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Ἀτατούρκ, ὅπως λέμε... Ἀριστοτέλης

Στίς 26 - 27 Νοεμβρίου οἱ γνωστοί ἰθύνοντες 
νόες τῆς μειονοτικῆς πολιτικῆς ἡγεσίας διορ-
γάνωσαν αὐτό πού ἀποκάλεσαν «1ο Ἐκπαι-
δευτικό Συνέδριο τῆς Τουρκικῆς Μειονότητας 
Δυτικῆς Θράκης». Ἤδη ἀπό τόν τίτλο του, τόν 
φορτωμένο ἀλυτρωτική ὁρολογία, διαφαίνεται 
ξεκάθαρα τό πνεῦμα πού κυριάρχησε. Ἀλλά 

οὔτε καί ἐκπαιδευτικό συνέδριο ἦταν, οὔτε 
βεβαίως δίγλωσσο, ὅπως τό πλάσαραν στήν 
εὔπιστη χριστιανική πλειονότητα. Ἡ σχέση του 
μέ τό ζητούμενο τῆς Παιδείας περιγράφτηκε 
θαυμάσια στό δίγλωσσο φυλλάδιο πού κυκλο-
φόρησε: Ἦταν ἡ σχέση τοῦ Ἀριστοτέλη μέ 

τόν... Ἀτατούρκ!  (σελ. 5)

Ἀποκλειστική συνέντευξη 

Μορδεχάι Βανούνου

ΕΝΑΣ ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ! 
Ὁ μάρτυρας τῆς εἰρήνης καί τῆς 
πανανθρώπινης ἀσφάλειας, μετά 
ἀπό τόν Γολγοθᾶ τῶν 18 χρόνων 
στίς ἰσραηλινές φυλακές, σέ μιάν 

ἀπαγορευμένη συνέντευξη στόν «Α», 
ζητᾶ τό στοιχειῶδες: ἕνα διεθνές 

ἐνδιαφέρον γιά τήν ἀπελευθέρωσή 
του ἀπό τό ρατσιστικό κράτος πού τόν 

κρατᾶ δέσμιο, χωρίς κανέναν λόγο πέρα 
ἀπό τήν μνησικακία τῶν Ἀρχῶν.

Ταυτοχρόνως μιλᾶ ἀπερίφραστα γιά 
τό Παλαιστινιακό, γιά τήν ἰσραηλινή 
κοινωνία καί γιά τήν μεταστροφή του 

στόν Χριστιανισμό.  
(σελ. 3)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ

Ἀπό 6.12.2005 ἕως καί 11.12.2005 (ὧρες 10:00-14:00, 17:00-22:00) 
Βιβλία, κατασκευές, κοσμήματα καί ἄλλα καλούδια πού παράγονται καί  
προωθοῦνται ἀπό τό Μουσεῖο στό χριστουγεννιάτικο παζάρι μας, σέ μιά 

εὐκαιρία γιά συζήτηση καί ἕνα ποτήρι κρασί.
14ης Μαΐου 63, 68100 Ἀλεξανδρούπολη, τηλ & fax 2551036663 

e - mail: emthrace@otenet.gr

ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ

ΣΤΑ (ΝΑΤΟικά) ΟΠΛΑ!

Λάµπρος Παπαντωνίου (Ουάσιγκτον) 

Στα όπλα οι Αλβανοί σε όλο το φάσµα των 
Βαλκανίων, µε αφετηρία το Κοσσυφοπέδιο, µέ 
πλήρη κάλυψη από ΗΠΑ, Αγγλία και ΝΑΤΟ! 
Ήδη τα πρώτα µηνύµατα της εξυφαινόµενης  
νέας ανωµαλίας έχουν φθάσει στην Ουάσιγκτον, 
από απανωτά τηλεγραφήµατα του ηµιεπίσηµου 
«Ηνωµένου Τύπου» από την Πριστίνα. Από 
την µια φιλοξενεί δηλώσεις του Κοσοβάρου 
«πρωθυπουργού» Kοζούµι, ο οποίος διαβεβαιώνει 
ότι δεν θα υπάρξουν βίαιες ενέργειας σε όλη την 
διαδικασία καθορισµού του τελικού στάτους 
που τόσο διακαώς επιθυµούν οι Αµερικανοί, από 
την άλλη, όµως, παραθέτει δηλώσεις του ADILΙ 
GAFURI, πρώην εκπροσώπου του τροµοκρατικού 
Εθνικού Αλβανικού Ενιαίου Μετώπου (FBSHK), 
που διακηρύσσει ότι οι συγκρούσεις είναι ανα-
πόφευκτες και εξηγεί «Ο Adili αντιπροσωπεύει 
τον “Αλβανικό Εθνικό Στρατό” (AKSH), ισχυριζό-
µενος ότι εκπροσωπεί όλους τους Αλβανούς, που 
κατοικούν στην περιοχή». ∆ηλαδή, ο τροµοκράτης 
αυτός οραµατίζεται τη «Μεγάλη Αλβανία» των 
Αµερικανών, των Άγγλων και του ΝΑΤΟ, για να 
λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους και χωρίς πε
ριστροφές.                   (Συνέχεια στή σελίδα 3)

Ἀποθαυµάζοντας τήν 
χειµερινή Κοµοτηνή

           Εἶναι παγκοίνως γνωστό τό πόσο 
γοητευτική τυγχάνει ἡ θρακική πρωτεύουσα. 
Αὐτή ἡ σοφή µεῖξις τοῦ νεοελληνικοῦ 
µοντερνισµοῦ µέ τό ὀθωµανικό χρῶµα ἑλκύει 
κάθε ἄνθρωπο πού µᾶς ἐπισκέπτεται γιά λίγες 
(πολύ λίγες...) µέρες. Τίς προάλλες λοιπόν 
πού ξέµεινα ἀπό αὐτοκίνητο, ἀναγκάστηκα 
νά περπατήσω τά 280 περίπου µέτρα τῆς 
καθηµερινῆς ὑποχρεωτικῆς µου διαδροµῆς. 
Κι ὅπως λέει τό θυµόσοφο ρητό, οὐδέν κακόν 
ἀµιγές καλοῦ: ἡ µαραθώνια αὐτή δοκιµασία 
µοῦ προσέφερε καθ’ ὁδόν µιάν ἀπολαυστική, 
χειµερινή εἰκόνα τοῦ ἀστικοῦ µας χώρου. 
  Βεβαίως δέν ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα νά 
περπατῶ καί νά χαζεύω ὁλόγυρα, ἀφοῦ τά 
νερά τῆς προχθεσινῆς βροχῆς ἀρνοῦνταν 
νά ἀποσυρθοῦν: Σκέπαζαν τίς λακκοῦβες 
τῆς ἀσφάλτου, τά κενά στά πεζοδρόµια, 
τά ὀρύγµατα στά ἐργολαβικά σκάµµατα... 
Ἀδύνατον νά τ’ ἀγνοήσεις. Καθώς ὅµως 
ἤµουν περιέργως (χωρίς δηλ. νά ΄χω κάνει 
χρήση ὁποιασδήποτε οὐσίας) καλοδιάθετος, 
προσπάθησα νά δῶ τή λακκούβα µισογεµάτη 
κι ὄχι µισοάδεια. Κάτι σάν πρόκληση, σάν 
βιντεογκέηµ: Ἄν πατήσω τώρα ἐδῶ, µετά 
ποῦ θά βάλω τό ἄλλο µου πόδι; Ἄν συνεχίσω 
σ’ αὐτή τήν πλευρά τοῦ δρόµου προλαβαίνω 
τ’ ἀπέναντι ἁµάξι ἤ περνώντας πάνω ἀπό τό 
γκιόλι θά µέ κάνει λούτσα; Κείνη ἡ λασπουριά 
πατιέται ἤ θά µείνει τό παπούτσι µέσα κτλ... 
  Ἡ διαδροµή πάντως, πέρα ἀπό τό ἐνδια-
φέρον πού παρουσίαζε γιά τύπους ἀντβέν-
τσουρ, δέν ἐστερεῖτο καί αἰσθητικῆς ἀπολαύ-
σεως. Καθώς κάθε λίγα µέτρα ἔκανα κι ἀπό 
µιά σύντοµη στάση, εἶχα τήν εὐκαιρία νά 
ἀποθαυµάζω τήν νεοελληνική ἄποψη γιά 
τό δοµηµένο ἀστικό περιβάλλον (ἄποψη 
λίγο πολύ κοινή, βεβαίως, σέ κάθε πόλη 
τῆς χώρας µας). Κάθε τετραγωνικό γῆς ἀπ’ 
τό ὁποῖο δέν διέρχεται αὐτοκίνητο τείνει 
νά µπετοναριστεῖ µέ ἕναν ὁµοιόµορφο, 

ἑξαόρωφο -καί βάλε-τρόπο πού δείχνει µία 
κοινωνική συνοχή καί µιά ἑδραία αἰσθητική 
ἀντίληψη (ἐντάξει, ὑπάρχουν ἀκόµη κάποια 
µικρά κενά πρασίνου καί χώµατος πού 
παραφωνοῦν ἀλλά εἶµαι πεπεισµένος ὅτι 
κι αὐτά, µέ τήν συντονισµένη προσπάθεια 
λαοῦ καί πολιτείας, σύντοµα θά ἐκλείψουν). 
Τά µπετά αὐτά εἶναι συχνά βαµµένα σέ 
τόνους ρόζ καί θαλασσί (ἔχω ἐντοπίσει καί 
λαχανί), πού κατά τή γνώµη τῶν ἁρµοδίων 
δέν παραπέµπουν σέ ξεµώραµα ἤ σέ γυφτιές 
ἀλλά σέ µιά ἀνάλαφρη νότα στήν πόλη. Ποῦ 
καί ποῦ ξεπροβάλλει µέσα ἀπό τά µπετά καί 
κανένα δέντρο πού τούτη τήν ἐποχή εἶναι 
κατά κανόνα γυµνό ἀπό φῦλλα καί ὡς φιγούρα 
συνάδει ἀπολύτως µέ τή νεκρή ὁλόγυρα φύση 
(τῶν κατοίκων συµπεριλαµβανοµένων)...
       Ἕνα ἄλλο εὐχάριστο στοιχεῖο στή διαδροµή 
ἦταν οἱ ἐπιγραφές τῶν καταστηµάτων. Μερι-
κοί µαγαζάτορες - δέν ξέρω γιατί - πιστεύουν 
ὅτι οἱ συµπολίτες τους ἔχουν µυωπία ἄνω 
τῶν 85 βαθµῶν καί µοστράρουν ταµπέλες 
πού φαίνονται µέ τό πού παίρνεις τή στροφή 
στό Πόρτο Λάγος. Ἄλλοι πάλι θεωροῦν 
ὅτι εἴµαστε ἀναλφάβητοι καί ὅ,τι γράφει 
ἡ ἐπιγραφή τό βάζουν καί σέ (µνηµειακῶν 
διαστάσεων) φωτογραφίες. Καί τό καλύτερο: 
Καθώς ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν 
συµπολιτῶν µου εἶναι ἀµερικανοθρεµµένη 
καί ἀγγλοµαθηµένη, δέν βλέπεις γύρω παρά 
market, casual, stores, bank, shop, salon κτλ. 
Ὁ κοσµοπολιτισµός εἶναι ἡ δεύτερη φύση 
τοῦ Κοµοτηνέζου, κακά τά ψέµµατα. 
   Τέλος, µιά ἄλλη θετική πλευρά τῆς ἐποχῆς 
εἶναι οἱ φανταιζί δηµιουργίες στούς δρόµους. 
Ὅλα ὅσα ὁ παροιµιώδης σεβασµός µας πρός 
τόν δηµόσιο χῶρο ἐπιβάλλει νά κοσµοῦν 
ὁδούς καί πεζοδρόµια (χαρτιά, τσιγαροπα-
κέτα, ἀλουµινόκουτα ἀναψυκτικῶν, χαρτό-
κουτες ψυγείων...) παρασύρονται ἀπό τό 
νερό τῆς βροχῆς καί κοπαδιάζουν στίς γωνίες 
θυµίζοντας µοντέρνες δηµιουργίες, σάν τοῦ 
Ἀρµάν ἤ τοῦ Ὄλντενµπουργκ. Κάθε λίγα 
βήµατα µιά ἀφορµή γιά σκέψη καί στοχασµό! 
Mά ποῦ ζοῦµε οἱ κερατᾶδες!..

Κ.Κ.

 Ἀντιφωνητὴς



Η εξέγερση των µεταναστών στη Γαλλία επανα-
φέρει στο προσκήνιο το θέµα του ρατσισµού. Οι 
αντιδράσεις, µάλιστα, προβληµατίζουν κάθε χώρα 
στην οποία ζουν µετανάστες, καθώς θεωρείται 
πιθανή η επέκτασή τους κι αλλού. Κι επειδή 
σε κάθε παρόµοια συζήτηση «πεφωτισµένοι» 
πολιτικοί σπεύδουν να κατηγορήσουν τους πολί-
τες για ρατσισµό, τούς υπενθυµίζουµε τις δικές 
τους ευθύνες και την απύθµενη υποκρισία τους. 
Σε σειρά άρθρων µας πρόσφατα υποστηρίζαµε 
ότι οι Έλληνες δεν είναι ρατσιστές. Οι πολιτικοί, 
ωστόσο, που πρόθυµα τούς ψέγουν, είναι καιρός να 
δώσουν εξηγήσεις για τις δικές τους παλινωδίες.
Ενώ, λοιπόν, οι πολιτικοί µας ταγοί «διδάσκουν» 
στους Έλληνες την ανεκτικότητα, οι ίδιοι δεν 
προβαίνουν σε οποιαδήποτε νοµοθετική µεταρ-
ρύθµιση θα διευκόλυνε τους µετανάστες. Το 
ρεπορτάζ του «Έθνους» (13/11/05) µε τίτλο «10 
“µπλόκα” τούς κρατούν (σ.σ.: τους µετανάστες) 
στο περιθώριο» είναι εξαιρετικά εύγλωττο. 
Μεταξύ των δέκα «µέτρων αποκλεισµού» 
των µεταναστών από την ελληνική κοινωνία 
αναφέρουµε εδώ ενδεικτικά την απαγόρευση 
πρόσληψής τους στο δηµόσιο, την άρνηση 
απόδοσης της υπηκοότητας στα παιδιά τους 
που γεννιούνται στην Ελλάδα, την απαγόρευση 
της ελεύθερης µετακίνησής τους στις ελληνικές 
περιφέρειες και τη στέρηση της δυνατότητας ν’ 
αλλάξουν είδος και χώρο εργασίας.
Η ενδεικτική αναφορά των παραπάνω µέτρων 
καταδεικνύει ότι οι µετανάστες δεν δυσκολεύ-
ονται απ’ τον όποιο ανεγκέφαλο συµβεί να 
τους χλευάσει, αλλά απ’ την πολιτεία που τους 
αρνείται ανθρωπινότερες συνθήκες διαβίωσης. Η 
αδυναµία ή ακόµη και η απροθυµία της πολιτείας 
να ορίσει ένα σαφές νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 
θα κινηθούν οι µετανάστες είναι που προκαλεί τα 
περισσότερα προβλήµατα αλλά και τις όποιες – 
ελάχιστες – αντιδράσεις σε βάρος των αλλοεθνών. 
Ο µετανάστης που δεν κατοχυρώνεται νοµικά να 
εργάζεται στη χώρα που κατέφυγε αναγκάζεται, 
προκειµένου να επιβιώσει, να εργαστεί κάτω από 
τις πλέον αντίξοες συνθήκες εργασίας. Εργάζεται 
χωρίς ασφάλιση και µε θλιβερό µεροκάµατο. 
Το αποτέλεσµα είναι τραγικό τόσο για τους 
ίδιους τους µετανάστες που αποτελούν θύµατα 

εκµετάλλευσης, όσο και για τους ιθαγενείς 
που σύρονται στις ίδιες συνθήκες εργασίας 
προκειµένου να µη µείνουν άνεργοι. Για την 
κατάσταση αυτή που προκαλεί τις αντιδράσεις 
τόσο των αλλοεθνών όσο και των ιθαγενών 
δεν ευθύνονται εντέλει ούτε οι µετανάστες 
ούτε οι ιθαγενείς, αλλά η πολιτεία που δεν την 
αποτρέπει. Κι όλα τα παραπάνω, βέβαια, στην 
καλύτερη περίπτωση, γιατί στην χειρότερη 
γιγαντώνεται η παραοικονοµία, παράλληλα µε 
το οργανωµένο έγκληµα (µαφιόζικες οµάδες, 
διακίνηση ναρκωτικών, εµπόριο σαρκός κ.τ.λ.), 
όπως αποκαλύφθηκε στην περίπτωση των 
µεταναστευτικών γκέτο στη Γαλλία από τους 
ίδιους τους µετανάστες.
Τα ερωτήµατα, εποµένως, που τίθενται ανα-
φορικά µε την µεταναστευτική πολιτική από 
την πλευρά της πολιτείας όχι µόνο δεν υπο-
κρύπτουν κανέναν απολύτως ρατσισµό αλ-λά 
θέτουν το ζήτηµα στη σωστή του βάση. Γνωρίζει 
η πολιτεία ποιες ανάγκες έχει ώστε να «εισάγει» 
εργατικό δυναµικό από άλλες χώρες ή δέχεται 
στην επικράτειά της χωρίς σχεδιασµό όσους 
καταφεύγουν εδώ; Αν δεν καθορίσουµε, συνεπώς, 
τον αριθµό των µεταναστών που µπορούµε ως 
χώρα να απορροφήσουµε και να εξυπηρετήσουµε, 
δηµιουργούµε συνθήκες εκµε-τάλλευσης τόσο 
των µεταναστών όσο και των ιθαγενών, άρα 
πυροδοτούµε τον ρατσισµό και είµαστε, ως 
πολιτεία, οι µόνοι υπεύθυνοι για κά-θε αντίδραση 
ή ακραία κατάσταση, όπως στη Γαλλία.
Από την άλλη µεριά, χρειάζεται οπωσδήποτε να 
ξεκαθαριστεί τι είδους παιχνίδια στήνονται µε 
τους µετανάστες σε επίπεδο θεωρητικής τους 
υποστήριξης. Και θέτουµε το ζήτηµα επειδή είναι 
πραγµατικά αδιανόητο να επιχειρηµατολογούν 
οι «πεφωτισµένοι» «προοδευτικοί» ταγοί 
αδιαλείπτως υπέρ των µεταναστών, αλλά όταν 
έρχεται η ώρα να τους διασφαλίσουν νοµοθετικά, 
να µην προβαίνουν σε καµία νοµοθετική ρύθµιση 
κατοχύρωσής τους. Εκτός κι αν  υπάρχουν σοβαροί 
λόγοι για τους οποίους τα λόγια δεν συµβαδίζουν 
µε τις πράξεις. Ο Στέλιος Παπαθεµελής στο 
άρθρο του «Μεταναστευτική πολιτική, η 
ελλαδική περίπτωση» («Βήµα», 27/11/05) 
σηµειώνει ουσιώδεις λόγους για τους οποίους η 
επανεξέταση της ελληνικής µεταναστευτικής 
πολιτικής κρίνεται αναγκαία. Μεταξύ αυτών 
ξεχωρίζουµε τους οικονοµικούς λόγους, καθώς 
το κόστος ενσωµάτωσης των µεταναστών σε µία 

χώρα υποδοχής αποδεικνύεται πολύ µεγαλύτερο 
από την επικαλούµενη «οικονοµική ανάσα» που 
προσφέρουν αυτοί στα ασφαλιστικά ταµεία, 
ενώ και η απόπειρα ελέγχου της πολιτικής της 
χώρας υποδοχής από τις χώρες προέλευσης των 
µεταναστών µέσω του µεγάλου αριθµού τους και 
της συµµετοχής τους στις εκλογικές διαδικασίες 
οπωσδήποτε πρέπει να προβληµατίζει. Θεωρού-
µε ότι οι λόγοι που επικαλείται ο κ. Παπαθε-
µελής προφανώς γίνονται αποδεκτοί από το σύ-
νολο του πολιτικού κόσµου. Μόνο έτσι, άλλωστε, 
εξηγείται το γεγονός ότι ενώ οι περισσότεροι 
πολιτικοί διακατέχονται από ακατάσχετη 
«προοδευτική - αντιρατσιστική» ρητορεία αναφο-
ρικά µε τους µετανάστες, ωστόσο επί της ουσίας 
δεν προβαίνουν σε καµία νοµοθετική ρύθµιση 
υπέρ τους. Αν όµως όντως οι κίνδυνοι που 
επισηµαίνονται για τη χώρα µας θεωρούνται 
από την πολιτική ηγεσία υπαρκτοί, τότε θα 
πρέπει επιτέλους να σταµατήσει η επιδεικτική 
προσποίηση πάνω στα ζητήµατα των µεταναστών 
και να εναρµονιστούν τα λόγια µε τις πράξεις.
Κοντά στα προηγούµενα χρειάζεται να εξετα-
στεί και αν οι αλλοεθνείς που διεκδικούν 
την υπηκοότητα της χώρας υποδοχής την 
αισθάνονται όντως δεύτερη πατρίδα τους και 
επιθυµούν την ενσωµάτωσή τους, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει, βέβαια, και πολιτισµική τους ισοπέδωση. 
Γιατί αν το ενδιαφέρον της ενσωµάτωσης είναι 
υποκριτικό µόνο και µόνο για να διασφαλιστούν 
ορισµένες διευκολύνσεις, ενώ από εκεί και 
πέρα διαπιστώνεται η ηθεληµένη γκετοποίηση 
από τη µεριά των αλλοεθνών και η απόρριψη 
οποιασδήποτε προσπάθειας προσέγγισης απ’ 
τη µεριά της χώρας υποδοχής, τότε έχουµε να 
κάνουµε µε µια κατάσταση που δεν τιµά τους 
ίδιους τους µετανάστες. Κι είναι ανάγκη, όταν 
εξετάζουµε τις ρατσιστικές αντιδράσεις, να 
πάψουµε να τις εντοπίζουµε µόνο στη µια πλευρά 
αλλά να διερευνούµε και ποια είναι η διάθεση 
της άλλης πλευράς να προσεγγιστεί και να 
ενσωµατωθεί οµαλά.
Η αντιµετώπιση των µεταναστών δεν είναι 
δυνατό ν’ αποτελεί πεδίο διαγωνισµού φτηνών 
ρητορειών υπέρ τους ανάµεσα σε «προοδευτικούς» 
πολιτικούς, µε την ταυτόχρονη κατάλυση κάθε 
όµορφης θεωρητικολογίας στην πράξη, τη στιγµή 
που πολλά απ’ όσα αναγνωρίζονται λεκτικά 
υπέρ των µεταναστών εξακολουθούν να µην 
κατοχυρώνονται νοµοθετικά. Η αντιµετώπιση των 

προβληµάτων των µεταναστών αποτελεί ζήτηµα 
ζωτικό για την εύρυθµη λειτουργία οποιασδήποτε 
κοινωνίας. Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό πως 
το θέµα δεν αφορά µόνο τους µετανάστες αλλά 
και τους ιθαγενείς. Ως εκ τούτου, προοδευτικό 
δεν µπορεί να είναι τίποτα το οποίο διασφαλίζει 
τα συµφέροντα µόνο της µίας πλευράς αλλά και 
των δύο, µέσα από την αµοιβαία αποδοχή και την 
ενσωµάτωση όλων σε κοινωνίες χωρίς γκέτο. Οι 
πολιτικοί που διαχειρίζονται τις κρίσεις καλούνται 
επιτέλους να ενεργήσουν χωρίς αντιφάσεις και 
να ξεκαθαρίσουν αν όντως οι µετανάστες απει-
λούν τις κοινωνίες που τους υποδέχονται. Αν δεν 
υφίσταται κίνδυνος, επιβάλλεται η άρση κάθε 
νόµου που αποκλείει τους µετανάστες από διά-
φορες δραστηριότητες. Αν υφίσταται κίνδυνος, 
επιβάλλεται η άµεση συµµόρφωση των λόγων 
στους ήδη υφιστάµενους περιοριστικούς για τους 
µετανάστες νόµους.              Γιάννης Στρούµπας

Νεο-µοιραῖοι
(2ο Μέρος)

Τοῦ Γιάννη Βασ. Πέππα

Μέσα σ’αὐτό τό σύνθετο (ἕως χαῶδες) θέατρο 
τοῦ πραγµατικοῦ, ὁ ἀνήσυχος δυτικός πολίτης 
βιώνει µιάν ἐκρηκτική ἀσυµφωνία, ὄχι µόνο 
γενικότερη ἀλλά τελικά καί προσωπική. 
Ἀνιχνευτής, διεισδυτικός στά συµβαίνοντα, 
πολυσυλλεκτικός, παρακολουθεῖ µέ κριτική 
µατιά τούς ἀνέµους τῶν καιρῶν. Οἱ ἀφετηρίες 
του, ὑπό ἕνα ἱστορικό συγκριτικό πρῖσµα, 
καλύτερες ἀπό ποτέ. Ἐργαζόµενος µέ 
συνδικαλιστικά δικαιώµατα, µέ προστατευτική 
νοµολογία ἀναπτυγµένη ἀπό ἕνα ἀστικό κράτος 
πρόνοιας πού φροντίζει καί ἐγγυᾶται πλῆθος 
ἀπολαβῶν καί δικαιωµάτων, ἐν πολλοῖς µάλιστα 
κατοχυρωµένων µέ τίς ἀσφαλέστερες δικλεῖδες. 
Θεωρητικά καί δυνητικά συµµετοχικός στά 
ἐργασιακά στάτους πού τόν ἀφοροῦν. Τό 
πλαίσιο τοῦ δηµοκρατικοῦ πολιτεύµατος (τοῦ) 
ἐξασφαλίζει, δι’ ἀντιπροσώπευσης, βαρύνουσα 
φωνή στά κέντρα λήψης ἀποφάσεων. 
Ἀποφεύγοντας κοινότοπες ἐπαναλήψεις καί 
τετριµµένες ἀναφορές ἐπιµένουµε θέλοντας 
νά τονίσουµε τή βελτιωµένη ἀπό ἄλλες ἐποχές 
θέση τοῦ σηµερινοῦ πολίτη, στή θεαµατική 
ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ του ἐπιπέδου. Ἀνθρώπινη 
κατοικία, ἱκανοποίηση τῶν στοιχειωδῶν καί 
ὑψηλότερων ἀκόµα σύγχρονων ἀπαιτήσεων, 
δυνατότητες καί εὐκαιρίες σοβαρῆς, οὐσιαστικῆς 
κοινωνικοποίησης καί κοινωνικότητας διαγρά-
φουν καί καθορίζουν ἕνα ἀναντίρρητο πλέγµα 
σταθερῶν καί ἀσφάλειας πού τοῦ ἐπιτρέπει 
µιά συνάµει ἀπρόσκοπτη πορεία ζωῆς, ἄν 
βεβαίως τό θελήσει ἡ µοίρα καί τό ἐπιτρέψει, 
ὅπως προείπαµε, ἡ βούληση καί οἱ ἐπιλογές τῆς 
παγκόσµια κυρίαρχης τάξης.
Αὐτός λοιπόν ὁ ἐναργής καί ἐνθουσιώδης 
πρωταγωνιστής µας δύναται νά διαβάζει καί 
νά µελετᾶ πολιτικά δοκίµια, ἐπιστηµονικά 
ἐγχειρίδια, λογοτεχνία καί ἕναν πλούσιο προ-
σφορῶν πολύµορφο Τῦπο · ἡ παγκόσµια γραµµα-
τεία ἀπ’ τίς ἀπαρχές τῆς Ἱστορίας ὥς τίς χθεσινές 
ἀνακοινώσεις βρίσκεται ὑποτακτική στή διάθεσή 
του. Νά ἐνηµερώνεται καί νά πληροφορεῖται γιά 

τά πάντα ἀπό ἕνα φανταστικό δίκτυο ἀφειδοῦς 
παροχῆς γνώσεων, ἄµεσων νέων καί εἰδήσεων, 
πολύπλευρου σχολιασµοῦ τῶν ἐξελίξεων. Καί ἡ 
τελευταία γωνιά τοῦ πλανήτη φωτίζεται ἄπλετα 
ἀπό ἀδηφάγους προβολεῖς δηµοσιότητας. Τό 
πιό σκοτεινό παρασκήνιο καί ὁ ἀκανθώδης 
βυθός τῶν πλέον µυστικῶν συναντήσεων καί 
ἀποφάσεων πού κρίνουν τήν τύχη λαῶν, κρατῶν 
καί τῆς ἴδιας τῆς ἱστορικῆς πορείας παραδίδεται 
ἐκπληκτικά σύντοµα στό ὄµµα καί τόν ἔλεγχο 
(!) τῆς κοινῆς γνώµης.
Ὁ ὀργασµός τῆς ὑπερ(παρα)πληροφόρησης 
ἐπιφέρει προοδευτικά τόν ὑποψιασµό γιά 
ὅσα ξεδιπλώνονται γύρω καί δίπλα, τόν 
καλοπροαίρετο κατά βάση ἀφουγκρασµό τῶν 
παλµῶν τῆς κάθε δράσης, τήν ὄξυνση τῆς 
ἀφαιρετικῆς καί κριτικῆς λειτουργίας, τήν 
εὐαισθητοποιηµένη ἀντίληψη.
Ἕνα τεράστιο φίλτρο ἀναπτύσσεται στά ἐγκεφα-
λικά κύτταρα καί στό συναισθηµατικό ἄδυτο 
τοῦ σκεπτόµενου ἰχνηλάτη τοῦ σήµερα πού 
διηθεῖ τόν καταιγισµό τῶν εἰκόνων καί τήν 
πληµµυρίδα τῶν λόγων.
Ἔτσι, ὁρµώµενος ἀπό ἐξαιρετικές, ἄν ὄχι ἰδανικές 
ἀφετηρίες καί µέ ἐξασφαλισµένες τίς ἀπαραίτητες 
προϋποθέσεις ὁ ἐνεργός πολίτης διεκδικεῖ καί 
ἀπολαµβάνει δικαίωµα στή σύµπραξη τῶν 
ὅσων ἤδη τελοῦνται καί τήν ἀµφισβήτησή 
τους συνάµα. Ἀτενίζει τήν πραγµατικότητα µέ 
τή σιγουριά καί τή βεβαιότητα πού ἀναπηδοῦν 
ἀπό τή θεωρητική του συγκρότηση καί τήν 
ἔπαρση τῆς παραπλανητικῆς (ψευδο)ισχύος του. 
Ἐπιζητᾶ νά κατακτήσει τό ὕστατο σκαλοπάτι 
τῆς πολιτικῆς καταξίωσης καί τελείωσης: τήν 
ἀνατροπή τοῦ ξεθωριασµένου, τήν κατάργηση 
τοῦ παρωχηµένου, τό γκρέµισµα τοῦ ἀγέλαστου· 
τήν ἑδραίωση, κατ’ ἀντιστοιχία, τοῦ ζείδωρου, 
τή σφυρηλάτηση τοῦ ἀµόλυντου, τήν ἀνατολή 
τοῦ ὀνειρικοῦ.
Ἐκεῖ καί τότε, καθώς κυοφορεῖται ὁ γόνος τῆς 
οὐτοπίας ἀπό τήν ἅγια µήτρα τῆς σύγκρουσης, 
συνειδητοποιεῖται ἡ ἀντικειµενική ἀδυναµία γιά 
ἐνέργεια, ἔργο, πραγµάτωση. Ὁ ἐχθρός προβάλλει 
στήν ξεκάθαρη ὑπόστασή του: τήν ὀπτασιακή· 
ὅλα αὐτά πού µᾶς ὁρίζουν, µᾶς διαµορφώνουν 
καί µᾶς συνέχουν. Ἕνα ἀδιάρρηκτο, ἀπέραντο 
σῦµπαν συσσωµατωµένης ἀδικίας καί ἐκµετάλ-
λευσης, παγιωµένων συµφύσεων, καθιερωµένης 

ἀπάτης, κακοφορµισµένων τερατουργιῶν πού 
καλπάζει πρός ἀκόµη πιό µυστήριες, νεοεποχί-
τικες ἀπογειώσεις. Ἕνας ἐχθρός εἰκονικός σάν 
τήν εὐδαιµονία τοῦ καιροῦ µας, πραγµατικός ὡς 
ὁ ἑαυτός µας.
Ὅλοι αὐτοί (ἐµεῖς) πού στρατεύτηκαν στό 
ὅραµα τῆς ἐπανάστασης καί τῆς δικαιοσύνης, 
γιγαντωµένοι ἀπό τή γνώση καί τήν ἀποκοτιά, 
προσεγγίζουν τήν κρίσιµη στιγµή στήν ἐφιαλτική 
ἀποκάλυψη: ὅλα ἔχουν γίνει λάθος. Τό σφᾶλµα 
διαρρέει τήν ἱστορία, διαβρώνει τήν κοινωνία 
τῶν ἀνθρώπων, διαποτίζει τήν προσωπικότητα 
τῶν ἀτόµων. Περισσότερο ἀπό ποτέ σήµερα, δέν 
µπορεῖ νά ἀλλάξει τόποτα στήν πυρηνική δοµή 
τῶν πραγµάτων. Ὅ,τι ἀλλάζει, τροποποιεῖται 
(στό βάθος τοῦ χρόνου) κατά τά συµφέροντα 
καί τίς ἐπιλογές αὐτῶν πού (πάντα) κινοῦν τά 
νήµατα. Ἡ οὐσία τῶν καταστάσεων καί τῶν 
διδαγµάτων τοῦ παρελθόντος καί τοῦ παρόντος, 
ἀλλά καί τοῦ ἀναλόγως διαγραφοµένου µέλλον-
τος, µᾶλλον ἐπιρρωνύει τόν πεσσιµισµό τῆς προ-
ηγούµενης διατύπωσης.
Οὔτε δειλοί, οὔτε ἄβουλοι οἱ τωρινοί ἀµφισβη-
τίες, οἱ µοιραῖοι τοῦ σήµερα. Χωρίς νά ΄ναι πα-
ραδοµένοι στό στραβό ριζικό καί τό θεϊκό (!) 
µένος, στοµωµένοι ὅµως ἀπό ὑποδόρια µαλθα-
κότητα ἑνός τρυφηλοῦ χαυνωτικοῦ συστήµατος 
καί παχυλές λογῆς ἀπολαβές δέν προσµένουν 
βέβαια κάποιο θάµα, ἀλλά θλιµένοι, οὐσιαστικά 
ἄπραγοι, ἀνεπαίσθητα ἐγκλωβισµένοι καί βασα-
νιστικά ἀτελέσφοροι ἀναλογίζονται ὥς πότε 
θά συνεχίζεται αὐτή ἡ ἐνάντια στήν ἐπιθυµία 
τῶν πολλῶν κακοποίηση τῆς ἀνθρώπινης 
ἀξίας, στρέβλωση τῆς ὑγιοῦς ἀξίωσης καί πότε 
ἐπιτέλους ἡ θέληση θά µεταβληθεῖ σέ ἀναπό-
τρεπτη δύναµη καί ἐνέργεια.

Στείλανε ψέμματα,
μυριάδες,
νά μποῦν στό κάστρο 
τῆς ἐφηβείας, 
στή γῆ τῆς νιότη.
Μέ ψόφια παινέματα, 
περικοκλάδες,
μόλυναν τ’ ἄστρο
κι ὁ γαλαξίας
γιόμισε σκότη.
                    (Ἀπ’ τή συλλογή «Τά μικρά»)
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Καθώς ἡ τουρκική ὑποψηφιότητα γιά ἔνταξη 
στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση εἶναι ἕνα ἀπό τά 
μείζονα θέματα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μας 
τά τελευταῖα χρόνια, κάθε σχετική ἔκδοση καί 
σοβαρή κατάθεση μαρτυρίας εἶναι χρήσιμη 
καί ἐπίκαιρη. Πόσο μᾶλλον ὅταν πρόκειται 
γιά δουλειά σάν τοῦ δημοσιογράφου Νίκου 
Χιδίρογλου, πού ἔχει συλλέξει δυσεύρετο ὑλικό 
ἀναφορικά μέ ὅ,τι γράφτηκε δημοσίως καί 
λέχθηκε ἐπισήμως γιά τήν τουρκική ἔνταξη καί 
τό εὐρωπαϊκό μέλλον στίς χῶρες τῆς Ἕνωσης. 
Ἡ εἰκόνα πού ἀναδύεται τεκμηριωμένη εἶναι 
ἡ γνωστή τοῦ διχασμοῦ μεταξύ τῆς Κοινῆς 
Γνώμης καί τῆς πολιτικῆς ἔκφρασης τῶν λαῶν: 
Τή στιγμή πού ὅλοι σχεδόν οἱ λαοί ἀντιδροῦν 
στήν διά τῆς τουρκικῆς ἐντάξεως  παραίτηση 
τῆς ΕΕ ἀπό κάθε ὅραμα γιά τό αὔριο, οἱ 
πολιτικές ἡγεσίες - ὄχι ὅλες πιά - ἐξακολουθοῦν 
νά πριμοδοτοῦν, εὐθέως καί μή, τίς τουρκικές 
φιλοδοξίες (καί φυσικά τό θέμα δέν εἶναι μόνο 
ἄν τελικά θά δοθεῖ καθεστώς πλήρους μέλους, 
γιατί καί μιά προνομιακή σχέση θά εἶναι 
σημαντικό κέρδος γιά τήν Τουρκία). Τό βιβλίο 
ἀποτελεῖ μία θαυμάσια ἀφορμή νά θυμηθοῦμε 
καί νά σκεφτοῦμε τό ποῦ βαδίζουμε: Ἄν οἱ δρόμοι 

τμηθοῦν, θά ἔχουμε ὀδυνηρή σύγκρουση...



Οἱ πλούσιοι πλουσιότεροι καί οἱ φτωχοί φτωχότεροι
   Ὁ Τζόναθαν Φρήντλαντ στόν «Γκάρντιαν» (ὅπως µᾶς µεταφέρθηκε ἀπό 
τήν «Καθηµερινή», 25-11-05) γιά τήν πορεία τῆς κοινωνίας µας:
   «...Ὅταν ἡ Μάργκαρετ Θάτσερ ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία τὸ 1979, τὸ 1% τοῦ 
πληθυσµοῦ κατεῖχε τὸ 6% τοῦ ΑΕΠ τῆς Βρετανίας. Δέκα χρόνια ἀργότερα, ὁ 
ἴδιος ἀριθµὸς ἀτόµων κατεῖχε τὸ 9% τοῦ ΑΕΠ καὶ ὑπὸ τὸν Τόνι Μπλὲρ ἔφτασε 
νὰ κατέχει τὸ 13%. Μία µικρὴ ὁµάδα ἀνθρώπων παίρνει σχεδὸν τὸ ἕνα ὄγδοό 
του συλλογικοῦ πλούτου µας.
Ἔχει σηµασία; Ὁρισµένοι θὰ ποῦν ὄχι· µόνον ἀπὸ φθόνο κατηγοροῦµε ἕναν νεαρὸ 
ποὺ δαπανᾶ χιλιάδες λίρες γιὰ µερικὰ ποτά. Ὅσο τὰ βγάζουµε πέρα, ποιὸς 
νοιάζεται ποὺ ὁ Κώστας Τραπεζιτόπουλος ἀγοράζει µία Φεράρι ὅπως ἐµεῖς 
ἀγοράζουµε ἕνα µπουκάλι γάλα... Στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν τὴν πτώση 
τῆς Θάτσερ καὶ τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσης δὲν µᾶς ἀπασχόλησαν τέτοιου εἴδους 
προβληµατισµοί. Μόνον ὅσοι ἔχουν παγιδευτεῖ στὸν χρόνο ἐξακολουθοῦν νὰ 
ἔχουν παρόµοιους προβληµατισµούς. Ξέρω ὅτι εἶναι παλιοµοδίτικο, ἀλλὰ θὰ 
ἐπιµείνω. (...)
  Ὁ κοινωφελὴς ὀργανισµὸς Shelter ἀνακοίνωσε ὅτι πολλὰ παιδιὰ ἀναγκάζονται 
νὰ κοιµοῦνται στὴν κουζίνα ἢ στὸν διάδροµό του σπιτιοῦ τους λόγῳ τῶν 
προβληµάτων στέγασης ποὺ ἀντιµετωπίζουν µισὸ ἑκατοµµύριο οἰκογένειες 
στὴ Βρετανία. Τρεῖς στοὺς τέσσερις γονεῖς ἀναφέρουν ὅτι ἡ ἔλλειψη χώρου 
ἐπηρεάζει τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους, ἐνῶ πολλοὶ 
µιλοῦν γιὰ ἄγχος καὶ κατάθλιψη. Κατὰ τὴ γνώµη µου, ἀντιµετωπίζουµε 
σοβαρὸ πρόβληµα. Ἐὰν ἕνας ἄνθρωπος ξοδεύει 15 χιλιάδες λίρες γιὰ νὰ 
κεράσει τοὺς φίλους του ποτά, ἐνῶ ἕνας ἄλλος στρώνει σεντόνια στὴν κουζίνα 
γιὰ νὰ κοιµηθεῖ τὸ παιδί του, τότε εἶναι ἐµφανὲς ὅτι τὸ σύστηµα καταρρέει.
     Δὲν προσπαθῶ νὰ ἀσκήσω εὔκολη κριτικὴ στὴν κυβέρνηση τῶν Ἐργατικῶν 
ἀλλὰ νὰ ἀµφισβητήσω τὴν ἐντύπωση ποὺ ἔχουµε ὅτι εἴµαστε πολιτισµένη 
κοινωνία. Θεωροῦµε ὅτι τέτοιες ἀνισότητες ἀνήκουν στὴν ἐποχὴ τοῦ Ντίκενς 
καὶ µποροῦµε νὰ τὶς δοῦµε πιὰ µόνο στὸ σινεµὰ καὶ στὸ θέατρο. Ἡ ἀλήθεια 
ὅµως εἶναι ὅτι ἡ ἀδικία αὐτὴ συνεχίζει νὰ ὑφίσταται στὴ Βρετανία τοῦ 21ου 
αἰώνα. Δὲν εἶναι µόνοι οἱ ἀριστεροὶ ποὺ τοὺς τρώει ὁ ταξικὸς φθόνος ὅτι 
ἀντιλαµβάνονται τὸ πρόβληµα. Ὁ Λίο Χέντερλι, ὁ πολυεκατοµµυριοῦχος 
πρόεδρος τῆς ἑταιρίας HL Capital, δήλωνε πέρυσι στὸ BBC: “ Ἐγκαθιστοῦµε 
ἕνα ταξικὸ σύστηµα ποὺ δὲν ἔχει ἐµφανιστεῖ ποτὲ ξανὰ στὸ παρελθόν. Τὸ πιὸ 
ταιριαστὸ προηγούµενο παράδειγµα εἶναι ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση, ὅταν τὸ 
χάσµα µεταξὺ τῶν πολὺ πλούσιων καὶ τῶν µεσαίων τάξεων µεγάλωσε τόσο 
πολὺ ποὺ προκάλεσε κοινωνικὴ ἀναταραχή”.
     Μιλῆστε σὲ ὁποιονδήποτε πολιτικὸ γι’ αὐτὸ τὸ χάσµα καὶ θὰ δεῖτε νὰ σᾶς 
κοιτάζει µὲ ἀπλανὲς βλέµµα. Οἱ Ἐργατικοὶ δὲν τὸ ἀγγίζουν, φοβούµενοι µὴν 
χαρακτηριστοῦν ἀντιπλουτοκράτες, σοσιαλιστικοὶ δεινόσαυροι».

Φτάνει µέ τά µούλτι-κούλτι καθρεφτάκια!
Ἀπό τό διαδικτυακό πληροφοριακό δελτίο ecclesianews@ecclesia.gr (1-12) ἡ 
ἐνδιαφέρουσα δήλωση στό πνεῦµα ὅσων ἀπό χρόνια λέµε κι ἐµεῖς ἐδῶ: 
 «Σὲ ἐκστρατεία παρακίνησης τῶν Βρετανῶν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ 
τὴν καταπίεση τῆς πολυδιαφηµισµένης «πολυπολιτισµικότητας» καὶ τὴν 
ἐπανεύρεση τῆς χριστιανικῆς καὶ πολιτιστικῆς τους ταυτότητας, ἔχει 
ἀποδυθεῖ ὁ νέος Ἀγγλικανὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ὑόρκης στὴ Μ. Βρετανία John 
Sentamu, σύµφωνα µὲ τὸ γαλλικὸ πρακτορεῖο εἰδήσεων InfoCatho (22/11/2005). 
Ἂν καὶ ἔγχρωµος ὁ ἴδιος, δήλωσε ὅτι ἡ πολυπολιτισµικότητα ἐπέτρεψε µέν 
στοὺς ἄλλους πολιτισµοὺς νὰ ἐκφραστοῦν, ἀλλὰ ταυτόχρονα ἐµπόδισε καὶ 
τὴν ἔκφραση τοῦ πολιτισµοῦ τῆς πλειονοψηφίας. “Μιλῶ ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ γωνία 
ἑνὸς ξένου καὶ λυποῦµαι ποὺ οἱ Βρετανοὶ δὲν ἀναδεικνύουν ἀρκετὰ τὰ θετικά 
τοῦ πολιτισµοῦ τους”, συµπλήρωσε. 
Οἱ δηλώσεις τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ὑόρκης ἐναρµονίζονται πλήρως µὲ 
ἀνεξάρτητες σφυγµοµετρήσεις, σύµφωνα µὲ τὶς ὁποῖες οἱ Βρετανοί, σὲ ποσοστὸ 
67% αὐτοχαρακτηρίζονται Χριστιανοὶ καὶ σὲ ποσοστὸ 75% ἐπιθυµοῦν νὰ 
διατηρήσει ἡ Βρετανία τὶς χριστιανικές της ρίζες. Μάλιστα, ἀκόµα κι ἐκεῖνοι 
ποὺ σὲ ποσοστὸ 44% δηλώνουν ἄθεοι, πιστεύουν πὼς πρέπει ἡ Βρετανία νὰ 
διαφυλάξει τὸν χριστιανικὸ ἠθικὸ κώδικα.»

Ἀνα-γνώσεις
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ΣΤΑ (ΝΑΤΟικά) ΟΠΛΑ 
ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ!

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Και ως προς αυτό, υπάρχει πληθώρα αποδείξεων. Αµέσως παρακάτω, 
το τηλεγράφηµα µας πληροφορεί ότι οι Αρχές του Κοσσυφοπεδίου 
άρχισαν να ερευνούν πληροφορίες «για την εµφάνιση ενόπλων 
οµάδων στο Νότιο µέρος, που ελέγχεται από τις δυνάµεις του 
ΟΗΕ. Στην Αστυνοµία περιήλθαν πληροφορίες, ότι ένοπλοι 
άνδρες φορούσαν µάσκες, έφεραν όπλα, σταµατούσαν αυτοκίνητα 
και έστηναν σηµεία ελέγχου στην περιοχή  KACANIK, το Νότιο 
τµήµα που συνορεύει µε την «Μακεδονία», είπε ο Εκπρόσωπος 
του ΟΗΕ στο Κοσσυφοπέδιο,  NEERAJ SINGH. H περιοχή  αυτή 
απέχει από την πρωτεύουσα του Κοσσυφοπεδίου, την Πριστίνα, 60 
χιλιόµετρα, η οποία ελέγχεται από τις ειρηνευτικές δυνάµεις του 
ΗΟΕ, που εδρεύουν στο ΝΑ Κόσοβο. Αν οι οµάδες εντοπισθούν 
από τις ειρηνευτικές δυνάµεις του ΝΑΤΟ, θα συλλαµβάνονται, 
θα αφοπλίζονται και θα παραδίδονται στην τοπική Αστυνοµία, 
δήλωσε  Αµερικανός Ταγµατάρχης  MICHAEL WUNN, 
Εκπρόσωπος των αµερικανικών στρατευµάτων». ∆ηλαδή µια 
στηµένη διαδικασία, αφού από την µια µεριά θα συλλαµβάνονται 
από τους υποστηρικτές τους εν κρυφώ, θα παραδίδονται στην 
Αστυνοµία και εκείνη, µε την σειρά της, θα τους αφήνει ελεύθερους! 
Και συνεχίζει το τηλεγράφηµα : «Σε παρόµοιο περιστατικό, τον 
περασµένο µήνα, οι ειρηνευτικές δυνάµεις του ΝΑΤΟ είπαν, 
πως ένοπλοι άνδρες σταµατούσαν αυτοκίνητα και απαγορεύουν 
την κυκλοφορία στο ∆υτικό Κοσσυφοπέδιο, αποκαλώντας τους 
εαυτούς τους αντάρτες του «Kosovo Independence Army» και 
έχουν αυξήσει  τις περιπολίες και τα σηµεία ελέγχου σε αυτήν 
την περιοχή. Η οµάδα σταµατούσε οχήµατα και έδινε στους 
επιβαίνοντες προκηρύξεις, µε προειδοποιήσεις στα Ηνωµένα Έθνη 
και τους τοπικούς επισήµους. ∆ιάχυτοι είναι οι φόβοι πιθανής 
βίας από εξτρεµιστές, που θα µπορούσαν να διακόψουν τις υπό 

τον ΟΗΕ υποστηριζόµενες συνοµιλίες, στα τέλη αυτού του µήνα, 
που θα αποφανθούν αν το Κοσσυφοπέδιο καταστεί ανεξάρτητο 
ή παραµείνει µέρος της Σερβίας». Υπενθυµίζουµε ότι όταν, στις 
8 Noεµβρίου, κατέθεσαν ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών 
Σχέσεων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Νίκολας Μπέρνς και ο 
Ρίτσαρντ Χόλµπρουκ, ο  δεύτερος, απαντώντας στην καίρια 
ερώτηση ποιός τελικά θα αντιπροσωπεύσει το Κοσσυφοπέδιο στις 
συνοµιλίες αυτές, απάντησε ότι είναι δύσκολο να προβλέψει, επειδή 
υπάρχουν 17 παράνοµες αλβανικές οργανώσεις, θα προσέλθουν 
στις διαπραγµατεύσεις ατοµικά και ο µόνος λογικός φαίνεται να 
είναι ο Ιµπραήµ Ρουγκόβα. Είπε και το άλλο το σηµαντικό, ότι 
πολλές οµάδες ,που δρουν στα Βαλκάνια, είναι προσηλωµένες 
προς τους Αρχηγούς τους, παρά προς το Εθνος τους. Και εκεί 
έγκειται ακριβώς το πρόβληµα, η µάλλον το οργανωµένο σχέδιο. 
Όλα αυτά, µε µαθηµατική ακρίβεια, συνθέτουν το σύνολο της 
εξυφαινόµενης νέας ανωµαλίας, που θα αναταράξει ολόκληρη την 
Χερσόνησο της Βαλκανικής, τη ΝΑ Ευρώπη και, δυστυχώς, και την 
Ελλάδα, που είναι ένας από τους στόχους των νέων γεωπολιτικών 
µεταβολών, αγνώστων διαστάσεων. Η Αµερική είναι περίεργη να 
δει, σε µια τέτοια περίπτωση, τι θα κάνει η Ε.Ε.,  που οφείλει να 
προστατεύσει την Ελλάδα, µέλος της, αφού οι εξελίξεις θα την 
σύρουν σε µια τέτοια περιπέτεια µε το Αλβανικό στοιχείο, εντός 
και εκτός χώρας.
Την ανάµιξη της Ελλάδας την έχει «προβλέψει» από τις αρχές 
του 2001 ο µάντης Κάλχας του αµερικανικού κατεστηµένου, 
η «Ουάσιγκτον Πόστ». To πιο ανησυχητικό είναι η πρόσφατη 
αναγγελία από την εφηµερίδα, και µάλιστα πρωτοσέλιδα, µε 
πυχαίους τίτλους, για τα περί «Μακεδόνων» ανταρτών. Παραθέτει 
τον τίτλο: «Η γέννηση ενός νέου αντάρτικου στρατού», µε τον 
υπότιτλο: «Μακεδονική ανταρτική οµάδα που δηµιουργείται στο 
Κοσσυφοπέδιο, αποτελεί απειλή για την επέκταση σύγκρουσης 
στα Βαλκάνια». Και σε αυτό το µοτίβο γράφει τα πιο απίστευτα 
πράγµατα, τα οποία δυστυχώς λέγονται σήµερα και από επίσηµα 
χείλη. Το δηµοσίευµα της «Ουάσιγκτον Ποστ» επικεντρώνεται 
στο γεγονός, ότι το κυρίαρχο σλαβοµακεδονικό στοιχείο είναι 

εκείνο που καταπιέζει το εθνικό αλβανικό στοιχείο. ∆ιατείνεται 
δε ότι η ανταρτική αυτή οµάδα φέρει τον τίτλο «National Army 
of Macedonia», για την οποία «αναλυτές» υπολογίζουν, σήµερα, 
ότι απαριθµεί υπό τα όπλα 1500 άνδρες. Κανένας µάλιστα 
δεν γνωρίζει αν την ελέγχει ο Σκοπιανός Πρόεδρος.΄Ετσι, µε 
µαθηµατική ακρίβεια και όπως τα πρόβλεψε η «Πόστ», πέρσι, 
στις 7 Νοεµβρίου, οι Σκοπιανοί ψήφισαν µε ένα µεγάλο ΝΑΙ στη 
Συµφωνία της Οχρίδας, καθαρή δουλειά των Αµερικανών, που σε 
πρώτη φάση, έγινε αιτία  να δηµιουργηθούν 11 αυτόνοµα αλβανικά 
Καντόνια µέσα στα Σκόπια από το ύψος της  λίµνης Οχρίδας µέχρι 
την Κερκίνη! Και τώρα, αναµένεται η δεύτερη φάση, µε όλη αυτήν 
την σε εξέλιξη ιστορία του Κοσσυφοπεδίου.
Στο µεταξύ, για την πρώτη αθλιότητα της «Ουάσιγκτον Ποστ», 
περί αµφισβητήσεως της ελληνικότητας της Μακεδονίας, η 
Ελληνική Πρεσβεία, εδώ στην Ουάσιγκτον, διαµαρτυρήθηκε 
εντονότατα στην εφηµερίδα. Η Πρεσβεία µας διαµαρτυρήθηκε 
προς την «Ουάσιγκτον Ποστ» και για την δεύτερη αθλιότητά 
της, µε επιστολή της προς την Σύνταξη και µάλιστα µε σκληρή 
γλώσσα, στην οποία, ανάµεσα στα άλλα, επισηµαίνει: «Ο χάρτης 
δείχνει στην Ελλάδα µια αλβανική µειονότητα, που δεν υπάρχει. 
∆ιαβιούν περί τους 300 µε 400 χιλιάδες Αλβανοί εργάτες, νόµιµοι 
και παράνοµοι, που βρήκαν απασχόληση σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. Αυτοί δεν αποτελούν εθνική µειονότητα. Και δεν είναι 
συγκεντρωµένοι στη Β∆ Ελλάδα». Και καταλήγει επιγραµµατικά η 
επιστολή διαµαρτυρίας της Πρεσβείας µας: «Ας µην δηµιουργούµε 
µειονότητες εκεί που δεν υπάρχουν. Αυτό ενθαρρύνει εκείνους τους 
Αλβανούς εξτρεµιστές, που ονειρεύονται µια «Μεγάλη Αλβανία!» 
Και εµείς συµπληρώνουµε: Πρόκειται για το Αµερικανικό Σχέδιο 
πλήρους αποσταθεροποίησης της Βαλκανικής, µε αφετηρία 
το Κοσσυφοπέδιο (δηµιούργηµα του Αδόλφου Χίτλερ το 1943, 
µε την µεταφορά 300.000  Αλβανών από την Αλβανία) και τη 
«Μακεδονία», δηµιούργηµα του Τζόζεφ Στάλιν το 1945.

Λάμπρος Παπαντωνίου, 
Οὐάσινγκτον, 20-11-05

Ἕνας ἥρωας τῆς ἀνθρωπότητας
Ὁ Μορδεχάι Βανούνου εἶναι γνωστός ὡς ὁ ἰσραηλινός 
ἐπιστήμονας πού τό 1986, μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του, 
διέφυγε ἀπό τή χώρα του καί ἔδωσε στή δημοσιότητα 
(διά τῶν Σάντεη Τάιμς) ἀποδείξεις γιά τό μυστικό 
πυρηνικό πρόγραμμα τοῦ Ἑβραϊκοῦ κράτους στίς 
ἐγκαταστάσεις τῆς Ντιμόνα. Τότε εἶχε παγιδευτεῖ ἀπό 
πράκτορες τῆς Μοσάντ στή Ρώμη καί μεταφέρθηκε 
κρυφά στό Ἰσραήλ ὅπου καί καταδικάστηκε σέ 18 
χρόνια φυλάκιση. Παρότι  τά 11 ἀπό αὐτά τά πέρασε 
στήν ἀπομόνωση, κατάφερε νά διατηρήσει τήν 
ψυχοπνευματική του ὑγεία καί νά δηλώσει νικητής τή 
μέρα τῆς ἀπελευθέρωσής του. Σήμερα, παρά τήν ἔκτιση 
τῆς ποινῆς του, οἱ ἰσραηλινές Ἀρχές συνεχίζουν νά τοῦ 
ἀπαγορεύουν τήν ἔξοδο ἀπό τή χώρα, τή συνομιλία 
μέ ξένους δημοσιογράφους καί ὁ ἴδιος ζεῖ κοντά στήν 
χριστιανική κοινότητα (βαφτίστηκε τό 1986) καί 
στούς Παλαιστίνιους, ἀναμένοντας τό ἐνδιαφέρον τῆς 
διεθνοῦς κοινότητας γιά νά φύγει ἀπό τήν νέα, ἀνοικτή 
φυλακή του. Ἀκολουθεῖ ὁ διάλογός μας.

- Ἀγαπητέ κ. Βανούνου, μετά ἀπό 18 χρόνια φυλακῆς καί 
ἀπομόνωσης ἔχετε ἀκόμη περιορισμούς στίς κινήσεις, 
τήν ἐπικοινωνία σας, κτλ. Ποιές εἶναι οἱ ἀκριβεῖς 
συνθῆκες σήμερα; Πιστεύετε ὅτι σᾶς ἐκδικοῦνται;
- Βρίσκοµαι σέ κατάσταση ὁµηρείας. ∆έν µπορῶ νά βγῶ 
ἀπό τή χώρα, δέν µπορῶ νά κινηθῶ ἐλεύθερα, δέν µπορῶ 
νά µιλήσω σέ δηµοσιογράφους. Αὐτό πού κάνουµε 
αὐτή τή στιγµή ἀπαγορεύεται. ∆έν ζῶ µιά φυσιολογική 
ζωή. Προσπαθοῦν νά µοῦ δυσκολέψουν τή ζωή ὅπως 
µπορέσουν καί βεβαίως θεωρῶ ὅτι µοῦ φέρονται ἔτσι 
γιά νά µέ ἐκδικηθοῦν γιά τίς ἀποκαλύψεις µου.
- Ὅλη ἡ διεθνής, ὑποκριτική συζήτηση στή 
Μέση Ἀνατολή εἶναι γύρω ἀπό τά ὅπλα Μαζικῆς 
Καταστροφῆς. Προσπαθήσατε νά γράψετε στόν ΟΗΕ 
γιά τήν ἰσραηλινή περίπτωση;
- ∆έν ἔχω κάνει κάποιαν ἐπίσηµη προσέγγιση. Ὅλοι 
ὡστόσο γνωρίζουν ποῦ βρίσκοµαι καί τί γνωρίζω. 
Ὁποιοσδήποτε θελήσει ξέρει ποῦ θά µέ βρεῖ. Ἐγώ εἶµαι 
ἐδῶ γιά ὅποιον ἐνδιαφέρεται καί εἶµαι πρόθυµος νά 
ἀπαντήσω σέ ὅ,τι ἐρωτηθῶ.
- Μήπως μιά ἐπίσημη ἐπαφή π.χ. μέ τόν γενικό 
γραμματέα θά ἀντιμετωπιζόταν διαφορετικά;
- Ἴσως ναί. Αὐτό ὅµως πού τώρα πρωτίστως µέ 

ἐνδιαφέρει εἶναι νά βγῶ ἀπό τή χώρα καί µετά θά δῶ 
τό τί µπορεῖ νά γίνει µέ αὐτό τό θέµα.
- Νομίζω προταθήκατε γιά τό Νόμπελ Εἰρήνης. Ποιός 
εἶχε τήν πρωτοβουλία καί τί ἀπέγινε;  
- Ναί, ἔτσι εἶναι. Προτάθηκα ἀπό καλούς φίλους ἀπό 
τή Νορβηγία καί τήν Ἰρλανδία (τήν κ. Μαίρη Μακ 
Γκουάιρ). Ὅµως δέν πιστεύω ὅτι µπορεῖ νά προχωρήσει. 
Καθώς τό Ἰσραήλ µέ θεωρεῖ κατάσκοπο καί προδότη, θά 
πρέπει νά ἔρθουν σέ σύγκρουση µαζί του καί κανείς δέν 
θέλει νά ἐµπλακεῖ σέ κάτι τέτοιο, φοβοῦνται. 
- Βρισκόμαστε ἕναν χρόνο μετά τόν θάνατο τοῦ Ἀραφάτ 
καί καμμιά δίκαιη λύση δέν φαίνεται κοντύτερα γιά τό 
Παλαιστινιακό ζήτημα. Ποιά εἶναι ἡ ἄποψή σας; 
- Ἡ κατάσταση στήν Παλαιστίνη εἶναι χειρότερη ἀπό 
ποτέ. Τούς ἔχουν πάρει τή γῆ τους, οἱ Παλαιστίνιοι 
καθηµερινά ζοῦν µιά κόλαση. Οἱ ἔλεγχοι στά µπλόκα 
ἔχουν ἐνταθεῖ, εἶναι µιά φριχτή κατάσταση. Στήν 
πραγµατικότητα τό Ἰσραήλ δέν θέλει τή δηµιουργία 
Παλαιστινιακοῦ κράτους. Μπορεῖ νά φαίνεται ὅτι 
γίνονται κάποιες προσπάθειες ὅµως τό Ἰσραήλ συνεχίζει 
τήν ἐπιθετική του πολιτική. 
- Ὡς ἀντιρρησίας συνειδήσεως πῶς βλέπετε τήν 
ἰσραηλινή κοινωνία; Πῶς ἀποδέχεται τό Ἀπαρτχάιντ; 
Καί ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού νά σᾶς στηρίζουν;
- Ὄχι σέ µεγάλη κλίµακα. Τό καθεστώς στό Ἰσραήλ 
σήµερα εἶναι ἀκροδεξιό καί γίνεται ὁλοένα καί πίο 
ἐθνικιστικό. Οἱ ἄνθρωποι ἐδῶ δέν συνειδητοποιοῦν κἄν 
ὅτι ζοῦν σ’ ἕνα Ἀπαρτχάιντ. ∆έν κοιτοῦν γύρω τους, δέν 
τούς ἐνδιαφέρει. Σκέφτονται µόνο τόν ἑαυτό τους, τούς 
Ἑβραίους ἐδῶ, τούς Ἑβραίους στό ἐξωτερικό... Μόνο 
τούς Ἑβραίους κι ὄχι τούς ἄλλους ἀνθρώπους. ∆έν τούς 
ἀπασχολεῖ ἡ ἀλήθεια κι ἔχουν πιά µάθει νά ζοῦν ἔτσι.
- Ὅταν κάνατε τίς ἀποκαλύψεις σας γιά τή Ντιμόνα 
βαφτιστήκατε καί Χριστιανός. Ἦταν ἕνα μήνυμα πώς 
εἴδατε κάτι ἐνοχλητικό στήν ἑβραϊκή θρησκεία πού νά 
συνδέεται μέ τήν ἰσραηλινή πολιτική;  
- Εἶναι ἀλήθεια πώς ἡ µεταστροφή µου στόν 
Χριστιανισµό σχεδόν συµπίπτει χρονικά µέ τήν περίοδο 
τῶν ἀποκαλύψεων. Ὅµως αὐτό δέν ἦταν παρά µόνον 
ἡ τελική φάση µιᾶς µακρᾶς προσωπικῆς πορείας. Ἀπό 
νωρίς κατάλαβα πώς ὁ Ἰουδαϊσµός δέν µέ ἐξέφραζε. 
Ἤδη ἀπό τήν ἡλικία τῶν 16-17 ἐτῶν εἶχα ἀρχίσει νά τόν 
ἀπορρίπτω. Μεγάλωσα σέ µιά ἰουδαϊκή οἰκογένεια, πῆγα 
σέ ἰουδαϊκό σχολεῖο κι ἀπό τότε εἶχα ἀνησυχίες. Ἔθετα 
ἐρωτήµατα στούς γονεῖς καί στούς δασκάλους µου 
καί οἱ ἀπαντήσεις πού λάµβανα δέν µέ ἱκανοποιοῦσαν. 
Ὁπωσδήποτε ὅλες αὐτές οἱ ἀπόψεις περί τοῦ «µοναδικοῦ 
λαοῦ», πού τόν ἐπέλεξε ὁ Θεός, εἶναι πράγµατα πού ἀπό 
χρόνια ἔχουν πάψει νά µέ ἐκφράζουν.
- Τά τόσα χρόνια φυλακῆς καί ἀπομόνωσης καί τό 
μῖσος πού εἰσπράξατε, πῶς ἐπέδρασαν στίς ἀπόψεις 
σας γιά τή ζωή; 
- Παρ’ ὅλα ὅσα µοῦ συνέβησαν δέν µετανιώνω γιά 
τίποτε. Ἔχω τήν ἱκανοποίηση πώς ἔπραξα τό σωστό 
καί φυσικά πιστεύω ὅτι καί πάλι τό ἴδιο θά ἔκανα. 
Πιστεύω ἐπίσης πώς πρέπει νά ἀποδεχτοῦµε ὅλους 
τούς ἀνθρώπους ὡς ἴσους µεταξύ τους καί νά ἰσχύσει ὁ 
θεσµός τῆς δηµοκρατίας καί σ’ αὐτήν τήν περιοχή τοῦ 
κόσµου, ὅπως συµβαίνει καί στήν Εὐρώπη. Πατρίδα 
τῆς δηµοκρατίας εἶναι ἡ Ἀθήνα κι ὄχι ἡ Ἱερουσαλήµ 
καί χρειαζόµαστε ὅσα εἰπώθηκαν ἀπό τοὺς Ἕλληνες 
φιλοσόφους χιλιάδες χρόνια πρίν.  

Ὁ «ἀόρατος» γιά τή διεθνή κοινότητα 
ἰσραηλινός ἀντιδραστήρας στή Ντιμόνα



«Μέσα ἀπό τό βλέμμα τοῦ συγγραφέα ὑπάρχει τό ὅραμα μιᾶς ἄλλης Θράκης, πού δέν κλαίει 
πιά τή μοίρα της καί πού διεκδικεῖ τά δικαιώματά της, μιᾶς ἄλλης Μαύρης Θάλασσας 

πού πρέπει νά ζήσει τόν θάνατό της γιά v’ ἀνθίσει καί πάλι ἡ Pωμανία μας...»
ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙ∆Η, Θερµοπυλῶν καί Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη 

τηλ. & τ/o: 25410 27544      info@spanidis.gr     www.spanidis.gr

Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α
Γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο µας γιά τήν τεράστια προσέλευση καί τήν 
γενικότερη ἐπιτυχία τῆς ἡµερίδας τῆς «Ὁµάδας 21» Θεσσαλονίκης, ὅπου δύο ἐξ 
ἡµῶν µιλήσαµε γιά τή Θράκη σήµερα. Ἔ, τί βρῆκε νά µεταδώσει ὡς «εἴδηση» 
λέτε τό ΔΟΛιο «Βῆµα»; Κάτω ἀπό τόν τίτλο «Βορίδης (Σ.Σ.:!!!) καί Ἄνθιµος 

στηρίζουν τό Δίκτυο 21» γράψαν γιά... ΛΑΟΣ, δηµοτικές ἐκλογές, κτλ, χωρίς νά ποῦνε 
λέξη γιά τό ποιός µίλησε, τί εἶπε καί τί τελικά ἀποκόµισε ὁ κόσµος πού παραβρέθηκε! 
Ἐντάξει, θά πεῖ κανείς, τί περίµενες ἀπό τῆς µυλωνοῦς τόν κῶλο; Σωστόν. Δέν λέω, τή 
δουλειά τους κάνουν οἱ ἄνθρωποι ἀλλά ἄς τἄγραφαν ὡς ἄποψή τους, διάολε, ὄχι ὡς... 
εἴδηση! Λές κι ἐµεῖς (µά κι ὁ κόσµος) πήγαµε ἐκεῖ ὡς σέ προεκλογική ἤ παρασκηνιακή 
συνάντηση κι ὄχι σέ µιάν ἡµερίδα ἀκοµµάτιστη καί ἀνοικτή στόν καθένα! 

Τό ἱστορικό µυθιστόρηµα τοῦ Πασχάλη Λαµπαρδῆ «Οἱ Φύλακες τῆς Ἀνατολίας» 
παρουσίασαν στίς 4/12 ὁ Δῆµος Ἀλεξανδρούπολης, τό βιβλιοπωλεῖο Παπασω-
τηρίου καί οἱ Ἐκδόσεις Πατάκη, µέ κεντρική ὁµιλήτρια τήν ἱστορικό Ἰφιγένεια 
Βαµβακίδου. Θέµα τοῦ βιβλίου οἱ Κρυπτοχριστιανοί τοῦ Πόντου καί οἱ διώξεις 

πού ὑπέστησαν µέχρι τόν ξερριζωµό τους, µέ ἐκτενή ἀναφορά στήν Παναγία Σουµελᾶ. 
Ἡ ἔκπληξη - γιά πολλούς - ἦταν στό µουσικό πρόγραµµα πού ἀκολούθησε µέ τό συγ-
κρότηµα «Λαλητάδες» καί τά χορευτικά συγκροτήµατα Ποντίων, Καππαδοκῶν, Ἀρµε-
νίων καί... τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων Μειονότητας! Μάλιστα τό τελευταῖο εἶχε 
καί δική του ὀρχήστρα καί συµµετεῖχε κανονικά, παρά τά ὅσα εἶχαν ἤδη ἀκουστεῖ γιά 
τή... Μητέρα - Πατρίδα. Νά πρόκειται γιά ἀλλαγή πολιτικῆς ἀποκλείεται. Νά ἦταν 
κίνηση τακτικισµοῦ; Πολύ δύσκολο. Δέν µπορεῖ νά τά βάζεις µέ τόν Δήµαρχο πού κάνει 
ὅ,τι σχετικό προβλέπει ὁ νόµος καί νά... χορεύεις σέ ἀνάλογη ἰδιωτική πρωτοβουλία! 
Μᾶλλον γκάφα ὁλκῆς ἦταν, τοῦ συλλόγου ἤ/καί τῶν ἀφεντικῶν του.   

Τὴν Σµύρνη καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή της ἐπισκέφθηκαν οἱ Νοµάρχες τῆς 
Ἀν. Μακεδονίας Θράκης, µέ τό δίκτυο Νοµαρχιῶν Ἑλλάδας -Βουλγαρίας - 
Τουρκίας (21/24 Νοεµβρίου 2005), προσκεκληµένοι τοῦ Τούρκου Ὑπουργοῦ 
Γεωργίας. Συµµετεῖχαν ὁ Νοµάρχης Ροδόπης Ἄρης Γιαννακίδης µέ τόν 

ἀντινοµάρχη γιά θέµατα πρωτογενοῦς τοµέα Μεχµέτ Δεβετζήογλου, ὁ νοµάρχης 
Ξάνθης Γιῶργος Παυλίδης καί ὁ νοµάρχης Ἕβρου Νῖκος Ζαµπουνίδης. Σύµφωνα µέ τό 
δελτίο Τύπου «ἡ ἀποστολή φιλοξενήθηκε ἄψογα ἀπό τόν Νοµάρχη Σµύρνης καί εἶχε τήν 
εὐκαιρία νά λάβει σαφή εἰκόνα τῆς κατάστασης στήν ἀγροτική οἰκονοµία τῆς Σµύρνης πού 
παρουσιάζει χαρακτηριστικά δυναµικῆς ἀνόδου καί τῶν καλλιεργειῶν στίς ὁποῖες ἔχουν 
στραφεῖ οἱ Τοῦρκοι ἀγρότες προκειµένου νά ἀντιµετωπίσουν τήν κρίση πού ἔπληξε τήν 
περιοχή τους καί ταυτόχρονα νά ἀνταποκριθοῦν στίς ἀνάγκες τῆς ἀγορᾶς. Ἐπιβεβαιώθηκε 
ἡ ἀνάγκη περαιτέρω συνεργασιῶν κι ἀνταλλαγῆς τεχνογνωσίας σέ τεχνοκρατικό ἐπίπεδο 
προκειµένου νά ἀξιοποιηθεῖ ἀπό τούς ἀγρότες τῶν περιοχῶν Σµύρνης καί Θράκης ἐνόψει 
τῆς νέας πραγµατικότητας πού διαµορφώνεται, τόσο σέ Εὐρωπαϊκό ὅσο καί σέ παγκόσµιο 
ἐπίπεδο. Ἐπίσης διαπιστώθηκε ἡ προοπτική τῆς καλλιέργειας καπνοῦ σέ µή ἐπιδοτούµενο 
καθεστώς, καθώς οἱ Τοῦρκοι ἀγρότες ἀπολαµβάνουν ἀπό τήν ἀγορά πολύ ὑψηλή τιµή 
καλλιεργώντας προϊόντα ποιότητας». Μάλιστα, συνέλληνες. Οἱ κύριοι νοµάρχες µας 
µᾶς λένε ὅτι ἀπό γεωργικῆς ἀπόψεως εἴµαστε πίσω ἀπό τήν Τουρκία καί ὑπάρχει ἀνά-
γκη ἀνταλλαγῆς τεχνογνωσίας! Κι ὅσα «ἀπολαµβάνουν» οἱ Τοῦρκοι ἀγρότες (γνωστοί 
γιά τά προκλητικά εἰσοδήµατά τους) εἶναι στόχος τῶν δικῶν µας! Εἴµαστε στήν ΕΕ δυό-
µιση δεκαετίες καί χρειαζόµαστε τούρκικη συνεργασία γιά νά βαδίσουµε στό µέλλον!  
    Κύριοι νοµάρχες... Εἶστε τυχεροί πού δέν σᾶς παίρνουµε στά σοβαρά. Καί σᾶς καί τά 
γελοῖα σας δελτία Τύπου, ὅπου θέλετε νά µᾶς πεῖτε ὅτι κάνατε κάτι παραπάνω ἀπό ἕνα 
ταξιδάκι τζαµπέ. Ἄντε καί µιά προεκλογική φιγούρα (οἱ δύο πρῶτοι)...
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Ἀγροτικὲς ἐπιλογὲς 
καὶ ἀδιέξοδα

Τήν περασμένη Παρασκευή, 2-12, ἡ Περιφέρεια 
ΑΜ-Θ διοργάνωσε ἡμερίδα στήν Κομοτηνή 
σχετικὰ µὲ τὴν ἀναδιάρθρωση τῶν καλλιεργειῶν 
στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ Θράκη, καθώς 
τό τέλος τῆς (ἐπιδοτούμενης) μονοκαλλιέργειας 
-βαμβάκι καί καπνός- ἔφτασε, καί τό μέλλον τῶν 
ἀγροτῶν τῆς περιοχῆς εἶναι πιά ζητούμενο. Στήν 
ἡμερίδα τόσο ὁ Γραµµατέας τῆς Περιφέρειας 
ΑΜ-Θ κ. Μιχάλης Ἀγγελόπουλος ὅσο καί οἱ 
ὑπηρεσιακοί της παράγοντες ἀναφέρθηκαν 
στὰ δυὸ τριετῆ, καινοτόµα –«µοναδικὰ στὴν 
ἐπικράτεια»– προγράµµατα τῆς Περιφέρειας 
στὸ πλαίσιο τοῦ Γ΄ ΚΠΣ, τὰ ὁποῖα ἀναµένεται 
νὰ δώσουν λύσεις σὲ σηµαντικὰ προβλήµατα 
τοῦ ἀγροτικοῦ χώρου καὶ νὰ βελτιώσουν τὸ 
ἐπίπεδο καὶ τὴν ποιότητα τῆς ἀγροτικῆς 
παραγωγῆς. Ἀφενός λοιπόν προτάθηκαν 
καλλιέργειες ἀρωµατικῶν/φαρµακευτικῶν, 
ἐνεργειακῶν καὶ κτηνοτροφικῶν φυτῶν (γιά 
τίς ὁποῖες ἤδη γίνονται πιλοτικές προσπάθειες 
σέ 245 ἀγρούς 1645 στρεμμάτων) κι ἀφετέρου 
προβλήθηκε ἡ (ἐπικείμενη) καταγραφή  τῶν 
ἐδαφολογικῶν δεδοµένων γιὰ τὴ διαπίστωση 
τῶν ἐπιπέδων ποιότητας τῆς γῆς, ὥστε νὰ 
ὁδηγηθοῦµε στὶς ποιοτικότερες καὶ ὑγιεινότερες 
παραγωγές: Ἡ καταγραφή τῶν θρεπτικῶν 
στοιχείων, τῶν βαρέων µετάλλων καὶ τῶν 
ὑδροδυναµικῶν ἰδιοτήτων τῶν ἐδαφῶν εἶναι 
προφανῶς ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ὀρθολογικὴ 
χρήση λιπασµάτων καὶ νεροῦ καὶ παραγωγὴ 

προϊόντων ἀσφαλείας. Γιά τὸ πρῶτο ἔργο 
προϋπολογίστηκε δημόσια δαπάνη 1,3 ἑκ. εὐρώ 
καί εἶναι ἐνταγμένο στό ΠΕΠ, ἐνῷ τό δεύτερο 
- πού θά ἐφαρμοστεῖ σέ 3 ἑκ. στρέμματα - θὰ 
καλυφθεῖ ἐξ’ ὁλοκλήρου ἀπὸ δηµόσια δαπάνη 
ὕψους 5 ἑκ. εὐρώ.
Ὅλα αὐτά ὡραῖα. Ἀπό τή θεωρία ὅμως γιά νά 
περάσουν στήν πράξη ὑπάρχει μία μεγάλη 
ἀπόσταση - εἰδικά στή χώρα μας. Ἔτσι, κι 
ἄν ἀκόμη εὐοδωθοῦν οἱ σχεδιασμοί τῆς 
Περιφέρειας, δέν παύουν νά ὑπάρχουν κάποια 
βασικότατα ἐρωτήματα πού τέθηκαν καί ἀπό 
τούς ἄμεσα ἐνδιαφερόμενους στήν ἡμερίδα, δηλ. 
τούς ἀγρότες: 1) Τί ἔσοδα καί κέρδη θά ἀποφέρει 
- στό περίπου, ἔστω - ἡ κάθε προτεινόμενη 
καλλιέργεια; Δέν μπορεῖ νά ξεκινήσει κανείς 
μέ ἀοριστολογίες τέτοιες ἀλλαγές!  2) Πῶς θά 
διασφαλιστεῖ ἡ διάθεση τοῦ προϊόντος; Καλή 
ἡ διασύνδεση πρωτογενοῦς καί δευτερογενοῦς 
τομέα, ἀλλά μπορεῖ κανείς νά βασιστεῖ στήν 
ἑλληνική μεταποίηση; Φρέσκιες εἶναι ἀκόμη 
οἱ μνῆμες ἀπό τήν περιπέτεια τῆς ὀρεινῆς 
ρίγανης καί τήν ἁμαρτωλή «Βαρωφύτ»... 3) 
Ἔχουμε ἀργήσει ἤδη πάρα πολύ. Τόσο γιά τήν 
ἐδαφολογική μελέτη (τό ἰνστιτοῦτο πού θά τήν 
ἀναλάμβανε χτίστηκε πρίν μιά... δεκαετία), ὅσο 
καί γιά τήν ἀναδιάρθρωση τῶν καλλιεργειῶν. 
Τώρα πού ἐμεῖς ἀκόμη συζητᾶμε γιά ἐνεργειακά 
φυτά, σέ ἄλλα μέρη τοῦ κόσμου (Βραζιλία,  
Γερμανία...) «ἔχουν περάσει ἀπέναντι»...
   Τέλος (καί ἀρχή κάθε προβλήματος) λείπει 
τραγικά ἕνα ἀγροτικό ἐπιμελητήριο. Τώρα 
πού ἡ ἐποχή τῶν ἐπιδοτήσεων (καί τῆς 
συνακόλουθης ἀχμακιᾶς) τερματίζεται, ἡ 
ἀνάγκη ἑνός σωσιβίου προβάλλει ἀδήριτη...

Σάπες: Μεταξύ Τυφλίδος 
καί Ντύσελντορφ
Βρέθηκα ξανά μετά ἀπό καιρό μέ παλιούς 
φίλους ἀπό τόν νεοπροσφυγικό πληθυσμό τῶν 
Σαπῶν. Ἐντάξει, ἡ γενική εἰκόνα τοῦ χώρου 
εἶναι γνωστή ἀλλά εἶναι ἄλλο πρᾶγμα ὅταν 
αὐτή συγκεκριμενοποιεῖται πάνω σέ πρόσωπα 
μέ ὀνοματεπώνυμο καί στήν τύχη τους. Ἔτσι, 
ἡ τρομακτική ἀνεργία - εἰδικά σ’ αὐτήν τήν 
μερίδα τῶν συνελλήνων μας - δέν εἶναι ἁπλῶς μέ 
διαφορά τό «νούμερο ἕνα» πρόβλημα. Εἶναι μιά 
κατάσταση τόσο «εἰδική» πού, χωρίς καμμιάν 
ὑπερβολή, ἀγγίζει τά ὅρια τῆς ἀναπηρίας. 
Ζητᾶς νά πληροφορηθεῖς τό ποῦ βρίσκεται καί 
τί κάνει ἐπαγγελματικά ἕνα πλῆθος προσώπων: 
«- Ποῦ βρίσκεται ὁ Σ.;» «- Στήν Ὁλλανδία 
οἰκογενειακῶς, τώρα πῆρε καί τά παιδιά μαζί 
του». «- Ὁ Γ. ποῦ βρίσκεται, δουλεύει;» «- Στή 
Γερμανία. Μπορεῖ νά πάω κι ἐγώ κατά κεῖ 
τοῦ χρόνου». «- Ὁ πατέρας τοῦ Π.;» «- Στήν 
Κύπρο, ἐδῶ καί τρία χρόνια, στίς οἰκοδομές. 
Ἄν δέν βρεθεῖ τίποτε τίς ἑπόμενες μέρες θά 
τό σκεφτῶ καί γώ, ἴσως γιά λίγο καιρό καί 
βλέπουμε». «- Ἡ Α. ποῦ βρίσκεται;» «- Ἔπιασε 
δουλειά στή Θεσσαλονίκη, μένει μέ συγγενεῖς 
της ἐκεῖ, δέν πιστεύω νά ξαναγυρίσει ἐδῶ». «- 
Ὁ Θ. ἐπέστρεψε;» «- Μπά, παραμένει στή Ρόδο, 
δέν ἔχει θέση γι΄ αὐτόν ἐδῶ». «- Ὁ Π. τελείωσε 
τίς σπουδές στή Μόσχα;» «- Ὄχι. Δέν τόν ἔχω 
δεῖ χρόνια τώρα». «- Κι ὁ Λ.;» «- Στήν Ἀθήνα, 
ἀκόμα...» (οἱ διάλογοι εἶναι ἀκριβεῖς, ὅπως καί 
τά ἀρχικά τῶν ὀνομάτων).
«Καλά», ρωτᾶς, «κανένας δέν ἔκανε μιά δουλειά 

δική του ἐδῶ; Κανένας δέν ἄνοιξε ἕνα μαγαζί, 
μιάν ἐπιχείρηση;» Ἀποκαρδιωτική ἡ ἀπάντηση: 
Ἡ ἰδανική λύση γιά ὅλους εἶναι τό Στράτευμα 
καί ἡ Συνοριοφυλακή...  
Πῶς νά νιώσεις ἔπειτα ἀφήνοντας πίσω αὐτή 
τήν ἔρημη χώρα; Νά θυμηθεῖς τίς ἐλπίδες πού 
γέννησε ἡ ἄφιξη τῶν Ποντίων νεοπροσφύγων 
στή Θράκη; Τήν κινητικότητα πού δημιούργησε 
τό σφῦζον δυναμικό τους; Τίς προοπτικές 
πού προδιαγράφονταν καί γιά τίς ὁποῖες καί 
σύ κάτι προσπάθησες; Τίς διαψεύσεις, τέλος, 
πού ἦρθαν ἀπό ὅλες τίς μεριές (καί τῶν ἰδίων 
συμπεριλαμβανομένων); Γιά τόν κάθε ἄχρηστο 
ὑπουργό, τόν κάθε μαλάκα δήμαρχο, τό κάθε 
λαμόγιο ἐργολάβο, τόν κάθε τενεκέ ὑπάλληλο 
πού τοῦ ἦταν ἀδύνατον νά ἀντιληφθεῖ τό 
αὐτονόητο; Τά σκατά ὅλων αὐτωνῶν τρώει τώρα 
ἡ νεολαία τῶν «Ρωσοποντίων» πού ἔκλεισε 
ἤδη 13-14 χρόνια στή Θράκη - καί θά τά φᾶμε 
κι ὅλοι ἐμεῖς. Γιά τόν ἀνύπαρκτο σχεδιασμό 
μας, γιά κεῖνο τό ἀλήστου μνήμης διαβόητο 
«Ἵδρυμα», γιά τό γκέττο πού χτίσαμε (ὄχι 
μόνο τό 1990 στίς Σάπες μά καί τό 2000 στήν 
Κομοτηνή!), γιά τά ρημάδια σπίτια πού τούς 
παραχωρήσαμε, γιά τήν μαϊμού «ἀνάπτυξη» 
τῆς Θράκης, γιά τά προγράμματα κατάρτισης 
τῶν διαβόητων ΚΕΚ... Ὅταν μετά τόσα χρόνια 
ὁ οἰκισμός δέν ἔχει ἀποκτήσει κἄν... ἐκκλησία 
(πού τήν εἶχε τάξει ὁ ἴδιος ὁ Χριστόδουλος πρό 
200-300 ἐτῶν περίπου), τί νά λέμε τώρα; Γιά 
τήν «ἰσχυρή Ἑλλάδα» πού φτιάξαμε, τελικά, 
καί ἡ ὁποία δέν εἶναι σέ θέση νά διατηρήσει 
τόν ἴδιο τόν πληθυσμό της, τούς ὁμογενεῖς πού 
ἦρθαν γιά νά ξαναφύγουν σέ νέα ξενητειά...

Κ.Κ.

«ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» 

Παρουσιάστηκε στὶς 2 Δεκεµβρίου τὸ Ἡµερολόγιο 
- Λεύκωµα 2006 τοῦ Ἱδρύµατος Θρακικῆς Τέχνης 
καὶ Παράδοσης µὲ τίτλο «Εἰκόνες τῆς Θράκης». 
Σὲ ἕνα πολὺ φιλικὸ περιβάλλον µὲ τὴν παρουσία 
φίλων τοῦ Ἱδρύµατος, οἱ καλεσµένοι γιὰ τὴν 
παρουσίαση κ. Ἀλίκη Τσουκαλᾶ, µέλος τοῦ 
Δ.Σ. καὶ ὑπεύθυνη ἐκδόσεων τοῦ Ἱδρύµατος, ἡ 
συγγραφέας-κοινωνιολόγος κ.  Μαρίκα Ρόµπου-
Λεβίδη, καὶ ὁ συντονιστὴς τῆς φωτογραφικῆς 
ὁµάδας κ. Γιάννης Βουλγαράκης ἀναφέρθηκαν 
στὴ θεµατικὴ καὶ στὴ µεθοδολογία προσέγγισης. 
Ἀποφεύγοντας τὸν συνήθη πειρασµὸ τοῦ 
ἐξωτισµοῦ µὲ τὰ στερεότυπα τῶν τουριστικῶν 
τοπίων, οἱ φωτογραφίες προβάλλουν µία Θράκη 
ποὺ κινεῖται στοὺς ρυθµοὺς τῆς σύγχρονης 
ζωῆς, σὲ διαρκή ἐπικοινωνία µὲ τὸν ὑπόλοιπο 
χῶρο, βιώνοντας τὴν καθηµερινότητα ἄλλοτε 
µὲ τοὺς δικούς τους τρόπους καὶ πιὸ συχνὰ µὲ 
τοὺς ἴδιους ρυθµοὺς ἄλλων περιοχῶν. «Μᾶς 
ἐνδιαφέρουν οἱ εἰκόνες τῆς καθηµερινότητας 
στὴ Θράκη µὲ πρωταγωνιστή τὸν ἄνθρωπο καὶ 
τὰ συναισθήµατά του» εἶπε ἡ κ. Τσουκαλᾶ, ἐνῶ 

ἡ κ. Ρόµπου-Λεβίδη τόνισε τὴν δυσκολία τῶν 
συντελεστῶν στὸ νὰ ξεχωρίσουν τὶς τελικὲς 
φωτογραφίες ποὺ θὰ µποῦν στὸ λεύκωµα, µιᾶς 
καὶ οἱ ἐπιλογὲς τους ἦταν πάρα πολλές. Τέλος, 
τὸν λόγο πῆρε ὁ φωτογράφος κ. Βουλγαράκης ποὺ 
παρουσίασε τὴ γενικὴ ἰδέα τῆς φωτογράφησης.
«Ἡ Θράκη εἶναι οἱ ἄνθρωποί της, οἱ καθηµερινοὶ 
ἄνθρωποι. Αὐτοὶ ποὺ ὁ φακὸς συλλαµβάνει 
µόνο σὲ γάµους καὶ γιορτὲς γιὰ νὰ µποῦν στὰ 
οἰκογενειακὰ ἄλµπουµ. Εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ 
δὲν ἔχουν τὸ προνόµιο νὰ φωτογραφηθοῦν ὡς 
«ἐπώνυµοι». Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ τράβηξαν τὴν 
προσοχὴ µας γνωρίζοντας ὅτι αὐτοὶ µία µέρα 
θὰ ἀποτελέσουν τὸν καµβὰ πάνω στὸν ὁποῖο 
θὰ κεντηθεῖ ἡ ἱστορία τοῦ τόπου» ἐπεσήµανε 
ὁ ὁµιλητής, καταλήγοντας πὼς «ἂν µέσα σ’ 
αὐτὲς τὶς φωτογραφίες ἀναγνωρίσετε κάτι ποὺ 
πολλὲς φορὲς ἔχετε δεῖ χωρὶς ὅµως νὰ κοιτάξετε, 
γνωρίζοντας ὑποσυνείδητα ὅτι θὰ εἶναι καὶ 
αὔριο ἐκεῖ, ἂν τὸ βλέµµα µας ἀκούµπησε στὸ ἴδιο 
σηµεῖο, ὁ φωτογράφος θὰ εἶναι εὐτυχής».
Τό λεύκωμα τιμᾶται 30 € μὲ σκοπό τὴν ἐνίσχυση 
τοῦ ταμείου τῶν ὑποτροφιῶν ἐκπαίδευσης τῆς 
Ἀκαδημίας Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης.



   «Πρῶτο ἐκπαιδευτικό συνέδριο τῆς 
Τουρκικῆς Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης» 
ἦταν ὁ γελοιωδῶς βαρύγδουπος, προκλητικά 
μισαλλόδοξος καί ἀπολύτως παραπλανητικός 
τίτλος τῆς διοργάνωσης τοῦ διημέρου 26-
27/11/05 στήν Κομοτηνή. Ὅσον ἀφορᾶ τούς 
εὔγλωττους ἐπιθετικούς προσδιορισμούς 
«τουρκικῆς» καί «δυτικῆς» δέν εἶναι ἀνάγκη νά 
ἐπεκταθοῦμε, κι ἕνας ἀδαής ἀναγνωρίζει ἐντός 
τους τό πνεῦμα τῶν διοργανωτῶν. Ἄς δοῦμε 
λοιπόν κατά τά ἄλλα περί τίνος ἐπρόκειτο.
   Κατ’ ἀρχήν μερικές γενικές πληροφορίες: Ἡ 
προσέλευση στόν χῶρο τοῦ «συνεδρίου» ἦταν 
μαζική - ὅπως σέ ὅλες τίς ὁμοειδεῖς ἐκδηλώσεις 
μέ τήν ἄνωθεν ἐντολή - καθώς περί τά τριακόσια 
ἄτομα παρακολούθησαν τίς «ἐργασίες», 
μεταξύ δέ αὐτῶν ἕνα μονοψήφιο ποσοστό ἦταν 
γυναῖκες (πολύ χαμηλό ἄν σκεφτεῖ κανείς ὅτι ἡ 
γυναικεία παρουσία στό σύνολο τῶν ὁμιλητῶν 
ἦταν ἀναλογικά πολύ μεγαλύτερη). Ὡστόσο ἡ 
παρουσία αὐτή τοῦ κοινοῦ ἐξαντλήθηκε στήν 
σιωπηλή παρακολούθηση, καθώς οἱ ἐρωτήσεις 
πού γίνανε ἦταν μετρημένες στά δάχτυλα, καί 
ὑποβλήθηκαν ὅλες ἀπό «ἐπώνυμα» στελέχη τῆς 
πολιτικῆς ἡγεσίας* τοῦ μειονοτικοῦ κόσμου 
(φαίνεται οἱ ἄλλοι ἤ δέν ἔχουν δικαίωμα 
λόγου ἤ δέν τολμᾶν νά διατυπώσουν δημοσίως 
κάποια γνώμη). Τό συνέδριο χαιρέτισε μέ 
μήνυμά του ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς 

Τουρκίας, Ἀμπντουλλάχ 
Γκιούλ, εὐχόμενος κάθε 
ἐπιτυχία στίς ἐργασίες του 
καί δίνοντας ἔτσι μία ἀκόμη 
ἀπόδειξη τῆς στοχοθεσίας τῆς 
διοργάνωσης. 
   Πρίν τήν διεξαγωγή τοῦ 
«συνεδρίου» ἐλέχθη πώς θά 
ἦταν δίγλωσσο, στά τουρκικά 
καί στά ἑλληνικά. Ὅσοι 
πίστεψαν ὅτι θά συμβεῖ κάτι 
τέτοιο διαψεύσθηκαν, καθώς 
στά ἑλληνικά ἀκούστηκε 
μόνο γιά ἕνα δύο λεπτά 
μιά ἐπιγραμματική - καί 
ἀπονευρωτική - σύνοψη 
τῆς πρώτης ὁμιλίας, τοῦ 

δικηγόρου Ὀρχάν Χατζηιμπράμ. Ὅλα τά ὑπό-
λοιπα ἐλέχθησαν ἀποκλειστικά στά τουρκικά, 
ἀφήνοντας σέ ἀμηχανία ἤ στό ἔλεος τῶν 
αὐτόκλητων μεταφραστῶν τούς ἐλάχιστους 
ἐκπροσώπους τῶν ἑλληνικῶν Ἀρχῶν πού 
βρέθηκαν στόν χῶρο. Καί βεβαίως χαρήκαμε γι’ 
αὐτό, καθώς ὁ ψηφοσυλλεκτικός τους οἶστρος 
σέ συνδυασμό μέ τήν πρό καιροῦ ἐκτροχιασμένη 
ἀναξιοπρέπειά τους δέν ὀρρωδεῖ πλέον οὔτε 
ἐνώπιον τίτλων περί «τουρκικῆς μειονότητας».
   Μιά ματιά στό σύνολο τῶν ὁμιλητῶν (τῆς 
πρώτης ἡμέρας) ἀρκεῖ καί γιά τήν κατάδειξη 
τοῦ «ἐπαιδευτικοῦ» χαρακτήρα τῆς μάζωξης: 
Τίς ὁμιλίες ξεκίνησε ἕνας δικηγόρος - ὁ 
δικηγόρος τῆς «Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης» 
Ὀρχάν Χατζηιμπράμ - καί τίς ἔκλεισε ἕνας 
πρόεδρος σωματείου ἀπό τά κατ’ ἐξοχήν 
τυπικά ἐργαλεῖα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς 
Ἄγκυρας: ὁ Σεμπαχαττίν Ἀμπντουρραχμάν τοῦ 
Συλλόγου Ἀλληλεγγύης Τούρκων τῆς Δυτικῆς 
Θράκης στήν Ἀγγλία. Ὁ πρῶτος ἀμφισβήτησε 
τήν ὁποιαδήποτε πρόοδο στήν κατάσταση 
τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης, ρωτώντας 
ρητορικά «ποιό πρόβλημά μας λύθηκε ἀπό 
τήν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας στήν Εὐρωπαϊκή 
Ἕνωση;» καί εὐχήθηκε νά ὑπάρξει πίεση 
στή χώρα μας ἀνάλογη ἐκείνης πού ὑπάρχει 
ἐπί τῆς Τουρκίας γιά τό Πατριαρχεῖο καί τή 

Σχολή τῆς Χάλκης! Ἔχουν καί τό θράσσος 
τῶν συγκρίσεων ἀπό πάνω! Ὅσο γιά τόν ἐξ 
Ἀγγλίας ὁρμώμενο νέο, αὐτός προσέθεσε τό 
σφρῖγος τοῦ νεαροῦ λύκου παροτρύνοντας 
τούς παριστάμενους σέ ἐγκατάλειψη τῆς 
παθητικότητας καί ἀνάληψη δράσης: «Κάντε 
μηνύσεις, διαδηλῶστε, δραστηριοποιηθεῖτε! 
(...) Πέρυσι ἄκουσα ἕνα περιστατικό ὅπου 
(χριστιανός) ἐκπαιδευτικός χτύπησε ἕναν 
(μειονοτικό) μαθητή. Τί ἔγινε; Ἀπολύθηκε;» 
Ἐνδιάμεσα μίλησαν ἡ δικηγόρος Μπελγκίν 
Ἀχμέτ (πού θεωρεῖ ὅτι οἱ ὅποιες βελτιώσεις 
μένουν μόνο στά χαρτιά), ὁ πρώην βουλευτής 
καί δικηγόρος Γκαλήπ Γκαλήπ, ἕνας δάσκαλος 
καί μία νηπιαγωγός, καθώς καί ὁ δήμαρχος 
Μύκης Μουτζαχίτ Ντουκιαντζή. Ὁ τελευταῖος 
ἔνιωσε ὁ καημένος τήν ὑποχρέωση νά δηλώσει 
ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ δήμου του εἶναι 100% 
Τοῦρκοι (Πομάκοι; Ποῦ τούς εἴδατε;!) καί εἶπε 
πώς στηρίζει τά -παράνομα- νηπιαγωγεῖα πού 
ἵδρυσε ὁ Σύλλογος Ἐπιστημόνων Μειονότητας 
στήν περιοχή, ἐνῷ δέν ἔχει δικαιοδοσίες γιά 
περισσότερα πράγματα καθώς ἡ ἀπόπειρα 
γιά νέο σχολεῖο στόν Ἐχῖνο σκόνταψε στήν 
Πολεοδομία. Κι ἄν στούς ἀνωτέρω προσθέσει 
κανείς τούς ὁμιλητές τῆς δεύτερης μέρας, ὅπου 
συμπεριλαμβάνονταν ἕνας σκηνοθέτης, δυό 
δικηγόροι, ἕνας γιατρός καί πρώην βουλευτής, 
δύο δημοσιογράφοι, ἕνας ἱεροκήρυκας καί δύο 
δάσκαλοι, ἄντε καί ὁ καθηγητής πού ἦρθε ἀπό 
τήν Ἄγκυρα, ἀντιλαμβάνεται εὔκολα κανείς 
τί εἴδους «ἐκπαιδευτικό συνέδριο» διεξήχθη: 
Μία παρένδυση τῆς ἐθνικιστικῆς πολιτικῆς τῆς 
Ἄγκυρας, μέ τόν φερετζέ τῆς «μόρφωσης» καί 
τῆς «Παιδείας». Ἡ προκλητικότητα ἄλλωστε 
τῶν «ἀποφάσεων» εἶναι ἰδιαιτέρως εὔγλωττη.
   Τίποτε δέν θά μποροῦσε νά εἶναι ἐκφραστι-
κότερο τῆς ἀνωτέρω μεθόδευσης ἀπό τό ἴδιο 
τό δίγλωσσο πρόγραμμα τῆς διοργάνωσης: 
Στήν πλευρά πού εἶχε στά ἑλληνικά τόν 
τίτλο, εἶχαν κοτσάρει καί δυό φράσεις τοῦ 
Ἀριστοτέλη σχετικές μέ τήν μόρφωση, γιά νά 
προκαταλάβουν θετικά κανέναν ἀνόητο τῆς 
χριστιανικῆς πλειοψηφίας. Στήν πλευρά ὅμως 
μέ τόν τούρκικο τίτλο - πού δέν εἶχε δοθεῖ 
στόν ἑλληνικό Τῦπο - κι ἐνῷ ὅλα τά ἄλλα ἦταν 
ἁπλή μετάφραση - τά ρητά τοῦ πατέρα τῆς 
Λογικῆς εἶχαν ἀντικατασταθεῖ ἀπό τσιτάτα τοῦ 
πατέρα τῆς Λοιμικῆς: Ὑπῆρχαν δύο φράσεις 
τοῦ Κεμάλ Ἀτατούρκ! Αὐτό εἶναι τό μορφωτικό 

ἰδεῶδες τους καί χρείαν ἄλλων μαρτύρων δέν 
ὑπάρχει: Μειονοτική ἐκπαίδευση κατ’ αὐτούς 
εἶναι ὁ ἐκκεμαλισμός, δηλαδή ὁ ἐκφασισμός, 
τῆς συνείδησης τῶν μουσουλμάνων τῆς 
Θράκης. Ὅσο δέν τήν ἐλέγχουν ἀπολύτως θά 
λυσσομανοῦν κατά τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας 
πού ἀρνεῖται νά τούς ἀδειάσει τή γωνιά. 
   Καί καλά, ἄς ποῦμε, γι’ αὐτούς. Γιά τούς 
ἑλληνόφωνους ὅμως πού «παρακολούθησαν» 
μιά τουρκόφωνη ἐκδήλωση (μέ τέτοιο τίτλο καί 
μέ ἕναν ἐκ τῶν δύο ὀργανωτῶν παράνομο - τήν 
«Ἕνωση Τούρκων Διδασκάλων») ἐπί ὧρες, μόνο 
καί μόνο μέ τήν ἐλπίδα ἐκλογικοῦ ἀντίδωρου; 
Τί νά πεῖ κανείς γιά τόν νομάρχη Ροδόπης Ἄρη 
Γιαννακίδη** ἤ γιά τόν πρόεδρο τοῦ δημοτικοῦ 
συμβουλίου Κομοτηνῆς Δάμωνα Δαμιανό, πού 
δέν χάνουν παρόμοια εὐκαιρία αὐτοπροσφορᾶς 
στόν τούρκικο ἐθνικισμό; Κι ἄν αὐτοί θεωροῦν 
ὅτι καθήμενοι στό πλάι τοῦ Τούρκου Προξένου 
ἤ καταπίνοντας τίς ὁλόγυρα κραυγές γιά 
«τούρκικη μειονότητα» καί «τούρκικα σχο-
λεῖα» στολίζουν τό βιογραφικό τους, τί λένε 
οἱ χριστιανοί κάτοικοι τῆς Κομοτηνῆς καί τῆς 
Ροδόπης; Ψῆφο αὐτοί δέν ἔχουν; Μιλιά δέν 
ἔχουν; Ἐκτός κι ἄν γι’ αὐτούς ὁ τρίτος δρόμος 
πρός τόν σοσιαλισμό, ἀφοῦ πέρασε ἀπό τό 
στάδιο τοῦ ἐκσυγχρονιστικοῦ μισελληνισμοῦ, 
ἔφτασε πιά στόν προορισμό του: τόν φιλο-
ρατσισμό καί τήν τουρκολαγνεία.

Κ.Κ.

*  Πλάκα εἶχε ἡ ἐρώτηση τοῦ παλιοῦ πολιτευτῆ 
Ἰσµαήλ Ροδοπλού στήν Μπελγκίν Ἀχµέτ, ὅταν ὁ 
πρῶτος παράκουσε τή φράση «χῶρος πολλαπλῶν 
πολιτιστικῶν χρήσεων» καί ρώτησε τήν ὁµιλούσα 
τί ἐννοεῖ µέ τόν ὅρο «πολυπολιτισµικῶν χρήσεων». 
Ἡ τελευταία ἔσπευσε ἡ ἕρµη νά διευκρινίσει ὅτι 
δέν µίλησε γιά «πολυπολιτισµικότητα» καί νά 
διαλύσει ὁποιαδήποτε ὑποψία γιά προβολή κάθε 
ἄλλης ταυτότητας πλήν τῆς τουρκικῆς. Κατά τ’ 
ἄλλα ἀγωνίζονται γιά τήν πολυπολιτισµικότητα 
οἱ ὑποκριτές! 
**  Ὁ ὁποῖος µάλιστα περιέγραψε µέ τόν γνωστό 
ποµπώδη τρόπο του ἡρωικές φιλοµειονοτικές 
παρεµβάσεις καί γενναῖες χρηµατοδοτήσεις 
πολιτιστικῶν κέντρων σέ µουσουλµανικά χωριά 
(300.000 εὐρώ στό ∆ουκᾶτο καί 650.000 στή 
Φιλύρα), γιά νά λάβει τήν ἀπάντηση ἀπό τόν 
γαλάζιο διεκδικητή τῆς νοµαρχίας Μιχ. Ἀθανασιά-
δη πώς ἦταν καθῆκον του νά τό κάνει.
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Οι εκδόσεις ΟΔΥΣΣΕΑΣ παρουσιάζουν μία μικρή ανθολογία του προφορικού λαϊκού λόγου των 
Πομάκων της Ελλάδας αποτελούμενη από 22 λαϊκά παραμύθια και 28 δημοτικά τραγούδια 

(τα 18 τραγούδια περιλαμβάνονται στο ένθετο cd) καταγραμμένα στην πομακική γλώσσα και 
μεταφρασμένα στα ελληνικά. 

 Η προφορική λαϊκή παράδοση των Πομάκων της Θράκης παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακόμα 
ανεξερεύνητη και άγραφη. Τα περισσότερα από τα ανθολογούμενα παραμύθια προέρχονται από 

το χωριό Γλαύκη του νομού Ξάνθης και τα υπόλοιπα από τα γύρω χωριά. Καταγράφηκαν από τον 
παραδοσιακό πομάκο μουσικό Αλή Ρόγγο και αποτελούν πολύτιμο υλικό για τη μελέτη τόσο της 

γλώσσας όσο και του παραδοσιακού πολιτισμού των Πομάκων της ορεινής Ξάνθης.
Η συλλογή αυτή έρχεται σε μία εποχή που έχει πια καταλαγιάσει η ταραχώδης δεκαετία του ΄90, 

σε μία ευνοϊκή συγκυρία που μπορεί να συμβάλει στη συγκριτική μελέτη του πολιτισμού των 
Πομάκων, οι οποίοι βρέθηκαν για πολλά χρόνια στη δίνη αντιπαραθέσεων που συγκάλυπταν την 

εθνοτική και πολιτισμική τους ταυτότητα. 
Οι συντελεστές της έκδοσης εγγυώνται μια 

προσεκτική και βιωματική καταγραφή, χωρίς 
σκοπιμότητες που μπορεί να αλλοιώσουν τα 
κείμενα. Ο Ριτβάν Καραχότζα είναι γνωστός 

για τις προσπάθειές του να αποτυπώσει 
τον γλωσσικό θησαυρό της γλώσσας των 
Πομάκων και ο Νικόλαος Κόκκας έχει ως 

αφετηρία του την αγάπη του για τον πομάκικο 
πολιτισμό. Ο Αλή Ρόγγο, γεννημένος στο χωριό 

Γλαύκη της ορεινής Ξάνθης, ασχολήθηκε 
από μικρός ερασιτεχνικά με τα παραδοσιακά 

πομάκικα  τραγούδια, τραγουδώντας και 
παίζοντας φλογέρα, τσιφτλεμέ (διπλός αυλός) 
και καβάλι. Σήμερα θεωρείται ένας από τους 

σημαντικότερους σύγχρονους Πομάκους 
τραγουδιστές της Θράκης.

Από τις εκδόσεις Οδυσσέας κυκλοφορούν επίσης 
Η καθημερινή ζωή των Πομάκων 

(Μ. Γ. Βαρβούνης), Παραδοσιακός πολιτισμός 
των Πομάκων της Θράκης (Μ. Γ. Βαρβούνης), 

Τα πομακοχώρια της Θράκης (Ν. Κόκκας, 
Ν. Κωνσταντινίδης, Ρ. Μεχμεταλή).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Α.  ΜΩΡΑΪΤΗ 3, 
11471 AΘΗΝΑ – Τηλ. 36.24.326, 36.25.575 – τ/ο 

36.48.030·  www.odisseas.gr, info@odisseas.gr 

Δῆθεν ἐκπαιδευτικό, δῆθεν συνέδριο

Ἀτατούρκ, ὅπως λέμε... Ἀριστοτέλης!

Προεκλογικό ἐρώτηµα αἰσθητικῆς φύσεως
Ἔχουμε μία προεκλογική ἀπορία: Γιά ποιόν μάζευε ὑπογραφές στόν μουσουλμανικό 

πληθυσμό ὁ γνωστός τριπλοπράκτορας; Μά νά μαζεύει ΑΥΤΟΣ ὑπογραφές; Ἐντάξει, 
θά μοῦ πεῖτε, ἔχει κι αὐτή ἡ - μέσα / ἔξω - φυσιογνωμία τή χρησιμότητά της (καλύτερο 
ἀντίδοτο σέ περιπτώσεις κατάποσης δηλητηρίου, π.χ., δέν ὑπάρχει). Σωστό κι αὐτό... 

Στά τέλη Ὀκτωβρίου εἶχε ἐπισκεφτεῖ τή 
Θράκη ὁ (ἀρχικεμαλιστής καί ἄνθρωπος 

τοῦ παρακράτους) Πρόεδρος Θρησκευτικῶν 
Ὑποθέσεων τῆς Τουρκίας Ἀλή Μπαρντά-
κογλου καί περιόδευσε στή Θράκη μέ τήν 
ἐμφάνιση πού βλέπετε (στή φωτογραφία 
- ἐξώφυλλο τῆς «Διδασκαλικῆς Φωνῆς» 

εἶναι δίπλα στόν Τοῦρκο Πρόξενο). 
Ρωτᾶμε λοιπόν: Στήν ἴδια τήν Τουρκία ἔχει 
περπατήσει ποτέ ἔτσι; Ἤ μήπως ὅσα ἐκεῖ 
ἀπαγορεύονται ἔρχεται καί τά κάνει ἐδῶ 
πού βρίσκει πλήρη ἐλευθερία; Καί κάτι 

ἀκόμα: Οἰ μουφτῆδες τῆς Πόλης πού τόν 
συνόδευαν ἦταν ἐκλεγμένοι; Ἤ διορισμένοι 

ἀπό τό κράτος, ὅπως κι ἐδῶ;

Μᾶλλον ἡ ἐκτύπωση θά μᾶς προδώσει ἀλλά 
ἀξίζει νά τό προσπαθήσουμε: Προσέξτε 

τίς ἐκφράσεις τῶν δύο εἰκονιζομένων, τοῦ 
Οὐμίτ Γιαρντίμ καί τοῦ Ἄρη Γιαννακίδη: Ὁ 
Πρόξενος τῆς Τουρκίας ὅλο (περιφρονητι-
κή;) συγκατάβαση γυρίζει τό κεφάλι καί 

στρέφει τό βλέμμα κάτω μέ ἕνα χαμόγελο 
εὐγενικῆς παραχώρησης. Ὁ Νομάρχης 

Ροδόπης ὄχι μόνο δείχνει σέ ἔξαψη ἀλλά 
ἔχει... καπακώσει τό χέρι τοῦ Τούρκου καί 

μέ τό δεύτερο χέρι του! Φαντάζομαι θά 
λυπόταν πού δέν εἶχε κι ἄλλα χέρια γιά 

τήν περίσταση... Τό αὐτοδιοικητικό ρεκόρ 
ἐθνικῆς ἀναξιοπρέπειας ἔχει φτάσει πιά 

πολύ χαμηλά...

Μιά εἰκόνα, χίλιες ψῆφοι...



Τά πάνω κάτω, µά...
Γλωσσαμύντορες πουθενά!

Μιλᾶμε ὅτι ἡ κατάσταση ἔχει ξεφύγει ἀπό 
κάθε ἔλεγχο. Καί δυστυχῶς ὄχι μόνο στά 
κοινωνικά στρώματα πού ἐρεθίζουν τήν 
καφρίλα τους μέ τίς Τατιάνες τά μεσημέρια 
ἀλλά καί σέ κεῖνα πού δῆθεν καμώνονται τούς 
«προνομιούχους», τρομάρα τους. Μετά τόν 
ἐξαγγλισμό τῶν ἐπιγραφῶν σέ καταστήματα, 
τράπεζες καί Τῦπο, προχωρᾶμε καί σέ 
(πρώην) δημόσιους ὀργανισμούς σάν τόν 
ΟΤΕ καί τόν ΟΠΑΠ. Σημειώναμε τίς γυφτιές 
τοῦ τηλεπικοινωνιακοῦ ὀργανισμοῦ μέ τά... 
OTESHOP ἀνά τήν Ἑλλάδα πρίν λίγο καιρό 
ἀλλά τό φαινόμενο ἔχει λάβει ἤδη τή μορφή 
πλημμυρίδας καί δέν προλαβαίνεις κἄν νά 
τό καταγράψεις: Νά λοιπόν καί ὁ ἐπίσημος 
τζογομαφιόζος, ὁ ΟΠΑΠ (πού ἐμεῖς ἀποροῦμε 
πῶς γίνεται νά λειτουργεῖ ἀνεμπόδιστα καί 
τήν ἴδια στιγμή νά ἀπαγορεύονται π.χ. τά 
ναρκωτικά): Σάν νά μήν ἔφταναν ὅλα ὅσα 
ἔχει ἀφοδεύσει στά μοῦτρα τῆς κοινωνίας ἐπί 

ἐκσυγχρονιστικῆς λαίλαπας (Στοίχημα, ΚΙΝΟ, 
Πρότο, Προπογκόλ, Τζόκερ, Σοῦπερ 5, Σοῦπερ 
3...), εἰσήγαγε προσφάτως καί νέο παιχνίδι, μέ 

τό ὄνομα Over Under! Ὁ ἀρχινονός 
πού τό σκέφτηκε δέν μποροῦσε 
τοὐλάχιστον νά τό πεῖ στά... ἰταλικά; 
Φοβήθηκε μήπως δέν τσιμπήσει τό 
ἐγγλεζόκαβλο κοπάδι; 
Καί καλά γιά κείνους πού οὕτως ἤ 

ἄλλως εἶναι κάτι σέ Νεάντερταλ μέ πορτοφόλι. 
Οἱ ἄλλοι; Ἀφήνω τά περί «πνευματικῶν 
ἀνθρώπων» (ὅλοι εἴμαστε καί πνευματικοί καί 
σωματικοί), ἄνθρωποι μέ ἔγνοια γιά διάσωση 
τῆς ἑλληνικῆς δέν ὑπάρχουν; Τί περιμένουν 
ἄραγε; Κανένα εὐρωπαϊκό πρόγραμμα 
διάσωσης τῆς γλώσσας μας; Μέ τά γλωσσικά 
συνέδρια καί τά δοξαστικά λογίδρια δέν 
σώνεται ἡ κατάσταση ὅταν γύρω ζέχνει ἡ 
ἀμερικανοφωνία...
Ἐπειδή πλῆθος σοβαρῶν καί τίμιων Ἑλλήνων 
εἶναι φίλοι κι ἀναγνῶστες μας, τούς καλοῦμε 
νά ἐπικοινωνήσουν μαζί μας, μήπως καί βρεθεῖ 
ἡ κατάλληλη πρωτοβουλία γιά νά ὑψωθεῖ ἕνα 
φράγμα στά ξενόφερτα ἠχολύματα καί τόν 
γλωσσικό ραγιαδισμό. Ἀφοῦ ἡ Ἀθήνα ἀδυνατεῖ, 
νά ἀναλάβουμε ἐμεῖς ἀπό τήν Κομοτηνή καί 
τόν «Ἀντιφωνητή» τήν ἄμυνα τῆς πατρώας 
λαλιᾶς. Κάθε σοβαρή καί λειτουργική ἀντιπρό-
ταση δεκτή.                       Κ.Κ.

6 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 7-12-2005

Συνέχεια ἀπὸ τὸ γιατάκι τοῦ Ἐξ Ἀποβλήτων

  9) Λίγο πρὶν κατεβεῖτε στὸν τοπικὸ ἐκλογικὸ 
στίβο, σᾶς παίρνει συνέντευξη δηµοσιογράφος 
τῆς «Γκιουντέµ» καὶ κάποια στιγµὴ ζητᾶ 
τὴ γνώµη σας γιὰ τὸν Κεµὰλ Ἀτατούρκ. Τί 
ἀπαντᾶτε;
α) Χέσε µε κι ἐσὺ µωρὲ τώρα µὲ τὸν παλιο-
φασίστα!   (0 βαθµοὶ - σὺν τὸν ποῦλο τὸν 
προσεχὴ Ὀκτώβριο).
β) Ἐντάξει, δὲ λέω, τὶς ἔκανε τὶς γενοκτονιοῦλες 
του, ἀλλὰ ἔκανε καὶ µερικὰ καλὰ γιὰ τὴ χώρα 
του     (καλά, 1 βαθµὸ τώρα τὸν παίρνεις, ἀλλὰ 
µετά… µᾶλλον τὸν ποῦλο κι ἐσύ!)
γ) Μέγας ἐκσυγχρονιστής, µὲ ὁράµατα καὶ 
τόλµη.     (5 βαθµοί)
δ) Γκιοκτέ ὀλάν µπαµπαµίζ («Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς») κλπ.     (58 βαθµοί)
   10) Εἶστε τοπικός(-ή) βουλευτὴς καὶ 
προσπαθεῖτε νὰ ἠρεµήσετε ξαπλωµένος(-η) 
µετὰ ἀπὸ µία κουραστικὴ µέρα. Τὰ µεγάλα 
βάσανα ὅµως τοῦ ἀξιώµατός σας δὲν σᾶς 
ἐγκαταλείπουν. Ποιὰ σκέψη σᾶς βασανίζει 
ἐπίµονα τὸ µυαλό;
 α) Βαρὺ ἀλλὰ καὶ σπουδαῖο πράµα νὰ θυσιάζε-
σαι γιὰ τὸ καλό της χώρας.     (3 βαθµοί)
 β) ∆ύσκολη ἡ πολιτική! Τί κακὸ κι αὐτό, ὅλη 
µέρα µέ τὴν κουτάλα ν’ ἀνακατεύω καζάνια! 
Οὔτε ἡ Βέφα Ἀλεξιάδου νὰ ’µουνα.   (2 βαθµοί)
 γ) Μπερδεµένο πράµα ἡ πολιτική! Ἐλπίζω, ὅταν 
καταλάβει ὁ Πρόεδρος σὲ ποιὸ ἀκριβῶς κόµµα 
ἀνήκουµε, νὰ µοῦ τὸ πεῖ κι ἐµένα!    (1 βαθµός)
δ) Με κουρασαν τα παΝοιγηργια! Κερος πχια 

να κάννο καµνια διλοσι κατα του πωλοιτονικου!       
(0 βαθµοί)
11) Εἶστε πολυπράγµον τοπικὸ «ἐκσυγχρο-
νιστικό» λαµόγιο καὶ µία µέρα κάποιος 
ἄγνωστος σᾶς χαρίζει στὸν δρόµο λουλούδια. 
Τί σκέφτεστε;
   α) Ὅτι τὸν ἄγγιξε τὸ «Impulse».     (0 βαθµοί)
   β) Ὅτι θέλει ρουσφέτι.     (1 βαθµός)
  γ) Ὅτι εἶναι µία αὐθόρµητη χειρονοµία, ὡς 
ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς σας στὴν προώθηση 
τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας.      (2 βαθµοί)
   δ) «Ἄ, τὸ κωλόπαιδο! Ἐγὼ τοῦ εἶπα νὰ µοῦ τὰ 
δώσει σὲ ὥρα αἰχµῆς στὴ µέση τῆς πλατείας! 
Τί σκατὰ νὰ τὰ κάνω τώρα ἐδῶ, ποὺ δὲν µᾶς 
βλέπει ψυχὴ ζώσα!»       (3 βαθµοί)
   12) Εἶστε σεσηµασµένος τουρκόψυχος 
ἀρχιντενεκές ἐγνωσµένης «δηµοκρατικῆς 
εὐαισθησίας» καὶ ἐπιθυµεῖτε καὶ νὰ ἐκλεγεῖτε 
στὶς τοπικὲς ἐκλογές. Μία µέρα µπουκάρουν οἱ 
Γκρίζοι Λῦκοι στὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὸ κάνουν 
ρηµαδιό. Τί νοµίζετε ὅτι θὰ µποροῦσε νὰ σᾶς 
πείσει, ὥστε νὰ προβεῖτε σὲ µία ἁπλὴ ἔστω 
δηµόσια δήλωση, καταδικάζοντας τὸ γεγονός;
(Συγγνώµη, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, ἀλλὰ 
κάπου ἐδῶ τὸ κόβω τὸ παραµύθι! Ἄντε γιατί 
τὸ παραχέσαµε! Εἴπαµε νὰ ποῦµε  καὶ καµµιὰ 
µαλ…, ἀλλὰ ὄχι πιὰ καὶ ἔτσι! Ἐπιστηµονικὴ 
φαντασία θὰ τὸ καταντήσουµε τώρα; 
Παραπολιτικὸ κουὶζ κάτσαµε νὰ γράψουµε, ὄχι 
εἰδικὸ ἐπεισόδιο τῶν «X Files»!)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
     0 - 4 βαθµοί: Εἰλικρινά, λυπᾶµαι πάρα 
πολὺ γιὰ τὸ χάλι σας! Εἶστε κατάπτυστος 
συντηρητικούρας καὶ ἀπὸ δηµοκρατικότητα 
ἐξολοκλήρου χλαπάτσας! Ἐθνικόφρων, ἀντικε-
µαλικὸς καὶ φίλα κείµενος πρὸς Κούρδους, 

Παλαιστίνιους καὶ λοιποὺς ἐθνικιστὲς τραµπού-
κούς! Ντροπή σας! Θὰ τὸ πῶ στὸν Ντεντὲ καὶ 
θὰ δεῖτε σεῖς!
     5 - 9 βαθµοί:  Ἡ δική σας κατάσταση εἶναι 
ἐπίσης τραγική! Μὲ τὸ συµπάθιο κιόλας, ἀλλὰ 
ἔχετε τόση σχέση µὲ τὴ δηµοκρατία, ὅση καὶ ἡ 
«Τζουµχουριέτ» µὲ τοὺς Καππαδόκες Πατέρες! 
Θὰ µποροῦσα νὰ πῶ κι ἄλλα, ἀλλὰ σταµατῶ 
ἐδῶ, γιατί ψυχοπλακώθηκα! Μονάχα µία ἀπορία 
µου ἔχω νὰ σᾶς ἐκθέσω: ἀφοῦ σᾶς πειράζει τόσο 
ἐκείνη ἡ βρωµοφυλλάδα ὁ «Ἀντιφωνητής», 
γιατί δὲν τὴν κόβετε;
     10 - 16 βαθµοί: Καὶ ἐσεῖς ἔχετε ἐπίσης 
πρόβληµα, ἀλλὰ εὐτυχῶς ὄχι τόσο µεγάλο, ὅσο 
οἱ προηγούµενοι. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ κατάστασή 
σας εἶναι γενικῶς ἀναστρέψιµη. Καλοῦ-κακοῦ 
πάντως κάντε καὶ κανένα ξόρκι (π.χ. καναδυὸ 
µπινελίκια τρὶς τῆς ἡµέρας πρὸ τοῦ φαγητοῦ 
στὰ κόκκαλα τοῦ Κολοκοτρώνη), ἐνῶ - γιὰ 
νὰ χωνέψετε καλύτερα - ἐνδείκνυται δίωρο 
βίντεο ἡµερησίως µὲ δηλώσεις στελεχῶν τοῦ 
Πληνασπισµοῦ καὶ ἐπίσης µὲ τοποθετήσεις 
εἰδικῶν πάνω στὸ ζήτηµα τῶν µικτῶν γάµων 
(π.χ. ὁ Χαρδαβέλας µὲ ἑπτὰ ἠθοποιούς, 
τρεῖς λουλουδοῦδες, δυὸ µακιγιὲζ κι ἕναν 
σαλαµέµπορο). Κι ἐπειδὴ ὀσµίζοµαι καὶ σὲ σᾶς 
ἕναν ὑποσυνείδητο ἀντικεµαλισµό, µιά καὶ σᾶς 
συµπάθησα, σᾶς συµβουλεύω νὰ προσέχετε καὶ 
νὰ µήν τὸν ἐκδηλώνετε, τοὐλάχιστον δηµοσίως. 
Ὄχι τίποτε ἄλλο δηλαδή, ἀλλὰ πάνω ἀπ’ ὅλα 
γιὰ τὸ δικό σας καλό, γιατί ἔτσι ὅπως γίναµε τὰ 
τελευταῖα χρόνια στὴν Κοµοτηνή, πέτρα πιὰ 
νὰ ρίξεις, ἢ σκύλο θὰ χτυπήσεις ἢ ρουφιάνο 
τοῦ Προξενείου. Προνοῆστε λοιπὸν καὶ 
ἀποστασιοποιηθεῖτε ἐγκαίρως ἀπὸ τὶς κακὲς 
συναναστροφές! ∆ὲν τὸ γνωρίζετε ἄλλωστε 
ὅτι τῶν τζουτζέδων τὰ παιδιά, πρὶν πεινάσουν, 

µαγειρεύουν;
     17 - 26 βαθµοί: Συγχαρητήρια! Βρίσκεστε 
πραγµατικὰ σὲ πολὺ καλὸ δρόµο! ∆ὲν ἔχετε 
βεβαίως ἀκόµη ἀγγίξει τὸ τέλειο, ἀλλὰ µπορῶ 
νὰ πῶ ὅτι σας διακρίνει ἤδη ἡ χάρη εὐτραφοῦς 
ὀσφυοκαµπτικοῦ τυραννόσαυρου, ὁµοῦ µετά 
τῆς ἀχαλιναγωγήτου εὐελιξίας ὑφέρποντος 
σφουγγοκωλαρίου! Ὡς ἐκ τούτου, θὰ µπορούσατε 
κάλλιστα νὰ συνάψετε ἀπὸ αὔριο κιόλας 
θυελλώδη ἐρωτικὸ δεσµὸ µὲ ὁποιονδήποτε 
ἀξιωµατοῦχο τοῦ τουρκικοῦ ΥΠΕΞ (σ.σ. ἐσεῖς 
ἀπὸ κάτω, ἐννοεῖται) ἢ ἔστω νὰ διεκδικήσετε 
βασικὸ ρόλο στὸ σήριαλ τοῦ ALTER «Ἡ λίµνη 
τῶν στεναγµῶν» (ὡς διακεκριµένον µέλος 
τοῦ χαρεµιοῦ). Σᾶς µένει ὅµως ἀκόµη ἕνα 
τουλάχιστον βῆµα ὥς τὴν τελειότητα! Μήπως 
ἂν κόβατε διαµπὰξ τὸν χαλινὸ τῆς γλώσσας σας; 
Ἔτσι θὰ ἔφτανε σίγουρα ἀκόµη πιὸ µακρυά!
     27 βαθµοὶ καὶ ἄνω:  Εὐοὶ εὐᾶν, ἐλελεῦ καὶ 
τὰ ρέστα! Ἔµ εἶναι νὰ µή βγάζω βακχικὲς καὶ 
πολεµικὲς κραυγὲς ὁ χριστιανός, µέ τέτοια 
πλάκα πού ἔχω πάθει;  Ἀγαπητὲ µου, ἐσεῖς δὲν 
εἶστε ἄνθρωπος, εἶστε ἡ ἐν σαρκὶ περιπολοῦσα 
version τῆς δηµοκρατικῆς συνείδησης! Ὅ,τι κι 
ἂν κάνετε (ἐργολάβος δηµοσίων ἔργων, τοπικὸς 
µείραξ πολιτευτής, ἐγκάθετος συνδικαλιστής, 
καθεστωτικὸν δηµοσιογραφοῦν τζουτζέκι, 
κλπ) ὅλοι οἱ δρόµοι πραγµατικά ἀνοίγονται 
µπροστά σας! Μήν καθυστερεῖτε στιγµή λοιπόν! 
Carpe diem καί αἰέν ἀριστεύειν! Κι ἄν δέν εἶναι 
στή Βουλή, θά εἶναι στόν «Καποδίστρια» ἤ σέ 
καµµιά Νοµαρχία! ∆όξες, τιµές καί θά χεστεῖτε 
καί στό τάληρο - πού µεταξύ µας εἶναι καί τό 
πιό σηµαντικό, ἔ; Εἶναι γνωστό ἐξάλλου ὅτι 
τήν δόξαν πολλοί κοπρίτες ἐµίσησαν. Τό χρῆµα 
ὅµως οὐδείς... 
                                        Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΟ ΤΟΞΙΚΟ ΚΟΥΙΖ

Παραδικαστικό κύκλωµα: Στήν καρδιά τοῦ δικηγορεῖν
Τόσον καιρό δέν γράφαµε τίποτε γιά τό παραδικαστικό κύκλωµα, πέρα ἀπό 
τήν ἱκανοποίησή µας γιά τό ξήλωµά του. Τί νά γράφαµε, σχόλια αὐτονόητα 
καί ἀναµασήµατα τῶν καναλιῶν; Ἔ, σήµερα πού πλέον ἔχουµε µάθει - ἄς εἶναι 
καλά οἱ σύντροφοι τῆς πρωτευούσης - σᾶς γράφουµε τό ρεζουµέ: 
Δύο εἶναι τά µεγάλα ὀνόµατα πού κινδυνεύουν ἀπό τοῦτες τίς ἀποκαλύψεις, 
οἱ κεντρικές φιγοῦρες, καί ἔχουν ἤδη ἀκουστεῖ. Τό ξήλωµα ἄρχισε τυχαῖα ἀλλά 
ἐξελίσσεται κανονικά, παρά τίς πολιτικές παρεµβάσεις τῶν ἐνδιαφεροµένων 
πού βλέπουν νά κλονίζεται ἡ ἑδραία θέση τους στόν χῶρο. Εὐτυχῶς ὑπάρχει 
ἄνωθεν ἡ πολιτική βούληση γιά ξεσκαρτάρισµα, γιατί θίγονται κάποιοι 
πού εἴτε µεγάλη δύναµη διαθέτουν, εἴτε εἶναι φίλα κείµενοι στό κυβερνόν 
κόµµα (χαρακτηριστική ἡ περίπτωση τῆς συζύγου τοῦ ὑφυπουργοῦ - καί 
πρωθυπουργικοῦ φίλου - Βαληνάκη). Μαθαίνουµε ὅτι ὅλο τό κοπριταριό 
τοῦ Κολωνακίου εἶναι ἀνάστατο µέ τίς ἀποκαλύψεις. Καί δέν εἶναι µόνο πού 
κινδυνεύει µία ἐµβληµατική µορφή τοῦ ἀδελφάτου νά πάει µέσα, ἀλλά καί 
ὅτι κινδυνεύουν κι ἄλλοι! Καί νά πού ὑπάρχει καί µία πτυχή τῆς δράσης τοῦ 
κυκλώµατος πού παίχτηκε στήν Κοµοτηνή (κάτι ψυθιρίστηκε τότε ἀλλά χωρίς 
συνέχεια...) 
Μόνο ἕνα σχόλιο ἀκόµη νά προσθέσουµε: Εἶναι δυνατόν νά ξηλώνεται τέτοιο 
βρώµικο κύκλωµα ἀπό τόν ζωτικό χῶρο τῆς Δικαιοσύνης καί νά µήν µπορεῖ νά 
τό ἐκµεταλλευτεῖ ἱκανοποιητικά ἡ Κυβέρνηση; Μά τόσο ἄχρηστοι εἶναι αὐτοί οἱ 
ἄνθρωποι, οὔτε τίς (λιγοστές) ἐπιτυχίες τους δέν µποροῦν νά ἀξιοποιήσουν;!

Νέες ὑποψηφιότητες... 
Διαβάσαµε µία πολὺ ξεκάθαρη 

παραπολιτικὴ πληροφορία στὸν 
τοπικὸ Τῦπο καὶ ὄχι γιὰ πρώτη 

φορά. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ 
Συλλόγου Κοµοτηνῆς Γ. Πεταλωτῆς, 

προαλείφεται / προετοιµάζεται 
/ πιέζεται / βολιδοσκοπεῖται 

(διαλέξτε!) γιὰ ὑποψήφιος βουλευτὴς 
τοῦ ΠΑΣΟΚ, καλύπτοντας πολλὰ 
(ἂν ὄχι ὅλα) ἀπὸ τὰ κριτήρια τῆς 
βιτρίνας τοῦ νέου ΠΑΣΟΚ ποὺ 

ἐξαγγέλει ὡς ἀνανεωτικὰ ἡ νῦν 
ἡγετική του ὁµάδα. Ὥς ἐδῶ καλὰ 

καὶ ἐµεῖς νὰ ποῦµε καὶ τὸν δικὸ 
µας καλὸ λόγο γιὰ τὴν περίπτωση 

Πεταλωτή, ξεχωριστὴ καὶ συµπαθής 
µὲ τὴν καλὴ ἔννοια καὶ ὄχι τὴν 

συγκαταβατική. Μήπως ὅµως πρέπει 
νὰ προβληµατιζόµαστε ὅλοι µὲ 

τοὺς «καινούριους» στὸν κεντρικὸ 
πολιτικὸ στίβο, µὲ τὴ στενὴ ἔννοια 
τῆς λέξης «πολιτικὸς στίβος», ὅταν 

εἶναι ἄχρωµοι, ἄοσµοι καὶ ὑπὲρ τὸ δέον διακριτικοὶ σχετικὰ µὲ τὴν πολιτικὴ 
φιλοσοφία καὶ πράξη τους, τὴν γενικὴ τοποθέτησή τους ἀπέναντι στὴ ζωὴ καὶ 

τὸ πῶς αὐτοτοποθετοῦνται στὰ αἰτήµατα τῶν καιρῶν; Δὲν νοµίζουµε ὅτι πρέπει 
νὰ µονοπωλοῦν τὰ ἀνακλαστικὰ ἐπιλογῆς ἀρχόντων γιὰ τοὺς πολίτες τὰ «καλὰ 

παιδιά» καὶ οἱ «ἐπιτυχηµένοι ἐπαγγελµατίες» οἰκογενειάρχες, µὲ µοντέρνο 
µορφωτικὸ ὑπόβαθρο. Κατὰ τὴ γνώµη µας τὰ ἀναντικατάστατα ἐκεῖνα «δοχεῖα» 

ποὺ πρέπει κανεὶς νὰ «γεµίσει» γιὰ νὰ παρουσιάσει ὡς «προῖκα» του στοὺς 
πολίτες ποὺ θὰ κληθοῦν νὰ τὸν ἐπιλέξουν γιὰ πολιτικὸ ἀρραβώνα καὶ γάµο 
εἶναι οἱ δηµόσιες τοποθετήσεις, ὁ συγκροτηµένος καὶ σαφὴς λόγος, ἡ ἐπιλογὴ 

συµµάχων καὶ ἀντιπάλων ἀπὸ τὸ ντόπιο πολιτικὸ δυναµικό, τὸ προσωπικὸ 
ἔργο καὶ τὸ ξεκάθαρο ἐν γένει στῖγµα στὸ κοινωνικὸ καὶ πολιτικὸ προσκήνιο. Τὸ 
µέλλον εἶναι βέβαια µπροστὰ καὶ θὰ δείξει τί ἀπὸ αὐτὰ διαθέτει ὁ κ. Πεταλωτῆς 

πλὴν τῆς στατικῆς ἰδιότητας τοῦ (µή δοκιµασµένου) «ἄφθαρτου». 
Ὡστόσο ὀφείλουµε νὰ ποῦµε τὴ γνώµη µας ὅτι θὰ θέλαµε ἡ κρίση γιὰ τοὺς 

ὑποψήφιους ἄρχοντες νὰ βασίζεται στὴν πολιτεία καὶ τὴν πρακτικὴ δράση τους 
σὲ ἀνύποπτο χρόνο καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν πρεµούρα νὰ καταδείξουν τὴν ἐπάρκεια 
καὶ τὴν ἀξιοσύνη τους, τὶς ἰδέες καὶ τὶς ἀρχὲς τους ΜΕΤΑ τὴν ἀπόκτηση τῆς 
ἰδιότητας τοῦ ὑποψηφίου. Πολὺ θὰ θέλαµε, π.χ., νὰ πληροφορηθοῦµε ποιὰ ἡ 

γνώµη του καὶ Προέδρου τοῦ νοµαρχιακοῦ συµβουλίου Ροδόπης κ. Πεταλωτῆ, 
ἀλλὰ καὶ ἄλλων προβεβληµένων τοῦ κυρίαρχου νοµαρχιακοῦ συνδυασµοῦ τοῦ 

ΠΑΣΟΚ, γιὰ τὰ «τουρκογλειφτικά» κατορθώµατα τῆς νοµαρχάρας µας, τοῦ 
Ἄρη ντέ, τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ συνδυασµοῦ αὐτοῦ. Πιστεύουµε ὅτι ὁ Πρόεδρος 
τοῦ νοµαρχιακοῦ συµβουλίου κ. Πεταλωτῆς, κάποιο χαλινάρι µπορεῖ νὰ τοῦ 

βάλει στὴν ἀσύδοτη ἐπίδειξη ψηφοθηρικοῦ «τουρκισµοῦ». Ἄλλωστε ἡ κοινωνικὴ 
καὶ µορφωτικὴ ἀπόσταση τοῦ Προέδρου τοῦ νοµαρχιακοῦ συµβουλίου καὶ ἡ 
προσωπική του ἀκτινοβολία, σὲ σχέση µὲ τὸν νοµάρχη, εἶναι τέτοια ποὺ θά 
δικαιολογοῦσαν µιά φιλική «νουθεσία» γιὰ τὶς ὑπερβολές του ἢ τὴν κατὰ 

περίπτωση ἀνεπάρκειά του, ἐφόσον ἐκδηλώνονται. Ἢ µήπως ὁ Ἄρης, ὡς πιὸ 
«παλιός» στὴν παράταξη, δὲν ἀνέχεται πολλὰ - πολλά;

ΟΙ... ΚΑΚΟΙ



του Παναγιώτη Α. Μπούρδαλα*
  

Συχνά αναρωτιέµαι, αν είναι ανάγκη στην 
σηµερινή εποχή να ξεχνάµε να βάζουµε µπαταρίες 
στα ταλαιπωρηµένα µας τηλεχειριστήρια ή 
να κρύβουµε τα πληκτρολόγια..   Αιτία;  Οι 
άπειρες τηλε-εικόνες καταστροφής, που πέφτουν 
ταχύρρυθµα στα µάτια µας και  µας εθίζουν στις 
µορφές του «κακού», ως κάτι το φυσιολογικό.
 ∆εν αναφέροµαι µόνο για τα χυδαία καθηµερινά 
τηλεοπτικά προγράµµατα. Αναφέροµαι και 
για  τα φρικιαστικά θεάµατα  Και όχι µόνο για 
τις συνεχείς φυσικές καταστροφές ή τις οδικές,  
αεροπορικές και ναυτιλιακές  τραγωδίες. 
Αλλά και για «τροµοκρατικές» ενέργειες των 
υπερδυνάµεων. Τη κοινωνική περιθωριοποίηση 
από  τις πολιτικές και οικονοµικές ελίτ. Την 
θολούρα που αποπνέουν πολλοί «πνευµατικοί» 
ηγέτες ή  οι σκληρές ιδεολογικές οµάδες. 
Ραθυµία και λόγω  εικονικής ζωής
 Σκοπός µου δεν είναι να ισοπεδώσω τους λόγους 
και τις αιτίες που τα προκαλούν. Άλλος είναι  
ο στόχος µου σ’ αυτό το σηµείωµα. ∆ηλαδή, 
αν κανείς πάθει ανοσία  από την κατάχρηση 
του εικονικού κόσµου, πως µπορεί µετά να 
λειτουργήσει δηµιουργικά στον πραγµατικό; 
∆εν φτάνει αυτή  η «συνήθεια» στο εικονικά 
φρικτό στα όρια της  εξάρτησης αλλά και της 
«µετάλλαξης» της απλής λογικής; ∆εν χάνει 
κανείς από τα µάτια του πνεύµατός του την   
ιερότητα της κτίσης, την αξία της ζωής, την 
σηµασία του άλλου, το µυστήριο της ιστορίας; 
Μπορεί κανείς στ’ αλήθεια να φωνάξει «ποτέ 
πια πόλεµος» από τα µύχια της ψυχής του, όταν 
τα παιδιά µας περνάνε από πίστα σε πίστα, 
παίρνοντας ζωές, σκοτώνοντας εικονικούς 
κακούς κάθε µέρα;
Θα αναρωτηθεί ενδεχόµενα ο φιλότιµος 
αναγνώστης: «τι και αν ζούµε εικονικά; ∆εν 
είναι πραγµατικά γεγονότα από τόπο σε τόπο 
ή από εποχή σε εποχή πολλά απ’ αυτά; ∆εν 
ανταποκρίνονται αυτά στη ζωή; Και αν ναι, δεν 
έχουµε ανάγκη να απαλλαγούµε από τη φρίκη;» 
Θα αναφέρω ένα εικονικό παράδειγµα. Πριν λίγες 
µέρες έπεσε στα «µάτια µου» µια ιστοσελίδα στο 

διαδύκτιο µε αρκετές σελίδες από αποτρόπαιο 
θέαµα. Όχι δεν πρόκειται για θέαµα µε νεκρούς 
σε πόλεµο ή γυµνά παιδικά κορµιά µε σκοπό την 
ηδονοβλεψία. Πρόκειται για τόσο δα κορµάκια, 
των δέκα πόντων, σε µεγέθυνση. Παιδάκια που 
χώραγαν πάνω στη παλάµη µιας νοσοκόµας 
µαιευτηρίου…  Ήταν µια άλλη όψη του πολιτισµού 
µας. Του «πολιτισµού» του ελάχιστου κόστους 
και των µικρών ελπίδων.  Και η πρώτη αίσθηση, 
µετά τη φρίκη, ήταν ότι είναι κάτι µακρινό. Κάτι 
σαν τον πόλεµο στο Ιράκ, που µαίνεται πολύ 
µακριά µας. Όµως στην πραγµατικότητα είναι 
όλα εδώ, δίπλα µας, µέσα µας.
Τι σηµαίνει το «ποτέ πια πόλεµος» σήµερα;
 Τα ερώτηµα που προκύπτει είναι αν πια το 
σύνθηµα «ποτέ πια πόλεµος» έχει και άλλο νόηµα 
σήµερα για µας, πέρα  απ’ αυτό που εννοούσε 
η γενιά της κατοχής και του εµφύλιου. Και 
µιλάω για το πόλεµο που γίνεται ενάντιά µας, 
µε σκοπό την αποχαύνωση και την συνειδησιακή 
µας αποσύνθεση.  Και στον πόλεµο αυτό πως 
αντιστεκόµαστε;
 Νοµίζω πως ο πόλεµος µόνο µε «πόλεµο» 
πολεµιέται. Ποτέ από µια αποχαυνωµένη ή 
ράθυµη «ειρήνη». Μια τέτοια ειρήνη είναι 
ψευδαίσθηση ειρήνης. Η αληθινή ειρήνη είναι 
πάντα καρπός δικαιοσύνης. Και η δικαιοσύνη 
είναι πάντα καρπός επίπονου, µακροχρόνιου 
και συστηµατικού πολέµου σε άλλα επίπεδα. 
Στα επίπεδα κυρίως του «έσω ανθρώπου». Έτσι  
λοιπόν  γράφω γι’ αυτόν τον πόλεµο αυτή τη 
φορά. Τον συνεχή πόλεµο που διεξάγεται στο 
βάθος της συνείδησής µας.  Χωρίς να ξεχάσω 
βέβαια, ότι αυτός παίρνει και ορατές µορφές σε 
επίπεδο εθνικό, κοινωνικό, ταξικό, φιλοσοφικό… 
Αν όµως ξεχάσουµε το νόηµα αυτού του 
εσωτερικού πολέµου, ήδη έχουµε φαλκιδευτεί 
ανεπανόρθωτα για τους κοινωνικούς. Όποιοι 
µάχονται εσωτερικά, παλεύουν µε άλλη  
προσωπική και κοινωνική συνείδηση στο επίπεδο  
του συλλογικού.  
 Αυτοί έχουν συχνά αγωνιστικό φρόνηµα, ενωτική 
αντίληψη, αίσθηµα κοινωνικής αλληλεγγύης, 
ρηξιακή στρατηγική, ταξική συνείδηση, δηµιουρ-
γική πρακτική, αυτοκριτική στάση. Στο βαθµό 

λοιπόν που δεν υποτάσσονται εσωτερικά από 
τα «πάθη» τους και την γοητεία της σύγχρονης 
πλύσης εγκεφάλου,  κερδίζουν  τον λεγόµενο 
«πνευµατικό» πόλεµο ή κατ’ άλλους «αόρατο» 
πόλεµο. 
Παλαιότερα σε κάθε πολιτισµό, οι πολιτικές, 
κοινωνικές, εθνικές-διεθνικές και πολιτισµικές 
εξελίξεις έτρεχαν µε πολύ αργούς ρυθµούς. Οι 
άνθρωποι εποµένως προλάβαιναν στο βραχύ βίο 
τους να ασχοληθούν µε το αν και κατά πόσο θα 
έδιναν βαρύτητα στον πόλεµο αυτό. Και πολλοί 
την έδιναν.  Γι’ αυτό στην προνεωτερική εποχή 
οι λαοί όλων των ηπείρων δηµιούργησαν και πιο 
προχωρηµένες δυνατότητες. Ανεξάρτητα µέχρι 
και σε πιο βαθµό κέρδιζαν σ’ αυτές τις µάχες, το 
σηµαντικό είναι ότι τις έδιναν. Έτσι κατ’ εξοχή 
στη λεκάνη της Μεσογείου, είχαν αναπτυχθεί 
και προχωρηµένα κέντρα τέτοιας ησυχαστικής-
πολεµικής ζωής, τα Ορθόδοξα χριστιανικά 
µοναστήρια.  Και ανεξάρτητα αν µερικές 
φορές έχαναν κάποιοι µέσα σ’ αυτά το στόχο, 
έδιναν τους τρόπους και στους ανθρώπους του 
κόσµου οι άγιοι. Τρόπους που µπορούν βεβαίως 
να δίνουν και σήµερα, όταν φυσικά εκφράζουν 
τη διαχρονική Ορθόδοξη «ησυχαστική» και 
«κοινοτική» παράδοση. 
Τα νέα κέντρα
Στην εποχή της νεωτερικότητας, και σε µαζική 
κλίµακα µάλιστα, πήραν ένα µεγάλο µερίδιο 
τέτοιας ευθύνης οι πολιτικές, κοινωνικές, 
επιστηµονικές, θρησκευτικές ή πολιτισµικές 
οργανώσεις.  Και συνεχίζουν να το  κάνουν µε 
σχετική «επιτυχία», στο βαθµό που κάνουν 
βαθιά αυτοκριτική σε αρνητικά φαινόµενα, όπως 
η υποτίµηση της εσωτερικής ελευθερίας των 
υποκειµένων της ιστορίας. Αλλά  ανεξάρτητα απ’ 
αυτό, µετά από εκατό χρόνια ιστορίας, χάνουν  
ραγδαία αυτό το ρόλο από τα νέα κέντρα της 
µετανεωτερικής εποχής. 
 Ποια είναι λοιπόν αυτά τα νέα κέντρα, που 
κάνουν το µεγάλο κουµάντο στο επίπεδο της 
συνείδησης;  Νοµίζω ότι είναι κατά κανόνα αυτά 
της θεαµατικής, τηλεοπτικής και ηλεκτρονικής 
µορφής. Της ελεγχόµενης δηλαδή µαζικής 
εκτόνωσης, παραγωγής και κατανάλωσης 
κουλτούρας,   κυρίως µέσω θεαµάτων µαζικής  
«άυλης» αγοράς. Και τα κέντρα αυτά δεν παύουν 
να στοχεύουν στον κύριο στόχο: Πόλεµο στο χώρο 
των συνειδήσεων. Εκεί γίνονται οι πραγµατικές 
µετρήσεις στα τηλεµερίδια ελέγχου. Έτσι από τη 
µια µεριά σήµερα η συνείδηση βοµβαρδίζεται, 
εικονικά κυρίως, από την αποχαυνωτική, υπερ-
καταναλωτική, εξατοµικευµένη, αυτιστική, 
φιλάργυρη και ναρκισσιστική αντίληψη της 
βιολογικής ζωής,  µε στόχο µια ψευδαίσθηση 
ειρήνης.
Από την άλλη, πολλές από τις παραδοσιακές, 
πραγµατικές κατά τεκµήριο, συλλογικότητες 
(πολιτικού, εθνικού, επιστηµονικού ή 
θρησκευτικού επιπέδου), προσπαθούν να 
«κρατήσουν κόσµο». Συχνά πολεµούν όµως µόνο 
µε µαζικά χαρακτηριστικά, χωρίς να «παίζουν» 
επί της ουσίας στο χώρο της προσωπικής 
συνείδησης. ∆ηµιουργούν έτσι την αίσθηση 
ενός «δίκαιου πολέµου» στις επιρροές τους και 
µια επίπλαστη ειρήνη στις ψευδαισθήσεις των 
οραµάτων µε τα οποία τις τρέφουν. Όµως το 

αποτέλεσµα είναι να χάνουν µε  χειµαρρώδη 
ρυθµό  από τα σύγχρονα κέντρα.
Μια πρόταση
 Γιατί όµως χάνουν; Νοµίζω γιατί έχουν 
εγκαταλείψει επί της ουσίας τα υποκείµενα και 
κοιτούν µόνο τα «µαγαζιά» τους. Υπάρχουν 
βέβαια κάποιοι εκκλησιαστικοί που φτιάχνουν 
περίτεχνα µοναστήρια ή ναούς χωρίς να αγγίζουν 
τον µοναχικό άνθρωπο ή κόµµατα που ψάχνουν 
τα ποσοστά, χωρίς να ενδιαφέρονται καν ούτε 
για τους ψηφοφόρους (τους). Αλλά και µείς οι 
πολίτες συχνά στεκόµαστε αδιάφορα µπροστά 
στα κοινά ζητήµατα ή ως πιστοί οι περισσότεροι 
είµαστε και επιφανειακοί και υποκριτές. 
 Είναι αναγκαία  εποµένως  µια νέα στάση (µας), 
που να βλέπει και να πράττει το συλλογικό ως 
συνέχεια  του  εσωτερικού πολέµου. Γιατί χωρίς 
αυτόν  η «φυσιολογική» τότε   στάση µας είναι ο 
αυτισµός, η ραθυµία, η ιδιώτευση. 
Να συνδυάσουµε  λοιπόν τους «δίκαιους 
πολέµους» ενάντια στις πολιτικές κατά της 
ζωής, µε το πόλεµο στο χώρο των συνειδήσεων 
για την ανόρθωση στο «είναι, το ευ είναι και το 
αεί ευ είναι»   των ανθρώπινων υποκειµένων. Σε 
προσωπικό, οπότε και σε συλλογικό επίπεδο. 
 Ζούµε πια σε µια νέα εποχή, όπου η εύκολη 
πρόταση φαίνεται να είναι ο συγκριτισµός.  
Φαίνεται πως πράγµατι  ήλθε η ώρα  για µια νέα 
ιστορική σύνθεση στη µορφή και τις µεθόδους. 
Και να  βγει  στο προσκήνιο δυνατά. Αλλά 
η αληθής πρόταση δεν είναι ο συγκριτισµός, 
γιατί αυτή πάσχει. Και πάσχει όχι γιατί όλες οι 
παραδόσεις δεν µπορούν να δώσουν κάτι από 
την εφαρµογή στη ζωή. Αλλά πάσχει γιατί δεν 
είναι όλες οι παραδόσεις το ίδιο. Και κυρίως δεν 
απαντούν όλες καίρια στο υπό ανάπτυξη ζήτηµα.  
Με ποια δηλαδή θα κερδίσουµε στον πόλεµο 
των συνειδήσεων, στο χώρο της εσωτερικής 
ελευθερίας, της ανιδιοτελούς αλληλεγγύης και 
αποδοχής του άλλου;  
Εποµένως είναι φανερό πως θα βγουν βεβαίως 
όλες οι παραδόσεις στο προσκήνιο, όπου 
λειτουργούν πραγµατικά – και όχι εικονικά. 
Και βγαίνουν σχεδόν σε κάθε Χώρα και χώρο. 
Για να προσλάβουν τα σύγχρονα προβλήµατα 
του µοναχικού πλήθους. Και στο νέο αυτό 
χώρο «ευγενούς» άµιλλας έχουν αρχίσει ήδη να 
δίνουν εξετάσεις όλα τα κέντρα: παραδοσιακά, 
νεωτερικά και νεοεποχίτικα. 
 Στον «πόλεµο» αυτό της θεώρησης της ζωής 
και των οραµάτων της, «πέφτουν κορµιά» και 
µάλιστα νεανικά. Όσες και όσοι δεν βιώνουµε 
την ειρήνη των ψευδαισθήσεων ας δώσουµε το 
παρόν, µε εφηβική ζωντάνια, ο καθένας απ’ τα 
µετερίζια του. Προσωπικά συνεχίζω να πιστεύω 
στην βίωση της Ορθόδοξης χριστιανικής 
παράδοσης ως «ησυχαστικής», «κοινοτιστικής», 
«αντικοµφορµιστικής» και οικουµενικής.  Όµως 
η απάντηση εκτιµώ, δεν θα δοθεί απλά και µόνο 
στο επίπεδο των επιχειρηµάτων ή των γνώσεων. 
Θα δοθεί κυρίως στο χωρόχρονο της προσωπικής 
και συλλογικής ζωής του καθένα µας. Στο βίο και 
την πολιτεία µας δηλαδή, όπως πάντα…

* Ο Παναγιώτης Α. Μπούρδαλας, 
είναι  καθηγητής φυσικής, πτ.  θεολογίας 

και Γραμμ. της Α΄ ΕΛΜΕ  Αχαίας

Για την Ειρήνη των ψευδαισθήσεων 
και τον Πόλεμο των συνειδήσεων
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Ὁ φίλος κ. Τάσος Γούλας (ἀπό τή Γερµανία) 
µᾶς γράφει γιά τίς ἐξελίξεις στό ΠαΣοΚ:

   Ἀγαπητέ «Ἀντιφωνητή»,
Ἡ νεαροποίηση, πού ἐφαρμόζει ὁ πρόεδρος 
Γιῶργος Ἀν. Παπανδρέου, εἶναι βασικά χει-
ρουργικός καθαρισμός τραύματος γιά ἀφαί-
ρεση τῶν νεκρωμένων ἱστῶν, κατόπιν π.χ. 
ἑνός τροχαίου. Ἡ ἰσχυρή πρόσκρουση πού 
προξένησαν οἱ ἐκσυγχρονιστικοί τοῦ κόμματός 
του εἶναι ἡ αἰτία γιά τήν προαναγγελθείσα 
ἐκπαραθύρωσή τους. Ἦταν μία κωστακοσημι-
τοσύγκρουση κατά ἀνεμομύλων, πού δέν 
τραυμάτισε μόνο τό ΠαΣοΚ ἀλλά καί τό 
πανελλήνιο, πού ἀναγκάστηκε νά εἰσαχθεῖ 
σέ μονάδες ἀποκατάστασης. Ἦρθε ἡ στιγμή 
πού ἕνα τοὐλάχιστον καραμπινάτο κομματικό 
στέλεχος θά Ἀννα-λάβει ἡγουμένισσα. Ἄν ἡ ἴδια 
καταφέρει νά συμπαρασύρει καί κάθε παραβάτη 
τοῦ κομματικοῦ Κ.Ο.Κ., μή ἐπιδεχόμενον 
νεαροποίηση, τότε ἡ ὅλη ὑπόθεση θά φαντάζει 
ὡσεί Ἠλία Λάγιου ποίηση.

Σχόλιο «Α»: ∆έν ξέρουµε τίς γνώσεις τῆς περί 
ἦς ὁ λόγος πάνω στόν κοµµατικό ΚΟΚ ἀλλά 
γνωρίζουµε ὅτι τά κατάφερνε θαυµάσια µέ τά 
κοµµατικά ΚΕΚ. Θά τήν βοηθήσει λέτε; Γουάτ 
ντού γιού θίνκ;  

Ἀλληλογραφοῦμε
ÌðéíåëéÝò

§
Ìüëéò öõóÞîåé, 

ôü ἄ÷õñï óçêþíåôáé ðñῶôï!

§
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§
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§
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§
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§
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ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕΜΙΠΟ)

“Παιδεία -Ἐκπαίδευση στὶς πατρίδες τῆς Ἀνατολῆς”
Πολὺ σηµαντικὸ καὶ ἄρτια ὀργα-
νωµένο τό συνέδριο πραγµατοποιή-
θηκε ἀπὸ τὸν Δῆµο Νέας Ἰωνίας 
καὶ τὸ ΚΕΜΙΠΟ στὸ Πολιτιστικὸ 
Κέντρο τοῦ Δήµου ὅπου καί τό 
θαυμάσιο µουσεῖο Ὑφαντουργίας 
- Ταπητουργίας. Τό τίµησαν µὲ 
τὴν παρουσία τους ὁ πρόεδρος 
τῆς Δηµοκρατίας Κ. Παπούλιας, ἡ 
Πρύτανης τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς 
Εὐρώπης Ε. Γλύκατζη – Ἀρβελέρ, οἱ 
βουλευτὲς Ζαγορίτης καὶ Κουλουµπῆς 
καθὼς καὶ πολίτες, οἱ περισσότεροι 
µέλη προσφυγικῶν σωµατείων. 

   Τὸ Συνέδριο προλόγισαν ὁ δήµαρχος Ν. 
Ἰωνίας, πρώην ὑπουργὸς καὶ βουλευτὴς Γ. Χαραλάµπους καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ ΚΕΜΙΠΟ καὶ ψυχή 
τοῦ Συνεδρίου Χ. Σαπουντζάκης, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν καὶ τοὺς βασικοὺς στόχους τῆς µεγάλης αὐτῆς 
συνεύρεσης τῶν προσφύγων γιὰ τὴ διατήρηση τῆς µνήµης, ποὺ συνδυάστηκε µὲ τὶς ἐπιστηµονικὲς 
ἀνακοινώσεις καὶ τὴν παρουσίαση  τραγουδιῶν  ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία ἀπὸ τὸ πνευµατικὸ κέντρο 
τοῦ Δήµου καί τὸ Κέντρο Αἰγαιακῶν Λαογραφικῶν καὶ Μουσικολογικῶν Ἐρευνῶν, καθώς καὶ 
τοῦ θεατρικοῦ μονόπρακτου “Η ΣΙΠΥΛΙΝΑ” σὲ σκηνοθεσία Α. Παπαδόπουλου.  Ἀκόµη στὸ 
πλαίσιο τοῦ Συνεδρίου πραγµατοποιήθηκαν παιδαγωγικὰ ἐργαστήρια γιὰ τὴν Παιδεία καὶ τὴν 
Ἱστορία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἐνῶ τὸ Συνέδριο στήριξαν ἡ Ὁµοσπονδία Προσφυγικῶν Σωµατείων 
Ἑλλάδας, καὶ τὰ Σωµατεῖα Σπάρτης, Ἀλαγιωτῶν, Ἰνεπολιτῶν, Κασταµονιτῶν, Προκοπιέων καὶ ὁ 
Ἰωνικὸς Σύνδεσµος.
Στὸ συνέδριο, τὸ ὁποῖο τὸ παρακολούθησε καὶ τὶς τρεῖς ἡµέρες πολυπληθὲς ἀκροατήριο, µίλησαν 
οἱ: Χ. Μπαµπούνης µὲ θέµα “Ἡ Ἐκπαιδευτικὴ πραγµατικότητα στὴ Μ. Ἀσία (1873-77), Τόποι 
καὶ κοινότητες, σύλλογοι καὶ σχολεῖα”.  Κ. Φωτιάδης “ Ἡ Ἐκπαίδευση στὸν Πόντο” Α. Παυλίδης 
“Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ Ὀθωµανικὸ κράτος κατὰ τὸ δεύτερο µισό τοῦ 19ου αἰώνα - Ὄψεις 
τῆς ἐκπαίδευσης τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισµοῦ”, Κ. Πιτσάκης “ Ὁ Μικρασιατικὸς χῶρος στὴν 
ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς νοµικῆς Παιδείας”, Θ. Μαλκίδης “Κοινωνικὲς καὶ πολιτικὲς διαστάσεις 
τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας στὸν Πόντο” ,Π. Κονόρτας  “Ἡ Ὀργάνωση τῆς Ἐκπαίδευσης στὴν 
Ὀθωµανικὴ Αὐτοκρατορία (µέσα τοῦ 19ου-ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα). Ὁ ρόλος καὶ οἱ ἐπιδιώξεις τῆς 
Ὀθωµανικῆς διοίκησης”  Μ. Λίτινα “Τὸ Παρθεναγωγεῖο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων στὴν 
Κωνσταντινούπολη”,  Α. Παπαδοπούλου “ Ἡ Ἐκπαίδευση στὴ Μαγνησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας”, Δ. 
Ἀντωνίου “ Ἡ Ἐκπαιδευτικὴ κατάσταση στὴν περιοχὴ τῆς Ἑλληνικῆς διοίκησης Σµύρνης 1919-
1922”, Λ. Ἰστικοπούλου “Τὸ Ἑλληνογερµανικὸ Λύκειο Κυριάκου Γιαννίκη καὶ ἡ Ἐπαγγελµατικὴ 
Ἐκπαίδευση στὴ Σµύρνη”, Ι. Παπαδόπουλος “ Ἡ ἐκπαίδευση στὴν Καππαδοκία ἀπὸ τὶς ἀρχὲς 
τοῦ 19ου αἰώνα ὥς τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πληθυσµῶν”, Θ. Πυλαρινὸς “Μαργαρίτης Εὐαγγελίδης 
καὶ «Ἀνατολὴ»”, Α. Χρήστου  “Ἡ ἵδρυση τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Σµύρνης καὶ ὁ Κων/νος 
Καραθεοδωρῆ (1873-1950)”, Χ. Σολδάτος “ Ἡ ζωὴ τοῦ ὑπόδουλου Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισµοῦ, 
ἡ συνδροµὴ τῶν σχολείων καὶ ἡ συµβολὴ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου”, Χ. Σαπουντζάκης 
“Παιδεία-Ἐκπαίδευση στὸν χῶρο τῆς Μητροπόλεως Πισιδίας”.

Μαθητές σχολείου στή Ραιδεστό (1905)



     Πολλές ἐντυπωσιακές ἐξελίξεις δροµολογοῦνται 
πλέον, ἀγαπητοὶ µου φίλοι, ἐξακολουθοῦν νὰ 
ἀκούγονται, καθὼς µπαίνουµε πιὰ στὴν τελικὴ 
εὐθεία γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὶς 
ἐπικείµενες ἐκλογὲς τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης 
- ἄσε δέ πού κάποιοι ἔχουν ἤδη σπεύσει νά 
αὐτοεπιλεγοῦν (;). Κανονικά βεβαίως ἡ ἀλήθεια 
εἶναι µία:  ὅσοι ἔχουν βύσµα, θὰ πάρουνε τὸ 
χρῖσµα (οἱ ὑπόλοιποι τό… κλύσµα). Σὲ τί ὅµως 
συνίσταται τελικὰ ὁ ὅρος «βύσµα»; Εἶναι ἁπλῶς 
προσωπικὴ σχέση (κουµπαριά, παλιὰ φιλία ἀπ’ 
τὸ στρατό, ἁπλὴ προϊούσα τσανακογλειφτικὴ 
ραχίτιδα) εἶναι πολιτική σχέση (π.χ. γονυπετής 
πορεία πρός τό Προξενεῖο δίκην προσκυνήµατος 
στήν Τῆνο) ἢ µήπως καθορίζεται κι ἀπὸ ἄλλα 
πράγµατα; Ἐπειδὴ ἐµεῖς εἴµαστε βέβαιοι ὅτι 
τὸ µεῖζον κριτήριο στήν πραγµατικότητα θὰ 
εἶναι ἄλλο (βλ. «δηµοκρατικὴ συνείδηση»), 
ἀποφασίσαµε νὰ συνεισφέρουµε καὶ ἐµεῖς στὴν 
ὅλη συζήτηση, γεγονὸς ποὺ µεταξὺ ἄλλων ἴσως 
καὶ νὰ ἐνισχύσει ἀκόµη περισσότερο ψυχολογικά 
ὁρισµένους ἐγνωσµένης δηµοκρατικῆς 
εὐαισθησίας συντοπίτες µας, τώρα πού 
ξεπέρασαν καί τούς τελευταίους δισταγµούς 
τους καί ἀποφάσισαν ἐπιτέλους νά κατέλθουν 
στόν προεκλογικό στίβο, προσφέροντας 
τό ὕψιστο πολιτικό τους ἀνάστηµα καὶ τὶς 
ἐκπληκτικές τους ἱκανότητες, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ 
ὁ µεγάλος στόχος: ἡ πολυπόθητη πρόοδος καὶ 
ἀνάπτυξη (τῆς Τουρκίας). Σᾶς παρουσιάζουµε 
λοιπὸν σήµερα τὸ µεγάλο κουὶζ τῶν «Τοξικῶν» 
µὲ τίτλο «ΠΟΣΟ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΙΣΤΕ;». 
Ἀπαντῆστε στὶς ἐρωτήσεις καὶ ἀνακαλύψτε το! 

   1) Εἶστε ὑποψήφιος νοµάρχης Ροδόπης ἢ 
Ξάνθης καὶ σᾶς ρωτοῦν γιὰ τὴν µέσῳ τοῦ 
Προξενείου τουρκικὴ ἀνάµιξη στὰ τοπικὰ 
πολιτικὰ δρώµενα. Τί κάνετε ἐσεῖς;
   α) Λέω παντοῦ ὅτι ἡ κεµαλικὴ Τουρκία εἶναι 
ὁ ὁρισµὸς τοῦ φασιστοκράτους καὶ ἐπίσης ὅτι 
πολὺ µᾶς τὰ ἔχει πρήξει.     (0 βαθµοί)
   β) Λέω (ἐπίσης παντοῦ) ὅτι ἡ τοπικὴ αὐτοδιοί-
κηση δὲν δέχεται πιέσεις καί ἐκβιασµούς. (1 
βαθµός)   
   β) Λέω τὰ ἴδια, ὅταν µιλάω σὲ βλάκες χρι-
στιανούς, καὶ ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα, ὅταν ἔχω 

meeting µὲ τοὺς κολλητοὺς µου στὴν ὁδὸ Ἰώνων.       
(2 βαθµοί) 
   γ) Λέω καὶ καµµιὰ µαλ…, νὰ περνάει ἡ ὥρα.     
  (3 βαθµοί)
   2) Εἶστε στέλεχος τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκη-
σης, µὲ ἔφεση στὶς… Ρωσίδες. Τί κάνετε γιὰ νὰ 
καλύψετε τὸ πάθος σας;
   α) Γιὰ νὰ τὸ καλύψω τίποτε! Νηστεία καὶ προ-
σευχὴ κάνω γιὰ νὰ τὸ ξεπεράσω!     (0 βαθµοί)
   β) Γιὰ ἀντιπερισπασµό, ἀρχίζω νὰ πηγαίνω 
καὶ µὲ Οὐκρανές.     (1 βαθµός)
   γ) ∆ὲν χρειάζονται κἄν οἱ Οὐκρανές! Ποιὸς θὰ 
τολµήσει δηλαδὴ νὰ µοῦ τὴν πεῖ; Οἱ ἄλλοι, πού 
πᾶνε µὲ Βουλγάρες;    (2 βαθµοί)
   δ) Ἔ, καὶ νὰ βγεῖ παραέξω τελικά, δὲ βαριέσαι! 
Τὸ πολύ - πολὺ ν’ ἀφήσω τὴν αὐτοδιοίκηση 
καὶ νὰ πάρω καµµιὰ ἐπιδότηση γιὰ ἄνοιγµα 
βιοµηχανικῆς µονάδας! Ὡσότου ἄλλωστε 
πάρουν πρέφα ὅτι ἔχω χτίσει βίλα στὴ Μύκονο, 
µέχρι κι ὁ σπανὸς θὰ ’χει προλάβει νὰ βγάλει 
γένια!      (3 βαθµοί)
   3) Εἶστε νοµάρχης Ροδόπης, ὑποδέχεστε τὸν 
Τοῦρκο ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν καὶ παρακάθεστε 
µαζί του σὲ δεῖπνο (µὲ κεριά). Ποιὸς στίχος 
γνωστοῦ τραγουδιοῦ σας ἔρχεται στὸ νοῦ, 
καθὼς τὸν κοιτάζετε µὲ ἀνυπόκριτη ἐρωτικὴ 
λαγνεία, βαθιὰ µέσα στὰ µάτια;
   α) «Αὐτὴ ἡ νύχτα µένει ποὺ θὰ ’µαστε µαζί, θὰ 
φύγεις µακρυὰ µου πρὶν ἔρθει τὸ πρωί…» (Στ. 
Καζαντζίδης)
   β) «Τὰ µατόκλαδά σου γέρνεις βρέ, νοῦ καὶ 
λογισµὸ µοῦ παίρνεις…» (Μ. Βαµβακάρης)
   γ) «Amando mio, love me for ever, κλπ, κλπ
 (Ἐδῶ µἡ σκίζεστε! Ἀπὸ 3 βαθµοὺς δίνουν ὅλες 
οἱ ἀπαντήσεις, ὅ,τι καὶ νὰ πεῖτε µέσα εἶστε!)
   4) Ὑποθέσθω ὅτι ἔχετε κάποιο πόστο στὴν 
Περιφέρεια καὶ ξεσπάει σκάνδαλο γιὰ ἐµπόριο 
λευκῆς σαρκός, στὸ ὁποῖο τρόπον τινὰ φέρεστε 
καὶ ἐσεῖς ἀναµεµιγµένος. Πῶς αἰσθάνεστε;
   α) Ἔ, ὅσο νὰ ’ναι ἀρχίζω νὰ ἱδρώνω! Λέτε νὰ 
ἀναγκαστῶ σὲ παραίτηση;    (0 βαθµοί)
   β) ∆ὲν ἱδρώνω ντίπ! Σιγὰ τώρα νὰ µήν 
ἀναγκαστῶ σὲ παραίτηση!    (1 βαθµός)
   γ) Στὴ δηµοκρατία δὲν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα 
(ἄσχετο)    (2 βαθµοί)
   δ) ∆ὲ βαριέσαι! Καὶ νὰ ἀναγκαστῶ σὲ παραί-
τηση, σιγὰ τὴν κωλοθέση! Ὅλο καὶ κάπου ἀλ-
λοῦ θὰ βολευτῶ! Τὸ πολύ - πολὺ νὰ γίνω πάλι 
δήµαρχος ἐκεῖ ποὺ ἤµουν καί παλιά! (3 βαθµοί)

   5) Εἶστε ἄεργος, ἀγράµµατος, ἀτάλαντος 
καὶ δὲν ἔχετε στὴν τσέπη δεκάρα τσακιστή. 
Ἐπιθυµεῖτε µέσα σὲ µία διετία (τὸ πολύ) νὰ 
ἔχετε βγάλει τὸ κατιτί σας καὶ νὰ εἶστε καὶ 
ὑποψήφιος γιὰ τὸ δηµαρχιακὸ ἢ τὸ νοµαρχιακὸ 
χρῖσµα. Σὲ ποιὸ κτίριο µέ πράσινα κάγκελα 
πρέπει νὰ ὑπηρετήσετε πρῶτα, ὡς χανουµάκι;
(Τί, σοβαρὰ περιµένετε τώρα νὰ σᾶς βάλω 
κι ἐρωτήσεις; Ἄντε γιατί µοῦ φαίνεται ὅτι 
καλοµάθατε! Εἴπαµε νὰ κάνουµε κουίζ, ὄχι νὰ 
κλέψουµε ἐκκλησία!)
   6) Ποιὰ κλασσικὴ φράση σᾶς ἔρχεται στὸ νοῦ 
κάθε φορὰ πού βλέπετε Ἕλληνα πρωθυπουργὸ 
ν’ ἀνακοινώνει µὲ ἀποφασιστικότητα νέα 
ἀναπτυξιακὰ µέτρα γιὰ τὴ Θράκη;
   α) «Alea jacta est» (Julius Caesar) (2 βαθµοί)
 β) «Μηδένα πρὸ τοῦ τέλους µακάριζε» 
(Σόλωνος)     (1 βαθµός)
   γ) «Χέζε ψηλὰ κι ἀγνάντευε» (Ἀνωνύµου)  (0 
βαθµοί)
   7) Ποιὸν ἀπὸ τοὺς παρακάτω (παρεφθαρµέ-
νους) κινηµατογραφικοὺς τίτλους σας θυµίζει 
ἡ προεκλογικὴ κατάσταση στὰ δηµοτικὰ 
πράγµατα τῆς Κοµοτηνῆς;
   α) «Τάσος στὰ πρόθυρα νευρικῆς κρίσης»     (1 
βαθµός)
   β) «Ρουφιάνοι, ψέµµατα καὶ γουρουνολακκοῦ-
βες»     (0 βαθµοί)
  γ) «Προξενεῖον ὁ πόθος»      (0 βαθµοί)
  δ) «Τζέηµς Μπόντ, πράκτωρ 007: Τὰ λαµόγια 
εἶναι παντοτινά»     (0 βαθµοί)
  ε) «Dial D for Mayor» (2 βαθµοί)
 στ) «Γκιουζ-ἒλ Σίντ»  (3 βαθµοὶ ἐδῶ καὶ µαζὶ 
βεβαίως καὶ τὴν ὑποχρέωση ν’ ἀνεβάσετε µόνοι 
σας τὸν ἀγαπηµένο τῆς Ἰώνων πάνω στ’ ἄλογο. 
Ἄιντε καὶ νὰ δοῦµε τί θὰ κάνετε, ὅταν σᾶς βγεῖ 
∆ούρειος Ἵππος!)
   8) Εἶστε χριστιανὸς πολιτευτής τῆς 
Κοµοτηνῆς ἢ τῆς Ξάνθης, γνωστὸς γιὰ τὴ 
θαυµαστὴ εὐφυία σας (µόλις 1,5 µονάδα πάνω 
ἀπὸ τὸ IQ λοβοτοµηµένης ἀµοιβάδας), ἔχετε 
σπουδάσει τὰ ἑλληνικὰ στὰ «ΙΕΚ Καλοµοίρα», 
διαθέτετε ὑψηλότατη ἐθνικὴ συνείδηση (σ.σ. 
τούρκικη) καὶ ἐπιθυµεῖτε νὰ γίνετε νοµάρχης. 
Τί περαιτέρω χρειάζεστε;
(Ἀπολύτως τίποτα, ὁπότε πᾶµε κατευθείαν 
στὸ ἑπόµενο, νὰ µή χάνουµε καὶ τὸν χρόνο µας 
τζάµπα.  ΒΓΗΚΕΣ, ΒΡΕ!)
             Συνέχεια στή σελίδα 6 (ναί, ἀλήθεια!)

Ξύλο σέ δασκάλους στήν Ἄγκυρα 
Ἡ Ὁµοσπονδία Ἐκπαιδευτικῶν Egitim-Sen ὀργά-
νωσε διαδήλωση στὴν Ἄγκυρα µέ κόσµο ἀπὸ 
ὅλες τὶς πόλεις τῆς Τουρκίας. Ἡ διαδήλωση ἦταν 
µαζικότατη καὶ µόλις ἔφτασαν στὸ κέντρο τῆς 
Ἄγκυρας ἡ Ἀστυνοµία τοὺς ἔκοψε τὸ δρόµο. 
Στὴν προσπάθειά τους νὰ συνεχίσουν τὴν 
πορεία ἡ Ἀστυνοµία ἀπάντησε µὲ δακρυγόνα, 
ξυλοδαρµοὺς καὶ συλλήψεις. Ὕστερα ὁ πρωθυ-
πουργὸς δήλωσε ὅτι ἡ ἐπίθεση τῆς Ἀστυνοµίας 
ἦταν «λογικὴ» καθὼς ἡ πορεία ἦταν παράνοµη 
(δὲν δίνονται ἄδειες γιὰ πορεῖες στὸ κέντρο). Στὴ 
συνέχεια καὶ ὁ ὑπουργὸς παιδείας πρόσθεσε ὅτι 
ὄχι µόνον ἐκπαιδευτικοὶ ἀλλὰ καὶ µέλη παρά-
νοµων ὀργανώσεων συµµετεῖχαν στὴν πορεία. 
Ἡ ἀπάντηση ἦρθε ἀπὸ τοὺς τραυµατίες καὶ τούς 
συλληφθέντες ποὺ ἔδειξαν τὶς ταυτότητές τους 
στὰ Μέσα ἐνηµέρωσης.  (περιοδικό «Ἀγώνας»)

Χωρίς λόγια
Οἱ αἰσθητῆρες ποὺ τοποθετήθηκαν στὶς 
τουαλέτες ἀπὸ τὸν δῆµο Καισαρείας γιὰ νὰ 
ἐξοικονοµήσουν νερό, καταστράφηκαν ἀπὸ  
γυναῖκες ποὺ νόµιζαν ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ κάµερες. 
Ὁ πρόεδρος τῆς δηµοτικῆς ἐπιχείρησης ἀφοῦ 
ἀνέφερε πὼς µὲ τοὺς αἰσθητῆρες ὑπῆρξε µείωση 
τῆς κατανάλωσης νεροῦ 80% κάλεσε τοὺς 
πολίτες νὰ εἶναι πιὸ εὐαίσθητοι σὲ αὐτὸ τὸ θέµα. 
       (15-11, ἐφ. Νετγκαζέτε)

Πρωθυπουργικός λαϊκισµός...
Στὴν διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Ἐρντογάν  
στὰ µέρη ποὺ ὑπῆρξαν βοµβιστικὲς ἐπιθέσεις 
στὸ Σέµντινλι ὑπῆρχαν πανώ διαµαρτυρίας 
ποὺ τὸν στενοχώρεσαν. Ὅταν στὴ διάρκεια 
τῆς ὁµιλίας του τὰ ξαναεῖδε εἶπε «Κοιτάξτε, 
ἐµεῖς ἐδῶ ἔχουµε ἔρθει γιὰ νὰ λύσουµε κάποια 
προβλήµατα. Κατεβάστε αὐτὰ τὰ πανώ. Τέτοια 
συµπεριφορά ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ σας 
εἶναι πολὺ ἄσχηµη». Ἀκολούθως περπατώντας 
στὴ Λ. ∆ηµοκρατίας καὶ ἐνῶ εἶχε χειραψίες µέ 
τοὺς ἐµπόρους, οἱ ἄνδρες τῆς ἀσφαλείας του 
µοίραζαν σοκολάτες καὶ χαρτονοµίσµατα τῶν 5 
λιρῶν στὰ παιδιά.              (22-11, ἐφ. Χουριέτ)

...Καί πρωθυπουργικός αὐταρχισµός
Στὴ µήνυση ποὺ κατέθεσαν οἱ δικηγόροι τοῦ 
πρωθυπουργοῦ ἐναντίον τοῦ ἰδιοκτήτη ἴντερνετ 
καφὲ Φικρὲτ Γιασὰρ Ἀγιὰν ἀπὸ τὴ Σµύρνη, 
ἀναφέρουν πὼς στὶς 20-12-2003 στάλθηκε 
ἀπὸ τὸ µαγαζὶ του ὑβριστικὸ γιὰ τὸν Ἐρντογάν 
ἠλεκτρονικὸ µήνυµα πρὸς τὴν ∆ιεύθυνση ∆ηµο-
σίων Σχέσεων τοῦ κόµµατος ΑΚΡ. Ὁ Ἀγιὰν δήλωσε 
πὼς στὸ µαγαζὶ ὑπάρχουν 40 ὑπολογιστὲς καὶ 
πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλέγχει τὰ µηνύµατα 
ποὺ στέλνουν οἱ πελάτες του.                          
                                     (22-11, ἐφ. Νετγκαζέτε)

Τούρκα Κόλα 
Ἀκόµα ἕνα χτύπηµa ἀπὸ τὴν κυβέρνηση  στὶς 
ἑταιρεῖες Coca Cola καὶ Pepsi Cola. Μὲ τὴν 
ἀλλαγὴ ἑνὸς ἄρθρου τοῦ νόµου ἐξασφαλίζεται 
οἰκονοµικὸ πλεονέκτηµα σὲ αὐτοὺς ποὺ χρησιµο-
ποιοῦν γλυκόζη στὴν παραγωγὴ. Στέλεχος µιᾶς 
ξένης ἑταιρίας Cola µἂς ἀνέφερε πὼς µὲ αὐτὸν 
τὸν νόµο τὰ ἔξοδά τους (ὄχι ὅµως καί τῆς Turca 
Cola) θὰ ἀνέβουν κατὰ 30-35 ἑκ. $. Πρόσθεσε 
πὼς παρὰ τὸ ὅτι διεξάγεται ἔρευνα ἐδῶ καὶ 14 
µῆνες γιὰ τὴν παραγωγὴ τῆς Turca Cola µέ 
γλυκαντικό ποὺ ἔχει ὡς βάση τὸ καλαµπόκι, ἡ 
παραγωγὴ της συνεχίζεται κανονικά, καὶ πὼς 
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πλεονέκτηµα ποὺ ἔχει λόγω αὐτοῦ 
τοῦ τρόπου παραγωγῆς, τώρα µὲ τὸν νέο νόµο 
αὐξάνονται τὰ ἔξοδα τῶν ἀνταγωνιστῶν της. 
Τέλος πρόσθεσε πὼς ¨∆ὲν ἀντιλαµβανόµαστε τί 
ἐρευνεῖται ἐπὶ  14 µῆνες, οἱ ἐγκαταστάσεις πρὸ 
πολλοῦ ἀποσβέσθηκαν¨.    (24-11, ἐφ. Χουριέτ)

Ἀθλητισµός καί κρατική ἀθλιότητα
Ὁ Πολωνὸς παρατηρητὴς τῆς FIFA τοῦ ἀγώνα 
Τουρκίας – Ἑλβετίας Λίστκιεβιτς σὲ δηλώσεις 
του στὴν ἑλβετικὴ ἐφηµερίδα Μπλὶκ δηλώνει 
πὼς ̈ οἱ ἀστυνοµικοὶ στὴν φυσούνα ὅταν ἔφευγαν 
οἱ παῖκτες ἀπὸ τὴν µιά προσπαθοῦσαν νὰ 
προστατέψουν τοὺς Ἑλβετοὺς παῖκτες καὶ ἀπὸ 
τὴν ἄλλη ἐµπόδιζαν τοὺς κάµεραµαν νὰ πάρουν 
σκηνές. Μετὰ τὸ τέλος τοῦ ἀγώνα οἱ διαιτητὲς 
µοῦ εἶπαν πὼς ἡ πόρτα τῶν ἀποδυτηρίων τους 
εἶχε σπάσει ἀπὸ τὶς κλωτσιὲς τοῦ προπονητῆ 
Τερὶµ καὶ τοῦ τερµατοφύλακα Βολκάν¨. Ἡ ἴδια 
ἐφηµερίδα ἀναφέρει πὼς ὁ Βέλγος διαιτητὴς  
Φρὰνκ ντὲ Μπλὶκ ἔκλαιγε ἀπὸ τὸν φόβο του.
                                      (25-11, ἐφ. Νέτγκαζετε)

Μ.Κ.                                         kyneg@otenet.gr

«Ὥς τίς 7 τοῦ Γενάρη ὅλοι οἱ ἀραπᾶδες πού 
βολεύτηκαν σέ ξενοδοχεῖα µετά τόν τυφώνα 
Κατρίνα, νά µᾶς ἔχουν ἀδειάσει τή γωνιά», 
διέταξε ἡ FEMA. Φτάνει τόση ἐλεηµοσύνη.

Δεύτερο σαµποτάζ σέ πετρελαιαγωγό τῆς 
Βενεζουέλας ἐντός διµήνου. Λυσσάει τό 
ἀµερικαναριό, µά ἄλλο Ἰράκ δέν σηκώνει

Διέρρευσε στή Ντέιλυ Μίρορ ἔγγραφο µέ 
τόν Μπούς νά ζητᾶ βοµβαρδισµό τοῦ... Ἀλ 
Τζαζίρα. Καί; Δέν τὄκανε ὥς τώρα 2 φορές, 
µιά στό Ἰράκ καί µιά στό Ἀφγανιστάν; 

Ὁ ἄνθρωπος (λέµε, τώρα...) σκοτώνοντας 
ἕναν ἕναν τούς δηµοσιογράφους εἶδε ὅτι δέ 
φτουράει. Σκέφτηκε λοιπόν νά χτυπήσει 
τό κακό στή ρίζα: Στό (συµµαχικό) Κατάρ!

12 ὧρες δουλειᾶς, 150 $ τόν µήνα γιά τούς 
770 λαντζέρηδες ἀπό τή... Σιέρα Λεόνε πού 
ἔφερε στό Ἰράκ ὁ Ἄγγλος ὑπεργολάβος τῆς 
Χαλιµπάρτον στίς 43 κατοχικές βάσεις

«Παγκοσµιοποίηση», πού θἄλεγε κι ὁ κάθε 
πιστός τῆς Ἀριστερόεσσας...

Τό BBC ἐπέπληξε δηµοσιογράφο του (B. 
Pla� ) πού... ἔκλαψε στή µεταφορά τοῦ ἄρ-
ρωστου Ἀραφάτ ἀπ’ τή Ραµάλλα πέρυσι! 
Οἱ διαµαρτυρίες λοιπόν πιάνουν τόπο (τῆς 
συγκεκριµένης προέλευσης, τοὐλάχιστον) 

Εἴδατε τίποτε ἀπό τά αἴσχη τῶν Ἑβραίων 
ἐποίκων στή Χεβρώνα κατά Παλαιστινίων 
µαθητῶν (!) καί χριστιανῶν παρατηρητῶν; 
Τά ναζιστικά τους συνθήµατα, τούς λιθο-
βολισµούς, τή τροµοκρατία κατά ἀόπλων; 

Πῆγαν οἱ καηµένοι οἱ Σερβοβόσνιοι γιά 
τά 10χρονα τοῦ Ντέιτον στίς ΗΠΑ κι 
ἄκουσαν ὅλο τό πUSτAριό νά τούς ζητᾶ ν’ 
αὐτοκτονήσουν αὐτοκαταργούµενοι

Χειρότερος ὅλων ὁ Χόλµπρουκ, πού ζητᾶ 
Κόσοβο πλήρως ἀνεξάρτητο, µά καί τούς 
εἶπε ὅτι θεωρεῖ τήν «Σερβική Δηµοκρατία» 
τῆς Βοσνίας «µεγάλο λάθος του»!

Καί µέ τά εὑρήµατα ὀψιδιανοῦ ἀπό τόν 
Ἄµερµαν στήν Κύπρο, ἡ ναυσιπλοΐα πῆγε 
πίσω στό 10.000 π.Χ. Βέβαια δέν λένε ποιοί 
ἦταν αὐτοί οἱ ναυτικοί, ἀλλά σιγά σιγά... 

Ἑτοιµάζεται γιά τήν πολιτική ὁ... Νῖκος 
Παπανδρέου! Αὐτό θά πεῖ  ἀνανέωση, 
ἔ; Ἐφάµιλλη τῶν Γλύξµπουργκ, τῶν 
Ἁψβούργων ἤ τῶν Ὀµµεϋάδων.

Παλαιοκρασᾶς τέλος, µαζί καί οἱ ψευδαι-
σθήσεις γιά τόν Καραµανλῆ. Πάντως τό 
δηµοκρατικό ἔργο τοῦ Μυτιληναίου 
διασώθηκε (ἄς εἶναι καλά τά λαµόγια τῆς 
Πρασινοτυπίας, τοῦ ΔΟΛίου συγκροτήµα-
τος καί οἱ ἄλλες κλεπτοκρατικές δυνάµεις)

Ἦταν ἕνας Ρ. Μωυσῆς. Μάθαµε τώρα 
καί γιά ἕναν Ἀβραάµ (ἐπώνυµο... Μιζῶν!) 
καί γιά ἕναν Δαβίδ. Συγγνώµη, ἀπό τήν 
Παλαιά Διαθήκη διαλέγει στελέχη ἡ ΔΕΗ;

Ἑλληνοτουρκικό Interreg ΙΙΙ πάπαλα γιά 
τά µικρασιατικά παράλια, καθώς ἡ γείτων 
ζήτησε ἀπαλειφή τοῦ ὅρου «διασυνοριακό» 
(κατ’ αὐτήν θαλάσσια σύνορα... γιόκ!)

Σωστό καί ἰσορροπηµένο τό ψήφισµα τῆς 
ΠΟΘΣ, ζητᾶ τά στοιχειώδη γιά τό µέλλον 
τῆς Θράκης: Μετριοπάθεια, ἀµοιβαιότητα 
κι ἀναγνώριση τῆς ἑλληνικῆς Γενοκτονίας

Ἐργοστάσιο βιοκαυσίµων ἑτοιµάζει γιά 
τό 2006 ἡ ΕΑΣ Ροδόπης, ἀξιοποιώντας καί 
τό σπορελαιουργεῖο της. Ἡ πρωτοβουλία 
καλή, ἐλπίζουµε καί νά ὑλοποιηθεῖ σωστά

Γιά νά ποῦµε καί τοῦ Γενικοῦ τό δίκιο: Ἔ, 

ὄχι καί νά µιλᾶνε γιά καθυστερήσεις στήν 
Ἐγνατία ὅσοι ἔλεγαν πώς ὁ δρόµος παρα-
δίδεται τό 2002! Καί θέλει ἄλλα 10 χρόνια! 

Ἐπί ΠαΣοΚ τό ΣΔΟΕ ἤλεγχε ὑποψήφιους 
νοµάρχες τῆς ΝΔ (π.χ. Ψωµιάδης). Ἐπί ΝΔ 
τό ΣΔΟΕ τούς... ξαναελέγχει (στή Θράκη)! 
Τό ΣΔΟΕ δέν ξεχνᾶ τί σηµαίνει Δεξιά.

Ὅσοι ξέρουν, ἐπιµένουν ὅτι ὁ καπνός - ὁ 
µπασµᾶς - στή Ροδόπη θά ἐπιζήσει καί οἱ 
(σωστοί) καλλιεργητές του δέν ἔχουν νά 
φοβηθοῦν τίποτε. Πρός τί ἡ κινδυνολογία;   

Ἀποσύρεται στή Σαµοθράκη ὁ ὑπερνοµάρ-
χης Χρ. Χατζόπουλος, ὡς ἁπλός δηµοσύµ-
βουλας. Θά µεταφέρει ἐκεῖ καί τεχνογνω-
σία ἐπιδοτήσεων γιά ἀνύπαρκτα γελάδια; 

«Γεύσεις ἀπό τή γῆ τῆς Παλαιστίνης», τό 
νέο βιβλίο ἀπό τό Ἐθνολογικό Μουσεῖο 
Θράκης: Μιά ἄλλη Παλαιστίνη, αὐτή τῆς 
γαστρονοµίας, ἀνοίγει πολιτισµικό διάλο-
γο µέσα ἀπό τή µεσογειακή διατροφή

Ἄ, δέν σᾶς τό ‘πα: Προχωράει τό λιµάνι τῆς 
Ἀλεξανδρούπολης. Τά ἔργα του δηλαδή, 
ὄχι τό ἴδιο (ἀλλιῶς τόσες φορές πού τὄχουν 
πεῖ, θά εἶχε φτάσει κάπου στή Σαµοθράκη)

Τή Θράκη ἐπιθεώρησαν - γιά τούς συνή-
θεις δηµοκρατικούς λόγους - οἱ ἀµερικα-
νίδες τῆς Πρεσβείας Κaren Grise� e, Julia 
Hill, Jenny Regou καί Dora Bakoyianni.

Καµµία ἔκπληξη: Ὁ Βαβατσικλῆς ξαναπά-
ει γιά δήµαρχος κι ὁ Δ.Δ. πού αὐτοπροτά-
θηκε,µᾶλλον πάει γιά (τούρκικο) ἀνέκδοτο

Τήν ἑπόµενη φορά πού θά κληθεῖ ἀπό χρι-
στιανό καταστηµατάρχη ὁ Τοῦρκος Πρόξε-
νος στά ἐγκαίνια τοῦ µαγαζιοῦ του, θά τόν 
βγάλουµε στά παζάρια (τόν µαγαζάτορα)

Ἀφοῦ γιά ὁρισµένους ἐξ ἡµῶν ἡ ἐθνική 
ἀξιοπρέπεια εἶναι ψιλά γράµµατα, ἕνα 
µποϋκοτάζ ἀπό τήν πλειονότητα ἴσως 
ἀποδειχθεῖ καλός µεγεθυντικός φακός...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα

ΤΟ ΤΟΞΙΚΟ ΚΟΥΙΖ
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