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Ἡ Κοµοτηνή τάσσεται µέ τό 
οἰκουµενικό αἴτηµα γιά δικαιοσύνη

  Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σίν Φέιν Aengus O Snodaigh, 
κάλεσε τήν κυβέρνηση νά ἄρει τίς κυρώσεις σέ βάρος 
τῶν Παλαιστινίων καί νά τίς ἐπιβάλει ἀµέσως στό Ἰσραήλ 
πού ὄχι µόνο συνεχίζει τήν Κατοχή τῶν Παλαιστινιακῶν 
ἐδαφῶν ἀλλά ἐξαπολύει µαζικές εἰσβολές σάν τίς 
πρόσφατες σέ Νάµπλους, Ραµάλα, Τζενίν, ὅπου σκοτώ-
νει, συλλαµβάνει, κλείνει σχολεῖα καί νοσοκοµεῖα καί 
χρησιµοποιεῖ ἀµάχους Παλαιστίνιους ὡς ἀνθρώπινες 
ἀσπίδες (χαρακτηριστική ἡ περίπτωση τῆς 11χρονης 
Τζιχάν Ταντούς στίς 28-2-07, στήν παλιά πόλη τῆς 
Νάµπλους). Οἱ Ἰρλανδοί ξέρουν τί θά πεῖ «Κατοχή», δή-
λωσε τό Σίν Φέιν, παραπέµποντας στόν ἀγώνα τοῦ ΙRΑ. 
 Oἱ Γερµανοί Ἐπίσκοποι 27 Καθολικῶν Μητροπόλεων 
πού ἐπισκέφθηκαν τά Παλαιστινιακά Ἐδάφη σέ πρόσφατη 
ἑπταήµερη εἰρηνευτική ἀποστολή, τρελλάθηκαν µέ ὅσα 
ἀντίκρυσαν ἐκεῖ. Ὁ ἐπίσκοπος Gregor Maria Hanke 
µίλησε γιά τό «Γκέττο τῆς Ραµάλλα», ὁ καρδινάλιος 
Joachim Meisner, Ἀρχιεπίσκοπος Κολωνίας, µιλώντας 
γιά τό Τεῖχος τοῦ Ἀπαρτχάιντ εἶπε πὼς «κάτι τέτοιο 
ἁρµόζει σέ ζῶα, ὄχι σέ ἀνθρώπους» κι ὁ ἐπίσκοπος Walter 
Mixa τοῦ Augsburg µίλησε γιά τά «σχεδόν ρατσιστικά 

χαρακτηριστικά τῆς γκεττοποίησης πού ἀντιµετωπίζουν 
οἱ Παλαιστίνιοι». Φυσικά οἱ δηλώσεις τους ἀποδοκιµά- 
στηκαν ἔντονα ἀπό τόν Ντίτερ Γκράουµαν, ἀντιπρόεδρο 
τοῦ γερµανοεβραϊκοῦ Συµβουλίου πού ἐπιστράτευσε τίς 
γνωστές µποῦρδες περί µοναδικότητας τοῦ Ὁλοκαυτώ-
µατος, ἀντισηµιτισµοῦ, κτλ κτλ.
   Ἡ πόλη τῆς Κοµοτηνῆς, πού ἔχει ὑπογράψει πρωτόκολλο 
συνεργασίας µέ τή Νάµπλους, δέν θά µποροῦσε παρά νά 
συµπαρασταθεῖ, εἰδικά στήν πόλη αὐτή, πού ὑφίσταται 
τήν χειρότερη µεταχείριση (βλ. φωτό). Ἔτσι, ὁ δήµαρχος 

∆. Κοτσάκης σέ ἐπιστολή 
του στόν ὁµόλογό του 
Ἀντλί Γιαΐς δηλώνει 
τήν ἀλληλεγγύη του 
στόν δύσκολο ἀγώνα 
τῶν Παλαιστινίων γιά 
ἐλευθερία καί ἀξιοπρέ-
πεια,  εὐχαριστεῖ τόν 
Παλαιστίνιο δήµαρχο γιά 
τά καλά του λόγια καί 
προετοιµάζει τό ἔδαφος 
γιά µία ἐπίσκεψη πού θά 
δροµολογήσει συγκεκρι-
µένες µορφές συνεργασίας 
γιά τίς δυό πόλεις.

   «Ρωµαία» καί νεώτερη κατά 30 χρόνια φαίνεται νά 
εἶναι ἡ περίφηµη Νίκη τῆς Σαµοθράκης, κατά τόν 
λαµπρακότοπο in.gr καί τόν ἑλληνικό Τῦπο!!! Αὐτά, 
καθώς γράφτηκε, «προκύπτουν» ἀπό πρόσφατη 
ἔρευνα τῆς καθηγήτριας τοῦ πανεπιστηµίου 
Ἀθηνῶν κ. Ὄλγας Παλαγγιᾶς. 
  Δέν ξέρουµε τί ἀκριβῶς εἶπε ἡ καθηγήτρια τῆς 
Ἀρχαιολογίας ἀλλά αὐτόν τόν δηµοσιογραφικό 
χαρακτηρισµό τῆς Ἀπτέρου Νίκης ὡς... «Ρωµαίας» 
µόνο ἕνα ἀφασικό µαλάκιο (πού λέει καί ὁ µέγας 
Ζουράρις) θά τόν ἀποτολµοῦσε! Τί Ρωµαία ρέ 
τενεκέδες, ποιά ρωµαϊκή γλυπτική; Κι ἄν ἀκόµη ἡ 
νέα χρονολόγηση µεταφέρει τήν πιθανολογούµενη 
κατασκευή του 30 χρόνια µετά (κάπου στό 160 π.Χ.), 
εἰσάγοντάς την στά χρόνια τῆς Ρωµαιοκρατίας, 
µιλᾶµε γιά ἑλληνική γλυπτική τῶν ρωµαϊκῶν 
χρόνων κι ὄχι γιά ρωµαϊκή γλυπτική. Καί ἡ 
ἑλληνική ἐπιγραφή στή βάση µέ τή λέξη «Ρόδιος» 
ὅπου βασίστηκε ἡ θεωρία τῆς προέλευσης τοῦ 
ὑλικοῦ; Ἔτσι χαρίζουµε τό κορυφαῖο ἀριστούργηµα 
τῆς ἑλληνιστικῆς τέχνης, τήν µεγαλύτερη 
διαφήµιση τῆς Σαµοθράκης καί τό ἀγλάισµα 
τοῦ Λούβρου, στούς ἀγροίκους κατακτητές τοῦ 
ἑλλαδικοῦ χώρου; Ἀλλά αὐτά µᾶλλον εἶναι ψιλά 
γράµµατα γιά τά ἀγράµµατα ἐΜΜΕσµατα τῆς 
Τετάρτης Ἐξουσίας...

Ρωµαῖοι εἶστε 
καί φαίνεστε!

Οἱ 4 µητροπολίτες τῆς Θράκης
γιὰ τὸ σχολικὸ βιβλίο Ἱστορίας

Σέ µιά κίνηση συµπαράταξης µέ τό καθολικό αἴτηµα τοῦ 
λαοῦ, οἱ τέσσερεις µητροπολίτες τῆς Θράκης ὑπέγραψαν 
τό κείµενο διαµαρτυρίας πρός τήν ὑπουργό Παιδείας γιά τό 
ἄθλιο βιβλίο Ἱστορίας τῆς Στ’ Δηµοτικοῦ. Ἡ διαµαρτυρία 
ἐπικεντρώνεται στήν νέα (καί αὐθαίρετη) ἀποσιώπηση τοῦ 
θρακικοῦ ἑλληνισµοῦ ἀπό µέρους τῶν συγγραφέων καί 
ἔχει δηµοσιευθεῖ στόν «Α» πρό 45 ἡµερῶν, ὑπογεγραµµένη 
ἀπό τήν Πανελλήνια Ὁµοσπονδία Θρακικῶν Σωµατείων, 
τόν «Ἀντιφωνητή», τόν Μορφωτικό Ὅµιλο Κοµοτηνῆς, 
τήν ΕΛΜΕ Ροδόπης, τή Θρακική Ἑταιρεία, τήν Ἐνδοχώρα 
καί τήν Ἑταιρεία Παιδαγωγικῶν Ἐπιστηµῶν. Σήµερα ἡ 
φωνή τῆς διοικούσας Ἐκκλησίας ἔρχεται προθύµως καί 
ὁµοφώνως πρός ἐνίσχυση ἐκείνων πού βλέπουν τήν συστη-
µατική διάβρωση τῆς συλλογικῆς αὐτοσυνειδησίας µας καί 
πασχίζουν νά τήν ἀποτρέψουν. Νά ἀναµένουν ἀπάντηση;

Μουφτὴς καὶ ἱεροδικαστής
Ἦρθαν καί στήν Κοµοτηνή οἱ σεβαστοί ἐπιστήµονες 
Ματθίας, Κτιστάκης, Τσιτσελίκης καί Ἀλιβιζάτος, οἱ 
ὁποῖοι ἔχουνε βάλει ἀµέτι µουχαµέτι νά ἀπελευθε-
ρώσουν (µέ τό ζόρι!) τίς µουσουλµάνες γυναῖκες τῆς 
Θράκης ἀπό τή «σαρία». Νά ἀφαιρέσουν δηλαδή ἀπό 
τούς µουφτῆδες τίς ἱεροδικαστικές ἁρµοδιότητες (καί 
µαζί τό µεγαλύτερο κῦρος τους), στερώντας κι ἀπό 
τήν πολιτεία ἕνα βασικό της ἐπιχείρηµα ὑπέρ τοῦ 
διορισµοῦ (κι ὄχι τῆς «ἐκλογῆς») τοῦ µουφτῆ.
Στή σχετική ἐκδήλωση τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου 
Ροδόπης δέν παρέστη, φυσικά, ὁ µουφτής Μέτσο 
Τζεµαλί, ἐξηγώντας µέ ἐπιστολή του ὅτι στούς 
ὁµιλητές δέν ὑπῆρχε κανένας γνώστης τοῦ ἰσλαµικοῦ 
οἰκογενειακοῦ δικαίου πού θά τόνιζε τίς ἄγνωστες 
στό κοινό πρόνοιές του ὑπέρ τῶν γυναικῶν. Κατά 
τά ἄλλα ἀκούστηκαν τά γνωστά περί σεβασµοῦ τῆς 
πολιτισµικῆς παράδοσης (στό µουσεῖο;) µά καί τῆς 
ἀναχρονικότητάς της (γιά ποιόν;), πού µᾶς κάνουν 
νά ἀναρωτηθοῦµε: Μά δέν µπορεῖ νά γίνει µία ἁπλή 
ρύθµιση πού θά εἰσάγει τήν προαιρετικότητα καί 
νά κλείσει τό θέµα; Καί τό γεγονός ὅτι ὅποιος ξένος 
διπλωµάτης µᾶς ἔρχεται τελευταίως ρωτᾶ γιά τό ἴδιο 
θέµα τόν µουφτή εἶναι ἁπλή... σύµπτωση;

 Ἀντιφωνητὴς
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Πετρέλαια, οπίσθια, 
και ο οµφαλός της γης
 Η έκταση των συζητήσεων για το θέµα 
της εξόρυξης των πετρελαίων, και τα 
στοιχεία που βγαίνουν στην επιφάνεια, 
δεν αφήνουν πλέον καµιά αµφιβολία: Στα 
ανοικτά της Κύπρου υπάρχουν τεράστια 
αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, ικανά να βάλουν την Κύπρο στον 
χάρτη των πετρελαιαγωγών χωρών.  Όσο 
λοιπόν κι αν η κυβέρνηση αποφεύγει 
επιµελώς να απαντήσει στις τουρκικές 
προκλήσεις, το σίγουρο είναι ότι δεν θα 
µπορεί επ’ άπειρον να αποφεύγει τα 
αναπόφευκτα.  Από την στάση της στο 
θέµα των πετρελαίων θα κριθεί τελικά, όχι 
µόνον αν θα εκµεταλλευτεί η Κύπρος τον 
φυσικό της πλούτο, αλλά και κατά πόσο 
η Κύπρος θα συνεχίσει να θεωρείται ένα 
κυρίαρχο κράτος, που µπορεί να λαµβάνει 
µόνο του τις αποφάσεις του. 
 Με βάση τα όσα αποκάλυψε 
µε έγγραφο ντοκουµέντο η εφηµερίδα 
«Σηµερινή» στο ρεπορτάζ της στις 25.2.07 
οι βρετανοί αποικιοκράτες γνώριζαν για 
την ύπαρξη κοιτασµάτων πετρελαίου 
από το 1936.  Αυτό και µόνο το στοιχείο, 
καταρρίπτει τα όσα ατεκµηρίωτα 
εκστόµιζαν κατά καιρούς τα ιερά τέρατα 
της πολιτικής στην Κύπρο, προσπαθώντας 
να κατακεραυνώνουν τους αντιτιθέµενους 
στην υποχωρητική πολιτική τους: «...
συµπεριφέρονται κάποιοι ωσάν να είναι 
η µικρή Κύπρος ο οµφαλός της γης...» 
«... η Κύπρος είναι µια σπιθαµή γης, δεν 
φαίνεται καν στον παγκόσµιο χάρτη...», 
«...κανείς δεν ξέρει που είναι η Κύπρος...».  

Με περισπούδαστο, γεµάτο ειρωνεία 
ύφος, πάσχιζαν ανέκαθεν να πείσουν, 
ότι η Κύπρος, εκτός από µικρή, είναι και 
ασήµαντη (για να κάµψουν την αγωνιστι-
κότητα, και να στηρίξουν την ηττοπαθή 
πολιτική τους)..
 Προέκυψαν όµως κι άλλα, πιο 
πρόσφατα, που αποδεικνύουν την πλήρη 
διάψευση τους.  Είναι η άνευ προηγουµένου 
προσπάθεια, που αναλήφθηκε από τα 
Ηνωµένα Έθνη (υποτίθεται), για την 
‘επίλυση’ του Κυπριακού µε βάση το 
σχέδιο Ανάν, και αυτά που βγήκαν στην 
επιφάνεια για τα ‘χωρικά ύδατα’ των 
αγγλικών βάσεων (µε την υπογραφή της 
‘λύσης’ εκτός από το ότι θα παραδίδαµε 
την Κύπρο στην Τουρκία, θα παραδίδαµε 
τα πετρέλαια µας στους Άγγλους).  
 Δεν χρειάζεται να είναι κανείς 
ειδήµων στα γεωπολιτικά συµφέροντα, 
για να αντιληφθεί ορισµένα πράγµατα.  Η 
Κύπρος δεν είναι ο οµφαλός της γης.  Είναι 
όµως ο οµφαλός της µέσης Ανατολής.  
Γεωγραφικά, βρίσκεται στο σταυροδρόµι 
των ηπείρων, και όπως διδάσκει η ιστορία, 
ανέκαθεν µε τεράστια στρατηγική σηµα-
σία.  Είναι το αβύθιστο αεροπλανοφόρο, 
όπως συνηθίζεται να λέγεται, κοντά στην 
νευραλγική περιοχή των πετρελαίων.  
Επιπλέον, είναι σύγχρονο κράτος, µέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ακµάζουσα 
οικονοµία, µε αξιόπιστο χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα, εξελισσόµενο σε διεθνές κέντρο 
επενδύσεων, µε ψηλό βιοτικό και µορφωτικό 
επίπεδο.  Εκτός αυτών, προκύπτει ότι είναι 
και µια χώρα, πλούσια σε κοιτάσµατα 
πετρελαίου.
 Δεν νοµίζω λοιπόν ότι αιθεροβα-
τούµε αν πούµε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής 

Κύπρου είναι πλέον αναβαθµισµένος.  
Αν όµως αυτό δεν αξιοποιηθεί, και αν οι 
ηγέτες δεν αλλάξουν γραµµή πλεύσης, 
η Κύπρος (αλλά και η Ελλάδα), χάνει τις 
τελευταίες της ελπίδες για να ορθοποδήσει.  
Εξυπακούεται ότι η πορεία του Κυπριακού 
συνδέεται άµεσα µε τους χειρισµούς που 
θα γίνουν στο θέµα των πετρελαίων.  Μέσω 
των προκλήσεων, η Τουρκία επιχειρεί µε 
την γνωστή µέθοδο της τροµοκρατίας, να 
απαγορεύσει την ανόρυξη του πετρελαίου.  
Πως απαντά ο ελληνισµός; Μας έρχεται 
στον νου η ρήση του Κωνσταντινουπολίτη 
σύµβουλου του Ελευθέριου Βενιζέλου 
(ειπώθηκε στις διαπραγµατεύσεις της 
Λωζάνης): «Εάν δείξεις στον Τούρκο τον 
ανδρισµό σου, επιδεικνύει τα οπίσθιά του. 
Αν του δείξεις τα οπίσθιά σου, δείχνει τον 
ανδρισµό του».
 Και σήµερα, αν ο Ελληνισµός 
συνεχίσει να απαντά στις προκλήσεις 
µε επίδειξη των οπισθίων του, σύντοµα 
θα βρεθεί ενώπιον νέων δυσάρεστων 
εξελίξεων.  Αν δηλαδή υποκύψουµε στα 
‘CASUS BELLI’ των Τούρκων (το ίδιο ισχύει 
δυστυχώς για την Ελλάδα µε τα πετρέλαια 
του Αιγαίου), θα πείσουµε διεθνώς ότι 
είµαστε έθνος που δεν µπορεί να ασκήσει 
κυριαρχικά δικαιώµατα (ένα «έθνος 
προτεκτοράτο»).  Σε τέτοια περίπτωση, 
πώς να µην αξιώνει η Τουρκία την διάλυση 
της Κυπριακής Δηµοκρατίας, και την 
µοιρασιά στο Αιγαίο; Απευχόµαστε µια 
τέτοια εξέλιξη, που θα τροφοδοτήσει την 
βουλιµία της Τουρκίας, που θα µας δείξει, 
τι άλλο, τον ανδρισµό της. 

Πανίκος Ελευθερίου, 
Άσσια – Κατεχόµενη Αµµόχωστος

Εκδήλωση για τη θέση της γυναίκας κατά τη 
διάρκεια της γενοκτονίας των Ελλήνων  του 

Πόντου διοργανώθηκε στο 
Κιλκίς το  Σάββατο 10/3, 
με ομιλητή τόν λέκτορα 
του ΔΠΘ Φάνη Μαλκίδη.
 Η γυναίκα αποτέλεσε 
αφενός συγκεκριμένο στό- 
χο του προμελετημένου 
εγκλήματος,  λόγω του 
ειδικού της βάρους στην 
κοινωνία και την οικογένεια, 
αφετέρου ήταν αποδέκτρια 
όλων των επιπτώσεων 
της γενοκτονίας (χηρεία, 
προσφυγιά, βιασμός...). Ο 
ομιλητής ανέφερε ότι «με τη 
στρατολόγηση, την εξορία, 

τα τάγματα εργασίας, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και άλλες μεθόδους, οι νεοτουρκικές και κεμαλικές 
ομάδες δολοφονούσαν τους άνδρες. Πίσω στις 
εστίες έμεναν ως στηρίγματα της οικογενειακής 

και κοινωνικής ζωής οι γυναίκες, έχοντας να 
προστατεύσουν παιδιά και ηλικιωμένους και να 
διατηρήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης 
- επιβίωσης. Μετά τη δολοφονία των ανδρών, 
οι γυναίκες απετέλεσαν το κομμάτι εκείνο του 
πληθυσμού, πάνω στο οποίο κάθε χτύπημα 
θα επέφερε σημαντικό πλήγμα συνολικά στην 
εθνική ομάδα. Η γυναίκα είναι η πηγή της ζωής, 
κάθε δολοφονία στερούσε από τον Ποντιακό 
Ελληνισμό τη βιολογική του συνέχεια. Όπου δεν 
μπορούσε να γίνει αυτό, υπήρχε ο βιασμός, και ο 
καρπός της αγάπης, του έρωτα, των πιο ωραίων 
ανθρώπινων συναισθημάτων, η μητρότητα και 
η οικογένεια, μετατρεπόταν σε ανεπιθύμητη 
εγκυμοσύνη, σε παντοτινή υπενθύμιση του 
εγκλήματος. Παράλληλα υπήρχε ο βιασμός των 
εγκύων και μετέπειτα η δολοφονία μητέρας και 
εμβρύου, υπήρχε ο εγκλεισμός  χιλιάδων γυναικών 
σε τουρκικά σπίτια. Άλλες γυναίκες αναγκάστηκαν 
να παραδώσουν στους Πόντιους αντάρτες τα 
βρέφη τους ώστε το κλάμα τους να μη τους 
προδώσει στους διώκτες τους (π.χ. στη Σάντα τον 

Σεπτέμβριο του 1921). Τέλος, υπήρξε 
μία ομάδα γυναικών που κάτω από 
ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, έχασε τη 
θρησκευτική και εθνική της ταυτότητα 
και οδηγήθηκε για πάντα στο σκοτάδι 
της άγνοιας της καταγωγής και της 
προέλευση της. Ενδεικτικές καταγραφές 
Ελληνόφωνων, μουσουλμάνων ή / και 
κρυπτοχριστιανών γυναικών υπάρχουν 
μέχρι σήμερα. 
Ο επίλογος της μαζικής δολοφονίας, 
εξευτελισμού, εξανδραποδισμού, 
χειραγώγησης των γυναικών γράφτηκε 
στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη της 
προσφυγιάς. Η Πόντια ήταν πλέον 
μία μαύρη, στην ψυχή και στην 
εμφάνιση, φιγούρα, η οποία έψαχνε 
τους αγνοούμενούς της στην Ελλάδα 
(με τον Ερυθρό Σταυρό), τους 
εναπομείναντες συγγενείς της στον 
Πόντο (εξισλαμισμένοι) και θρηνούσε 
τους νεκρούς της.»
Την εκδήλωση έκλεισε το θαυμάσιο 
χορευτικό της Ένωσης Ποντίων ν. 
Κιλκίς «Οι Αργοναύτες».

ΚΙΛΚΙΣ: Ημέρα της (Πόντιας) Γυναίκας Τουρκία καί Ε.Ε.
Ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐνταξιακὴ πορεία 
τῆς Τουρκίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση  
πραγµατοποίησε ἡ Παγκύπρια Ἑνιαία 
Ὀργάνωση  Φοιτητῶν, τὴν Πέµπτη 8 
Μαρτίου, στὴν αἴθουσα τῆς Κεντρικῆς 
Δηµοτικῆς Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης. 
Στὴν ἐκδήλωση µίλησαν οἱ Στέλιος 
Παπαθεµελής, Γιῶργος Καραµπελιάς καὶ 
Φάνης Μαλκίδης.
Ὁ Γ. Καραµπελιάς ἔκανε µία εἰσαγωγὴ 
στὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ παγκο-
σµίως καί ἔθεσε κάποια ἐρωτήµατα σχε-
τικὰ µὲ τὴν πορεία τῆς Τουρκίας στὴν ΕΕ. 
Ἐπίσης ἀναφέρθηκε στὸν ρόλο τῆς Ρωσίας, 
καθὼς καὶ στὸν βαλκανικὸ πόλο ποὺ θὰ 
ἔπρεπε νὰ δηµιουργηθεῖ µέσα στὴν ΕΕ. 
Καταλήγοντας πρότεινε τὴν διενέργεια 

δηµοψηφίσµατος στὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν 
ἔνταξη ἤ µή τῆς γειτονικῆς χώρας.
Ὁ Φ. Μαλκίδης, ἀφοῦ ἐπισήµανε τὴν 
ἀπουσία οὐσιαστικῆς συζήτησης στὴν 
Ἑλλάδα γιὰ τὸ ζήτηµα, ἀναφέρθηκε  
στὶς θετικὲς καὶ ἀρνητικὲς θέσεις  ποὺ 
ὑπάρχουν στὴν Εὐρώπη, στὴν Τουρκία καὶ 
στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔκλεισε τὴν ὁµιλία του 
τονίζοντας τὴν ἀναγκαιότητα οὐσιαστικῆς 
γνώσης, πολιτικῆς καὶ ἐπιστηµονικῆς γιὰ 
τὴν Τουρκία καὶ εἰδικότερα σέ σχέση µέ 
τήν µελλοντικὴ της ἔνταξη στὴν ΕΕ. 
Ὁ Στ. Παπαθεµελὴς ἀφοῦ ἔκανε µία 
ἱστορικὴ ἀναδροµὴ στὸ ζήτηµα, ἀνα-
φέρθηκε στὶς ἑλληνικὲς θέσεις γιὰ τὴν 
ἔνταξη τῆς Τουρκίας στὸ εὐρωπαϊκὸ οἰκο-
δόµηµα καὶ τόνισε τὴ σηµασία ποὺ ἔχει 
αὐτὸ τὸ ἐγχείρηµα τόσο γιὰ τὴν Ἑλλάδα 

ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἴδια τήν Τουρκία.  
Ἡ ἐκδήλωση, τὴν ὁποία παρακολούθησαν 
ἑκατοντάδες πολίτες τῆς Μακεδονίας καὶ 
τῆς Θεσσαλονίκης εἰδικότερα, ἔκλεισε µὲ 
συζήτηση, ἡ ὁποία ἀνέδειξε περαιτέρω 
πτυχὲς τοῦ ζητήµατος. 
Δέν θά πρέπει νά µᾶς διαφύγει ἡ ἐντυπω-
σιακή προσέλευση τοῦ κόσµου στίς πρό-
σφατες ἐκδηλώσεις τέτοιου τύπου καί 
περιεχοµένου. Φαίνεται ὅτι µία µερίδα, 
τοὐλάχιστον, τοῦ πατριωτικοῦ χώρου 
δέν ἀναπαύεται µέ τήν κατεστηµένη 
παραπληροφόρηση καί ἀναζητᾶ διέξοδο. 
Ἐνδεχοµένως τό ἐκλογικό ἐγχείρηµα 
τοῦ Στ. Παπαθεµελῆ νά δώσει ἄλλη µιά 
διέξοδο στόν κόσµο αὐτόν.

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ 
ΒΡΑΒΕΙΑ 

Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 8

Ἄντε τώρα καὶ στὸ Μέγαρο Μουσικῆς! 
Μόνο στὸ Ἠρώδειο νὰ µὴν πᾶς, ἔ; 
Ὄχι τίποτ’ ἄλλο δηλαδή, ἀλλὰ θὰ µᾶς 
ξυπνήσει πάλι καὶ τὸ γαµῶτο γιὰ κεῖνα τὰ 
νήπια ποὺ γλιτώσανε ἀπ’ τὸν Ἡρώδη…
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΠΕΡΝΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΛΕ ΔΕΝ Μ’ 
ΑΓΑΠΑΣ»
Βραβεῖο παρηγοριᾶς ἐπίσης προσωποπα 
γὲς καὶ δὴ γιωργακοπαγές, ἀπονέµεται 
στὸν ἀρχηγὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐξαιτίας τῆς 
στεναχώριας του ποὺ δὲν τὸν ἀγαπάει 
ὁ ἑλληνικὸς λαός. Τί γίνεται, σοῦ λέει, 
ἀπὸ τὴ µία ἐγὼ ποὺ καὶ καλὸ παιδὶ 
εἶµαι καὶ προσπαθῶ φιλότιµα, ἀπ’ τὴν 
ἄλλη ὁ χοντρὸς ποὺ ὅλη µέρα κάθεται 
καὶ τὰ ’κανε παντοῦ µαντάρα καὶ 
ἀντὶ νὰ κλείνει ὅλο κι ἀνοίγει ἐκείνη ἡ 
ρηµαδοψαλίδα. Μὰ γιατί µὲ µισοῦν οἱ 
ἄτιµοι; Τί τοὺς ἔκανα; Τίποτε δὲν τοὺς 
ἔκανες βρὲ ἀγόρι µου! Καὶ ἴσα-ἴσα, στὴν 
πραγµατικότητα ὅλοι σὲ συµπαθοῦν! 
Καὶ γιὰ ὁτιδήποτε ἄλλο, ὅλοι θὰ ἔτρεχαν 
νὰ σὲ βοηθήσουν! Καὶ καινούργιο τσάφ-
τσοὺφ θὰ σοῦ ἔφερναν καὶ Γιου-γκι-ό καὶ 
παπάκι γιὰ τὴ µπανιέρα καὶ καινούργια 
παπά, ἀλλὰ καὶ λαµπριάτικη λαµπάδα 
µὲ φιόγκο καὶ κάποιο ἀπ’ τὰ ἀγαπηµένα 
σου τερατοκουκλάκια (Πόκεµον, Ἀθανα-
σάκης, Μαριλίζα)! Μόνο γιὰ νὰ σὲ 
βγάλουνε πρωθυπουργὸ τους ἔχουν ἕνα 
µικρὸ πρόβληµα. Ἔ, εἴπαµε! Καλόψυχοι-
καλόψυχοι, ἀλλὰ τελικὰ ἔχει καὶ ἡ 
φιλανθρωπία τὰ ὅρια της…  
                      Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
                       (Δυστυχῶς) ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Ψάχναµε έναν τρόπο να βελτιώσουµε
την ποιότητα ζωής του.
Ήταν σκυµµένος  – µε προτροπή µας –  πάνω απ’ το 
λούκι
Θέλαµε να καθαριστεί
µα ήταν τόσες οι αναθυµιάσεις του,
τέτοια η δυσωδία,
που ζαλίστηκε, έχασε τις αισθήσεις του
και βρέθηκε ο Λουκάς στο λούκι εγκλωβισµένος.
Προς στιγµή ανησυχήσαµε γι’ αυτόν
καί για µας
– δεν έπρεπε να µας χαρακτηρίσουν ανάλγητους,
να πούνε ότι τον σπρώξαµε βαθύτερα –
Μα προσαρµόστηκε τόσο τέλεια στο λούκι ο Λουκάς
Χώρεσε επιδεικνύοντας µεγάλη ευελιξία
σ’ ένα τόσο δα στενό σωλήνα
ώστε αποφασίσαµε τελικά να τον αφήσουµε εκεί.

(Ακόµη κι αν η είσοδος του Λουκά στο λούκι
δεν οφείλεται σε δική του ευελιξία
αλλά στην παµφάγα ευελιξία του λουκιού,
ένα τόσο ευέλικτο Σύστηµα θα ’ταν λάθος να 
τροποποιηθεί˙
δεν χωρά άλλη επιλογή απ’ το να παραµείνει σεβαστό.)

Γιάννης Στρούµπας



Νέα ἆθλα Τάσσου Παπαδόπουλου καί Κυπραίων Ἑλλήνων
   Ὁ «Φιλελεύθερος» (1-3) γράφει γιά τήν γαλλοκυπριακή ἀµυντική συνεργασία 
πού ἔκανε τήν Τουρκιά νά φρίξει:
   «Κύπρος και Γαλλία υπέγραψαν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, η οποία καλύπτει 
ευρύτατο φάσμα τομέων και δίνει νέα προοπτική στις σχέσεις των δύο χωρών. Την 
συμφωνία υπέγραψαν στο Παρίσι, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Λιλλήκας και η 
Γαλλίδα υπουργός Αμυνας, Μισέλ Αλλιό - Μαρί. Η Γαλλίδα υπουργός ανέφερε ότι η 
συμφωνία προνοεί μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή επισκέψεων στρατιωτικών, τη διεξαγωγή 
κοινών ασκήσεων και την δυνατότητα συνεργασίας για αντιμετώπιση κοινών κινδύνων. 
Όπως αναφέρεται στο σημερινό κύριο θέμα του Φιλελευθέρου, η Λευκωσία επιλέγει 
έναν ισχυρό εταίρο της Ε.Ε., ο οποίος θα παρέχει στήριξη «στις δύσκολες στιγμές» και 
το Παρίσι επανέρχεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μέσω ενός σταθεροποιητικού 
και στρατηγικού σύμμαχου. 
Η εξέλιξη αυτή πρέπει να θεωρείται και ένα μήνυμα προς τους Αγγλοαμερικανούς, που 
θέλουν να κάνουν αποκλειστικά κουμάντο στο νησί, αλλά και προς τους Τούρκους. 
Η κρίση στο Λίβανο, πέρσι, έχει επισπεύσει τις διεργασίες και έχει ουσιαστικά 
κωδικοποιήσει τη συνεργασία. Η Κύπρος αποτέλεσε κομβικό σημείο και σημαντική 
βοήθεια στις προσπάθειες των ειρηνευτικών αποστολών. Όπως συναφώς προκύπτει 
από τα συμφωνηθέντα, μεταξύ άλλων, θα αναβαθμισθούν οι διευκολύνσεις που 
παρέχει από την κρίση στο Λίβανο και εντεύθεν η Κυπριακή Δημοκρατία στη Γαλλία, 
στη στρατιωτική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου». Η συμφωνία, περιέχει συνεργασία 
στα θέματα εκπαίδευσης και ανταλλαγής πληροφοριών, σε θέματα κοινών ασκήσεων, 
της γεωστρατηγικής ανάλυσης και την παροχή ναυτικής προστασίας, ιδίως κατά της 
λαθρομετανάστευσης.» 

Γελοίως ἀγράµµατοι, χυδαίως ἀνελλήνιστοι 
   Ὁ Στάθης Σ. στήν «Ἐλευθεροτυπία» (1-3) γιά τυχαῖο παράδειγµα ἄθλιου 
µισελληνικοῦ λόγου, τοῦ δηµοσιογραφοῦντος Γιώργου Γιαννουλόπουλου: 
«...Στο άρθρο του χθες (Τετάρτη 28.ΙΙ.2007), θέλησε να λάβει μέρος στον διάλογο 
περί το βιβλίο της Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού, παρ’ ότι, όπως ο ίδιος δηλώνει, δεν το 
έχει διαβάσει!!! Μικρό το κακό. Ομως ο κ. Γ.Γ. στηρίζει την άποψή του, ότι η Ιστορία 
πιθανόν να μην είναι αυτό που νομίζουμε, στην πρόσφατη έκθεση με αναπαραστάσεις 
αρχαίων αγαλμάτων όπως ήταν στην αρχική τους μορφή, δηλαδή χρωματιστά. Για 
κάποιον μυστήριο λόγο ή τέλος πάντων κάποιον λόγο που εμένα μου διαφεύγει, ο κ. 
Γιαννουλόπουλος νομίζει ότι αυτό είναι μια πρόσφατη... ανακάλυψη της επιστήμης, 
μάλιστα κάτι σαν... «ανακοίνωση». Αναβιβάζει έτσι την άγνοιά του σε κανόνα της 
γνώσης των άλλων και με πάθος νεοφωτίστου εκστρατεύει σε διάφορες σκέψεις και 
συλλογισμούς για το «είναι» και το «φαίνεσθαι» στην Ιστορία.
(...) Όμως αυτό είναι το λιγότερο. Χρειάζεται να έχει κανείς βροντώδη άγνοια για την 
ίδια του την άγνοια, αν αποφαίνεται ότι όσοι διακρίνουν ή διακριβώνουν συνέχεια στους 
Ελληνες και τη γλώσσα τους, πιστεύουν ότι «η ταυτότητα του Ελληνα δεν υπόκειται 
στον ιστορικό χρόνο». Ακριβώς επειδή η ταυτότητα των Ελλήνων υπόκειται στον 
ιστορικό χρόνο, όπως άλλωστε των Εβραίων, των Κινέζων, των Τούρκων και όλων, η 
διερεύνηση της εξέλιξης ή της διακοπής αυτής της ταυτότητας μπορεί να βασίζεται μόνον 
στα ευρήματα και την επιστημονική έρευνα, όχι στα ιδεολογήματα, στα άνευ αποδείξεως 
συμπεράσματα ούτε στις ιδεοληψίες.
Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να βασίζεται σε σκιάχτρα, αφορισμούς και δαιμονοποιήσεις. 
Το τρυκάκι είναι απλό (κι ανατριχιαστικό): βάζεις στο στόμα κάποιου πράγματα που δεν 
λέει κι έτσι του... απαντάς κατά το δοκούν. Προσέτι του κοτσάρεις και δυο - τρεις ετικέτες 
για «εθνικόφρονα Ιστορία» ή «ελληνοκεντρισμό» και τον καθαρίζεις. (...) Το θέμα της 
συνέχειας ή της ασυνέχειας (εν προκειμένω των Ελλήνων, αλλά και όλων των εθνών 
καθ’ οίον πολιτικό προσδιορισμό λαμβάνει η έννοια «έθνος» ανά τους αιώνες και τους 
τόπους) απαιτεί έρευνες και επιχειρήματα, τα οποία συχνά έχουν εκτεθεί, κι όχι μόνον 
επαγωγικούς συλλογισμούς. Ο κ. Γιαννουλόπουλος, παρ’ ότι στο κείμενό του σε καμμιά 
έρευνα δεν στέκει, ουδέ ένα έστω συνακόλουθο επιχείρημα επικαλείται, κατηγορεί 
τους εναντίους του ακριβώς γι’ αυτό: ότι δεν έχουν επιχειρήματα. Υπεράγαν! Ενώ ο 
συλλογισμός του είναι μόνον επαγωγικός με κίνδυνο να βρέξει στη γωνία της ράβδου, 
ενώ δεν μπαίνει στον κόπο να φοβηθεί ογκώδη κι έγκυρη υπερδισχιλιετή βιβλιογραφία, 
καταλήγει να αφορίζει για «αλαζονεία» και «γελοιότητα» όσους δεν διακρίνονται απ’ τη 
δική του άγνοια.
Το πράγμα έχει παρατραβήξει. Το επίπεδο της συζήτησης περί τα ελληνικά γράμματα και 
πράγματα έχει ξεπέσει. Ισως αυτό να επιδιώκεται. Αυτό το παράδοξο κόμπλεξ ορισμένων 
με την ταυτότητα των νεοελλήνων (αλλά και άλλων εθνών) εξηγείται πολιτικώς, αλλά 
δεν παύει να είναι πλέον αποκρουστικά λιποβαρές. Πριν κατηγορήσει για «γελοίους» 
τους άλλους ο κ. Γ. Γιαννουλόπουλος, ας μάθει πρώτα πώς έβαφαν τα αγάλματά τους 
οι Ελληνες, ας διαβάσει λίγο (δεν θέλει πολύ) απ’ τους εκατοντάδες Βυζαντινούς 
συγγραφείς να ξεστραβωθεί (τουλάχιστον για το πώς πραγματεύθηκαν λεπτές έννοιες 
όπως η «ιδεολογία της Ιστορίας»). Κι ύστερα ας μας πει «υστερικούς» και «αστείους». 
Θα το σεβαστούμε και θα ψαχτούμε. Ομως ας μην ασχημονεί ανέξοδα, όπως επί μακρόν 
πράττει, διότι ανέξοδα πια δεν θα είναι.»

Κι ὅµως, πρωτεύουµε!
Στήν «Καθηµερινή» (8-3) ἡ ἐλπιδοφόρα εἴδηση γιά τήν ἔρευνα στή χώρα µας:  
«Το βραβείο Ντεκάρτ για την έρευνα, το λεγόμενο και «ευρωπαϊκό Νομπέλ», κατέκτησε 
φέτος η ερευνητική ομάδα HYDROSOL, που συντονίζεται από Ελληνες ερευνητές του 
Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών 
της Θεσσαλονίκης. Το HYDROSOL μοιράστηκε το βραβείο με ένα πρόγραμμα για τη 
δημιουργία υπερεξελιγμένου συστήματος τηλεσκοπίων και το πρόγραμμα APOPTOSIS, 
που μελέτησε τον κυτταρικό θάνατο. Είναι η δεύτερη συνεχή χρονιά που επιστήμονες 
από τη χώρα μας κατακτούν την κορυφή των ερευνητικού «Πάνθεου» της Ευρώπης 
(πέρυσι ήταν οι ομάδες των Κώστα Σούκουλη από το ΙΤΕ Κρήτης και Ιωάννη Σειραδάκη 
από το ΑΠΘ). (...) Σε μια ξεχωριστή τελετή χθες στις Βρυξέλλες απονεμήθηκε στον 
συντονιστή της ομάδας HYDROSOL, δρα Θανάση Κωνσταντόπουλο, το βραβείο, το 
οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 333.333 ευρώ. (...) «Η δική μας καινοτομία 
ήταν κυρίως στην πρωτότυπη και αποτελεσματική κατασκευή του αντιδραστήρα, ο 
οποίος είναι ο πρώτος ηλιακός αντιδραστήρας υδρογόνου παγκοσμίως» είπε ο δρ. 
Κωνσταντόπουλος.»

Ἀνα-γνώσεις
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Ἐξ οἰκείων ὁ «λίβελλος»

Τήν ἱστορία τοῦ τολµητία ραββίνου 
καί καθηγητῆ ἱστορίας Ἀριέλ Τοάφ 
(φωτογραφία), γιοῦ τοῦ ραββίνου τῆς Ρώµης, 
πού ἀποκάλυψε σέ βιβλίο του ὅτι οἱ Ἀσκενάζι 
Ἑβραῖοι τῆς βόρειας Ἰταλίας κατά τόν 
Μεσαίωνα ἀπήγαγαν καί θυσίαζαν µωρά 
Χριστιανῶν, καί χρησιµοποιοῦσαν τό αἷµα 
τους γιά τελετές,  φυσικά τήν µάθαµε πολύ 
πρίν τήν γράψουν τά κατεστηµένα ΜΜΕ. 
Εἴπαµε ὅµως νά µήν τήν ἀναπαράξουµε, νά 
µήν... πολυπροκαλοῦµε τά ἀφεντικά.
Τό πρᾶγµα ὅµως πῆρε διαστάσεις, ὁ δῆθεν 
«λίβελλος τοῦ αἵµατος» προερχόταν τώρα 
ἐξ ἰδίων κι ἔτσι δέν µπόρεσαν νά τό πνίξουν 
δεόντως. Φυσικά καί ὑποχρεώθηκε ὁ Τοάφ 
νά µαζέψει τό «Πάσχα τοῦ Αἵµατος» γιά 
νά... «ἐπανεξετάσει τὰ ἐπίµαχα σηµεῖα του». 
Βεβαίως καί ζητήθηκε µέσα στήν Κνεσέτ 
ἡ ἀποποµπή του ἀπό τό Πανεπιστήµιο 
Μπάρ Ἰλάν τοῦ Τὲλ Ἀβίβ (καί ἡ δίκη του!). 
Ἐννοεῖται ὅτι προκλήθηκε τόσος θόρυβος πού 
καλύφθηκε τελικά τό πραγµατικό συµβάν 
µέ τίς ἀντιδράσεις πού τό ἀκολούθησαν. 
Ἐµεῖς πού δέν ξιπαζόµαστε µέ τίς ἑβραϊκές 
ἀντιδράσεις ἀνά τόν κόσµο (ΗΠΑ, Ἰταλία, 
Ἰσραήλ...) καί δέν ξέρουµε ἄν πρόκειται γιά 
κάτι τεκµηριωµένο ἤ ὄχι, περιοριζόµαστε 
νά σηµειώσουµε τό τί βρῆκε ψάχνοντας ὁ 
καθηγητής Τοάφ: 
Παραµονή τοῦ Πάσχα τοῦ 1475 στήν 

ἰταλική πόλη Τρέντο, µέλη τῆς ἑβραϊκῆς 
κοινότητας ἀπήγαγαν καί δολοφόνησαν 
ἕνα δίχρονο χριστιανόπουλο, τόν Σιµόν, 
καί χρησιµοποίησαν µετά τό αἷµα του 
γιά τελετουργικούς λόγους. Τό πτῶµα 
βρέθηκε στό κελάρι ἑβραϊκοῦ σπιτιοῦ καί 
ὁ ἐπίσκοπος τῆς πόλης καταδίκασε τούς 
ἰδιοκτῆτες τοῦ σπιτιοῦ. Ἡ ἑβραϊκή κοινότητα 
διαµαρτυρήθηκε στόν Πάπα Σίξτο τόν 4ο 
ὅτι τό παιδί τό σκότωσαν Χριστιανοί καί 
ρίξαν τό κρῖµα στούς Ἑβραίους. Ἐκεῖνος τότε 
συγκρότησε ἐπιτροπή 6 καρδιναλίων, ὑπό 
τόν κορυφαῖο νοµικό τοῦ Βατικανοῦ, πού 
ἐξέτασε τήν ὑπόθεση: οἱ κατηγορούµενοι 
ὁµολόγησαν καί ξανακαταδικάστηκαν. 
Ὅλος ὁ φάκελος βρίσκεται στό ἀρχεῖο τοῦ 
Βατικανοῦ, τό ὁποῖο ὅµως ἀπό τό 1965 καί 
ἐντεῦθεν συµµορφώθηκε µέ τήν πολιτική 
ὀρθότητα πού ἐπιβάλλει ἡ σιωνιστική ἰσχύς 
διεθνῶς: Ἔχοντας δεχθεῖ πώς δέν ὑπάρχει 
ἑβραϊκή εὐθύνη γιά τή... Σταύρωση τοῦ 
Ἰησοῦ, δέν θά κολλοῦσε στόν Σιµόν ἀπό τό 
Τρέντο! Ἀποφασίστηκε πώς οἱ ὁµολογίες 
τῶν δραστῶν ἐλήφθησαν µέ βασανιστήρια, 
ἄρα δέν ἔχουν ἀξία, καί ἔκλεισε ἡ ὑπόθεση.
Ἔλα ὅµως πού ὁ Τοάφ ἀνακάλυψε στίς 
ὁµολογίες µέσα τελετουργικό τῶν Ἀσκενάζι 
ἄγνωστο στούς Ἑβραίους τῆς Ἰταλίας, καί 
σφόδρα ἀντιχριστιανικό, πού δέν µπορεῖ 
νά τό γνώριζαν οἱ ἀνακριτικές Ἀρχές ἀπό 
ἀλλοῦ! Μάλιστα βρῆκε κι ἄλλες ἀρκετές 
περιπτώσεις θυσίας παιδιῶν πού «τό αἷµα 
τους ἔβαφε τον βωµό ἑνός Θεοῦ ὁ ὁποῖος 
ἐπιστεύετο ὅτι ἔπρεπε νά ὁδηγηθεῖ, ἐνίοτε 
νά σπρωχτεῖ ἀνυπόµονα νά προστατέψει καί 
νά τιµωρήσει». Ἔρχεται ἔτσι νά ἐνισχύσει 
µαρτυρίες ἄλλων Ἑβραίων µελετητῶν πού 
ἔγραψαν - ὄχι τόσο τολµηρά - γιά τό ἴδιο 
θέµα παλαιότερα (Ἴσραελ Γιουβάλ, Ἔλλιοτ 
Χόροβιτς). 
Ὁ Τοάφ µπορεῖ τελικά νά ὑποχώρησε, ὅµως 
τή «ζηµιά» τήν ἐκανε: Τώρα πιά µέ λιγότερη 
ἐλαφρότητα θά προσπερνῶνται οἱ προαιώνιες 
ἱστορίες Ἀράβων, Ρώσων, Ἰταλῶν, Ἑλλήνων, 
κτλ γιά «κείνους πού πίναν τό αἷµα µικρῶν 
παιδιῶν», ἔτσι δέν εἶναι; 

Τανέρ Ἀκσάµ: Οὔτε στίς 
ΗΠΑ βρῆκε ἡσυχία!

Ὁ Τανέρ Ἀκσάµ ἐπισκέπτης καθηγητής 
στό Πανεπιστήµιο τῆς Μινεζότα (καί στό 
ἐκεῖ Κέντρο γιά τό Ὁλοκαύτωµα καί τίς 
Σπουδές Γενοκτονίας) ὡς εἰδικός ἐπί τῆς 
Ἀρµενικῆς Γενοκτονίας, κρατήθηκε στό 
Μόντρεαλ ἀπό τίς καναδικές Ἀρχές πρό 
ἡµερῶν γιά περισσότερες ἀπό τέσσερεις 
ὧρες κατηγορούµενος γιά... τροµοκρατία!
Ὁ Ἀκσάµ εἶχε προσκληθεῖ νά µιλήσει σέ ἕνα 
συµπόσιο γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα 
στή Νοµική Σχολή τοῦ Πανεπιστηµίου Mc 
Gill. Καθώς ἀνακρινόταν τοῦ τηλεφώνησε 
ὁ Ἰρανός καθηγητής Payam Akhavan πού 
τόν εἶχε καλέσει, καί µέ τήν µεσολάβηση 
Καναδῶν κυβερνητικῶν παραγόντων ὁ 
Τοῦρκος καθηγητής ἀφέθηκε ἐλεύθερος. 
Δέν ἦταν ἡ πρώτη φορά πού ὁ Ἀκσάµ βρίσκει 
προβλήµατα ἀπό τήν τουρκική δράση στίς 
ΗΠΑ. Ὁ ἴδιος µιλᾶ γιά µιά ἐκστρατεία πού 
ἔχει ἐξαπολύσει ἐναντίον του ἡ χώρα του 
χρησιµοποιώντας ὑπερεθνικιστές Τούρκους 
τοῦ ἐξωτερικοῦ. Τήν πρώτη φορά ἦταν στό 
Πανεπιστήµιο τῆς Νέας Ὑόρκης ὅταν κάποιοι 
ὁµοεθνεῖς του φασίστες µοίρασαν φέιγ 
βολάν στά ὁποῖα ὁ Ἀκσάµ χαρακτηριζόταν 
«τροµοκράτης», ὑπεύθυνος γιά θανάτους 
Ἀµερικανῶν στήν Τουρκία! Τό ἴδιο συνέβη καί 
τόν Δεκέµβρη στή Νοµική Σχολή Benjamin 
N. Cardozo. Τότε ὅµως οἱ ὀργανωτές εἶχαν 
εἰδοποιηθεῖ ὅτι ἑτοιµάζονται διαδηλώσεις 
πού θά διέλυαν τό συνέδριο. Οἱ χορηγοί 
τοῦ συνεδρίου τηλεφώνησαν στό τουρκικό 
Προξενεῖο τοῦ Μανχάταν καί τήν ἑποµένη 
ἕνας ὑπάλληλος τοῦ Προξενείου τούς πῆρε 
γιά νά τούς καθησυχάσει ὅτι τίποτε δέν θά 
συµβεῖ. Καί ὄντως δέν συνέβη! 
Γενικά τό τουρκικό κράτος ἔχει πετύχει νά 

κάνει τή ζωή δύσκολη στόν αὐτοεξόριστο 
Τοῦρκο ἱστορικό. «Ἔχω ὑποχρεωθεῖ νά 
ἀκυρώσω πέντε ἐµφανίσεις µου σέ διεθνῆ 
ἀκαδηµαϊκά συνέδρια», λέει ὁ ἴδιος. «Μέ τό 
πρόσχηµα τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου κάποιες 
ὁµάδες µοῦ προκαλοῦν µεγάλη φυσική καί 
ὑλική ζηµία. Μοῦ εἶναι πολύ δύσκολο νά κάνω 
τή δουλειά µου». 
Δέν εἶναι βέβαια ἔκπληξη ἡ ἀντιµετώπιση 
τοῦ Ἀκσάµ ἀπό τό τουρκικό κράτος. Εἶναι 
ὅµως ἄκρως διδακτική ἡ ἱστορία της, µέ τίς 
µεθοδεύσεις «λαϊκῶν διαµαρτυριῶν» πέραν 
τοῦ Ἀτλαντικοῦ! Φανταστεῖτε τί µπορεῖ νά 
γίνει κάπου πολύ κοντύτερά του...

Ὅσο περιόδευε ὁ Μπούς στή Λατινική 
Ἀµερική, τό ἴδιο ἔκανε κι ὁ... Τσάβες. Μέ τή 
διαφορά ὅτι τόν πρῶτο συνόδευαν µαζικές 
διαδηλώσεις ὀργῆς (π.χ. οἱ τεράστιες στήν 
Οὐρουγουάη) καί τόν δεύτερο θριαµβευτικές 
συγκεντρώσεις. Νά φωνάζει λ.χ. ἐλευθερία 
ἤ θάνατος καί νά ἀποθεώνεται ἀπό 40.000 

κόσµο στήν Ἀργεντινή! Ὑπάρχει ἐλπίδα!

Ἡ Βενεζουέλα 
ἐξάγει ... Τσάβες



Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

  Ἡ κινητοποίηση τῶν πολιτῶν Ροδόπης καὶ Ἔβρου ἐνάντια στὴν ἐπιχειρούµενη 
ἐγκατάσταση τῆς βαριᾶς χηµικῆς βιοµηχανίας τοῦ χρυσοῦ, συνεχίστηκε 
τὴν Κυριακὴ 4 Μαρτίου µὲ τὴ µεγάλη συγκέντρωση 2.500 πολιτῶν µαζὶ µὲ 
τοὺς κατοίκους τῶν χωριῶν Αὔρας - Περάµατος - Κοµάρου - Ἀτάρνης ὅπου 

διατρανώθηκε ἡ ἀντίθεση στὰ χρυσωρυχεῖα. Στὴ συγκέντρωση ἔδωσαν τὸ παρόν, 
µεταξὺ ἄλλων, καὶ ἐξέφρασαν γιὰ ἄλλη µιά φορά δηµόσια καὶ καθαρὰ τὴν πλήρη 
ἀντίθεσή τους στὴν ἐγκατάσταση τῶν ἑταιριῶν χρυσοῦ στὴν περιοχὴ µας, ἐκπρόσωποι 
τῆς πολιτικῆς ζωῆς ἀπὸ  ὅλες τὶς παρατάξεις, ἐκλεγµένοι τοπικοὶ ἄρχοντες τῶν ΟΤΑ, 
τῶν Νοµαρχιακῶν Αὐτοδιοικήσεων καὶ ἐκπρόσωποι ἐπαγγελµατικῶν φορέων. Ἡ 
ἀπόφαση τοῦ Συµβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ποὺ ἀκολούθησε κατὰ τῆς χρυσῆς ἐπένδυσης 
τῶν Σαπῶν ἦρθε κι ἔδεσε µὲ τὸ δηµόσιο αἴσθηµα καὶ τὶς ἐπιστηµονικὲς ἐπιφυλάξεις. 
Ἂς ἐλπίσουµε ὅτι ἔτσι θὰ λήξει καὶ ἡ παράλληλη ὑπόθεση τοῦ Περάµατος ὥστε νὰ 
ἀποµακρυνθεῖ ὁριστικά ὁ κίνδυνος. Ἐκεῖνος ὁ πεµπτοκοσµικὸς µεταλλευτικὸς κώδικας, 
ὅµως, πότε θὰ ἀλλάξει;

   Ἔφτασε λοιπόν καί στό... Θρακιστάν ἡ ἔκθεση «Ἄννα Φράνκ - Ἱστορία γιά 
τό σήµερα», χάρη στό Κέντρο Εὐρωπαϊκῆς Πληροφόρησης Κοµοτηνῆς (Europe 
Direct) καί τήν καµπάνια τοῦ  Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης «Ὅλοι διαφορετικοί 
- Ὅλοι ἴσοι». Πρόκειται γιά τό ἱερό σκήνωµα τῆς νεοεποχίτικης θρησκείας τοῦ 

«Ὁλοκαυτώµατος», ὅπου τό ἵδρυµα τῆς Ἄννας Φράνκ στό Ἄµστερνταµ συµβάλει τά 
µέγιστα, θά ἔλεγε κάποιος συνωµοσιολόγος. Ὅµως ἐµεῖς, καθώς εἴµαστε καλοπροαίρετοι 
καί ἀγαθοί ἄνθρωποι, πήγαµε στήν ἔκθεση νά δοῦµε τί προσφέρει στόν ἐπισκέπτη καί 
κυρίως τί προσφέρει στή µαθητιώσα νεολαία γιά τήν διαπαιδαγώγιση τῆς ὁποίας τήν 
ἔφεραν οἱ ὀργανωτές. Ἡ µέν ἔκθεση ἦταν ἡ γνωστή σαπουνόπερα µέ λελογισµένες 
δόσεις θαλάµων ἀερίων κτλ, οἱ δέ λόγοι τῶν ὀργανωτῶν ἦταν τραγικά ἀνυποψίαστοι γιά 
τό παιχνίδι πού παίζεται. Μάλιστα ἐκστόµισαν καί - σωστά - πράγµατα («ἄλλοι µπορεῖ 
νά ὑπέφεραν καί περισσότερο ἀπό τούς ναζί ἀπ’ ὅ,τι οἱ Ἑβραῖοι») πού ἄν τά µάθαιναν οἱ 
ὑπεύθυνοι τοῦ ἱδρύµατος στό Ἄµστερνταµ θά τούς εἶχαν µηνύσει γιά ἀντισηµιτισµό! 
Τί νά πεῖς; Δέν ἀµφιβάλουµε γιά τίς καλές τους προθέσεις ἀλλά εἶναι πού παραγέµισε 
σαβούρα τό κεφάλι τῶν παιδιῶν µας...

Ὅπως λοιπόν γράφαµε πρό διµήνου, τό Ἀρσάκειο δηµιουργεῖ ἐντός διετίας 
σχολεῖο στὴν Κοµοτηνή, σὲ χῶρο τὸν ὁποῖο παραχωρεῖ (µετὰ ἀπὸ πολύχρονες 
συνεννοήσεις) τὸ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο. Στή σχετική ἀνακοίνωση 
(Κοµοτηνή, 9 Μαρτίου) ὁ Πρόεδρος τῆς Φιλεκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας τῶν 

Ἀρσακείων Σχολείων Γιῶργος Μπαµπινιώτης τόνισε ὅτι «ἦρθε ἡ ὥρα µὲ τὴ συµβολὴ 
τοῦ Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου καὶ τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Στυλιανίδη, νὰ 
δώσουµε σάρκα καὶ ὀστᾶ σὲ ἕνα ὅραµα ποὺ θὰ προσφέρει ἐκπαίδευση στὴν νεολαία 
µὲ ποιότητα καὶ ἀρχές, ὄχι µόνο τῆς Κοµοτηνῆς ἀλλὰ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῆς 
Θράκης καὶ τῶν ΝΑ Βαλκανίων». Τὴν σπουδαιότητα τῆς παρουσίας τοῦ Ἀρσακείου στὴν 
Κοµοτηνὴ ὑπογράµµισαν µὲ δηλώσεις τους ὁ ἀντιπρύτανης τοῦ ΔΠΘ Ἄθ. Καραµπίνης, 
ὁ ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδης Στυλιανίδης καὶ ὁ δήµαρχος Κοµοτηνῆς Δ. 
Κοτσάκης. Τὸ Ἀρσάκειο σὲ ἕναν χῶρο 80 στρεµµάτων θὰ διαθέτει κτίριο παράδοσης 
µαθηµάτων, βιβλιοθήκη, βοηθητικοὺς χώρους καὶ ξενῶνες ἀλλὰ καὶ κτίρια ἄλλων 
δραστηριοτήτων. Θὰ περιλαµβάνει ὅλες τὶς τάξεις Δηµοτικοῦ, Γυµνασίου, Λυκείου 
(συνολική δυναµικότητα 600 παιδιῶν) καὶ τὰ δίδακτρα θὰ εἶναι σχετικὰ χαµηλὰ.
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 Ἀπό Ποµάκους φίλους µας τῆς ὀρεινῆς 
Ξάνθης (ὑπογράφει µόνο ὁ ἕνας) λάβαµε 
τήν παρακάτω ἐπιστολή:
Κύριε διευθυντή,
Θέλουµε νά γράψουµε στήν ἐφηµερίδα 
σας ἕνα πρόβληµα πολλῶν ἀνθρώπων τῆς 
περιοχῆς µας πού δουλεύουν σκληρά στήν 
οἰκοδοµή. Δέν πιστεύουµε ὅτι τό πρόβληµα 
πρόκειται νά λυθεῖ ἀλλά εἶναι καλό νά τό 
γνωρίζει καί ἡ ὑπόλοιπη κοινωνία, εἰδικά 
ὅσοι περιµένουν ἀπό µᾶς νά λέµε συνέχεια 
(ἤ νά µήν λέµε ποτέ) ὅτι εἴµαστε Ποµάκοι. 
Ἐκεῖ συχνά τελειώνει καί τό ἐνδιαφέρον 
µερικῶν.
Ἡ σύνταξη ἑνός ἀνθρώπου πού κοντεύει 
τά 60 εἶναι, ὅπως ξέρετε, τό πιό µεγάλο 
πρόβληµά του. Τό κακό εἶναι ὅτι στήν 
ἡλικία αὐτή ὁ ἄνθρωπος δέν µπορεῖ νά 
βρεῖ εὔκολα δουλειά, ὅπως κάποιος στά 30 
του, καί ὅλα γίνονται πολύ δύσκολα ὅταν 
λείπουν τά ἔνσηµα ἐκεῖνα πού χρειάζεται 
γιά νά βγεῖ στή σύνταξη. Πῶς θά τά 
συµπληρώσει; 
Ὅσοι βρισκόµαστε στή δουλειά αὐτή 
πολλά χρόνια, βλέπουµε καταστάσεις 
πού κανένας δέν θά τίς ἤθελε γιά τόν 
ἑαυτό του. Μέ τό ἔνσηµο νά κοστίζει στήν 
τελευταία τριετία περίπου διπλά ἀπ’ ὅ,τι 
στό ξεκίνηµα, τό µεροκάµατο µπαίνει σέ 
δεύτερη µοίρα. Κάποιοι πού δουλεύουν 

ζητᾶνε νά µήν παίρνουν ποτέ ρεπό. Ἄλλοι 
πού φοβοῦνται νά µή χάσουν τή δουλειά 
τους συµβιβάζονται µέ τά µισά ἔνσηµα ἀπό 
κεῖνα πού δικαιοῦνται, µάλιστα ἀπό µόνοι 
τους τό προτείνουν. Ὁρισµένοι πού εἶναι 
ἄνεργοι παρακαλᾶνε νά ἐργαστοῦν χωρίς 
ἀµοιβή, µόνο νά πάρουν τά ἀπαραίτητα 
ἔνσηµα! Καί δέν εἶναι λίγοι οἱ ἄνθρωποι 
πού ταλαιπωροῦνται ἔτσι. Τό σωµατεῖο 
οἰκοδόµων τῆς Ξάνθης ἔχει κάπου 4.000 
µέλη. Βάλτε τώρα καί ὅσους ἐργάζονται 
παράνοµα (νά περιµένουµε τώρα καί τούς 
Βούλγαρους;) γιά νά φανεῖ πόσο δύσκολες 
µέρες ἔρχονται.
Αὐτό πού µᾶς φαίνεται λογικό εἶναι νά 
συνέβαινε τό ἀκριβῶς ἀντίθετο: Ἕνας 
νέος οἰκοδόµος νά πληρώνει περισσότερες 
εἰσφορές καί µετά ἀπό κάποια ἡλικία νά 
µειώνονται. Ἔτσι θά ὑπῆρχε κι ἕνας λόγος 
νά πάρεις στή δουλειά σου ἕναν µάστορα 
πάνω ἀπό τά 50. Δέν ξέρουµε βέβαια πῶς 
τά σκέφτονται ἐκεῖνοι πού ἀποφασίζουν 
στά γραφεῖα, ἐµεῖς βλέπουµε αὐτό πού 
γίνεται τελικά στήν πράξη. Κι αὐτό εἶναι 
ἄσχηµο καί ἄδικο γιά κάποιον πού χρόνια 
ὁλόκληρα δουλεύει στήν οἰκοδοµή, εἴτε 
εἶναι χριστιανός εἴτε µουσουλµάνος, 
Ἕλληνας, Τοῦρκος ἤ Ποµᾶκος. 
  Ἰρφάν Μεµεταλή,
  Μάνταινα Ξάνθης

Μιά ἐπιστολή
Οἰκοδόµοι καί Συνταξιοδότηση 

Ἡ χαµένη κουλτούρα 
τῆς κοινότητας  

Στίς 12 Μαρτίου, τό Ἵδρυµα Θρακικῆς 
Τέχνης καί Παράδοσης, σέ συνεργασία µέ 
τήν Ἀστυνοµική ∆ιεύθυνση Ξάνθης καί τόν 
∆ικηγορικό Σύλλογο τῆς πόλης, ὀργάνωσε 
διάλεξη τοῦ καθηγητῆ Έγκληµατολογίας 
καί πρώην πρύτανη τοῦ ∆ΠΘ Γιάννη Πα-
νούση γιά τήν ἀντιµετώπιση τῆς ἐγκλη- 
µατικότητας. Τό κοινό µέ τήν ἀθρόα προ-
σέλευσή του ξεπέρασε τίς προσδοκίες τῶν 
όργανωτῶν καί ὁ ὁµιλητής τό... ἀντάµειψε.

Ἡ διάλεξη ἦταν µία ἐξαιρετική σύνθεση 
θεωρητικῶν προσεγγίσεων, συγκεκριµένων 
στοιχείων καί πειστικῶν προτάσεων, 
µέ χιοῦµορ καί ἄνεση. Ξεκίνησε µέ τήν 
φαινοµενική παραδοξότητα τοῦ αἰσθήµατος 
τῆς αὐξηµένης ἀνασφάλειας ἀφενός καί 
τῶν χαµηλῶν δεικτῶν ἐγκληµατικότητας 
ἀφετέρου. ∆έν ἀµφισβήτησε τίς αὐξητικές 
τάσεις ἀλλά ἐπεσήµανε ὅτι ἔχει σηµασία 
τί καί πῶς τό µετρᾶµε. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα ἡ νεανική παραβατικότητα 
πού βρίσκεται στό 6%, ἀπό τό ὁποῖο 
ὅµως τό 80% εἶναι ἐλαφρᾶς µορφῆς καί 
ὅ,τι σχεδόν µένει εἶναι ἐνδοοικογενειακή 
βία. ∆έχθηκε τήν ὑπεραντιπροσώπευση 
τῶν µεταναστῶν - ἰδίως τῶν Ἀλβανῶν 
- σέ κάποιες µορφές ἐγκληµάτων (φόνων) 
ἀλλά ἐπεσήµανε τίς αἰτίες καί τόν χειρισµό 
τῶν θεµάτων ἀπό τά ΜΜΕ. Μίλησε γιά 
παγκόσµια ποινικοποίηση τῆς φτώχειας 
(τό 42% ὅλων τῶν µαύρων στίς ΗΠΑ ἔχει 
κάποια στιγµή προβλήµατα µέ τή ∆ικαι-
οσύνη, τό 83% τῶν φυλακισµένων στή 
Βρετανία εἶναι ἀπό τήν ἐργατική τάξη, τό 
62% τῶν ἀλλοδαπῶν κρατουµένων στήν 
Ἑλλάδα δέν ἔχει χρήµατα στή φυλακή 

γιά νά ἀγοράσει ὁτιδήποτε...) καί δήλωσε 
δύσπιστος στίς βιολογικοῦ τύπου ἑρµηνεῖες 
τῆς ἐγκληµατικότητας, οἱ ὁποῖες φαίνεται 
νά ἐπανέρχονται µέ τίς ἔρευνες στό DNA.
Ἀναφορικά µέ τό πῶς ἀπαντᾶµε ὡς 
κοινωνία, θέση τοῦ ὁµιλητῆ ἦταν πώς 
δέν µπορεῖ καί δέν πρέπει νά εἶναι 
παντοῦ ἡ Ἀστυνοµία. Εἶναι ἀναγκαία ἡ 
εὐρύτερη συµµετοχή γιά πρόληψη, µέσα 
σέ µία δηµοκρατία τῆς ἐγγύτητας. Τά 
τοπικά συµβούλια πρόληψης ἦταν µία 
τέτοια προσπάθεια πού ἀπέδωσε στίς 
ἐλάχιστες περιπτώσεις ὅπου ἐπενδύθηκε 
ἀνθρώπινη ψυχή. Γιά ἕναν ἤπιο τρόπο 
ἐπίλυσης τῶν προβληµάτων χρειάζεται 
µία κοινωνία µέ διαρκές βλέµµα ἔγνοιας 
καί ἀλληλεγγύης. ∆υστυχῶς ἡ πρόληψη 
µέσα ἀπό κοινοτικούς θεσµούς χρειάζεται 
χρῆµα καί χρόνο, δέν ἔχει µετρήσιµα 
ἀποτελέσµατα, δέν ἀποφέρει πολιτικό 
ὄφελος. Καί κυρίως εἶναι πού ἐµεῖς χάσαµε 
τήν αἴσθηση τῆς συλλογικότητας πού 
ἐπιβίωνε µέχρι πρόσφατα, κλειστήκαµε 
στά ἀπολύτως ἀτοµικά µας. Τέλος, σἐ 
σχέση µέ τή διαφθορά, ὁ Γ.Π. εἶπε ὅτι στή 
χώρα µας συνιστᾶ παράµετρο... κοινωνικῆς 
συνοχῆς καί εἶναι δικαιωµένη ἠθικά µέ τόν 
συµψηφισµό τῶν παρανοµιῶν µας, ὅπου 
τελικά ὅλα ἐπιτρέπονται. Τό πελατειακό 
πολιτικό σύστηµα µέ τόν τρόπο αὐτό 
δέν ἄφησε χῶρο οὔτε στό ὀργανωµένο 
ἔγκληµα: Στήν Ἰταλία ὅποιος ἤθελε κάτι 
παράνοµο πήγαινε στή Μαφία, ἐδῶ πάει 
στόν... δήµαρχο. Κάπως ἔτσι φτάσαµε 
στήν πλήρη ἀκοινωνησία τῆς κοινωνίας 
µας, ὅπου κανένας θεσµός δέν βαρύνει καί 
καµµία βάση κοινῆς ἀποδοχῆς δέν ὑπάρχει 
γιά συνεννόηση στά βασικότερα τῶν 
θεµάτων (βλ. κρίση στήν Παιδεία). 
Ἀξίζει νά σηµειωθοῦν καί οἱ ἀπόψεις τοῦ 
Γ. Πανούση γιά τήν κρίση αὐτή, ὅπως µᾶς 
τίς ἐξέθεσε κουβεντιάζοντας: «Ἤµουν ἀπό 
κείνους πού ἀλλάξαµε τόν νόµο τό 1982. Ἡ 
ἔννοια τοῦ ἀσύλου τότε, λίγα χρόνια µετά τή 
δικτατορία, εἶχε ἀκόµη ἕνα νόηµα. Σήµερα; 
Κι ἄν δεχθοῦµε νά τὸ διατηρήσουµε, δέν 
πρέπει νά ξεκαθαριστεῖ; Ποιόν καλύπτει τό 
ἄσυλο αὐτό καί ποιοί τό ὑπερασπίζονται; 
∆υστυχῶς ἡ κρίση δέν ἀφορᾶ πιά τήν 
Παιδεία καί οἱ δυό πλευρές σκλήρυναν 
τόσο πού πρίν πέσει κάποιος νεκρός δέν νά 
ὑποχωρήσουν». 



   Τό Δροσερό εἶναι ἕνας πρόχειρος 
φτωχικός οἰκισµός ἔξω ἀπό τήν 
Ξάνθη. Οἱ κάτοικοί του, κάπου 6.000 
ψυχές, εἶναι ὅλοι µουσουλµάνοι Ροµά, 
πού µιλοῦν τόσο τή ρωµανί ὅσο καί 
ἑλληνικά καί τούρκικα. Ἕνας οἰκισµός 
στό περιθώριο τῆς ζωῆς τῆς κοινωνίας, 
τόσο τῆς πλειονοτικῆς ὅσο καί τῆς 
µειονοτικῆς, πού ὅµως µέ τίποτε δέν 
τόν χαρακτηρίζεις θλιβερό ἤ µίζερο: 
ἡ παροιµιώδης τσιγγάνικη ὁρµή γιά 
τή ζωή, παίρνει ἔνυλη ὑπόσταση σέ 
ὅλα γύρω, καί ἰδίως στά... ἀµέτρητα 
πιτσιρίκια πού γεµίζουν τούς δρόµους.
    Ἀπό τόν χῶρο αὐτό δέν λείπουν καί 
φορεῖς πού πασχίζουν γιά τό καλύτερο 
αὔριο τῆς νεολαίας αὐτῆς. Εἶναι βασικά 

ὁ σύλλογος γυναικῶν «Ἡ ἐλπίδα» 
(φωτ. ἄνω), ὅπου µιά καταπληκτική 
κυρία Σαµπιχά, µέ τήν ἀνεκτίµητη 
ἐθελοντική προσφορά 2-3 ἀκόµη νέων 
γυναικῶν (πρόκειται γιά τήν κοινωνική 
λειτουργό Ἐλευθερία Σαµαρᾶ καί τήν 
γλωσσολόγο Ἑλένη Παπαµερῆ), κάνει 
θαύµατα. Στά µαθήµατα ἑλληνικῆς 
γλώσσας, κοπτοραπτικῆς, µαγειρικῆς, 
κεντήµατος κτλ προσέρχονται δεκάδες 
κοπέλες, χωρισµένες σέ δύο ἡλικιακές 
ὁµάδες, καί νέοι ὁρίζοντες ἀνοίγονται 
µπροστά τους. Ὁ παιδικός σταθµός τοῦ 
συλλόγου (φωτ. δίπλα) ἐντυπωσιάζει 
µέ τήν ὀµορφιά καί τόν ἐξοπλισµό 
του. Νά µήν ξεχάσουµε βέβαια καί τόν 
«δικό µας» Γιάννη Βουλτσίδη πού ἔχει 

δουλέψει ἐκεῖ ἄπειρες 
ὧρες, εἴτε µέ τό Θέα-
τρο Σκιῶν εἴτε ὡς δά-
σκαλος γενικότερα. 
   Στόν οἰκισµό πρίν 
2-3 χρόνια δέν ὑπῆρχε 
παρά ἕνα ἀτροφικό 
δηµοτικό σχολεῖο. 
Σήµερα στόν ἴδιον 
αὐλόγυρο στεγάζονται 
τό 15ο καί τό 20ο 
Δηµοτικό σχολεῖο µά 
καί τό 8ο Γυµνάσιο. 
Μιλᾶµε γιά 800 παιδιά 
συνολικά, ἀριθµός πού 
ὁλοένα αὐξάνει! Δεκάδες ἀπό αὐτά 
παρακολουθοῦν τά ἀπογευµατινά φρο-

ντιστηριακά µαθήµατα καί οἱ 
κτιριακές ἀνάγκες καλύπτονται 
µετά βίας ἀπό τίς προκατασκευ-
ασµένες αἴθουσες πού ὅλο καί 
πληθαίνουν (φωτ. ἄνω δεξιά), 
χωρίς ποτέ νά ἀρκοῦν. Μήπως 
εἶναι καιρός νά κάνει κάτι 
παραπάνω καί τό Ὑπουργεῖο 
Παιδείας, κάτι πού τό ὀφείλουµε 
στούς ἀνθρώπους αὐτούς, ἔστω 
καί τώρα;
    Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι κάποιοι 
κατά καιρούς προσπάθησαν νά 

βοηθήσουν (κι ἄλλοι ἔτσι ἔδειξαν). 
Τό 1999 ὁ πρόεδρος τῆς «Μηχανικῆς» 
Πρόδροµος Ἐµφιετζόγλου χάρισε 
ἕνα ἐντυπωσιακό ἀθλητικό κέντρο 
στόν οἰκισµό. Τά ἐγκαίνια µάλιστα 

τά εἶχε κάνει ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Χριστόδουλος, παρουσίᾳ τῶν Ἀρχῶν 
τοῦ τόπου, ταραταζούµ κτλ. Ἀπό 
διετίας ἔχει πάψει νά λειτουργεῖ καί 
σήµερα τό θέαµα πού παρουσιάζει τό 
κτήριο ἀπό ἔξω εἶναι ἀξιοθρήνητο, ὅσο 
γιά τό ἐσωτερικό του ἔχει σκυλευτεῖ 
µέχρι... µπετοῦ. Ἐπίσης, στόν οἰκισµό 
ὑπάρχει τό ἰατροκοινωνικό κέντρο 
τοῦ δήµου Ξάνθης, στελεχωµένο µέ 
γιατρό καί κοινωνικές λειτουργούς. 
Τά παράπονα πού ἀκούσαµε γιά τό µή 
ἰατρικό προσωπικό, εἶναι ὅτι κάθονται 
στό γραφεῖο χωρίς ἐνδιαφέρον νά 
γνωρίσουν τόν κόσµο καί νά τόν 
βοηθήσουν στά προβλήµατά του. 
Θέλουµε νά πιστεύουµε ὅτι ἡ ἵδρυση 
τοῦ κέντρου ὑπαγορεύτηκε ὄχι µόνο 
ἀπό τή δηµιουργία θέσεων ἐργασίας 
(καί ψηφοφόρων) ἀλλά καί ἀπό ἔγνοια 
γιά τό πιό λοῦµπεν κοµµάτι τοῦ 

πληθυσµοῦ τοῦ δήµου. Πάντως 
ἐκείνη ἡ ἑφτασφράγιστη παράγκα 
στήν ἄκρη τοῦ οἰκισµοῦ, πού φέρει 
καί τόν τίτλο συλλόγου ΡΟΜ, µέ τήν 
πινακίδα τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐπιχορή-
γησης, ἀπεικονίζει µέ ἐνάργεια τίς 
προτεραιότητες τῆς γραφειοκρατίας 
µας. Νά ἐλπίσουµε ὅτι ἡ πρόσφατη 
ἐπίσκεψη τῆς Ντ. Μπακογιάννη στό 
Δροσερό θά θερµάνει τό ἐνδιαφέρον 
τῆς διοίκησης καί τῆς κοινωνίας; 
    Κ.Κ.

ΔΡΟΣΕΡΟ ΞΑΝΘΗΣ: 
Τό δηµογραφικό big bang τῶν µουσουλµάνων Ροµά
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   Ἀπό τριµήνου περίπου στήν Ξάνθη 
ἔχει συσταθεῖ ἕνα ἰδιαίτερο σωµατεῖο µὲ 
τὴν ἐπωνυµία ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΥΓΕΙΑΣ 
ΞΑΝΘΗΣ, µία ἐξέλιξη πού θά ἀφήσει 
πίσω της ὡς ἄχρηστη κάθε συζήτηση περί 
τῆς «Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης» καί τῶν 
ἄλλων προξενοσυλλόγων. Σύµφωνα µὲ τὸ 
καταστατικό του τὸ νέο “σωµατεῖο” ἔχει 
τὴ δυνατότητα ἵδρυσης ἐκπαιδευτηρίων 
καί οἰκοτροφείων πρωτοβάθµιας, 
δευτεροβάθµιας καὶ τριτοβάθµιας (!) 
ἐκπαίδευσης, κατασκηνώσεων, θιάσων, 
λεσχῶν, κέντρων Ὑγείας, δυνατότητα 
πρόσληψης ἐκπαιδευτικῶν, θεολόγων, 
ἰατρῶν, κλπ. Θά ἐκδίδει ἐφηµερίδα, θά 
ὀργανώνει ἐκδροµές, σεµινάρια,  γιορτές, 
κτλ κτλ. Μιλᾶµε δηλαδή γιά ἵδρυση ὄχι 
σωµατείου ἀλλά... ὁλόκληρου κράτους*! 
Κι ἄν εἶστε περίεργοι νά δεῖτε µέ ποιούς 
πόρους θά ὑλοποιεῖ τέτοια θαύµατα, θά 
σᾶς λύσουµε καί αὐτήν τήν ἀπορία: Λίγο 
πρίν τήν κατάθεση τοῦ καταστατικοῦ 
στό Μονοµελές Πρωτοδικεῖο Ξάνθης, οἱ 
ἄνθρωποι πού πῆραν τήν πρωτοβουλία 
ρώτησαν στήν Ἀθήνα ἄν µποροῦν νά 
δέχονται δωρεές ἀπό ξένη χώρα. Καί 
µόλις πῆραν τήν καταφατική ἀπάντηση, 
καταλαβαίνετε... Ἄρχισαν τίς κρούσεις 
στή Νότιο Κορέα, τόν Καναδά, τήν 
Φινλανδία...
Ἐδῶ κάποιος θά ἀπορήσει: Καί ἡ Ροδόπη; 
Δέν θά ἀξιωθεῖ ἑνός τέτοιου φορέα 
προόδου καί πολιτισµοῦ; Μήν ἀνησυχεῖτε, 

γιά ὅλα προέβλεψαν οἱ λεγάµενοι. Γιά 
νά µήν ἔχουν τίποτε προβλήµατα µέ 
κανέναν περίεργο δικαστή σέ δεύτερο 
καταστατικό, προβλέπεται ἡ λειτουργία 
τοῦ σωµατείου καί µέ ὑποκαταστήµατα 
«καί σέ ἄλλους νοµούς τῆς Ἑλλάδας». 
Ροδόπη καί Ἕβρο λέτε; Ἤ µήπως καί 
Δωδεκάνησα καί Πέλλα καί Φλώρινα καί 
ὁπουδήποτε ἀλλοῦ θά προθυµοποιεῖτο νά 
ρίξει χρήµατα γιά τούς δικούς του λόγους 
ὁ ξένος χρηµατοδότης; 
Πρόκειται γιά τό ἑπόµενο βῆµα τῆς 
Τουρκίας, µετά τήν διεξαγωγή τοῦ Συνε-
δρίου τῶν δυτικοθρακιωτῶν Τούρκων 
στήν Κωνσταντινούπολη πέρυσι, ὅπου 
καί εἶχαν τεθεῖ οἱ στόχοι πού προαναφέρ- 
θηκαν. Μιλᾶµε γιά προσπάθεια δηµιουρ-
γίας ἑνός γκέττο, τοῦ ὁποίου τά µέλη 
δέν θά συγχρωτίζονται µέ τήν ὑπόλοιπη 
κοινωνία οὔτε στά θρανία, οὔτε στίς 
γιορτές, οὔτε στό κρεββάτι τοῦ πόνου, 
σχεδόν πουθενά. 
Καί κάτι ἀκόµη, ἄκρως ἀποκαρδιωτικό: 
Ὁ δικηγόρος πού ὑπογράφει τὴν αἴτηση 
ἀναγνώρισης ἀπό τό Πρωτοδικεῖο 
(Σοφτά Κενάν) εἶναι σπουδαγµένος στήν 
Ἑλλάδα, γνήσιο τέκνο τῆς περιβόητης 
ποσόστωσης στὰ ἑλληνικά ΑΕΙ. Αὐτό γιά 
νά µήν ξεχνᾶµε τήν σχετική µόνο ἀξία 
τῆς παροχῆς δηµόσιας ἐκπαίδευσης, ἡ 
ὁποία παραµένει ἀναγκαία ἀλλά ὄχι 
καί ἱκανή συνθήκη γιά τήν ἔνταξη ἑνός 
µουσουλµάνου στήν εὐρύτερη ἑλληνική 
κοινωνία. Ὅσο σέ ἐπίπεδο ἰδεολογίας 

εἴµαστε ἀπόντες ἤ παρόντες µέ τρόπο 
ζηµιογόνο γιά τά συµφέροντα τῆς 
πατρίδας µας (φιλοκεµαλιστές, ὀθωµα- 
νολάγνοι, ἐθνοµηδενιστές...) µήν περιµέ- 
νουµε τίποτε καλύτερο. Τά χειρότερα 
εἶναι µπροστά µας.              
         Κ.Κ.

*   Ὄχι, γιά ἵδρυση στρατοῦ ἀκόµη δέν εἴπανε 
τίποτε. Ἴσως στό ἑπόµενο σωµατεῖο...

Στό φῦλλο τῆς 4ης Μαρτίου 2007 ὁ «Ἰός» 
τῆς «Κυριακάτικης Ἐλευθεροτυπίας» µᾶς 
ἀποκάλυψε τήν οὐσία καί τήν πραγµατικότητα 
γιά τήν µειονότητα τῆς Θράκης. Μόλις τήν 
εἶχε ἀνακαλύψει στά κιτάπια τοῦ ἱδρύµατος 
«Κωνσταντῖνος Καραµανλῆς», σέ µία δήλωση τοῦ 
Κ. Καραµανλῆ στίς 10-11 Μαρτίου 1978 πρός τόν 
Μπουλέντ Ἐτσεβίτ στό Μοντραί τῆς Ἑλβετίας. Ἐκεῖ 
λοιπόν βρήκανε (οἱ Ψαρροτριµοκωστόπουλοι, ὄχι 
οἱ Τοῦρκοι) ἀναφορά τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ 
σέ «Τούρκους τῆς Θράκης» καί «τουρκικὴ 
µειονότητα». Καί πῶς τήν ἀξιολόγησαν; Πώς 
πρόκειται γιά µιά δήλωση πού «ἀνατρέπει ὅλη τή 
γνωστή ἐπίσηµη γραµµή τῶν µεταπολιτευτικῶν 
ἑλληνικῶν κυβερνήσεων στό ζήτηµα αὐτό καί 
ἀποτελεῖ κόλαφο γιά ὅσους ἐξακολουθοῦν νά 
παίζουν τήν κολοκυθιά µέ τήν ἐπωνυµία τῆς 
µειονότητας» (!), καλεῖ δέ στό τέλος τά δύο µεγάλα 
κόµµατα «νά ἀναγνωρίσουν τήν πραγµατικότητα 
τῆς Θράκης καί νά πάψουν νά κρύβονται πίσω ἀπό 
δικαστικές διώξεις, ἀπαγορεύσεις καί διαστροφή 
τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας»!
Ποιό ἑλληνικό ἐπιχείρηµα καταρρίπτει ἡ 
καραµανλική φράση; Κανένα. Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ 
µιά δήλωση τοῦ ἔµφοβου τότε πρωθυπουργοῦ 
(καί συνυπεύθυνου τῆς Κυπριακῆς τραγωδίας) 
ἀλλάζει κάτι στίς πραγµατικότητες πού ζοῦµε 
καί γνωρίζουµε ὅλοι; Μήπως πρίν 10 µόλις 
χρόνια δέν εἶχε παραδοθεῖ ἡ ἐκπαίδευση τῶν 
µουσουλµανοπαίδων τῆς Θράκης στά χέρια 
τῆς Τουρκίας µέ τό χουντικό «Μορφωτικό 
Πρωτόκολλο»; Ἤ µήπως ξεχνᾶµε τήν κρατική 
τροµοκρατία πού φίµωνε τήν δηµόσια ἔκφραση 
τῶν Ἑλλή-νων πατριωτῶν γιά τό µειονοτικό µέχρι 
τήν ἄνοδο τοῦ ΠαΣοΚ στήν ἐξουσία; 
Τζούφια λοιπόν ἡ πορδή τοῦ Ἰοῦ. Γιά νά 
τούς βοηθήσουµε µάλιστα στήν ἐξεύρεση 
µεροκάµατου, τούς πληροφοροῦµε ὅτι ἄν ψάξουν 
θά βροῦν κι ἄλλους τέτοιους (παλιότερους) 
χαρακτηρισµούς ἀπό ἐπίσηµα ἑλληνικά χείλη, 
στίς δεκαετίες τῆς ἄγνοιας, τοῦ ραγιαδισµοῦ καί 
τῆς ἀµερικανοφροσύνης. 
Ἄκου «ἱστορική ἀλήθεια» ἡ καραµανλική µπούρδα, 
καί «διαστροφή» της ἡ 30ετής διακοµµατική 
ἑλληνική πολιτική!

Τά καραδεξιά ἐπιχειρήµατα τῆς «Ἀριστερᾶς»

Ὅταν ὁ πεµπτοφαλαγγιτισµός 
συνάντησε τόν καραµανλισµό

Ἐγκρίθηκε ἵδρυση... κράτους! Νέο γκέττο Κιµµερίων 
  Τή στιγµή πού ἡ ἑλληνική πολιτική 
δείχνει νά στρέφεται πιά ὑπέρ τῆς παροχῆς 
δηµόσιας ἐκπαίδευσης ἐπιπέδου στόν 
µειονοτικό πληθυσµό τῆς Θράκης, κάποιοι 
φαίνεται νά ἔχουν ἀντίθετη γνώµη. Ἔτσι, 
πληροφορηθήκαµε ἀπό τόν Τῦπο τῆς 
Ξάνθης πώς οἱ προσπάθειες τοῦ νοµάρχη 
Γιώργου Παυλίδη γιά ἐξασφάλιση σχολικῆς 
στέγης στήν µειονοτική Ἐκπαίδευση 
ἀποδίδουν: Μέσῳ τοῦ προγράµµατος 
τῶν Συµπράξεων ∆ηµόσιου καί Ἰδιωτικοῦ 
Τοµέα (Σ∆ΙΤ), καί σέ συνεργασία µέ τόν 
Ὀργανισµό Σχολικῶν Κτιρίων, πρόκειται 
νά δροµολογηθεῖ ἡ κατασκευή 12θέσιου 
µειονοτικοῦ δηµοτικοῦ σχολείου γιά 300 
µαθητές στά Κιµµέρια τῆς Ξάνθης. Τό 
ἔργο θά κοστίσει 2,6 ἑκ. εὐρώ, θά ξεκινήσει 
σέ ἕναν χρόνο, τό δέ οἰκόπεδο τό εἶχε 
παραχωρήσει τό Ἑλληνικό ∆ηµόσιο στήν 
νοµαρχιακή Αὐτοδιοίκηση καί κείνη τώρα 
τό δίνει πεσκέσι ὅπου κρίνει «σκόπιµο». 
   Ἔτσι, µετά ἀπό πολλά χρόνια, ἕνα νέο 
σχολεῖο γεννιέται γιά τήν µειονοτική 
ἐκπαίδευση, ὥστε νά µήν στερηθεῖ ὁ 
µουσουλµανικός πληθυσµός τίς ἐκλεκτές 
της ὑπηρεσίες (καί τή λογική τοῦ γκέττο). 
Μπράβο στούς ἁρµόδιους τοῦ ὑπουργείου 
καί τοῦ ΟΣΚ, µπράβο καί στόν νοµάρχη, 
γιά ΟΡΙΣΜΕΝΑ αἰτήµατα ἔχουν ἄκρως 
εὐήκοον οὖς. Μόνο πού ∆ΕΝ εἶναι αὐτά πού 
καῖνε τόν κόσµο τῆς Θράκης, µειονοτικό ἠ 
πλειονοτικό, παρά τούς νταβατζῆδες του.

Σίγουρα οἱ ροταριανοί ὅµιλοι δέν εἶναι 
ὁ... χῶρος µας. Ὅµως δέν µποροῦµε 
παρά νά ἐπαινέσουµε τήν πρωτοβουλία 
τους νά βραβεύσουν σέ ἐκδήλωση στή 
Θεσσαλονίκη τήν τόλµη, τό ἦθος καί τήν 
ἐπιµονή τοῦ Σεµπαεδίν Καραχότζα, πού 
µάχεται γιά τήν ποµακική του ταυτότητα 
καί κληρονοµιά, παίρνοντας ἐπ’ ὤµου 
καί τήν ἔκδοση τοῦ µηνιαίου δίγλωσσου 
φύλλου «ΝΑΤΠΡΕΣ». Μαζί λοιπόν µέ τά 
συγχαρητήρια τοῦ ἐκεῖ παριστάµενου 
Εὐάγγελου Βενιζέλου, ἄς δεχθεῖ ὁ 
ἀγαπητός φίλος Σεµπαεδίν καί τά δικά 

µας. Καλή δύναµη καί στή συνέχεια!
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Ν. Λυγερός

Η πρόσφατη υπογραφή της γαλλο-
κυπριακής συµµαχίας έχει πολλαπλή 
σηµασία. Δεν είναι απλώς µία τυπική 
πράξη, έχει ευρωπαϊκή ουσία. Η 
διακρατική συµφωνία είναι ένα άνοιγµα 
που ενισχύει τις πολυκλαδικές σχέσεις 
που πρέπει ν’ αναπτύξει η Κύπρος για 
να εδραιωθεί ως δυναµικό µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακριτική θέση 
της Κύπρου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τής δίνει µεγάλη αξία για τον 
πυρήνα. Η συµφωνία ήταν αναµενόµενη 
διότι ακολουθεί γεωστρατηγικά νοητικά 
σχήµατα. Επιτρέπει την απαγκίστρωση της 
Κύπρου από το αγγλοαµερικανικό δόγµα 
που κυριαρχεί εδώ και χρόνια, ακόµα και 
αν έχει χάσει λίγη από τη δύναµή του 
µετά την ένταξη. Η γεωστρατηγική θέση 
της Κύπρου πρέπει ν’ αξιοποιηθεί από 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να µην 
αποτελεί πια ένα µονοπωλιακό σύστηµα 
όπου όλα επιτρέπονται. Οι εγγυήτριες 
δυνάµεις έδειξαν όλες την ανάλογη αξία 
τους και η Κύπρος είναι πια ένα συνειδητό 
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
παραδοσιακές σχέσεις που είχε αναπτύξει 
στο παρελθόν όχι µόνο έφτασαν στα όρια 
του κορεσµού, αλλά λειτουργούν πλέον 
ως αδρανειακό σύστηµα. Η πρωτοβουλία 
που είχε πάρει η Γαλλία για το θέµα 
της αναγνώρισης της Κύπρου από την 
Τουρκία δεν ήταν µόνο τυπική, όπως 
νοµίζουν οι περισσότεροι αναλυτές. Αυτή 
η νέα συµµαχία είναι φυσιολογική εξέλιξη 
της εκδήλωσης της γαλλικής άµυνας. Η 
Γαλλία ξέρει από πρώτο χέρι την αξία 
και το µέγεθος του F.I.R. της Κύπρου διότι 
υπάρχουν ήδη στρατιωτικές αναλύσεις 
των χαρακτηριστικών της περιοχής. Η 
Γαλλία έχει µια ειδική σχέση και µε την 
Αίγυπτο, πράγµα το οποίο εκδηλώθηκε 
και πολεµολογικά και οικονοµικά. Επι-
πλέον, ως ειδήµονας για το θέµα των πε-
τρελαίων, η Γαλλία έχει µελετήσει τα ύδα-
τα της Κύπρου και ειδικά την Αποκλειστική 

Οικονοµική 
Π ε ρ ι ο χ ή . 
Φ α ί ν ε τ α ι 
ότι δεν επη-
ρεάζεται από 
την κυρίαρχη 
ηττοπάθεια 
σε σχέση 
µε τις 
παράνοµες 
τ ο υ ρ κ ι κ έ ς 
α π α ι τ ή -
σεις. Αυτό 
σηµαίνει ότι 
ακόµα και το 
ενιαίο αµυ-
ντικό δόγµα 
ε ν ι σ χύ ε ται 
έµµεσα µε τη γαλλο-κυπριακή συµµαχία. 
Όπως το αναλύουµε και στη θεωρία 
παιγνίων, δηµιουργείται µε αυτόν τον 
τρόπο µία νέα ισορροπία του Nash. Και 
µέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, ο παίκτης 
Κύπρος έχει νέες δυνατότητες και νέα 
οράµατα. Με αυτά τα δεδοµένα, η 
Κύπρος µπορεί όχι µόνο να διεκδικήσει 
δυναµικά την αναγνώρισή της από την 
Τουρκία, αλλά και την απελευθέρωσή 
των κατεχοµένων. Με την ένταξή της 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστηµα 
των εγγυήτριων δυνάµεων όχι µόνο 
αποδυναµώθηκε αλλά έχασε και την 
αξία του. Τώρα µε τη γαλλο-κυπριακή 
συµµαχία, έχασε και την ουσία του. Η 
νέα δυναµική δεν είναι τεχνητή διότι 
βασίζεται σε ισχυρά γεωστρατηγικά 
συµφέροντα που σχετίζονται και µε τη 
Μέση Ανατολή. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι 
θετική και η συµφωνία της Κύπρου µε 
τον Λίβανο, κράτος το οποίο έχει και 
αυτό πολύ καλές σχέσεις µε τη Γαλλία. Η 
γαλλο-κυπριακή συµµαχία αποτελεί µία 
νέα αλλαγή φάσης που σταθεροποιεί την 
προηγούµενη που έγινε µε την ένταξη 
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
αποτελεσµατική στρατηγική της Κύπρου 
αλλάζει και τα δεδοµένα.  

 Προσέξτε δηµοσίευµα τοῦ 
«ἔγκυρου» Guardian γιά τόν µεγάλο 
Γερµανό συνθέτη Ρ. Βάγκνερ, πού 
φαίνεται ὅτι τό ἀδελφᾶτο βάλθηκε νά 
τόν οἰκειοποιηθεῖ. Προσέξτε ἀπίστευτα 
ἐπιχειρήµατα γιά τή «θηλυκή πλευρά» 
τοῦ Βάγκνερ (πού, καθώς πέθανε ὁ 
καηµένος πρό 130 ἐτῶν, δυσκολεύεται 
νά τ’ ἀντικρούσει):
 «Μία επιστολή του Ρίχαρντ 
Βάγκνερ προς µοδίστρα του Μιλάνου 
ανοίγει παράθυρο σε µία άγνωστη πτυχή 
της ζωής του µεγάλου µουσουργού. Η 
επιστολή που είδε πρόσφατα τα φώτα της 
δηµοσιότητας υποδεικνύει ότι ο Βάγκνερ 
αρέσκετο να φορά γυναικεία ρούχα. 
 Η επιστολή περιγράφει µε κάθε 
λεπτοµέρεια το φόρεµα που ο συνθέτης 
φαίνεται να προόριζε για τη σύζυγό του 
Κόζιµα. Απαιτώντας, όµως, την κατασκευή 
«ενός κοµψού ενδύµατος για το σπίτι» 
συνεχίζει «ο κορµός θα πρέπει να έχει 
ψηλό κολάρο, µε δαντέλα και κορδέλες, 
µανίκια εφαρµοστά στα χέρια. Το φουστάνι 
πρέπει να έχει φραµπαλάδες µε όγκο από 
το ίδιο µεταξωτό ύφασµα, να µην έχει 
άνοιγµα και να είναι πολύ πολύ φαρδύ µε 
µακριά ουρά». Όπως υποστηρίζει ο Μπάρι 
Μίλιγκτον, συνεκδότης της «Επιθεώρησης 
Βάγκνερ», η επιστολή, που χρονολογείται 
από τον Ιανουάριο του 1874 και σήµερα 
ανήκει σε ιδιωτική συλλογή, «προσθέτει 
στοιχεία στη θεωρία σύµφωνα µε την οποία 
ο συνθέτης φορούσε περιστασιακά και 
γυναικεία ρούχα. Η επιστολή αποδεικνύει 
το ενδιαφέρον του για τα γυναικεία 
ενδύµατα. Προφανώς ο συνθέτης διέθετε 
µια πολύ θηλυκή πλευρά» εξηγεί ο 
Μίλιγκτον. Με επιστολή του προς την 
ίδια µοδίστρα, τον Νοέµβριο του 1869, ο 
Βάγκνερ παραγγέλνει ένα «µαύρο σατέν 
κοστούµι που θα µπορούσε να φορεθεί 
έξω αλλά και µέσα στο σπίτι». Η Γαλλίδα 
µοδίστρα Σαρλότ Σαγιόν, που εργαζόταν 
µε τον Ιταλό σύζυγό της Γκαετάνο Γκέτσι, 
προφανώς απάντησε θετικά και στις 20 
Νοεµβρίου του έστειλε τον λογαριασµό. 

Προφανώς τα κατέβαλε και της ζήτησε να 
προσθέσει στην παραγγελία ένα «όµορφο 
πρωινό γυναικείο καπέλο».
 Η Κόζιµα, καίτοι τηρούσε λεπτο-
µερέστατο ηµερολόγιο, δεν αναφέρει 
πουθενά την άφιξη αυτών των ειδών 
«κάνοντας πολλούς να πιστέψουν ότι τα 
ρούχα τα παρήγγειλε ο Βάγκνερ για τον 
εαυτό του». Το 1877, πέντε χρόνια προτού 
πεθάνει ο Βάγκνερ, ξέσπασε σκάνδαλο όταν 
δηµοσιογράφος δηµοσίευσε λεπτοµέρειες 
των αντικειµένων που ο µέγας συνθέτης 
είχε παραγγείλει από άλλη µοδίστρα, που 
όπως αναφέρει ο κ. Μίλιγκτον, «ήταν µία 
θάλασσα από µοβ σατέν και µεταξωτά 
πουκάµισα και εσώρουχα». Σε επιστολή 
προς άλλη µοδίστρα ανέφερε «ελπίζω τα 
τριανταφυλλιά εσώρουχα να είναι έτοιµα» 
χωρίς να καθορίζει ποιος ακριβώς θα τα 
φορούσε.»
           Ἄρα λοιπόν ὑπάρχει µία «θεωρία», 
ἀγνώστου τεκµηρίωσης, σύµφωνα 
µέ τήν ὁποία «ὁ συνθέτης φοροῦσε 
περιστασιακά καί γυναικεῖα ροῦχα». 
Ὅπως καί γώ, π.χ., ἔχω µιά θεωρία ὅτι 
ὁ Ἀινστάιν χαϊδολογοῦσε ἀγοράκια 
(λέµε, τώρα). Πῶς «στηρίζει» ἡ ἐπιστολή 
τὴ «θεωρία»; Ἀπό τό ἐνδιαφέρον τοῦ 
συνθέτη γιά τό τί θά φοράει ἡ γυναίκα 
του (τό ἐνδεχόµενο νά ἦταν λιγάκι 
παραπάνω µερακλῆς µέ τά φετίχ, 
ἀποκλείεται)! Ἀκολουθεῖ µία ἄλλη 
παραγγελία πού οἱ ἐρευνητές τοῦ 
πρωκτοῦ τοῦ συνθέτη δέν τήν ἀνακα-
λύπτουν στά ἀποµνηµονεύµατα τῆς 
συζύγου, ἀλλά οὔτε κι αὐτός ἐξηγοῦσε 
στήν µοδίστρα (!) ὅτι εἶναι γιά τή σύζυγό 
του! Ἄρα; Ἄρα κι αὐτός πού τὄπαιζε 
ντεµέκ ἄντρας καί πατριωταρᾶς, τόν 
ψιλοκουνοῦσε τόν κωλαράκο του. 
Ἀδερφή κι αὐτός, ὅπως οἱ περισσότεροι 
ἐπώνυµοι! Ὅπερ ἔδει δεῖξαι! 
     Ἐµᾶς βεβαίως καρφάκι δέν µᾶς 
καίγεται γιά τό τί ἔκανε ὁ µέγας 
συνθέτης τά βράδυα. Ρωτᾶµε, ὅµως: 
Αὐτόν τόν κύριο Μίλιγκτον, πῶς τόν 
κόβετε, τό γυαλίζει τό φινιστρίνι;  

Κατεδαφίζοντας ἱστορικές προσωπικότητες µέ...

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ

Στρατιωτική θητεία 
καί  Ἐλ. Βενιζέλος

Ἡ µοµφή τοῦ φυγόστρατου ἀποτελοῦσε 
ἀπό τήν ἀρχαιότητα µέχρι πρίν δυό 
γενιές τροµερή µοµφή γιά τό σύνολο τῆς 
ἑλληνικῆς κοινωνίας, εἰδικά σέ περιόδους 
πολέµου. Μιὰ τέτοια µοµφή αντιµετώπισε 
µέσα στήν Ἑλληνική Βουλή γιά τὴν (µή;) 
συµµετοχή τῶν γιῶν του, Σοφοκλῆ καὶ 
Κυριάκου, στούς Βαλκανικούς Πολέµους, 
ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Τό συµβάν 
περιγράφει ὁ θρακιώτης δηµοσιογράφος 
καί φίλος Παντελῆς Ἀθανασιάδης.
Ἦταν 24 Φεβρουαρίου 1914 καὶ ὁλόκληρη 
ἡ Ἑλλάδα ἀγωνιοῦσε γιὰ τὴν τύχη τῆς 
Ἐπανάστασης ποὺ εἶχε κηρύξει στὴ 
Βόρεια Ἤπειρο ὁ Χρηστάκης Ζωγράφος, 
γιὰ τὴν απελευθέρωση της. Κάποια 
στιγµή ἀγόρευε ὁ βουλευτής Ἀρκαδίας 
Ν. Τριανταφυλλάκος, ὁ ὁποῖος ὅταν 
διακόπηκε γιά ἀσήµαντο λόγο ἀπό 
τὸν Βενιζέλο, τοῦ ἐπιτέθηκε λέγοντας 
πώς ὁ γιός του εἶχε τραυµατιστεῖ στόν 
πόλεµο ὅταν οἱ πρωθυπουργικοί γόνοι 
κρύβονταν.
Ὁ Βενιζέλος πῆρε ἀµέσως τόν λόγο 
κι ἐξήγησε πὼς κατά τήν ἔναρξη τῶν 
Βαλκανικῶν πολέµων ὁ Κυριάκος ἦταν 
19 ἐτῶν κι ὁ Σοφοκλής 18, µαθητής τῆς 
δεύτερης τάξης στήν Εὐελπίδων. Παρὰ 
τὶς εἰσηγήσεις τῆς ἱεραρχίας νὰ µήν 
ἐπιστρατευθοῦν οἱ Εὐέλπιδες γιὰ νὰ µήν 
διακόψουν τὶς σπουδές τους, ὁ Βενιζέλος 
ὡς πρωθυπουργὸς καὶ ὑπουργὸς 

Στρατιωτικῶν διέταξε νὰ σταλοῦν οἱ 
δευτεροετεῖς στὸ µέτωπο µὲ τὸν βαθµὸ τοῦ 
λοχία. Μετὰ τὴν νικηφόρα προέλαση τῶν 
ἑλληνικῶν στρατευµάτων καὶ τὴν εἴσοδό 
τους στὴ Θεσσαλονίκη οἱ Εὐέλπιδες 
διατάχθηκαν νὰ ἐπιστρέψουν στὴ Σχολή 
τους καὶ τελικὰ δὲν ἐπιστρατεύθηκαν 
στὸν δεύτερο Βαλκανικὸ Πόλεµο.
Ὁ ἄλλος γιὸς του, ὁ Κυριάκος, δὲν εἶχε 
ὑποχρέωση στράτευσης καὶ ἔσπευσε 
νὰ καταταγεῖ ὡς ἐθελοντής. Ἀνέβαλε 
µία ἐπέµβαση στὸ πόδι του καὶ ἔσπευσε 
στὸ Παγγαῖο, ὅπου εἶχαν ἀρχίσει οἱ 
ἑλληνοβουλγαρικὲς ἐχθροπραξίες τοῦ 
δευτέρου Βαλκανικοῦ πολέµου. Ἐκεῖ, τὸ 
σύνταγµα στὸ ὁποῖο ὑπηρετοῦσε, εἶχε 
προσβληθεῖ ἀπὸ χολέρα. Ὁ Βενιζέλος, 
δὲν ζήτησε τὴν µετάθεση τοῦ γιοῦ του, 
ὁ ὁποῖος ἔµεινε ἐκεῖ µὲ κίνδυνο νὰ 
προσβληθεῖ ἀπὸ χολέρα κι ἀκολούθησε 
τὴν πρωταγωνιστικὴ πολεµικὴ πορεία 
τῆς µονάδας του, ἕως τὴ Τζουµαγιά. Καὶ 
πρόσθεσε ὁ πρωθυπουργός: «Τοῦτο µόνον 
ὡς ἐπιµύθιον συµπεραίνω ἐξ ὅλων τούτων, 
ὅτι ἀληθῶς εἶναι οἰκτρὸν διὰ τοὺς πολιτικοὺς 
ἄνδρας, ἐὰν αὐτοὶ δὲν προσπαθοῦσιν, ὅπως 
καὶ διὰ τοῦ ἰδίου αὐτῶν βίου, ἀλλὰ καὶ 
διὰ τῶν ἄλλων τῶν ἀµέσως σχετιζοµένων 
πρὸς αὐτούς, δὲν παρέχουσιν ἑαυτοὺς ὡς 
ὑπόδειγµα εἰς τὸν κόσµον καὶ ἐνῶ ἀξιοῦσιν 
νὰ ἡγοῦνται Πολιτειῶν αὐτοὶ οὗτοι δὲν 
εἶναι παράδειγµα τοῦ καλῶς πολιτεύεσθαι 
καὶ τοῦ καλῶς βιοῦν!». 
Σκεφτεῖτε τώρα ὅσους σήµερα ἐπαινοῦν 
τόν Βενιζέλο, πόσο ταυτίζονται (λόγοις 
καί κυρίως ἔργοις) µέ τά παραπάνω... 

Βρῆκε τρόπο ἡ Κύπρος νά 
τιµήσει τά 50 xρόνια ἀπό 

τή θυσία τοῦ Αὐξεντίου

Λόγος ὑπέρ 
κουκουλοφόρων

  Οἱ εἰκόνες πού µεταδίδουν τά τηλεο-
πτικά κανάλια µέ τή δράση τῶν κου- 
κουλοφόρων κατά τῆς δηµόσιας καί 
ἰδιωτικῆς περιουσίας, καθώς καί κατά τῶν 
δυνάµεων Ἀσφαλείας, εἰδικά ἡ πυρπόληση 
τοῦ φυλακίου µπροστά στό Μνηµεῖο τοῦ 
Ἀγνώστου Στρατιώτη, ἔχουν καταφέρει 
νά ξυπνήσουν σέ πολλούς τό ὑπαρξιακό 
ἐρώτηµα «ὑπάρχει Ἑλλάδα;»
          Μέ τήν ἔννοια αὐτή, παρά τήν ἐκτροπή 
καί τούς κινδύνους, πρέπει νά τούς εἴµαστε 
εὐγνώµονες. Ἄν καταφέρουν τά παιδιά 
αὐτά (∆ΕΝ µιλῶ γιά τά κοµµατόσκυλα ἤ 
τά βαποράκια τοῦ συνδικαλισµοῦ µά γιά 
τούς ἀναρχοαυτόνοµους) νά ξυπνήσουν 
τόν τηλεθεατή, τότε θά ἔχουν προσφέρει 
µέγιστη ὑπηρεσία στήν κοινωνία µας. 
Ὅσο κυριαρχεῖ ἡ διάχυτη ἐντύπωση περί 
ὕπαρξης ὀργανωµένης πολιτείας καί 
ἑλληνικοῦ κράτους, κινδυνεύουµε νά 
πάθουµε πολύ χειρότερα δεινά. Ἀλλά καί 
πέραν αὐτοῦ, πρέπει νά ποῦµε ὅτι γιά µᾶς 
εἶναι πολύ προτιµότερος ἕνας πολίτης 
ὀργισµένος (ναί, ἔστω καί ἔτσι), παρά ὅλοι 
αὐτοί πού εἴτε δέν ἀσχολήθηκαν ποτέ µέ 
ὁτιδήποτε δηµόσιο εἴτε ἀσχολήθηκαν µέ 
τρόπο πολύ πιό ἐπιβλαβή ἀπό κεῖνον τῶν 
κουκουλοφόρων. Θέλετε παραδείγµατα; 
Ὅλο καί θά παρακολουθήσατε τήν ἀντιδι-
κία µέ τούς «µεταµοντέρνους» ἱστορικούς 
τύπου Λιάκου, Κουλούρη, Ρεπούση 
κτλ. Τό πρόβληµά µας εἶναι αὐτός πού 
καίει τό κουβούκλιο τοῦ φρουροῦ στό 
Σύνταγµα (σιγά τό σύµβολο!) ἤ αὐτός 

πού καταστρέφει συστηµατικά καί µέ 
προδιαγραµµένο σχέδιο τήν ἱστορική 
συνείδηση τῶν νέων Ἑλλήνων καί τό 
αἴσθηµα τοῦ ἀνήκειν*; Μᾶς πειράζουν οἱ 
φθορές κάποιων πεζοδροµίων καί δηµο-
σίων κτιρίων καί δέν µᾶς ἐνοχλεῖ ἡ ἐργο- 
λαβική καταστροφή τοῦ ἀστικοῦ χώρου 
καί τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου; Θιγόµαστε 
µέ τήν ἀντικοινωνικότητα τῶν βιαιοτή-
των στόν δέκτη καί βολευόµαστε µέ τήν 
ἀνθρωποφαγία τῶν ἴδιων τῶν Μέσων πού 
«ξιπάζονται» µέ τίς µολότωφ; Περαιτέρω 
παραδείγµατα ὅσων λυµαίνονται τήν 
δηµόσια ζωή καί περιουσία µᾶλλον δέν 
χρειάζονται.
   

Νά τελειώνουµε µέ τίς ὑποκρισίες καί τά 
φαντάσµατα. Τά παιδιά αὐτά µποροῦν 
νά φανοῦν (καί) χρήσιµα στήν κοινωνία. 
Ὅπως ἕνα ἐµβόλιο εἰσάγει στόν ὀργανισµό 
τό µικρόβιο πού εἶναι ἀνίκανο νά τόν 
βλάψει  καί τελικά τόν κινητοποιεῖ γιά νά 
τήν περίπτωση τοῦ πραγµατικοῦ κινδύνου, 
ἔτσι πρέπει νά δοῦµε καί τό θέ(α)µα αὐτό. 
Ἡ ἑλληνική κοινωνία ἔχει κακοήθη ὄγκο 
σέ προχωρηµένο στάδιο καί δέν πρόκειται 
νά πεθάνει ἀπό ἕνα σπυράκι.              Κ.Κ.

*  Ἀλλά θά µοῦ πεῖτε αὐτός φοράει γραβάτα καί 
εἶναι καί κοτζάµ πανεπιστήµων. Σωστό κι αὐτό.

Η γεωστρατηγική αξία 
της γαλλο-κυπριακής συµµαχίας



Καταδίκες και «ανάπτυξη»
Σε πρόσφατο φύλλο μας ο εκδότης μας 
θριαμβολόγησε για την διαφαινόμενη 
αναπτέρωση του ηθικού της δικαιοσύνης. Η 
ευκαιρία δόθηκε πρωτίστως με την καταδίκη 
και δευτερευόντως με τις βαριές ποινές 
που επιφύλαξε το αρμόδιο δικαστήριο σε 
επενδυτή που παραβίασε διατάξεις του 
αναπτυξιακού νόμου 1892/90 καθώς και σε 
υπάλληλους του δημοσίου (έναν εφοριακό 
και δύο μηχανικούς) οι οποίοι ως ελεγκτικά 
όργανα έπαιξαν κάποιον ρόλο στην αξιόποινη 
επενδυτική δραστηριότητα. Το θέμα αυτό (της 
καταδίκης και των παράδοξα ηχηρών ποινών) 
έλαβε ιδιαίτερα μεγάλη διάσταση. Το ΤΕΕ και 
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων 
κινητοποιήθηκαν ενημερώνοντας πλήθος 
αρμοδίων και φορέων, τα ΜΜΕ και το ευρύ 
κοινό. Αποφασίστηκε η 6μηνη αποχή των 
μηχανικών από τα ελεγκτικά τους καθήκοντα 
με άμεση επίπτωση, όπως αναμένεται και 
μένει να επαληθευτεί, ισόχρονη αναστολή των 
εκταμιεύσεων πρός επενδυτές – δικαιούχους 
κρατικών ενισχύσεων. Έγινε μάλιστα και 
ειδική συνάντηση στη Νομαρχία Ροδόπης 
με τους νομάρχες και βουλευτές της Θράκης 
(κοίτα πρεμούρα για αλληλεγγύη...) οι οποίοι 
συμφώνησαν με ενθουσιασμό και κατ’ αρχήν 
με τους εκπρόσωπους των μηχανικών, πως:
· Η δικαιοσύνη εκδηλώνει ένα είδος 
υπερβάλλοντος ζήλου στις συγκεκριμένες 
περιπτώσεις με αποτέλεσμα είτε δυσανάλογες 
με το αδίκημα ποινές είτε πλημμελή και 
επιφανειακό, διεκπεραιωτικό, χειρισμό των 
υποθέσεων εις βάρος τελικά της ουσίας 
της υπόθεσης και των κατηγορούμενων 
που αναπτύσσουν σύνθετη και λεπτομερή 
υπεράσπιση βασισμένη σε ένα ασταθές και 
ατελές θεσμικό πλαίσιο
· Η ανάπτυξη της Θράκης θεμελιώνεται στις 
κρατικές ενισχύσεις άρα η τυπολατρία που 
ζητά η δικαιοσύνη από τους υπαλλήλους είναι 
αντιαναπτυξιακός παράγοντας και συνεπώς 
αδικήθηκαν οι τιμωρούμενοι υπάλληλοι διότι 
παγιδεύτηκαν ανυποψίαστοι σε μια συγγνωστή 
χαλαρότητα με μέγιστο ρίσκο, όπως νόμιζαν, 
κάποιαν επίπληξη
· Απαιτείται στήριξη των καταδικασθέντων, 
ηθική και ουσιαστική
· Απαιτείται έντονη προσπάθεια εκσυγχρο-
νισμού του νομοθετικού πλαισίου και πιο 
λειτουργική εφαρμογή του, πράγμα για το οποίο 
υποσχέθηκαν όλοι ότι θα δραστηριοποιηθούν 
προς την εκτελεστική εξουσία και ότι θα 
αναλάβουν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες
Όσον αφορά εμάς ως έντυπο πιστεύουμε ότι 
έστω και με μια δόση υπερβολής, πρέπει να 
επιμείνουμε στην ενθάρρυνση της δικαιοσύνης 
να τιμωρεί ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ σε μια χώρα 
διαλυμένη και άναρχη, με την κουλτούρα του 
πονηρουλιδισμού, του ετσιθελισμού και της 
προσχηματικής / βολικής εφαρμογής κατά το 
δοκούν νόμων και κανονισμών να θριαμβεύει. 
Σίγουρα βέβαια δεν γνωρίζουμε αναλυτικά 
καμμία περίπτωση ώστε να μπούμε στην 
ουσία των καταδικών αλλά, να θυμίσουμε, 
και των αθωωτικών, αποφάσεων. Πριν μία 
εβδομάδα μάλιστα ενδεικτικά αθωώθηκαν 
σε αντίστοιχης θεματολογίας δίκη οι 
κατηγορούμενοι, ενώ την ίδια μέρα άλλοι, 
σε άλλη υπόθεση, καταδικάσθηκαν με επίσης 
βαριές και ασυνήθεις για τον μέσο νου ποινές. 
Χωρίς λοιπόν να θέλουμε να υπεισέλθουμε 
λεπτομερώς στα των δημοσίων υπαλλήλων 
και των αναπτυξιακών νόμων, θεωρούμε 
αναγκαίο να σχολιάσουμε την παραπάνω 
επικαιρότητα, για τους αφρούς δηλαδή που 
βγήκαν από το κλειστό καπάκι της κατσαρόλας 
και τη λέρωσαν, πρόθυμοι για όποιο διάλογο 
με όποιον νομίζει ότι μπορεί να τοποθετηθεί 
θετικά ή αρνητικά στα ακόλουθα:
1. Το ότι η χώρα αποτελούσε και αποτελεί 
μπουρδέλο είναι μια πραγματικότητα. Όχι 
μόνο στην από δεκαετίες μεγάλη κομπίνα της 
υπαλληλοποίησης των «κεφαλαιούχων» που 
έρχονται να επιδοτηθούν για να επενδύσουν 
και να προσφέρουν μια αμφίβολη «ανάπτυξη» 
για τον τόπο, ως επαίτες της κρατικής 

νομενκλατούρας, αλλά ΠΑΝΤΟΥ! Ευτυχώς 
όμως υπάρχουν συγκολλητικές της κοινωνίας 
νησίδες (όπως στο χώρο της Δικαιοσύνης) 
που αναχαιτίζουν κάπως το φαινόμενο 
της νομιμοφανούς ή και καραπαράνομης 
ρεμούλας. Αυτό είναι κοινωνικό και 
δημοσιογραφικό σχόλιο και όχι τεχνικό ή 
δικανικό και θα επιμείνουμε στην ανάδειξή 
του. Μακάρι όλοι αυτοί που τώρα τρέχουν 
να συμπαρασταθούν πυροσβεστικά στους 
«αδίκως» καταδικασθέντες να είχαν τη 
διορατικότητα, τη γνώση, την εμπειρία, την 
ευαισθησία, τα κότσια, την ικανότητα να τους 
προφυλάξουν όταν έπρεπε.

2. Η γενικευμένη παρακμή της χώρας δεν 
πηγάζει μόνο από έναν πολιτικό χώρο αλλά 
είναι διάχυτη, κι αυτή είναι και η κατάρα 
της. Το «σεμνά και ταπεινά» πράγματι εκθέτει 
τον πρωθυπουργό που το διατυμπάνισε 
τόσο επιπόλαια. Σας διαβεβαιώνουμε 
εμπειρικά αλλά και συμπερασματικά ότι οι 
«κουμπάροι» και λοιπές δυνάμεις αποτελούν 
τον κανόνα στο νεοδημοκρατικό ασκέρι και 
όχι την εξαίρεση. Αλλά ώς εδώ η κριτική 
για τους τώρα «καταλληλότερους»· δεν θα 
κουραζόμαστε ταυτόχρονα να υπενθυμίζουμε 
και να αναμένουμε «κάτι» (πολλά «κάτι» 
μάλλον) για να ξεθυμώσουμε (χλωμό αλλά 
υπαρκτό ενδεχόμενο) από τον κατ΄ εξοχήν 
υπεύθυνο για την αφαίρεση κάθε φρένου από 
το όχημα της χώρας που έτρεχε και τρέχει 
στον κατήφορο: δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και 
τα διορισμένα ή καθοδηγούμενα από αυτό 
κρατικά όργανα. Αν αυτό το κόμμα ασκούσε 
χρηστή διοίκηση, έστω και με ατελές θεσμικό 
πλαίσιο (το οποίο «παγίδευσε», ας δεχθούμε, 
τους ανυποψίαστους καταδικασθέντες), το 
γεγονός αυτό αφενός θα λειτουργούσε ως 
διαχρονικό ανάχωμα στις ύαινες και αφετέρου 
θα φίλτραρε τις επιδοτήσεις υπέρ λιγότερων 
επενδυτών αλλά υπεραρκετών για διάφανη και 
υγιή ανάπτυξη.
3. Όντως οι κατηγορούμενοι ταλαιπωρούνται, 
ακόμα κι αν αθωωθούν, πρωτόδικα ή στο 
εφετείο (πράγμα πιθανότατο και για τις 
πρόσφατες περιπτώσεις). Εξαντλούνται ηθικά 
και οικονομικά. Αφού το τίμημα κάθε στάσης 
μας απέναντι στη ζωή κινδυνεύει να είναι 
τόσο μεγάλο και αόρατο αυτό κάποιες φορές, 
ελάτε λοιπόν όλοι να βοηθήσουμε τη χώρα 
να γίνει καλύτερη, με γρήγορη και εύστοχη 
απονομή δικαιοσύνης, με πρόστιμα που 
αποτελούν φόβητρο και δεν προκαλούν γέλια 
διότι είναι χαμηλά ή τελικά δεν πληρώνονται 
αλλά μόνο ανακοινώνονται, με πραγματική 
λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και όχι 
ως εκτροφεία αργομισθιών και περίσσειας 
διαδικασιών για να στοιχειοθετούνται 
«ανάγκες», με αξιοπρεπείς υπαλλήλους και όχι 
ευγνώμονες ομήρους της δουλικής απάντησης 
στα ερωτήματα του συστήματος «είναι 
βολικός; προχωράει τα θέματα; στενοχωρεί 
τους πελάτες ψηφοφόρους;» και άλλων 
παρεμφερών προκειμένου για την καριέρα και 
την προκοπή τους. Πώς να βοηθήσουμε; Μα 
αν γίνουμε πραγματικά ΠΟΛΙΤΕΣ! Πάντως 
έτσι όπως είναι η κοινωνία μας, μας φαίνονται 
μεν συμπαθέστατοι οι καταδικασθέντες και τα 
προβλήματά τους αλλά ας φυλάγονταν, από 
τα πτυχία και την ηλικία τους τεκμαίρεται 
στοιχειώδης νοημοσύνη και προσωπικότητα. 
Αν πιστεύουν ότι αδικήθηκαν μπορούν να 
κάνουν αγωγή για κακοδικία.
4. Συναφές με το προηγούμενο σχόλιο είναι 
και το φαινόμενο της γενικευμένης εντύπωσης 
ότι ανάμεσα στους κλάδους που «τα παίρνουν» 
χοντρά, καταχρηστικά και αντικοινωνικά (όχι 
μόνο δηλαδή λόγω αθέμιτου πλουτισμού αλλά 
και λόγω χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών τελικά) 

είναι και οι μηχανικοί, δημόσιοι υπάλληλοι 
και εργολάβοι. Μην περιπτωσιολογήσουμε 
τώρα. Δεν έπαιξε αυτό λέτε κανέναν ρόλο στην 
«αβασάνιστη», όπως λένε, καταδίκη τους; Δεν 
επηρέασε ανθρώπινα το δικαστήριο; Τα χλωρά 
πλήρωσαν για λογαριασμό των ξερών; Ίσως, 
αλλά δεν όφειλαν όσοι φορείς και πολιτικοί 
τρέχουν τώρα να τους υπερασπιστούν, να 
παρεμβαίναν πιο έγκαιρα, πιο αποτελεσματικά, 
πιο δίκαια και στο απείρως σημαντικότερο 
θέμα της συκοφάντησης του κλάδου; Εμείς 
βλέπετε, δεν συμφωνούμε με τις υπερβολές «οι 
μηχανικοί και οι τάδε άλλοι κλάδοι τα παίρνουν 
όπως μπορούν», αλλά τι να κάνουμε; Οι άμεσα 
ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να αναπτύξουν 
δραστηριότητα που να διασκεδάζει αυτές 
τις εντυπώσεις; Πού ήταν τόσα χρόνια; Τι 
τελεσφόρο θα κάνουν από δω και πέρα; Με 
ανακοινώσεις και εκδηλώσεις συμπαράστασης 
θα τη βγάλουν;
5. Υπάρχει μια σχολή σκέψης πολιτικών 
και «επιχειρηματιών», ντόπιων ή έξωθεν 
ορμώμενων, οι οποίοι ταυτίζουν ακόμα και 
την τυφλή δαπάνη για ίδρυση ή επέκταση 
«επιχειρήσεων», με την πολύπαθη έννοια 
της ανάπτυξης, την ιερή αγελάδα της 
πολιτικής φιλολογίας για τη Θράκη τις 
τελευταίες δεκαετίες. Επαναστατούν σε 
κάθε καλοπροαίρετη ή κακοπροαίρετη αλλά 
τεκμηριωμένη κριτική που γίνεται για τους 
στρεβλούς και άστοχους δρόμους που το 
ανεπαρκές και διεφθαρμένο κράτος φροντίζει 
να πλαισιώνουν τις σχετικές διαδικασίες, με το 
μπαγιάτικο πια επιχείρημα ότι «αυτά τα λένε 
οι παλαιοελλαδίτες για να μας πάρουν τους 
πόρους». Έτσι παραμυθιάζονται οι ιθαγενείς 
και τονίζεται και το αυθεντικά τοπαρχικό στιλ 
των τοπικών ταγών μας με σύμμαχους και 
τους οργανωμένους φορείς των (θου, Κύριε...) 
«βιομηχάνων» της περιοχής. Ας πούμε, εκτός 
των αιρετών πολιτικών (γιατί ο κ. Μπομπόλιας 
ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη στη 
σύσκεψη των φορέων που προαναφέραμε δεν 
έβγαλε κιχ;), οι πρώτοι που έβγαλαν ανακοίνωση 
συμπαράστασης στους μηχανικούς ήταν οι 
ντόπιοι «βιοτέχνες / βιομήχανοι», γνωστοί και 
μη εξαιρετέοι για το προφίλ τους. Θυμάστε που 
σχολιάζαμε πόσο γλοιωδώς ευχαριστούσαν 
τον σύμβουλο του Περιφερειάρχη κ. Ίσαρη 
(αλήθεια τι έγινε αυτό το παιδί, χάθηκε, εμ ο 
άλλος, ο Βάγγερ, τι έγινε;) για την επικείμενη 
(!) τοποθέτηση ταχυδρομικών θυρίδων στη 
ΒΙΠΕ; Ε, οι εκφραστές αυτής της αντίληψης, 
της «διευκόλυνσης άνευ όρων όποιων 
δηλώνουν επενδυτές» δεν νοιώθουν υπεύθυνοι 
για την πολύ κακή φήμη περί επιδοτήσεων 
και  εμπλεκόμενων που προκαλούσαν είτε 
με μίζες είτε με την ανεπάρκειά τους; Τώρα 
έρχονται να συμπαρασταθούν; Με το ίδιο 
μάλιστα επιχείρημα; Αυτό της ... προώθησης 
της ανάπτυξης;
6. Και φθάνουμε στο υπαλληλικό ιερατείο 
των κλειστών και δυσνόητων ορολογιών, των 
δολιχοδρομιών ανάμεσα σε ξεχασμένες και 
δυσερμήνευτες διατάξεις, της προνομιακής 
αλληλοκάλυψης με τους πολιτικούς, τους 
επιχειρηματίες και λοιπές συναρμόδιες και 
συνένοχες υπαλληλικές δυνάμεις. Βρήκε 
αδύναμο κρίκο τα ελεγκτικά όργανα στο σάπιο 
προϊόν της και τα πούλησε. Έζησε καλά λοιπόν 
εις βάρος των κορόιδων (εκ των οποίων κάποιοι 
σίγουρα χαρτζηλικώνονταν αλλά με ψίχουλα,  
π.χ. καναδυό μισθούς εκπαιδευτικών εξτρά, 
αλλά ωστόσο ελεημοσύνες συγκριτικά με 
μεγαλόσχημους και υπαλλήλους της κεντρικής 
διοίκησης, ξέρετε τους κυρίους 5 και 10 τοις 
εκατό) και διέπρεψε αυτή η τάξη, βόλεψε και 
τα παιδιά και τα ανίψια της στο τοπικό Μέγαρο 
Μαξίμου, την Περιφέρεια απέναντι από την 
Αγία Σοφία στην Κομοτηνή (όχι με ΑΣΕΠ 
λέμε εμείς οι φαρμακόγλωσσοι), καλλιέργησε 
διακομματική ομερτά και αιχμαλώτισε και 
κάθε πιθανόν καλοπροαίρετο παράγοντα 
όπως ίσως ήταν κάποιοι περιφερειάρχες. 
Οι μηχανικοί στην απόφαση αποχής τους 
ευτυχώς αναδεικνύουν το πρόβλημα αυτών 
των ανευθυνοϋπεύθυνων μανδαρίνων που 
τριάντα τόσα χρόνια (το έχουμε καταγγείλει 
και εμείς για την υπηρεσία των επενδύσεων 
της Περιφέρειας και πιο παλιά) λυμαίνονται 

τις καρέκλες για να παίζουν ως ανύπαρκτοι 
ή φαταούλες (όποτε τους καθόταν και τους 
καθόταν συχνά, πιστέψτε μας) το ρόλο των 
θεματοφυλάκων της διαδικασίας υπαγωγής, 
παρακολούθησης και εκταμίευσης των 
κρατικών ενισχύσεων.
 Αγαπητέ Περιφερειάρχη κ. Αγγελόπουλε, 
κι εσύ υφυπεξ Ευρυπίδη, είναι ανάγκη να 
επαναλάβετε όλα τα λάθη του ΠΑΣΟΚ; Γιατί 
δεν προβαίνετε σε μια απογραφή επενδύσεων 
και δειγματοληπτικά έστω να αποδώσετε 
συγκεκριμένες ευθύνες στους υπαλλήλους 
(διευθυντές, προϊσταμένους και κολαούζους) 
που είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις 
έχουν δημιουργήσει, κυρίως παλιότερα, με 
τα πολλά δις ανά επιχείρηση, εύφορο έδαφος 
για κακή (να το πούμε έτσι, ήπια) εφαρμογή 
των έστω και ατελών και πολύπλοκων νόμων 
και διαδικασιών; Για να ανοίγετε «γραφεία 
ενημέρωσης αναπτυξιακών νόμων» για τις 
αργομισθίες σας είστε πρώτοι, να μειώνετε 
τεχνητά την ανεργία με το επικοινωνιακό 
και ψηφοσυλλεκτικό αζημίωτο; Εκεί θα 
βλέπαμε πόσο «μάγκες» είστε. Φοβάστε 
μήπως σταματήσει η «ανάπτυξη»; Μήπως 
ξέρουν πολλά μυστικά οι κλειδοκράτορες των 
μυστικών των φακέλων των επενδύσεων;
 Πάντως σιγά σιγά η κρούστα σπάει. Είδατε τους 
μηχανικούς να στρέφονται (καθυστερημένα 
αλλά τεκμηριωμένα) εναντίον της υπαλληλικής 
και κοινωνικής νομενκλατούρας της αρμόδιας 
υπηρεσίας και γνωμοδοτικής επιτροπής που 
διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση ως 
μάλλον ανεύθυνος μηχανισμός κουκουλώματος 
για προαποφασισμένες επιδοτήσεις. Δεν 
κωλώνουν πια οι άνθρωποι, τι έχουν να 
χάσουν; Εκτός κι αν τους διορίσετε μαζικά 
σε καμμιά Διαχειριστική Αρχή ή σε κανένα 
Περιφερειακό Ταμείο (οι περίφημες «ειδικές» 
υπηρεσίες, με τους... καλύτερους υπαλλήλους), 
να καθαρίζουν κανά μισθό ακόμη το μήνα 
- συν το «δικαίωμα» διορισμού των συγγενών 
τους - οπότε θα πουλήσουν τους συναδέλφους 
τους και θα σας αφήσουν ήσυχους...
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Μπινιές

§
Ὅταν πέφτει τό λιοντάρι - µπορεῖ νἄναι 
καί πεκινουά βέβαια, πού παρίστανε τό 

λιοντάρι - µαζεύει ὅλα τά σκουλήκια. 
Τά τσιµπούρια τά µάζευε ὅσο κινιόταν

§
Τό λιοντάρι ὄρθιο τό µάχεσαι, ὄχι 

σφαγιασµένο. Ἀλλά αὐτοί εἶναι φοβεροί 
µαχητές, κοιτάζουν τό θηρίο κατάµατα 
µόνο ὅταν τά µάτια του ἔχουν ἐκπέσει 

σέ ἀδιάφορο καθρέφτη

§
Μεγάλη ὑπόθεση νἄχεις καταφέρει τόν 
ἀντίπαλο νά σέ σέβεται - πέρα πού αὐτό 
εἶναι τό πρῶτο βῆµα γιά τήν... ἥττα του!

Εἶναι ὁ αὐτοσεβασµός γνήσιος 
ὑπαρξισµός, σέ σέβεται ὁ ἄλλος ὅταν 

ἔχεις ὀντότητα

§
Δέν εἶσαι µιά µηχανή µίσους πού 

µάχεται χάριν ἀπληστίας καί 
µαταιοδοξίας ἀλλά γιά λόγους 

αὐτοάµυνας πού εἶναι ἱερή ὑπόθεση. 
Ἡ ζωή γιά νά ὑπάρχει ὀφείλει νά 

ἀνθίσταται

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

Ἐν τούτῳ νίκα



Ὁ Μπαϊντεµίρ µιλᾶ ἔξω ἀπ’ τά δόντια
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι δήµαρχος τοῦ Ντιαρ-
µπακίρ καὶ µιλάει χωρὶς νὰ ἀκούει (ἴσως 
καὶ νὰ ἀκούει) αὐτὰ ποὺ λέει : Ἂν ὑπάρξει 
ἐπίθεση (ἀπὸ τὸν τουρκικὸ Στρατό) στὸ 
Κιρκοὺκ θὰ τὴν θεωρήσουµε ὡς ἐπίθεση στὸ 
Ντιαρµπακὶρ καὶ θὰ ἀντιδράσουµε ἀνάλογα. 
Ἐπέµβαση τῆς Τουρκίας στὸ Κιρκοὺκ φέρ-
νει ἀντιµέτωπους τοὺς Κούρδους µὲ τὸ 
τουρκικὸ κράτος. Οἱ 20.000.000 Κοῦρδοι τῆς 
Τουρκίας θὰ θεωρήσουν ὅτι αὐτὴ ἡ ἐπίθεση 
στρέφεται ἐναντίον τους. Ὑπάρχουν ἰσχυροὶ 
πολιτιστικοὶ καὶ ἐθνικοὶ  δεσµοί. Ἐπέµβαση 
στὸ Β. Ἰρὰκ ἢ στὸ Κιρκοὺκ θὰ ἀποτελέσει 
αἰτία σοβαρῶν ἀναταραχῶν στὴν Τουρκία.     

 (25-2-07, ἐφ. Χουριέτ)

Ἄντε τώρα νά ξεµπλέξεις...
Ἡ 24χρονη ἀνύπαντρη Κουµριὲ Ἰσὶκ ἀπὸ 
τὸ χωριὸ Γκελενλὲρ τῆς πόλης Βάν ἔµεινε 
ἔγκυος ἀπὸ τὴ σχέση ποὺ σύναψε µὲ τὸν 
παντρεµένο καὶ πατέρα τριῶν παιδιῶν 
Ἐρτάν Ε. Ὅταν πρὶν ὀκτὼ µῆνες γέννησε, 
φοβούµενη πὼς θὰ τὴν σκοτώσουν (γιὰ 
λόγους τιµῆς) οἱ συγγενεῖς, σκότωσε καὶ 
ἔθαψε δίπλα στὸ σπίτι της τό µωρό. Τὰ µέλη 
τῆς οἰκογένειας δυὸ µῆνες µετὰ µάθανε τὸ 
γεγονὸς καί τὴν πάντρεψαν µὲ τὸν Ἐρτάν 
παίρνοντας µάλιστα καὶ 4000 τ.λ. (2.300 
εὐρώ) ὡς  ¨δικαίωµα πατέρα¨. Ὅταν ὅµως 
ἡ πρώτη σύζυγός τόν ἀπείλησε ὅτι θὰ τὸν 
χωρίσει καὶ δὲν θέλει µιά παλλακίδα στὸ 
σπίτι, αὐτὸς πῆγε στῆς Κουµριὲ καὶ εἶπε 
στοὺς γονεῖς της πὼς θέλει νὰ τὴν χωρίσει. 
Αὐτοὶ τό ἀπέκλεισαν κι ἀπείλησαν νὰ τὸν 
σκοτώσουν. Τότε αὐτὸς πῆγε στὴν ἀστυνοµία 
κι ἀνέφερε τὰ πάντα.      
               (27-2, ἐφ. Μιλλιέτ)

Ἡ κόλαση τῶν ὀργισµένων ὄχλων
Στά γυρίσµατα τοῦ σήριαλ «Πληγωµένη 
καρδιὰ», ποὺ περιγράφει τὴν καταπίεση καὶ 
τὶς δολοφονίες γιὰ λόγους τιµῆς, 30 κάτοικοι 
τῆς περιοχῆς ἐπιτέθηκαν στὸ συνεργεῖο 
στέλνοντας στὸ νοσοκοµεῖο τὸν βραβευµένο 
σκηνοθέτη Ὀζὲρ Κιζιλτάν καὶ τὸν βοηθὸ του 
Τζελὰλ Τσιµέν. Φωνάζουν µάλιστα πὼς 
τὸ σήριαλ χαλάει τὴν εἰκόνα τῆς πόλης 
Οὔρφα. Δρώντας ὡς ἠθικὸς αὐτουργὸς ὁ 
δήµαρχος τῆς πόλης Σανλιούρφα Ἀχµὲτ 
Φακίµπαµπα λίγο πρὶν τὴν ἐπίθεση εἶχε 
δηλώσει: «Οἱ κάτοικοι τῆς πόλης µας 
ξέρουν πὼς τὸ σήριαλ τὴν παρουσιάζει µὲ 
ἄσχηµο τρόπο καὶ κάθε µέρα ποὺ περνάει 
θὰ κλιµακώνουν τὴν ἀντίδρασή τους. Θὰ 
κάνουµε ὅ,τι µποροῦµε γιὰ νὰ σταµατήσουν 
τὰ γυρίσµατα». Δὲν θὰ ἔπρεπε τώρα νὰ 
ζητήσει συγγνώµη; Ἡ ἀρχὴ εἶναι ἁπλὴ, ἂν 
κάποιος ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς ἐλευθερίας 
του νὰ ἐπεµβαίνει ὁ νόµος καὶ ὄχι ἡ µαγκιὰ 
τοῦ δρόµου. Πρέπει νὰ τεθεῖ ἐπειγόντως τὸ 
θέµα πρόληψης τέτοιων γεγονότων, πρὶν 
γίνει ἡ Τουρκία µία κόλαση µὲ ὀργισµένους 
ὄχλους.                               (27-2, ἐφ. Μιλλιέτ)

Τό πιό µεγάλο ψέµµα
Ἄρχισαν τὰ γυρίσµατα τοῦ ντοκυµαντὲρ 
«Μεγάλο ψέµµα» ποὺ στοχεύει νὰ 
καταρρίψει τοὺς ἰσχυρισµοὺς τῶν Ἀρµενίων 
γιὰ Ἀρµενικὴ γενοκτονία. Χρησιµοποιοῦνται 
πηγὲς καὶ ἀπὸ ρωσικὰ καὶ ἀρµενικὰ ἀρχεῖα. 
Τὸ σήριαλ θὰ µεταφραστεῖ στὰ ἀγγλικά, 
γερµανικά, γαλλικά, ρώσικα καὶ ἀραβικά, 
θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ 6 ἐπεισόδια καὶ τὸ πρῶτο 
θὰ παιχθεῖ  στὶς 24-4. Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς 
ποὺ λένε τὴν γνώµη τους στὸ σήριαλ εἶναι ὁ 
πρόεδρος τοῦ Τουρκικοῦ Ἱδρύµατος Ἱστορίας 
Γιουσοὺφ Χαλάτσογλου, ὁ καθηγητής καί 
τ. πρύτανης Κεµὰλ Ἀλεµντάρογλου, ὁ τ. 
πρωθυπουργὸς τῆς Γερµανίας Χέλµουτ 
Σµίτ, ὁ τ. πρόεδρος τῆς Δηµοκρατίας Σ. 
Ντεµιρέλ, ὁ Ρ. Ντενκτάς καὶ ὁ πατριάρχης 
τῶν Ἀρµενίων τῆς Τουρκίας Μεσρὸπ ὁ 2ος.
                                          (5-3-07, ἐφ. Χουριέτ)

Μ.Κ.    kyneg@otenet.gr

60 θωρακισµένα ὀχήµατα ΤΟΜΠ “Golan” 
τῆς Rafael ἀγοράζουν οἱ ΗΠΑ γιά τά στρατά 
τους στό Ἰράκ ἀπό τό Ἰσραήλ. Ἔµ τή λάντζα 
του κάνουν, ἔµ πληρώνουν κι ἀπό πάνω!

Stare Kiejkuty λεγόταν τό «ἀντιτροµοκρατι-
κό» Γκουλάγκ τῆς CIA στήν Πολωνία, µέ τήν 
ἐγγλέζικη κάλυψη. Κάπου κάπου χρειάζεται 
καί νά ξαποσταίνει ἡ ντιµόκρασι... 

Σύµφωνα µέ τό Department of Veteran 
Affairs, 205.000 στρατιῶτες τῶν ΗΠΑ στό 
Ἰράκ νοσηλεύονται σήµερα! Προσπαθῆστε 
νά βάλετε τόν ἀριθµό στόν νοῦ σας... 

Κι ἐνῷ στή δίκη (καί καταδίκη) τοῦ Λούις Λίµπι 
γιά τήν ὑπόθεση «Πλέηµ» ἀποκαλύφθηκαν 
τά ὄργια τῆς ὑπερσιωνιστικῆς παρακρατικῆς 
κλίκας, ...µούγκα στή µιµιεστρούγκα!  

Φωνάζουν οἱ Αἰγύπτιοι γιά ἐγκλήµατα 
πολέµου (ἐκτελέσεις 250 ἄοπλων αἰχµαλώ-
των) στόν Πόλεµο τῶν 6 Ἡµερῶν, πού τώρα 
τά παραδέχτηκε καί τό Ἰσραήλ

Ἀρχιφονιάς ἦταν ὁ νῦν ὑπουργός Β. Μπέν 
Ἐλιέζερ ἀλλά ὅπως εἶπε κι ὁ Γιόσι Σαρίντ 
(τ. ἡγέτης τοῦ Meretz) «τό πρόβληµα εἶναι τό 
ἄπειρο πλῆθος τῶν ἐγκληµάτων πολέµου»!

Νέα βεβήλωση τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας 
Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόµου στό Πέτς τοῦ 
Κοσόβου. Θύµωσε ὅµως τό Συµβούλιο τῆς 
Εὐρώπης πού τήν ἀναστήλωνε καί εἶπε στ’ 
Ἀλβανά: «Μή, κακά παιδιά, δέν κάνει!» 

Κλωτσάει τίς ἀµερικάνικες βάσεις ἀπ’ τό 
ἔδαφός του τό Ἐκουαδόρ. Δέν λέω “καί στά 
δικά µας”, ἐµεῖς τά ξεπεράσαµε αὐτά πιά

Πέθανε ὁ Ζάν Μπωντριγιάρ, ἕνα πνεῦµα 
πού µᾶς ἔµαθε νά διαβάζουµε τήν σύγχρονη 
κοινωνία - εἰδικά τήν καταναλωτική της 
ὄψη. Ἄς τόν συνοδεύουν οἱ εὐχαριστίες µας 

Ἄλλη µία σουηδική ἔρευνα ἔδειξε ἀρσενικά 
(βατράχια) νά γίνονται θηλυκά λόγῳ ρύ-
πανσης (παρασιτοκτόνα καί ἄλλα χηµικά 
δροῦν ὡς οἰστρογόνα). Σκέφτεστε κάτι;...

Τό ζήτηµα µέ τά νοίκια δεκαετιῶν τῶν βρε-
τανικῶν βάσεων ἔθεσε ἡ ΕΔΕΚ. Ἄντε, κου-
µπάροι, κι ἄν δέν κλωτσήσετε τούς κοπρίτες 
ἀπό τό νησί, πάρτε τους τά φράγκα! 

Μαθαίνουµε ὅτι λύθηκε στήν Κυβέρνηση τό 
πρόβληµα µέ τήν ἀντιρωσική ἀνακοίνωση 
τῆς Μπακογιάννη γιά τά πυραυλάκια. Τῆς 
θύµισαν πώς εἶναι ΥΠΕΞ τῆς Ἑλλάδος κι ὄχι 
τῶν ΗΠΑ -εἶχε ξεχαστεῖ µωρέ ἡ καηµένη!...

Ἄλλη µία ὄζουσα ἱστορία µέ πρωταγωνιστή 
τόν Τσιτουρίδη αὐτή τῆς χρηµατιστηριακῆς 
ἑταιρείας «Ἀκρόπολις». Ἄντε νά δοῦµε, στίς 
πόσες καίγεται ἡ ὑπουργάρα...

Μάγκες, κονοµήσαµε πάλι! Εἴδατε τί χρῆµα 
µοίρασε ὁ ΓΑΠ, ἔ; Μέ οὐρά! Εἶσαι συνταξι-
οῦχος; Πάρε! Ἄνεργος; Πάρε! Ἀγρότης; Πάρε! 

Αὐτό θά πεῖ ρέ κοινωνική πολιτική: Νάχει ἡ 
Κυβέρνηση σίγουρη τήν ἐπανεκλογή της καί 
νά (µᾶς) δουλεύει -καί νά µᾶς δέρνει- ἥσυχη

«Ἕνα πολιτιστικό τεῖχος χωρίζει ἀκόµα Ἀνα-
τολική καί Δυτική Εὐρώπη», κατά τόν Σέρβο 
συγγραφέα Μίρολαντ Πάβιτς πού µίλησε  
στήν Ἀθήνα. Οἱ Σέρβοι συνέρχονται, καιρός 
ν’ ἀνταµώσουµε στήν κοινή µας µοίρα 

Γουστάρω τόν δηµόσιο διάλογο γιά τά 
βιβλία Ἱστορίας: Ἀρκεῖ νά δεῖς τούς Λιάκους 
νά «συζητᾶνε» γιά νά καταλάβεις τήν 
ἐθνοµηδενιστική ἀθλιότητα

Πάντως ἡ 15χρονη Προµηθέα πού προκά-
λεσε µέ ἀντιεκκλησιαστική ρητορεία τήν 
Ὁµογένεια στό Σικάγο εἶναι ἄλλη περί-
πτωση. Ἀρχαιολατρική µά εἰλικρινής.

Πάλι κόντρα γιά τήν ὑλοποίηση τῆς Ἐγνατί-
ας καί τίς ΥΠΕΧΩΔικές καταχωρήσεις. Ποιοί 
ἀποδείχτηκαν πιό ἄχρηστοι καί ψεῦτες, οἱ 
πράσινοι ἤ οἱ γαλάζιοι, δέν ξέρω νά πῶ...  

Στὴ σελίδα www.vavatsiklis.blogspot.com 
τῆς διαδικτυακῆς ἀντιπολίτευσης τῆς Κο-
µοτηνῆς εἴδαµε τό ἄθλιο γράµµα τοῦ Δ. 
Δαµιανοῦ στόν τ. δήµαρχο Τ. Βαβατσικλή

Ντάξει, ἦταν γνωστό πώς λυσσοῦσε γιά 
τήν καλή µας σχέση ἀλλά δέν µᾶς λέει, 
ποιές εἶναι οἱ «σκαιές ὕβρεις» µας κατά τοῦ 
προσώπου του; Ἡ πάσα ἀλήθεια;

Γιά νή µήν ἔρχεται ὁ Γκιούλ κάποιο ἐσώρου-
χο δέν κατεβάσαµε. Πάντως ἀπό διπλωµα-
τικό τουρισµό δέν ξεµένουµε ὡς Θράκη: 
Βρετανός διπλωµάτης, Γάλλος Πρόξενος...

Ἄν ἀληθεύει ἡ πληροφορία τῆς “Μπιρλίκ”, 
ἡ ζωή τοῦ Σαδίκ θά διδάσκεται σέ σχολεῖα 
τῆς Τουρκίας, ὡς ἡρωικό ὑπόδειγµα. Θά λέν 
ἄραγε καί γιά τά “περίεργα” χρόνια 1993-95;

Συνεχίστηκε ἡ κουβέντα γιά σύνδεση Ἴµβρου 
- Ἀλεξανδρούπολης ἀλλά µᾶλλον χωρίς 
µεγάλες πιθανότητες εὐόδωσης. Μακάρι νά 
διαψευσθοῦµε ἀλλά...

Ὁ καιρός περνάει καί κανένα δηµόσιο 
σχολεῖο δέν γίνεται στά Ποµακοχώρια, οὔτε 
καί στόν τενεκεδοµαχαλά τῆς Κοµοτηνῆς. 
Μετά σοῦ λέει «ὑπουργεῖο παιδείας»...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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ΜΕΡΟΣ Α΄
   Βραβείων συνέχεια σήµερα καὶ µετὰ τὰ 
πρωτοσέλιδα Ὄσκαρ τοῦ προηγούµενου 
φύλλου, σήµερα µοιράζουµε ἀπὸ δῶ καὶ τὰ 
βραβεῖα… Μόσχαρ. Εἰδικὰ τοξικὰ βραβεῖα 
δηλαδή, γιὰ πρόσωπα ποὺ στιγµατίζουν 
(κυριολεκτικά) µὲ τὴν παρουσία τους τὴν 
ἐπικαιρότητα. Σᾶς τὰ παρουσιάζουµε 
ἀµέσως:
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΧΕΖΕ ΨΗΛΑ ΚΙ 
ΑΓΝΑΝΤΕΥΕ»
   Ἀπονέµεται παµψηφεὶ στὸν ὑπερ-
δραστήριο πρωθυπουργὸ τῆς χώρας. Ἡ 
ἀπόλυτη ἐκδοχὴ τοῦ homme fatal καὶ τοῦ 
tough guy, ἐνῶ ὡς ἰδανικὸς ἐπίγονος τοῦ 
Χάµφρεϊ Μπόγκαρτ, πρωταγωνίστησε 
τὰ τελευταῖα χρόνια στὶς ταινίες «The 
big sleep (τῆς πολιτικῆς ζωῆς)», «Farewell 
my lovely (σεµνότητα καὶ ταπεινότητα) 
καὶ «The long goodbye» (πρὸς τὰ 
κυβερνητικὰ καθήκοντα - ἔ, µήπως 
δὲν τὰ ἔχει χε…ρετήσει ἀπὸ καιρὸ καὶ 
περὶ ἄλλα τυρβάζεται;)», βασισµένες 
στὶς (σχεδόν) ὁµώνυµες νουβέλες τοῦ 
Ρέιµοντ Τσάντλερ, ὅθεν καὶ ἀπέσπασε 
δεκάδες βραβεῖα ὑποκριτικῆς. Πέρυσι, 
ἐπικεφαλῆς ὅλου τοῦ θιάσου, συµµετεῖχε 
στὸ Φεστιβὰλ Θεσσαλονίκης µὲ τὶς ταινίες 
του «Τὰ λαµόγια τραγουδᾶνε ἀκόµα», 
«Οἱ τεµπέληδές τῆς κυανῆς κοιλάδας» 
καὶ «Ξαφνικὸς ἔρωτας» (µὲ Μαριέττα 
καὶ Ἀντώναρο στοὺς κεντρικοὺς ρόλους). 
Λόγῳ δὲ πληθωρικῆς προσωπικότητας, 
τοῦ ἀπονέµεται extra καὶ τὸ βραβεῖο 
«ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ», µία καὶ 
ἐξαφανίζει τὰ πάντα: ἀπὸ ἁπλὲς συντάξεις 
µέχρι τὰ κρατικὰ ἐλλείµµατα καὶ τὴν 
ἀνεργία (λέµε τώρα). Ἀπὸ κεκτηµένη 
δὲ ταχύτητα ἐν τέλει ἐξαφάνισε ἀκόµη 
καὶ τὸν ἑαυτό του, καθότι ἐδῶ καὶ δυὸ 
χρόνια δὲν τὸν ἔχει δεῖ κανεὶς πουθενά! 
Ἰδανικὸς γιὰ τὸ «Πρόγραµµα Προστασίας 

Μαρτύρων». Τὸν ξέρουν ἄρα-
γε στὸ FBI; 
 ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΤΟ 
ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΤΟΥ ΠΟΘΟΥ»
        Ἀπονέµεται παµψηφεὶ στὴ βασίλισσα 
τοῦ διαλόγου Μαριέττα. Καὶ ὄχι φυσικὰ πὼς 
τρέφουµε καµµιὰ ἐκτίµηση στὶς γνωστὲς 
καφροκαρεκλοκενταυροµαζώξεις τῆς 
ΔΟΕ καὶ τῆς ΟΛΜΕ ἢ στὶς ἀκαδηµαϊκὲς 
µιζοσυµµορίες καὶ στὸ ὑποτιθέµενο 
φοιτητικὸ κίνηµα (κάποτε ἦταν ἕνας 
τσάρος, τώρα ποῦ…), ὅµως ἀπὸ τὴν ἄλλη 
τέτοια µετριοπάθεια καὶ διαλλακτικότητα 
πραγµατικὰ δὲν ξανάδαµε! Ὅσο δὲ γιὰ 
τὶς ἄβαλα-µαντάβαλα ἀπόψεις της περὶ 
ἐκπαίδευσης, αὐτὲς σὲ συνδυασµὸ µὲ 
ἄλλα στοιχεῖα, ὅπως ἡ ἀνυπέρβλητη 
κοµψότητα (ἔλα νὰ πᾶµε στὸ νησί, ἡ 
µάνα σου, ὁ Γκωτιὲ κι ἐσύ) καὶ ἡ γοητεία 
(νὰ ἕνα Λόρντι, Λόλα), τὴν ἀναδεικνύουν 
αὐτοδικαίως ὡς τὴν «Ὡραία τοῦ Πέρα 
(µὰ πολὺ πέρα ὅµως)». Φυσικὰ θὰ 
ἦταν πολὺ πιὸ χρήσιµη στὸ Δηµοσίας 
Τάξεως (ὅπως ἐννοεῖται κι ὁ Βύρων στὸ 
Παιδείας), νὰ βγαίνει µπροστὰ ἀπ’ τὰ 
ΜΑΤ, νὰ µαρµαρώνουν στὴ θέα της οἱ 
κουκουλοφόροι (τί Μέδουσα καὶ µαλακίες 
τώρα, ἐκεῖ νὰ δεῖτε τρόµο!). Ἐπειδὴ ξέρουµε 
ὅµως ὅτι οὐδεµία πρόθεση ὑπάρχει νὰ 
φτιάξει ἡ Παιδεία, δὲν τὸ προτείνουµε. 
Ἀντιθέτως, µία ποὺ ἡ χαριτόβρυτος εἶναι 
πλέον ἐθνικὸ κεφάλαιο, περιµένουµε ὅτι 
θὰ παραµείνει στὴ θέση της τουλάχιστον 
ὥς τὸ 2011. Ἔ, µέχρι τότε θὰ ἔχουν - πρῶτα 
ὁ Θεὸς - τελειώσει πιὰ κι ἄλλα 2,5 χλµ τῆς 
Ἐγνατίας, θὰ γίνονται πιὸ ἀπρόσκοπτα κι 
οἱ ἑπταήµερες, ὁπότε ποιός µᾶς πιάνει…
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΕΙΠΑΝ ΣΤΗ ΓΡΙΑ ΝΑ 
ΧΕΣΕΙ ΚΙ ΕΚΕΙΝΗ ΞΕΚΩΛΩΘΗΚΕ»
  Ἀπονέµεται σ’ ὅλη τὴν πεφωτισµένη 
ὁµάδα τῶν ὑπερεπιστηµόνων ἱστορικῶν, 
ποὺ ἐπιτέλους ἄρχισαν νὰ ξαναγράφουν 
τὴν Ἱστορία, σὲ πεῖσµα τῶν ἰδεοληπτικῶν 
νευρώσεων τῶν Ἑλληναράδων ἀφ’ ἑνὸς 

καὶ ἀφ’ ἑτέρου τῶν φληναφηµάτων 
κάποιων ἀνθυποεπιστηµονικῶν µειρα- 
κίων τοῦ παρελθόντος τύπου Σβορώνου 
ἢ Βακαλόπουλου (ἔ, τί εἶναι τώρα 
δηλαδὴ αὐτὰ τὰ παρλιακὰ µπροστὰ στὴν 
Κουλούρη)! Ὅµως φτάνει, ρὲ παιδιά, 
κάντε λίγο κράτει! Overdose πάθανε 
οἱ ἄλλοι οἱ ἐρίφηδες, δὲν γίνεται ἔτσι! 
Εἴπαµε, ἰθαγενεῖς - ξιθαγενεῖς, ἀλλὰ σὲ 
δαύτους ἔχουνε µείνει ἀκόµη καὶ κάποια 
ἀντισώµατα µέσα τους, δὲν εἶναι πιὰ κι 
Ἀµερικανάκια νὰ τὴν καταπίνουνε µὲ 
τοὺς τόνους ἀµάσητη ὅλη τη σαβούρα! 
Λίγο - λίγο συνεπῶς καὶ µὲ ρέγουλα τὸ 
παραθεῖο, σὲ µικρὲς δόσεις, νὰ δρᾶ ἀργὰ 
καὶ σταθερά. Νά, σὰν τὸ «Νοτόριους» ἕνα 
πρᾶµα - ἄσε δηλαδὴ ποὺ ὁ τίτλος ταιριάζει 
καὶ µὲ τ’ ἀφεντικά σας (Σόρος, Σίφτερ καὶ 
…CIA). Ἔ, ἄντε µωρέ, ἐγὼ τώρα θὰ σᾶς 
τὰ λέω; Δεῖτε ντὲ καὶ λίγο Χίτσκοκ νὰ 
µαθαίνετε!
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΓΚΕΛ ΓΚΙΟΥΖΕΛ 
ΣΑΡΜΠΕΛ»
   Βραβεῖον προσωποπαγές, ὁπότε περιττὸ 
νὰ σᾶς ποῦµε σὲ ποιὸν ἀπονέµεται. Ἔ, 
τί; Δὲν θὰ βραβεύσουµε δηλαδὴ τὸν 
πρεσβευτή µας στὴ Γιουροβύζιον; Ἰδοὺ 
λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος ποὺ νίκησε τὴν 
Τάµτα (ἐὰν δὲν ἀπατῶµαι, µὲ τὰ πτωχὰ 
ἑλληνικά µου, τὸ θηλυκό τοῦ Ταµτάκος 
- οὐδέτερο τὸ ταµτάµ). Οἱ κακόγλωσσοι 
βέβαια λένε πώς ὁ ἐν λόγῳ ντύνεται 
σὰν καρνάβαλος, ταρακουνιέται ἐπὶ 
σκηνῆς σὰν νευρόσπαστη ἀδερφὴ κι 
ἔχει τόση σχέση µὲ τὸ τραγούδι, ὅση καὶ 
ἡ… ΝΔ µὲ τὴ διακυβέρνηση τῆς χώρας. 
Παντελῶς ἄσχετο. Ἐγὼ πάντως γιὰ τὸ 
µόνο ποὺ µετανιώνω, εἶναι ποὺ ἔκραζα 
κάποτε τὸν Ρουβά. Δὲ λέω, ζαβὸ κι ἐκεῖνο, 
ἀλλὰ µπροστὰ σὲ τοῦτον… Σὰν νὰ 
συναγωνίζονται στὸ χορὸ ὁ Νουρέγιεφ κι 
ὁ Φραγκίσκος Μανέλλης. Τήνελλα λοιπόν, 
νέε µου! Τήνελλα καὶ αἰὲν ἀριστεύειν! 

        Συνέχεια στή σελίδα  1453+1821-3262

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 


