
         Τή ∆ευτέρα, 7η Νοεµβρίου, διοργανώσαµε 
στήν Κοµοτηνή τήν πρώτη µας φετεινή 
ἐκδήλωση, µέ τήν βιβλιοπαρουσίαση τοῦ 
νέου βιβλίου «Ἡ θεµελιώδης παρέκκλιση» 
τοῦ Γιώργου Καραµπελιᾶ. Ἡ ἀνταπόκριση 
τοῦ κοινοῦ ἦταν πάνω κάτω ἡ ἀναµενόµενη: 
Λιγότεροι τῶν ἑκατό φίλοι µας ἦταν παρόν-
τες, ἄλλοι διακόσιοι δέν κατάφεραν νά 
ἔρθουν, ἐνῷ οἱ ὑπόλοιποι 59.840 Κοµοτηνέζοι 
προετοιµάζονταν ψυχολογικά γιά τό ἐπικεί-
µενο ἐπεισόδιο τοῦ Μπακλαβατζίογλου: Τήν 
ἀγαπάει ἄραγε ἀληθινά ὁ Νίκος τήν Ναζλί; 
Τί ἐννοοῦσε ἡ τελευταία ὅταν τοῦ δήλωνε 
«Γκερτσεκτέν σενί σεβίορουµ»; Καί ἄλλα 
τέτοια θεµελιωδῶς συγκλίνοντα πρός τόν 
ἀπόπατο... 
     Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξε ὁ καθηγητής τοῦ 
∆ΠΘ Γιῶργος Χατζηκωνσταντίνου ὁ ὁποῖος 
ἀναφέρθηκε στόν τρόπο µέ τόν ὁποῖον οἱ νόµοι τῆς 
Θερµοδυναµικῆς ἐφαρµόζονται στά «µαλακά» συστήµατα 
- ὅπως εἶναι τά κοινωνικά σύνολα - µέ τήν αὐξανόµενη 
ἐντροπία καί ἐπέµεινε στήν οἰκολογική διάσταση τοῦ 
σηµερινοῦ µας ἀδιεξόδου πού δείχνει νά καθίσταται µή 
ἀναστρέψιµο, παρά τήν πίστη στήν παντοδυναµία τῆς 
τεχνολογίας. Στήν συνέχεια ὁ ἐπ. καθηγητής τοῦ ∆ΠΘ 
Μίλτος Παπαϊωακείμ σταχυολόγησε χωρία τοῦ βιβλίου καί 
ἔκανε ἐκτενή ἀναφορά στό µεγάλο ζήτηµα τῆς λειτουργίας 
τῆς Ἐπιστήµης: Στό θέµα τῆς ἠθικῆς της καί τοῦ κοινωνικοῦ 
- ἰδεολογικοῦ περιβάλλοντος τό ὁποῖο ἀναπτύσσεται 
(χαρακτηριστικό τό παράδειγµα τῆς ναζιστικῆς Γερµανίας), 
καθώς καί στό ἐρώτηµα περί τοῦ τί ἀποτελεῖ ὄντως πρόοδο. 
Στό τέλος ὁ Γιῶργος Καραμπελιᾶς ἐπεσήµανε τήν διττή 
ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή τήν ἀτοµικότητά του µέ 
τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τοῦ προσώπου καί τήν ἔµφυτη 
τάση του νά λειτουργεῖ ὡς συλλογικό ὄν στά πλαίσια 

τῆς οἰκογένειας, τῆς φυλῆς, τοῦ χωριοῦ, τοῦ ἔθνους, κτλ. 
Τόνισε τήν τάση τοῦ σηµερινοῦ συστήµατος νά ἰσοπεδώσει 
καί τίς δύο αὐτές ὄψεις, δηµιουργὠντας ὁµοιόµορφες 
καταναλωτικές µονάδες µέ προβλέψιµη συµπεριφορά 
καί µέ σχέσεις πού κυριαρχοῦνται ἀπό τήν λογική τοῦ 
ἐµπορεύµατος (τελευταῖο παράδειγµα ἡ µετατροπή τοῦ 
ἰδίου τοῦ ἀνθρωπίνου σώµατος σέ ἐµπόρευµα). Τίς ἀνωτέρω 
διαδικασίες ἐπιταχύνει ἡ παγκοσµιοποίηση, πού σέ ἀντίθεση 
µέ τήν οἰκουµενικότητα εἶναι κάτι πού ἐκπορεύεται ἀπό ἕναν 
πόλο καί ἐπιχειρεῖ νά διαµορφώσει τά πάντα κατ’ εἰκόνα 
του. Ἡ σηµερινή κατάσταση χαρακτηρίστηκε «δυστοπία», 
καθώς εἶναι προφανῶς ἀσύµβατη µέ τήν ἀνθρώπινη φύση. 
Στήν ἀδιέξοδη αὐτή κατάσταση ὁ συγγραφέας προτείνει 
τήν υἱοθέτηση ἑνός ροµαντικοῦ - µή µεσσιανικοῦ ὁράµατος 
γιά τό αὔριο, µακρυά ἀπό τούς ντετερµινισµούς τοῦ 
παρελθόντος καί τίς ἀφέλειες περί γραµµικῆς προόδου τῆς 
ἀνθρωπότητας. Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισαν οἱ τοποθετήσεις 
καί τά εὔστοχα ἐρωτήµατα τοῦ ἀκροατηρίου.

«Εἶχε ἡ μνήμη ξεραθεῖ 
σάν ποταμιά 

τό καλοκαίρι...»

Τ. ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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   Πρό ἡµερῶν ἡ δήµαρχος Ἀθηναίων ἦταν στίς ΗΠΑ καί ἐκεῖ 
συναντήθηκε µέ τόν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Νίκολας Μπέρνς. 
Ἡ συνάντηση µεταξύ δύο τόσο «ἀταίριαστων» ἀξιωµατούχων 
κράτησε κάπου µία ὥρα κι ὡστόσο τίποτε δέν ἀνακοινώθηκε 
γιά τό περιεχόµενό της. Μόνον ὁ Λάµπρος Παπαντωνίου, πού 
τιµᾶ ἐπί χρόνια µέ τήν δηµοσιογραφική του παρουσία τήν κοινή 
θρακική πατρίδα µας, ρώτησε (δύο φορές!) τόν ἐκπρόσωπο τοῦ 
Στέητ Ντηπάρτµεντ κ. Μάκ Κόρµακ σχετικά καί προσέξτε κατά 
λέξη τήν ἀπάντηση τοῦ τελευταίου: «Πράγµατι, συναντήθηκαν. 
Δέν ἔχω κάποιες λεπτοµέρειες γιά σᾶς. Ὅπως καλά γνωρίζετε, 
ὁ ὑφυπουργός Μπέρνς ἧταν πρέσβης τῶν ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα, 
κι ἔτσι ὅποτε ἔχει τήν εὐκαιρία ἐπιδιώκει νά καλωσορίζει τούς 
ἐπισκέπτες Ἕλληνες ἀξιωµατούχους - καί προφανῶς (ἡ κ. Μπακο-
γιάννη) εἶναι µία ἐξ αὐτῶν.»
   Ἐµεῖς τί νά προσθέσουµε; Μόνο τήν συγκίνησή µας, καθώς ἡ 
κ. Μπακογιάννη, παρά τίς µύριες ὑποχρεώσεις της στόν Δῆµο, 
βρίσκει χρόνο γιά τήν προώθηση τῶν ἐθνικῶν µας θεµάτων, καί 
µάλιστα µυστικά, χωρίς ἄσκοπες τυµπανοκρουσίες! Νά, κάπως 
ἔτσι, χάρη σ’ αὐτό τό πνεῦµα αὐταπάρνησης τοῦ πολιτικοῦ µας 
κόσµου φτάσαµε - ὡς Ἑλλάς - ἐδῶ πού φτάσαµε...

Υ.Γ.  Ἔ, ναί, φωτογραφία της µέ τόν Μπέρνς δέν εἴχαµε ἀλλά κι 
αὐτή µέ τόν Μίλλερ καλή εἶναι: ...

Ντόρα Μπακογιάννη: Ραντεβού στά κρυφά

Θά καταδικάσει κανένας 
μειονοτικός τά φασισταριά;

Ὅλη ἡ Ἑλλάδα μετά βδελυγμίας ἀποδοκίμασε τά 
ἐπεισόδια κατά τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου πού 

ὀργάνωσαν οἱ «Γκρίζοι Λῦκοι» στήν Τουρκία. Πρᾶγμα 
φυσικά αὐτονόητο, πού θά γινόταν εἴτε ὁ στόχος ἦταν ὁ 

Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἴτε ὁ μουφτῆς τῆς Πόλης. 
Ἐκεῖνο, ὡστόσο, πού κανένας δέν εἴδαμε νά ἀναζητᾶ 

ἦταν ἡ θέση τῶν μειονοτικῶν πολιτευτῶν καί φορέων 
γιά τό ζήτημα: Δέν εἴδαμε καμμία δήλωση π.χ. τοῦ 
βουλευτῆ Ἰλχάν Ἀχμέτ, ὁ ὁποῖος τόσο κόπτεται γιά 

τήν ἑλληνοτουρκική φιλία, πού νά λέει τό πολύ ἁπλό 
«καταδικάζω τίς ἐνέργειες αὐτές». Καμμία ἀνακοίνωση 

ἀπό τά σωματεῖα, νόμιμα καί μή, πού κάθε τόσο 
σκίζονται νά ὑπερασπίσουν τόν τουρκισμό τους καί 

τή σχέση τους μέ τήν Μητέρα - Πατρίδα. Καμμία 
καταδίκη ἀπό κανέναν μειονοτικό πολιτευτή, νῦν καί 

πρώην, δημοσιογράφο ἤ παράγοντα τοῦ «πολιτισμοῦ», 
ὅπως ἀρέσκονται κάποιοι νά αὐτοπλασάρονται. 
Εἶναι ἐπειδή κι αὐτοί εὐθυγραμμίζονται μέ τήν 
τουρκική γραμμή μὴ ἀναγνώρισης τοῦ τίτλου 
«Οἰκουμενικός» στόν Πατριάρχη; Εἶναι γιατί 

ταυτίζονται μέ τούς Γκριζόλυκους ἤ τοὐλάχιστον δέν 
θέλουν νά διαφοροποιηθοῦν ἀπό τήν ὑπερεθνικιστική 

γραμμή; Ὁρίστε, τούς προκαλοῦμε, νά βγεῖ κάποιος 
κεντροδεξιός, σοσιαλιστής ἤ συνασπιστής βουλευτής 
τους (νῦν ἤ πρώην), κάποιος δημοσιογράφος ἤ ἄλλος 

γραφιᾶς ἀπό τούς ἐπώνυμους τῆς μουσουλμανικῆς 
ἡγεσίας καί νά πεῖ δυό καθαρά λόγια. 

Ἐμεῖς, ὡς Ἕλληνες καί δημοκράτες, νιώθουμε αὐτήν 
τήν ἐκκωφαντική σιωπή τους νά μᾶς προσβάλει. Καί 

δέν μποροῦμε νά φανταστοῦμε ὅτι κανένας ἄλλος στόν 
τόπο μας δέν νιώθει ἀνάλογα...  

Ὁ «Α» σᾶς προσκαλεῖ 
(21/11) στή Θεσσαλονίκη

Τήν ∆ευτέρα 21 Νοεμβρίου (ὥρα 18:30), 
ἡ «Ὁμάδα 21» Μακεδονίας - Θράκης 

ὀργανώνει ἡμερίδα στό Συνεδριακό Κέντρο 
«Ἰωάννης Βελλίδης» τῆς ∆ιεθνοῦς Ἐκθέσεως 

Θεσσαλονίκης, μέ θέμα 
«ΘΡΑΚΗ: ΕΠΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ». 
Μεταξύ τῶν τριῶν ὁμιλητῶν ὁ «Ἀντιφωνητής» 
ἔχει τήν τιμητική του καθώς μετά τήν ἱστορική 

ἀποτίμηση τῆς προσφορᾶς τῶν Θρακῶν 
στούς ἐθνικούς ἀγῶνες (ἀπό τόν κ. Ἀπόστολο 
Εὐθυμιάδη) θά μιλήσει ὁ Κώστας Καραΐσκος 

μέ θέμα «Θράκη - Ἀνάγκη γιά ἕναν νέο 
πατριωτισμό» καί ὁ Φάνης Μαλκίδης μέ θέμα 

«Τό ∆ημογραφικό, οἱ Νεοπρόσφυγες καί 
ἡ Ἀνάπτυξη στή Θράκη». Τήν ἐκδήλωση 

θά εὐλογήσει ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος, 
θά προλογίσει ὁ πρόεδρος τῆς «Ὁμάδας 
21» Μακεδονίας - Θράκης κ. Ἀντώνης 
∆ασκόπουλος καί θά τήν συντονίσει ὁ 

διευθυντής τοῦ περιοδικοῦ «Ἐνδοχώρα» 
Γιάννης Κουριαννίδης. 

Νομίζουμε ὅτι πέρα ἀπό μία σημαντική 
ἐκδήλωση ὅπου μποροῦν νά ἀκουστοῦν - 

ἐπιτέλους! - ἀλήθειες, θά εἶναι μία θαυμάσια 
ἀφορμή νά γνωριστοῦμε διά ζώσης μέ πολλούς 

συνδρομητές καί φίλους τοῦ «Α» πού μέχρι 
τώρα δέν δόθηκε τέτοια εὐκαιρία.

Ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψή µας στήν Ψευτοµακεδονία τῶν 
Σκοπίων, στή γοητευτική περιοχή τῆς Ὀχρίδας, στάθηκε 
ἀφορµή γιά µαῦρες σκέψεις, ἀπολύτως ἀναντίστοιχες µέ 

τό θαυµάσιο τοπίο τῆς λίµνης καί τοῦ Ἅη Γιάννη «Κανέο». 
∆υστυχῶς ἡ κραυγαλέα κοινή βυζαντινή µας κληρονοµιά, 
πού εἶναι ὅ,τι ἀξίζει νά δεῖ κανείς στήν περιοχή πέρα ἀπό 

τίς φυσικές ὀµορφιές, δείχνει ἀνήµπορη νά συµβιβάσει τό 
ὑφιστάµενο χάσµα: Ἡ ἐθνικιστική ψύχωση δυσκολεύεται 
νά κρυφτεῖ ἔστω καί µπροστά στίς προσδοκίες γιά εἰσροή 
τουριστικῶν εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα. Μία κατασκευασµένη 

πρό µερικῶν δεκαετιῶν ἐθνική ταυτότητα λυσσάει γιά 
ἀναγνώριση καί - δυστυχῶς - ὁ κοινός µας ὑπερατλαντικός 
νταβατζῆς κάθε ἄλλο παρά τήν ἀποθαρρύνει... (σελίδα 6)

Ἡ θεμελιώδης παρέκκλιση στήν Κομοτηνή

 Ἀντιφωνητὴς



Χωρὶς νὰ συναντηθεῖ µὲ τὸν Ἀλβανὸ ὁµόλογό 
του, Α. Μοϊσίου, ὁλοκλήρωσε τὴν ἐπίσκεψή 
του στὴν Ἀλβανία ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς 
∆ηµοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας. Ἡ 
συνάντηση στοὺς Ἁγίους Σαράντα µαταιώθηκε 
λόγω τοῦ ἀνθελληνικοῦ κλίµατος ποὺ 
δηµιούργησαν γιὰ ἀκόµη µία φορά µέλη τῆς 
ὀργάνωσης «Τσαµουριά», τὰ ὁποῖα διαδήλωσαν 
ἔξω ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο ὅπου θὰ γινόταν ἡ 
συνάντηση (Σ.Σ. τὸ ξενοδοχεῖο ἀνήκει σὲ 
σηµαῖνον στέλεχος τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόµµατος 
τὸ ὁποῖο εἶχε προτείνει καὶ τὸν Μοϊσίου καὶ 
ἀντικατοπτρίζει αἰσθητικὰ καὶ χωροταξικὰ τὴν 
νέα ἀντίληψη τῆς ἀλβανικῆς πολιτικῆς τάξης 
γιὰ τὴν τουριστικὴ ἀνάπτυξη τῆς χώρας καὶ 
τὴν προκλητικὴ διαβίωση κάποιων).
Ὁ κ. Παπούλιας παρέµεινε περισσότερο ἀπὸ 
δυὸ ὧρες στὸ Προξενεῖο τῆς Ἑλλάδος στὸ 
Ἀργυρόκαστρο καὶ στὴ συνέχεια ἐπέστρεψε στὴν 
Ἑλλάδα. Ἡ Προεδρία τῆς ∆ηµοκρατίας ἐξέδωσε 
ἀνακοίνωση στὴν ὁποία σηµειώνεται «ἡ λύπη 
της γιὰ τὴ µαταίωση τῆς προγραµµατισµένης  
συνάντησης τῶν Προέδρων, µετὰ ἀπὸ 
ἀπαράδεκτες συµπεριφορὲς ἀκραίων στοιχείων 
ποὺ ἐπιµένουν στὴν προβολὴ ἀνύπαρκτων 
ζητηµάτων». Ἀµέσως µόλις ἔγιναν γνωστὰ τὰ 
ἐπεισόδια ὁ πρέσβης τῆς Ἑλλάδος στὰ Τίρανα 
προέβη σὲ  διάβηµα διαµαρτυρίας, ἐνῶ τὸ 
ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν «ἐπιρρίπτει εὐθύνες 
στὶς ἀλβανικὲς ἀρχὲς ἐπειδὴ δὲν ἔλαβαν τὰ 
κατάλληλα µέτρα ὥστε νὰ πραγµατοποιηθεῖ 
ἀπρόσκοπτα ἡ συνάντηση τῶν δυὸ προέδρων, 
ποὺ µαταιώθηκε ἀπὸ ἀκραία στοιχεῖα ποὺ στὴν 
προσπάθειά τους νὰ ἐµποδίσουν τὴν ὁµαλὴ 
ἐξέλιξη τῶν σχέσεων τῶν δυὸ χωρῶν, ἐµµένουν 
στὴν προβολὴ ἀπαράδεκτων µὴ ὑπαρχόντων 
ζητηµάτων, τὴ στιγµὴ µάλιστα ποὺ ἡ Ἀλβανία 
προσπαθεῖ νὰ κάνει βήµατα ἐκπλήρωσης τῶν 
εὐρωπαϊκῶν της προσδοκιῶν».
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ σὲ ἀνακοίνωση τοῦ 
Α. Μοϊσίου, ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς 
ἑλληνικῆς πλευρᾶς νὰ µαταιώσει τὴ συνάντηση 
εἶναι «ἀδικαιολόγητο πρόσχηµα, ἐπικαλούµενο 

τὴν εἰρηνικὴ συγκέντρωση µίας µικρῆς ὁµάδας 
ἀτόµων τῆς ὀργάνωσης «Τσαµουριά». Ἀναφέρει 
ἐπίσης ὅτι ὁ Ἀλβανὸς πρόεδρος ἐκφράζει τὴ 
βαθιά του δυσαρέσκεια γιὰ αὐτὴ τὴ βεβιασµένη 
καὶ ἀνεξήγητη ἀπόφαση τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, 
ποὺ τὴν ἀποδίδει σὲ παραπληροφόρηση, ἐνῶ ἡ 
Ἀλβανία πιστεύει στὶς καλὲς ἑλληνοαλβανικὲς 
σχέσεις καὶ ὅτι θὰ παραµείνει δεσµευµένη στὴν 
ἀδιάκοπη βελτίωση τῶν σχέσεων αὐτῶν µέσῳ 
διαλόγου, ἀµοιβαίας ἐµπιστοσύνης καὶ ἀνοχῆς, 
πρός ὄφελος τῶν δυὸ χωρῶν, τῆς εἰρήνης καὶ 
τῆς σταθερότητας στὴν περιοχή.   
Ἡ µαταίωση τῆς συνάντησης, ἀπασχόλησε 
γιὰ πολλὲς ἡµέρες καὶ τὰ ἀλβανικὰ µέσα 
ἐνηµέρωσης. Ἡ ἐφηµερίδα «Σέκουλι» σὲ σχόλιο 
τοῦ Μ. Ναζάρκο - πρώην συµβούλου τοῦ πρώην 
Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας Ρ. Μεϊντάνι - 
ἀναφέρει ὅτι σὲ ἀντίθεση µὲ τὴν συνάντηση τῶν 
πρωθυπουργῶν τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς Ἑλλάδος 
στὴ Νέα Ὑόρκη, ἡ ἀποτυχία τῆς συνάντησης 
τῶν Μοϊσίου καὶ Παπούλια, ἐνδέχεται νὰ ἔχει 
ἐπιπτώσεις στὶς διµερεῖς σχέσεις. «Οἱ Ἀλβανοὶ 
πολιτικοὶ ποὺ ἐπισκέφθηκαν τὴν Ἑλλάδα δὲν 
βρέθηκαν ἀντιµέτωποι µὲ διαδηλώσεις ἀκραίων 
στοιχείων καὶ ὅτι γενικὰ καὶ οἱ ἀλβανικὲς 
ἀρχὲς προσπάθησαν νὰ ἀνταποδώσουν µὲ τὴν 
ἴδια τακτικὴ κατὰ τὶς ἐπισκέψεις Ἑλλήνων 
ἐπισήµων στὴν Ἀλβανία. Ἡ ἀλβανικὴ πλευρὰ 
ὑποβάθµισε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ κ. Παπούλια, 
καθὼς δὲν εἶχε προετοιµάσει καµµία ἐπαφή του 
µὲ τὸν Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν ἢ µὲ τὸν Μπερίσα, 
ἐνῶ µὲ τὴ  µαταίωση τῆς συνάντησης µὲ τὴν 
παραβίαση τῶν κανόνων τῆς φιλοξενίας, οἱ 
Ἕλληνες θὰ ἔρθουν σὲ µελλοντικὲς συναντήσεις 
πιὸ ἰσχυροὶ καὶ τώρα ποὺ ἄνοιξε καὶ τὸ 
πρόβληµα τοῦ Κοσσυφοπεδίου οἱ Ἕλληνες θὰ 
ἐπιχειρήσουν νὰ παρουσιάσουν τοὺς Ἀλβανοὺς 
ὡς ἀκραίους ἐθνικιστές.
 Ἡ  «Κόχα Γιόν», δηµοσίευσε ἕνα κείµενο 
στὸ ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι «τὰ ἐπιχειρήµατα 
τῶν δυὸ πλευρῶν µοιάζουν µὲ παιχνίδια 
µικρῶν παιδιῶν. Πέρα ἀπὸ ὅσα ἀναφέρθηκαν 
δηµοσίως, τὸ Τσάµικο εἶναι ἕνα λεπτὸ θέµα 
γιὰ τοὺς Ἕλληνες, µολονότι ἀπὸ τὶς δυὸ 
πλευρὲς ἔµεινε ἕνα θέµα χωρὶς λύση. Τόσο 
ὁ Νάνο ὅσο καὶ ὁ Μπερίσα, πούλησαν τοὺς 
Τσάµηδες, ποὺ στὴν πλειοψηφία τους ψηφίζουν 
Μπερίσα. Πέρα ὅµως ἀπὸ τὸ Τσάµικο, ἡ 

Ἀθήνα εἶναι δυσαρεστηµένη ἀπὸ τὸ γεγονὸς 
ὅτι ὁ Μπερίσα ἐπισκέφθηκε πρώτη τη Ρώµη, 
µολονότι εἶχε δηλώσει ὅτι ἡ πρώτη ἐπίσκεψή 
του εἶναι στὴν Ἀθήνα. Μπορεῖ, πίσω ἀπὸ τὸ 
ἐπεισόδιο νὰ ὑπάρχουν καὶ πολιτικὰ παιχνίδια 
µετὰ ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις στὸ Κοσσυφοπέδιο ποὺ 
θὰ καταστήσουν τὸν ἀλβανικὸ παράγοντα 
σηµαντικὸ στὰ Βαλκάνια. Τέλος ἡ ἐφηµερίδα 
ἐκφράζει τὴν ἄποψη ὅτι «σὲ περίπτωση ποὺ ὁ 
Μοϊσίου θὰ εἶχε τὴν πρέπουσα διπλωµατικὴ 
κρίση, θὰ ἔπρεπε νὰ πάει στὸ Ἀργυρόκαστρο 
γιὰ νὰ συναντήσει τὸν Κ. Παπούλια καὶ θὰ 
ἀπέφευγε ἔτσι τὸ ἐπεισόδιο, τὸ ὁποῖο, ἐκτιµᾶ, 
δὲν τελειώνει ἐδῶ. Ἡ Ἑλλάδα, µὲ τὴν ἰδιότητα 
τοῦ µέλους τῆς Ε.Ε., ἔχει ρόλο νὰ παίξει στὰ 
Βαλκάνια καὶ οἱ ἐξελίξεις στὰ Βαλκάνια θὰ εἶναι 
ραγδαῖες. Ὑπάρχουν ἐνδείξεις, ὅτι τό κόµµα τῆς 
ἑλληνικῆς µειονότητας ΚΕΑ∆ µπορεῖ νὰ βρεῖ 
εὐκαιρία νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸν κυβερνητικὸ 
συνασπισµὸ καὶ νὰ φέρει σὲ δύσκολη θέση 
τὴν κυβέρνηση. Φηµολογεῖται ὅτι ἀναµένεται 
µυστικὴ συνάντηση τοῦ Τζουβέλι τοῦ Ἀγροτικοῦ 
κόµµατος (ποὺ µετέχει στὴν κυβέρνηση) µὲ τὸν 
Έ. Ράµα, Πρόεδρο τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόµµατος, 
µὲ στόχο νὰ ἐπαναφέρει τὸν Τζουβέλι στὴν 
ὁµάδα τῶν ἀριστερῶν, πράγµα ποὺ θὰ ἔφερνε 
τὴν κυβέρνηση σὲ ἰδιαίτερα δύσκολη θέση».

Φ.Μ.

Ὑπέρ καί κατά δημάρχου
    Ξεκάθαρος, κ. αρχισυντάκτα, ο λόγος σου 
υπέρ Βαβατσικλή στο προηγούµενο φύλλο. 
Σε σηµείο µάλιστα τόσο παρεξηγήσιµο, 
που να προβληµατιστώ ακόµα κι εγώ, ο 
οποίος πολύ πρόσφατα, µέσα από τις στήλες 
του Αντιφωνητή, περιέγραψα το άτοπον, 
παράλογον και λίγο... ύποπτον της «απειλής» 
έτερης ΠΑΣΟΚικής υποψηφιότητας, άρα 
έµµεσα παραδέχθηκα τον νυν δήµαρχο ως την 
πιο προφανή, «αυτόµατη» υποψηφιότητα για 
το κόµµα της αντιπολίτευσης.

       Ο «λόγος υπέρ δηµάρχου» µου φάνηκε ελλιπής  
και για αυτό υπερβολικός. Στάθηκε µονοµερώς 
υπέρ της εµπειρίας του, της αποδοχής του στο 
χώρο του ΚΚΕ και της Ν.∆. καθώς και της 
ισορροπηµένης του συµπεριφοράς σε µειονοτικά 
θέµατα. Κατά τη γνώµη µου θα έπρεπε να 
ήταν εµπλουτισµένος µε την παράθεση και των 
αδυναµιών της δράσης του, έστω και εις βάρος 
της συντοµίας που απαιτεί ο πολύτιµος χρόνος 
των αναγνωστών. Και είναι πολλές αυτές οι 
αδυναµίες, δεν πρέπει να αγνοούνται. Σίγουρα 
η αγανάκτηση για την ύποπτη (εξ Αθηνών 
και Αγκύρας) «προώθηση» ως υποψηφίου 
δηµάρχου κάποιου άλλου, δήθεν «φρέσκου» 
προσώπου, προξενόδουλου και ανεπάγγελτου, 
µε το... χοντροκοµµένο στιλ, εκτονώθηκε σε 

µία «καθαρή» Βαβατσικλική υπεράσπιση. 
Μαζί σας κι εγώ, στο βαθµό µάλιστα που  το 
«φρούτο» που εκκολάπτεται για άρχοντας της 
πόλης µας, τωρινός ή µελλοντικός, αποτελεί 
µάλλον µια υψηλού ρίσκου επιλογή – φούσκα 
«κολλητών» του Παπανδρέου, που πάνε 
να εκµεταλλευτούν πειραµατισµούς τύπου 
Ματσούκα του φιλοπαίγµονος προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο χρωστάω ταυτόχρονα στους 
αναγνώστες και την παραδοχή ότι ασχέτως του 
σοβαρού ή όχι άλλης υποψηφιότητας, εν γένει 
τα πράγµατα θα ήταν λίγο πιο εύκολα για τον 
Τάσο Βαβατσικλή εάν µετά την µακρόχρονη 

άσκηση τοπικής εξουσίας από την 
«Νέα Πορεία» δεν προέκυπταν και τα 
παρακάτω ενδεικτικά αρνητικά σηµεία:
· Όψιµη ενασχόληση µε το 
λακκουβοδρόµιο του αστικού ιστού και 
αναίτια επί µακρόν ταλαιπωρία των 
πολιτών
· Πλήρης αποτυχία διαχείρισης του 
κυκλοφοριακού προβλήµατος της πόλης
· Άναρχο και αισθητικά απαράδεκτο 
αστικό δοµηµένο περιβάλλον
· Αδυναµία αναχαίτισης της καταστρο-
φικής κάθετης ανάπτυξης της πόλης
· Απουσία ταυτότητας για την πόλη
· Επιλογή συνεργατών που είναι «λίγοι», 
για να το πούµε κοµψά 
· «∆υτικοφοβία» και «Βαλκανιοκεντρι-

σµός» µε την κακή έννοια
· Ζηµιογόνος δηµοτική συγκοινωνία
     Όλα τα παραπάνω είναι βασικά αλλά µάλλον 
δεν κοστίζουν στον δήµαρχο διότι πολύ απλά 
δεν έχει αντιπολίτευση και αυτό τα λέει όλα 
από µόνο του. Με τόσο µεγάλα θέµατα ανοικτά, 
αν ο δήµαρχος είχε επιδείξει αδράνεια και 
κακούς χειρισµούς, ακόµα και µια ανύπαρκτη 
αντιπολίτευση θα είχε άκοπα αναδειχθεί σε 
σωτήρα της πόλης. ∆εν µπορούµε όµως να τα 
παραβλέψουµε. Άλλωστε και στο άρθρο σου κι 
εσύ αναρωτιέσαι ρητορικά αν «είναι δυνατόν να 
παραβλέψουµε τις ικανότητες, την τιµιότητα, 
την δηµοκρατικότητα και τον πατριωτισµό 
του». Όχι, να µην τα παραβλέψουµε κι όλα 

αυτά αλλά να µην χωνεύουµε αδιαµαρτύρητα 
και τις αδυναµίες µε χωνευτικό τα τέσσερα 
αυτά κριτήρια. Και καλύτερα να κρατήσουµε 
τα δύο πρώτα ως βασικά κριτήρια (τιµιότητα 
και ικανότητα) γιατί µε τη δηµοκρατικότητα 
και τον πατριωτισµό µάλλον θα µπλέξουµε 
στον λαβύρινθο του συνήθως αδιέξοδου 
υποκειµενισµού. Π.χ. για κάποιους πατριωτισµός 
είναι να καλλιεργείς συστηµατικά κλίµα 
ενάντια στην κατοχή της Κύπρου σαν 
προτεραιότητα του αξιοπρεπούς πολιτικού και 
για άλλους να αποφεύγεις να φιλάς το χέρι του 
Προξένου. Τεράστια διαφορά. 
       Αν τελικά λοιπόν κ. αρχισυντάκτα 
φθάνουµε στο σηµείο να υπερασπιζόµαστε 
κάποιον για δήµαρχο λόγω δύο βασικών 
προτερηµάτων του µε ένα εξ’ αυτών την 
τιµιότητα, καήκαµε! Πρέπει να είναι λάθος το 
πρόβληµα που µας τίθεται! Όταν µάλιστα ο 
τίµιος αυτός περιστοιχίζεται στον συνδυασµό 
του από κάποιους πού τροφοδότησαν κατά 
καιρούς φῆµες γιά ρουσφέτια, οικοπεδοθη-
ρίες, πλαστογραφήσεις καί άλλους που χαρα-
κτηρίζονται ως «επαγγελµατίες πολιτικάντη-
δες», «προγραµµατοφάγοι» κλπ, τότε απονευ-
ρώνεται ακόµη παραπάνω η προσωπική του 
δυναµική σε πολίτες που έχουν ρυθµιστικό 

ρόλο µε την εκλογική τους συµπεριφορά και 
υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις για τη συνολική 
εικόνα της δηµαρχιακής εξουσίας.
      Εν κατακλείδι: κ. Βαβατσικλή ανασκουµπω-
θείτε! Στην πραγµατικότητα δεν σας απειλεί 
κανείς. Ο πολιτικός πραγµατισµός του 
Παπανδρέου είναι σύµµαχός σας.  ∆εν θα 
ρισκάρει αναµπουµπούλα εξαιτίας αντάρτικων. 
Την έχει µεγάλη ανάγκη την επικράτηση στις 
τοπικές εκλογές. Και είστε τυχερός γιατί η 
περίοδος των επόµενων εκλογών θα είναι 
τόσο αντικυβερνητική που θα σας χρίσει ξανά 
δήµαρχο, παρά τις εύλογες ενστάσεις για τη 
µακρά αυτοδιοικητική θητεία σας, την οποία 
όλοι µάλλον οι συντάκτες του Αντιφωνητή 
ψηφίζουµε ως παραγωγική. Σας ικανοποιεί 
όµως αυτό; Πρέπει να γίνετε πιο προσεκτικός 
και τολµηρός. Ανανεώστε ριζικά το συνδυασµό 
σας και ενισχύστε νέα πρόσωπα, ικανά και τίµια, 
για να σας πλαισιώσουν στην προσπάθειά σας, 
χωρίς να είναι υποτακτικοί σας ή του κόµµατός 
σας και χωρίς να προσβάλλουν τη νοηµοσύνη 
και την αισθητική των Κοµοτηναίων. Και δώστε 
το µήνυµα της νέας στάσης σας και της νέας 
ορµής σας έγκαιρα. Όχι τώρα! ΧΘΕΣ! Πολλά 
ζητάµε, µάλλον, έ;

Α.Χ.
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Καραΐσκος Κώστας
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Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
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Ἀριθµοί λογαριασµῶν:  

EUROBANK     306-0100211038
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Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
(Ο λόγος στον Πρόεδρο – Μάνατζερ της Βουλής:)

Γκλιν – γκλον!  Ανακοίνωση:
Επισκεφτείτε το κοινοβουλευτικό µας σούπερ-µάρκετ κι εκµεταλλευτείτε 

τις προσφορές της νέας τετραετίας σ’ όλα µας τα τµήµατα:

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων:
Εκπληκτικές προσφορές στην αναγνώριση εξωνηµένων πτυχίων εξωτερικού!

Εκπτώσεις έως και 30% στις σχολικές εξετάσεις!

Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων:
Εκποίηση βραχονησίδων µισοτιµής – Ο Υπουργός τρελάθηκε! 

Στοκ σε αποβατικούς αιγιαλούς!

Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων:
Εδώ τα καλά επιδόµατα, οι ζουµερές συντάξεις – Πάρτε κόσµε!

Αφυδατωµένος πληθωρισµός – Συµφέρει!

Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων:
Εργασιακή αποκατάσταση µε φωτογραφικές διατάξεις!

Αποποινικοποίηση των ναρκωτικών – Μαστουρώστε άφοβα και φτιάξτε κεφάλι!

Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης:
Εβδοµαδιαία δηµοσιοϋπαλληλικά 35ωρα σε προσφορά – Βιαστείτε!

Περιφρούρηση των χουλιγκάνων – Παροχή κατάλληλων µέσων για βανδαλισµούς!

Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου:
Αφειδής αποχαρακτηρισµός δασικών εκτάσεων – προσδιορισµός τους ως γεωργικών! 

Σπεύσατε ακτήµονες, µικροκαλλιεργητές και, πρωτίστως, µεγαλοκτηµατίες!

Το µαγαζί µας παρέχει στους καλούς πελάτες του άνετο πάρκιν για µερσε-
ντάρες, µε 24ωρη φύλαξη.

Επωφεληθείτε από την εκπτωτική µας κάρτα ηθών. Δώρο µατσάκι άνηθος!

Γιάννης Στρούµπας

Ἡ Πόλη βγάζει δήμαρχο κι ὁ Πρόξενος κλητήρα



Συνωµοσιολογία: Ὅ,τι δέν λέει ἡ τηλεόραση
   Ὁ κύριος πρέσβης δηλώνει (ΤΑ ΝΕΑ, 27/10) πώς θά προτιµοῦσε νά 
τρώγαµε κουτόχορτο ἀλλά... 
   «Οἱ Ἕλληνες ἔχουν µία τάση νὰ συσχετίζουν τὰ πάντα καὶ ἀνακαλύπτουν 
θεωρίες συνωµοσίας πίσω ἀπὸ κάθε ἀπόφαση», δήλωσε χθὲς ὁ Ἀµερικανὸς 
πρέσβης στὴν Ἀθήνα κ. Ρὶς σχολιάζοντας τὶς ἀντιδράσεις τῆς ἑλληνικῆς 
πλευρᾶς γιὰ τὴν εἰληµµένη, ὅπως φαίνεται, ἀπόφαση τῶν ΗΠΑ νὰ στηρίξουν 
τὴν ἀνεξαρτητοποίηση τοῦ Κόσοβου. 
«Ἔχουµε λάβει ὁρισµένες ἀποφάσεις, χωρὶς αὐτὸ νὰ σηµαίνει πὼς εἴµαστε 
σὲ θέση νὰ τὶς ἐφαρµόσουµε µόνο µὲ τὴ θέλησή µας. Οἱ Ἕλληνες, ὅµως, 
ἔχουν µία τάση νὰ συσχετίζουν τὰ πάντα καὶ ἀνακαλύπτουν θεωρίες 
συνωµοσίας πίσω ἀπὸ κάθε ἀπόφαση. Στὸ Κόσοβο ὑπάρχουν Ἀλβανοί, 
ὅπως καὶ στὴ FYROM. Αὐτὸ ὅµως δὲν σηµαίνει πὼς ὑπάρχει κάποιο σχέδιο 
ποὺ ἐµπλέκει τὰ δυὸ θέµατα. Ἄλλο εἶναι τὸ θέµα τοῦ Κόσοβου καὶ ἄλλο ἡ 
πρόταση γιὰ τὸ ὄνοµα τῆς FYROM, ποὺ θὰ καταθέσει ὁ κ. Νίµιτς», δήλωσε 
χαρακτηριστικὰ ὁ κ. Ρίς. Ἡ Ἀθήνα, πάντως, ἀναµένεται σύντοµα νὰ 
ἀποτελέσει σταθµὸ τῆς νέας βαλκανικῆς περιοδείας τοῦ Ἀµερικανοῦ πρώην 
πρέσβη στὴν Ἑλλάδα καὶ σηµερινοῦ «νούµερο 3» στὸ ἀµερικανικὸ ὑπουργεῖο 
Ἐξωτερικῶν. Σύµφωνα µὲ πηγὲς τῆς ἀµερικανικῆς πρεσβείας στὴν Ἀθήνα, 
ὁ κ. Μπέρνς θὰ ἐπισκεφθεῖ τὰ Βαλκάνια µέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους, αὐτὴ τὴ 
φορὰ θὰ σταµατήσει καὶ στὴν ἑλληνικὴ πρωτεύουσα προκειµένου νὰ ἔχει 
συζητήσεις µὲ ἑλληνικοὺς πολιτικοὺς κύκλους. 

Δοµηµένος γαλλοκυπριακός διάλογος καί ἀποδόµηση τοῦ «ναί»
   Ἀπό τήν κυπραία διαδικτυακή ἐφηµερίδα typos (4-11) τά γαλλοκυπριακά 
εὐχάριστα, κόντρα στίς περσινές κινδυνολογίες τῶν ναιναίκων: 
   «...Η Γαλλία υποστηρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να τηρήσει 
µια πολύ πιο αυστηρή θέση σε ότι αφορά το Κυπριακό τώρα που ξεκινούν 
οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις ΕΕ - Τουρκίας, τόνισε την Πέµπτη ο 
Πρόεδρος της Γαλλικής Γερουσίας Κριστιάν Πονσελέ. Ο κ. Πονσελέ, 
ο οποίος είχε χθες το απόγευµα συνάντηση µίας περίπου ώρας µε τον 
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο, ο οποίος πραγµατοποιεί 
επίσηµη επίσκεψη στο Παρίσι, ανέφερε ακόµη πως η Γαλλία υποστηρίζει 
πως η Τουρκία δεν µπορεί να εισέλθει στην ΕΕ χωρίς προηγουµένως να 
υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Ερωτηθείς πως µπορεί η Γαλλία, ένας εταίρος 
της Κύπρου στην ΕΕ, να βοηθήσει το νησί να πετύχει µια λύση στο Κυπριακό, 
ο κ. Πονσελέ απάντησε ότι η ‘’η Γαλλία ήταν πάντα δίπλα στους Κύπριους’’. 
‘’Στηρίξαµε την προσχώρηση της Κύπρου και την ένταξή της στην ΕΕ 
και πάντα ήµασταν υπέρ της ένωσης του νησιού’’, ανέφερε ο κ. Πονσελέ. 
Σύµφωνα µε τον Γάλλο αξιωµατούχο, όποτε γίνεται συζήτηση στην ΕΕ η 
Γαλλία προσπαθεί να ακουστούν οι νόµιµες διεκδικήσεις της Κύπρου. 
   Σε νέα φάση θα εισέρχονται σήµερα οι διµερείς σχέσεις της Κύπρου 
και της Γαλλίας, αφού οι δύο χώρες θα εφαρµόσουν µια διαδικασία ενός 
δοµηµένου διαλόγου, κατά τον οποίο θα συζητούνται σε διάφορα επίπεδα 
θέµατα εξωτερικής πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ενωσης. (...) ‘’Πρόκειται 
για µια νέα σχέση, όπου θέµατα εξωτερικής πολιτικής και θέµατα Ε.Ε. 
θα συζητούνται µεταξύ των δύο χωρών σε διάφορα επίπεδα’’, ανέφερε ο 
Κύπριος ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι ‘’αυτό είναι µια σηµαντική εξέλιξη’’. 

Καταγωγὴ καὶ συνέχεια 
Ὁ καθ. Χρῆστος Γιανναρᾶς στήν «Καθηµερινή» (6-11) γιά τήν δοµηµένη 
ἐθνική µας ἀµνησία: 
   «Ἔτυχε νὰ περπατῶ πρὶν ἀπὸ λίγες µέρες στοὺς δρόµους µικρῆς 
εὐρωπαϊκῆς πόλης, ἐπαρχιακῆς. Ἔτυχε νὰ εἶναι στὸ Βέλγιο, θὰ µποροῦσε 
νὰ εἶναι ὁπουδήποτε ἀλλοῦ στὴν εὐρωπαϊκὴ Δύση. Κάθε λίγα µέτρα εἶχα 
τὴν αἴσθησή –µοῦ τὴν ἔδινε τὸ οἰκιστικὸ περιβάλλον– ὅτι βρισκόµουν σὲ 
πλήρη 18ο ἢ καὶ 17ο αἰώνα. Σκεφτόµουν –καὶ ζήλεψα– τοὺς κατοίκους αὐτῆς 
τῆς πόλης ποὺ µεγαλώνουν καὶ ζοῦν µὲ αἴσθηση (συνειδητὴ ἢ ἀνεπίγνωστη: 
ἀδιάφορο) καταγωγῆς καὶ συνέχειας.
   Καταλάβαινα, γιὰ µία ἀκόµη φορά, τὴν τραγωδία τοῦ οἰκιστικοῦ 
ἰσοπεδωτισµοῦ στὴ δική µου πατρίδα. Οἱ πόλεις στὴν Ἑλλάδα σήµερα –
ὅλες, µὲ µοναδικὴ (ἴσως) ἐξαίρεση τὸ Ναύπλιο– µεταγγίζουν τὴν αἴσθηση 
ἀναπηρίας ἀνήκεστης: Οἱ Νεοέλληνες εἴµαστε λαὸς δίχως καταγωγὴ καὶ 
δίχως παρελθόν, λαὸς ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸ πουθενά. Τὸ περιβάλλον πού 
µᾶς καθορίζει εἶναι ἡ συγκαιρινὴ πολυκατοικία, τὸ σταθµευµένο ἰδιωτικὸ 
αὐτοκίνητο (πνιγµός), ὁ σκουπιδοντενεκὲς ξεχειλισµένος.
Καὶ µή µοῦ ἀντιτάξετε τὸ γλειφιτζούρι γιὰ ἀρχαιοελληνικὰ µνηµεῖα καὶ 
ἐρείπια. Μὲ ἀερογέφυρες πάνω ἀπὸ εἴκοσι πέντε αἰῶνες δὲν λειτουργεῖ 
αἴσθηση καταγωγῆς καὶ συνέχειας, µόνο ψυχαναγκαστικὰ ἰδεολογήµατα 
φαµπρικάρονται. Ἡ Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ τὰ ἐρείπια τῶν µνηµείων τῆς 
µέσα στὶς πόλεις µας εἶναι τόσο «δικά µας» τῶν Νεοελλήνων ὅσο καὶ τοῦ 
ὁποιουδήποτε ἀπαίδευτου τουρίστα ποὺ τὰ φωτογραφίζει σὰν «ἐνθύµιο».  
   (...) Ἡ καταγωγή, τὸ παρελθόν, ἡ συνέχεια µόνο ἔνσαρκο βιωµατικὸ 
δεδοµένο µποροῦν νὰ εἶναι, ὄχι συναισθηµατικὲς παρόλες καὶ ψυχολογικὴ 
αὐθυποβολή. Καθηµερινὸ οἰκιστικὸ περιβάλλον, ποὺ νὰ παραπέµπει στὸ 
σπίτι τοῦ παπποῦ, τοῦ προπάππου, τῶν προγόνων µέχρι καὶ δυὸ αἰῶνες πρὶν 
– σὲ αἰσθητὲς παραστάσεις καὶ προσλαµβάνουσες σταθερὲς µέσα στὴν ἴδια 
πόλη. Ἀλλὰ στὴ νεώτερη Ἑλλάδα ὅ,τι ἦταν παρελθὸν θεωρήθηκε ντροπή, 
καθυστέρηση, συντήρηση, ἔπρεπε νὰ ἐξαλειφθεῖ ὁπωσδήποτε, νὰ στηθεῖ 
στὴ θέση του τὸ «µοδέρνο»: µπετὸν καὶ φέρ-φορζέ. Οἱ πόλεις τοῦ ἑλλαδικοῦ 
κράτους σήµερα ἔχουν καταγωγὴ καὶ ἱστορία τόση ὅση καὶ οἱ πόλεις τῆς 
εὐρωπαϊκῆς µετανάστευσης σὲ ἄλλες ἠπείρους ἢ οἱ τριτοκοσµικὲς πόλεις 
ποὺ ἀποµιµήθηκαν τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκιστικὴ νεωτερικότητα.
    (...) Ἀδύνατον σήµερα πιὰ νὰ ξεχωρίσει κανεὶς ἂν βρίσκεται στὶς Σέρρες 
ἢ στὴ Σπάρτη, στὴν Κόρινθο ἢ στὴν Κοζάνη, στὸ Ἡράκλειο ἢ στὴ Λάρισα. 
Παντοῦ τὸ οἰκιστικὸ περιβάλλον ἀδυσώπητα καθορισµένο οὔτε κἄν ἀπὸ 
τὸ µεταπρατικὸ µοντέλο τῆς πρωτεύουσας, ἀλλὰ µόνο ἀπὸ τὸ ὑπόδειγµα 
τῆς πλουτοφόρας ἄναρχης δόµησης τῶν παρυφῶν της. Χιλιοειπωµένες 
πιστοποιήσεις. Καὶ µὴ γελιόµαστε, ἡ καταστροφὴ δὲν εἶναι ἁπλῶς αἰσθητική, 
δραµατικότερη συνέπεια εἶναι ἡ ἀνεστιότητα τοῦ Νεοέλληνα, ἡ µετέωρη 
στὸ κενό τῆς ἐθνικιστικῆς φλυαρίας ἱστορική του ὕπαρξη καὶ εὐαισθησία. 
Ὀνειρεύοµαι (πῶς ἀλλιῶς νὰ ἐπιζήσω;) ἕναν χαρισµατοῦχο πολιτικὸ ποὺ νὰ 
παλαίψει πεισµωµένα γιὰ νὰ ξαναδώσει στοὺς Νεοέλληνες αἴσθηση ἁπτὴ 
καταγωγῆς καὶ συνέχειας. Δύσκολο πολύ, ἀλλὰ ὄχι ἀκατόρθωτο...»

Ἀνα-γνώσεις
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Ἡ σειρά τῆς Συρίας
    Ἡ ὑπόθεση ἐξετάστηκε ἀπό τόν Γερµανό, ἀνεξάρτητο 
ἀπεσταλµένο τοῦ ΟΗΕ καί ἡ ἐτυµηγορία βγῆκε: Ἔνοχη 
ἡ Συρία γιά τόν φόνο τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ τοῦ 
Λιβάνου Ραφίκ Χαρίρι. Καθίστε τώρα στόν καναπέ 
σας γιά νά παρακολουθήσετε τό δεύτερο ἐπεισόδιο 
τῆς ἀµερικάνικης πολεµικῆς σειρᾶς «Σόκ καί ∆έος». 
Τίτλος: «Καθεστωτική ἀλλαγή στή ∆αµασκό». Εἶναι 
ἔτσι ὅπως περίπου τά εἶπε ὁ διεθνής Τῦπος; Ὄχι 
φυσικά. Καί πάλι οἱ µισές ἀλήθειες θριάµβευσαν καί 
γι’ αὐτό σᾶς παρουσιάζουµε σήµερα µερικές ἀπό τίς 
ὑπόλοιπες, ὅσες τελοσπάντων ἀνακαλύψαµε. 
   ∆έν χρειάζεται φυσικά νά ποῦµε πάλι τό ποιός 
ὑπαγορεύει τήν µεσανατολική (τοὐλάχιστον) πολιτική 
τῶν ΗΠΑ, εἶναι πασιφανές. Καθώς λοιπόν ὅλοι οἱ 
δυνητικοί ἀντίπαλοι τοῦ Ἰσραήλ παίρνουν σειρά γιά 
ἐκτέλεση, ἡ Συρία δείχνει νά ἀκολουθεῖ πρώτη τόν δρόµο 
τοῦ δύστυχου Ἰράκ. Ἤδη τήν ἀτµόσφαιρα ζεσταίνουν 
οἱ µεθοριακές συγκρούσεις Σύρων καί γιάνκηδων µέ 
ἀποτέλεσµα ὥς τώρα δύο τοὐλάχιστον συνοριακούς 
φύλακες νεκρούς ἀπό τούς πρώτους. Πρόσχηµα ὁ 
φόνος τοῦ Χαρίρι πού δέν θά τόν χαρακτηρίσουµε 
ἀκόµη προβοκάτσια 
ἀλλά θά περιοριστοῦµε 
σέ στοιχεῖα:
   Ποιός εἶναι ὁ κύριος 
Ντετλέβ Μεχλίς πού 
ὑπέβαλε τήν ἔκθεσή 
του στόν Ἀνάν; Ἕνας 
τυχαῖος Γερµανός 
εἰσαγγελέας; Ὄχι 
βέβαια. Ὁ Μεχλίς 
ἦταν εἰσαγγελέας στό 
∆υτικό Βερολῖνο τό 
1982 στήν ὑπόθεση 
τῆς βόµβας στήν 
ντισκοτέκ La Belle. 
Γιά τήν ὑπόθεση 
ἐκείνη κατηγορήθηκε 
ἡ Λιβύη καί στάθηκε 

ἀφορµή γιά τόν βοµβαρδισµό τῆς τελευταίας ἀπό τόν 
Ρήγκαν τό 1986. Τότε εἰπώθηκε πώς ὁ Μεχλίς ἀγνόησε 
καί προστάτεψε µία ὁµάδα ὑπόπτων µέ ἀποδεδειγµένη 
σχέση µέ δυτικές µυστικές ὑπηρεσίες καί ἔχτισε ἕνα 
κατηγορητήριο µέ πολιτικά κίνητρα χωρίς καµµία 
οὐσιώδη ἀπόδειξη. Κι ἄν τότε ποδηγετήθηκε ἀπό 
τίς γερµανικές, τίς ἀµερικανικές καί τίς ἰσραηλινές 
ὑπηρεσίες, αὐτό τόν καθιστά καί τώρα ὕποπτο τέτοιας 
στάσης, ἀφοῦ µάλιστα δίνει τίς ἀφορµές: Ὅλη ἡ µοµφή 
πού διατυπώνει κατά τῆς Συρίας βασίζεται σέ µία καί 
µοναδική κατάθεση, τοῦ Σύρου Ζουχεΐρ Ἀλ Σιντίκ. Ὁ 
Σιντίκ ἔχει καταδικαστεῖ στό παρελθόν γιά ἀπάτες 
καί καταχρήσεις καί στή διάρκεια τῶν καταθέσεων 
ἔπεσε σέ διάφορες κραυγαλέες ἀντιφάσεις. Γιά τήν 
κατάθεσή του αὐτή εἰσέπραξε σηµαντικό ποσό ἀπό 
ἄγνωστη πηγή, σύµφωνα µέ τόν ἴδιον τόν ἀδελφό του! 
Ἡ δέ ἐπαφή τῶν Μεχλίς καί Σιντίκ διαµεσολαβήθηκε, 
λένε, ἀπό τόν αὐτοεξόριστο Ριφάτ Ἀλ Ἄσσαντ, θεῖο τοῦ 
Σύρου Προέδρου.
   Μέ βάση λοιπόν τά ἀνωτέρω, καί λές καί δέν εἴδαµε 
τόσα χρόνια τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖον ἀκόµη καί ἔντιµες 
ἀναφορές ἀξιωµατούχων τοῦ ΟΗΕ χρησιµοποιοῦνταν 
ἀπό τίς ΗΠΑ κατά τοῦ Ἰράκ, τό Συµβούλιο Ἀσφαλείας 
ἄρχισε τούς τραµπουκισµούς κατά τῆς Συρίας, µέ ἕνα 

µικρό χαλινάρι ἀπό 
τήν ἀπειλή βέτο ἐκ 
µέρους τῶν Ρώσων 
καί τῶν Κινέζων. 
Πρώτη ἀπαίτηση 
ἡ παράδοση δύο 
ἀνθρώπων στενῶν 
συνεργατῶν τοῦ 
Προέδρου, ὑπόπτων 
δῆθεν γιά τόν φόνο. 
Τοῦ Μαχάρ Ἄσαντ, 
νεότερου ἀδερφοῦ 
τοῦ Μπασάρ καί 
τοῦ γαµπροῦ του 
Ἀσέφ Σαουκάτ. Καί 
ἕπεται (δυστυχῶς) 
συνέχεια.

- Ἦρθαν χθές ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ καί τά ὑπέγραψα ὅλα. Δές τα 
ὅμως καί σύ μή λείπει καμμιά ὑπογραφή καί ξεφτιλιστοῦμε...

Ἄλλη µία τροµακτική παραποίηση τῆς ἀλήθειας 
συντελέστηκε ἀπό τά κατεστηµένα διεθνῆ ΜΜΕ, 
µέ ἀφορµή τήν οἰκονοµική σύνοδο τῶν 34 Ἀµερικα-
νικῶν Κρατῶν στήν Ἀργεντινή. Ἡ σύνοδος, πού 
ἐξελίχτηκε σέ Βατερλώ τῆς ἀµερικάνικης ἡγεµο-
νίας, στάθηκε ἀφορµή γιά νά γίνουν οἱ ἐντυπωσι- 
ακότερες δηλώσεις καί διαδηλώσεις κατά τῆς 
κεφαλαιοκρατικῆς παγκοσµιοποίησης, τῆς εἰσβολῆς 
στό Ἰράκ καί τῶν «ἐλεύθερων ἀγορῶν» ἀλλά... 
λίγοι τό πῆραν χαµπάρι! Γιά ἄλλη µιά φορά λοιπόν 
τά ΜΜΕ ἔπαιξαν τόν πρόστυχο ρόλο τους στήν 
κατασκευή τῆς µαγικῆς ἐκείνης εἰκόνας πού βολεύει 
τά ἀφεντικά: Εἴτε προσπέρασαν τήν µαζικότητα 
(60.000 ἄνθρωποι ὑπό καταρρακτώδη βροχή!) τῶν 
λαϊκῶν ἀντιδράσεων στήν παρουσία τοῦ Μπούς µέ 
φράσεις ὅπως «ἀριστεροί» καί «ριζοσπαστικοί» εἴτε 
καθάρισαν µέ τό εἰδησεογραφικό τους καθῆκον µέ 
δυό τρεῖς µεµονωµένες εἰκόνες καί φράσεις. 
Κι ὅµως, οἰ ἀντιδράσεις, πού ἀντιµετώπισαν τή βία 
8.000 ἀστυνοµικῶν, κατέδειξαν πολύ περισσότερα 
πράγµατα. Οἱ διαδηλωτές δέν εἶχαν στόχο µόνο 
τήν οἰκονοµική πολιτική τῶν ΗΠΑ µά καί τήν 
στρατιωτική τους παρουσία, τόσο στό Ἰράκ ὅσο καί 
στήν Λατινική Ἀµερική. Κύριο σύνθηµα: «Φασίστα 
Μπούς, ἐσύ εἶσαι ὁ τροµοκράτης»! Ἐπικεφαλῆς τῆς 
πορείας ἦταν ὁ Ἀργεντίνος νοµπελίστας συγγραφέας 
Ἀντόλφο Πέρες Ἐσκιβέλ καί ὁ Βολιβιανός ὑποψήφιος 
Πρόεδρος Ἔβο Μοράλες. ∆ίπλα τους οἰ Μητέρες 
τῆς Πλάτσα ντέ Μάγιο πού ἀκόµη ἀναζητοῦν τά 
παιδιά τους πού «ἐξαφάνισε» ἡ ἀµερικανόπνευστη 
ἀργεντίνικη Χούντα.  
Καί 70.000 κόσµος γέµισε τό στάδιο Μουντιαλίστα 
µετά τήν πορεία, ὅπου ἐµφανίστηκε 
ὁ πρόεδρος τῆς Βενεζουέλας Οὖγκο 
Τσάβες. Ὁ ἡγέτης τῆς Βενεζουέλας, πού 
αὐτοπροσδιορίζεται ὡς «ἐθνικιστής» 
(χωρίς κανείς στήν Ἑλλάδα νά τολµήσει νά 
τό σηµειώσει, καθώς ὅσοι τάσσονται µέ τό 
κοινωνικό του ὅραµα ἔχουν ποινικοποιήσει 
τόν ὅρο), δέν περιορίστηκε νά καταγγείλει 
τίς ἀµερικάνικες προσπάθειες σέ βάρος 
τῆς χώρας καί τῆς κυβέρνησής του ἀλλά 
µίλησε ἀνοιχτά καί κατά τῆς φιλελεύθερης 
λαίλαπας πού σάρωσε τίς οἰκονοµίες τῆς 
περιοχῆς καί συνεχίζει νά προτείνεται ὡς τό 
µέλλον της: «Ἤρθαµε ἐδῶ γιά νά θάψουµε 
τήν FTAA, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ παλιό σχέδιο 

τοῦ ἰµπεριαλιστῆ ἀετοῦ πού ἀπό τήν ἀρχή σκόπευε 
νά βυθίσει τά νύχια του στή Λατινική Ἀµερική. 
Ἔφερα ἀκόµη καί φτυάρι µαζί µου!»
Στό πλάι τοῦ Τσάβες, ὁ Ντιέγκο Μαραντόνα 
καί ἡ Σίντυ Σήχαν πού ἡγεῖται στίς ΗΠΑ τοῦ 
ἀντιπολεµικοῦ κινήµατος ὡς µητέρα σκοτωµένου 
πεζοναύτη στό Ἰράκ. Ὁ Μαραντόνα, πιστός στήν 
ὑπόσχεση πού ἔδωσε στόν Κάστρο, ἡγήθηκε τῶν 
διαδηλώσεων φορώντας µπλουζάκι µέ τή φάτσα 
τοῦ Μπούς καί τήν ἐπιγραφή «Ἐγκληµατίας 
Πολέµου», χαρακτήρισε τόν τελευταῖο «ἀνθρώπινο 
σκουπίδι», κι ἀπευθυνόµενος στούς συµπατριῶτες 
του φώναξε «Ἡ Ἀργεντινή ἔχει ἀξιοπρέπεια, πετάξτε 
ἔξω τόν Μπούς!» Πρίν τήν ἄφιξη τοῦ Μπούς δύο 
στρατιωτικά µεταγωγικά ἀεροπλάνα µετέφεραν 
ὅπλα καί ἐξοπλισµό στό Μάρ ντέλ Πλάτα. Ὑπῆρχαν 
στρατιωτικά ἑλικόπτερα, µονάδες πεζοναυτῶν, 
πράκτορες µέ πολιτικά καί ἀστυνοµικά σκυλιά, 
µία εἰκόνα πού ἐξαγρίωσε ἀκόµη περισσότερο 
τούς Ἀργεντίνους. ∆ιαδηλώσεις καί ἀπεργίες (σάν  
τῶν ἐκπαιδευτικῶν) γίναν σέ ὅλη τή χώρα µά καί 
ἐκτός αὐτῆς: Στήν Οὐρουγουάη, στή Βραζιλία, 
στή Βενεζουέλα καί σέ πρωτεύουσες κι ἄλλων 
νοτιοαµερικάνικων χωρῶν. Χαρακτηριστικό ὅτι δέν 
κατάφεραν νά βγάλουν µιά δήλωση θετική γιά τήν 
Ἀµερικανική Ζώνη Ἐλευθέρου Ἐµπορίου (FTAA), 
παρά τήν πίεση τῶν ΗΠΑ, καθώς ἦταν σθεναρή 
ἡ ἀντίσταση τῶν χωρῶν τοῦ συµφώνου Mercosur 
(Βραζιλία, Ἀργεντινή, Οὐρουγουάη καί Παραγουάη, 
στό ὁποῖο προσχώρησε µέχρι καί ἡ φιλοαµερικάνικη 
µεξικανική κυβέρνηση τοῦ Βιθέντε Φόξ). ∆ύσκολη ἡ 
κατάσταση στήν πίσω αὐλή τῶν γιάνκηδων... 

Ὁ  Μπούς  παρίας  στήν  Ἀμερικανική  Ἤπειρο!

Νά πού τελικά δέν εἶναι ὅλοι κατά τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς: 
Οἱ κύριοι τῆς φωτογραφίας εἶναι ὑπέρ!



Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α
Τό ἄρθρο τοῦ Ἀντώνη Καρκαγιάννη στήν «Καθηµερινή» τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 
γιά τήν ἑλληνική Περιφέρεια καί τήν «ὑποδούλωσή» της στήν Ἀθήνα εἶχε 
ὄντως ἐνδιαφέρον. Ὄχι τόσο γιά τήν πρωτοτυπία τῶν σκέψεων (ἀφορµή τῶν 
ὁποίων στάθηκε ἡ διοργάνωση ἑνός συνεδρίου γιά τήν Πανήγυρη στό Σουφλί, 

17-20 Νοεµβρίου), ὅσο γιά τήν εἰλικρίνεια πού τό διέτρεχε καί παρουσίαζε τόν τρόπο µέ 
τόν ὁποῖο βλέπει ὁ µέσος ἐπώνυµος δηµοσιογράφος τά ἐκτός Ἀθηνῶν δρώµενα. Μιά 
συγκατάβαση ὅλο συµπάθεια καί ἕνας συµβιβασµός µέ τόν ἐκβαρβαρισµό πού διαχέει 
ἡ Ἀθήνα (πρωτίστως µέ τό τηλεοπτικό της ἦθος) πρός τίς οἰκονοµικές καί πολιτιστικές 
της ἀποικίες. Κατά τ’ ἄλλα «κάτι πάει στραβά», «δυστυχῶς», «θά µποροῦσε», κτλ κτλ. 
Νοµίζουµε πώε µετά ἀπό τόσα χρόνια παθολογικῆς ὀµφαλοσκόπησης καί µετά ἀπό 
τόσες ἀναλύσεις (π.χ. τοῦ Μιχάλη Χαραλαµπίδη µά καί πολλῶν ἄλλων) γιά τόν ἀττικό 
Μινώταυρο, κάτι παραπάνω ἀπό µιάν ὀλιγόλογη περιγραφή ἀξίζει. Μιά στοιχειώδης, 
ἄς ποῦµε, αὐτοκριτική γιά τόν ρόλο τῶν ἀθηναϊκῶν ΜΜΕ στήν ἀποσιώπηση τῆς µισῆς 
Ἑλλάδος, πῶς ἀκούγεται; Ἐξτρεµιστικό; 

Διαβάζω στό δελτίο Τύπου τοῦ Δικτύου Δήµων «ΠΟΛΙΣ» γιά τό µεθαυριανό 
του συνέδριο: ...Τό ὑποπρόγραµµα ΜΕΝΤ εἶναι ἐνταγµένο στήν Κ.Π. INTERREG 
IIIC-RFO «Ἀλλαγές στά σύνορα». Ναί, δέν ἀντιγράψαµε κάτι λάθος, αὐτός εἶναι 
ὁ τίτλος: Ἀλλαγές στά σύνορα! Καί µπορεῖ βεβαίως κάποιος νά ἐννοεῖ ἀλλαγές 

στό κλῖµα, στίς διµερεῖς σχέσεις ἤ κάτι παρόµοιο ἀλλά ἡ συντριπτική πλειοψηφία 
ἐννοεῖ αὐτό πού µᾶς λένε πλέον καί κατάµουτρα: σβήσιµο τῶν συνοριακῶν γραµµῶν 
χάριν τοῦ... ἀντιεθνικισµοῦ καί τῆς ξενολαγνείας. Κι ὅταν δεῖ κανείς ποιοί ἐµπλέκονται 
στή Θράκη µέ τέτοια κόλπα, ἀντιλαµβάνεται ὅτι ἡ ἱστορία αὐτή ξεφεύγει ἀπό τά ὅρια 
πού θά τήν ἔβλεπε ἴσως κάποιος καλόπιστος, ὡς µία ἐπικερδή ἐνασχόληση µερικῶν διά 
βίου ἀέργων διαδροµιστῶν καί καθίσταται δυνητικά ἐπικίνδυνη. Σέ µιά χώρα πού δέν 
κατάφερε ἀκόµη τήν ἕνωση τῶν περιφερειῶν της, ἡ διασύνδεση τῶν ἀκριτικῶν ἐκ τῶν 
τελευταίων µέ ἀντίστοιχες γειτονικῶν, συνήθως καί ἐχθρικῶν, χωρῶν µέ τό πρόσχηµα 
τῆς γεωγραφίας (ἤ τῆς ἐπιλεκτικῆς Ἱστορίας) δέν βλέπουµε τί καλό µπορεῖ νά ἐπιφέρει. 
Ἀντιθέτως, πολλά ἄσχηµα µποροῦν νά προκύψουν, στά πλαίσια τῆς παραφιλολογίας 
γιά τήν «εὐρύτερη Θράκη», ἰδίως ὅταν ἡ διαχείριση τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς ἐπαφίεται στό 
ρουσφέτι καί στίς κλίκες...

Μὲ πρωτοβουλία τοῦ συλλόγου Ποντίων «Ἀλέξιος Κοµνηνός» πραγµατοποιή-
θηκε στὴν Ἀλεξανδρούπολη ( 5/11/05) συνάντηση λύρας. Λύρες ποντιακές, 
κρητικὲς, θρακικές, καππαδοκικὲς καὶ βουλγαρικές κράτησαν ἀµείωτο τὸ 
ἐνδιαφέρον τῶν παρευρισκοµένων καί τό κέφι τῶν χορευτικῶν συγκροτηµάτων 

τοῦ «Ἀλέξιου Κοµνηνοῦ», τῶν Πετρωτιωτῶν, τῶν Κρητῶν, τῶν Καππαδοκῶν καὶ ἀπό 
τὴ Βουλγαρία. Μαζὶ µὲ τὰ συγχαρητήρια στὸν «Ἀλέξιο Κοµνηνό» γιὰ τὴν πρωτοβουλία 
του ποὺ ὑπερβαίνει τὰ στενὰ ὅρια δράσης ἑνὸς περιφερειακοῦ σωµατείου καὶ τὴν 
πνευµατικὴ παρακµὴ τοῦ Ἕβρου, θὰ πρέπει νὰ κάνουµε καὶ δυὸ σχόλια γιὰ τὴν 
ἐκδήλωση, ἀπὸ ἀγάπη γιά τόν σύλλογο (τὸν ὁποῖο τίµησε µὲ τὴν παρουσία του κι 
ὁ µέγας Πόντιος καὶ συνεχιστὴς τῆς παράδοσης Γ. Κανδηλάπτης - «Κάνης»), ἀφοῦ 
ἐπί χρόνια συµπορευόµαστε σὲ κάθε πρωτοβουλία γιὰ τὸ ποντιακὸ ζήτηµα καὶ ὄχι 
µόνον α) Πρέπει νὰ πάψει πλέον κάθε σύναξη ἄνω τοῦ ἑνὸς συλλόγου νὰ ὀνοµάζεται 
«Φεστιβάλ». Ἠχεῖ ἄσχηµα καὶ δὲν παραπέµπει σὲ ἀνανέωση. Ὑπάρχουν τόσες 
ἑλληνικὲς λέξεις γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ ἕνα χορευτικὸ ἢ µουσικό γεγονὸς... β) Ἐξ ὅσων 
γνωρίζουµε λύρες ὑπάρχουν στὴ Βασιλεύουσα καὶ στὴν Κάσο, καὶ νοµίζουµε ὅτι θὰ 
ἔπρεπε νὰ εἶναι ἐκεῖ. Τέλος, θα ἀναµένουµε ἀπό τόν δραστήριο σύλλογο ἐπέκταση τῶν 
δραστηριοτήτων του, καθώς «τὰ χορόντας καὶ τὰ τραγωδίας κανείνταν».
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Μανωλιᾶ ἀνθ’ ἡμῶν
   Χάρη στήν ἀξιέπαινη κοινοβουλευτική 
ἐρώτηση τῶν Πολύδωρα - Παπαθεµελῆ, τό 
ζήτηµα τῆς ὑποχρεωτικῆς (!) γραφῆς τῆς 
γλώσσας µας στό µονοτονικό ἐπανῆλθε στήν 
ἐπικαιρότητα, ἔστω καί στό περιθώριο τῆς 
πολιτικῆς ἀτζέντας. Ἡ χυδαία ἀγραµµατοσύνη 
ὅµως τοῦ λαϊκισµοῦ ἔνιωσε νά θίγεται ἀπό τήν 
πολιτική ἀνακίνηση τοῦ θέµατος - τό ὁποῖο 
ὑπάρχει καί ἐξελίσσεται ἀσχέτως τοῦ τί πιστεύει  
ὁ κάθε τενεκές πού παριστάνει τόν βουλευτή. 
Ἔτσι ὑπῆρξαν ἀντιδράσεις, µεταξύ τῶν ὁποίων 
καί τῆς δικῆς µας, Ροδοπαίας βουλευτίνας, τῆς 
κ. Χρύσας Μανωλιᾶ.
   Ἡ κ. Μανωλιᾶ λοιπόν, φιλόλογος Μέσης 
Ἐκπαίδευσης κάποτε (πρίν τήν κερδίσουν ἡ 

πολιτική τέχνη 
καί ὁ ὑπαρκτός 
σοσιαλισµός), 
µέ ἐρώτησή 
της στή 
Βουλή καλεῖ 
τήν ὑπουργό 
Παιδείας νά 
ξεκαθαρίσει τή 
στάση της ὑπέρ 
τῆς ἀπόλυτης 

καθιέρωσης τοῦ µονοτονικοῦ. Καί στήν ἐρώτησή 
της ἀκολουθώντας τή γνωστή συνταγή 
παρασύνδεσης πολιτικῶν ἰδεῶν καί γλώσσας 
(καί γραφῆς!), µιλᾶ γιά τήν «ἐµπεριστατωµένη 
εἰσήγηση» τοῦ 1982 πού «ἀπάλλαξε τή γλῶσσα 
ἀπό νεκρούς γλωσσικούς τύπους καί σηµεῖα», 
γιά «ἀπόλυτη δικαίωση τοῦ µονοτονικοῦ» καί 
γιά «µεθοδεύσεις συντηρητικῶν κύκλων» γιά 
ἐπαναφορά τοῦ πολυτονικοῦ συστήµατος.
   Ἀναφορικά µέ τήν «ἐµπεριστατωµένη 
εἰσήγηση» πού ὁδήγησε πρό 23 χρόνων στήν 
κατάργηση τοῦ δισχιλιετοῦς συστήµατος τῆς 
γραφῆς µας εἶναι γνωστές οἱ καθηλώσεις 
στά µανιχαϊστικά σχήµατα τῶν δηµαγωγῶν. 
Τό ζήτηµα εἶναι τί ἀποτελέσµατα ἐπέφερε ἡ 
πολύχρονη ἐφαρµογή τοῦ µονοτονικοῦ καί ποῦ 
βασίζει ἡ βουλευτής µας τά περί «ἀπόλυτης 
δικαίωσης». Ἄν εἶχε κάποιαν ἐπαφή µέ τό σχολεῖο 

- ὅπου ἔχει νά πατήσει κάποιες δεκαετίες - θά 
τήν ρωτούσαµε συγκεκριµένα πράγµατα ἀλλά 
τώρα δέν ἔχει νόηµα κάτι τέτοιο. Ἐπίσης ἄν 
εἶχε κάποιαν οὐσιαστική σχέση µέ τή γλῶσσα 
(καί ὄχι τήν προφανή σχέση µίσους πολλῶν 
φιλολόγων γιά αὐτήν) θά τῆς ἐπισηµαίναµε 
τά συνεχῆ προβλήµατα δυσανάγνωσης, 
ἀσάφειας καί ἀδυναµίας ἐξήγησης γλωσσικῶν 
φαινοµένων πού προκλήθηκαν. Ἄν εἶχε τό 
ἐλάχιστο ἐνδιαφέρον γιά τήν ἑλληνική Παιδεία 
θά τῆς ἀναφέραµε τήν ἀνώφελη τοµή πού 
κατάφερε τό κόµµα της στήν γραπτή µορφή 
τῆς ἱστορικότερης γλώσσας τοῦ ἀνθρώπου, 
τήν πλήρη ἀπαξίωση τοῦ τονισµοῦ µά καί τῆς 
ὀρθογραφίας (συνέπειες τῆς σχετικοποίησης 
τῶν κανόνων µετά τίς αὐθαίρετες ἀλλαγές), 
τήν κατάργηση τῆς µνήµης καί τόν θάνατο τῆς 
ἐτυµολογίας, τίς µύριες προσβολές σέ βάρος τῆς 
ἑλληνίδος φωνῆς ἀπό κάθε φραγκολεβαντίνο 
τύπου Φραγκουδάκη, Χάρη, Γκότοβου, κλπ πού 
οἱ ὀνειρώξεις τους κορυφώνονται στήν λατινική 
γραφή. Γιά τούς «νεκρούς» γλωσσικούς τύπους 
(ἄραγε τό -ω δέν εἶναι ὡς γραφή τοῦ φθόγγου 
-ο «νεκρό»; Νά τό καταργήσουµε;) ἡ διεθνής 
ἐµπειρία τί λέει; Καί ποιά τεκµήρια δικαίωσης 
τοῦ µονοτονικοῦ γνωρίζει ἡ κ. Μανωλιᾶ; Γιατί 
ἐµεῖς γνωρίζουµε ὅτι µόνον ἀποδείξεις περί τοῦ 
ἀντιθέτου ὑπάρχουν (χαρακτηριστικό τό βιβλίο 
«Ἡ ἐκδίκηση τῶν τόνων» τοῦ ψυχιάτρου Γιάννη 
Τσέγκου καί τῆς ἐρευνητικῆς του ὁµάδας). 
   Ἀπό τόν πρωτογονισµό τῆς κοινοβουλευτικῆς 
της προσέγγισης εἶναι φανερό ὅτι κάθε διάλογος 
σέ ζητήµατα καλαισθησίας ἤ µιᾶς ἀντίληψης γιά 
τή γλῶσσα πέραν τῆς δηλωτικῆς της λειτουργίας, 
παρέλκει. Θά κατεβοῦµε λοιπόν στό ἐπίπεδο τῆς 
κοµµατικοπολιτικῆς (ψηφοσυλλεκτικῆς, ἀφι-
σοκολλητικῆς, ρουσφετοδιοριστικῆς) λογικῆς 
γιά νά τήν ρωτήσουµε: Ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης, ὁ 
Χατζηκυριάκος - Γκίκας, ὁ Νικηφόρος Βρεττάκος, 
ὁ Γιάννης Ντεγιάννης, ὁ Γιῶργος Χειµωνᾶς 
καί ἄπειροι ἄλλοι πνευµατικοί ἄνθρωποι πού 
ὑπερασπίστηκαν τήν παραδοσιακή γραφή τῆς 
γλώσσας µας ἦταν «συντηρητικοί κῦκλοι»; 
Ἤ πιάνει µιά δεκάρα ἡ γνώση δέκα Ἑλλήνων 
γλωσσολόγων µπροστά στίς ἀθάνατες, σχετικές 
µέ τό ζήτηµα, φράσεις τοῦ Ἐλύτη;              Κ.Κ.

 Ἐνδεχοµένως νά ἔχει κουράσει ἡ 
τακτική ἀναφορά στήν κατάσταση µέ τά 
ἐκτελούµενα (καί µή) ἔργα στούς δρόµους τῆς 
Κοµοτηνῆς, ἀλλά τί νά κάνουµε, ἡ καθηµερινή 
ταλαιπωρία δέν µπορεῖ νά θεωρηθεῖ δεδοµένη, 
πόσο µᾶλλον ὅταν καταντά καί ἐπικίνδυνη γιά 
τόν πολίτη. Παραθέτουµε λοιπόν κατ’ ἀρχάς τό 
σχόλιο τοῦ Ἐξ Ἀποβλήτων γιά τό θέµα αὐτό:
  «Ἀγαπητέ δήµαρχε, καταλαβαίνω 
πώς ὅλη ἡ Κοµοτηνή εἶναι ἐδῶ καί καιρό ἕνα 
ἀπέραντο ἐργοτάξιο (αὕτη τυγχάνει ἡ ἀπόλυτος 
σπαζοκεφαλιά, πῶς δηλαδή θά βρεῖς τρόπο νά 
τήν διασχίσεις - τί SUDOKU κι ἀηδίες τώρα!), 
ἀλλά κοίτα: Ἐκεῖ κοντά στό σπίτι µου, στή µιά 
πλευρά τοῦ δρόµου, ὑπάρχει ἐδῶ καί ἕναν µήνα 
µία τρύπα µέ 20 µέτρα µῆκος, 2 πλάτος καί 1-2 
βάθος, πού τείνει πιά νά καταντήσει σάν ἐκείνη 
τήν ἀλήστου µνήµης γιά τούς Θεσσαλονικιούς 
τρύπα τοῦ Κούβελα. Ἄν σχεδιάζεις κι ἐσύ κάνα 
µετρό (Πλάκα – Ἁγια-Βαρβάρα – Ἀλάνκογιου 
καί µέ προαστιακό πρός Ἀνθοχώρ’), ἔχει καλῶς. 
Ἄν πάλι ψάχνετε γιά τίποτα κατοχικές λίρες (καί 
δέν τίς βρήκατε ἀκόµη), ξαναέχει καλῶς. Ἄν εἶναι 
ν’ ἀποµείνει µόνιµη τάφρος (καί νά ρίξεις καί 
τίποτα κροκόδειλους µέσα), καί πάλι ἐντάξει. Ἄν 
εἶναι ὅµως νά γεµίσει κάποια στιγµή, πεῖτε στά 
µαστόρια νά τελειώνουνε, ἔ; Ἄντε σέ παρακαλῶ, 
νά περάσει ἐπιτέλους κι ὁ γερανός πού φώναξα γιά 
νά µοῦ βγάλει τ’ ἁµάξι (ἀπό τήν δεύτερη τρύπα, 
στήν ἀπέναντι πλευρά τοῦ δρόµου). Εὐχαριστῶ ἐκ 
τῶν προτέρων».
 ∆υστυχῶς ὅµως ὑπάρχουν καί χειρότε-
ρα, πού τό χιοῦµορ δέν ἀρκεῖ: Στό παραπλεύρως 
εἰκονιζόµενο φρεάτιο στήν Κοµοτηνή δύο προ-
βλήµατα ὑπάρχουν: Πρῶτον εἶναι τοποθετηµέ-
νο ἀνάποδα, µέ τά κενά του παράλληλα στόν 
ἄξονα τοῦ δρόµου, µέ ἀποτέλεσµα νά ἀποτελεῖ 
θανάσιµη (δέν εἶναι ὑπερβολή) παγίδα γιά κάθε 
ποδηλάτη. Καί δεύτερον εἶναι καί... σπασµένο, 
ὁπότε χάσκει µία τρύπα ὅπου σέ λίγο θά πέφτει 
καί τροχός αὐτοκινήτου. Τό συγκεκριµένο εἶναι 
στό φανάρι τοῦ Μαρινόπουλου καί ὑπάρχουν κι 
ἄλλα στό ἴδιο χάλι (π.χ. µπροστά στό Ἐργατικό 
Κέντρο). Κύριοι ὑπεύθυνοι. Ἄν καί δύο γνωστοί 
µας ἔχουν ἤδη χτυπήσει πολύ ἄσχηµα, δέν πᾶµε 
ἀκόµη στά δικαστήρια, ὅπως θά ἔπραττε κάθε 
πολίτης σεβόµενος τόν ἑαυτό του. Τήν ἑπόµενη 
φορά ὅµως...  

Κωµικά καί τραγικά...
Στή ζούγκλα τῆς ἀσφάλτου



Σέ ἀραιά µά τακτά διαστήµατα ἡ ἐφηµερίδα-
φωνὴ τοῦ προξενείου κραυγάζει πρωτοσέλιδα 
τὸ ὅτι ἔσπασε κάποιο τζάµι σὲ µαγαζὶ 
µειονοτικοῦ καταστηµατάρχη. Κι ἀκόµη 
χειρότερα, ὅταν κάποιος βραδύνους τύχει 
νά γράψει κανένα ἀντιτουρκικό σύνθηµα 
σὲ τζαµί, σχολεῖο ἢ ἀλλοῦ. Μεγάλοι τίτλοι, 
φωτογραφίες, συνέντευξη ἀπὸ τοὺς ντόπιους 
µειονοτικοὺς, καταγραφή στά συµβάντα 
«παραβιάσεων ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων 
καί καταπιέσεων τῆς µειονότητας» κλπ. Μὲ 
δυὸ λόγια: Ἡ τρίχα τριχιά (κατὰ τὰ ἄλλα 
γράφουν καὶ ἄρθρα γιὰ τὴν «ἑλληνοτουρκικὴ 
φιλία»). Ὅταν βέβαια ἐνίοτε ἀποδεικνύεται 
ὅτι ὁ δράστης εἶναι µουσουλµάνος τότε 
τηροῦν σιγὴν ἰχθύος. 
Ὁ στόχος εἶναι σαφής. Τὸ «κοπάδι µας» 
πρέπει νὰ µείνει περιχαρακωµένο καὶ 
παράλληλα  φοβισµένο ἀπὸ τὶς συνεχεῖς 
«ἐπιθέσεις τῶν γκιαούρηδων», οἱ ὁποῖοι 
µέρα νύχτα ἀπεργάζονται τρόπους γιὰ νὰ 
πλήξουν τοὺς πιστούς τοῦ Προφήτη (ἄν 
καὶ δὲν καταλαβαίνω µὲ ποιὰ λογικὴ αὐτὸ 
ἀφορᾶ τοὺς  κεµαλιστές…).

Φυσικὰ καὶ δὲν ἔγραψαν ποτὲ τίποτε 
γιὰ τὶς ἐπανειληµµένες* καταστροφὲς σὲ 
ἐκκλησάκια ποὺ βρίσκονται στὶς ἄκρες του 
δρόµου. Ἀλήθεια αὐτὰ τὰ παιδιά πού τὰ 
ἔπιασαν νὰ καταστρέφουν τά χριστιανικά 
µνηµεῖα καί σύµβολα, σὲ τί περιβάλλον 
µεγαλώνουν; Μήπως θυµίζει κάτι τό 
πνεῦµα αὐτό ἀπό τά περσινά γεγονότα στόν 
Ἐχῖνο; Kαί ποιά εἶναι ἄραγε ἡ εὐθύνη τῆς 
(µειονοτικῆς) ἐκπαίδευσης; 
Ὅπως πάντα λοιπὸν, ἔτσι κι αὐτὴν τὴ φορὰ 
δὲν ἔγραψε τίποτε ἡ τουρκοφυλλάδα 
«Γκιουντὲµ» γιὰ τὰ νεαρὰ παιδιὰ στὸ 
∆ουκᾶτο ποὺ συνελήφθησαν ἐπ’ αὐτοφόρῳ 
νὰ ἀσχολοῦνται µὲ αὐτὸ τό... σπόρ. 
Μπορεῖ κάποιος ἄραγε νὰ διανοηθεῖ τί θὰ 
γινόταν ἂν ἕνας χριστιανὸς τῆς Κωνσταντι-
νούπολης ἔκανε κάτι ἀνάλογο; Ἤ ἂν 
κάποιος τρελλὸς, ὅπως ἔγινε πρὶν χρόνια σὲ 
ἐκκλησία τῆς Κοµοτηνῆς, ἀφόδευε  µέσα σὲ 
ἕνα τζαµὶ τῆς Πόλης; Ἀρκεῖ νὰ ἀναφέρουµε 
πὼς τὸν τελευταῖο καιρὸ οὐκ ὀλίγες φορὲς 
ἄνθρωποι (συνήθως πολιτικά ἐνεργοί) 
στὴν Τουρκία κόντεψαν νὰ λυντσαριστοῦν 
ἀπὸ περαστικοὺς ποὺ ἄκουσαν (!) πὼς 
προσέβαλαν τὴν τουρκικὴ σηµαία... 
Στὸν βαθµὸ ποὺ ἡ µειονότητα διαποτίζεται 
µέσα ἀπὸ διάφορους δίαυλους µέ κεµαλισµὸ 
δὲν θὰ ὑπάρχει ἀληθινά ἁρµονικὴ συµβίωση. 
Καµµία ἀπόκρυψη τῆς ἀλήθειας καί καµµία 
ἐθελοτυφλία ἔναντι τοῦ φανατισµοῦ τοῦ 
ἄλλου δέν θά σώσει τήν κατάσταση. Νά τήν 
δοῦµε ὅλοι ὡς ἔχει καί νά τήν ἀντιµετω-
πίσουµε ὅπως ἐπιβάλλεται.

Μ.Κ.
* Πρό ἐτῶν γράφαµε σχετικά σέ κάθε µας φῦλλο
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Σχολές... Βουλτσίδη
Ἕνα µεγάλο ἔργο κινδυνεύει

  Κι ἐνῷ τίποτε δέν φαίνεται ἱκανό νά 
κινητοποιήσει τόν µέσο Θρακιώτη γιά κάτι 
πού δέν θά ἀφορᾶ τήν τσέπη του (καί τήν 
γύρω σωµατική περιοχή), κάποιοι δουλεύουν 
καί παράγουν ἔργο σέ χώρους παρακείµενους 
πού ὅµως γιά τήν πλειοψηφία ἀποτελοῦν 
θέαµα γιά τό... National Geographic. 
Ἀφορµή γιά τίς παρακάτω ἀράδες στάθηκε 
ἡ προβολή (5/11) τοῦ  ντοκυµαντέρ «Σκιές» 
τοῦ Γιάννη Καρυπίδη γιά τή δουλειά πού 
γίνεται στόν οἰκισµό τῶν Ρωµά ἀπό τόν 
καραγκιοζοπαίχτη καί φίλο µας Γιάννη 
Βουλτσίδη. Μέ τόν Γιάννη µιλήσαµε γιά τή 
δουλειά του στούς  οἰκισµούς τῶν Ρωµά τῆς 
Θράκης, ἐκεῖ ὅπου εἴχαµε πρωτοσυνεργαστεῖ 
(ὡς Θρακική Ἑταιρεία) πρίν µιά δεκαετία:
- Γιάννη, καιρό τώρα πᾶς - ἔρχεσαι στό 
Ἀνάχωμα. Πές μας δυό λόγια γιά τή δουλειά 
πού κάνεις ἐκεῖ μέ τήν πιτσιρικαρία.
- Ναί, πᾶνε τέσσερεις µῆνες τώρα. Ξεκινή-
σαµε σέ µιάν ἀποθήκη πού µᾶς παραχώρησε 
ὁ Φεριδούν γιά νά µάθουµε πέντε πράγµατα 
στά παιδιά του καί τήν παρέα τους καί 
φτάσαµε νά καθιερώσουµε δύο τρίωρα τή 
βδοµάδα γιά 40-50 µαθητές! Λέγοντας 
βέβαια µαθητές µήν πάει ὁ νοῦς σου σέ 
σχολεῖο, ἐµεῖς τό λέµε Σχολή γιά νά φαίνεται 
ἡ διαφορά: τά παιδιά ὄχι µόνο ἔρχονται 
πάντοτε χαρούµενα ἀλλά τό µεγαλύτερο 
πρόβληµά µας εἶναι τό... πῶς θά φύγουµε. 
∆έν µᾶς ἀφήνουν! Καµµία σχέση µέ τό 
µειονοτικό σχολεῖο πού διδάσκει ἕναν 
πουριτανισµό ἤ µέ τό δηµόσιο πού διδάσκει 
τόν ἀριβισµό καί τόν καταναλωτισµό. 
Ἔχουµε µιάν ἀνοιχτή ἀντιµετώπιση καί 
προσπαθοῦµε νά µάθουµε στά παιδιά τά 
στοιχειώδη: Ἀνάγνωση, ἀριθµητική, θέατρο, 
καί, φυσικά, Καραγκιόζη. 
- Τί ἀποτελέσματα βλέπεις νά ἔχει ἡ δουλειά 
σου, πέρα ἀπό τό αὐτονόητο κέρδος τῆς 
ἐπαφῆς μέ ὅλον αὐτόν τόν κόσμο;
- Κατ’ ἀρχήν τά παιδιά µαθαίνουν ἑλληνικά, 
σπάει ἡ γλῶσσα τους. Μά δέν εἶναι µόνον 
αὐτό. Πρίν ἕναν µήνα τά παιδιά αὐτά 
δώσανε παράσταση µπροστά στούς γονεῖς 
καί τούς δικούς τους. Ἦταν µεγάλη ὑπόθεση 
γιά ἀνθρώπους πού λογίζονται συνήθως 
γιά «ἄχρηστοι». Ἑτοιµάζουµε τώρα ἕνα 
τσιγγάνικο παραµύθι νά τό ἀνεβάσουµε 
κι ἀλλοῦ, πρῶτα στά ἑλληνικά καί µετά 
ἐνδεχοµένως καί στή ρωµανί. Ἔχουµε τίποτε 
σηµαντικότερο γιά νά τούς προσεγγίσουµε 
πέρα ἀπό τήν παιδεία καί τόν πολιτισµό;

- Μαθαίνω πώς ἡ δράση αὐτή ἐπεκτείνεται 
κι ἐκτός Κομοτηνῆς...
- Ναί, ἤδη κανονίσαµε στήν Ἀλεξανδρούπολη 
µέ τόν Σύλλογο Μουσουλµάνων καί κάθε 
βδοµάδα πηγαίνουµε µέ τό ἴδιο πάνω κάτω 
σχέδιο δράσης καί συναντᾶµε τόν ἴδιον 
ἐνθουσιασµό ἀπό τά 30 περίπου παιδιά 
πού µαζεύονται. Καί στόν Ἥφαιστο, ὅπου 
ὑπάρχει δασκάλα καί µουσικός, φτιάξαµε 
ἐργαστήρι γιά θεατρικές παραστάσεις καί 
Καραγκιόζη µέ τά 30 παιδιά τοῦ οἰκισµοῦ. 
Μεθαύριο Σάββατο ξεκινᾶµε ἕνα ἀκόµη 
θεατρικό ἐργαστήρι στίς Σάπες, στά πλαίσια 
εὐρωπαϊκοῦ προγράµµατος πού θά διαρκέσει 
δύο χρόνια. Αὐτό εἶναι µεγάλο πλεονέκτηµα, 
ὄχι µόνο γιατί ἡ παρουσία τῆς ∆ηµοτικῆς 
Ἐπιχείρησης Πολιτισµοῦ δίνει ἕναν θεσµικό 
χαρακτήρα στήν προσπάθεια, ξεφεύγοντας 
ἀπό τά ὅρια µιᾶς προσωπικῆς πρωτοβουλίας, 
ἀλλά καί γιά πρακτικότερους λόγους: Γιατί 
χάρη στό πρόγραµµα ἔχει ἐξασφαλιστεῖ ἡ 
χρηµατοδότησή του.
- Καλά, ὅλα αὐτά γίνονται χωρίς χρήματα; 
Δέν ὑπάρχει κάποια ὑποστήριξη;
- Σέ κάποιες περιπτώσεις τήν εἴχαµε. Πάει 
ὅµως καιρός πού ὄχι ἀποζηµίωση δέν 
εἰσπράττουµε ἀλλά καί ὅλα τά ἔξοδά µας 
τά βάζουµε ἀπό τήν τσέπη µας. Φοβᾶµαι 
πώς δέν µπορεῖ νά συνεχιστεῖ γιά πολύ αὐτό 
καί τό ἔργο πού στήθηκε κινδυνεύει. ∆έν 
µπορῶ νά καταλάβω γιά ποιόν δουλεύουν 
αὐτοί ἐκεῖ κάτω στήν Ἀθήνα...

“ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ” 

   Τήν Τετάρτη, 2 Νοεµβρίου, παρου-
σιάστηκε στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν 
τό λεύκωµα “Θρησκευτικά µνηµεῖα τῆς 
Ξάνθης”, µία ἔκδοση ἀπό κοινοῦ τῆς 
Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρί- ου 
καί τῆς Μουφτείας Ξάνθης, χρηµατοδο-
τηµένη ἀπό τήν Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Τήν 
παρουσίαση προλόγισε ὁ συντοπίτης 
µας ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Εύριπίδης 
Στυλιανίδης καί ἀπό τήν ὁµιλία του παρα-
θέτουµε ἀποσπάσµατα πού καθρεφτίζουν 
τό σκεπτικό ὅλων τῶν συντελεστῶν τῆς 
ἔκδοσης: 
   «Ἡ σηµερινὴ πρωτοβουλία ποὺ τίθεται 
ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Hellenic AID (Ὑπηρεσία 
Διεθνοῦς Ἀναπτυξιακῆς Συνεργασίας) τοῦ 
ΥΠΕΞ ἀποτελεῖ παράδειγµα πρὸς µίµηση.  
Ἡ Μητρόπολη Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου 
µαζὶ µέ τὴ Μουφτεία Ξάνθης µέσα ἀπὸ αὐτὸ 
τὸ λεύκωµα ἀναδεικνύουν τὴν ἰδιαίτερη 
πατρίδα µου, τὴν Θράκη, ὡς πρότυπο 
ἀνοιχτῆς, δηµοκρατικῆς κοινωνίας ποὺ 
σέβεται ἀπόλυτα τὴ διαφορετικότητα, τὰ 
ἀνθρώπινα καὶ µειονοτικὰ δικαιώµατα, 
εὐνοεῖ τὴν εἰρηνικὴ καὶ δηµιουργικὴ 
συνύπαρξη διαφορετικῶν πολιτισµῶν 
καὶ µεταβάλλει τὰ µειονεκτήµατα τοῦ 
παρελθόντος σὲ συγκριτικὰ πλεονεκτή- 
µατα τοῦ µέλλοντος.
 Μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιµεληµένη δουλειὰ 
τοῦ λευκώµατος ἀποδεικνύεται ὅτι στὴ 
σηµερινὴ Θράκη συνυπάρχουν ἁρµονικὰ 
διαφορετικὲς θρησκεῖες, διαφορετικὲς 
γλῶσσες, διαφορετικοὶ πολιτισµοὶ καὶ αὐτὸ 
δὲν ἐπιβάλλεται ἀπὸ καµµία ἄλλη δύναµη 
παρὰ µόνο ἀπὸ τὴ δύναµη τῆς ψυχῆς καὶ 
τὴν ἰσχυρὴ βούληση τῶν ἀνθρώπων τῆς 
περιοχῆς ποὺ ἔµαθαν, σεβόµενοι ὁ ἕνας 
τὸν ἄλλον, νὰ σέβονται τὸν ἴδιο τους τὸν 
ἑαυτό. Τὰ ὀρθόδοξα χριστιανικὰ µνηµεῖα, 
τὰ µουσουλµανικὰ τεµένη, οἱ ἀρµενικοὶ 
καὶ ρωµαιοκαθολικοὶ ναοί, οἱ µπεκτασικοὶ 
τεκέδες καὶ τὰ ἑβραϊκὰ µνηµεῖα ποὺ 
ἀποτυπώνονται στὸ λεύκωµα ἀποδεικνύουν 
τὴ διαχρονικὴ ποιότητα τῆς σύγχρονης 
ἑλληνικῆς δηµοκρατίας ποὺ σεβάστηκε, 
προστάτευσε καὶ ἀνέδειξε κάθε ἔκφραση 
διαφορετικοῦ πολιτισµοῦ ποὺ ἀναπτύχθηκε 
ἐντὸς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας.
   (...) Προσωπικά, νιώθω περήφανος ποὺ 
γεννήθηκα σὲ µία περιοχὴ ποὺ ἔµαθε νὰ 
κάνει πράξη στὴν καθηµερινὴ ζωή, τὸν 

σεβασµὸ καὶ τὴ συνεννόηση µεταξὺ τῶν 
πολιτισµῶν. Καὶ πιστεύω ὅτι ἡ κοινωνία ποὺ 
χτίσαµε ἀντέχει σὲ διεθνεῖς συγκρίσεις, 
ἀκόµη καὶ µέ τὶς πιὸ προηγµένες 
δηµοκρατίες τοῦ κόσµου, γιατί µέσα ἀπὸ 
µία καθηµερινὴ µάχη ἔχει ἐπιτύχει νὰ 
ἀποµονώσει ἐθνικισµοὺς καὶ ἐξτρεµισµούς, 
νὰ ἀποδυναµώσει “γκρίζους λύκους” καὶ 
νὰ πραγµατώσει ἀξίες ποὺ ἀποτελοῦν τὸν 
πυρήνα τοῦ διαχρονικοῦ πολιτισµοῦ καὶ 
τῆς δηµοκρατίας µας...»
   Θά σᾶς γράφαµε καί τήν γνώµη µας 
γιά τήν ἔκδοση ἀλλά δέν... καταφέραµε 
νά τήν ἀποκτήσουµε. Ἡ Περιφέρεια 
εἶχε «λίγα ἀντίτυπα», στή Μητρόπολη 
Ξάνθης τρέχα-γύρευε... Καί κάτι ἀκόµα: 
Ἀπό τόν κ. Σαράντο Καργάκο λάβαµε τό 
παράπονό του γιά τήν παρουσίαση: Γιά 
τήν λιποθυµική ζἐστη στήν αἴθουσα τοῦ 
ΥΠΕΞ, γιά τήν ἀνυπαρξία καθισµάτων γιά 
ὅσους (συχνά ἡλικιωµένους) προσωπικά 
προσκλήθηκαν, γιά τό ἀλαλούµ στή 
διανοµή τῶν ἀντιτύπων: «Γιατί δέν 
ὑπῆρχε στήν πρόσκληση τό ”παρακαλῶ 
ἀπαντῆστε” ὥστε νά εἶναι γνωστός ὁ 
ἀριθµός τῶν προσκεκληµένων καί νά 
ἐξασφαλισθοῦν οἱ ἀπαραίτητες θέσεις; Ἡ 
κυρία, ὄντως εὐγενής, προθυµοποιήθηκε νά 
µοῦ ἐξασφαλίσει θέση ἀλλά ἀρνήθηκα. Δέν 
ἐκπροσωπῶ τίποτε τό ξεχωριστό. Ἀποτελῶ 
ὅµως ἕνα µόριο τῆς Α.Μ. τοῦ Πολίτη καί 
ἀπαιτῶ ὅταν µέ καλοῦν κάπου ὀνοµαστικά, 
νά ἔχω µιά θεσούλα στό ἀκροατήριο...». Τί 
νά πεῖ κανείς, παντοῦ ὅλα «ἑλληνικά»...

Τά ὄμορφα ἐκκλησάκια σιωπηλά καταστρέφονται Ἱεροσπουδαστήριο Κομοτηνῆς

Πάλι τό ἴδιο πρόβλημα!
Πέρυσι γράφαμε γιά τήν 
περίπτωση ἐκπαιδευτικοῦ 

(καθηγητῆ τουρκικῶν) 
στό Ἱεροσπουδαστήριο 

Κομοτηνῆς γιά τόν ὁποῖον 
φριχτά παράπονα μαθητῶν 

εἴχαμε εἰσπράξει ἀναφορικά 
μέ τόν τρόπο του καί τή 

βαθμολογία του ἔναντι τῆς 
ἐλλειποῦς τουρκομάθειας 

τῶν παιδιῶν (πού κατά 
κανόνα ἔχουν πομακική 

καταγωγή). Παρά τό 
γεγονός ὅτι τά πράγματα 
ἀνακατεύτηκαν τότε λιγάκι, 

καί κεῖνο τό συμβάν 
ξεπεράστηκε, μαθαίνουμε 

ὅτι σέ τίποτε δέν ἔχει 
ἀλλάξει τή στάση του: Συνεχίζει νά ἀπειλεῖ, νά σπρώχνει καί ἐνίοτε νά σφαλιαρίζει 

ἐφήβους στά 16 καί 17 τους χρόνια, προκαλώντας τήν μῆνιν (καί) τῶν γονέων! 
Πληροφορούμενοι τό κλῖμα πού ἐπικρατεῖ σέ βάρος του, καλοῦμε τούς ἁρμόδιους νά 
προστατέψουν καί τό σχολεῖο μά καί τόν ἴδιον ἀπό τά χειρότερα (πού θά φέρει κάποια 
ἐνδεχομένως ἀπονενοημένη ἀντίδραση τῶν νέων). Κάποιες συστάσεις προκειμένου νά 
συμμορφωθεῖ μέ τά κρατοῦντα σέ ὅλον τόν πολιτισμένο κόσμο εἶναι ἐπιβεβλημένες, 

πόσο μᾶλλον ἄν ἡ Πολιτεία συνεχίζει νά ἐνδιαφέρεται τόσο γιά τά παιδιά ὅσο καί γιά 
τό καλό ὄνομα τοῦ σχολείου, ἐν ὄψει μάλιστα ἵδρυσης ἰδιωτικῶν, χρηματοδοτούμενων 

ἐξ ἀνατολῶν...

1996: Πρωτότυπη μορφωτική καί πολιτιστική 
παρέμβαση στούς μουσουλμάνους Ρωμά τῆς 

ὁδοῦ Ἀδριανουπόλως
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Περνώντας ἕνα ἀκόµη τριήµερο στήν ΠΓ∆Μ 
βεβαιωθήκαµε γιά τόν παραλογισµό στόν 
ὁποῖον ζεῖ ὁ πληθυσµός τῆς γειτονικῆς χώρας 
καί γιά τόν τραγέλαφο ὅπου ἔχουµε µπλέξει 
ὡς Ἑλλάδα. Καί γιά κάτι ἀκόµη: Γιά τά σχέδια 
πού δυστυχῶς ἔχει ἐξυφάνει ὁ ἀµερικανικός 
παράγοντας πού ἀνέλαβε τήν τελευταία 
δεκαπενταετία τήν διαχείριση τοῦ γειτονικοῦ 
µας µορφώµατος καί τῶν µεγαλοϊδεατικῶν 
του ψυχώσεων.
Αὐτή τή φορά ἐπισκεφτήκαµε τήν Ὀχρίδα, τό 
παλιό βυζαντινό κέντρο καί πρώτη βουλγαρική 
πρωτεύουσα ἐπί Σαµουήλ. Γεµάτη ἡ παλιά 
πόλη καί τά περίχωρά της θαυµάσιους ναούς, 
τοῦ 14ου αἰώνα κυρίως, καί σέ συνδυασµό µέ 
τίς φυσικές καλλονές πού προσφέρει τό τοπίο 
µέ τήν µεγάλη λίµνη καί τά δασωµένα βουνά 
ὁλόγυρα, εἶναι ἕνας ἑλκυστικός τουριστικός 
προορισµός, πού οἱ Ἕλληνες δείχνουν νά 
προτιµοῦν ἰδιαιτέρως: Σέ κάθε µας βῆµα 
εἴχαµε δίπλα µας ἑκατοντάδες Ἕλληνες 
ἐκδροµεῖς, τό συνάλλαγµα τῶν ὁποίων στηρίζει 
ἀποφασιστικά τήν οἰκονοµία τῆς περιοχῆς. 
Ἔχοντας πρόσφατα διαβάσει τό κατάπτυστο 
ἄρθρο τοῦ «Ἰοῦ» γιά τούς δῆθεν ἐθνικούς µας 
µύθους σέ σχέση µέ τό µακεδονικό τσίρκο τῶν 
γειτόνων, βρήκαµε καί παραθέτουµε κάποια 
ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα: 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΘΝΟΤΗΤΑ
Ποτέ, µά ποτέ δέν γράφτηκε περί αὐτῆς 
οὔτε λέξη σέ ὀθωµανικά καί ἄλλων χωρῶν 
ἔγγραφα. Καµµία προξενική ἀναφορά, 
καµµία ταξιδιωτική ἀνάµνηση, κανένα 
κείµενο συνθήκης δέν ἀναφέρει τέτοιο ἔθνος. 
Χαρακτηριστικά ἀναφέρουµε τό National 
Geographic τοῦ 1908 γιά τό Μαυροβούνιο καί 
τό Carnegy Report τοῦ 1913 γιά τήν Ὀχρίδα. Ἡ 
ἴδια ἡ ὀργάνωση τῶν ἐπιτροπῶν τοῦ ΒΜΡΟ γιά 
τήν βουλγαρική ὑπόθεση, µέ τήν κραυγαλέα 
ἀπουσία τους στόν βορρᾶ (Τέτοβο, Κουµάνοβο, 
Σκόπια) δείχνει ὅτι ὁ πληθυσµός ἐκεῖ ἦταν 
ἄσχετος ἐθνολογικά. Μά καί τά ἔθιµα - σάν 
ἐκεῖνο τῆς «σλάβας» πού συνηθίζουν οἱ Σέρβοι 
τιµώντας τούς οἰκογενειακούς τους ἁγίους καί 
τά ἀπαγόρευσαν οἱ Βούλγαροι στή διάρκεια τῶν 
δύο περιόδων Κατοχῆς - δείχνουν τίς σχέσεις 
πολλῶν περιοχῶν µέ τό σερβικό στοιχεῖο. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Μέχρι τό 1945 δέν ὑπῆρχαν παρά τά διάφορα 
τοπικά βουλγαρικά ἰδιώµατα (Ὀχρίδας, 
Σκοπίων, Κουµάνοβου...), πού συχνά οἱ 
χρῆστες τους δέν µποροῦσαν οὔτε µεταξύ τους 
νά συνεννοηθοῦν. Τή χρονιά ἐκείνη ὁ Μπλέηζ 
Κανέσκι δηµιούργησε τήν «µακεδονική» 
γλῶσσα, συνθέτοντας τίς διαλέκτους µέ 
βουλγαρικά καί σερβικά στοιχεῖα. Ταυτόχρονα 
προωθήθηκε ἡ κατάληξη -σκι γιά τά ἐπώνυµα, 
πού µέχρι τότε σπάνιζε, ὥστε νά δηµιουργηθεῖ 
ἡ ἐθνική ὀνοµατοδοσία. Ἐπίσης, καθώς µέχρι 
τότε κανένα χωριό, κανένας ἄνθρωπος, 
κανένα βουνό κτλ δέν ἔφερε ὄνοµα σχετικό 
µέ τή «Μακεδονία», ἄρχισε µιά πληµµυρίδα 
τέτοιων ὀνοµάτων (σήµερα τό Μακεντόνκα 
εἶναι συχνό γυναικεῖο ὄνοµα). Ἐκεῖ ὅµως πού 
ἀποκαλύπτεται ἡ γύµνια τῶν πλαστογράφων 
εἶναι ὁ γραπτός λόγος τῆς γλώσσας τους. Καί 
οἱ τέσσερεις γνωστοί λογοτέχνες τῆς περιοχῆς 
τῆς Ὀχρίδος, λ.χ., ἦταν δηλωµένοι καί 

περήφανοι Βούλγαροι! Ὁ Γκριγκόρ Μπερλίτσεφ 
πού σπούδασε στήν Ἀθήνα ἰατρική καί 
βραβεύτηκε ἀπό τόν Ὄθωνα γιά τό ποίηµά του 
«Ἁρµατωλός». Ὁ γυιός του Κλήµης, πολιτικά 
δραστήριος σοσιαλδηµοκράτης πού µετέφρασε 
τόν Κάουτσκι στά βουλγαρικά καί ὑπῆρξε 
διευθυντής τοῦ Μουσείου Ὀχρίδος (1941-44). Ὁ 
Κούζµαν Σάπκαρεφ πού συνέγραφε τά σχολικά 
ἐγχειρίδια γιά τή νεολαία τῆς περιοχῆς ἐπί 
βουλγαρικῆς Ἐξαρχείας. Καί, κυριότερος ὅλων, 
ὁ Ἰβάν Σνεγκάρωφ, θεολόγος πού σπούδασε 
στή Βουλγαρία καί στή Ρωσία, καθηγητής στή 
Σόφια καί συγγραφέας τῆς κλασικῆς «Ἱστορίας 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ὀχρίδος» (1920).   
ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΜΟΣ
Ἀσχέτως τοῦ ἄν ἡ κυβέρνηση τῶν Σκοπίων 
θά χρησιµοποιήσει σήµερα αὐτήν ἤ τἠν 
ἄλλη ὁρολογία στήν ὅποια προσέγγισή της 
µέ τήν Ἑλλάδα, ὁ µακεδονισµός εἶναι ἡ 
κυρίαρχη κουλτούρα τῆς κοινωνίας (παντοῦ 
Ἀλέξανδροι καί Φίλιπποι: στά καταστήµατα, 
στά τουριστικά ἐνθύµια, στά βιβλιοπωλεῖα...) 
καί ἐπισήµως ἤ ἀνεπισήµως τροφοδοτεῖται 
ἄνωθεν. Ἡ κατασκευασµένη ταυτότητα 
τῶν ψευδοµακεδόνων συνδέεται ὀργανικά 
µέ τήν ἀρχαία µακεδονική κληρονοµιά, 
ἀναζητώντας ἔρεισµα καί νοµιµοποίηση καί 
τό ἀνθελληνικό τους µένος παροξύνεται ἀπό 
τό γεγονός ὅτι κανένας ἱστορικός διεθνῶς δέν 
ὑποστηρίζει τίς θέσεις τους µέ τό... ἀζηµίωτο. 
∆ύο συµβάντα χαρακτηριστικά τοῦ κλίµατος:  
Α) Τό Παγκόσµιο Μακεδονικό Κογκρέσο ἔχει 
ἐκπροσώπους σέ χῶρες ὅπου ὑπάρχει ∆ιασπορά 
(Αὐστραλία, Καναδᾶ, ΗΠΑ...) µά καί σέ µία 
πόλη ὅπου δέν ὑπάρχει κανένας συµπατριώτης 
τους: Στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αίγύπτου! Κι ὄχι 
µόνο δηλώνουν παρόντες στήν πιό διάσηµη 
πόλη πού ἵδρυσε ὁ µέγιστος τῶν Ἑλλήνων 
ἀλλά καί γέµισαν τήν νέα Βιβλιοθήκη της 
(πού ἡ χώρα µας γενναῖα χρηµατοδότησε) µέ 
τίς ἀντιιστορικές τους µποῦρδες!  Β) Τό 2000 
γυρίστηκε µία ἄς ποῦµε τηλεοπτική παραγωγή, 
µέ ὄνοµα «Φίλιππος ὁ Μακεδών». Στήν ταινία 
ὁ Φίλιπππος ὁδηγᾶ τό... αὐτοκίνητό του στά 
Σκόπια καί µονολογάει γιά κείνους πού πουλᾶνε 
τήν πατρίδα του στούς Ἕλληνες, γιά τήν Ἀθήνα 
πού κακῶς τότε δἐν τήν κατέστρεψε, κ.ἄ. Αὐτή 
ἡ κωµική - µά κατάλληλη γιά τό ἐπίπεδο 
τοῦ κοινοῦ της - προπαγάνδα µεταδίδεται 
τοὐλάχιστον 1-2 φορές τή βδοµάδα ἀπό κάποιο 
κανάλι τῆς χώρας!
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Ἕνα στοιχεῖο πού ἐπίτηδες ἀποσιωπᾶται ἀπό 
κάθε λογῆς δηµοσιογραφοῦντα πράκτορα 
εἶναι αὐτό τῆς ἀµερικανικῆς κυριαρχίας στό 
γειτονικό κρατίδιο τήν τελευταία 15ετία. 
Ἀξίζει νά ἔχει κανείς κατά νοῦ ὅτι µιλᾶµε γιά 
µία ὀντότητα ὅπου οἱ ἀλβανικές συµµορίες -
παρά τήν αὐτονοµία πού κέρδισε τό ἀλβανικό 
στοιχεῖο - µπαινοβγαίνουν ἀνενόχλητες µέχρι 
καί στήν πρωτεύουσα, ὅπου δέν ὑπάρχει 
ἀληθινός στρατός (καί καθόλου Ἀεροπορία), 
ὅπου οἱ ἀστυνοµικοί εἶναι Εὐρωπαῖοι καί ὅπου 
ὁ πρωθυπουργός (Γκεοργκιέφσκι) ἐπισκέφτεται 
τίς ΗΠΑ στό... πρῶτο του ταξείδι ἔξω ἀπό 
τήν πατρίδα του καί ἐπιστρέφει δηλώνοντας 
θαµπωµένος ἀπό τή Νέα Ὑόρκη! Στό πλαίσιο 
αὐτό ἔχουµε µία συνεχή στρατιωτική παρουσία 
τῶν ΗΠΑ ἀπό τό 1992, µέ ἕδρα τό παλιό 
στρατιωτικό νοσοκοµεῖο τῶν Σέρβων στό 
κέντρο τῶν Σκοπίων, µέ δύο (τοὐλάχιστον) 
µεγάλες στρατιωτικές βάσεις καί µέ τίς 
ὑπηρεσίες τους νά ἁλωνίζουν χωρίς τόν 
παραµικρό ἔλεγχο. Καί οἱ τσάτσοι τους δέν 
πᾶνε πίσω: Πρό ἡµερῶν ὁ Βρετανός πρέσβης 
µίλησε στά κόµµατα τῆς ψευδοµακεδονικῆς 
Βουλῆς γιά ζητήµατα δηµοκρατίας, 
ἐκλογῶν, κτλ δίνοντας κατευθυντήριες καί 
ὑποδεικνύοντας τόν σωστό δρόµο... ∆έν 
ὑπάρχει µᾶλλον πιό χαρακτηριστικό ἀπό τό 
ἑξῆς περιστατικό: Καθώς ἡ µεγάλη σύµµαχος 
βρισκόταν σέ ἀναζήτηση οἰκοπέδου γιά τή νέα 
της Πρεσβεία, συµφωνήθηκε νά τή χτίσει στό 
Κάστρο (Καλέ) τῶν Σκοπίων, τό ὁποῖο πέρα 
ἀπό ἀρχαιολογικός χῶρος καί δεσπόζον σηµεῖο 
εἶναι καί τό σῆµα κατατεθέν - ἡ Ἀκρόπολη τῆς 
πόλης! ∆ηµιουργήθηκαν κάποιες ἀντιδράσεις 
τίς ὁποῖες συντόνισε ἕνας ἀρχιτέκτονας τῆς 
πόλης, αὐτά ὅµως µέχρι πέρυσι: Μόλις οἱ ΗΠΑ 
ἀναγνώρισαν τήν γείτονα µέ τό «συνταγµατικό» 
της ὄνοµα, βγῆκε σχεδόν δακρυσµένος νά 
ἀπολογηθεῖ στά κανάλια γιά τήν µέχρι τοῦδε 

ἀντίρρησή του στήν ἀµερικανική ἀξίωση!
Τέλος, ἐξίσου ἀποφασιστικός εἶναι ὁ ρόλος τῶν 
ΜΚΟ στή χώρα. Μέ δέλεαρ συνήθως ἕνα... 
κοµπιοῦτερ στρατολογοῦν στελέχη ἀπό τήν 
τοπική κοινωνία καί διευθύνουν τά πάντα σέ 
ζητήµατα µή στρατοδιπλωµατικῆς φύσεως. 
Χωρίς ὑπερβολή ἡ χώρα εἶναι βιλαέτι τοῦ Σόρος 
καί νά τρία χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
τῆς δράσης του: Α) Ἡ ἡµερήσια ἐφηµερίδα 

ΝΤΝΕΒΝΙΚ εἶναι τό ὄχηµα τοῦ πιό ἀκραίου 
νεοφιλελευθερισµοῦ καί φιλοαµερικανισµοῦ. 
Ὁ διευθυντής της Λιούντοµιρ Φιρτσκόφσκι, 
πρώην σύµβουλος τοῦ Γκληγκόρωφ καί δρ. 
∆ιεθνῶν Σχέσεων, εἶναι ὁ θεωρητικός τοῦ 
«νέου µακεδονικοῦ» ἔθνους πού θά προκύψει 
ἀπό τή µίξη Μακεδόνων, Ἀλβανῶν, Τούρκων, 
κλπ ἐθνοτήτων τῆς περιοχῆς. Ταυτόχρονα εἶναι 
κήρυκας ἑνός παραληραµατικοῦ ἀνθελληνισµοῦ 
(στήν ἀνωτέρω φωτογραφία τό φῦλλο τῆς 
29ης Ὀκτωβρίου κραυγάζει πρωτοσέλιδα «Ὁ 
Παπούλιας ἀπειλεῖ µέ πόλεµο» µέ ἀφορµή τίς 
προεδρικές δηλώσεις γιά τήν ἐθνική µας ἑορτή). 
Ἡ ἐφηµερίδα ἐκδίδεται µέ λεφτά τοῦ Σόρος.  
Β) Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς «Ἀνοικτῆς Κοινωνίας» 
τοῦ λεγάµενου λέγεται Βλάντιµιρ Μίλιτς. Καί 
σάν νά µήν τοῦ ἔφταναν οἱ κραυγές γιά τήν 
«µακεδόνικη» µειονότητα στήν Ἑλλάδα, τώρα 
ἀνησυχεῖ σφοδρά καί γιά τήν κατάσταση τῶν 
Ρωµά στήν Ἑλλάδα, δηλώνοντας ὅτι θά ἔρθει 
ὁ ἴδιος γιά νά... τούς σώσει ἀπό τό ἑλληνικό 
κράτος! Γ) Στίς 30-7-05 συγκεντρώθηκαν 
στά Σκόπια οἱ ὀργανισµοί τοῦ Σόρος ἀπό ὅλη 
τήν «νέα», κατά Ράµσφελντ, Εὐρώπη γιά νά 

συζητήσουν τό... µεῖζον πρόβληµα τῶν χωρῶν 
αὐτῶν: τή νοµιµοποίηση τῶν ναρκωτικῶν. Γιά 
τήν συνάντηση λοιπόν αὐτήν παραχωρήθηκε 
τό... Κοινοβούλιο τῆς χώρας! 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Θά εἶναι θανάσιµο σφᾶλµα νά ὑποκύψουµε 
στή λογική τοῦ «κλεισίµατος» τοῦ θέµατος 
µέ ὁποιανδήποτε ὀνοµασία σήµερα. Ἄν δέν 
ἀφαιρεθεῖ ὁριστικά ἡ µακεδονική ψύχωση ἀπό 
τήν ἰδεολογία τῶν γειτόνων τό πρόβληµα θά 
παραµένει ἀνοιχτό. Κανένα βῆµα πίσω ἀπό τήν 
κοινή ἀπόφαση τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν τοῦ 
1992 καί ταυτοχρόνως ἐπίθεση ἀλήθειας µέ 
ὀργανωµένο σχέδιο. Ἡ ὁποιαδήποτε ὑποχώρη-
ση στή λογική τοῦ κάθε κοµψευόµενου ἤ 
ἀριστερίζοντα ΗΠΑνθρώπου, ἐντός κι ἐκτός 
Βουλῆς, θά ὁδηγήσει σέ νέα αἰτήµατα γιά 
µειονότητες, γιά ἀποζηµιώσεις τοῦ Ἐµφυλίου,  
γιά περιουσίες καί ἰθαγένειες. Ἄν ὄντως 
ὑπάρχει ἑλληνικό κράτος, ὅπως λένε ὁρισµένοι, 
νά πάρει τό ἐµετικό κείµενο τῶν «Ἰῶν» καί νά 
τό ἀπαντήσει λέξη πρός λέξη, δηµιουργώντας 
ἕνα µικρό ἐγχειρίδιο πρός χρήση κάθε ἔντιµου 
Ἕλληνα πού καί τήν ἱστορική ἀλήθεια σέβεται 
καί τόν πάτριο τόπο τιµάει. Ἡ λογική τῶν 
ὑποχωρήσεων γελοιοποιήθηκε στό Κυπριακό 
µέ τήν σωτήρια ἀπόρριψη τοῦ Σχεδίου Ἀνάν. 
Θά ἀφήσουµε τώρα τά ἴδια συµπλέγµατα νά 
ὁδηγήσουν τή στάση µας ἔναντι πολύ ὑποδεέ-
στερου ἀντιπάλου; 

   Τίς προάλλες ἐπρόκειτο νά διεξαχθεῖ στό 
Βέλες τῆς ΠΓ∆Μ ἡ τέταρτη δίκη τοῦ Ἐπισκόπου 
Ἰωάννη (Γιοβάν) τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας τῶν 
Σκοπίων. Τό ἀποτέλεσµα δέν προλάβαµε νά 
τό πληροφορηθοῦµε -  θά ἔχουµε νεότερα στό 
ἑπόµενο φῦλλο µας - ἀλλά ἀξίζει νά θυµηθεῖ 
κανείς τό τί παίζεται στήν ὑπόθεση αὐτή καί 
πῶς ἔφτασαν ἐδῶ τά πράγµατα.  
   Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ λεγόµενη «Μακεδονική 
Ἐκκλησία», πού αὐτοανακηρύχτηκε τό 1967, 

εἶναι σχισµατική καί 
δέν ἀναγνωρίζεται 
ἀπό κανέναν. Ὅσοι 
λοιπόν κάτοικοι τῆς 
γειτονικῆς χώρας 
µένουν πιστοί στήν 
ὀρθόδοξη σερβική 
Ἐκκλησία ἔχουν 
συνασπιστεῖ γύρω 
ἀπό τό πρόσωπο 
τοῦ πατρός Ἰωάννη 

(κατά κόσµον Ζόραν Βρανισκόφσκι) καί 
ἀντιµετωπίζουν τόν ἀπροκάλυπτο πόλεµο 
τοῦ ψευδοµακεδονικοῦ κράτους, τό ὁποῖο 
ἀρνεῖται ἐτσιθελικά νά δώσει νόµιµο στάτους 
στή σερβική ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς χώρας. Ὁ 
ἴδιος ὁ Ἐπίσκοπος ἔχει γίνει κύριος στόχος τῶν 
Ἀρχῶν, κατηγορούµενος γιά τά πιό ἀπίθανα 
πράγµατα καί αὐτή τή στιγµή βρίσκεται στή 
φυλακή τοῦ Ἰντρίζοβο ἐκτίοντας συνολική ποινή 
φυλάκισης 4,5 χρόνων, τά 2,5 γιά «ὑποκίνηση 
θρησκευτικοῦ καί ἐθνοτικοῦ µίσους» καί τά 
2 ἐξ αὐτῶν γιά... «κατάχρηση»! Πρό ἡµερῶν 
καταδικάστηκε γιατί τό 2002 κράτησε ἐπί 
διήµερο σέ ἰδιωτικό λογαριασµό χρήµατα τῆς 
Ἐκκλησίας, µιά δωρεά 57.180 εὐρώ, καθώς 
ἀπαγορευόταν σέ θρησκευτικές κοινότητες νά 
διατηροῦν λογαριασµούς σέ ξένο συνάλλαγµα. 
Γιά τήν ἴδια ὑπόθεση καταδικάστηκε καί 
ὁ πρώην παππᾶς του, Τόνι Πετρουσέφσκι, 
σέ φυλάκιση 15 µηνῶν. Ἀξιοσηµείωτο ὅτι ἡ 
τελική καταδίκη ἦρθε µετά ἀπό µιά πρώτη 
ἀπαλλακτική ἀπόφαση καί ἔφεση τοῦ 

Εἰσαγγελέα, χωρίς κανένα νέο στοιχεῖο καί ἀπό 
τόν ἴδιον δικαστή πού πρίν τόν εἶχε ἀπαλλάξει! 
Στίς 29 Σεπτεµβρίου ξεκίνησε νέα δίκη τοῦ 
Ἐπισκόπου Ἰωάννη γιά «κατάχρηση» τῶν 
χρηµάτων (600.000 εὐρώ) πού διαχειρίστηκε 
ἐπί ἑπταετία ὡς ἐπίσκοπος τῆς «Μακεδονικῆς 
Ἐκκλησίας» (πρίν ἀκόµη ἱδρυθεῖ ἡ Σερβική) 
τοῦ Βέλες: µισθοί, λογαριασµοί, ἔξοδα, 
ἀγορές, «γιά ὅλα τά ἔξοδα ἀπό τῶν ἡµερῶν 
τοῦ Ἀδάµ», ὅπως χαριτολόγησε ὁ ἴδιος. Στήν 
ἀνοικτή, ὑποτίθεται, ἀκροαµατική διαδικασία 
ἐπιχειρήθηκε νά ἀπαγορευτεῖ ἡ παρουσία 70 
πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας του καί ὅταν αὐτό δέν 
συνέβη ἡ δίκη ἀναβλήθηκε γιά τίς 25-10. 
Ἐννοεῖται ὅτι οἱ διώξεις δέν περιορίζονται στό 
πρόσωπο τοῦ πατρός Ἰωάννη. Οἱ πιστοί τῆς 
(µή ἀναγνωρισµένης) Ὀρθόδοξης Σερβικῆς 
Ἐκκλησίας κυνηγοῦνται ἀνηλεῶς. Ἔχουν 
ὑποστεῖ ἔξωση ἀπό κάθε χῶρο (µοναστήρια, 
ἐκκλησιές...) πού χρησιµοποιοῦσαν, ναοί 
ἰσοπεδώθηκαν, ἱερεῖς δέχθηκαν ἐπιθέσεις 
καί ἡ κατάσταση θυµίζει ἡµέρες πρώιµου 
µπολσεβικισµοῦ. Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2004 
συνελήφθησαν δεκάδες ἄνθρωποι πού µετεῖχαν 
σέ λειτουργία τοῦ π. Ἰωάννη σέ ἰδιωτικό χῶρο 
(στό διαµέρισµα τοῦ πατέρα του στή Μπίτολα) 
καί ὅταν ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι ὁ Εἰσαγγελέας 
ἄσκησε ἔφεση. Στά σύνορα ὀρθόδοξοι κληρικοί 
ἐµποδίζονται νά περάσουν φορώντας ράσα 
(σχετική ἐµπειρία εἶχε καί ὁ Δημητριάδος 
Ἰγνάτιος ὅταν παραβρέθηκε στή θεµελίωση 
µοναστηριοῦ στή Μπίτολα). Ὅταν πέρυσι 
ὁ Σέρβος Ἐπίσκοπος τοῦ Πρίζρεν Ἀρτέμιος 
θέλησε νά µπεῖ στή χώρα τόν ἐνηµέρωσαν πώς 
βρίσκεται σέ µαύρη λίστα 20 κληρικῶν καί 
δέν µπορεῖ νά µπεῖ στή χώρα. Τέτοια κόλπα οἱ 
δισέγγονοι τοῦ Μεγαλέξανδρου...
Γιά τήν τύχη τοῦ π. Ἰωάννη ἐκδήλωσαν 
τό ἐνδιαφέρον τους, πέρα ἀπό τόν Ρῶσο 
Πατριάρχη καί τόν ἴδιον τόν Κοστούνιτσα, 
τόσο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ὅσο καί ὁ 
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ἀναµένουµε τίς 
ἐξελίξεις...  

ΥΠΟΘΕΣΗ 
π. ΙΩΑΝΝΗ:

Καί σχισµατικοί
καί τραµποῦκοι
οἱ ψευδώνυµοι
Σλάβοι τῆς 
Βαρδαρίας

Ψευτοµακεδονία  M a d e  i n  U. S . A .

Ἐπειδή πάντα κάτι δείχνει ἡ φάτσα μας, σκεφτεῖτε 
τόν βουλευτή (ΝΔ) Κερκύρας Νίκο Γεωργιάδη, 
πού βρίσκει «μποῦρδες» τά περί τοῦ  μακεδονικοῦ 
ὀνόματος: Τί προτιμήσεις καί καταβολές (ἐθνικές, 

ἰδεολογικές, κοινωνικές καί ἄλλες) κραυγάζει; 

«Ἀμύντας Ἀλεξάνδρου χαῖρε», γράφει ἡ 
ἐπιτύμβια στήλη στό Ἐθνικό Μουσεῖο, στά 

ἑλληνικά ὅπως κι ΟΛΑ τά ἀρχαῖα του ἐκθέματα
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Ὁ Γιῶργος Πιᾶς (geopias@hotmail.com) ἀπό 
τό Ἡράκλειο µᾶς γράφει γιά τήν ἀνάγκη µιᾶς 
ἄµεσης ἀνατροπῆς:   
    Σὰν Ἔθνος παραπαίουµε. Ὡς λαὸς   πτωχεύουµε. 
Κανεὶς δὲν ἀµφιβάλλει. Τὰ γεγονότα καὶ τὸ 
καλάθι τῆς νοικοκυρᾶς ἐπιβεβαιώνουν τὰ 
παραπάνω. Ποιός φταίει; Εὔκολη ἡ ἀπάντηση 
«ὁ κακὸς µας ὁ  καιρός». Τὸ σωστὸ ὅµως εἶναι 
ὅτι κάποιοι ποὺ µᾶς κυβέρνησαν ὑπῆρξαν 
κατώτεροι τῶν προσδοκιῶν. Προσδοκίες 
ποὺ γεννήθηκαν τὸν Ἰούλιο τοῦ ‘74 γιὰ ν’ 
ἀµφισβητηθοῦν στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ‘80. 
Νὰ  ἐπανέλθουν τὸ ‘90, νὰ ἐξανεµιστοῦν τὸ ‘91. 
Νὰ ἐπανέρχονται τὸν Μάρτη τοῦ 2004 καὶ νὰ 
τὶς ἀναζητᾶς σήµερα ὡς οὐσιώδεις ἐν πλήρῃ 
ἀνεπαρκεία. 
    Κανεὶς δὲν αἰσιοδοξεῖ πλέον. Οὔτε ὁ φανα-
τικότερος ὀπαδὸς τῆς Ρηγίλλης.  Ὅσοι δὲν 
διαµαρτύρονται δηµοσίως,  µουρµουρίζουν καὶ 
ἀναθεµατίζουν. Ὅλοι  ἀνησυχοῦν. Τὰ λουριὰ 
σφίγγουν. Ὅπως   ἐξάλλου καὶ τὰ ζωνάρια. Ἡ 
ἀνεργία, παρὰ τὴ «δηµιουργικὴ λογιστική» του 
ἁρµόδιου  ὑπουργοῦ, αὐξάνεται. Οἱ ἀπολύσεις  
πολλαπλασιάζονται. Ἐργοστάσια κλείνουν  
καὶ µετακινοῦνται κάπου στὴ Βαλκανική. Τὰ 
πολυεθνικὰ καταστήµατα «πνίγουν» τοὺς 
µικροµεσαίους, ὅπου φυτρώνουν. Τὰ κινέζικα,  
καθὼς ἐξαπλώνονται ὡς ἐπιδηµία χωρὶς 
ἀντίδοτο, µαραζώνουν τὸ ἐµπόριο καὶ τὴ 
βιοτεχνία. Τὰ µεροκάµατα εἶναι δυσεύρετα.  Οἱ 
συντάξεις ἀπειλοῦνται. Τὰ ἀγροτικὰ προϊόντα 
δὲν ἐξάγονται. Οἱ πτυχιοῦχοι δὲν  διορίζονται.  
      Στὰ ἐθνικὰ θέµατα παρατηρεῖται µία  
ὑποχώρηση ἀπὸ θέσεις ποὺ ὑποστηρίχτηκαν  
πεισµατικὰ ἀπὸ τὸν θεῖο Καραµανλή καὶ  πατέρα 
Παπανδρέου. Χάνουµε σ’ ὅλα τὰ  ἐπίπεδα. Ἔτσι 
ἁπλᾶ, εἴµαστε χαµένοι ἀπὸ  χέρι. Ποιός φταίει; Οἱ 
πολιτικὲς ἡγεσίες; Τὸ καθεστώς; Τὸ Κεφάλαιο; 
Τὰ ΜΜΕ; Οἱ Σύµµαχοι; Τὸ κατεστηµένο; 
Μήπως ὅλα αὐτὰ ὑπάρχουν καὶ δροῦν ἀπὸ 
δικὴ µας ἀνοχή, ἀδράνεια καὶ συνενοχή; Τί 
κάναµε, ἤ µᾶλλον, τί δὲν κάναµε; Ἡ Ἀργεντινὴ 
ὅταν ἔφθασε στὸ  χεῖλος τοῦ γκρεµοῦ, ἐκεῖ ποὺ 
βολτάρουµε  ἐµεῖς σήµερα, ξεσηκώθηκε. Βγῆκαν 
στοὺς  δρόµους. Τὰ ἔσπασαν. Τοὺς φόβισαν. Τοὺς  

τροµοκράτησαν καὶ ὡς διὰ µαγείας, µέσα σὲ 
µία τριετία, συντάχθηκαν καὶ ἀνετάχθησαν ὡς 
Λαός, ὡς Κράτος καὶ ὡς Ἔθνος. Ἐµεῖς τί  ἄλλο 
πρέπει νὰ περιµένουµε; Πόσα ἄλλα ραπίσµατα 
στὶς παρειὲς τῆς Πατρίδας καὶ πόση ἀπαξίωση 
ἑνὸς Λαοῦ µὲ ἱστορικὲς περγαµηνές;
   «ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΩΡΑ»! Μόνον ἂν ὁ Λαὸς   ἀναλάβει 
τὶς εὐθύνες ποὺ τοῦ ἀναλογοῦν θ’  ἀλλάξει 
ρότα τὸ πρὸς βύθιση ἑλληνικὸ  σκάφος. Μόνο 
µία ὁδὸς παραµένει ἀνοιχτὴ στὰ συσσωρευµένα 
ἀδιέξοδα τῶν  ὑποτεταγµένων ταγῶν. Καὶ µήν 
ἀκοῦτε  αὐτοὺς  ποὺ  πιπιλίζουν τὴν καραµέλα 
τῆς «ἀνάγκης ὕπαρξης καὶ  δηµιουργίας  τρίτου  
πολιτικοῦ πόλου»! Μὲ τί ὑλικὸ θὰ γίνει αὐτό; 
Ἀφοῦ ὁλόκληρο τὸ ἐναποµείναν πολιτικὸ 
ὑλικὸ εἶναι σάπια ὑπολείµµατα ἀπὸ σαθρὰ 
καὶ διαβρωµένα πολιτικὰ σκουπίδια. Ἡ µόνη 
παραµένουσα ἀνοιχτὴ ὁδὸς εἶναι µία: Ἡ Λαϊκὴ 
πρωτοβουλία. Αὐτὸ ποὺ ἔχει καταγραφεῖ στὴν 
Ἱστορία ὅλων τῶν Λαῶν, µέ κορυφαία ἔκφραση 
τὴν 14η Ἰούλη τοῦ 1789 στὴ Γαλλία. Λαϊκὴ 
καὶ Ἐθνικὴ ἔγερση. Νὰ σηκώσουµε κεφάλι. Ν’ 
ἀνασκουµπωθοῦµε ὅλοι γιὰ νὰ δικαιωθοῦµε 
ἐθνικὰ καὶ κοινωνικά...

Ὁ Γιῶργος Μανδῖκος (πρόεδρος Πανελληνίου 
Συλλόγου Ἀναπήρων τοῦ ∆ηµοκρατικοῦ 
Στρατοῦ) ἀπό τήν Ἀθήνα σχολιάζει τόν 
ἐπιλεκτικό παραµερισµό πρωταγωνιστῶν τῆς 
Ἐθνικῆς Ἀντίστασης: 
   Ὅπως εἶναι γνωστό ἔχει καθιερωθεῖ νά 
γιορτάζεται κάθε χρόνο ἡ ἐπέτειος ἀπό τήν 
ἱστορική ἀνατίναξη στά Τέµπη (Φλεβάρης 1944) 
τῆς Γερµανικῆς ἁµαξοστοιχίας (53η) πού κόστισε 
στόν γερµανικό στρατό πάνω ἀπό 450 νεκρούς 
γερµανούς ἀξιωµατικούς καί στρατιῶτες, µαζί 
καί ἕναν στρατηγό µέ ὁλόκληρο τό ἐπιτελεῖο του 
πού προορίζονταν γιά τό ἀνατολικό Μέτωπο. Τό 
γεγονός ἔγινε ἀµέσως γνωστό σέ ὁλόκληρη τήν 
Εὐρώπη ἀπό τούς ραδιοφωνικούς σταθµούς καί 
σχολιάστηκε ὡς ἕνα ἀπό τά µεγάλα σαµποτάζ 
τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀντιχιτλερικῆς Ἀντίστασης. Τό 
δέ συµµαχικό Στρατηγεῖο Μέσης Ἀνατολῆς µέσῳ 
Καΐρου µετέδωσε συγχαρητήριο τηλεγράφηµα 
στόν Ἀντώνη Βρατσάνο, τόν θρυλικό διοικητή 
τοῦ ἀνεξάρτητου τάγµατος σαµποταριστῶν 
(µπουρλοτιέρηδων) τοῦ ΕΛΑΣ.
  Ἡ δράση τοῦ ξακουστοῦ τάγµατος τῶν 

µπουρλοτιέρηδων πού διοικοῦσε ὁ Βρατσάνος 
δέν περιορίζεται µονάχα στήν συγκεκριµένη 
ἀνατίναξη. Συνοπτικά ἔχει στό ἐνεργητικό 
του 1) περίπου 49 χλµ ἀνατιναγµένων 
σιδηροδροµικῶν γραµµῶν 2) ἀνατίναξη 36 
σιδηροδροµικῶν γεφυρῶν 3) ἀνατίναξη 47 
σιδηροδροµικῶν ἐγκαταστάσεων 4) καταστροφή 
20 ἁµαξοστοιχιῶν καί 12 ἀτµοµηχανῶν 5) 
διακοπή συγκοινωνίας γιά 1324 περίπου 
ὧρες καί 6) ἐχθρικές ἀπώλειες 3.066 νεκρούς 
καί τραυµατίες. Τό τάγµα τοῦ Βρατσάνου 
ἐπιχειρησιακά κάλυπτε ὁλόκληρη τήν περίµετρο 
τοῦ νοτίου Ὀλύµπου, µήκους πάνω ἀπό 40 
χιλιόµετρα, καί εἶχε στό ἐνεργητικό του τό ρεκόρ 
τῶν 96 στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων ἐναντίον 
τῆς στρατιωτικῆς κατοχῆς. 
     Μέ τόν ἑορτασµό τῆς ἐπετείου πρός τιµήν 
τῆς ἀνεπανάληπτης δράσης τοῦ τάγµατος 
τῶν µπουρλοτιέρηδων µέ διοικητή τόν Ἀντώνη 
Βρατσάνο δέν τιµοῦµε µόνο τούς ἥρωες 
πού πότισαν µέ τό αἷµα τους τό δέντρο τῆς 
Λευτεριᾶς καί τούς ἐπιζήσαντες ἡρωϊκούς 
µπουρλοτιέρηδες συγχρόνως πράττουµε καί τό 
χρέος µας ἀπέναντι στήν ἱστορία, ἀπέναντι στίς 
νεότερες γενιές πού πρέπει νά γνωρίσουν τά 
ἱστορικά γεγονότα. Νά γνωρίσουν πόσοι ἀγῶνες 
καί θυσίες χρειάστηκαν γιά νά ἀναπνέουµε 
σήµερα τόν ἐλεύθερο ἀέρα στήν πατρίδα µας 
δίχως τή µπότα τοῦ ξένου κατακτητῆ!
  Τόν τελευταῖο καιρό µέ ἀνησυχία 
παρακολουθοῦµε τή συστηµατική προσπάθεια 
τῆς ἡγεσίας τοῦ ΚΚΕ µέσῳ τοῦ «Ριζοσπάστη» 
καί τῶν Ἀντιστασιακῶν ὀργανώσεων πού 
ἐλέγχει, νά προσπαθεῖ νά σβήσει ἀπό τήν 
ἱστορία τό ὄνοµα τοῦ Ἀντώνη Βρατσάνου, 
προφανῶς ἐπειδή δέν εἶναι πλέον µέλος τοῦ 
κόµµατος. Σύµφωνα µέ τόν «Ριζοσπάστη» 
(28-9-05), κεντρικός ὁµιλητής φέτος στίς 
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις ἦταν ὁ πρόεδρος τῆς 
ΠΕΑΕΑ Λαρίσης Τηλέµαχος καλόγηρος καί ὁ 
τίτλος τοῦ δηµοσιεύµατος «Τιµή καί δόξα στούς 
µπουρλοτιέρηδες τοῦ Ὀλύµπου». Ὁ ὁµιλητής 
στόν πύρινο λόγο του, ἐνῷ κάνει µιά ἐκτενή 
περιγραφή, γενικῶς καί ἀορίστως, γιά τή δράση 
ὑποτίθεται τῶν ἡρώων τοῦ Ὀλύµπου, παραλείπει 
ἐπιµελῶς νά ἀναφέρει ποιός διοικοῦσε καί 
ἐνέπνεε τήν πολεµική δράση αὐτοῦ τοῦ ἡρωικοῦ 
τάγµατος τῶν µπουρλοτιέρηδων. Παραλείπει 

δηλαδή τόν Ἀντώνη Βρατσάνο πού ὀργάνωσε, 
ἐκπαίδευσε καί ὁδήγησε στή µάχη τό τάγµα, 
πού ἐπέλεξε τούς στρατιωτικούς στόχους καί 
τίς ἐπιχειρήσεις γιά τήν καταστροφή τους, 
γιά νά µπορεῖ σήµερα ὁ κάθε Καλογήρου νά 
ἐκφωνεῖ τούς ὑπερπατριωτικούς του λόγους. 
Μά εἶναι δυνατόν νά ὁµιλοῦµε σήµερα γιά τούς 
µπουρλοτιέρηδες τοῦ Ὀλύµπου καί νά ἀπουσιάζει 
τό ὄνοµα τοῦ Ἀντώνη Βρατσάνου;Εἶναι σάν νά 
µιλᾶµε γιά τήν ἀνατίναξη τῆς γέφυρας τοῦ 
Γοργοπόταµου καί νά παραλείπουµε τόν Ἄρη 
Βελουχιώτη ἤ νά µιλᾶµε γιά ∆ερβενάκια δίχως 
τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Καί µετά ἀπό 
αὐτές τίς φαιδρότητες θέλουµε νά βάλουµε τήν 
Ἐθνική Ἀντίσταση καί στά σχολεῖα...
  
Ὁ Ἠλίας Παπαχατζῆς ἀπό τή Γαστούνη, µέ 
ἀφορµή πρόσφατο σηµείωµά µας γιά τήν 
Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη στά Λύκεια µᾶς 
θυµίζει πρόσφατες θέσεις τῆς ΕΛΜΕ Ἠλείας:
   Ἐπί ἕναν καί πλέον µήνα µετά τήν ἔναρξη 
τῶν µαθηµάτων, γινόµαστε µάρτυρες µιᾶς ἀτε-
λείωτης ἁλυσίδας ρουσφετολογικῶν ἀποσπά-
σεων, ἡ πλειονότητα τῶν ὁποίων γίνεται 
χωρίς ἴχνος νοµιµότητας. Ἀποσπάσεις δῆθεν 
«γιά τίς ἀνάγκες τῆς ὑπηρεσίας» (92 ἀπό τήν 
Ἠλεία, χιλιάδες πανελλαδικά!) στήν κεντρική 
ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, στίς 
∆ιευθύνσεις καί στά Γραφεῖα Ἐκπαίδευσης, 
χωρίς κριτήρια ἀλλά καί ἄλλες «διευκολύνσεις» 
πελατειακοῦ χαρακτήρα. Τελευταῖο κροῦσµα ἡ 
ἀλλοπρόσαλλη κατανοµή τῶν νεοδιόριστων 
καθηγητῶν σέ νοµούς καί οἱ παράλληλες 
µαζικές ἀποσπάσεις πού συνεχίζονται καί 
παραβιάζουν συχνά καί τή σχετική ἐγκύκλιο τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας (26 ἀπό τίς 41 τῆς Ἠλείας 
εἶναι παράνοµες). Τόν δρόµο τῆς αὐθαιρεσίας 
καί τοῦ αὐταρχισµοῦ πού ἀκολουθεῖ τό ΥΠΕΠΘ 
δέν ἀπέφυγε καί ἡ διοίκηση ∆.Ε. τοῦ νοµοῦ κατά 
τήν πρόσληψη ἀδιορίστων ἐκπαιδευτικῶν πού 
θά διδάξουν Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη. 
     (...) Σέ µιά ἐποχή πού τό ρουσφέτι γενικεύεται 
θά ἔπρεπε νά ἐπιζητεῖται ἡ µέγιστη διαφάνεια καί 
ἀντικειµενικότητα καί νά ἀποφεύγονται κινήσεις 
πού δίνουν τήν ἐντύπωση ἐξυπηρετήσεων, ἐνῷ 
παράλληλα προσβάλλουν τούς συντονιστές καί 
ἀδικοῦν συναδέλφους πού ἐπί χρόνια διδάσκουν 
στήν Π∆Σ καί τή στηρίζουν...

Ἀλληλογραφοῦμε

     Στὸ πὼς παρουσιάζουν τὶς εἰδήσεις τὰ 
ἀθηνέζικα σαβουροκάναλα πολλάκις ἔχουµε 
ἀναφερθεῖ (καὶ τὰ ξέρετε βεβαίως οὕτως ἢ 
ἄλλως κι ἀπὸ µόνοι σας). Σᾶς παραθέτουµε 
ὅµως σήµερα καὶ ἕνα ἀκόµη πολὺ πρόσφατο 
δεῖγµα (χαζὸ κι ἀνώδυνο µέν, ἀπολύτως 
κατὰ τὰ ἄλλα ἐνδεικτικὸ δέ) τοῦ πὼς 
ἐννοοῦν κάποιοι τὸν ὄρο «εἰδησεογραφία», 
µεταβάλλοντας σὲ Εἴδηση τὸ Ἀπόλυτο Τίποτε. 
Ἀπολαῦστε:
    1) 29/10/2005: «∆ιάρρηξη δίπλα στὸ 
γραφεῖο τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας» 
εἶναι ἡ στοµφώδης ἀτάκα ἀπὸ τὸ βραδινὸ 
δελτίο εἰδήσεων (λέµε τώρα!) µεγάλου 
καναλιοῦ (ἑνὸς ἐκ τῶν δυὸ µεγαλυτέρων). 
Ἀκριβῶς ἡ ἴδια φράση βγαίνει γραµµένη καὶ 
ὡς ὑπότιτλος στὴν ἀρχὴ τοῦ ρεπορτάζ. (Ἔ, τὸ 
ἀκοῦς κι ἐσύ, σοὺ φαίνεται κάπως σοβαρό, 
ἄντε λὲς νὰ δοῦµε τί ἔγινε)… 
    2) Μετά µας δείχνουν εἰκόνες ἀπὸ ἕνα 
ψιλικατζίδικο, ποὺ κάποιοι µπήκανε καὶ τὸ 
κάνανε γῆς Μαδιὰµ (ἄνθρακες δηλαδὴ τὸ 
ριφιφὶ στοῦ…Λαλαούνη, µᾶλλον ἀπὸ τσιγάρα 
θὰ ’χανε ξεµείνει οἱ ἄνθρωποι), ἐνῶ ὁ ρεπόρτερ 
ἀνακοινώνει ὅτι αὐτὸ «βρίσκεται δίπλα στὸ 
παλιὸ δικηγορικὸ γραφεῖο τοῦ Κάρολου 
Παπούλια» στὴν τάδε ὁδὸ (ὅποτε προσέξτε 
τώρα, µετὰ τὸν… Λαλαούνη, µόλις µας 
τελείωσε κάπου ἐδῶ καὶ ἡ Ἡρώδου Ἀττικοῦ 
- ὄχι ὅµως, τὸ ὅλον δηµοσιογραφικὸν ἔπος δὲν 
τελείωσε, ἔχει κι ἄλλο!)…
    3) Ὁ δαιµόνιος ρεπόρτερ ἐπαναλαµβάνει ὅτι 
τὸ ἐν λόγῳ γραφεῖο (αὐτὸ τὸ  δικηγορικὸ ἔστω) 
βρίσκεται δίπλα στὸ ψιλικατζίδικο (καὶ ἀφοῦ 
ἐπανάληψις µήτηρ πάσης µαθήσεως, ἔχεις 
πιὰ φτάσει κι ἐσὺ στὸ συµπέρασµα ὅτι µόλις 
ἕνας τοῖχος τὰ χωρίζει - αὐτὸ δὲν σηµαίνει 
«δίπλα»;), ἐκφράζει µάλιστα καὶ τὴν ἀπορία 
του γιὰ τὸ πὼς συνέβη ἡ διάρρηξη «σὲ µία 
ἀπὸ τὶς µονίµως πλέον καλὰ φρουρούµενες 

περιοχὲς τῆς Ἀθήνας» (ἐκεῖ πιὰ συµπεραίνεις 
ὅτι στὴν περιοχὴ θὰ πρέπει νὰ βρίσκονται 
συνεχῶς ἀραχτὲς καναδυὸ διµοιρίες τῶν 
ΜΑΤ). Τὸ γεγονὸς καθ’ αὐτὸ βεβαίως (τῆς 
διάρρηξης) ἔχει πιὰ ἀποδειχθεῖ παντελῶς 
ἀσήµαντο, συνεχίζεις ὡστόσο νὰ κοιτᾶς, γιατί 
ἔχεις ἤδη τσιµπήσει ἀπὸ τὸ ὑπονοούµενο τοῦ 
φυτιλιάρη ρεπόρτερ γιὰ τὴν ἀνικανότητα 
τῆς ἀστυνοµίας, ὅποτε λὲς «ἄντε νὰ δοῦµε τί 
πατάτα κάνανε πάλι οἱ µπάτσοι»…
    4) Μετὰ ὅµως ὁ ἴδιος ρεπόρτερ µας δίνει 
νέα πληροφορία γιὰ τὴν ὕπαρξη ἁπλῶς 
«κάποιων φυλάκων» (πᾶν καλλιά τους οἱ…
διµοιρίες), ἐνῶ βγαίνει καὶ ὁ ἰδιοκτήτης 
τοῦ ψιλικατζίδικου καὶ µᾶς λέει ὅτι «νὰ ρὲ 
παιδιά, ἐδῶ στὰ 20 µέτρα εἶναι τὸ γραφεῖο 
τοῦ Παπούλια» (πάει καὶ τό…«δίπλα»). Μὴ 
βιάζεστε ὅµως, ἔχει ΚΑΙ ἄλλη συνέχεια… 
    5) Πάλι ὁ ψιλικατζής µας πληροφορεῖ 
ἀκολούθως ὅτι «δυστυχῶς δὲν ἄκουσαν 
τίποτα οἱ δυὸ  ἀστυνοµικοὶ (µαῦρο θανατικὸ 
ἔπεσε, µωρέ, ὅσο πᾶν κι ἀποδεκατίζονται!) ποὺ 
βρίσκονται συνήθως (πάει καὶ τὸ «µονίµως») 
ἔξω ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς πολυκατοικίας τοῦ 
προεδρικοῦ γραφείου», γιὰ νὰ βγεῖ µετὰ κι ὁ 
ρεπόρτερ ἀναγγέλλοντας µὲ στόµφο ὅτι «τὸ 
γραφεῖο ἀπὸ τὸ µαγαζὶ τὰ χωρίζουν µόλις 50 
µέτρα» (τέτοιο pret a porter ψιλικατζίδικο 
πρώτη µου φορᾶ βλέπω - τί διάολο, καντίνα 
ἤτανε ἢ τὸ τσουλάγανε πάνω σὲ καρούλια;). 
     Ἔ, ἐντάξει, ἄλλο δὲν ἔχει, αὐτὸ ἤτανε. 
Κάπου ἐκεῖ τελείωσε τὸ ρεπορτάζ. Εὐτυχῶς 
πάντως - λέµε κι ἐµεῖς - ποὺ τελείωσε, γιατί 
ὁσονούπω µπορεῖ καὶ νὰ προέκυπτε ὅτι τὸ 
«γραφεῖο τοῦ Προέδρου τῆς ∆ηµοκρατίας» 
τελικὰ τὸ φύλαγε ὁ κύρ-Μῆτσος ὁ θυρωρός. 
Ἄσε δὲ πού, ὅπως τὸ πήγαιναν αὐτοί, καὶ κεῖνο 
τὸ ἔρµο τὸ ψιλικατζίδικο, σπρῶξε -σπρῶξε, θὰ 
τὸ βγάζανε τελικὰ στὶς…Κουκουβάουνες…
                                    Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

«WAG THE DOG  Νο 2»
(Ὁ Πρόεδρος, ἕνα ριφιφὶ καὶ ὁ κύρ-Μῆτσος)

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
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     Καὶ ὄχι βεβαίως τώρα ὅτι ἀπὸ τὴ 
συγκεκριµένη µας ἐκπρόσωπο περιµέναµε 
τίποτε σοβαρότερο, ἔτσι; Οὕτως ἢ ἄλλως, 
τόσον καιρὸ σὲ ἄλλου εἴδους τεκµήρια 
κορυφαίας πολιτικῆς παρέµβασης µᾶς ἔχει 
συνηθίσει. Ἔχω ὅµως ἁπλῶς νὰ διατυπώσω 
µία ἀπορία: καλὰ µὲ τὰ Χωριὰ τῆς Γεύσης, 
τοὺς Καταυλισµοὺς τοῦ Κοµµωτῆ καὶ τοὺς 
Οἰκισµοὺς τῆς Κατίνας, καλὰ καὶ µὲ τὶς γύρες 
στὰ χωριὰ νὰ ἀνακατεύουµε µὲ τὶς κουτάλες 
καζάνια σὲ ὑπερπανηγύρεις µουσουλµάνικων 
ἀνθυποµαχαλάδων ἢ νὰ χτυπᾶµε φιλικὰ 
στὴν πλάτη τὶς γιαγιάδες - ἐντάξει, τὸ ἔχουµε 

πλέον ἐµπεδώσει ὅτι ἔνιοι τοπικοὶ πολιτικοὶ 
ἐκπρόσωποι (σ.σ. ἔρηµοι κι ἀπρόσωποι) ἔχουν 
βρεῖ τὸν ὕψιστο - καὶ ἀπολύτως συµβατὸ πρὸς 
τὴν ἰδιοσυγκρασία καὶ κοσµοθεωρία τους 
- τρόπο πολιτικῆς ἔκφρασης. Εἶναι ἀνάγκη 
ὅµως ν’ ἀρχίσουν ὅλοι νὰ ὑπεισέρχονται καὶ 
σὲ σοβαρὰ θέµατα καὶ νὰ µὴν ξέρουµε κι 
ἐµεῖς ποῦ νὰ πᾶµε νὰ καλυφθοῦµε ἀπὸ τὰ 
ἄφνω κατὰ ριπάς ἐκτοξευόµενα τοῦβλα; ∆ὲν 
ξαναγυρνᾶµε, λέω ἐγώ, στὰ οἰκεῖα καὶ προσηνῆ 
σαχλοχαζοχαρούµενα, στὶς κουτάλες καὶ τά 
βαφτίσια; Ἀφοῦ γιὰ τὰ πλέον σύνθετα καὶ 
πολύπλοκα ζητήµατα, εἶναι φανερὸ τελικὰ ὅτι 
ἔχουµε µαῦρα µεσάνυχτα. Γιὰ ποιὸν ἀκριβῶς 
λόγο συνεπῶς νὰ τὸ παιδεύουµε;
  
                                     Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Καινούργιοι φίλοι!

∆έν εἶναι πλέον... εἴδηση νά γραφεῖ ἕνα 
κολακευτικό σηµείωµα σέ κάποιο ἔντυπο 

γιά τόν «Ἀντιφωνητή» ἀλλά πάντα εἶναι µία 
εὐπρόσδεκτη ἐνθάρρυνση (καί διαφήµιση), 

πόσο µᾶλλον ὅταν πρόκειται γιά τόν 
ἔπαινο ἀπό χῶρο καί ἀνθρώπους παντελῶς 

ἀγνώστους σέ µᾶς. Ἔτσι σηµειώνουµε 
τήν ἀναδηµοσίευση δύο ἄρθρων µας στίς 

«Ἀνα-γραφές» τοῦ ἐνοριακοῦ πνευµατικοῦ 
κέντρου Ἁγίου ∆ηµητρίου Πειραιῶς κι ὅπου 

γίνεται λόγος γιά τόν «Α» πού «ἐκδίδεται 
ὑπό ἀριστοφάνεια ἐκφραστική σέ πλῆρες 

πολυτονικό σύστηµα στήν Κοµοτηνή», 
καθώς καί στή σχετική ἀναφορά τῆς 

«Ἐφημερίδας τοῦ Κέντρου Σοσιαλιστικῶν 
Μελετῶν» µέ τίτλο τό ὄνοµά µας: «Ὑπάρχει 
µία δεκαπενθήµερη ἐφηµερίδα πού βγαίνει 
στήν Κοµοτηνή, ἡ ὁποία χτυπάει τό στραβό 

πρός κάθε κατεύθυνση καί δέν χαρίζει 
κανενός κάστανα. Ἀπό τόν παράδοξο τίτλο 

της συνέγει κανείς τήν ἑτοιµότητα νά 
φανερώνει ὅλες τίς ἀντιρρήσεις της. Πρέπει 

νά ἔχει κάνει µπόλικους ἐχθρούς ἀλλά 
περισσότερους φίλους, γιατί ἐκδίδεται ἐπί 
ὀκτώ χρόνια. Γραµµένη στήν παραδοσιακή 

µας γραφή (δηλαδή τόνους καί πνεύµατα) µέ 
ὥριµη σκέψη ἀλλά νεανικό κέφι, µᾶς ἔδωσε 

µεγάλη χαρά πού τήν ἀνακαλύψαµε. Εἴθε νά 
ἔβγαινε ἕνας Ἀντιφωνητής σέ κάθε πόλη τῆς 

Ἑλλάδας!»
Τέλος, σηµαντικότατη γιά τήν εὐρύτερη 

προβολή µας ἦταν ἡ ζωντανή συνέντευξη 
πού κάναµε µέ τόν ∆ηµήτρη Κοσµόπουλο 

στό ραδιόφωνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
(7-11-05, 10:35 π.µ.) µέ ἀποκλειστικό θέµα 
τό ἀνά χεῖρας φῦλλο: τήν ἀνάγκη πού τό 

γέννησε, τήν µέχρι σήµερα πορεία του, τίς 
ἰδέες που πρεσβεύει, τήν ὀπτική του γιά τά 
τοπικά µά καί γενικά ζητήµατα, τόν τρόπο 

τῆς ἔκφρασής του. 
Κλείνουµε τό µικρό σηµείωµα µέ τό 

γνωστό τροπάριο, αὐτό τῶν συνδροµῶν: 
Εὐχαριστοῦµε ὅσους εἶναι συνεπεῖς µέ τήν 
ἔνυλη συµπαράστασή τους πρός τόν «Α» 
καί παρακαλοῦµε ὅποιον δέν γνωρίζει τί 
ὀφείλει νά µᾶς τηλεφωνήσει γιά νά τόν 

ἐνηµερώσουµε. ∆εῖ δή χρηµάτων!



     Μπόλικα προοδευτικὰ αἰτήµατα, ἀγαπητοὶ 
φίλοι, µαζευτήκανε πάλι τὸν τελευταῖο καιρό! 
Ἀρκετὲς προοδευτικὲς δηλώσεις ἀπὸ ἀνθρώπους 
γεµάτους δηµοκρατικὲς εὐαισθησίες, ποὺ 
τάχθηκαν νὰ κρατᾶνε Θερµοπύλες ἀπέναντι 
στοὺς ἐπερχόµενους Μήδους τοῦ ἐθνικιστικοῦ 
νεοσκοταδισµοῦ! Ἔ, σταχυολογήσαµε κι ἐµεῖς 
δυὸ ἀπὸ αὐτὲς - καὶ σ’ αὐτὲς ἀφιερώνουµε τὴ 
σηµερινή µας τοξικοσκουπιδολογία…
     Τὸ πρῶτο κροῦσµα βεβαίως σηµειώθηκε 
ἀνήµερα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ἐξ ἀφορµῆς τοῦ 
καθιερωµένου πλέον show τῆς ἀθηνέζικης τηλε-
χωµατερῆς γιὰ τὶς παρελάσεις. Τότε δηλαδὴ ποὺ 
βγήκανε δυὸ τῦποι κι ἅρπαξαν ἀπ’ τὴ γραµµὴ 
τὰ παιδιὰ τους (µᾶλλον γιὰ νὰ µὴ µολυνθεῖ, 
ὑποθέτω, τὸ ἁγνὸ καὶ ἄσπιλο αἷµα τους ἀπὸ τὸν 
ἀλβανικῆς καταγωγῆς σηµαιοφόρο). Ἔ, βγήκανε 
µετὰ τὰ σαβουροκάναλα καὶ ξεσάλωσαν! Καὶ 
δὲν θὰ σχολιάσω φυσικὰ τὸ ΠΩΣ βρέθηκε ἐκεῖ 
ἡ κάµερα καὶ τράβηξε τὸ συγκεκριµένο πλάνο, 
οὔτε τὸ ΠΩΣ τὸ ἔµαθε µέσα σὲ λίγες ὧρες ὅλη 
ἡ Ἑλλάδα - ἄντε ἂς ποῦµε ὅτι ἐπρόκειτο περὶ 
συγκυρίας. Τὸ πιὸ σηµαντικὸ εἶναι οὕτως ἢ 
ἄλλως ὅτι γιὰ µία ἀκόµη φορά τὴν τρίχα τὴν 
κάνανε τριχιά…
     Καὶ µετὰ τὴν τριχιά, ἔσκασε βεβαίως µύτη 
(ἀκριβῶς τὴν ὥρα ποὺ ἀνεµένετο - βρὲ οὔτε κὰν 
suspence δὲν ἔχει πλέον!) καὶ ὁ κεχαριτωµένος 
Πρόεδρος τοῦ Πληνασπισµοῦ (περὶ τοῦ ὁποίου 
ἀσφαλῶς ὀφείλω πάλι νὰ κάνω τὴν αὐτοκριτική 
µου ποὺ κάποτε τὸν θεωροῦσα σοβαρὸ ἄτοµο - 
µόνο ἡ µισὴ ὅµως ντροπὴ δική µου, ἡ ἄλλη µισὴ 
δική του, ποὺ ἕως πρότινός µας τὸ ἔκρυβε τόσο 
ἐπιµελῶς ὅτι στὴν πραγµατικότητα πρόκειται 
περὶ µειλιχίου µέν, ἀκριβοῦς κατὰ τὰ ἄλλα δὲ 
ἀντιγράφου τοῦ Κουναλάκη). Τί εἶπε πάλι ὁ 
Πρόεδρος; Ἔ, τὰ γνωστά. Ζήτησε (ξανά) νὰ 
καταργηθοῦν οἱ παρελάσεις, γιατί ἀποδείχτηκε 
(!!!) γιὰ µία ἀκόµη φορά ὅτι ἀποτελοῦν 
διχαστικὰ ἐθνικὰ στερεότυπα!
     Καὶ ἄντε, ν’ ἀφήσουµε στὴν ἄκρη τὴν τροµερὴ 
µαθηµατικὴ δοµὴ τοῦ ὅλου συλλογισµοῦ καὶ 
τὴν ἰλιγγιώδη ταχύτητα µὲ τὴν ὁποία ἐξήχθη 
τὸ τελικὸ καί… ἀβίαστο («θέλετε-δὲ θέλετε, 
ἐγὼ θὰ τὸ βγάλω») συµπέρασµα (σὰ νὰ λέµε 
«σεξουαλικὸ ὄργιο µὲ πέντε γιατροὺς στὸ 
νοσοκοµεῖο τῆς Κάτω Καρδιτσοµαγούλας => 

τὸ σύστηµα ὑγείας εἶναι σάπιο => γκρεµίστε 
ΤΩΡΑ ὅλα τὰ νοσοκοµεῖα»). Κοιτάξτε ὅµως ἀπὸ 
κεῖ καὶ πέρα ποιοὶ µιλᾶνε γιὰ στερεότυπα, ἔ; Οἱ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ κολληµένοι καὶ αὐτοεπαναλαµβό-
µενοι σχεδὸν µὲ τὴν περιοδικὴ ἀκρίβεια ἐµµη-
νόρροιας! Σὲ κάθε ἐθνικὴ ἐπέτειο, γνωστὴ 
πλέον καὶ πάγια ἡ ἐπωδός: κατάργηση τῶν 
παρελάσεων (γιατί διχάζουν)! Ὅπως ἀκριβῶς 
βεβαίως, σὲ κάθε περίπτωση ἐπίσηµου ἁγιασµοῦ 
ἢ ὁρκωµοσίας (ἢ ὅταν µιλήσει δηµοσίως κανένας 
παπᾶς), δεδοµένη καὶ ἡ ἑτέρα ἐπωδός: χωρισµὸς 
κράτους καὶ ἐκκλησίας! Τώρα, ἅµα θέλετε νὰ 
τὸ συζητήσουµε κι ἄλλο γιὰ τὸ ποιὸς ἀκριβῶς 
τυγχάνει περισσότερο ἐγκλωβισµένος (ὁ λαὸς 
σὲ ἐθνικὰ στερεότυπα ἢ κάποιοι ἄλλοι στὴ 
δύσµοιρη γραικύλικη καφρίλα τους), ἀπὸ µένα 
καµµία ἀντίρρηση…
     Κρίµα πάντως ποὺ τὴν ἴδια µέρα δὲν βγῆκε 
νὰ µιλήσει πάλι καὶ κάνας Ἄνθιµος γιὰ τὰ ἐθνικά 
µας θέµατα, νὰ µπορέσει ἔτσι κι ὁ Πρόεδρος νὰ 
τὰ ζητήσει ὅλα µαζὶ (οἰκονοµικὴ συσκευασία, 
δυὸ σὲ ἕνα)! Ἔ, νὰ µὴν ἀναγκάζεται νὰ βγαίνει 
συνέχεια στὸ γυαλὶ καὶ νὰ κουράζεται κάνοντας 
µεµονωµένες δηλώσεις. (Ἀµὰν βρὲ παιδί µου, 
τελείως ἀγενεῖς πιὰ κι αὐτοὶ οἱ δεσποτάδες - πῶς 
θέλουν νὰ τὸν παιδεύουν ἔτσι τὸν ἄνθρωπο!)…
     Ἒ καλά, ὄχι, γιὰ τὰ ἄλλα ζέοντα προβλήµατα 
τῆς σκοταδιστικῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας (ὅπως 
ὁ γάµος τῶν ὁµοφυλοφίλων) ποὺ συνήθως τὸν 
ἀπασχολοῦν, οὕτως ἢ ἄλλως δὲν θὰ µίλαγε τώρα 
ὁ πεφωτισµένος Πρόεδρος! Αὐτὰ τὰ φυλάει γιὰ 
ἔκτακτες περιστάσεις, µαζὶ καὶ µὲ τὰ ὑπόλοιπα 
προοδευτικὰ αἰτήµατα τῆς σύγχρονης ρεβιζιονι-
στικῆς Ἀριστερᾶς (κοινωνικὰ δικαιώµατα στὸ 
bisexual ἀφρικανικὸ χελιδόνι, λευτεριὰ στὸν 
πισωγλέντη κόκκινο τερµίτη, κλπ). Νὰ µὴ λέµε 
πάλι κι ἐµεῖς τὰ ἴδια, τὰ ἔχουµε πεῖ τόσες φορές, 
τὰ ἔγραψε στὸν «Α» τὶς προάλλες (µὲ ἄλλα 
λόγια) καὶ ὁ φίλτατος Καργάκος, φτάνει τόσο…
     Ἐκτὸς ὅµως ἀπὸ τὸ προαναφερθὲν αἴτηµα 
Ἀλαβάνου, εἴχαµε τὶς µέρες αὐτὲς καὶ ἑτέρα 
ὑψίστη προοδευτικὴ δήλωση ἀπὸ τοπικὴ 
βουλευτὴ τῆς ἀντιπολίτευσης (ἔ, δὲν σᾶς βάζω 
δὰ καὶ κάνα γρίφο - µία καὶ µονάκριβη τὴν 
ἔχουµε στὸ Καφροροδοπιστάν!), ἐκπεφρασµένη 
στόν τοπικό Τῦπο καὶ στρεφοµένη εὐθέως 
κατὰ τῆς συζήτησης γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ 
πολυτονικοῦ, ποὺ λίγο πολὺ χαρακτηρίζεται 
ὡς µαύρη ὀπισθοδρόµηση, ἐνῶ τὸ µονοτονικὸ 
ἀνάγεται (ἔτσι ἁπλῶς καὶ χωρὶς ἄλλες 

διευκρινίσεις) σὲ «δηµοκρατικὴ κατάκτηση τῆς 
ἑλληνικῆς κοινωνίας»…
     Καὶ καλά, καθ’ αὐτὸ τὸ νὰ ὑπερασπίζεται 
κανεὶς τοῦ µονοτονικοῦ, δὲν θὰ πείραζε βεβαίως 
καὶ τόσο, ἂν συνοδευόταν ἀπὸ κάποια ἀπόπειρα 
ἐµπεριστατωµένης τοποθέτησης. Ὅσο καὶ 
ἂν τὰ ἐπιστηµονικὰ συµπεράσµατα γιὰ τὴν 
εὐεργετικὴ ἐπήρρεια τοῦ πολυτονικοῦ πάνω σὲ 
ὅλη συλλήβδην τὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπινου 
ἐγκεφάλου συνεχῶς καὶ πληθαίνουν, ὅσο καὶ ἂν ἡ 
διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν σὲ Ἀµερικὴ 
καὶ Εὐρώπη ὁλοένα καὶ διευρύνεται (κάτι 
θὰ ξέρουν κι αὐτοί), ἐν πάσῃ περιπτώσει, λές, 
σεβαστὸ τὸ δικαίωµα στὴ διαφωνία, µποροῦµε 
νὰ τὸ συζητήσουµε. Νὰ τὸ συζητήσουµε πῶς 
ὅµως; Ἐπὶ τῇ βάσει κάποιων στοιχειωδῶς 
σοβαρῶν ἐπιχειρηµάτων καὶ ὄχι µὲ ἐν αἰθρίᾳ 
ἐκτοξευθεῖσες µπουρδορουκέτες περὶ «προόδου» 
καὶ «δηµοκρατίας», πού µᾶς ξαναγυρίζουν 
σὲ θλιβερὲς ἐποχές, ὅπως:  α) στὴν ἐποχὴ τῶν 
ἐν διατεταγµένῃ ὑπηρεσίᾳ «προοδευτικῶν» 
ξεχαρβαλωτῶν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ὡς λ.χ. 
ὁ περίφηµος ἀρχιµασόνος Γληνὸς (τοῦ ὁποίου 
τὴν εἰσήγηση γιὰ ἀντικατάσταση τοῦ ἑλληνικοῦ 
ἀλφαβήτου ἀπὸ τὸ λατινικὸ - κατὰ τὸ κεµαλικὸ 
µοντέλο - καὶ µάλιστα πολλὲς δεκαετίες πρὶν 
ἀπὸ τὴν ἐµφάνιση τῶν γκρίκλις, ὀφείλουµε νὰ 
µὴν τὴν ξεχνᾶµε - καὶ νὰ τὸν χαίρονται, ἐπὶ τῆς 
εὐκαιρίας, καὶ ὅσοι σύνδεσµοι φελολόγων τὸν 
ἔχουν ἀκόµα ὡς ἔµβληµα καὶ σύµβολό τους),  β) 
στὴν ἐποχὴ ποὺ ∆ΕΝ σὲ θεωροῦσαν σκοταδιστὴ 
ἐθνικόφρονα, παρὰ µόνο ἂν µίλαγες µαλλιαρὰ 
ἀριστερά µὲ τὶς «µέθοδες, τὰ «ἑπόµενα» καὶ τὰ 
«ἐπιεικά» (πάλι ἐπὶ τῆς εὐκαιρίας, Αve κι ἐσὺ 
Regouza imperator, agrammatomalakosurgeli 
te salutant!), γ) στὴν ἐποχὴ τέλος - δεκαετία 
’80 - ποὺ κάποια µασονικὰ κυβερνητικὰ 
γκρουπούσκουλα (νὰ µὴν ξεχνιόµαστε: ΚΑΙ 
τῶν δυὸ µεγάλων κοµµάτων) ἀποφάσιζαν ἐν 
µίᾳ νυκτὶ (τὰ µέν) καὶ ἀκολούθως ἐπικύρωναν 
καὶ διατηροῦσαν (τὰ δέ) τὴν ρίψιν τοῦ 
πολυτονικοῦ εἰς τὸ πῦρ - καὶ βεβαίως ὄχι 
ἐπειδὴ ἐκεῖ ἔτεινε ἡ ἐξέλιξη τῆς γλώσσας ἢ 
ἦταν παλλαϊκὸ αἴτηµα (ὁπότε πάσο), ἀλλὰ 
ἐπειδὴ ἁπλῶς ΕΤΣΙ γούσταραν (οἱ ἴδιοι καὶ τὰ 
ἀφεντικά τους)! Εἴπατε ὄντως, κυρία µου, κάτι 
περὶ «δηµοκρατικῶν κατακτήσεων» ἢ µήπως 
ἐγὼ παράκουσα;
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Νέα τουρκοκουρδική ἔνταση
Οἱ Ἀµερικανοὶ ἀξιωµατικοὶ στὸ τελωνεῖο 
Χαλὶ Ἰµπραήµ (πύλη εἰσόδου στὸ Ἰράκ) παρὰ 
τὶς εἰδοποιήσεις τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς δὲν 
κατεβάζουν ἀπὸ τὴν ἰρακινὴ πλευρὰ τοῦ 
τελωνείου τὴν σηµαία καὶ τὴν πινακίδα τοῦ 
¨Κουρδιστάν¨. Παρὰ τὸ ὅτι τὸ θέµα τίθεται 
στὶς µηνιαῖες συναντήσεις τῶν δυὸ πλευρῶν 
οἱ Ἰρακινοὶ ὑπεύθυνοι δὲν ἔκαναν καµµία ἀνα-
κοίνωση οὔτε προέβησαν σὲ κάποια κίνηση. 

(24-10, ἐφ. Νετγκαζέτε)

Ἐλεύθερη ἀγορά καί ἀνταγωνιστικότητα
Στὴν ἐκποµπὴ «Ἀρένα σήµερα» ὁ δηµοσιογρά-
φος Ντουντὰρ δείχνει τὶς συνθῆκες ἐργασίας 
σὲ βιοµηχανίες τούβλων στὴ Ραιδεστό (Τεκίρ-
νταγ). Ἀνήλικα παιδιὰ ἐργάζονται ἕως καὶ 
10 ὧρες µὲ ἀµοιβὲς 10-12 τ.λ.(7-8 εὐρώ) τὴν 
µέρα. Βρέθηκε παιδὶ 17 χρονῶν τὸ ὁποῖο µᾶς 
εἶπε πὼς δουλεύει ἐκεῖ ἀπὸ 9 ἐτῶν. Βρήκαµε 
παιδιὰ 13, 14 καὶ 16 ἐτῶν νὰ δουλεύουν. Τὰ 
παιδιὰ αὐτὰ µένουν σὲ πτέρυγα δίπλα στὸ 
ἐργοστάσιο σὲ ἄθλιες συνθῆκες. Ὁ ἰδιοκτήτης 
τοῦ ἐργοστασίου ποὺ ρωτήθηκε εἶπε πὼς τὰ 
παιδιὰ αὐτὰ βρίσκονται ἐκεῖ µὲ τὴν συναίνεση 
τῶν γονέων τους γιὰ νὰ ἐνισχύουν τὸ οἰκογε-
νειακὸ εἰσόδηµα.             (31-10, CNN TURK)

Ὁ γνωστός ὄχλος...
Ἐπίθεση δέχτηκαν 15 µέλη τοῦ Συλλόγου 
Ἀλληλοβοηθείας πολιτικῶν κρατουµένων 
(TAYAD) ὅταν πῆγαν στὴν πόλη Ρίζε γιὰ νὰ 
ἐπισκεφτοῦνε τοὺς τάφους τῆς Ζεχρά καὶ 
Τζανάν Κουλακσὶζ ποὺ εἶχαν πεθάνει στὴν 
ἀπεργία πείνας διαµαρτυρόµενες γιὰ τὶς 
φυλακὲς τύπου F. Ἀνάµεσα στὰ µέλη ἦταν 
οἱ Ζεϊνὲπ Ἐρτογρούλ, Νουργκοὺλ Ἀτσὰρ 
καὶ Ἐµρὲ Μπακὶρ ποὺ εἶχαν σωθεῖ ἀπὸ 
λυντσάρισµα στὴν Τραπεζούντα (6-4-05) ὅταν 
µοίραζαν προκηρύξεις. Στήν ἐπιστροφή ἀπὸ 
τὸ νεκροταφεῖο, τὴν ὥρα ποὺ τὸ λεωφορεῖο 
περνοῦσε ἀπὸ τὴν συνοικία Ντάγµπασι, 
ὁµάδα 300 ἀτόµων ἔκοψε τὸ δρόµο τοῦ µικροῦ 
λεωφορείου. Τὸ ὀργισµένο πλῆθος µὲ πέτρες 
καὶ ξύλα ἔσπασε τὰ τζάµια τοῦ λεωφορείου. 
Ἀκολούθως ἄρχισαν νὰ δέρνουν ἄγρια τὰ 
µέλη τοῦ TAYAD. Ἡ ἀστυνοµία δὲν µπόρεσε 
νὰ συγκρατήσει τὸ πλῆθος. Ἕνας ἀστυνοµικὸς 
πυροβόλησε 7-8 φορὲς στὸν ἀέρα. Ὅµως ἡ 
ἐπίθεση τοῦ πλήθους συνεχίστηκε. Τελικὰ 
τὰ µέλη τοῦ TAYAD σώθηκαν ὅταν ἦρθαν 
ἀστυνοµικὲς ἐνισχύσεις. Ὁ νοµάρχης τῆς 
πόλης ἀναφερόµενος στὸ περιστατικὸ εἶπε 
πὼς ἔγινε µετὰ ἀπὸ προκλήσεις.                        
                                            (3-11, ἐφ. Χουριέτ)

...Καί οἱ βουλευτές!
Ὁ τοπικός βουλευτὴς τοῦ ΑΚΡ ἀναφερόµενος 
στὰ γεγονότα τῆς πόλης Ρίζε δήλωσε: Στὴν 
Τραπεζούντα καὶ στὴν Ρίζε δὲν ὑπάρχουν 
φυλακὲς τύπου F. Αὐτοὶ θέλησαν νὰ ἔρθουν 
ἐδῶ καὶ νὰ µᾶς χαλάσουν τὴν ἡσυχία µας. Ὁ 
δεµένος µὲ τὸ κράτος του λαὸς τῆς περιοχῆς  
Μαύρης Θάλασσας τούς ἔδωσε τὸ ἀναγκαῖο 
µάθηµα. ∆ὲν θὰ τολµήσουν νὰ ξαναέρθουν.      
                                            (4-11, ἐφ. Χουριέτ)
 
Τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα προσβάλλουν 
τόν Τουρκικό Στρατό
   Ἡ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Ἀνθρωπίνων ∆ικαι-
ωµάτων στὴν Κωνσταντινούπολη, Ἐρὲν Κεσκὶν, 
συνελήφθη στὸ ἀεροδρόµιο ἐπιστρέφοντας ἀπὸ 
τὸ Βερολίνο ἐπειδὴ δὲν ἐµφανίστηκε σὲ µία δίκη 
σὲ βάρος της µὲ τὴν κατηγορία τῆς «προσβολῆς 
τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ». Ἡ Κεσκὶν εἶχε ἀρχικὰ 
κατηγορηθεῖ τὸ 2002 γιὰ σχόλια ποὺ εἶχε κάνει 
κατὰ τὴν διάρκεια συνεδρίου στὴν Κολωνία. 
Πέρυσι τὸν Ὀκτώβριο τὸ δικαστήριο διέταξε 
τὴν σύλληψή της ἐπειδὴ δὲν παρουσιάστηκε 
στὸ δικαστήριο, ἀλλὰ ἡ δικαστικὴ παραγγελία 
δὲν ἐκτελέστηκε ἀπὸ τὴν ἀστυνοµία.
Τὸ 1995 φυλακίστηκε γιὰ ἕναν χρόνο γιὰ 
δραστηριότητές της σχετικὰ µὲ τὰ ἀνθρώπινα 
δικαιώµατα καὶ ἔκτοτε ἀντιµετωπίζει συχνὰ 
κατηγορίες σχετικὰ µὲ τὴ δράση της στὸν τοµέα 
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων. Ἐὰν κριθεῖ 
ἔνοχη γιὰ προσβολὴ τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ 
µπορεῖ νὰ τῆς ἐπιβληθεῖ ποινή φυλάκισης ἀπὸ 
6 µῆνες ἕως 3 χρόνια. 

(ΑΠΕ, 31-10)

kyneg@otenet.gr    M.K.

Ὅποιος ἀκόµη ἀµφέβαλε γιά τά «ἀγαθά» 
τῆς πολυπολιτισµικότητας, φαντάζοµαι 
ὅτι ἡ πυρπόληση τῆς Γαλλίας τόν ἔπεισε

Δέν εἶναι πού καθιερώνεται ὁµόφωνα 
στόν ΟΗΕ ἡ 27-1 ὡς «ἡµέρα µνήµης τοῦ 
Ὁλοκαυτώµατος» ἀλλά πού ζητεῖται 
ποινικοποίηση κάθε ἀµφισβήτησής του!

Τροµερό! Ὁ φασισµός τῆς Μίας Ἱστορίας 
ψηφίζεται ὡς παγκόσµιος νόµος!

Εἶναι κάτι πού συνδέει τόν ἀπερχόµενο 
ἀρχιτραπεζίτη τῶν ΗΠΑ Ἄλαν Γκρήνσπαν 
µέ τόν νέο, Ben Shalom Bernanke. Δέν τό 
λέω ὅµως, µή θεωρηθεῖ... ἀντισηµιτισµός

Διάλογος µεταξύ ἰσραηλινῶν ἐποίκων 
καί εἰρηνιστῶν, ἐνώπιον 200 µαθητῶν κι ὁ 
ἐπικεφαλῆς τῶν πρώτων, Ἐλιέζερ Χασντάι 
ἀποφαίνεται: «Ὅλοι οἱ Ἄραβες εἶναι ζῶα»! 

Κάτι µοῦ θύµισε: Τόν στρατηγό Ραφαέλ 
Ἐιτάν πού τό 1983 τούς παροµοίαζε µέ 
κατσαρίδες σέ µπουκάλι καί τόν Μπέγκιν 
πού τό 1982 µιλοῦσε γιά δίποδα κτήνη... 

Μ’ ἄρεσε ἡ κλοπή τῆς τούρκικης σηµαίας 
στή Λουριτζίνα ἀπό τόν Κύπριο εὐρωβου-
λευτή Ματσάκη. Πατριωτισµός καί τόλµη 
δέν ἐπιπολάζουν στόν πολιτικό µας κόσµο

Πρός τούς σκωροκέφαλους τούς δηλώνον-
τες ὅτι στό Μακεδονικό τό ὄνοµα βαρύτητα 
δέν ἔχει: Γιατί τότε ἡ Τουρκιά λυσσάει µέ 
τόν τίτλο τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη;

Τό σῶµα µας (χέρια, µέτωπο, κλπ) ἐκπέ-
µπει φῶς, κατά τόν ἐρευνητή Χιραµάτσου.  
Σιγά σιγά ἡ ἐπιστήµη πλησιάζει τή γνώση 
τῶν βυζαντινῶν ἁγιογράφων

Ὥστε τέτοια κόλπα ὁ κύριος Σταθόπουλος! 
Καί ὁ κύριος (;) Κεχαγιόγλου! Οἱ γίγαντες 
τῆς Δικαιοσύνης καί τῶν βοθροκάναλων!

Κι ἐνῷ ὁ Ἀχιλλέας παραιτούµενος γελοι-
οποίησε τούς πρασινοσκώληκες σεναριο-
γράφους (περί τῆς ἐκλογῆς του), αὐτοί 
ἀκόµη ἐπιµένουν!  

Κλεῖσαν τόν Best Radio γιά κάτι «κώλους» 
καί «παπάρια» πού ἐκφώνησε! Καί τί νά 
κάνουµε κύριοι τοῦ ΕΣΡ, πῶς νά περιγρά-
ψει κανείς τήν ἑλληνική πολιτική σκηνή; 

Πρός συντάκτες τοῦ ἀνά χεῖρας ἐντύπου: 
- Ρέ µαλάκες, µή χρησιµοποιεῖτε φράσεις 
ὅπως «βουλευτής», «κόµµα», «ὑπουργός» 
καί τέτοια πρόστυχα. Θά µᾶς κλείσουν! 

Ὁ Σηµίτης συγγραφέας θύµισε Γκάτσο:
«Φορές φορές ὁ ἴσκιος µας εἶναι τ’ ἀνάστη-
µά µας, κι ἄλλες φορές πολύ µικρός γιά τό 
κατάντηµά µας» 

Συγκινητική ἡ παρέµβαση τοῦ Μίκη ὑπέρ 
τοῦ τοξικοµανοῦς Ἀιβατζίδη, πού γιά δυό 
µπαταριές ἔξω ἀπό τό σπίτι τοῦ Σηµίτη εἶν’ 
ἀκόµη φυλακή (ὄχι, ὁ Σηµίτης εἶναι ἔξω)

Γιά 43 χρόνια «ἔθαψε» τόν ἐκπληκτικό 
Πάπυρο τοῦ Δερβενίου, ἀπόδειξη τοῦ 
ἀρχαιοελληνικοῦ - ὀρφικοῦ µονοθεϊσµοῦ, 
ὁ καθηγητής Κυρ. Τσαντσάνογλου

Τώρα τό ΚΑΣ τοὔδωσε διορία 13 µῆνες 
νά τόν δηµοσιεύσει (ἐπιτέλους!). Σέ ποιά 
χώρα θά γινόταν µωρέ τέτοιο ἔγκληµα;

Στά ψιλά τό µαχαίρωµα θρησκευόµενου 
µαθητῆ ἀπό ἀντιφρονούντα συµµαθητή 
του στόν Τύρναβο. Φανταστεῖτε το ἀντί-

θετα, τί θά ξερνοῦσε τό κοπροκούτι σας! 

Τραγικά ἀνεπαρκής ἡ εἰκόνα τῆς Θράκης 
στήν ἔκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ τῆς συµπρωτεύ-
ουσας, µέ µόνη ἐξαίρεση τήν Ξάνθη. Καί 
βγάζουν καί πανηγυρικά δελτία τύπου!

Παρούσα γιά νά διαδηλώσει κατά τῆς 
παρέλασης ἡ Ἀντιεξουσιαστική Κίνηση 
φοιτητῶν στήν Κοµοτηνή. Φυσικά διαφω-
νοῦµε, ἀλλά ὡς ἐρέθισµα εὐπρόσδεκτο 

Μαθαίνουµε ὅτι οἱ ἀποκαλύψεις γιά τά 
µαϊµού - κέρδη σέ Λόττο, Στοίχηµα, κλπ, 
µέσῳ τῶν ὁποίων κάποιοι ξέπλεναν χρή-
µατα, δυσαρέστησαν ἕναν συµπολίτη µας 

Πίστευε ὁ καηµένος ὅτι µέ τόν ἴδιο τρόπο 
θά βόλευε ὅλα αὐτά πού παντελόνιασε ὡς 
τοπικός «παράγων» ἀλλά τώρα...

Πλήρεις συναισθήµατος καί µνήµης οἱ 
δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτη Μαρωνείας & 
Κοµοτηνῆς γιά Πατριαρχεῖο - Πόλη. Θά  
θά µετουσιωθοῦν αὐτά ποτέ σέ πολιτική;

Ἡ ἐπαναδραστηριοποίηση τοῦ Μορφωτι-
κοῦ Ὁµίλου Κοµοτηνῆς µέ τίς «µορφωτικές 
συναντήσεις» εἶναι καίριας σηµασίας: Δέν 
ἔχουµε ἄλλο τέτοιο πολιτιστικό κύτταρο...  

Κι ἕνα πολυπολιτισµικό κουΐζ: Φαλήρισε 
τήν ἐπιχείρηση πού εἶχε στό ὄνοµα τῆς 
γυναίκας του, φεσώνοντας ὅλη τήν ἀγορά. 
Τώρα ἐµφανίζεται ὡς ἐκδότης µειονοτικοῦ 
ἐντύπου! Ρωτᾶµε: Ποῦ τά βρῆκε τά λεφτά; 

Ἄλλες 47 οἰκογένειες θά λαµβάνουν τό 
ἐπίδοµα τῆς Ἐκκλησίας γιά τό 3ο παιδί, 
σύνολο µηνιαίας ἐπιδότησης τῶν 870 
οἰκογενειῶν 100.000 (µισός µισθός τοῦ... 
Γιαννάκη Ὀκκᾶ σά νά λέµε) 

Ἦρθε τελικά ὁ δηµόσιος ἔλεγχος (ΣΔΟΕ κι 
ἔτσι) στό Δηµοκρίτειο Ἀνεπιστήµιο ἤ κάτι 
κατάφερε τελικά ἡ... Στοά; 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
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