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Τό πλήρωµα τοῦ «Α», τό καί συντακτική ὁµάδα ἐνίοτε 
αὐτοαποκαλούµενο, εὐχαριστεῖ γιά τίς εὐχές σας καί 

ἀντεύχεται Χρόνια Πολλά καί Καλή Χρονιά!
Στήν ἀνωτέρω φωτογραφία διακρίνονται ἀπό ἀριστερά: 

Κ.Κ. (πάντα µέ διορατικές παρατηρήσεις), Ν.∆. (ὁ ἐξ ἀποβλήτων), Χ.Α. (ὁ 
µυστικός πράκτορας τοῦ ἐκσυγχρονισµοῦ στόν «Α»), Γ.Σ. (φύση ποιητική 
µά µονοτονική), Γ.Β. (ὁ καραγκιοζωγράφος µας), Π.Κ. (γκέστ στάρ σέ 
οἰκολογικά θέµατα), Π.Σ. (γκέστ στάρ σέ ζοχαδιακά θέµατα), ∆.Ν. (µιά 
εὐαίσθητη, λεπτοφυής ψυχή), Α.Λ. (τράπεζα γνώσης καί ἐµπειρίας), Μ.Κ. 
(ὁ τουρκολάγνος τῆς τελευταίας σελίδας), Φ.Μ. (ἐδῶ σέ µία σπάνια σκηνή, 

µεταξύ 2 συνεδρίων)

ΤΟ 2006!

ΥΠΕΡΑΝΩ ΣΧΟΛΙΩΝ...
«...Εἶχε ἀναλάβει τότε τήν ὑπεράσπιση τοῦ Σαδίκ, ἑνός νέου 
πολιτευτῆ, πού ἄν δέν ἔφευγε πρόωρα θ’ ἀκούγαµε συχνά γι’ 

αὐτόν. Ἄν καί ποτέ δέν φηµιζόταν 
γιά σταθερότητα στίς πολιτικές 

ἀφοσιώσεις της, στήν περίπτωση τοῦ 
Σαδίκ ἔδειχνε νά διακατέχεται ἀπό 

πραγματικό πάθος.
- Τί θά γίνει µέ τόν Σαδίκ; Θά 
ἀναγνωρίσετε τό πτυχίο του; 

Μοῦ ἔθετε τό ἐρώτηµα αὐτό ∆ευτέρα, 
Τετάρτη καί Παρασκευή. Τρίτη, 

Πέµπτη καί Σάββατο τηλεφωνοῦσα 
στό ∆ΙΚΑΤΣΑ. - Ἀδύνατον! Θά 

πεθάνει τούς πελάτες του...
- Ἐπίτηδες τό κάνεις, ἐπέµενε ἡ 
Μαρία. Ἐπειδή εἶναι πολιτευτής 

τοῦ ΣΥΝ. (∆έν θυµᾶµαι ἀκριβῶς ἄν 
ἦταν τότε τοῦ ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ, τῆς 

ΕΑΡ ἤ τοῦ ΣΥΝ. Θά τή ρωτοῦσα, 
ἀλλά µήπως θά θυµᾶται καί ἡ ἴδια; 

Οὔτε θυµᾶµαι πῶς τελικά πῆρε 
τήν ἀναγνώριση τοῦ πτυχίου του 
ὁ Σαδίκ. Ὑποπτεύοµαι ὅµως ὅτι ἄν 
κάποιος ∆αφέρµος σκαλίσει τήν 
ὑπόθεση, θά µέ καταγγείλει γιά 

πολιτική παρέμβαση στή λειτουργία 
τῆς διοίκησης.) Εἶδες τί µοῦ ἔκανες 

Μαρία;...»  
Τό ἀπόσπασµα προέρχεται ἀπό τό 
τελευταῖο βιβλίο («Ζεϊμπέκικο καί Κόκα Κόλα», σελ. 70) τοῦ 
Γιάννη Καψῆ, ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν ἐπί Ἀ. Παπανδρέου. 
Καί ναί µέν ὁ Θεός τῆς Ἑλλάδος τόν τουρκοπράκτορα πού 
ἀλάλιασε τή Θράκη τόν πῆρε νωρίς κοντά του, τό... µέσον 

του ὅµως συνεχίζει νά προσφέρει τίς ὑψηλές ὑπηρεσίες του/
της στόν ἑλληνισµό ἀπό θέση πολύ πιό ἀναβαθµισµένη ἀπό 

ὅ,τι κάποτε, µέ τό ἴδιο ὡστόσο πάθος (ἐναντίον του).

Ἄλλη µιά παρακµιακή 
χρονιά ξεκινάει

∆ηλαδή τώρα πρέπει νά γράψουµε καί κάποιες 
«αἰσιόδοξες» σκέψεις καί γενναιόδωρες εὐχές γιά 

τό νέο ἔτος; Λυπούµαστε ἀλλά δέν κάνουµε χρήση 
τόσο... σκληρῶν οὐσιῶν! Τά διεθνῆ (Ἰράκ, Παλαιστίνη, 

Ἀφγανιστάν, Ἰράν, παγκόσµια φτώχεια, φαινόµενο 
θερµοκηπίου...) λίγα αἴσια σχόλια ἐπιτρέπουν. Στή 

χώρα µας, µέ τόν κυβερνητικό θίασο ἐπί σκηνῆς καί µέ 
τήν ψευδοεκσυγχρονιστική συµµορία νά καραδοκεῖ, 
µέ µιά Ἐκκλησία στό χάλι της τό µαῦρο καί µ’ ἕναν 

Τῦπο - φιλιππινέζα τῶν συµφερόντων, µέ τήν πάνδηµη 
ἐξαχρείωση καί τήν ἀπώλεια κάθε νοήµατος βίου, µέ 

τήν δηµογραφική ἀπειλή καί τήν λαθροµεταναστευτική 
πληµµυρίδα, µέ τήν µηδενική µας παραγωγή καί τόν 

ὑδροκεφαλισµό τοῦ ἀθηναϊκοῦ παρασιτισµοῦ καί 
µέ ὅλες τίς ἐσωτερικές καί ἐξωτερικές προκλήσεις 
ἀναπάντητες, τί νά πρωτοευχηθεῖ κανείς; Ἤ µήπως 

νά ἐπικεντρώσουµε µονάχα στή Θρἀκη; Ὁ τουρκικός 
παρεµβατισµός, ὁ γιουσουφακισµός τῶν τοπικῶν 

ἀρχόντων, τό στρηπτίζ τῆς ἐπίπλαστης ἀνάπτυξης, 
ὁ οἰκοδοµικός χουλιγκανισµός πού ἰσοπέδωσε τίς 
πόλεις µας, ἡ ἐκ νέου µετανάστευση τῶν Ποντίων 

νεοπροσφύγων πρός ἀναζήτηση ἐργασίας, ἡ ἐρήµωση 
τοῦ βορείου Ἕβρου, µποροῦν νά ἀγνοηθοῦν;

Ὅλα αὐτά βεβαίως δέν σηµαίνουν καθόλου ὅτι τά 
βάψαµε µαῦρα καί παραιτηθήκαµε. Θά ζήσουµε καί 

τό 2006 ἀντιπαλεύοντας ὅ,τι µᾶς προσβάλλει ὡς 
ἀνθρώπους, µέ κάθε µέσον πού διαθέτουµε - π.χ. µέ τό 
ἀνά χεῖρας φῦλλο - ὄχι γιατί προσδοκοῦµε κάτι συγ-

κεκριµένο µά γιατί δέν µποροῦµε νά κάνουµε ἀλλιῶς. 
Ἡ συντροφικότητά σας εἶν’ ἡ µόνη µας ἐνίσχυση.

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΣΑΚΑΓΙΑΝ 

Δηµόσιοι χῶροι ὅπου κυριαρχοῦν ἀνθρώπινες 
µορφές ἡ µία δίπλα στήν ἄλλη, χωρίς 
ἐπικοινωνία ὅµως µεταξύ τους, εἶναι 
τὰ κυρίαρχα στοιχεῖα τῆς τέχνης τοῦ 
Σακαγιάν. Νυχτερινά τοπία ἀλλά καὶ 
εἰκόνες κοσµοσυρροῆς καὶ ἔντασης µέσα 
στὶς σύγχρονες πόλεις, ὅπου καί πάλι ἡ 
ἀποξένωση δίνει τὸ µέτρο ἔλλειψης τῆς 
ἀνθρώπινης ἐπικοινωνίας, εἶναι τὰ προσφιλῆ 
θέµατα τῆς τέχνης του. Τὸ περιβάλλον 
ὑπάρχει γιὰ νὰ τονίζεται ἡ περιφρόνηση τοῦ 
ἀνθρώπου σ’ αὐτό, καθώς βυθισµένος στήν 
παραζάλη τῆς ἀστικῆς ζωῆς ἀδυνατεῖ νὰ 
σταθεῖ γιά νά συλλάβει τή λεπτοµέρεια καί 
τήν ὸµορφιά της. Ἡ ἀφήγηση τοῦ ζωγράφου 
µοιάζει µέ τοῦ Κούντερα ποὺ ἐπισηµαίνει, σ’ 
ἕναν κόσµο ποὺ τρέχει µὲ ἀγωνία καὶ χωρίς 
συγκεκριµένο σκοπό τὴν ἀξία τῆς βραδύτητας 
τοῦ βλέµµατος. Δέν εἶναι µόνο τὰ κυρίαρχα 
παίγνια τῆς µετανεωτερικότητας ποὺ 
συγκινοῦν τόν ζωγράφο. Ἡ ἴδια ἡ ζωγραφική 
στή σύγχρονη ἐκδοχή της, µὲ τὴν ἔκπτωση τῆς 
µορφῆς, τὴν ἀναζήτηση τοῦ ἐφήµερου, τήν 
ἀποσπασµατικότητα, ἀποτελεῖ τό πρωταρχικό 
ὑλικό γιά ἕνα εἶδος µετα-θεώρησης τῆς τέχνης 
µέσα ἀπό τὴν ἴδια τήν τέχνη. Τά πρόσωπα στὴ 
ζωγραφική τοῦ Σακαγιάν εἶναι τροµαγµένες 
µορφές σὲ µερική ἀναπαράσταση, ἐντέλει 
θρυµµατισµένες παρουσίες. Ὁ διάλογος ἀνά-
µεσα στό ἰδιωτικό καὶ τό δηµόσιο, ποὺ συνθέ-
τουν οἱ µοναχικές φιγοῦρες, εἶναι ἡ ἀνέλπιστα 
αἰσιόδοξη ἐκδοχή τῆς τέχνης τοῦ Σακαγιάν.

(«Χῶροι µὲ ἀνθρώπους», Ἵδρυµα Θρακικῆς 
Τέχνης & Παράδοσης, Ξάνθη, 22/12 – 21/1)

∆ΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΣΥΜΒΟΛΑ

Ἀπελευθερώθηκαν στό Ἰράκ µετά ἀπό 2,5 χρόνια 
φυλάκισης οἱ δύο γυναῖκες - σύµβολα τοῦ 
ἰρακινοῦ πατριωτισµοῦ, πού ἔγινε προσπάθεια 
νά σπιλωθοῦν ὡς σύµβολα τῆς «ἐγκληµατικῆς 
φύσεως» τοῦ µπααθικοῦ καθεστῶτος: Ἡ Χούντα 
Ἀµάς καί ἡ Ριχάµπ Τάχα. Στήν γκαιµπελική 
προσπάθεια νά τίς ἐµπλέξουν µέ τά δῆθεν 
βιολογικά ὅπλα τοῦ Χουσεΐν, ὅλος ὁ ἐλεγχόµενος  
Τῦπος τίς ἀποκαλοῦσε «Κυρία Ἄνθραξ» καί «∆ρ. 
Μικρόβιο», χωρίς τήν παραµικρή ἀπόδειξη  
ἐµπλοκῆς τους σέ ὁποιοδήποτε σχετικό πρόγραµ-
µα - γιαυτό κι ἀφέθηκαν τελικά ἐλεύθερες χωρίς 

νά τούς ἀπαγγελθεῖ ὁποιαδήποτε κατηγορία!
Ἡ Ἀµάς σπούδασε στή Βαγδάτη καί στίς ΗΠΑ, 
ὑπῆρξε Πρύτανης στό Πανεπιστήµιο τῆς 
Βαγδάτης καί ἀναµίχθηκε στήν πολιτική σκηνή, 
φτάνοντας στήν ἡγεσία τοῦ κόµµατος Μπάαθ. 
Οἱ ΗΠΑνθρωποι λύσσαξαν µαζί της ὅταν 
ἀποκάλυψε µέ σειρά δηµοσιευµάτων της τίς 
ἐπιπτώσεις τῆς χρήσης τοῦ ἀπεµπλουτισµένου 
οὐρανίου στόν πρῶτο Πόλεµο τοῦ Κόλπου  
(1991).  Πρίν τήν εἰσβολή τοῦ 2003 δήλωνε πώς 
«εἶναι τιμή νά τερματίσει κανείς τήν καριέρα του 

ὑπερασπίζοντας τό Ἰράκ».
Ἡ Τάχα σπούδασε βιολογία στή Βαγδάτη καί 
πῆρε τό διδακτορικό της στή Βρετανία. Ὅταν 
ἐπέστρεψε ἐργάστηκε στήν Κτηνιατρική καί σέ 
ἄλλες θέσεις. Πρίν τήν εἰσβολή ρωτήθηκε ἀπό 
τό BBC γιά τά ὑποτιθέµενα βιολογικά ὅπλα καί 
ἀρνήθηκε ὁποιανδήποτε σχέση, ὑπερασπιζόµενη 
ταυτόχρονα τό δικαίωµα τοῦ Ἰράκ νά ἀµυνθεῖ. 

Ἡ ἐµπάθεια δέν εἶναι ἡ µόνη αἰτία τῆς 
συκοφάντησής τους. Πρέπει νά σπιλωθεῖ µαζί 
τους τό Μπάαθ, πού δηµιούργησε τήν πιό 
ἀνεπτυγµένη (ἀπό κάθε ἄποψη) ἀραβική χὠρα 
καί νά µείνει µόνη λαϊκή ἐλπίδα ὁ βολικός γιά τήν 
∆ύση ἰσλαµισµός. ∆υό γυναῖκες ἐπιστήµονες, µέ 
µεταπτυχιακά στή ∆ύση καί πολιτικές θέσεις; Τί 
ἄλλο ἀπό σατανικά ὑποχείρια µποροῦν νά εἶναι;

 Ἀντιφωνητὴς



ΟΙ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ
ΖΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΘΝΕΩΤΕΣ

ÓôÜ 1819 ïἱ Ἄããëïé ðáñá÷þñçóáí ôÞí ÐÜñãá óôüí Ἀëῆ 
ÐáóÜ, ìÝ ἀíôßôéìï 156.000 ëßñåò. Ïἱ Ðáñãéíïß ðñïôßìçóáí 
ôüí ἐêðáôñéóìü ôïõò ἀðü ôÞí ὑðïäïýëùóç óôïýò Ôïýñêïõò. 

ÎÝèáøáí ôïýò íåêñïýò ôïõò, ðñïêåéìÝíïõ íÜ ìÞí ðÝóïõí 
óôÜ ÷Ýñéá ôῶí ἐ÷èñῶí, êáß ôïýò ἔêáøáí, ðáñïõóßᾳ ôῶí 
Âñåôáíῶí, óôÞí ðëáôåßá ôῆò ðüëçò óôßò 15 Ἀðñéëßïõ ôïῦ 

1819, ÌåãÜëç ÐáñáóêåõÞ. Êáôüðéí 5.000 ἄôïìá ðåñßðïõ 
ἀêïëïýèçóáí ôüí äñüìï ôῆò îåíéôéᾶò, ðåñíþíôáò ìÝ 
âÜñêåò óôÜ ἙðôÜíçóá. Ἡ ἱóôïñßá ἔãéíå ãíùóôÞ óôÞí 
Åὐñþðç ôÞ äåêáåôßá ôïῦ 1820 ìÝóá ἀðü ἀðïóðÜóìáôá 
ἐöçìåñßäùí êáß âéâëßùí êáß ἀðïôÝëåóå ðçãÞ ἔìðíåõóçò 
ìéᾶò óåéñᾶò ðïéçìÜôùí. Ôü ἐíäéáöÝñïí ãéÜ ôÞí ôý÷ç 
ôῆò ðüëçò ἀíáèåñìÜíèçêå óôÜ 1826 - 1827 ìÝ ἀöïñìÞ 
ôÞí ðáñáðëÞóéá êáôÜóôáóç óôÞí ὁðïßá ðåñéῆëèáí ïἱ 
êÜôïéêïé ôïῦ Ìåóïëïããßïõ ìåôÜ ôÞí ðôþóç ôῆò ðüëåùò. 
Ἡ ðáñáðÜíù ἱóôïñßá, ἕíá ìéêñü ìÜ ÷áñáêôçñéóôéêü 
óôéãìéüôõðï ôῆò ἐðéêῆò ðïñåßáò ôïῦ ἔèíïõò ìáò ἀíÜ 
ôïýò áἰῶíåò, åἶíáé ëßãï ðïëý ãíùóôÞ. ÁὐôÞ ὅìùò ἡ 
ëåðôïìÝñåéá ìÝ ôÞí äçìüóéá êáýóç ôῶí ðñïãïíéêῶí 
ëåéøÜíùí - ðñïöáíῶò äÝí ãéíüôáí íÜ ìåôáöåñèïῦí ìÝ 
ôßò âÜñêåò - ìᾶò êáôáóõãêßíçóå. Ἄñáãå óÞìåñá ðåñíÜåé 
ðïôÝ ἀðü ôüí íïῦ ìáò ìéÜ ôÝôïéá öñïíôßäá; Ðïéüò èÜ 

óêåöôüôáí óÝ ἀíÜëïãç óõãêõñßá ôïýò ðåèáìÝíïõò ôïõ;  Ὅóï 
ãéÜ ôü ôß óÞìáéíå “Ôïõñêïêñáôßá” åἶíáé ìᾶëëïí óáöÝò...

Τοῦ Φώτιου Μ. Κωνσταντινίδη*

   Ὁ Ὀρφέας ἦταν µυθικός ἥρωας καί 
ποιητής. Κατά τήν ἐπικρατεστέραν 
παράδοσιν ἐθεωρεῖτο υἱός τοῦ 
Ἀπόλλωνος ἤ τοῦ Οἱάγρου, βασιλέως 
τῆς Θράκης, καί τῆς Μούσης Καλλιόπης, 
ἀκµάσας κατά τόν 13ο αἰώνα π.Χ. 
(Ἀπολλόδωρος Α, 3, 2 - Παυσανίας ΙΧ, 
30, 4). Πατρίς τοῦ Ὀρφέως ἐθεωρεῖτο 
ἡ Πιερία, ἀνατολικά τοῦ Στρυµῶνος. 
Πεδίον δέ τῆς δράσεώς του ἐπιστεύετο 
ἡ πεδιάς τοῦ ποταµοῦ Ἕβρου 
τῆς Θράκης, ὁ θεσσαλικός 
Ὄλυµπος ἤ ἡ Βοιωτία καί ὁ 
Ἑλικῶν. Ἐθεωρεῖτο ἄριστος 
κιθαρωδός, τελειοποιήσας 
τήν λύραν, τήν ὁποίαν τοῦ 
ἐχάρισεν ὁ Ἀπόλλων καί ὁ 
Ἑρµῆς, διά τῆς προσθήκης 
τῆς ὑπάτης καί παρυπάτης 
χορδῆς, ἐν συνεργασίᾳ 
µετά τοῦ Θαµύριδος. Κατά 
τόν Πίνδαρον ὁ Ὀρφέας 
ὑπῆρξεν ἀοιδός, ἱερεύς καί 
µάντις, πατήρ πάντων τῶν 
ἀοιδῶν. Ἀπό τοῦ Πινδάρου 
καί τοῦ Αἰσχύλου µέχρι τόν 
Βιργίλιο καί τόν Ὁράτιο, οἱ 
ἀρχαῖοι ποιηταί ἐξύµνησαν 
τήν µαγικήν δύναµιν τῆς 
λύρας τοῦ Ὀρφέως, ἡ ὁποία 
συνεκίνη ὄχι µόνον τούς ἀνθρώπους 
ἀλλά καί αὐτά τά ἄψυχα στοιχεῖα 
τῆς φύσεως. Οἱ λίθοι ἐκινοῦντο, τό 
ὕδωρ τῶν ποταµῶν ἐσταµάτη καί τά 
δένδρα ἔκλινον τάς κορυφάς των διά 
νά ἀκούσουν τήν θείαν µελωδίαν του. 
Καί αὐτός ὁ Ἀριστοφάνης, πού τίποτε 
δέν ἐσεβάσθη, ἀφιερώνει στίχους διά 
τήν µαγικήν δύναµιν τῆς λύρας τοῦ 
Ὀρφέως: «...Ἔτσι καί οἱ κῦκνοι κάνουν 
µέ χαρά - ἐκεῖ στοῦ Ἕβρου ποταµοῦ τήν 
ὄχθη καθήµενοι...»
   Ἔλαβε µέρος εἰς τήν Ἀργοναυτικήν 
Ἐκστρατείαν, βοηθών τά µέγιστα διά 
τήν ἐπιτυχήν ἔκβασίν της. Μετά τήν 
ἐπιστροφήν του ἐκ Κολχίδος, ἦλθεν 
εἰς τήν Θράκην ὅπου ἐνθουσιωδῶς 
τόν ὑπεδέχθησαν οἱ ἱερεῖς τοῦ Ἡλίου. 
Ἐγένετο νοµοθέτης αὐτῶν καί ἐδίδαξεν  
τάς ὠφελίµους τέχνας στούς Κίκονες. 
Ἐδίδαξεν τόν µῦθον τῆς ὑπάρξεως 
τοῦ Ἅδου, τό δόγµα τοῦ ἐξαγνισµοῦ, 
τήν ἀνάγκην τῆς ταφῆς καί ἄλλας 
διδασκαλίας, καθιερώσας αὐτάς διά τῶν 
ποιηµάτων του. Ἐγένετο ὁ εἰσηγητής τῶν 
µυστηρίων καί τῆς λατρείας. Συνέθεσεν 
ὕµνους καί προσευχάς εἰς τούς Θεούς. 
Ὁ Ὀρφέας δικαίως ἐθεωρήθη µέγας 
εὐεργέτης τοῦ ἀνθρώπου, ὑπῆρξεν ὁ 
ἀφυπνιστής τῆς θείας ψυχῆς (...)

Ποῦ κατοίκησε ὅµως ὁ Ὀρφέας;
   Σάν µεγάλος ἱερέας καί µάντις πού 

ἦταν καί δίδασκε τήν ἀθανασία, πολλοί 
λαοί θά τόν θέλουν δικό τους. Ἐµεῖς θά 
ἀφήσουµε νά µιλήσουν συγγραφεῖς πού 
δέν εἶχαν κανένα συµφέρον νά παρα-
ποιήσουν τήν ἱστορία τῆς Θράκης.
1) Ὁ Ὀρφέας συνέθεσε ὕµνους καί 
προσευχές στούς Θεούς, γινόµενος 
συγχρόνως ποντίφηξ καί βασιλεύς εἰς 
τόν Ἴσμαρον τῆς Θράκης (Βιργίλιος, 1 
µυθογρ. ἑλλ. σελ. 146, Βουκολ. VI, 30)
2) Στήν Ζώνη τῆς παραλιακῆς Θράκης 
κι ἀνατολικά τοῦ Ἰσµάρου, ὑπῆρχε στήν 

κλασική ἐποχή ἱερό δάσος δρυῶν, ἀφιε-
ρωμένο στόν Ὀρφέα (Ἐλίζαµπεθ Γκούλντ 
Ντέιβις, «Τό πρῶτο φῦλο», σελ. 75)
3) Τό Σέρρειον ἀκρωτήριον εἶναι τό 
νότιο ἄκρο τοῦ Ἰσµάρου, µέ νοτιότερο 
ὕψωµα τό «Χλωµό». Τό ἀκρωτήρι του, 
πού βρέχεται ἀπό τό βόρειο Θρακικό 
πέλαγος, στόν χάρτη σηµειώνεται «Ἄκρα 
Μαρώνειας», ὅµως οἱ Μαρωνίτες τό 
ὀνοµάζουν «Μύτη τοῦ Σταυροῦ» γιατί 
τί θεωροῦν ἱερό ἀκρωτήρι: σταυρώνουν 
τή θάλασσα µέ λάδι οἱ ναυτιλόµενοι 
καί ἀνάβουνε κεριά στούς βράχους του. 
Μά καί ἡ ἔρευνα ἀπέδειξε ὅτι ὁ Χλωµός 
εἶναι ἀπό τά µεγαλύτερα θρακικά 
προϊστορικά, ὑπαίθρια ἱερά λατρείας, 
2.500 στρεµµάτων, µέ σκαλισµένα 
λακκουβάκια καί λακκοῦβες στά 
βράχια του. Νά τί ἀναφέρεται γιά Γάλλο 
περιηγητή τοῦ 1552: «Ὁ Nicolas de 
Nikolay πέρασε τόν χειµώνα τοῦ 1552 ἀπό 
τή Θράκη, συνοδεύοντας τόν ἐκτελώντα 
χρέη πρεσβευτοῦ τῆς Γαλλίας Gabriel de 
Luels Aramon στήν Ἀδριανούπολη. Στό 
ἔργο του πού πρωτοτυπώθηκε στά 1567-
68 περιέγραψε ὅλη τή Θράκη. Ἀναζήτησε 
τήν ἐτυµολογία τοῦ ὀνόµατός της καί 
σάν νά ἐπρόκειτο γιά τυπικό γεωγραφικό 
ἐγχειρίδιο ἀνέφερε τά σύνορά της, τά 
µεγαλύτερα ποτάµια καί βουνά της, 
παρουσίασε τίς πόλεις καί τούς κατοίκους. 
Στίς κυριότερες καί ἀρχαιότερες πόλεις 
ἐνέταξε τήν Πλωτινούπολη, τήν ∆ύµη, 

τήν Μαρώνεια, τήν Τόπειρο. Ὁ ∆ορίσκος 
ἦταν ὁ τόπος πού ὁ Ξέρξης µέτρησε τήν 
περίµετρό του γιά νά ὑπολογίσει τόν 
ἀριθµό τῶν στρατιωτῶν του. Τό Σέρρειον 
ἀκρωτήριον τοῦ Ὀρφέως καί ἀόριστα ἡ 
Τύνδη, ἡ πόλη τοῦ ∆ιοµήδη, ὅπου ἔλαβε 
χώρα ὁ ὄγδοος ἄθλος τοῦ Ἡρακλῆ». (Στ. 
Β. Σαµπανοπούλου, πρακτικά 2ου ∆ιε-
θνοῦς Συµποσίου Θρακικῶν Σπουδῶν, 
τόµος 1, Κοµοτηνή 1997, σελ. 150-151).
   Τό ἱερό δάσος τῶν δρυῶν, πού 
ἦταν σεβαστό ἀπό τούς κατοίκους 
τῆς Μεσηµβρίας - Ζώνης µέχρι τήν 
ἀπελευθέρωση τοῦ ∆ευτέρου Παγκο-
σµίου Πολέµου, τό κατέστρεψε ὁ Μα-

ρωνίτης καρβουνέµπορος 
Ἀντώνης ∆. Ἀντωνίου. 
Τό Σέρρειον ἀκρωτήριον 
διατήρησε τήν ἱερότητά 
του µέχρι τά ἑλληνιστικά 
χρόνια µέ ἱερό τοῦ 
Ποσειδώνα πού κτίστηκε 
στήν κορυφή καί τό χεῖλος 
τοῦ θαλάσσιου ὄχθου. 
Γιά νά κτιστεῖ ὅµως καί 
χριστιανικό µοναστήρι 
στό ἵδιο ἀκρωτήριο καί 
κοντά στό πρῶτο ἱερό 
ἁλῶνι τοῦ προϊστορικοῦ 
ὑπαίθριου ἱεροῦ τοῦ Χλω-
µοῦ, σηµαίνει πώς καί οἱ 
Βυζαντινοί διατήρησαν τήν 
ἱερότητα τοῦ Σέρρειου. 
    Ἐµεῖς ἐκεῖνο πού 
ἔχουµε νά ποῦµε εἶναι 

ὅτι ἄν ὁ ἀρχιερέας καί βασιλιάς τοῦ 
Ἰσµάρου Ὀρφέας κατοίκησε στό 
Χλωµό, µάρτυρας εἶναι τά θεµέλια τοῦ 
κτίσµατος ξερολιθιᾶς µήκους 20 µ., 
πλάτους 10 µ. καί µέ σωζόµενο ὕψος 2 
µ. Καθώς ἡ κατασκευή του συµφωνεῖ 
µέ τό ἀνάκτορο τοῦ ἱερέα καί βασιλιᾶ 
Μάρωνα, προστάτη τῆς µυθικῆς πρω-
τεύουσας Ἰσµάρας τῶν Κικόνων, ὑπο-
θέτουµε ὅτι τό κτίσµα 
στό Χλωµό ἦταν 
κάποιου ἡγεµόνα καί 
ἱερέα, πολυγνώστη 
σάν τόν Ὀρφέα.

Ποιός κατοικοῦσε 
στό Χλωµό;
     Ἕνα ἀπό τά ὀκτώ ὀχυ-
ρωµένα βραχόκορφα 
τοῦ Χλωµοῦ εἶναι 
ὁ Μολυβένιος, πού 
φιλοξενεῖ στήν κορυφή 
του τό ἀνάκτορο τοῦ 
ἄρχοντα τοῦ Χλωµοῦ. 
Τό ἀνάκτορο εἶναι πε-
τρόκτιστο, διαστάσε-
ων 20 Χ 10 µέτρα, µέ 
πάχος τοίχου 1 µέτρο, 
κατασκευή ξερολιθιᾶς 
καί σώζεται τό ὕψος 
του στά 2 µέτρα. 
Μόνον δύο τέτοια 
πετρόκτιστα κτίρια 

βρίσκονται σέ ὅλον τόν Ἴσµαρο γιατί τά 
σπίτια ἦταν πασσαλόπτιστα καλυµµένα 
µέ χόρτα ἤ ἀχυρόλασπη.
     Ὁ βραχόλοφος Μολυβένιος προστα-
τεύεται ἀπό τά γκρέµια του πού 
ἔχουν ὕψος 4-10 µέτρα. Ἡ µοναδική 
πρόσβασή του ἀπό τόν βορρά κλείνεται 
µέ διπλό δυνατό τεῖχος. Ὁ Μολυβένιος 
βρίσκεται στό Ν∆ ἄκρο τῆς ἀκρόπολης 
τοῦ Χλωµοῦ, κοντά στήν πηγή γλυκοῦ 
νεροῦ «Καµάρες». Ἐλέγχει ἀπό τήν 
κορυφή του καί τά ἑπτά ὑπόλοιπα 
βραχόκορφα τοῦ Χλωµοῦ καί τήν 
γύρω περιοχή. Ὅπως κατηφορίζει τό 
ἔδαφος στά δυτικά, συναντάει τήν 
βαθειά ρεµατιά τῆς Κερασιᾶς, πού εἶναι 
ἡ διαχωριστική γραµµή µέ τό δυτικό 
βραχόβουνο τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, µέ 
τήν µεγαλιθική ἀκρόπολη τῆς Ἰσµάρας, 
πρωτεύουσας τῶν Κικόνων. Στή ΝΑ 
ἄκρη τῆς ἀκρόπολης βρίσκεται τό 
µεγαλιθικό ἀνάκτορο τοῦ ἱερέα καί 
βασιλιᾶ Μάρωνα, προστάτης τῆς 
πόλης καί τῶν χρυσωρυχείων τῆς 
Ἰσµάρας. Ἔτσι συνδέονται ὀπτικά τά 
δύο ἀνάκτορα τῆς ἐποχῆς τοῦ Τρωικοῦ 
πολέµου - τοῦ βουνοῦ τοῦ Ἁγίου 
Γεωργίου καί τοῦ Χλωµοῦ τοῦ Ἰσµάρου, 
φρουρίου καί ἀκρωτηρίου µαζί, κατά 
τόν Ἡρόδοτο: «Σέρρειον ἀκρωτήριον. 
Ἀλλά καί ἐν φρούριον αὐτόθι» (VII, 59).
Ποιός ὅµως ἦταν ὁ ἄρχοντας τοῦ 
ἀνακτόρου τοῦ Χλωµοῦ, σ’ αὐτό τό 
µοναδικό φρούριο τῆς Θράκης;

*  Ὁ Φ. Μ. Κωνσταντινίδης εἶναι - ὡς 
ἐπί δεκαετίες µοναδικός ἀρχαιοφύλακας 
- ὁ καλύτερος γνώστης τῆς εὐρύτερης 
περιοχῆς τῆς Μαρώνειας καί τῆς 
τοπικῆς της ἱστορίας. Τό κείµενό του 
πού παραθέτουµε εἶναι ἀπόσπασµα 
ἀπό εὐρύτερη σχετική ἐργασία του 
πού µᾶς ἐστάλη καί γιά τήν ὁποία τόν 
εὐχαριστοῦµε θερµά.
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Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Φρουρίου  

καί Φιλίππου, 691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

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

www.antifonitis.gr
Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 22 €

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

EUROBANK     306-0100211038
ΤΡΑΠΕΖΑ KΥΠΡΟΥ     7161838

ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
(Ο λόγος στον Χηµικό:)

Ζελέ μαλλιών˙ συστατικά – Ή μάλλον
Hair gel˙ ingredients – Αγγλο-λατινιστί (έτσι μάλιστα!):
aqua
acrylates / steareth 20 methacrylate
copolymer
PVP / VA copolymer
triethanolamine
polysorbate 20 linoleic acid
disodium edta
benzophenone 4
perfume
methylisothiazolinone & methylchloroisothiazolinone
και το κλασικό μαγικό συστατικό (σε κλασικές Ελληνικούρες):
σίελος αγελάδος.

Γιάννης Στρούµπας

Ὁ Ὀρφέας στό Χλωµό τῆς Μαρώνειας;



Καηµένοι φονιάδες, ἀπεχθῆ θύµατα
     Ὁ διάσηµος ἀκτιβιστής καί καθηγητής James Petras γιά τόν βρώµικο, 
διατεταγµένο ρόλο τῶν «ἔγκυρων» ΜΜΕ (26-12):
  «Εἶναι κοινός τόπος νά διαβάζει κανείς καθηµερινά στίς ἐγκυρότερες 
ἐφηµερίδες γιά τὰ ἰσραηλινά «ἀντίποινα» - τό ρεπορτάζ συχνά ἀναφέρει µιά 
Παλαιστινιακή ἐπίθεση σέ ἰσραηλινό οἰκισµό ἐποίκων ἤ σέ ἀστικό κέντρο 
τοῦ Ἰσραήλ. Δράση καί ἀντίδραση πάντα ἀφοροῦν ἕνα περιορισµένο χρονικό 
διάστηµα. Ἡ Παλαιστινιακή δράση εἶναι πάντα ἡ ἀρχική στιγµή καί ἡ ἰσραηλινή 
στρατιωτική ἐπίθεση πάντα περιγράφεται ὡς ἀπάντηση ἤ ἀντίµετρο, ἄρα 
προφανῶς µιά µορφή ἀµυντικῆς δράσης, «νοµιµοποιηµένη». Ἔτσι, αὐτό πού 
ἐµφανίζεται ὡς ἀντικειµενικό ρεπορτάζ γιά δύο στρατιωτικές ἐνέργειες 
εἶναι στήν πραγµατικότητα µιά αὐθαίρετη ἐπιλογή χρονικῶν πλαισίων, στή 
βάση ἑνός πλαισίου ἑρµηνείας βαθειά προκατειληµµένης. Ἡ φιλοϊσραηλινή 
κλίση, προφανής στήν ἐπιλεγµένη χρονική ἀλληλουχία καί στό ὅλο πλαίσιο, 
προέρχονται ἀπό τήν γενική ἰδεολογική συµφωνία πού παρουσιάζει τό Ἰσραήλ 
ὡς δηµοκρατία ἀµυνόµενη σέ Ἄραβες-µουσουλµάνους τροµοκράτες καί ὄχι 
ὡς ἐπεκτατική ἀποικιοκρατική δύναµη ἐµπλεκόµενη σέ βίαιη ἐθνοκάθαρση 
καί µακροχρόνια, µεγάλης κλίµακας στανική ἐκδίωξη πληθυσµοῦ. Αὐτό πού 
ἀπουσιάζει ἀπό τά ρεπορτάζ τῶν ἔγκυρων «εἰδήσεων» εἶναι ἡ ἀλληλουχία 
τῶν γεγονότων πρίν τίς παλαιστινιακές ἐπιθέσεις. Ἐκεῖ πιθανόν θά βροῦµε 
µιά σειρά ἰσραηλινῶν στρατιωτικῶν ἐπιδροµῶν, βοµβαρδισµῶν καί φόνων 
ἀµάχων, συνοπτικές ἐκτελέσεις πολιτικῶν κρατουµένων καθώς καί 
αὐθαίρετων συλλήψεων, κατεδαφίσεων κατοικιῶν καί παράνοµων (ἀκόµη καί 
γιά τά ἀποικιοκρατικά δεδοµένα) κατασχέσεων γῆς.
Μία ἐξέταση τῶν διαθέσιµων, τεκµηριωµένων ἀναφορῶν τοῦ Παλαιστινιακοῦ 
Κέντρου γιά Ἀνθρώπινα Δικαιώµατα (PCHR) φωτίζει ἐντελῶς διαφορετικά 
τό πλαίσιο γιά τήν κατανόηση τῆς ἀλληλουχίας τῶν συµβάντων καί, ἐξίσου 
σηµαντικό, τή φύση καί τούς στόχους τοῦ ἰσραηλινοῦ κράτους. Γιά τήν 
ἑβδοµάδα 8-14 Δεκεµβρίου 2005 ἀναφέρθηκαν:
- 10 Παλαιστίνιοι πού σκοτώθηκαν ἀπό τίς ἰσραηλινές Κατοχικές Δυνάµεις, οἱ 
7 ἐξ αὐτῶν ἐξωδικαστικές ἐκτελέσεις στή Λωρίδα τῆς Γάζας.  
- 34 Παλαιστίνιοι πολίτες, µεταξύ τῶν ὁποίων 17 παιδιά, τραυµατίστηκαν ἀπό 
τόν Κατοχικό Στρατό.
- Ὁ Στρατός ἐπετέθη σέ πολιτικούς στόχους στή Λωρίδα τῆς Γάζας.
- Ὁ Στρατός ἐπεχείρησε 40 ἐπιδροµές στίς Παλαιστινιακές κοινότητες τῆς 
Δυτικῆς Ὄχθης
- Ἔγιναν εἰσβολές σέ σπίτια καί 91 Παλαιστίνοι πολίτες συνελήφθησαν 
συµπεριλαµβανοµένων πανεπιστηµιακῶν, πολιτευτῶν καί 4 παιδιῶν.
- Ἡ Μουσουλµανική Νεολαία στή Χεβρώνα σφραγίστηκε γιά 2 χρόνια
- Κατελήφθη ἕνα παλαιστινιακό σπίτι, οἱ ἔνοικοι ἐκδιώχθηκαν καί µετατράπηκε 
σέ στρατιωτικό χῶρο.
- Ὁ Στρατός συνέχισε τήν καθολική πολιορκία τῶν Κατεχόµενων  
Παλαιστινιακῶν Ἐδαφῶν καί ἐπέβαλε αὐστηρές ἀπαγορεύσεις στήν 
µετακίνηση τῶν Παλαιστινίων πολιτῶν στή Δυτική Ὄχθη.
- Ὁ Στρατός συνέλαβε 12 Παλαιστίνιους πολίτες (τά 6 παιδιά) σέ διάφορα 
σηµεῖα ἐλέγχου τῆς Δυτικῆς Ὄχθης.
- Ὁ Στρατός χρησιµοποίησε πλαστικές σφαῖρες γιά νά διαλύσει εἰρηνικές 
διαδηλώσεις κατά τοῦ Τείχους, πληγώνοντας ἕνα παιδί καί 6 διαδηλωτές.
- Ἰσραηλινοί ἔποικοι συνέχισαν τίς ἐπιθέσεις τους κατά παλαιστινίων καί 
περιουσιῶν τους στά Κατεχόµενα, ἐνῷ ὁ Στρατός κατέσχε γῆ πολλῶν 
Παλαιστινιακῶν χωριῶν κοντά στή Βηθλεέµ, τή Χεβρώνα καί τήν Ἱερουσαλήµ, 
πετώντας ἔξω 30 οἰκογένειες. 
   Στό πλαίσιο αὐτό οἱ Παλαιστινιακές στρατιωτικές ἐνέργειες εἶναι ξεκάθαρα 
ἀµυντικές ὑπέρ τῆς κοινότητας, τῆς οἰκογένειας καί τῆς ἐπιβίωσης. Μιά 
ἐπισκόπηση προηγούµενων ἀναφορῶν πού καλύπτουν τό 2005 δείχνει ὅτι 
τά δεδοµένα τῆς ἑβδοµάδας 8-14/12 ἦταν ἀντιπροσωπευτικά τῆς ἰσραηλινῆς 
δραστηριότητας. (...) Τό µόνιµο ἀναµάσηµα τῆς ἀποικιοκρατικῆς ρητορικῆς 
περί «ἀντιποίνων» ἀπό τήν πλευρά τῶν ἔγκυρων ΜΜΕ µπορεῖ νά ἰδωθεῖ 
ὡς ὅπλο προπαγάνδας σχεδιασµένο ἔτσι ὥστε νά συσκοτίσει τήν ἰσραηλινή 
ἐθνοκάθαρση καί τήν στρατιωτική ἐπέκταση, καθώς καί τό ρατσιστικό 
ὑπόστρωµα πού θεµελιώνεται στόν στρατηγικό στόχο ἑνός καθαρά ἑβραϊκοῦ 
κράτους. Τά ἔργα πού ἐπιλέγουν τά ΜΜΕ - ἐπίθετα καί ρήµατα - εἶναι 
µέρος ἑνός πολιτιστικοῦ πολέµου, ἐµφυτευµένου στήν δοµική ἡγεµονία τῶν 
φιλοϊσραηλινῶν πατρώνων καί ὑποστηρικτῶν.»

Νέα εὐρωκλωτσιά στά πισινά τοῦ Ἀτίλλα
   Στήν Κυπραία «Σηµερινή» (27-12) ὁ ἄλλος πόλεµος πού µαίνεται καί δείχνει 
νά κλίνει ὑπέρ ἡµῶν, διαψεύδοντας ὅλες τίς κλαψοµούνικες ἐκτιµήσεις γιά 
τό µέλλον τῆς ἑλληνικῆς Μεγαλονήσου:
   «Πέρα από κοµµατικές σκοπιµότητες και πολιτικές θολούρες, η απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στην υπόθεση 
Ξενίδη-Αρέστη πρέπει να ιδωθεί στις πραγµατικές νοµικές και πολιτικές 
της διαστάσεις. Το ΕΔΑΔ απαιτεί από την κατοχική Τουρκία «να εισαγάγει 
θεραπεία, η οποία να διασφαλίζει την αποτελεσµατική προστασία των 
δικαιωµάτων» της Μύρας Ξενίδη-Αρέστη, «σε σχέση µε την προσφυγή της 
και σε σχέση µε όλες τις παρόµοιες προσφυγές που εκκρεµούν ενώπιον του 
Δικαστηρίου. Αυτή η θεραπεία θα πρέπει να είναι έτοιµη εντός τριών µηνών» 
και «η επανόρθωση θα πρέπει να υλοποιηθεί τρεις µήνες αργότερα». 
   (...)  Τι απαιτεί το ΕΔΑΔ από την Τουρκία (όχι από την υποτελή σε κατοχική 
δύναµη τ/κ διοίκηση); Απαιτεί ΘΕΡΑΠΕΙΑ της κατάστασης. Τι σηµαίνει αυτό; 
Σηµαίνει ότι, πρώτον, η Τουρκία είναι η κατοχική δύναµη που είναι υπεύθυνη 
για ό,τι συµβαίνει στα κατεχόµενα, όχι το ψευδοκράτος, όπως υποστήριζε 
µέχρι σήµερα. Δεύτερον, επιβεβαιώνεται ξανά ότι το ψευδοκράτος δεν 
υπάρχει ούτε ως νοµική ούτε ως πολιτική οντότητα. Δηλ. η λεγόµενη ΤΔΒΚ 
είναι ανύπαρκτη. Τρίτον, αφού η Τουρκία παραβιάζει τα δικαιώµατα της 
Αρέστη και όλων των Ε/κ προσφύγων, εκείνη ευθύνεται και γι’ αυτό καλείται 
να θεραπεύσει την παρανοµία και τη νοµικοπολιτική ανωµαλία. Αυτά δεν 
θα θεραπευθούν µε άλλη παρανοµία (δήθεν ένδικα µέσα του ψευδοκράτους) 
αλλά διά της νοµιµότητας. Νοµιµότητα, όµως, σηµαίνει κατάργηση της 
κατοχής και απόδοση στους Ε/ της περιουσίας τους, η οποία πιστοποιείται 
διά των σιδεροτζιέφαλων κοτσιανιών που κατέχουν και επιστροφή των ιδίων 
στα σπίτια τους. Διά της απόφασης του ΕΔΑΔ άνοιξε πράγµατι ο νοµικός και 
πολιτικός τάφος της Τουρκίας, διότι τώρα η κατοχική δύναµη υποχρεούται να 
προσφέρει θεραπεία στην κατοχική παρανοµία. Θα το πράξει; Αµφιβάλλουµε. 
Αλλ’ αν η Τουρκία αρνηθεί, πρέπει να είναι έτοιµη να καταβάλει πέραν των 40 
δις ευρώ, το λιγότερο, σε αποζηµιώσεις σε E/κ προσφυγές...»

Ἀνα-γνώσεις
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Μόσχα πρός Κίεβο: 
Τό τζάµπα (ἀέριο) πέθανε.

   Μέχρι πότε θά µποροῦσε ἡ Ρωσία νά στηρίζει 
οἰκονοµικά ὅσους ὑπέσκαπταν τήν ἰσχύ της καί 
ἀρνοῦνταν τήν συµµαχία της; «Ὥς ἐδῶ!» ἦταν 
ἡ ἀπάντηση τοῦ Πούτιν καί ἡ κρατική ἑταιρεία 
Γκάζπροµ ἀνήµερα τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἔκλεισε τή 
στρόφιγγα πού προµήθευε µέ φυσικό ἀέριο τήν 
«πορτοκαλί» Οὐκρανία τοῦ Γιούσενκο σέ τιµές 
ἐξευτελιστικές, χρηµατοδοτώντας οὐσιαστικά τήν 
πορεία της πρός τήν ἀµερικανική ἀγκάλη.
      Οἱ ρωσικές ἀπαιτήσεις ἦταν γνωστές ἀπό καιρό: 
∆έν µποροῦσε ἡ Οὐκρανία πλέον νά ἀγοράζει µέ 
50 δολάρια (τά 1000 m3) ρώσικο φυσικό ἀέριο γιά 
τήν βαρειά της βιοµηχανία, ὅταν οἱ διεθνεῖς τιµές, 
µέ τίς ὁποῖες ἀγοράζει π.χ. ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, 
εἶναι στά 230 δολάρια. Καί ναί µέν πρόσφατα ἡ 
Λευκορωσία ἔκλεισε συµφωνία στά... 46,68 δολάρια 
(!) ἀλλά ἐφόσον πρόκειται γιά χώρα φιλική πρός τή 
Μόσχα τά πράγµατα, λογικά, ἀλλάζουν. Ἀντιθέτως, 
ἡ κυβέρνηση Γιούσενκο σκαλίζει συνεχῶς τό 
θέµα τῆς Σεβαστούπολης, παρότι ἡ συµφωνία 
γιά τόν ἐκεῖ ρωσικό ναύσταθµο ἰσχύει µέχρι τό 
2017.  Ἄν λοιπόν ὁ Γιούσενκο καί οἱ πάτρωνές του 
σκοπεύουν νά µεταφέρουν τήν Οὐκρανία στό ἄλλο 
στρατόπεδο, θά πρέπει νά βροῦν κι ἕναν τρόπο νά 
τήν συντηρήσουν ἐκεῖ. 
     Προσπάθησαν πάντως, εἶναι ἡ ἀλήθεια. Ἐπεχεί-
ρησαν νά προµηθευτοῦν φυσικό ἀέριο ἀπό τό 
Τουρκµενιστάν ἀλλά ἡ χώρα (τό τσιφλίκι, καλύ-
τερα*) τοῦ Νιγιάζωφ ἔκλεισε µεγάλη συµφωνία 
µέ τήν Ρωσία. Ἀνακίνησαν τό θέµα τοῦ ρωσικοῦ 
ἐνοικίου στή Σεβαστούπολη. Παρακράτησαν 

τό 15% τοῦ διερχόµενου πρός τήν ΕΕ ἀερίου ὡς 
τέλη διέλευσης - µία στάση πού χαρακτηρίστηκε 
ληστρική (πάντως ἡ Γκάζπροµ δέχεται µιά µεγάλη 
αὔξηση τῶν τελῶν). Ζήτησαν µία περίοδο 3-5 
ἐτῶν γιά τήν προσαρµογή τῶν τιµῶν στά ἐπίπεδα 
τῆς ἀγορᾶς, µέ ἄµεση αὔξηση στά 80 δολάρια, 
χαρακτηρίζοντας - διά στόµατος Γιούσενκο - τήν 
τιµή τῶν 220-230 δολαρίων «ἀπαράδεκτη» καί 
«προβοκατόρικη». Οἱ ρωσικές ἀντιπροτάσεις ἦταν 
νά µετατεθεῖ ἡ ἡµεροµηνία ἐφαρµογῆς τῶν νέων 
τιµῶν γιά τόν Ἀπρίλιο καί νά δανείσει ἡ Μόσχα στό 
Κίεβο 3,6 δις δολάρια προκειµένου νά ἀνταπεξέλθει 
στό νέο τιµολόγιο. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Γιούσενκο ἦταν 
«εὐχαριστοῦμε, δέν χρειαζόμαστε αὐτά τά δάνεια» ἐνῷ 
ὁ Οὐκρανός πρωθυπουργός Γιεκανούρωφ δήλωσε 
πώς οἱ µεγάλες βιοµηχανίες τῆς χώρας µποροῦν 
γρήγορα νά προσαρµοστοῦν σέ ἄλλες ἐνεργειακές 
πηγές, ὅπως τό πετρέλαιο καί ὁ ἄνθρακας.
       Ἡ ὑπόθεση ἔχει εὐρύτατο ἐνδιαφέρον, καθώς ἡ 
πτώση τῆς πίεσης στούς οὐκρανικούς ἀγωγούς, µέ 
τόν Γιούσενκο νά ὑλοποιεῖ τίς ἀπειλές του, ἐπέφερε 
µείωση καί ἀβεβαιότητα καί στίς εὐρωπαϊκές 
προµήθειες ρωσικοῦ ἀερίου. Ἡ ΕΕ πλέον πρέπει νά 
ἀποφασίσει: Ἤ µέ τή Ρωσία καί τό ἐνεργειακό της 
συµφέρον ἤ µέ τήν Οὐκρανία καί τόν ἀµερικάνικο 
σχεδιασµό. Γοῦστο εἶχε καί ἡ κάλυψη τοῦ θέµατος 
ἀπό κατεστηµένα ΜΜΕ, τά ὁποῖα οὔτε λίγο οὔτε 
πολύ µέµφονται τόν Πούτιν γιά χρήση τῆς ἐνέργειας 
(του) ὡς πολιτικό ὅπλο! ∆ηλαδή προτιµοῦν 
τίς ἀγγλοσαξωνικές µεθόδους, µέ βόµβες καί 
πραξικοπήµατα;        Κ.Κ.

* Χαρακτηριστικό: Πρό ἡμερῶν ὁ Νιγιάζωφ κάλεσε ἀπό 
τήν κρατική τηλεόραση τόν ὑπουργό Ἐνέργειας ἤ νά 
ἔχει μάθει ἐντός ἑξαμήνου ἀγγλικά (προκειμένου νά μήν 
χρειάζεται διερμηνέα) ἤ νά... ψάξει ἄλλη δουλειά!

Ἰσλάµ καί Χριστούγεννα: 
Κανένα πρόβληµα

 Σχολιάστηκε, καί στόν «Α» µά καί σέ ἄλλα 
ἔντυπα, ἡ ἀπόφαση τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου 
στό Ἴσλινγκτον (Βρετανία) νά χρησιµοποιήσει τόν 
ὅρο «γιορτινά» - ἀντί τοῦ «χριστουγεννιάτικα» 
- φῶτα, δῆθεν γιά νά µήν προσβάλει τίς µή 
χριστιανικές κοινότητές του (γιά τόν ἴδιο λόγο οἱ 
Χριστουγεννιάτικες διακοπές ἀναφέρθηκαν σέ 
κάποια σχολεῖα τοῦ δήµου ὡς «χειµερινή γιορτή»!) 
Στήν τοπική Islington Gazette λοιπόν βρήκαµε τίς 
ὀργισµένες ἀνακοινώσεις τῶν Μουσουλµάνων 
γιά τήν «ἠλίθια, ἀντιχριστιανική ἀπάλειψη» τῶν 
Χριστου-γέννων. Ὁ Abuse Munassir, τοῦ τεµένους 
Ἀλ Νεχάρ δήλωσε: “Οἱ κατηγορίες κατά τῶν 
χριστιανικῶν παραδόσεων πώς εἶναι προσβλητικές 
γιά τό Ἰσλάμ εἶναι γελοῖες καί ἀπολύτως ψευδεῖς. 
Πρόκειται γιά τήν ἀπόλυτη τρέλλα. Οἱ δημοτικοί 

σύμβουλοι πρέπει νά ξυπνήσουν καί νά ἀγωνιστοῦν 
γιά τήν δημιουργία ἁρμονίας καί διαφορετικότητας 
παρά νά τήν καταστρέφουν. Τά νεότερα μέλη τῆς 
κοινότητάς μας σκέφτονται νά προβοῦν σέ μιάν 
εἰρηνική διαδήλωση στό δημαρχεῖο διαμαρτυρόμενοι 
γι’ αὐτήν τήν ἠλίθια, ἀντιχριστιανική ἀπάλειψη.”
∆έν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἐκπρόσωποι τοῦ 
Ἰσλάµ δηλώνουν ὅτι δέν ἔχουν κανένα πρόβληµα 
µέ τόν Χριστιανισµό. Ἄλλοι εἶναι πού καλλιεργοῦν 
αὐτήν τήν εἰκόνα, συνήθως ἐµφορούµενοι ἀπό 
συµπλέγµατα κατά τοῦ τελευταίου, καί προσπαθοῦν 
νά βροῦν ἄλλοθι στά ὑποτιθέµενα αἰσθήµατα τῶν 
µουσουλµάνων. προκειµένου νά δικαιολογήσουν 
τήν ἀντιθρησκευτική τους πολιτική (παράδειγµα ἡ 
ὑπόθεση τῶν ταυτοτήτων στά καθ’ ἡµᾶς). Χρέος δικό 
µας εἶναι νά τονίζουµε σέ κάθε εὐκαιρία ὅτι µεταξύ 
Χριστιανῶν καί Μουσουλµάνων κανένα πρόβληµα 
δέν ὑπάρχει, ὅπως ἐξ’ ἄλλου καί ἡ θρακική ἐµπειρία 
καί καθηµερινότητα τό ἐπιβεβαιώνει.

Ἰρλανδία, ὅπως... Ἰράν! 

 Ὁ Ἰρλανδός παλαίµαχος πολιτικός Τζάστιν 
Κήτινγκ, πρώην ὑπουργός (1973-77) καί εὐρωβου-
λευτής τῶν Ἐργατικῶν, µέ θητεία καί στήν Τριµερή 
Ἐπιτροπή (1992), φαίνεται πώς ἀποφάσισε στά 76 του 
χρόνια νά ρισκάρει µιά δηµόσια διαπόµπευση. Ἔτσι, 
δηµοσίευσε στό λάιφ στάιλ περιοδικό «Dubliner» 
(κυκλοφορία 10.000) ἄρθρο στό ὁποῖο ἀµφισβήτησε 
τό κληρονοµικό δικαίωµα πού ἐπικαλοῦνται οἱ 
Σιωνιστές στήν γῆ τῆς Παλαιστίνης. Ξεκίνησε µέ 
τίς φιλοεβραϊκές του περγαµηνές (βράβευση πρό 55 
χρόνων ἀπό σιωνιστική ὀργάνωση, πρῶτος γάµος - 
καί 3 παιδιά - µέ Ἑβραία σύζυγο), ἐλπίζοντας ἴσως 
νά γλυτώσει τά χειρότερα, ἀλλά οὔτε αὐτό τόν 
ἔσωσε. Τό συµπέρασµά του, ὅτι οἱ Σιωνιστές δέν 
ἔχουν κανένα δικαίωμα στό ἀποκαλούμενο Ἰσραήλ, τό 
ὁποῖο τό ἔχτισαν πάνω στόν Παλαιστινιακό λαό καί ὅτι 
δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει εἰρήνη μέ τή σημερινή μορφή 
του, ἦταν ἐδῶ πού τά λέµε «προκλητικό». Βεβαίως 
ὁ ἴδιος τό θεµελίωσε στήν Παλαιοδιαθηκική 
µαρτυρία πώς οἱ Ἰουδαῖοι ἦρθαν στή Χαναάν ἀπό 
τή Μεσοποταµία (ἄρα δέν εἶναι ὁ γενέθλιος τόπος 
τους), στήν ἱστορική µαρτυρία - καί συνηγορία τοῦ 
Ἄρθουρ Καῖστλερ - γιά τήν Χαζαρική προέλευση 
ὅλων τῶν Ἀσκενάζι Ἑβραίων (ἄρα ποιό δικαίωµα 
«ἐπιστροφῆς» στήν Παλαιστίνη ἐπικαλοῦνται;), 
στήν ἀκυρότητα τῆς ∆ήλωσης Μπάλφουρ (πού ἔταζε 
ὀθωµανικά ἐδάφη σέ ἕναν ἰδιώτη ὅπως ὁ Ρότσιλντ), 
στήν ἀπόφαση τοῦ ΟΗΕ τοῦ 1947 γιά ταυτόχρονη 
ἵδρυση παλαιστινιακοῦ κράτους πού καταπατήθηκε 
βάναυσα. Ἡ κατακλείδα του γιά προδοσία τῶν 
ἑβραϊκῶν ἀξιῶν ἀπό τούς Σιωνιστές ἦταν τό... ἠθικό 
δίδαγµα τοῦ ἄρθρου.
 Φυσικά ἔγινε τῆς π...ας: Στό ἑπόµενο τεῦχος 
τοῦ περιοδικοῦ (Ἰαν. 2006) ὁ καηµένος ὁ διευθυντής 
-Ἑβραῖος καί ὁ ἴδιος! - ἔγραψε τόσο γιά τήν ἐπίθεση 

τοῦ ἀκολούθου Τύπου τῆς ἰσραηλινῆς Πρεσβείας 
Ντέιβιντ Γκόλντινγκ, ὅσο καί γιά τίς 2000  ἐπιστολές, 
πλήρεις ὕβρεων καί µίσους, πού ἔλαβε ἀπό ὅλη τή 
γῆ ἐντός 7 ἡµερῶν, ἐπιχειρώντας νά ὑπερασπιστεῖ 
τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου. Τό Ἑβραϊκό Πρακτορεῖο 
Εἰδήσεων ζήτησε σχόλιο τῆς ἰρλανδικῆς Κυβέρνησης 
καί ἀφηνίασε ὅταν ὁ πρωθυπουργικός σύµβουλος 
Τζών Κέννεντυ ἀρνήθηκε νά τοποθετηθεῖ στό θέµα 
τοῦ σιωνισµοῦ, χαρακτηρίζοντάς το «θρησκευτικό». 
Ὁ Ραανάν Γκισίν ἀπό τό γραφεῖο τοῦ Σαρόν εἶπε 
πώς ἡ ἀναγνώριση τοῦ Ἰσραήλ δέν ἀρκεῖ καί µίλησε 
γιά τήν κουλτούρα µίσους πού ἀρνεῖται τά ἑβραϊκά 
δικαιώµατα στήν περιοχή, ὁ δέ ἀρχηγός τῆς Μοσάντ, 
Μέιρ Νταγκάν, δήλωσε πώς οἱ Ἑβραῖοι ἦταν ἐκεῖ 1600 
χρόνια πρίν τούς Ἄραβες καί πρέπει νά διδάξουν σέ 
Ἰρλανδία καί Ἰράν τά ἴδια µαθήµατα ἱστορίας. Νά 
ἀναµένουµε δηλαδή καί... ἀπειλές γιά βοµβαρδισµό 
τοῦ ∆ουβλίνου;



«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
Παραµονή Πρωτοχρονιᾶς βρέθηκε νεκρός ὁ 20χρονος δόκιµος πού ἀγνοεῖτο ἡ 
τύχη του ἀπό τό ἀπόγευµα τῆς Πέµπτης, 29/12/05. Ἄλλη µιά αὐτοκτονία στόν 
Ἕβρο, δεύτερη µετά τήν πρόσφατη ἑνός ἄλλου στρατιώτη, καί τὸ πένθος δέν 
µπορεῖ νά ἀφορᾶ µονάχα τούς οἰκείους τοῦ αὐτόχειρα. Ὁ νεαρός ὑπηρετοῦσε 

στὴν 16η Μεραρχία Πεζικοῦ, στό φυλάκιο 12 τοῦ Θουρίου. Στίς 5:00 τὸ ἀπόγευµα, 
ἐκτελώντας καθήκοντα ἀρχιφύλακα, µετέβη µὲ δικὴ του πρωτοβουλία µόνος του γιὰ 
ἔλεγχο τοῦ παρατηρητηρίου τῆς περιοχῆς καί δέν ξαναγύρισε. Ἕνα χιλιόµετρο πιό 
πέρα ἔδωσε τέλος στή ζωή του µέ τό ὅπλο του στραµένο στό σαγώνι του. Σέ λίγες ὧρες 
ἐπρόκειτο νά φύγει γιὰ τὴν πατρίδα του τὴ Χαλκίδα µὲ ἑορταστική ἄδεια...
Βεβαίως δέν εἴµαστε ἐµεῖς ποὺ θὰ ὑποδείξουµε στούς ἁρµόδιους τὸ τί πρέπει νὰ γίνει 
γιά νά µήν ἔχουµε τέτοια τραγικά συµβάντα, ὅµως δέν γίνεται καί νά ἐπαναπαύεται 
κανείς ὅταν χάνονται δίπλα του ζωές νέων γιά τό τίποτε. Ξέρουµε λοιπόν καλά πώς ἡ 
µεγαλύτερη πίεση στόν Στρατό ἦταν συχνά ἀπό ἕνα παράλογο, κανιβαλικό κλῖµα πού 
κάποιους στρατεύσιµους µπορεῖ νά τούς ὁδηγήσει ὥς τήν ἀπόγνωση. Πέρα λοιπόν ἀπό 
τίς ἄλλες ἀντικειµενικές δυσκολίες, αὐτός ὁ παράγοντας ἔχει ἀπαλειφθεῖ;

«Πρώτη» λοιπόν, τέλος. Ἡ ἑβδοµαδιαία φωνή στήν Ἀλεξανδρούπολη, τοῦ 
φίλου Νίκου Πετρίδη, ἔπαψε νά ἐκδίδεται, µετά ἀπό ζωή ὀκτώ περίπου 
χρόνων. Εἶναι σίγουρα µιά ἄσχηµη εἴδηση, ὄχι γιατί ἁπλῶς µειώνεται ἡ 
πολυφωνία στόν χῶρο οὔτε µόνον γιατί κάποιοι ἄνθρωποι θά ὑποχρεωθοῦν νά 

ἀναζητήσουν νέες ἐπαγγελµατικές διεξόδους. Ἡ «Πρώτη» εἶχε δείξει στή διάρκεια τῆς 
ζωῆς της διάθεση µαχητική, τά ἔβαλε µέ τούς ἰσχυρούς τῆς περιοχῆς χωρίς νά διαθέτει 
κοµµατικές, οἰκονοµικές ἤ ἄλλες πλάτες καί κατά καιρούς ἀνέδειξε θέµατα µείζονος 
σηµασίας. Μαζί δέ µέ µᾶς ἦταν τό µόνο ἔντυπο τῆς Θράκης πού ἔγραψε ἀνοιχτά 
γιά τίς ὑποθέσεις τῶν δύο πιό ὑψηλά ἱστάµενων στόν Ἕβρο, τοῦ ὑπερνοµάρχη Χρ. 
Χατζόπουλου (γιά τήν ὑπόθεση τῶν ἐπιδοτούµενων µά ἀνύπαρκτων ἀγελάδων) καί τοῦ 
νοµάρχη Ν. Ζαµπουνίδη (γιά τό πρόσφατο φιάσκο τῶν Ρώσων τουριστῶν µέ τά συναφῆ 
ψέµµατα). Τώρα µαθαίνουµε πώς οἱ προύχοντες χύνουν καί κροκοδείλια δάκρυα γιά τό 
τέλος τοῦ ἐντύπου! Σιγά καλέ, θά µᾶς πείσετε κιόλας!

Εὔστοχες οἱ ἐπισηµάνσεις τοῦ Ἰορδάνη Νοµίδη στὸν «Παρατηρητὴ» Σερρῶν 
γιὰ τὸν τρόπο κατανοµῆς τῶν προκηρύξεων στὸν ἐπαρχιακὸ τύπο καὶ 
τὶς µεθοδεύσεις ὁρισµένων ποὺ θέλουν νὰ µονοπωλοῦν τὶς καταχωρήσεις. 
Ἄλλωστε, παρὰ τὶς ἰδεολογικὲς διαφορὲς µας, πρέπει νά ποῦµε ὅτι ἡ 

ἐφηµερίδα του ἀποτελεῖ ὑπόδειγµα ἄσκησης τοῦ δηµοσιογραφικοῦ λειτουργήµατος, 
µὲ ἀποκαλύψεις, ρήξεις καὶ χωρὶς τὴν προσφιλὴ τακτικὴ ἄλλων γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς 
ἐπιχείρησής τους.  Στὴν περιπτωσιολογία, ποὺ ἐνισχύει τὶς ἀπόψεις του, ἀναφέρουµε 
καὶ τὸν κατά περίσταση συνεταῖρο του ἐκ Ξάνθης ποὺ ἀπροκάλυπτα ἀπηύθυνε 
«προειδοποίηση», ἀρχικὰ τηλεφωνικὰ καὶ στὴ συνέχεια µέσα ἀπὸ τὸ ἔντυπό του, 
γιὰ νὰ πετύχει τὴν ἀποκλειστικότητα σὲ καταχωρήσεις ἀπὸ πολιτιστικὸ φορέα τῆς 
περιοχῆς µας. Ἐνδιαφέρον ἔχει στὴν περίπτωση αὐτὴ καὶ τὸ τιµολόγιο ποὺ ὁ ὑποµείων 
τῆς θρακικῆς ἐφηµεριδογραφίας προσκοµίζει σὲ κάθε ἐνδιαφερόµενο χωρὶς καµµιὰ 
προσυνεννόηση (µιά τακτική ὄχι ἰδιαίτερα πρωτότυπη στόν χῶρο, ὁµολογουµένως). 
Ἔτσι λ.χ. µιά προκήρυξη γιὰ πρόσληψη σὲ ἐρευνητικὸν φορέα κοστολογεῖται στὴν ἐν 
λόγῳ φυλλάδα τρεῖς φορὲς περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη καταχώρηση σὲ µεγάλης 
κυκλοφορίας πρωινὴ ἐφηµερίδα τῶν Ἀθηνῶν!!! Αὐτὰ πρὸς τὸ παρὸν καὶ ἂν χρειαστεῖ θὰ 
ἐπανέλθουµε µὲ περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὸν ἄφιλο καὶ χωρὶς τὸ µέτρο ἀξιολόγησης 
τῆς προσφορᾶς ἐκδότη.
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Μουσεῖο Καραθεοδωρῆ: Μιά πρωτοβουλία 
παγκοσµίου ἐνδιαφέροντος προχωρᾶ γοργά! 

Τίς εὐχές τους γιά τό νέο ἔτος ἔστειλαν στόν «Ἀντιφωνητή» µέ τήν πιό πάνω φωτογραφία 
τους κάποιοι ἀνώνυµοι ἀναγνῶστες µας, τούς ὁποίους κι εὐχαριστοῦµε. ∆έν γράφουν βέβαια 
ποῦ µαζεύτηκε ἡ τσακαλοπαρέα τους ἀλλά µᾶλλον θά βρέθηκαν τά παλιόπαιδα γιά νά τά 
κουτσοπιοῦνε, µέρες πού ἤτανε.  Ἄς εἶναι καλά τά παλληκάρια, τούς εὐχόµαστε καί µεῖς ὅ,τι 
ἐπιθυµοῦν (Καί τοῦ χρόνου µέ καµµιά γυναίκα ρέ παιδιά, τί σολαρία εἶναι αὐτή; Ὥς πότε θά 
τρέχετε µέ τίς Ρωσίδες; Νά κάνετε καµµιά οἰκογένεια, µερικούς σᾶς πῆραν καί τά χρόνια...)

ΕΥΤΥΧΕΣΤΟ 2006!

ΔΟΛιος ἀμερικανισμός 
καί γλωσσοθρησκευτικός 

ἀποχρωματισμός 

Γιά τόν νόμο 2946/2001, πού ἐπιβάλλει τήν 
ἀναγραφή στίς πινακίδες τῶν καταστημάτων 
ΚΑΙ μέ ἑλληνικά τῆς ἐπωνυμίας καί τοῦ 
ἀντικειμένου τους, ἔχουμε γράψει (καί 
ἐνεργήσει) ἐπανειλημμένως. Κάποιοι ὅμως 
στήν Ἀθήνα δέν ξέρουν οὔτε τήν ὕπαρξή 
του οὔτε τίς διατάξεις του. Στό «Βῆμα» 
τῆς 25/12/05, π.χ., ἡ στήλη «Σεμνά καί 
Ταπεινά» ζητᾶ ἀπό τόν ὑφυπ. Ἀνάπτυξης Γ. 
Παπαθανασίου «κατάργηση τοῦ ἀνενεργοῦ 
νόμου τῆς δεκαετίας τοῦ 80 πού δέν ἔχει 
κανένα νόημα σέ μιά παγκοσμιοποιημένη 
ἀγορά»! Μάλιστα χαρακτηρίζει «πολιτισμι-

κό σόκ» τυχόν κινέζικες ταμπέλες μέ ἑλλη-
νικούς χαρακτῆρες (ἐνῷ μέ κινέζικους 
χαρακτῆρες παντοῦ, ὅλα θἄναι μιά χαρά)!
Δέν εἶναι ὅμως μόνο τά γυφτοσυμπλέγματα 
πού χαρακτηρίζουν τέτοιαν ἐπιχειρηματολο-
γία. Εἶναι καί ἡ ὑποταγή στό πνεῦμα τῆς 
Νέας Τάξης, ὅπως δείχνει καί τό ἑπόμενο 
σχόλιο τῆς ἴδιας στήλης, τό ἀναφερόμενο στά 
νέα βιομετρικά διαβατήρια: Σκέτος ὕμνος 
γιά τήν ἀμερικάνικη ἑταιρεία πού θά μᾶς τά 
φτιάχνει «μέ τήν καλύτερη ἀσφάλεια στόν 
κόσμο»! Οὔτε λέξη γιά τό ἀπροσχημάτιστο, 
ὑπερσύγχρονο φακέλωμα, ὅταν πρό 5ετίας 
σήκωσαν τόν κόσμο κατά τῆς ἀναγραφῆς 
τοῦ... θρησκεύματος στίς ταυτότητες, γιατί 
«παραβίαζε προσωπικά δεδομένα»! Τώρα 
ὅλες ἐκεῖνες οἱ κοπριές ξεχάστηκαν, προέχει 
ἡ δουλειά τῆς CIA καί τῆς NSA...

     

      Δέν πέρασαν παρά µονάχα λίγες 
µέρες ἀπό τήν ἐπίσηµη ἀνακήρυξη τοῦ 
«Συνδέσµου Φίλων Κ. Καραθεοδωρῆ» 
καί ἤδη πολύ σηµαντικά βήµατα 
γίνανε, τόσο γιά τήν συγκέντρωση τοῦ 
ὑλικοῦ πού θά ἐκτίθεται στό ὑπό ἵδρυσιν 
Μουσεῖο στήν Κοµοτηνή, ὅσο καί γιά 
τήν µελέτη τοῦ ἔργου τοῦ µεγάλου 
Θρακιώτη µαθηµατικοῦ. 
      Δέκα ἀντίγραφα ἐπιστολῶν ποὺ 
ἀντάλλαξαν ὁ Ἄλµπερτ Ἀϊνστάϊν µὲ 
τὸν κορυφαῖο Ἕλληνα µαθηµατικό 
Κωνσταντῖνο Καραθεοδωρή, καί οἱ 
ὁποίες φυλάσσονταν ὥς τώρα στό 
Ἰσραήλ, παραδόθηκαν στόν ὑφυπουργό 
Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδη Στυλιανίδη ἀπό 
τόν ἰσραηλινό πρέσβη στήν Ἀθήνα Ράµ 
Ἀβιράµ. Στήν συνάντηση ὁ συντοπίτης 
µας ὑφυπουργός ἐπέδωσε ἐπιστολή µέ 
τήν ὁποία ἡ Ἑλλάς «ζητεῖ ἐπισήµως ἐκτός 
ἀπό τά 10 φωτοαντίγραφα πού δόθηκαν, 
ἐπί συνόλου 47 ἐπιστολῶν, νά δοθοῦν καί 
κάποια πρωτότυπα ἐπιστολῶν, οἱ ὁποῖες 
ἀποτελοῦν ἱστορικά µνηµεῖα µεγάλης 
ἀξίας, µιᾶς φιλίας καὶ µιᾶς συνεργασίας 
ποὺ βοήθησε τὴν ἀνθρωπότητα νὰ κάνει 
βήµατα πρὸς τὰ ἐµπρός», ὅπως τονίστηκε. 
Ὁ δέ ἰσραηλινός πρέσβης δήλωσε στό 

Γαλλικό Πρακτορεῖο ὅτι σύµφωνα (καί) 
µέ τούς εἰδικούς τῶν Ἐθνικῶν Ἀρχείων 
τοῦ Ἰσραήλ, «ἡ µαθηµατική πλευρά τῆς 
φυσικῆς θεωρίας τοῦ Ἀινστάιν βασίστηκε 
µερικῶς στό ἔργο τοῦ Κ. Καραθεοδωρῆ».
       Ἡ ἀλληλογραφία Καραθεοδωρῆ – 
Ἀϊνστάιν εἶναι µέρος τοῦ ἀρχείου του 
ποὺ πούλησε τὸ 1970 σὲ βιβλιοθήκη 
τοῦ Ἰσραὴλ ἡ Γερµανίδα νοσοκόµα 
τοῦ Στέφανου Καραθεοδωρῆ, γιοῦ τοῦ 
µεγάλου µαθηµατικοῦ µετὰ τὸν θάνατό 
του καὶ ἐν ἀγνοίᾳ τῆς ἀδερφῆς του 
Δέσποινας Ροδοπούλου. Φανταστεῖτε 
νὰ εἶχε συµβεῖ τὸ ἀντίθετο. Τὸ ἀρχεῖο 
θὰ εἶχε ἐπιστραφεῖ ἀµέσως στὴ νόµιµη 
κληρονόµο ὡς ἐλάχιστη ἀποζηµίωση 
στὸν περιούσιο λαό. Τώρα αἰτούµαστε 
ἀντίγραφα τῆς ἀλληλογραφίας γιὰ τὸ 
Μουσεῖο Καραθεοδωρῆ στὴν Κοµοτηνή. 
Καί τί εἴδους πρόβληµα ὑπάρχει µέ τίς 
ὑπόλοιπες 37 ἐπιστολές ποὺ δέν δίνει 
ἡ ἰσραηλινή πλευρά; Ἀληθεύει ἄραγε 
ὅτι τίθεται ἐν κινδύνῳ ἡ ἐπιστηµονική 
ὑστεροφηµία τοῦ Ἀινστάιν, ὁ ὁποῖος 
δέν ἔβαζε στά γραφτά του βιβλιογραφία 
καί περιοριζόταν στίς εὐχαριστίες πρός 
φυσικούς καί µαθηµατικούς, τό ἔργο 
τῶν ὁποίων ἀξιοποίησε; Νά σκεφτοῦµε 
τό πῶς γράφεται τελικά ἡ Ἱστορία;
         Πάντως ἤδη ὁ κορυφαῖος µαθηµα-
τικός Νῖκος Λυγερός µελετάει στό 
ἀρχεῖο πού δόθηκε γιά τό Μουσεῖο 
ἀπό τούς συγγενεῖς τοῦ Καραθεοδωρῆ 
τήν ἀλληλογραφία τοῦ Κ.Κ. µέ ἄλλους 
σοφούς τῆς ἐποχῆς (Klein, Hilbert...) καί 
σηµαντικά πορίσµατα ἀναµένεται νά 
ἐξαχθοῦν, ὄχι µόνον ἱστορικοῦ µά καί 
ἐπιστηµονικοῦ ἐνδιαφέροντος. Τέλος, 
ἡ προγραµµατισµένη ἐπίσκεψη στό 
Γκέτινγκεν (ὅπου δίδαξε ὁ Καραθεοδω-
ρῆς καί φυλάσσονται σήµερα τά ἐπι-
στηµονικά του συγγράµατα) γιά τήν 
ἀνεύρεση σχετικοῦ ὑλικοῦ ἀναµένεται 
νά δώσει νέα εὑρήµατα πού θά κατα-
στήσουν τό Μουσεῖο τῆς Κοµοτηνῆς 
ὄντως διεθνοῦς σηµασίας καί ἐνδια-
φέροντος.



 Τὸ Μουσεῖο Καλαθοπλεκτικῆς τῶν 
Ρωµά στὸ Θρυλόριο Κοµοτηνῆς ἐπισκέφτηκε ὁ 
Ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν Εὐρυπίδης Στυλιανίδης 
τὸ ἀπόγευµα τῆς 28ης Δεκεµβρίου 2005. Στὸν χῶρο, 
ὑπὸ τοὺς ἤχους τοῦ  νταουλιοῦ καὶ τοῦ ζουρνᾶ, τὸν 
ὑποδέχθηκε πλῆθος κόσµου, µεταξὺ τῶν ὁποίων 
πολλοὶ Ροµὰ τῆς περιοχῆς µας. Ὁ ὑφυπουργὸς ἀφοῦ 
ξεναγήθηκε, προέβη σὲ δηλώσεις ὅπου ἐπεσήµανε 
τὸν συµβολισµὸ τοῦ Μουσείου ὡς χώρου ποὺ 
ἑνώνει τοὺς λαοὺς τῆς περιοχῆς, ἐνῶ παράλληλα 
ἀνακοίνωσε τὴν χρηµατοδότηση προγράµµατος 
ποὺ ἀφορᾶ στὴ µελέτη καὶ ἐνίσχυση τῆς 
Καλαθοπλεκτικῆς στὶς χῶρες τῆς Χερσονήσου τοῦ 
Αἵµου. Ὁ κ. Στυλιανίδης δήλωσε ὅτι «τὸ Ὑπουργεῖο 
Ἐξωτερικῶν διὰ τῆς Hellenic Aid ξεκινᾶ φέτος µία σειρὰ 
ἀπὸ προσπάθειες ποὺ σκοπὸ ἔχουν νὰ ἀναδείξουν 
πτυχὲς τοῦ πολιτισµοῦ µας, οἱ ὁποῖες µέχρι σήµερα 
ἦταν περιφρονηµένες ἢ ἄγνωστες. Στὸ πλαίσιο αὐτῆς 
τῆς προσπάθειας ἐνισχύεται καὶ τὸ πρόγραµµα. Τὸ 
Μουσεῖο ἀναλαµβάνει ἕνα πρωταγωνιστικὸ ρόλο ὄχι 
µόνο στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ 
τῆς βαλκανικῆς οἰκογένειας, ὅπου ἡ σύγχρονη 
Ἑλλάδα κάνει µία προσπάθεια νὰ βοηθήσει ὥστε 
καὶ οἱ γειτονικοὶ λαοὶ νὰ µπορέσουν νὰ βροῦν τὸν 
βηµατισµὸ τους πρὸς τὴν Εὐρώπη τὴν ὁποία ἐπιθυµοῦν 
καὶ θέλουµε νὰ τὴ συναντήσουν σύντοµα... Θέλω νὰ 
σᾶς ζητήσω νὰ συνεχίσετε αὐτὴ τὴν προσπάθεια, 
γιατί µέσα ἀπὸ αὐτὴν δὲν ἀναδεικνύετε µόνο τὴ 
δουλειά σας, ἀλλὰ προβάλλετε καὶ ἀναδεικνύετε 
ὅλη τὴν περιοχὴ ὡς κέντρο µίας πολὺ δηµιουργικῆς 
πρωτοβουλίας ποὺ φέρνει κοντά τοὺς λαοὺς τῶν 
Βαλκανίων. Συγχαρητήρια!». Στὶς ὁµιλίες τους οἱ 
πρόεδροι τῶν σωµατείων τῶν Ροµά εὐχαρίστησαν 
τὸν ὑφυπουργὸ γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον του καὶ ζήτησαν 
τὴν ἐπίλυση διαφόρων προβληµάτων ὅπως τοῦ 
στεγαστικοῦ στὸ τέρµα τῆς ὁδοῦ Ἀδριανουπόλεως. 
Ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Μουσείου Ἄντ. Λιάπης δήλωσε 
ὅτι εὐρύτερη φιλοδοξία εἶναι νὰ καταστεῖ ἡ 
Κοµοτηνὴ πολιτισµικὴ πρωτεύουσα τῶν Ροµὰ 

τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵµου καὶ τὸ πρόγραµµα τῆς 
καλαθοπλεκτικῆς προσανατολίζεται πρὸς αὐτὴν 
τὴν κατεύθυνση.
 Πρέπει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι στὰ πλαίσια 
τοῦ προγράµµατος θὰ πραγµατοποιηθοῦν 
ὀργανωµένες ἐπιστηµονικὲς ἐπιτόπιες ἔρευνες, 
θὰ καταρτισθεῖ Μητρῶο καλαθοπλεκτῶν τῆς 
Χερσονήσου τοῦ Αἵµου, θὰ µελετηθοῦν οἱ τεχνικὲς 
ποὺ ἐφαρµόζονται σὲ ἄλλες περιοχές, τὰ ὑλικὰ 
πλοκῆς ποὺ χρησιµοποιοῦνται, θὰ συλλεχθεῖ 
ἐπιπλέον ἐκθεσιακὸ ὑλικὸ γιὰ τὸν ἐµπλουτισµὸ τοῦ 
µουσείου καὶ γενικότερα µέσα ἀπὸ τὴν προβολὴ 
καὶ τὴ µελέτη τῆς καλαθοπλεκτικῆς θὰ ἐπιδιωχθεῖ 
ἡ στήριξη τῶν ἐναποµεινάντων τεχνιτῶν στὶς ὑπὸ 
µελέτη περιοχές.
 Τὸ Μουσεῖο Καλαθοπλεκτικῆς, προκειµέ-
νου νὰ στηριχθοῦν οἱ λιγοστοὶ καλαθοπλέκτες τῆς 
Θράκης, θὰ ὀργανώσει σύντοµα τµῆµα πώλησης 
µικρῶν καλαθιῶν, ὥστε καὶ τὸ κοινὸ νὰ ἔρθει σὲ 
στενότερη ἐπαφὴ µὲ τὸ καλάθι καὶ τὶς κοινωνίες 
τῶν Ροµά, ἐγκαταλείποντας προκαταλήψεις καί 
στερεότυπα γι’ αὐτούς πού συχνά ὁδηγοῦν σέ 
ρατσιστική ἀντιµετώπισή τους.                            Ν.Γ.
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    Στήν συνέντευξη πού ἔδωσε στόν τοπικό 
«ΧΡΟΝΟ» ὁ ὑποψήφιος (λέµε, τώρα) δήµαρ-
χος Κοµοτηνῆς ∆άµων ∆αµιανός βρήκαµε 
κάποια ἀξιοπρόσεκτα σηµεῖα πού ἀξίζουν 
νοµίζουµε προβολῆς στό κοινό τῆς πόλης, 
ἀσχέτως ἄν ἔτσι βοηθᾶµε τήν παραµονή του 
στήν ἐπικαιρότητα. Πέρα ἀπό τήν δεδοµένη 
ἀντίθεσή µας τόσο στήν ὑποψηφιότητα, ὅσο 
καί στήν γενικότερη πολιτική παρουσία τοῦ 
∆.∆., δέν νοµίζουµε πώς χρειάζεται πρότερη 
γνώση περί τοῦ προσώπου ἤ τῆς πολιτείας 
του, γιά νά διακρίνει κάποιος τά κάτωθι: 

- Πρῶτο ἐρώτηµα γιά τό κοµµατικό χρῖσµα. 
Ἀπάντηση: «Δέν παραγνωρίζουμε τόν ρόλο 
τῶν κομμάτων...» Ναί, δέν τόν παραγνωρίζεις 
ἀλλά φυσικά δέν τολµᾶς οὔτε καί νά τόν 
καταγγείλεις (ὡς ἐλεεινή κοµµατοκρατία 
καί εὐνουχισµό τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης), 
ἀφοῦ ἡ µόνη σου ἐλπίδα γιά συγκρότηση 
ψηφοδελτίου εἶναι ἀκριβῶς ἡ εὔνοια κάποιων 
κοµµατικῶν κυκλωµάτων.
- Συναφές, γιά τήν σχέση µέ τά κόµµατα: 
«Ἡ δική μου πρόταση δέν ἀπευθύνεται 
οὔτε μόνο στό ΠαΣοΚ, οὔτε μόνο στή ΝΔ, 
ἀπευθύνεται στήν Ἀριστερά, σέ κινήσεις 
πολιτῶν, σέ μαζικούς φορεῖς, μή κυβερνητικές 
ὀργανώσεις...» Ἄν καταλάβαµε καλά δηλαδή ἡ 
πρότασή του ἀπευθύνεται καί στή... Ν∆! Ἀπό 
τή µιά ζητᾶ χρῖσµα ἀπό τό κόµµα τοῦ ὁποίου 
εἶναι µέλος τῆς περιφερειακῆς του ἐπιτροπῆς 
(ὅπως κι ὁ ἴδιος λέει παρακάτω) κι ἀπό τήν 
ἄλλη παριστάνει τόν ὑπερκοµµατικό! Καί λίγο 

πιό κάτω, ἀντικρούοντας τίς ἐνστάσεις πώς 
διευκολύνει τήν κατάληψη τοῦ δήµου ἀπό 
τή Ν∆, κοµπάζει πώς ἡ ὑποψηφιότητά του 
«ἐκφράζει ἑνωτικά τόν εὐρύτερο δημοκρατικό 
χῶρο», ἐξαιρώντας ἀπό αὐτόν τή Ν∆!
- Γιά τή σχέση µέ τόν ΓΑΠ: «Ἡ σχέση μου μέ 
τόν Γ. Παπανδρέου εἶναι πολιτική καί δέν εἶναι 
προσωπική καί νομίζω ὅτι σέ αὐτό τό ἐπίπεδο 
θά ἐπιδιώξω νά μείνει καί στό προσεχές χρονικό 
διάστημα.» Σά νά λέµε ὅτι ἄν ὁ ΓΑΠ θελήσει 
νά τά φτιάξουν, θά φάει χυλόπιτα...
- Γιά τήν µή παραίτησή του ἀπό τή θέση τοῦ 
δηµοτικοῦ συµβούλου: «δέν νομίζω ὅτι ἐκεῖνοι 
πού μέ ψήφισαν ζητοῦν νά φύγω ἀπό αὐτή τή 
θέση». Θυµίζουµε ὅτι ἐξελέγη γιά πρώτη φορά, 
ὅτι µπῆκε µέ τούς λιγότερους σταυρούς καί 
µετά ἀπό προσφυγές στά δικαστήρια καί ὅτι 
µᾶλλον ἦταν τυχερός, καθώς ἐνῶ σέ ὅλα τά 
ἐκλογικά τµήµατα πῆρε κατά µέσο ὅρο κάτω 
τῶν... 5 σταυρῶν, στό ἐκλογικό τµῆµα Νο 69 
ἔλαβε 64 σταυρούς. (Νά τοῦ ἔφερε γούρι ἡ 
δικαστική ἀντιπρόσωπος πού ἔτυχε  νά εἶναι 
καί... γνωστή του;) Αὐτά γιά νά µήν ξεχνᾶµε 
γιά ποιάν ὑπερψήφιση µιλᾶµε, ἔτσι;
- Γιά τίς συνεννοήσεις πού ἔχει κάνει: «Θέλω 
νά πῶ ὅτι δέν ἔχω μιλήσει μέ κανέναν». Καί 
λίγο µετά ἀπό τό χονδροειδή αὐτή πατάτα, 
πού καί ἀχρείαστη ἤτανε µά καί δέν θά τήν 
πίστευε οὔτε δίχρονο παιδί, αὐτοδιαψεύδεται 
καταγγέλοντας «...τά πρόσωπα μέ τά 
ὁποῖα συνομιλῶ, δυστυχῶς γίνονται δέκτες 
πιέσεων...»!
- Πλάκα ἔχει καί ἡ αὐτοκριτική του. Στό 
ἐρώτηµα γιά τίς ἀρνητικές του πτυχές ἀπαντᾶ: 
«Τά ἀρνητικά μου εἶναι ὅτι δέν συμβιβάζομαι 
καί πολλές φορές ἔρχομαι σέ σύγκρουση». 
Αὐτό. ∆ηλαδή ἡ χειρότερη πλευρά του εἶναι 
ἡ εὐθύτητα καί ἡ ἄρνηση νά συµβιβαστεῖ 
(γουάου)!
- Καί περνᾶµε στά σοβαρά, ξεκινώντας µέ 
τή σχέση του µέ τό Τουρκικό Προξενεῖο. 
Ἐρωτώµενος γιά τίς συναντήσεις του µέ 
τόν Τοῦρκο Πρόξενο, λέει «οἱ περισσότερες 
ἦταν σέ ἐπίπεδο κοινωνικῶν δεξιώσεων». 
∆ηλαδή οἱ ἄλλες, οἱ λιγότερες; Καί πιό κάτω: 
«Προσωπική ἐπαφή αὐτοῦ τοῦ τύπου δέν εἶχα». 

∆ηλαδή ποιοῦ τύπου εἶχε; Καί ἀποθέωση εἶναι 
οἱ ἑπόµενες παρόλες του γιά τόν... θεσµικό 
ρόλο τοῦ Προξένου: «ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
θεσμικό ρόλο καί ὑπηρετοῦν θεσμικό ρόλο ἀπό 
ὑψηλές θέσεις μέσα στήν τοπική κοινωνία καί 
φροντίζουν ὥστε νά μήν ἔχουν γέφυρες οὔτε μέ 
τούς θεσμικούς ἀνθρώπους πού λειτουργοῦν 
στήν περιοχή, ὁ καθένας ἀπό τό πόστο του καί 
ὁ κ. Πρόξενος εἶναι ἐκπρόσωπος μιᾶς ξένης 
χώρας στήν περιοχή, κόβουν τήν ἐπικοινωνία 
καί κλείνονται δημιουργώντας τεῖχος, δημι-
ουργοῦν πρόβλημα στήν πόλη καί δέν ἐπιτε-
λοῦν καλά τόν ρόλο τους»! Μέ λίγα λόγια 
καρφώνουµε τόν νῦν δήµαρχο πώς δηµιουργεῖ 
(δῆθεν ἐπί προσωπικῆς βάσεως) πρόβληµα 
στήν Κοµοτηνή κόβοντας τήν ἐπικοινωνία µέ 
τόν Τοῦρκο Πρόξενο, ὁ ὁποῖος ἀναγορεύεται 
καί σέ... θεσµικό πρόσωπο! Ποιός; Ὁ ξένος 
διπλωµάτης, µιᾶς χώρας ἀντιδηµοκρατικῆς 
καί ἀνοιχτά ἐχθρικῆς ἀπέναντί µας!
- Καί κάτι τελευταῖο: Λέει κάπου: «εἶχα μία 
πρόσκληση ἀπό τήν Πρόξενο τῶν ΗΠΑ στή 
Θεσσαλονίκη (...) συνομίλησα μαζί της καί μέ 
τόν Πρέσβη κ. Ρίς». Στήν δεξίωση αὐτή, λέει, 
ἦταν προσκεκληµένος ὡς... πρόεδρος τοῦ 
δηµοτικοῦ συµβουλίου Κοµοτηνῆς! Περίεργο 
πρωτόκολλο ἔχουν οἱ Γιάνκηδες, ἔ; Νά ἦταν 
ἄσχετη αὐτή ἡ πρωτοφανής - ὅπως κι ὁ ἴδιος 
δέχεται - πρόσκληση µέ τήν δραστηριότητα 
τοῦ κολλητοῦ του ἐκείνου πού χαριτολογεῖ 
αὐτοχριζόµενος πράκτορας τῆς CIA; 
   ∆έν χρειάζεται νά σχολιάσουµε οὔτε τίς 
ἀµετροέπειες, οὔτε τίς κοινοτοπίες, οὔτε τίς 
ἄµεσες γαλειφιές πρός (ὁµόσταβλους καί µή) 
ἰσχυρούς παράγοντες. Θεωροῦµε πώς ἄν ἡ 
συγκεκριµένη περίπτωση ξεφύγει ἀπό τά ὅρια 
τῆς γραφικότητας, θά πρόκειται γιά µείζονα 
ἥττα τῆς πόλης καί ὑποχώρηση τῶν ἑλληνικῶν 
συµφερόντων. Ὅταν µπορεῖ κάποιος νά 
ὑπερασπίζεται εὐθέως, διαρκῶς  καί δηµοσίως 
σχεδόν κάθε τουρκική θέση (π.χ. νά µέµφεται 
τίς ἀπόπειρες αὐτοπροσδιορισµοῦ τῶν 
Ποµάκων καί τῶν Ρωµά) καί µετά νά διεκδικεῖ 
στά σοβαρά τή θέση τοῦ δηµάρχου Κοµοτηνῆς, 
αὐτό λέει πολλά. Τόσο γιά τίς κοµµατικές 
ἡγεσίες πού ἀνέχονται ἤ ὑποθάλπουν τέτοιες 
ὑποψηφιότητες, ὅσο καί γιά τίς κοινωνίες 
πού δέν εἶναι σέ θέση νά ἀντιληφθοῦν τά 
στοιχειώδη τῆς ἐπιβίωσής τους.      
           Κ.Κ.

Ὁ «θεσµικός» ρόλος τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου
καί ἄλλες ἐπικίνδυνες ἀδολεσχίες

«ΑΛΑΝ ΤΕΠΕ»;;;!!!
    Πέρυσι στό Τριµελές Ἐφετεῖο Θράκης 
ἐγκρίθηκε (117/2005) τό καταστατικό 
τοῦ «Μειονοτικοῦ Ἐκπολιτιστικοῦ & 
Μορφωτικοῦ Συλλόγου Ἀλάν Τεπέ», µέ 
ἕδρα τήν Κάτω Βυρσίνη Ροδόπης. Δέν 
θά σταθοῦµε στόν ρόλο τοῦ συγκεκριµέ-
νου σωµατείου, τό ὁποῖο ἔχει ἀναλάβει 
ἐργολαβικά τόν ἐκτουρκισµό τοῦ ποµά-
κικου πανηγυριοῦ στήν ὀρεινή Ροδόπη. 
Θά µείνουµε µονάχα στόν τῦπο καθώς 
ἔχει κι αὐτός... οὐσία. Εἶναι δυνατόν νά 
ἀναγνωρίζεται ἐπισήµως ἕνα σωµατεῖο µέ 
τήν ἐπωνυµία αὐτή; Ἐπιτρέπει ἡ σχετική 
νοµολογία ἐπίσηµη χρήση τούρκικου 
ὀνόµατος, ἐνῷ ὑπάρχει ἀπό 40ετίας τό 
ἑλληνικό («Φλάµπουρο»);Στά χέρια µας 
ἔχουµε ἔγγραφο τῆς Νοµαρχίας Ροδόπης 
(4-11-1991) πού ἀπευθύνεται στούς 
δηµάρχους καί κοινοτάρχες τοῦ νοµοῦ, 
µέ κοινοποίηση σέ Ἀρχές καί ἀλλοῦ, 
µέ θέµα αὐτό ἀκριβῶς: «Μετονοµασία 
ξενόγλωσσων τοπωνυµίων». 
   «Σᾶς γνωρίζουµε ὅτι µέ τά (...) ἔγγραφά 
µας σᾶς κοινοποιήθηκαν τά ΠΔ 944/78 καί 
113/77 καθώς καί τά ΒΔ 317/68 καί 496/69 
µέ τά ὁποῖα µετονοµάσθηκαν ξενόφωνες 
θέσεις στόν Νοµό µας. Ἐπίσης σᾶς ἐπιση-
µάνθηκε ὅτι σύµφωνα µέ τίς διατάξεις 
τοῦ ΝΔ 1260/72 µετά τή δηµοσίευση τῶν 
σχετικῶν διαταγµάτων ἀπαγορεύεται 
ἡ χρήση τῶν παλαιῶν ὀνοµάτων ὑπό 
τῶν δηµοσίων Ἀρχῶν ἤ ὀργάνων, τῶν 
συλλόγων, σωµατείων, συνεταιρισµῶν...». 
Καί πιό κάτω: «»...οἱ ἀποδέκτες στούς 
ὁποίους κοινοποιεῖται ἡ παρούσα µαζί µέ 
τά φωτοαντίγραφα τῶν διαταγµάτων καί 
ἐπειδή τό ἴδιο φαινόµενο παρατηρεῖται σέ 
ἔγγραφα συλλόγων, σωµατείων, νοµικῶν 
προσώπων καθώς καί σέ δηµοσιεύµατα 
τοῦ Τύπου, παρακαλοῦνται νά φροντίσουν 
γιά τίς δικές τους ἀνάλογες ἐνέργειες 
καί µέσα στά πλαίσια τῶν ἁρµοδιοτήτων 
τους.» Ἡ ὑπογραφή ἦταν τοῦ Διονύση 
Καραχάλιου, τοῦ Νοµάρχη πού κατά 
τήν θητεία του στήν Ροδόπη, σέ καιρούς 
µάλιστα πολύ δύσκολους, τίµησε τόν 
θῶκο κι ἔδειξε ὅτι µπορεῖ καί νά ὑπάρξει 
πολιτειακή σοβαρότητα στή Θράκη. 
   Ἄραγε ἄλλαξε κάτι στή νοµοθεσία 
ἔκτοτε µέχρι τήν ἔκδοση τῆς ἀπόφασης 
τοῦ Ἐφετείου; 

Τό κτίριο στήν ἀνωτέρω φωτογραφία χτίζεται ἐδῶ 
καί λίγο καιρό στό µειονοτικό χωριό τῆς Ροδόπης 
Μέγα Πιστό καί µάθαµε ὅτι πρόκειται νά στεγάσει 

«πολιτιστικό κέντρο». Καί µάλιστα... τριώροφο! 
Παρά τό γεγονός ὅτι δέν ἐλπίζουµε νά γίνει τελικά 

τίποτε - ὅπως πάντα, δηλαδή - ἐµεῖς ὑποχρεούµαστε 
νά ρωτήσουµε τόν ὅποιον ὑπεύθυνο: 

1) Ὑπάρχει ἄδεια ἀνέγερσης, ναί ἤ ὄχι;
2) Σέ ποιόν ἀνήκει τό οἰκόπεδο ὅπου χτίζεται;

3) Ποιός χρηµατοδοτεῖ τήν δηµιουργία τοῦ κέντρου, 
µέ τί παραστατικά, ΙΚΑ, κτλ; Κι ἄν θέλουν κάποιοι 
νά µᾶς παραµυθιάζουν µέ τά περί «ἐράνου» µεταξύ 

τῶν χωρικῶν (!), µέ ποιάν νόµιµη διαδικασία 
ὀργανώθηκε καί διεξήχθη ὁ ἔρανος αὐτός;

Τώρα νά θέσουµε καί καναδυό ἐρωτήµατα σέ σᾶς, 
τούς νοήµονες ἀναγνῶστες µας:

1) Ἰσονοµία - ἰσοπολιτεία στή Θράκη ὑπάρχει;
2) Ἑλληνικό κράτος, γενικῶς, ὑπάρχει; 

Ὄργιο αὐθαιρεσίας! Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ
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Ἑλληνικά ΜΜΕ: 
Κόσµος ἄθλιος, 

εἰκονικά πλασµένος 

     Μέ κούρασαν ρέ παιδιά οἱ µαλακίες 
σας... Τό σκάνδαλο µέ τήν ἀπαγωγή τῶν 
Πακιστανῶν ἀπό Βρετανούς στήν Ἑλλάδα. 
Τό σκάνδαλο τῶν ρυθµίσεων στά αὐθαίρετα. 
Τό σκάνδαλο µέ τήν ΟΝΝΕ∆ Θεσσαλονίκης. 
Τό σκάνδαλο µέ τήν ἀγορά τῶν F-16. Tό 
σκάνδαλο µέ τό παραδικαστικό κύκλωµα...
   ∆ηλαδή ὅλοι αὐτοί οἱ ὀργισµένοι πού 
χαρακτηρίζουν «σκάνδαλα» τίς παραπάνω 
ὑποθέσεις ρουτίνας εἶχαν/ἔχουν τήν ἄποψη ὅτι 
εἶναι ἀλλιῶς ἡ νεοελληνική πραγµατικότητα; 
Ὅτι, π.χ., ἔχουµε ἀνεξάρτητο κράτος, ὅτι ἡ 
διαφθορά εἶναι ἡ ἐξαίρεση, ὅτι οἱ ἐξουσίες 
ὑπηρετοῦν τό κοινωνικό σύνολο; Κι ἄντε, 
νά δεχθῶ ὅτι δέν διαθέτουν κρίση ἀνώτερη 
τῆς σαρανταποδαρούσας. Μνήµη δέν 
ἔχουν; Ξέχασαν πώς κοτζάµ πρωθυπουργός 
ἐκτέλεσε χρέη κουκουλοφόρου γιά τήν 
ΜΙΤ; Ὅτι ὑφυπουργός διέµενε τζαµπέ σέ 
βίλλα ἐπιχειρηµατία; Ὅτι µίζα µέχρι µισό δις 
δραχµές ἐθεωρεῖτο «δωράκι»; 
     Ἄλλα εἶναι, κατά τήν ταπεινή µου γνώµη, 
τά ἀληθινά σκάνδαλα - π.χ. τό γεγονός 
ὅτι κι ἕνας ἀλλογενής µὲ προβληµατική 

ἐπαφή µέ τό περιβάλλον καί ἀµφιλεγόµενο 
ρόλο µπορεῖ νά γίνει πρωθυπουργός στήν 
Ἑλλάδα, ἄν ἔχει τό κατάλληλο ἐπώνυµο. 
Μά καί γενικότερα: Τό γεγονός ὅτι κανείς 
δέν φαίνεται νά ἀντιδρᾶ στήν πολυεπίπεδη 
ἀµερικανοκρατία πού βιώνουµε στόν 
πολιτικό καί κοινωνικό µας βίο. Τό γεγονός 
ὅτι οὐδείς σκοτίζεται γιά τόν ἐπιδηµικό 
πιθηκισµό πού ἐξαγγλίζει τήν γλῶσσα µας. Τό 
γεγονός ὅτι ὅλα γύρω - Παιδεία, Οἰκονοµία, 
∆ιοίκηση - εἶναι ἕνας ἐκκωφαντικός 
Καρνάβαλος, πού µιά ὁµόθυµη µετωνυµία 
τόν παρενδύει ὡς «θεσµική κρίση». Τό 
γεγονός ὅτι κανένας δέν τολµάει νά πεῖ 
εὐθέως ὅτι ἡ συλλογική πορεία µας, µέ τή 
φραπεδιά ἀνά χεῖρας καί µέ τό µυαλό στήν 
ὑπογάστρια χώρα, ὁδηγεῖ κατευθείαν στόν 
Καιάδα τῶν ἐθνῶν. 
      ∆έν εἶναι λοιπόν µόνον ἡ ἀκατάσχετη 
τιποτολογία πού µέ σκανδαλίζει στά ΜΜΕ 
καί στόν δηµόσιο διάλογο, αὐτό εἶναι κοινό 
φαινόµενο σέ κάθε µεταµοντέρνα κοινωνία. 
Εἶναι κυρίως αὐτή ἡ γελοία χωριατιά τῆς 
αὐτιστικῆς ὀµφαλοσκόπησης, ἐξαιτίας 
τῆς ὁποίας οὔτε γνώση τοῦ περιγύρου 
ἀποκτοῦµε ἀλλά οὔτε καί µιάν ἀξιόπιστη 
αὐτοεικόνα σχηµατίζουµε. Ἡ ἀνακύκλωση 
τῶν µηντιακῶν βοθρολυµµάτων, ὁ ραγδαῖος  
κλωνισµός τῶν ἀερολόγων, ὁ πόλεµος τῶν 
ἀντίπαλων παρεῶν, ὅλη τούτη ἡ εἰκονική 
πραγµατικότητα µπορεῖ ἐνδεχοµένως νά 
σέ κοιµίσει, νά ξεχάσεις. Νά ἀρνηθεῖς ὡς 
ἀνέφικτα τά ὄνειρα πού ἔκανες µικρός καί 
τόν κόσµο πού πίστευες, νά λησµονήσεις 
τήν Ἐκκλησία πού ἐµπιστευόσουν καί τήν 
Ἑλλάδα πού ἀγαποῦσες, νά διαγράψεις κάθε 
αἴτηµα πολιτισµοῦ, νοήµατος καί ποιότητας 
στήν πραγµατική ζωή. Μπορεῖ...
    Τί κάνεις ὅµως ὅταν σ’ ἐσένα αὐτό τό 
ρηµάδι τό τµῆµα τοῦ ἐγκεφάλου ἀκόµα λει-
τουργεῖ;!                                                      Κ.Κ.

Δ     Η     Λ     Ω     Σ     Η
 Το Συμβούλιο της Ευρώπης 
αποφάσισε να αλλάξει την Ιστορία. Να την 
διαστρεβλώσει εξισώνοντας τα θύματα με 
τους θύτες. Τους εγκληματίες με τους ήρωες. 
Τους κατακτητές με τους απελευθερωτές και 
τους Ναζιστές με τους Κομμουνιστές.
 Θεωρεί ότι αυτοί οι μεγαλύτεροι 
εχθροί του Ναζισμού, οι Κομμουνιστές, είναι 
εγκληματίες και μάλιστα εξ ίσου με κείνους! 
Και τώρα ανησυχεί και διαμαρτύρεται, γιατί 
ενώ οι Χιτλερικοί καταδικάστηκαν από την 
διεθνή κοινότητα, δεν συνέβη ακόμα το ίδιο 
και με τους Κομμουνιστές. Για τον λόγο αυτόν 
αντιπροτείνει αυτή η καταδίκη να γίνει τώρα 
από την Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
στις 24-27 του προσεχούς Ιανουαρίου.
 Στο μεταξύ ανησυχεί γιατί «η 
δημόσια συνείδηση για τα εγκλήματα 
που διαπράχθηκαν από τα ολοκληρωτικά 
κομμουνιστικά καθεστώτα είναι πολύ 
πενιχρή». Και ακόμα γιατί «τα κομμουνιστικά 
κόμματα είναι νόμιμα και δραστήρια σε 
ορισμένες χώρες ακόμα και αν δεν έχουν 
πάρει αποστάσεις από τα εγκλήματα αυτά.
 Με άλλα λόγια το Συμβούλιο της 
Ευρώπης προαναγγέλλει την μελλοντική 
δίωξη των Ευρωπαίων Κομμουνιστών που 
δεν έχουν κάνει ακόμα δήλωση μετανοίας σαν 
κι αυτή που ζητούσαν οι δήμιοι της Γκεστάπο 
και οι βασανιστές στην Μακρόνησο.
 Ίσως αύριο να αποφασίσουν να 
θέσουν εκτός νόμου τα Κομμουνιστικά 
κόμματα μισανοίγοντας έτσι την πόρτα για 
να περάσουν οι βρυκόλακες των Χίτλερ 
και των Χίμλερ που όπως είναι γνωστό, 
ξεκίνησαν την καριέρα τους απαγορεύοντας 
τα κομμουνιστικά κόμματα και κλείνοντας 
τους Κομμουνιστές σε στρατόπεδα θανάτου.
 Τελικά όμως πνίγηκαν μέσα στο 
αίμα των δικών τους θυμάτων, των 20 
εκατομμυρίων νεκρών της Κομμουνιστικής 
Σοβιετικής Ένωσης και τόσων και τόσων 
εκατοντάδων χιλιάδων σκοτωμένων Κομμου-
νιστών, που όπως συνέβη και στην Ελλάδα, 
μπήκαν επί κεφαλής των κινημάτων εθνικής 
αντίστασης σε όλη την Ευρώπη.
 Όμως αυτοί οι κύριοι του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, ως προς την επιθυμία τους να 
νεκραναστήσουν μεθόδους καταδικασμένες 

στη συνείδηση 
της Ιστορίας 
και των Λαών, 
έ ρ χ ο ν τ α ι 
δεύτεροι, γιατί 
τους έχουν 
ήδη προλάβει 
οι μεγάλοι 
τους αδερφοί, 
οι ΗΠΑ, που 
με Χιτλερικές 
μ ε θ ό δ ο υ ς 
ε ξο ν τώ ν ο υ ν 
ολόκληρους 
λαούς όπως 
στο Ιράκ, που 
το κατάντησαν μια κατεστραμμένη χώρα 
γεμάτη αμερικανικές φυλακές, όπου καθη-
μερινά βασανίζονται φριχτά και φανερά 
χιλιάδες αθώα θύματα. Γι’ αυτό το μεγάλο 
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όπως 
και για το σύγχρονο Χιτλερικό στρατόπεδο 
βασανιστηρίων, το Γκουαντανάμο, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης δεν έχει τίποτα να 
πει. Πώς λοιπόν να τους πιστέψει κανείς ότι 
ενδιαφέρονται ειλικρινά για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, όταν ακόμα και το ίδιο τους 
το σπίτι, η Ευρώπη, έχει μεταβληθεί σε ένα 
ξέφραγο αμπέλι, όπου τα αεροπλάνα της CIA, 
φορτωμένα με ανθρώπους χωρίς δικαιώματα, 
τους οδηγούν σε ειδικές φυλακές μέσα στην 
ίδια την Ευρώπη, για να βασανιστούν; 
 Τέτοιοι πολίτες δεν μπορεί να είναι 
κατήγοροι. Στο Δικαστήριο της Ιστορίας, 
που θα καταδικάσει κάποτε τα αμέτρητα 
εγκλήματα των μεγάλων τους αδελφών, από 
το Βιετνάμ έως την Χιλή και από την Νότια 
Αμερική έως το Ιράκ, θα είναι υπόδικοι με την 
κατηγορία της ανοχής, αν όχι της συνενοχής.
 Δυστυχώς σήμερα είμαι υποχρεω-
μένος να μιλώ περισσότερο στο όνομα των 
νεκρών παρά των ζωντανών. Στο όνομα λοιπόν 
των νεκρών συντρόφων μου κομμουνιστών, 
αυτών που πέρασαν από την Γκεστάπο, τα 
στρατόπεδα θανάτου και τους τόπους των 
εκτελέσεων για να εξοντωθεί ο Ναζισμός και 
να θριαμβεύσει η Λευτεριά, έχω να απευθύνω 
στους «κυρίους» αυτούς μόνο μια λέξη: 
ΝΤΡΟΠΗ!

           Μίκης Θεοδωράκης
           Αθήνα, 22-12-2005

Καρουζέλ
     Βρέθηκα γιὰ λίγες µέρες στὴν 
Ἀθήνα. Λάµπες, λαµπιόνια καὶ 
κουνιστοὶ Ἁηβασίληδες. Στὴν 
πλατεία Συντάγµατος τὸ καρουζὲλ 
καὶ τὰ σπιτάκια µὲ τὰ ζαχαρωτά. 
Στὴν πλατεία Κοτζιᾶ τὰ ἴδια. Τέτοια 
σπιτάκια γιὰ πρώτη φορά εἶχα δεῖ 
πρὶν ἀπὸ χρόνια στὴν ἀλλοδαπή. 
Ὄµορφα, δὲν λέω, ἀλλὰ σίγουρα δὲν 
ἔχουν σχέση µὲ Ἑλλάδα...

     Περπάτησα ἀρκετὰ καὶ σκεφτό-
µουν «δὲν µπορεῖ, θὰ ὑπάρχει κάποια 
φάτνη». Ὅταν ἀπελπίστηκα ρώτησα 
κάποιους ἀστυνοµικούς τοῦ Δήµου. 
«Ὄχι, δὲν ξέρουµε νὰ ὑπάρχει καµµία 
πουθενὰ» ἦταν ἡ ἀπάντηση. Φαίνεται 
ἡ κ. Μπακογιάννη ἀκολουθεῖ κατά 
πόδας τοὺς φωταδιστὲς τῶν  ΗΠΑ. 
Ξέρετε, ὄχι πλέον «Χριστούγεννα» 
ἀλλὰ winter holidays… Προφανῶς 

ἡ κόρη τοῦ κ. Μητσοτάκη εἶναι 
πανέτοιµη γιὰ τὸ ΥΠΕΞ... Ἂς µὴν 
µέµφοµαι ὅµως µόνο αὐτήν, ἐν πολλοῖς 
ἰσχύει τὸ “τέτοιοι εἴµαστε, τέτοιοι 
µᾶς ἁρµόζουν”. “Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν 
πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν 
ἐλευθερία”, ἔλεγε ὁ Μακρυγιάννης. 
Ἀλλὰ προφανῶς ἔχει ξεπεραστεῖ. 
Τώρα ἀξίες µας εἶναι ἡ πρόοδος, ἡ 
εὐηµερία καὶ ἡ πολυπολιτισµικότητα. 
Ἑλληνόφωνοι, ποὺ περηφανευόµαστε 
γιὰ τὰ ἐπιτεύγµατα τῶν προγόνων 
µας, ἐνῶ πιθηκίζουµε σὲ κάθε πτυχὴ 

τῆς ζωῆς µας. Ἄλλωστε συχνὰ 
ὡς ἐπιχείρηµα σὲ συζητήσεις 
ἀναφέρουµε τὸ “Μὰ... σὲ ὅλη τὴν  
Εὐρώπη ἔτσι γίνεται!”
     Ὄµορφα τὰ καρουζέλ, τὰ γλειφι-
τζούρια, τὰ µελοµακάρονα καὶ 
ἡ φωταγωγηµένη Ἑρµοῦ. Ὅµως 
ὅλα ἐπὶ θανάτῳ κρίνονται. Ἂν 
δὲν ἐµπιστευόµαστε τίποτε στὸ 
ἐπέκεινα, τότε κάθε µέρα ἁπλᾶ 
µᾶς φέρνει πιὸ κοντὰ στὸν θάνατο. 
Μία διαρκής πτώση, µία ἄνιση 
µάχη µὲ ἕναν ἀνίκητο ἀντίπαλο. 

«Χορεύουµε», ἀναφέρει ὁ Κόντογλου, 
«µὲ τὴν εἴσοδο τοῦ χρόνου σὰν τὰ 
σαλιγκάρια ὅταν τὰ βάζουν πάνω 
στὴν σόµπα». Χριστέ µου δῶσε µας 
πίστη, δικαιοσύνη καὶ ἐλευθερία ἀπὸ 
κάθε τί πού µᾶς δεσµεύει. Ἄλλως τὰ 
Χριστούγεννα θὰ παραµένουν Notos 
Galleries, The Mall καὶ γόβες Καλογή- 
ρου.                                                      Μ.Κ.

The Pontian Question in the 
United Nations (Τὸ Ποντιακὸ 
ζήτηµα στὰ Ἡνωµένα Ἔθνη) 
Εὔξεινος Λέσχη Θεσσαλονίκης- ∆ιεθνὴς Ἕνωση 
γιὰ τὰ ∆ικαιώµατα καὶ τὴν Ἀπελευθέρωση τῶν 
Λαῶν,  Ἀθήνα 2005

Εἶναι γεγονὸς 
ὅτι οἱ µεταπο-
λεµικὲς πολιτι-
κὲς ἐλὶτ τῆς 
Ἑ λ λ ά δ α ς 
ἦταν ἐχθρικὲς 
ἔναντι τῆς µνή-
µης, τῆς ταυ-
τότητας καὶ 
τῆς γνώσης. Ἡ 
κοινὴ ἔνταξη 
τῆς Ἑλλάδας 
καὶ τῆς Τουρ-
κίας στὸ 
ΝΑΤΟ  καὶ  ἡ 
ταύτιση τῶν 
ἑ λ λ η ν ι κ ῶ ν 
συµφερόντων 
µὲ ξένα, ἀπο- 
ξένωσε τὸν 

λαὸ ἀπὸ τὴν ἱστορική του πορεία καὶ τὸν ὁδήγησε 
σὲ µία συναισθηµατικοῦ ἢ φολκλορικοῦ τύπου 
προσέγγιση τῆς καταγωγῆς του, ὅταν αὐτὴ δὲν 
χανόταν στὰ ἄθλια προσφυγικὰ γκέτο, στὶς 
ἀθηναϊκὲς πολυκατοικίες καὶ στὶς πελατειακὲς 
σχέσεις µὲ τὰ ἑλλαδικὰ κόµµατα. Γι΄ αὐτὸ στὴν 
περίπτωσή µας, αὐτὴ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, 
οἱ πολιτικοὶ τελείωναν τὰ λογίδριά τους µὲ τὸ  
«ἡ Ρωµανία κι ἂν ἐπέρασεν ἀνθεῖν καὶ φέρειν 
κι ἄλλον» ἀνταλλάσοντας τὴν ἐπιχορήγηση 
τοῦ σωµατείου µὲ «τὴ στήριξη στὶς ἐκλογές», 
ἢ ἡ ποντιακὴ ἱστορία περιοριζόταν  στὴ σέρα 
καὶ τὸ τίκ. Γιὰ τὴ γενοκτονία καὶ τὴν δυναµικὴ 
ἱστορικὴ µνήµη, ὄχι αὐτῆς τῆς λιτανείας καὶ τῆς 
ἐκµετάλλευσης,  οὔτε λόγος καὶ κυρίως οὔτε 
πράξη νὰ γίνεται. Ἔτσι ἡ δηµοσίευση κειµένων 
καὶ βιβλίων γιὰ τὴ γενοκτονία καὶ τὶς χιλιάδες 
ἄγνωστες ἱστορίες της, στὴ δεκαετία τοῦ ‘80 
ἔγινε µέσα σὲ ἕνα ἐχθρικὸ, νοσηρὸ, πολλὲς φορὲς, 
περιβάλλον ἀπὸ ἀνθρώπους ὅπως ὁ Μιχάλης 
Χαραλαµπίδης καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Φωτιάδης. 
 Ὁ ὑψηλῆς αἰσθητικῆς αὐτὸς τόµος ὁ ὁποῖος 
κυκλοφόρησε στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα, περιλαµβάνει 
ὅλες τὶς παρεµβάσεις τοῦ συγγραφέα γιὰ τὸ 
Ποντιακὸ ζήτηµα στὰ Ἡνωµένα Ἔθνη. Ὁ Μιχάλης 
Χαραλαµπίδης, ἐµπνευστὴς καὶ πρωτεργάτης τῆς 

ἀναγνώρισης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ 
Πόντου ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, ἡ ὁποία τὸ 
1994 θέσπισε µὲ νόµο τὴν 19η Μαΐου ὡς Ἡµέρα 
Μνήµης, συγκέντρωσε τὰ κείµενα ποὺ κατέθεσε 
στὸ Οἰκονοµικὸ καὶ Κοινωνικὸ Συµβούλιο τοῦ 
ΟΗΕ, τὰ ὁποῖα συνιστοῦν πρωτότυπη συµβολὴ 
στὴν ὑπόθεση διεθνοποίησης τῆς γενοκτονίας 
καὶ γενικότερα στὶς κύριες ὄψεις τοῦ Ποντιακοῦ 
ζητήµατος (γενοκτονία, διώξεις, Ποντιόφωνοι -
κρυπτοχριστιανοὶ στὴν Τουρκία, ἀποκατάσταση 
τῶν Ποντίων ἀπὸ τὴν τ. ΕΣΣ∆, Ρωµανία, κ.ἄ.). 
 Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἱστορικῆς σηµασίας κείµενα 
πρὸς τὸν ΟΗΕ (στὸ βιβλίο περιλαµβάνεται καὶ 
ἡ γαλλική, ἱσπανική, τουρκική καὶ ἡ ρωσική 
τους µετάφραση), ὁ συγγραφέας παραθέτει τὶς 
παρεµβάσεις του στὸν ΟΑΣΕ τὸ 1998. Ἀκόµη 
συµπεριλαµβάνονται οἱ ὁµιλίες τοῦ συγγραφέα 
σὲ διεθνῆ Συνέδρια καὶ ἐκδηλώσεις στὴν Εὐρώπη, 
στὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸ ζήτηµα τῆς 
διεθνοποίησης τῆς γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων 
τοῦ Πόντου, τὸ πολὺ σηµαντικὸ κείµενο τῆς 
ἀναγνώρισης τῆς 19ης Μαΐου ἀπὸ τὸν κυβερνήτη 
τῆς Νέας Ὑόρκης Τ. Πατάκις, ἡ Οἰκουµενικὴ 
∆ιακήρυξη τῶν ∆ικαιωµάτων Λαῶν (Ἀλγέρι 
1976), ἐνῶ πολὺ χρήσιµο ἀποδεικνύεται καὶ τὸ 
χρονικό τῆς ἱστορικῆς πορείας τῶν Ποντίων.
  Ἡ ἔκδοση µὲ τὰ κείµενα τοῦ Μ. Χαραλαµπίδη, 
ἡ πρώτη σχετικά µὲ τὴν διεθνοποίηση τοῦ 
Ποντιακοῦ ζητήµατος, ἀποτελεῖ ἕνα σηµαντικὸ 
γεγονὸς τόσο γιὰ τοὺς Ποντίους ὅσο καὶ γιὰ 
ὅλους τούς Ἕλληνες. Γιὰ τοὺς Ποντίους δὲ 
ἀποτελεῖ πρόσθετη τιµὴ  ἀφοῦ  ἕνα ἱστορικὸ 
σωµατεῖο σάν τήν Εὔξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης 
πρωτοστατεῖ στὴν ἔκδοση ἀποδεικνύοντας ὅτι ὁ 
Ποντιακὸς Ἑλληνισµὸς ὑπερβαίνει τὴν συνήθη 
ἐνασχόλησή του µὲ τὸν χορὸ καὶ τὸ τραγούδι, 
παρεµβαίνοντας οὐσιαστικὰ στὴν προώθηση 
τῆς ὑπόθεσής του. Παράλληλα τὸ βιβλίο θυµίζει 
τήν ὕπαρξη πραγµατικῶν µὴ κυβερνητικῶν 
ὀργανώσεων, ὅπως ἡ ∆ιεθνής  Ἕνωση γιὰ 
τὰ ∆ικαιώµατα καὶ τὴν Ἀπελευθέρωση τῶν 
Λαῶν, ἡ ὁποία µὲ τὰ παραρτήµατά της σὲ ὅλον 
τὸν κόσµο συµβάλλει στήν προάσπιση τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων καὶ στὴν ἀναγνώριση 
ἀποσιωπηµένων ἐγκληµάτων. Τέλος, τό βιβλίο 
µπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ὁδηγὸ γιὰ τοὺς Ποντίους 
τοῦ ἐξωτερικοῦ οἱ ὁποῖοι προσπερνώντας τὴν 
ἑλλαδική ὀλιγωρία µποροῦν µὲ βάση αὐτὸ νὰ 
ἀναλάβουν πρωτοβουλίες πρὸς τὶς κυβερνήσεις 
τῶν χωρῶν τους. Ἡ ἀναγνώριση τῆς 19ης Μαΐου 
ἀπὸ τόν κυβερνήτη τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν ΗΠΑ, 
ἀπὸ τὴν πόλη τοῦ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ µὲ τὴν 
ὕπαρξη τοῦ µνηµείου τῆς γενοκτονίας, κι ἀπὸ 
πόλεις τῆς Αὐστραλίας, δείχνει τί µποροῦν νὰ κα-
ταφέρουν.                              Φάνης Μαλκίδης



Κοσσυφοπέδιο, πΓΔΜ 
και Ελλάδα

          H πΓΔΜ αποτελούσε κρίσιμο κεντρικό 
μοχλό για την σταθερότητα και την αναρύθμιση 
της ΝΑ Ευρώπης. Οι συγκρούσεις που έγιναν 
τους πρώτους μήνες του 2001 στην παραμεθόριες 
περιοχές της πΓΔΜ και του Κοσσυφοπεδίου 
απειλούσαν να μεταβάλουν τον χάρτη. Η δράση 
των εξτρεμιστών Αλβανών αυτονομιστών του 
‘‘Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού’’ στη 
χώρα αυτή και η απόφαση, το Μάιο 2001, των 
αλβανικών κοινοβουλευτικών κομμάτων για 
κοινή δράση με αυτούς τους αντάρτες είχαν 
δημιουργήσει φόβους για γενίκευση της κρίσης. 
Υπό την εποπτεία του Ρομπέρ Μπανταντέρ, ο 
διάλογος εστιάστηκε τότε στις τροποποιήσεις 
που επιδίωκε στο Σύνταγμα η αλβανική 
μειονότητα. Ο Γάλλος συνταγματολόγος τάχθηκε 
κατά της δημιουργίας κράτους δύο εθνοτήτων, 
τονίζοντας ότι οι συνταγματικές τροποποιήσεις 
θα έπρεπε να συντείνουν στην ενίσχυση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην αναγνώριση της 
επίσημης χρήσης της αλβανικής σε ορισμένους 
σημαντικούς θεσμούς και στην ανάπτυξη 
της εκπαίδευσης των Αλβανών στη μητρική 
τους γλώσσα. Οι προσπάθειες των διεθνών 
μεσολαβητών οδήγησαν, στις 13 Αυγούστου 
2001, στην υπογραφή μιας ‘‘συμφωνίας-
πλαίσιο’’ μεταξύ της σλαβόφωνης πλειοψηφίας 
(στη μεγάλη πλειονότητα Ορθόδοξοι) και της 
κυρίως αλβανόφωνης μειοψηφίας (σχεδόν 
καθ’ολοκληρίαν Μουσουλμάνοι). Η ‘‘Συμφωνία 
της Οχρίδας’’ προέβλεπε τον αφοπλισμό των 
Αλβανών ανταρτών υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ 
και την τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε να 
κατοχυρωθεί η ισότιμη χρήση της γλώσσας του 
Αλβανικού στοιχείου και η ισότιμη συμμετοχή 
του τελευταίου στις κρατικές λειτουργίες. Αλλά 
και μετά από αυτή τη συμφωνία, παρέμεναν 
σοβαροί φόβοι και βάσιμες αμφιβολίες για το 
αν η πΓΔΜ είχε ξεπεράσει οριστικά τόν κίνδυνο 
αποσταθεροποίησης. Τα Σκόπια, παρά την 
ανησυχία τους από κάποιο ενδεχόμενο ενός 
αλβανο-βουλγαρικού άξονα, επωφελούνταν 
ωστόσο ώστε να ασκηθούν πιέσεις στην Αθήνα για 
την επίλυση της εκκρεμότητας της ονομασίας.
Μπορεί να τεθεί ένα εύλογο ερώτημα: Ο 
διαμελισμός ενός τεχνητού κράτους-έθνους θα 
δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από 
αυτά τα οποία παράγει στις μέρες μας η ύπαρξή 
του; Ποιόν εξυπηρετούν τέτοια συντηρούμενα 
από εξωβαλκανικά κέντρα αποφάσεων κρατίδια 
και κάθε είδους ασταθείς ή θνησιγενείς κρατικές 
οντότητες; Πόσο βάσιμες είναι οι ανησυχίες 
ορισμένων Ελλήνων πολιτικών για αρνητικές 

(ή και καταστροφικές) συνέπειες για την 
Ελλάδα από την ενδεχόμενη αλλαγή συνόρων; 
Η συνταγματική αλλαγή στην πΓΔΜ, η οποία 
αποσκοπούσε να επιτρέψει τη συνύπαρξη μετα-
ξύ των δύο κύριων εθνοτικών ομάδων ήταν αμφί-
βολης βιωσιμότητας. Τί διδάχθηκαν από την 
εμπειρία της Κύπρου οι ‘‘σοφοί’’ συνταγματολόγοι 
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ΝΑΤΟ; 
     Η Αλβανία ήταν, πριν από την στιγμή της 
μετάβασης στον πολυκομματισμό ήδη, μια 
αποδιοργανωμένη και εξαθλιωμένη χώρα. 
Ειδικότερα μετά το 1997, τελεί κατ’ουσίαν υπό 
την κηδεμονία του ΝΑΤΟ. Η τοποθέτηση το 1999 
του Κοσόβου υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ  (δυνάμεις 
κρατών του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας) και οι 

τρέχουσες (με 
επισπεύδουσα 
την Ουάσιγ-
κτον) διαβου-
λεύσεις για 
το οριστικό 
καθεστώς του 
Κοσόβου επα-
νέφεραν στο 
προσκήνιο το 
ζήτημα του αλ-
βανικού μεγα-

λοïδεατισμού. Το όνειρο της ‘‘Μεγάλης Αλ-
βανίας’’, τα εθνικιστικά, αλυτρωτικά οράματα 
διατηρούν σημαντική απήχηση σε αρκετούς 
Αλβανούς, όχι μόνο στους κύκλους των μικρών 
εθνικιστικών κομμάτων (Μπάλι Κομπετάρ 
κλπ.) αλλά και στους κόλπους του υπό τον Σάλι 
Μπερίσα κυβερνώντος σήμερα Δημοκρατικού 
Κόμματος, και ακόμα και μέσα στους κόλπους 
του Σοσιαλιστικού κόμματος. ‘‘Εξοδο’’ προς τη 
θάλασσα μέσω Αλβανίας είχε ζητήσει, τον χειμώνα 
του 2000, ο τότε ‘‘πρωθυπουργός’’ της λεγόμενης 
προσωρινής κυβέρνησης του Κοσσυφοπεδίου’ Χ. 
Θάτσι - πρώην ανώτατος διοικητής του UCK.
        Η Ομάδα Επαφής για το Κόσοβο (ΗΠΑ, Ρωσία, 
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ε.Ε.) έχει δηλώσει 
ότι δεν υπάρχει περίπτωση ενοποίησης του με 
περιοχές γειτονικών κρατών όπου κατοικούν 
αλβανικοί πληθυσμοί. Αλλά, στις δύσκολες 
διαπραγματεύσεις για τον προσδιορισμό του 
οριστικού διεθνούς καθεστώτος του Κοσόβου, η 
Πριστίνα, με την συμπαράσταση των Τιράνων, 
επιδιώκει την αναγνώριση της ‘‘ανεξαρτησίας’’ 
της επαρχίας. Η Ουάσιγκτον, δια στόματος 
Νίκολας Μπέρνς, λέει επίσημα ότι δεν υποστηρίζει 
την ιδέα της ‘‘Μεγάλης Αλβανίας’’. Ωστόσο, τι 
αποκλείει την υιοθέτηση διαφορετικής επιλογής; 
Είναι γνωστή η μεταβολή της αμερικανικής 
στάσης απέναντι στον UCK, που μετατράπηκε 
τάχιστα από ‘‘τρομοκρατική οργάνωση’’ σε 
προστατευόμενη απελευθερωτική δύναμη. 
Aκόμα, έχει μεγάλη σημασία το πως μπορεί να 

προχωρήσει η διαδικασία για το τελικό καθεστώς 
του Κοσόβου. Λέγεται ότι το κλειδί είναι η 
αποκέντρωση· αν υπάρξει αποκέντρωση στο 
Κόσοβο, θα προχωρήσουν όλα τα υπό συζήτηση 
θέματα. Πως θα διασφαλιστεί η σταθερότητα 
εκεί και σε ολόκληρη την περιοχή; Ολοι δηλώνουν 
ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες που 
αφορούν π.χ. τα δικαιώματα των μειονοτήτων, 
την ασφάλεια, την ελευθερία μετακίνησης και 
την επιστροφή των προσφύγων. Ομως πως θα 
εξασφαλιστεί η τήρηση αυτών των κανόνων;
          Σε ενδεχόμενες μεταβολές συνόρων ορισμένα 
σενάρια είχαν εμπλέξει και την ελληνική 
Ηπειρο (μια από τις φτωχότερες περιφέρειες 
της Ε.Ε. σύμφωνα με έκθεση της ‘‘Κομισιόν’’ 
της 3 Φεβρουαρίου 2000). Στη Βόρειο Ηπειρο 
- ιστορική εστία της ελληνικής μειονοτικής 
εθνότητας της Αλβανίας -, συντελείται αλλοίωση 
της εθνολογικής σύνθεσης της περιοχής, από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Οι νέοι στη 
συντριπτικής πλειονότητά τους μετανάστευσαν 
στην Ελλάδα, χωρίς να ξεχνούν τον τόπο 
τους. Αυτό ευνόησε εμφανώς τα σχέδια του 
Αλβανικού κράτους, που έχει κλιμακώσει την 
πολιτική αφελληνισμού της Βόρειας Ηπείρου, 
με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εξ άλλου, τα 
τελευταία χρόνια, η Αλβανία συντηρεί θέμα 
Τσαμουριάς, θέτοντας το με διάφορους τρόπους 
και σε διάφορα επίπεδα. Στις 25 Ιουλίου 
2000, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Αλβανικής Βουλής συζήτησε για πρώτη φορά 
τα αιτήματα των εκπροσώπων της οργάνωσης 
‘‘Τσαμουριά’’, θεωρώντας το εθνική υπόθεση για 
την Αλβανία. Οι διεκδικήσεις των Τσάμηδων από 
την Ελλάδα: α) Να καταβάλει αυτή αποζημιώσεις 
στους δικαιούχους Τσάμηδες για τη χρήση των 
περιουσιών τους από το 1946 μέχρι σήμερα. β) 
Να επιτραπεί να επιστρέψουν οι Τσάμηδες στην 
Ελλάδα και να ξαναποκτήσουν τις περιουσίες 
τους. γ) Να αναγνωρισθούν οι Τσάμηδες μετά την 
επιστροφή τους ως εθνική μειονότητα.
           Στα πρώτα χρόνια που ακολούθησαν 
την πτώση των καθεστώτων του ‘‘υπαρκτού 
σοσιαλισμού’’ στην Χερσόνησο του Αίμου, η 
Αγκυρα δημιούργησε ένα πλαίσιο επανασύνδεσης 
με το οθωμανικό παρελθόν, με τους τουρκικούς 
πληθυσμούς και τις ισλαμικές κοινότητες. Το 
τουρκικό ενδιαφέρον για ορισμένες περιοχές 
εκτός των σημερινών συνόρων της Τουρκίας 
ορίζεται από τους σκοπούς της τελευταίας 
φάσης του ‘‘τουρκικού εθνικού ιδεώδους’’ 
(Tουραντσιλίκ). Aυτή η ιδέα αποσκοπεί στην 
πραγματοποίηση της πολιτικής ένωσης όλων 
των τουρκικών και ‘‘τουρκόφωνων’’ πληθυσμών 
και φυλετικών ομάδων που κατοικούν από τις 
όχθες της Μεσογείου μέχρι και την Κασπία και 
τα σύνορα της Κίνας. Αυτός ο στόχος μπορεί να 
προωθηθεί με την βοήθεια ενός ενιαίου τουρκικού 

πολιτισμού και μιάς ενιαίας τουρκικής γραφής 
(Μπουγιούκ Mεφκιουρέ=Μεγάλο Ιδανικό). Οι 
σκοποί του παντουρκισμού συνάγονται από 
τον ‘‘χάρτη της Τουρκίας του 21ου αιώνα’’ που 
δημοσιεύθηκε από Τούρκους διανοουμένους. 
Σ’αυτόν εμφανίζονται η Boσνία-Ερζεγοβίνη, 
η Aλβανία, τμήματα της Συρίας και του Ιράν 
εμφανίζονται ως εδαφικά μέρη της Τουρκίας. 
Απεναντίας, αποκλείονται κεντροασιατικές 
χώρες, όπως το Kαζακστάν και το Oυζμπεκιστάν. 
Αυτό σημαίνει ότι οι παντουρκιστικές επιδιώξεις 
απέβλεπαν πρώτα στην ενοποίηση όλων των 
λαών που προσηλυτίσθηκαν στο Ισλάμ υπό την 
επιρροή των Οθωμανών, είτε είναι τουρκικής 
καταγωγής, είτε όχι. Υπό την μορφή που έχει 
λοιπόν στις μέρες μας ο παντουρκισμός, θα 
μπορούσε να οριστεί ως νεο-οθωμανισμός. Εξ 
άλλου, οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης 
(για τους οποίους η Αγκυρα επιμένει ώστε 
να υιοθετηθεί από το Ελληνικό κράτος ως 
προσηγορικό απλά και καθαρά του ονόματος 
‘‘Tούρκοι’’) δίνει τον προσχηματικό λόγο στην 
Τουρκία να περιλαμβάνει αυτή την περιφέρεια 
της Ελλάδας στο πεδίο των γεωστρατηγικών 
ενδιαφερόντων της.
          Μετά το 1989 η Αλβανία έλαβε ενισχύσεις 
με σκοπό την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος 
των κατοίκων της για το Ισλάμ, δια μέσου 
της επισκευής και ανακατασκευής χώρων 
λατρείας που θα υπενθύμιζαν την οθωμανική 
κληρονομιά. Ακόμα, μετά από προτροπή της 
Τουρκίας, η χώρα προσχώρησε στην Οργάνωση 
της Ισλαμικής Διάσκεψης, ενώ υλοποιήθηκαν 
προγράμματα οικονομικής, στρατιωτικής και 
άλλων μορφών συνεργασίας. Κύκλοι στα Τίρανα 
αντιμετώπιζαν ευμενώς την προωθήσουν μιά 
αλβανο-τουρκική συμμαχία. Σ’αυτήν υπήρχε το 
ενδεχόμενο να προστεθεί - αν εκπληρώνονταν 
ορισμένες προυποθέσεις και εφόσον εξασφάλιζε 
το επιθυμητό μερίδιο σε μιά πιθανή αναδιανομή 
εδαφών - και η Βουλγαρία.  Η  τουρκική  
παρουσία  στην  Αλβανία  ενισχύθηκε από το 
1999 και μετά: α) Τουρκικές ναυτικές δυνάμεις 
απέκτησαν δικαιώματα ελλιμενίσμού στην 
βάση της Αυλώνας - ενώ στο νησί Σάσων 
παραχωρήθηκαν διευκολύνσεις στην Ιταλία. β) 
Δημιουργήθηκε ναυτική βάση και στο Πόρτο 
Παλέρμο (Πάνορμος) - μεταξύ Αγίων Σαράντα 
και Χειμάρρας. γ) Τέθηκε σε λειτουργία βάση με 
ραντάρ στην περιοχή της Κορυτσάς. δ) Ιδρύθηκε 
νέα βάση στο Λιμίωνα (Άγιοι Σαράντα). Ορισμένοι 
ανησυχούσαν και από την αποστολή στο Κόσοβο 
τουρκικών δυνάμεων που συμμετέχουν στην 
Διεθνή Δύναμη του Κοσόβου (ΚFΟR). 
         Τα παραπάνω μπορούσαν να αποτελούν 
βήμα στην σύσφιγξη ενός κλοιού γύρω από την 
Ελλάδα και στην άσκηση πιέσεων, στο πλαίσιο 
των τουρκικών στρατηγικών σχεδιασμών. 
Οπωσδήποτε, μια από τις σπουδαίες συνέπειες 
της διαμορφούμενης κατάστασης ήταν η 
διαιώνιση του πολιτικού κατατεμαχισμού της 
περιοχής. Ετσι προσφέρονται ευκαιρίες ανάμιξης 
στις υποθέσεις των λαών της στις εξωβαλκανικές 
Δυνάμεις (ΗΠΑ, δυτικές δυνάμεις, Ρωσία), 
ανάμεσα στις οποίες και στην Τουρκία.

                    Θεόδωρος Μπατρακούλης, νοµικός,
        ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου 
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Ὁ κ. Τάσος Γούλας (ἀπό τή Γερµανία) γιά τήν 
ἑλληνική «ἐπιτυχία» στήν ΕΕ:
«Ἀγαπητέ Ἀντιφωνητή,
Οἱ δηλώσεις Καραμανλῆ γιά τό πακέτο Χοσέ 
Μανουέλ Μπαρόζο θυμίζουν τή ρήση «πιάνω 
κῶλο». Ἔκανε βούκινο τά 4.163.000.000 εὐρώ 
τοῦ πακέτου του, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ Ἰσπανία πού 
ἔπηξε στό τάληρο, μέ πακέτο 8.502.000.000 
εὐρώ, δέν τήν ἔκανε λώλα, κουρκουτιάζοντας 
τό μυαλό τῆς ἰσπανικῆς κοινῆς γνώμης.
Τί τό ἤθελε τό «πλήρη ἱκανοποίηση τῶν 
δεδηλωμένων στόχων μας» ὅταν στήν ὁμαδική 
φωτό μέ τούς χαμογελαστούς ὁμολόγους του 
εἶχε κρεμάσει προβοσκίδα λές καί καθόταν 
πάνω σέ μπαρούτι, ἀντί νά καμαρώνει σά 
γύφτικο σκεπάρνι;»

Ὁ κ. Ἀθανάσιος Παπατζίµας (Θεσσαλονίκη) 
γιά τήν ἔξοδο τῶν Β/Ἔ ἐπιχειρήσεων: 
«...Κάποτε οἱ έπιχειρηµατίες ὅλων τῶν χωρῶν 
ἐσκέπτοντο καί πατριωτικῶς. Μόνον οἱ φύσει καί 
θέσει ἀπάτριδες ἤ ἐπήλυδες δέν τό πράττουν. Τί 
σηµαίνει αὐτό συγκεκριµένως γιά τήν Νάουσσα 
καί τήν οἰκογένεια τοῦ κ. Λαναρᾶ*, ἡ ὁποία 
συνυφαίνετο ἐπί δεκαετίες µέ τόν κοινωνικό 
ἱστό τῆς ἡρωϊκῆς καί οἱονεί ἀκριτικῆς πόλεως; 
Καλά (καί γνωστά) τά θεµιτά ἤ ἀθέµιτα τυχόν 
συν-κριτικά πλεονεκτήµατα, ὅµως τό κράτος 
(ἤ ἔστω ἡ περιλάλητος Ε.Ε.) ἐπιδοτεῖ (!) τήν 
µεταφορά -µετακόµιση βιοτεχνιῶν σέ γειτονικά 
κράτη ἤ θνησιγενῆ κρατίδια τά ὁποῖα, ἄς µήν 
τό ξεχνοῦµε βρέ ἀδερφέ, ἐπιµένουν νά µᾶς 
ἀπειλοῦν ἰταµῶς, Κύριος οἶδεν σέ τί πλάτες -
πελάτες ὑπολογίζοντας...
Θά ἔπρεπε λοιπόν οἱ ἀξιότιµοι δηµοσιογράφοι 

καί πολιτικοί τοῦ ἀθηναϊκοῦ κρατιδίου ἤ ἔστω 
ἀθηνοκεντρικοῦ Κράτους νά µήν κινοῦνται 
µόνο στόν ἄξονα Βόρεια - Νότια Προάστεια καί 
Πλατεία Κολωνακίου - Πλατεία Συντάγµατος 
ἀλλά νά ἔρχονται, ἄν εἶναι «µάγκες», στή θέση 
τῆς πενηντάχρονης Νεαπολίτισσας ἡ ὁποία µένει 
ἄνεργη ἐπειδή ὁ ἐπιχειρηµατίας ἐπιδοτήθηκε γιά 
νά µεταναστεύσει στίς ὅµορες χῶρες.   
* Ὁ «ἐπάρατος» Ἀθανάσιος Κλάρας, κατά 
κόσµον Ἄρης Βελουχιώτης, στόν περίφηµο 
«λόγο τῆς Λαµίας» διεκήρυξε πρός τόν λαό 
τῆς πόλεως, παρουσίᾳ τοῦ πατρός Σηµίτη καί 
τοῦ πνευµατικοῦ µου πατρός, ἀειµνήστου π. 
Ἀνυπόµονου καί τά ἑξῆς: «Σᾶς λέγουν ὅτι οἱ 
ἐργάτες, οἱ προλετάριοι δέν ἔχουν πατρίδα. Ἐγώ 
σᾶς λέγω ὅτι τό Κεφάλαιο δέν ἔχει πατρίδα...»  

Παλιός φίλος καί συνδροµητής µας ὁ κ. Β.Φ. 
(Ἴασµος) παρεξηγήθηκε ἀπό τό ἄρθρο µας 
περί Ἰράν καί ζήτησε διακοπή τῆς συνδροµῆς 
του! Ἀναρωτηθήκαµε βεβαίως τί συνέβη. 
Φταῖµε ἐµεῖς πού δέν καταστήσαµε σαφές - 
ἴσως καί γιά ἄλλους ἀναγνῶστες - τό πόθεν 
νιώθουµε «Πέρσες»; Φταίει κάποιο µαθητικό 
σύµπλεγµα ὀφειλόµενο στόν Ξέρξη καί στόν 
∆αρεῖο; Φταίει ἡ διάχυτη προπαγάνδα κατά 
τοῦ ἰσλάµ γενικῶς καί τοῦ Ἰράν εἰδικότερα; 
∆έν γνωρίζουµε. Πάντως τό νά ἀποκηρύξουµε 
ΚΑΘΕ φανατισµό - θρησκευτικό καί µή - πάντα 
θεωρούσαµε ὅτι περιττεύει ὡς αὐτονόητο. Τί 
νά ποῦµε; Κρῖµα...

Γιά τήν τιµητική κριτική καί πρόταση τοῦ κ. 
Κων/νου ∆ώδου (Κοµοτηνή), τήν ἀφορώσα 
προηγούµενο κείµενό µας εὐχαριστοῦµε πολύ 
καί σχετικά µέ τά τῆς ὑλοποίησης µποροῦµε 
νά τό δοῦµε καί διά ζώσης. Εὐχαριστοῦµε 
πολύ καί γιά τά σηµαντικά στοιχεῖα πού µᾶς 
ἐνεχείρησε, θά πράξουµε τό κατά δύναµιν...

Ἀλληλογραφοῦμε Λεύκωµα Ἀλησµόνητων 
Πατρίδων

Μεταξύ τῶν ἡµερολογίων καί 
λευκωµάτων γιά τό νέο ἔτος 
ξεχωρίσαµε τό ἑλκυστικό Λεύκωµα 
Θράκη - Πόντος - Μικρά Ἀσία τῶν 
ἐκδόσεων Infognomon. Πέρα ἀπό 
ὅλα ὅσα ἔχει κάθε ἀνάλογη ἔκδοση, 
τό Λεύκωµα περιέχει κάπου 100 
θαυµάσιες φωτογραφίες  ἀπό τήν 
Ἀνατολική Θράκη, τήν Μικρά 
Ἀσία καί τόν Πόντο, µνηµείων 
τῆς ἑλληνικῆς παρουσίας στούς 

τόπους ἐκείνους καί ὄχι µόνο. 
Ἡ τιµή του εἶναι 12,8 εὐρώ



ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
ΤΗΝ ΠΟΡΝΗ ΕΠΕΘΥΜΗΣΕ 

ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΙΟΝΙΑ

(Βακχεύοντες ἀπηνῶς καὶ µαινόµενοι ἐν ἀκρασίᾳ 
ἔξωθεν τοῦ σπηλαίου ἐν ὧ ἐχωρήθη ὁ Ἀχώρητος)

τοῦ  Ν.∆απέργολα

       «...Πόρνη ἐπιθυμοῦσε ὁ Θεός; Ναὶ, πόρνη. 
Καὶ ἐννοῶ τὴν δική μας φύση.
        Ἦταν τρανὸς κι αὐτὴ ταπεινή. Τρανὸς ὄχι 
στὴ θέση, ἀλλὰ στὴ φύση. Πεντακάθαρος ἦταν, 
ἀκατάστρεφτη ἡ οὐσία του, ἄφθαρτη ἡ φύση 
του. Ἀχώρητος στὸν νοῦ, ἀόρατος, ἄπιαστος 
ἀπὸ τὴ σκέψη, ὑπάρχοντας παντοτινά, μένοντας 
ἀπαράλλαχτος. Πάνω ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους, 
ἀνώτερος ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῶν οὐρανῶν. 
Νικώντας τὴ λογικὴ σκέψη, ξεπερνώντας τὴ 
δύναμη τοῦ μυαλοῦ, ἀδύνατο νὰ τὸν δεῖς, μόνο 
νὰ τὸν πιστέψεις. Τὸν ἔβλεπαν οἱ ἄγγελοι καὶ 
τρέμανε. Τὰ χερουβεὶμ σκεπάζονταν μὲ τὰ 
φτερά τους, ὅλα στέκονταν μὲ φόβο. Ἔριχνε 
τὸ βλέμμα του στὴ γῆ καὶ τὴν ἔκανε νὰ τρέμει. 
Στρεφότανε στὴ θάλασσα καὶ τὴν ἔκανε στεριά. 
Ποτάμια ἔβγαζε στὴν ἔρημο. Στ’ ἀναμέτρημά 
του ἔστησε βουνὰ καὶ ζύγισε λαγκάδια. Πῶς 
νὰ τὸ πῶ; Πῶς νὰ τὸ παραστήσω; Τὸ μεγαλεῖο 
του ἀπέραντο, ποῦ νὰ πιαστεῖ ἡ σοφία του μὲ 
ἀριθμούς; Ἀνεξιχνίαστες οἱ ἀποφάσεις ποὺ 
παίρνει κι οἱ δρόμοι του ἀνεξερεύνητοι.
      Κι αὐτὸς ὁ τόσο μέγας καὶ τρανὸς ἐπεθύμησε 
πόρνη. Γιατί; Γιὰ νὰ τὴν ἀναπλάσει ἀπὸ πόρνη σὲ 
παρθένα. Γιὰ νὰ γίνει νυμφίος της. Καὶ τί κάνει; 
∆ὲν τῆς στέλνει κάποιον ἀπὸ τοὺς δούλους του, 
δὲν στέλνει ἄγγελο στὴν πόρνη, δὲν στέλνει 
ἀρχάγγελο. Ἀλλὰ καταφθάνει αὐτὸς ὁ ἴδιος. 
Ὁ ἴδιος ὁ ἐρωτευμένος…»
     (Ἰωάννου Χρυσοστόµου, «Ὅτε Εὐτρόπιος ἔξω 
τῆς ἐκκλησίας εὑρίσκετο»,  µτφρ. Π.Νέλλας)

        Λίγες µέρες µετὰ τὰ Χριστούγεννα. Πῶς 
νὰ γράψεις πάλι γιὰ ἀπόβλητα, εἰδικὰ µάλιστα 
µετὰ ἀπὸ ἕνα τέτοιο ἐκπληκτικὸ µαργαριτάρι; 
Καὶ γενικότερα ὅµως, πῶς νὰ µιλήσεις πάλι γιὰ 
πράγµατα χοϊκά; Τοῦτες τὶς µέρες ἕνας λυγµὸς 
χαροποιός, λυτήριος τῆς θλίψης, καταυγάζει 
πυρεµφορούµενος τὰ σύµπαντα. Γένους γὰρ 
βροτείου δερχθείς ποτνιωµένου βροτὸς ἐδείχθη 
ὁ Παντεπόπτης Λόγος. ∆ὲν εἶναι ἁπλὸ κι ἂς 

συνηθίσαµε νὰ τὸ ξεπερνᾶµε ὡς περίπου αὐτο-
νόητο. Ἄσαρκος γὰρ ὤν, ἐσαρκώθη ἑκών. Καὶ τὰ 
ἐπίγεια ἐπληρώθησαν χαρᾶς µετά δέους, ἐνῶ τὰ 
ὑποχθόνια τῷ τρόµῳ ἐδονήθησαν. Ἡ νερτέρα 
χθῶν νῦν ἐπικράνθη καὶ ἐνεπαίχθη. Γιατί πίστευε 
πὼς εἶναι κραταιὰ καὶ πανσθενής. Μὰ πλέον ἡ 
ἐξουσία της ἀποδείχτηκε φενάκη…
       Λίγες µέρες µετὰ τὰ Χριστούγεννα. Πῶς 
νὰ γράψεις ξανὰ γιὰ σκουπίδια τοῦ ἀνόητου 
καθηµερινοῦ µας µικρόκοσµου; Φαέθοντες 
δρόµοι ἀνεφάνησαν πάλι ἐκ τοῦ σκότους. Ὅτι ἐν 
τῇ σκοτίᾳ τὸ φῶς ἐτέχθη καὶ τὸ φῶς ἀρρήτως 
φαῖνον τὸ σκότος µετήλλαξεν. Ποιὸς νὰ φοβηθεῖ 
πιὰ τὴ Νύχτα; Τὰ ἐρέβη εἶναι πλέον τηλαυγῆ. 
Φάος φαῖνον φαεινῶς εἰς τὸν αἰώνα…
       Λίγες µέρες πέρασαν, ἀφ’ ὅτου πάλι δι’ ἡµᾶς 
ὁ Ὤν γέγονεν ὁ οὐκ ἦν. Τὴν Πόρνη ἐπεθύµησε καὶ 
κατέφτασε αὐτὸς ὁ ἴδιος. Ὁ ἴδιος ὁ ἐρωτευµένος. 
Καὶ ἔλαβεν τὴν βροτησίαν µορφήν, αὐτὸς γεγώς 
ἀγχίβροτος, γιὰ νὰ κάνει ἀγχίθεο τὴν πόρνη. Τί 
ἄλλο νὰ πεῖ κανείς; Ὅλα τ’ ἄλλα φαντάζουν ἄδεια 
καὶ ἀνούσια. Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ἄσαρκος σαρκοῦται, 
ὑπάρχει ἄλλο γεγονὸς πού θὰ µποροῦσε νὰ 
θεωρηθεῖ ἀνάλογα σηµαντικό;      
       Ἔδυσε ὅµως καὶ πάλι ὁ λογισµὸς ἐν Ἅδῃ 
κατωτάτῳ. Καὶ γιατί ὄχι ἄραγε; Ποῦ νὰ βρεῖ 
ἀνάπαυση δηλαδή; Ὅπου καὶ νὰ κοιτάξεις 
ὁλόγυρα, τὰ πάντα σκύβαλα. Ἐξωστρέφεια καὶ 
διασκόρπιση. Φῶτα καὶ ἦχοι. ∆ῶρα καὶ εὐχές. 
Μὰ γιὰ ποιὸν λόγο; Γιατί δώσαµε πάλι δῶρα 
καὶ εὐχὲς αὐτὲς τὶς µέρες, ποὺ τὶς ἀποκαλοῦµε 
Μέρες τῆς Ἀγάπης; Ἐν ὀνόµατι ποιᾶς κρύας 
καὶ ἄχρωµης ἀγάπης τελικά; Μήπως ἐπειδὴ 
ἀναζητᾶµε ἀπεγνωσµένα ἕνα ἀντίδοτο, ξόρκι γιὰ 
τὴ µοναξιὰ µας; Ἀφοῦ εἴµαστε µόνοι, πιὸ µόνοι 
ἀπὸ ποτέ. Ἄοικοι οἰκήτορες ὑπόγειας πόλης, 
ποὺ ἀλαλάζουν περιφερόµενοι στοὺς βύθιους 
δρόµους της καὶ ἀνακυκλώνουν τὰ ἀδιέξοδα 
τῆς ὕπαρξής τους εἰς τὸν αἰώνα. Περιφέρουµε 
τὶς ζωὲς µας εἰς τὸ διηνεκές, ἀπρόσωποι καὶ 
διασπασµένοι, ἀνέστιοι ὁδίτες ἑνὸς ἀτελεύτητου 
φαύλου κύκλου, ἐθελούσιοι κατάδικοι ζοφερῆς 
ὑπερορίας, ἀδρανεῖς ρέκτες ποὺ γλεντοῦν τὸν 
θρῆνο τοῦ κατακερµατισµοῦ τους. 
      Καὶ παραµένουµε βουβοὶ παρὰ τὴ φλυαρία, 
νηστικοὶ καὶ διψασµένοι παρὰ τὸν κορεσµό. Οἱ 
ζωὲς µας τῇ ζοφαλγίᾳ ἀνακυλίονται δεινῶς, 
πυρὶ ἀύλῳ ἀναλίσκονται ἀπαύστως. Γιατί νὰ 
µᾶς ἀγγίξουν αὐτὲς εἰδικὰ οἱ µέρες; Γιατί νὰ τὶς 
αἰσθανθοῦµε; Γιατί νὰ κλάψουµε, ἀναλογιζόµενοι 
τὸν µανικὸ ἔρωτα τοῦ Πρὸ τῶν Αἰώνων γιὰ τὴ 

χθόνια πόρνη; Τὸ µόνο ποὺ τὴν κάνει πιὰ νὰ 
διαφέρει ἀπὸ τὶς ἄλλες µέρες εἶναι οἱ φωταγω-
γηµένοι δρόµοι καὶ τὰ ἀπαστράπτοντα µπαλκό-
νια. Μὰ τί νὰ σκέπτονται ἄραγε αὐτὰ τὰ λαµπιό-
νια; Ποιὰν ἀνάπαυση νὰ προσφέρουν; Ἡ κατήφεια 
ἐξακολουθεῖ πάντα νὰ ὁρίζει τοὺς λογισµοὺς µας. 
Καὶ ὁ πόνος µας εἶναι πάντα ἐκεῖ. Ἀδυσώπητος 
καὶ πανσθενουργός. Ἀγχιβαθῶς θρηνῶν καὶ 
ἀνακράζων καὶ γοερῶς ὀλοφυρόµενος. 
       Ἄδεια κι αὐτὰ τὰ Χριστούγεννα λοιπόν. Ἑορτὴ 
ἀνέορτος. Ἄλογη δίχως τὸν Λόγο. Κενὴ χωρὶς τὸν 
Κενωθέντα. Σαρκικὴ χωρὶς τὸν Σαρκωθέντα. 
Ἀπάνθρωπη χωρὶς τὸν Ἐνανθρωπήσαντα. Τὸ 
Φάος καινουργέον ἐλήλυθεν, µὰ οἱ ὀφθαλµοὶ µας 
- πάντα σκοτισµένοι - τὸν Ἅδη πάλι ἀτενίζουνε 
ὡς ἐλευθερωτή. Τὰ ὄνειρα µας, βεβυσµένα ἐν 
σκότει καὶ ἐν σκιᾷ, ἕνα ἔγιναν µὲ τὴν ἀχλὺ τῆς 
ἀποδυσπέτησης. Ἀντὶ τοῦ ἐπὶ πτερύγων ἀνέµων 
περιπατεῖν, χοῦς καὶ σποδὸς καὶ κόνις. Καὶ οἱ 
πόθοι µας ἐν νεκροῖς λογισθέντες καὶ αὐτοὶ .   

σὰν τὴ µοναξιὰ τοῦ συνωστισµοῦ µέσα στὰ µπὰρ 
. σὰν τὴν πανσθενὴ ἀκηδία στὸν πανικὸ τοῦ 
ξενυχτάδικου . σὰν τὶς φωνὲς µας ποὺ πνίγηκαν 
µέσα στὸν γνόφο. Τί νὰ σκέφτονται ἄραγε αὐτὰ 
τὰ λαµπιόνια; Τίποτε δὲν σκέφτονται, οὔτε ἔχουν 
κάτι νὰ προσφέρουν. Σκύβαλα εἶναι ἄλλωστε. 
Καὶ νὰ γιατί, ἀκόµη καὶ σήµερα, πάλι γιὰ σκύβα-
λα καταλήξαµε τελικὰ νὰ µιλᾶµε. Πάλι γιὰ ἀπό-
βλητα καὶ σκουπίδια…
    Νεκρὸς ἤτανε λοιπὸν τελικὰ κι αὐτὸς ὁ 
∆εκέµβρης. Τὸ φῶς του τὸ ἄψυχο δὲν κατόρθωσε 
νὰ φωτίσει τὰ αἰσθητά, οὔτε ἀπόκριση καµµιὰ 
ἀντήχησε µές στὴν πολυσχιδία τῶν ἤχων του. 
Σάπιες οἱ σάρκες του καὶ πάλι θὰ ριχτοῦν - ἄξιον 
καὶ δίκαιον - στὴν πυρά τῆς λησµονιᾶς. Πέρασε 
κι ἔφυγε ἀτελέσφορος. Σὰν νὰ µήν ἦρθε κἄν. 
Ἐκεῖνος ὅµως ἦρθε. Ἦρθε γιὰ τὴν πόρνη. Ἐπειδὴ 
ἠράσθη τὴν πόρνη µανικῶς. Κι ἂς τὸ ἤξερε πὼς 
δύσκολο πολὺ ἡ πόρνη µέσα µας νὰ ξαναγίνει 
παρθένα. Ἴσως καὶ νὰ τὸ ζήτησε, µά δὲν µπόρεσε 
νὰ προχωρήσει πέρα ἀπὸ τὰ λόγια. Ἴσως καὶ νὰ 
ὀνείδισε τὸν ἑαυτό της, µά ἔµεινε στὸν ὀνειδισµό. 
Κι ἂν ἀκόµη νιώσαµε τελικὰ κάτι, ἡ κατάνυξη 
ἦταν µόνο γιὰ µιά στιγµή. Γιατί ἦρθε πάλι ὁ 
µανιασµένος ἄνεµος καὶ στέγνωσε τὸ δάκρυ µας, 
ἕλκοντάς µας ξανὰ πίσω στὶς ἐκµανεῖς Σκιές. Ἡ 
Νύχτα κατάπιε πάλι τὴν ἀνάσα µας καὶ σκόρπισε 
τὰ λόγια µας. Καὶ ἂν κάτι φαεινότροπο πάσχισε 
δειλὰ νὰ ξεπηδήσει ἀπὸ µέσα µας, τὸ τράβηξε κι 
αὐτὸ κοντά της ἀνελέητα - ὅπως τὸ µέταλλο ὁ 
µαγνήτης…

∆ιά πάσαν νόσον καί πάσαν µαλακίαν
Ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Φενὲρµπαχτσε Ἀλὴ 
Σὲν ἐξηγεῖ πῶς µετὰ τὸ πραξικόπηµα τῆς 
12/9 ἔσωσαν τὶς αὐθαίρετες ἐγκαταστάσεις 
τῆς ὁµάδας. Ἀναφέρει πὼς τότε δήµαρχος 
στήν Πόλη ἦταν ὁ στρατηγὸς Ἰσµαήλ Χακκὶ 
Ἀκανσὲλ: «Ὁ στρατηγὸς ἦταν σκληρὸς 
ἄνθρωπος, εἶχε πεῖ πὼς ὅλα τὰ αὐθαίρετα 
στὶς παραλίες θὰ κατεδαφισθοῦνε. Τὸ κτίριο 
στὸ ὁποῖο βρίσκονται σήµερα τὰ γραφεῖα τῆς 
ὁµάδας δὲν εἶχε τότε ἄδεια. Μία µέρα πάω, 
βλέπω γκρέιντερ, στρατιῶτες κλπ. Τοὺς εἶπα νὰ 
πᾶτε στὸν στρατηγὸ νὰ τοῦ πεῖτε πὼς ἐδῶ δὲν 
εἶναι στρατόπεδο, οὔτε ἐµεῖς στρατιῶτες του. 
Ἐµεῖς εἴµαστε ὀπαδοὶ τῆς Φενὲρµπαχτσε, δὲν 
ἀναγνωρίζουµε στρατηγό. Ὅµως ὁ στρατηγὸς 
ἦταν ἐπίµονος ἄνθρωπος. Τότε εἴχαµε φίλο 
τὸν στρατηγὸ Χαλὶλ Σοζέρ. Ἀνήσυχος τότε τὸν 
ρώτησα τί µποροῦµε νὰ κάνουµε. Μοῦ εἶπε  
«βάλε µία προτοµὴ τοῦ Ἀτατοὺρκ µπροστά. 
Κάλεσέ µε νὰ κάνω καὶ τὰ ἐγκαίνια». Ἄλλωστε 
ποιὸς µπορεῖ νὰ γκρεµίσει τὴν προτοµὴ τοῦ 
Ἀτατούρκ… Ἔτσι καὶ κάναµε καὶ ἔκτοτε δὲν 
ξαναῆρθαν. Ἀκόµα καὶ σήµερα ἡ προτοµὴ αὐτὴ 
βρίσκεται στὸ ἴδιο µέρος». 

(11-12, ἐφ. Ζαµάν)

Τὸ τσιµέντο ποὺ ἑνώνει 
Ὁ τ. ὑπουργὸς Θρησκευµάτων Γιαζιτζίογλου 
ἀνέφερε πὼς µὲ ἀπόφαση τοῦ Συµβουλίου 
Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας εἶχε σταλεῖ στὰ ἀνατολικὰ 
ὁµάδα θεολόγων. Ἀνέφερε πὼς αὐτὸ ἔγινε 
τὰ χρόνια ποὺ εἶχαν αὐξηθεῖ τὰ περιστατικὰ 
τροµοκρατίας, µὲ σκοπὸ νὰ µεταδόσουν στοὺς 
κατοίκους τῆς περιοχῆς µηνύµατα ἑνότητας καὶ 
ἀδελφοσύνης καί νὰ προλάβουν τὶς συγκρούσεις 
Ἀλεβιτῶν - Σουνιτῶν καθὼς καὶ Τούρκων - 
Κούρδων. ∆ηλώνει: Στὴν Τουρκία ὅλοι δέχονται 
πὼς ἡ θρησκεία ἔπαιξε σηµαντικὸ ρόλο στὴν 
πρόληψη κάποιων πραγµάτων.Ἀργότερα βέβαια 
διαπιστώσαµε πὼς στὴν θέση τῶν θεολόγων 
αὐτῶν ἦταν καλύτερα οἱ τοπικοὶ µουφτῆδες νὰ 
ὀργανώνουν ἀνάλογα προγράµµατα κατὰ τὶς 
ἐθνικὲς γιορτές.           (13-12, ἐφ. Γενὶ Σαφάκ)

Βία ἐνοφθαλµισµένη στήν καθηµερινότητα
Μετὰ τὸ τέλος τοῦ προγράµµατος τοῦ TRT, ὁ 
κάµεραµαν Σερντὰρ Ἀρσάνογλου βγῆκε ἔξω γιὰ 
νὰ πάρει τσιγάρα. Ὅταν γυρνοῦσε συνάντησε 
τὸν Φατὶχ Ὀσµὲ καὶ γιὰ ἄγνωστο λόγο ἄρχισαν 
νὰ λογοµαχοῦν. Ὁ Φατὶχ ἄρχισε νὰ τὸν 
κυνηγᾶ καὶ ὅταν ἐκεῖνος µπῆκε στὴν περιοχὴ 
Νταµλὰ, φώναξε: “Κλέφτης, µπῆκε κλέφτης”.
Κατέφθασαν ἄνδρες τῆς ἰδιωτικῆς ἀσφάλειας 
καθὼς καὶ ἕνας γείτονας ποὺ ξύπνησε, πῆρε τὸ 
µαχαίρι του καὶ ἔτρεξε. Ὅλοι αὐτοὶ ἄρχισαν νὰ 
χτυποῦνε µὲ ξῦλα, κλωτσιὲς καὶ µὲ τὸ µαχαίρι 
τὸν Ἀρσάνογλου. Τὸν σκότωσαν στὸ ξῦλο καὶ 
τὸν παράτησαν. Ἡ Ἀστυνοµία πού ἔφθασε 
ἀργότερα συνέλαβε τοὺς δράστες.     

(14-12, ἐφ. Χουριέτ)

Ἤ Εὐρώπη ἤ Τουρκία!
Ὁ εὐρωβουλευτὴς Ἀλαὶν Λαµασοὺρ δήλωσε 
πὼς ἂν ἡ Τουρκία µπεῖ στὴν Ε.Ε., τότε ἡ Γαλλία 
θὰ βγεῖ.                       (22-12, ἐφ. Γενὶ Σαφὰκ)

Ὁ ἀρχιχαφιές πρύτανης 
Βρέθηκε ἀναφορὰ στὸ γραφεῖο τοῦ πρύτανη 
Γιουτζὲλ Ἀσκὶν µὲ πληροφορίες γιὰ τὴν ἰδιωτικὴ 
ζωὴ τῶν πανεπιστηµιακῶν. Ἡ ἀναφορὰ φέρει 
τὴν ὑπογραφὴ τοῦ διευθυντῆ τῆς ἰδιωτικῆς 
ἀσφάλειας τοῦ πανεπιστηµίου καὶ πρώην 
ἀστυνοµικοῦ Σαφὲτ Καρά. Γίνονται διαχωρισµοὶ 
ὅπως κουρδικῆς/τουρκικῆς καταγωγῆς, Ἀζέρος, 
Τοῦρκος τοῦ Ἰράκ, δεξιός, φίλα κείµενος 
στὸν πρόεδρο τῆς δηµοκρατίας, ἰσλαµιστής, 
ἀνεξάρτητος, ἐθνικιστής, φίλα κείµενος στὴν 
Ἀστυνοµία... Στὸ φακέλωµα περιλαµβάνεται 
καὶ τὸ τί φορᾶνε ὅταν µπαίνουν στὴν θάλασσα 
οἱ κόρες καὶ οἱ σύζυγοι τῶν καθηγητῶν. (π.χ. τοῦ 
Τεφὶκ Ἀγάογλου πού κάνουν χρήση... µαγιώ).
Στὸ σηµεῖο ὅπου γίνεται ἀναφορὰ γιὰ τὸν 
πρύτανη καὶ τὴν γυναίκα του ἀναφέρεται καὶ 
ἡ ΜΙΤ: “Ὁ πατέρας τοῦ πρύτανη Νετζὶπ Ἀσκὶν 
ἦταν ἀπὸ τοὺς Τούρκους τῆς Θεσσαλονίκης καὶ 
ἦταν ὁ πρῶτος διευθυντὴς τῆς Ραδιοφωνικῆς 
ὀρχήστρας ποὺ ἵδρυσε ὁ Ἀτατοὺρκ. Ὁ πεθερός 
του,  Χαλὶµ Τοκµακλίογλου, ὑπῆρξε ἀντιπρόεδρος 
τῆς ΜΙΤ. Στὸ πανεπιστήµιο µέχρι σήµερα δὲν 
ἔχει ἔρθει ἀρµενικὴ ἀντιπροσωπεία”. 

(Γενὶ Σαφὰκ 22-12)

Μ.Κ.                                        kyneg@otenet.gr 

Ὡραῖες οἱ ἐκλογές στό Ἰράκ. Καί φτηνές. 
Ὄχι ὅπως στή Σερβία πού χρειάστηκαν 42 
ἑκ. δολάρια - κατά τήν Ὀλµπράιτ - γιά νά 
πέσει ὁ (αἱµοπότης καί βάλε) Μιλόσεβιτς

Αὐτή ἡ µπουστιά τῶν ἐκλογῶν σέ κατεχό-
µενες χῶρες, ὅπου κανένα ἀληθινό δικαίω-
µα δέν ὑφίσταται, δέν εἶναι προσβολή τῆς 
Δηµοκρατίας; Ἀλλά τί περιµένεις...

Φοβούµενη νέα συντριβή ἀπό τή Χαµάς, ἡ 
Φατάχ ἔθεσε ἐπικεφαλῆς τῶν ψηφοδελτί-
ων της δύο ἰσοβίτες τῶν ἰσραηλινῶν φυλα-
κῶν - πρῶτος ὁ Μαρουάν Μπαργκούτι. Κι 
αὐτό ἕνα κέρδος εἶναι γιά τό κίνηµα 

Ἐκλογή τοῦ ἰνδιάνου Μοράλες στή Βολιβία 
κι ὁ νταβατζῆς τῆς ὑφηλίου ἔχει ἄλλη µιά 
σκοτούρα: Οἱ σκλάβοι ζητᾶνε τό ψωµί (καί 
τήν κόκα) τους πίσω, τόν φτύνουν στή µά-
πα! Τό τραῖνο Τσάβες προσθέτει βαγόνια

Νέα σαβουροταινία ἑβραϊκοῦ θέµατος τοῦ 
Σπῆλµπεργκ, τό «Μόναχο». Οἱ δῆθεν ἰσρα-
ηλινές ἐπιφυλάξεις ἀπέναντί της εἶναι γιά 
κορόιδα πού µασᾶνε «ἀντικειµενικότητες». 

Νάτα µας... Ἀποζηµιώσεις ἑβραϊκῶν περι-
ουσιῶν ζητοῦνται µέσῳ ΗΠΑ ἀπ’ τήν ἕρµη 
Βουλγαρία (ἀρχικά µέ τό ξενοδοχεῖο Ρίλα) 
γιά τό 1943! Ἔρχεται ἡ σειρά µας, ὑποµονή

Σαακασβίλι καί Γιούσενκο, πρόεδροι 
σέ Γεωργία καί Οὐκρανία ἐλέῳ Σόρος, 
γιόρτασαν τό... Χανουκά στίς ἀντίστοιχες 
συναγωγές, µέ ὅλα τά προβλεπόµενα: 
κάµερες, φεσάκι, δηλώσεις ὑποταγῆς... 

Πρῶτο βῆµα γιά τόν «Γαλιλαῖο», τό εὐρω-
παϊκό σύστηµα πλοήγησης (GPS), µέ τήν 
ἐπιτυχή ἐκτόξευση δοκιµαστικοῦ δορυφό-
ρου ἀπό τό Μπαϊκονούρ. Κούτσα κούτσα 
ἀποµακρυνόµαστε ἀπό τόν γιάνκη...

Οἱ ΗΠΑνθρωποι ἀνακοίνωσαν πώς δέν θά 
ἐπιτρέψουν τή συµµετοχή τῆς Κούβας στό 
1ο παγκόσµιο πρωτάθληµα µπέιζµπολ 
πού ὀργανώνουν φέτος στό Σάν Ντιέγκο!

Δέν ξέρω τί λέει σχετικά ἡ Ἐπιστήµη ἀλλά 
ἡ µελέτη αὐτῆς τῆς ἀντικουβανικῆς καθή-
λωσης θά ἔδινε σ’ ἕνα Ψυχοθεραπευτικό 
Κέντρο ἄπειρη δουλειά. Γιάννη, τί λές;

Ἡ συµπαθής κ. Μπλαίρ θά ὑπερασπιστεῖ 
τούς κλεπταποδόχους συµπατριῶτες της 
πού ἀγόρασαν στήν Κατεχόµενη Κύπρο. 
Ὑπέρ ἀναξιοπαθούντων, µέ ὅπλο τή νοµι-
µότητα καί µέ λεφτά... Τουρκοκυπρίων!

Τό συµβάν µέ τούς ἀλλοδαπούς φονιάδες 
καί τούς δύο νεκρούς ἀστυνοµικούς ἔδειξε 
µέ τρόπο τραγικό ὅσα γράφουµε γιά τήν 
ἰσχυρή Ψωροκώσταινα καί τήν γύµνια µας

Κακῶς ὅµως πῆγαν στό κατόπι τῶν φυγά-
δων οἱ ἀστυνοµικοί. Ἔπρεπε νά πάει ἡ Δα-
µανάκη, ὁ Γουσέτης, ὁ Δηµητρᾶς, ὁ Βαλλια-
νάτος, οἱ Ἰοί... Οἱ τιµητές τῆς ξενοφοβίας.   

Γεωγραφικό κουΐζ: Σέ ποιόν νοµό τῆς 
χώρας ἔδωσε τό ΥΠΠΟ τίς περισσότερες 
ἐπιχορηγήσεις σωµατείων; Θυµίζουµε ὅτι 
ὁ κ. Τατούλης ἐκλέγεται στήν Ἀρκαδία. 

 Τί ἔφταιξε γιά τό πογκρόµ τοῦ 1955 στήν 
Πόλη; «Τό κλῖµα τρόµου πού βίωναν οἱ 
λαοί τότε µέ τόν Ψυχρό Πόλεµο», κατά τήν 
γνωστή Σία! (τήν ἱστορικό, ὄχι τήν ἄλλη...) 

Σέ 2 χρόνια ΘΑ τελειώσει τό ἐκπαιδευτικό 
ὑλικό (βιβλία, cd, ἐκποµπές) τοῦ ΙΠΟΔΕ 
γιά τούς ὁµογενεῖς µας τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
Ἤµουνα νιός καί γέρασα (...καί πέθανα κι 
ἔλιωσε καί τό κοκκαλάκι µου...)

Στήν ἀγέλη πού ζητᾶ ἐκδίωξη τοῦ Πατρι-

αρχείου ἀπ’ τήν Πόλη κι ὁ σύλλογος Ἀλλη-
λεγγύης Τούρκων Δ.Θράκης. Τά πατριωτά-
κια µας πού διεκδικοῦν πάλι τήν ἑλληνική 
ἰθαγένεια. Νοστάλγησαν τήν πατρίδα, γιά!

Οἱ ἄριστες οἱ σχέσεις Μητροπόλεως Κοµο-
τηνῆς καί Πατριαρχείου (βλέπε τήν πρό-
σφατη ἀλληλογραφία τους ἐνώπιον τῶν 
ἀνωτέρω ἀπειλῶν) εἶναι παρήγορο σηµάδι

20 παιδιά ἀπό τή Σερβία φιλοξένησαν γιά 
17 µέρες οἰκογένειες τῆς Ἀλεξανδρούπολης 
µέ πρόγραµµα τοῦ Δήµου - νέα πρόσκληση 
τοῦ δηµάρχου Ναµπλούς στόν Βαβατσικλῆ: 
οἱ ἀληθινές φιλίες τῶν λαῶν ἐπιβιώνουν

«Ἀκρίτες ἐν δράσει» ἀπό τό Διδυµότειχο, 
τώρα καί σέ ἔντυπο. Τό δίκαιο αἴτηµα τῶν 
4.000 ἐθνοφυλάκων γιά ἠθική - ὑλική στή-
ριξη πάντως ἀκόµα νά ἱκανοποιηθεῖ (ἔ, ἄς 
ἐρηµώσει ἐντελῶς ὁ Ἕβρος καί βλέπουµε...)  

Τελικά ὑπῆρχε «Δῶρο Χριστουγέννων» 
στίς τιµές τῶν καφέ ἤ ὄχι; Ὅλοι λένε ὄχι µά 
κάποιοι στήν Ξάνθη ρωτᾶνε ἄν ἐξαιρέθη-
καν ὅσες ἀνῆκαν σέ... τοπικούς ἄρχοντες

Ἡ ἀρχιτεκτονική µελέτη τοῦ νέου κτηρίου 
τοῦ ΙΠΕΤ προχωρᾶ µά τό ΔΠΘ θά ἐπανεξε-
τάσει τήν παραχώρηση τοῦ οἰκοπέδου 
στήν Πανεπιστηµιούπολη! Θὰ χαθεῖ µιά 
σηµαντική ἐπένδυση γιὰ τὴν περιοχή; 

Ξέρατε ὅτι ἐκτός ἀπό Ἁγιοβασίλης ὑπάρχει 
καί... Ἁγιοβασίλισσα; Ἡ γριά του!; Ναί, ναί, 
ἦταν στήν παραλία τῆς Ἀλεξανδρούπολης! 
(Τελειωµό δέν ἔχει ἡ ξεφτίλα «SantaClaus») 

Φυσικά δέν δώσαµε φράγκο στόν (παράνο-
µο;) ἔρανο τοῦ ΔΕΛΤΑ TV. Ποῦ ἀκούστηκε  
ἰδιωτικός τηλεοπτικός σταθµός νά µαζεύει 
λεφτά, δίχως κἄν νά λέει ποῦ θά τά δώσει; 

238 ἀπό τούς 708 ὁµογενεῖς µας πήρανε 
τίτλους ἰδιοκτησίας γιά τά οἰκόπεδά 
τους, σέ τελετή τῆς Περιφέρειας. Κάλλιο 
ἀργά παρά ποτέ; Ναί, ντάξει, ἀλλά ὁ 
πανηγυρικός τόνος καλύτερα νά ἔλειπε

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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