
Ἕκαστος τόπος ἔχει τήν 
πληγή του: Ἡ Ἀγγλία τήν 

ὁμίχλη. Ἡ Βλαχία τήν 
ἀκρίδα. Ἡ Αἴγυπτος τάς 
ὀφθαλμίας. Καί ἡ Ἑλλάς 

τούς Ἕλληνας.
ΕΜΜ. ΡΟΪ∆ΗΣ 

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ           1  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006             ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 188 / ΤΙΜΗ 0,90 €

Ο ΠΑΝ∆ΑΜΑΤΩΡ 
καί τά κορίτσια πού κάποτε 

μᾶς θαμπώσανε

Χωρίς σχόλια, οἱ σηµερινές ἡλικίες τῶν ἀνωτέρω 
εἰκονιζόµενων κινηµατογραφικῶν ἀστέρων: Brigitte 
Bardot  71, Gina Lollobrigida 78, Ursula Andres 69, 
Sophia Loren 71, Deborah Kerr 94, Ann-Margret 64. 

Ἐπίσης: Julie Andrews 70, Barbara Eden 71, Angie 
Dickenson 74, Joan Collins 72, Julie Christie 64, 

Leslie Caron 74,  Carroll Baker 74, Jean Simmons 76, 
Kim Novak 72, Jane Russell 84, Elke Sommer 65, 

Liz Taylor 73.Στρώ - Βασιλείου
Ἡ (ὄχι πιά) µυστική 

συνάντησή τους

   Συνάντηση, ἡ ὁποία ἐπιχειρήθηκε 
µὲ κάθε τρόπο νὰ κρατηθεῖ µακρυὰ 
ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς δηµοσιότητας, εἶχε 
χθὲς βράδυ µόλις ἔφτασε στὴν Κύπρο 
ἀπὸ τὸ Λονδῖνο ὁ Βρετανὸς ὑπουργὸς 
Ἐξωτερικῶν Τζὰκ Στρώ µὲ τὸν πρώην 
Πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας 
Γιῶργο Βασιλείου. Ἡ συνάντηση 
πραγµατοποιήθηκε στὴν οἰκία τοῦ 
Ὕπατου Ἁρµοστῆ τῆς Βρετανίας στὴν 
Κύπρο καὶ διήρκεσε περίπου 50 λεπτά. 
Ὁ κ. Βασιλείου µετέβη στὴν οἰκία τοῦ 

Βρετανοῦ Ὕπατου Ἁρµοστῆ, ὅπου 
τὸν ἀνέµενε ὁ κ. Στρώ, στὶς 19:30 καὶ 
ἐξῆλθε ἀπὸ αὐτὴ στὶς 20:20. Κατὰ τὴν 
ἔλευση τοῦ κ. Βασιλείου στὴν οἰκία τοῦ 
Βρετανοῦ Ὕπατου Ἁρµοστῆ, ὁ πρώην 
Πρόεδρος τῆς Δηµοκρατίας ἐπιχείρησε 
νὰ κρυφτεῖ κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὴν 
κάµερα τοῦ «Σίγµα», ποὺ τὸν ἀνέµενε 
ἐκεῖ. Ὁ κ. Βασιλείου ἀνέφερε δυὸ φορὲς 
ὅτι δὲν θέλει νὰ προβεῖ σὲ δηλώσεις.
  Ἀξίζει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς ἐξόδου τοῦ κ. Βασιλείου 
ἀπὸ τὴν οἰκία τοῦ Βρετανοῦ Ὕπατου 
Ἀρµοστῆ, δηµιουργήθηκε φραστικὸ 
ἐπεισόδιο µεταξὺ τοῦ ὁδηγοῦ τοῦ 
πρώην Προέδρου καὶ τοῦ ὑπεύθυνου 
ἀσφαλείας τοῦ Βρετανοῦ Ὑπάτου 
Ἁρµοστῆ. Καὶ αὐτό, καθὼς εἶχε ἐντολὴ 
νὰ µήν ἀφήσει τὸ αὐτοκίνητο νὰ 
εἰσέλθει πλησίον τῆς οἰκίας γιὰ νὰ 
παραλάβει τὸν κ. Βασιλείου, ἀλλὰ ὁ 
πρώην Πρόεδρος νὰ ἐξέλθει πεζὸς 
καὶ νὰ ἐπιβιβαστεῖ στὸ αὐτοκίνητο. 
Ὁ κ. Βασιλείου, γνωρίζοντας πὼς ἔξω 
ἀπὸ τὴν οἰκία τὸν ἀνέµενε τηλεοπτικό 
συνεργεῖο, εἰδοποίησε τὸν ὁδηγό του 
νὰ εἰσέλθει γιὰ νὰ τὸν παραλάβει 
ἀκριβῶς ἔξω ἀπὸ τὴν οἰκία. Ὁδηγία, 
στὴν ὁποία ἀντέδρασε ὁ ὑπεύθυνος 
ἀσφαλείας τῆς οἰκίας τοῦ Βρετανοῦ 
Ὕπατου Ἁρµοστῆ, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ 
δηµιουργηθεῖ τὸ φραστικὸ ἐπεισόδιο. 
Τελικά, µὲ ὁδηγίες τοῦ Τζὰκ Στρώ 
δόθηκαν ἐντολὲς στὸν φρουρὸ νὰ 
ἐπιτρέψει τὴν εἴσοδο τοῦ ὀχήµατος.
 (Σύµφωνα µέ ἀποκλειστικές πληροφο-

ρίες τοῦ «Ἀντιφωνητῆ», πού εἶχε ἄν-
θρωπό του µέσα στό προαύλιο τῆς ἐν 
λόγῳ κατοικίας, µεταξύ τοῦ ὁδηγοῦ 
τοῦ Βασιλείου καί τοῦ Βρετανοῦ ἀσφα-
λίτη στό προαναφερθέν φραστικό 
ἐπεισόδιο εἰπώθησαν τά κάτωθι: 
- Ἔιιι, κουµπάρε, ἄνοιξε, ἔν ἀκοῦς πού 
παίζω τήν µπουροῦ;
- Ποῦ νοµίζεις ὅτι πηγαίνεις φάκινγκ 
γκρήκ µπάσταρντ; Ἐδῶ δέν εἶναι ἡ 
παράγκα σου στό χωριό σου! Ἀπαγο-
ρεύεται ἡ εἴσοδος.
- Ἄνοιξε ρέ κοτσινόκωλε τήν πόρτα, ὁ 
µάστρος µου ἔρκεται µυστικά νά δεῖ τόν 
ὑπουργό σας, ἐννά µᾶς πάρουν χαπάρι 
τά κανάλια τζιαί θά γίνουµε ρόκολο 
οὗλοι µας!
- Ἐµεῖς κάνουµε τή δουλειά µας καί σεῖς 
τή δουλειά σας. Πές τοῦ δικοῦ σου νά 
περπατήσει λιγάκι, τώρα τόν πιάσαν οἱ 
ντροπές; Τόν ξεβράκωσαν µέ τίς λίρες 
καί τό Σχέδιο Ἀνάν καί δέν ντράπηκε, 
τώρα ξιπάστηκε;
- Τή µάνα σου καί ὅλο σου τό σόι, µαζί τζιαί 
τόν Πουστρώ τόν ὑπουργό σου κερατά, 
κόφτει µε γιά τίς βρωµοδουλειές σας; 
Ἐγιώ δουλεύκω ἁπλός σωφέρης, καί 
ψήφισα καί ὄι πρόπερσι. Τζ’ εγιώ ρεζίλι 
ἔν γίνοµαι µπροστά στίς τηλεοράσεις. 
Ἤ ἀνοίεις µου ἀµέσως τήν πόρτα τοῦ 
µπορντέλου σας ἤ ἐν νά βκῶ τζιαί 
νά πῶ παρόµοια ἀγώγια πού ἔκαµα - 
κι ἄτε µετά νά ξανάβρετε δεύτερον 
Βασιλείου!
  Μετά ἀπό δευτερόλεπτα ἡ πύλη 
ἄνοιξε καί οἱ Μηδίσαντες πέρασαν...)Μαντέψτε, πόσες λίρες ἔχω στά χέρια;

...καί «Ἀντιφωνητής»!
Καθώς ἡ ἰµπεριαλιστική πολιτική τοῦ ἀνά 

χεῖρας φύλλου ἐξελίσσεται καί καρποφορεῖ, ἤδη 
ἐγκαινιάσαµε συνεργασία σέ ἑβδοµαδιαία βάση µέ 
τήν «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», τήν ἱστορικότερη ἐφηµερίδα 

τοῦ βορειοελλαδικοῦ χώρου. 
Ἡ παρουσία τοῦ Κώστα Ζουράρι στό τιµόνι τοῦ 

ἐκδοτικοῦ της ὁµίλου ἦταν µία θαυµάσια εὐκαιρία, 
γιά µᾶς τά πνευµατικοπαίδια του, νά κάνουµε τό 

ρεσάλτο. Ἔτσι, τό περασµένο Σάββατο ἀναγγείλαµε 
τήν ἔναρξη τῆς συνεργασίας µέ µιά παρουσίαση 
τοῦ «Α» καί µέ µιά µικρή µας συνέντευξη (τήν 
ἀναδηµοσιεύουµε σήµερα στήν σελίδα 7), ἐνῷ 

ἀπό τό ἐρχόµενο Σάββατο - καί κάθε Σάββατο - 
θά ἔχουµε δύο σελίδες τῆς «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» στήν 
διάθεσή µας. Τί θά δηµοσιεύουµε; Κάποια κείµενα 
πού µπαίνουν στόν «Ἀντιφωνητή», σοβαρά καί µή, 
ἀλλά καί κάποια πού θά γράφονται εἰδικά γιά τό 
νέο µας ὁρµητήριο (καί κοινό). Εἶναι σίγουρα ἕνα 

βῆµα µπροστά, ἀλλά τό ποῦ ἀκριβῶς ὁδηγεῖ δέν τό 
ξέρουµε. Στή δόξα; Στό CNN; Στόν διασυρµό; Στόν 

Κορυδαλλό; Ὁ χρόνος θά δείξει... 

YΠEP-ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ ΚΑΙ 
AΡΧΙ∆ΙΑ∆ΡΟΜΙΣΤΗΣ

Καί μιά ἁπλή ἀναφορά τῶν παρανομιῶν τοῦ 
λομπίστα Τζάκ Ἀμπράμωφ, θά χρειαζόταν... 
τόμους. Καθώς ὅμως σπανίως βγαίνει τόση 
παρασκηνιακή βρώμα, σᾶς προτρέπουμε νά 
διαβάσετε στό Διαδίκτυο γιά τή δράση (ἀπό 
τήν Ἀγκόλα μέχρι τίς Μαριάννες Νήσους κι 
ἀπό τή Μαλαισία μέχρι τήν Παλαιστίνη) ἑνός 
«ὑπερσιωνιστῆ» ἀστέρα τοῦ ρατσισμοῦ, τοῦ 
ὑπόκοσμου καί τῆς παραεξουσίας. Οἱ δίκες 
(καί καταδίκες) του στίς ΗΠΑ συνεχίζονται, 
γράφει λίγα ὁ Τῦπος, ἀλλά ἡ λέξη «Ἰσραήλ» 
ἀποσιωπᾶται, παρότι τό σκάνδαλο ἔσκασε μέ 
τήν ἀποκάλυψη ὅτι ὁ Ἀμπράμωφ προμήθευε 
στρατιωτικό ὑλικό στούς ἔποικους τοῦ 
Μπεϊτάρ Ἰλίτ καί παρότι συνεργάτες του 
(Χούκ, Τέσλερ...) καταφεύγουν στό ἑβραϊκό 
κράτος γιά ν’ ἀποφύγουν τήν ἀμερικανική 
Δικαιοσύνη! Ὅσο γιά τά ἑλληνικά ΜΜΕ; 
Οὔτε καί μέ τήν δολοφονία τοῦ Ἕλληνα 
τζογομεγιστάνα Κ. Μπούλις (2001) ἀπό τήν 
συμμορία τοῦ Ἀμπράμωφ συγκινήθηκαν. 
Συνεχίζουν ἀπτόητα τήν περιγραφή τῆς 

χιονόπτωσης στήν Ἄνω Ραχούλα...

Παρά τίς ὑστερίες τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν καί τίς ὑπερβολές τῶν 
µετεωρολογούντων, ὁ χειµώνας ΔΕΝ εἶναι ἀκραῖο φυσικό φαινόµενο. ἔχει 

τήν δική του ἀξία κι ὀµορφιά καί, καθώς ἡ διάρκεια και ἡ ἔντασή του 
στήν Ἑλλάδα εἶναι σοφά µετριασµένη, µποροῦµε νά τόν ἀπολαύσουµε. 

Ἀκραῖο πολιτικό φαινόµενο εἶναι ἡ ἀρίδηλος ἀνεπάρκεια τῶν ἰθυνόντων, 
ἐνώπιον ὁποιασδήποτε ἀνάγκης. Ἀκραῖο κοινωνικό φαινόµενο εἶναι ὁ 

γενικευµένος πανικός µόλις οἱ καιρικές συνθῆκες διαφοροποιηθοῦν ἀπό 
ἐκεῖνες πού ἐπιτρέπουν ὑπαίθρια φραπεδιά στήν πλατεία. Μπορεῖ στόν 
µέσο ἑλληνέζο νά ἀκούγεται τρελλό ἀλλά τό κλῖµα δέν ὑπάρχει γιά τήν 

ἀπρόσκοπτη ἐπίδειξη τοῦ δῆθεν «περνᾶµε καλά»!

Ἡ... καθ΄ἡµᾶς Χαµάς
Ὡς ἀντίδοτο στήν διεθνή, ἐκ τοῦ πονηροῦ, ἰσλαµοφοβία, παρουσιάζουµε 
σήµερα τόν νέο δήµαρχο τῆς Νάµπλους, πόλης πού πέρυσι ὑπέγραψε 
πρωτόκολλο συνεργασίας µέ τήν Κοµοτηνή (χάρη σέ δική µας 
πρωτοβουλία). Ὁ 53χρονος κ. Ἀντλί Γιαΐς, εἶναι ἐδῶ καί ἕναν µήνα ὁ 
νέος Δήµαρχος τῆς Νάµπλους. Ἐκλέχτηκε µέ ἕνα συντριπτικό 73,4%, 
ἐπικεφαλῆς τῆς λίστας πού ὑποστήριξε ἡ Χαµάς, παρότι οὔτε ὁ ἴδιος εἶναι 
µέλος της ἀλλά οὔτε καί οἱ... 13 ἀπό τούς 15 δηµοτικούς συµβούλους του. 

(Συνέχεια στή σελίδα 5)

 Ἀντιφωνητὴς



ΤΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Τὰ 15 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της, γιόρτασε 
στὴ Δερβιτσάνη τοῦ νοµοῦ Ἀργυροκάστρου 
ἡ ὀργάνωση τῆς ἑλληνικῆς µειονότητας, 
«Ὁµόνοια». Στὴν τελετὴ µετεῖχαν ὁ Πρόεδρος 
τῆς Ὀργάνωσης Γιάννης Γιάννης, ὁ Πρόεδρος 
τοῦ ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντοῦλες, ὁ πρέσβης 
τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἀλβανία κ. Παντελὴς 
Καρκαµπάσης καὶ ἄλλοι.
Τὰ 15 αὐτὰ χρόνια της ὕπαρξής της, δήλωσε 
στὴν ὁµιλία του ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργάνωσης 
Γιάννης Γιάννης, ἡ «Ὁµόνοια» δὲν ἄλλαξε 
τίποτε στοὺς στόχους της γιὰ τὴν ὑπεράσπιση 
τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς µειονότητας. Ἡ προσοχὴ 
τῆς «Ὁµόνοιας» αὐτὴ τὴ χρονιά, συνέχισε, ἔχει 
ἐπικεντρωθεῖ στὴν ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσµοῦ 
µὲ βάση τὴν ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ ταυτότητά 
του, στὴν ὁποία ἀναφέρθηκε πρόσφατα καὶ 
ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργός. Ἄλλοι στόχοι 
τῆς «Ὁµόνοιας», εἶπε ὁ κ. Γιάννης, εἶναι ἡ 
µεταρρύθµιση στὴν Παιδεία, οἱ περιουσίες 
τῆς µειονότητας, ἡ περιουσία τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας κλπ. Ἕνα ἀπὸ τὰ παλαιότερα 
στελέχη τῆς «Ὁµόνοιας», καὶ πρώην πρόεδρός 
της, ὁ Θοδωρὴς Βεζιάνης, ἐπεσήµανε τὸ θέµα 
τῶν ἑλληνικῶν σχολείων, τὰ ὁποῖα, ὅπως 
ὑπογράµµισε, τὸ ἀλβανικὸ κράτος ὀφείλει νὰ 
ἀνοίξει τόσο στὴ Χειµάρρα ὅσο καὶ σὲ ἄλλες 
περιοχές, σὲ ἁρµονία καὶ µὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς 
συµβάσεις. Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ πρόεδρος 
τοῦ ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντοῦλες δήλωσε ὅτι ἡ 
ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσµοῦ µὲ βάση τὴ δήλωση 
τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ταυτότητας 

ἀποτελεῖ ὑποχρέωση τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους 
ὄχι µόνο γιὰ τὸν σεβασµὸ τῶν δικαιωµάτων 
τῆς ἑλληνικῆς µειονότητας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν 
εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς χώρας. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ 
στὶς σχέσεις µεταξὺ τῆς «Ὁµόνοιας» καὶ τοῦ 
ΚΕΑΔ, ὁ κ. Ντοῦλες εἶπε ὅτι πρόκειται γιὰ 
σχέσεις ἄριστες, στρατηγικῆς σηµασίας.
ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στὸ ποσὸ τῶν 900 ἑκατ. δολαρίων ΗΠΑ 
ἐκτιµᾶται ὅτι ἀνῆλθαν τὰ µεταναστευτικὰ 
ἐµβάσµατα Ἀλβανῶν τῆς Νοτίου Ἀλβανίας καὶ 
συγκεκριµένα τῆς περιφέρειας τῆς Κορυτσᾶς, 
οἱ ὁποῖοι ζοῦν καὶ ἐργάζονται στὸ ἐξωτερικό.
Ὅπως προκύπτει ἀπὸ σχετικὴ ἔκθεση τοῦ 
Διεθνοῦς Ὀργανισµοῦ Μετανάστευσης,  ἡ 
συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν Ἀλβανῶν 
µεταναστῶν ζοῦν καὶ ἐργάζονται στὴν 
Ἑλλάδα καὶ πολὺ λιγότεροι σὲ ἄλλες χῶρες 
τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τὸ ἐκτιµώµενο ὕψος τῶν 
µεταναστευτικῶν ἐµβασµάτων (900 ἑκ. $) 
εἶναι τρεῖς φορὲς ὑψηλότερο ἀπὸ τὸ σύνολο 
τῶν ἐξαγωγῶν τῆς περιοχῆς τῆς Κορυτσᾶς. 
Σηµειώνεται µάλιστα ὅτι τὸ ποσὸ αὐτὸ ἐνδέχεται 
νὰ εἶναι πολὺ µεγαλύτερο ἀφοῦ οἱ ἐκτιµήσεις 
γίνονται κατὰ προσέγγιση, δεδοµένου ὅτι ἕνα 
µεγάλο µέρος τῶν ἐµβασµάτων εἰσέρχεται 
στὴν Ἀλβανία µὲ διαδικασίες ἐκτὸς τοῦ 
τραπεζικοῦ συστήµατος. Σύµφωνα µὲ τὴν 
ἔκθεση, οἱ περισσότεροι Ἀλβανοὶ µετανάστες 
ἐξακολουθοῦν νὰ ἐπαναπατρίζουν τὰ 
κέρδη τους, εἴτε µεταφέροντάς τα οἱ ἴδιοι σὲ 
µετρητὰ ὅταν ἐπισκέπτονται τὶς οἰκογένειές 
τους ἢ συγγενεῖς τους στὴν Ἀλβανία, εἴτε τὰ 
ἀποστέλλουν ἀπευθείας µέσω συγγενικῶν ἢ 
φιλικῶν τους προσώπων.
Ἐπίσης, τὰ µεταναστευτικὰ ἐµβάσµατα 
ἐξακολουθοῦν νὰ ἀποτελοῦν σὲ µεγάλο βαθµὸ 

σηµαντικὴ πηγὴ ἐνίσχυσης τοῦ εἰσοδήµατος 
τµηµάτων τοῦ ἀλβανικοῦ πληθυσµοῦ ἰδιαίτερα 
στὶς ἀγροτικὲς καὶ ἡµιαστικὲς περιοχές.
Ἡ Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Ἀλβανίας ἀνακοίνωσε 
ὅτι γιὰ τὸ ἐννιάµηνο Ἰανουαρίου-Σεπτεµβρίου 
2005 τὰ µεταναστευτικὰ ἐµβάσµατα στὸ 
σύνολο τῆς ἀλβανικῆς ἐπικράτειας ἀνῆλθαν 
σὲ 709,4 ἑκατοµµύρια εὐρὼ (παρουσιάζοντας 
αὔξηση 21% ἔναντι τῆς ἀντίστοιχης περιόδου 
τοῦ 2004) καὶ τὰ µεταναστευτικὰ ἐµβάσµατα 
καλύπτουν ποσοστὸ 63,3% περίπου τοῦ 
ἐµπορικοῦ ἐλλείµµατος τῆς Ἀλβανίας γιὰ τὸ 
ἴδιο χρονικὸ διάστηµα.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σὲ  συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὰ 
Τίρανα ὁ Πρέσβης τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς στὰ Τίρανα Lutz 
Saltzman δήλωσε µεταξὺ τῶν ἄλλων ὅτι 
µέχρι τὸ Καλοκαίρι τοῦ 2006 θὰ ὑπογραφεῖ 
ἡ συµφωνία Σύνδεσης καὶ Σταθερότητας 
µεταξὺ Ἀλβανίας καὶ Ε.Ε., τονίζοντας ὅτι 
οἱ διαπραγµατεύσεις βρίσκονται σὲ θετικὴ 
πορεία. Ἐπίσης εἶπε ὅτι στὶς 18 Φεβρουαρίου 
θὰ ἐπισκεφθεῖ ἐπισήµως τὰ Τίρανα ὁ Πρόεδρος 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Μ. Μπαρόσο, 
κάτι ποὺ ἀποδεικνύει  τὴ ὑποστήριξη τῆς 
Ε.Ε. πρὸς τὴν Ἀλβανία γιὰ τὴν ὑπογραφὴ 
τῆς συµφωνίας Σύνδεσης καὶ Σταθερότητας. 
Στὴ συνέχεια ὁ Saltzman ἐπεσήµανε ὅτι «ἡ 
ἀντιπροσωπεία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς 
στὰ Τίρανα θὰ προτείνει στὶς χῶρες-µέλη τῆς 
Ε.Ε. νὰ διευκολύνουν τὴ χορήγηση θεωρήσεων 
εἰσόδου γιὰ τοὺς Ἀλβανοὺς πολίτες», 
σηµείωσε ὅµως ὅτι «διευκόλυνση δὲν σηµαίνει 
φιλελευθεροποίηση τοῦ καθεστῶτος γιὰ 
χορήγηση θεωρήσεων εἰσόδου, πρόκειται ἁπλῶς 
µόνον γιὰ διευκόλυνση τῶν διαδικασιῶν».

   Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης καταδίκασε 
στις 25 Ιανουαρίου εντόνως «τις µαζικές 
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
που διαπράχθηκαν από τα ολοκληρωτικά 
κοµµουνιστικά καθεστώτα και εξέφρασε 
την συµπάθεια, την κατανόηση και την 
αναγνώριση για τα θύµατα αυτών των 
εγκληµάτων». Το «Σχέδιο Απόφασης» 
του Σουηδού Γκέραν Λίντµπλαντ   
υπερψήφισαν 99 µέλη, το καταψήφισαν 
42, ενώ 12 ψήφισαν λευκό. Ακολούθησε 
δεύτερη ψηφοφορία για το «Σχέδιο 
Σύστασης», δηλαδή το κείµενο το οποίο 
προτείνει στο Συµβούλιο των Υπουργών 
Εξωτερικών τα µέτρα για να... ευοδωθούν 
οι σκοποί του µνηµονίου. Το κείµενο αυτό 
υπερψήφισαν 85 µέλη, το καταψήφισαν 50, 
ενώ 11 ψήφισαν λευκό κι απορρίφθηκε ως 
µη υπερψηφισθέν από τα 2/3 των παρόντων 
και έτσι δεν πρόκειται να προχωρήσει 
στο Συµβούλιο Υπουργών Εξωτερικών  
ώστε να συγκεκριµενοποιηθούν τα 
µέτρα. Πάντως ακόµα και αν το «Σχέδιο 
Σύστασης» υπερψηφιζόταν, στο 
Συµβούλιο Υπουργών θα χρειαζόταν 
οµοφωνία. όµως ο Έλληνας υπουργός 
Εξωτερικών είχε δηλώσει πως θα το 
καταψήφιζε (και Κύπρος - Πορτογαλία 
είχαν επίσης δηλώσει αντίθετες). Επειδή 
έγινε πολύς λόγος για την επίµαχη 
έκθεση, παραθέτουµε τα συµπεράσµατα 
του επεξηγηµατικού της µνηµονίου:

Φαίνεται να επιβεβαιώνεται ότι η εγκληµα-
τική διάσταση των κοµµουνιστικών καθε-
στώτων δεν ήταν αποτέλεσµα περιστάσεων 
αλλά µάλλον αποτέλεσµα συνειδητών 
πολιτικών επεξεργασµένων από τους 
θεµελιωτές τέτοιων καθεστώτων ακόµα 
πριν πάρουν την εξουσία. Οι ιστορικοί 
Κοµµουνιστές ηγέτες ποτέ δεν έκρυψαν 
τους στόχους τους που ήταν η δικτατορία του 
προλεταριάτου, η εξάλειψη των πολιτικών 
αντιπάλων και κατηγοριών του πληθυσµού 
που ήταν ασύµβατες µε το νέο µοντέλο 
κοινωνίας. Η κοµµουνιστική ιδεολογία, όπου 
και όποτε εφαρµόστηκε, είτε στην Ευρώπη 
είτε αλλού, πάντα κατέληξε σε µαζικό 
τρόµο, εγκλήµατα, και µεγάλης έκτασης 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
Όταν κανείς αναλύει τις συνέπειες της 
εφαρµογής αυτής της ιδεολογίας δεν µπορεί 
να αγνοήσει τις οµοιότητες µε τις συνέπειες 
µιας άλλης ιδεολογίας του 20ου αιώνα, του 
ναζισµού. Αν και αµοιβαία εχθρικά αυτά 
τα δύο καθεστώτα µοιράζονταν ένα αριθµό 
κοινών χαρακτηριστικών. 
Ωστόσο, ενώ ο εγκληµατικός και καταδικα-
στέος χαρακτήρας της ναζιστικής ιδεολογίας 
και καθεστώτος είναι αδιαµφισβήτητος για 
τουλάχιστον µισό αιώνα, και οι ηγέτες του 
και πολλοί αυτουργοί έχουν λογοδοτήσει, η 
κοµµουνιστική ιδεολογία και τα καθεστώτα 

δεν έχουν αντιµετωπίσει µια συγκρίσιµη 
αντίδραση. Τα εγκλήµατα σπάνια έχουν 
υποστεί µια νοµική δίωξη και πολλοί από 
τους αυτουργούς δεν έχουν ποτέ συρθεί 
στη δικαιοσύνη. Κοµµουνιστικά κόµµατα 
εξακολουθούν να είναι δραστήρια σε 
κάποιες χώρες, και δεν έχουν καν πάρει 
αποστάσεις από το παρελθόν όταν 
υποστήριζαν και συνεργαζόντουσαν µε τα 
εγκληµατικά κοµµουνιστικά καθεστώτα. Τα 
κοµµουνιστικά σύµβολα χρησιµοποιούνται 
ανοικτά, και η δηµόσια συνείδηση για τα 
κοµµουνιστικά εγκλήµατα είναι πολύ ισχνή. 
Η εκπαίδευση των νέων γενεών σε πολλές 
χώρες ασφαλώς δεν βοηθά να µειωθεί 
αυτή η απόσταση. Πολιτικά και οικονοµικά 
συµφέροντα συγκεκριµένων χωρών επηρρε 
άζουν το βαθµό κριτικής κάποιων από τα 

ακόµη ενεργά κοµµουνιστικά καθεστώτα. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές στην περίπτω-
ση της Κίνας. 
Ως ειση γητής έχω τη γνώµη πως δεν πρέπει 
νά υπάρχει περαιτέρω καθυστέρηση στην 
καταδίκη της κοµµουνιστικής ιδεολογίας 
και εγκληµάτων σε διεθνές επίπεδο. Αυτό 
πρέπει να γίνει τόσο από την Συνέλευση 
σε κοινοβουλευτικό επίπεδο όσο και από 
την Επιτροπή Υπουργών σε διακυβερνητικό 
επίπεδο. Προσωπικά δεν συµµερίζοµαι τη 
θέση κάποιων συναδέλφων πως θα πρέπει 
να γίνει µια καθαρή διάκριση µεταξύ 
ιδεολογίας και πρακτικής. Η τελευταία 
απορρέει από την πρώτη και αργά ή γρήγορα 
οι καλές προθέσεις υπερκεράζονται από το 
ολοκληρωτικό µονοκοµµατικό σύστηµα και 
τις καταχρήσεις του. 
Θα πρέπει να είναι καθαρό ωστόσο, 
πως αυτά που καταδικάζονται είναι 
εγκλήµατα που διαπράχθηκαν στο όνοµα 
της κοµµουνιστικής ιδεολογίας και όχι 
κάποια ιδιαίτερη χώρα. Οι ίδιοι οι Ρώσοι 
ήταν οι πρώτοι και περισσότεροι από τα 
θύµατα της κοµµουνιστικής ιδεολογίας. 

Σε κάθε µία χώρα όπου οι κοµµουνιστές 
κατέλαβαν την εξουσία τα εγκλήµατα ήταν 
συγκρίσιµα. Αυτή ή έκθεση ελπίζω ότι θα 
συνεισφέρει στην παραπέρα συµφιλίωση 
που βασίζεται στην ιστορική αλήθεια και 
κατανόηση. Η Συνέλευση θα πρέπει να 
συστήσει στην Επιτροπή Υπουργών την 
συγκρότηση µιας επιτροπής που θα διεξάγει 
ολοκληρωµένες έρευνες αναφορικά µε τα 
κοµµουνιστικά εγκλήµατα στις χώρες µέλη 
του Συµβουλίου της Ευρώπης. Παράλληλα, 
τα Κράτη µέλη που δεν το έχουν πράξει 
θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να φτιάξουν 
τέτοιες επιτροπές σε εθνικό επίπεδο. Αυτές 
οι επιτροπές αναµένεται να συνεργαστούν 
στενά µε την επιτροπή του Συµβουλίου της 
Ευρώπης. 
Ο απώτερος στόχος της δουλειάς του 
Συµβουλίου της Ευρώπης και των εθνικών 
επιτροπών θα είναι να θεµελιώσουν στοιχεία 
και να προτείνουν συγκεκριµένα µέτρα 
αποσκοπώντας στο να φέρουν µια σύντοµη 
απονοµή δικαιοσύνης και αποζηµίωση και να 

αποδώσουν τιµή στη µνήµη των θυµάτων. 
Οι απαραίτητες συνθήκες για την επιτυχία 
της δουλειάς των επιτροπών είναι η πρό-
σβαση σε αρχεία, ιδιαίτερα στη Ρωσία. 
Κατά συνέπεια, η αντίστοιχη νοµοθεσία 
στις εµπλεκόµενες χώρες και ιδιαίτερα στη 
Ρωσία θα πρέπει να συµµορφωθούν µε την 
σύσταση της Επιτροπής Υπουργών 13 (2000) 
για µια Ευρωπαϊκή πολιτική πρόσβασης σε 
αρχεία. 
Τέλος αλλά όχι τελευταίο, η Επιτροπή 
Υπουργών θα πρέπει να ξεκινήσει µια 
καµπάνια πληροφόρησης στα κράτη µέλη του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για τα εγκλήµατα 
του κοµµουνισµού. Αυτό θα περιλαµβάνει 
την αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων. Τα 
κράτη µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης 
θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να το πράξουν 
σε εθνικό επίπεδο. 
   Δεν πάµε καθόλου καλά µε τα 
απανταχοῦ ορθούµενα δικαστήρια 
της Ιστορίας... Τιµητική η πανεθνική 
εξαίρεση της Ελλάδας αλλά δεν αρκεί...
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Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 
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Διεύθυνση: Φρουρίου  
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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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
(Ο λόγος στον Καθηγητή:)

Έχουµε και λέµε:  Α΄  Τετράµηνο. Τµήµα: Α΄1  Μάθηµα: Αρχαία Ελληνικά.

Μαθήτρια: Αρχοντοπούλου-Δούκα Καλλίστη.
Βαθµός διαγωνίσµατος    : 17 (δεκαεπτά).
Βαθµός 1ου τεστ     : 15 (δεκαπέντε).
Βαθµός 2ου τεστ     : 17 (δεκαεπτά).
Προφορικά     : 16 (δεκαέξι): µάλλον αδιάφορη,
                      παρά την αντιληπτική της ικανό-
        τητα.
Συµπεριφορά     : εγωισµός, αλαζονεία, αυθάδεια. 
Μέσος όρος απόδοσης    : 16,25 (δεκαέξι και είκοσι πέντε ε-
        κατοστά).
Επάγγελµα πατέρα    : Καρδιολόγος χειρούργος.
Επάγγελµα µητέρας    : Συµβολαιογράφος.
Τελική βαθµολογία τετραµήνου (χµµµ!)  : 19 (δεκαεννέα). 

Μαθητής: Αστερίου Παναγιώτης. («Αστέρι» ο Τάκης!)
Βαθµός διαγωνίσµατος    : 19,5 (δεκαεννέα και µισό).
Βαθµός 1ου τεστ     : 20 (είκοσι).
Βαθµός 2ου τεστ     : 17 (δεκαεπτά) (Είχε µια ατυχία ο 
        καηµένος!).
Προφορικά     : 20 (είκοσι): προσεκτικός και σπιν 
                                                                  θηροβόλος˙ προωθεί τη διδασκα- 
        λία˙ πάντα διαβασµένος και
                                                                                               γραµµένος.
Συµπεριφορά     : προθυµία, συνεργατικότητα, ευ-
        γένεια, κοινωνικότητα.
Μέσος όρος απόδοσης    : 19,125 (δεκαεννέα κι εκατόν είκο     
                                          σι πέντε χιλιοστά).
Επάγγελµα πατέρα    : ιδιωτικός υπάλληλος (σε σούπερ 
        µάρκετ).
Επάγγελµα µητέρας    : οικοκυρά. 
Τελική βαθµολογία τετραµήνου (χµµµ!)  : 18 (δεκαοκτώ).

Γιάννης Στρούµπας

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΚΑΚΑΒΙΑΣ

Τό ἀντικοµµουνιστικό εὐρωµανιφέστο

Εἶπε ὁ καπιταλισµός τόν κοµµουνισµό ἐγκληµατία



Πακιστανός «ἡγέτης»
Ὁ θαυµάσιος 
αὐτός κύριος, 

ὁ Κέρβερος τῆς 
Δηµοκρατίας 

στό Πακιστάν, ὁ 
Περβέζ Μουσά-

ραφ (συνήθως 
ἀποκαλεῖται 

ἀπό τά σοβαρά 
ΜΜΕ «ἡγέτης», 
καθώς ξεχνᾶνε 

τόν στρατιωτικό 
του τίτλο), δέν 

ἀρκεῖται στή 
λάντζα τῶν 

ἀφεντικῶν (πόλε-
µος κατά τῆς τροµοκρατίας µέ βοµβαρδισµούς 
µέσα στή χώρα του, µετατροπή τοῦ Πακιστάν 

σέ βάση γιά κάθε βρώµικη ἀµερικανιά, τακτικές 
ἐπισκέψεις στίς ΗΠΑ µέ συναντήσεις, διαλέξεις 

σέ Πανεπιστήµια, καί ἄλλα καθρεφτάκια) 
ἀλλά πάει καί σέ κοινωνικούς τοµεῖς πολύ 

«προχωρηµένους». Τελευταία του ἐπιτυχία ἡ 
προσωπική φιλία του µέ τόν ἐπικεφαλῆς τοῦ 
Ἀµερικανοεβραϊκοῦ Κογκρέσου, Τζάκ Ρόζεν, 
χάρη στόν ὁποῖον µίλησε πρός τήν ἰουδαϊκή 

κοινότητα τῶν ΗΠΑ. Στόν λόγο του ἔκανε 
κριτική στίς µουσουλµανικές χῶρες πού 

ἀπορρίπτουν τήν νεωτερικότητα, µίλησε γιά τά 
κοινά στοιχεῖα ἰσλάµ καί ἰουδαϊσµοῦ, κάλεσε 

σέ ἀναγνώριση τοῦ Ἰσραήλ καί ἀναγνώρισε 
τή «µεγάλη τραγωδία τοῦ Ὁλοκαυτώµατος». 

Φανταστεῖτε κλάµα στά ΜΜΕ τή µέρα πού θά 
τόν βροῦν τέζα ἀπό κάποιον «φανατικό»...    

Γιῶργος Θεοτοκᾶς καί σχέσεις Ἐκκλησίας - Πολιτείας
      Στό περιοδικό «Πνευµατική πορεία» (Φέξης, 1961, σελ. 151) οἱ ἀπόψεις τοῦ 
Ἕλληνα στοχαστῆ γιά τίς σχέσεις Ἑλληνισµοῦ κι Ὀρθοδοξίας:
  «...Ἡ Ὀρθοδοξία, ὅπως παρουσιάζεται στὰ µάτια τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, 
εἶναι θρησκεία ἐθνική, συνυφασµένη ἀξεδιάλυτα µὲ τὰ ἤθη του καὶ τὸν 
ὁµαδικὸ του χαρακτήρα, µὲ τὸ κλῖµα καὶ µὲ τὸ ἄρωµα τοῦ τόπου, µὲ τὰ 
τοπία του, µὲ τὴν οἰκογενειακή του ζωὴ καὶ µὲ τὰ γυρίσµατα τῶν ἐποχῶν τῆς 
χρονιᾶς. Ἡ ὀργάνωσή της εἶναι δηµοκρατική, ἡ γλῶσσα της θερµή, ἡ ἠθική 
της ἀνθρώπινη, ταιριαγµένη µὲ τὴν Ἑλληνικὴ νοοτροπία, τὰ σύµβολά της 
οἰκεῖα καὶ ἀναντικατάστατα στὴ λαϊκὴ συνείδηση. Οἱ µεγάλες ἑορτές της, 
ὁ Εὐαγγελισµός, τὸ Πάσχα, ὁ Δεκαπενταύγουστος, τὰ Χριστούγεννα καὶ τὰ 
Δωδεκάµερα καὶ ἄλλες, εἶναι κάθε χρόνο οἱ µεγάλες µέρες τῆς Ἑλλάδας, οἱ 
µέρες ὅπου τὸ ἐθνικὸ σύνολο αἰσθάνεται περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλην ὥρα 
τὴν ἑνότητά του, τὴν ἀλληλεγγύη του, τὴν ἀµοιβαία ἀγάπη τῶν µελῶν του. 
   Αὐτὴ ἡ θαλπωρή, αὐτὰ τὰ ζεστὰ πνευµατικὰ κύµατα, ποὺ µεταδίδονται 
ἀκατάπαυστα σ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ὀρθόδοξους Ναοὺς κι ἀπὸ τὶς 
Βυζαντινές τους ἀκολουθίες, ἀποτελοῦν στοιχεῖο συστατικό, ἐκ τῶν ὧν οὐκ 
ἄνευ, τῆς Ἑλληνικῆς ζωῆς. Γιὰ τοῦτο καὶ δὲν µπορεῖ νὰ νοηθεῖ στὴν Ἑλλάδα 
χωρισµὸς Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, οὔτε καὶ ὑπῆρξε ἐδῶ ποτὲ ἀντικληρικὸ 
πολιτικὸ κίνηµα, ὅπως συνέβη ἀλλοῦ. Ἐπικρίνουµε συχνὰ τὴν Ἐκκλησία - 
κάποτε µάλιστα µὲ µεγάλη δριµύτητα - ἀλλὰ τὴν ἐπικρίνουµε ἀπὸ µέσα, σὰν 
µέλη της ποὺ ἀπαιτοῦµε ἀπ’ αὐτὴν νὰ γίνει καλύτερη. Δὲν τὴν πολεµοῦµε σὰν 
νὰ εἶναι ξένο σῶµα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ζητοῦµε νὰ χωριστοῦµε.» 

Λυσσασµένο Σκυλί τοῦ Πολέµου
    Ὁ ἐκδότης τῆς NY Post καί τοῦ Atlantic Monthly Μόρτιµερ Ζούκερµαν, 
πρώην πρόεδρος τῶν Μείζονων Ἀµερικανοεβραϊκῶν Ὀργανώσεων στήν «US 
News» (30/1) λυσσάει κατά Ἰρανῶν καί Ρώσων καί καλεῖ σὲ νέο πόλεµο: 
   «...Τό Ἰράν σήµερα εἶναι ἡ µητέρα τῆς ἰσλαµικῆς τροµοκρατίας. Ἡ Τεχεράνη 
ἀνοικτά προµηθεύει χρήµατα, ἐκπαίδευση καί ὅπλα στούς χειρότερους 
τροµοκράτες τοῦ κόσµου, συµπεριλαµβανοµένης τῆς Χεζµπολά, τῆς Χαµάς, 
τῆς Παλαιστινιακῆς Ἰσλαµικῆς Τζιχάντ καί τοῦ Λαϊκοῦ Μετώπου γιά τήν 
ἀπελευθέρωση τῆς Παλαιστίνης, κι ἔχει µιά φιλική σχέση µέ τήν Ἀλ Κάιντα.  
Ἔχει δώσει καταφύγιο σέ κορυφαίους τροµοκράτες τῆς Ἀλ Κάιντα σάν τόν 
Σαΐφ ἀλ Ἄντελ, σέ τρεῖς γυιούς τοῦ Μπίν Λάντεν καί στόν ἀκπρόσωπό 
της Σουλεϊµάν Ἀµπού Γκάιθ. Ὑποστηρίζει πολλούς ἀπό τούς βάρβαρους 
τροµοκράτες στό Ἰράκ πού σκοτώνουν ἀθώους πολίτες γιά νά καταστρέψουν  
τό εὔθραυστο βῆµα τῆς χώρας πρός τήν δηµοκρατία (...)  
   Ἡ Ρωσία ἔκανε τήν ἀπειλή περισσότερο ἀληθινή. Πούλησε τόν ἀτοµικό 
ἀντιδραστήρα τοῦ Μπουσέρ στό Ἰράν καί ὑπέγραψε τήν πώληση κι ἄλλων 
γιά νά φέρει µετρητά στήν πυρηνική της βιοµηχανία. Προµήθευσε κρίσιµη 
βοήθεια στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἰρανικοῦ πυραύλου Σιχάµπ µέ τήν ἐπεκτεινόµενη 
ἀκτίνα βολῆς καί µπορεῖ νά µεταφέρει κεφαλή σχεδιασµένη γιά πυρηνική 
µετατροπή. Ἐξίσου ἀποκαλυπτικό, καί βαθειά ἐνοχλητικό, εἶναι τό γεγονός 
ὅτι ἡ Ρωσία τοῦ Πούτιν ἐνεθάρρυνε τό Ἰράν νά σκληρύνει ἔναντι τῆς ΙΑΕΑ, 
ἀρνεῖται νά καταδικάσει τό πυρηνικό πρόγραµµά του κι ἀντιστέκεται στίς 
προσπάθειες Ἀµερικανῶν κι Εὐρωπαίων γιά παραποµπή τοῦ θέµατος 
στό Συµβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, κάτι πού θά µποροῦσε νά ὁδηγήσει σέ 
οἰκονοµικές κυρώσεις. Ἡ Ρωσία ἀκόµη ἐνίσχυσε τήν δυνατότητα τοῦ Ἰράν νά 
ἀντισταθεῖ σέ στρατιωτική ἐπέµβαση, ἐπιβεβαιώνοντας συµφωνία πώλησης 
πυραύλων TOR-M1, τοῦ πλέον προηγµένου διαθέσιµου συστήµατος γιά τήν 
κατάρριψη πολλαπλῶν στόχων ὅπως ἀεροπλάνα καί πύραυλοι.
      Μερικοί ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ πίεση στό Ἰράν ἀδυνατίζει τούς ἐκεῖ µετριοπαθεῖς. 
Ποιούς µετριοπαθεῖς; Καί ποιός εἶναι ἕτοιµος νά ποντάρει σέ τέτοιου εἴδους 
εὐσεβεῖς πόθους; Ἡ στρατιωτική δράση ὅπως ὁ βοµβαρδισµός τῶν ἰρανικῶν 
ἀντιδραστήρων µέ πυραύλους Κρούζ καί ἀεροπορικά χτυπήµατα θά ἦταν  
αἰτιολογηµένη κάτω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες. Αὐτό πολιτικά εἶναι ἐξαιρετικά 
δύσκολο καί ἡ συγκαλυµµένη δράση ἐπιχειρησιακά εἶναι πολύ δύσκολη. 
Ὡστόσο οἱ κίνδυνοι πρέπει νά ἀναληφθοῦν γιατί ἡ ἐναλλακτική λύση 
εἶναι τόσο τροµερή. Ἴσως τώρα ὑπάρχει µιά εὐκαιρία γιά ἀποτελεσµατική 
προληπτική δράση, εὐκαιρία πού πιθανόν νά ἀναληφθεῖ ἐντός µηνῶν κι ὄχι 
ἐτῶν. Πρέπει ἐπειγόντως νά βρεθεῖ ἕνας τρόπος νά πειστεῖ ἡ Μόσχα νά 
ἐνισχύει τόν πολιτισµένο κόσµο παρά νά τόν ἀνατρέπει.»

ΕΥΠ καί Πακιστανοί
   Ὁ Σάββας Καλεντερίδης στό «Παρόν» (22-1) γιά τά νέα ἄθλα τῆς ΕΥΠ:
   «...Ἡ διαρροὴ τῶν ὀνοµάτων εἶναι ἀναµφίβολα λάθος. Πίσω ἀπὸ τὴ διαρροή, 
ποὺ σὲ κάθε περίπτωση ἔγινε ἀπὸ στέλεχος τῆς ΕΥΠ, κατὰ πάσα πιθανότητα 
κρύβεται ὁ ἀδυσώπητος ἀγώνας ἐξουσίας ποὺ γίνεται στὸ ἐσωτερικό της 
καὶ ὀφείλεται κυρίως στὴν ἐκχώρηση µεγάλου µέρους τῆς ἐξουσίας στοὺς 
συνδικαλιστές, ποὺ καθιστοῦν τὸν ὅποιο διοικητὴ ἀνδρείκελο καὶ τὸν πολιτικὸ 
προϊστάµενο ὅµηρο αὐτῆς τῆς παγκοσµίως ἰδιότυπης κατάστασης. Πίσω ἀπὸ 
τὴ δηµοσιοποίηση τῶν ὀνοµάτων στὸν Τῦπο δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀναζητοῦµε 
δηµοσιογραφικὴ ἀνευθυνότητα. Ἴσως θὰ πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ τὸ εἶδος τῆς 
σχέσης τῶν συντακτῶν µὲ δικαστικοὺς παράγοντες καὶ ἡ δυνατότητα ποὺ 
δόθηκε στὴ δικαιοσύνη νὰ καλέσει γιὰ κατάθεση τοὺς ἐργαζόµενους στὴν ΕΥΠ 
ὡς οἱονεί κατηγορουµένους. Ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσιάζει ἡ χώρα στὴν Εὐρώπη καὶ 
στὴ διεθνή κοινότητα εἶναι ἀπαράδεκτη. Ἀντίστοιχο καὶ πιὸ σοβαρὸ ἐπεισόδιο 
ἔγινε καὶ στὴν Ἰταλία µὲ τὴν ἀπαγωγὴ ἰσλαµιστῆ ἱερωµένου ἀπὸ ἄνδρες τῆς 
CIA, ὅµως ἐκεῖ οἱ τοπικὲς Ἀρχὲς δὲν ἐνεπλάκησαν στὴν ἐπιχείρηση, παρ’ ὅτι 
γνώριζαν καὶ παρακολουθοῦσαν διακριτικὰ τὰ πάντα. Ἔτσι, ὅταν τὸ ἐπεισόδιο 
ἔγινε γνωστό, δόθηκε ἡ δυνατότητα στὸν Ἰταλὸ εἰσαγγελέα νὰ ἀπαγγείλει 
κατηγορίες καὶ νὰ ἐκδώσει εὐρωπαϊκὸ ἔνταλµα σύλληψης γιὰ 22 πράκτορες 
τῆς CIA, δίνοντας ἔτσι στὴν Ἰταλία (τοῦ φιλοαµερικανοῦ Μπερλουσκόνι) τὴν 
εἰκόνα  µιᾶς εὐνοµούµενης χώρας.
    (...) Πρέπει νὰ λαµβάνεται ὑπ’ ὄψιν ὅτι, µὲ ἐξαίρεση κάποιες συγκεκριµένες 
καὶ πάντως λίγες περιπτώσεις, ἡ ἑλληνικὴ κοινὴ γνώµη εἶναι ἀντίθετη σὲ 
αὐτό, µία ποὺ θεωρεῖ ὅτι ἔτσι θίγεται ἡ ἐθνικὴ κυριαρχία, εἰδικὰ ὅταν µὲ 
τὶς ἐπιχειρήσεις αὐτὲς δὲν ἐξυπηρετοῦνται προφανῆ ἐθνικὰ συµφέροντα. 
Πρέπει νὰ τεθεῖ σὰν ἐθνικὸς στόχος, στὰ πλαίσια τῆς ἐθνικῆς στρατηγικῆς, ἡ 
διαφύλαξη τῶν ἄριστων σχέσεων τῆς Ἑλλάδος µὲ τὸν ἀραβοϊσλαµικὸ κόσµο καὶ 
νὰ ἀποφεύγονται προκλητικὲς καὶ παράνοµες ἐνέργειες ἐναντίον µουσουλ-
µάνων ποὺ διαβιοῦν στὴν Ἑλλάδα. Γιὰ ἄλλη µία φορά θὰ ἀναρωτηθοῦµε ὅλοι, 
ἁρµόδιοι καὶ µή, τί γίνεται µὲ τὴν ΕΥΠ. Αὐτὸ ποὺ µποροῦµε νὰ ποῦµε, δυστυ-
χῶς, µὲ ἀσφάλεια εἶναι ὅτι ἡ ἀναποτελεσµατικότητα θὰ συνεχίζεται, ὅσο δὲν 
λαµβάνονται ριζικὰ καὶ ριζοσπαστικὰ µέτρα γιὰ τὴν ἐκ βάθρων ἀναδόµηση 
τῆς πολύπαθης, πλὴν ὅµως πολὺ χρήσιµης γιὰ τὸ Ἔθνος, αὐτῆς ὑπηρεσίας.»

Ἀνα-γνώσεις
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Κρατούµενος τοῦ Τετάρτου Ράιχ 

Οἱ Ντένις 
Χάλιντεη καί 
Χάνς φόν 
Σπόνεκ ἦταν οἱ 
ἀξιωµατοῦχοι 
τοῦ ΟΗΕ 
(1997-2000) πού 
ἐπόπτευαν τήν 
κατάσταση ἀπό 
ἀνθρωπιστικῆς 
ἀπόψεως στό 
Ἰράκ, πρίν 
ἐπέµβει ἡ 
ἀµερικανική 
ὀρδή κι εὐλο-
γήσει τή χώρα 

µέ τήν ἀπελευθέρωση καί τήν δηµοκρατία. 
Βεβαίως ἀπό τή στιγµή πού ἔπαιξαν τό ρολάκι 
τους στήν ὑπόθεση καί µετά, πετάχτηκαν 
στά σκουπίδια ὡς «φιλοϊρακινοί» καί ἔκτοτε 
γιά νά ἀνακαλύψει κανείς τά (δηµοσίως) 
λεγόµενά τους πρέπει νά ψάξει πολύ, στά πιό 
περιθωριακά Μέσα.
Τίς προάλλες λοιπόν (27-1-06), κι ἀφοῦ τό BBC 
εἶχε ἀναφέρει πώς ὁ (παρανόµως) κρατούµενος 
ἀπό τούς Ἀµερικανούς πρώην ΥΠΕΞ Ταρίκ 
Ἀζίζ ἔπαθε ἐγκεφαλικό καί ἴσως τοῦ µένουν 
λίγες ἑβδοµάδες ζωῆς, ἔκαναν ἔκκληση µέ 
κοινή ἐπιστολή τους γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ 
Ἰρακινοῦ πολιτικοῦ. Θυµίζουµε ὅτι ὁ 70χρονος 
Ἀζίζ κρατεῖται ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2003, χωρίς 
νά τοῦ ἀπαγγελθοῦν κατηγορίες, σέ κελλί 
δύο τετραγωνικῶν µέτρων! Ποιά ἀνθρώπινα 
δικαιώµατα καί ποιές Συνθῆκες Γενεύης...

Κοσσυφοπέδιο χωρὶς Ρουγκόβα, 
Βαλκάνια χωρὶς εἰρήνη

Τοῦ Φάνη Μαλκίδη

Ὁ θάνατος τοῦ προέδρου τοῦ Κοσσυφοπεδίου Ἰµπραὴµ 
Ρουγκόβα, συγγραφέα καὶ καθηγητῆ φιλολογίας,  
δηµιούργησε νέα δεδοµένα στὴν πρώην σερβικὴ 
ἐπαρχία. Ὁ Ρουγκόβα γεννήθηκε στὶς 2 ∆εκεµβρίου 
τοῦ 1944, καὶ ἦταν γιὸς καταστηµατάρχη ὁ ὁποῖος 
ἐκτελέστηκε µετὰ τὸν 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο ἀπὸ τοὺς 
παρτιζάνους. Νὰ σηµειωθεῖ ὅτι ἡ περίοδος τοῦ πολέµου 
καὶ τῆς Κατοχῆς τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἀποτέλεσαν µία 
σηµαντικὴ περίοδο γιὰ τοὺς ἀλβανικοὺς πληθυσµούς. 
Μὲ διάταγµα τοῦ Ἰταλοῦ βασιλιᾶ οἱ περιοχὲς µὲ 
ἀλβανικὴ πλειοψηφία τῆς πΓ∆Μ,  τοῦ Κοσσυφοπεδίου 
καὶ τοῦ Μαυροβουνίου, ἀποτέλεσαν µέχρι τὸ 1944 
τµήµατα τῆς «ἑνιαίας καὶ Μεγάλης Ἀλβανίας». 
Ἡ συνθηκολόγηση τῶν Ἰταλῶν τὸ 1943 εἶχε σὰν 
ἀποτέλεσµα τὴν ἀποχώρηση τῶν στρατευµάτων τους 
ἀπὸ τὶς ἀλβανόφωνες περιοχὲς τῆς Γιουγκοσλαβίας 
καὶ τὴν ἀντικατάστασή τους ἀπὸ γερµανικά, τὰ ὁποῖα 
ἐνίσχυσαν τὶς ἀλβανικὲς διεκδικήσεις πού ἐξέφρασε (καί) 
ἡ δηµιουργία τοῦ στρατιωτικοῦ σώµατος, τοῦ γνωστοῦ 
ὡς «Ταξιαρχία Σκεντέρµπεη». Γι΄ αὐτὸ καὶ ἡ σκληρὴ 
στάση τῶν παρτιζάνων γιὰ τοὺς Ἀλβανοὺς συνεργάτες 
τῶν Ἰταλογερµανῶν, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἔχει διευκρινιστεῖ 
ὁ λόγος τῆς δολοφονίας τοῦ πατρός Ρουγκόβα. Ὁ 
Ρουγκόβα ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴ Φιλολογικὴ Σχολὴ τῆς 
Πρίστινα καὶ µετέβη στὴ Σορβόννη τὸ 1976 γιὰ νὰ 
σπουδάσει γλωσσολογία. Ἐπιστρέφοντας ἐργάστηκε ὡς 
καθηγητὴς Ἀλβανικῆς φιλολογίας καὶ τὸ 1989 ἡγήθηκε 
τῆς ἕνωσης συγγραφέων τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Ὅταν ὁ  
Μιλόσεβιτς ἀνακάλεσε τὴν αὐτονοµία τῆς περιοχῆς, ὁ 
Ρουγκόβα ἦταν ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὲς τῆς ∆ηµοκρατικῆς 
Ἕνωσης τοῦ Κοσσυφοπεδίου (LDK), ὑποστηρίζοντας 
µία πολιτικὴ µὴ βίαιης ἀντίστασης στὸ καθεστὼς 
Μιλόσεβιτς, γιὰ τὴν ὁποία ἐπονοµάστηκε «Γκάντι τῶν 
Βαλκανίων». Ὁ Ρουγκόβα µαζὶ µὲ τὸν Α. Ντεµάσι, τὸν 
«Μαντέλα τῶν Βαλκανίων», φυλακισµένο γιὰ 28 χρόνια, 
συγκρότησε ἕνα µετριοπαθὲς δίδυµο στὸ Κοσσυφοπέδιο, 
σὲ ἀντίθεση µὲ τοὺς σκληροπυρηνικούς. 
Τὸ LDK µποϋκόταρε τίς σερβικὲς καὶ ὁµοσπονδιακὲς 
ἐκλογὲς καὶ βοήθησε στὴ δηµιουργία παράλληλης 
διοίκησης νοσοκοµείων, σχολείων καὶ φορολογίας 
γιὰ τὸν Ἀλβανικὸ πληθυσµό. Τὸ 1992 καὶ τὸ 1998 ὁ 
Ρουγκόβα ἐκλέχθηκε πρόεδρος τῆς αὐτοαποκαλούµενης 
«∆ηµοκρατίας τοῦ Κοσσυφοπεδίου», ἡ ὁποία δὲν 
ἀναγνωριζόταν ἀπὸ τὸ Βελιγράδι. Τὸ 1998 τοῦ 
ἀπονεµήθηκε τὸ Βραβεῖο  Ζαχάρωφ «γιὰ τὴν Ἐλευθερία 
τῆς Σκέψης» καὶ ὅταν τὴν ἴδια χρονιὰ ξέσπασε ἡ ἔνοπλη 
σύγκρουση µὲ τὴ Σερβία ὁ Ρουγκόβα ἐκτοπίστηκε ἀπὸ 
τὸν Ἀπελευθερωτικὸ Στρατὸ τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ὡς 
παθητικὸς καὶ µετριοπαθής. Ὡστόσο, µὲ τὴ µετριοπάθεια 
καὶ τὴν εἰρηνικὴ φύση τῆς ἀντιπολίτευσής του κέρδισε 
διεθνὴ σεβασµὸ καὶ τὸ 1999 συµµετεῖχε στὶς συνοµιλίες 
στὸ Ραµπουϊγέ ὡς µέλος τῆς Ἀλβανικῆς ἀντιπροσωπείας 
τοῦ Κοσσυφοπεδίου, συνοµιλίες οἱ ὁποῖες ἀπέτυχαν 
λόγω τῶν ἀποικιοκρατικῶν ὅρων ποὺ τέθηκαν στὴ 
Σερβία. Μὲ τὴν ἔναρξη τῆς ΝΑΤΟϊκῆς ἐπιδροµῆς 
τέθηκε σὲ κατ΄ οἶκον περιορισµὸ καὶ µὲ τὴν ἔλευση τῆς 
διεθνοῦς κατοχικῆς δύναµης, τὸ κόµµα του ἐπέστρεψε 

κερδίζοντας στὶς δηµοτικὲς ἐκλογές τοῦ 2000 τό 58% 
τῶν ψήφων. Στίς γενικές ἐκλογές (Νοέµβρης τοῦ 2001) 
ἔλαβε τό 46% καί χρίστηκε ἀπὸ τὶς Κατοχικὲς δυνάµεις 
πρόεδρος τοῦ Κοσσυφοπεδίου (Μάρτιος 2002). Μετὰ 
τὴν δεύτερη νίκη του τό 2003, κατέστησε ἐντονότερο τὸ 
αἴτηµα γιὰ ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσσυφοπεδίου. 
Τό πένθος γιά τόν θάνατο τοῦ Ρουγκόβα δέν 
περιορίστηκε µόνο στό Κόσοβο: Στὴν Ἀλβανία, ἡ 
κυβέρνηση κήρυξε τριήµερο πένθος γιὰ τὸν Ρουγκόβα 
καὶ οἱ Μοϊσίου - Μπερίσα ἐπαίνεσαν τὸν Ρουγκόβα 
ὡς σπουδαῖο ἡγέτη γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ εἶναι 
ὑπερήφανοι ὅλοι οἱ Ἀλβανοί, ἐνῷ ταυτόχρονα στὸ 
συγκοινωνοῦν δοχεῖο τοῦ Κοσόβου, αὐτό τῆς ΠΓ∆Μ, 
οἱ ἡγέτες τῶν δυὸ µεγαλυτέρων ἀλβανικῶν κοµµάτων  
(DUI-DPA) Α. Ἀχµέτι καὶ Α. Τζαφέρι, δήλωναν τὴ θλίψη 
τους γιὰ τὴν ἀπώλεια τοῦ Ρουγκόβα. 
Στὴν Σερβία ὁ θάνατος τοῦ Ρουγκόβα προκάλεσε 
ἔντονο προβληµατισµὸ ἀφοῦ, ὅπως ἐκτιµᾶται, τὸ 
πολιτικὸ κενὸ ποὺ δηµιουργεῖται στὴν ἀλβανικὴ 
πολιτικὴ σκηνὴ τοῦ Κοσσυφοπεδίου θὰ καλυφθεῖ ἀπὸ 
τοὺς ἀκραίους ἐθνικιστές. Μάλιστα ἡ οἰκογένεια  τοῦ 
Ρουγκόβα ἀπέρριψε τὴν ἐπιθυµία τοῦ προέδρου τῆς 
Σερβίας Μ. Τάντιτς νὰ παραστεῖ στὴν κηδεία, σ΄αὐτὴν 
ποὺ βρέθηκε ὁ κρατούµενος στὶς φυλακὲς τοῦ ∆ιεθνοῦς 
Ποινικοῦ ∆ικαστηρίου γιὰ τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία 
(ICTY) πρώην πρωθυπουργὸς τοῦ Κοσσυφοπεδίου Ρ. 
Χαρντινάι, µὲ ἄδεια ἀπὸ τὸ ∆ικαστήριο. Ἡ Ράσκοβιτς 
- Ἴβιτς, ἐπικεφαλῆς τῆς συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς τῆς 
Σερβίας γιὰ τὸ Κοσσυφοπέδιο, ἐξέφρασε τὴν ἀνησυχία 
της ἀφοῦ, ὅπως εἶπε, ὅλοι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἀποθανόντα 
πρόεδρο «φοροῦσαν στὸ παρελθὸν στολὴ παραλλαγῆς» 
καὶ συµµετεῖχαν στὶς ἔνοπλες συγκρούσεις. 
Ἐν τῷ µεταξύ, δυτικὲς καὶ τοπικὲς πηγὲς δήλωναν ὅτι 
ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου Ν. Ντάτσι θὰ ἀναλάβει 
προσωρινὰ τὰ καθήκοντα τοῦ Ρουγκόβα µέχρι νὰ 
ἐκλεγεῖ διάδοχος ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο. Μεταξὺ τῶν 
ὑπολοίπων ὑποψηφίων εἶναι ὁ νῦν ἀρχηγὸς τοῦ LDK 
Κ. Μπερίσα καὶ ὁ πρ. ἐπικεφαλῆς τῆς κοινοβουλευτικῆς 
ὁµάδας τοῦ LDK Σ. Χαµίτι. Κανεὶς ὅµως δὲν µπορεῖ νὰ 
µὴ λάβει ὑπόψη τὸν πρώην ἀρχηγὸ τοῦ UCK Χ. Θάτσι 
καὶ ἀρχηγοῦ τῆς ἀντιπολίτευσης, ὁ ὁποῖος περιοδεύει 
στὶς ΗΠΑ προπαγανδίζοντας τὴν ἀνεξαρτησία τοῦ 
Κοσσυφοπεδίου. 
Ὅποιος καὶ ἐὰν προκριθεῖ ἀπὸ τὶς δυνάµεις Κατοχῆς ὡς 
ἀντικαταστάτης τοῦ Ρουγκόβα, σ΄αὐτὸ ποὺ συµφωνοῦν 
ὅλοι εἶναι ὅτι ὁ ἀλβανικὸς ἐθνικισµός, βρίσκεται σὲ 
ἔξαρση. Ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ µόνο ποὺ κατάφερε ἡ νατοϊκὴ 
ἐπέµβαση καὶ Κατοχὴ εἶναι µία ἀκόµα προσωρινὴ καὶ 
εὔθραυστη διευθέτηση, ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ ἦταν 
προϊὸν διαπραγµατεύσεων. Ὁ UCK ποὺ συµφώνησε νὰ 
παραδώσει τὰ ὅπλα του καὶ νὰ σεβαστεῖ τὰ δικαιώµατα 
τῆς σερβικῆς µειοψηφίας, οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο 
ἔκανε, ἐνῶ ἡ δυτικὴ κοινὴ γνώµη δὲν ἐπιδεικνύει τὴν 
ἴδια εὐαισθησία ἀπέναντι στὴν ἐξόντωση τῶν Σέρβων 
καὶ τῶν ἄλλων πληθυσµιακῶν ὁµάδων. Ἔτσι, κι ἐνῷ 
ἀρχίζουν οἱ διαπραγµατεύσεις γιὰ τὸ µέλλον τῆς 
περιοχῆς, ἔχει ἀποδειχθεῖ περίτρανα ὅτι ὁ πόλεµος δὲν 
ἔφερε κανένα βιώσιµο µέλλον. Ἁπλῶς προσφυγοποίησε 
χιλιάδες ἀνθρώπους, κατέστρεψε οἰκολογικὰ µία 
µεγάλη περιοχὴ τῶν Βαλκανίων µὲ ἀπρόβλεπτες 
συνέπειες πάνω στὴν ὑγεία τοῦ πληθυσµοῦ (ἀκόµα καὶ 
τῶν γειτονικῶν χωρῶν) καὶ ἄνοιξε τόν ἀσκὸ τοῦ Αἰόλου 
γιὰ µία πολὺ εὐαίσθητη περιοχὴ.



«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
Πραγµατοποιήθηκε µὲ ἐπιτυχία, παρὰ τὶς ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες, στὴν 
Ξάνθη (23-1-06) στὸ Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης, ἡ ὁµιλία τῆς δρ. 
Δέσποινας Τσιαφάκη µὲ θέµα «Ἡ Θράκη στὸν χρόνο». Μὲ τὴν ὁµιλία αὐτὴ 
ἐγκαινιάστηκε µία συνεργασία τοῦ Ἱδρύµατος Θ.Τ.Π. καὶ τοῦ Ἰνστιτούτου 

Πολιτιστικῆς καὶ Ἐκπαιδευτικῆς Τεχνολογίας, ποὺ θὰ ἐκτείνεται στὴν ὀργάνωση µίας 
σειρᾶς διαλέξεων µὲ θεµατικὴ ἑνότητα τὴν πορεία τῆς Θράκης ἀπὸ τὴν προϊστορία µέχρι 
σήµερα. Ἡ δρ. Τσιαφάκη µὲ µία περιεκτικὴ ἀλλὰ ἀπόλυτα οὐσιαστικὴ καὶ κατατοπιστικὴ 
παρουσίαση καὶ µὲ τὴν βοήθεια ὀπτικοακουστικῶν µέσων, ἀναφέρθηκε στὴν ἱστορία τῆς 
Θράκης καὶ τῶν θρακικῶν φύλων ἀπὸ τὶς παρυφὲς τῶν µύθων καὶ τῆς προϊστορίας µέχρι 
τὶς  πρῶτες ἐπαφὲς µὲ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισµό. Ἡ περιήγηση στὴν ἱστορία τῆς Θράκης 
συνεχίστηκε µὲ ἐκτενεῖς ἀναφορὲς στὴ ζωή, στὰ ἤθη, τὰ ἔθιµα, τὴν θρησκεία καὶ τὸν 
πολιτισµὸ τῶν κατοίκων της κατὰ τὴν  Κλασσικὴ καὶ Ἑλληνιστικὴ ἐποχή, τὶς περιόδους 
τῆς Ρωµαϊκῆς, Βυζαντινῆς, Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας καταλήγοντας στὶς ἀρχὲς τοῦ 
20ου αἰώνα καὶ τὴν ἕνωσή της µὲ τὴν Ἑλλάδα. 

Τό µεγαλύτερο ἔργο ὑποδοµῆς πού ἔγινε κατά τά ἐκσυγχρονιστικά χρόνια στήν 
περιοχή µας ἦταν ἡ Ἐγνατία. Ὅση ἔγινε καί ὅπως ἔγινε, ἄς µήν τά ψάχνουµε. 
Ἔλα ὅµως πού κάθε πού... φυσάει τό τµῆµα τοῦ ἔργου µεταξύ Κοµοτηνῆς καί 
Ξάνθης πάει περίπατο! Τό πρόβληµα µέ τούς ἰσχυρούς βοριάδες στό ὕψος 

Ἰάσµου - Κοπτεροῦ, πού συχνά πυκνά πλαγιοκοποῦν τό ὑπερυψωµένο ὁδόστρωµα κι 
ἀνατρέπουν τίς διερχόµενες νταλίκες ἔχει γίνει πιά πασίγνωστο. Δέν ἔπρεπε, λέει, νά 
γίνει ἐκεῖ ὁ δρόµος, ἀλλά µᾶλλον κοντά στίς παρυφές τοῦ βουνοῦ, ὅπου βρίσκεται ὁ 
παλιός δρόµος καί ὁ ὁποῖος ἁπλῶς ἀκολούθησε τήν πορεία τῆς... ρωµαϊκῆς Ἐγνατίας. 
Καί τί θά γίνει τώρα κύριοι ἁρµόδιοι; Κάθε πού φυσάει θά ἐκτρέπει ἡ Τροχαία τά 
ὀχήµατα πρός τόν παλιό δρόµο, γιατί ὁ καινούργιος ἔχει προδιαγραφές γιά ἄπνοια; 
Ἐξετάζεται τοὐλάχιστον κάποια λύση (ἀνεµοπετάσµατα, δενδροφύτευση, κάτι...) ἤ 
ἁπλῶς παραδοθήκαµε στό ἔλεος µιᾶς (ἀκόµη) µελέτης πού δέν εἶχε οὔτε τόν κοινό νοῦ 
νά κάνει τή χάραξη παίρνοντας στό κατόπι ἕναν... γάιδαρο; 

Γράφαµε κι ἄλλοτε γιά τίς πρόσφατες καταδίκες κάποιων τοπικῶν ἀρχόντων 
στά ἑλληνικά δικαστήρια. Ὅσο κι ἄν πρόκειται γιά ὑποθέσεις - παρωνυχίδες 
σέ σχέση µέ τά ὄργια πού γίνονταν (καί φυσικά ἐξακολουθοῦν νά γίνονται) σέ 
βάρος τῆς στοιχειώδους νοµιµότητας, θεωροῦµε ὅτι ἔχουµε ὡς κοινωνία χρέος 

νά µήν τίς ἀφήσουµε νά σβήσουν κι αὐτές στό γνωστό πνεῦµα τοῦ «δέ βαρυέσαι», «ναί, 
ἀλλά εἶναι καλό παιδί», «ὅλοι τά ἴδια κάνουν», κτλ, καθώς εἶναι οἱ µόνες περιπτώσεις ὅπου 
φαίνεται νά λειτούρησε ὁ νόµος καί γιά τούς κατέχοντες κάποιαν ἐξουσία (κι ὄχι µόνο 
γιά τούς ὑπηκόους...). Ἔτσι, ἀσχέτως προσωπικῶν ἤ κοµµατικῶν συµπαθειῶν, θεωροῦµε 
ἀπαράδεκτο ἕνας πρώην δήµαρχος νά καταδικάζεται τελεσίδικα γιά προφανέστατη 
περίπτωση ρουσφετολογικῆς πλαστογραφίας καί τό τοπικό ΠαΣοΚ νά τόν ξαναστηρίζει 
µέ... χουντικά ποσοστά γιά ὑποψήφιο στίς ἐσωκοµµατικές διαδικασίες. Καί µόνο µετά 
τή γνωστοποίηση τῶν ἀπαγορευτικῶν προβλέψεων τοῦ νέου νόµου γιά τήν τοπική 
Αὐτοδιοίκηση νά ἀναγκάζεται ὁ ἴδιος νά παραιτηθεῖ τῶν πολιτικῶν του φιλοδοξιῶν! Τίς 
ἴδιες σκέψεις µᾶς δηµιουργεῖ καί ἡ δεύτερη περίπτωση, ὅπου ἡ χρήση πλαστοῦ ἐγγράφου 
ὁδήγησε σέ καταδίκη φυλάκισης 12 µηνῶν (µέ τριετή ἀναστολή), ἀλλά πέρασε ἕνας 
ὁλόκληρος χρόνος καί ὅλα βαίνουν σάν νά µήν τρέχει τίποτε (Ποιά ΕΔΕ; Ποιά ἀργία;) 
Εἶναι αὐτό πού λέµε «ἑλληνικό κράτος»...
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ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΘΡΑΚΗ (ΙΕ΄-ΙΘ΄αι.)

    Ἂν καὶ µὲ καθυστέρηση, κυκλοφόρησε 
ἕνας ἐξαιρετικὰ καλαίσθητος καὶ σωστὰ 
ἐπιµεληµένος (ἀπὸ τὸν πανεπιστηµιακὸ 
Κων/νο Μανάφη) τόµος, ὁ ὁποῖος 
περιλαµβάνει τὰ πρακτικά τοῦ 3ου 
Διεθνοῦς Συµποσίου Θρακικῶν Σπουδῶν, 
ποὺ πραγµατοποιήθηκε στὴν Κοµοτηνὴ 
ἀπὸ τὶς 25-30 Μαΐου 1998. Τὸ Συµπόσιο 
εἶχε πραγµατοποιηθεῖ ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τοῦ 
Ὑπουργείου πολιτισµοῦ, µὲ διοργανωτὲς 

τὸ Κέντρο 
Θ ρ α κ ι κ ῶ ν 
Μελετῶν τοῦ 
Μορφωτικοῦ 
Ὁ µ ί λ ο υ 
Κοµοτηνῆς, 
τὸν Δῆµο 
Κοµοτηνῆς 
καὶ τὸ Τµῆµα 
Ἱστορίας κι 
Ἐθνολογίας 
τοῦ ΔΠΘ. 
Ἰθύνων νοῦς 
ὁ διακριτικὸς 
µά ἀκούρα-
στος καὶ 

εὐρυµαθής πρόεδρος τοῦ Μορφωτικοῦ 
Ὁµίλου Κοµοτηνῆς πρωτοπρεσβύτερος 
Δηµήτριος Βασιλειάδης, στὸν ὁποῖο 
ὀφείλεται καὶ ἡ ἰδέα τοῦ Συµποσίου.
     Ἡ καθυστέρηση τῆς ἐκδόσεως τῶν 
πρακτικῶν αἰτιολογεῖται ἀπὸ τὸν 
ἐπιµελητὴ τῆς ἔκδοσης: «Ἡ ἔκδοσις 
πρακτικῶν δὲν εἶναι πάντα εὔκολη ὑπόθεσις 
καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλοὺς παράγοντας. 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀγωνιώδη προσπάθειαν πρὸς 
ἐξασφάλισιν τῆς ἀπαιτούµενης δαπάνης, 
ἐγχείρηµα δύσκολον κατὰ κανόνα, δυσκολίαι 
ἀνακύπτουν καὶ κατὰ τὴν συγκέντρωσιν τῶν 
γραπτῶν εἰσηγήσεων ἀπὸ τοὺς ὁµιλητάς, 
τὴν διακίνησιν τῶν τυπογραφικῶν δοκιµίων 
καὶ τὴν διόρθωσίν τους»

    Τὸ Συµπόσιο ἀποτελεῖ, χρονικὰ καὶ 
θεµατολογικά, τὴν συνέχεια δυὸ ἄλλων 
ποὺ προηγήθηκαν µὲ θέµατα α) Ἀρχαία 
Θράκη - Ἀρχαϊκοί, Κλασσικοί, Ἑλληνιστικοὶ 
καὶ Ρωµαϊκοὶ χρόνοι (Κοµοτηνή, 28-31 
Μαΐου 1987) καὶ β) Βυζαντινὴ Θράκη 
-  Πρόσωπο καὶ Χαρακτήρας (Κοµοτηνή, 
20-27 Σεπτεµβρίου 1992).
     Πρόκειται γιὰ πολύτιµη ἔκδοση ποὺ 
ἐµπλουτίζει τὴ θρακικὴ βιβλιογραφία 
καὶ συνεισφέρει µὲ νέα στοιχεῖα στὴ 
γνώση µας γιὰ τὴν σκοτεινὴ περίοδο τῆς 
µεταβυζαντινῆς Θράκης. Ἐνδεικτικὰ 
ἀναφέρουµε τὶς ἐργασίες τῶν Ε. Αὐδίκου 
γιὰ τὰ δηµοτικὰ τραγούδια τῆς Θράκης καὶ 
τὴν ἐρωτικὴ ἀνοµία, τοῦ Μαν. Βαρβούνη 
γιὰ τὸν Ἐφραὶµ ἀπὸ τὴν Αἶνο, τοῦ Ἀντώνη 
Λιάπη µὲ πρωτογενὲς ὑλικὸ γιὰ τοὺς 
Ροµὰ τῆς Κοµοτηνῆς ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ 
ὀθωµανοῦ περιηγητῆ Ἐβλιγιά Τσελεµπί, 
τοῦ πρωτοπρεσβύτερου Θεόδωρου Ζήση 
γιὰ τὸν θρακιώτη ἅγιο Νεκτάριο, τοῦ 
Κων. Πιτσάκη γιὰ τὴν µεταβυζαντινὴ 
Θράκη στὶς ἀπαρχὲς τῆς νεοελληνικῆς 
νοµικῆς ἱστορίας, τοῦ Κων. Χατζόπουλου 
γιὰ τὴ Θράκη στὰ ἔργα τῶν Ἑλλήνων 
γεωγράφων τῆς ὀθωµανικῆς περιόδου, τοῦ 
Θαν. Μουσόπουλου γιὰ τὸν λόγιο Βλάσιο 
Σκορδέλη (1835-1898), τῆς Σοφίας Δουκατᾶ 
- Δεµερτζῆ γιὰ τὴν µεταβυζαντινὴ 
Μαρώνεια καὶ τοῦ Ι. Περράκη γιὰ τὴν 
ἁγιογραφία στὴν Αἶνο τὸν 18ο αἰώνα.   
    Συνιστοῦµε ἀνεπιφύλακτα τὸν τόµο, 
τόσο γιὰ τὸ εὖρος τῆς θεµατολογίας του 
ὅσο καὶ γιὰ τὴν ποιότητα καὶ τὸ βάθος 
τῶν ἐργασιῶν ποὺ περιλαµβάνονται 
σὲ αὐτόν. Τέλος, νὰ σηµειώσουµε 
τήν χρηµατοδότηση τῆς ἔκδοσης τῶν 
πρακτικῶν ἀπό τήν Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Ἡ 
τελευταία ἔχει ἐδῶ καί καιρό δαπανήσει 
σηµαντικά ποσά γιά ἐκδόσεις ποιότητας 
πού συµβάλλουν στήν προβολή τοῦ 
παρόντος καί τοῦ παρελθόντος τῆς 
περιοχῆς καί καλύπτει ἕνα µεγάλο κενό 
πού χρόνιζε ἀδικαιολόγητα.  

Α.Λ.

   Τήν Τρίτη, 24-1-06, στόν ∆ῆµο Μαρώνειας, 
ἔγινε ὁ καθιερωµένος δηµοτικός ἔλεγχος, 
µέ τρόπο ὄχι καί τόσο... καθιερωµένο γιά τά 
ἑλληνικά δεδοµένα. Μέ τήν ἔννοια ὅτι ἔγινε 
- τοὐλάχιστον ἀπό µία πλευρά - ἔλεγχος 
οὐσιαστικός κάποιων ἐκτελεσθέντων ἔργων καί 
ἀποκαλύφθηκε ἡ γύµνια ὅλου τοῦ συστήµατος 
πού λυµαίνεται τό δηµόσιο χρῆµα. Γύµνια 
πού ὀφείλεται ἄλλοτε στήν ἄγνοια, ἄλλοτε 
στήν ἀνεπάρκεια, ἄλλοτε στήν πονηριά καί 
ἄλλοτε στό πλαίσιο λειτουργίας του (συνήθως 
συντρέχουν ὅλοι µαζί οἱ παραπάνω λόγοι). 
Ἔτσι, χρειάζεται νά βρεθεῖ κάποιος ἐξαιρετικός 
γνώστης τῶν πραγµάτων, πού θά εἶναι µέσα σ’ 
αὐτά µά καί ταυτόχρονα παθιασµένος µέ τήν 
ὑπεράσπιση τοῦ δηµοσίου συµφέροντος, ὥστε 
νά ἀποδείξει πώς σχεδόν ὅ,τι γίνεται σ’ αὐτόν 
τόν τόπο εἶναι γιά... εἰσαγγελική ἐπέµβαση. 
Καί ἡ Μαρώνεια ἔχει τήν τύχη νά διαθέτει ἕναν 
τέτοιον ἄνθρωπο, τόν Γιῶργο Πετρίδη.
    Στόν προαναφερθέντα δηµοτικό ἔλεγχο 
λοιπόν, ὁ προαναφερθείς δηµοτικός σύµβου-
λος τῆς συµπολίτευσης, κατέθεσε ἔγγραφα 
καί στοιχεῖα πού ἀποδείκνυαν ὅτι σέ δύο 
τοὐλάχιστον περιπτώσεις πρόσφατων δηµοτι-
κῶν ἔργων, οἱ µέν ἐργολάβοι ἔκαναν ὅ,τι 
ἤθελαν (γιά τήν ἀκρίβεια: ὅ,τι τούς συνέφερε), 
οἱ δέ ἄλλοι ἐνδιαφερόµενοι ἔκαναν ὅ,τι (δέν) 
καταλάβαιναν. Στό πρῶτο ἔργο, πού  ἀφοροῦσε 
ὁδοποιΐα ἔξω ἀπό τήν Ξυλαγανή,  καταγγέλθηκε 
πώς τόσο τό πλάτος τοῦ δρόµου (πού ἔγινε 
γύρω στά 5 µέτρα ἀντί 6-7 πού προβλεπόταν), 
ὅσο καί ὁ ἀσφαλτοτάπητας εἶναι µακράν κάθε 
προδιαγραφῆς πού εἶχε τεθεῖ. Καί στό δεύτερο 
ἔργο, στήν κατασκευή ἀποχετευτικῶν ἀγωγῶν 
ὀµβρίων ὑδάτων στήν Ἐργάνη, τούς σωλῆνες 
πού προβλέπει ἡ σχετική ὑπουργική ἀπόφαση 
ὁ ἐργολάβος τούς... «µπέρδεψε» µέ ἄλλους, 
ἰδίων διαστάσεων ἀλλά µισοῦ κόστους, µέ 
προφανές ὄφελος. 
   Ὅλα αὐτά εἰπώθηκαν εἰς ἐπήκοον ὅλων, 
χωρίς κανείς νά µπορεῖ νά ἀντιλέξει κάτι ἐπί 
τῆς οὐσίας. Καί ναί µέν οἱ ἐργολάβοι κάνουν 
τή δουλειά τους (γελοιοποιώντας βεβαίως τίς 
δηµοπρασίες, τούς ὅρους, τίς µελέτες κτλ), 
ἀλλά τό πρόβληµα ἐντοπίζεται βασικά στούς 
ἐπιβλέποντες µηχανικούς, τοῦ ἑκάστοτε δήµου 
µά κυρίως τῆς ΤΥ∆Κ.  Τί εἴδους ἐπίβλεψη εἶναι 

αὐτή ὅταν δέν τηρεῖται καµµία προδιαγραφή, 
ἀκόµη καί οἱ πιό ὀφθαλµοφανεῖς, καί τό ἔργο 
πληρώνεται κανονικά, σάν νά µήν τρέχει τίποτε; 
Κι ἐφόσον οὐδείς ἀµφισβήτησε τά στοιχεῖα 
τοῦ Γ. Πετρίδη, δέν τίθεται κ. δήµαρχε θέµα 
εἴτε ἐπιστροφῆς χρηµάτων εἴτε - τοὐλάχιστον - 
ἀπόδοσης εὐθυνῶν; Ἐκτός κι ἄν οἱ καταγγελίες 
δέν εὐσταθοῦν. Ὅταν πάντως περιγράφεται 
δηµοσίως µιά τόσο βαρειά ἀµέλεια 
καθήκοντος, δύο πράγµατα µόνο µποροῦν νά 
συµβαίνουν: Εἴτε  ὁ ἕνας εἶναι συκοφάντης εἴτε 
ὁ ἄλλος... Πάντως ἡ µή παραλαβή τῶν ἔργων 
δέν ἀποτελεῖ λύση, κι αὐτό - ὡς µαθηµατικός 
- τό ξέρει καλά ὁ δήµαρχος κ. Τοπουζλῆς. 
Ἐµεῖς - ὡς µαθηµατικοί, ἐπίσης - ἔχουµε νά τοῦ 
προτείνουµε µιά λύση: τόν Εἰσαγγελέα. ∆έν 
χρειάζεται µιὰ διερεύνηση; 

Μαρώνεια: ∆ηµοτικός ἔλεγχος κι «ἐπίβλεψη»...

Φυσικά καί δέν ξεχάσαμε τήν πρόσφατη 
ὑπόσχεσή μας γιά ξανακοίταγμα μερικῶν 

πτωχεύσεων στή Ροδόπη, συνεπείᾳ 
(καί) τοῦ τρόπου λειτουργίας κάποιων 

τραπεζ(ικ)ῶν τοπικά. 
Ἤδη μαθαίνουμε ὅτι σέ κρατικά ἔγγραφα 

καταλογίζονται οὐσιαστικά εὐθῦνες 
σέ συγκεκριμένη Τράπεζα γιά τήν 

δεινή κατάσταση στήν ὁποία περιῆλθε 
ἐπιχείρηση τῆς Βιομηχανικῆς Περιοχῆς. 

Καί ἕπεται (μεγάλη!) συνέχεια...
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Πολλή φασαρία ἔγινε τελευταίως, 
παρασκηνιακά καί προσκηνιακά, µέ 
τήν σχεδιαζόµενη κάθοδο ἑνός καθαρά 
µειονοτικοῦ συνδυασµοῦ στόν Δῆµο 
Ξάνθης, ὑπό τόν Ἀχµέτ Φαΐκογλου. Τίς 
φῆµες ἐπιβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Φαΐκογλου 
µιλώντας στήν µειονοτική ἐφηµερίδα 
«Ὀτουκέν», λέγεται δέ ὅτι πῆρε τό 
πράσινο φῶς ἀπό τό Τουρκικό Προξενεῖο 
τῆς Κοµοτηνῆς, ὅπου µαγειρεύονται καί 
ἄλλες τέτοιες διχαστικές τῆς κοινωνίας 
ὑποψηφιότητες.
Κατά τή γνώµη µας πρόκειται γιά µία 
µᾶλλον θετική ἐξέλιξη. Τό ποιός εἶναι ὁ 
Φαΐκογλου, τό πόσο «Τοῦρκος» εἶναι, τό 
τί βεβαρυµένο παρελθόν κουβαλάει, τό 
τί καφρίλα καί φανατισµό πρόκειται νά 
διακινήσει εἶναι γνωστά. Πέρα ὅµως ἀπό 
αὐτά, εἶναι καλύτερα νά ξεδιαλύνουµε 
κάποιες ψευδαισθήσεις καί νά πάρει 
καθένας µία καθαρή θέση στά τοπικά 
ζητήµατα. Εἶναι π.χ. κάποιος ὑπέρ τῆς 
λογικῆς ὅτι «ἐδῶ εἶναι Ἑλλάδα καί τά 
ὅποια µας προβλήµατα λύνονται µέσα 
τούς ἑλληνικούς θεσµούς»; Ἤ θεωρεῖ 
ὅτι τόν συµφέρει νά ἀλλοιθωρίζει πρός 
ἀνατολάς, προσδοκώντας βοήθεια ἀπό 
τήν Μάνα - Πατρίδα; 
Κι ἀπό τήν ἄλλη, τί πετυχαίνει ἡ 
µέχρι τοῦδε ἀκολουθούµενη πολιτική 
µας τῆς δῆθεν ἐνσωµάτωσης στούς 
πλειονοτικούς συνδυασµούς µουσουλ-

µάνων πολιτευτῶν πού δέν πιστεύουν 
οὔτε αὐτά πού λένε (οὔτε καί στήν 
Δηµοκρατία); Βεβαίως δέν εἶναι εὔκο-
λο νά γίνουν ἀπολογισµοί σέ τόσο 
ἀµφιλεγόµενα θέµατα ὅπως εἶναι ἡ 
συνείδηση τῶν ἀνθρώπων, ὡστόσο δέν 
µποροῦµε νά ἀγνοοῦµε τίς περιπτώσεις 
στίς ὁποῖες ὅ,τι κερδίζει ἕνας µειονοτικός 

πολιτευτής µέ τήν συµµετοχή του σέ 
κάποιο κλιµάκιο ἐξουσίας, κατά κανόνα 
τό στρέφει σέ βάρος τῆς Πολιτείας πού 
τοῦ τό παρεῖχε. Καί φυσικά κανένα 
σοβαρό ἀποτέλεσµα δέν µπορεῖ νά 
προσδοκᾶ κανείς προτάσσοντας ὡς 
δόλωµα κάποια πρόσκαιρα ὑλικά ὀφέλη. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα εἶναι ὁ ἴδιος 
ὁ Φαΐκογλου: Διετέλεσε γραµµατέας 
τῆς Μουφτείας Ξάνθης (1966-1981), 
ἐξελέγη  βουλευτής µέ τό ΠαΣοΚ (1981) 
καί γενικῶς τό ὄνοµά του ἐνεπλάκη 
σέ πολλές κοµπίνες καί ὑπηρεσίες 
(ποιός ἦταν ἄραγε ὁ πράκτορας τῆς 
ΚΥΠ µέ τό ὄνοµα «Ὑπερείδης»;). Ὅταν 
τό 1989 ἀπέτυχε νά ἐξασφαλίσει τήν 
ἐπανεκλογή του, γύρισε τό φῦλλο στόν... 
τουρκισµό: Ἐξελέγη µέ τόν ἀνεξάρτητο 
συνδυασµό «Πεπρωµένο» (1990-1993) 
καί στήν διάρκεια τῆς δεκαετίας τοῦ 
‘90 ἔγινε κήρυκας τοῦ πιό λυσσαλέου 
ἀνθελληνισµοῦ, γλείφοντας ὅπου 
ἔφτυνε ἐπί χρόνια καί παλεύοντας 
παντί τρόπῳ νά δηµιουργήσει στή χώρα 
µας πρόβληµα. Δηλώσεις ὅπως «Ἡ 
Θράκη µέχρι τόν Νέστο εἶναι τουρκική», 
«οἱ Ἕλληνες ἀφέντες θέλουν νά µᾶς 
στείλουν στήν Τουρκία ἀλλά ἐµεῖς θ’ 
ἀφήσουµε τά κόκκαλά µας ἐδῶ», «ὅποιος 
ψηφίζει Χριστιανό ὑποψήφιο δέν εἶναι 
Τοῦρκος κι ἔχει ξεπουλήσει τό γένος του» 
κτλ κτλ εἶναι ἐνδεικτικές τοῦ ἤθους καί 
τοῦ ἐπιπέδου τοῦ ἀνδρός. 
Πιστεύουµε ὅτι τό καλύτερο ἀποτέλεσµα 
ἐπιτυγχάνεται ὅταν εἶναι ὅλα στό 
φῶς, ὅλα ἀνοιχτά. Ἄν κάποιοι, στό 
Προξενεῖο ἤ καί στήν τοπική κοινωνία 
προτιµοῦν νά συγκροτήσουν ξεχωριστά 
ψηφοδέλτια, ἄς διευκολυνθοῦν νά τό 
κάνουν. Καί δέν τό λέµε µόνον ἐπειδή 
σέ Ξάνθη καί Κοµοτηνή οἱ µειονοτικοί 
ψῆφοι εἶναι οἱ µισοί τῶν πλειονοτικῶν. 
ἡ τοπική κοινωνία δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό 
ἐπίπλαστες εἰρηνεύσεις (πού εὐνουχί-
ζουν τούς πλειονοτικούς συνδυασµούς 
κι ἀποκοιµίζουν τελικά τήν κοινή 
γνώµη) ἀλλά ἀπό εἰλικρινή συνεννόηση 
καί κατά πρόσωπον ἀναµέτρηση µέ τίς 
προκλήσεις. Οἱ µόνοι πού κινδυνεύουν 
ἀπό τέτοιες ἐξελίξεις εἶναι οἱ ντόπιοι 
πολιτικάντηδες, πού ἴσως χάσουν 
συνεργάτες καί πελατεία. Πιστεύουµε 
ὅτι καί ἡ κατάργηση τόσο τοῦ θεσµοῦ 
τῆς ὑπερνοµαρχίας µά καί  τοῦ ὁρίου τοῦ 
3% γιά τήν εἴσοδο στήν ἑλληνική Βουλή 
µποροῦν µονάχα νά ἐξυγιάνουν καί νά 
ἐξορθολογίσουν τό πολιτικό σκηνικό 
τοῦ τόπου µας.

Κ.Κ.

Συγκίνηση µπροστά 
στά κλοπιµαῖα

 «Πιστέψτε µε πώς δέν µποροῦσα 
κἄν νά φανταστῶ τό πόσο θά συγκινούµουν 
ἐρχόµενος ἐδῶ. Ζοῦµε ἐδῶ τίς καλύτερες 
στιγµές τοῦ ταξιδιοῦ. Τά δηµοτικά 
τραγούδια πού ἀκούσαµε ἀπό αὐτά τά 
µικρά παιδιά, οὔτε στήν Τουρκία πλέον 
δέν ἀκούγονται! Μᾶς συγκίνησε πολύ 
νά βλέπουµε ἐσᾶς ἐδῶ, τά κορίτσια µας 
µέ τίς παραδοσιακές φορεσιές, τά µικρά 
µας παιδιά, κι ἐσᾶς τούς συµπατριῶτες 
µας νά ζεῖτε ἐδῶ κρατώντας σφιχτά 
τόν πολιτισµό σας. Εἶναι σαφές ὅτι δέν 
χάσατε τίποτε ἀπό αὐτόν. Ἐκ βάθους 
καρδίας πιστεύω ὅτι θά κερδίσετε τόν 
δηµοκρατικό ἀγώνα πού δίνετε. Σᾶς 
εὐχαριστῶ γιά ὅλα.» 
 Μέ τά παραπάνω συγκινητικά 
λόγια ὁ κυρ-Ὀσµάν Νουρί Καµπασακάλ, 
σύµβουλος τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου 
Πολιτισµοῦ καί Τουρισµοῦ, προσφώνησε 
τήν Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης (Τµῆµα 
Γυναικῶν) πού τόν ὑποδέχτηκε στή 
στάση πού ἔκανε ἐπιστρέφοντας (15-1-
06) ἀπό τήν ἐπίσκεψή του σέ Ἀθήνα καί 

Θεσσαλονίκη. Καί ὄντως θά ἦταν ὅλα 
καλά, ἀρκεῖ αὐτό πού ἀποθαύµαζε στήν 
ὑποδοχή νά ἦταν ἀληθινά τούρκικος 
πολιτισµός κι ὄχι κλεψιµέικα ἀπό τόν 
ποµάκικο. Μήπως γιαυτό ρέ σύ Ὀσµάν 
δέν τά βλέπεις αὐτά στήν Τουρκία; Γιατί, 
ὡς ποµάκικα, δέν ἔχουν καµµία σχέση 
µαζί της; 

Ρωτούσαµε πρίν 4 ἑβδοµάδες 
γιά τό εἰκονιζόµενο γιαπί τοῦ 

Μεγάλου Πιστοῦ κάποια πολύ 
συγκεκριµένα πραγµατάκια: 
Ἄν ὑπάρχει ἄδεια ἀνέγερσης 

τοῦ ὑπό κατασκευήν 
«πολιτιστικοῦ Κέντρου», 

τίνος εἶναι τό οἰκόπεδο καί 
τά χρήµατα, κτλ, κτλ. Λίγες 

µέρες µετά τό δηµοσίευµά 
µας ἀναρτήθηκε στόν χῶρο 
ἡ ἄδεια τῆς οἰκοδοµῆς (πού 

ὥς τότε δέν ὑπῆρχε), ὡς µία 
ἔµµεση ἀπάντηση στό πρῶτο 
µας ἐρώτηµα. Γιά ἀρχή καλά 

εἶναι. Τώρα ἄν ζητήσουµε καί 
τίς ὑπόλοιπες ἀπαντήσεις θά 

ζητᾶµε πολλά; Ἤ µήπως νά 
ἀρκεστοῦµε στό τυπικό µέρος, 

γιά νά µήν µπλέξει ἄσχηµα 
κανένας «ἁρµόδιος»;

Πολιτιστικό Κέντρο Μεγάλου 
Πιστοῦ:  Π Ο Θ Ε Ν ;

Φαΐκογλου καί ἀνεξάρτητοι 
µειονοτικοί ὑποψήφιοι

Κι αὐτός καλός δέν θά ἦταν γιά δήμαρχος 
Κομοτηνῆς; Στά Γιάννενα μιά χαρά τά εἶχε πάει

Παρακαλῶ, μήν παρασύρεστε ἀπό τά φαινόμε-
να, ἀπατοῦν! Μπορεῖ νά μιλάει καί νά ντύνεται 
πομάκικα, νά μοιάζει καί νά ζεῖ ὡς Πομάκα, μά 
στήν πραγματικότητα εἶναι γνήσια Τουρκάλα!

Ἡ... καθ΄ἡµᾶς Χαµάς
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Ὁ κ. Γιαΐς, πατέρας ἕξι παιδιῶν, σπούδασε 
µηχανολόγος µηχανικός στό Λίβερπουλ 
καί ἔκανε τό µεταπτυχιακό του ἀργότερα 
στή Γερµανία. Ἡ οἰκογένειά του, µέ 
συνεταῖρο τόν Ἰσραηλινό Μεναχέµ Φίσερ, 
ἀντιπροσωπεύουν τήν Μερσεντές στήν 
πόλη (πάντως ἡ δική του εἶναι µοντέλο 
δεκαετίας καί εἶναι γεµάτη γρατζουνιές καί 
χτυπήµατα!). Ὁ ἴδιος, ὡς θρησκευόµενος, 
δέν πίνει ποτέ, ἀλλά δέν ἔχει κανένα 
πρόβληµα µέ τούς Χριστιανούς ἤ ἄλλους 
συµπολίτες του πού πουλᾶνε ἀλκοόλ. 
Ὡς νέος δήµαρχος ἔστειλε ἐπιστολές στίς 
πόλεις πού ἔχουν συνεργασία ἤ ἔχουν 
ἀδελφοποιηθεῖ µέ τήν Νάµπλους, γιά 
νά τούς βεβαιώσει ὅτι ὅλα συνεχίζουν 
κανονικά καί ὑπάρχει συνέχεια στήν 
πολιτική τοῦ δήµου του πρός τά ἔξω. Στήν 
πρόσφατη, δεύτερη ἐπιστολή του στόν 
δήµαρχο Κοµοτηνῆς, Τάσο Βαβατσικλή, 
ἐκφράζει τά θερµά του αἰσθήµατα, 

εὐχαριστεῖ γιά τήν ἀπόφαση δωρεᾶς 
σχολείου στή Νάµπλους καί προτείνει 
συνάντηση εἴτε στήν Ἑλλάδα εἴτε στήν 
Παλαιστίνη πρός ἐπίρρωσιν τῶν ἀρίστων 
σχέσεων καί τῶν µελλοντικῶν σχεδίων.
Ἀκούγονται αὐτά... τροµοκρατικά;   
   
(Στό ἑπόµενο φῦλλο µας ἡ συνέντευξη 
τοῦ κ. Γιαΐς στόν «Ἀντιφωνητή»
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Τηλεόραση α λα καρτ  

του Χριστόφορου Μουρατίδη

 Κάποια Δευτέρα του περασµένου 
Οκτώβρη 8:30 πµ, ΝΕΤ: Οι δύο εξυπνάκηδες 
δηµοσιογράφοι της «Πρώτης Γραµµής», 
που κάθε πρωί – µε χρήµατα των φορολο-
γουµένων - επιδίδονται στο τιτάνιο δηµο-
σιογραφικό έργο της µεγαλόφωνης ανά-
γνωσης των εφηµερίδων, παρουσιάζουν 
τον καλεσµένο τους: Είναι ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης, γνωστός θαµώνας των τηλε-
παραθύρων, από την εποχή που ήταν στην 
αντιπολίτευση.
 Τον θυµάµαι, αυτόν και τον – και 
«κόκκινο Πάνο» αποκαλούµενο - προϊστά-
µενό του υπουργό να παρευρίσκονται 
συνεχώς και αδιαλείπτως σε τοκ-σόου 
και ενηµερωτικά πρωινάδικα, σε σηµείο 
που να αναρωτιέµαι µήπως κοιµούνται 
το βράδυ στο τηλεοπτικό στούντιο σε 
κάποιο ράντζο ή σλίπινγκ µπάγκ (για 
να προλάβουν το πρωινάδικο µετά το 
βραδινό τοκ-σόου). Σκέφτοµαι ότι αυτός 
ο άνθρωπος θα έπρεπε να βρίσκεται στη 
δουλειά του, δηλαδή στο υπουργείο του. 
Γι’ αυτό τον επέλεξε ο πρωθυπουργός. 
Αντ’ αυτού, κάνει «κονσοµασιόν» - µετά 
συγχωρήσεως- στο πρωινάδικο της ΝΕΤ 
(θα µπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλο 
κανάλι) εκστοµίζοντας τις λαϊκιστικές 
κορώνες για τις οποίες άλλωστε εξελέγη.
Ακριβώς δεκαπέντε µέρες αργότερα, το 
σκηνικό επαναλαµβάνεται ακριβώς το 
ίδιο. Ίδια µέρα, ίδιο κανάλι, ίδια εκποµπή, 
ίδιος καλεσµένος. Νοµίζω ότι τα σχόλια 
περιττεύουν…

 Είναι όµως ενδιαφέρον να 
παρατηρήσει τις αντιδράσεις του εν λόγω 
υφυπουργού όταν ξέσπασε η υπόθεση 
Ρεγκούζα. Γνωρίζετε ότι ο υφυπουργός 
Οικονοµίας «παραιτήθηκε» δηλαδή 
αποπέµφθηκε ευσχήµως µετά την 
τηλεοπτική του εµφάνιση σε συνεστίαση 
τοπικού καναλιού της συµπρωτεύουσας - 
ειδικευµένου σε τσόντες και τηλεπαιγνίδια 
απάτες – όπου χαριεντιζόταν µε τον άρτι 
αποφυλακισθέντα ιδιοκτήτη του εν λόγω 
καναλιού.
 Ξαφνικά λοιπόν, ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης ανακάλυψε την «κακή» 
τηλεόραση. Δεν ευθύνεται ο συνάδελφός 
του για το ατόπηµα, ευθύνεται η τηλεόραση 
που το αποκάλυψε αναγκάζοντας τον 
πρωθυπουργό να τον «παραιτήσει»: «Κάτι 
πρέπει να γίνει µε την τηλεόραση. Δεν 
µπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση» 
δήλωσε ο υφυπουργός Τηλεόρασης – ωχ, 
συγγνώµη – Ανάπτυξης  ήθελα να πω. Τα 
ίδια πάνω – κάτω δήλωσε ο γραµµατέας 
του κυβερνώντος κόµµατος καθώς και 
άλλοι κοµµατικοί και κυβερνητικοί 
παράγοντες. Και αµέσως µετά, έτρεξαν 
όλοι στα κανάλια για να εξηγήσουν τα 
ανεξήγητα και να δικαιολογήσουν τα 
αδικαιολόγητα. Το ίδιο βράδυ µάλιστα, ο 
γραµµατέας του κυβερνώντος κόµµατος 
χαριεντιζόταν σε τοκ-σόου µε την ξανθιά 
πρασινοµάτα οικοδέσποινα, σε ένα 
από τα – δυσανάλογα πολλά – κανάλια 
µιας ελληνικής ραδιοτηλοψίας για την 
οποία «κάτι πρέπει επιτέλους να γίνει». 
Τα ίδια λίγο-πολύ συνέβησαν µε την 
υπόθεση των Πακιστανών όπου ο εκ της 
ευάνδρου Κρήτης καταγόµενος υπουργός 
Δηµόσιας Τάξης επιδεικνύοντας την 

λεβεντιά του ξεσπάθωσε εναντίων των 
τηλεοπτικών ανεµοµύλων ως άλλος 
Δον Κιχώτης µε Σάντσο Πάντσα τον 
ατυχή συµπατριώτη και υφιστάµενό του 
υφυπουργό. Αυτός συνελήφθη – µάλλον 
τυχαία – να καθυβρίζει τον εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου και αποπέµφθηκε (ή 
«παραιτήθηκε» αν προτιµάτε) όχι για τις 
ύβρεις (σε κοµµατική συγκέντρωση που 
βαφτίστηκε κοινωνική εκδήλωση σε µια 
πρωτοφανή επίδειξη υποκρισίας) αλλά 
διότι η κυβέρνηση δεν θα µπορούσε να 
αντέξει το τηλεοπτικό σφυροκόπηµα…
 Φταίει λοιπόν η τηλεόραση για 
την οποία «κάτι πρέπει επιτέλους να 
γίνει». Τι πρέπει να γίνει αλήθεια; Με 
µεγάλη δόση χαιρεκακίας θα µπορούσε 
κάποιος να πει ότι οι κυβερνώντες (και 
οι προκάτοχοί τους) δηµιούργησαν ως 
άλλοι δόκτορες Φρανκενστάιν το τέρας 
– TV και τώρα τρέχουν – εις µάτην – να το 
µαζέψουν. Στην πραγµατικότητα όµως, 
αυτό που συµβαίνει είναι ότι τρέφονται 
από αυτό – αλλά και το τρέφουν οι ίδιοι. 
Θα έπρεπε όµως να γνωρίζουν ότι αυτή η 
σχέση είναι αµφίδροµη και όπως µπορούν 
να ωφεληθούν από αυτήν, µπορούν και να 
καταστραφούν. Αγνοούν οι αφελείς πως 
όταν χορεύεις µε τον διάβολο, ακολουθείς 
τα δικά του βήµατα, υπακούοντας στον 
ρυθµό που αυτός καθορίζει…
 Αν οι πολιτικοί µας ήταν 
ειλικρινείς, θα οµολογούσαν ότι θέλουν 
µια τηλεόραση α λα καρτ, µια τηλεόραση 
ελεγχόµενη που θα τους λιβανίζει και θα 
περιορίζει την κριτική της και τα ρεπορτάζ 
σύµφωνα µε τις επιθυµίες τους. Αυτό είναι 
το επίπεδο της δηµοκρατίας µας και δεν 
πρέπει να µας εκπλήσσει διότι πρωτίστως 

εµείς οι πολίτες είµαστε υπεύθυνοι για 
τους πολιτικούς µας εκπροσώπους, εµείς 
τους ψηφίζουµε κατ’ επανάληψη, αυτοί 
δεν είναι παρά η κακή µας εικόνα. Είµαστε 
ό,τι ψηφίζουµε…
 Μέσα σ’όλα αυτά η – κακή 
πράγµατι – τηλεόραση, έκανε, έστω µε 
υπερβολές, σωστά την δηµοσιογραφική 
δουλειά της στις προαναφερθείσες και 
άλλες περιπτώσεις. Αν ο υποδιοικητής του 
ΙΚΑ απεπέµφθη «ζωντανά» στο δελτίο των 
8 από τον προϊστάµενό του υφυπουργό 
Υγείας, δεν φταίει το κανάλι (ο ΑΛΦΑ 
νοµίζω) που ανέδειξε ως όφειλε το εν λόγω 
θέµα αλλά ο αµετροεπής υφυπουργός. Αν 
το δελτίο των 8 µµ του ΜΕΓΚΑ παρουσίασε 
το ηχητικό ντοκουµέντο των ύβρεων του 
κ. Μαρκογιαννάκη, δεν φταίει το κανάλι 
αλλά ο υφυπουργός που  απεδείχθη εκτός 
από υβριστής και ψεύτης…
 Δεν µου αρέσει η ελληνική 
τηλεόραση. Δεν µου αρέσει ο Θέµος και 
οι εξυπνάδες του, δεν µου αρέσει ο Μάκης 
και οι µέθοδοί του, δεν µου αρέσουν τα 
τηλε-παράθυρα των 8 µε την απίστευτη 
κατάντια εκλεγµένων πολιτικών να 
συµπεριφέρονται σαν πόρνες που 
µαλώνουν για τον πελάτη/τηλεθεατή/
ψηφοφόρο… Καλύτερα όµως η κακή 
τηλεόραση παρά η καθόλου τηλεόραση 
δηλαδή η τηλεόραση α λα καρτ… Στο κάτω 
- κάτω, η Ουάσιγκτον Ποστ µε το θρυλικό 
ρεπορτάζ – έρευνα για την υπόθεση 
Γουότεργκεητ υποχρέωσε ολόκληρο 
Πρόεδρο των ΗΠΑ σε παραίτηση. Γιατί 
να µη µπορεί να κάνει το ίδιο το δελτίο 
των 8µµ ενός ελληνικού τηλεοπτικού 
καναλιού για έναν ασήµαντο υφυπουργό 
µιας ελληνικής κυβέρνησης; 

ΕΛΛΑΣ, «ΣΑΠΡΩΔΗΣ-ΓΥΝΑΙΩΔΗΣ- 
ΓΡΑΙΩΔΗΣ- ΚΛΑΨΙΑΡΑ...»

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΚΗΝΕΣ …
Του Ηλία Σιαµέλα

«ΣΚΗΝΗ Α΄. ΕΛΛΑΣ: ΦΩΣ. Εποχή του 1821. 
Ανθρωπότης Μαρτύρων και Ηρώων. Εις το 
βάθος χαλάσµατα και κρηµνίσµατα αχνίζοντα 
από αίµατα, καπνίζοντα από µπαρούτια. Από τα 
αναστατωµένα χώµατα, ένας Ύµνος Ελευθερίας 
υψώνεται, συµπάλλων αιµατοκαπνισµένους 
αέρας… Αι Κεφαλαί της Νέας Ελλάδος, Άνδρες, 
Λέοντες, Ήρωες, Ηµίθεοι, διέρχονται. Κάθε 
στήθος πληγαί. Κάθε καρδιά ηρωϊσµός. Κάθε 
κεφάλι φως, κάθε πτυχή λάµψις δόξης, κάθε 
ασηµοκαπνισµένη πάλα, µυθική εποποιία, κάθε 
χρυσοκαπνισµένον πιστόλι, ηρωϊκόν ποιήµα….».  
»ΣΚΗΝΗ Β΄. ΕΛΛΑΣ : ΚΟΠΡΟΣ. Εποχή 
του 1897. Ανθρωπότης ∆ικηγορίσκων, 
Υπαλληλίσκων, Χαρτοπαιχτών και Βουλευτών. 
Ανθρωπότης Χρεωκοπηµών, Ατιµασµών, και 
Ηττών. Αποσυντεθειµένη, σαπρώδης, γυναιώδης, 
γραιώδης, κλαψιάρα…   Η Βουλή: Έξωθεν ψήφοι, 
µισθοί, αργόµισθοι, Θεσιθήραι, όχλος ψήφων και 
όχλος Βουλευτών…»  
        Περικλής Γιαννόπουλος (1870-1910)
ΣΚΗΝΗ Γ ́  . ΕΛΛΑ∆Α : ΚΟΠΡΙΑ ΝΕΑΣ ΚΟΠΗΣ 
ΚΑΙ ΣΚΟΤΑ∆Ι ΠΗΧΤΟ.
Εποχή του 2005-2006. Λαός µαρτύρων, 
προδοµένων και δούλων. Στο βάθος  µια 
κατεστραµµένη οικονοµία. Στρατιές ανέργων, 
πεινασµένων, υποσιτισµένων συνταξιούχων και 
τόσων άλλων που ζουν µε δανικά. Οι κεφαλές 
της Ελλάδας, άντρες νεήλυδες και Ευρω-λέοντες 
διέρχονται... Κάθε στήθος στολισµένο µε το 
παράσηµο του Μπους. Κάθε κεφάλι φωτισµένο 
απ’ τα κολέγια της Αµερικής. Κάθε καρδιά κι ένας 
βηµατοδότης χαρισµένος από τις πολυεθνικές. 
Κάθε σύγχρονη «εποποιία», ένα αντίστοιχο 
«ηρωικό» ποίηµα : Στων Ιµίων την ολόµαυρη 
ράχη/ περπατώντας η παλιά δόξα µονάχη/ 
Μελετά παραβιάσεις βαρβάρων/ και στην κόµη 
αγκάθινο στεφάνι φορεί/ Γινωµένο από χέρια 
γραικύλων/ Που αφθονούνε σε τούτη την άµοιρη 
γη.(1)
Εποχή του 2005-2006. Μια «εκσυγχρονισµένη» και 
«εµπλουτισµένη» κοινωνία  δηµοσιουπαλληλίσκων, 
τηλεοπτικών δηµοσιογραφίσκων, βουλευτών,  
βολεµένων, βαρόνων, τραπεζιτών, νταβατζήδων, 
εργολάβων, καναλαρχών, πορνοβοσκών, 
µιζαδόρων, κλεπτών και λωποδυτών.
Στη Βουλή και στα τηλεοπτικά κανάλια, ίδια 
και χειρότερα. Ψήφοι, χαλκοπράσινα παιδιά, 
θεσιθήρες, µέσα, θεωρίες, µπλα-µπλα, δούλεµα, 
κοινοβουλευτικές τρακατρούκες, ψευτο- 
παλικαρισµοί, χειροκροτήµατα διαρκείας, η 
αποθέωση της κενότητας,  ψήφοι εµπιστοσύνης, 
άγρα οπαδών, λεηλασία συνειδήσεων, 

τηλεστρατοδικεία, κυνηγητό της διαφθοράς και 
της διαπλοκής έπ’ οθόνης!
Αυτή είναι η Σύγχρονη Ελλάδα. Εσαεί µια 
ανάπηρη δηµοκρατία. Με το λαό στη γωνία. Με 
τον εκάστοτε  πρωθυπουργό να αυτοαναγορεύεται 
σε βεζίρη, σε πάπα, σε µεσσία. Μια Ελλάδα που 
την έδεσαν πισθάγκωνα στο άρµα της Ευρώπης.  
Είναι αυτοί που κατέστρεψαν τις κοινότητες και  
µετέτρεψαν τις ελληνικές πόλεις σε πολυεθνικές 
στρούγκες, όπου σταβλίζονται ανάκατα κοπάδια 
από φυρόµυαλους ζεβζέκηδες και λύκοι από την  
Ιλλυρία.  
Αυτή είναι η Σύγχρονη Ελλάδα. Εσαεί µια 
δικτατορία. Μας έβαλαν στην τότε ΕΟΚ, χωρίς 
να ρωτήσουν κανέναν. Υπέγραψαν τη συνθήκη 
του Μάαστριχ γιατί έτσι τους άρεσε. Μας 
έσπρωξαν στην ΟΝΕ, µε το έτσι θέλω. Επέβαλαν 
το ευρώ, γιατί έτσι τους βόλευε. Έκαναν τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες και τις στέγες Καλατράβα, 
γιατί το θέλησαν οι πολυεθνικές και τα µεγάλα 
συµφέροντα. Και µετά, τούτος ο νέος βεζίρης, 
αυτή η χοντροκοµµένη κόπια µαθητευόµενου 
µάγου, αυτή η παρακµιακή παραφυάδα της 
Σηµιτικής σχολής, µας πέρασε την επικύρωση 
του ευρω-συντάγµατος, χωρίς καλά καλά να το 
πάρουµε είδηση!
Αυτή είναι η Σύγχρονη  «Ελλάδα»: Μια δαρµένη 
σκύλα, χρεοκοπηµένη, µε µια στέρφα κυβέρνηση, 
ανιστόρητη, υποτελή και φοβισµένη, «µισθοφόρος 
των ισχυρών µε χέρια ζητιάνικα». Μ’ ένα υπουργείο 
∆ηµόσιας «Νέας» Τάξης, ικανό να  παραδώσει 
όλους εκείνους  που δεν φοβούνται ακόµη να 
σκέφτονται, σαν εν δυνάµει «τροµοκράτες» στα 
χέρια του Μπλερ και να µην παραδέχεται τίποτα.. 
Με µια αντιπολίτευση στιγµατισµένη απ’ τους 
«νάνους, τους ζυµωµένους στο φαρµακοτριβείο 
της προδοσίας του Οτσαλάν, Σηµιτικούς και 
παρα-Σηµιτικούς πρώην αρουραίους του 
προϋπολογισµού, απατεώνες της δεκάρας, 
κλεφτοκοτάδες, κακοµοίρηδες…» (2)
Αυτή η τρύπια κουρελού, η πατσαβούρα της 
Ευρώπης του 2005-2006, η κοπριά νέας κοπής 
που  θέλει ακόµη να ονοµάζεται Ελλάδα, δεν 
αντέχει σε καµιά σύγκριση µε τις προηγούµενες 
εποχές, όση «κόπρος» κι αν υπήρχε και τότε.
Αχ, πατρίδα µου… «∆ε µου ‘δωσες Πατρίδα λέξεις 
για να σε καλώ µόνο µε ονόµατα από χρυσάφι, 
γύρη, µύρο, για να τις σκορπάω… Μου ‘δωσες 
τις συλλαβές που θα ονοµατίζουν τα χλωµά 
σκουλήκια που µέσα στη γαστέρα σου ταξιδεύουνε 
και πίνουνε το αίµα σου και λυµαίνονται τη ζωή 
σου…». (3)
       
(1) Παράφραση, από το ποίηµα «Η καταστροφή 
των Ψαρών» του    ∆ιον. Σολωµού.
(2) Παράφραση, από το «Κάντο Χενεράλ» του 
Πάµπλο Νερούντα
(3) ∆ε µου ‘δωσες Πατρίδα λέξεις… Πάµπλο 
Νερούντα, «Κάντο Χενεράλ», εκδ. Gutenberg 

Πινακίδες οχημάτων: 
Η Ροδόπη είναι Ευρώπη; 
 
Η πρόσφατη παρουσία μας εκτός Κομοτηνής  
μάς υπενθύμισε το θέμα της αλλαγής των 
πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων, 
δεδομένης της ανάγκης να προσαρμοστούν 
οι πινακίδες των ελληνικών οχημάτων στα 
πρότυπα των πινακίδων των οχημάτων της Ε.Ε.   
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λοιπόν, οι 
πινακίδες θα πρέπει να φέρουν τα διακριτικά της 
χώρας και τη Σημαία της Ε.Ε.: «Στο αριστερό 
μέρος κάθε πινακίδας υπάρχει αντανακλαστικό 
πεδίο χρώματος κυανού […] μέσα στο οποίο 
είναι τυπωμένο το σύμβολο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης […] στο επάνω μέρος και το διακριτικό 
διεθνές σήμα της χώρας GR στο κάτω μέρος.» 
Ωστόσο, παρόλο που η προσαρμοσμένη στα 
ευρωπαϊκά πρότυπα νομοθεσία ισχύει ήδη 
από την 1η Μαΐου του 2004 και επιβάλλεται 
να εφαρμόζεται, στο νομό Ροδόπης ακόμη 
και οχήματα που κυκλοφόρησαν μέσα στο 
τελευταίο τρίμηνο εξακολουθούν να φέρουν 
πινακίδες παλαιών προδιαγραφών, που 
δεν ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Το γεγονός προκαλεί απορίες καθώς στους 
υπόλοιπους νομούς της χώρας τα καινούρια 
οχήματα φέρουν τις νέου τύπου πινακίδες. Κι 
επειδή, όπως πληροφορούμαστε κατά καιρούς 
από τα Μ.Μ.Ε., σύντομα θα κληθούν οι 
ιδιοκτήτες οχημάτων ν’ αντικαταστήσουν τις 
παλιές πινακίδες με τις καινούριες, γεννιέται 
το ερώτημα γιατί να υποστούν την αντίστοιχη 
οικονομική επιβάρυνση και όσοι απόκτησαν 
όχημα μετά το Μάιο του 2004, τη στιγμή που 
σύμφωνα με τη νομοθεσία θα ’πρεπε εξαρχής 

να τοποθετηθούν στα οχήματά τους οι πινακίδες 
νέου και όχι εκείνες του παλαιού τύπου. Η 
εφαρμογή του νόμου μάλιστα όχι μόνο στους 
υπόλοιπους νομούς της χώρας αλλά ακόμη και 
σε γειτονικές μας χώρες που δεν αποτελούν 
καν πλήρη μέλη της Ε.Ε., όπως η Βουλγαρία 
και η Τουρκία, αφήνει αναπάντητο το ερώτημα 
γιατί στον νομό Ροδόπης δεν εφαρμόζεται 
η σχετική διάταξη για τις νέες πινακίδες. 
Περιμένουμε από τη Διεύθυνση Μεταφορών 
και Επικοινωνιών Ροδόπης να δώσει απάντηση 
στις απορίες μας και να μας διορθώσει, αν 
τυχόν κάνουμε κάπου λάθος.
(Κι ένα σχετικό σχόλιο, που δεν αφορά βέβαια 
την τοπική Διεύθυνση: είναι κρίμα που η χώρα 
μας αποδέχτηκε, σε ό,τι αφορά τα γράμματα 
των πινακίδων, να μην χρησιμοποιούνται σε 
αυτές όσα γράμματα δεν εμφανίζονται καί στο 
λατινικό αλφάβητο, όπως π.χ. το Δ, το Θ ή το 
Ξ. Αν μη τι άλλο, η αποδοχή του όρου αυτού 
από τη χώρα μας θα έπρεπε να συνεπάγεται και 
την αντίστοιχη υπαναχώρηση των υπόλοιπων 
ευρωπαϊκών χωρών από το να χρησιμοποιούν 
στις πινακίδες των οχημάτων τους γράμματα 
που δεν εμφανίζονται στο ελληνικό αλφάβητο, 
όπως π.χ. το C, το F ή το L! Η μονομερής 
συμμόρφωση της Ελλάδας στα κοινά γράμματα 
του ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου 
αποδεικνύει την έλλειψη οράματος καθώς και 
την επιπόλαιη έως αδιάφορη αντιμετώπιση του 
θέματος από τις ελληνικές αρχές. Το γεγονός δε 
ότι στην περίπτωση του νομίσματος πετύχαμε 
την αναγραφή του ονόματός του καί στα 
ελληνικά φανερώνει ότι θετικό αποτέλεσμα θα 
μπορούσαμε να πετύχουμε κι εδώ αν ήμασταν 
περισσότερο προσεκτικοί και υπεύθυνοι.)

Γ. Στρούμπας

Ο ΝΕΟΣ ΒΟΡΕΑΣ 

Καθώς ὁ µηνιαῖος ΒΟΡΕΑΣ συνεχίζει τήν ἔκδοσή 
του ἀπό τό περασµένο καλοκαίρι, νιώθουµε τύψεις 
πού δέν ἀναφερθήκαµε ἐπαρκῶς στό µεγάλο 
ἐγχείρηµα τοῦ φίλου Σταύρου Παπαθανάκη. Καί οἱ 
τύψεις αὐτές αὐξάνουν καθώς βλέπουµε τό ἐπίπεδο 
καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ βορειοεβρίτικου περιοδικοῦ 
συνεχῶς νά ἀνεβαίνουν, κατακτώντας µία θέση στά 
λιγοστά ἀξιοανάγνωστα περιοδικά τῆς ἑλληνικῆς 
περιφέρειας. Εἶναι πραγµατικά ἐντυπωσιακό νά 
διαβάζεις «ἕδρα: Σπήλαιον Τριγώνου» σέ µηνιαία 
ἔκδοση µέ τέτοια ποιότητα! Τό τελευταῖο τεῦχος µέ 
ἀφιέρωµα στήν «Ἀλεξανδρούπολη τῆς λογοτεχνίας» 
κατὰ τὴ γνώµη µας εἶναι ἀπό τά καλύτερα (πιθανῶς 
µαζί µέ τά τεύχη 4, 5 καί 7). Συγχαρητήρια στούς 
συντελεστές του καὶ  καλή συνέχεια!



Ξεκινώντας λοιπόν τήν ἑβδοµαδιαία 
συνεργασία µας µέ τήν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
τοῦ Κώστα Ζουράρι, στό φῦλλο τῆς 
28ης Ἰανουαρίου 2006 δηµοσιεύθηκε 
µαζί µέ ἕνα ἐκτεταµένο προλογικό 
σηµείωµα (πού τό ἐπιµελήθηκε ὁ 
Στέλιος Κοῦκος), ἡ κάτωθι συνέντευξή 
µας:

- Γιατί Ἀντιφωνητής;
- Γιατί χρειάζεται καὶ κάποιος νὰ 
ἀντιφωνεῖ στὴν κυρίαρχη εἰκονοπλασία 
τῆς ἐξουσίας. Ἡ ἔµπνευση δόθηκε ἀπὸ 
τὸν Ἀντιφωνητὴ στὴ «Μαρία Νεφέλη» 
τοῦ Ἐλύτη καὶ ἔτσι προέκυψε ἕνα 
θαυµάσιο, πρωτότυπο ὄνοµα. 

- Ποιὲς ἦταν οἱ ἀγωνίες σας ὅταν ἀπο-
φασίσατε νὰ ἐκδώσετε τὸν Ἀντιφωνητή;
- Πρώτη ἀπ’ ὅλες ἦταν αὐτὴ γιὰ τὴν 
ἰδιαίτερη πατρίδα µας, τὴ Θράκη. Οἱ 
ἰδεοληψίες καὶ τὰ συµφέροντα ποὺ 
παραµόρφωναν τὴν ἀληθινή της εἰκόνα, 

µᾶς εἶχαν κουράσει. Ἀποφασίσαµε νὰ 
ἀντισταθοῦµε στὸν κατεστηµένο Τύπο, 
τοπικὸ καὶ µή, µὲ τὰ ἀκαταµάχητα ὅπλα 
τῆς εἰλικρίνειας καὶ τῆς χλεύης.  

- Ποιὲς ἦταν οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις 
ὅταν ἐκδόθηκε ἡ ἐφηµερίδα; Πῶς σας 
ὑποδέχτηκαν στὴν Κοµοτηνή;
- Οἱ ὅποιες ἀρχικὲς παρεξηγήσεις ἔχουν 
πιὰ διαλυθεῖ. Σήµερα ἔχουµε πολλοὺς 
φίλους, συχνὰ φανατικούς. Ὑπάρχουν 
φυσικὰ καὶ κάµποσοι ἐχθροί, ποὺ 
εἶδαν ὅτι σκοπεύουµε νὰ γίνουµε κακὸ 
σπυρὶ στὸν πισινὸ τῶν κρατούντων. 
Ὅταν ἀπέτυχαν νὰ µᾶς τσακίσουν, 
προτίµησαν τὴν ἀποσιώπηση. Ἔλα ὅµως 
ποὺ δὲν σιωποῦσαν ὅλοι! Ἄνθρωποι µὲ 
πνευµατικὲς περγαµηνὲς ἀπὸ ὅλη τὴν 
Ἑλλάδα ἐκφράστηκαν µὲ διθυραµβικὸ 
τρόπο γιὰ τὸ ἐγχείρηµά µας, στηρίζοντας 
τὸ ἀποφασιστικά. Σὺν τῷ χρόνῳ 
ἀνδρωθήκαµε καὶ ἤδη ἀποτελοῦµε, 
θέλουν - δὲν θέλουν κάποιοι, ἕναν 

ὑπολογίσιµο παράγοντα.     

- Πάντως δὲν ὀµφαλοσκοπεῖτε...  Ἤτοι 
δὲν ἐνδιαφέρεστε µόνον γιὰ τὴν περιοχή 
σας...   
- Σαφῶς! «Σκέψου παγκόσµια, δράσε 
τοπικά», λένε. Κι ἐννοεῖται ὅτι γράφουµε 
µὲ τρόπο ἐντελῶς διαφορετικὸ ἀπὸ 
κεῖνον τῶν ἄλλων ΜΜΕ . τί νόηµα θὰ εἶχε 
ἄλλωστε νὰ ἀναπαράγουµε τὴν εἰκόνα 
γιὰ τὸ γίγνεσθαι τῶν κατεστηµένων 
Μέσων; Ψάχνουµε σὲ κάθε εἴδηση τὴν 
οὐσία καὶ τὴν σύνδεσή της µὲ µία εἰκόνα 
τοῦ κόσµου ποὺ νὰ δίνει νόηµα στὴν 
ἀνάγνωσή της. 

- Ποιὰ εἶναι ἡ γραµµὴ τῆς ἐφηµερίδας; 
πῶς διαµορφώνεται;
- Ἡ γραµµή µας εἶναι ἡ ἀναζήτηση 
τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ποιότητας καὶ 
ἡ ἀποκάλυψη τῆς προπαγάνδας. 
Ἡ ἀδέσποτη προσέγγιση ὅλων τῶν 
θεµάτων καὶ ἡ ἔλλειψη σεβασµοῦ σὲ 
κάθε «κοινὸ τόπο» πού µας ἐπέβαλαν τὰ 
ἀφεντικά.

- Περιγράψετέ µας τὴν στάση σας, τὴν 
σχέση σας ἀπέναντι στὴν µειονότητα.   
- Μειονότητα; Ποιὰ µειονότητα; Ἂν 
ρωτᾶτε γιὰ τοὺς µουσουλµάνους 

συντοπίτες µας, πρόβληµα ἀναφύεται 
µόνον ὅταν κάποιοι ἐξ αὐτῶν θέτουν 
τὸν ἑαυτό τους στὴν ὑπηρεσία τῶν 
συµφερόντων τῆς Τουρκίας - κάτι ποὺ 
βεβαίως ἰσχύει κατὰ µείζονα λόγο καὶ 
γιὰ τοὺς χριστιανούς.   

- Γιατί χρησιµοποιεῖτε τὸ πολυτονικό;
- Ἡ πλειοψηφία τῶν φίλων ποὺ 
ἐκδίδουµε τὸν «Ἀντιφωνητή» εἶναι 
ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς, ἄρτιας µορφῆς 
τῆς ἑλληνικῆς. Δὲν εἶναι ἴσως µεῖζον 
πρόβληµα, ὅµως εἴµαστε πεπεισµένοι 
γιὰ τὴν ἀξία τῆς ἀντίστασης – ΚΑΙ στὸ 
ζήτηµα αὐτό. 

- Μὲ ποιὲς προϋποθέσεις συνεργάζεστε 
σήµερα µὲ µία ἐφηµερίδα καὶ τί 
προσδοκᾶτε; 
- Ἡ συνεργασία µὲ τὴν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ὀφείλεται στὸν νέο της ἐκδότη κι 
ἀγαπηµένο µας δάσκαλο καὶ φίλο, 
Κώστα Ζουράρι, ὁ ὁποῖος µας εἶχε… 
υἱοθετήσει εὐθὺς ἐξαρχῆς. Προσδοκία 
µας εἶναι νὰ ἀπευθυνθοῦµε στὸ 
εὐρύτερο βορειοελλαδίτικο κοινό, 
ὑπονοµεύοντας τὶς ψευδαισθήσεις τοῦ 
περὶ «πληροφόρησης» καὶ διαδίδοντας 
τὴν κοσµοθεωρητική µας αἵρεση, ἀρχῆς 
γενοµένης τὸ προσεχὲς Σάββατο! 

...καί «Ἀντιφωνητής»

Ὁ φίλος Γιάννης Δήµου ἀπό τήν Καβάλα 
µᾶς γράφει γι’ αὐτό πού ἀποκαλεῖ ΤΟ 
ΨΕΜΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ: 

  Μας λένε: Το ασφαλιστικό σύστηµα 
καταρρέει απο έλλειψη εσόδων. Πρέπει να 
δουλεύουµε ώς τα 65! ΨΕΜΜΑ ! Σκεφθείτε 
οτι όλα τα προβλήµατα του ασφαλιστικού 
(µαύρη εργασία των λαθροµεταναστών, 
εισφοροδιαφυγή) θα είχαν λυθεί άν οι 
νόµοι που ισχύουν για τους υπόλοιπους 
συνταξιούχους ίσχυαν και για τους 
βουλευτές! Στο πρόσφατο νοµοσχέδιο 
για το ασφαλιστικό (που αποσύρθηκε) 
προβλεπόταν για τους βουλευτές µε µία 
τετραετία στη Βουλή ισόβια σύνταξη 
(κρατηθείτε) 380.000 δρχ! Για όσους δε 
είχαν 17 χρόνια η σύνταξη γινόταν 1.200.000 
δρχ!
     Μου φαίνεται πολύ λογικό όποιος 
γίνεται βουλευτής να συνεχίσει να 
πληρώνει εισφορές στο ταµείο που ανήκε 

(γιατρών, δικηγόρων κλπ) και τα χρόνια 
της βουλευτικής θητείας να αντιστοιχούν 
µε ισάριθµα χρόνια δουλειάς στην κανονική 
εργασία του. Ετσι θα είναι αναγκασµένος 
να δουλέψει όσα χρόνια δουλεύει και ο 
λαουτζίκος. Κάποιες αρχές που θα έπρεπε 
να διέπουν το ασφαλιστικό σύστηµα είναι: 
-Ο εργαζόµενος να µπορεί να πάρει 
σύνταξη όποια στιγµή αισθάνεται ότι δεν 
έχει δυνάµεις για να συνεχίσει. 
-Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι λόγοι που να 
αναγκάζουν τον εργαζόµενο να δουλεύει 
όσο έχει πραγµατικά δυνάµεις. 
-Πρέπει να δίνεται η ευχέρεια στον 
εργαζόµενο να µεταπηδά απο βαρύτερη σε 
ελαφρότερη εργασία καθώς περνούν τα 
χρόνια (έτσι ώστε να µπορέσει να δουλέψει 
όσο περισσότερα χρόνια γίνεται). 
       Αν   δεν  πιστεύετε  ότι  µας  δουλεύουν, 
ιδού  ένα  κείµενο του Άντονι Γκίντενς  
(πρώην  διευθυντή  στο  London School  of  
Economics) επ’ ευκαιρία των ταραχών 
µε  τους  µετανάστες  στο Παρίσι (2005): 
«Η µετανάστευση µπορεί  να  επιφέρει  
θετική  διαφορά  στην επίλυση  της  κρίσης  
µε  τις  συντάξεις  στην  Ευρώπη  αλλά  

ΔΕΝ  µπορεί να την επιλύσει.  Για να γίνει 
αυτό θα απαιτείτο  ΤΕΡΑΣΤΙΑ συρροή 
µεταναστών. Για να είµαστε ξεκάθαροι, 
µια  άλλη  απάντηση θα µπορούσε να είναι 
ότι πρέπει να αντιµετωπίσουµε  θετικά  
την γήρανση του πληθυσµού, κάτι που  
κάνουν όλο και περισσότερο στις ΗΠΑ 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΣ το δικαίωµα των  
µεγαλύτερων ηλικιών στην  εργασία. 
Στην Ευρώπη, µόνο το 33% των ανδρών 
άνω των 58 ετών εργάζονται. Στις ΗΠΑ 
το  αντίστοιχο ποσοστό είναι 60% και 
στην  Ιαπωνία 66%. Ολόκληρη  η ιδέα της 
πρόωρης συνταξιοδότησης  στην  Ευρώπη 
πρέπει να επανεξεταστεί».
       Τι  µας  λέει  αυτό  το  κείµενο ;  Πρώτον  
ότι  οι  µετανάστες  δεν  µπορούν  να  
επιλύσουν  το  πρόβληµα  των συντάξεων. 
Δεύτερον  (όπως  µας  πληροφορεί  ο  
εκλεκτός  κύριος  Γκίντενς) τόσα  χρόνια  
παλεύουµε    για  να ...κατοχυρώσουµε το 
δικαίωµα να  εργαζόµαστε µετά τα 60 αλλά 
αυτοί οι  κακοί  πολιτικοί  δεν  µας  άφηναν! 
Τώρα  όµως φαίνεται ότι µας χαµογέλασε 
η µοίρα και θα γίνουµε κι εµείς σαν τους 
τυχερούς   Ιάπωνες  και  Αµερικανούς !!! 
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Δ. Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ: 
Ο ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... 

Ἡ µεγάλης κυκλοφορίας Τουρκικὴ 
ἐφηµερίδα HURRIYET στὴν χθεσινὴ 
(24-1-2006) ἠλεκτρονική της ἔκδοση, 
ἐδηµοσίευσε τὸ ἀκόλουθο κείµενο: 
¨Ἀχµὲτ Ἐρτάν / Ἀϊβαλί. Ἡ ἐφηµερίδα 
Δηµοκράτης τῆς Μυτιλήνης ἀνακοίνωσε 
ὅτι διαπιστώθηκε γρίπη τῶν πτηνῶν στὰ 
πουλερικὰ τῆς Μυτιλήνης. Ὁ Διευθυντὴς 
τῆς Τοπικῆς Διοίκησης Γεωργίας τοῦ Ἀϊβαλὶ 
Χουσεϊν Τοκὲρ δήλωσε ὅτι θὰ ξεκινήσει 
ἀπολύµανση γιὰ τοὺς ταξιδιῶτες ποὺ 
ἔρχονται στὸ Ἀϊβαλὶ ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη. 
Ἡ ἡµερήσια ἐφηµερίδα τῆς Μυτιλήνης 
«Δηµοκράτης», µὲ τὸν τίτλο «Φόβος γρίπης 
τῶν πτηνῶν στὴ Μυτιλήνη» ἔγραψε, ὅτι 42 
κοτόπουλα ἔχουν πεθάνει ἀπὸ τὴ γρίπη. 
Ἔγραψε ἐπιπλέον, ὅτι ἀναµένονται τὰ 
ἐργαστηριακὰ ἀποτελέσµατα γιὰ ἕναν 
κόκορα καὶ 4 κοτόπουλα, ποὺ πέθαναν καὶ 
γιὰ τὰ ὁποία ὑπάρχει ἡ ὑποψία.
Σὲ µία ἄλλη εἴδηση ποὺ ἔδωσε ἡ ἐφηµερίδα, 
ἀναφέρθηκε ὅτι 50 νεκρὰ κοτόπουλα 
διαπιστώθηκαν στὴν Θεσσαλονίκη. Ἡ 
εἴδηση ἔλεγε ἐπίσης, ὅτι κατόπιν τῆς 
ὁλοκλήρωσης τῶν ἐξετάσεων ἀπὸ τὸν 
ἁρµόδιό του ὑπουργείου Ἀγροτικῆς 
Ἀνάπτυξης Πέτρο Τριανταφύλλου καὶ τὸν 

ὑπεύθυνο γιὰ τὰ νησιὰ Ὑπουργὸ Ἀγροτικῆς 
Ἀνάπτυξης Εὐάγγελο Μπασιάκο, οἱ δυὸ 
ὑπεύθυνοι κατέληξαν, ὅτι ὅλα τὰ νησιὰ 
ἀντιµετωπίζουν τὸν κίνδυνο τῆς γρίπης. 
ΑΦΟΡΜΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗ 
ΓΕΙΤΟΝΑ: Ὁ Διευθυντὴς τῆς Τοπικῆς 
Διοίκησης Γεωργίας τοῦ Ἀϊβαλὶ Χουσεϊν 
Τοκὲρ δήλωσε, ὅτι δὲν ἔχουν βρεθεῖ 
δείγµατα τοῦ ἰοῦ τῆς γρίπης τῶν πτηνῶν 
στὸ Ἀϊβαλὶ ἕως τώρα καὶ ὅτι πρόκειται νὰ 
ἐφαρµόσουν διαδικασίες ἀπολύµανσης 
στοὺς ἐπισκέπτες ἀπὸ τὴν Μυτιλήνη. ΟΙ 
διαδροµὲς µεταξὺ Μυτιλήνης- Ἀϊβαλὶ 
εἶχαν σταµατήσει ἐδῶ καὶ 10 µέρες 
λόγω ἔλλειψης ζήτησης, ἐπειδὴ εἶχε 
διαπιστωθεῖ ὁ ἰὸς τῆς γρίπης στὴν 
Τουρκία. Ἐνῶ πρὶν τὸν ἰό, ποὺ βρέθηκε 
στὴν Τουρκία, µετακινοῦνταν µὲ τὰ τρία 
φεριµπότ, ποὺ δουλεύουν στὴν γραµµὴ 
Μυτιλήνης- Ἀϊβαλὶ γιὰ µονοήµερα ψώνια 
περίπου 1000 ἄτοµα τὴν ἑβδοµάδα, τὴν  
περασµένη Πέµπτη τὸ φεριµπὸτ Ζαλὲ τῆς 
Jale tour Limited ὁλοκλήρωσε τὴν τελευταία 
διαδροµὴ µὲ ὀκτὼ ἄτοµα. Καὶ οἱ ὑπόλοιπες 
ἑταιρεῖες σταµάτησαν προσωρινὰ τὶς 
διαδροµὲς τοῦ λόγω ἔλλειψης ζήτησης¨
 Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἱστορική, 
πασιγνώστου κύρους, καθηµερινὴ 
ἐφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ», ἡ ὁποία 
ἐκδίδεται ἀδιαλείπτως ἀπὸ τὸ 1928 στὴν 
πόλη τῆς Μυτιλήνης, ἐκ µέρους τοῦ 
Ἐκδότη καὶ Διευθυντῆ της, κ. Σκούφου 
Γεωργίου, δηλώνω ὅτι τὰ ἀποδιδόµενα 
ἀπὸ τὸ προαναφερόµενο δηµοσίευµα τῆς 
HURRIYET ὡς ἀναγραφέντα σὲ αὐτήν,  

εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου χαλκευµένα! Ποτὲ 
τέτοιο ἢ παραπλήσιο κείµενο δὲν ἔχει 
δηµοσιευθεῖ!
 Ἡ ἐν λόγῳ Τουρκικὴ ἐφηµερίδα, 
εἶναι γνωστότατον ὅτι ἐκφράζει τὴν 
«γραµµή» τοῦ Τουρκικοῦ κατεστηµένου, 
καὶ στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τὴν προβοκατόρικη 
δράση της στὴν ὑπόθεση τῶν Ἴµµια, 
ἡ ὁποία παρ’ ὀλίγον νὰ καταλήξει 
σὲ Ἑλληνο-Τουρκικὴ σύρραξη. Μὲ τὸ 
χθεσινὸ ἄκρως ψευδὲς καὶ συκοφαντικό, 
ὡς ἄνω δηµοσίευµά της, εἶναι ἐξόφθαλµο, 
ὅτι ἐπιχειρεῖται νὰ πληγεῖ καιρίως ἡ 
τοπικὴ οἰκονοµία καὶ κυρίως ὁ τουρισµὸς 
τοῦ νησιοῦ µας, ἀφ’ ἑνός, ἀλλὰ καὶ τῶν 
νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Καὶ ἄφ΄ 
ἑτέρου καὶ ἡ ἀξιοπιστία τῶν Ὑπηρεσιῶν 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους.
 Ὡς πληρεξούσιος Δικηγόρος 
τῆς ἐφηµερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» καὶ 
τοῦ Ἐκδότη- Διευθυντής της, κ. Σκούφου 
Γεωργίου, διαψεύδω τὸ ὡς ἄνω ἄκρως 
ψευδὲς συκοφαντικὸ δηµοσίευµα. 
Καὶ δηλώνω ὅτι ὁ πελάτης µου, θὰ 
διεκδικήσει διὰ τῆς δικαστικῆς ὁδοῦ τὰ 
νόµιµα δικαιώµατα τοῦ κατὰ τῆς ὡς 
ἄνω Τουρκικῆς ἐφηµερίδας. Ἐπὶ πλέον, ἡ 
Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, διὰ τοῦ ἁρµοδίου 
ἐκπροσώπου τῆς ὀφείλει νὰ καυτηριάσει 
καὶ νὰ διαψεύσει ἀµέσως τὸ πολλαπλῶς 
ἐπικίνδυνο γιὰ τὰ συµφέροντα τῆς χώρας 
µας ὡς ἄνω δηµοσίευµα».

Δηµήτρης Φωκίων Βουνάτσος,  Δικη- 
γόρος,  τ. Νοµάρχης καὶ τ. Βουλευτής

Τό µικρό σηµείωµα τοῦ Γ. Σφήκα στό «ΓΕΩ» τῆς 
«Ἐλευθεροτυπίας» (7/1/06) κατάφερε στίς λίγες 
ἀράδες κάτω ἀπό τήν ὄµορφη φωτογρα-φία νά 
συγκεντρώσει πλῆθος ἀνακρίβειες. Μιλώντας 
γιά τό ποµακοχώρι Κερασιά Β΄ ἀναφέρει πώς 
ὑπέφερε στόν Ἐµφύλιο, µέ τόν Στρατό νά καίει 
τά δάση ἐπειδή κρύβονταν οἱ ἀντάρτες καί οἱ 
κάτοικοι ὅταν ξαναγύρισαν «ὅλα εἶχαν ἀλλάξει, 
ἀκόµη καί τά ὀνόµατα τῶν χωριῶν τους». Καί 
καθώς «ἦταν ἀδύνατον νά ξαναζήσουν στόν 
τόπο τους», τά χωριά ἐρήµωσαν! Ἔχουµε 
λοιπόν καί λέµε: Τά ὀνόµατα τῶν χωριῶν 
ἐξελληνίστηκαν τή δεκαετία τοῦ ΄20, µέ τήν 
ἀπελευθέρωση τῆς Θράκης. Στήν περιοχή τῆς 
Κερασιᾶς δέν ὑπῆρχαν ἀντάρτες. ∆άση δέν 
κάηκαν ποτέ. Ὁ Στρατός κατέβασε γιά 2 χρόνια 
τούς κατοίκους στόν κάµπο - προσφέροντάς 
τους στέγη - γιά νά τούς προστατέψει καί κεῖνοι  
µετά γυρίσανε, γιά νά ξαναφύγουν σταδιακά 
πρός τόν κάµπο, (ὅπως ἔγινε σέ ὅλη σχεδόν τήν 
Ἑλλάδα). Οἱ τελευταῖοι Ποµάκοι κατέβηκαν 

µόλις πρό δεκαετίας. Μήν τρελλαθοῦµε!  

γεω: ἄραθα µάραθα...



Παραχαράκτης τό Κράτος!
Στοὺς χωρικοὺς ποὺ δικαιοῦνταν βάσει νόµου 
ἀποζηµίωση λόγω καταστροφῶν ποὺ ἐπέφερε 
ἡ τροµοκρατία µοιράστηκαν χρήµατα ποὺ 
ἦταν πλαστά. 165 ἄτοµα τὸ χωριὸ τῶν ὁποίων 
εἶχε καεῖ το1992 ἀπέσυραν τὴν προσφυγὴ ποὺ 
εἶχαν ὑποβάλλει στὸ Εὐρωπαϊκὸ ∆ικαστήριο 
Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ὅταν ὁ νοµάρχης 
τοῦ Ντιαρµπακὶρ ἀποφάσισε ὅτι δικαιοῦνταν 
ἀποζηµίωση. Τὰ χρήµατα πῆρε ἀπὸ τὴν τράπεζα 
Ziraat ὁ δικηγόρος Μ.Κ. καὶ τὰ µοίρασε στοὺς 
χωρικούς. Ὅµως ἕνα µέρος ἀπὸ αὐτοὺς γύρισε 
πίσω λέγοντας «ἐµεῖς πήγαµε στὴν τράπεζα. 
Μᾶς εἶπαν ὅτι αὐτὰ τὰ χρήµατα εἶναι πλαστά». 
Ἐπενέβη ἡ Ἀστυνοµία, µάζεψε τὰ πλαστὰ 
χαρτονοµίσµατα καὶ ἄρχισε ἔρευνα. 

(5-1, ἐφ. Μιλλιέτ)

Χωρίς Κεµάλ ἔλεγχος; Τά γκρεµίσαµε ὅλα;
Στοὺς ἐλέγχους ποὺ τυπώθηκαν ἀπὸ τὸ 
Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ µοιράστηκαν σὲ ἕνα 
ἰδιωτικὸ σχολεῖο τῆς Σµύρνης δὲν ὑπῆρχε ἡ 
φιγούρα τοῦ Ἀτατούρκ. Ὁρισµένοι ἀπὸ τοὺς 
κηδεµόνες διαµαρτυρόµενοι εἶπαν γιὰ τοὺς 
χωρὶς Ἀτατοὺρκ ἐλέγχους πὼς «Αὐτοὶ εἶναι οἱ 
ἐπίσηµοι ἔλεγχοι τοῦ κράτους, λυπούµεθα πολύ». 
Συγκεκριµένα στὸ Ἰδιωτικὸ Λύκειο Μενεµένης 
δὲν ὑπῆρχε ὅπως θὰ ἔπρεπε ἡ σιλουέτα τοῦ 
Ἀτατούρκ. Καθηγητὴς τοῦ σχολείου δήλωσε πὼς 
«τοὺς ἐλέγχους τοὺς παίρνουµε τυπωµένους, 
λυπούµεθα πολὺ γιὰ τὸ γεγονός». 

(8-1, ἐφ. Μιλλιέτ)

Ἡ καθαριότης εἶναι µισή ἀρχοντιά
Σὲ δηµοσίευµα τῆς ἀγγλικῆς Sun, ἡ οἰκογένεια 
Kollins-Powell ἐξιστορεῖ αὐτὰ ποὺ ἔζησε στὴν 
διάρκεια τῶν διακοπῶν τους στὴν Τουρκία 
(περιοχὴ Γκούµπετ). Τὸ πρῶτο ποὺ ἀναφέρουν 
πὼς ἀντίκρυσαν εἶναι κάποιους µεθυσµένους  
Ἄγγλους ποὺ κατουροῦσαν µέσα στὴν πισίνα 
τοῦ ξενοδοχείου. Τὸ δεύτερο πολιτισµικὸ σὸκ 
ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἐφηµερίδα τὸ ἔζησαν 
ὅταν εἶδαν τὸ προσωπικὸ τοῦ ξενοδοχείου 
νὰ καθαρίζουν τὸ καπάκι τῆς τουαλέτας µὲ 
µαχαίρια καὶ πηρούνια. Ἀργότερα εἶδαν στὸ 
δωµάτιό τους ποντίκια...      
                 (8-1, ἐφ. Μιλλιέτ)

∆ερµάτινα µπουφάν = πύραυλοι ἀέρος/ἀέρος
Παρὰ τὴ δήλωση τοῦ ὑπουργοῦ ∆ικαιοσύνης 
πὼς ὁ καθένας µπορεῖ νὰ δίνει τὰ δέρµατα ἀπὸ 
τὰ κουρµπάνια ὅπου θέλει, σὲ τζαµὶ τῆς περιοχῆς 
Γκιούνγκιορεν τῆς Πόλης κατασχέθηκαν ἀπὸ 
ὑπαλλήλους τοῦ ΤΗΚ (Ἵδρυµα Τουρκικῆς 
Ἀεροπορίας). Συγκεκριµένα στὸ τζαµὶ 
Γκεντσοσµάν, µετὰ ἀπὸ καταγγελία, ὑπάλληλοι 
τοῦ ΤΗΚ ἅρπαξαν τὰ 51 δέρµατα ποὺ εἶχαν 
χαρίσει στὸ τζαµὶ οἱ πιστοί. Ὁ ὑπεύθυνος τοῦ 
τζαµιοῦ Μωχάµετ Μπαϊρὰκ ἀφοῦ συνελήφθη, 
στὴν κατάθεσή του εἶπε πὼς δὲν ὀργάνωσε 
περισυλλογὴ δερµάτων ἀλλὰ πὼς οἱ ἴδιοι οἱ 
πιστοὶ τὰ ἔφεραν στὸ τζαµί.    
                                                (15-1, ἐφ. Βακίτ)

Στρατοδηµοκρατία
Συνεχίστηκε στὸ Στρατοδικεῖο ἡ δίκη τῶν 5 
(µεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ τότε ὑποστράτηγος Ἐµὶν 
Οὐνάλ) γιὰ τὸν θάνατο τὸ 2001 τοῦ στρατιώτη 
Ἀχµὲτ Φενκλὶ ἀπὸ ξυλοδαρµό σέ στρατόπεδο 
τῆς πόλης Κίρκλαρελι. Ὁ δικηγόρος τοῦ 
µηνυτῆ κατήγγειλε πὼς ἀπὸ τήν προηγούµενη 
δικάσιµο ἄρχισε νὰ δέχεται ἀπειλές. Εἶπε πὼς 
ἔκανε στὴν στρατιωτικὴ Εἰσαγγελία µήνυση σὲ 
βάρος τῶν κατηγορουµένων καὶ παρέδωσε στὸ 
δικαστήριο  ἀντίγραφό της. Ἀκολούθως δήλωσε 
πὼς ἀποσύρεται ἀπὸ τὴν δίκη. Στή συνέχεια 
κατέθεσε ὁ τότε νευροχειρουργός Α.Τ., ὁ ὁποῖος 
δήλωσε πὼς, µὲ βάση τὸν ἰατρικὸ φάκελο, ὁ 
στρατιώτης πέθανε ἀπὸ ἐγκεφαλικὴ αἱµορραγία. 
Ἐπειδὴ ὅµως δὲν ἔγινε νεκροψία ἡ ἀναφορὰ ποὺ 
εἶχαν γράψει ἦταν σχετική.  Ὁ δικαστὴς ρώτησε  
τὶς δυὸ πλευρὲς ἂν πρέπει νὰ ἀκουστοῦν στὴν 
δίκη οἱ ἀπόψεις τῶν 4 στρατιωτῶν ποὺ δὲν 
παρουσιάστηκαν στὴν δίκη. Τότε ὁ µηνυτὴς 
Φετὶχ Φενκλὶ δήλωσε: «ἄν ἀκόµα κι ὁ δικηγόρος 
µου ἀποσύρεται ὑπὸ τὸ βάρος τῶν πιέσεων, δὲν 
ὑπάρχει λόγος». Οἱ κατηγορούµενοι ζήτησαν 
νὰ ἀκουστοῦν καὶ ἐκεῖνοι οἱ µάρτυρες, ἐνῶ 
ἀρνήθηκαν ὅτι ἀπείλησαν τὸν συνήγορο τοῦ 
µηνυτῆ. Ἡ δίκη ἀναβλήθηκε γιὰ τὶς 2-3-06. 

(19-1, ἐφ. Χουριέτ)

kyneg@otenet.gr                                        Μ.Κ.

Yahoo καί MSN συναίνεσαν στό διαδικτυ-
ακό φακέλωµα τοῦ νεοχιτλερισµοῦ στίς 
ΗΠΑ, ἡ Google ἀντιστέκεται στά δικαστή-
ρια. Ὁ ψηφιοχαφιεδισµός νά µήν περάσει! 

Τό Ἰράν µετατρέπει στίς πετροσυναλλαγές 
του ἀπό τό δολάριο στό εὐρώ (ὅπως ἔκανε 
κι ὁ Σαντάµ τό 2000). Γιά νά δοῦµε, λέτε νά 
θυµηθεῖ ἡ ΕΕ τίς... εὐρωπαϊκές ἀξίες;

12,5 χρονάκια ἅρπαξε ὁ Λάρρυ Φράνκλιν 
γιά κατασκοπεία ὑπέρ τοῦ Ἰσραήλ στίς 
ΗΠΑ, ἕπονται Ρόζεν - Βάισµαν τῆς AIPAC. 
Ὁ πόλεµος ξενιστῆ-παρασίτου συνεχίζεται

Πρῶτα ὑποχρέωσαν τήν Συρία νά τραβη-
χτεῖ ἀπό τόν Λίβανο. Τώρα πού ἔφυγε, τῆς 
ζητᾶνε, διά στόµατος τοῦ φασιστοκοπρίτη 
Μπόλτον, νά ἀφοπλίσει τήν... Χεζµπολά!

Ναί, εἴπαµε ἐκλογές, ἀλλά µέ ψῆφο πολι-
τικά ὀρθή (ἄκου ἐκεῖ Χαµάς!). Καί λέµε ναί 
στόν θρησκευτικό φανατισµό τῶν Εὐαγγε-
λικῶν καί τῶν Ἑβραίων - ὄχι τῶν µουσουλ-
µάνων! Τί, ὅλοι ἴδια κι ὅµοια γίναµε;! 

Πάντως ἤδη ἡ ἀµερικάνικη µεσανατολική 
πολιτική (νά ἐγκληµατεῖ γιά χάρη τοῦ Ἰσ-
ραήλ) ἀποδίδει: Ὁ Σαουδάραβας βασιλιάς 
ἀναζήτησε στρατηγική σχέση στήν... Κίνα

Σπῆλµπεργκ: «Θά πέθαινα γιά τό Ἰσραήλ» 
(Spiegel). Στήν ταινία Μόναχο, λένε, δέν 
ξέπλυνε καλά τούς φονιάδες τῆς Μοσάντ 
καί βγῆκε νά ἀπολογηθεῖ, πρίν βγεῖ κι 
αὐτός... «ἀντισηµίτης»

Πρίν εἰσβάλουν στό Ἰράκ εἴχαµε τά σχέδια 
γιά τήν Κύπρο τοῦ µαύρου µπάτλερ τῶν 
ΗΠΑνθρώπων. Τώρα, πρίν πάρει σειρά τό 
Ἰράν, ἔχουµε νέες “πρωτοβουλίες”. Τυχαῖο. 

Ὁ στρατηγός Λεονίντ Ἰβάσωφ, πρ. Ἀρχη-
γός τῶν ρωσικῶν Ἐνόπλων Δυνάµεων, 
γιά τίς 11-9-01: Ποιός Μπίν Λάντεν; Μόνο 
µυστικές ὑπηρεσίες θά τό µποροῦσαν!

Τό Βατικανό διέψευσε πώς σχεδιάζει τήν 
ἀποκατάσταση τοῦ Ἰούδα. Πάντως κι οἱ 
Τimes δέν ἔγραφαν ἀερολογίες. Ἴδωµεν.

Μεταξύ ἄλλων στήν Κίνα ὁ Καραµανλῆς 

τοποθετήθηκε καί γιά τό θέµα τῆς Ταϊβάν.
 Μά... δέν µάθαν οἱ Κινέζοι ἐκσυγχρονιστι-
κά κόλπα (ἐπιθέσεις φιλίας, οἰκονοµικές 
διεισδύσεις...) κι ἐπιµένουν παλιοµοδίτικα;

Δέν θά ‘χουν οἱ καηµένοι τόν δυναµισµό 
τῆς ἑλληνικῆς οἰκονοµίας (ἤ τούς δικούς 
µας ὀγκόλιθους τῆς πολιτικῆς ἐπιστήµης) 
καί κόλλησαν στά ἐθνοπατριωτικά...

Ἀντιπροσωπεία τοῦ ΣΥΝ ὑπό τόν Ἀλαβά-
νο στή Βενεζουέλα καί ὕµνοι γιά Τσάβες. 
Γιά τόν διακηρυγµένο πατριωτισµό του 
ὅµως λέξη! Ἐκεῖ «ἐπιτρέπεται», ἐδῶ ὄχι;

Δέν σχολιάζουµε τήν κλοπή τοῦ Χάµµερ 
τῶν πεζοναυτῶν (ἀπό περαστικό µικροδι-
αρρήκτη!) Μάλλιασε τό πληκτρολόγιό µας 
νά τό γράφουµε: Δέν-ὑ-πάρ-χει-τί-πο-τε!

Μή φοβᾶστε, ἐπιζήσαµε. Ἀπ’ τό φαινόµενο 
αὐτό, λέµε, πού εἴδατε στήν τηλεόραση, 
µέ κάτι ἄσπρα, µαλακά κοµµατάκια νά 
πέφτουν ἀπό τόν οὐρανό (ἄσε πού κατά 
δῶ δέν ἔπεσε οὔτε ἕνα)

Μπράβο τό Γιωργάκη γιά τή Σοσιαλιστική 
Διεθνή καί στόν Παγδατή γιά τόν τελικό 
τοῦ τέννις στλη Μελβούρνη. Ἐπιτυχίες 
ἐφάµιλλες τῆς  Παπαρίζου, θἄλεγα!

Οἱ ὁµαδικές ταφές τοῦ Κεραµεικοῦ τελικά 
ἔδωσαν τήν ἀπάντηση γιά τόν λοιµό πού 
θέρισε τήν Ἀθήνα τό 430-426 π.Χ. καί περι-
γράφει ὁ Θουκυδίδης: Τυφοειδής πυρετός.

Ἐντυπωσιακό τό φῶς πού ρίχνει ἡ ἐπιστή-
µη στό παρελθόν, µέ τήν ἀνακάλυψη τῆς 
γενετικῆς ἁλυσίδας τοῦ ἰοῦ νά ἑρµηνεύει 
ἱστορικά γεγονότα 25 αἰῶνες µετά!

Ἡ Εὐρωβουλή καλεῖ τό Ἀζερµπαϊτζάν 
νά πάψει τήν καταστροφή ἀρµένικων 
µεσαιωνικῶν κοιµητηρίων καί σκαλιστῶν 
πέτρινων σταυρῶν στὸ νότιο Ναχιτσεβάν

Ὁ Κύπριος εὐρωβουλευτής Μάτσης καλεῖ 
τήν ΕΕ ὑπέρ τῆς διάσωσης τῆς ποντιακῆς 
διαλέκτου στόν τουρκικό Πόντο καί κατά 
τῆς καταστροφῆς τοῦ νεολιθικοῦ οἰκισµοῦ 
«Κάστρος» στὴν Κατεχόµενη Καρπασία

Αὐτά ἀπό Ἀρµένιους καί Κύπριους. Ὅσο 
γιά τούς Ἑλλαδίτες στό Εὐρωκοινοβούλιο, 
τί νά σᾶς πῶ, ἀλήθεια δέν ξέρω. 

Πάντως δέν ἀπάντησαν ἐξ ὀνόµατος τῆς 
Τουρκίας (ὅπως ὁ Δηµητρακόπουλος ἔκανε 
γιά τά Σκόπια κατά τοῦ Καρατζαφέρη). 
Πάλ΄ καλά νά λέµε...

Κι ἐνῷ τολµητίες Ἑβραῖοι -σάν τόν Νόρµαν 
Φινκελστάιν- καλοῦν σ’ ἐµπάργκο κατά τοῦ 
Ἰσραήλ, ἐµεῖς ὑπογράφουµε συµφωνίες καί  
παζαρεύουµε (στή ΖΙΜ) τά λιµάνια µας

Κοσµοσυρροή ἀναµένεται τόν Μάρτη στό 
Καστελόρριζο γιά τήν ὁλική ἔκλειψη ἡλίου 
καθώς θά εἶναι τό καλύτερο σηµεῖο παρα-
τήρησής της στόν κόσµο

Σιγά τά ὠά! Δέν ἔρχονται στἠν Κοµοτηνή 
τόν Ὀκτώβρη νά παρακολουθήσουν ὁλική 
ἔκλειψη ἑλληνικοῦ κράτους; Ἐκεῖ νά δεῖς 
σχέδια, παραµονές ἐκλογῶν!

Τό ξέρετε ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος προ-
σπάθησε νά ἐξελληνίσει τούς... Τούρκους 
τῶν Βαλκανίων; Ναί, τόν 4ο π.Χ. αἰώνα! 
Ἔµ, ὄχι βέβαια! 

Αὐτά παθαίνει κανείς ἄν διαβάζει µονάχα 
Ἀρριανό, Ρόντ ἤ ντέ Ροµιγί. Διαβάστε καί 
Χασάνκαχγια στήν ξανθιώτικη “Μιλλέτ” 
νά ξεστραβωθεῖτε!

Ἡ πρεµούρα γιά τόν διαγωνισµό σχετικά 
µέ τή σίτηση τοῦ ΔΠΘ, στό κτίριο τῆς... Πε-
ριφέρειας, κόντρα στήν ταυτόχρονη νοµο-
θετική ρύθµιση τοῦ ΥΠΕΠΘ, τί σηµαίνει; 

Ἡ ἀλληλογραφία Δήµου Κοµοτηνῆς 
καί Ὑγειονοµικοῦ θέτει ὄντως ὑπαρκτό 
πρόβληµα: Πῶς δίνεις ἄδεια γιά snack bar 
καί µετά τοῦ ζητᾶς ἐπιγραφή ἑλληνιστί;

Συνεχίζει ν΄ ἀρθρογραφεῖ στήν «Ἐλευθερο-
τυπία» ὁ (λέµε, τώρα) ὑποψήφιος δήµαρ-
χος Κοµοτηνῆς. Μπράβο, µπράβο... Γιατί 
ὅµως ὑπογράφει ὡς Σ.ΣΟΛ κι ὄχι ὡς Δ.Δ.;

Ἄλλο ἕνα ἐξαίρετο τεῦχος τοῦ ΑΡΔΗΝ κυ- 
κλοφορεῖ, µέ κύριο θέµα τήν ἑλληνικότητα 
τοῦ Βυζαντίου. Ὅποιος ἔχει ἀκόµα µέσα 
του λίγη, νά µήν τό χάσει

Ὁ Χρ. Γιανναρᾶς σέ Ξάνθη, Κοµοτηνή κι 
Ἀλεξ/πολη γιά 3 διαλέξεις (7-8-9/2) διαφο-
ρετικοῦ θέµατος. Νἄστε ἐκεῖ! 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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Μπῆκε ὁ Φλεβάρης καὶ ὅλα ἐξακολουθοῦν 
νὰ πηγαίνουν κατ’ εὐχὴν στὴν καθ’ ἡµᾶς 
µικρὴ καὶ «ἐκσυγχρονισµένη» Μπανανία. 
Σοβαρὴ κυβέρνηση, στιβαρὴ ἀντιπολίτευση, 
εὔρωστη οἰκονοµία, ἀποτελεσµατικὴ 
παιδεία, ἐκπληκτικὴ ὀργάνωση καὶ γιὰ τὴν 
ἀντιµετώπιση τῶν θεοµηνιῶν! Ὁ Γενάρης 
ἔφυγε, οἱ ἄχρηστοι παραµένουν πάντα ἐδῶ…

  Λέγοντας ὅµως τώρα γιὰ θεοµηνίες, τί 
θυµήθηκα! Ξέρετε τί σχέση ἔχουν στὴν 
Ἑλλάδα τὰ ὑπουργεῖα µὲ τὰ γραφεῖα τῶν 
δηµοσίων ὑπηρεσιῶν, ἔτσι; Ἀκριβῶς τὴν 
ἴδια σχέση ποὺ ἔχουν καὶ µὲ τὰ ἐκχιονιστικὰ 
µηχανήµατα! Κανένα τους ∆ΕΝ λειτουργεῖ! 

     Ἀλλὰ ἐντάξει µωρὲ τώρα, τί περιµένατε κι 
ἐσεῖς δηλαδή; Τὸ ὅτι θὰ ἐρχόταν τέτοιο κῦµα 
κακοκαιρίας καὶ ∆ΕΝ θὰ παρέλυε ἡ χώρα; 
Ἐδῶ ρὲ δυὸ ψιχάλες ρίχνει καὶ µέσα σὲ µισή 
ὥρα δὲν προλαβαίνεις νὰ τὰ µετρᾶς στοὺς 
δρόµους τὰ κανόε καγιὰκ καὶ τὰ ἐξωλέµβια! 
Πλάκα µοῦ κάνετε;

   ∆ὲν µπορεῖτε νὰ πεῖτε ὅµως! Τώρα τὸ 
περιµέναµε ἀπὸ µέρες τὸ κακὸ καὶ πρόλαβε 
νὰ προετοιµαστεῖ ἐγκαίρως ὁ θρυλικός 
µας κρατικὸς µηχανισµός! Ἔτσι αὐτὴ τὴ 
φορὰ ἡ ἐθνικὴ ὁδὸς δὲν ἔκλεισε µέσα στὰ 
ἀναµενόµενα πρῶτα 15 λεπτά. Ἔκλεισε 
στὰ… 16. Εἴδατε θριαµβευτικὴ ἐφαρµογὴ τὸ 
Σχέδιο… Ξεφτιλοκράτης;

   Ἐγὼ ἀπορῶ πάντως, ρὲ παιδιά, τί τὰ 
θέλουνε τὰ χιονοδροµικὰ κέντρα καὶ πᾶνε 
καὶ παιδεύονται γιὰ νὰ τὰ φτιάξουν πάνω 

στὰ βουνά! Ἐνῶ ἂν τὰ στήνανε στὰ Τέµπη, θὰ 
τοὺς ἔβγαινε καὶ εὔκολα καὶ τζάµπα. Ἔ, ὅπως 
βγαίνεις ἀπὸ Λάρισα, τρίτη πίστα δεξιά…

   Ἀλλὰ βεβαίως, θὰ µοῦ πεῖτε, τί φταίει 
τώρα καὶ τὸ κράτος! Ἀµέσως δὲν ἔσπευσαν 
δηλαδὴ οἱ πολιτικοί µας νὰ βοηθήσουν 
(κάνοντας δηλώσεις στὶς κάµερες); Ἀµέσως 
δὲν µᾶς διαβεβαίωσαν ὅτι γίνονται ἄοκνες 
προσπάθειες γιὰ τὴν ἀντιµετώπιση τοῦ 
προβλήµατος; Ἀµέσως δὲν µᾶς ἔδωσαν 
ἀρρήτου κάλλους ἀποτελεσµατικὲς συµβου-
λὲς (νὰ µὴ βγαίνουµε ἀπ’ τὰ σπίτια µας 
καὶ νὰ τρῶµε καὶ φυστίκια); Ἀµέσως δὲν 
ΕΥΧΗΘΗΚΑΝ νὰ πᾶνε ὅλα καλά; Τί ἔτι 
χρείαν δηλαδὴ ἔχετε, βρὲ ἀχάριστοι;

     Ἄσε ποὺ στὸ καπάκι βγῆκε κι ὁ Γιωργάκης 
καὶ κατηγόρησε τοὺς ἄλλους γιὰ ἀνικανότητα. 
Ἐκεῖ τώρα τί νὰ πεῖς! Καὶ καλά, ὄχι δηλαδὴ 
πώς εἶχε ἄδικο, ἀλλὰ φαντάζεστε κι ἐσεῖς 
ἀπ’ τὴν ἄλλη νὰ εἴχαµε τώρα αὐτὸν γιὰ 
πρωθυπουργό, ἔ; Ὥσπου νὰ καταλάβει ὅτι 
χιόνισε, θὰ εἶχε µπεῖ ἡ Σαρακοστή! Μέχρι τὸ 
Πάσχα…φυστίκια θὰ τρώγαµε…

     (Ὄχι, ὄχι! Μὴ γίνεστε τώρα κακοί! Αὐτὴ 
τὴ φορὰ ὁ Νοσφεράτου σίγουρα ∆ΕΝ εἶπε 
τίποτα, οὔτε µετά, οὔτε ὅµως καὶ πρίν! 
Ἀπολύτως διασταυρωµένο! Ὡς ἐκ τούτου 
οἱ φῆµες ὅτι τὸ βράδυ τῆς προπερασµένης 
Κυριακῆς εἶχε ἀκουστεῖ κάπου στὴν Ἀθήνα ἡ 
φράση «Ὡραία ἀστροφεγγιά, Μαρίκα!», δέον 
νὰ καταδικαστοῦν ὡς κακοήθεις)…

   Φυσικὰ ὅµως ἅπαντες, ἐννοεῖται, µὲς 
στὴ βαθιὰ µακαριότητα, ἔτσι; Μόνο τὸν 
Βουλγαράκη εἴδαµε νὰ χάνει κάποια στιγµὴ 
τὴν ψυχραιµία του, ἀκούγοντας δηµοσιογράφο 
νὰ τοῦ παραπονιέται γιὰ τὴν…ὀργανωµένη 
χώρα στὴν ὁποία ζοῦµε!  Ἔµ, βέβαια, ὄχι σοῦ 

λέει νὰ µοῦ χρεώσουν τώρα καὶ τὸ χιόνι τὰ 
γαϊδούρια! Ἔχω ποὺ ἔχω φωτιὰ στὸν κῶλο 
µου µὲ τοὺς Πακιστανούς! Μὴν καῶ τώρα καὶ 
µὲ τούς… Ἐσκιµώους!

      Μακάρι ὡστόσο νὰ ’τανε µόνο οἱ Πακιστανοὶ 
κι οἱ Ἐσκιµῶοι - γιατί µετὰ εἴδαµε καὶ κάποιους 
ἄλλους νὰ κάνουν τούς… Κινέζους! Γιὰ τὰ 
καµάρια µας στὴ ∆ΕΗ βεβαίως ὁ λόγος, ποὺ 
ἀντὶ νὰ ντρέπονται τώρα νὰ βγοῦν ἀπ’ τὰ 
σπίτια τους ἀκόµα καὶ γιὰ τσιγάρα, βρῆκαν 
τὴν κατάλληλη στιγµὴ (καὶ τὸ ἀπύθµενο 
θράσος) νὰ µιλήσουν γιὰ ἀνατιµήσεις! 
Μήπως, ρὲ Κωστάκη, νὰ τοὺς εἶχες κι αὐτοὺς 
ὑπόψη σου γιὰ τὸν ἀνασχηµατισµό; Ἴσως 
ἂν ἐπινοοῦσες καὶ κάνα νέο ὑπουργεῖο (π.χ. 
Ἐθνικῆς Εὐαισθησίας) γιὰ τοὺς κυρίους;

  Πέραν τούτου πάντως, παράπονο δὲν 
µποροῦµε νὰ ἔχουµε, καθότι µ’ ὅλη αὐτὴ τὴν 
κακοκαιρία καὶ ὡραῖα περάσαµε καὶ ἡ ζωή 
µας ἀπέκτησε καὶ λίγο σασπένς! Μείναµε 
χωρὶς ρεῦµα καὶ νερό, σαβουρντιστήκαµε 
στοὺς πάγους, σπάσαµε χέρια, τρακάραµε, 
ἀποκλειστήκαµε! Καὶ ἔτσι ἀκριβῶς ἤτανε, 
ὡς ἔπος εἰπεῖν, πού… πολικὲς ἀρκοῦδες καὶ 
παλικάρια γίναµε µαλλιὰ κουβάρια…

    Ἂν καί, µεταξύ µας τώρα, τὸ πραγµατικὸ 
πρόβληµα γι’ αὐτὴ τὴ χώρα δὲν εἶναι τόσο 
οἱ πολικὲς ἀρκοῦδες, ἔτσι; Ἀπ’ τὶς πολι(τι)κὲς 
εἶναι ποὺ δὲν πρόκειται νὰ γλιτώσουµε ποτέ.

    Μή µοῦ στενοχωριέστε ὅµως ἄδικα! Ὅ,τι 
κι ἂν πάθουµε, εἶναι γνωστὸν τοῖς πάσι ὅτι ἡ 
Ἑλλάδα ποτὲ δὲν πεθαίνει! Γιατί; Ἔ, προφανῶς 
γιὰ λόγους ἀπολύτως µεταφυσικούς! Μᾶλλον 
δηλαδή, φαντάζοµαι, ἐπειδὴ εἶναι Ι∆ΕΑ! Μία 
φορά κράτος ∆ΕΝ εἶναι σίγουρα…

Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ


