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Πρός συνδροµητές 
καί ...ἄλλους ἀναγνῶστες

Τόν τελευταῖο µήνα ἔχουµε ξεκινήσει µιά 
προσπάθεια νά συγκεντρώσουµε συνδροµές 
ἀπό τούς παραλῆπτες τοῦ ἐντύπου µας, 
κάποιες ξεχασµένες ἀπό χρόνια. Καθώς 
λοιπόν τό ἐγχείρηµα δείχνει νά βρίσκεται σέ 
καλό δρόµο, ὀφείλουµε νά εὐχαριστήσουµε 
ὅλους ἐκείνους πού ἤδη ἀνταποκρίθηκαν 
πρόθυµα, εἴτε καταθέτοντας χρήµατα σέ 
κάποιον ἀπό τούς τραπεζικούς µας λογαρια-
σµούς εἴτε στέλνοντάς τα µέ ταχυδροµικὴ   
ἐπιταγή, συχνά συνοδεύοντάς τα µέ τίς πιό 
ἐνθουσιώδεις κρίσεις γιά τόν «Ἀντιφωνητή». 
Ξεπερνώντας µάλιστα τίς ...ντροπές, 
ζητήσαµε χρήµατα κι ἀπό τούς «ἐπώνυµους» 
ἀναγνῶστες µας, ἀφοῦ συχνά αὐτοί εἶναι 
µεταξύ τῶν καλύτερων φίλων µας. 
Θέλουµε παράλληλα νά ὑπενθυµίσουµε καί 
στούς ὑπόλοιπους ὅτι ἡ ἐρασιτεχνική µας 
αὐτή προσπάθεια δέν ἔχει κανέναν ἄλλον 
πόρο πλήν τῶν συνδροµῶν, κάτι ἄλλωστε 
προφανές: Μπορεῖτε νά φανταστεῖτε 
κανέναν φορέα πού θά στήριζε ἕνα τέτοιο 
θρασσύ κι ἀδέσποτο ἔντυπο; Ἔτσι λοιπόν 
προσδοκοῦµε καί στήν δική τους βοήθεια, 
εἰδικά ἐκείνων πού, ζώντας συνήθως στήν 
Ἀθήνα κι ἔχοντας χάσει τήν ἐπαφή µέ µᾶς 
ἀπό χρόνια, συνεχίζουν νά µᾶς διαβάζουν, 

ἀµελώντας ὅµως τήν ἔµπρακτη ἔκφραση τῆς 
ἀλληλεγγύης τους. Ἄλλως, ἐµεῖς, µή ἔχοντας 
πιά τρόπο ἐπικοινωνίας µαζί τους, ἀπό τό 
νέο ἔτος θά διακόψουµε τήν ἀποστολή τοῦ 
ἐντύπου, ἐφόσον δέν γνωρίζουµε κἄν ἄν 
αὐτό φτάνει στόν σωστό προορισµό. Ἐκτός 
κι ἄν οἱ ἴδιοι ἐπικοινωνήσουν µαζί µας - 
τρόποι ὑπάρχουν πολλοί, δόξα τῷ Θεῷ...
Καί κάτι ἀκόµη, ἥσσονος σηµασίας: Ἀπό 
τό  νέο ἔτος ἡ ἐτήσια συνδροµή τῶν 
22 εὐρώ γίνεται 25 (ἐξαιροῦνται ὅσοι 
προπλήρωσαν). Τόσο γιά νά στρογγυλέψει ἡ 
τιµή τοῦ φύλλου στό 1 εὐρώ, ὅσο καί γιά νά 
γλυτώσουµε τά ...σίδερα τῶν δίευρων. Μετά 
ἀπό 5 χρόνια νοµίζουµε ὅτι ἦταν καιρός γιά 
µιάν «ἀναπροσαρµογή» (πού λένε καί στήν 
τηλεόραση). Εὐχαριστοῦµε καί πάλι!

Τό ἀποτρόπαιο, πενταπλό ἔγκληµα 
στήν Αἰτωλο- ακαρνανία, πού 

ἄφησε ἄναυδη ὅλη τήν Ἑλλάδα, ἦρθε 
νά ὑπενθυµίσει µέ τραγικό τρόπο 
κάποια βασικά πράγµατα πού ἡ ἐποχή 
µας πασχίζει νά τά θάψει κάτω ἀπό 
τά πολιτισµικά της περιττώµατα. µέ 
τήν ἔννοια αὐτή εἶχε µιά παράπλευρη 
ὠφέλεια πού δέν πρέπει νά τήν 
ἀφήσουµε νά χαθεῖ κάτω ἀπό τούς 
ὑποκριτικούς γόοους καί τήν ἀνώφελη 
πολυλογία τῶν καναλιῶν.
   Ποιός ἔφταιξε, πέραν τοῦ ἰδίου 
τοῦ δράστη, γιά τό τραγικό συµβάν; 

Κανένας δέν µπορεῖ νά δώσει µιά ἀπό 
τίς συνήθεις ἀπαντήσεις πού µάθαµε 
ὅλοι νά παπαγαλίζουµε σέ ἀνάλογες 
περιπτώσεις: Τό κράτος, οἱ Ἀµερικανοί, 
ἡ κοινωνία, οἱ ὑπεύθυνοι, ὁ ὑπουργός, ὁ 
φανατισµός, ἡ Κυβέρνηση, τό σύστηµα... 
Ὅλες οἱ εὔκολες, ρηχές προσεγγίσεις 
πού συγχέουν τίς συνθῆκες µέ τά αἴτια 
καί τό πρωτεῦον µέ τά δευτερεύοντα 

στοιχεῖα, βουβάθηκαν. Τί νά πεῖ 
κανείς γιά τόν 37χρονο κτηνοτρόφο 
τῶν Καλυβίων; Ὅτι τοὔφταιξε κάποιος 
ἀπό τούς παραπάνω παράγοντες, ὅτι 
κάποιος ἄλλος εἶναι ὁ πραγµατικός 
ἔνοχος κι αὐτός στάθηκε µονάχα τό 
ἐκτελεστικό ὄργανο; Ποιά µαρξιστική, 
φροϋδική ἤ πολυπολιτισµική ἐξήγηση 
νά ἐπικαλεστεῖς δίχως νά γίνεις 
καταγέλαστος; Δυστυχῶς γιά τίς 
ἀκράδαντες βεβαιότητες τῆς ἐποχῆς 
µας - καί τούς µισσιονάριούς τους 
- ὁ στυγερός δράστης δέν ἐξόντωσε 
δύστυχους µετανάστες, δέν σκότωσε 

τήν καταπιεσµένη τή 
γυναίκα του, δέν πυροβόλησε 
ἐφοριακούς πού τόν ἐκβίαζαν, 
δέν εἶχε ψυχικά τραύµατα ἀπό 
κάποιον πόλεµο, δέν ἦταν 
ἕνας Παοκτσῆς πού συνάντησε 
ὀπαδούς τοῦ Ὀλυµπιακοῦ... Μᾶς 
ἄφησε ὅλους µόνους ἀπέναντι 
στό σκότος πού ἐµπεριέχει ἡ 
ἀνθρώπινη ψυχή καί πού κάποτε 
µπορεῖ νά ὁρµήσει ἔξω ἔτσι, 
ἀσυγκράτητα καί ἀπολύτως 

«δυσανάλογα» µέ τήν ἀφορµή πού 
τό ἐρέθισε. Καί τότε δέν χρειάζεται 
νά εἶναι κανείς Ντοστογιέφσκι γιά 
νά διαπιστώσει τήν ἐγκυρότητα τῆς 
ἑλληνικῆς ἀνθρωπογνωσίας, ἀπό τόν 
Ὅµηρο µέχρι τόν Χρυσόστοµο κι ἀπό 
τόν Μακρυγιάννη µέχρι τόν Ζουράρι. 
Ποιά εἶναι αὐτή; Ἄς ψάξουµε νά τή 
βροῦµε!

Ηοmo homini lupus

Τό Προσήλιο ξανά, 
γιά µιά θέση στόν ἥλιο
 Ἕναν µήνα µετά τήν πρώτη 
του ἐπιστολή στήν Ὑπουργό Παιδείας, 
ὁ Ποµάκος συγγραφέας Σεµπαεδίν 
Καραχότζα ἐπανέρχεται µέ νέα ἔγγραφη 
ἔκκληση πρός τήν κ. Γιαννάκου 
(27-11-06, θέτοντας ξανά τό ζήτηµα, 
καθώς φοβᾶται τήν ἐµπλοκή του σέ 
γραφειοκρατικές διαδικασίες πού 
ἴσως στερήσουν ἀπό τά παιδάκια τοῦ 
Προσήλιου τό νηπιαγωγεῖο τους.
 Θυµίζουµε ὅτι εἴχαµε ἀναδείξει 
τό ζήτηµα ὄχι µόνο µέ τήν ἐπιστολή τοῦ 
κ. Καραχότζα ἀλλά καί µέ τίς ἀπειλές 
πού δεχόταν ἐπί µέρες (νύχτες, γιά τήν 
ἀκρίβεια) ἀπό ἀγνώστους θρασύδειλους 
πού τοῦ τηλεφωνοῦσαν γιά νά τόν 
ἀπειλήσουν - αὐτόν καί τήν οἰκογένειά 
του - καθώς ἐπιχειροῦσε δῆθεν «νά 
φέρει ποµακικά σχολεῖα στήν περιοχή», 
κτλ κτλ (οἱ γνωστές βρωµιές τῶν 
προξενανθρώπων).
 Μέ τή νέα του ἐπιστολή 
ὁ Σ. Καραχότζα ἐπισηµαίνει ὅτι ἡ 

ἀπάντηση πού πῆρε ἀπό τούς ἐπί τόπου 
ἁρµόδιους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας 
δέν εἶναι ἱκανοποιητική, καθώς γιά 
φέτος τό µόνο πού µπορεῖ νά γίνει εἶναι 
µεταφορά τῶν πιτσιρικάδων µέ ταξί στό 
νηπιαγωγεῖο τῆς Σµίνθης, ἐνῷ γιά τήν 
ἑπόµενη σχολική χρονιά προβλέπεται νά 
λειτουργήσει νηπιαγωγεῖο στό χωριό ὡς 
παράρτηµα τοῦ ὑπάρχοντος στό κτήριο 
πού ὑποδείχτηκε, ἀφοῦ πρῶτα γίνουν οἱ 
ἀπαραίτητες ἐργασίες συντήρησης ἀπό 
πλευρᾶς νοµαρχίας Ξάνθης.
 Οἱ ἐνστάσεις καί ἀνησυχίες 
τοῦ Σεµπαεδίν µά καί ὅλων τῶν γονέων 
εἶναι, πρῶτον ὅτι δέν κρίνουν ἀσφαλή 
τήν µεταφορά τῶν µικρῶν ἀσυνόδευτων 
παιδιῶν καθηµερινά µέ τίς συνθῆκες τοῦ 
βουνοῦ. ∆εύτερον ὅτι ἡ (σχεδόν) ὁριστική 
λύση µετατίθεται γιά τήν ἑπόµενη σχολική 
χρονιά καί ἔτσι ὅλα θά ἐξακολουθήσουν 
νά βρίσκονται στόν ἀέρα γιά 9-10 µῆνες 
ἀκόµη. Καί τρίτον ἡ ἁρµοδιότητα τοῦ 
νοµάρχη γιά τίς ἐργασίες δέν καθησυχάζει 
κανέναν, καθότι εἶναι γνωστό πόσον 
εὐεπίφορος ἀποδείχθηκε σέ πιέσεις ἀπό 
τήν ...γνωστή πλευρά. 
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Ἀλλαγές στά ὄργανα 
τοῦ ΠαΣοΚ!

Μέ µία αἰφνιδιαστική κίνηση προχθές 
ὁ Γιῶργος Παπανδρέου, γνωστός καί 
ὡς ἡγέτης τοῦ ΠαΣοΚ, ἀναδιέταξε τά 
ὄργανα τοῦ κόµµατος φέρνοντας τά 
πάνω κάτω. Ὅσο γιά τά ἐρωτήµατα τοῦ 
τύπου «µά γίνεται νά προηγεῖται τό παχύ 
ἔντερο τοῦ οἰσοφάγου ἤ νά συνδέεται τό 
στοµάχι µέ τή φτέρνα;» ἡ ἀπάντηση εἶναι 
πώς «ὅλα γίνονται ἀγαπητοί - εἰδικά ἄν 

µιλᾶµε γιά σῶµα νεκροῦ». 
(Ναί, εἶναι τό πεπτικό σύστηµα πού 
εἰκονίζεται ἀνωτέρω. Καί, βεβαίως, 
κάθε συσχετισµός µέ τίς κοµµατικές 

λειτουργίες εἶναι ἀπολύτως βάσιµος).   
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 Ἀντιφωνητὴς



Αλιεύσαμε την είδηση από την 
έγκυρη «Νιου Γιορκ Τάιμς»: στην 

πολιτεία της Καλιφόρνιας στις Η.Π.Α. 
το εκλογοδικείο αποφάσισε την έκπτωση 
ενός από τους βουλευτές της τοπικής 
βουλής των αντιπροσώπων και την 
αντικατάστασή του από τον αστέρα του 
Χόλιγουντ Ρίτσαρντ Γκιρ. Η απόφαση 
του δικαστηρίου βασίστηκε στην ανάγκη 
αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης στην 
τοπική βουλή όλων των θρησκευτικών 
τάσεων που εκδηλώνονται στην 
αμερικανική πολιτεία· κι ως γνωστόν ο 
διάσημος ηθοποιός είναι βουδιστής.
Φυσικά, τίποτε από τα παραπάνω 
δεν συνέβη στις Η.Π.Α., ούτε καν 
είμαστε βέβαιοι αν υπάρχουν «τοπικές 
βουλές των αντιπροσώπων» σε κάθε 
αμερικανική πολιτεία, τουλάχιστον με 
αυτή την ορολογία. Γενικεύοντας θα 
λέγαμε πως τίποτε από τα παραπάνω 
δεν είναι αποδεκτό σε οποιαδήποτε 
πολιτεία σέβεται τον εαυτό της και την 
λαϊκή βούληση, όπως αυτή καταγράφεται 
στα αποτελέσματα των εκλογικών 
αναμετρήσεων. Γι’ αυτό άλλωστε και 
διενεργούνται οι εκλογές, για να εκφράσει 
το εκλογικό σώμα τις προτιμήσεις του και 
να εκλέξει ως αντιπροσώπους του όσους 
θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες 
ψήφους.

Η αναφορά μας στο θέμα αυτό πήρε 
αφορμή από τα γεγονότα που 

ακολούθησαν την εκλογική αναμέτρηση 
της πρώτης Κυριακής στο δήμο της 
Κομοτηνής. Τα γεγονότα είναι γνωστά, 
παρουσιάστηκαν άλλωστε κι απ’ τον 
«Α»: μετά την πρώτη Κυριακή των 
δημοτικών εκλογών κυκλοφόρησε 
φυλλάδιο γραμμένο στην τουρκική, το 
οποίο καλούσε τους μουσουλμάνους 
ψηφοφόρους του δήμου Κομοτηνής να 
υπερψηφίσουν την παράταξη της «Νέας 
Πορείας», με την οποία θα εκλέγονταν 
έξι μουσουλμάνοι δημοτικοί σύμβουλοι, 
εφόσον η παράταξη κέρδιζε τη δημαρχία. 
Το κάλεσμα προς τη «Νέα Πορεία» 
εκδηλώθηκε λόγω του ότι ο αντίπαλος 
συνδυασμός «Κομοτηνή – Σύγχρονη 
πόλη» εξέλεγε μόνο έναν μουσουλμάνο 
δημοτικό σύμβουλο. Σε απάντηση στις 
«ζυμώσεις», ο συνδυασμός «Κομοτηνή 
– Σύγχρονη πόλη» έσπευσε να 
«παραιτήσει» έναν από τους χριστιανούς 
δημοτικούς του συμβούλους, προκειμένου 
να εκλεγεί η πρώτη επιλαχούσα 
μουσουλμάνα υποψήφια, ώστε να υπάρξει 
«αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση» καί 
του μουσουλμανικού στοιχείου του δήμου 
Κομοτηνής.

Τα προηγούμενα γεγονότα μάς τα 
θυμίζει ο «Παρατηρητής της Θράκης» 

σε δημοσίευμά του της 15/11/2006, 
όπου και παρουσιάζεται η ένσταση της 
υποψήφιας δημοτικής συμβούλου Ελμάς 
Χουσέμογλου, προκειμένου να περάσει 
από την 19η στην 17η θέση, ώστε να 
καταστεί η πρώτη επιλαχούσα και να 
εκλεγεί με την παραίτηση ενός χριστιανού 
συμβούλου. Χαρακτηριστικό είναι το εξής 
παράθεμα από τον «Παρατηρητή»: «Ο 
λόγος της ένστασης της κ. Χουσέμογλου 
έχει να κάνει με την αποκατάσταση της 
θέσης που έλαβε μετά τις πρόσφατες 
εκλογές, αλλά και με τη δυνατότητα 
που της δίνει η δήλωση του Δημήτρη 
Κοτσάκη σε φυλλάδιο που εξέδωσε 
προεκλογικά και η οποία αναφέρει: “Σε 
ένδειξη καλής θέλησης και προκειμένου 
να υπάρχει ένας επιπλέον Τούρκος στο 
δημοτικό συμβούλιο θα παραιτηθεί 
ένας Έλληνας από τον συνδυασμό του 
Δημήτρη Κοτσάκη.”»
Δεν πρόκειται να σταθούμε εδώ 
στις κουτοπόνηρες διατυπώσεις περί 
«Ελλήνων» και «Τούρκων», οι οποίες 
άλλωστε σχολιάζονται επανειλημμένως 
από το παρόν έντυπο. Εκείνο όμως που 
μας ανησυχεί είναι η διαφαινόμενη 
τάση για παράκαμψη της εντολής του 

εκλογικού σώματος και για αλλοίωση 
της επιθυμίας του να εκπροσωπηθεί 
από συγκεκριμένους αντιπροσώπους, οι 
οποίοι συγκέντρωσαν τις περισσότερες 
ψήφους δημοτών, σύμφωνα με την αρχή 
της πλειοψηφίας.

Εύλογα αναρωτιέται κανείς αναφορικά 
με την «αντιπροσωπευτική» παρουσία 

μελών στο δημοτικό συμβούλιο, ποιος θα 
’ταν αρμοδιότερος να την αποφασίσει 
από το ίδιο το εκλογικό σώμα! Έχουμε 
δικαίωμα να παρεμβαίνουμε στη θέληση 
των εκλογέων και να την αλλοιώνουμε; 
Δικαιωνόμαστε ηθικά να θεωρούμε 
ότι οι πολίτες δεν ψήφισαν αρκετά 
«ώριμα», ώστε να ’ναι αναγκαία 
η οποιαδήποτε παρέμβαση προς 
«αποκατάσταση» της «δικαιοσύνης» 
και της «αντιπροσωπευτικότητας»; Και, 
φυσικά, καθόλου δεν μας ενδιαφέρει 
αν οι χριστιανοί θα ’ναι δεκαπέντε και 
ο μουσουλμάνος ένας ή αν θα είναι οι 
μουσουλμάνοι δεκαπέντε και ο χριστιανός 
ένας ή και κανένας. Όπως κι αν έχει το 
πράγμα, η λαϊκή ετυμηγορία επιβάλλεται 
να είναι αποδεκτή και σεβαστή, χωρίς 
πραξικοπηματικές «διορθώσεις».

Αν, δηλαδή, θα έπρεπε να μπούμε στη 
«λογική» των «διορθώσεων» και της 

«αποκατάστασης των ισορροπιών», μήπως 
θα έπρεπε να εξετάσουμε παράλληλα όχι 
μόνο αν είναι «αντιπροσωπευτική» η 
παρουσία μουσουλμάνων στο δημοτικό 
συμβούλιο αλλά και η παρουσία 
άλλων θρησκευτικών, συντεχνιακών 
ή κοινοτικών ομάδων με έντονα τα 
ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά; Αν 
δηλαδή η παρουσία ικανού αριθμού 
μουσουλμάνων στο δημοτικό συμβούλιο 
θεωρείται επιβεβλημένη, μήπως θα 
’πρεπε να εξετάσουμε αν θα ’ταν εξίσου 
επιβεβλημένη και η παρουσία ικανού 
αριθμού μαρτύρων του Ιεχωβά ή 
πιστών της ευαγγελικής εκκλησίας 
ή ταξιτζήδων ή μανάβηδων ή 
αρχιτεκτόνων ή ποδοσφαιριστών ή 
Κρητών νομού Ροδόπης ή Εβριτών 
νομού Ροδόπης ή εθελοντών αιμοδοτών 
ή κυνηγών ή ορειβατών ή, ή, ή; Ακόμη 
κι αν μιλούσαμε για «Τούρκους», 
μήπως θα ’πρεπε στην περίπτωση 
αυτή να μεριμνήσουμε και για την 
«αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση» 
των Αρμενίων στο δημοτικό συμβούλιο 
ή των Κυπρίων ή των Αλβανών 
μεταναστών που διαμένουν στην πόλη 
μας; Επειδή προφανώς η απάντηση δεν 
γίνεται παρά να είναι καταφατική, μένει 
να μας εξηγήσουν οι εμπνευστές της 
«αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης» 
με ποιον τρόπο σκέφτονται να 
ικανοποιήσουν και τις υπόλοιπες 
κοινότητες του δήμου μας.

Η παραποίηση της βούλησης του 
εκλογικού σώματος, όποιον 

θεωρητικό μανδύα καλλωπισμού κι αν 
φορά, δεν δικαιολογείται. Το χειρότερο 
όλων είναι πως ενώ επιδιώκει να 
παρουσιάζεται ως πράξη ενάντια 

στον ρατσισμό, στην ουσία συνιστά 
μία βαθύτατα ρατσιστική ενέργεια, που 
προβάλλει συγκεκριμένες κοινοτικές 
ομάδες τη στιγμή που απορρίπτει άλλες. 
Επιπλέον είναι ενέργεια βαθύτατα 
ρατσιστική γιατί αποδέχεται έμμεσα πως 

οι υποψήφιοι που ήδη πήραν 
«εντολή» από τους δημότες 
να τους αντιπροσωπεύσουν 
δεν είναι σε θέση να το 
κάνουν, εφόσον αδυνατούν να 
κατανοήσουν τα αιτήματα των 
πολιτών που προέρχονται από 
διαφορετική κοινοτική ομάδα, 
μιας που αυτά τα κατανοούν 
και τα προωθούν άτομα 
αποκλειστικά της ίδιας ομάδας. 
Κι είναι πράγματι ανατριχιαστικό 
να παραδεχόμαστε έμμεσα 
πως λόγω της προέλευσής 
μας από συγκεκριμένη 
κοινότητα δεν είμαστε σε 
θέση να αφουγκραστούμε 

και να ικανοποιήσουμε τα λογικά και 
δίκαια αιτήματα των συνδημοτών μας 
που προέρχονται από οποιαδήποτε 
διαφορετική σε σχέση με τη δική μας 
κοινότητα. Αν όντως συμβαίνει κάτι 
τέτοιο, κι ο χριστιανός σύμβουλος δεν 
μπορεί ή δεν θέλει να κατανοήσει τις 
ανάγκες του μουσουλμάνου πολίτη, 
όπως αντίστροφα κι ο μουσουλμάνος 
του χριστιανού, τότε δεν θα πρέπει να 
παραιτηθεί απλά ένας σύμβουλος για 
να αντικατασταθεί από άλλον άλλης 
κοινότητας, αλλά θα πρέπει να παραιτηθεί 
σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο, καθώς 
παραδέχεται την ανεπάρκειά του και την 
ανικανότητά του να σταθεί στο πλευρό 
οποιουδήποτε δημότη, ανεξάρτητα από 
την ιδεολογία, τη θρησκεία, τη συντεχνία 
ή την κοινοτική ομάδα στην οποία αυτός 
ανήκει. Η αποδεκτή εξέλιξη λοιπόν είναι 
αποκλειστικά μονόδρομος: σεβασμός της 
λαϊκής ετυμηγορίας και περιφρούρηση 
της λαϊκής βούλησης, χωρίς καμία 
πραξικοπηματική απόπειρα αλλοίωσής 
της. Κάθε άλλη προοπτική απλά ενισχύει 
το ρατσισμό και παρωδεί τη Δημοκρατία 
ακυρώνοντάς την.

Γιάννης Στρούμπας
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Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 22 €
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ΜΙΧΑΛΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ:

Η  ΦΥΓΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΩΝ ΘΕΩΝ 
ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Οι θεοί, είτε αυτός των Χριστιανών είτε αυτός των 
Μωαµεθανών είτε άλλων δογµάτων, έφυγαν από 
τα χώµατα της Μικράς Ασίας, της Ανατολίας, τις 
δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.
Την τραγική για τους αυτόχθονες λαούς της 
Ανατολίας περίοδο είχαµε το τέλος, τον θάνατο 
των θεών.  Το ζήτηµα για τον 21ο αιώνα είναι η 
επιστροφή των θεών στην ιστορική αυτή περιοχή.  
Καµµία ολοκληρωτική ιδεολογία δεν µπορεί να 
εµποδίσει αυτή την ιστορική στροφή, το ιστορικό 
αυτό αίτηµα.  Πεφωτισµένοι άνθρωποι στην 
Ευρώπη, την Ελλάδα, την Μικρά Ασία, είναι ώριµοι 
γι αυτήν την ιστορικού και απελευθερωτικού 
τύπου συζήτηση, επικοινωνία και προοπτική.    
Η Μικρά Ασία, αλλά και η Κωνσταντινούπολη, 
αρνείται τις ιδεολογίες της βίας και του θανάτου 
που επιβιώνουν εκεί µέχρι τις ηµέρες µας.  Λόγω 
ιστορίας οι Έλληνες,  ειδικά η πνευµατική και 
πολιτική ηγεσία, έχουν ευθύνες και ρόλο.  Έναν 
ευρωπαϊκό, διεθνή ηθικό ρόλο.  Φοβάµαι, όµως, 
ότι δεν έχουν µια επεξεργασµένη συνείδηση των 
καιρών.

(29  Νοεµβρίου 06)

«Αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση» 
για παρωδία Δημοκρατίας!

Κατεστημένη πλέον η λογική 
της “αντιπροσωπευτικότητας”

Τελικά ἄν σέ τρώει ὁ κῶλος σου, ὅλο καί βρίσκεις 
κάπου νά τόν ξύσεις. Τέτοιες σκέψεις κάναµε 

καθώς διαβάσαµε πρωτοσέλιδα παρακαλῶ, στήν 
προξενοφυλλάδα «Γκιουντέµ» τῆς Κοµοτηνῆς 

τήν εἴδηση γιά ΕΠΙΘΕΣΗ σέ τέµενος τῆς πόλης 
µας (Σερντάρ Μαχαλά). Ἡ φωτογραφία πού 
συνόδευε τό κείµενο τοῦ Ὀζάν Ἀχµέτογλου 

ἦταν αὐτή πού βλέπετε ἀνωτέρω: Μιά τρύπα 
διαµέτρου 5 ἑκατοστῶν σέ ἕνα ἄθλιο τζάµι! 

Ὅµως στό κείµενο συµπεριλαµβανόταν 
καί ἀναφορά γιά ἀναγραφή συνθηµάτων 

στό τζαµί, χωρίς καµµία πληροφορία γιά τό 
περιεχόµενό τους. Πήγαµε λοιπόν ἐπιτόπου 
καί τί συνθήµατα εἴδαµε; Θύρα 13, ΑΕΚάκια, 
κι ἄλλα χουλιγκάνικα! Αὐτή ἦταν ἡ ἐπίθεση, 

γιά τήν ὁποία τόσα ὑπονοούµενα ἄφηνε ἡ 
ἔγκυρη ἐφηµερίδα. Καπάκι: Μπαίνουµε στήν 
ἱστοσελίδα της νά δοῦµε τί ἀναφέρει σχετικά, 
καί βλέπουµε ὅτι ἡ ἐπίµαχη φωτογραφία -πού 

δείχνει τό µέγεθος τῆς «ἐπίθεσης» - λείπει! Εἶχαν 
µιάν ἀλλη, ἄσχετη, ὥστε νά µείνει στόν ἀδαή 
ἐπισκέπτη ἡ ἐντύπωση πού ἀφήνει ὁ τίτλος...

Τρώγονται γιά ἔκτροπα!...



Τό κύκνειο ἄγος τοῦ γ.γ.
      Στήν κυπριακή «Σηµερινή» (22/11) τό σχόλιο γιά τά νέα µαγειρέµατα τῆς 
διεθνοῦς Κυνότητας πού θά βροῦµε µπροστά µας:
     «Κι έλεγα κι εγώ, γιατί... αψιουριζόµαστε οµαδικώς αυτές τις µέρες; Είναι διότι 
µας θυµήθηκε πάλι και µας συνάφερνε ο Κόφι Ανάν. Ένα µήνα προτού εκπνεύσει η 
θητεία του (και τρία χρόνια αφότου έχει εκπνεύσει... το σχέδιό του). Πήγε στη Γενεύη 
ο αποχωρών Γάµµα Γάµµα και είδε τον Ταλάτ. Τώρα, για ποιο λόγο τον είδε, θα σας 
γελάσω. Τον είδε επειδή τον πεθύµησε; Τον είδε επειδή ήθελε να τον αποχαιρετήσει 
που φεύγει; Τον είδε επειδή του είπαν ...οι Αµερικάνοι να τον δει; Όσοι στοιχηµατίσουν 
στην τρίτη εκδοχή, κερδίζουν ένα δωρεάν ταξίδι ...στο Ιράκ.
    Είδε, λοιπόν, ο Κόφι τον Ταλάτ στη Γενεύη. Και δεν είναι τυχαίο που τον είδε στην 
ελβετική αυτή πόλη, όπου αφθονούν τα τραπεζικά ιδρύµατα. Είναι σαφέστατος ο 
συµβολισµός. Ο Ταλάτ πήγε εκεί για να... εξαργυρώσει (για µιαν ακόµα φορά) το 
«Έβετ» των Τουρκοκυπρίων στο σχέδιο Ανάν. Και φυσικά ο διευθυντής της Τράπεζας 
«Ξεφτίλα των Ηνωµένων Εθνών Bank» προθυµοποιήθηκε να εξαργυρώσει την 
επιταγή, χρεώνοντας την ελληνοκυπριακή πλευρά για την απόρριψη του σχεδίου του 
και κάνοντας λόγο για την ανάγκη άρσης της «αποµόνωσης» των Τουρκοκυπρίων. 
Η πλάκα είναι ότι τη µέρα που ο Ανάν ζητούσε στη Γενεύη την άρση της δήθεν 
«αποµόνωσης», στη Λευκωσία ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας ανακοίνωνε ότι 
το κυπριακό κράτος και οι ιδιώτες καταβάλλουν στους Τουρκοκύπριους 50.000.000 
λίρες ετησίως (και όχι µόνον). Κατά τη συνάντηση της Γενεύης, ο Ταλάτ ζήτησε 
επίµονα από τον Ανάν να κληροδοτήσει το µακαρίτικο το σχέδιό του στον διάδοχό 
του, τον Κορεάτη Μουν. Ο Ανάν υποσχέθηκε ότι θα κάνει ό,τι µπορεί, ώστε ο Μουν να 
υιοθετήσει το σχέδιό του και να βάλει και τη δική του σφραγίδα σ’ αυτό...»

Ἰδιωτικά ΑΕΙ, διαθεµατικότητα καί ἄλλα Παιδικά παραµύθια 
Στήν Ἐλευθεροτυπία ὁ Στάθης Σ. γιά τήν ταλαίπωρη Παιδεία καί τούς παλιούς καί 
νέους µύθους πού τήν βασανίζουν:
   «Μιλάνε για ιδιωτικά Πανεπιστήµια. Στην Αγγλία υπάρχει µόνον ένα κι αυτό β’ 
εθνικής. Κανένα στη Γαλλία και τη Γερµανία (µόνον ιδιωτικές σχολές γ’ εθνικής) κι 
ένα µόνον καλό στην Ιταλία -πλην όµως συνδεδεµένο ευθέως µε τους βιοµηχάνους της 
περιοχής και τη... Λίγκα του Βορρά. Αντιθέτως η Φινλανδία µε την αναβαθµισµένη 
δηµόσια εκπαίδευση αριστεύει - στον αντίποδα η Ελλάδα, µε 3,1% δαπάνες για την 
εκπαίδευση, πατώνει. Ελεεινολογούν τον κρατισµό (για τον οποίον οι ίδιοι είναι 
υπεύθυνοι) στα ΑΕΙ για να συκοφαντήσουν τον δηµόσιο χαρακτήρα τους που είναι 
άλλο πράγµα. Για να µη µιλήσουν για την αυτοτέλεια των ΑΕΙ και την αναβάθµισή 
τους, µπουρδολογούν ανοίγοντας τον δρόµο για «πανεπιστήµια» της Εκκλησίας, 
των... δήµων και των ιδιωτών (που, ως γνωστόν, πάρεξ για ελευθερία και γλώσσα 
άλλο δεν έχουν στον νου τους)! 
   Ας µιλήσουµε για τον χαρακτήρα του Λυκείου, για την κατάργηση των εξετάσεων, 
για την άνθηση της αξιοκρατίας (για τους εκπαιδευτικούς) και της γνώσης (για 
τους µαθητές), σε ένα ευχάριστο σχολείο, ανοιχτό στις τέχνες, την κοινωνία και 
τις επιστήµες. Δεν µπορούµε; Είµαστε ηλίθιοι; Όχι! Είναι ανίκανοι! Ή πονηροί! 
Διαλέξτε. Αλλιώς δεν εξηγείται ο φόνος που διαπράττεται στα σχολεία µέσα απ’ την 
νεόκοπη µεθοδολογία της διαθεµατικότητας. Η διαθεµατικότητα. Ας ξυπνήσουµε. Η 
διαθεµατικότητα (πασοκιά ολκής) εµφανίζεται ως εκσυγχρονισµός και ευρωπαϊκή 
τάση (πράγµατι είναι ευρωπαϊκή τάση), ενώ στην πραγµατικότητα σκοτώνει τη 
λογική των µαθητών στη ρίζα της. Ρωτήστε τους δασκάλους των παιδιών σας, τι 
είναι η διαθεµατικότητα; «Μπερδεύει» τα βλίτα που φυτρώνουν στους Μολάους µε 
το πέρασµα από ‘κεί του Κολοκοτρώνη και τον νόµο της βαρύτητας. Τρία µαθήµατα 
σε ένα, µάθηµα κανένα. Με αποτέλεσµα το παιδί να µη µαθαίνει ούτε για τα βλίτα, 
ούτε για τον Κολοκοτρώνη, ούτε για τον νόµο της βαρύτητας. Ή το πολύ να µαθαίνει 
ότι ο Κολοκοτρώνης έτρωγε βλίτα και του έπεφταν βαρειά. Η διαθεµατικότητα δεν 
προωθεί τη συγκριτική γνώση, αποδοµεί τη δυνατότητα να είναι η γνώση χρήσιµη στην 
κοινωνία. Η γνώση άνευ «αρετής» (κακία, έλεγαν οι αρχαίοι) είναι χρήσιµη µόνον στο 
κέρδος. Η διαθεµατικότητα αποδοµεί κάθε ικανότητα του µαθητή να συγκροτήσει 
εαυτόν σε ταυτότητα. Εθνική, προσωπική, ηθική. Είναι έγκληµα. Εθνικό έγκληµα. 
Κατά του λαού και της πατρίδας». 

Πολυνησία καὶ ...Ἑλλάδα
  Ἡ Μαρία Ψαρᾶ στό «Ἔθνος» (3-12) γιά τά ἑλληνικά στήν ...Πολυνησία! 
   «...Πολυετής έρευνα του Aµερικανού καθηγητή Nορς Σίγκουρντ Γιόζεφσον 
καταδεικνύει µεγάλη συγγένεια µεταξύ των αρχαίων ελληνικών και των 
πολυνησιακών γλωσσών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης του καθηγητή, 
ρίζες λέξεων από τα αρχαία ελληνικά και κυρίως λέξεις από τον πολιτισµό των 
αρχαίων Kυκλάδων και της Kύπρου, έχουν «περάσει» στην πολυνησιακή διάλεκτο 
και ειδικά στο ιδίωµα της Nήσου του Πάσχα. (...) “Aγάπησα πολύ την Eλλάδα µέσα 
από την έρευνά µου. Δεν έχω κανένα συγγενή στη χώρα σας, δεν είχα κανένα λόγο να 
διαπιστώσω πως οι πολυνησιακές γλώσσες έχουν εν µέρει καταγωγή αρχαιοελληνική. 
H σχέση αυτή προέκυψε κατά την αναζήτηση της καταγωγής των λέξεων της Nήσου 
του Πάσχα. Kαι αυτό µου έγινε έργο ζωής”, δηλώνει ο καθηγητής. 
Iδιαίτερες οµοιότητες µεταξύ των δύο γλωσσών παρατηρούνται σε στοιχεία 
ναυσιπλοΐας, κοινωνικών δοµών, καθώς και θρησκευτικών δοξασιών. Kοινά σηµεία 
έχει σηµειώσει ο Γιόζεφσον και στον πολιτισµό, αφού µε µαθηµατικά στοιχεία 
έχει διαπιστώσει κοινές διαστάσεις σε αγάλµατα µεταξύ της Nήσου του Πάσχα 
και της αρχαίας Eλλάδας. H εξήγηση που δίνει ο Γιόζεφσον για το παράδοξο αυτό 
γεγονός είναι ότι κατά τους 7ο και 6ο αιώνα προ Xριστού, Eλληνες ταξίδεψαν προς 
τον Eιρηνικό ωκεανό και αποίκησαν στο συγκεκριµένο νησί, χωρίς να ξεχάσουν τη 
µητρική τους γλώσσα, αρχαϊκής προέλευσης. Στην σύγκριση που έκανε µεταξύ 
αρχαίων µονάδων µέτρησης στη Nήσο του Πάσχα, το Mεξικό και την προκολοµβιανή 
Nότια Aµερική µε τις ελληνικές µονάδες µέτρησης βρήκε πολλά κοινά σηµεία, ίδιες 
διαστάσεις και παρόµοιες αναλογίες. Aκόµη και στη µουσική εντοπίστηκαν κοινά 
σηµεία µε την ελληνική. (...) Σύµφωνα πάντως µε εξερευνητές που επισκέφθηκαν το 
νησί τον 17ο αιώνα, «το χρώµα του προσώπου των κατοίκων είναι σχεδόν ίδιο µε αυτό 
των Eυρωπαίων και όχι των Aµερικανών». (...) O ίδιος θεωρεί ότι το έργο του «Eνας 
αρχαϊκός-ελληνικός πολιτισµός στη Nήσο του Πάσχα» που έχει µεταφραστεί ήδη σε 
τουλάχιστον τρεις γλώσσες, ήταν για εκείνον έργο ζωής.»

Ἀνα-γνώσεις
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Ἀρµένιοι καί Deutsche Bank
Ἔχοντας πάρει κατά πόδας τούς πρώτους 
(Ἑβραίους) διδάξαντες στό θέµα, ἔστω καί 
µέ µεγάλη χρονική καθυστέρηση (καθώς 
εἶχαν ἀπείρως περισσότερα ἐµπόδια νά 
ἀντιµετωπίσουν), οἱ Ἀρµενικές ὀργανώσεις 
προχωρᾶνε σέ νοµικά µέτρα κατά ἑταιρειῶν 
πού ἐπωφελήθηκαν ἀπό τήν ἐξόντωση τῶν 
προγόνων τους µέσα στό κολαστήριο τῆς 
Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας. 
Πάνω ἀπό 20.000.000 δολάρια ἦταν οἱ 
περιουσίες τῶν Ἀρµενίων ἐκείνων πού 
χάθηκαν στά καταναγκαστικά ἔργα 
ὁδοποιίας τῶν Ὀθωµανῶν καί τῆς Deutsche 
Bank καί τὰ ὁποῖα ποτέ δέν ἐπεστράφησαν 
στούς δικαιούχους ἤ στούς νόµιµους 
ἀπογόνους τους. Πρόκειται γιά τά ἔργα στήν 
ὁδό Βερολίνου - Βαγδάτης, ὅπου ἐργάστηκαν 
χιλιάδες Ἀρµένιοι (καί Ἕλληνες φυσικά, 
ἀλλά γιά κείνους κανένας δέν νοιάζεται...) 
καί κατόπιν ἐξορίστηκαν στίς ἐρήµους τῆς 
Συρίας καί ἐξοντώθηκαν. 
Σήµερα λοιπόν ἡ Ἀρµενική Εὐρωπαϊκή 
Ὁµοσπονδία καλεῖ τήν γερµανική τράπεζα, 
πού ὑπερηφανεύεται γιά τήν κοινωνική 
της πολιτική καί εὐαισθησία (ΣΣ:!!!) νά 
ἀναγνωρίσει τήν ἠθική καί ὑλική της 
ὀφειλή στά θύµατα τῆς Γενοκτονίας καί νά 
ἐπανορθώσει τίς οἰκογένειες τῶν θυµάτων. 
Βεβαίως δέν εἶναι µόνο ἡ Deutsche Bank πού 
ἐπωφελήθηκε ἀπό τήν τραγική µοίρα τοῦ 

ἀρµενικοῦ στοιχείου. Ἡ ἀµερικανική New 
York Life Insurance Company καί ἡ γαλλική 
AXA Life Insurance Company ἔχουν ἤδη 
κατηγορηθεῖ γιά τόν βρώµικο ρόλο τους στήν 
ὑπόθεση καί πρόκειται νά ἀντιµετωπίσουν 
ἀνάλογα αἰτήµατα ἀποζηµίωσης ἀπό τούς 
ἀπόγονους τῶν ἐξοντοθέντων.
Νά ποῦµε γιά χιλιοστή φορά ὅτι πρέπει νά 
µιµηθοῦµε τόν ἀδελφό (στήν πίστη καί στήν 
µοίρα) ἀρµενικό λαό; Μᾶλλον περιττεύει.

Πρίν δυό βδοµάδες γράφαµε γιά τήν 
ἀπρόκλητη, κτηνώδη ἐπίθεση Ἑβραίων 
ἐποίκων τῆς Χεβρώνας σέ βάρος τῆς 
19χρονης Σουηδέζας Τόβε Γιόχανσον, πού 
συνόδευε τά παιδιά τῶν Παλαιστινίων στό 
σχολεῖο. Τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς 
Σουηδίας ἐξέφρασε τήν δυσφορία του γιά 
τήν πληµµελή ἀντιµετώπιση τοῦ συµβάντος 
ἀπό τήν πλευρά τῶν ἰσραηλινῶν Ἀρχῶν καί 
µᾶλλον ὅλα ἔληξαν ἐκεῖ, µέ τήν νεαρή Τόβε 
νά χειρουργεῖται στήν Ἱερουσαλήµ καί τά 
δίποδα πού τῆς ἐπιτέθηκαν νά κυκλοφοροῦν 
ἐλεύθερα. 

Τίς ἴδιες µέρες στή Γάζα εἴχαµε ἕνα ἀκόµη 
περιστατικό ἀλληλεγγύης ἀπό πολίτες 
χωρῶν τῆς Δύσης πρός τόν δύστηνο 
παλαιστινακό λαό: Ὁ ἱερέας Πῆτερ Ντόχερτυ 
καί ἡ µοναχή Μαίρη Ἕλεν Γκούντεκ (στήν 
ἀνωτέρω φωτογραφία) ἀπό τό Μίτσιγκαν 
ἔθεσαν τά σώµατά τους ἀσπίδες µπροστά 
στό σπίτι τῆς οἰκογένειας Μπαρούντ 
τοῦ χωριοῦ Τζαµπάλια πού σκόπευε νά 
κατεδαφίσει τό σιωνιστικό καθεστώς, 
καθώς εἶχε «πληροφορίες» πώς µέλος τῆς 
οἰκογενείας πού κατοικοῦσε ἐµπλεκόταν σέ 
βίαια περιστατικά. Ἡ ἀεροπορική ἐπιδροµή 
µαταιώθηκε. Δύο ὧρες ἀργότερα συνέβη τό 
ἴδιο µέ τό σπίτι τοῦ Μωχάµεντ Ναουάγιε: 
Ἑκατοντάδες ἄνθρωποι, µαζί καί γυναῖκες 
καί παιδιά, µαζεύτηκαν καί προτάξανε τά 
µόνα ὅπλα πού τούς ἀπέµειναν, τά σώµατά 
τους - µάλιστα στή δεύτερη περίπτωση ὁ 
ἴδιος ὁ Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Ἰσµαήλ 
Χανίγιε ἐδωσε συνέντευξη Τύπου µέσα στόν 
ἴδιο χῶρο!   
Ἡ ἀδελφή Μαίρη Ἕλεν, µάλιστα, δήλωσε στά 
ἰσραηλινά ΜΜΕ πώς βρίσκεται ἐκεῖ γιά νά 

βρεῖ τήν ἀλήθεια καί νά ἐναντιωθεῖ σέ κάθε 
µορφή βίας, ἰδιαίτερα ὅµως στήν συλλογική 
τιµωρία πού ἐφαρµόζει τό Ἰσραήλ. Σέ ἄλλες 
δηλώσεις τους οἱ δύο Ἀµερικανοί εἰρηνιστές 
χαρακτήρισαν τήν παλαιστινιακή κοινωνία 
τῆς Γάζας ὑποδειγµατική ὅσον ἀφορᾶ τήν 
ἀλληλεγγύη τῶν µελῶν της, ἕνα παράδειγµα 
πρός µίµηση. 
Ὑπάρχουν ὅµως κι ἄλλες ...προσεγγίσεις. 
Κι ἀναφερόµαστε στήν κατάπτυστη ἔκθεση 
τῆς Human Rights Watch (HRW) πού δόθηκε 
στήν δηµοσιότητα στίς 22 Νοεµβρίου. 
Ἐκεῖ ἡ µεγαλύτερη «ἀνθρωπιστική» µή 

κυβερνητική ὀργάνωση τοῦ κόσµου 
ἔδειξε τά ὅρια τοῦ νεόκοπου θεσµοῦ τῶν 
ΜΚΟ, κάνοντας τό ἄσπρο µαῦρο γιά 
χάρη (προφανῶς) τῶν χορηγῶν της. Κάτω 
ἀπό τόν τίτλο «Οἱ πολίτες δέν πρέπει νά 
χρησιµοποιοῦνται ὡς ἀσπίδες κατοικιῶν 
σέ στρατιωτικές ἐπιθέσεις», ἡ HRW 
ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ κόσµος συγκεντρώθηκε 
στά ἀπειλούµενα σπίτια µετά ἀπό 
κάλεσµα τοῦ ἰδιοκτήτη καί ἐνόπλων 
ὁµάδων! Πέρα ἀπό τό ἐξωφρενικό καί 
ἀβάσιµο τοῦ συγκεκριµένου ἰσχυρισµοῦ, 
εἶναι ἐντυπωσιακό τό πῶς ἀγνοεῖται τό 
παράνοµο τῶν συλλογικῶν τιµωριῶν 
σέ βάρος τοῦ ἄµαχου πληθυσµοῦ, πῶς 

καταπίνεται ἡ καταπάτηση ὅλων τῶν 
διεθνῶν νόµων ἀπό τήν πλευρά τοῦ 
ἐπιτιθέµενου καί τελικά κατηγορεῖται ὁ 
ἄοπλος πού ἀµύνεται µέ µή βίαια µέσα! Τό 
µαγαζάκι τοῦ Κένεθ Ρόθ δέν εἴδαµε ἐπίσης 
νά ἀνακοινώνει τίποτε πρό τετραετίας, 
ὅταν ἡ ἰσραηλινή ὀργάνωση ἀνθρωπίνων 
δικαιωµάτων B’ Tselem κατήγγειλε µέ 
στοιχεῖα τή χρήση Παλαιστινίων πολιτῶν 
ὡς ἀνθρώπινων ἀσπίδων ἀπό τήν πλευρά 
τοῦ ἰσραηλινοῦ στρατοῦ (φωτογραφία 
παιδιοῦ δεµένου πάνω σέ ἰσραηλινό τζίπ 
πού ἔµπαινε σέ παλαιστινιακό χωριό εἴχαµε 
δηµοσιεύσει κι ἐµεῖς). Τώρα µόνο ἔνιωσε νά 
ἀπειλεῖται ἡ ...Σύµβαση τῆς Γενεύης ἀπό 
µιά κοινωνία πού, ἐνῷ βρίσκεται στά ὅρια 
τῆς κατάρρευσης καί τῆς πείνας (σύµφωνα 
µέ ὅλες τίς διεθνεῖς ἀναφορές), παλεύει νά 
ὑπερασπίσει τά µέλη της. Ὁπως ἔγραψε κι 
ὁ γενναῖος Ἑβραῖος καθηγητής Νόρµαν 
Φινκελστάιν, ἡ ἐπιλογή εἶναι µεταξύ 
Ἀλήθειας καί Χορηγιῶν...

Κ.Κ.

Τό µνηµεῖο πού στήθηκε γιά τήν 
Ἀρµενική Γενοκτονία στή Δαµασκό 

Human Rights Watch:
Καί ἡ µή βία - κατά Ἰσραηλινῶν - «ἔγκληµα»!



ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
1941-44 ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ

(Από σηµειώσεις του Μαρίνου Σαχαρίδη)

Μετά την υποδούλωσή µας στους κατακτητές και την 
εγκαθίδρυση του βουλγαρικού κράτους στον τόπο µας, 
όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και στη Ροδόπη 
ο λαός, ενωµένος, άρχισε να αντιδρά για να αποτινάξει 
τον ζυγό από πάνω του.
Η Οργάνωση του ΕΑΜ  στην Κοµοτηνή, ιδρύθηκε τον 
Φεβρουάριο του 1942 από τους αγωνιστές Όθωνα 
Κακαρέλη, Αθανάσιο Πλατσίδη, Ιωάννη Σεργκενλίδη,  
Δηµήτριο Κεραµέα, Πέτρο Ταξιλδάρη, Σουλτάνα 
Λαζαρίδου, Ελένη Τόκα, Αιµίλιο Γερασίµου, Μαρίκα 
Κοκκινέλη. Επίσης στον Ίασµο, οι πρώτοι εαµίτες 
ήταν οι Παρασκευάς Τσουκαλάς, Στέφανος Λαδάς 
και Γεώργιος Μητούσης. Σε µικρό χρονικό διάστηµα, 
προσεχώρησαν στους κόλπους του ΕΑΜ, πολλοί άλλοι. 
Με τη δράση τους αυτοί οι πατριώτες, φρόντιζαν 
να κρατήσουν το φρόνηµα  των κατοίκων υψηλό 
και να εµποδίσουν τον συστηµατικό εκβουλγαρισµό 
που επιχειρούσαν οι κατακτητές., Μετά από ένα 
χρόνο περίπου (στις αρχές του 1943), προδόθηκαν, 
από Έλληνα. Συνελήφθηκαν από τους Βούλγαρους, 
φυλακίσθηκαν, βασανίσθηκαν  και τους καταδίκασε 
Βουλγαρικό Στρατοδικείο σε βαριές ποινές και 
θάνατο.  
Στα µέσα του 1942, οργανώθηκαν τα πρώτα τµήµατα 
του ΕΛΑΣ στη Ροδόπη.  Συγκεκριµένα στη Μαρώνεια, 
από τους Παναγιώτη Κατσαµακίδη και Αριστείδη 
Σµαραγδά, στον Ίασµο από τον Τσουκαλά και στη 
Νέα Σάντα  από τον Νικόλαο Δήµου. Στις αρχές του 
1943 ιδρύθηκαν τµήµατα του εφεδρικού ΕΛΑΣ, στα 
κεφαλοχώρια Σάπες, Ίασµο,  Ξυλαγανή, Νέα Αδριανή, 
Μαρώνεια, Γρατινή, Καρυδιά, Αίγειρο, Νέα Σάντα 
και Ίµερο. Ο συντονισµός των οργανώσεων αυτών 
της Ροδόπης, γινότανε από τµήµα του ΕΛΑΣ,  που 
δρούσε στην περιοχή  των µεταλλείων του Κιρκά. Το 
τµήµα αυτό οργανώθηκε µε εντολή του καπετάνιου 
Βαγγέλη Κασάπη (Κρίτων), από τον Έβρο. Επικεφαλής 
και συντονιστής, ήταν ο Δηµήτριος Σαχαρίδης, 
αξιωµατικός του Μηχανικού και των Διαβιβάσεων, 
καταδικασµένος σε θάνατο, για την πατριωτική του 
δράση και επικηρυγµένος από  τους Βούλγαρους. Είχε 
δε προσληφθεί ως εργάτης, µε πλαστή ταυτότητα και 
έφερε το ψευδώνυµο Βλαδίµηρος. 
Εκτός από τον συντονισµό των οργανώσεων της 

Ροδόπης, το τµήµα αυτό του ΕΛΑΣ, προωθούσε τους 
καταδιωκόµενους αγωνιστές  στην ουδέτερη ζώνη 
του Έβρου. Η οµάδα ήταν εφοδιασµένη µε ασύρµατο, 
πολύγραφο και φωτογραφική µηχανή, τα οποία είχαν 
κρυµµένα σε σπηλιά. Συνέλεγε πληροφορίες για τις 
κινήσεις των βουλγαρικών δυνάµεων κατοχής και 
των Γερµανών, οι οποίοι εκµεταλλευόντουσαν τα 
µεταλλεία. Μάλιστα, παρακολουθούσε, κατέγραφε 
και φωτογράφιζε, τα εκτελούµενα, από τους 
Γερµανούς έργα κατασκευής επάκτιων πυροβολείων 
στο ύψωµα Σιβρί Τεπέ. Τα πυροβολεία κατασκεύαζαν 
οι Γερµανοί για να αντιµετωπίσουν ενδεχόµενη 
απόβαση των συµµαχικών δυνάµεων στη Θράκη. Οι 
πληροφορίες διοχετευόντουσαν στο Στρατηγείο της 
Μέσης Ανατολής.
 Η επαφή της Βάσης του ΕΛΑΣ στα µεταλλεία του 
Κιρκά µε το Κάΐρο, γινόταν µεταξύ του Βλαδίµηρου και 
του ελληνοαµερικανού έφεδρου Ταγµατάρχη Αλέκου 
Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν επιφορτισµένος µε τα θέµατα 
Θράκης. Η συνεργασία δε, ήταν άριστη. Με τη βοήθειά 
του Αλέκου Γεωργιάδη, εστάλη πολεµικό υλικό στα 
τµήµατα του ΕΛΑΣ Έβρου και Ροδόπης, ως και φάρµακα 
και υλικά ναρκοθέτησης για ορισµένα σηµεία που είχαν 
εκ των προτέρων καθορισθεί στον χάρτη επιχειρήσεων 
της περιοχής Ροδόπης. Αυτά ήταν, γέφυρες, γαλαρίες 
των µεταλλείων και της σιδηροδροµικής γραµµής, 
το πλυντήριο των εξορυγµένων µετάλλων και η 
υπο κατασκευήν υψικάµινος. Όµως µε εντολή του 
Αρχηγείου, µαταιώθηκε οποιαδήποτε επιχείρηση 
και έτσι τα εκρηκτικά στάλθηκαν στον Έβρο, και 
χρησιµοποιήθηκαν στην ανατίναξη της γέφυρας  των 
Μαρασίων.

Συνέχεια στή σελίδα 6

Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Μία διαφορετική ἐκδήλωση: Ἡ Μονή Ἐσφιγµένου 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πού ἔχει τά γνωστά, πολύχρονα  
προβλήµατα µέ τήν διοίκηση τῆς µοναστικῆς πολιτείας 
καί τό πρόσωπο τοῦ νῦν Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη, 

διοργανώνει σέ συνεργασία µέ τόν σύλλογο «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ 
Θεολόγος» τῆς Ἀλεξανδρούπολης, µιάν ἐκδήλωση - διάλεξη στό 
ξενοδοχεῖο «Νεφέλη» (5ο χλµ. Ἀλεξανδρουπόλεως - Μάκρης) στίς 
10 Δεκεµβρίου (ὥρα 17:30), µέ θέµα «Ἡ ἀπειλή τοῦ οἰκουµενισµοῦ 
στόν ὀρθόδοξο χριστιανικό βίο» µέ κεντρικό ὁµιλητή τόν ἡγούµενο 
τῆς Μονῆς, Ἀρχιµανδρίτη Μεθόδιο. Ὅπως λοιπόν γιά καθετί πού 
παρεκκλίνει ἀπό τόν ἐπίσηµο, ἀπό καθέδρας, στρογγυλεµένο 
λόγο, πιστεύουµε πώς θ’ ἀξίζει νά πᾶµε.

Ὅσα κι ἄν ἔχουµε γράψει γιά τήν νῦν (καί ...ἀεί) πρυτανική 
Ἀρχή τοῦ ΔΠΘ κατά καιρούς, δέν µποροῦµε παρά νά τῆς 
δὠσουµε τά χίλια δίκια στό πρόσφατο συµβάν µέ τήν 
φοιτητική ἔφοδο στό γραφεῖο τοῦ Ἀντιπρύτανη κ. Α. 

Καραµπίνη. Ὡς γνωστόν ἠ κόντρα πού ξεκίνησε µέ τήν ἀπόφαση 
γιά διεξαγωγή διαγωνισµοῦ στό ΔΠΘ ἀναφορικά µέ τήν σίτηση 
τῶν φοιτητῶν ἐξελίχθηκε καί σέ προσωπικό ἐπίπεδο, καθώς 
κάποιοι στράφηκαν µέ δηλώσεις τους στό Τῦπο προσωπικά 
κατά τοῦ κ. Καραµπίνη, µέ σαφεῖς ὑπαινιγµούς γιά ἐµπλοκή 
του σέ σκάνδαλο σχετικά µέ τήν σίτηση 500.000 εὐρώ! Κι ὅταν ὁ 
τελευταῖος ἀντέδρασε καλώντας τόν φοιτητή Λευτέρη Μπέτση 
νά ἀνακαλέσει, ὄχι µόνο δέν τό πέτυχε ἀλλά καί ἡ προσφυγή του 
στή Δικαιοσύνη ἔλαβε «ἀπάντηση» µέσα στόν Πανεπιστηµιακό 
χῶρο: Μπῆκε µιά φοιτητική παρέα στό Πολυτεχνεῖο, ἔβγαλε ἀπό 
τό γραφεῖο του µέ βρισιές καί προπηλακισµούς τόν κ. Καραµπίνη 
καί ...ἔχτισε τήν πόρτα τοῦ γραφείου του! Τί νά πεῖς; Ὅταν τό 
πανεπιστηµιακό ἄσυλο χρησιµοποιεῖται γιά τήν βίαιη διευθέτηση 
δικαστικῶν διαφορῶν, δέν χρειάζεται καί πολύ µυαλό γιά νά δεῖ 
κανείς τό ποῦ βαδίζουµε. Ὅσο κι ἄν κι ἐµεῖς στηρίξαµε ἀρχικά τή 
θέση τῶν παιδιῶν ὑπέρ τῆς συνέχισης τῆς σίτισης ἀπό τό ΕΙΝ, δέν 
µποροῦµε παρά νά ἀποδοκιµάσουµε ἐνέργειες σάν τήν παραπάνω.  
Ὅσο ἄσχηµα καί ν’ ἀκούγεται ἡ ὑπόθεση µιᾶς µήνυσης καθηγητοῦ 
σέ βάρος φοιτητῆ, δέν καθαγιάζονται οἱ τραµπουκισµοί σέ βάρος 
οἱουδήποτε διδάσκοντα µέ τό ...φωτοστέφανο τοῦ «σπουδαστῆ».

Μία ἀκόµη ἐπιτυχία γιά τόν Ἀλέξανδρο Ταξιλδάρη, τόν 
µοναδικό παραολυµπιονίκη τῆς περιοχῆς: Στό Παγκόσµιο 
Πρωτάθληµα Κολύµβησης στή Νότιο Ἀφρική, καί παρά 
τά προβλήµατα ὑγείας πού ἀντιµετώπιζε, χθές (5-12-06) 

κέρδισε τό χάλκινο µετάλλιο στά 50 µ. ὕπτιο, φέρνοντας στή 
χώρα καί στήν πόλη µας µία ἀκόµη ἐπιτυχία. Γιά µᾶς, πού µᾶς 
συνδέει καί µία οἰκογενειακή φιλία, εἶναι διπλή ἡ χαρά. Ἄλεξ, 
συγχαρητήρια! 

Στίς 3 καί 4 Δεκεµβρίου, σέ Ξάνθη καί Κοµοτηνή 
ἀντίστοιχα, ὁ «Ἀντιφωνητής» διοργάνωσε δύο 
ἐκδηλώσεις µέ ἀφορµή τήν βιβλιοπαρουσίαση τῆς 
δίτοµης Ἱστορίας τῆς Ἐθνικῆς µας Ἀντίστασης (1940-
45) τοῦ Μανώλη Γλέζου (ἐκδόσεις Στοχαστής). Στήν 
πρώτη, στήν Ξάνθη, ἀπό κοινοῦ µέ τό Ἵδρυµα Θρακικῆς 
Τέχνης καί Παράδοσης, παρουσιάστηκε τό ἔργο ζωῆς 
τοῦ κορυφαίου µας ἀντιστασιακοῦ, µέ τίς ὁµιλίες 
τῶν κ. Κώστα Γούναρη (πρόεδρος τοῦ Δικηγορικοῦ 
Συλλόγου Ξάνθης), Ζήση Παπαδηµητρίου 
(καθηγητής Κοινωνιολογίας στή Νοµική Θεσσαλονί-
κης) καί Γιώργου Χατζηκωνσταντίνου (καθηγητής 
Οἰκονοµικῆς Θεωρίας στό Τµῆµα ΔΟΣΑ τοῦ 
Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου). Ἐξ αὐτῶν ὁ Κ. Γούναρης 
ἔκανε µία γενική ἀναφορά στό πρόσωπο καί στό ἔργο 

τοῦ Μ. Γλέζου  καί 
διάβασε κάποια 
χαρακτηριστικά 
ἀ π ο σ π ά σ µ α τ α 
ἀπό τό βιβλίο. Ὁ 
Ζ. Παπαδηµητρίου 
ἀνέλυσε διεξοδικά 
τό ὑπό παρουσίαση 
βιβλίο, προσθέ-
τοντας οὐσιώδη βι-
ωµατικά στοιχεῖα 
στόν λόγο του καί 
ὑπογραµµίζοντας 
τήν συνταρακτική 
εἰλικρίνεια καί 
τόν ἀγώνα τοῦ 

συγγραφέα γιά τήν ἀνάδειξη τῆς ἀλήθειας. Ὁ Γ. 
Χατζηκωνσταντίνου παρουσίασε στό ἀκροατήριο 
τήν προσφορά τοῦ Μανώλη Γλέζου στήν πατρίδα 
καί στήν ἀνθρωπότητα, µέσα ἀπό τίς ἄοκνες 
προσπάθειές του γιά τήν ἐλευθερία, τήν δηµοκρατία, 
τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν εἰρήνη. Τέλος, τόν λόγο 
πῆρε ὁ ἴδιος ὁ Μανώλης Γλέζος, ὁ ὁποῖος ξεκίνησε 
...ἐγκαλώντας τό ἀκροατήριο γιά τίς παραλείψεις 
του. Ξεκίνησε µέ τήν «µοµφή» τῆς ἀποσιώπησης τοῦ 
ἔνδοξου πρόσφατου παρελθόντος τῆς περιοχῆς, καί 

µέ τό χαρακτηριστικό παράδειγµα τῆς Δράµας, ἡ 
ὁποία ἦταν ἡ πρώτη κατεχόµενη ἀπό τόν Ἄξονα πόλη 
τῆς Εὐρώπης, πού ἐξεγέρθηκε ἔνοπλα ἐναντίον του. 
Ἕνα συµβάν πού ἀγνοεῖται, ἀντί νά διατυµπανίζεται 
σέ συνδυασµό µέ τήν συνολική συµβολή τῆς χώρας 
µας στήν ὑπόθεση τῆς ἥττας τοῦ ναζισµοῦ. Μίλησε 
γιά τόν αὐθορµητισµό, τήν καθολικότητα καί τήν 
ἀποτελεσµατικότητα τῆς Ἐθνικῆς µας Ἀντίστασης, 
γιά τήν µοναδικότητά της σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο. 
Γιά τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖον ἀντιστάθηκε ἡ Ἑλλάδα, 
σεβόµενη τήν ἀνθρώπινη ζωή (ἀντιπαράδειγµα 
ἔφερε τίς βοµβιστικές ἐπιθέσεις τύπου καµικάζι). Γιά 
τήν προσπάθεια συκοφάντησης τοῦ ἀγώνα ἐκείνου 
καί γιά τήν ἀνάγκη νά κρατήσουµε ὅλοι ἄσβεστο τό 
καντήλι τῆς Μνήµης καί τῆς Ἀντίστασης.
Στήν Κοµοτηνή, µέ συνδιοργανωτή τόν φοιτητικό 
σύλλογο τοῦ Τµήµατος Παρευξεινίων Χωρῶν πέρα ἀπό 
τίς εἰσηγήσεις τῶν δύο πανεπιστηµιακῶν δασκάλων, 
εἴχαµε τήν ἀγαθή τύχη νά πληροφορηθοῦµε ὅσα 
στοιχεῖα προσκόµισε ὁ συµπολίτης µας Κώστας 
Σαχαρίδης, γιός τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ ΕΛΑΣ στόν νοµό 
καί στρατιωτικοῦ του διοικητῆ γιά τό µεσοδιάστηµα 
ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης ἀπό τούς 
ἀντάρτες µέχρι τήν ἐπάνοδο τῶν κρατικῶν Ἀρχῶν (ἡ 
ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα αὐτή εἰσήγηση παρατίθεται 
κατωτέρω). Τήν ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ Μανώλης 
Γλέζος, µέ ἕναν λόγο ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό 
κεῖνον τῆς προηγούµενης µέρας (!), µιλώντας γιά τούς 
λόγους πού τόν ὤθησαν νά γράψει τό βιβλίο: Γιά τήν 
διαστρέβλωση - ἀµφισβήτηση πού ἐπιχειρεῖται, γιά 
τήν ἀναγκαιότητα νά διδαχθοῦµε ἀπό τά σφάλµατά 
µας (ἔστω κι ἄν κάτι τέτοιο δέν συµβαίνει), γιά τήν 
ὑποχρέωσή µας νά θυµίζουµε τό τροµακτικό τίµηµα 
πού πλήρωσε σέ χρῆµα καί αἷµα ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία 
ἦταν καί ἡ µόνη χώρα πού ἀπειλήθηκε µέ διαµελισµό 
χωρίς νά συνέτρεχαν κἄν κάποιοι ἱστορικοί λόγοι 
γιά µιά τέτοια στάση τῶν Γερµανῶν (π.χ. Ἀλσατία, 
Σουδητία...). Τό χειροκρότηµα ὅλων τῶν παρόντων 
ἔδειξε πόση ἀγάπη καί θαυµασµό ἐπιφυλάσσει ὁ 
κόσµος γιά µιά προσωπικότητα πού προσωποποιεῖ 
ἐπί τόσες δεκαετίες τό ἦθος καί τήν ἀγωνιστικότητα.  

ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ - Τα τριάντα φιλιά του ήλιου
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, 

Θερμοπυλών καί Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη 
τηλ. & τ/o: 25410 27544,   info@spanidis.gr   www.spanidis.gr
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Δυό µυσταγωγίες στή Θράκη µέ τόν Μανώλη Γλέζο
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   Τό λουστήκαµε κι αὐτό. Ἦρθε 
στήν ἑλληνική Θράκη ὁ Μουµτάζ 
Σοϋσάλ, ὁ (παρα)κρατικός ἱµάντας, 
ὁ µυστικοσύµβουλος τοῦ Ντενκτάς, 
ὁ µισέλληνας συνταγµατολόγος (καί 
πρώην ΥΠΕΞ) τῆς γείτονος καί µᾶς 
ἐδίδαξε τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Ὅταν 
βεβαίως, λέµε «µᾶς», ἐννοοῦµε τούς δυό 
τρεῖς τουρκοµαθεῖς χριστιανούς πού 
βρίσκονταν στήν αἴθουσα τῆς διάλεξής του 
καί τούς καµµιά πεντακοσαριά παρόντες 
µουσουλµάνους (ἤ ὅσους ἐξ αὐτῶν τόν 
παρακολούθησαν). Γιά τούς ἄλλους 
(δέκα; εἴκοσι; ἔστω!) παρόντες Ἕλληνες, 
πού δέν γνώριζαν τουρκικά, δέν εἶχε 
προβλεφθεῖ καµµία µετάφραση ἀπό τούς 
διοργανωτές τοῦ Συλλόγου Ἐπιστηµόνων 
Μειονότητας!
   Ὁ κύριος καθηγητής λοιπόν ἐπί 
σχεδόν 4 ὧρες παρουσίασε τίς τουρκικές 
θέσεις µέ τόν γνωστό τουρκικό τρόπο: 
Μέ ὡραῖα λόγια γιά τό παρελθόν τῆς 
ἑλληνοτουρκικῆς συνύπαρξης, µέ 
θεωρητικά σχήµατα πού ἀποκοιµίζουν, 
µέ ἕνα πνεῦµα δῆθεν κατανόησης τῶν 
ρεαλιστικῶν συνθηκῶν ἑκατέρωθεν τῶν 
συνόρων... Ἄν δέν ἤξερε κανείς τό ποιός 
µιλάει, θά µποροῦσε νά πιστέψει ὅτι ἔχει 
ἀπέναντί του ἕναν πρόµαχο τῆς ἑλληνο- 
τουρκικῆς συναδέλφωσης (ὅπως ἄλλωστε 
αὐτοπαρουσιάστηκε κάποια στιγµή µιλών-
τας γιά τόν τίτλο τῆς πανεπιστηµιακῆς του 
διατριβῆς πρίν µισό αἰώνα).
     Φυσικά ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα στό «διά 
ταῦτα» καί στά ζητήµατα τοῦ σήµερα, 
ἐξέθεσε µέ συνέπεια καί µεθοδικότητα 
τίς γνωστές τουρκικές θέσεις: Ὄχι στήν 
Οἰκουµενικότητα τοῦ Πατριαρχείου 
(πού ὁδηγεῖ σέ ἄλλο στάτους), ὄχι στή 
Σχολή τῆς Χάλκης (ἐκτός τοῦ τουρκικοῦ 
ἐκπαιδευτικοῦ συστήµατος), ναί στήν 
ἐκλογή τῶν µουφτήδων στή Θράκη καί ὄχι 
στήν Τουρκία (ὅπου «ὑπάρχει ὁ ἰσλαµικός 
κίνδυνος»), κτλ κτλ. Ὑπῆρξαν καί κάποιες 
ἀναφορές του βέβαια πού ξένισαν. µία 
γιά τό δικαίωµα τοῦ αὐτοπροσδιορισµοῦ 
ὅπου τό παράδειγµα τῶν Ποµάκων πού 
ἐπικαλέστηκε προκάλεσε µιάν ἀµηχανία, 
ὅσο καί µία γιά τήν βίζα πού ζητᾶ ἡ 
Ἑλλάδα ἀπό τούς Τούρκους πολίτες γιά 
«λόγους ἱστορικούς» (ἔφτασε µέχρι τήν 
εἰσβολή τῶν ...Περσῶν!).

     Ἡ δική µας παρουσία δέν ἦταν 
διακοσµητική. Ὑποβάλαµε µερικές 
ἐρωτήσεις στόν ὁµιλώντα, ὄχι µόνο γιά 
νά τόν ἀναγκάσουµε νά ἀπαντήσει σέ 
κάποια κραυγαλέα πράγµατα ἀλλά 
καί γιά ν’ ἀκουστοῦν στό ἀκροατήριό 
του πού σπανίως ἀκούει τήν ἄλλη (τήν 
ἑλληνική, δηλαδή) πλευρά. Ἔτσι, κι ἀφοῦ 
διαµαρτυρηθήκαµε στούς διοργανωτές γιά 
τήν προσβλητική ἀπουσία ὁποιασδήποτε 
µετάφρασης κατά τήν διάλεξη, ὑποβάλαµε 
τά παρακάτω ἐρωτήµατα:
- Πῶς βλέπει ὡς συνταγµατολόγος, 

σύµβουλος τοῦ Ντενκτάς, τίς προβλέψεις 
τοῦ «Συντάγµατος» στήν Κατεχόµενη 
Κύπρο γιά Τοῦρκο ἀξιωµατικό ἐπικεφαλῆς 
τῆς Ἀστυνοµίας καί τῶν Σωµάτων 
Ἀσφαλείας.  Καί πῶς εἰσπράττει τήν 
διάχυτη βεβαιότητα στούς Τουρκοκύπριους 
ὅτι «κι ὁ θυρωρός τῆς Τούρκικης Πρεσβείας 
µπορεῖ νά διορίσει πρωθυπουργό», κατά 
τήν γνωστή ρήση. Ἐπίσης νά µᾶς πεῖ ὡς 
ἐπισκέπτης τῆς ἑλληνικῆς Θράκης ἄν εἶδε 
τίποτε τζαµιά νά ἔχουν γίνει στάβλοι, 
νά ἔχουν µετατραπεῖ σέ ἐκκλησίες, νά 
ἔχουν καταστραφεῖ (ὅπως συνέβη µέ τίς 
ἐκκλησιές τῶν Κατεχοµένων Κυπριακῶν 
ἐδαφῶν). Καί καθώς στήν ἑλληνική Θράκη 
ὑπάρχουν πάνω ἀπό δέκα τουρκόφωνες 
ἐφηµερίδες κι ἄλλοι τόσοι ραδιοσταθµοί, 
µήπως ἔµαθε γιά τίποτε συµβάντα µέ 
βόµβες στά γραφεῖα τους, µέ ἀπειλές, τρα-
µπουκισµούς καί ξυλοδαρµούς δηµοσιο-
γράφων, ὅλα αὐτά πού ὑφίστανται ἐπί 
χρόνια στήν Κατεχόµενη Κύπρο οἱ ἄνθρω-
ποι τῆς τουρκοκυπριακῆς ἐφηµερίδας 
«Ἀφρίκα» - πρώην «Ἀβρούπα» - τοῦ Σενέρ 
Λεβέντ, τῆς µόνης φωνῆς πού ἦταν ἐναν-

τίον τοῦ καθεστῶτος Ντενκτάς.
- Ἐπειδή, ἂν δὲν µὲ ἀπατᾶ ἡ µνήµη µου, 
ἔχετε παραστεῖ σὲ συνόδους τοῦ ΟΑΣΕ στὴ 
Βαρσοβία, θέλω νὰ ρωτήσω τὸ ἑξῆς: Φέτος, 
δυὸ ὁλόκληρα χρόνια µετὰ τὴν σύνοδο τοῦ 
Ἐλσίνκι ὅπου ἡ Τουρκία ἔλαβε καθεστὼς 
ὑπὸ ἔνταξη χώρας γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση, ὁ Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν 
περιέγραψε στὴ Σύνοδο τὴν κατάσταση τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων τῶν Ρωµιῶν τῆς 
Πόλης: Καταπάτηση τῶν περιουσιακῶν 
δικαιωµάτων τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρ-χείου (στὸ Ὀρφανοτροφεῖο 
τῆς Πριγκήπου ἢ στὰ µοναστήρια τῶν 
Πριγκιποννήσων), χαρακτηρισµὸς τῶν 
µειονοτικῶν περιουσιῶν στὴν Ἴµβρο καὶ 

στὴν Τένεδο ὡς «ἐθνικὴ περιουσία» 
ἢ «προστατευµένα πολιτιστικὰ καὶ 
φυσικὰ µνηµεῖα», στέρηση κληρονο-
µικῶν δικαιωµάτων ἀπογόνων 
πολιτῶν τῆς Τουρκικῆς Δηµοκρα- 
τίας… Ἐπειδὴ ὅλοι ξέρουν τὸ πῶς 
συνδέθηκαν οἱ τῦχες τῶν δυὸ µειονο-
τήτων, θέλω νὰ σᾶς ρωτήσω ἂν ὅλα 
αὐτά σᾶς βρίσκουν σύµφωνο.
- Ἀναφέρθηκε ἡ ἔννοια τῆς 
ἀµοιβαιότητας. Ἀπὸ τὴν Ἴµβρο, ποὺ 
βάσει τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης 
θὰ ἔπρεπε νὰ αὐτοδιοικεῖται καὶ νὰ 
µὴν ἔχει στρατεύµατα, προβλέψεις 
ποὺ δὲν ἴσχυσαν οὔτε µία µέρα, θὰ 

θυµίσω δυὸ παραδείγµατα: Εἶναι γνωστὴ ἡ 
ἱστορία τῆς δήµευσης ὄλου τοῦ κάµπου στὸ 
χωριὸ Σχοινούδι (Ντιρέκιοϊ) προκειµένου 
νὰ ἱδρυθοῦν ἀγροτικὲς φυλακές. Ἡ 
συνέχεια ἦταν ἀκόµη χειρότερη, καθὼς 
µὲ τὸ ποὺ ἔκλεισαν οἱ φυλακές, ἀντὶ νὰ 
ἐπιστραφεῖ ὁ κάµπος στοὺς δικαιούχους, 
δόθηκε σὲ µουσουλµάνους ἔποικους ἀπὸ 
τὴν Βουλγαρία. Στὸ δεύτερο συµβάν, τὸ 
παραθαλάσσιο χωριὸ Πύργος (Γιουβαλί) 
ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὸν χάρτη προκειµένου 
νὰ ἱδρύσει ἐκεῖ τὸ Ὑπουργεῖο (τουρκικῆς) 
Δικαιοσύνης ἕνα θέρετρο γιὰ τοὺς 
ὑπαλλήλους του. Γιὰ νὰ µὴν µιλήσουµε γιὰ 
τὴν ἀπαγόρευση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας 
στὰ σχολεῖα τοῦ νησιοῦ ἤδη πρὶν 40 χρόνια, 
ὅταν στὴν ἑλληνική Θράκη τὰ τουρκικὰ 
ὄχι µόνο ἐξακολούθησαν νὰ διδάσκονται 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ φέτος εἰσάγονται σὲ δηµόσια 
σχολεῖα τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης. Θέλω 
νὰ µοῦ πεῖτε ποὺ βλέπετε ὁποιανδήποτε 
ἔννοια ἀµοιβαιότητας στὶς συµπεριφορὲς 
τῶν δύο κρατῶν ἔναντι τῶν µειονοτήτων 
τους.

          Τί ἀπαντήσεις λάβαµε; Ὅτι τό «Σύνταγ-
µα» στά Κατεχόµενα εἶναι ἔτσι λόγῳ τῆς 
µή ὕπαρξης εἰρήνης καί τῆς παρουσίας τοῦ 
τουρκικοῦ στρατοῦ. Ὅτι δέν ἄκουσε τίποτε 
γιά ἔκτροπα σέ βάρος δηµοσιογράφων 
καί ἐκκλησιῶν τά ὁποῖα µπορεῖ νά ἔχουν 
γίνει µπορεῖ καί ὄχι. Ὅτι ἡ ἐπέκταση τοῦ 
ἐναέριου χώρου τῆς Ἑλλάδας τό 1930 
ἄλλαξε (!) τά δεδοµένα στήν Ἴµβρο. Ὅτι 
γιά τά ὅποια παράπονα µειονοτικῶν 
ὑπάρχουν δικαστήρια - καί τό Εὐρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων. 
Σ’ αὐτό τό τελευταῖο βεβαίως δέν ἔχει 
κι ἐντελῶς ἄδικο. Οἱ δικοί µας (Ἴµβριοι, 
Πολίτες...) τό ἄκουσαν;
       Εἴχαµε πολλά περισσότερα ἐρωτήµατα 
γιά τήν αὐτοῦ ἐξοχότητα τόν καθηγητή: 
Ποιός ἔβαλε κάποιον Γιανλίογλου ὑπεύ-
θυνο θρησκευτικῶν στά Κατεχόµενα; 
Ἔχει ποτέ ἐκλεγεῖ ἐκεῖ (ἤ στήν Τουρκία) 
ὁποιοσδήποτε µουφτῆς, διαχειριστής 
βακουφίων κτλ; Τί ἐξυπηρετεῖ στὴν 
Κατεχόµενη Κύπρο ἡ παρουσία 40.000 
ἀνδρῶν τοῦ Τουρκικοῦ Στρατοῦ, εἰδικὰ 
τώρα ποὺ ἡ Κύπρος εἶναι µέλος τῆς ΕΕ, 
ποιὸν προστατεύει καὶ ἀπὸ ποιόν; Στὴν 
ἐφηµερίδα Χουριὲτ (29 Σεπτεµβρίου 2006) 
ὁ σηµαντικὸς ἀρθρογράφος Ὀκτάι Ἐκσί, 
σχολίαζε ἀρνητικὰ τὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο 
ἡ Τουρκία νοµοθετεῖ γιὰ τὶς βακουφικὲς 
περιουσίες, κάνοντας ἀναφορὲς σὲ 
«ἀµοιβαιότητα», - µάλιστα ὁ κ. Ἐκσὶ µιλᾶ 
γιὰ τὴν µεγαλύτερη ντροπὴ τῆς χώρας 
του. Μέ δεδοµένο ὅτι ὅλη ἡ βακουφικὴ 
περιουσία στὴ Θράκη εἶναι τῆς ἴδιας ἀξίας 
µὲ µία καὶ µόνη ἑλληνικὴ πολυκατοικία 
στὴν Κωνσταντινούπολη. Σὲ σχέση µὲ 
τὶς ἐπιτροπὲς διαχείρισης βακουφικῆς 
περιουσίας στὴ Θράκη, ὅπου 2 ἀπὸ τὰ 
5 µέλη εἶναι ἰµάµηδες: Δηµοσιεύθηκε 
πρόσφατα ἰσολογισµὸς – ἀπολογισµὸς 
τοῦ ἔργου της, ποὺ ἀπὸ κανέναν δὲν 
ἀµφισβητήθηκε. Ποιὰ λοιπόν εἶναι ἡ 
ἔνσταση ποὺ διατυπώνεται γιὰ τὸν τρόπο 
αὐτῆς τῆς διαχείρισης ὅταν κανένας δὲν 
τὴν ἔχει µεµφθεῖ δηµοσίως; Κτλ, κτλ...
   Πάει λοιπόν καί ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Σοϋσάλ. 
Χάρη στή στιβαρή στάση τοῦ ὑπουργείου 
µας τῶν Ἐξωτερικῶν ἀναµένεται νέα 
φουρνιά Τούρκων ἀξιωµατούχων νά µᾶς 
ἐπισκεφθεῖ. Μήν ἀνησυχεῖτε ὅµως, ὄχι... 
Κάθε τους βίζιτα θά τήν συνοδεύουµε µέ 
ἀνακοινώσεις γιά τὴ «µουσουλµανική» 
µειονότητα τῆς Θράκης καί θά τούς 
κάνουµε τά µοῦτρα κρέας...                   Κ.Κ.

ΣΟΫΣΑΛ: Κήρυκας ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων!

Τό ἐκσυγχρονιστικό ἐρώτηµα: 
Ὑπάρχουν ΡΟΜ ἤ ὄχι;

Στό προηγούµενο φῦλλο µας δηµοσιεύ-
σαµε τίς ἐπιστολές δύο µειονοτικῶν 
σωµατείων (σύλλογος ΡΩΜ, Κέντρο 
Ποµακικῶν Ἐρευνῶν) πρός τήν Ἀµερικανι-
κή Πρεσβεία τῆς Ἀθήνας, ὅπου οἱ µου-
σουλµάνοι συντοπίτες µας ἔδιναν τό παρόν 
ὡς µή τουρκικοί πληθυσµοί τῆς ἑλληνικῆς 
Θράκης πού ζητοῦν νά ἐκφράσουν τή γνώµη 
τους γιά τά τεκταινόµενα στήν περιοχή. 
Τίς ἐπιστολές αὐτές τίς δηµοσίευσαν καί 
ὅλες σχεδόν οἱ τοπικές ἐφηµερίδες, ἔτσι 
ὅπως τίς ἔλαβαν, χωρίς οἱ περισσότεροι νά 
προσθέσουν κάποιο σχόλιο. 
Κάποιοι ὅµως, σεσηµασµένα βαποράκια 
τοῦ ἐκσυγχρονισµοῦ, δέν ἀρκέστηκαν νά 
τήν περάσουν στό ντούκου (µηδενίζοντας 
τά ὀφέλη γιά τά ἐθνικά µας δίκαια καί γιά 
τήν ἀλήθεια) ἀλλά ἀποδύθηκαν σέ µία 
«ἀσφαλίτικη» προσπάθεια νά ἐντοπίσουν 
τό σωµατεῖο ΡΩΜ στό Πρωτοδικεῖο 
Ροδόπης (!) γιά νά διαπιστώσουν ἄν οἱ 
ύπογράφοντες εἶναι ...ὑπαρκτά πρόσωπα ἤ 
ὄχι! Καί δέν τούς ἔφτανε πού τήν πρώτη µέρα 
ἀρλουµπολόγησαν στό γελοῖο αὐτό πλαίσιο, 
τήν ἑποµένη ἐπανῆλθαν γιά νά ἐντοπίσουν 
τό ...φάξ ἀπό τό ὁποῖο ἀπεστάλησαν οἱ 
ἀνακοινώσεις καί ἐπιµένοντας στά περί 

ἀνυπαρξίας τῶν ἀποστολέων! Καί καλά, 
ἄν αὐτή τή στάση τήν τηροῦσαν κάποιοι 
Τοῦρκοι, πράκτορες τῆς ΜΙΤ ἤ ἄλλοι, 
δέν θά εἴχαµε καµµία ἀπορία. Ὅµως 
στὴν προκειµένη περίπτωση µᾶς εἶναι 
ἀκατανόητη αὐτή ἡ ἀντιδηµοκρατική (στά 
ὅρια τοῦ ρατσισµοῦ) ἀποσιώπηση τῆς 
οὐσίας καί ἡ ἀστυνοµική ἀντιµετώπιση 
τῶν ἀνακοινώσεων, πόσο µᾶλλον πού 
κάτω ἀπό ὅλα τά ὀνόµατα ὑπῆρχαν καί τά 
κινητά τηλέφωνα τῶν ἀνθρώπων. Βεβαίως 
εἶναι εὔκολο νά παριστάνει κανείς τόν 
δηµοσιογράφο θρακολογώντας ἐξ Ἀθηνῶν 
καί ἀνακατεύοντας κουτσοµπολιά ἀπό 
τούς διάδροµους τῆς ἐξουσίας, ὅµως ἔτσι 
κινδυνεύεις νά διασυρθεῖς. Πρός γνώση 
λοιπόν τοῦ ἀδαοῦς παρατηρητῆ:
Ὁ σύλλογος ΡΩΜ ἱδρύθηκε πρίν 10 
χρόνια. Ἦταν ἀπό τά πρῶτα µειονοτικά, 
µή τουρκικά, σωµατεῖα στή Θράκη καί 
ἀπό τούς κόλπους του ξεπήδησε καί ἡ 
ὁµώνυµη ποδοσφαιρική ὁµάδα Α.Ο. Ροµά. 
∆ιατηρεῖ ἐπί χρόνια ἐντευκτήριο (φωτό) 
στό τέρµα τῆς ὁδοῦ Ἀδριανουπόλεως, 
ὅπου κατά καιρούς ἔχουν γίνει τόσο 
µαθήµατα ἑλληνικῆς γλώσσας καί χορῶν, 
ὅσο καί φιλανθρωπικές ἐκδηλώσεις (µόλις 
πρό ἡµερῶν ξαναέβγαλε ἀνακοίνωση γιά 
συγκέντρωση µεταχειρισµένων ρούχων γιά 
φτωχά παιδιά τοῦ οἰκισµοῦ). Συµµετέχει 

στίς συζητήσεις γιά τήν µετεγκατάσταση 
τοῦ οἰκισµοῦ, διοργανώνει ἐπί χρόνια 
τό ἔθιµο τοῦ Ἐντερλέζι, κάνει ἐκδροµές 
µορφωτικοῦ καί ἄλλου χαρακτήρα (π.χ. 
φέτος στήν Τῆνο), συνδιοργάνωσε πρό 
ἐτῶν παραστάσεις Καραγκιόζη ἀπό κοινοῦ 
µέ τόν Γιάννη Βουλτσίδη (καί τήν Θρακική 
Ἑταιρεία) στή ρωµανί...
∆έν ξέρω ἄν αὐτά εἶναι ἀρκετά γιά νά 
καλύψουν τίς ἀπορίες τοῦ δηµοσιογράφου 
ἤ τῶν πληροφορητῶν του. Ἄν ὡστόσο θέλει 
κάτι παραπάνω µπορεῖ νά ἀπευθυνθεῖ στόν 
ἴδιον τόν σύλλογο, ὅλο καί κάτι παραπάνω 
θά µάθει ἀπ’ ὅσα ἐµεῖς γνωρίζουµε. Καί 
παραµένει ἡ δική µας ἀπορία: Ἀπό µία 
τέτοια πρωτοβουλία τῶν συµπολιτῶν µας 
Ροµά ἤ Ποµάκων, ΑΥΤΟ βρῆκαν κάποιοι 
νά γράψουν; Ἄν στόχευαν νά ...ἐκτεθοῦν 
γιά τήν παχυλή τους ἄγνοια καί τήν ἐθνική 
ἀναισθησία τους, τά κατάφεραν µιά χαρά...

Στ’ ἀριστερά ὁ Σοϊσάλ καί δεξιά ὁ Πρόξενος Ντεµιρέρ

Τό Προσήλιο ξανά, 
γιά µιά θέση στόν ἥλιο
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Τελικά ἡ παραµονή τοῦ θέµατος, τό 
ὁποῖο εἶναι πέρα ἀπό ὅλα τ’ ἄλλα ἐξόχως 
πολιτικό, σέ ὑπηρεσιακά πλαίσια, εἶναι 
αὐτό πού γεννᾶ ἀνησυχίες.
 Πάντως, καί γιά νά µήν 
ἀδικήσουµε κανέναν, θεωροῦµε πώς οἱ 
ἄµεσα ἐµπλεκόµενοι ἁρµόδιοι - Χρῆστος 
Παπαγεωργίου καί Γ. Μπαµπαΐτης 
- ἔκαναν τό καλύτερο δυνατό (καί 
ὑπηρεσιακά ἐφικτό), µέ ἀληθινή ἔγνοια 
γιά τήν εὐόδωση τοῦ ζητήµατος. Εἶναι 
ὅµως κι ἀλήθεια ὅτι δέν µπορεῖ νά 
διεκπεραιωθοῦν µερικές ὑποθέσεις χωρίς 
τήν ἀποφασιστική ἔκφραση τῆς πολιτικῆς 
βούλησης (ἐφόσον αὐτή ὑπάρχει) ἀπό 
τήν ἡγεσία τοῦ ΥΠΕΠΘ. Ἀκόµη κι ἄν 
εἶναι στίς προθέσεις τοῦ Ὑπουργείου νά 
καταστήσει ἀπό τοῦ χρόνου ὑποχρεωτική 
τήν προσχολική ἀγωγή - ἄρα καί νά 
ἱδρύσει παντοῦ νηπιαγωγεῖα - τίποτε δέν 
εἶναι σίγουρο χωρίς τήν εἰδική ἔγνοια γιά 
τήν περίπτωση τῶν χωριῶν τῶν Ποµάκων. 
Ἐλπίζουµε σ’ αὐτό µέ τό ὁποῖο καταλήγει 
ἡ ἐπιστολή τοῦ ἀγαπητοῦ Σεµπαεδίν:            
«Οὐσιαστική παρέµβαση τοῦ Ὑπουργείου 
γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήµατος».



Έκδοση στην αγγλική γλώσσα. Επιµέλεια: 
Φάνης Μαλκίδης – Δηµοκρίτειο Πανεπι-
στήµιο Θράκης, εκδόσεις Γόρδιος

Το τέλος του Ψυχρού Πολέµου επανέφερε 
στο προσκήνιο µία περιοχή που παρέµεινε 
στο περιθώριο για µισό περίπου αιώνα: Την 
Νοτιοανατολική Ευρώπη (Βαλκάνια) και 
τον Εύξεινο Πόντο.  Μία  περιοχή η οποία  
είχε µετατραπεί σε πεδίο αντιπαραθέσεων, 
ανταγωνισµού και σύγκρουσης των 
δύο στρατοπέδων, καθώς και σε χώρο 
όπου αναδείχθηκαν ή καταπιέστηκαν, 
εθνοτικές, θρησκευτικές  και πολιτισµικές 
ταυτότητες. Η παρούσα έκδοση φιλοξενεί 
κείµενα στην αγγλική γλώσσα ερευνητών 
οι οποίοι ζουν και δρούν στην περιοχή και 
εδώ συνίστανται µεταξύ των άλλων και 
δύο από τα πολλά ζητήµατα που θέτει το 
βιβλίο. Πρώτον, η έκφραση στην κυριότερη 
διεθνή γλώσσα και δεύτερον η  καταγραφή 
της άποψης των ιδίων κατοίκων της  
περιοχής. Τα κείµενα καλύπτουν τους 
τοµείς της πολιτικής, της διπλωµατίας, 
των διεθνών σχέσεων, της οικονοµίας, 
της κοινωνίας και δίνεται έµφαση στα νέα 
δεδοµένα που υπάρχουν στην ΝΑ  Ευρώπη. 

Στο βιβλίο συµµετέχουν µε εργασίες τους,  
ο  Κωνσταντίνος Δηµητρόπουλος για την 
Αλβανία και την ελληνική µειονότητα,  ο 
Φάνης Μαλίδης για τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη 
και  τους Αλβανούς της πΓΔΜ και του 
Κοσσυφοπεδίου, ο Dimitar Koupenov 
για τη Βουλγαρία, ο Γιώργος Κέντας  
για την Κύπρο,  για τη Θράκη και τις 
µουσουλµανικές µειονότητες γράφουν 
οι Κώστας Καραΐσκος,  Αντώνης Λιάπης,  
Οµέρ Χαµδή και Νίκος Κόκκας,  για  τη 
Μολδαβία γράφει ο Βασίλης Γραµµατίκας,  
για το Μαυροβούνιο η Svetlana Doljanica, 
για την Ουκρανία η Olga Suprunenko, 
για τη Ρουµανία ο Secara Dragos, για τη 
Ρωσία ο Κώστας Καρατζάς, για τη Σερβία 
ο  Miroslav Svircevic, ενώ για την Τουρκία 
γράφουν οι  Derya Koseoglu, Murad Akincilar, 
Hakkı Açıkalın. Esra Yıldırım και Παναγιώτης 
Κόνιαρης.  Στόχος της έκδοσης είναι  η 
καταγραφή των απόψεων των πολιτών 
της περιοχής, απόψεις  οι  οποίες  είναι 
εµφανές ότι λείπουν  αφού για το µέλλον 
της ΝΑ Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου 
σχεδόν πάντα αποφάσιζαν κάποιοι 
άλλοι και δυστυχώς οι ίδιοι συνεχίζουν 
να αποφασίζουν. Έτσι η συλλογική 
αυτή προσπάθεια νέων εξ’ ολοκλήρου 
ερευνητών προσεγγίζει τα σύγχρονα 
ζητήµατα που απασχολούν την περιοχή, 
υπό την οπτική των άµεσα ενδιαφεροµένων, 
αυτών που βιώνουν και που θα βιώσουν τις 
οικονοµικές, διπλωµατικές, πολιτικές, 
κοινωνικές ή άλλες αλλαγές. Σηµειώνω 
ότι οι συγγραφείς ανέπτυξαν απολύτως 
ελεύθερα τις προσωπικές τους απόψεις 
για τις οποίες είναι και υπεύθυνοι, ενώ 
ο επιµελητής του τόµου έκανε µόνο 
τις απαραίτητες διορθώσεις για την 
οµοιοµορφία. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω 
τον Θ. Σουσάνογλου και τις εκδόσεις 
Γόρδιος για την παρουσίαση του τόµου, την 
Περσεφόνη Μαµούκαρη για τη γλωσσική 
επιµέλεια και φροντίδα, και όλους τους 
συγγραφείς, οι οποίοι αποδεικνύουν πως 
είναι εφικτή στην περιοχή η ειλικρινής 
συνεργασία και η αλληλοκατανόηση.
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Συνέχεια ἀπό τήν 8η σελίδα

8. Τὰ τηλεοπτικά µας talk show θὰ 
ἦταν πολὺ καλύτερα, ἂν δὲν τὸν εἶχαν 
(ἀντιστρ.).
9. Ξέχειλη ἀπὸ αὐτὰ ἡ ἑλληνικὴ ἐπιχει-
ρηµατικὴ δραστηριότητα. - Κρητικῶν 
ἐρώτηµα.
10. Ὡς γνωστόν, τέτοιας µεταχείρισης 
τυγχάνουν ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ πολίτες 
στὴν Ἑλλάδα. - Ρῆµα εὐαισθησίας 
(συνεπῶς ἄγνωστο γιὰ τοὺς 
περισσότερους Ἕλληνες 
βουλευτές).
11. Κοντινὰ γράµµατα. - Πρὶν 
ἀπὸ τόσα χρόνια ἔβγαλε τὴ 
δεύτερή του ἄσπρη τρίχα 
ὁ ἐπίτιµος (κι ἄντε, γιὰ 
νὰ µή σᾶς κρατᾶµε καὶ σ’ 
ἀγωνία, ἡ πρώτη ἦταν τρία 
χρόνια πρὶν τὴ ναυµαχία τῆς 
Ναυπάκτου). - Μαζὶ µὲ τὸ 
ἄλφα σηµαίνει «τὰ πάντα».
12. Ἐξαιρετικὰ µεγάλη 
διαπιστώθηκε, µετὰ ἀπὸ 
διαγωνισµὸ µέτρησης 
IQ µεταξὺ τοῦ µικροβίου 
Mycobacterium avium-

intracellulare complex 
καὶ τηλεπαρουσιάστριας 
ἑλληνικοῦ reality. - Τονίζει 
(καλά, ἐρώτηση γιὰ ἠλιθίους 
αὐτὴ - γιὰ νὰ λέγεται ἔτσι, 

προφανῶς θὰ τονίζει, διαφορετικὰ θὰ τὸν 
λέγανε Θανάση).
13. Ἀξιοπρεπὴς (ἔ, ὅλο καὶ κάποιος 
θὰ κυκλοφορεῖ ἀκόµα). - Ἀποδοτικὸ 
ἐπάγγελµα, ἀπὸ τὰ πιὸ µοδάτα στὴ 
σύγχρονη Ἑλλάδα (ἀπ’ αὐτοὺς νὰ δεῖτε 
πόσοι κυκλοφοροῦν). 

Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

        Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

ΤΟΞΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ,  
2.ΑΠΑΝΤΑ - ΧΕΣΙΜΟ,  
3. ΘΟΛΑ - ΤΜΗΣΗ - ΟΒ,  
4. ΥΦΑΝΤΡΑ - ΙΣΤΙΑ,  5. 
ΣΑΝ - ΛΙΣΤΑ - ΜΟΡ,  6. 
ΤΙΤΟ - ΑΤΑ - ΝΑΤΟ,  7. 
ΕΝΑ ΛΑΜΟΓΙΟ - ΗΣ,  
8. ΡΟ - ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ,  
9. ΗΜΑΡ - ΥΟΝΤΑ,  10. 
ΜΑΝΟΣ - ΑΖΩΤΟ,  11. 
ΕΙΑΣΙΜΟΣ - ΝΟΜΟ,  
12. ΡΑ - ΤΑΜΕΝΟ,  13. 
ΟΔΑΛΙΣΚΗ - ΑΓΟΣ,  14. 
ΣΑΣΙ - ΑΓΝΟΙΑΣ.

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΣ,  
2. ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΑΙ - ΔΑ,  
3. ΤΑΛΑΝΤΑ - ΑΝΑΝΑΣ,  
4. ΑΝΑΝ - ΟΛΟΡΟΣ - ΛΙ,  
5. ΣΤ - ΤΛ - ΑΜ - ΙΡΙΣ,  6. 
ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΟΥ - ΜΑΣΑ,  
7. ΜΑΣΤΟΦΟΡΟ - ΚΓ,  8. 
ΗΧΟ - ΤΑΓΩΝ - ΣΤΗΝ,  
9. ΦΕΣΙΑ - ΙΝΤΑ,  10. 
ΙΣΗΣ - ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ,  
11. ΚΙ - ΤΜΑ - ΩΜΕΓΑ,  
12. ΟΜΟΙΟΤΗΣ - 
ΤΟΝΟΣ,  13. ΣΟΒΑΡΟΣ 
- ΝΟΝΟΣ.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
 Τό ἔγκληµα προκαλεῖ πόνο καί 
λεηλατεῖ. Ἔχει πολλές αἰτίες, κίνητρα 
καί σκοπούς. Ὁ νόµος καί ἡ ἐπιστήµη 
τό κατατάσσουν σέ κατηγορίες καί 
τό ἐξερευνοῦν. Προσπαθοῦν νά τό 
ἐξηγήσουν. Ποῦ βρίσκεται ἡ γέννεσή 
του; Πῶς µπορεῖ ἡ ἀνθρώπινη ψυχή νά 
εἶναι διαρκῶς συµφιλιωµένη µέ τό φύσει 
ἀγαθόν ὥστε νά µήν παρεκτρέπεται; Πῶς 
γιατρεύονται τά τραύµατά της καί πῶς 
ἀπαλύνονται;
 Τό ἔγκληµα συνήθως τό 
συνειδητοποιοῦµε ὅταν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ. 

Μᾶς εἰδοποιεῖ ἡ ἐκτέλεσή του. Ἡ 
µακαριότητά µας δέν ἐπιτρέπει τήν 
ἐγρήγορσή µας ἀκόµη κι ὅταν αὐτό 
προετοιµάζεται µέσα στό σπίτι µας ἤ στήν 
διπλανή πόρτα. Ὅταν συµβεῖ λυπούµεθα, 
σύντοµα ὅµως τό ξεχνᾶµε.
 Βία, ἐκδίκηση, µῖσος, φόβος, 
ἀποµόνωση, ἀδιαφορία, ἔλλειψη 
ἀγάπης... Λέξεις καί σχέσεις µυστήριες. 
Μετά τό ἔγκληµα ἔρχεται ἡ καταστολή. 
Ποῦ βρίσκεται ἡ πρόληψη; Στά ἄδυτα 
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, στή θεωρία τῶν 
ψυχρῶν ἀναλύσεων καί στατιστικῶν 
δεδοµένων; Ποῦ βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος; 
Ποῦ βρίσκεται ἡ κοινωνία µας; Ποῦ 
βρίσκεται ἡ ἀγάπη;

Μαρία Καλφοπούλου

Νίκος Λυγερός
“Νοητική Στρατηγική”

Η Νοητική Στρατηγική είναι µία πανοραµική 
µελέτη που παρουσιάζει τη θεωρία των 
νοητικών σχηµάτων και τις εφαρµογές τους 
σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα. Εξετάζει 
το υπόβαθρο αυτών των αντικειµένων για 
να εντοπίσει τα σχήµατα πάνω στα οποία 
θα λειτουργήσει η σκέψη του τοµέα. Εξ 
ορισµού είναι µία διαχρονική µελέτη εφόσον 
είναι η µοναδική που µπορεί να συλλάβει 
την ύπαρξη των νοητικών σχηµάτων και την 
αλληλεπίδρασή τους µε το πεδίο ορισµού 
της συγκεκριµένης σκέψης.
Ο συγγραφέας εξετάζει τοµείς όπως η 
πολεµολογία, η νοµολογία, η δεοντολογία, 
η τελεολογία και η αξιολογία για να 
µελετήσει τη συµβολή τους, µέσω της 
θεωρίας οµάδων, της θεωρίας παιγνίων, 
της θεωρίας αγορών, σε πλαίσια όπου 
η συστηµική και η κοινωνιολογία έχουν 
αναδείξει τα όριά τους. Η κυβερνητική 
προσέγγιση του συγγραφέα που λειτουργεί 
µε τα εργαλεία των ανώτερων γλωσσών 
του συµβολικού λογισµού και της τεχνητής 
νοηµοσύνης µέσω της ροµποτικής, 
ανοίγει νέους ορίζοντες ακόµα και σε πιο 
συµβατικούς τοµείς ή τουλάχιστον που 
θεωρούνται ως τέτοιοι, όπως η διδασκαλία 
και η διαχείριση. Οι επιπτώσεις αυτής 
της θεωρίας νοητικών σχηµάτων είναι 
δραµατικές όσον αφορά στην αλλαγή φάσης 
που προκαλούν στους τοµείς της ειδικής 
αγωγής (παιδιά µε ειδικές ανάγκες και 
παιδιά προικισµένα), της διδακτικής (οπτικά 
µαθηµατικά, γνωστικά µαθηµατικά), 
της επιστηµολογίας (ενοποίηση των 
προσεγγίσεων του Popper και του Kuhn 
µέσω των έργων του Lakatos και του 
Feyerabend) και της ιστορίας (ανάδειξη της 
συµβολής της στρατηγικής σ’ ένα πλαίσιο 

που θεωρείται εντελώς καθορισµένο από 
τις οικονοµικές σχέσεις), αλλά και της 
πολιτικής (εθνικά και ευρωπαϊκά θέµατα, 
ασύµµετρες διαπραγµατεύσεις).
Όµως το γενικό πλαίσιο της Νοητικής 

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς 
είναι κατά 
κάποιο τρόπο 
πιο απλό εφόσον, 
στην ουσία, ο 
σ υ γ γ ρ α φ έ α ς 
ασχολείται µόνο 
και µόνο µ’ ένα 
α ν τ ι κ ε ί µ ε ν ο , 
δηλαδή τον 
άνθρωπο. Η όλη 
µελέτη µπορεί 
να ερµηνευτεί 
ως µια ανάδειξη 
του ανθρώπινου 

στοιχείου σε σχέση µε την κοινωνική 
κυριαρχία. Ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι 
οι άνθρωποι υπάρχουν, ακόµα και αν είναι 
σπάνιοι, και ότι µε την ιδιοµορφία τους, 
προκαλώντας γνωστικά προβλήµατα, 
µπορούν να βρουν αποτελεσµατικές λύσεις 
στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
ανθρωπότητα. Βέβαια, αυτή η ύπαρξη 
ενοχλεί το σύστηµα αδράνειας το οποίο 
αντιδρά µε βίαιο τρόπο εφόσον διαχειρίζεται 
ένα µονοπώλιο. Όµως οι έννοιες της 
µνήµης (κοµµάτι ανθρωπότητας µέσα στη 
νοηµοσύνη µας), της θυσίας (αναγνώριση 
του συνόλου από το στοιχείο) και γενικότερα 
της αντίστασης (ευθύνη µπροστά σε όλους 
για όλα) που εµφανίζονται σε λογοτεχνικά 
έργα του Camus, Dostoievski, Ka�a και 
Steinbeck διασχίζουν όλη τη µελέτη του 
συγγραφέα που αναγνωρίζει µέσα σε 
πλαίσια που θεωρούνται παραδοσιακά 
κυνικά, τη δύναµη του αλτρουισµού που 
χαρακτηρίζει όχι το κοινωνικό ον, αλλά το 
ανθρώπινο ον.
(Εκδόσεις Σπανίδη, σελ. 240, τιµή 20,90 €)

Όψεις της ΝΑ Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου 
µετά τον Ψυχρό Πόλεµο

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
1941-44 ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ

Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 4
Για την προστασία της Βάσης του Κιρκά, 
υπεύθυνη ήταν µια οµάδα ανταρτών µε 
καπετάνιο τον Θεµιστοκλή Σαχαρίδη 
(Τίτο), αδελφό του Βλαδίµηρου. Τον 
Μάρτη του 1944, προδόθηκε η βάση. Ο 
Βλαδίµηρος, που για λόγους ασφαλείας 
κοιµόταν σε σπηλιά, διέφυγε στον Έβρο. 
Μετά από έναν µήνα, επέστρεψε µε ένα 
τµήµα του ΕΛΑΣ και οργάνωσε το Τάγµα 
Ροδόπης, ενώνοντας όλες τις οµάδες του 
ΕΛΑΣ. Ήρθε µε το όνοµα ΜΑΡΙΝΟΣ. 
Το Τάγµα αποτελείτο από 250 περίπου 
άνδρες και συµµετείχε στις ακόλουθες 
µάχες, τις οποίες και κέρδισε: -15/4/1944 
στον Κέχρο. Απώλειες εχθρών 5 νεκροί 
κοµιτατζήδες και 2 τραυµατίες. Απώλειες 
πατριωτών, 2 τραυµατίες, οι Χαράλαµπος 
Σκόδρας και Νικόλαος Μεµελετζής. -
20/5/1944 στην περιοχή Ραγάδας. Νεκροί 2 
Βούλγαροι και ένας τραυµατίας αντάρτης, 
ο Γεώργιος Χρυσοβέργης. -28/5/1944 στην 
περιοχή της Νέας Σάντας (Βαλδράν). 
-14/6/1944, στο χωριό Φωλιά. Νεκρός ένας 
Βούλγαρος κοµιτατζής και συνελήφθησαν 
δύο Βούλγαροι φοροεισπράκτορες. Στις 
14 Σεπτεµβρίου 1944 κατελήφθη από 
τα τµήµατα του ΕΛΑΣ  η Κοµοτηνή και 
απελευθερώθηκε. Με συµφωνία  του 
Αρχηγείου Μέσης Ανατολής µε τη Σόφια ο 
Βουλγαρικός Στρατός περιορίσθηκε στους 
στρατώνες και αποχώρησε στις 25/10/1944.
Μετά την απελευθέρωση, ως γνωστόν 
τη διοίκηση ανέλαβε το ΕΑΜ. Δήµαρχος 
τοποθετήθηκε ο Χρήστος Μαρκίδης, 
Νοµάρχης ο Απόστολος Αποστολίδης 
και Στρατιωτικός Διοικητής ο Μαρίνος 
Σαχαρίδης. Κατά τη διάρκεια της  διοίκησης 
από το ΕΑΜ η πόλη της Κοµοτηνής 
περιφρουρήθηκε από τις ακρότητες. 
Προστατεύθηκαν οι περιουσίες των 

πολιτών από το πλιάτσικο. Οι Βούλγαροι 
ετοιµαζόντουσαν να αδειάσουν όλον τον 
µηχανολογικό και φαρµακευτικό εξοπλισµό 
του Νοσοκοµείου. Μία διµοιρία του ΕΛΑΣ 
περικύκλωσε το Νοσοκοµείο και τους 
εξανάγκασε να το εγκαταλείψουν χωρίς να 
πάρουν τίποτε. Επίσης, επιστράφηκαν όλα 
τα τρόφιµα, τα εφόδια και άλλα περιουσιακά 
στοιχεία που αυθαίρετα είχαν αρπάξει 
οι κατακτητές από τους ντόπιους. Οι 
Βούλγαροι προσπάθησαν να φυγαδεύσουν, 
από την Βουλγαρική Εµπορική Τράπεζα, 
περίπου 100 εκατοµµύρια λέβα. Άνδρες του 
ΕΛΑΣ έστησαν ενέδρα στο ύψος του Λόχου 
της Νυµφαίας και τους εξανάγκασαν να 
παραδώσουν τα κιβώτια µε τα χρήµατα. 
Με αυτά τα χρήµατα, τα οποία ο Δήµος 
Κοµοτηνής µοίρασε στους κατοίκους, 
κινήθηκε τις πρώτες δύσκολες µέρες η 
οικονοµία του τόπου. Επίσης οι κατακτητές 
είχαν φυγαδεύσει στην Βουλγαρία 1250 
ζώα. Άνδρες του ΕΛΑΣ µπήκαν µέσα, σε 
χωριό πλησίον των συνόρων, κατόρθωσαν 
να πάρουν πίσω τα 850 και τα επέστρεψαν 
στους κατόχους. Ιδρύθηκε η Εθνική Αλλη-
λεγγύη, οργάνωση που βοήθησε τους 
φτωχούς µε τη διανοµή ρουχισµού και 
τροφίµων.
Γενικά, κατά την διάρκεια που διοίκησε τον 
τόπο το ΕΑΜ, υπήρξε στην περιοχή µας, 
ισονοµία, ισοπολιτεία, απετράπη ο εµφύλιος 
διχασµός και οι ακρότητες. Διότι εδώ θα 
πρέπει να αναφερθεί πως, δυστυχώς, 
επειδή στη διάρκεια της υποδούλωσής µας 
ο τόπος µας λειτουργούσε ως Βουλγαρικό 
Κράτος, βρέθηκαν κάποιοι που γράφτηκαν 
Βούλγαροι υπήκοοι, για να τύχουν των 
προνοµίων που οι κατακτητές έταζαν. Η 
διοίκηση του ΕΑΜ, απέτρεψε τις όποιες 
πράξεις αντεκδικήσεων επιχειρήθηκαν 
και προσπάθησε να συµφιλιώσει όλους 
τους κατοίκους. Το γνωρίζουν οι παλιοί 
Κοµοτηναίοι που είναι στη ζωή ακόµη, το 
έχουν αναγνωρίσει και το χάραξαν βαθιά 
στη µνήµη τους.
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Εάν κάποιος ανυποψίαστος χρήστης του 
Διαδικτύου πληκτρολογήσει στα ελληνικά 
τη λέξη «Μακεδονία» στην µηχανή 
αναζήτησης Google, θα διαπιστώσει µε 
έκπληξη ότι από 1.090.000 ιστοσελίδες 
που έχουν κύριο θέµα την Μακεδονία, 
πρώτη - πρώτη φιγουράρει ιστοσελίδα 
µε τον εύγλωττο τίτλο: «Μακεδονία: 
Από πού και ως πού Ελληνική;»!!!  Η 
ιστοσελίδα περιλαµβάνεται σε Δικτυακό 
τόπο για τα «Βουλγαρικά ανθρώπινα 
δικαιώµατα στη Μακεδονία» (!), όπου 
µεταξύ άλλων πνευµατικών σκουπιδιών 
υπάρχει και ιστοσελίδα µε τον τίτλο: 
«Μέγας Αλέξανδρος, ο Καταραµένος»! 
Το τι αναφέρεται εκεί µέσα είναι πέραν 
πάσης περιγραφής και µόνον κάποιος 
ψυχικά διαταραγµένος θα µπορούσε 
να σκεφτεί και να διατυπώσει τέτοιες 
συγκεντρωµένες ασυναρτησίες και 
ψευδολογίες. Μεταφέρουµε ένα µέρος 
τους για να αντιληφθούν οι αναγνώστες 
το µέγεθος της παραφροσύνης που 
διακατέχει τον «συγγραφέα»:
  «Στον δυτικό κόσµο έγινε γνωστός 
µε την προσωνυµία Μέγας, λόγω της 
αναµφισβήτητης στρατηγικής του ιδιοφυΐας. 
Σε λιγότερο από δώδεκα χρόνια κατέκτησε 
την Ελλάδα, την Αίγυπτο και ολόκληρο 
τον τότε γνωστό κόσµο, δηµιουργώντας 
µια εφήµερη αυτοκρατορία που εκτεινόταν 
από την Αδριατική µέχρι τις Ινδίες. 
Ωστόσο ο βασιλιάς Ισκαντάρ (Αλέξανδρος) 
της Μακεδονίας (356-323 π.Χ.) έσπειρε 
τον θάνατο και την καταστροφή στην 
κατακτητική του πορεία. (Σχόλιο: Άραγε 
ποιός πόλεµος δεν συνοδεύτηκε από 
θανάτους και καταστροφές; Μήπως άλλες 
πολεµικές επιχειρήσεις ήταν µαθητικές 
εκδροµές;) Στο πέρασµά του εκατοντάδες 
χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάσθηκαν, πόλεις 
εκθεµελιώθηκαν, οι κάτοικοι σύρθηκαν 
στην σκλαβιά. Υπήρξε αδίσταχτος σφαγέας 
λαών, αλκοολικός και ταυτόχρονα 
µεγαλοµανής πιστεύοντας πως είναι γιος 
του Θεού Άµµωνα, µία παρανοϊκή ιδεοληψία 
που τον συνόδεψε σε ολόκληρη την σύντοµη 
ζωή του. (Σχόλιο: Μήπως ο υπερασπιστής 
των Βουλγαρικών «δικαιωµάτων» έχει 
ακουστά κάποιους τσάρους Κρούµµο, 
Σαµουήλ, Συµεών, Ασπαρούχ που όχι 
µόνον έσφαζαν για διασκέδαση, αλλά 
έπιναν κρασί σε κρανία αντιπάλων 
τους; Ο τελευταίος που θα µπορούσε να 
κατηγορηθεί ως «σφαγέας λαών» ήταν ο Μ. 
Αλέξανδρος, εκτός αν κάνουµε την τρίχα 
- τριχιά). Εγκληµάτησε κατά των Ελλήνων 
αλλά και στενών συγγενών και φίλων του 
δηµιουργώντας έναν κύκλο αίµατος που 
επεκτάθηκε και µετά τον θάνατό του. Με 
τα σηµερινά πρότυπα θα δικαζόταν σαν 
εγκληµατίας πολέµου στην Χάγη ή θα 
κατέληγε σε κάποιο φρενοκοµείο. (Σχόλιο: 
Σε ποια σηµερινά πρότυπα αναφέρεται 
ο ρυπαρογράφος; Σ’ αυτά που δικάζουν 
τον Σαντάµ αλλά όχι τον Μπους; Ή στο 
φαιδρό δικαστήριο της Χάγης;).
Χάρις στην αναµφισβήτητη  στρατηγική 
του ιδιοφυΐα οι αρχαίοι Μακεδόνες, µία 
ηµιβάρβαρη Ιλλυρική φυλή γιδοβοσκών 
µε πολεµοχαρείς καταβολές, κατάφεραν 
να συντρίψουν τον βασιλέα των βασιλέων 
Δαρείο και να σωριάσουν σε ερείπια την 
µεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής.  
Μοναδικός τους στόχος η διαρπαγή και 
καταλήστευση του τεράστιου Περσικού 
θησαυροφυλακίου µε αποθέµατα 2.500 
τόνων χρυσού και αργύρου, που ξεπερνούσε 
το σηµερινό αποθεµατικό των ΗΠΑ στο 
Fort Knox και αρκούσε να συντηρήσει 
την αρχαία Ελλάδα για 200 χρόνια. 
Στο κορύφωµα της εξολοθρευτικής του 
µανίας δεν δίστασε να πυρπολήσει την 
υπέρλαµπρη Περσέπολη, να κατασφάξει 
το ανώτατο ιερατείο του Ζωροαστρισµού, 
της µονοθεϊστικής θρησκείας των Περσών, 
να συλλήσει ναούς και να κατακάψει 
τα ιερά τους βιβλία. Τα εγκλήµατα του 
Αλεξάνδρου συναγωνίζονται τις θηριωδίες 
πολλών  κατακτητών της ιστορίας. Μιας 
Ιστορίας που εκτός από  Μέγα τον ονόµασε 
παράλληλα και Καταραµένο (Περσ. 
Gujastag), θεωρώντας τον ενσάρκωση 
του ίδιου του Διαβόλου (Περσ. Ahriman). 
[Σχόλιο: Ώστε οι Μακεδόνες «ηµιβάρβαρη 
Ιλλυρική φυλή γιδοβοσκών» και οι Πέρσες 

πρότυπο πολιτισµένου λαού!; Μα σε 
οποιοδήποτε ιστορικό βιβλίο, Γάλλου, 
Γερµανού, Άγγλου, Ρώσσου, Κινέζου ή 
Κογκολέζου ιστορικού θα διαβάσεις το 
ακριβώς αντίθετο! Όσο για τις σαχλαµάρες 
περί «διαρπαγής και καταλήστευσης» 
παραθέτουµε σχετικό απόσπασµα από 
το κλασσικό έργο «Ιστορία της Περσικής 
αυτοκρατορίας», που έχει µεταφρασθεί και 
στα ελληνικά («Οδυσσέας» Αθήνα 2002) 
του φιλοπέρση ιστορικού A. T. Olmstead, 
ο οποίος αναφέρει: «…Η κατάσχεση του 
τεράστιου θησαυρού από χρυσό και ασήµι 
ήταν αναµενόµενη, διότι επρόκειτο για µια 

συνηθισµένη πρακτική» (ο.π. σελ. 774).] 
Θα συνιστούσαµε στους αναγνώστες 
να διαβάσουν το βιβλίο του καθηγητή 
Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο του 
Κιέλου της Γερµανίας Josef Wieserhöfer 
(που χρηµατοδοτήθηκε από Ιρανούς 
και µεταφράσθηκε στα Αγγλικά από 
Ιρανικών συµφερόντων εκδοτικό οίκο) «Η 
αρχαία Περσία» και το σχετικό κεφάλαιο 
5 (Η Μακεδονική κυριαρχία επί του Ιράν), 
όπου αναλύονται η συµπεριφορά και η 
νοοτροπία του Αλεξάνδρου σχετικά µε την 
µεγαλοφυή πολιτική του στην κατα-
κτηµένη αυτοκρατορία των εκατοµ-
µυρίων ανθρώπων, την οποία έπρεπε να 
διοικήσει µε µια χούφτα άτοµα! 
H ύποπτη αυτή ιστοσελίδα συνεχίζει µε µια 
σύγκριση του Μ. Αλεξάνδρου µε τον ...Χίτλερ 
κι ακολουθεί ένα ακόµα παραλήρηµα 
ασυναρτησιών, ανορθογραφιών (π.χ. 
την θρησκεία των αρχαίων Περσών 
την αναφέρει ως «Ζοροαστρισµό» αντί 
Ζωροαστρισµό, προφανώς νοµίζοντας ότι 
παράγεται από το σλαβικό ζόρα = αυγή 
και τους Αρίους Ιρανούς «Αρείους») και 
ψευδοϊστορικών ανοησιών, που θυµίζουν 
παραµυθάκια της Χαλιµάς και τα οποία 
υποτίθεται ότι υποστήριξε σε εισήγησή 
του ένας καθηγητής του Πανεπιστηµίου 
της Τεχεράνης (µάλλον ανύπαρκτος), σε 
κάποιο συνέδριο (χωρίς να αναφέρεται 
τόπος και χρόνος διεξαγωγής αυτού του 
συνεδρίου, πιθανότατα στην αυλή του 
σπιτιού του). Διαβάστε και θαυµάστε:
    Απ’ τα βάθη των αιώνων, οι λαοί της 
Ασίας και όχι µόνο οι Ιρανοί, εξακολουθούν 
να ριγούν στο άκουσµα του ονόµατος. Τις 
κρύες νύχτες του χειµώνα οι γηραιότεροι 
διηγούνται στα παιδιά τους µια ιστορία  µε 
πρωταγωνιστή έναν αιµοσταγή  βασιλιά 
που ήλθε από τα µακρινά Βαλκάνια για να 
αφανίσει την υπέρτατη Αρεία φυλή.  Στην 
εισήγησή του στο συνέδριο “Αλέξανδρος 
ο Μέγας: Από τη Μακεδονία στην Οικου-
µένη”, ο καθηγητής του Ινστιτούτου 
Ανθρωπιστικών  Σπουδών της Τεχεράνης, 
Νάσερ Τακµίλ Χουµαγιούν, αναφέρει πως 
ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται ως κατα-
στροφέας, καταραµένος και διαβολικός 
στη λογοτεχνία των Περσών που γράφηκε 
στη γλώσσα Παχλαβί τον µεσαίωνα. Στα 
κείµενα εκείνης της εποχής αναφέρεται 
ότι ο Αλέξανδρος έκαψε το ιερό βιβλίο του 
Ζοροαστρισµού, το Αβέστα, ενώ σε ορισµένες 

πηγές χαρακτηρίζεται ως ο άνθρωπος 
που έσφαξε τον Δαρείο.  Ενσαρκωµένος 
από τον ίδιο τον Σατανά (Περσ. Ahriman) 
σύµφωνα µε την Ζοροαστρική  παράδοση 
των Ιρανών, ο  επικατάρατος Αλέξανδρος 
εξακολουθεί να στοιχειώνει την µνήµη των 
λαών που καθυπέταξε. Στο σηµερινό Ιράν 
των 70.000.000 αλλά και στο πολύπαθο 
γειτονικό Αφγανιστάν, η συλλογική µνήµη 
γιά τον επικατάρατο Αλέξανδρο αναπέµπει 
στον ίδιο τον Αχουραµάζντα, τον υπέρτατο 
Θεό των αρχαίων Περσών και στον προφήτη 
Ασο Ζαρατούστρα που καταράστηκαν 
τον Αλέξανδρο για τα δεινά που επέφερε 
στον Ζοροαστρισµό και στην Περσική 
αυτοκρατορία. Για τους ανατολικούς λαούς 
ο βάρβαρος Αλέξανδρος είναι ότι ο Αττίλας 
για την Δύση. Ο Αλέξανδρος δεσπόζει στο 
πάνθεο των µεγάλων σφαγέων της ιστορίας: 
Αττίλας - Ταµερλάνος - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
- Ναπολέων - Χίτλερ».
Το ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω 
είναι µυθεύµατα προκύπτει από όσα 
αναφέρονται σε κάποιο σηµείο, ότι 
δηλαδή «...ο Αλέξανδρος παρουσιάζεται 
ως καταστροφέας, καταραµένος και 
διαβολικός στη λογοτεχνία των  Περσών 
που γράφηκε στην γλώσσα Παχλαβί τον 
Μεσαίωνα. Στα κείµενα εκείνης της εποχής 
αναφέρεται ότι ο Αλέξανδρος έκαψε το ιερό 
βιβλίο του Ζοροαστρισµού, το Αβέστα, ενώ 
σε ορισµένες πηγές χαρακτηρίζεται ως ο 
άνθρωπος που έσφαξε τον Δαρείο…».    
Ας αναφέρουµε µερικά στοιχεία λοιπόν 
για τις περσικές γραφές: Η πρώτη 
γραφή που χρησιµοποιήθηκε ήταν 
εµπνευσµένη από την Σουµερο-Ακκαδική 
σφηνοειδή γραφή, αλλά µε απλούστερους 
χαρακτήρες. Όπως έχει υποστηριχθεί (D. 
T. Po�s: The Archaeology of Elam, 1999) η 
πρώτη αυτή γραφή («Συλλαβικό σύστηµα 
της Περσεπόλεως») δηµιουργήθηκε 
επί τούτου από τον Δαρείο Ι για την 
καταγραφή των κειµένων της περίφηµης 
επιγραφής του Μπεχιστούν στην 
αρχαιοπερσική γλώσσα (Old Persian). 
Μετά την βασιλεία του Αρταξέρξη ΙΙΙ 
(359/358-338 π.Χ.), οι επιγραφές στην γραφή 
της «Περσεπόλεως» εκλείπουν τελείως 
και µετά την κατάλυση της Περσικής 
αυτοκρατορίας από τον Μ. Αλέξανδρο, η 
γραφή αυτή δεν ξαναχρησιµοποιήθηκε µια 
και ήταν συνδεδεµένη µε το συγκεκριµένο 
καθεστώς (Charles Higounet: Η γραφή, 
Αθήναι 1964 σελ. 37-38). Παράλληλα 
όµως µε το παραπάνω σύστηµα γραφής 
είχε αρχίσει να χρησιµοποιείται ήδη 
από την εποχή του Δαρείου Ι και το 
αραµαϊκό αλφάβητο για την καταγραφή 
της αρχαιοπερσικής, µια και η αραµαϊκή 
γλώσσα κυριαρχούσε ως γλώσσα της 
διοίκησης στις επαφές µε τις δυτικές 
Σατραπείες (A.T. Olmstead ό.π. σελ. 201). 
Οι Πέρσες, στην διάρκεια της Παρθικής 
περιόδου είχαν αρχίσει να υιοθετούν στην 
γραφή τους πολλές αραµαϊκές λέξεις που 

έγραφαν µεν µε αραµαϊκούς χαρακτήρες, 
αλλά τις πρόφεραν ως περσικές, λειτουρ-
γούσαν δηλαδή ως ιδεογράµµατα. Αυτό 
ήταν το ηµι-ιδεογραφικό σύστηµα γραφής, 
το λεγόµενο «Παχλαβί», που άρχισε να 
διαµορφώνεται από τον 2ο αιώνα π.Χ.
Περισσότερο όµως κατάλληλη για την 
δοµή µιας Ινδοευρωπαϊκής γλώσσας 
όπως η Περσική, ήταν η λεγόµενη 
Αβεστική αλφαβητική γραφή, η οποία 
δηµιουργήθηκε τον 3ο αιώνα µ.Χ. και 
είχε σε χρήση 50 διαφορετικά σηµεία, 
χρησιµοποιούµενη για την καταγραφή 
των ιερών Ζωροαστρικών κειµένων της 
περσικής θρησκείας. Στα µέσα του 3ου 
αιώνα µ.Χ. ο Πέρσης θρησκευτικός ηγέτης 
και µεταρρυθµιστής Μάνης (Mani, ο ιδρυτής 
του κινήµατος του Μανιχαϊσµού) βελτίωσε 
την ακατάλληλη Παχλαβί µε την εισαγωγή 
της Συριακής συµφωνικής γραφής (µια 
ακόµη απόγονο της αραµαϊκής), την οποία 
προσάρµοσε επιτυχέστατα στην Παχλαβί. 
Τα παράδοξα και αναχρονιστικά αραµαϊκά 
ιδεογράµµατά της  εγκαταλείφθηκαν και η 
νέα γραφή (η Μανιχαϊκή) χρησιµοποιήθηκε 
εκτός από την καταγραφή της Μέσης 
Περσικής γλώσσας και για την Σογδιανή 
γλώσσα (βλ. Albertine Gaur: A History of 
Writing, London 1987 σελ. 100-101).
Με τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό 
ότι σε καµµιά «λογοτεχνία που γράφτηκε 
στη γλώσσα Παχλαβί τον Μεσαίωνα», όπως 
αναφέρει ο κατασκευαστής αυτών των 
παραµυθιών, δεν «παρουσιάζεται ο Αλέ-
ξανδρος ως καταστροφέας, καταραµένος 
και διαβολικός», διότι απλούστατα:
α. Η µεσαιωνική περσική γραφή ήταν 
η Μανιχαϊκή και µετά την αραβική 
κατάκτηση (τέλη του 7ου αιώνα µ.Χ.) 
θα επιβληθεί η Αραβική γραφή, η οποία 
χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα για την 
καταγραφή της σύγχρονης Περσικής 
γλώσσας (modern Persian). 
β. Υπάρχει γραφή και όχι γλώσσα Παχλαβί, 
εκτός αν ο εµπνευστής των παραπάνω 
ψευδολογιών µπέρδεψε την Παχλαβί µε 
τον ...µπακλαβά.
γ. Ο καθηγητής Νάσερ Τακµίλ Χουµαγιούν 
αποδεικνύεται είτε αγράµµατος τενεκές, 
αφού αγνοεί την ιστορία της γλώσσας του, 
ή, το πιθανότερο, φανταστικό πρόσωπο.
   Κλείνοντας ξαναδιατυπώνουµε την 
απορία µας: Τι εξυπηρετεί αυτή η εµετική 
ιστοσελίδα; Τα «Βουλγαρικά ανθρώπινα 
δικαιώµατα»; Την ανθελληνική προπαγάν-
δα; Μήπως ο συντάκτης της ήθελε να 
γελοιοποιήσει και να συκοφαντήσει τον Μ. 
Αλέξανδρο, που ως γνωστόν έχει σχεδόν 
θεοποιηθεί από τους Σκοπιανούς (καλώς 
ή κακώς είναι µια άλλη, µεγάλη ιστορία), 
σε µια προσπάθεια να χτυπήσει ένα από 
τα σύµβολα της σκοπιανής προπαγάνδας, 
η οποία αντιστρατεύεται και απορρίπτει 
τις βουλγαρικές διεκδικήσεις στην Μακε-
δονία; Οι αναγνώστες ας βγάλουν τα 
συµπεράσµατά τους…

Διαδικτυακά παραληρήµατα: «Εγκληµατίας 
και σφαγέας λαών ο Μέγας Αλέξανδρος»!

Σκοπιανή συµµετοχή στήν ἔκθεση νοµι-
σµάτων τῆς Φραγκφούρτης (4,5/11/06): 

Στατῆρες τοῦ Ἀλεξάνδρου, τετράδραχµα 
τοῦ Φιλίππου...(!!!) 

Στίς 8-12, στήν ταβέρνα «Σειρῆνες» στήν 
Πλάκα (Δ. Ἀρεοπαγίτου) θά µιλήσει ὁ 
συγγραφέας - λαογράφος κ. Γιῶργος 
Λεκάκης, µέ θέµα: «Σαµοθράκη Ιερά 
Νήσος», ὅπως εἶναι κι ὁ τίτλος τοῦ νέου 
του βιβλίου, πού κυκλοφορεῖ ἀπό τίς 
ἐκδόσεις «ΕΡΩΔΙΟΣ». Τό βιβλίο µπορεῖτε 
καί νά τό παραγγείλετε κι ἀπό τόν 

ἐκδότη στό τηλέφωνο 2310-282782.

Ξάνθη καί Ἀρχιτεκτονική

 Ἡ ἔκθεση 
διπλωµατικῶν 
ἐ ρ γ α σ ι ῶ ν 
τῶν πρώτων 
ἀ π ο φ ο ί τ ω ν 
ἀπό τό Τµῆµα 
Ἀρχιτεκτόνων 
τοῦ Δ.Π.Θ. 
(Ξάνθη) στόν 
ἐκθεσιακό χῶρο 
τοῦ Ἱδρύµατος 
Θ ρ α κ ι κ ῆ ς 
Τέχνης καί 

Παράδοσης (27/11 - 8/12) ἐγκαινίασε 
τό ἀπαραίτητο ἄνοιγµα τοῦ Τµήµατος 
στήν πόλη πού τό φιλοξενεῖ καί τό 
χρειάζεται. Οἱ πρωτότυπες προσεγγίσεις 
σέ θέµατα ὅπως ὁ ἀστικός σχεδιασµός, οἱ 
ἀναπλάσεις περιοχῶν, οἱ ἀποκαταστάσεις 
παλαιῶν κτιρίων καί ὁ σχεδιασµός νέων 
ἀναφέρονται τόσο στήν Ξάνθη, ὅσο καί 
στήν εὐρύτερη περιοχή. Παράλληλα 
οἱ προτάσεις αὐτές στοχεύουν στόν 
ἐµπλουτισµό τῆς φυσιογνωµίας τῆς πόλης 
µέ ἕνα νεωτερικό καί λιτό ἀρχιτεκτονικό 
χαρακτήρα. Ὁ δίαυλος ἐπικοινωνίας 
µεταξύ Σχολῆς καί πόλης εἶναι πιά ἐδῶ.



 

Ναὶ, ὁ κεµαλισµός µᾶς πῆγε πίσω!
Μετὰ τὴν στοχοποίησή 
του ἀπὸ τὸ καρτὲλ τῶν 
ἐφηµερίδων, λόγῳ 
τῆς ὁµιλίας του στὴν 
Σµύρνη, ὁ καθηγητής 
Ἀτίλλα Γιαϊλά ἔχασε 
τήν δουλειά του 
στὸ πανεπιστήµιο 
Γκάζι. Συνεχίζει νὰ 
ὑποστηρίζει ὅτι «ὁ 
κεµαλισµὸς πῆγε 

τὴν χώρα πίσω» καί προσθέτει πώς: ¨Ὁ 
πραγµατικὸς στόχος τους εἶναι τὸ κόµµα 
ΑΚ. Ἂν µὲ ἐµποδίσουν νὰ κάνω µάθηµα 
στὸ πανεπιστήµιο, θὰ κάνω σεµινάρια στὰ 
καφενεῖα, ἀκόµα καὶ στὶς αἴθουσες γιὰ 
γάµους. Στὴν Τουρκία ἕνα σηµαντικὸ µέρος 
τῶν ΜΜΕ  βρίσκεται µακριὰ ἀπὸ τὶς ἠθικὲς 
καὶ τὶς δηµοσιογραφικὲς ἀρχές. Τὸ ἂν τὰ 
λόγια µου εἶναι σωστὰ εἶναι συζητήσιµο. 
Αὐτὸ ὅµως ποὺ δὲν εἶναι συζητήσιµο εἶναι 
ἡ δυνατότητα ἐλεύθερης ἔκφρασης ποὺ 
ἔχω σὰν καθηγητὴς πανεπιστηµίου. Ἂν 
περιορίσετε τὴν δυνατότητα αὐτὴ σὲ ἕναν 
µπακάλη, αὐτὸς συνεχίζει τὴν ζωή του. Ἂν 
ἐµποδίζετε ὅµως τὴν ἐλεύθερη ἔκφραση 
σὲ ἕναν καθηγητὴ πανεπιστηµίου τότε 
οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ ἐπίθεση στὴν ζωή 
του. Ἀνέφερε µάλιστα πὼς ἡ ὁµιλία ποὺ 
πραγµατοποίησε στὰ πλαίσια ἐκδήλωσης 
τῆς νεολαίας τοῦ ΑΚΡ µὲ τίτλο ¨ Οἱ 
κοινωνικὲς ἐπιπτώσεις τῶν Εὐρωτουρκικῶν 
σχέσεων¨ στὴν Σµύρνη, θὰ πρέπει νὰ 
ἐκτιµηθεῖ στὰ πλαίσια τῆς ἐλευθερίας 
τοῦ λόγου. Ἐκτιµώντας τὸ συµβὰν εἶπε 
πὼς ὁ κάθε ἄνθρωπος θὰ πρέπει νὰ εἶναι 
βέβαιος πὼς δὲν θὰ πάθει τίποτε µόνο καὶ 
µόνο ἐπειδὴ ἐκφράστηκε ἐλεύθερα, καὶ 
πὼς αὐτὸ τὸ γεγονὸς φανέρωσε πὼς δὲν 
ὑπάρχει ἐλευθερία ἔκφρασης στὴν Τουρκία. 
Πρόσθεσε πὼς «ἡ ἱστορία τῆς Τουρκίας 
µπορεῖ νὰ ἐξεταστεῖ σὲ δυὸ περιόδους. Τὴν 
1925-1945 καὶ αὐτὴν µετὰ τὸ 1950. Στὴν πρώτη 
ποὺ κυριαρχοῦσε ὁ κεµαλισµὸς µποροῦµε 
νὰ ποῦµε πὼς ἀντιστοιχεῖ περισσότερο σὲ 
µία περίοδο ὀπισθοδρόµησης παρὰ προόδου. 
Δὲν ὑπάρχει ἐλευθερία ἔκφρασης, δὲν 
ὑπάρχει πολιτικὴ ἐλευθερία, δὲν δίνεται 
ἄδεια γιὰ ὀργάνωση ἀντιπολίτευσης. Αὐτοὶ 
καὶ ἄλλοι παρόµοιοι παράγοντες ἀποτελοῦν 
στοιχεῖα ὀπισθοδρόµησης. Στὸν δρόµο πρὸς 
τὴν Εὐρώπη θὰ  συζητηθοῦνε καὶ ἄλλα 
πράγµατα. Π.χ. θὰ µᾶς ρωτήσουν γιατί ἡ 
προτοµή, οἱ φωτογραφίες καὶ τὰ ἀγάλµατα 
αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου βρίσκονται παντοῦ;»  

(28-11-06, ἐφ. Βακίτ)

Φτηνή κι ἐκεῖ ἡ ζωή...
Οἱ δηµοτικοὶ ἀστυνοµικοὶ τοῦ δήµου 
Σανλιούρφα πυροβόλησαν τρία ἀδέρφια 
τὰ ὁποῖα  εἶχαν µπεῖ µὲ τὸ κάρο τους σὲ 
περιοχὴ τοῦ δήµου ποὺ δὲν ἐπιτρεπόταν. 
Τὰ τρία ἀδέρφια Μεχµέτ, Ἀµπὰς καὶ Ρεσὶτ 
Σεντάτογλου σταµάτησαν οἱ δηµοτικοὶ 
ἀστυνοµικοί. Τὰ ἀδέρφια ἐπέµεναν πὼς 
δὲν ὑπῆρχε ἄλλος δρόµος γιὰ νὰ περάσουν 
καὶ ἡ φιλονικία φούντωσε. Ἀκολούθως 
ἀστυνοµικὸς τὸ ὄνοµα τοῦ ὁποίου δὲν 
ἀνακοινώθηκε ἄρχισε νὰ τοὺς πυροβολεῖ. Οἱ 
Ἀµπὰς καὶ Ρεσὶτ σκοτώθηκαν, ἐνῶ ὁ Μεχµὲτ 
νοσηλεύεται βαρειὰ τραυµατισµένος. 

(18-11-06, ἐφ. Χουριέτ)

Fiat = Τουρκία
Ὁ διευθύνων σύµβουλος τῆς «Τόφας» Ἀλῆ 
Παντὶρ δήλωσε πὼς ἡ ἑταιρεία του θὰ γίνει ἡ 
µεγαλύτερη βάση παραγωγῆς τῆς Fiat. «Μὲ 
τὰ προγράµµατα ὕψους 550 ἑκ. $ γιὰ τὸ Linea  
καὶ τὸ Minicargo ἡ παραγωγή µας θὰ φτάσει 
στὰ 360.000 τεµάχια τὸ χρόνο. Μὲ κάποια 
ἄλλα σχέδια ποὺ θὰ καθοριστοῦνε σὲ 2-3 
µῆνες ἡ δυναµικότητά µας θὰ ξεπεράσει τὰ 
500.000 τεµάχια, ὑπερκεράζοντας τὴν Κίνα 
καὶ τὴν Βραζιλία. Πέρυσι πραγµατοποιήσα-
µε ἐξαγωγὲς ὕψους 840 ἑκ. $, ἐνῶ φέτος 
πιστεύουµε πὼς µὲ τὴν αὔξηση τοῦ 40% 
θὰ φτάσουµε τὸ ποσὸ τῶν 1,2 δισ. $. Στόχος 
µας εἶναι νὰ ἐξάγουµε 120.000 τεµάχια, 
φτάνοντας ἔτσι στὸ ὑψηλότερο σηµεῖο 
ἐξαγωγῶν τῆς Tofas. Αὐτὴ τὴ στιγµὴ ὑπάρχει 
ἕνας εὐτυχισµένος γάµος ἀνάµεσα στὴν Fiat 
καὶ στὴν  Koc...» 

(18-11-06, ἐφ. Χουριέτ)

Μ.Κ.   kyneg@otenet.gr

Τώρα ὅλοι πρέπει δηλαδή νά κλάψουµε τόν 
Πιέρ Τζεµαγιέλ, ἐπικεφαλῆς τῶν Λιβανέζων 
φασιστῶν (Φαλαγγιτῶν), ὡς µάρτυρα τῆς 
Δηµοκρατίας;! 

Κι ἀληθεύει πώς τό τελευταῖο του ραντεβού 
ἦταν µέ τόν Samir Geagea, πού εἶχε δεῖ πρό 
ἡµερῶν στήν Κύπρο τόν σταθµάρχη τῆς 
CIA καί κάποιον τῆς Μοσάντ;

Ὁ Νοσὶρ Γκοβάντια, ἀρχιµηχανικὸς τῆς 
Northrop Grumman, ἀντιµετωπίζει τὴ θανα-
τικὴ ποινὴ γιὰ πώληση στρατιωτικῶν µυ-
στικῶν σὲ Κίνα καί ...Ἰσραήλ! Ἔκπληξη, ἔ;

Πέθανε ὁ πράκτορας Λιτβινένκο καί ἴσως, 
λένε, τόν ἔφαγε ὁ Πούτιν. Τί; Χεστήκατε; Κι 
ἐγώ! (Τί νά γίνει; Μεταξύ Ρώσων κακῶν καί 
Δυτικῶν κακῶν, προτιµῶ τούς πρώτους...)

Ὁ γενικός χατζηαβάτης τοῦ ΟΗΕ, Κόφι 
Ἀνάν, ζητᾶ ἀπό τήν ὑπηρεσία Ἀνθρωπίνων 
Διακιωµάτων τοῦ ὀργανισµοῦ ν’ ἀφήσει τή 
Γάζα καί νά ἀσχοληθεῖ µέ τό Νταρφούρ

Τυχαῖα, πρό ἡµερῶν ὁ ΗΠΑνθρωπος Τζών 
Μπόλτον, πρίν ξεκουµπιστεῖ, εἶχε πεῖ τό ἴδιο. 
(Σόου γουάτ; Ἀπαγορεύεται ἡ σύµπτωση ἀπό-
ψεων; Θυµηθεῖτε τό Σχέδιο στήν Κύπρο...)

Ὁ Ἀρµένιος Πρόεδρος Ρ. Κοτσαριάν στὰ ὁδο-
φράγµατα τῆς Λευκωσίας µιλᾶ γιά τὴ µόνη 
ἡµικατεχόµενη εὐρωπαϊκή πρωτεύουσα. 
Ἐπιτέλους, ἑλληνική πολιτική ρέ γαµῶτο!

Δέν λέω, καλοστεκούµενη αὐτή ἡ θεία πού 
παριστάνει τή σοσιαλίστρια ὑποψήφια στή 
Γαλλία. Ὅµως νά δηλώνει στό Ἰσραήλ  ἀντί-
θετη στό ἰρανικό πυρηνικό πρόγραµµα καί 
γιά εἰρηνικούς σκοπούς (!), ἔ µή σοσιαλίσω!

Κι ἔχοντας ἤδη ἐξοντώσει τόν Μιλόσεβιτς, 
ξεκίνησαν στή Χάγη «δίκη» τοῦ Σέσελι! Μά 
πόσο ξετσίπωτος µπορεῖ νά εἶναι κάποιος 
εὐρωπέος δικαστής! 

Κάτι τέτοια βλέπω κι ὕστερα παρηγοριέµαι 
µέ τή δική µας λεχριτιά. Ντάξει, καί δῶ ἔ-
χουµε παρωδίες δικῶν (17Ν...) ἀλλά τοὐλά-
χιστον δέν παριστάνουµε τούς ἀδέκαστους

Δηλαδή τώρα νά νιώθουµε καί ὑποχρεωµένοι 
ἔναντι τοῦ Πάπα; Πού ἦρθε σέ µιά πολιτική 
συνάντηση, χάιδεψε τά τούρκικα αὐτιά καί 
µείναµε πάλι ἐµεῖς πίσω µέ τόν δράκο;

Σέ κάθε περίπτωση, ἡ υἱοθεσία τοῦ Πατρι-
αρχείου ἀπ’ τήν Οὐάσινγκτον µᾶς βρωµάει. 
Αὐτοί κάνουν τά ἀντιρωσικά τους παιχνίδια 
καί τό δικό µας ὄφελος ἀκόµα δέν τὄδαµε...  

Πανηγυρίζουν οἱ Τοῦρκοι γιά τή στάση στήν 
εὐρωτουρκική Ἐπιτροπή τοῦ Π. Μπεγλίτη 
κατά Κύπρου γιά τήν ἄρνησή της νά ἄρει 
τήν «ἀποµόνωση τῶν Τουρκοκυπρίων»

Καί καπάκι ὁ Γιωργάκης τόν βάζει στό 
Πολιτικό Συµβούλιο τοῦ ΠαΣοΚ! (Ρέ µήπως 
ἐκεῖνο τό «εἴµαστε ὅλοι Τοῦρκοι», πού 
ξεστόµισε ὁ Π.Μ. στό Μουντιάλ τῆς Κορέας, 
ἦταν κάτι παραπάνω ἀπό σχῆµα λόγου;) 

Εἴδατε πόσο σατανικά χειριστήκαµε τό προ-
ξενειό Σκοπίων - ΝΑΤΟ; Θά τούς ἀφήσουµε 
νά µποῦν (οὔτε βέτο, οὔτε σάχλες) κι ὅταν 
µετά δοῦν ποῦ µπῆκαν, θἄναι ἀργά! Χά!

Στὸ «Παλίµψηστο» τοῦ Ἀρχιµήδη βρῆκαν 
δέκα σελίδες µὲ λόγους τοῦ φιλόσοφου 
Ὑπερείδη καί λεπτοµέρειες γιὰ τὴ µάχη τῆς 
Σαλαµίνας, ἡ ὁποία ἔσωσε τόν πολιτισµό 

Πέθανε ὁ Χρ. Τεγόπουλος. Δέν θά γράφαµε, 
βεβαίως, ἐµεῖς τόν ἐπικήδειό του ἀλλά, παρά 
τά γνωστά κολλήµατα καί προβλήµατα τοῦ 
ἔργου του, µπορεῖτε νά φανταστεῖτε τόν ἑλ-
ληνικό Τῦπο χωρίς τήν Ἐλευθεροτυπία; 

Τά ἐντελῶς αὐτονόητα ἀναγκάστηκε νά 
ζητήσει µέ ἐγκύκλιό του ὁ Ἀλεξανδρουπό-
λεως Ἄνθιµος, καθώς ἡ καφρίλα σέ γάµους, 
βαφτίσια κλπ περίσσεψε. Τί νά πρωτοπεῖς... 

Διαβάζω τίτλο τῆς «Αὐγῆς» (29-11): «Γαλλικό 
ἄρωµα στήν ἐπίσκεψη Σοϋσάλ στήν Κοµο-
τηνή». Ψάχνοµαι, ψάχνω... Τί γαλλικό εἶχε ὁ 
κεµαλοκοπρίτης, ὁ τσάτσος τοῦ Ντενκτάς;

Ἦταν πού ἀναφέρθηκε στό γαλλικό µοντέ-
λο πού δέν βλέπει µειονότητες µά πολίτες! 
Μάλιστα! Ἀπό τά σκατά πού µᾶς σέρβιρε, 
ἕνα εἶχε κολληµένο πάνω του κάτι στράς, κι 
αὐτὸ ἦταν ἡ εἴδηση γιὰ τὴν «Αὐγή»!  

Τά χίλια δίκια ἔχει ὁ ΣΥΝ γιά τίς ἐπισηµάν-
σεις του µετά τόν ἀπρόκλητο προπηλακισµό 
τοῦ φοιτητῆ στήν Ἀσφάλεια Κοµοτηνῆς. 
Κάποιοι (λίγοι) παρεξήγησαν τόν ρόλο τους.

Ἔπαιξε τελικά στή Ζούγκλα τοῦ Μάκη τό 
σκάνδαλο µέ τά ἀνύπαρκτα (ὡστόσο ἁδρῶς 
ἐπιδοτούµενα) γελάδια τοῦ ὑπερνοµάρχη 
Χ. Χατζόπουλου καί ἡ δική µας συνέντευξη 

Ὅλα θά ξεκαθαρίσουν στά δικαστήρια τόν 
ἐρχόµενο Μάϊο. Κι ἐφόσον ὁ ἴδιος σκίζει τά 
ροῦχα του γιά τήν ἀθωότητά του, τί σκάει; 
Σέ 5 µῆνες θά µᾶς ἀποστοµώσει ὅλους.

Μαθαίνουµε ὅτι ὅλα τά βήµατα τῆς Καρα-
χασάν εἶναι στή λάθος κατεύθυνση. Ὑπάρ-
χει κανείς νά στρίψει τό τιµόνι πρίν τόν 
κεµαλικό γκρεµό; Τί λένε οἱ «σύντροφοι»;

Στό ἑπόµενο φῦλλο µας ἡ συνέντευξη πού 
κάναµε µέ τόν Μανώλη Γλέζο. Γιά νά ἔχετε 
κάτι νά περιµένετε, ρέ!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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     ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Ἦταν γιὰ τὴν Ἑλλάδα ὁ σεισµὸς τοῦ 1999 (ἔ, καλά, δὲν 
εἴπαµε πὼς ἦταν καὶ σὰν τὸν Σηµίτη…)
2. Τὰ γλωσσολογικά του Γιωργάκη θὰ ἐκδοθοῦν ἀπὸ 
τὸν φιλόλογο τοῦ µέλλοντος σὲ 250 τόµους. - Μᾶς 
ἔρχεται, κάθε φορὰ ποὺ βλέπουµε στὴν τηλεόραση τὸ 
µπιστοδαµανακέικο.
3. Ὅλο καὶ περισσότερο γίνονται τὰ νερὰ γιὰ τὰ δικαιώµατα 
τῶν ἐργαζοµένων. - Κόψιµο ἀρχαιοπρεπὲς (κυριολεκτικὰ 
ὅµως τώρα, ἔ; - καµία σχέση µὲ τὸ 2β ὁριζοντίως). - Σὲ 
τόσα χρόνια (σ.σ. ἀπὸ σήµερα) προβλέπεται νὰ πάρουν 
σύνταξη ὅσοι διορίστηκαν µετὰ τὸ 1992.
4. Ὑφαίνει. - Κατάρτια.
5. Παροµοιάζει. - Τεράστια εἶναι τῶν πρακτόρων στὴ 
Θράκη. - Ἄγγλος πολιτικός τοῦ 16ου αἰ., συγγραφέας 
τῆς «Οὐτοπίας» - ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, στάθηκε δυνατό 
νὰ ὑλοποιηθεῖ στόν πλανήτη µόνο 4 αἰῶνες ἀργότερα 
(συγκεκριµένα στὴν Ἑλλάδα, ἀπό τίς κυβερνήσεις 
ΠΑΣΟΚ καὶ ΝΔ).
6. Ἀπὸ αὐτὸν τὸν Ρωµαῖο στρατηγὸ καταστράφηκε τὸ 70 
µ.Χ. ἡ Ἱερ…... ἔεε..… νά, κάποια πόλη κατὰ κεῖ κάτω (βρὲ 

ἄστο καλύτερα, µὴν πάει καὶ µὲ ἐπικηρύξει κι ἐµένα τώρα καµµιὰ 
δηµοκρατικὴ Γαλλία). - Μ’ αὐτὴν τουλάχιστον παλαιότερα ἔβγαινε καὶ 
κάνα φράγκο. - Ἐκεῖ ἦταν παλαιότερα γ. γ. ὁ Χαφιὲ Τσογλάνα.
7. «Νά…»: θὰ ἔπρεπε νὰ περνάει σὰν trailer κάτω ἀπὸ τὴ φάτσα 
ὁποιουδήποτε µεγατηλεδηµοσιογράφου. - Γενικὴ ἀρχαίας ἀντωνυµίας.
8. Γράµµα τοῦ ἀλφαβήτου. - Χαρακτηρίζει τὴν πλειονότητα τῶν 
βουλευτῶν, ὅταν νοµοθετοῦν γιὰ τὴν τσέπη τους (γεν.).
9. Ἀρχαίων µέρα - Σωµατίδια µὲ ἠλεκτρικὸ φορτίο (ὀρθογραφία Γιωργάκη)
10. Μέγας πολιτικός µας ἀνὴρ καὶ αὐτὸς (ἄντε καὶ ξαναπάω γιὰ τὸ 2β 
ὁριζοντίως). - Ὑπάρχει ἄφθονο στὸν ἀέρα (τὴν ποσότητα πάντως τῶν 
κυµάτων τῆς τηλεοπτικῆς βλακείας ἀδύνατον νὰ τὴ συναγωνιστεῖ).
11. Θεραπεύσιµος, σὲ ὀρθογραφία Μενεγάκη (ἄντε γιατί µὲ τὸν Γιωργάκη 
µοῦ φαίνεται ὅτι τὸ παραχέσαµε πιά). - Σύµφωνα µὲ τὰ χρηστὰ ἰδεώδη της 
νεοελλαδικῆς χωµατερῆς, θεωρεῖται ἠλίθιος ὅποιος δὲν τὸν παραβαίνει.
12. Θεὸς τῆς ἀρχαίας Αἰγύπτου. - Μὲ τέτοιο µοιάζει ὁ Γιωργάκης (µάταιη 
ἡ ἀπόπειρα - τελικὰ ἀδύνατο νὰ ἀντέξουµε µακριά του…).
13. Εἶναι τῶν ΗΠΑνθρώπων ὁ προαναφερθεῖς στὸ 6γ ὁριζοντίως. - 
Παιδικὴ χαρὰ ἦταν τὸ Κυλώνειο µπροστὰ στὸ Παλαιστινιακό.
14. Λίγα τὰ ψωµιά του στὰ περισσότερα αὐτοκίνητα τῆς Κοµοτηνῆς 
(ἑξαιροῦνται δηλαδὴ οἱ …κάτοχοι Hammer), γιὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους, 
ποὺ εἶναι πλέον περιττὸ νὰ ξαναθίξουµε. - Χαρακτηρίζει τὸν µέσο 
νεοέλληνα σχεδὸν γιὰ τὰ πάντα (ἐκτὸς βέβαια ἂν µιλᾶµε γιὰ τὸ πῶς θὰ 
τὰ κονοµήσει καὶ γιὰ τὸ πῶς θὰ ξενοπηδήξει) (γεν.).
    ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Ἡ βασικὴ ἰδιότητα τοῦ προέδρου Μπούς.
2. Συµπεραίνω, διαπιστώνω - Πρόθεµα παλαιῶν ἀριστοκρατικῶν ἐπω-
νύµων.
3. Ἀνύπαρκτα τῶν πολιτευτῶν τῆς ΝΔ ἀκόµη καὶ γιὰ τὴν ἁρπαχτὴ 
(µὰ τίποτε µωρὲ νὰ µὴ µάθουνε οἱ ἄγαρµποι ἀπό τοὺς …ἐπιστήµονες 
προκατόχους τους;) - Ἐξωτικὸ φροῦτο (πρὸς βοήθειαν τοῦ καλωσυνάτου 
ἀναγνώστη, ΔΕΝ ἐννοοῦµε τὴ Μαριέττα).
4. Καὶ ἕτερον τρυφερὸ γιουσουφάκι τῶν ΗΠΑνθρώπων. - Ἐγκεφαλικὸ 
θὰ πάθαινε ὁ γιός του, ἅµα ζοῦσε τώρα κι ἔβλεπε τὴν ἐξωτερική µας 
πολιτική. - Λίγο…λίγο.
5. «135 - 4 =…»: ἀπὸ διαγώνισµα Ἄλγεβρας τοῦ Μποὺς λίγο πρὶν 
ἀποφοιτήσει ἀπ’ τὸ Primary School (στὰ 27 του χρόνια). - Πρὶν ἀπὸ τόσα 
χρόνια ἔβγαλε τὴν τρίτη του ἄσπρη τρίχα ὁ ἐπίτιµος. - Γράµµατα ποὺ 
µπορεῖ καὶ νὰ φανοῦν χρήσιµα στὸν πρωθυπουργό µας (τώρα ποὺ τὸ 
σύνδροµο Luis XIV δείχνει σιγά-σιγὰ νὰ τὸν παίρνει ἀπὸ κάτω). - Βγαίνει 
µετὰ τὴν καταιγίδα (λίγο ἀργότερα βγαίνουν κι οἱ πολιτικοί µας πάνω 
στὶς βάρκες, γιὰ νὰ κάνουν ἀποτίµηση τῶν ζηµιῶν) (ἀρχ., ἀντιστρ.).
6. Ἦταν τὸ βασικὸ κέρδος τῶν Ἰσραηλινῶν µετὰ τὴν πρόσφατη ἐπική 
τους προέλαση ἐναντίον τῆς Χεζµπολά. - Εἰδικότης ὑπουργῶν.
7. Εἶναι τὸ κάθε θηλαστικὸ (ἔ, καλὰ ντέ, νὰ βάλουµε καὶ καµµιὰ ἐρώτηση 
γνώσεων, ὄχι µόνο µαλ…) - Ἡ δεύτερη ἀπάντηση τοῦ µικροῦ Τζώρτζ στὸ 
5α καθέτως (σ.σ. ἀφοῦ τὸν βοήθησαν λέγοντάς του ὅτι πρόκειται γιὰ 
τριψήφιο ἀριθµό).                                             ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  6


