
Σωτηράκης 
Κουγιᾶς

Ὅταν οἱ ἐπαναστατηµένοι Ἕλληνες 
µπῆκαν στήν Τριπολιτσά τό 1821, πέρα 
ἀπό τούς Τούρκους καί τούς Ἑβραίους 
πού σφάξανε, σκότωσαν καί τούς 
προσκηνυµένους Ρωµιούς. Μεταξύ 
αὐτῶν καί τόν «τουρκοπρόκριτο» (ὅπως 
θά λέγαµε σήµερα «τουρκοδήµαρχο» 
ἤ «τουρκονοµάρχη») Σωτηράκη 
Κουγιά. Ὁ Κουγιᾶς δέν ἦταν µόνο φίλα 
κείµενος στὸ ὀθωµανικό ντοβλέτι 
λόγῳ τῶν συµφερόντων του ἀλλά εἶχε 
κατηγορηθεῖ κι ὅτι πρόδωσε µυστικά 
τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας στούς Τούρκους. 
Ἔτσι, στίς 23 Σεπτέµβρη 1821, τό κεφάλι 
του ἔχασε τήν ἐπαφή µέ τό ὑπόλοιπο 
σῶµα, καθώς µεσολάβησε ἡ σπάθα τοῦ 
Γιαννάκη Δαγρέ. Τό θυµίζουµε τώρα 
πού, 185 χρόνια µετά, κάποιοι «δικοί 
µας» τοῦ κάνουνε µνηµόσυνο µέ τήν 

προεκλογική τους ἐκστρατεία...

- Τί περιμένουμε στήν 
ἀγορά συναθροισμένοι;

Εἶναι οἱ βάρβαροι νά 
φτάσουν σήμερα
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Ποιός ἔχει περισσότερη δύναµη, ἡ 
Ἑλλάδα στή Θράκη ἤ τό ἀρµενικό 

λόµπυ στήν ...Ὁλλανδία; Ὅσο κι ἄν 
φαίνεται παράδοξο τό ἐρώτηµα, εἶναι 
ἀπολύτως σοβαρό καί ἡ ἀπάντηση 
ἀπρόβλεπτη.
    Προσέξτε τήν εἴδηση: Στίς ἐπερχόµε-
νες γενικές ἐκλογές τῆς Ὁλλανδίας 
ὑπῆρχαν τέσσερεις ὑποψήφιοι τουρκικῆς 
καταγωγῆς: Δύο στό Χριστιανοδηµοκρα-
τικό κόµµα τοῦ πρωθυπουργοῦ Μπαλ-
κενέντε καί δύο στό Σοσιαλδηµοκρατικό 
Ἐργατικό κόµµα. Ὅταν κλήθηκαν νά 
εὐθυγραµµιστοῦν µέ τή γραµµή τῶν 
κοµµάτων τους γιά τήν ἀναγνώριση τῆς 
Ἀρµενικῆς Γενοκτονίας οἱ τρεῖς ἀρνήθηκαν 
καί διαγράφηκαν ἀπό τίς λίστες τῶν 
ὑποψηφίων! Ἐξαίρεση ἀποτέλεσε ἡ σοσι-
αλδηµοκράτισσα νῦν βουλευτής Nebahat 
Albayrak πού προσυπέγραψε (κι ἔγινε 

πρωτοσέλιδο στή µαινόµενη «Χουριέτ»)!!!
   Πιό συγκεκριµένα: Ὁ Ἐρντίντς Σατζάν 
τοῦ Σοσιαλδηµοκρατικοῦ κόµµατος δια- 
γράφηκε ἀπό τόν ἴδιο τόν πρόεδρο τοῦ 
κόµµατος Βάν Χούλτεν γιά τήν ἄρνησή 
του νά θεωρήσει δεδοµένη τήν ἐνοχή τῶν 
Ὀθωµανῶν στή Γενοκτονία τῶν Ἀρµενίων. 
Κατόπιν αὐτοῦ ἀκολούθησε ἡ διαγραφή 
τῶν Ἀϊχάν Τοντζά καί Ὀσµάν Ἐλµατζί 
ἀπό τό Χριστιανοδηµοκρατικό κόµµα 
γιά τόν ἴδιον λόγο. Τό ἐντυπωσιακό εἶναι 
ὅτι οἱ δύο Τοῦρκοι πού εἶχαν φροντίσει 
νά ἀπουσιάσουν ἀπὸ τήν κοµµατική 
συγκέντρωση στήν ὁποία ἀποφασίστηκε 
ἡ στήριξη τοῦ κόµµατος στήν ἀρµενική 
ὑπόθεση, µέ ἐπιστολή τους στά κοµµατικά 
ὄργανα βεβαίωναν ὅτι κι ἄν ἀκόµη ἦσαν 
παρόντες, δέν θά καταψήφιζαν τήν 
πρόταση.  
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Τί θά λέγατε ἄν µαθαίνατε ὅτι µιά ἑταιρεία ὑψηλῆς 
τεχνολογίας ἀρνήθηκε συνεργασία σέ ἰσραηλινή ἑταιρεία 
πού διερευνοῦσε µιά τέτοια πιθανότητα, γιά λόγους ...ἀρχῶν; 
Κι ὅµως, ἀκόµα καί σέ συνθῆκες ἄκρατου καπιταλισµοῦ, 
ὑπάρχουν τέτοια παραδείγµατα, σάν τήν βελγική U2U πού 
ἀπάντησε εὐχαριστώντας τόν Ἰσραηλινό ἐπιχειρηµατία 
Avner γιά τό ἐνδιαφέρον του ἀλλά ἀρνήθηκε γράφοντάς 
του: «Μετά τά καταστροφικά καί ἀπάνθρωπα ἐγκλήµατα 
πολέµου πού διέπραξε τό Ἰσραήλ στόν Λίβανο καί ἐξαιτίας 
τοῦ καθεστῶτος ἀπαρτχάιντ πού ἔχει ἐγκαταστήσει στήν 
Παλαιστίνη, ἡ U2U δέν ἐπιθυµεῖ νά συνδεθεῖ µέ ἰσραηλινά 
προϊόντα. Ἐλπίζω ὅτι ἡ πολιτική κατάσταση στή χώρα σας θά 
ἀλλάξει ριζικά καί θά βασιστεῖ στήν εἰρήνη καί στόν σεβασµό 

τῶν µή ἑβραϊκῶν πολιτισµῶν». Ὑπογραφή Wim Yotrasprot, διευθυντής. 
Ὁ Ἰσραηλινός ἐπιχειρηµατίας ἐπέµεινε, ζητώντας του «νά µήν πιστεύει ὅσα βλέπει 
στήν τηλεόραση καί στόν Τῦπο» (!), ἰσχυριζόµενος ὅτι τό Ἰσραήλ εἶναι µιά δηµοκρατία 
περιτριγυρισµένη ἀπό δικτατορίες καί ἕνας τεχνολογικός κόµβος ὅπου παράγονται 
πολλά ἀπό τά προϊόντα τῆς Microso�  πού καί ἡ βελγική ἑταιρεία χρησιµοποιεῖ. 
Ἀπάντηση πάντως δέν ἔλαβε. 
Σηµειώνουµε ὅτι τό παράδειγµα δέν εἶναι τό µοναδικό. Ὑπῆρξαν κι ἄλλες ἑταιρεῖες 
τῆς Δύσης πού τήρησαν τήν ἴδια στάση ἐξαιτίας τῆς ἰσραηλινῆς εἰσβολῆς στόν Λίβανο. 
Ἄραγε στή χώρα µας, τῶν τόσο φιλοπαλαιστινιακῶν συναισθηµάτων, ὑπῆρξε κάποια 
τέτοια περίπτωση; Ἤ µπροστά στά φράγκα τά ‘χουµε ξεχάσει ὅλα;

Μεσοῦντος τοῦ καπιταλισµοῦ...
Β ε λ γ ι κ ή  ε ὐ α ι σ θ η σ ί α  

Ὁλλανδικά µαθήµατα δηµοκρατίας

Η  Π Ρ Ο Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Η  
Ε Κ Π Ο Ρ Ν Ε Υ Σ Η *

Ἀγαπητοί φίλοι, πρίν ἐπιλέξετε τόν Α ἤ Β ὑποψήφιο 
µέ τήν ψευδαίσθηση τῆς «ἀπόφασης», σκεφθεῖτε τό 

θεµέλιο τῆς ἐκλογικῆς ἐκµαυλιστικῆς φιέστας:

- ΠΟΣΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ 
ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΟΘΗΚΑΝ Η 

«ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ» ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΣ;

- ΠΟΣΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΖΕΣΤΟ 
ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ» 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

- ΠΟΣΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΔΕΙΕΣ...) 
ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ;

* Ἤ, ἄλλως, «ὁ πολιτικός µας πολιτισµός»

Ἡ ἐφηµερίδα τοῦ Μπόµπολα µέ

Κουβαδιές λάσπης 
κατά Εὐριπίδη!

Εἴπαµε νά µήν µποῦµε στό παιχνίδι 
ὑπέρ - κατά τοῦ Εὐριπίδη Στυλιανίδη, 
γιατί ἀµέσως θά βροῦν οἱ καλοθελητές 
τά «πονηρά» κίνητρα πίσω ἀπό 
ὁποιανδήποτε θέση µας. Ὅµως ἡ 
τελευταία ἐπίθεση τοῦ «Ἔθνους» κατά 
τοῦ Κοµοτηναίου ὑφυπουργοῦ χτύπησε 
κόκκινο σέ ἀθλιότητα. Γιατί τἰ ἄλλο 
σηµαίνει ἕνας πρωτοσέλιδος τίτλος 
γιά «κουµπάρους τοῦ ὑφυπουργοῦ πού 
φάγανε 500.000 εὐρώ», χωρίς πουθενά 
τό σχετικό ἄρθρο µέσα στήν ἐφηµερίδα 

νά ἀποδεικνύει τίποτε τέτοιο; 
Βρήκανε λοιπόν κάποιοι στήν ὑπόθεση 
τῆς ἀγορᾶς σιτηρῶν τῆς ΜΚΟ τῆς 
Ἐκκλησίας («Ἀλληλεγγύη») ἀπό 
τήν ΕΑΣ Ροδόπης τό πρόβληµα πού 
δηµιούργησε ἡ βιοµηχανία ΣΤΑΡ, καί 
νόµισαν ὅτι πιάσανε τόν Στυλιανίδη 
«στά πράσα». Καί βάλθηκαν νά δείξουν 
εὐθῦνες δικές του σέ µία ὑπόθεση πού 
οἱ «χαµένοι», κατά τό δηµοσίευµα τοῦ 
«Ε», παίρνουν δηµοσίως τό µέρος τοῦ 
ὑφυπουργοῦ! Ἡ ρετσινιά ὅµως µένει...

(Συνέχεια στή σελίδα 5) 

 Ἀντιφωνητὴς



2 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  11-10-2006

Ἡ Ποντιακή Γενοκτονία 
στήν Εὐρωβουλή
Ποιά ἦταν ἡ τοποθέτηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
Κοινοβουλίου στίς 27 Σεπτεµβρίου, ἡ ὁποία 
πανηγυρίστηκε τόσο ἀπό τούς ἡµεδαπούς 
«ἐνδιαφερόµενους» γιά τήν ποντιακή 
ὑπόθεση; Ἡ ἁπλή ἀναφορά τοῦ τελικοῦ 
κειµένου στήν παράγραφο 56, ὅπου µετά 
τά ἐκτενῆ σχόλια καί τίς σαφεῖς ὑποδείξεις 
πρός τήν Τουρκία περί τῆς Ἀρµενικῆς 
ὑπόθεσης, κατέληγε ὅτι «εἶναι στοιχειῶδες 
γιά µία χώρα στόν δρόµο τῆς ἔνταξης νά 
συµβιβαστεῖ µέ τό παρελθόν της καί νά τό 
ἀναγνωρίσει. Στήν προοπτική αὐτή καλεῖ 
τίς τουρκικές Ἀρχές νά διευκολύνουν τό 
ἔργο τῶν ἐρευνητῶν, τῶν διανοουµένων 
καί τῶν ἀκαδηµαϊκῶν πού ἐργάζονται στό 
θέµα αὐτό, ἐξασφαλίζοντάς τους πρόσβαση 
στά ἱστορικά ἀρχεῖα καί προµηθεύοντάς 
τους µέ τά σχετικά ντοκουµέντα. Ἐπίσης 
πιστεύει ὅτι µία παρόµοια τοποθέτηση θά 
πρέπει νά υἱοθετηθεῖ γιά τίς περιπτώσεις 
ἄλλων µειονοτήτων (π.χ. τῶν Ἑλλήνων 
τοῦ Πόντου καί τῶν Ἀσσυρίων).». 
Γιά τήν ...ἐντός παρενθέσεως ἀναφορά 
αὐτή ἦταν λοιπόν οἱ θριαµβολογίες! Καί 
ναί µέν ἦταν ἕνα βῆµα κι αὐτό ἀλλά 
ὅταν ἔχεις τέτοιαν τεκµηρίωση καί ζητᾶς 
(;) ἐπίσηµα ἀναγνώριση γενοκτονίας, 
µιά ἀρἀδα γιά τήν «περίπτωση ἄλλης 
µειονότητας» σίγουρα εἶναι ἕνα µηδαµινό 
κέρδος. Καί τό θεωρεῖς νίκη µόνο ἄν δέν 
πίστεψες ἐσύ ὁ ἴδιος ποτέ στήν ὑπόθεση 
αὐτή. Τά εἶπε καλύτερα ὁ Μιχάλης Χαρα-
λαµπίδης µέ τήν δήλωσή του στίς 28/9/06: 

Ο,ΤΙ ΣΠΕΙΡΕΙΣ, ΑΥΤΟ ΘΑ ΘΕΡΙΣΕΙΣ
   Ἕνα µεγάλο πολυδιάστατο ζήτηµα τοῦ 
παρελθόντος ἀλλὰ καὶ τοῦ µέλλοντος, τὸ 
Ποντιακὸ, δὲν µπορεῖ νὰ ἀλλοιώνεται, νὰ 
παραχαράσσεται καὶ νὰ ὑποβαθµίζεται µὲ 
αὐτὸν τὸν τρόπο.  Εἶναι µιά στιγµὴ ποὺ δὲν 
τιµᾶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, ἀκόµη καὶ 
ὅταν ἡ στάση του εἶναι προϊὸν ἄγνοιας.
   Τὸ ἀποτέλεσµα αὐτὸ εἶναι προϊόν τῆς 
ἀδιαφορίας καὶ ὀλιγωρίας τῶν Ποντίων 
ἐκπροσώπων ἀλλὰ καὶ τῶν πολιτικῶν 
κοµµάτων. Ὅλοι οἱ σοβαροὶ ἄνθρωποι 
γνωρίζουν ὅτι αὐτὰ τὰ ζητήµατα ἀπαιτοῦν 
µία συστηµατικὴ, πολυδιάστατη καὶ 

πολύµορφη προεργασία καὶ προσπάθεια 
χρόνων. Τὴν ὁποία δὲν ἔκαναν.
   Ὁ λαὸς µας λέει «ὅ,τι σπείρεις αὐτὸ θὰ 
θερίσεις».  Οἱ Πόντιοι ἐκπρόσωποι ἔφθασαν 
στὶς Βρυξέλλες κατόπιν ἑορτῆς. Ὅλα τὰ 
ἄλλα εἶναι ἔκφραση χαρακτηριστικῶν ποὺ 
ἀποδίδει σωστὰ ἡ Ποντιακὴ λέξη εὔκαιρα 
– εὔκαιροι. 
   Οἱ Ἕλληνες Εὐρωβουλευτὲς ὅλων τῶν 
ὁµάδων δὲν πρέπει ἐπίσης, 12 χρόνια µετὰ 
τὴν ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας ἀπὸ τὸ 
Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο, νὰ αἰσθάνονται 
ὑπερήφανοι γιὰ τὴν χρόνια ἀδράνειά τους.  
Ὅταν µάλιστα τὸ Ποντιακὸ παρουσιάζει 
πλεονεκτήµατα σὲ σχέση µὲ τὸ Ἀρµενικὸ 
καὶ ἄλλα ζητήµατα. Εἰδικὰ ὅµως γιὰ ἐκεῖνον 
τὸν χῶρο ποὺ στὸ πρόσφατο παρελθὸν 
ἀλλὰ ἕως καὶ τὶς τελευταῖες ἡµέρες τοῦ 
Σεπτεµβρίου ὑπονόµευε τὴν Ποντιακὴ 
ὑπόθεση, ἤθελα νὰ τοὺς µηνύσω τὸ ἑξῆς:  
«Πρῶτα ἡ συγγνώµη. Ὄχι πολιτικάντικα 
παιχνίδια µὲ τὴν ἱερὴ καὶ τραγικὴ Ποντιακὴ 
ὑπόθεση, ἀρκετά!»
     Ὀφείλουµε ὅµως, ἔστω καὶ γι’ αὐτὸ 
τὸ βῆµα, νὰ εὐχαριστήσουµε τὶς µὴ 
κυβερνητικὲς ὀργανώσεις γιὰ τὰ ἀνθρώπινα 
δικαιώµατα ποὺ εἰσήγαγαν τὸ Ποντιακὸ 
στὴν Εὐρωπαϊκὴ κοινωνία πολιτῶν καὶ 
τοὺς Εὐρωπαϊκοὺς θεσµοὺς χρόνια πρὶν µὲ 
ἐπίπονη καὶ ἐπίµονη προσπάθεια. Ὅπως 
καὶ τοὺς Ὁλλανδοὺς Εὐρωβουλευτὲς 

πού, ἂν καὶ ξένοι, ἐδῶ καὶ δυὸ χρόνια 
ἔδειξαν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς 
αὐτόχθονες λαοὺς τῆς Ἀνατολίας ποὺ 
ὑπέστησαν πολιτικὲς γενοκτόνας βίας καὶ 
ἀποδιάρθωσης τῶν ἱστορικῶν κοινοτήτων 
τους.
    Παρ’ ὅλα ὅµως τὰ ἐµπόδια καὶ τὴν 
µικρότητα, ἡ Ἱστορία ἐδῶ καὶ χρόνια 
ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι µὲ τὸ µέρος µας. Ἡ 
Ἱστορία γεννᾶ νέες ἠθικὲς καὶ πολιτικές. 
Γιαυτὸ θὰ νικήσουµε. Ἡ Εὐρώπη ὅπως δὲν 
µπορεῖ νὰ συµβιώνει καὶ νὰ ταυτίζεται 
µὲ τὸν Ναζισµὸ ἄλλο τόσο δὲν µπορεῖ νὰ 
ἀνέχεται τὸν Κεµαλισµό. Δυὸ ἰδεολογίες 
τοῦ θανάτου. Ἡ δικὴ µας Εὐρώπη εἶναι ἡ 
Εὐρώπη τῆς Ζωῆς.

Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 
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Ἡ Κίνηση πού ἐκδηλώθηκε στήν Ἀχαΐα 
γιά τό «ΟΧΙ στήν ἀναθεώρηση τοῦ 
Συντάγµατος», δηµοσιοποίησε στὶς 27-9 
κείµενο µέ τούς βασικούς λόγους γιὰ 
τὴ δηµιουργία εὐρύτερου κινήµατος 
ἐνάντια στὴν ἐπιχείρηση ἀναθεώρησης 
τοῦ Συντάγµατος, µαζί µὲ τὶς πρῶτες 
ὑπογραφές. Καθώς ἐκτιµᾶται πώς 
ἡ ἐπιχειρούµενη ἀναθεώρηση ἔχει 
τεράστιες ἀρνητικές διαστάσεις εἰς βάρος 
τῶν κοινωνικῶν καὶ δηµόσιων ἀγαθῶν 
(παιδεία, ἐργασιακές σχέσεις, περιβάλλον, 
κλπ), εἶναι ἀνάγκη ὁ σχετικός διάλογος 
νά γίνει ὄχι µόνο στή Βουλή µά καί στήν 
κοινωνία ἀπό ἐνεργούς πολίτες. Τά 
κεντρικά ἐπιχειρήµατα στό κείµενο κατά 
τοῦ ἐγχειρήµατος τῆς ἀναθεώρησης: 
  
1) Χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀποδοχὴ 
τῆς ἐµπορευµατοποίησης τῆς Ἐθνικῆς 
παιδείας (ποὺ ὁδηγεῖ  σὲ ἰδιωτικὰ πανεπι-
στήµια, Συµπράξεις Δηµοσίου Ἰδιωτικοῦ 
Τοµέα - Σ.Δ.Ι.Τ. καὶ χορηγοὺς στὴν γενικὴ 
ἐκπαίδευση, κλπ) καὶ ἀπὸ τὸν θεσµικὸ 
περιορισµὸ τοῦ δωρεὰν δηµόσιου χαρα-
κτήρα της (ἄρθρο 16).

«Ἐτοῦτο τὸ Σύνταγµα ὁπού ἀποχτήσαµεν 
δὲν εἶναι ἀνθρώπινο ἔργον, εἶναι τοῦ 
Θεοῦ, ὁπού ἀποφάσισε νὰ λευτερώση 
αὐτό τὸ δυστυχισµένον ἔθνος ἀπό τὶς 

ἀδικίες τῶν ἐγωιστῶν»  
(Στρατηγός Μακρυγιάννης)

2) Ἐπιδιώκεται ἡ µείωση τῆς προστασίας 
τοῦ δασικοῦ κεφαλαίου τῆς χώρας µας µὲ 
τὸν ἐπιχειρούµενο διαχωρισµὸ δασῶν καὶ 
δασικῶν ἐκτάσεων. Ἐπὶ πλέον ἐπιδιώκεται 
ἡ δυνατότητα ἐπέκτασης πολεοδοµικοῦ 
σχεδιασµοῦ καὶ σὲ δασικοῦ χαρακτήρα 
ἐκτάσεις. Ἔτσι ἀνοίγεται ὁ δρόµος γιὰ 
τὴν εὐρεία ἀλλαγὴ χρήσης τῆς γῆς, 
ἐνῶ παράλληλα νοµιµοποιοῦνται καὶ 
«ἐπιβραβεύονται» οἱ καταπατητὲς µέχρι 
τὸ 1975 (ἄρθρα 24 καὶ 117). 
3) Ἐπιχειρεῖται ἡ ὑπονόµευση τῶν 
δικαιοκρατικῶν ἐγγυήσεων τοῦ Συντάγ-
µατος.  Αὐτὴ γίνεται, µεταξὺ τῶν ἄλλων, µὲ 
τὴ δηµιουργία συνταγµατικοῦ δικαστηρίου 
καὶ µὲ τὸν παράλληλο περιορισµὸ τοῦ 
διάχυτου ἐλέγχου τῆς συνταγµατικότητας 
τῶν νόµων ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν δικαστηρίων 
(ἄρθρο 100). Ἐπιπλέον, µὲ ὅλα τὰ ὑπὸ 
ἀναθεώρηση ἄρθρα καὶ τὴ νέα δοµὴ τοῦ 
Συντάγµατος  ἐπιδιώκεται ὁ ὑποβιβασµὸς 
του στὸ ἐπίπεδο τοῦ νόµου.
4) Ἐντείνεται ὁ κίνδυνος µεταφορᾶς ἀπὸ 
τὴν κεντρικὴ ἐξουσία µέρους τῆς ὑποχρέ-
ωσής της γιὰ προσφορὰ τῶν δηµοσίων 
ἀγαθῶν τῆς παιδείας, τῆς προστασίας 
τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς πολεοδοµίας 
στὴν τοπικὴ αὐτοδιοίκηση. Ἡ ἐκχώρηση 
αὐτὴ ἀποσκοπεῖ στὴν προώθηση τῶν 
«ἀγοραίων» κριτηρίων εἰς βάρος τῶν 
κοινωνικῶν. Ἔτσι ἐπιδιώκονται καὶ οἱ Σ. Δ. 
Ι. Τ. εἰς βάρος τῶν δηµοσίων συµφερόντων 
(ἄρθρα 102, 16, 24, 117). Ἀντίθετα, αἴρεται 
ἡ δυνατότητα ἀπαλλοτριώσεων γιὰ δηµό-
σιους κοινόχρηστους χώρους (ἄρθρο 17).  
5) Τέλος ἐπιδιώκεται ἡ θεσµικὴ κατοχύρωση 
τῆς ἐλαστικοποίησης τῆς ἐργασίας 
καὶ ἡ καίρια ὑπονόµευση τῆς θεσµικῆς 
µονιµότητας τῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων 
(ἄρθρα 103, 104). Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς θὰ 
ἐπιφέρουν µοιραῖα τεράστιες ἀρνητικὲς 
συνέπειες στὸ ἐργασιακό, ἀσφαλιστικό, 
συνταξιοδοτικὸ καὶ παραγωγικὸ πεδίο κι 
ὁδηγοῦν σὲ δηµιουργία ζωτικοῦ χώρου γιὰ 
τὴν εἴσοδο τῶν ἰδιωτικῶν συµφερόντων 
στοὺς βασικοὺς πυλῶνες τοῦ Δηµοσίου 
(παιδεία, ὑγεία κλπ).

Ὄχι στὴν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγµατος!

Ἄντα Καραγιαννίδου
Παιδιά τῆς νέας Προσφυγιᾶς 

Κάθε νέο βιβλίο γιὰ τὸν Ποντιακὸ 
Ἑλληνισµὸ καὶ ἰδιαίτερα γι΄ αὐτὸν τῆς 
πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης ἀποτελεῖ  
σηµαντικὴ εἴδηση, τόσο γιὰ τοὺς ἐρευνητές, 
ὅσο καὶ γιὰ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνισµό. Καὶ 
αὐτὸ γιατί ἡ ἱστορία τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς 
τσαρικῆς Ρωσίας καὶ τῆς πρώην Σοβιετικῆς 
Ἕνωσης εἶναι µία περίοδος τῆς γενικῆς 
ἑλληνικῆς ἱστορίας καὶ κάθε βιβλίο 
ποὺ ἀναφέρεται σ΄ αὐτὸ τὸ κοµµάτι τοῦ 
ἐξωελλαδικοῦ Ἑλληνισµοῦ, συµβάλλει 
στὴ γνώση γιὰ τὸ σύνολο τοῦ ἑλληνικοῦ 
ἔθνους. Μία πρωτότυπη συµβολὴ εἶναι καὶ  
τὸ βιβλίο «Παιδιά τῆς Νέας Προσφυγιᾶς» 
ποὺ ἀποτελεῖ µέρος τῆς διδακτορικῆς 
διατριβῆς τῆς Ἄντας Καραγιαννίδου. 
Πέρα ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐγκαταστάσεις 
τῶν ἀρχαίων καὶ βυζαντινῶν Ἑλλήνων 
στὸν βόρειο ἀνατολικὸ Εὔξεινο Πόντο, 
ὁ Καύκασος, ἡ Γεωργία, ἡ νότια καὶ ἡ 
Μεσηµβρινὴ Ρωσία ἀλλὰ καὶ οἱ Παραδου-
νάβιες περιοχές, ἔγιναν σ’ ὅλη τη διάρκεια 
τῆς Ὀθωµανικῆς  Αὐτοκρατορίας τὸ κατα-
φύγιο τῶν ὑπόδουλων Ἑλλήνων. Σύµφω-
να µὲ τὶς ἐκτιµήσεις τῶν προξενείων 
καὶ τῶν ἑλληνικῶν κοινοτήτων τῆς 
Ρωσίας, τὸ 1917 ὁ ἑλληνικὸς πληθυσµὸς 
ξεπερνοῦσε τὶς 700.000, χωρίς µάλιστα 
στούς  πρόσφυγες τῶν τελευταίων ἐτῶν, 
οἱ ὁποῖοι κατέφυγαν στὴ Ρωσία κατὰ τὴ 
διάρκεια τοῦ Α’ Παγκοσµίου πολέµου. Τὸ 
1917 φοιτοῦσαν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα 
50.000 περίπου µαθητὲς καὶ µαθήτριες. Οἱ 
ἑλληνικὲς κοινότητες µέ τὰ φιλανθρωπικὰ 
καὶ φιλεκπαιδευτικὰ ἰδρύµατα βοηθοῦσαν 
οὐσιαστικὰ στὴ διατήρηση τῆς ἐθνικῆς 
συνείδησης, τοῦ ἑλληνικοῦ λαϊκοῦ πολι-
τισµοῦ, τῆς γλώσσας καὶ τοῦ προσανατο-
λισµοῦ πρός τὸ Οἰκουµενικὸ Πατριαρχεῖο.
Ἡ σταλινικὴ περίοδος ἀποτελεῖ µία χρονικὴ 
φάση νέων διώξεων τῶν Ἑλλήνων τῆς ΕΣΣΔ 
καὶ µετὰ ἀπὸ αὐτήν ὑπολογίζεται  ὅτι ὥς τὸ 
1959 ζοῦσαν στὴν ἐξορία 350.000 Ἕλληνες 

(ἐπίσηµα τὸ 1940 ὁ ἑλληνικὸς πληθυσµὸς 
ὑπολογιζόταν γύρω στὶς 450.000). 
Ἑλληνικὲς κρατικὲς πηγές, στηριζόµενες 
στὰ στοιχεῖα τῆς πρώην ΕΣΣΔ, ἀναφέρουν 
358.000 Ἕλληνες ὀµογενεῖς ὡς ἐπισήµως 
ἀπογραφέντες στὶς ἀπογραφὲς τοῦ 1979 καὶ 
τοῦ 1989. Ἐξ αὐτῶν παραµένουν σήµερα 
στὶς δηµοκρατίες τῆς τ. ΕΣΣΔ περίπου 
200.000. Οἱ ὑπόλοιποι  ἔχουν ἔρθει στὴν 
Ἑλλάδα, χωρὶς ὄµως νὰ ἔχουν ἀποκτήσει 
ἰθαγένεια ὅλοι, πλὴν τῶν 103.423 ἀτόµων 
τὴν περίοδο  1990-1999 καὶ τῶν 13.000 τὴν 
περίοδο  2000-2001. Ὁ πραγµατικὸς βεβαίως 
ἀριθµὸς τῶν Ἑλλήνων ποὺ ζοῦσαν στὴν 
πρώην ΕΣΣΔ  εἶναι πολὺ µεγαλύτερος, 
ἀφοῦ πολλοὶ δήλωναν τὴ ρωσικὴ ἢ τὴν 
τοπικὴ ἐθνικὴ ὀµάδα (π.χ. γεωργιανή, 
ἀρµενική,  οὐκρανική) µὲ ἀποτέλεσµα νὰ 
καταχωροῦνται σὲ ἀντίστοιχες στατιστικὲς 
µερίδες.
Ἡ συγγραφέας µᾶς εἰσάγει στὸ πολιτικό, 
κοινωνικό, πολιτισµικὸ καὶ οἰκονοµικὸ 
πλαίσιο διαβίωσης τῶν Ποντίων τῆς πρώην 
Σοβιετικῆς Ἕνωσης, ὑπενθυµίζοντας ὅτι 
παρότι τὸ πολυεθνικὸ σοβιετικὸ κράτος, 
θεωροῦσε ἐπιθυµητὴ καὶ ἐπεδίωκε τὴν 
µέγιστη ἐθνικὴ ὀµοιογένεια, οἱ Πόντιοι 
οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν πρίν, κατὰ τὴ διάρκεια 
καὶ µετὰ τὴν τέλεση τῆς γενοκτονίας 
διατήρησαν πολλὰ ἀπὸ τὰ πολιτισµικὰ 
τους χαρακτηριστικά, ἐνῷ παράλληλα 
προσέλαβαν καὶ στοιχεῖα γειτονικῶν 
ἐθνῶν ἀφοῦ ὑπῆρξε σαφὴς ἀφοµοιωτικὴ 
πολιτικὴ ἀπὸ τὸ σοβιετικὸ κράτος. 
Οἱ Πόντιοι εἶχαν συνείδηση τῆς ἑλληνικῆς 
ταυτότητάς τους καὶ φρόντιζαν νὰ τὴν 
διαφυλάσσουν µέσω τῆς κοινωνικῆς 
συνοχῆς τους. Ἡ ποντιακὴ  διάλεκτος 
συνέβαλε σηµαντικά, παρότι δυσχέραινε τὶς 
κοινωνικὲς ἐπαφὲς ἐκτὸς τῆς κοινότητας, 
καθὼς περιορίστηκε στὰ οἰκογενειακὰ 
πλαίσια ὅταν   ἡ περιβάλλουσα κοινωνία 
ἀσκοῦσε ἀφοµοιωτικὲς πιέσεις. Μὲ τὴν 
κατάρρευση τῆς πρώην  ΕΣΔΔ οἱ συνθῆκες 
διαβίωσης δὲν ἦταν οἱ ἰδανικότερες,  ἀφοῦ 
ὁ πόλεµος (ἐθνικιστικὲς καὶ θρησκευτικὲς 
διαµάχες), ἡ ἐγκληµατικότητα, ἡ ἀνέχεια, 

ἡ ἔλλειψη ἀγαθῶν, ἡ ἀνεργία, ἡ πολιτικὴ 
ἀστάθεια ἀποτέλεσαν κίνητρα γιὰ φυγὴ  
µὲ τὴν ἐλπίδα γιὰ ἕνα καλύτερο µέλλον. 
Ἔτσι οἱ Πόντιοι κατέφυγαν στὴν Ἑλλάδα. 
Ὑπολογίζεται ὅτι ἦρθαν γύρω στὶς 150.000 
ἐνῶ ἐξακολουθοῦν νὰ ἔρχονται µὲ πολὺ 
πιὸ ἀργοὺς πλέον ρυθµούς. 
Τὸ πρῶτο κεφαλαῖο του βιβλίου ἀσχολεῖται 
µὲ τὸ θεωρητικὸ πλαίσιο τῆς διαδικασίας 
ἔνταξης στὴ χώρα ὑποδοχῆς, τὸ δεύτερο 
µὲ τήν διαβίωση τῶν Ἑλλήνων στὴν 
πρώην ΕΣΣΔ, τὸ τρίτο µὲ τὴν ἔλευση στὴν 
Ἑλλάδα καὶ τὰ διάφορα προγράµµατα ποὺ 
ἐκπονήθηκαν γιὰ νὰ ἀντιµετωπιστοῦν τὰ 
προβλήµατα σὲ Ἀττική, Θεσσαλονίκη, καὶ 
Θράκη (ἀνεργία, κατοικία, ἰθαγένεια, κ.ἅ), 
ἐνῶ τὸ τέταρτο καὶ τὸ πέµπτο ἀσχολοῦνται 
µὲ τοὺς νεοπρόσφυγες στὶς Ἀχαρνές, στὸν 
Ἀσπρόπυργο καὶ τὴν Καλλιθέα.  
Τὸ βιβλίο τῆς Α. Καραγιαννίδου (ἐκδ. 
Γόρδιος, τηλ. 210-8252279) τὸ προλογίζει ὁ 
καθηγητὴς Ν. Σαρρῆς καί συµβάλλει στὴ 
γνώση γιὰ τὸ ζήτηµα τῶν Ποντίων τῆς 
ΕΣΣΔ. Ἀποτελεῖ µία σηµαντικὴ µελέτη 
ποὺ ἀποσκοπεῖ ἀφενὸς στὴ γνώση γιὰ 
τὸ ἰδιαίτερης  ἀξίας αὐτὸ κοµµάτι τοῦ 
ἐξωελλαδικοῦ Ἑλληνισµοῦ, κι ἀφετέρου  
στὴν ἀποσαφήνιση  ἀντιλήψεων καὶ 
ἀποκαθήλωσης  στερεοτύπων γι’ αὐτοὺς 
τοὺς Ἕλληνες. Εἰδικότερα ἡ ἀναφορὰ στοὺς 
Ποντίους ποὺ ἐγκαταστάθηκαν σὲ περιοχὲς 
τῆς Ἀττικῆς, οἱ ὁποῖες παρουσιάζουν  
ἀξιοσηµείωτες ἰδιαιτερότητες, ἔχει µεγάλο 
ἐνδιαφέρον καὶ συνιστᾶ οὐσιαστικὴ 
προσέγγιση στὸ ζήτηµα, ἐνῶ  τὸ βιβλίο 
µπορεῖ νὰ φανεῖ χρήσιµο σὲ ὅλους αὐτοὺς 
ποὺ ἀναζητοῦν ἱκανοὺς συνοµιλητὲς µὲ 
καλή γνώση τῶν συνθηκῶν τῆς πρώην 
ΕΣΣΔ καὶ τῆς σηµερινῆς Ρωσίας ἡ ὁποία 
ἀποτελεῖ πάλι σήµερα µεγάλη γεωπολιτικὴ 
καὶ γεωοικονοµικὴ δύναµη.  Τέλος τὸ 
βιβλίο µπορεῖ νὰ βοηθήσει ὅλους αὐτοὺς 
ποὺ προσεγγίζουν τὸ Ποντιακὸ ζήτηµα, 
δίνοντάς τους ἐργαλεῖα ἀνάλυσης καὶ 
γνώσης γιὰ µία σηµαντικὴ παράµετρο τῆς 
ἱστορίας τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισµοῦ
              Φάνης Μαλκίδης

Ὁ Μιχ. Χαραλαµπίδης µέ τή Θέα Χάλο στό 
µνηµεῖο τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας στίς ΗΠΑ 



   Κανονικὰ ἀντὶ νὰ ζητᾶνε τὴν ψῆφο µας θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπολογοῦνται γονυπετεῖς καὶ 
νὰ ζητᾶνε ταπεινὰ συγγνώµη. Ἀντὶ γιὰ φυλλάδια µὲ ἀπείρου κάλλους βιογραφικά, νὰ 
ἐξηγοῦν τοὺς λόγους πού, ἄλλος λιγότερο ἄλλος περισσότερο, ἄλλος ἄµεσα ἄλλος 
ἔµµεσα, ὁδήγησαν τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ σ΄ αὐτὴ τὴν ἀπερίγραπτη κατάντια. Ἀντὶ 
γιὰ τοὺς καλοπληρωµένους στὰ τοπικὰ Μέσα θορύβους ποὺ κάνουν µὲ τὸ στόµα 
βαφτίζοντάς τους συνεντεύξεις, νὰ κρύβονται. Ἀντὶ γιὰ τὸν βάναυσο βιασµὸ τῆς 
νοηµοσύνης, τῆς κοινῆς λογικῆς καὶ ἐµπειρίας, νὰ κοκκινίζουν ἀπὸ ντροπή. 
Οἱ ὑποψήφιοι τῶν κοµµάτων ἐξουσίας κυρίως, ἀλλὰ ὄχι µόνο –τῶν ἀνταρτῶν 
συµπεριλαµβανοµένων- καὶ τὰ κοµµατικὰ µαντριὰ ποὺ τοὺς στεγάζουν µόνο νὰ 
σωπαίνουν δικαιοῦνται, ἰδίως αὐτὸ τὸ διάστηµα πρὶν τὶς ἐκλογές. Κολοσσιαῖες οἱ 
εὐθῦνες τους. Μία µικρὴ ἐµπειρία ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ἀρκεῖ γιὰ νὰ παθαίνει κανεὶς 
µείζονα καταθλιπτικὴ διαταραχὴ κάθε φορὰ ποὺ κάνει τὶς ἀναπόφευκτες συγκρίσεις 
µὲ τὴν ἐνταῦθα κατάσταση: Οἱ χειρότερες µὲ διαφορὰ πόλεις τοῦ πολιτισµένου 
κόσµου στὸν ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι ἀνήκει καὶ τὸ κρατίδιο. Μπετονολαγνεία,  κατάληψη 
κάθε ἑκατοστοῦ ἐλεύθερου χώρου ἀπὸ κτίρια, αὐτοκίνητα καὶ τραπεζοκαθίσµατα, 
ἀνύπαρκτες ὑποδοµές, βρωµιά, θόρυβος, ἀκαλαισθησία, µόλυνση ἀπὸ πινακίδες/ 
ἐπιγραφές, 2,5 m2 πρασίνου ἀνὰ κάτοικο στὴν Ἀθήνα ἔναντι 9m2 ποὺ θεωρεῖ ἡ 
Π.Ο.Υ. ὡς κατώτερο ὅριο γιὰ ἀνθρώπινη διαβίωση καὶ ἄλλα ὦν οὐκ ἔστι ἀριθµός. 
Ἂν ἀπέµεινε κάτι ὄµορφο, εἶναι ὅ,τι παλιὸ γλύτωσε ἀπὸ τὴν καταστροφικὴ µανία 
τοῦ νεοέλληνος ἀνθρώπου (Ναύπλιο, Χανιά, Ρόδος, Κέρκυρα, Παλιὰ Ξάνθη κλπ). 
Τὰ δεδοµένα γιὰ τὴν περιοχή µας εἰδικότερα, ἀµείλικτα. Ἡ φτωχότερη, λιγότερο 
ἀνεπτυγµένη περιφέρεια τῆς Εὐρώπης µὲ µερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ ἄσχηµες πόλεις, 
χωρὶς οἱ κωµοπόλεις καὶ τὰ χωριὰ νὰ ὑστεροῦν κατ΄ ἐλάχιστο σὲ ἀσχήµια. Τὰ 
ἀδιαµφισβήτητα πρωτεῖα διατηρεῖ ἡ Bella Gioumoultzine, ἀκολουθούµενη ἀπὸ 
τὸ – µεγαλύτερο - νέο κοµµάτι τῆς Ξάνθης, µὲ τὴν Ἀλεξανδρούπολη νὰ δίνει µία 
ψευδαίσθηση ὀµορφιᾶς µόνο καὶ µόνο λόγω τῆς ὕπαρξης τῆς θάλασσας - ἂν τὴν 
σκεφτεῖ κανεὶς χωρὶς αὐτὴν θὰ τροµάξει! Γιὰ νὰ µὴν ἀναφερθοῦµε στὶς µαγευτικὲς 
Σάπες, τήν πανέµορφη Αἴγειρο, τὶς γοητευτικὲς Φέρρες, τὴν γραφικὴ Ν. Ὀρεστιάδα, 
τὸν µοναδικὸ Ἐχῖνο κοκ. 
   Ἀντὶ λοιπὸν σήµερα νὰ ἐγκαλοῦνται γιὰ τὰ κατορθώµατά τους, οἱ ἀναιδεῖς ζητᾶνε 
ξανὰ τὴν ψῆφο µας. Ἐπαγγελµατίες τῆς πολιτικῆς ποὺ δὲν ἔχουνε κάνει ἕνα (1) 
µεροκάµατο στὴ ζωή τους. Τιµητὲς τῆς διαφάνειας καὶ τῆς ἀξιοκρατίας µὲ λαµπρὲς 
διαδροµὲς στὸν στίβο τῆς λαµογιᾶς καὶ τῆς ρεµούλας. Εὐυπόληπτοι πολίτες, 
πετυχηµένοι ἐπαγγελµατίες µὲ τεράστιες περιουσίες ἀποκτηµένες µὲ τὴ γνωστὴ 
µέθοδο τῆς καταλήστευσης τοῦ δηµοσίου χρήµατος µὲ τὴ µορφὴ δηµοσίων ἔργων, 
προγραµµάτων, ἐπιδοτήσεων κόκ. Γόνοι οἰκογενειῶν συνεργατῶν τῆς χούντας, 
τοῦ παρακράτους ἢ παλιῶν κατακτητῶν ποὺ ποτὲ δὲν λογοδότησαν καὶ ἀντὶ νὰ 
τιµωρηθοῦν παραδειγµατικὰ ἀπολαµβάνουν περίοπτες θέσεις καὶ στὸ σηµερινὸ 
κοινωνικὸ γίγνεσθαι. Καταξιωµένοι δῆθεν ἐπιστήµονες µὲ ἐπίζηλες θέσεις, γιὰ τὴν 
κατάληψη τῶν ὁποίων µόνο οἱ ἱκανότητες στὸ κυρίως ἀντικείµενο τῆς ἐργασίας 
τους –ὅπου εἶναι µετριότατοι- δὲν ἔπαιξαν ρόλο. Καιροσκόποι ποὺ µεταπηδοῦν ἀπὸ 
τὸν ἕναν στὸν ἀντίπαλο τάχα πολιτικὸ χῶρο µὲ δεινότητα ἀγριοκάτσικου. Ἀριβίστες  
τουρκολάγνοι ἢ τουρκοπροσκυνηµένοι ἀνίκανοι νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ µέγεθος τῆς 
κατρακύλας. Ὑποψήφιοι κοµµάτων τῆς ἐργατιᾶς καὶ τῆς φτωχολογιᾶς µὲ περιουσίες 
καὶ πολυτελῆ αὐτοκίνητα πολλῶν ἑκατοµµυρίων. Ἀκόµη καὶ νέα – ἡλικιακὰ µόνο - 
παιδιὰ, ὑποψήφιοι σύµβουλοι χωρὶς µία ρηξικέλευθη πρόταση, χωρὶς ἕνας νὰ λέει µία 
«τρέλλα», ὅτι θὰ γκρεµίσει δέκα πολυκατοικίες νὰ φυτέψει δένδρα - λέµε τώρα!
   Νὰ µὴ πολυλογοῦµε. Ἡ µεγαλύτερη ὑπηρεσία ποὺ ἔχουν νὰ προσφέρουν στὸν τόπο 
εἶναι νὰ πᾶνε σπίτια τους. Νὰ δώσουν ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπελευθερωθοῦν ὅσες 
ὑγιεῖς δυνάµεις ἀπέµειναν. Ἂς τοὺς βοηθήσουµε νὰ τὸ κάνουν τιµώντας τους µὲ ὅ,τι 
πραγµατικά τοὺς ἀξίζει: τὴν περιφρόνησή µας. Πέραν τοῦ λευκοῦ/ἄκυρου, ὑπάρχουν 
καὶ κάποιες µικρὲς ἀξιοπρεπεῖς κινήσεις πολιτῶν ποὺ ἀξίζουν τὴν προσοχή µας.
         ∆.Ν.

Η Ρ Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ο Ι
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Μήπως ἀναγνωρίζετε τόν κύριο τῆς 
φωτογραφίας; Δύσκολο, ἀφοῦ κατά πάσα 

πιθανότητα δέν τόν ἔχετε δεῖ ποτέ στό 
γυαλί. Κι ὅµως, ὁ εἰκονιζόµενος 70χρονος 
Νοτιοαφρικανός καθηγητής διεθνοῦς 
δικαίου Τζών Ντούγκαρντ εἶναι ἀπό 
πενταετίας ὁ εἰδικός ἀπεσταλµένος τῶν 
Ἡνωµένων Ἐθνῶν στά Κατεχόµενα 
Παλαιστινιακά Ἐδάφη. Τί εἶναι αὐτό 
πού τόν καθιστᾶ τόσο µή δηµοφιλή στά 
ΜΜΕ; Ὁ καθαρός του λόγος γιά ὅσα 
συµβαίνουν στήν περιοχή, καθώς ὁ 
Ντούγκαρντ δέν µασάει τά λόγια του. 
Πρίν δύο ἑβδοµάδες, γιά παράδειγµα, 
δήλωσε πώς «οἱ ἰσραηλινές ἐνέργειες καί 
ἐπιθέσεις στή Λωρίδα τῆς Γάζας µποροῦν 
νά περιγραφοῦν ὡς ἐθνοκάθαρση, καθώς 
ἡ ἀνακατάληψη τῆς περιοχῆς ἀπό τόν 
ἰσραηλινό στρατό ἔχει καταστήσει τή ζωή 
ἐκεῖ τραγική καί ἀβάσταχτη». «Τό Ἰσραήλ 
µετέτρεψε τή Γάζα σέ ἀνοικτή φυλακή γιά 
τούς Παλαιστίνιους καί πέταξε µακρυά τό 
κλειδί». Παράλληλα καταφέρθηκε κατά 
τῆς πολιτικῆς τῶν ΗΠΑ, τῆς ΕΕ καί τοῦ 
Καναδᾶ πού διέκοψαν τήν χρηµατοδότηση 
τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς ὡς τιµωρία 
γιά τή Χαµάς πού δέν ἀναγνωρίζει 
τό Ἰσραήλ: «Τό Ἰσραήλ παραβιάζει τὴ 
διεθνὴ νοµοθεσία, ὅπως ἀναπτύχθηκε στό 
Συµβούλιο Ἀσφαλείας καί στό Διεθνές 

Δικαστήριο καί παραµένει ἀτιµώρητο γιά 
τίς πράξεις του. Ὁ Παλαιστινιακός λαός 
τιµωρεῖται γιά τίς δηµοκρατικές ἐκλογές 
πού ἔφεραν κυβέρνηση µή ἀποδεκτή ἀπό τό 
Ἰσραήλ, τίς ΗΠΑ καί τήν Ε.Ε.» 
Στήν πρόσφατη ἀναφορά του πρός τό 
Συµβούλιο Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων 
τοῦ ΟΗΕ ὁ ἴδιος χρησιµοποίησε τήν ἴδια 
γλῶσσα τῆς ἀληθείας. Μίλησε ὄχι µόνο γιά 
τήν τραγική κατάσταση τῆς Γάζας ἀλλά 
καί γιά τόν κίνδυνο πού ἀντιπροσωπεύει 
τό Τεῖχος τοῦ Αἴσχους γιά τήν Δυτική 
Ὄχθη: «Οἱ ἄνθρωποι πού ζοῦν µεταξύ τοῦ 
Τείχους καί τῆς Πράσινης Γραµµῆς δέν 
ἔχουν πρόσβαση σέ σχολεῖα, ἐργασίες καί 
ἰατρικά κέντρα. Σέ πολλές ἄλλες χῶρες 
αὐτό περιγράφεται ὡς ἐθνοκάθαρση ἀλλά 
ὅταν πρόκειται γιά τό Ἰσραήλ, ἡ πολιτική 
εὐαισθησία περιγράφει τίς πράξεις αὐτές 
διαφορετικά». 
Τί τοῦ ἀπάντησε ἀπό τήν Γενεύη ὁ 
ἐκπρόσωπος τοῦ σιωναζιστικοῦ µορφώµα-
τος στόν ΟΗΕ, πρέσβης Γιτζάκ Λέβανον; 
Πὼς «ὁ Ντούγκαρντ ἀναφέρεται µόνο στό 
Ἰσραήλ καί παραλείπει νά µιλήσει γιά τίς 
τροµοκρατικές ὀργανώσεις πού κρατοῦν 
ὁµήρους τούς Παλαιστινίους»...
Καί ληστοσυµµορίτες!
Καί κάτι ἀκόµη, µιά ἀνατριχιαστικὰ 
ἑβραϊκή λεπτοµέρεια τῆς Κατοχῆς: Τά 
ἰσραηλινά δικαστήρια ἀποφάσισαν στίς 
29/9/06 ὅτι οἱ Ἀρχές µποροῦν νὰ κρατήσουν 
τά 1,4 περίπου ἑκατοµµύρια δολάρια 
πού ἔκλεψαν ἀπό ἀνταλλακτήρια 
συναλλάγµατος κατά τήν τελευταία 
εἰσβολή τους (20/9/06) στίς πόλεις τῆς 
Δυτικῆς Ὄχθης Νάµπλους, Ραµάλα, 
Τζενίν καί Τουλκαρέµ. Κατά τό σκεπτικό 
τῆς ἀπόφασης, τά χρήµατα ἀνῆκαν στό 
κίνηµα τῆς Ἰσλαµικῆς Τζιχάντ καί θά 
χρησιµοποιηθοῦν γιά τήν ἀποζηµίωση 17 
οἰκογενειῶν θυµάτων µιᾶς βοµβιστικῆς 
ἐπίθεσης πρίν 4 χρόνια στό Μεγκίντο. 
Οἱ ἀπαιτήσεις τῶν οἰκογενειῶν ἦταν 
περίπου 93.000 δολάρια, ὁπότε µένει καί 
τό ...κατιτίς γιά τούς ληστές ἤ γιά τυχόν 
θύµατα ἄλλων ἐπιθέσεων (δέν µπορεῖ, 
ὅλο καί θά βρεθοῦν...)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΡΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗ
 

Τὴν ἔντονη διαµαρτυρία της γιὰ τὴν ἐκ νέου 
ἄδικη φυλάκιση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος 
κ. Ἰωάννη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῶν Σκοπίων, 
ἐξέφρασε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος µὲ ἐπιστολὴ της 
πρὸς τὸν Πρέσβη τῆς Ψευτοµακεδονίας στὴν 
Ἀθήνα κ. Blagoj Hadzinski (15/9/06).
Μεταξὺ ἄλλων, στὴν ἐπιστολὴ σηµειώνεται: 
«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος διαµαρτύρεται ἐντόνως γιὰ αὐτὴ τὴ 
νέα ἀπόφαση τῆς Κυβερνήσεως τῆς ΠΓΔΜ 
ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου, ὁ 
ὁποῖος ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλες τὶς Κανονικὲς 
Αὐτοκέφαλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, σὲ ὁλό-
κληρο τὸν κόσµο, ὡς ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς µόνης 
Κανονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴ χώρα. Ἡ 
κίνηση τῆς Κυβερνήσεώς σας ἀποτελεῖ ὄχι µόνο 
κατάφωρη παραβίαση τῶν ἀπαράγραπτων 
ἀτοµικῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων, ἀλλὰ 
αὐξάνει τὶς ἀµφιβολίες ὅσον ἀφορᾶ στὴν 
ἀνεµπόδιστη λειτουργία τῆς Δηµοκρατίας στὴν 
ΠΓΔΜ. Τὸ γεγονὸς τῆς φυλακίσεως ἐµποδίζει 
παρὰ διευκολύνει τὴν ΠΓΔΜ νὰ συµµορφωθεῖ 
ὡς πρὸς τὶς ἐπιταγὲς τοῦ προσανατολισµοῦ 
της πρὸς τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση.» 
Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τήν πρό µηνῶν 
ἐπίσκεψη τοῦ π. Νεκταρίου (τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρχείου) ἀπό τίς ΗΠΑ στά Σκόπια. 

Ἰσραηλινό Ἀπαρτχάιντ: Φίµωση καί τοῦ ΟΗΕ!

ΔΙΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ 

   Πρίν ἕναν µήνα στίς ΗΠΑ ὁ γνωστός 
καθηγητής κουλτούρας και ἐπικοινωνίας 
Mark Crispin Miller (στό New York Univer-
sity), συγγραφέας τοῦ βιβλίου «Πάλι 
Ἐξαπατηµένοι: Πῶς ἡ Δεξιά ἔκλεψε τίς 
ἐκλογές τοῦ 2004 καί γιατί θά κλέψουν 
καί τίς ἑπόµενες», ἀναφέρθηκε σέ δηµό-
σια ὁµιλία του στό τροµερό ὅσο καί 
συγκαλυµµένο σκάνδαλο τῆς ἐκλογικῆς 
νοθείας τοῦ 2004. Πρόκειται γιά ὑπόθεση 
µέ προφανεῖς ἐπιπτώσεις σέ ὅλον τόν 
κόσµο, πού πέρασε στό ντούκου (στήν 
Ἑλλάδα µόνον ἐµεῖς εἴχαµε γράψει - µέ 
στοιχεῖα - τό τί συνέβη µὲ τήν ἠλεκτρονική 
καταµέτρηση ψήφων τῆς Diebold κτλ). Ὁ 
Μίλερ εἶπε ὅτι ὁ Μπούς ποτέ δέν ἐξελέγη, 
πρᾶγµα φυσικό λόγῳ τῆς ἐξτρεµιστικῆς 
της ἀτζέντας, µά ἡ ἐκλογική ἀπάτη συγκα-
λύπτεται µέ τό γελοῖο προκάλυµα τοῦ 
πολέµου «κατά τῆς Τροµοκρατίας». Γιά 
τόν λόγο αὐτόν ὁ Μίλερ δήλωσε σίγουρος 
γιά τήν ἑπόµενη ἦττα τῶν Δηµοκρατικῶν, 
ἀσχέτως τῆς ὅποιας ἐκλογικῆς τους στρα-
τηγικῆς. 
       Εἶναι ἕνα θέµα τεράστιο, πού δείχνει τήν 
συνενοχή πολλῶν ἰσχυρῶν παραγόντων 
- καί ἀπό τόν χῶρο τῶν Δηµοκρατικῶν 
- στήν στήριξη τοῦ ἠλιθίου ἐνοίκου τοῦ 
Λευκοῦ Οἴκου. Κι ὄχι βέβαια γιά χάρη 
τοῦ ἰδίου, µά γιά νά συνεχίσει ἀνεµπό-
διστα τήν καταστροφική της δράση ἡ 
νεοσυντηρητική συµµορία πού λυµαίνεται 
παρασκηνιακά τήν διοίκηση. Δυστυχῶς ἡ 
βαθµιαία ἀποµάκρυνση ἀκόµη κι ἀπ’ τήν 
προσχηµατική µορφή τῆς δικοµµατικῆς, 
δολαριοκρατικῆς δηµοκρατίας πού ξέραµε, 
δέν δείχνει νά ἀπασχολεῖ κανέναν κατε-
στηµένο θεσµό στίς ΗΠΑ. Ὅλα δείχνουν 
ὑπό ἔλεγχο - µέ τήν κακή ἔννοια...

ΤΑ  Τ Ο Ξ Ι Κ Α
Συνέχεια ἀπό τὴ σελίδα 8.888

   Καὶ νὰ σκεφτεῖτε τώρα ἐσεῖς ὅτι µὲς στὰ 
ὅρια τοῦ δήµου οἱ µουσουλµάνοι εἶναι µόνο 
τὸ 30% καὶ ἀπὸ αὐτοὺς µόνο τοὺς µισοὺς 
ἐλέγχει τὸ Προξενεῖο. Ποῦ νὰ ἦταν δηλαδὴ 
καὶ παραπάνω καὶ νὰ τοὺς ἔλεγχε ὅλους,  ἔ; 
Οὔτε ἀπ’ τὰ σπίτια µας δὲν θὰ τολµούσαµε 
τώρα νὰ βγοῦµε! Ἐκεῖ, µανταλωµένοι 
στὸ πατάρι, νὰ, σὰν τὴν Ἄννα Φρὰνκ ἕνα 
πρᾶµα! (Καλά, Καραΐσκο, συγγνώµη, τὴν 
ἑπόµενη φορὰ θὰ χρησιµοποιήσω ἄλλο 
παράδειγµα)…
     Ἀλλὰ ἀκόµη κι ἔτσι, καὶ πάλι, ὅπως 
βλέπετε, ἡ Τουρκοκρατία εἶναι δεδοµένη 
(τοὐλάχιστον µέσα στὰ µυαλὰ τῶν τοπικῶν 
Χατζηαβά… παρντόν, ἡγετῶν µας)! Βρέ, 
ἐδῶ µπερδέψαµε τ’ ἀγέρωχα κοκόρια µὲ 
τίς χαριτωµένες κοτοῦλες! Τί ἔτι χρείαν 
ἔχετε δηλαδὴ µαρτύρων; Καὶ µή µοῦ 
βγοῦνε τώρα µετεκλογικὰ (ὅποιος ἐκλεγεῖ) 
νὰ πουλᾶνε ἀνέξοδες µαγκίτσες ἀπέναντι 
στὸ Προξενεῖο, ἔ; Προεκλογικὰ φαίνεται τί 
κουβαλάει ὁ καθένας µὲς στὰ παντελόνια 
του, µετὰ καλὴ σας νύχτα! Ὁπότε…
    Ἀδέρφια, ρίξτε τ’ ἅρµατα / δὲν εἶναι ἐδῶ 
τὸ Σούλι / ἐδῶ εἶστε σκλάβοι τοῦ πασᾶ / 
ἐδῶ γ…οῦνται οὖλοι...

                                   Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

7 λόγοι γιά τόν δῆµο Κοµοτηνῆς

         

Τί γράφαµε, ἀγαπητέ ∆ήµαρχε, γιά τήν 
ὑποτιθέµενη προξενική εὔνοια πού θά 
σοῦ ἐξασφάλιζαν οἱ µεταγραφές καί οἱ 
παλινωδίες σου; Ὅτι δέν πρόκειται νά 

δεῖς τούρκικο φῶς ὅ,τι καί νά κάνεις;
Τί νά σχολιάσουµε τώρα ἐµεῖς γιά 
τό δηµοσίευµα στήν κατ’ ἐξοχήν 
προξενοφυλλάδα τῆς Χούλιας, πού 
παρουσίαζε ...7 (!) λόγους γιά τούς 
ὁποίους θά χάσεις; Τά εἴχαµε πεῖ ἐµεῖς 
λίγες µέρες πρίν. Μακάρι νά βγοῦµε 
ψεῦτες καί νά ἀποδειχθεῖ ὅτι ὄντως 
µερικοί µειονοτικοί πού δείχνουν 
κοντύτερα στό κόµµα σου (παρά στήν 
ὁδό Ἰώνων) δέν σᾶς κοροϊδεύουν. Ἐµᾶς 
δέν µᾶς φαίνεται πολύ πιθανό καί 
µακάρι νά κάνουµε λάθος. ὅµως ἐδῶ οἱ 
πλειονοτικοί σύντροφοι σέ πολεµᾶνε, 

λές νά σέ σώσει τελικά ὁ ...Γκαλήπ;!



Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

Τελευταία µ’ έχει πιάσει µια διαστροφή να 
παρακολουθώ τις προεκλογικές εξαγγελίες των 

υποψηφίων σε όλη τη Θράκη και να προσπαθώ να 
διακρίνω κάτι σ’ αυτές που να έχει ένα στοιχειώδες 
ίχνος καινοτοµίας. Μία φράση, µια λέξη, έστω µια 
µορφή έκφρασης που να µην παραπέµπει σε αυτό 
που λέµε προεκλογικό λόγο. Δεν µιλάω δηλαδή για 
καινοτόµα ιδέα ή πρόταση, όχι δα, τι είναι οι υποψήφιοι; 
ΜΙΤάδες ή Googlιστές; 
Για παράδειγµα τα πιο δυνατά βέλη στη φαρέτρα ενός 
υποψήφιου είναι η αλλαγή του “απαρχαιωµένου και 
επικίνδυνου για την Δηµόσια υγεία δικτύου ύδρευσης” 
η δηµιουργία “κόντρα στα µεγάλα συµφέροντα …
χώρων πρασίνου” η “καθαριότητα” και η δηµιουργία 

“υποδοµών για την ανάδειξη των χιλιάδων οµορφιών 
της Θράκης για να γίνει επιτέλους ένας τουριστικός 
προορισµός όπως της αξίζει”, η “αξιοποίηση” 
της θεϊκής της παραλίας και των “αµέτρητων 
γραφικών της προορισµών”, η “αξιοποίηση όλων των 
Ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορούν την περιοχή”, η 
“καταπολέµηση της ανεργίας” µε τρόπους µυστικούς, 
διότι θα τους ξεπατικώσουν οι αντίπαλοι και θα 
κάνουν τα ίδια. 
Θαρρείς µόλις βγήκαµε από τον Εµφύλιο και 
προσπαθούµε να φτιάξουµε τις υποδοµές µας. Είµαστε 
λιγάκι πιο πίσω από την Λιθουανία η οποία ακόµη δεν 
πήρε φράγκα από τους Ευρωπαίους ενώ εµείς έχουµε 
πάρει τρία πακέτα και µάλιστα χοντρά. 
Ψηφίζουµε ακόµη ανθρώπους που µας τάζουν 
ανάλογα πράγµατα, τη στιγµή που όλοι οι υπόλοιποι 
Ευρωπαίοι (και αρκετοί Έλληνες) πατάνε πάνω σε αυτά 
και κοιτάζουν µακρύτερα. Μας λέει ο νυν Δήµαρχος 
της Κοµοτηνής πως µετά τις εκλογές θα συνεχίσει 
το έργο που άφησε µισό, και το οποίο περιλαµβάνει 
σχέδια αντίστοιχα µε τα προαναφερόµενα αλλά δεν 
µας εξηγεί γιατί αυτός και ο συνδυασµός του δεν τα 
έκαναν αυτά πριν από 15 (ας πούµε) χρόνια, µε τα 
πρώτα Ευρωπαικά χρήµατα. Ναι, όλα τα προηγούµενα 
είναι υποδοµές που έπρεπε να έχουν γίνει για να 
πορευόµαστε µαζί µε την υπόλοιπη Ευρώπη (γι’ αυτό 
µας δώσαν τα φράγκα) στην κοινωνία της πληροφορίας, 
στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για τους Δηµότες, 
για τηλεµατικές µεθόδους στην υπηρεσία πάλι των 
πολιτών, για εκτεταµένα δίκτυα πεζοδρόµων και 
ποδηλατοδρόµων, για ευφυείς δηµόσιες µεταφορές µε 
χρήση ήπιων µορφών ενέργειας (για τη νυν Δηµοτική 
αρχή η πιο hi tech κατάκτηση είναι το minibus) για 
ασύρµατο πάµφθηνο internet στους Δηµότες όπως το 
νερό στις βρύσες µας, για διαχείριση απορριµµάτων 
και όχι για απαρχαιωµένους ΧΥΤΑ, για δρόµους 
χωρίς τρύπες ή αν αυτές φυτρώνουν γρήγορα να τις 
βουλώνουµε µε τον ίδιο ρυθµό, για δρόµους γενικά, 
για Δηµοτικό κολυµβητήριο και Γυµναστήριο µόνο 
για δηµότες (το λεγόµενο Πανθρακικό γήπεδο στο 
οποίο πάει και τρέχει κάθε πικραµένος µεταξύ αυτών 
και ο γράφων και µερικοί Δηµοτικοί σύµβουλοι, δεν 
έχει φωτισµό, τουαλέτες, και αποδυτήρια. Παρόλα 

αυτά από κανενός το µυαλό 
δεν πέρασε να το κάνει κάπως 
πιο ελκυστικό, µάλλον οι 
περισσότεροι που τρέχουν θα 
είναι ετεροδηµότες…), για 
διαχείριση των αδέσποτων 
ζώων. (Δεν µπορούν όλοι 
οι Κοµοτηναίοι να γίνουν 
υποχρεωτικά κυνόφιλοι. εγώ 
ας πούµε αν γίνω Δήµαρχος 
θέλω στην πόλη να έχει 
αδέσποτες αγελάδες, που δεν 
δαγκώνουν, δεν γαβγίζουν 
και δίνουν ένα εξωτικό χρώµα 
Ινδίας στην πόλη. Άσε που 
δεν θα ξανακουρέψουµε το 
γκαζόν, θα µαζεύουµε την 
κοπριά για τα πανσεδάκια µας 
και θα δίνουµε πρωινό στα 
σχολεία από το γάλα τους). 
Ξέρετε κύριοι υποψήφιοι, όλα 
τα παραπάνω σηµαίνουν 
και νέες θέσεις εργασίας και 
συµµετοχή νέων ανθρώπων 
µε πραγµατικά νέες ιδέες 
και νέες ικανότητες. Επίσης 
αυτό που σίγουρα ξέρετε και 
φοβάστε είναι πώς όλα τα 
παραπάνω θα γίνουν µόνο 
αν µας αδειάσετε την γωνιά 
εσείς και οι λεγόµενες νέες 
παρουσίες που εισάγετε στα 
Δηµοτικά πράγµατα, νέοι 
άνθρωποι αλλά αδιάφοροι 
στο να αρθρώσουν καινοτόµο 
λόγο, νέοι µεν ηλικιακά, αλλά 
µε µοναδικό τους προσόν 
που εσείς αναγνωρίζετε και 
εκτιµάτε την προσήλωσή 
τους σε σας και στις ιδέες 
του κόµµατος, νέοι που σε 
όλα τα φυλλάδια µιλούν για 
ανανέωση αλλά ανανεωτικό 
λόγο δεν ακούµε και δεν 
διαβάζουµε. 
Φίλοι Αντιφωνητές, η 
ανανεωτική ξηρασία δεν 
είναι µονόδροµος, υπάρχουν 
άνθρωποι µε διάθεση για 
δουλειά και ικανότητες 
εξαιρετικές, το πρόβληµα 
είναι τα σχήµατα µε τα οποία 
θα οδηγηθούν στην εξουσία. Ο 
διάλογος θα ανοίξει, όσοι είστε 
έτοιµοι να προσφέρετε από 
το υστέρηµα του χρόνου σας, τις γνώσεις σας και τις 
ικανότητες σας για µία καλύτερη πόλη για τα παιδιά 
µας, να έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας. Χρειάζονται 
άνθρωποι σεµνοί, που αδιαφορούν για την εξουσία 
που θα περάσει από τα χέρια τους, άνθρωποι που δεν 
φορούν κοστούµια, δεν βγαίνουν έξω κάθε βράδυ για 
συναγελασµούς και δίνουν µε φειδώ τις χειραψίες 
τους, που δεν τους ενδιαφέρει αν θα ξαναεκλεγούν, 
που δεν έχουν «συνολικό όραµα» για την πόλη αλλά 
επιµέρους και ξεκάθαρο, απαλλαγµένο από επιρροές 
τρίτων. Οικολόγοι που αγαπούν τη φύση και την 
ανωνυµία, τεχνοκράτες που τους ενδιαφέρουν οι 
υποδοµές που υπηρετούν τον άνθρωπο, µηχανικοί 
που κτίζουν δοχεία ζωής, άνθρωποι του πολιτισµού 
σαν µέσο ανύψωσης του ανθρώπου, γυµναστές σαν 
εργάτες σε µαρµαρογλυφείο της Τήνου, µουσουλµάνοι 
που διψούν για ελεύθερη έκφραση απαλλαγµένη 
από ολοκληρωτικές ιδεολογίες, άνθρωποι που δεν 
µπερδεύουν την κοµµατική γραµµή κι εξάρτηση στην 
τοπική αυτοδιοίκηση. 
Να είστε έτοιµοι, αλλιώς για ότι δεν σας αρέσει στην 
πόλη µας να σιωπάτε και να λετε ευχαριστώ…
                 Π.Κ. 
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Τὸ προεκλογικὸ ἰδιόλεκτο 
ποὺ µᾶς προσβάλλει

Ἀφορµή γιά τό παρόν σηµείωµα στάθηκε τό 
κωµικά σοβαροφανές κείµενο τῆς «Κοινωνικῆς 
Συµµαχίας» γιά τή νοµαρχία Ροδόπης. Στό γελοῖο, 
στοµφῶδες, ἀερολογικό καί λεξιλαγνικό κατεβατό 
διαβάσαµε τόσο τούς «στρατηγικούς» ὅσο καί τούς 
«γενικούς» στόχους τῆς παράταξης, διανθισµένους 
µέ «ἄξονες προτεραιοτήτων» πού κατέληγαν σέ 
πλῆθος «ὁραµάτων» τῶν συντακτῶν, ὁράµατα 
ποὺ θά τά παρουσιάσουν στούς πολίτες (ὄχι 
ἀναγκαστικά ψυχιάτρους). Θέλετε καί περιεχόµενο; 
«Διατηροῦµε στήν πρώτη προτεραιότητα τά κριτήρια 
ἐλέγχου τῆς ἐπιδιωκόµενης συνολικῆς ἀνάπτυξης». 
Πάρτε κι ἕνα «ὀργανώνουµε τό θεσµικό, ὀργανωτικό 
καί λειτουργικό περιβάλλον γιά τό πλέγµα τῶν 
ἐξωστρεφῶν προσανατολισµῶν τῆς οἰκονοµίας». Καί 

µία χαριστική βολή, στό δοξαπατρί: «τα Πολιτικά, 
Αναπτυξιακά και Οργανωτικά ζητήµατα των Νοµών 
Έβρου και Ροδόπης και ο ρόλος τους στην Περιφέρεια, 
στη χώρα, στην Ευρώπη, στο Βαλκανικό Περίγυρο και 
στο Διεθνή Χώρο, ως τα κατ’ εξοχήν πεδία κοινωνικής 
και πολιτικής δυναµικής αντιµετωπίζονται στα προ-
γράµµατα των Νοµαρχιακών Διαµερισµάτων Έβρου 
και Ροδόπης» (ὀρθογραφία καί σύνταξη κειµένου)!!!
   Βεβαίως ὅλα αὐτά θά εἶχαν νόηµα ἄν ἀπευθύνονταν 
σέ κλινικά ἠλίθιους. Ἤ ἄν ἀφοροῦσαν κάποιαν 
ἄλλη, ἄγνωστη χώρα, ὅπου οἱ τοπικοί ἄρχοντες 
δέν µιζώνονταν, δέν ξεβρακώνονταν γιά µιά 
ὑποψία ψήφου, δέν ἀγνοοῦσαν τὴ φράση «ἐθνική 
ἀξιοπρέπεια», δέν ζορίζονταν στή µοιρασιά ἀχύρου 
δυό γαϊδάρων, δέν διεκπεραίωναν ὁληµερίς 
ρουσφέτια. Τώρα ὅλη αὐτή ἡ ρωποπερπερήθρα 
εἶναι ἀληθινή προσβολή τόσο τοῦ γλωσσικοῦ µας 
αἰσθητηρίου, ὅσο καί τῆς νοηµοσύνης µας.

Κ.Κ.

Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Ἕναν χρόνο πρίν τό τραγικό τροχαῖο συµβάν στό Διδυµότειχο µέ τό αὐτοκίνητο πού 
τραυµάτισε 17 θαµῶνες εἰσβάλοντας σέ καφετέρια, τό Παράρτηµα Διδυµοτείχου 
τῆς Οἰκολογικῆς Ἑταιρείας Ἕβρου εἶχε θέσει, χωρίς κανένα ἀποτέλεσµα, 
ἀκριβῶς αὐτό τό ζήτηµα στοὺς ἁρµοδίους τοῦ Δήµου καί τῆς Τροχαίας: τό 

κυκλοφοριακό πρόβληµα τῆς πόλης καί τήν ἀπουσία κάθε µέτρου γιά τήν ἀντιµετώπιση 
τῆς κατάστασης: «...Τὸ ἱστορικό κέντρο µὲ τοὺς στενοὺς δρόµους καὶ τὴν ἔλλειψη χώρων 
στάθµευσης ἀσφυκτιᾶ ἀπό τὴν πληθώρα τῶν αὐτοκινήτων ποὺ αὐξήθηκαν σηµαντικά. Ἰδίως 
τὶς καθηµερινές µέρες λειτουργίας τῶν καταστηµάτων, ἡ κυκλοφορία τῶν πεζῶν ἀκόµα 
καὶ στὸν πεζόδροµο τῆς Βενιζέλου εἶναι ὄχι µόνο δυσχερής ἀλλά καὶ ἐπικίνδυνη. Μετά τὴν 
ἀσύδοτη καὶ χωρίς σχεδιασµό πλακόστρωση τῶν δρόµων, ὅπως διαπιστώνουµε ὅλοι, ἔχουν 
καταργηθεῖ τὰ πεζοδρόµια µὲ συνέπεια τὰ σταθµευµένα αὐτοκίνητα νὰ παρκάρουν µπροστὰ 
στὶς εἰσόδους τῶν µαγαζιῶν καὶ τῶν σπιτιῶν. Πεζοί, µητέρες µὲ µικρὰ παιδιά, καρότσια µὲ 
νήπια, ἄτοµα µὲ εἰδικὲς ἀνάγκες εἶναι ἀδύνατο νὰ κυκλοφορήσουν µὲ ἀσφάλεια. Ἀκόµα καὶ 
στὸν κεντρικὸ δρόµο τῆς 25ης Μαΐου καὶ Βασ. Γεωργίου ποὺ ὑπάρχει πεζοδρόµιο, αὐτὸ εἶναι 
κατειληµµένο ἀπὸ τραπεζοκαθίσµατα τῶν καφετεριῶν σὲ ὅλο τὸ πλάτος τοῦ κοινόχρηστου 
πεζοδροµίου, ἐνῶ στὰ ὑπόλοιπα πεζοδρόµια παρκάρουν παράνοµα οἱ ἀσυνείδητοι ὁδηγοὶ 
ἐπὶ ὧρες, ἀκόµα καὶ ἀπέναντι ἀπὸ τὸ κτίριο τοῦ Ἀστυνοµικοῦ Τµήµατος, χωρὶς καµµία 
ἀπολύτως παρέµβαση ἀπὸ τὴν Τροχαία. (...) Εἰδικότερα καταλογίζουµε σὲ ἀµφότερους 
τοὺς παραπάνω παντελὴ ἔλλειψη ἀστυνόµευσης, ἐλέγχου κυκλοφοριακῶν παραβάσεων, 
ἔλλειψη πυγµῆς καὶ ἀνοχὴ στὸν καταλογισµὸ παραβάσεων. Δὲν ὑπάρχουν πεζὲς περιπολίες 
ἀστυνοµικῶν, τὰ αὐτοκίνητα παρκάρουν στὰ πεζοδρόµια προκλητικά, ἀκόµα καὶ µπροστὰ 
στὸ Ἀστυνοµικὸ Τµήµα, χωρὶς κανένας νὰ παρεµβαίνει, τὰ µηχανάκια µὲ ὑπερβολικὸ θόρυβο 
καὶ ταχύτητα τρέχουν καὶ µέσα στὸν πεζόδροµο θέτοντας σὲ κίνδυνο ἀνθρώπινες ζωές, τὰ 
τραπεζοκαθίσµατα καταλαµβάνουν ὅλο τὸ πεζοδρόµιο καὶ κανείς δὲν ἐνδιαφέρεται. Σὲ τελικὴ 
ἀνάλυση ἡ ραστώνη τῶν ὑπευθύνων καθιστᾶ τὸ Διδυµότειχο κυκλοφοριακὴ ζούγκλα...»

Τό βιβλίο τοῦ Φρανσουά Τυάλ «Ἡ κληρονοµιά τοῦ Βυζαντίου - Γεωπολιτική τῆς 
Ὀρθοδοξίας» (ἐκδ. ΡΟΕΣ), εἶναι ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον βιβλίο πού διδάχτηκε κάποιες 
χρονιές στό Τµῆµα Παρευξινείων Χωρῶν τοῦ Δηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου. Καθώς 
ὅµως ὁ συγγραφέας εἶναι εἰδικός σέ θέµατα Γεωπολιτικῆς καί Γεωστρατηγικῆς, 

εἶναι λογικό κάποιες ἀναφορές του νά µήν ἀνταποκρίνονται ἀπολύτως στήν ἱστορική 
ἀλήθεια τῆς Βαλκανικῆς, τήν ὁποία ἀφορᾶ. Ἔτσι, µοιραῖα, τό βάρος πέφτει στόν 
διδάσκοντα, εἰδικά ἐκεῖ πού γίνεται λόγος γιά τούς «Μακεδόνες» (σελ. 130-131) καί γιά τούς 
Ποµάκους (σελ. 131-132). Σχετικά µέ τούς τελευταίους ὁ συγγραφέας υἱοθετεῖ ἀπολύτως 
τήν βουλγαρική θέση περί «ἐξισλαµισµένων Βουλγάρων» (ἀπό τούς Γιουρούκους, τόν 
16ο αἰώνα), δίχως νά ἀφήνει κανένα περιθώριο ἄλλης ἑρµηνείας. Ἐλπίζουµε ὁ ἑκάστοτε 
διδάσκων νά ἔχει τήν εὐαισθησία καί τήν ἐπάρκεια νά ἐπισηµαίνει στούς φοιτητές ὅτι τό 
θέµα παραµένει τοὐλάχιστον ἀνοικτό. Γιά τό ἑλληνικό Πανεπιστήµιο µιλᾶµε ἄλλωστε, ἔ;

Νά πού δέν πᾶνε ὅλα στράφι στήν Ψωροκώσταινα καί κάποτε τό λεγόµενο 
κράτος ἀκούει καί ἀπό καµµία κριτική. Ἡ κριτική τῶν Λυγεροῦ - Παυλίδη στό 
βιβλίο Ἱστορίας τῆς ΣΤ’ Δηµοτικοῦ εἰσακούστηκε ἀπό τό ΥΠΕΠΘ, ὁ ὑφυπουργός 
κ. Καλός δέχθηκε τόν Α. Παυλίδη, συζήτησαν γιά τό θέµα καί πρόκειται νά 

ἐπανεξεταστεῖ τό βιβλίο ἀπό ἐπιτροπή στήν ὁποία θά µετέχει καί ὁ ἴδιος ὁ Παυλίδης. 
Μία πολύ θετική ἐξέλιξη πού ἐνθαρρύνει κι ὅλους ἐµᾶς πού θέλουµε νά πιστεύουµε ὅτι ὁ 
ψευδοεκσυγχρονιστικός Μεσαίωνας τῆς τελευταίας 15ετίας παρῆλθε.



Τό τουρκόφωνο προεκλογικό φυλλάδιο 
τοῦ συνδυασµοῦ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ τοῦ 
νοµάρχη Γ. Παυλίδη µέ τό σύνθηµα «Οἱ 
Τοῦρκοι τῆς Ξάνθης ὅλοι µαζί πρός τά 
µπρός», προκάλεσε κάποιαν ἔνταση στά 
προεκλογικά πράγµατα τῆς Θράκης, 
ἄγνωστο γιατί. Ὁ κ. Παυλίδης ἐξέδωσε  
γραπτή ἀνακοίνωση ὅπου ἰσχυρίζεται πώς 
τό φυλλάδιο δέν προέρχεται ἀπό τήν δική 
του λίστα καί πρόσθεσε πώς «ἐπανειληµµένα 
καί ἐπίσηµα ἔχουµε ἐκφράσει τίς ἀπόψεις 
µας γιά τήν µουσουλµανική µειο-
νότητα». ∆υστυχῶς παρέλειψε νά 
τίς ἐπαναλάβει γιά µᾶς πού δέν τίς 
ἔχουµε ἀκούσει καί ἔτσι γιά νά µήν 
µείνουµε µέ τήν ἀπορία ψάξαµε, 
τίς βρήκαµε καί τίς παραθέτουµε 
πιό κάτω. Ποιοί λοιπόν εἶναι οἱ 
αὐτουργοί τοῦ ἐπίµαχου φυλλαδίου 
πού κατέληγε στήν φράση «Γιά νά 
ὑπάρχει ἡ φωνή σας, ἡ δύναμή σας 
οἱ ἀπόψεις σας μέσα στή νομαρχία 
Ξάνθης πρέπει νά δώσετε τίς 
ψήφους σας μόνο στούς Τούρκους 
ὑποψήφιους - ἡ δύναμη τοῦ Τούρκου 
μόνο ἀπό τόν Τοῦρκο ὁμοεθνή του 
πηγάζει»; 

Οἱ συνέλληνές µας (καί ὑποψήφιοι τοῦ 
συνδυασµοῦ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ) Μουσά 
Βιντινλή καί Χατζηµεµίς Τουρκές 
δήλωσαν ὅτι τό ἔκαναν κάποιοι Τοῦρκοι 
ἀπό τό ψηφοδέλτιο καί ὅτι συµφωνοῦν 
ἀπολύτως µ’ αὐτό. Ὁ πρῶτος, πού 
τυγχάνει καί ἀντινοµάρχης, λέει «ἐµεῖς 
στηρίζουµε αὐτήν τήν κίνηση. Πολύ φυσικά 
ἀναφερόµαστε στό φυλλάδιο ὡς Τοῦρκοι 
διότι εἴµαστε Τοῦρκοι. Στηρίζουµε καί τό 
φυλλάδιο καί τήν κίνηση, ἀναµφίβολα». 

Ὁ δεύτερος, Χατζηµεµίς Τουρκές µέ τ’ 
ὄνοµα, δήλωσε στήν «Γκιουντέµ» ὅτι «Ἄν 
πρόκειται νά εἴµαστε ὑποψήφιοι κάπου 
πρέπει νά ἀναφερόµαστε στόν ἑαυτό µας 
ὅπως θέλουµε. Κάθε ὑποψήφιος ἔχει αὐτό 
τό δικαίωµα καί µπορεῖ νά τό ἐκφράζει. Ἄν 
ἐµποδίζεται νά µήν εἶναι πουθενά ὑποψήφιος. 
Ὁ κ. νοµάρχης ἔβγαλε µόνος του µία ἀνα-
κοίνωση, αὐτό δέν µᾶς δεσµεύει. Ἐµεῖς 
παραµένουµε ὑποψήφιοι στό ψηφοδέλτιό 
του, σ’ αὐτό τό θέµα δέν ἀλλάζουµε γνώµη. 

Ἐµεῖς δέν προσπαθοῦµε νά κάνουµε 
Τοῦρκο τόν νοµάρχη, οὔτε νά 
ἐκτουρκίσουµε τό ψηφοδέλτιο τῆς 
«Ἀναγέννησης»...»
Νοµίζω ὅτι µετά ἀπό αὐτήν τήν 
καθαρή δήλωση δέν ὑφίσταται 
πλέον κανένα θέµα. Ὁ κύριος Τουρ-
κές δέν λέει ὅτι ὁ Γιῶργος Παυλίδης 
εἶναι Τοῦρκος, ὄχι. Τοῦ ἀναγνωρίζει 
τό δικαίωµα τοῦ (ἀτοµικοῦ, ἔ;) 
αὐτοπροσδιορισµοῦ κι ἄν θέλει 
νά δηλώσει Ἕλληνας, ἔχει αὐτό τό 
δικαίωµα. Λύθηκε καί ἡ ἀπορία 
τοῦ νοµάρχη γιά τό ποιός ἔκανε τό 
φυλλάδιο, ὅλα καλά. Πρός τί λοιπόν 
ὁ σαµατάς, δέν κατάλαβα...

1981: Ποµάκοι, Ἄραβες 
καί Ἀφρικάνοι...

Βρήκαµε κάποια παλιά δηµοσιεύµατα 
τοῦ νῦν νοµάρχη Ξάνθης, κ. Γ. Παυλίδη, 
γιά τούς Ποµάκους τῆς Θράκης, πολύ 
ἐνδιαφέροντα. Ἦταν µία µελέτη του 
πού δηµοσιεύτηκε στόν «Χρόνο» τῆς 
Κοµοτηνῆς σέ 4 συνέχειες (21-24 Ἀπριλίου 
1981) καί ὅπου µεταξύ ἄλλων διαβάζουµε 
γιά «τήν βαριά εὐθύνη τοῦ ἑλληνικοῦ 
κράτους πού συµβάλει στόν ἐκτουρκισµό 
τῶν Ποµάκων διά τῆς ἐκπαιδευτικῆς του 
πολιτικῆς», γιά τούς διαµαρτυρόµενους 
Ποµάκους πού «ἕως καί πρόσφατα 
διαµαρτύρονται ἀλλά τό ἑλληνικό κράτος 
παραµένει ἁπλός θεατής τῆς τουρκικῆς 

ἐπιδίωξης», γιά τήν γνωστή λίγο πολύ 
ἱστορία µέ τό «Σούλι» τῶν Ποµάκων 
καί τίς Ποµάκισσες πού ἔπεσαν στόν 
γκρεµό σάν ἀντίκρυσαν τούς ἄντρες 
τους νά ἐπιστρέφουν ἐξισλαµισµένοι, 
γιά τήν (µερικῶς) θρακοελληνική 
τους καταγωγή. Καί κατέληγε τότε ὁ 
σηµερινός νοµάρχης τῆς Ν.Δ. γιά «ὅλους 
αὐτούς πού ἀσκοῦν τήν πολιτική στόν 
χειρισµό τοῦ ποµακικοῦ θέµατος»: «Οἱ 
εὐθῦνες εἶναι ξεκάθαρες. Ἔµµεσα ὠθοῦν 
ἕναν λαό µέ ἀρκετή ἑλληνικότητα στήν 
καταγωγή του, µέ βάση τήν ὁµοιότητα 
τπης θρησκείας τους πρός τούς Τούρκους. 
Ὅσα δικαιώµατα ἔχουν οἱ Ἄραβες καί 
Ἀφρικανοί µουσουλµάνοι γιά τήν µουσουλ-
µανική µειονότητα τῶν Ποµάκων, ἄλλα 
τόσα ἔχουν οἱ Τοῦρκοι. Γεννῶνται δύο 

βασικά ἐρωτήµατα: Μέ ποιά λογική διδά-
σκει τό ἑλληνικό κράτος τήν τουρκική 
στούς Ποµάκους; Ποιός ὥρισε τούς Τούρ-
κους προστάτες τῆς µουσουλµανικῆς 
µειονότητας τῶν Ποµάκων τῆς Θράκης 
καί γιατί οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες συζητοῦν 
ἕνα τέτοιο θέµα µαζί τους; Περαίνοντας 
ἕνα ἔχω νά τονίσω: Ὅλοι οἱ ἁρµόδιοι εἶναι 
ὑπεύθυνοι. Ἡ εὐθύνη τους δέν µετριάζεται 
ἐπειδή “ἔτσι τά βρῆκαν”. Ὁ καθένας εἶναι 
ὑπεύθυνος καί ἄν δέν ἔχει τό σθένος νά 
ἐνεργήσει τά δέοντα, ἄς παραχωρήσει σ’ 
ἄλλους τή θέση του.»
Αὐτά τά πολύ σωστά πρίν 25 χρόνια. 
Σήµερα ἄραγε ὁ νοµάρχης Ξάνθης συµ-
φωνεῖ µέ τόν τότε ἑαυτό του; Ἤ µήπως 
τόν ἀναγνωρίζει κάπου ἐκεῖ πρός τό 
...τέλος;
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«Μοτίβα και χρώµατα»
   

Το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 
και το Γυµνάσιο Σµίνθης παρουσίασαν 
στις 3 Οκτωβρίου το πολιτιστικό µαθητικό 
πρόγραµµα για τη λαϊκή χειροτεχνία. Καθώς 
συνεχίζεται η πολύπλευρη και πολλαπλά 
ωφέλιµη συνεργασία του Ιδρύµατος µε την 
Διεύθυνση Δ/θµιας εκπαίδευσης του νοµού 
Ξάνθης, υλοποιήθηκε το πρόγραµµα του 
γυµνασίου Σµίνθης «Μοτίβα, χρώµατα και 
γράµµατα» - ένα πολιτιστικό πρόγραµµα για 
τη λαϊκή χειροτεχνία µε παράπλευρα οφέ-
λη. Πρόκειται για πρόγραµµα που υλοποιή-
θηκε από τους καθηγητές του γυµνασίου 
Σµίνθης Δήµητρα Κατάκη (φιλόλογο), Λίλα 
Μυλωνά (καθηγήτρια Καλλιτεχνικών) και 
Βασίλη Ρήγα (καθηγητή Πληροφορικής), µε 
στόχους τη µελέτη και προβολή της τοπικής 
λαϊκής χειροτεχνίας (πλεχτά, κεντήµατα, 
υφαντά), την τόνωση της αυτοεκτίµησης 
των µαθητών ως µελών µειονοτικής πολιτι-
σµικής οµάδας και την ενθάρρυνση της έκ-
φρασης µέσω της τέχνης και της γλώσσας.
   Καθώς πολιτισµός και εκπαίδευση είναι 
δυο άρρηκτα δεµένες µεταξύ τους έννοιες, 
έχει ιδιαίτερη σηµασία η µεγάλη συµµετοχή 
µαθητών στα ειδικά προγράµµατα που 
οργανώνει ή στηρίζει το Ίδρυµα. Σηµαντι-
κή στάθηκε και πάλι η στήριξη του 
προϊσταµένου της Δ/θµιας εκπαίδευσης 
κ. Ανδρέα Μόσχου και του διευθυντή του 
γυµνασίου κ. Κων/νου Δεληγεώργη. Όσο 
για την έµπνευση, τον συντονισµό και την 
υλοποίηση, οφείλονται στη φιλόλογο κ. 
Δήµητρα Κατάκη (στην φωτογραφία επί το 
έργον) που επί χρόνια ανοίγει δρόµους και 
ορίζοντες στην εκπαιδευτική και κοινωνική 
ζωή των µαθητών στα Ποµακοχώρια. Της 
οφείλουµε όλοι πάρα πολλά.

Συνέχεια ἀπὸ τὴν 1η σελίδα

     Ἀργότερα ὅµως ἡ στάση τους ἐκείνη 
κρίθηκε ἀπό τόν Τῦπο καί τίς ἀρµενικές 
ὀργανώσεις  ...ὑποκριτικὴ γιατί προέβησαν 
σέ δηλώσεις πού ἀµφισβητοῦσαν τήν 
ἀπόφαση. Ἔτσι δέν ἀπέφυγαν τελικά τήν 
διαγραφή ἀπό τό κόµµα τους.
Προσπαθῆστε τώρα νά κάνετε σύγκριση µέ 
τά ἰσχύοντα στήν ἑλληνική Θράκη, ὅπου 
ὄχι µόνο κανείς κοµµατάρχης δέν τολµάει 
νά θέσει στούς µειονοτικούς ὑποψηφίους 
του ζήτηµα ἱστορικῆς ἀποτιµήσεως (ὅπως 
ἡ Ἀρµενική ἤ ἡ Ποντιακή Γενοκτονία) 
ἀλλά θεωρεῖ καί αὐτονόητη τὴν κεµαλική 
ἰδεολογία: Δέν τοὺς ζητᾶ παρά µονάχα 
νά προσχωρήσουν στό ψηφοδέλτιο, 
φέροντας µαζί µέ τίς ψήφους καί ὅλη τήν 
φασιστορατσιστική τους ἀντίληψη: Καµµία 
καταδίκη γιά τήν εἰσβολή στήν Κύπρο, οὔτε 
λέξη γιά τά ἐθνικά µας δίκαια ἤ τό κάζους 
µπέλι, πουθενά ἀναφορά σέ µή τουρκική 
µουσουλµανική παρουσία (Ποµάκων, 
Ρωµά) στή Θράκη. Ἀντιθέτως, εἶναι ἀκριβῶς 
οἱ ἴδιοι οἱ πλειονοτικοί ποὺ προσχωροῦν 
στή ρητορική (µόνο;) τους: Ξεχνιέται κάθε 
λόγος περί ἐθνικῶν θεµάτων, υἱοθετοῦνται 
- ἔστω φραστικά - ὅλα τά «θρακικά» 
αἰτήµατα τῆς Ἄγκυρας, ἀποφεύγεται 
ὁποιαδήποτε µνεία τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ 
(κακοῦ) παρελθόντος, µέ ἀποκορύφωµα 
τόν ἐπί τῆς οὐσίας µή ἑορτασµό στήν 
Κοµοτηνή τῶν καθιερωµένων ἐπετείων 
τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς καί τῆς 
γενοκτονίας τῶν Ποντίων!  
    Πρίν ὀκτὼ χρόνια ὁ Κώστας Ζουράρις 
µέ συνέντευξή του στόν «Ἀντιφωνητή» 
ζητοῦσε ἀπό τά κόµµατα νά ἀπαιτήσουν 

ἀπό τούς µειονοτικούς ὑποψηφίους τους 
τό στοιχειῶδες: µιά δήλωση πίστης στά 
δηµοκρατικὰ αὐτονόητα τοῦ πολιτεύµατός 
µας. Φυσικά τίποτε δέν ἔγινε στήν 
κατεύθυνση ἐκείνη, ἀντιθέτως γίνανε πολύ 
χειρότερα τά πράγµατα, µέ τήν αἴσθηση 
τῆς ἀξιοπρέπειας καί τῆς αὐτοεκτίµησης 
νά ἔχουν ὁριστικά ἀπωλεσθεῖ σέ συλλογικό 
ἐπίπεδο. Μᾶς χωρίζουν ἀκόµη ἔτη φωτός 
(καί σ’ αὐτό τό θέµα) ἀπό τήν Ὁλλανδία... 

Κ.Κ.

Ὁλλανδικά µαθήµατα δηµοκρατίας

Ἑλλαδικὴ κατάντια: Ὁ Ντεντέ ἐγκαλεῖ 
πρωτοσέλιδα τούς «Τούρκους» πού στη-
ρίζουν Βαβατσικλή στὴν Κοµοτηνή. Ὁ 
λόγος; Ἡ συµµετοχή τοῦ Δήµου στίς 
ἐπίσηµες ἐκδηλώσεις µνήµης (17-9-06) 

τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς! 

Ὁ νοµάρχης Ξάνθης, οἱ Ποµᾶκοι καί οἱ Τοῦρκοι - Τώρα καί ...ἄλλοτε

Ἀνοιχτή πρόσκληση 
σέ ἐκλογικό πάρτυ

Στή 
διπλανή καταχώρηση διαβάζουµε 
γιά τήν κινητοποίηση πού γίνεται 
ἀπό τήν ἄλλη πλευρὰ τοῦ Ἕβρου, 

προκειµένου νά ἔρθουν νά ψηφίσουν 
οἱ συµπατριῶτες µας πού ζοῦνε µόνιµα 

ἤ ὄχι στήν γείτονα: Τά λεωφορεῖα θά 
ξεκινοῦν ἀπό τήν Προύσσα κάθε µέρα 

καί ἡ ἀλέ-ρετούρ µεταφορά θά εἶναι 
ΔΩΡΕΑΝ. Αὐτό πού δέν λέγεται εἶναι τό 
τί ψηφοδέλτιο θά κρατᾶνε οἱ ταξιδιῶτες. 

Κι ἐντάξει, µπορεῖ σέ µερικές 
περιπτώσεις νά εἶναι γνωστό (καθότι 
κάποιοι προνόησαν, ὁρισµένοι καί µέ 
ἐπιτόπια ταξείδια τους), ἀλλοῦ ὅµως... 

Κουβαδιές λάσπης 
κατά Εὐριπίδη!

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

   Ἔτσι λοιπόν, στήν ἐφηµερίδα τοῦ 
µεγαλοεργολάβου ἀνακάλυψαν ὅτι 
γιά τά προβλήµατα πού δηµιούργησε 
στήν «Ἀλληλεγγύη» ὁ βιοµήχανος 
Χαραλαµπόπουλος (καί γιά τά ὁποῖα 
διώκεται) φταίει τό... ΥΠΕΞ, τό ὁποῖο δέν 
ἔχει κἄν φτάσει νά ἐλέγξει τήν ἐκτέλεση 
τοῦ ἔργου, ὥστε νά συναινέσει ἤ ὄχι! 
Ἀνακάλυψαν ἐπίσης ὅτι δόθηκαν µέ 
ἀπευθείας ἀνάθεση ἔργα (ψευδές), ὅτι 
ἔλειπαν προβλεπόµενες ἐγγυητικές τῆς 
ΣΤΑΡ (ἄσχετο!), ὅτι ὁ Χαραλαµπόπουλος 
εἶχε συνοδεύσει τόν Εὐριπίδη µαζί µέ 

ἄλλους 14 ἐπιχειρηµατίες τῆς Ροδόπης σὲ 
ταξείδι του στό ...Ἀζερµπαϊτζάν (ὁποία 
διαπλοκή, ἔτσι;)... Ἀκόµη καί τήν κοινή 
προσπάθεια ὅλων γιά ἀποκατάσταση τῆς 
προκληθείσης ζηµίας τῆς ΕΑΣ Ροδόπης 
τήν βρῆκαν ὕποπτη!
  Καταλαβαίνουµε τό ἄγχος τῶν 
Ἀθηναίων πού δέν µποροῦν νά βροῦν 
πουθενά φάουλ στόν συµπατριώτη µας 
ὑφυπουργό, ὁ ὁποῖος πῆρε µιά θέση πού 
θεωροῦσαν καπαρωµένη ἀπό τά γνωστά 
τους τζάκια. Ὅµως νά συµπράττουν καί 
κάποιοι συντοπίτες µας γιά κοµµατικούς 
λόγους, ἐκθέτοντας µάλιστα τόν 
Εὐριπίδη πού πασχίζει νά κερδίσει κάτι 
ὁ τόπος µας ἀπό τήν παρουσία του στό 
ΥΠΕΞ (ἐπί δεκαετίες καµµία προµήθεια 
δέν εἶχε γίνει ἀπό τή Θράκη!); Καί λίγη 
τσίπα δέν θά ἔβλαπτε ὁρισµένους...
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ΣΕΒΔΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (ΜΑΡΩ)
Βοηθός Βρεφονηπιοκόµου -Ἀθλήτρια τοῦ ΓΑΣ
Ὑποψήφια Νοµαρχιακή Σύµβουλος Ροδόπης

µέ τήν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ καί 
µέ νοµάρχη τόν Ἄρη Γιαννακίδη

Μία ἀκόµη ἐπιµεληµένη, κατατοπιστική καί 
ἐνδιαφέρουσα ἔκδοση κυκλοφόρησε στή 
Θράκη, ἡ δουλειά τῶν Α. ∆οµτζίδη καί Ν. 
Κόκκα γιά τά Κιµµέρια Ξάνθης. Καθώς ἡ 
στροφή πρός τήν τοπική ἱστορία ἐνισχύεται, 
ὅλο καί νέες ψηφῖδες προστίθενται στό 
ξεχασµένο πρόσωπο τοῦ τόπου µας. 
Μυκηναϊκά κάστρα, βυζαντινά ἐρείπια, 
µουσουλµανικοί τεκέδες, ρωµέηκα δηµοτικά 
τραγούδια, προσφυγικές ἐγκαταστάσεις, 
ποµάκικα ἔθιµα καί παζάρια τῶν τσιγγάνων 
(Ρωµά) ἀνακατεύονται ὅλα σέ ἕνα θρακικό 
χαρµάνι γιά νά δώσουν αὐτή τήν µοναδική 
φυσιογνωµία στόν τόπο µας πού πρέπει νά 
τήν ἀνακαλύψουµε ἐκ νέου. Ἡ ἀνωτέρω 
ἔκδοση πού ἐπιχορηγήθηκε ἀπό τόν ∆ῆµο 
Ξάνθης δείχνει τόν κατάλληλο δρόµο.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

(Ο λόγος στον Οικολόγο:)

Μεσηµέρι άβατου Σαββάτου στην κεντρική πλατεία
λιάζονται στις πλάκες πλαστικά παρατηµένα λάβαρα
επικής προεκλογικής εκστρατείας.

Μέχρι πρότινος, οικολογικές πλαστικές διαταραχές
ξαγρυπνούσαν τις ανησυχίες
αδυναµίας φυµατικής γι’ αφοµοίωση κι ανακύκλωση
Εξού κι οι λυρικοί προβληµατισµοί
γι’ ανεξέλεγκτα κοµπογιαννίτες-πετρελαιοφόρα
επιδιδόµενα σ’ εντριβές πετρελαίου στη θάλασσα
να γιάνει από τη µόλυνση
(εγγυηµένη η πετρελαϊκή γιατρειά για τα κρυώµατα
του περιβάλλοντος)
Εξού κι οι λυρικοί προβληµατισµοί
για την υδρόγειο µπάλα φωτορυθµικών λαµπτήρων
ηχορύπανσης και φωτορύπανσης
µες στη χαώδη συµπαντική ντίσκο
για ατµόσφαιρα,
χωρίς ατµόσφαιρα.

Απ’ το άβατο Σάββατο η αισιοδοξία προσβάσιµη
µ’ αντισώµατα ανοσίας στη µόλυνση
χάρη στην άρτι αποκαλυφθείσα ιδιότητα
του χαριστικά ανεκτικού κι αδιάφορου πλαστικού
ν’ ανακυκλώνεται µαχητικά κάθε τετραετία
(ή και νωρίτερα)
στις εκλογές.

Γιάννης Στρούµπας

Του Ψευδο-Αρκά Γ.Σ.
 Φέ τος 
το καλοκαίρι 
βρέθηκα στην 
Κο μ ο τ η ν ή . 
Από τότε που 
η μάνα μου 
εγκατέλειψε 
τον πατέρα 

μου για το χελιδόνι, είμαι ένα σπουργίτι 
σε διαρκή αναζήτηση. Έλεγα πως στην 
φοιτητούπολη θα ’ταν πολύ πιθανό να ’βρισκα 
τη μάνα μου και να ξέφευγα από την στείρα 
επιτήρηση του κερατά τού πατέρα μου, αλλά 
πού! Ακόμη κι εδώ με ακολούθησε κι έβρισκε 
συνεχώς τρόπους να μου τη σπάει! Το ευτύχημα 
ήταν πως στην Κομοτηνή συνάντησα πολλά 
σπουργιτάκια ξεπεταρούδια, με τα οποία και 
γίναμε αμέσως φίλοι!
 Τα σπουργίτια της Κομοτηνής είναι 
σίγουρα τα πιο τυχερά πλάσματα στον κόσμο, 
ειδικά όσα φωλιάζουν στον πλάτανο της 
πλατείας! Έχουν το προνόμιο να τσαλαβουτούν 
στα νερά όλη την ώρα και να μην διψούν ποτέ! 
Το μεγαλύτερο αγαθό που απολαμβάνουν, 
πάντως, είναι η τεράστια λεκάνη που ’χουν 
τοποθετήσει για χάρη τους οι τοπικές αρχές, 
για την ανάγκη τους! Πρόκειται για μια 
υπερσύγχρονη λεκάνη, με το νερό να ρέει 
ασταμάτητα, και με τεράστιο άνοιγμα ώστε να 
μην της ξεφεύγει κουτσουλιά! Ο πατέρας μου 
ο αστοιχείωτος επιμένει ότι δεν είναι λεκάνη 
αλλά σιντριβάνι, μα πού μπορεί να καταλάβει 
αυτός από σύγχρονες ανέσεις! Το δυστύχημα 

είναι ότι συνέχισε να 
επιμένει και να με 
πρήζει με ακατανόητες 
παρατηρήσεις του 
τύπου «μη λερώνεις 
το σιντριβάνι», αλλά 
ποιος τον κουτσουλά! 
Άλλωστε, όλα τα ντόπια 
σπουργίτια την ίδια 
τακτική ακολουθούν, 
προτιμώντας την 
λεκάνη από τον πατέρα 
μου! Τι δηλαδή, δεν 
ξέρουν τα ντόπια 
πουλιά και ξέρει ο 
κερατούκλης μου;
 Εκείνο που δεν μπόρεσα να 
καταλάβω ήταν μόνο η μουρμούρα των 
ανθρώπων. Όλο γκρίνιαζαν για τα νερά που 
μονίμως είναι βρόμικα και για τα σκουπίδια 
στα νερά ή στον πάτο της λεκάνης. Ειδικά 
όμως για τα σκουπίδια δεν έχουν καθόλου 
δίκιο να διαμαρτύρονται, αφού σε τελική 
ανάλυση δεν ευθυνόμαστε τα σπουργίτια γι’ 
αυτά, παρά μόνο οι ίδιοι οι άνθρωποι! Όχι 
τίποτε άλλο δηλαδή, αλλά πέραν των άδικων 
κατηγοριών που μας απευθύνουν, φαίνεται 
πως δεν έχουν καθόλου τρόπους. Μα καλά, 
δεν τους έχει πει ποτέ κανείς πως δεν ρίχνουμε 
χαρτιά και άλλα σκουπίδια στη λεκάνη; Τι 
πρέπει να γίνει δηλαδή, να τους βάλουμε και 
καμιά πινακίδα που να τους το υπενθυμίζει 
διαρκώς; Και να ’χαν να τραβήξουν και 
το καζανάκι, να καταλάβαινα ότι απ’ την 
πολυσύνθετη λειτουργία μπερδεύτηκαν. Όμως 

με τέτοια υπερσύγχρονη 
λεκάνη, όπου το νερό 
ρέει διαρκώς, δεν 
δικαιολογούνται με 
τίποτα.
      Πάντως η 
κατάσταση φαίνεται ότι 
θα τους ικανοποιούσε 
πολύ περισσότερο στη 
γειτονική πόλη, την 
Αλεξανδρούπολη. Έχει 
κι εκεί μια τεράστια 
λεκάνη, δίπλα σ’ έναν 
φάρο στην παραλιακή. 
Περάσαμε από κει σε 
μια μονοήμερη εκδρομή 

μας στο δέλτα του Έβρου, προσωπικά έλπιζα 
μάλιστα ότι θα συναντούσα τη μαμά μου με το 
χελιδόνι, όμως μάταια… Εμένα δεν μου άρεσε 

καθόλου στον φάρο της παραλιακής. Η λεκάνη 
της Αλεξανδρούπολης ήταν αχρησιμοποίητη, 
αναρωτιέμαι γιατί την κατασκεύασαν! 
Χώρια που δεν είχε κοντά ούτε έναν πλάτανο 
για δείγμα, να φωλιάσουν τα σπουργίτια 
της ακριτικής πόλης! Χάλια, χάλια! Τώρα 
γιατί οι άνθρωποι την αναφέρουν ως μέτρο 
σύγκρισης και καθαριότητας σε σχέση με 
την λεκάνη στην πλατεία της Κομοτηνής, 
αυτό δεν το κατάλαβα… Άλλωστε, τι νόημα 
έχει να φτιάχνεις λεκάνες και να μην τις 
χρησιμοποιείς; 
 Γενικά, νομίζω πως είναι άκρως 
υπερβολικοί κι έχουν απόλυτο άδικο οι 
άνθρωποι στην Κομοτηνή να διαμαρτύρονται 
για πολλά σκουπίδια σε δημόσιους χώρους. 
Εδώ υπάρχει τέτοια περιποίηση για τα πουλιά 
με τις υπερσύγχρονες λεκάνες (έχει και μία 
αντίστοιχη στη μέση του πάρκου, μα αυτή 
είναι για τους σκύλους, ειδικά ο χώρος κάτω 
απ’ τη γεφυρούλα!), είναι δυνατόν να μην 
υπάρχει μέριμνα για τους ανθρώπους; Το 
«Κομοτηνή, πόλη καθαρή» είναι σύνθημα 
ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα. 
Προσωπικά ικανοποιήθηκα τόσο από την 
πόλη με το υψηλό επίπεδο διαβίωσης για τα 
σπουργίτια και τα αδέσποτα σκυλιά, ώστε 
σκέφτομαι να προτείνω και στα ξαδέρφια 
μου την μόνιμη εγκατάστασή μας εδώ, στον 
πλάτανο της πλατείας με την υπεραυτόματη 
λεκάνη. Ξέρω βέβαια ότι ο πατέρας μου θα 
τσινήσει, αλλά να μην το ξαναπούμε: αυτόν, 
από τη μάνα μου μέχρι το χελιδόνι, ποιος τον 
κουτσουλά! (Σιγά μην αφήναμε την λεκάνη για 
τον πατέρα μου!)

«Χαµηλές πτήσεις» «σιντριβανάτες»!
(ή αλλιώς «Κοµοτηνή, πόλη καθαρή»!)

Ζητᾶνε δάσκαλο. Θέλουν πολλά;

Μεταφέρουµε τήν ἀγωνία τῶν Ἑλλήνων τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς Κιέλου Γερµανίας πρός 
τό ΥΠΕΠΘ, ἔτσι ὅπως εἶχε ἐκφραστεῖ µέ 
ἐπιστολή ἁρµοδίως τοῦ Συλλόγου Γονέων 
καί Κηδεµόνων, ἀπό τόν περασµένο Ἰούνιο, 
ὅταν µετατέθηκε ἡ µοναδικὴ δασκάλα 
τῶν 42 παιδιῶν τους. ∆υστυχῶς, παρότι 
βαδίζουµε ἤδη τόν Ὀκτώβριο, ἀκόµη 
τίποτε δέν φαίνεται νά προχωρᾶ γιά τήν 
ἀντικατάσταση τῆς ἐκπαιδευτικοῦ - ὅπως 
ἀκριβῶς τό φοβόντουσαν οἱ ἄνθρωποι.
Σηµειώνουµε ὅτι πρόκειται γιά τά παιδιά 
τόσο τῶν ἀποδήµων Ἑλλήνων ὅσο καί τῶν 
στρατιωτικῶν µας τοῦ Πολεµικοῦ Ναυτικοῦ 
πού εἶναι ἀποσπασµένοι γιά 2-3 χρόνια 
στήν περιοχή.   
Τί γίνεται λοιπόν; Εἶναι θέµα Γραφείου 
Γερµανίας, ΙΠΟ∆Ε, ΥΠΕΠΘ; Θά λύσει 
κανείς, ἔστω καί καθυστερηµένα, τό 
πρόβληµα τῶν συµπατριωτῶν µας;

Δολοφονία δασκάλου!
Ἀπό τόν Ὅµιλο γιά τήν Διεθνοποίηση τῆς 
Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) πληροφορηθή-
καµε γιά τήν ἀποτρόπαια δολοφονία τοῦ 
διορισµένου (ἀπό τὸ Ἑλληνικό Ὑπουργεῖο 
Παιδείας) στὸ Οὐζµπεκιστάν, ἐκπαιδευτικοῦ 
Γιώργου Τριάρχη. Ὁ Γιῶργος Τριάρχης 
ὑπῆρξε ἐξαιρετικός δάσκαλος, ἀκέραιος 
καί ἀνιδιοτελὴς ἄνθρωπος, ἀπολύτως 
ἀφοσιωµένος στὶς ἀρχές καὶ τὰ ἰδανικά τῆς 
Ἑλλάδας καὶ τῆς Ἐλευθερίας. Στὴν ἑξαετή 
του παρουσία στὴν Τασκένδη κατάφερε νά 
δηµιουργήσει τὶς προϋποθέσεις γιὰ ὀρθή κι 
ἐποικοδοµητική διδασκαλία τῆς Ἑλληνικῆς 
γλώσσας σὲ περισσότερα ἀπό 700 ἄτοµα 
(ὄχι µόνον ἑλληνικῆς καταγωγῆς) καὶ νὰ 
προβάλλει κατά µοναδικό τρόπο τὸν ἑλληνι-
κό πολιτισµό στὴν ὁµογένεια, τὰ δύσκολα 
προβλήµατα τῆς ὁποίας διαρκῶς προέβαλλε 
ὑπηρεσιακά ἤ διὰ τοῦ Τύπου. Ὁ ΟΔΕΓ συνερ-
γάσθηκε µὲ τὸν Γιῶργο Τριάρχη ἀπό τὸ 2001, 
ἐνίσχυσε καί προέβαλε τὸ µεγάλο του ἔργο. 
Πρό ἡµερῶν ἡ εἴδηση γιά τόν φρικτό του 
θάνατο (κάποιοι φαίνεται νά τόν πέταξαν 
στό κενό ἀπό µία οἰκοδοµή) λογικά συνδέθηκε 
µέ τίς πρόσφατες καταγγελίες του γιά 
κυκλώµατα πού ροκανίζουν χρήµατα τοῦ 
ΥΠΕΞ πού δίνονται γιά τήν προώθηση τῆς 
ἑλληνοµάθειας. Ἐλπίζουµε ἡ ἑλληνική 
πολιτεία νά φροντίσει γιά τήν διαλεύκανση  
τοῦ φόνου, τιµώντας τό ἔργο καί τή µνήµη 

τοῦ ἐκλιπόντος.



ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  11-10-2006  7

Στή µνήµη τοῦ 
παπα-Δηµήτρη
 Ἔρχονται συχνά-πυκνὰ στιγµὲς 
ποὺ σὲ κάνουν νὰ νιώθεις πὼς «στὸ 
χειρότερ τοῦ ἑλληνισµοῦ κοµµάτι, στὴν 
Ἑλλάδα ζεῖς». Μὰ τὴν ἀλήθεια, τὸ βλέπεις 
µὲ τὰ µάτια σου «τὸ ρόδο καταγῆς βγάζει 
καπνό», «δὲν ὑπάρχει ἐλπίς, στὴν Ἑλλάδα 
ζεῖς»! Τὴ στιγµὴ αὐτὴ πουλάει τὸ θέµα τῆς 
διαφθορᾶς, καὶ οἱ κάθε λογῆς «ἀδιάφθοροι» 
µᾶς βοµβαρδίζουν µὲ τὶς ἠθικολογίες τους 
µέσω τῆς τηλεόρασης, τοῦ ραδιοφώνου, 
τῶν ἐφηµερίδων. Τὸ χειρότερο ἀπ’ ὅλα: 
µᾶς θεωροῦνε ἠλίθιους, µᾶς µιλοῦν σὰν νὰ 
εἴµαστε ζῶα! Ἒ µά ὄντως ἔχουνε περισσὸ 
θράσος αὐτοὶ οἱ λίγοι ποὺ ἔχουνε τὸ πάνω 
χέρι γιὰ ὅ,τι γίνεται σ’ αὐτὴ τὴν χώρα!
 Μπουχτισµένος ὅπως πολλοὶ 
ἄλλοι συµπατριῶτες µου, προτίµησα νὰ 
κλείσω τὴν τηλεόραση αὐτὲς τὶς ἡµέρες 
καί τὴν ἄνοιξα ἀποκλειστικὰ γιὰ νὰ δῶ 
τὴν ἐκποµπὴ «Ἀνιχνεύσεις» στὴν ΕΡΤ 
3, καὶ ὁµολογῶ πὼς ἔνιωσα σὰν τὸν 
Βεδουίνο ποὺ βρίσκει µία ὄαση, µετὰ ἀπὸ 
µέρες ὁδοιπορίας στὴν ἔρηµο. Θὰ σταθῶ 
σὲ µερικὰ σχόλια ποὺ εἰπώθηκαν στὴν 
παραπάνω ἐκποµπὴ ἀπὸ τὸν καθηγητὴ 
κ. Γιανναρά καὶ δράττοµαι τῆς εὐκαιρίας 
νὰ µιλήσω γιὰ τὸν πατέρα Δηµήτριο 
Θεοδωρόπουλο, µία σηµαντικὴ µορφὴ 
γιὰ τὴν Ξάνθη, ποὺ κοιµήθηκε πρόσφατα, 
ἀφήνοντάς µας πνευµατικὰ ὀρφανούς.
 Ὁ κύριος Γιανναράς ἀναφέρθηκε 
στὴν κοινωνικότητα ποὺ ὑπῆρχε πρὶν καιρὸ 
στὴν χώρα µας, τὴν ὁποία «ἐµεῖς οἱ παλιοὶ 
τὴν προλάβαµε», ὅπως εἶπε.  Μόλις ποὺ τὴν 
προλάβαµε κι ἐµεῖς οἱ νέοι, ὅταν εἴµαστε 
παιδιά, στὴν τελευταία της φάση, στὰ µέσα 
τῆς δεκαετίας τοῦ ‘80. «Γιὰ νὰ φύγουµε ἀπὸ 
τὸν βραχνὰ τῆς διαφθορᾶς ἔχουµε ἀνάγκη 
ἀπὸ µπροστάρηδες, οἱ ὁποῖοι θὰ διακονοῦν 
τὸ πλῆθος, βγαίνοντας ὁ καθένας ἀπὸ 
τὸν ἐγωισµό του», τόνισε ὁ καθηγητής, 
συµπληρώνοντας «ἡ ἔµπνευση ἔρχεται 

ἀπὸ τὸ παράδειγµα, µόνο ἔτσι µπορεῖ νὰ 
κινηθεῖ κάτι µέσα στὴν κοινωνία...».
Γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς Ξάνθης λίγο-
πολὺ εἶναι γνωστὰ αὐτὰ ποὺ θὰ γράψω, 
νιώθω ἔντονη τὴν ἀνάγκη ὡστόσο νὰ 
πῶ λίγα πράγµατα γιὰ ἕναν ἀπὸ τοὺς 
µπροστάρηδες, γιὰ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ 
διακόνησε τὸν κόσµο τῆς Ξάνθης γιὰ 
πάνω ἀπὸ µισὸ αἰώνα, ξεπερνώντας τὸν 
ἐγωισµό καί τὸν ἑαυτό του.
Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ δροµάκια στὴν Παλιὰ 
Πόλη, τὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ στὴν Πλατεία 
Μητροπόλεως, εἶναι γνωστὸ σὲ πολλούς 
διότι ἐκεῖ ὑπῆρχε τὸ «Σοκάκι». Τὸ «Σοκάκι» 
ἤτανε στὴν οὐσία µία «τρύπα», ἕνας µικρὸς 
χῶρος, τὸν ὁποῖο οἱ πρῶτοι φοιτητὲς τοῦ 
Πολυτεχνείου εἴχανε µετατρέψει σὲ στέκι. 
Ἐκεῖ µαζευόντουσαν φοιτητές, καθηγητές, 

καὶ σιγά-σιγὰ πλησίαζε κι ἄλλος κόσµος, 
κόσµος πολύς καὶ σύντοµα ἄρχισαν νὰ 
γίνονται ἡρωικὲς συζητήσεις γιὰ τὴ µοίρα 
αὐτοῦ τοῦ τόπου, γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, τὸν 
Μαρξισµό, καὶ ἄλλα πολλὰ θέµατα.
Ὁ πατέρας Δηµήτριος ἔµενε µὲ τὴν 
πρεσβυτέρα Ἀγγελικὴ λίγο πιὸ πέρα, 
στὴν Πλατεία, δυὸ βήµατα ἀπὸ τὸν 
µητροπολιτικὸ ναὸ τοῦ Τιµίου Προδρόµου, 
στὸν ἐπάνω ὄροφο ἑνὸς παλιοῦ ἀρχοντικοῦ 
ποὺ τοῦ εἶχε παραχωρήσει ἡ Μητρόπολη. 
Ἔζησε ἐκεῖ πολλὰ χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ 

ἦρθε δηλαδὴ νέος ἱερέας ἀπὸ τὴν πατρίδα 
του τὴν Ἠλεία καὶ ἄφησε τὴν δική του 
σφραγίδα στὸν τόπο µας.
Ὁ παπα - Δηµήτρης ἀγκάλιασε τοὺς 
φοιτητὲς καὶ τὸ «Σοκάκι». Ἄνθρωποι 
ποὺ δήλωναν ἄθεοι καὶ ἀναρχικοί τοῦ 
ἀσπάζονταν τὸ χέρι, τὸν θεωροῦσαν 
ἐπίγειο Ἄγγελο. Πολλοὶ νέοι ἄνθρωποι 
φωτίστηκαν ἀπὸ τὴ σοφία αὐτοῦ τοῦ 
γέροντα. Ὁ πατέρας Δηµήτριος ἐνέπνευσε, 
ὑπῆρξε παράδειγµα πρὸς µίµηση: οἱ πλέον 
ἄθεοι καὶ ἀναρχικοὶ φοιτητὲς ὀργάνωναν 
ἐπισκέψεις στὸ Ἅγιον Ὅρος, καλούσανε 
ἡγουµένους καὶ πνευµατικοὺς ἀνθρώπους 
γιὰ συζητήσεις, ἀγκάλιασαν τὸν Νικόλαο 
Ψαρουδάκη - µὲ τὴν δηµιουργικὴ ἀφέλεια, 
κατὰ τὴν γνώµη µας, τοῦ νεοφώτιστου 
- ὁ παπα-Δηµήτρης ὑπῆρξε πνευµατικὸς 

πατέρας χιλιάδων ἀνθρώπων, 
κατέκτησε τὶς καρδιὲς µας µὲ τὴν 
ἁγιότητά του. Τὸ σπίτι του ἦταν 
πάντοτε ἀνοιχτό, σὲ Χριστιανοὺς 
καὶ Μουσουλµάνους, σὲ 
ὁποιονδήποτε, ὁποιαδήποτε 
ὥρα τῆς ἡµέρας. Εἶναι ἀµέτρητα 
τὰ  παραδείγµατα ἀνθρώπων, 
οἰκογενειῶν ποὺ σώθηκαν στὴν 
κυριολεξία ἀπὸ τὴν σωτήρια 
βοήθεια τοῦ εὐλογηµένου αὐτοῦ 
ἀνθρώπου.
Αὐτὸ ποὺ δυστυχῶς δὲν θὰ 
γευθοῦν αὐτοὶ ποὺ δὲν τὸν 
γνώριζαν, καὶ οὔτε εἶναι δυνατὸν 
νὰ τὸ περιγράψει κανεὶς ὅσο 
µάστορας καὶ ἂν εἶναι στὸν 

λόγο, εἶναι ἡ ὁµιλία τοῦ γέροντος αὐτοῦ: 
ὁ τρόπος ποὺ µιλοῦσε, ἡ τρεµάµενη φωνὴ 
του εἶχε κάτι τὸ χαρµόσυνο, τὸ Πασχαλινό: 
καθότανε σὲ ἕνα ξύλινο σκαµνὶ (ποτὲ 
σὲ καρέκλα!) καὶ ὅλοι κρέµονταν ἀπὸ 
τὰ χείλη του, τόσο φωτισµένα ἤτανε τὰ 
λόγια του. Τί θέαµα καὶ αὐτό... Καθηγητὲς 
πανεπιστηµίου, ἀξιωµατικοὶ τοῦ ἑλληνικοῦ 
στρατοῦ, ἄνθρωποι µεγάλης µόρφωσης 
οἱ ὁποῖοι κατεῖχαν µεγάλα ἀξιώµατα, 
διψοῦσαν γιὰ νὰ ἀκούσουν ἕναν λόγο 
ὠφέλιµο ἀπὸ τὸν γέροντα.

Ὁ παπα - Δηµήτρης κοιµήθηκε στὶς 
19/9/06, ἕναν χρόνο µετὰ τὴν κοίµηση τῆς 
παπαδιᾶς (ἄλλη µία ἀναντικατάστατη 
φιγούρα). Κηδεύτηκε στὴν Μητρόπολη τῆς 
Ξάνθης στὶς 20/9/2006, ἀφήνοντας χιλιάδες 
ἀνθρώπους πνευµατικὰ ὀρφανούς. Στὴν 
ἐξόδιο ἀκολουθία παραβρέθηκε πλῆθος 
πανεπιστηµιακῶν, ἀρχόντων τοῦ τόπου, 
στρατιωτικῶν, ἁπλῶν ἀνθρώπων ποὺ 
ἔζησαν ἀπὸ κοντὰ τὸν παπα-Δηµήτρη. Τὸν 
ἄνθρωπο ποὺ δὲν δέχτηκε ποτὲ οὔτε µία 
δραχµὴ ἀπὸ κανέναν. Τὸν πνευµατικὸ ποὺ 
ἔτρεχε στὰ σπίτια ὅποτε τὸν καλούσαν, 
ἀκόµη κι ἄγρια µεσάνυχτα ἂν ὑπῆρχε 
ἀνάγκη. Τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀσκήτευε µέσα 
στὴν πόλη σὰν ἐρηµίτης στὰ Καρούλια τοῦ 
Ἁγίου Ὅρους: πετσὶ καὶ κόκκαλο, βαριὰ 
νηστευτής, κοιµότανε τὸ πολύ τρεῖς µὲ 
τέσσερις ὧρες τὴν ἡµέρα, καλλιεργοῦσε 
τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή.
Ἡ συγκίνηση τόσων καὶ τόσων ἀνθρώπων 
ποὺ γνώρισαν τὴν ἁγία αὐτὴ µορφὴ εἶναι 
τεράστια, ἡ ὀρφάνια ἀβάσταχτη: ἡ πόρτα 
τοῦ ἀρχοντικοῦ σπιτιοῦ, µπροστὰ ἀπὸ τὴν 
Μητρόπολη, ἤτανε πάντοτε ἀνοιχτή... Σὰν 
µωρὰ παιδιὰ κλαίγανε ἐπίσηµοι ἄνθρωποι 
µπροστὰ ἀπὸ τὴν σωρὸ ἑνὸς ἐπιγείου 
ἀγγέλου! Ποιὸς θὰ ἀντικαταστήσει αὐτὸ 
τὸ τεράστιο κενό;! 
Ἂν γιὰ µένα, ὅπως καὶ γιὰ ὅσους τὸν 
γνώρισαν, ὑπάρχει Ἑλλάδα, Ρωµιοσύνη, 
Ὀρθοδοξία, αὐτὰ τὰ πράγµατα εἶναι 
συνδεδεµένα µὲ µία τρεµάµενη, σὰν 
παιδική, φωνή, ἡ ὁποία ψέλλιζε ἀρχαῖα 
λόγια µπροστὰ ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα. 
Μία φωνούλα  ἡ ὁποία µᾶς ζέσταινε µέσα 
στὸν κρύο Χειµώνα, τὴν ὥρα τῆς πρωινῆς 
Λειτουργίας, µὲ µιὰ ζεστασιὰ ποὺ µᾶλλον 
δὲν ἔρχεται ἀπ’ αὐτὸν τὸν κόσµο...
Μὲ τὴν κοίµηση τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ 
θαρρῶ πὼς κλείνει ὁ κύκλος µιᾶς ἐποχῆς. 
Τὰ τεκταινόµενα τῶν ἡµερῶν δὲν 
ἀφήνουν πολλὰ περιθώρια αἰσιοδοξίας: 
ἔχουµε πάρει τὸν κατήφορο, ἡ ἐποχὴ τῆς 
κοινωνικότητας ἔχει πεθάνει.

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Μπινελιές

§
Kανένας ἄρτιος ἀριθµός δέν εἶναι 
ἀκέραιος. Ὀφείλεις νἆσαι καί λίγο 

περιττός (γύφτος)

§
Ἀπό τήν πρόσθεση πᾶµε στήν 

Ἀφαίρεση

§
- Τί ἀριθµοί ὑπάρχουν κολλητήρι;

- Ἄρτιοι καί περιττοί.
- Ἐσύ τί ἀριθµός εἶσαι σβούρα;

- Ἀπέριττος.

§
Ὁ µόνος τρόπος γιά νά ὑπάρχεις εἶναι 
νἄχεις δοθεῖ στούς ἄλλους. Ὑπόλοιπο 
στήν καρδιά µηδέν γιά νἄναι πλήρης

§
Στά µαθηµατικά, µᾶς ἔλεγε ὁ 

Ραφαηλίδης (τί νά κάνει ἄραγε;), 
ὁ µικρότερος ἀριθµός εἶναι τό δύο. 
Μόνος σου γάµο δέν µπορεῖς νά 

κάνεις  

§
Λουφάζουν τή µέρα οἱ ποντικοί 

καί ροκανίζουν κάτω ἀπό τή 
σελήνη τά ἄρµενα

§
Στό τζαµί µόνον ὁ χότζας, 

ὁ κοῦκος ἀπ’ ἔξω!

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

Ἀγαπῶ τή µάνα µου
   Ἡ τόσο ἁπλή, κατανοητή, αὐθόρµητη 
καί κοινότυπη πρόταση τοῦ τίτλου δέν 
νοµίζουµε ὅτι χρειάζεται ἑρµηνεῖες. 
Καθένας ἀντιλαµβάνεται τό τί ἐννοῶ 
µέ τήν ἐκφώνησή της καί δύσκολα 
µπορεῖ κανείς νά φανταστεῖ τί εἴδους 
ἐπεξηγήσεις θά µποροῦσαν νά ζητη-
θοῦν ἐπ’ αὐτῆς. 

   Τί θά λέγατε ὡστόσο ἄν βρισκόταν 
ὁρισµένοι πού θά διέβλεπαν στήν 
πρόταση αὐτή µύρια ὅσα προβλήµατα, 
ἐπιλήψιµα συµπλέγµατα, ἀποκλίνουσες 
συµπεριφορές καί κολάσιµες προθέσεις; 
Ἔχετε λοιπόν ἀπέναντί σας κάποιον πού 
δηλώνει ἐπιστήµονας καί ἰσχυρίζεται, 

ὅλο σοβαρότητα, πώς µὲ τό πού διατυ-
πώσατε τήν παραπάνω πρόταση,  
συµβαίνουν τά κάτωθι τροµερά καί 
φοβερά:
- Ἀποσιωπᾶτε τή σχέση σας µέ τόν πατέρα 
σας, τούς ἄλλους συγγενεῖς καί τούς φίλους 
σας, ἄρα ἔχετε προφανῶς ἕνα πρόβληµα 
µαζί τους. Μήπως κατά βάθος ἐπιθυµεῖτε 
τήν ἐξαφάνισή τους;
- Ὑπαινίσσεσθε ὅτι οἱ ἄλλες µάνες εἶναι 
παρακατιανές, γιά νά µήν πῶ καί κι αὐτό 

πού συνήθως µαρτυροῦν στήν κερκίδα 
οἱ ὀπαδοί τῆς µιᾶς ὁµάδας γιά τίς 
µάνες τῶν παικτῶν, ὀπαδῶν κτλ τῆς 
ἀντιπάλου
- Θεωρεῖτε τούς ἄλλους ἀνθρώπους, 
πού προέρχονται ἀπό διαφορετική 
µήτρα, ὁπωσδήποτε κατώτερούς σας, 
περίπου ἀνθρώπινα σκουπίδια
- Εἶστε ἕνας µαµάκιας, ἕνα κοµπλεξικό 
ἀνθρωπάριο πού ἀδυνατεῖ νά δεῖ πώς 
κι ἡ µάνα του εἶναι µία γυναίκα µέ 
ἀρετές καί ἐλαττώµατα, ὅπως ὅλες
- Πιστεύετε ὅτι γιά τίποτε δέν 
εὐθύνεται ἡ µητέρα σας, πώς εἶναι 
µία ἀναµάρτητη ἁγία καί ἀρνεῖστε νά 
ἀντιµετωπίσετε κάθε ἀπόδειξη περί 
τοῦ ἀντιθέτου
- Εἶστε ἕνα ἀνθρωπόµορφο τέρας πού 
προκειµένου γιά τὴ µάνα του δέν θά 
δίσταζε καί νά σκοτώσει, πλήττοντας 
τό ὑπέρτατο ἀγαθό τῆς ζωῆς
- Εἶστε ἕνας ὑποκριτής, σάν ὅλους 
ἐκείνους πού ἔλεγαν τά ἴδια ἀκριβῶς 
λόγια µά τελικά ἀποσκοποῦσαν 
µονάχα στήν µητρική περιουσία
- Μεταξύ τῶν ἄλλων εἶστε κι ἀφελής 
ἀφοῦ ἀγνοεῖτε τήν πιθανότητα νά 

µήν εἶναι ἡ µάνα σας αὐτή πού πιστεύετε. 
Μήπως θυµᾶστε τή γέννα; Ποιές ἐπιστηµο-
νικές ἀποδείξεις διαθέτετε πού νά θεµε-
λιώνουν τήν ἀγάπη σας;
- Αὐτή πού θεωρεῖτε µάνα σας δέν ἦταν 
πάντα ἔτσι. Ὑπῆρξε καί παιδούλα, νέα, 
διαφορετική. Ἡ εἰκόνα στό µυαλό σας δέν 

εἶναι παρά µία µερική ἄποψή της, πού µέσα 
στή ροή τοῦ χρόνου παραλάσσεται. Ποιάν 
τελικά ἀγαπᾶτε, δέν τό γνωρίζετε
- Καί τί θαρρεῖτε πώς εἶναι ἄλλωστε αὐτή ἡ 
περίφηµη µάνα σας; Μήπως δέν εἶναι κατά 
75% νερό καί τό ἄλλο ἀσβέστιο, ἄνθρακας, 
θεῖο, µαγνήσιο κτλ;
- Ἀρέσκεστε στά καλά λόγια τῶν τρίτων 
γιά τή µάνα σας, ἀγνοώντας ὅτι κι ἄλλες 
γυναῖκες θά πετύχαιναν τά ἴδια ἤ καί 
περισσότερα, ἄν τἄφερνε ἀλλιῶς ἡ ζωή 
τους. Μιά σύµπτωση εἶναι ἡ αἴγλη της καί 
τίποτε παραπάνω
- Κι αὐτό πού λέτε «ἀγάπη» εἶναι ἄλλο ἕνα 
ψέµµα. Πῶς τό λέτε ὅταν ἔχετε φύγει ἀπό 
τό σπίτι, ὅταν κάνατε τή δική σας ζωή, ὅταν 
περνᾶνε µέρες δίχως νά κάνετε κάτι γι’ 
αὐτήν; Ἄν δέ ὑποκρίνεστε, αὐταπατᾶσθε
- Ἐπαναλαµβάνετε κάτι πού εἶχε (µᾶλλον) 
πεῖ καί ὁ Χίτλερ, ὁ Στάλιν, ὁ Ταµερλάνος 
καί ὁ Δρακουµέλ, ἄρα εἶστε τοῦ ἰδίου 
ἠθικοῦ ἀναστήµατος µ’ αὐτούς
- Δέν ἄκουσα νά καταδικάζετε τό ἑβραϊκό 
Ὁλοκαύτωµα. Σηµαίνει αὐτό κάτι;  
- Ὅλα τά ἀνωτέρω δείχνουν τήν ἀνάγκη 
νά προστατευθεῖ ἡ κοινωνία ἀπὸ τέτοιους 
ἐπικίνδυνους καί ποταπούς τύπους σάν κι 
ἐσᾶς, πρίν γίνει τό κακό: Ὅλοι οἱ πόλεµοι 
ἄλλωστε, τό µαρτυρεῖ ἡ ἱστορική ἐπιστήµη, 
ξεκίνησαν ἀπό ἀνθρώπους πού ἀγαποῦσαν 
τίς µητέρες τους. 
   Εἶναι προφανές ὅτι πρόκειται γιά 
τό ἄκρον ἄωτον τοῦ παραλογισµοῦ. 
Κι ὅµως, ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΑ λέγονται 
ἀπό «ἐκσυγχρονιστικῆς» καθέδρας 
γιά τήν ἐξίσου αὐτονόητη ἀγάπη 
γιά τήν πατρίδα µας! Καί δεχόµαστε 
νά συζητοῦµε τίς δοκησισοφίες τῶν 
δολαριοκίνητων καί τῶν καθυστερη-
µένων, προσπαθώντας νά ἐξηγήσουµε 
τό τί ...ἐννοοῦµε ἐκφράζοντας τόν πατρι-
ωτισµό µας! Φτάνει µέ τίς ἀπολογίες. 
καιρός νά µιλήσουµε ἀνοιχτά γιὰ τὴ 
γελοιότητα καί τόν ὕποπτο ρόλο τῶν 
ψευτοδιανοούµενων.



Ἀλήθειες γιά τά ἑλληνικά Βακούφια
Τὸ κείµενο τῆς Ἀρµενικῆς µειονότητας καὶ τῆς 
µειονότητας τῶν Ρωµιῶν στὶς ἐφηµερίδες στὶς 
26-9 µὲ τίτλο ¨Σ’ αὐτὴ τὴ χώρα δὲν εἴµαστε 
ὅµηροι ἀλλὰ πολίτες¨ ἦταν τὸ πιὸ δυνατὸ 
κείµενο ποὺ ἔχουµε διαβάσει ἐπὶ χρόνια. Ἂς τὸ 
παραδεχτοῦµε, ντραπήκαµε. Ξέρετε ὅτι ἕνα ἀπὸ 
τὰ πλέον συζητηµένα θέµατα ἀνάµεσα στὴν 
Τουρκία καὶ τὴν Ε.Ε. τὰ τελευταῖα χρόνια ἦταν 
τὸ θέµα τῶν κοινοτικῶν περιουσιῶν (βακούφια). 
Μὲ νόµο τοῦ 1935 ἔπρεπε νὰ καταγραφοῦν 
καὶ µέσα σὲ συγκεκριµένο χρονικὸ διάστηµα 
νὰ δηλωθοῦνε στὸ Κτηµατολόγιο. Ὅµως τὸ 
Ἀνώτατο ∆ικαστήριο ἀποφάσισε στὶς 8-5-1974 
πὼς νόµιµα ἦταν µόνο ὅσα εἶχαν ἀποκτηθεῖ 
καὶ ἀνακοινώθηκαν µέχρι τὸ 1936. Ὅλα ὅσα 
ἀποκτήθηκαν µετὰ, πῆγαν στὸ ∆ηµόσιο. Πέραν 
τούτου, µὲ νόµο τοῦ 1935 ποὺ ἔλεγε πὼς ̈ πλέον  
δὲν ὑπάρχει νοµικὴ ἢ ἔµπρακτη ὕπαρξη¨, ὅλα 
πέρασαν στὴ Γενικὴ ∆ιεύθυνση Βακουφίων. 
Τώρα ζητεῖται ἡ ἐπίλυση τοῦ θέµατος τῶν 
ἀκινήτων ποὺ, ἀφοῦ πέρασαν στὸ ∆ηµόσιο ἢ 
στὴν Γενικὴ ∆ιεύθυνση Βακουφίων, πουλήθηκαν 
σὲ τρίτους. Τώρα οἱ µειονοτικοὶ συµπολίτες µας 
λένε «δῶστε µας πίσω τὰ βακούφια ποὺ µᾶς 
πήρατε µέσα ἀπὸ τὰ χέρια µας». Τί πιὸ φυσικὸ 
ἀπ΄αὐτὸ τὸ αἴτηµα; Ὅµως ἐµεῖς - ἢ καλύτερα 
οἱ ἄξιοι (!) καὶ τιµηµένοι (!) ἐκπρόσωποί µας, 
καβγαδίζοντας ψάχνουν νὰ βροῦν τρόπο νὰ µὴν 
ἐπιστραφοῦνε στοὺς πραγµατικοὺς κατόχους 
τὰ ἀκίνητα ποὺ δὲν ἀνήκουν πλέον στὸ ∆ηµόσιο 
ἢ στὴν Γενικὴ ∆ιεύθυνση Βακουφίων. Ἀπὸ τὸ 
2002 φέραµε τόσους νόµους γι΄ αὐτὸ τὸ θέµα 
ἀλλὰ δὲν µπορέσαµε νὰ τὸ λύσουµε δίκαια. 
Λέµε ὅτι θὰ τὰ δώσουµε ἀλλὰ ὑπὸ τὸν ὅρο 
τῆς ἀµοιβαιότητας. Ἂν ψάξετε γιὰ µεγαλύτερη 
ντροπὴ ἀπὸ αὐτήν δὲν θὰ βρεῖτε. Μὰ καλὰ, οἱ 
ἄνθρωποι αὐτοὶ ποιᾶς χώρας πολίτες εἶναι καὶ 
θέτετε θέµα ἀµοιβαιότητας; Ἂν κάποια ἄλλη 
χώρα κάνει λάθη προσπαθῆστε νὰ τὴν φέρετε 
στὸν σωστὸ δρόµο. Ὁ πρωθυπουργός µας, 
ξεχνώντας πὼς ὁ Πατριάρχης Βαρθολοµαῖος 
εἶναι πολίτης τῆς Τουρκικῆς ∆ηµοκρατίας, λέει 
¨ἐξασφαλίστε τὸ τζαµὶ στὴν Ἀθήνα κι ἐµεῖς θ’ 
ἀνοίξουµε τὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης.    
                                (29-9, ἐφ. Χουριέτ, Ὀ. Ἐκσί)

Πῶς τό λένε τό ἀεροδρόµιο;
Στὰ χέρια µου ἔχω 3 ἔγγραφα ποὺ ἔστειλε τὸ 
Ἐµπορικὸ Ἐπιµελητήριο Κων/λης σὲ διάφορα 
νοµικὰ ἢ φυσικὰ πρόσωπα. Σὲ αὐτὰ κάνοντας 
λόγο γιὰ τὸ ἀεροδρόµιο «Ἀτατοὺρκ» τῆς Κων/
λης ποτὲ δὲν χρησιµοποιεῖ αὐτὴ τὴν ὀνοµασία. 
Ἀλλάζει τὴν ὀνοµασία καί µιλᾶ γιὰ ἀεροδρόµιο 
τοῦ Γεσίλκιοϊ. Πρόκειται γιὰ ἐσκεµµένη πρακτι-
κὴ ποὺ δὲν ἔτυχε ἁπλῶς µία φορά. Πρέπει νὰ 
ζητήσει συγγνώµη γιὰ τὸ λάθος του καὶ νὰ ἀνα-
κοινώσει στὴν κοινὴ γνώµη πὼς δὲν πρόκειται 
νὰ ξαναγίνει.   (29-9, ἐφ. Χουριέτ, Τσολασάν)

Τούρκικη κουζίνα
Πέντε εἰδικοί τῆς ὑγιεινῆς τροφίµων τῆς Ε.Ε. 
πού εἶχαν ἔρθει στὴν Ἄγκυρα γιὰ συνέδριο 
ὑγιεινῆς καὶ δυὸ Τοῦρκοι εἰδικοὶ δηλητηριά-
στηκαν ἀπὸ τὰ φαγητὰ ποὺ ἔφαγαν. Τὸ µενοὺ 
περιλάµβανε ντολµαδάκια µὲ κρέας, σαλάτα 
καὶ σούπα. Λίγη ὥρα µετὰ τὸ φαγητὸ ἄρχισαν 
νὰ παρουσιάζονται συµπτώµατα δηλητηρίασης. 
Ἀπὸ παρόντες γιατροὺς 60 ἄτοµα στάλθηκαν 
πίσω στὰ ξενοδοχεῖα ἢ στὰ σπίτια τους. Πέντε 
ὅµως Εὐρωπαῖοι καὶ δυὸ Τοῦρκοι εἰσήχθησαν 
στὸ νοσοκοµεῖο. Ὁ τεχνολόγος τροφίµων τῆς 
παρασκευάστριας ἑταιρείας, ὑπερασπιζόµενος 
τὴν δουλειὰ του, δήλωσε: Ἐµεῖς ἐκείνη τὴν µέρα 
ταΐσαµε 200 ἄτοµα. Γιατί δηλαδὴ ἀρρώστησαν 
µόνο οἱ Εὐρωπαῖοι;              (30-9, ἐφ. Χουριέτ)

Στρατός, τό ἰδανικό ἑνός πρύτανη!
Στὴν ὁµιλία του γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ ἀκαδηµαϊκοῦ 
ἔτους ὁ πρύτανης τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Κων/
λης Μεσοὺτ Παρλὰκ δήλωσε: Εἴµαστε ἐνάντιοι 
σὲ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι κινοῦνται µὲ τὴν µάσκα 
τοῦ κεµαλιστῆ, τὸν ἐκµεταλλεύονται γιὰ τοὺς 
δικούς τους ἰσλαµικοὺς σκοπούς. Τὸ πιὸ µεγάλο 
µας στήριγµα εἶναι ὁ Στρατός. Ἐνάντια ὄχι µόνο 
στοὺς ἐξωτερικοὺς ἀλλὰ καὶ στοὺς ἐσωτερικοὺς 
ἐχθρούς. ∆ὲν πρέπει νά µᾶς διαφεύγει ὅτι στὶς 
περισσότερες διαµάχες γιὰ τὸν Στρατό ὑπάρχει 
κάποια κακή βούληση. (4-10-06, ἐφ. Χουριέτ)

Μ.Κ.                                       kyneg@otenet.gr

Κλείνει στὰ ἑπόµενα 4 χρόνια ἡ γραµµή 
παραγωγῆς τῶν ἰσραηλινῶν ἁρµάτων 
Μερκάβα. Ἡ Χεζµπολά, σκορπίζοντας µέ 
τά πυραυλάκια της 49 ἀπό αὐτά, ἀπέδειξε 
τό «ἀρτιότερο ἅρµα» κονσερβοκούτι

Ἡ Ὁµοσπονδιακή Ἐπιτροπή Ἐπικοινωνιῶν 
στίς ΗΠΑ διέταξε νὰ καταστραφεῖ ἡ µελέτη 
τοῦ 2004 πού ἔδειχνε ὑπερσυγκέντρωση τῶν 
ΜΜΕ σέ λίγα χέρια! Κρύβε λόγιααα...

Τί λέει ὁ Σολτζενίτσιν στό νέο του βιβλίο 
«200 χρόνια µαζί» γιά τούς Ἑβραίους τῆς 
Ρωσίας; Ὅτι ἐπί ΕΣΣΔ ἦταν θύµατα ὅσο καί 
θῦτες, καί τά 2/3 τῶν µελῶν τῆς µυστικῆς 
ἀστυνοµίας προέρχονταν ἀπό αὐτούς

Βεβαίως αὐτό φάλτσαρε στή συγχορδία 
τῶν «αἰωνίως ἀδικηµένων θυµάτων» καί τό 
ρωσοεβραϊκό Κογκρέσο ἀντέδρασε διά τοῦ 
προέδρου του Γεβγένι ...Σατανόφσκι (!!!)

Παρακολουθήσατε τίς ρωσικές ἀντιδράσεις 
στήν ἀµερικανογεωργιανή πρόκληση µέ 
τούς 4 συλληφθέντες Ρώσους; Καταλάβατε 
λοιπόν τί σηµαίνει κυρίαρχο κράτος, ἔτσι;  

Ντάξει, κακοπληρωµένοι οἱ δάσκαλοι ἀλλά 
γιά νά ταυτιστῶ µαζί τους θἄθελα καί κάτι  
ἀκόµη. Ν’ ἀκούσω π.χ. τή γνώµη τους γιά τό 
νέο (κι ἄθλιο) βιβλίο Ἱστορίας τῆς Στ’ τάξης

Χώρια ὅτι τά 1400 εὐρώ δέν στέκουν οὔτε ὡς 
µαξιµαλιστικό αἴτηµα, ὅσες συνδικαλιστικές 
ἀλχηµεῖες κι ἄν µηχανευτεῖς, σέ µιά χώρα 
πού ὁ ἐργάτης παίρνει τά µισά (καί πῶς, ἔ;) 

Καλό τό ἐκσυγχρονιστικό ἀστεῖο µέ τίς 
«Ἀνεξάρτητες - µή χέσω - Ἀρχές», ξέφτισε 
ὅµως πολύ στήν περίπτωση τῆς Ἐπιτροπῆς 

Ἀνταγωνισµοῦ µὲ τό γάλα καί τίς µίζες: 

Προφανῶς αὐτό πού θά ψαρέψεις ἀπό τόν 
βόθρο δέν µετουσιώνεται ἀπό τήν ταµπέλα 
πού θά τοῦ βάλεις ἤ ἀπό τά παραµύθια πού 
θά τό ντύσεις γιά χάρη τῶν χαχόλων.

Κι ἀφοῦ µιλᾶµε γι’ Ἀρχές: Τό Δ’ Τµῆµα τοῦ 
ΣτΕ, τάχθηκε µέ τήν Ἀρχή Προσωπικῶν Δεδο-
µένων κι ἀπαγόρευσε (ἀρ. ἀπ. 2629/2006) 
στό Ὑπουργεῖο Ἄµυνας τή δηµοσιοποίηση 
“ἐπωνύµων” πού ἀπαλλάχθηκαν ἀπό τή 
στράτευση µέ πλαστά πιστοποιητικά!!!

Δέν κινδυνεύει, λέει, ἡ ἐθνική µας ἀσφάλεια 
κι οὔτε θά σωφρωνιστεῖ κανείς (!), ἄρα µή 
θίξουµε κάναν πηλιογούση (Θά δοῦµε ἄρα-
γε ποτέ ἕναν “Συνήγορο τοῦ Ἕλληνα”;)

Κατά τ’ ἄλλα στήν Ἑλλάδα τό πρόβληµα 
εἶναι τό «δεξιό παρακράτος», κατά τό 
γιωργάκι καί τούς σύν αὐτῷ (Τί γιατί; Ἕνας 
νεκρός στά ΕΛΤΑ, ἕνας πού πνίγηκε στή 
βροχή, ἕνας ἀπό τροχαῖο, ἄρα...)

Λοιπόν, συµφωνοῦµε µέ τόν Μητσοτάκουλα 
πού ἐπιµένει γιά τά Σκόπια καί τήν σύνθετη 
ὀνοµασία µέ τή λέξη Μακεδονία µέσα. Τό 
προτείναµε ἄλλωστε ἤδη: Ψευτοµακεδονία

Γ. Κότσιρας: Εἴµαστε τό πιό πετυχηµένο 
πείραµα τῆς ἀµερικάνικης τηλεόρασης - 
καταφέραµε νά ἀποβλακωθοῦµε ἐντελῶς!

Λέγεται Νικήτας Χουχούτας, εἶναι ὑποψή-
φιος δήµαρχος στή Σιθωνία καί εἶναι ἴσως ὁ 
µόνος στή χώρα πού δέν ἔβγαλε ἀφίσες µέ 
γραβατωµένη µούχλα ἀλλά µέ χιοῦµορ:

Κουτάλες µπλέ καί πράσινες, συνθήµατα 

εὑρηµατικά καί λόγος ζωντανός. Ἄ, καί ὅλοι 
οἱ σύµβουλοί του κάτω τῶν 40 ἐτῶν! Καλή 
ἐπιτυχία, ἄγνωστέ µας Νικήτα! 

Ἄννα Ἰορδανίδου, παρούσα καί στό Πρό-
γραµµα Φραγκουδάκη: Καί ὑπογράφει τό 
βιβλίου τῆς Γλώσσας τῆς 5ης Δηµοτικοῦ καί 
γράφει ἐξωσχολικά βοηθήµατα γι’ αὐτό!

Καί παραιτήθηκε ὁ Θ. Γοῦπος πού δέν ὑπέ-
γραφε κανένα βιβλίο! Ὅσο γιά τὴ διαπλοκὴ 
τῆς ΔΟΛιας µπίζνας πρό 3ετίας, ὅταν ὁ Λα-
µπράκης ἀνέλαβε τήν Παιδεία τοῦ Γένους, 
οὔτε λέξη οἱ πρασινοκοπρίτες τῶν ΜΜΕ... 

Κοµοτηνή: Οὔτε ἕνας ἐπίσηµος δέν παρα-
βρέθηκε στήν ἐκδήλωση τῶν Κυπρίων 
φοιτητῶν γιά τήν Ἡµέρα Ἀνακήρυξης τῆς 
Κυπριακῆς Δηµοκρατίας! Γιατί τἄσκιαζε ἡ 
ψηφοβέρα καί τά πλάκωνε ἡ τουρκιά

Ἔγιναν τὰ ντηµπέιτ τοπαρχῶν στό «Δέλτα 
TV», δυστυχῶς ἀποστεωµένα καί καθωσ-
πρεπίστικα. Θαρρῶ ὅτι στό τέλος πρέπει ν’ 
ἀφήνουν τούς µετέχοντες καί λίγο λάσκα

Ἔπεσαν πάντως στή λούµπα ὅλοι (πλήν 
Κοτσάκη): Πάλευαν νά διαβάσουν στό δίλε-
πτο τίς κοινότυπες παπαριές πού εἶχαν 
γραµµένες ἀντί νά µιλήσουν σάν ἄνθρωποι  

Μαθαίνω ὅτι οὔτε ὁ ἐργολάβος τῆς ἐλεεινῆς 
(νέας!) ὁδοῦ Ξάνθης πῆγε ἰσόβια, οὔτε κι ὁ 
ἐπιβλέπων (...) µηχανικός ἀνασκολοπίστηκε 
στήν πλατεία Κοµοτηνῆς. Εἶναι δυνατόν;! 

Ἐπίσκεψη τοῦ ΥΜΑΘ Γ. Καλαντζῆ στίς Δι-
καστικές Φυλακές Κοµοτηνῆς καί τό νεο- 
συσταθέν σχολεῖο τους. Νά πού εἴµαστε ὡς 
πόλη καί σέ κάτι µπροστά

Εὐχαριστοῦµε ὅλους τούς καλούς φίλους 
πού ἐπικοινώνησαν µαζί µας µέ ἀφορµή τό 
τελευταῖο µας φῦλλο, προκειµένου νά µᾶς 
ἐκφράσουν τήν ἐκτίµησή τους. Προχωρᾶµε!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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     Προεκλογικὰ «Τοξικά» σήμερα καὶ, 
βεβαίως, γκέστ στὰρ ὁ ἐπαΐων ἐπὶ θεμάτων 
σοφῆς πολιτικῆς τακτικῆς δήμαρχος 
Κομοτηνῆς. Ὁ ὁποῖος, ὡς γνωστόν, ἐπὶ 
4 ὁλόκληρα χρόνια δημιουργεῖ ἐχθρούς. 
Καὶ ἐνῶ κοντεύουν οἱ ἐκλογὲς (καὶ ἔχει 
προφανὲς πρόβλημα ἐπανεκλογῆς) εἶπε ἐδῶ 
καὶ δυὸ μῆνες νὰ προβεῖ σὲ μία ἐκπληκτικὴ 
κίνηση ἀντιπερισπασμοῦ. Ἄρχισε λοιπὸν νὰ 
δημιουργεῖ ΑΚΟΜΗ περισσότερους… 
     Καὶ καλά, ὅταν μιλάω γιὰ ἐχθρούς, πρὸς 
ἄρσιν πάσης παρεξηγήσεως, μὴ νομίζετε 
ὅτι κυρίως ἐννοῶ ἐμᾶς, ἔ; Μὴ νομίζει 
δηλαδὴ κι ὁ ἴδιος πὼς κάνουμε τώρα σὰν 
παρεξηγημένες γκόμενες καὶ τὸν πολεμᾶμε 
ὑπογείως! Κατ’ ἀρχὰς θεωροῦμε παντελῶς 
ἀνάξιο νὰ πολεμήσουμε κάποιον πού μᾶς 
προκαλεῖ οἶκτο - κι αὐτὴ πλέον γιὰ μᾶς ἡ 
περίπτωσή του. Ἀλλὰ καὶ πέραν τούτου, 
κακὰ παιδάκια εἴμαστε μέν, δὲν λέω, ἀλλὰ 
ἐμεῖς τυχαίνει νὰ φορᾶμε παντελόνια καὶ 
ὡς ἐκ τούτου οἱ πουστιὲς ἀπελθέτωσαν 
ἀφ’ ἡμῶν. Ὅ,τι ἔχουμε στὸ μυαλό μας 
(καλὸ ἢ κακό) τὸ λέμε φόρα παρτίδα. 
Καὶ τὸ γράφουμε ξεκάθαρα - ἔστω κι ἂν 
ἐνίοτε τὸ καταντᾶμε τὸ ἔργο ἀκατάλληλο 
δι’ ἀνηλίκους. Αὐτὸ ἄλλοι τὸ ἐκτιμοῦν καὶ 
ἄλλοι ὄχι, ἀλλὰ τί νὰ κάνουμε τώρα…
     Ξεκάθαρα κι ἀντρίκια πράγματα λοιπόν! 
Οὐδεμία τάση ρεβανσισμοῦ ὑφίσταται, 
παρότι, θά μπορούσαμε νὰ τοῦ κάνουμε 
ζημιὰ - κι ὁ ἴδιος τὸ ξέρει. Ἁπλῶς δέν 
κρύβουμε τὴν ἀλήθεια σὲ ὅποιους ρωτοῦν τί 
ἔγινε, ἐνῶ συνήθως μάλιστα δὲν χρειάζεται 
κἄν νὰ ποῦμε τίποτα, μιά ποὺ τὸ πρᾶγμα 
ἔχει ἤδη κυκλοφορήσει. Δὲν θὰ τοῦ κάνουμε 
λοιπὸν τὴ μεγάλη ζημιά, ὅπως μᾶς ζητοῦν 
ἔνιοι ΠΟΛΥ ἀγριεμένοι φίλοι μας. Συνεπῶς 
ἁπλῶς καὶ μόνο θὰ ὑποστεῖ τὴ φυσιολογικὴ 
ἀπώλεια ἀπ’ ὅσους θὰ τὸν ψήφιζαν μόνο 
ἐξαιτίας μας (καὶ τώρα φυσικὰ τὴν ἔχουν 

κάνει πάλι γι’ ἀλλοῦ) ἀλλὰ καὶ ἀπὸ κάποιους 
ποὺ θὰ τὸν ψήφιζαν οὕτως ἢ ἄλλως, ἀλλὰ 
πλέον τὰ ἔχουν πάρει στὸ κρανίο. Τώρα 
βεβαίως σὲ πόσες δεκάδες ἢ ἑκατοντάδες 
ψήφους θὰ μεταφραστεῖ ἐν τέλει ὅλο αὐτό, 
θὰ σᾶς γελάσω. Ἔ, ποῦ νὰ ξέρουμε δηλαδὴ 
ἐμεῖς, ψηφοτσομπάνηδες δὲν εἴμαστε, νὰ 
παίρνουμε τὰ πρόβατα νὰ τὰ σαλαγᾶμε στὴ 
ραχούλα! Ἀντιθέτως, ἐμεῖς ἐδῶ σ’ αὐτὸ τὸ 
ἔντυπο ἀπευθυνόμαστε μόνο σὲ νοήμονες 
καὶ προβληματισμένους ἀνθρώπους - καὶ 
ἀνάλογα βεβαίως τοὺς συμπεριφερόμαστε. 
(Καὶ μᾶλλον θὰ εἴμαστε κι οἱ μόνοι μὲς 
στὴν Κομοτηνή, ἔ; Ὅλοι οἱ ἄλλοι, καὶ σὲ 
νοήμονες νὰ ἀπευθύνονται, χαχόλους καὶ 
πρόβατα τοὺς θεωροῦν)… 
     Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ κακιασμένες ἀδερφὲς ἂν 
ἤμασταν, τί νὰ τὸν πολεμήσουμε, ρὲ παιδιά! 
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τόσο ἀποτελεσματικὸς 
στὸ νὰ πολεμάει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του! Πῆγε 
καὶ χέστηκε μὲ τοὺς μουσικοὺς στὸ Πήλιο, 
ἔχασε ἀπὸ κεῖ ἕνα κάρο ψήφους! Ἔγινε μετὰ 
ἡ ἱστορία μὲ τὸ πανηγύρι τῆς Καρυδιᾶς, τὸν 
βρίζανε οἱ μισοὶ Καρυδιῶτες! Τώρα βγῆκε τὶς 
προάλλες στὸ γυαλὶ καὶ δήλωσε περήφανα 
πὼς ἀρνεῖται νὰ μοιράζει χαμόγελα καὶ 
νὰ χαϊδεύει πλάτες! (Καὶ καλά, ἐμεῖς δὲν 
εἴπαμε νὰ χαϊδεύει πλάτες, νὰ μὴν καταχέζει 
δημόσια τὸν κόσμο εἴπαμε! Ἀλλὰ νὰ τὸ 
ὑπερασπίζεται καὶ στὸ γυαλί; Ἄντε ρὲ κι ἐγὼ 
ὁ βλὰξ ποὺ πίστευα ὅτι πρόκειται γιὰ ἁπλὸ 
ἀνθρώπινο κουσούρι! Ποῦ νὰ τὸ φανταστῶ 
δηλαδὴ ὅτι τὸ νὰ ἀπομείνει κανεὶς στὴν 
Πλειστόκαινο, μπορεῖ νὰ ἔχει καὶ ἰδεολογικὴ 
περιχαράκωση!). Καὶ στὸ καπάκι νάσου 
πάλι στὴν Καρυδιά, ὅπου προκάλεσε 
νέες μουρμοῦρες (κι ἂς μὴ φανήκανε 
μὲς στὴ χλαβοὴ τῶν διατεταγμένων 
χειροκροτητῶν). Γιατί βγῆκε κάποια 
στιγμὴ ὁ παπάς καὶ τοῦ παραπονέθηκε γιὰ 
τὸν κίνδυνο ποὺ διατρέχουν τὰ πιτσιρίκια 
ἀπὸ τὰ ἀδέσποτα κοπρόσκυλα. Θὰ μοῦ 
πεῖτε τώρα βεβαίως ὅτι πάλι καλὰ ποὺ 
δὲν ἔβγαλε ἅμα τῷ ἀκούσματι κανένα οὔζι 

νὰ τοὺς γαζώσει ὅλους ἐπὶ τόπου, μιά καὶ 
θίξανε τὸ εὐαίσθητο σημεῖο του (εἰδικὰ 
τὰ ΕΛΑΧΙΣΤΑ σκυλιὰ τῆς πλατείας τὰ 
λατρεύει, σᾶς λέω - βρέ, μὲ τ’ ὄνομά τους 
τὰ φωνάζει καὶ τὰ 9.500!). Καὶ οὔζι ὅμως 
ποὺ δὲν ἔβγαλε, ἡ ἐκπληκτικὴ ἀπάντηση 
ποὺ ἔδωσε μὲ κανονικὸ χέσιμο (καὶ δὴ 
πατόκορφο) ἰσοδυναμοῦσε. Τὰ σκυλιά, εἶπε, 
γίνονται ἐπικίνδυνα μόνο ὅταν ὀσμίζονται 
τὸν φόβο, νὰ πᾶνε νὰ ἐκπαιδευτοῦν λοιπὸν 
οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴ τὰ φοβοῦνται. Ναί, κι 
ἄν μᾶς μοιράζατε κι ἐνέσιμα Στεντὸν νὰ 
τριγυρνᾶμε μαστουρωμένοι τὰ βράδια, γιὰ 
νὰ μή μᾶς ἀνεβαίνει ἡ ἀδρεναλίνη, ἀκόμη 
καλύτερα. Ἂν τὰ συνδυάζατε μάλιστα καὶ μ’ 
ἄλλες γνωστές …προσφορὲς (π.χ. μὲ κάθε 
δυὸ ἐνέσεις κι ἕνα δίπλωμα ὁδήγησης), 
τότε θὰ δίναμε καὶ ρέστα…
     Καὶ ἔτσι μὲ ὅλα αὐτά, ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
ἀποδείχθηκε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος δὲν χρειάζεται ἐξωτερικοὺς 
ἐχθρούς! Ὁ ἴδιος του ὁ ἑαυτὸς φτάνει ἐν 
τέλει καὶ περισσεύει… Τώρα βεβαίως 
θὰ μοῦ πεῖτε καὶ τῶν ἄλλων ὑποψηφίων 
δημάρχων τῆς πόλης (γιὰ διαφορετικοὺς 
λόγους) ὁ χειρότερος ἐχθρὸς ὁ ἑαυτὸς 
τους εἶναι, ἀλλὰ ἐν πάσῃ περιπτώσει… Ἔ, 
κανονισμὸς στὸν στίβο νὰ τρέξουν τέσσερις 
καὶ νὰ χάσουν ΚΑΙ οἱ τέσσερις, δυστυχῶς 
ἀκόμη δέν ἀνακαλύφθηκε. Κάποιος λοιπὸν 
θὰ ἐπικρατήσει ἐν τέλει (Ναί, ναί, ξέρω, 
μὴν τὸ πεῖτε! Καὶ μένα αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι 
ποὺ μὲ φρικάρει…)
    Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἀκόμη χειρότερο ἀπ’ 
αὐτό! Τὸ ὅτι ἐπιβεβαιώθηκε καὶ πάλι πὼς 
τὸ μεῖζον ἐρώτημα τῶν ὁποιωνδήποτε 
ἐκλογῶν γίνονται στὸ Θρακιστάν, εἶναι 
τὸ ποιὸς τελικὰ θὰ φανεῖ πιὸ ἀρεστὸς 
στὸ Προξενεῖο. Βεβαίως αὐτὴ τὴ φορὰ 
φανήκανε πιὸ προσεκτικοὶ καὶ πολὺ 
προκλητικὲς χοντράδες δὲν κάνανε. Στὰ 
παρασκήνια ὅμως…

                          Συνέχεια στή σελίδα 3.681

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ


