
29/10/07 - «Ἐθελοντὴς στὴ Βοσνία»
 Στίς 29 Ὀκτωβρίου, ἡµέρα 
Δευτέρα καί ὥρα 20:30, στό 
Ἀµφιθέατρο Παπανικολάου, ὁ 
«Ἀντιφωνητής» ἀνασκαλεύει τίς 
πρόσφατες µνῆµες µας ἀπό τόν 
πόλεµο τῆς Βοσνίας µέ ἀφορµή τό 
βιβλίο τοῦ Κυριάκου Καθάριου «Τό 
ταξίδι τοῦ ἐθελοντῆ». Ὁ Κυριάκος 
Καθάριος πολέµησε στή Βοσνία 
στό πλευρό τῶν Σέρβων καί τίµησε 
µέ τήν ἀπόφαση καί τήν ἐκεῖ δράση 
του τήν παράδοση τῶν ἀνιδιοτελῶν 
ἐκείνων Ἀνθρώπων πού θέτουν τή 
ζωή τους στήν ὑπηρεσία ἰδανικῶν 
πού ξεπερνοῦν τά µέτρα τοῦ 
σύγχρονου, γαιόφρονα ἀνθρώπου. 

 Γιά τήν ἐκδήλωση ἑτοιµάζου-
µε µεγάλα πράγµατα κι ἀπό τίς δύο 
µεριές (ἑλληνική καί σερβική). Καθώς 
ὅµως ἀκόµη δέν ἔχει ὁριστικοποιηθεῖ 
ἡ σύνθεση τοῦ πάνελ, περιοριζόµαστε νά σᾶς προσκαλέσουµε στήν 
ἐκδήλωση ὑποσχόµενοι µιά ξεχωριστή βραδυά στήν ὁποία ἐλπίζουµε νά 
σᾶς ἔχουµε κοντά µας.

   Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων µέ τήν πρόσφατη 
ἀπόφασή του (35151/05) καταδίκασε ὁµόφωνα τὴ χώρα µας γιὰ παραβίαση 
τοῦ δικαιώµατος τοῦ συνεταιρίζεσθαι (ἄρθρο 11 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύµβασης), 
ἐπειδὴ τὰ ἑλληνικά δικαστήρια ἀρνοῦνται ἀπὸ τὸ 1995 νὰ ἀναγνωρίσουν τὸν 
«Σύλλογο νεολαίας µειονότητας Ἕβρου». Ἡ ὑπόθεση ξεφεύγει ἀπό τά στενά 
νοµικά ὅρια καί τό µήνυµα ἀπό τό Στρασβοῦργο εἶναι πολύ δυσοίωνο. 

   Ἐκεῖ τό σαθρό ἑλληνικό 
ἐπιχείρηµα τῆς «σύγχυσης 
πού προκαλεῖ ὁ τίτλος 
τοῦ σωµατείου», τό ὁποῖο 
κατά τήν πλευρά µας 
«δηµιουργεῖ τὴν ἐντύπωση 
ὅτι ὑπήκοοι ξένης χώρας 
καὶ συγκεκριµένα τουρκικῆς 
ἐθνικότητας κατοικοῦν µό 
νιµα στὴν Ἑλλάδα» κατέρ-
ρευσε. Πολύ λογικά τό 
Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο δέν 
κατάλαβε τό «πῶς ἀκόµη καί 
ἡ ὕπαρξη ἐθνικῆς τουρκικῆς 
µειονότητας ἀπειλεῖ µιά 

δηµοκρατική κοινωνία». Μή βρίσκοντας ἐπιλήψιµα σηµεῖα στό καταστατικό 
καί χωρίς δεῖγµα γραφῆς τοῦ σωµατείου (ἀφοῦ ἀκόµη δέν ἱδρύθηκε) πού νά 
δικαιολογοῦν τούς ἑλληνικούς φόβους, τό Δικαστήριο - µέ δύο Ἑλληνες στή 
σύνθεσή του, Ροζάκη καί Λουκαΐδη - δικαίωσε τίς πρακτοράντζες. Καί δέν 
εἶναι µόνο ἡ προσφυγή τῶν κυρίων Χασάν Μπεκήρουστα, Ἀπτή Πεντζιάλ, 
Χακή Τσιλιγκίρ, Ἀλή Ναλµπάντ, Ἀλή Νιζάµ, Ρετζέπ Καχριµάν καί Σουλεϊµάν 
Καρά Χουσεΐν. Ἀκολουθεῖ ἡ «Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης» ἀλλά καί ἀνοίγει ὁ 
δρόµος γιά τήν ντέ φάκτο τουρκοποίηση τῆς µειονότητας µέσα ἀπό τήν ἵδρυση 
πολλῶν τουρκεπώνυµων σωµατείων. Ὅταν ἡ Θράκη θά ἔχει γεµίσει τέτοιους 
συλλόγους καί οἱ ὁποῖοι ἐνδεχοµένως νά ἀριθµοῦν δεκάδες χιλιάδες µέλη, πόσο 
θά ἀπέχουµε ἀπό µιά ἀναγνώριση ἐθνικῆς τουρκικῆς µειονότητας στὴ Θράκη;

     Ποιά εἶναι ἡ λύση; Μά... αὐτά πού γράφουµε τόσα χρόνια στόν «Ἀντιφωνητή»: 
Ἡ ἀντιδηµοκρατικότητα καί ὁ κίνδυνος γιά ὅλη τήν κοινωνία ἔγκεινται 
στό καπέλωµα Ποµάκων καί Ροµά ἀπό τούς ὁµόθρησκούς τους Τούρκους 
(ἤ τουρκόφρονες). Μποροῦµε νά ἀποδείξουµε αὐτήν τήν πασίγνωστη 
πραγµατικότητα; Ἔχει καλῶς. Ἄν ὄχι... ἔχει ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΚΩΣ!
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Τέτοιος ἦταν ὅλος ὁ 
κόσµος τελικά, τό εἶχε 

σκεφτεῖ πολλές φορές:
ἕνας µεγάλος πίνακας 

ζωγραφικῆς τῶν ἀνδρῶν

Ι. ΖΟΥΡΓΟΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Κάτι δένει καί ξεκαθαρίζει...
Ὅποιος ἀφελῶς ἀπόρησε µέ 
τήν ἐµµονή πολλῶν ὑπέρ τοῦ 
ἀθλιογραφήµατος τῆς Ρεπούση, 
µιᾶς συγγραφέως σχολικοῦ 
βιβλίου ἱστορίας, ἐπιστηµονικά 
ἀνύπαρκτης,  κυριολεκτικά χθε- 
σινῆς πανεπιστηµιακοῦ (πῆρε 
θέση ἐπίκουρης στό ΑΠΘ... 
φέτος!), ἄς δεῖ καί τήν τελευ-
ταία της δράση: «Σεµινάρια σέ 
δασκάλους γιά τό πῶς θά διδά-
ξουν τό «Ὁλοκαύτωµα» στό... 
νηπιαγωγεῖο καί στό δηµοτικό 
σχολεῖο»!!! Σέ συνεργασία 
µέ τή γνωστή βιοµηχανία 
προπαγάνδας τοῦ Ἰσραήλ, 
αὐτή πού ἔκρυψε µέ τή γελοία 
φρασεολογία της τόν πόνο 
τοῦ ἔθνους µας ἀπό παιδιά 12 
χρόνων, πλασάρει τίς ἱστορίες 
µέ φούρνους καί σαπούνια στά 
πεντάχρονα νήπια!

ΕΔΑΔ: Νοµικὸς ἐκτουρκισµός;

Ἐκλογές στήν Τ.Ε.Ξ.: Τά δικαστήριά µας τήν 
διέλυσαν, τό σωµατεῖο λειτουργεῖ κανονικά

Οἱ Βούλγαροι στή Θράκη

Τό ἄνοιγµα τῶν συνόρων µέ τή 
Βουλγαρία ἔφερε στή Θράκη πολλά καί 
ποικίλα ἀποτελέσµατα, πού ἴσως εἶναι 
νωρίς γιά νά ἐκτιµηθοῦν. Δέν θέλουµε 
νά µείνουµε σέ φαινόµενα πού ἴσως 
ἀποδειχθοῦν πρόσκαιρα, ὅπως ἡ φετινή 
σηµαντική αὔξηση τοῦ (χαµηλοῦ, ἔστω, 
ἐπιπέδου) τουρισµοῦ δικαιώνοντας 
τούς ὑπέρµαχους τῆς δηµιουργίας 
κάθετων ὁδικῶν ἀξόνων - ἑνός γιά 
κάθε νοµό - ἤ ἡ... ζητιανοπληµµύρα 
πού ἐνέσκηψε ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τῆς 
Ροδόπης, µιά κατάσταση πού ἀνέµεναν 
οἱ ἐναντιόφρονες τῶν προηγούµενων 
(λέγεται ὅτι ἔχει ἀδειάσει ἡ Βουλγαρία 
ἀπό τούς γύφτους της!). Ἐκεῖνο πού 
ὁπωσδήποτε ἐπηρρεάζει µεγάλη µερίδα 
τοῦ πληθυσµοῦ εἶναι ἡ προσφορά 
φτηνῆς ἐργασίας, σέ τιµές πού... 
ἀνησυχοῦν ὥς καί τούς τσιγγάνους 
τῆς περιοχῆς µας (π.χ. 5 εὐρώ τό 

µεροκάµατο!). Καί µία ἄλλη πλευρά 
τῆς νέας κατάστασης ἔχει νά κάνει µέ 
τίς περιουσίες πού πολλοί Βούλγαροι 
ἐγκατέλειψαν στήν Ἑλλάδα µετά τήν 
φυγή τους καί τό Ἑλληνικό κράτος τίς 
κατέλαβε µέ νόµους στίς δεκαετίες τοῦ 
‘30 καί τοῦ ‘40, µέ τόν Ν.1539/38 (ἄρθρο 
34). Μέ τό ἐπιχείρηµα τῆς ἔνταξης 
τῆς Βουλγαρίας στήν Εὐρωπαϊκή 
Ἕνωση ἔχουν διατυπωθεῖ ἐπισήµως 
αἰτήµατα ἀπό κάποιους κληρονόµους 
παλιῶν ἰδιοκτητῶν γιά ἀνάκτηση 
τῶν περιουσιῶν τους. Μάλιστα ἕνας 
στήν Ἀλεξανδρούπολη εἶχε παλιότερα 
δικαιωθεῖ καί στήν Κοµοτηνή προέκυψε 
µία περίπτωση µετεγγραφῆς ἀπό 
κληρονόµο ἐπίσης Βούλγαρου ἰδιοκτήτη. 
Παρά τήν ρητά ἀρνητική θέση τοῦ 
Ὑπουργείου Οἰκονοµικῶν ἐµεῖς τό 
ἐπισηµαίνουµε, καθώς ὁ σχετικός νόµος 
τῆς Βάσως Παπανδρέου γιά τά ἀκίνητα 
πού τό Δηµόσιο τά ἔχει ἐγκαταλείψει 
ἴσως ἀφήνει περιθώρια διεκδικήσεων. 
Ἄλλωστε στήν Ἑλλάδα ζοῦµε... 

Πέρασε καί τό Σεκέρ Μπαϊράµ, µέ 
τίς τοπικές Ἀρχές τῆς Κοµοτηνῆς 
νά ἐπισκέπτονται γιά εὐχές τόν... 
Τοῦρκο Πρόξενο! Ξαναθυµίζουµε 
στούς ἀγαπητούς µας συνέλληνες 
ὅτι ὁ Πρόξενος εἶναι διπλωµάτης 
ξένης χώρας - ΔΕΝ εἶναι κάτι σάν 
Χριστόδουλος τῆς ἄλλης πλευρᾶς! Στόν 
νόµιµο µουφτή Μέτσο Τζεµαλή πῆγε 
γιά εὐχές µόνον ὁ ἀπερχόµενος γ.γ. τῆς 
Περιφέρειας Μ. Ἀγγελόπουλος, ἐνῶ 
νοµάρχης καί δήµαρχος ἐπισκέφθηκαν 
καί τόν Πρόξενο καί τόν µουφτή...

Καί µέ τόν τουρκοφύλαξ καί µέ τόν θρησκειοφύλαξ
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   ∆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. Με-
λίρρυτου «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.  
Σπεύσατε!
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Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

Τηλεοµοιότυπο: 25310 81536
Ἠλ. διεύθυνση:  karaiskk@otenet.gr

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 25 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 50 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΥΧΕΣ για το 
ΡΑΜΑΖΑΝ 
ΜΠΑΪΡΑΜ

Μετά το πρώτιστο 
αγαθό της υγείας, 
ο γεν. γραµµατέας 
της Περιφέρειας 
Αν. Μακ. - Θράκης

κ. Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος, 
εύχεται στους µουσουλµάνους συµπολίτες 
της Περιφέρειας για την εορτή του 

Ραµαζάν Μπαϊράµ,
δηµιουργικότητα, πρόοδο προσωπική 

και οικογενειακή ευτυχία.
Χρόνια Πολλά

«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι στην περιοχή 
έχουν δυνατότητες να οικοδοµήσουν 
νέες σχέσεις, ισχυρές δηµοκρατίες 
µε οικονοµική προοπτική, εντός 
ευρωατλαντικού πλαισίου, µε την 
προϋπόθεση να δουλεύουν από κοινού 
και να αφήσουν πίσω τους κάποια από 
αυτά τα ιστορικά ζητήµατα.» Η θέση 
αυτή ανήκει στον κ. Μάθιου Νίµιτς, 
ειδικό µεσολαβητή του Ο.Η.Ε. για την 
ονοµασία της Π.Γ.Δ.Μ., και διατυπώθηκε 
πρόσφατα σε συνέντευξή του σε 
εφηµερίδα του γειτονικού κράτους.

Η εµπέδωση ισχυρών δηµοκρατιών 
µέσα από την υπέρβαση των όποιων 
διαφορών µεταξύ γειτονικών λαών 
και η εξοµάλυνση των σχέσεών τους, 
η σφυρηλάτηση – ακόµη περισσότερο 
– νέων σχέσεων, που δεν θ’ αγκιστρώ-
νονται σε αγκυλώσεις του παρελθόντος, 
είναι αναµφίβολα στόχος υγιής και 
ικανός να συµβάλει στην εδραίωση 
της σταθερότητας σε µια ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή και στην πρόοδο 
των κρατών και των κοινωνιών τους. 
Ζητούµενο, βέβαια, παραµένει ποιος 
είναι ο καταλληλότερος τρόπος ώστε 
οι σχέσεις που θα οικοδοµηθούν να 
είναι σχέσεις εµπιστοσύνης και όχι 
υποκριτικές, οι οποίες εξυπηρετούν απλά 
ανάγκες της στιγµής κι επαναφέρουν 
µελλοντικά τα υπάρχοντα προβλήµατα 
σε µεγέθυνση.

Οι ιστορικές διαφορές του παρελθόντος, 
λοιπόν, χρειάζεται να υπερκεραστούν, 
όµως ο τρόπος µε τον οποίο θα συµβεί αυτό 
θα κρίνει και την αποτελεσµατικότητα 
του διαβήµατος. Με ποιον ακριβώς 
τρόπο προτείνεται η εγκατάλειψη των 
αξιώσεων της κάθε πλευράς πάνω σε 
ιστορικά ζητήµατα; Με την κυριαρχία της 
λήθης πάνω στη µνήµη και τη διαγραφή 
όσων πτυχών δεν µας κολακεύουν; Η 
θέση αυτή συνιστά µία πρόταση, θα ’ναι 
ωστόσο κι αποτελεσµατική;

Η αποσύνδεση οποιασδήποτε οµάδας 
ή µονάδας από το παρελθόν της 
είναι πράξη λήθης, που εµποδίζει τη 
συγκρότηση µιας ολοκληρωµένης 
συνείδησης, συλλογικής ή ατοµικής, γιατί 
αποστερεί τις οµάδες και τις µονάδες από 
πολύτιµα στοιχεία που εµπλουτίζουν το 
χαρακτήρα τους και συµβάλλουν στην 
αυτογνωσία τους. Η αποσύνδεση από το 

παρελθόν, µε τη συσσωρευµένη σοφία 
που αυτό µεταφέρει, οδηγεί σε αγώνα 
συγκρότησης που ξεκινά από µηδενική 
βάση, άρα που είναι και αναγκασµένος 
να επανακατακτήσει απ’ την αρχή τα 
στοιχεία που απορρίφτηκαν, και που 
– κατά συνέπεια – είναι καταδικασµένος 
να παραµένει σε τελείως πρωτογενή 
στάδια ανάπτυξης, εφόσον απουσιάζει η 
βάση εκείνη που θ’ αποτελεί το εφαλτήριο 
για ανώτερα στάδια εξέλιξης.

Όταν όµως το παρελθόν συνδέεται µε 
πράξεις βίας, καταστροφής, ευτελών 
στάσεων και συµπεριφορών, παρουσιάζει 
την ίδια θετική λειτουργία; «Ο Μέγας 
Αλέξανδρος ήταν σίγουρα µεγάλος 
κατακτητής, όµως έσφαξε χιλιάδες 
ανθρώπους και κατέστρεψε πολλές 
πόλεις. Δεν διέδωσε τη δηµοκρατία και 
τις πολιτειακές αξίες και κατά την άποψη 
µου, άφησε πίσω του µία αυτοκρατορία, 
η οποία ούτε η πλέον θετική υπήρξε 
ούτε µακράς χρονικής διάρκειας ήταν», 
υποστηρίζει ο κ. Νίµιτς, προβάλλοντας 
ακριβώς τον προηγούµενο, κατά τη 
γνώµη του, παράγοντα. Γι’ αυτό και 
καλεί την Ελλάδα και την Π.Γ.Δ.Μ. να 
µην πλειοδοτούν για την κάρπωση της 
κληρονοµιάς του Μεγαλέξανδρου.

Δεν ενδιαφέρει, εν προκειµένω, αν η 
τοποθέτηση Νίµιτς συνάδει ή όχι µε την 
ιστορική αλήθεια. Η θέση του επιχειρεί 
να ισορροπήσει (τουλάχιστον έτσι 
όπως αντιλαµβάνεται την «ισορροπία» 
ο αµερικανικός παράγοντας, µε βάση 
τα δικά του συµφέροντα κι επιδιώξεις) 
ανάµεσα στις δύο αντιµαχόµενες 
πλευρές, γι’ αυτό και υπερτονίζει τις 
αρνητικές πτυχές του Μεγαλέξανδρου 
και του βασιλείου του.

Πέραν ωστόσο του αν είναι θεµιτό να 
υπερτονίζεις τις πτυχές που εξυπηρετούν 
έναν σχεδιασµό σου και, γενικότερα, να 
ακυρώνεις τη µνήµη για να πετύχεις έναν 
συµβιβασµό, κι ακόµη κι αν δεχτούµε ότι 
οι επισηµάνσεις του κ. Νίµιτς δεν είναι 
ολότελα λανθασµένες, το ζητούµενο 
αναφορικά µε το αν κρίνεται σκόπιµο 
να επικαλύπτονται οι δυσκολίες του 
παρελθόντος από τη λήθη παραµένει.

Ας δεχτούµε δηλαδή ότι έχει δίκιο ο 
κ. Νίµιτς πως ο Μέγας Αλέξανδρος 
σε ορισµένες περιπτώσεις διέπραξε, 
ίσως, ό,τι µε σύγχρονους όρους θα 

ονοµάζαµε «εγκλήµατα πολέµου». Η 
αποδοχή αυτή είναι ικανή να κλείσει 
το θέµα του ποια από τις δύο αντίδικες 
πλευρές έχει δίκιο στην διεκδίκηση µιας 
ιστορικής κληρονοµιάς, µε την αµοιβαία 
υποχώρηση και των δύο πλευρών 
και την αποποίηση της κληρονοµιάς 
αυτής; Επιπρόσθετα δε, δικαιούται µια 
οµάδα ή µια µονάδα να απορρίπτει 
τις πτυχές εκείνες του παρελθόντος 
της που συνδέονται µε στιγµές ηθικής 
κατάπτωσης;

Κάθε κοσµοκράτειρα δύναµη, 
οποιασδήποτε εποχής, και µε τα 
δεδοµένα της κάθε εποχής, δηµιούργησε 
την αυτοκρατορία της επιβαλλόµενη 
στους γειτονικούς της αλλά και σε πολύ 
µακρινούς από την αρχική κοιτίδα της 
πληθυσµούς µε τη δύναµη της βίας. 
Ο Μέγας Ναπολέων δηµιούργησε 
την αυτοκρατορία του στηριζόµενος 
στα όπλα, η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία 
επέβαλλε την κυριαρχία της µέσα 
από µια σειρά κατακτήσεων εδαφών, 
η ίδια η Αθηναϊκή ηγεµονία, που µας 
αφήνει έκθαµβους µε τα πολιτιστικά 
της επιτεύγµατα στην Ακρόπολη 
και µε την καλλιέργεια κάθε µορφής 
τέχνης (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, 
γλυπτική, θέατρο, λογοτεχνία, ρητορική, 
ιστοριογραφία, φιλοσοφία), έχει απ’ την 
αντίθετη µεριά να επιδείξει θλιβερές 
σελίδες εκµετάλλευσης και καταπίεσης 
των «συµµάχων» της, καθώς και σφαγές 
του πληθυσµού ολόκληρων πόλεων, 
γεγονός που µε τα σηµερινά δεδοµένα 
ίσως να χαρακτηριζόταν «γενοκτονία». 
Μα και στο παρόν µας απλά να στρέψουµε 
το βλέµµα µας διαπιστώνουµε πως η 
σύγχρονη παγκόσµια αυτοκρατορία των 
Η.Π.Α. εδράζει την κυριαρχία της στη 
στρατιωτική της ισχύ, στους επιθετικούς 
της πολέµους (Κορέα, Βιετνάµ, 
Ιράκ, Αφγανιστάν, Σερβία κ.α.), στις 
επεµβάσεις της στα εσωτερικά άλλων 
κρατών µε την εγκαθίδρυση δικτατοριών 
και στις πολυποίκιλες πιέσεις που ασκεί 
σε κάθε µήκος και πλάτος της γης µε 
την υποστηριζόµενη απ’ την πολεµική 
της βιοµηχανία διπλωµατία. Κι ούτε 
πρέπει να µας διαφεύγει πως αυτή η 
κοσµοκρατορία εκκινεί µε τη ρίψη της 
ατοµικής βόµβας, την αναγκαιότητα 
της οποίας αµφισβητούν πλέον όλο 
και περισσότεροι αναλυτές. Συνεπώς, 
µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα, ο 
κ. Νίµιτς θα ’πρεπε πρωτίστως να 
απορρίψει την πολιτική της ίδιας του της 

χώρας, να αµφισβητήσει τον πολιτισµό 
της, και να πάψει να της προσφέρει τις 
υπηρεσίες του για την ευόδωση των 
ιµπεριαλιστικών της σκοπών. Αν όµως 
οι παραπάνω πτυχές της αµερικανικής 
αυτοκρατορίας είναι αδιαµφισβήτητες, 
ποιος θα µπορούσε να της αρνηθεί 
και την άνθηση ενός πολιτισµού που 
χαρακτηρίζεται από την έκρηξη της 
γνώσης σε όλες τις επιστήµες ή από την 
πρωτοπορία σε κάθε µορφή τέχνης;

Συνιστούν, εποµένως, οι µελανές σελίδες 
στην ιστορία οποιασδήποτε οντότητας 
λόγο για την αποποίηση του παρελθόντος 
της; Οι µελανές σελίδες, σε επίπεδο 
αυτογνωσίας, βρίσκονται εκεί για να 
παραδειγµατίζουν και να αποτρέπουν 
τις επόµενες γενιές από αντίστοιχες 
ολισθηρές κατευθύνσεις. Σε επίπεδο 
πάλι συνύπαρξης, επιβεβαιώνουν την 
ειλικρινή πρόθεση δύο ή περισσότερων 
πλευρών να παραδεχτούν τα λάθη τους, 
να ζητήσουν συγγνώµη γι’ αυτά και να 
πορευτούν υποσχόµενοι ότι δεν θα τα 
επαναλάβουν. Γι’ αυτό και η διατήρηση 
της µνήµης όχι µόνο των ανατατικών µα 
και των πλέον εξευτελιστικών στιγµών 
αποτελεί το αποτελεσµατικότερο 
µάθηµα «οικιακής οικονοµίας», µα 
και κρατικής και διακρατικής, για την 
ανάπτυξη των σχέσεων πάνω σε θεµέλια 
ισχυρά κι όχι σαθρά.

Αν, εποµένως, προβάλλεται ως επιδίωξη 
η εξοµάλυνση των σχέσεων µεταξύ 
αντίδικων πλευρών, η εξοµάλυνση 
αυτή δεν πρόκειται να καρποφορήσει 
σε βάθος χρόνου εφόσον στηρίζεται 
στην αποποίηση του παρελθόντος ή στη 
λησµονιά του, στους συµψηφισµούς, 
στην εξυπηρέτηση σκοπιµοτήτων και 
στις ενοχές που προκαλεί προς µία 
µόνο κατεύθυνση η άσκηση κριτικής 
περί υποτιθέµενου εθνικισµού· θα 
καρποφορήσει µόνο µε το σεβασµό της 
µνήµης µέσα απ’ την αξιοποίηση των 
ιστορικών πηγών που φωτίζουν την κάθε 
διαµάχη, τον σεβασµό της αλήθειας 
και τον έλεγχο προς κάθε κατεύθυνση, 
κι όχι µόνο προς µία και µοναδική, 
αναφορικά µε την εκδήλωση πραγµατικά 
εθνικιστικών κι αλυτρωτικών τάσεων, τις 
οποίες δεν δικαιολογεί καµιά ιστορική 
πραγµατικότητα, παρά µόνο η ψευτιά, η 
επιθετικότητα, η αδιαλλαξία και η φτηνή 
προπαγάνδα.

Γιάννης Στρούµπας

Μνήµη, ένας οδηγός οικιακής οικονοµίας
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Ζώμινθος, η ορεινή Κνωσσός της τεχνολογίας
   Ο Π. Γεωργούδης στην “Ελευθεροτυπία” (1-10) για τις μεγάλες ανακαλύψεις του 
ζεύγους Σακελλαράκη για τα χρόνια της μινωικής δροσιάς του ελληνισμού: 
   «Μια νέα Κνωσός αναδύεται στην κορυφή του Ψηλορείτη. Είναι η Ζώμινθος, που θα 
μας μυήσει σε άγνωστες πτυχές του ελληνικού πολιτισμού από τη Μινωική περίοδο και 
έπειτα. Συγχρόνως θα μας αποκαλύψει πώς μπορούσε να επιβιώσει σε υψόμετρο 1.187 
μια οργανωμένη πολιτεία με πολυσχιδείς δραστηριότητες σε ετήσια βάση. Διότι σ’ αυτό το 
υψόμετρο, ειδικά στο βαρύ χειμώνα, απαιτούνταν υψηλού επιπέδου γνώση και τεχνικές για 
την ομαλή διαβίωση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων. 
    Αυτό το μεθυστικό ταξίδι στο παρελθόν μάς ανοίγει κάθε χρόνο η αρχαιολογική σκαπάνη 
του Γιάννη Σακελλαράκη και της Εφης Σακελλαράκη-Σαπουνά, που συνεργάζονται με 
μια διεπιστημονική ομάδα από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Με γαιοσκοπικές και 
μαγνητικές μεθόδους έχει εντοπιστεί κτίριο 1.600 τ.μ. μέχρι τώρα -πέρυσι είχαν αποκαλυφθεί 
1.360 τ.μ. Η έρευνα, όπως μας είπε ο κ. Σακελλαράκης, θα συνεχιστεί και θα αναδείξει 
σταδιακά όλο το τεράστιο κτιριακό συγκροτήματα και τους βοηθητικούς του χώρους, που 
επεκτείνονται σε πολλά στρέμματα. 
  Το μέγεθος του κτιρίου έχει προκαλέσει κατάπληξη στον επιστημονικό κόσμο, πόσο 
μάλλον που τα καινούργια ευρήματα καταδεικνύουν πως ήταν ένα οργανωμένο και ισχυρό 
παραγωγικό, οικονομικό, κοινωνικό και θρησκευτικό κέντρο, που έλεγχε κρίσιμους 
κόμβους στη διακίνηση αγαθών και εμπορευμάτων. (...)
    Παράλληλα, όμως, η πέτρα έδωσε τη δυνατότητα σε πολλά σημεία να χρησιμοποιηθούν 
τεράστιοι ογκόλιθοι κατεργασμένοι καταλλήλως, οι οποίοι μοιάζουν εκπληκτικά με 
τα κυκλώπεια τείχη. Το κτίριο αυτό ανήκει στον 16ο αιώνα π.Χ., διαθέτει ένα ισόγειο 
δαιδαλώδη χώρο και δύο επιπλέον ορόφους, που έχουν διατηρηθεί, παρά την πτώση τους 
από σεισμό, σε εξαιρετική κατάσταση συγκριτικά με όλα τα άλλα κτίσματα των Μινωιτών.
   Για τα καινούργια ευρήματά του ο κ. Σακελλαράκης μας είπε: «Εφέτος είδαμε ότι το 
κτίριο είναι τεράστιο, εμείς εντοπίσαμε μόνο 1.600 τ.μ., και προεκτείνεται προς όλες τις 
κατευθύνσεις. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε πως λειτουργούσαν εκεί μια οργανωμένη βιοτεχνία 
και ένα εργαστήριο κεραμικής. Με τα νέα ευρήματα διαπιστώσαμε ότι παράλληλα με την 
εξαγωγή προϊόντων κεραμικής γινόταν και εισαγωγή τους. Συγκεκριμένα, το μεγάλο πιθάρι 
που ανακαλύψαμε με λεπτεπίλεπτη κεραμική και ζωγραφική είναι εξαιρετικής ποιότητας 
και ανήκει στη κνωσιακή ζωγραφική. Επίσης τα μικρά αγγεία που βρήκαμε έχουν σχέδια 
με χρώματα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο όμως, είναι πως τα δάπεδα του 
πρώτου ορόφου και τα κονιάματα έχουν υποστεί υψηλή τεχνική επεξεργασία, διαθέτουν 
εξαιρετική αισθητική και είναι τοιχογραφημένα διότι έχουν ίχνη χρώματος. Όλα αυτά 
οδηγούν στη σκέψη ότι έχουμε να κάνουμε με κτίριο ανακτορικό, διότι αυτά τα στοιχεία δεν 
τα γνωρίζουμε στις επαύλεις της υπόλοιπης Κρήτης τη μινωική εποχή. Δηλαδή ενισχύεται 
η άποψη ότι ήταν ένα ισχυρό οργανωμένο παραγωγικό, οικονομικό, κοινωνικό και 
θρησκευτικό κέντρο, με έλεγχο διακίνησης των αγαθών και των κόμβων αφού από εδώ 
περνούσαν οι επισκέπτες για να πάνε στο Ιδαίον Αντρο».

Ρουφιάνοι, ναρκέμποροι και ισλαμοφάγοι
   Η Καλιφορνέζικη «La Voz de Aztlan» (3/10) γράφει μιαν ενδιαφέρουσα ιστορία για τις 
διασυνδέσεις μυστικών υπηρεσιών, ρωσοεβραϊκής μαφίας και εμπόρων ναρκωτικών:
  «Στίς 24 Σεπτεμβρίου ένα αεροπλάνο της εταιρείας Gulfstream II συνετρίβη κοντά στη 
μεξικανική πόλη Κανκούν με 4 τόννους κοκαΐνης. Το αεροσκάφος έκανε γύρους πάνω από 
την πόλη Τιξκοκόμπ όταν φαίνεται να έμεινε από καύσιμα. Οι πολίτες κάλεσαν τις Αρχές 
και τα στρατιωτικά ελικόπτερα του Μεξικού βρήκαν το αεροσκάφος σε τρία κομμάτια και 
με 4 τόννους καθαρής κοκαΐνης. Οι μεξικανικές Αρχές συνεπέραναν ότι το φορτία ήταν 
για τα μεξικανικά καρτέλ και επικεντρώνουν στον ιδιοκτήτη του αεροπλάνου. Τα πρώτα 
ευρήματα για την ιδιοκτησία του αεροπλάνου με στοιχεία ουράς Ν987SA απειλούν να 
ανοίξουν νέο σκάνδαλο τύπου Ιράν/Κόντρας.
    Το ίδιο αεροπλάνο N987SA χρησιμοποιήθηκε από τη CIA για τη μεταφορά μουσουλμάνων 
κρατουμένων στο Γκουαντάναμο της Κούβας το 2003, 2004 και το 2005. (...) Το 
αεροσκάφος οδήγησε στον William Achenbaum, έναν μεγιστάνα του real estate στην Νέα 
Υόρκη (τύπου Larry Silverstein). Ο Achenbaum λέει ότι το αεροσκάφος το διαχειριζόταν 
η Air Rutter International, που σύμφωνα με την «New York Post» ανήκει στον Arik Kislin 
από το Λόγκ Άιλαντ. Ο Arik Kislin είναι ανηψιός του Semyon Kislin, που το Κέντρο για την 
Δημόσια Αξιοπρέπεια χαρακτηρίζει γκάγκστερ της ισχυρής Ρωσικής Μαφίας. Η οιογένεια 
Κισλίν, Εβραίοι μετανάστες από τη Ρωσία, έχουν συνεισφέρει τεράστια ποσά στις πολιτικές 
εκστρατείες του Ρούντι Τζουλιάνι.» 

Μεϊμαράκεια  ψέμματα 
  Ο Λάζαρος Μαύρος (2/10) γράφει στην Κύπρο για τα κυβερνητικά αερολογήματα: 
   «Αυτός ο λαός, τα ένοπλα σπλάχνα του οποίου παρήλασαν χθες κατά υποδειγματικό τρόπο, 
άξιζε και όφειλε να έχει πολιτικούς ηγέτες, αξιότερους και ικανότερους και προθυμότερους 
να αναπτύξουν τις αμυντικές μας δυνατότητες απέναντι στις διαρκώς ενισχυόμενες 
δυνάμεις του τουρκικού στρατού κατοχής και ως αντίβαρο στο καταθλιπτικό ανισοζύγιο 
δυνάμεων που επέβαλε ενόπλως η Τουρκία στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, μέχρι 
και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη των νοτίων θαλασσών με τα αναζητούμενα 
κοιτάσματα πετρελαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θλίψη και αγανάκτηση προκαλούν 
- επιπλέον - και οι περί «ενιαίου δόγματος» ασύστολες κοροϊδίες που επανέλαβε χθες 
(όπως και πέρσι) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της μητέρας Ελλάδας κ. Μεϊμαράκης. 
Η επανεκλεγείσα κυβέρνηση του οποίου συνεχίζει την πολιτική τής λιποταξίας από την 
Κύπρο, που αποφάσισε η κυβέρνηση Σημίτη το 2001. Από τον «Νικηφόρο - Τοξότη» 17-
22/10/2000, επί αειμνήστου Αρχηγού ΓΕΕΦ Ευάγγελου Φλωράκη, ΟΥΔΕΠΟΤΕ πέταξαν 
ξανά στην Κύπρο τα F-16 και τα Α7-Κορσέρ της Πολεμικής Αεροπορίας, ούτε κατέπλευσαν 
στα κυπριακά νερά τα σκάφη του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Επί 7 χρόνια αλωνίζουν 
μόνοι Τούρκοι και Εγγλέζοι.»

Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, προσέξτε! Ὁ παραπλεύρως εἰκονι-
ζόµενος Ντέσµοντ Τούτου εἶναι ἕνα ἀκόµη ἀνθρωπόµορφο 
τέρας, γεµᾶτο ἀντισηµιτισµό, παρά τό ἀθῶο ὕφος καί 
τό Νόµπελ Εἰρήνης (καί τά χρονάκια πού πολέµησε τό 
νοτιοαφρικανικό Ἀπαρτχάιντ). Εὐτυχῶς γιά τόν πολιτισµό 
µας, στήν µεγαλύτερη δηµοκρατία τοῦ κόσµου οἱ εὐαίσθητοι, 
δηµοκρατικοί πολίτες γρηγοροῦν καί ἀπετράπη τήν ὕστατη 
στιγµή ἡ διάλεξη πού θά ἔδινε στό καθολικό Πανεπιστήµιο 
τοῦ Ἁγίου Θωµᾶ στή Μιννεάπολη. Οἱ ἀρχές τοῦ πνευµατικοῦ 
αὐτοῦ ἱδρύµατος πείστηκαν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θά προσέ-
βαλε τήν τοπική ἑβραϊκή κοινότητα ἄν ἐπαναλάµβανε τίς 
ἀντισηµιτικές (ντάξει, φιλοπαλαιστινιακές, τό ἴδιο κάνει) 
θέσεις πού εἶχε ἐκφράσει τό 2002 στή Βοστώνη. Ἔτσι, µέ ὁδηγό 
τή σοφή συµβουλή «προλαµβάνειν µᾶλλον ἤ θεραπεύειν», ἡ 
διάλεξη µαταιώθηκε καί ἡ δηµοκρατία νίκησε...

Πρόληψη, µιά ἐµπεδωµένη δυτική πρακτική

Τό συνέδριο στίς 19-20 Σεπτεµβρίου 
µέ τίτλο «Προοπτικές καί κίνδυνοι 
στήν πορεία τῆς Οὐκρανίας πρός τό 
ΝΑΤΟ ἤ τό Bloc-Free» ἔλαβε χώρα στή 
ρωσοκατοικηµένη Συµφερόπολη τῆς 
Κριµαίας καί εἶχε θέµα τό ἐνδεχόµενο 
συµµετοχῆς τῆς Οὐκρανίας στό ΝΑΤΟ. 
Μετεῖχαν εἰδικοί ἀπό τή Βρετανία, 
τίς ΗΠΑ, τή Ρωσία, τήν Ἑλλάδα, τή 
Λευκορωσία, τή Σερβία καί ἄλλες χῶρες 
καί ἀπό τίς ὁµιλίες πού ἔγιναν ἀξίζει 
ξεχωριστή µνεία ἐκείνη τοῦ Ἐπισκόπου 
Ράς καί Πρίζρεν, κ. Ἀρτεµίου, µέ τίτλο 
“Τό NATO ἐν δράσει – Ἡ περίπτωση τοῦ 
Κοσόβου καί τῶν Μετοχίων”.

Ὁ Ἐπίσκοπος δέν µάσησε τά λόγια του. 
Μίλησε γιά τίς 78 ἡµέρες τοῦ 1999 στίς 
ὁποῖες «τό NATO παράνοµα, ἄδικα, ἄκαρδα 
καί βίαια κατέστρεφε τή χώρα µέ βόµβες 
καί πυραύλους κάθε εἴδους, προκαλώντας 
περισσότερες καταστροφές σέ πολιτικούς 
στόχους (νοσοκοµεῖα, κατοικηµένες 
περιοχές, ἠλεκτρικές γραµµές, γέφυρες, 
ἐργοστάσια) παρά στρατιωτικούς, 
σκοπεύοντας ἐπίτηδες σέ τραῖνα καί 
λεωφορεῖα γεµᾶτα κόσµο, σκοτώνοντας 
2500 πολίτες». Θύµισε µάλιστα τόν 
πρόστυχο ὅρο τῶν «παράπλευρων 
ἀπωλειῶν», µέ τόν ὁποῖο ἡ ΝΑΤΟική 
προπαγάνδα µασκάρευε τά ἐγκλήµατά 
της κατά τοῦ ἄµαχου πληθυσµοῦ, ἀλλά 
καί τήν ἀπειλή τοῦ ἀπεµπλουτισµένου 
οὐρανίου πού µόλυνε τήν περιοχή καί 
µαζί ἀνθρώπους κι ἀπό τίς δύο πλευρές.

Ἀκόµη µεγαλύτερο ἐνδιαφέρον εἶχε 
ἡ ἀναφορά του στό µετέπειτα, µέχρι 
σήµερα. «Τά ἐγκλήµατα τοῦ ΝΑΤΟ κατά 
τοῦ λαοῦ µας ἔφτασαν τήν πλήρη τους 
ἔκφραση µόνο µετά τόν «πόλεµο», ὅταν 
οἱ δυνάµεις τῆς KFOR πάτησαν τό ἔδαφός 
µας βάσει τοῦ ψηφίσµατος τοῦ Συµβουλίου 
Ἀσφαλείας καί τῆς στρατιωτικῆς/τεχνικῆς 
Συνθήκης τοῦ Κουµάνοβο, ἀπό τόν Ἰούνιο 
τοῦ 1999. Ἡ ἐντολή τῆς KFOR, σύµφωνα 
µέ τή συµφωνία, ἦταν νά ἐµποδίσει τίς 
ἐχθρότητες µεταξύ τῶν ἀντιπάλων, νά 
ἐγκαταστήσει περιβάλλον ἀσφαλείας καί 
νά ἀφοπλίσει τόν ἀλβανικό KLA. Σύµφωνα 
µέ τό ψήφισµα 1244 ἡ KFOR θά διευκόλυνε 
τήν ἀσφαλή καί χωρίς ὅρους ἐπιστροφή 
τῶν προσφύγων καί τῶν ἐκτοπισµένων. 
Τίποτε ἀπό αὐτά δέν συνέβη. Καί ἦταν 
ἀκριβῶς µέ τήν ἄφιξη τῆς KFOR καί τῶν 
πολιτικῶν Ἀρχῶν τοῦ ΟΗΕ πού ὄχι µόνο 
ἀκολούθησε ἡ ἀνθρωπιστική καταστροφή 
µά καί κορυφώθηκε µέ τήν πρωτοφανή 
ἐθνοκάθαρση στήν περιοχή. Μιά µοναδική 
γενοκτονία κατά τῶν Σέρβων σέ καιρό 
εἰρήνης, ἀνήκουστη στήν ἀνθρώπινη 
ἱστορία, ξεδιπλώθηκε ὑπό τήν αἰγίδα 
τῆς  KFOR καί τῆς UNMIK, τά µέλη τῶν 
ὁποίων προσέφεραν τίς ὑπηρεσίες τους 
καί τήν ὑποστήριξή τους στούς Ἀλβανούς 
ἐξτρεµιστές καί στόν τροµοκρατικό KLA, 
ὥστε νά ἐκδιώξουν καί νά ἐκτελέσουν τά 2/3 

τῶν Σέρβων Χριστιανῶν (250.000) καθώς 
καί ἄλλων µή ἀλβανικῶν κοινοτήτων 
(Ροµά, Αἰγύπτιοι, Ἀσκάλι, Γκοράντσι). Καί 
τά 5 σηµεῖα τοῦ ἄρθρου 2 τῆς Συνθήκης 
τῆς Γενοκτονίας καλύπτονται στήν 
περίπτωση τῶν Σέρβων στό Κόσοβο καί τά 
Μετόχια κατά τά 8 χρόνια τῆς παρουσίας 
καί µέ τήν προστασία τῶν ΝΑΤΟικῶν 
στρατευµάτων (...) Παρά τήν παρουσία 
16.500 στρατιωτῶν τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς 
διοίκησης τοῦ ΟΗΕ, χιλιάδες ἐγκληµατίες 
καί τροµοκράτες περιφέρονται ἐλεύθερα 

καί ἀνέλεγκτα στό Κόσοβο, ἐκτελώντας 
τό τερατῶδες τους ἔγκληµα, τήν ὁριστική 
ἐκρίζωση τῶν Σέρβων Χριστιανῶν. 
Πολλοί ἀπό αὐτούς εἶναι ἐπίσηµα µέλη 
τῶν θεσµῶν τοῦ Κοσόβου πού νοµίµως 
συνεργάονται µέ τή διεθνή κοινότητα. 

Τό τελευταῖο βιβλίο τοῦ Iseult Henry, 
συγγραφικό ψευδώνυµο ἐν ἐνεργείᾳ 
µέλους τῆς διεθνοῦς ἀποστολῆς στό 
Κόσοβο καί στά Μετόχια, “Κρύβοντας τήν 
Γενοκτονία στό Κόσοβο - Ἕνα ἔγκληµα 
κατά τοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἀνθρωπότητας” 
µιλᾶ γιά ὅλα αὐτά. Εἶναι ἕνα βιβλίο µέ 
ἀληθινές ἱστορίες ἀπ΄ ὅσα ἔγιναν στό 
Κόσοβο µετά τό τέλος τοῦ πολέµου τοῦ 
1999: πυροβολισµοί, ἀποκεφαλισµοί, 
πυρπολήσεις, βοµβιστικές ἐπιθέσεις, 
βιασµοί, ἀπαγωγές, βασανιστήρια, 
ἀκρωτηριασµοί, κλοπές καί σύληση 
µοναστηριῶν κι ἐκκλησιῶν (πάνω ἀπό 
150) (...) Σήµερα τό ΝΑΤΟ (ΗΠΑ καί ΕΕ) 
συγκεντρώνει ὅλες του τίς προσπάθειες 
γιά νά ἐπιβραβεύσει τά ἀλβανικά 
ἐγκλήµατα µέ ἕνα ἀνεξάρτητο Κόσοβο, 
κόντρα σέ ὅλες τίς διεθνεῖς συνθῆκες, 
τά ψηφίσµατα καί τό διεθνές δίκαιο. Μᾶς 
ἐκβιάζουν µέ αὐθάδεια νά ἀποδεχθοῦµε 
τό πακέτο Ἀχτισαάρι µέ ἀντάλλαγµα 
τήν ἄµεση συµµετοχή µας στό ΝΑΤΟ. 
Τά θύµατα τῶν βοµβαρδισµῶν τοῦ ΄99 
καί τά θύµατα τοῦ KLA ὑπό τή ΝΑΤΟική 
προστασία µᾶς ζητοῦν νά µήν τούς 
ξεχάσουµε, νά µήν τούς προδώσουµε (...) Ἡ 
ἔνταξη στό ΝΑΤΟ θά ἦταν ἡ µεγαλύτερη 
συµφορά, ξεπεσµός καί ταπείνωση γιά 
τούς Σέρβους σέ ὅλη τήν ἱστορία τους. 
Εἴµαστε πεπεισµένοι ὅτι ἡ Σερβία ποτέ 
δέν θά ἐπιτρέψει νά συµβεῖ.»

Οἱ ΝΑΤΟικές ἀθλιότητες 
κατά τῶν Σέρβων συνεχίζονται...

Στίς 27/9-12/10 διεξήχθη στήν (ἐκτός ΝΑΤΟ!) 
Κροατία ἡ ἄσκηση Noble Midas τῆς NATO 
RESPONSE FORCE µέ 8.000 στρατιῶτες, 40 
σκάφη, 6 ὑποβρύχια, 40 ἀεροπλάνα καί 12 
ἑλικόπτερα ἀπό 12 χῶρες (καί τῆς Ἑλλάδας). 
Ἄραγε γιά ποιόν χτύπησε ἡ καµπάνα...
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α . . .

Διάβασα στόν τοπικό Τῦπο τήν «πολιτική δήλωση τοῦ Ντίνου Χαριτόπουλου», 
πρώην δηµάρχου Σαπῶν, ὑπέρ τοῦ (κουµπάρου του) Γιώργου Παπανδρέου 
καί ὁµολογῶ ὅτι ἐντυπωσιάστηκα. Τί «συγκροτηµένες ἰδεολογικές ἀρχές», 
τί «πρωτοποριακές ἰδέες», τί «νέο ἦθος»... Ἄµ τό ἄλλο; «Ὁ Γιῶργος 

Παπανδρέου ἀπευθύνεται στόν καλύτερο ἑαυτό µας. Αὐτόν πού σκέφτεται (Σ.Σ.: 
1+2 = µµµ...4; ὄχι, ὄχι...5;), ἀπαιτεῖ, ἀγωνίζεται...»! Κι ἀλλοῦ: «Πῆρε στήν πλάτη του 
τά λάθη τοῦ 2004, ἐπέβαλε µιά στροφή στό ΠαΣοΚ σέ πιό προοδευτικές θέσεις...» 
Ὅλο τό κείµενο ἕνα ἐµετικό γλείψιµο στόν Ἄµωµο τῆς Πολιτικῆς, στόν Υἱό τοῦ Ἡγέτη 
πού ἄσπιλος καί ἄχραντος πέρασε ἀπό τά ὑπουργεῖα Παιδείας καί Ἐξωτερικῶν 
καί δέν χάρισε στήν φραγκουδάκεια παρέα του προγράµµατα δισεκατοµµυρίων, 
δέν ξεβράκωσε ΟΛΕΣ τίς ἐθνικές µας θέσεις ἔναντι τῆς Τουρκίας, δέν κατέθεσε 
στεφάνι στόν Κεµάλ, δέν ἦταν τό ψυχοπαίδι τῆς Ὠλµπράιτ... 
Ἀνάλογες µποῦρδες διαβάζει κι ἀκούει κανείς τακτικά, µέ κεντρικό ἐκφραστή 
τῆς συγκεκριµένης παπαρολογίας καί τόν γνωστό ὑπονοµευτή τῆς πράσινης 
δηµοτικῆς παράταξης στήν Κοµοτηνή (γενικά δέν εἶναι δύσκολο νά ξεχωρίσεις τούς 
περισσότερους πιστούς τοῦ ΓΑΠ στή Θράκη, ἀρκεῖ νά θυµηθεῖς ποιοί τρέχουν πρῶτοι 
νά ρουφήξουν τήν κάθε κλανιά τοῦ Τούρκου Πρόξενου...). Τό τί κυκλοφορεῖ εἶναι 
ἀπερίγραπτο, µιά καµαριέρα στό Τατόι πρίν µισό αἰώνα θά ἦταν πιό ἀξιοπρεπής 
καί µετριολόγος ἀπέναντι στή Φρειδερίκη. Καί νά ὑπῆρχε καί κάποια βάση γιά ὅλη 
αὐτή τήν φιλολογία, λές πάει κι ἔρχεται, ἡ ὑπερβολή εἶναι κι αὐτή ἕνα σχῆµα λόγου. 
Μή ἔχοντας ὅµως οἱ καηµένοι τρόπο νά ὑπερασπιστοῦν τίς ἀνύπαρκτες χάρες 
τοῦ ἀρχηγοῦ, τὄχουν ρίξει στό τσάµικο. Τέλος πάντων, θέλουν ἐκεῖ στό ΠαΣοΚ 
νά συνεχιστεῖ αὐτή ἡ κωµωδία µέ τό γιωργάκι ἀρχηγό; Δικαίωµά τους. Εἶναι ἡ 
ἀσφαλέστερη ἐπιλογή γιά τή ΝΔ, τό καλύτερο δῶρο στόν Καραµανλή (καί στόν 
Ἀλαβάνο) κι ὁ συντοµότερος δρόµος τῆς πάλαι ποτέ «δηµοκρατικῆς παράταξης» 
πρός τόν αὐτοεξευτελισµό.

Χθές Τρίτη 16/10/2007 καί προχθές Δευτέρα 15/10/07, ὁ σύλλογος Φίλων τοῦ 
Ἱδρύµατος Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης στήν Ξάνθη καὶ τό βιβλιοπωλεῖο 
Σαµουρκασίδη στήν Ἀλεξανδρούπολη ἀντίστοιχα, παρουσίασαν στό θρακικό 
κοινό τόν συγγραφέα Κώστα Ζουράρι καί τό τελευταῖο, πολυσυζητηµένο 

καί εὐπώλητο βιβλίο του, «Βέβηλα, κίβδηλα, σκύβαλα». Τό βιβλίο παρουσιάστηκε σέ 
συνεργασία µέ τίς ἐκδόσεις «Ἁρµός» ἀπό τόν Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ἐρευνητή 
στό Ἰνστιτοῦτο Πολιτιστικῆς καὶ Ἐκπαιδευτικῆς Τεχνολογίας Ι.Π.Ε.Τ./ΑΘΗΝΑ 
στήν Ξάνθη καί τόν Ἰωάννη Πετρόπουλο, ἀν. καθηγητή Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς 
Φιλολογίας τοῦ Δ.Π.Θ. στήν Ἀλεξανδρούπολη. Καί στίς δύο πόλεις µίλησε ἐπίσης 
ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας, πού εἶναι ὄχι µόνο ἀπό τούς ἐλάχιστους διανοούµενους µέ 
πρωτότυπη πνευµατική παραγωγή στή χώρα, ἀλλά, χάρη στό σκωπτικό του ὕφος 
καί τήν φιλοπαίγµονα διάθεσή του, εἶναι ἀπό τούς πλέον δηµοφιλεῖς συγγραφεῖς 
στή χώρα. Ἡ στάση του καί τά ἐπιχειρήµατά του ἔναντι τοῦ κατάπτυστου βιβλίου 
ἱστορίας τῆς κ. Ρεπούση συµπυκνώθηκαν σέ µία σειρά κειµένων πού δηµοσίευσε καί 
τώρα τά συγκέντρωσε σέ ἕναν τόµο ὑπό τόν τίτλο «Βέβηλα, κίβδηλα, σκύβαλα». Ἡ 
προσέλευση τοῦ κόσµου στίς παραπάνω ἐκδηλώσεις καί τό κλῖµα πού ἐπικράτησε 
ἔδειξε πώς ὁ κόσµος µπορεῖ ἀκόµη νά ξεχωρίζει τό κίβδηλο ἀπό τό ἀληθινό.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11, 
Ξάνθη τηλ. - τ/ο 25410 27544,  info@spanidis.gr

Νά λοιπόν πού κάποια στιγµή καί 
οἱ τοπικοί ἄρχοντες ἀναζητοῦν ἴσως 
κάποιο ὅραµα, κάποια διέξοδο ἀπό τήν 
καθηµερινή µιζέρια τῆς διαχείρισης 
τοῦ τίποτε. Τότε ἀνακαλύπτουν ὅτι 
βρίσκονται δίπλα τους δυνατότητες γιά νά 
ἀφήσουν καί κάτι στόν τόπο, δυνατότητες 
πού ἔχουν ἤδη ὑποδειχθεῖ ἀπό τρίτους, 
οἱ ὁποῖοι ὅµως δέν διέθεταν τό ὀφφίκιο 
πού θά προχωροῦσε τήν ὑλοποίησή 
τους. Μία τέτοια περίπτωση θέλουµε νά 
ἐλπίζουµε ὅτι ἀποτελεῖ ἡ ἀνακάλυψη τοῦ 
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου στά παράλια 
τῆς Ρωµανίας ἀπό τόν νοµάρχη Ροδόπης 
Ἄρη Γιαννακίδη. Διαβάσαµε λοιπόν στόν 
τοπικό «Χρόνο» τίς παρακάτω δηλώσεις 
του: 

 - Χθες επισκέφθηκα την ευρύτερη περιοχή 
της Μαρώνειας, διήλθα τον παραλιακό 
δρόµο από όρια νοµού Έβρου µέχρι 
την περιοχή της Μαρώνειας (...) Αυτό 
όµως που µε εντυπωσίασε είναι ο Άγιος 
Ευγένιος στην περιοχή της Ρωµανίας, µία 
εκπληκτική εκκλησία σαν αρχιτεκτονική, 
που κάνω έκκληση σε όλους τους γηγενείς 
πολίτες να προχωρήσουµε όλοι πλέον 
οι φορείς στην ολοκλήρωση αυτού του 
µεγάλου έργου (...) Υπάρχουν κάποιες 

χρηµατοδοτήσεις, κυρίως από εράνους 
στην ευρύτερη περιοχή της χώρας. Γίνεται 
η κεραµοσκεπή, αλλά υπάρχουν ακόµη 
σοβαρές ελλείψεις που πρέπει όλοι να 
δραστηριοποιηθούµε και µπορούµε να 
κάνουµε και την συγκεκριµένη περιοχή 
σαν ένα χώρο µεγάλου προσκυνηµατικού 
τουρισµού, να προσελκύσει δηλαδή όχι 
µόνο την χώρα, αλλά και τον ευρύτερο 
χριστιανικό κόσµο. 

- Θέλει όµως υποδοµές κι εγκαταστάσεις

- Ναι, εγώ τις έχω εντοπίσει, τις έχω 
καταγράψει, πιστεύω ότι την επόµενη 
εβδοµάδα, µέσα σε ένα 10ήµερο, να 
έχουµε µία συνάντηση και µε την ηγεσία 
της Εκκλησίας, µε τον Σεβασµιώτατο, 
για να δούµε αυτές τις ελλείψεις και 
να προχωρήσουµε στην διαδικασία της 
υλοποίησης βάσει χρονοδιαγράµµατος. 
Ένα µεγάλο λοιπόν κοµµάτι της 
ολοκλήρωσης θα το αναλάβει η νοµαρχία 
Ροδόπης. Επειδή υπάρχει ενδιαφέρον 
από τον παγκόσµιο Ελληνισµό για την 
συγκεκριµένη εκκλησία, µπορεί να 
αποτελέσει µαζί µε άλλες παρεµβάσεις 
του ευρύτερου τουριστικού ενδιαφέροντος 
στην περιοχή της Μαρώνειας, µπορεί να 
προσελκύσει πολύ κόσµο µε θρησκευτικές 
αναζητήσεις».

Τί νά ποῦµε; Δέν εἶναι ὥρα γιά κακεντρέ-
χειες καί κριτικές ἀπό τήν πλευρά µας, 
ἀρκεῖ µόνο νά πρόκειται γιά εἰλικρινές 
ἐνδιαφέρον πού θά δώσει ὤθηση 
στή µεγάλη αὐτή ἰδέα τοῦ Μιχάλη 
Χαραλαµπίδη, ἔστω καί µέ τήν µορφή 
µιᾶς ὁλοκληρωµένης ἐκκλησίας - κέντρου 
γιά προσκυνηµατικό τουρισµό. Θά 
ἀναµένουµε τίς συγκεκριµένες ἐξελίξεις 
στήν πράξη...

Τό καλοκαίρι πού µᾶς πέρασε κατάφερα, 
µέ δύο χρόνια καθυστέρηση, νά διαβάσω 
τό καταπληκτικό µυθιστόρηµα «Στή σκιά 
τῆς πεταλούδας» τοῦ Θεσσαλονικιοῦ 
δασκάλου Ἰσίδωρου Ζουργοῦ, µιά 
φιλική πρόταση τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ 
πού ἀµέλησα νά υἱοθετήσω.  Ἦταν µία 
ἀληθινή ἀποκάλυψη, µία ἀναγνωστική 
ἀπόλαυση, µία ἀναπάντεχη συνάντηση 
µέ ἕναν ἀνώτερο Καραγάτση τῆς 
ἐποχῆς µας, ἕναν τεχνίτη τοῦ λόγου πού 
συµπεριέλαβε σέ ἕνα καί µόνο βιβλίο 
τό βορειοελλαδίτικο πανόραµα τῆς 
τελευταίας ἑκατονταετίας, θαυµαστά 
ἰσορροπηµένο σέ ἀτένιση πλάτους καί 
παρατηρήσεις βάθους.

Πρό ἡµερῶν, καί πάλι χάρη στήν 
πρόταση ἑνός ἐπώνυµου φίλου, τοῦ 
Δηµήτρη Νόλλα, πῆρα στά χέρια µου 
τίς «Ξεχασµένες ἱστορίες» τοῦ Σερραίου 
(κατάγεται ἀπό τήν Πρώτη, ζεῖ στήν 

Ἀθήνα) ὀδοντιάτρου Λάκη Δόλγερα. 
Ὁ πρωτοεµφανιζόµενος συγγραφέας 
ἀρθρώνει 7 ἱστορίες ἄσηµων ἡρώων πού 
παλεύουν µέ τίς κοσµογονικές µεταβολές 
στήν ἀνατολική Μακεδονία τοῦ 1918 καί 
ἀποτυπώνει µέ τήν σφριγηλή γραφή του 
τήν πάλη τῶν ἰδεῶν καί τῶν συνθηκῶν 
µέσα στίς ζωές τῶν ἁπλῶν Ἑλλήνων µέ 
τούς τόσο διαφορετικούς χαρακτῆρες. 

Τά παραπάνω παραδείγµατα δείχνουν 
µιάν ἀξιοπρόσεκτη, ἐλπιδοφόρα τάση: 
Μιά στροφή πρός τίς ρίζες µας, µέ 
διάθεση ὄχι φυγῆς κι ἐξιδανίκευσης µά 
ἐπανεκτίµησης καί ἀναζωογόνησης, 
συνοδευόµενης ἀπό λογοτεχνικά κατορ-
θώµατα πού δείχνουν ὅτι ἔτσι ὑπηρε-
τοῦνται ταυτόχρονα τόσο ἡ µορφή 
ὅσο καί τό περιεχόµενο. Ἄλλωστε ἡ 
µεταµοντέρνα διύλιση τοῦ τίποτε ἀπό τά 
συγγραφικά παρτάλια ἔχει πρό πολλοῦ 
ἐκµετρήσει τό ζῆν της...

Λογοτεχνική µατιά στίς «Νέες Χῶρες»

Νοµαρχία Ροδόπης: Ἐνδιαφέρον γιά τόν Ἅγιο Εὐγένιο;
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 Στις 12/9/2007 υποβλήθηκε από 
το Σωµατείο Πρατηριούχων Υγρών 
Καυσίµων και Βενζινοπωλών της 
Ξάνθης εξώδικη καταγγελία προς την 
Πολεοδοµία και τον Νοµάρχη Ξάνθης. 
H καταγγελία αφορά την έκδοση 
άδειας για λειτουργία νέου πρατηρίου 
πώλησης υγρών καυσίµων από τον 
Γιαζιτζή Χουσεΐν, κάτοικο Εχίνου, στο 
22ο χλµ Ξάνθης - Εχίνου και αναφέρει  
τα ακόλουθα:  1) Ο κ. Γιαζιτζή Χουσεΐν 
έφθασε την πρόσοψη του κτίσµατος 
σε 13 µέτρα ενώ η σχετική άδεια της 
Πολεοδοµίας αφορούσε πρόσοψη 7 
µέτρων. 2) Έχει κατασκευάσει παράνοµα 
και χωρίς άδεια δεξαµενή νερού όγκου 
50 τόνων εκτός του οικοπέδου και εντός 
δασικής έκτασης. 3) Το µέγεθος του 
κτιρίου του πρατηρίου έχει διπλασιαστεί 
σε σχέση µε το εγκεκριµένο εµβαδόν. 
4) Το κτίσµα αντί για την κατασκευή 
υπογείου, όπως επέτασσε η σχετική 
άδεια, φέρει ηµιυπόγειο.   Η καταγγελία 
ζητάει επίσης από τις αρµόδιες αρχές 
διερεύνηση των παρακάτω:
 1) Την κατασκευή του τµήµατος 
εισόδου – εξόδου διαφορετικής από 
τα εγκεκριµένα σχέδια ως προς τις 
αποστάσεις 2) την τοποθέτηση των 
δεξαµενών υγρών καυσίµων κατά 
τρόπο και θέση διαφορετικά από τα 
εγκεκριµένα σχέδια της Πολεοδοµίας 
και της Δ/σης Συγκοινωνιών 3) την 
ύπαρξη της απαραίτητης άδειας του 
ΙΓΜΕ για τη διάνοιξη γεωτρήσεως 4) τον 
τρόπο διάθεσης των αποβλήτων, εάν 
καλύπτονται δηλαδή οι προυποθέσεις 
νοµιµότητας και ασφάλειας, δεδοµένης 
της δασικής περιοχής και 5) κατά πόσον 
είναι νόµιµη η κατασκευή πρατηρίου 
υγρών καυσίµων σε δασική περιοχή.  
Όσα αναφέρονται στη συγκεκριµένη 
καταγγελία είναι ιδιαίτερα σοβαρά και 
κοινοποιούνται προς την Αναπτυξιακή 
ΟΤΑ Ν. Ξάνθης (τµήµα Leader), το 

Δασαρχείο Ξάνθης, το Παράρτηµα 
του ΙΓΜΕ στην Ξάνθη, τη Διεύθυνση 
Συγκοινωνιών της Νοµαρχίας Ξάνθης 

και τον Δήµο Μύκης. Φαίνεται ότι όλοι οι 
προαναφερθέντες φορείς θα χρειαστεί 
να δώσουν τις ανάλογες απαντήσεις.
 Πολύ περισσότερο όµως 
οφείλουν να δώσουν απαντήσεις ο 
Νοµάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης 
και η Πολεοδοµία Ξάνθης σχετικά µε τη 
νοµιµότητα της έκδοσης άδειας για τη 
λειτουργία αυτού του βενζινάδικου του 
κ. Γιαζιτζή  στον Εχίνο. Σηµειώνουµε 
ότι από τον συνολικό προϋπολογισµό 
της επένδυσης των 270.127 ευρώ, το 
60% είναι επιχορήγηση (ευρωπαϊκή 
µε µικρή εθνική συµµετοχή). Το θέµα 
είναι πολυσυζητηµένο ανάµεσα στους 
κατοίκους της ορεινής Ξάνθης. Πολλοί 
επισηµαίνουν ὅσα διατείνεται ὁ ἴδιος για 
τις ιδιαίτερες σχέσεις φιλίας του µε τον 
νοµάρχη Ξάνθης και µε την οικογένεια 
Μητσοτάκη (βλ. και πρόσφατη επίσκεψη 
της ΥΠΕΞ Ντόρας Μπακογιάννη στο 
σπίτι του), συνδέουν δε την έκδοση της 
άδειας µε προεκλογικές υποσχέσεις για 
στήριξη της Νέας Δηµοκρατίας (κάτι που 
έτσι κι αλλιώς δεν έγινε).  Κάτοικοι της 

περιοχής µας θύµισαν τη σχέση του κ. 
Γιαζιτζή µε τον πρώην δήµαρχο Μύκης 
κ. Μουτζαχήντ Ντουκιαντζή, ο οποίος 
φαίνεται να είχε ιδιαίτερα ευνοϊκή 
µεταχείριση από τον κ. Τάτση στην 
Περιφέρεια. 
 Άλλοι πάλι µας ανέφεραν δη-
λώσεις του Εχινιώτη επίδοξου επιχειρη-

µατία ενάντια 
στην ποµακική 
γ λ ώ σ σ α , 
τη µητρική 
γλώσσα των 
κατοίκων της 
περιοχής: «Θα 
τη σκοτώσουµε 
αυτή τη γλώσ- 
σα». Γιατί 
τόσο µίσος 
κ. Γιαζιτζή 
α π έ ν α ν τ ι 
στη γλώσσα 
που µιλάει η 
µητέρα σας; 

Και προς τι οι “πονηρές” προσπάθειες 
να συνδεθεί η ποµακική µε άλλα 
σλαβικά ιδιώµατα που µιλιούνται σε 
άλλα µέρη της Ελλάδας;  Θυµίζουµε ότι 
µε παρέµβασή του σε ηµερίδα για τη 
µειονοτική εκπαίδευση (Ξάνθη, 22/2/06) 
έκανε... πνεύµα συνδέοντας το αίτηµα 
για διδασκαλία της ποµακικής (που είναι 
υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας µε 
βάση τη Συνθήκη της Λωζάνης) µε τη 
διδασκαλία του ψευτοµακεδόνικου ιδι-
ώµατος στους σλαβόφωνους της Δυτικής 
Μακεδονίας (που δεν απορρέει από 
καµµία νοµική ή ρεαλιστική συνθήκη).
Αναµένοντας λοιπόν την εξέλιξη της 
υπόθεσης, περιµένουµε απαντήσεις 
από τον ίδιο αλλά κι απ’ όλους τους 
εµπλεκόµενους φορείς (νοµαρχία, 
Πολεοδοµία, ΙΓΜΕ, Δασαρχεῖο, Ἀναπτυ- 
ξιακή...) Το είδαµε το έργο µε τους 
φαρµακοποιούς πριν κάµποσα χρόνια, 
δεν έχουµε καµµία διάθεση να το 
ξαναδούµε µε τους βενζινάδες...

Ν.Κ.

Καταγγελίες για παρανοµίες στον Εχίνο 
– Τι απαντά η Νοµαρχία Ξάνθης;

Παρακολούθησα τίς ἐκδηλώσεις 
τοῦ Κωνσταντινουπολίτικου δήµου 
Μπαϊράµπασα, µέ τό «Καραβάνι τῆς 
Ἀφθονίας» πού ἐδῶ καί µερικά χρόνια 
περιοδεύει στά Βαλκάνια µέ τήν εὐκαι-
ρία τοῦ Ραµαζανιοῦ. Στίς λεπτοµέρειες 
τῆς διοργάνωσης καί στή στοχοθεσία 
τῶν Τούρκων διά τοῦ νεότευκτου αὐτοῦ 
θεσµοῦ δέν θά ἀναφερθῶ ἐκτενῶς, 
τά ἔχουµε ξαναγράψει ἀναλυτικά 
(οἱ ἄνθρωποι στό κάτω κάτω κάνουν 
τή δουλειά τους, δουλεύουν γιά τήν 
πατρίδα τους καί γιά τά ἐθνικά τους 
συµφέροντα). Θά σχολιάσω µόνο 
δυό πράγµατα στό τουρκοσώου τῆς 
προπερασµένης Τετάρτης (3/10/07): Τήν 
κεντρική παρουσία τοῦ Ἰµπράµ Σερήφ, 
ὁ ὁποῖος συνεχίζει νά παριστάνει τόν 
µουφτή Κοµοτηνῆς, καί τήν κάθε ἄλλο 
παρά διακριτική παρουσία τῆς τούρκικης 
σηµαίας παντοῦ στόν χῶρο.

Ὅσον ἀφορᾶ τόν Σερήφ: Εὐθύς ἐξαρχῆς, 
µέ τήν πρώτη ἔλευση τοῦ θιάσου στήν 
ἑλληνική Θράκη, πῆρε τήν κεντρική θέση 
στό πάλκο. Μέ τόν ἴδιο τρόπο καί προχθές 
τόν ἀποκάλεσαν «σοφολογιότατο µουφτή 
Κοµοτηνῆς» παρουσίᾳ τῶν ἐκπροσώπων 
τῶν Ἀρχῶν καί τοῦ ἔδωσαν τόν λόγο. 
Μάλιστα ὅταν κλήθηκαν στή σκηνή ὅλοι 
οἱ παριστάµενοι ἐπίσηµοι, χριστιανοί καί 
µουσουλµά- νοι, νά ἑνώσουν τά χέρια 
σέ ἔνδειξη φιλίας κτλ, ὅλως τυχαίως 
ὁ Σερήφ* βρέθηκε δίπλα δίπλα µέ τόν 
δήµαρχο Κοµοτηνῆς, Δηµήτρη Κοτσάκη, 
πού εἶχε προσέλθει καθυστερηµένα στήν 
ἐ κ δ ή λ ω σ η . 
Τό θεωροῦµε 
στοιχειῶδες: 
Νά ξεκαθα-
ριστεῖ στούς 
µ π α ϊ ρ α µ - 
τ ζ ῆ δ ε ς 
ἐπισκέπτες 
µας ὅτι ἄν 
συνεχίσουν 
νά ἀγνοοῦν 
τόν νόµιµο 
µουφτή καί 
νά καλοῦν 
τόν Σερήφ 
στή θέση 
του, δέν 
π ρ ό κ ε ι τ α ι 
νά προσ- 
κ λ η θ ο ῦ ν 
ξανά, οὔτε 
καί νά τούς 
παραχωρη- 
θεῖ ἔκταση 
γιά τήν 
π α ν ή γ υ ρ ή 

τους. Νισάφι πιά µέ τίς ταπεινωτικές 
«ἁβρότητες»!

Κι ὅσον ἀφορᾶ τήν ἡµισέληνο. Ἐντάξει, 
κατανοοῦµε τήν παρουσία της σέ κάποια 
σηµεῖα τῶν κινητῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ 
καραβανιοῦ, Τοῦρκοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι, 
τούρκικη σηµαία θά φέρουν. Ὅµως αὐτή 
ἡ παρουσία της παντοῦ (στά λεωφορεῖα, 
στά ἄλλα ὀχήµατα, στίς τέντες, στήν 
κεντρική σκηνή, στά βραβεῖα...) καί 
ἡ διανοµή ἑνός ἀριθµοῦ τους στά 
παριστάµενα παιδάκια, καταντᾶ 
προκλητική. Καί δέν εἶναι µόνο αὐτά πού 
παίζονται τοπικά µέ τήν σηµειολογία 
της. βλέποντας τούς δικούς µας καί 
τούς δικούς τους πάνω στή σκηνή µέ τά 
χέρια ἑνωµένα καί τήν τουρκική σηµαία 
µαζί µέ τήν ἑλληνική νά πλαισιώνουν 
τό πλάνο, τό µυαλό µου πῆγε στήν 
Κύπρο, τή σκλαβωµένη κατά 37%, καί 
καταντράπηκα. Ἔφυγα ἀπό τόν χῶρο 
µέ κυρίαρχο τό αἴσθηµα τῆς ντροπῆς καί 
τῆς ἐνοχῆς ἀπέναντι σέ κείνους πού τήν 
Ἑλλάδαν ἤθελαν κι ἄς τρώγανε πέτρες...

* Ὁ Σερήφ καί ὁ Ξανθιώτης ὁµόλογός του  
Ἀχµέτ Μέτε ὄχι µόνο πῆγαν στή Βουλγαρία 
στό ἑορταστικό δεῖπνο πού παρέθεσε ὁ ἐκεῖ 
ἀρχιµουφτής Χατζηµουσταφά Ἀλή, ὑπό τήν 
αἰγίδα τοῦ Βούλγαρου Προέδρου Παρβάνωφ, 
ἀλλά λίγο µετά (9-10), µέ τήν ἴδια ἀφορµή, 
παραβρέθηκαν στό ἰφτάρ τῆς πρωθυπουργικῆς 
κατοικίας στήν Πόλη καί συναντήθηκαν µέ τόν 
Τοῦρκο πρωθυπουργό καί τόν Πρόεδρο!

Τό Καραβάνι τῆς Προπαγάνδας

Ἦρθαν στή Θράκη µέ τό ἐρυθρόλευκο µπαϊράκι τῆς ἡµισέληνου παντοῦ, µέ 
ταµπέλες περί «Μακεδονίας», µέ προφανή στόχο τήν καθιέρωση τῶν παράνοµων 
µουφτήδων: ἕνα τεράστιο, τούρκικο φέσι στή (θρησκευτική, κατά τά ἄλλα...) 
γιορτή τοῦ ραµαζανιοῦ... Καί σάν νά µήν ἔφτανε αὐτό, οἱ σωµατοφύλακες τοῦ 
ἀντιδηµάρχου τοῦ Μπαϊράµπασα κυκλοφοροῦσαν καί... ὁπλισµένοι!!! Μέχρι 
τώρα παραβίαζαν τόν ἑλληνικό νόµο οἱ σωµατοφύλακες τῶν διπλωµατῶν τῆς 
γείτονος, τώρα τό κάνουν µέσα στά µοῦτρα µας καί οἱ... µπαϊραµτζῆδες της! 

Προειδοποιοῦµε τούς - µή χέσω - ὑπεύθυνους ὅτι τήν ἑπόµενη φορά πού θά 
µᾶς κουβαλήσουν τόν ἐν λόγῳ θίασο, δέν εἴµαστε καθόλου σίγουροι γιά τό 
ἄν ὁ πλειονοτικός πληθυσµός τῆς Θράκης θά ἐπιδείξει τήν ἴδια ὑποµονή καί 
ἀνεκτικότητα. Οἱ παροτρύνσεις µας γιά αὐτοσυγκράτηση δέν θά βρίσκουν ἐσαεί 
εὐήκοα ὦτα...
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Φάνης Μαλκίδης

    Η απόφαση της επιτροπής Διεθνών 
Υποθέσεων της βουλής των ΗΠΑ για 
την Αρµενική γενοκτονία, µε 27 ψήφους 
έναντι 21, αποτελεί µία ιστορική στιγµή, 
όχι µόνο για τον αρµενικό λαό, αλλά και 
για κάθε δηµοκράτη ο οποίος υποστηρίζει 
την ιστορία, το δίκαιο και την αλήθεια. 
Η πρωτοβουλία της πλειοψηφίας στο 
αµερικανικό  Κογκρέσο παρά τις πιέσεις, 
µη διπλωµατικές και πολύ ωµές  από 
πολλές πλευρές, κατόρθωσε να περάσει 
το ψήφισµα,  ενώ σύντοµα θα το φέρει 
και στην ολοµέλεια. Οι Δηµοκρατικοί 
βουλευτές στηρίχθηκαν στον µεγάλο 
αµερικανό διπλωµάτη των αρχών του 
20οι αιώνα, Χ. Μοργκεντάου, ο οποίος  
στα «Μυστικά του Βοσπόρου» έγραφε  
«ότι οι τουρκικές αρχές έδωσαν διαταγή 
να εφαρµοστεί το µέτρο των εκτοπίσεων 
και δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να 
απαγγείλουν την καταδίκη σε θάνατο 
ενός ολόκληρου λαού».

   Η γενοκτονία ενάµισι εκατοµµυρίων 
Αρµενίων στις αρχές του 20ου αιώνα, µία 
γενοκτονία, η οποία αφού δεν τιµωρήθηκε 
έγινε πρόδροµος και για άλλα µαζικά 
εγκλήµατα - ο Χίτλερ πριν ξεκινήσει το 
«Ολοκαύτωµα» είχε πει «ποιος θυµάται 
τους Αρµένιους» - αποτέλεσε µετά  το 
τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 
το κυρίαρχο ζήτηµα της αρµενικής 
πολιτικής. Παρότι η Αρµενία ήταν µία 
µικρή σοβιετική δηµοκρατία, παρότι 
µετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ δεν µετέχει 
σε διεθνείς οργανισµούς µεγάλης 
ουσιαστικής και συµβολικής αξίας (ΕΕ, 
ΝΑΤΟ), εντούτοις κατόρθωσε µε σεβασµό 
στην ιστορία και τη µνήµη του αρµενικού 
λαού και των θυµάτων, να προωθήσει 
το αίτηµα. Είναι αξιοθαύµαστη όµως η 
δραστηριότητα της αρµενικής διασποράς, 
η οποία, κατόρθωσε να αναδείξει το ζήτηµα 
ήδη από την περίοδο που συζητήθηκε για 
πρώτη φορά η τιµωρία των υπευθύνων του 
«Ολοκαυτώµατος». Το πρώτο υπόµνηµα 
για την υπόθεση της γενοκτονίας έγινε 
από τις αρµενικές οργανώσεις προς 
τις ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και ΕΣΣΔ,  
στην ιδρυτική συνέλευση του ΟΗΕ (Σαν 
Φρανσίσκο) το 1947. Εξήντα χρόνια 

χρόνια οι άνθρωποι που σεβάστηκαν τους 
νεκρούς τους και δεν τους άφησαν να τους 
ξεπεράσει η λήθη και οι οποιεσδήποτε 
εφήµερες σκοπιµότητες, έφτασαν σε ένα 
αξιοζήλευτο επίπεδο. Ο επικεφαλής της 
Εθνικής Επιτροπής των Αρµενίων στην 
Αµερική Αράµ Χαµπαριάν, δήλωσε ότι «η 
υιοθέτηση της Γενοκτονίας των Αρµενίων 
από το αµερικανικό Κογκρέσο αποτελεί 
ένα σηµαντικό βήµα για την αναγνώριση 
του δικαιώµατός µας, ως Αµερικανοί, να 
µιλήσουµε ανοιχτά και ειλικρινά για την 
πρώτη γενοκτονία του εικοστού αιώνα». 

    Πολλές δεκάδες κοινοβούλια σε όλον 
τον κόσµο, πολιτείες οµοσπονδιακών 
κρατών, έχουν αναγνωρίσει το έγκληµα, 
αφήνοντας µόνη την Τουρκία να παλεύει 
µε το ψέµα, την προπαγάνδα και την 
άρνηση, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να 
εκτονώσει την ανασφάλειά της και την 
νευρικότητά της πάνω σε έναν άλλο 
λαό, τον οποίο συνεχίζει να το δολοφονεί 
εδώ και δεκάδες χρόνια. Οι απειλές 
για εισβολή στο βόρειο Ιράκ παρά την 
δήλωση αποτυχίας του Ερντογάν στις 
προηγούµενες 24 φορές (!) που έχει 
εισβάλει,  φανερώνει ένα καθεστώς που 
βρίσκεται σε πανικό, αντιδρώντας µόνο µε 
αυτό που γνωρίζει καλά να κάνει. Δηλαδή 
µε τη βία.  Η άνοιξη όµως των λαών, των 
δολοφονηµένων λαών του οθωµανικού 
κράτους και του κεµαλικού καθεστώτος 
έρχεται. Η αποσιώπηση, το ψεύδος και η 
λήθη ανήκουν στο παρελθόν και οι αγώνες 
των λαών για ελευθερία και αλήθεια 
δικαιώνονται. Κανένα καθεστώς υπεύθυνο 
για τέτοιου µεγέθους εγκλήµατα ενάντια 
στην ανθρωπότητα δεν πρέπει να µείνει  
ατιµώρητο από την ιστορία και τη 
δικαιοσύνη. Η απόφαση της επιτροπής της 
βουλής των ΗΠΑ και πολύ σύντοµα όλου 
του Σώµατος,  είναι µία σηµαντική στιγµή 
για όλον τον πολιτισµένο κόσµο, για 
όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη που 
αγωνίζονται για να µην διαπράττονται 
εγκλήµατα και γενοκτονίες. Η αλήθεια 
είναι µαζί µας και µπορεί να νικήσει τα 
λόµπι και τα χρήµατα. 

(Μέρος συνέντευξης στον τηλεοπτικό 
σταθµό ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ, Αλεξανδρούπολη 
12/10/07)

Αρµενική γενοκτονία: Σεβασµός της 
ιστορικής µνήµης και απόδοση δικαιοσύνης  Εὐχαριστοῦµε τόν φίλο 

Γιῶργο Σιµσίρη γιά τήν 
φωτογραφία πού µᾶς ἔστειλε 
(βλ. παραπλεύρως) καί πού 
ἀποτελεῖ ἕνα σηµαντικό 
ντοκουµέντο: Ὁ Γιῶργος 
Παπανδρέου, ὁ Ἀνδρέας 
Ἀνδριανόπουλος, ὁ Νίκος 
Μπίστης καί οἱ µετέπειτα 
καθηγητές Λιάκος καί Γιαν-
νουλόπουλος σέ δράση στήν 
Κύπρο τό 1974. (Ναί, τήν 
στήνουν. Γιατί, τί ἐννοεῖτε;)

Κύπρος, 1974

  Σας παρακαλώ, κύριε εκδότα, πείτε σ’ 
εκείνον τον χαμένο τον Εξ Αποβλήτων ότι 
μας έχει πρήξει τα παπ..ια με τις θεωρίες 
συνωμοσίας! Αφού τις φωτιές είναι γνωστό 
ότι τις έβαλε η Αλ Κάιντα και ο Μπιν Λάντεν 
με τον Αλ Ζαρκάουι αυτοπροσώπως, γιατί 
αυτός μας λέει μα...ίες;
  Δεν είμαι ο εκδότης, ηλίθιε, ο Αλ Ζαρκάουι 
είμαι! Ούτε μια επιστολή εκεί που θες δεν 
είσαι άξιος να στείλεις, έχεις μούτρα να πεις 
και για τις φωτιές! Κατ’ αρχάς εγώ ουδεμία 
σχέση είχα κι έχω κι άλλοθι, γιατί εκείνη την 
ώρα, ήμουνα μπαρότσαρκα με τον Καραΐσκο. 
Κι ύστερα, αφού σου λένε ότι τη φωτιά την 
έβαλε η γιαγιά! Δεν έχεις ακούσει δηλαδή την 
παροιμία «έκλασ’ η γριά, σχόλασε το δάσος»; 
Ε, διάβαζε και λίγο «Αντιφωνητή», μωρέ! Γιατί 
δηλαδή τον αγοράζεις; Μόνο για τ’ αθλητικά 
και για τα ζώδια;
  Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι 
εκτιμήσεις σας για την εξέλιξη του ζητήματος 
με τα Σκόπια…
  Μη με πρήζετε με τόσο ανούσια θέματα, 
φίλτατε! Έχω αγχωθεί πολύ τελευταία γιατί 
ψάχνω να βρω κουρτίνες για το νέο μου σπίτι, 
άσε δε που περνάω και στεναχώρια γιατί η 
Μυρτώ ορκίστηκε ότι θα κλείσει ως γυναίκα, 
μετά τη σκηνή ζηλοτυπίας που της έκανε ο 
γιος της ο Παύλος στο τελευταίο επεισόδιο 
του «Έρωτα». Ε, είναι ανάδρομος κι ο Ερμής, 
καταλαβαίνετε…
  Καλά ρε, παλιοντενεκέ, δεν ντρέπεσαι 
να γράφεις ότι τις φωτιές τις βάλανε οι 
Αμερικάνοι; Δηλαδή τι θες να μας πεις τώρα, 
ρε κρυφοδεξιό κοπρόσκυλο, ότι οι ΗΠΑ 
ήθελαν να φαν το λαμόγιο τον Καραμανλή 
και προτιμούσαν κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, 

της μεγάλης και αντιστασιακής δημο-
κρατικής μας παράταξης;
  Αγαπητέ μου, καταλαβαίνω το σφίξιμό 
σας, αλλά μην απελπίζεστε! Κόψτε τις 

μπανάνες που είναι στυπτικές, πάρτε καναδυό 
χαπάκια και σκεφτείτε και κάτι ευχάριστο, για 
να χαλαρώσετε! Ει δυνατόν, χρησιμοποιείστε 
και τούρκικη χέστρα που κάνει τον σφιγκτήρα 
να λειτουργεί καλύτερα. Άντε και καλό βόλι!
  Χελόου! Εγκώ σας γκράφω από Γουόσινγκτον 
Ντι Σι! Τζων Πάτος - απ’ το Πατόπουλος! 
Γουάτ ντου γιου θινκ για το νιου πρόγκραμμα 
του Αντέννα;
 Για το πρόγραμμα δεν έχω ακόμη 
ολοκληρωμένη άποψη, αγαπητέ, ωστόσο 
δεν μπορώ παρά να σας συγχαρώ και για 
το συμβολικής αξίας όνομά σας και για τα 
σοβαρά θέματα με τα οποία ασχολείστε ως 
ομογένεια! Γι’ αυτό και μας τρέμουν βεβαίως 
όλοι στην Αμερική, ενώ κάτι Σκοπιανοί και 
κάτι Αρμένιοι τρώνε συνέχεια πόρτα! Μήπως 
αποφασίσατε και πόσα λεφτά θα δώσετε στον 
διάδοχο του Αρχικαθυστερημένου για τις 
επόμενες εκλογές ή ακόμα το συζητάτε;
  Όλο Τούρκοι, Τούρκοι, Τούρκοι, μας έχετε 
σπάσει τ’ αρχ… Εμένα δεν μ’ απασχολούν 
ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Παλαιστίνιοι, ούτε η 
Νέα Τάξη. Εγώ απλά ψάχνω να βρω γκόμενα. 
Μήπως μπορείτε να μου γνωρίσετε καμιά 
συνδρομήτριά σας;
  Ναι, βρήκαμε εμείς τώρα συνδρομήτρια για 
μας, θα σου γνωρίσουμε κι εσένα! Λυπάμαι που 
θα σ’ απογοητεύσω, αλλά συνδρομήτριες γιοκ. 
Κι εμείς απ’ αλλού ψάχνουμε για γκόμενες!
  Έλα ρε παλιοκαραγκιόζη, ο Κώστας είμαι! 
Έτσι και ξαναπείς τίποτε για τον μπατζανάκη 
μου τον οξυγονοκολλητή, έχω ανέβει στο 
λεπτό απάνω στην Κομοτηνή και σού ’χω 
φάει το λαρύγγι! Κατάλαβες;

ΤΟΞΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
ΣΚΑΚΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ

Ουάσιγκτων, 15/10, Λάμπρος Παπαντωνίου 

 Ο αμερικανικός Τύπος επικεντρώνε-
ται στη συνάντηση των ηγετών της Πολωνίας 
και χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, 
που έγινε, την περασμένη εβδομάδα, στο 
Βίλνιους της Λιθουανίας. Ο κυριότερος 
στόχος της συνάντησης των ηγετών της 
Πολωνίας, της Ουκρανίας, της Γεωργίας, 
του Αζερμπαϊτζάν και της Λιθουανίας ήταν ο 
περιορισμός της ενεργειακής τους εξάρτησης 
από τη Ρωσία.  Κατά την πρώτη μέρα των 
εργασιών της διάσκεψης αποφασίσθηκε 
η δημιουργία μιας κοινοπραξίας, που θα 
αναλάβει την ολοκλήρωση ενός αγωγού 
πετρελαίου, που θα ενώνει την Κασπία και 
τη Μαύρη Θάλασσα με τη βαλτική. Στόχος 
είναι η κατάληξη του πετρελαίου στο λιμάνι 
Γκτανσκ της Πολωνίας, παρακάμπτοντας τα 
εδάφη της Ρωσίας, δημιουργώντας με αυτό 
τον τρόπο ένα εναλλακτικό δίκτυο από αυτά 
που ελέγχει η Μόσχα. 
 Μεταξύ των προθέσεων των 
Προέδρων που υπέγραψαν τη συμφωνία 
είναι και η ισχυροποίηση της θέσης τους στο 

πλαίσιο μελλοντικών διαπραγματεύσεων 
με τη Ρωσία. Ο αγωγός υπάρχει ήδη μεταξύ 
των ουκρανικών πόλεων της Οδυσσού και 
του Μπρόντι, στα σύνορα με την Πολωνία. 
Η υποδομή αυτή, που ολοκληρώθηκε το 
2001, προβλέπονταν αρχικά να φθάσει μέχρι 
το Γκτανσκ. Το 2004, όμως το Κρεμλίνο 
κατόρθωσε να πείσει το καθεστώς της 
Ουκρανίας να εγκαταλείψει αυτό το σχέδιο 
και να χρησιμοποιήσει τον αγωγό για τη 
μεταφορά του ρωσικού πετρελαίου. 
 Το παιχνίδι άλλαξε με την εκλογή 
του φιλοδυτικού Ουκρανού Προέδρου 
Victor Iouchtchenko, το 2004. Μετά την 
ανακοίνωση του σχεδίου κατά τη διάρκεια 
συνάντησης στην Κρακοβία, τον περασμένο 
Μάρτιο, οι πέντε υπογράφουσες χώρες της 
συμφωνίας στο Βίλνιους, κατέδειξαν την 
πολιτική τους βούληση να επεκτείνουν 
τον αγωγό μέχρι το Γκτανσκ, μέσω του 
πολωνικού διυλιστηρίου του Plock. Το έργο 
θα αναλάβει η κοινοπραξία Sarmatia, στην 
οποία θα συμμετέχουν επιχειρήσεις από τις 
πέντε χώρες. Μολονότι η χρηματοδότησή 
του παραμένει αβέβαιη, η σύμπλευση του 
Αζερμπαϊτζάν ήταν καθοριστική: είναι αυτό 
που θα παρέχει το ακατέργαστο πετρέλαιο, 
ίσως και το Καζακστάν, που συμμετέχει 
επίσης στη συνάντηση. 
 Στο μέλλον ένα μέρος του πετρελαίου 

που θα φθάνει στην Πολωνία, θα μπορεί 
να διοχετευτεί προς την Mazeikiu Nafta, τα 
μόνα διυλιστήρια των Βαλτικών Χωρών. 
Τα διυλιστήρια αυτά που βρίσκονται στη 
Λιθουανία παρουσιάζουν μία διαρκή μείωση 
των εσόδων τους μετά τη διακοπή παροχής 
πετρελαίου, πέρυσι, από τη Ρωσία, η οποία 
εξέφρασε με αυτό τον τρόπο τη δυσαρέσκειά 
της για την πώλησή των διυλιστηρίων σε 
πολωνική και όχι ρωσική επιχείρηση. Η 
Ρωσία έχει επίσης διακόψει, από το 2003, την 
εξαγωγή ακατέργαστου πετρελαίου προς τον 
τερματικό σταθμό Ventspils της Λετονίας, 
με την ελπίδα ότι θα κατορθώσει να τον 
εξαγοράσει. 
 Λιγότερο εντυπωσιακές, σε σχέση 
με την διακοπή τροφοδότησης της Ουκρανίας 
και της Λευκορωσίας με φυσικό αέριο, οι 
ενέργειες αυτές οδήγησαν τις Βαλτικές Χώρες 
να κινητοποιηθούν στα θέματα ενέργειας. 
Έχουν συμφωνήσει στην κατασκευή μιας νέας 
μονάδας πυρηνικής ενέργειας στη Λιθουανία, 
η οποία έχει ως στόχο την αναπλήρωση της 
ενέργειας, που θα προκαλέσει το κλείσιμο 
του πυρηνικού αντιδραστήρα Ignalina, 
μέχρι το 2010, το οποίο περιλαμβάνεται 
στις απαιτήσεις της ΕΕ για την ένταξη της 
Λιθουανίας στους κόλπους της. 
 Και η Πολωνία προσκλήθηκε 
να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο, που 

ανακοινώθηκε επισήμως στο Βίλνιους. Η 
υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει πιθανώς 
το Νοέμβριο, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί οι 
εκλογές στην Πολωνία.  Οι διαπραγματεύσεις 
ήσαν ωστόσο πιο έντονες, μεταξύ της 
Πολωνίας και των Βαλτικών Χωρών, από ό,τι 
αναμένονταν, καθώς η Πολωνία εμφανίσθηκε 
πιο απαιτητική. Αν αυτό το σχέδιο υλοποιηθεί, 
ο πυρηνικός αντιδραστήρας θα μπορούσε 
να λειτουργήσει  περί το 2015. Μέχρι τότε 
οι Βαλτικές Χώρες, που συνεχίζουν να 
εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο, 
έχουν βρει ή προγραμματίζουν εναλλακτικές 
λύσεις. Η Εσθονία έχει συνδέσει το ηλεκτρικό 
της δίκτυο με αυτό της Φινλανδίας, μέσω 
υποθαλάσσιου δικτύου, ενώ η Λιθουανία σχεδι 
άζει να πράξει αναλόγως με τη Σουηδία.
 Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
στο Βίλνιους, αναφέρθηκαν και σε ενδεχόμενα 
προβλήματα στην ολοκλήρωση του αγωγού 
φυσικού αερίου Nord Stream, που θα 
μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη 
Γερμανία, καθώς, το περασμένο Σεπτέμβριο, 
η Εσθονία αρνήθηκε την διέλευση του από 
τα χωρικά της ύδατα, ενώ αυτή τη στιγμή 
εκκρεμεί η απόφαση της Φινλανδίας. Οι 
χώρες της περιοχής ανησυχούν τόσο για το 
οικολογικό κόστος του σχεδίου, όσο και για 
επανέναρξη των στρατιωτικών ρωσικών 
δραστηριοτήτων στην περιοχή. 



Ως άτοµα φιλοµαθή, φιλοπρόοδα και 
περίεργα σαρώνουµε τις ηπείρους για να 
επιµορφωθούµε πάνω σε ποικίλα θέµατα. 
Και πώς «έτυχε», µας τράβηξε σαν 
µαγνήτης η εξωτική Σκανδιναβία, όπου 
διοργανώθηκε σεµινάριο του Συµβουλίου 
της Ευρώπης µε θέµα: «Διδάσκοντας τή 
Μνήµη: Ἐκπαίδευση γιά τήν παρεµπόδιση 
Εγκληµάτων κατά της Ανθρωπότητας» 
(“Teaching Remembrance: Education for the 
Prevention of Crimes Against Humanity”). 
Πέραν της περιέργειας, συνταξίδεψε 
και η ελπίδα να µνηµονευτεί σε µία 
Ευρωπαϊκή διοργάνωση η τεµέτερη (= 
δική µας) Ποντιακή γενοκτονία καθώς 
και ευρύτερα η γενοκτονία των Ελλήνων. 
Πώς να εµπλέξουµε τη διδασκαλία για 
την αποφυγή επανάληψης εγκληµάτων 
κατά (ΟΛΗΣ) της ανθρωπότητας.

Με την ίδια ελπίδα βρεθήκαµε µαζί µε 
άλλους συνέδρους οι οποίοι επιθυµούσαν 
να τοποθετήσουν τη δική τους ψηφίδα 
στο µωσαϊκό των δεινοπαθούντων 
είτε κατά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, 
είτε στο Κόσοβο, είτε στο Νταρφούρ, 
συµπτωµατικά την ίδια ακριβώς ηµέρα 
που άρχισαν τα αιµατηρά επεισόδια στη 
Μπούρµα.

Εκεί όµως τα πράγµατα δεν είχαν τέτοια 
στόχευση. Οι διοργανωτές είχαν έτοιµο 
το µενού: Εβραϊκό Ολοκαύτωµα, ένα 
και µοναδικό. Μόνο γι’ αυτό συζητάµε, 
ή µάλλον όχι γι’ αυτό αλλά για την 
διδασκαλία του, αυτό είναι πέραν πάσης 
συζητήσεως. Σλοβάκοι, Σέρβοι, Κύπριοι, 
Πόντιοι και κάποιοι σκεπτόµενοι 
Σκανδιναβοί και Γάλλοι έµειναν 
παγωτό, όταν κατά την παρουσίαση των 
διαφανειών τους, για κάποιο λόγο, ο 

υπολογιστής ΔΕΝ έπαιζε τις φορητές τους 
µνήµες. Και καθώς ο χρόνος πίεζε, «καλά 
όλα αυτά, αλλά συντοµεύετε γιατί έχουµε 
break για καφέ και βουτήµατα», και «µην 
ανησυχείτε, ΘΑ διανέµουµε όλο το υλικό 
µέσω δικτύου»  και «ακολουθεί tour στο 
Δηµαρχείο… Ο λόγος που καταφέραµε να 

αρθρώσουµε λιγοστός. Οι πληροφορίες 
που πήραµε για το θέµα στη σφαιρική 
του διάσταση, επίσης. Η ανθρωπιστική 
προσέγγιση µιας Αµερικανίδας πανε-
πιστηµιακού καθώς και µίας πρώην 
δικαστού των Ηνωµένων Εθνών  «καπε-
λώθηκε» από τον επαγγελµατισµό 
– κατήχηση ενός κεντρικού οµιλητή 
- ειδικού στη διδασκαλία του εβραϊκού 
ολοκαυτώµατος που µόνη του έγνοια 
ήταν η προβολή του συγκεκριµένου 
εγκλήµατος κατά της Ανθρωπότητας, 
όπου ως τέτοια εννοούσε µάλλον 
κάποιαν «εκλεκτή» καί απειροελάχιστη 
µερίδα της. Χωρίς πώς και γιατί, χωρίς 
συσχετισµούς µε άλλα ανάλογα ιστορικά 
γεγονότα. Εντυπωσιακό το Μουσείο 
του «Ολοκαυτώµατος», οι πολλαπλές 
προβολές, οι εκθέσεις, η χρήση multi-
media για τα δεινά των Εβραίων κι ένας 
χάρτης στο υπόγειο για όλους τους 

υπόλοιπους (τσιγγάνους, Σλάβους, κλπ). 
Άψογη διοργάνωση, εκλεκτό τραπέζωµα, 
χλιδάτη διαµονή, απόλυτη φίµωση, 
τουµπεκί ψιλοκοµµένο. Χάντρες και 
καθρεφτάκια…

Καταληκτικά οι συστάσεις – συµβουλές: 

- Εν αρχή ήν ο λόγος, η εκπαίδευση σχετικά 
µε το ένα και µοναδικό ολοκαύτωµα 
αφού (κατά τον εισηγητή) δεν υπάρχει 
άλλο. Πληµµυρίδα λόγου. Λόγος σε µάς, 
λόγος σε σάς, λόγος σε οµάδες νεοναζί, 

λόγος σε 
Παλαιστινίους, 
λόγος σε 
επαιδευτικούς, 
φοιτητές, µαθη-
τές, δηµοτικά, 
νηπιαγωγεία , 
π α ι δ ι κ ο ύ ς , 
µ α ι ε υ τ ή ρ ι α . . . 

Ακόµα καί 
µ έ θ ο δ ο ς 

διδασκαλίας στο σπίτι µε cd! Με την 
ελπίδα διαµόρφωσης συνειδήσεων σε δύο 
ή τρεις γενιές (το κύµα τρώει τον βράχο)

- B/MOVIE: Εστιασµός σε µεµονωµένες 
ιστορίες θυµάτων της εβραϊκής 
κοινότητας (εξιτάροντας το θυµικό), 
κατά προτίµηση µικρής ηλικίας, κατά 
σύµπτωση θηλυκού γένους. 

– Οργάνωση - σύστηµα - στοχοθεσία 
προς αντίκρουση των αµφισβητιών. 
Ο τίτλος της εισήγησης: «Τρόποι για 

να εξαλείψουµε την αµφισβήτηση». 
Συνταγή: Όσο µεγαλύτερη η αντίδραση, 
τόσο µεγαλύτερη ορµή από την άλλη 
πλευρά. (Δηλαδή υπάρχουν και 
υγιείς φωνές που εξοργίζονται µε την 
προπαγάνδα; Κλονίζοµαι, δεν είναι 
ρατσιστές οι Ελληναράδες;)

Και όλα τα παραπάνω θα µπορούσε να 
ήταν κάλλιστα, εάν αφορούσαν κάθε 
πληγή στην ιστορία και στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια. Εάν το «θύµα» δεν γινόταν 
θύτης, εάν δεν πατούσε η όλη εκστρατεία 
επί πτωµάτων: των πτωµάτων του παρελ- 
θόντος που συστηµατικά αγνοούνται, 
των πτωµάτων που πέφτουν τη στιγµή 
που διαβάζουµε αυτές τις γραµµές. 
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Μπινιές

§
Πρέπει νά δέσει τό χαρµάνι       
γιά ν’  ἀνοίξεις τό καλούπι 

§
- Ποῦ κυνηγιοῦνται ὅλη τήν ὥρα 

καί δέν συµβαίνει τίποτε;
- Στίς ἀµερικάνικες ταινίες!

§
Ἡ Τέχνη εἶναι πάντα ἕνα 

γεωµετρηµένο συναίσθηµα
Ρυθµός ἀριθµός

§
Θέατρο, θέα τρόπων

§
Ποιός ἄρχισε τό χοροπήδηµα 

πρῶτος, ἡ βροχή ἤ ὁ βάτραχος;

§
Στή φλογέρα δέν φυσᾶµε 

ἀέρα µόνο

  
Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 

Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

Η φωτογραφία δείχνει ό,τι απέµεινε από 
το εξοχικό σπίτι του φιλέλληνα Όσκαρ 
Κάρλσον στην Πλατιάνα Ηλείας που 
απετέλεσε ερέθισµα για το παρακάτω 
ποίηµα.

Άντεξες σύµβολο αιώνιο την πύρινη 
λαίλαπα, αγέρωχη µες τα συντρίµµια, που 
αφήνουν πίσω τους οι µανιασµένες φλόγες 
στον Μοριά, στωικά αντιστέκεσαι. 
Κουκουλοφόροι, απάτριδες, πολτοποιοί της 
ιστορίας, ανθύπατοι δεν σε πλησίασαν, αν 
και θα το ‘θελαν πολύ, να σε καταρρακώσουν 
σαν ένα άχρηστο κοµµάτι από πανί, µε 
ασέβεια και έχθρα για ό,τι συµβολίζεις να 
σε ατιµάσουν και να σε εξευτελίσουν. 
Με µίσος περισσό, και βλέµµα διεστραµµένο, 
ανήµπορη να φλέγεσαι, δεν έδωσες 
δικαίωµα στους δολοφόνους εµπρηστές 
να σ’ αντικρίσουν, εµπόδιο ορθώνεσαι στα 
ανίερα σχέδιά τους. 
Στα Ίµια δειλά εχθροί και φίλοι κάποτε 
σε υποστείλανε, θρηνούν ακόµα όσοι δεν 

ξεχνούν, µε πίκρα στη καρδιά, δικαιοσύνη επιζητούν για χάρη σου. 
Στην Πλατιάνα της Ηλείας σε καµάρωσα ελεύθερα, όπως ξέρεις, µε φόντο τα ερείπια 
και τις στάχτες, να λικνίζεσαι. 
Χρόνια ανεµίζεις, το ταπεινό µπαλκόνι του Όσκαρ που σε λάτρεψε κοσµείς, εκεί που 
πλάι σε φίλες σου ευλαβικά σε έστησε, µα δεν σταθήκαν τυχερές εκείνες σαν εσένα 
και έλιωσαν.
Εξόριστος ο Ξενοφώντας, αν ζούσε ακόµα εκεί σιµά θα σε καµάρωνε. 
Σε όσους ξεχνούν, υπενθυµίζει πάντα η θωριά σου, ότι σύµβολα ιερά δεν καταστρέφει, 
ούτε η φωτιά µήτε τα πονηρά φιρµάνια και οι βουλές των ισχυρών που σε χλευάζουν.
Οι νέοι Εφιάλτες δεν τολµούν µε νέες, µοντέρνες τακτικές και ύπουλες πράξεις να σε 
ξεριζώσουν απ’ την ψυχή του Έλληνα.
Δεν καταφέρνουν να σε γκρεµίσουν από το ιστίο σου τα νέα τεχνάσµατα και, από ιερά 
βιβλία, µε πλάνη να σε εξαφανίσουν.
Ψηλά εσύ κυµατίζεις άφθαρτη και αποφασιστικά εκφράζεις ό,τι πιο όµορφο και 
αληθινό.
Ελευθερία, δύναµη, ελπίδα σκορπάς απλόχερα, σηµαία Ελληνική, γενναία, µέσα απ’ 
την κόλαση την τεχνητή, σε βλέπω, ξεγλιστράς και ορθώνεσαι περήφανη, ασφαλής, 
απτόητη.

Αθανάσιος Δ. Σαραντόπουλος, Σεπτέµβρης 2007

Στη Σηµαία που   
Αντιστέκεται

Καθώς ἡ ἐθνοµηδενιστική λαίλαπα δέν 
λέει νά ἀφήσει τή χώρα, ὅλο καί νέα 
παρακλάδια βγάζει ὁ ἀντιεθνικιστικός 
χῶρος. Ἕνα δεῖγµα τέτοιας γραφῆς 
προσφέρει ἡ Οἰκολογική Παρέµβαση 
(στεγασµένη στόν ΣΥΡΙΖΑ) µέ τήν ἀνα-
κοίνωσή της στίς 27/9 περί «Ἐθνικισµοῦ 
στὴν Ἑλλάδα» (ἐννοώντας τή ...ΝΔ!). 
Θαυµάστε προσέγγιση: 

«Η δεξιά κυβέρνηση της Ελλάδας, λίγες 
µόνο µέρες µετά την οριακή νίκη της 
στις εκλογές, ξεκίνησε εθνικιστική 
επίθεση εναντίον του γειτονικού κράτους 
της Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, και 
αλλάζοντας το βιβλίο ιστορίας όπως 
ακριβώς ζητούσε το ακροδεξιό κόµµα. 
Η επίθεση αυτή γίνεται σε συνδυασµό 
µε µια νεοφιλελεύθερη επίθεση σε 
κοινωνικό επίπεδο, ανακοινώνοντας δεξιά 
µέτρα για τις συντάξεις και τα όρια 
ηλικίας, καθώς και εφαρµογή του Νόµου-
Πλαισίου (νεοφιλελεύθερα µέτρα για 
τα πανεπιστήµια και µαζικές διαγραφές 
φοιτητών). Διακηρύσσουµε τη φιλία 
και αλληλεγγύη µας προς τον λαό της 
Δηµοκρατίας της Μακεδονίας, τον λαό 
της Αλβανίας, της Τουρκίας, της Κύπρου 
(Ε/Κ και Τ/Κ), τον λαό της Βουλγαρίας, και 
προς όλους τους Βαλκανικούς λαούς, οι 
οποίοι και είναι αδέλφια µας!...»

Κι ἀκολουθοῦν κάποια εὐχολόγια πού 
γράφαµε καί µεῖς κάποτε (λίγο πρίν 
µποῦµε στό Λύκειο...) στίς σχολικές 
ἐκθέσεις. Καταλαβαίνετε ὅτι ἄν οἱ φορεῖς 
αὐτῶν τῶν ἀπόψεων εἶναι οἱ σύγχρονοι 
καί περιβαλλοντικά εὐαίσθητοι Ἕλληνες, 
ἡ ἀρρώστεια στή χώρα µας εἶναι πολύ 
βαρειά, µπορεῖ καί ἀνίατη...

Ἀπό τόν ἀγαπητό κ. Θέµο Στοφορό-
πουλο, πρέσβη ἐπί τιµῇ, λάβαµε τήν 
κάτωθι ἐπιστολή, ἀναφορικά µέ 
πρόσφατο δηµοσίευµά µας:

Ἀγαπητέ Κώστα,

Στή συλλογική δήλωση πού συνυπέγραψα 
γιά τήν κατάργηση τοῦ διαβόητου 
βιβλίου Ἱστορίας τῆς Στ’ Δηµοτικοῦ, ὁ 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ (φῦλλο 230) προέταξε 
σύντοµο κείµενο, ὅπου, δίπλα σέ ἄλλες, 
ὀρθές ἐπισηµάνσεις, ἐπικρίνεται τό 
ΚΚΕ διότι δῆθεν ἐπέδειξε «ἀµηχανία» 
ὅταν τό ὕπουλο ἐγχειρίδιο ἀποσύρθηκε. 
Ἄς µοῦ ἐπιτραπεῖ νά σηµειώσω ὅτι δέν 
µέ βρίσκει σύµφωνο ἡ ἐκτίµηση αὐτή. 
Ἡ σχετική δήλωση τοῦ κοµµουνιστικοῦ 
κόµµατος ἦταν σωστή καί ξεκάθαρη, 
ἔχοντας τό ἐπιπλέον θετικό στοιχεῖο πώς 
συνέδεε τό βιβλίο µέ ἰµπεριαλιστικές 
πιέσεις. Σύνδεση συνεπής πρός τή σωστή 
πολιτική πού ἀκολουθεῖ τό ΚΚΕ καί 
πού πείθει ἀρκετούς, ὅπως γνωρίζω, 
ἀναγνῶστες τοῦ ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ νά τό 
ψηφίζουµε.

Μέ φιλικούς χαιρετισµούς,

Θέµος Στοφορόπουλος

Ἀλληλογραφοῦµε

«Μακεδονία» καί... 
Τοῦ οἰκωλόγου τά 9µερα

Καλά φάγαµε, καλά ήπιαµε .. τώρα ας κοιµηθούµε…
«Έ, όχι  ρεπούση!» International

Ἀριστερά: Αὐτό ΔΕΝ υπάρχει. Δεξιά: Αυτό µόνο υπήρξε! 



Σηµαίνουσες προσωπικότητες τῶν ΗΠΑ 
καλοῦν τούς στρατιωτικούς νά ἀρνηθοῦν 
νά ἐκτελέσουν διαταγές ἐπίθεσης στό 
Ἰράν! (κεῖνο τό εἰρηνιστικό κίνηµα, ζεῖ;)

Μέ 27-21 καί 2 ἀποχές πέρασε ἡ ἀρµενική  
Γενοκτονία ἀπ’ τήν Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς 
τῶν Ἀντιπροσώπων στίς ΗΠΑ. Τά χειρό-
τερα γιά τήν Τουρκία ἔρχονται!

«Ὑποχρεώνουν τούς ἀσθενεῖς τῆς Γάζας 
πού νοσηλεύονται στό Ἰσραήλ ἤ στή Δυτ. 
Ὄχθη νά ρουφιανεύουν γιά τή Σαµπάκ, 
ἀλλιῶς... δέν περνᾶν τά σύνορα!» 

Δυστυχῶς ἡ ἐπώνυµη καταγγελία τοῦ 
Παλαιστίνιου βουλευτῆ Μωχάµεντ 
Μπαράκα κανέναν δέν ξιπάζει: Ὅλοι 
ἐθιστήκαµε µέ τήν 60χρονη κτηνωδία 

«Ἡ παλαιστινιακή Χαµάς παγκόσµια ἀπει-
λή, συνδεδεµένη µέ τήν Ἀλ Κάιντα» λέει ὁ 
Matthew Levitt,  ὑφ. Οἰκονοµίας τῶν ΗΠΑ 
σέ θέµατα τροµοχρηµατοδότησης

Πρίν δεῖτε τό βιβλίο του («Χαµάς: Πολι-
τική, φιλανθρωπία καί τροµοκρατία στήν 
ὑπηρεσία τοῦ Τζιχάντ») τί λέτε, πόσες 
φορές θά γράφει µέσα τή λέξη Κατοχή;

«Ἐγκληµατικό τό σιωνιστικό καθεστώς 
στήν Παλαιστίνη» (ραββίνος Φρίντµαν στό 
συνέδριο «Ἰουδαϊσµός κατά Σιωνισµοῦ», 
Παν/µιο Mashad Fersdowsi τοῦ Ἰράν)

Ἀπό τίς 7/10/07 στή Βρετανία ὅποιος ἐκ-
φράζεται δηµοσίως προκαλώντας µῖσος 
ἤ διακρίσεις κατά τῶν ὁµοφυλοφίλων, 

τιµωρεῖται µέ φυλάκιση µέχρι 7 χρόνια

Στήν ἴδια χώρα ὁ βιασµός τιµωρεῖται 
κατά µέσο ὅρο µέ... 5 χρόνια φυλακή! Ὁ 
φασισµός τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας καί 
τῶν «ἐγκληµάτων µίσους» ἀγριεύει.

Τή µέρα τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα βγῆκε 
νά µιλήσει γιά σύνθετη ὀνοµασία τῶν 
Σκοπίων ἡ ΥΠΕΞ σας. Μνήµη Γερµανοῦ 
Καραβαγγέλη, καπετάν Κώττα, Π. Μελᾶ 

Τό ξεπούληµα τοῦ κράτους πρέπει νά 
ἐπιταχυνθεῖ, κατά τίς κυβερνοφυλλάδες. 
Καί νά νιώθουµε τυχεροί ὅταν βρίσκον-
ται πελάτες νά µᾶς «µεταρρυθµίσουν»!

Οἱ ἐγκληµατίες καθηγητάδες πού χαντά-
κωσαν τόν Ἀρχιεπίσκοπο, βρῆκαν τή 
χαρά τους µέ τήν ἀποτυχία τοῦ Τζάκη. 
Ἔχουν µοῦτρα καί νά µιλᾶν οἱ ἄσχετοι!

Συγκρίνεται µέ τόν κορυφαῖο τῶν µεταµο-
σχεύσεων στίς ΗΠΑ ἕνας γκάγκστερ πού 
ξέρει µόνο νά λαδώνει δηµοσιογράφους 
καί νά πουλάει µούρη στούς ἰθαγενεῖς!

Κακή ἐξέλιξη ἡ ἀκτοπλοϊκή σύνδεση Συ-
ρίας-Κατεχόµενης Κύπρου, µά τί νά πεῖς 
τοῦ Ἄσαντ; Οἱ Τοῦρκοι τοῦ ‘δωσαν καίρια 
ἀνταλλάγµατα ἀσφάλειας. ἐµεῖς; Λόγια;

Ἀπό τίς 29/10, καί κάθε βράδυ στίς 10:00, 
στό ραδιόφωνο τοῦ ΣΚΑΪ, ὁ Σαράντος 
Καργάκος θά κάνει µαθήµατα ἀρχαίας 
ἱστορίας. Νά τά καλά τῆς Ρεπουσιάδας...

Ἄρχισαν στό «Ἄρδην» (Θεµιστοκλέους 37, 

Ἀθήνα) τά σεµινάρια µέ θέµα «Ἔθνος & 
κοινωνικοί ἀγῶνες στήν ἑλληνική παρά-
δοση». Ἐµεῖς εἴµαστε µακρυά, γαµῶτο...

Δυστυχῶς, δέν καταφέραµε νά ἔχουµε 
τόν Κ. Ζουράρι στήν Κοµοτηνή. Ἔτσι, 
ὅποιος µπόρεσε πῆγε στήν Ξάνθη ἤ στήν 
Ἀλεξανδρούπολη (κι ἀποζηµιώθηκε ἀπό 
ἕναν Ζουράρι ἰδιαίτερα ὀρεξάτο) 

Δύο ἀκόµη διεθνῆ βραβεῖα γιά τό ἡλικίας 
3 χρόνων οἰνοποιεῖο «Κίκονες» τῆς Ροδό-
πης δέν εἶναι µικρό πρᾶγµα. Τό κρασί 
ἐπιστρέφει στή γῆ τοῦ Πολύφηµου!

Φαγώθηκαν αὐτοί οἱ Ἀλεξανδρουπολίτες 
µέ τό νερό τους πού µυρίζει. Καλά ρέ, οἱ 
νερουλάδες κλέφτες θά γίνουν; Ποῦ θά 
πουλήσουν; Μετά θέλετε κι ἀνάπτυξη...

Πρώτη σέ ἀπορροφήσεις εὐρωκονδυλίων 
ἡ Κοµοτηνή (2000-06) στήν Περιφέρεια, 
6η στήν Ἑλλάδα (17η ἡ Ἀλεξ/πολη, 27η ἡ 
Ξάνθη). Ἐπιτυχία τοῦ Τάσου Βαβατσικλῆ 
(καί τοῦ Π. Δαµιανίδη), ἀναµφίβολα.

Γιά τό µέλλον τῆς τευτλοκαλλιέργειας 
καί τοῦ ἐργοστασίου ζαχάρεως στήν Ὀρε-
στιάδα ρωτᾶ στή Βουλή ὁ Γ. Ντόλιος. Δέν 
θ’ ἀντέξει ἄλλο πλῆγµα ὁ Ἕβρος

Καί οὔτε τά βιοκαύσιµα εἶναι λύση. Ὅταν 
ὁ εἰσηγητής τοῦ ΟΗΕ Ζάν Ζιγκλέρ ζητᾶ 
διακοπή τῆς παραγωγῆς τους, ἐµεῖς ποῦ 
κινήσαµε (καθυστερηµένα) νά πᾶµε;

Νέος περιφερειάρχης ΑΜ-Θ ὁ Δηµήτρης 
Σταµάτης στή θέση τοῦ Μιχ. Ἀγγελόπου-
λου. Νά ἐλπίσουµε σέ κάτι παραπάνω 
ἀπό διαχείριση µιᾶς θέσης ἐξουσίας καί 
ἐµπλουτισµό βιογραφικοῦ; Θά δείξει...

Τό χωριό Σιµσιρλί δέν δέχθηκε τά εὐρώ 
τῆς ΕΕ γιά τά ἀγροτικά κανάλια, καθώς οἱ 
χωρικοί ἐκτίµησαν ὅτι τό χρῆµα κάτι κρύβει 

Καί δῶ φταῖνε οἱ Ἀµερικάνοι!
Ἀντιπροσωπεία 7 Ἀµερικανῶν συναντήθηκε 
µὲ ἀξιωµατούχους τῆς Γενικῆς Ἀσφάλειας 
καθὼς καὶ τοῦ τµήµατος λαθρεµπορίου 
καὶ ὀργανωµένου ἐγκλήµατος. Οἱ Τοῦρκοι 
ἁρµόδιοι ἀπευθυνόµενοι στοὺς Ἀµερικανοὺς 
τοὺς εἶπαν: Τοῦρκοι πολίτες δολοφονοῦνται 
µὲ ἀµερικανικὰ ὄπλα. Ἀνάµεσα σὲ αὐτοὺς 
µέλος τοῦ Ἀνώτατου δικαστηρίου, ὁ Χρὰντ 
Ντὶνκ καὶ ἕνας ἀστυνοµικός  µας  στὴν 
Σµύρνη. Ὁ καθολικὸς ἱερέας Σαντόρο 
δολοφονήθηκε ἐπίσης µὲ ὅπλα ποὺ ἀνήκουν 
στὶς ΗΠΑ. Κάντε κουµάντο στὰ ὅπλα σας, 
ὥστε νὰ µὴν πεθαίνουν οἱ συµπολίτες µας.

 (7-10-07, ἐφ. Χουριέτ)
(Σ.Σ.: Ἂµ τὰ αὐτοκίνητα ποῦ τὰ βάζεις; Τόσοι 
Τοῦρκοι σκοτώνονται κάθε µέρα µέσα σὲ 
ἀµερικανικῆς κατασκευῆς αὐτοκίνητα!)

Σιίτες κατά Σουνιτῶν
 Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δι-
καιωµάτων ἀποφάσισε πὼς ἡ ὑποχρεωτικὴ 
παρακολούθηση τοῦ µαθήµατος τῶν θρη- 
σκευτικῶν στὴν Τουρκία ἀποτελεῖ παραβία 
ση ἀνθρώπινου δικαιώµατος. Σὲ προσφυγὴ 
τοῦ Τούρκου πολίτη Χασάν Ζενγκὶν, σχετικὰ 
µὲ τὴν ὑποχρέωση παρακολούθησης τοῦ 
µαθήµατος ἀπὸ τὴν κόρη του Ἐηλὲµ Ζεν-
γκίν, ἀναφερόταν πὼς στὴν Τουρκία τὸ µά-
θηµα παρέχεται µόνο ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τῶν 
Σουνιτῶν.            (10-10-07, ἐφ. Νετγκαζέτε)

Κουρδικά; Μπά, µετανιώσαµε!
Τὸ συµβούλιο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς 
τοῦ κόµµατος ΑΚΡ, ἁρµόδιο γιὰ τὸ κείµενο 
τροποποίησης τοῦ Συντάγµατος, µετάνοιωσε 
σχετικὰ µὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν Κουρδικῶν 
στὰ δηµοτικά, λύκεια καὶ πανεπιστήµια. 
Σύµφωνα µὲ νοµικοὺς οἱ βασικὲς ἀρχὲς τοῦ 
Συντάγµατος δὲν ἐπιτρέπουν κάτι τέτοιο. 

 (11-10-07, ἐφ. Χουριέτ)

Ἀστυνοµικά σεµινάρια σέ µαθητές
Συνεχίζονται καὶ φέτος τὰ σχετικὰ µὲ 
τὴν τροµοκρατία σεµινάρια γιὰ µαθητὲς 
ποὺ διοργανώνει ἡ Ἀντιτροµοκρατική τοῦ 
Ντιαρµπακίρ, µὲ στόχο τὴν συνειδητοποίησή 
τους. Ἡ Ἀστυνοµία ἔχει σκοπὸ φέτος νὰ 
¨διδάξει¨ σὲ 63.000 µαθητὲς (πέρυσι ἦταν 
17.000). Ἐπίσης οἱ δυνάµεις ἀσφάλειας 
δὲν ἀµελοῦν νὰ ἐξηγοῦνε στοὺς νέους ποὺ 
ἐγγράφονται στὰ πανεπιστήµια τὴν παγίδα 
τῆς  τροµοκρατίας.     (12-10-07, ἐφ. Ζαµάν)

Τόν βάρεσε ἡ νηστεία στό κεφάλι;;;!!!
Σὲ ὁµιλία του ὁ βουλευτὴς τοῦ DTP Χασάν 
Καπλάν δήλωσε πὼς ἡ κυβέρνηση πρέπει νὰ 
σταµατήσει τὶς σκέψεις γιὰ ἐπιχείρηση πέραν 
τῶν συνόρων. Ἐπ΄ εὐκαιρία τοῦ Μπαϊραµιοῦ 
ἐπισκέφτηκε µαζὶ µὲ τὸν βουλευτὴ Σεβαχὶρ 
Μπαγιντὶρ τὴν περιοχὴ Σιρνάκ, ὅπου ἔγιναν 
δεκτοὶ µὲ τὸ σύνθηµα «Οἱ πιέσεις δὲν µᾶς 
λυγίζουν». Ἐκεῖ λοιπὸν ἀναφερόµενος στὶς 
δηλώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ σχετικὰ µὲ τὶς 
ΗΠΑ, τὴν ΕΕ καὶ τοὺς βουλευτὲς τοῦ DTP 
εἶπε πὼς ¨ἡ νηστεία τοῦ Ραµαζανιοῦ βάρεσε 
τὸν πρωθυπουργὸ στὸ κεφάλι καὶ δὲν ξέρει 
τί λέει. Θέλουν νὰ µᾶς διώξουν ἀπ’ τὴ βουλὴ 
χωρὶς κἄν νὰ µιλήσουµε. Μᾶς ἐµποδίζουν 
νὰ ἀσκήσουµε πολιτική. Κύριε Ἐρντογάν 
δὲν εἶσαι σουλτάνος καὶ ἐµεῖς δὲν εἴµαστε 
σκλάβοι σου¨.               (15-10-07, ἐφ. Ζαµάν)

Ἀντιφωνήµατα
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

     Είπαμε σήμερα να σας αποκαλύψουμε ένα μέρος μιας από τις 
πιο αθέατες πλευρές μας εδώ στον «Αντιφωνητή»: της συνεχούς και 
γόνιμης επικοινωνίας που έχουμε με τους αναγνώστες μας. Εξαιρέσαμε 
βεβαίως τα αναρίθμητα ερωτικά email που λαμβάνουμε καθημερινά 
και τα οποία η αγωγή μας και στοιχειώδεις λόγοι ευπρέπειας 
δεν επιτρέπουν τη δημοσίευσή τους. Από τα υπόλοιπα όμως, 
σταχυολογήσαμε τα πιο χαρακτηριστικά και σας τα παρουσιάζουμε 
αμέσως - μαζί φυσικά και με τις δικές μας απαντήσεις:

  Γράφω σ’ εσάς γιατί είστε το πιο ιν και τζερτζελεδιάρικο λάιφ 
στάιλ περιοδικό. Βρε ποιος πήγε με ποιαν, ποια κεράτωσε ποιον, 
ποιες τραβεστί κάναν διαδήλωση (και τις υπερασπίστηκε μετά κι ο 
Αλαβάνος), μόνο από σας το μαθαίνω τόσο έγκυρα. Μ’ έχετε στείλει, 
δικέ μου! Έχω όμως κι ένα σοβαρό πρόβλημα: στις δέκα γκόμενες 
που γνωρίζω τελευταία, μόνο οι εννιά με κάθονται, ενώ η δέκατη με 
κάνει νερά. Και λέω «ίσα μωρή που θα τη βγεις εσύ στο Λάκη! Ξέρεις 
ποιος είν’ ο Λάκης, μωρή; Εμένα καμιά ποτέ δεν με παράτησε»! Άσε, 
μάστορα, έτσι που το παν αυτά τα ξέκωλα, στο τέλος θα μου μείν’ και 
κάνα κουσούρι, να ούμ’, και δεν θα με σηκώνεται κιόλας! 

  Εκείνο που κατ’ αρχάς αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν είστε ακριβώς 
και φαν του Ταρκόφσκι. Πέραν τούτου όμως, νομίζω πως το πρόβλημά 
σας έγκειται στις πνευματικές σας αξίες, τις οποίες πρέπει επειγόντως 
να επανιεραρχήσετε. Να πάψει δηλαδή να σας απασχολεί μόνο το πουλί 
σας και ν’ αρχίσετε επιτέλους ν’ ασχολείστε και με τα άλλα μεγάλα 
ιδανικά του νεοέλληνα (το πορτοφόλι του, το αμάξι του, η αποτρίχωση 
στήθους)…Τέτοια έλλειψη πνευματικής καλλιέργειας δεν επιτρέπεται, 
αγαπητέ, τη σήμερον ημέρα!

  Εγώ αγαπάω μια κοπέλα, αλλά δεν τολμάω να της το πω. Πάντα 
ήμουνα πολύ δειλός με τις γυναίκες, μου κοβόντουσαν τα πόδια, 
καταλαβαίνετε…Και νομίζω, ξέρετε, ότι κι εκείνη ενδιαφέρεται για 
μένα, παρότι η κοινή λογική λέει το αντίθετο, γιατί αυτή είναι κούκλα, 
ενώ εγώ όχι και τόσο ωραίος. Θέλω πολύ να την πλησιάσω, αλλά τι να 
κάνω που φοβάμαι!

  Συγγνώμη κιόλας, αλλά σας κόβω κάπως μονόχνωτο και κακογαμ… 
Δεν πιστεύω, όταν ήσασταν μικρός, να σας έπιανε κανένας παππούς 
συστηματικά τον κ…! Επειδή όμως σας συμπάθησα, θα σας δώσω μία 
συμβουλή:  υπολογίστε μόνο τη δική σας λογική και ξεχάστε την…κοινή, 

γιατί τέτοιο πράγμα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει - ο όρος είναι 
απλώς μία επινόηση των κρετίνων, ώστε να καλύψουν την ανικανότητά 
τους να κάνουν κάποια πιο πολύπλοκη σκέψη απ’ το βου και α = βα! Άντε 
πάνε και πες, βρε πασά μου, στο κορίτσι πως το αγαπάς! Αμάν πια, μας 
χτίκιασες!
  Λέγομαι Ριρής Κουκλεντές και ανέκαθεν είχα πολύ έντονη ερωτική 
ζωή: με τον Μήτσο τον υδραυλικό, τον Θανάση τον νταλικέρη, τον 
Βαγγέλη τον μπετατζή, τον Πολύκαρπο τον νεκροθάφτη! Τώρα 
τελευταία όμως έχω παρατηρήσει ότι μου αρέσει και μια γειτόνισσα! 
Τι με συμβουλεύετε;
  Αρνούμαι ν’ ασχοληθώ καν μαζί σου! Τι γελοία αλλαγή γούστων 
είν’ αυτή! Είσαι ανώμαλος και να τσακιστείς να πας στον ψυχίατρο 
γρήγορα!
  Εγώ είμε ένας φτοχός νέος, τελήως ανεπάγκελτος και το μώνο που 
κλυρονώμησα από τον μπαμπά μου είναι ένα κόμα, που όμως δεν 
τραβάη με τήποτα, γιατί μέχρει να ενιληκιωθώ, το διαχυριζόταν ένας 
χαμένος παλιοζουμπάς που το ’κανε σαν τα μούτρα του. Και πάνω που 
προσπαθό να το ξαναλλλάξω, εμφανίζετε τώρα κι ένα χωντρό κακό 
θηρίο, που είναι σαν τον Μάβρο Πητ στα Μίκη Μάους που διαβάζω 
και θέλη να μου το φάει. Κι αν γίνει τελικά αυτό, εγώ τι θα κάνω μετά, 
πήτε μου! Μα σε τι κόσμω ζούμαι, Θαιέ μου! 
  Καταλαβαίνω το δράμα σου και θλίβομαι βαθύτατα που ένας νέος με 
τόσα προσόντα και τόση μόρφωση, όπως εσύ, περνάει τέτοιο λούκι. 
Δεν μπορώ δυστυχώς να κάνω κάτι για να σε βοηθήσω, αλλά πάντως 
συμπάσχω μαζί σου! Κουράγιο!
  Ιγώ πιδάκι μ’ ίμι ξέρ’ς απ’ όξω απ’ τη Ζαχάρου, του Θανασάκ’ του 
μπογιατζή η γιαγιά, πουχ’ γιναίκα τη Μαρικούλα, του Κώστα του 
Μπίρμπαση την ξαδέρφ’. Τουν ξερ’ς τουν Κώστα, ένας Κώστας-
Κώστας, πούκανι κι στα καράβια, μ’ είχι στείλ’ κι κάρτα απ’ του 
Βουλπαράιζου. Ιγώ λοιπόν που λες βόσκαγα τα πρόβατα ιδώ κουντά 
κι μ’ ήρθε ξαφνικά να ψήσου ένα καφεδάκ’. Κείνου όμους του ρημάδ’ 
του καμινέτου μιγάλ’ φλόγα πέταξι, μ’ ήρθε κι να κλάσου κείν’ την ώρα, 
την αμόλ’σα κατά λάθους πάν στη φουτιά, έγινι του δάσους ρημαδιό. 
Συγγνώμ’ πιδάκι μ’, δεν θα του ξανακάνου!
  Ντροπή σου γιαγιά! Να κάτι τέτοια κάνετε και βγαίνουν μετά κάτι 
ηλίθιοι κι ανίκανοι και επινοούν οργανωμένα σχέδια και θεωρίες 
συνωμοσίας! Ενώ ήταν ΤΟΣΟ ΛΟΓΙΚΟ να σκεφτεί κανείς πως εσύ 
έκαψες τη μισή Ελλάδα! Μήπως τώρα αυτός ο Κώστας-Κώστας έχει και 
κάνα συμπεθεριό με τον αλήτη τον οξυγονοκολλητή που έκαψε την άλλη 
μισή; Λοιπόν, προσοχή από δω και πέρα κι άμα σού ’ρθει άλλη φορά να 
κλάσεις πάνω απ’ τη φωτιά, καλύτερα να σφίγγεσαι!
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