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Κατοικηµένη ἀπό 
ἑλληνικό πληθυσµό, (...) ἡ 

Κωνσταντινούπολη ὑπῆρξε 
ἡ ἑστία ἑνός πολιτισµοῦ 

βαθιά σηµαδεµένου ἀπό τόν 
ἑλληνισµό...

Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 Ἀντιφωνητὴς

Παρακολουθήσαµε µέρος τῆς 
ἡµερίδας τοῦ Τοµέα Διεθνῶν 
Σπουδῶν τῆς Νοµικῆς (Κοµοτηνή, 
16/1/08), µέ θέµα «Τό Κυπριακό χθές, 
σήµερα, αὔριο». Τό δελτίο Τύπου 
πού ἀνήγγειλε τήν ἡµερίδα µιλοῦσε 
γιά κάτι πολύ σηµαντικότερο (ἀπό 
πλευρᾶς προσέλευσης καί ἐπίσηµης 
ἐκπροσώπησης) ἀπ’ ὅ,τι τελικά 
προέκυψε, ἀλλά ἐµεῖς θέλουµε νά 
σχολιάσουµε µόνο ἕνα πρᾶγµα: Τήν 
κωµικοτραγική παρουσία τοῦ Θοδωρῆ 
Κουλουµπῆ, ἀντιπροέδρου τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ἱδρύµα-τος... Ἀµερικανικῆς Πολιτικῆς 
(ΕΛΙΑΜΕΠ). Προσέξτε σκηνικό:
Καθώς κλείνει σχεδόν ἡ ἡµερίδα, ἀνεβαίνει 
στό βῆµα ὁ λέκτορας τοῦ Παντείου 
Ἄγγελος Συρίγος καί κάνει σκόνη τό 
Σχέδιο Ἀνάν µέ συγκεκριµένα νοµικά 
ἐπιχειρήµατα (ἔχει γράψει ἕνα θαυµάσιο, 
ὀγκῶδες βιβλίο γιά τό θέµα). Συνεχίζει 
καί κλείνει τόν κῦκλο τῶν εἰσηγήσεων 
ὁ καθ. Χρ. Γιαλλουρίδης, µιλώντας 
πολιτικά καί κάνοντας µιάν ἱστορική 

ἀναδροµή στά ἑλληνικά σφάλµατα τοῦ 
Κυπριακοῦ ἀπό τό 1955 µέχρι σήµερα. 
Καί καθώς ὁ καθ. Γρ. Καλαβρός δίνει 
τόν λόγο στό ἀκροατήριο γιά ἐρωτήσεις, 
ὁ γνωστός ἀγκιτάτορας τοῦ Σχεδίου καί 
πρώην ἀξιωµατοῦχος τοῦ Ἀµερικανικοῦ 
Πενταγώνου Θ. Κουλουµπής, πυροδοτεῖ 
µιά συζήτηση στό γνωστό παπαρολογικό 
στυλάκι κατά τῆς «φοβικότητας», τοῦ 
«παρελθόντος», κτλ, µέ αἰχµές ὑπέρ τῆς 
ἀνανικῆς πλεκτάνης!

Συνέχεια στή σελίδα 6

Ἕνας ἀπίστευτος 
ναιναίκος

Καί νέα διάρρηξη 
στήν Ἐπιτροπή Ἐρευνῶν τοῦ ΔΠΘ !!!

Σύµφωνα µέ ἀσφαλεῖς πληροφορίες µας, τίς πρῶτες 
µέρες τοῦ 2008 (µεταξύ 31/12/07 καί 2/1/08) ἔγινε καί 
νέα διάρρηξη στά γραφεῖα τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐρευνῶν, 
στά προκάτ κτίρια (νο 4) τῆς Πολυτεχνικῆς Ξάνθης. 
Πρόκειται γιά τήν τρίτη (!!!) διάρρηξη καί πλέον διάφορα 
ἐρωτηµατικά ἀρχίζουν νά πλανῶνται στόν ἀέρα.

Μαθαίνουµε ὅτι οἱ διαρρῆκτες ἀφαίρεσαν τό παράθυρο 
γιά νά µποῦν, δέν µπόρεσαν ν’ ἀνοίξουν τό χρηµατοκιβώτιο καί τελικά δέν πῆραν 
τίποτε. Καί τίς ἄλλες φορές εἶχαν περιοριστεῖ σέ καταστροφές, οἱ ὁποῖες δέν ἔλειψαν 
καί προχθές. Νά καταστράφηκαν ἄραγε τίποτε ἀρχεῖα ἀφορῶντα τήν διαχείριση τῶν 
(µυθικῶν) ποσῶν τῆς Ἐπιτροπῆς; Καί τί συνέπειες θά εἶχε κάτι τέτοιο στήν περίπτωση 
κάποιου πιθανοῦ ἐλέγχου; Τό ἐρώτηµα δέν εἶναι καθόλου ρητορικό, τό ἔργο αὐτό τό 
εἴδαµε µέ τήν (τόσο βολική) πυρκαγιά πού ἔκαψε ἀνάλογα ντοκουµέντα στό Πάντειο 
Πανεπιστήµιο, πρίν φυλακιστοῦν οἱ πρυτάνεις του. 

Παράλληλα γεννῶνται κι ἄλλα ἐρωτήµατα: Τόσο δύσκολο ἦταν νά τοποθετηθοῦν 
δυό σιδεριές στά παράθυρα τοῦ λογιστηρίου µετά τά προηγούµενα κρούσµατα; Καί τί 
εἴδους διαδοχικές διαρρήξεις εἶναι αὐτές σέ ἕνα ἵδρυµα πού πληρώνει κάθε χρόνο τοῦ 
κόσµου τά λεφτά γιά φύλαξη; Ἀκόµα καί νά µήν θές νά σκεφτεῖς πονηρά...

? ?
    Τερµατίστηκε προχθές, ∆ευτέρα, 
21η Ἰανουαρίου 2008, ἡ προσπάθεια 
πού ἀναλάβαµε, ὡς ἔντυπο καί χῶρος 
ἰδεῶν, γιά ἀντίσταση στή διάχυτη ὑπο-
χωρητικότητα. Μέσα σέ ἕνα διάστηµα 
περίπου 5 ἑβδοµάδων (ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 
2 ἦταν περίπου νεκρές λόγῳ τῶν γιορτῶν 
Χριστουγέννων καί Πρωτοχρονιᾶς), 
καταφέραµε νά ξεπεράσουµε τίς 6.000 
ὑπογραφές κατά τοῦ ὑπό συζήτηση 
νοµοσχεδίου πού προβλέπει ἐκλογές στίς 
διαχειριστικές Ἐπιτροπές τῶν βακουφίων 
καί ποσόστωση γιά τούς µουσουλµάνους 
στούς διορισµούς τοῦ ΑΣΕΠ. Τό κείµενό 
µας («ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ») 
δηµοσιεύθηκε στά περισσότερα καί 
κυριότερα ἔντυπα τῆς Θράκης, ἔγιναν 
τηλεοπτικές καί ραδιοφωνικές συνεντεύ- 
ξεις γιά τό θέµα καί προωθήθηκε µέ 
τά µέσα πού εἴχαµε στήν διάθεσή µας. 
Πρέπει ἐδῶ νά τονιστεῖ ὅτι ἦταν τεράστια 
ἡ συµβολή τοῦ διαδικτυακοῦ τύπου 
«Ἀντίβαρο», πού ἀπό τήν πρώτη στιγµή 
προθύµως ἐνηµέρωσε τό κοινό του καί 
πέτυχε θεαµατικά ἀποτελέσµατα, ἴσως κατ’ 
ἀναλογίαν θεαµατικότερα κι ἀπό κεῖνα 
µέ τό βιβλίο Ἱστορίας τῆς Στ΄ ∆ηµοτικοῦ. 
Ὀφείλουµε πολλά στόν Ἀνδρέα Σταλίδη, 
πού µᾶς προσέφερε τόση ἀπροϋπόθετη 
καί οὐσιαστική βοήθεια. 

Τό κείµενο τῆς διαµαρτυρίας καί ἡ λίστα 
τῶν ὑπογραφόντων προωθήθηκαν στό 
γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ Κώστα 
Καραµανλῆ, µέ κοινοποίηση στούς συ-
ναρµόδιους ὑπουργούς (Μπακογιάννη, 
Στυλιανίδη, Παυλόπουλο, Ἀλογοσκούφη). 
Ταυτόχρονα, ἕνα σχετικό δελτίο Τύπου 
ἐστάλη στά τοπικά καί ἀθηναϊκά ΜΜΕ, 
ἐλπίζοντας ὅτι κάποιοι στήν Ἀθήνα 
θά χαλαλίσουν µερικά τετραγωνικά 
ἑκατοστά τῆς ὑπερπολύτιµης ὕλης τους 
γιά τήν καταχώρησή του.

  Τό συνοδευτικό κείµενο πρός τόν 
πρωθυπουργό καί κάποιες σηµαντικές 
λεπτοµέρειες γιά τό ἀποτέλεσµα τῆς 
κινητοποίησής µας βρίσκονται στή 
σελίδα 5.

6.228  Ἕλληνες µαζί µας φώναξαν...

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ!

Κι αὔριο τό πρωί πάει στό Μαυσωλεῖο τοῦ 
Κεμάλ, νά καταθέσει στεφάνι ὁ ξεφτίλας!

Λοιπόν, ὁ κῦβος ἐρρίφθη! Ἀφοῦ ἀποφασίστηκε ὅτι τά βγάζουµε ὅλα στή φόρα, 
ἔτσι ὅπως ἔγινε µέ τά dvd τοῦ Ζαχόπουλου, ὁ «Ἀντιφωνητής» θά καταθέσει 

κι αὐτός τή δηµοσιογραφική του µαρτυρία, στά πλαίσια βεβαίως τοῦ δηµοκρατικοῦ 
λειτουργήµατός του, προκειµένου νά λάµψει ἡ ἀλήθεια καί νά καβλ... ἔεεε, ἐνηµερωθεῖ 
ὁ λαός. Κι ὅλα αὐτά χωρίς νά ἔχουµε πάρει, ὥς τώρα τοὐλάχιστον, 5.000.000 εὐρώ, 
ἔχµ ἔχµ, οὔτε στή Γιούροµπανκ ἀρ. λογ. 306-0100211038 οὔτε στήν Ἐθνική ἀρ. λογ. 
779/603135-81, ὄνοµα δικαιούχου Καραΐσκος Κωνσταντῖνος τοῦ Πέτρου, ἔχµ, ἔχµ!

Ἔτσι, ἀπό τό ἑπόµενο φῦλλο µας θά παρουσιάσουµε τά κάτωθι: 1) Ἕνα dvd µέ τόν 
Κώστα Καραµανλή ἐπωφελούµενο ἀπό τήν ἀπουσία τῆς Νατάσας,  σέ στιγµές 

ἀκολασίας στό σαλονικιώτικο γυράδικο «Ὁ Γιώτης», στήν ἀρχή τῆς Μπότσαρη  2) 
Πέντε σόκιν cd - ἀδιάψευστα ἠχητικά ντοκουµέντα - ὅπου ἀκούγεται ξεκάθαρα 
ὁ Μιχάλης Λιάπης νά ἐκφωνεῖ (κάνοντας διαρκῶς λάθη) τήν προπαίδεια τοῦ δύο  
3) Ὀγδόντα τέσσερα ἀρχεῖα βίντεο µέ τή Ντόρα Μπακογιάννη σέ ἀνάρµοστες 
σκηνές µέ τήν καρέκλα της στό ΥΠΕΞ, µέ φόντο µιάν ὑπερµεγέθη ἀστερόεσσα 
καί ἄλλα διεγερτικά ἐρωτοβοηθήµατα (µιά φωτογραφία τοῦ Στέητ Ντηπάρτµεντ, 
µιά κατάσταση µισθοδοσίας ἀπό τό Λάγκλεη τῆς Βιρτζίνια, ἕνας χάρτης µέ τά 
ἑλληνικά σύνορα στή Μελούνα...)  4) Ἑξήντα πέντε περσινές φωτογραφίες τοῦ 
Γιώργου Παπανδρέου, µέ τόν ἀρχηγό τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κινήµατος νά παίζει 
τό «Μαθαίνω τόν κόσµο» καί τίς Μάργκαρετ Τσάντ - Μαντλήν Ὠλµπράιτ νά τόν 
παρακολουθοῦν στοργικά κι ἀπό σχετικά κοντινή ἀπόσταση, γιά νά προλάβουν τό 
κακό ἄν ξανακαταπιεῖ τήν ἀγελαδίτσα ἤ ἄν ξανακάνει πιπί του πάνω στό χαλί   5) 
Μία ταινία µεγάλου µήκους µέ τήν ἡγεσία τοῦ ΣΥΝ νά συνουσιάζεται ὁµαδικῶς καί 
δηµοσίως µέ λαθροµετανάστες, µέ παράλληλη χρήση κοκαΐνης-πολυπολιτισµίνης 
καί ἀφοδεύοντας πάνω σέ ἑλληνικές σηµαῖες. Βεβαίως πρόκειται γιά µία ἀλληγορική 
ταινία, µέ πλούσια µηνύµατα κατά τῆς ξενοφοβίας καί τῆς συντηρητικότητας 
τοῦ νεοέλληνα, ὅµως ἐµεῖς ἐντυπωσιαστήκαµε ἀπό τήν εὑρηµατικότητα τῶν 
πρωταγωνιστῶν καί τή λειτουργία τῶν ὀργάνων τοῦ ΣΥΝ, µπράβο, µπράβο...  

Στόν δρόµο πού χάραξαν 
οἱ ἀθηνοφυλλάδες καί τά βορθοκάναλα

«...Trakya Müslüman olan 
fakat etnik Türk olmayan (...) 
Pomak Türkleştirilmiştir...» 

(HURRIYET)
Ὅσα δέν τολµᾶν νά 

γράψουν καί νά ποῦν 
οἱ δικοί µας γιά τήν 

ποµάκικη ταυτότητα, τά 
λένε οἱ Τοῦρκοι!  (Σελ. 5)

Ξεχάστηκαν κι οἱ γκιαούρηδες

Ἕνα ἀπόσπασµα τοῦ Ποινικοῦ Κώδι- 
κα (ἄρθρο 192) γιά κάθε ἐνδιαφε-
ρόµενο - π.χ. Εἰσαγγελέα Ἐφετῶν: 
«Ὅποιος δηµόσια µὲ ὁποιονδήποτε 
τρόπο προκαλεῖ ἤ διεγείρει τοὺς 
πολίτες σὲ βιαιοπραγίες µεταξύ 
τους ἤ σὲ ἀµοιβαία διχόνοια καὶ 
ἔτσι διαταράσσει τὴν κοινή εἰρήνη, 
τιµωρεῖται µὲ φυλάκιση  µέχρι δύο 
ἐτῶν, ἄν σύµφωνα µὲ ἄλλη διάταξη 
δὲν ἐπιβάλλεται αὐστηρότερη ποινή».



«Ο Σταυρός του Δράκου» 
στήν Κοµοτηνή

Στίς 15 Ἰανουαρίου ἡ ἐφηµερίδα 
«Ἀντιφωνητής» καί ἡ Ἀρµενική 
Κοινότητα τῆς πόλης παρουσίασαν 
τήν ποιητική συλλογή τοῦ Νίκου 
Λυγεροῦ, «Ὁ Σταυρός τοῦ Δράκου» τῶν 
ἐκδόσεων Σπανίδη. Σέ µία κυριολεκτικά 
κατανυκτική ἀτµόσφαιρα ὁ γλύπτης 
(καί διάσηµος κοµµωτής) Κάρολος 
Καµπελόπουλος καί ἡ ἠθοποιός 
Μαρία Παπαδοπούλου ἀπήγγειλαν 
ποιήµατα καί µεταφράσεις τους, µέ 
τή µουσική τοῦ Χατσατουριάν νά 
πλέκει τούς στίχους µέ τό τσέλο καί 
τό πιάνο τοῦ ζεύγους Βενετικίδη. Κι 
ὅταν ἡ ζωγράφος Σύνη Ἀναστασιάδη 
(ἡ ὁποία φιλοτέχνησε τό ἐξώφυλλο καί 
ἐπιµελήθηκε τήν ὅλη ἔκδοση) κάλεσε 
τόν συγγραφέα νά µιλήσει, ὁ Νίκος 
Λυγερός γοήτευσε τό ἀκροατήριο. Τά 
κυριότερα σηµεῖα τῆς ὁµιλίας του: 

 ...Ο  αρµενικός λαός είναι ένας µικρός 
λαός σε µέγεθος και είναι µεγάλος σε 
βάθος, σε χρόνο. Δηλαδή στην ουσία, 
µοιάζει µε τον δικό µας. Οι λαοί που ζουν 
µέσα στον χρόνο συνήθως είναι 
ενοχλητικοί για τους λαούς που ζουν 
µέσα στον χώρο. Οι λαοί που ζουν µες 
τον χώρο, θέλουν ζωτικό χώρο. Κατά 
συνέπεια, εξαφανίζουν τον χρόνο, για να 
µην τους ενοχλεί το παρελθόν. Ο 
αρµενικός λαός έχει την συνείδηση, έχει 
και την παράδοση που εκφράζεται ακόµα 
και από το αλφάβητο, που το ονοµάζουµε 
πιο ποιητικά «τα σιδερένια γράµµατα», 
εδώ και 1600 χρόνια (...) Γιατί ο αρµενικός 
λαός είναι σηµαντικός για την 
ανθρωπότητα; Γιατί είναι η πρώτη φορά 
που υπάρχει µια γενοκτονία σε τέτοιο 
βαθµό - 1.5 εκατοµµύριο θύµατα, όχι 
νεκροί, θύµατα -  που δεν αναγνωρίζονται. 
(...) Και αυτό είναι ένα έγκληµα κατά της 
ανθρωπότητας, διότι όχι µόνο σε 
δολοφονούν αλλά αµφισβητούν όχι µόνο 
την ύπαρξή σου αλλά και τη λήθη σου. 
Άρα, το Αρµενικό, το λεγόµενο, προτιµώ 
να λέω η Γενοκτονία των Αρµενίων και 
όχι η αρµενική γενοκτονία - γιατί αυτό 
είναι τακτική της Τουρκίας για να 
µπερδέψει το θύµα µε τον ένοχο - η 
γενοκτονία των Αρµενίων, λοιπόν, είναι 
η πρώτη  του 20ου αιώνα. Στην ουσία 
αρχίζει το 1894 και τελειώνει το 1923 µε 
την περίφηµη Συνθήκη της Λοζάνης, την 
οποία όλοι γνωρίζετε, γιατί σίγουρα την 
έχετε διαβάσει εφόσον ακόµα ζείτε µε τη 
συνθήκη της Λοζάνης. Το 1878 στη 
Συνθήκη του Βερολίνου, όπου υπάρχει 
και ο περίφηµος Αλέξανδρος 
Καραθεοδωρής, υπάρχει ήδη ένας 
Άγγλος που εκείνη την εποχή λέει ότι 
υπάρχει ένα πρόβληµα στην Αρµενία. 
Και ο Bismarck λέει: « Δεν θα λύσουµε 
αυτό το πρόβληµα. Έχουµε ήδη το 
Ανατολικό». Ξεχνιέται, λοιπόν, το 
πρόβληµα και αρχίζουν οι  µεγάλες 
σφαγές το 1894. (...) Ξέρουµε λίγα 
πράγµατα για την Αρµενία στην Ελλάδα. 
Ούτε καν το µέγεθός της. Πρέπει να 
ξέρετε ότι σε κάποια φάση, η Αρµενία 
ήταν το κράτος των τριών θαλασσών. Αν 
κοιτάξετε έναν χάρτη, για να µπορέσει η 
Αρµενία να πιάσει τρεις θάλασσες, 
πρέπει να είναι µεγάλη. Η τωρινή 
Αρµενία είναι ένα πολύ µικρό κοµµάτι 
σε σχέση µε  την ιστορική Αρµενία. Έχει 
χάσει το µεγαλύτερο µέρος της, τη Δυτική 
Αρµενία, που βρίσκεται στην Τουρκία 
και µάλιστα το Αραράτ, το περίφηµο 
βουνό, το σύµβολο της Αρµενίας, 
βρίσκεται τώρα σε τουρκικό έδαφος. Το 
ανάλογο είναι να σας µιλούσα ας πούµε 
για την Κύπρο, και από όλη την Κύπρο 
να έχει µείνει η Λεµεσός και όλα τα άλλα 
ήταν κατεχόµενα, και εµείς συνεχίζουµε 
να λέµε «η Κύπρος» για την Λεµεσό.  

Άρα, υπάρχουν περιοχές όπως είναι το 
Αρτσάχ, που είναι η αρµενική ονοµασία, 
Καραµπάχ για τους Τούρκους και 
Ναγκόρνο Καραµπάχ για τους 
Σοβιετικούς. Τώρα έχει απελευθερωθεί 
το µεγαλύτερο µέρος. Και βρισκόµαστε 
σε  µια διαδικασία αναγνώρισης αυτού 
του κράτους ως ανεξάρτητη οντότητα σε 
σχέση µε την Αρµενία. (...) Οι Αρµένιοι 
στη Συνθήκη της Λοζάνης, που είναι 
τόσο αρνητική για µας, δεν υπάρχουν 
καθόλου. Δεν υπάρχει καµιά αναφορά 
για τους Αρµένιους το 1923. Υπήρχαν στη 
Συνθήκη των Σεβρών, όπου υπήρχε και η 

Αρµενία και το περίφηµο Κουρδιστάν 
στο οποίο αναφερόµαστε τώρα, αλλά 
µετά τη Συνθήκη των Σεβρών, που ήταν 
στην ουσία ένα διπλωµατικό λογοπαίγνιο, 
ήρθε η Συνθήκη της Λοζάνης που 
εξαφάνισε το πρόβληµα. Κατά συνέπεια, 
το αρµενικό στοιχείο που ενσωµατώθηκε 
µέσα, θα λέγαµε, στη Σοβιετική Ένωση 
αποκλείστηκε de facto µε µια µεθόδευση, 
η οποία ήταν πολύ ύπουλη, ήταν η 
Συνθήκη του Καρς 1921. Το 1921 η Τουρκία 
κάνει µια συµφωνία µε ην Σοβιετική 
Ένωση, η οποία είναι µόνο διµερής. Κάθε 
µέρος υπογράφει τη συνθήκη 
απαγορεύοντας να εµπλακεί τρίτο µέρος. 
Κατά συνέπεια, η Αρµενία, για πολλά 
χρόνια, δεν λειτουργεί πια ως κράτος που 
αντιπροσωπεύει την Αρµενία, αλλά 
απλώς σαν υποκράτος που βρίσκεται στη 
Σοβιετική Ένωση. Έτσι οι Αρµένιοι 
πηγαίνουν στη διασπορά. Οι Πόντιοι, 
όταν ήρθαν στην Ελλάδα βρήκαν µια 
χώρα, άρα ενσωµατώθηκαν. Οι Αρµένιοι, 
όπως δεν είχαν αυτό το πλαίσιο, 
βρίσκονταν σε ξένες χώρες και 
διατήρησαν, θα έλεγα, αυτήν την ιδέα 
και την ουσία της αρµενικότητας, η οποία 
τους είπε ότι πρέπει να το παλέψουν για 
να διεκδικήσουν την ύπαρξή τους. Και 
αυτήν την ύπαρξη µπορούσαν να την 
διεκδικήσουν µόνο και µόνο µέσω της 
αναγνώρισης της γενοκτονίας. Γι’ αυτόν 
τον λόγο τώρα έχουµε 49 αναγνωρίσεις 
της γενοκτονίας των Αρµενίων, κι έχουµε 
µόλις 2 για τη  γενοκτονίας των Ποντίων, 
ενώ στην ουσία µιλάµε για την ίδια. 
Θέλω να πω ότι όλη η δουλειά δεν έγινε 
από το κράτος. Αυτό είναι πολύ 
σηµαντικό, γιατί µας δίνει ένα 
παράδειγµα. Δεν πρέπει να περιµένουµε 
από κανέναν κρατικό φορέα, έναν 
επίσηµο φορέα κινήσεις σηµαντικές και 
ουσιαστικές στον ανθρώπινο τοµέα. 
Πρέπει να περιµένουµε από ανθρώπινες 
πρωτοβουλίες να γίνονται και µετά να 
µπούµε σε µια διαδικασία. Όπως ξέρετε, 
ο Ραφαήλ Λέµκιν, ένας θεωρητικός 
νοµικός, Εβραίος – Πολωνός, όταν έγινε 
η Δίκη της Νυρεµβέργης επινόησε στην 
ουσία µια λέξη, τη λέξη γενοκτονία, 
genocide, και βασίστηκε πάνω στα 
γεγονότα της γενοκτονίας των Αρµενίων 
για να εξηγήσει στην ανθρωπότητα τι 
εννοεί µε αυτό που λέει. (...) Η  ιδέα της 
γενοκτονίας είναι ότι ανήκει στη µεγάλη 
κατηγορία των εγκληµάτων κατά της 
ανθρωπότητας. Σ’ αυτήν την κατηγορία 
ανήκουν και τα Πογκρόµ τα οποία δεν 
είναι γενοκτονίες. Τι ήθελε να πει ο 
Ραφαήλ Λέµκιν; Αυτό που χαρακτηρίζει 
µια γενοκτονία δεν είναι η βαρβαρότητά 
της αλλά η συστηµατικότητά της. Αυτήν 
τη συστηµατικότητα τη βρίσκει πρώτα 
στη γενοκτονία των Αρµενίων, µετά στη 

γενοκτονία των Ποντίων µετά στη 
γενοκτονία των Εβραίων και η 
συστηµατικότητα είναι του ίδιου τύπου. 
Γιατί δεν αντιληφθήκαµε ως 
ανθρωπότητα, το πρόβληµα των 
Αρµενίων; Είναι πολύ απλό. Οι Αρµένιοι 
είναι ο λαός των βουνών. Η Αρµενία 
θεωρείται ότι είναι η χώρα της πέτρας, 
είναι πολύ πέτρινη όντως. (...) Η ιδέα 
λοιπόν, είναι ότι όπως ήταν στο κέντρο, 
οι Τούρκοι καθάρισαν την Τουρκία 
εσωτερικά. Άρα, κανείς εξωτερικός δεν 
ήξερε τι γινόταν. Καθάρισαν και δεν 
υπήρχαν πια Αρµένιοι. Όταν έφτασαν 
στις άκρες, στις ακτές, έφτασαν και στον 
λαό της θάλασσας, τους Πόντιους και 
µετά καθάρισε όλο το πλαίσιο χωρίς πια 
να υπάρχει χριστιανική παρουσία. Αυτή 
είναι η βάση, τα θεµέλια της τωρινής 
Τουρκίας, µέσω του Κεµάλ και των 
Νεότουρκων. Κατά συνέπεια, εδώ σας 
εξηγώ γιατί υπάρχει  µια δυσκολία να 
αναγνωριστούν  ιστορικά γεγονότα που 
χαρακτηρίζουν τη γενοκτονία των 
Αρµενίων. Τα θεµέλια της τωρινής 
Τουρκίας είναι κόκκαλα από Αρµένιους. 
Ξέρετε τι είναι να έχετε ένα ολόκληρο 
κράτος που τα θεµέλιά του να είναι 

κόκκαλα από µια γενοκτονία; Πως 
θέλετε να αναγνωρίσει τη γενοκτονία;  
Άρα όταν λέω ότι είναι ένα παράδειγµα, 
είναι παράδειγµα γιατί, όταν είσαι 
Αρµένης ή µάλλον όταν γίνεσαι Αρµένης 
- όπως όταν γίνεσαι άνθρωπος - πρέπει 
να γεννηθείς µετά τη γενοκτονία. Να 
ξέρεις ότι οι γονείς σου έχουν ένα 
παρελθόν, να ξέρεις ότι ανήκουν σε 
αυτούς που επέζησαν και παρόλα αυτά, 
παρόλο τη µεγάλη θλίψη, πρέπει να 
ζήσεις και να δηµιουργήσεις. Να 
δηµιουργήσεις τον κόσµο σου, να γίνεις 
ένας άνθρωπος µέσα σε µια κοινωνία. Οι 
Αρµένιοι είναι ένα µάθηµα. Ένα µάθηµα 
ανθρωπιάς (...) Ακόµα και όταν µε 
ρωτάνε γιατί ασχολούµαι µε τους 
Αρµένιους απαντώ ότι  είµαι πάντοτε 
από την πλευρά του λίγου, του ελάχιστου. 
Διότι εκεί βρίσκεται το σπάνιο. Δεν 
βρίσκεται στην ποσότητα. Οι Αρµένιοι 
δεν έζησαν ποτέ µε την ποσότητα. Και 
αυτό είναι που είναι το σηµαντικό για 
µένα: παρόλο που ήταν πληθυσµιακά 
ένας µικρός λαός, πάλι προσπάθησαν 
να τον εξαφανίσουν. (...) Γιατί έχει 
ιστορία. Γιατί είναι ένας λαός που 
θυµάται. Ένα λαός που έχει µια γλώσσα, 
που έχει µια παράδοση, που έχει µια 
γραφή. Αυτό που µε εντυπωσιάζει µε 
τους Αρµένιους είναι η αρµενική γραφή. 
(...) Άρα έχετε µια ινδοευρωπαϊκή 
γλώσσα, που ανήκει σε µια µεγάλη 
υποκατηγορία αλλά είναι σχεδόν 
µοναδική. Άρα αυτό εµένα µου θυµίζει 
την σπανιότητα. Έχετε έναν µεγάλο 
κάµπο µε µαργαρίτες και έχετε µια 
παπαρούνα. Και µετά έρχεται ο 
δηµοσιογράφος και ρωτάει: «Γιατί 
ασχολείσαι µε τις παπαρούνες;» και 
απαντώ: «Μα, γιατί είναι µόνο µία». Οι 
µαργαρίτες θα είναι πάντοτε εδώ. Άµα 
εξαφανιστεί και αυτή η παπαρούνα τι θα 
µείνει; Άρα µ’ αρέσει το χρώµα. Και οι 
Αρµένιοι έδωσαν πολύ χρώµα. Απλώς η 
κοινωνία το ονοµάζει αίµα. Αλλά έδωσαν 
πολύ χρώµα για να έχει χρώµατα η 
ανθρωπότητα. Αυτά τα χρώµατα θέλω 
να δείξω µέσα σε  αυτό το βιβλίο και να 
δείτε ότι ακόµα και το αόρατο, ακόµα και 
η σιωπή έχει νόηµα. (...) Ο τίτλος του 

βιβλίου είναι ένα οξύµωρο, αν δεν 
γνωρίζουµε την αρµενική κουλτούρα – 
παράδοση. Δηλαδή, όταν ένας Έλληνας 
διαβάζει «ο Σταυρός του Δράκου», µέσα 
στην ορθόδοξη θρησκεία και το Βυζάντιο 
ο δράκος έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση 
µε τους Αγίους. Το βλέπετε µε τον Άγιο-
Γεώργιο. Κανονικά θα έπρεπε να 
σκεφτείτε ότι είναι παράξενο. Γιατί ένας 
συγγραφέας χρησιµοποιεί αυτό το 
πράγµα; Και θα ήθελα να δώσω 
τουλάχιστον µια εξήγηση για αυτό. Οι 
Αρµένιοι έχουν τα λεγόµενα «χασκάρ». 
Αυτοί είναι σταυροί πέτρινοι, σκαλιστοί, 
πανέµορφοι. Αυτοί οι σταυροί 
προέρχονται από µια πιο παλιά παράδοση 
που είναι ο «Βισάπ», ο δράκος. Δηλαδή, 
πριν έρθει η σηµερινή θρησκεία  είχαν 
µια τάση οι Αρµένιοι να στήνουν πέτρες 
και αυτές οι πέτρες να είναι ο δράκος που 
προστατεύει. Σιγά-σιγά όταν έγινε ο 
λαός εκχριστιανίστηκε, µετατράπηκαν 
αυτές οι πέτρες σε σταυρούς, που 
προστατεύουν και πάλι. Άρα, θα έλεγα 
ότι είναι εννοιολογικά: η µνήµη της 
πέτρας. Ο δράκος και ο σταυρός 
συνδέονται µε την πέτρα. Και η πέτρα 
είναι αυτό που χαρακτηρίζει την Αρµενία. 
Γι’ αυτό ήθελα έναν τίτλο που δείχνει το 
διαχρονικό στοιχείο του αρµενικού λαού 
και δείχνει τι σηµαίνει ανθρωπότητα 
µέσα σ’ ένα πλαίσιο που κυριαρχεί η 
κοινωνία της αδιαφορίας. Γι’ αυτό είναι 
δοµηµένο µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να 
καταλαβαίνετε ότι ο δράκος στην ουσία 
είναι το παρελθόν του σταυρού. Αλλά, 
προσέξτε, µπορείτε να το διαβάστε και 
ανάποδα: ο σταυρός είναι το µέλλον του 
δράκου.  Και εδώ χρησιµοποιώ και το 
χριστιανικό στοιχείο µε την έννοια ότι αν 
κοιτάξετε την Παναγία και τον Χριστό 
στις Βυζαντινές εικόνες, θα δείτε ότι στη 
αρχή ο Χριστός κοιτάζει την Παναγία, 
µπορεί και να την αγγίζει κιόλας, όπως 
στη Γλυκοφιλούσα. Όµως σιγά-σιγά δεν 
κοιτάζει πια. Σιγά-σιγά είναι η Παναγία 
που Τον κοιτάζει. Αυτή η διαφοροποίηση 
εξηγείται από τη γνώση της Παναγίας 
ότι το παιδί που γέννησε, το γέννησε για 
να σταυρωθεί. Και χωρίς σταύρωση δεν 
υπάρχει Χριστός στην ουσία. Και αυτό το 
νοητικό σχήµα το ξαναβρίσκω στον 
αρµενικό λαό. Δηλαδή, η ιδέα που 
εκφράζει ο ποιητικός λόγος είναι σαν να 
είναι ένας λαός που έπρεπε σε κάποια 
φάση να µας µάθει όλους µας ένα 
έγκληµα κατά της ανθρωπότητας. Ποιος 
λαός θα το έκανε αυτό; Μπορεί να µην 
ξέρετε τι να απαντήσετε αλλά αυτό που 
θέλω να σας πω είναι ότι οι Αρµένιοι το 
έκαναν.           
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Πέθανε στά 64 του ὁ ἀµερικανοεβραῖος µαίτρ στό σκάκι, Μπόµπυ Φίσερ, πρώην 
παγκόσµιος πρωταθλητής (1972-75). Ἐξόριστος στήν Ἰσλανδία ἀπό τό 2005, διωκόταν 
ἀπό τό 1992 ἀπειλούµενος µέ 10 χρόνια φυλάκιση καί 250.000 $ πρόστιµο στίς ΗΠΑ. 
Τό ἔγκληµά του; Εἶχε παίξει µέ τόν Μπόρις Σπάσκι µιά παρτίδα στή Γιουγκοσλαβία, 

διαµαρτυρόµενος γιά τό καθολικό ἐµπάργκο 
ἀπό µέρους τῆς Διεθνοῦς Κυνότητας. Παλιός 
«ἥρωας» τοῦ Ψυχροῦ Πολέµου, ὅταν κέρδιζε γιά 
πρώτη φορά Ρῶσσο πρωταθλητή τό 1972, ἔγινε 
µαῦρο πρόβατο ὅταν δήλωνε ὅτι «ἡ Ἀµερική 
ἑβραιοκρατεῖται», «πρέπει νά κρεµαστοῦν οἱ 
Ἀµερικανοί ἐγκληµατίες πολέµου στό Ἰράκ», 
«γιά ποιό Ὁλοκαύτωµα µοῦ λέτε;» κτλ. Ἐπίσης 
κατήγγειλε προαποφασισµένα ἀποτελέσµατα 
στό παγκόσµιο πρωτάθληµα σκακιοῦ. Μεγάλη 
φυσιογνωµία ὁ Φίσερ, µέ µυαλό καί θάρρος.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  23-1-2008                                                                                                                 }

Ἀντιρατσιστική  ἀλογία
  Κάποιος Μίλτος Παῦλος  («Ἐλευθεροτυπία», 10-1) τοῦ «Ἐθνικοῦ Παρατηρητηρίου 
γιὰ τὸν Ρατσισµὸ καὶ τὴν Ξενοφοβία» (διάβαζε ΚΕΜΟ) µαλώνει. Προσέξτε τά σηµεῖα 
πού τονίζουµε:
   «Με αφορµή τη δίκη του κ. Πλεύρη και την πρώτη ουσιαστική εφαρµογή της 
αντιρατσιστικής νοµοθεσίας στην Ελλάδα, έγινε συζήτηση για τη σκοπιµότητα και 
την αποτελεσµατικότητά της, µε απόψεις που κυµάνθηκαν ανάµεσα στα δύο άκρα 
του απόλυτου σεβασµού της ελευθερίας της έκφρασης και της ποινικοποίησης της 
έκφρασης ως πανάκεια.
Οι νοµοθεσίες κατά του ρατσιστικού λόγου δεν ελέγχουν το περιεχόµενο του λόγου, 
αλλά τις ενδεχόµενες συνέπειές του, όπως η ρατσιστική βία, η συκοφαντία-δυσφήµηση 
µιας εθνοπολιτισµικά ή φυλετικά προσδιορισµένης κοινωνικής οµάδας και εν γένει το 
ενδεχόµενο ο λόγος να συνιστά προτροπή σε τέλεση αδικηµάτων ή σε διακρίσεις σε 
βάρος της. Η νοµοθεσία εγγυάται την ελευθερία της γνώµης, αλλά την περιορίζει όταν ο 
λόγος απειλεί την κοινωνική ειρήνη, προτρέπει ή δικαιολογεί τη βία ή σοβαρά αδικήµατα, 
όπως εθνοκάθαρση, γενοκτονία, µαζικές διακρίσεις σε βάρος µελών συγκεκριµένων 
εθνοπολιτισµικών οµάδων. Το κοµβικό σηµείο στον περιορισµό της ελεύθερης έκφρασης 
είναι η σύνδεση του δηµόσιου λόγου µε την κοινωνική δράση και άρα µε τις ενδεχόµενες 
συνέπειές του. Σε ποιο βαθµό η «πλάκα» ή µια βλακώδης ή υβριστική διατύπωση 
κρίνεται ότι µπορεί να οδηγήσει σε θυµατοποίηση µιας συγκεκριµένης οµάδας; 
Η πολιτεία που τιµωρεί τον ρατσιστικό λόγο δεν περιµένει να υπάρξουν θύµατα 
και να στοιχειοθετηθεί άµεση σύνδεση µιας συγκεκριµένης έκφρασης λόγου µε ένα 
συγκεκριµένο αδίκηµα, αλλά κρίνει το ενδεχόµενο να συµβάλλει ο λόγος σε ανάλογες 
κοινωνικές στάσεις ή αδικήµατα που απειλούν την κοινωνική ειρήνη και θυµατοποιούν 
συγκεκριµένες φυλετικά ή εθνοπολιτισµικά προσδιορισµένες οµάδες.
Η βάση για ανάλογη κρίση (από τον πολιτικό ή ποινικό δικαστή, από µια ανεξάρτητη 
αρχή κατά των διακρίσεων) µπορεί να είναι η ιστορική µνήµη και εµπειρία ανάλογων 
κοινωνικών φαινοµένων και γεγονότων που, άλλωστε, αποτελούν και τη µήτρα της 
αντιρατσιστικής νοµοθεσίας. Η αναδροµή σε ανάλογες εµπειρίες πρέπει να εξειδικεύεται 
και να αναφέρεται στις παρούσες συνθήκες, κάτι που µπορεί να επιτευχθεί και µέσα 
από µια αντιδικία και τη δηµόσια συζήτηση που προκαλεί. 
Αν ήµασταν στο 2107 και δεν υπήρχαν καθόλου ρατσιστικές επιθέσεις και καθόλου 
ακροδεξιές οµάδες και κανένα στερεότυπο, πλάκα ή δυσανεξία σε βάρος των Εβραίων 
στην κοινωνία µας, τότε ακόµη και η προφανής δικαιολόγηση των διακρίσεων και της 
βίας εναντίον τους από τον κ. Πλεύρη - η οποία αποτελεί ακριβές αντίγραφο ανάλογων 
περιστατικών δηµόσιου λόγου που οδήγησαν στο Ολοκαύτωµα µόλις πριν 6 δεκαετίες 
- ίσως να µην τιµωρείτο από ένα δικαστήριο. Αντιθέτως, υπό τις παρούσες κοινωνικές 
συνθήκες, µε τον περιρρέοντα και κοινωνικά ανεκτό ή αποδεκτό αντισηµιτισµό και 
τις σχεδόν καθηµερινές επιθέσεις ακροδεξιών οµάδων σε βάρος µεταναστών και 
µειονοτήτων, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για ένα δικαστήριο να µην τιµωρήσει τον κ. 
Πλεύρη για τις προτροπές σε ρατσιστικές διακρίσεις και βία, που αντιστοιχούν στην 
ακριβή περιγραφή των ποινικά κολάσιµων πράξεων από τον ν. 927/1979. 
Οµως, ο απώτερος στόχος της εφαρµογής της αντιρατσιστικής νοµοθεσίας δεν είναι να 
τιµωρηθούν τα πρόσωπα, αλλά να προστατευθούν και να ενδυναµωθούν τα θύµατα, 
όπως και να αντιπαραβληθεί στη δηµόσια σφαίρα απέναντι στον ρατσιστικό λόγο ένας 
πολιτειακός λόγος που διαπαιδαγωγεί τα µέλη του κοινωνικού συνόλου ενθαρρύνοντας 
µια εθνοπολιτισµικά διαφοροποιηµένη και ειρηνική συµβίωση. (...) Στόχος της εφαρµογής 
της αντιρατσιστικής νοµοθεσίας (π.χ. της στρατηγικής αντιδικίας) είναι και η αφαίρεση-
κατάρριψη των στερεοτύπων και του ρατσιστικού λόγου. Ετσι, µια ενδεχόµενη κύρωση 
του ΛΑΟΣ, όταν λέει ή υπαινίσσεται ότι µπορεί οι µετανάστες να έβαλαν τις φωτιές 
στην Πελοπόννησο, ταυτόχρονα µε την αναγνώριση του δικαιώµατος διεκδίκησης 
δεδουλευµένων από παράνοµα διαµένοντες Αλβανούς εργάτες γης από τον Αρειο Πάγο, 
συµβάλλουν εξίσου στην ανάδειξη της ταξικής φύσης της σύγκρουσης που υποδαυλίζει 
ο ρατσιστικός λόγος και αποβαίνουν υπέρ των θυµάτων που είναι την ίδια στιγµή (σε 
έναν αλληλοτροφοδοτούµενο κύκλο) θύµατα ρατσισµού και εκµετάλλευσης...»

Ὄχι σέ κάθε παρακολούθηση!
   Ὁ Κύρτσος (17/1/08) - πού ὅταν θέλει εἶναι ἔξοχος - γιά τή χαφιεδοπληµµύρα:
 «Θα πρέπει να διεκδικήσουµε τα ανθρώπινα και δηµοκρατικά µας δικαιώµατα, 
απαγορεύοντας τη χρήση κρυφών καµερών και «κοριών» για δηµοσιογραφικούς λόγους. 
Έχει αναπτυχθεί ολόκληρη βιοµηχανία γύρω από αυτήν τη µεθοδολογία. Υποτίθεται ότι 
όλα γίνονται για το καλό µας και την προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος. Η πράξη όµως 
δεν έχει µεγάλη σχέση µε τη θεωρία. Αυτού του τύπου οι παρακολουθήσεις οδηγούν στην 
παραβίαση ανθρώπινων και δηµοκρατικών δικαιωµάτων και στο στήσιµο εκβιασµών και 
συναλλαγών. Δεν υπερβαίνει το 20% του συνόλου των παρακολουθήσεων το ποσοστό 
που έχει σχέση µε τη δηµοσιογραφική τεκµηρίωση, την ενηµέρωση και την προστασία 
του δηµόσιου συµφέροντος. Στις περισσότερες περιπτώσεις το οπτικοακουστικό υλικό 
των παρακολουθήσεων χρησιµοποιείται για εύκολο και παράνοµο πλουτισµό. «Πόσα 
δίνεις για να µη βγάλω το θέµα;», «Πόσα επενδύεις στην υπονόµευση του πολιτικού ή 
επιχειρηµατικού αντιπάλου σου;», «Τι προσφέρεις για να αποκτήσεις υλικό που ενισχύει 
τη διαπραγµατευτική σου θέση;». Κάπως έτσι λειτουργεί η «αγορά» της συναλλαγής 
και του εκβιασµού, που δεν έχει, βέβαια, σχέση µε την εκδοτική και δηµοσιογραφική 
λειτουργία. Η ελληνική Δικαιοσύνη και η ΕΣΗΕΑ έχουν δεχθεί την «αναγκαιότητα» 
τέτοιου είδους παρακολουθήσεων, στο όνοµα, υποτίθεται, του δηµοσιογραφικού 
λειτουργήµατος και της προάσπισης του δηµόσιου συµφέροντος. Κρίνοντας και από την 
εξέλιξη της υπόθεσης Ζαχόπουλου, πρέπει να πάρουµε µέτρα για την κατοχύρωση των 
ανθρώπινων και δηµοκρατικών µας δικαιωµάτων. 
Το πολυσυζητηµένο DVD οδήγησε τον Ζαχόπουλο στην απόπειρα αυτοκτονίας και 
γίνεται ακόµη και τώρα αντικείµενο εµπορικής εκµετάλλευσης, µε πλήρη περιφρόνηση 
για τα βασικά δικαιώµατα ενός ανθρώπου που δίνει µάχη για να κρατηθεί στη ζωή. 
Η διαµάχη Θέµου Αναστασιάδη - Μάκη Τριανταφυλλόπουλου πρέπει να έχει σχέση 
και µε το άφθονο µαύρο χρήµα που παράγει η «βιοµηχανία» παρακολουθήσεων. Έξω 
οι κρυφές κάµερες και οι «κοριοί» από την προσωπική, επαγγελµατική ζωή µας και το 
δηµόσιο βίο. Επιβάλλεται η ψήφιση ιδιαίτερα αυστηρών νόµων, που να προβλέπουν ακόµα 
και τη δήµευση της περιουσίας και των επιχειρήσεων όσων εκδοτών και δηµοσιογράφων 
καταφεύγουν σ’ αυτές τις απαράδεκτες µεθόδους.»

Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
 Ἔχουν γραφεῖ ἀρκετά γιά τά 
ἀµερικανικά ἐγκλήµατα κατά τῶν µο-
ναδικῶν πολιτιστικῶν θησαυρῶν τοῦ 
Ἰράκ, ὅµως παραθεωρήθηκαν καί ξεχά-
στηκαν. Ποιός νοιάζεται γιά µιάν εἴδηση 
πού ἐπαναλαµβάνεται κάθε µέρα πανο- 
µοιότυπη; Καί ποιός νοιάζεται γιά τά 
ἐρείπια ἀρχαίων πολιτισµῶν ὅταν γύρω 
σωριάζονται καθηµερινά ἑκατοντάδες 
ἄµαχοι νεκροί, ὅταν π.χ. οἱ βοµβαρδισµοί 
πέρυσι ἑξαπλασιάστηκαν σέ σχέση µέ 
τό 2006; Στόν πίθο αὐτόν τῶν πληροφο-
ριοδαναΐδων λέµε νά ρίξουµε πάντως 
ἕνα ἀκόµη ἄρθρο, ἀφοῦ δέν µποροῦµε 
νά σωπάσουµε.
 Ἡ Βαβυλώνα, κορυφαία πόλη τῆς 
ἀρχαίας Μεσοποταµίας, ἦταν τό καµάρι 
τοῦ Ἰράκ. Σήµερα, χρησιµοποιεῖται ὡς 
βάση γιά τίς Κατοχικές δυνάµεις τῶν 
ΗΠΑνθρώπων οἱ ὁποῖοι πασχίζουν, 
λέει, νά τήν προστατεύσουν (ἐδῶ ἡ 
«προστασία» ἔχει τήν... ἄλλη ἔννοια). Ὁ 
ἀρχαιολόγος καί καθηγητής ἱστορίας τῆς 
Τέχνης στό Πανεπιστήµιο Κολούµπια, 
Zainab al-Bahrani, λέει ὅτι «ἔτσι ἀκριβῶς 
σκέπτονται οἱ κλέφτες» καί χαρακτηρίζει 
τή  ζηµιά στήν πόλη ἀπό τά ἀµερικανικά 
στρατεύµατα «ἀνεπανόρθωτη». Ἡ πόλη 

ἔχει σκαφτεῖ ἀπό τά βαριά ὀχήµατα 
καί αὐτή ἡ καταστροφή τῆς ἱστορίας 
ξεπερνάει κι ἐκείνην τῶν Μουσείων καί 
τῶν Βιβλιοθηκῶν πού λεηλατήθηκαν 
ἀµέσως µετά τήν ἀµερικανική εἰσβολή. 
Σκεφτεῖτε τί εἶχε νά γίνει ἄν οἱ βανδα-
λισµοί προέρχονταν ἀπό τίποτε Ἰρανούς, 
Ἀφγανούς καί ἄλλους κακοµοίρηδες. 
Πόσοι «εὐαίσθητοι», «φιλότεχνοι», 
«ἄνθρωποι τοῦ πνεύµατος» κτλ θά 
περνοῦσαν νά καταθέσουν τά δάκρυά 
τους στίς κάµερες. Τώρα; Τώρα τά 
κρατᾶνε γιά πολιτικά ὀρθότερες 
συγκυρίες...

Νεοβαρβαρικοί καιροί καί Βαβυλώνα

Δυό γενναῖα 
ἀντιπαραδείγµατα

Τό βραβεῖο γιά δηµοσιογράφους πού 
ἀπονέµεται ἀπό τό Ἵδρυµα «Ἄννα 
Λίντ» γιά τόν Διάλογο τῶν Πολιτισµῶν 
καί ἀπό τήν Διεθνή Ὁµοσπονδία 
Δηµοσιογράφων ἀπονεµήθηκε φέτος 
στόν δηµοσιογράφο τῆς ἰσραηλινῆς 

ἐφηµερίδας Haaretz, Γιδεών Λεβύ. 
Τό ἄρθρο τοῦ 53χρονου Λεβύ πού 
στάθηκε ἀφορµή γιά τήν βράβευσή 
του εἶχε τίτλο «Τά παιδιά τοῦ 5767» καί 
ἀναφερόταν στίς ἱστορίες τῶν παιδιῶν 
τῶν Παλαιστινίων πού σκοτώθηκαν 
πέρυσι (ἔτος 5767 γιά τήν ἑβραϊκή 
χρονολόγηση) ἀπό τόν Ἰσραηλινό 
Στρατό. Μαζί του βραβεύτηκαν καί τρεῖς 
ἀκόµη δηµοσιογράφοι ἀπό τή Σλοβενία, 
τό Βέλγιο καί τήν Τουρκία, ἀπό τό 
σύνολο τῶν 76 ὑποψηφίων οἱ ὁποῖοι 
προέρχονταν ἀπό 37 χῶρες. Καί πέρυσι 
εἶχε βραβευτεῖ δηµοσιογράφος τῆς 
Χααρέτζ, ὁ Γιόαβ Στέρν. Στίς δηλώσεις 

του ὁ Λεβύ, πού δηµοσιογραφεῖ στή 
συγκεκριµένη ἐφηµερίδα 25 χρόνια, 
τόνισε ὅτι τό βραβεῖο ἀνήκει στήν 
ἐφηµερίδα του πού ἀφήνει φωνές σάν 
τή δική του νά ἀκουστοῦν. 

Ὁ Ἀργεντινοεβραῖος συνθέτης Ντάνιελ 
Μπάρενµποϊµ ἔλαβε ἐπισήµως τήν 
Παλαιστινιακή ὑπηκοότητα, µετά τή 
συναυλία του µέ ἔργα Μπετόβεν στή 
Ραµάλα τῆς Δυτικῆς Ὄχθης. «Ἔχουµε 
τήν εὐλογία - ἤ τήν κατάρα - νά 

ζήσουµε µαζί, καί προτιµῶ τό πρῶτο» 
εἶπε ὁ 65χρονος συνθέτης, ἐπιστήθιος 
φίλος τοῦ µεγάλου Παλαιστινίου 
διανοούµενου Ἔντουαρντ Σαΐντ, 
µέχρι τόν θάνατο τοῦ τελευταίου. Τό 
Παλαιστινιακό διαβατήριο εἶναι τό 
πρῶτο πού δίδεται σέ ἰσραηλινό πολίτη 
καί ἐξεδόθη ἀπό τήν προηγούµενη 
Παλαιστινιακή Κυβέρνηση καί τόν τότε 
ὑπουργό Μουσταφά Μπαργκούτι. Ὁ 
Μπάρενµποϊµ, πρώην διευθυντής τῆς 
Συµφωνικῆς Ὀρχήστρας τοῦ Σικάγου, 
ζεῖ µόνιµα στό Βερολῖνο καί εἶναι ὁ 
µόνος πού ἔχει παίξει στό Ἰσραήλ ἔργα 
τοῦ «ἀντισηµίτη» Βάγκνερ. 

Ἔφυγε µιά µεγάλη µορφή...
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Διάφορα χρήσιµα ἐτέθησαν στή σύσκεψη (11-1-08) τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ, µέ 
τήν παρουσία τοῦ ὑπουργοῦ Ἀγροτικής Ἀνάπτυξης Ἀλέκου Κοντοῦ, γιά τά 
χρόνια µέχρι τό 2013. Σηµειώνουµε τήν πραγµατική ἀδικία πού ἐπεσήµανε 
ὁ δήµαρχος Αἰγείρου Ε. Λίτσος σέ βάρος τῶν πεδινῶν - καί πολυάνθρωπων 

- ΟΤΑ (πού ὑποτίθεται ὅτι ἔχουν ἀναπτυχθεῖ ἐπαρκῶς σέ σχέση µέ τούς ὀρεινούς) 
καί σχολιάζουµε τήν πρότασή του «νά ἀποτελεῖ ἐπιλέξιµη δαπάνη καί ἡ ἐκπόνηση 
τῆς µελέτης ἑνός ἔργου κι ὄχι µόνο ἡ κατασκευή του». Καταλαβαίνουµε βεβαίως τό 
πρόβληµα µέ τήν ἀπουσία τῶν µελετῶν καί τό κόστος πού προσθέτουν, ὅµως δέν 
µποροῦµε παρά νά σκεφτοῦµε... πονηρά, ἄν φέρουµε στό µυαλό µας τό τοπίο τῶν 
µελετῶν καί τῶν προµηθευτῶν τους. Γίνεται πού γίνεται τῆς ρεµούλας τό κάγκελο, µέ 
µελέτες ἀπανωτές πού ποτέ δέν ὑλοποιοῦνται. ἄν ὑπῆρχε καί εὐρωπαϊκή ἐπιδότησή 
τους ἔχουµε τήν ἐντύπωση πώς τό πάρτυ θά κορυφωνόταν. 

Θυµᾶστε τίς διαβεβαιώσεις Κοντοῦ καί Κιλτίδη γιά προώθηση τῆς βιολογικῆς 
γεωργίας µέ ἐνίσχυση τῶν κινήτρων καί ἱκανοποίηση χρονίων αἰτηµάτων; 
Ἔ, στό Πρόγραµµα Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης «Ἀλέξανδρος Μπαλτατζής» 
τοῦ Δ’ Κοινοτικοῦ Πλαισίου Στήριξης, ὅπως ἀνέβηκε στήν ἱστοσελίδα τοῦ 

ὑπουργείου, ἔχουµε δραστική µείωση τῶν ἐπιδοτήσεων: Κηπευτικά καί ὀπωροφόρα 
ἐξαιροῦνται ὁλοκληρωτικά τῶν ἐπιδοτήσεων, τή στιγµή πού χρήζουν µεγαλύτερης 
ἐνίσχυσης γιά πολλούς λόγους (ἔλλειψη µεγάλης τεχνογνωσίας, εὐπάθεια κλπ). Στή 
βιολογική κτηνοτροφία οἱ τιµές πού προβλέπονται γιά τά πρόβατα εἶναι µειωµένες 
κατά 60% καί γιά τίς αἶγες 75%! Γιά τίς ἀγελάδες κρεατοπαραγωγῆς καί τά χοιρινά, οἱ 
ἁρµόδιες ὑπηρεσίες διαπιστώνοντας τά προηγούµενα λάθη τους καί τίς παρενέργειες 
τῶν µέτρων, µηδενίζουν τίς ἐπιδοτήσεις, ἀντί νά θέσουν τίς κατάλληλες ἀσφαλιστικές 
δικλεῖδες. Ἄλλα προϊόντα πού µηδενίζονται οἱ ἐπιδοτήσεις τους: Ὄσπρια, κηπευτικά, 
φαρµακευτικά καί ἀρωµατικά φυτά, καστανιές, καρυδιές, φουντουκιές, κρόκος, 
µηδική, φράουλες, σπαράγγι... Ἔτσι αὐθαίρετα καί χωρίς καµµία ἐνηµέρωση ἤ 
διάλογο, ὑποθηκεύεται γιά χρόνια τό ἐπαγγελµατικό µέλλον χιλιάδων ἀγροτῶν, 
γεωπόνων, ἑταιρειῶν ἐµπορίας, καταστηµάτων, φορέων πιστοποίησης κλπ. 

Τριανταοκτώ αὐτόγραφες, γερµανόγλωσσες ἐπιστολές - 92 σελίδες - πού 
καλύπτουν τά χρόνια 1916-1939, τοῦ κορυφαίου νεοέλληνα µαθηµατικοῦ 
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρῆ πρός τόν τότε συνάδελφό του (καί µετέπειτα 
ἐκδότη του) Ἄρθουρ Ρόζενταλ δηµοπρατήθηκαν στίς 17 Ἰανουαρίου στήν 

Ἀθήνα. Εὐτυχῶς δέν πέρασαν σέ ἀλλότρια χέρια κι ἀγοράστηκαν γιά 26.000 εὐρώ ἀπό 
τό ὑπουργεῖο Παιδείας. Παρά τά ἄστοχα τοπικά δηµοσιεύµατα πού ἀποκάλυψαν τήν 
δηµοπρασία ἀνεβάζοντας τήν τιµή, ἡ αἴσια ἔκβαση δικαιώνει ὅσους τήν χειρίστηκαν 
καί ὅσους συνεχίζουν νά πιστεύουν στόν στόχο ἑνός σπουδαίου Μουσείου.

Ἀπό τήν «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» µάθαµε γιά τίς φῆµες περί σχεδίων τῆς Κυβέρνησης 
γιά ἐργοστάσιο πυρηνικῆς ἐνέργειας στή Θράκη. Δέν γνωρίζουµε ἄν 
ἔχει νόηµα ὁ σχολιασµός ἀφοῦ διαψεύσθηκε ἡ εἴδηση ἀλλά καλά εἶναι νά 
τεθεῖ τουλάχιστον ὁ προβληµατισµός στήν κοινωνία, ἀφοῦ θέλουµε δέν 

θέλουµε ἔχουµε περικυκλωθεῖ ἀπό µονάδες ἀτοµικῆς ἐνέργειας τῶν γειτόνων µας. 
Οἱ ἀνανεώσιµες πηγές ἐνέργειας δέν εἶναι ἡ λύση στό ἐνεργειακό πρόβληµα τῆς 
χώρας, οὔτε καί ἀντιβαίνουν στήν παραγωγή πυρηνικῆς ἐνέργειας (βλ. Γερµανία 
- Γαλλία - Βρετανία). Τά πράγµατα δέν εἶναι οὔτε µαῦρα οὔτε ἄσπρα στό ζήτηµα.

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

ΔΠΘ: Καί κάποια 
ὄντως καλά νέα 

Καιρό τώρα γράφουµε πράγµατα ἀρνητι-
κά γιά τό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης, ἀρχικά γιά τήν Ἰατρική Σχολή 
κι ἔπειτα γιά τή Νοµική. Αὐτό, βεβαίως, 
οὐδόλως σηµαίνει ὅτι ἀπαξιώνουµε τό 
σύνολο τῶν σχολῶν ἤ τῶν διδασκόντων, 
ἔστω κι ἄν οἱ σκληρά ἐργαζόµενοι, 
ἐπιστηµονικῶς ἐπαρκεῖς καί ἠθικῶς 
ἀκέραιοι εἶναι ἰσχνή µειοψηφία (κάτι 
πού ἰσχύει ἀπολύτως καί γιά τό σύνολο 
τῆς κοινωνίας µας). Βλέποντας λοιπόν 
τή σπουδαία δουλειά πού γίνεται (στά 
πλαίσια τοῦ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ἀπό δέκα 
καθηγητές ὅλων τῶν βαθµίδων καί 
σαράντα µεταπτυχιακούς φοιτητές τοῦ 
Τµήµατος Πολιτικῶν Μηχανικῶν 
γιά τήν ἀναβάθµιση τοῦ Προπτυχιακοῦ 
Προγράµµατος Σπουδῶν, θεωρήσαµε 
ὑποχρέωσή µας νά τήν προβάλουµε.

Στή διεύθυνση h�p://diocles.civil.duth.gr 
µπορεῖ κανείς νά βρεῖ ἕνα πλούσιο ὑλικό 
πού δηµιουργήθηκε καί ἐκτίθεται µέ 
ἐπαγγελµατική πληρότητα, καί τό ὁποῖο 
ἐξυπηρετεῖ πολλαπλῶς φοιτητές καί µή, 
παρέχοντας πρόσβαση σέ δραστηριό-
τητες καί πληροφορίες ἐξειδικευµένες καί 
δυσπρόσιτες. Λεξικά, τράπεζες πληρο-
φοριῶν, ἀρχεῖα κλπ συµπληρώνουν ἕνα 
ξεχωριστό ἀποτέλεσµα γιά τό ὁποῖο 
δούλεψαν οἱ ἴδιοι οἱ φοιτητές, ἀποκτώντας 
ἔτσι καί ἐµπειρίες καί ἕνα συµπλήρωµα 
εἰσοδήµατος.
«ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ»
Εἶναι τό πειραµατικό ἠλεκτρονικό 
περιοδικό ἕνα ἀπό τὰ Πακέτα Ἐργασίας 
στό πλαίσιο τοῦ Προγράµµατος, τό 
ὁποῖο δηµιουργήθηκε καί συντηρεῖται µὲ 
σκοπό τὴ δηµοσιοποίηση πολιτισµικῶν 
καὶ ἐπιστηµονικῶν δραστηριοτήτων 
τῆς πανεπιστηµιακῆς κοινότητας. 
Παράλληλα προβάλλει τό Πανεπιστήµιο 
µά καί τήν περιοχή, καθώς ἀγγίζει 
θέµατα ὅπως οἱ καλλιτέχνες τῆς Ξάνθης, 
ὁ Κ. Καραθεοδωρή, τά Ἄβδηρα, ἡ 
Βιστωνίδα, ὁ ὀρεινός ὄγκος τῆς Ροδόπης, 
οἱ καπναποθῆκες κλπ.

Ἠλεκτρονικό Μουσεῖο
Ἕνα µεγάλο καί αὐξανόµενο πλῆθος 
στοιχείων γιά τό ἱστορικό τοῦ Πολιτικοῦ 
Μηχανικοῦ, συνοδεύεται ἀπό µιά 
ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα ξενάγηση 
σέ περισσότερο ἤ λιγότερο διάσηµες 
«κατασκευές»: Ἀντιπροσωπευτικά ἔργα 
ἀπό τήν ἀρχαιότητα µέχρι σήµερα, 
ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἄλλες χῶρες. 
Τὸ Ἠλεκτρονικὸ Μουσεῖο, ἀπὸ τὸν 
Ἑλλαδικὸ χῶρο περιλαµβάνει στοιχεῖα 
γιὰ µία µικρὴ γέφυρα στὸν ὀρεινὸ ὄγκο 
τῆς Ροδόπης, Ἐχίνου-Μελιβοίων, ἕως τὴ 
γέφυρα Ρίου-Ἀντίρριου. Γιὰ τὸ λιµάνι τῆς 
Θεσσαλονίκης καὶ γιὰ τὸ λιµανάκι τοῦ 
Πόρτο Λάγους, τὸ Παλάτι τοῦ Μίνωα 
(1700 π.Χ. στὴν Κνωσὸ) καὶ τὸ ἐµπορικὸ 
κέντρο Cosmos Center στὴν Ξάνθη.  Γιὰ 
τὴν Ροτόντα, τὸ Γεφύρι τῆς Ἄρτας, τὴν 
Ἀκαδηµία Ἀθηνῶν, τὰ Ὀλυµπιακά 
Ἔργα, τὴν Ἐγνατία Ὁδὸ καὶ ἄλλα πολλά. 
Στὸν διεθνὴ χῶρο, µπορεῖ κανεὶς νὰ 
ξεναγηθεῖ στὶς Πυραµίδες τῆς Γκίζας, στὸ 
Κολοσσαῖο, στὸ Taj Mahal, στὸ Ἄγαλµα 
τῆς Ἐλευθερίας, στὴν Ὄπερα τοῦ Sydney, 
στὸ Φράγµα τῶν 3 Φαραγγιῶν (Κίνα), νὰ 
διασχίσει τὶς γέφυρες Μιγιὸ στὴ Γαλλία 
καὶ Erasmus στὴν Ὁλλανδία κλπ.
2η Φοιτητική Ὀλυµπιάδα Μαθηµατικῶν

Στή 2η διεθνή Φοιτητική Ὀλυµπιάδα 
Μαθηµατικῶν τῆς Ἑλληνικῆς Μαθηµα- 
τικῆς Ἑταιρείας (Μάρτιος 2008) θά 
λάβουν µέρος φοιτητές 1ου-2ου ἔτους 
Πολυτεχνείων καί Τµηµάτων Μαθηµα-
τικῶν καί Πληροφορικῆς. Τό µεγάλο 
ἐνδιαφέρον πού ἐκδηλώθηκε στήν Πολυ-
τεχνική Ξάνθης βρῆκε ἀνταπόκριση 
ἀπό τήν πλευρά τῶν µελῶν ΔΕΠ, τόσο 
µέ τά µαθήµατα πού ξεκίνησαν τήν 
προετοιµασία γιά τόν διαγωνισµό (Ν. 
Καρυδάς, Π. Εὐφραιµίδης, Β. Παπα-
δόπουλος), ὅσο καί µέ τήν κλήση 
µαθηµατικῶν κι ἀπό ἄλλα πανεπιστήµια 
(Νεστορίδης, Ἀθανασιάδης, Πουλάκης). 
Χαρακτηριστικό: ἡ Ἑλληνική Μαθηµατι-
κή Ἑταιρεία ἐπέλεξε µόνο τήν Ξάνθη 
(ἐκτός τῆς Ἀθήνας) γιά τήν διεξαγωγή 
τῆς προκριµατικῆς φάσης πού θά συγ-
κροτήσει τήν Ὀλυµπιακή µας ὁµάδα. 
Εἶναι προφανές ὅτι κάτι ξεχωριστό κι 
ἐλπιδοφόρο συµβαίνει στήν Ξάνθη...

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ... ΑΛΛΑ

Καθολική ήταν η συμμετοχή των φορέων της περιοχής- λιγότερο ενθαρρυντική του απλού κόσμου- 
στο συλλαλητήριο της περασμένης Τετάρτης στην Αλεξανδρούπολη ενάντια στην εγκατάσταση 
και λειτουργία των χρυσωρυχείων στο Πέραμα. Το πραγματικό διακύβευμα χωρίς περιττούς 
συναισθηματισμούς φαίνεται να είναι το αν η επένδυση γίνει σύντομα ή αργότερα (και πόσο, υπό την 
έννοια της χρήσης μελλοντικά μεθόδων φιλικότερων προς το περιβάλλον). Η εξαιρετικά υψηλή τιμή 
του χρυσού (900 $ η ουγκιά, το ανώτερο δηλαδή σημείο που είχε φτάσει το 1980- αν ληφθεί  υπόψιν 
ο αμερικάνικος πληθωρισμός τα τελευταία 28 χρόνια η τιμή εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά 
από την τότε από άποψη αγοραστικής δύναμης) δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Το 
επίπεδο συναγερμού επιβάλλεται να παραμείνει στο βαθύ κόκκινο, πόσω μάλλον όταν απέναντι 
δεν είναι μόνο η εταιρεία αλλά και η –όποια- κυβέρνηση δίνει άδειες εξόρυξης και αντιλαμβάνεται 
μ’ αυτόν τον τρόπο την περιφερειακή ανάπτυξη. Γνωστές και δοκιμασμένες εδώ και δεκαετίες οι 
μέθοδοι αλλαγής του κλίματος. Τα χώνουμε (θου Κύριε...) σε κανένα τοπικό κανάλι, πολιτικάντη, 
σχετικό επιστήμονα, παραγοντίσκους κοντινών χωριών και σιγά σιγά βαφτίζουμε το κρέας ψάρι.         

Όσο κι αν θέλει πάντως κανείς να παραβλέψει προσώρας το γεγονός ότι είναι της μόδας -σχεδόν trendy- 
η εναντίωση στα χρυσωρυχεία και με δεδομένο ότι όλοι αυτοί που τώρα ανέξοδα διαμαρτύρονται είναι 
οι ίδιοι που χρησιμοποιούν και πετάνε όπου βρούνε πλαστικές σακούλες και μπουκάλια, παίρνουν το 
αυτοκίνητο για αποστάσεις 500 και 1000 μέτρων, διπλο και τριπλοπαρκάρουν κλείνοντας διαβάσεις 
πεζών και ράμπες για ΑΜΕΑ, έχουν γεμίσει μπετόν το σύμπαν «εκμεταλλευόμενοι» κάθε σπιθαμή 
ελεύθερου χώρου, έχουν όλοι ανεξαιρέτως κάνει μικρές ή τεράστιες πολεοδομικές παραβάσεις με 
συνέπεια να κάνουν αβίωτο το αστικό περιβάλλον και άλλα ων ουκ έστι αριθμός, δεν μπορεί να μη 
διερωτάται: μπορεί να είναι κανείς κατά των χρυσωρυχείων αλλά υπέρ του πετρελαιαγωγού και της 
συνακόλουθης προδιαγεγραμμένης λειτουργίας διυλιστηρίου στο άμεσο μέλλον; Μπορεί να είναι 
a priori κατά της δημιουργίας πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ενέργειας όταν όλα τα γειτονικά 
κράτη κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση; Όταν οι απολίτιστοι Γάλλοι μ’ αυτό το άθλιο περιβάλλον 
στο οποίο ζούνε παράγουν εδώ και δεκαετίες το 70% της ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς; Όταν 
η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη είναι τόσο ρυπογόνα που οι καρκίνοι σε Πτολεμαΐδα Κοζάνη 
έχουνε κάνει high score; Όταν υπάρχει διεθνής τάση απεξάρτησης από το πετρέλαιο, ενώ οι 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν έχουν αποδείξει ότι μπορούν να καλύψουν το κενό;      

Οι εξελίξεις προοιωνίζονται καταθλιπτικές καθώς φαίνεται να ξεπερνούν κατά πολύ τα μεγέθη 
(πληθυσμιακά, ικανότητες τοπικού και όχι μόνο πολιτικού προσωπικού, κατά κεφαλή επίπεδο 
καλλιέργειας, εγρήγορσης, διεκδικητικότητας κοκ) της περιοχής. Κυριακή κοντή γιορτή. 

Δ.Ν. 



ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  23-1-2008                                                                                                                }

«Ἔκθεση»
 Διαβάζοντας ἀµέριµνος τόν 
τοπικό Τῦπο, πέφτω πάνω σέ µιά 
«κοινότυπη» ἀνακοίνωση σωµατείου: 
«Ὁ Σύλλογος Ἐπιστηµόνων Τουρκικῆς 
Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης θά 
διοργανώσει Ἔκθεση Φωτογραφίας στίς 29 
Ἰανουαρίου. Καλοῦνται οἱ ἐνδιαφερόµενοι 
νά ἐπικοινωνήσουν ἕως τίς 25/1 µέ τήν 
Ἀνώτατη Μειονοτική Ἐπιτροπή ἤ τήν 
Ἕνωση Τουρκικῆς Νεολαίας Κοµοτηνῆς».

 Παρατηρήσεις: Τό ποιός τελικά 
ἐκτίθεται ἐδῶ εἶναι µᾶλλον προφανές. 1) 
Ὁ Σύλλογος Ἐπιστηµόνων Μειονότητας 
δέν ἔχει στόν τίτλο του οὔτε ἐθνοτικούς 
προσδιορισµούς σάν τό «τουρκικῆς», 
οὔτε ὅρους πλήρεις ἀλυτρωτισµοῦ σάν 
τό «δυτικῆς» πρίν τή Θράκη. Ποιός 
ἔγραψε ἔτσι τό ὄνοµα τοῦ σωµατείου, ὁ 
δηµοσιογράφος ἤ ὁ ἴδιος ὁ ἀποστολέας; 
2) Οἱ ἐνδιαφερόµενοι καλοῦνται νά 
ἐπικοινωνήσουν µέ... ἄλλους φορεῖς ἀπό 
τόν διοργανωτή σύλλογο! Καί ποιοί εἶναι 
αὐτοί; Εἶναι ἀναγνωρισµένοι, νόµιµοι; 
Ὄχι, βέβαια. Εἶναι τό τελευταῖο κόλπο 
τῶν πρωκσενανθρώπων, νά κολλᾶνε 
τόν µοναδικό νοµότυπο φορέα τους (τόν 
Σύλλογο Ἐπιστηµόνων Μειονότητας) 
µέ τούς παράνοµους (σάν τήν Τουρκική 
Νεολαία Κοµοτηνῆς) ὡς συνδιοργανωτές 
ἐκδηλώσεων, ὁπότε ὅποιος Ἕλληνας 
ἀξιωµατοῦχος πάει στήν ἐκδήλωση τοῦ 
πρώτου νά νοµιµοποιεῖ ἐµµέσως καί 
τόν τούς ἄλλους. 3) Ἡ ἡµεροµηνία τῆς 
ἔκθεσης εἶναι ἐπίσης χαρακτηριστική: 29 
Ἰανουαρίου, δηλαδή ἡ ἡµέρα τήν ὁποία 
ἡ Ἄγκυρα ἐπιδιώκει νά καθιερώσει ὡς 
ἡµέρα ἀντίστασης τῶν Τούρκων τῆς 
Θράκης (ἐπέτειος τῶν ἐπεισοδίων πού 
κατέληξαν σέ ἕναν µόνο νεκρό, Ἕλληνα 
φυσικά). Νά λοιπόν ὡραία ἐκδήλωση 
γιά νά τήν ἐπισκεφθοῦν οἱ ἑλληνάρες 
θεσµικοί µας ἐκπρόσωποι, λαοπατέρες 
σπεύσατε!

Τουρκική γλῶσσα
 Ἡ νέα ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ 
Ροδόπης Ἀχµέτ Χατζηοσµάν πρός τόν 
ὑπουργό Μεταφορῶν καί ἐπικοινωνιῶν 
Κ. Χατζηδάκη, µέ τήν ὁποία θέτει θέµα 
ἐξετάσεων τῶν µειονοτικῶν ὑποψηφίων 
ὁδηγῶν στήν τουρκική γλῶσσα δείχνει 
τόν κατήφορο πού ἔχουν πάρει τά 
πράγµατα στή Θράκη. Τό ἕνα µέτρο µετά 
τό ἄλλο ἔρχονται γιά νά ἐπιβεβαιώσουν 
µία πολιτική ὑποχωρήσεων πού, εἴτε 
µέ τό πρόσχηµα εἴτε τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωµάτων εἴτε στά πλαίσια µιᾶς 
ἀνενδοίαστης ψηφοθηρίας, ἔχουν 
ἀνοίξει τήν ὄρεξη τῆς ἄλλης πλευρᾶς 
πού κλιµακώνει τά αἰτήµατά της. 

 Ἤδη µέ τό θέµα τῶν βακουφίων 
δόθηκε τό µήνυµα: Κάνουµε γιά 
λίγο µερικές κόνξες, ὅµως στό 
τέλος παραχωροῦµε ὅ,τι µᾶς ζητᾶτε 
ἐπίµονα. Ἔτσι ἀνοίγει ὁ δρόµος γιά 
τήν ἑπόµενη γενιά αἰτηµάτων, ἀκόµη 
πιό προωθηµένων, στή γνωστή κατεύ 
θυνση τῆς αὐτονοµίας (καί γιά τό  
ὕστερα ἔχει ὁ Ἀλλάχ - ἤ ὁ Κεµάλ). 
Πρῶτα ζήτησε καί πέτυχε ὁ Ἰλχάν τήν 
καθιέρωση µεταφραστῶν τουρκικῆς 
γλώσσας στά Νοσοκοµεῖα τῆς Θράκης. 
Ἀκολούθησαν οἱ µεταφραστές (πού 
ἤδη δεχθήκαµε) ἤ οἱ νηπιαγωγοί (πού 
ἡ Τουρκία διεκδικεῖ) στά νεοϊδρυόµενα 
νηπιαγωγεῖα τῶν µειονοτικῶν χωριῶν. 
Τώρα ἔρχεται ὁ Χατζηοσµάν καί ζητᾶ 
χρήση τῆς τουρκικῆς στίς ἐξετάσεις τῶν 
ὑποψηφίων ὁδηγῶν. Βάλτε ἀπό δίπλα 
καί τή µέχρι σήµερα θεσµοποίηση τῆς 
χρήσης τῶν τουρκικῶν σέ µία σειρά 
περιπτώσεων (δικαστήρια, ἐκλογές, 
κρατικό ραδιόφωνο, ἐκπαίδευση) γιά 
νά δεῖτε τό τέρµα τῆς πορείας αὐτῆς: 
Καθιέρωση τῆς τουρκικῆς γλώσσας στή 
Θράκη ὡς ἐπίσηµης, παράλληλα µέ τήν 
ἑλληνική, καί ἐξαφάνιση τῆς ποµακικῆς 
καί τῆς ρωµανί. Κι ἐµεῖς ἄδοµεν...

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Τό κείµενο πού συνόδεψε τίς ὑπογραφές 
στόν πρωθυπουργό καί τούς ἁρµόδιους 
ὑπουργούς του εἶναι τό κάτωθι:

Κύριε πρωθυπουργέ,
Ἀπευθυνόµενοι στήν προσωπική σας 
εὐθυκρισία, τό πολιτικό σας αἰσθητήριο 
καί τά πατριωτικά σας αἰσθήµατα, σᾶς 
ἀποστέλουµε τήν κάτωθι ἐπιστολή, ἀναφο-
ρικά µέ τό προωθούµενο νοµοσχέδιο γιά 
τά βακούφια τῆς Θράκης. 
Βλέποντας σέ συγκεκριµένες λεπτοµέ-
ρειές του ἁπτές ὑποχωρήσεις ἔναντι 
τῆς διεκδικητικότητας τῆς Τουρκίας, 
συντονίσαµε τή συλλογή ὑπογραφῶν ἀπό 
ἁπλούς πολίτες πού ἀνταποκρίθηκαν στό 
κάλεσµά µας. Οἱ 6.080 Ἕλληνες πολίτες, 
πού πρόλαβαν νά ὑπογράψουν στόν ἕνα 
µήνα τῆς ἐκστρατείας µας, ζητοῦν ἀπό σᾶς 
καί τήν Κυβέρνησή σας νά προασπίσετε 
τό αἴσθηµα ἀσφάλειας τῶν Ἑλλήνων τῆς 
Θράκης καί νά ξανασκεφτεῖτε τό τοπίο 
στό τέρµα τοῦ κατήφορου ὅπου ἀπό χρόνια 
πορευόµαστε. 

Μέ τιµή, Καραΐσκος Κώστας, Κοµοτηνή
διευθυντής τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»

Τί ἀναµένουµε τώρα; Ὄχι βέβαια νά  
συγκινηθοῦν τά κέντρα ἐξουσίας στήν 
ἀθηνοχαβούζα! Ἐλπίζουµε µόνο κάπου 
στό βάθος τοῦ µυαλοῦ τους νά ἔµεινε 
κάτι σάν ἀπειλή, ὅτι ὑπάρχει καί λαός 
πού ἀντιδρᾶ χωρίς νά πάρει ἐντολή 
ἀπό κάποιο κοµµατικό κέντρο. Πού δέν 
εἶναι διατεθειµένος νά ἀπεµπολήσει τό 
µέλλον τῶν παιδιῶν του στή Θράκη γιά 
νά µήν δυσαρεστήσει τούς (σηµερινούς, 
χθεσινούς ἤ αὐριανούς) κρατοῦντες. 
Πού βλέπει τόν συνολικό ἐθνικό µας 
κατήφορο καί δέν νιώθει ἄνετα µέσα στή 
µπόχα τοῦ δηµόσιου  βούρκου. 
Ἕξι χιλιάδες τόσοι ἄνθρωποι δέν εἶναι 
λίγοι. Τό 35% αὐτῶν εἶναι Θρακιῶτες, ἕνα 
ποσοστό πάνω ἀπό 50% εἶναι τουλάχιστον 
πανε-πιστηµιακῆς µόρφωσης, καί τό 
100% εἶναι Ἕλληνες πού, πέρα ἀπό κάθε 
ἰδεοληψία, κοµµατισµό ἤ φανατισµό, 
νοιάζονται γιά τόν τόπο αὐτόν. Ἐµεῖς 
ὀφείλουµε θερµές εὐχαριστίες σέ ὅλους, 
εἰδικά σέ ὅσους ἔτρεξαν συλλέγοντας 
ὑπογραφές ἀπό ἄλλους,  κι ἐλπίζουµε 
κάποιο ἀποτέλεσµα νά φέρει ἡ 
συστράτευσή τους µαζί µας, ὁρατό 
ἤ ἄδηλο. Ἐµεῖς βεβαίως, ἄσχετα µέ 
οἱαδήποτε ἐξέλιξη στό ζήτηµα, δέν θά 
παύσουµε νά παρακολουθοῦµε στενά 
τό θέµα καί νά ἐνηµερώνουµε τό κοινό 
τῆς πατρίδας µας. Ἄς κρατήσουν κι αὐτοί 
- εἰδικά ὅσοι γιά πρώτη φορά γνώρισαν 
τό ζήτηµα - µιά ἐπαφή µέ τά τῆς Θράκης, 
τούς χρειαζόµαστε ὅλους!                    «Α»

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητούνται ευπαρουσίαστοι τοπικοί άρχοντες, ανεξαρτήτως κόµµατος, µε 
ευλύγιστη µέση, άψογη οδοντοστοιχία και άφθονο ελεύθερο χρόνο, για 
επίσκεψη σε ευαγές Ίδρυµα της οδού Ιώνων προς απόδοση συγχαρητηρίων 
σε περιπτώσεις σχετικών και ασχέτων εορτών (εθνικές, θρησκευτικές, 
προσωπικές, ...τζερτζελές να γίνεται). Εθνική συνείδηση και πολιτική 
συγκρότηση απάδουν του συγκεκριµένου λειτουργήµατος. Μισθός 
αναλόγως προσόντων. Προσφέρονται: πρωτοσέλιδα στον µειονοτικό τύπο, 
σειρά προτεραιότητας για τη χειραψία, σίγουρη επανεκλογή. 

Πληροφορίες: Έ, αυτά θα λέµε τώρα, ξέρετε εσείς...

Ὄντως µπράβο στίς 
τούρκικες ἐφηµερίδες...

Ὅσο κι ἄν ἀκούγεται παράδοξο, πολύ 
συχνότερα βρίσκεις πράγµατα ἀληθινά 
κι ἐνδιαφέροντα γιά τήν Τουρκία καί 
τήν πραγµατική πολιτική της στόν Τῦπο 
τῆς γείτονος, παρά στόν δικό µας. Τόν 
κανόνα αὐτόν ἐπιβεβαίωσε πρό ἡµερῶν 
(19/1/08) ὁ ἀρθρογράφος τῆς «Χουριέτ» 
Hadi ULUENGİN, στό ἐπετειακό ἄρθρο 
του γιά τόν ἕνα χρόνο ἀπό τήν δολοφονία 
τοῦ Ἀρµένιου δηµοσιογράφου καί 
ἐκδότη Χράντ Ντίνκ. Κάτω ἀπό τόν τίτλο 
«Derin Dink», ἔγραφε µέ τόλµη γιά τήν 
ἰδεολογία πίσω ἀπό τίς ἐγκληµατικές 
ἐνέργειες τοῦ παρακράτους καί µιλοῦσε 
γιά τόν ἐκτουρκισµό τῶν ἐθνοτήτων τῆς 
χώρας του (Κοῦρδοι, Λαζοί, Τσερκέζοι...), 
µεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ... Ποµάκοι! 
Αὐτό δηλαδή πού ἀπαγορεύεται διά 
ροπάλου στήν ἑλληνική Θράκη καί δέν 
τολµᾶνε νά τό ἐκστοµίσουν οἱ Ἕλληνες 
πολιτευτές καί ἄρχοντες, τό γράφει ὁ 
ἀρθρογράφος τῆς µεγαλύτερης τουρκικῆς 
ἐφηµερίδας γιά τήν ἴδια τήν Τουρκία: «...
Nitekim, Anadolu ve Trakya Müslüman 
olan fakat etnik Türk olmayan Kürt, Láz, 
Çerkes, Pomak vs. ile “Türkleştirilmiştir” 
ama; “öteki” addedilmeleri yalnız ve yalnız 

farklı din aidiyetinden kaynaklanan Rumlar, 
Ermeniler, Karamanlılar, Bulgarlar aynı 
süreçten dışlanmıştır...» ∆ηλαδή: «Τελικά 
οἱ µουσουλµάνοι τῆς Θράκης καί τῆς 
Ἀνατολίας, Κοῦρδοι, Λαζοί, Τσερκέζοι, 
Ποµάκοι κ.ἄ., παρότι δέν ἔχουν ἐθνική 
τουρκική καταγωγή, ¨ἐκτουρκίστηκαν¨. 
Ὅµως ἀπό τήν ἄλλη οἱ Ρωµιοί, Ἀρµένιοι, 
Καραµανλήδες καί Βούλγαροι µέσα ἀπό 
τήν ἴδια διαδικασία, µόνο καί µόνο ἐπειδή 
προέρχονταν ἀπό διαφορετική θρησκεία, 
ἐξωπετάχτηκαν».

Καλοῦµε λοιπόν τούς ἰθύνοντες τῆς 
µειονοτικῆς ἡγεσίας, τούς νῦν παριστά-
νοντες τούς Ἕλληνες βουλευτές (Μάντα-
τζη - Χατζηοσµάν), τούς προκατόχους 
τους, ἐκείνους τούς δυό πού ντύνονται 
µουφτήδες, τούς δηµαρχαίους καί τούς 
προέδρους τῶν σωµατείων, νά διαµαρ- 
τυρηθοῦν (ὅπως εἶχαν κάνει καί παλιό-
τερα ἄλλωστε) κατά τοῦ Τούρκου δηµο- 
σιογράφου πού µιλάει γιά Ποµάκους 
καί ἐνισχύει τούς «µπολουτζούδες» 
(«διασπαστές») τῆς ἑνιαίας τούρκικης 
φυλῆς. Κι ὄχι µόνον αὐτούς. τό κάλεσµα 
ἀπευθύνεται καί στούς «δικούς µας» πού 
τόσα χρόνια λυµαίνονται τόν τόπο αὐτό 
µά δέν κατάφεραν ἀκόµα νά ἀρθρώσουν 
τή λέξη «Ποµάκος». Κύριε νοµάρχες, 
κύριοι δήµαρχοι, ἄλλοι σεβαστοί κύριοι, 
προσπαθῆστε, τρεῖς συλλαβές εἶναι ὅλες 
κι ὅλες, γαµῶ τή δυσλεξία σας!

6.228  Ἕλληνες µαζί µας φώναξαν...

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ!

   Στά πλαίσια τῶν διαλέξεων στό 
πρωτοποριακό Ἀνοιχτό Πανεπιστήµιο 
τοῦ Δήµου Ἀσπροπύργου, βρεθήκαµε σ’ 
αὐτήν τήν ἐργατούπολη τῆς Ἀττικῆς (14-
1-08) γιά µία παρουσίαση τοῦ Μειονοτικοῦ 
ζητήµατος τῆς Θράκης. Ἡ πρόσκληση 
ἦταν ἀπό µόνη της µία θετική ἔκπληξη, 
πού τήν ἀκολούθησε ἡ γνωριµία µέ ἕναν 
δήµαρχο (τόν κ. Μελετίου Νικόλαο) 
δραστήριο, ἀποτελεσµατικό, ἁπλό καί 
πατριώτη. Μιά γνωριµία πού ἐξήγησε 
τό «πῶς» τῆς πρόσκλησης µά καί τό 
εἰλικρινές ἐνδιαφέρον γιά τή Θράκη.

   Στήν ὁµιλία ξεκινήσαµε µέ τά 
βασικά γεωγραφικά, δηµογραφικά 
καί ἱστορικά δεδοµένα τοῦ τόπου µας, 
ἐξειδικεύοντας κατόπιν τά στοιχεῖα 
γιά τόν µουσουλµανικό πληθυσµό τῆς 
Θράκης. Στόν κύριο µέρος τῆς διάλεξης 
ἀναφέρθηκαν πρῶτα τά αἰτήµατα τῆς 
µειονοτικῆς ἡγεσίας, παράλληλα µέ τούς 
- ἀφελεῖς ἤ πονηρούς - νεοελληνικούς 
µύθους πού συναντοῦν στήν κάτω 
Ἑλλάδα, µέ ταυτόχρονη ἀναίρεσή τους 
βάσει λογικῶν ἐπιχειρηµάτων. Κατόπιν 
περιγράψαµε τό τοπίο στό ζήτηµα, 
τούς «παῖκτες» τοῦ θέµατος ἀπό τήν 
ἀπέναντι πλευρά, καί ἐπιχειρήσαµε 
νά προσδιορίσουµε τούς στόχους καί 
τά µέσα τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς στή 

Θράκη, παρουσιάζοντας συγκεκριµένα 
παραδείγµατα ἀπό συµβάντα τῆς 
τελευταίας δεκαπενταετίας πού 
τεκµηρίωναν τούς ἰσχυρισµούς µας. 
Ἔτσι ἡ διπλή, παράλληλη στόχευση 
τῆς Ἄγκυρας γιά ἐκτουρκισµό τῆς 
µειονότητας καί πλήρη πολιτικό ἔλεγχό 
της, ἀναδύθηκε ἀβίαστα ἐνώπιον 
τοῦ ἀκροατηρίου. Κλείσαµε µέ τήν 
περιγραφή τῆς ἑλληνικῆς ἀνεπάρκειας, 
πού ἄν καί δείχνει νά µειώνεται 
στό ἐπίπεδο τῆς ρητορείας καί τῆς 
θεωρητικῆς προσέγγισης, στό ἐπίπεδο 
τῆς πρακτικῆς καί τῆς παραγωγῆς 
ἀποτελεσµάτων παραµένει κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό τοῦ κράτους µά καί τῆς 
κοινωνίας µας.

Ὁ «Ἀντιφωνητής» στόν Ἀσπρόπυργο

Χουριέτ: «Ἐκτουρκισµός τῶν Ποµάκων»



6     8

   Το παρακάτω κείµενο στήριξης της 
υποψηφιότητας του Τάσσου Παπαδό-
πουλου στις επικείµενες προεδρικές 
ε κ λ ο γ έ ς  
στην Κύπρο 
(17/2/08), που 
κυκλοφόρησε 
από τη Συντο-
ν ι σ τ ι κ ή 
Ε π ι τ ρ ο π ή 
Υποστήριξης 
του  Αγώνα 
για Ελεύθερη 
Κύπρο κι από 
το σωµατείο  
Συµπαράσταση Αγώνα Κύπρου, υπογρά-
φουν Ελληνίδες και Έλληνες από όλους 
τους επαγγελµατικούς και πολιτικούς 
χώρους. Στηρίξτε όπως µπορείτε τον 
µοναδικό ηγέτη του Έθνους µας!

«Στηρίζουµε τον Τάσσο Παπαδόπουλο 
στις  επικείµενες προεδρικές εκλογές της 
Κύπρου, επειδή αγωνιούµε για το  µέλλον 
της Μεγαλονήσου. Η κρίσιµη ιστορική 
περίοδος που περνά δεν  επιτρέπει την 
παραµικρή εκτροπή από τον δρόµο µιας 
σοβαρής, νηφάλιας και µε  διεκδικητικό 
χαρακτήρα επεξεργασίας των δεδοµένων 
που  οδηγούν σε µια δίκαιη, βιώσιµη και 
σύµφωνη µε τις αρχές του ΟΗΕ λύση του  
Κυπριακού, που συνεχίζει να αποτελεί 
ένα ζήτηµα εισβολής και Κατοχής. Οι 
νωπές τραυµατικές εµπειρίες από 
την απροκάλυπτη προσπάθεια ξένων 
κέντρων εξουσίας να επιβάλουν, µέσω του 
Σχεδίου Ανάν, µια  νόθα και καταστροφική 
λύση, καθώς και η αδυναµία πολιτικών  
παραγόντων της Κύπρου να εκτιµήσουν 
σωστά τη φιλοσοφία του Σχεδίου Ανάν,  
επιβάλλουν όσο ποτέ άλλοτε τη στήριξη 
του Τάσσου Παπαδόπουλου, εγγυητή 
της ενότητας και της οµοψυχίας του 
κυπριακού λαού στο  εθνικό θέµα. Ο 

σηµερινός Πρόεδρος της Κυπριακής  
Δηµοκρατίας, πέρα από διαφωνίες ή 
συµφωνίες µε επίµέρους θέσεις,  απέδειξε 
ότι διαθέτει διορατική πολιτική κρίση. Με 
την ιστορική  παρέµβασή του συνέβαλε 
αποφασιστικά στην επιλογή του σωτήριου 
Όχι σε ένα σχέδιο που παγίδευε το 
µέλλον της Κύπρου και οδηγούσε τον λαό 
της σε νέες τραγικές περιπέτειες. Με τη 
στάση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τις  διεθνείς πρωτοβουλίες που ανέλαβε 
- σχέσεις µε τη Γαλλία, µε τη Ρωσία, 
συµφωνίες για την πετρελαϊκή έρευνα 
κλπ - κατοχύρωσε το «Όχι» και ενίσχυσε 
το κύρος της Κύπρου, παρά τις ποικίλες  
κινδυνολογίες. Η επανεκλογή του στο 
προεδρικό αξίωµα αποτελεί µια βασική 
εγγύηση για τη συνέχιση του αγώνα του 
κυπριακού  ελληνισµού και για την τελική 
δικαιωσή του. Γι’ αυτό εξάλλου και  όλοι οι 
εχθροί της Κύπρου τον έχουν µετατρέψει 
σε βασικό στόχο τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους  στηρίζουµε 
τον Τάσσο Παπαδόπουλο, επειδή σε 
κρίσιµες ιστορικές περιστάσεις  έλαβε 
δύσκολες και στοχαστικές αποφάσεις, οι 
οποίες επικυρώθηκαν µε  τη συντριπτική 
ψήφο του κυπριακού λαού, καθώς 
εξέφραζαν το βάθος της  συλλογικής 
συνείδησης και την ελπίδα για αντίσταση. 
Κοινοποιούµε τις  σκέψεις µας αυτές, 
επειδή πιστεύουµε ότι τις µοιραζόµαστε 
µε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και 
καλούµε όλους τους Έλληνες στην Ελλάδα 
και την Κύπρο, καθώς και την ελληνική 
κυβέρνηση, να στηρίξουν αποφασιστικά 
τον αγώνα των Κυπρίων αδερφών µας για 
δικαίωση και  απελευθέρωση.»

Υστερόγραφο: Το παρόν κείµενο µπορείτε  
να το υπογράφετε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.ardin.gr:80/blog/ ακολου-
θώντας τις οδηγίες...

ΟΛΜΕ: Αλληλεγγύη στον 
παλαιστινιακό λαό  -  καταδίκη 

των εγκληµάτων του Ισραήλ

Σταµατήστε τώρα τον 
αποκλεισµό της Γάζας!

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί ότι ο συνεχι-
ζόµενος αποκλεισµός της Λωρίδας της 
Γάζας από τις ισραηλινές δυνάµεις 
κατοχής αποτελεί έγκληµα πολέµου 
διαρκείας. Μπροστά στα µάτια της 
αδύναµης έως απαθούς, για άλλη 
µια φορά, «διεθνούς κοινότητας» 
ένας ολόκληρος λαός εξωθείται στην 
εξόντωση. Ο αποκλεισµός δεν είναι 
ένα πολιτικό µέτρο όπως όλα τα άλλα. 
Αφαιρεί από 1.500.000 Παλαιστίνιους τη 
δυνατότητα να έχουν επαρκή τροφοδοσία 
σε είδη πρώτης ανάγκης, να διατηρούν 
και να αναπτύσσουν την οποιαδήποτε 
οικονοµική δραστηριότητα, να διαθέτουν 
πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, 
να σπουδάζουν καθώς και να επισκέ-
πτονται συγγενείς. Ο αποκλεισµός 
στερεί από τους Παλαιστίνιους τη 
δυνατότητα να επιβιώσουν στη Γάζα. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το περασµένο 

καλοκαίρι τριάντα άτοµα πέθαναν 
περιµένοντας να περάσουν τα σύνορα.

Οι εκπαιδευτικοί Β/βάθµιας Εκπαίδευσης 
της χώρας µας θεωρούν απαράδεκτο 
να χαρακτηρίζεται τροµοκράτης ένας 
ολόκληρος λαός και να οδηγείται στον 
αφανισµό. Ενώνουµε τις φωνές µας µε 
τους πολίτες όλου του κόσµου και τις 
ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων που ζητάνε την άµεση 
άρση του αποκλεισµού. 
Στεκόµαστε στο πλευρό του Παλαιστι-
νιακού κινήµατος αντίστασης. 
Σταµατήστε τώρα τον αποκλεισµό της 
Γάζας! Λευτεριά τώρα στην Παλαιστίνη!

Ὑποστήριξη στόν Τάσσο τοῦ Ἑλληνισµοῦ

Στίς 17/1/08 ἡ Διανοµαρχιακή Ἐπιτροπή 
Ροδόπης - Ἕβρου Κατά τοῦ Χρυσοῦ, 
διοργάνωσε συλλαλητήριο ἐνάντια στήν 
προοπτική ἐγκατάστασης χρυσωρυ-
χείου καναδικῶν συµφερόντων στό 
Πέραµα τοῦ νοµοῦ Ἕβρου. Μπροστά 
στό δηµαρχεῖο τῆς Ἀλεξανδρούπολης 
συγκεντρώθηκε πολύς κόσµος, ἀφοῦ 
ΑΔΕΔΥ και Ἐργατικό Κέντρο Ἕβρου 
εἶχαν κηρύξει στάση ἐργασίας καί ὁ 
ἐµπορικός Σύλλογος τῆς πόλης ἔκλεισε 
τά καταστήµατά της. Εἶναι χαρακτη-
ριστικό ὅτι κανένας φορέας τῆς περι-
οχῆς δέν ἔχει ἐκφραστεῖ ὑπέρ τῆς 
ἐγκατάστασης τῶν χρυσωρυχείων 
καί µόνο κυβερνητικοί κῦκλοι (ὅπως 
καί στό παρελθόν) ἀφήνουν τό θέµα 
νά σέρνεται, ἐλπίζοντας µᾶλλον στήν 
κόπωση τοῦ κόσµου. Ἀπό τίς ὁµιλίες 
στήν συγκέντρωση ξεχωρίσαµε ἐκείνην 
τοῦ µαθητῆ λυκείου Νίκου Σίσκου καί 
παραθέτουµε κατωτέρω τό µεγαλύτερο 
µέρος της.

  «...Τό 2038 τά παιδιά µου καί τά παιδιά 
τῶν φίλων καί συµµαθητῶν µου θά 
ἔχουν τή δική µου περίπου ἡλικία καί 
θά µέ ρωτοῦν: Τί ἔκανες ἐσύ καί ἡ γενιά 
σου γιά µᾶς τούς νέους ἀνθρώπους; Πῶς 
συµπεριφέρθηκες στή φύση καί τόν τόπο 
µας; Μέ ποιόν τρόπο προστάτεψες τή ζωή 
καί τήν ὑγεία µας; 

Θέλω τότε νά µπορῶ νά λέω: Ἀρνήθηκα 
τά χρυσωρυχεῖα, ἀγωνίστηκα γιά νά 
µήν ἐγκατασταθοῦν στόν τόπο µας, 
προστάτεψα τό ἔδαφος καί τό νερό ἀπό τή 
µόλυνση µέ κυάνιο, ἀγάπησα τόν τόπο µας, 
τά φυτά καί τά πουλιά του, τά λουλούδια 

καί τούς σπόρους του, τά δένδρα καί τόν 
ἀέρα του. Ἀγωνίστηκα γιά νά µπορεῖτε 
ἐσεῖς οἱ νεότεροι σήµερα νά γεµίζετε τά 
µάτια σας µέ ὀµορφιά καί τά πνευµόνια 
σας µέ καθαρό ἀέρα, νά τρῶτε ἄφοβα τά 
γεννήµατα τῆς γῆς καί νά χαίρεστε τό 
νερό της. 

(...) Θέλουµε νά ζοῦµε ἐδῶ. Θέλουµε νά 
δουλεύουµε ἐδῶ. Σ’ ἕναν τόπο πού νά µᾶς 
κρατάει καί δέν µᾶς διώχνει. Σέ δουλειές 
πού δέν καταστρέφουν τό περιβάλλον. 
Πού δέν κοσκινίζουν 1 κυβικό γῆς γιά 2 
γραµµάρια χρυσό. Πού δέν σκάβουν τά 
βουνά µας γιά νά πλουτίζουν κάποιοι 
λίγοι, κάπου µακρυά. Πού δέν δηµιουργοῦν 
λίµνες βρωµισµένες ἀπό τό κυάνιο, 
ἐπικίνδυνες γιά τήν ὑγεία µας. Θέλουµε 
νά δουλεύουµε πολλοί. Ὄχι ἐλάχιστοι 
ἐξειδικευµένοι εἰσαγόµενοι ἐργαζόµενοι. 
Θέλουµε νά δουλεύουµε γιά πολύ καιρό, 
ὄχι µόνο ὅσο κρατήσει ἡ λεηλασία τῆς γῆς 
µας. Θέλουµε ἡ ἀνάπτυξη στόν τόπο µας 
νά βαδίζει ἁρµονικά µέ τό περιβάλλον 
του. Νά συνεχίσουµε νά ἀπολαµβάνουµε 
τά δῶρα µέ τά ὁποῖα µᾶς προίκισε ἡ φύση. 
Τό Δέλτα τοῦ Ἕβρου, τό Δάσος τῆς Δαδιᾶς, 
τή Μαύρη Πεύκη στό Πέραµα. Θυµηθεῖτε, 
ὁ τόπος δέν µᾶς ἀνήκει. Δέν εἴµαστε 
ἰδιοκτῆτες του. Τόν δανειστήκαµε ἀπό τίς 
ἑπόµενες γενιές. Ἡ φύση εἶναι ἀξία πού 
δέν ἀγοράζεται. Τή γῆ καί τή ζωή δέν τά 
θυσιάζουµε στόν βωµό τοῦ χρήµατος.

(...) Ἄς δώσουµε στόν τόπο τήν καρδιά 
µας. Ἄς ἀγωνιστοῦµε γιά τήν προστασία 
του καί τήν προστασία τῶν ζωῶν 
µας. Ἄς βροντοφωνάξουµε ΟΧΙ ΣΤΑ 
ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ!

ΚΑΤΑ ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΩΝ 

Δέν εἶναι... ποντιακό ἀνέκδοτο, ἀλλά 
πραγµατικότητα: Τό πιό δραστήριο 
κοµµάτι τοῦ ἑλληνισµοῦ, οἱ Ἕλληνες 
Πόντιοι, ξανά πρωτοποροῦν, καθώς ἡ 
ἑταιρεία «ἐντάµαν ΕΠΕ» δηµιουργεῖ 
σέ συνεργασία µέ τήν EUROBANK 
µιά διαφορετική πιστωτική κάρτα 
(VISA), τήν PONTOS VISA! 
Ἡ νέα κάρτα, πού ἤδη µαθαίνουµε 
ὅτι περπατάει θαυµάσια, πέρα 
ἀπό τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ κατόχου 
ἀποσκοπεῖ καί στήν ἐνίσχυση 
τοῦ ποντιακοῦ πολιτισµοῦ, τῶν 
ποντιακῶν µελετῶν, τῶν σωµατείων 
τοῦ χώρου, κτλ. 
Πληροφορίες: Ναυάρχου Νικοδήµου 
2, 10557, Ἀθήνα, τηλ. 2103314133, fax 
2103314134, www.pontoscard.gr  καί 
info@pontoscard.gr

Τά νοσοκοµεῖα πλήττονται πρῶτα ἀπό τόν 
γκαγκστερικό ἀποκλεισµό τῶν σιωνιστῶν

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

 Παίρνει τόν λόγο ὁ καθηγητής τοῦ 
Παντείου κ. Περικλῆς Περράκης 
καί µέ λόγο σοβαρό καί στέρεο 
τοῦ ἀπαντᾶ ἀποστοµωτικά. Τόν 
µιµεῖται καί ὁ Γιαλλουρίδης. Καί 
ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ 
νά συνεχίζει νά ἐκτίθεται µέ 
χαριτωµενιές τοῦ τύπου «µήπως 
θά ἔπρεπε νά βρῶ κανένα ξυραφάκι 
γιά τίς φλέβες µου ἤ νά πέσω ἀπό 
κανένα µπαλκόνι, πού εἶναι καί τῆς 
µόδας» (!!!), µέ τίς ὁποῖες νόµιζε 
ὁ καηµένος ὅτι γελοιοποιοῦσε τίς 
«κινδυνολογίες». Ἔ, καταλαβαίνετε 
ὅτι δέν ἀντέξαµε τόν πειρασµό καί 
ἀπευθύναµε στόν Α. Συρίγο τήν 
ἐρώτηση «ποιά εἶναι ἡ ἐπιστηµονική 
ἀπάντηση στά ὅσα συντριπτικά κατά 
τοῦ Σχεδίου µᾶς ἐξέθεσε, τί λένε 
ὅσοι ἦταν ὑπέρ τοῦ ΝΑΙ καί µάλιστα 
µᾶς ἀπειλοῦσαν µέ καταστροφή ἄν 

ἔβγαινε τό ΟΧΙ;». Βεβαίως ἐκεῖνος 
κατάλαβε τήν... προβοκάτσια καί 
ἀπέφυγε διακριτικά νά χέσει τόν 
«Θοδωρή», ὅµως ὁ ἐξαίρετος καθ. 
Περράκης ἔπιασε τό νῆµα καί 
εἶπε ὅτι ΠΟΤΕ δέν ἀπαντήθηκαν 
ἐπί τῆς οὐσίας οἱ συγκεκριµένες 
παρατηρήσεις ἐπί τοῦ σχεδίου ἀπό 
τούς ὀπαδούς τοῦ ΝΑΙ. Ἀντιθέτως, 
οἱ τελευταῖοι (ὅπως βέβαια ὅλοι 
καλά τό θυµόµαστε) κατά κανόνα 
ἐξέφραζαν ἁπλῶς πολιτικές 
«πεποιθήσεις» καί τό κλῖµα τῆς 
ἐποχῆς, δηλαδή τῆς 2ης τετραετίας 
Σηµίτη. Μάλιστα ὁ καθηγητής 
προσέθεσε καί παραδείγµατα 
παραίτησης τῆς ἑλλαδικῆς πλευρᾶς 
ἀπό προφανῆ νοµικά της µέσα καί 
ἀδικαιολόγητες ὑποχωρήσεις της 
ἔναντι τῆς Τουρκίας. Καί νάσου ξανά 
ὁ «Θοδωρής» µέ τό µικρόφωνο στό 
χέρι, νά θέλει νά πεῖ τόν τελευταῖο 
λόγο, νά µᾶς εὐλογήσει µέ τή σοφία 
του πρίν ἐγκαταλείψουµε τήν 
αἴθουσα. Τελικά δέν τό κατάφερε 
ἀλλά ἀπορεῖς: Τί εἴδους πλάτες 
µπορεῖ νά ἐµπνέουν τέτοια στάση;          
    Κ.Κ.

Ἕνας ἀπίστευτος 
ναιναίκος



Ο βαθύς κόσµος 
της καθηµερινότητας

 «Η δυστυχία µάς κάνει ευγενείς» 
είναι ο τίτλος του τόµου στον οποίο ο 
Θανάσης Θ. Νιάρχος συγκεντρώνει 
επιφυλλίδες του που δηµοσιεύτηκαν 
στην εφηµερίδα «Τα Νέα». Τα θέµατα 
που απασχολούν τον επιφυλλιδογράφο 
(και συνεκδότη της «Λέξης») είναι 
ποικίλα, όµως η ένταξή τους στον τόµο 
αναδεικνύει την ενότητά τους, καθώς 
διαφαίνεται ως κοινός τους παρονοµαστής 
η κοινωνική ευαισθησία του Νιάρχου, 
ενός «ροµαντικού της δικαιοσύνης», 
σύµφωνα και µε τον χαρακτηρισµό στον 
οποίο µας κατευθύνει η προµετωπίδα 
του τόµου.

 Ο Νιάρχος ανταποκρίνεται 
σε πλήθος ερεθίσµατα που συνιστούν 
τις αφορµές προβληµατισµού στα 
κείµενά του. Μια ευχετήρια κάρτα 
του Υπουργείου Πολιτισµού, ο τρόπος 
µε τον οποίο µιλά κανείς στο κινητό, 
η συνέντευξη «κυρίας» σε περιοδικό, 
εργαζόµενοι όπως οι διανοµείς πίτσας ή 
οι µεροκαµατιάρηδες των πεζοδροµίων, 
η συνήθεια να αποδοκιµάζονται από 
κάποιους οι πολιτικοί που προσέρχονται 
σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οδηγοί 
που προκειµένου να παρκάρουν 
µετακινούν κάδους απορριµµάτων 
µπροστά σε παράθυρα ηµιυπόγειων τα 
οποία κατοικούνται, µια υπερβολική 
άποψη σε ραδιοφωνική εκποµπή, αυτά 
και πολλά άλλα δίνουν την ευκαιρία 
στον συγγραφέα να αναδείξει πτυχές 
της καθηµερινότητας µελετώντας τες 
σε βάθος, οι οποίες µε µία επιφανειακή 
προσέγγιση θα παρέµεναν αφανείς.

 Η διεισδυτική µατιά του 
Νιάρχου µάς προσφέρει ένα εναργές 
ψυχογράφηµα των ανθρώπων και 
πετυχαίνει, κατ’ επέκταση, τη λεπτοµερή 

«χαρτογράφηση» των διαπροσωπικών 
σχέσεων. Ο συγγραφέας διαπιστώνει, 
για παράδειγµα, πως συχνά οι άνθρωποι 
προσποιούνται επιχειρώντας να προβάλ-
λουν το πρόσωπό τους σαν βαρυσήµαντο, 
µιλώντας σε δηµόσιους χώρους στο κινητό 
τους κατά τρόπο εξεζητηµένο, αφύσικο. 
Άλλοτε εκδηλώνουν την «ευαισθησία» 
τους απέναντι στις «απατεωνιές» 
διώκοντάς τες, µα µόνο όταν αυτές 
διαπράττονται από ασθενέστερούς 
τους. Απέναντι σε διάσηµα πρόσωπα, 
αντιθέ- τως, είναι ικανοί να επιδείξουν 
ακόµη κι ενδιαφέρον χωρίς ανταπόκριση, 
οδηγούµενοι στον αυτοεξευτελισµό. 
Ο ατοµικισµός, πάλι, που επικρατεί 
οδηγεί στην «επαγγελµατοποίηση» των 
σχέσεων, η οποία είναι εξέλιξη ύποπτη, 
απάνθρωπη. Κι επειδή το µοναδικό 
πραγµατικό ενδιαφέρον των ανθρώπων 
φαίνεται να είναι αυτό για τον εαυτό τους, 
η δυστυχία των άλλων τούς παρηγορεί, 
ενώ µπορεί να τους κάνει προσεκτικούς 
κι ευγενικούς µόνο η δική τους δυστυχία.

 Για τον Νιάρχο ζητούµενο είναι 
η αντιµετώπιση των όποιων κοινωνικών 
προβληµάτων σαν να είναι προσωπική 
µας υπόθεση κι όχι κάτι που δεν µας 
αφορά. Ο καταποντισµός των άλλων δεν 
είναι η λύση για τη δική µας σωτηρία. Η 
αδικία είναι προάγγελος µόνο δεινών, 
γιατί η δράση φέρνει αντίδραση, την 
οποία υφίστανται συνήθως άνθρωποι 
αθώοι. Οι αντιδικίες δεν προάγουν 
τον ανθρώπινο βίο, ενώ το µόνο που 
φανερώνουν είναι πως οι άνθρωποι 
µοιάζουν να µην έχουν µνήµη.

 Παράλληλα µε τις κοινωνικές 

ευαισθησίες που καταθέτει, ο Νιάρχος 
αναδεικνύει τις αντιφάσεις και την 
υποκρισία των ανθρώπων. Σχολιάζει 
χαρακτηριστικά, για παράδειγµα, 
πως δεν έχει νόηµα ένας φορέας 
εξουσίας, όπως είναι το Υπουργείο 
Πολιτισµού, να εύχεται την άρση της 
γραφειοκρατίας, την οποία όµως το 
ίδιο την εκφράζει και την συντηρεί. Ή 
δεν γίνεται να δηλώνει πολέµιος του 
κατεστηµένου ο επώνυµος εκείνος, 

ο οποίος ακριβώς απολαµβάνει την 
ασυλία της επωνυµίας του αξιοποιώντας 
τα προνόµια που του παρέχονται ώστε 
να µην ταλαιπωρείται. Οι στάσεις αυτές 
στην πραγµατικότητα διαιωνίζουν το 
νεφέλωµα, το κατεστηµένο. Ο Νιάρχος 
αντίθετα, αντιπαλεύοντάς το µέσα 
απ’ τον οξυδερκή του σχολιασµό των 
φαινοµένων παθογένειας, κάνει πράξη 
τη θέση του πως ο πνευµατικός άνθρωπος 
δεν πρέπει να «εγκαθίσταται».

 Η σκέψη του Νιάρχου, 
διεισδύοντας στις αληθινές αιτίες των 
πραγµάτων, συχνά αποδεικνύεται 
αιρετική. Πόσο αυτονόητο είναι πως 
θα µπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει 
τη συγκέντρωση χρηµάτων για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς πράξη ύποπτη; 
Ο Νιάρχος επιχειρηµατολογώντας 
πειστικά εκφράζει τη θέση πως η 
«φιλανθρωπία» διατηρεί την ανισορροπία 
στον κόσµο µας. Με παρόµοιο τρόπο, 
η ανθρωπιά ή η «επαναστατικότητα» 
φαίνεται πως σε πολλές περιπτώσεις 
εκδηλώνονται µε τέτοια «κανονικότητα» 
ώστε να µην απειλούν τελικά σε καµία 
περίπτωση την καθεστηκυία τάξη. 
Ακόµη και οι άνθρωποι που εκτίθενται 

µέχρι και τον διασυρµό τους, και οι 
οποίοι θ’ αντιµετωπίζονταν απορριπτικά 
απ’ τους περισσότερους, για τον Νιάρχο 
συνιστούν περιπτώσεις προσώπων που 
ίσως και να ’ναι πολύ πιο αξιοπρεπή 
από τους κοινωνικά «άψογους», οι οποίοι 
όµως απλά κρύβουν τα πάθη τους πίσω 
από έναν προσποιητό καθωσπρεπισµό.

 Κι αν οι περιπτώσεις των κατα-
στάσεων και των πρωταγωνιστών τους 
που µας πληγώνουν είναι πολλές, η 
αισιοδοξία δεν παύει να χαρακτηρίζει 
τον Νιάρχο: υπάρχουν ακόµα άνθρωποι 
που λογαριάζουν τον εαυτό τους σαν τον 
πάσχοντα άγνωστό τους. Ή, φανερώνει 
αξίες το κοινό που χειροκροτεί στην 
πίστα την παλιά δόξα του τραγουδιού 
αναγνωρίζοντας το παρελθόν της, κι ας 
είναι ολοφάνερα ξεπεσµένο το παρόν της.

 Το καλύτερο πάντως παράδειγµα 
αισιοδοξίας ίσως το δίνει στον αναγνώστη 
ο ίδιος ο Νιάρχος, ο οποίος, την στιγµή 
που αναλύει περιστατικό σε νοσοκοµείο 
πολύ πριν το ξηµέρωµα, προσπερνά τον 
προσωπικό του λόγο που τον έφερε τέτοια 
ώρα σε τέτοιον τόπο, κάνοντάς µας να 
προσπερνάµε µε τη σειρά µας το γεγονός 
πως για να βρίσκεται κι εκείνος εκεί, θα 
πρέπει να συντρέχει σοβαρός λόγος. 
Αποφεύγεται λοιπόν η επιστράτευση 
του προσωπικού στοιχείου ώστε να 
προκληθεί η πειθώ µέσω της συγκίνησης, 
και δεν προκρίνεται η καταφυγή στην 
ευκολία. Με τον τρόπο αυτό ο Νιάρχος 
κατακτά την εµπιστοσύνη, µα πολύ 
περισσότερο πετυχαίνει, σπέρνοντας 
τον γόνιµο λόγο του, να θερίσει σαν 
καρπό την εκλεπτυσµένη ευαισθησία 
των αναγνωστών του.

(Θανάσης Θ. Νιάρχος, Η δυστυχία 
µάς κάνει ευγενείς, πρόλογος: Μένης 
Κουµανταρέας, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 
2007, σελ. 264)

Γιάννης Στρούµπας
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Παραδοσιακά προϊόντα τῆς Κρήτης 
καί προϊόντα βιολογικῆς γεωργίας 
Διαχείριση τοπικῶν παραγωγῶν - 

Χονδρεµπόριο & διανοµή
Βαλτετσίου 109, 13231 Πετρούπολη, Ἀθήνα

τηλ. 210 5022216          τ/ο 210 5026893
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«[…] Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να 
τρελάνει τους ανθρώπους σ’ αυτόν τον 
τόπο, έχει παραγίνει πια το “κακό” τα 
τελευταία χρόνια. Είναι περίπου µια 
εικοσαετία που έχει αναπτυχθεί µια 
ιδιότυπη “ευθιξία” σε πολιτικούς και 
σε πολιτικά πρόσωπα µην τυχόν και 
χαρακτηριστούν ως “άτοµα εξουσίας”. 
Θα τους ήταν ανώδυνο κι ευχάριστο 
αν η παραχάραξη αυτή γινόταν 
καθολική και, ενώ έχουν “καβαλήσει” 
ή φιλοδοξούν να “καβαλήσουν” την 
εξουσία, να λογαριάζονται ταυτόχρονα 
ως άνθρωποι του “περιθωρίου”, 
εξεγερµένοι, επαναστάτες. Ένα 
είδος, δηλαδή, Τσε Γκεβάρα, που τον 
πολυτελή βίο και τη δηµοσιότητά τους 
τα αντιλαµβάνεται ο κόσµος ως ένα 
αντάρτικο που έχουν “στήσει” όχι 
βέβαια στα σαλόνια τους, αλλά στο 
βουνό. […]»

(«Εγκατεστηµένοι κατά του 
κατεστηµένου», σελ. 125.)

«[…] Για τις επερχόµενες εκλογές 
φαίνεται να “δουλεύει” η λέξη 
“ανατροπή”. Και σκέφτεται κανείς: 
άνθρωποι µε τις δουλειές τους, τις θέσεις 
τους, τα συµφέροντά τους, τη βολή τους, 
επιθυµούν να ανατρέψουν τι; Εδώ δεν 
διανοούνται να ανατρέψουν το ηλίθιο 
καθεστώς της αυτοδιαφήµισής τους και 
θα ανατρέψουν την κατάσταση στον 
δήµο τους; Ή φαντάζονται πως ενώ οι 
άλλοι δήµοι θα βιώνουν τη µιζέρια της 
“συντήρησης”, ο δικός τους δήµος θα 
λειτουργεί καθηµερινά ανατρεπτικά; 
Δηλαδή, όταν οι πολίτες θα διέρχονται 
τα αόρατα σύνορα του δήµου τους, θα 
γίνονται από συντηρητικοί ανατρεπτικοί 
και θ’ αλλάζουν αυτόµατα νοοτροπία και 
ήθος. Δηλαδή, ενώ στον Δήµο Βριλησσίων 
(για παράδειγµα πάντα), θα πετάνε 
το µπουκάλι από το παράθυρο του 
αυτοκινήτου, στον Δήµο Αµαρουσίου θα 
µεταβάλλονται σε Παναγίες. Έλεος. […]»

( «Η ύβρις της ευτυχίας και της 
ανατροπής», σελ. 200.)

Μπινιές

§
Εὐτυχῶς ὑπάρχουν καί οἱ ἐποχές 

καί νιώθουµε ὅτι ὑπάρχουµε.
Μαθαίνω στίς πόλεις τά κλιµατιστικά 

καί οἱ σύγχρονες ἀρχιτεκτονικές µέ τούς 
µαύρους ἀντανακλαστῆρες ἀντί γιά 

παράθυρα, τίς καταργήσανε!

§
1943 καί 2007: Κρεµάσαν τόν 

καραγκιοζοπαίχτη, τόν Χρήστο τόν 
Σωτηρόπουλο οἱ Γερµανοί, διότι «καί 
µετά τήν προειδοποίηση συνέχιζε νά 
παίζει ἔργα µέ παληκάρια τοῦ ‘21».
- Βάλε καί σύ πούστηδες, καηµένε! 

Διπλά βουλγαρογραµµένους, 
χοντρά οἰκονοµηµένους. Τά ἐγγόνια 

τους πνίξαν τήν πόλη µας στήν 
πολυκατοικία. Ἄλλαξε λογική τό 

σύγχρονο Ράιχ, τό Τέταρτο: Ἐκτελεῖ 
µέσα ἀπό τήν ὁµοιοµορφία. «Ἄν 
καταφέρεις νά τούς κάνεις ὅλους 
γκρίζους, καταργεῖς τόν ἐχθρό».

§
Ἀπό τότε πού δοκιµάσαµε τόν 

ἀπαγορευµένο καρπό τῆς γνώσης, 
φορέσαµε τό τσίγκινο κυλοτάκι 

τοῦ «µή µου ἅπτου»!

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΞΙΚΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ:  

1. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,  2. ΡΙΓΑΝΗ - ΑΚ, 3. ΑΣ - ΤΑΜΑΧΙ,  4. 
ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ,  5. ΜΑΡΙΟΤ - ΣΤ,  6. ΟΣΜΑΝ,  7. ΝΕΣ - ΙΕΚ,  
8. ΕΥΚΙΝΗΤΟ,  9. ΣΤΟΚΟ,  10. ΚΑΛΑΜΙ - ΕΠΙΣΤΟΛΗ,  
11. ΑΡ - ΝΗΦΑΛΙΟ - ΟΝΟΣ,  12. ΚΕΜΑΛ - ΛΕΟΝΤΗ - 
ΣΤ,  13. ΩΤΑ - ΝΙΑΤΟ - ΟΤΕ,  14. ΙΣΕΣ - ΑΤΑ - ΦΑΥΛΟΙ,  
15. ΑΝΑΤΑΣΗ - ΚΑΜΠΟΣΑ.

ΚΑΘΕΤΩΣ:  

1. ΚΑΚΩΣΗ,  2. ΑΡΕΤΕΣ,  3. ΜΑΣΑ,  4. ΑΝΑ - ΙΤ,  5. 
ΜΗΛΟ,  6. ΙΦ - ΤΑΝ,  7. ΚΡΑΓΜΕΝΕΣ - ΑΛΑΤΑ,  8. 
ΑΙΣΙΑ - ΕΥΤΕΛΕΙΑ,  9. ΡΓ - ΩΡΟΣΚΟΠΙΟΝ,  10. 
ΠΑΤΡΙΣ - ΝΟΙΚΙ - ΦΑ,  11. ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ - ΤΡΑΜ,  12. 
ΝΗΜΑΤΑ - ΤΟΗ - ΥΠ,  13. ΑΚ - ΝΙΤΡΟΝ - ΟΛΟ,  14. 
ΣΑΧΗΣ - ΕΟ - ΛΟΣΤΟΣ,  15. ΚΑΤΣΙΚΙ - ΛΗΣΤΕΙΑ.



USA-Ντιµόκρασι: 14% τῶν ψήφων µέτρησαν 
µέ τό χέρι γιά τόν τίµιο Ρόν Πώλ στήν Ἀιόβα, 
8% ἔβγαλε ἡ χάι τέκ ἑταιρεία καταµέτρησης. 
Τά ἴδια καί στό Νιού Χάµσαϊρ, κλπ

Στίς διαµαρτυρίες ὅσων δέν βρῆκαν τήν 
ψῆφο τους, ἀπάντησαν «ἀνθρώπινο λάθος»! 
Αὐτό εἶναι τό µέλλον µας, τό e-tsithelo τῆς 
κάθε Diebold Election Systems

Ὁ ἀρχιραββίνος Yona Metzger ὑποδέχεται 
τόν βλακο-Μπούς στό ἀεροδρόµιο Μπέν 
Γκουριόν: «Θέλω νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά 
τήν ὑποστήριξή σας στό Ἰσραήλ καί εἰδικά 
γιά τόν πόλεµο κατά τοῦ Ἰράκ»

Κι ὁ καθυστερηµένος δήλωσε πώς «τά λόγια 
αὐτά θέρµαναν τήν καρδιά του». Τό γράφω 
γιά ὅσους ψάχνουν ἀκόµα ἀλλοῦ τήν κύρια 
αἰτία τῆς εἰσβολῆς τοῦ 2003.  

∆έν ξέρω τί θά κάνει ἀργότερα, ὅµως ἤδη ὁ 
Ὀµπάµα ἔταξε στούς Ἀρµένιους ἀναγνώριση 
τῆς γενοκτονίας τους. Ὅσο γιά τίς δικές µας 
ὑποθέσεις κάαααθονται στό ράφι ἥσυχες...

Βρίσκεις ποῦ καί ποῦ λίγα στά ΜΜΕ γιά τή 
φιλία τοῦ Μαραντόνα µέ Φιντέλ - Τσάβες, 
οἱ δηλώσεις του ὅµως ὑπέρ τοῦ Ἰράν καί τῆς 
ἡγεσίας του ἐξαφανίστηκαν 

Ἡ (ἔµµεση, ἔστω) σύγκλιση Ἀχµαντινε-
τζάντ - Τσέ ἀπαγορεύεται διά ροπάλου στή 
συνείδηση τοῦ µέσου πολίτη καί οἱ µου-
σουλµάνοι πρέπει νἄναι πάντα οἱ κακοί.

Νά πού τό Εὐρωπαϊκὸ ∆ικαστήριο κατα-
δίκασε (10/1/08) τήν Τουρκία γιά τούς 
ἀγνοούµενους τοῦ 1974 - κι ἀκολουθεῖ 
προσφυγή τῆς Ἐκκλησίας γιά τούς 500 
ρηµαγµένους ναούς τῶν Κατεχοµένων

Ἕν τό καινό στήν κοινότατη σεξυπόθεση 
Ζαχόπουλου, ἡ µέχρις αὐτοκτονίας εὐαι-
σθησία δυό πρωταγωνιστῶν. Ὅλα τά ἄλλα 
εἶναι (ὕποπτες) κενολογίες.

Μᾶλλον δέν σύγκρινε ὁ µέσος Ἕλληνας τά 
5.000.000 τοῦ λογαριασµοῦ τοῦ Θέµου, µέ 
τούς µισθούς ὅλης τῆς ζωῆς του. Ἀλλιῶς 
δέν θά ξεσποῦσε ἐπανάσταση;  

Ἡ Diamantopoulou µίλησε στήν ∆ιεθνή 
∆ιαφάνεια γιά τήν διαφθορά. Θά τήν 
φώναξαν ὡς εἰδικό, φαίνεται κάτι εἶχαν 
ἀκούσει κι αὐτοί γιά τά ΚΕΚ της...

Ντάξει, τρέντυ ἐπιλογή ὁ Τσίπρας, ὅ,τι 
πρέπει γιά τήν Aristera τοῦ φρεντοτσίνο. 
Τί δουλειά κάνει ὅµως, µπορεῖτε νά φαντα-
στεῖτε; Ἐργολάβος!!!

Ὅ,τι καί νά πιστεύεις, ἡ ἀξιοπρέπεια ἐνώπιον 
τοῦ θανάτου συγκινεῖ. Μόνο κάφροι θά 
ἔβγαζαν τίς ἀφίσες πού ἐπιχαίρουν γιά τόν 
καρκίνο τοῦ Χριστόδουλου.

Θλιβερή ἡ τοποθέτηση τοῦ ΠαΣοΚ ὑπέρ 
τῆς διδασκαλίας τῆς µητρικῆς γλώσσας 
τῶν (λαθρο)µεταναστῶν. Μέ τό στανιό νά 
λουστοῦµε ἀλβανική µειονότητα;

Γράφαµε τίς προάλλες γιά τίς οἰκοπόλεις 
τοῦ µέλλοντος πού εἶναι πραγµατικότητα 
τοῦ σήµερα στό ἐξωτερικό. Παραλείψαµε 
ὅµως τό µόνο ἑλλαδικό ἐγχείρηµα:

Τή Ρωµανία τῶν θρακικῶν παραλίων, πού ὁ 
Μιχάλης Χαραλαµπίδης τήν ἔκανε µέχρι καί 
νόµο τοῦ κράτους (ὅµως ἄρχοντες καί λαός 
φανήκαµε τραγικά λίγοι...)

Πρίν ἀκόµη σβήσει ἡ ἠχώ τῶν καραµαν-
λοερντογανικῶν µεγαλοστοµιῶν στόν 
Ἕβρο, ὁ ἀγωγός φυσικοῦ ἀερίου πάπαλα! 
Ξέµεινε τό Τουρκµενιστάν, ἄρα καί µεῖς.

Κάποιοι θρακικοί δεῖκτες ὄντως εὐηµεροῦν: 
Αὔξηση κλοπῶν 20%, τροχαίων ἀτυχηµάτων 
6%, διακίνησης λαθροµεταναστῶν 36%! 
Εἷναι κι αὐτή µιά ἀνάπτυξη.

Θράκη 2008: Χωριό ἀλεβίτικο, ἐπικράτεια 
ἑλληνική µά στό κουρµπάνι µαζεύουν λεφτά 
γιά τά ὀρφανά τῶν Τούρκων στρατιωτῶν 
πού σκοτώθηκαν στό Κουρδιστάν!

Μνημόσυνο Χράντ Ντίνκ
Με την συμμετοχή πολύ κόσμου μνημονεύτηκε στις 
19-1 ο δολοφονηθείς εκδότης της εφημερίδας Αγος 
Χράντ Ντινκ. Χιλιάδες άτομα με την φωτογραφία 
του Ντινκ στο στήθος φώναξαν συνθήματα όπως 
«Όλοι είμαστε Χράντ, όλοι θέλουμε δικαιοσύνη» 
και «Το κράτος δολοφόνος θα λογοδοτήσει». 
Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, τη στιγμή ακριβώς 
που πέρυσι είχε δολοφονηθεί ο Ντινκ. Μιλώντας 
στους συγκεντρωμένους η Ράκελ Ντίνκ, σύζυγος 
του δολοφονηθέντος είπε: «Αδέρφια μου ελάτε να 
μοιραστούμε αυτή τη λυρική μοναξιά μας. Το αίμα 
του συζύγου μου ένα χρόνο τώρα δεν σώπασε. Και 
αυτό διότι το αίμα σωπαίνει μόνο με δικαιοσύνη. Τι 
έκανε λοιπόν η δικαιοσύνη σε αυτούς που έδωσαν  
την σημαία της χώρας στα χέρια του δολοφόνου 
και τραβούσαν φωτογραφίες; Τι έκανε για την 
χωροφυλακή που ήξερε μέχρι και την μάρκα του 
όπλου του δολοφόνου πριν καν αυτός συλληφθεί, 
και δεν έκανε τίποτε; Τι έκανε για αυτούς που 
φωνάζουν στα στάδια ¨Όλοι είμαστε Ογκούν¨ (το 
όνομα του δολοφόνου); Τι έκανε η δικαιοσύνη 
για τους κρατικούς λειτουργούς που και μετά την 
δολοφονία ανακήρυξαν τον άντρα μου προδότη; 
Τι έκανε η δικαιοσύνη για τους αστυνομικούς 
που ξέρανε ότι ο σύζυγος μου θα δολοφονηθεί; 
Μακάρι να ζούσε κι ας ήταν στη φυλακή…»
Ας δούμε  όμως που βρίσκονται σήμερα μερικοί 
από όσους ενεπλάκησαν σ’ αυτή την ιστορία:
Ραμαζάν Ακγιουρέκ. Διευθυντής Ασφάλειας 
Τραπεζούντας. Μετά την δολοφονία του καθολικού 
ιερέα Αντρέα Σαντόρο τον μετέθεσαν και… τον 
προήγαγαν σε Διευθυντή του κλάδου πληροφοριών 
της Γενικής Ασφάλειας! Όταν λοιπόν υπηρετούσε 
στην Τραπεζούντα  χρησιμοποιούσε και ως «καρφί» 
τον Ερχάν Τουντζέλ. Τον έναν δηλαδή από τους 
δολοφόνους του Χράντ Ντίνκ. Αργότερα ο Ραμαζάν 
δήλωσε ότι διέκοψε κάθε επαφή με τον Τουντζέλ. 
Λόγω κρατικού απορρήτου ζήτησε κάποια στοιχεία 
της δικογραφίας να καταστραφούνε. 
Τζελαλετίν Τσεράχ. Αστυνομικός Διευθυντής 
Κωνσταντινούπολης. Δήλωσε ως αιτία της έλλειψης 
προστασίας του Ντίνκ, την έλλειψη εγγράφων 
που να αποδεικνύουν ότι η ζωή του βρίσκεται σε 
κίνδυνο. Παρά το ότι η αστυνομία Τραπεζούντας 
είχε προειδοποιήσει ΕΝΝΕΑ φορές πως υπάρχει 
σχέδιο δολοφονίας του Ντινκ. Ε, τόσα χαρτιά, 
κάπου θα παράπεσαν κι αυτά. 
Αχμέτ Ιλχάν Γκιουλέρ. Διευθυντής πληροφοριών 
της αστυνομίας Κωνσταντινούπολης. Δήλωσε πως 
δεν είχε μεταβιβάσει τις πληροφορίες στον Τσεράχ. 
Μετά την έκθεση των επιθεωρητών τον μετέθεσαν. 
Εργκούν Γκιουνγκιόρ. Αντινομάρχης Κωνσταντι-
νούπολης. Λέγεται πως μετά το άρθρο του Ντινκ 
για την Σαμπιχά Γκιοκτσέν τον κάλεσε στη 
νομαρχία και τον απείλησε. Ο δικηγορικός σύλλο-
γος Άγκυρας ζητήθηκε να του ασκηθεί δίωξη. 
Συντ/χης Αλή Οζ. Διοικητής Χωροφυλακής 
Τραπεζούντας. Το στέλεχος της χωροφυλακής εκεί 
Τζοσκούν Ιγτζί είχε πληροφορήσει την υπηρεσία 
του πως ο Γιασίν Χαγιάλ και άλλοι θέλανε να 
δολοφονήσουν τον Ντινκ. Και ενώ για τους 
δύο χαμηλόβαθμους που το πληροφορήθηκαν, 
ασκήθηκε δίωξη για παράβαση καθήκοντος, για 
τον Αλή Οζ δεν έγινε τίποτε. Μάλιστα δεν επετράπη 
ούτε στους επιθεωρητές που ερευνούσαν την 
υπόθεση να τον ανακρίνουν…
Χουσεΐν Γιαβουζντεμίρ. Τέως νομάρχης 
Τραπεζούντας. Όταν τον ρώτησαν γιατί μετά 
την βομβιστική επίθεση που είχε κάνει ο Χαγιάλ 
(μετέπειτα στην συμμορία που σκότωσε τον Ντινκ)  
στα Μακντόναλντς δεν τον παρακολουθούσε η 
αστυνομία δήλωσε πως …..δεν το επέτρεπαν οι 
μεταρρυθμίσεις που γίνονται χάριν της ΕΕ!!! (Σ.Σ.: 
Ρε Χουσεΐν, το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις;)  
Ρεσάτ Αλτάι. Τέως Διευθυντής ασφάλειας 
Τραπεζούντας. Μετέθεσε τον υπάλληλο ο οποίος 
είχε προειδοποιήσει την Κωνσταντινούπολη για 
την επερχόμενη δολοφονία του Ντινκ. Δήλωσε κι 
αυτός πως πλέον με βάση τους νόμους της Ε.Ε. 
δεν μπορεί κάποιος να παρακολουθείται χωρίς 
δικαστική απόφαση…
(Σ.Σ.: Σ’ αυτό το κράτος, με αυτές τις δομές, που 
διαπράττουν εγκλήματα μέρα - μεσημέρι, κάνει 
επίσημη επίσκεψη ο Καραμανλής).             Μ.Κ.

Ἀντιφωνήµατα
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Σχετικό με τον Μάρκο Μπότσαρη, αλλά και με 
την εικονιζόμενη (κι ελπίζω να μην τρίζουν πολύ 
αυτή τη στιγμή τα κόκαλα του πρώτου).
2. Μαζί με τα κολοκύθια, θυμίζει τα λαμπρά έως 
τώρα επιτεύγματα της κυβέρνησης (σε όλους 
ανεξαιρέτως τους τομείς). - Τόσα χρόνια διήρκεσε 
η περίοδος του Μεσοπολέμου (αντιστρ.).
3. Προτρέπει. - Χαρακτηριστικό εργολάβων του 
δημοσίου (ιδιωμ.).
4. Μέγας πολιτικός της σύγχρονης Ελλάδας 
(άιντε, κι όπως καταλάβατε, δεν άντεξα πολύ - 
μόλις στο 4α οριζοντίως βρισκόμαστε κι άρχισαν 
ήδη οι μαλακίες…).
5. Το «Λήδρα…» είναι στην Αθήνα. - Τόσους 
πολιτικούς δικάσανε για εθνική προδοσία στα 
τέλη του 1922 (καλά, τότε ήτανε και πιο απλό 
όμως, ε; Τώρα πια τόσοι είναι εκείνοι που ΔΕΝ 
πρέπει να δικαστούν…).
6. Ιστορικό μεσαιωνικό πρόσωπο - και αναμφι- 
βόλως εξαιρετικά συμπαθές σε πολλούς ελλη- 
νόφωνους τζουτζέδες πολιτευτές της Θράκης
7.  Στο θέμα της εξουδετέρωσης των μαφιόζων 
της διαπλοκής, παιδικό ανέκδοτο αποδείχτηκε 
τελικά ο Έλιοτ … μπροστά στον Κωστάκη. - Στο 
«… Καλομοίρα» έμαθαν τα ελληνικά τους οι 
περισσότεροι Έλληνες δημοσιογράφοι.
8. Ευέλικτο - ακριβώς δηλαδή όπως και οι 
οσφυϊκοί σπόνδυλοι της εικονιζομένης, όποτε 
συναντά κλητήρα της Πρεσβείας (κι όπως 
βεβαίως παρατηρείτε, εμείς κάνουμε αμιγώς 
πολιτική κριτική, κανείς δεν μπορεί να μας 
κατηγορήσει για κακοήθεια - δεν σχολιάσαμε π.χ. 
ούτε την κλωνοποιημένη φάτσα του Δράκουλα, 
ούτε καν το ηλίθιο χαμόγελο). 
9. Συγγενές υλικό πολλών πολιτικών (αιτιατ.).
10. Το βλέπεις παρκαρισμένο έξω από αρκετά 
γραφεία πολιτικών. - Παλαιότερος τρόπος 
επικοινωνίας (κατά την προ… γκρίκλις εποχή)
11. Γαλλική μονάδα μέτρησης της επιφάνειας. 
- Με πνευματική διαύγεια αυτό (να, σαν το 
καθ’ ημάς Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικής 
Εκπαίδευσης ένα πράμα). - Θα μπορούσε να 
αποκληθεί και έτσι ο Ράμσφελντ, εφόσον θα 
εξέλιπε κάθε σεβασμός απέναντι στο συμπαθές 
τετράποδο (αρχ.)
12. Παλαιός διάσημος φασίστας και κατά 
συρροήν αρχιδολοφόνος της γείτονος. - Ήδη έχει 
παραγγείλει και μία τέτοια η εικονιζόμενη, τώρα 
που ετοιμάζεται δια του γνωστού νομοσχεδίου 

να συντρίψει και 
τα τελευταία ίχνη 
τουρκικής δράσης 
στη Θράκη. 
- Ό, τι και το 5β 
οριζοντίως.
13. Κουφαίνονται 
ξαφνικά τα ευή-
κοα των πολιτι- 
κών, όποτε 
γίνονται κυβέρ- 
νηση. - Έξαλλο 
θα υπήρξε 
σίγουρα κάποτε 
και ο πατήρ της 
εικονιζομένης, 
πριν καμμιά 30 
αιώνες (αντιστρ.) 
- Και τα δικά 
του κερατιάτικα 
πληρώνουμε.
14. Ως γνωστόν, τέτοιες ευκαιρίες έχουν όλοι 
στην Ελλάδα (ναι, βρε μαλάκες, τι γελάτε;) 
(αντιστρ.) - Θυμίζει τιμάριθμο. - Διεφθαρμένοι 
(όχι ονόματα, θα μας βρει η Σαρακοστή…).
15. Σε εθνική μας έφερε πάλι η επίσκεψη 
Μπαμπατζιάν στη Θράκη, για τη μεγαλειώδη 
εξωτερική πολιτική του κράτους (λέμε τώρα) στο 
οποίο ζούμε (αντιστρ.). - Αρκετά.
ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Εκ γενετής η κρανιοεγκεφαλική του Μπους.
2. Στους πολιτικούς μας με το κιάλι τις ψάχνεις
3. Και τελικά βεβαίως μόνο την ικανότητά τους 
σ’ αυτήν συνήθως βρίσκεις.
4. Πρόθεση - Αγγλική αντωνυμία.
5. «Να ένα … Λόλα»: από παλιό διαγώνισμα 
γραμματικής του Γιωργάκη (5ης Γυμνασίου).
6. Θυμίζει Κίπλινγκ. - Από αρχαία φράση 
Σπαρτιάτισσας περί ασπίδος (μη βλέπετε που 
τώρα τις πετάμε πριν αρχίσει καν ο πόλεμος).
7. Όσο πάνε και γεμίζουν όλο και περισσότερο 
από τέτοιες τα σαβουροκάναλα. - Γεμάτος από 
αυτά ο εγκέφαλος του Ελληνέζου τηλεθεατή (για 
τη σκουριά θα σας πω άλλη φορά…).
8. Ευνοϊκά, ευοίωνα (ακριβώς δηλαδή σαν τα 
δεδομένα της ελληνικής οικονομίας). - Βασικό 
γνώρισμα του σύγχρονου πολιτικού μας βίου.
9. 176 Ευρώ τον μήνα μάς χρωστάει το ΥΠΕΠΘ, 
τόσα μας έταξε κάποτε η Μαριέττα, τα …τρία 
πήραμε τελικά.  - Το συμβουλεύονται όλοι οι 
πεφωτισμένοι μας πολιτικοί ηγέτες, σε άλλη μια 
απόδειξη του ότι ο Μεσαίωνας έχει πια οριστικά 
παρέλθει (ειδικά από τότε που καταργήθηκε και 
η αναγραφή του θρησκεύματος!) (αρχ.).

10. Βέβηλη και απαγορευμένη λέξη δι’ απαξάπαν 
το διεθνιστικο-εκσυγχρονιστικόν κοπροντενεκε-
δαριόν (αρχ.). - Στα ύψη βεβαίως και αυτό 
(αντιστρ.)  - Μουσική νότα.
11. Θα ήταν σχεδόν ο κάθε τηλεδημοσιογράφος, 
αν η κακοποίηση της ελληνικής αποτελούσε 
ποινικό αδίκημα. - Γνωστό μεταφορικό μέσο 
της Αθήνας [προς βοήθειαν του καλωσυνάτου 
αναγνώστη, ΔΕΝ εννοούμε: α) το Μετρό, β) 
τα εξωλέμβια (όταν βρέχει) και γ) τον αέρα 
(όταν είμαστε Γ.Γ. υπουργείων και πηδάμε από 
μπαλκόνια ή φωταγωγούς)].
12. Πολλά κινούνται σε… στοές. - Τόσα χρόνια 
διήρκεσε η εφηβεία του πατέρα της εικονιζο-
μένης - Αρχαία πρόθεση με απόστροφο
13. Ό,τι και το 2β οριζοντίως. - Θυμίζει…χώνεψη 
(ε, τι διάολο, αφού με τέτοιους μισθούς σκάσαμε 
απ’ το πολύ φαΐ, να μην πιούμε και μία σόδα;) 
- Στη δημοτική σημαίνει και «συνεχώς»
14. Παλιός αρχιτσάτσος των ΗΠΑνθρώπων στο 
Ιράν. - Και ποια ήτανε δηλαδή, μωρέ, η σχέση 
της Φάνης με τον…Τουρισμού; Ούτε καν για 
τουρίστρια δεν την έκανες. Ενώ τώρα με το 
ασφαλιστικό, όσο διαρκεί το στόρυ Ζαχόπουλου, 
είναι τουλάχιστον ασφαλής. - Το μόνο μέσο που 
δεν χρησιμοποιούν (προς το παρόν) οι Τράπεζες 
για να μας κλέβουν
15. Ε, να μην υπερβάλλουμε κιόλας, δεν είναι 
μόνο τα 4Χ4 και τα ερπυστριοφόρα! ΚΑΙ αυτό 
κινείται με αρκετή άνεση στους δρόμους της 
Κομοτηνής (αντιστρ.) - Έτσι έχει καταντήσει 
πλέον κάθε αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για 
τον Έλληνα εργαζόμενο.

ΤΟΞΙΚΟ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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