρχονται ἀπό τίς 

κάποτε ἀκµάζουσες ἑλληνικές πατρίδες 
πέραν τῶν βορείων καί ἀνατολικῶν µας 
συνόρων. Πρόκειται γιά µιά σηµαντική 

πολιτισµική, ἱστορική καί ἐθνική 
µαρτυρία, ἕνας ὁλόκληρος κόσµος πού 

φέρει µέσα του µορφές καί νοήµατα τῆς 
ἑλληνικῆς παράδοσης. ΕΝ ΠΛΩ, τηλ. 210.3226343, www.melkar.gr
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Το αντίδοτο 
στον (όποιο) ρατσισµό

(ή πώς γίνεται να επιστρέψει ο 
Σάββας-καφέ από την Πορτογαλία)

 Η ελληνική πλάτη καµπουριάζει 
απ’ την κατηγορία του ρατσισµού. Αποτελεί 
πεποίθησή µας πως µεµονωµένες ρατσιστικές 
ενέργειες από ακραία περιθωριακά στοιχεία δεν 
είναι δυνατό να στιγµατίζουν τη συντριπτική 
πλειοψηφία των Ελλήνων που καταδικάζουν 
το ρατσισµό. Αν όµως δεν είµαστε συνολικά 
ρατσιστές, τότε πώς εξηγείται η εικόνα 
ολόκληρου σταδίου που αποδοκιµάζει τον εθνικό 
ύµνο της φιλοξενούµενης ξένης (αλβανικής) 
ποδοσφαιρικής οµάδας; Προτού απαντήσουµε, 
ας εξετάσουµε δύο τοποθετήσεις από το ίδιο 
φύλλο (31/3/2005) της «Ελευθεροτυπίας»:
 Ο συντάκτης της εφηµερίδας µε τ’ 
αρχικά Β.∆ΕΛ. σηµειώνει σε σχόλιό του µε τίτλο 
«∆ιαβατήριο ρατσισµού!»: «Κάθε φίλαθλος 
που πήγαινε χθες να δει τον αγώνα των 
εθνικών οµάδων Ελλάδας – Αλβανίας όφειλε 
να έχει µαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο! 
Όποιος δεν είχε, µας πληροφόρησαν, δεν 
“προχωρούσε”. Κανείς δεν µας είπε τι γινόταν 
αν είχε διαβατήριο αλλά όχι… ελληνικό. Και 
θέλουµε να µιλάµε για δηµοκρατία και να 
δηλώνουµε ανεκτικοί, ανεξίθρησκοι και δεν 
συµµαζεύεται. […] Οι ακροδεξιοί κάνουν πάρτι 
κι εµείς κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας: 
ο Αλβανός είναι “καλός” υπό προϋποθέσεις 
[…] Γίνεται όµως κακός, και εδώ δεν χωρούν 
εισαγωγικά, όταν παίζει για πάρτη του, χωρίς 
να “σέβεται” το µεγαλείο της φυλής µας. 
Εντάξει. Όλοι καταλάβαµε… Οι Έλληνες δεν 
είµαστε ρατσιστές!»
 Ο Νίκος Ασηµακόπουλος, πάλι, στην 
ανάλυσή του «Η µειοψηφία των ηλιθίων» 
εστιάζει την προσοχή του αλλού: «∆εν ξέρω 
αν είµαι µια µικρή µειοψηφία, αλλά δεν 
νιώθω καθόλου… ντροπή ως Έλληνας µε όλα 
αυτά που έγιναν µε αφορµή τα µατς µε την 
Αλβανία. Ούτε η αξιοπρέπειά µου έπαθε κάτι, 
ούτε τη δηµοκρατία ένιωσα να χτυπιέται, ούτε 
κατάλαβα να έγινα ρεζίλι στους ξένους, ούτε 
σε χώρα ρατσιστών αισθάνοµαι ότι ζω […]. 
Αλίµονο αν κάθε φορά που πέντε – δέκα – 
εκατό ηλίθιοι καίνε ή σκίζουν µια σηµαία και 
φωνάζουν ένα χυδαίο σύνθηµα σε κάποιο µατς 
της Εθνικής µε αντίπαλο τους Αλβανούς ή 
τους Τούρκους, το γεγονός θα µπορούσε να 
επηρεάζει τη ζωή µου, τα συναισθήµατά µου ή 
τον τρόπο σκέψης µου… […] Πιστεύω, δηλαδή, 
ότι οι αντίπαλοι σε τούτη την ελληνοαλβανική 
κόντρα δεν είναι οι Έλληνες µε τους Αλβανούς, 
αλλά οι σοβαροί µε τους ηλίθιους και της µιας 
και της άλλης πλευράς. Αν οι ηλίθιοι ήταν 
πλειοψηφία, τότε θα υπήρχε πρόβληµα. Αν 
όµως έχουµε να κάνουµε µε µια µικρή οµάδα 
φανατικών βλακών, τότε δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να ντρεπόµαστε για κανέναν και για 
τίποτα. […]»
 Τα δύο κείµενα δεν αντέχουν σε 
καµµία σύγκριση βάθους προβληµατισµών: ο 
Β.∆ΕΛ., επιφανειακός, µένει στις τετριµµένες 
κοινοτυπίες περί ρατσιστών Ελλήνων (θα 
αιτιολογήσουµε παρακάτω την κρίση µας)· 
µάλιστα, δεν ρίχνει µόνο τ’ ανάθεµα ελαφρά τη 
καρδία, αλλά το κάνει µε τρόπο «εξυπνακίστικο» 
(«Εντάξει. Όλοι καταλάβαµε… Οι Έλληνες δεν 
είµαστε ρατσιστές!»). Το τι κατάλαβε ή, µάλλον, 
δεν κατάλαβε, του εξηγεί ο Ασηµακόπουλος 
στο δικό του ουσιώδες και διεισδυτικό κείµενο, 
αν και όσοι εµφορούνται από αντίστοιχες 
ιδεοληψίες σπάνια διατίθενται ν’ ακούσουν 
και κάποια διαφορετική ερµηνεία. Βέβαια, 
εδώ είναι πια ανάγκη να επανέλθουµε στο 
ερώτηµα: πόσο λίγοι είναι όσοι εκδηλώνονται 
ρατσιστικά, όταν ολόκληρο γήπεδο γιουχαΐζει 
τον εθνικό ύµνο της ξένης οµάδας;
 Ίσως ο χώρος εκδήλωσης των 
ακροτήτων να απαντά στο ερώτηµα: το γήπεδο. 
Ποιοι συχνάζουν στο γήπεδο; Στους αγώνες του 
ελληνικού πρωταθλήµατος οι αγνοί φίλαθλοι 
εγκατέλειψαν τις κερκίδες στο έλεος των 
χουλιγκάνων. Επ’ αυτού αναφέρω την έρευνα 
της εφηµερίδας «Έθνος» της 3/4/2005 µε τίτλο 
«Η… µεγάλη ιδέα της “µαύρης φάλαγγας”», 
που σηµειώνει ότι ακροδεξιές οργανώσεις 
διεισδύουν στο ποδόσφαιρο µε δηλωµένο 
στόχο τον προσηλυτισµό νέων µελών και ότι 
οργανωµένοι φασίστες εµφανίζονται στις 

εξέδρες όλων των οµάδων. Ισχύει όµως αυτό 
και για τους αγώνες της εθνικής οµάδας; 
∆εν διαπιστώναµε µετά την κατάκτηση του 
ευρωπαϊκού πρωταθλήµατος ότι η εθνική 
οµάδα έφερε τους αγνούς φιλάθλους πίσω 
στα γήπεδα; Την εθνική οµάδα όντως την 
ακολουθούν και αγνοί φίλαθλοι, αλλά η βασική 
παράµετρος που µάλλον εξηγεί τις ακρότητες 
είναι ότι το ποδόσφαιρο (και τα περισσότερα 
οµαδικά αθλήµατα) τις ευνοεί, µε την κυριαρχία 
της ψυχολογίας του όχλου στους θεατές του. 
Οι θεατές στις σύγχρονες αρένες (δεν είναι 
τυχαίο ότι το γήπεδο ιστορικής ευρωπαϊκής 
οµάδας ποδοσφαίρου ονοµάζεται «Αρένα») 
επιδιώκουν την εκτόνωση και την επιβολή 
στον αντίπαλο, όποιος κι αν είναι. Το «θέλουν 
αίµα» δεν είναι απλά φράση εντυπωσιασµού, 
αλλά αλήθεια, όταν στα επεισόδια χύνεται 
αίµα. Βιαιοπραγίες εκδηλώνονται στα εγχώρια 
πρωταθλήµατα αλλά και στους αγώνες της 
εθνικής µε κάθε ευκαιρία, γιατί οι ανάγκες του 
όχλου δεν διαφοροποιούνται. Όποιος τις αγνοεί 
και αποδίδει τα πάντα στον ρατσισµό, απλά 
εθελοτυφλεί. Άλλωστε, η βία ξεσπά και µεταξύ 
των οπαδών ελληνικών οµάδων· ποιος φταίει 
εκεί; Πάλι ο ρατσισµός µας εναντίον Αλβανών 
και κάθε αλλοεθνούς;
 Ξανά η ψυχολογία του όχλου: ακόµα 
και άνθρωποι µε µόρφωση και δηλωµένες ίσως 
θέσεις ενάντια στη βία και το ρατσισµό, σε α-
κατάλληλο περιβάλλον αντιδρούν εντελώς 
απρόβλεπτα. Θυµίζω το δηµοσιογράφο Γιάννη 
Πρετεντέρη, που εκτόξευσε στον αγωνιστικό 
χώρο σταδίου πλαστικό µπουκάλι µαινόµενος. 
Από την άλλη, θα φανταζόταν ποτέ κανείς 
επεισόδια σε βάρος αλλοεθνών αθλητών σε 
γήπεδο τένις ή καλλιτεχνικού πατινάζ; Θα 
φανταζόταν κανείς αποδοκιµασίες σε βάρος 
αλλοεθνών καλλιτεχνών σ’ ένα θέατρο ή στο 
µέγαρο µουσικής; Εκεί Έλληνες δεν είναι πάλι 
οι θεατές; Τότε γιατί δεν παρουσιάζονται 
ρατσιστικά κρούσµατα, ενώ στο γήπεδο 
παρουσιάζονται; Ο χώρος εκδήλωσης 
οποιουδήποτε γεγονότος, η ποιότητα και ο 
ψυχισµός των ανθρώπων που συµµετέχουν σ’ 
αυτό εξηγούν διαφωτιστικά τη συµπεριφορά 
τους. Ίσως τώρα γίνεται κατανοητό γιατί 
κρίναµε το σχόλιο του Β.∆ΕΛ. επιφανειακό. 
Χώρια δε που όσοι διαµαρτύρονται για τον 
αποκλεισµό των Αλβανών από το γήπεδο 
στον πρόσφατο αγώνα των εθνικών οµάδων 
Ελλάδας – Αλβανίας, είναι οι ίδιοι που 
στα εγχώρια πρωταθλήµατα απαιτούν την 
απαγόρευση της µετακίνησης οπαδών της 
φιλοξενούµενης οµάδας στα γήπεδα για να 
µην προκληθούν επεισόδια. Τι περισσότερο, και 
µάλιστα «ρατσιστικό», έγινε στην περίπτωση 
αυτή από τη ζητούµενη απαγόρευση; 
Επιπρόσθετα, αν υπήρχαν Αλβανοί στις 
εξέδρες και σηµειώνονταν επεισόδια, οι ίδιοι 
«αστέρες» που τώρα µιλούν για ρατσισµό, δεν 
θα κατηγορούσαν την πολιτεία για έλλειψη 
επαρκούς αστυνόµευσης;
 Κι επειδή στους Έλληνες 
καταλογίζεται ρατσισµός και πέρα από τα 
γήπεδα, µε το επιχείρηµα ότι κάποιοι οµοεθνείς 
µας εργοδότες «κάρφωναν» τους πρώτους 
Αλβανούς µετανάστες στην αστυνοµία για 
να απελαθούν χωρίς να τους πληρώσουν 
την εργασία τους, ρωτώ: αυτό οφείλεται σε 
ρατσισµό ή µήπως στην αγυρτεία κάποιων 
απατεωνίσκων, που κερδοσκόπησαν σε βάρος 
ανυπεράσπιστων ανθρώπων, και που θα 
έκαναν το ίδιο ακόµη και µε τους οµοεθνείς, 
αρκεί να το µπορούσαν;
Οι Έλληνες, λοιπόν, στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία δεν είναι ρατσιστές, παρά τις 
όποιες ρατσιστικές ακρότητες. Φυσικά, κι 
αυτές πρέπει ν’ αντιµετωπιστούν, αν και, 
όπως σχολιάστηκε, τα µυαλά ορισµένων 
δεν αλλάζουν ποτέ. Εποµένως, µένει προς 
το παρόν να προτείνουµε, σαν το µοναδικό 
αποτελεσµατικό αντίδοτο για τους ρατσιστές, 
την απουσία τους από τα γήπεδα· αλλά γι’ 
αυτό µάλλον θα χρειαστεί µία… συνδροµή 
στη NOVA! Άλλωστε και ο Σάββας-καφέ έτσι 
µόνο επέστρεψε από την Πορτογαλία! Αν όµως 
οι ιδιώτες (<“idiots”) αντιµετωπίζονται µε τη 
NOVA, δικαιώνεται και η πολιτεία να καλύπτει 
µε όµοιο τρόπο την ανεπάρκειά της;

Γιάννης Στρούµπας

Ôὸ íÝï ÐÁÓÏÊ ôïῦ ÃéùñãÜêç 
åἶíáé ἐäῶ!

Ἡ ðïñåßá ἀíáóõãêñüôçóçò ôïῦ ÐÁÓÏÊ, ὑðὸ 

ôὴí ὑøçëὴ óêÝðç ôïῦ Giorgos, êáëὰ êñáôåῖ. 

Ἀíáêïéíþèçêáí êáὶ ïἱ Ôïìåῖò Ἐñãáóßáò ôïῦ ÐÁÓÏÊ. 

Îå÷ùñßæåé ἡ ðåñßðùóç Ἀíäñéáíüðïõëïõ ðïὺ 

ôïðïèåôÞèçêå ἐðéêåöáëῆò ôῆò Ἐðéôñïðῆò Ἔñåõíáò 

êáὶ Ôå÷íïëïãéêῆò ἈíÜðôõîçò. Ἕíáò ãõñïëüãïò ôῆò 

ðïëéôéêῆò êáὶ ἔììéóèïò ἀíáëõôὴò ôῆò ðïëéôéêῆò 

êáôÜóôáóçò ãéὰ ëïãáñéáóìὸ Ἀìåñéêáíéêῶí 

ἑôáéñåéῶí èὰ ὁäçãÞóåé ôὴ ÷þñá óôὸ äñüìï ôῆò 

ἔñåõíáò êáὶ ôῆò ôå÷íïëïãéêῆò ἀíÜðôõîçò. Ôß êé 

ἂí äὲí êáôÜëáâå ôßðïôá ἀðὸ ôὴ óõíåéóöïñὰ 

ôïῦ Ôóüìóêé óôὶò ãëῶóóåò ðñïãñáììáôéóìïῦ, 

ἢ óôὴí ðëçñïöïñéêὴ ãåíéêüôåñá; Èἄ÷åé äßðëá 

ôïõ ἀíôßóôïé÷ïõ äéáíïçôéêïῦ âåëçíåêïῦò 

êïõñáìðéÝäåò êáὶ ôïὺò öùóôῆñåò ôῆò Metron 

Analysis (ðïὺ ðñüâëåøáí óôὶò ôåëåõôáῖåò 

ἐêëïãὲò äéáöïñὰ 1-1,5% ìåôáîὺ ÍÄ-ÐÁÓÏÊ) ãéὰ 

íὰ äñïìïëïãÞóåé ôὴ ÷þñá óôὸ øçöéáêὸ óýìðáí. 

Ὁ ×ñéóôïäïõëÜêçò ôῆò ãåíéᾶò ôïῦ Ðïëõôå÷íåßïõ 

êáὶ ôïῦ ×ñçìáôéóôçñßïõ ἀíáëáìâÜíåé ἐðéêåöáëῆò 

Ἐðéôñïðῆò ãéὰ ôὸ Ἐîùôåñéêὸ Ἐìðüñéï. Ïἱ ÄÏËéåò 

öõëëÜäåò ìᾶò ðëçñïöïñïῦíå ἀêüìç ὅôé óôὶò 

ἐðéôñïðὲò óõììåôÝ÷ïõí êáὶ ðñïóùðéêüôçôåò 

ἀðὸ ôὸí «åὐñýôåñï ðñïïäåõôéêὸ ÷ῶñï» ὅðùò 

ὁ óõíôáãìáôïëüãïò Íßêïò ἈëéâéæÜôïò, ãéὰ íὰ 

ἀîéïðïéÞóåé ðñïöáíῶò ôὶò ἐðéäüóåéò ôïõ ἀðὸ 

ôὸí Ἀíáíéóìὸ êáὶ ôὴ ìåëÝôç ôῶí ἐðéóôïëῶí 

ôïῦ èåßïõ ôïõ Ã. Èåïôïêᾶ ãéὰ ôὸ Êõðñéáêὸ 

óôὸí ÷ῶñï ôῶí ἀíèñùðßíùí äéêáéùìÜôùí 

(ÎÝ÷áóå ãñÞãïñá ôὸ ôçëåïðôéêὸ îåâñÜêùìá 

ἀðὸ ôὸí ÆïõñÜñé ãéὰ ôὴí ἀðÜíôçóç ôïῦ ÓåöÝñç 

óôὴí ἐðéóôïëὴ Èåïôïêᾶ). Ὁ ἐêðïëéôéóìὸò ôῶí 

ãñáéêýëùí ἀíáôÝèçêå óôὸí ἄëëï ãßãáíôá ôïῦ 

ðñïïäåõôéêïῦ ÷þñïõ, ôὸí ÈÜíï Ìéêñïýôóéêï. 

Ãéὰ íὰ ìÞ óᾶò ìåßíåé ἡ ἀðïñßá ðïéὸò êÜíåé 

êïõìÜíôï óôὸ ÐÁÓÏÊ, ãñáììáôÝáò Ðáéäåßáò 

êáὶ Ðïëéôéóìïῦ ἀíÝëáâå ἡ ÓõëâÜíá ÑÜðôç. 
ÄÏËéå ÐÁÓÏÊÅ, ôß óïῦ ‘ìÝëå íὰ ðÜèåéò! Ìὴí 

ἀíçóõ÷åῖò ὅìùò, ìáæὶ ìὲ ôὸ Ðáó÷áëéíὸ ἀñíὶ ὁ 

ÃéùñãÜêçò óïὔ÷åé äῶñï ἀêñéâὸ ãéὰ ôὴ óïýâëá: 

óôὴ ãñáììáôåßá äéåèíῶí ó÷Ýóåùí åἶíáé êé ὁ 

Èüäùñïò Ôóßêáò. Ἀöῆóôå ëïéðὸí ôὴí êáôóßêá 

êáὶ ðᾶôå ìὲ ôὸí Ôóßêá ôῆò ÁÅÊÁ.! Ìὴ íïìßæåéò 

ὅôé ïἱ ἀîßåò ÷Üíïíôáé, ὁ Âïýãéáò ἀîéïðïéÞèçêå 

ðÜëé. Äὲí ἔöôáíå ἡ ôñïðïëïãßá ÐÜ÷ôá, ïὔôå 

ἡ ìåôåããñáöὴ ôῆò êüñçò ἀðὸ ôὴí ÎÜíèç óôὴ 

Èåóóáëïíßêç. Ïἱ ἐðéäüóåéò ôïῦ Óðýñïõ ἔðñåðå 

íὰ ἀíôáìåéöèïῦí ãéὰ íὰ åἶíáé îåêÜèáñï ôß 

ἐííïåῖ ὁ ἀñ÷çãὸò ãéὰ ôὸ íÝï ÐÁÓÏÊ! Ἡ íåïëáßá 

ðïὺ ÷ñåéÜæåôáé ὅñáìá êáὶ ðñüôõðï èὰ ἔ÷åé 

êáèïäçãçôὴ ôὸí Ἄñç Ìïõóéþíç ãéὰ íὰ ôïὺò 

ìáèáßíåé ðὼò îåêéíᾶò öïéôçôὴò óôὰ Óêüðéá êáὶ 

ðáßñíåéò ðôõ÷ßï Ἰáôñéêῆò óôὴí ἙëëÜäá. Ἢ ãéὰ íὰ 

ἐîçãåῖ óôïὺò íåïëáßïõò ôὸ ἔñãï ôῆò ößëçò ôïõ 

ÊÜñëáò Íôὲë Ðüíôå óôὸ Äéåèíὲò ÄéêáóôÞñéï 

ôῆò ×Üãçò. Ἔ÷åé ðïëëὰ öñïῦôá ὁ ìðáîὲò ôïῦ 

ÃéùñãÜêç ãéáõôὸ êñáôᾶôå ìåãÜëï êáëÜèé ãéὰ ôὴ 

óõãêïìéäÞ. 

Ð.Ó.

∆ιπλώµατα ἀναλφάβητων:

Ὑποκρισία καί µιζοληψία
Μιλώντας τίς προάλλες µέ ἕναν φίλο Ρόµ, 
πού εἶναι ἀναλφάβητος µά δεινός ὁδηγός 

αὐτοκινήτου, ἦρθα καί πάλι ἀντιµέτωπος µέ 
τό ἀκανθῶδες πρόβληµα τῶν διπλωµάτων 
γιά τέτοιες εἰδικές κατηγορίες συµπολιτῶν 
µας, κυρίως γιά τούς τσιγγάνους (Ροµά)*. 
Εἶναι σέ ὅλους γνωστό ὅτι ὑπάρχουν πάρα 
πολλοί ἐντελῶς ἀγράµµατοι, πού ὡστόσο 
ὁδηγοῦν ἐπί χρόνια εἴτε αὐτοκίνητα Ι.Χ. 

εἴτε καί ἐπαγγελµατικά ὀχήµατα (µέχρι καί 
φορτηγά!) ΧΩΡΙΣ δίπλωµα. Τί νά κάνουν οἱ 
ἄνθρωποι, ἀφοῦ δέν µποροῦν νά διαβάσουν 

τό βιβλίο µέ τά σήµατα πῶς θά περάσουν 
τίς ἐξετάσεις; Εἰδικά γιά τήν µεγάλη ἐκείνη 

µερίδα πού εἶναι πλανόδιοι πωλητές καί 
παζαρτζῆδες, τό ὄχηµα εἶναι ὁ µόνος τρόπος 
νά βγάλουν µεροκάµατο. Ὁδηγοῦν λοιπόν 
ζώντας διαρκῶς στήν παρανοµία καί ὄντας 

ἕρµαια στίς διαθέσεις ὄχι µόνο τοῦ κάθε 
τροχαίου ἀλλά καί τοῦ κάθε ὑπάλληλου ἤ 
κοµµατάρχη. Γιατί εἶναι ἐξίσου πασίγνωστο 

ὅτι τό µέσον καί ἡ µίζα πάει σύννεφο γιά 
τήν ἀπόκτηση διπλώµατος, ὅπως ἄλλωστε 
καί προπέρσινες ἔρευνες ἀνά τήν Ἑλλάδα 
κατέδειξαν (γιά νά µήν µιλήσουµε γιά τίς 

φῆµες πού ὀργιάζουν σέ κάθε προεκλογική 
περίοδο - εἰδικά στή Θράκη - γιά τόν τρόπο 
ἔκδοσης διπλωµάτων σέ µουσουλµάνους). 
Μάλιστα µαθαίνουµε ὅτι οἱ ταρίφες ἔχουν 

φτάσει στά 3.000 - 4.000 εὐρώ!
Πιστεύουµε ὅτι εἶναι καιρός νά σταµατήσει 

αὐτή ἡ ἐθελοτυφλία. Τό πρόβληµα 
εἶναι πασίγνωστο καί ἡ διαιώνισή του 

ἐξυπηρετεῖ µόνο τήν γραφειοκρατική καί 
κοµµατική ἀλητεία πού ἐκµεταλλεύεται 

ἀναξιοπαθοῦντες ἀνθρώπους. ∆έν εἶναι δά 
τόσο δύσκολο νά ἐξετάζονται προφορικά 

στήν ἁπλοελληνική οἱ ἀναλφάβητοι! 
Τό ἐρώτηµα εἶναι: θέλει νά βρεῖ λύση 

τό Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν; Καλές οἱ 
γραφικότητες µέ τά καρπούζια στά Ντάτσουν 
γιά τίς ὀλυµπιακές φιέστες ἀλλά ἡ ζωή τῶν 

Ροµά δέν εἶναι πάντα πανηγύρι...
Κ.Κ.

*  Στή Θράκη αὐτό ἀφορᾶ καί τούς ὑπόλοιπους 
µουσουλµάνους, κάποτε καί νεοπρόσφυγες



Του 3ου  Λυκείου Κοµοτηνής

Πνευματικός και συναισθηματικός 
«Πλούτος» 

 

Την κωμωδία του Αριστοφάνη «Πλούτος» σε 
διασκευή Τ. Αποστολίδη παρουσίασε το 3ο 
Ενιαίο Λύκειο Κομοτηνής στις 17/4/2005. Η 
παράσταση εντυπωσίασε με την αρτιότητα, τη 
ζωντάνια της και τη δροσιά των μαθητών που 
μας χάρισαν το κέφι τους.
 Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα 
δημόσιο σχολείο της πόλης μας ανεβάζει 
θεατρική παράσταση, ωστόσο η ιδιαιτερότητα 
της συγκεκριμένης παράστασης έγκειται στο 
γεγονός ότι προήλθε από Λύκειο, με όλες 
τις δυσκολίες που συνεπάγεται ένα τέτοιο 
εγχείρημα στη βαθμίδα του Λυκείου. Όπως 
τόνισε πολύ εύστοχα ο Διευθυντής του σχολείου 
κ. Χατζόπουλος, η σημαντικότερη δυσκολία σε 
τέτοια εγχειρήματα είναι η έλλειψη χρόνου, 
καθώς μαθητές και διδάσκοντες δύσκολα 
βρίσκουν το χρόνο που απαιτείται για ν’ 
ασχοληθούν με εξωδιδακτικές δραστηριότητες, 
τη στιγμή που οι υποχρεώσεις ενόψει των 
πανελληνίων εξετάσεων αποτρέπουν την 
ενασχόληση με οτιδήποτε διαφορετικό.

 Οι μαθητές και οι καθηγητές του 3ου 
Λυκείου, ωστόσο, τα κατάφεραν περίφημα: 
έδωσαν μια παράσταση άψογη αισθητικά, με 
πολύ χιούμορ και έξυπνες παρεμβάσεις ακόμα 
και στην ίδια τη διασκευή του κειμένου, οι 
οποίες το κατέστησαν προσεγγίσιμο σε κάθε 

θεατή. Σκηνικά, ενδυμασίες, 
χορογραφίες, μουσική, φωτισμός 
και, φυσικά, οι ερμηνείες μάς 
έδωσαν την εντύπωση δουλειάς 
μάλλον επαγγελματικής παρά 
ερασιτεχνικής. Η παράσταση δεν 
πέρασε απλά το μήνυμα πως ο 
πλούτος είναι τυφλός και ευνοεί 
συχνά τους άδικους, όπως και η 
τυφλή δικαιοσύνη άλλωστε, αλλά 
έδωσε κυρίως τη δυνατότητα 
σε κοινό και συντελεστές «ν’ 
αγγίξουν ο ένας τον άλλον», «να 
συνδεθούν και να συγκινηθούν», 
όπως έχει προσδιορίσει το ρόλο 
του θεάτρου ο Κάρολος Κουν. 

 Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν 
στους μαθητές που υποδύθηκαν τους ρόλους 
(Αλμπάνη Μ., Αυγουστής Θ., Γραμματικός Β., 
Ιωαννίδου Ό., Κιουλπεκιάν Κ., Σαραντίτη Μ., 
Σόμαλου Π., Σωτηρακοπούλου Χ., Ταταράκη 
Δ., Χασάν Φ., Δεβετζή Ε., Καζάκου Ι., Καρρά 
Α., Κατσαρίδου Τ., Κοκκινάκη Γ., Κοτζαμάνη 
Θ., Λάμπρου Ε., Πουρναράκη Χ., Στρούμπα Ν.), 
στους συντονιστές καθηγητές (Θεοδωρίδου 
Ε., Καραγεωργίου Χ., Νταντουρής Κ., 
Σχοινά Κ.) και σ’ όλους τους υπόλοιπους 
αφανείς συντελεστές της παράστασης, στους 
οποίους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο για 
αντίστοιχες δημιουργικές δραστηριότητες και 
στο μέλλον.
 Η παράσταση θα παρουσιαστεί ξανά 
στο κοινό της πόλης μας στις 11/5/2005, στο 
πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων για 
τα Ελευθέρια Θράκης. Πραγματικά αξίζει να 
την παρακολουθήσετε, φροντίστε να μην τη 
χάσετε!             Γ.Σ.
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Κακίες, γενικῶς
   Πρὸ ἡµερῶν διαβάσαµε γιὰ τὴν «ὀργὴ 
Σουφλιᾶ κατὰ ΤΕΕ µέ τὶς “προµήθειες” στὰ 
δηµόσια ἔργα». Τὸ ὅλο θέµα προκλήθηκε ἀπὸ 
τὴν προδηµοσίευση ἐργασίας τοῦ καθηγητῆ κ. 
Τάσιου ἡ ὁποία ἐκτιµοῦσε τὸ ὕψος τῆς µίζας στὴ 
διαδικασία παραγωγῆς τῶν ἔργων στὰ 300 ἑκ. € 
ἐτησίως. Ὁ κ. Σουφλιᾶς παρεξηγήθηκε διότι δὲν 
ἀναδείχθηκε τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ συµπεράσµατα 
τῆς µελέτης δὲν ἀφοροῦσαν τὴ δική του θητεία 
στὸ ὑπουργεῖο. Καλά, ἢ µᾶς δουλεύει ἢ πετάει 
ἀϊτὸ ὁ Σαρακατσάνος ἂν νοµίζει ὅτι ἡ χώρα 
ἀπέκτησε σοβαρότητα ἐπειδὴ ἁπλᾶ ὁ ἴδιος 
φρόντισε καὶ ἀντικατέστησε τὸν µαθηµατικὸ 
τύπο µέ µειοδοτικὸ σύστηµα. Ἐµεῖς, ὡς ἁπλοὶ 
πολῖτες, νὰ τοῦ ποῦµε κάποια πραγµατάκια:
   Κατ’ ἀρχὴν θέλουµε ἔργα σωστὰ µελετηµένα 
καὶ κατασκευασµένα. Μπορεῖ νὰ τὸ ἐγγυηθεῖ µέ 
«στοίχηµα» τὴν καριέρα του ὁ µάγκας Λαρισαῖος 
ἀσχέτως µιζῶν καὶ λοιπῶν παράπλευρων 
παραγόντων; Μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ ὅτι π.χ. ἕνας 
δρόµος ἑνὸς ἔτους δὲν θὰ ἔχει λακκοῦβες καὶ 
σαµαράκια; Θὰ ἀπολυθεῖ κανεὶς ἐπιβλέπων 
σὲ τέτοια περίπτωση; Θὰ γίνει ἔρευνα τῆς 
περιουσίας του καὶ τοῦ τρόπου ζωῆς του; Θὰ µπεῖ 
στὴ φυλακή; Γιατί µέχρι τώρα ἔχουµε ἀκούσει 
µέχρι καὶ κακίες γιὰ περιπτώσεις ἁρµοδίων 
ὑπαλλήλων ποὺ τοὺς βαρύνουν ἐπισήµως 
Ἔνορκες ∆ιοικητικὲς Ἐξετάσεις γιὰ ὑπόπτως 
εὐµεγέθη περιουσία, οἱ ὁποῖες µέ «ἄνωθεν» 
παρεµβάσεις «ἐξαφανίζονται» καὶ «ξεχνιοῦνται» 
Καί µή βιαστεῖτε νὰ πεῖτε «κοίτα ρὲ παιδὶ µου τί 
ἀλῆτες εἶναι αὐτοὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ»...
   Κάποιοι ἔντιµοι (ναί, ὑπάρχουν!) ὑπάλληλοι 
λέγαν σὲ παλιὸν ἐργολάβο νὰ µήν τοὺς βάζει σὲ 
πειρασµό: «-Μὴ δίνεις ρὲ παιδὶ µου ἔτσι χῦµα 
µίζες, δὲν εἶναι ἀνάγκη, κι ἂν κάποιοι ζητοῦν 
τότε νὰ τοὺς καταγγείλεις γιὰ νὰ φοβηθοῦν». 
Ἡ ἀπάντηση τοῦ ἐργολάβου: «-Ρὲ παιδιά, ἡ 
σχέση ἐργολάβου – ἐπιβλέποντα τοῦ ἔργου εἶναι 
ἀντίστοιχη µέ κείνην τοῦ ἀβγοῦ µέ τὸν τοῖχο: 
εἴτε τὸ ἀβγὸ κτυπήσει τὸν τοῖχο εἴτε ὁ τοῖχος τὸ 
ἀβγό, τὸ ἀβγὸ θὰ σπάσει»!  ∆ὲν τὰ ἔχει δίκιο;
   Ξέρετε τί λένε οἱ ἁρµόδιοι ὑπάλληλοι γιὰ τὴν 
κατασκευὴ καὶ ἐπίβλεψη τῶν ἔργων; Ὅτι ἐκ 
θέσεως ἀποτελοῦν πάντα στόχους γιαυτὸ καὶ δὲν 
δροῦν πάντα συµβατὰ µέ τὴν κοινὴ ἀντίληψη 
περὶ ἐντιµότητας. Μὲ µεγάλη δόση ἀλήθειας 
παραπονοῦνται ὅτι οἱ ἴδιοι ὡς ἐπιβλέποντες 
εἶναι πάντα χαµένοι: ἂν δὲν λαδωθοῦν τοὺς 
ἀποκαλοῦν «κολληµένους», «ὑπερβολικούς» καὶ 
«ἐµπόδια στὴν παραγωγή» ἐνῶ ἂν λαδωθοῦν 
εἶναι «παρτάλια», «τρωκτικά», «ἐπίορκοι» κλπ. 
Καὶ οἱ σχολιασµοὶ αὐτοὶ δὲν ἐκτοξεύονται µόνο 
ἀπὸ τοὺς ἐργολάβους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν κόσµο 
ποὺ «θέλει νὰ κάνει τὴ δουλίτσα του». Καὶ ἀπὸ 
ὅ,τι φαίνεται ἐκ τοῦ ἀποτελέσµατος, τὸ νὰ σοῦ 
κολλοῦν τὴ ρετσινιὰ τοῦ «ἐµποδίου στὴν ὁµαλὴ 
ἐξέλιξη τοῦ ἔργου» ἡ πιάτσα τὸ θεωρεῖ µᾶλλον 
πιὸ ὀδυνηρό. Ποῦ εἶναι ὁ ρόλος τοῦ κράτους;
    Σὲ σχέση, τέλος, µέ τὸν ἀφορισµό ὅτι «πρέπει 
νὰ ὑπάρχουν ἀτράνταχτα στοιχεῖα, διότι 
διαφορετικὰ µπορεῖς νὰ προσβάλεις κάποιον» 
νοµίζουµε κ. ὑπουργέ ὅτι ἐκτίθεστε υἱοθετώντας 
τὴ Σηµιτικὴ ὑπεκφυγὴ τοῦ «ὅποιος ἔχει στοιχεῖα 
νὰ τὰ πάει στὸν Εἰσαγγελέα». Μὴν ξεχνᾶτε 
ὅτι βγήκατε Κυβέρνηση ἀκριβῶς ἐπειδὴ 
ἀποδοκιµάστηκε χαρακτηριστικὰ (καί) αὐτὴ 
ἡ προσέγγιση. Κάποιες ἀνάποδες κλίσεις ἤ µία 
δυσεξήγητη φθορὰ σὲ κοµµάτια τῆς Ἐγνατίας 
ἀναγνωρίζονται ὡς «ἀτράνταχτα στοιχεῖα» ἢ 
µήπως θέλετε νὰ βιντεοσκοπεῖται ξεκάθαρα 
καὶ ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἡ ὅποια συναλλαγὴ γιὰ νὰ 
ἀναδεύσετε κάπως τὸ κλῖµα τῆς ἐθελοτυφλίας; 
Μήπως ἀπόδειξη γιὰ τὰ 100.000 περίπου ἄµεσα 
θύµατα τῆς ἀτοµικῆς βόµβας τῆς Χιροσίµα 
εἶναι νὰ σᾶς κοινοποιηθοῦν τὰ ὀνόµατα καὶ οἱ 
διευθύνσεις τῶν θυµάτων;
∆ουλέψτε λοιπὸν κ. Σουφλιᾶ χωρὶς δηλώσεις καὶ 
σέ µία τριετία τὰ ξαναλέµε γιὰ τὸ ἔργο σας…

   Ἀπὸ τὴν πολεµικὴ ἀτµόσφαιρα τῶν ἡµερῶν 
γιὰ τὶς ἀγορὲς κρεάτων καὶ ὀπωροκηπευτικῶν 
ξεχωρίζουµε δυὸ ἀπορίες:
«Γίνονται αὐστηροὶ ἔλεγχοι» ἀπὸ τὰ περίφηµα 
«συνεργεῖα τοῦ ὑπουργείου Ἀνάπτυξης», 
µᾶς λένε. Μὰ καλὰ ἀπὸ βολεµένους «δέν-
δυσαρεστοῦµε-κανέναν» (ἡ µία κατηγορία) 
δηµόσιους ὑπαλλήλους ἢ περιθωριοποιηµένους 
«κάτι-πρέπει-νά-τοὺς-κάνουµε-κι-αὐτούς» 
(ἡ ἄλλη κατηγορία) δὲν ἀποτελοῦνται τὰ 
συνεργεῖα; Ὁπότε πρὸς τί τὸ ποµπῶδες τῶν 
ἀνακοινώσεων καὶ οἱ βόλτες «γιὰ τὰ µάτια τοῦ 
κόσµου» πού κάνουν τὰ «ἐλεγκτικὰ ὄργανα»; 
Αὐτοὶ οἱ «ἐλεγκτές» – δηµόσιοι ὑπάλληλοι θὰ 
ἐλέγξουν; Ποιούς; Τοὺς µαφιόζους τῶν ἀγορῶν; 

Χὰ! Ὅσο ἐλέγχονται κι ὅλα τὰ ὑπόλοιπα 
στὴν ταλαίπωρη χώρα µας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ 
θεωρία τοῦ ἐλέγχου προβλέπει ὅτι ἡ ἔνταση 
τῶν ἐλέγχων καὶ ἡ λειτουργικότητά τους ὡς 
µπαµπούλας προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ µέγεθος καὶ 
τὴν κρισιµότητα τοῦ προβλήµατος καὶ ἔχουν 
χαρακτήρα καὶ προληπτικὸ καὶ κυρωτικό. Στὸν 
βαθµὸ λοιπὸν ποὺ τὸ πρόβληµα µὲ τὶς ἀγορὲς 
τροφίµων ἐνόψει Πάσχα κρίνεται ἐξαιρετικὸ γιὰ 
τὴν (ἑκάστοτε) κυβέρνηση θὰ ἀνέµενε κανεὶς τὰ 
ἀποτελέσµατα τῶν ἐλέγχων νὰ εἶναι θεαµατικά· 
εἴτε σὲ ἐπίπεδο διαπίστωσης σωρείας σοβαρῶν 
παραβάσεων εἴτε σὲ ἐπίπεδο ἀνακοίνωσης 
ἐξοντωτικῶν ποινῶν γιὰ ὅσους καταστρέφουν 
συστηµατικὰ καὶ ἐκ προθέσεως τὸ τοπίο τῆς 
ἀγορᾶς. Ἀντιλήφθηκε κανεὶς κάτι τέτοιο;
   Ὑπάρχει λέει ἐπάρκεια λόγω ἀθρόων 
εἰσαγωγῶν καὶ ἀµνοερίφια γιὰ ὅλα τὰ 
βαλάντια. Ἀπὸ 5 € µέχρι 13 € τὰ ἀµνοερίφια 
κατὰ τὸν Παπαθανασίου. Τώρα νὰ γελάσουµε, 
νὰ κλάψουµε, τί; Εἶναι δυνατὸν σὲ ἕνα 
τόσο τυποποιηµένο γιὰ τὰ µάτια τοῦ ἁπλοῦ 
καταναλωτῆ «προϊόν», ὅπως τὸ σφαγµένο νωπὸ 
ἀρνί, νὰ ἀνιχνεύεται τέτοιο εὖρος ἀπόκλισης 
τιµῶν; Καὶ κανεὶς νὰ µὴν µπαίνει στὸν κόπο νὰ 
ἐξηγήσει π.χ. γιατί τὸ ντόπιο εἶναι ἀκριβότερο ἕως 
καὶ 100% ἀπὸ τὸ εἰσαγόµενο; Ὁ Παπαθανασίου 
τὸν χαβά του: τὸ εἰσαγόµενο εἶναι ἐξίσου καλό, 
λέει, µὲ τὸ ντόπιο, τὸ ὁποῖο καὶ ἔχει σαρωθεῖ ἀπὸ 
τὰ τσιγκέλια (κάτι ἀκούσαµε ὅτι καλύπτει µόνο 
τὸ 30% τῆς ζήτησης) γιαυτὸ καὶ ἡ µέριµνα γιὰ 
εἰσαγωγές. Μὰ καλά, δὲν εἴµαστε καπιταλιστικὴ 
χώρα ἐκτεθειµένη σὲ παγκόσµιο ἀνταγωνισµό; 
Ἔ, πιθανῶς λόγω κόστους καὶ µόνο, τὸ ἀρνὶ 
Βουλγαρίας κάνει 6,5 € καὶ τὸ ἑλληνικὸ 12 €, 
ὅπως µὲ τὰ κινέζικα ροῦχα. Ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦ 
νὰ προκύπτει αὐτὴ ἡ διαφορά; Γιὰ ζωντανά, 
ὅµοια πλάσµατα µιλᾶµε. Γιὰ κακὴ ποιότητα τοῦ 
βαλκανικοῦ, οὔτε κουβέντα, ὑποτίθεται ὅτι γιὰ 
νὰ εἰσαχθεῖ µαζικὰ ἔχει ἐλεγχθεῖ. Ἢ µήπως ὄχι 
καὶ µᾶς κρύβουν κάτι; Ἂς παραδεχθοῦµε ὅτι 
καὶ τὸ βαλκανικὸ εἶναι καλό. Ὑπάρχει δηλαδὴ 
στὴν περίπτωση αὐτὴ µέσος κόσµος ποὺ 
προτιµᾶ καὶ «σκουπίζει» ἀπὸ τὰ κρεοπωλεῖα τὸ 
ἑλληνικὸ µὲ τὸ «καπέλο» του καὶ δὲν προτιµᾶ 
τὸ βαλκανικό; Καὶ ὑπάρχει καὶ κόσµος πού 
µὲ λιγότερες δυνατότητες πού στενοχωριέται 
ἐπειδὴ δὲν µπορεῖ νὰ ἀγοράσει «ἑλληνικό»; 
Τέτοιος ἀνορθολογισµός; Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι 
ἡ τηλεοπτικὴ βαβούρα γίνεται γιὰ τὴ σήµανση 
τοῦ ἀρνιοῦ ὅσον ἀφορᾶ τὴν προέλευσή του τὴ 
στιγµὴ πού δίνεται ἡ διαβεβαίωση γιὰ ἐξίσου 
ποιοτικὰ ζῶα! Καὶ ὅτι τὸ µέγα ζήτηµα εἶναι ὅτι ἡ 
«ἑλληνοποίηση» γίνεται γιὰ νὰ ἐκµεταλλευθοῦν 
τὴ θολὴ διαφορὰ τιµῆς, ἄρα ὁ κόσµος ἐνσυνείδητα 
«ψηφίζει» Ἑλλάδα, τὴ στιγµὴ ποὺ αὐτὴ ἡ 
διαφορά, ἐπαναλαµβάνουµε σὲ ἐπίπεδο χρήσης 
(νὰ φᾶµε τρυφερούδι νὰ τὸ φχαριστηθοῦµε), δὲν 
δικαιολογεῖται ἀπὸ πουθενά! Κάτι παίζεται καὶ 
ἡ παραπλάνηση πάει σύννεφο…

ΟΙ... ΚΑΚΟΙ
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Áñ÷áßï ìïõ öåããáñÜêé
óáí ôá ìÜôéá ôïõ ðïéçôÞ

ðüóïõò Ýñùôåò Ý÷åéò öùôßóåé
êé áêüìá êáéò

§
ÈÝëïõí êáé êÜôé ðÜíù óôï êåöÜëé 

ôïõ ãåßôïíá, äåí ôïõò öôÜíïõí ïé 
êáôáóôñïöÝò ðïõ ðáñáêïëïõèïýíå 

áðü ôçí ôçëåüñáóç!

§
Ôï êÜôù öôéÜ÷íåé ôï ðÜíù

§
Ôçí þñá ðïõ ïé ðñïóêõíçìÝíïé 

ôñÝ÷ïõí áðü èüñõâï óå èüñõâï, 
óôç óéùðÞ ìÝóá èñÝöåôáé 
ï áíèüò ôïõ áêáôÜâëçôïõ

Äïí ÓÜíôóï - VRiZÙ Âïõëôóßäçò



                                            τοῦ Ν. ∆απέργολα

  «Πόρνης ἐπεθύµει ὁ Θεός; Ναί, πόρνης. 
Τῆς φύσεως ἡµετέρας λέγω»

            (Ἰωάννης Χρυσόστοµος, «Ὅτε τῆς 
ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθείς Εὐτρόπιος...»)

  «Ἐν τῷ κόσµῳ ἦν, καὶ ὁ κόσµος δι’ αὐτοῦ 
ἐγένετο, καὶ ὁ κόσµος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Εἰς τὰ 
ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον».             

(Ἰωάννης  α  10-12)

  «Εἶδα µέσα σ’ ἕνα βοῦρκο ἕναν ἄνθρωπο 
ποὺ πάλευε ἀπεγνωσµένα γιὰ νὰ µὴν πνιγεῖ. 

Βούτηξα καὶ µὲ κόπο κατόρθωσα νὰ τὸν σύρω 
ἔξω, σχεδὸν µισοπεθαµένο. Σιγά-σιγὰ συνῆλθε 

καὶ κατάφερε νὰ βρεῖ τὴν ἀνάσα του.Τότε 
γύρισε καὶ µὲ ἀγριοκοίταξε. “Γιατί µὲ ἔβγαλες;” 

γρύλλισε. “ Ἐγώ ἐκεῖ µέσα ζῶ”…».      
 (Ἀντρέι Ταρκόφσκυ, «Νοσταλγία»)                    

                                                                    

     Νὺξ ἀφεγγὴς πάλιν ἐγένετο καὶ φαεινῶς 
φαίνουσα, ἐν ᾗ ἀεὶ ταὐτὸν µυσταγωγεῖται 
ἱεροκρυφίως. Τοῦ Νοὸς ἔστιν ὥρα αὓτη ἡ 
ἀνεκλάλητος, ἀναζητοῦντος τὰ Ὑπὲρ Νοῦν. 
Καὶ ὡς ἀνίσταται τοῦ πεπτῶτος προσλήµµατος 
καὶ ὑψοῦται πρὸς τὰ ἐπέκεινα, ὡς νηφάλιος 
παραφροσύνη, καῖπερ χοϊκός, ἀφράστῳ 
καὶ ξένῳ µυστηρίῳ ὁ δείλαιος ἐκδράµει καὶ 
ἐκτείνεται ὁ φύσει πεπερασµένος πρὸς τὸ Πῦρ. 
Ὃ οὐκ ἔφυ, ἀλλ’ ἦν καὶ ἔστιν καὶ ἔσται, οὔτε 
ἀρξάµενον, οὔτε παυσόµενον…      
            Φαεσφόροι  δρόµοι.  ∆ρόµοι  φαέθοντες  ἀνεφά-
νησαν  ἄφνω  ἐκ τοῦ  σκότους,  τὰ παρελθόντα 
ἄγοντες πρὸς τοὺς µέλλοντας αἰώνας. Νικάτορες 
πόθοι. Λάµψεις περιχωρούµεναι καταυγάζουσιν 
τὰ νοητὰ ἀσυγχύτως. Οἱ ἐν νεκροῖς λογισθέντες 
ἀνηγέρθησαν τανὺν ἐκ τῶν µνηµείων, τὰ ἐπί-
γεια ἐπληρώθησαν χαρᾶς µετὰ δέους καὶ τὰ 
ὑποχθόνια τῷ τρόµῳ ἐδονήθησαν. Καὶ πάντες 
εἶδον καὶ ἤκουσαν τὸν ἄγγελον τὸν καταβάντα 

ἐκ τῆς Ἀνατολῆς καὶ σαλπίσαντα καὶ βοώντα 
φωνῇ µεγάλῃ καὶ λέγοντα ὅτι σήµερον ἀνέστη 
ἐκ τοῦ τάφου ὁ Ἀναπεσών καὶ ἡ νερτέρα χθών 
ἐπικράνθη. Ἐπικράνθη τε καὶ ἐνεπαίχθη…
      Νὺξ ἀφεγγὴς  ἔστιν  αὕτη καὶ φαεινῶς 
φαίνουσα. Νὺξ τῶν αὐτεξουσίῳ φρονήµατι 
µετεχόντων τῇ σιγῇ ἀµεθέκτως. Νὺξ τῶν 
µυστικῶς ἐξισταµένων τοῦ Εἶναι, ἐπείπερ 
ἐπεπόθησαν τοῦ Ἔσεσθαι. Οὗτοι εἰσὶν οἱ τῆς 
χαρᾶς καὶ τῶν δακρύων κοινωνοῦντες, οἱ 
µανικῶς ἐρρώµενοι καὶ τοῦ Πάθους κοινωνοὶ 
καθιστάµενοι, οἱ ἐν νεκροῖς λογισθέντες καὶ 
τῆς ζωῆς πεπληρωµένοι. Οὗτοι υἱοὶ Ἀνθρώπου 
κληθήσονται καὶ Ἅδου οἱ πυλωροὶ οὐ 
κατισχύσουσιν αὐτῶν.
   …Καὶ ἐγένετο τότε θόρυβος µέγας ἐπὶ τῆς 
γῆς καὶ οἱ λαοὶ πάντες συνήχθησαν κράζοντες 
ἐν ἀλαλαγµῷ πολλῷ. Ὅτι πέπτωκεν ἡ Βαβυλών, 
πέπτωκεν ἡ Βαβυλὼν ἡ µεγάλη, ἡ Μήτηρ τῶν 
Πορνῶν, καὶ πεπτώσα γοερῶς ἀνέκραξεν καὶ 
ταῖς ἰδίαις ἀνοµίαις ἐτελεύτησεν καὶ τῷ ἰδίῳ 
αἵµατι ἐνεπνίγη. Ἢν γὰρ αὐτὴ ζῶσα καὶ κραταιὰ 
καὶ πανσθενής. Νυνὶ δὲ ροµφαία ἀπέθανεν καὶ 
οὐκ ἔστιν ἔτι.
       Ἡ φλόγα θρηνεῖ ὁλονύκτιος, καθὼς τὴν 
τρέφει µυστικὰ ἡ χαρµονὴ τοῦ πένθους. 
Καὶ θρηνώντας κοµµατιάζει τὰ σκοτάδια 
µεταλλάσσοντάς τα σὲ λυκαυγές, ποὺ γίνεται 
ἄρουρα βλαστάνουσα καταλλαγὴν καὶ 
συνδιαλλαγήν. Ὅτι νὺξ ἀφεγγὴς ἔστιν αὔτη 
καὶ φαεινῶς φαίνουσα. Τοῦ γὰρ τύµβου µὴ 
δυναµένου τὴν Αὐτοζωίαν καθέξειν, τηλαυγῆ 
τὰ ἐρέβη ἐγεγόνεσαν…
     Ἦν γὰρ καὶ τότε σκότος ἐπὶ τῆς γῆς ἕως 
ὥρας ἐννάτης. Ἐν δὲ τῇ σκοτίᾳ τὸ φάος 
ἐτέχθη καὶ τὸ φάος ἀρρήτως φαῖνον τὸ σκότος 
µετήλλαξεν. Πῦρ καινουργέον γὰρ ἦν καὶ τὰ 
πάντα καινὰ ἐποίησεν. Καὶ τῶν καθηµένων ἐν 
σκότει ἀνεώχθησαν τότε οἱ ὀφθαλµοὶ καὶ τοῦ 
φωτὸς ἐπληρώθησαν. Καὶ εἶδον καὶ ὄψοντο 
καὶ γεγηθότες ἔστησαν σφόδρα. Ὅτι ὁ Λόγος 
ἀνόµοις χερσὶν ἐνεπαίχθη καὶ ἐν τῷ Κρανίῳ 
ἐσταυρώθη  καὶ ὡς θνητὸς ἐτάφη. Ἀλλ’ εἰ καὶ 
ὅλος ἦν ἐν τῷ Ἅδῃ, τῶν Ἄνω οὐδόλως ἀπῆν. Καὶ 
ἑνώσας πάλιν τὰ ἔχθει διεστῶτα, ἀνέστη, τὰ τοῦ 
Ἅδου σκυλεύσας βασίλεια καὶ τὰ τοῦ Πολεµίου 

κλεῖθρα διασπαράξας καὶ ἀφθαρτίσας τὸ 
βροτεῖον καὶ εἰς ἔτι πλέον τῆς προτεραίας δόξης 
καταστήσας. Καὶ πέπτωκεν, πέπτωκεν ἡ Μήτηρ 
τῶν Πορνῶν ἡ µεγίστη καὶ αἵµατι θρηνωδοῦσα 
ἐτελεύτησεν καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι…
    Κι ὅµως, παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ Πόρνη εἶναι 
πάντοτε παροῦσα λίγο πιὸ πέρα, φορώντας τὸ 
προσωπεῖον τῆς χθονίου ἡδονῆς. Περιπολεῖ 
ὁλόγυρα ἐν ἀκρασίᾳ µαινόµενη. Γρηγορεῖ καὶ 
οὐρλιάζει ἔξωθεν τοῦ σπηλαίου, ἐν ὢ ἐτάφη 
ὡς νεκρὸς ὁ Ἀθάνατος. Καὶ µὴ βουληθεῖσα 
ἐπιγνῶναι, ἐν τῷ βορβόρῳ αὐτῆς ἀϊδνῶς 
κυλινδοῦται. Ὅτι τὴν Πόρνην ὁ Ὧν ἐρασθείς 
ἐν τῷ κόσµῳ ἐλήλυθεν. Καὶ ὁ κόσµος δι’ Αὐτοῦ 
ἐγένετο. Μὰ ὁ κόσµος Αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Μόνον 
οἱ ἔχοντες νοῦν τοῦ συνιέναι ἐγνώκασιν καὶ 
οἱ ἔχοντες ὀφθαλµοὺς τοῦ ὁρᾶν ἐωράκασιν. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Πόρνη τελικὰ ἐν κλαυθµῷ 
παρέµεινεν. ∆ιὰ τὸ ἀνεπίστροφον αὐτῆς, πόρνη 
παρέµεινεν τλησίπνους. Καὶ ἡ µανία συνεχίζει 
ν’ ἀναβλύζει ἀπ’ τὰ κορµιὰ πανσθενουργός, 
πλήρης ἡµερῶν, κορεσµένη ἀπὸ τὸν γνόφο τῆς 
χεοµένης ἡδονῆς, ποὺ πύρωσε τοὺς λογισµοὺς 
καὶ τὶς προθέσεις τῶν ἀπηνῶς συνευαζόντων...
      Ἰδοὺ τοίνυν τὸ βροτεῖον γένος. Ἰδοὺ οἱ ἄοικοι 
οἰκήτορες τῆς ὑπερορίας, οἱ λέγοντες µὴ εἰδέναι 
θάνατον. Ἰδοὺ καὶ πάλιν ἔστησαν ἐπὶ τὸ αὐτόν. 
Νὺξ ταῖς αὐτῶν φρεσὶν ὑπάρχει, τὸ δὲ ἔρεβος 
ἐν αὐτοῖς δυσωδῶς ἐπιµανὲν ἐν τῷ βεβήλως 
κεκραγέναι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς. Καὶ ἀκάµατον 
πῦρ, ἀκάµατον πῦρ ἡ πνοὴ αὐτῶν, ἀείρουν ἐν τῷ 
ζόφῳ, ὃς τέτραφεν αὐτήν, καὶ ἐκµανῶς συνέχον 
τὰ χθόνια.
    Γι’ αὐτὸ λοιπὸν πονᾶ ἡ Πόρνη. Γι’ αὐτό… 
     …τῇ ζοφαλγίᾳ ἀνακυλίεται δεινῶς, πυρὶ ἀύλῳ 
ἀναλίσκεται ἀπαύστως. Ἡ Πόρνη κλαίουσα 
ὤδινεν καὶ σάρκαν ἔτεκεν ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτῆς. 
Σκότος δεινῶς ἐσκοτισµένον οὖν ἐτέχθη, καῖον 
καῦµα ὀδύνης ἐπιχθόνιον. Καὶ τοῦτο αὓτη 
ἑκουσίως περιεβάλετο. Τούτω αὓτη  ἐθελουσίως 
ἐνεβλήθη. 
     Ἦν δὲ καὶ τότε σκότος ἐπὶ τῆς γῆς ἕως ὥρας 
ἐννάτης. Ἀλλὰ κατέστη τοῦτον πυρίµορφον καὶ 
τηλαυγές, ὅτι τὸ φάος δι’ αὐτοῦ ἐνηνέχθη. Τὸν 
δὲ αὐτοῦ γνόφον αὓτη οὐκ ἐπεθύµησεν. Καὶ τὸν 
φωτισµὸν αὐτοῦ αὓτη οὐκ ἔγνω…

Μόνο βιτρίνα, ὅπως πάντα      Ἡ τελευταία 
ἐπιχείρηση τῆς Ἀστυνοµίας τῆς Κων/λης εἶναι 
στὴν κατεύθυνση τῆς ἴδιας της τῆς εἰκόνας. 
Μὲ σκοπὸ νὰ σβήσει ἡ εἰκόνα της ποὺ ἔχει 
ἔρθει στὴν ἐπικαιρότητα µέ σκηνές αὐξηµένης 
βίας στὴν τηλεόραση, συµφώνησε µέ ἑταιρεία 
δηµοσίων σχέσεων. Τὸ βίντεο-κλὶπ θὰ βγεῖ 
στὶς τηλεοράσεις τὴν ἑπόµενη ἑβδοµάδα.         
                                            (2-4, ἐφ. Χουριέτ)

Μασόνος ὁ µπαµπάς µας; Σιγά!...   Ὁ 
ὑπεύθυνος τοῦ συλλόγου Ἀλληλεγγύης 
Yusufi yeliler τῆς Σαµψούντας, δήλωσε 
πὼς τὶς τελευταῖες µέρες δυὸ ἐφηµερίδες 
προσπάθησαν νὰ ἐµπλέξουν στὰ παιχνίδια 
τους τὸν Ἀτατοὺρκ καὶ τὸν Τουρκές, ἀναφέ-
ροντας σὲ ρεπορτάζ τους πὼς ἦταν µασόνοι. 
Καὶ πρόσθεσε: «Ἐµεῖς ὡς Τοῦρκοι ἐθνικιστὲς 
πήραµε ἀπόφαση νὰ µποϋκοτάρουµε αὐτὲς τὶς 
ἐφηµερίδες καὶ τὶς καταριόµαστε γιὰ αὐτὴν 
τὴν ἄσχηµη ἐπίθεσή τους».     (4-4, ἐφ. Βακίτ)

∆ηµόσια Κατηχητικά «κοσµικοῦ» κράτους 
Ὁ ὑφυπουργὸς Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων 
Μεχµέτ Γκιορµὲζ δήλωσε πὼς ἡ αὔξηση 
ποὺ παρατηρεῖται στοὺς τσαντάκηδες, στὰ 
ἐγκλήµατα ποὺ ἔχουν σχέση µέ ναρκωτικὰ 
ἀλλὰ καὶ ἡ αὔξηση τῆς παιδικῆς ἐγκληµατι- 
κότητας, σὲ γενικὲς γραµµὲς ὀφείλεται στὴν 
ἀνεπάρκεια τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης. 
Εἶπε πὼς τὰ µαθήµατα Κορανίου (Κατηχητι- 
κά) ἄνοιξαν τὸ 1925 µέ ἐντολὴ τοῦ Ἀτατούρκ. 
Αὐτὴ τὴ στιγµή, πρόσθεσε, παρακολουθοῦν 
τὰ µαθήµατα 150.000 ἄτοµα ἐκ τῶν ὁποίων 
110.000 εἶναι γυναῖκες.           (4-4, ἐφ. Βακίτ)

Σκατά παντοῦ Σύµφωνα µέ τὰ ἀποτελέσµατα 
τῆς ἔκθεσης τοῦ ΟΡΕΤ στὰ πλαίσια τῆς 
Καµπάνιας «Καθαρὴ Τουαλέτα» τὸ 95% τοῦ 
τουρκικοῦ λαοῦ δὲν ξέρει νὰ χρησιµοποιεῖ 
τὴν τουαλέτα καὶ ἰδιαίτερα οἱ γυναῖκες. Στὴν 
ἀναφορὰ ὑπάρχουν καὶ στοιχεῖα τῆς Γιούνισεφ 
ποὺ ἀναφέρει πὼς τὸ 31% τῶν σπιτιῶν στὴν 
Τουρκία δὲν ἔχουν ὑγιεινὴ τουαλέτα, ἐνῶ 
τὸ 6% δὲν ἔχει καθόλου. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ 
στηρίζει καὶ τὸ Τουρκικὸ Ἵδρυµα γιὰ τὶς 
Μολύνσεις, ποὺ ἀναφέρει πὼς τὸ 80% τῶν 
µεταδοτικῶν ἀσθενειῶν προέρχονται ἀπὸ τὴν 
τουαλέτα. Κάτι ποὺ προκαλεῖ ἰδιαίτερο φόβο 
εἶναι πὼς σὲ θανάτους παιδιῶν ὥς καὶ 5 ἐτῶν 
σοβαρὸς παράγοντας φαίνεται νὰ εἶναι τὰ 
µικρόβια ποὺ µεταδίδονται ἀπὸ τὴν τουαλέτα.
               (4-4, ἐφ. Μιλλιέτ)

Καί ἡ γνωστή κτηνωδία κατά παιδιῶν   
Ἡ ἐφηµερίδα «Ἰντιπέντεντ» ἔγραψε ὅτι τὸ 
διάτρητο ἀπὸ σφαῖρες πτῶµα τοῦ 12χρονου 

Οὐγοὺρ Καϊµάζ, 
ποὺ σκοτώθηκε µαζὶ 
µέ τὸν πατέρα του 
ἀπὸ ἀστυνοµικοὺς 
στὴν περιοχὴ 
Κιζίλτεπε τῆς πόλης 
Μάρντιν, ἔχει ρίξει 
τὴν σκιά του στὸν 
εὐρωπαϊκὸ στόχο 
τῆς Τουρκίας.Στὴν 
εἴδηση ἡ ἐφηµερίδα 
ἀφιερώνει µία 
ὁλόκληρη σελίδα. 

Στὸ κείµενο ἀναφέρεται πὼς ἡ Ἄγκυρα θέλει 
νὰ ξεχάσει τὴν αἱµατηρὴ διαµάχη µέ τὴν 
Κουρδικὴ µειονότητα ἀλλὰ τὸν τελευταῖο 
καιρὸ παρατηρεῖται µία αὔξηση στὶς 
ἐχθροπραξίες. Ἡ ἐφηµερίδα «Ἰντιπέντεντ» 
γράφει πὼς ἔβαλαν (ἡ Ἀστυνοµία δηλ.) στὰ 
χέρια τοῦ 12χρονου ἕνα ὅπλο καὶ εἶπαν πὼς 
αὐτὸς καὶ ὁ πατέρας του ἀνταπέδωσαν τὰ 
πυρά. Προσθέτει πὼς δηµοσιογράφοι ἔγραψαν 
ὅτι µέ βάση τὴ νεκροψία 9 ἀπὸ τὶς σφαῖρες 
στὸ κορµὶ τοῦ 12χρονου ἦταν ἀπὸ ἀπόσταση 
µισοῦ µέτρου καὶ πὼς συστήθηκε µία ἐπιτροπὴ 
βουλευτῶν ποὺ ἐρεύνησε τὸ γεγονὸς καὶ 
4 ἀπὸ τοὺς ἐµπλεκόµενους ἀστυνοµικοὺς 
ἀποµακρύνθηκαν ἀπὸ τὰ καθήκοντά τους, 
µάλιστα ὁρίσθηκε καὶ δικάσιµος. Ἡ ἴδια 
ἐφηµερίδα ἀναφέρει πὼς ἀργότερα οἱ 
ἐµπλεκόµενοι ἀστυνοµικοὶ ἐπανῆλθαν στά 
καθήκοντά τους καὶ ἁπλὰ µετετέθησαν. 
                (6-4, ἐφ. Χουριέτ)

M.K.                                       kyneg@otenet.gr

Κι ἐνῷ ἰσραηλινός Στρατός καί ἔποικοι 
λυσσοµανοῦν (µέχρι βοσκότοπους δηλη-
τηριάζουν), ὁ Ἀµπάς ζητᾶ... ἀφοπλισµό 
τῶν Παλαιστινίων! Εἶναι νά µή ξεσηκω-
θεῖ τό Λαϊκό Μέτωπο (PFLP);

Παράλληλα ὁ Ἀνάν, πρώην ἐπίδοξος 
Κυπροθάφτης, ζητᾶ κι ἀφοπλισµό τῆς 
λιβανέζικης Χεζµπολά! Ὅλοι δηλ. νά 
ξεβρακωθοῦν νά τή φᾶν ἀπ’ τόν Ὁβριό 

Μετά τίς Γαλλία, Βρετανία, Σουηδία, 
Ἰρλανδία, ΗΠΑ καί Καναδᾶ, καί ἡ Νορ-
βηγία ἀπέρριψε (γιά τυπικούς λόγους) 
τήν αἴτηση ἀσύλου τοῦ Μ. Βανούνου 

Κι ἔτσι ὁ µεγαλύτερος ἀγωνιστής γιά τήν 
εἰρήνη δέν βρίσκει µιά χώρα νά γλυτώσει 
ἀπό τό σιωνιστικό κολαστήριο πού θά 
τόν κρατᾶ δέσµιο γιά 1 χρόνο ἀκόµα!

Κι ὄχι µόνον αὐτό ἀλλά ὑποχρεώθηκε 
τό ΒΒC νά ζητήσει... συγγνώµη ἀπό τό 
Ἰσραήλ γιά τή συνέντευξη τοῦ Γουίλσον 
µέ τόν Βανούνου!

Τήν προβοκατόρικη µπούρδα περί σιιτῶν 
ὁµήρων, κρατούµενων ἀπό σουνίτες 
ἀντάρτες τή µάθατε. Τήν διάψευσή της; 
Ὄχι. Ἔµ, πῶς θαρρεῖτε ὅτι µεθοδεύεται ὁ  
ἐµφύλιος στό Ἰράκ;

Πάντως τό ἀµερικανικό νοσοκοµεῖο στή 
Γερµανία ἀνακοίνωσε 17.200 τραυµατίες  
στρατιῶτες τῶν ΗΠΑ. Κάτι γίνεται...

34 στίς 35 χῶρες ζητοῦν ἐπανεκλογή τοῦ 
Ἐλ Μπάραντεη στήν ΙΑΕΑ, πλήν ΗΠΑ. 
Τί πιθανότητες ἔχει λέτε νά ἐπικρατήσει;

Ὁ Μαχατίρ πρότεινε ἀντικατάσταση 
τοῦ δολαρίου µέ χρυσό λόγῳ τοῦ 
ἀµερικανικοῦ ἐλλείµµατος καί λίγο µετά 
τόν µιµήθηκε ἡ... Παγκόσµια Τράπεζα!

Σχολεῖο τοῦ Ὄρεγκον ἀποδέχεται τήν 
ἐµφύτευση τσίπ στά χέρια τῶν µαθητῶν. 
Εἴτε εἶναι τό σηµάδι τοῦ Ἀντίχριστου εἴτε 
τοῦ Ἀπάνθρωπου, εἶναι ἐξίσου τρο-µε-ρό  

Ἡ Πολωνία ἀναγνώρισε τήν Ἀρµενική 
Γενοκτονία - εἶναι ἤδη ἡ 9η χώρα τῆς ΕΕ. 
Τό ἀρµένικο τσουνάµι προχωράει (καί 
κλάααµα τά Τουρκάκια) 

Φωνάζουν οἱ ψαράδες τῆς Σρί Λάνκα 
πώς ἡ διεθνής βοήθεια δέν φτάνει στούς 
πληγέντες ἀπό τό  τσουνάµι καί τήν καρ-
ποῦνται λίγοι. Πάντα καί παντοῦ τά ἴδια.

Οἰ Τοῦρκοι καθηγητάδες Σερτάτς Χαµί 
Μπάσερεν κι Ἀλῆ Κουρούµαχµουντ 
γράφουν βιβλίο γιά... 150 τουρκικά νησιά 
στό Αἰγαῖο πού τούς τά φάγαν οἱ Ρωµιοί

Εἶπε ναί ἤ ὄχι ἡ Ἑλλάς στό ψήφισµα τοῦ 
ΟΗΕ κατά τῆς δυσφήµησης τοῦ Ἰσλάµ; 
Γιά νά σᾶς βοηθήσουµε: ΗΠΑ - ΕΕ εἶπαν 
ὄχι, Κίνα - Ρωσία εἶπαν ναί. 

Τώρα δηλαδή ἡ ἐλπίδα µας εἶναι νά 
γίνουµε οἱ καλύτεροι τσάτσοι τῶν 
ΗΠΑνθρώπων στήν περιοχή; Μά κι αὐτό 
γιά νά γίνεις πρέπει νά ‘σαι  κ ά π ο ι ο ς

Αὐτό πάλι; Τό ΠαΣοΚ νά ψηφίζει 
δαγκωτό ΝΑΙ στό Εὐρωσύνταγµα καί νά 
ζητάει δηµοψήφισµα (πού οἱ ἴδιοι ποτέ 
γιά τίποτε δέν ἐπέτρεψαν)! Ἔλεος, ρέ!

Πάσχα µέ τούς... Καθολικούς ἔκανε ὁ 
(ἀγαπητός µας) Ἀλαβάνος! Ἄχ Ἀλέκο, 
ἀντί νά τό φτιάξεις τό µαγαζί µᾶλλον 
αὐτό θά σέ χαλάσει

2.000 ἀκόµη προσλήψεις ζητᾶν οἱ 11.000 
(!) µηχανικοί τοῦ Δηµοσίου. Τόσους 
θά ὑπολόγισαν ὅτι χρειάζονται γιά 
παρτενέρ στήν πρέφα στό γραφεῖο

Μπράβο στήν Αἴγειρο πού ὀργάνωσε 
τήν διάλεξη γιά τήν (κακή) διατροφή 
τῶν µαθητῶν. Μεγαλύτερο πρόβληµα 
σήµερα δέν ὑπάρχει γιά τά ἑλληνόπουλα

Ἰατροκοινωνικό κέντρο γιά τούς Τσιγγά-
νους θά γίνει στήν Κοµοτηνή µέ τό ΠΕΠ 
τῆς ΑΜ-Θ. Νά τό δοῦµε ὅµως πρῶτα

Ἀπό τά ὀνόµατα στή νέα διοίκηση τῆς 
Συµβουλευτικῆς Μειονοτικῆς Ἐπιτροπῆς 
(Σερήφ, Ροδοπλού, Φαΐκογλου, Σελήµ) 
φαίνεται ἐπιλογή προσώπων πολιτικά 
ἀνενεργῶν. Προµήνυµα ἐξτρεµισµῶν;

Στή γιορτή τοῦ «Τούρκου µαθητῆ» (δῆθεν) 
ἡ «Γκιουντέµ» καί ἡ «Ἕνωση Τούρκων 
Δασκάλων» βράβευσαν ζωγραφιές κι 
ἐκθέσεις. 1ο βραβεῖο: Τό τζαµί Τοξοτῶν 
(πού εἶχε ὕποπτα καεῖ πέρυσι)!

Γιά ἄλλα βραβεῖα δέν µάθαµε µά τά 
ὑποθέτουµε: Τοῦρκος σφαγµένος ἀπό 
γκιαούρηδες, µεντρεσές γκρεµισµένος, 
χανούµισσα βιασµένη... Τά γνωστά.
 
Καί κάτι ἀκόµη: Ἡ ἄσεµνη τελετή στίς 23 
Ἀπριλίου ΔΕΝ ἦταν τοῦ Τούρκου µαθητῆ 
ἀλλά ἑορτασµός τῆς «Ἡµέρας Ἐθνικῆς 
Ἡγεµονίας καί τοῦ Παιδιοῦ» στή γείτονα

Τά µάθατε; Ἡ WWF Hellas θά σώσει τόν 
µαῦρο γῦπα τῆς Δαδιᾶς µέ τή βοήθεια 
ἀντίστοιχης τούρκικης ὀργάνωσης. Νά 
‘ναι αὐτή πού διέσωσε τόν γκρίζο λῦκο;

Πρῶτο βῆµα γιά τόν ἐρχοµό τῶν Ρώσων 
τουριστῶν στόν Ἕβρο ἡ ἄφιξη τῶν 43 
Ρώσων δηµοσιογράφων. Ἐλπίζουµε 
ἀλλά πάντως κρατᾶµε µικρό καλάθι...

Αὐτά τοῦ Ζαµπουνίδη γιά τήν ἀγκαλιά 
µας καί γιά ἀπανωτά (ἀποχαιρετιστήρια) 
φιλιά εὐκόλως παρεξηγήσιµα, ἔ;

Ἐφέτος, ὅπως καί κάθε χρόνο, καθυστε-
ρήσαµε µία ἑβδοµάδα τήν ἔκδοση τοῦ 
πασχαλινοῦ φύλλου (νά ξεκολλήσουµε 
καί λίγο κι ἀπ’ τόν τόπο µας...)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα

Η  ΠΟΡΝΗ ΕΝ ΚΛΑΥΘΜΩ

8  ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 13-4-2005


