
Τό Ἀπαρτχάιντ ἐπεκτείνεται...

Ὅσο ἡ διεθνής Κυνότητα 
ἀσχολεῖται µέ τήν ἀποµόνωση 

- καί ὑπονόµευση - τῆς 
παλαιστινιακῆς κυβέρνησης 

τῆς («τροµοκρατικῆς») Χαµάς, 
τό σιωνιστικό ἀπαρτχάιντ 

συνεχίζει ἀκάθεκτο τή 
δουλειά του. Δίπλα βλέπετε τίς 
ἀρχιτεκτονικές του ἐπιδόσεις 

στή Βηθλεέµ: Ἕνας πῦργος 
ἐπιτήρησης στό ἑξάµετρο 
Τεῖχος τοῦ Αἴσχους, πίσω 

ἀπό τό ὁποῖο ἑτοιµάζονται 
νά καρφώσουν στήν κλεµένη 

Παλαιστινιακή γῆ ἕνα 
ἑβραϊκό Πανεπιστήµιο, µία 

Συναγωγή  καί ἕνα νέο ληµέρι 
ἐποίκων (σάν αὐτούς τῆς 

Χεβρώνας πού ἐπιτίθενται στά 
ντόπια σχολιαρόπαιδα πού 
χρησιµοποιοῦν... «ἑβραϊκά» 
µονοπάτια!). Ἀπό τή µιά ἡ 

µεγαλύτερη ἀνοικτή φυλακή 
τοῦ κόσµου καί ἀπό τήν 

ἄλλη ὁ περιούσιος λαός στό 
ἀπυρόβλητο... Τήν ἴδια στιγµή, 

τό Ἀνώτατο Δικαστήριο 
τῆς χώρας ἐνέκρινε τόν 

ρατσιστικό νόµο τοῦ 2003 
πού ἀπαγορεύει γάµους σέ ἀραβικῆς καταγωγῆς πολίτες µέ ὁµοφύλους τους 
τῶν Κατεχοµένων (τούς ἀρνεῖται ἄδεια παραµονῆς καί ὑπηκοότητα)! Ἔτσι, ὁ 
ναζιστικός χαρακτήρας τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους, φτάνει νά καταγγέλεται ὥς κι 
ἀπό τήν Ἀµερικάνικη Διεθνή Ἀµνηστεία! Τί νά τό κάνεις ὅµως; Πέρα ἀπό ἐπί 
µέρους ἀντιδράσεις κάποιων τολµηρῶν καί συνειδητῶν πολιτῶν - σάν τούς 
Βρετανούς πανεπιστηµιακούς πού ἀποφάσισαν µποϋκοτάζ τῶν ἰσραηλινῶν 

πανεπιστηµίων - δέν κουνιέται φῦλλο. Τό φόβητρο τῆς «ἀντισηµιτικῆς» 
ρετσινιᾶς σκιάζει τήν ἀνθρωπότητα...
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Ἐκσυγχρονιστικός 
ὑπερπατριωτισµός
     Τόν τελευταῖο καιρό γινόµαστε 
µάρτυρες µιᾶς περίεργης στροφῆς ἐπί 
τό... ἐθνοπατριωτικότερον τοῦ πολιτικοῦ 
καί δηµοσιογραφικοῦ κατεστηµένου. 
Ἄνθρωποι καί χῶροι πού µόλις πρόπερσι 
στήριξαν ὁλόψυχα τό Σχέδιο κατά τῆς 
Κύπρου, βγαίνουν σχεδόν σέ καθηµερινή 
βάση λαῦροι κατά τῆς Τουρκίας καί τῆς 
κυβέρνησης Ἐρντογάν, πυροδοτώντας µία 
συνεχή ἔνταση καί πιέζοντας (ἀνεπιτυχῶς 
ὥς τώρα) τήν ἑλληνική Κυβέρνηση νά 
ἀνεβάσει τούς τόνους. Σήµερα περιφέρουν 
σενάρια κατά τῆς Θράκης, χθές ξιπάστη- 
καν µέ κάποιους µειονοτικούς πολιτευτές, 
αὔριο κάτι ἄλλο...
 «Καί ποιό εἶναι τό δικό σας 
πρόβληµα;», θά ἀντέτεινε κανείς. «Ἐσεῖς 
δέν γράφετε τόσα χρόνια στό ἴδιο µῆκος 
κύµατος; Δέν µιλᾶτε γιά τούς κινδύνους 
καί γιά τήν ἀνάγκη νά σκληρύνει ἡ 
ἑλληνική στάση;» Ναί. Ὑπάρχει ὡστόσο 
ἕνα πρόβληµα, ἕνα ζήτηµα ἀξιοπιστίας: 
Οἱ κῦκλοι αὐτοί τῶν ναιναίκων δέν ἔχουν 
πεῖ λέξη γιά τό κυπριακό τους ἄγος 
καί συνεχίζουν νά θάβουν - εὐκαιρίας 
δοθείσης - τόν πρόεδρο Παπαδόπουλο, 
ἄρα δείχνουν ἀµετανόητοι γιά τό 
πρόσφατο ἔγκληµά τους. Ταυτόχρονα 
νά µήν ξεχνᾶµε ὅτι ἀναφερόµαστε σέ 
κείνους πού πρίν ἑπτά χρόνια ξεκίνησαν 
τίς ἑλληνοτουρκικές ἀγάπες µέ τούς 
κεµαλικότερους ἐκφραστές τοῦ τουρκικοῦ 
κατεστηµένου, ἀλλάζοντας  πάγιες θέσεις 
τῆς χώρας µας. Μᾶς εἶναι λοιπόν ἀδύνατον 
ν΄ ἀντιληφθοῦµε πῶς οἱ κολλητοί τοῦ 
Ἐτζεβίτ καί τοῦ Ντεµιρέλ, οἱ συγχορευτές 
τοῦ Τζέµ καί οἱ σύντροφοι τοῦ Μπαχτσελί 
βρίσκουν τώρα τόν Ἐρντογάν... ἐπιθετικό! 
Τόσα χρόνια ὑποστήκαµε στή Θράκη τίς 
προκλήσεις τῶν Φαΐκογλου - Ἀκήφογλου 
- Γκαλήπ, τίς περιοδεῖες τοῦ Ἀκτουνά, τίς 
γουρουνιές τῆς Τσιλέρ, καί νά πού τώρα τό 
ρωµέικο σπαθί δέν σηκώνει οὔτε τή µύγα 
τοῦ Ἰλχάν! Μέχρι καί µιά πεσµένη ἀπό 
τόν ἀέρα ποντιακή σηµαία στή Σαλονίκη 
γίνεται θέµα στά δελτία τῶν ὀκτώµισι! 
Ποῦ; Ἐκεῖ ὅπου πρίν 2 χρόνια δέν περνοῦσε 
οὔτε λέξη µή φιλική πρός τήν Τουρκία!
 Θά µποροῦσε κανείς νά τό 
δεῖ ὡς µία ἀντιπολιτευτική σπέκουλα 
τοῦ ΠαΣοΚ, προκειµένου νά ἀναδείξει 
τίς κυβερνητικές ἀνεπάρκειες στά 
ἑλληνοτουρκικά. Δέν νοµίζουµε ὅµως ὅτι 
ἔτσι ἀπαντῶνται ὅλα τά ἐρωτήµατα: τό 
κλῖµα αὐτό ἔχει πιά ἐπιβληθεῖ παντοῦ καί 
τό κέντρο πού τό συντονίζει - ἄν ὑπάρχει 

- πρέπει νά εἶναι πολύ ἰσχυρότερο.
 Ἐπειδή λοιπόν δέν τρῶµε 
κουτόχορτο γιά νά πιστεύουµε στόν 
διακηρυγµένο ρόλο τῶν ΜΜΕ (ἰδίως τῆς 
τηλεόρασης). ἐπειδή δέν πιστεύουµε ὅτι 
ξαφνικά ἀνένηψαν ὅλοι οἱ δολαριόφρονες 
τῆς πρωτεύουσας χαβούζας. ἐπειδή 
διατηροῦµε ἀκόµη ἕνα µέτρο ζυγίσµατος 
καί σύγκρισης γιά ὅσα συµβαίνουν 

δίπλα µας. γιαυτό λοιπόν θεωροῦµε 
ὕποπτη ὅλην αὐτήν τήν ἑλληνολογία. 
Εἴµαστε βέβαιοι πώς συνδέεται µέ τήν 
ἄρνηση τῆς Τουρκίας νά συναινέσει 
στά ἀµερικανοεβραϊκά σχέδια κατά 
τοῦ Ἰράν καί µέ τόν ὑπερατλαντικό 
σχεδιασµό γιά τόν διαµελισµό της µεταξύ 
τῆς δυτικῆς σφύρας καί τοῦ κουρδικοῦ 
ἄκµονος. Παράλληλα, ὑποβοηθεῖται καί 
ἡ προσπάθεια ἔνταξής µας στό δυτικό 
στρατόπεδο τοῦ «πολέµου τῶν πολιτι-
σµῶν» ὁ ὁποῖος µεθοδεύεται.
 «Κι ἄν ἀκόµη εἶναι ἔτσι, δέν πρέπει 
ὡς Ἑλλάς νά ἐπωφεληθοῦµε;» θά ἦταν 
µία λογική ἀντίρρηση γιά τίς ἀνωτέρω 
ἐπιφυλάξεις. Ναί, νά ἐρευνηθεῖ, ἀλλά 
ἔχοντας συνείδηση τοῦ ποῦ πᾶµε, πῶς 
πᾶµε καί κυρίως τοῦ ποιοί µᾶς πᾶνε ἐκεῖ. 
Πέρα ἀπό τό λειτουργικό (καί αἰσθητικό) 
πρόβληµα νά ἔχεις ἐµπροσθοφυλακή τοῦ 
πατριωτικοῦ λόγου τούς Χατζηνικολοστα
ητριανταφυλλοπρετεντέρηδες πού µέχρι 
χθές ἀποσιωποῦσαν ἤ συκοφαντοῦσαν ὅσα 
σήµερα κάνουν παντιέρα, ἄς µήν ξεχνᾶµε 
ποῦ µᾶς ὁδήγησε ἡ ἐθνικοφροσύνη (πού, 
ὅπως εἶπε ὁ Μιχάλης Χαραλαµπίδης, ἦταν 
ἀµερικανοφροσύνη) στίς δεκαετίες τοῦ ́ 50, 
΄60 κι ΄70. Νά γνωρίζουµε ποῦ ὑπάρχουν 
κίνδυνοι ἀποπροσανατολισµοῦ, ποῦ 
εὐκαιρίες ἐπιβολῆς κάποιας θέσης µας 
καί ποῦ ἐθνικά δίκαια καί συµφέροντα. 
Ποτέ δέν εἴµασταν ὑπέρ ἑνός ἄφρονος, 
συνθηµατολογικοῦ πατριωτισµοῦ - πόσο 
µᾶλλον ἀντιτουρκισµοῦ - καί δέν θά µᾶς 
ἀλλάξουν βέβαια τώρα τά βαποράκια τῆς 
προπαγάνδας τῶν ἀφεντικῶν.

Καθώς τό κοινοτικό σήριαλ «Ἐκπαί-
δευση Μουσουλµανοπαίδων» 
συνε-χίζεται ὑπό τήν καθοδήγηση 

τῆς κ. Α. Φραγκουδάκη, ἕνα ἀκόµη συµ- 
βάν - καί µάλιστα τό ἐναρκτήριο τῆς νέας 
φάσης - ἦρθε νά ἐνισχύσει τήν διάχυτη 
ἐντύπωση τῆς παρεΐστικης νοοτροπίας στή 
διαχείριση τῶν (τεραστίων) κονδυλίων. 
Φέρτε τά χαρτιά σας µέχρι... χτές! 
Μέ ἡµεροµηνία 29 Μαρτίου ἔφτασε στίς 
ΕΛΜΕ Ροδόπης καί Ξάνθης ἐπιστολή 
τῆς Α.Φ. καί τοῦ καθ. Χ. Σακονίδη πού 
κοινοποιοῦσε πρόσκληση ἐκδήλωσης 
ἐνδιαφέροντος ἐκπαιδευτικῶν γιά 
νά διδάξουν στό διευρυµένο σχολικό 
ὡράριο σέ µουσουλµάνους µαθητές. 
Καί πότε ἔληγε ἡ προθεσµία ὑποβολῆς 
τῶν δικαιολογητικῶν; Δυό µέρες µετά! 
Μάλιστα: ἡ πρόσκληση ἐκδήλωσης 
ἐνδιαφέροντος, µέ ὑπογραφή τοῦ 
Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐρευνῶν καθ. 
Σάββα Τοκµακίδη, ζητοῦσε κατάθεση 
δικαιολογητικῶν µέχρι τίς 31-3-06! Καί τό 
ἐξίσου ὡραῖο, «ἡ ἐµπειρία τῶν ὑποψηφίων 
στή διδασκαλία µαθητῶν εὐάλωτων 
ὁµάδων καί µειονοτήτων θά συνεκτιµηθεῖ 
κατά τήν ἀξιολόγησή τους». Λογικό, 
θά ἀντέτεινε κανείς. Μόνο πού γιά ν’ 
ἀποκτήσεις τέτοιαν ἐµπειρία πρέπει νά 
πρῶτα νά µάθεις ἔγκαιρα τουλάχιστον 
τήν προκήρυξη, ἔ; Ἀλλιῶς φτιάχνουµε µιά 
παρέα µέ τά φιλαράκια µας, πού τυγχάνει 

νά µοιράζονται σέ σηµαντικό βαθµό καί 
τίς ἴδιες πολιτικές ἰδέες, καί τελικά µέ τά 
ξένα (καί διόλου εὐκαταφρόνητα!) λεφτά 
ἀποκτᾶµε προϋπηρεσία, εἰδίκευση καί 
ἄλλα ἀξιοσέβαστα προσόντα...
Ὁ µισελληνισµός στά σχολεῖα!
Τό χειρότερο ὅµως δέν εἶναι αὐτό. Εἶναι, 
ὅπως ἔχουµε ξαναγράψει, τό περιεχόµενο 
τῶν βιβλίων πού ἑτοιµάζει ἡ συγκεκριµένη 
ὁµάδα γιά τούς αὐριανούς πολίτες 
τῆς χώρας µας. Κι ἄν κάποιος θεωρεῖ 
µεροληπτική τήν δική µας κριτική, σήµερα 
τοῦ προσφέρουµε τήν ἐπίσηµη, αὐτήν 
τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, ὅπως 
καταγράφηκε στήν σχετική συνεδρίαση 
τοῦ προηγούµενου µήνα (5-4-06) τοῦ 
Τµήµατος Δευτεροβάθµιας Ἐκπαίδευσης. 
Στήν συνεδρίαση αὐτή ἡ ἀναπληρ. 
πρόεδρος τοῦ Τµήµατος κ. Ἀναστασία 
Κυρκίνη - Κούτουλα ἦταν πραγµατικός 
καταπέλτης γιά τήν «Ἀρχαία Ἱστορία» πού 
ἑτοίµασε ἡ ὁµάδα γιά τήν Α΄ Γυµνασίου 
(δηλαδή γιά τά Ἱεροσπουδαστήρια; Ποῦ 
ἀλλοῦ µπορεῖ νά χρησιµοποιηθεῖ;)
Δέν θά σταθοῦµε στίς θετικές ἤ ἀρνητικές 
κρίσεις γιά τό τεχνικό µέρος τῆς ἐκτέλεσης, 
ἀλλά στίς 24 (!) ἐξαιρετικές παρατηρήσεις 
τῆς κ. Κυρκίνη - Κούτουλα πού ἀφοροῦν 
ἀνακρίβειες, παραλείψεις καί ἀξιολογικές 
κρίσεις, ΟΛΕΣ (τί σύµπτωση!) σέ βάρος 
τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Χριστιανισµοῦ!!!

Συνέχεια στή σελίδα 6 

Πρόσθεση, ὄχι ἀφαίρεση
πολλαπλασιασµός, ὄχι διαίρεση

(Μιλᾶµε φυσικά γιά λεφτά καί προπαγάνδα, ἔτσι;)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ   

(Ο λόγος στην Εξεταστική Επιτροπή:)

Θέµα Έκθεσης:
 Λαµβάνοντας υπόψη σας το 
επικοινωνιακό πλαίσιο του θέµατος που 
ακολουθεί, να αναπτύξετε πάνω σ’ αυτό 
την άποψή σας σε 500 έως 600 λέξεις:
 Ως επικοινωνιολόγοι καλείστε 
από µεγάλη πολιτική παράταξη να 
αναλάβετε την εκστρατεία της για 
προσέλκυση ψηφοφόρων. Εξηγήστε 
αν θα προτιµήσετε την προβολή των 
πολιτικών θέσεων της παράταξης και 
των προγραµµατικών της δηλώσεων για 
τη µετεκλογική διακυβέρνηση της χώρας 
ή την προβολή των ενδυµατολογικών 
προτιµήσεων και του οικογενειακού 

προφίλ των υποψηφίων της. Εξηγήστε 
τους λόγους της επικοινωνιακής επιλογής 
σας. Ποιο αντεπιχείρηµα, τέλος, θα 
προτείνατε να προτάξει η ηγεσία της 
παράταξης για την οποία εργάζεστε στην 
αιτίαση των πολιτικών της αντιπάλων 
ότι µε την εκπαιδευτική της πολιτική, 
ειδικά στο µάθηµα της Έκθεσης, εθίζει 
τους νεαρούς µαθητές και µελλοντικούς 
πολίτες – ψηφοφόρους σε επικοινωνιακά 
τρικ και τερτίπια, ενισχύοντας την 
ανάπτυξη της εντύπωσης σε βάρος της 
όξυνσης της κρίσης και της διαµόρφωσης 
ωριµότερης άποψης πάνω στην ουσία των 
θεµάτων; Μήπως θα ’ταν προτιµότερο 
να «ντριµπλαριστεί» και η αιτίαση αυτή 
επικοινωνιακά ;
Καλή επικοινωνιακή επιτυχία

Γιάννης Στρούµπας

 Ἀντιφωνητὴς



ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΡΕΙ 
ΜΕ ΤΟΝ «ΚΩΔΙΚΑ 

ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ»;
                                      τοῦ Ν. Δαπέργολα

     Καθὼς ὁ «Κώδικας ντὰ Βίντσι» θριαµβεύει 
στοὺς κινηµατογράφους, ὑπάρχουν ἀκόµη 
πολλοὶ ποὺ δηλώνουν ἔκπληκτοι µὲ τὸ 
περιεχόµενό του. Καὶ εἶναι ἴσως λογικὸ 
γιὰ ὅποιον βλέπει µόνο τὸ δέντρο, ἀλλὰ 
ἀγνοεῖ τὸ δάσος. Καιρὸς λοιπὸν νὰ δοῦµε 
ἐπιτέλους τὸν «Κώδικα» στὴν πραγµατικὴ 
του διάσταση: ὄχι ὡς τὸ νοσηρὸ ἀποκύηµα 
τῶν διαταραγµένων ὀνειρώξεων κάποιου 
σκηνοθετίσκου (ἢ προηγουµένως κάποιου 
φαιδροῦ ἀνθυπογραφιᾶ), ἀλλὰ ἀπολύτως 
ἐντεταγµένο µέσα στὸν εὐρύτερο χῶρο 
ποὺ τὸν γέννησε (ἢ γιὰ τὴν ἀκρίβεια, τὸν 
ἐξέµεσε). Μόνον ἔτσι ἄλλωστε µπορεῖ 
καὶ ἡ ὑπερπροβολή του νὰ ἑρµηνευθεῖ, 
ἀλλὰ καὶ τὸ ἴδιο του τὸ περιεχόµενο νὰ 
ἀξίζει τελικὰ µιᾶς ἀντιµετώπισης κατὰ τι 
πολυπλοκότερης ἀπὸ τὸν ἁπλὸ σαρκασµὸ 
µας.
     Θὰ ἐπαναλάβω κατ’ ἀρχὰς αὐτὸ ποὺ 
ἔγραφα στὰ «Τοξικά» πρὶν ἀπὸ ἕνα µήνα. 
Διάγουµε ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό, πολιτικὰ 
καὶ πνευµατικά, τὸν σκοτεινότερο ἴσως 
Μεσαίωνα ποὺ γνώρισε ποτὲ ἡ ἀνθρώπινη 
Ἱστορία. Ὅποιος ἀκόµη θέλει νὰ πιστεύει 
ὅτι ζεῖ σὲ φωτεινὴ περίοδο ἐλευθερίας, 
δηµοκρατίας καὶ πνευµατικῆς προόδου, 
εἶναι ἁπλούστατα - καὶ λίαν ἐπιεικῶς 
- καθυστερηµένος. Σέχτες ἐπὶ σεχτῶν 
λυµαίνονται τὸν πλανήτη, βιάζοντας 
καὶ ποδηγετώντας τὴ σκέψη τῶν 
ἀτέλειωτων ἀνθρώπινων κοπαδιῶν ποὺ 
τὶς ἀκολουθοῦν, οἱ πανστρατιὲς ἀπὸ τοὺς 
ἀστρολόγους καὶ τὰ µέντιουµ ὁλόγυρά 
µας πολλαπλασιάζονται µὲ γεωµετρικὴ 
πρόοδο, ὁ ἀποκρυφισµὸς καὶ ἡ µαγεία 
δὲν κυριαρχοῦν ἁπλῶς σὲ δεύτερο πλάνο, 
ἀλλὰ διαφηµίζονται πλέον συστηµατικὰ 
καὶ ἀπροκάλυπτα ἀκόµη καὶ µέσα ἀπὸ 
ταινίες αὐτοφερόµενες ὡς παιδικές, ἐνῶ 
πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτὰ (καὶ σὲ ἐµφανὴ σχέση 
µαζί τους) ὑπάρχει τὸ γνωστὸ πανίσχυρο 
ὑπερκαπιταλιστικό - σιωνιστικὸ δίκτυο, 
ποὺ κατέχει ἀπολύτως τὸν ἔλεγχο τῆς 
ἐπιστήµης καὶ τῆς τεχνολογίας καὶ κινεῖ 
τὰ νήµατα ὅλων τῶν παγκόσµιων πολι-
τικοοικονοµικῶν ἐξελίξεων, ἐπιδιώκοντας 
τὴ γιαουρτοποίηση τῶν λαῶν τῆς γῆς 
µέσα στὸ παγκοσµιοποιηµένο ξερατὸ 
τῆς Νέας Τάξης. Ἕναν Γενναῖο, Νέο 
Κόσµο, ὁµογενοποιηµένο οἰκονοµικὰ 
(ὑπὸ τὴ µπότα τοῦ διεθνοῦς κεφαλαίου), 
πολιτισµικά (ὑπὸ τὸ προκὰτ ἀπόλυτο χάος 
τῆς λεγόµενης Πολυπολιτισµικότητας) καὶ 
θρησκευτικὰ (µέσα ἀπὸ τὸν συγκρητισµὸ 
καὶ τὴν προώθηση τῆς Πανθρησκείας 
τῆς Νέας Ἐποχῆς). Ἕναν κόσµο ποὺ θὰ 
ἐλέγχεται µὲ δορυφόρους, διαδίκτυα, 
πλαστικὸ χρῆµα καὶ ἐµφυτεύµατα καὶ θὰ 
διοικεῖται ἀπὸ Μία Ὑπερδύναµη καὶ Ἕναν 
Ἡγέτη. Ἕναν κόσµο, µπροστὰ στὸν ὁποῖο 
ἴσως ἀκόµη καὶ ἡ ὀργουελικὴ φαντασία νὰ 
µοιάζει µὲ παιδικὸ ἀνέκδοτο τελικά…
     Ἕνα βασικὸ λάθος ποὺ διαπράττουν 
οἱ περισσότεροι πολέµιοι τῆς Νέας 
Τάξης (συχνὰ καὶ ἐµεῖς οἱ ἴδιοι στὸν «Α») 
εἶναι ὅτι ἐκλαµβάνουν τὸν Σιωνισµὸ 
κυρίως ὡς πολιτικοοικονοµικὸ σύστηµα, 
ὑποτιµώντας ἢ καὶ ἀγνοώντας τὴ 
θρησκευτική του διάσταση. Καιρὸς ὅµως 
νὰ βάλουµε τὰ πράγµατα στὴ θέση τους. 
Ἡ οἰκονοµικὴ καὶ πολιτικὴ διάσταση 
αὐτοῦ τοῦ δικτύου, ὅσο κι ἂν µοιάζουν νὰ 
κυριαρχοῦν, στὴν πραγµατικότητα δὲν 
εἶναι παρὰ τὸ ἐποικοδόµηµα. Κατὰ βάθος 
καὶ κατὰ κύριο λόγο, ὁ Σιωνισµὸς εἶναι 
θρησκεία. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅλο τὸ µεταφυσικὸ 
ὑπόβαθρο πάνω στὸ ὁποῖο στηρίζεται καὶ µὲ 
τὸ ὁποῖο ἐµφανῶς διαπλέκεται (µασονικὲς 
στοές, ἀποκρυφισµός, µαγεία, σατανισµός, 
καµπαλισµός, κλπ) δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς 
ὅπλο ἐπιβολῆς, ἀλλὰ εἶναι ὀργανικό 
του κοµµάτι, σὰρξ ἐκ τῆς σαρκὸς αὐτοῦ. 
Πρόκειται γιὰ µία θρησκεία-διεστραµµένη 
µετεξέλιξη τοῦ Ἰουδαϊσµοῦ, γιὰ µία 
θρησκεία ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀποκτήσει 
τὸν ἔλεγχο τῶν πάντων, προλειαίνοντας 
ἔτσι τὸ ἔδαφος, καθὼς ἀναµένει ἀκόµη 
τὸν Μεσσία της. Μόνο ὑπ’ αὐτὸ τὸ πρῖσµα 
µπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ ὁ ἀδυσώπητος πόλεµος 
τοῦ Σιωνισµοῦ κατὰ τῆς χριστιανικῆς 
πίστης, ποὺ ἄλλως, καῖπερ προφανής, θὰ 

παρέµενε ἀνερµήνευτος. Εἶναι ὁ πόλεµος 
τῶν ἀναµενόντων ἕναν νέο Μεσσία, 
ποὺ ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ ἐπείγονται νὰ 
καταστήσουν τὰ πάντα σκοτεινὰ καὶ κενὰ 
ἀπὸ ἐλπίδα, ἀναδεικνύοντας σὲ ψέµα 
τὴν ἀποκεκαλυµµένη ἀλήθεια τοῦ ἤδη 
Ἐνανθρωπήσαντος.
     Καὶ ὁ πόλεµος αὐτός, ὡς γνωστόν, 

µαίνεται τὸ ἔκπαλαι. Πιὸ δυσδιάκριτος 
παλαιότερα, ἐντάθηκε καὶ ἔγινε πιὸ 
ἐµφανὴς µὲ τὴν ὑπεργιγάντωση τοῦ 
Σιωνισµοῦ κυρίως κατὰ τὸ β΄ µισό τοῦ 
20οῦ αἰ. Κάποια στιγµὴ εἶχε στραφεῖ καὶ 
κατὰ τῆς ἱστορικότητας τοῦ προσώπου 
τοῦ Χριστοῦ. Σήµερα πιὰ βεβαίως κανεὶς 
σοβαροφανὴς ἀρνησίας δὲν θὰ τολµοῦσε 
νὰ θέσει τέτοιο θέµα, γιατί θὰ γέλαγε καὶ 
ὁ κάθε πικραµένος. Ὁ πόλεµος λοιπὸν ἐδῶ 
καὶ µερικὲς δεκαετίες διεξάγεται πλέον 
µὲ νέα ὅπλα, προβάλλοντας τὸν Χριστὸ 
ὡς ἕνα µύστη, δάσκαλο, ἐπαναστάτη ἢ 
«καλὸ ἄνθρωπο». Δηλαδή, καλὸ µέν, ἀλλὰ 
ἄνθρωπο. Τὸ ἀποτέλεσµα, ἂν τὸ µήνυµα 
περάσει, θὰ εἶναι ἀπολύτως τὸ ἴδιο. Τί 
διαφορὰ ἔχει ἕνας ἐντελῶς ἀνύπαρκτος 
Χριστὸς ἀπὸ ἕναν ἱστορικὰ ὑπαρκτὸ µέν, 
ἀλλὰ µόνο µὲ ἀνθρώπινη ὀντότητα; Καὶ 
πάλι ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀνύπαρκτος εἶναι, 
ὑπὸ τὴν ἔννοια πὼς δὲν µᾶς ἀφορᾶ. 
Σκασίλα µας µεγάλη δηλαδὴ γιὰ ἕναν… 
καλὸ ἄνθρωπο ποὺ σταυρώθηκε κάποτε 
ἀπὸ τοὺς Ρωµαίους, ἀπέθανε, ἐτάφη καὶ 
τέρµα. Μᾶς εἶναι παγερὰ ἀδιάφορος, εἰ οὐκ 
ἀνέστη τὰ τοῦ Ἅδου σκυλεύσας βασίλεια 
καὶ θεώσας τὸ πρόσληµµα τῆς σαρκός. 
Εἶναι ἀδήριτη ἀλήθεια τὸ ὅτι, εἰ Χριστὸς 
οὐκ ἐγήγερται, µαταία ἡ πίστις ἡµῶν. Ἂς 
γκρεµίσουµε τὶς ἐκκλησίες, ἂς κάψουµε 
τὰ πατερικὰ κείµενα κι ἂς τὸ ρίξουµε στὸ 
φαγοπότι. Εἶναι τὸ καλύτερο ποὺ ἔχουµε 
νὰ κάνουµε. Φάγωµεν καὶ πίωµεν, αὔριον 
γὰρ ἀποθνήσκοµεν. Ἀποθνήσκοµεν καὶ 
(ἐπίσης) τέρµα…
     Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ ὅτι ὁ πόλεµος 
ἐκπορεύεται πάντοτε ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα 
καὶ ἔχει πάντα τὸν ἴδιο στόχο. Δὲν ἐξετάζω 
ἐδῶ, ἐννοεῖται, τὴν περίπτωση τῆς ἁπλῆς 
ἀθεΐας. Ἂν εἶσαι ἄθεος, ἁπλῶς δὲν 
πιστεύεις καὶ τέλος. Τὸ ἀντιπαρέρχεσαι 
καὶ δὲν ἀσχολεῖσαι πιά. Όµως ἡ 
συκοφαντία, ἡ σπίλωση καὶ ἡ λάσπη 
εἶναι κάτι διαφορετικό, κάτι ἐµφανῶς 
στηµένο καὶ ὑπογείως ἐνορχηστρωµένο. 
Εἶναι τυχαῖο δηλαδὴ τὸ ὅτι διάφοροι 
µυστήριοι, αὐτοφερόµενοι ὡς ἐπιστήµονες 
ἢ ὡς µελετητές, φέρνουν κάθε χρόνο 
στὸ φῶς κι ἀπὸ κάτι καινούργιο (καὶ 
µάλιστα ἐπίσης κατά… θαυµαστὴ 
σύµπτωση, συνήθως λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ 
ἑκάστοτε Πάσχα); Πράγµατα, ποὺ εἴτε 
φέρουν τὸν µανδύα τῆς ἐπιστηµονικῆς 
ἀνακάλυψης, εἴτε καταχωροῦνται στὸ 
πεδίο τῆς καλλιτεχνικῆς δηµιουργίας 
(ὅπως ὁ προκείµενος «Κώδικας»), καὶ τὰ 
ὁποῖα φυσικὰ ποτὲ δὲν ἀποδεικνύουν 
τίποτα (στὴν πραγµατικότητα ὅσοι 
ξέρουµε πέντε γράµµατα καὶ λίγη 
Ἱστορία µᾶλλον καγχάζουµε ἀπηνῶς µὲ 
τὴν ἀπροσχηµάτιστη σπουδὴ ὁρισµένων 
νὰ βγάλουν ἀπὸ τὴ µύγα ξύγκι), ἀλλὰ 
πάντως ὑποσυνείδητα περνοῦν τὰ 
µηνύµατά τους στὸν µέσο ἐκπρόσωπο 
µίας θεωρητικὰ χριστεπώνυµης µάζας, 
ποὺ κατὰ βάθος ὅµως οὐδὲν γιγνώσκει 
καὶ ἐλάχιστα σκέπτεται, καθὼς ὁ 
ἐγκέφαλός του ἔχει σχεδὸν γίνει πιὰ κιµᾶς 
ἀπὸ τὶς ὑλικὲς ἀνέσεις καὶ τὴν ἀενάως 
κατὰ ριπάς ἐκπεµπόµενη τηλεοπτικὴ 

βλακεία. Ὁ ἐν λόγῳ ἐγκέφαλος εἶναι 
καὶ ὁ µόνος πραγµατικὸς στόχος ὅλου 
αὐτοῦ τοῦ ἐνορχηστρωµένου ὀχετοῦ, 
τοῦ ὁποίου οἱ φορεῖς γνωρίζουν καλὰ ὅτι 
οἱ «ἀνακαλύψεις» τους δὲν µποροῦν νὰ 
ἀποδείξουν τὸ παραµικρὸ (τί νὰ ἀποδείξεις 
ἄλλωστε γιὰ ἕνα θέµα ποὺ ἐξαρχῆς καὶ 
ἐσκεµµένα ἐτέθη οὐρανόθεν ὡς σηµεῖον 
ἀντιλεγόµενον, ἐσφραγισµένον εἰς τοὺς 
µἡ ἔχοντας ὀφθαλµοὺς ὁρᾶν καὶ ὦτα 
ἀκούειν, κείµενον ὄχι µόνο εἰς ἀνάστασιν 
πολλῶν, ἀλλὰ καὶ εἰς πτῶσιν;). Πρόκειται 
ἁπλῶς γιὰ τὴν παλαιόθεν γνωστὴ τεχνικὴ 
τοῦ «ρίχνουµε ἄδεια, γιὰ νὰ πιάσουµε 
γεµάτα». Μὲ τὴ µόνη διαφορὰ ὅτι τὸ κόλπο 
δὲν βρίσκεται πιὰ ἁπλῶς ante portas. Ἐδῶ 
καὶ καιρὸ εἶναι πλέον ἐντὸς τῶν τειχῶν…
     Ὁ «Κώδικας ντὰ Βίντσι» (τὸ ἐπαναλαµβά-
νω, ὄχι ὡς διεστραµµένο ἀποκύηµα 
ταραγµένου νοός, ἀλλὰ ὡς ἀπολύτως 
ἐσκεµµένο µυθοπλαστικὸ ἐπίτευγµα ἑνὸς 
σεσηµασµένου νεοεποχίτη συγγραφέα) 
δὲν εἶναι παρὰ µία ἀκόµη ψηφίδα σ’ ὅλο 
αὐτὸ τὸ ψηφιδωτό. Δὲν εἶναι βεβαίως ἡ 
πρώτη, δὲν θὰ εἶναι σίγουρα οὔτε καὶ ἡ 
τελευταία. Εἶναι ἀσφαλῶς πιὸ ἐντυπωσιακὴ 
ἀπὸ τὶς ἄλλες, καθότι πιὸ θορυβώδης 
καὶ ἀπροκάλυπτη, ἐνῶ ἐντυπωσιακὸ 
ἀναµφίβολα εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι γιὰ 
πρώτη φορά στὰ παγκόσµια χρονικὰ ἕνα 
βιβλίο µεταφέρεται τόσο γρήγορα καὶ στὸν 
κινηµατογράφο (ἡ σχετικὴ διαδικασία 
µάλιστα δροµολογήθηκε πρὶν τὸ βιβλίο 
προλάβει κἄν νὰ γίνει best seller). Εἶναι 
ἡλίου φαιδρότερον ὅτι κάποιοι πλέον 
βιάζονται πολὺ καὶ πάνω στὴ βιασύνη 
τους δὲν τηροῦν πιὰ οὔτε τὰ προσχήµατα. 
Κι ἂν κάποιους σοκάρει µὲ τὸ περιεχόµενό 
του, στὴν πραγµατικότητα οὐδὲν τὸ 
περίεργον. Ἔχετε ἀκούσει τί ἀναφορὲς 
γίνονται στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ στὴ 
διάρκεια µασονικῶν ἢ σατανιστικῶν 
τελετῶν; Ἦρθε ἁπλῶς ἡ ὥρα ποὺ ὅλα αὐτὰ 
ἀρχίζουν πλέον νὰ βγαίνουν δειλά-δειλὰ 
καὶ πρὸς τὰ ἔξω. Στὸ ἐγγὺς µέλλον εἶναι 
ἀπολύτως βέβαιο πὼς θὰ ἀκολουθήσουν 
πολὺ χειρότερα… 
     Καὶ φυσικὰ ἡ λύση ἀπέναντι σ’ ὅλα αὐτὰ 
δὲν εἶναι τὸ νὰ βγεῖ κανεὶς στοὺς δρόµους ὡς 
µπουλούκι ἐποχιακὸ κι εὐάριθµο. Ἄλλωστε 
ἀκόµη καὶ περὶ σοβαρῆς διαµαρτυρίας ἂν 
ἐπρόκειτο, εἶναι δεδοµένο ὅτι τὰ στηµένα 
καὶ ὑποκείµενα σὲ ἐντόπιες παλλακίδες 
τῶν ἴδιων ὑπερεθνικῶν ἀφεντάδων 
βοθροκάναλα πάλι θὰ τὴν εὐτέλιζαν καὶ 
θὰ τὴν ἀκύρωναν, ἑστιάζοντας πάνω 
σέ γελοῖες φυσιογνωµίες τύπου Λουκᾶ 
καὶ στὰ σαλεµένα βλέµµατα εὐαρίθµων 
Ταλιµπάν παλαιοηµερολογιτῶν. Ἐκεῖνο 
ποὺ ἀπαιτεῖται εἶναι ὄχι µεµονωµένες 
καὶ σπασµωδικὲς ἀντιδράσεις, ἀλλὰ 
πραγµατικὴ ἀντίσταση. Ἀντίσταση ὄχι 
ἁπλῶς ἀπέναντι στὸν κάθε «Κώδικα» 
(ποὺ δὲν εἶναι παρὰ µία σταγόνα 
στὸν ὠκεανό), ἀλλὰ ἀπέναντι στὸν 
ἴδιο τὸν ὠκεανό. Ἀντίδραση συνολικὴ 
ἀπέναντι στὴ Νέα Τάξη καὶ σ’ ὅλα ὅσα 
ἀπεργάζεται, εἴτε εἶναι διαθρησκειακὰ 
τουρλού, εἴτε πολυπολιτισµικὲς ρώσικες 
σαλάτες, εἴτε σχέδια πολέµου, εἴτε 
ὑποτιθέµενοι ἀντιτροµοκρατικοὶ νόµοι 
ἐλέγχου καὶ παρακολούθησης, ποὺ στὴν 
πραγµατικότητα δὲν ἔχουν ὡς στόχο οὔτε 
τὶς Ἀλ Κάιντες, οὔτε τὶς Στυµφαλίδες 
Ὄρνιθες, οὔτε κανένα ἄλλο µυθολογικὸ 
τέρας, ἀλλὰ µόνον ἐµᾶς τοὺς ἴδιους. Τὸ 
σύστηµα δὲν εἶναι ἄτρωτο, γιατί ἔχει 
πετάξει πιὰ τὰ προσωπεῖα του καὶ πάνω στὴ 
βιασύνη του κάνει καὶ λάθη. Ἡ ἀντίσταση 
ὅµως µοιραῖα περνάει µόνο µέσα ἀπὸ τὴ 
γνώση καὶ τὴν αὐτοσυνειδησία. Μόνο τότε 
θὰ πάψει νὰ εἶναι παρεΐστικη καὶ θὰ γίνει 
µαζική, ἄρα καὶ δυνητικὰ ἀποτελεσµατική. 
Κατ’ ἀρχὰς ὅµως ἂς πάψουµε τουλάχιστον 
νὰ νιώθουµε ἔκπληξη µ’ ὅσα συµβαίνουν, 
ἂς πάψουµε νὰ κοιµόµαστε καὶ νὰ ξυπνᾶµε 
γιὰ λίγο ἀπότοµα, πρὶν ξαναλλάξουµε 
πλευρό. Καιρὸς γιὰ ὁριστικὴ ἀφύπνιση, 
καιρὸς γιὰ µόνιµη νήψη καὶ περισυλλογή. 
Ἔτσι ὥστε, ἀκόµη καὶ ἂν δὲν γίνει τίποτε 
καὶ οἱ Μῆδοι τελικὰ διαβοῦνε, νὰ εἴµαστε 
ἔστω ἕτοιµοι γιὰ τὸ τελευταῖο προπύργιο - 
ποὺ αὐτὸ τοὐλάχιστον θὰ µᾶς ἔχει σίγουρα 
ἀποµείνει καὶ δὲν θὰ µπορέσει ποτὲ κανεὶς 
νὰ µᾶς τὸ πάρει, ἂν δὲν τὸ παραδώσουµε 
ἀπὸ µόνοι µας. Τὴν προσωπικὴ ἀντίσταση 
µέσα µας, ὁ καθένας ἐνώπιος ἐνωπίῳ µὲ 
τὸν ἑαυτό του. Σὰν ἕτοιµοι ἀπὸ καιρό, 
τότε ποὺ θὰ ἔρθουν οἱ ἀκόµη χειρότερες 
µέρες…
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Μνήµη καί λύτρωση...

...Μετά από περίπου 90 χρόνια από την 
απαρχή της Γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισµού και 12 χρόνια από την 
αναγνώριση της 19ης Μαΐου σαν Ηµέρα 
Μνήµης, και µετά από αγώνες, στην αρχή 
λίγων ανθρώπων, για την καθιέρωση 
και την αναγνώρισή της, η Εύξεινος 
Λέσχη Αθηνών χαιρετίζει τον πολιτικό 
κόσµο της Ελλάδος, που για πρώτη φορά 
φέτος σύσσωµος τάσσεται καθαρά κατά 
των µηχανισµών και των πολιτικών 
που προκάλεσαν τη Γενοκτονία του 
Ποντιακού Ελληνισµού και υπέρ της 
διεθνούς αναγνώρισής της. Καλούµε τα 
µέλη, τους φίλους της Ευξείνου Λέσχης, 
αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό να 
συµµετέχει ενεργά στις τελετές µνήµης 
που γίνονται στην Αθήνα και σε όλη 
την Ελλάδα, σαν πράξη µνηµοσύνης 
στα θύµατα της Γενοκτονίας και σαν 
πράξη χρέους στους επερχόµενους, 
αφού η καταδίκη της όποιας Γενοκτονίας 
συνιστά ισχυροποίηση της Δηµοκρατίας, 
της Ειρήνης και της πραγµατικής 
προσέγγισης-συναδέλφωσης των λαών, 
ενώ η αναιτιολόγητη αµφισβήτηση, η 
αποσιώπηση, και η αποδοχή της επιτρέπει 
στους µηχανισµούς και τις πολιτικές 
του ολοκληρωτισµού και της βίας να  
συνεχίζουν το έργο τους µέχρι σήµερα 
και να προετοιµάζουν νέες τραγωδίες 
του Αύριο. Καλούµε επίσης τους 
φορείς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να ενσωµατώσουν το ζήτηµα 
και τις ιστορικές –πολιτικές - νοµικές 
πτυχές της Γενοκτονίας του Ποντιακού 
Ελληνισµού στις διαδικασίες προσέγγισης 
και ενσωµάτωσης της Τουρκίας στην 
Ευρώπη, την οποία στηρίζουµε, υπό 
αυτές τις προϋποθέσεις. Τέλος καλούµε 
την τουρκική κυβέρνηση να προβεί 
στην Αναγνώριση της Γενοκτονίας του 
Ποντιακού Ελληνισµού, σαν απαραίτητο 
βήµα αποδοχής του συστήµατος αξιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξουδετέρωσης 
των µηχανισµών που συνεχίζουν να 
γεννούν βία στην ίδια την Τουρκία 
και στους γείτονές της  και σαν πράξη 
λύτρωσης  του τουρκικού λαού από το 
άγος της συστηµατικής εξολόθρευσης 
των Ελλήνων του Πόντου.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ



Κράτος - συµµορία
    Ὁ Τόµ Γουῶκερ στούς The Sunday Times (11-4-06), µεταδίδει ἀπό τήν Πρίστινα 
περί τοῦ ἀλβανικοῦ ἔπους τῆς ∆ύσης:
   «Τό Κόσοβο πέφτει στά χέρια τῶν ἀλβανικῶν ἐγκληµατικῶν συµµοριῶν, ρίχνοντας 
ἔτσι βαρειά σκιά στίς προσπάθειες τῆς διεθνοῦς κοινότητας γιά τήν µετατροπή 
του σέ πλήρως ἀνεξάρτητο κράτος µέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους. Οἱ συµµετέχοντες 
στίς συνοµιλίες τῆς Βιέννης ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ΟΗΕ γιά τό τελικό καθεστώς τοῦ 
Κοσόβου, ἀνησυχοῦν πώς τό δίκτυο τῆς Μαφίας πού ἐµπορευόταν ὅπλα ἀπό τήν 
Ἀλβανία τό 1997 καί τό 1998, χρησιµοποιεῖ τά ἴδια κανάλια γιά τό αὐξανόµενο 
λαθρεµπόριο τσιγάρων, τσιµέντου καί πετρελαίου. Ἡ πορνεία καί τά ναρκωτικά εἶναι 
ἐπίσης δηµοφιλῆ προϊόντα τῆς µαύρης οἰκονοµίας. 
Τά κέρδη ἐπενδύονται σέ ἐµπορικά κέντρα καί ξενοδοχεῖα πού αὐξάνονται σέ 
µία οἰκοδοµική ἔκρηξη τῆς ἐπαρχίας. Τά βενζινάδικα εἶναι ἐξαιρετικά δηµοφιλῆ - 
ὑπάρχουν πάνω ἀπό 2.000 γιά τήν ἐξυπηρέτηση ἑνός πληθυσµοῦ 2.000.000. Πολλά 
πιστεύεται ὅτι εἶναι µέρος ξεπλύµατος χρηµάτων, πού ἐλέγχεται ἀπό λίγες οἰκογένειες 
οἱ ὁποῖες ἐµπλέκονται µέ τό λαθρεµπόριο καυσίµων ἀπό τό Μαυροβούνιο. Παρά τίς 
προσπάθειες τοῦ Σόρεν Γιένσεν - Πέτερσεν, ἐπικεφαλῆς τῆς ἀποστολῆς τοῦ ΟΗΕ στό 
Κόσοβο νά ὑποβαθµίσει τήν ἔκταση τοῦ προβλήµατος, ἀξιωµατοῦχοι τοῦ Ὀργανισµοῦ 
παραδέχονται ὅτι ἡ διαφθορά ἐκτείνεται βαθειά στήν καρδιά τῆς κυβέρνησης. 
«Ἐγκληµατικές ὁµάδες µποροῦν καί ἐπιχειροῦν ἀτιµωρητί», λέει ὁ Μάρεκ Ἄντονι 
Νοβίτσκι, κορυφαῖος δικηγόρος τῆς Πολωνίας γιά ἀνθρώπινα δικαιώµατα καί διεθνής 
συνήγορος τοῦ ΟΗΕ στό Κόσοβο µέχρι πέρυσι. «Ὑπάρχει ἕνα κράτος ἐγκληµατιῶν 
στήν ἐξουσία - καί χρειάζεται ὑπόγειες παράνοµες δοµές γιά νά προµηθεύεται ὅ,τι 
χρειάζεται γιά τήν ἐπιβίωσή του. Αὐτά τά δίκτυα βασίζονται στήν ἀδυναµία τῶν 
δηµοσίων ὀργανισµῶν ὥστε νά γίνεται ἀνεκτή ἡ λειτουργία τους». 
Τό Γραφεῖο ἐσωτερικῆς ἐπίβλεψης τοῦ ΟΗΕ κατηγόρησε τόν Πέτερσεν τήν παρασκευή 
ὅτι κλείνει τά µάτια στήν ἐκτεταµένη ἀπάτη στό ἀεροδρόµιο τῆς Πρίστινα. Ἀπάντησε 
χαρακτηρίζοντας τήν ἀναφορά «ἐντελῶς ἀδικαιολόγητη». 
(...) «Ὁ σκοπός εἶναι νά κρατηθοῦν οἱ ἐγκληµατίες ὑπό ἔλεγχο», λέει ὁ Νοβίτσκι. «Τό 
ἐρώτηµα εἶναι: µπορεῖ νά τό πράξει ἡ διεθνής κοινότητα; Εἶναι πολύ ἀµφίβολο»...

Ἀνα-γνώσεις
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Ὑπόθεση Ντρέυφους 
τοῦ 2006

Περίεργα πράγµατα συµβαίνουν εἰς 
Παρισίους: Μία ἐντολή ἔρευνας γιά 

σκάνδαλο παράνοµης χρηµατοδότησης ἀπό 
τήν κυβέρνηση βρίσκεται στό στόχαστρο τῶν 
ΜΜΕ καί ἀντί νά ἐπιβραβευθεῖ αὐτός πού τήν 
διέταξε, βρίσκει τόν µπελά του, πιεζόµενος 
νά παραιτηθεῖ! Ὁ (προβαλλόµενος) λόγος; 
Τό γεγονός ὅτι ἡ ἔρευνα γιά τό σκάνδαλο 
Clearstream στράφηκε καί στήν ἐµπλοκή 
ὑψηλόβαθµου... κυβερνητικοῦ στελέχους! 
Κι ἀντί νά εἶναι αὐτός λόγος γιά ἐπιπλέον 
εὔσηµα στόν πρωθυπουργό, πού παρέβλεψε 
τήν ἔννοια τοῦ πολιτικοῦ κόστους γιά τήν 
παράταξή του, τείνει νά γίνει ὁ πολιτικός του 
τάφος! Τελικά, µέ τήν πολιτικοποίηση τῆς 
ὑπόθεσης, εἶναι ἀδύνατον νά πληροφορηθεῖ 
κανείς τό τί ἀνακαλύφθηκε στό γραφεῖο τοῦ 
Λουξεµβούργου καί τί ὄχι. Ἀληθεύουν τά 
περί προµηθειῶν στήν πρό δεκαπενταετίας 
ἀγοραπωλησία τῶν ἕξι φρεγατῶν τῆς 
Ταϊβάν; Ἄγνωστο. Ὅλοι ἀσχολοῦνται µέ τήν 
ἐνδοκοµµατική κόντρα καί µέ τά (πιθανο-
λογούµενα) κίνητρα τοῦ Ντέ Βιλπέν...
Γιατί γίνονται ὅλα τοῦτα; Μά... γιατί ἀφοροῦν 
τόν Νικολά Σαρκοζί, ἀγαπηµένο πουλέν 
τῶν παρεξουσιαστικῶν κύκλων ἀνά τήν 

ὑφήλιο. Τό γεγονός ὅτι ἡ καταγωγή του εἶναι 
(οὑγγρο)εβραϊκή, δέν ἔχει - φυσικά - καµµία 
σχέση µέ τήν προκλητική αὐτή ἀντιµετώπιση. 
Οὔτε ἡ φασιστική του νοοτροπία, οὔτε ἡ 
ἀντιµουσουλµανική του ρητορική συνιστοῦν 
πρόβληµα γιά τά ΜΜΕ, πού σέ ἄλλες 
περιπτώσεις εἶναι αὐτά πού ἐξουθενώνουν 
ἀνθρώπους γιά πολύ ἠπιότερες συµπεριφορές 
καί ἀντιλήψεις. Ἐπίσης καµµία σχέση δέν 
ἔχει µέ τήν σαφή ἀντιπολεµική στάση τοῦ 
Ντέ Βιλπέν στό ζήτηµα τοῦ Ἰράν καί τῶν 
νεοσυντηρητικῶν διασυνδέσεων τοῦ Σαρκοζί 
(Ἀµπράµωφ, Τσέινι, κτλ). Ὄχι. Ὅλα αὐτά εἶναι 
ἄσχετα, µήν σᾶς πιάνει ἡ συνωµοσιολογία...

Ὁ Τσάβες στό πάρτυ 
τοῦ Λίβινγκστον
Ὁ πρόεδρος τῆς Βενεζουέλας Οὗγκο 
Τσάβες βρέθηκε πρόσφατα στήν Βρετανία, 
καλεσµένος τοῦ Κέν Λίβινγκστον, δηµάρχου 
τοῦ Λονδίνου, σέ µιά δηµόσια συγκέντρωση 
µέ σηµαίνουσες προσωπικότητες ἀπό τόν 
χῶρο τῆς µή καθεστωτικῆς Ἀριστερᾶς 
(Χάρολντ Πίντερ, Μπιάνκα Τζάγκερ, κ.ἄ.). 
Τοῦ ἐπιφυλάχθηκε ὑποδοχή ἥρωα, ὁ ἴδιος ὁ 
«κόκκινος Κέν» τόν ἀποκάλεσε «τό καλύτερο 
νέο πού βγῆκε ἀπό τήν Λατινική Ἀµερική ἐδῶ 
καί πολλά χρόνια», ἐνῷ ὁ Τσάβες βρῆκε τήν 
εὐκαιρία νά ἀναφερθεῖ στό Ἰράκ (τό ὀνόµασε 
Βιετνάµ τοῦ 21ου αἰώνα), στήν ἐνδεχόµενη 
κρίση µέ τό Ἰράν (τό ὁποῖο, κατά τόν πρόεδρο 
τῆς Βενεζουέλας, δέν σχεδιάζει πυρηνικά 
ὅπλα) καί στόν... ἀγαπηµένο του Τζώρτζ 
Μπούς. Τόν ἀποκάλεσε γενοκτόνο καί 
χειρότερο ἐγκληµατία τῆς ἀνθρωπότητας, 
µά καί ὁ Λονδρέζος δήµαρχος δέν παρέλειψε 
νά ὑποστηρίξει τούς δίκαιους αὐτούς 
χαρακτηρισµούς, λέγοντας ὅτι «ἐνίοτε ἔχει 
ἀπόψεις γιά τόν Μπούς ὄχι πολύ διαφορετικές 
ἀπό αὐτές».
Ἐννοεῖται ὅτι ἡ συγκεκριµένη ἐπίσκεψη τοῦ 
Τσάβες δέν εἶχε καµµία σχέση µέ κείνην τοῦ 
2001, ὅταν εἶχε ἐναγκαλισθεῖ τόν Τόνυ Μπλαίρ 
καί εἶχε παρακαθήσει σέ τσάι τῆς Βασίλισσας 
Ἐλισάβετ. Μετά τήν συµµετοχή τῆς Βρετανίας 
στό Ἰράκ, περιέγραψε τόν Μπλαίρ ὡς «κύριο 
σύµµαχο τοῦ Χίτλερ» καί ὡς ἐκ τούτου δέν 
ἔµεναν καί πολλά περιθώρια γιά ἁβρότητες...

Ἡ Ποντιακὴ µνήµη 
τιµήθηκε γιά πρώτη 
φορά στὸ Βερολῖνο

Διήµερες ἐκδηλώσεις µνήµης γιὰ τὴ 
γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου 
διοργάνωσε ὁ Σύλλογος Ποντίων 
Βερολίνου «Οἱ Ὑψηλάντηδες». 
Τὸ Σάββατο  20  Μαΐου,  στὴν 
ἑλληνικὴ κοινότητα Βερολίνου, 
πραγµατοποιήθηκε ἐκδήλωση µὲ 
ὁµιλητὴ τὸν Φάνη Μαλκίδη, λέκτορα 
στὸ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, µὲ 
θέµα «ἐθνικὲς καὶ διεθνεῖς διαστάσεις 
τοῦ Ποντιακοῦ ζητήµατος». Στὴν 
ἐκδήλωση παραβρέθηκαν ὁ Πρόξενος 
τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας Α. 
Σαµµούτης, ὁ στρατιωτικὸς ἀκόλουθος 
τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας στὴ 
γερµανικὴ πρωτεύουσα Ο. Κουιµτζής, 
Ἕλληνες τοῦ Βερολίνου, ἀλλὰ καὶ 
ἐκπρόσωποι τῶν Ἀρµενίων, Ἀσσυρίων 
καὶ Ἀραµαίων, µὲ τοὺς ὁποίους ὁ 
Σύλλογος Ποντίων ἔχει δηµιουργήσει  
ἐδῶ καὶ χρόνια τὴν ὁµάδα γιὰ τὴν 
ἀναγνώριση τῶν ἐγκληµάτων τῆς 
Τουρκίας. Τήν Κυριακή 21η Μαΐου 
πραγµατοποιήθηκε µνηµόσυνο, ὅπου 
παραβρέθηκε ὁ Ἕλληνας πρόξενος Α. 
Ἀγγελόπουλος καθὼς καὶ ὁ Κύπριος 
πρόξενος, οἱ στρατιωτικοὶ ἀκόλουθοι 
τῆς Ἑλλάδας, ἐνῶ ἀκολούθως ἔγινε 
κατάθεση στεφάνων στὸ µνηµεῖο 
ἀδικοχαµένων λαῶν στὸ πρώην 
ἀνατολικὸ Βερολῖνο. 
Ὁ Φάνης Μαλκίδης στὴν ὁµιλία του 
τόνισε: «Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ Ποντιακὸ 
ζήτηµα σὲ ὅλες τὶς συνιστῶσες του 
(γενοκτονία 1916-1923, ποντιόφωνοι - 
κρυπτοχριστιανοί, Πόντιοι τῆς πρώην 
Σοβιετικῆς Ἕνωσης), παρέµεινε 
γιὰ πολλὰ χρόνια στὸ περιθώριο. 
Λόγοι ποὺ σχετίζονταν µὲ τὶς κατὰ 
καιροὺς προσεγγίσεις Ἑλλάδας καὶ 
Τουρκίας, - σύµφωνο τοῦ 1930, κοινὴ 
ἔνταξη στὸ ΝΑΤΟ τὸ 1952, συνοµιλίες 
τῆς δικτατορίας, καθὼς καὶ οἱ 
πολιτικὲς «περὶ ἐξευρωπαϊσµοῦ τῆς 
Τουρκίας, συνεργασίας καὶ φιλίας», 
ἀποµόνωσαν τὸ Ποντιακὸ ζήτηµα. 
Ὅσοι ἀπὸ τοὺς Πόντιους πρόσφυγες 
τοῦ 1922-1923 ἐγκαταστάθηκαν στὸν 
ἑλλαδικὸ χῶρο ἀντιµετώπισαν πολλὰ  
προβλήµατα ποὺ δυσχέραναν τὴν ἤδη 
τραγικὴ πορεία τους κατὰ τὴ διάρκεια 
τῆς γενοκτονίας. Ἡ ἀποκατάσταση 
τῆς δηµοκρατίας στὴν Ἑλλάδα 
καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, 

ἀνοίγει ἕνα νέο κύκλο στὸ Ποντιακὸ 
ζήτηµα, ἀφοῦ οἱ Πόντιοι, παιδιὰ τῶν 
προσφύγων τοῦ 1922-1923 ἔδωσαν µία 
νέα πνοὴ µὲ τὸ διεκδικητικὸ πλαίσιο 
ποὺ τέθηκε στὸ Α΄ καὶ Β΄ Παγκόσµιο 
Ποντιακὸ Συνέδριο.   Ἡ ἐνασχόληση 
µὲ τὸ Ποντιακὸ ἐντείνεται στὶς 
ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, ὅταν 
ἡ ἔλευση τῶν Ποντίων ἀπὸ τὴν 
ΕΣΣΔ, δηµιούργησε µία πίεση στὸν 
ἑλλαδικὸ χῶρο καὶ στὸ ὀργανωµένο 
Ποντιακὸ  κίνηµα, µὲ ἀποτέλεσµα 
νὰ τεθεῖ τὸ αἴτηµα τῆς ἀναγνώρισης 
τῆς γενοκτονίας. Τὸ 1994 ἡ Βουλὴ 
τῶν Ἑλλήνων ἀναγνωρίζει τὴν 19η 
Μαΐου ὡς ἡµέρα µνήµης τῶν 350.000 
καὶ πλέον Ἑλλήνων ποὺ χάθηκαν.  
Ἡ συνέχεια ὄµως ἐπανέφερε στὴν 
µνήµη τῶν παλαιότερων Ποντίων 
τὴν πολιτικὴ τῆς δεκαετίας τοῦ 1950. 
Ἀντὶ γιὰ ἀναγνώριση- διεθνοποίηση, 
ὑπονόµευση καὶ ἀποσιώπηση στὸ 
ὄνοµά τῆς ἀπὸ τὰ πάνω ἐπιβληθείσης 
ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας. Ἀντὶ 
γιὰ ἀποκατάσταση τῶν Ποντίων 
της τ. ΕΣΣΔ, διαβίωση σὲ ἄθλια 
γκέτο καὶ πελατειακὲς πολιτικὲς 
ἐκµετάλλευσης (βίζα, ἑλληνικὴ 
ἰθαγένεια, ἐργασία, τρόφιµα, κ.ἄ.).  
Ἀντὶ γιὰ προστασία τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωµάτων τῶν Ποντιόφωνων στὴν 
Τουρκία, προκλήθηκαν ἀπελάσεις 
Ποντιόφωνων ποὺ ἦρθαν νὰ 
σπουδάσουν, νὰ ἐργαστοῦν καὶ νὰ 
ζήσουν στὴν Ἑλλάδα· ἐπικράτησε 
τροµοκρατία καὶ ἐκφοβισµὸς στὸν 
Πόντο. 
Ὡστόσο, ὑπῆρξαν  δυνάµεις ποὺ 
ἀντιστάθηκαν σ΄ αὐτὴν κατάσταση ἡ 
ὁποία δὲν τιµᾶ κανένα ἔθνος, καµµιὰ 
πολιτικὴ τάξη καὶ κοινωνία καὶ 

ἀντέδρασαν ἔγκαιρα στὴν ἐκ νέου 
περιθωριοποίηση τοῦ Ποντιακοῦ. 
Μπροστὰ σ΄ αὐτὴν τὴν ἐχθρικὴ  
συµπεριφορὰ καὶ στὶς σκοπιµότητες, 
δηµιούργησαν ἕνα εὐνοϊκὸ πλαίσιο  
στὴν ἑλλαδικὴ κοινωνία καὶ στὴ 
διεθνὴ κοινότητα. Μὲ παρεµβάσεις 
στὸν ΟΗΕ καὶ ἄλλους ὀργανισµούς, 
προώθησαν τὸ Ποντιακὸ ζήτηµα 
σὲ ὅλες τὶς διαστάσεις του. 
Παράλληλα, κινήσεις ἀπὸ Πόντιους 
τοῦ ἐξωτερικοῦ δηµιούργησαν ἕνα 
θετικὸ κλῖµα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς 
γενοκτονίας σὲ ὁρισµένες πολιτεῖες 
τῶν ΗΠΑ καὶ συνετέλεσαν στὴν 
ἀνέγερση µνηµείου τῆς γενοκτονίας 
(Τορόντο, Στουτγάρδη), ὡστόσο 
µπροστά στὴν δραστηριότητα ποὺ 
ἔχουν ἐπιδείξει ἄλλοι γιὰ δικά τους 
ζητήµατα (Ἀρµένιοι),  τὸ συναίσθηµα 
ποὺ κυριαρχεῖ εἶναι ἡ θλίψη καὶ ὄχι ἡ 
ἱκανοποίηση. Ἡ δυναµικὴ ὅµως τοῦ 
Ποντιακοῦ ζητήµατος εἶναι τέτοια 
ποὺ δηµιουργεῖ πλέον κινήµατα 
ἀνάδειξής του καὶ καµµιὰ κρατικὴ 
ὀλιγωρία, ἀδιαφορία, ἐχθρικὴ κίνηση, 
τροµοκρατία καὶ ἐκφοβισµὸς δὲν 
µπορεῖ νὰ τὸ ἐµποδίσει. Τὸ Ποντιακὸ 
ἐπανέρχεται καὶ κυριαρχεῖ ὡς δεῖγµα  
ἰσχυρῆς ταυτότητας καὶ πολιτισµικοῦ 
πλούτου, µὲ τὴν ἀνάδειξη τῆς 
ὑπόθεσης τῆς γενοκτονίας. Παρὰ 
τὰ ἐµπόδια καὶ τὶς δυσκολίες ποὺ 
κρατικὲς πολιτικές, φασιστικές- 
ἀντιδηµοκρατικὲς 
ἀ ν τ ι λ ή ψ ε ι ς 
ἐπιβάλλουν, τὸ 
Ποντιακὸ ζήτηµα 
ἀ ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι 
καθηµερινά, ὡς 
στοιχεῖο ζώσας 
πραγµατικότητας 
µὲ τοὺς Ποντιό-
φωνους, ὡς µεῖζον 
θέµα ἀνθρώπινης 
διαβίωσης καὶ 
ἀξιοπρέπειας µὲ 
τοὺς Πόντιους τῆς 
ΕΣΣΔ καὶ τέλος, 
ὡς κυρίαρχο θέµα 
στὶς συνοµιλίες 
Ἑ λ λ ά δ α ς - 
Τουρκίας, αὐτό 
τῆς γενοκτονίας».  

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, ΗΘΙΚΗ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
Όλοι οι λαοί που γνώρισαν την Κεµαλική βία ωφείλουµε να περάσουµε 
από έναν εθνικό κύκλο των διεκδικήσεων µας σε έναν υπερεθνικό 
περιφερειακό.  Στην Ευρώπη έχουµε µια Ευρωπαϊκή ηµέρα µνήµης των 
θυµάτων του Ναζισµού.  Ωφείλουµε να καλύψουµε ένα µεγάλο ηθικό και 
πολιτικό κενό δεκαετιών καθιερώνοντας µια Ευρωπαϊκή ηµέρα µνήµης 
των θυµάτων του Κεµαλισµού.  Η ηµέρα αυτή για πολλούς λόγους πρέπει 
να είναι η 19η Μαϊου.  Οι  Έλληνες ωφείλουµε να πρωταγωνιστήσουµε 
σε αυτό γιατί εµείς γνωρίσαµε τόσο την γενοκτόνα βία του Κεµαλισµού 
όσο και του Ναζισµού.
Η ιστορία των τελευταίων δεκαετιών έδειξε ότι η Στοκχόλµη αποτέλεσε 
πρωτεύουσα της Ειρήνης, της Δηµοκρατίας, της Αλληλεγγύης των 
λαών.  Θα προσκαλούσα τις Αρχές της πόλης και τους κατοίκους της, 
συνεχίζοντας αυτήν την κληρονοµιά να αναδείξουν τον ηθικό ρόλο της 
πόλης τους διιά µέσου µιας συνοµιλίας αλληλεγγύης µε τους λαούς της 
Μικράς Ασίας και της Μεσοποταµίας.
Οφείλουν να το κάνουν πολύ περισσότερο µια και η Αθήνα ακύρωσε 
αυτόν τον ιστορικό και φυσικό της ρόλο πέφτοντας πολύ χαµηλά.  Να 
γίνει η Στοκχόλµη ηθική πρωτεύουσα της Ανατολικής Μεσογείου όπως 
ήταν δεκαετίες πριν για την Αφρική, για τον µεγάλο ηγέτη και ποιητή 
της ελευθερίας των λαών Αµίρκαλ Καµπράλ.

Μιχάλης Χαραλαµπίδης



«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

Νά λοιπόν πού ἀκόµα κι ὁ χαµαιλέων τῆς πρασινοφυλλάδας γιά τά θρακικά 
ζητήµατα µέ τόν ὁποῖον ποτέ σχεδόν δέν συµφωνοῦµε, βγῆκε καί µίλησε φωνή 
ἀληθείας! Εἶπε τήν ἀλήθεια γιά τόν Ἰλχάν Ἀχµέτ καί γιά τήν Γκιουλµπεγιάζ 
Καραχασάν, γιά τίς δυνατότητες τῶν µειονοτικῶν πολιτευτῶν µά καί γιά τίς 

ἀθλιότητες τῶν πλειονοτικῶν συναδέλφων τους. Τώρα πῶς γίνεται - τή στιγµή πού 
ὅλα τοῦτα καλῶς τά γνωρίζει - νά γράφει µονίµως στίς ἀνταποκρίσεις του γιά τήν 
ἀθηνοφυλλάδα στό ἐντελῶς ἀντίθετο πνεῦµα, ἤ καί νά στηρίζει ἀναφανδόν ὅσα προχθές 
ὀρθῶς κατήγγειλε, αὐτό µόνον ἐκεῖνος τό γνωρίζει. Ἄντε κι αὐτοί πού τόν πληρώνουν...

Tὸ Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης διοργανώνει Σεµινάριο γιὰ τὶς 
Ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις στὶς 3 & 4 Ἰουνίου 2006, στὸν χῶρο τοῦ Ἱδρύµατος, 
στὴν ὁδὸ 12 Ἀποστόλων καὶ Ὀδ. Ἀνδρούτσου. Στὸ σεµινάριο οἱ εἰσηγήσεις θὰ 
πραγµατοποιηθοῦν ἀπὸ τὸν Ἄγγελο Μ. Συρίγο, Νοµικό - Λέκτορα Διεθνοῦς 

Δικαίου στὸ Πάντειο Πανεπιστήµιο καὶ θὰ περιλαµβάνονται οἱ ἑξῆς θεµατικὲς ἑνότητες:
Περίγραµµα τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων 1923-2004, Μουσουλµανικὲς µειονότητες στὴ 
Θράκη, Ἑλληνικὴ µειονότητα στὴν Κωνσταντινούπολη - Ἴµβρο - Τένεδο & Οἰκουµενικὸ 
Πατριαρχεῖο, Ἡ περίοδος 1923-1955, Τὸ Κυπριακὸ πρόβληµα ἀπὸ τὸ 1955 ἕως τὸ Σχέδιο 
Ἀνάν, Ἡ ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπίδας τοῦ Αἰγαίου – Τὰ χωρικὰ ὕδατα - ὁ ἑλληνικὸς 
ἐναέριος χῶρος, Ἡ ἀποστρατικοποίηση τῶν ἀνατολικῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου, Τὰ Ἴµια καὶ 
οἱ «γκρίζες ζῶνες» κυριαρχίας, Ἡ περίοδος ἐξοµαλύνσεως 1999-2005.
Τὸ κόστος συµµετοχῆς στὸ σεµινάριο θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ τὸν ἀριθµὸ τῶν συµµετοχῶν. 
Ἀναλυτικὸ πρόγραµµα θὰ κυκλοφορήσει µέ τὴν ὁριστικοποίηση τῶν συµµετοχῶν σὲ αὐτό.             
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες καὶ γιὰ δηλώσεις συµµετοχῆς µποροῦν οἱ ἐνδιαφερόµενοι 
νὰ ἐπικοινωνοῦν µὲ τὴν γραµµατεία τοῦ Ἱδρύµατος Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης στὰ
 τηλέφωνα 25410 -26635 καί 25410-28292.

Δέν ἦταν µόνο ὁ ἐµετικός ἠχόρρυπος τῆς Γιουροβύζιον πού λουστήκαµε πάλι 
µέσα ἀπό τό «σοβαρό» κρατικό κανάλι τῆς ΕΡΤ. Φέτος πληρώσαµε καί κάπου 13 
ἑκατοµµύρια εὐρώ γιά τήν σαχλεπίσαχλη µπούρδα ὥστε νά τήν φιλοξενήσουµε 
- 170.000 εὐρώ κόστισε, λένε, µόνο τό φόρεµα τῆς Βίσση! Ἀλλά καί πέρα ἀπό τό 

«σώου», τό προσβλητικό πρωτίστως γιά κάθε ἔννοια µουσικῆς, εἴχαµε κι ἄλλο κροῦσµα µέ 
πεταµένα λεφτά (µας) ἀπό τήν διοίκηση τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης: Μόλις 
πρό ἡµερῶν ἀνακοινώθηκε ἡ συµφωνία της µέ τίς ποδοσφαιρικές ὁµάδες τοῦ Ὀλυµπιακοῦ 
καί τοῦ Παναθηναϊκοῦ, γιά τήν ἐξασφάλιση τῶν τηλεοπτικῶν τους δικαιωµάτων. Ὁ 
Ὀλυµπιακός συµφώνησε στά 14,5 ἑκατοµµύρια εὐρώ γιά τίς δύο ἑπόµενες περιόδους 
κι ὁ Παναθηναϊκός κάπου 16 ἑκατοµµύρια γιά τό διάστηµα 2007-2010! Σηµειώνεται ὅτι 
τό ἰδιωτικό κανάλι τοῦ ΑΛΦΑ προσέφερε γιά τά δικαιώµατα τοῦ Ὀλυµπιακοῦ περί τά 5 
ἑκατοµµύρια εὐρώ, καθότι φέτος πού τά µετέδιδε, εἰσέπραξε µόλις 2,3 ἑκ. εὐρώ ἀπό τά 
παιχνίδια του. Λέτε ἡ ΕΡΤ νά θεωρεῖ ὅτι θά πουλήσει περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο ἀπό 
τόν ἰδιώτη, εἰσπράττοντας τά... τριπλάσια χρήµατα; Ἤ ἁπλῶς κάποιοι κάνουν τό ἐφφέ ἤ 
τήν πολιτική τους µέ τά δικά µας τά λεφτά; 
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Κρατική ἀρωγή...
Βρισκόµαστε πιά στό 2006, δεκαοχτώ 
ὁλόκληρα χρόνια µετά τήν πρώτη 
µαζική ἔλευση τῶν συµπατριωτῶν µας 
ἀπό τίς χῶρες τῆς πρώην Σοβιετικῆς 
Ἕνωσης. Περάσανε κυβερνήσεις καί 
πρωθυπουργοί, ἀλλάξανε πράγµατα καί 
καταστάσεις, ὡστόσο οἱ ἐκκρεµότητες 
τῶν νεοπροσφύγων - τοὐλάχιστον στή 
Θράκη - ἐξακολουθοῦν νά θάλλουν. 
Στό τελευταῖο αὐτό στάδιο τῆς 
στεγαστικῆς ἀποκατάστασης τῶν 
χιλιάδων οἰκογενειῶν πού πῆραν τά 
δάνεια καί τά οἰκόπεδα τά τελευταῖα 
χρόνια, ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει 
ἕνα  µεῖζον πρόβληµα: τῆς κρατικῆς 
ἀρωγῆς. Πρόκειται γιά τό ποσό τῶν 
21.000 εὐρώ πού δίνεται δωρεάν στούς 
δανειολῆπτες ἀλλά... δίνεται µέ τό 
σταγονόµετρο. Αἰτία; Ἡ ἀνυπαρξία 
κονδυλίων, σύµφωνα τοὐλάχιστον µέ 
ὅσα µᾶς µεταφέρουν οἱ δικαιοῦχοι ὡς 
ἀπαντήσεις τῶν ἁρµοδίων. Κι ἐπειδή 
οὔτε ὡς ποσοστό ἐπί τοῦ συνόλου 
(35%) µά οὔτε καί ὡς ποσό, βεβαίως, 
εἶναι εὐκαταφρόνητο, οἱ ἄνθρωποι πού 
ξεκίνησαν νά χτίζουν καί χρεώθηκαν 
µέ τήν προσδοκία αὐτή, βρίσκονται 
σέ δεινή θέση. Πῶς θά πληρώσουν 
τίς δόσεις στίς τράπεζες πού γιά 
πολλούς ἤδη τρέχουν; Καί ναί µέν τό 
πρόβληµα µέ τά κατασχετήρια φαίνεται 
νά τό ἀντιµετωπίζει ἡ Περιφέρεια σέ 
συνεννόηση µέ τίς Τράπεζες ἀλλά ἡ 
ἀβεβαιότητα καί ἡ µόνιµη ἐξάρτηση ἀπό 
τίς λογῆς λογῆς ἐξουσίες ἔχουν ἐξοντώσει 
τούς ἀνθρώπους αὐτούς. Τό µοναδικό 
πλεονέκτηµα γιά ὅσους νεοπρόσφυγες 
ἐπέλεγαν νά µείνουν στήν µαστιζόµενη 
ἀπό τήν ἀνεργία καί τήν ὑποαπασχόληση 
Θράκη ἦταν ἡ παροχή στέγης, ἄν κι αὐτό 
µηδενιστεῖ ὑπάρχει περίπτωση νά µήν 
φύγει κι ὁ τελευταῖος;
Καί πνευµατική ἀρωγή
Πάντως οἱ ἄνθρωποι δέν παύουν νά 
ἐλπίζουν καί νά ἀγωνίζονται. Κι ἕνα 
ξεχωριστό τέτοιο παράδειγµα εἶναι ὁ κ. 

Γρηγόρης Ποσνακίδης ἀπό τή Γεωργία, 
τήν τουρκόφωνη περιοχή τῆς Τσάλκας. 
Ὁ κύριος Γρηγόρης, µέ ἀποκλειστικά 
προσωπική ἐργασία καί ἀπό τό ὑστέρηµα 
τοῦ ὑστερήµατός του, ἔχτισε στό µικρό 
οἰκόπεδο πού τοῦ παραχωρήθηκε µιά 
ἐκκλησούλα τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ὅταν ἡ 
βαρειά ἄρρωστη σύζυγός του εἶδε στόν 
ὕπνο της τόν Ἅγιο. Οὔτε ἡ ἀνυπαρξία 
ἄδειας ἀνέγερσης, οὔτε τά ἄλλα, ἄπειρα 

προβλήµατα γονάτισαν τόν ἀκούραστο 
Πόντιο: Ἡ µικρή, ὄµορφη ἐκκλησιά εἶναι 
ἕτοιµη (τά θυρανοίξιά της γίνανε τήν 
τρίτη µέρα τοῦ Πάσχα), τή στιγµή πού τό 
σπίτι του δίπλα, ὅπου µένει ἡ οἰκογένειά 
του, βρίσκεται ἀκόµα στή µέση! Ἡ 
Ἑλλάδα ἡ ἀληθινή, ἡ Ἑλλάδα πρίν τήν 
µεταπολεµική της ἐκπόρνευση, ζεῖ µέσα 
σέ πολλούς ἀπό αὐτούς τούς ἀνθρώπους, 
σέ ἀνθρώπους σάν τόν κύριο Γρηγόρη 
πού ἀντικρύζοντάς τον ντρέπεσαι γιά τήν 
καλοπέραση καί τήν τρυφηλότητα πού 
κραυγάζει ἡ παρουσία σου. Νιώθεις πώς 
ὅλοι µας, ὡς ἄτοµα, ὡς κοινωνία καί ὡς 
πολιτεία εἴµαστε βαθειά ἔνοχοι ἀπέναντί 
του καί δέν δικαιούµαστε νά προσδοκοῦµε 
οὔτε τήν συγχώρεσή του...                    Κ.Κ.

Νεοπροσφυγικά προβλήµατα κι ἐλπίδες

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πρὸς τοὺς πολίτες 
τοῦ ∆ήµου Σουφλίου

Φίλες καὶ φίλοι, σὲ λίγους µῆνες θὰ κληθοῦµε 
ὅλοι νὰ ἀποφασίσουµε γιὰ τὴ δηµοτικὴ ἀρχὴ 
τῆς ἑπόµενης τετραετίας, γιὰ τὸ µέλλον τοῦ 
τόπου µας. Θὰ κληθοῦµε νὰ ἀπαντήσουµε µὲ 
τὸ βλέµµα στὶς ἑπόµενες γενιὲς ἂν εἴµαστε 
εὐχαριστηµένοι ἀπὸ τὴν πορεία ποὺ ἔχει ὁ 
∆ῆµος τὸ τελευταῖο διάστηµα.    

(...) Χωρὶς µηδενισµούς, διάθεση σωτηριολογίας 
καὶ φυσικὰ ἐκδικητικότητα, ἀπευθυνόµαστε σὲ 
ὅλους τοὺς πολίτες τοῦ ∆ήµου µας ζητώντας νὰ 
ἀναλογισθοῦν, νὰ συγκρίνουν καὶ νὰ κρίνουν. 
Νὰ ἀναλογισθοῦν ποιὰ ἀναπτυξιακὰ ἔργα 
καὶ βήµατα ἔγιναν τὴν τελευταία περίοδο, 
ποὺ θὰ συµβάλουν στὴν ἀναστροφὴ τοῦ 
κλίµατος ἀπογοήτευσης ποὺ διακατέχει τοὺς 
πολίτες, ποὺ θὰ ἀνακουφίσουν οἰκονοµικά 
τοὺς ἀγρότες καὶ ἐπαγγελµατίες καὶ θὰ 
περιορίσουν τὴ δηµογραφικὴ αἱµορραγία, τὴ 
µετανάστευση. Ἡ οἰκειοποίηση ἔργων καὶ 
δράσεων  προγενέστερων περιόδων κινεῖται 
ἁπλᾶ στὴ σφαίρα τοῦ ἀµοραλισµοῦ καὶ ἑνὸς 
ὑπερδιογκωµένου ἐλλείµµατος ἀξιῶν. Θὰ 
µποροῦσε νὰ ἀντιταχθεῖ ἡ λαϊκὴ ρήση «µὲ 
ξένα κόλλυβα…» 
 Ποιὲς κρατικὲς δραστηριότητες 
διεκδικήθηκαν καὶ ἐπιτεύχθηκε ἡ µεταφορὰ 
τους στὸ Σουφλί; Ἂν ληφθεῖ ὑπόψη ἡ 
ἵδρυση καὶ λειτουργία τοῦ Πυροσβεστικοῦ 
Σταθµοῦ, τοῦ Κέντρου Περιβαλλοντικῆς 

Ἐκπαίδευσης, τοῦ Τµήµατος Συνοριοφυλακῆς 
σὲ προηγούµενη περίοδο, ἡ ἀποδυνάµωση 
τοῦ Γραφείου ∆ΕΗ κατὰ τὴν τρέχουσα, εἶναι 
ἐνδεικτικὴ καὶ ὄχι ἡ µοναδικὴ περίπτωση. 
Σὲ ἀντίθεση µὲ ἄλλες περιοχὲς στὶς ὁποῖες 
ἔγιναν κέντρα νεοσυλλέκτων, κατοικίες γιὰ 
στρατιωτικοὺς κ.ἄ. Ποιὲς ἀπὸ τὶς ὑφιστάµενες 
ἀπὸ ἄλλες περιόδους ὑποδοµὲς ἀξιοποιήθηκαν 
σὲ µία λογικὴ ἀναπτυξιακῆς κατεύθυνσης; 
Εἶναι κοινὴ πεποίθηση ὅλων ὅτι ὁ τόπος 
µας ἀγωνίζεται νὰ ζήσει, ἀναζητᾶ τὴ ζωή. 
Ἑποµένως δὲν µπορεῖ νὰ προβάλλεται τίποτε 
ἄλλο παρὰ µόνο ἡ ἀνάπτυξη τοῦ τόπου. Νὰ 
πληροφορηθοῦν τὴν κατάσταση στὴν ὁποία 
βρίσκονται τὰ οἰκονοµικά τοῦ ∆ήµου, µὲ 
τὸν σωρευµένο δανεισµὸ καὶ τὶς κάθε εἴδους 
ἐκκρεµότητες καὶ ὀφειλὲς νὰ περιορίζουν 
σηµαντικὰ τὶς δυνατότητες γιὰ ἀναπτυξιακὲς 
πρωτοβουλίες καὶ δράσεις.
 Ἀπέναντι σ’ αὐτὴν τὴν 
πραγµατικότητα κανεὶς δὲν πρέπει νὰ µένει 
ἀδιάφορος. Ὀφείλουµε ὅλοι νὰ ἀναλάβουµε τὶς 
εὐθῦνες πού µᾶς ἀναλογοῦν. Νὰ ἀπαντήσουµε 
τί θέλουµε γιὰ τὸ µέλλον τοῦ τόπου µας. 
Ἀναλαµβάνοντας τὶς δικές µας εὐθύνες, 
ὅπως τὸ κάνουµε διαρκῶς, σᾶς καλοῦµε νὰ 
στηρίξετε καὶ νὰ πλαισιώσετε τὴν προσπάθειά 
µας γιὰ τὴν ἀναγέννηση τοῦ ∆ήµου Σουφλίου. 
Σᾶς καλοῦµε νὰ ἀπορρίψετε τὴ λογική του 
κοµµατικοῦ χρωµατισµοῦ τοῦ ∆ήµου µας τὸ 
βράδυ τῶν ἐκλογῶν ἀπὸ κάθε πλευρά, γεγονὸς 
ποὺ οὔτε προοπτικὴ δίνει γιὰ τὸν τόπο οὔτε 
συµβάλλει στὴ σύνθεση τῶν µικρῶν κοινωνιῶν. 
∆εσµευόµαστε καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι µποροῦµε 
νὰ πετύχουµε, ἕνα ∆ῆµο µὲ ταυτότητα, ποὺ νὰ 
διεκδικεῖ σὲ εὐρωπαϊκό, ἐθνικό, περιφερειακὸ 
καὶ νοµαρχιακὸ ἐπίπεδο. Νὰ διεκδικεῖ τὴν 
ἰσοτιµία στὶς κατανοµὲς τῶν πόρων, στὴν 
ἀνάπτυξη, στὴν ἴδια τη ζωή. Πρωταγωνιστὴ 
καὶ ὄχι θεατὴ τῶν ἐξελίξεων. Ἕναν ∆ῆµο ποὺ 
νὰ ἔχει φωνή. ∆ὲν συµβιβαζόµαστε µὲ τὴν ἰδέα 
ὅτι τὸ µέλλον τοῦ τόπου µας ἀνήκει ἤδη στὸ 
παρελθόν.

Πασχάλης Χριστοδούλου,
ὑποψήφιος δήµαρχος Σουφλίου
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Γκιουλµπεγιάζ Καραχασάν:
Συνέχεια στό σήριαλ

Καθώς πολλοί φίλοι µας καλοπροαίρετα 
συνεχίζουν νά ἀµφισβητοῦν τήν ὀρθότητα 
τῆς ἐπιλογῆς τῆς κ. Καραχασάν καί τήν 
φερεγγυότητά της (µπορεῖ κάποιοι καί νά 
ξενίστηκαν µέ τήν δική µας ἐπιδοκιµασία 
τῆς πασοκικῆς ὑποψηφιότητας), µετα-
φράζουµε ἕνα τµῆµα πρόσφατης συνέν- 
τευξής της ἀπό τήν κατ’ ἐξοχήν προξενο-
φυλλάδα:
«- Πῶς αὐτοπροσδιορίζεστε;
- Ἀπάντησα στήν ἐρώτηση αὐτή. Εἶµαι 
ἑλληνίδα πολίτης, µουσουλµάνα στό 
θρήσκευµα. Φτάνει πιά! Δέν δουλεύω 
µέ πινακίδες. Ὑπάρχει ἡ Συνθήκη τῆς 
Λωζάννης, συνθήκη ἀναγνωρισµένη ἀπό 
τήν Ἑλλάδα. 
- Ἡ µειονότητα ἐδῶ καί χρόνια ζεῖ τό 
πρόβληµα τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας. Τό 
ἴδιο ζεῖτε καί σεῖς ἡ ἴδια τώρα. Ἐσεῖς δέν 

αὐτοπροσδιορίζεστε ὡς µουσουλµάνα 
Τουρκάλα;
- Ἀπάντησα στήν ἐρώτηση αὐτή. Ὑπάρχει 
ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ὑπάρχουν 
διεθνεῖς συνθῆκες ὑπογεγραµµένες ἀπό 
τήν Ἑλλάδα.»
(«Γκιουντέµ», 12-5-06). 
Καί γιά νά µήν µένουν ἀµφιβολίες περί 
ὅσων ρητῶς ἤ ὑπορρήτως διατυπώνονται, 
οἱ φανατικότεροι τά ξεκαθαρίζουν χωρίς 
ἐνδοιασµούς κοµµατικῆς, δηµοκρατικῆς 
ἤ ἄλλης νοµιµοφροσύνης (πλήν τῆς κεµα-
λοφασιστικῆς):
«...Μακάρι νά βρισκόταν ἕνας ἐµπειρότερος 
ὑποψήφιος ἀπό τήν µειονότητα. Στό κάτω 
κάτω ἡ µειονότητα πῶς αὐτοπροσδιορίζεται; 
Τουρκικῆς καταγωγῆς, Ἕλληνες πολίτες 
καί µουσουλµάνοι. Ἔχω ὅµως ἀµφιβολίες 
γιά τό κατά πόσον ἡ Γκιουλµπεγιάζ 
συµφωνεῖ ἤ ὄχι. Γι’ αὐτό ἀνησυχῶ λίγο. 
Ἐδῶ καί δυό χρόνια εἴµαστε στό ἴδιο κόµµα. 
Μέσα στό διάστηµα αὐτό οὔτε µιά φορά 
δέν αὐτοπροσδιορίστηκε ὡς τουρκικῆς 
καταγωγῆς». (Μπουρχάν Μπαράν, 
ὑποψήφιος βουλευτής ΠαΣοΚ Ξάνθης).
Δηλαδή σά νά λέµε ὅτι ὁ κύριος Μπαράν 
ρουφιανεύει µέσα στό ΠαΣοΚ τό ποιός 
κραυγάζει τόν τουρκισµό του µέ τούς 
περισσότερους ἀφρούς καί ποιός ὑστερεῖ; 
Τό ΠαΣοΚ ξέρει πολύ καλά µέ ποιόν τρόπο 
ἐκφράζεται ὁ ὑποψήφιος βουλευτής του. 
Τί ἔχει νά πεῖ λοιπόν γιά τή στάση του; 
Θά τό ἐνδιέφερε µήπως µία κασέτα ὅπου 
ὁ Μπ.Μπ. µιλᾶ µέ µῖσος ἀληθινό γιά τή 
χώρα µας; Ὄχι γιατί πολύ εὐαίσθητους 
εἴδαµε ὁρισµένους µέ τόν (νεοδηµοκράτη) 
Ἰλχάν Ἀχµέτ...

Ἀπό τόν πρῶτο σύλλογο πού 
(πρό δεκαετίας) τόλµησε νά 
ὁµολογήσει δηµοσίως τήν µή 
τουρκική καταγωγή τῶν µελῶν 
του, τό ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΜΑΚΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ τῆς Κοµοτηνῆς, λάβαµε 
καί δηµοσιεύουµε τήν παρακάτω 
ἀνακοίνωση γιά τό θέµα πού 
ἀνέκυψε ἐσχάτως καί δείχνει 
νά ἀφορᾶ ὅλη τήν Ἑλλάδα. Οἱ 
ὑπογραφές τῶν Χαµδή Ὀµέρ καί 
Ριτβάν Καραχότζα ἐγγυῶνται 
ὅτι οἱ καθαρότερες φωνές τοῦ 
χώρου ἐπανασυγκλίνουν γιά 
τήν διεκδίκηση τῆς ἀγνοηµένης 
ποµάκικης ταυτότητας. 

Ανακοίνωση
Ο πρόσφατος θόρυβος σε όλη τη χώρα, 
µε αφορµή την υποψηφιότητα της 
Ποµάκας Γκιουλµπεγιάζ Καραχασάν 
στην υπερνοµαρχία Ξάνθης-Καβάλας-
Δράµας και µε την δραστηριότητα 
του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχµέτ, 
έφεραν στην επιφάνεια το µεγάλο 
ζήτηµα των Ποµάκων. Έτσι, νιώθουµε 
υποχρεωµένοι να µιλήσουµε κι εµείς: 
Όσοι δηλαδή δεν ντρεπόµαστε για το 
όνοµα, τη γλώσσα και τον πολιτισµό 
των παππούδων µας και δεν φοβόµαστε 
τις αντιδράσεις κανενός.
Είναι ίσως η πρώτη φορά που η ποµάκικη 
ιδιαιτερότητα γίνεται τόσο γνωστή. 
Και µόνο για τον λόγο αυτόν είµαστε 
ευχαριστηµένοι από τις εξελίξεις, 
καθώς επί χρόνια όλα όσα συνέβαιναν 
σε σχέση µε αυτήν έµεναν στο περιθώριο 
και παρέµεναν άγνωστα ακόµα και για 
τους ίδιους τους Θρακιώτες. Θέλουµε 
λοιπόν να πούµε στον ελληνικό λαό 
ότι αυτά τα λίγα που είδαν το φως 
της δηµοσιότητας – οι πιέσεις για  
δήλωση «τουρκικής καταγωγής» και το 
ρατσιστικό κείµενο κάτω από το οποίο 
υπήρχαν οι υπογραφές ΟΛΩΝ των 
κεφαλών της µειονοτικής πολιτικής 
ηγεσίας κι όχι µόνο του κ. Ιλχάν 
– εκφράζουν µε τον πιο χαρακτηριστικό 
τρόπο την τροµοκρατία που όλοι ζήσαµε 
για χρόνια από τους µηχανισµούς της 
Τουρκίας. Παράλληλα όµως είδαµε και 

την εγκληµατική άγνοια και αδιαφορία 
µε την οποία η πλειονοτική κοινωνία µας 
αντιµετώπισε, συνεργώντας ουσιαστικά 
µε την άλλη πλευρά. Προσθέστε σ΄ αυτά 
και την απαράδεκτη στάση πολλών 
χριστιανών, τοπικών αρχόντων, πού 
δεν ανέχονται ούτε το όνοµά µας να 
αναφερθεί σε επίσηµα έγγραφά τους, 
για να συµπληρωθεί η εικόνα. 
Ζητάµε λοιπόν από τους Έλληνες 
συµπατριώτες µας, πριν βιαστούν 
να µας καταδικάσουν συνολικά, να 
σκεφτούν το πώς µπορεί σήµερα ένας 
Ποµάκος να σταθεί στην θρακική 
κοινωνία, που µπορεί να στηριχθεί. 
Θέλουµε να καταλάβουν τις πιέσεις 
που δεχόµαστε, κι αν δεν µπορούν να 
µας βοηθήσουν τουλάχιστον να µην 
τις ενισχύουν από την άλλη πλευρά. Ο 
κεµαλισµός είναι ο κοινός εχθρός όλων 
µας, και είναι κωµικοτραγικό τη στιγµή 
που κλονίζεται στην ίδια την Τουρκία, 
να ενισχύεται στην ελληνική Θράκη! 
Ελπίζουµε ότι όλα όσα ειπώθηκαν και 
γράφτηκαν σχετικά µε µας, παρότι 
κανένας δεν επεδίωξε να πάρει τη γνώµη 
µας, θα βοηθήσουν την δηµοσιοποίηση 
των προβληµάτων µας και θα ανοίξουν 
κάποιες δίοδοι επικοινωνίας ώστε να 
πάψει η σιωπή γύρω από όσα µας 
αφορούν. Οι Ποµάκοι της ελληνικής 
Θράκης είναι το δυναµικότερο τµήµα 
της µουσουλµανικής κοινωνίας και 
όταν θα απαλλαχθούν από κάθε 
πολιτικό καπέλωµα θα συµβάλουν στην 
αληθινά αρµονική συνύπαρξη και στην 
στερέωση µιας δηµοκρατικής κοινωνίας 
στον τόπο µας.
Ριτβάν Καραχότζα              Χαµδή Ὀµέρ

Τουρκικό Προξενεῖο 
– Νοµαρχία Ροδόπης:

Οἱ προκλήσεις συνεχίζονται!
Τὸ Σάββατο 13 Μαΐου, στὶς Σάπες, ὁ 
µηχανισµὸς τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου 
Κοµοτηνῆς διοργάνωσε µία ἀκόµη ἐκδήλωση 
στὴν κατεύθυνση τοῦ ἐκτουρκισµοῦ (τοῦ 
φρονήµατος καὶ τοῦ πολιτισµοῦ) τῶν 
µουσουλµάνων τῆς ἑλληνικῆς Θράκης. 
Μία µέρα ποὺ γιορτάζεται στὴν Τουρκία µὲ 
ἐθνικιστικὰ ποιήµατα καὶ ὕµνους πρὸς τὸν 
Κεµὰλ Ἀτατούρκ, τιµήθηκε καὶ στὸν τόπο µας 
ἐνώπιον τοῦ Τούρκου Προξένου Κοµοτηνῆς 

Οὐµὶτ Γιαρντὶµ µὲ τὴν νοµιµοποιητικὴ 
παρουσία καὶ προσφώνηση τοῦ… νοµάρχη 
Ροδόπης Ἄρη Γιαννακίδη!
Ἡ 23η Ἀπριλίου εἶναι γιὰ τὴν κεµαλικὴ 
Τουρκία «Ἡµέρα τοῦ παιδιοῦ καὶ τῆς ἐθνικῆς 
ἡγεµονίας». Μὲ λίγες µέρες καθυστέρηση 
λοιπόν, ὁ «Σύλλογος Τούρκων ∆ασκάλων», 
ποὺ σηµειωτέον ἔχει διαλυθεῖ τελεσίδικα ἀπὸ 

τὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια, ὀργάνωσε στὸ θερινὸ 
δηµοτικὸ ἀµφιθέατρο Σαπῶν ἐκδήλωση µὲ 
θέµα τὸν ἑορτασµὸ τῆς ἡµέρας αὐτῆς. Μὲ τὸ 
χορευτικὸ συγκρότηµα ποὺ σκάρωσαν καὶ ποὺ 
τοῦ µαθαίνουν χοροὺς καὶ τραγούδια ἄσχετα 
µὲ ὁποιανδήποτε τοπικὴ µουσουλµανικὴ 
παράδοση – γιὰ νὰ τὰ παρουσιάσουνε µία 
µέρα ὡς ἀπόδειξη τῆς τουρκικῆς κουλτούρας 
τῆς Θράκης – τραγούδησαν καὶ χόρεψαν 
στίχους ὅπως «Τουρκία µου», «Τὰ βουνὰ τῆς 
πατρίδας µου τῆς Τουρκίας», «Ἂς κυµατίσουν 
οἱ σηµαῖες» καὶ ἐξύµνησαν τὸν γενάρχη τῆς 
σύγχρονης Τουρκίας (ποὺ τυγχάνει νὰ εἶναι 

καὶ ὁ ἀρχισφαγέας τῶν παππούδων µας).
Στὴν τελετὴ παρέστησαν τέσσερεις πλειονοτι-
κοί: Ὁ νοµάρχης Ροδόπης Ἄρης Γιαννακίδης, 
ὁ ἀντινοµάρχης Π. Γρηγορόπουλος, ὁ 
ὑποψήφιος δήµαρχος Κοµοτηνῆς τοῦ 
Συνασπισµοῦ ∆. ∆αµιανὸς καὶ ὁ δήµαρχος 
Σαπῶν Γ. Πιλιλίτσης (ὅλοι προερχόµενοι ἀπὸ 
τὸν χῶρο τοῦ ΠαΣοΚ). Καθὼς ὅλα λέγονταν 
στὰ τουρκικά, χρέη µεταφραστῆ γιὰ χάρη 
τους ἐκτελοῦσε ὁ… µεταφραστὴς τοῦ 
Προξένου. Προλογίζοντας ὁ πρόεδρος τῶν 
«Τούρκων ∆ασκάλων», Σαδὶκ Σαλίχ, µεταξὺ 
ἄλλων εὐχαρίστησε γιὰ τὴν βοήθειά τους 
καὶ τὰ ἄλλα σωµατεῖα ποὺ διέλυσε ὁ Ἄρειος 
Πάγος (Τουρκικὴ Ἕνωση Ξάνθης, Τουρκικὴ 
Νεολαία Κοµοτηνῆς), ὥστε νὰ µήν µένει σὲ 
κανέναν ἀµφιβολία γιὰ τὸ ποιὸς ὀργάνωσε 
τὴν γιορτή. Χαρακτηριστικὴ πάντως ὑπῆρξε 
ἡ παγωνιὰ µὲ τὴν ὁποία ὑποδέχτηκαν οἱ 
γονεῖς τῶν παιδιῶν τοὺς «παραδοσιακούς» 
χορούς, καθὼς τοὺς ἦταν ἐντελῶς ἄγνωστοι 

(προφανῶς φερτοὶ ἀπὸ τὴν Τουρκία, µαζὶ µὲ 
τὶς στολὲς τῶν χορευτῶν).
Ἀναρωτιέται κανείς, τί σήµαινε ἡ παρουσία 
καὶ προσφώνηση τοῦ νοµάρχη Ροδόπης σὲ 
µία τέτοια ἐκδήλωση; Νοµιµοποίηση τῶν 
παρανόµων σωµατείων; Ἐπιδοκιµασία τοῦ 
τουρκικοῦ χαρακτήρα ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ 
περάσουν οἱ διοργανωτές; Ἀπόδοση τιµῆς 
στὴν ἡµέρα ἐθνικῆς ἡγεµονίας τῆς Τουρκίας 
(ποιὲς σηµαῖες ἄραγε ἐννοοῦσε ὁ Σαδὶκ Σαλὶχ 
µιλώντας γιὰ τὴν ἡµέρα τῆς 23ης Ἀπριλίου; 
Εἶναι καµµιὰ ἐθνικὴ ἐπέτειος στὴν Ἑλλάδα 
ἐκείνη τὴ µέρα;); 
Θὰ µποροῦσε κανεὶς νὰ σκεφτεῖ καὶ τὴν 
περίπτωση τοῦ «λάθους». ∆υστυχῶς, ἡ 
ἐπιλογὴ τοῦ κ. Γιαννακίδη νὰ εἶναι παρὼν 
σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς ἐκδηλώσεις τέτοιου 
χαρακτήρα (λ.χ. στὸ πρό πενταµήνου 
«ἐκπαιδευτικὸ συνέδριο τῆς τουρκικῆς 
µειονότητας» στὴν Κοµοτηνή) δὲν ἀφήνει 
περιθώρια γιὰ τέτοιο ἄλλοθι. Καὶ ναὶ µὲν 
οἱ προεκλογικὲς ἀναξιοπρέπειες κάποιων 
πολιτευτῶν δὲν µᾶς εἶναι ἄγνωστες ἀλλὰ 
θὰ περιµέναµε περισσότερη εὐαισθησία σ’ 
αὐτὴν τὴν συγκυρία καὶ τὴν στιγµὴ µάλιστα 
ποὺ ὁ Τῦπος κάνει ὀνοµαστικὲς ἀναφορὲς 
σὲ συγκεκριµένους τοπικοὺς ἄρχοντες 
ποὺ ἐξευτελίζουν κάθε ἔννοια ἐθνικοῦ 
συµφέροντος στὴ Θράκη.
Ὅσο γιά τά περί «πολιτικῆς µαλακώµατος» 
ἤ  «διατήρησης διαύλων» µέ τά φανατικά 
στοιχεῖα τῆς ἄλλης πλευρᾶς, ἄς τ’ ἀφήσουν 
καλύτερα οἱ λεγάµενοι. Ἄς τά ποῦνε σέ 
κανέναν Ἀθηναῖο πού δέν ξέρει καί µπορεῖ 
καί νά τά χάψει... 

Κ.Κ.

Στίχοι πού ἀπαγγέλθηκαν στή γιορτή

Ἀγαπηµένη γλυκειά µου σηµαία
Τήν ὄµορφη καρδιά µου ἄν σοῦ δώσω τήν 
παίρνεις;
Θά εἶσαι γιά πάντα µαζί µου;
Δέν ξεχάσαµε τόν λαό µας
Ἐσύ ἔκανες νά χαµογελάσει ἡ µατιά µας
Κάθε µέρα σέ λαχταρᾶµε, ἔρχεσαι νά 
γεµίσεις τίς ψυχές µας;...

Ἡ 24η Ἀπριλίου ἦρθε, 
ἄς κυµατίσουν οἱ σηµαῖες (...)
Νά πιαστοῦµε χέρι χέρι
νά µαζευτοῦµε σέ ἕνα µέρος
νά µνηµονεύσουµε τόν Ἀτατούρκ µας
ξανά καί ξανά
Ποιός δέν ξέρει πόσο σηµαντικός εἶσαι 
γιά µᾶς πανέµορφε Ἄτα µας
(...) Μήν µέ βλέπεις µικρό παιδί
εἶµαι ἕνας γενναῖος στρατιώτης
τά εὐλογηµένα Τουρκάκια
ἄς ἔχουν πολλές γιορτές Ἡ... φυτευτή καθ’ ἡµᾶς Ἀνατολία

Κυκλοφόρησε ἀπό τό ΠΑΚΕΘΡΑ νέος δίσκος 
(cd) µέ τόν τίτλο «Ποµάκικα τραγούδια 
ἀπό τήν ὀρεινή Ξάνθη». Συνεχίζοντας τό 
σηµαντικό ὅσο καί µοναδικό του ἔργο τό 
ΠΑΚΕΘΡΑ παρουσιάζει τά 11 τραγούδια στήν 
αὐθεντική τους µορφή, χωρίς ὁποιαδήποτε 
ἀλλοίωση ἤ ἐνορχήστρωση καί γιά πρώτη 
φορά τραγουδισµένα ἀπό γυναικεία φωνή 
(τῆς Νερµάν Μολλά). Στό ἔνθετο ὑπάρχουν 
οἱ στίχοι τῶν τραγουδιῶν µέ τήν ἑλληνική 
µετάφρασή τους ἀπό τά ποµάκικα. Γιά τήν ὅλη 
δουλειά συνεργάστηκαν οἱ Γιάννης Κακάρας 
καί ∆ανιήλ Ἐµµανουηλίδης. Πληροφορίες: 

τηλ. 25410-73808, vaival@civil.duth.gr

Νέος δίσκος ποµάκικης µουσικῆς ἀπό τό ΠΑΚΕΘΡΑ



Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Σταχυολογοῦµε τά χαρατηριστικότερα: 
- «Ἐξισώνεται ὁ θεσµός τῆς ἀρχαίας 
ἑλληνικῆς πόλης - κράτους, τῆς ὁποίας 
κύριο χαρακτηριστικό ἦταν ἡ πολιτική 
συνειδητοποίηση τῶν πολιτῶν, µέ τά 
κρατικά µορφώµατα στήν Ἐτρουρία, τή 
Φοινίκη καί τή Μέση Ἀνατολή».
- «Ὁ φοινικικός καί ὁ ἑλληνικός ἀποικισµός 
ἀποδίδονται χωρίς διαφοροποίηση ὡς 
πρός τόν χαρακτήρα τους (οἱ Φοίνικες 
ἵδρυαν κυρίως ἐµπορικούς σταθµούς 
καί οἱ Ἕλληνες κυρίως ἀποικίες 
ἐγκατάστασης)».
- «Ἀναφέρεται ὡς χαρακτηριστικό 
τῆς Ἀθηναϊκῆς Δηµοκρατίας ὅτι δέν 
ὑπῆρχαν κόµµατα καί δέν 
ἀναφέρεται ἡ ὕπαρξη ἀντίπαλων 
παρατάξεων».
- «Ὁ Ἀλέξανδρος ἀναφέρεται ὅτι 
ἀναγνωρίστηκε στό Συνέδριο τῆς 
Κορίνθου ὡς ἡγεµόνας τῶν Ἑλ-
λήνων (καί ὄχι ἡγέτης) - τό ἴδιο 
ἀναφέρεται καί γιά τόν Φίλιπ-
πο».
- «Ἡ ἑλληνικότητα τῶν ἀρχαίων 
Μακεδόνων ἀποδίδεται µόνο 
σέ διεκδίκηση καταγωγῆς ἀπό 
µυθικό ἥρωα (...) καί ἀγνοοῦνται 
ὅσα στοιχεῖα τήν ἀποδεικνύουν». 

- «Δέν ἀναφέρεται ρητά ὅτι ὁ µυκηναϊκός 
πολιτισµός ἦταν ἑλληνικός πολιτισµός 
(...) Ὑποβαθµίζεται ἐπίσης ἡ σχέση του µέ 
τόν πολιτισµό τῶν γεωµετρικῶν χρόνων 
καθώς ἀκόµα καί ἡ ἀρχιτεκτονική τῶν 
γεωµετρικῶν χρόνων παρουσιάζεται 
ὡς ἐπιρροή ἀνατολικῶν λαῶν καί δέν 
συνδέεται καθόλου µέ τήν ἐξέλιξη τοῦ 
µυκηναϊκοῦ µεγάρου».
- «Δέν προσδιορίζεται ἡ ριζική συµβολή τῶν 
Ἑλλήνων στήν ἐξέλιξη τῆς ἀλφαβητικῆς 
γραφῆς µέ τήν προσθήκη τῶν φωνηέντων. 
Ἀντίθετα, ἀφήνεται νά ἐννοηθεῖ ὅτι τό 
φοινικικό διέθετε φωνήεντα».
- «Δέν ἀναφέρονται τά σηµαντικά κέντρα 
µυκηναϊκοῦ πολιτισµοῦ στήν Κύπρο. 

Ἀναφέρεται µόνο ὅτι ἡ Κύπρος πῆρε 
πολλά στοιχεῖα ἀπό τόν µυκηναϊκό κόσµο. 
Ἀναφέρεται ἡ φοινικική ἀποικία Κίτιο στήν 
Κύπρο, καµµία ὅµως ἑλληνική ἀποικία ἤ 
πόλη ὀνοµαστικά».
- «...Δέν τονίζεται ἡ σηµασία τῆς ἀρχαίας 
ἀθηναϊκῆς δηµοκρατίας»
- «Δέν ἀναφέρονται στούς Περσικούς 
πολέµους τά ὀνόµατα καί ἡ συµβολή τῶν 
βασικῶν πρωταγωνιστῶν (...) ἐνῷ ἀλλοῦ 
ἀναφέρονται ἐπανειληµµένα τά ὀνόµατα 
καί ἡ δραστηριότητα διαφόρων ἡγεµόνων 
τοῦ ἀνατολικοῦ κόσµου (π.χ. ὁ Ἀρντασίρ 
Α΄ Παπακάν τῶν Σασσανιδῶν).
- «Ὑποβαθµίζεται κατ’ ἐπανάληψη ἡ 
σηµασία τῆς ἱστορίας τοῦ Ἡροδότου ὡς 
πηγῆς γιά τούς Περσικούς πολέµους, 
καθώς γίνεται λόγος µόνο γιά ἀνακρίβειες 
καί µονοµέρεια καί σέ καµµία περίπτωση 
δέν παρουσιάζεται θετικά ἡ συµβολή 
του (...) Ὁµοίως γίνεται ἐπανειληµµένη 
ἐπίκληση τῆς ὑποκειµενικότητας τοῦ 
Ξενοφώντα ὡς ἱστορικοῦ (...) Τό ἔργο τοῦ 
Πολύβιου ὑποτιµᾶται ὡς ἱστορική πηγή».
- «Ἡ τιµωρία τῶν Περσῶν χαρακτηρίζεται 
ρητά ὡς πρόσχηµα τῆς συµµαχίας Φιλίπ-
που καί ἑλληνικῶν πόλεων - κρατῶν».
- «Ἀπουσιάζει σαφής ἀναφορά στήν ὑψηλή 
καλλιτεχνική ἀξία τοῦ Παρθενώνα (γιά 
τόν ὁποῖον ἀναφέρεται µόνο ὅτι ἦταν τό 
σπουδαιότερο ἀπό τά ἔργα στήν Ἀκρόπολη), 
ἐνῷ γιά τό Σινικό Τεῖχος π.χ. ἀναφέρεται 
ὀρθῶς ὅτι «εἶναι ἕνα ἀπό τά µεγαλύτερα 
τεχνικά ἔργα τῆς ἀνθρωπότητας».
- «Ἀναφέρεται ὅτι οἱ Χριστιανοί διώκονταν 
κυρίως διότι ἀρνοῦνταν νά τιµήσουν (κι 
ὄχι λατρέψουν) τόν αὐτοκράτορα».

«Ἡ διάδοση τοῦ χριστιανισµοῦ ὀφειλόταν 
κατά τούς συγγραφεῖς, στήν καλή τους 
ὀργάνωση (σελ. 229: “Ἀντίθετα µέ τίς 
ἄλλες θρησκεῖες πού δέν µπόρεσαν τελικά 
νά συγκρατήσουν τούς ὀπαδούς τους, οἱ 
χριστιανοί ὀργανώθηκαν ἀπό νωρίς...”)».
Συµπερασµατικά
Ὅλα τά παραπάνω εἶναι βεβαίως ἐξοργι-
στικά ἀλλά δέν εἶναι διόλου πρωτότυπα. 
Ἀποτελοῦν κατά κάποιον τρόπο τήν 
ἐπιτοµή τῆς µισελληνικῆς ἱστοριογραφίας 
καί ἔχουν δεῖ τό φῶς τῆς δηµοσιότητας 
καί σέ προηγούµενα πονήµατα τοῦ ἰδίου 
κύκλου ἀνθρώπων (πάντα µέ ἐπιδοτήσεις 
ἡµεδαπές κι ἀλλοδαπές, ἕνα πραγµατικό 
παρακράτος µέ τήν ζουράρειο ἔννοια: 
ὅσοι παίρνουν τόν παρά ἀπό τό κράτος). 
Ἀναρωτιόµαστε λοιπόν κατά πόσον 
ἐπιδέχεται βελτίωση - ἐπιδιόρθωση ἕνα 
σχολικό ἐγχειρίδιο µέ τέτοιο περιεχόµενο, 
ὅπως θαυµάσια τό ἀνέδειξε ἡ ἀνάλυση 
τῆς κ. Κυρκίνη - Κούτουλα. Κατανοητό 
βέβαια τό πρόβληµα τῆς ἀπώλειας τῶν 
κονδυλίων, ὅπως ἀναφέρεται καί στό 
παραπάνω ἔγγραφο, ὅµως δέν εἶναι ἐξίσου 
σηµαντική ἡ ὀρθή διαπαιδαγώγηση τῶν 
παιδιῶν - αὐριανῶν πολιτῶν; Θά µείνει 
αὐτή τελικά ἕρµαιη στά ὑποπατριωτικά 
συµπλέγµατα τοῦ καθενός «ἱστορικοῦ» 
πού βγάζει σπυράκια καί µέ τό πού 
ἀκούει γιά ἑλληνική ἰδιαιτερότητα ἤ 
ἀξία; Τί ἄφησαν τελικά οἱ συγγραφεῖς 
στούς µουσουλµανόπαιδες γιά νά 
περηφανεύονται ὡς Ἕλληνες πολίτες; 
Καί θά ἐπιτρέψει ἡ Πολιτεία τόν 
πολλαπλασιασµό τῆς συµπλεγµατικό-
τητας µέσα ἀπό τά σχολικά βιβλία; 
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- Κι ἐδῶ, παιδιά, βλέπετε κάτι παλιοµάρµαρα...

Δελτίο τύπου

Τα τριάντα φιλιά 
του ήλιου 

(Ν. Λυγερός) 
  
 Όταν ο συγγραφέας γράφει 
τα τριάντα φιλιά του ήλιου δεν γράφει 
µόνο ένα συµβατικό µυθιστόρηµα ή µία 
ποιητική συλλογή διηγηµάτων, γράφει 
µία οπτική όπερα όπου η ζωγραφική 
πήρε τη θέση της µουσικής. Το βιβλίο δεν 
είναι µία µυστική αναφορά στην πρώτη 
επανάσταση, µα ένα αφήγηµα σε µια 
από τις αναστάσεις του λαού. Όπως το 
βιβλίο δεν είναι παρά µόνο οι τριάντα 
σελίδες ενός ξεχασµένου ηµερολογίου, 
δεν πρέπει να το αγγίξουµε δίχως 
το πνεύµα του Ka�a ή τη δοµή του 
Kundera . Είναι το βιβλίο του µύθου, 
της ουσίας της ιστορίας. Δεν υπάρχουν 
ηµεροµηνίες, µόνο ηµέρες. Δεν 
υπάρχουν επώνυµοι, µόνο ήρωες. Δεν 
υπάρχουν ανώνυµοι, µόνο άνθρωποι. 
Είναι η ιστορία µιας αναµενόµενης 
λήθης. Είναι η µνήµη µιας άγνωστης 
θυσίας. Είναι τα ίχνη ενός οράµατος. 

Κάθε πρόσωπο του βιβλίου είναι ένα 
κοµµάτι ενός ανύπαρκτου λαού στον 
οποίο χρωστάµε την ελευθερία της 
σκέψης µας.
 Ο συγγραφέας συνδυάζει 
ερωτικές µε πολεµικές σκηνές δίχως να 
διαχωρίζει τον πόθο από το πάθος. Οι 
άνθρωποι του έργου, καταδικασµένοι 
εις ζωή, παλεύουν εναντίον της τύχης 
για να γράψουν το πεπρωµένο τους. 
Ο καθένας µόνος µέσα στην ερηµιά 
του πλήθους, βλέπει αυτό που όλοι 
κοιτάζουν: τον µύθο της ιστορίας. Και 
ο καθένας µαζί µε τους άλλους ζει 
την ιστορία του µύθου. Ζούµε µαζί 
τους τη δύναµη του πολέµου και του 
έρωτα όταν κάθε στιγµή είναι ένα 
κοµµάτι αθανασίας. Το επικό ύφος 
γίνεται τρυφερή κίνηση µέσα στη 
νύχτα της βαρβαρότητας. Τα τέρατα 
αντιστέκονται στα κτήνη για να 
µην χαθεί ο άνθρωπος. Ο κλέφτης 
αντιπροσωπεύει το νοητικό σχήµα 
του Προµηθέα. Δεν υπάρχουν τα 
δικαιώµατα που δεν διεκδικούµε. Πρέπει 
να τα κλέψουµε από τον κατακτητή. 
Τα φαντάσµατα του αγώνα ανήκουν 
στο παρελθόν αλλά όχι µόνο. Είναι τα 
ερείπια του άλλου αγώνα. Πόσες ήττες 
για µια νίκη; Πόσες θυσίες για µια ζωή; 
Πόσοι θάνατοι για ένα όραµα;
 Αν ο συγγραφέας επικεντρώνε-
ται στην πρώτη επανάσταση, δεν είναι 
για τη θυσία µα για το έργο της. Οι τότε 
αγωνιστές ήξεραν πριν δώσουν την 
πρώτη µάχη ποιο θα ήταν το τέλος τους. 
Ήξεραν ότι η αντίσταση ήταν πρόωρη. 
Ήξεραν όµως ότι πρέπει να γίνει, όχι 
για να νικήσουν µα για να χάσουν, όχι 
για να δοξαστούν µα για να ξεχαστούν. 
Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να σωθεί 
ο µύθος. Δεν υπήρχε άλλος δρόµος για 
τους καταδικασµένους. Διότι δίχως 
σταύρωση δεν θα υπήρχε ανάσταση.
 Το βιβλίο παρουσιάζεται 
ως κλειστό, ακόµα και απόκρυφο. 
Είναι όµως µία ανοιχτή δοµή όπου ο 
αναγνώστης µπορεί να δηµιουργήσει 
τη µνήµη του ξαναπαίζοντας όχι τον 
ρόλο του, µα ολόκληρο το έργο της 
ιστορίας. Είναι ο µόνος τρόπος για να 
ζήσει η µνήµη µέσα στη λήθη και εκτός 
χρόνου. 

Πρόσθεση, ὄχι ἀφαίρεση
πολλαπλασιασµός, ὄχι διαίρεση

(Μιλᾶµε γιά λεφτά καί µισελληνική προπαγάνδα)

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη  Χαλκιδικῆς 

τηλ. - τ/ο:  23750 94670, 6944547099
saristea@otenet.gr      www.halkidiki.com/aristea

Προσφορά - Ἔκπτωση 10% στούς συνδροµητές τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»

Κορώνα στό κεφάλι του(ς)
  Ἡ κόρη τοῦ νῦν ἀντινοµάρχη Ξάνθης, Μουσά 
Βιντινλί, σύµφωνα µέ τήν παραπλεύρως εἰκονι-
ζόµενη καταχώρηση, παντρεύτηκε στήν Κωνστα-
ντινούπολη µέ τόν Τοῦρκο γιατρό Ἀχµέτ Μπιτζίκ. 
Μακάρι νά ζήσουν καί νά εὐτυχήσουν τά παιδιά, 
µέ τίς εὐχές µας... 
       Τί βγάζει ὅµως µάτι στίς εὐχές τῆς «Γκιουντέµ»; 
Ἡ προβαλλόµενη συγγένεια τοῦ γαµπροῦ (εἶναι 
ἐξάδερφος) µέ τόν Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ἡγέτη τοῦ 
Ἐθνικιστικοῦ κόµµατος τῆς Τουρκίας - τό ὁποῖο 
εἶναι καί τό ἐκκολαπτήριο τῶν Γκρίζων Λύκων! 
Προφανῶς ἔχει τήν (πολιτική) σηµασία του γιά 
κάποιους, ἔτσι;



Κώστας Γκριτζώνας, «Μακεδονία καὶ 
ἡ Σκοπιανὴ Ἀπειλή. Τὸ Μακεδονικὸ 
Ζήτηµα ἀπὸ τὸν Βίσµαρκ στὸν Νίµιτς» 
Ἐπιµέλεια ἐκδόσεως Λαυρέντιος 
Ντετζιόρτζιο, Πρότυπες Θεσσαλικὲς 
Ἐκδόσεις, Τρίκαλα - Ἀθήνα 2006 • 
Σχῆµα 17x24 ἑκ., Σελίδες 351, Τιµὴ 22,00 
εὐρὼ • isbn 960-6683-00-1

Παρόλο ποὺ τὰ αἰσθήµατα τῆς 
συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ διέπονται ἀπὸ  φρόνηµα 
ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας καὶ διάθεση 
ἀντίστασης στὶς σκοπιανὲς ἐπιβουλές, 
ἐλέγχεται τὸ κατὰ πόσον τὸ ζήτηµα 
αὐτὸ εἶναι γνωστὸ στὸ σύνολό του καὶ 
κυρίως σ’ ἐκεῖνες τὶς πτυχές του ποὺ 
προσδιόρισαν τὴ γέννησή του καὶ τὴν 
ἐξέλιξή του. Ἄλλωστε, εἶναι κι ἐκεῖνοι 

―κάθε ἀποχρώσεως «προοδευτικοί», 
«ἐκσυγχρονιστές», «ρεαλιστές», 
πολυπολιτισµικοὶ κ.λπ.― ποὺ λίγο 
πολύ, ἀναπαράγοντας τὴν προπαγάνδα 
τῶν σκοπιανῶν, σπέρνουν τὴ σύγχυση 
καὶ διαστρέφουν συστηµατικὰ 
τὴν πραγµατικότητα µὲ τὴ χρήση 
ξεκοµµένων ἱστορικῶν γεγονότων 
καὶ ἀποσπασµατικῶν θέσεων καὶ 
ἀπόψεων ὑπὸ τὸ πρίσµα ποὺ κάθε 
φορὰ ἐξυπηρετεῖ τὸν σκοπό τους: τὴν 
ἄµβλυνση τοῦ φρονήµατος τοῦ λαοῦ 
καὶ τὴν ἀποδοχὴ λύσεων δυσµενῶν ἢ 
καὶ καταστροφικῶν γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ 
ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν ἑλληνικὴ Μακεδονία, 
ποὺ τόσοι ἐπιβουλεῖς ἐποφθαλµιοῦν 
καὶ δροῦν γιὰ τὴν ἁρπαγή της κρυφὰ ἢ 
φανερά.
Τὸ βιβλίο ἐπισκοπεῖ τὸ µακεδονικὸ 
ζήτηµα ἀπὸ τὴ γέννησή του, ἀπὸ τὴ 
Συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (Μάρτιος 
1878) ποὺ ἀκολούθησε τὴν ἧττα τῆς 
Τουρκίας κατὰ τὸν ρωσο-τουρκικὸ 
πόλεµο (‘Απρίλιος 1877 - ‘Ιανουάριος 
1878) καὶ τὸ Συνέδριο τοῦ Βερολίνου 
(‘Ιούνιος 1878), τὸ ὁποῖο τρεῖς µῆνες 
ἀργότερα ἀνασκεύασε τὴ Συνθήκη τοῦ 
Ἁγίου Στεφάνου, ποὺ δηµιουργοῦσε 
τὴ Μεγάλη Βουλγαρία στὴν ὁποία 
περιλαµβάνονταν ἡ Μακεδονία (ἐκτὸς 
Θεσσαλονίκης καὶ Χαλκιδικῆς) καὶ 
µέρος τῆς Θράκης. Ὁ συγγραφέας 
παρακολουθεῖ ἐµπεριστατωµένα τὴν 
ἐξέλιξη τοῦ µακεδονικοῦ ζητήµατος 
ἔκτοτε ἕως σήµερα, τέλη τοῦ 2005, 
παραθέτοντας σπάνια ἢ σκοπίµως 
παρασιωπηµένα ἢ ἄγνωστα στὸ εὐρὺ 
ἀναγνωστικὸ κοινὸ ντοκουµέντα. 
Ὁ Κώστας Γκριτζώνας πραγµατοποιεῖ 
τὴν ἐπισκόπηση τοῦ µακεδονικοῦ 
ζητήµατος, ἀναφερόµενος: 
―στὴν προϊστορία του, ἀπὸ τὴ γέννησή 

του µέχρι καὶ τὸν µεσοπόλεµο, περίοδο 
κατὰ τὴν ὁποία ἀναπτύσσεται ἡ 
βουλγαρικὴ ἐπιβουλὴ τόσο ὑπὸ τὴν 
ὀθωµανικὴ κυριαρχία (Ἐξαρχία, δράση 
κοµιτατζήδων κ.λπ.) ὅσο καὶ ὑπὸ τὰ 
διάφορα καθεστῶτα ποὺ διάγει τὸ 
βουλγαρικὸ κράτος· 
―στὴν πανσλαβιστική-τσαρικὴ καὶ µετὰ 
στὴ «διεθνιστική»-σοβιετικὴ πολιτική 
τῆς Ρωσίας, ποὺ σταθερὰ εὐνοεῖ τὶς 
βουλγαρικὲς βλέψεις· 
―στὴν πολιτικὴ τῶν δυτικῶν Μεγάλων 
Δυνάµεων, ποὺ ἐνεργοῦν πάντα µὲ βάση 
τὰ συγκυριακὰ συµφέροντά τους καὶ τὶς 
ἑκάστοτε µεταξύ τους ἰσορροπίες· 
―στὸν ρόλο τῆς Κοµµουνιστικῆς 
Διεθνοῦς καὶ τῶν βαλκανικῶν 
κοµµουνιστικῶν κοµµάτων, ποὺ ἐκ τῆς 
ἀνυπαρξίας κατασκευάζουν αὐθαίρετα 
«µακεδονικὸ ἔθνος»· 
―στὸν καθοριστικὸ ρόλο τοῦ ΚΚΕ 
µέσα ἀπὸ τὶς δράσεις του, τὶς ἐπίσηµες 
ἀποφάσεις του καὶ τὶς ἑκάστοτε θέσεις 
τῆς ἡγεσίας του καὶ τῶν στελεχῶν 
του κατὰ τὶς διάφορες φάσεις τοῦ 
προβλήµατος· 
―στὴν ἐξέλιξη τοῦ µακεδονικοῦ 
ζητήµατος κατὰ τὸν β΄ παγκόσµιο 
πόλεµο καὶ κατὰ τὰ ἐµφυλιακὰ καὶ 
µετεµφυλιακὰ χρόνια, περίοδο στὴν 
ὁποία τὴν ἐπιβουλὴ κατὰ τῆς ἑλληνικῆς 
Μακεδονίας διεκδικεῖ καὶ ὑφαρπάζει, 
ὑπὸ τὴ σοβιετικὴ ὑποστήριξη, ἡ 
τιτοϊκὴ Γιουγκοσλαβία µὲ τὴν ἵδρυση 
τῆς «Σοσιαλιστικῆς Δηµοκρατίας τῆς 
Μακεδονίας» καὶ τὴ µόνιµη ἔκτοτε 
διεκδίκηση τῆς «Μακεδονίας τοῦ 
Αἰγαίου» ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα· 
―στὴν περίοδο ἀπὸ τὸ 1990 ἕως τὸ 2005, 
ὅταν τὸ µακεδονικὸ ζήτηµα ἔχει νὰ 
κάνει πλέον µὲ τὸ σκοπιανὸ κρατίδιο: 
τὴν ὀνοµασία του, τὸν ἀλυτρωτισµό του 
καὶ τὶς ἐπεκτατικὲς βλέψεις του κατὰ 
τοῦ πολιτισµοῦ, τῆς ἱστορίας καὶ τῶν 
ἐδαφῶν τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας. 
»Ἡ γνώση τῆς ἐξέλιξης τοῦ µακεδονικοῦ 
ζητήµατος µετὰ τὸν β΄ παγκόσµιο 

πόλεµο», συνεχίζει ὁ συγγραφέας τοῦ 
βιβλίου, «βοηθᾶ νὰ κατανοηθεῖ γιατὶ 
οἱ ἡγεσίες τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων 
δὲν πρόκειται νὰ παραιτηθοῦν ποτὲ 
ἀπὸ τὶς διεκδικητικὲς ἀξιώσεις τους 
ἐπὶ τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας, ὅσον 
καιρὸ κι ἂν χρειαστεῖ νὰ περιµένουν 
τὴν ἱκανοποίησή τους. Ἐπίσης βοηθᾶ 
νὰ συνειδητοποιηθεῖ γιατὶ εἶναι ἀπὸ 
κάθε ἄποψη ἀδικαιολόγητος καὶ ἐθνικὰ 
ἐπιζήµιος ὁ ἐφησυχασµὸς τῶν ἑκάστοτε 
ἑλληνικῶν Κυβερνήσεων σχετικὰ µὲ αὐτὸ 
τὸ θέµα καὶ ἡ ἄτολµη καὶ ἀναποφάσιστη 
ἀντιµετώπισή του ἀπὸ αὐτές, φαινόµενα 
ποὺ ὀφείλονται ἀφενὸς στὴν ὑποτίµηση 
τῆς σοβαρότητας τῆς πολὺ σηµαντικῆς 
αὐτῆς ἐθνικῆς ὑπόθεσης καὶ ἀφετέρου 
στὴν ἀτολµία τους νὰ ἀντιµετωπίσουν τὶς 
κάθε λογῆς πιέσεις καὶ τοὺς ἐκβιασµοὺς 
τῶν φιλοσκοπιανῶν κυβερνήσεων τῶν 
Ἡνωµένων Πολιτειῶν τῆς Ἀµερικῆς, 
τῆς Μεγάλης Βρετανίας καὶ ὅποιων 
ἄλλων κρατῶν, οἱ ὁποῖες σήµερα 
ἀκολουθοῦν πολιτικὴ ὑποστήριξης τῶν 
Σκοπίων, ἐπειδὴ αὐτὸ ὑπαγορεύουν 
τὰ συµφέροντά τους στὸν χῶρο τῶν 
Βαλκανίων κατὰ τὴν χρονικὴ περίοδο 
ποὺ διανύουµε καὶ ὄχι µόνον!...».
Σὲ ἐκτεταµένο παράρτηµα τοῦ βιβλίου 
παρουσιάζεται καὶ ἀντικρούεται µὲ 
τεκµηριωµένα καὶ εὔστοχα ἐπιχειρήµατα 
ἡ προπαγάνδα περὶ «µακεδονικοῦ 
ἔθνους», µὲ τὴν ὁποία οἱ σκοπιανοὶ 
προσπαθοῦν νὰ παραπλανήσουν 
τὴν κοινὴ γνώµη καὶ τοὺς ἁρµόδιους 
παράγοντες τῆς διεθνοῦς Κοινότητας 
―κι ἕως τώρα σὲ µεγάλο βαθµὸ τὸ ἔχουν 
καταφέρει― γιὰ νὰ δικαιολογήσουν 
τὶς αὐθαίρετες πολιτισµικές, ἱστορικὲς 
καὶ ἐδαφικὲς διεκδικήσεις τους ἐπὶ τῆς 
ἑλληνικῆς Μακεδονίας.

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΝΤΕΤΖΙΟΡΤΖΙΟ
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Ὁ êüóìïò ìáò åἶíáé ὀñãáíùìÝíïò 
óÝ ìðßæíåò, óÜí óôñáôüðåäï 
ἐñãáóßáò, äéåõèõíüìåíï ἀðü 

ìï÷èçñïýò ἐíÞëéêåò.
Ἄñáãå áὐôüò ὁ ðïëéôéóìüò ôῆò 

ἀããáñåßáò ãßíåôáé í’ ἀëëÜîåé êáììéÜ 
öïñÜ ἤ äÝí åἶíáé ðñüâëçìá;

ἸäÝåò äÝí ὑðÜñ÷ïõí; Ìᾶëëïí 
êáß èÝëçóç. Ðῶò èÜ ìᾶò ἔñèåé ἡ 
ὄñåîç; ÄÝí óé÷áèÞêáìå ἀêüìá ôßò 

öñéêôÝò æùÝò ìáò

§
ÊÜèå ÷ñüíï ðñïóèÝôåé 

êé ἕíá âáñßäéï óôÞ ãñáâÜôá ôïõ: 
ÖÝôïò ãñÜöôçêå óôïýò ñüôáñõ!

§
Ἄíôå, íÜ ðåèÜíù. 

ἈëëÜ ðïῦ èÜ ìÝ èÜøåôå, ãáìῶôï;
Ðïëý óáíéäùìÝíï ìÜñìáñï, 
ðñÜãìáôé ðïëý, óôÜ óçìåñéíÜ 

íåêñïôáöåῖá
ÓêÝøïõ ìéÜ íý÷ôá íÜ èåëÞóåéò íÜ 

óçêùèåῖò ðÜíù!...
ÔåëéêÜ ôü ἀðïöÜóéóá. 

ÄÝí èÜ ðåèÜíù!
Ἡ ἀó÷Þìåéá ôüí ðïéçôÞ ðÜíôá 
ôüí ôñïìïêñáôåῖ ðåñéóóüôåñï

§
ÓôÞí ἐðï÷Þ ìáò ἀêüìá êáß ïἱ ôÜöïé 

åἶíáé ìáôáéüäïîïé
ÈáìÜæïíôáé ðïéüò èÜ ðñùôïöáíåῖ 

ἀðü ôÞí äçìïóéÜ

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ  Íôïõ 
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò 

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

Γεννήθηκα και µεγάλωσα στην Θράκη, 
στην αγαπηµένη µου την Ξάνθη, την 
οποία αποχωρίστηκα στα δεκαοχτώ, για 
σπουδές. Έκτοτε περιµένω πως και πώς τις 
ηµέρες των διακοπών, για να επιστρέψω 
στην αγκαλιά της. Από την στιγµή που 
έφυγα στο εξωτερικό κατάλαβα πως το 
µέρος που µεγάλωσα είναι ένα κοµµάτι 
του εαυτού µου ή, καλύτερα, ο ίδιος µου ο 
εαυτός! «Το µέτρο και το πάθος είν΄ η δικιά 
µου Ελλάδα, ούτε σωστό, ούτε λάθος...µια 
δροσερή λιακάδα ειν΄ η δικιά µου Ελλάδα», 
τραγουδούσαν κάποτε οι Φατµέ. Αυτή η 
«δροσερή λιακάδα» της Θράκης την κάνει 
µοναδική!
Δροσερή λιακάδα ο καιρός στην Θράκη, 
µα δροσερή λιακάδα και οι σχέσεις 
µεταξύ των ανθρώπων που ζουν σ΄αυτήν. 
Οι πρώτες εκδροµές που µε πηγαίνανε 
οι γονείς µου ήταν στα Ποµακοχώρια. 
Υπάρχουνε ακόµα οι φωτογραφίες µας µε 
τον Ποµάκο, που όργωνε το χωράφι του 
µε το ξύλινο αλέτρι, µε τα παιδάκια µε τις 
πολύχρωµες στολές, που µε µαγεύανε. 
Τους βλέπαµε σαν κάτι µαγικό, χωρίς 
αυτούς η ζωή µας δεν είχε νόηµα, ήτανε 
κοµµάτι του εαυτού µας, της ταυτότητάς 
µας.
Με τους άλλους µουσουλµάνους, αυτούς 
που µιλούνε τούρκικα, οι σχέσεις µας 
ήταν και είναι φαινοµενικά άριστες, 
αλλά δεν ήταν ποτέ απόλυτα ειλικρινείς. 
Ο Ουλάς είναι ο παλιότερός µου φίλος: 
γνωριζόµαστε εδώ και εικοσιένα χρόνια, 
από τότε που είµαστε τεσσάρων χρονών 
νήπια! Δεν θα διστάσω ωστόσο να γράψω 
δηµόσια πως η φιλία αυτή διατηρήθηκε 
χάρη στην δική µου υποχωρητικότητα.
Ο παιδικός µου φίλος και οι δικοί του είναι 
άνθρωποι, έχουνε αίµα στις φλέβες τους, 
γι΄ αυτό και η φιλία µας ήταν και είναι 
αληθινή και ανεξίτηλη στον χρόνο. Και ο 
Κόντογλου έγραφε στο «Αϊβαλί η Πατρίδα 

µου» πως οι Τούρκοι γεννηθήκανε στην 
Ανατολή, από την ίδια µάνα, και είναι 
φύσει συµπονετικοί ανθρώποι: ο πόλεµος 
είναι αυτός που θολώνει το νου. Όλα 
καλά µέχρι εδώ. Υπάρχει ωστόσο ένα 
πρόβληµα.
Ο παιδικός µου φίλος ποτέ δεν έµαθε 
σωστά ελληνικά. Η προφορά του είναι 
τούρκικη, η παιδεία του τουρκική, το 
ίδιο και η συνείδησή του. Το χειρότερο: 
νιώθει αλύτρωτος, όπως νιώθει και ο κάθε 
µουσουλµάνος που ζει στην ελληνική 
Θράκη! Τόσα χρόνια φιλίας αντέξαµε διότι 
δεν προκαλούσα. Μου κατηγορούσανε, 
αυτός και οι δικοί του, τους «Έλληνες» 
(!) που εκπαιδεύανε (όπως υποστήριζαν) 
Κούρδους αντάρτες στο Λαύριο, και 
αυτοί µετά σκοτώνανε µικρά παιδιά στην 
Τουρκία... και δεν απαντούσα. Μου λέγανε 
πως «εδώ ήτανε κάποτε Τουρκία», και 
πάλι δεν απαντούσα, τι να πω άλλωστε 
σε ανιστόρητους ανθρώπους, που έχουνε 
βάλει αντένες και πιάνουνε όλα τα 
τουρκικά κανάλια... «Η Βιστωνίδα», λέει, 
«είναι η απόδειξη ότι εδώ ήταν Τουρκία: 
σε ένα σηµείο της ξεπροβάλλει ο µιναρές 
από το τζαµί του χωριού που βούλιαξε 
πριν πολλούς αιώνες στο νερό». Αυτά 
µαθαίνανε στον Ουλάς, στο µειονοτικό 
σχολείο όπου πήγαινε! Συγγενής του 
και ο γνωστός πρώην βουλευτής που δεν 
δίστασε να υποστηρίξει ότι «η ιστορία θα 
δείξει αν ο διωγµός των Ποντίων και των 
Μικρασιατών ήταν γενοκτονία», χωρίς να 
αντιδράσει σθεναρά κανένας Έλληνας 
πολιτικός!
Ο καθηγητής Γιανναράς, έγραφε πριν 
λίγες εβδοµάδες στην επιφυλλίδα του, στην 
«Καθηµερινή», κάποιες πικρές αλήθειες 
για την ελληνική Θράκη. Μπορώ να πω 
ότι έβαζε νερό στο κρασί του, και παρόλα 
αυτά κοντέψανε να τον κατασπαράξουνε 
οι γνωστοί διανοούµενοι που ελέγχουν τα 
µέσα (µαζικής!) ενηµέρωσης στην χώρα 
µας. Αυτό είναι που µε αναστατώνει 
εµένα σαν Θράκα, σαν γέννηµα 
θρέµµα Ξανθιώτη: αυτοί που παίρνουν 

αποφάσεις για τον τόπο µου δεν έχουνε 
την παραµικρή ιδέα για την κατάσταση 
που επικρατεί, και για τις πολύ λεπτές, 
εύθραυστες ισορροπίες που διέπουν την 
σχέση Χριστιανών και Μουσουλµάνων.
Η πρόσφατη απόφαση του Γιώργου 
Παπανδρέου να προτείνει για µια τόσο 
σηµαντική θέση στην Θράκη µια γυναίκα 
µουσουλµάνα, αυτή την συγκεκριµένη 
περίοδο που εκκρεµούν τόσο πολλά 
προβλήµατα µε την Τουρκία, είναι αφελής 
ή κατευθυνόµενη. Αδυνατώ να πιστέψω 
πως ο κύριος Παπανδρέου δεν έχει ιδέα 
για την δράση του τουρκικού Προξενείου 
την Κοµοτηνή, και για το ότι η καθ’ όλα 
σεβαστή κυρία που προτείνει για την 
υπερνοµαρχία θα είναι φερέφωνο του 
υπουργείου εξωτερικών της Τουρκίας! 
Υπήρξε υπουργός εξωτερικών, δεν 
ενηµερώθηκε ποτέ για τις ιστοσελίδες του 
αντίστοιχου τουρκικού υπουργείου, στις 
οποίες γίνεται λόγος για καταπάτηση 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων εις βάρος της 
«τουρκικής» µειονότητας στη Θράκη; 
Το λέω από προσωπική πείρα, έζησα 
στην Θράκη, µεγάλωσα έχοντας φίλους 
µουσουλµάνους: µια ζωή υποχωρούµε, 
µια ζωή σκύβουµε το κεφάλι, για χάρη 
της φιλίας, της ειρήνης... οι ίδιοι γιατί δεν 
υποχωρούν ποτέ; Ούτε µία φορά!
Με φοβίζουνε πια οι ίδιοι µου οι 
συµπατριώτες: θαρρείς πως από τα 
θεσσαλικά Τέµπη και κάτω οι Έλληνες 
δεν γνωρίζουνε καν την ύπαρξη της 
Θράκης. Ας µε συγχωρέσετε για αυτή την 
διαπίστωση, ζω από τον Οκτώµβριο στον 
νότο, και το λέω από προσωπική πείρα. 
Τα δε αθηναϊκά κανάλια, κρατικά και 
ιδιωτικά, έχουνε αναλάβει προσωπικά την 
«εκτόνωση» της έντασης στην σχέση µε 
τους γείτονες... Αδέρφια θα αφυπνιστούµε 
ποτέ; Εµείς µπορεί να βγούµε καθαροί, τι 
θα γίνει ωστόσο µε τις επόµενες γενιές, µε 
τους απογόνους µας;

Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ξάνθη

Ἀλληλογραφοῦµε

«Μακεδονία καὶ ἡ Σκοπιανὴ Ἀπειλή
Τὸ Μακεδονικὸ ἀπὸ τὸν Βίσµαρκ στὸν Νίµιτς»



Πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες τοπικὸ δικαστήριο 
στὴν Τουρκία τιμώρησε μία νηπιαγωγὸ μὲ 
ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὰ καθήκοντά της διότι 
φοροῦσε τὴν μουσουλμανικὴ μαντήλα ὅταν 
πήγαινε στὴν δουλειά της. Ἡ προσφυγὴ της 
στὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας ἀπορρίφθηκε, 
παρὰ τὸ ὅτι στελέχη τοῦ κυβερνῶντος 
κόμματος εἶχαν ἐκφράσει τὴν ὑποστήριξή τους. 
Ἐπρόκειτο πραγματικὰ γιὰ μία σκανδαλώδη 
ἀπόφαση ποὺ πραγματικὰ περιορίζει τὴν 
θρησκευτικὴ ἐλευθερία τῶν μουσουλμάνων 
στὴν Τουρκία. Φυσικὰ οἱ κεμαλιστὲς ποὺ 
διοικοῦνε πραγματικὰ τὴν Τουρκία (Στρατός-
Δικαιοσύνη-Πανεπιστημιακοί) λίγο νοιάζονται 
γί΄ αὐτήν. Ἐνδεικτικὴ ἡ δήλωση τοῦ τ. Προέδρου 
Δημοκρατίας καὶ πρωθυπουργοῦ Ντεμιρὲλ 
σχετικὰ μὲ τὸ δικαίωμα τῶν γυναικῶν νὰ φορᾶνε 
τὴν μαντίλα: Νὰ πᾶνε στὴν Ἀραβία!
Στὶς 17-5 ἔγινε ἡ δολοφονικὴ ἐπίθεση  σὲ 
βάρος δικαστῶν τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας 
μὲ ἀποτέλεσμα τὸν θάνατο τοῦ δικαστῆ 
Μουσταφά Ὀζμπιλγκὶν καὶ τὸν τραυματισμὸ 
ἄλλων τεσσάρων δικαστῶν. Τὴν ἐπίθεση 
πραγματοποίησε ἕνας δικηγόρος  ὀνόματι 
Ἀλπαρσλάν Ἀσλάν. Μόλις συνελήφθη δήλωσε: 
«Τὴν ἐπίθεση τὴν ἔκανα λόγῳ τοῦ θέματος τῆς 
μαντήλας, σὰν στρατιώτης τοῦ Ἀλλάχ». Μὲ 
δεδομένο πὼς ἡ κυβέρνηση Ἐρντογάν δείχνει 
νὰ θέλει νὰ καταργήσει τοὺς περιορισμοὺς στὸ 
θέμα αὐτὸ, αὐτόματα βρέθηκε νά ἀπολογεῖται 
γιὰ τὴν ἐπίθεση.
Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἐμφανίστηκε στὴν κηδεία 
τοῦ δικαστῆ, ἐνῶ ὅταν πῆγε νὰ ἐπισκεφτεῖ τὸ 
Συμβούλιο Ἐπικρατείας γιὰ τὰ ¨περαστικὰ¨ ὁ 
πρόεδρος τοῦ Σουμρού Τσόρτογλου δὲν βγῆκε 
κἄν νὰ τὸν ὑποδεχτεῖ… Οἱ ὑπουργοὶ ποὺ πῆγαν 
στὴν κηδεία γιουχαΐστηκαν, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν 
ἀρχηγὸ Στρατοῦ καὶ ἄλλους στρατιωτικοὺς 
ποὺ ἔγιναν δεκτοὶ μὲ ἐπευφημίες. Προφανῶς 
τὸ πλῆθος ποὺ μετεῖχε στὴν κηδεία ἦταν τῶν 
γνωστῶν καθεστωτικῶν, κεμαλικῶν ἀπόψεων. 
Ἄλλωστε ποιὸς θὰ πήγαινε... Ὁ ἀρχηγὸς 
τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ὀζκιὸκ ἔφτασε στὸ 
σημεῖο νὰ δηλώσει πὼς οἱ ἀντιδράσεις τοῦ 
λαοῦ ἦταν ἐλπιδοφόρες καὶ πὼς θὰ πρέπει νὰ 
συνεχιστοῦνε!!! Ἀναφερόμενος σὲ αὐτὴν τὴν 
ἀπίστευτη δήλωση ὁ Ἐρντογάν, γνώστης τῶν 
ὁρίων τῆς ἐξουσίας του, ἀρκέστηκε νὰ πεῖ 
πὼς ἡ δήλωση τοῦ Ὀζκιὸκ δὲν ἦταν κομψή, 
ἦταν λάθος. Θύμισε μάλιστα πὼς οἱ Ἔνοπλες 
Δυνάμεις ὑπάγονται στὴν Πρωθυπουργία. Τώρα 
γιὰ τὸ ποιὸς ὑπάγεται ποῦ, ἐπιτρέψτε μου νὰ 
ἔχω ἄλλη ἄποψη ἀπὸ τὸν κ. Ἐρντογάν...
Λίγες μέρες ἀργότερα ἀποκαλύπτεται ἡ ἐμπλοκὴ 
στὴν ὑπόθεση τῆς ἐπίθεσης ἑνὸς τ. στρατιωτικοῦ, 
τοῦ Μουζαφὲρ Τεκὶν, ὁ ὁποῖος φέρεται νὰ ἦταν 
ὁ ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς ἐπίθεσης. Καὶ ἐνῶ 
περιμένει κανεὶς νὰ μάθει γιὰ κάποιον φανατικὸ 
ἰσλαμιστὴ, τὰ γεγονότα δείχνουν τὸ ἀκριβῶς 
ἀντίθετο. Στὸ σπίτι του βρέθηκε ἡ «Κόκκινη 
Βίβλος» μὲ τὸ ἀπόρρητο κείμενο τοῦ «Δόγματος 
Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας», ἐθνικιστικὰ 
βιβλία καὶ περιοδικὰ, καθὼς καὶ κείμενα γιὰ 
τὶς ἀρχὲς τοῦ ἀνταρτοπόλεμου… Ὁ Τεκὶν εἶναι 
φίλος τοῦ Ἰμπραήμ Σαχὶν, τ. διοικητῆ Εἰδικῶν 
Δυνάμεων καὶ ἐκ τῶν κατηγορουμένων στὴν 
ὑπόθεση Σουσουρλούκ. Ὁ Τεκὶν μεταφέρθηκε 
στὸ νοσοκομεῖο μετὰ ἀπὸ μία προσπάθεια 
(ἡ ἐπίσημη ἐκδοχή) αὐτοκτονίας μὲ μαχαίρι. 
Συνάδελφός του, τ.στρατιωτικὸς, δήλωσε πὼς 
«ὁ Τεκὶν μετεῖχε στὴν ¨Ἐπιχείριση Εἰρήνης¨ 
στὴν Κύπρο τὸ ΄74, εἶναι κομάντο, κι ἂν ἤθελε 
νὰ πεθάνει θὰ πέθαινε»… 
 Ἀκόμα ὅμως καὶ ὁ ἴδιος ὁ δικηγόρος ποὺ 
ἐκτέλεσε τὴν ἐπίθεση ἔχει βεβαρυμένο παρελθόν. 
Γνωστὸς ἀπὸ τὰ φοιτητικὰ του χρόνια σὰν μέλος 
ἀκροδεξιῶν ὀργανώσεων μετεῖχε σὲ ἀρκετὲς 
συγκρούσεις στὸ πανεπιστήμιο. Συμφοιτητής 
του, ποὺ ἀπέφυγε φυσικὰ νὰ πεῖ τὸ ὄνομά του,  
ἀνέφερε πὼς ὁ Ἀσλάν στὶς συγκρούσεις εἶχε μαζί 
του σφυρί, ξύλο καὶ μπαλτά. Μάλιστα ἀνέφερε 
πὼς παρότι δὲν παρακολουθοῦσε τὰ μαθήματα, 
πῆρε πτυχίο. Ἀλλὰ ἀκόμα καὶ τὸ ὄνομα 
Ἀλπαρσλάν δὲν εἶναι τυχαῖα ὅμοιο μὲ τὸν ἱδρυτὴ 
τοῦ φασιστικοῦ ΜΗΡ Ἀλπαρσλάν Τουρκές. 
¨Φωνάζει¨ γιὰ τὶς καταβολὲς τοῦ δικηγόρου… 
Ὅλα τὰ στοιχεῖα δείχνουν πὼς πρόκειται γιὰ μία 
τυπικὴ προβοκάτσια. Ὁ Στρατὸς στὰ πάνω του 
καὶ ὁ Ἐρντογάν νὰ κλονίζεται. Κάποιοι μάλιστα, 
ὅπως ἡ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης Ἀνθρωπίνων 
Δικαιωμάτων Ἐρὲν Κεσκὶν, ἀνέφεραν πὼς 
στήνεται σκηνικὸ γιὰ μία νέα δικτατορία.

Μ.Κ.

Ἄκου ἀδερφάκι µου: 55% ζήτησε γιά τήν 
ἀπόσχιση τοῦ Μαυροβουνίου ἡ ΕΕ ἀπό τόν 
µαφιο-Τζουγκάνοβιτς, 55,5% ἔλαβε! Πάω 
στοίχηµα ὅτι καί 95% νά τοῦ ζητοῦσαν, θά 
τὄπιανε

Σχετικά µέ τήν 18σέλιδη ἐπιστολή τοῦ Ἰρα-
νοῦ Προέδρου στόν Μπούς, ἡ Οὐάσιγκτον 
διεµήνυσε πώς τήν θεωρεῖ πράξη πολέµου 
καί ζήτησε τήν ἄµεση παύση παραγωγῆς 
τέτοιων ὅπλων

Τή στιγµή πού τό τελευταῖο ἀνάγνωσµα 
τοῦ Μπούς ἦταν Τόµ & Τζέρυ, δέν µπορεῖ 
ἐσύ κύριε νά µᾶς προκαλεῖς. Ἤδη κλήθηκε 
ὁ ἰσραηλινός πρέσβης νά δώσει ὁδηγίες. 

Ἡ Κίνα ἀπαίτησε τήν ἔκδοση πέντε Οὐιγού-
ρων πού πῆραν πολιτικό ἄσυλο στήν Ἀλβα-
νία. Καί πόθεν βρέθηκαν ἐκεῖ; Μέσῳ... Γκου-
αντανάµο! Μαντέψτε τόν µεταφορέα (καί 
τίς ἀντικινεζικές στοχεύσεις του)

Λέγεται Κάρλος Γκαβίρια Ντίαζ καί εἶναι ὁ 
νέος ἐφιάλτης τῶν γιάνκηδων στή Λατινική 
Ἀµερική. Ἄν ἐκλεγεῖ στίς 28 τοῦ µήνα, πάει 
καί τό Κολοµβιανό γκουβέρνο τους

Τώρα ἐπισήµως (µὲ στρατιωτική τελετή!) 
δίνουν ἀµερικάνικη ὑπηκοότητα στούς τρι-
τοκοσµικούς φτωχοδιάβολους πού πολεµᾶ-
νε στό Ἰράκ. Φτηνό τό ἀνθρώπινο κρέας, ἔ;

Πάντως λέγεται ὅτι ἄν δέν προλάβουν 
νά γίνουν Ἀµερικανοί καί σκοτωθοῦν, 
θάβονται σέ ὁµαδικούς τάφους ἤ πετιοῦνται 
σέ κανένα ποτάµι. Λογικό...

«Ὑπευθυνότητα» ζήτησε ὁ Μπλαίρ ἀπό τόν 

Μοράλες τῆς Βολιβίας, στήν πολιτική του 
γιά τό φυσικό ἀέριο τῆς χώρας του. Τώρα 
ἔτσι τό λένε οἱ ἀποικιοκράτες λήσταρχοι...

Ὡραῖο τό ἀνέκδοτο µέ τό ἀεροπλάνο πού 
ἔπεσε δῆθεν στίς 11-9-01 στό Πεντάγωνο, 
ἔτσι; Μᾶς ἔδειξαν, λέει, τό βίντεο γιά νά 
πειστοῦµε ὅτι ἕνας ἐλέφαντας χωράει 
σέ µιά δαχτυλήτρα. Κι ὅλοι τό εἴδαµε καί 
πειστήκαµε 
 
Φέτος τό ἴδιο ἐπιδιώκεται σέ ὑψηλότερο  καί 
µαζικότερο σῶµα (Nat�e) - 67.000 πανεπι- 
στηµιακῶν! Μπράβο καί καλή τύχη!

Αὐτή ἡ προθυµία τοῦ Μουσείου Γκετύ νά 
µᾶς ἐπιστρέψει, ὅπως εἶπε ὁ διευθυντής του 
Μάικλ Μπράντ, τίς ἀρχαιότητες πού τοῦ 
ζητᾶµε δείχνει πόσα µᾶς κατάκλεψαν  

Τό ἠθικό δίδαγµα τῆς ἐξωπέταξης Κωστό-
πουλου: Πλέον ὄχι ἁπλῶς δέν σκαλίζουµε 
τίς βρωµιές τῶν πράσινων λαµόγιων, ἀλλά 
κλωτσᾶµε κι ὅποιον τίς θυµίζει!

Φέτος εἶχα καί Γιουροβύζιον. Καλά ρέ σεῖς, 
δέν τὄξερα ὅτι ἔτσι γίνεται ἡ βαθµολογία, 
καθένας νά ψηφίζει τόν γείτονα καί τόν 
ὁµόφυλό του! Ἄν εἶναι ἔτσι ἄς µήν ἔχει 
καθόλου τραγούδια, µόνο ὀνόµατα χωρῶν

Χάρηκα πάντως τά µπινελίκια τῆς Ἰσλανδῆς 
πού ξεφτέλισε τό καθωσπρεπίστικο καρκα-
τσουλιό καί τό συνειδητό σνοµπάρισµα 
τῆς Γαλλίας πού ἐπέλεξε τήν (ἐκ τῶν 
προτέρων καταδικασµένη) προβολή τῆς 
ἰδιαιτερότητάς της

Χάρηκα πού πάτωσε ἡ Βίσση, Καί ὄχι µόνο 

ἐπειδή εἶµαι βανδικός ἀλλά καί γιατί ἦταν 
σκέτη ντροπή αὐτό τό καρβελικό τίποτα 
πού πήγαµε νά πουλήσουµε

Βραβεῖο γιά τό σύνολο ἔργο του ἔλαβε 
ἀπό τό Ἵδρυµα Μπότση ὁ κορυφαῖος 
δηµοσιογράφος τῆς ΕΤ3 (καί ἀπό τούς 
καλύτερους συνολικά) Παντελής Σαββίδης

Συγχαίρουµε καί µεῖς τόν ἀγαπητό Παντε-
λή, ἀπό τίς ἐκποµπές τοῦ ὁποίου ὅλοι κάτι 
µαθαίνουµε, κι εὐχόµαστε πάντα ἐπιτυχίες

Τί εἶναι ρέ αὐτή ἡ χούντα µέ τά βοθροκάναλα 
τῆς τηλεόρασης; Ὥς πότε θά ἀνεχόµαστε 
ὡς Θρακιῶτες τήν µόνιµη καί ἀποκλειστική 
µας ἐκπροσώπηση ἀπό τόν... Ντεντέ;

Ὄργια γίνονται τόσα χρόνια στή Θράκη ἀπό 
τούς ἐγκάθετους τοῦ Προξενείου, µέ λόγια 
καί ἔργα σεσηµασµένων φερεφώνων, καί ἡ 
Ἀθήνα ξιπάστηκε µέ τόν... Ἰλχάν! Δέν εἶναι 
ἁπλῶς ὕποπτο . εἶναι ξεκάθαρα στη-µέ-νο!

Τό ἀδιαχώρητο στίς Φυλακές Κοµοτηνῆς 
τό ἔχει ἐπισηµάνει πολλάκις τό προσωπικό 
τους (καί ὁ ἀρχιφύλακας Α. Παπαδόπουλος). 
Πότε ἐπιτέλους θά γίνει κάτι; Μιλᾶµε ἤ ὄχι 
γιά ἀνθρώπους;

Καλοκαίριασε καί βγῆκε ἡ Τροχαία παγανιά 
γιά µηχανάκια. Ἀφῆστε ὅµως ρέ παιδιά τά 
κράνη καί πιάστε καµµιά ἐξάτµιση, πού 
κάνουν κόλαση τή ζωή ὅλων µας

Ἄ, καί κάτι ἄλλο: Ἄν ἔχω πινακίδα ΔΣ κι 
ἀνήκω στήν ΜΙΤ, µπορῶ νά παρκάρω τό 
τζίπ µου ὅπου γουστάρω; Π.χ. µόνιµα πάνω 
στό πεζοδρόµιο; Νά βάλω καί φωτογραφία;

Εὐχαριστοῦµε θερµά ὅλους τούς φίλους πού 
θυµήθηκαν καί πάλι νά µᾶς εὐχηθοῦν στίς 
21 γιά τήν ὀνοµαστική µας γιορτή. Νἄναι 
ὅλοι τους καλά
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     Σήµερα ὁ λόγος περὶ δυὸ προσφάτων 
«πολιτιστικῶν» συµβάντων, ποὺ µπορεῖ 
βεβαίως στὴν πραγµατικότητα νὰ ἔχουν τόση 
σχέση µὲ τὸν πολιτισµό, ὅση καὶ ἡ Ν.∆. µὲ 
τὴν… διακυβέρνηση τῆς χώρας, σίγουρα ὅµως 
τουλάχιστον προσθέτουν στὸν γελοῖο πίνακα 
τῆς Καθ’ Ἡµᾶς Χωµατερῆς δυὸ µικρές, ἀλλὰ 
πάντως ἁδρὲς ἐπιπρόσθετες πινελιὲς …
     Θὰ ξεκινήσω φυσικὰ µὲ τὸν «Κώδικα ντὰ 
Βίντσι». Καὶ ἐννοῶ κυρίως τὸ κινηµατογραφικό 
του σουξὲ καὶ ὄχι τόσο τὸ περιεχόµενό του, 
τὸ ὁποῖο ἄλλωστε οὔτε στὴ δική µας εὐθύνη 
καταλογίζεται, ἀλλὰ οὔτε καὶ πρέπει οὕτως ἢ 
ἄλλως, ὅπως ἐξηγῶ ἀλλοῦ, νὰ µᾶς ἐκπλήσσει 
(καθότι ἁπλῶς πρόκειται γιὰ ἕνα ἀκόµη 
ἐπεισόδιο τῆς πολυµέτωπης ἐπίθεσης τῆς 
Νέας Τάξης µὲ στόχο νὰ κατασκευαστεῖ ἕνας 
κλωνοποιηµένος homo universalis, ἐπίθεσης 
µπροστὰ στὴν ὁποία κανείς µας πιὰ δὲν ἔχει 
τὸ δικαίωµα νὰ χάνει χρόνο µὲ ἀµηχανίες καὶ 
ἐκπλήξεις)…
     Γι’ αὐτὸ ἐµένα τουλάχιστον δὲν µὲ ἐκπλήσσει. 
Καὶ ἂν µὲ θλίβει, στὴν πραγµατικότητα πολὺ 
µεγαλύτερη εἶναι ἡ θλίψη πού µοῦ προκαλοῦν 
οἱ ἀτελείωτες ἀποβλακωµένες µᾶζες ποὺ 
ἀκόµα καὶ στὴ Χώρα τῆς Φιλοκαλίας 
σπεύδουν ἀγεληδὸν νὰ δοῦν τὸ εὐγενὲς 
καλλιτέχνηµα, καὶ ὄχι ἀσφαλῶς ἀπὸ διάθεση 
σινεφὶλ (ἀποτελεῖ ἄλλωστε ἀπαρέγκλιτο 
δόγµα γιὰ κάθε ὀρίτζιναλ σινεφὶλ - πιστὸ ἢ 
ἄθεο - τὸ ὅτι ἀπαξιεῖ παντελῶς νὰ ἀσχοληθεῖ 
µὲ χολυγουντιανὰ σκουπίδια), ἀλλὰ ἁπλῶς 
ὑπείκοντας ὡς ἄλογος χυλὸς στὶς ἐπιταγὲς 
µίας ἄνωθεν προκατασκευασµένης µόδας. 
Καὶ ὄχι µόνον αὐτό, ἀλλὰ ὡς συνάξεις χάσκα 
χασκόντων χασκάκων, µᾶλλον τώρα θὰ λένε 
ὅτι τοὺς ἄρεσε κι ἀπὸ πάνω…
     Ὅπως ἀκριβῶς βεβαίως (γιὰ νὰ περάσω καὶ 
στὸ ἕτερον ἔπος) τοὺς ἄρεσε καὶ ἡ ἐκπάγλου 
κάλλους τερατοσύναξη, ποὺ κέρδισε τὴ 
φετινὴ Γιουρο-βύζιον! Τῆς ὁποίας µέρος 
παρακολούθησα γιὰ πρώτη µου φορά κι ἐγὼ 
(ὅσο ἄντεξα δηλαδή), γιὰ ἄφνω προκύψαντες 
λόγους… ἐπαγγελµατικῆς διαστροφῆς, 
σκεπτόµενος ὅτι θὰ µοῦ παρεῖχε ἀρκετὴ 
τροφὴ γιὰ σκέψη καί, ἐννοεῖται, γιά… τοξικὰ 
σχόλια. Καὶ δυστυχῶς ἐν τέλει οὐδαµῶς 

ἠπατήθην. ∆υστυχῶς, γιατί αὐτὴ τὴ φορὰ µὲ 
κάθε εἰλικρίνεια θὰ προτιµοῦσα νὰ συµβεῖ τὸ 
ἀντίθετο…
     Γιατί πέραν φυσικά τοῦ προφανοῦς 
ἐρωτήµατος ποὺ ἀνέκυψε µέσα µου καὶ τὸ 
ὁποῖο λέω νὰ τ’ ἀφήσω γιὰ τὸν ἱστορικό τοῦ 
µέλλοντος (στὸν ὁποῖο λοιπὸν πλέον θὰ 
ἐναπόκειται νὰ ἀνακαλύψει πῶς τόσοι πολλοὶ 
µαλάκες στήνονται κάθε χρόνο κάθιδροι 
µπροστὰ στοὺς δέκτες τους γιὰ νὰ δοῦν καὶ 
νὰ ἀκούσουν σὲ τόσο µικρὸ χρονικὸ διάστηµα 
τόσες πολλὲς µαλακίες) καὶ πέραν καὶ τοῦ 
προφανοῦς σχολίου γιὰ ἕνα διαγωνισµὸ 
(ὑποτίθεται) τραγουδιοῦ, στὸν ὁποῖο τόσοι 
πολλοὶ (κακόφωνοὶ τε καὶ καλλίφωνοι) 
ξελαρυγγιάστηκαν γιὰ νὰ νικήσουν καὶ τελικὰ 
ἐπικράτησαν οἱ µόνοι ἀπολύτως ἄφωνοι (ἤτοι 
τὰ Ὂρκ τοῦ Σάουρον ἀπὸ τὸν «Ἄρχοντα τῶν 
∆αχτυλιδιῶν»), εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὑπάρχουν καὶ 
ἄλλα ποὺ µπορεῖ νὰ πεῖ κανείς. Καὶ δυστυχῶς 
πολὺ πιὸ σοβαρὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα…
     Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι αὐτὸ τὸ πανηγυράκι 
µᾶς ἄφησε µία πικρὴ γεύση στὸ στόµα. Μία 
γεύση ἀπὸ θλίψη καὶ ὀργή. Καὶ ὄχι, ἐννοεῖται, 
ἐπειδὴ δὲν νίκησε ἡ ἡµετέρα ἀρχιτραγουδιάρα 
διὰ τοῦ καρβελοτράγουδου (γεγονὸς περὶ 
τοῦ ὁποίου χεστήκαµε κυριολεκτικὰ στ’ 
ἁλώνι, ὁµοῦ µετὰ τῆς φοράδος - καὶ δὲν 
µᾶς νοιάζει οὔτε καὶ τὸ ὅτι ἀκόµη καὶ τὸ 
χαζοκαρβελοτράγουδον τελικά, σὲ σύγκριση 
µὲ τὴ νικήτρια ἠχορύπανση, µᾶλλον θὰ ἄφηνε 
ἐκστατικὸ ἀκόµη καὶ τὸν Μότσαρτ). Ὁ πρῶτος 
λόγος εἶναι ὅτι εἴδαµε µία βραστὴ πατάτα 
χαζοχαρούµενης γκλαµουριᾶς, γιὰ τὴν ὁποία τὰ 
κρατικά µας κανάλια ἔπαιξαν συστηµατικὰ µὲ 
τὰ νεῦρα µας ἐπὶ ἕναν ὁλόκληρο χρόνο καὶ τὴν 
ὁποία φυσικὰ πληρώσαµε ὡς φορολογούµενα 
βόδια ἀπὸ τὴν τσέπη µας. Καὶ ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ 
µπορέσει ἁπλῶς µέσα σὲ καιροὺς οἰκονοµικὰ 
τόσο χαλεποὺς νὰ πουλήσει γιὰ ἄλλη µία 
φορὰ βιτρίνα (µετὰ τὶς ὀλυµπιακὲς παράτες) 
ὡς ξιπασµένος νεόπλουτος ἡ ὑπάρχουσα 
κυβέρνηση τῶν ἀνικάνων, µαζὶ βεβαίως καὶ µὲ 
τὰ ἀρχιλαµόγια ποὺ προΐστανται τοῦ εὐαγοῦς 
ἱδρύµατος τῆς ΕΡΤ…
     Ἀλλὰ τὸ ἀκόµη χειρότερο εἶναι ἐν τέλει τὸ 
ὅτι οἱ ἴδιες οἱ προαναφερθεῖσες ἀποβλακωµένες 
µᾶζες τῆς νεοελληνέζικης θυµηδίας ὄχι µόνο 
δὲν ἐνοχλήθηκαν ἀπ’ ὅλα αὐτά, ἀλλὰ ἐπένευσαν 
κιόλας καὶ πάλιν βλακωδῶς χάσκουσαι µὲ τὰ 
τοιαῦτα ἐπικὰ ἐπιτεύγµατα τῆς γκλαµουράτης 

καφρίλας καὶ καταπίνουσαι µὲ τὴ βουλιµία 
ὀχετοῦ ἁπαξάπαν τὸ φαιδρότυπον σαβουρολόι 
τῆς ἑσπέριας ἀνθυποντενεκεδοκουλτούρας. 
Πάντα πιστοὶ στὰ πουρνάρια (ἀντὶ τοῦ γάµου), 
οἱ θλιβεροὶ ἰθαγενεῖς τοῦ προτεκτοράτου ἔχουν 
καταντήσει πλέον χειρότεροι ἀκόµη καὶ ἀπὸ 
τὸν παλιὸ ρωµαϊκὸ ὄχλο, ποὺ στὸ κάτω - κάτω 
ἀπαιτοῦσε καὶ λίγο ἄρτο, ἐνῶ γιὰ τὴ δική 
τους χειραγώγηση ἀπὸ µόνα τους τὰ θεάµατα 
φαίνεται πὼς φτάνουν καὶ περισσεύουν τελικά. 
Καὶ µπορεῖ ἐπὶ τοῦ προκειµένου ἡ ἀναµενόµενη 
ἐθνική τους ἀνάταση νὰ µὴν προέκυψε ἐν τέλει 
(µιά ποὺ τὸ καρβελοτράγουδον ἐπάτωσεν), 
τοὺς ἀποζηµίωσε ὅµως ἀναµφίβολα ἡ ἐπὶ 
σκηνῆς συνεύρεση τεράτων καὶ δαιµονίων, µία 
συνεύρεση ἀπίστευτης, καρακιτσάτης ὀπτικῆς 
ἀσχήµιας, ἀλλὰ καὶ ἠχητικῆς χυδαιότητας, 
µὲ στίχους δαιµονολατρικοὺς καὶ ἀτάκτως 
ἐρριµένους ἐν χορδαῖς καὶ ἐν πορδαῖς 
µέσα σ’ ἕναν κακόφωνο κυκεώνα µουσικῆς 
(ἀπο)σύνθεσης, τὴν ὁποία οἱ ἡµέτεροι κάφροι 
ἔσπευσαν ἄλλωστε καὶ νὰ ὑπερψηφίσουν. 
Καθότι, ὡς ἔοικεν καὶ ὅπως ἀκριβῶς θὰ ἔγραφε 
καὶ ὁ Θουκυδίδης (ἂν ζοῦσε σήµερα), κῶλος 
κώλῳ ἀεὶ πελάζων, οὐ µόνον δὲ ἀλλὰ καὶ 
ψήφῳ τιµᾶ καὶ οὕτω ἐπέρχεται ὁµοθυµαδὸν 
τὸ ὁµοξέκωλον καὶ τὸ κωλοσυναµφότερον 
διὰ τῆς τοῦ κώλου (ἐννοεῖται) σηµειολογίας. 
Ἢ - µὲ ἄλλα λόγια - ἔτσι ἀκριβῶς ἦταν ποὺ ἡ 
πάλαι ποτὲ Χώρα τῆς Φιλοκαλίας ἀποδείχτηκε 
διὰ µίαν εἰσέτι φοράν εἰς τὸ παρὸν Χώρα τῆς 
Φιλοκωλίας…
     Καὶ ἔτσι ὑψώνεται µοιραῖα καὶ πάλι τὸ 
γνωστὸν ἐρώτηµα γιὰ τὸ τί νὰ ἀπέγινε ἄραγε 
ἐκεῖνος ὁ λαὸς ὁ ἐραστὴς τοῦ πνεύµατος καὶ 
τοῦ κάλλους, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων 
ἀνέµων, ὁ λαὸς τοῦ Ἡράκλειτου, τοῦ Μεγάλου 
Βασιλείου καὶ τοῦ Μακρυγιάννη. Τὸ µόνο 
παρήγορο εἶναι ἡ γνώση πὼς κάπου ἀκόµη 
εἶναι κρυµµένο αὐτὸ ποὺ ἀπέµεινε πιὰ ἀπ’ 
αὐτόν, µέσα σὲ ἀρκετὰ ἀκόµη µυαλά, καρδιὲς 
καὶ σώµατα. Καὶ ἂς βρίσκεται συνήθως 
µακρυὰ ἀπ’ τὸ προσκήνιο, ὅπου συνθλίβονται 
οἱ ἀγελαῖες µᾶζες γιὰ νὰ ἀνακυκλώνουν τὸ 
Ἀπόλυτο Τίποτε, κατεσθίουσαι καθαρτικὰ 
βλακείας καὶ ἀφοδεύουσαι φαιδρότηταν… 
     Μᾶζες ἀνυποψίαστες καὶ θλιβερές. 
Μᾶζες ἀσυστόλων καὶ πεσµένων κώλων. 
Κωλοέλληνες…

Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ


