
Σήμερα δέν ἔχει στίχο.  
ξαναπιάνοντας τά 

γραφτά τοῦ Ἐλύτη ... 
πνίγηκα στήν ποίηση. Ἄς 
εἶναι ἐκεῖνος καλά ὅπου 
βρίσκεται κι ἄς χαροῦμε 

ἐμεῖς τήν ἀίδιο γραφή του     
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ΨΕΥΤΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:
Τὸ Εὐρωκοινοβούλιο 
ἔχει σοβαρότερα 
προβλήµατα...

Προσέξτε συλλογιστική, θαυµάστε 
πολιτική, καµαρῶστε Εὐρώπη: 

Ἡ ἔνταξη τῆς Πρώην Γιουγκοσλαβικῆς 
Δηµοκρατίας τῆς Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) 
δέν πρέπει νά ἐξαρτηθεῖ ἀπό τό ζήτηµα 
τοῦ ὀνόµατος, ἔγραφε ἡ ἔκθεση τῆς 
Ἐπιτροπῆς Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς 
Εὐρωβουλῆς, ἀλλά ἡ ἔνταξη θά ἐξαρτηθεῖ 
ἀποκλειστικά ἀπό τήν ἐκπλήρωση τῶν 
κριτηρίων τῆς Κοπεγχάγης. Ἀπαιτήθηκε 
ἐργώδης προσπάθεια ἀπό ἑλληνικῆς 
πλευρᾶς γιά νά ἀποκατασταθεῖ µερικῶς 
τό αὐτονόητο καί νά ἐκλείψουν οἱ πιό 
χοντρές σκοπιανοαβάντες τῆς ἔκθεσης καί 
οἱ τροπολογίες (µακεδονική µειονότητα 
στήν Ἑλλάδα, Μακεδονικές Ἀερογραµµές, 
κτλ) σέ βάρος µας! 

Μάλιστα, αὐτή εἶναι ἡ περίφηµη 
εὐρωπαϊκή ἀλληλεγγύη (µοὔθελαν 

καί Εὐρωσύνταγµα οἱ κοπρίτες!) καί 
εὐθυκρισία. Δέν φταῖνε ὅµως µόνον αὐτοί, 
ἄλλοι εἶναι ἐκεῖνοι πού θά ἔπρεπε νά 
εἶχαν δουλέψει πάνω στό θέµα αὐτό (τό 
ὁποῖο εἶχε κάποια ἐγγενῆ προβλήµατα, 
πρέπει νά ὁµολογήσουµε, ὅπως ἡ ἀπουσία 
οἰκονοµικοῦ ἐνδιαφέροντος γιά τούς 
ἀσχολούµενους µαζί του - µίζες, κτλ).

Ὅµως ἐντάξει, µπορεῖ ἡ Εὐρωπαϊκή 
Ἕνωση νά δυσκολεύεται νά 

ξεχωρίσει τόν Μακεδόνα ἀπό τόν 
σλαβόγυφτο, ἀλλά ἔχει κάποιες ἄλλες 

εὐαισθησίες 
πού πρέπει 
νά τῆς 
ἀναγνωρίσου-
µε. Θέλετε 
ἁπτά παρα-
δείγµατα; Ἡ 
δήλωση τοῦ 
Πρόεδρου τοῦ 
Ε ὐ ρ ω κ ο ι ν ο -
βουλίου, κ. 
Hans - Gert 
P o e t t e r i n g , 
σχετικά µέ τήν 
καταπολέµη-
ση τῆς τρο-
µ ο κ ρ α τ ί α ς 
(ἰδιῶτες πλέον 
θά φροντίζουν 
γιά τήν 
ἀσφάλεια τῶν 
κρατικῶν ὑποδοµῶν ἀπ’ τήν... Ἀλ Κάιντα), 
ἡ δήλωση τῆς Κοµισιόν σχετικά ὑπέρ τῆς 
(ταπεινωτικῆς) συµφωνίας µεταξύ τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί τῶν ΗΠΑ γιά τήν 
διαβίβαση προσωπικῶν δεδοµένων τῶν 
ἐπιβατῶν ἀπό τούς ἀεροµεταφορεῖς στό 
Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῆς Ἀσφάλειας τῶν 
Ἡνωµένων Πολιτειῶν (καί σέ τρίτους!), 
γιά νά µήν µιλήσουµε γιά τό µνηµειῶδες 
ψήφισµα τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου σχετικά 
µέ τήν µεταφορά ὑγρῶν ἀπό ἐπιβάτες 
ἀεροσκαφῶν (ὡς γνωστόν ἕνα νουνού λάιτ 
καί δυό φλυτζάνες χαµόµηλο γίνονται 
στά χέρια Ἀφγανοῦ ὁ τρόµος τῶν αίθέρων 
- σκατά νά φάει ἡ US AirForce!).

Κι ἔζησαν αὐτοί στίς Εὐρῶπες καλά, κι 
ἐµεῖς στά Βαλκάνια καλύτερα...

Οι προτάσεις της ΕΕ δεν έγι-
ναν δεκτές από την Ελλάδα

Και μια αισιόδοξη στιγμή του πρόσφατου 
Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας: 

Η ψυχρή χειραψία του Κώστα Καραμανλή 
με την Μαριέτα Γιαννάκου, με τα μούτρα της 
τελευταίας μέχρι το πάτωμα τη στιγμή εκείνη 

(σε πλήρη αντίθεση με όλους τους άλλους 
τριγύρω τους). 

Ας ελπίσουμε ότι η σκηνή αντιπροσωπεύει 
την πραγματικότητα των σχέσεών τους και 
οσωνούπω το ρεπούσιο άγος της υπουργού 
Παιδείας θα αποτελέσει παρελθόν - και η 
ίδια να το ακολουθήσει, καθόλου δεν θα 

χαλαστούμε, πιστέψτε μας.

Ὁ ἐπ. καθηγητὴς Συνταγµατικοῦ Δικαίου 
(ΔΠΘ) Ἄλκης Δερβιτσιώτης κυκλοφόρησε 
ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ τὴν τελευταία 
του ἐργασία πάνω στὸ φλέγον ζήτηµα 
ποὺ δηµιούργησαν οἱ δικαστικοὶ ἀγῶνες σὲ 
σχέση µὲ τὰ σωµατεῖα “Τουρκικὴ Ἕνωση 
Ξάνθης”, “Τουρκικὴ Νεολαία Κοµοτηνῆς” 
καὶ “Ἕνωση Τούρκων Διδασκάλων”. Ἡ 
µελέτη αὐτή, ἔξοχο δεῖγµα τοῦ τί µπορεῖ 
νὰ συνεισφέρει στὸν τόπο τὸ ἐπιστηµονικὸ 
δυναµικὸ τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου, 
δὲν περιορίζεται µόνο στὸν σχολιασµὸ 
τῆς ἀπόφασης τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ 
στὴ νοµικὴ προσέγγιση τῶν παραµέτρων 

τῆς ὑπόθεσης ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ στὰ 
συναφῆ προβλήµατα καὶ τὶς προοπτικές, 
τόσο ὅσον ἀφορᾶ τὸ δικαίωµα τοῦ 
συνεταιρίζεσθαι ὅσο καὶ ἀναφορικὰ µὲ 
ἄλλα, περιφερειακὰ ζητήµατα (προέλευση 
καὶ συνιστῶσες τῆς µειονότητας, ἱστορικὰ 
καὶ νοµικὰ στοιχεῖα, διεθνεῖς σχέσεις καὶ 
τοπικὰ προβλήµατα κτλ). Ὁ συγγραφέας, 
ὁ ὁποῖος πρωτοβρέθηκε στὴ Θράκη πρὶν 
τρεῖς δεκαετίες καὶ εἶναι - πέραν τῶν 
ἄλλων - καλὸς γνώστης προσώπων καὶ 
πραγµάτων, συνδυάζει στὴν ἀναζήτηση 
τῆς ἀλήθειας τὴν ἐπιστηµονικὴ ἐπάρκεια 
µὲ τὴν ἔγνοια γιὰ τὸν τόπο καὶ προσφέρει 
ἔτσι στὴν ὑπόθεση µείζονες ὑπηρεσίες. 
Ἦταν πράγµατι καιρὸς νὰ κατατεθεῖ 
µία τέτοια σοβαρὴ καὶ τίµια µαρτυρία, 
καθὼς εἴχαµε πιὰ ἐθιστεῖ ὡς κοινωνία 
νὰ εἰσπράττουµε ἀπὸ τοὺς “εἰδικοὺς 
ἐπιστήµονες” µονάχα µοµφὲς γιὰ 
ἐθναµυντωρισµούς, φοβικὰ σύνδροµα  
καὶ τάσεις ξενηλασίας. Ἡ µελέτη 
τοῦ Α. Δερβιτσιώτη δὲν παραθεωρεῖ 
τὶς προσεγγίσεις αὐτὲς (Δηµητρᾶς, 
Τσιτσελίκης, Μουζέλης κ.ἄ.), ἀντιθέτως 
τὶς παραθέτει καὶ µᾶλλον τίς... ἐκθέτει. 
Συνιστᾶται ἀνεπιφύλακτα σὲ ὅποιον ζητᾶ 
νοµικὴ τεκµηρίωση καὶ σύγχρονη ἔκφραση 
γιὰ τὶς θέσεις µας στὸ µειονοτικὸ ζήτηµα 
τῆς Θράκης.
          «Α»

Τὸ νοµικό µας ὁπλοστάσιο ἀνανεώνεται

Καθώς γνωρίζετε καλά τίς 
ἀδυναµίες µας - π.χ. ὅτι 
εἴµαστε γιά τά πανηγύρια 
- µπορεῖτε νά φανταστεῖτε 
ὅτι δέν λείψαµε οὔτε κι 
ἀπό τό ἐτήσιο πανηγύρι 
τῶν Τούρκων τῆς Δυτικῆς 
Θράκης στήν Προύσσα (8-9 
Ἰουλίου). Σκέτη µαγεία, 
µάγκα µου, χωρίς ὑπερβολή 
ἕνα τούρκικο Γούντστοκ. 
Παρόντες, κάπου ἐκεῖ κοντά 
στήν ἀνηρτηµένη σηµαία 
τῆς αὐτόνοµης Δυτικῆς 
Θράκης, σύµπαντες οἱ µει-
ονοτικοί µας πολιτευτές, µέ προεξάρ-
χοντα τόν βουλευτή Ἰλχάν Ἀχµέτ τῆς 
ΝΔ. Λίγο πίσω του οἱ σοσιαλίστριες 
πολιτευτίνες Σιµπέλ Μουσταφάογλου 
καί Γκιουλµπεγιάζ Καραχασάν, κάποιοι 
ἄρχοντες τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, 
πρόεδροι προξενικῶν σωµατείων κτλ. 
Γιά τούς παριστάνοντες τούς µουφτῆδες 
(Μέτε - Σερήφ) δέν χρειάζεται νά 
ποῦµε πώς ἦταν ἐκεῖ, ἐξυπακούεται. 
Τά πλήθη ξεσήκωσε κυρίως τό ρεφραίν 
τοῦ τραγουδιοῦ πού κατέληγε στήν 

ἔκφραση θαυµασµοῦ τοῦ ἀοιδοῦ γιά τό 
«τουρκικό κράτος» (προσέξτε: «κράτος», 
ὄχι «χώρα», «πατρίδα»...). Διαβάστηκε 
καί τό µήνυµα τοῦ Γιώργου Πετρίδη, 
ὑπεύθυνου τῆς Τ.Ο. ΠαΣοΚ Ροδόπης, 
ἀλλά ὁ ἐκφωνητής κ. Κιασήφογλου 
ζήτησε τή φυσική παρουσία (κάποιος 
τούς καλόµαθε πέρυσι ἀλλά φέτος δέν 
ἐπανεµφανίστηκε, πάλι καλά...) ὅσων 
γύρευαν πρόσκληση καί µετά περιορί-
στηκαν σέ εὐχετήρια µηνύµατα. Ἔτσι 
εἶναι, κύριε. Ἀγαπᾶς τή µουσική καί τόν 
χορό; Ἀπόδειξέ το - ὄχι λόγια!

Τουρκοπανήγυρις Προύσσας: 
So you think you can dance?!

Γειάααα...

Ἐν ὄψει τῆς καλοκαιρινῆς µας διακοπῆς (ἐπανερχόµαστε στίς 17 Αὐγούστου), σᾶς 
ἀποχαιρετοῦµε µέ ἕνα πλάνο ἀπό τήν προσφάτως ἐνταγµένη στόν Χωροταξικό 
Σχεδιασµό τοῦ Ἀστικοῦ Τουρισµοῦ Κοµοτηνή (πῶς λέµε «νησιωτικός φυσικός 
παράδεισος»; Ἔ, ἀντιστρέψτε το: «στεργιανή ἐργολαβική κόλαση»!) κι εὐχόµαστε... 

Καλό Καλοκαίρι, ἀδέρφια! 

 Ἀντιφωνητὴς
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Η Ελληνοκτονία 
στο Σεράγεβο

 Μετά την πρώτη αναφορά 
στη γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου στο 5ο Διεθνές Συνέδριο  της 
Διεθνούς Ένωσης Ακαδηµαϊκών για 
τη Μελέτη της Γενοκτονίας το οποίο  
είχε πραγµατοποιηθεί  στο Γκάλγουει 
της Ιρλανδίας το 2003, όπου είχαν 
µιλήσει οι συγγραφέας Θέα Χάλο και οι 
πανεπιστηµιακοί,  του Σίδνευ Παναγιώτης 
Διαµάντης και του Δηµοκρίτειου Φάνης 
Μαλκίδης, φέτος διοργανώθηκε µετά από  
σχετικό αίτηµα των διοργανωτών του 
συνεδρίου ειδική θεµατική ενότητα για 
την γενοκτονία των Ελλήνων.
 Έτσι στο 7ο συνέδριο της Διεθνούς 
Ένωσης Ακαδηµαϊκών για τη Μελέτη της 
Γενοκτονίας  το οποίο πραγµατοποιήθηκε 
στο Σαράγιεβο της Βοσνίας και 
Ερζεγοβίνης από την  9η µέχρι την 13η 
Ιουλίου,   διοργανώθηκε  ειδική θεµατική 
συνεδρία µε τίτλο «Ελληνοκτονία» 
και µε συντονιστή τον καθηγητή του 
ΕΜΠ και πρόεδρο της Οικουµενικής 
Οµοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών 
Νίκο Ουζούνογλου. Στη συνεδρία 
µίλησαν η συγγραφέας  Θέα Χάλο («Η 
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και 
της Μικράς Ασίας και των Ασσυρίων»),  
ο συγγραφέας και  µέλος της Ένωσης 
Κωνσταντινουπολιτών Βασίλειος Κυρα-
τζόπουλος («Η εθνοκάθαρση της ελληνικής 
κοινότητας της Κωνσταντινούπολης µετά 
το 1950»)  και οι πανεπιστηµιακοί του 
Δηµοκρίτειου Θράκης Ιάκωβος Ακτσόγλου 
(«Η οθωµανική διανόηση και η εθνοκάθαρση 
των Ελλήνων») και Φάνης Μαλκίδης («Η 
γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου  και το 
µαζικό έγκληµα εναντίον των γυναικών»).
 Το συνέδριο, το οποίο ήδη 
διαθέτει τις περιλήψεις των εισηγήσεων 
για γενοκτονίες που έχουν διαπραχθεί ή/ 
και συνεχίζονται να διαπράττονται στο 
διαδικτυακό τόπο  www.genocidescholars.
org, - σύντοµα θα διαθέτει και τα πλήρη 
κείµενα των εισηγήσεων στην αγγλική 
γλώσσα- έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθεί 
το ζήτηµα της γενοκτονίας των ελληνικών 
πληθυσµών από το οθωµανικό και 
κεµαλικό κράτος και να συνεχιστεί έτσι 
η µεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει 
σε όλον τον πλανήτη για  τη πρώτη, µαζί 
µε την Αρµενική, γενοκτονία του 20ου 
αιώνα.

Β Ι Β Λ Ι Α  (και) 
για το καλοκαίρι
Έφτασε το καλοκαιράκι και καθώς τώρα 
οι περισσότεροι τεµπελιάζετε (περισσό-
τερο από πριν) έχουµε να σας συστήσουµε 
µερικά νέα βιβλία. Βιβλία που διαβάσαµε 
τελευταίως, συχνά καθώς κάποιοι καλοί 
φίλοι µας (εκδότες ή συγγραφείς) µας 
έστειλαν. Καλή ανάγνωση!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ο λόγος του καθ. Χρήστου Γιανναρά, 
από την εποχή της “Μεταφυσικής του 
Σώµατος” µέχρι τις µέρες µας, είναι 
απολύτως διακριτός και µοναδικά καίριος 
για τα ουσιωδέστερα της ζωής µας. Πέρα 
από τις άλλες, γνωστές αρετές του λόγου 
του Χ.Γ., η τόλµη είναι αυτή που ξεχωρίζει 
στο παρόν βιβλίο που έχει θέµα του την 
θρησκευτική, ορµέµφυτη καταφυγή του 
ανθρώπου σε αντίθεση µε το . Απαραίτητο 
για κάθε σκεπτόµενο άνθρωπο.
ΒΕΒΗΛΑ, ΚΙΒΔΗΛΑ, ΣΚΥΒΑΛΑ
Το να συστήσουµε το τελευταίο βιβλίο του 
Κώστα Ζουράρι δείχνει ίσως περιττό, όµως 
το άρτι εκδοθέν, µε θέµα το ψευδώνυµο 
βιβλίο “Ιστορίας” της Στ’  Δηµοτικού, είναι 
κυριολεκτικά απολαυστικό. Μοναδική 
γλώσσα, ξεκαρδιστικό χιούµορ, ακατα-

µάχητη επιχειρηµατολογία, δεν θα µείνει 
αδιάβαστο στο ράφι πάνω από µερικές 
ώρες (θα το παρουσιάσουµε και στη 
Θράκη από το φθινόπωρο).
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ 
ΤΟΥΡΚΩΝ

Στο ίδιο περίπου θέµα κινείται και η 
µελέτη του Σαράντου Καργάκου µε τον 
ανωτέρω τίτλο (εκδόσεις ΣΙΔΕΡΗ), αλλά 
µε πολύ διαφορετικό πρίσµα και λόγο. 
Η τουρκική καπηλεία της προϊστορίας 
και ιστορίας µας σε αντιπαραβολή µε τα 
εν Ελλάδι ισχύοντα (έχουµε γράψει κι 
εµείς κατά καιρούς σχετικά). Εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες και οι πληροφορίες και τα 
συµπεράσµατα.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ

Στο βιβλίο αυτό (εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ) ο 
Δηµήτρης Κοσµόπουλος συγκέντρωσε 
κάπου 40 κριτικά σηµειώµατα για τις 
κορυφαίες µορφές της ελληνικής ποίησης 
(δεν παραθέτουµε ονόµατα, είναι 
όλοι εκεί!). Μια µικρή εγκυκλοπαίδεια 
του χώρου, όχι όµως περιγραφικής 
- αναλυτικής µορφής: ο Δ.Κ. προβάλλει 
µε διεισδυτικότητα και διάκριση ό,τι πρω-  
τίστως αξίζει να αναδειχθεί σε καθεµιά 
(εξέχουσα ούτως ή άλλως) περίπτωση. 
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΡΩΞΑΝΔΡΑΣ 
ΣΤΟΥΡΤΖΑ

Γνήσια ελληνίδα,  κωνσταντινουπολίτικης 
καταγωγής, κυρία επί των τιµών 
στη Ρωσική Αυλή πρις δυο αιώνες, η 
Ρωξάνδρα Στούρτζα υπήρξε το πιό 
καίριο στήριγµα  του Καποδίστρια µα 
και χιλιάδων Ελλήνων που έφταναν 
κατατρεγµένοι στά ρωσικά εδάφη. Όλη 
η ηρωική εκείνη εποχή αναβιώνει µε τη 
γραφή της γενναίας Ρωξάνδρας µα και 
µε τις εξαίρετες (70 σελίδες!) σηµειώσεις 
του επιµελητή Κώστα Χατζηαντωνίου.
ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΑ

Ο Νάννι Μπαλεστρίνι είναι ο κατ’  εξοχήν 
πολιτικός συγγραφέας: Οργανωµένος 
στη ριζοσπαστική Αριστερά αντιµετώπισε 
την κρατική βία και µετείχε στους 
ταξικούς αγώνες ο ίδιος, δεν περιγράφει 
ιστορίες που άκουσε ή φαντάστηκε. Το 
συγκεκριµένο µυθιστόρηµα αναβιώνει 
την οδύσσεια του εργάτη από τον ιταλικό 
Νότο στόν βιοµηχανικό Βορρά κι έχει να 
πει πολλά στη γενιά των πρωινάδικων.

∆ύο πολύ σηµαντικές προσφορές τοῦ 
«Ἀντιφωνητῆ» ἀπό τίς ὁποῖες µποροῦν νά 
ἐπωφεληθοῦν οἱ συνδροµητές µας:
- Τό δερµατόδετο, µοναδικό βιβλίο 
«Ἡ συµβολή τῆς Θράκης στούς ἐθνικο-
απελευθερωτικούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους», τοῦ 
κ. Ἀπόστολου Εὐθυµιάδη, πού ἐκδόθηκε 
µέ ἔξοδα τοῦ ἰδίου καί µοιράστηκε 
κατά δεκάδες χιλιάδες στίς ἀπανταχοῦ 
ἑλληνικές βιβλιοθῆκες, προσφέρεται 
ἐντελῶς ∆ΩΡΕΑΝ σέ ὅσους τό ἐπιθυµοῦν! 
Ἁπλῶς τηλεφωνεῖτε στό 6973743047 
(πρωινές ὧρες) καί δηλώνετε διεύθυνση, 
ἀναλαµβάνοντας τά ταχυδροµικά 
ἔξοδα. Αὐτό ἀρκεῖ γιά νά ἀποκτήσετε 
µία πραγµατική ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ 

θρακικοῦ ἑλληνισµοῦ πού ὁ συγγραφέας 
της προσφέρει µέσῳ τοῦ «Α» στούς 
συνέλληνες.
- Τό ἐπανεκδοθέν ἔργο τοῦ Μ. 
Μελίρρυτου «Περιγραφή ἱστορική καί 
γεωγραφική τῆς θεοσώστου ἐπαρχίας 
Μαρωνείας» (Κωνσταντινούπολη, 1871), 
πού κυκλοφόρησε πρό ἡµερῶν µέ ἔξοδα 
τοῦ φίλου Γιώργου Βολουδάκη, καί τό 
ὁποῖο παρουσιάζει τήν εὐρύτερη περιοχή 
τῆς Θράκης πρίν ἑνάµιση σχεδόν αἰώνα, 
προσφέρεται ἐπίσης ἐντελῶς ∆ΩΡΕΑΝ σέ 
ὅσους τό ἐπιθυµοῦν, µετά ἀπό ἐπικοινωνία 
µέ τήν ἐφηµερίδα µας (καί πάλι µόνη 
ὑποχρέωσή σας τά ταχυδροµικά ἔξοδα).  
Σπεύσατε!
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Βασανιστήρια και κακοδικίες στην Τουρκία; Έ, όχι, τί µου λέτε!
     Στήν “Καθηµερινή” (05-07-07) η είδηση για την τροµερή ανακάλυψη της Διεθνούς 
Αµνηστίας - µιλάµε για πολύ σοβαρούς και οξυδερκείς ανθρώπους:
   “Τούρκοι αστυνοµικοί και χωροφύλακες εξακολουθούν να επωφελούνται ενός 
απαράδεκτου καθεστώτος ατιµωρησίας, κρίνει σήµερα η Διεθνής Αµνηστία, 
η οποία τους κατηγορεί για βασανιστήρια, κακοµεταχείριση κρατουµένων και 
ανθρωποκτονίες. «Οι έρευνες και οι δικαστικές διώξεις για σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τις οποίες διαπράττουν αστυνοµικοί και χωροφύλακες, 
γίνονται γρήγορα και πρόχειρα και σε αυτές έρχονται να προστεθούν οι αµφίβολες 
αποφάσεις των δικαστών και των εισαγγελέων», καταγγέλλει η διεθνής οργάνωση 
προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε ανακοίνωσή της που θα δοθεί στη 
δηµοσιότητα στις 6 Ιουλίου µε αφορµή τη δηµοσίευση έκθεσης για την Τουρκία.
   «Το αποτέλεσµα είναι ότι η απονοµή δικαιοσύνης στα θύµατα παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων είτε αργεί είτε δεν γίνεται ποτέ», προσθέτει η Αµνηστία.
   «Το τουρκικό ποινικό σύστηµα πρέπει να µεταρρυθµιστεί. Πρέπει αυστηρά να 
τοποθετήσει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των πολιτών πάνω από 
αυτό που γίνεται αντιληπτό ως τα συµφέροντα θεσµών ή υπευθύνων του κράτους», 
σηµειώνει στην ανακοίνωση ο Νίκολα Ντάκουορθ, διευθυντής της Αµνηστίας για 
την Ευρώπη και την κεντρική Ασία. Στην έκθεση µε τίτλο: «Τουρκία: η εδραιωµένη 
κουλτούρα της ατιµωρησίας πρέπει να σταµατήσει» εξετάζονται οι παράγοντες που 
συµβάλουν στην ατιµωρησία των µελών των δυνάµεων της τάξης, κυρίως αργοπορία 
των αρχών, ελλείψεις στις δικαστικές διαδικασίες και εκφοβισµός αυτών που 
υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή των δηµοσιογράφων.
   Στην έκθεση αναφέρονται βασανιστήρια και κακοµεταχείριση ανθρώπων που 
κρατούνται αυθαίρετα, διαδηλωτών κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων ή µετά από 
αυτές ή κρατουµένων στις φυλακές και καταγγέλλονται δίκες κατά τις οποίες 
µαρτυρίες που εξασφαλίστηκαν µε τη χρήση βασανιστηρίων αντιπροσωπεύουν το 
κύριο στοιχείο του κατηγορητηρίου και γίνονται δεκτές στη διαδικασία.”
 
Τελικά αυτή η Δύση χωρίς Ιερά Εξέταση δεν µπορεί να κάνει
     Ο Paul Belien στην Brussels Journal (23-06-07) για τον πνευµατικό καρκίνο των 
ηµερών µας, σέ µετάφραση από το Διαδίκτυο:
   «Την προηγούµενη εβδοµάδα, ένα γερµανικό δικαστήριο καταδίκασε έναν 55χρονο 
λουθηρανό πάστορα σε ένα έτος φυλάκισης για “Volksverhetzung” (υποκίνηση των 
ανθρώπων) επειδή σύγκρινε τη δολοφονία των αγέννητων στη σύγχρονη Γερµανία 
µε το ολοκαύτωµα. Την επόµενη εβδοµάδα, το Συµβούλιο της Ευρώπης πρόκειται 
να ψηφίσει ένα ψήφισµα που επιβάλλει το Δαρβινισµό ως επίσηµη ιδεολογία της 
Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να πολεµήσουν την έκφραση των 
απόψεων των οπαδών της θεωρίας της δηµιουργίας, όπως η νεαρά γη και τις θεωρίες 
ευφυούς σχεδίου. Σύµφωνα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης αυτές οι θεωρίες είναι 
“αντιδηµοκρατικές” και “µια απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.”
   (...) Ο πάστορας Johannes Lerle σύγκρινε τη δολοφονία των αγέννητων µε τη 
δολοφονία των Εβραίων στο Αουσβιτς κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσµιου 
πολέµου. Στις 14 Ιουνίου, ένα δικαστήριο στο Erlangen δίκασε ότι, µε αυτό τον τρόπο, 
ο πάστορας “υποκινούσε τους ανθρώπους” επειδή η δήλωσή του ήταν µια άρνηση 
του ολοκαυτώµατος των Εβραίων στην ναζιστική Γερµανία. Ως εκ τούτου, ο κ. Lerle 
καταδικάστηκε σε ένα έτος φυλάκιση. Προηγουµένως, είχε περάσει ήδη οκτώ µήνες 
στη φυλακή επειδή αποκάλεσε αυτούς που κάνουν τις αµβλώσεις “επαγγελµατίες 
δολοφόνους” ένας ισχυρισµός που το δικαστήριο έκρινε ότι είναι δυσφηµιστικός 
επειδή, σύµφωνα µε το δικαστήριο, οι αγέννητοι δεν είναι άνθρωποι. Άλλα γερµανικά 
δικαστήρια καταδίκασαν τους υπέρ της ζωής επειδή λένε ότι “στις κλινικές άµβλωσης, 
η ζωή που δεν αξίζει να επιζήσει θανατώνεται,” επειδή αυτή η ορολογία ξύπνησε 
στη µνήµη το πρόγραµµα ευθανασίας του Χίτλερ, ο οποίος χρησιµοποιούσε την 
ίδια γλώσσα. Το 2005, ένας Γερµανός υπέρ της ζωής, ο Annen, καταδικάστηκε σε 50 
ηµέρες φυλάκιση επειδή είπε “Σταµατήστε τις άδικες [rechtswidrige ] αµβλώσεις στην 
[ιατρική] πρακτική,” επειδή, σύµφωνα µε το δικαστήριο, η έκφραση “άδικη” γίνεται 
κατανοητή από µη ειδικούς ως σηµαίνουσα παράνοµη, που οι αµβλώσεις δεν είναι. 
Volksverhetzung είναι ένα έγκληµα που οι Ναζί επικαλέσθηκαν συχνά ενάντια στους 
εχθρούς τους και που η σύγχρονη Γερµανία χρησιµοποιεί επίσης για να εκφοβίσει 
τους σχολιζόµενους στα σπίτια. Σύντοµα, οι γερµανικές αρχές θα είναι σε θέση να 
χρησιµοποιήσουν την ίδια κατηγορία ενάντια στους ανθρώπους που αµφισβητούν τη 
θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου.
   Πράγµατι, την επόµενη Τρίτη, το Συµβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ), το κύριο σώµα των 
ανθρώπινων δικαιωµάτων της Ευρώπης, θα ψηφίσει για µια πρόταση που υποστηρίζει 
την πάλη ενάντια στη θεωρίας της δηµιουργίας, “νεαρά γη” και “ευφυές σχέδιο” 
στα 47 κράτη µέλη της. Σύµφωνα µε µια έκθεση της κοινοβουλευτικής συνέλευσης 
του ΣτΕ, οι οπαδοί της θεωρίας της δηµιουργίας είναι επικίνδυνοι “θρησκευτικοί 
φανατικοί οπαδοί “ που διαδίδουν “τις µορφές θρησκευτικού εξτρεµισµού” και “θα 
µπορούσαν να γίνουν απειλή στα ανθρώπινα δικαιώµατα.” Η έκθεση προσθέτει ότι 
η αποδοχή της επιστήµης της εξέλιξης “είναι κρίσιµη για το µέλλον των κοινωνιών 
µας και των δηµοκρατιών µας.”
   “Η θεωρία της δηµιουργίας, γεννήθηκε από την άρνηση της εξέλιξης των ειδών µέσω 
της φυσικής επιλογής, ήταν για πολύ καιρό ένα σχεδόν αποκλειστικά αµερικανικό 
φαινόµενο,” λέει η έκθεση. “Σήµερα οι θεωρίες της δηµιουργίας προσπαθούν να βρουν 
τον δρόµο τους στην Ευρώπη και η διάδοσή τους έχει επιπτώσεις σε κάµποσα κράτη 
µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης  Αυτό ενθαρρύνει την ανάπτυξη όλου του τρόπου 
του φονταµενταλισµού και του εξτρεµισµού, συνώνυµου µε επιθέσεις απώτατης 
οξύτητας στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η συνολική απόρριψη της επιστήµης είναι 
σίγουρα µια από τις σοβαρότερες απειλές για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα 
πολιτικά δικαιώµατα Ο πόλεµος στη θεωρία της εξέλιξης και στους υπερασπιστές της 
πολύ συχνά ξεκινά µε µορφές θρησκευτικού εξτρεµισµού που συνδέονται πολύ µε τα 
ακραία δεξιά πολιτικά κινήµατα. [... ] Εάν δεν είµαστε προσεκτικοί, οι αξίες που είναι 
η ίδια η ουσία του Συµβουλίου της Ευρώπης θα βρεθούν κάτω από την άµεση απειλή 
από τους φανατικούς οπαδούς της Δηµιουργίας.”Σύµφωνα µε την έκθεση του ΣτΕ, η 
Αµερική και η Αυστραλία είναι ήδη στο δρόµο για να γίνουν τέτοιες µη δηµοκρατικές 
θεοκρατίες όπου τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώµατα διακυβεύονται...»
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Αρµενική Γενοκτονία:
Άρχισε να πέφτει το χρήµα!
  
      Η Zaman σε δηµοσίευµα των οικονοµικών 
της σελίδων αναφέρει ότι η γαλλική ασφαλι-
στική εταιρεία Axa, η οποία από το 1999 και 
εντεύθεν δραστηριοποιείται στην Τουρκία 
κατέχοντας το 50% του µετοχικού κεφαλαίου 
της Oyak Axa, ανακοίνωσε ότι προτίθεται να 
καταβάλει αποζηµίωση στους απογόνους 
των Αρµενίων που έχασαν τη ζωή τους 
το 1915, όταν η οθωµανική κυβέρνηση 
εφάρµοσε το µέτρο της «υποχρεωτικής 
µετανάστευσης». Η προαναφερθείσα 
γαλλική εταιρεία αποφάσισε να προβεί 
στην κίνηση αυτή, έπειτα από την αγωγή 
που κατέθεσαν εναντίον του παραρτήµατος 
της Axa στην Καλιφόρνια, οι απόγονοι των 
Αρµενίων εκείνων που ζούσαν εντός των 
συνόρων της οθωµανικής αυτοκρατορίας και 
είχαν ασφαλιστεί από την γαλλική εταιρεία, 
αλλά έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια 
της αποµάκρυνσης από τις εστίες τους, στο 
πλαίσιο του µέτρου της «υποχρεωτικής 
µετανάστευσης». 
Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, η Axa 
κατέθεσε το 2005 στους ενάγοντες πρόταση 
συµβιβασµού, µε τον όρο να καταβάλει 
αποζηµιώσεις στους απογόνους των 

παθόντων, και εξέδωσε σε ιστοσελίδα 
ανακοίνωση µε τα ονόµατα 7 χιλιάδων 
ατόµων που θεωρείται ότι έχασαν τη ζωή 
τους κατά τη διάρκεια των γεγονότων 
του 1915. Στην ιστοσελίδα, επίσης, 
ανακοινώνεται πως δικαίωµα αίτησης για 
την καταβολή αποζηµίωσης έχουν όλοι οι 
Αρµένιοι που φέρουν τα ίδια επώνυµα µε 
τους προγόνους τους, καθώς επίσης και 
εκείνοι που θα µπορέσουν να αποδείξουν 
τη συγγένεια µε τα θύµατα προσκοµίζοντας 
διάφορα πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικά 
γεννήσεων, θανάτου, κτλ. Η Axa πρόκειται 
να καταβάλει συνολικά αποζηµιώσεις ύψους 
17 εκατοµµυρίων δολαρίων, γεγονός που 
έχει προκαλέσει την αντίδραση εθνικιστικών 
και όχι µόνο κύκλων στην Τουρκία, καθώς η 
απόφαση αυτή αναµένεται να επηρεάσει και 
την Oyak Bank, η οποία συνεταιρίζεται µε 
την προαναφερθείσα γαλλική εταιρεία στον 
ασφαλιστικό τοµέα. Τέλος, αναφέρεται πως 
στην ίδια ιστοσελίδα που ανακοινώνεται 
η απόφαση της γαλλικής εταιρείας, 
υπάρχει ανακοίνωση της Ασφαλιστικής 
Εταιρείας New York Life σχετικά µε την 
εγγύηση καταβολής αποζηµιώσεων ύψους 
20 εκατοµµυρίων δολαρίων σε απόγονους 
των Αρµενίων που έχασαν τη ζωή τους 
κατά τη διάρκεια της «υποχρεωτικής 
µετανάστευσης». 

Οι Σέρβοι στο Κόσοβο
   Καθώς επίκεινται για το Κόσοβο 
οι διπλωµατικές εξελίξεις που θα 
επιστεγάσουν την γκαγκστερική νατοϊκή 
επιδροµή του 1999, οι Σέρβοι δεν το βάζουν 
κάτω. Με όλη τη δυτική λοιµική εναντίον 
τους και υπέρ της αλβανικής ανεξαρτησίας, 
η ρωσική υποστήριξη είναι το µόνο ισχυρό 
διεθνές τους έρεισµα. Και η σηµερινή Ρωσία 
του Πούτιν δεν περιορίζεται µόνο στα 
λόγια περί σλαβορθόδοξης αλληλεγγύης:  
Ανακοινώθηκε ο πετρελαιαγωγός για τη 
Σερβία, γίνονται διαπραγµατεύσεις για τα 
διυλιστήρια του Νις και ταυτόχρονα για τον 
σερβικό αεροµεταφορέα JAT.
   
 

Ταυτόχρονα, καθώς οι κατασκευασµένες 
ενοχές για το πρόσφατο παρελθόν υποχω-
ρούν, η οργάνωση της σερβικής διασποράς 
Sedep δραστηριοποιείται όλο και πιο 

θαρραλέα. Εφέτος στις 28 Ιουνίου, ηµέρα 
της επετείου της µάχης στο Κοσσυφοπέδιο, 
πάνω από 1000 Σέρβοι καί φίλοι της Σερβίας 

(Ιταλοί, Γάλλοι κτλ) ξεκίνησαν από το 
Βελιγράδι (κάποιοι µετά από πεζοπορία 
δύο εβδοµάδων) και κατέληξαν στο 
Μνηµείο των Πολεµιστών του Κοσόβου, 
στο Γκαζιµεστάν, έξω από την Πρίστινα. 
Οι Αλβανοί είχαν υποσχεθεί... ένοπλη 
υποδοχή στους επισκέπτες, ωστόσο η 
διεθνής δύναµη απέτρεψε τα επεισόδια. 
Εξάλλου εµποδίστηκε και το λεωφορείο 
που µετέφερε τους παραστρατιωτικούς 
Σέρβους “Φρουρούς του Βασιλιά Λαζάρ” 
να πλησιάσει στο µνηµείο, σταµατώντας το 
στο χωριό Όµπιλιτς. Την εποµένη το γκρούπ 
µετέβη στα µοναστήρια της Γκρατσάνιτσα, 
της Στουντένιτσα και της Ζίτσας, όπου 
είχε ανακηρυχτεί η Αυτοκέφαλος Σερβική 
Εκκλησία και όπου βρέθηκε ο πρώτος 
σερβικός βασιλικός τάφος - τα σηµαντικό-
τερα µνηµεία των 1200 σερβικών µοναστη-
ριών της περιοχής. Είναι φανερό ότι το δυτικό 
σενάριο ανταλλαγής Κοσόβου - ευρωπαϊκής 
ένταξης είναι εκτός τόπου και χρόνου...

“Τρόμος” στη Βρετανία
Διευθύνσεις και ονόματα
«Δεν λάβαμε ούτε ένα όνομα, ούτε ένα δακτυλικό 
αποτύπωμα, ούτε έναν αριθμό τηλεφώνου, ούτε μία 
διεύθυνση, τίποτα από τη Βρετανία σχετικά με τις 
πρόσφατες αποτυχημένες τρομοκρατικές επιθέσεις», 
δήλωσε ο Ρόναλντ Νομπλ, γ.γ. της Ιντερπόλ, σε 
συνέντευξή του στην τηλεόραση του BBC.
Θυμάστε βεβαίως που γράφαμε για τις φοβερές 
και τρομερές επιθέσεις της Αλ Κάιντα και άλλων 
κακών στη Βρετανία. Και αρκετοί ίσως θυμάστε 
και την επίσημη έκθεση της Ιντερπόλ για την 
εγκληματικότητα και την τρομοκρατία στην 
Ευρώπη, η οποία με αδιάψευστα στατιστικά 
στοιχεία γελοιοποιούσε τις παπαριές των πολιτικών 
και των ΜΜΕ περί “ισλαμικής τρομοκρατίας”. Έ, 

ήρθε λοιπόν τώρα το διευθυντικό στέλεχος της 
Ιντερπόλ να πει ξανά ότι τόση ήταν η καούρα 
των Βρετανών να συλλάβουν τους τρομοκράτες, 
που ούτε καν ενέπλεξαν την υπηρεσία του. Και 
τι ονόματα να σούδιναν ρε παληκάρι μου; Νά, 
γράφε άμα θες: Τόνυ Μπλαίρ, Γκόρντον Μπράουν, 
Σκότλαντ Γιάρντ... Θες κι άλλα; 



Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

              Ο γνωστός Θρακιώτης - από τον 
Προβατώνα του Έβρου - ζωγράφος 
Γιάννης Μητράκας, εκθέτει αυτές 
τις µέρες (3/7 - 19/8) στο Βυζαντινό και 

Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας (Bασ. Σοφίας 
22, τηλ. 7232178, 7211027, 7231570) την ιδιαίτερη 
εικαστική δηµιουργία του, την τόσο αναγνωρίσιµη 
φωνή στη σύγχρονη ελληνική ζωγραφική. Ο άλλοτε 
παρα-µυθικός κι άλλοτε σουρεαλιστικά ονειρικός 
τρόπος αφήγησης µε την καλλιγραφική διάθεση, 
συνδυάζεται µε την αφαιρετικότητα της βυζαντινής 
καλλιτεχνικής αντίληψης και τα 130 έργα του 
Μητράκα θα φέρουν το κοινό της πρωτεύουσας 
µε το ύφος και την προσωπική σφραγίδα του, την 
άµεσα συνδεδεµένη µε την προαιώνια παράδοση της βυζαντινής Θράκης.

Η αξιοθαύµαστη κυρία Σαµπιχά (Σουλεϊµάν), η πρόεδρος του δραστήριου 
συλλόγου «Η Ελπίδα», που παρουσιάστηκε πριν λίγο καιρό από τις σελίδες του 
“Α”, ήταν η πρωταγωνίστρια της νέας µεγάλης προσπάθειας στον οικισµό των 
µουσουλµάνων Ροµά του Δροσερού Ξάνθης: Κάλεσε σε βοήθεια τους «Γιατρούς 

του Κόσµου», προκειµένου να γίνουν µερικά εµβόλια και κάποιες εξετάσεις στα 
παιδιά του οικισµού, κάτι που πραγµατοποιήθηκε στις 9-7-2007. Η έλευση της κινητής 
µονάδας «Λητώ» και η αθρόα προσέλευση των κατοίκων αποκάλυψε πως υπήρχε άµεση 
ανάγκη για εµβολιασµό των παιδιών µεταξύ 6 µηνών και 14 χρόνων, καθώς πολλά 
από αυτά δεν είχαν εµβολιαστεί επί σειρά ετών, η δε κατάσταση των περισσοτέρων 
από οδοντιατρικής απόψεως ήταν απελπιστική. Το συνεργείο θα ξαναεπισκεφθεί τον 
οικισµό για τις αναµνηστικές δόσεις των εµβολίων, όπως εκείνο για την ηπατίτιδα Β. 
Κατάσταση ντροπής για όλους µας.

Την αποστασιοποίηση της Ελλάδας από την διαδικτυακή ψηφοφορία για 
την ανάδειξη λίστας µε τα 7 νέα θαύµατα του κόσµου, στην οποία δεν 
περιλαµβάνεται η Ακρόπολη των Αθηνών, εξέφρασε ο υπουργός Πολιτισµού Γ. 
Βουλγαράκης. Ερωτηθείς απάντησε ότι «τα µνηµεία δεν µπαίνουν σε πασαρέλα, 

όπως τα καλλιστεία. Εµείς καλυπτόµαστε από τη δήλωση του γ.γ. της UNESCO ότι δεν 
θα έπρεπε να αφήσει να πραγµατοποιηθεί αυτή η ψηφοφορία». Θάθελα να δω τι θα 
δήλωνε ο κάθε Βουλγαράκης αν τελικά έµπαινε η Ακρόπολη στα 7 «νέα θαύµατα» του 
κόσµου. «Είµαστε περήφανοι για την αναγνώριση του ελληνικού πολιτισµού» θα έλεγε ο 
ΥΠΠΟ. «Επιτέλους αποδίδει η διαφηµιστική εκστρατεία µας, ιδού η αναγνωρισιµότητα 
των µνηµείων µας...». «Πλην όµως» θα συµπλήρωνε µεγαλόθυµα «δεν µας εκφράζει η 
συγκεκριµένη µέθοδος και µπλα µπλα µπλα» - όλα τα υπόλοιπα που είπε. Γιατί δεν 
δήλωνε άραγε εκ των προτέρων όλα αυτά; Μήπως γιατί µέχρι τελευταία στιγµή παιζόταν 
η συµµετοχή της Ακρόπολης; Για να σοβαρευτούµε: Όταν η καλλιτεχνική και ιστορική 
σηµασία µνηµείων του παγκόσµιου πολιτισµού τίθεται σε καθολική ψηφοφορία, µε 
όρους της µαζοδηµοκρατικής λογικής, είµαστε ήδη εκτός πάσης ουσίας. Όσο για το τι 
εκπροσωπεί το κάθε... Μάτσου Πίτσου και τι η Ακρόπολη των Αθηνών για τον σύγχρονο 
άνθρωπο, το ξέρει κάθε µορφωµένος πολίτης και δεν έχει ανάγκη τις ψηφοφορίες του 
Διαδικτύου για να το ζυγίσει. 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11, Ξάνθη 
τηλ. 25410 27544, τ/ο 25410 27544,  info@spanidis.gr

Μουσεῖο Καραθεοδωρῆ:
Θησαυροί ἀπ’ τό ἐξωτερικό, 

µιζέρια στό ἐσωτερικό!

Ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τῆς Ἀκαδηµίας τοῦ 
Μονάχου οἱ ἐπιστηµονικοὶ ὑπεύθυνοι 
τοῦ Μουσείου Καραθεοδωρῆ Νίκος 
Λυγερὸς καὶ Σάκης Λιπορδέζης ἔφεραν 
νέα ἀποκτήµατα γιὰ τὸ ὑπὸ ἵδρυση 
Μουσεῖο τῆς Κοµοτηνῆς: Ἐπιστηµονικὲς 
σηµειώσεις, προσωπικὴ ἀλληλογραφία, 
συγγράµµατα... Τὰ χειρόγραφα τοῦ 
Μονάχου ἀφοροῦν τὴν ἀναδιοργάνωση 
τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστηµίου 
Ἀθηνῶν τὸ 1932 ποὺ τὴν εἶχε ἀναλάβει 
ὁ Καραθεοδωρῆ, ἀλληλογραφία µὲ τοὺς 
µεγαλύτερους µαθηµατικοὺς τῆς ἐποχῆς 
(Κνέσερ, Μπλουµεντάλ, Σούρ), ἐπιστολὲς 
ἀπὸ τὴν Βαυαρικὴ καὶ Ρωσικὴ Ἀκαδηµία, 
300 ἐργασίες καὶ µελέτες (µέχρι γιὰ τοὺς 
κίονες τοῦ Παρθενώνα καὶ τὴν πυραµίδα 
τοῦ Χέοπα), σχέδια τοῦ µαθηµατικοῦ, 
ἀκόµα καὶ µία αὐτοβιογραφία. Ὅλα αὐτά, 
χιλιάδες χειρόγραφες καὶ αὐτόγραφες 
σελίδες, βρέθηκαν σὲ τρία µεγάλα κουτιά, 
καὶ εἰκάζεται πὼς εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ 
θὰ τὰ δεῖ κάποιος ἐρευνητής.
Ὅπως δήλωσε ὁ µαθηµατικὸς Νίκος 
Λυγερός, ἀπὸ µόνο του τὸ ἀρχεῖο 
αὐτὸ θὰ δικαιολογοῦσε τὴν ἵδρυση 
τοῦ Μουσείου Καραθεοδωρῆ, καθὼς 
“ἔχουµε µία καλύτερη εἰκόνα τοῦ ἔργου 
τοῦ Καραθεοδωρῆ καὶ ὄχι µόνο τοῦ 
ἔργου του σὲ τελικὴ φάση, ὅπως εἶναι τὸ 
ἀποτέλεσµα, µία δηµοσίευση π.χ., ἀλλὰ καὶ 
ὅλη ἡ προεργασία, ὁ τρόπος µὲ τὸν ὁποῖο 
δηµιουργοῦσε ὁ Καραθεοδωρῆ”. 
Ἀνάµεσα στὰ εὑρήµατα κάτι πολὺ 
σηµαντικὸ ἦταν ὁ κατάλογος τῶν 
δηµοσιεύσεων τοῦ Καραθεοδωρῆ ἀπὸ 

τὸν ἴδιο τὸ 1949, ὅπως καὶ ἡ τελευταία του 
ἐπιστολή, τῆς 24ης Ἰανουαρίου τοῦ 1950 
(πέθανε στὶς 2 Φεβρουαρίου). 
Ἤδη ἔχει γίνει ἡ αἴτηση ὥστε σὲ πρώτη 
φάση σὲ ἀντίγραφα νὰ ἔρθουν στὸ µουσεῖο 
Καραθεοδωρῆ καὶ νὰ δοῦν καὶ οἱ Ἕλληνες 
τὸν ὄγκο τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ 
µεγάλου αὐτοῦ Ἕλληνα µαθηµατικοῦ. 
Σὲ συνδυασµὸ µὲ τὰ εὑρήµατα τῆς Ἱερου-
σαλὴµ καὶ µὲ τὸ ὑλικό τοῦ Πανεπιστηµίου 
Ἀθηνῶν (;) πρόκειται νὰ συγκροτήσουν 
ἕνα µοναδικὸ σῶµα πρὸς ἔκθεση, σηµα-
σίας (δυσανάλογα) µεγάλης γιὰ τὴν ἐπι-
στηµονικά ἄσηµη Κοµοτηνή.
Τὸ κλῖµα τῆς εὐφορίας γιὰ τὸ ἐπιτελούµενο 
ἔργο ἐπιχείρησαν νὰ χαλάσουν κάποιοι 
ψίθυροι, ποὺ ἔλαβαν καὶ µορφὴ ἐπιστολῆς 
(ἐξ Ἀθηνῶν;) στὸν τοπικὸ Τῦπο, µὲ στόχο 
τὴν ἀπαξίωση τῆς ὅλης προσπάθειας. Δὲν 
ξέρουµε ἂν τὸ πρόβληµα κάποιων εἶναι ἡ 
ἄγνοια, ἡ πολιτικὴ σκοπιµότητα (κατὰ τοῦ 
βασικοῦ ὑποστηρικτῆ τῆς πρωτοβουλίας, 
ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδη Στυ-
λιανίδη) ἢ ἡ γνωστὴ ἑλλαδοµιζέρια.  Ὅ,τι 
πάντως καὶ νὰ ἰσχύει, ἡ µέχρι στιγµῆς 
µεθόδευση εἶναι τόσο ἄψογη, ἀνιδιοτελὴς 
καὶ ἀποτελεσµατικὴ ποὺ δὲν µένει ἀµφι-
βολὶα γιὰ τὴν ἀστοχία τῶν ὅποιων ἀµφι-
σβητήσεων.
Τέλος, ὑπάρχει καί ἡ ἐρώτηση στή Βουλή 
τοῦ κ. Λάκη Φωτιάδη, τ. ὑφυπουργοῦ Οἰ-
κονοµικῶν, τοῦ ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως 
ὁρµώµενου, ὁ ὁποῖος ὁµίλησε γιά διαστρέ-
βλωση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας ἀπό 
πλευρᾶς Στυλιανίδη καί ὑπέδειξε τόπο 
κατασκευῆς τοῦ Μουσείου τή Νέα Βύσσα 
(οἱ Καραθοδωρῆδες κατάγονταν ἀπό τή 
Βύσσα τῆς Ἀν. Θράκης). Θεωρῶ ὅτι οὐδείς 
δικαιοῦται νά προσπεράσει τίς αἰτιάσεις 
τοῦ κυρίου Λάκη ὡς νά ἐπρόκειτο περί 
πορδῶν. Πρέπει νά συσταθεῖ µιά διεθνής 
ἐπιτροπή πού θά ἐξετάσει τό θέµα...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
Α.Π.: 4128

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 140.000,00 ε (με 
19% ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος Ν. Σιδηροχωρίου 
προσκαλεί σε ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές κι αξιολόγηση, τους ενδιαφερόμενους για 
την προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου 
τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12 κ.μ. με ενσωματωμένο 
σύστημα πλύσης κάδων, σύμφωνα με τις συνημμένες 
τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμού κατά τη 
μελέτη της Υπηρεσίας 140.000,00 ε (μαζί με 19% ΦΠΑ  
22.352,94 ε).
Θα ισχύσουν οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης 
αρ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/23.3.93, τ. Β’) «ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.» του Ν.2286/95 
του Π.Δ.370/95 και του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος 
ΘΗΣΕΑΣ με πίστωση για το έτος 2007, 150.000 ευρώ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ν. 
Σιδηροχωρίου στις 07-08-2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 09-08-
2007 ημέρα Πέμπτη καί ώρα 10:00 π.μ.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κατασκευαστές, 
εμπορικές επιχειρήσεις, εισαγωγείς ή εμπορικοί 
αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής του ζητούμενου 
μηχανήματος, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες χωματουργικών 
μηχανημάτων, καθώς και όλα τα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα (συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά) γραμμένα στα οικεία 
Επιμελητήρια.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, ύψους 5% του προϋπολογισμού ήτοι 7.000 
ευρώ, θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ν. Σιδηροχωρίου.
Η παραλαβή τευχών μελέτης δημοπράτησης με την 
καταβολή του κόστους φωτοαντιγραφής, θα γίνεται από 
την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ροδόπης (τηλ. 25310-22960), μέχρι και 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της 
δημοπρασίας.

ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ, 13-07-2007

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΡΒΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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Ο... ρατσισµός 
των Ελλήνων

   Η εβδοµαδιαία εφηµερίδα “Μιλλέτ” 
(υπεύθυνος ο θεολόγος και φανατικός 
τουρκόφρων Τζενγκίζ Οµέρ), κυκλοφορεί 
τα τελευταία δυό χρόνια στην Ξάνθη 
και πρεσβεύει ό,τι ανθελληνικότερο 
κυκλοφορεί τοπικά, κινούµενη διαρκώς 
στα όρια της νοµιµότητας. Είναι αυτή που 
εξαπέλυσε το φραστικό πογκρόµ κατά 
των Ποµάκων και συνεχίζει στην ίδια 
προκλητική γραµµή, σε όλα τα θέµατα. Ένα 
από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα 
αυτής της τακτικής είναι και το πρόσφατο 
άρθρο του κυρίου Φεϊζουλλάχ Καγιά 
(28-6-2007), υπό τον εύγλωττο τίτλο “Η 
µαγιά της ύπαρξης της Ελλάδας είναι 
ο ρατσισµός”. Παραθέτουµε κατωτέρω 
όλο το κείµενο (ελπίζουµε να µην µας 
ζητήσει και πνευµατικά δικαιώµατα ο 

κυρ - Φεϊζουλλάχ!...) για την ενηµέρωση 
του ελληνόφωνου κοινού. ενηµέρωση όχι 
µόνο για το συγκεκριµένο πόνηµα αλλά -  
κυρίως - για το πνεύµα που διέπει µεγάλη 
µερίδα των δηµοσιογραφούντων στον 
τουρκόφωνο Τύπο.
 Οι Έλληνες σαν έθνος έχουν µετά 
τους Εβραίους τον πιο ριζικό και ύπουλο 
ρατσισµό. Οπουδήποτε και να βρίσκονται 
στον κόσµο οι ίδιοι αλλά και η διασπορά 
τους (οµογένεια) θεωρούνε τον εαυτό τους 
σαν ανθρώπους πρώτης τάξης και τους 
υπόλοιπους που δεν είναι από την φυλή 
τους σαν ανθρώπους κατώτερης τάξης. 
Είναι η πραγµατικότητα της ύπαρξης των 
Ελλήνων (...)
 Σε µάς τους Τούρκους το 
αδύνατο σηµείο µας είναι πως χωρίς να 
κάνουµε µια δίκαιη ή άδικη έρευνα, για να 
ωφεληθούνε οι κύριοι, κατηγορούµε και 
ντροπιάζουµε πρώτα τους εαυτούς µας και 
τους δικούς µας. Οι Έλληνες επί αιώνες 
εκµεταλλεύτηκαν αυτήν την αδυναµία µας 

που πηγάζει από την υπερβολικά καλή µας 
θέληση. Κατά καιρούς µάλιστα  κάποιοι 
οµοεθνείς µας παρασυρµένοι εντελώς στο 
αίσθηµα κατωτερότητας τους, εθελοντικά 
ανέλαβαν και έκαναν το καθήκον να γίνουν 
οι  ¨φωνές¨ τους.
 Αυτή η κατάσταση φυσικά άνοιξε 
την όρεξη των ρατσιστών Ελλήνων. 
Όπως οι πρόγονοι τους οι Ρωµαίοι για να 
ικανοποιήσουν τα κτηνώδη ένστικτα τους 
έριχναν στα πεινασµένα θηρία αθώους 
ανθρώπους, τώρα  οι της ελληνικής φυλής 
εκπληρώνουν το ιστορικό τους καθήκον   
στηρίζοντας το ΡΚΚ και υποδαυλίζοντας 
τους προδότες µέσα µας προσπαθώντας 
να αφανίσει ο αδερφός τον αδερφό. Μετά 
την απόλυτη ήττα τους το 1453 έναντι της 
δύναµης των προγόνων µας Οθωµανών 
Τούρκων, υποδυόµενοι το ρόλο του αθώου 
και καταπιεσµένου συνέχισαν µυστικά 
και επί αιώνες τις ρατσιστικές τους 
δραστηριότητες. Χάρη στις δυνατότητες 
και τα προνόµια που τους εξασφάλισαν οι 

Οθωµανοί Τούρκοι, απέκτησαν σαν 
πολίτες Οθωµανοί µεγάλη δύναµη. 
Αυτήν τη δύναµη τη χρησιµοποίησαν 
για να ηγεµονεύσουν επί των άλλων  
χριστιανικών οµάδων που ήταν 
Οθωµα-νοί πολίτες. Συνεχίζοντας 
για αιώνες αυτές τις ύπουλες 
δραστηριότητες τους προσπάθησαν 
να εξαφανίσουν τις άλλες ορθόδοξες 
κοινότητες.
 Μέσω της Εκκλησίας ασκώντας 

ρατσισµό δόγµατος και  παίρνοντας µαζί 
τους τις άλλες χριστιανικές οµάδες που 
ήταν Οθωµανοί πολίτες αλλά και την 
ορθόδοξη Ρωσία, γονάτισαν εσωτερικά 
και εξωτερικά το οικουµενικό οθωµανικό 
κράτος.
 Μέσα από αυτά τα ρατσιστικά 
ερείπια βγήκε το ρατσιστικό ελληνικό 
κράτος, που από τότε που ιδρύθηκε µέχρι 
σήµερα υπέγραψε  πολλές συµφωνίες και 
πρωτόκολλα µε το οθωµανικό και τουρκικό 
κράτος. Όµως µέχρι σήµερα από όλες τις 
συµφωνίες που υπέγραψε και λόγους που 
έδωσε δεν κράτησε  τίποτα. (...)  
 Η Ελλάδα από την στιγµή της 
ίδρυσης της µέχρι σήµερα καταπίεσε τους 
µουσουλµάνους που δεν υπηρετούσαν 
τις φιλοδοξίες της και τους έφτασε σε 
σηµείο αφανισµού. Στα πλαίσια αυτής της 
υπερβολικά ρατσιστικής της στάσης, δεν 
άφησε Τούρκο ή τουρκικό µνηµείο να ζει 
πέραν της Δ. Θράκης… 

Ο Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτής Ροδόπης με 
τη Νέα Δημοκρατία,   “ανακηρύχτηκε” 
πρόσφατα υποψήφιος υφυπουργός 
Γεωργικής Ανάπτυξης (στην 
μετεκλογική Κυβέρνηση της ΝΔ) 
από τον συμπολίτη μας Υφυπουργό 
Εξωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη. 
Αν αυτό, πέρα από την προφανή 
προεκλογική σκοπιμότητα, ενέχει 
και κάποια λογική επιβράβευσης της 
νομιμοφροσύνης του μουσουλμάνου 
βουλευτή, τότε το παραπάνω 
έγγραφο πρέπει να προβληματίσει 
τους υπεύθυνους του κυβερνώντος 
κόμματος. Πρόκειται για επιστολή 
του Ιλχάν, γραμμένη σε χαρτί με το 
λογότυπο της Βουλής των Ελλήνων, 
προς τον πρόεδρο των μειονοτικών 
δασκάλων Χασάν Χασάν, όπου 
επανειλλημένως αναφέρεται στην 
“Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής 
Θράκης”! 
Εντάξει, δεν ξιπαστήκαμε κιόλας, 
μας έχουν συνηθίσει πια, αλλά δεν 
πρόκειται να συμβιβαστούμε με τις 
φραστικές υπονομεύσεις τέτοιου 
τύπου - πόσο μάλλον από βουλευτές 
και... υποψήφιους υφυπουργούς.

Υφυπουργός Τουρκικής 
Μειονότητας; 

Η επερώτηση της Επιτροπής Εξωτερικών 
και Άµυνας του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να 
γεννά αντιδράσεις. Μετά τις δηλώσεις των 
“κοµµατικών” Γκαλήπ και Δεβετζήογλου, 
ήρθε η σειρά της λεγόµενης Συµβουλευτικής 
Επιτροπής να καταγγείλει (10 Ιουλίου 2007) 
το πνεύµα και την επιχειρηµατολογία της 
επερώτησης, στο τµήµα της που αφορούσε 
την κατάσταση στη Θράκη. Βεβαίως 
τις θέσεις της Άγκυρας τις γνωρίζουµε 
όλοι, είναι όµως απαραίτητες µερικές 
παρατηρήσεις στο κείµενο που δόθηκε στην 
δηµοσιότητα. 
1) Διαβάζω: “Οι σχέσεις της Τουρκίας µε 
την Μειονότητα προσδιορίζονται από την 
Συνθήκη της Λωζάννης. Είναι πάρα πολύ 
φυσικό, η Τουρκία ως εγγυήτρια χώρα να 
ενδιαφέρεται για την Μειονότητά µας και 
να προστατεύει τα δικαιώµατά της...” Είναι 
φανερό ότι κάτι υπονοούν εδώ τα καρντάσια, 

ειδικά µ’  αυτά τα 
περί εγγυήτριας 
χώρας. Κάτι 
άσχετο µε την 
πραγµατικότητα, 
πολύ σχετικό 
όµως µε την... 
Κύπρο.
2) Οι επισκέψεις 
Τ ο ύ ρ κ ω ν 
αξιωµατούχων και 
η εγκατάσταση 
τ ο υ ρ κ ι κ ώ ν 

τραπεζών δεν µπορούν να αναχθούν σε 
καµµία αµοιβαιότητα µετά τον εκµηδενισµό 
της ελληνικής παρουσίας στην Τουρκία 
(εκτός κι αν γίνεται κάτι αντίστοιχο εκ 
µέρους µας στο Ντιγιαρµπακίρ και στο 
Σίρνακ...)
3) Εκείνο που τους καίει είναι ΜΟΝΑΧΑ 

η ανάδειξη των Ποµάκων και Ροµά στο 
εσωτερικό της µειονότητας. Φυσικά δεν 
τους ονοµάζουν καν, όµως οι αναφορά του 
κειµένου είναι κεντρική και σαφέστατη. 
Τίποτε άλλο δεν φοβούνται οι γείτονες 
- άρα τι πρέπει να κάνουµε εµείς; 
4) Οι ξεκάθαροι εκβιασµοί κατά των 
πολιτευτών της περιοχής (ονοµαστικά!), 
πως “δεν πρέπει να έχουν καµµία αµφιβολία 
ότι όταν, αύριο θα πάνε στις εκλογικές τους 
περιφέρειες, θα έχουν να αντιµετωπίσουν 
συνειδητούς Τούρκους ψηφοφόρους” είναι 
το γνωστό και απροσχηµάτιστο πλέον 
όπλο της Άγκυρας. Αν είχαµε σοβαρούς 
πολιτικούς οργανισµούς και συγκροτηµένη 
πολιτεία, την εποµένη αυτής της πρόστυχης 
απειλής θα έβγαιναν ΟΛΟΙ οι πολιτευτές 
όλων των κοµµάτων για να δηλώσουν 
ότι στέκονται αλληλέγγυοι στους τρεις 
βουλευτές (ασχέτως αν συµφωνούν µε την 
επερώτηση) και ότι όλοι αντιµετωπίζουν 
Έλληνες µουσουλµάνους ψηφοφόρους, 
χωρίς να νοιάζονται για την καταγωγή 
τους. Ποιός όµως να το κάνει αυτό τώρα...

Ενώ η πλειοψηφία εξακολουθεί να σιωπά...
Οι µειονοτικές αντιδράσεις συνεχίζονται

Ο Ντουκιαντζή 
στην... Υπερνομαρχία

Αν νομίζετε ότι ο πρώην δήμαρχος Μύκης 
Μουτζαχήτ Ντουκιαντζή μετά την εκλογική 
του ήττα στις Δημοτικές Εκλογές εξαφανίστηκε 
από το προσκήνιο, κάνετε μέγα λάθος. Κάποιοι 
Πομάκοι τον είδαν να σερβίρει κάποια στιγμή 
καφέ στη Σμίνθη, σε ένα από τα ζαχαροπλαστεία 
που απέκτησε ο αδελφός του κατά τη διάρκεια 
της θητείας του ιδίου στη δημαρχιακή αρχή, 
και το θεώρησαν ως μία προσπάθεια να δείξει ο 
πρώην δήμαρχος ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο. 
Όμως ο κ. Ντουκιαντζή, ένα τόσο πρωτοκλασάτο 
στέλεχος της κεμαλικής ιδεολογίας στη Θράκη, 
θα έβρισκε σίγουρα κάτι καλύτερο. Το περίεργο 
είναι ότι τού βρήκαν δουλειά όχι αυτοί που 
συναγωνίζονται μαζί του σε (ατα)τουρκισμό 
αλλά οι διαχειριστές του δημοσίου χρήματος και 
των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Υπερνομαρχία 
Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης. Και έτσι ξαφνικά ο 
κύριος Ντουκιαντζή (παλαιόθεν παρουσιαζόμενος 
ως... Νεοδημοκράτης!) εμφανίζεται σήμερα στα 
γραφεία της Υπερνομαρχίας να έχει ρόλο στη 
διαμόρφωση προγραμμάτων διασυνοριακής 
συνεργασίας με τη Βουλγαρία, που συγχρη-
ματοδοτούνται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία 
INTERREG III A PHARE CBC, από την Ένωση 
Δήμων Ροδόπης και τη Συνοριακή περιοχή 
Δέλτα - Ροδόπη, η οποία έχει εξελιχθεί υπό την 
προεδρία του Κ. Τάτση, σε βασικό εργαλείο 
υλοποίησης διασυνοριακών έργων.
   Τυχαίο λέτε; Για να ξεσκονίσουμε λίγο τη 
μνήμη μας για το πόσο προσφιλές ήταν στο 
τουρκικό προξενείο το έργο του κ. Ντουκιαντζή.      
Ο κ. Ντουκιαντζή αποδοκιμάστηκε από τους 
Πομάκους του Δήμου Μύκης στις εκλογές της 

15/10/2006 όχι μόνο γιατί το δημαρχιακό έργο 
που παρουσίασε ήταν ανεπαρκές αλλά και 
– όπως μας επεσήμαναν πολλοί Πομάκοι – για τη 
φανερή Τουρκική προπαγάνδα που προσπάθησε 
να περάσει μέσα από το Δήμο Μύκης. Τι να 
πρωτοθυμηθεί κανείς;
1. Τις προσκλήσεις στα τούρκικα Μ.Μ.Ε. (με 
τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρεί 
άριστες γνωριμίες, όπως και με υψηλόβαθμα 
κυβερνητικά στελέχη της Τουρκίας και τον ίδιο 
τον πρόεδρο Ερντογάν και τους συμβούλους 
του) αμέσως μετά την εκλογή του; 
2. Τις γιγαντιαίες πινακίδες με τον μιναρέ 
που τοποθέτησε στα όρια του Δήμου Μύκης 
επιθυμώντας να οριοθετήσει συμβολικά τον 
Δήμο ως αμιγώς μουσουλμανική περιοχή; 
3. Τα τουρκοφεστιβάλ που διοργάνωσε στο 
Γήπεδο του Εχίνου με καλλιτέχνες εισαγόμενους 
από τη γείτονα χώρα (βλ. συναυλία Χαλούκ 
Λεβέντ, 31/8/03); 
4. Τις δηλώσεις του ότι η λέξη «Πομάκος» 
αποτελεί βρισιά, δηλώσεις που προκάλεσαν τις 
έντονες διαμαρτυρίες των Πομάκων της ορεινής 
Ξάνθης οι οποίοι είναι περήφανοι για τη γλώσσα 
τους και την καταγωγή τους;
5. Τις περιοδείες του στα καφενεία απ’ όπου 
αποκαθήλωνε τον οικολογικό  χάρτη «Πομα-
κοχώρια» που είχε εκδώσει η Περιβαλλοντική 
Ομάδα του Λυκείου Γλαύκης; 
6. Τις παρεμβάσεις του προς τη διεύθυνση του 
Γυμνασίου Σμίνθης για να αποτρέψει τους 
παραδοσιακούς χορούς που θα χόρευαν μαθήτριες 
του Γυμνασίου Σμίνθης σε εορτασμό εθνικής 
επετείου  μόνο και μόνο επειδή φορούσαν την 
παραδοσιακή πομάκικη ενδυμασία;
7. Το συμβάν με την υποχρέωση χρήσης της 
τουρκικής γλώσσας  στα γραφεία του Δήμου, όπως 
το είχε καταγγείλει ο Πομάκος δημοσιογράφος  
Σεμπιδήν Καραχότζα.

8. Τις εμφανίσεις του στα αθηναϊκά κανάλια όπου 
διαβεβαίωνε πως οι κάτοικοι της ορεινής Ξάνθης 
είναι ανεξαιρέτως Τούρκοι, ετεροπροσδιορίζοντάς 
τους συλλογικά κατά τη δική του βούληση;
9. Τον πόλεμο που κήρυξε επί δημαρχίας του 
το Δημοτικό Συμβούλιο Μύκης εναντίον των 
δημόσιων σχολείων της ορεινής Ξάνθης με 
αίτημα τη διδασκαλία των τουρκικών σε αυτά; 
10. Τις επισκέψεις του στη Μύκη, όπου 
αποσπούσε από όσα παιδιά είχαν το δίγλωσσο 
πομακικό παραμύθι του ΠΑΚΕΘΡΑ; 
11. Τις παρεμβάσεις του στον Κένταυρο ενάντια 
σε εκπαιδεύτρια επιμορφωτικού προγράμματος, 
όταν επιχειρήθηκε η ηχογράφηση παραδοσιακού 
πομάκικου τραγουδιού;
12. Τη δήλωσή του στην ημερίδα για την 
τριγλωσσία των Πομάκων μαθητών (22/2/06, 
Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής) για δήθεν ενάντιο 
ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Μύκης που 
όπως αποκάλυψε ο Αντιφωνητής  (φ.190, 192) 
τέτοια απόφαση  δεν είχε ουδέποτε ληφθεί;
Τα ξέχασαν λοιπόν αυτά και άλλα παρόμοια 
κάποιοι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και 
θέλησαν, εν όψει εκλογών, να βολέψουν τον 
εκπεσόντα δήμαρχο; Θέλουμε να ρωτήσουμε 
τους υπεύθυνους της Υπερνομαρχίας Δράμας-
Καβάλας-Ξάνθης και ειδικότερα τον κύριο 
Τάτση: Ποια είναι η αμοιβή του κυρίου 
Ντουκιαντζή για τις υπηρεσίες του; Ποιον ρόλο 
έχει στη λήψη των αποφάσεων και στο σχεδιασμό 
των διασυνοριακών προγραμμάτων; Με ποια 
κριτήρια επελέγη ο κύριος Ντουκιαντζή; Προς 
τι η παροχή αρμοδιοτήτων σε ένα πρόσωπο 
που φανερά προωθεί ανθελληνικές  θέσεις στη 
Θράκη; Ποια πρόσβαση έχει ο κ. Ντουκιαντζή 
σε πληροφορίες και επίσημα έγγραφα της 
Υπερνομαρχίας; Ευχαριστούμε κι αναμένουμε 
απαντήσεις!       
                                                                      Ν.Κ.



Γενικώς…άνθρακες
     Έγινε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα το 
13ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, με τη συμμετοχή 505 
εκλεγμένων αντιπροσώπων απ’ όλες τις ΕΛΜΕ 
της χώρας και με στόχους τη διαμόρφωση της 
συνδικαλιστικής πολιτικής της Ομοσπονδίας 
για την επόμενη διετία και την εκλογή νέου ΔΣ. 
Φυσικά δεν χρειάζεται να φανταστείτε τίποτε 
ιδιαίτερο, καθώς στην ουσία είχαμε άλλη μια 
αναβίωση της όλης παρωδίας στην οποία 
έχει μετεξελιχτεί εδώ και καναδυό δεκαετίες 
το λεγόμενο συνδικαλιστικό κίνημα, με τις 
γνωστές μπετόν αρμέ (μέσα στα κομματικά 
τους στεγανά) παρατάξεις να μεριμνώσι και 
να τυρβάζονται περί πολλά (αλλά πάντως 
όχι περί ων έστι χρεία), να διαφωνούν (ενώ 
ουσιαστικά μπορεί και να συμφωνούν) για 
λόγους κομματικής πειθαρχίας και γενικώς 
να αδυνατούν να χωρίσουν δυο γαϊδάρων 
άχυρα. Υπό τις συνθήκες αυτές, θα πρέπει 
να θεωρείται ακόμη και επιτυχία το τελικό 
κείμενο που υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία 
ως απόφαση του Συνεδρίου (το καταψήφισαν 
ΔΑΚΕ και ΕΣΑΚ-ΔΕΕ), ένα κείμενο με πολλές 
μεν αδυναμίες, έλλειψη ιδεολογικής συνοχής, 
εμφανή σε κάποια σημεία «εκσυγχρονιστική» 
δυσοσμία, αλλά ωστόσο και κάποιες εύστοχες 
αναφορές στην άθλια πραγματικότητα της 
σύγχρονης εκπαίδευσης και στο περιεχόμενο 
της παρεχόμενης γνώσης. Ένα κείμενο με άλλα 
λόγια που χωρίς να αποτελεί κάτι σπουδαίο, 
ήταν ωστόσο αρκετά καλύτερο από αντίστοιχα 
του παρελθόντος.

Τα…μυστικά κέρδη του Συνεδρίου
     Τελικά πάντως εκείνο που κυρίως άξιζε ήταν η 
ευκαιρία για επαφές, συζητήσεις και εσωτερικές 
ζυμώσεις. Και αν για τους περισσότερους 
αυτό μεταφραζόταν κυρίως σε ρουσφέτια ή 
σε περαιτέρω σκαλοπάτια ενδοκομματικής 
ανέλιξης, για κάποιους άλλους (όπως και για τον 
υποφαινόμενο) υπήρξε πολύ πιο ουσιαστικό. 
Και αναφέρομαι βεβαίως κυρίως στους 
συνέδρους των Αριστερών Παρεμβάσεων, της 
μόνης «παράταξης» που ΔΕΝ ελέγχεται από 
κάποιο κόμμα (εξ ου και τα εισαγωγικά), αλλά 
αποτελεί ένα ιδιόρρυθμο συγχρωτισμό πολλών 
αυτόνομων και διαφορετικών σχημάτων, που 
παρά τις διαφορές τους έχουν βρει έναν άκρως 
ενδιαφέροντα άξονα εσωτερικής ισορροπίας. 

Σχετιζόμαστε 
εδώ και καιρό 
μ’ αυτόν τον 
χώρο και 
φυσικά τη…
β ρ ί σ κο υ μ ε , 
γ ι α τ ί 
πέραν των 
α ρ κ ε τ ώ ν …
ομογαλάκτων 
φίλων που 

μας προέκυψαν, απολαμβάνουμε και τον αέρα 
ελευθερίας που υπάρχει μέσα σ’ αυτόν, ακόμη 
και όταν διαφωνούμε. Και χαιρόμαστε φυσικά 
γιατί πολλές από τις ομάδες του κινούνται 
στον χώρο της πατριωτικής Αριστεράς 
(τυχαίνουν συνεπώς ακριβώς του ημετέρου 
φυράματος - υπάρχουν μάλιστα ανάμεσά τους 
και φανατικοί φίλοι του «Α»), χαιρόμαστε 
όμως και για κάποιους άλλους που μπορεί 
να είναι αριστεριστές και διεθνιστές, αλλά 
συγχρόνως διατηρούν και κάποιες δεδομένες 
εθνικές ευαισθησίες (καθότι ξέρετε οι 
έννοιες «διεθνιστής» και «άπατρις ντενεκές» 
δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκην). Απολύτως 
ενδεικτικές υπήρξαν λ.χ. αυτή τη φορά η 
ευαισθησία για τα σχολικά εγχειρίδια της 
Ιστορίας (από το υπάρχον ρεπουσογράφημα ως 
τα επικείμενα) και η ευρύτερη ευαισθησία για 
τη νεοταξίτικη επέλαση που επιδιώκει μέσω των 
μισθάρνων ψευτοεπιστημονικών οργάνων της 
τη μετατροπή των λαών σε άμορφο χυλό δίχως 
εθνικά χαρακτηριστικά, ευαισθησίες που και 
στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις εκδηλώθηκαν, αλλά 
και από συνεδριακού βήματος κοινοποιήθηκαν 
από αρκετούς συνέδρους των Παρεμβάσεων 
(και ΜΟΝΟ από αυτούς, ενώ οι σύνεδροι των 
υπολοίπων παρατάξεων αναλώθηκαν και πάλι 
στα ατέρμονα συνδικαλιστικά τετριμμένα). 
Απολύτως ενδεικτικό όμως υπήρξε και το 
κείμενο που συνυπογράψαμε και μοιράσαμε 
σε όλους τους συνέδρους (σ.σ. δημοσιεύθηκε 
στο προηγούμενο φύλλο του «Α»), το οποίο 
πιστοποιεί ότι, αν μη τι άλλο, κάποιοι ακόμη 
προβληματίζονται και νοιάζονται γι’ αυτό το 
απίστευτο και αποδομημένο μπάχαλο που κατ’ 
ευφημισμόν ονομάζεται δημόσιο σχολείο, εν 
τέλει δε έχουν και κάτι να προτείνουν. Όλα 
αυτά, σε συνδυασμό με την εκλογή για μια 
ακόμη φορά μέλους των Παρεμβάσεων (και 

συγκεκριμένα του πολύ καλού φίλου Κώστα 
Βαμβακά) στο νέο ΔΣ της ΟΛΜΕ - γεγονός 
που φυσικά δεν αρκεί για να συνταράξει τα 
μουχλιασμένα νερά του βάλτου, σίγουρα όμως 
μπορεί κάπως να τα ανακινήσει - υπήρξαν 
κατά την ταπεινή μας άποψη τα βασικά κέρδη 
του 13ου Συνεδρίου.

Και κάποια… «εκσυγχρονιστικά» παρατρά-
γουδα (αλλά ουδέν κακόν αμιγές καλού)…
 Επειδή πάντως σε συνέδριο όπου εκπρο-
σωπούνται όλοι οι πολιτικοί χώροι (συνεπώς 
δε και η απαστράπτουσα εκσυγχρονιστική 
θυμηδία του ΣΥΝ) δεν θα μπορούσαν να 
λείψουν και οι αντεθνικές κορώνες, είχαμε και 
εδώ ένια κρούσματα. Απολύτως συνεπείς στη 
σεσημασμένη λοβοτομική ιδεοληπτική τους 
νεύρωση (που προκαλεί αναφυλακτικό σοκ 
άμα τω ακούσματι οποιουδήποτε όρου αρχίζει 
από ελλ- ή εθν-) και απολύτως εγκλωβισμένοι 
στις παχύρρευστες εκκρίσεις του πλέον γελοίου 
ιδεολογικού αυτοπεοθηλασμού, έδωσαν 
και πάλι μικρά αλλά σαφή δείγματα της 
υστερικής τους ανθελληνικής μπουρδολογίας, 
είτε με την απόπειρα να περάσουν ψήφισμα 
κατά των παρελάσεων (που τυγχάνει, 
ως γνωστόν, το… μεγάλο πρόβλημα της 
ελληνικής εκπαίδευσης), είτε κυρίως με 
την ανακίνηση μειονοτικών θεμάτων από 
κάποια σύνεδρο, η οποία στην τοποθέτησή 
της από βήματος ζήτησε την προάσπιση των 
δικαιωμάτων της «σλαβικής μειονότητας της 
Μακεδονίας» και «της τουρκικής μειονότητας 
της Θράκης, που καταπιέζεται». Εννοείται 
ότι η απάντησή μας υπήρξε ακαριαία, με τη 
σύνταξη κειμένου σε δεόντως σκληρή γλώσσα 
(ε καλά, δεν γράψαμε και… Τοξικά), όπου 
και περί των «κατ’ επίφασιν θρακολόγων που 
υποκινούνται από τις νευρώσεις τους χωρίς 
να ξέρουν απολύτως τίποτε για τη θρακική 
πραγματικότητα» κάναμε λόγο, αλλά και για 
τους μόνους που πραγματικά καταπιέζονται, 
δηλαδή κάποιους «Πομάκους και Ρομά που 
η φασιστική πολιτική της Άγκυρας μέσω του 
προξενείου της Κομοτηνής τους στερεί με την 
πρόκληση συνεχούς φόβου, αλλά ακόμη και 
με εκβιασμούς και απειλές, το δικαίωμα του 
δικού τους ιδιαίτερου αυτοπροσδιορισμού». Το 
κείμενο που συνυπέγραψαν όλες οι παρατάξεις 
των ΕΛΜΕ της Θράκης, διαβάστηκε από το 
προεδρείο και χειροκροτήθηκε από πολλούς 
συνέδρους. Πέραν τούτου όμως, λίγο το ίδιο 
το κείμενο, λίγο και η δική μας κατ’ ιδίαν 

έκρηξη οργής, απέφερε και ένα άλλο όφελος, 
καθώς έδωσε την ευκαιρία να στηθούν στη 
συνέχεια αρκετά πηγαδάκια, όπου σύνεδροι 
διαφόρων παρατάξεων, απορημένοι από τον 
εκνευρισμό μας, έρχονταν καλοπροαίρετα και 
μας ρωτούσαν περί Θράκης. Δεν είχανε ιδέα 
βλέπετε οι άνθρωποι, είχανε μείνει ακόμη στην 
εποχή της δαιμονοποίησης της μπάρας του 
Εχίνου, οπότε βρήκαμε κι εμείς την ευκαιρία να 
τους πούμε μερικά… νεότερα προς ενημέρωσίν 
τους. Δεν αλλάξαμε φυσικά τον ρου της 
Ιστορίας, ούτε λύσαμε το Μεσανατολικό, ούτε 
και γκρεμίσαμε - δίκην Λεωνίδα - στα βάθη 
του πηγαδιού το πρακτορολόι της Άγκυρας, 
από την προαναφερθείσα ωστόσο πρόκληση 
κάτι καλό νομίζουμε ότι βγάλαμε τελικά. Θα 
τολμήσουμε λοιπόν να το συγκαταλέξουμε και 
αυτό στα…αφανή κέρδη του Συνεδρίου…                             
                     Ν. Δαπέργολας
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Ἔκπτωση 10% γιά τούς συνδροµητές τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»

   Για µιαν ακόµη φορά προ ηµερών ο 
επιχειρηµατίας Πρόδροµος Εµφιετζόγλου, 
πρόεδρος της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΕ, απέδειξε  
το πόση ανθρωπιά και γενναιοδωρία τον 

διακρίνει, ανταποκρινόµενος αµέσως στο 
αίτηµα βοήθειας που του υποβλήθηκε από 
έναν άγνωστό του Παλαιστίνιο.
   Ένα παιδάκι 4 ετών, ο Μαχµούντ Αουάντ, 
από τη Νάµπλους της Κατεχόµενης 
Δυτικής Όχθης µε πρόβληµα ακοής (άρα 
και οµιλίας), επρόκειτο να εγχειριστεί και 
έπρεπε να τοποθετηθεί εσωτερικά ένα 
ακουστικό κόστους δυσβάστακτου για 
τον πολύτεκνο πατέρα του παιδιού, που 
δουλεύει εργάτης σε φάρµα κοτόπουλων. 
Τότε οι άνθρωποι της ΜΚΟ Alhosna 
Charitable Association και του Δήµου της 
Νάµπλους (ο οποίος πριν δύο χρόνια 

αδελφοποιήθηκε µε την Κοµοτηνή) 
απευθύνθηκαν σε µας, ως σύνδεσµο 
των δύο πόλεων, µήπως µπορέσουµε να 
βρούµε τα χρήµατα. Με δεδοµένη την 
κακή οικονοµική κατάσταση του Δήµου 
Κοµοτηνής δεν του απευθύναµε καν το 
αίτηµα. Η κρούση όµως στον γνωστό για 
τέτοιου είδους µεγαλόψυχες ενέργειες 
πρόεδρο της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ απέφερε 
αµέσως αποτέλεσµα και σε δυό µέρες τα 
χρήµατα παρελήφθησαν από τον πατέρα 
του µικρού στη Νάµπλους!
   Τώρα βέβαια θα βρεθούν κάποιοι που 
θα σκεφθούν ότι τετραψήφια ποσά 
είναι µικρά για ανθρώπους µε την 
οικονοµική επιφάνεια του Εµφιετζόγλου. 
Δικαιολογούνται αν αγνοούν σε πόσα 
τέτοια αιτήµατα ανταποκρίνεται και σε 
πόσα “µέτωπα” δραστηριοποιείται. Όµως 
και µία άλλη σκέψη θα ήταν σκόπιµη: 
Πόσους ανθρώπους γνωρίζουν, οσοδήποτε 
εύπορους, που θα µπορούσε κάποιος να 
τους ζητήσει ένα ποσό και θα το λάµβανε 
αµέσως; Όσο για τους “άλλους”, τους 
γνωστούς αντιπάλους των πρωτοβουλιών 
του Εµφιετζόγλου στη Θράκη (σε σχέση 
µε τους Ποµάκους και τους Ροµά), ανα-
µένουµε να ακούσουµε ποιό... σατανικό 
αντιτουρκικό σχέδιο διέβλεψαν και σε 
τούτη την ενέργεια... 

Δωρεά για ένα κωφάλαλο παιδάκι

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

Η σχετική εκστρατεία είναι γαλλικής 
προέλευσης και είναι εξαιρετικά 
απλή και ευφυής: Εφόσον τα 2/3 των 
Ευρωπαίων πολιτών  (µεταξύ των 
οποίων και κάπου 4 στους 5 Έλληνες) 
διαφωνούν µε την ευρωπαϊκή 
ένταξη της Τουρκίας, µπορούν να το 
διαδηλώσουν παντού διαγράφοντας 
µε ένα απλό Χ την εν λόγω χώρα από 
τον ευρωπαϊκό χάρτη που βρίσκεται σε 
όλα τα χαρτονοµίσµατα του ευρώ. Το 
χαρτονόµισµα δεν χάνει την αξία του 
και το µήνυµα κυκλοφορεί παντού. 
Καλό, έτσι; 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ!



Μπινιές
§

Ὁ ἐχθρός τοῦ οὐσιαστικοῦ ποιός 
εἶναι; Τό περιττό!

§
Ὅ,τι φωτίζει, καίει κιόλας

§
Νἄσαι σάν τόν ἀέρα: Ὅλους νά 
τούς δροσίζεις ἀλλά κανείς νά 
µήν µπορεῖ νά σέ βάλει στήν 

τσέπη του

§
Τά αἰσθήµατα τοῦ κόβανε τή φόρα.

τἄκανε στήν ἄκρη

§
Ὑµνώντας τόν Αὐτοκράτορα 
Αὔγουστο, ἐφθινοπώριασες 

καηµένε!

§
Παιδί µου, ἐµεῖς εἴµαστε ἐκτός 
χρόνου, ἀκόµα µᾶς σηκώνεται!

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

τῶν Κορὶν Μπουτέιγ καὶ Φιλὶπ Ποντιές 
09-07-2007,  Le Figaro

Τὰ ὑπουργεῖα Ἐθνικῆς Ἄµυνας καὶ Ἐθνικῆς 
Παιδείας τῆς Γαλλίας συνυπέγραψαν τὸ 
2007 ἕνα πρωτόκολλο συνεργασίας ποὺ 
καθορίζει τὸ πνεῦµα στὸ ὁποῖο γίνεται 
ἀντιληπτὴ καὶ ὀργανώνεται ἡ διαδροµὴ 
τῶν νέων Γάλλων πρὸς τὴν πολιτικότητα. 
Πρόκειται γιὰ ἕνα κεφαλαιώδους σηµασίας 
διακύβευµα, καθὼς τὰ συναισθήµατα τοῦ 
«ἀνήκειν» καὶ ἡ ἀτοµικὴ ἢ συλλογικὴ 
εὐθύνη ὀργανώνονται σήµερα σὲ ἕνα 
ρευστὸ τοπίο ποὺ καθορίζεται ἀπό: 
· τὴν παγκοσµιοποίηση καὶ τὸν κοσµοπο-
λιτισµὸ
· τὴν ἐθνικὴ συνοχὴ
· τὴν εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση καὶ 
· τὰ αἰσθήµατα διεθνοῦς ἀλληλεγγύης 
Ἡ νεολαία µας ὀφείλει νὰ εἶναι ἐνηµε-
ρωµένη γιὰ τὶς ἀπειλὲς καὶ τοὺς κινδύνους 
ποὺ ἀπειλοῦν τὸν κόσµο καὶ νὰ εἶναι 
εἰς θέση νὰ ἀποφασίζει τί ἐπιθυµεῖ νὰ 
ὑπερασπισθεῖ καὶ τί νὰ προωθήσει. Αὐτὴ 
εἶναι ποὺ θὰ κληθεῖ νὰ ἀποφασίσει γιὰ 
τὴν πορεία καὶ τὰ µέσα µὲ τὰ ὁποῖα θὰ 
ὑπερασπισθεῖ τὴ δηµοκρατία, τὸ κοινωνικὸ 
συµβόλαιο καὶ τὰ πολιτικὰ δικαιώµατα 
κι ἐκείνη θὰ προσδιορίσει τὸ ὕψος τῶν 
ἐθνικῶν φιλοδοξιῶν µας ἀνάµεσα στὴν 
πανσπερµία τῶν ἐθνῶν τοῦ κόσµου. 
Ἐµεῖς ἔχουµε καθῆκον νὰ τὴν ἐξοπλίσουµε 
γιὰ νὰ ἀνταποκριθεῖ κατὰ τὸ δυνατὸν 
ἐπαρκέστερα σὲ αὐτὸ της τὸ καθῆκον. 
Τὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄµυνας οὔτε 
γνωρίζει, οὔτε µπορεῖ νὰ ἐµπνεύσει καὶ νὰ 
καλλιεργήσει ἀπὸ µόνο του τὸ συναίσθηµα 
τῆς ἀναγκαιότητας τῆς ἐθνικῆς ἄµυνας. 
Τὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας ἔχει νὰ 
παίξει σηµαντικὸ ρόλο. 
Προκειµένου νὰ πετύχουµε τὰ καλύτερα 
ἀποτελέσµατα, ὀργανώνουµε «τριµερὴ 
συµβούλια σπουδῶν» ποὺ ἀποτελοῦνται 
ἀπὸ (α) τὶς στρατιωτικὲς Ἀρχές (β) ἐκπρο-
σώπους τῶν περιφερειακῶν συµβουλίων 
τοῦ «ἰνστιτούτου ἀνωτάτων σπουδῶν τῆς 
Ἐθνικῆς Ἄµυνας» (ΙΗΕDN) καὶ (γ) τοὺς 
ἀκαδηµαϊκοὺς ὑπευθύνους «ἐθνικοαµυντι 
κῆς ἀγωγῆς» τῶν τοπικῶν ἐκπαιδευτικῶν 

Ἀρχῶν. Σκοπὸς µας εἶναι νὰ ἀναδείξουµε 
τὴ σηµασία τῆς «ἐθνικοαµυντικῆς ἀγωγῆς» 
σὲ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ στρατιωτικὰ 
στελέχη καὶ νὰ αὐξήσουµε τὴν συνοχὴ 
µεταξὺ τῶν «ἡµερίδων προετοιµασίας τῆς 
ἐθνικῆς ἄµυνας» καὶ τῆς ἐθνικοαµυντικῆς 
ἀγωγῆς. 

Σκοπὸς µας ἐπίσης νὰ λάβει ἡ ἐθνικο-
αµυντικὴ ἀγωγὴ τὴ θέση ποὺ τῆς ἁρµόζει 
στὰ διδακτικὰ ἀγαθὰ ποὺ ὀφείλει νὰ 
γνωρίζει κάθε µαθητὴς καὶ νὰ ἀνανεώ-
σουµε στὸ προσεχὲς µέλλον τὸ 40% 
τῶν διδασκόντων τῆς ἐθνικοαµυντικῆς 
ἀγωγῆς. 
Σκοπὸς µας νὰ εἶναι ἐπιλέξιµη ἡ ἐθνικο-
αµυντικὴ ἀγωγὴ στὸ πλαίσιο τῶν «ἐξατο-
µικευµένων ἐργασιῶν» τοῦ ἀναλυτικοῦ 
προγράµµατος, νὰ συµπεριληφθοῦν 
σχετι κὲς δραστηριότητες στὸ πλαίσιο τοῦ 
µαθήµατος τῆς σωµατικῆς ἀγωγῆς, νὰ 
ἔρχονται σὲ ἐπικοινωνία οἱ µαθητὲς µὲ τὶς 
ἔνοπλες δυνάµεις µέσω δραστηριοτήτων 
ποὺ θὰ ὀργανώνει τὸ ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς 
Ἄµυνας.
Ἡ νοµικὴ κατοχύρωση τῆς ἐθνικοαµυντικῆς 
ἀγωγῆς δὲν ἀρκεῖ, καθὼς σήµερα εἶναι 
ἐξαιρετικὰ δυσχερὲς νὰ ἐγερθοῦν οἱ 
συνειδήσεις καὶ - ἂς τολµήσουµε νὰ τὸ 
ποῦµε ρητὰ - νὰ µεταδοθοῦν οἱ ἀξίες. 
Ἡ κατάργηση τῆς στρατιωτικῆς θητείας 
καθιστὰ τοὺς νέους παιδαγωγοὺς λιγότερο 
δεκτικοὺς σὲ παρόµοιες εὐαισθησίες. 
Συχνὰ ἡ ἀξία τῆς ἐθνικοαµυντικῆς ἀγωγῆς 
ἀµφισβητεῖται καὶ ἀναζητᾶται πῶς νὰ 
παρακαµφθεῖ ἡ διδασκαλία της. 

Γνωρίζουµε παρόλα αὐτὰ πώς, ὅπως εἶπε ὁ 
ἱστορικὸς Πιέρ Γκουµπὲρ (Pierre Goubert), 
«ἡ διδασκαλία τῆς ἱστορίας εἶναι ἕνα 
ἀπὸ τὰ καταφύγια τῆς ἐλευθερίας» καὶ 
πὼς µόνο διαµέσου τῆς διδασκαλίας τῆς 
ἱστορίας ἀποκτᾶ νόηµα ἡ ρήση τοῦ Μπὲρλ 
(Berl) πὼς «ἡ πατρίδα δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο 
παρὰ ἡ ὁµόνοια µεταξὺ τῶν πολιτῶν». 
Γνωρίζουµε ἐπίσης πὼς στὴν ἐθνικὴ 
µας κληρονοµιὰ ἡ Γαλλία ταυτίζεται µὲ 
τὴ Βαστίλη καὶ τὸ Πάνθεον, τὸ µνηµεῖο 
τῶν βετεράνων (invalides) καὶ τὴν Ἁψίδα 
τοῦ Θριάµβου, τὸν λόφο Βαλεριάν καὶ 
τὸ φρούριο τοῦ Ντουοµόν, τὸ τεῖχος τῶν 
κοµµουνάρων καὶ τὴν ἀποικιοποίηση, τὴν 
ἐξέγερση στὸ Βαντέ, τὰ ἀντάρτικα τῆς 
Γλιὲρ καὶ τοῦ Βερκόρ, τὶς χιλιάδες ἱστορίες 
ποὺ κάθε περιοχὴ τῆς χώρας θυµᾶται, τιµᾶ 
καὶ τῶν ὁποίων φέρει συχνὰ ἀκόµα τὰ 
στίγµατα, τόσο στὴ µητροπολιτικὴ Γαλλία 
ὅσο καὶ στὰ ὑπερπόντιά της ἐδάφη. 
Πῶς νὰ ζήσουµε καὶ νὰ διδάξουµε αὐτὴ 
τὴ µνήµη χωρὶς νὰ καταφύγουµε στὴν 
ἱστορία; Πῶς νὰ εὐαισθητοποιήσουµε 
τὶς ἐπερχόµενες γενιὲς ταυτόχρονα στὰ 
κοινὰ κεκτηµένα ἀγαθὰ ποὺ ὀφείλουν 
νὰ ὑπερασπισθοῦν, στὶς προκλήσεις τοῦ 
σύγχρονου κόσµου καὶ στὶς ἀπαντήσεις ποὺ 
θὰ χρειασθεῖ νὰ δώσουν στὰ ἐρωτήµατα τοῦ 
µέλλοντος; Πῶς νὰ δώσουµε περιεχόµενο 
στὴν ἔννοια τοῦ ἔθνους, ποὺ εἶναι ὅλο καὶ 
πιὸ πολύχρωµο καὶ πολυδιάστατο, καθὼς 
ἀποκτᾶ καὶ τὴν εὐρωπαϊκή του διάσταση; 
Πῶς νὰ κάνουµε τὰ παιδιὰ µας ἱκανὰ νὰ 
µποροῦν ταυτόχρονα νὰ ἀναφέρονται στὸ 
παρελθόν, στὶς προκλήσεις τοῦ παρόντος 
καὶ στὰ διακυβεύµατα τοῦ µέλλοντος 
ποὺ καλοῦνται νὰ οἰκοδοµήσουν; Πῶς 
νὰ ἀναπτύξουµε τὴν κριτικὴ θεώρηση 
διατηρώντας ὁρισµένες σταθερὲς καὶ 
ἀναπτύσσοντας τὸ διαλογικὸ πνεῦµα, τὸ 
τόσο ἀπαραίτητο γιὰ νὰ διερωτηθοῦµε τὸν 
µελλούµενο κόσµο; Πῶς νὰ σκεφθοῦµε 
τὴν ἐθνικὴ ἄµυνα ταυτόχρονα ὡς 
ἱστορικοί, φιλόσοφοι, µαθηµατικοὶ καὶ 
οἰκονοµολόγοι;
Μποροῦµε νὰ ἀξιολογήσουµε τὴν ἐθνικο-
αµυντικὴ ἀγωγὴ ποὺ παρέχεται σήµερα 
στὰ σχολεῖα καὶ νὰ ξεκινήσουµε µία µεγάλη 

σχετικὴ διαβούλευση στὸ πλαίσιο τοῦ 
ἐθνικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ µας συστήµατος, 
ὥστε νὰ προσδιορίσουµε τὶς κοινὲς µας 
προσδοκίες καὶ νὰ διαλευκάνουµε τὶς 
ἀπορίες µας στὸ θέµα αὐτό. 
Τὰ «πανεπιστηµιακὰ ἰνστιτοῦτα κατάρτι-
σὴς ἐκπαιδευτικῶν» (IUFM) εἶναι σέ θέση 
νὰ συνεκτιµήσουν τὰ πορίσµατα αὐτῆς 
τῆς διαβούλευσης στὰ προγράµµατα 
κατάρτισης ποὺ προσφέρουν. 
Ἡ ἀναγκαία ἀναβάθµιση τῆς «πολιτικῆς 
ἀγωγῆς» ποὺ προσφέρεται στοὺς δασκά-
λους µας θὰ ἐπιφέρει ἀπὸ τὴ µεριὰ της 
ὁρισµένες ἀλλαγές. 
Ἡ ἐπέκταση τῆς «ἐθνικοαµυντικῆς ἀγω-
γῆς» σὲ ὅλα τὰ γυµνάσια καὶ τὰ λύκεια 
θὰ πρέπει νὰ συµπεριληφθεῖ στὶς νοµικὲς 
µας ἐπιταγές. 
Ὁ προσδιορισµὸς τῶν παιδαγωγικῶν 
στόχων καὶ τῶν µέσων διδασκαλίας τῆς 
ἐθνικοαµυντικῆς ἀγωγῆς θὰ µποροῦσε νὰ 
µελετηθεῖ στὸ πλαίσιο τῆς ἐνδεχόµενης 
καθιέρωσης µιᾶς νέας πολιτικῆς θητείας. 
 Εἶναι τέλος ὥρα νὰ πυκνώσει ἡ συνεργασία 
µεταξὺ τῆς ἐθνικῆς µας ἄµυνας, τῆς 
ἐθνικῆς παιδείας καὶ τῶν τοπικῶν 
κινήσεων πολιτῶν ποὺ σχετίζονται µὲ τὴ 
νεότητα, τὴν τοπικὴ ἱστορία, τὴν ἀνάπτυξη 
καὶ τὸν πολιτισµό. 
Τὴν ὥρα ποὺ ἡ ἰδέα τοῦ ἔθνους ἀνανεώνεται 
καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἐθνικῆς ἄµυνας µετατρέ-
πεται σὲ µία ἀπαραίτητη διάσταση τῆς 
πολιτικότητας, ἂς βοηθήσουµε τὴ νεότητα 
τῆς Γαλλίας νὰ κατανοήσει, σύµφωνα µὲ 
τὰ λόγια τοῦ Λιοτὸ (Lyautey), πὼς αὐτὸ 
ποὺ εἶναι σηµαντικὸ στὴ ζωὴ τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου εἶναι «νὰ γνωρίζει τί θέλει καὶ 
ποῦ πάει».

Ἡ Corine Bouteille εἶναι καθηγήτρια ἱστορίας 
καὶ ὁ Philippe Ponties εἶναι συνταγµατάρχης 
τοῦ γαλλικοῦ στρατοῦ ξηρᾶς. Τὸ παραπάνω 
ἄρθρο τους µεταφράστηκε στό Διαδίκτυο 
καὶ ἀπηχεῖ τὸν προβληµατισµὸ πού, παρότι 
συνήθως ἀποσιωπᾶται στὸν δηµόσιο λόγο 
εἶναι διάχυτος στὴ Γαλλία καὶ ὁ ὁποῖος 
ἀναµφισβήτητα συνέβαλε στὴν ἐκλογὴ 
τοῦ Σαρκοζί. Οἱ ὁµοιότητες µέ τό κλῖµα 
στή χώρα µας ὀφθαλµοφανεῖς (ὑπάρχουν 
βέβαια καί διαφορές). Φαντάζεστε ὅµως 
στὴν Ἑλλάδα ἀνάλογο φαινόµενο, τί λάσπη 
θὰ εἶχε συγκεντρώσει;
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Ἡ κοινὴ λογική καὶ ἡ συλλογική αὐτοσυντήρηση ἐπιστρέφουν
Ἐθνικοαµυντική ἀγωγή τῶν Γάλλων µαθητῶν!

Η συµβολή του άπειρου 
στην εξέλιξη των µαθηµατικών
Α. Λιπορδέζης - Ν. Λυγερός

Η ανακάλυψη του µαθηµατικού φορµαλισµού από τους 
Αρχαίους Έλληνες τους επέτρεψε να συναντήσουν την έννοια 
του απείρου. Δίχως φόβους και φοβίες, οι µαθηµατικοί της 
αρχαιότητας µελέτησαν αυτήν την οντότητα, ανέλυσαν 
µερικές από τις ιδιότητές της και τις εφάρµοσαν σε θεωρητικό 
επίπεδο, για να κατανοήσουν την πραγµατικότητα µέσω της 
επινόησης της µοντελοποίησης. Ένα από τα χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα της συµβολής του απείρου στην εξέλιξη των 
µαθηµατικών είναι τα παράδοξα του Ζήνωνα του Ελεάτη. 
Η απλοϊκή τους ερµηνεία από µη µαθηµατικούς επέτρεψε 
δυστυχώς επιστηµολογικές παρερµηνείες µε αποτέλεσµα να 
θεωρούν µερικοί από τους ιστορικούς των µαθηµατικών ότι οι 
Αρχαίοι Έλληνες δεν αντιµετωπίζουν σωστά την έννοια του 
απείρου λόγω άγνοιας τους στον τοµέα της σύγκλισης µίας 
δυναµοσειράς.  Στην πραγµατικότητα, τα παράδοξα του Ζήνωνα 
δεν µας µεταφέρθηκαν αυτούσια και άµεσα από την αρχαιότητα 
αλλά µε την κριτική και τις παρατηρήσεις του Αριστοτέλη που 
είχε ελάχιστες γνώσεις στα µαθηµατικά και δεν κατανόησε  την 
ανακάλυψη του Ζήνωνα. Η συµβολή του Ζήνωνα είναι η εξής: 
ο χώρος της πραγµατικότητας δεν µπορεί να µοντελοποιηθεί 
µε τους πραγµατικούς αριθµούς. Η χρήση αυτών των αριθµών 
δηµιουργεί τα λεγόµενα παράδοξα. Ένα από τα πιο βασικά 
παράδοξα του Ζήνωνα είναι ισόµορφο στο εξής µοντέρνο 
ερώτηµα: «ποιος είναι ο επόµενος πραγµατικός αριθµός που είναι 
µεγαλύτερος του µηδενός;». Αν και το ερώτηµα είναι φαινοµενικά 
απλοϊκό, είναι µόνο απλό διότι δεν υπάρχει απάντηση. Αυτή 
η µη ύπαρξη της απάντησης προέρχεται από µια ιδιότητα του 

συνόλου των πραγµατικών 
αριθµών, η οποία είναι η 
µη απαριθµησιµότητα. 
Μέσω αυτής της ανάλυσης 
αντιλαµβανόµαστε ότι ο 
Ζήνωνας απέδειξε ότι το 
σύνολο των πραγµατικών 
αριθµών ως µοντέλο 
είναι πιο ισχυρό από την 
πραγµατικότητα του 
χώρου και κατά συνέπεια 
επιτρέπει ιδιότητες που δεν 
έχει ο φυσικός χώρος. Δεν 
αποτελεί µια φοβία ή ένα 
φόβο του απείρου εκ µέρους 
των Αρχαίων Ελλήνων. 
Αντιθέτως, συνέλαβαν πιο 
αποτελεσµατικά τα χαρακτηριστικά του και κατανόησαν τα  όρια 
της µοντελοποίησης µέσω αυτού του µαθηµατικού εργαλείου. 
Με µια πιο µοντέρνα γλώσσα θα λέγαµε ότι το άπειρο απορροφά 
ιδιότητες του πεπερασµένου. Με άλλα λόγια εκφυλίζει την 
έννοια των ορίων. Κατά συνέπεια πρέπει να είµαστε προσεχτικοί 
στη χρήση του, όταν µοντελοποιούµε την πραγµατικότητα  Οι 
Αρχαίοι Έλληνες όχι µόνο επινόησαν την έννοια του απείρου 
και κατανόησαν µερικές από τις ισχυρές ιδιότητες του αλλά 
αντιλήφθηκαν επιπλέον και τα όριά του. Αυτό καταδεικνύει 
και το εύρος της γνώσης τους. Διότι αν τα µαθηµατικά είναι 
τόσο ισχυρά νοητικά σχήµατα αλλά και ως γνωστικά εργαλεία, 
είναι επειδή γνωρίζουν τις αδυναµίες τους. Όπως και η γνώση 
της µη πληρότητας ενός συστήµατος κατά Godel µας επιτρέπει 
να έχουµε βαθµούς ελευθερίας στην αξιωµατική µας επιλογή. 
Οι Αρχαίοι Έλληνες ξεπέρασαν τις τεχνικές δυσκολίες και 
ανακάλυψαν την τέχνη του απείρου. 

Ζήνων ὁ Ἐλεάτης



ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Τεράστια της Κομοτηνής γύρω από το 
Προξενείο.
2. Γνωστές της Νέας Τάξης ο Μπλερ και ο 
Σολάνα. - Προκαλείται παγκοσμίως από την Αλ 
Κάιντα (ε, άμα δεν πούμε και καμμιά μαλακία, 
πώς θα περάσει και η ώρα…)
3. Πλατωνικός διάλογος - Το ένα από τα δύο 
βασικά ιδεώδη του σύγχρονου κωλοέλληνα (σ.σ. 
το άλλο είναι το πουλί του).
4. Κομματική νεολαία. - Συσκευή υπερήχων για 
την ανίχνευση υποβρυχίων σωμάτων. - Σύνηθες 
light επιφώνημα Έλληνα μισθωτού (για τα πιο…
hard core, περιμένετε την επόμενη τετραετία).
5. Συνδικάτο…λειτουργών και αυτό (κι άντε μη 
χέσω νυχτιάτικα) - Παραήταν το εγχείρημα της 
Ρεπουσομαριέττας και γι’ αυτό ξεσηκώθηκαν κι 
οι πέτρες, πιο προσεκτικά λοιπόν την επόμενη 
φορά, εκσυγχρονιστήρια μου (αντιστρ.)
6. Κτητική αντωνυμία - Ήταν στην πραγματικό-
τητα κάθε κυβερνητικό…επίτευγμα στην ελληνική 
οικονομία τα τελευταία 25 χρόνια (αντιστρ.).
7. Αγγλική αντωνυμία - Της λειτουργίας της νέας 
οδικής εισόδου της Κομοτηνής μάς είπαν ότι θα 

γίνει τον Μάιο (όχι, όχι, έτος 
και αιώνα ΔΕΝ διευκρίνισαν…) 
- Ειδικότης πολιτευτών.
8. Θυμίζει ντε Βιλλιέ. - Στην 
Ηωζωική Περίοδο χρονο-
λογούνται τα του Μητσοτάκη. 
- Γερμανός τερματοφύλακας.
9.  Πολλά της Ασφαλείας (ε, άμα 
είχαμε και λίγη ασφάλεια…) 
- Επίτιμος πρόεδρός τους 
ανακηρύχθηκε πρόσφατα ο 
Γιωργάκης (αρχικά).
10. Προερχόμενο από χώρα της 
Νότιας Ευρώπης. - Δεν ξέρω τι 
ρόλο παίζει μες στην κυβέρνησή 
του ο Κωστάκης, πάντως εγώ 
(τουλάχιστον όσον αφορά το 
βιβλίο Ιστορίας) μεταξύ της 
Μαριέττας και των ξένων 
αφεντικών της δεν βλέπω εδώ 
και καιρό απολύτως κανέναν 
ενδιάμεσο ... (αντιστρ.).
11. Αυτήν την οργάνωση 
θυμίζουν τα μεγάλα αθηναϊκά 
δημοσιογραφικά κυκλώματα 
[ε, αν τώρα παρεξηγήθηκαν 
κάποιοι (σ.σ. από την οργάνωση 
εννοώ), τους ζητάμε συγγνώμη)]. 

- Συνήθης νεοελληνικός τόπος… γραφής.
12. Τόσα σημεία είναι για πέταμα μέσα στο επικό 
ρεπούσειο σκατούργημα. - Σε τέτοιο σχολείο (σ.σ. 
στα Τίρανα) είχε μάθει τα ελληνικά ο Σημίτης.
13. Θρακική βιομηχανία - Ευγενές υλικό 
που αντικατοπτρίζει πλήρως την πνευματική 
κατάσταση της χώρας. - Ιρλανδός θεατρικός 
συγγραφέας. 
ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Είναι, ως γνωστόν, ο τρόπος πολιτικής 
αντίληψης και δράσης του Γιωργάκη (ναι, βρε 
μαλάκες, τι γελάτε;).
2. Χρονικοϋποθετικός σύνδεσμος. - Μεταλλικά 
φύλλα (αντιστρ.)
3. Θυμίζουν εργολάβους του δημοσίου. - Σε 
κρίσιμη βρίσκεται το περιβαλλοντολογικό 
πρόβλημα του πλανήτη (γεν.).
4. Ζυμαρικό και αυτό. - Υπήρχαν και στην 
Ελλάδα αριστεριστές οπαδοί του.
5. Πολιτιστικό μνημείο της Αθήνας, σε 
ορθογραφία σύγχρονου Έλληνα δημοσιογράφου 
(σ.σ.: μορφωμένου). - «… η μέλισσα»: το 
αγαπημένο παιχνίδι του προέδρου μεγάλου 

ελληνικού κόμματος (ναι, εντάξει, δεν λέω, και 
τη συνομιλία με τον Χόχο τη λατρεύει, αλλά αυτό 
είναι πιο μυοχαλαρωτικό…) (αντιστρ.).
6. Λαμπρακοφυλλάδα (αντιστρ.) - Αντίθετης, 
εχθρικής.
7. Πριν από τόσα χρόνια είχαμε ακόμη 
ελληνοτουρκική συνύπαρξη (κι ανάθεμα τους 
τραμπούκους που την κατέστρεψαν) (αντιστρ.) 
- Είναι, ως γνωστόν, κάθε παρέμβαση των 
ελληνικών κυβερνήσεων τα τελευταία 50 χρόνια, 
όποτε κινδυνεύουν τα εθνικά μας συμφέροντα 
(γεν.) - Κοντινά σύμφωνα.
8. Αγγλικός… νόμος. - Και μετά από τόσα χρόνια 
πάλι Καραμανλή, Παπανδρέου, Μητσοτάκη 
θα έχουμε στην Ελλάδα (εννοώ βεβαίως 
τα τρισέγγονα των δύο πρώτων - ο τρίτος 
αυτοπροσώπως) - Σύναξη πετρελαιάδων.
9.  Μόνιμη η οικονομική στην Ελλάδα (για τους 
πολλούς) - Συμπεραίνει. 
10. Μικρό το βάρος του (αντιστρ.) - Το έκαναν 
για τον τόπο τους τα τελευταία 40 χρόνια οι 
περισσότεροι Θρακέζοι…παρντόν Θρακιώτες 
βουλευτές (αντιστρ.).
11. Παλιός μεγάλος Βρετανός ηθοποιός 
(αντιστρ.) - Ως γνωστόν, ΜΟΝΟ αυτά τα άτομα 
πάνε μπροστά στην Ελλάδα.
12. Συγχρόνως (αρχ.) - Εκπρόθεσμο, αναπο-
τελεσματικό.
13. Γειτονικά γράμματα. - Είναι εκατομμύρια 
παιδιών στον Τρίτο Κόσμο. - Και πριν από τόσα 
χρόνια είχε γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος (εμ 
βέβαια, αφού πήγαν το 1821 οι τραμπούκοι και 
διατάραξαν τη συναλληλία…).
14. Ήρεμα, γαλήνια. - Φέρνω πίσω (π.χ. τον 
πρεσβευτή μου στα Σκόπια, όταν λέει μαλακίες).
                                       Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Πρὶν καιρὸ, ἰδιοκτήτης νυχτερινοῦ κέντρου 
προσέφυγε στὴν Ἀστυνοµία λέγοντας πὼς 
¨Μία συµµορία µοῦ ζητάει χρήµατα ἔναντι 
προστασίας¨. Μὲ ἐπιχείρηση ἡ Ἀστυνοµία 
ἀνακάλυψε τὴ συµµορία ποὺ πουλοῦσε 
προστασία σέ 13 µπὰρ. Ὁ καταζητούµενος 
ἀρχηγὸς τῆς συµµορίας εἶναι ὁ γαµπρὸς τοῦ 
τ. βουλευτὴ (DYP) Σεντὰτ Μπουτζὰκ καὶ 
ἀπὸ τοὺς 19 συλληφθέντες οἱ περισσότεροι 
εἶναι συγγενεῖς του… Στὴ διάρκεια τῆς 
ἐπιχείρησης συνελήφθησαν ἕνας σύµβουλος 
κι ἕνας σωµατοφύλακάς του. Νὰ θυµίσουµε 
πὼς ὀνόµατα σωµατοφυλάκων του εἶχαν 
ἐµπλακεῖ καὶ στὴ δολοφονία Τοπάλ. 
Νὰ θυµίσουµε πὼς ὁ Σεντὰτ Μπουτζὰκ 
εἶναι ὁ µόνος ποὺ βγῆκε ἀλώβητος ἀπὸ τὴν 
ὑπόθεση Σουσουρλούκ. Ἂν καὶ ἐθεωρεῖτο 
πολὺ σηµαντικὸς µάρτυρας, µετὰ τὸ 
ἀτύχηµα λέγοντας πὼς «δὲν θυµᾶται 
τὸ γεγονός», δὲν µίλησε καθόλου. Στὴ 
δίκη γιὰ τὴν ὑπόθεση Σουσουρλοὺκ 
καταδικάστηκε σὲ ἕνα χρόνο φυλακὴ γιὰ 
συµµετοχὴ σὲ ἐγκληµατικὴ ὀργάνωση 
ἀλλὰ ἡ ποινὴ ἀνεστάλη. Ὁ Μπουτζὰκ ἔγινε 
ὑποψήφιος βουλευτὴς πρώτης σειρᾶς µὲ τὸ 
Δηµοκρατικὸ Κόµµα στὴν Σανλιούρφα. Καὶ 
ἐνῶ ἔµενε ἕνας µήνας γιὰ τὴν ἀσπίδα τῆς 
ἀσυλίας συνέβη µία ¨ἀναποδιά¨. Προχτὲς τὸ 
Ἀνώτατο Δικαστήριο ἀπέρριψε τὴν ἀπόφαση 
γιὰ ἀναστολὴ ἐκτέλεσης τῆς ποινῆς του καί 
ἡ ὑποψηφιότητά του µπαίνει σὲ κίνδυνο. (...)
Ἂς συνεχίσουµε. Πάνω στὸν συλληφθέντα 
σωµατοφύλακα τοῦ Μπουτζὰκ βρέθηκε 
ταυτότητα τῆς ὑπηρεσίας πληροφοριῶν 
τῆς στρατοχωροφυλακῆς (JIT). Ὅταν τὸν 
ρώτησαν ποιὸς τοῦ τὴν ἔδωσε, ἀνέφερε τὸ 
ὄνοµα τοῦ ταξίαρχου Βελὶ Κιουτσούκ. Τὸ 
ὄνοµα αὐτὸ ἦταν καὶ ἀπὸ τὰ ὀνόµατα - κλειδιὰ 
στὴν ὑπόθεση Σουσουρλούκ… Ὁ γνωστὸς 
µὲ τὸ παρατσούκλι ¨Πράσινος¨ Μαχµοὺτ 
Γιλντιρὶµ χρησιµοποιοῦσε κινητὸ ποὺ ἦταν 
περασµένο στὸ ὄνοµά του. Ὁ Κιουτσοὺκ  ἦταν 
γνωστὸς ὡς ἱδρυτὴς τῆς JITEM ποὺ εἶχε 
ταυτιστεῖ µὲ ἀνεξιχνίαστες δολοφονίες. Τὸ 
τελευταῖο τηλεφώνηµα ποὺ ἔκανε λίγο πρὶν 
πεθάνει ὁ Ἀµπντουλὰχ Τσατλὶ ἦταν σ’ αὐτόν. 
Ἀκόµα καὶ µὲ τὸν Ἀλπαρσλάν Ἀσλάν, ποὺ 
ἔκανε τὴν δολοφονικὴ ἐπίθεση στὸν Ἄρειο 
Πάγο, φαινόταν µαζὶ σὲ µία φωτογραφία. 
Ὁ δικηγόρος τοῦ Χρὰντ Ντὶνκ δήλωσε πὼς 
ὁ Ντὶνκ ἀπειλοῦνταν ἀπὸ τηλέφωνο ποὺ 
ἀνῆκε στὸν Κιουτσούκ.
Προσέχετε, ἔ, τὸ Σουσουρλοὺκ ζεῖ! 
Τέλος ἂς θυµίσουµε τὸν Ἰµπραήµ Σαχίν.  
Ἦταν ὑπεύθυνος εἰδικῶν ἐπιχειρήσεων 
τῆς Ἀσφάλειας, ἕνα ἀκόµη ἀπὸ τὰ ὀνόµατα 
- κλειδιὰ στὴν ὑπόθεση Σουσουρλοὺκ. 
Καταδικάστηκε ὡς ἐπικεφαλῆς συµµορίας 
σέ 6 χρόνια φυλακή. Στὸ µεταξὺ ἐνεπλάκη σὲ 
ἕνα τροχαῖο καὶ νοσηλεύτηκε σὲ νοσοκοµεῖο. 
Ἀκολούθως συνοδευόµενος ἀπὸ συνθήµατα 
¨Ἡ Τουρκία αἰσθάνεται ὑπερήφανη γιὰ σένα¨ 
στάλθηκε στὴ φυλακή. Οἱ δικηγόροι του 
ἔφεραν χαρτὶ ὅτι ἀντιµετωπίζει προβλήµατα 
µνήµης. Ἡ ποινὴ ἀνεστάλη. Ἐλευθερώθηκε 
µὲ τὴν λογικὴ ὅτι ἔχει ἀπώλεια συνείδησης. 
Τὸ ¨πρόβληµα µνήµης¨ τεκµηριωνόταν ἀνὰ 6 
µῆνες µὲ χαρτιά. Στὸ τέλος οἱ δικηγόροι του 
προσέφυγαν στὸν πρόεδρο Σεζέρ. Τοῦ εἶπαν 
¨Δὲν πρόκειται νὰ βελτιωθεῖ. Δῶστε χάρη¨. 
Ὁ Σεζὲρ πείσθηκε καὶ χάρισε τὴν ὑπόλοιπη  
ποινή τῶν 486 ἡµερῶν. Καὶ ξαφνικὰ... 
ἔκπληξη! Ὁ Σαχὶν, τὸν προηγούµενο µήνα, 
ἔγινε ὑποψήφιος ὑποψήφιος βουλευτὴς 
µὲ τὸ κόµµα  ΜΗΡ. Ἡ οἱ ἀναφορὲς περὶ 
µὴ ἀναστρέψιµης βλάβης τῆς ὑγείας ἦταν 
ψέµµατα ἢ στὸ βουλευτιλίκι δὲν χρειάζεται 
µνήµη. Ἀκολούθως ὅµως ὁ Μπαχτσελὶ δὲν 
ἐνέκρινε τὴν ὑποψηφιότητά του.  
Λοιπὸν αὐτοὶ δὲν ξέρω, ἀλλὰ ἐµεῖς δὲν 
χάσαµε τὴν µνήµη µας. Θυµόµαστε, 
βλέπουµε καὶ  παρατηροῦµε αὐτά…
Καὶ κραυγάζουµε: Τὸ Σουσουρλοὺκ ζεῖ!   

 (23-6-07, Τζάν Ντουντάρ, ἐφ. Μιλλιὲτ)

Μ.Κ.                                       kyneg@otenet.gr

6χρονα κοριτσάκια Ἰρακινῶν προσφύγων 
στὰ πορνοµάγαζα τῆς Συρίας γιά νά σιτί-
σουν τὶς οἰκογένειές τους! Οἱ παράπλευρες 
ἀπώλειες τῆς 4χρονης ντιµόκρασι.  

Τὸ Brandeis University ποὺ παρουσίασε τὸ 
βιβλίο τοῦ Κάρτερ κατὰ τοῦ ἰσραηλινοῦ 
Ἀπαρτχάιντ, δέχθηκε 15 ἑκ. $ ἀπὸ τὸ ἵδρυµα 
Lynn Schusterman Family Foundation

Ἡ ἑβραϊκὴ “δωρεὰ” ἀφορᾶ τὴν ἵδρυση 
κέντρου ἰσραηλινῶν σπουδῶν. Χέρι ποὺ δὲν 
µπορεῖς νὰ δαγκώσεις, τὸ γλείφεις (κι ὅταν 
θἄχει ἀρεστεῖ στὰ σάλια, τὸ ἐλέγχεις). 

Μετὰ τὴν UNISON καὶ 2η ἐργατικὴ ἕνωση 
τῆς Βρετανίας, ἡ TGWU, καλεῖ τὰ 800.000 
µέλη της σὲ µποϋκοτὰζ τῶν ἰσραηλινῶν 
προϊόντων. Καὶ τίποτε δὲν πάει χαράµι: 

Τὸ Κογκρέσο καταδίκασε τὸ βρετανικὸ ἀκα-
δηµαϊκὸ µποϋκοτὰζ! Στὸ Ἰσραὴλ γίνεται 
σύσκεψη µὲ τὴν ἑβραϊκὴ Διασπορὰ γιὰ τὴν 
ἀντιµετώπιση τῆς ἀπονοµιµοποίησής του 
στ’ ἀµερικάνικα πανεπιστήµια! Τσούζειιιι! 

Ὁ Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Φαγιὰντ 
(µὲ τὸ ἀµερικάνικο διαβατήριο), δήλωσε 
στὸ CNN ὅτι ἡ Ἀντίσταση ἔφερε δυστυχία 
στὸν λαό! Τὸν ἔχεσαν ὡς κι οἱ µαχητὲς τῆς 
Φατὰχ (Ταξιαρχίες Ἀλ Ἄκσα).

Τὸ Περουβιανὸ Κοινοβούλιο ἀναγνώρισε 
τὴν γενοκτονία τῶν Οὐκρανῶν (1932-33) 
ἀπὸ τὸν Στάλιν. Ναί, ἐσεῖς δὲν τὴν ἔχετε 
οὔτε ἀκουστά, ὅµως κάποιοι δουλεύουν, ἔ; 

Ἐπένδυση 20 ἑκ. εὐρὼ γιὰ φωτοβολταϊκὰ 
στὴ Δράµα ἀπ’ τὴν... Κίνα. Νὰ δοῦµε ποῦ 
ἀκόµα θὰ ψάξουµε ἐπενδυτὲς ἀνυποψία-
στους γιὰ τὸ µὲ ποιοὺς πᾶνε νὰ µπλέξουν!

Εἰσαγγελικὴ παραγγελία ἀπὸ τὸν Ἄρειο 
Πάγο (Γ. Σανιδάς) πρὸς δασικούς: Αὐτόφωρο 
γιὰ ὅσους χτίζουν ἢ περιφράσσουν καµένες 
ἐκτάσεις. Τὸ αὐτονόητο πάντα ζητούµενο. 

Τὴ σηµασία τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν παρά-
δοση τῆς Εὐρώπης συζήτησαν στὴν Ἀθήνα 
5 Ὑπουργοὶ Πολιτισµοῦ (Ἑλλάδας, Κύπρου, 
Οὐκρανίας, Βουλγαρίας, Ρωσίας). Ναί, ὁ 
Βουλγαράκης µᾶς ἐκπροσώπησε, γιατί;

Τίµησε χθές ὁ Παπούλιας τούς Ἕλληνες 
στρατιῶτες πού πολέµησαν τόν Ἀττίλα, 
µετά ἀπό 33 χρόνια ντροπιαστικῆς σιωπῆς. 
Γιατί ὅµως ὄχι καί τούς ἀξιωµατικούς τους;

Γιατί ἦταν λέει... χουντικοί! Δηλαδή πολε-
µοῦσαν δηµοκράτες ὑπό τίς διαταγές 
χουντικῶν; Κι ἔκαναν ἄλλα ἀπ’ ὅ,τι τούς 
διέταζαν; Ἄς τιµήσουν τότε τούς Τούρκους 
πού πολέµησαν χουντικούς ἀξιωµατικούς! 

Νέες ἀποκαλύψεις (Ἔθνος, 6/7/07) γιὰ 
συµφωνίες ΗΠΑ - Τουρκίας τοῦ 2003 γιὰ 
κουρδοκυπριακὴ τράµπα. Κι ἀκόµα κανεὶς 
ναιναῖκος δὲν ζήτησε δηµόσια συγγνώµη.
 
Δὲν ξέρω τί θὰ ψηφίσουν οἱ κουµπάροι, 
τώρα µὲ Χριστόφια ὑποψήφιο ἀλλὰ ἐλπίζω 
νὰ µὴ ξαναζήσουµε τὸ 1920 (πάντως καὶ µὲ 
κριτήριο τὴ... φάτσα, δὲν χάνει ὁ Τάσσος). 

“Καθησυχασµένος” ἔφυγε ὁ Μητσοτάκου-
λας ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή του στὸν Χριστόδου-
λο! Δὲν ἔφτανε ποὺ ψάχναν οἱ ἄνθρωποι 
γιὰ γιατρό, ἄντε τώρα ψάχνε κι ἐξορκιστή.

Βολικὴ ἡ Μονὴ Βατοπεδίου: Παραιτούµενη 
ἀπό τὴν κυριότητά της (;) στὴ Βιστωνίδα, 
συµβιβάζεται µὲ τὴ µισὴ Χαλκιδικὴ ἢ 
τίποτε ψωροακίνητα στὴν Ἀθήνα. Ἔτσι 
γίνεται ὅταν ἔχεις ἀρχὴ τὴν ἀκτηµοσύνη...

Στὸν Δῆµο τῆς Ἀλεξανδρούπολης ζήλεψαν 
µᾶλλον τὰ προβλήµατα τῆς Κοµοτηνῆς 
καὶ τῆς Ξάνθης. Δὲν ἐξηγεῖται ἀλλιῶς ἡ 
πρόσκληση τούρκικου γκροὺπ στὸν γυφτο-
µαχαλά τους (ἀπετράπη βέβαια, ἀλλά...)

Τελικὰ ὁ Τσαλίδης ἢ ὁ Κοντὸς ἔφερε τὰ 800 
ρουσφετοτεµάχια τοῦ ΟΑΕΔ στὴν Ξάνθη; 
Κρίσιµο τὸ ἐρώτηµα, καθὼς ὁ 21ος αἰώνας 
προκαλεῖ γόνιµα τὴ Νέα Διακυβέρνηση. 

Ὁ Περιφερειάρχης µας εἶναι ὁ µόνος ποὺ 
δὲν ἐξελέγη στὴν Κ.Ε. τῆς ΝΔ, ἐνῶ κι ἡ 
περίπτωση νὰ ξαναπολιτευτεῖ στὴ Σάµο 
ἀποκλείστηκε. Ὅµως τὸ κακὸ δὲν εἶν’ αὐτὸ

Εἶναι ποὺ αὐτό τὸ ἔλλειµµα δηµοφιλίας 
ὀφείλεται στὴν ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος. Κι 
αὐτὴ βοᾶ - ὥς κι ὁ µέσος ἰθαγενὴς (ναί!) τὸ 
ἀντιλαµβάνεται, κ.κ. Γενικέ...

Στὶς 2/9/07 γίνεται δηµοτικὸ δηµοψήφισµα 
στὸ Μπουργκὰς ποὺ “ἀνησυχεῖ” γιὰ τὸν 
ἀγωγὸ πρὸς Ἀλεξανδρούπολη. Περίεργο, ἔ;

Φούλ τῆς γιορτῆς στήν καλοκαιρινή Κοµο-
τηνή, κυρίως χάρη στά 2 ζωντανά ποντιακά 
σωµατεῖα (µπράβο Χρύσα - Γιάννη!). Ὅσο 
γιά τή γιορτή βύσσινου δέν βλέπω µέλλον: 
Λίγο λίγο οἱ βυσινιές ξεπατώνονται (δέν 
πειράζει, θά κάνουµε γιορτή µπετοῦ) 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα

8  ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  17-7-2007

ΤΟΞΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

    ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ: 1. ΡΟΥΦΙΑΝΟΣΥΝΑΞΗ, 2. 
ΕΤΑΙΡΕΣ - ΤΡΟΜΟΣ, 3. ΦΑΙΔΩΝ - ΛΕΦΤΑ, 4. 
ΟΝΝΕΔ - ΣΟΝΑΡ - ΑΧ, 5. ΕΣΗΕΑ - ΑΤΣΑΛΟ, 
6. ΜΑΣ - ΠΕΤΣΙΝΟ, 7. ΙΤ - ΕΝΑΡΞΗ - ΜΑΣΑ, 8. 
ΣΑΣ - ΝΙΑΤΑ - ΚΑΝ, 9. ΤΜΗΜΑΤΑ - ΑΤΙΑ, 10. 
ΙΣΠΑΝΙΚΟ - ΚΡΙΚΟ, 11. ΚΑΜΟΡΑ - ΠΑΠΑΡΙΑ, 
12. ΟΛΑ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ, 13. ΣΕΚΑΠ - ΣΚΑΤΑ - ΣΩ.
    ΚΑΘΕΤΩΣ: 1. ΡΕΦΟΡΜΙΣΤΙΚΟΣ, 2. ΟΤΑΝ 
- ΕΛΑΣΜΑΤΑ, 3. ΥΑΙΝΕΣ - ΚΑΜΠΗΣ, 4. ΦΙΔΕΣ - 
ΜΑΟ, 5. ΙΡΩΔΗΟΝ - ΠΕΡΝΑ, 6. ΝΕΑ - ΕΝΑΝΤΙΑΣ, 
7. ΣΝ - ΚΑΙΡΙΑΣ - ΠΣ, 8. ΛΟ - ΣΞΑ - ΟΠΕΚ, 9. 
ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΡΑ, 10. ΕΛΑΦΡΥ - ΤΙΠΟΤΑ, 11. 
ΜΠΑΡΤΟΝ - ΙΚΑΝΑ, 12. ΑΜΑ - ΑΚΑΙΡΟ, 13. ΞΟ 
- ΑΣΙΤΑ - ΡΙ, 14. ΗΣΥΧΑ - ΑΝΑΚΑΛΩ.
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