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  Μέ µεγάλη ἐπιτυχία ὀργανώθηκε 
ἀπό τόν «Ἀντιφωνητή» καί τόν Δῆµο 
Κοµοτηνῆς στίς 17 Ἀπριλίου ἡ ἐκδήλωση 
γιά τά 100 χρόνια ἀπό τή γέννηση τοῦ Ν. 
Ἐγγονόπουλου. Μπροστά σέ ἕνα κοινό 
ἄνω τῶν 100 ἀτόµων ἐγκαινιάστηκε ἡ 
σχετική ἔκθεση τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου 
Βιβλίου, µέ τίς εἰσηγήσεις τῆς Σύνης 
Ἀναστασιάδη καί τοῦ Δηµήτρη 
Κοσµόπουλου. Ἡ ἔκθεση διατηρήθηκε 
µέχρι τήν Κυριακή 22/4 καί τήν 
ἐπισκέφθηκαν ὄχι µόνο µεµονωµένοι 
πολίτες τῆς Κοµοτηνῆς µά καί τρία 
σχολεῖα τῆς πόλης (2ο - 3ο Λύκειο, 2ο 
ΕΠΑΛ), φέρνοντας ἔτσι σέ µία ἐπαφή 
τή νεολαία µέ ἕναν ἀπό τούς µεγάλους 
Ἕλληνες πού ὀφείλει νά γνωρίζει καί 
νά µνηµονεύει.
          Στήν τελετή τῶν ἐγκαινίων προλόγισαν 
ἡ ἀντιδήµαρχος πολιτισµοῦ κ. Μάγδα 
Γιαµουστάρη καί ὁ διευθυντής τοῦ 
«Α» Κώστας Καραΐσκος, δίνοντας τό 
στῖγµα τοῦ ὀργανωτικοῦ σκεπτικοῦ 
καί ὑπογραµµίζοντας τήν ὀφειλή τῆς 
πατρίδας µας ἔναντι τοῦ µεγάλου 
Ἕλληνα καλλιτέχνη. Κατόπιν ὁ 
ποιητής καί δοκιµιογράφος Δηµήτρης 
Κοσµόπουλος (πού ἦρθε στή Θράκη 

γιά λίγες ὧρες µόνο γιά τήν ἐκδήλωση) 
παρουσίασε τόν ρηξικέλευθο λόγο 
τοῦ Ἐγγονόπουλου, ἔτσι ὅπως αὐτός 
ἀναδύεται µέσα ἀπό τά γραφτά 
του. Τέλος, ἡ Ἀλεξανδρουπολίτισσα 
ζωγράφος Σύνη Ἀναστασιάδη, µέ τόν 
γνωστό περιεκτικό καί λακωνικό της 
λόγο µίλησε γιά τόν ζωγράφο Νίκο 
Ἐγγονόπουλο, χρησιµοποιώντας ὡς 
ἀφορµή τόσο τήν γνωστή του «Αὐτο-
προσωπογραφία», ὅσο καί τόν λόγο τοῦ 
ποιητῆ Ἕκτορος Κακναβάτου.  
 Ὁ Δηµήτρης Κοσµόπουλος 
ἀναφέρθηκε στήν ἀπολυτοποιηµένη 
«αἰσθητική» ἀνάγνωση τῶν καιρῶν 

µας, πού θέλει τήν ποίηση 
τοῦ Ν.Ε. νά ἐξαντλεῖται στίς 
γραµµατολογικές προφά-
νειες, ἀποφεύγοντας ν’ ἀνα-
µετρηθεῖ µέ τήν παλίµψηστη 
ὕλη πού στοιχειώνει στόν 
κόσµο τοῦ ἐγγονοπουλικοῦ 
µοντερνισµοῦ: δηλαδή µέ 
τήν ἑλληνική διαχρονία ὡς 
ἑνιαῖο σύστηµα πνευµα-
τικῶν ἀναφορῶν. Ὅ,τι ἡ 
ἰθύνουσα τάξη τοῦ ἐγχωρίου 
µεταπρατισµοῦ πάντοτε 
ἐξόρκιζε, αὐτό ἀδρεύει τήν 

ἑλληνολατρικό ὑπερρεαλισµό τοῦ 
Ν.Ε.: ἡ λαϊκή εὐσέβεια, ἡ βυζαντινή 
καί µεταβυζαντινή παράδοση, τό ἦθος 
τῆς τουρκοκρατούµενης ρωµηοσύνης. 
Κι ὅλα αὐτά δεµένα µέ τήν βαθειά 
γνώση τῆς εὐρωπαϊκῆς περιπέτειας. 
Ὁ Ἐγγονόπουλος - πιό καθαρά καί 
ξάστερα ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλον τοῦ 
νεοελληνικοῦ µοντερνισµοῦ - φανερώ-
νεται κοσµοπολίτης, ἐµµένοντας στήν 
ἰθαγένεια ἑνός ἑλληνικοῦ τρόπου µέ 
οἰκουµενικά χαρακτηριστικά. Εἶναι ὁ 
πλέον «παραδοσιακά» µοντέρνος ποιη-
τής µας.              Συνέχεια στή σελίδα 4

Ὁ Ν. Ἐγγονόπουλος στήν Κοµοτηνή

     Στίς 18 Ἀπριλίου 2007, στήν πόλη Μαλάτια τῆς κεντρικῆς 
Τουρκίας, οἱ τουρκανθρωπίδες ἔδωσαν ἕνα ἀκόµη 
δεῖγµα τοῦ πολιτισµοῦ τους. Μέρα µεσηµέρι µπῆκαν 5 
νέοι 19-20 ἐτῶν στόν ἐκδοτικό οἶκο Ζιρβέ, ὁ ὁποῖος ἐξέδιδε 
προτεσταντικά βιβλία, ἔπιασαν τούς τρεῖς ἀνθρώπους 
πού βρῆκαν ἐκεῖ (τόν 35χρονο τοπικό πάστορα Νετζατί 
Ἀϊντίν, τόν Γερµανό µεταφραστή Γκέσκε Τίλµαν καί 
τόν ἐργαζόµενο Οὐγούρ Γιουξέλ), τούς ἔφραξαν τά 
στόµατα µέ πετσέτες καί τούς ἔδεσαν ὅπως δένουν τά 
γουρούνια (χέρια καί πόδια µεταξύ τους δεµένα πίσω). 
Τούς βασάνισαν ἐπί 2,5 ὧρες βιντεοσκοπώντας τους µέ 
κινητό τηλέφωνο, καί µετά ἔκοψαν τόν λαιµό τῶν δύο, 
ὅπως σφάζουν τά γουρούνια, καί µαχαίρωσαν δεκάδες 

φορές τόν τρίτο, κόβοντας λωρίδες ἀπό τά δάχτυλά του! 
Οἱ περίοικοι κάλεσαν τήν Ἀστυνοµία πού συνέλαβε τούς 
δράστες (ὁ ἐπί κεφαλῆς σακατεύτηκε πηδώντας ἀπ’ 
τό παράθυρο γιά νά ξεφύγει, ὑπάρχουν ὅµως ὑπόνοιες 
καί πώς τόν πέταξαν οἱ ἀστυνοµικοί γιά νά καλυφθεῖ 
τό τυχόν παρασκήνιο). Οἱ νεαροί (ὑποψήφιοι γιά τό 
Πανεπιστήµιο) ὁµολόγησαν πώς «ὅ,τι ἔκαναν τό ἔκαναν 
γιά τήν πατρίδα τους». Ἀργότερα συνελήφθη καί ὁ Μ.Ο, 
γιός δηµάρχου τῆς περιοχῆς καί συγγενής ἑνός ἐκ τῶν 5, 
ὁ ἀποκαλούµενος ἀπό αὐτούς «Μεγάλος Ἀδελφός».
    Στίς ἀντιδράσεις πού ἀκολούθησαν ξεχώρισαν ὅσα 

δηλώσανε στή σχετική συνέντευξη Τύπου οἱ ἐκπρόσωποι 
τῆς τουρκικῆς Προτεσταντικῆς Ἐκκλησίας: Τόνισαν ὅτι 
ὑπάρχει κλῖµα µισαλλοδοξίας κατά τῶν Χριστιανῶν στή 
χώρα, ὅτι θεωροῦνται ἀπειλή τή στιγµή πού δέν ἀρκοῦν 
γιά νά γεµίσουν οὔτε τόν αὐλόγυρο ἑνός τζαµιοῦ, ὅτι ὁ 
ἀντιχριστιανισµός ἐνσταλάζεται στούς Τούρκους ἀπό 
τήν παιδική ἡλικία καί ἡ βάφτιση κάποιου ἰσοδυναµεῖ 
µέ τόν κοινωνικό του ἐξοβελισµό (δηλώσεις τοῦ Μπεντρί 
Πεκέρ). Πρός... ἐπίρρωσιν τῶν ἀνωτέρω ὁ Νιγιαζί Γκιουνέι, 
γ.γ. τῆς Ἐπιτροπῆς Δικαιοσύνης τῆς Τουρκικῆς Βουλῆς 
δήλωνε (ἀµέσως µετά τή σφαγή!) ὅτι ἡ ἱεραποστολή 
εἶναι ἀνεξέλεγκτη στήν Τουρκία, θυµίζοντας ἐκείνην τῶν 
τελευταίων χρόνων τῆς Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας, 
ὅτι εἶναι πιό ἐπικίνδυνη κι ἀπό τήν τροµοκρατία ἀλλά 
δυστυχῶς στήν Τουρκία δέν θεωρεῖται ἀδίκηµα!
      Τώρα ἐµεῖς, µετά καί τούς φόνους τοῦ πάστορα 
Σαντόρο στήν Τραπεζούντα, τοῦ Ἀρµένη δηµοσιογράφου 
Χράντ Ντίνκ στήν Πόλη καί τῶν τριῶν τῆς Μαλάτια, 
τί µένει νά σχολιάσουµε; Ὅλα κραυγάζουν πιά, ἀκόµα 
καί γιά ἕναν ἑλληνοτουρκιστή Κωλονακέλληνα, ὅτι µιά 
βαθειά ἄρρωστη τούρκικη κοινωνία διατηρεῖ ἀτόφια 
τήν παραδοσιακή της βαρβαρότητα καί τήν τρέφει µέ 
τό λίπασµα τοῦ κεµαλισµοῦ. Ἐκεῖνοι πού πρέπει τώρα 
ν’ ἀκουστοῦνε εἶναι οἱ φονταµενταλιστές τῆς 
Ε/Τ προσέγγισης, οἱ ὀπαδοί τῆς εὐρωπαϊκῆς πορείας 
τῆς Τουρκίας (‘ντάξει, ὅλα καλά;...), οἱ θεωρητικοί τῆς 
«συγγένειας» τοῦ ἑλληνισµοῦ µέ τήν ἀσιατική ὀρδή ἤ οἱ 
κρετίνοι πού βιάζονται νά µιλήσουν κάθε φορά γιά «τούς 
φανατικούς τῶν δύο πλευρῶν» - ἄραγε τώρα θά µιλήσουν 
καί γιά τούς φανατικούς µεταξύ τῶν... Προτεσταντῶν;
    Ἄ, νά µήν περάσει ἀπαρατήρητη καί ἡ βρωµιά τοῦ 
διεθνοῦς Τύπου, πού ἔσπευσε νά βρεῖ «ἰσλαµικά» 
κίνητρα καί τήν τούρκικη «Χεζµπολά» στή φονική 
πράξη, χωρίς φυσικά καµµία ὑπενθύµιση γιά τό γεγονός 
ὅτι ἡ συγκεκριµένη ὀργάνωση ἦταν ἀποδεδειγµένα 
παρακρατικός βραχίονας κατά τῶν Κούρδων. Λέγε 
- λέγε, ὅλο καί κάτι σέ «σύγκρουση πολιτισµῶν» 
καί«θρησκευτικό φανατισµό» θά πιάσει τόπο. 
     Τέλος, ἄν σᾶς φαίνεται µακρινή αὐτὴ ἡ καννιβαλική 
φανατίλα, διαβάστε στή σελίδα 5 κάποια δικά µας νέα...

Σάν τά γουρούνια!

Δηλώσεις ἄµφω...
   «Ἡ ἀνάπτυξη τῆς Δεξιᾶς παρήγαγε ἕνα κῦµα 
ἐθνικισµοῦ καί προστατευτισµοῦ ἀπό ἄκρη σέ ἄκρη 
τῆς Εὐρώπης». Τάδε ἔφη στό συνέδριο τῶν Ἰταλῶν 
Δηµοκρατῶν τῆς Ἀριστερᾶς (Φλωρεντία, 19-4-07) 
ὁ πανελλήνιος σοσιαλιστής ἡγέτης Γιῶργος 
Παπανδρέου, σέ µία ἐκπάγλου λογικῆς φραστική 
δηµιουργία. Προσέξτε ἀντίληψη σχέσεως αἰτίου 
καί αἰτιατοῦ, θαυµάστε ἀναλυτική ἱκανότητα 
καί διάκριση ἀποχρώσεων, φανταστεῖτε ἐντέλει 

τί θά ἐπρόκειτο νά 
συµβεῖ ἄν κάποτε 
κυβερνοῦσε τή χώρα 
ὁ φορέας αὐτοῦ τοῦ 
ἐγκεφάλου...
    «Νά ἀνεχθοῦµε 
τίς ἄλλες ἀπόψεις, 
νά σεβαστοῦµε τίς 
διαφορετικές προ-
σεγγίσεις, νά χτίσου-
µε γέφυρες...» Αὐτή 

δέν εἶναι δήλωση κάποιου ἀνθρωπιστικοῦ ὀργα-
νισµοῦ ἤ κάποιας ἐπιστηµόνισσας ἀπό τήν ἐπιδο-
τούµενη παρέα Φραγκουδάκη ἀλλά τοῦ ὑπουρ- 
γοῦ Ἄµυνας (;;;) τῆς χώρας, Β. Μεϊµαράκη (τήν 
ἀµόλυσε στή σύνοδο τῶν ΑΓΕΕΘΑ τῶν χωρῶν-
µελῶν τοῦ ΝΑΤΟ στή Θεσσαλονίκη). Ἀναρωτιέται 
κανείς, ἔχει µείνει τίποτε ἀπό ἀνδρική ἀρετή 
καί ἐθνική αὐτοπεποίθηση σ’ αὐτήν τήν «δεξιά» 
παράταξη πού παριστάνει ὅτι κυβερνάει; Ἤ πῆραν 
ὅλοι γραµµή πώς µόνη ἐλπίδα νά µή χάσουν τήν 
κουτάλα εἶναι τ’ ὁλοήµερο κοµποσκοίνι µέ τήν 
πολυπολιτισµική µπουρδολογία;

Ἀπ’ τήν ἀντιφασιστική διαδήλωση: «Εἴµαστε ὅλοι Χριστιανοί»!
Πότε ἄραγε θά δοῦµε κάτι τέτοιο στή Θράκη; Μᾶλλον ποτέ... 

Προχθές, 21/4/07, 40ή ἐπέτειο τῆς Χούντας, 
κάποιοι νεολαῖοι τοῦ Συνασπισµοῦ προσπά-
θησαν νά κρεµάσουν ἀπό τό κεντρικό Ἡρῶο 
τῆς Κοµοτηνῆς ἕνα µαῦρο πανώ µέ σύνθηµα 
κατά τοῦ µνηµείου αὐτοῦ τῆς δικτατορίας. 
Ἡ Ἀστυνοµία τούς προειδοποίησε νά µήν τό 
βάλουν στό Ἡρῶο γιατί θά συλληφθοῦν, ἐκεῖνοι 
ἐπέµειναν καί καθώς ἐπενέβησαν τά... ΜΑΤ (!!!) 
ἕνας νεαρός χρειάστηκε 2 ράµµατα στό κεφάλι.
Πάντως, καθώς πολύς λόγος ἔγινε πιά γιά τήν 
(ἀνύπαρκτη) πολιτική σηµασία καί αἰσθητική 
ἀπαξία τοῦ Ἡρώου (αὐτό, πιά, στήν Ἑλλάδα!...), 
δέν θά ἐπιχειρηµατολογήσουµε περί ὄνου σκιᾶς 
(µή ξεχνᾶµε καί τήν θρακική - Ἀβδηρίτικη 
καταγωγή τῆς φράσης). Κάποιοι ἐνδεχοµένως 
νά πλέκουν ἔτσι τήν πολιτικοαγωνιστική τους 
προῖκα, ἐµᾶς πάντως οὐδόλως µᾶς ἐνδιαφέρει.

ΠΕΡΙ ΟΝΟΥ ΣΚΙΑΣ

 Ἀντιφωνητὴς



ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ*  
«Αγάπη µου, ήρθες έτοιµη στη ζωή µου             

σαν παπαρούνα και σαν αντάρτισσα»
Πάµπλο Νερούντα

Του Ηλία Σιαµέλα                                           
             
Αγάπη, «Από πολύ καιρό σε ξέρει η γη 
ετούτη». Εδώ, σε τούτο το µικρό χωριό, όπου 
ακόµα ζει η αθώα αγάπη των κατοίκων 
του, εδώ, ανοίξαµε το µνήµα σου µε τα 
µατωµένα  δάχτυλα των χεριών µας. Εδώ 
όλοι µαζί, κάτω από το ανελέητο κενό, 
χύσαµε ποταµούς τα δάκρια και πικρανθούς 
απλώσαµε στο ραγισµένο χώµα.  
Αγάπη, ήθελα να ενταφιαστείς εδώ, σ’ 
αυτό το φτωχό Νεκροταφείο, µακριά 
από τα παραταγµένα µνήµατα, εκεί στα 
νεκροστάσια της δουλόφρονης Αθήνας.  
Αγάπη, σε έφερα εδώ, για να δροσίζει ο βοριάς 
το άγιο πρόσωπό σου, καθώς τα βράδια θα 
ροβολάει από το Λιµποβίσι*, φορτωµένος 
µε τα καθάρια µύρα των Μαινάλιων 
έλατων και τους βραχογέννητους ήχους της 
Κλέφτικης Ελευθερίας. 
Αγάπη, σε έφερα εδώ, για να βλέπω τα 
πρωινά, να χρυσολούζουν το µνήµα σου 
οι ζωντανές αχτίνες του ήλιου, σα θα 
κρυφοβγαίνουν απ’ τ’ ανυπόταχτα  βουνά 
της Αρκαδίας.
Αγάπη, σε έφερα εδώ για ν’ ακούς τις 
ατέλειωτες νύχτες το θρόισµα απ’ το 
αγαπηµένο σου ποτάµι, τον θεϊκό Λούσιο, 
σα θα κυλάει τα βαθύχρωµα νερά του, δίπλα 
στους µπαρουτόµυλους της Δηµητσάνας.  
Αγάπη, σε έφερα εδώ για να βλέπω όταν 
το µαύρο σύννεφο θα ξαγναντάει απ’ 
την Καρύταινα και θα αστραποβροντάει 
στην κορφή του Λύκαιου, για να ρίξει την 
αιθεροπλασµένη βροχή του πάνω στα 
ειδυλλιακά τοπία της Αρκαδίας. Κι όταν 
αργότερα σα θα µουλιάζει η γη και το νερό 
θ’ αγγίζει το σεπτό σου λείψανο, κι όσο θ’ 
ανοίγουν οι κρουνοί του ουρανού και θ’ 
αρχίζει να σχηµατίζεται το κελαριστό ρυάκι, 
µέσα του θα κουβαλάει κάποια µόρια απ’ το 
άρωµα της ψυχής σου, για να τα οδηγήσει 
στον ιερό Αλφειό κι αυτός µε τη σειρά του 
να τα πάει, µε τη βοήθεια της Αρέθουσας, 
πέρα µακριά στη θάλασσα του Ιόνιου κι 

ακόµη παραπέρα, στις φουρτουνιασµένες 
θάλασσες, όπου ακόµα δέρνεται η ψυχή 
µου.                   
Εκεί, σα θα βρυχάται ο ωκεανός και θα 
σκαµπανεβάζει το καράβι µου, θα βλέπω 
βαθιά µέσα στην αιµατόχρωµη γραµµή 
των οριζόντων, τον ήλιο της ψυχής σου. 
Εκεί στην κουπαστή της πλώρης θα 
αλαφρογέρνω το κεφάλι µου και µε τον 
εξάντα του καπετάνιου, θα φέρνω τα 
θλιµµένα χρυσοπράσινα µάτια σου µέσα 
στον χάρτη της καρδιάς µου.  
Αγάπη, είµαστε άτυχοι. Ζήσαµε σε 
µια ξεφτιλισµένη χώρα, ανάµεσα σε 
πορνεµένους πολιτικούς και κολασµένους 
εργοδότες λεηλάτες. Έζησες κι εσύ 
µαζί µου το δράµα των εκατοντάδων 
συναδέλφων µου Ασυρµατιστών, όταν 
το ναζιστικό καθεστώς της Αθήνας µε 
επικεφαλής τον αρχιδιάβολο Σηµίτη, µέσα 
σε µια νύχτα κατάργησε την ειδικότητά 
µας και µας πέταξε στο δρόµο.  
Ήταν τότε, που στις πρώτες δυσκολίες, 
ορθώθηκες εσύ, η λεπτή ψυχούλα, και 
πήγες να δουλέψεις κάτω από απάνθρωπες 
συνθήκες και εξαντλητικά ωράρια. Όπως 
ήταν φυσικό, όλες αυτές οι κακουχίες  και 
οι δυσβάσταχτες στενοχώριες έφθειραν την 
υγεία σου.
Έτσι, σε κάποια στιγµή βρέθηκες στα 
κρεµατόρια του «Ευαγγελισµού» για 
θεραπεία. Εκεί σε παρέλαβε το σύστηµα, 
για να σε παραδώσει βορρά στα χέρια των 
καρτέλ των φαρµακευτικών εταιρειών. 
Εκεί εκχύσανε µέσα στο γλυκό σου αίµα, 
τα τοξικά τους δηλητήρια. Όµως δεν ήταν 
µόνο αυτό.
Εκεί, γνωρίσαµε το στόµα του φιδιού 
της ναζιστικής εξουσίας. Εκεί είδαµε το 
σκουληκοφαγωµένο «Σύστηµα Υγείας». 
Είδαµε τους µαύρους σφετεριστές της 
διαθήκης του µεγάλου ευεργέτη Ιωάννη 
Πατέρα, που ήθελε µια ανθρώπινη 
µεταχείριση για τους θαλασσοδαρµένους 
Ναυτικούς και τα µέλη των οικογενειών τους. 
Εκεί είδαµε τους µπράβους να «φυλάνε» 
άδεια κρεβάτια στον 10ο όροφο για τους 
αξιωµατούχους του συστήµατος και τους 
πολιτικούς φίλους τους. Είδαµε ανάλγητους 
γιατρούς να σε βάζουν για θεραπεία 
µε ορούς, πάνω σε µια ξύλινη καρέκλα, 

την ώρα που τα αιµοπετάλια σου ήσαν 
5000, αντί για 150.000-400.000, που είναι η 
φυσιολογική τιµή. Τα ράντζα αποσύρθηκαν  
γιατί, όπως ακούσαµε,  θα  ερχότανε για 
ολιγόωρη θεραπεία γνωστός φωνακλάς 
µεγαλοδηµοσιογράφος. Έτσι σου έκαναν 
«εισαγωγή» στο Νοσοκοµείο πάνω σε 
φορείο! Δε ζητούσαµε πολλά. Ένα κρεβάτι ή 
ένα ράντζο που ν’ άντεχε το βάρος του πόνου 
σου. Όµως µε 5000 χιλιάδες αιµοπετάλια, 
παρ’ όλο που είχες καταρρεύσει, οι γιατροί 
µας είπαν να σε πάµε στο σπίτι! Όταν πήγα 
στη γραµµατέα του διοικητή και µετά τη 
φασαρία που έκανα, έγινε «εισαγωγή» 
όχι σε κρεβάτι ή ράντζο, αλλά σε φορείο!  
Μας είπαν να βάλουµε πολιτικό µέσον. 
Όµως κρίναµε ότι θα ήταν καλύτερα να 
πεθάνουµε όρθιοι, παρά να συρθούµε στη 
βρώµικη τρύπα των αρουραίων. Έτσι αφού 
είδαµε ότι δεν θα µπορούσες να µείνεις όλη 
τη νύχτα στο φορείο κι ότι κινδύνευες να 
πέσεις και να σκοτωθείς, σε πήγαµε σχεδόν 
µισοπεθαµένη στο σπίτι. Θα µπορούσαµε 
να πάµε σε άλλο νοσοκοµείο, ακόµα και σε 
ιδιωτικό, αλλά  θέλαµε να σε παρακολουθεί 
ο γιατρός που χειριζόταν  απ’ την αρχή 
την πάθησή σου. Όταν µετά δυο µέρες 
ξαναπήγαµε στο Νοσοκοµείο είδαµε να 
σε πετάνε, σχεδόν ετοιµοθάνατη, σ’ ένα 
θάλαµο νοσηλείας εξωτερικών ασθενών, σ’ 
ένα πραγµατικό κέντρο διερχοµένων, όπου 
επισκέπτες, αλβανοί, ρώσοι κι όλες οι φυλές 
του Ισραήλ φωνασκούσαν, γελούσαν και 
κουτσοµπόλευαν.      
Ώ κόλαση, ώ συφορά, ώ σύγχρονα χιτλερικά 
κρεµατόρια. Σε µας τους ιθαγενείς 
επιφύλαξες ώ ζωή, να γευθούµε την οδύνη 
του πειραµατόζωου. Σε µας έδειξες το 
ανάλγητο πρόσωπο του τύραννου, την 
τσιµενταρισµένη όψη της εξουσίας. 
Ώ δοσίλογες φάτσες υπουργών, 
καµωµένες από ατσάλι και κοπριά!   Ω 
έµποροι του θανάτου, που κάνετε τροφή 
σας τον πόνο του ετοιµοθάνατου. 
Ω σταυρωµένε ουρανέ, καταφύγιο της 
τροµοκρατηµένης ανθρωπότητας. Δείξε 
µας εδώ µέσα σε τούτο το µνήµα που 
κατασκηνώσαµε, την πρόστυχη ταλάντωση 
του υπόδουλου κόσµου µας. Άνοιξε Θεέ 
το κεφάλι µας, πριν κατρακυλήσουµε 
στα άγρια σκοτάδια. Σχίσε τα µαραµένα 

µατόφυλλά µας, να δούµε, να σκεφτούµε, 
να θρηνήσουµε, να επαναστατήσουµε. 
Κούνησε τα νεκρά χέρια µας για να 
προσευχηθούµε, ν’ ανάψουµε το νεκρικό 
µας καντήλι, µήπως και λιώσει έστω ένα 
µόριο από τον ογκόπαγο της απάνθρωπης 
εξουσίας, που καταπλάκωσε τις καρδιές 
µας και τούτο το µνήµα µας. 
Αντίο πανάκριβε κάβε µου. Αντίο 
αγαπηµένη µου. Αντίο  νόηµα της ψυχής 
µου. Αντίο πολύθροο ποίηµα µου. Αντίο 
της µάχης το εφτάπυργο ναυαγισµένο 
πλοίο µου.
Καλό σου ταξίδι Αγαπηµένη µου. 

* Επικήδειος θρήνος για τη γυναίκα µου, 
Θανούλα Σιαµέλα  («Ρεσάλτο», τ. 17)
** Έρηµο χωριό της Αρκαδίας, όπου υπάρχει 
το σπίτι του Κολοκοτρώνη.
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Κάμερες παρακολούθησης: 
Μια γεύση κρατικής 

αναποτελεσματικότητας…
Η βία που ξέσπασε μεταξύ οπαδών αθλητικών 
συλλόγων με αποκορύφωμα τη δολοφονία ενός 
νέου, επανέφερε στο προσκήνιο, μέσω της 
ανάγκης για πάταξη των παράνομων ενεργειών, 
την τοποθέτηση και λειτουργία καμερών 
παρακολούθησης σε αθλητικούς χώρους αλλά 
και όχι μόνο. Για το θέμα ακούστηκαν τόσο οι 
φωνές των υπέρμαχων όσο και των επικριτών 
των καμερών. Πρόκειται αναμφίβολα για ζήτημα 
πολύπλοκο, με κρίσιμα σημεία που χρειάζονται 
προσοχή.
 Καταρχάς η λειτουργία των καμερών 
δεν είναι καινούριο ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τη 
χρήση τους από το κράτος και τους φορείς του, την 
ζήσαμε έντονα κυρίως κατά την Ολυμπιάδα του 
2004 στην Αθήνα, με το Ζέπελιν να «εποπτεύει» 
τα πάντα από ψηλά, αλλά και νωρίτερα, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τις κάμερες για τον 
έλεγχο της ταχύτητας στα οδικά δίκτυα. Σε ό,τι 
αφορά πάλι τη χρήση τους από ιδιώτες, τη ζούμε 
καθημερινά στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ, 
γενικότερα στα εμπορικά καταστήματα, που 
επιδιώκουν την προστασία των περιουσιακών 
τους στοιχείων από κλοπή.
 Αν επιχειρήσουμε έναν έλεγχο των 
διαθέσεών μας απέναντι στις περιπτώσεις που 
οι κάμερες χρησιμοποιούνται από το κράτος ή 
από τους ιδιώτες, θα βρεθούμε μπροστά στο εξής 
παράδοξο: η χρήση καμερών από ιδιώτες στον 
χώρο τους συνήθως δεν μας ενοχλεί. Σπανίως 
θα κατακρίνει κανείς έναν καταστηματάρχη που 
προσπαθεί να διαφυλάξει με τον τρόπο αυτό 
την περιουσία του. Αντίθετα, η χρήση καμερών 
από το κράτος προκαλεί έντονες ενστάσεις και 
ανησυχίες.
 Το γεγονός αυτό, όσο κι αν φαίνεται 
παράδοξο, έχει την εξήγησή του: τον ιδιώτη που 
βιντεοσκοπεί το κατάστημά του τον δικαιολογούμε 
και δεν τον φοβόμαστε, για τον πρόσθετο λόγο πως 
μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περιπτώσεις 

καταχρηστικής χρήσης των καμερών από ιδιώτες, 
προκειμένου, για παράδειγμα, να συλλέξουν έτσι 
προσωπικά δεδομένα πελατών για εμπορικούς 
λόγους ή να απομονώσουν κάποιες μας στιγμές 
για εκβιαστικούς λόγους ή να ενεργήσουν με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο θεωρούμε πως ενέχει 
κίνδυνο για την προσωπικότητά μας.

 Το κράτος από την άλλη μεριά, για 
λόγους ακόμη κι αντιφατικούς μεταξύ τους, δεν 
έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να μας πείσει για 
την αναγκαιότητα της χρήσης καμερών, κι αυτό 
γιατί είτε τις χρησιμοποιεί είτε όχι, πάντα κάτι 
φαίνεται να μην λειτουργεί σωστά, αφήνοντάς 
μας μια γεύση αναποτελεσματικότητας, άρα και 
μη αναγκαιότητας. Ας εξετάσουμε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, ξεκινώντας απ’ αυτές που ήδη 
σημειώσαμε: πρώτα-πρώτα, κατά τη διάρκεια της 
Ολυμπιάδας χρησιμοποιήθηκε πλήθος κάμερες 
που κατέγραφαν τις κινήσεις μας. Είναι γεγονός 
ότι δεν σημειώθηκε κάποιο «εγκληματικό» 
περιστατικό. Το θέμα ωστόσο είναι κατά πόσον 
αυτό οφείλεται στη συμβολή των καμερών, κι 
αυτό γιατί ελάχιστοι πολίτες έχουν πειστεί πως 
η παρουσία τους ήταν όντως απαραίτητη. Οι 
περισσότεροι θεωρούν, και μάλλον όχι άδικα, πως 
η λειτουργία του όλου κυκλώματος δεν ήταν παρά 
ένα ακόμη αντίτιμο που πλήρωσε η χώρα μας στις 
διάφορες εταιρίες του εξωτερικού και στις χώρες 
τους για την ανάθεση της Ολυμπιάδας, καθότι, ως 
γνωστόν, τα πάντα έχουν κι ένα τίμημα. Υπάρχει 
η πεποίθηση λοιπόν πως το «κύκλωμα» των 
καμερών δεν εξυπηρέτησε κάποια πραγματική 
ανάγκη.
 Ας εξετάσουμε τώρα τη λειτουργία 
των καμερών στα οδικά δίκτυα. Εκεί, για ένα 

διάστημα, οι κάμερες, που τοποθετήθηκαν κυρίως 
απ’ τους Δήμους, κατέγραφαν την ταχύτητα των 
αυτοκινήτων μέσα σε οικισμούς και σε περίπτωση 
υπέρβασης του ορίου ταχύτητας στελνόταν στους 
παραβάτες το πρόστιμο. Την χρήση των καμερών 
σ’ αυτήν την περίπτωση δεν θα την χαρακτήριζε 
κανείς αρνητική, αν και υπήρχαν αμφιλεγόμενα 
σημεία, όπως, για παράδειγμα, τ’ ότι κανείς δεν 
μπορούσε να ’ναι σίγουρος πως ο ιδιοκτήτης 
ενός οχήματος ήταν και ο οδηγός του. Ωστόσο 
η λειτουργία των καμερών δεν αποδείχτηκε 
αποτελεσματική ούτε στην περίπτωση αυτή: λίγο 
οι αμφιβολίες που σημειώθηκαν παραπάνω, λίγο 
η δυσαρέσκεια όλων μας από τα πρόστιμα, καθώς 
στη συντριπτική μας πλειοψηφία συνεχίζουμε να 
κινούμαστε με υψηλές ταχύτητες καί μέσα σε 
οικισμούς, λίγο το προεκλογικό κόστος από τη 
μεριά των κυβερνώντων, λίγο η συζήτηση περί 
παράνομης καταγραφής των προσωπικών μας 
δεδομένων, το μέτρο ατόνησε και τη στιγμή αυτή 
οι περισσότερες κάμερες που τοποθετήθηκαν απ’ 
τους Δήμους έχουν περιπέσει σε αχρηστία.
 Ερχόμαστε έπειτα στο θέμα των 
αθλητικών χώρων, που έδωσε και το έναυσμα 
για τη συζήτηση αυτή. Εδώ, η πολιτεία δεν 
είχε μέχρι στιγμής εγκαταστήσει κάμερες. 
Ωστόσο πάντα υπήρχαν στα γήπεδα οι κάμερες 
των τηλεοπτικών σταθμών. Όποτε ξεσπούσαν 
επεισόδια, οι κάμερες τα κατέγραφαν , τα 
πρόσωπα των δραστών φαίνονταν ολοκάθαρα, 
αλλά εντοπισμός και σύλληψή τους, σε 
συνδυασμό με την παραδειγματική τους τιμωρία, 
δεν σημειωνόταν ποτέ. Γιατί άραγε; Ελλείψει 
επαρκούς νομοθετικού πλαισίου; Ή ελλείψει 
βούλησης, ιδιαίτερα πολιτικής; Οι περισσότεροι 
πολίτες είναι πεπεισμένοι για το δεύτερο.
Αν κοντά στην αναποτελεσματικότητα των 
καμερών προστεθούν οι φόβοι για εκμετάλλευση 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των 
πολιτών, τότε η αξιοπιστία τους κλονίζεται 
ακόμη περισσότερο. Για να ’μαστε όμως δίκαιοι 
οφείλουμε να σημειώσουμε πως τις περισσότερες 
φορές που γίνεται χρήση των προσωπικών 
μας δεδομένων, δεν γίνεται από στοιχεία 
προερχόμενα από κάμερες. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι διάφορες εμπορικές 

εταιρίες, που κυρίως διά της τηλεφωνικής οδού 
επικοινωνούν μαζί μας και σκιαγραφούν μέσω 
«ερευνών αγοράς» το καταναλωτικό μας – και 
όχι μόνο – προφίλ, αξιοποιώντας το έπειτα για 
την προώθηση των προϊόντων τους, η οποία 
συχνά συμβαίνει με ενοχλητικά τηλεφωνήματα 
τις πλέον ακατάλληλες ώρες αλλά και με 
μεθόδους απάτης (π.χ. κερδίσατε «δωρεάν» 
έντεκα ηλεκτρικές μικροσυσκευές, τις οποίες 
θα γνωρίσετε τηλεφωνώντας σε γραμμή υψηλής 
χρέωσης, κι αφού τις γνωρίσετε παραμένοντας 
για ώρα στη γραμμή, θα σας σκάσουμε και το 
παραμύθι ότι η «δωρεάν προσφορά» ισχύει 
εφόσον εγγραφείτε συνδρομητές στην τάδε 
εταιρία κινητής τηλεφωνίας!).
 Αν λοιπόν θέλει κανείς να μας 
«φακελώσει», η κάμερα δεν του χρειάζεται 
απαραιτήτως. Εύλογα συνεπώς γεννιέται 
η απορία γιατί να φοβόμαστε τις κάμερες, 
εάν διαδραματίζουν ρόλο αποτρεπτικό του 
εγκλήματος. Εάν δηλαδή δεν συνιστούν το βασικό 
όργανο «φακελώματός» μας, παρά καταγράφουν 
τις παρανομίες αποτρέποντάς τες, θα ’πρεπε να 
λογίζονται σύμμαχος κάθε νομοταγούς πολίτη, 
που δεν έχει να φοβηθεί και να κρύψει τίποτα, 
αφού δεν κάνει και τίποτα το παράνομο. Γι’ 
αυτό και βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι στα 
προτεινόμενα μέτρα για τοποθέτηση καμερών 
στα γήπεδα, ασχέτως του πόσο αποτελεσματικά 
θ’ αποδειχτούν αυτά, δεν φαίνεται να διαφωνεί 
κανείς. Γι’ αυτό άλλωστε, όπως σημειώσαμε 
και νωρίτερα, κανείς δεν ενοχλείται απ’ τους 
ιδιώτες που προστατεύουν με κάμερες τις 
περιουσίες τους. Από την άλλη όμως μεριά, αν 
υπάρχουν βάσιμοι φόβοι πως οι κάμερες δεν 
είναι και τόσο αθώες, θα πρέπει οι φόβοι αυτοί να 
εξεταστούν διεξοδικά. Και θα πρέπει φυσικά να 
εκτιμηθεί η συνολική παρουσία τους, καθώς και 
το αν χρησιμοποιούνται για τους λόγους κοινής 
ωφέλειας που επικαλούνται οι εκάστοτε αρχές 
όταν επιδιώκουν την εγκατάστασή τους, ή αν 
οι λόγοι αυτοί παραμένουν ένα απλό πρόσχημα 
προκειμένου οι κάμερες να χρησιμοποιηθούν 
απ’ την κάθε εξουσία ως μέσο περιορισμού των 
ελευθεριών και χειραγώγησης των πολιτών. 

Γιάννης Στρούμπας



ΕΟΚΑ - ΙRΑ, συµµαχία!
Στήν «Σηµερινή» (18/4/07) ἡ εἴδηση γιά µιά αὐτονόητη συµπαράταξη: 
   «Οι Kύπριοι και Ιρλανδοί πολιτικοί κατάδικοι στις φυλακές της Αγγλίας, 
οργανώνουν αύριο στην Ιερά Μονή Κύκκου εκδήλωση αφιερωµένη στη µνήµη του 
αγωνιστή της ΕΟΚΑ Νικόλα Ιωάννου, που δολοφονήθηκε από τους Άγγλους στην 
προσπάθειά του να οργανώσει, µαζί µε Ιρλανδούς µαχητές, απόδραση των Κυπρίων 
και Ιρλανδών αγωνιστών από τις αγγλικές φυλακές. Στην εκδήλωση θα παραστούν 
και θα χαιρετίσουν Ιρλανδοί αγωνιστές του IRA και Κύπριοι κρατούµενοι των 
φυλακών Αγγλίας. (...) Ο κ. Βίας Λειβαδάς καλωσόρισε τους συγκρατουµένους του 
Ιρλανδούς αγωνιστές, κάνοντας ιδιαίτερη µνεία στους στενούς αγωνιστικούς δεσµούς 
που τους συνένωσαν και την κοινή τους δράση, που κορυφώθηκε µε την ιστορική 
απόπειρα απόδρασής τους από τις φυλακές, η οποία είχε ως αποτέλεσµα τη θυσία 
του αγωνιστή Νικόλα Ιωάννου. «Με χαρά και συγκίνηση βρισκόµαστε τώρα µε τους 
πολύ αγαπητούς µας Ιρλανδούς συναγωνιστές (...) Κοινός ο αγώνας ενάντια στον ίδιο 
εχθρό, τον Άγγλο αποικιοκράτη, για τον ίδιο σκοπό, την ελευθερία της πατρίδας µας» 
ανέφερε (...) Αναφερόµενος στην κοινή ιστορική µοίρα της Κύπρου και της Ιρλανδίας, 
ο κ. Λειβαδάς επισήµανε πως οι Συµφωνίες της Ζυρίχης είναι πιστό αντίγραφο των 
συµφωνιών για την Ιρλανδία του 1922 και έγιναν µε τον ίδιο ύπουλο τρόπο.
Στη δική του οµιλία, ο εκπρόσωπος των Ιρλανδών, αγωνιστής του IRA, Seamus Murphy, 
εξέφρασε τη µεγάλη του συγκίνηση για την παρουσία του ιδίου και των συναδέλφων 
του στην Κύπρο για την παρουσίαση του βιβλίου του Βία Λειβαδά. “Η Κύπρος κατέχει 
µια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά µου και θυµάµαι µε τρυφερότητα τους εξαίρετους 
συναδέλφους µου της ΕΟΚΑ, τους οποίους είχα το προνόµιο να συναντήσω στις 
φυλακές της Αγγλίας, κατά τη διάρκεια του ηρωικού αγώνα της ΕΟΚΑ για την 
απόκτηση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας αυτού του όµορφου νησιού”, είπε, 
µεταξύ άλλων, ο κ. Murphy...»

Ἡ ἔφοδος τῶν προσοδοθήρων
Ὁ καθ. Θοδωρής Πελαγίδης (09-04-07) στὸν ἱστοχῶρο ppol γιὰ τὴν ἐπιδηµία τῶν 
καιρῶν µας, στή χώρα µας καί ὄχι µόνον:
«...Σύµφωνα µε την καθηγήτρια του Γιέιλ Σούζαν Ρόουζ - Άκερµαν, διακρίνονται 
τέσσερις τύποι οργάνωσης και διαφθοράς της κυβέρνησης και ιδιωτικών παικτών. 
Όποιον συνδυασµό και να κάνει κανείς, µπορεί ίσως να βρει στοιχεία ή και οµοιότητες 
µε τα κατά καιρούς συµπτώµατα που παρουσιάζει η ελληνική περίπτωση. 
Ι. Στην περίπτωση που το κράτος είναι ισχυρό και αυταρχικό (µη δηµοκρατική 
πολιτεία), ο κεντρικός κλεπτοκράτης που συνήθως βρίσκεται στην κεφαλή του 
κράτους, οργανώνει την παραγωγή και επιβάλλει την απόσπαση του ποσού για τον 
εαυτό του και την οµάδα του. 
ΙΙ. Στην περίπτωση που το ισχυρό µέρος είναι τα ιδιωτικά προσοδοθηρικά συµφέροντα, 
ενώ αντιθέτως το κράτος είναι ο αδύναµος παίκτης, οι χρηµατικές δωροδοκίες που 
πληρώνονται από τα επιµέρους συµφέροντα προς τους κάθε είδος επισήµους είναι 
χαµηλές και η διαφθορά υψηλή. 
ΙΙΙ. Στην περίπτωση µε δύο ισχυρούς παίκτες, κράτος και ένα µεγάλο συµφέρον, τα 
οικονοµικά οφέλη µοιράζονται συµφωνηµένα. 
IV. Η περίπτωση όπου υπάρχει ανεπτυγµένη, σχεδόν ανταγωνιστική αγορά 
διαφθοράς, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην περίπτωση αυτή, εκείνοι που πληρώνουν 
και εισπράτουν είναι πολλοί, τόσοι που στο τέλος επιβάλλουν σπειροειδώς τη διάδοση 
της «πρακτικής» αυτής. Είναι φυσικό και λογικό στην περίπτωση αυτή να έχουµε 
αποκέντρωση και πλήθος συναλλασσόµενων στην «αγορά» της διαφθοράς. 
Αν και η γραφειοκρατία και τα κατώτερα κλιµάκια µιας κυβέρνησης συµµετέχουν 
ενεργά στην περίπτωση αυτή (εξαρτάται και από τον τύπο της κυβέρνησης βέβαια...), 
δεν αποκλείεται η αγορά της «οικονοµικής διαφθοράς» που κινητοποιεί τους 
προσοδοθήρες, να είναι τελικά πιο κλειστή, και το κράτος τελικά να είναι όµηρος 
ακόµη και µιας (κοµµατικοκρατικής) µαφίας. Η νοοτροπία και η ιδεολογία της 
λεηλασίας του πλούτου των άλλων είναι πάντως κοινή ανάµεσα σε αυτούς οι οποίοι 
έχουν διαλέξει ως επάγγελµα τους το κυνήγι του πλούτου που έχουν παράξει άλλοι. 
Στις ανεπτυγµένες κοινωνίες, το ισχυρό κράτος είτε κεντρικά είτε αποκεντρωµένα, 
περιορίζει σίγουρα τους τύπους οικονοµικής διαφθοράς που παρατηρούνται στον 
ανωτέρω πίνακα, τύπους που αφορούν περισσότερο υπανάπτυκτες κοινωνίες. Στις 
πλούσιες κοινωνίες συνήθως το πρόβληµα εντοπίζεται στη σφαίρα της πολιτικής και 
κυρίως στη χρηµατοδότηση των κοµµάτων...»

Ἀπό τόν 10ο ὄροφο τοῦ Εὐαγγελισµοῦ
Ὁ Νίκος Ξυδάκης στήν «Καθηµερινή» (22-4) καί ἀπό ἕνα θεωρεῖο διαφορετικό: 
«Πόσες φορές έχει την ευκαιρία ο κάτοικος της Αθήνας να δει την πόλη από ψηλά; 
Ελάχιστες. (...) Δεν έχει πολλά ψηλά κτίρια, τέτοια που να διευκολύνουν τον αστό να 
δει την πόλη όλη, έστω µεγάλο µέρος της. (...) Δειλινό. Είπαµε, ο Υµηττός, ιώδης, µε 
επίστεψη κεραιών, και χαρακιά πορτοκαλί µοντέρνα τον περιφερειακό, κι αριστερά 
και πίσω ώς τα βάθη τα Μεσόγεια. Το πιο έντονο τοπόσηµο εδώ, το Χίλτον, µες στα 
µάτια σου, κι ακολουθούν ένα ένα, η Εθνική Πινακοθήκη, το Ιδρυµα Ερευνών (η 
µοντέρνα Αθήνα η µεταπολεµική), το Καλλιµάρµαρο που ξεπροβάλλει (η ροµαντική 
και νεοκλασική), οι λόφοι (η παντοτινή), και καθώς σκανάρεις προς τα δεξιά, στην 
άκρη, το µέγα σήµα, το αλλόκοτο, το ρίγος: η Ακρόπολη φωτισµένη· µε αυτήν κλείνει 
το πανοραµίκ και εκεί καταλήγει το βλέµµα όσες φορές κι αν κοιτάξεις, είναι ο 
οµφαλός (...) 
Με κοµµένη την ανάσα µπαίνεις µέσα, συµµαζεύεις το βλέµµα ντροπιασµένος. Ποιος 
σκέφτεται αυτή τη θέα, από εδώ; Ασφαλώς όχι οι κάτοικοι των θαλάµων του ορόφου 
10. Οχι. Οι κάτοικοι των κρεβατιών αφήνουν το βλέµµα τους να ακουµπήσει το έξω, 
αλλά δεν βλέπουν θέα. Μάλλον τη ζωή τους βλέπουν, παρελθούσα και παρούσα, 
κάνουν απολογισµούς, ρουφάνε το διεσταλµένο παρόν σταλιά σταλιά, λογαριάζουν µε 
διστακτικά βήµατα το µέλλον, µετεωροσκοπούν χωρίς να εστιάζουν, και αποσύρουν 
τα µάτια απ’ τον υαλοπίνακα, γιατί να, ήρθαν επισκέπτες, παιδιά και αγαπηµένα 
εγγόνια, γιατί εφαρµόζεται άλλος ένας ορός στον φλεβοκαθετήρα, γιατί η ρουτίνα 
ζητάει αυτή τώρα το κουρασµένο βλέµµα. Στον δέκατο όροφο µε την υπόκωφη θέα, σ’ 
ένα µπαλκόνι που κρέµεται πάνω απ’ τη ζωή, ο χρόνος αραιώνει, όλα κυλούν αργά, 
αιωρούνται στο χείλος όπως το φάρµακο διστάζει προτού στάξει απ’ τον πλαστικό 
σάκο µες στο σώµα. Εδώ, η θέα ούτε λέγει ούτε κρύπτει, αλλά σηµαίνει». 

Ἀνα-γνώσεις
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Μπισάρα καί δηµοκρατία
 Ἕνα ἀκόµη µεγάλο σκάνδαλο τοῦ 
ἰσραηλινοῦ ἀπαρτχάιντ µένει ἀσχολίαστο 
(καί περίπου ἄγνωστο) στή Δύση, ἡ ὁποία ζεῖ 
καί ὑπάρχει γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα 
καί τή δηµοκρατία. Πρόκειται γιά τόν 
πρόσφατο διωγµό σέ βάρος τοῦ Ἄραβα 
διανοούµενου καί βουλευτῆ Ἄζµι Μπισάρα, 
ὁ ὁποῖος ἡγεῖται τοῦ προοδευτικοῦ κόµµατος 
Tajammo (Μπάλαντ στά ἑβραϊκά).
Μέ τήν κατηγορία τῶν «ἐπαφῶν µέ τόν 
ἐχθρό σέ καιρό πολέµου», οἱ ὑπηρεσίες 
τοῦ σιωνιστικοῦ κράτους ἑτοίµασαν ἕναν 
φάκελο γιά τήν περίπτωσή του καί οἱ 
πληροφορίες διέρρευσαν µόλις ὁ Μπισάρα 
ξεκίνησε µιά περιοδεία του σέ ἀραβικά κράτη 
τῆς περιοχῆς. Στήν περίπτωση πού αὐτό 
δροµολογηθεῖ, ἡ βουλευτική του ἀσυλία θά 
ἀρθεῖ (ὅπως ἔγινε καί τό 2001 ἀλλά τότε εἶχε 
ἀθωωθεῖ), ἐφόσον ὅλο τό πολιτικό φάσµα 
δείχνει νά ὁµοφωνεῖ γιά τήν παραποµπή 
του. Ὁ ἴδιος ἀπό τό ἐξωτερικό δήλωσε ὅτι 
στά 5 τελευταῖα χρόνια νιώθει νά γέρασε 
κατά 50, ἀναγκασµένος νά συγχρωτίζεται 
µέ ἐγκληµατίες πολέµου, καί ἦρθε ἡ ὥρα 
νά ὑλοποιήσει τήν περσινή του ἀπόφαση νά 
παραιτηθεῖ. Ὅµως, καθώς εἶναι προφανές 
ὅτι ἡ ὑπόθεση ἀφορᾶ πέρα ἀπό τόν ἴδιον καί 
τήν σύνολη κοινότητα τῶν Παλαιστινίων 
πολιτῶν τοῦ Ἰσραήλ (1.300.000 ἄνθρωποι), 
τό πρόβληµα εἶναι εὐρύτερο. 
Ὁ Μπισάρα εἶναι χριστιανός (Μεθοδιστής) 
ἀπό τή Ναζαρέτ, φιλόσοφος, λογοτέχνης καί 
πολιτικός ἀναλυτής, πρώην κοµµουνιστής 
(σπούδασε στό Ἀν. Βερολῖνο) καί ἐκπρόσωπος 

τῶν νεφροπαθῶν (1999) καί µάχεται ἀπό 
χρόνια γιά τήν µετατροπή τοῦ Ἰσραήλ σέ 
κράτος µέ ἴσα δικαιώµατα γιά ὅλους τούς 
πολίτες του, γιά ἀναγνώριση τῆς ἀραβικῆς 
κοινότητας ὡς ἐθνικῆς µειονότητας καί γιά 
τερµατισµό τῆς Κατοχῆς στά Παλαιστινιακά 
Ἐδάφη. Δηλώνει Ἄραβας καί ἑποµένως 
ἀδερφός τῶν Ἀράβων στά κράτη τῆς περιοχῆς 
καί ξεκαθαρίζει ὅτι δέν θά τοῦ ἐπιβάλει τό 
Ἰσραήλ ἐχθρικά αἰσθήµατα ἐναντίον τους. 
Προχθές (22/4) ὁ Μπισάρα, βλέποντας «τούς 
ἀκροδεξιούς βουλευτές νά ἑτοιµάζουν γιορτή 
γιά τήν ἄρση τῆς ἀσυλίας καί τῶν ἄλλων 
προνοµίων του», προσῆλθε στήν ἰσραηλινή 
Πρεσβεία τοῦ Καΐρου καί ὑπέβαλε τήν πα-
ραίτησή του. Καί πάλι ἡ («µόνη τῆς Μέσης 
Ἀνατολῆς») δηµοκρατία νίκησε...

  Τήν περασµένη Κυριακή, 15/4/07, στό 
Ἐκουαδόρ ἔγινε τό δηµοψήφισµα πού 
προκήρυξε ὁ νεοεκλεχθείς ἀριστερός 
πρόεδρος τῆς χώρας, Ραφαέλ Κορέα. Τό 
συντριπτικό ἀποτέλεσµα (80%!) ὑπέρ 
τῶν συνταγµατικῶν ἀλλαγῶν πού εἶχαν 
προταθεῖ γιά ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τοῦ 
Προέδρου, ἀνοίγει τόν µπολιβαριανό δρόµο 
γιά ἀναδιανοµή τοῦ πλούτου, ρύθµιση τοῦ 
ἐθνικοῦ χρέους, ἀναδιαπραγµάτευση τῶν 
ὅρων µέ τούς ὁποίους ἐκµεταλλεύονται 
τά πετρελαϊκά κοιτάσµατα οἱ ξένες 
ἑταιρεῖες καί ἔξοδο τῶν ἰθαγενῶν ἀπό τό 
κοινωνικό περιθώριο µετά ἀπό 500 χρόνια 
ἀποικιοκρατίας. Σέ µία χώρα πού ὁ ἴδιος ὁ 
Καµντεσί τοῦ ΔΝΤ χαρακτήριζε «φέουδο µιᾶς 
αἱµοµικτικῆς σχέσης τραπεζιτῶν, χορηγῶν 
κοµµάτων καί διεφθαρµένων ὑπαλλήλων», 
ὅλα αὐτά εἶναι ἐπανάσταση.  
    Τόν δρόµο χάραξε βέβαια πρῶτος στή 
γειτονική Βενεζουέλα ὁ Οὗγκο Τσάβες. 
Εἶναι ἄλλωστε σέ ἐξέλιξη καί ἡ προσπάθεια 
τοῦ τελευταίου νά θεσπίσει δικαιότερους 
ὅρους στίς πετρελαϊκές ἑταιρεῖες πού 
δραστηριοποιοῦνται στή χώρα καί νά 
ἀναλάβει τόν ἔλεγχο τῶν πλουσίων 
κοιτασµάτων τοῦ Ὀρενόκου - ἡ διορία 
γιά τή συµφωνία µέ τίς ξένες ἑταιρεῖες 
λήγει τήν Πρωτοµαγιά. Καθώς µάλιστα 

ἡ Βενεζουέλα προχθές πλήρωσε καί τήν 
τελευταία δόση τοῦ χρέους της στήν Παγκό-
σµια Τράπεζα, παίρνει ὑπόσταση πλέον 
καί ἡ Τράπεζα τοῦ Νότου, µέ συµµετοχή 
τῆς Βενεζουέλας, Ἀργεντινῆς, Βραζιλίας, 
Βολιβίας καί Ἐκουαδόρ. Λογικά λοιπόν, καί 
καθώς  κινδυνεύουν ὄχι µόνο τά ἐµπορικά/
οἰκονοµικά συµφέροντα τῶν ΗΠΑ µά καί τά 
στρατιωτικά (ἡ σύµβαση τῆς στρατιωτικῆς 
βάσης στή Μάντα τοῦ Ἐκουαδόρ, πού εἶναι 
ἡ µεγαλύτερη στήν λατινοαµερικανική ἀκτή 
τοῦ Εἰρηνικοῦ, λήγει τό 2009 καί ὅλα δείχνουν 
ὅτι δέν θά παραµείνει), ὁ κατεστηµένος 
Τῦπος τῶν γιάνκηδων ἔχει µανιάσει. Ἕνας 
µακρινός ἀπόηχός του φτάνει καί στή χώρα 
µας ἀλλά κανείς δέν σκοτίζεται γιά τόσο 
«µακρινές» ὑποθέσεις...

Παραπλεύρως βλέπετε τήν πρόσφατη ἀναφορά 
τῆς EUROPOL (Μάρτιος 2007, Ὁλλανδία) γιά τίς 

ἐγκληµατικές πράξεις τοῦ 2006 πού χαρακτηρίστηκαν 
ἐπισήµως «τροµοκρατικές». Στήν κατηγορία λοιπόν 
αὐτή ἔχουν καταχωρηθεῖ 498 ἐνέργειες σέ 11 χῶρες 
τῆς Εὐρώπης. Ἀπό αὐτές πόσες λέτε ὅτι κατατάχθηκαν 
(ὄχι ἀπό µᾶς, ἀπό τήν EUROPOL, ἔτσι;) στήν «ἰσλαµική 
τροµοκρατία»; ΜΙΑ! Στίς ὑπόλοιπες κυριαρχεῖ ἡ ΕΤΑ 
µέ 136 (καί ἡ µοναδική θανατηφόρα), καί γενικά οἱ 
ἀποσχιστικές εἶναι 424 στίς 498! Ἀπό τίς 55 πράξεις τῆς 
Ἀριστερῆς τροµοκρατίας οἱ 25 γίνανε στήν Ἑλλάδα 
(καµµία ἄλλη δέν ἔγινε στή χώρα µας), 17 εἶναι 
ἀπροσδιόριστης προέλευσης καί µία (1!) ἀπό ἀκροδεξιούς 
(στήν Πολωνία). Παρά τούς εὔγλωττους ἀριθµούς, στίς 
706 συνολικά συλλήψεις οἱ περισσότερες (257) εἶναι 
ἰσλαµιστῶν! Καταλαβαίνετε τώρα τί προπαγάνδα µᾶς 
µπουκώνουν καθηµερινά, ἔ;

Τό Ἐκουαδόρ στόν µπολιβαριανό δρόµο 
πού γίνεται... λεωφόρος

Ὁ τρόµος τοῦ... 0,2%!



Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

              Δέν πάει πολύς καιρός πού γράφαµε γιά τήν «προσφερόµενη διέξοδο» στούς 
ἀγρότες τῆς Θράκης (µά καί τῆς χώρας), τήν σχετιζόµενη µέ τήν καλλιέργεια 
τῶν ἐνεργειακῶν φυτῶν. Μάλιστα διοργανώθηκε καί ἡµερίδα στήν Κοµοτηνή 
µέ αὐτό ἀκριβῶς τό θέµα, µέ τεράστια προσέλευση, ἀπό τήν ὁποία ὅµως, ὅπως 

τότε γράφαµε, οἱ ἀγρότες ἔφυγαν ἀνικανοποίητοι καθώς δέν ἀπαντήθηκε τό κυριότερο 
ἐρώτηµα: «Τί θ’ ἀποδίδει;» Ἦρθε λοιπόν τώρα ἡ µελέτη τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ καί τοῦ ΙΝΑΣΟ γιά 
νά πεῖ τό προφανές: Ἄν δέν ὑπάρξει γενναία ἐνίσχυση (κάπου 40 εὐρώ τό στρέµµα) δέν 
συµφέρει. Ἄλλωστε, ὅπως καί τότε γράφαµε, ἔτσι γίνεται κι ἀλλοῦ: οἱ ἐπιδοτήσεις εἶναι 
κανόνας. Καί πάλι δηλαδή µιλᾶµε γιά µιά κατάσταση µέ ὁρατό χρονικό ὁρίζοντα, πού 
θά ἔχει νά ἀντιµετωπίσει ἀδυσώπητο διεθνή ἀνταγωνισµό, ὁ ὁποῖος µάλιστα βρίσκεται 
ἤδη πολύ µπροστά ἀπό µᾶς. Ἄρα; Ἄρα ἡ στροφή πρός τήν βιολογική καλλιέργεια καί 
τήν παραγωγή τροφίµων µέ ὀνοµασία προέλευσης δείχνει νά παραµένει ἡ µόνη λύση 
(δύσκολη µά ἐφικτή) γιά τόν ἀγροτικό µας κόσµο.

Κατά καιρούς διατυπώνονται καί ἐντός τῶν κοµµατικῶν χώρων ἀπόψεις µέ 
ἐνδιαφέρον καί τόλµη, πού περιγράφουν τήν ἐκεῖ ἐνδηµούσα ἀθλιότητα, ἴδια 
κι ἀπαράλλακτη στά δύο τοὐλάχιστον κόµµατα ἐξουσίας. Γιά µᾶς, πού ποτέ 
δέν εἴχαµε τήν παραµικρή σχέση µέ ὁποιονδήποτε κοµµατικό χῶρο, αὐτές 

ἠχοῦν ἀπολύτως λογικές ἀλλά κάποιοι (κάνουν ὅτι;) ξιπάζονται. Ἀναπαράγουµε 
λοιπόν ἐν µέρει τήν ἐπιστολή παραίτησης τοῦ φίλου Νίκου Λεοντῆ ἀπό τήν διεκδίκηση 
τῆς προεδρίας στή ΝΟΔΕ Ξάνθης: «...Οἱ περιχαρακώσεις, προϊόν τῆς κοντόθωρης καί 
πολιτικά ἀπαίδευτης προσέγγισης τῶν κοµµατικῶν πραγµάτων καί οἱ καθ’ ὑπαγόρευση 
τακτικισµοί ὁρισµένων µέ ὠθοῦν στήν ἄρση τῆς ὑποψηφιότητάς µου (...) Αὐτή ἡ παράταξη 
δέν θά συρθεῖ στά µικρά µέτρα κάποιων πού πίστεψαν πώς γίναµε κυβέρνηση γιά νά 
βρακωθοῦν τά ἀβράκωτα ὀπίσθιά τους µέ γαλάζια βρακιά. Εὐχαριστῶ ὅλους ὅσους µοῦ 
ἔδωσαν τό δικαίωµα νά µέ ἀκούσουν. Δέν χάνουν τίποτα ὅταν ἀκοῦν. Χάνουν τά πάντα 
ὅταν ὑπακοῦν.» Δυστυχῶς περίσσεψαν ὅσοι προβάρουν τά γαλάζια βρακιά τελευταίως 
(γιά νά µήν ποῦµε ὅτι ἀρκετοί µέχρι χθές φοροῦσαν πράσινα...). Κι ἄν θέλουµε νά πᾶµε 
σέ κεντρικό ἐπίπεδο, ἀρκεῖ νά θυµηθοῦµε τήν «τσογλαναρία» τοῦ Θόδωρου Πάγκαλου.  
Ἄνθρωποι µέ ἐπίπεδο, ἦθος καί ἀποδεδειγµένες ἱκανότητες δέν ἔχουν καµµία τύχη πιά 
στίς δύο δίδυµες ἀνθρωποχαβοῦζες.

Ἴσως νά πέρασε γενικά ἀπαρατήρητο, ὅµως κάποιοι φίλοι µας τά ψάχνουν αὐτά 
καί µᾶς τά ἐπισηµαίνουν. Μιλᾶµε γιά τόν ἀποδιδόµενο ΦΠΑ κατά Περιφέρεια 
τῆς χώρας, σύµφωνα µέ ἐπίσηµα στοιχεῖα πού δόθηκαν στήν δηµοσιότητα 
προσφάτως. Ποῦ λοιπόν πιστεύετε ὅτι βρίσκεται ἡ φτωχοµπινέδικη περιφέρειά 

µας ἀπό τῆς πλευρᾶς αὐτῆς; Μεταξύ µέσης καί κορυφῆς! Παρουσίασε τήν µεγαλύτερη 
ἄνοδο (30% σέ σχέση µέ πέρυσι!), τή στιγµή πού ἡ µέση ἄνοδο τῆς χώρας εἶναι 13%. 
Θέλετε καί ἀπόλυτους ἀριθµούς; Πληρώσαµε 9,5 δισ. εὐρώ, ὅσα περίπου καί ἡ Στερεά 
Ἑλλάδα (9,9 δισ.) ἤ ἡ Θεσσαλία (10,4 δισ.), ὄντας πάνω ἀπό τήν Πελοπόννησο (7,1 δισ.), 
πάνω κι ἀπό τήν Δυτική Ἑλλάδα (µέ τήν Πάτρα µέσα!) καί περίπου ὅσα ἡ Ἤπειρος, ἡ 
Δυτική Μακεδονία καί τά Ἰόνια νησιά µαζί!
Βεβαίως οἱ ἐπαγγελµατίες συµπολίτες µας, πού δέν περνᾶνε µέρα χωρίς νά µάθουν γιά τίς 
βόλτες τοῦ ΣΔΟΕ στήν ἀγορά, τό περίµεναν κάτι τέτοιο. Ποιόν ἄλλον θά ἄρµεγαν ἄν ὄχι 
τά κορόιδα τοῦ Θρακιστάν; Σέ ὅλη τή χώρα ὀργιάζει ἡ παρανοµία καί ἡ φοροδιαφυγή, καί 
µόνο ἐµεῖς στηρίζουµε ἑκόντες ἄκοντες τίς κυβερνητικές δηµοσιονοµικές στοχεύσεις. 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλών & Πλάτωνος 11, Ξάνθη 
τηλ. 25410 27544, τ/ο 25410 27544,  info@spanidis.gr

   Ὁ Γιάννης Χουρσουλίδης εἶναι ἕνας 
ἀπό τούς ὁµογενεῖς µας Ποντίους πού 
ἦρθαν στήν Κοµοτηνή ἀπό τήν Γεωργία. 
Καθηγητής φιλόλογος, εἶναι ἄριστος 
γνώστης τῆς ρωσσικῆς γλώσσας, 
µάλιστα µέ διδακτορική διατριβή πάνω 
στό «Περιεχόµενο τῆς κοινωνικῆς - 
πολιτιστικῆς ἁρµοδιότητας στή διδασκαλία 
τῆς ρωσσικῆς γλώσσας ὡς ξένης στούς 
Ἕλληνες φοιτητές - φιλολόγους». Ἔτσι, 
λογικά, εἶχε προσληφθεῖ γιά κάποια 
ἑξάµηνα νά διδάξει ρώσσικα στό Τµῆµα 
Γλώσσας, Φιλολογίας καί Πολιτισµοῦ τῶν 
Παρευξεινίων Χωρῶν. Αὐτό συνέβη γιά 5 
ἑξάµηνα τήν περίοδο 2003-2005. Μέχρι 
πού ἔκανε τό µοιραῖο λάθος.
     Ὁ Γιάννης Χουρσουλίδης θεώρησε, γιά 

κάποιον ἀδιευκρίνιστο λόγο, ὅτι ὁ σκοπός 
τῆς παρουσίας του στό πανεπιστηµιακό 
αὐτό ἵδρυµα δέν ἦταν µονάχα ἡ εἴσπραξη 
τοῦ µισθοῦ κι ὁ ἐµπλουτισµός τοῦ 
βιογραφικοῦ του (ἄντε, καί ἡ ὑπερψήφιση 
τοῦ συγκεκριµένου πρυτανικοῦ 
σχήµατος). Μεταφέροντας, προφανῶς, 
κάποια ἀρχαϊκά στερεότυπα ἀπό τήν 
πρώην Σοβιετική Ἕνωση, πίστεψε ὅτι 
οἱ ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς, πού βγαίνουν 
πιά καί µέ πιστοποιητικό ἐπάρκειας γιά 
τήν διδασκαλία τῆς γλώσσας τήν ὁποία 
διδάχθηκαν (ρώσσικη, τούρκικη, κτλ), θά 
πρέπει καί νά τήν γνωρίζουν - ἔστω καί 
σέ ἕναν ἐλάχιστο βαθµό*. Εἶναι δυνατόν 
ἀπό τούς 3 τόµους τοῦ ἐγχειριδίου τῆς 
ρωσσικῆς τό ὁποῖο ἀλλοῦ διδάσκεται 
σέ ἕναν χρόνο, νά µήν διδάσκεται ἐδῶ 
σέ 4 χρόνια οὔτε ὁ πρῶτος µισός; Καί τί 
εἴδους ἐκµάθηση γλώσσας ἐπιτυγχάνεται 
µονάχα µέ τήν µερική διδασκαλία ἑνός 
ἀλφαβηταρίου; Πῶς νά µήν καταφύγουν  
ὅσοι φοιτητές ὄντως ἐνδιαφέρονται στά 
φροντιστήρια; Ἔκανε λοιπόν  µερικές 
παρεµβάσεις σέ συναδέλφους καί 
ἁρµοδίους, µέ ὅσο διακριτικότερο τρόπο 
γινότανε γιά νά µήν θίξει κανέναν 

ἀπό τούς γύρω ἄσχετους, µήπως καί 
ἀνέβει λιγάκι τό ἐπίπεδο, µήπως καί 
µάθει κάποιος ἀπό τούς φοιτητές τοῦ 
Τµήµατος κάτι. Αὐτό ἦταν. Στό ἑπόµενο 
ἑξάµηνο ἔχασε τή θέση του καί ἔκτοτε 
ἔγινε µπαλλάκι µεταξύ τῶν διαφόρων 
γραφείων καί ἀποδέκτης τῶν ψεύτικων 
ὑποσχέσεων καί τῶν ἐσκεµµένων ἀορι-
στολογιῶν τοῦ πρύτανη (καί προέδρου 
τοῦ Τµήµατος) Κ. Σιµόπουλου. Ἄλλωστε 
οἱ προσλήψεις τῶν διδασκόντων µέ τίς 
ἀνανεούµενες συµβάσεις γίνονται µέ 
λίστα ἡ ὁποία καταρτίζεται βάσει τῶν µή 
κατονοµαζόµενων τυπικῶν προσόντων 
τους, ἄρα τρέχα γύρευε. Ὁ ἴδιος ὁ Γ.Χ. µᾶς 
δηλώνει ὅτι οἱ τρεῖς πρῶτοι τῆς λίστας 
ΔΕΝ ἔχουν πτυχίο ρωσσικῆς Φιλολογίας 
καί ὁπωσδήποτε δέν ἔχουν διδακτορικό 
γιά νά διδάξουν σέ ΑΕΙ. Ἐµεῖς βεβαίως 
δέν γνωρίζουµε οὔτε τά ὀνόµατα τῶν 
ἀνθρώπων αὐτῶν, οὔτε καί τά τυπικά 
τους προσόντα ἀλλά κρίνοντας ἀπό τήν 
ἐν γένει ἀξιοκρατία στό ἑλληνικό (καί 
εἰδικά στό Δηµοκρίτειο) Πανεπιστήµιο, 
θεωροῦµε ὅτι κάτι δέν πληροφορήθηκε 
σωστά καί κάποιος θά ἀπαντήσει στό 
παρόν δηµοσίευµα διαψεύδοντάς τον.
  Πάντως παραµένει ἀδιαµφισβήτητο 
γεγονός, διαπιστωµένο ἀπό τίς συζητήσεις 
µας µέ πλῆθος φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος, 
ὅτι κανένας ἀποφοιτώντας δέν γνωρίζει 
ρώσσικα ἄν δέν πάει σέ φροντιστήριο: 
Ἡ Σχολή δέν τοῦ παρέχει ἀπολύτως 
τίποτε στόν συγκεκριµένο τοµέα κι αὐτό 
τό γνωρίζουν ὅλοι (παλιότερα µάλιστα 
εἶχε γίνει καί παρέµβαση φοιτητῶν 
γιά τήν ἀποµάκρυνση διδάσκουσας 
βουλγαρικῶν λόγῳ ἀνεπάρκειας) - ἐκτός 
ἴσως τοῦ ἕως πρότινος προέδρου καί 
ἰσοβίου πρυτάνεως. Ἡ φαρσοκωµωδία 
συνεχίζεται καί θά συνεχίζεται ἐσαεί, 
καθώς δέν βλέπουµε ποιός θά εἶναι κεῖνος 
πού θά τήν διακόψει: Οἱ διδάσκοντες 
πού βολεύονται; Οἱ φοιτοῦντες πού 
ἐκφράζονται µέσα ἀπό κοµµατικῶς 
ἐλεγχόµενα καί λογοδοτοῦντα σχήµατα; 
Οἱ γονεῖς πού πρῶτον ἀγνοοῦν τήν 
κατάσταση καί δεύτερον δέν ἔχουν 
τρόπο ἀντίδρασης; Τό Ὑπουργεῖο πού δέν 
διανοεῖται νά παρέµβη στήν αὐτοτέλεια 
τοῦ Πνευµατικοῦ αὐτοῦ Φάρου; Ἀγαπητέ 
Γιάννη, ἄλλαξε ἐπάγγελµα!

* Κάποιος ἀργότερα τοῦ ὑπέδειξε ὅτι στήν 
Ἑλλάδα τά πράγµατα δέν κολλᾶνε στίς 
ἀπρόσωπες γραφειοκρατικές διαδικασίες: 
Πρῶτα, π.χ., παίρνεις δίπλωµα ὁδήγησης 
(κι εὐχαριστεῖς χαρτζιλικώνοντας ἐκπαι-
δευτές καί ἐξεταστές) κι ὕστερα µαθαίνεις 
νά ὁδηγεῖς. Κτλ κτλ... 

Ἀνεπιστηµιακή ρωσσοµάθεια

Ἀπόφοιτοι τοῦ Τµήµατος Παρευξεινίων στοχάζονται

Ὁ Ν. Ἐγγονόπουλος στήν Κοµοτηνή
Συνέχεια ἀπό τή σελ. 1
Ὁ Κ. Καραΐσκος χαρακτήρισε τόν Ν.Ε. 
µορφὴ ἐµβληµατικὴ: «Ἐραστὴς τῆς 
µοντέρνας ἐκφραστικῆς καὶ πιστός 
της οἰκείας παραδόσεως, δηλωµένα 
ἀνθρωποκεντρικὸς καὶ γοητευµένος 
ἀπὸ τὴν διαχρονία τοῦ τρόπου µας, 
ἀριστοκρατικὰ ἀπόµακρος καὶ βαθειὰ 
ἀνθρώπινος, ἰδανικὸς κοσµοπολίτης καὶ 
περήφανος πατριώτης. Ἡ ἀνανέωση ποὺ 
πέτυχε γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἔκφραση τόσο στὸ 
πεδίο τῆς ποιητικῆς ὅσο καὶ στὸ πεδίο τῆς 
εἰκαστικῆς γλώσσας εἶναι καθοριστική. 
(...) Καὶ κάτι ἔσχατο, διόλου ἄσχετο µὲ τὸν 
δηµόσιο διάλογο τῶν ἠµερῶν γιὰ τὰ σχολικὰ 
βιβλία. Ὑπάρχει ἡ τάση σὲ κάποιους 
κύκλους ὁρισµένων βαθειὰ µπερδεµένων  
ἢ βαθειὰ συµπλεγµατικῶν ἀνθρώπων, νὰ 
ἀνιχνεύουν τὸν «ἐθνοκε-ντρισµό» (κάτι σὰν 
πρώιµο στάδιο τοῦ ἐπάρατου ἐθνικισµοῦ) 
στὰ κείµενα καὶ γενικῶς στὴν πνευµατικὴ 
παραγωγὴ τῶν µεγάλων Ἑλλήνων, ἀπὸ 

τοὺς  Σεφέρη καὶ Ἐλύτη µέχρι τὸν Σβορῶνο 
ἢ τὸν Θεοδωράκη. Παρότι οἱ κήρυκες τοῦ 
ἐθνοµηδενισµοῦ προσπαθοῦν µὲ ἀπίθανα 
εὑρήµατα νὰ παρακάµψουν τὸν σκόπελο 
τοῦ Ἐγγονόπουλου, αὐτὸς ὁ τελευταῖος µὲ 
τὸν βίο του, µὲ τὸ ἔργο του µὰ καὶ µὲ τὶς 
δηλώσεις τῆς ἑλληνολατρείας του, πι-
στεύουµε ὅτι δίνει τὴν πιὸ ἀποστοµωτικὴ 
ἀπάντηση στὰ φληναφήµατα τῆς νεοεπο-
χίτικης παρανάγνωσης.»
Ὁ κόσµος πού ἐνδιαφέρθηκε γιά τήν 
ἔκθεση ἀπέδειξε πώς τό ἐνδιαφέρον τοῦ 
κοινοῦ ὑπάρχει, τό ἔναυσµα εἶναι πού 
συχνά λείπει. Εὐχαριστοῦµε τούς δύο 
προσκεκληµένους µας, ἀγαπητούς φίλους 
τοῦ «Α», πού πρόλαβαν νά δώσουν τήν 
οὐσία αὐτοῦ πού ὄφειλε νά µεταδοθεῖ. 
Καί, τέλος, ὀφείλουµε θερµές εὐχαριστίες 
στήν Πολιτιστική Κίνηση πού φιλοξένησε 
τήν ἔκθεση στόν θαυµάσιο χῶρο της καί 
συνέβαλε µέ τήν προσωπική ἐργασία τῶν 
µελῶν της στήν ὅλη διοργάνωση.
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«ΝΑΤΠΡΕΣ», Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ

Ἀπό τόν περασµένο Δεκέµβριο 
κυκλοφορεῖ τό µηνιαῖο δισέλιδο 

τῶν Ποµάκων τῆς Θράκης, 
σέ ἐπιµέλεια τοῦ Σεµπαεδίν 
Καραχότζα. Ὅσοι φίλοι τοῦ 
«Α» ζητοῦν κατά καιρούς νά 
βοηθήσουν τή Θράκη, ἔχουν 
πλέον ἕναν ἀκόµη τρόπο: Νά 

γραφοῦν συνδροµητές στή 
«Νατπρές» (kepoer@yahoo.gr, 

τηλ. 6947125675), στηρίζοντας 
τήν ΜΟΝΑΔΙΚΗ ποµάκικη 
φωνή πού µέσα σὲ σκοταδιστικές συνθῆκες (βλ. ἀνωτέρω) πασχίζει 

νά ὀρθοποδίσει. Κι ἐδῶ πρέπει νά ὁµολογήσουµε ὅτι ἀρκετοί φίλοι τοῦ 
«Ἀντιφωνητῆ» ἤδη ἀκολούθησαν τήν προτροπή µας καί γράφτηκαν 

στή «Νατπρές», κάνοντας τό καθῆκον τους - καί µᾶς περήφανους γιά 
λογαριασµό τους. Νἄναι καλά καί νἄναι σίγουροι ὅτι ἔτσι θά νικήσουµε! 

  Γιά τήν τουρκοφυλλάδα «Μιλλέτ» 
τῆς Ξάνθης καί τά κατά καιρούς 
δηµοσιεύµατά της ἔχουµε κι ἄλλοτε 
ἀναφερθεῖ. Ὅµως τελευταίως ἔχουν 
ξεπεράσει τόν ἑαυτό τους καί µέ ἀφορµή 
τήν ἐπαναθέρµανση τῆς ποµάκικης 
ὑπόθεσης ἔχουν βγάλει ὅλα τά σώψυχά 
τους, ἔχουν ἐκθέσει ὅλο τό ἀνθελληνικό 
τους µένος ἐναντίον τοῦ νεότευκτου 
Συλλόγου Ποµάκων νοµοῦ Ξάνθης  καί 
τοῦ ἐκδότη τῆς «Νατπρές», Σεµπαεδίν 
Καραχότζα. Καί γιά νά µήν πιστέψει 
κανείς ὅτι γράφουµε ὑπερβολές, 
παραθέτουµε κατωτέρω ἀποσπάσµατα 
ἀπό πρόσφατα δηµοσιεύµατά τους: 

Ὁρίστε τὸ ἐπίσηµο ἀποδεικτικό στοιχεῖο 
τῆς διάσπασης (ἀρ. φ. 72, 5/4/07)
...Πραγµατοποιήθηκε µια από τις µεγάλες 
ντροπές για την δηµοκρατία της Ελλάδας. 
(...) Δηλαδή στην Ελλάδα ενώ ένας 
σύλλογος που έχει στην ονοµασία του την 
λέξη «τουρκικός» θεωρείται απειλή για 
την δηµόσια ασφάλεια, αν περιλαµβάνει 
λέξεις όπως «ποµάκικος», «κουρδικός» ή 
«αρµενικός» τότε δεν αποτελεί απειλή. 
Πρόκειται για µια µεγάλη ντροπή για την 
Ελλάδα- µέλος της Ε.Ε. Είναι διασπαστική 
κίνηση. Δύο µέτρα και δύο σταθµά. Και 
η µεγαλύτερη απόδειξη της ύπαρξης 
στην Ελλάδα του αντιτουρκισµού µε όλο 
του το δυναµισµό. Το γεγονός αποτελεί 
επίσης µια πράξη ρατσισµού από το χέρι 
του κράτους. Είναι µια τυπική µέθοδος 
που εφαρµόζεται για την διαίρεση της 
Τουρκοµουσουλµανικής κοινότητας της 
Δ. Θράκης. Είναι µια προσπάθεια από την 
µεριά του κράτους, ώστε ανατρέχοντας 
δήθεν στις εθνικές ρίζες της µειονότητας 
µας να την διαιρέσουν και να την χωρίσουν. 
Με βάση τις πληροφορίες που µας 
ήρθαν, την οικονοµική στήριξη του 
συλλόγου εξασφαλίζει ο γνωστός για τις 
αντιτουρκικές του δραστηριότητες στην 
περιοχή µας, Πρόδροµος Εµφιετζόγλου. 
(...) Ιδού λοιπόν τα ιδρυτικά µέλη του 
«Ποµακικοῦ» συλλόγου. Αυτοί περνάνε 
στην ιστορία ως η ντροπή των Τούρκων της 
Δυτ. Θράκης.
(Ἀκολουθοῦν τά 35 ὀνοµατεπώνυµα τῶν 
ἱδρυτικῶν µελῶν τοῦ σωµατείου)

Σεµπαετίν Καραχότζα: Η Γκουλµπεγιάζ 

Καραχασάν κάνει προπαγάνδα 
τουρκισµού (ἀρ. φ. 71, 29/3/07)
...Στο φύλλο της 25-3-07 της εφηµερίδας 
¨Το Παρόν¨ που έχει έδρα την Αθήνα 
παρουσιάστηκε µια κωµικοτραγική  είδηση. 
Γίνεται αναφορά στην απίστευτη (!) προ 
3 µηνών  ανακοίνωση που  έκανε δρώντας 
εκ µέρους των σκοτεινών δυνάµεων και 
µε την υλική στήριξη του Εµφιετζόγλου 
ο Σεµπαετίν Καραχότζα στην λεγόµενη 
ποµάκικη εφηµερίδα. 
 Στην δε εκποµπή ¨Κίτρινος Τύπος¨ που 
παρουσιάζει στον ΑΝΤ1 ο Μάκης Τριαντα-
φυλλόπουλος µαζί µε τους καλεσµένους 
του στηρίζοντας τον µισθοφόρο του παρα-
κράτους και του Εµφιετζόγλου, Σεµπαετίν 
Καραχότζα, κατηγόρησαν τους αρµόδιους 
του κράτους και ζήτησαν να ληφθούνε 
µέτρα σχετικά µε το θέµα. 
¨Το Παρόν¨  είναι µια φανατική εθνικιστική 
γραµµή που φτάνει ως τον ρατσισµό. Και 
τι ενδιαφέρον, στην εφηµερίδα υπάρχει 

ολοσέλιδη διαφήµιση της ¨Μηχανικής¨ 
του Εµφιετζόγλου. Δηλαδή µε το πνεύµα 
του Εµφιετζόγλου και µε την στήριξη του 
παρακράτους  ενώθηκαν οι αντιµειονοτικές 
και αντιτουρκικές κλίκες και µε τους 
Καραχότζαδες που αγόρασαν από εµάς 
κάνουν µια επιθετική πολιτική ενάντια 
στην µειονότητα.
Ας έρθουµε τώρα στους µισθοφόρους σαν 
τον Σεµπαετίν Καραχότζα. Αυτοί είναι 

άνθρωποι που τους βρίσκουµε πάντοτε 
και σε κάθε κοινωνία. Ο µεγάλος Τούρκος 
Αττίλα Ιλχάν  ποιητής, συγγραφέας και 
διανοητής έχει κάνει την εξής ιστορική 
διαπίστωση: Στο τουρκικό έθνος πάντοτε 
υπήρχε ένα ποσοστό 10% προδοτών. 
Συνεπώς δεν µας εκπλήσσει που αυτοί οι 
καηµένοι τύποι εµφανίζονται και σε µας, 
τους Τούρκους της Δ.Θράκης. Αυτοί κατά 
την διάρκεια της ιστορίας της µειονότητας 
πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν. Το 
κράτος κάνει την δουλειά του. Το σηµαντικό 
είναι τι κάνουµε εµείς οι Τούρκοι. Εµείς 
ξέροντας όλα αυτά πρέπει να καθορίσουµε 
κατά τον καλύτερο τρόπο την εθνική και 
θρησκευτική µας στάση. Σε αυτό το θέµα 
πρέπει να λάβουµε κάθε είδους µέτρα. 
Να κάνουµε µια διαπίστωση, όχι διότι 
περιµένουµε να καταλάβει ο Σεµπαετίν 
Καραχότζα, αλλά διότι τα µυαλά κάποιων 
µπορεί να µπερδευτούνε. Στην θρησκεία µας 
δεν υπάρχει χώρος για τα καραγκιοζιλίκια 
και µασκαραλίκια  χάριν συµφερόντων που 
κάνουν τύποι σαν τους Καραχοτζάδες. Στην 
θρησκεία µας το Ισλάµ η προδοσία προς το 
έθνος θεωρείται µια από τις µεγαλύτερες 
αµαρτίες.

Είστε σαν τα πλάσµατα που ζούνε στο 
σκοτάδι. ¨όταν σας συµφέρει αναφέρεστε 
σε µουσουλµανική µειονότητα, και άλλοτε 
την αποκαλείτε ολόκληρη ως ¨Ποµακική¨. 
Εντάξει, Τούρκοι δεν είστε, αλλά ούτε καν 
µουσουλµάνοι; Επιτρέπεται µήπως στο 
Ισλάµ να συνεργάζεστε µε τους Χριστιανούς 
Ορθόδοξους, τους πιο στυγερούς εχθρούς 
στην ιστορία των οµόθρησκων αδελφών σας, 
να προδίδετε τους τουρκοµουσουλµάνους 
αδερφούς σας, και να πουλάτε κινήσεις 
εναντίον τους; Τι είδους µουσουλµάνοι είστε; 
Στη θρησκεία αυτά που κάνετε λέγονται  
διαστροφή / ανωµαλία και προδοσία.  

Ἔτσι λοιπόν, οἱ... συνέλληνές µας 
µουσουλµάνοι τῆς «Μιλλέτ», σάν τόν 
κύριο Τζενγκίζ Ὀµέρ, µᾶς θεωροῦν 
τούς πιό στυγερούς ἐχθρούς τους στήν 
Ἱστορία! Τήν ἴδια στιγµή τό 98% τῆς 
τοπικῆς πλειονοτικῆς κοινωνίας ἀγνοεῖ 
τίς ἐξελίξεις καί δέν σκοτίζεται κἄν νά 
τίς πληροφορηθεῖ.
Δηµοσιεύουν τά ὀνόµατα τῶν µελῶν τοῦ 
συλλόγου, ἀναρτῶνται στά τζαµιά (ἀπό 
τά τσανάκια τοῦ ψευτοµουφτῆ) δίκην 
προγραφῶν, 8 ἐκ τῶν 35 ὑποχωροῦν καί 
διαγράφονται ἀπό τόν σύλλογο, καί 
µάλιστα στέλνουν στήν ἐφηµερίδα τίς 
παραιτήσεις τους γιά νά ἐξιλεωθοῦν! 
Οἱ ὑπόλοιποι ἀντέχουν τίς πιέσεις 
ἀπό συγγενεῖς, πεθερικά, χοτζάδες, 
δασκάλους, πράκτορες... Ὑπάρχει µιά 
µεγάλη σιωπηλή µερίδα ἁπλοῦ κόσµου 
πού τούς στηρίζει, οἱ ὁποῖοι ξέρουν ὅτι 
δέν εἶναι Τοῦρκοι ἀλλά δέν τολµοῦν νά 
τό ποῦνε. 
Στίς 17/4 τό Δ.Σ. τοῦ συλλόγου ἔστειλε 
ἀπάντηση στή «Μιλλέτ», ὅπου 
ἔγραφε γιά «τίς ἀναλήθειες» καί «τούς 
προσβλητικούς χαρακτηρισµούς» 
δύο δηµοσιευµάτων: «Ἐπανήλθατε 
µέ 2ο δηµοσίευµά σας στό ὁποῖο 
δηµοσιεύσατε καί τά πατρώνυµα τῶν 
µελῶν, σέ µιά προσπάθεια στοχοποίησης 
καί καλλιέργειας µίσους...» «Εἴµαστε 
µουσουλµάνοι καί εἴµαστε περήφανοι 
γι’ αὐτό ἀλλά εἴµαστε παράλληλα 
Ἕλληνες πολίτες µέ µητρική γλῶσσα 
τήν ποµακική. Οἱ πρόγονοί µας, οἱ 
παπποῦδες κι οἱ γιαγιάδες µας µᾶς 
δίδαξαν τήν ἱστορία καί τή γλῶσσα 
µας καί δέν ντρεπόµαστε νά ποῦµε ὅτι 
εἴµαστε Ποµάκοι (...) Δέν ἔχουµε κανένα 
πρόβληµα µέ τό τουρκικό ἔθνος ἀλλά ὡς 
πολίτες ἐπιθυµοῦµε νά διασφαλισθεῖ τό 
δικαίωµά µας νά αὐτοπροσδιοριζόµαστε 
ὡς Ποµάκοι µουσουλµάνοι καί ζητᾶµε 
ἀπό ὅλους νά σέβονται τήν καταγωγή, 
τήν γλῶσσα µας καί τήν ἱστορία µας, 
ὅπως κι ἐµεῖς τούς σεβόµαστε...». Τό 
κείµενο ἔκλεινε µέ τίς ὑπογραφές τῶν 
Ταχήρ Κόντε, Σεµπαεδίν Καραχότζα, 
Ἀλιέ Ἐφέντη, Χαµδή Ἐφέντη, Ἰρφάν 
Μεχµεταλή.
Τό ξαναγράφουµε: Ἡ διάλυση ἤ ἡ 
ἀδρανοποίηση τοῦ Συλλόγου θά εἶναι 
κυριολεκτικά καταστροφή. Ἀντιθέτως, 
ἡ ἑδραίωσή του θά τσακίσει τόν 
κεµαλοφασισµό στήν περιοχή καί 
ἕνας ἀέρας δηµοκρατίας θά δροσίσει 
τίς µαραγκιασµένες ὑπάρξεις, ἀκόµη 
καί κεῖνες τῆς ἄλλης πλευρᾶς. Στό 
µέλλον τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς ἴσως 
κριθεῖ τό µειονοτικό ζήτηµα τῆς Θρά-
κης καί καµµία ἀπουσία δέν εἶναι 
δικαιολογηµένη - µετρᾶµε παρόντες! 

Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, οἱ «στυγερότεροι 
ἐχθροί τῶν Τουρκοµουσουλµάνων»!

Στό τελευταῖο φῦλλο της ἡ ἴδια 
ἐφηµερίδα παραθέτει τίς διαµαρτυρίες 
τῶν πλειονοτικῶν ἐφηµερίδων τῆς 
Ξάνθης οἱ ὁποῖες διαµαρτυρόµενες 
γιά τήν ἀνοιχτή στοχοποίηση τῶν 
µελῶν τοῦ συλλόγου µέσα ἀπό τίς 
σελίδες της, ζητοῦσαν τήν ἐπέµβαση 
τοῦ Εἰσαγγελέα. Καί ποιά εἶναι ἡ 
θρασσύτατη ἀπάντηση; «Προσέξτε 
καλά καί µή ρίχνετε λάδι στή φωτιά, 
γιατί ἄν ξεσηκωθεῖ αὐτός ὁ κόσµος...» 
(!!!) Δηλαδή ξεκάθαρα ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ 
ΚΙ ΕΜΑΣ!
Ἡ γνώµη µας εἶναι ὅτι ὁ Εἰσαγγε-λέας δέν 
πρέπει νά ἐπέµβη γιά τά δηµοσιεύµατα 
ἀλλά γιά τόν ψευδο-µουφτή καί τό 
τσοῦρµο γύρω του. Νά τοῦ ἐπισηµανθεῖ 
ὅτι ἄν ἀγγίξει ὁποιοσδήποτε µιά τρίχα 
µέλους τοῦ συλλόγου, θά θεωρηθεῖ ὁ 

ἴδιος προσωπικά ὑπεύθυνος γιά ὅσα 
ἐµπρηστικά λέει (π.χ. στά πρόσφατα 
Χάτιµ) καί πράττει παριστάνοντας 
τόν µουφτή (χρειάζεται κι ἄλλη 
ἀπόδειξη γιά τό δίκιο τῆς ἑλληνικῆς 
Πολιτείας πού τηρεῖ τόν συγκεκριµένο 
τρόπο ἀνάδειξης τῶν µουφτήδων; Οἱ 
κίνδυνοι ἄν ἀναλάβει ἡ Τουρκία διά 
τῶν πρακτόρων της τόν θεσµό εἶναι 
µπροστά µας) 
Ὅσο γιά τήν «Μιλλέτ», δέν εἶναι ἀνάγκη 
νά κινητοποιηθεῖ ὁ Εἰσαγγελέας καί 
µᾶς κρεµάσουν µετά κουδούνια (γιά 
φίµωση τοῦ Τύπου καί τέτοιες τρίχες). 
Οἱ ἀµέσως θιγόµενοι φτάνουν καί 
περισσεύουν γιά νά ὑπερασπιστοῦν 
τήν τιµή καί τήν ἀξιοπρέπειά τους 
ὅπως κρίνουν αὐτοί καλύτερα...

Προεόρτια 
Προξενοῦν Ἀπορίες
Καθώς µπήκαµε στό τελευταῖο δωδεκά-
µηνο πρό τῶν ἐκλογῶν, οἱ διεργασίες 
πληθαίνουν. Καί δέν ἐννοοῦµε µόνο στά 
κόµµατα ἀλλά καί σέ ἄλλους χώρους. Ἕνα 
τέτοιο παράδειγµα εἶναι καί ἡ πρόσφατη 
συνάντηση 300 ἀτόµων στόν Ἐχῖνο, στίς 5-
4-07, ὅπου ἔγινε συζήτηση γιά τό σκηνικό 
πού θά διαµορφωθεῖ προεκλογικά µέ 
τίς ὑποψηφιότητες τῶν κοµµάτων, τώρα 
πού µεταβάλλεται καί ὁ ἀριθµός τῶν 
µετεχόντων στά ψηφοδέλτια.
Στήν ἐν λόγῳ ἐκδήλωση λοιπόν µίλησαν ὁ 
γιατρός Μπουρχάν Μπαράν (ὑποψήφιος 
βουλευτής τοῦ ΠαΣοΚ Ξάνθης τό 2004), ὁ 
νοµαρχιακός σύµβουλος τῆς Νέας ∆ηµο-
κρατίας Χατζηµεµίς Τουρκές (ΣΣ: !!!) καί 
ὁ... ἐπιχειρηµατίας καί δηµοσιογράφος 
Ἀµπντουλχαλήµ Ντεντέ. Τό πρόβληµα 
τῶν ὁµιλητῶν σ’ αὐτήν τήν αὐθόρµητη 
καί διόλου προκάτ συνάντηση ἦταν 
τό πόσοι µουσουλµάνοι ὑποψήφιοι θά 
βρίσκονται σέ κάθε κοµµατική λίστα, ἔτσι 
ὥστε νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἐκλογή τους. Τό 
συµπέρασµα ἦταν πώς πρέπει ἀπό τούς 
5 ὑποψηφίους τῶν ψηφοδελτίων στίς 
ἐπικείµενες ἐκλογές νά ὑπάρχει µόνον 

ἕνας µειονοτικός (!!!), γιατί ἄν ὑπάρχει καί 
δεύτερος, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ δηµογραφία 
τοῦ νοµοῦ, οἱ ψῆφοι θά διασπαστοῦν καί 

δέν θά ἐκλεγεῖ κανείς στόν νοµό. Μάλιστα 
οἱ Μπαράν καί Τουρκές δήλωσαν πώς σέ 
διαφορετική περίπτωση θά ἀρνηθοῦν νά 
εἶναι ὑποψήφιοι*! Κι ἄν ἡ µειονότητα (λέγε 
µε Προξενεῖο...) κατευθύνει τίς ψήφους 
της σ’ ἕνα µικρότερο κόµµα, µπορεῖ νά 
ἐπιτύχει τήν ἐκλογή τους ἀπό κεῖ! Τώρα 
ποιός θά εἶναι ὁ ξενιστής, τό ΚΚΕ ἤ ὁ ΣΥΝ, 
δέν ἔχει σηµασία... Κάπως ἔτσι λοιπόν 
ὁρισµένοι συντοπίτες µας ἑτοιµάζονται 
γιά τή γιορτή (ἤ µήπως ἐµποροπανήγυρη;) 
τῆς ∆ηµοκρατίας... 

* Ὁ πρῶτος τό ἔγραψε καί στόν ΓΑΠ!
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     Ἀπὸ τὶς 18 ὥς τὶς 22 Ἀπριλίου διεξήχθη 
µὲ µεγάλη ὀργανωτικὴ καὶ ἐπιστηµονικὴ 
ἐπιτυχία στὴν πόλη µας τὸ 4ο Διεθνὲς 
Συµπόσιο Θρακικῶν Σπουδῶν, ποὺ αὐτὴ 
τὴ φορὰ εἶχε ὡς κεντρικό του θέµα τὴ 
Βυζαντινὴ Θράκη (καθὼς τὰ προηγούµενα 
εἶχαν καλύψει ἄλλες περιόδους τῆς 
θρακικῆς Ἱστορίας). Τὸ Συµπόσιο 
διοργανώθηκε ἀπὸ τὸ Κέντρο Θρακικῶν 
Μελετῶν τοῦ Μορφωτικοῦ Ὁµίλου 
Κοµοτηνῆς, τὸν Δῆµο τῆς πόλης, τὴν 12η 
Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καὶ τὸ 
Ἀρχαιολογικὸ Ἰνστιτοῦτο Μακεδονικῶν 
καὶ Θρακικῶν Σπουδῶν, ἐνῶ ὑποστηρί-
χθηκε ἀπὸ τὰ Ὑπουργεῖα Πολιτισµοῦ, 
Ἐξωτερικῶν καὶ Μακεδονίας - Θράκης, 
καθὼς καὶ ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Βυζα-
ντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Μνηµείων.
     Ἕνα πρῶτο στοιχεῖο ποὺ ὀφείλουµε νὰ 
ἐπισηµάνουµε, εἶναι ὅτι στὴ διάρκεια τῶν 
ἐργασιῶν τοῦ Συµποσίου, ἀκούστηκαν 
πολλὲς ἐνδιαφέρουσες ἀνακοινώσεις, ποὺ 
ἦταν ἐντεταγµένες σὲ ποικίλες θεµατικὲς 
ἑνότητες, καλύπτοντας ὁλόκληρο τὸ 
φάσµα τοῦ ἱστορικοῦ βίου τῆς Βυζαντινῆς 

Θράκης: διοικητικὴ καὶ στρατιωτικὴ ὀργά-
νωση, ἱστορικὴ γεωγραφία, µνηµειακὴ 
τοπογραφία, ἀστικὸ περιβάλλον καὶ 
ἀµυντικὲς ὀχυρώσεις, οἰκονοµικὴ δραστη-
ριότητα, καθηµερινὴ ζωή, θρησκευτικὸς 
βίος καὶ µοναχισµός, πνευµατικὴ δηµι-
ουργία καὶ καλλιτεχνικὴ παράδοση. 
Δεύτερο ἀξιοσηµείωτο στοιχεῖο - καὶ 
ἀπολύτως ἐνδεικτικό τῆς ἐπιτυχίας τοῦ 
Συµποσίου - ἦταν ἡ συµµετοχὴ σ’ αὐτὸ 
πολλῶν γνωστῶν ὀνοµάτων ἀπὸ τὸν 
ἐπιστηµονικὸ ἀλλὰ καὶ τὸν θεολογικὸ 
χῶρο, καθὼς πέραν τοῦ Προέδρου τοῦ 
Συµποσίου Χαράλαµπου Μπακιρτζῆ καὶ 
τῆς ἀκαδηµαϊκοῦ Ἀγγελικῆς Λαΐου, ποὺ 
ἐκφώνησε τὴν ἐναρκτήρια ὁµιλία (σχετικὰ 
µὲ τὴν ἀστικὴ καὶ ἀγροτικὴ οἰκονοµία τῆς 
Βυζαντινῆς Θράκης), ἦταν ἀκόµη παρόντες 
οἱ P. Soustal, H. Maguire, R. Ousterhout, 
Ν. Ζῆκος, Κ. Πιτσάκης, A. Minchev, Δ. 
Κωνστάντιος, Δ. Γόνης, H. Lowry, ὁ 
γνωστὸς ἁγιορείτης µοναχὸς Μωυσῆς 
καὶ ἀρκετοὶ ἄλλοι. Πέραν δὲ τῶν καθαρὰ 
ἐπιστηµονικῶν του ἐργασιῶν - ὅπως ἡ 
ἔκθεση πινακίδων (posters) σὲ αἴθουσα 
τοῦ Μορφωτικοῦ Ὁµίλου - τὸ Συµπόσιο 
πλαισιώθηκε καὶ ἀπὸ ἄλλες παράπλευρες 
δραστηριότητες ποὺ καθιστοῦν ἀκόµη 
πιὸ σαφὴ τὴν ἐξαιρετική του ὀργάνωση, 
ὅπως ἔκθεση βυζαντινῆς κεραµικῆς 
στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο τῆς πόλης, 
ἔκθεση τοῦ Βυζαντινοῦ καί Χριστιανικοῦ 
Μουσείου Ἀθήνας µέ τίτλο «Θράκη 

- Κωνσταντινούπολη: Τό ὁδοιπορικό τοῦ 
Γεωργίου Λαµπάκη» ἀποτελούµενη ἀπό 
50 φωτογραφίες τοῦ Γ.Λ. τοῦ 1902, ἐνῶ 
ἔγιναν καὶ δυὸ ἐκδροµὲς σὲ βυζαντινοὺς 
ἀρχαιολογικοὺς χώρους τῶν νοµῶν 
Ροδόπης (Ἀναστασιούπολη) καὶ Ἕβρου 
(Κοσµοσώτειρα Φερῶν καί ρωµαϊκός 
τύµβος Δοξιπάρας).
     Γιὰ τὴ σηµασία ποὺ εἶχε ὅλο αὐτὸ τὸ 
γεγονὸς γιὰ τὴ Θράκη γενικὰ καὶ γιὰ τὴν 
πόλη µας εἰδικότερα, εἶναι νοµίζω περιττὸ 
νὰ µιλήσουµε. Τέτοιες ἐκδηλώσεις, ποὺ 
νὰ ἀναδεικνύουν τόσο ἐντυπωσιακὰ 
καὶ πολύπλευρα τὴν ἱστορία καὶ τὴν 
πολιτιστικὴ κληρονοµιὰ τῆς Θράκης καὶ νὰ 
συγκεντρώνουν καὶ τόσες ἐπιστηµονικὲς 
προσωπικότητες ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ καὶ 
τὸν διεθνὴ χῶρο, δὲν συµβαίνουν δὰ καὶ 
κάθε µέρα. Πραγµατικά, λίγες ἦταν οἱ 
φορὲς ποὺ εἴδαµε καλύτερα συνέδρια, 

τόσο σὲ ὀργανωτικὸ ὅσο καὶ σὲ 
καθαρὰ ἐπιστηµονικὸ ἐπίπεδο, 
ἀκόµη καὶ στὴν Ἀθήνα ἢ 
στὴ Θεσσαλονίκη. Γιὰ τὴν 
Κοµοτηνή, καλύτερα νὰ µὴν 

τὸ συζητᾶµε, πόσο µᾶλλον πού ἐπρόκειτο 
γιά µία ἐπιβεβαίωση ὅτι τό βυζαντινό 
παρελθόν τῆς Θράκης εἶναι ὁ µεγάλος 
ἀναξιοποίητος πόρος µας (θυµίζουµε 
ἐδῶ τήν πρό ἐτῶν πρότασή µας γιά τήν 
δηµιουργία ἑνός ὀργανισµοῦ πού θά 
προωθοῦσε τήν ἀνάδειξη τοῦ βυζαντινοῦ 
προσώπου τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας 
µας). Πόλος ἕλξης λοιπὸν ἀπὸ κάθε 
ἄποψη, πηγὴ γνώσεων γιὰ ἕνα ἄγνωστο 
παρελθὸν (εἰδικὰ γιὰ τὸν µέσο ἰθαγενή), 
σηµαντικὴ συµβολὴ στὴν ἱστορικὴ µας 
αὐτοσυνειδησία καὶ φυσικὰ µία ἄλλης 
πλέον ἐµβέλειας προβολὴ καὶ διαφήµιση 
τῆς πόλης µας (πέρα δηλαδὴ ἀπ’ τὰ 
τζαµιά, τὰ στραγάλια καὶ τὰ µανουσάκεια 
βλακουργήµατα). Πολλὰ συγχαρητήρια 
σὲ ὅλους τους διοργανωτὲς καὶ εἰδικὰ στὸν 
παπα-Δηµήτρη τὸν Βασιλειάδη (πρόεδρο 
τοῦ Μορφωτικοῦ Ὁµίλου), ποὺ ὑπῆρξε ἡ 
ψυχὴ τοῦ ὅλου ἐγχειρήµατος. Νὰ ἐλπίζουµε 
ἀλήθεια τὸ 5ο Διεθνὲς Συµπόσιο νὰ µήν 
ἀργήσει πάρα πολύ;
       Ν.Δ.

     Μία ἀπὸ τὶς ἀρκετὲς ἐνδιαφέρουσες 
ἀνακοινώσεις τοῦ Συµποσίου ἦταν καὶ 
ἐκείνη τοῦ ἡµετέρου Ν. Δαπέργολα, ποὺ 
εἶναι Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Ἱστορίας τοῦ 
ΑΠΘ. Σᾶς παραθέτουµε κατωτέρω µιά 
σύντοµη περίληψή της:

Προβλήµατα σὲ σχέση µὲ τὴν διοικητικὴ 
ὀργάνωση τῆς Βυζαντινῆς Θράκης: 
τὸ «Θέµα Μακεδόνιας» καὶ οἱ σχετικὲς 
παρερµηνεῖες τῆς νεότερης ἔρευνας

     Στὶς ἀρχὲς τοῦ 9ου αἰ. παρατηρεῖται 
ἕνα πολὺ ἐνδιαφέρον ἱστορικὸ φαινόµενο 
σὲ σχέση µὲ τὸν ὅρο «Μακεδονία», ποὺ 
δείχνει νὰ ἀποσυνδέεται ἐντελῶς ἀπὸ 
τὸν µακεδονικὸ χῶρο καὶ ἐµφανίζεται 
πλέον µέσα στὶς βυζαντινὲς πηγὲς ὡς 
τοπωνυµικὸς τῆς ΝΔ Θράκης, ἐνῶ καθαρὰ 
θρακικὲς πόλεις ὅπως ἡ Ἀδριανούπολη, 
ἡ Βιζύη, τὸ Διδυµότειχο, ἡ Ὀρεστιάδα, 
ἡ Μοσυνούπολη καὶ τὸ Περιθεώριο 
ἀκόµη καὶ τὸν 13ο αἰ. κατονοµάζονται 
ὡς «µακεδονικές». Παλαιότεροι ἱστορικοὶ 
ἀπέδωσαν τὸ γεγονὸς στὴν εἰσβολὴ τῶν 
Σλάβων κατὰ τὸν 7ο αἰ., ποὺ ὁδήγησε στὴν 
προσωρινὴ κατάληψη τῆς Μακεδονίας 
καὶ ἀνάγκασε τοὺς κατοίκους της νὰ 
µετοικίσουν στὴ Θράκη. Οἱ ἀπόψεις ὅµως 
αὐτὲς εἶναι ἀστήρικτες, καθὼς ὑπερτιµοῦν 
τὸν σλαβικὸ κίνδυνο, ποὺ ἦταν µὲν 
ὑπαρκτός, ἀλλὰ ὄχι τόσο µεγάλος. Στὴν 
πραγµατικότητα, τὸ φαινόµενο θὰ πρέπει 
κυρίως νὰ ἀποδοθεῖ στὶς διοικητικὲς 
ἐξελίξεις τῆς ἐποχῆς: τὸν 7ο αἰ. ὅλος ὁ χῶρος 
ἀπὸ τὸν Νέστο ὥς τὴν Κωνσταντινούπολη 
ἀνήκει διοικητικὰ στὸ Θέµα Θράκης, 

ποὺ ὅµως τὸν 8ο αἰ. διευρύνεται ὥς τὸν 
Στρυµόνα. Ἀργότερα ἡ βυζαντινὴ πρακτική 
τῆς κατάτµησης τῶν µεγάλων Θεµάτων 
γιὰ στρατιωτικοὺς καὶ πολιτικοὺς λόγους 
ὁδηγεῖ στὴν ἀπόσπαση τῆς περιοχῆς 
µεταξὺ Στρυµόνα καὶ Ἀδριανούπολης 
ποὺ ὀργανώνεται σὲ ἰδιαίτερο Θέµα µὲ 
τὸ ὄνοµα «Μακεδονία», ἐνῶ ἀκολούθως 
συµβαίνει καὶ νέα διάσπαση, καθὼς στὴν 
Ἀνατολικὴ Μακεδονία ἱδρύεται τὸ Θέµα 
Στρυµόνος, καὶ ἔτσι στὸ Θέµα Μακεδονίας 
ἀποµένει πιὰ µόνον ὁ χῶρος ἀπὸ τὸν 
Νέστο ὥς τὴν περιοχὴ, περίπου, τῆς 
Ἀδριανούπολης. Ἐπισηµαίνοντας αὐτὲς 
τὶς ἐξελίξεις ὁ κορυφαῖος βυζαντινολόγος 
Ι. Καραγιαννόπουλος διατύπωσε ὀρθὰ 
τὴν ἄποψη ὅτι τὸ Θέµα Μακεδονίας 
ὀνοµάστηκε ἔτσι, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἀρχικὰ 
συµπεριλάµβανε καὶ τὴν περιοχὴ µεταξὺ 
Νέστου καὶ Στρυµόνα, ἐνῶ ἡ Ἐπαρχότης 
Ἰλλυρικοῦ στὴν ὁποία ἀνῆκε ὁ ὑπόλοιπος 
µακεδονικὸς χῶρος µετεξελίχθηκε σὲ 
Θέµα λίγο ἀργότερα καὶ - µιά καὶ ὁ 
ὅρος «Μακεδονία» ἦταν ἤδη ἐν χρήσει 
- ὀνοµάστηκε Θέµα Θεσσαλονίκης. Ἐνῶ 
ὅµως πράγµατι αὐτὴ µᾶλλον ὑπῆρξε ἡ 
βασικὴ αἰτία, πιθανότατα δὲν ἦταν καὶ ἡ 
µόνη. Ὁ Καραγιαννόπουλος ἔχει ἀπόλυτο 
δίκιο ἰσχυριζόµενος ὅτι ἡ Μακεδονία 
δὲν ἐκκενώθηκε ἀπὸ τοὺς πληθυσµούς 
της, σφάλλει ὅµως ὅταν ἀπορρίπτει τὸ 
ἐνδεχόµενο καὶ µικρότερης κλίµακας 
µετακινήσεων, οἱ ὁποῖες ἀντίθετα εἶναι 
βέβαιο ὅτι ὑπῆρξαν. Ἡ ἐγκατάσταση 
µιᾶς συµπαγοῦς καὶ ἐπικίνδυνης ὁµάδας 
Σλάβων στὸν κάτω ροῦ τοῦ Στρυµόνα 
καὶ ἄλλα στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν τὴ 

δηµογραφικὴ ἀραίωση τῆς Ἀνατολικῆς 
Μακεδονίας τὸν 7ο-8ο αἰ. καὶ τὸ κλῖµα 
ἀνασφάλειας ποὺ ὑπῆρχε ἐξαιτίας τοῦ 
βουλγαρικοῦ κινδύνου, καθιστοῦν βάσιµο 
ἐνδεχόµενο τὴ µετακίνηση ἀρκετῶν 
πληθυσµῶν τῆς περιοχῆς πέραν τοῦ 
Νέστου, ὅπου ἀποδεδειγµένα ὑπῆρχε πολὺ 
µεγαλύτερη ἀσφάλεια. Ὑπῆρξαν συνεπῶς 
πιθανότατα καὶ δηµογραφικοὶ λόγοι, ἐκτὸς 
τῶν καθαρὰ διοικητικῶν, ποὺ ἔπαιξαν 
ἐπίσης τὸν ρόλο τους στὴν ὀνοµατοθεσία 
τοῦ Θέµατος Μακεδονίας. Πέραν πάντως 
τῆς διερεύνησης τοῦ φαινοµένου καθ’ αὐτό, 
ἡ παγίωση ἐπὶ 5 τουλάχιστον αἰῶνες τοῦ 
ὅρου «Μακεδονία» γιὰ µία καθαρὰ θρακικὴ 
περιοχὴ παρουσιάζει καὶ ἐπιπρόσθετο 
ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι ὁδήγησε 
πολλοὺς σύγχρονους ἱστορικοὺς σὲ 
παρερµηνεῖες ἀρκετῶν ἀκόµη ἱστορικῶν 
γεγονότων (ποὺ σχετίζονται κυρίως µὲ 
ἐγκαταστάσεις σλαβικῶν πληθυσµῶν 
καὶ µὲ βουλγαρικὲς ἐπιδροµές), τὰ ὁποῖα 
συνδέονται µὲν ἀπὸ τὶς βυζαντινὲς 
πηγὲς µὲ τὴ «Μακεδονία», τεκµαίρεται 
ὡστόσο ὅτι ἁπλῶς ἀφοροῦν τελικὰ στὴν 
περιοχὴ βορείως τοῦ ὁµωνύµου Θέµατος 
(δηλαδὴ τὴ σηµερινὴ Βουλγαρία). Αὐτὲς 
οἱ παρερµηνεῖες στήριξαν µεταξὺ ἄλλων 
καὶ τὴν παλαιότερη θεωρία περὶ τῆς δῆθεν 
σλαβικῆς πληµµυρίδας στὸν µακεδονικό, 
ἀλλὰ καὶ στὸν εὐρύτερο ἑλλαδικὸ χῶρο, 
θεωρία ὡστόσο πού, ὅπως ἐπισυνάγεται 
καὶ ἀπὸ τὰ ἄλλα ὑπάρχοντα ἱστορικά, 
ἀρχαιολογικὰ καὶ τοπωνυµικὰ δεδοµένα, 
εἶναι στὴν πραγµατικότητα ἐντελῶς 
ἀβάσιµη.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΡΑΚΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ηµερίδα της Ποντιακής 
Νεολαίας Αττικής

Την 2η Ηµερίδα της διοργάνωσε η  Ένωση 
Ποντιακής Νεολαίας Αττικής, την  
Κυριακή  22  Απριλίου  2007, στην Αθήνα. 
Μετά την περσινή επιτυχηµένη εκδήλωση 
µε οµιλητή τον καθηγητή Κωνσταντίνο 
Φωτιάδη, φέτος η ηµερίδα είχε δύο 
θεµατικές. Η πρώτη αφορούσε την Ιστορία  

και  τη  Λαογραφία των Ποντιακών Χορών  
µε  εισηγητή  τον Γιώργο Χατζηελευθερίου, 
λαογράφο – ερευνητή και η δεύτερη τη  
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου   µε  
εισηγητή  το Φάνη Μαλκίδη  λέκτορα  του  
Δηµοκρίτειου  Πανεπιστηµίου  Θράκης.
Ο Γ. Χατζηελευθερίου, αφού έκανε µία 
εισαγωγή στη διαδροµή των Ποντιακών 
χορών, αναφέρθηκε στον χορό κάθε 
περιοχής, ενώ παράλληλα  παρουσιαζόταν 
ένα εξαιρετικό οπτικοακουστικό υλικό. 
Ο Γ. Χατζηελευθερίου ανέφερε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ποντιακής 
παράδοσης µέσα από τα παραδείγµατα, 
τις παραλλαγές και τις εµφανίσεις χορών 
και τραγουδιών και έδωσε τη δυνατότητα 
να γίνει µία ουσιαστική και συνολική 
γνωριµία µε το χορό των Ποντίων.
Ο Φ. Μαλκίδης αναφέρθηκε στο ζήτηµα 
της γενοκτονίας ως µαζικό έγκληµα και 
της στοιχειοθέτησής του µέσα από τα 
τεκµήρια που έχουν έρθουν στο προσκήνιο,  

τόνισε επίσης τις επιµέρους συνιστώσες 
της γενοκτονίας της (γυναικοκτονία, 
παιδοκτονία, κ.α) και  ανέδειξε το θέµα 
της διεθνοποίησης και της µέχρι σήµερα 
κατάστασης.
Η ηµερίδα έκλεισε µε παρεµβάσεις και 
οµιλίες, µε την προβολή της ταινίας  για 
την Ένωση Ποντιακής Νεολαίας Αττικής 
που ετοίµασε ο Γιάννης Χατζηελευθερίου, 
ενώ σε όλους τους παρευρισκόµενους 
προσφέρθηκαν  εδέσµατα τα οποία 
ετοίµασαν τα µέλη της Ένωσης.  

“Τά βυζαντινά µνηµεῖα τῆς κοιλάδας τοῦ 
Ἕβρου”, τῶν Χ. Μπακιρτζῆ-R. Ousterhout
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Μπινιές
§

Ὅταν µοῦ ἀποµαγνητίζεται ἡ µνήµη 
ἀπό τούς διάφορους ἀλογάριθµους 

πού ὀφείλω νά συγκρατάω στά 
οἰκονοµικά µου νταλαβέρια, 

βρίσκω ἕνα πρωινό ἤ ἕνα ἀπόγευµα 
στή θάλασσα δίπλα νά βρεθῶ.

Νά µοῦ συντονίσει βάσει 
ὁµοιοπαθητικῆς...

Τά πήγαινε καί τά ἔλα τῶν κυµάτων...

§
Σήµερα µόνο πηγαίνουµε,

γι’ αὐτό πᾶµε κατά διαόλου!
Ἡ ἐπιστροφή δέν εἶναι οὔτε συντήρηση 

οὔτε νοσταλγία. εἶναι µέρος 
τῆς κίνησης...

§
«...κι ἀνάλαφρα τόν ἔρωτα σάν 
ἔρωτας νά παίρνεις καί µήν τόν 

κάνεις ἔξυπνα µέ σένα νά γελᾶ...»
Εὔκολο εἶναι;

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

Σύλλογοι Γονέων & 
Κηδεµόνων κι ἐκδροµές 

στήν Τουρκία

 Πληθαίνουν τελευταία οι σύλλογοι 
γονέων και κηδεµόνων των σχολείων µας 
που πηγαίνουν στην γειτονική Τουρκία για 
«εκπαιδευτική εκδροµή» και ότι προκύψει: 
Shopping, belly dancing, etc... Φυσικά κάθε 
εκδροµή έχει κάτι να προσφέρει στον 
εκδροµέα από εκπαιδευτικής απόψεως, 
καλλιτεχνικής, αλλά και πολιτιστικής ή 
και θρησκευτικής.
 Σίγουρα οι σύλλογοι γονέων και 
κηδεµόνων θα θέλουν να δείξουν στα 
παιδιά µας τον περικαλλή ναό της Αγίας 
Σοφίας (που τώρα είναι κάτι σαν Μουσείο-
αποχωρητήριο), την Μονή της Χώρας (µε 
πλήθος εικόνων αόµµατων αγίων), τον 
Ναό της Αγίας Ειρήνης (τώρα είναι κάτι 
σαν πασαρέλα), το Φανάρι µε την κλειστή 
του πόρτα (κάποιον κρέµασαν εκεί και µετά 
φράκαρε) και πλήθος άλλων αξιοθέατων 
που δείχνουν την κοινή πολιτιστική πορεία 
των δύο λαών µέχρι και σήµερα, διότι 
µπορούν µετά το τέλος του shopping να 
επισκευθούν και τα κεντρικά γραφεία της 
AGOS  και να δουν το σηµείο όπου έπεσε ο 
Χραντ Ντικ. 
 Φυσικά δεν πρέπει να φοβούνται 
το διαφορετικό, το ξένο, δεν έχουν λόγο, 

διότι τα παιδιά µας δεν είναι Αρµένοι 
δηµοσιογράφοι, ούτε Κούρδοι µαχητές, 
ούτε προτεστάντες ιεραπόστολοι ούτε 
ελληνόφωνοι Πόντιοι, αλλά ελληνάκια 
χριστιανόπουλα και το τελευταίο αιµατηρό 
επεισόδιο µε έλληνες τουρίστες έχει πολλά 
χρόνια που έγινε, είναι σχεδόν ιστορία.
 Το τουρκικό κράτος σήµερα 
όσο ποτέ χρειάζεται την στήριξη του 
έλληνα τουρίστα, του έλληνα µαθητή και 
γονιού, αφού οι Ευρωπαίοι έχουν µειώσει 
τις επισκέψεις τους κατά 10% φέτος 
λόγῳ διαφόρων ανεξήγητων φοβικών 
συνδρόµων. Το τουρκικό κράτος χρειάζεται 
και το τελευταίο ευρώ του έλληνα τουρίστα 
γιά να στηρίξει οικονοµικά την µεγάλη 
προσπάθεια της πάταξης της Κουρδικής 
τροµοκρατίας (µέσα στο Ιράκ). Με κάθε 
ευρώ που ξοδεύει η ελληνική οικογένεια 
στην Τουρκία ξέρει πως ενισχύει τον 
εκδηµοκρατισµό των «λεγόµενων κουρδι-
κών περιοχών» κατά τα κεµαλικά πρότυπα, 
πως βοηθάει το σύγχρονο τουρκικό κράτος 
να σταθεί στα πόδια του, την ώρα που οι 
Ευρωπαίοι  το κριτικάρουν ανελέητα µε την 
γνωστή υπεροψία της Δύσης απέναντι σε ότι 
δεν καταλαβαίνει. Διότι, όπως γνωρίζετε, 
η Τουρκία δεν είναι παρά ένα κράτος µε 
ιδιαιτερότητες που µόνο εµείς ίσως από 
όλους τους συνέταιρους Ευρωπαίους 
είµαστε σε θέση να κατανοήσουµε, να 
συγχωρήσουµε και να συµπορευτούµε σαν 
ειλικρινείς γείτονες.

 Πολύ σωστά λοιπόν οι σύλλογοι 
γονέων και κηδεµόνων διοργανώνουν 
αυτές τις εκδροµές για να δούν τα παιδιά 
µας πως και το τουρκικό κράτος (Τουρκική 
Δηµοκρατία, παρακαλώ) είναι  όπως όλα 
τα κράτη του κόσµου, µια κίνηση που 
δεν θα µπορούσε να κάνει το Υπουργείο 
Παιδείας ας πούµε, αλλά µόνο η ιδιωτική 
πρωτοβουλία όπως αυτή εκφράζεται µέσα 
από αυτούς. Το Υπουργείο Παιδείας απλώς 
προσπαθεί να αλλάξει το παρελθόν 
του τουρκικού κράτους και οι εκδροµές 
των παιδιών µας εκεί προετοιµάζουν  
ανθρώπους δεκτικούς στην αλλαγή που 
επιτελείται. 
 Καί κάτι ἀκόµη: Καλό θα είναι οι 
σύλλογοι όταν αποφασίζουν εκδροµές να 
το κοινοποιούν πρώτα στα µέλη, δηλαδή 
στους γονείς, και αυτοί µε τη σειρά τους 
να το ανακοινώνουν, άν θέλουν, στα 
παιδιά τους. Γιατί όταν η απόφαση του Δ.Σ. 
κοινοποιείται πρώτα στα παιδιά, είναι πολύ 
δύσκολο για τον γονέα να αρνηθεί, καθότι 
η εκδροµή αυτόµατα πλέον ονοµάζεται 
«σχολική» αφού «µπαµπά θα πάνε όλα τα 
παιδιά» και οι όποιες ενστάσεις γίνονται 
καπνός.
               
                                                            
Ενας πατέρας που προτιµάει να πάνε τα 
παιδιά του στην Τουρκία ΜΕΤΑ την πτώση 
του κεµαλισµού.
                                                                      Π.Κ.

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ!

Ουάσιγκτον, του Λάμπρου Παπαντωνίου, 
20.4.07

   «FREE D.C.! FREE D.C.!» («Λευτεριά στην 
Κομητεία της Κολούμπιας!») βροντοφώναξαν 
χιλιάδες Μαύροι, στη διάρκεια πορείας προς 
το Κογκρέσσο (17/4/07), απαιτώντας να γίνει 
Πολιτεία η Κομητεία τους, όπου πλειοψηφούν 
συντριπτικά, και να έχουν δικαίωμα  ψήφου 
για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη 
Γερουσία. Θυμίζουμε ότι στην περιοχή 
βρίσκεται η Ουάσιγκτων και άρα φιλοξενείται 
με το έτσι θέλω - διότι περί αυτού πρόκειται 
- ο Λευκός Οίκος και, κατ΄ επέκταση, η 
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Πρόκειται για 
αίτημα που εκκρεμεί εδώ και 206 χρόνια, μια 
απίστευτη υπόθεση με σαφέστατα ρατσιστικό 
υπόβαθρο, που διακωμωδεί την Αμερική στα 
μάτια του ελεύθερου δημοκρατικού κόσμου. 
    Είναι απίστευτο κι όμως αληθινό: Οι πολίτες 
της Disτrict of Columbia (D.C.) δέν έχουν 
δικαίωμα ψήφου παρά μόνο για την Δημοτική 
Αρχή πού φέρει τον απατηλό τίτλο D.C. 
Government. Kι αυτό μόλις από το 1974, όταν 
ο ακραιφνής δημοκράτης πρώην Δήμαρχος 
Μάριον Μπέρι όρθωσε το ανάστημά του στον 
τότε Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και του είπε 
κατάμουτρα ότι δεν δέχεται να τον διορίσει 
Δήμαρχο και ότι θα κατέλθει σε εκλογές 
ζητώντας την εκλογή του από την λαϊκή ψήφο. 
Ο Τζόνσον φοβήθηκε να φέρει αντίρρηση 
κι έτσι έκτοτε οι δήμαρχοι της Ουάσιγκτων 
εκλέγονται. Μέχρι τότε, ο εκάστοτε Δήμαρχος  
της αμερικανικής πρωτεύουσας, παρακαλώ, 
διορίζονταν από τον εκάστοτε Πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών! Σκέτη αποικία!
    Την ημέρα της πορείας, παρά το μακελειό στο 
Πανεπιστήμιο της γειτονικής Βιρτζίνιας, τη  
ραγδαία βροχή και τους ανέμους που έπνεαν με 
60 μίλια την ώρα, οι διαδηλωτές δεν το έβαλαν 
κάτω. Κατέβηκαν κατά χιλιάδες (μαζί τους και 
ο γράφων), έχοντας επικεφαλής τον Δήμαρχο 
Adrian Fenty, τον πρώην Δήμαρχο, Μάριον 
Μπέρι, και άλλους, κατά μήκος της λεωφόρου 
Πενσυλβάνιας, που ενώνει  Λευκό Οίκο και 
Καπιτώλιο. Παραπλεύρως της πορείας υπήρχε 
αντιδιαδήλωση λευκών ρεπουμπλικάνων, οι 
οποίοι διαμαρτύρονταν ότι αυτό που ζητείται 
είναι αντισυνταγματικό, επειδή η Κολούμπια 
δεν είναι Πολιτεία. Και οι Μαύροι διαδηλωτές 

απαντούσαν: «Κάντε μας Πολιτεία!» Έγιναν 
πολλές και θαυμάσιες δηλώσεις (κυρίως από 
την Ayo Handy, η οποία πήρε μέρος στην 
πορεία αλυσσοδεμένη ως σκλάβα, και μίλησε 
για «απελευθέρωση της Κολούμπια» και από 
τον πρώην Δήμαρχο Μάριον Μπέρι).
  Την επομένη συζητείτο στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο παροχής 

δικαιώματος ψήφου στους κατοίκους της 
Washington, D.C., που συνέταξαν οι  Eleanor 
Holmes Norton και Thomas M. Davis, 
για τη δημιουργία μόνο, παρακαλώ, δυό 
κοινοβουλευτικών εδρών! Στην ψηφοφορία 
εγκρίθηκε με 241 ψήφους υπέρ και 177 κατά. 
Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας, Δημοκρατικός 
Steny Hoyer, από το Μαίρυλαντ, δήλωσε: «Ποτέ 
δεν είναι αργά, για να γίνει το σωστό πράγμα. 
Οι κάτοικοι της  Washington, DC το παλεύουν 
από το 1801 μέχρι σήμερα. Το Νομοσχέδιο 
αφορά τις αρχές, τις αξίες και τα ήθη αυτής 
της χώρας» Η Eleanor Holmes Norton που 
ανακοίνωσε το αποτέλεσμα είναι η μόνη που 
εκπροσωπεί την Washington DC στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων, αλλά χωρίς δικαίωμα 
ψήφου! Τα πράγματα, όμως, στη Γερουσία 
δεν είναι εύκολα, καθώς οι Γερουσιαστές 
στην πλειοψηφία τους αντιτίθενται, αλλά και 
ο Λευκός Οίκος διακήρυξε ότι αν περάσει και 
από τη Γερουσία, θα ασκήσει  βέτο! 
    Έγινε προφανές και από την συζήτηση στη 
Βουλή ότι το πρόβλημα είναι η μαυροθάλασσα 
της Κολούμπια, σε γειτνίαση μάλιστα με 
κείνην του Μαίρυλαντ, και οι αποφάσεις 
που θα μπορεί να πάρει στο μέλλον (μέχρι 
και έξωση της Αμερικάνικης Κυβέρνησης ή 
και απόσχιση). Η Πολιτεία της Κολούμπια 
εν δυνάμει Κοσσυφοπέδιο των ΗΠΑ; Δεν 
αποκλείεται!

Ὁ π. Γεώργιος Κουγιουµτζόγλου (πρεσβύ-
τερος - ταξίαρχος ἐ.ἀ., Θεσσαλονίκη) µᾶς 
γράφει γιά τί τσιπάκι καί τίς µελλοντικές 
ταυτότητες:
Γνωρίζουµε ὅλοι πόσο ἀντιδηµοκρατικό 
καί ἀντισυνταγµατικό εἶναι τό πνεῦµα 
τῆς Συνθήκης Σένγκεν γιά τήν ἑνοποίηση 
(ἀρχικά) τῆς Εὐρώπης, κάτω ἀπό µία 
µυστική «Ἀρχή». Δυστυχῶς ἑκόντες 
ἄκοντες ὑπέγραψαν τήν συνθήκη αὐτή 
καί οἱ ἁρµόδιοι τῆς πατρίδας µας, πρᾶγµα 
πού ἀπό πολλούς χαρακτηρίστηκε ὡς 
ἐθνική ὑποδούλωση ἄνευ ὅρων. (Ὁ νόµος 
2472/1997 δῆθεν “περί προστασίας τοῦ 
ἀτόµου ἀπό τήν ἐπεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικοῦ χαρακτήρα”, ὡς γνωστόν, 
κατοχυρώνει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο).
Ἐµπρός σ’ αὐτήν τήν πραγµατικότητα ἡ 
Ἐκκλησία µας (τότε) ἀντέδρασε δυναµικά. 
Ἡ Ἱεραρχία µας ὁµόφωνα µέ τόν 
Μακαριώτατο Πρόεδρό της, ὁ Ἁγιορείτικος 
κόσµος µέσῳ τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας, Ἱερές 
Μονές, σύλλογοι, ὀργανώσεις, πρόσωπα 
κοινῆς ἀποδοχῆς µίλησαν κατάλληλα 
καί ἔγραψαν κείµενα διαφωτιστικά καί 
ἀγωνιστικά. (...) 
Ὅλα αὐτά λίγα µόλις χρόνια πρίν. 
Σήµερα; Γιατί τόση σιωπή σχεδόν ἀπό 
ὅλους;Τό σύστηµα καί ἡ «Ἀρχή» νά  
προχωρεῖ σταδιακά καί συστηµατικά 
(φέτα φέτα τρώγεται τό σαλάµι), ἐµεῖς δέ 
νά καθεύδουµε σιωπῶντες; Τώρα µέ τά 
διαβατήρια πού φέρουν πλέον τό τσιπάκι 
(χωρίς τά τρία ἑξάρια τῶν διαβατηρίων 
ἄλλων χωρῶν), «γιά λόγους ἀσφαλείας 
καί µόνον», ὅπως διαβεβαίωσε τόν 
Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο ὁ Ἀρχηγός 
τῆς Ἀστυνοµίας µέ ἐντολή τοῦ ὑπουργοῦ 
Δηµοσίας Τάξεως (αὐτό ἔλειπε, νά τοῦ 
ὁµολογοῦσε καί τά µελλοντικά τους 
σχέδια!), σέ λίγο µέ τήν κάρτα ὑγείας (κι 
αὐτή µέ τσιπάκι), στή συνέχεια µέ τήν 
ἐπιβολή τῆς τραπεζικῆς κάρτας (µέ τήν 
κατάργηση τῶν βιβλιαρίων). Καί τελικά 
εὔκολα θά µᾶς ἐπιβάλουν τήν ἑνοποίηση 
ὅλων σέ µία κάρτα, στή νέα, τελική 
ταυτότητα µέ τσιπάκι, γιά ὅλες τίς χρήσεις. 
Σηµειωτέον ὅτι ἡ ΕΕ ἔχει προγραµµατίσει 
νά ἐκδώσει γιά ὅλους τούς Εὐρωπαίους 
πολίτες µέχρι τό 2009 ταυτότητα µέ τσιπάκι, 
ὅπως ἐγκύρως πληροφορηθήκαµε, µέ τό 

τσιπάκι αὐτό νά εἶναι ἕνας ποµποδέκτης 
καί συγχρόνως ἀποθηκευτικός χῶρος 
προσωπικῶν στοιχείων, τά ὁποῖα θά 
ὑπάρχει δυνατότητα νά ἀλλοιωθοῦν καί 
ἐξ ἀποστάσεως (...)
Στίς ποικίλες ἀντιδράσεις πού εἶναι 
δυνατόν νά υἱοθετήσουµε µεµονωµένα 
καί συλλογικά, µποροῦµε: α) Νά 
τονίζουµε πρός κάθε κατεύθυνση, γιά 
ἐνηµέρωση τοῦ παραπληροφορηµένου 
δυστυχῶς λαοῦ, τήν παραδοσιακή θέση 
τῆς Ἐκκλησίας µας (...)  β) Νά στραφοῦµε 
«ἐν µετανοίᾳ» µέ προσευχή καί ὑποµονή 
στόν Θεό. Αὐτός νά δώσει τή ΛΥΣΗ, ὅποτε 
Αὐτός θέλει:προσωρινή ἤ ὁριστική, τοπική 
ἤ οἰκουµενική...

Ὁ κ. Σ.Π. (Κοµοτηνή) ἔχει ἀπορίες ἱστορικῆς 
φύσεως καί ρωτᾶ τήν ἁρµόδια κυρία:
Ἐπειδή γεννήθηκα καί µεγάλωσα σέ 
πολύ δύσκολα χρόνια καί στό σχολεῖο 
µᾶς δίδαξαν πολλά πράγµατα µά λίγη 
ἱστορία, ὅπως καταλαβαίνω ἀπό ὅσα 
ἀκούγονται τελευταῖα, θέλω νά ρωτήσω 
τούς συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου ἱστορίας τῆς 
Στ’ Δηµοτικοῦ τά παρακάτω:
- Ὁ Ἡρόδοτος ἦταν Ἕλληνας ἤ Αἰγύπτιος;
- Ἡ ναυµαχία τῆς Σαλαµίνας ἔγινε στόν 
Σαραντάπορο µεταξύ Ἑλλήνων καί 
Ἀλβανῶν;
- Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερµανός ἦταν 
Ἑλληνας; Ἐπανάσταση τελικά ἔγινε ἤ µᾶς 
ἐλευθέρωσαν οἱ Δανοί;
- Ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Καραϊσκάκης, ὁ 
Παπαφλέσσας, ὁ Κανάρης καί τόσοι 
ἄλλοι ὑπῆρξαν ἤ ἦταν ἀποκυήµατα τῆς 
φαντασίας τῶν ἡµιαγρίων Ἑλλήνων τῆς 
ἐποχῆς µέ στόχο τήν τόνωση τοῦ ἠθικοῦ 
τους;
- Οἱ Γερµανοί καί οἱ Βούλγαροι µπῆκαν 
ἐλεύθερα στήν πατρίδα µας καί µᾶς 
χάρισαν ἐκεῖνα τά ἐλεύθερα καί δηµο-
κρατικά χρόνια;
Καί κάτι τελευταῖο, πού διστάζω νά τό 
ρωτήσω ἀλλά τό κάνω ἀφοῦ ἡ ὑπουργός 
Παιδείας εἶπε νά ξεπεράσουµε τά ταµπού. 
Αὐτά πού διαδόθηκαν γιά σφαγές τρια-
κοσίων τόσων χιλιάδων Ποντίων, Μικρα-
σιατῶν κτλ καί γιά βανδαλισµούς ἱερῶν 
καί ὁσίων εἶναι µήπως ψέµµατα καί µᾶς 
χωρίζουν ἀπό τούς ἀδελφούς µας καί 
συµµάχους Τούρκους; 
Δῶστε ἕνα τέλος στήν χρόνια ἄγνοια πού 
µᾶς ταλανίζει...

Ἀλληλογραφοῦµε



Πλειοψηφία τῶν ἐποίκων
«Σίγουρα θὰ τὸ προσέξατε... Γράφοντας γιὰ 
τὴν κοινότητα τῆς Β. Κύπρου ἀποφεύγουµε 
ὅσο µποροῦµε νὰ κάνουµε λόγο γιὰ 
Τουρκοκύπριους... Διότι δὲν θεωροῦµε αὐτὸν 
τὸν προσδιορισµὸ σωστό... Καὶ δὲν ἐκφράζει 
τοὺς καθαροὺς Τουρκοκύπριους... Διότι 
σὲ µία κοινωνία ὅπου οἱ µὴ προερχόµενοι 
ἐκ Κύπρου Τοῦρκοι εἶναι πλειοψηφία, ἡ 
θέληση αὐτῆς τῆς κοινωνίας δὲν θεωρεῖται 
δική µας θέληση. Ἂν ποῦµε ὅτι τὸ 65% τῶν 
Τουρκοκυπρίων θέλουν χωριστὰ κράτη αὐτὸ 
δὲν εἶναι σωστό… Διότι ἐµεῖς δὲν εἴµαστε 
τὸ 65%… Ποιοὶ εἶναι ; Αὐτοὶ ποῦ ἦρθαν ἀπὸ 
ἔξω… Σὲ αὐτὸ τὸ 65% ποιὸ εἶναι τὸ ποσοστό 
µας ; Ποῦ νὰ ξέρουµε, ἀφοῦ οἱ δηµοσκοπήσεις 
δὲν ἔκαναν αὐτὸν τὸν διαχωρισµό... Ὅµως 
σίγουρα δὲν εἴµαστε ἡ πλειοψηφία σὲ 
αὐτό… Ὁ πληθυσµὸς τῆς Β. Κύπρου µπορεῖ 
νὰ προσδιορίζεται µόνο ὡς “αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι 
ζοῦνε στὸν βορρὰ τῆς Κύπρου”… Νὰ µὴν 
λέγονται πάντως Τουρκοκύπριοι.»

(30-3, Τ/Κ ἐφ. «Ἀφρίκα»)

Στρατοκρατία κατά πάντων
«Σὲ κάθε εὐκαιρία οἱ στρατηγοὶ λένε πὼς 
“πρὶν ἀπό µία κατά τὸ δυνατὸν δίκαιη καὶ 
µόνιµη λύση, ὁ Τουρκικὸς Στρατὸς δὲν 
θὰ ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὴν Κύπρο”. Καὶ ὄχι 
βέβαια πρὶν σιγουρευτεῖ αὐτὴ ἡ “κατά 
τὸ δυνατὸν δίκαιη καὶ µόνιµη λύση”… Τί 
καταλαβαίνετε ἐσεῖς τώρα; Εἶναι δυνατὴ 
µία τέτοια λύση στὴν Κύπρο; Διότι ποιὸς 
θὰ ἀποφασίσει σχετικὰ; Οἱ Κύπριοι; Ἡ 
Τουρκία καὶ ἡ Ἑλλάδα; Ἡ Ἀγγλία; Οἱ ΗΠΑ; 
Η ΕΕ; Ο ΟΗΕ;  Οἱ κύριοι στρατηγοὶ σὲ ποιὸν 
ἀπὸ αὐτοὺς ἀναγνωρίζουν δικαίωµα νὰ 
κρίνει σχετικὰ µὲ τὴ λύση; Ἀναγνωρίζουν, 
γιά παράδειγµα, τέτοιο δικαίωµα στὴν 
κυβέρνηση τοῦ Ρετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογάν; 
Διότι ἂν ἀνατρέξουµε στὸ παρελθὸν θὰ 
δοῦµε ὅτι ἀκόµα καὶ στὴν κυβέρνηση τοῦ 
Ἰνονοῦ δὲν ἀναγνώρισαν τέτοιο δικαίωµα. 
Ποιὸ εἶναι τὸ µέτρο δηλαδὴ γιὰ τὴν κατά τὸ 
δυνατὸν δίκαιη καὶ µόνιµη λύση; Ποιὸ εἶναι 
τὸ µέτρο ποὺ θὰ χρησιµοποιήσουµε; Πέραν 
τῆς ἄλλης πλευρᾶς, τὸ δικό µας µέτρο ποιὸ 
εἶναι, ποῦ θὰ στηριχτοῦµε γιὰ νὰ φτάσουµε 
σ’ αὐτὴν τὴ λύση; Οἱ κύριοι στρατηγοὶ 
ἀποδέχονται τὸ διεθνὲς δίκαιο; Αὐτοὶ οἱ 
ὁποῖοι ἀναφέρονταν στὸ νόµο µέχρι σήµερα 
ὑπῆρξε ἡ δική µας πλευρὰ; Ὄχι. Ἔτσι; Ἄρα 
τί µένει; Μόνον ἡ ἰσχύς. Εἶναι δυνατὸν 
λοιπὸν µὲ βάση τὶς σηµερινὲς συνθῆκες νὰ 
κάνεις µία ἄλλη κοινωνία νὰ ἀποδεχτεῖ κάτι 
ἐνάντια στὸ διεθνὲς δίκαιο µόνο µὲ τὴν ἰσχύ 
σου; Δὲν εἶναι δυνατόν.» 

(30-3, Τ/Κ ἐφ. «Ἀφρίκα»)

Γραµµένο πρὶν τὴ σφαγὴ στὴν Μαλάτια
Ἡ ἀνταποκρίτρια τοῦ Ρόιτερς στὴν 
Τουρκία Ἔµµα Τόµας σὲ ἄρθρο της γιὰ τὴν 
πολυσυζητηµένη, µετὰ τὴν  δολοφονία τοῦ 
Χρὰντ Ντίνκ, ἄνοδο τοῦ ἐθνικισµοῦ, γράφει 
πὼς οἱ σπόροι τοῦ ἐθνικισµοῦ πέφτουν ἀκόµα 
ἀπὸ τὰ δηµοτικά σχολεῖα. Γράφει αὐτὰ ποὺ 
παρατήρησε σὲ ἕνα δηµοτικό. Παιδάκια µὲ 
ποδιὲς κάθε µέρα φωνάζουν δυνατὰ “Τί 
εὐτυχία νὰ λὲς ὅτι εἶσαι Τοῦρκος” καὶ δίνουν 
ὅρκους θυσίας. Μία φορὰ τὴν ἑβδοµάδα 
στρατιωτικοὶ κάνουν µάθηµα στὰ παιδιὰ 
γύρω ἀπὸ τὸν ἡρωισµὸ τοῦ Στρατοῦ. Γράφει 
ὅτι στὰ σχολικὰ βιβλία ἐξηγεῖται πὼς οἱ 
εὐρωπαϊκὲς δυνάµεις ἔχουν “κολλήσει” τὰ 
µάτια τους στὴν Ἀνατολία καὶ πὼς ἡ Τουρκία 
ἀπειλεῖται ἀπὸ διάφορες ἐσωτερικὲς καὶ 
ἐξωτερικὲς ἀπειλές. Σὲ βιβλίο µάλιστα 
ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 2005 ἀναφέρεται πὼς οἱ 
Ἀρµένιοι ἔκαναν γενοκτονία σὲ βάρος τῶν 
Τούρκων. Θυµίζει µάλιστα πὼς ἡ Ε.Ε. στὴν 
τελευταία ἀναφορὰ προόδου κατηγορεῖ τὶς 
ἀρνητικὲς ἀναφορὲς ποὺ ὑπάρχουν γιὰ τὶς 
µειονότητες στὰ σχολικὰ βιβλία. 

(3-4, ἐφ. «Μιλλιέτ»)

Μ.Κ.   kyneg@otenet.gr

Χίλλαρυ καί Ὀµπάµα συντάχθηκαν µέ 
τό αἴτηµα γιά ἀναγνώριση τῆς ἀρµενικῆς 
γενοκτονίας. Τό ἀµερικανοτουρκικό διαζύ-
γιο ὅπου νἄναι βγαίνει...

Ὁ «ἀµερικανός» γερουσιαστής Λίµπερµαν 
στό CNN µιλᾶ γιά τόν Λίβανο: «...κοίτα τί 
συµβαίνει στόν πρωθυπουργό µας Σινιόρα»! 
«Μας»; Τίνων δηλαδή;

Τό 97.8% τῶν παραβιάσεων ἀνθρωπίνων 
δικαιωµάτων στὴ σύγκρουση Ἰσραήλ 
- Παλαιστινίων προῆλθαν ἀπό τήν πρώτη 
πλευρά, σύµφωνα µέ σουηδική µελέτη 
 
Ἡ µελέτη τοῦ Löwstedt ἀναδεικνύει τό σιω- 
νιστικό Ἀπαρτχάιντ σέ 7 τοµεῖς (ἐποικισµός, 
ἰθαγένεια, γαιοκτησία...) καί τίς ὁµοιότητες 
µέ τήν περίπτωση τῆς Νότιας Ἀφρικῆς.

Ποιός πρέπει νά πληρώσει (13 ἑκ. $) τούς 
Βέλγους γιά τή συλλογή τῶν βοµβῶν 
διασπορᾶς στόν Λίβανο; Τό Ἰσραήλ, λέει 
(λογικά) ὁ Βέλγος ὑπ. Ἄµυνας A. Flahaut

Καί διαψεύδει τήν Human Rights Watch 
πού µιλοῦσε γιά 113 περιπτώσεις χρήσης 
τέτοιων ὅπλων ἀπό τήν Χεζµπολά: «Δέν 
βρήκαµε καµµία ἀπόδειξη γιά κάτι τέτοιο»

Θυµᾶστε τόν Ντάνιελ Πέρλ πού τόν ἀποκε- 
φάλισαν στό Ἀφγανιστάν ὡς κατάσκοπο; 
Στήσαν ἵδρυµα στή µνήµη του, κάνουν 
φίλµ τή ζωή του µέ τήν Ἀτζελίνα Τζολί...

Καί τό ὄνοµά του προστέθηκε σέ 30.000 
ἄλλα, «θυµάτων τοῦ Ὁλοκαυτώµατος», 
ἀφοῦ, καθώς λένε, «πέθανε γιά τόν ἴδιο 
λόγο µέ κείνους: Ἐπειδή ἦταν Ἑβραῖος»! 

Καί... λαδιάρης ὁ Γούλφοβιτς τῆς Παγκό-
σµιας Τράπεζας, µέ ἀργόµισθη τή γκόµενά 
του. Γιαυτό ρέ εἶχε καί τρύπιες κάλτσες, 
τοῦ τἄφαγε ὅλα αὐτή ἡ Σαχά Ριζά

«Μειωµένη σοβαρά ἡ δυνατότητα τῆς Βρε-

τανίας νά συνιστᾶ δύναµη τοῦ καλοῦ στή 
διεθνή σκηνή»! Τόν τσάκισε τόν Μπλαίρ, ἡ 
κυρά-Βαρβάρα Στόκιγκ, ἔ; 

Ἡ ὁποία Βαρβάρα τυγχάνει καί πρόεδρος 
τῆς ἀνθρωπιστικῆς (ἄχ!) Μή Κυβερνητικῆς 
Ὀργάνωσης Oxfam. “Κοινωνία τῶν Πωλη-
τῶν” καί ἄλλες νεοταξίτικες µποῦρδες...

Θά γράφαµε καί γιά τίς γαλλικές ἐκλογές 
ἀλλά πιαστήκαµε µέ ἄλλα, σοβαρότερα: 
Μιά τό je t’ aime τῆς Πάνια, µιά ἡ παρεξήγη-
ση τῆς Ἔφης Θώδη µέ τόν ἀδερφό της...

Στά 4 χρόνια τοῦ δηµοκράτη Ταλάτ πασᾶ 
προστέθηκαν 44.344 νέοι ἔποικοι πάνω στό 
σῶµα τῆς Κατεχόµενης Κύπρου. Κι αὐτός 
εἶναι ὁ... καλός συνοµιλητής µας!

Δέν πῆγε τζάµπα ἡ νέα σύλληψη Ματσάκη 
στίς βάσεις τῆς Κύπρου ἀπό τά βρετανοειδῆ, 
ἐνώπιον ξένων εὐρωβουλευτῶν. Ἡ Βουλή 
ζητᾶ τά νοίκια καί µιλᾶ γιά διάλυσή τους!

Στό Συµβούλιο τῆς Εὐρώπης 15 µέλη 
του ζητοῦν ψήφισµα καταδικαστικό τῆς 
Ἑλλάδος γιὰ τὴν ἀπεχθή συµπεριφορά της 
στούς... Ψευτοµακεδόνες! Ἥµαρτον, ρέ!

Ἄλλη µία ἔρευνα στό Αἰγαῖο (Ἰταλῶν) 
ζητᾶ ἄδεια (καί) τῶν Τούρκων. Τρίτη κατά 
σειράν ἐπιβεβαίωση πώς κάνουµε συνεχῶς 
πίσω. Πάντως στό Ἰόνιο κρατᾶµε γερά.

Ἀπολαυστικός ὁ Γιοσάκης στό ἐξώδικό του 
πρός τόν Ρ. Κεδίκογλου: Ρωτᾶς ποῦ βρῆκα 
ἐγώ 14 χιλιάρικα; Ὁ 22χρονος γιός σου πῶς 
ἀγόρασε ἀκίνητο 600.000 εὐρώ στή Σύρο;

Καί τί ἀπάντησε ὁ πρόεδρος τοῦ Ἀρείου 
Πάγου; Ὁτι ὁ γιόκας του  ὡς φοιτητής 
ἐργαζόταν! (Ρέ σεῖς... Τόσα πολλά παίρνουν 
οἱ ντιλιβεράδες;) 

Ρωτᾶνε τήν ἀντινοµαρχίνα (κι ὑποψήφια 
βουλευτίνα) Σιµπέλ, πῶς βλέπει τά µέτρα 

τῆς Κυβέρνησης γιά τήν µειονότητα, κι  
ἀπαντᾶ: Ἄς ἐφαρµοστοῦν καί βλέπουµε! 

Τεκµηριωµένη καί ὑπεύθυνη ἀπάντηση 
ἀπό τό νέο “ἀτού” τοῦ ΠαΣοΚ στή Θράκη, 
δέν µπορεῖτε νά πεῖτε...

Ἡ καλοκαιρία δέν ἔφτιαξε µόνο τήν δική 
µας διάθεση ἀλλά καί τῶν κουνουπιῶν, 
πού ἤδη ἔκαναν ἀπειλητική ἐµφάνιση στό 
Φανάρι. Θά κάνει κάποιος κάτι ἐφέτος;

Ρωτῶ γιατί πέρσι ἀργήσαµε κι ἐνδέχεται 
κάποιος ἀπό τούς µηχανισµούς ἀντιµετώ-
πισης ἔχει σκουριάσει. Ρίξτε ρέ λίγο (ἀκόµη) 
λαδάκι, µπάς καί πάρει ἔγκαιρα µπρός! 

Λένε πώς µέ ἕνα µόλις ἑκατοµµύριο 
κουτοφράγκικα εὐρώ (Interreg) κάνεις µία 
θαυµάσια µελέτη γιά τήν ἀναβάθµιση 
τῆς ὑγείας στά ὀρεινά τῆς Ξάνθης. Ἀρκεῖ 
νἄχεις τόν σωστό µπαµπά στήν Ἀθήνα

Βεβαίως σέ σχέση µέ τά 6,25 µιλιόνια τοῦ 
φραγκουδάκειου ΠΕΜ (µόνο γιά 2005-07!) 
δέν εἶναι τίποτε σπουδαῖο. Ἄρα ἐκτός τοῦ 
µπαµπᾶ, καλός εἶν’ κι ὁ µπάρµπας...

Τώρα κάνουµε κι ὅτι δέν καταλαβαίνουµε. 
Π.χ. στόν ἀγώνα Ὀρφέως-Ἐχίνου (τελικός 
ΕΠΣ, 1-0) οὔτε συνθήµατα περί Τουρκίας 
ἔπεσαν, οὔτε χειρονοµίες Γκρίζων Λύκων...

Λέγεται πώς ἡ ἐπίσκεψη αἱρετῶν καί 
τεχνοκρατῶν στή Βιέννη ἔγινε γιά νά 
ξεπατικώσουµε τήν διαχείριση τῶν ἀπορ-
ριµµάτων τους - κι ὄχι µόνο γιά τουρισµό. 
Τί νά σᾶς πῶ, τίποτε δέν ἀποκλείεται...

Άπό τίς 7/5/07 τό φέρυ «Βιτσέντζος Κορνά-
ρος» θά κάνει τό δροµολόγιο Ἀλεξανδρού-
πολη - Σητεία. Πῶς; Ὄχι ρέ, τί κατάδικους; 
Ἐπιβάτες θά ἔχει.

Ὁ ΣΥΝ Ἕβρου ἀντίθετος στόν ἀγωγό 
Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολη λόγῳ τῶν 
περιβαλλοντικῶν κινδύνων. Ναί ρέ παιδιά, 
ἀλλά σκέτο «ὄχι»; Ἄλλη λύση δέν ὑπάρχει;

Ναί, δέν εἶναι κακός ὁ Γκιούλ γιά πρόεδρος. 
Κεµαλόσκυλο δέν εἶναι, ἀράβικο αἷµα 
ἔχει...

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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ΤΟ ΤΕΣΤ ΜΑΣ

   Καθώς ὁ νέος ψευδοµουφτὴς Ξάνθης, Ἀχµὲτ Μέτε, 
ἐπισκέφθηκε τήν ἔγκυρη ἐφηµερίδα «Μιλλέτ», ἔβγαλε 
καί µία φωτογραφία µέ δύο ἐκ τῶν ὑπευθύνων της 
(βλέπε ἀνωτέρω), παρότι ὅπως ξαναγράψαµε δέν 
φωτογραφίζεται ποτέ χωρίς ἡµισέληνο στό φόντο. 
Στό πλάνο πάντως, ὅλως τυχαίως, ὑπάρχει καί ἕνα 
ἡµερολόγιο, µέ µία φωτογραφία πού µόλις διακρίνεται. 
Ρωτᾶµε λοιπόν, ποιός λέτε νά εἰκονίζεται ἐκεῖ;
 - Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης;
 - Ὁ Μυστικός Δεῖπνος; 
 - Ὁ Μαρσέλ Ντυσάν;
 - Ὁ Τσέ Γκεβάρα;
 - Ἡ πλεηµέητ τοῦ Ἀπριλίου; 
 - Ὁ Κεµάλ Ἀτατούρκ; 
    Ὅποιος τό βρεῖ κερδίζει µία ἐτήσια συνδροµή στήν «Μ» 
ἐκ µέρους µας, µαζί µέ τά ἀπαραίτητα Λεξοτανίλ διά 
πᾶν ἐνδεχόµενο. (Τί; Δέν ξέρετε τούρκικα; Δέν πειράζει, 
καλύτερα, διαφυλάσσετε καί τήν ψυχική σας ὑγεία...)

Η “19η Διεθνής Φωτο-
γραφική Συγκυρία”, που 
φέτος λειτουργεί υπό τον 
γενικό τίτλο “Χρόνος”, 
παρουσιάζει την ατομική 
έκθεση του Καμίλο Νόλλα 
“Καπνομάγαζα”.
 Στην έκθεση παρουσιά-
ζονται 50 έγχρωμες φωτο-
γραφίες απο τα καπνεργο-
στάσια του Αγρινίου, του 
Βόλου, της Καβάλας, της 
Δράμας και της Ξάνθης. 
Ο Καμίλο Νόλλας φωτο-
γραφίζει τη βιομηχανική 
κληρονομιά που άφησε το 
εμπόριο του καπνού στην 
Ελλάδα. Σήμερα τα περισσότερα 
καπνεργοστάσια εγκαταλελειμμένα, 
απωθημένα απο τη συνείδηση των 
πόλεων, λησμονημένα απο τους 
κατοίκους και αγνοημένα απο τους 
δημόσιους θεσμούς μοιάζουν με 
κυριολεκτικούς “μη τόπους”. Αν 
ήθελε κανείς να συμπεριλάβει σε μια 
τάξη το τι αντιπροσωπεύουν, θα έλεγε 
ότι διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά 
του “βιομηχανικού ασυνειδήτου”. 
Δηλαδή, εκτός απο τη φορτισμένη 
και αδρή υλικότητά τους, διαθέτουν 
ένα ψυχικό εκτόπισμα, έναν αδιόρατο 
“ψυχικό χώρο” που εκφράζει μια 
σειρά κλονισμένες ενορμήσεις νεωτε-
ρικότητας: όλες εκείνες τις απωθήσεις, 
τις συμπυκνώσεις και τις μεταθέσεις 
που καθόρισαν τις σύγχρονες πόλεις.

Οι φωτογραφίες του Νόλλα 
φανερώνουν διακριτικά, ότι οι 
χώροι αυτοί διατηρούν ένα είδος 
διακεκομμένης ζωής αλλά πάνω απ΄ 
όλα καταγράφουν το “βιομηχανικό 
ασυνείδητο” των ελληνικών πόλεων 
που δεν έγινε ποτέ συνείδηση. 
Απαθανατίζουν τους χώρους με 
εικόνες που προκαλούν συναισθήματα 
περιέργειας, έκπληξης, μυστηρίου, 
μελαγχολίας, ακόμη και οίκτου και 
λησμονιάς καλώντας τον θεατή σε 
περισσυλογή. Οι φωτογραφίες του 
αποτυπώνουν σχέσεις χώρου σαν 
ενδείξεις, σαν ίχνη, σαν αποκαϊδια 
του χρόνου.

Εγκαίνια: 26 Απριλίου 2007, 
(19:00). Διάρκεια έκθεσης: 27/4- 
20/5/2007. Λουτρό Μπέη Χαμάμ 
“Παράδεισος”, Θεσσαλονίκη.

ΚΑΠΝΟΜΑΓΑΖΑ: Φωτογραφίες του Κ. Νόλλα 


