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Πάει κι αὐτό τό Παγκόσµιο Κύπελο. Μείνανε δύο 
ἀγῶνες, χωρίς κάποιο ἐνδιαφέρον, καθώς ἔχουν 

ἀποκλειστεῖ οἱ ἐλάχιστες ὁµάδες πού θά µποροῦσαν 
νά χαρίσουν λίγες στιγµές ποδοσφαιρικῆς χαρᾶς 

στούς φιλάθλους καί λάµψης στήν διοργάνωση. Ἡ 
µέν Βραζιλία παρουσιάστηκε σκιά τοῦ ὀνόµατός της, 

παίζοντας µπάλλα συνολικά λιγότερο ἀπό µία ὥρα, ἡ δέ 
καλή Ἀργεντινή ἔπεσε ἄδοξα (τί νά πεῖς γιά τίς ἀλλαγές 

τοῦ Πέκερµαν ὅταν κέρδιζε τούς Γερµανούς;). Καί οἱ 
Ἀφρικανοί; Τούς φάγαν λάχανο οἱ ἀποικιοκρατικές 

µηχανές... Τήν παράσταση ἔσωσε ἡ χθεσινή Ἰταλία µέ 
τήν ἐξαιρετική της ἐµφάνιση στήν παράταση ὅπου 

ἀπέκλεισε τούς διοργανωτές. Τώρα νά κάτσει νά δεῖ 
κανείς π.χ. Ἰταλογαλλικό τελικό; 

Ἔ, γιά ἰσοβίτες καλός θἄναι... 

Ἀπόμεινες μονάχος γράφοντας 
συνθήματα ὀργῆς

πίσω ἀπό πόρτες δημόσιων 
καμπινέδων

παράξενος ἀπελευθερωτής 
καναρινιῶν στὸ καταχείμωνο

ποὺ θὰ τὰ φᾶνε οἱ γάτες!..
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Τά πρόσφατα δηµοσιεύµατα τοῦ ἀθηναϊκοῦ 
Τύπου γιά ξετσίπωτη ὑπονόµευση τοῦ Κύπριου 
Προέδρου Τάσσου Παπαδόπουλου διαψεύστηκαν 
ἀπό πλευρᾶς Μητσοτάκη. Ἄς ἐλπίσουµε νά τόν 
ἀδίκησαν ὄντως. Δέν θέλουµε νά τό πιστεύουµε 
(οὔτε γι’ αὐτόν) ὅτι εἶναι δυνατόν νά προέχουν 
συµφέροντα καί καταστάσεις πού θυµίζουν ἐποχές 
ἀποικιοκρατίας. Ἔχοντας µάλιστα γευτεῖ τούς 
καρπούς τῆς ἡρωικά τίµιας στάσης τοῦ Κυπρίου 
Προέδρου (τοῦ µόνου Ἕλληνα πολιτικοῦ πού µέ τό 
ΟΧΙ του πρόπερσι - καί σχεδόν συνεχῶς ἔκτοτε - µᾶς 
κάνει νά νιώθουµε περήφανοι), µέ τήν ἑλληνική 
Μεγαλόνησο στό ἰσχυρότερο σηµεῖο τῆς νεότερης 
Ἱστορίας της, ποιός θέλει νά αὐτοκτονήσει; Ὅταν 
µάλιστα ἔχει καταδειχθεῖ ὅτι δέν εἶναι ὑποχρεωτικό 
νά µᾶς κυβερνοῦν ΜΟΝΟΝ χαµερπεῖς πράκτορες 
καί ἐπηρµένα µηδενικά, ὑπάρχει κανένας λόγος 
νά ἀναζητήσουµε κάποιον νέο... Βασιλείου; Ἄς 
ρυπαίνουν µέ τίς ἀντιπροεδρικές πουστίτσες 
τους οἱ σκωρογραφίδες τῶν ἀθηνοφυλλάδων, οἱ 
ἀφιερωµένες στήν ἐξυπηρέτηση τῶν θεληµάτων 
τῶν ἀφεντικῶν, τίποτε ἄλλο δέν ἔχουν στήν 

ἀξιοθρήνητη χαµοζωή τους...

Πρόεδρος - Κάρφος στό µάτι 
δολαριοκίνητων κάφρων

 Ὅλη ἡ ὑφήλιος, ἀµήχανη καί σιωπηλή, 
ἀρκεῖται στό νά παρακολουθεῖ - ἤ µᾶλλον νά 
ἀκούει, ἀφοῦ εἰκόνα δέν διαθέτει. Οἱ ὅροι «κρατική 
τροµοκρατία», «συλλογική εὐθύνη», «ἐγκλήµατα 
πολέµου» δείχνουν ἐξαιρετικά φτωχοί γιά νά 
περιγράψουν αὐτό πού συµβαίνει, ἐδῶ καί χρόνια, 
βέβαια, ἀλλά στίς µέρες µας πιό ἀπροσχηµάτιστα 
ἀπό ποτέ, στήν Παλαιστίνη.
 Ἑκατοντάδες ἅρµατα µάχης, ὀχήµατα 
µεταφορᾶς προσωπικοῦ καί ἀεροσκάφη ἔχουν 
στοχεύσει καί µεθοδικά χτυποῦν ἕναν ἄµαχο 
πληθυσµό 1.300.000 ἀµάχων στή Λωρίδα τῆς Γάζας, 
στόν ὁποῖο περιλαµβάνονται καί µερικές χιλιάδες 
ἄνδρες πού φέρουν κάποιο Καλάσνικωφ. Τρεῖς 
γέφυρες βοµβαρδίστηκαν καί καταστράφηκαν, 
κόβοντας τήν περιοχή στή µέση. Χτυπήθηκαν οἱ 
ἐγκαταστάσεις παροχῆς νεροῦ καί ἠλεκτρικοῦ, µέ 
ἀποτέλεσµα 750.000 ἄνθρωποι νά στερηθοῦν τά 
στοιχειώδη. Ὅλο τό βράδυ ἀπό ἀέρος ἔπεφταν βόµβες 

ἤχου πού σπᾶνε µαζί µέ τό τύµπανο τοῦ αὐτιοῦ καί τό 
ἠθικό τοῦ κόσµου. Χτυπήθηκε µέ πύραυλο τό γραφεῖο 
τοῦ ἴδιου τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἰσµαήλ Χανίγιε γιατί, 
κατά τούς ἐπιδροµεῖς, φέρει εὐθύνη γιά τίς ἐπιθέσεις 
κατά τοῦ Ἰσραήλ. Στήν Δυτική Ὄχθη ἀπήχθησαν 
ἀπό τόν ἰσραηλινό στρατό 8 ὑπουργοί τῆς Χαµάς 
καί 20 ἐκλεγµένοι δηµοκρατικά βουλευτές της, σέ 
µιά ἐνέργεια προσχεδιασµένη ἀπό ἑβδοµάδες καί 
κυριολεκτικά χωρίς προηγούµενο στά χρονικά τῆς 
κρατικῆς τροµοκρατίας. 
  Καί γιατί ὅλα αὐτά; Ἐπειδή, σέ µία 
καθαρά στρατιωτική ἐπιχείρηση, Παλαιστίνιοι 
µαχητές σκότωσαν δύο ἰσραηλινούς τοῦ Κατοχικοῦ 
Στρατοῦ καί ἀπήγαγαν ἕναν, ζητώντας γιά τήν 
ἀπελευθέρωσή του ἀπό τό Ἰσραήλ νά ἀφήσει 
ἐλεύθερες τίς 95 γυναῖκες καί τά ἑκατοντάδες παιδιά 
(κάτω τῶν 18) πού κρατεῖ µέ τό ἔτσι θέλω στίς 
φυλακές του! Ἀντί νά ἀπαιτεῖ τό ἴδιο αὐτό πρᾶγµα 
ἡ Διεθνής Κυνότητα, ἀναγκάζονται νά τό πράξουν 
οἱ ἴδιοι οἱ παθόντες, πού ἔχουν ἤδη 85 νεκρούς ἀπό 
τή µέρα πού ἀνέλαβε  πρωθυπουργός ὁ Ὄλµερτ, 
ἀντιµετωπίζοντας µάλιστα τά SS τοῦ σιωνισµοῦ 
ἐν µέσῳ παγκόσµιας ἀπάθειας! Ἕνας κρατούµενος 
Ἑβραῖος ἀξίζει τόσες ζωές Παλαιστινίων, τήν τιµωρία 
ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ; Μάλιστα, διότι ὅπως εἶπε καί 
ὁ ραββῖνος Γιακώβ Περίν στήν κηδεία τοῦ Μπαρούχ 
Γκολντστάιν (πού εἶχε γαζώσει 29 Παλαιστίνιους 
πού προσεύχονταν ἀνυποψίαστοι στή Χεβρώνα τό 
1994), «ἕνα ἑκατοµµύριο Ἄραβες δέν ἀξίζουν ὅσο ἕνα 
ἑβραϊκό νυχάκι». Λόγια; Λάθος. Πράξεις καί µάλιστα 
ἐνώπιον ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας...

Κ.Κ.

 Ἐδῶ καὶ λίγους µῆνες ἡ ἔντονη 
δραστηριοποίηση ὁµάδας συµπολιτῶν 
µας (καὶ βασικὰ τοῦ Σάκη Λιπορδέζη), 
ἡ ἀµέριστη ὑποστήριξη ἀπὸ τοὺς δυὸ 
κυριότερους πολιτικοὺς παράγοντες 
τοῦ τόπου (ἀπὸ τὸν δήµαρχο Κοµοτηνῆς 
Τάσο Βαβατσικλὴ καὶ τὸν ὑφυπουργὸ 
Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδη Στυλιανίδη) 

καὶ µία ἀνέλπιστη εὔνοια τῆς τύχης, 
τουτέστιν ἡ παρουσία καὶ µοναδικὴ 
προσφορὰ τοῦ κορυφαίου µαθηµατικοῦ 
Νίκου Λυγεροῦ, ἔχουν συγκλίνει σὲ 
µία µεγάλη ἐπιτυχία γιὰ τὴν πόλη 
τῆς Κοµοτηνῆς: Στὴν δηµιουργία τοῦ 
Μουσείου Καραθεοδωρῆ.
 Δὲν εἶναι µόνον ἡ προσωπικό-
τητα τοῦ κορυφαίου Ἕλληνα µαθηµατι-
κοῦ ποὺ ἀναδεικνύεται µέσα ἀπὸ τὸ 
πλουσιότατο ὑλικὸ ποὺ συλλέγεται. 
Εἶναι ὁλόκληρη ἡ µυθιστορηµατικὴ 
ἐξέλιξη τῆς οἰκογένειας Καραθεοδωρῆ, 
ποὺ ἀπὸ τὸν γενάρχη της Θοδωρή, 
ὁ ὁποῖος δούλευε ὡς παραγιός στὸ 
παζάρι τῆς Ἀδριανούπολης, ἔφτασε 
νὰ συνεισφέρει στὸ Γένος τέκνα 
σὰν τὸν ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν της 
Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας Στέφανο 

Καραθεοδωρή, σὰν τὸν νοµικὸ 
Ἀλέξανδρο Καραθεοδωρὴ καί, τέλος, 
σὰν τὸν µαθηµατικὸ Κωνσταντῖνο 
Καραθεοδωρή. Καί, σὲ ἀπόλυτη 
διαπλοκὴ καὶ συνάφεια µὲ αὐτήν, εἶναι 
ὁλόκληρη ἡ νεότερη ἑλληνικὴ ἱστορία 
ποὺ ξετυλίγεται µπροστὰ στὰ µάτια 
τῶν δυὸ κύριων ἐρευνητῶν (Λυγερὸς 
– Λιπορδέζης) τῶν Ἀρχείων, καθὼς 
ἡ µεγάλη θρακιώτικη οἰκογένεια στὸ 
διάστηµα τῶν δυὸ αἰώνων (1750-1950) 
τῆς διαδροµῆς της συνδέθηκε ἄµεσα 
ὄχι µόνο µὲ τὰ κυριότερα ἱστορικὰ 
γεγονότα τῆς περιόδου ἀλλὰ καὶ µὲ 
πλῆθος κορυφαίων προσωπικοτήτων 
τοῦ Ἔθνους. Ἔτσι, τὸ ὑπὸ ἵδρυση 
Μουσεῖο δὲν θὰ εἶναι ἐπικεντρωµένο 
µόνο στὰ µαθηµατικὰ καὶ στὸ 
πρόσωπο τοῦ τελευταίου µεγάλου 
ἀναστήµατος τῆς οἰκογενείας, ἀλλὰ 
θὰ καλύπτει τὶς θαυµαστὲς ἐπιδόσεις 
καὶ δράσεις ὅλων τῶν µελῶν της ποὺ 
ἔµειναν λίγο - πολὺ στὴν ἀφάνεια. 
Ἤδη τὰ τελευταία ντοκουµέντα ποὺ 
ἀνευρέθηκαν σὲ ἀποθῆκες καὶ σὲ 
κατάσταση λίγο πρὶν τὴν… ἀποκοµιδή, 
ἀριθµοῦν περὶ τὶς 6.000 σελίδες (βιβλία, 
τετράδια, ἡµερολόγια, σηµειώσεις) 
καὶ ὑπάρχουν ἀκόµη τρία σηµεῖα στὰ 
ὁποῖα πρόκειται νὰ γίνει ἔρευνα γιὰ 
ἀνάλογο ὑλικό. Προσθέτοντας σ’ αὐτὰ 
τὴν ἀλληλογραφία τοῦ Κωνσταντίνου 
Καραθεοδωρῆ µὲ τὸν Ἀλβέρτο Ἀϊνστάιν 
ποὺ δόθηκαν σὲ φωτοτυπίες ἀπὸ τὸ 
Ἰσραὴλ καὶ τὶς ἰδιόχειρες, πρωτότυπες 
ἐπιστολὲς τοῦ Ἕλληνα µαθηµατικοῦ 
πρὸς συναδέλφους του τῆς ἐποχῆς 

ἐκείνης (Κλάιν, Χίλµπερτ…) ποὺ 
ἐλήφθησαν ἀπὸ τὸ Πανεπιστήµιο τοῦ 
Γκαίτινγκεν τῆς Γερµανίας, καθὼς 
καὶ ὅλο τὸ ἄλλο ἀρχειακὸ ὑλικό, 
ἔχουµε ἕναν σηµαντικὸ ὄγκο ὄχι µόνο 
πρὸς ἔκθεση µὰ καὶ γιὰ ἔρευνα ἀπὸ 
ἐπιστήµονες διαφόρων εἰδικοτήτων 
ἀπό ὅλον τόν κόσµο.
 Αὐτὴ ἡ αἴσια εἰκόνα ποὺ 
ἔχει διαµορφωθεῖ, σκιάζεται τὶς 
τελευταῖες µέρες ἀπὸ µία φιλολογία 
γιὰ ἄνωθεν ἀπροθυµία, ἡ ὁποία 
τροφοδοτεῖται ἀπὸ τὶς ἐπιδεινωθεῖσες 
σχέσεις Βαβατσικλὴ – Στυλιανίδη. Δὲν 
γνωρίζουµε ποιὸς φέρει τὴν εὐθύνη 
µίας τέτοιας ἐξέλιξης ἀλλὰ ὅλοι ὅσοι 
µὲ ὁποιονδήποτε τρόπο ἐµπλεκόµεθα 
µὲ τὴν ὑπόθεση ἐλπίζουµε ὅτι οἱ φῆµες 
θὰ µείνουν φῆµες καὶ δὲν θὰ ἀποτελέσει 
ὁ κοµµατισµὸς (ἢ οἱ προσωπικὲς 
ἀντεγκλήσεις) τροχοπέδη στὴν ἵδρυση 
τοῦ πολύφερνου Μουσείου. Τὸ µαχαίρι 
καὶ τὸ πεπόνι τὸ ἔχει ὁ δήµαρχος, 
ποὺ ἐξαρχῆς στάθηκε ἀρωγός τῆς 
προσπάθειας καὶ προσέφερε τὸ οἴκηµα 
γιὰ τὴ στέγαση τοῦ Μουσείου, τὸ ὁποῖο 
µάλιστα εἶναι ἤδη ἕτοιµο. Δὲν µποροῦµε 
νὰ γνωρίζουµε τὰ ὅποια παρασκήνια 
– οὔτε φυσικά καὶ µᾶς ἐνδιαφέρουν 
– ἀλλὰ ἐλπίζουµε ὅτι ἡ ἐπιτροπὴ ποὺ 
πρόκειται νὰ ἱδρυθεῖ, σύµφωνα µὲ τὶς 
πρόσφατες δηλώσεις Βαβατσικλῆ, δὲν 
εἶναι ἕνα γραφειοκρατικὸ καπέλο στὴν 
δηµιουργικὴ πνοὴ τοῦ Μουσείου ἀλλὰ 
ἁπλῶς µία ἀπαραίτητη δοµὴ γιὰ τὴν 
προώθηση τῆς ὑπόθεσής του. 

Κ.Κ.

ΓΑΖΑ:  Ὁ ναζισµός 
παρών αὐτοπροσώπως!

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ
Τελικά, ποῦ 
βρισκόµαστε;

 Ἀντιφωνητὴς



Γιάννης Βασ. Πέππας

Αρβανίτες, Αλβανοί και... 
Εξακολουθεί να παραμένει κυρίαρχο, κι 
αξεπέραστο ως τα τώρα, πρόβλημα της 
επιστημονικής κι όποιας άλλης λιγότερο 
απαιτητικής προσέγγισης στο θέμα 
«Αρβανίτες», αλλά και «Αλβανοί», η 
αβασάνιστη παράκαμψη της πολύ στενής 
εγγύτητας, αν και το σωστότερο είναι να 
μιλάμε για ταύτιση, αυτών με τους Έλληνες. 
Για παράδειγμα ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
της Toulouse – Le Mirail Alain  Ducellier στη 
συνοπτική εργασία του (βασισμένη σε ομότιτλη 
διάλεξή του στις 16/12/1991 στα πλαίσια της 
σειράς Όψεις της Βυζαντινής Κοινωνίας) 
«Οι Αλβανοί στην Ελλάδα» (13ος-15ος αι.) 
Η μετανάστευση μιας κοινότητας (Ίδρυμα 
Γουλανδρή-Χορν,Αθήνα 1994) αναφέρει και 
τα παρακάτω:
Σ΄ αυτές τις δυσπρόσιτες περιοχές,η  δημιουργία 
του κράτους της Ηπείρου ήρθε να επιβεβαιώσει 
τον παλαιό δεσμό που είχαν οι Αλβανοί με την 
ελληνική αυτοκρατορία (σελ. 10).
Έτσι, δεν σημαίνει τίποτα το ότι ο Άγγλος 
περιηγητής Simon Symeonis το 1332 δεν 
αναφέρει τίποτα για τον αλβανικό νομαδισμό 
ενώ, αντίθετα,επιμένει με έμφαση στην τέλεια 
ταύτιση των ελληνικών και αλβανικών ηθών 
και εθίμων (σελ. 15).
...Οι Αλβανοί επετίθεντο αδιάκοπα στις πόλεις 
της Ακαρνανίας και μια βραδεία όσμωση τους 
έσπρωχνε συνέχεια προς Νότον, ούτως ώστε, 
γύρω στα 1358, πολλοί απ΄ αυτούς είχαν 
εγκατασταθεί ώς τις όχθες του Αχελώου και 
αισθάνονταν εκεί τόσο καλά ενσωματωμένοι 
που συμμετείχαν στις διαμάχες των Ελλήνων 
και Σέρβων αρχόντων της περιοχής και, 
σύμφωνα πάντα με τον Καντακουζηνό, 
βρίσκονταν ως  προς αυτό σε πλήρη σύμπνοια 
με τους Ακαρνάνες (σελ. 20). 
Το 1423 μια πρώτη αλβανική εξέγερση 
τάραξε ένα τμήμα του Δεσποτάτου (του 
Μορέως). Οι Αλβανοί των περιχώρων 
της Τρίπολης, «διαχωριζόμενοι από τους 
Έλληνες», εκδήλωσαν, για πρώτη φορά, την 
εξαγρίωσή τους εναντίον των τουρκικών 
επιδρομών... Το 1453 οι Αλβανοί εξεγέρθηκαν 
πάλι εναντίον του δεσπότη Θωμά. Αιτία ήταν 
τόσο οι καταχρήσεις του... όσο και η πολιτική 
υποτέλειας που ακολουθούσε απέναντι στους 
Τούρκους. Αυτή τη φορά όμως είχαν με το 
μέρος τους και Έλληνες, έφθασαν μάλιστα 
στο σημείο να ανακηρύξουν αρχηγό τους 
έναν άρχοντα της Μάνης, τον Μανουήλ 
Καντακουζηνό... (σελ. 42-43)

...το 1458 εναντίον του 
ίδιου του Μωάμεθ Β΄ 
οχυρώθηκαν Αλβανοί 
στην Αργολίδα,...αλλά 
ο σουλτάνος, μετά τη 
νίκη του, οδήγησε στην 
Κωνσταντινούπολη τις 
γυναίκες και τα παιδιά 
Ελλήνων και Αλβανών. 
Ακόμη, τον Ιανουάριο 
του 1459, Αλβανοί 
και Πελοποννήσιοι 
έπεισαν επιτέλους από 
κοινού τον Θωμά να 
εξεγερθεί εναντίον 
των Τούρκων... 
Α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ α 
υποστηριζόταν (ο 
Θωμάς) από συμπαγείς 

ομάδες Αλβανών, των οποίων ο κύριος 
αρχηγός, ο Μανουήλ Μπόχαλης είναι τυπικό 
δείγμα της ελληνοαλβανικής ελίτ που είχε 
ήδη συσταθεί στην Πελοπόννησο... Την ίδια 
περίοδο, γύρω στα 1460, ένα ανώνυμο χρονικό 
υπενθυμίζει ότι ο πατριάρχης Νήφων «ην γαρ 
τω γένει εκ Πελοποννήσου εκ μητρός Ρωμαίος 
ευγενής, εκ δε πατρός άρχοντος Αλβανίτου» 
(σελ. 45-46).
...Από εκείνη τη στιγμή (1461) σχηματίσθηκαν 
στην Πελοπόννησο οι ελληνοαλβανικές 
ενώσεις και είναι γνωστός ο ρόλος που 
διαδραμάτισαν στον ελληνικό απελευθερωτικό 
Αγώνα του 19ου αι. πολλοί Αλβανοί που είχαν 
πλήρως αποδεχθεί τη διπλή καταγωγή τους. 
Γίνεται επίσης καλύτερα κατανοητό γιατί 
στην αρχή του 19ου αι. η Πελοπόννησος 
φαινόταν στα μάτια ενός Μπάιρον και ενός 
Pouqueville περισσότερο αλβανική παρά 
ελληνική. Άλλωστε, αυτοί οι πολυάριθμοι 
Αλβανοί της Πελοποννήσου αποτέλεσαν το 
έναυσμα της λεγόμενης «πελοποννησιακής» 
μετανάστευσης στη νότια Ιταλία, τον 16ο αι., 
από όπου γεννήθηκαν οι ελληνοαλβανικές 
κοινότητες οι οποίες ακόμη κοινωνούν κατά το 
ορθόδοξο τυπικό. (σελ. 48)
Άλλο ένα μάθημα, που πρέπει να συλλογίζεται 
ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός,όταν του συμβαίνει 
να αντιμάχεται την ιδέα ότι κατά τη διάρκεια 
της μακραίωνης ιστορίας του πολλά ετερογενή 
στοιχεία συνέβαλαν στη διαμόρφωση της 
σημερινής του οντότητας, είναι ότι, χωρίς να 
αλλοιωθεί ο προφανής ελληνικός χαρακτήρας 
του, αυτά τα μεταναστευτικά κύματα μπόρεσαν 
να χειραγωγηθούν και τελικά  να ενσωματωθούν 
σ΄ αυτόν χάρη  στην εκπληκτική αφομοιωτική 
δύναμή του. (σελ. 50-51)
Από τον πλούτο των σχετικών αποδεικτικών 

στοιχείων, μέσα από τις πηγές της 
ελληνικότητας των Αρβανιτών ας παραθέσουμε 
ακόμη ελάχιστα χαρακτηριστικά:
α. «...Οι Στεφανόπουλοι εκόμιζον επιστολήν 
του στρατηγού Βοναπάρτου προς τον ηγεμόνα 
της Μάνης και ότι διά τούτου ήλθον εις 
συνεννοήσεις μετά των αντιπροσώπων της 
Στερεάς,της Μακεδονίας,της Κρήτης και της 
Αλβανίας επί τω σκοπώ να παρασκευάσωσι 
γενικόν τι επαναστατικόν κίνημα...» (Κ. 
Παπαρρηγόπουλος,Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους). 
β. Ένα δημοτικό μας τραγούδι που δεν 
χρειάζεται κανένα σχόλιο:
                        ΤΗΣ ΛΙΑΚΑΙΝΑΣ*
    Πώς λάμπ΄ ο ήλιος στα βουνά και το φεγγάρ΄ 
στους κάμπους,
 έτσ΄ έλαμπε κι η Λιάκαινα μέσα στους Αρβανίτες. 
Σαράντα Τούρκοι την κρατούν κι εξήντα την 
ξιτάζουν
κι ένα μικρό Τουρκόπουλο πολύ την ερωτούσε: 
-Λιάκαινα, δεν παντρεύεσαι, άντρα Τούρκο να 
πάρης;  
-Κάλλια να ιδώ το αίμα μου στη γης να κοκκινίση, 
 παρά να ιδώ τα μάτια μου Τούρκος να τα φιλήση.
* Κατά τον Ν. Γ. Πολίτη (βλ. Εκλογαί, 59) 
ίσως πρόκειται για την γυναίκα του κλέφτη 
Λιάκου Παναρίτη, αρχηγό του καπετανάτου 
του Ολύμπου (τέλη 18ου - αρχές 19ου αι.).
γ. Σ΄ ένα άλλο δημοτικό,που αναφέρεται στον 
γνωστό κλέφτη Γιαννιά (που «πολύ εζάλισε 
τους Λαλαίους Τούρκους μαχόμενος κατ΄ 
αυτών», βλ. Φ. Φωτάκος,Βίοι Πελοποννησίων 
ανδρών, σελ. 8) από την Προστοβίτσα 
Πατρών, βλέπουμε Αρβανίτες και άλλους 
Έλληνες κλέφτες, πολεμιστές της λευτεριάς, 
όχι μόνο να συνυπάρχουν προετοιμαζόμενοι 
για τον κοινό αγώνα (που αυτό και μόνο 
λέει τα πάντα) αλλά και να συναγωνίζονται 
σ΄ αγωνίσματα λεβέντικα κι αντρίκια, 
πράγμα που φανερώνει δεσίματα βαθύτερα, 
αδελφική οικειότητα και μια εναργή συνέχεια 
ομογένειας. αλληλομπολιάσματα κλώνων της 
ίδιας πανάρχαιας ελληνικής ρίζας:
Μεσ΄ στο βά - Γιάννη Γιαννιά, μέσ΄ στο βάλτο στο 
πηγάδι   
κλέφτες ρίχναν το λιθάρι.
Το πετάν, Γιάννη Γιαννιά, το πετάν οι Αρβανίτες  
και περνάν τους Μοραϊτες.   
Του Γιαννιά, Γιάννη μωρέ, του Γιαννιά του 
βαρυφάνη   
και ψιλή φωνίτσα βάνει:
«Πού ΄σαν, Στέ - Γιάννη Γιαννιά, πού ΄σαν, Στέριο 
παλληκάρι,  
να πετάξης το λιθάρι;»
Κι αν περά - μωρέ Γιαννιά, κι αν περάση ένα 
χνάρι,
θα σε λένε παλληκάρι.........

 Αυτόν τον Αρβανίτη πατριάρχη, και την 
φλογισμένη προσωπική εμπειρία συνάμα, 
παλεύουμε τα τελευταία χρόνια να τα 
χωρέσουμε στα άβολα, απαιτητικά και 
δύστροπα καλούπια της επιστήμης. Μακάρι 
να καταφέρουμε να βγάλουμε πέρα το βαρύ 
χρέος. Η μέχρι τώρα έρευνά μας δείχνει 
ότι ήθη, έθιμα, παράδοση κι όλα αυτά που 
συνηθίσαμε να λέμε «κουλτούρα» ακουμπάν 
στην προχριστιανική ελληνική αρχαιότητα. Ο 
κώδικας επικοινωνίας – τ΄ αρβανίτικα - δεν 
είναι παρά ρίζωμα της ελληνικής γλώσσας.
Ο ασόβαρος, αλλά και διαβρωτικός και 
δυνάμει επικίνδυνος για τον ελληνισμό, 
από παλιά ισχυρισμός πως οι αρβανίτες 
είναι εξελληνισμένοι Αλβανοί θα πρέπει 
επιτέλους κάποτε να σταματήσει το στριγκό 
μπαλαντζάρισμά του: Ας μας αποδείξουν ότι 
πολιτισμικές συνήθειες και ιδιαιτερότητες, 
καθώς και ο παράλληλα με την ελληνική 
χρησιμοποιούμενος επικοινωνιακός κώδικας 
των Αρβανιτών, δεν έχουν σχέση με την 
ελληνική δημιουργία και κοσμοθεώρηση, αλλά 
εντάσσονται και ανήκουν στα χρωμοσώματα 
άλλης εθνότητας.
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Ἥξεις ἀφήξεις οὐ 
διάξεις ἐν δικαίῳ!…

 Μπροστά στο αδιέξοδο που ’χουν 
οδηγηθεί η Δικαιοσύνη και το Σχολείο από τις 
αντιφάσεις της κοινωνίας μας, όπως τις κατέδειξε 
η υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέροια, η ελπίδα 
για την επίλυση των προβλημάτων μεταθέτεται 
σε άλλους θεσμούς ή φορείς, όπως η Αστυνομία 
και τα μέσα ενημέρωσης. Ποια είναι ωστόσο η 
πραγματική δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν 
στις προσδοκίες για υπέρβαση των αντινομιών;
 Η υπόθεση του Άλεξ φανέρωσε πως καί 
η Αστυνομία δεν πείθει τους πολίτες ότι μπορεί 
να εγγυηθεί για την ασφάλειά τους απέναντι 
σε οποιονδήποτε παραβάτη. Το συμπέρασμα 
αυτό δεν σχετίζεται τόσο με την έκβαση της 
συγκεκριμένης υπόθεσης, όσο με άλλες σκέψεις 
που απορρέουν, με αφορμή τον Άλεξ, από τη 
λειτουργία της Αστυνομίας. Ακόμη δηλαδή κι αν 
εξιχνιαστούν τα πάντα γύρω από την εξαφάνιση 
του παιδιού, η Αστυνομία δύσκολα θα κερδίσει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών.
 Εκείνο που αναρωτιέται κανείς είναι 
ποια δυνατότητα ή διάθεση παρουσιάζει η 
Αστυνομία να προστατέψει τον πολίτη. Βεβαίως 
οι Αρχές, υπερασπιζόμενες τον εαυτό τους, θα 
υποστήριζαν ότι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
προστασίας των πολιτών, όπως φανερώνει η 
κινητοποίησή τους για την εύρεση του Άλεξ. 
Αποτελεί όμως ο Άλεξ την μοναδική περίπτωση 
εξαφανισμένου παιδιού; Σημειώνεται αντίστοιχη 
κινητοποίηση και για τις υπόλοιπες εξαφανίσεις; 
Ακόμη και στην υπόθεση αυτή, που απασχόλησε 
τόσο έντονα τους πολίτες, πότε εντάθηκαν οι 
έρευνες της Αστυνομίας;

 Η απογοητευτική εικόνα που σχηματίζει 
όποιος παρακολουθεί τα τεκταινόμενα είναι πως 
καμία κινητοποίηση της Αστυνομίας δεν θα 
συνέβαινε, αν δεν είχε ανακινήσει την υπόθεση 
η τηλεοπτική εκπομπή για εξαφανίσεις της 
Αγγελικής Νικολούλη. Επί τέσσερις μήνες ο Άλεξ 
ήταν εξαφανισμένος, χωρίς καμία επίσημη αρχή 
να τον αναζητήσει. Καθένας που θα διαπίστωνε 
πως εξαφανίστηκε ένα προσφιλές του πρόσωπο, 
θα περίμενε, εφόσον απευθυνόταν στις Αρχές, να 
γίνουν οι απαιτούμενες έρευνες που θα οδηγούσαν 
στην εύρεση του εξαφανισμένου. Φαίνεται όμως 
ότι ο ρόλος της Αστυνομίας σταματά στην ίδια 
την καταγραφή του συμβάντος. Το ερώτημα είναι 
αμείλικτο: γιατί τις ενέργειες ενός ιδιώτη, είτε 
λέγεται δημοσιογράφος είτε ντετέκτιβ, δεν τις 
έκανε η επίσημη Αρχή της Πολιτείας; Κι ακόμη 
παραπέρα: γιατί υπήρξε τόσο μεγάλη κινητο-
ποίηση της Αστυνομίας μόνο για την υπόθεση που 
προώθησαν τα μέσα ενημέρωσης, κι όχι για τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις εξαφανισμένων πολιτών; 
Ή μήπως για να συμβεί το αυτονόητο, δηλαδή για 
να διεξαχθεί η απαραίτητη έρευνα, θα πρέπει και 
πάλι οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στα μέσα 
ενημέρωσης προκειμένου να ασκήσουν πίεση 
στους αρμόδιους φορείς ώστε να ανταποκριθούν 
επιτέλους με συνέπεια στο έργο τους;
 Φυσικά, αν θελήσει κάποιος να 
δικαιολογήσει την ολιγωρία της Αστυνομίας σε 
πολλές περιπτώσεις, θα βρει και πάλι εξηγήσεις. 
Κάποιες μάλιστα ίσως και να μην αποτελούν 
απλά «δικαιολογίες» αλλά να ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα. Ίσως δηλαδή και να 
έχουν δίκιο κάποτε οι αστυνομικές αρχές, όταν 
διαμαρτύρονται για αδυναμία να ανταποκριθούν 
στις πολυπληθείς υποθέσεις που τους 
αναθέτονται, λόγω έλλειψης προσωπικού. Ακόμη 
κι αν σχολίαζε κανείς πως δεν είναι δυνατό να 

μιλά η Αστυνομία για έλλειψη προσωπικού, 
τη στιγμή που οι ιδιώτες – δημοσιογράφοι ή 
ντετέκτιβ – φέρνουν εις πέρας αντίστοιχες 
υποθέσεις με πολύ λιγότερα μέσα κι ελάχιστο 
προσωπικό, η εξήγηση πως οι υποθέσεις αυτές 
επιλύονται επιλεκτικά και μεμονωμένα, με βάση 
κριτήρια τηλεθέασης, και όχι στο σύνολό τους, 
δεν είναι άνευ ουσίας. Επιπλέον ίσως να ’χουν 
δίκιο οι αστυνομικές αρχές και όταν σχολιάζουν, 
για παράδειγμα, πως η απόδραση οποιουδήποτε 
κρατουμένου, για να θυμηθούμε και την υπόθεση 
Παλαιοκώστα, «πατάει» συχνά στην αδυναμία 
των αστυνομικών οργάνων να χρησιμοποιήσουν 
αποτρεπτικά τα όπλα τους μπροστά στον κίνδυνο 
της αφαίρεσης οποιασδήποτε ζωής. Εμφανίζονται 
δηλαδή και στον χώρο της Αστυνομίας τα 
αδιέξοδα που περιγράψαμε με τις γνωστές 
αντινομίες των τιμητών που προέρχονται κυρίως 
από τα μέσα ενημέρωσης κι εκδηλώνονται με την 
εξής μορφή: «Σου ξέφυγε ο παραβάτης, γιατί δεν 
τον σταμάτησες χρησιμοποιώντας το όπλο σου; 
Γιατί το ’χεις το όπλο, μόνο για “φιγούρα”;» 
αλλά και «Τραυμάτισες τον παραβάτη με το 
όπλο σου, παραλίγο να τον σκοτώσεις! Γιατί 
χρησιμοποίησες όπλο με κίνδυνο να αφαιρέσεις 
ζωές;». Όπως κι αν ενεργήσει δηλαδή κανείς, το 
μόνο βέβαιο είναι πως στο τέλος θα κληθεί σε 
απολογία! Υπό αυτές τις συνθήκες παράνοιας, 
ποιος δύναται να ανταποκριθεί στον ρόλο του και 
να λειτουργήσει αποτελεσματικά;
 Βέβαια, είναι γεγονός πως οι 
περιγραφόμενες αντινομίες, όσο κι αν 
δυσκολεύουν γενικότερα το έργο οποιουδήποτε, 
δεν συνιστούν πανάκεια για καμιά αρρωστημένη 
κατάσταση που εκδηλώνεται και φανερώνει 
αδιαφορία ή αποσάθρωση. Γιατί, όπως κι αν έχει 
η κατάσταση, τίποτα δεν δικαιολογεί την κλοπή 
όπλων μέσα από τα ίδια τα αστυνομικά τμήματα, 

τίποτα δεν δικαιολογεί την δημοσιοϋπαλληλική 
αντίληψη και την μετάθεση ευθυνών, τίποτα 
δεν δικαιολογεί την αδυναμία σύλληψης 
ανθρώπων που βαρύνονται με κακουργήματα 
και κυκλοφορούν πάραυτα ακόμη, εδώ και δύο 
δεκαετίες σχεδόν, ανάμεσά μας! Γιατί, αστεία 
– σοβαρά, φαίνεται πως ο Παλαιοκώστας θα 
’ταν πολύ πιο πιθανό να συλληφθεί, και μάλιστα 
σύντομα, αν η υπόθεσή του είχε ανατεθεί στην… 
Αγγελική Νικολούλη!
 Σίγουρα ωστόσο δεν είναι επιθυμητό 
να καταλήξουμε στο σημείο ανάδειξης των 
«τηλεδικείων», και γενικότερα των μέσων 
ενημέρωσης, σε «εθνικούς σωτήρες». Κι αυτό 
γιατί πέραν της αποσπασματικότητας με την 
οποία προβάλλουν ή όχι καταστάσεις, πάντα 
θα υπάρχει η επιφύλαξη για τις προθέσεις τους, 
εφόσον ο εντυπωσιασμός, η τηλεθέαση και το 
κέρδος αποτελούν μόνιμους στόχους τους, που 
συχνά οδηγούν στην ισοπέδωση καταστάσεων 
και στην ψυχική και ηθική καταρράκωση των 
πρωταγωνιστών τους.
 Χρειάζεται συνεπώς να ενισχυθούν όλοι 
οι κρίσιμοι θεσμοί, είτε ονομάζονται Δικαιοσύνη, 
είτε Παιδεία, είτε Αστυνομία. Χρειάζεται να 
αναθεωρήσουν τη λειτουργία τους ώστε να 
’ναι αποτελεσματικοί, ώστε να ενθαρρύνουν τη 
νομιμότητα αποθαρρύνοντας την ατιμωρησία και 
τον τυχοδιωκτισμό και ενισχύοντας το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών. Για να συμβεί όμως 
αυτό, θα πρέπει κυρίως να αρθούν οι αντιφάσεις 
που εξαρχής περιγράφτηκαν. Ειδάλλως θα 
συνεχιστεί η πορεία προς ένα αδιέξοδο και 
συνεχώς επεκτεινόμενο ηθικό τέλμα, στο οποίο 
θα κυριαρχούν ασαφείς και υποκριτικοί δελφικοί 
χρησμοί χωρίς κανένα αντίκρισμα: «Ἥξεις 
ἀφήξεις οὐ διάξεις ἐν δικαίῳ!…»!…

Γιάννης Στρούμπας
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Τέρρορ µπάνκινγκ ἤ γιά πόσο µαλάκες µᾶς ἔχουν
   Ἡ εἴδηση κυκλοφόρησε πρωτοσέλιδα ἀπό τό ΔΟΛιο «Βῆµα» (25-6) καί 
ἐξηγεῖ γιατί δέν µᾶς ξαναπαύτωσαν ὁ Ζαουαχίρι, ὁ Μπινλάντεν καί ὁ 
Μινώταυρος: Τούς κόψανε τίς... χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές!
   «Ἐνήµεροι γιὰ τὶς παρακολουθήσεις -ἐδῶ καὶ πέντε χρόνια- ἀπὸ τὶς ΗΠΑ 
τῶν διεθνῶν τραπεζικῶν συναλλαγῶν ποὺ περνοῦν, µέσω τοῦ συστήµατος 
Swi� (Παγκόσµια Διατραπεζικὴ Χρηµατοπιστωτικὴ Ἐπικοινωνία), 
δηλώνουν πολλὲς κεντρικὲς εὐρωπαϊκὲς τράπεζες, ἀλλὰ καὶ κυβερνητικοὶ 
παράγοντες. Σύµφωνα µὲ τὴν βελγικὴ ἐφηµερίδα De Standaard, ἡ Κεντρικὴ 
Τράπεζα καὶ ὁ διοικητής της, Γκὶ Καντέν, ἦταν ἐνήµεροι «ἐδῶ καὶ τουλάχιστον 
µερικοὺς µῆνες» γιὰ τὴν παρακολούθηση. Τὴν ὑπόθεση αὐτὴ ἀποκάλυψαν 
τὴν Παρασκευὴ οἱ ἀµερικανικὲς ἐφηµερίδες, ἐκφράζοντας τὴν ἀνησυχία 
τους γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ διατρέχει ἡ ἰδιωτικὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν ἐξαιτίας 
τῆς παρακολούθησης αὐτῆς.
(...) Καὶ ὁ πρωθυπουργὸς Γκὶ Φέρχοφστατ δήλωσε ὅτι ἄκουσε γιὰ πρώτη 
φορὰ νὰ µιλοῦν γιὰ τὸ θέµα µετὰ τὴν δηµοσιοποίησή του, τὸ πρωὶ τῆς 
Παρασκευῆς, ἀπὸ τὶς ἀµερικανικὲς ἐφηµερίδες.
Στὸ ἴδιο µῆκος κύµατος κινοῦνται καὶ οἱ ἀποκαλύψεις τοῦ δηµόσιου 
ραδιοφώνου τῆς Ὁλλανδίας NOS, ποὺ ὑποστηρίζει πὼς ἐνήµερη γιὰ τὶς 
παρακολουθήσεις ἦταν καὶ ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ὁλλανδίας (DNB). Ἡ 
DNB µετέχει στὸ συµβούλιο ἐπιτήρησης τῆς Swi� καὶ ὁ βασικὸς ρόλος της 
εἶναι νὰ ἐλέγχει ἐὰν ἀκολουθοῦνται οἱ κανόνες οἰκονοµικῆς ἀσφάλειας. Ἡ 
παρακολούθηση τῶν τραπεζικῶν συναλλαγῶν ἀπὸ τὴν Οὐάσινγκτον, 
ἐντάσσεται στὸ πρόγραµµα καταπολέµησης τῆς τροµοκρατίας, ὅπως 
ἰσχυρίζεται τὸ ἀµερικανικὸ ὑπουργεῖο Οἰκονοµικῶν.
Η Swi� εἶναι µία ἑταιρεία ποὺ ἑδρεύει στὸ Βέλγιο καὶ παίζει ρόλο µεσολαβητῆ 
στὶς συναλλαγὲς µεταξὺ 7.800 τραπεζῶν καὶ χρηµατοπιστωτικῶν 
ὀργανισµῶν παγκοσµίως.»

Παλιόπαιδα – παιδιὰ παλιανθρώπων 
   Ὁ Νῖκος Ξυδάκης στήν «Καθηµερινή» (25-6) γιά τό ἐσωτερικό θέµα τῶν 
ἡµερῶν καί τό µεγάλο πρόβληµα τοῦ αὔριο: 
   «Δὲν µπορῶ νὰ ἀποφύγω τὸ θέµα: τοὺς νέους. Θυµηθήκαµε ὅτι ὑπάρχουν 
νέοι, ἐπειδὴ µυρίσαµε τὸν καπνὸ τῶν καταλήψεων, καὶ πολλοὶ µαζὶ πέσαµε 
πάνω τους. Ὄχι γιὰ νὰ διακρίνουµε τὴ φωτιὰ πίσω ἀπὸ τὸν καπνό, ὄχι γιὰ 
ν’ ἀφουγκραστοῦµε τί λένε, τί ψιθυρίζουν καὶ τί ἐννοοῦν, ἀλλὰ γιὰ νὰ τοὺς 
ποῦµε τί πρέπει νὰ λένε, πῶς πρέπει νὰ σκέφτονται, ἀκόµη καὶ πῶς πρέπει 
νὰ αἰσθάνονται.
Θυµηθήκαµε ὅτι ὑπάρχουν νέοι, δηλαδὴ νέοι ποὺ βγάζουν γλῶσσα, ποὺ 
αὐθαδιάζουν, ποὺ τεµπελιάζουν καὶ ρεµπελεύουν, νέοι ποὺ δὲν εἶναι 
ἀκριβῶς ὅπως στὶς διαφηµίσεις τῆς κινητῆς τηλεφωνίας καὶ τοῦ Playstation: 
σπασικλάκια µὲ ἔξαλλο ντύσιµο καὶ ἀσύµµετρο µαλλί, ποὺ χοροπηδᾶνε 
πανευτυχῆ ἔξω ἀπὸ τὰ mall µὲ τὸ καινούργιο γκάτζετ. Ἅ, τοῦτοι δῶ λερώνουν 
τὶς ἀγελάδες τοῦ Cow Parade, πίνουν µπύρα ἀπ’ τὸ µπουκάλι, περιφρονοῦν 
τὴ µισθωτὴ ἐργασία, µιλοῦν ξύλινα σὰν συνδικαλιστές... Ἄ, ναί, εἶναι 
κοτζὰµ εἴκοσι χρόνων καὶ δὲν µιλοῦν σὰν τὸν Μαρωνίτη. Ὅλο ὄχι λένε 
αὐτὰ τὰ παιδιά, τί κρῖµα... Δὲν καταφάσκουν τὴν κοινωνία τῶν µεγάλων, 
τὴ θαυµαστὴ κοινωνία ποὺ τοὺς παραδίδουµε, δὲν ἔχουν θετικὰ vibes, εἶναι 
ἐναντίον τῶν µεταρρυθµίσεων, µὲς στὴν ἄρνηση βουτηγµένα τὰ παλιόπαιδα. 
Δὲν εἶναι εὐγνώµονες γιὰ τὸ καρτοκινητὸ ποὺ τοὺς χαρίστηκε καὶ γιὰ τὴ 
λιτανεία τοῦ βιογραφικοῦ ποὺ τοὺς περιµένει. Δὲν εἶναι εὐχαριστηµένα µὲ 
τὸν πολιτισµὸ τῆς Eurovision καὶ τοῦ Πᾶµε Στοίχηµα, δὲν χορταίνουν µὲ τὰ 
WiFi σηµεῖα στὸ Σύνταγµα καὶ στὰ Starbucks, δὲν ἀρκοῦνται στὸ dream τῆς 
µερικῆς–ἀπασχόλησης–µὲ–PhD. Ἀχάριστα παλιόπαιδα.
Εἶναι παλιόπαιδα. Πράγµατι. Γιατί εἶναι παιδιά µας. Παιδιὰ παλιανθρώπων. 
Νὰ παραδεχτοῦµε, λοιπόν, ὅτι ἐµεῖς τὰ κάναµε ἔτσι κακοµαθηµένα, 
ἀπείθαρχα καὶ ἀντιδραστικά, ἐπειδὴ εἴµαστε ἐµεῖς ἀπείθαρχοι, ἅρπαγες 
καὶ λουφαδόροι. Εἰδάλλως, νὰ παραδεχτοῦµε ὅτι ἀποτύχαµε σὰν γονεῖς, 
σὰν δάσκαλοι καὶ σὰν κοινωνία· προσπαθήσαµε ἴσως, ἀλλὰ ἀποτύχαµε. 
Τὰ κάναµε ὅλα λάθος, στραβά, ἀπὸ βαριὰ ἀµέλεια, µὲ ἀτζαµοσύνη, µὲ 
ὑποκρισία – ὑποκρισία, ὁρισµένως. Τοὺς τὰ δώσαµε ὅλα, φροντιστήρια, 
γκάτζετ, κινητά, ADSL, τὰ περάσαµε ἀπὸ τὴν κρεατοµηχανὴ λυκείου 
– πανελλαδικῶν, τὰ παρκάραµε στὴ χωµατερὴ τῶν ὑποβαθµισµένων καὶ 
πληθωρισµένων ΑΕΙ – ΤΕΙ, καὶ τελειώσαµε, κάναµε τὸ χρέος µας.
Τώρα, µετὰ τριάντα ἔτη ψευδο–µεταρρυθµίσεων καὶ ἀπατηλῶν µετωνυµιῶν, 
µετὰ τὴ µαζικὴ διασπορὰ µαζικῶν πτυχίων σὲ µία ὅλο καὶ πιὸ ρηχὴ ἀγορὰ 
ἐργασίας, µετὰ τὴ βαθιὰ ἀπαξίωση τῆς µόρφωσης καὶ τοῦ σχολείου, τοὺς 
λέµε ὅτι ἡ ὑπαρξιακὴ δυσφορία τους δὲν δικαιολογεῖται, ὅτι ὀφείλουν νὰ 
στηθοῦν πάλι σὰν πειραµατόζωα γιὰ µία ἀκόµη ἀλλαγὴ πρὸς τὸ καλύτερο. 
Ὅπως τριάντα – τόσα χρόνια τώρα... Καὶ τὰ παλιόπαιδα ἀρνοῦνται. Μᾶς 
ἐκδικοῦνται αὐτοακρωτηριαζόµενα, κλωτσώντας τὸ ὑπέροχο µέλλον ποὺ 
τοὺς στρώνουµε.
Ἀνάποδα: Μία κοινωνία ποὺ ἀποθεώνει καὶ λιγουρεύεται καὶ ἐµπορεύεται 
τὴ νεότητα, πῶς τὰ γυρνάει καὶ τὴ λοιδορεῖ ὅταν αὐτὴ ἡ νεότης ξεφεύγει 
ἀπ’ τὶς νόρµες; Μὲ ποιὰ λογική, µᾶλλον µὲ ποιὸ θράσσος, ζητᾶµε ἀπὸ τοὺς 
νέους νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ µέλλον ποὺ τοὺς ἑτοιµάζεται λαµπερὸ καὶ κούφιο; 
Νὰ µὴν εἶναι ἀρνησίες καὶ ρέµπελοι στὰ εἴκοσί τους χρόνια; Μὰ κανεὶς ἀπὸ 
τοὺς ὀρθοτοµηµένους ἐπικριτές τους δὲν ὑπῆρξε εἴκοσι χρόνων; Ὅλοι γέροι 
καὶ σοφοὶ γεννήθηκαν;
Δὲν δικαιολογῶ τὰ σπασίµατα καὶ τοὺς βανδαλισµούς, ἀλλὰ νά, ὑποψιάζοµαι 
ὅτι ἡ κοινωνία εἶναι καὶ πεδίο συγκρούσεων, δὲν εἶναι γήπεδο σκουώς γιὰ 
ἀγγέλους, δὲν εἶναι τὸ βασίλειο τῆς ἀξιοκρατίας καὶ τῆς ἀλληλοπεριχώρησης. 
Ὑποψιάζοµαι ἐπίσης ὅτι ἕνας 18χρονος ἢ 20χρονος νιώθει ἀθάνατος, ἱκανὸς 
νὰ ἀρνηθεῖ τὸ «καλό» του, ἀπὸ γινάτι καὶ ἀποκοτιά, κι ὄχι ἀπὸ ὑπολογισµό. 
Τὴν ὕπαρξή του συγκλονίζει ὁ σπασµὸς τῆς ἄρνησης, ἡ µέθη τῆς ὑπέρβασης· 
τὴ συνείδησή του διαµορφώνει ἡ πολιτικὴ οἰκονοµία τῆς ἀδρεναλίνης καὶ 
τοῦ ρεµπελιοῦ – ἑνὸς ρεµπελιοῦ προστατευµένου ἐνδεχοµένως, ὑπὸ τὴ 
σκέπη τοῦ οἰκογενειακοῦ ψυγείου καὶ τοῦ χαρτζιλικιοῦ, ἀλλὰ ὄχι λιγότερο 
ἀπαιτητοῦ. Τὸ ζητάει ὁ ὀργανισµός του. Εἶναι τὸ µόνον ἴσως τοῦ βίου 
τίναγµα, σωµατικὸ καὶ θυµικό, πρὸς ἐξεγερσιακὴ τροπή, ἕνας σπασµὸς τοῦ 
φαντασιακοῦ πρὸς τὸ ρεµπελιό, µία παράταση ρέµπελης ἀγελαίας ζωῆς, 
λίγο πρὶν ἀπὸ τὸν σταβλισµό. Ἂς ἀφήσουµε τὰ παλιόπαιδα νὰ σπαταλήσουν 
τὴ ζωὴ τους ὅπως θέλουν. Τὸ µαντρὶ τὰ περιµένει.»

Ἀνα-γνώσεις

Σέ ἐπίσηµη ἐπίσκεψή του στήν Τουρκία, 
ὁ Ἀρµένιος Πατριάρχης Καρέκιν ὁ 
2ος, ζήτησε εὐθέως ἀπό τήν Ἄγκυρα νά 
ἀναγνωρίσει τήν γενοκτονία τοῦ λαοῦ του 
ἀπό τούς Ὀθωµανούς, ἡ ὁποία εἶναι ἱστορικό 
γεγονός πού µελετήθηκε ἐπί 90 χρόνια καί 
δέν χρήζει πιά καµµιᾶς «διερεύνησης». 
Στήν ἐπίσκεψή του συναντήθηκε µέ τόν 
Πατριάρχη Βαρθολοµαῖο καί ἐπισκέφθηκε 
τήν Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης. Μήπως 
κάποιοι δικοί µας νά ἔπαιρναν µαθήµατα 
θάρρους ἀπό τόν εὔψυχο Ἀρµένιο ἱεράρχη;  

Ὁ Ρότζερ Γουῶτερς, συνιδρυτής τῶν Pink Floyd 
πού εἶχαν κυκλοφορήσει τό ἄλµπουµ  - φετίχ 
κάθε ἀντίστασης “The Wall”, κλήθηκε ἀπό 
Παλαιστίνιους µουσικούς γιά µιά συναυλία, 
προκειµένου νά καταδικάσει τό Τεῖχος τοῦ 
Ἀπαρτχάιντ. Ὄντως, ὁ 62χρονος πιά Γουῶτερς, 
τιµώντας τά νιάτα του, τραγούδησε µπροστά 
σέ 50.000 Ἄραβες κι Ἑβραίους, στό µικτό 
χωριό Νεβέχ Σαλόµ, καλώντας παράλληλα 
σέ κατεδάφιση τοῦ Τείχους καί θεµελίωση τῆς 
εἰρήνης.

Ὁ Γουῶτερς προτίµησε τό χωριό ἀπό 
τούς καθιερωµένους χώρους συναυλιῶν 
στό Τέλ Ἀβίβ, ἐκδηλώνοντας ἔτσι τήν 
ἀντίθεσή του στήν πολιτική τοῦ Ἰσραήλ 
κατά τῶν Παλαιστινίων. Στή διάρκεια 
τῆς ἐπίσκεψής του στό Τεῖχος γύρω 
ἀπό τήν Βηθλεέµ, ἔγραψε τόν στίχο 
«Δέν χρειαζόµαστε ἔλεγχο σκέψης» 
πάνω στό Τεῖχος µέ κόκκινο σπρέι καί 
δήλωσε: «Μέ γεµίζει τρόµο. Βλέπεις 
φωτογραφίες ἤ κάτι παρόµοιο ἀλλά 
µέχρι νά δεῖς αὐτό τό οἰκοδόµηµα καί 
νά δεῖς τί κάνει σ’ αὐτές τίς κοινότητες... 
Εἶναι δύσκολο νά συνειδητοποιήσεις 
ὅτι µποροῦν νά κάνουν κάτι τέτοιο».
Ὁ καηµένος ὁ Γουῶτερς κλήθηκε νά 

κάνει σύγκριση µέ τό Τεῖχος τοῦ Βερολίνου µετά 
τήν πτώση του, καθώς εἶχε δώσει συναυλία 
τό 1990 στήν ἑνοποιηµένη πιά γερµανική 
πρωτεύουσα (µὲ πλήρη, ἐννοεῖται, κάλυψη 
τῶν ΜΜΕ τότε). Τί νά πεῖ; «Ἴσως νά εἶναι πολύ 
δυσκολότερο νά πέσει αὐτό (τοῦ Ἰσραήλ) ἀλλά 
τελικά ἔτσι πρέπει νά γίνει, διαφορετικά δέν 
ὠφελεῖ νά εἴµαστε ἄνθρωποι». 
Ὑπάρχει µήπως καί κάτι ἄλλο, πέραν τῶν 
εὐχολογίων, πού θά µποροῦσε νά πεῖ;

Ἡ ψυχή τῶν Πίνκ Φλόυντ ἐνώπιον τοῦ Τείχους

«Ἀντιφωνητής» στά Κουρδικά!

Στίς 30 Ἰουνίου 
2006 δηµοσιεύτηκε 
στήν µεγαλύτερη 
κουρδική ἐφηµερί-
δα, Ὀζγκιούρ 
Πολίτικα (σελίδα 
2), ἐκτεταµένη συ-
νέντευξή µας στόν 
σηµαντικό Τοῦρκο 
δ η µ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο 
Ἀϊντίν Ντερέ. Ἡ 
ἴδια συνέντευξη 
«ἀνέβηκε» τήν 
ἑποµένη καί 
στήν κουρδική 
ἱστοσελίδα www.
k u r d i s t a n - p o s t .

com προσελκύοντας πολύ µεγάλο ἐνδιαφέρον, 
ὅπως ἔδειξε ἡ ἐπισκεψιµότητα στό ἄρθρο. Ἦταν 
µία καλή συζήτηση πού κάναµε γιά ὅλα τά 
ζητήµατα τῆς περιοχῆς, κι ἄν τήν µεταφράσουµε 
στά ἑλληνικά ἴσως τήν δηµοσιεύσουµε εἴτε στό 
ἐρχόµενο φῦλλο µας εἴτε στήν ἱστοσελίδα µας 
(www.antifonitis.gr).                                 K.K.

Ἡ δυστυχία νά εἶσαι Σέρβος...

Στίς 28 Ἰουνίου ὁ κυβερνητικός συνασπισµός στή 
Σερβία κατέθεσε ψήφισµα, ὑπογεγραµµένο ἀπό 

70.000 ἄτοµα, ζητώντας ἀπό τίς δικαστικές Ἀρχές 
τήν ἀπαγόρευση τοῦ Σερβικοῦ Ριζοσπαστικοῦ 
Κόµµατος,  γιατί - κατά τούς ἀµερικανοτσολιάδες 
τοῦ G17 Plus - ὡς ἐθνικιστικό «προωθεῖ τὸ µῖσος 
µέ τίς θέσεις  του καί µὲ τὴ στάση του δυσφηµεῖ τὸ 
σερβικό ἔθνος»! 
Τίς µέρες ἐκεῖνες ὁ ἰδίων ἀντιλήψεων (κι ἀφεντικῶν) 
Σέρβος πρόεδρος Μπόρις Τάντιτς, συµφωνοῦσε 
µέ τόν Βόσνιο ὁµόλογό του Σουλεϊµάν Τίχιτς 
πώς τό Βελιγράδι δέν θέτει κανένα θέµα γιά 
δηµοψήφισµα (τύπου Μαυροβουνίου) ἀπόσχισης 
τῶν Σερβοβοσνίων ἀπό τή χώρα - δεσµώτη 
πού φορτώθηκαν οἱ τελευταῖοι, στήν προοπτική 
ἕνωσης µέ τήν Σερβία. Ταυτόχρονα, Ἀµερικανοί 
(διά στόµατος Μπέρνς) καί ἄλλοι δυτικοί πιέζουν 
τήν τελευταία νά πάψει τίς καθυστερήσεις καί νά 
συναινέσει στήν ὁριστική ἀπόσπαση τοῦ Κοσόβου 
ἐντός τοῦ 2006, γιατί... βαρέθηκαν (πιό σοβαρή 
αἰτία δέν προκύπτει ἀπό τίς δηλώσεις τους). 
Καί τήν ἴδια µέρα πού ὁ Τάντιτς ἐγγυᾶτο τήν 
ἀκεραιότητα τοῦ Βοσνιακοῦ προτεκτοράτου, στό 
Ποινικό ∆ικαστήριο τῆς Χάγης γιά τήν πρώην 
Γιουγκοσλαβία, τό καθ΄ ἡµᾶς γνωστό Circo Del 
Ponte, κέρδιζε τήν ἐλευθερία του ὁ µουσουλµάνος 
ἀρχιδολοφόνος Νάσερ Ὄριτς. 
Ὁ Ὄριτς (φωτογραφία), ἐπίλεκτο µέλος τῶν εἰδικῶν 
δυνάµεων τῆς γιουγκοσλαβικῆς ἀστυνοµίας καί 
πρώην σωµατοφύλακας τοῦ Μιλόσεβιτς, ἦταν 
ὁ αἱµοδιψής πολέµαρχος τῆς Σρεµπρένιτσα πού 
ὀργίασε τά ἔτη 1992-3 σέ βάρος ἀµάχων Σέρβων 
τῆς περιοχῆς ἀλλά πρόλαβε νά διαφύγει ἀπό τήν 
πόλη ὅταν ὁ Μλάντιτς µπῆκε σ’ αὐτήν τό 1995. 

Στή Χάγη κατηγορεῖτο γιά τόν θάνατο 7 Σέρβων 
καί τόν βασανισµό ἄλλων 11 στό κρατητήριο τῆς 
Σρεµπρένιτσα, καθώς καί γιά ἀπρόκλητες ἐπιθέσεις 
καί καταστροφές σέ 50 περίπου σερβικά χωριά.  
Γιά τήν ἱστορία θυµίζουµε ὅτι ἡ σερβική πλευρά εἶχε 
καταθέσει λίστα 371 Σέρβων πού βρῆκαν τόν θάνατο 
ἀπό τίς δυνάµεις τοῦ Ὄριτς, ἡ δέ ἀνεξάρτητη ἔρευνα 
τῆς ὁλλανδικῆς κυβέρνησης γιά τά γεγονότα στή 
Σρεµπρένιτσα κατέληγε πώς «τοὐλάχιστον 1000 
Σέρβοι πολίτες χάσαν τή ζωή τους» τά χρόνια 1992-
1993 στήν γύρω περιοχή, πολλοί ἀπό δυνάµεις ὑπό 
τόν Ὄριτς. Καί µελέτη ἰνστιτούτου ἐρευνῶν, µέ ἕδρα 
τό Σεράγεβο, ἀνέβαζε τούς θανάτους Σέρβων στή 
διάρκεια τοῦ ἐµφυλίου (µονάχα γιά τήν περιφέρεια 
τοῦ Μπράτουνατς) σέ 400. 
Ὁ Ὄριτς λοιπόν κρατήθηκε 3 χρόνια, ἡ δίκη κράτησε 
ἑνάµιση χρόνο, τελικά προτάθηκε ποινή φυλάκισης 
18 χρόνων καί ἡ καταδίκη του ἦταν ...24 µῆνες! Ἔ, 
κι ἐφόσον ἤδη εἶχε κρατηθεῖ τρία χρόνια, ἀφέθηκε 
πανηγυρικά ἐλεύθερος (σίγουρα θά ἀποζηµιωθεῖ 
κιόλας). Κάθε σύγκριση µέ τήν ἰσόβια «δίκη» καί 
τήν διαδικασία - µέχρι θανάτου - σχετικά µέ τόν 
Μιλόσεβιτς εἶναι ἀπολύτως θεµιτή.
∆ύσκολο πρᾶγµα νά εἶναι κανείς σήµερα Σέρβος...



ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ, Τα τριάντα φιλιά του ήλιου
ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙ∆Η, 

Θερµοπυλῶν καί Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη 
τηλ. & τ/o: 25410 27544,   info@spanidis.gr   www.spanidis.gr

Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο µας γιά τήν πρωτοβουλία τοῦ δηµάρχου 
Κοµοτηνῆς Τάσου Βαβατσικλῆ ὑπέρ τῆς δοκιµαζόµενης «ἀδελφοποιητῆς» 
µας πόλης τῆς Νάµπλους. Στήν ἐπιστολή ἐκείνη ἀπάντησε ὁ Παλαιστίνιος 
δήµαρχος κ. Γιαΐς καί τό κείµενό της παρατίθεται κατωτέρω:

   «Ἀξιότιµε κ. Δήµαρχε, Σᾶς εὐχαριστοῦµε πάρα πολύ γιὰ τὰ ἐκφραστικά σας λόγια 
ποὺ ἀποτέλεσαν ἀντανάκλαση τῶν αἰσθηµάτων τῆς ἔνθερµης ἀλληλεγγύης µὲ τὴν 
ὁποία περιβάλλετε τὸ Παλαιστινιακό ζήτηµα.
   Παρά τὰ συνεχῆ βίαια καί ὠµά ἐπεισόδια ποὺ δηµιουργεῖ ὁ Ἰσραηλινός Στρατός, 
εἴµαστε ἀποφασισµένοι νὰ ὁλοκληρώσουµε τὴν ἀποστολή µας ἕως ὅτου φθάσουµε σὲ 
δίκαιη καὶ ἀπό ὅλους ἀποδεκτή εἰρήνη, ποὺ θὰ ἐγγυᾶται τὴν ἀσφάλεια καί στοὺς δύο 
λαούς. Παράλληλα ἐπιµένουµε νὰ ἀνακτήσουµε τὰ δικαιώµατά µας ὡς πολίτες.
   Σᾶς εὐχαριστοῦµε γιὰ τὰ εὐγενῆ σας αἰσθήµατα ποὺ ἀποπνέουν ζεστασιά σὲ µιά 
περίοδο πολύ δύσκολη γιὰ τὴν ἴδια µας τή ζωή.
   Μὲ ἔνθερµους φιλειρηνιστές καὶ ὑποστηρικτές ὅπως ἐσεῖς, ἡ πορεία µας θὰ εἶναι 
ὁµαλότερη καὶ ὁ τελικός σκοπός µας δέν µπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ ἀδύνατος.
Μὲ θερµούς χαιρετισµούς, Eng. Adly Yaish, Δήµαρχος Νάµπλους»

Τό διαβάσαµε στίς ἐφηµερίδες, τό εἴδαµε στά κανάλια, τό ἐµπεδώσαµε. Τά 
χρήµατα πού συγκεντρώθηκαν στόν τηλεοπτικό µαραθώνιο ἐλπίδας τοῦ Μέγκα 
Τσάνελ (Θοῦ Κύριε...) σέ συνεργασία µέ τόν σύλλογο καρκινοπαθῶν παιδιῶν 
«ΕΛΠΙΔΑ» καί µέ τό «Ἵδρυµα γιά τό Παιδί καί τήν Οἰκογένεια», συνέβαλαν στή 

δηµιουργία πρότυπου Πολυπολιτισµικοῦ Κέντρου γιά παιδιά στό Βελιγράδι, ὀνόµατι 
«Ἀθηνᾶ». Τήν ἀνακοίνωση τῆς ὁλοκλήρωσης τοῦ ἔργου ἔκανε ἡ κυρία Μαριάννα 
Βαρδινογιάννη καί χαιρέτισε µεταξύ ἄλλων ἡ τ. πριγκίπισσα Αἰκατερίνη τῆς 
Γιουγκοσλαβίας. Μάλιστα ἀναφέρθηκε καί ἡ ἀποστολή 100 τόνων τροφίµων.
Παρά τά δεδοµένα αἰσθήµατά µας γιά τόν σερβικό λαό - ἤ µᾶλλον, ἐξ αἰτίας αὐτῶν - 
δέν µποροῦµε παρά νά ἀπορήσουµε: Τά χρήµατα συγκεντρώθηκαν τό 1999 καί ἡ δωρεά 
ὁλοκληρώθηκε τό... 2006; Τί σκατά πολυπολιτισµικότητα νά βρεθεῖ στό Βελιγράδι σήµερα 
πού ἡ Γιουγκοσλαβία εἶναι µιά ἀνάµνηση καί µείνανε µόνοι τους οἱ Σέρβοι; Οἱ 100 τόνοι 
τροφίµων - δυό νταλίκες, δηλαδή - κάνουν περήφανους τούς διοργανωτές; Ἐµεῖς σέ Ξάνθη 
καί Κοµοτηνή µαζέψαµε τά µισά σέ χρόνους δύσκολους καί δίχως καµµία τηλεβοήθεια! 
Καί, τέλος, καλά πού δέν δώσαµε φράγκο στόν ἐν λόγῳ τηλεµαραθώνιο: δέν τὄξερα ὅτι 
πρέπει νά χρηµατοδοτοῦµε καί τίς δηµόσιες σχέσεις τῶν ξεπεσµένων γαλαζοαίµατων...

Τελειώσαν τά µαθήµατα Κορανίου πού ὀργανώνει ὁ προξενικός µηχανισµός 
τοῦ ψευδοµουφτῆ Ξάνθης καί σέ «ἀνταµοιβή» τῶν µαθητῶν τούς πῆγαν - ποῦ 
ἀλλοῦ; - στήν Τουρκία. Προσέξτε ὅµως τό πρόγραµµα: Περιήγηση στό πολεµικό 
πλοῖο Νουσρέτ. Ἐπίσκεψη στό κάστρο Τσιµέν τῶν Δαρδανελίων καί στά 

νεκροταφεῖα τῶν πεσόντων στό Τσανάκκαλε. Ξενάγηση στά ἡρῶα τῆς Καλλιπόλεως. 
Ἐπίσκεψη στούς ἱστορικούς τόπους τῆς περιφέρειας Ἀδριανουπόλεως. Αὐτά σύµφωνα 
µέ τήν «Γκιουντέµ» (9-6-06) προσφέρθηκαν στά παιδάκια πού παρακολούθησαν 
«φροντιστήρια ἀνάγνωσης τοῦ Κορανίου» ἀπό τόν σύλλογο θρησκευτικῶν λειτουργῶν 
τεµενῶν Δ. Θράκης καί τήν ἐφηµερίδα «Ροντόπ Ρουζγκαρί»! Μιλᾶµε δηλαδή ὄχι ἁπλᾶ 
γιά χρήση τῆς θρησκείας ὡς πρόσχηµα ἀλλά γιά τόν πλήρη ἐξευτελισµό της!
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Εκδήλωση στον Άγιο Ευγένιο 
της Ρωμανίας

Εκδήλωση στον Άγιο Ευγένιο της Ρωμανίας 
διοργάνωσαν τα ποντιακά σωματεία της Ροδόπης 
και του Έβρου με τη συμπαράσταση των δήμων της 
περιοχής (Σαππών, Μαρωνείας, Αλεξανδρούπολης), το 
Σάββατο 24 Ιουνίου, όπου παρευρέθηκαν οι δήμαρχοι 
Σαππών και Αλεξανδρούπολης Γ. Πιλιλίτσης και Γ. 
Αλεξανδρής, ο εκπρόσωπος του Νομάρχη Έβρου 
νομαρχιακός Σύμβουλος Γ. Κοσίδης, ο πρόεδρος της 
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Γ. Παρχαρίδης, 
ο αντιπρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου 
Θράκης Γ. Τοκμακίδης και ο υποψήφιος υπερνομάρχης 
Γ. Μηνόπουλος, καθώς και οι εκπρόσωποι ποντιακών 
σωματείων. Στον εσπερινό χοροστάτησε ο Μητροπολίτης 
Μαρωνείας και Κομοτηνής Δαμασκηνός, ο οποίος στο 
κήρυγμά του τόνισε την αναγκαιότητα της αναγνώρισης 
της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Στη 
συνέχεια ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Νομού 
Έβρου «Αλέξιος Κομνηνός», Σ. Σταφυλίδης, κάλεσε 
τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος 
Γ. Παρχαρίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στο αίτημα της 
Ομοσπονδίας για την αναγνώριση της γενοκτονίας και 
στην αμέριστη συμπαράστασή της για την οικοδόμηση 
του ιερού ναού του Αγίου Ευγενίου. Στη συνέχεια 
μίλησε ο Φάνης Μαλκίδης, λέκτορας στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, ο οποίος τόνισε τα εξής:

«Η Ρωμανία και ο Άγιος Ευγένιος αποτελούν μία 
μεγάλη προσπάθεια που αγκαλιάζει όλο τον Ελληνισμό, 
Πόντιους, Θρακιώτες και άλλους. Όταν πριν μία 
δεκαετία και λίγο παραπάνω ένας μικρός αριθμός 
ανθρώπων  βρεθήκαμε  εδώ  στα Πετρωτά, δίπλα στην 
αρχαία Μαρώνεια, για να θεμελιωθεί η εκκλησία του 
Αγίου Ευγενίου και να ξεκινήσει η υλοποίηση της ιδέας 
του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πιστεύαμε ότι μπορούμε 
να καταφέρουμε πολλά. Μετά ήρθε η σημαντική 
πρωτοβουλία, ιστορική μπορεί να χαρακτηριστεί, των 
204 βουλευτών που υπέγραψαν την πρόταση νόμου για 
τη δημιουργία ενός οργανισμού - αντίστοιχου με των 
Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας - για την υλοποίηση 
του εγχειρήματος. 
Η συνέχεια είναι γνωστή. Εγχώρια και ξένα κέντρα 
αντίδρασης και καταπάτησης της μνήμης, υπονόμευσαν 
την Ρωμανία και το ποντιακό ζήτημα γενικότερα. 
Χάθηκαν πολύτιμα χρόνια και αντί να βρισκόμαστε 
μπροστά σε μία ολοκληρωμένη εκκλησία, σε μία 
πόλη - πρότυπο για την πατρίδα μας, η οποία έχει 
καταστραφεί από το μπετόν, αντί να έχουμε πετύχει 
νίκες στο Ποντιακό ζήτημα, είμαστε παρόντες σε έναν 
υπό διαρκή κατασκευή ναό. Για τη γενοκτονία, ευτυχώς 
είμαστε σε καλό δρόμο, παρά την πολεμική και τις 
«νουθεσίες» της τελευταίας περιόδου, που μας έλεγαν 
να ξεχάσουμε ή να χορέψουμε μαζί με το δολοφόνο. 
Κάποιοι βεβαίως το έκαναν. Επίσης πρέπει να 
αποδώσουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι για αυτούς 
που έχουν βοηθήσει. Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας 
και Κομοτηνής Δαμασκηνός, αν και μη Θρακιώτης, 
αν και μη Πόντιος, έχει προσφέρει πολύ περισσότερα 
από ό,τι πολλοί Θρακιώτες και Πόντιοι, συνεχίζοντας 
την παράδοση του συμπατριώτη μας Χρύσανθου, 
όπως έχουν προσφέρει πολλά και οι συνεργάτες του 
και άνθρωποι που με συνεχείς δωρεές συνεισφέρουν 
από το υστέρημά τους για την κατασκευή του Αγίου 
Ευγενίου. Είναι η μαγιά του Μακρυγιάννη, οι ζωντανοί 
του Ίωνα Δραγούμη, αυτοί που συνεχίζουν τη ιστορική 
και διαρκή σχέση Εκκλησίας και Λαού, Λαού και 
Εκκλησίας. Αυτοί που αγωνίζονται για τη Ρωμανία και 
τον Πολιούχο της Άγιο Ευγένιο, αυτοί που αγωνίζονται 
τίμια και ανιδιοτελώς για το παλλαϊκό πλέον αίτημα, 
της διεθνοποίησης της γενοκτονίας». 

Τό 14ο Πανελλήνιο Δηµοσιογραφικό 
Συνέδριο στή Σαµοθράκη, πέρα 
ἀπό τό κεντρικό, ἐνδιαφέρον 
θέµα του (ἀναφορικά µέ τήν 
ἑλληνική τηλεόραση σήµερα) καί 
τίς καίριες σχετικές εἰσηγήσεις, 
εἶχε καί µία θρακική στιγµή, 
δυστυχῶς διόλου κολακευτική 
γιά τούς παριστάµενους. Ἦταν ἡ 
στιγµή πού κάποιος Ἰλχάν Ταχσίν, 
πρώην ἰχθυέµπορας καί νῦν (µετά 
τό ἐπιχειρηµατικό του ναυάγιο) 
«δηµοσιογράφος», σηκώθηκε 
καί εὐθαρσῶς (ἤ δυσθρασσῶς) 
χαρακτήρισε τήν δηµοσιογραφική 
δουλειά πού ἀναφέρεται στήν 
µειονότητα (ἔτσι, σκέτο) ρατσιστική 
καί κάλεσε τούς ἄς ποῦµε συναδέλφους 
του νά τήν ἀφήσουν ἥσυχη καί νά µήν 
τήν «διασποῦν». Στό φασιστοπρεπές 
αὐτό λογίδριο, πού ἀπαιτοῦσε 
λογοκρισία καί ἐξάλειψη τῶν ὅρων 
«Ποµάκος», «τσιγγάνος» κτλ γιά 
τούς µουσουλµάνους συµπολίτες 
µας, ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν 
παρόντων... καταχειροκρότησε! Ὁ δέ 
Π. Σόµπολος ἀκούστηκε νά φωνάζει 
καί «µπράβο»! Ἦταν προφανές ὅτι οἱ 
περισσότεροι εἴτε δέν κατάλαβαν ποῦ 
τό πήγαινε ὁ λεγάµενος (τούς µπέρδεψε 
µέ µερικές λέξεις - φετίχ τοῦ συρµοῦ) 
εἴτε παρασύρθηκαν ἀπό τούς κανόνες 
τῆς εὐγένειας, τῆς συναδελφικότητας 
καί τῆς ἀνοχῆς τοῦ «Ἄλλου».
Ὡστόσο, δέν ἦταν µόνον ἀφελεῖς στόν 
χῶρο. Κι αὐτό ἀποδείχθηκε ὅταν ὁ 
ἐκδότης τοῦ «Χρόνου» τῆς Κοµοτηνῆς 
ζήτησε τόν λόγο γιά µιά παρέµβαση 
πάνω στό συγκεκριµένο συµβάν. Ἐκεῖ, 
ὅταν ὁ Ἀλέκος Φανφάνης προσπάθησε 
νά ἐξηγήσει τί ἀκριβῶς εἶπε ὁ Ταχσίν, 
καί νά ἐκφράσει τήν ἀπορία του γιά 
τήν ἐνθουσιώδη ἐπιδοκιµασία τοῦ... 
ὑβριζόµενου κοινοῦ, βρέθηκαν κάποιοι 
πού ἄρχισαν νά φωνασκοῦν καί νά 
διακόπτουν, προσπαθώντας µέ τόν 

τρόπο αὐτό νά ἐξουδετερώσουν τόν 
λόγο τοῦ παλαίµαχου Κοµοτηναίου 
δηµοσιογράφου! Εἶµαι βέβαιος ὅτι ἄν 
αὐτή ἡ παρέµβαση γινόταν σέ φόρουµ 
τῆς Τουρκίας, καλύτερη ὑποδοχή θά 
εἶχε.
Δέν ἰσχυριζόµαστε, βεβαίως, ὅτι ἡ 
τηλεοπτική δηµοσιογραφική κάλυψη 
τῶν τελευταίων γεγονότων τῆς περιοχῆς 
µας (Καραχασάν, Ἀχµέτ Ἰλχάν...) ἦταν 
ἡ ἐνδεδειγµένη. Ἀλλά ἀπό τό σηµεῖο 
αὐτό µέχρι τοῦ νά µᾶς ἐγκαλεῖ ὁ τέλος 
πάντων µειονοτικός δηµοσιογράφος καί 
µεῖς νά αὐτοµαστιγωνόµαστε, ὑπάρχει 
καί µία ἀπόσταση (ἴσως καί κάποιος 
αὐτοσεβασµός ἤ  ἀξιοπρέπεια). 
Τέλος, πρέπει νά σηµειώσουµε καὶ κάτι 
ἀκόµη. Στό συνέδριο ἔπεσε ἡ πρόταση 
(µᾶλλον προβοκατόρικα) ἀπό τόν 
µειονοτικό δηµοσιογράφο Σαλίχ Χακκί, 
στό ἑπόµενο συνέδριο νά συζητηθοῦν τά 
θέµατα σχετικά µέ τήν µειονότητα τῆς 
Θράκης. Συµφωνοῦµε καί ἐπαυξάνουµε! 
Ὄχι ὅµως γιά νἄρθει ἀπό τήν Ἀθήνα ἡ 
γνωστή παρέα καί νά µᾶς εὐλογήσει µέ 
τίς ἰδεοληψίες της, ἀλλά γιά νά εἰπωθεῖ 
καί κάτι σοβαρό ἀπό κείνους πού καί 
γνωρίζουν τό θέµα καί µποροῦν νά 
ἀντιλέξουν τά στοιχειώδη στόν κάθε 
ἐπίδοξο ἀγκιτάτορα τῆς Ἄγκυρας. 

Ἀλ. Φανφάνης - Λ. Λαζόπουλος στό βῆµα

Δηµοσιογραφικό Συνέδριο Σαµοθράκης
Μπερδεύοντας τίς ροχάλες µέ τίς ψιχάλες...
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 Μέ ἐντολή τοῦ νοµάρχη Ἀθηνῶν, 
Γιάννη Σγουροῦ, σφραγίστηκε πρό ἡµερῶν 
στό Μπραχάµι ὁ ἰδιωτικός παιδικός 
σταθµός «Νέο Γαλάζιο Πορτοκάλι», 
γιατί δέν εἶχε ἄδεια λειτουργίας καὶ δέν 
πληροῦσε τίς προϋποθέσεις ἀσφαλείας. 
Τό συνεργεῖο τῆς νοµαρχίας ἔκανε ἔλεγχο 
καί διαπίστωσε τίς παρανοµίες µετά ἀπό 
καταγγελίες κατοίκων τῆς περιοχῆς.
 Στήν εὔανδρο Ροδόπη, µετά ἀπό 
καταγγελίες στόν Τῦπο (!) γιά λειτουργία 
6-7 παρανόµως λειτουργούντων παιδικῶν 
σταθµῶν (στή φωτογραφία τῶν Ἀµάραν-

των), κανένα συνεργεῖο δέν ἔκανε 
ὁποιονδήποτε ἔλεγχο, κανένας 
νοµάρχης δέν τόλµησε νά κάνει 
τό καθῆκον του καί κανένας 
εἰσαγγελέας δέν ἀσχολήθηκε µέ 
τήν σκανδαλώδη αὐτή ὑπόθεση. 
Μάλιστα, κοροϊδεύοντας τό 
ἑλληνικό ψευδοκράτος, οἱ 
λειτουργοῦντες αὐτούς τούς 
παιδικούς σταθµούς κάνανε καί... 
γιορτές γιά τή λήξη τῆς σχολικῆς 
χρονιᾶς, σέ µία δέ ἐξ αὐτῶν 
παρέστη, µέ θράσσος χιλίων 
πιθήκων, καί ὁ ἀντινοµάρχης 
Ἀχµέτ Χατζηοσµάν! 

 Ποιοί ἐργάζονται ἐκεῖ; Πῶς 
ἀµοίβονται; Μέ ποιάν δικαιοδοσία 
προχώρησε ὁ Σύλλογος Ἐπιστηµόνων 
Μειονότητας στήν ἵδρυση καί λειτουργία 
τους; Ποιοί ὅροι ἀσφάλειας καί σύννοµης 
λειτουργίας πληροῦνται; Πέρα ἀπό τόν 
ἔλεγχο τοῦ ΙΚΑ σέ ἕναν τέτοιον σταθµό, 
τίποτε ἄλλο δέν θυµίζει πώς ὑπάρχει 
ἑλληνικό (ἤ ὅποιο ἄλλο) κράτος. 
 Ἄφεριµ, βαλή ἐφέντη, τόν 
Ὀκτώβριο στίς ἐκλογές θά δεῖς ὅτι δέν 
ξεχνᾶµε...

Ἑλληνικό Κράτος - παιδικός σταθµός
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΘΡΑΚΗ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΚΙ  ΕΥΘΥΝΕΣ
Γιώργος Ντόλιος (βουλευτής ΠαΣοΚ Έβρου)

(...) Εδώ και εβδοµάδες η Θράκη αποτελεί για 
διαφόρους λόγους θέµα της επικαιρότητας. 
Μια επικαιρότητα που δεν είναι θετική και η 
ευθύνη για την αρνητικότητά της κατανέµεται 
και επιµερίζεται:
· Στην Τουρκία και το Τουρκικό Προξενείο. 
Η γειτονική χώρα αφενός µεν για να 
ξεπεράσει εσωτερικά πολιτικά προβλήµατα 
επιχειρεί κατά τη συνήθειά της να τα 
εξάγει, αφετέρου δε για να εξυπηρετήσει τη 
διαπραγµατευτική της τακτική στα διάφορα 
στάδια των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, 
επιχειρεί να σωρεύσει «προβλήµατα». Στο 
πλαίσιο αυτής της τακτικής, της όξυνσης 
των σχέσεων µε την Ε.Ε, και βεβαίως µε 
την Ελλάδα, λεονταρίζει σε σχέση µε την 
Ε.Ε, έχοντας πάψει να πιστεύει στην πλήρη 
ένταξη, οξύνει τη στάση της απέναντι 
στην Κύπρο, αυξάνει την επιθετικότητά 
της στο Αιγαίο και χρησιµοποιεί µε τον πιο 
απαράδεκτο τρόπο τους µουσουλµάνους της 
Θράκης, θεωρώντας τους πάντα δεδοµένους.
· Στην Κυβέρνηση, που δεν πρόβλεψε και 
δεν προετοιµάστηκε, όταν όλοι, µε πρώτο 
τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου, 
είχαν προεξοφλήσει την αλλαγή της στάσης 
της Τουρκίας. Έτσι δεν προετοιµάστηκε για 
να αντιµετωπίσει έγκαιρα και µε πολιτική 
επάρκεια την περιοδεία της Κοινοβουλευτικής 
Τουρκικής αντιπροσωπείας στη Θράκη και τις 
αδιανόητες προκλήσεις της. Το µήνυµα το είχε 
πάρει µε το προ ολίγων εβδοµάδων κείµενο, 
που χαλκεύτηκε στο Τουρκικό Προξενείο και 
το οποίο υποχρεώθηκαν να υπογράψουν όλοι 
οι παράγοντες της µειονότητας. Επεχείρησε 
µάλιστα να απαντήσει στο εντελώς δευτερεύ 
ον ζήτηµα της υπογραφής του κειµένου από 
τον Βουλευτή της κ. Ιλχάν, σα να µη γνώριζε 
ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι παράγοντες 
της µειονότητας δεν έχουν άλλη επιλογή (...)
· Στους θεσµικούς εκπροσώπους και 
παράγοντες της µειονότητας της Θράκης, 
οι οποίοι δεν τόλµησαν για µια ακόµη φορά 
να κατοχυρώσουν την αυτονοµία τους, να 
προασπίσουν τη νέα πραγµατικότητα που 
από κοινού κατακτήσαµε, να εκφράσουν τις 
πραγµατικές τους απόψεις, που τις ψιθυρίζουν 
σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις αρκετοί από αυτούς. 
Εν τέλει µε τη στάση τους έβλαψαν τη Θράκη 
και τη µεγάλη προσπάθεια που όλοι µαζί 
κάνουµε για την ανάπτυξή της. Συνέβαλαν 
µε την πειθήνια στάση τους στη δηµιουργία 
κλίµατος ανησυχίας και φόβου που αποτελεί 
σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα στην 
αναπτυξιακή µας εξέλιξη, ενώ συγχρόνως 
βλάπτει τη συλλειτουργία που κατακτήσαµε 
στους θεσµούς, στην κοινωνία, στις 
συναναστροφές, ακόµη και στις θρησκευτικές 
και πολιτιστικές µας εκδηλώσεις. Αλήθεια 
οι θεσµικοί και άλλοι παράγοντες δεν 
γνωρίζουν τις πραγµατικές προθέσεις της 
Τουρκίας; Θεωρούν ότι η Τουρκία από λόγους 
δηµοκρατικής ευαισθησίας αναφέρεται σε 

δικαιώµατα και ελευθερίες στη Θράκη; Όσοι  
από αυτούς διακονούν την αριστερά και τη 
δηµοκρατία δεν ένοιωσαν την ανάγκη να 
µιλήσουν για τα συµβαίνοντα στην Τουρκία; 
Αυτοί οι θλιβεροί µειονοτικοί Δήµαρχοι της 
Θράκης που πρωτοστατούν σε εκδηλώσεις και 
µε δηλώσεις τους εκθειάζουν τη λειτουργία της 
γείτονος, δεν έχουν ακούσει για το ότι µόλις 
πρόσφατα 56 συνάδελφοί τους στη γειτονική 
Τουρκία, κινδυνεύουν µε πολυετή φυλάκιση 
γιατί απέστειλαν επιστολή σε Πρωθυπουργό 
Ευρωπαϊκής χώρας µε περιεχόµενο που αφορά 
τους συµπατριώτες τους µετανάστες σ’ αυτή 
τη χώρα; Δεν νοιώθουν ότι αυτή την εποχή 
οι απλοί άνθρωποι της µειονότητας σε όλα 
τα χωριά της Θράκης που έχουν ξεπουλήσει 
κυριολεκτικά τον καπνό τους, έχουν ανάγκη 
τη συµπαράσταση και ενεργοποίηση όλων 
µας; Δεν γνωρίζουν ότι οι εξελίξεις στο θέµα 
του καπνού θα επιταχύνουν την ερήµωση 
των χωριών, µειονοτικών στην πλειοψηφία 
τους; Δεν αισθάνονται την ανάγκη της 
συστράτευσης µε όλους τους φορείς και 
πολίτες της Θράκης, για να συνεχίσουµε τη 
µεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια η οποία 
πλήττεται από τη σηµερινή Κυβέρνηση που 
αντιµετωπίζει την περιοχή µας µέσα από τη 
λογική των οικονοµικών δυσκολιών και των 
αδιαφοροποίητων κινήτρων;
· Στην πλειοψηφία ίσως των χριστιανών 
εκπροσώπων και πολιτικών προσώπων 
της Θράκης που σιωπούν, άλλοι από 
πολιτική υστεροβουλία και άλλοι από λάθος 
εκτίµηση για τις επιπτώσεις της διατύπωσης 
των απόψεών τους. Τελικά το µεγάλο 
ερώτηµα που τίθεται εκ των πραγµάτων 
σε όλους µας στη Θράκη, χριστιανούς και 
µουσουλµάνους, είναι το πόσο ελεύθεροι 
είµαστε να εκφράσουµε την άποψή µας χωρίς 
τον κίνδυνο του πολιτικού αυτοχειριασµού. 
Επανέρχοµαι τονίζοντας ότι τα τελευταία 
χρόνια είµαστε σε καλό δρόµο. Ας µην 
επιτρέψουµε την ανακοπή αυτής της πορείας, 
ας αναλογιστούµε τι σηµαίνει για όλους µας 
µια «ολική επαναφορά».
· Στα Μ.Μ.Ε και στον τρόπο του διαχειρίστηκαν 
τα διάφορα θέµατα της περιοχής µας την 
τελευταία περίοδο. Κατ’ αρχήν σε καθηµερινή 
βάση, στα δελτία ειδήσεων, στα διάφορα 
πάνελς, αλλά και στον έντυπο τύπο, ακούµε 
και διαβάζουµε γνώµες και απόψεις, χωρίς 
να έχει ζητηθεί η άποψη και η γνώµη των 
θεσµικών εκπροσώπων της Θράκης.
   Ακούµε και διαβάζουµε γνώµες και απόψεις 
που ανέξοδα διατυπώνονται, επιβαρύνοντας 
το ήδη βαρύ κλίµα στην περιοχή µας. Προσω-
πικά ενοχλούµαι κάθε φορά που εκπρόσωποι 
της πολιτικής ή πνευµατικής ηγεσίας της 
χώρας, αναφέρονται στη Θράκη ευκαιριακά, 
µε διάφορες αφορµές, χρίζοντας τον εαυτό 
τους συνήγορο της Θράκης και των κατοίκων 
της. Όχι επειδή  οι διαµένοντες εκτός Θράκης 
δεν έχουν το δικαίωµα να διατυπώνουν τις 
απόψεις τους για την περιοχή, αλλά επειδή 
προσδοκώ από αυτούς µόνιµο ενδιαφέρον, 
ψύχραιµο λόγο, αποφορτισµένο από εντάσεις 
και συναισθηµατισµούς, από σκοπιµότητες 
και υστεροβουλίες, που να υπηρετεί την 
πρόοδο και την ανάπτυξη τής περιοχής.

Σύνδεσμος Τουρκογράφων
Ἡ στήλη µέ χαρά σᾶς ἀνακοινώνει τήν ἐπί 
θύραις ἵδρυση ἑνός ἀκόµη πολιτιστικοῦ 
συλλόγου γιά τήν µειονότητά µας, τοῦ 
Συνδέσµου Συγγραφέων τῆς Μειονότητας 
∆υτικῆς Θράκης*. Καθώς λοιπόν τό συγγραφικό 
τάλαντο δείχνει νά περισσεύει στό σύνοικο 
στοιχεῖο, οἱ συγγραφεῖς - µέλη τοῦ σωµατείου 
δέν ἄντεχαν νά περιµένουν τήν ἔγκριση τοῦ 
καταστατικοῦ τους ἀπό τό Πρωτοδικεῖο 
Ροδόπης καί πρό µηνός προέβησαν στήν 
πρώτη τους δηµόσια παρουσία: Ἐξέθεσαν στήν 
κρίση τοῦ βιβλιόφιλου κοινοῦ ὀκτώ (ἀριθµός: 
8) βιβλία πού κυκλοφόρησαν, ἐκτονώνοντας, 
προσωρινά, τόν συγγραφικό τους οἶστρο. 
Παραθέτουµε πιό κάτω τούς τίτλους καί τούς 
συγγραφεῖς τῶν βιβλίων, γιά νά ἀντιληφθεῖτε 
περί τίνος ἀκριβῶς πρόκειται:
1. Ντοκουµέντα τῆς Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς 
καί τοῦ Ἀνώτατου Συµβουλίου τῆς Τουρκικῆς 
Μειονότητας ∆. Θράκης (Φεχίµ Κελαχµέτ)
2. 1ο Ἐκπαιδευτικό Συνέδριο Τουρκικῆς 
Μειονότητας ∆υτ. Θράκης (Ὀζάν Ἀχµέτογλου 
- Γκιοκµέν Σαµπρήογλου)
3. Ντοκουµέντα τοῦ Συλλόγου Τούρκων 
∆ασκάλων ∆. Θράκης (Γκιοκµέν Σαµπρήογλου)
4. 29 Ἰανουαρίου καί παρασκήνιο (Ἰ Μπαλταλή)
5. Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης - ∆ικαστική ὑπόθεση 
ἑνός τετάρτου τοῦ αἰώνα (Ἰ. Μπαλταλή)
6. Οἱ ἥρωες τοῦ Τσανάκκαλε (Ἰ. Μπαλταλή)
7. Ἡ ἐκπαιδευτική ἱστορία ἀπό τήν Συνθήκη τῆς 
Λωζάνης µέχρι σήµερα (Σεραφετίν Χουρσίτ)
8. Ἔχω ἀπαιτήσεις πρόσφυγα (Μ. Τσολάκ)

Ὅπως εἶναι 
µᾶλλον σα-
φές, δέν εἶναι 
ἡ πεζογραφία 
πρώτη προτε-
ραιότητα τοῦ  
Συνδέσµου. 
Οὔτε ἡ ποί-
ηση. Οὔτε ἡ 
δοκιµιογρα-
φία, ἡ ἐπι-
στολογραφία, 
τό δρᾶµα, τό 
ἔπος, τό ἡµερολόγιο, ἡ σάτιρα, τά σονέτα, τό 
χρονογράφηµα, ἡ βιογραφία, τό ἐπίγραµµα, 
ἡ ἐπιστολογραφία, τά µοιρολόγια, οἱ ὠδές. 
∆ιαφαίνεται µία ἰσχυρή τάση γιά τήν 
Τουρκογραφία καί δή τῆς Προξενικῆς Σχολῆς, 
µέ ἔκδηλα στοιχεῖα διακειµενικότητας. 
Πληροφούµαστε, ὡστόσο, ὅτι ἤδη στήν 
ἑπόµενη... φουρνιά θά κυριαρχήσουν ἄλλα 
ζητήµατα, π.χ. «Εἶναι ἀνιχνεύσιµη σήµερα 
ἡ ἐπιρροή τοῦ νταντά στήν λογοτεχνία τοῦ 
Κιοζλούµπεκιρ;» «Πῶς συνδέεται µέ τούς 
Ρώσους φορµαλιστές ὁ Σεραφετίν Χουρσίτ;»  
«Ἡ συζήτηση Λιοτάρ - Ντεριντά “Συνηγορία 
γιά τή Μεταφυσική” καί ἡ πρόσληψή της ἀπό 
τό κοινό τοῦ Μπουλάτκιοϊ», κλπ. Εὐχόµαστε 
ὁλόψυχα στόν πνευµατικό αὐτό φάρο πού 
δηµιουργεῖται καλή ἐπιτυχία!

*  Ἔµ µειονοτικός, ἔµ συγγραφέας: µιλᾶµε γιά 
τό ἀπόλυτο φετίχ τῆς «Ἀριστερᾶς», γιά πρόωρη 
ἰδεολογική ἐκσπερµάτωση, πρίν τήν ὁλοκλήρωση 
τῆς φράσης!

Καµµία σχέση...

   Καθὼς τὸ πρόβληµα τῶν ἀγροτῶν, καὶ 
ἰδιαίτερα τῶν καπνοπαραγωγῶν, ὀξύνεται, 
µιλήσαµε τόσο µὲ εἰδικοὺς (σὰν τὸν κ. 
Γιάννη Ἀξονίδη, τὸν ὁποῖον εὐχαριστοῦµε 
θερµά) ὅσο καὶ µὲ φίλους παραγωγοὺς καὶ 
µεταφέρουµε παρακάτω τὸν σχετικὸ διάλογο 
µὲ τὸν Ποµάκο φίλο Ἰρφάν Μεχµὲτ Ἀλὴ, ἀπὸ 
τὴν ὀρεινὴ Μάνταινα τῆς Ξάνθης.
- Ἰρφάν, αὐτὲς τὶς μέρες ὑπάρχει ἕνα μεγάλο 
καὶ πολὺ συγκεκριμένο, πρόβλημα στὰ χωριά 
σας μὲ τὸν καπνό. Ποιὸ εἶναι αὐτό;
- Τὸ πρόβληµα εἶναι εὐρύτερο ἀλλὰ αὐτὲς τὶς 
µέρες ἔχουµε πολλοὺς καπνοκαλλιεργητὲς ποὺ 
ἀκόµη δὲν παρέδωσαν τὴν παραγωγή τους 
στὸν ἔµπορο µὲ τὸν ὁποῖον εἶχαν συµβόλαιο. 
Οἱ ἄνθρωποι βρίσκονται σὲ ἀπελπισία, 
ἀφοῦ φαίνεται νὰ χάνουν τοὺς κόπους µιᾶς 
ὁλόκληρης χρονιᾶς, καθὼς ἀκούγεται ὅτι θὰ 
κηρύξει πτώχευση.
- Γιὰ ποιὸν ἔμπορο μιλᾶμε;
- Γιὰ τὸν Πετρίδη. Ἀλλὰ ὑπάρχουν κι ἄλλοι 
ποὺ κατὰ καιροὺς δηµιουργοῦν παρόµοια 
προβλήµατα…
- Καὶ τί μπορεῖ νὰ γίνει τώρα;
- Νοµίζω ὅτι τὸ µόνο ποὺ µένει εἶναι τὰ 
δικαστήρια, ὅπου πάλι τίποτε σπουδαῖο δὲν 
περιµένουµε. Βλέπετε πῶς λειτουργεῖ τὸ 
σύστηµα: Ἐγὼ ὡς παραγωγὸς δὲν µπορῶ νὰ 
ἀρνηθῶ τὸ συµβόλαιο ποὺ ὑπέγραψα πέρυσι 
καὶ τὴν παραγωγή µου τὴν δίνω ὑποχρεωτικὰ 
στὸν συγκεκριµένο ἔµπορο. Τώρα ὅµως ποιὸς 
θὰ ὑποχρεώσει αὐτὸν νὰ µὲ πληρώσει;
- Μάθαμε ὅτι καὶ πέρυσι δημιούργησε 
ἀνάλογα προβλήματα ὁ ἴδιος ἔμπορος, 
ὡστόσο πάλι οἱ καπνοπαραγωγοὶ ποὺ εἶχαν 
μαζί του συμβόλαια ξαναπῆγαν σ’ αὐτόν. 
Αὐτὸ πῶς ἐξηγεῖται; Ἀληθεύουν οἱ φῆμες ὅτι 
κάποιοι παίρνουν «δωράκια» γιὰ νὰ ὁδηγοῦν 
σὲ συγκεκριμένους ἐμπόρους τόν κόσμο πού 
ἐπηρρεάζουν;
- Πολὺ πιθανὸ νὰ ἰσχύει, τὰ ἀκοῦµε κι ἐµεῖς 
ἀλλὰ δὲν µπορῶ νὰ πῶ συγκεκριµένα. Αὐτὸ 
ποὺ σίγουρα ξέρω ὅτι γίνεται εἶναι πὼς οἱ 
ἔµποροι καθυστεροῦν πολλὲς φορὲς τὴν 
πληρωµὴ τῆς προηγούµενης χρονιᾶς µέχρι 
νὰ πάρουν τὶς ὑπογραφὲς γιὰ τὴν ἑπόµενη. Ὁ 
ἀγρότης φοβᾶται ὅτι θὰ χάσει καὶ αὐτὰ ποὺ 
ἔχει νὰ παίρνει καὶ τελικὰ ξαναδεσµεύεται 
στὸν ἴδιο. Κάπως ἔτσι γίνεται…  
- Ποιὰ ἦταν ἡ κρατικὴ βοήθεια πρὸς τοὺς 
καπνοκαλλιεργητές;
- Τὸ κράτος λέει ὅτι δὲν ἀναµιγνύεται. Οἱ 
ἀποζηµιώσεις ἀπὸ τὶς φυσικὲς καταστροφὲς 
ποὺ πήραµε ἦταν πολὺ χαµηλές, µιλᾶµε γιὰ 
µερικὲς ἑκατοντάδες εὐρὼ, ἐνῷ εἴχαµε καὶ 
περιπτώσεις µέχρι 100% καταστροφή.  
- Λένε κάποιοι, ὡστόσο, πὼς ἐκεῖνοι ποὺ 
δηλώσανε ὁλικὴ καταστροφὴ γιὰ νὰ πάρουν 
ἀποζημιώσεις, μετὰ εἶχαν καὶ τὴν ἀπαίτηση νὰ 

πάρουν ἐμπορικὲς τιμὲς κανονικές.
- ∆ὲν νοµίζω ὅτι εἶναι ἔτσι, τουλάχιστον 
γιὰ τοὺς περισσότερους. Κι ἂν ἀκόµη πῆρε 
κάποιος 200, 300 ἢ καὶ 500 εὐρὼ ἀποζηµίωση, 
τί ἔγινε; Ἐδῶ φτάσαµε νὰ παίρνουµε τιµὲς 
ἴδιες καὶ κατώτερες ἀπὸ κείνην τῆς… κοπριᾶς 
ποὺ χρησιµοποιοῦµε!
- Κάποιος ἄλλος παράγοντας ποῦ μπορεῖ νὰ 
βοηθήσει τὸν παραγωγό;
- Εἶναι ἡ Ὁµάδα τῶν παραγωγῶν µὲ τοὺς 
ἐπιστήµονες ποὺ συµβουλεύουν γιὰ ὅλα τὰ 
σχετικά. ∆υστυχῶς οὔτε ἀπὸ κεῖ ὑπάρχει 
ἀρκετὴ στήριξη, οἱ διαδικασίες ἀπογραφῆς 
κτλ ἔχουν πάντα µεγάλη ταλαιπωρία γιὰ 
τὸν κόσµο καὶ πολλὰ ἔξοδα. Ἑκατὸ εὐρώ, ἂς 
ποῦµε, γιὰ νὰ δηλώσεις τὸ χωράφι σου, εἶναι 
πάρα πολλὰ λεφτὰ γιὰ πολὺ κόσµο.
- Ἰρφάν, ἐσεῖς βάζετε μπασμά, τὴν πιὸ 
περιζήτητη, ἂς ποῦμε, ποικιλία. Τί χρήματα 
μένουν τελικὰ στὸν μέσο παραγωγὸ ἀπὸ μία 
ἐτήσια σοδειά;
- Κοίταξε, ἂν ὑπολογίσεις τὰ ἔξοδα ὅλα, καὶ µὲ 
τὸ πρὶµ φυσικὰ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, 
πρέπει νὰ µένουν γύρω στὰ τρία χιλιάρικα 
τὸν χρόνο. Κατὰ µέσο ὅρο. Καὶ µιλᾶµε γιὰ 
σκληρὴ δουλειὰ ποὺ ἀπασχολεῖ µιά ὁλόκληρη 
οἰκογένεια, ὅλον τὸν χρόνο.
- Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀγροτικὴ πολιτικὴ γιὰ τὸν 
καπνὸ εἶναι γνωστή. Οἱ ἐπιδοτήσεις σὲ 7 
χρόνια παντοῦ μηδενίζονται. Μαθαίνουμε 
ὅτι ξεκίνησε φέτος μία προσπάθεια στὴν 
Ὀργάνη καὶ στὴν Μύκη, μὲ ὁδηγίες τῆς Φίλιπ 
Μόρρις, γιὰ οἰκολογικὰ καπνά. Πῶς βλέπεις 
τὸ μέλλον;
- Πολὺ δύσκολο. Μακάρι νὰ βρεθεῖ λύση 
ἀλλὰ νοµίζω ὅτι ὁ καπνὸς θὰ τελειώσει µὲ 
τὸ ποὺ θὰ τελειώσει ἡ πριµοδότηση ἀπὸ τὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Τί θὰ κάνει ὅλος αὐτὸς ὁ 
κόσµος µετά, τόσες χιλιάδες οἰκογένειες, δὲν 
ξέρω. Κι ἀµφιβάλλω ἂν ξέρουν κι ἄλλοι ποὺ 
βρίσκονται πολὺ ψηλότερα…
- Ἰρφάν, σ’ εὐχαριστῶ πολὺ κι εὔχομαι νὰ πᾶνε 
ὅλα καλά.
- Καὶ γὼ εὐχαριστῶ.

Μικρή συζήτηση γιά τήν καπνοκαλλιέργεια: 

Τρία εὐρώ τό μεροκάματο κι αὐτό... σβήνει!



ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη  Χαλκιδικῆς 
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Κριὸς
Σήµερα προσπαθῆστε νὰ συλλέξετε 
πληροφορίες  γιὰ νὰ στηρίξετε κάποιους 
συλλογισµούς σας (παραδείγµατος 
χάριν: τέσσερεις ὀχτὼ πόσο κάνει; Ποιά 
εἶναι ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδας;…). Ἡ 
ὑψηλὴ ἐνέργειά σας θὰ σᾶς βοηθήσει νὰ 
τελειώσετε µὲ ἀρκετὴ εὐκολία ἐργασίες 
κι ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ κάνετε 
πολλὲς ἐπαφὲς (περιπτεράς, γειτόνισσα, 
πλανόδιος λαχειοπώλης, παιδὶ στὸ 
βενζινάδικο…). 

Ταῦρος
Οἱ εὐνοϊκὲς ἐπιδράσεις τῶν πλανητῶν 
προµηνύουν εὐνοϊκὲς ἀλλαγές, 
ξαφνικὲς ἀποδοχὲς καὶ ἱκανοποίηση ἀπὸ 
οἰκονοµικὲς ἢ πρακτικὲς ἐπιδιώξεις σας. 
Ὄχι, γιὰ ληστεία Τραπέζης δὲν µπορῶ 
νὰ σᾶς ἐγγυηθῶ. Ὄχι, ὄχι, οὔτε γιὰ 
λαθρεµπόριο καυσίµων. Καὶ ποῦ νὰ ξέρω 
γώ τί νὰ κάνεις ἄνθρωπέ µου; Ἀστρολόγος 
εἶµαι, ὄχι γραφεῖο εὑρέσεως ἐργασίας!  

Δίδυµοι
Ἡ παρουσία τῆς σελήνης στὸν ὡροσκόπο 
σας σήµερα καὶ οἱ ἁρµονικὲς της ὄψεις, 
ἐπιδροῦν ἄµεσα καὶ κατευναστικὰ στὰ 
συναισθήµατά σας. Τώρα τί ἀκριβῶς 
σηµαίνει αὐτὸ δὲν ξέρω νὰ σᾶς πῶ, 
πρόκειται γιὰ προβλέψεις ποὺ γίνονται 
σὲ κατάσταση ἔκστασης, γι’ αὐτὸ µήν 
τὴν πολυψάχνετε. Πάντως καλὸ δὲν 
ἀκούγεται; Ἐπίσης µπορῶ νὰ σᾶς βρῶ κι 
ἄλλα τέτοια, π.χ. «εἶναι µία καλή εὐκαιρία 
γιὰ νὰ ἀποκτήσετε αἴσθηση ἰσορροπίας 
µὲ τὸ ἐγώ σας». Καλό, ἔτσι;

Καρκίνος
Ἡ σελήνη σήµερα µπορεῖ νὰ σᾶς δώσει 
εὐκαιρίες καὶ λύσεις σὲ µυστικὰ ἢ 
ἀνταγωνιστικά σας προβλήµατα. Μιλᾶµε 
καὶ γαµῶ τὶς σελῆνες! Ἡ Ἀφροδίτη µὲ… 
µὲ… µὲ κάποιον ἀκόµη πλανήτη τέλος 
πάντων, θὰ κάνουν γιὰ σᾶς ὅσα ἐσεῖς οἱ 
καλπαζάνηδες δὲν καταφέρνετε. Μείνετε 
ἥσυχοι. Καί γιά τά περί σχέσεων µή σκᾶτε. 
παντρεµένος ἤ ἐλεύθερος, πλησιάζεις 
ἐξίσου τόν τάφο.

Λέων
Οἱ θετικές ἐπιρροές τῆς σελήνης  
προµηνύουν καλά νέα γιὰ τὰ 
ἐπαγγελµατικά δεδοµένα σας. Τὸ ὄνοµά 
σας θά ἀπασχολήσει πολύ κόσµο τοῦ 
κρατικοῦ τοµέα (Ἐφορία, ΣΔΟΕ, ΙΚΑ, 
ΤΕΒΕ, δικαστικοί ἐπιµελητές...) µά καί 
τοῦ ἰδιωτικοῦ (τράπεζες, ὑπηρεσίες 
πλειστηριασµῶν...), κάτι πού δείχνει τό 

αὐξηµένο σας κῦρος. Οἱ ἐπιτυχίες θά 
ἐπεκταθοῦν ἀναλόγως καὶ στὰ ἐρωτικά 
σας σχέδια (στό κελλί). Πρόβληµα πιθανόν 
νά προκύψει ἄν εἶστε τίποτε κολληµένος 
µέ τήν ἑτεροφυλοφιλία...

Παρθένος
Ἐκµεταλλευτεῖτε τήν θετική ἐπίδραση 
τῶν πλανητῶν σήµερα, στόν 11ο οἶκο 
σας. Κάντε ἀλλαγές σέ στόχους πού 
προδιαγράφονται δύσκολοι, καὶ µήν 
κολλᾶτε σὲ συγκεκριµένες ἐπιδιώξεις σας 
(µήπως καί νά βρεῖτε µιά δουλειά τώρα 
πού πατήσατε τά 40, τί θά γίνει; Δέν ἔχετε 
καί σεῖς τό δικαίωµα νά ξεκουραστεῖτε 
ἕναν χρόνο µετά τήν ἀποφοίτηση ἀπό τό 
Λύκειο;). Χαρεῖτε µιά εὐχάριστη µέρα µὲ 
τόν ἀγαπηµένο σας ὀρχεοξεσµό.

Ζυγός
Ὁ ἔρωτας, ἡ ἐκπαίδευση καὶ οἱ σχέσεις µέ 
ἐνδιαφέροντα πρόσωπα σᾶς ἀπασχολοῦν 
σήµερα. (Τί ἔγινε, σᾶς πῆγε ὁ µπαµπᾶς 
σας µπουρδελότσαρκα;) Ἡ Ἀφροδίτη θά 
βοηθήσει τή δηµιουργία µιᾶς πετυχηµένης 
σχέσης, ἄν κι ἐσεῖς ἐπιδείξετε τήν ἀνάλογη 
ἐπικοινωνιακή πρόθεση.

Σκορπιός
Ἡ δονητική ἐπίδραση τῶν πλανητῶν στόν 
8ο οἶκο σας σήµερα, εὐνοεῖ τά οἰκονοµικά 
καί τίς περιουσιακές σας ὑποθέσεις, ἐνῶ 
εἶναι πιθανό νά φέρει εὐχάριστα νέα. 
Εἶναι ἐπίσης πιθανό νά φέρει δυσάρεστα 
νέα. Ἤ καί πολύ δυσάρεστα. Τό πρῶτο τό 
δίνουν συντελεστή 2, τό δεύτερο 2,6 καί τό 
τρίτο 4. Ἐγώ θά κυνηγοῦσα τήν ἔκπληξη.

Τοξότης
Μέ τήν Ἀφροδίτη καί µέ τόν Ἑρµῆ σέ τέτοια 
θέση ἴσως νά βγάλετε καµµιά γκόµενα, 
πιστωτική κάρτα ὅµως νά πληρώσετε 
λίγο δύσκολο τό κόβω. Ντάξει, δέν λέω, 
ἀπόλυτη προτεραιότητα εἶναι ὁπωσδήποτε 
τό πρῶτο, ἀλλά κεῖνο ἀκριβῶς εἶναι πού 
γεννάει καί τό δεύτερο...

Αἰγόκερως
Τὰ συναισθήµατά σας ἐπηρεάζονται 
θετικά σήµερα µέσα ἀπό τόν χῶρο τῆς 
ἐργασίας σας ἤ ἀπό θέµατα τῆς ὑγείας 
σας. Βασική προϋπόθεση νά βρίσκεστε σέ 
ἄδεια καί νά µήν ἔχετε οὔτε κεφαλόπονο. 
Τά ὑπόλοιπα ἀφῆστε τα στή σελήνη, στόν 
Ἑρµῆ καί σέ µένα. 

Ὑδροχόος
Οἱ θετικές ἐπιδράσεις τῶν δυνάµεων 
τοῦ οὐρανοῦ σήµερα, δηµιουργοῦν 
διάθεση  γιά ροµαντικά σχέδια καί γιά 
ἐρωτικές ἀνησυχίες. Οἱ γονεῖς παίρνετε 
ἱκανοποίηση ἀπό τὰ παιδιά σας, ἐνῶ 
κάποιοι θὰ ἀσχοληθεῖτε πιό ἐντατικά µὲ 
αὐτά. Καί, πρός Θεοῦ, µήν συνδέετε τίς 
δύο προηγούµενες προτάσεις! Ἡ κοινωνία 
µας δέν εἶναι (ἀκόµη) τόσο προοδευτική 
καί φιλελεύθερη...

Ἰχθύες
Οἱ κινήσεις τῶν οὐρανίων σωµάτων 
προµηνύουν πολλά καί διάφορα, ποῦ νά 
σᾶς τά λέω τώρα... Ἐκεῖνο πού ἀπορῶ 
εἶναι τί σκατά ψάχνετε στή στήλη 
αὐτή.  Σκοπεύετε νά µετακοµίσετε κατά 
Πλούτωνα µεριά; Σχεδιάζετε γουήκεντ 
στό Α τοῦ Κενταύρου; Ἔ, τότε;...  

ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ
ΠΡΟΑΚΟΥΝ, ΠΡΟΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΟΥΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:  
1. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,    2. ΡΙΓΑΝΗ - ΑΚ, 
3. ΑΣ - ΤΑΜΑΧΙ,       4. ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ,  
5. ΜΑΡΙΟΤ - ΣΤ,      6. ΟΣΜΑΝ,   
7. ΝΕΣ - ΙΕΚ,   8. ΕΥΚΙΝΗΤΟ,  9. ΣΤΟΚΟ,  
10. ΚΑΛΑΜΙ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ,  
11. ΑΡ - ΝΗΦΑΛΙΟ - ΟΝΟΣ,  12. ΚΕΜΑΛ 
- ΛΕΟΝΤΗ - ΣΤ,    13. ΩΤΑ - ΝΙΑΤΟ - ΟΤΕ,                 
14. ΙΣΕΣ - ΑΤΑ - ΦΑΥΛΟΙ,  
15. ΑΝΑΤΑΣΗ - ΚΑΜΠΟΣΑ.

ΚΑΘΕΤΩΣ:  
1. ΚΑΚΩΣΗ,  2. ΑΡΕΤΕΣ,  3. ΜΑΣΑ,  4. 
ΑΝΑ - ΙΤ,  5. ΜΗΛΟ,  6. ΙΦ - ΤΑΝ,  7. 
ΚΡΑΓΜΕΝΕΣ - ΑΛΑΤΑ,  8. ΑΙΣΙΑ 
- ΕΥΤΕΛΕΙΑ,  9. ΡΓ - ΩΡΟΣΚΟΠΙΟΝ,  
10. ΠΑΤΡΙΣ - ΝΟΙΚΙ - ΦΑ,  11. 
ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ - ΤΡΑΜ,  12. ΝΗΜΑΤΑ 
- ΤΟΗ - ΥΠ,  13. ΑΚ - ΝΙΤΡΟΝ - ΟΛΟ,  14. 
ΣΑΧΗΣ - ΕΟ - ΛΟΣΤΟΣ,  15. ΚΑΤΣΙΚΙ 
- ΛΗΣΤΕΙΑ.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΞΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ 

Αρβανίτες, Αλβανοί και... 
Συνέχεια από τη σελίδα 2
Το ενδεχόμενο επιχείρημα ότι το διασωσμένο 
και όποιο ακόμα σήμερα υπάρχον σχετικό 
υλικό αποτελεί αποκλειστικά και μόνο προϊόν 
αφομοιωτικών επιδράσεων απ΄ τον κυρίαρχο 
ελληνικό παράγοντα (άρα δεν έχουμε 
γνήσιο και αυθεντικό πρωτόπλασμα, αλλά 
ασαφείς, νόθους και αποπροσανατολιστικούς 
καρπούς επιμειξίας) όχι μονάχα είναι βίαιη 
υπονόμευση της αλήθειας μα και ολότελα 
φθηνός αντιεπιστημονισμός. μια βάναυση 
ανατροπή και αποσάθρωση των δεδομένων (= 
ιερό φύλαγμα του απροκατάληπτου μελετητή).             
Η ελληνικότητα των αρβανιτών μάλιστα, 
δύναται να ορίσει το βαθμό επιβεβλημένης 
εθνικότητας πολλών απ΄ τους σήμερα 
καλούμενους Αλβανούς. Όσο Έλληνες δηλαδή 
είναι οι Αρβανίτες, άλλο τόσο είναι και όσοι 
συναφείς με αυτούς Αλβανοί.      

Οι Ηπειρώτες πρόγονοι που κατέβαιναν 
απ΄ τη γη του Πύρρου έφθασαν ώς εμάς.
Τους αγκαλιάσαμε και μας κανάκεψαν.
Μας μίλησαν για τον Αλέξανδρο και χθόνιες  
θεότητες. Μας μάθαν τις συνήθειες και τα 
χούγια του Διόνυσου και της Δήμητρας, 
μέσα από πολυήμερα πανηγύρια και ξέφρενα 
γλέντια αποκριάτικα και γαμήλια. μέσα απ΄ 
τα μυστικά της κορφολόγησης, τον έρωτα στο 
μπόλι και την αλαφράδα του ξεσβολιάσματος.
Μας διηγήθηκαν πώς πολέμησαν με το 
κουμπούρι και το μπουρλότο. Πώς μάτωσαν 
στους βαλκανικούς και στη Μικρασία για τον 
ανασασμό και το τράνεμα της πατρίδας.Μετά, 
αποκαμωμένοι απ΄ το ιστορικό διάβα, μας 
έδειξαν τη στάμνα στη γωνία και το κεντημένο 
στο χέρι μαντήλι με τις ασημόκλαρες και τη 
μεταξωτή δαντέλα που στόλιζε τη φθαρμένη 
κασέλα, τράβηξαν με το άγιο χέρι πάνω στο 
λιπόσαρκο κούρμι τους το υφασμένο στον 
αργαλειό χράμι κι αναπαύτηκαν. 

Πάλι πρῶτοι πῆγαν 
οἱ ἀρχαιοκάπηλοι...

   Μία ἀκόµη ἐντυπωσιακή ἐπιτυχία 
κατέγραψε ἡ Ἀσφάλεια Κοµοτηνῆς, µέ 
τή σύλληψη τριῶν ἀτόµων πού ἔσκαβαν 
σέ θέση ἀρχαίου θρακικοῦ ἱεροῦ, κοντά 
στούς Ἀσκητές Ροδόπης. Στήν κατοχή 
τους βρέθηκαν νοµίσµατα τῆς κλασικῆς 
περιόδου καί τά ἐργαλεῖα τῆς... δουλειᾶς 
τους (ἀνιχνευτής µετάλλων, σκαπτικά, 
µπαταρίες, φανοί, κτλ). 
        Πρόκειται γιά µιάν ἀκόµη ἐξάρθρωση 
σπείρας πού δροῦσε στήν περιοχή καί 
ὀφείλεται καθ’ ὁλοκληρίαν στόν µοναδικό 
ἀστυνοµικό πού ἔχει ταχθεῖ στήν 
ὑπεράσπιση τοῦ ἀρχαιολογικοῦ πλούτου 
τῆς περιοχῆς (πρίν λίγο καιρό καί πάλι 
εἶχαν συλλάβει σπείρα ἀρχαιοκαπήλων 
µέ βυζαντινές εἰκόνες ἔξω ἀπό τή Δράµα). 
Ὁ Παράσχος Ἀνδροῦτσος ὄχι µόνο 
ἀγαπᾶ τή δουλειά του, ὄχι µόνο τήν 
διεκπεραιώνει µέ θαυµαστό ζῆλο καί 
χειροπιαστά ἀποτελέσµατα*, ἀλλά καί 
πράττει ὅ,τι εἶναι δυνατόν, µέ ποικίλες 
ὑποδείξεις καί κατάλληλες παρεµβάσεις, 
γιά νά διασωθοῦν καί ἀναδειχθοῦν ὅσα 
ἔχουν ἀποµείνει στή θρακική γῆ ἀπό τό 
παρελθόν της. 
    Ἕνα σηµαντικό κεφάλαιο αὐτοῦ τοῦ 
παρελθόντος εἶναι ὁπωσδήποτε τά 

εὐάριθµα θρακικά ἱερά - σάν αὐτό τῶν 
Ἀσκητῶν - πού µένουν ἄγνωστα στήν 
Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία. Ἐµεῖς, ὡς «Α», 
εἴχαµε ἀναφερθεῖ ἐκτενῶς κι ἄλλοτε, 
εἴχαµε µάλιστα λάβει καί τήν ἀπάντηση 
τῆς ἀρχαιολόγου κ. Ν. Κοκκοτάκη, γιά τήν 
πρακτική ἀδυναµία τῆς ὑπηρεσίας της 
νά καλύψει τίς ἀνάγκες στίς σηµερινές 
συνθῆκες, ἀλλά θά ἀπευθύνουµε πάλι 
τό ἐρώτηµα πρός ὅποιον ἄλλον ἁρµόδιο: 
Δέν ἀξίζει µελέτης ἔστω ἕνα ἀπό τά 
θρακικά ἱερά πού ἔχουν ἐντοπισθεῖ; 
Πότε θά ἀποκτήσει µιάν εὐχέρεια σέ 
µέσα καί προσωπικό ἡ τοπική Ἐφορεία 
Ἀρχαιοτήτων; Σέ ποιά χώρα (µή 
πεµπτοκοσµική) ὑπάρχει µία φύλακας 
γιά δεκάδες ἀρχαιολογικούς χώρους; 

* Δέν εἶναι ὅλοι οἱ ἀστυνοµικοί σάν κάποιους 
πού ἐνίοτε «στολίζουµε»...



Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, 
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο 
“Βαρταλαμίδι - Ψηφιοποίηση των πολιτιστικών 
κοιτασμάτων της Θράκης” που εντάσσεται 
στο 3ου Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και 
συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 1.3 
«Τεκμηρίωση, αξιοποίησης και ανάδειξη του 
Ελληνικού πολιτισμού» με συγχρηματοδότηση 
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), και με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. 
Σωτηρόπουλο Παναγιώτη, έχει ως αντικείμενο 
τις συλλογές ιδιωτών & μουσείων της Θράκης 
καλύπτοντας όλο το φάσμα της παράδοσης και του 

πολιτισμού που συνέθεσαν το πολυπολιτισμικό  
ψηφιδωτό της περιοχής. Περιλαμβάνει 
αντικείμενα καθημερινής χρήση, εργασίας, 
εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, τέχνης κ.α.  (φορεσιές 
αντικείμενα, εργαλεία  - φωτογραφίες, έγγραφα 
κ.α.) που, λόγω των ιστορικών συγκυριών,  δεν 
έτυχαν μιας ευνοϊκής μεταχείρισης.  Στόχος 
είναι η ανάδειξη αυτού του πλούσιου και 
άγνωστου υλικού ώστε να αποτελέσει πηγή για 
τους μελετητές ερευνητές αλλά και στοιχείο 
γνωριμίας της τοπικής μας ιστορίας και ανάδειξη 
της εθνικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς μιας 
περιοχής  παρθένας σε έρευνα και μελέτη. Το 
έργο  θα δώσει τη δυνατότητα σε επιστήμονες, 
ερευνητές,  κατοίκους, κι ενδιαφερόμενους για 
την Ιστορία και την Τέχνη να γνωρίσουν στοιχεία 
μιας πλούσιας παράδοσης. 
     Ερευνώντας τα αρχεία, τις Συλλογές, τα  
εκθέματα αλλά και τα αποθηκευμένα αντικείμενα 
στα μουσεία και στους φορείς της Θράκης,  
καταγράφοντας και συντηρώντας, συλλέγοντας 
τα από ιδιώτες, βρεθήκαμε μπρος σ΄ έναν 
τεράστιο θησαυρό.  Αλλά κάθε τι που παραμένει 
ακατέργαστο, κάθε κοίτασμα που δεν τυγχάνει 
αυτή της ανάλογης επεξεργασίας, από πολύτιμο 

κοίτασμα, παραμένει μια σκοτεινή σπηλιά.    
    Το κόστος  τόσο της ανάδειξης του πρωτογενούς 
υλικού όσο και οι δυνατότητες επισκεψημότητας 
αυτού το καθιστούν ανύπαρκτο.
    Στο υλικό περιλαμβάνονται αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης (ρούχα,  οικιακά σκεύη 
κα), αντικείμενα – εργαλεία παραδοσιακών 
επαγγελμάτων, αντικείμενα εκπαίδευσης 
και ψυχαγωγίας, αντικείμενα θρησκευτικής 
λατρείας και Τέχνης από ανθρώπους που 
ζούσαν στην περιοχή ή και αναγκάστηκαν 
να επικοίσουν την περιοχή ως οινονομικοί 
μετανάστες ή πρόσφυγες.Πρόκειται δηλ για 
Θράκες  της ευρύτερης περιοχής και όχι των 
σημερινών γεωγραφικών συνόρων, Πομάκους, 
Μικρασιάτες, Καππαδόκες, Μαυροθαλασσίτες,  
Πόντιους, Αρμένιους, Εβραίους, Τούρκους, 
Αθίγγανους, Σαρακατσάνους, Ηπειρώτες, 
Κυπρίους, Κρήτες, Μακεδόνες κ.ά. που βρέθηκαν 
στην περιοχή μαζί με τους εμπόρους από το 
εξωτερικό και διαμόρφωσαν τα στοιχεία μιας 
κοσμοπολίτικης και πολιπολιτισμικής ζωής για τις 
πόλεις της Θράκης αλλά και έναν σπουδαίο ρόλο 
για τη διαμόρφωση της κοινωνικής οικονομικής 
πολιτικής, πολιτιστικής, ζωής και της υπαίθρου 
της Θράκης.
Έτσι, τα Λαογραφικά Μουσεία Σταυρούπολης 
Αβδήρων και Ξάνθης, συνεργαζόμενοι φορείς 
όπως η Μουφτεία Κομοτηνής, οι Βιβλιοθήκες της 
Θράκης και συλλέκτες εγγράφων και βιβλίων, 
εκκλησίες, η Μητρόπολη Ξάνθης αλλά και 
συλλέκτες όπως ένας από τους μεγαλύτερους σε 
ποσότητα και ποιότητα εκθεμάτων (Ι. Δαδαλιάρης)  
κατέχουν έναν θησαυρό από αντικείμενα  που 
προσδιορίζουν την νεότερη ιστορία της περιοχής. 
Αξίζει ακόμη να επισημανθεί πως ο άγνωστος 
αυτός πλούτος των κειμηλίων άλλων κοινωνικών 
και εθνικών ομάδων που υπάρχουν μπορεί να 
γίνει γνωστός χάρις στο έργο αυτό. Στόχος είναι 
η ψηφιοποίηση όλων αυτών των κειμηλίων ώστε
1. να διασωθούν ως δευτερογενή αντικείμενα.
2. να ασφαλιστούν (με την καταγραφή και 
δήλωσή τους) από κλοπές
3. να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 
συντήρηση των πιο σπάνιων και ευπαθών
4. να αξιολογηθούν και να προβληθούν θεματικά 
– χρονολογικά … δυνατότητα που δίνεται μόνο 
χάριν των νέων τεχνολογιών
5. να δημοσιευθούν ως εργασίες, κατάλογοι, 
εκπαιδευτικό υλικό κ.ά.
6. να γίνουν πηγές για μελετητές ερευνητές.
7. να αξιοποιηθούν από εκπαιδευτικούς και 
μαθητές – φοιτητές
8. να προβληθούν και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα 
στους χώρους όπου εκθέτονται τα πρωτογενή 
αντικείμενα
9. να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
εκθέσεις παροδικές και μόνιμες.
10. να πείσει και όλους αυτούς που κατέχουν 
κάποιο κειμήλιο και το κρατούν αποθηκευμένο 
γνωρίζοντας κάτι γι΄ αυτό ή όχι να το φέρουν για 
να συνεχίζεται η καταγραφή.

11. να δημιουργηθεί η υποδομή και η  
τεχνογνωσία  στην περιοχή ώστε να συνεχι-
στούν παρόμοιες δράσεις (π.χ. με τους νέους 
επαναπατριζόμενους στην περιοχή μας)
12. Να δοθεί η δυνατότητα στους ομογενείς 
και δε στους Θρακιώτες ομογενείς να 

γνωρίσουν την τοπική ιστορία, την παράδοση και 
τον πολιτισμό και να αισθάνονται υπερήφανοι
13. Τέλος, χάρη στη νέα τεχνολογία μπορούν 
να γίνονται συνεργασίες έρευνες και μελέτες 
σε αντικείμενα που χρειάζονται ιδικές γνώσεις 
αξιολόγησης, συντήρησης και άλλες εργασίες με 
ανάλογες επιστημονικές ομάδες στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό.  
Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 
διαθέτοντας τον εξοπλισμό και τους ειδικούς 
συνεργάτες, ερευνητές, συντηρητές, και το 
διοικητικό προσωπικό καθώς και εξωτερικούς 
συνεργάτες λόγου του αντικειμένου δράσεων 
του, έχει τις καλύτερες σχέσεις επαγγελματικής 
συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς. Κατέχει επίσης τα δικαιώματα για 
την ψηφιακή διαχείριση των συλλογών και 
των αρχείων. Η διαδικασία υλοποίησης του 
προγράμματος περιλαμβάνει τα εξής πακέτα 
εργασίας:
- Επισκόπηση βιβλιογραφίας και σχετικών 
μελετών, που σε συνδυασμό με τις ανάγκες του 
έργου και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της 
περιοχής θα προσδιορίσουν την μεθοδολογίας 
της τεκμηρίωσης των προς ψηφιοποίησης 
αντικειμένων. 
- Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και εφαρμογής Η/Υ 
για την τεκμηρίωση βάσει των προδιαγραφών της 
έκθεσης μεθοδολογίας – Τεχνική στήριξη.
- Καταλογογράφηση των προς ψηφιοποίηση 
κειμηλίων και επισύναψη συμφωνητικών 
χρήσης από τους φορείς εκμετάλλευσης (όπου  
απαιτείται)
- Φωτογράφηση των 100 παραδοσιακών 
περιβολών και των 1500 αντικειμένων από 
μουσεία και ιδιωτικές συλλογές.
- Σάρωση 500 φωτογραφιών, 500 εγγράφων 
και 20 βιβλίων σχετικών με την ιστορία και την 
παράδοση της περιοχής.
- Τεκμηρίωση του συνόλου των 2620 κειμηλίων 
βάσει της έκθεσης μεθοδολογίας σε ψηφιακή 
μορφή
- Μετάφραση της τεκμηρίωσης του συνόλου των 
2620 κειμηλίων στην  Αγγλική
- Συγκέντρωση υλικού και επιμέλεια έκδοσης 
πολυμεσικού τίτλου ο οποίος θα περιλαμβάνει 
τις εξής θεματικές ενότητες:
· Στοιχεία της Καθημερινής ζωή των Πομάκων
· Λαϊκή τέχνη της Θράκης – η χάρη της 
καθημερινής ζωής
· Άνθρωποι και επαγγέλματα στην Θράκη  
· Το παζάρια της Θράκης
· Αρχαίος και σύγχρονος λόγος 
(απαγγελία κειμένων από γνωστούς 
ηθοποιούς)
· Οι Θρακιώτες δημιουργούν
- Επιμέλεια ενεργειών προβολής 
και έκδοσης σχετικών εντύπων
- Ανάπτυξη ιστοσελίδων για 
εμπλουτισμό του διαδικτυακού 
κόμβου του Ιδρύματος με το ψηφιοποηθέν υλικό 

- Ανάπτυξη λογισμικού για τον πολυμεσικό τίτλο 
– Έκδοση πολυμεσικού τίτλου σε μήτρα και 300 
αντίτυπα.
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το Έργο θα περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των 
δράσεων από τον 18ο αιώνα όλων αυτών που 
έδρασαν στη Θράκη, διαμορφώνοντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας (Φορεσιές, Αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης, εργαλεία, έγγραφα, φωτογραφίες κ.α.)
Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους η περιοχή 
της Θράκης και δε της Ξάνθης έχει σημαντική 
έλλειψη πηγών. Η μελέτη και η προβολή των 
αρχείων αποτελεί Βάση για έρευνα μελέτη και 
γνώση της τοπικής μας ιστορίας.
Γνωστοποιώντας το υλικό μέσω του διαδικτύου  
θα έχουμε μεγαλύτερη προέλευση επισκεπτών, 
στην περιοχή μας η οποία δεν είναι και η πλέον 
τουριστική. Θα γνωστοποιηθούν και θα γίνουν 
προσβάσιμα τα αντικείμενα σε μελετητές και 
ερευνητές.
Θα γίνει μελέτη των συλλογών που λόγω του 
όγκου και της αποθήκευσης τους δεν είναι 
γνωστή και είναι ανεκμετάλλευτη και από τους 
ίδιους τους φορείς που τα κατέχουν.
Η δημοσίευσή τους για πρώτη φορά θα αποτελέσει 
πραγματικό θησαυρό για τους επιστήμονες αλλά 
και το κοινό. Θα δώσει κίνητρα και προϋποθέσεις 
για περαιτέρω αξιοποίηση των συλλογών τόσο 
στον πρωτογενή τομέα, όσο και στην ήδη 
ψηφιοποιημένη συλλογή. 
Ομάδα χρηστών θα είναι μαθητές, φοιτητές, 
μελετητές, ιστορικοί, εκπαιδευτικοί προγραμμά-
των Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, απόδημοι. Η 
γνωστοποίηση του υλικού με την ιδιαιτερότητα 
του θα αποτελέσει σαφώς τουριστικό κίνητρο 
αλλά και υλικό για εκπαίδευση και ψυχαγωγία, για 
την παραγωγή εκθέσεων και διάφορων εκδόσεων. 
Η επίδραση του υλικού στη πολιτιστική μας 
κληρονομιά υφίσταται στην άγνωστη μέχρι τώρα 
πτυχή αυτού του υλικού και των ιδιαιτεροτήτων 
του σε όλους τους τομείς, οικονομικούς, 
πολιτιστικούς, κοινωνικούς και άλλους.
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Ì  ðéíåëéÝò
§

Ἕíáò ìðåñíôÝò ðïý óôÞíåôáé êáß 
îåóôÞíåôáé ὁ êüóìïò ìáò.

Ἕíá ìðåñíôÝ ðïý óôÞíù êáß 
îåóôÞíù ãéÜ ÷ñüíéá ôþñá, ôüóï 

åὔêïëá ἀëëÜ êáß ðÜíôá óïâáñüò 
óÜí ðáéäß, ôü íÜ ðáßæåéò äÝí åἶíáé 

ðáῖîå ãÝëáóå

§
ÔÞ ìÝñá ðïý ðÝèáíå ἡ ãéáãéÜ ìïõ 

ἔâáëá ἄóðñï ðïõêÜìéóï
Ìðáßíïíôáò óôÞ ëéôÞ ôçò êÜìáñá, 

ôü óêῶììá êáß ἡ ìïìöÞ óôü âëÝììá 
ôῆò ãåéôüíéóóáò ἕôïéìï.

ÌÜ ἐãþ êõñÜ ìïõ ἦñèá íÜ êëÜøù 
ὁ ἴäéïò, ὄ÷é ἡ êáñäáñüìðá ìïõ!

§
Ô’ ἀçäüíé ìÝò óôü êëïõâß 

äÝí ôñáãïõäÜåé.
Ἕíá ἀçäüíé ìÝò óôü êëïõâß 

ὁ êüóìïò ìáò. 

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ  Íôïõ 
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò 

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

ΒΡΟΧΗ ΣΤΗ ΔΑΛΜΑΤΙΑ
ΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΙΤΟΓΚΡΑΝΤ

Ένα ταξίδι τριών φίλων φοιτητών στο τέλος 
της δεκαετίας του ’70, που διασχίζουν µε 
ένα ΙΧ την πρώην ενιαία Γιουγκοσλαβία µε 
προορισµό την Ελλάδα. Μια Γιουγκοσλαβία 
που δεν υπάρχει πια, οικεία και ξένη. Ένα 
ταξίδι στη διάρκεια του οποίου συµβαίνουν 
τα πιο απίθανα γεγονότα και ευτράπελα, που 
πραγµατοποιείται µέσα από σχεδιασµούς και 
απρόοπτα, κέφι και χαβαλέ, ήλιο και βροχή, 
νευρώσεις και ξενύχτια, για να καταστεί 
εν τέλει πηγή έµπνευσης και ζωής. Με 
κινηµατογραφική ταχύτητα, ο συγγραφέας 
Γιώργος Παπαγιαννόπουλος µάς περιγράφει 
σκηνικά του χθες, ίδια και όµως διαφορετικά 
από τα σηµερινά και µας µεταφέρει επιτυχώς 
στο κλίµα της εποχής, όπου συνυπάρχουν 
η πολιτικοποίηση και η ελευθερία, η 
διεκδίκηση και ο έρωτας. Φυσικά, ο έρωτας 
για τη ζωή είναι ο τελικός νικητής αυτής 
της απολαυστικής περιπλάνησης, όπως 
και η αφετηρία για τις επόµενες. Το βιβλίο 
πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
∆ελφίνι το 1997. Η παρούσα έκδοση είναι 
βελτιωµένη.
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ, Ελευθερίας 
2, 177 78, Ταύρος, ekdoseis@antiktypos.gr 
Σελίδες 80, Τιµή 9 ευρώ, Χρήσιµο τηλέφωνο 
6948122927 (Πέτρος Κακολύρης) 

«ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΙ» – ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Θρακική Ἀνθολογία 
ἀνέκδοτης ποίησης

Ὁ ἐκδοτικός οἶκος Σπανίδη πρόκειται νά 
ἐκδώσει ποιητική ἀνθολογία σύγχρονων 
Θρακῶν ποιητῶν. Οἱ συµµετέχοντες θά 
πρέπει νά στείλουν δέκα (10) ἀνέκδοτα 
ποιήµατά τους, ἐκ τῶν ὁποίων θά 
ἀνθολογηθοῦν τά πέντε (5), µαζί µέ 
σύντοµο βιογραφικό τους (δισκέτα ἤ 
ὀπτικός δίσκος).
Τά ποιήµατα πού θά σταλοῦν θά πρέπει 
νά µήν δηµοσιευθοῦν σέ λογοτεχνικά 
περιοδικά, ἐφηµερίδες, ποιητικές 
συλλογές καθώς καί διαδικτυακούς 
τόπους. 
Ὑπεύθυνη γιά τήν ἀνθολόγηση, τά  
προλογικά σχόλια καί τήν ὅλη ἐπιµέλεια: 
Ἑλένη Δηµητριάδου - Ἐφραιµίδου. 
Οἱ ἐπιστολές θά γίνονται δεκτές ἕως 
καί τίς 20 Ὀκτωβρίου 2006 (σφραγῖδα 
ταχυδροµείου) στήν διεύθυνση:

Ἐκδόσεις Σπανίδη
Θερµοπυλῶν καί Πλάτωνος 11

67100 Ξάνθη  



Αὐτοδιοίκηση, τό βάθρο τῆς ∆ηµοκρατίας
Ἀνακοινώθηκε τὸ κατηγορητήριο γιὰ τοὺς 56 
δηµάρχους τοῦ κόµµατος DTP ποὺ ἔστειλαν 
γράµµα στὸν πρωθυπουργὸ τῆς ∆ανίας 
ζητώντας νὰ µὴν κλείσει τὸ (κουρδικό) Roj 
TV. Οἱ δήµαρχοι (µεταξύ τους καὶ ὁ Ὀσµάν 
Μπαϊντεµίρ τοῦ Ντιαρµπακὶρ) θὰ δικαστοῦν 
γιὰ «ἐσκεµµένη βοήθεια τῆς τροµοκρατικῆς 
ὀργάνωσης ΡΚΚ» κι ἀντιµετωπίζουν ποινὴ 
φυλάκισης 10 χρόνων. 

(20-6, ἐφ. Νέτγκαζετε)

Κι ἐµεῖς δεχόµαστε τούς Γιακὶς µὲ λουλούδια 
καὶ ἀσπασµούς…
Ἡ προσπάθεια τοῦ πρέσβη τοῦ ἑλληνοκυπριακοῦ 
τοµέα στὴ Μόσχα, νὰ ἀποτρέψει τὴν πλήρη 
στήριξη τῆς KKTC  ἀπὸ τὴν Ἰσλαµικὴ ∆ιάσκεψη 
ποὺ ἔγινε στὸ Μπακοὺ τοῦ Ἀζερµπαϊτζάν 
κατέληξε σὲ ἀποτυχία. Ἡ Ἄγκυρα ἤξερε πὼς, 
ὅπως εἶχε γίνει καὶ τὶς προηγούµενες φορὲς, 
θὰ πήγαινε ἕνας πρέσβης. Ἔτσι ζήτησε ἀπὸ τὸ 
Ἀζεµπαϊτζάν νὰ µὴν δώσει ἄδεια στὸν Ρωµιὸ 
πρέσβη νὰ ἔρθει στὴν ∆ιάσκεψη. Μετὰ ἀπὸ 
αὐτὸ, τὸ Ἀζερµπαϊτζάν δήλωσε στὸν Ρωµιὸ 
πρέσβη πὼς δὲν θὰ µπορέσει νὰ τοῦ δώσει 
διαπίστευση καὶ πὼς ὅλα τὰ ξενοδοχεῖα στὸ 
Μπακοὺ εἶναι γεµᾶτα. Ἔτσι ἀναγκάστηκε νὰ 
γυρνάει στὰ µπὰρ καὶ στὰ ἑστιατόρια ὥς τὸ 
πρωί. Στὴν προηγούµενη σύνοδο τῆς Ἰσλαµικῆς 
∆ιάσκεψης στὴν Ὑεµένη ὁ Ρωµιὸς πρέσβης εἶχε 
καταφέρει νὰ µπεῖ. Ὅταν ὅµως προσπάθησε 
νὰ µπεῖ καὶ στὴν ἀναµνηστικὴ φωτογραφία 
ἡ Τουρκικὴ Ἀντιπροσωπεία ζήτησε ἀπὸ τοὺς 
ἁρµοδίους καὶ τὸν ἀποµάκρυναν. 

(23-6, ἐφ. Χουριέτ) 
(Σ.Σ.: Τό εἶδε αὐτό ἡ Λευκωσία; Τό ἔστειλε 
µεταφρασµένο στά ἄλλα µέλη τῆς ∆ιάσκεψης; 
Τοὐλάχιστον νά µήν ἐπαναληφθεῖ...)

Τουρκικός παράδεισος
Μὲ τὸν ἐρχοµὸ τοῦ καλοκαιριοῦ στὴν Ἀλάνια 
ἄρχισε καὶ ἡ ξηρασία. Γερµανοὶ τουρίστες ποὺ 
εἶναι ἐγκατεστηµένοι σὲ περιοχὲς πίσω ἀπὸ τὸ 
ξενοδοχεῖο Caria Apart, ἀγανακτισµένοι πλέον 
ἦρθαν στὸ δηµαρχεῖο τῆς Ἀλάνιας. Ἔχοντας τὰ 
παιδιὰ τους δίπλα καὶ ζητώντας βοήθεια ἀπὸ 
τοὺς δηµοσιογράφους εἶπαν ¨∆ιαµαρτυρόµαστε 
τηλεφωνικὰ γιὰ τὸ νερὸ καὶ ρωτᾶµε πότε θὰ ἔρθει. 
Μᾶς λένε πὼς ὑπάρχει βλάβη, γίνονται ἐργασίες, 
τώρα βγαίνει νερό καὶ ἄλλες ὑπεκφυγές. Τρεῖς 
µῆνες πιὰ συνεχίζονται τὰ προβλήµατα µὲ τὸ 
νερό. Τὶς νύχτες ἔρχονται 2-3 λίτρα νερό. Κι αὐτὸ 
δὲν φτάνει. ∆ὲν κατηγοροῦµε κανέναν. Ὅµως 
τὸ θέµα πρέπει νὰ λυθεῖ. Ἁπλῶς περιµένουµε 
ὑπηρεσίες ἀνάλογες τῶν χρηµάτων ποὺ δώσαµε. 
Ἡ Ἀλάνια γιὰ µᾶς πλέον δὲν εἶναι παράδεισος, 
ἀλλὰ κόλαση¨.               (27-6, ἐφ. Νέτγκαζετε)

Τό ΡΚΚ εἶναι πάντα ἐδῶ, κοπρίτες!
Πραγµατοποιήθηκε τὸ 1ο ἔκτακτο συνέδριο 
τοῦ κόµµατος DTP στὸ κλειστὸ γυµναστήριο 
Ἀτατοὺρκ στὴν Ἄγκυρα. ∆ὲν τραγουδήθηκε ὁ 
ἐθνικὸς ὕµνος. Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁµιλιῶν 
τὰ µέλη τοῦ κόµµατος φώναξαν συνθήµατα 
ὑπὲρ τῆς τροµοκρατικῆς ὀργάνωσης τοῦ ΡΚΚ  
καὶ τοῦ Ὀτζαλάν. Ἐπίσης ἄνοιξαν καὶ ἀφίσες 
τοῦ Ὀτζαλάν. Σὲ διάφορα σηµεῖα τῆς αἴθουσας 
ὑπῆρχαν πάνω ποὺ ἔγραφαν “Τὰ  κουρδικά 
ὑπὸ συνταγµατικὴ προστασία”, “Ὄχι στὸ ὅριο 
τοῦ 10% στὶς ἐκλογές”, “Νὰ πέσει ἄπλετο 
φῶς στὶς ὑποθέσεις Σουσουρλούκ, Σέµντινλι, 
Συµβουλίου Ἐπικρατείας”. Τὸ µεγαλύτερο ἐνδια-
φέρον προκάλεσε ἡ παρουσία τῶν ἀδερφῶν 
Φατµά καὶ Μεχµὲτ Ὀτζαλάν. Στὴν εἴσοδο τοῦ 
συνεδρίου στὶς ἔρευνες ποὺ ἔκανε ἡ ἀστυνοµία 
συνελήφθη ἄτοµο µὲ κείµενο τοῦ ΡΚΚ. 

(25-6, ἐφ. Νέτγκαζετε)

∆ειµοκρατία τῆς (τουριστικῆς) ἀγορᾶς
Μετὰ τὴν ἔκρηξη στὸ ἑστιατόριο στὴν 
Ἀττάλεια δηµοσιογράφοι ποὺ πῆγαν ἐκεῖ 
δέχτηκαν  ἐπίθεση ἀπὸ 300 µαγαζάτορες τῆς 
περιοχῆς. Ἔσπασαν τὶς κάµερές τους, ἐνῶ 
δυὸ δηµοσιογράφοι τραυµατίστηκαν καὶ 
µεταφέρθηκαν στὸ νοσοκοµεῖο. Καταγγέλλον-
τας τὴν ἐπίθεση ὁ πρόεδρος τῆς Ἕνωσης 
∆ηµοσιογράφων, Ἐρντογάν Καγιά, ἀναφέρθηκε 
καὶ στὴν ἀπάντηση πού ἔδωσε ὁ καϊµακάµης 
τῆς περιοχῆς ὅταν οἱ δηµοσιογράφοι ζήτησαν 
τὴ βοήθειά του γιὰ νὰ σταµατήσουν τὰ ἐπεισό-
δια:  Ἂς µὴν ἐρχόσασταν, µήπως σᾶς καλέσαµε;           
                (26-6, ἐφ. Χουριέτ)

Μ.Κ.                                        kyneg@otenet.gr

Ξέρουν καλά τή δουλειά τους οἱ Ἑβραῖοι 
φονιᾶδες: Ἔγκληµα πάνω στό ἔγκληµα, 
κουράζεται κανείς καί νά ἀπαριθµεῖ, πόσο 
µᾶλλον νά καταναλώνει ὡς θεατής

Ἔτσι, µὲ τήν κόπωση, τίς ἀµφιβολίες καί τόν 
φόβο µας, ἡ κτηνωδία τους γίνεται ἀνεκτή, 
σχεδόν αὐτονόητη. Ἐλπίζουµε νά περάσει, 
σάν θεοµηνία, µά ἐπανέρχεται δριµύτερη 

Ποιόν ἔβαλε ἡ Ράις ἐπικεφαλῆς στό γραφεῖο 
παρακολούθησης τοῦ παγκόσµιου «ἀντι-
σηµιτισµοῦ» στό  State Department; Τόν 
γνωστό σιωνιστικό ἱµάντα Γκρέγκ Ρίκµαν

Θά µοῦ πεῖτε «καί ποιόν ἤθελες νά βάλει;» 
Σωστά, ἡ ἀντικειµενικότητα µᾶς µάρανε;...

Στή Φλόριδα συνέλαβαν πυρήνα τροµοκρα-
τῶν. Μόνο πού δέν εἶχαν οὔτε ὅπλα, οὔτε 
ἐκρηκτικά. Τί εἶχαν; Ἀρχηγό καί σύνδεσµο 
µέ τήν (λέµε, τώρα) Ἀλ Κάιντα ἕναν 
πράκτορα τοῦ FBI!

Στό Συµβούλιο Ἀσφάλειας θά προσφύγει 
ὁ Λίβανος, µετά τίς ὁµολογίες τοῦ Μ. Ράφε 
καί τίς ἀποδείξεις γιά 5 τοὐλάχιστον φόνους 
γιά λογαριασµό τῆς Μοσάντ. Τώρα σώθηκε 

Στήν Κίνα τό δικαστήριο ἔριξε 13 χρόνια σέ 
πρώην στέλεχος ἰνστιτούτου µελετῶν γιατί 
πούλησε στήν Ἰαπωνία ἀπόρρητα κρατικά 
ἔγγραφα πού ἀφοροῦσαν τήν ἐξωτερική 
πολιτική τῆς χώρας ἔναντι τῆς Ἰαπωνίας

Ἔµ, κι αὐτός δέν ρωτοῦσε στήν Ἑλλάδα πῶς 
γίνονται αὐτές οἱ δουλειές. Τά βγάζεις στήν 
ἀθηνοφυλλάδα σου ὡς... συνεισφορά στόν 

ἀντιεθνικισµό καί ὅλα µέλι - γάλα

Στό σπίτι τοῦ Khamies Al-Ubaidi µπῆκαν 
15 ἔνοπλοι, τόν πῆραν µπροστά ἀπ’ τά 
µάτια τῶν παιδιῶν του, φύγαν ἀπειλώντας 
τή γυναίκα του, τόν βασάνισαν καί τόν 
σκότωσαν σάν σκυλί. Ἦταν ὁ 3ος συνήγορος 
ὑπεράσπισης τοῦ Σαντάµ πού ἐκτελεῖται 

Νέα µείωση τοῦ σχολικοῦ πληθυσµοῦ τῆς 
χώρας, λέει ἡ Στατιστική Ὑπηρεσία. Κυβερ-
νητικό µέτρο κατά τῆς ἐξαφάνισης τῶν Ἑλ-
λήνων (πού βαφτίζεται καθησυχαστικά 
«δηµογραφικό») πουθενά. Στά τέτοια τους.

Ἀληθεύει ὅτι ἀνήλικος χαροπαλεύει ἀπό τίς 
28/6 στόν Εὐαγγελισµό, µετά ἀπό ἐπίθεση 
ἀναρχοαυτόνοµου κρανοφόρου στό Γαλάτσι 
γιατί εἶχε στή µπλούζα τήν γαλανόλευκη;!

Δηλαδή τώρα ὅλη αὐτή τή φασαρία τήν 
κάνουν οἱ φοιτητές πού ἀγωνιοῦν γιά τό 
µέλλον τῆς Παιδείας, ἔτσι; Κοµµατόσκυλα,  
ρεµπεσκέδες, παπαγάλοι, δέν ὑπάρχουν, 
λάθος θά θυµόµαστε...

Τρεῖς µυκηναϊκοί τάφοι στήν Τροιζηνία τοῦ 
15ου αἰ. π.Χ. ἴσως ἀποδείξουν τήν ἱστορικό-
τητα τοῦ προσώπου τοῦ Θησέα. Σιγά σιγά ἡ 
ἀρχαιολογία φωτίζει ἀλλιῶς τούς µύθους 

Διάβασα ὅλο τό πρόγραµµα τοῦ Ε/Τ 
συνεδρίου «Συνάντηση στήν Πόλη - τό παρόν 
καί τό µέλλον» γιά τήν ἐκεῖ µειονότητά µας. 
Πουθενά οὔτε µιά λέξη ἀπό «ἑλλ-»!

Κι αὐτά µετά τό ξεπάστρεµα τῆς παρουσίας 
µας ἐκεῖ, ἔτσι; Φανταστεῖτε (ἤ θυµηθεῖτε) µέ 

ἄλλες συνθῆκες τί γινότανε καί συγκρίνετε

30% περισσότερες φέτος οἱ αἰτήσεις βίζας 
στή Μόσχα. Δηλαδή πᾶµε γιά 150 πέρυσι 
σύν 45 αὔξηση, 195 Ρώσους τουρίστες στόν 
Ἕβρο; Γουάου, σαρώνει τό Nomarhia Travel! 

Τελικά, νά: Μπορεῖ νά χώλαινε ὁ νοµάρχης 
σὲ ἐπαγγελµατικό προσανατολισµό (καβά-
λησε τά 50 χωρίς ἕνα ἔνσηµο) ἀλλά τή βρῆκε 
τήν κλίση του: ταξιδιωτικός πράκτορας

Φοβᾶται, λέει, ὁ Ἀλεξανδρουπολίτης φίλος 
νά µπεῖ στήν καφέχρωµη θάλασσα. Κι 
ἀπορῶ: Δέν ἄκουσε τίς δηλώσεις Κογιοµτζῆ 
γιά τίς καθησυχαστικές δειγµατοληψίες; 

Δηλαδή τά µάτια τοῦ κάθε γκάτζου εἶναι πιό 
ἀξιόπιστα ἀπό τόν κύριο ἀντινοµάρχη; Ἐκεῖ 
φτάσαµε; Λίγο σεβασµό στούς θεσµούς, ρέ!

6 βουλευτές κατέθεσαν ἐρώτηση στή Βουλή  
γιά «κακοδιοίκηση καί σπατάλες» στήν 
Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Τί ἀναφέρουν; Σχεδόν 
ὅσα καί µεῖς ἔχουµε κατά καιρούς ρωτήσει, 
χωρίς ποτέ νά πάρουµε µία ἀπάντηση

Καί λίγο πρίν ἀνοίξει τό ἰδιωτικό ΚΤΕΟ στήν 
Κοµοτηνή, κλείνει τό Δηµόσιο, «ἐλλείψει 
προσωπικοῦ», κατά τόν κ. νοµάρχη. Ἐδῶ 
κλίνουµε τό ἐπίθετο «Πασόκ»: Ἡ φανφάρα, 
τῆς µίζας, τόν πρασινοφρουρό, ὦ ΛΑΜΟΓΙΑ! 
(Εἶναι λίγο ἀνώµαλο ἀλλά σᾶς ἀρέσει, ἔ;)

Καί ποῦ εἶστε; Μήν ξεχνᾶτε τήν ἠλεκτρονική 
µας παρουσία, ὅπου τρέχει καί νέα, καυτή 
δηµοσκόπηση: www.antifonitis.gr 

650.000 εὐρώ τοῦ ΠΕΠ πᾶνε γιά αἴθουσα 
πολλαπλών χρήσεων στό µειονοτικό 
Λύκειο Κοµοτηνῆς. Γιά τό 2ο Ἑνιαῖο Λύκειο 
τῆς πόλης, καµµιά αἴθουσα, γυµναστήριο, 
βιβλιοθήκη; Μπά, δέν εἶναι µειονοτικό...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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 - Ἔξαλλο θὰ ὑπῆρξε σίγουρα κάποτε καὶ ὁ ἐπίτιµος, 
δηλαδὴ πρὶν ἀπὸ καµµιὰ τριανταριὰ αἰῶνες (ἀντιστρ.) 
- Καὶ τὰ δικά του κερατιάτικα θὰ πληρώσουµε.
14. Ὡς γνωστόν, τέτοιες εὐκαιρίες ἔχουν ὅλοι στὴν 
Ἑλλάδα (ναί, βρὲ µαλάκες, τί γελᾶτε;) (ἀντιστρ.) - 
Θυµίζει τιµάριθµο. - Διεφθαρµένοι (ἔ, µήν ἀρχίσουµε ν’ 
ἀπαριθµοῦµε κι ὀνόµατα τώρα…).
15. Τὴν ἐθνικὴ δὲν τὴ νιώσαµε τελικὰ στὴ Γιουροβύζιον, 
τουλάχιστον ὅµως µὲ τὴ δαιµονοσύναξή µας ἔµεινε ἡ… 
πνευµατικὴ (ἀντιστρ.) - Ἀρκετά.
ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Ἐκ γενετῆς ἡ κρανιοεγκεφαλικὴ στὸν Μπούς.
2. Στοὺς σύγχρονους πολιτικοὺς µὲ τὸ κιάλι τὶς ψάχνεις.
3. Καὶ τελικὰ βεβαίως µόνο τὴν ἱκανότητά τους σ’ αὐτὴν 
συνήθως βρίσκεις.
4. Πρόθεση - Ἀγγλικὴ ἀντωνυµία.
5. «Νὰ ἕνα … Λόλα»: ἀπὸ παλιὸ διαγώνισµα γραµµατικῆς 
τοῦ Γιωργάκη (σ.σ. στὴν 5η Γυµνασίου).
6. Θυµίζει Κίπλινκ. - Ἀπὸ ἀρχαία φράση Σπαρτιάτισσας 
περὶ ἀσπίδος (µὴ βλέπετε ποὺ τώρα τὶς πετᾶνε ὅλοι, πρὶν 
ἀρχίσει κἄν ὁ πόλεµος).
7. Ὅσο πᾶνε καὶ γεµίζουν ὅλο καὶ περισσότερο ἀπὸ 
τέτοιες τὰ σαβουροκάναλα. - Γεµάτος τέτοια ὁ ἐγκέφαλος 
τοῦ Ἑλληνέζου τηλεθεατῆ.
8. Εὐνοϊκά, εὐοίωνα (ἀκριβῶς δηλαδὴ σὰν τὰ δεδοµένα 
τῆς ἑλληνικῆς οἰκονοµίας). -  Τὸ κύριο γνώρισµα τοῦ 
σύγχρονου πολιτικοῦ µας βίου.
9. Ἔχεις 100 εὐρώ, σοῦ δίνω ἄλλα 3;...  - Τὸ συµβουλεύονται 
ὅλοι οἱ πεφωτισµένοι µας πολιτικοὶ ἡγέτες, σὲ ἄλλη µία 
ἀπόδειξή του ὅτι ὁ Μεσαίωνας ἔχει πιὰ ὁριστικὰ παρέλθει 
(ἒ βέβαια, εἰδικὰ τώρα ποὺ καταργήθηκε κι ἡ ἀναγραφὴ 
τοῦ θρησκεύµατος) (ἄρχ.).
10. Βέβηλη καὶ ἀπαγορευµένη λέξη δι’ ἁπαξάπαν τὸ 
διεθνιστικό-ἐκσυγχρονιστικὸν ντενεκεδαριὸν (ἀρχ.). 
- Στὰ ὕψη βεβαίως καὶ αὐτὸ (ἀντιστρ) - Μουσική νότα.
11. Θὰ ἦταν σχεδὸν ὁ κάθε τηλεδηµοσιογράφος, ἂν ἡ 
κακοποίηση τῆς ἑλληνικῆς ἀποτελοῦσε ποινικὸ ἀδίκηµα. 
- Ἀστικὸ µεταφορικὸ µέσο τῆς Ἀθήνας (πρὸς βοήθειαν: 
ΔΕΝ ἐννοοῦµε τὰ ἐξωλέµβια, ὅταν βρέχει).
12. Πολλὰ κινοῦνται σέ…στοές. - Τόσα χρόνια διήρκεσε 
ἡ ἐφηβεία τοῦ Μητσοτάκη. - Ἀρχαία πρόθεση µὲ 
ἀπόστροφο.
13. Ὅ,τι καὶ τὸ 2β ὁριζοντίως. - Θυµίζει…χώνεψη (ἔ, τί 
διάολο, ἀφοῦ µὲ τέτοιους µισθοὺς ἔχουµε σκάσει ἀπ’ τὸ 
φαΐ, νὰ µὴν πιοῦµε δηλαδὴ καὶ µία σόδα;) - Στὴ δηµοτική, 
σηµαίνει καὶ «συνεχῶς».
14. Παλιὸς ἀρχιτσάτσος τῶν ΗΠΑνθρώπων στὸ Ἰράν. - 
Καὶ ποιὰ εἶναι δηλαδή, µωρέ, ἡ σχέση τῆς Φάνης µὲ τὸν… 
Τουρισµοῦ; Τὸ ὅτι εἶναι τουρίστρια;  - Τὸ µόνο µέσο ποὺ 
δὲν χρησιµοποιοῦν (πρὸς τὸ παρόν) οἱ Τράπεζες, γιὰ νὰ 
µᾶς κατακλέβουν.
15. Κινεῖται ἄνετα στοὺς δρόµους τῆς Κοµοτηνῆς 
(ἀντιστρ.) - Ἔτσι κατήντησε κάθε ἀγορά εἰδῶν πρώτης 
ἀνάγκης γιὰ τὸν Ἕλληνα ἐργαζόµενο.

    ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Σχετικὸ µὲ τὴ Δρακουλοοικογέ- 
νεια καὶ αὐτό.
2. Μαζὶ µὲ τὰ κολοκύθια, θυµίζει 
τὰ λαµπρὰ ἐπιτεύγµατα τῆς κυβέρ-
νησης. - Τόσα χρόνια διήρκεσε 
ἡ περίοδος τοῦ Μεσοπολέµου 
(ἀντιστρ.)
3. Προτρέπει. - Χαρακτηριστικὸ 
ἐργολάβων τοῦ δηµοσίου (ἰδιωµ.).
4. Ὅπως παρατηρεῖτε, θὰ µποροῦσε 
κάλλιστα νὰ εἶναι καὶ τὸ µικρὸ 
ὄνοµα τοῦ εἰκονιζόµενου.
5. Τὸ Λήδρα εἶναι στὴν Ἀθήνα. 
-  Ἔτσι καὶ ρίξει ζαριά, ἀποκλείεται 
νὰ τὸ φέρει ὁ ἐπίτιµος.
6.Ἱστορικὸ µεσαιωνικὸ πρόσωπο 
- καὶ ἀναµφιβόλως ἐξαιρετικὰ 
συµπαθὲς σὲ πολλοὺς ἑλληνόφω- 
νους πολιτευτὲς τῆς Θράκης..
7.  Στὸ θέµα τῆς ἐξουδετέρωσης 
τῶν µαφιόζων τῆς διαπλοκῆς, 
µὲ παιδικὸ ἀνέκδοτο µοιάζει ὁ 
Ἔλιοτ … µπροστὰ στὸν Κωστάκη. 
- Στὸ «…Καλοµοίρα» ἔµαθε, ὡς 
γνωστόν, τὰ ἑλληνικά του (λέµε 
τώρα) ὁ Σηµίτης.
8. Εὐέλικτο (σὰν τὶς γλῶσσες ὅλων 

τῶν  πρωθυπουργῶν µας, ὅποτε 
συναντοῦν ἐκπρόσωπο τοῦ Στέιτ 
Ντιπάρτµεντ)
9. Συγγενὲς ὑλικὸ πολλῶν 
πολιτικῶν (αἰτιατ.).
10. Τὸ βλέπεις παρκαρισµένο ἔξω 
ἀπὸ ἀρκετὰ γραφεῖα ὑπουργῶν. - 
Παλαιότερος τρόπος ἐπικοινωνίας 
(κατὰ τὴν πρό…γκρίκλις ἐποχή)..
11. Γαλλικὴ µονάδα µέτρησης 
τῆς ἐπιφάνειας. - Μὲ πνευµατικὴ 
διαύγεια αὐτὸ (νά, σὰν τὸ ἑλληνικὸ 
ΥΠΕΞ ἕνα πρᾶµα). - Θὰ µποροῦσε 
ὑπὸ προϋποθέσεις νὰ ἀποκληθεῖ 
καὶ ἔτσι ὁ Ράµσφελντ, ἐφόσον 
δηλαδὴ θὰ ἐξέλιπε κάθε ἴχνος 
σεβασµοῦ ἀπέναντι στὸ συµπαθὲς 
τετράποδο (ἀρχ.).
12. Γνωστὸ ἱστορικὸ φασιστόµου-
τρο τῆς γείτονος. - Ἤδη ἔχει 
παραγγείλει καὶ µία τέτοια ὁ 
Κωστάκης, τώρα ποὺ ἑτοιµάζεται 
νὰ συντρίψει (σ.σ. ἕως τὸ ἔτος 
3768) τὴ διαπλοκή. - Ὅ,τι καὶ τὸ 5β 
ὁριζοντίως
13. Κουφαίνονται ξάφνου τὰ 
εὐήκοα τῶν πολιτικῶν, ὅταν 
γίνονται κυβέρνηση.


