
Τό καλύτερο ἑλληνικό περιοδικό συνεχίζει τά 
πρωτοποριακά του ἀφιερώµατα. Στό τεῦχος 

τοῦ Αὐγούστου: ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Ὅλοι μαζί κινοῦμε, συρφετός,
γυρεύοντας ὁμοιοκαταληξία.

Μιὰ τόσο εὐγενικιά φιλοδοξία
ἔγινε τῆς ζωῆς μας ὁ σκοπός

Κ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ          31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006             ΕΤΟΣ 8ο / ΑΡ. Φ. 202 / ΤΙΜΗ 0,90 €

Ἐνώπιον 45.000 θεατῶν στό Ντύσελντορφ, ἡ 
γνωστή ἀµερικανίδα τραγουδιάρα Μαντόνα 
ἐµφανίστηκε στή σκηνή µέ τόν τρόπο πού 
βλέπετε ἀνωτέρω: Σταυρωµένη καί µέ ἀκάνθινο 
στεφάνι στό κεφάλι! Στίς διαµαρτυρίες πού 
ξεσηκώθηκαν, οἱ Γερµανοί εἰσαγγελεῖς ἀπάντη-
σαν πώς ἡ... καλλιτεχνική ἔκφραση προέχει τῆς 
θρησκευτικῆς εὐθιξίας! Τό γεγονός ὅτι ἡ καί 
µετακλιµακτηριακῶς λαγνοβοούσα πορνοντίβα 
- ἡ «θλιβερή γελάδα» πού λέει κι ὁ Ἔλτον Τζών 
- ἀνήκει στήν ἑβραϊκή αἵρεση τῆς Καµπάλα, δέν 
φαίνεται κανείς νά τό συνδέει µέ τήν συστηµα-
τικά ἐπαναλαµβανόµενη ὕβρη κατά τοῦ Θεοῦ 
τῶν Χριστιανῶν (βλέπε παλιότερες κόντρες µέ 
τό Βατικανό µά καί τήν πρόσφατη ἀπαγόρευση 

τῆς συναυλίας της στή Ρωσία). 
ΟΚ. Συµφωνοῦµε νά µήν σκαλίζουµε οὔτε τίς 
δωρεές της στά καββαλιστικά ἱδρύµατα, οὔτε τά 
τραγουδάκια της («Isaak») πού ὑµνοῦν ραββίνους 
τοῦ 16ου αἰώνα. Ἀλλά αὐτήν τήν εἰκονοκλαστική, 
φιλελεύθερη ἀντίληψη τῶν γερµανικῶν Ἀρχῶν 
θά θέλουµε νά τήν βλέπουµε καί σέ περιπτώσεις 
πού «προσβάλλεται» καί κανένας ἄλλος, πέραν 
τῶν συνηθισµένων χριστιανοµουσουλµανικῶν 

στόχων...

Ἱέρεια τῆς πορνοσώου - µπίζ

     Ἀπό τήν τουρκοφυλλάδα «Μιλλέτ» πού ἐκδίδεται 
στήν Ξάνθη ἔχουµε τακτικά ἀναδηµοσιεύσει κείµενα πού 
δύσκολα θά τά ἔλεγε κανείς ὅτι ἐµφοροῦνται ἀπό ἰδεώδη 
δηµοκρατικά, προοδευτικά ἤ διεθνιστικά. τό ἀκριβῶς 
ἀντίθετο εἶναι πολύ κοντύτερα στήν πραγµατικότητα. 
Κι αὐτὸ ἰσχύει κατ’ ἐξοχήν καί γιά τόν ἀρθρογράφο της 
Τζενγκίζ Ὀµέρ, θεολόγο καί ἱεροκήρυκα ποµακικῆς 
καταγωγῆς ἀλλά φανατικό τουρκόφρονα.
    ∆ιαβάζουµε λοιπόν, καθώς οἱ τοπικές ἐκλογές τοῦ 
Ὀκτώβρη πλησιάζουν, τήν ἀνάλυση (24-8-06) τοῦ ἀνωτέρω 
κυρίου, κάτω ἀπό τόν τίτλο «Οἱ Τοῦρκοι τῆς ∆υτικῆς Θράκης 
ἔκαναν τὴν ἐπιλογή τους»: «Καθὼς πλησιάζουν οἱ τοπικὲς 
ἐκλογὲς θέλω νὰ σᾶς θυµίσω κάτι. Ἡ µειονότητά µας πάντα 

ἦταν πιὸ φιλικὴ στὰ 
ἀριστερὰ κόµµατα. 
(...) Ὅπως καὶ νά 
‘χει, ἐµεῖς δὲν πρέπει 
νὰ ἐνισχύσουµε 
τὰ δεξιὰ κόµµατα. 
∆ιότι ὅλες οἱ συµ-
φορὲς ποὺ µᾶς 
ἦρθαν, ἦταν πάντα 
σὲ περιόδους τῶν 
κ υ β ε ρ ν ή σ ε ώ ν 
τους. ∆ὲν θεωρῶ 
τὴν Ἀριστερὰ ὡς 
τελείως ἀθώα καὶ 
ἐρωτευµένη µὲ τὴν 
µειονότητα. Ὅµως 
τουλάχιστον τὰ 
ἀριστερὰ κόµµατα, 
λόγῳ τῆς ἰδεολο-
γίας τους, εἶναι 
πιὸ οὑµανιστικά, 

ἀγαποῦνε τὴν ἰσότητα καὶ συµπεριφέρθηκαν πιὸ ἤπια στὴν 
µειονότητα. 
   Ἐδῶ ὑπάρχει µία πραγµατικότητα: Ὁ ΛΑΟΣ τοῦ 
Καρατζαφέρη, ποὺ χαλάει τὴν εἰκόνα τῆς δηµοκρατικῆς 
Ἑλλάδας, βγῆκε ἀπὸ τὴ Νέα ∆ηµοκρατία. Ἡ Ν∆ εἶναι ἕνα 
κόµµα στὸ ὁποῖο στεγάζονται δυνητικοὶ Καρατζαφέρηδες. 
Στὴν πραγµατικότητα ἡ Ν∆ εἶναι ἕνα κόµµα στὸ ὁποῖο 
στεγάζονται ἀκροδεξιές, ρατσιστικὲς καὶ ἀντιτουρκικὲς 
ἀπόψεις. Καὶ αὐτὸ τεκµαίρεται ἀπὸ τὴν µέχρι σήµερα 
ἀκολουθούµενη µειονοτικὴ πολιτική του». 
    Μέχρι ἐδῶ µπορεῖ κάποιος νά ἔχει ἀντιρρήσεις (εἰδικά 
σέ κεῖνο τό ἀπολύτως ψευδές περί µειονοτικῆς φιλικότητας 
πρός τήν Ἀριστερά), µπορεῖ καί µερικῶς νά συµφωνεῖ. Τό 
ζήτηµα εἶναι, ποῦ ἐντοπίζει ὁ ἀρθρογράφος τόν «ρατσισµό» 
καί τόν «ἀντιτουρκισµό» τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος; 
Προσέξτε: «Στά πλαίσια τῶν προσπαθειῶν γιὰ τὴν διάλυση 
τῆς ἑνότητας τῆς τουρκικῆς µειονότητας τῆς ∆. Θράκης, τὸ 
1991 ὁ Κων/νος Μητσοτάκης ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ ἀναγνώρισε 
τήν ¨µουσουλµανική µειονότητα¨ ὡς ἀποτελούµενη ἀπό 
¨Τουρκογενεῖς, Ποµάκους καὶ Τσιγγάνους¨. ∆ηλαδή ἡ Ν.∆. 
ἦταν αὐτή ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τὴ θέση ¨δέν ὑπάρχει τουρκική 
µειονότητα στὴ Θράκη¨. Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδας στὴ 
σύνοδο τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὰ µειονοτικά δικαιώµατα ἦταν ἕνα 
ἀντίγραφο τοῦ Μητσοτάκη.  Τὰ ἴδια λόγια εἶπε...»
   Ὅποιος δηλαδή τολµάει νά µιλήσει γιά Ποµάκους καί 
Τσιγγάνους στή Θράκη εἶναι ἀντιτοῦρκος, ρατσιστής 
καί πρέπει νά καταδικαστεῖ στίς ἐκλογές! Αὐτός εἶναι 
ὁ νταλγκάς τῶν τουρκοφρόνων καί τῆς Ἄγκυρας, αὐτό 
εἶναι τό µοναδικό κριτήριο βάσει τοῦ ὁποίου κρίνεται 
ἡ «δηµοκρατικότητα» καί ὁ... «οὑµανισµός» πολιτικῶν 
καί παρατάξεων! Κι ἐπειδή, φυσικά, ἡ γραµµή πρέπει νά 
ἀποσαφηνιστεῖ καί νά ἐξειδικευτεῖ, ὑπάρχει καί συνέχεια:  
«Στήν Κοµοτηνή ἡ µειονότητα ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει ἀνεξάρτητος 
µειονοτικός συνδυασµὸς στὶς δηµοτικὲς ἐκλογές θὰ προτιµήσει 

τὸν Συνασπισµὸ καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ σωστό. Τὸ ΠαΣοΚ µὲ 
τὸν Βαβατσικλή, ποὺ δὲν εἶναι ἀριστερὸς καὶ κηλίδωσε 
τὸ κόµµα του µὲ τὴν ἀντιµειονοτικὴ πολιτική του, θὰ 
χάσει τὸν δῆµο τῆς Κοµοτηνῆς. Στὴν Ξάνθη, κι ἐπειδὴ 
οἱ Τοῦρκοι αὐτὴ τὴ φορὰ θὰ ψηφίσουν τὴν ¨ἀνεξάρτητη 
µειονοτικὴ λίστα¨, ὁ γνωστὸς γιὰ τὴν ἀντιτουρκικὴ του 
συµπεριφορὰ Στυλιανίδης (ἤθελε νὰ ἀνεγείρει µνηµεῖο 
γιὰ τοὺς Ἀγριάνες) θὰ δυσκολευτεῖ πολύ. Τὸ ΠΑΣΟΚ θὰ 
ἐνδυναµωθεῖ. Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς νοµάρχες, τὸ ΠΑΣΟΚ σέ 
Κοµοτηνή καί Ξάνθη θὰ κερδίσει. Μπορῶ νὰ πῶ ἀπὸ τώρα 
πὼς οἱ ψῆφοι τῆς µειονότητας θὰ εἶναι καθοριστικοὶ καὶ 
πὼς θὰ προτιµήσουν τὸ ΠΑΣΟΚ σ’ αὐτές τίς ἐκλογές».
     Ἔτσι λοιπόν, ὅπου δέν ἔχουµε «ἀνεξάρτητα» ὄργανα 
τοῦ Προξενείου, ψηφίζουµε... «Ἀριστερά». Καί ναί µέν τό 
ΠαΣοΚ, εἶναι προτιµότερο ἀπό τή Ν∆, ἀλλά ὑπάρχουν 
καί... ἐξαιρέσεις. Ὁ Βαβατσικλῆς, π.χ., πού «δέν εἶναι 
ἀριστερός» (διάβαζε «ὑποταγµένος»), ἀπορρίπτεται καί 
ψηφίζουµε ΣΥΝ, τόν συγκεκριµένο ὑποψήφιο δηλαδή 
πού ἔχει κατ’ ἐπανάληψη ταυτιστεῖ µέ ὅ,τι πιό ἄθλιο 
ἐκφράζει ὁ µειονοτικός φανατισµός καί ἡ πηγή του στήν 
ὁδό Ἰώνων. Ἀξιοσηµείωτη πάντως εἶναι καί ἡ εὔγλωττη 
σιωπή τοῦ ἀρθρογράφου γιά τήν ὑποψηφιότητα τῆς 
Γκιουλµπεγιάζ Καραχασάν. Ὄχι µόνο δέν προτρέπει 
στήν ὑπερψήφισή της ἀλλά οὔτε κἄν τήν ἀναφέρει! 
Ἄς τό προσέξουν οἱ τιµητές τῆς Καραχασάν, ἰδίως οἱ 
διυλίζοντες τόν ποµακικό της κώνωπα καί καταπίνοντες 
τήν κάµηλο τῶν «δικῶν µας» νοµαρχιδίων καί ἄλλων 
τουρκογερόντων.
    Κλείνουµε διευκρινίζοντας ὅτι τά παραπάνω δέν 
ἀποτελοῦν ἀναγκαστικά τήν περίφηµη «προξενική 
γραµµή». Ἐκείνη βγαίνει τίς τελευταῖες µέρες (ὅταν 
ἄλλωστε θά ἔχει ἀντικατασταθεῖ κι ὁ νῦν πρόξενος). 
Ὅµως τά ἀνωτέρω ἐκφράζουν τήν πλειοψηφία στόν 
κῦκλο τῶν ἀνθρώπων τῆς Ἄγκυρας καί ἄρα ἔχουν τήν 
σηµασία τους, ἀσχέτως ἄν θά γίνουν πράξη ἤ ὄχι. Νά 
τά προσέξουµε λοιπόν καί νά δοῦµε σέ ποιόν βαθµό θά 
ὑλοποιηθοῦν...

Ψηφίζουµε τουρκοφιλική Ἀριστερά!

Καί τό παραδάκι πόθεν;

Κοµπασµοί γιά προεκλογικές χρηµατοδοτήσεις:
Γραφικότητες τοῦ Δ.Δαµιανοῦ (δεξιά στή φωτογραφία 
µέ τόν δικηγόρο τῆς Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης, 

Ὀρχάν Χατζηιµπράµ) ἤ ἐπικίνδυνα παιχνίδια;

(Σελίδα 4)

Καλός, ἀλλά µετά τόν Κεµάλ πασά...

 Ἀντιφωνητὴς
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 Στο τέλος της σχολικής χρονιάς 
που πέρασε έφτασε στα σχολεία υλικό 
για την αξία του εθελοντισμού. Το υλικό 
περιλαμβάνει σχετικό DVD αλλά και 
ενημερωτικό βιβλιάριο, το «Εγχειρίδιο 
για τον Εθελοντισμό», το οποίο προτρέπει 
ήδη από το εξώφυλλό του τους μαθητές 
να γίνουν «ενεργοί πολίτες», γιατί 
«προσφέροντας κερδίζουν!». Εκ πρώτης 
όψεως, ο εθελοντισμός, σαν δραστηριότητα, 
φαντάζει πολύτιμος, εφόσον εμφυσά στους 
νέους το αίσθημα της συλλογικότητας και 
της προσφοράς στον συνάνθρωπο, άρα είναι 
ταιριαστός με τις ανθρωπιστικές αξίες που 
γενικότερα επιδιώκει να καλλιεργήσει το 
σχολείο. Μία προσεκτικότερη ανάγνωση 
των γραμμών ωστόσο, αφήνει απορίες 
ως προς τις πραγματικές προθέσεις των 
πολιτειών που επιχειρούν τη διάδοση της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας.
 Εξετάζουμε καταρχάς τον 
ορισμό του εθελοντισμού που περιέχεται 
στο εγχειρίδιο: «Εθελοντισμός είναι η 
δραστηριότητα εκείνη που αναπτύσσεται 
κατά τρόπο προσωπικό, αυθόρμητο, 
ελεύθερο, χωρίς σκοπό ατομικού κέρδους, 
από μεμονωμένους πολίτες ατομικά ή 
διαμέσου των οργανώσεων των οποίων 
αποτελούν μέλη, προς το συμφέρον της 
ομάδας στην οποία ανήκουν ή τρίτων 
προσώπων ή της τοπικής, κρατικής ή 
διεθνούς κοινότητας αποκλειστικά για 
σκοπούς αλληλεγγύης (αλτρουιστικούς).» 
Ο εθελοντισμός συνεπώς, εξ ορισμού, 
χαρακτηρίζεται από αυθόρμητη συμμετοχή, 
ελευθερία και διάθεση αλληλεγγύης, χωρίς 
προσμονή ατομικών κερδών, εφόσον οι 
στόχοι του είναι καθαρά αλτρουιστικοί. 
Τα χαρακτηριστικά του αυτά ωστόσο 
ακυρώνονται από τις υπόλοιπες κατευθύνσεις 
που παρέχει το εγχειρίδιο προώθησής του.
 Πριν από οποιαδήποτε άλλη 
παρατήρηση σημειώνουμε πως όταν 
κάποια συμπεριφορά ή στάση ζωής 
προβάλλονται από οποιονδήποτε φορέα, 
παύουν να αποτελούν «προσωπικές» ή 

«αυθόρμητες» επιλογές. Οι αντίστοιχες 
τάσεις, προβαλλόμενες, γίνονται ασύνειδα 
αποδεκτές, αφού «διαφημίζονται» ως οι 
«ιδανικές», τις οποίες και θα ’ταν καλό να 
ακολουθούν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι.
 Πέρα από την προηγούμενη 
παράμετρο πάντως, πολύ ουσιαστικότερες 
θέσεις του εγχειριδίου καταργούν τα 
χαρακτηριστικά του εθελοντισμού. Κι ενώ 
εξ ορισμού σαφέστατα μιλάμε αποκλειστικά 
για αλληλεγγύη, χωρίς προσμονή ατομικού 
κέρδους, στο εγχειρίδιο σημειώνονται θέσεις 
που προβάλλουν ακριβώς τα κέρδη όσων θα 
δραστηριοποιηθούν ως εθελοντές. Έτσι, ως 
λόγος για τον οποίο οι νέοι στρέφονται στον 
εθελοντισμό προβάλλεται η «καλλιέργεια 
δεξιοτήτων, οι οποίες θα βελτιώσουν το 
βιογραφικό τους και την ικανότητά τους 
να εισέλθουν δυναμικά στον εργασιακό 
χώρο»! Σε άλλο πάλι σημείο, πάντα στο 
ίδιο πνεύμα, τονίζεται ότι ο εθελοντισμός 
καταπολεμά την ανεργία(!), αφού «ενισχύει 
την αυτοπεποίθηση αυτών που αναζητούν 
εργασία, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε 
χώρους εργασίας και δίνοντάς τους την 
ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που 
είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας»! 
Είναι φανερό λοιπόν ότι όποιος ασχολείται 
με τον εθελοντισμό προφανώς και δεν το 
κάνει απλά για αλτρουιστικούς λόγους, 
αλλά επιδιώκει προσωπικά κέρδη στον 
χώρο της εργασίας! Από την άλλη μεριά, 
η εθελοντική δραστηριοποίηση φαντάζει 
επιτακτική ανάγκη για την επαγγελματική 
αποκατάσταση, αφού συμβάλλει στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων στην 
αγορά εργασίας! Ο εθελοντισμός επομένως 
θα προωθηθεί μόνο μέσα από την προβολή 
των ατομικών κερδών για τους εθελοντές, 
όπως διαπιστώνεται και από ακόμα μία 
θέση του εγχειριδίου που παραθέτουμε 
εδώ σαν κατακλείδα: για την ανάπτυξη του 
εθελοντισμού «δεν απαιτείται να απευθυνθεί 
κανείς μόνο στο αίσθημα αλληλεγγύης του 
εθελοντή, αλλά κυρίως στα προσωπικά 
οφέλη που η δράση αυτή συνεπάγεται και 

στην αναγνώριση αυτών από την οικονομική 
κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο»! 
 Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές 
ότι τα στοιχεία του αλτρουισμού και της 
ανθρωπιάς, που δικαιώνουν κάθε εθελοντική 
δράση, υποχωρούν μπροστά στην ανάδειξη 
της οικονομικής σημασίας του εθελοντισμού. 
Ως προς αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, αφού 
οι σχετικές αναφορές στο εγχειρίδιο είναι 
συγκεκριμένες: ο εθελοντισμός, όπως 
αναφέρεται, αποτελεί τον τρίτο τομέα 
της οικονομίας μετά τον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό, μια «βιομηχανία» μεγέθους 1 τρις 
δολαρίων! Στις Η.Π.Α. συμβάλλει κατά 
30% στην απασχόληση του δημόσιου τομέα, 
ενώ σε άλλες χώρες συνιστά το 8-14% 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος! 
Πρόκειται συνεπώς για δραστηριότητα που, 
στηριζόμενη στην άμισθη εργασία ικανού 
αριθμού ανθρώπων, αποφέρει σημαντικά 
κέρδη σε κάποιους άλλους. Το ερώτημα 
βέβαια είναι σε ποιους!
 Αν υποθέσουμε πως ιδιωτικές 
εταιρίες, εκμεταλλευόμενες τον 
προβαλλόμενο ως αξία εθελοντισμό, 
αποκομίζουν κέρδη, προφανώς λειτουργούν 
σκανδαλωδώς. Το θέμα όμως είναι ότι 
πέρα απ’ τους ιδιώτες, για τους οποίους 
καθόλου δεν θα παραξενευόμασταν αν 
χρησιμοποιούσαν οποιοδήποτε μέσο 
κερδοσκοπίας, και πολύ περισσότερο όταν 
αυτό είναι «ευλογημένο» από την Πολιτεία, 
η ίδια η Πολιτεία, μέσω του δημόσιου τομέα 
παραγωγής, φαίνεται ότι εκμεταλλεύεται 
τον εθελοντισμό κερδοσκοπώντας σε βάρος 
των εργαζόμενων εθελοντικά.
 Θα σταθούμε σε δύο ενδεικτικά 
παραδείγματα. Το πρώτο αφορά όσους 
εργάστηκαν εθελοντικά για την ομαλή 
διεξαγωγή της Ολυμπιάδας πριν από δύο 
χρόνια στη χώρα μας. Στην περίπτωση αυτή, 
βέβαια, θα σκεφτόταν κανείς ότι οι σκοποί 
του εθελοντισμού εκπληρώνονται, εφόσον 
οι εθελοντές εργάζονται προς όφελος 
του κοινωνικού συνόλου, για την θετική 
προβολή της χώρας και για προσέλευση 
τουριστών που θα τονώσουν την οικονομία 
της. Το θέμα ωστόσο είναι ότι ενώ πολλοί 
εργάστηκαν για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την 
ανάταση της χώρας μέσω της Ολυμπιάδας, 
κάποιοι από αυτούς, και συγκεκριμένα τα 
υψηλά ιστάμενα μέλη των οργανωτικών 

επιτροπών, αμείφτηκαν αφειδώς για τις 
υπηρεσίες τους. Δεν θα ’πρεπε ωστόσο 
να εργαστούν και αυτοί εθελοντικά; 
Μήπως αυτοί κρίθηκαν ως «ποιοτικά 
ανώτεροι» σε σχέση με τους υπόλοιπους 
ώστε να έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση; Ή 

μήπως η προσπάθεια θα ευοδωνόταν χωρίς 
την συμβολή των «κατώτερων»;
 Πολύ χαρακτηριστικότερο είναι 
το παράδειγμα των ΕΛ.ΤΑ.: τα ΕΛ.ΤΑ., 
σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς, υλοποιούν και φέτος, για 
έβδομη συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα 
«Διακοπές και Εθελοντισμός», στο οποίο 
νέοι εθελοντές καλούνται να εργαστούν σε 
καταστήματα τουριστικών κυρίως περιοχών, 
με κανονικά καθήκοντα ενός ταχυδρομικού 
υπαλλήλου και πλήρη απασχόληση για δύο 
μήνες! Ερώτημα: η υποτιθέμενη υλοποίηση 
του προγράμματος «εθελοντισμού», που 
προωθεί την αντίστοιχη ανθρωπιστική αξία, 
δικαιολογεί την εργασία χωρίς πληρωμή; 
Δικαιώνεται το Δημόσιο να απασχολεί 
υπαλλήλους χωρίς να τους πληρώνει, 
επικαλούμενο όμορφες «ανθρωπιστικές» 
θεωρίες; Το βέβαιο πάντως είναι ότι 
ανάμεσα στις αρχές του εθελοντισμού 
περιλαμβάνεται και η παρακάτω, η οποία 
προφανώς καταπατείται: «Οι εθελοντές 
δεν αντικαθιστούν τους αμειβόμενους 
εργαζόμενους και δεν αποτελούν απειλή 
για την εργασιακή ασφάλεια αυτών.»! 
Το Δημόσιο όμως κρατά «διπλά βιβλία» 
εφευρίσκοντας «νόμιμους», αστραφτερά 
περιτυλιγμένους τρόπους να μην πληρώνει 
τους εργαζομένους του, αποκαλώντας τους 
«εθελοντές»!
 Θα απορρίψουμε συνεπώς 
εξολοκλήρου τον εθελοντισμό; Φυσικά όχι. Ο 
αλτρουισμός μας καλό είναι να εκδηλώνεται, 
για παράδειγμα, σε περιπτώσεις κρίσεων 
(π.χ. σεισμοί) που ίσως αποδυναμώσουν 
και τον κρατικό μηχανισμό, ώστε να 
αδυνατεί να επέμβει αποτελεσματικά. Από 
εκεί και πέρα όμως, κανένα ιδεολόγημα 
με αστραφτερό εξώφυλλο δεν γίνεται να 
χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση του 
μόχθου των πολιτών, οι οποίοι ασφαλώς και 
θα πρέπει να αμείβονται για το έργο που 
προσφέρουν. Οι Πολιτείες δεν δικαιώνονται 
όταν βαυκαλίζονται, προκειμένου να 
προωθήσουν τον «εθελοντισμό» και την 
άμισθη εργασία, με τη δικαιολογία πως «οι 
κυβερνήσεις δεν μπορούν να προβλέπουν 
τα πάντα», γι’ αυτό και καταφεύγουν στον 
εθελοντισμό! Οι κυβερνήσεις προφανώς 
και προβλέπουν τα πάντα, γι’ αυτό άλλωστε 
και προωθούν τις αντίστοιχες εθελοντικές 
δράσεις (πώς θα τις προωθούσαν αν δεν 
τις είχαν προβλέψει;). Οφείλουν επομένως 
να αποζημιώνουν τους εργαζόμενους και 
να μην τους εκμεταλλεύονται, ούτε και να 
επιτρέπουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία να 
τους εκμεταλλευτεί.
          Γιάννης Στρούμπας

Ο ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ
(Ο λόγος στον Ζαχαροπλάστη:)

(Γαµώτο, γέµισε παντού άχνη.)

Γιάννης Στρούµπας

Εθελοντισμός: «Διπλά βιβλία» 
με νομιμοποιημένο περιτύλιγμα!

2η Πανελλήνια 
Συνάντηση 
Ποντιακής Νεολαίας

Την 2η Πανελλήνια Συνάντηση Ποντιακής 
Νεολαίας πραγµατοποίησε στην Κοζάνη 
η Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδας 
(ΠΟΕ), το συντονιστικό περιφερειακό  
συµβούλιο ποντιακών σωµατείων Δυτικής 
Μακεδονίας – Ηπείρου (ΣΠΟΠΣ) και το 
συµβούλιο Νεολαίας της ΠΟΕ.
Την Παρασκευή 18 Αυγούστου έγινε η 
έναρξη της συνάντησης στο αµφιθέατρο του 
ΤΕΙ Κοζάνης, όπου χαιρέτισαν µεταξύ των 
άλλων ο πρόεδρος της ΠΟΕ Γ. Παρχαρίδης, 
ο πρόεδρος του ΣΠΟΣ Ι. Αµαραντίδης, 
ο πρόεδρος του Συµβουλίου νεολαίας Χ. 
Κωτίδης, ο Μητροπολίτης Σερβίων και 
Κοζάνης, ο  νοµάρχης Κοζάνης Ι. Ανδρεάδης, 
και ο επίτιµος πρόεδρος της Οµοσπονδίας 

Ευρώπης Χ. Γαλανίδης, τονίζοντας όλοι 
την σηµασία της συνάντησης για τη 
νεολαία, τον πολιτισµό και ιδιαίτερα τη 
γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού. 
Στη συνέχεια έγιναν συζητήσεις για 
την Ποντιακή διάλεκτο µε εισηγητές το  

Χριστόφορο Χριστοφορίδη και τον 
Κώστα Ντίνα, ενώ στη συνέχεια οι 
σύνεδροι παρακολούθησαν  στην 
Ιερά Μονή Αγίου  Ιωάννη Βαζελώνα, 
όπου παρακολούθησαν τις   
Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη 
από τον Μικρασιατικό-Ποντιακό 
Σύλλογο του Νοµού Γρεβενών.
Το Σάββατο το πρωί έγινε 
εκκλησιασµός στην Ιερά Μονή 
Αγίου  Ιωάννη Βαζελώνα και στην 
συνέχεια ο Θεοδόσης Κυριακίδης 
µίλησε για την Ιστορική Μονή. 
Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας 
πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο 
του ΤΕΙ Κοζάνης συζήτηση µε 
θέµα την Γενοκτονία των Ποντίων 
µε εισηγητές το Φάνη Μαλκίδη 
και τον Αλέξανδρο Καστρινάκη - 

Παναγόπουλο, εισηγήσεις και συζήτηση η 
οποία ακολούθησε, που  συγκέντρωσαν το 
ενδιαφέρον όλων των συνέδρων λόγω της 
σηµασίας του ζητήµατος.   Το βράδυ έγινε 
αναπαράσταση του ποντιακού γάµου 
από τη Διεύθυνση Πολιτισµού του Δήµου 
Ελλησπόντου και ακολούθησε  γλέντι 
στο χώρο του θεάτρου µε καλλιτέχνες του 
νοµού. Στις τρεις ηµέρες της συνάντησης  
έγινε συζήτηση για τον ρόλο της Νεολαίας 
στον σύγχρονο κόσµο και τον κανονισµό 
λειτουργίας του τµήµατος νέων της 
Π.Ο.Ε., και πάρθηκαν αποφάσεις για τις 
µελλοντικές δραστηριότητες της νεολαίας 
για ζητήµατα που αφορούν τον Ποντιακό 
Ελληνισµό. 



«Βαλκανοποίηση» είναι μια πολύ ήπια λέξη για τη Βόρεια Ιρλανδία 
    O Cedric Gouverneur στην Λε Μόντ Ντιπλοματίκ (από την “Ελευθεροτυπία”, 20-8), για την 
απίστευτη κατάσταση στην Βόρεια Ιρλανδία. Διαβάστε, θυμηθείτε τις θριαμβολογίες για τη νέα 
εποχή των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών του Κλίντον και συγκρίνετε με την “βαλκανική” ελληνική 
Θράκη. Μιλάμε για διαφορά Κόλασης και Παραδείσου, χωρίς καμμιάν υπερβολή! 

   “Την 24η Νοεμβρίου 2006 εκπνέει η προθεσμία που έχει θέσει το Λονδίνο στα δύο βασικά κόμματα της 
Β. Ιρλανδίας, το Σιν Φέιν και το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (ΔΕΚ): Πρέπει, έως τότε, να καταλήξουν 
σε κάποια συμφωνία για να κυβερνήσουν από κοινού - σε περίπτωση αποτυχίας, οι βρετανικές αρχές θα 
συνεχίσουν να ασκούν άμεσα την εξουσία. Ομως το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές είναι τόσο βαθύ, 
ώστε καθολικοί και προτεστάντες συνεχίζουν να ζουν σε παράλληλους κόσμους, ενώ τα τελευταία χρόνια 
διαπιστώθηκε παγίωση της εκάστοτε «εθνικής» ταυτότητας.
    (...) Το σχέδιο της από κοινού άσκησης εξουσίας παρουσιάστηκε στους πρώτους ως βήμα προς την 
ιρλανδική ενότητα, και στους δεύτερους ως διαιώνιση της διαίρεσης. Αρχιτέκτονες της ειρηνευτικής 
διαδικασίας, το Λονδίνο και το Δουβλίνο θεωρούσαν σίγουρο στοίχημα την ανάπτυξη μιας κουλτούρας 
συμφιλίωσης. Ομως οι αντιμαχόμενες πλευρές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία. Από τον 
Οκτώβρη του 2002, οι θεσμοί έχουν καταλυθεί, έπειτα από τις υποψίες κατασκοπίας που βάρυναν το 
Σιν Φέιν, πολιτική πτέρυγα του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (IRΑ). Στις εκλογές του Νοεμβρίου 
του 2003, οι μετριοπαθείς φωνές των δύο συμβουλίων αποσιωπήθηκαν προς όφελος του Σιν Φέιν του 
Τζέρι Ανταμς και του ΔΕΚ του Ιαν Πέισλι, φονταμενταλιστή που αντιμετωπίζει εχθρικά, ήδη από το 
1960, οποιαδήποτε παραχώρηση στους «παπιστές». Ο αιδεσιμότατος Πέισλι εκμεταλλεύεται στο έπακρον 
την κηδεμονία του Λονδίνου και βρίσκει προφάσεις για να μην μοιραστεί την εξουσία με το Σιν Φέιν. 
Το τελευταίο, στρέφει σήμερα το βλέμμα προς το Δουβλίνο, όπου οι ρεπουμπλικανοί θα μπορούσαν να 
κυβερνήσουν σε συνασπισμό με το Φιάνα Φέιλ (κεντροδεξιά) το 2007. Η Βουλή που εκλέχθηκε το 2003 
συνεδρίασε πρώτη φορά τον προηγούμενο Μάιο... Τα 108 μέλη της έχουν προθεσμία μέχρι τον Νοέμβριο για 
να συστήσουν μεικτή κυβέρνηση. Σε περίπτωση που η συμφωνία δεν επιτευχθεί, το Λονδίνο θα συνεχίσει 
να ασκεί απευθείας την κυριαρχία του. Τελικά, οι θεσμοί δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν παρά μόνο 30 
μήνες μέσα σε 8 χρόνια.
    «Για τους παραστρατιωτικούς, όλα είναι ζήτημα εδαφικού ελέγχου», εξηγεί ο Ντέκλαν Ο Λόαν, δημοτικός 
σύμβουλος του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος (ΣΕΚ, υπέρ της ενοποίησης της νήσου) στην 
Μπαλίμενα. Δείχνει προς την κατεύθυνση ενός οικοδομικού συγκροτήματος υπό κατασκευήν, τα όρια του 
οποίου στολίζουν βρετανικές σημαίες: «Ενα μήνυμα για τους πιθανούς καθολικούς αγοραστές: “Δεν σας 
θέλουμε εδώ!”». Λίγο πιο πέρα, σε ένα κέντρο αναψυχής, επιδεικνύεται και πάλι η σημαία του Ηνωμένου 
Βασιλείου: «Την παραμονή των εγκαινίων έβαλαν αυτή τη σημαία για να αποθαρρύνουν τους καθολικούς». 
Περίπου πέντε χιλιόμετρα δυτικότερα, στο Αχογκιλ, οι ελάχιστοι καθολικοί εκδιώχθηκαν από εξτρεμιστές 
προτεστάντες. Σπασμένα τζάμια, βόμβες μπογιάς, ακόμη και μολότοφ... Εφυγαν όλοι ανεξαιρέτως.
    Οι παραστρατιωτικοί φιλομοναρχικοί προτεστάντες απολαμβάνουν ευρείας ατιμωρησίας. Η αστυνομία 
δεν επεμβαίνει σχεδόν ποτέ, υποτίθεται για να μην υποδαυλίσει την κατάσταση, και οι μετριοπαθείς 
προτεστάντες, φοβούμενοι τα αντίποινα, δεν τολμούν να αναμειχθούν. Οι παραστρατιωτικοί δεν φοβούνται 
πλέον την αντεκδίκηση του IRA, ο οποίος έχει επισήμως καταθέσει τα όπλα από τον περασμένο Ιούλιο. (...)   
«Από τη βρεφική ηλικία μέχρι και τον θάνατό του, ο καθένας μπορεί να περάσει ολόκληρη τη ζωή του χωρίς 
να έχει την παραμικρή σχέση με τους απέναντι», διαπιστώνει ο Νιλ Τζάρμαν, διευθυντής του Ινστιτούτου 
Ερευνας Συγκρούσεων (ΙΕΣ), του Μπέλφαστ. Το ΙΕΣ συμπεραίνει σε αναφορά του ότι ο διαχωρισμός είναι 
εντονότερος απ’ όσο πριν ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Τριάντα επτά «τοίχοι ειρήνης» χωρίζουν τις 
κοινότητες, 18 περισσότεροι από όσους υπήρχαν το 1998. Τα δύο τρίτα του πληθυσμού ζουν σε ομοιογενείς 
συνοικίες. Στις συνοικίες εντάσσονται επίσης τα σχολεία και οι αθλητικές δραστηριότητες. (...) Αγνώριστο 
μετά την κατάπαυση του πυρός και ταγμένο να υπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της κατανάλωσης, 
το κέντρο του Μπέλφαστ είναι ουδέτερο. Ομως σχεδόν σε όλες τις στάσεις των λεωφορείων υπάρχουν 
γκράφιτι που γράφουν «ΚΑΤ» («Kill all taigs»: «Θάνατος σε όλους τους καθολικούς») ή «ΚΑΗ» («Kill all 
huns»: «Θάνατος σε όλους τους προτεστάντες»), έργα νεαρών μαθητών στον δρόμο από ή προς το σχολείο. 
Το 2002, 68% των νέων ηλικίας 18-25 ετών που προέρχονταν από λαϊκές συνοικίες δεν είχαν μιλήσει 
ποτέ με «απέναντι» νέους, ενώ 62% δήλωναν ότι είχαν υπάρξει έστω και μία φορά θύματα λεκτικής ή 
σωματικής βίας με αφορμή τα πιστεύω τους.
   «Κάθε στρατόπεδο έχει τους δικούς του μάρτυρες, τις δικές του μνήμες, χωρίς να μοιράζεται τίποτα με 
την άλλη πλευρά». Για να δημιουργηθεί κοινό αίσθημα, η Υπατη Αρμοστεία για τα θύματα εξετάζει την 
καθιέρωση μιας «Ημέρας των Θυμάτων». Όμως, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η επίδειξη συμπάθειας για τον 
άλλο θα έβλαπτε τη νομιμοποίηση των ιδίων πράξεων, προσδίδοντας ταυτόχρονα νόημα στις - υποτίθεται 
αναπόφευκτα «εγκληματικές» - πράξεις των «απέναντι». (...) Οι ρεπουμπλικανοί γιορτάζουν κάθε άνοιξη 
τη μνήμη των δέκα απεργών πείνας του IRA, οι οποίοι, με πρωτοστάτη τον Μπόμπι Σαντς, πέθαναν στη 
φυλακή πριν από 25 χρόνια. Μάρτυρες της επανάστασης για τους μεν, τρομοκράτες για τους δε. Κάθε 
καλοκαίρι, τα πνεύματα στην επαρχία οξύνονται με αφορμή τις παρελάσεις προς τιμήν της Αρχής του 
Οραντζ, που δημιουργήθηκε πριν από δύο αιώνες για να εγκαθιδρύσει την προτεσταντική κυριαρχία. Αυτές 
οι παρελάσεις, που γίνονται σε εθνικιστικές συνοικίες, γιορτάζουν τη νίκη του Γουλιέλμου Γ’ του Οραντζ 
επί του καθολικού Ιάκωβου Β’, το 1689. 
(...) Σύμφωνα με τις στατιστικές της αστυνομίας που αναφέραμε, σημειώθηκαν, κατά μέσον όρο, πέντε 
περιστατικά θρησκευτικού περιεχομένου ημερησίως, μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου 2005. Στις βιαιότητες 
που στρέφονται εναντίον της σωματικής ακεραιότητας και στις καταστροφές χώρων θρησκευτικής λατρείας, 
προστίθενται υπερβολικές απαιτήσεις οι οποίες διαχωρίζουν με στεγανά τις κοινότητες. Στο Μπέλφαστ, σε 
μία λωρίδα που μεσολαβεί μεταξύ καθολικών και προτεσταντικών γκέτο -συχνά ένα «no man’s land» 
όπου τα σπίτια είναι στην πλειονότητά τους ακατοίκητα εξαιτίας της αυξημένης επικινδυνότητας-, ένας 
καθολικός 15 ετών ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου το προηγούμενο καλοκαίρι. Το 2003, οι δογματιστές 
σταύρωσαν ζωντανό, με ένα πιστόλι γεμισμένο με καρφιά, έναν καθολικό με παραβατική συμπεριφορά. Το 
2002, ένας καθολικός ταχυδρόμος που εργαζόταν σε προτεσταντική πόλη σφαγιάστηκε, ένας προτεστάντης 
που θεωρήθηκε λανθασμένα καθολικός ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, πέντε προτεστάντες τραυματίστηκαν 
από έναν στρατευμένο καθολικό κ.λπ. Η δολοφονία μπορεί συχνά να συνοδεύεται από εξευτελισμό της 
κηδείας του θύματος. Μέλη της ΕΑΟ διατάραξαν την επικήδεια τελετή εις μνήμην του νεαρού ταχυδρόμου 
και κατόπιν έγραψαν με μπογιά σε ολόκληρο το Μπέλφαστ «Ο Χάρι Πότερ είναι νεκρός» για να κοροϊδέψουν 
την ομοιότητα του θύματος με τον ήρωα της Τζ. Κ. Ράουλινγκ.
   Όπως συμβαίνει σε κάθε παράνομη οργάνωση, η «χρηματοδότηση του αγώνα» έχει κάποιες φορές 
λοξοδρομήσει, στη Β. Ιρλανδία όπως και αλλού, σε συμμορίτικες πρακτικές. «Έγραψαν με σπρέι “Είσοδος 
χαφιέδων” έξω απ’ το κτίριο του τμήματος και, την ίδια μέρα, βρήκα μια βόμβα κάτω από το αυτοκίνητό 
μου... Εχουν σκοτώσει, εδώ στην περιοχή, μια ντουζίνα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και έναν νεαρό 
ταχυδρόμο, αλλά, προφανώς, επωφελούνται της προστασίας κάποιων». Η συμπαιγνία μεταξύ των κρατικών 
δυνάμεων καταστολής και των παραστρατιωτικών δογματιστών, αποδεδειγμένη κατά την περίοδο της 
διαμάχης με τον IRA, παραμένει ακόμη πραγματικότητα.
   «Εδώ, όλοι παίρνουν ταξί. Κι αν στις τρεις το πρωί δεν βρίσκεις πλέον ταξί, παίρνεις τηλέφωνο τους γονείς 
σου». Ο Λίαμ εργάζεται στην British Telecom, κοντά στο Βίλατζ. «Απ’ το να κόψω δρόμο, περνώντας μέσα 
από τηνεπικίνδυνη ζώνη των φιλομοναρχικών, πηγαίνω στο κέντρο με λεωφορείο και από εκεί παίρνω 
άλλο λεωφορείο για να φτάσω στο γραφείο». Το 88% δεν θα πήγαινε νύχτα σε «αντίπαλη» συνοικία, το 
48% και τη μέρα, το 58% δεν θα έκανε εκεί τα ψώνια του, το 13,5% δεν θα πήγαινε απέναντι από το φόβο 
εξοστρακισμού από την ίδια του την κοινότητα. 
     Εξαιτίας αυτού του διαχωρισμού, βλέπουμε διπλές όλες τις κοινωφελείς υπηρεσίες: ταχυδρομεία, κέντρα 
ψυχαγωγίας, επιχειρήσεις, γήπεδα, στάσεις λεωφορείων, γραμματοκιβώτια... Οι γραμμές των λεωφορείων 
είναι δαιδαλώδεις για να παραμείνουν ομοιογενείς. Παρομοίως, κάθε πρωί οι οδοκαθαριστές του Μπέλφαστ 
χωρίζονται σε δύο ομάδες εργασίας, μία καθολική και μία προτεσταντική. Εάν μια κοινότητα θεωρήσει ότι 
ζημιώνεται σε σχέση με τους γείτονες από απέναντι, θα ξεκινήσει κάποιου είδους αναταραχή... 

Ἀνα-γνώσεις
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Οὔτε οἱ ἀµερικάνικες 
δωρεές γλυτώνουν...

Τό βράδυ τῆς 28ης Ἰουνίου ἡ ἰσραηλινή 
πολεµική ἀεροπορία βοµβάρδισε τόν 
σταθµό παραγωγῆς ρεύµατος τῆς Γάζας, 
καταστρέφοντας τούς ἕξι µετασχηµα-

τιστές του, ἀξίας 2.000.000 δολαρίων 
ἕκαστος. Ἦταν ὁ πιό προηγµένος 
σταθµός τοῦ ἀραβικοῦ κόσµου, δωρεά 
τῶν ΗΠΑ καί κατασκευῆς ENRON, µέ 
ἰσχύ 140 Μεγαβάτ, καί εἶχε ἐγκαινιαστεῖ 
τό 2001 µέ σκοπό νά παρέχει ρεῦµα καί 
στήν Δυτική Ὄχθη.
Ἐπρόκειτο γιά ἕνα (ἀκόµη) ἔγκληµα 
τοῦ γκαγκστερικοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους, 
ἀναίµακτο µέν, καταστροφικότατο δέ. 
Ἑνάµιση ἑκατοµµύριο κόσµος στερήθηκε 
τά στοιχειώδη, καθώς ὁ σταθµός παρεῖχε 
τό 60% τοῦ ἠλεκτρικοῦ στόν φτωχό 
πληθυσµό τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας (τό 
ὑπόλοιπο ἀγοράζεται ἀπό τό Ἰσραήλ). 
Τώρα τό ρεῦµα παρέχεται γιά λίγες 
ὧρες ἡµερησίως, οἱ 160 ἐργαζόµενοι τοῦ 
σταθµοῦ προστέθηκαν στούς ἄπειρους 
ἀνέργους καί τό (δικαιολογηµένο) µῖσος 
κατά τῶν ἐπιδροµέων περισσεύει...

 Ἀρχικά εἴπαµε νά µήν ἀσχο-
ληθοῦµε κἄν µέ τή νέα αὐτή τροµο-
µπούρδα τῆς Βρετανίας. Μετά ὅµως, µέ 
τήν παπαρολογία νά χτυπάει κόκκινο, 
ἡ ὑστερία κατά τῶν µουσουλµάνων 
σέ ἀεροπλάνα καί ἀεροδρόµια πῆγε 
ἐνδηµική µορφή. Σέ πτήση τῆς Monarch 
ἀπό Μάλαγα πρός Μάντσεστερ κάποιοι 
ἐπιβάτες «ἔνοιωσαν ἄβολα» µέ καµµιά 
δεκαριά µουσουλµάνους συνεπιβάτες 
τους καί ἀρνήθηκαν νά πετάξουν ἄν δέν 
τούς κατεβάσουν - πρᾶγµα πού συνέβη! 
Καί δέν εἶναι τό µοναδικό παράδειγµα. 
Μέ βάση λοιπόν τά στοιχεῖα ἀπό ἕνα 
ἐξαιρετικό ἄρθρο τοῦ Τζέηµς Πέτρας 
γιά τό θέµα, ἔχουµε καί λέµε: 
 Στήν ἀρχή µᾶς εἴπανε γιά 
δίκτυο «ἀσιατῶν» τροµοκρατῶν καί 
γιά κάποιους «ἀραβικῆς καταγωγῆς». 
Μετά, κι ἀφοῦ ἄφησαν τό βρώµικο 
µήνυµά τους νά περάσει, µίλησαν 
γιά τήν σύλληψη 24 Πακιστανῶν µέ 
βρετανική ὑπηκοότητα. Ἀµέσως µετά 
τίς συλλήψεις, ὁ κατεστηµένος Τῦπος 
ἄρχισε νά µιλᾶ γιά γιγάντια προσπάθεια 
συλλογῆς ἀποδεικτικοῦ ὑλικοῦ. Μά καλά, 
πρῶτα γίνονται οἱ συλλήψεις κι ὕστερα 
συλλέγονται τά τεκµήρια ἐνοχῆς;!!! 
 Ἀκολούθησε τό καθιερωµένο 
ἐπεισόδιο µέ τήν χρηµατοδοτική πλευρά 
τῆς τροµοκρατίας. Πάγωσαν οἱ λογαρια-
σµοί τῶν συλληφθέντων καί ἀποκαλύ-
φθηκαν τά ποσά πού διακινοῦνταν: 
µέσες ἄκρες ὅ,τι µπορεῖ νά βάλει στήν 
ἄκρη ἕνας φοιτητής ἤ ἕνας ἐργαζόµενος 
µὲ τρεῖς κι ἑξῆντα...        
 Κατόπιν ἦρθαν οἱ πληροφορίες 
ἀπό τήν διακρατική συνεργασία τῶν 
«καλῶν»: οἱ πακιστανικές ὑπηρεσίες, 
λέει, βοήθησαν στή σύλληψη δύο ἐκ τῶν 
κατηγορουµένων. Ὡς γνωστόν οἱ µυστικές 
ὑπηρεσίες µιᾶς χώρας δηµοκρατικῆς σάν 
τό Πακιστάν παρέχουν ὅ,τι πιό ἀξιόπιστο, 
µέ εἰδικότητα τίς αὐτόβουλες ὁµολογίες...  
Τέλος πάντων, τί µετέδωσαν οἱ µπάτσοι 
τοῦ στρατηγοῦ Μουσάραφ; Ὅτι ἕνας 
συγγενής ἑνός ἐκ τῶν συλληφθέντων 
συναντήθηκε µέ µέλος τῆς Ἀλ Κάιντα 
στά ἀφγανοπακιστανικά σύνορα καί 
τοῦ ἔδωσε ὁδηγίες γιά τήν κατασκευή 
«ὑγρῆς βόµβας». Ὅπως ὅλοι καλά 
γνωρίσαµε τά τελευταῖα 5 χρόνια, τό 
Ἀφγανιστάν εἶναι ἡ πηγή τῆς πλέον 
προηγµένης τροµοκρατικῆς τεχνολογίας 
καί τῶν τεχνικῶν παραβίασης ὅλων τῶν 
συστηµάτων ἀσφαλείας τῆς Δύσης (κι 
ἕνα τυχαῖο πλάνο ἀπό τά ρουµάνια καί 
τά µπαΐρια τῆς Τόρα Μπόρα πείθει περί 
αὐτοῦ)...  
 Τί θά ἔκαναν λοιπόν αὐτά τά 
κοπέλια; Θά ἀνατίναζαν κάµποσα ἀερο-
πλάνα πάνω ἀπό τίς ΗΠΑ. Τό γεγονός 
ὅτι µετά ἀπό ἔρευνες σέ δεκάδες σπίτια 
βρέθηκε ἕνα (ἀριθµός: 1) ἀεροπορικό 
εἰσιτήριο, κι αὐτό δέν εἶπαν γιά ποῦ καί 
µέ ποιάν ἑταιρεία, δέν παίζει κανέναν 
ρόλο, καθώς φαίνεται. Ὅµως εἶχαν 
κάποιοι ἐπισκεφθεῖ καί τό Πακιστάν 
πρόσφατα, λέει. Δηλαδή ὅποιος πεθύµησε 
νά δεῖ τήν πατρίδα του καί ἐπωφελήθηκε 
τῶν καλοκαιρινῶν διακοπῶν κατέστη 
ὕποπτος. Τυχεροί ὅσοι δέν εἶχαν κἄν... 
διαβατήριο - ὄχι ὅµως ἀρκετά τυχεροί 
γιά νά ἀποφύγουν τήν σύλληψη! 
 Τό καινούργιο (ἀνέκδοτο) στή 

νέα αὐτή τροµοϋπόθεση ἦταν τό στοιχεῖο 
τῆς «ἐν πτήσει κατασκευῆς ὑγρῆς 
βόµβας». Οἱ ἀπίστευτης ἠλιθιότητας 
«πληροφορίες» πού πέρασαν ἀπό τά 
ΜΜΕ καί τά κρετίνικα σενάρια (µέ τά 
παιδικά γάλατα, τά λουκοζέιντ καί 
τά φορητά ἠχοσυστήµατα) κάποια 
στιγµή γελοιοποιήθηκαν σέ σηµεῖο 
νά ὑποχρεωθεῖ ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν 
ἐρευνῶν Πῆτερ Κλάρκ νά ἀλλάξει τό 
τροπάριο καί νά µιλήσει γιά «ἐξοπλισµό 
κατασκευῆς βοµβῶν καί χηµικά καί 
ἠλεκτρικά ἐξαρτήµατα». Σέ 69 κτίρια 
λοιπόν ἀνακαλύφθηκαν πάνω ἀπό 400 
ὑπολογιστές, 200 κινητά (!), 8.000 cd/dvd 
κτλ. Τί ἀποδεικνύει ὅλο αὐτό τό ὑλικό; 
Ὅτι κάποιοι ἀπό τούς συλληφθέντες 
εἶχαν κατεβάσει (ὅπως χιλιάδες ἄλλοι, 
φυσικά) ἀπό τό Διαδίκτυο βίντεο µέ 
βοµβιστές αὐτοκτονίας. Καί λοιπόν; Εἶναι 
κι αὐτό ἀδίκηµα; Πᾶµε σέ ποινικο-ποίηση 
ἀνάγνωσης καί ἀκρόασης συγκεκριµένων 
πραγµάτων; Ἤ τό µόνο ἀδίκηµα εἶναι ἡ 
τριτοκοσµική καταγωγή καί τό ἰσλαµικό 
θρήσκευµα σέ λάθος χώρα καί ἐποχή; 
 Κι ἕνα τελευταῖο, γιά µᾶς 
τούς «ἐντός»: Εἶναι γνωστό πιά ὅτι 
γιά τούς «προστάτες» µας προέχει ἡ 
τροµοκράτησή µας καί ἡ κατάργηση 
κάθε προσωπικοῦ ἀπορρήτου. Ὅµως 
αὐτή ἡ ἀπύθµενα κάφρικη συνωµοσιο-
λογία πού διακινεῖται, καί ἡ ὁποία εἶχε 
ἐγκαινιαστεῖ τήν 11η Σεπτεµβρίου µέ τά 
σενάρια γιά τόν «Μπίν Λάντεν» καί ἔκτοτε 
συνεχίζεται µέ τούς ἀλκαϊντολόγους στά 
κανάλια, κυριολεκτικά µᾶς τροµάζει. 
Τροµάζει ἡ προκλητικότητά της («σοῦ 
λέµε µαλακίες καί δέν µᾶς νοιάζει νά 
τίς σερβίρουµε κἄν ἀληθοφανῶς») καί ἡ 
ἀπήχησή της, τοὐλάχιστον στόν δυτικό 
κόσµο. Ἕνας παλιός, δειλός κόσµος 
ξεπροβάλλει...                                        Κ.Κ.

Ἡ τροµοκρατία τῆς κοινῆς λογικῆς

Ἀφγανικός µεζές
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Στό Πανεπιστήµιο τῆς Γρανάδας, τρίτο µεγαλύτερο πανεπιστήµιο τῆς Ἰσπανίας,  
λειτουργεῖ ἀπό ὀκταετίας τὸ Κέντρο Βυζαντινῶν, Νεοελληνικῶν καὶ Κυπριακῶν 
Σπουδῶν ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ Θρακιώτη καθηγητῆ Μόσχου Μορφακίδη. 
Ἔχοντας ἤδη ἀποκαταστήσει µία καλή σχέση µέ τό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, 

προσφέρει ἐφέτος 20 θέσεις γιὰ µεταπτυχιακές σπουδές στὸ Διδακτορικό Πρόγραµµα 
(D.E.A.) «Μεσαιωνική καὶ νεότερη Ἑλλάδα: Σπουδές γιὰ τὴν γλῶσσα, λογοτεχνία, 
ἱστορία καὶ πολιτισµό». Τὸ πρόγραµµα ἔχει δύο κατευθύνσεις: α) Βυζαντινῶν σπουδῶν 
β) Νεοελληνικῶν σπουδῶν καὶ ἀπευθύνεται σὲ πτυχιούχους τῆς Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, 
Ἱστορίας – Ἀρχαιολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικῆς, Ψυχολογίας, Θεολογίας καὶ 
συναφεῖς Ἐπιστῆµες. Ὁ ἀριθµός τῶν εἰσακτέων εἶναι 20 (οἱ 8 γιὰ βυζαντινές σπουδές 
καὶ 12 γιὰ νεοελληνικές), ἐνῷ τὰ κριτήρια ἐπιλογῆς περιλαµβάνουν τὸν τίτλο σπουδῶν  
(λαµβάνεται ὑπόψη ὁ βαθµός τοῦ πτυχίου), δηµοσιεύµατα, ἐρευνητική ἐµπειρία, γνώση 
ξένων γλωσσῶν (ἔµφαση στὰ ἰσπανικά), συνέντευξη. Τὰ µαθήµατα θὰ παραδοθοῦν 
στὴν ἑλληνική (κύρια γλῶσσα), στὴν ἰσπανική καὶ στὴν ἀγγλική, µέσα σὲ κύκλους 
µαθηµάτων, ποὺ θὰ πραγµατοποιηθοῦν στὴν Ἰσπανία (Πανεπιστήµιο τῆς Γρανάδας) 
καὶ στὴν Ἑλλάδα. Τὸ πρόγραµµα ἐνισχύεται ἐπίσης ἀπό διαλέξεις εἰδικῶν σὲ θέµατα 
βυζαντινῶν καὶ νεοελληνικῶν σπουδῶν. 

Πληθαίνουν τελευταίως οἱ προσεγµένες ἐκδόσεις θρακικῆς αὐτογνωσίας καί στίς 
πλέον ἀξιέπαινες µπορεῖ κανείς νά κατατάξει τήν πρόσφατη ἔκδοση τοῦ τόµου 
γιά «Τό Νέο Σιδηροχώρι» ἀπό τόν σύλλογο γονέων καί κηδεµόνων τῶν µικρῶν 
µαθητῶν τοῦ Πολυχρόνειου δηµοτικοῦ σχολείου. Πρόκειται γιά µιάν ἄψογη 

δουλειά πού ἔγινε ὑπό τήν καθοδήγηση τῆς δασκάλας τῶν παιδιῶν κ. Ἀναστασίας Κυριαζῆ 
καί ἡ ὁποία καταγράφει τό ἱστορικό καί λαογραφικό πρόσωπο τοῦ προσφυγικοῦ οἰκισµοῦ. Ὁ 
ξερριζωµός ἀπό τό Σαµάκοβο / Ντεµίρκιοϊ τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης καί ἡ µετεγκατάσταση 
στόν κάµπο τῆς Ροδόπης, µέ τήν παράλληλη µεταφορά τῶν ἠθῶν, ἐθίµων, τραγουδιῶν καί 
ἄλλων παραδόσεων ζωντανεύουν στίς ἀφηγήσεις καί µαρτυρίες πού τά παιδιά διέσωσαν 
στό βιβλίο, δείχνοντας τόν δρόµο καί γιά ἄλλες παρόµοιες καταγραφές σὲ χωριά τῆς 
περιοχῆς µας. Συγχαρητήρια σέ ὅλους τούς συντελεστές!

Ἀπό τό µέγα πλῆθος τῶν πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων τούτη τήν περίοδο, εἰδικά 
στήν πόλη τῆς Ξάνθης ὅπου τό Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης καί ἡ 
Φ.Ε.Ξ. συνεχίζουν τήν εὐγενή τους ἅµιλλα, νά µᾶς ἐπιτρέψετε νά προβάλουµε 
ξεχωριστά αὐτήν τοῦ ΠΑΚΕΘΡΑ µέ τόν «δικό µας» Γιάννη Βουλτσίδη, χθές 

(30-8-06) στήν Παλιά Πόλη τῆς Ξάνθης. Ὁ κορυφαῖος καραγκιοζοπαίχτης τῆς Θράκης, 
πού ὑπηρετεῖ µέ ἀγάπη καί ἀνανεωτικό οἶστρο τό θέατρο σκιῶν, παρουσίασε δύο ἔργα. 
Στό πρῶτο ἔργο, µὲ τίτλο «Ὁ Τροµάρας τοῦ Γεωργίου Βιζυηνοῦ» ὁ Γιάννης Βουλτσίδης 
παρουσίασε γιά πρώτη φορά στήν Ξάνθη τό νέο εἶδος θεάτρου πού δηµιούργησε καὶ ποὺ 
τό ὀνοµάζει «Τὸ µέσα – ἔξω». Πρόκειται γιὰ ἕναν δηµιουργικό συνδυασµό στοιχείων τοῦ 
θεάτρου σκιῶν, ἠθοποιίας, ἀφήγησης καὶ δρωµένων, τό ὁποῖο βρῆκε θερµή ἀποδοχή ἀπό 

τό κοινό, σέ βαθµό πού τό κλασικό θέατρο σκιῶν νά ὑποχωρεῖ σέ 
δεύτερο πλάνο! Ἡ παράσταση ἔκλεισε µέ τὸ ἔργο «Ὁ καραγκιόζης 
ταυροµάχος». 
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∆ιοίκηση πού... ἀδηµονεῖ 
γιά ἐπιβολή προστίµων
 Εἶναι γεγονός ὅτι τό ∆ηµόσιο στήν χώρα 
τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας λειτουργεῖ συχνά µέ 
τρόπο, ἄς ποῦµε, περίεργο. Τόσο σέ περιπτώσεις πού 
κάποιες διαδικασίες κινοῦνται µέ ἀπαράδεκτα (ἤ καί 
ὕποπτα) ἀργούς ρυθµούς, ὅσο καί σέ περιπτώσεις πού 
κάποιοι ἐπιδεικνύουν ἕναν «ὑπερβάλλοντα ζῆλο», 
τόσο ὑπερβάλλοντα πού τό µυαλό πάει εὐλόγως σέ 
κάποιαν... ὑποδαύλιση.  
 ∆ιάφορες σκέψεις περνοῦν λοιπόν ἀπό τό 
µυαλό µας γιά κάποιους ἁρµόδιους στή Νοµαρχία 
Ροδόπης, οἱ ὁποῖοι δείχνουν µία περίεργη ἀντίληψη 
γιά τή νοµιµότητα. Γίνεται νά τιµωρεῖται µέ διοικητικά 
πρόστιµα (15.000 εὐρώ!) µία «παράβαση» πού κατ’ 
ἐξακολούθηση ἀθωώνεται στά δικαστήρια; Ἡ ἀπάντηση 
εἶναι «ναί»! Γίνεται νά ἔχει κριθεῖ  ἀντισυνταγµατικός 
ὁ συγκεκριµένος νόµος σέ Τµῆµα τοῦ Συµβουλίου τῆς 
Ἐπικρατείας καί ὁ προαναφερθείς ἁρµόδιος νά µήν 
περιµένει κἄν τήν άπόφαση τῆς Ὁλοµέλειας πού θά 
κλείσει ἐνδεχοµένως ὁριστικά τήν ὑπόθεση; Ναί καί 
πάλι! Γίνεται νά ἑρµηνεύει (ἔχµµµ! ἔχµµµ!) πρῶτα ὁ γ.γ. 

τοῦ ὑπουργείου καί ὕστερα ὁ ἁρµόδιος τῆς νοµαρχίας 
τόν νόµο µέ τρόπο «διασταλτικό» καί ἀδιαφορώντας 
γιά τήν προφανή ὑποκειµενικότητα τῆς συγκεκριµένης 
ἑρµηνείας νά ἐπιζητᾶ καί νέα πρόστιµα σέ βάρος τῶν 
«παραβατῶν»; Ἡ ἀπάντηση εἶναι καί πάλι καταφατική. 
Καί, τελοσπάντων, τί εἴδους προτεραιότητες µπορεῖ 
νά θέτει ἕνας ὑπάλληλος, πέραν µιᾶς ὁµαλῆς καί 
νόµιµης λειτουργίας τοῦ συστήµατος, ὅπου ὅλοι οἱ 
ἐµπλεκόµενοι νά εἶναι εὐχαριστηµένοι; 
 Βεβαίως κατανοοῦµε ὅτι γιά µερικούς 
καρεκλοκένταυρους, πού δέν ἔχουν βγάλει στή ζωή 
τους οὔτε µία δραχµή ἀπό ἐλεύθερο ἐπάγγελµα, ἀλλά 
ἔχουν ρίξει ἄγκυρα στό ἄσυλο ἀχµακιᾶς πού λέγεται 
ἑλληνικό ∆ηµόσιο, δέν εἶναι τίποτε τό σπουδαῖο καί 
εἴκοσι καί τριάντα χιλιάρικα εὐρώ πρόστιµο (εἰδικά γιά 
κείνους πού βρίσκουν τρόπους νά «συµπληρώνουν» 
τόν µισθουλάκο τους). Ἀλλά ὅταν στήν Ἑλλάδα ἔχει 
σχεδόν καθιερωθεῖ τό ἀπαρτχάιντ µέ τούς λευκούς 
τοῦ δηµοσίου Παραδείσου καί τούς µαύρους τοῦ 
ἰδιωτικοῦ τοµέα, τέτοιες ἀποφάσεις νοµίζουµε ὅτι 
πρέπει νά λαµβάνονται µέ περίσκεψη καί τοὐλάχιστον 
µέ τόν στοιχειώδη σεβασµό γιά τόν ψυχοσωµατικό 
µόχθο τῶν δεύτερων πού πασχίζουν νά ἐπιβιώσουν 
σέ ἕνα περιβάλλον ὁλοένα καί χειρότερο. 

Ρωµανία,  ὑπόθεση 
ἐγκληµατικά παραµεληµένη

Στήν διπλανή φωτογραφία 
ἐµφανίζεται ὁ χάρτης τοῦ Johannes 

Baptista Homanno (1663-1724) πού 
δώρισε ὁ Μιχάλης Χαραλαµπίδης 
στόν δῆµο Ἀλεξανδρούπολης καί 
πού ἀντίγραφά του µοιράστηκαν 

στό τελευταῖο Παγκόσµιο Συνέδριο 
τῶν Θρακῶν. Ὁλόκληρη ἡ Θράκη 

ἐµφανίζεται µέ τήν ὀνοµασία 
Ρωµανία (ὅπως καί ὅλα τά 

ἱστορικά ὀνόµατα τῶν ἑλληνικῶν 
τόπων εἶναι παρόντα). Μαζί µέ 

ἕνα τέτοιο brand name πετάχτηκε 
στή χωµατερή τοῦ νεοελληνικοῦ 

ψευδοκράτους καί ἡ ἰδέα µιᾶς 
νέας πόλης στά θρακικά παράλια, 

ὁµοῦ µετά τῶν 204 βουλευτικῶν 
ὑπογραφῶν πρό δεκαετίας...

Ἕνα τεράστιο πολιτικό καί ἠθικό 
ζήτηµα ἄνοιξε ἡ συνέντευξη 

τοῦ ∆άµωνα ∆αµιανοῦ, ὑποψήφιου 
δήµαρχου Κοµοτηνῆς, στόν «Χρόνο» 
(29-8-06) µέ τίς περίεργες δηλώσεις 
του γιά τίς προεκλογικές κινήσεις του. 
Πέρα ἀπό ἕνα δύο σηµεῖα, τά ὁποῖα 
µᾶλλον πρέπει νά ἀπαντηθοῦν ἀπό τούς 
συνυποψηφίους του καί ἀπό τό κόµµα 
πού ἀναφέρεται, δηλαδή τό ΠαΣοΚ, τό 
µεῖζον πραγµατικά θέµα ἐγείρεται µέ ὅσα 
ὁ ἴδιος λέει ἀναφορικά µέ κάποιες πηγές 
χρηµατοδότησής του ποὺ ἀνακάλυψε 
στήν Ἀθήνα. Κι ἐδῶ γεννιοῦνται πολλά 
ἐρωτηµατικά γιά τόν µέσο δηµότη...   
   Ἀφήνουµε λοιπόν κατά µέρος τίς 
προεκλογικές ἐπιθέσεις τοῦ ∆.∆. καί 
τίς ἀνοιχτές κατηγορίες γιά «ἀπίστευτα 
ρουσφέτια» καί «καθεστώς φόβου 
σοβιετικοῦ τύπου» (!!!) στήν πόλη. Αὐτά 
µπορεῖ ἄν θέλει νά τά ἀπαντήσει ἡ 
παράταξη πού τόν ἀνέδειξε σέ παράγοντα 
ἀπό τό πουθενά καί τώρα εἰσπράττει 
τά ἐπίχειρα. Ἐκεῖνο ὅµως τό σηµεῖο 
τῆς συνέντευξής του στόν «Χρόνο», 
πού γεννᾶ ἀπορίες, ἄν τό πάρουµε τοῖς 
µετρητοῖς, εἶναι ὁ παρακάτω διάλογος µέ 
τήν δηµοσιογράφο Μ. Μαρτίδου: 
« - ...Πρέπει νά σᾶς ὁμολογήσω ὅτι ὑπάρχουν 
ὑγιεῖς ἐκσυγχρονιστικές, ἀνανεωτικές 
δυνάμεις τοῦ ΠαΣοΚ στήν Ἀθήνα, οἱ 
ὁποῖες στηρίζουν ὁλόθερμα τό ἐγχείρημα 
τό ὁποῖο γίνεται στήν Κομοτηνή, ὑλικά 
καί πολιτικά. Καί θά τό δοῦν αὐτό σέ λίγες 
ἑβδομάδες, ὅταν πραγματικά θά ἀρχίσουν 
νά ξεδιπλώνονται οἱ πρωτοβουλίες μας 

μέσα στήν Κομοτηνή.
 - Ἄρα θά ὑπάρχει ὑλική στήριξη ἀπό κεῖ;
 - Καί ὑλική στήριξη, ὄχι ἀπό τό κόμμα, ἀπό 
ἀνθρώπους πού ἀνήκουν στό ΠαΣοΚ καί 
ἐνστερνίζονται τίς ἰδέες μας, τίς ἀντιλήψεις 
μας καί τά ὁράματά μας, ὄχι βέβαια ἀπό τό 
ἐπίσημο κόμμα.»
     Θέλουµε λοιπόν σέ σχέση µέ τά 
παραπάνω νά ρωτήσουµε: Ἄν δέν 
πρόκειται γιά φτηνούς κοµπασµούς καί 
τά περί χρηµατοδοτῶν ἀληθεύουν, δέν 
εἶναι τοὐλάχιστον περίεργη µιά τέτοια 
παρέµβαση ἀπό ἄγνωστους παράγοντες 
τῆς πρωτεύουσας στά τοπικά ἐκλογικά 
πράγµατα τῆς Κοµοτηνῆς; Ποιοί εἶναι 
αὐτοί πού βάζουν τό χέρι στήν (προσωπική 
τους;) τσέπη γιά τό «ἐγχείρηµα» τοῦ ∆.∆. 
καί σέ τί προσδοκοῦν; Ἄν µιλᾶµε γιά ὄντως 
ὑπαρκτά πρόσωπα, κι ἀφοῦ βεβαίως 
πρόκειται γιά δωρεά ἄνω τῶν... 200 εὐρώ, 
ὁ ὑποψήφιος δήµαρχος πού καλεῖται 
ἀπό τόν νόµο νά δώσει ἀναλυτικά τά 
ἔσοδα/ἔξοδά του στήν Ἐπιτροπή Ἐλέγχου 
∆απανῶν, ὑποχρεοῦται νά δηλώσει  
ὀνοµατεπώνυµο καί πατρώνυµο καθενός 
χορηγοῦ.  Λοιπόν; Θά ἔχει ἐνδιαφέρον νά 
ἀκούγαµε κάποιο ὀνοµατάκι... Εἶναι κατ’ 
ἀρχήν ἑλληνικό; ∆ιαθέτει µήπως κάποιαν... 
Λάµψη; Πολλά µπορεῖ νά βάλει κανείς 
µέ τόν νοῦ του, γιαυτό καί ὁ νοµοθέτης 
προέβλεψε κάποιες  διαδικασίες χάριν 
τῆς στοιχειώδους διαφάνειας. Ὅταν 
µάλιστα βγαίνεις τιµητής ὅλων, ἐν µέσῳ 
ἐκσυγχρονοανανεωτικῶν ποµφόλυγων, 
ἔχεις ἕναν λόγο παραπάνω νά κινηθεῖς 
στό φῶς, ἀνοιχτά καί δηµοκρατικά. Ὄχι;

Καί τό παραδάκι πόθεν;
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ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ «ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ*
  Παγίδα πρώτου µεγέθους και εθνική 
αυτοκτονία αποτελεί η «αποφασισµένη» 
Εισαγωγή και Διδασκαλία Τουρκικής 
Γλώσσας στα Γυµνάσια της ευαίσθητης  
Θράκης, διότι η διδασκαλία της θα 
δηµιουργήσει εκείνες τις  συνιστώσες που 
συνθέτουν τις επίσηµες προϋποθέσεις 
αναγνώρισης µιας «τουρκικής µειονότη-
τας», µε όλες τις τροµακτικές συνέπειες 
που αυτό συνεπάγεται. Διότι αν δεν 
υπήρχε µια µειονότητα µε «τουρκικά» 
χαρακτηριστικά, τότε δεν θα χρειαζόταν 
η διδασκαλία της «τουρκικής» γλώσσας 
της και η τόσο µεγάλη φροντίδα, µε την 
εκπόνηση εκτεταµένου και πολυσέλιδου, 
αναλυτικού προγράµµατος σπουδών, τόσο 
για αρχάριους (ποιους αρχάριους;), όσο και 
για προχωρηµένους.
   Η γλώσσα αποτελεί πρώτο βήµα 
συγκρότησης και αναγνώρισης αλλά 
και αναγνωρισιµότητας, ως γνωστόν, 
µιας εθνικής µειονότητας, που εδώ 
πασχίζει να πλασαριστεί σαν «τουρκική», 
χάρη στα λάθη της Αθήνας, η οποία 
διδάσκει σε καθαρά Ελληνόπουλα και σε 
Τσιγγανόπουλα την τουρκική γλώσσα, 
τσιµεντοποιώντας σε ενιαίο σύνολο µια 
πολυγενή θρησκευτική µειονότητα που 
αποτελείται από εκτουρκισµένους ή 
τουρκοφανείς, από Ροµά (Αθίγγανους) και 
κυρίως από ελληνογενείς Ποµάκους, που 
δεν είχαν ποτέ ως µητρική την Τουρκική. 
Και που µε κοινό τους διάβηµα Ποµάκοι 
και από τις δύο πλευρές της Ροδόπης (και 
από τη Βουλγαρία!) ζητούσαν µετά τον 
Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο επισήµως από το 

Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων στα 1946 
την υπαγωγή τους στην Ελληνική Επικρά-
τεια, δηλαδή την εδαφική και ολοκληρωτική 
εκούσια προσάρτηση όλης της Ροδόπης και 
της Βουλγαρικής, στη µάνα Ελλάδα!
     Σκεφτείτε λοιπόν πως µέχρι τώρα σε 
µια θρησκευτική µειονότητα, που έχει 
κοινή θρησκεία, προστίθεται επίσηµα και 
µια κοινή γλώσσα, το άλλο συνθετικό µια 
εθνικής µειονότητας, µαζί µε θρησκεία, 
ιστορία, καταγωγή… Υλοποιείται δηλαδή 
µια πάγια επιδίωξη της Τουρκίας, που έχει 
δηλώσει σε πρόσφατες ελληνοτουρκικές 
διαπραγµατεύσεις πως προτίθεται να 
θέσει «θέµα Θράκης».
ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΕ ΡΟΔΟ - ΚΩ;
   Στο Πρόγραµµα Σπουδών της Τουρκικής 
Γλώσσας που δηµοσιεύτηκε ήδη σε ΦΕΚ 
(867 / 10 Ιουλίου 2006) δεν αναφέρονται ρητά 
τα Γυµνάσια της Θράκης, αλλά υπάρχει 
γενική αναφορά, όπου ασφαλώς εννοείται 
και ορθώς, ότι η διδασκαλία της Τουρκικής 
αναφέρεται σε όλη την Επικράτεια! 
Πράγµα που πρέπει να προκαλέσει 
συναγερµό πια, αφού ο νους µας πάει 
σε γυµνάσια της Αθήνας και κυρίως (µη 
γένοιτο) σε γυµνάσια της Ρόδου και της 
Κω, όπου προσπαθεί η Τουρκία να ανοίξει 
ζητήµατα «τουρκικών µειονοτήτων».
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ;
   Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα εφηµερίδων, 
από πίσω δεν είναι το Υπουργείο 
Παιδείας (πώς θα µπορούσε;) αλλά είναι 
το Υπουργείο Εξωτερικών της Ντόρας 
Μπακογιάννη! Όµως στο Υπουργείο αυτό 
δεν είναι µόνο η Ντόρα, προσθέτουµε εµείς. 
Υπάρχει και ένας Υφυπουργός, φίλος του 
Καραµανλή, που έχει καταγωγή από τη 
Θράκη και εκλέγεται στη Θράκη… 
   Αν λάβει κανείς υπόψη την πράσινη 
κίνηση της Καραχασάν που υπέσκαψε 
εθνικούς κίονες των αείµνηστων 
Ανδρέα Παπανδρέου και Κωνσταντίνου 
Καραµανλή, η γαλάζια εισαγωγή της 

τουρκικής γλώσσας σε γυµνάσια της 
Θράκης φαίνεται σαν απάντηση σε έναν 
εµετικό πόλεµο προσεταιρισµού της 
µειονότητας για λόγους καθαρότατα 
κοµµατικούς και ψηφοθηρικούς. Πράγµα 
που, αν αληθεύει, λέγεται στα ελληνικά 
Εφιαλτισµός! Και θα είναι σε τελική 
ανάλυση τροµερό, το να εξαρτάται 
εκλογικά Υφυπουργός Εξωτερικών της 
Ελλάδος, από τις ψήφους µέρους της 
τουρκοκαθοδηγούµενης Μειονότητας 
Θράκης, όσο θα ήταν παρόµοια εφιαλτικό 
για την Τουρκία, Υφυπουργός Εξωτερικών 
της Τουρκίας, να εξαρτάται εκλογικά 
από τις ψήφους των Ελλήνων της Πόλης 
ή τις ψήφους των Κούρδων! Υπάρχει 
τεράστιο ζήτηµα! Γι΄ αυτό ο Υφυπουργός 
πρέπει να πάρει δηµόσια θέση και να 
δείξει, εάν ευθύνεται (διότι οπωσδήποτε 
θα είχε γνώση) την απαραίτητη σε 
τέτοιες περιπτώσεις πολιτική ευθιξία ή 
τουλάχιστον να φροντίσει να σταµατήσει 
άµεσα αυτό το νέο έγκληµα, που δεν 
γίνεται καν στα πλαίσια µιας κάποιας 
αξιοπρεπούς και εθνικά συµφέρουσας 
αµοιβαιότητας. 
ΤΟΥΡΚΟΠΟΡΤΕΣ
   Από την άλλη µέσα σε αυτό το Πρόγραµµα 
Σπουδών της Τουρκικής για τα Ελληνικά 
Γυµνάσια, ανοίγουν Κερκόπορτες ή 
µάλλον Τουρκόπορτες, που εξωθούν στη 
δηµιουργία σώνει και καλά «τουρκικής 
µειονότητας» αφού οι µαθητές θα ερευνούν 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα τα επώνυµα 
των κατοίκων για να συµπεράνουν 
την καταγωγή τους! Επίσηµα, από 
την Ελλάδα! Όταν είναι γνωστό πώς 
εκατοµµύρια πληθυσµοί είχαν αναγκαστεί 
να εκτουρκίσουν τα επώνυµά τους, για να 
επιβιώσουν!!! Είναι η γνωστή τουρκική 
κατάληξη –ογλου, που πολλοί Έλληνες της 
Πόλης και της Μικρασίας υποχρεώθηκαν 
να κολλήσουν στα ελληνικά επώνυµά 
τους. Και τώρα οι µαθητές θα ερευνούν, 

λέει, και θα συµπεραίνουν την καταγωγή 
από τις τουρκικές λέξεις του ονόµατος! 
Μετά από 500 χρόνια Οθωµανικής 
Κατοχής! Και τι θα συµπεραίνουν τα 
παιδιά; Ότι οι κάτοικοι είναι … «Τούρκοι»! 
Ώστε να στοιχειοθετηθεί και «φυλετικά» 
από καταγωγής, µε συµπεράσµατα 
των… ελληνικών γυµνασίων, η ύπαρξη 
«Τουρκικής Μειονότητας», «τουρκικής 
καταγωγής»!
Ο ΑΛΛΟΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
   Επίσης, στη Γ΄ Τάξη των Ελληνικών 
Γυµνασίων, προβλέπεται οι µαθητές µας, 
να παίρνουν συνεντεύξεις από γέροντες της 
περιοχής (;) και να βρίσκουν κοινά στοιχεία 
στους δύο «πολιτισµούς» όπως γράφει το 
Πρόγραµµα! Ποιους «δύο πολιτισµούς»; 
Ποιος είναι ο άλλος Πολιτισµός, πλην του 
Ελληνικού; Μήπως εννοείται ο «τουρκικός 
πολιτισµός»; Και αναφέρεται σαν 
«πολιτισµός» ο γενιτσαρισµός, οι σφαγές, 
οι βίαιοι εξισλαµισµοί, το παιδοµάζωµα, 
οι εκτουρκισµοί, οι Γενοκτονίες 1.500.000 
Ελλήνων και 1.500.000 Αρµενίων; Αυτός 
είναι ο «άλλος» «πολιτισµός»; Αυτά 
διδάσκει το Μάθηµα των Τουρκικών, µέσα 
στην ίδια την Ελλάδα! Ποιος είναι ο άλλος 
Πολιτισµός της Θράκης; Ποιος έχει εξουσία 
στη Θράκη; Δεν είναι αρχαία ελληνική, 
ιστορική περιφέρεια; Δεν είναι Ελλάδα; 
Ποιος είναι ο Πολιτισµός της Θράκης; 
Ποιος κάνει κουµάντο στη Θράκη τελικά;

* Δηµοσιεύουµε σήµερα µέρος της 
επιστολής - άρθρου του κ. Κωνσταντίνου 
Κάλφα, ιδρυτή του ηλεκτρονικού Δικτύου 
ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ, για το ζήτηµα. Οι εκτιµήσεις 
του, που ταυτίζονται µε κείνες της ΠΟΘΣ, 
προφανώς αφίστανται των δικών µας, 
όπως τις διατυπώσαµε στο προηγούµενο 
φύλλο µας επιδοκιµάζοντας την κίνηση του 
ΥΠΕΠΘ. Τις παραθέτουµε όµως χάριν του 
διαλόγου και της σύνθεσης των απόψεων.

    Γιά τά ἀλισβερίσια πού ἀνοίξαµε ὡς Θράκη µέ τόν 
Δῆµο Μπαϊράµπασα τῆς Πόλης εἴχαµε γράψει πρό 
10 µηνῶν. Ἦταν τό ραµαζάνι πέρυσι τόν Ὀκτώβριο 
ὅταν µᾶς ἦρθαν τά φορτηγά µέ τά κινητά µαγειρεῖα 
καί τά λεωφορεῖα µέ τούς καλλιτέχνες καί τούς 
δηµοσιογράφους πού περιόδευαν τήν Βαλκανική 
χερσόνησο, ὅπου ὑπῆρχαν Τοῦρκοι, προκειµένου 
νά συνεορτάσουν τό Σεκέρ Μπαϊράµ µεταξύ τῶν 
ὁµογενῶν τους. Μάλιστα κατ’ ἀποκλειστικότητα (ὅπως 
σχεδόν πάντoτε σέ τέτοια ζητήµατα) γράφαµε στόν 
«Α» (φ. 180) γιά τό Κέντρο Βαλκανικοῦ Πολιτισµοῦ 
πού ἵδρυσε ὁ ἐν λόγῳ Δῆµος τῆς Κωνσταντινούπολης 
µέ φιλοδοξίες δυσανάλογες µέ τά ὅρια µιᾶς δηµοτικῆς 
πρωτοβουλίας: «Καταγραφή τῶν ὀθωµανικῶν θησαυ-
ρῶν στά Βαλκάνια», «προώθηση τῆς εἰρήνης καί τῆς 
φιλίας τῶν λαῶν», «συγκέντρωση τῶν τοπικῶν ἡγετῶν 
τῆς Βαλκανικῆς καί συναπόφαση γιά τό µέλλον»... 
Ἐννοεῖται πώς καµµία ἀντίδραση δέν προκλήθηκε 

οὔτε καί κανένας ἐκ τῶν τοπικῶν µας (πλειονοτικῶν) 
ἀρχόντων ἔδειξε νά σκοτίζεται.
       Βλέποντας λοιπόν προχτές τίς ἀνωτέρω φωτογραφίες 
τοῦ δηµοφιλοῦς, ἰσλαµιστῆ δηµάρχου Χουσεΐν 
Μπουργκέ, στὰ πλαίσια τελετῆς γιὰ τὴν ἀνάπλαση 
µιᾶς περιοχῆς τοῦ δήµου του, σκεφτήκαµε νά τίς 
ἀφιερώσουµε στίς Ἀρχές µας πού πέρυσι ἔσπευσαν νά 
καλοδεχτοῦν τό ἐξ Ἀνατολῶν καραβάνι του (BEREKET 
KERVANI). Στά ἀριστερά ὁ δήµαρχος ἐγκαινιάζει µιά 
τεράστια τούρκικη σηµαία 4 ἐπί 6 (!), σέ ἱστό ὕψους 24 
µέτρων. Τό ὑλικό τοῦ ἱστοῦ, λέει, εἶναι γαλβανισµένο 
κι ἀντέχει σὲ σεισµό µεγέθους µέχρι 8 ρίχτερ. Καί δεξιά 
βλέπουµε τό... κοινό τῆς ἐθνοπρεποῦς ἐκδηλώσεως: 
Ὅλοι - µά ὅλοι! - ἔνστολοι: Μπάτσοι παρατεταγµένοι 
καί µαθητές (στρατιωτικῶν;) σχολείων, σέ κανονική 
ὑπηρεσία, παρακολουθοῦν τόν δήµαρχο νά ἐκφωνεῖ 
τά, προφανῶς, διεθνιστικά - προοδευτικά του 
µηνύµατα... 

24 τετραγωνικά µέτρα τούρκικη σηµαία 
ἀπό τόν φίλο µας δήµαρχο κ. Χουσεΐν!

Νοµαρχία ντροπῆς
   Γράφαµε τίς προάλλες γιά τήν πρόσφατη 
συνάντηση τοῦ νοµάρχη Ροδόπης Ἄρη Γιαννακίδη 
µέ τόν ἀρχιµαφιόζο Μεχµέτ Ἀγάρ, ἄνθρωπο 
- σύµβολο τοῦ τουρκικοῦ παρακράτους. Γιά τήν 
ντροπιαστική σηµειολογία καί ρητορεία της, τήν 
ἀπολύτως ἐναρµονισµένη µέ τήν ὅλη πολιτεία τοῦ 
νοµάρχη στά ζητήµατα αὐτά, πού θά ἔπρεπε νά 
εἶχε ξεσηκώσει ἀντιδράσεις ἀπό τήν πλευρά τῶν 
ψηφοφόρων.
   Ἀντ’ αὐτοῦ δέν κινήθηκε (πάλι) φῦλλο. Κανένας 
δέν ἀπάντησε, κανένας δέν σχολίασε, σά νά µήν 
τρέχει τίποτε. Ἄ, λένε µόνο στά καφενεῖα, ὅτι ὁ Ἄρης 
εἶναι «καλό παιδί». Λές καί µιλᾶµε γιά προξενειό κι 

ὄχι γιά τήν ἐκπροσώπηση τῆς νοµαρχιακῆς µας 
αὐτοδιοίκησης! Ἔτσι λοιπόν µπορεῖ νά λέει καί 
νά κάνει ὅ,τι γουστάρει, χωρίς κἄν νά µειώνεται ἡ 
δηµοφιλία του, ἀφοῦ τό ἦθος καί τό ἐπίπεδο τῶν 
ἀρχόντων µέ κεῖνο τῶν ἀρχοµένων εἶναι σέ πλήρη 
ἀντιστοιχία.
   Δέν πειράζει, ἀγαπητοί συντοπίτες . ὅταν 
ξυπνήσετε µιά µέρα θά εἶναι ἀργά. Τώρα ἀρχίσατε 
νά µέµφεστε τόν Φεσσόπουλο γιά ὅσα ἔκανε µέ 
τά µειονοτικά σχολεῖα πρίν µισόν αἰώνα (γιατί 
ἄραγε, δέν ἦταν καλό παιδί ὁ τότε τοπάρχης;). 
Σύγχρονους Φεσσόπουλους δέν βλέπετε πουθενά, 
εἶναι πολύ νωρίς, ἔτσι; Κατά τό 2056 κάποιοι ἄλλοι 
θά χαρακτηρίσουν δεόντως τήν σηµερινή σας 
ὀξυδέρκεια και εὐαισθησία...

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΙΣΟΥΣ
     Μία επανάληψη του μονότονου σκηνικού και φέτος στο πανηγύρι 
του Ακρίτα (Αλάνατ στα πομάκικα και Αλάν Τεπέ στα τούρκικα). 
Το πρόγραμμα και οι αφίσες  που κυκλοφόρησαν λίγες ημέρες πριν, 
είαχν προαναγγήλει το ιδεολογικό στίγμα του πανηγυριού. Τουρκικά 
συγκροτήματα, Τούρκοι τραγουδιστές, τουρκική μουσική κλπ, ενώ 
ουδέποτε στα παλαιότερα χρόνια έρχονταν τουρκικά συγκροτήματα στα 
ορεινά. Άλλωστε η τουρκική γλώσσα ήταν άγνωστη  μια και τα πομακικά 
ήταν η κυρίαρχη γλώσσα των κατοίκων. 
     Τα τερατώδη ψέματα του κεμαλισμού που δυστυχώς τα αναπαράγουν 
αφρόνως και τα τοπικά ελληνόφωνα ΜΜΕ, ότι δηλαδή τα συγκεκριμένα 
πανηγύρια έχουν ιστορία …700 χρόνων (όπως αυτό του Χίλια), είναι 
τόσο γελοία όσο και το επιχείρημα ότι ο Όμηρος ήταν Τούρκος. Σε 
καμμία γραπτή οθωμανική ή άλλη πηγή (ευρωπαίων περιηγητών κλπ) δεν 
υπάρχει η παραμικρή αναφορά -άμεση ή έμμεση- για την ύπαρξη τέτοιων 
πανηγυριών στην ορεινή Ροδόπη…
    Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τα πανηγύρια αυτά δεν 
αναβιώνουν πλέον από τους ίδιους τους Πομάκους, αλλά από τους 
μηχανισμούς εκείνους που επιδιώκουν τον απόλυτο εκτουρκισμό των 
κατοίκων της ορεινής Ροδόπης. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει το 1998 και 
1999 όταν με απίστευτους τραμπουκισμούς άρπαξαν το θεσμό (πανηγύρι 
του Ακρίτα) από τα χέρια του τελευταίου αυθεντικού «αγά» του πανηγυριού 
Μεμέτ Χατίπ από την Κάτω Βυρσίνη. Ακόμα και η Αστυνομία είχε 
χρησιμοποιηθεί μέσα από το παρακράτος του πελατειακού συστήματος 
που ανθούσε την περίοδο εκείνη στο νομό Ροδόπης. Την επομένη του 
τελευταίου πομάκικου πανηγυριού της ορεινής Ροδόπης, σύμφωνα με 
μαρτυρίες των ίδιων των Τούρκων εθνικιστών, χριστιανός αυτοδιοικητικός 
παράγοντας έδωσε εντολή και κινητοποιήθηκε μηχανισμός που ανακάλυψε 
βεβαιωμένες οφειλές του αγά Χατίπ Μεμέτ προς το Δημόσιο. Συνελήφθη 
από την Αστυνομία προς μεγάλη ικανοποίηση των εθνικιστών οι οποίοι 
απηύθηναν ουρανομήκη «μπράβο» και «άφεριν» στον ελληνόφωνο 
παράγοντα (του οποίου όμως ουδόλως το πολιτικό μέλλον ευνοήθηκε 
από τη συμμετοχή του στο ανθελληνικό και αντιπομακικό ντελίριο των 
Τούρκων). Μόνο χάρη στην παρέμβαση γνωστού για τα φιλοπομακικά 
αισθήματα ατόμου, βρέθηκε αμέσως το υψηλό χρηματικό ποσό και 
απελευθερώθηκε ο τελευταίος Πομάκος αγάς των πανηγυριών της 
Ροδόπης. Το θέμα αυτό δεν απασχόλησε δυστυχώς ούτε την ανύπαρκτη 
διανόηση του Θρακιστάν ούτε την κατ ευφημισμόν τοπική κοινή γνώμη. 
Ήλκυσε μόνο το επιφανειακό και πρόσκαιρο ενδιαφέρον του τοπικού 
ελληνόφωνου Τύπου, σε αντίθεση με τον τουρκόφωνο, ο οποίος και 
μνήμη διατηρεί και γνωρίζει τη βαρύτητα των διαφόρων περιστατικών 
και γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.
     Είναι βέβαια ανάξιες σχολιασμού οι κομματικές παράτες εκπροσώπουν 
τριτοκοσμικού βεληνεκούς, οι οποίοι προκειμένου να εκλιπαρήσουν τις 
μειονοτικές ψήφους συρρέουν στα κεμαλικά πανηγύρια, συντρώγουν 
και συνομιλούν με τον εθνικιστικό συρφετό, με τον ψευτομουφτή 
(ακυρώνοντας έτσι την πολιτική της ίδιας τους της πατρίδας) και είναι 
πρόθυμοι να ακούσουν τουρκικά εθνικιστικά τραγούδια (για τον ηρωϊσμό 
των τούρκων στρατιωτών στη μάχη του Τσανάκκαλε), να υποκρίνονται 
ότι δεν καταλαβαίνουν που πατούν και που πηγαίνουν και να ισχυρίζονται 
ότι η συμμετοχή τους συμβάλλει στην ομαλή συνύπαρξη, αντί να 
ομολογήσουν ότι έτσι νομιμοποιούν τον κεμαλισμό και υπονομεύουν 
μεσοπρόθεσμα την ειρήνη στην περιοχή.                                          Ν.Γ.
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Διαδικτυακή 
συκοφαντία ολκής
Του Ανδρέα Παναγόπουλου*

 Τις προάλλες στο Διαδίκτυο 
κάποιος Αµερικανός κύριος, ονόµατι 
Ντάνιελ Λ. Άµπραµσον, δηµοσιοποίησε 
µια σφοδρή επίθεσή του κατά του 
καθηγητή Νόαµ Τσόµσκι, που για 
πολλούς είναι η πιο άγρυπνη πολιτική 
και φιλοσοφική συνείδηση της χώρας του, 
µε τίτλο «Νόαµ Τσόµσκι: Ελεγχόµενος 
Άσσος της Νέας Τάξης του κόσµου». 
Αφού προειδοποιήσει γα το αληθινό 
πρόσωπο του καθηγητή, ως πράκτορος 
δήθεν της CIA και οργάνου καταστολής 
και παραπλάνησης των κινηµάτων 
αντίστασης στην Αµερική και στον 
κόσµο, επικαλείται το βιβλίο κάποιου 
δόκτορος Τζών Κόλεµαν (οι ηλίθιοι ούτε 
να κρυφτούν δεν ξέρουν, «ρώτα και 
τον µπάρµπα µου τον ψεύτη»!), µε τον 
σηµειωτικά µεστό τίτλο «Η ιεραρχία του 
συνωµότη».
 Με τον τίτλο ήδη ο µπάρµπας του 
κ. Άµπραµσον (περίπου Αβραµόπουλου 
ή Αβραµίδη), υπαινίσσεται ότι ο 
«συνωµότης» Τσόµσκι µέσω των βιβλίων 
του, των άρθρων του, των οµιλιών 
του και των εθελοντικών µαρτυρικών 
του καταθέσεων – όπως στη δίκη του 
Α. Οτζαλάν, άγους των Ελλήνων (1) 
- ιεραρχεί προτεραιότητες όπως ο ρόλος 
των πολυεθνικών ως νέας µορφής 
παγκόσµιας δικτατορίας, το µοιραίο 
διαβολικό τρίγωνο Ισραήλ – Παλαιστίνη 
– Αµερική, αρχαίες και νέες παγκόσµιες 
τάξεις πραγµάτων, κ.α. 
 Η µέθοδος είναι η εξής 
αντιρρητικά γραµµή: «γιατί γράφει γι’ 
αυτό κι όχι για το άλλο, γιατί τα λέει 
έτσι κι όχι αλλιώς, γιατί µιλάει τώρα κι 
όχι τότε, γιατί πάεε εδώ κι όχι εκεί, γιατί 
µιλάει στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας 
(θλιβερή ιστορία για το Πανεπιστήµιο 
Αθηνών!) και όχι της Άγκυρας… Άρα το 
κάνει σκόπιµα και κατ’ εντολήν της CIA, 
για να εκτονώσει και να αποκοιµίσει τις… 
αµέτρητες ταξιαρχίες agit. – prop. (ή επί 
το γαλλικότερο αζί – πρό ή το αρχέτυπο 
τότε σοβιετικό γραφείο «υποκίνησης 
και προπαγάνδας») ακτιβιστών (2) της 
Αµερικής και του λοιπού κόσµου.
 Το φαινόµενο δεν είναι νέο 
(ουδέν καινόν υπό τον ήλιον), είναι µόνο 
πιο φθηνό και σε πιο φθηνό Μέσον. 
Όποιος έµεινε απροσκύνητος σπιλώθηκε, 
όχι µόνο ζωντανός και ισόβια αλλά και 
µετά θάνατον και αιώνια ως όνοµα 
– φορέας αντίστασης. Έτσι σπιλώθηκαν 
στην αρχαιότητα ο Αισχύλος, ο Ισοκράτης 
και ο Αριστοτέλης (έναντι των Ηροδότου, 
Πλάτωνος και Λουκιανού) και στα 

νεώτερα χρόνια ο Σαίξπηρ, ο Νίτσε, ο 
Έλιοτ και κυρίως ο Τζώρτζ Όργουελ, ο 
Έζρα Πάουντ, ο Τόµας Μάν και ο Ροζέ 
Γκαρωντύ, έναντι των αντίστοιχων 
«ευέλικτων».
 Από τους νεώτερους θα 
σταθούµε για λίγο στον Τζώρτζ Όργουελ. 
Ο ταλαντούχος Άγγλος συγγραφέας της 
Φάρµας των Ζώων και του Κασσανδρικά 
προφητικού 1984 (αναριθµητισµός της 
χρονιάς 1948 που το έγραψε), λόγω 
χτυπητών οµοιοτήτων προς τον σηµερινό 
Μεγάλο Αδελφό της Παγκοσµιοποίησης, 
όχι µόνο καταδιώχτηκε εν ζωή 
αλλά κατασυκοφαντείται και µετά 
θάνατον. Τα παπαγαλάκια του 
εκσυγχρονισµού, στη Γηραιά Αλβιώνα 
και διεθνώς, «αποκάλυψαν» (και 
έκτοτε επαναλαµβάνουν επίµονα) ότι 
ο βετεράνος του Ισπανικού Εµφυλίου, 
εθελοντής στην Ταξιαρχία των Ξένων, 
ήταν σε όλη τη ζωή του πράκτορας της 
Ιντέλιτζενς Σέρβις!
 Γνωστή χυδαία µέθοδος «cha-
racter killing» (δολοφονία χαρακτήρος) 
µετά το άνοιγµα των αρχείων του Φόρειν 
Όφις, τριάντα χρόνια αργότερα, όταν 
το θύµα της επίθεσης έχει πεθάνει και 
δεν µπορεί να προστατέψει την τιµή 
του. Με αυτήν την τακτική µπορεί να 
προβλέψει κανείς ότι έρχεται και η σειρά 
του Άλντους Χάξλεϋ, δηµιουργού του 
άλλου εφιαλτικά προφητικού έργου για 
το τι περιµένει την ανθρωπότητα από 
τους προστάτες της δηµοκρατίας και της 
ελευθερίας, του Γενναίου, Καινούργιου 
Κόσµου. Η συνταγή είναι γνωστή από την 
αρχαιότητα. Κατά τον Ηρόδοτο (7.237) οι 
Έλληνες, και ασφαλώς έκτοτε και πολλοί 
άλλοι, «του τε ευτυχέειν φθονέουσι και 
το κρέσσον στυγέουσι» (γι’ αυτό και, ενώ 
υπάρχει στο λεξικό µας «χαιρέκακος» 
και «µνησίκακος» δεν υπάρχουν τα 
θετικά τους αντίθετα). Στο Τρίτο Ράιχ ο 
υπουργός Προπαγάνδας του Χίτλερ, ο 
Γκαίµπελς, είχε αναγάγει σε επιστήµη 
την συκοφαντία: Λέγε – λέγε ένα ψέµµα, 
στο τέλος κάτι θα µείνει. Κατά λέξη: 
«Στην επανάληψη ενός ψεύδους έγκειται 
ένας παράγων αξιοπιστίας». Και στον 
Γκαίµπελς τότε δεν µπορούσε κανείς να 
απαντήσει, τώρα στους γκαιµπελίσκους 
µπορεί; 

* Ο Ανδρέας Παναγόπουλος είναι 
συγγραφέας και καθηγητής της Κλασικής 
Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών  

Σηµειώσεις
1. Των υπό τον Σηµίτη – Σήµ, Χάµ, 
Ιάφεθ στους Εβδοµήκοντα
2. Που θυµίζουν τα «Γκρίζα 
Κουνέλια» της ευγενούς γείτονος χώρας, 
µε το ένα χέρι απλωµένο σε επαιτεία και 
το άλλο υψωµένο σε απειλητική γροθιά

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ακριτών Γενεά. Ιστορία - 
Λαογραφία - Γαστρονοµία 
των Ελλήνων του Πόντου 

Ένα σηµαντικό από πλευράς  περιεχοµένου 
και προσεγµένο από πλευράς αισθητικής 
βιβλίο κυκλοφόρησε µε γενική επιµέλεια 
του Γιάννη Νικολαίδη, από τον Σύλλογο  
Ποντιακής Νεολαίας Νοµού Ροδόπης «Η 
Τραπεζούντα». Το βιβλίο αποτελεί µία 
ιδιαίτερη συµβολή του Συλλόγου στην 
ιστορία, λαογραφία και γαστρονοµία 
του Ποντιακού Ελληνισµού, αφού 
καταγράφει µε ακρίβεια και επιστηµονική 
τεκµηρίωση πτυχές της κοινωνικής ζωής 
των Ελλήνων του Πόντου. Το βιβλίο 
περιλαµβάνει  ιστορική αναδροµή του 
Ποντιακού Ελληνισµού, αναφορά στους 
Πόντιους της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
(Ειρήνη Χρυσοστοµίδου), στο ζήτηµα 
της γενοκτονίας (Φάνης Μαλκίδης), 
ειδική αναφορά για κάθε οικισµό του 
νοµού Ροδόπης όπου εγκαταστάθηκαν 
Πόντιοι (Θρυλόριο, Κασσιτερά, Κίζαρι, 
Μικρό Κρανοβούνιο, Παγούρια, 
Ροδίτης, Υφανταί, Αετόλοφος, Νέα 
Σάντα, Αίγειρος, Καρυδιά,  Ασώµατοι, 
Μεσοχώρι) µε κείµενα των Γιάννη 
Νικολαίδη, Στέλιου Κενανίδη, Σάββα 
Μαυρίδη, Ελίζας Τσιαβδαρίδου, Ελπίδας 
Νικητίδου,  λαογραφικές  καταγραφές 
(Παρχάρια τα οποία διοργανώνονται από 
το Σύλλογο εδώ και δύο χρόνια, η ευδία η 
παράκληση για να διαλυθεί η οµίχλη που 

ταλαιπωρούσε ανθρώπους και ζώα στον 
ορεινό Πόντο), γαλακτοµικά προϊόντα 
(Ειρήνη Δραγουµάνη), γαστρονοµία 
(Αφροδίτη και Λία Καρελιάδου) και 
θεατρικών έργων (Όλγα Αυγητίδου, 
Μιχάλης Σαλπιγγίδης, Στέλιος Ταιρίδης). 

Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι 
ζωντανές µαρτυρίες ηλικιωµένων 
Ποντίων οι οποίοι «αναστορούν 
τα παλαιά» και δίνουν τη δική 
τους οπτική για τα χρόνια των 
διωγµών, της προσφυγιάς και της 
νέας αρχής στη Ροδόπη, οπτική 
που διανθίζεται µε εξαιρετικής 
σηµασίας φωτογραφίες. Το 
βιβλίο κλείνει µε το  ιστορικό 
και τη πλούσια δραστηριότητα 
του Συλλόγου, ο οποίος ξεπερνά 
µία απλή πολιτιστική παρουσία 
στην περιοχή αφού διαθέτει 
τµήµατα εκµάθησης χορών 

και παραδοσιακών οργάνων,  χορωδία, 
θεατρική οµάδα (έχει ανεβάσει τα έργα «Ο 
κούκουδας», «Η προξενία πα τέχνη εν», 
«Ρωµαίικα παρακάθια»), συγκέντρωσης 
λαογραφικού και ιστορικού υλικού. Ακόµη 
ο σύλλογος αναβιώνει τα «Μειµούνια 
ή Μωµογέρεια», τα «Κερκέλια»,  τα 
«Παρχάρια», το «Φιτσέκ Παρχάτς» (κάτι 
αντίστοιχο µε τον Κλήδονα),  έχει εκδώσει 
το πολύ σηµαντικό βιβλίο «Ο πολιτισµός 
των Ρωµιών της Μαύρης Θάλασσας» 
(Κοµοτηνή 2005) και έχει διοργανώσει 
και έχει συµµετάσχει σε εκδηλώσεις 
που προωθούν το Ποντιακό ζήτηµα 
(γενοκτονία, Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών, 
Παγκόσµια και Πανελλήνια Συνδιάσκεψη 
Ποντιακής νεολαίας, κ.ά).
Το βιβλίο αποτελεί σηµαντική και 
ουσιαστική παρακαταθήκη για το 
Ποντιακό ζήτηµα. Με ευθύνη και συνέπεια 
αποδεικνύεται ότι ένας σύλλογος και 
ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι µπορούν 
να περάσουν από το αρχικό στάδιο 
συνειδητοποίησης της ταυτότητάς τους, 
στο επόµενο, σ’ αυτό   της καταγραφής της 
ιστορίας του Ποντιακού Ελληνισµού και 
της κοινωνικής του ζωής. 

ΔΑΝΤΕΛΑ ΜΝΗΜΗΣ
Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης  
παρουσιάζει (Κυριακή 3-9-06, ώρα 21:00, 
σινέ “Φλοίσβος”) το ντοκιμαντέρ παραγωγής 
του, “Δαντέλα μνήμης” σε σκηνοθεσία της 
Δέσποινας Πανταζή και με την κάμερα του 
Βασίλη Καραφυλλίδη). Ένα ντοκιμαντέρ 
αφιερωμένο στη ζωγράφο Νίκη Καναγκίνη 
και στην πατρογονική της  κοιτίδα το 
Ορτάκιοϊ, το οποίο είχε αμιγή  ελληνικό 
πληθυσμό και παραδόθηκε στη Βουλγαρία 
το 1913 με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου.
Η ζωγράφος - που με τη σύγχρονη ματιά της 
σηματοδοτεί τα εικαστικά πράγματα εδώ και 
50 χρόνια - αποφασίζει να  επισκεφθεί  τον 
γενέθλιο τόπο και να ξετυλίξει το κουβάρι 
της μνήμης που της άφησαν παρακαταθήκη 
η μητέρα και η γιαγιά της. Η κάμερα 
καταγράφει αυτό το οδοιπορικό στον 
χρόνο και την ιστορία.
Ο αρχέγονος νόστος του Οδυσσέα 
στην προσπάθεια να ξαναβρεί την 
Ιθάκη του, είναι κομμάτι μιας μνήμης 
κυτταρικής θαρρείς σ’ όλον τον 
Ελληνισμό και ιδίως σ΄ αυτούς που 
έχουν προσφυγικές καταβολές. Έτσι, 
παρόλο που το δημιουργικό έργο 
της ζωγράφου φαίνεται να έχει μια 
απολύτως σύγχρονη μανιέρα και να 
συνδιαλέγεται  με  χρόνο μελλοντικό, 

στα δομικά του στοιχεία ενεδρεύει ο 
παρελθών χρόνος.
Η Καναγκίνη μετά από αυτό το 
ταξίδι “ξαναδιαβάζει” το έργο της και 
επαναπροσδιορίζεται προσωπικά. Το μυθικό 
ταξίδι που ονειρεύτηκε να κάνει από παιδί 
την αποζημιώνει τα μέγιστα. Κομμάτια 
ατόφιας μνήμης έρχονται να προστεθούν 
στην ιστορία της οικογενείας της. Βρίσκει 
το εργοστάσιο  του παππού της να στέκεται 
όπως ακριβώς το άφησε στα 1913 και μια 
υπεραιωνόβια γυναίκα, η μοναδική πια 
ελληνίδα και παιδική φίλη της μητέρας της, 
να της εξιστορεί τις μέρες του διωγμού. Της 
δίνει χαιρετίσματα για τους Ορτακινούς 
με θαυμάσια Θρακιώτικα Ελληνικά, που 
δυστυχώς είναι και τα τελευταία που 
ακούγονται σ’ αυτόν τον τόπο.



 Πολλά τα δεινά 
κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλει
(Σοφοκλέους «Αντιγόνη»)

Οφείλω να οµολογήσω ότι δέχθηκα µε 
µεγάλη δυσκολία να µιλήσω σ’ αυτή την 
τόσο σηµαντική σύνοδο και µπροστά σε 
τόσο επίσηµα πρόσωπα, γιατί αντίθετα απ’ 
ό,τι συνηθίζεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις, 
δεν θα µπορέσω να πω λόγια αισιόδοξα 
ούτε να διατυπώσω σκέψεις και προτάσεις 
θετικές. Κι αυτό γιατί κατέχοµαι από βαθειά 
απαισιοδοξία για το µέλλον. Έπαψα πια να 
πιστεύω. Όµως επειδή σκέφτοµαι ότι αυτό 
µπορεί να σας φανεί ωφέλιµο, αποφάσισα 
να προσθέσω µια φάλτσα νότα σ’ αυτή 
την οµόθυµη και µεγαλοπρεπή συµφωνία 
που είµαι βέβαιος ότι θα χαρακτηρίζει τις 
οµιλίες που θα ακουστούν.
Έως χθες ακόµα, ακολουθώντας το γενικό 
ρεύµα, πίστευα κι εγώ ότι η Βία και ο 
Πόλεµος έχουν ως βασικές αιτίες οικονοµικά 
συµφέροντα, θρησκευτικούς και εθνικούς 
φανατισµούς και άλλα παρόµοια. Σήµερα 
πια είµαι βέβαιος ότι όλα αυτά στο βάθος δεν 
είναι παρά προσχήµατα και ότι η βασική αιτία 
απ’ όπου ξεκινά η δίψα για κατάκτηση και 
αίµα, βρίσκεται µέσα στον άνθρωπο. Με µια 
συµπληρωµατική παρατήρηση: Ότι δηλαδή 
η αγριότητα αυξάνει όσο ο άνθρωπος γίνεται 
περισσότερο “πολιτισµένος”. Που σηµαίνει 
ότι ο λεγόµενος πολιτισµός είναι ένα απλό 
ένδυµα για να σκεπάζει και να κρύβει τον 
αληθινό εαυτό µας, που παραµένει µέσα απ’ 
τους αιώνες το ίδιο άγριος και τερατώδης.
Και για να γίνω περισσότερο κατανοητός, 
σας καλώ να συγκρίνουµε τις αγριότητες 
των άλλοτε αγρίων µ’ αυτές των 
προχθεσινών, των χθεσινών και των 
σηµερινών δήθεν πολιτισµένων. Υπάρχει 
άραγε µέσα σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, 
αγριότητα που να ξεπερνά τις θηριωδίες 
του Ναζισµού; Και όµως την εποχή εκείνη 
η Γερµανία συγκαταλεγόταν ανάµεσα στα 
πλέον πολιτισµένα έθνη της εποχής. Με 
υψηλό επίπεδο µόρφωσης, πολιτισµού, 
κοινωνικής οργάνωσης, µε χιλιάδες 
επιστήµονες, καλλιτέχνες, διανοούµενους, 
υπήρξε πρότυπο ανεπτυγµένης ανθρώπινης 
κοινωνίας. Και όµως απ’ τη µια µέρα στην 
άλλη είδαµε τα εκατοµµύρια αυτών των 
πολιτισµένων να ξεπερνούν σε βία και σε 
αγριότητα όλους τους άγριους όλων των 
εποχών, από την εποχή του Νεάντερνταλ, 
του Αττίλα, των Σταυροφόρων, των 
Κονκεστατόρ µέχρι των αγίων της Ιερής 
Εξέτασης. 
Η εξήγηση - δικαιολογία υπήρξε ότι έπεσαν 
θύµατα ενός παρανοϊκού. Όµως κι αυτός 
καυχιόταν ότι κάθε πρωί βουρτσίζει τα 
νύχια του, ότι είναι χορτοφάγος κι ότι 
λατρεύει τον Βάγκνερ. Δεν έχανε ούτε ένα 
Φεστιβάλ στο Μπαϋρόϊτ, όπου µάλιστα 
εφιλοξενείτο στο σπίτι του Βάγκνερ. Μήπως 
όµως και οι συµπατριώτες του δεν ήσαν 
ένθερµοι οπαδοί της κλασσικής µουσικής, σε 
σηµείο που να σχηµατίζουν στα στρατόπεδα 
συγκεντρώσεως µικρές συµφωνικές 
ορχήστρες από κρατούµενους, για να 
συνοδεύουν τους µελλοθάνατους στους 
τόπους θανατώσεων, όπως στην κρεµάλα, 
στον αποκεφαλισµό µε τσεκούρι και - το πιο 
συνηθισµένο - στους θαλάµους αερίων;
Κι ας µη βαυκαλιζόµαστε ότι όλα αυτά τα 
έκαναν δήθεν µόνο τα Ες - Ες και η Γκεστάπο. 
Έζησα τη φρίκη εκείνης της εποχής και 
γνώρισα τα υπόγεια της Γκεστάπο, όπου ήσαν 
τακτοποιηµένα τα όργανα των βασανισµών 
µε γερµανική ακρίβεια και µπορώ να πω µε 
λύπη - γιατί δεν θα ήθελα να στενοχωρήσω 
τους σύγχρονους Γερµανούς που ειλικρινά 
τους εκτιµώ - ότι για να γίνουν όλα αυτά, 
ήταν αναγκαία η συµµετοχή πολλών 
εκατοµµυρίων πρώην πολιτισµένων και νυν 
αγρίων ανθρώπων, που αντλούσαν ηδονή 
από τον πόνο των άλλων και διψούσαν για 
αίµα πολύ περισσότερο και από τα άγρια 
θηρία της ζούγκλας.
Κι όµως σήµερα είµαι βέβαιος ότι δεν φταίνε 
αυτοί. Ή µάλλον φταίνε, όπως όλοι µας, γιατί 
γεννήθηκαν άνθρωποι και ως άνθρωποι 
κληρονόµησαν αυτή τη σχιζοφρένεια που 
φαίνεται ότι µας χαρακτηρίζει, δηλαδή από 
τη µια ο χαρακτήρας µας να µας οδηγεί 
προς τις κορυφές του πνεύµατος και την 
αναζήτηση της Ελευθερίας, της Δηµοκρατίας 
και της Ειρήνης κι από την άλλη αυτός ο ίδιος 

χαρακτήρας να µας µεταβάλλει από τη µια 
στιγµή στην άλλη σε άγρια θηρία.
Αυτό το φαινόµενο της πολιτισµένης 
Γερµανίας το έχουµε φυσικά δει και σε µια 
σειρά εξ ίσου πολιτισµένες χώρες όπως η 
Αρχαία Αθήνα, η Ρώµη, η Αγγλία, η Ισπανία, 
η Γαλλία και τόσες άλλες, όπου - για να 
µείνω στη χώρα µου - οι Αθηναίοι απ’ τη 
µια µεριά έχτιζαν τους Παρθενώνες και την 
ίδια στιγµή έσφαζαν σαν άγρια ζώα όλους 

τους άρρενες κατοίκους της Μήλου για 
παραδειγµατισµό.
Και φτάνουµε στο σήµερα. Και σας ρωτώ: 
Υπάρχει άραγε λαός µε υψηλότερο επίπεδο 
ζωής από τις ΗΠΑ, µε τα εκατοµµύρια 
επιστήµονες, διανοούµενους, τεχνοκράτες, 
βιοµηχάνους, τραπεζίτες κλπ. που όλοι 
µαζί να συνιστούν µια κοινωνία - πρότυπο 
ανάπτυξης και πολιτισµού; Με δυο λόγια 
ένας λαός που να τα έχει όλα και που 
συγχρόνως να διαθέτει τόση δύναµη και 
τόσο πλούτο, ώστε µε µια και µόνη απόφαση 
να µπορεί να µεταβάλλει την ανθρωπότητα 
σε παράδεισο ή σε κόλαση; Τι θα στοίχιζε 
άραγε στην Αµερική να πληµµυρίσει µε 
αγαθά την πεινασµένη Αφρική κατά κύριο 
λόγο και στη συνέχεια τους λαούς που 
υποφέρουν στη Λατινική Αµερική και στην 
Ασία; Και πρώτα και κύρια τα παιδιά που 
πεθαίνουν σαν µύγες από τις αρρώστιες και 
την πείνα; Και δεν µιλάω για φιλανθρωπία, 
που κι αυτό θα µπορούσε να γίνει, αλλά 
για µπίζνες, για επενδύσεις κεφαλαίων 
και για µια καλώς εννοούµενη οικονοµική 
εκµετάλλευση. Αναφέροµαι σε µια εντελώς 
λογική και συµφέρουσα επιλογή. Σε µια 
βιοµηχανία και σε ένα εµπόριο Ειρήνης, που 
είναι βέβαιο ότι θα έχει κέρδη σηµαντικά, 
ενώ παράλληλα θα σκορπίζει στον κόσµο 
την ευτυχία. Το ίδιο φυσικά ισχύει για τα 
πλούσια κράτη της Ευρώπης και ειδικά γι’ 
αυτά που στηρίζουν ένα µεγάλο µέρος της 
οικονοµικής τους ανάπτυξης και ευεξίας 
στην πολεµική βιοµηχανία.
Μας λένε ότι από την πώληση των όπλων τα 
κέρδη είναι πιο άµεσα και πιο σηµαντικά. Ας 
το δεχτώ. Σκέφτηκαν όµως ποτέ όλα αυτά 
τα Κράτη - Έµποροι όπλων την περίπτωση 
µετατροπής της βιοµηχανίας του Πολέµου 
σε βιοµηχανία της Ειρήνης; Μπορεί τα κέρδη 
να µην είναι τόσο άµεσα και τόσο µεγάλα, 
όµως δεν σκέφτονται ότι µε τον τρόπο 
αυτόν θα σώσουν εκατοντάδες εκατοµµύρια 
συνανθρώπους µας από την υπανάπτυξη, 
την πείνα και τον θάνατο;
Και γιατί τάχα όλοι αυτοί οι σηµερινοί 
πλούσιοι και πολιτισµένοι λαοί µε 
επικεφαλής τις ΗΠΑ δεν έκαναν τον κόπο 
ούτε καν να σκεφτούν το ενδεχόµενο µιας 
βιοµηχανίας και ενός εµπορίου Ειρήνης; 
Είναι απλώς ένας οικονοµικός υπολογισµός 
ή κάτι βαθύτερο; Μήπως δηλαδή το να 
έχεις πολεµική βιοµηχανία, σηµαίνει 
πέραν του οικονοµικού κέρδους, ότι είσαι 
σε θέση να παράγεις βία και κυρίως να 
συντηρείς κολοσσιαίες δυνάµεις πολεµικής 
καταστροφής; Άρα µ’ αυτόν τον τρόπο να 
ανήκεις στο κλαµπ των σαρκοφάγων, των 
δυνατών και των αγρίων; Να είσαι δηλαδή 
πιο κοντά στα άγρια ένστικτα, αυτά που 
χαρίζουν πιο µεγάλη, ως φαίνεται, ηδονή σ’ 
αυτούς που µπορούν να τα κατέχουν, απ’ ό,τι 
η πνευµατική ακτινοβολία και η ανθρώπινη 
πλευρά µας που θεωρεί τον άνθρωπο 
δηµιουργό ζωής και όχι όργανο θανάτου;
Την ώρα που σε απευθείας µετάδοση η 
ανθρωπότητα κρατώντας την αναπνοή της 
έβλεπε τους βιβλικούς βοµβαρδισµούς της 
Βαγδάτης από την αµερικανική αεροπορία, ο 
κ. Ράµσφελντ, υπουργός Αµύνης, αναφώνησε 
ευτυχής: «Να ένα υπέροχο θέαµα!», ως 

άλλος Νέρων. Κι εγώ, µια ασήµαντη κουκίδα 
µέσα στην άµµο των ασήµαντων ανθρώπων, 
χαρακτήρισα δηµοσίως τον κ. Μπους ως 
έναν νέο Χίτλερ. Βέβαια η σύγκριση δεν ήταν 
επιτυχής, από την άποψη ότι ο Πρόεδρος 
Μπους συµβολίζει απλώς την κορυφή µιας 
τερατώδους βιοµηχανίας θανάτου, που µέσα 
σε δυο χρόνια µετέβαλε µια χώρα σε σωρούς 
ερειπίων.
Να λοιπόν που εξήντα χρόνια µετά τον 
Δαίµονα Χίτλερ που µέσα σε τέσσερα 
χρόνια είχε την ευχαρίστηση να εξοντώσει 
80 εκατοµµύρια ανθρώπους, από τα οποία 
τα τριάντα και πλέον µε βασανιστικό 
τρόπο, ξαναέρχεται στο προσκήνιο της 
ανθρωπότητας ένας νέος Δαίµονας του 

Πολέµου, απ’ τη µια µεριά 
σκορπίζοντας τον θάνατο κι 
από την άλλη προσφέροντας 
σε εκατοµµύρια ένστολους 
συµπατριώτες του την 
γνωστή µας πρωτόγονη 
ηδονή και βοηθώντας 
τους να βγάλουν στην 
επιφάνεια την θηριώδη 
πλευρά του εαυτού τους. 
Όλους αυτούς που αντλούν 
κτηνώδη ευχαρίστηση 
βλέποντας να σωριάζονται 
σε ερείπια πόλεις ολόκληρες 
και να φαντάζονται τα 
γυναικόπαιδα να βρίσκουν 

φριχτό θάνατο µέσα στις φλόγες και τα 
ερείπια. Είτε βλέποντας τις βιντεοκασέτες 
µε τους βασανιστές γυµνών ανθρώπων 
που τους σέρνουν µε λουράκια σαν σκυλιά 
πολιτισµένες κοπελίτσες, που όπως 
µαθαίνω, υπήρξαν ακόµα και Καθηγήτριες 
Πανεπιστηµίων.
Να λοιπόν που µια ακόµα πολιτισµένη χώρα 
και ένας πολιτισµένος λαός µεταβάλλεται 
σε αγρίους που αντλούν ηδονή από τον πόνο 
των άλλων, διψούν για αίµα και χαίρονται 
για την κτηνωδία τους. Και µη µου πείτε ότι 
κι αυτοί είναι θύµατα προπαγάνδας. Είναι 
απλώς άνθρωποι, όπως εγώ κι εσείς, µόνο 
που τους δόθηκε η ευκαιρία να βγάλουν στην 
επιφάνεια τον αιώνιο, όπως φαίνεται, εαυτό 
µας, που παραµένει το αγριότερο θηρίο απ’ 
όσα ο καλός Θεός έπλασε στη φύση.
Ίσως µια ελπίδα για το µέλλον του 
ανθρώπου να είναι ακριβώς αυτή η 
διαπίστωση που έκανα πιο πριν. Δηλαδή να 
αποφευχθεί να δίνονται τέτοιες ευκαιρίες 
στον άνθρωπο, ώστε τα άγρια ένστικτα να 
µην µπορούν να θριαµβεύσουν επάνω στο 
Καλό. Από την µελέτη της ιστορίας έχει 
αποδειχθεί ότι βασική αιτία του Κακού είναι 
η υπερσυγκέντρωση δύναµης. Και θα ΄λεγα 
ότι βρίσκω φυσικό να βλέπουµε σήµερα 
αυτά τα φαινόµενα βίας, αν σκεφτούµε την 
τεράστια δύναµη καταστροφής που έχουν 
συσσωρεύσει σήµερα οι ΗΠΑ. Έτσι θα έλεγα 
ότι είναι αιχµάλωτοι της ίδιας τους της 
δύναµης.
Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό και να 
καταγγελθεί ότι κάθε Κράτος που 
διατηρεί πολεµικές βιοµηχανίες και 
ισχυρές στρατιωτικές δυνάµεις είναι 
δυνάµει υποψήφιο για εγκλήµατα κατά της 
ανθρωπότητας, όπως έγινε στο παρελθόν 
και όπως γίνεται και σήµερα, ανεξάρτητα 
από τις δικαιολογίες που θα προβληθούν για 
να στηριχτούν οι απεχθείς του πράξεις.
Και ίσως το πιο εγκληµατικό απ’ όλα να 
είναι το γεγονός ότι µε την προβολή της 
κτηνώδους δυνάµεως στο εσωτερικό της 
χώρας συµβάλλει ώστε οι απλοί άνθρωποι 
να µεταβάλλονται σε ανθρώπινα κτήνη, µιας 
και όπως είδαµε, η ανθρώπινη σχιζοφρένεια 
χωρίζει µέσα µας το Κακό από το Καλό 
µόνο µε µια λεπτή κλωστή. Πράγµατι όπως 
έχει αποδειχθεί, είναι εκπληκτικό το πόσο 
γρήγορα ο άνθρωπος µεταβάλλεται σε 
κτήνος εάν αλλάξουν οι συνθήκες µέσα στις 
οποίες ζει. 
Είναι εποµένως ανώφελο και αντιρεαλιστικό 
να µιλάµε για διεθνή Ειρήνη και ίσα 
δικαιώµατα µεταξύ των λαών, όταν 
υπάρχουν Έθνη που εξακολουθούν να 
παράγουν µαζικά µέσα καταστροφής.
Το γεγονός αυτό σε σχέση µε τον πραγµατικό 
χαρακτήρα του ανθρώπου και το κύριο 
χαρακτηριστικό του, δηλαδή τον γενετικό 
χαρακτήρα της σχιζοφρένειας που τον 
ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα ζώα της 
γης, συντείνει ώστε µέσα στο εσωτερικό των 
χωρών που διαθέτουν πολεµική υπεροχή να 
καλλιεργούνται συστηµατικά τα ένστικτα 
της υπεροχής και της αλαζονείας, που 
γρήγορα µπορούν να εξελιχθούν σε οµαδική 
δίψα για βία και για αίµα.
Κι αυτός ο κίνδυνος σήµερα όπως και 

χτες προέρχεται αποκλειστικά από τις 
θεωρούµενες πολιτισµένες χώρες µε επί 
κεφαλής την µοναδική υπερδύναµη που δίνει 
και το παράδειγµα. 
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι 
θεωρώ ότι έχει προ πολλού αλλάξει το 
νόηµα του Πολιτισµού. Ειδικά µετά τους 
Ναζί και τους αµέτρητους πολέµους 
που ακολούθησαν, πάντοτε από τους 
λεγόµενους «πολιτισµένους» εναντίον 
των «υπανάπτυκτων», των φτωχών και 
των «απολίτιστων», είναι φανερό πια ότι ο 
αληθινός ανθρώπινος πολιτισµός θα πρέπει 
να προσµετράται µόνο µε τα µέτρα της 
Ειρήνης, της Ανοχής και της Αλληλεγγύης 
µέσα σε κάθε κοινωνία και σε κάθε λαό. 
Εκεί που µπορεί να ανθίσει η ευγένεια, η 
καλωσύνη και κυρίως η αγάπη ανάµεσα 
στους ανθρώπους.
Ξέρω ότι αναφέροµαι πια σε µια Ουτοπία 
από την οποία συνεχώς αποµακρυνόµαστε. 
Αντιθέτως βλέπω τις δυνάµεις του Κακού, 
που για µένα ανήκουν στο αντίθετο 
στρατόπεδο από κείνους που µνηµονεύει ο 
κύριος Μπους, δηλαδή στο δικό του και των 
συµµάχων του, καθώς θα διψούν όλο και 
για µεγαλύτερες καταστροφές, όλο και για 
περισσότερο πόνο και αίµα, θα οδηγηθούν µια 
µέρα αναπόφευκτα στη χρήση της απόλυτης 
καταστροφής και του απόλυτου πόνου που 
είναι η Ατοµική Βόµβα.
Αυτό είναι κάτι που κατά την γνώµη µου 
αποζητεί ο Ανθρωπος - Κτήνος που έχουµε 
µέσα µας, µιας και δεν υπάρχει ανώτατη 
ηδονή για το Κακό από την αυτοκαταστροφή 
του.
Ήδη από τον λεγόµενο «Δυτικό πολιτισµό» 
έχει ξεκινήσει και γιγαντώνεται καθηµερινά 
ένα αληθινό τσουνάµι υποκουλτούρας που 
αποκτηνώνει µεθοδικά τον άνθρωπο.
Εάν δεν καταφέρετε να χτυπήσετε το 
Κακό στην ρίζα του, εάν δεν µεταβάλετε 
τις βιοµηχανίες Πολέµου σε βιοµηχανίες 
Ειρήνης, εάν δεν καταργηθούν όλοι οι 
επιθετικοί στρατοί, τότε η υπόθεση για την 
άλλη πλευρά του ανθρώπου, την ανθρώπινη, 
την πραγµατικά πολιτισµένη, αυτή που διψά 
για Αγάπη και για Ειρήνη, είναι για πάντα 
χαµένη. 
Σήµερα οι λέξεις «Ελευθερία», 
«Δηµοκρατία», «Ανθρώπινα Δικαιώµατα», 
«Αλληλεγγύη» έχουν προ πολλού χάσει τη 
σηµασία τους. Σήµερα η συνύπαρξη των Λαών-
προβάτων µε τα Κράτη-θηρία κάτω από την 
ίδια στέγη όπως είναι ο ΟΗΕ έχει καταντήσει 
τραγική φάρσα για τους αδύνατους της γης. 
Μπροστά σ’ αυτό το αδιέξοδο βλέπω µόνο 
δυο λύσεις: Είτε να πάµε στο βάθος της 
αιτίας του Κακού και να το χτυπήσουµε µε 
τη θέληση και τη συνεργασία των δυνατών 
είτε οι αδύνατοι να ψάξουν να βρουν άλλους 
τρόπους άµυνας στηριζόµενοι αποκλειστικά 
στις δικές τους δυνάµεις και βασικά στα 
εκατοντάδες εκατοµµύρια των αδυνάτων 
και µελλοντικών θυµάτων, που όµως 
συντονισµένα έχουν κάποιες πιθανότητες να 
αντισταθούν νικηφόρα. Η συνύπαρξη αυτών 
των δύο αντίθετων κόσµων είµαι βέβαιος ότι 
µας οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια προς 
το Χάος µε τον θρίαµβο του Απάνθρωπου 
πάνω στον Ανθρωπο. Αυτή δυστυχώς είναι η 
πεποίθησή µου. Σας ευχαριστώ.
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Μ  πινελιές

§

Ὅταν πεθαίνει ἕνας χωριανός µου 
δέν πεθαίνει ἁπλᾶ ἕνας ἄνθρωπος. 

ἕνας πολιτισµός πεθαίνει, µέ 
χρώµατα, στάσεις, κίνηση, 

συµπεριφορές. Πῶς κατάφερναν 
νἄναι τόσο διαφορετικοί - καί 
ἦταν τόσο λίγες οἱ ἐπιρροές 
πού δέχονταν ἀπ΄ ἔξω ἀλλά 

σάν κινέζικη παλιά ζωγραφιά, 
ἔφτιαχνε τό πολύ µέ τά λίγα. 

Σήµερα φαγώνονται νά διαφέρουν 
καί εἶναι ἀπελπιστικά ὅµοιοι, ἴσως 
γιατί τούς ἔχουν κάνει ἀφαίµαξη 
τόν δικό τους χρόνο. Τότε εἴχαµε 

χρόνο, πηγαίναµε ἀργά, πολύ 
ἀργά καί δέν νιώθαµε... ἐνοχές! 

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

Μίκης Θεοδωράκης: Πόλεµος καί Πολιτισµός 
(Διάλεξη στούς Δελφούς, 1/7/2006) 



Ὁ ἀδελφός σας λαός σέ νέα κατορθώµατα

«Στή λεωφόρο Πατρίδος στήν Κωνσταντι-
νούπολη, στήν παρέλαση τῆς Γιορτῆς τῆς Νίκης 
καί τῆς Ἡµέρας τῶν Ἐνόπλων ∆υνάµεων (30 
Αὐγούστου), 4 φοιτητές ἄνοιξαν πανώ µέ τό 
σύνθηµα «Στρατός τοῦ Ἰσραήλ δέν θά γίνουµε», 
διαµαρτυρόµενοι γιά τήν ἀπόφαση νά σταλεῖ 
τουρκικός στρατός στόν Νότιο Λίβανο. Οἱ 
διαδηλωτές δέχτηκαν τήν ἐπίθεση τοῦ κόσµου 
πού φώναζε «οἱ µάρτυρες δέν πεθαίνουν, 
ἡ πατρίδα δέν διαµελίζεται» καί ἀπό τό 
λυντσάρισµα τούς γλύτωσαν οἱ παριστάµενοι 
ἀστυνοµικοί.             (www.netgazete.com)

Νοµαρχιακό Ἀπαρτχάιντ
Ὁ νοµάρχης Οὐζούν στὴν Ἰσπάρτα αὐτὴ 
τὴ φορὰ ἐφάρµοσε ἕνα διαφορετικὸ µέτρο. 
Ἀπαγόρευσε τὴν χρησιµοποίηση τῆς σκάλας 
ποὺ ὁδηγεῖ στὸ γραφεῖο του στοὺς πολίτες 
καὶ τοὺς δηµοσιογράφους. Ὅποιοι ἐξ αὐτῶν 
ἐπιθυµοῦν νὰ ἐπισκεφτοῦνε τὸν νοµάρχη 
προειδοποιοῦνται ἀπὸ ἁρµόδιους ὑπαλλήλους 
νὰ χρησιµοποιήσουν ἄλλη σκάλα. Μὲ σκοπὸ 
τὴν πλήρη ἐφαρµογὴ τοῦ µέτρου ὁ νοµάρχης 
ἔβαλε κόκκινο χαλὶ στὴν συγκεκριµένη σκάλα, 
τὴν ὀνόµασε σκάλα πρωτοκόλλου καὶ ἔβαλε 
ἕναν σκοπὸ στὴν ἀρχὴ τῆς σκάλας. 

(2-8, ἐφ. Νέτγκαζετε)

Εὐρώπη παρά πέντε
Ἡ ἀστυνοµία µὲ ἔφοδό της στὴν Ἀττάλια ἔσωσε 
τὴν  24χρονη Μεριὲµ Σὰκ τὴν ὁποία βασάνιζαν 
ἐπὶ ἕνα µήνα ἐπειδὴ “γυρνοῦσε πολὺ µὲ ἄντρες”. 
Μετὰ ἀπὸ καταγγελία τὴν βρῆκαν δεµένη 
µὲ µονωτικὴ ταινία στὸ στόµα, µισολιπόθυµη 
µὲ µώλωπες ἀπὸ χτυπήµατα ἁλυσίδας, τὰ 
δάχτυλα τῶν ποδιῶν της χτυπηµένα µὲ σφυρὶ 
καὶ µὲ νύχια ποὺ εἶχαν βγεῖ µὲ πένσα. Ὅπως 
κατήγγειλε ἡ ἴδια, αὐτὰ τῆς τὰ ἔκανε τὸ 
58χρονο ἀφεντικό της Μουσταφὰ Κιβρίκ. 
Ἐπίσης πὼς ὁ ἀδερφός της καὶ ἡ µάνα της ποὺ 
ἔµεναν στὸ ἴδια σπίτι παρέµεναν σιωπηλοί. Ἡ 
ἀστυνοµία ὑποψιάστηκε πὼς  εἶχε σχέση µὲ τὸ 
ἀφεντικό της καὶ τὴν ρώτησε. Αὐτὴ εἶπε πὼς 
δούλευε δίπλα του ὡς γραµµατέας καὶ µὲ τὴ 
δικαιολογία πὼς τὸ βράδυ ἔφευγε ἀπὸ τὸ σπίτι 
της καὶ γυρνοῦσε µὲ ἄντρες τὴν κλείδωσε 
στὸ σπίτι καὶ τὴν ὑπέβαλε σὲ ἀνείπωτα 
βασανιστήρια. Μάλιστα τῆς ἔλεγε: Ἔχεις µέσα 
σου τὸν σατανά. Εἶσαι ἁµαρτωλή. Θὰ βγάλω 
τὸν σατανά ἀπὸ µέσα σου.      
(22-8, ἐφ. Χουριέτ)

Γεράκια τοῦ Κουρδιστάν, ἀνακοίνωση (28-8)
Ἔχουµε προειδοποιήσει τὴν διεθνὴ κοινὴ 
γνώµη καὶ τῆς Τουρκίας. Κάθε µέρα κάπου 
χτυπᾶµε. ∆ὲν ἔµεινε τουριστικὸ θέρετρο ποὺ 
νὰ µὴν χτυπήθηκε ἀπὸ τὶς βόµβες µας. ∆ὲν θὰ 
σταµατήσουµε σὲ αὐτὰ τὰ µέρη, θὰ χτυπήσου-
µε αὐτοὺς ποὺ ζοῦνε ἀπὸ τὸ αἷµα τοῦ λαοῦ 
µας. Ρωτᾶµε ὅλους αὐτοὺς ποὺ θεωροῦνε τὸν 
ἑαυτὸ τους διανοούµενο ἢ οἰκολόγο: Ὅταν 
στὸ Κουρδιστὰν κάθε µέρα δολοφονοῦνται 
ἄνθρωποι καὶ καίγονται δάση, χωρὶς µάλιστα νὰ 
ἐπιτρέπεται τὸ σβήσιµο, ποῦ εἶστε; Ὡς Γεράκια 
τοῦ Κουρδιστάν (ΤΑΚ) προειδοποιοῦµε: Τίποτε 
πλέον δὲν θὰ εἶναι στὴν Τουρκία ὅπως παλιά. 
Οἱ ἄµεσα ἢ ἔµµεσα ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν σκλαβιὰ 
τοῦ προέδρου ΑΠΟ καὶ γιὰ τὶς ἐπιθέσεις σὲ 
βάρος τοῦ λαοῦ µας δὲν θὰ κοιµοῦνται ἥσυχοι 
καὶ θὰ στοχοποιηθοῦν. Ἔχουµε τὴν τιµὴ νὰ 
ἀγωνιζόµαστε ἐνάντια στὸ φασιστικὸ βαµπίρ, 
τὴν Τουρκία.  Τὰ χτυπήµατά µας θὰ συνεχιστοῦν 
µέχρι νὰ ἰσοπεδωθεῖ ἡ Τουρκία...

Μ.Κ.   kyneg@otenet.gr

Γράφουµε λίγο µετά τήν πρόκριση τῆς 
Ἑλλαδάρας µας στίς 4 καλύτερες ὁµάδες 
µπάσκετ τοῦ κόσµου. Ἄλλη µία ἀπόδειξη 
πώς τά µποροῦµε ΟΛΑ (καί παντοῦ)! 

Ἄντε, παῖδες Ἑλλήνων, καί µέ τό χρυσό!

Καὶ σὰν νὰ µὴν ἔφτανε τοῦ Λιβάνου ἡ 
ἰσραηλινὴ ἐπιδροµή, τώρα ἔχει καὶ τοὺς 
δυτικοὺς «δωρητές» νὰ θέτουν νεοφιλελεύ-
θέρους ὅρους, τύπου ΔΝΤ. Οὔστ ρέ!

Μεταφέρει καὶ ἡ Κοσταρίκα τὴν Πρεσβεία 
της ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴµ στὸ Τὲλ Ἀβίβ. Ἔτσι 
µόνη χώρα πιὰ στὸν κόσµο ποὺ ἀναγνωρίζει 
τὴν Κατεχόµενη ἁγία πόλη γιὰ ἰσραηλινὴ 
πρωτεύουσα εἶναι τό... Ἐλ Σαλβαδὸρ 

Τώρα ἂν ἀναρωτιέστε ἀπὸ ποῦ κι ὥς ποῦ οἱ 
µπανανίες εἶχαν ἄποψη γιὰ τὴν πρωτεύουσα 
τῶν ἀφεντικῶν, µᾶλλον ἀγνοεῖτε τὸν 
(βρώµικο) ρόλο τῶν τελευταίων στὴ στήριξη 
τῶν λατινοαµερικάνων δικτατόρων

Δολιοφθορὰ τοῦ ΡΚΚ στὴν περιοχὴ Ἄγρι 
προκάλεσε τὴν φωτιὰ στὸν ἀγωγὸ φυσικοῦ 
ἀερίου Ἰράν - Τουρκίας. Καταλαβαίνετε τί 
περιµένει τὸν ἀγωγὸ Μπακοὺ - Τσεϊχάν, ἔ; 

Ὅσο γιά τό βοµβιστικό µπαράζ τῶν «Γερα-
κιῶν τοῦ Κουρδιστάν» πού ὑποδέχτηκε 
τόν νέο Τοῦρκο ΑΓΕΕΘΑ καί ξεπροβόδισε 
κακήν κακῶς τούς τουρίστες, λυπούµαστε. 
Εἰλικρινά (τί γελᾶτε ρέ σάν µαλάκες;)

Ἀπὸ τὶς ἄπειρες Ρωσίδες ποὺ παντρεύτηκαν 
ξένους, 200.000 πῆραν Τούρκους. Λίγες ὅµως 
µείνανε στὴν Τουρκία: oἱ 140.000 φύγανε 
στὴ Ρωσία µὲ τοὺς ἄντρες τους!

Οἱ... ἀναξιοπαθοῦντες Βόσνιοι ἐξήγαγαν 
ὅπλα σὲ ὅλον τὸν κόσµο (καὶ σὲ µᾶς), πεντα- 
πλάσιας ἀξίας ἀπὸ ὅσα εἰσήγαγαν. Ἐµεῖς 
πάντως τοὺς ἀνοικοδοµοῦµε κανονικὰ

Ὡραία δηµοκρατία καί ἡ ἰταλική: Τό ΥπΕξ 
της κάλεσε τήν Ἕνωση Μουσουλµανικῶν 
Κοινοτήτων νά ὑπογράψει Δήλωση Ἀξιῶν, 
καταδικάζοντας κάθε ἀραβική ἀντίσταση!

Στὸ αὐστραλιανὸ λύκειο Sunbury Downs 

ἀπαγόρευσαν σὲ 17χρονη µαθήτρια νὰ 
φορᾶ σταυρό! Μάλιστα κύριοι, ἡ ἐποχὴ τῆς 
δῆθεν ἀνεκτικότητας εἶναι ἐποχὴ διωγµῶν

Ἂς τὰ βλέπουν ὅσοι ἔκραζαν γιά τὴν ἔξωση 
τῆς µουσουλµανικῆς µαντήλας (στήν Ἑλλά-
δα εὐτυχῶς δέν ἦταν πολλοί). Ἡ σειρὰ µας 
ἦρθε κιόλας...

“Ἴσως ἡ χώρα ξαναχρειαστεῖ τὸν Σηµίτη”, 
ἀπεφάνθη µέσα στὸ νεοδεξιὸ σκοτάδι ὁ 
Ν. Χριστοδουλάκης κι ἕνας κεραυνὸς ὑπο-
γράµµισε τὴν βαρύτητα τῶν λόγων του 

Ὁ Μεγάλος Μανιτοὺ λοιπὸν δὲν σᾶς κρατάει 
κακία καὶ ἴσως κάποτε ξαναστείλει γιὰ τὴ 
σωτηρία σας τὸν Μικρὸ (σὲ ὅλα) Λογιστὴ

Καί τί ἀπάντησε ὁ Πάγκαλος γιά τό σηµιτο-
πασόκ τῆς 2ης τετραετίας; Ὅ,τι γράφαµε 
κι ἐµεῖς ἤδη ἀπό τήν πρώτη (δέν εἴµασταν, 
βλέπετε, ὑπουργοί): Πώς διέλυσε τή χώρα!

Στὸ παρεκκλήσι καὶ στὸν περίβολο τοῦ 
Ἀρσακείου Ψυχικοῦ, ὁ ὁρισθείς ὡς πρόεδρος 
τῶν Ἀρσακείων καθ. Γ. Μπαµπινιώτης 
τέλεσε τοὺς γάµους τῆς κόρης του καὶ τήν 
δεξίωση 800 ἀτόµων. Σάν στό σπίτι του, ἔ;

Τί νά πεῖς γιά τά ἀποτελέσµατα τῆς καθι-
έρωσης τοῦ 10 στήν εἰσαγωγή τῶν ΑΕΙ; 
Ὅταν δέν τολµᾶς νά θεσµοθετήσεις ὡς 
κυβέρνηση καί νά ἀποδεχθεῖς ὡς κοινωνία 
τίποτε πέραν τῶν ἡµιµέτρων, ἔτσι γίνεται...

Ἀποκαταστάθηκε - στό µέτρο πού ἐπέτρεπαν 
τά φτωχά κονδύλια - ὁ ΒΑ περιφερειακός 
δρόµος τῆς Κοµοτηνῆς, σέ χρόνο ρεκόρ. Ὅσο 
γιά τόν θρακάρχη- αἴτιο τῆς προηγούµενης, 
ἀνθρωποβόρας χάραξης, αἰδήµων σιωπή

Ὅσο γιά τά ἔργα τῆς Περιφέρειας, αὐτό τῆς 
δυτικῆς εἰσόδου τῆς Κοµοτηνῆς πάει γιά 
διπλό ρεκόρ: κακοτεχνίας µά καί ταλαιπω-
ρίας, περαστικῶν καί περιοίκων

Ἔχουµε µία ἀπορία, τώρα πού λήγει ἡ κα-
λύτερη τουριστική περίοδος τῶν τελευταί-
ων χρόνων. Πόσους Ρώσους τουρίστες 
ἔφερε φέτος ὁ “πετυχηµένος νοµάρχης” Ν. 
Ζαµπουνίδης στόν Ἕβρο;

Οἱ πληροφορίες πού συλλέξαµε λένε ὅτι 
δυό κωλόµπαρα νά εἶχε, περισσότερο κόσµο 
(γιά προσωπικό) θά εἶχε φέρει...

Δηµοσιεύθηκε στόν Τῦπο τῆς Θράκης ἡ 
ἐπώνυµη καταγγελία τριῶν µουσουλµάνων 
συντοπιτῶν µας γιά τόν ἐκτουρκισµό τῶν 
µπεκτασήδικων πανηγυριῶν. Καί λοιπόν;

Θέλω νά πῶ, κατάλαβε κανείς τί παίζεται;  
Νοιάστηκε κάποιος πολίτης νά στηρίξει 
στοιχειωδῶς τούς ἀνθρώπους πού τόλµησαν 
νά κοντράρουν τήν τουρκική πολιτική;

Ἄν ὄχι δέν δικαιοῦται νά ξαναµιλήσει γιά τό 
ζήτηµα, τοὐλάχιστον ἐδῶ πού γνωριζόµαστε. 
Ἄς πάει νά βγάζει δηµοκρατικοπατριωτικές 
κορῶνες στά βοθροκάναλα τῆς Ἀθήνας 

Μία ἀκόµη βρωµιά τοῦ ψευτοµουφτῆ Σερήφ 
στό πανηγύρι τοῦ Ἀλάντεπε: Χωρίς ντροπή 
δήλωσε πώς οἱ διανοίξεις στήν Κοµοτηνή 
«κόβουν» καί τά 18 τζαµιά της!

Καί πρόσθεσε πώς «τώρα πού φτάνουν 
οἱ έκλογές αὐτό πρέπει νά ληφθεῖ πολύ 
σοβαρά ὑπ’ ὄψιν». Μόνο... ἐπικήρυξη τοῦ 
Βαβατσικλῆ δέν µοίρασε

Κοµοτηνή, 30/8/2006: Σήµερα κανένας 
ἀδέσποτος σκῦλος δέν δάγκωσε δηµότη. 
Ὄχι, δέν ἐπιβεβαιώθηκε ἀπό σχετικό δελτίο 
Τύπου τῆς δηµοτικῆς Ἀρχῆς...

Νέος ἀναπτυξιακός νόµος εἶναι ἐπί θύραις 
καί ξαναλέµε πώς ἀναµένουµε κλείσιµο 
τῶν (τεράστιων) παράθυρων πού εἶχαν οἱ 
προηγούµενοι καί γέννησαν τά κωµικο-
τραγικά φαινόµενα τῶν θρακικῶν ΒΙ.ΠΕ.

Τά πρόσφατα στοιχεῖα τῆς ICAP γιά... 
τριπλασιασµό πέρυσι τῶν ζηµιῶν τῶν 165 
βιοµηχανικῶν ἐπιχειρήσεων τῆς περιοχῆς, 
δίνουν τήν ἀληθινή ὄψη τοῦ τοπίου

Πάει καί ὁ 8ος χρόνος τῆς ἔκδοσής µας, ἀπό 
τό ἑπόµενο φῦλλο τό κοντέρ θά γράφει 
9ος! Ἔχοντας κλείσει πιά δυό τετραετίες, ἡ 
καλύτερη κυβέρνηση νά εἴµασταν, θά µᾶς 
εἴχατε βαρεθεῖ

Ἐπειδή ὅµως δέν βλέπουµε στούς περισσό-
τερους ἐξ ὑµῶν τέτοια σηµάδια - τό ἀκριβῶς 
ἀντίθετο µάλιστα - λέµε νά συνεχίσουµε. Κι 
ἄν στέλνετε καί καµµιά συνδροµή, τό κόβω 
ἀκόµα πιθανότερο... 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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Του πολεµικού µας ανταποκριτή Γ.Σ.

 Η δυσάρεστη εξέλιξη στη Μέση 
Ανατολή µε την επίθεση του Ισραήλ 
εναντίον του Λιβάνου, δυστυχώς δεν άφησε 
ανέπαφη τη χώρα µας. ∆εν είναι µόνο 
η πετρελαιοκηλίδα που δηµιουργήθηκε 
από τον βοµβαρδισµό των πετρελαϊκών 
εγκαταστάσεων του Λιβάνου από τους 
Ισραηλινούς, η οποία και εκβράζεται 
στην ακτή Αρωγής – Φαναρίου κάθε που 
κάποιο τρέντι ταχύπλοο παρέχει υπηρεσίες 
θαλάσσιων σπορ στους λουόµενους. Είναι 
και οι άστοχες βολές του πυροβολικού των 
Ισραηλινών, οι οποίες, αντί να φτάσουν 
στο στόχο τους, έπληξαν δυστυχώς την 
πόλη µας στην οδό Απόλλωνος! Το 
δυστύχηµα φαντάζει ακόµα τραγικότερο 
αν αναλογιστεί κανείς ότι η συγκεκριµένη 
οδός ασφαλτοστρώθηκε µόλις πριν από 
έναν µήνα! Κρίµα, πραγµατικά κρίµα! ∆εν 
γινόταν τουλάχιστον να ’βρισκαν               

                  τα «βόλια» την… ούτως ή άλλως 
κατεστραµµένη Ικονίου;
 Το Υπουργείο 
Εξωτερικών της χώρας 
µας πάντως απεύθυνε 
έντονη διαµαρτυρία στο 
Ισραήλ, συνιστώντας του 
να εκπαιδεύει καλύτερα 
τους πυροβολητές του! Η 
απάντηση του Ισραήλ υπήρξε 
αµείλικτη: «Αυτά παθαίνει 
όποιος κάνει αδελφοποιήσεις 
µε παλαιστινιακές πόλεις. 
Μήπως θέλετε να σας 
βοµβαρδίσουµε και την 
Ορφέως;» Κατόπιν τούτων 
δεν δόθηκε συνέχεια από 

την ελληνική πλευρά και το επεισόδιο 
θεωρείται λήξαν!

    Υ.Γ.: Παρά την υπαναχώρηση της 
ελληνικής πλευράς στο θέµα της οδού 
Απόλλωνος, η ένταξή µας στην Ε.Ε. 
φαίνεται ότι έχει τελικά και τις ωφέλειές 
της, αφού στην συµµετοχή µας σε αυτήν 
αποδίδεται η αποστολή πολυεθνικής 
ειρηνευτικής δύναµης επί της οδού, 
ύστερα από σχετική απόφαση του 
Ο.Η.Ε..  Μάλιστα, η ειρηνευτική δύναµη 
που ήδη αναπτύχθηκε πέτυχε και τα 
πρώτα αποτελέσµατα αποκατάστασης 
της οδού, µπαλώνοντάς την πρόχειρα, 
όπως φαίνεται και στην φωτογραφία. Το 
µπάλωµα αυτό, βέβαια, δεν αποκαθιστά 
την οµαλότητα της οδού, καθώς θυµίζει 
«σαµαράκι», όµως ας µην τα θέλουµε 
επιτέλους και όλα δικά µας!

Οδός Απόλλωνος: παράπλευρες απώλειες ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πλήττεται τό µορφωτικό 
ἰδεῶδες τοῦ Ἕλληνα!

   Ἡ ἀνάλγητη κυβερνητική πολιτική γιά µιάν 
ἀκόµη φορά ἔδειξε τό ἀντιλαϊκό της πρόσωπο, 
αὐτή τή φορά ἀποκλείοντας χιλιάδες νέους ἀπό 
τό ἱερό καί ἀναφαίρετο δικαίωµα στή µόρφωση. 
Ἡ αὐθαίρετη, ἀντιπαιδαγωγική καθιέρωση τῆς 
βάσης τοῦ 10 ἦταν ἡ κλίνη τοῦ Προκρούστη 
πού στερεῖ µέ τό «ἔτσι θέλω» ἀπό τά παιδιά 
µας τό ὄνειρο µιᾶς καλύτερης ζωῆς µέσῳ τῆς 
πρόσβασης στήν Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση. 
Ἀπαιτοῦµε -  Διεκδικοῦµε:
1) τήν ἄµεση κατάργηση κάθε βαθµολογικῆς 
βάσης, ὄχι µόνο γιά τήν εἰσαγωγή ἀλλά καί γιά 
τήν ἐξαγωγή ἀπό τό Πανεπιστήµιο
2) τήν δηµιουργία ΑΕΙ σέ κάθε οἰκισµό ἄνω τῶν 
5 κατοίκων, ἔστω καί χωρίς ἀντικείµενο γιά τά 
100 πρῶτα, πιλοτικά χρόνια
3) τήν χωρίς ὅρους µεταγραφή ὅλων τῶν 
Ἑλλήνων πού φοιτοῦν ἤ πρόκειται (ἤ καί 
σκέφτηκαν) νά φοιτήσουν στό ἐξωτερικό

Sol lucet omnibus*!

Σύλλογος ἰδιοκτητῶν ἐνοικιαζόµενων κοτε-
τσοδιαµερισµάτων «Ἡ σαβανότσεπη»
Σωµατεῖο ἰδιοκτητῶν καφέ / µπάρ / µπουζου-
κερί  «Ὁ νονός»
Ὁµοσπονδία κρεπετζήδων - µπουγατσατζήδων 
- σουβλατζήδων  «Τό τριγλυκερίδιο»
Σύλογκο πλανόντιο πωλητῶν cd «Ἡ ὡραία 
Νιγηρία»
Στέγη µεγαλοκοπέλων καί γεροντοπαλλήκα-
ρων «Τό ράφι»

*  Ὁ ἥλιος φωτίζει γιά ὅλους


