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Ὅλην τήν Οἰκουµένην 
σκεπάζουν σκοτεινά,

ἥσυχα, παγωµένα,
τά µεγάλα πτερά

τῆς βαθείας νύκτας.

Α. ΚΑΛΒΟΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Ταξίδι στόν Καύκασο

Ὁ «Ἀντιφωνητής» στόν γεωργιανό Καύκασο - 
- Οἱ ἐντυπώσεις στή σελίδα 5 

ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ Η ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Π.Θ.;

Αὐτό λέγεται... πανεπιστηµιακό Τµῆµα!

Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων:

Ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη, τό µήνυµα;

Νά ἦταν τό πρόβληµα µόνον οἱ πρόχειρες παράγκες πού στεγάζουν 
τό Τµῆµα Ἑλληνικῆς Φιλολογίας, θά µπορούσαµε νά ποῦµε «τέλος 

πάντων», ἔστω καί µετά ἀπό τόσα χρόνια. Ὅταν ὅµως σ’ αὐτό 
προστίθενται καί ζητήµατα στοιχειώδους λειτουργίας, τότε τό µυαλό 

τοῦ καθενός πάει ἀλλοῦ. Κάτι τρέχει, δέν µπορεῖ...   (Σελίδα 6)

Στόχοι τῆς Χιλιόχρονης 
∆υναστείας

Ποιοί εἶναι οἱ «Ἀναπτυξιακοί Στόχοι τῆς 
Χιλιετίας», φαντάζοµαι ὅτι οὔτε ξέρετε οὔτε 
καί σᾶς καίγεται καρφί νά µάθετε. Κι αὐτό 
ὄχι µόνο γιατί εἶστε ἀναίσθητα, ἐγωκεντρικά 
γουρούνια καί ἡ βεβαιότητα πώς δέν θά ζήσετε 
χίλια χρόνια ὑποσκελίζει τήν περιέργειά 
σας, ἀλλά καί γιά τόν πρόσθετο λόγο ὅτι 
ἔχετε µπουχτίσει ἀπό µεγάλα λόγια καί 
ὑποτιθέµενες ἀνθρωπιστικές στοχοθεσίες.

Ἐπειδή λοιπόν καί µεῖς εἴµαστε στήν ἴδια 
ἀκριβῶς κατηγορία, δέν πατήσαµε τό ποδάρι 
µας στήν «ἐκπαιδευτική ἡµερίδα τῆς Action 
Aid Hellas» πού ὀργανώθηκε τίς προάλλες 
(27/3/08) στήν Κοµοτηνή.  Ὄχι πώς δέν µᾶς 
νοιάζουν τά προβλήµατα τοῦ Τρίτου Κόσµου 
(συγγνώµη, τοῦ «ἀναπτυσσόµενου» εἶναι ἡ 
πολιτικά ὀρθή ἔκφραση!) ἀλλά ἔχουµε µιά 

ἀποκρυσταλλωµένη γνώµη γιά τίς ΜΚΟ 
τέτοιου τύπου - ὅπως καί γιά τό µεγαλύτερο 
µέρος τῶν προαναφερθέντων προβληµάτων. 

Ὡστόσο δέν εἶναι - εὐτυχῶς! - ὅλοι τόσο 
ἀντιδραστικά στοιχεῖα. Ὑπάρχουν ἀκόµη 
καλόπιστοι ἄνθρωποι σέ καίριες θέσεις 
πού στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες. Κάπως 
ἔτσι, φαντάζοµαι, ἡ ὑπηρεσία ∆ιεθνοῦς 
Ἀναπτυξιακῆς Συνεργασίας τοῦ ΥΠΕΞ, 
χρηµατοδοτεῖ ἁδρᾶ τήν προσπάθεια αὐτή 
τῆς ΜΚΟ στήν ὁποία τυχαίνει νά προεδρεύει 
ἡ Ἀλεξάνδρα Μητσοτάκη - Γκουρντέν. Ἡ 
παρουσία τῆς ἀδελφῆς της Θεοδώρας καί τοῦ 
γυιόκα της Κωνσταντίνου, πού βρίσκονται 
στό συγκεκριµένο ὑπουργεῖο - ἡ µία ὑπουργός 
κι ὁ ἄλλος εἰδικός σύµβουλος τῆς µαµᾶς - 
κρίνεται ἀπολύτως συµπτωµατική. Ἄλλωστε 
ἡ βράβευση τῆς Ἀλεξάνδρας πρόπερσι ἀπό 
τό Ἀµερικανοελληνικό Ἰνστιτοῦτο καί οἱ 
ἔπαινοι τοῦ Ἀµερικανοῦ πρέσβη κ. Ρίς εἶναι ἡ 
καλύτεροι µάρτυρες τοῦ µεγάλου ἔργου πού 
ἐπιτελεῖ. Ὄχι;

 Στίς 27 Μαρτίου 2008 ἐξεδόθη ἡ 
ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων ὑπέρ 
τῶν προσφυγῶν κατά τῆς Ἑλλάδος 
γιά τίς ὑποθέσεις τῆς Τουρκικῆς 
Ἕνωσης Ξάνθης καί τοῦ Πολιτιστικοῦ 
Συλλόγου Τουρκάλων Ροδόπης. 
Στήν πρώτη ἐνάγοντες ἦταν ἡ ΤΕΞ, 
ὁ Κῦκλος Ἀκαδηµαϊκῶν Ἀποφοίτων 
Μειονότητας Δυτικῆς Θράκης καί 
οἱ ἰδιῶτες Γκαλήπ Γκαλήπ, Ἀχµέτ 
Μεχµέτ, Ὀρχάν Χατζηιµπράµ, Ἀχµέτ 
Φαΐκογλου, Μπυρόλ Ἀκήφογλου, 
Λουτφή Νιχάτογλου, Χουσνιού 
Σερνταρζάντε καί Ρασήµ Χίντ. Στήν 
δεύτερη οἱ Χουλιά Ἐµίν, Ἀισέ Γκαλήπ, 
Φεριστέ Δεβετζήογλου, Μεντιχά 
Μπεκήρογλου, Ἀισέ Μολλά Ἰσµαήλ, 
Ἐµινέ Μεχµέτ Ἀχµέτ καί Γκιουλσέν 
Μεµέτ. Τό Δικαστήριο δέχθηκε ὅτι 
ὄντως παραβιάστηκε τό δικαίωµα 
τοῦ συνεταιρίζεσθαι (ἄρθρο 11 τῆς 
εὐρωπαϊκῆς σύµβασης ἀνθρωπίνων 
δικαιωµάτων) ἀπό πλευρᾶς Ἑλλάδος, 
σέ βάρος «µελῶν τῆς µουσουλµανικῆς 
µειονότητας» (ἔτσι τήν ἀναφέρει ξανά 
καί ξανά) καί ὅτι ὄντως ἡ ΤΕΞ δέν 
εἶχε σέ εὔλογο χρονικό δικαίωµα ἕνα 
ἀποτέλεσµα στά ἑλληνικά δικαστήρια 
(τράβηξαν 21 χρόνια). Θυµίζουµε 
ὅτι ἡ ΤΕΞ, πού εἶχε ἱδρυθεῖ τό 1927, 
διαλύθηκε τό 1983 καί ὁ Σύλλογος 
Τουρκάλων Ροδόπης δέν λειτούργησε 
καθόλου (ἀπαγορεύτηκε δικαστικά 
τό 2001). Ἡ ἀπόφαση σηµειώνει 
τό δικαίωµα σύννοµης ἔκφρασης 

κάθε ἐθνικῆς ταυτότητας καί «ὅσο 
κι ἄν φανοῦν ἀπαράδεκτες κάποιες 
ἀπόψεις ἤ λέξεις στίς Ἀρχές, δέν 
µποροῦν νά θεωρηθοῦν ἀπειλή γιά τή 
χώρα». Ἡ ἀπόφαση ἦταν ὁµόφωνη 
(2 στούς 7 δικαστές ἦταν Ἕλληνες, ὁ 
Ἑλλαδίτης Π. Παραράς καί ὁ Κύπριος 
Γ. Νικολάου).  
 Ἀξίζει ἐδῶ νά θυµίσουµε 
ὅτι πρίν ἀνακοινωθεῖ ἡ ἀµετάκλητη 
(καταδικαστική) ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου 
Πάγου γιά τήν ΤΕΞ εἴχαµε διατυπώσει 
τίς ἀµφιβολίες µας ἀναφορικά µέ τό 
τελικό ἀποτέλεσµα στά εὐρωπαϊκά 
Δικαστήρια (φ. 164, 2-2-2005). Τώρα 
λοιπόν πού τό πρᾶγµα ἔχει λήξει, 
πέρα ἀπό τήν ὅποια ζηµιά, µποροῦµε 
νά δοῦµε καί τά ὀφέλη ἀπό τούτην 
τήν ἐξέλιξη. Καί ἀναφερόµαστε 
βεβαίως στόν χρόνιο κρατικό µας 
στρουθοκαµηλισµό πού τερµατίζεται. 
Κανείς πλέον δέν µπορεῖ νά κρύβεται 
πίσω ἀπό Συνθῆκες καί νά αὐταπατᾶται 
µέ παρωχηµένα τεχνάσµατα. Εἶναι, 
σοῦ λέει, κύριε, βάσει ἀτοµικοῦ αὐτο-
προσδιορισµοῦ, Τοῦρκος ὁ Α, ὁ Β, ὁ Γ; 
Ἔ, τούρκικος εἶναι κι ὁ Σύλλογός τους, 
τί λογικότερο; Ἀλλοῦ παίζεται τό 
παιχνίδι: Ὑπάρχουν κάποιοι πού ΔΕΝ 
εἶναι Τοῦρκοι; Καί ἄν αὐτοί ἔχουν πρό-
βληµα νά τό δηλώσουν, ἐσύ τί κάνεις 
ὡς Πολιτεία, ὡς κοινωνία, ὡς Τοπική 
Αὐτοδιοίκηση; Γιατί ἄν δέν κάνεις 
ΤΙΠΟΤΕ (ἤ καί συκοφαντεῖς ὅσους 
ἰδιῶτες προσπαθοῦν) τότε µᾶλλον τά 
χειρότερα εἶναι µπροστά σου...

 - Βαγγέλη, εἶναι 
μεγάλο τό πρό-
βλημα, πότε ἐπιτέ-
λους θά παντρεύ- 
ονται τά ὁμόφυλα 
ζευγάρια;

 - Τί λές μωρέ; 
Ἐγώ βρίσκω πολύ 
σοβαρότερο τό 
πρόβλημα τοῦ πῶς 
θά χωρίσουν!



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Συλλόγων Ἀνατ. Ρωµυλίας

Τό πρῶτο πανελλήνιο συνέδριο τῶν 
συλλόγων τῶν Ἀνατολικορωµυλιωτῶν (4 
– 6 Ἀπριλίου 2008) πρόκειται νά διεξαχθεῖ 
στήν Κοµοτηνή ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ 
Ὑπουργείου Παιδείας. Ἐκπρόσωποι ἀπό 
86 συλλόγους καί 18 εἰσηγητές ἀπό τήν 
Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό θά συγκροτήσουν 
ἕνα συνέδριο ἐπιστηµονικό καί ἱστορικό 
πού θά µελετήσει τούς διάφορους τοµεῖς 
τῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων στήν Ἀνατολική 
Ρωµυλία κατά τόν 19ο αἰώνα. Ὁ πρόεδρος 
τῆς πανελλήνιας Ὁµοσπονδίας Γιάννης 
Μηνούδης µίλησε γιά πρόσφυγες διά-
σπαρτους σέ 40 δήµους τῆς Ἑλλάδας 
καί γιά τήν καταγραφή τους πού ἀκόµη 
συνεχίζεται. Σηµαντική κρίνεται ἡ 
παρουσία καί τριῶν εἰσηγητῶν ἀπό τήν 
Βουλγαρία: τοῦ Ἀντόν Καραµπάτσεφ, 
διευθυντῆ τοῦ ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου 
στήν Ποµόριτσα, τῆς Θεοκλίεβα Στοΐτσε-
βα Εὐτέρπης, δρ. φιλοσοφίας στό Παν/µιο 

Ἀθηνῶν καί τοῦ Στελιάν Στεργιόνωφ. 
Ὁ πρῶτος θά µιλήσει  γιά τήν ἀρχαία 
Ἀγχίαλο, ἡ δεύτερη γιά τίς βυζαντινές 
ἐκκλησίες στή Μεσηµβρία καί ὁ τρίτος γιά 
τήν δηµογραφία καί τήν οἰκονοµία στήν 
περιοχή κατά τόν 19ο αἰώνα. Τώρα πού 
τά Ε/Β σύνορα πέσανε, τό ξύπνηµα τῆς 
ρίζας µας στή Βόρεια Θράκη καθίσταται 
ἀναπόφευκτο. Τίποτε δέν πεθαίνει, ὅλα 
εἶναι ἐδῶ!
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Το Σάββατο 29/3/2008 ο Σύνδεσμος 
Φιλολόγων νομού Ροδόπης 

παρουσίασε στο κοινό της Κομοτηνής, 
στην αίθουσα του Θρακικού Ωδείου, τον 
λογοτέχνη Παύλο Μάτεσι. Τον συγγραφέα 
και το θεατρικό του έργο παρουσίασε η 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων κ. 
Δώρα Κάσσα, ενώ το πεζογραφικό του 
έργο το παρουσίασε ο φιλόλογος (και 
συνεργάτης μας) Γιάννης Στρούμπας. Οι 
δύο εισηγητές ανέλυσαν βασικά στοιχεία 
που επανέρχονται με συνέπεια στο έργο 
του Παύλου Μάτεσι, όπως η ζωή και ο 
θάνατος, οι διαταραγμένες σχέσεις των 
ανθρώπων, ο έρωτας, το ιστορικό και το 
μυθολογικό φόντο της θεματολογίας του, η 
αόριστη απειλή και ο τρόμος που γεννιέται 
απ’ αυτήν, γενικότερα το υπερλογικό 
στοιχείο που διατρέχει το ματεσικό σύμπαν 
κι εκφράζεται μέσα από χαρακτηριστικούς 
συμφυρμούς (π.χ. συμφυρμός διαφορετικών 
χρονικών βαθμίδων, διαφορετικών τόπων, 
μύθου - πραγματικότητας). Κι όλα αυτά 
χάρη στην τέχνη του συγγραφέα, ο 
οποίος διεισδύει στην ψυχή των ηρώων 
του και κατορθώνει να προκαλέσει στους 
αναγνώστες του άλλοτε τον αποτροπιασμό 
κι άλλοτε την ταύτιση με τους ήρωες, ή 
ακόμη και να απογειώσει το κοινό του με 
το αχαλίνωτο χιούμορ του. Αποσπάσματα 
από έργα του συγγραφέα διάβασε η κ. 
Σούλα Κυρατζόγλου, την οποία συνόδευσε 
παίζοντας πιάνο η κ. Ινώ Παπαδοπούλου.

Ο ίδιος ο συγγραφέας διευκρίνισε ότι 
τα «ακραία» θέματα στη λογοτεχνία δεν 
πρέπει να μας ξαφνιάζουν, εφόσον αυτά 
είναι τα κατεξοχήν θέματα που υπερβαίνουν 
τη συνηθισμένη καθημερινότητα και 
μπορούν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον 
λόγω της ιδιαιτερότητάς τους. Εξαιρετικά 

ζεστή ατμόσφαιρα δημιούργησαν οι 
ερωτήσεις του κοινού στον συγγραφέα, 
καθώς του έδωσαν την ευκαιρία να μιλήσει 
με αφοπλιστική ειλικρίνεια, να εντοπίσει 
τις βαθύτερες ρίζες κάποιων καταστάσεων 
και να προτείνει ριζοσπαστικές μεθόδους 
αντιμετώπισής τους.

Μιλήσαμε με τον κ. Μάτεσι και τον 
παρακαλέσαμε να απαντήσει στις 
ερωτήσεις μας:

«Α»: Κύριε Μάτεσι, ποιες είναι οι 
εντυπώσεις σας από την Κομοτηνή και το 
κοινό της;

Π.Μ.: Η πόλη, όμορφη και γοητευτικά 
άναρχη, δείχνει ευμάρεια. Η Θράκη μαγική, 
όπως πάντα. Το κοινό στην εκδήλωση 
ευγενικό, θερμό, και προσήλθε με γνώση 
του θέματος.

«Α»: Μπαίνουμε στον πειρασμό να 

ρωτήσουμε την άποψή σας πάνω σε 
θέματα που σχολιάζονται στα βιβλία 
σας είτε από τον αφηγητή τους είτε από 
τους ήρωές τους. Αρχίζουμε με την εξής 
ερώτηση: Πιστεύετε ότι το νεοελληνικό 
κράτος «κακοδαιμονεί κυρίως μετά την 
παράλογη κυριαρχία της Δεξιάς κατά τη 
λεγόμενη Απελευθέρωση 1944-1945»; 
(«Έκθεσις Ιδεών», σελ. 120.)

Π.Μ.: Το νεοελληνικό κράτος (καί το 
Έθνος) κάνουν αποτυχημένες απόπειρες 
να υπάρξουν ελεύθερα από το 1832 
και επέκεινα. Η «απελευθέρωσή» μας 
διευθετείται και κατευθύνεται από άλλους: 
Αγγλία παλαιότερα, Η.Π.Α. σήμερα· με 
επιστάτη τους τη Δεξιά και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Δυστυχώς ο Έλλην πολίτης δεν 
ξυπνάει. Τα αποτελέσματα των εκλογών, το 
επίπεδο της ελληνικής Βουλής μαρτυρούν 
το χαμηλό επίπεδο νοημοσύνης των 
Ελλήνων ψηφοφόρων.

«Α»: Η «Απελευθέρωση» προφανώς 
σχετίζεται και με το σχόλιο για την εθνική 
σημαία, η οποία είναι «κυκλωμένη από 
52 άστρα που σφύζουν πέριξ του εθνικού 
σταυρού» («Έκθεσις Ιδεών», σελ. 127.)· 
ή κάνουμε λάθος;

Π.Μ.: Ισχύουν τα ανωτέρω. Ας μην τα 
επαναλάβουμε.

«Α»:  «Ήτανε μεγάλη τους αγένεια 
αυτωνών που έκαναν έξωση στο βασιλικό 
μας γένος τότε με το δημοψήφισμα. 
Έκτοτε, δίχως βασιλείς, αισθάνομαι σαν 
να έχω βγει στη σκηνή δίχως κιλότα.» («Η 
μητέρα του σκύλου», σελ. 62.) Θεωρείτε 
ότι η «κακοδαιμονία» της χώρας μας 
οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στο 
θεσμό της βασιλείας;

Π.Μ.: Στα πρώην «ανάκτορα» οι ένοικοι 
δεν είχαν πληρώσει ποτέ το ενοίκιο. Και 
το χτίριο αυτό, αντί να το μεταποιήσουν 
σε «Μέγαρο Δημοκρατίας», όφειλαν να 
το κατεδαφίσουν, και τα ερείπιά του να 
παραμένουν ερείπια, ως μουσείο φρίκης.

«Α»:  «Πού ξεπέσαμε μεταναστευτι-

κώς, άραγε τού πλήρωνε Ι.Κ.Α. του 
Κούρδου;» («Πάντα καλά», σελ. 197.) 
Εσείς αποκλείετε το ενδεχόμενο να ’ναι ο 
Κούρδος απλώς… «φιλοξενούμενος»(!);

Π.Μ.: Μη βγάζουμε πολιτικά 
συμπεράσματα από μία απλή απόπειρα 
ευφυολογήματος.

«Α»:  «Η Τουριστική Εταιρία Ευρώπης 
ορίζει το σύνθημα: κανένας δίχως 
εκδρομή. […] Παρήγγειλε στην Αμερική 
23.018.215 καροτσάκια για παραλυτικούς, 
[…] και άρχισε την εκδρομή.» («Ύλη 
Δάσους», σελ. 37-38.) Ενυπάρχει στο 
χωρίο αυτό σχόλιο για την ανεξαρτησία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής;

Π.Μ.: Καθόλου, κανένα σχόλιο. Με 
το διήγημα «Μεταμόρφωση» ο Κάφκα 
άλλαξε άρδην τη ροή της Λογοτεχνίας. 
Και ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι είχε πει «η 
Τέχνη μπορεί να παραγάγει μορφές τις 
οποίες η Φύση αδυνατεί/ δεν είναι ικανή να 
δημιουργήσει». Πιστεύω ότι θα υποτιμούσα 
και θα υποβίβαζα τα κείμενά μου αν τα 
μεταποιούσα σε πολιτικά υπονοούμενα, 
σε στιλ γειτονίστικου κουτσομπολιού. 
Έτσι δρα μία μερίδα κριτικών μας της 
πεζογραφίας: κατασκοπεύουν το κρινόμενο 
κείμενο, και χαίρονται όταν νομίζουν 
ότι ανακαλύπτουν κάποιο ελάττωμα στο 
κείμενο που κρίνουν. Και σημειωτέον, 
κανείς δεν τους διόρισε κριτικούς.

«Α»:  Σε πολιτικοκοινωνικό επίπεδο 
διακρίνετε κάποιον «Αλδεβαράν», κάποιο 
φωτεινό αστέρι ελπίδας για θετική έκβαση 
των πραγμάτων;

Π.Μ.: Όχι, κανέναν, τίποτα. Η Ελλάδα 
επιμένει στον μαρασμό της και στις 
αποτυχημένες απόπειρες να «ανανεωθεί». 
Φυσικά, άτομα αξιόλογα και δημιουργικά 
υπάρχουν. Όμως δρουν ερήμην (θα έλεγα: 
εις πείσμα) της λεγόμενης χώρας μας.

«Α»:  Κύριε Μάτεσι, σας ευχαριστούμε 
θερμά.

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΤΕΣΙΣ:
Η “απελευθέρωσή” µας διευθετείται και 
κατευθύνεται από άλλους...

Λύσσαξαν ρέ οἱ κοπρίτες τῶν ΜΜΕ κατά τῆς Κίνας γιά τό Θιβέτ!  Καί 
καλά οἱ Θιβετιανοί πού βλέπουν µιά εὐκαιρία ἀνάδειξης τοῦ θέµατός 
τους, οἱ ἄλλοι; Πού ἐλλείψει στοιχείων τά... κατασκευάζουν; Προσέξτε 
ἀλητεία: Τό γερµανικό κανάλι RTL παραδέχθηκε ὅτι «κατά λάθος» 
χρησιµοποίησε στίς εἰδήσεις του ἀπό τή Λάσα φωτογραφίες ἀπό τό... 
Νεπάλ! Ὅταν λοιπόν διαµαρτυρήθηκαν οἱ Κινέζοι, τό κανάλι δήλωσε 
τή λύπη του, τό ἴδιο ὅµως ἔπραξε καί στήν ἐνηµερωτική του ἐκποµπή 
RTL Aktuell. Τό ἴδιο ἔπραξε καί ἡ ἔγκυρη Bild, τό ἴδιο καί ἡ Washington 

Post. Τό ἐξίσου 
ἔγκυρο ΒΒC 
ἔδειχνε ἕνα 
ἀσθενοφόρο 
κι ἔγραφε 
ἀπό κάτω γιά 
τήν «µεγάλη 
στρατιωτική 
παρουσία στή 
Λάσα»! Τό 
Fox TV στήν 
ἱ σ τ ο σ ε λ ί δ α 
του ἔγραφε 
γιά τίς 
σ υ λ λ ή ψ ε ι ς 
στήν Κίνα 
ἀλλά ἡ 
εἰκόνα του 

(ἀστυνοµικοί πού ἀνεβάζουν διαδηλωτές σέ φορτηγό) ἦταν ἀπό 
τήν... Ἰνδία! Τό CNN ἀνέβασε µία φωτογραφία στρατιωτικοῦ 
φορτηγοῦ µέ κάποια ἄτοµα νά τρέχουν µπροστά ἀπό αὐτό. Τήν ἴδια 
ὅµως φωτογραφία ἀνέβασαν καί Κινέζοι στό Διαδίκτυο ὁλόκληρη, 
δηλαδή µέ κάποιους πού πετροβολοῦν τό ὄχηµα. Ἡ γερµανική Berlin 
Morningpost εἶχε φωτογραφία ἀστυνοµικῶν νά σώζουν ἕνα ἄτοµο 
τῆς ἐθνότητας Χάν ἀπό τούς ἐξεγερµένους κι ἔγραφε «στασιαστής 
συλλαµβάνεται ἀπό τήν ἀστυνοµία»! Τό πιάσατε, ἔτσι; Ποῦ 
νἄβρισκαν οἱ ἄνθρωποι τά πλάνα πού χρειάζονταν, πῆραν αὐτά πού 
εἶχαν πρόχειρα, ἔδειξαν στόν κόσµο αὐτό πού ἔπρεπε νά δεῖ (Κίνα 
κακή - Θιβέτ καλό), ἔ, εἶπαν κι ἕνα «οὔπς, λάθος» καί καθάρισαν. 
Μήπως εἶναι ἡ πρώτη φορά; Ἤ... ἡ τελευταία;

GOEBELS  NEWS



Στή Ναµίµπια συνεχίζει τήν «καριέρα» του ὁ Jacob ‘Kobi’ Alexander, πρώην πρόεδρος 
τῆς καινοτοµικῆς ἑταιρείας Comverse Technology (συστήµατα καί λογισµικά 
τηλεπικοινωνιῶν, µέ 6.000 ἐργαζόµενους σέ 50 χῶρες), ἡ ὁποία βρίσκεται καί στήν 
Ἑλλάδα καθώς τήν ἔφερε στόν ΟΤΕ - σήµερα βρίσκεται καί στήν Cosmote - ἡ 
Intracom. Ὁ Ἰσραηλινός - Ἀµερικανός πολυεκατοµµυριοῦχος, ὑπόδειγµα ἐπιχειρηµατία 

µέχρι τή µέρα τοῦ σκανδάλου (εἶχε ἀνακηρυχτεῖ 
«Ἐπιχειρηµατίας τῆς Χρονιᾶς» ἀπό τούς ἐγκυρό-
τερους οἴκους), εἶχε λάβει τίς µεγαλύτερες 
διακρίσεις γιά τήν πρωτοποριακή του ἑταιρεία καί 
τό ἔσκασε ἀπό τίς ΗΠΑ, ὅπου τό FBI τόν κυνηγᾶ 
ἀπό τό φθινόπωρο τοῦ 2006 µέ ἔνταλµα σύλληψης 
γιά πολλαπλή ἀπάτη, ὕψους 138 ἑκ. δολαρίων. Ὁ 
Alexander ἔφυγε γιά τίς προγραµµατισµένες του 
διακοπές στό Ἰσραήλ, βρέθηκε στή Γερµανία, 
µετέφερε δεκάδες ἑκατοµµύρια δολάρια ἀπό τόν 
λογαριασµό τῆς ἑταιρείας του στόν προσωπικό 
του λογαριασµό καί βρέθηκε στή... Ναµίµπια. 
Τώρα, ἐγκατεστηµένος πιά στήν πόλη Γουίντχουκ, 
ἀπολαµβάνει (καί ξεπλένει) τά κλεψιµέικα µέ τή 
γυναικούλα του καί τά τρία παιδάκια του, µέ τήν 
κυβέρνηση τῆς ἀφρικανικῆς χώρας νά τόν ἐπαινεῖ 
γιά τό... πάθος µέ τό ὁποῖο τήν ὑπηρετεῖ (ξεκίνησε 

κάποιες ἐπενδύσεις) καί ἀναµένοντας τήν ἀπόφαση γιά τήν ἔκδοσή του. Τώρα θά µοῦ 
πεῖτε «και τί µᾶς ἐνδιαφέρει;» Ἔ, πῶς, µία τόσο λαµπρή «ἱστορία ἐπιτυχίας», οὐδόλως 
συνδεόµενη µέ τή Μοσάντ καί σενάρια συνωµοσίας, ἐνδεικτική τοῦ τρόπου µέ τόν 
ὁποῖο ἡ τεχνολογία (καί ὁ κόσµος) «πάει µπροστά», σᾶς ἀφήνει ἀδιάφορους; 
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Δικαστική νίκη τοῦ τσαβισµοῦ στή Βρετανία

   Ὁ ἀριστερός καί πατριώτης πρόεδρος τῆς Βενεζουέλας, Οὗγκο Τσάβες, κέρδισε 
ἄλλη µία µάχη κατά τῶν θηρίων τοῦ καπιταλισµοῦ (in.gr, 18/3/08): 

   «Το πάγωµα περιουσιακών στοιχείων της Βενεζουέλας ύψους 12 δισεκατοµµυρίων 
δολαρίων, που επέβαλε η αµερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Exxon Mobil, πρέπει 
να αρθεί, όπως αποφάσισε την Τρίτη βρετανικό δικαστήριο. Η Exxon κατάφερε 
τον Ιανουάριο να παγώσει, µε δικαστική απόφαση, τα περιουσιακά στοιχεία της 
κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας, ώστε να υπάρχουν διαθέσιµα 
µετρητά σε περίπτωση που κερδίσει µια διαιτησία για µια πετρελαιοπηγή την οποία 
έχασε, στο πλαίσιο των εθνικοποιήσεων του προέδρου της χώρας Ούγκο Τσάβες.

    Όµως, αφού άκουσε τα επιχειρήµατα της Petroleos de Venezuela (PDVSA), ο δικαστής 
αποφάνθηκε κατά της Exxon. «Η απόφαση που εκδόθηκε κατά του κατηγορουµένου, 
της Petroelos de Venezuela, θα πρέπει να ακυρωθεί» δήλωσε στο δικαστήριο ο δικαστής 
Πολ Ουόκερ. Η Exxon, η οποία είναι η µεγαλύτερη µη ελεγχόµενη από κυβέρνηση 
πετρελαϊκή εταιρεία βάσει της αγοραίας αξίας της, έχει το δικαίωµα να ασκήσει 
έφεση, όµως οι δικηγόροι της αρνήθηκαν να κάνουν γνωστό αµέσως αν θα το 
πράξουν. Οι δικηγόροι της PDVSA αρνήθηκαν επίσης να σχολιάσουν την απόφαση. 
Ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας στη Βρετανία, ο οποίος έφτασε λίγο µετά την 
απόφαση, αντέδρασε µε µία µόνο λέξη όταν άκουσε το αποτέλεσµα: «Θαυµάσια». Το 
πάγωµα των περιουσιακών στοιχείων έπληξε τα κρατικά οµόλογα της Βενεζουέλας 
στις διεθνείς αγορές και εξόργισε τον Τσάβες, ο οποίος απείλησε να σταµατήσει 
τις προµήθειες πετρελαίου στις ΗΠΑ. Η Exxon εξασφάλισε επίσης το πάγωµα 
περιουσιακών στοιχείων 12 δισ. δολαρίων στην Ολλανδία και στις Ολλανδικές 
Αντίλλες, το οποίο µπορεί τώρα να αµφισβητηθεί.» 

Κύπρος καί λαθροµετανάστες

      Στή «Σηµερινή» (18/3) τό πρόβληµα τῆς εἰρηνικῆς εἰσβολῆς πού µᾶς ἀπαγορεύεται 
νά ὀνοµάσουµε - πόσο µᾶλλον νά ἀντιµετωπίσουµε:

   «Τα τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν ξανά και ξανά ένα βίντεο, που εµφανίζει καΐκι να 
µεταφέρει καµιά 40ριά λαθροµετανάστες. Σε κάποια στιγµή εµφανίζεται ακταιωρός 
του κατοχικού ψευδοκράτους να συνοδεύει το µικρό σκάφος προς τα Κατεχόµενα. 
Η συνέχεια είναι ήδη γνωστή: Οι 40 τόσοι λαθροµετανάστες -µε τις ευλογίες, τη 
διευκόλυνση και την ανοχή των κατοχικών «Αρχών»- επιχείρησαν να περάσουν στις 
ελεύθερες περιοχές. Ευτυχώς, οι Αρχές επαγρυπνούσαν και τους συνέλαβαν. Ήδη 
οι περισσότεροι έλαβαν την άγουσα προς τις χώρες προέλευσής τους.

   (...) Θα το επισηµάνουµε ξανά προς τις αρµόδιες υπηρεσίες και Αρχές: Η Κύπρος 
πρέπει να παύσει να θεωρείται ως το Ελντοράτο των ξένων µεταναστών και κυρίως 
λαθροµεταναστών. Στις γειτονικές µας χώρες, όπως και σε χώρες της ευρύτερης 
Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, κυκλοφορεί η φήµη ότι η Κύπρος είναι περίπου 
παράδεισος. Ότι όλοι µπορούν άνετα να εισβάλουν κυριολεκτικά στο νησί, που 
απολαύει υψηλού επιπέδου ζωής, προσφέρει εργασία και δίνει παχυλά επιδόµατα. 
Οι Αρχές βρίσκονται µπροστά σε έναν εφιάλτη: Εκείνον της µαζικής εισβολής  
χιλιάδων λαθροµεταναστών, ιδίως µέσω των κατεχόµενων εδαφών όπως και διά 
των Βρετανικών Βάσεων. Κατ’ επίσηµη οµολογία, γύρω στο ενάµισι εκατοµµύριο 
απελπισµένοι άνθρωποι συνωθούνται σε γειτονικές µε την Κύπρο χώρες, έτοιµοι 
να εισβάλουν στην Ευρώπη.» 

Στόχος ὁ ἀφελληνισµός

   Ὁ Βίας Λειβαδάς στόν «Φιλελεύθερο» (31/3) γιά τά σηµάδια τῆς νέας, µετά 
Τάσσον, ἐποχῆς στήν Κύπρο:

    «...Με λύπη παρακολουθήσαµε τα τεκταινόµενα στη Σχολική Εφορία Ελληνικών 
Εκπαιδευτηρίων Λεµεσού, όπου οι αντιπρόσωποι του ΑΚΕΛ ζητούν να µετονοµασθούν 
σε «Σχολική Εφορία Λεµεσού» και να φύγει το «ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ». Δεν πρόλαβε να 
ορκισθεί ο κ. Χριστόφιας και άρχισε η δραστηριότητά του κόµµατός του να φύγει 
το όνοµα που αφορά τη καταγωγή µας και στη συνέχεια ο,τιδήποτε αναφέρεται σε 
«Ελληνικό», γιατί είναι σοβινιστικό! Άρχισε το ξήλωµα από την πρώτη κιόλας µέρα 
της ανάληψης της προεδρίας του. Από την πρώτη κιόλας µέρα της ανάληψης της 
προεδρίας του άρχισε η αποδόµηση της ελληνικότητας της Κύπρου, ώστε να συνάδει 
µε τη βρετανική θέση των «νεοκύπριων» που προσπάθησε να περάσει η βρετανική 
αποικιοκρατία από την ώρα που µετέτρεψε την Κύπρο σε αποικία του βρετανικού 
στέµµατος, το 1925.  η αποδόµηση της ελληνικότητας της Κύπρου, ώστε να συνάδει 
µε τη βρετανική θέση των «νεοκύπριων», που προσπάθησε να περάσει η βρετανική 
αποικιοκρατία από την ώρα που µετέτρεψε την Κύπρο σε αποικία του βρετανικού 
στέµµατος, το 1925.

(...) Ο βρετανός πρέσβης στη Κύπρο κ. Μίλλερ, ενθαρρύνθηκε από την παρουσία 
του κ. Χριστόφια στην προεδρία της Κύπρου και άρχισε από την πρώτη µέρα να 
δίδει οδηγίες, πράγµα που δεν τόλµησε να κάνει κατά την προεδρία Παπαδόπουλου, 
ο οποίος «δεν είναι αρεστός στους ξένους». Ο βρετανός πρεσβευτής ξεπέρασε τα 
όρια του διπλωµάτη, πήρε το ύφος του αποικιοκράτη  και άρχισε να δίδει οδηγίες 
τι πρέπει να κάνουµε - άνοιγµα της Λήδρας, άµεσης έναρξης συνοµιλιών- γιατί 
φαίνεται ότι τώρα θα έχει µεγαλύτερο λόγο αφού έφυγε από την προεδρία ο µισητός 
για τους Άγγλους Τάσος Παπαδόπουλος. 

(...) Όλες οι εχθρικές ενέργειες ενάντια στην Κύπρο έγιναν και θα γίνονται από τούς 
Άγγλους. Ήταν και εξακολουθούν να είναι οι µεγαλύτεροι εχθροί του Ελληνισµού 
και ιδιαίτερα του Ελληνισµού της Κύπρου, γιατί ποτέ δεν δέχθηκαν την ήττα τους 
από την ΕΟΚΑ. Όσο πιο µακριά µένουµε από τους Άγγλους τόσο πιο ασφαλείς θα 
είµαστε, γιατί αυτοί υπήρξαν ανέκαθεν και είναι και τώρα ο µεγαλύτερος εχθρός 
της Κύπρου....»

Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς

Ἀφγανιστάν καί 
Ἀµερικάνικη βοήθεια

Πόσα χρήµατα «ἔδωσε» ἡ Δύση 
(κυρίως οἱ ΗΠΑ, µά καί Βρετανία, 
Γερµανία, Καναδάς, Ἰαπωνία κτλ) 
ἀπό τό 2001 µέχρι σήµερα στό 
ταλαίπωρο Ἀφγανιστάν; Κάπου 15 
δισ. δολάρια. Πόσα ἀπό αὐτά πήγανε 
σέ συµβούλους καί µεσάζοντες ἀπό 
τίς ἴδιες αὐτές «γενναιόδωρες» χῶρες; 
Τό... 40%!
Αὐτό ἀναφέρει ἐπισήµως ἡ Agency 
Co-ordinating Body for Afghan Relief 
(ACBAR), πού ἐκπροσωπεῖ 94 φορεῖς 
βοήθειας, σέ µιά πρόσφατη ἀναφορά 
της (συγγραφέας ὁ Ma� Waldman 
τῆς Oxfam). Κάπου $6 δισ. φύγανε 
σέ ἀέρα - πατέρα ἰδιωτικές ἑταιρεῖες 
«συµβούλων», ἕνα ποσό τό ὁποῖο 
ξεπερνᾶ τίς δαπάνες ἐκπαίδευσης τοῦ 
Ἀφγανιστάν γιά 20 χρόνια! Ἄλλωστε 
γιά κάπου $5,3 δισ. δέν ὑπάρχει 
καµµία πληροφορία σχετικά µέ τό 

ποῦ πήγανε. Χαρακτηριστικό ὅτι ἀπό 
τά 10,4 δισ. δολάρια τῆς ἀµερικάνικης 
βοήθειας τά µισά, λέει ἡ Ἀφγανική 
κυβἐρνηση, δέν τά εἶδε ποτέ πουθενά! 
Μά καί ὁ διακεκριµένος βουλευτής 
Σουκρία Μπαρακζάι δηλώνει ὅτι 
«ἀπό κάθε δολάριο βοήθειας µόνο τά 
11 σέντς φτάνουν στόν λαό»! 
Τό εἴχαµε γράψει κι ἄλλοτε, 
ὅτι τό σηµερινό παραµύθι 
περί «ἀµερικάνικης βοήθειας» 
στίς Κατεχόµενες χῶρες (Ἰράκ 
- Ἀφγανιστάν) εἶναι ἀκόµη 
προκλητικότερο κι ἀπό κεῖνο τοῦ 
παρελθόντος πού γνωρίσαµε 
στήν Ἑλλάδα. Μία συµµορία 
ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν συµβούλων καί 
προµηθευτῶν (ἰδίως στούς τοµεῖς 
ἀσφάλειας - ἐκπαίδευσης), µέ τήν 
συνέργεια τῆς κυβέρνησης Μπούς, 
λεηλατεῖ νικητές καί νικηµένους, 
κερδοσκοπώντας µέ τήν καταστροφή 
ἑκατοµµυρίων ἀνθρώπινων ζωῶν. 
Ἔτσι εἶναι, κοτζάµ Μπίν Λάντεν 
πολεµᾶνε, τζάµπα θά τή βγάλουµε;

Success story: Ἀπό τή Silicon Valley στή... Ναμίμπια

Οἱ εἰκόνες ἀπό τόν ἑορτασμό τοῦ «Νεβρόζ» (21/3/08) στό τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν 
ἦταν συγκλονιστικές. Τό κουρδικό καζάνι βράζει καί, παρά τά F-16 καί τά ἑλικόπτερα πού 
ὑπερίπταντο (γιά ἐκφοβισμό) τῶν συγκεντρώσεων, δέν διστάζει νά τιμᾶ τόν φυλακισμένο 
του ἡγέτη μέ πανώ καί συνθήματα! Ξυπνᾶτε Ἑλληνέζοι, οἱ φυσικοί μας σύμμαχοι εἶναι ἐδῶ!
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Μια μεγάλη αποκάλυψη σε διεθνές, και 
κυρίως σε πανελλαδικό και πανευρωπαϊκό 
επίπεδο έκανε η εφημερίδα «ΑΞΙΑ» και 
το Greek American News Agency. Τα 
όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας 
δείχνουν πολλά και δεν είναι άσχετα με 
το διεθνές πολιτικό σκηνικό - το οποίο 
αφορά και την Ελλάδα στο μεγάλο παζάρι 
για την ονομασία των Σκοπίων εν όψει 
της διάσκεψης κορυφής στο Βουκουρέστι  
- στο οποίο κυρίαρχες κινήσεις - προς το 
παρόν - κάνει step by step η Ουάσιγκτον... 
Η Ρωσία, ο άλλος μεγάλος κυρίαρχος 
πολιτικός πόλος εξελίξεων, παρακολουθεί 
και κινείται με άκρα μυστικότητα. 
Μυστικότητα που θυμίζει και αναβιώνει 
πάλι μέρες και κλίμα ψυχρού πολέμου... 
Αυτές τις μέρες υπάρχει στο διαδίκτυο, 
αλλά και σε πολλά δημοσιογραφικά γραφεία 
διπλωματικών και πολιτικών συντακτών 
σε ολόκληρο το κόσμο ένας καταιγισμός 
πληροφοριών τέτοιος που παραπέμπει σε 
πόλεμο μυστικών υπηρεσιών για τα όσα 
διαδραματίζονται στο σκοτεινό παρασκήνιο 
εν όψει της διάσκεψης του ΝΑΤΟ... Τα 
όσα θα διαβάσετε δεν αποτελούν ούτε 
συνωμοσιολογία ούτε σενάρια αλλά 
πραγματικότητα! Δεν είναι άσχετα ούτε με 
όσα έγιναν στις 17 Φεβρουαρίου και πολύ 
περισσότερο ούτε με όσα έρχονται...

Η αποκάλυψη αυτή κάνει το γύρο του 
Ελληνικού και διεθνούς Τύπου και δείχνει 
ξεκάθαρα ότι κάποιοι άλλοι - οι ισχυροί 
του πλανήτη - αποφασίζουν για εμάς χωρίς 
εμάς... ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται 
στα ίδια εκείνα γνωστά κλειστά κέντρα 
αποφάσεων (think tank) κάπου στην 
Ουάσιγκτον εδώ και δεκαετίες...

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου. Κάπου στην 
Ουάσιγκτον, εν όψει εξελίξεων στα 
Βαλκάνια και σε άλλα σημεία του πλανήτη 
ζωτικών συμφερόντων των ΗΠΑ, λαμβάνει 
χώρα μια άκρως ενδιαφέρουσα όπως θα 
αποδειχθεί-για τις επερχόμενες εξελίξεις- 
μυστική σύσκεψη η οποία μέχρι σήμερα 
καλύπτεται κάτω από απόλυτο πέπλο 
σιωπής και μυστικότητας προσδίδοντας 
στο γεγονός και άλλες διαστάσεις από 
αυτές που πιθανά να έχει... Σε αυτή 
την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση 
συμμετέχουν ανώτεροι αξιωματούχοι του 
State Department, της NSA, και... ο γενικός 
διευθυντής του υπουργείου εξωτερικών 
της Σλοβακίας Mitja Drobnic ο οποίος 
έχει φτάσει εσπευσμένα στην κυβερνητική 
πρωτεύουσα μια μέρα νωρίτερα. Μετά 
την πολύωρη συνάντηση συντάσσεται 
άκρως απόρρητο έγγραφο με τον κωδικό 
VWA070767. Το έγγραφο έχει μεταξύ των 
άλλων ανώτατων και ανωτέρων αμερικανών 
κυβερνητικών αξιωματούχων έχει ως 
αποδέκτη και τον υπουργό εξωτερικών της 
Σλοβενίας Dimitrij Rupel...
Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2008. Η Σλοβενία 
- εκ των νεοεισερχομένων χωρών -  
αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε.
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου. Το Συμβούλιο 
Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. ομόφωνα 
αποφασίζεται να δοθεί πράσινο φως στα 
κράτη που είναι έτοιμα να αναγνωρίσουν 
το Κόσοβο. 18 κράτη μέλη ανακοινώνουν 
την απόφαση τους να αναγνωρίσουν το 
Κόσοβο.
Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2008. Το 
Κόσοβο, ύστερα από μια μακρά περίοδο 
αναταραχών στην αυτόνομη περιοχή της 
Σερβίας - η οποία χαρακτηρίστηκε ως 

αυτόνομη με βάση το ψήφισμα 1244/1999 
του ΟΗΕ - το τοπικό κοινοβούλιο, και παρά 
τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους για 
την περιοχή, κηρύσσει μονομερώς την 
ανεξαρτησία του. Ακολουθεί η αναγνώριση 
του κρατιδίου από τις ΗΠΑ, την Τουρκία 
και την Αυστρία. Ακολουθούν επεισόδια. 
Τα γεγονότα που επακολουθούν δείχνουν 
νέα αναζωπύρωση της έντασης στην 
περιοχή με απρόβλεπτες εξελίξεις για τα 
Βαλκάνια και την ΕΕ αφού προοιωνίζουν 
αλλαγές συνόρων...

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου, Νέα Υόρκη. 
Έδρα ηνωμένων Εθνών. Το συμβούλιο 
ασφαλείας συνέρχεται εκτάκτως σε μια 
θυελλώδη συνεδρίαση με την Ρωσία 
και την Κίνα να προβάλουν ενστάσεις 
και τελικά μετά από ώρες εκδίδεται μια 
γενικόλογη ανακοίνωση άνευ ουσίας.

Στις 25 
Ιανουαρίου, 
σχεδόν ένα 
μήνα μετά 
την ανάληψη 
της προεδρίας 
της Ε.Ε από 
την Σλοβενία 
ξεσπά στο 
εσωτερικό της 
χώρας μεγάλο 
π ο λ ι τ ι κ ό 
σκάνδαλο το 
οποίο ακόμα 
συγκλον ί ζε ι 
κυβέρνηση και πολιτικά κόμματα θέτοντας 
μια σειρά ζητημάτων για νεότευκτη 
δημοκρατία.

Πάμε να δούμε τώρα πως συνδέονται 
μεταξύ τους αυτές οι φαινομενικά άσχετες 
ημερομηνίες, και όσα διαδραματίστηκαν 
σε Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη, Σλοβενία, ΕΕ, 
ΝΑΤΟ και φυσικά το Κόσοβο το οποίο τους 
προσεχείς μήνες θα αποτελεί το κέντρο της 
παγκόσμιας επικαιρότητας με όσα φαίνεται 
αν έχουν προ-αποφασιστεί σε εκείνη την 
μυστική σύσκεψη της Ουάσιγκτον της 24ης 
Δεκεμβρίου του 2007 για τον 6μηνο ρόλο 
της Σλοβενίας ως προεδρεύουσας χώρας 
της ΕΕ σε μείζονα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής της Ένωσης...
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου η εφημερίδα 
«Dnevnik» της Λιουμπλιάνα αλλά και 
αργότερα η σερβική καθημερινή «Politika» 
δημοσίευσαν απόρρητο, διαβαθμισμένο 
έγγραφο το οποίο παρουσίαζε τα πρακτικά 
της μυστικής συνάντησης που είχαν 
στις 24 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον 
ο αμερικανός βοηθός υπουργού 
εξωτερικών Daniel Fried (πρώην πρέσβης 
των ΗΠΑ στα Σκόπια), η Rosemary 
DiCarlo, αναπληρωτής βοηθός υπουργού 
εξωτερικών των ΗΠΑ, ανώτεροι και 
ανώτατοι κυβερνητικοί αρμόδιοι σε θέματα 
Ευρώπης και Ευρασίας, αξιωματούχοι της 
NSA, ειδικοί στα θέματα Ευρώπης, με 
εκπροσώπους του υπουργείου εξωτερικών 
της Σλοβενίας, με πρώτο τον διευθυντή του 
Υπουργείου Mitja Drobnic. Η αποκάλυψη 
συγκλονίζει την Σλοβενία αλλά σε 
ολόκληρο το κόσμο η είδηση δεν υπάρχει 
πουθενά στα διεθνή ΜΜΕ αντιθέτως κάνει 
το γύρο του κόσμου μέσω των Blogs και 
των εναλλακτικών site... Για πρώτη φορά 
το άκρως απόρρητο έγγραφο, και πριν το 
θέμα προσλάβει διαστάσεις με τη ευρύτερη 
δημοσιοποίηση του από την μεγάλης 
κυκλοφορίας σλοβένικη εφημερίδα στο 

εσωτερικό της χώρας, κυκλοφορεί στο 
διαδίκτυο και συγκεκριμένα βλέπει το 
φως της δημοσιότητας στο εναλλακτικό 
site Delo.si. Ώρες αργότερα αρχίζει να 
εμφανίζεται και σε άλλα site του διαδικτύου 
σε ολόκληρο τον κόσμο όπως το resne.
com, byzantinesacredart, Americans For 
Serbia News, εν τω μεταξύ στη Σλοβενία 
επικρατεί ακόμα και σήμερα αναταραχή 
με συνεχείς παρεμβάσεις, δηλώσεις και 
αντιδηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων 
ακόμα και αυτού του Σλοβένου Υπ.Εξ. 
Dimitrij Rupel.
Τρία άρθρα των I. Megina, M. Roglic και 
A. Gaube με τίτλους «Η Σλοβενία λαμβάνει 
μυστική λίστα αιτημάτων για την Ευρωπαϊκή 
προεδρία από τις Ηνωμένες Πολιτείες», 
«Fried: Η Σλοβενία να αναγνωρίσει πρώτη 
το Κόσοβο» και «Υποστήριξη στον Αμπάς, 
πίεση στην Συρία και αποφασιστική 
δράση στον Καύκασο» στην σλοβένικη 
Dnevnik έφεραν - τουλάχιστον - τα πάνω 
- κάτω στο διπλωματικό σώμα της χώρας, 
προκαλώντας την έντονη αντίδραση του 

υπουργείου των εξωτερικών. Την ίδια 
έντονη αντίδραση προκάλεσε και ένα 
ακόμα άρθρο της ίδιας εφημερίδας την 
επομένη της δημοσιοποίησης του εγγράφου 
(26/1/08) υπό τον τίτλο «Ο κύριος Ναι», 
γεγονός που οδήγησε το σλοβένικο υπεξ να 
εκδώσει δεύτερη ανακοίνωση, απαντώντας 
στα βασικά σημεία των δημοσιευμάτων.
Το έγγραφο με επίσημο κωδικό 
VWA070767 αποκαλύπτει ότι το βασικό 
θέμα συνάντησης μεταξύ των ανώτερων 
αξιωματούχων από το σλοβένικο υπουργείο 
εξωτερικών, το State Department κα την 
NSA, είναι ο ρόλος της Σλοβενίας στην 
προεδρία της ΕΕ αρχικώς στο θέμα της 
οργάνωσης της υποστήριξης της διεθνούς 
αναγνώρισης της μονομερούς ανακήρυξης 
της ανεξαρτησίας του Κοσόβου και εν 
συνεχεία σε μια σειρά άλλα ζητήματα 
όπως αποκαλύπτεται από τα πρακτικά του 
απόρρητου εγγράφου. Το εν λόγω έγγραφο, 
αποκαλύπτει μια σειρά σημαντικά στοιχεία 
για την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτείων 
αλλά και τις - όπως αποδείχτηκε από τα 
γεγονότα - σχεδιασμένες κινήσεις τους 
που αφορούν στο μελλοντικό status του 
Κοσόβου. Παράλληλα το έγγραφο δίνει 
τις προτεραιότητες της αμερικανικής 
εξωτερικής πολιτικής και «ενημερώνει» 
τους ομολόγους των αμερικανών 
αξιωματούχων «για το ποιες κινήσεις 
θα έπρεπε να γίνουν» στα θέματα που 
αποτελούν την πρώτη γραμμή της 
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής (Μέση 
Ανατολή - Κεντρική Ασία).
Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει η 
εφημερίδα, ο Daniel Fried εισηγήθηκε στον 
Σλοβένο αξιωματούχο ποιες θα έπρεπε να 
είναι οι προτεραιότητες της προεδρίας της 
Σλοβενίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 
επίσης και σε θέματα για την ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και της 
Ευρασίας.

Στο θέμα του Κοσόβου, ο Daniel Fried 
ενθάρρυνε τον Mitja Drobnic την 
Σλοβενία, προεδρεύουσα χώρα την 
περίοδο αυτή στην ΕΕ ότι θα έπρεπε 
να βρίσκεται «ανάμεσα στις πρώτες 
χώρες της ΕΕ που θα αναγνωρίσουν 
την ανεξαρτησία του Κοσόβου», χωρίς 
να «υπάρχει ανάγκη ανησυχίας» για τα 
υπόλοιπα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Άλλωστε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει 
η εφημερίδα, ο αμερικανός αξιωματούχος 
εξέφρασε την άποψη ότι έξι χώρες της ΕΕ 
δεν θα αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία του 
Κοσόβου, αλλά στην περίπτωση που 15 
από τα 27 μέλη της ΕΕ προχωρήσουν στην 
αναγνώριση, «θα είναι κάτι περισσότερο 
από αρκετό», προτείνοντας ταυτόχρονα 
η ΕΕ να αγνοήσει κάθε έκφραση δυσα-
ρέσκειας από την Σερβία και την Ρωσία.

Ο Daniel Fried εξήγησε στην Σλοβένικη 
αντιπροσωπεία ότι η ρόλος της Σλοβενίας 
ως προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχει μέγιστη σημασία, 
προσθέτοντας ότι στα σχέδια των ΗΠΑ 
να αποφύγουν δημόσιες δηλώσεις για 
το status του Κοσσόβου στις προσεχείς 
μέρες, ωστόσο θα είναι ανάμεσα στις 
πρώτες χώρες που θα αναγνωρίσουν 
επίσημα την ανεξαρτησία του Κοσόβου. 
Τέλος ο Αμερικανός αξιωματούχος 
ανέφερε στην συνάντηση ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες εκτιμούν ότι είναι μέγιστης 
σημασίας να πείσουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες χώρες να αναγνωρίσουν 
επίσημα την ανεξαρτησία του Κοσσόβου 
τις πρώτες μέρες μετά την ανακήρυξη 
(της ανεξαρτησίας), και για αυτό τον λόγο 
οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν έντονα 
πολιτική πίεση στην Ιαπωνία, Τουρκία, 
και στα Αραβικά κράτη που έχουν ήδη 
επιδείξει πρόθεση να υποστηρίξουν το 
Κόσοβο χωρίς δισταγμό. Από την πλευρά 
της η Rosemary DiCarlo, αναπληρωτής 
βοηθός υπουργού εξωτερικών εξήγησε τον 
τρόπο με τον οποίο παρείχε βοήθεια στους 
Αλβανούς, προτείνοντας η συνεδρίαση 
του κοινοβουλίου του Κοσόβου, κατά 
την διάρκεια της οποία θα κηρύξουν την 
ανεξαρτησίας του, ότι πρέπει να λάβει 
χώρα την μέρα Κυριακή, ώστε, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται στο έγγραφο 
«η Ρωσία να μην μπορεί να καλέσει 
έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».
Επίσης, όπως αναφέρεται στο απόρρητο 
έγγραφο με την κωδική ονομασία 
VWA070767, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
βοηθούν τους Αλβανούς του Κοσόβου να 
σχεδιάσουν το καινούργιο σύνταγμα τους.
Η διαρροή του εσωτερικού εγγράφου 
προκάλεσε αρκετούς τριγμούς, αλλά 
και αμηχανία τόσο στο εσωτερικό του 
υπουργείου εξωτερικών της Σλοβενίας, 
όσο και σε κάποια ηγετικά κλιμάκια σε 
ευρωπαϊκούς κύκλους. Αξιωματούχοι της 
Ε.Ε. αφενός σπεύδουν να υποβαθμίσουν και 
να αποκρύψουν το γεγονός για ευνόητους 
λόγους και αφετέρου προσπαθούν να 
αποκρύψουν το γεγονός ακριβώς διότι 
πλήττει την αξιοπιστία της Ένωσης ειδικά 
σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο όπως 
είναι αυτή που διανύει η Ε.Ε. από το 2003 
όπου σταδιακά υποβαθμίζεται ο διεθνής 
ρόλος της έναντι της δυναμικής των ΗΠΑ. 
Μοναδικό όπλο της το ευρώ το οποίο 
καλπάζει στις διεθνείς χρηματοοικονομικές 
αγορές. Από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές, 
η αμερικανική πρεσβεία στην Λιουμπλιάνα 
αρνήθηκε να σχολιάσει την αυθεντικότητα 
του εγγράφου ενώ σιγή ιχθύς τηρεί και η 
Ουάσιγκτον.
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Σλοβενία και άλλες αμερικάνικες αποικίες της ΕΕ

Ο Σλοβένος πρωθυπου-
ργός Γιάνεζ Γιάνσα 

Ἀγκίµ Τσέκου - Ντάνιελ Φρήντ 
στήν Πρίστινα (7-3-2007)
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Η προσγείωση στο αεροδρόµιο 
της Τιφλίδας γίνεται 

ξηµερώµατα και η ώρα αλλά και η 
τοποθεσία - στη µέση του Καυκάσου 
- σε προδιαθέτουν αρνητικά, καθώς 
περιµένεις αγουροξυπνηµένους 
τελωνειακούς και αστυνοµικούς 
υπαλλήλους µε αρκετά σοβιετικά 
κατάλοιπα, να κοιτάνε επί ώρες το 
διαβατήριό σου, υποδεικνύοντας µε 
τον µαγικό εκείνο τρόπο, που µόνο 
στην ανατολική Ευρώπη υπάρχει, τη 
διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθήσεις για να 
περάσεις στη χώρα τους… 
Αντιθέτως, τα πάντα 
φαίνεται να έχουν µία 
δυτική ακολουθία. Πολλά 
κορίτσια και νέα αγόρια,   
σφραγίζουν µε χαµόγελο 
το ταξιδιωτικό σου 
έγγραφο, ενώ επιβάτες, 
δυτικοί επιχειρηµατίες,  
υπάλληλοι (µυστικών) 
υπηρεσιών και διεθνών 
οργανισµών που έρχονται 
στη Γεωργία µε  τις  
δεκάδες εταιρείες από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση-
πλην Ρωσίας- την Τουρκία, 
την Αυστρία, τη Γερµανία 
και µετανάστες από όλον 
τον κόσµο, αντικρίζουν 
και αυτοί το ίδιο σκηνικό. 

 Η έξοδός σου 
από το ανακαινισµένο 
αεροδρόµιο, σε οδηγεί 
σε µία αχανή λεωφόρο µε το όνοµα 
Τζωρτζ Μπους, η οποία µε τη σειρά 
της σε βγάζει στο κέντρο. Μεγάλες 
λεωφόροι,  καλοφωτισµένα κτίρια, 

κυρίως νεοκλασικά, η όπερα, το εθνικό 
θέατρο και το µουσείο,  τα υπουργεία, 
το κάστρο, οι πανέµορφες  από τον 5ο 
αιώνα εκκλησίες, τα ξενοδοχεία πέντε 
αστέρων, το ποτάµι, το κοινοβούλιο. 

 Το πρώτο φως της ηµέρας, 
σου δείχνει µπροστά από το τελευταίο 
κτίριο τους απεργούς πείνας που 
κάνουν στελέχη των  κοµµάτων της 
αντιπολίτευσης για τη διεξαγωγή 
ελεύθερων εκλογών. Αντιδρούν στον 
νόµο του προέδρου Σαακατσβίλι, 

αλλά τα δυτικά µέσα ενηµέρωσης 
είναι απόντα. Συνεπώς δεν υπάρχει 
θέµα δηµοκρατίας και παραβίασης 
των ελευθεριών, όπως υποστηρίζουν...

Ο πρόεδρος ελέγχει µε ηγεµονικό 
τρόπο τη δηµόσια ζωή και φροντίζει 
να το αποδεικνύει. Η «επανάσταση 
των ρόδων», που ξεκίνησε από το 
κρατικό πανεπιστήµιο, το «κίνηµα» 
των ΜΚΟ, η στροφή προς τις ΗΠΑ και 
την ΕΕ, αποτελούν δείγµατα της νέας 
γεωργιανής ιστορίας, αλλά η φτώχεια, 
η εξαθλίωση µεγάλων κοινωνικών 
στρωµάτων, υφίσταται. Κάθε δύο 
µέτρα ηλικιωµένοι και παιδιά ζητάνε 
λίγα κέρµατα, ενώ το κόστος ζωής 
αγγίζει το ελληνικό (για να έχετε 
κάποιο µέτρο σύγκρισης).

 Παράλληλα, εκτός από 
τη σκληρή καθηµερινότητα, οι 
µισθοί φτάνουν τα 300 ευρώ και 
τα µεταναστευτικά εµβάσµατα 
αποτελούν τον κεντρικό µηχανισµό 
επιβίωσης, µαζί µε τη διεθνή βοήθεια,  
υφίσταται και η κατάσταση στην 
Αµπχαζία µε τη εκεί ντε φάκτο 
ανεξάρτητη δηµοκρατία, και στη 
Νότια Οσετία, που υπενθυµίζει 
καθηµερινά στους Γεωργιανούς το 
πρόβληµα. Μάλιστα το Κοσσυφοπέδιο 
τους δηµιούργησε µεγαλύτερες 
ανασφάλειες για το µέλλον κυρίως της 
Αµπχαζίας, και οι ΗΠΑ προσπαθούν 
και τονίζουν στους Γεωργιανούς ότι 
πρόκειται για µοναδική περίπτωση. 
Δεν γνωρίζουµε εάν τους πιστεύουν 
αλλά δεν µπορούν να κάνουν και 
αλλιώς, την ώρα που η αµερικανική 
παρουσία σηµαίνει πολλά για αυτούς. 
Οικονοµικά και στρατιωτικά. 

 Η Ρωσία αποτελεί ένα τοτέµ 
για όλους. Κάθε δεύτερη κουβέντα 
Γεωργιανού είναι για τη Ρωσία και 
το σοβιετικό της παρελθόν και για τη 
Ρωσία και το ρωσικό της µέλλον. Η 
καταπίεση που νιώθει η γεωργιανή 
πολιτική ελίτ από τον ρωσικό ρόλο 
στην περιοχή αντανακλάται και στον 

λαό, που νιώθει ότι έχασε πολλά 
χρόνια «ανάπτυξης» µε την λειτουργία 
του µέσα στο σοβιετικό κράτος. 
Βεβαίως η Γεωργία ήταν µία µάλλον 
ευνοηµένη σοβιετική δηµοκρατία, 
αλλά η µεταβατική ιδεολογία δεν 
αφήνει και πολλές αµφισβητήσεις 
της κρατούσας πολιτικής. Η Γεωργία 
αισθάνεται την ρωσική ανάσα και 
δεν γνωρίζει εάν η προσκόλληση στις 
ΗΠΑ και την Ευρώπη φτάνει. Αλλά οι 
επιλογές έχουν γίνει και φαίνεται ότι 
θα ακολουθηθούν, όποιο και εάν είναι 
το κόστος.

 Η Τουρκία είναι µία πολύ 
ενδιαφέρουσα χώρα για τη Γεωργία, 
µε µεγάλη οικονοµική παρουσία και 
ισχυρή κοινότητα. Τα κοινά σύνορα  
είναι πολύ σηµαντική δικαιολογία για 
την τουρκική παρουσία και µάλλον 
η τοπική οικονοµία θα συνεχίζει να 
στηρίζεται, τουλάχιστον σε ότι αφορά 
είδη καθηµερινής ανάγκης, στα φθηνά 
τουρκικά προϊόντα.

 Η Ελλάδα είναι παρούσα 
παντού, από  τον πολιτισµό (οι 
εκκλησίες είναι γεµάτες από Βυζάντιο 
και  Ελληνισµό) µέχρι την κοινωνία. Οι 
ελληνικές κοινότητες στην Τυφλίδα, 
στο Σοχούµι, στο Βατούµι και στις 
άλλες γεωργιανές πόλεις, έστω και 
εάν έχουν τραυµατισθεί από τον 
εθνικισµό, τη µετανάστευση και τη 
φτώχεια,  θυµίζουν το ένδοξο παρελθόν 
τους. Οι Γεωργιανοί εκτιµούν πολύ 
τους Έλληνες γιατί εκτός από τον 
Προµηθέα, το Χρυσόµαλλο Δέρας, τη 
Μήδεια και την Κολχίδα, τους δεσµούς 
µε το Βυζάντιο, την κοινή θρησκεία, 
την προστάτιδά τους Αγία Νίνα 
από την Καππαδοκία, τους πολλούς 
Έλληνες που φιλοξένησαν για 
αιώνες στη χώρα τους, αρκετούς µετά 
από τραγικές στιγµές - γενοκτονία 
– θεωρούν ότι οι Έλληνες είναι ένας 
λαός στον οποίο µπορούν να ελπίζουν. 
Πολλοί Γεωργιανοί ζουν στην Ελλάδα, 
πολλοί έχουν πραγµατοποιήσει 
µικτούς γάµους στην Ελλάδα και τη 
Γεωργία και χιλιάδες από τη µικρή 
αυτή και όµορφη χώρα του Καυκάσου 
προσδοκούν να ζήσουν στην Ελλάδα. 

 Η Γεωργία όπως και όλος ο 
(χιονισµένος για 12 µήνες) Καύκασος 
αποτελούν µία πολύ ενδιαφέρουσα 
περιοχή, όπου ο συνδυασµός 
εθνικισµών, σοβιετικής κληρονοµιάς, 
δυτικής παρουσίας και αυτονοµιστικών 
κινηµάτων, δηµιουργούν ένα εκρηκτικό 
µίγµα. Η συνέχεια αναµένεται πολύ 
ενδιαφέρουσα, ευχόµαστε όµως όχι εις 
βάρος των λαών που κατοικούν στην 
ιστορική αυτή περιοχή του πλανήτη. 

      * Ο τίτλος είναι δανεισµένος από το 
οµώνυµο κεφάλαιο του βιβλίου του Νίκου 
Καζαντζάκη «Αναφορά στο Γκρέκο». Ο 
συγγραφέας είχε βρεθεί εκεί πριν 90 
χρόνια, ως υπάλληλος του Υπουργείου 
Πρόνοιας, απεσταλµένος του Ελευθέριου 
Βενιζέλου και συνοδευόµενος από Κρήτες 
αξιωµατικούς. Οι σκέψεις του Καζαντζάκη  
που σώζονται στο προαναφερθέν βιβλίο 
και οι αναφορές του που βρίσκονται στο 
Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, 
αποτελούν ντοκουµέντα  για το Ποντιακό 
ζήτηµα, και ειδικότερα για το µέλλον των 
Ελλήνων του Πόντου, την περίοδο που 
βρισκόταν σε εξέλιξη η µαζική εξόντωσή 
τους. Οι ασχολούµενοι µε αυτούς και 
ειδικά µε το ζήτηµα της γενοκτονίας,  θα 
ήταν καλό να τις έχουν υπόψη τους.   

Ταξίδι στον Καύκασο*

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Στις 23 Μαρτίου 2008 δημοσιεύτηκε 
στον τουρκικό τύπο ότι κατά τη διάρκεια 
εκσκαφής που γινόταν στον αύλειο χώρο του 
δημοτικού σχολείου του χωριού Γιαζιλάρ 
(Yazılar), που απέχει 20 χλμ από το Τεκέκιοϊ 
(Tekkeköy), έδρα της ομώνυμης επαρχίας 

του νομού Σαμσούντας, στην περιοχή του 
Δυτικού Πόντου, βρέθηκε ομαδικός τάφος, 
στον οποίο είχαν ταφεί ομαδικά δέκα περίπου 
άτομα.

 Σύμφωνα με τις δηλώσεις των 
χωρικών, τα οστά ανήκουν σε Έλληνες 
κατοίκους του χωριού, το οποίο μέχρι τη 
Γενοκτονία (1916-1922) και μέχρι την 
Ανταλλαγή των πληθυσμών (1923) ήταν 
αμιγώς ελληνικό. Οι κάτοικοι του χωριού 

ανέφεραν το γεγονός στις τοπικές αρχές, οι 
οποίες έδειξαν αδιαφορία και μετά από αυτό 
τα οστά των Ελλήνων του Γιαζιλάρ, που 
θάφτηκαν αδιάβαστοι, όπως και οι 353.000 
Έλληνες του Πόντου και το ένα εκατομμύριο 
των Ελλήνων της Θράκης και της Μικράς 
Ασίας, πετάχτηκαν στο παρακείμενο ποτάμι.

 Το τυχαίο γεγονός έρχεται να 
θυμίσει σε μας του απογόνους των θυμάτων 
της Γενοκτονίας, αλλά και σε όλους τους 
νεοέλληνες, τις ευθύνες μας απέναντι στην 

ιστορία, αλλά και απέναντι 
στο μέλλον του τόπου μας 
και της ευρύτερης περιοχής. 
Η Γενοκτονία είναι ένα 
απαράγραπτο συνεχές 
έγκλημα που αφορά 
όλη την ανθρωπότητα 
-πόσο μάλλον μέλη της 
ίδια φυλής- και αν δεν 
διεκδικήσουμε τη δικαίωση 
και τη διεθνή αναγνώρισή 
της, τότε στην ουσία τη 
νομιμοποιούμε, όπως 
επίσης νομιμοποιούμε και 
τις παρόμοιες πολιτικές που 
ακολούθησε το καθεστώς 

της Άγκυρας από το 1922 μέχρι σήμερα 
σε βάρος του Ελληνισμού. Παράλληλα δε 
προετοιμάζουμε και ανοίγουμε το δρόμο για 
τις επόμενες τραγωδίες, που όλοι ευχόμαστε 
να μην συμβούν ποτέ ξανά.

 Τέλος, τα οστά που αποκαλύφθηκαν 
ηχούν ως φωνή απόγνωσης και αγωνίας όλων 
εκείνων που σφαγιάστηκαν από το μαχαίρι 
των γενοκτόνων, και έρχονται να φέρουν 
όλους εμάς προ των ευθυνών μας, κυρίως δε 

εκείνους που, λόγω άγνοιας πιστεύουμε, με 
τις πράξεις τους, στην ουσία, υπονομεύουν 
τον αγώνα για τη διεθνοποίηση του ζητήματος 
της Γενοκτονίας. Αποτελούν επίσης 
κραυγή δικαίωσης προς τους αρνητές της 
Γενοκτονίας, κονδυλοφόρους και πολιτικούς, 
οι οποίοι, την ίδια στιγμή που προσπαθούν να 
μας πείσουν ότι η Γενοκτονία του ποντιακού 
ελληνισμού ήταν και παραμένει ένας απλός 
ιδεασμός που στηρίζεται από κάποιους 
«παράξενους ακραίους», οι ίδιοι στηρίζουν 
μετά παρρησίας –και ορθά κατά την άποψή 
μας, αν και επιλεκτικά και ίσως σκόπιμα- 
τους αγώνες που γίνονται για την καταδίκη 
πολιτικών και καθεστώτων που οδήγησαν σε 
γενοκτονίες και ολοκαυτώματα που έγιναν σε 
βάρος άλλων λαών της Οικουμένης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου 
Λέσχης Αθηνών ζητεί από την ελληνική 
κυβέρνηση να υπερασπιστεί έμπρακτα 
την ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού 
και να προβεί στις νόμιμες ενέργειες για 
την μετακομιδή των οστών που βρέθηκαν 
στη μαρτυρική Σαμσούντα στην Ελλάδα, 
για να διαβαστεί τρισάγιο, έστω και μετά 
από 90 χρόνια, και να τα τοποθετήσουμε 
στη συνέχεια στο Εθνικό Μνημείο της 
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, 
το οποίο επίσης καλούμε την κυβέρνηση 
να στήσει στην Αθήνα, την πρωτεύουσα 
του ελληνικού κράτους. Αν και έχει περάσει 
σχεδόν ένας αιώνας από τότε που έγινε η 
Γενοκτονία, ποτέ δεν είναι αργά.

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξείνου 
Λέσχης Αθηνών



6       8

Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Μετά τήν ὑπερψήφιση στό δηµοτικό συµβούλιο τῆς Ἀλεξανδρούπολης 
(25-2-2008) τοῦ καλέσµατος γιά τίς ἐκλογές (22, 23, 29, 30 Μαρτίου) γιά 
τά Τοπικά Συµβούλια Νέων (ΤΣΝ), λάβαµε ἀπό τήν µειοψηφίσασα 
παράταξη ΔΗΔΑΣ τήν ἀνακοίνωση γιά τό θέµα. Τά Τοπικά Συµβούλια 

Νέων ἀπευθύνονται σέ νέους 15 ἕως 28 χρόνων καί γίνονται χωρίς παρατάξεις 
(«οἱ ἐκλογές διενεργοῦνται µέ ἄµεση καί µυστική ψηφοφορία µέ ἑνιαία 
ψηφοδέλτια») καί µέ τήν παρουσία τοῦ δηµάρχου («ὁ δήµαρχος ἤ ὁ πρόεδρος τῆς 
κοινότητας ἤ ἐξουσιοδοτηµένος ἐκπρόσωπός τους συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα 
ψήφου, στίς συνεδριάσεις τῆς Συνέλευσης, στίς ὁποῖες καλεῖται ὑποχρεωτικά 
προκειµένου νά ἐκφράσει γνώµη γιά ὅλα τά θέµατα πού συζητοῦνται». Καί 
συνεχίζει ἡ ἀνακοίνωση τῆς ΔΗΔΑΣ: «Τά ΤΣΝ ἐφαρµόζουν αὐτό πού προβλέπει 
ἡ «Λευκή Βίβλος» τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, πού θέλει τή συµµετοχή τῶν νέων στά 
κοινά µέ βάση τίς «εὐγενεῖς» ἀξίες τῆς ἀνάπτυξης, τῆς «ἐπιχειρηµατικότητας», 
τῆς «ἀνταγωνιστικότητας» καί γενικότερα τίς «ἀρχές» τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς. 
Ὅ,τι εἶναι «ἐκτός τῶν τειχῶν» ἀπορρίπτεται. Νά γιατί ξαφνικά θά δαπανοῦν 3,6 
ἑκατ. εὐρώ τόν χρόνο. Γιά πάρτυ καί happening, γιά προώθηση τῆς ἀπλήρωτης 
ἐργασίας µέσω µή κυβερνητικῶν ὀργανώσεων καί µηχανισµό ρουσφετιοῦ καί 
παραγοντισµοῦ. Καί βέβαια γιά νά µήν ἔχουν ἐκπλήξεις τά ὄργανα αὐτά θά ἔχουν 
συµβουλευτικό χαρακτήρα στό πλάι τῶν δηµοτικῶν ἀρχῶν, δηλαδή, θά εἶναι 
µιά γλάστρα νοµιµοποίησης τῶν ἀντιλαϊκῶν µέτρων καί πολιτικῶν. Τό ἀστικό 
κράτος δέν σκορπᾶ γιά τό τίποτα χρήµατα. Ἰδιαίτερα ὅταν αὐτά δίνονται γιά 
προγράµµατα πού ἔχουν σχέση µέ τούς νέους...»

Ἔχουµε κι ἄλλοτε ἀναφερθεῖ στά διασυνοριακά προγράµµατα τύπου 
INTERREG πού µέ εὐρωπαϊκή χρηµατοδότηση ἐνισχύουν τήν ἔννοια 
τῆς «διασυνοριακῆς περιοχῆς» µεταξύ ἑλληνικῆς καί βουλγαρικῆς 
Θράκης. Πέραν τῆς γνωστῆς πλευρᾶς ὅλων σχεδόν τῶν εὐρωπαϊκῶν 

προγραµµάτων (δηλ. τῆς κονόµας ὁρισµένων πού παρασιτοῦν χάρη σ’ αὐτά ἐπί 
δυό δεκαετίες), εἶναι φανερό ὅτι στήν περίπτωση τῆς εὐαίσθητης περιοχῆς µας, 
µέ τή συγκεκριµένη δηµογραφική σύνθεση ἑκατέρωθεν τῶν συνόρων, ὑπάρχει 
καί µία ἀκόµη πλευρά, ἄκρως προβληµατική. Δέν καταλαβαίνουµε τί εἴδους 
ἀνάγκες εἶναι αὐτές πού ἐξυπηρετοῦνται µέ µία τέτοια ἀντιµετώπιση τῆς 
Θράκης ὡς διακρατικῆς ὁλότητας, µέ τό µουσουλµανικό - τουρκόφρον στοιχεῖο 
συντριπτικά πλεονάζον. Νά ὑπάρχει ἄραγε κάποιος προβληµατισµός Ἑλλήνων 
ἁρµοδίων γιά τό ζήτηµα; Δέν θά στοιχηµάτιζα ὑπέρ. Καί µπορεῖ µέν νά ἔπαψαν 
νά ἀκούγονται οἱ µποῦρδες πού γιά ἕνα διάστηµα κοσµοῦσαν τούς λόγους 
ντόπιων πολιτευτῶν γιά «µείζονα», «ἑνιαία» ἤ «ἱστορική» Θράκη, ὅµως αὐτό 
δέν ἀποµάκρυνε τόν δυνητικό κίνδυνο ἀπό σενάρια γιά τό µέλλον τῆς περιοχῆς 
µας. Εἶναι γνωστό ὅτι τά σύνορά µας δέν εἶναι οὔτε γερµανοολλανδικά οὔτε 
γαλλοϊταλικά σύνορα. Ἡ µέχρις ἐκµηδενισµοῦ ἀποδυνάµωση τῆς Βουλγαρίας 
δέν µᾶς καθυσηχάζει, ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ Βούλγαροι στίς περιοχές πού συνήθως 
ἀναπτύσσουν σχέσεις µέ τούς δικούς µας νιώθουν περίπου... ξένοι (βλέπε καί 
δηµογραφική κατάσταση στό Κίρτζαλι καί στά χωριά τῆς περιφέρειάς του). 

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

Καλοδεχούµενες οἱ ὑποσχέσεις Στυ-
λιανίδη γιά αὔξηση τῶν εἰσακτέων 
στίς σχολές τῆς Κοµοτηνῆς, κατά 
ἑκατοντάδες νέους φοιτητές, ἀλλά 
νοµίζουµε ὅτι ὑπάρχουν καί κάποιες 
ἄλλες προτεραιότητες. Π.χ. ἡ στέγαση 
(ἐπιτέλους!) τοῦ Τµήµατος Ἑλληνικῆς 
Φιλολογίας τοῦ ΔΠΘ, τό ὁποῖο ἐπί τόσα 
χρόνια συνεχίζει νά κάνει µαθήµατα 
µέσα σέ. τόλ καί παραπήγµατα, 
τά δέ γραφεῖα τῶν καθηγητῶν 
εἶναι κάτι χῶροι µέ διαστάσεις καί 
ποιότητα κατασκευῆς πέραν κάθε 
φαντασίας (πάντως τά φίδια τῆς 
περιοχῆς τά βρίσκουν µᾶλλον βολικά). 
Δέν θέλουµε νά πιστέψουµε ὅτι ἡ 
χρόνια παραµέληση τοῦ Τµήµατος 
ἔχει νά κάνει µέ τήν... ψήφο του στίς 
πρυτανικές ἐκλογές ἀλλά κάποιες 
καταστάσεις δέν προκύπτουν τυχαῖα.

Χαρακτηριστικό εἶναι τό πρόβληµα 
τῆς... τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας τῆς 
Γραµµατείας καί τῆς Προέδρου τοῦ 
Τµήµατος µέ τόν ἔξω κόσµο! Πρό 
ἡµερῶν ἡ πρόεδρος κ. Χαρίκλεια 
Ἰωαννίδου, καί µετά ἀπό ἀπόφαση 
τῆς Γ.Σ. τοῦ Τµήµατος, ἐπανέφερε στό 
Πρυτανικό Συµβούλιο τό χρόνιο (!) 
αἴτηµα παροχῆς τεσσάρων κωδικῶν 
ὥστε νά λειτουργήσει στοιχειωδῶς ἡ 
ἐπικοινωνία µέ φοιτητές, διδάσκοντες, 
ἱδρύµατα καί ὑπηρεσίες. Σήµερα, 
ἐλλείψει κωδικῶν, οὔτε φάξ δέν µπορεῖ 
νά στείλει ἡ γραµµατεία, π.χ. σέ ἕναν 
γονέα πού ζητᾶ µιά βεβαίωση! Εἶναι 
δυνατόν ἡ ἀπίστευτη αὐτή κατάσταση 
νά µήν µεθοδεύεται ἀπό κάποιους πού 
ἔχουν κάνει στό ΔΠΘ τήν ἴντριγκα καί 
τήν καµοριά... ἐπιστήµη;          

Καί βεβαίως οἱ φοιτητές τοῦ Τµήµατος 
εἶναι ἐκεῖνοι πού πρωτίστως εἰσπράτ-
τουν τήν ἀπαξίωση αὐτή. Διαβάζουµε 
στήν πρόσφατη ἀνακοίνωση τοῦ 
φοιτητικοῦ ἀριστεροῦ «Δικτύου» τά 
προβλήµατα πού ἀντιµετωπίζει τό 
Τµῆµα: «...Ἡ µόνιµη ὑποχρηµατοδότηση 
τοῦ Τµήµατος συνεπάγεται τεράστια 

ὑλικοτεχνικά προβλήµατα, ὅπως αὐτό 
τοῦ κτιριακοῦ, τῆς γραµµατείας καί 
τῆς βιβλιοθήκης. Ἡ γραµµατειακή 
ὑποστήριξη συγκεκριµένα εἶναι ἐλάχι- 
στη, καθώς ἡ γραµµατεία λειτουργεῖ 
µόλις δύο ὧρες καθηµερινά καί ὁ µή 
ἐπιπλέον διορισµός µόνιµου, σταθεροῦ 
καί πλήρους ἀπασχόλησης προσωπικοῦ 
καθιστοῦν τήν κατάσταση ἰδιαίτερα 
προβληµατική. Στό παρελθόν τό 
Τµῆµα εἰσέπραξε ἀρκετές ὑποσχέσεις 
ἀπό τό ἑκάστοτε πρυτανικό σχῆµα, 
ὅµως δέν ἔχει γίνει ἀπολύτως τίποτε 
στήν κατεύθυνση ἐπίλυσης τοῦ 
προβλήµατος. Ἀντιθέτως, ἡ κατάσταση 
ὅλο καί χειροτερεύει καθώς δέν 
ὑπάρχει προσωπικό νά «περάσει» τίς 
βαθµολογίες, νά δώσει πιστοποιητικά 
ἀναλυτικῶν βαθµολογιῶν, νά 
ἐξυπηρετήσει τούς καθηγητές καί τούς 
φοιτητές τοῦ Τµήµατος. Ἡ ἀπουσία 
ἐπίσης µηχανοργάνωσης εἶναι 
ἐνδεικτική, καθώς οἱ βαθµολογίες δέν 
εἶναι περασµένες σέ ὑπολογιστές, 
γεγονός πού πολλές φορές καθυστερεῖ 
τά πιστοποιητικά ἀναλυτικῶν 
βαθµολογιῶν. Εἶναι προφανές ὅτι δέν 
µπορεῖ νά προαχθεῖ ἐπιστηµονική 
ἔρευνα σέ ἕνα πανεπιστήµιο τοῦ ὁποίου 
οἱ καθηγητές καί φοιτητές ἐκτελοῦν 
καθήκοντα διοικητικοῦ προσωπικοῦ. 
Μάλιστα ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου 
νά αὐξηθοῦν κατά 25% οἱ εἰσακτέοι 
στά περιφερειακά πανεπιστήµια µᾶς 
κάνει νά ἀντιληφθοῦµε ὅτι τό ἤδη 
προβληµατικό Τµῆµα µας δέν θά µπορεῖ 
νά ἀνταπεξέλθει καθόλου στίς ἀνάγκες 
τῶν φοιτητῶν καί φοιτητριῶν...»

ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΗ Η ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Π.Θ.;

Αὐτό λέγεται... πανεπιστηµιακό Τµῆµα;!

Ξάνθη: Νόμος είναι το 
δίκαιο του ισχυρού!

    Συζητείται έντονα στη Ξάνθη η υπόθεση 
γιατρού που εργαζότανε στο Γενικό 
Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ξάνθης και σε 
έλεγχο μετά από καταγγελία της Ασφάλειας 
ανακαλύφθηκε πως είχε στο σπίτι του 
ουσίες που εμπίπτουν στον νόμο περί 
ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων 
ουσιών. Η υπόθεση αυτή λέγεται πως έχει 
και ροζ απόχρωση που κινητοποίησε για την 
διεκπεραίωση της με ανώδυνο τρόπο  και 
άτομα από άλλον πολιτικό χώρο από αυτόν 
στον οποίο δραστηριοποιείτο ο γιατρός. 
Ας σημειωθεί πως οι συχνές επισκέψεις 
στο Καζίνο της Ξάνθης του πρωταγωνιστή 
της υπόθεσης αυτής είχαν προκαλέσει στο 
παρελθόν εύλογα ερωτήματα σε πολίτες 
της Ξάνθης. Η ποσότητα που κατασχέθηκε, 
σύμφωνα με πληροφορίες και με δεδομένη 
την αυστηρότητα που προβλέπει ο νόμος 
για γιατρούς και φαρ-μακοποιούς συνιστά 
σοβαρό αδίκημα. Φημολογείται όμως ότι 
ο ρέκτης γιατρός θα αντιμετωπισθεί ως 

χρήστης με τα συνακόλουθα ελαφρυντικά. 
Αλήθεια, διατάχθηκε ΕΔΕ στο Νοσοκομείο, 
καθώς πρόκειται για τόσο σοβαρό ζήτημα; 

     Θύμα τραμπούκικης επίθεσης έπεσε ο εκδότης 
εβδομαδιαίου εντύπου που κυκλοφορεί εδώ 
και λίγο καιρό στην πόλη. Ο ίδιος ισχυρίζεται 
ότι οι κουκουλοφόροι δράστες που τον 
χτύπησαν με γκλόμπ ενήργησαν κατ’ εντολή 
με αφορμή δημοσιεύματα της εφημερίδας που 
κατήγγειλαν τις δραστηριότητες διαφόρων 
υψηλά ιστάμενων προσώπων. Σύμφωνα 
πάντα με τον εκδότη, οι αστυνομικές Αρχές 
αδιαφόρησαν για το συμβάν και υποβάθμισαν 
τη σημασία του.

    Από τον Άννα στον Καϊάφα παραπέμπεται η 
υπόθεση της επιδότησης και των οικοδομικών 
εργασιών για επέκταση επιχείρησης που 
ανήκει σε στέλεχος της ΝΔ στον νομό. Στην 
υπόθεση εμπλέκονται μετά από καταγγελίες η 
Πολεοδομία, η Νομαρχία και το ΙΚΑ. Λέγεται 
πως παρά τη βεβαίωση των παρανομιών 
που διαπιστώθηκαν εκ των υστέρων και τον 
καταλογισμό των προστίμων που αναλογούν 
δεν προχωρά η διαδικασία είσπραξής τους. 
Μήπως πρέπει να επιληφθεί του θέματος το 
Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης;



Ὁ τουρκοµουφτής Ξάνθης, Ἀχµέτ Μέτε, µιλώντας 
πρό ἡµερῶν στό τουρκικό Πανεπιστήµιο Μπαλίκεσιρ 
γιά «τά προβλήµατα τῶν Τούρκων τῆς δυτικῆς 
Θράκης», ἐξήγησε γιά ποιόν λόγο πρέπει ἡ Τουρκία 
πρέπει «νά εἶναι ἰσχυρή καί δυναµική» κι ἀφοῦ 
πάσχισε νά πείσει τό ἀκροατήριο γιά «τήν ἀξία πού 
ἔχει νά ζεῖ κανείς κάτω ἀπό τήν τουρκική σηµαία» 
(«ἄν περάσετε ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τοῦ Ἕβρου θά 
τό καταλάβετε», τόνισε!), βάλθηκε νά ἐξηγήσει καί 
τούς συµβολισµούς στά χρώµατα στό τουρµπάνι 
του: «Τά χρώµατα τῆς σηµαίας τῆς Δυτικῆς Θράκης 
εἶναι πράσινο, µαῦρο καί ἄσπρο. Στό κεφάλι µας 
δέν ὑπάρχουν τά χρώµατα αὐτά ἀλλά ὑπάρχουν 
τά χρώµατα τῆς σηµαίας πού βρίσκεται στήν ψυχή 

µας (...) Τά σαρίκια πού φορᾶνε οἱ χοτζάδες µας συµβολίζουν τά χρώµατα τοῦ 
µουσουλµανισµοῦ καί τοῦ τουρκισµοῦ, πού εἶναι κόκκινο καί ἄσπρο. Εἴµαστε µιά 
µειονότητα πού ζεῖ κάτω ἀπό τόν Σταυρό...» 
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Ἡ νίκη στό Τσανάκαλε

Στίς 18 Μαρτίου γιορτάστηκε στήν 
«Τουρκική Νεολαία Κοµοτηνῆς» γιά 
τρίτη συνεχή χρονιά ἡ... νίκη τῶν 
Ὀθωµανῶν στό Τσανάκαλε κατά τῶν 
συµµάχων τῆς Ἀντάντ. Τό νέο στήν 
φετεινή διοργάνωση ἦταν ἡ πρόσκληση 
Τούρκων ὁµιλητῶν ἀπό τή Βουλγαρία: 
τοῦ δικηγόρου Μουσταφά Μπαϊράµαλη 
καί τοῦ προέδρου τοῦ τουρκικοῦ 
συλλόγου «Ὀµέρ Λουτφή» καί ἐκδότη 
Μουζεκί Ἀχµέτ, καί οἱ δυό τους ἀπό τό 
Κίρτζαλι*. Ἔτσι ἔχουµε µία προσπάθεια 
καθιέρωσης ἄλλων «ἐθνικῶν 
ἑορτῶν» ἀπό τούς τουρκόφρονες τῆς 
µειονότητας, καί µάλιστα µέ τήν ἐνεργό 
συµµετοχή καί τῶν Τούρκων ἀπό τή 
βουλγαρική Θράκη. Μέ τραγούδια καί 
ὁµιλίες γιά τούς γενναίους Τούρκους, 
κάτω ἀπό τούρκικες σηµαῖες, σέ στέκια 
παράνοµων σωµατείων πού διαλύθηκαν 
ἀπο τά ἑλληνικά δικαστήρια, µέ 
παρόντα ὅλα τά πολιτικά στελέχη τῆς 
µειονότητας. Φέτος π.χ. παρέστησαν 
οἱ πρώην βουλευτές Ἰλχάν Ἀχµέτ καί 
Γκαλήπ Γκαλήπ, ὁ νῦν ἀντινοµάρχης 
Μεχµέτ Δεβετζήογλου, ἐκπρόσωποι τοῦ 
τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς, οἱ 
δύο ψευδοµουφτῆδες κτλ. Ξεκινώντας 

βέβαια ἀπό τό Τσανάκαλε, ἀφοῦ µᾶς 
µιθριδατίσουν καί στό ζήτηµα αὐτό, 
δέν θ’ ἀργήσουν νά περάσουν καί 
σέ λιγότερο... οὐδέτερες γιορτές καί 
ἐπετείους, ὅπως π.χ. τῆς Μικρασίας, τῆς 
Ποντιακῆς Γενοκτονίας κτλ.

Μία παρουσία ἀξίζει νά σηµειωθεῖ, 
παρά τήν ταπεινότητά της: Αὐτή 
τοῦ προξενοϊµάµη τοῦ Μεγάλου 
Δερείου, Ἀµπντουραχήµ Κουρού, 
ὁ ὁποῖος τό περασµένο φθινόπωρο 
πρωταγωνίστησε στά συµβάντα σέ 
βάρος τῆς δασκάλας Χαρᾶς Νικοπούλου. 
Ὁ κύριος Κουρού λοιπόν, πρόεδρος 
τῆς σχολικῆς ἐφορίας τοῦ µειονοτικοῦ 
σχολείου στό Μέγα Δέρειο, µίλησε στήν 
ἐκδήλωση γιά «τόν ρόλο καί τή θέση τῆς 
θρησκείας στή µάχη τοῦ Τσανάκαλε». 
Σηµειώνουµε µέ τήν εὐκαιρία ὅτι 
βρισκόµαστε ἀκόµη σέ ἀναµονή τῆς 
ἀπόφασης τοῦ γ.γ. τῆς Περιφέρειας 
κ. Δ. Σταµάτη γιά τόν ἐν λόγῳ κύριο, 
πού µεθόδευσε µέ τέτοιον τρόπο τά 
γεγονότα σέ βάρος τῆς κ. Νικοπούλου 
καί τήν συκοφάντησε µπροστά στίς 
τηλεοπτικές κάµερες...

*   Καί µόλις ὁλοκληρωθεῖ ὁ ὁδικός ἄξονας 
Κοµοτηνῆς - Κίρτζαλι, τότε θά δεῖτε... 
ὀφέλη ἀπό τή σύσφιξη τῶν σχέσεων

 Τό ∆ροσερό τῆς Ξάνθης εἶναι 
ὁ µεγαλύτερος τσιγγάνικος οἰκισµός 
τῆς Θράκης, µέ πληθυσµό περίπου 
5.000 ἀνθρώπους, στούς ὁποίους 
συµπεριλαµβάνονται κάπου... 1500 παιδιά! 
Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν κατοίκων 
εἶναι µουσουλµάνοι καί τό βιοτικό τους 
ἐπίπεδο γενικά πολύ χαµηλό. Ὅλος ὁ 
οἰκισµός εἶναι αὐθαίρετος, οἱ ὑποδοµές 
του ἀνύπαρκτες καί ἡ παρέµβαση τοῦ 
κράτους σχεδόν µηδαµινή. Ἡ πλειοψηφία 
τοῦ πληθυσµοῦ µιλᾶ τήν ροµανί, τά 
ἑλληνικά καί τά τουρκικά. Μέσα στόν 
οἰκισµό αὐτό λοιπόν ὑποβόσκει καί 
ἡ... τουρκική διείσδυση: Τήν ἀπουσία 
τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας ἀξιοποιεῖ ἡ 
Ἄγκυρα καί ἐπιχειρεῖ νά ἐπωφεληθεῖ, 
κερδίζοντας τούς ἀνθρώπους διά τῶν 
«ἐξυπηρετήσεων» ἤ διά τῆς ἰσχύος πού 
ἐπιδεικνύουν οἱ πράκτορές της. Προσέξτε 
τήν παρακάτω διαφωτιστική ἱστορία.

 Ὁ Φεριδούν Χασάνογλου εἶναι 
ὁ µόνος δηµοτικός σύµβουλος τοῦ 
οἰκισµοῦ. Ἐκλέχθηκε µέ τόν (πασοκικό) 
συνδυασµό τοῦ Χρήστου Πούλιου ἀπό 
πέρυσι στό δηµοτικό συµβούλιο Ξάνθης 
(στήν ἀντιπολίτευση), χάρη στούς 
600 περίπου σταυρούς πού ἔλαβε. Γιά 
τήν πλειοψηφία τῶν κατοίκων εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου 
στό Δροσερό µά κι αὐτός δέν κάνει κάτι 
γιά νά τό διαψεύσει. Ἀντιθέτως, παίρνει 
πρωτοβουλίες πού µᾶλλον ἐνισχύουν 
τίς φῆµες αὐτές, καθώς ταυτίζεται µέ 
τήν τουρκική ρητορεία σέ ΟΛΑ τά 
σχετικά θέµατα. Πρόσφατα ἄλλωστε 
διοργάνωσε µέ λεωφορεῖο ἐκδροµή 50 

ἀτόµων στήν... Τουρκία! Αὐτό ἔκρινε πώς 
χρειαζόταν ὁ κόσµος τοῦ ∆ροσεροῦ πού 
τόν ψήφισε... Φυσικά ἡ ἄλλη προσφορά 
του στόν οἰκισµό, σέ θέµατα ζέοντα 
καί κατεπείγοντα, περιορίζεται στό 
ἀπόλυτο µηδέν. Ἀντιθέτως, τό ὄνοµά 
του ἐµπλέκεται σέ διάφορες ἱστορίες 
µέ σκάνδαλα πού πρέπει ἐπιτέλους νά 
ἀπασχολήσουν πρῶτα τόν δηµοτικό 
συνδυασµό πού τόν στεγάζει καί ἔπειτα 
τίς ἁρµόδιες Ἀρχές. ∆έν ξέρουµε ἄν 
εἶναι ἀληθές ὅτι εἶναι ὁ τοκογλύφος τοῦ 
οίκισµοῦ. Ὅσοι µᾶς τό κατήγγειλαν δέν 
εἶχαν καµµία ἀπόδειξη καθώς, ὅπως λένε, 
δέν ὑπογράφεται ποτέ τίποτε µεταξύ 
δανειστῆ καί δανειζόµενου. Πάντως 
θά εἶχε ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἐφορία 
νά µάθει - καί νά µάθουµε ὅλοι, ἀφοῦ 
πρόκειται γιά δηµόσιο πρόσωπο - ἀπό 
ποῦ προέκυψαν ὅλα αὐτά τά περιουσιακά 
στοιχεῖα του (σπίτια, αὐτοκίνητα, τζίπ...), 
ὅταν ὡς οἰκογενειάρχης καί πατέρας δύο 
παιδιῶν εἶναι... ἀγνώστου ἐπαγγέλµατος. 
Ἄραγε οἱ... σύντροφοί του στήν δηµοτική 
παράταξη «Πολίτες γιά τήν Ἀλλαγή», πού 
στήν ἱστοσελίδα τους δέν γράφουν λέξη 
γιά τό ἐπάγγελµά του - µόνο γι’ αὐτόν ἀπό 
τά 15 ἐκλεγµένα καί ἀναπληρωµατικά 
µέλη του! - τί λένε; Ξέρουν κάτι σχετικό;

 Καί µία ἄλλη, πολύ σηµαντική 
ὑπόθεση πού ἀφορᾶ τόν λεγάµενο. 
Ἀληθεύει ὅτι ἐνεπλάκη στήν ἐκµετάλ-
λευση δεκάδων στεγαστικῶν δανείων 
στούς κατοίκους τοῦ οἰκισµοῦ µέ 
ἀποτέλεσµα νά καταχρεωθεῖ ὁ κόσµος 
χωρίς νά ἀποκατασταθοῦν στεγαστικά 
στό τέλος οἱ δικαιοῦχοι; Ὅτι γύρω 
ἀπό τήν ὑπόθεση αὐτή τῶν δανείων 
(στεγαστικῶν γενικά µά καί εἰδικῶν 
γιά τούς Ροµά) στήθηκε ὁλόκληρο 
πολυπρόσωπο κύκλωµα (ἡ ὑπόθεση 
εἶναι γνωστή πλέον στήν κοινωνία 
τῆς Ξάνθης καί ἤδη κυκλοφόρησαν 
ὀνόµατα ἐµπλεκοµένων, τραπεζικῶν καί 
µή) στό ὁποῖο κατέληξε µεγάλο µέρος 
τῶν χρηµάτων αὐτῶν; Ρωτᾶµε γιατί θά 
ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, φαντάζεστε 
λαµόγια «δικά µας» νά συνεργάζονται µέ 
κάποια τῆς Ἄγκυρας γιά νά ροκανίζουν 
τά χρήµατα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ; Εἶναι 
ὡραία εἰκόνα, µιᾶς γνήσιας συµφιλίωσης 
τῶν λαῶν σέ βάση ρεαλιστική, ἀµοιβαίων 
συµφερόντων, δέν συµφωνεῖτε; Μιλᾶµε 
γιά τήν ἀπόλυτη ὀνείρωξη τῶν τουρκο-
λάγνων ἐκσυγχρονιστῶν! 
Ἐννοεῖται ὅτι θά σᾶς ἔχουµε καί 
συνέχεια...

Κ.Κ. 

Τί χρῶµα ἔχει τό σαρίκι τοῦ Μέτε;

ΔΡΟΣΕΡΟ ΞΑΝΘΗΣ
Δίπλα  στή φτώχεια 
ὁ τουρκισµός καί τά... 
σκάνδαλα! 

Γιά τόν ἀναχρονισµό στήν Ἐκπαίδευση

Τό περασµένο Σαββατοκύριακο (28-30/3/08) διοργανώθηκε στήν Ἀλεξανδρούπολη 
ἀπό τό Τµῆµα Ἐπιστηµῶν προσχολικῆς Ἐκπαίδευσης συνέδριο µέ θέµα «Κοινωνικές 
ἀνισότητες καί Ἐκπαίδευση», στό ὁποῖο παρατέθηκαν ἐνδιαφέρουσες ἀπόψεις. 
Μεταξύ αὐτῶν ξεχωρίσαµε τήν εἰσήγηση τοῦ Ἀθανασίου Γκότοβου (καθηγητοῦ 
στό Πανεπιστήµιο Ἰωαννίνων) σχετικά µέ τήν παιδαγωγική ἀξία τῆς µειονοτικῆς 
ἐκπαίδευσης καί παραθέτουµε τήν περίληψή της:

Ἡ παιδαγωγική ἰδέα καί ἡ παιδαγωγική πρακτική τῆς µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης 
παραπέµπουν στήν ἐποχή τῶν ἀνταγωνισµῶν ἀνάµεσα στά ἐθνικά κράτη µέ ἐπίδικο 
ἀντικείµενο τήν κατοχύρωση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας ἐκ µέρους τοῦ κράτους στήν 
ἐπικράτεια τοῦ ὁποίου κατοικεῖ ἡ µειονότητα, καί τήν ἀµφισβήτηση τῆς ἐν λόγῳ 
κυριαρχίας ἀπό τήν πλευρά τοῦ κράτους πού ἀναλαµβάνει τόν ρόλο τοῦ «προστάτη» 
τῆς µειονότητας («µητέρα - πατρίδα»).

Τοποθετηµένη ὀργανικά στά πλαίσια τῶν ἐθνικῶν ἀνταγωνισµῶν, ἡ µειονοτική 
ἐκπαίδευση στήν ἐποχή µας - καί εἰδικά στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση - ἀποτελεῖ ἕνα 
ἐκπαιδευτικό ἀπολίθωµα τοῦ παρελθόντος, τό ὁποῖο συνεχίζει νά λειτουργεῖ εἰς βάρος 
τῶν µαθητῶν, τόσο τῶν µειονοτικῶν, ὅσο καί τῶν πλειονοτικῶν. Οἱ λόγοι γι’ αὐτή τήν 
προγραµµατική δυσλειτουργία τῆς µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης - συµπεριλαµβανοµένης 
τῆς περίπτωσης τῆς µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης τῆς Θράκης - εἶναι τρεῖς: Πρῶτον, 
ἡ µειονοτική ἐκπαίδευση παράγει ἐκ προδιαγραφῆς ἀνυπέρβλητη ἐκπαιδευτική 
ἀνισότητα, ἐγκλωβίζοντας τούς µαθητές πού τήν παρακολουθοῦν σέ παράλληλες 
ἐκπαιδευτικές δοµές, κύριο χαρακτηριστικό τῶν ὁποίων εἶναι ἡ περιχαράκωση καί 
ἡ ἀπόκρουση τῶν κοινωνικά κυρίαρχων γλωσσικῶν καί πολιτισµικῶν κωδίκων, 
στό ὄνοµα τῆς καταπολέµησης τῆς «ἀφοµοίωσης». Ἡ προσπάθεια τοῦ κράτους 
νά ἀντισταθµίσει τήν παραγόµενη ἀπό τήν ἴδια τήν λειτουργία τοῦ µειονοτικοῦ 
µοντέλου ἐκπαιδευτική ἀνισότητα µέσῳ διοικητικῶν µέτρων (π.χ. µέσῳ ρυθµίσεων 
θετικῆς διάκρισης µέ τή βοήθεια τῶν «ποσοστώσεων») δέν συνιστᾶ ἀπό παιδαγωγικῆς 
πλευρᾶς λύση στό πρόβληµα ποιότητας τῆς µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης. Τὀ ἴδιο ἰσχύει 
καί γιά τίς στρατηγικές τοῦ παιδαγωγικοῦ µάρκετινγκ, µέσῳ τῶν ὁποίων ἐπιχειρεῖται 
ἡ δηµιουργία µιᾶς είκόνας «ἐκπαιδευτικῆς ὁµαλότητας» στόν χῶρο τῆς µειονοτικῆς 
ἐκπαίδευσης. Δεύτερον, ἡ µειονοτική ἐκπαίδευση εὐνοεῖ συστηµατικά τήν ἀνάπτυξη 
καί ἐµπέδωση τῆς παιδαγωγικῆς ἰδεολογίας τοῦ µειονοτικοῦ ἐθνικισµοῦ, ἡ ὁποία 
βρίσκεται σέ πλήρη ἀναντιστοιχία µέ τίς ἀρχές τῆς διαπολιτισµικῆς ἐκπαίδευσης. 
Εἰδικά στήν περίπτωση τῆς Δ. Θράκης, ὅπου µέσῳ τῆς µεινοτικῆς ἐκπαίδευσης 
ἐπιχειρεῖται ἡ ὁµογενοποίηση τοῦ µουσουλµανικοῦ πληθυσµοῦ σέ ἐπίπεδο ἐθνοτικῆς 
καί πολιτισµικῆς ταυτότητας, ἡ µειονοτική ἐκπαίδευση εἶναι a priori ἀσὐµβατη µέ 
τήν διαπολιτισµική ἐκπαίδευση, µιά ἐκπαίδευση ἀνοιχτή στό θέµα τῶν ταυτοτήτων. 
Τρίτον, τά µοντέλα µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης εἶναι ὑπεύθυνα γιά τή διαµόρφωση 
προβληµατικῶν στάσεων στό τµῆµα τῆς νέας γενιᾶς τῆς χώρας πού ἀκολουθεῖ τό 
µειονοτικό µοντέλο ἀπέναντι στό κράτος, ὁρίζοντάς το ὡς τό κράτος τῶν «ἄλλων». 
Μέ τόν τρόπο αὐτό τό ἐν λόγῳ µοντέλο ἐνισχύει τήν δηµιουργία διληµµάτων 
ἀφοσίωσης ἀνάµεσα στούς νέους ἀπέναντι στήν συνταγµατική τάξη τῆς χώρας τους 
καί τήν καλλιέργεια διαχωριστικῶν γραµµῶν καί ψυχικοῦ χάσµατος ἀνάµεσα στήν 
µειονοτική καί πλειονοτική νεολαία. Συµπερασµατικά, τά µοντέλα µειονοτικῆς 
ἐκπαίδευσης ἔχουν κλείσει πρό πολλοῦ τόν ἱστορικό τους κῦκλο καί στήν ἐποχή 
µας στεροῦνται παιδαγωγικῆς νοµιµοποίησης. Αὐτό σηµαίνει ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη 
γιά ριζικό ἐκσυγχρονισµό τοῦ µοντέλου αὐτοῦ στή Θράκη καί γιά µετεξέλιξή του 
πρός τήν κατεύθυνση ἑνός µοντέλου διαπολιτισµικῆς ἐκπαίδευσης συµβατοῦ µέ τίς 
πολιτικές καί πολιτισµικές ἀξίες καί ἀρχές τοῦ εὐρωπαϊκοῦ χώρου.



 8      8

Συνέχεια από τη σελίδα 4

Το ίδιο δεν συνέβη ωστόσο και με το 
υπουργείο εξωτερικών της Σλοβενίας. 
Διετάχθη έρευνα για να βρεθεί ο 
υπεύθυνος για την διαρροή του εγγράφου 
στην σλοβένικη εφημερίδα, και η πρώτη 
«απώλεια» ο Mitja Drobnic, διευθυντής 
του υπουργείου και κύριος πρωταγωνιστής 
στην συνάντηση της Ουάσιγκτον αλλά και 
συντάκτης του απόρρητου εγγράφου, ο 
οποίος υπέβαλε την παραίτησή του. Ο ίδιος 
ο υπουργός των εξωτερικών D. Rupel, ήταν 
αυτός που διέταξε άμεσα την έρευνα για 
την διαρροή του εγγράφου, χωρίς ωστόσο 
να αρνηθεί τόσο την ύπαρξή του, όσο και 
το περιεχόμενό του.
Στις δυο ανακοινώσεις που εξεδόθησαν από 
το Υπουργείο Εξωτερικών, η μεν πρώτη 
αφορούσε αποκλειστικά στην απάντηση 
στα άρθρα της «Dnevnik» της 25ης , 
κυρίως όμως της 26ης Ιανουαρίου, ενώ 
η δεύτερη αποτελούσε δήλωση -αρκετά 
μακροσκελή- των Σλοβένων διπλωματών. 
Στα έξι σημεία της απάντησης προς τα 
δημοσιεύματα, πέρα ότι επικρίνεται έντονα 
το γεγονός αποκλειστικά της διαρροής -ως 
πράξη παράνομη και αντιεπαγγελματική- 
από διπλωμάτες (χαρακτηριστικά 
αναφέρεται: «ούτε νομιμόφρονες πολίτες 
της Σλοβενίας, ούτε άνθρωποι που 

αξίζει να αποκαλούνται διπλωμάτες»), 
υπογραμμίζεται η ανεξαρτησία της 
πολιτικής της χώρας. Στην ανακοίνωση, 
κατηγορείται η εφημερίδα ότι προσπαθεί 
να αποδώσει μια εικόνα υποτέλειας ή έστω 
απλής δέσμευσης της εξωτερικής πολιτικής 
της Σλοβενίας στην πολιτική των Ηνωμένων 
Πολιτειών, με γλώσσα ακαταλαβίστικη 
και σλόγκαν του τύπου “Mister Yes”, 
παραπέμπουν σε ένα ψυχροπολεμικό 
κλίμα, που δεν ανταποκρίνεται στην 
σημερινή πραγματικότητα.
Τέλος, όπως συνεχίζει η ανακοίνωση, η 
εξωτερική πολιτική της χώρας βασίζεται 
στις αποφάσεις της Εθνοσυνέλευσης, 
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί κια μέρος της 
ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής αλλά 
και της πολιτικής ασφαλείας (CFSP).
Για το υπουργείο εξωτερικών της 
Σλοβενίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
αναμφισβήτητα αποτελούν μια φιλική 
χώρα, αλλά ταυτόχρονα είναι ο πιο στενός 
σύμμαχος της ΕΕ, ενώ επισημαίνεται 
ότι σε καθημερινή βάση (!) υπάρχει η 
ανταλλαγή θέσεων και ο συντονισμός για 
τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν 
τον πλανήτη.
Στο ίδιο πάνω-κάτω πλαίσιο κινήθηκε και 
η ανακοίνωση των Σλοβένων διπλωματών. 
Τετρακόσιοι ένας μέχρι στιγμής 
διπλωματικοί υπάλληλοι υπέγραψαν 

κείμενο, το οποίο πέρα από τις θέσεις τους 
για την όλη υπόθεση (διαρροή στα ΜΜΕ- 
χαρακτηρισμοί προς τους υπευθύνους κλπ), 
αναγνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη διαρροή 
προκάλεσε βλάβη στην Σλοβενία ως χώρα, 
στην διπλωματία της και στην προεδρία της 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ύστερα από τον 
σάλο που δημιουργήθηκε, το Υπουργείο 
Εξωτερικών στην επίσημη ιστοσελίδα του 
ανακοίνωσε ότι ο πολιτικός διευθυντής 
του υπουργείου Mitja Drobnic υπέβαλε 
την παραίτησή του, -την οποία και έκανε 
αποδεκτή ο υπεξ Dimitrij Rupel-, και θα 
αντικατασταθεί από τον γενικό γραμματέα 
Matjaz Sinkovec, κατά την διάρκεια της 
6μηνης προεδρίας στην ΕΕ. Οι αντιδράσεις 
ωστόσο του υπεξ Dimitrij Rupel από την 
διαρροή του εγγράφου δεν περιορίστηκαν 
μόνο σε δηλώσεις του υπουργείου.
Ο ίδιος εμφανίστηκε στην σλοβένικη 
τηλεόραση, και ως απάντηση στις 
επικρίσεις που δέχτηκε ότι η χώρα του εν 
ολίγοις ότι λειτουργεί υπό τις διαταγές των 
Ηνωμένων Πολιτειών, υποστήριξε ότι «η 
χώρα του δεν συμπεριφέρεται με τον έναν 
ή με τον άλλο τρόπο, ακολουθώντας τις 
“συμβουλές” των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Η Σλοβενία δρα σύμφωνα με τις αρχές 
και τις διαδικασίες...», αρνούμενος ότι 
η εξωτερική πολιτική της Σλοβενίας 
βρίσκεται υπό την επιρροή των ΗΠΑ. 
Αναφορικά για τις σχέσεις της χώρας 
του με την υπερδύναμη, ύστερα από το 
συμβάν, ο Dimitrij Rupel ανέφερε ότι αν 
και η όλη υπόθεση προκάλεσε ένταση 

και ανησυχία, εντούτοις τελικά η διαρροή 
του εγγράφου δεν φαίνεται προς το παρόν 
να έχει επηρεάσει τελικά τις σχέσεις 
Σλοβενίας-Ηνωμένων Πολιτειών.
Στο μεταξύ, σε πολύ πιο περιορισμένης 
έκτασης δηλώσεις κινήθηκε ο ο 
πρωθυπουργός της χώρας Janez Jansa, 
ο οποίος -όπως είναι το φυσιολογικό και 
το αναμενόμενο- αρνήθηκε ότι κάποιος 
προσπαθεί να πει στην Σλοβενία πώς να 
ασκεί την προεδρία στην ΕΕ. Η ανακοίνωση 
της παραίτησης του πολιτικού διευθυντή του 
σλοβένικου υπουργείου των εξωτερικών 
Mitja Drobnic, έγινε και θέμα ερώτησης 
στην ενημέρωση των δημοσιογράφων 
στο State Department στις 29 Ιανουαρίου. 
Ζητήθηκε από τον αναπληρωτή εκπρόσωπο 
τύπου Tom Casey να σχολιάσει την 
ανακοίνωση του Dimitrij Rupel (σλοβένος 
ΥΠΕΞ) αναφορικά με την παραίτηση του 
πολιτικού διευθυντή του, ύστερα από, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, από 
την συνάντηση που είχε με τον Daniel 
Fried, ο οποίος υποτίθεται του είπε ποιες 
θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες της 
Σλοβενίας στην προεδρία της ΕΕ. Ο Tom 
Casey περιορίστηκε σε μια μικρή γενική 
απάντηση, δηλώνοντας ότι η παραίτηση 
ενός αξιωματούχου αποτελεί εσωτερικό 
ζήτημα της όποιας κυβέρνησης, οπότε και 
παρέπεμψε στους Σλοβένους. Για την ουσία 
ωστόσο της συνάντησης, ο αναπληρωτής 
εκπρόσωπος είπε ότι δεν αποτελεί θέμα.

ΔΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ! 

Σλοβενία και άλλες αμερικάνικες αποικίες της ΕΕ

ΤΟΞΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
(Μέρος Β΄)
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   Σου λέει, όπως πάει το έργο, έτσι και τα 
παίζουμε όλα, ετούτος την επόμενη προεκλογική 
του συγκέντρωση θα την κάνει σε τροχόσπιτο! 
Κι από την άλλη όμως, ξέρω γω, τι να πω ρε 
παιδιά, ακόμα κι εγώ που τον παρακολουθώ 
με ευλαβική προσήλωση χρόνια τώρα, ώρες 
ώρες ακόμη εκπλήσσομαι με δαύτον! Κι η 
πλάκα ξέρετε ποια είναι, ε; Ότι ο πρώτος 
που ύψωσε ελληνική σημαία στην Ακρόπολη 
(αφότου την κατέβασαν τον Απρίλη του ’41 
οι Γερμανοί) ήτανε ο πρωθυπουργός, τον 
Οκτώβρη του ’44, όταν επέστρεψε η εξόριστη 
κυβέρνηση. Και γνωρίζετε βέβαια ποιος ήταν 
εκείνος ο πρωθυπουργός, ε; Ο παππούς του! 
Αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει! Και πάλι 
καλά να λέτε που δεν μας είπε ότι ανέβηκε ο 
Γλέζος στην Ακρόπολη, συνειδητοποίησε ότι 
είχε ξεχάσει σπίτι τη σημαία και έτσι τελικά 
πέταξε χαρταετό!  

   Εμένα, γιατρέ μου, με πονάει ο κ… μου! 
Μήπως ξέρεις κάνα καλό φάρμακο;
   Φάρμακο του κ… δεν ξέρω! Μια χώρα του 
κ… μόνο ξέρω, αλλά άντε, μην αρχίσουμε πάλι 
τη γκρίνια! Από κει και πέρα, τι να σας πω! 
Μήπως σας αρέσει το «Τελευταίο ταγκό στο 
Παρίσι»; Αν όχι, μήπως το «Μπρόουκμπακ 
Μάουντεν»; Γιατί άμα δεν σας αρέσει κι αυτό, 
λυπάμαι, αλλά ο συγκεκριμένος πόνος, μόνο 
αν είστε ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, 
μπορεί πλέον να ερμηνευθεί…

  Είμε ένας φτοχός νέος και, μώλις βγήκα 
απ’ το ήδρυμα, κλυρονώμησα ένα κόμα, 
που όμως δεν τραβάη πια με τήποτα και 
πάνω που προσπαθό να το ξαναλλλάξω (για 
ηκοστή ώγδοη φορά), εμφανήζετε τώρα ένα 
τσωγλανάκη που δεν το ξαίρι η μάνα του και 
ανεβένη στα γκάλοπ με μια ταχήτυτα που 
σκατά να φάη δηλαδύ ο Σουμάχερ! Κι αν με 
προσπεράση τελικά, εγώ τι θα κάνω μετά, 
πήτε μου! Σε τι κόσμω ζούμαι, Θαιέ μου! 

  Ναι βρε πασά μου, αλλά κι εσύ τι το ήθελες 
πάλι εκείνο για την Ακρόπολη; Και γενικά, 
τι θες και τ’ ανοίγεις πια το ρημάδι; Πάνω 
δηλαδή που πάει κανείς να ξεχάσει ότι είσαι 
ζαβός, πάλι φτου κι απ’ την αρχή; Ήμαρτον! 
Αφού είπαμε: φορητό cdplayer στην τσέπη, θα 
παίζει ο λόγος play back κι εσύ θα κουνάς απλά 
το στόμα! Τι θες τώρα δηλαδή, να παρακαλάς 
στο τέλος για συνεργασία τον Λεβέντη;

  Ιγώ πιδάκι μ’, ίμι ξέρ’ς η Ελενίτσα, 
του Μανωλάκ’ η γιαγιά, πουχ’ γιναίκα 
τη Μαρικούλα, του Ευλάμπιου την 
ξαδέρφ’. Τουν ξερ’ς τουν Ευλάμπιου, 
ένας Ευλάμπιους-Ευλάμπιους, πούκανι κι 
ταπιτσαρίες, είχι κι έναν μπατζανάκ’ που 
ίτανι ρουφιάνους στου προξενείου, τώρα 
λεν θα βάλ΄ κι για βουλευτής μι κάποιου 
απ’ τα μιγάλα κόμματα! Λοιπόν ιγώ που 
λες, γινήθκα του 1906 κι πρόπερσι έκανα 
τα χαρτιά μ’ για σύνταξη! Ακόμα όμους 
σύνταξη δεν πήρα! Τι γίνιτι βρε πιδάκι μ’ ;
   Α, αυτά που ήξερες, γιαγιά, να τα ξεχάσεις! 
Τι σύνταξη από τώρα, πάνω στην πιο 
παραγωγική ηλικία είσαι! Γι’ αυτό ακριβώς 
ήρθε αυτή η αποφασιστική κυβέρνηση, για 
να βάλει λίγη τάξη σε τούτο το χάος! Και γι’ 
αυτό άλλωστε έχει και τον άλλον συμβολικά 
ως επίτιμο, για να σας προετοιμάσει στην ιδέα 
ότι αφού μπορεί αυτός και είναι έτσι στην 
ηλικία του (βάλτε τώρα σεις από το 656 π.Χ. 
πόσο βγαίνει), άρα μπορείτε όλοι! Άντε γιατί 
καλομάθατε! Παλιοτεμπέληδες!

  Λέγομαι Θανάσης και θα σας παρακαλέσω, 
κύριε Καραίσκο, να πείτε σ’ εκείνον τον 
παλιοκαραγκιόζη τον Εξ Αποβλήτων ότι 
μας έχει πρήξει τα παπάρια με τον καθ’ 
ημάς Τρόπο και τη Ρωμιοσύνη και την 
αυτοσυνειδησία! Κι έπειτα, από πού κι ως 
πού δηλαδή κωλοέλληνες, που μας νοιάζει 
μόνο το αμάξι, το πορτοφόλι και το πουλί 
μας; Σας πληροφορώ λοιπόν ότι εμένα δεν 
με νοιάζει τίποτα απ’ αυτά! Και εγώ και 
η γυναίκα μου η Φω…η Μαρία έχουμε 
πρωτίστως πνευματικά ενδιαφέροντα! 
  Δεν είμαι ο Καραίσκος, ηλίθιε, ο Εξ 

Αποβλήτων είμαι! Ούτε μια επιστολή εκεί 
που θες δεν είσαι άξιος να στείλεις, ο καθ’ 
ημάς Τρόπος σε μάρανε! Από κει και πέρα 
βέβαια τι να σου πω! Υπάρχει θεωρητικά κι 
η περίπτωση να μη μυγιάζεσαι (λόγω μύγας), 
οπότε συγγνώμη που δεν έκανα για σένα στο 
προηγούμενο φύλο ειδική υποσημείωση! Δεν 
θα παραλείψω την επόμενη φορά! 

  Εμένα αυτή την εποχή βασικά με απασχολεί 
η εξέλιξη του ζητήματος με τα Σκόπια. 
Πείτε μου κάτι γι’ αυτό…
   Ε, μμμ…καλά, δεν λέω, κι εμένα μ’ 
απασχολεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει 
κι άλλα προβλήματα ο τόπος, έτσι; Πέρα 
δηλαδή από την αγωνία για το τι θα κάνει 
στη Γιουροβύζιον η Καλομοίρα, είναι κι οι 
νέες μηχανορραφίες της Αντιγόνης σε βάρος 
του Αλέξανδρου στα τελευταία επεισόδια του 
«Έρωτα», άσε δε που και το μέντιουμ Τούλα 
προέβλεψε ότι Δέλλας και Μαστροκώστα 
θα χωρίσουνε τελικά! Αυτά δηλαδή δεν σας 
απασχολούν; Μα ξυπνήστε επιτέλους, αγαπητέ 
μου! Τόση μονομέρεια πια; 

   Έχω μια προκλητική γειτόνισσα 
σαραντάρα, ύψος 1.78, περιφέρεια στήθους 

73, πόδι ατελείωτο, πανέμορφη, μελαχρινή, 
με πράσινα μάτια και σαρκώδη χείλη κι 
όλη μέρα τριγυρνάει με τα εσώρουχα στο 
απέναντι μπαλκόνι. Εγώ είμαι ερωτευμένος 
με τον γιο της. Τι πιστεύετε; Θα μας καλύψει 
αυτή η ιστορία με το συμβόλαιο κάποια 
στιγμή κι εμάς;
   Άντε βρε κι ανησύχησα στην αρχή! Λέω κι 
εγώ, ανώμαλος θα είν’ αυτός, εν έτει 2008 να 
σκέφτεται γυναίκες! Μην ανησυχείτε, αγαπητέ, 
βεβαίως και κάποια στιγμή θα σας καλύψει το 
συμβόλαιο, δεν είναι δυνατόν αυτή η χώρα να 
μείνει για πάντα βυθισμένη στον σκοταδισμό! 
Δηλαδή τώρα μεταξύ μας, ποιο συμβόλαιο, σε 
λίγο μέχρι και για θρησκευτικό γάμο σας βλέπω! 
Ε…ήδη από τώρα άλλωστε, βλέπουμε ευτυχώς 
ότι υπάρχουν και κάποιοι…προοδευτικοί και 
πεφωτισμένοι ιεράρχες. Δεν είναι δα και όλοι 
τους μαύρη οπισθοδρόμηση!

   Έλα, Φωτεινή, ο Θανάσης είμαι ρε! Είμαι 
στα χάι μου, γιατί μόλις έπλυνα τ’ αμάξι, 
έκανα σήμερα και μια τριχίλιαρη αρπαχτή, 
η γυναίκα μου πήγε στη μάνα της, σε 
περιμένω γι’ άλλα κόλπα...
                                   Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ἡ Χαρά Νικοπούλου 
ἐπέστρεψε στό Μέγα 
Δέρειο, τό µειονοτικό 
σχολεῖο τοῦ χωριοῦ 
παρήλασε καί 
γιόρτασε κανονικά 
τήν 25η Μαρτίου 1821, 
καί ὅλα δείχνουν ὅτι 
(καί αὐτή) ἡ µπόρα 
πέρασε. Δέν µένει 
παρά νά δοῦµε τίς 
ἐπιπτώσεις σέ ὅσους 
κριθεῖ ὅτι παρέβησαν 
τά καθήκοντά τους. 
Καί δέν µιλᾶµε µόνο 
γιά ἐκπαιδευτικούς...

Ἄλλος ἕνας γῦρος κερδήθηκε στό Μέγα Δέρειο



ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  2-4-2008                                                                                                                 }

Η ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

Τον τελευταίο καιρό δόθηκε αρκετή 
δημοσιότητα με την περίπτωση της 
δασκάλας Χ. Νικοπούλου στο Mέγα 
Δέρειο. Ασχολήθηκαν εκτεταμένα σχεδόν 
όλος ο τοπικός τύπος,τα τοπικά ραδιόφωνα 
αλλά και η τοπική τηλεόραση. Μέχρι και 
Αθηναϊκά ΜΜΕ ασχολήθηκαν με το θέμα.
Δεν θα σταθώ στο εάν ήταν αρνητικά ή 
θετικά τα σχόλια (φυσικά υπήρξαν και 
από τα δυό). Θα σταθώ όμως στο τι έμεινε 
τελικά, όλον αυτόν τον καιρό από την 
συγκεκριμένη υπόθεση.
Καταρχάς και μόνο η ύπαρξη της 
συγκεκριμένης δασκάλας ως εκπαιδευτικού 
και η γενικότερη δουλειά της στο σχολείο, 
είναι θετικότατη και για τους μαθητές και 
για το χωριό αλλά και για τον τόπο μας 
γενικότερα. Ας αποτιμήσουμε όμως και 
το τι προσέφερε η όλη υπόθεση για την 
εξαγωγή μερικών συμπερασμάτων.
Πρώτα - πρώτα ξεσκεπάστηκε ο ρόλος, 
το πως σκέφτονται, και το πως πράττουν 
ορισμένοι αιρετοί τοπικοί «άρχοντες» 
που μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε τίποτα 

για το ποιόν τους. Με ποιόν γνώμωνα 
αντιμετωπίζουν καταστάσεις ήσσονος 
και μείζονος σημασίας για την ευαίσθητη 
περιοχή μας.
Επίσης αρκετοί τοπικοί «μεγαλοδημοσιο-
γράφοι» αλλά και απλοί αρθρογράφοι 
δώσαν σπουδαία δείγματα εθνομηδενι-
σμού και «δημοκρατικών» εαισθησιών, 
επιλεκτικά, φυσικά, υπέρ του μόνιμου 
θύτη της περιοχής. Τέλος αποκαλύφθηκε 
και το ανάστημα κάποιων προϊσταμένων 
της δασκάλας στη διαχείριση του θέματος 
(μηδέν εις το τετράγωνο δηλαδή). Έτσι 
αμέσως - αμέσως η Χαρά μάς έδωσε τη 
χαρά να συνειδητοποιήσουν και οι πλέον 
αδαείς τον ρόλο πολλών συμπολιτών μας 
που χαίρουν εκτιμήσεως στην κοινωνία 
μας. Μέγιστη προσφορά.
Συνεχίζουμε. Η συντριπτική πλειοψηφία 
του τοπικού πληθυσμού (καλά, δεν μιλάμε 
για την υπόλοιπη Ελλάδα), είχε πλήρη 
άγνοια για το τι συμβαίνει στα μειονοτικά 
χωριά και τις συνθήκες τρομοκρατίας από 
μέρους του Προξενείου, που επικρατούν σε 
αυτά. Έτσι λοιπόν, πολλοί συμπολίτες μας 
για πρώτη φορά απέκτησαν μιά καλύτερη 
εικόνα της καταστάσεως και πήραν μιά 
μικρή γεύση του όλου προβλήματος.

Τα πατριωτικά αντανακλαστικά των 
περισσοτέρων που μέχρι πρότινος 
ήταν εν υπνώσει, επιτέλους ξύπνησαν.
Εξοργίστηκαν με την αδικία, μερικοί 
κινητοποιήθηκαν (είχαμε αρκετά κείμενα 
και κινήσεις υποστηρίξεως από διάφορους 
συλλόγους, φορείς μα και από μεμονωμένα 
άτομα).
Πάντως σε γενικές γραμμές η Χαρά μάς 
έδωσε το έναυσμα να «ξεσκουριάσουμε» 
και να «πονηρευτούμε» πολυεπίπεδα 
(τώρα αυτό εάν το κεφαλοποιήσουμε είναι 
άλλο θέμα).
Μεγάλη μερίδα από αυτούς που με 
συνοπτικές διαδικασίες έριξαν το φταίξιμο 
στην δασκάλα και υιοθέτησαν πλήρως 
την αντίθετη άποψη, την κατηγόρησαν 
για... «διατεταγμένη» υπηρεσία, για 
εθνικιστικές πρακτικές, για διασάλευση 
κοινωνικής ειρήνης και άλλες μπούρδες. 
Δεν μπόρεσαν να διανοηθούν ότι υπάρχουν 
ακόμα ανιδιοτελή άτομα που θέλουν 
να προσφέρουν, έξω από βολέματα και 
ρουσφέτια. Έτσι λοιπόν και πάλι η Χαρά 
μας έδωσε την ευκαιρία να ξαναβρούμε 
κάτι από την χαμένη μας αξιοπρέπεια 
και για τους έχοντες φιλότιμο, να τους 
προβληματίσει σοβαρά για την μετέπειτα 

στάση τους σε διάφορα θέματα.
Συμπερασματικά λοιπόν, με την όλη 
υπόθεση ξεσκεπάστηκε με μιάς ο ρόλος 
πολλών μειονοτικών και πλειονοτικών, 
καί ευαισθητοποιήθηκαν πολλοί σε 
τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, και 
αποκτήσαμε παράδειγμα προσφοράς 
προς μίμηση. Να μην αναφερθούμε για 
το εμπόδιο που συνάντησε ο τούρκικος 
εθνικισμός στην περιοχή (είχε συνηθίσει 
να δρά ανενόχλητα). Εν μέρει η εθνική 
μας κυριαρχία έκανε την παρουσία της πιό 
αισθητή μετά από την έλευσή της.
Υπάρχουν και άλλα πράγματα ελλάσονος 
σημασίας που αποκομίσαμε, αλλά θα 
κάναμε κατάχρηση χώρου για να τα 
αναφέρουμε. Οπότε, εν κατακλείδι, 
αντιλαμβανόμαστε ότι η υπόθεση πολύ-
πλευρα οφέλησε τους ορθά και λογικά 
σκεπτόμενους (οι υπόλοιποι που δεν 
θέλουν να κατανοήσουν τα προφανή, είναι 
ούτως ή άλλως ανεπίδεκτοι).
Με το δεδομένο ότι δεν συναντά 
κανείς συχνά στην περιοχή μας τέτοια 
πολυεπίπεδη προσφορά από ένα άτομο, 
θεωρούμε ότι οφείλουμε όλοι στη Χαρά 
την άμεση συμπαράστασή μας.
                                                             Γ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση :   ΠΛΑΤ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 

Ταχ. Κώδικας : 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Τηλέφωνο : 25310- 24444

Fax : 25310- 82705   
           Κοµοτηνή, 26 -03- 2008

                                                                                     Αρ. Πρωτ. 11693

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

GR – Δήµος Κοµοτηνής : Προκήρυξη Ανοικτού Δηµόσιου 
Διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για το έργο 
«Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήµου 
Κοµοτηνής»

1. Αναθέτουσα Αρχή

Δήµος Κοµοτηνής, Δ/νση:  Πλατ. Βιζυηνού 1, Τηλέφωνα:  25310-
24444, E-mail: tydkomot@otenet.gr

2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου

Ταξινόµηση κατά CPV: .72 00 00 00 -5 Υπηρεσίες Πληροφορικής 
& Συναφείς Υπηρεσίες

Στόχος του έργου

Οι βασικοί στόχοι του έργου αυτού είναι:

- επαρκέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, - 
αξιοποίηση των ΤΠΕ µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχοµένων υπηρεσιών από τη Δ.Δ. σε πολίτες και επιχειρήσεις 
, - αναβάθµιση της εξυπηρέτησης του πολίτη και της ποιότητας 
των παρεχοµένων υπηρεσιών µε στόχο τη δυνατότητα 
δηµιουργίας one stop shop services (έκδοση πιστοποιητικών, 
αδειών, υποβολή αιτήσεων, κλπ) ,- Αποτελεσµατικότερη και 
αποδοτικότερη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, - Αύξηση 
παραγωγικότητας και βελτίωση του εργασιακού χώρου

Περιγραφή του έργου

Το έργο αποσκοπεί στη συνολική αντιµετώπιση ζητηµάτων 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εκσυγχρονισµού της 
Δηµόσιας Διοίκησης για την εξυπηρέτηση των πολιτών του 
Δήµου  Κοµοτηνής. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η ανάπτυξη, 
εφαρµογή και λειτουργία από τον φορέα ενός ολοκληρωµένου 
πληροφοριακού συστήµατος (Διαδικτυακή και Φωνητική 
Πύλη Εξυπηρέτησης) το οποίο θα υποστηρίζει την παροχή 
σύγχρονων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την 
ενηµέρωση, την εξυπηρέτηση και τη συµµετοχή του πολίτη και 
της επιχείρησης

 Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό 
εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ, € 175.000 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19% (προϋπολογισµός χωρίς 
ΦΠΑ: € 147.058,82 - ΦΠΑ: € 27.941,18) ο οποίος βαρύνει τον 
εργοδότη. Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ’ 
ΚΠΣ, σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 20% από 
Εθνικούς Πόρους. 

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µέσω διαδικασίας ανοικτού 

διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµικής άποψης προσφορά σύµφωνα µε τους όρους 
της προκήρυξης και την ισχύουσα νοµοθεσία.

4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Στην Έδρα του Δήµου Κοµοτηνής  

5. Δικαίωµα Συµµετοχής

Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό, έχουν Φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ενώσεις 
/ Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και 
που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον 
περί Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου, ή οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 
(ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από 
την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συµφωνίες µε την ΕΕ. Δικαιούµενοι συµµετοχής είναι επίσης 
τα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία 
κράτους – µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – µέλους που 
έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική του 
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο 
εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών.

6. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 6 µήνες  από 
την υπογραφή της σύµβασης. 

7. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού

α) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη 
της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από την έδρα του 
Δήµου Κοµοτηνής όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες: Δ/νση: 
Πλ. Βιζυηνού 1, Τηλέφωνα:  25310/24444, Υπεύθυνη: ΠΑΣΣΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

β) Για την παραλαβή της Διακήρυξης απαιτείται κατάθεση 
ποσού πενήντα ευρώ (50 €) στον Δήµο Κοµοτηνής  

γ) Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση 
h�p://www.infosoc.gr, www.komotini.gr

8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες ή 
τους νόµιµους εκπροσώπους τους στα γραφεία του Δήµου 
µέχρι την 18-04-2008  και ώρα 11:30 π.µ. Σε αντίθετη περίπτωση 
οι προσφορές δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα του Δήµου 
Κοµοτηνής, Πλ. Βιζυηνού 1 6910 Κοµοτηνή, Αίθουσα Δηµοτικού 
Συµβουλίου. Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν και 
ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση.

γ) Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο υποβάλλονται 
σε ένα πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή (CD ROMs). Προσφορές για µέρος 
του προκηρυσσοµένου έργου δεν γίνονται δεκτές και θα 
απορρίπτονται.

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

9. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία 
του Δήµου Κοµοτηνής, Πλ. Βιζυηνού 1 6910 Κοµοτηνή, Αίθουσα 

Δηµοτικού Συµβουλίου. στις 18-04-2008  και ώρα 11.30 π.µ. Στην 
αποσφράγιση των προσφορών µπορεί να παρίσταται ο νόµιµος 
εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτηµένος 
εκπρόσωπος αυτών.

10. Εγγυήσεις συµµετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και µε 
ποινή αποκλεισµού να κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ύψους 8.750  € (ποσοστό 5% 
του προϋπολογισµού µε ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή πρέπει 
να απευθύνεται προς το Δήµο Κοµοτηνής και να έχει ισχύ 
τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 

11. Ισχύς των προσφορών

Ισχύς προσφορών έξι (6) µήνες από την εποµένη της ηµεροµηνίας 
λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.

12. Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για 
δηµοσίευση 

Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της  προκήρυξης  στο 
τεύχος δηµοσίων συµβάσεων της  Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
είναι η  26/03/2008 

13. Νοµοθετική κάλυψη της σύµβασης ανάθεσης

§ Η ανάθεση της παρούσας σύµβασης διέπεται από τις διατάξεις 
τις διατάξεις της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υ. 
Α. (ΕΚΠΟΤΑ), το Ν. 3463/2006, το Ν. 3614/2007, Τις  διατάξεις  
του  άρθρου 82, παρ. 1 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 1247/Α’/95), Το 
Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), Τις διατάξεις του Ν.2286/95 
(ΦΕΚ 19/Α/95), Το Π.Δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α), Το Ν.2522/1997, 
Το Ν. 2741/99, άρθρο 8, Το Ν. 2328/95 , άρθρο 15, Το ΠΔ 82/96, 
(κατ΄ εξουσιοδότηση του ν.2328/95), Η Υπουργική Απόφαση 
20977 της 23.08.2007 (ΦΕΚ 1673 της 23.08.2007, Το Ν. 3060/2002, 
Άρθρο 2, Τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες ως προς τα 
θέµατα πληροφόρησης και δηµοσιότητας 1260/99 άρθρο 46 
και 1159/2000, Το Ν.2860/2000 (ΦΕΚ Α 251), Τον κανονισµό 
(ΕΚ) 1260/99 του Συµβουλίου, Τον κανονισµό (ΕΚ) 1783/99 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

14. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να απευθυνθούν στο Δήµο Κοµοτηνής τηλ. 25310/24444 (Δ. 
Πάσσου)– Φαξ :25310-82705– E-mail: tydkomot@otenet.gr

                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   Κοµοτηνής

                                      Δηµήτριος Κοτσάκης 
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Oἱ ἐφηµερίδες πού παραθέτουµε (οἱ 
µεγαλύτερες ἡµερήσιες τῆς χώρας) 
εἶναι τῆς 24ης Μαρτίου, παραµονῆς 
τῆς ἐθνικῆς µας ἐπετείου. Τήν 
ἑποµένη δέν κυκλοφόρησαν λόγῳ 
τῆς ἀργίας. Προσέξτε λοιπόν 
τά πρωτοσέλιδά τους: Οὔτε ἡ 
παραµικρή νύξη γιά τήν ἀνάσταση 
τοῦ ἑλληνισµοῦ πού «ἑορτάζεται», 
οὔτε σέ µιάν ἀπόµερη γωνία! Ὅσο 
γιά τά κανάλια, ἡ κάλυψη καί ἡ 
ἀπότιση τιµῆς στήν 25η Μαρτίου 
ἦταν τοῦ γνωστοῦ (ἀθλίου) 
ἐπιπέδου. Τά ἴδια περίπου καί σέ 
τοπικό «ἐκσυγχρονιστικό» ἐπίπεδο 
Θράκης. Μετά ἀπό ποῦ νά πιαστεῖ ὁ 
µέσος πολίτης καί νά ξεφύγει ὁ νοῦς 
του ἀπό τήν καθηµερινή µιζέρια, πῶς 
νά πεταχτεῖ λιγάκι στή µέρα ἐκείνη 
πού τοῦ ‘δωσε, µέσα ἀπό ἀνείπωτες 
θυσίες, τήν ἐλευθερία; Ὅλοι τους 
κάνουν τό πᾶν γιά τήν ἐξάλειψη τοῦ 
Ἕλληνα πολίτη καί τόν θρίαµβο τοῦ 
ἀεθνικοῦ καταναλωτῆ...

Η μισελληνική 
εκσυγχρονιστική κάστα

      Οι εκρήξεις γνωστών και μη εξαιρετέων 
«προοδευτικών» κατά παντός ελληνικού 
τείνουν πλέον να γίνουν συρμός στα 
απερίγραπτα κανάλια της αθηναϊκής 
χαβούζας. Από κοντά βέβαια και οι 
τηλεπαρουσιαστές (και όχι πραγματικοί 
δημοσιογράφοι). Πολύ καλά ανέλυσε το 
θέμα του «κριτικού» κινηματογράφου Δ. 
Δανίκα και του κάθε προοδευτικάριου 
που σεληνιάζονται όταν ακούνε τις 
λέξεις “Ελλάδα” και “ελληνικός”, ο 
«Αντιφωνητής» στις 19-3-2008 (σ. 5) . Το 
χαρακτηριστικό όλων αυτών των κακή τη 
μοίρα συμπατριωτών μας; Μια αφ’ υψηλού 
κριτική των πάντων, μια βεβαιότητα για 
την ορθότητα των απόψεών τους, μια 
αντιπάθεια (και μίσος άσβεστο) για τις 
έννοιες του έθνους, του εθνικού, του 
γένους, της Ορθοδοξίας, του Ελληνισμού, 
μια ασίγαστη λατρεία για τα δικαιώματα 
των πολύχρωμων μειονοτήτων, ένα 
πάθος για την ριζική αναθεώρηση της 
ελληνικής ιστορίας (αρχαίας, μεσαιωνικής 
και νεότερης), μια αμφισβήτηση και μια 
προσπάθεια για αποδόμηση όσων μορφών 
(παλαιότερων και νεότερων) πάσχισαν 
να στερεωθεί αυτό το πολύπαθο έθνος 
μας, μια αγάπη για την όποια διαστροφή 
(της ιστορίας ή και άλλη …). Όλα αυτά 
βέβαια συνοδεύονται από την ταυτόχρονη 
επιδίωξη και επίτευξη (για όλους αυτούς) 
ενός ζηλευτού βιοτικού επιπέδου (που 
ο μέσος Έλληνας δεν ονειρεύεται ούτε 
στα πιο τρελλά του όνειρα και που δεν 
θα αποκτήσει έστω και αν ζήσει 100 

ζωές), με βίλες, με κότερα, με παχυλούς 
μισθούς, με ταξιδάκια στο εξωτερικό σε 
πανάκριβους προορισμούς, με τα παιδάκια 
τους σε ιδιωτικά σχολεία (είπαμε, δεν 
είμαστε όλοι ίσοι!), με 3-4 γάμους ο 
καθένας τους, με βόρεια προάστια της 
χαβουζοπρωτεύουσας, με επαύλεις και 
Μύκονο και με ό,τι άλλο ποθεί ο εαυτούλης 
τους. Η κάστα αυτή, κενή περιεχομένου, 
αλλιώς τενεκέδες ξεγάνωτοι, βρίζει την 
Ελλάδα αποζητώντας ταυτόχρονα τα καλά 

της, «λατρεύει» τους μετανάστες αρκεί να 
μη μένουν σε απόσταση μικρότερη των 5 
χιλιομέτρων από τις βίλες τους, αποστρέφει 
το πρόσωπό της από κάθε τι ελληνικό, 
επικροτεί (αν δεν χειροκροτεί κιόλας) τις 
επεμβάσεις της υπερδύναμης όπου γης, 
προβληματίζεται για την αναδυόμενη 
και πάλι Ρωσία, μεταφυτεύει άκριτα και 
αβασάνιστα τρόπους σκέψης και μοντέλα 
συμπεριφοράς του εξωτερικού στην χώρα 
μας, είναι με δυό λόγια η δηλητηριώδης 
εκσυγχρονιστική απόφυση του λεγόμενου 
προοδευτισμού, απόφυση μιας γιαλατζή 

αστικής τάξης, η οποία ποτέ δεν είχε 
αυτοδύναμη σκέψη και πάντα συρόταν 
από τον ξένο επικυρίαρχο.

   Πράγματι, η κάστα αυτή – μικρή 
σε αριθμούς αλλά μεγάλη σε ισχύ – 
εξαπλώνεται στο κοινωνικό σώμα με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή σήψη, 
παρακμή, απέχθεια για την Ελλάδα, τυφλή 
μίμηση όλων των αμερικανόφερτων 
προτύπων, επίπλαστη προοδευτικότητα 
και ταυτόχρονα λατρεία στο έπακρο ενός 
lifestyle που αποπνέει γυφτογκλαμουριά. 
Απίθανα πρόσωπα (ο παραπάνω 
«κριτικός» είναι γνωστός κυρίως στο 
πανελλήνιο όχι για τις γνώσεις του ή για 
την όποια συμβολή του σε κάποιο τομέα 
αλλά εξ αιτίας του γάμου του με γνωστό 
πολιτικό πρόσωπο που τριγυρίζει από 
κόμμα σε κόμμα προσπαθώντας να βρει 
στέγη για τις ιδεοληψίες του), «καθηγητές» 
πανεπιστημίου με λειψές γνώσεις που μας 
κάνουν τους πολύξερους κρυπτόμενοι πίσω 
από φανταχτερούς τίτλους και που θέλουν 
να μας πείσουν για τον  «συνωστισμό» 
των Ελλήνων στην Σμύρνη το 1922, 
άλλοι δοκτοράδες που αμφισβητούν την 
φυλετική συνέχειά μας (αλλά προσοχή: 
μόνο την φυλετική συνέχεια την δική 
μας αμφισβητούν, κανενός άλλου λαού!), 
πρόσωπα ερχόμενα από το πουθενά έτοιμα 
να διακηρύξουν την αποστροφή τους για τις 
παρελάσεις (ότι δήθεν στρατιωτικοποιούν 
την κοινωνία!), όλος αυτός ο εσμός των 
εξεχόντων συμπατριωτών μας πασχίζει με 
νύχια και με δόντια μέσω των καναλιών, 
να μας πείσουν ότι δεν είμαστε αυτοί που 
νομίζαμε αλλά … άλλοι! Η περίπτωσή τους 
θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 
μελέτης (μελετών θα έλεγα) κάποιου Jean 

Baudrillard ή κάποιου Alain de Benoist, 
οι οποίοι τόσο θαυμάσια ανέλυσαν το 
θέμα του μίσους προς τον Άλλο αλλά και 
το θέμα του μίσους προς το ίδιο το έθνος 
στο οποίο κάποιος ανήκει. Ο συγγραφέας 
του άρθρου «Μισέλληνες από ψυχική 
αναπηρία» αναφωνεί απελπισμένα πως 
« … [αυτή η κάστα] διαμορφώνει τη 
δημόσια ατζέντα και την στάση του μέσου 
πολίτη … τι μέλλον μπορούμε να έχουμε 
όταν το μεγαλύτερο μέρος της κυρίαρχης 
(πνευματικά-οικονομικά-πολιτικά) τάξης 
τρέφει τέτοια ψυχοπαθητική απέχθεια για 
τη χώρα;». Εύλογο το ερώτημα. Χρόνια 
θηριώδους αντεθνικής προπαγάνδας 
μετέτρεψαν τον λαό του 1940 και των 
αγώνων για την Κύπρο και την δημοκρατία 
(τις δεκαετίες του ’50 και του ’60) σε ένα 
λαό ηττοπαθή, λαό άνευρο και ραγιά. Τις 
συνέπειες τις δρέψαμε με το παραπάνω: 
Κύπρος 1974 (η Κύπρος είναι μακριά!), 
σύμφωνο Βέρνης 1976 (για να μη προκληθεί 
η μήνις των Τούρκων με τις έρευνες στην 
υφαλοκρηπίδα), παραβιάσεις στο Αιγαίο, 
Ίμια 1996, προδοσία Οτσαλάν 1999, ανοχή 
στις σκοπιανές προκλήσεις περί μεγάλης 
Μακεδονίας, ανοχή στις αλβανικές 
προκλήσεις περί Τσαμουριάς, ανοχή στην 
προπαγάνδα του τουρκικού προξενείου 
στην Θράκη…  Ποια η λύση; Λύση δεν 
υπάρχει. Μόνη παρηγοριά η συνέχιση του 
αγώνα, η ιδεολογική μάχη με τα πενιχρά 
μέσα που μερικοί διαθέτουν, με την ελπίδα 
πάντα ότι κάποια στιγμή οι Έλληνες θα 
καταλάβουν πως βρίσκονται στου κακού 
τη σκάλα και πως θα αφυπνισθούν. Πριν 
νάναι αργά, πριν ακρωτηριασθεί ακόμα 
πιο πολύ ο Ελληνισμός.

Πατρινός

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΤΥΠΟΣ: 
Ἄφαντη ἡ 25η 
Μαρτίου!

Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ (ΗΠ)ΑΙΤΙΩΝ 

Ἡ πρόσφατη ἀλβανική ἐπίθεση σέ σερβικό ἀστυνοµικό φυλάκιο στό βόρειο 
Κοσσυφοπέδιο, ἔληξε µέν χωρίς θύµατα ὅµως ἐπιβεβαίωσε τήν ἔνταση πού 
συνεχίζει νά διατηρεῖται µετά τήν ἀναγνώριση τῶν τετελεσµένων ἀπό τήν 
ΝΑΤΟϊκή ἐπιδροµή τοῦ 1999. Ἡ πληγή πού ἄνοιξαν πρῶτα παρασκηνιακά καί 
µετέπειτα ἀνοιχτά οἱ ἀνθρωπιστές τῆς Δύσης δέν πρόκειται νά κλείσει, ἀντιθέτως 
φαίνεται νά µολύνει ὅλη τήν περιοχή. 

Πάντως ὑπάρχουν κι ἄλλου τύπου προσεγγίσεις στά αἴτια τῆς διαµορφωθείσας 
κατάστασης. Προσέξτε τίς ἑρµηνεῖες τῆς πασίγνωστης ΜΚΟ Human Rights Watch 
γιά τό θέµα, σύµφωνα µέ ὅ,τι γράφτηκε στόν Τῦπο: «Κατὰ τὴν ὀργάνωση γιὰ τὰ 
ἀνθρώπινα δικαιώµατα Human Rights Watch, ἡ συνέχιση τῆς πολιτικῆς καὶ ἐθνικῆς 
βίας δὲν εἶναι παρὰ τὸ ἀποτέλεσµα τῆς ἀνεπάρκειας τοῦ δικαστικοῦ συστήµατος 
στὸ Κόσοβο. Σύµφωνα µὲ 
ἔκθεση τῆς ὀργάνωσης, ἡ 
ἀδυναµία ἀπόδοσης δικαιο-
σύνης σὲ συνδυασµὸ µὲ τὴν 
ἀνεξέλεγκτη δράση ὅσων 
παρανοµοῦν συντείνουν 
στὰ φαινόµενα ἐθνικῆς 
καὶ πολιτικῆς βίας. Ὡς ἐκ 
τούτου, ἡ ὀργάνωση ἀπηύ-
θυνε ἔκκληση πρὸς τὴν 
κυβέρνηση τῆς Πρίστινα καὶ 
τοὺς Εὐρωπαίους ἐπόπτες 
τῆς περιοχῆς νὰ βελτιώσουν 
τὸ «ἐξαιρετικὰ ἀνίσχυρο» 
δικαστικό της σύστηµα».

Ἔτσι λοιπόν. Τό ἀνίσχυρο 
δικαστικό σύστηµα τοῦ Κοσόβου φταίει! Αὐτή κι ἄν εἶναι ἀνάγνωση τῆς 
πραγµατικότητας, ἀπό τούς «εἰδικούς». Μέ τή λογική αὐτή µπορεῖ κανείς νά 
διευρύνει ὄντως τήν ὀπτική του στά καθηµερινά. Π.χ. Ἄν βγεῖτε σουρωµένος 
στούς δρόµους τῆς πόλης καί τρέχοντας µέ 200 παρασύρετε µερικούς διαβάτες, θά 
φταίει πού δέν φροντίσατε νά διαθέτει τό αὐτοκίνητό σας φρένα ἀεροπλάνου. Ἤ 
ἄν ἐµένα πού διαθέτω ἐξωτερική ἐµφάνιση Κουασιµόδου, πνευµατικά προσόντα 
θαµώνα τῆς Ἀνίτας Πάνια, ψυχικά χαρίσµατα ἐπιπέδου Χένρυ Κίσιγκερ καί 
εἰσοδήµατα Γιάννη Ἁγιάννη, ΔΕΝ µ’ ἐρωτευτεῖ ἡ διάσηµη Βραζιλιάνα µοντέλα 
Ζιζέλ, θά φταίει ἡ ἀνεπαρκής τακτική µέ τήν ὁποία τήν προσέγγισα... 

Ἄραγε τή γέφυρα τοῦ Νόβισαντ τήν ἔριξαν οἱ γκαγκ-
στερικοί βοµβαρδισµοί ἤ κανένας κακός ἀέρας;  
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Μπινιές

§
Καραγκιοζοτεχνική

Νά σκαλίσουµε τίς σκιές (φιγοῦρες) νά 
δεχθοῦν σάν κυψέλες τό φῶς, γλύκα 
βελούδινη πού ‘χει ὁ µπερντές µας 

ἀπόψε, κεντοῦνε οἱ φωνές...
Ἡ σκιά εἶναι ὁ πρόγονος, εἶναι ἡ 
ἀφαίρεση, εἶναι ἀπόδειξη ζωῆς
«Ἀλλά τό φῶς γιά ν’ ἀποδώσεις
ἕνα σκυθρωπό ἥµισυ ἀπό σκιά 

προϋποθέτει»
Ἡ µία µάνα τοῦ θεάτρου σκιῶν εἶναι 
τό ἀρχέγονο µυστήριο τῆς κατάδυσης 

καί ἀνάδυσης τῆς Περσεφόνης, τῆς 
συµφιλίωσης τῶν ἀντιθέτων, ὁδός ἀνω 

κάτω κοινή
Καί τό δεύτερο - πόδι θά ‘λεγα - εἶναι ἡ 

αἰσχρολογία, τό σκῶµµα κι ὅλα αὐτά τά 
λασπώδη ὑγρά πού χρησιµοποιοῦνται 
σάν ἀνωρθωτικά µέσα τῆς ἱερογαµίας
ἤ τῆς κατακρήµνισης τῶν εἰδώλων...

«Πᾶς πολύ πίσω», θά µοῦ πεῖτε,
Ναί, γιατί θέλω νά σᾶς βγῶ ἀπό 

µπροστά! 

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

   Ἀπό τόν κ. Μιχαήλ Ἀνδρεάδη 
(Γιαννιτσά) λάβαµε καί δηµοσιεύ-
ουµε τήν κάτωθι ἐπιστολή:

   Κατ’ ἀρχάς συγχαίρω τόν «Ἀντιφω-
νητή» ὄχι µόνο γιά τήν πατριωτική 
στάση του µά καί γιά τήν διεξοδική 
προσέγγιση πολιτικῶν θεµάτων. Θά 
‘θελα νά ἀναφερθῶ ἐκτενῶς στόν 
ΛΑΟΣ πού τυγχάνει µιᾶς εὐεξήγητης 
(γιά ὅσους βλέπουν πέρα ἀπό τά 
ἐπιφαινόµενα) ἀσυλίας ἀπό τά 
καθεστωτικά ΜΜΕ. Θά ἔπρεπε τό 
λιγότερο νά µᾶς βάλει σέ ἀνησυχίες 
ἡ προνοµιακή ἀντιµετώπιση τοῦ 
ΛΑΟΣ ἀπό τούς ἐξουσιαστικούς 
µηχανισµούς ἀλλά ἀντιθέτως 
ἐξαπατοῦµε ἑαυτούς νοµίζοντας ὅτι 
ἡ ψευδοπατριωτική φρασεολογία 
ἀντανακλᾶ τό ἰδεολογικό περιεχόµενο 
τοῦ συγκεκριµένου κόµµατος.

  Θυµίζω συγκεκριµένα τήν ταύτιση 
τοῦ Καρατζαφέρη µέ τό ντόπιο 
ἀστικό κεφάλαιο στήν ἀπεργία 
τῶν λιµενεργατῶν καί ἄλλες φιλο-
καθεστωτικές του πρακτικές. Νά 
ἀπό τί διανθίζεται ὁ λόγος τοῦ 
ΛΑΟΣ: νεολογισµοί, ἀναµασήµατα 
παρωχηµένων ἰδεοληψιῶν, λανθάνων 
προτεσταντισµός, ἀντιφάσεις σ’ ἕνα 

µετανεωτερικό πεδίο ρευστότητας 
ὅπου ὅλα ἀξιοποιοῦνται ψηφοθηρικά 
καί τήν ἑπόµενη στιγµή ἀκυρώνονται 
ἤ τοὐλάχιστον ἀποσιωποῦνται. Ἄς 
ψάξουµε νά ἀνακαλύψουµε µία τόση 
δά νύξη γιά τό Κόσοβο, πού ἀποτελεῖ 
τήν λυδία λίθο τῶν ἀµερικανικῶν 
σχεδιασµῶν. Ματαιοπονοῦµε, τρέφου 
µε αὐταπάτες θεωρώντας τόν ΛΑΟΣ 
διαυγή, ἀντινεοταξική δύναµη.

   Πρίν κλείσω, καί εὐχηθῶ νά µήν 
πέσει στά ἀζήτητα τό σηµείωµα, 
λέω καί τοῦτο: πληθώρα ἐπιφανῶν 
πατριωτῶν χρεώθηκαν ἀπό τούς 
τέκτονες σέ στοές (εἴτε σωστά 
εἴτε µέ λαθροχειρίες) καί γιά τούς 
χριστιανούς κάτι τέτοιο θεωρεῖται 
βδέλυγµα. Τί νά τό κάνουµε λοιπόν 
ἄν ὁ ὁποιοσδήποτε ὑπερακοντίζει 
ὅλους σέ πατριωτισµό ἀλλά Κύριος 
οἶδεν ἀπό ποιά σκοτεινά παράκεντρα 
καθοδηγεῖται...

   Ἀπό τήν κ. Μαρία Μαργαρίτη 
- Φώλια (Γρεβενά) λάβαµε τήν 
ἐπιστολή πού ἀπευθύνεται στή 
δασκάλα Χαρά Νικοπούλου: 

  Μικρή µας Χαρά, Μεγάλη 
µας Ἐλπίδα. Σέ συνάντησα στόν 
«Ἀντιφωνητή» µέ τό παράσηµό 
σου. Τό τραῦµα στό χέρι σου. Καί 
ζήλεψα πού δέν εἶµαι ἐγώ ἡ µανούλα 

σου. Ὡστόσο εἶµαι ὑπερήφανη πού 
ὑπάρχεις. Γιατί δηµιούργησες σύµβο-
λο. Μικρή µας Χαρά, Μεγάλη µας 
Ἐλπίδα, τί ὑπέροχο νά ὑπάρχεις 
ἐσύ, ὁ «Ἀντιφωνητής»... κι ἐγώ νά σέ 
καµαρώνω, µέ πόνο βέβαια καί νά σοῦ 
φωνάζω: Χαρά, τόν ἄρχοντα δέν τόν 
κάνει ἡ ἐξουσία. Πές τους λοιπόν τούς 
φθηνούς ὀσφυοκάµπτες δύο στίχους 
ἀπό τό ποίηµα τοῦ Γ. Στρατήγη «Μα-
τρόζος»: «Ἄν οἱ ζητιάνοι σάν κι ἐµέ 
δέν ἔχυναν τό αἷµα, οἱ καπετάνιοι σάν 
κι ἐσέ σέν θά φοροῦσαν στέµµα (...)»

   Ἀπό τόν Σύλλογο Ἀλληλεγγύης 
Πολιτῶν Βορείου Ἕβρου «ΑΚΡΙΤΕΣ» 
(πρόεδρος Στέφανος Σιναπίδης, γ.γ. 
Δῆµος Τσαγκούδης) λάβαµε τήν 
µόνη ἀνακοίνωση συµπαράστασης 
στή δασκάλα Χαρά Νικοπούλου ἀπό 
φορέα τῆς περιοχῆς. Ἐκεῖ τό Δ.Σ. ζητᾶ 
συγγνώµη γιά τό καθυστερηµένο 
ἐνδιαφέρον, συγχαίρει τή Χαρά γιά 
τό ἔργο της στούς Ποµάκους κόντρα 
στούς ἐγκάθετους τοῦ Προξενείου, 
καταγγέλει τίς ἐθνικιστικές καί 
πολιτικές σκοπιµότητες ὅσων 
παρενέβησαν (καί τοῦ δηµάρχου 
κ. Πουλιλιοῦ), καλεῖ τό ΥΠΕΠΘ 
σέ ἀπόδοση εὐθυνῶν καί ζητᾶ 
ἀπό τίς Ἀρχές νά φρενάρουν τόν 
ἐκτουρκισµό τῶν Ποµάκων. Τά εἶπαν 
ὅλα οἱ ἄνθρωποι, ἄκουσε κανείς;

Καθώς διαπιστώνουμε στο αναγνωστικό 
μας κοινό ένα γενικότερο ενδιαφέρον σε 
ιστορικά θέματα, είπαμε να ξεκινήσουμε 
μία στήλη, κάτι σαν κουΐζ Ιστορίας, που 
θα αφορμάται από το δεκαπενθήμερο 
που διανύουμε και θα προσφέρει και 
κάτι στην ιστορική συνείδηση του 
αναγνώστη μας. Φυσικά προσπαθήσαμε 
να έχει και την πλάκα του, δεν είμαστε 
δα και επιστημονικό έντυπο! Ξεκινάμε 
λοιπόν σήμερα και... καλή σας επιτυχία!   

1) Στις 4 Απριλίου 1770 ο Σφακιανός 
καραβοκύρης Ιωάννης Βλάχος ή 

Δασκαλογιάννης, σε συνεννόηση με τους 
Ορλώφ, επαναστατεί κατά των Τούρκων 
στην Κρήτη. Όταν απέτυχε το γενναίο 
του κίνημα, παραδόθηκε και …

Α) ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕ ΑΝΑΠΟΔΑ

Β) ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΦΟΥ ΠΕΡΑΣΕ 
ΑΠΟ ΔΙΚΗ

Γ) ΓΔΑΡΘΗΚΕ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ

Δ) ΑΦΕΘΗΚΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΩΣ 
ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΕΙΑ

2) Στις 10 Απριλίου 1822 η επαναστα-
τημένη Νάουσσα πέφτει στα χέρια των 

Οθωμανών. Το σχετικό απόσπασμα της 
Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως 
(Σπ. Τρικούπης) περιγράφει: 

«Πάμπολλοι δε [……], ένοπλοι καί πολύ-
διψοι Χριστιανικού αίματος, παρηκολού-
θουν τον Τουρκικόν στρατόν ως εκούσιοι 
δήμιοι. Ούτοι έλκοντες έξω της πόλεως 
τους Χριστιανούς τους ερροπάλιζαν εν 
πρώτοις κατακέφαλα, καί πίπτοντας κατά 
γης τους έσφαζαν ως τους βόας». Βρείτε 
τη λέξη που λείπει απ’ τις αγκύλες:

Α) ΖΩΡΟΑΣΤΡΕΣ

Β) ΕΛΒΕΤΟΙ

Γ) ΝΕΟΖΗΛΑΝΔΟΙ

Δ) ΕΒΡΑΙΟΙ

3) Στις 15 Απριλίου 1896 πεθαίνει ο 
μέγας Θρακιώτης λογοτέχνης Γεώργιος 
Βιζυηνός, έχοντας ήδη αθανατίσει στα 

αινιγματικά 
ψυχολογικά 
δ ι η γ ή μ α τ ά 
του τον τόπο 
του, μετά 
από 4χρονο 
εγκλεισμό στο 
Δρομοκαΐτιο. 
Ποια ήταν 
η αφορμή 
ε κδ ή λ ω σ η ς 

της ψυχικής του νόσου;

Α) Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ  ΤΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΑΣ

Β) Η ΔΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Γ) Ο ΑΤΥΧΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΜΕ 14ΧΡΟΝΗ

Δ) Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΗΤΕΙΑ

4) Στις 6 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί 
εισβάλουν στην Ελλάδα και σύντομα την 
καταλαμβάνουν. Στην ελληνική Θράκη 
μπήκαν μέσω Βουλγαρίας από τους 
άξονες Σμόλιαν-Ξάνθη καί Κίρτζαλι-
Κομοτηνή, μετά από επικές μάχες στα 
οχυρά Εχίνου και Νυμφαίας αντίστοιχα. 
Η κατοπινή μοίρα της Θράκης ήταν:

Α) ΠΡΟΣΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Β) ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ 
ΜΑΡΚΟ

Γ) ΑΥΤΟΝΟΜΗΘΗΚΕ

Δ) ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ 
ΕΛΛΑΔΑ

5) Στις 1 
Απριλίου 1955 
ξεκινάει υπό 
τόν Γρίβα ο 
εθνικοαπελευ-
θ ε ρ ω τ ι κ ό ς 
αγώνας της 
ΕΟΚΑ στην 
Κύπρο κατά 
των Άγγλων. 

Βασικό του σύνθημα ήταν:

Α) ΓΙΟΥ’Λ ΝΕΒΕΡ ΓΩΚ ΕΛΟΟΥΝ

Β) ΛΟΓΚ ΛΙΒ ΔΕ ΚΟΥΗΝ!

Γ) ΕΝΩΣΙΣ!

Δ) ΔΙΖΩΝΙΚΗ, ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΜΟ-
ΣΠΟΝΔΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ!

6) Στις 8 Απριλίου 1990 τις εκλογές 
κερδίζει η Νέα Δημοκρατία και 
πρωθυπουργός της Ελλάδας γίνεται το 
«κάθαρμα» του 1965, ο αποστάτης που 
άνοιξε τον δρόμο στη δικτατορία, ο (με το 
συμπάθειο) Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. 
Όταν ο λεγάμενος επί Χούντας είχε 

«δραπετεύ-
σει» στο 
εξωτερικό, 
σε ποια χώρα 
πήγε - και 
φιλοξενήθη-
κε επί μήνες 
σε εξοχική 
κατοικία του 

πρωθυπουργού της; 

Α) ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Β) ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Γ) ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δ) ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ

6) Στις 7 Απριλίου 1998 ο Λάκης 
Γαβαλάς λάνσαρε την πρώτη ανδρική 
γόβα, δίνοντας με τόλμη το στίγμα του 
σύγχρονου (λέμε, τώρα...) άνδρα. Ποια 
ήταν η άμεση αντίδραση του Γιάννη 
Γαλάτη;

Α) - ΜΜΜΜ, ΣΙΓΑ ΤΑ ΩΑ!

Β) - ΚΑΛΕ ΠΑΕΙ ΑΥΤΗ Η ΓΟΒΑ ΜΕ 
ΤΕΤΟΙΑ ΤΣΑΝΤΑ; ΗΜΑΡΤΟΝ!

Γ) - ΠΟΙΟΣ ΛΑΚΗΣ;

Δ) ΤΗ ΦΟΡΕΣΕ.

Αντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ἀλληλογραφοῦµε



ΤΟΞΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (Μέρος Β΄)
     Είπαμε σήμερα να σας αποκαλύψουμε ένα ακόμη μέρος μιας από 
τις αθέατες πλευρές μας εδώ στον «Αντιφωνητή»: της συνεχούς και 
γόνιμης επικοινωνίας που έχουμε με τους αναγνώστες μας. Κόβουμε 
βεβαίως και πάλι τα αναρίθμητα ερωτικά email που λαμβάνουμε 
καθημερινά από δίμετρες εκρηκτικές ξανθιές και τα οποία πλέον 
τα πετάμε πριν καν τα διαβάσουμε (ε, πώς να την αντέξεις πια 
τόση υγρασία). Από τα υπόλοιπα όμως, σταχυολογήσαμε τα πιο 
χαρακτηριστικά και σας τα παρουσιάζουμε αμέσως - μαζί φυσικά 
και με τις δικές μας απαντήσεις:
   Εγώ, παιδιά, σας γράφω, γιατί έμαθα ότι ήτανε τις προάλλες στην 
πόλη σας η μικρή κόρη του Μητσοτάκη, ως πρόεδρος της ΜΚΟ 
«ACTION AID», που επιδοτείται και με κονδύλια του ΥΠΕΞ (που 
τα εγκρίνει δηλαδή η … άλλη κόρη). Ως που θα φτάσει επιτέλους 
αυτή η οικογενειοκρατία; Αλλά τι να λέμε τώρα! Μήπως δεν 
ζούμε δηλαδή σε μια χώρα που αν ο πρωθυπουργός της και ο 
πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν οποιοδήποτε 
άλλο επώνυμο, ούτε ως χειριστές αποχυμωτή αβοκάντο δεν θα 
βρίσκανε δουλειά;
   Συμφωνώ, με την επισήμανση ωστόσο ότι για το τελευταίο μάλλον 
υπερβάλλετε κάπως. Τουλάχιστον ως χειριστές αποχυμωτή, εγώ 
ΙΣΩΣ και να τους εμπιστευόμουνα (και ειδικά τον πρώτο - καλά 
ο άλλος δεν αποκλείεται να ’κοβε και κάνα δάχτυλο). Όσον αφορά 
το άλλο θέμα όμως που αναφέρατε, δεν θέλω να επαναλαμβάνουμε 
χιλιοειπωμένα πράγματα! Και απορώ δηλαδή πώς δεν το έχετε ακόμη 
εμπεδώσει ότι και το 2367 πάλι τον Μητσοτάκη (αυτοπροσώπως) 
και όλους τους απογόνους του θα έχουμε στα πράγματα! Βρε δεν λέτε 
πάλι καλά, που δεν μας έχει κουβαλήσει ακόμα κι όλο το υπόλοιπο 
σόι απ’ τα Καρπάθια;

   Είμαι Κομοτηναίος και μου έκανε αλγεινή εντύπωση ότι οι 
τοπικοί μας άρχοντες στα επίσημα μηνύματά τους για την 25η 
Μαρτίου, δεν αναφέρανε ούτε μια φορά τη λέξη Τούρκοι. Δηλαδή 
ποιους πολεμήσαμε τότε; Τους Μοϊκανούς;
   Αγαπητέ μου, γίνεστε άδικος! Οι άνθρωποι αναφέρουν τη 
λέξη Τούρκοι 300 φορές τη μέρα, επί 364 μέρες! Ε, και που την 
παρέλειψαν τώρα την 365η, γράψτε λάθος, ξεχαστήκανε και μια 
φορά οι άνθρωποι, δεν θα τους πάρουμε πια και το κεφάλι! Μην 
ξεχνάτε άλλωστε ότι ανέφεραν τουλάχιστον μια φορά τη λέξη 
Έλληνες και μάλιστα σχεδόν αδίστακτα (και πέρσι την είπανε, αλλά 
αφού πρώτα κοιτάξανε με τρόπο γύρω-γύρω για να δουν μήπως τους 
ακούει κανείς). Του χρόνου τώρα μπορεί να την πουν δυο φορές, 
οπότε προοδεύουμε! Ε, αν συνεχίσουν έτσι, πού ξέρετε, μπορεί σε 
20 χρόνια να περνάνε κι έξω απ’ το προξενείο με κλίση σώματος 
μικρότερη των 120ο!

    Λέγομαι Φίφης Κουκλεντές και μ’ αρέσετε πολύ, γιατί είσαστε 
ομορφόπαιδα! Τι πρέπει να κάνω για να σας γνωρίσω;
   (Καλά βρε καθυστερημένοι, δεν είπαμε να τα κόψουμε αυτά; Άσε 
που εκτεθήκαμε τώρα και μ’ εκείνα τα παραμύθια για τις δίμετρες! 
Λοιπόν, για το επόμενο τρίμηνο, κλείνουμε το μαγαζί κι εξα-
φανιζόμαστε για… λόγους υγείας! Άντε γιατί πάλι ρόμπα γίναμε!)

   Δεν μου λες, ρε ξάδερφε, τι ρουκέτα ήτανε πάλι αυτή που 
εκτόξευσε ο πρόεδρος στο συνέδριο προσφωνώντας τον Γλέζο, 
ως τον άνθρωπο που σκαρφάλωσε στην Ακρόπολη και… ύψωσε 
την ελληνική σημαία; Και βέβαια τα βοθροκάναλα το έκοψαν, 
έτσι; Πάλι τον προστάτεψαν δηλαδή!
Έλα μωρέ, καλά κάνανε, δεν είστε κι εσείς πια λίγο φιλάνθρωποι! 

Συνέχεια στή σελίδα 8

Σκάνδαλο, λέει, στίς ΗΠΑ πού κάποιοι 
µπῆκαν στόν φάκελο τοῦ Ὀµπάµα (κι 
ὄχι ὅτι διατηρεῖται τέτοιος φάκελος!). 
Ψάχνουν ἀπό ποῦ νά τόν πιάσουν, µά...

Παρεµπιπτόντως, εἴδατε τά ὀνόµατα  
(Χόλµπρουκ, Ὠλµπράιτ, Σαπίρο, Κλάρκ) 
τῶν συµβούλων ἐξωτερικῆς πολιτικῆς 
τῆς Χίλαρι; Βλέπετε καµµιά κοινή ρίζα;

∆έν θά συµµετέχει στά πανηγύρια γιά τά 
60 χρόνια τοῦ Ἰσραηλινοῦ Ἀπαρτχάιντ ὁ 
διάσηµος Ντάνιελ Μπάρενµποϊµ. Ἀντι-
θέτως, διηύθυνε ἑβραιοπαλαιστινιακή 
ὀρχήστρα σέ «κοντσέρτο γιά 2 λαούς».

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ὁµοσπονδία Κολύµβησης 
ἀπέκλεισε τόν Σέρβο πρωταθλητή Εὐ-
ρώπης Μ. Τσάβιτς ἀπό τή συνέχεια τῶν 
ἀγώνων γιατί στήν ἀπονοµή ἡ φανέλα 
του ἔγραφε «Τό Κόσοβο εἶναι Σερβία» 

Αὐτό τιµωρήθηκε ὡς... πολιτική πράξη 
(παρά τήν ἑλληνική ἀντίθεση) ἀπό τούς 
κοπρίτες πού ἀποκαλοῦσαν τά Σκόπια 
«Μακεδονία» κι ὄχι ΠΓ∆Μ! Ὁ ἀντισερ-
βισµός στόν ἀθλητισµό κλείνει τά... 17!

Σέ 5-6 χρόνια θἄναι ἕτοιµος ὁ πυρηνικός 
ἀντιδραστήρας στό Ἀκούγιου τῆς Ν∆ 
Τουρκίας. Ὅσο γιά µᾶς, θά τούς ξεσκί-
σουµε στίς διαµαρτυρίες. Τί ἔχουν νά 
πάθουν οἱ καηµένοι, τούς λυπᾶµαι!

∆εκτή ἡ προσφορά τοῦ Ἰταλοῦ ἀρχαιο-
λόγου Γκοντάρ γιά ἐπιστροφή θραύσµα-
τος τοῦ Παρθενώνα, ὅµως πόσα πιάνει 
αὐτό; Καί τί θά βγάλω ἀπό αὐτή τή δου-
λειά; Ἄ, καί τί εἶναι αὐτός ὁ Παρθενώνας;

Συνέλαβαν τ’ Ἀλβανό πού κυνήγησε µέ 
µηχανή καί σκότωσε γιά τήν... προτεραι-
ότητα. Οὔτε τή µέρα Κατά τοῦ Ρατσισµοῦ 
δέν σεβάστηκαν οἱ Ἕλληνες σωβινιστές 
(Ἔλα, Ἀλέκο! Ποῦ ‘σαι; Ἐγώ θά τά λέω;)

Νά λοιπόν πού µέ τό Ἀσφαλιστικό ἡ 
Ἀριστερά τῆς Φιλοθέης θυµήθηκε τό 
δηµοψήφισµα. Παρότι ψιλοσαχλαµάρα,  
συµφωνοῦµε µπάς καί κάτι κινηθεῖ.

Προχτές (31/3) στήν ἰσπανική Ἀλµέρια 
ξεκίνησε πρόγραµµα παραγωγῆς καθα-
ρῆς ἐνέργειας ἀπό ἥλιο καί νερό, ἀπό 
ἐρευνητική ὁµάδα τῆς Θεσσαλονίκης

Ναί, καί µεῖς ἔχουµε ἥλιο καί νερό, ἀλλά 
ρέ γαµῶτο βαρεθήκαµε τίς καινοτοµίες 
στή χώρα, στείλαµε λοιπόν τόν δρ. Ἀθ. 
Κωνσταντόπουλο στούς χαζοϊσπανούς.

4 χρόνια ἅρπαξε ὁ Μ. Κυριακοῦ τοῦ 
ΑΝΤ1, γιά παράνοµη προβλήτα κι ἄλλα 
αὐθαίρετα στό Πόρτο Χέλι. Γιά πρόεδρο 
Ὀλυµπιακῆς Ἐπιτροπῆς καλά εἶναι... 

Ὄχι, δέν ἔχω στοιχεῖα ἀλλά πῶς νά µήν 
ἀνησυχῶ γιά τήν Κύπρο ὅταν βλέπω 
τά ἄρθρα - ξερατά πού ἄρχισε πάλι νά 
ἐµµέσει ὁ Θοδωρῆς ὁ ΗΠΑνθρωπος;

Εἲµαι γνωστό λαµόγιο, µ’ ἔπιασαν στά 
πράσα, καταδικάστηκα. Ποῦ µπορῶ νά 
ἐργαστῶ; Τί; Ὄχι, δέν ρώτησα γιά προϊ-
στάµενος στή νοµαρχία Ροδόπης, γιατί;

Μπορεῖ τά µηνύµατα νοµάρχη καί 
δηµάρχου γιά τήν 25η Μαρτίου νά µήν 
ἔχουν “κακές” λέξεις (Τοῦρκοι, Ὀθωµα-

νική Αὐτοκρατορία, Ἑλλάδα...) ὅµως 
κάπου λένε γιά «Ἕλληνες». Πάλι καλά.

Θετικός γιά τό φραγκουδάκειο ἔργο ὁ 
πρόεδρος κάποιας «ἐθνικῆς ἐπιτροπῆς 
δικαιωµάτων τοῦ ἀνθρώπου», Κ. Παπα-
ϊωάννου, ἐν ὄψει νέων εὐρωκονδυλίων

Ντάξει, ἀλλά µήπως ὑπάρχει τίποτε 
πιό συγκεκριµένο ἀπό τά καλά λόγια 
ἑνός... πρώην ὑπαλλήλου τῆς Α.Φ.; 
Κάτι σέ ἐπαληθεύσιµη ἀποτίµηση µιᾶς 
χρυσοπληρωµένης δεκαετίας, π.χ.;

Τή “διαχείριση τοῦ πένθους” ἀπό µικρά 
παιδιά ἀφοροῦσε ἡ ἀξιέπαινη ἡµερίδα 
τῆς Α΄βάθµιας Ἐκπαίδευσης Ροδόπης. 
Ὅµως... ὅροι τῆς οἰκονοµίας ὥς κι ἐδῶ;

Συνεχίζει ἡ µόνη φωνή τῶν Ποµάκων, 
ἡ µηνιαία «Νατπρές», παρά τά ἐµπόδια. 
Ἐνισχύστε ὅσοι µπορεῖτε (6949153001)

Ψηφιακή Τουρκία

Η δια νόμου απαγόρευση πρόσβασης στο 
ίντερνετ εδώ και δύο εβδομάδες στην 
Τουρκία για ιστοσελίδες όπως το Youtube 
και το alibaba.com προκαλεί μεγάλες 
αντιδράσεις και εξισώνει την Τουρκία με 
το καθεστώς του Ιράν. Στην ανακοίνωση 
διαμαρτυρίας των συλλόγων διατυπώνεται 
ότι πολύ συχνά με βάση τον Νόμο 5651 
εμποδίζεται η πρόσβαση σε ιστοσελίδες 
όπως Youtube, Wordpress, Geocities, 
Alibaba. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι 
με βάση τον παραπάνω νόμο η Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών έχει αρμοδιότητα χωρίς 
καμμιά έρευνα να εμποδίζει την πρόσβαση 
σε ιστοσελίδες του εξωτερικού. Χωρίς καν 
μάλιστα όπως αναφέρεται, να ανακοινώνουν 
ποιες είναι αυτές οι ιστοσελίδες. Στην 
ανακοίνωση γράφουν πως ο συγκεκριμένος 
νόμος ψηφίστηκε ταχύτατα με αφορμή την 
παιδική πορνογραφία και συνοδευόμενος 
με λόγια για καθαρό ίντερνετ, και πως την 
τελευταία στιγμή προστέθηκαν και τα «κατά 
του Ατατούρκ» εγκλήματα.

(24-3-08, εφ.Χουριέτ)

Ευρώπη: Χωριστές παραλίες, πάρκα,  
λεωφορεία, τώρα και θέατρα

Ο πολιτιστικός εκπαιδευτικός σύλλογος 
Σαγγάριου στην πόλη Αντάπαζαρι ανέβασε 
στο πολιτιστικό κέντρο της πόλης το θεατρικό 
έργο «Εγώ μετάνοιωσα». Το έργο παίχτηκε 
πρώτα στις 17.45 μόνο για τις γυναίκες. 
Ακολούθως αφού είδαν το έργο και έφυγαν 
από την αίθουσα οι γυναίκες, το ίδιο έργο 
ξαναπαίχτηκε στις 19.00 για τους άντρες.

(1-4-08, εφ. Μιλλιέτ)

«Δέν υπάρχει ΚΚΤC, μόνο Κατοχή»! 

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου στρατηγός 
Γιασάρ Μπουγιουκανίτ ήταν στη Κύπρο. (...) 
Εδώ όμως έκανε δηλώσεις. Από πού πήρε 
αυτό το δικαίωμα; Του το έδωσαν μήπως 
οι Τούρκοι ψηφοφόροι; Πού είναι η Ε.Ε. 
και ο ΟΗΕ; Αναφέρθηκε και στο θέμα των 
περιουσιών. Μα ο διοικητής Μπουγιουκανίτ 
θα αποφασίσει για το θέμα των περιουσιών; 
Δηλαδή για το πλέον φλέγον θέμα των 
περιουσιών, θα μας πει ένας στρατιωτικός 
πως γι’ αυτόν ή εκείνον τον λόγο περιουσίες 
που ανήκαν σε Έλληνες ανήκουν πλέον σε 
μας; Και μεις θα πρέπει να σωπάσουμε; Σας 
παρακαλώ, προσέξτε τον διοικητή. Μιλάει 
σαν εκλεγμένος υπουργός εσωτερικών στην 
χώρα του. Προσέξτε τι λέει: Πήγα σε εκείνη 
την περιοχή (Λοκματζί). Γιατί; Διότι με βάση 
το Άρθρο 10 του συντάγματος της ΚΚΤC η 
εφαρμογή του Συντάγματός της αποτελεί 
υπευθυνότητα του τουρκικού Στρατού. Ως εκ 
τούτου εξέτασα και θέλω να εκφράσω σχετικά 
την άποψη μου. Λίγες εκατοντάδες μέτρα από 
την πύλη του Λόκματζι υπάρχει άλλη πύλη, 
αυτή της Λήδρας. Η διάνοιξη της πύλης 
του Λόκματζι δεν είναι και κανένα μεγάλο 
βήμα προς μια μόνιμη λύση του Κυπριακού. 
Μερικοί όμως λένε πως «θα κατέβουν οι 
σημαίες, θα τραβηχτεί ο στρατός». Τέτοια 
πράγματα αποκλείεται. Το αν θα ανοίξει η 
πύλη ή όχι είναι κάτι που το ξέρει η ΚΚΤC. 
Όμως εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε 
ένα μέτρο πίσω από την περιοχή όπου 
είμαστε υπεύθυνοι. Το φάγατε; Η Τουρκία 
δεν είναι ένα δημοκρατικό κράτος. Είναι ένα 
τυπικό μιλιταριστικό φασιστικό κράτος. Και 
δεν υπάρχει ΚΚΤC.  Μόνο ¨κάτι¨ υπάρχει… 

(1-4-08, Τ/Κ εφ. Αφρίκα)
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Ὁ ραββῖνος Σµουέλ Ἐλιάχου σέ 
µήνυµά του ζητᾶ ἀπό τό ἑβραϊκό 
κράτος νά πάρει «φρικτή ἐκδίκηση» 
ἀπό τούς Παλαιστίνιους γιά τήν 
φονική ἐπίθεση στό θρησκευτικό 
σχολεῖο τῶν ἐποίκων. Μιλᾶ γιά 
«κρέµασµα ἀπό δέντρο 25 µέτρων τῶν 
παιδιῶν τοῦ δράστη» καί συνεχίζει: 
«Χρειαζόµαστε µιά ἐκδίκηση τόσο 
ὀδυνηρή πού θά χαράξει µέ φωτιά 
στίς ψυχές ὅλων τῶν ἐχθρῶν µας τό 
µήνυµα ὅτι τό ἑβραϊκό αἷµα εἶναι 
πολυτιµότερο ἀπό τόν χρυσό καί τήν 
πλατίνα». Θέλετε µήπως καί σχόλια;  


