
Δρόµος µέ... τρίµηνη ἐγγύηση!

Πέρυσι γράψαµε δυό τρεῖς φορές γιά τόν 
νοµαρχιακό δρόµο Ὀργάνης - Σµιγάδας, ἕνα 
ἔργο ἀσφαλτόστρωσης πού ἐκτελοῦσε ἡ ἑταιρεία 
«ΑΛΦΑ Διεθνής Κατασκευαστική Α.Ε.» καί γιά 
τό ὁποῖο καταγγείλαµε τόσο συγκεκριµένα 
πράγµατα πού ἐνδιαφέρθηκε ἡ Εἰσαγγελία 
Ροδόπης. Ὡστόσο, µετά τίς καταθέσεις καί 
ἀπολογίες, ἡ ὑπόθεση προσφάτως µπῆκε στό 
ἀρχεῖο (µᾶς εἶναι ἄγνωστο τό σκεπτικό). 

Πήγαµε λοιπόν πρό ἡµερῶν στήν Ὀργάνη καί 
ἀντικρύσαµε τό τραγικό θέαµα πού µπορεῖ νά δεῖ 

κανείς καί στήν φωτογραφία πού παραθέτουµε 
παρακάτω. Ἡ εἰκόνα αὐτή εἶναι µερικά µέτρα ἔξω 
ἀπό τήν Ὀργάνη πρός Σµιγάδα: Ὅλος ὁ δρόµος 
ἔχει σκορπίσει, λίγους µῆνες µετά τήν παράδοσή 
του! Ἀναρωτιόµαστε λοιπόν εὐλόγως, µήπως 
τό ἐλάχιστο χρονικό διάστηµα πού µεσολάβησε 
ἀποδεικνύει περίτρανα τήν ἀλήθεια ὅσων 
τόσο ἐγκαίρως γράψαµε; Μήπως ἡ Δικαιοσύνη 
ἔχει τώρα κάτι νά προσθέσει στήν πρόσφατη 
ἀπαλλαγή τῆς ἑταιρείας; Ἤ θεωρεῖται λογικό 
ἕνα ἔργο ἐλαχίστων χιλιοµέτρων πού κόστισε 
στό κοινωνικό σύνολο 1,16 ἑκατοµµύρια εὐρώ 
νά καταντᾶ ἔτσι χωρίς νά εὐθύνεται κανένας; 
Ἐκτός κι ἄν τέτοιας ποιότητας ἔργα θεωροῦµε 

ὅτι ἀξίζουν γιά τούς Ποµάκους, πού οὔτε θά 
διαµαρτυρηθοῦν οὔτε καί θά µάθουν ποτέ τό 
τί παίχτηκε...

Τή συνέχεια τήν ξέρουµε ὅλοι. Ὁ ἐργολάβος 
θά ἐπισκευάσει φέτος τίς “ἀστοχίες” 
καί τοῦ χρόνου πού ὁ δρόµος θά γεµίσει 
“κρακεράκια” οἱ ὑπηρεσίες τῆς Νοµαρχίας θά 
προκηρύξουν ἕναν διαγωνισµό συντήρησης 
τοῦ ὁδοστρώµατος, µέ πιθανότερο ἀνάδοχο 
τόν ἴδιον καί ...σέ δουλειά νά βρισκόµαστε. 
Καί καλά ὁ (κάθε) ἐργολάβος. Αὐτοί ἐκεῖ στή 
Νοµαρχία Ροδόπης δέν ἔχουν τσίπα πάνω τους; 
Περιµένουν µήπως τούς περιµάζεψει πάλι τό 
Σῶµα Ἐλεγκτῶν Δηµόσιας Διοίκησης; 
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     Ὅτε ἐν τῷ τάφῳ σαρκικῶς 
θέλων συνεκλείσθης ὁ φύσει 

τῇ τῆς Θεότητος µένων 
ἀπερίγραπτος καὶ ἀδιόριστος, 

τὰ θανάτου ἀπέκλεισας ταµεῖα 
καὶ Ἅδου ἅπαντα ἐκένωσας, 

Χριστέ, βασίλεια…                       
                                 

 Ἀντιφωνητὴς
ΕΝΑ Α-Π-Ι-Σ-Τ-Ε-Υ-Τ-Ο ΣΚΑΝΔΑΛΟ

ΧΩΡΙΑ - ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΦΥΤΡΩΝΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ, ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ!

   Σκάνδαλο ἀπίστευτης 
ἔκτασης ἀποκαλύπτει σήµερα 
ὁ «Ἀντιφωνητής», πού δέν 
µπορεῖ νά µείνει πιά κρυφό. 
Ἑκατοντάδες Τσιγγάνοι δικαι-
οῦχοι στεγαστικῶν δανείων 
λάβανε ἕνα µικρό µέρος τῶν 
χρηµάτων πού τούς χορηγοῦνταν 
καί... µείνανε πάλι δίχως σπίτι. 
Ἀντ΄ αὐτοῦ, ἀπέκτησαν (;) µία 
παράγκα σ’ ἕνα χωριό πού τούς 
τήν ἔκτισαν κάποιοι ἐπιτήδειοι 

καί τήν νοµιµοποίησαν (ὡς 
«κατοικία») κάποιοι ἄλλοι! 
Δεκάδες ἑκατοµµύρια εὐρώ 
πετάχτηκαν - φαγώθηκαν 
ἐνῷ ὅλοι οἱ πραγµατικά 
ἀναξιοπαθοῦντες δικαιοῦχοι 
παραµένουν ἄστεγοι! Καί 
- δυστυχῶς - ἡ οἰκονοµική 
πλευρά ΔΕΝ εἶναι ἡ χειρότερη 
αὐτῆς τῆς ἐξωφρενικῆς 
ἱστορίας!    

(ΒΛ. ΣΕΛΙΔΑ 5)

Καί τώρα πού ὅλη ἡ Ἑλλάδα ἀνακάλυψε 
τή ντόπα στήν ἄρση βαρῶν καί τό 

παρασκήνιο τῶν χρυσῶν µας ἐπιτυχιῶν, 
τώρα πού ὅλοι ψάχνουν κινέζινες 

δικαιολογίες, τώρα πού κάποιοι βρῆκαν 
νά ρίξουν καί τό ἀνάθεµα στούς 

χθεσινούς τους ἥρωες, ΠΑΛΙ ΚΑΝΕΝΑΣ 
∆ΕΝ ΛΕΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!

Χαµένοι ὅλοι στίς ἀνθυπολεπτοµέρειες 
µέ τά e-mail καί τά σοῦ ‘πα µοῦ ‘πες τῶν 

πρωταγωνιστῶν, ξεχνοῦν νά ἀπαντήσουνε 
στό βασικό ἐρώτηµα «ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ;» 

(Σελίδα 2)

Σκάνδαλο Ἀντιντόπινγκ:
Ποιός -καί Γιατί Τώρα- 

Κινεῖ τά Νήµατα;

Στη συζήτηση στη Βουλή και μετά μιλώντας στην 
Κοζάνη, η Αλέκα Παπαρήγα εξέφρασε την ανησυχία 
της για τη δημιουργία μειονοτήτων στην  Ελλάδα και 
τόνισε ότι πρεσβείες, μυστικές υπηρεσίες αλλά και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούν «μειονότητες» 
και  μετανάστες για πολιτιστικούς τάχα σκοπούς: «Η 
ΕΕ ακολουθεί μια πολιτική επικίνδυνη στα Βαλκάνια, 
κυρίως στην Ανατ. Ευρώπη που έχει αντανάκλαση ίσως 
και στη Δυτ. Ευρώπη. ...Ο αυτοπροσδιορισμός ποια 
εξέλιξη θα έχει; Ανησυχούμε πάρα πολύ για τη δουλειά 
που γίνεται από κύκλους, από πρεσβείες, από... να μη πω 
άλλες λεπτομέρειες. Δημιουργία κομμάτων μεταναστών, 
ετοιμάζονται και τα αστέρια που θα μας έρθουν απ’ 
έξω για να μπουν επικεφαλής. Τα πράγματα είναι πολύ 
επικίνδυνα...».  Τί εννοούσε; Διαβάστε στη σελ. 2

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Α»
Η Αλέκα, οι ΗΠΑ και οι Ρομά



του Ανέστη Ι. Παπαδόπουλου, γενικού 
χειρουργού, επιμελητή Α΄ ΕΣΥ του Γ.Ν. 
–Κ.Υ. Κρεστένων

Είναι γνωστό ότι τα Δημόσια Νοσοκομεία 
όλης της χώρας βρίσκονται σε αναβρασμό. 
Αφορμή οι απλήρωτες εφημερίες του 
ιατρικού προσωπικού από τον Δεκέμβριο 
του 2007 μέχρι σήμερα. Είναι σημαντικό 
να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι οι 
εφημερίες αντιπροσωπεύουν το ΜΙΣΟ 
του εισοδήματος των γιατρών που δεν 
ζουν με μαύρα χρήματα (φακελάκια, μίζες 
κλπ). Εδώ και πολλά χρόνια (από το 1989) 
η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Υγιεινή και την ασφάλεια της 
Εργασίας θέσπισε κάποιους κανονισμούς. 
Οι κανονισμοί αυτοί στον τομέα των 
γιατρών μεταφράζονται (κυρίως) σε 
μέγιστο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας για 
τους ειδικευμένους γιατρούς 48 ωρών 
και για τους ειδικευ-όμενους γιατρούς 58 
ωρών. Η εργασία πέραν των ορίων αυτών 

θεωρείται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ τόσο για την 
υγεία των γιατρών, όσο φυσικά και των 
ασθενών.

Η Ελληνική Πολιτεία καθυστέρησε 
και καθυστερεί να ενσωματώσει αυτό 
το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελληνική 
Νομοθεσία. Αλλά και αφού ενσωμάτωσε 
μέρος αυτού του Δικαίου δεν το εφάρμοσε. 
Φυσικά, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 
δικαίου στις συνθήκες των Ελληνικών 
Νοσοκομείων, απαιτεί αθρόες προσλήψεις 
γιατρών, ιδιαίτερα στα Νοσοκομεία 
της επαρχίας, που η καθημερινή τους 
λειτουργία χρειάζεται να εργάζεται το 
Ιατρικό Προσωπικό όχι πολλαπλάσιο αλλά 
υπερπολλαπλάσιο χρόνο. Διαφορετικά τα 
Νοσοκομεία θα κατέρρεαν.

Το πρόβλημα ήρθε στην επιφάνεια το 
2006 όταν οι Επίτροποι του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου διαπίστωσαν ότι οι ώρες 
εργασίας των γιατρών ήταν πολλαπλάσιες 
των νομίμων και δεν θεώρησαν νόμιμα τα 
εντάλματα πληρωμής των εφημεριών των 

γιατρών. Αυτό, ανάγκασε το Υπουργείο 
Υγείας να καταθέσει στην Βουλή 
τροπολογία που ανέστελε την εφαρμογή 
του νόμου για 6 μήνες έως ένα χρόνο. Το 
αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αποφάσισε ότι υπήρχε «συγγνωστή 
πλάνη» (πλάνη για το κοινό καλό) και 
οι γιατροί πληρώθηκαν. Το ίδιο έγινε και 
το 2007. Ξανά τα εντάλματα πληρωμής 
θεωρήθηκαν μη σύννομα, ξανά η ίδια 
τροπολογία (αναστολή της εφαρμογής 
του δικαίου για 6 μήνες έως ένα χρόνο). 
Μάλιστα τόση ήταν η φροντίδα του 
Υπουργείου που η τροπολογία κατα-
τέθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 (αντί 
για τον Δεκέμβριο του 2006). Τα ίδια 
συμβαίνουν και φέτος. Η περίφημη 
τροπολογία δημοσιεύθηκε τον… Απρίλιο 
του 2008!

Λόγω των κινητοποιήσεων των γιατρών 
στα Νοσοκομεία όλης της χώρας, 
προωθείται μία «δήλωση μετανοίας» 
την οποία καλούνται να υπογράψουν 
οι γιατροί του ΕΣΥ προκειμένου να 
πληρωθούν τις δεδουλευμένες εφημερίες 
Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 
2008 (και βλέπουμε). Τι λέει αυτή η 
περίφημη δήλωση; Ότι ο γιατρός ρητά 
και ανεπιφύλακτα (και αναδρομικά, 
θα πρόσθετα εγώ), συναινεί στην μη 
εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας!!! 

Δηλαδή, αν ο γιατρός αρρωστήσει (π.χ. 
πάθει έμφραγμα) λόγω της υπερεργασίας 
δεν έχει καμία απαίτηση από την Ελληνική 
Πολιτεία. 

Συνέχεια στη σελ. 4

 Ἀφήνω κατά µέρος ὅλες τίς 
ψευτιές καί τίς ὑποκρισίες καί δέν 
σχολιάζω τά ἐπιφωνήµατα ἔκπληξης 
γιά ὅσα ἀποκαλύφθηκαν µέ τόν ἔλεγχο 
τῶν ἀρσιβαριστῶν µας. Ὅποιος ἔχει µιά 

στοιχειώδη γνώση τοῦ ἀθλητισµοῦ ξέρει 
πολύ καλά ὅτι χωρίς ἀναβολικά δέν 
ὑπάρχει τίποτε. Ὅταν ἔχουν πιάσει κατ’ 
ἐπανάληψιν ντοπαρισµένους ἀθλητές 
στίς... παραολυµπιάδες καί στούς... 
µαθητικούς ἀγῶνες, δέν χρειάζεται καί 
πολλή φαντασία γιά νά ἀντιληφθεῖ κανείς 
τό πῶς έπιτυγχάνονται οἱ τροµακτικές 
ἐπιδόσεις τῶν ἐπαγγελµατιῶν ἀθλητῶν. 
Κι ἄν ἀκόµη δέν τό γνωρίζει ὁ ἁπλός 
ἄνθρωπος τοῦ δρόµου, σίγουρα τό 
γνωρίζει ὅλο τό κύκλωµα γύρω ἀπό τό 
πολύφερνο ἀθλητικό σώου µπίζ: Ἀθλητές, 
προπονητές, παράγοντες, κράτος. Μέ 
πλήρη συνείδηση λοιπόν βάζουν τά 
παιδιά (ἄραγε µήπως ἔτσι ἐξηγεῖται καί ἡ 
ἔξωθεν καταγωγή πολλῶν ἀθλητῶν µας 
στήν ἀρση βαρῶν - Ἀλβανία, Γεωργία, 
κτλ;) στό λούκι αὐτό πού φέρνει µέν 
δόξα καί χρῆµα, ἀλλά...

 Τί συνέβη λοιπόν; Ἀφοῦ ὅλοι 
γνώριζαν τό «πῶς» - µέ τόν γνωστό καί 
κοινό σέ ὅλους τρόπο - θριαµβεύουν 
κάποιοι ἀθλητές µας (βλ. παλαιότερη 

καί ἀκόµη ταπεινωτικότερη περίπτωση 
Κεντέρη - Θάνου), γιατί µᾶς κάψανε 
τώρα; Μήπως κάναµε τό κάτι παραπάνω, 
δηλαδή τό παρακάναµε ὅπως λέει 
στήν ἔκθεσή του ὁ Ντονάτι, ἐρευνητής 
τῆς WADA, πού µᾶς χαρακτηρίζει 
παγκόσµιο κόµβο τῆς ντόπας; Ἤ µήπως 
ὑπῆρξε κάποιος συγκεκριµένος λόγος 
πού ἔπρεπε νά φύγει τώρα ἡ ἑλληνική 
ὁµάδα ἀπό τή µέση;
 Ἰσχυριζόµαστε πώς µᾶλλον αὐτό 
ἰσχύει. Μέ τό ρεζιλίκι αὐτό ἡ ἑλληνική 
ὁµάδα τέθηκε ἐκτός συναγωνισµοῦ γιά 
τά µετάλλια στό Πεκῖνο. Τό δέ µήνυµα τό 
ἔλαβαν κι ἄλλοι ἰσχυροί τοῦ ἀθλήµατος 
(Βαλκάνιοι, Ρῶσοι, Τοῦρκοι κτλ), πού 
σηµαίνει ὅτι θά προσέλθουν στούς 
Ὀλυµπιακούς κατά τό µᾶλλον ἤ ἦττον 
«καθαροί», ἄρα καί χωρίς ἐλπίδες γιά 
ἐπιτυχίες. Ποιός ἑποµένως θά ὠφεληθεῖ; 
Ἡ Κίνα! Ἡ διοργανώτρια χώρα, πού παρά 
τό τεράστιο µέγεθός της δέν διαθέτει 
ἱκανούς ἀθλητές σέ πολλά ἀθλήµατα, 
ἐλπίζει γιά διακρίσεις στήν ἄρση βαρῶν. 
Βγάζοντας λοιπόν ἔξω τόν συναγωνισµό 
οἱ ἐλπίδες της αὐτές πολλαπλασιάζονται. 
Ἔ, µά γίνεται ἡ διοργανώτρια χώρα νά 
µήν κερδίσει µερικά µετάλλια; Ἔτσι 
λοιπόν ἡ WADA καθάρισε τόν δρόµο γιά 
τήν Κίνα, κόβοντας λίγο καί τόν ἀέρα 
τῶν Ἑλλήνων πού εἶχαν πάρει καί ψηλά 
τόν ἀµανέ. Κάπως ἔτσι θεωροῦµε ὅτι 
παίχτηκε τό ἔργο. Ὅσο γιά τή δουλειά 
τῶν δικῶν µας ἀθλητῶν (πού κάποιοι 
δηµοσιογραφοῦντες πασχίζουν νά τούς 
ἀφαιρέσουν τό «θ»), ἐµεῖς συνεχίζουµε 
νά τήν τιµοῦµε, στά πλαίσια τά προηγού-
µενα: χωρίς ὑπερβολές καί σέ ἐπαφή µέ 
τήν ἀληθινή πραγµατικότητα. Ὅσο γιά 
τό πρόβληµα τῶν ἀναβολικῶν, µία εἶναι 
ἡ λύση: Ἡ νοµιµοποίησή τους, ἀφοῦ 
ἔρθουν ὅλα στό φῶς, µέ ἀποµυθοποίηση 
τῶν ὑπεραθλητῶν.

Γ.Π.
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Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

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

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 25 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 50 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81

Σκάνδαλο Ἀντιντόπινγκ:
Ποιός -καί Γιατί Τώρα- Κινεῖ τά Νήµατα;

 Γιά νά µήν κατηγορηθοῦµε 
λοιπόν ὡς εὐφάνταστοι συνωµοσιο-
λόγοι, παραθέτουµε τήν κάτωθι  
εἴδηση: Τό Γενικό Προξενεῖο τῶν 
ΗΠΑ στή Θεσσαλονίκη ὀργάνωσε 
συνάντηση ἐργασίας µέ θέµα τήν 
Διεθνή Ἡµέρα Ρόµ, τήν Τρίτη 8 
Ἀπριλίου 2008, µέσα στό κτίριο τοῦ 
Προξενείου. Βεβαίως, θά ἔλεγε 
κανείς, ποιό εἶναι τό πρόβληµα, 
οἱ ἄνθρωποι τίµησαν µιά τόσο 
παραµεληµένη κοινωνική ὁµάδα τῆς 
χώρας. Ὅµως ἐπειδή πολύς κόσµος 
εἶναι κακός καί δέν θεωρεῖ ἐντελῶς 
ἄδολο τό ἐνδιαφέρον αὐτό, ἀξίζει νά 
δεῖ κανείς καί τίς συµµετοχές στήν 
µάζωξη αὐτή: Πέρα ἀπό κάποιους 
ἐκπροσώπους συλλόγων Ροµά τῆς 
πόλης (ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας εἶναι 
ἐγνωσµένης ἐπικινδυνότητας λόγῳ 
τῶν ἄς ποῦµε περίεργων ἀπόψεών 
του, πού θέτουν σέ κίνδυνο τή σχέ-
ση τῶν Ροµά µέ τούς ὑπόλοιπους 
Ἕλληνες), κλήθηκαν ὁ κ. Νίκος Γαβα-
λάς, νοµικός ἐκπρόσωπος τῆς Μή 

Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης «Ἄρσις» 
µέ ποικίλο, εὐρωεπιδοτούµενο κοινω-
νικό ἔργο καί ὁ... Κωνσταντῖνος 
Τσιτσελίκης! Ναί, πρόκειται γιά 
τόν πρό ἡµερῶν ἐπιστολογράφο µας 
γιά τό ζήτηµα τῆς τουρκοελληνικῆς 
ἀµοιβαιότητας. Ὁ Κ.Τ. πού διδάσκει 
στό Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
Διεθνές Δίκαιο καί συναφῆ ζητήµατα 
ἀναφορικά µέ τά «ἀνθρώπινα 
καί µειονοτικά δικαιώµατα», δέν 
εἶναι µόνο πολυπολιτισµικά, 
ἀντιεθνικιστικά λόγια: Ἔχει ἔργῳ 
ἀποδείξει τίς πεποιθήσεις του, 
ἀφοῦ παντρεύτηκε Τουρκάλα. Τό 
δέ βιβλίο του γιά τίς προϋποθέσεις 
«νοµιµότητας» τῶν στρατιωτικῶν 
ἐπεµβάσεων δέν τό ἔχουµε ἀκόµη 
διαβάσει ἀλλά ὑποψιαζόµαστε ὅτι 
δέν θά ἀφίσταται δραµατικά ἀπό 
ὅσα λέγονται στίς ΗΠΑ γιά νά 
δικαιολογήσουν τίς γκαγκστερικές 
ἐπιδροµές τοῦ Στρατοῦ τους, ἄλλοτε 
στά Βαλκάνια κι ἄλλοτε στήν Ἀσία. 
Ἔτσι, ἡ κεντρική του παρουσία στήν 

ἐκδήλωση τοῦ 
Ἀµερικάνικου 
Π ρ ο ξ ε ν ε ί ο υ 
(πού δέν εἶναι 
καί ἡ πρώτη, 
ἄν  θυµόµα-
στε καλά...) 
δέν πρέπει νά  
ἐ κ π λ ή σ σ ε ι . 
Αὐτό πού 
ἐ κ π λ ή σ σ ε ι 
πάντως εἶναι 
ἡ σιωπή ὅλων 
σχεδόν τῶν 
ἄλλων - πλήν 
ΚΚΕ - γιά τό 
παρασκήνιο 
τοῦ θέµατος . 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Α»

Η Αλέκα, οι ΗΠΑ και οι Ροµά

- Ναί, µέ ἐνδιαφέρει ἡ παρουσία τους, ἀµφιβάλλετε;

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ;

(Σχετικά με τις «δηλώσεις μετανοίας»)
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Γιά τίς προϊστορικές µας συγγένειες  

   Στίς 02/04 ἡ «Μακεδονία» ἔγραφε γιά τήν πρόσφατη ἀποκάλυψη τῆς 
ἐπιστηµονικῆς ἀπάτης τῆς «Μαύρης Ἀθηνᾶς»: 

   «Οριστική απάντηση σε θεωρίες που υποστηρίζονται και από Σκοπιανούς, ότι δήθεν οι 
Έλληνες έχουν γενετική συγγένεια με τους Αφρικανούς, θέτει η εργασία επιστημόνων από 
το ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η εργασία με τίτλο “Προέλευση των νεολιθικών 
ανθρώπων της Ελλάδας με βάση μελέτη του πατρικά κληρονομούμενου DNA”, που 
έγινε δεκτή και δημοσιεύτηκε στο παγκοσμίου κύρους επιστημονικό περιοδικό Annals of 
Human Genetics, επιβεβαιώνει με απόλυτο τρόπο ότι οι Έλληνες δεν έχουν ίδιο γενετικό 
υλικό με τους Αιγύπτιους ή τους Λίβυους. Αντίθετα η έρευνα, καταρρίπτοντας ουσιαστικά 
παλαιότερες γενετικές θεωρίες σχετικά με την καταγωγή των Ελλήνων, αποδεικνύει ότι η 
πλειονότητα του γενετικού υλικού των ανθρώπων που έζησαν στην Κρήτη κατά τη διάρκεια 
του μινωικού πολιτισμού είναι όμοια με αυτή των κατοίκων της ηπειρωτικής Ελλάδας.  
“Τα αποτελέσματα εξέτασης γενετικού υλικού δείχνουν ότι οι νεολιθικοί κάτοικοι της 
Κρήτης προήλθαν από την Ανατολία, ενώ παλαιότερες έρευνες από την ίδια ερευνητική 
ομάδα απέδειξαν ότι οι νεολιθικοί άνθρωποι ήρθαν και στην ηπειρωτική Ελλάδα από την 
Ανατολία”, εξηγεί ο καθηγητής Κ. Τριανταφυλλίδης, που δηλώνει εντυπωσιασμένος ακόμη 
και ο ίδιος, καθώς οι γενετικές αναλύσεις επιβεβαιώνουν τα αρχαιολογικά τεκμήρια: “Τα 
επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν την ελληνικότητα του μινωικού πολιτισμού, η οποία 
στο παρελθόν είχε από ορισμένους αμφισβητηθεί”.

   Όπως υποστηρίζει στη “Μ” ο καθηγητής Γενετικής Κ. Τριανταφυλλίδης, η συγγένεια 
των κατοίκων της Πελοποννήσου και της Κρήτης φτάνει σε ποσοστό 20%. Αξιοσημείωτη 
είναι η περίπτωση των δειγμάτων από τη Λέρνη (νομός Αργολίδος), Σπήλαιο (νομός 
Κρανιδίου) με τους κατοίκους της Κρήτης. Το γεγονός αυτό μάλλον απεικονίζει τη 
γεωγραφική αλληλεπίδραση ανάμεσα στους κατοίκους της Κρήτης, της Πελοποννήσου και 
της Ανατολίας. Η άλλη “έκπληξη” που περίμενε τους ερευνητές ήταν αυτή της σύγκρισης 
των γενετικών δειγμάτων από την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα. Ενώ στα γενετικά 
δείγματα του ελληνικού χώρου (Κρήτη και ηπειρωτική Ελλάδα) το χαρακτηριστικό ήταν ο 
μονονουκλεοτιδικός δείκτης V13, στα γενετικά δείγματα που αναλύθηκαν από την Αίγυπτο 
δεν βρέθηκε αυτός ο μονονουκλεοτιδικός πολυμορφισμός. “Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει 
ότι δεν υπήρξε πρόσφατη γενετική επαφή ανάμεσα στην Αίγυπτο και στην Κρήτη ή στην 
ηπειρωτική Ελλάδα. Με άλλα λόγια ο ελληνικός  χώρος δεν αποικίστηκε από κατοίκους 
της Αιγύπτου. Τα αποτελέσματα αυτά βάζουν ταφόπλακα στην αφροκεντρική θεωρία της 
‘Μαύρης Αθηνάς’, που διατυπώθηκε από ορισμένους επιστήμονες και πρόσφατα από 
Σκοπιανούς”, καταλήγει ο κ. Τριανταφυλλίδης...» 

Ἄλλη µιά λαµογιά τοῦ «ἐκσυγχρονισµοῦ» ξεσκεπάστηκε 

   Ὁ πάντα καίριος Φ. Συρῖγος στήν «Ἐλευθεροτυπία» (6-4-08) γιά τό ἐθνικό ἄγος 
πού ξέσπασε καί πᾶµε νά τό θάψουµε, ἐνῷ µία εἶναι ἡ τίµια λύση: Νά ποῦµε ναί, 
κάναµε ὅτι γίνεται παντοῦ, γιατί χωρίς ντόπα δέν ὑπάρχει σήµερα παγκοσµίως 
ἀθλητισµός. Ἄν θέλουµε νά συνεχιστεῖ τό σώου, ἄς παίρνει καθένας ὅ,τι θέλει, 
γνωρίζοντας τίς πιθανές ἐπιπτώσεις. Νά τελειώνουµε µέ τούς φαρισαϊσµούς. 

   «Το 2004, όταν πιάστηκε, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ντοπέ ο Λεωνίδας 
Σαμπάνης, η ελληνική ομοσπονδία Αρσης Βαρών, με επικεφαλής τον υπερ-πρόεδρό της, 
νομάρχη Αθηνών, Γιάννη Σγουρό, προσπάθησε να πείσει την κοινή γνώμη ότι ο αθλητής 
είχε πέσει θύμα προβοκάτσιας. «Κάποιος μπορεί να έριξε τις απαγορευμένες ουσίες 
μέσα στη σούπα του ή στο γάλα του», ισχυρίζονταν ξεδιάντροπα, έχοντας την υποστήριξη 
διακεκριμένων επιστημόνων, αλλά και της ίδιας της πολιτείας, που για ευνόητους λόγους 
ήθελε να μετριάσει την έκταση του σκανδάλου. (...) Πριν 11 χρόνια, το 1997, ο αρσιβαρίστας 
Χρ. Κωνσταντινίδης είχε καταγγείλει τον προπονητή της εθνικής Χρ. Ιακώβου ότι του 
έκανε ο ίδιος ενέσεις με απαγορευμένες ουσίες για να βελτιώσει τις επιδόσεις του! Την 
υπόθεση ανέλαβε να ξεκαθαρίσει για λογαριασμό της πολιτείας (αλλά και της... ΕΟΑΒ) 
ο υπερ-πρόεδρος Γιάννης Σγουρός, που τότε ήταν γ.γ.Α.! Αυτό που τελικά πέρασε στον 
κόσμο ήταν ότι ο Κωνσταντινίδης έλεγε βλακείες: Πόσω μάλλον αφού υποχρεώθηκε να 
υπογράψει και μια δήλωση συσκότισης για να διατηρήσει τη θέση του στην Αστυνομία.
   Προχθές, όταν έγινε γνωστό ότι βρέθηκαν ντοπέ 11 από τα 12 μέλη (άλλα δύο δεν 
ήταν παρόντα) της Εθνικής Αρσης Βαρών, ο Σγουρός και η ομοσπονδία του δεν είχαν 
πια άλλους λαγούς να βγάλουν από το καπέλο. Δεν τόλμησαν λοιπόν να αμφισβητήσουν 
το αποτέλεσμα, αλλά προσπάθησαν, πρώτον, να βγάλουν την ευθύνη από πάνω τους, 
διώχνοντας τον Ιακώβου και δεύτερον, να κρατήσουν στο απυρόβλητο τα κατορθώματα 
του παρελθόντος. Όμως, έκαναν λάθος - δεν γίνεται και το ένα και το άλλο. Γιατί το 
λαμπρό παρελθόν είναι γερά συνδεδεμένο με το θλιβερό παρόν, όχι μόνο διά του Ιακώβου 
που ήταν προπονητής τόσο της «ντριμ τιμ» όσο και της σημερινής (κάτω από το βάρος του 
τρομερού σκανδάλου...) συντρίμ-τιμ, αλλά και διά του ίδιου του υπερ-προέδρου Γιάννη 
Σγουρού. Αυτοί οι δύο είναι τα κομβικά πρόσωπα στην όλη ιστορία, αυτοί έφτιαξαν το 
λεγόμενο θαύμα της άρσης βαρών, αυτοί πρέπει από κοινού σήμερα να λογοδοτήσουν. 
Και πολύ περισσότερο ο Σγουρός, γιατί εντάξει, ο Ιακώβου έβαλε την τεχνογνωσία και 
το γλυκό του πρόσωπο, που είχε μεγάλη πέραση προς τα έξω. Αλλά ο Σγουρός έβαλε και 
κυρίως εισέπραξε, ως επιβράβευση, πολλά περισσότερα.
    Ποια ήταν, λοιπόν, η διαδρομή; Στρατολόγηση αθλητών από την Αλβανία και τις 
τέως σοβιετικές δημοκρατίες, ελληνοποιήσεις, βαφτίσια, εκδόσεις διαβατηρίων και 
στενές σχέσεις με την πολιτική ηγεσία -κυρίως του ΠΑΣΟΚ- που εξασφάλιζαν ελευθερία 
κινήσεων, και κάλυψη, όποτε αυτό ήταν αναγκαίο. Και από την άλλη, μια προσωπική 
εκτόξευση άνευ προηγουμένου, καθώς από ταπεινός υπάλληλος της άλλοτε Τράπεζας 
Πίστεως, ο Γιάννης Σγουρός έγινε μέλος της ΕΟΕ, γενικός γραμματέας Αθλητισμού, δύο 
φορές νομάρχης Αθηνών και γραμματέας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρσης Βαρών. 
Σήμερα, λοιπόν, είναι αστείο να βάζει διαχωριστικές γραμμές, για να υπεραμυνθεί του 
έργου του. Οι μάσκες έπεσαν...»

Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
 Τόν προηγούµενο µήνα ἔληξε 
ἡ 7χρονη θητεία τοῦ Νοτιοαφρικανοῦ 
καθηγητῆ Τζών Ντούγκαρντ στά 
Ἡνωµένα Ἔθνη, ὡς ἀπεσταλµένου 
τοῦ Ὀργανισµοῦ γιά τό Παλαιστινιακό 
Ζήτηµα. Ἐµεῖς, ὅπως ἐνδεχοµένως 
δέν θυµᾶστε, εἴχαµε ἀναφερθεῖ 
πολλές φορές στό ἔργο καί στά λόγια 
του, πού ἦταν πάντα κόλαφος γιά τό 
ἑβραϊκό κράτος. Ἔκανε διαρκῶς τόν 
παραλληλισµό τοῦ Ἰσραήλ µέ τήν Νότιο 
Ἀφρική πρίν τήν πτώση τοῦ Ἀπαρτχάιντ, 
το χαρακτήριζε συχνά «ἀποικιοκρατικό» 
καί ζητοῦσε τήν ἀποµόνωσή του, µήπως 
καί συµµορφωθεῖ κάποτε µέ τό Διεθνές 
Δίκαιο καί τελικά υἱοθετήσει χαλαρότερη 
πολιτική ἔναντι τῶν Παλαιστινίων πού 
ὑποφέρουν. Φυσικά οἱ Ἰσραηλινοί εἶχαν 
φάει τά λυσσιακά τους τόσα χρόνια 
ἐναντίον του κι ὅπου µποροῦσαν τόν 
φίµωναν. 
 Στίς 26 Μαρτίου λοιπόν ὁρίστηκε 
ἀπό τό Συµβούλιο Ἀνθρωπίνων Δικαιω-
µάτων τοῦ ΟΗΕ ἀντικαταστάτης του ὁ 
Richard A. Falk, διάσηµος Ἀµερικανο- 
εβραῖος, καθηγητής Διεθνοῦς Δικαίου 
στήν Καλιφόρνια ἀπό τό 1965, γνωστός 
γιά τίς τίµιες θέσεις του στά διεθνῆ 
ζητήµατα ἐπί δεκαετίες. Χαρακτηριστικά 
νά ἀναφέρουµε ὅτι γιά τήν εἰσβολή τῶν 
ΗΠΑ στό Ἰράκ ἔγραψε πώς «ἰσοδυναµεῖ 
µέ ἔγκληµα τοῦ γερµανικοῦ τύπου πού 
καταδικάστηκε στή Νυρεµβέργη». Μά 
καί στά ἄλλα ζητήµατα πρώτης γραµµῆς 
εἶναι ξεκάθαρος: Γιά τό Ἰράν εἶναι 
ἀπολύτως ψύχραιµος, γιά τίς ἐκλογές 
τοποθετεῖται ὑπέρ τοῦ Ὀµπάµα, δέχεται 
τίς συγκρίσεις τῆς κρατικῆς τροµοκρατίας 
τοῦ Ἰσραήλ µέ τή ναζιστική Γερµανία, 
κατανοεῖ τίς ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας ὡς 
ἀγώνα κατά τῆς Κατοχῆς καί πρόσφατα 
προειδοποίησε γιά τό διαγραφόµενο 
«ὁλοκαύτωµα» τῶν Παλαιστινίων στή 
Γάζα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ὅτι ἡ «µόνη 
δηµοκρατία τῆς Μέσης Ἀνατολῆς» δέν 
νιώθει πολύ ἄνετα µέ αὐτόν πού θά 
ἔχει νά ἀντιµετωπίσει τά ἑπόµενα 6 
χρόνια. Ἤδη ὁ ἰσραηλινός πρέσβης στόν 
ΟΗΕ κ. Λέβανον δήλωσε ἀπό τή Γενεύη 
ὅτι δέν τόν θεωρεῖ ἀµερόληπτο καί 
ἀντικειµενικό. Καί γιά νά µήν µένουν 
ἀµφιβολίες, τοῦ ἀπαγορεύτηκε προχτές 
ἡ εἴσοδος στή Γάζα!
 Δυστυχῶς ὅµως ὁ Φάλκ δέν εἶναι 
πλέον τυπικό δεῖγµα προβεβληµένου 
Ἀµερικανοεβραίου. Ἡ γενιά ἐκείνη 
πού στελέχωσε τήν ἀντικαθεστωτική 

Ἀριστερά ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπό  
φασιστοειδῆ τύπου Τζέηµς Γούλσεϋ 
(πρώην διευθυντής τῆς CIA), ἀπό 
ἱεροεξεταστές τύπου Ἐλί Βίζελ (ὁ 
νοµπελίστας τῆς κλαψοµουνιᾶς) καί ἀπό 
λογοκριτές τύπου Ἄλαν Ντέρσοβιτς 
(πού κάνει τόν καθηγητή στή Νοµική τοῦ 
Χάρβαρντ). Οἱ τρεῖς αὐτοί κοµπανιέρος, 
ἐπικεφαλῆς µιᾶς 25µελοῦς σπείρας 
σιωνιστῶν (Ed Koch, William Benne�, 
Dick Morris, Floyd Abrams...) ὑπέγραψαν 
µία καταχώρηση σέ ἀµερικάνικες 
ἐφηµερίδες ζητώντας νά δηλώσουν 
ΤΩΡΑ οἱ ΗΠΑ ὅτι δέν θά συµµετέχουν 
στήν Ἀντιρατσιστική Σύνοδο τοῦ 
Ντέρµπαν τόν ἑπόµενο χρόνο! Εἶναι τό 
ζήτηµα πού γράφαµε πρωτοσέλιδα στίς 
5-3-08 (φ. 241), µέ τήν ἄρνηση τοῦ Ἰσραήλ 
νά συµµετάσχει στή Σύνοδο. Ἔ, γίνεται 
τώρα νά λείπει τό ἀφεντικό καί νά 
παραστοῦν οἱ λακέδες του; Τό ἐκθέτουν! 
Ἤδη ὁ Καναδάς δήλωσε ἀποχή καί ἡ 
Κυβέρνηση Μπούς (πού τόν Δεκέµβριο 
καταψήφισε τήν χρηµατοδότηση τοῦ 
ΟΗΕ λόγῳ τῆς... Συνόδου πού τήν θεωρεῖ 
ἀντιισραηλινή!) πιέζεται νά πράξει τό 
ἴδιο (κυρίως µέσῳ τῆς Γερουσίας, ὅπου 
πρωτοστατεῖ ὁ γερουσιαστής Norm 
Coleman) καί νά τό δηλώσει ἀπό τώρα! 
Τήν πρωτοβουλία εἶχε κάποια Anne 
Bayefsky, καί τά φράγκα ἔβαλε ἕνας 
τῦπος ὀνόµατι Lawrence Kadish πού κάτι 
παριστάνει στό σιωνιστικό θίνκ τάνκ 
Hudson Institute καί ὁ ὁποῖος πέρα ἀπό 
«ἐπενδυτής» εἶναι καί... φιλάνθρωπος. 
 Βάλτε τώρα κι ὅτι στήν Ἐθνική 
Ἐπιτροπή πού θά συντονίσει τίς ἑορτα-
στικές ἐκδηλώσεις ἀνά τίς ΗΠΑ γιά τά 
60 χρόνια τοῦ Ἰσραήλ θά προεδρεύουν οἱ 
πρώην πρόεδροι Μπούς καί Κλίντον, θά 
ἀντιπροεδρεύουν ἡ Χίλαρι, ὁ Ὀµπάµα κι 
ὁ Μάκ Κέην καί ἔχουν ὑπογράψει πώς 
θά συνδράµουν ὅλοι οἱ ἐν ζωῇ ὑπουργοί 
Ἐξωτερικῶν (µέχρι τόν Κίσσιγκερ) καί 
πεῖτε: Τί νά κάνει ἕνας µονάχος Φάλκ;

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:

Ἕνας κοῦκος δέν φέρνει τήν ἀξιοπρέπεια

Πίσω από την “ευαισθησία” για το Θιβέτ 

Η αλματώδης άνοδος της Κίνας στο διεθνές προσκήνιο έχει, εδώ και πολλά χρόνια, 
προκαλέσει την ανησυχία των κάθε λογής think tank της υπερδύναμης και όχι μόνο. Η 
επιδίωξη όμως του να πληγεί η Κίνα και επακολούθως να μη μπορέσει να διαδραματίσει 
το ρόλο της ως νέας μεγάλης δύναμης ανακόπηκε αποφασιστικά λόγω του πολέμου στο 
Ιράκ και της γνωστής τρομολαγνείας – ισλαμοφοβίας. 
Σήμερα πλέον, μετά το ιρακινό φιάσκο και την αδυναμία ΗΠΑ και Ισραήλ να ελέγξουν τον 
ισλαμικό κόσμο, το ενδιαφέρον στρέφεται προς την Ασία και τον ανερχόμενο κολοσσό. Για 
ξεκίνημα εφαρμόστηκε η παλιά, γνωστή δοκιμασμένη συνταγή: Αυθόρμητοι διαδηλωτές, 
αγανακτισμένοι από την κινέζικη τυραννία ξεχύθηκαν στους δρόμους και συγκρούστηκαν 
με την αστυνομία προκειμένου να διεκδικήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και, 
φυσικά, την ανεξαρτησία τους. Και όλα αυτά λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
συμβόλου της ειρήνης και του ευ αγωνίζεσθαι (περιττό να επανέλθουμε στην δυτική 
υποκρισία που ξεχειλίζει πίσω από τα συνθήματα αυτά). Αμέσως μετά τα επεισόδια 
στα οποία τα θύματα ήταν οι Θιβετιανοί και μόνο, εμφανίστηκαν και οι γνωστοί 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Ο … Μπους μαζί με το δίδυμο Σαρκοζί και 
Ρουαγιάλ (με τον πρώτο να επιθυμεί και άλλα στρατεύματα στο Αφγανιστάν), η Μέρκελ 
και λοιποί ευρωπαίοι ακόλουθοι, οι Ντανιέλ Κον Μπετίτ και Μπερνάρ Ανρί Λεβύ και 
οι γνωστές εφημερίδες εξ Αμερικής, Γαλλίας και Ισραήλ! Έχουμε πλέον επιστροφή 
σε ψυχροπολεμικές τακτικές καθότι η απόληξη όλων αυτών είναι το σύνθημα για το 
μποϋκοτάρισμα των Ολυμπιακών Αγώνων.                                   Συνέχεια στη σελίδα 4
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ΕΡΓΑ 
ΗΠΑΝΘΡΩΠΩΝ

 Παρακολουθώντας τόν δηµόσιο 
καί τηλεοπτικό διάλογο γιά τά ὅσα 
συνέβησαν πρίν καί κατά τή διάρκεια 
τῆς Συνόδου τοῦ Βουκουρεστίου, 
θεωροῦµε χρήσιµο νά ὑπενθυµίσουµε 
κάτι βασικό: Ὅτι µιλώντας γιά τίς ΗΠΑ, 
ἀπό τίς ὁποῖες ζητοῦµε στό πρόβληµα 
τῆς Ψευτοµακεδονίας ὑποστήριξη ἤ 
κατανόηση, (θέλουµε νά) ξεχνᾶµε ὅτι 
συνδιαλεγόµαστε µέ µία κυβέρνηση πού 
εἶναι τό χιτλερικό καθεστώς τῆς ἐποχῆς 
µας. Ὅτι δέν µπορεῖς νά προσδοκᾶς 
διάλογο µέ ἀναφορές σέ ζητήµατα ἀρχῶν 
ὅταν ἀπέναντί σου ἔχεις τόν φονιά τῆς 
Γιουγκοσλαβίας, τόν νταβατζή τῆς 
Λατινικῆς Ἀµερικῆς, τόν χρηµατοδότη 
τῆς Παλαιστινιακῆς τραγωδίας, τόν 
εἰσβολέα τοῦ Ἀφγανιστάν (καί αὔριο 
τοῦ Ἰράν) καί, κυρίως, τόν γενοκτόνο 
τοῦ Ἰράκ. Τί ἐλπίδες µπορεῖ νά τρέφει 
κανείς; Καί ναί µέν δέν µποροῦµε ὡς 
χώρα νά κάνουµε καί πολύ διαφορετικά, 
ἀλλά καλά θά ἦταν κάποιοι, ἔστω 
στά τηλεπαράθυρα, νά θυµίζουν ὅτι 
ἀπέναντί µας δέν εἶναι ἡ... Ντίσνεϋλαντ 
ἤ τό Χόλυγουντ. 

 Πρό ἡµερῶν κλείσανε 5 χρόνια 
Κατοχῆς στό Ἰράκ, προοιωνίζοντας σαφῶς 
πολύ περισσότερα - οἱ µετριοπαθέστεροι 
µιλοῦν γιά ἄλλα τόσα. Τά νούµερα εἶναι 
µέν ψυχρά, ὅµως ἴσως δώσουν ἕνα στῖγµα 
τῆς κατάστασης: Στή χώρα, πέρα ἀπό 
τίς 150.000 τοῦ ἀµερικανικοῦ Στρατοῦ, 
ἁλωνίζουν 200.000 µισθοφόροι καί 
τοπικές µαφιοσυµµορίες σαλβαδοριανοῦ 
τύπου (ὁµάδες θανάτου). Πάνω ἀπό 
400.000 Ἰρακινοί βρίσκονται σήµερα στίς 

φυλακές, οἱ νεκροί τῆς χώρας πλησιάζουν 
τριπλάσιο ἀριθµό, οἱ τραυµατίες τά 
4.000.000 καί οἱ πρόσφυγες τά 5.000.000 
(οἱ µισοί στό ἐξωτερικό). Τοὐλάχιστον 345 
πανεπιστηµιακοί ἔχουν δολοφονηθεῖ καί 
τό ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν ἀνακοίνωσε 
ὅτι καταδίκασε σέ θάνατο 600 ἄτοµα 
γιά τούς φόνους αὐτούς! Ἀπό τούς 34.000 
γιατρούς τοῦ Δηµοσίου οἱ µισοί ἔφυγαν 
στό ἐξωτερικό, ἐνῷ 2.000 δολοφονήθηκαν. 
Τό 90% τῶν 180 µεγάλων νοσοκοµείων 

τῆς χώρας δέν διαθέτει πόρους, 
κάποια µάλιστα µετατράπηκαν 
σέ κρατητήρια καί χώρους 
βασανιστηρίων ἀπό τίς ὁµάδες 
τοῦ Μοκτάντα ἀλ Σάντρ. Τό 22% 
τῶν κοριτσιῶν ἐγκαταλείπει 
τήν βασική ἐκπαίδευση καί 
ἀπό τά ὑπόλοιπα τά µισά 
σταµατοῦν στό τέλος τοῦ 
δηµοτικοῦ σχολείου (γιά τά 
220.000 παιδιά - πρόσφυγες σέ 
διπλανές χῶρες δέν τίθεται 
θέµα σχολείου). Νά σηµειωθεῖ 
ὅτι ἐπί Σαντάµ ἡ χώρα εἶχε 
τό ὑψηλότερο µορφωτικό 
ἐπίπεδο στόν ἀραβικό κόσµο... 
Ἤδη ἀπό τό 2006, τό 40% τοῦ 
ἐξειδικευµένου προσωπικοῦ 
στίς δηµόσιες ὑπηρεσίες 
ἐγκατέλειψε τή χώρα καί ὁ 
κρατικός µηχανισµός πλέον 

δέν ὑφίσταται. Ἐξάλλου ἡ ἔκρηξη τῆς 
διαφθορᾶς ἔφερε τή χώρα στήν τρίτη 
θέση παγκοσµίως! 
 Καί τί κοστίζει στίς ΗΠΑ ὅλο 
αύτό τό ἀνοσιούργηµα; Σύµφωνα µέ 
ἐκτιµήσεις τοῦ ἴδιου τοῦ ἀµερικανικοῦ 
Κογκρέσου, τό µηνιαῖο κόστος τοῦ 
πολέµου ἀνέρχεται σέ 12 δισεκατοµµύρια 
δολάρια!  
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Το τι πραγματικά έγινε στα επεισόδια μας το 
δίνουν οι περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων 
: αμερικανών δημοσιογράφων και ξένων 
τουριστών. Σύμφωνα με τον Καναδό Τζον 
Κένγουντ που πήρε ενεργό μέρος στις 
ταραχές , μια ομάδα 200 νέων Θιβετιανών 
όρμησε κατά των αστυνομικών με το 
σύνθημα «Ελεύθερο Θιβέτ». Αφού έσπασε 
τον αστυνομικό κλοιό ο όχλος χωρίστηκε 
σε μικρές συμμορίες, οπλισμένες με πέτρες 
και μαχαίρια που στράφηκαν εναντίον 
όποιου Κινέζου συναντούσαν. Ο 
πρώτος ποδηλάτης που βρέθηκε 
στο δρόμο λιθοβολήθηκε και 
έχασε  ένα μάτι και ένα αυτί. Οι 
λιθοβολισμοί και τα μαχαιρώματα 
μοιραία οδήγησαν σε φόνους. 
Το αποτέλεσμα, κατά την Τζιλ 
Ντριου της Ουάσιγκτον Ποστ, 
ήταν 19 νεκροί και 600 τραυματίες 
και αναρίθμητα κατεστραμμένα 
μαγαζιά. Σύμφωνα με άλλες 
μαρτυρίες από την οργή 
των διαδηλωτών δεν γλύτωσαν ούτε 
νοσοκομεία, ασθενοφόρα και ένα σχολείο 
που τυλίχθηκε στις φλόγες. Φωτιές μπήκαν 
σε 300 περίπου σημεία, η συντριπτική 
πλειοψηφία των οποίων ήταν οικίες και 
καταστήματα. Το αποκορύφωμα όλων 
στάθηκε ο τραγικός θάνατος τεσσάρων 
νέων κοριτσιών που κάηκαν ζωντανά μέσα 
στο μαγαζί που εργάζονταν. Η αντίδραση 
των τοπικών αρχών έσωσε από τα χειρότερα 
580 άτομα μεταξύ των οποίων τουρίστες 
και πολλούς μαθητές. Αξίζει, τέλος, να 
σημειωθεί ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν 
και μουσουλμάνοι Ουιγούροι , η συνοικία 
των οποίων καταστράφηκε παντελώς.
Για το ποιοι στάθηκαν οι υποκινητές αυτής 
της καταστροφής, δεν υπάρχει καμιά 
αμφιβολία, τουλάχιστον από κινεζικής 
πλευράς: ήταν η κλίκα του Δαλάι Λάμα. Τα 
πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο απλά όσο 
φαίνονται. Η αγιοποίηση του τελευταίου 
από τα δυτικά ΜΜΕ και το Χόλυγουντ 
έχει άμεση σχέση με τις νέο – αποικιακές 
επιδιώξεις στην περιοχή: Ήδη από τη 

δεκαετία του ’40 οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για 
το Θιβέτ σαν μία βάση για να υπονομεύουν 
Κίνα, Ινδία και Ρωσία. Ανάλογος ρόλο 
εξάλλου έχουν διαδραματίσει και οι 
διαμάχες αναφορικά με το Πακιστάν 
και το Κασμίρ. Σύμφωνα μάλιστα με το 
βιβλίο των Kenneth Conboy του Heritage 
Foundation και James Morrison, πολεμικού 
εκπαιδευτή της CIA , The CIA’s Secret War 
in Tibet (Kansas University Press, 2002), 
η αιματοβαμμένη εξέγερση του 1959 στο 
Θιβέτ είχε ετοιμαστεί από την αμερικανική 
κυβέρνηση.  

Το συνολικό κόστος των επιχειρήσεων, 
στις αρχές του 1960, για τη CIA είχε 
ανέλθει στο 1.7 εκατομμύρια δολάρια  ενώ 
έκτοτε, ο Δαλάι Λάμα έχει την αμέριστη 
συμπαράσταση των Αμερικανών. Μάλιστα, 
τον Οκτώβριο του 2007 ο Λάμα τιμήθηκε 
με το Χρυσό Μετάλλιο του αμερικανικού 
Κογκρέσου. Αναλυτές παραλληλίζουν τη 
βράβευση αυτή ως πολιτική κίνηση με 
ξεχωριστό προηγούμενο: η βράβευση με το 
Νόμπελ Ειρήνης, το 1996, του Καθολικού 
Επισκόπου του Ανατολικού Τιμόρ Κάρλος 
Μπέλο  οδήγησε το 1998 την αμερικανική 
Ένωση Καθολικών Επισκόπων να ζητήσει 
από τον Μπέλο να στείλει γράμμα στην 
Μαντλίν Ολμπράιτ περί πραγματοποίησης 
της ειρήνης ! Λίγους μήνες αργότερα, 
ξέσπασαν οι ταραχές στο Ανατολικό Τιμόρ 
που κατέληξαν στο δημοψήφισμα για 
ανεξαρτησία . Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου,  
η συνάντηση της εκπροσώπου της 
κυβέρνησης Μπους Paula Dobryansky με 
τον Δαλάι Λάμα τον περασμένο Νοέμβριο. 
Η κυρία αυτή είχε ενεργή ανάμιξη στις 

χρωματιστές επαναστάσεις (coloured 
revolutions) των πρώην Σοβιετικών 
δημοκρατιών.
Επίσης, αξίζει να επισημανθούν 
τα ιδρύματα που συνδέονται με τις 
χρωματιστές επαναστάσεις και τα οποία 
έχουν παίξει σημαίνοντα ρόλο στην 
χρηματοδότηση του Λάμα επί δεκαετίες και 
φυσικά στην τωρινή ταραχή : Το National 
Endowment for Democracy (NED), ΜΚΟ 
που λειτουργεί σαν νόμιμη βιτρίνα για 
δουλειές της CIA, με δράση από τη Σερβία 
και τη Γεωργία έως την Ουκρανία και την 
Μυανμάρ. Το International Campaign 
for Tibet με έδρα την Ουάσιγκτον και 
το Tibetan Center for Human Rights and 
Democracy, όλα χρηματοδοτούμενα από 
το NED ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το 
Trade Foundation του Τζορτζ Σόρος. 
Επιπλέον, ανεξάρτητα από τον κύριο σκοπό 
που είναι η υπονόμευση της Κίνας, το 
Θιβέτ έχει και μια επιπλέον γεωστρατηγική 
σημασία: ως πηγή για τους εφτά από τους 
μεγαλύτερους ποταμούς της Ασίας παρέχει 
νερό για άνω των 2 δισεκατομμυρίων 
ανθρώπων.Ενώ το υπέδαφός της έχει 
απίστευτα μεγάλες ποσότητες ορυκτού 
πλούτου: από τις μεγαλύτερες ποσότητες 
σε ουράνιο παγκοσμίως, άνω του μισού 
παγκόσμιου μεριδίου σε λίθιο, πάνω από 
80.000 ορυχεία χρυσού, πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο κτλ. Μόνο τα αποθέματα στα σύνορα 
με την κινεζική επαρχία της αυτόνομης 
περιοχής των Ουιγούρων αγγίζει το 1,8 
τρις δολάρια. 
Τέλος, μια ματιά στην προσωπική 
σταδιοδρομία του Δαλάι Λάμα είναι 
χαρακτηριστική των οραμάτων του 
και μάλλον απομυθοποιητική του 
φωτοστέφανου που του έχει αποδοθεί: 
Πέραν της χρηματοδότησής του από 
δυτικές υπηρεσίες, ό Λάμα ήταν φίλος 
του επιφανούς στελέχους των SS Χάινριχ 
Χάρερ (βλ. και την χολυγουντιανή ταινία 
με τον Μπράντ Πιτ) και εκπαιδεύτηκε 
από αυτόν, κατά παραδοχή του στο πώς 
να βλέπει τον κόσμο. Πάντως, το 1999 
ζήτησε από την Βρετανική κυβέρνηση την 
αποφυλάκιση του γνωστού δικτάτορα και 
φασίστα Α. Πινοσέτ ενώ έχει στενές σχέσεις 
με τον αρχηγό του εθνικοσοσιαλιστικού 
κόμματος της Χιλής Μιγκέλ Σεράνο. 

Συμπερασματικά, η εργαλειοποίηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλά κρατεί 
και εντάσσεται πλέον ξεκάθαρα σε μια 
ιμπεριαλιστική πολιτική που δεν γνωρίζει 
σύνορα ή βαλκανικές ιδιομορφίες. 
Όπως εύστοχα επισημαίνει ο ισραηλινός 
συγγραφέας Ίσραελ Σαμίρ η απολυτοποίηση 
της έννοιας του αυτοπροσδιορισμού 
και της επιδίωξης ανεξαρτησίας που 
συνήθως ακολουθεί, έχει οδηγήσει είτε σε 
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις με μικρά έθνη 
να γίνονται εργαλεία που διαλύουν κράτη 
που τα αντικαθιστούν προτεκτοράτα, 
είτε διαιωνίζουν καθεστώτα απαρτχάιντ, 
όπως είναι το ισραηλινό. Η πραγματική 
επιδίωξη πρέπει να είναι ίσα δικαιώματα 
για όλους και όλοι να ενδιαφέρονται για το 
κοινό καλό.

Α.Σ.

Πίσω από την “ευαισθησία” για το Θιβέτ 
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 Αν λόγω της υπερεργασίας υποπέσει 
σε ιατρικό λάθος και προκαλέσει ζημία 
σε ασθενή, αναλαμβάνει προσωπικά 
κάθε υλική και ηθική ευθύνη. Κανένας 
λογικός γιατρός δεν θα υπέγραφε 
μία τέτοια δήλωση. Το Υπουργείο το 
γνωρίζει καλά αυτό. Πρέπει λοιπόν να 
συνθλίψει την αξιοπρέπεια του γιατρού 
που πρέπει να αντιμετωπίσει τα ενοίκιά 
του, τα φροντιστήρια των παιδιών του 
κλπ, κλπ. Αυτή είναι η νοοτροπία που 
θέλει να δημιουργήσει το Υπουργείο 
στους γιατρούς. Να τους μετατρέψει 
από «λειτουργούς» σε σκουλήκια. Και 
βέβαια δεν χρειάζεται μεγάλη ευφυΐα για 
να καταλάβει κανείς ότι τα αναξιοπρεπή 
σκουλήκια τρέφονται ευχαρίστως με 
μαύρο χρήμα. Η υπόθεση των γιατρών 
του ΕΣΥ δεν είναι υπόθεση μόνον των 
γιατρών, αλλά όλης της κοινωνίας, για 
τον λόγο αυτό ο καθένας που εναποθέτει 
την υγεία του στο ΕΣΥ πρέπει να σταθεί 
δίπλα τους.

ΤΙ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ;



 Εἶναι νά τρελλαίνεται κανείς 
στή χώρα αὐτή πού ζοῦµε. Κι αὐτό πού 
κυρίως σέ τρελλαίνει εἶναι ὁ βαθµός στόν 
ὁποῖο ἔχει προχωρήσει ἡ διαφθορά καί ἡ 
συνενοχή τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας 
τοῦ κόσµου µέ τά λεγόµενα λαµόγια, 
πού ἐκµαύλισαν τό σὐµπαν στήν Ἑλλάδα 
(χάρη στήν «ἐκσυγχρονιστική», κυρίως, 
περίοδο Σηµίτη). Τό σκάνδαλο πού 
σήµερα φέρνουµε στό φῶς δέν µπορεῖ νά 
µήν ἦταν γνωστό ἀπό χρόνια σέ πολλούς 
- καί δέν µιλᾶµε βέβαια µόνο γιά τούς 
ἄµεσα ἐµπλεκόµενους.

 Ἐδῶ καί µερικά 
χρόνια λοιπόν, τό ἑλληνικό 
κράτος ἀποφάσισε νά 
χορηγήσει στεγαστικά δάνεια 
στούς Ροµά (Τσιγγάνους) 
τῆς χώρας, προκειµένου νά 
βελτιωθεῖ τό στάτους τῆς 
καθηµερινῆς ζωῆς τους. Στήν 
διαδικασία οἱ δῆµοι ἐγκρίνουν 
τούς τελικούς πίνακες µέ τούς 
δικαιούχους πού µέ κάποια 
δικαιολογητικά µποροῦν νά 
πάρουν τραπεζικό δάνειο 
- κάπου 60.000 εὐρώ - γιά νά 
ἀγοράσουν ἤ γιά νά χτίσουν 
κατοικία. Τό τί συνέβη στήν 
ὑπόλοιπη χώρα δέν τό ξέρουµε. Αὐτό 
ὅµως πού συνέβη τουλάχιστον στή Θράκη 
(Ξάνθη, Κοµοτηνή, Ἀλεξανδρούπολη 
κτλ) καί ἀναµένεται νά ἐπαναληφθεῖ µέ 
τίς νέες ἐγκρίσεις (χθές πέρασαν ἀπό τό 
δηµοτικό συµβούλιο Κοµοτηνῆς καί πρό 
ἡµερῶν ἀπό τίς Σάπες) ἦταν τό ἀντίθετο 
ἀπό αὐτό πού ἐπεδίωκε ὁ νοµοθέτης.

 Βρέθηκαν κάποιοι ξύπνιοι πού 
ἀνέλαβαν τόν ρόλο τοῦ µεσάζοντα, 
προκειµένου νά ἐκµεταλλευτοῦν τό 
γεγονός ὅτι οἱ δικαιοῦχοι ἦταν ἄνθρωποι 
κατά κανόνα ἀγράµµατοι καί ἀνίδεοι γιά 

τέτοιες διαδικασίες. Ἔτσι τούς ἔπειθαν 
ὅτι κάνοντάς τους ἕνα πληρεξούσιο, 
ἀναλάµβαναν οἱ ἴδιοι καί σπίτι νά τούς 
χτίσουν σέ κάποιο χωριό καί κάποια 
χρήµατα νά τούς περισσέψουν! Οἱ ἴδιοι 
µεσάζοντες, προφανῶς σέ συνεννόηση 
µέ τραπεζικούς, δικηγόρους, µηχανικούς 
καί συµβολαιογράφους (τοὐλάχιστον), 
νοµιµοποιοῦσαν ὡς «κατοικίες» κάποιες 
ἀποθῆκες πού χτίζαν σέ χωριά τῆς Ξάνθης 
καί τῆς Χρυσουπόλεως, πάνω σέ χωράφια 
πού ἦταν (;) ἰδιοκτησία τους. ∆ηλαδή 
µιλᾶµε γιά στέγη, τέσσερεις τοίχους καί 

1-2 ἐσωτερικά χωρίσµατα, µόνο 
τοῦβλο, µέ ἕναν πρῶτο ἄγριο 
σοβά, στήν καλύτερη περίπτωση 
καί µέ µιά ψευδοροφή. Πουθενά 
µπετόν (οὔτε κἄν στά ὑπέρθυρα 
«µπρέκια»!), πουθενά δάπεδο, 
πουθενά ὑδραυλικές ἤ 
ἠλεκτρικές ἐγκαταστάσεις (οὔτε 
ἕνα ἑκατοστό καλωδίου, µόνο 
ἄδεια σπειράλ), πουθενά εἴδη 
ὑγιεινῆς, οὔτε κἄν... τουαλέτα! 
Καµµία πρόβλεψη σύνδεσης 
µέ τά δίκτυα νεροῦ, ρεύµατος, 
ἀποχέτευσης! Κι ὅλα αὐτά σέ 
δεκάδες «σπίτια» στό Ἐρατεινό, 

στό Χρυσοχώρι, στό Μοναστηράκι, στό 
Ἁγίασµα, στό Σέλινο, στή Θαλασσιά καί 
ποιός ξέρει ποῦ ἀλλοῦ... 
 Ποιό ἦταν τό τελικό ὄφελος τοῦ 
δανειολήπτη; Ἔπαιρνε στό χέρι, χάρη 
στόν ἀτσίδα µεσάζοντα, ἕνα ποσό πού 
κυµαινόταν µεταξύ 12.000 - 25.000 εὐρώ 
καί τοῦ ἔµενε ὑποτίθεται ἡ παράγκα. 
Πάντως ὑπῆρξαν καί περιπτώσεις πού 
οὔτε καί ἡ ἀποθήκη αὐτή ἀποκτιόταν, ἀφοῦ 
ὁ ἐργολάβος (τουρκόφρων Τσιγγάνος 
ἀπό τό ∆ροσερό Ξάνθης) εἶχε «χάσει» 
τά κλειδιά, «δέν θυµόταν» ποιό ἦταν τό 
δικό του σπίτι µέσα στά τόσα ὅµοια πού 
ἔφτειαξε, κτλ. Ἔτσι, παρότι οἱ πιθανότητες 
ἦταν σχεδόν µηδενικές νά πάει κάποιος 
νά µείνει σέ ἕνα τέτοιο «σπίτι», ἀκόµη καί 
ὅσοι τό σκέφτηκαν δέν τό κατάφεραν. 
Τό ἀποτέλεσµα ἦταν νά χάσκουν σήµερα 
ὅλα ἄδεια, χωρίς πατώµατα, κουφώµατα 
(σέ κάποια δέν µπῆκαν ποτέ, σέ ἄλλα 
ἐκλάπησαν ἀπό τούς ἴδιους πού τά 
βάλανε...) καί ἀκατοίκητα, ἐκτός ἀπό 
ἐκεῖνα τά ἐλάχιστα πού τά κατέλαβαν 
ὅσοι τά εἶδαν ἀδέσποτα.
 Μιλήσαµε σέ κάποιες περιπτώ-
σεις µέ περίοικους. Ἄλλοι µᾶς εἴπανε 
ὅτι «ἦρθαν κάποιοι καί τά ἔχτισαν σέ 
1-2 µέρες καί ἐξαφανίστηκαν». Ἄλλοι 
πάλι, Ροµά πού µένανε σέ παρακείµενες 

σκηνές, βλέποντας ὅτι κανένας δέν 
κατοικεῖ στά «νεόκτιστα» ἀποφάσισαν 
νά ἐγκατασταθοῦν οἱ ἴδιοι µέσα. ∆έν 
ἄργησε ὅµως νά καταφτάσει ὁ ἐργολάβος 
(ὁ ἀρχιαπατεώνας, δηλαδή) καί νά τούς 
ζητήσει... ἐνοίκιο 200 εὐρώ ἐκ µέρους 
δῆθεν τοῦ ἰδιοκτήτη! Ἀποθέωση τοῦ 
θράσσους καί τῆς γαϊδουριᾶς! 

 Ποιοί µεθόδευσαν τίς κοµπίνες 
αὐτές; Ἐµεῖς ἀκούσαµε µερικά ὀνόµατα, 
χριστιανῶν καί µουσουλµάνων Ροµά, 
πού φέρονται ὡς οἱ «ἀσχολούµενοι µέ 
τά δάνεια». Αὐτοί πού ποντάροντας 
στόν ἀναλφαβητισµό καί στήν ἔνδεια 
τῶν ὁµοφύλων τους µοιράζονταν τά 
χρήµατα τοῦ δανείου, κρατώντας γιά τήν 
πάρτη τους τήν λεόντειο µερίδα. Ὅµως 
ἡ προκλητικότερη περίπτωση εἶναι αὐτή 
µέ τήν οἰκογένεια Χασάν Ὀγλού ἀπό 
τό ∆ροσερό Ξάνθης, ὁ «πλασιέ» τῆς 
ὁποίας εἶναι ὁ Φεριδούν Χασάν Ὀγλού, 
δηµοτικός σύµβουλος Ξάνθης (µέ τόν 
συνδυασµό Πούλιου), στό ἐκτουρκιστικό 
ἔργο τοῦ ὁποίου ἀναφερθήκαµε καί στό 
προηγούµενο φῦλλο µας.
 Ἐξίσου θρασσεῖς ὅµως πρέπει 
νά εἶναι οἱ... «µπαλαµό» ἐµπλεκόµενοι. 
Πῶς γίνεται ἕνας τραπεζικός νά χορηγεῖ 
ἑκατοντάδες δάνεια τέτοιου τύπου 
χωρίς νά ἐλέγχει τή νοµιµότητα τῆς 
διαδικασίας; Ποιοί µηχανικοί ὑπέγραφαν 
τίς αὐτοψίες στά ἐν λόγῳ «σπίτια»; Ποιοί 
µηχανικοί ὑπέγραφαν τίς ἄδειες, τίς 

ἄς ποῦµε µελέτες καί τίς ἐργασίες πού 
ὑποτίθεται ὅτι γινόντουσαν; Μέχρι καί... 
µελέτη φυσικοῦ ἀερίου ἀναφέρεται! Ποιοί 
συµβολαιογράφοι ἐµπλέκονται; Ποιοί 
ἐφοριακοί ἀποτιµοῦσαν; Ποιοί µαφιόζοι 
κατασκεύαζαν τά δικαιολογητικά τῶν 
δικαιούχων (ψεύτικες βεβαιώσεις ἀποδο-
χῶν ἀπό ἀνυποψίαστους ἐργοδότες πού 
δέν εἶχαν ἰδέα τί συνέβαινε πίσω ἀπό τήν 
πλάτη τους); Καί ναί µέν ἐµεῖς διαθέτουµε 
κάµποσα ὀνόµατα (µηχανικῶν, τραπεζι-
κῶν, συµβολαιογράφου καί φυσικά τῶν 

δύο µεσαζόντων ἐργολάβων) ἀλλά εἶναι 
δυνατόν αὐτό τό πρᾶγµα νά πῆρε τέτοιαν 
ἔκταση χωρίς νά τό µάθει κανένας 
ἁρµόδιος; Καί γίνεται τέτοια κοµπίνα 
µπροστά στά µάτια µιᾶς µικρῆς κοινωνίας 
δίχως πολιτική κάλυψη; Μήπως ἡ ἐγγύηση 
τοῦ ἑλληνικοῦ ∆ηµοσίου πού καλύπτει 
τά δάνεια αὐτά ἦταν τό σύνθηµα γιά 

τό γιουρούσι στά χρήµατα τῶν 
δανείων;    
Βεβαίως ἡ Ξάνθη (ὅπου ἤδη τέθηκε 
σέ διαθεσιµότητα τραπεζική 
ὑπάλληλος καί µηχανικός τοῦ 
στενοῦ της οἰκογενειακοῦ 
περιβάλλοντος) δέν µπορεῖ νά 
ἦταν µιά µεµονωµένη περίπτωση. 
Θά ἀναµένουµε τίς ἐξελίξεις 
καί στίς ἄλλες περιπτώσεις 
(τοὐλάχιστον ἀπό τούς δήµους 
Κοµοτηνῆς καί Σαπῶν πού τώρα 
περνᾶνε τίς ἐγκρίσεις πρός τό 
Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν) καί θά 
δοῦµε τή συνέχεια. Πάντως εἶναι 
προφανές ὅτι αὐτό τό πάρτυ δέν 

µπορεῖ νά συνεχίζεται στήν ὑγεία τῶν 
κορόιδων πού τελικά τό πληρώνουν. Καί 
βέβαια δέν εἶναι µόνο ἡ τεράστια ζηµία 
τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισµοῦ (κάπου 11 
ἑκατοµµύρια ἦταν τά δάνεια πού χορήγησε 
µόνο ἡ ἐθνική Τράπεζα στήν Ξάνθη µόνο 
στήν πρώτη φάση!). Εἶναι ὅλος αὐτός ὁ 
παρασιτισµός πού δηµιουργήθηκε, ὅλο 
αὐτό τό σκηνικό πού στήθηκε καί πού 
τόσο γλαφυρά ἀπεικονίζει τήν Ἑλλάδα: 
Ὅλα εἶναι ἕνα δῆθεν, κάτι πού µοιάζει - 
ἀλλά δέν εἶναι - νόµιµο καί νοικοκυρεµένο. 
Ἄν τώρα σ’ αὐτά προστεθεῖ ὅτι ἕνα κατ’ 
ἀρχήν θετικό µέτρο γιά ἀνθρώπους 
ἀναξιοπαθοῦντες ἐξευτελίστηκε µέ 
τέτοιον τρόπο καί ἔριξε τούς Ροµά στά 
χέρια ἐπιτηδείων «µεσολαβητῶν», καί ὅτι 
ὁ κυριότερος ἐξ αὐτῶν τῶν τελευταίων 
παίζει καί τό παιχνίδι τῆς Ἄγκυρας στή 
Θράκη, προωθώντας τόν ἐκτουρκισµό 
τῶν µουσουλµάνων Τσιγγάνων, καταλα-
βαίνετε τί ἄθλο πάλι πετύχαµε...
 Πάντως, καί ἄσχετα µέ τό γεγονός 
ὅτι µερικοί Ροµά «ἐπωφελήθηκαν» ἀπό 
τά µετρητά πού τούς ἔµεναν - κι ἔτσι 
βλέπεις τώρα ποῦ καί ποῦ ἔξω ἀπό τό 
τσαντήρι ἠ τήν τενεκεδοπαράγκα νά εἶναι 
παρκαρισµένη µιά ἀνοιχτή Μερσεντές 
ἤ ἕνα καινούργιο ΒΜW - οἱ µόνοι πού 
∆ΕΝ ΦΤΑΙΝΕ εἶναι αὐτοί. Πέρα ἀπό 
τό ὀφθαλµοφανές κενό τῆς νόµιµης 
διαδικασίας (νά ἦταν ἄραγε ἄθελο ἤ 
πονηρό;), γιά πολλούς ἀπό αὐτούς ἦταν 
ἕνα δῶρο πού τό κόµιζε ὁ µεσάζων: 
Ἐρχόταν στά καλά τῶν καθουµένων 
κάποιος δικός τους καί τούς προσέφερε 
π.χ. 15.000 εὐρώ στό χέρι κι ἕνα σπίτι 
«κάπου». Τό µόνο πού εἶχαν νά κάνουν 
ἦταν ἕνα πληρεξούσιο γιά νά κάνει ὅλα 
τά «χαρτιά» (πού οἱ ἴδιοι ἀδυνατοῦσαν) ὁ 
δανειάς. Ὅσο γιά τίς δόσεις; Μή σκᾶτε, θά 
χαριστοῦν στό τέλος! Κι ὅταν οἱ ἄνθρωποι 
ἀνακάλυπταν ὅτι σπίτι τελικά δέν 
ὑπάρχει, τί νά ἔλεγαν; Νιώθαν συνένοχοι, 
σοῦ λέει πήραµε καί κεῖνα τά φράγκα, ἄς 
κλείσουµε τό στόµα µας µή βροῦµε καί 
κανέναν µπελά, ἀπό τήν Τράπεζα ἤ τή 
δανειοµαφία.
 Θά ὑπάρξει ἄραγε εἰσαγγελική 
παρέµβαση; Θ’ ἀσχοληθεῖ κανένας 
ἄλλος µέ τό ζήτηµα; Θά ἀλλάξει κάτι 
στήν διάτρητη ἐγκριτική διαδικασία πού 
γένησε τίς ἀπίστευτες στρεβλώσεις; Ἤ 
µήπως (ὅπως µέ καθένα ἀπό τά µείζονα 
πού γράφουµε) θά συνεχίσουν ὅλοι νά 
κάνουν τούς κουφούς καί τούς τυφλούς; 
Ἴδωµεν...                                              
        Κ.Κ.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  16-4-2008                                                                                                                }

Ἕνα σκάνδαλο ἀπίστευτο: 

ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝΟΥΝ 
ΧΩΡΙΑ - ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ!

Μοναστηράκι Χρυσούπολης: Θά µπορούσαµε νά τό 
ποῦµε καί «συγκρότηµα κατοικιῶν». Λέµε, τώρα...

Πάρε καί µιά γραφική γειτονιά στό Σέλινο Ξάνθης.                  
Ναί, µέ τσιµεντόλιθους, γιατί; Λίγο σᾶς πέφτει; 

Στό βάθος οἱ µαγικές εἰκόνες τοῦ σκηνοθέτη πάλι. 
Ποιά τουαλέτα; Χωρίς νερό κι ἀποχέτευση;

Συµβόλαιο ἀγοραπωλησίας οἰκοπέδου: 
Ὁ πατέρας πουλάει στόν (ἐργολάβο) 

γιό! Πόσα τέτοια νά συντάχθηκαν;

Τοπογραφικό διάγραµµα ἀνεγειρόµενης 
ἰσόγειας κατοικίας. Χτίστηκε ἄραγε;
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Στά πλαίσια τῆς τουριστικῆς προβολῆς τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ στήν 
διεθνή ἔκθεση τῆς Ρωσίας τοῦ προηγούµενου µήνα, ξεχωριστή ἦταν, 
ὅπως µάθαµε, ἡ παρουσία τῆς νοµαρχίας Ἕβρου. Μία δυναµική 
παρουσία πού ἐτέθη ὑπό τόν ἄνδρα πού ἡγεῖται τῆς Νοµαρχίας αὐτῆς 

τά τελευταῖα 88 (περίπου...) χρόνια. Μάλιστα στό δελτίο Τύπου διαβάσαµε 
καί γιά τό ἐνδιαφέρον τῶν Ρώσων γιά τήν περιοχή µας, καθώς καί γιά τήν 
ἀναγνωρισιµότητά της. Βεβαίως ἡ σεµνότης τοῦ κ. Ζαµπουνίδη δέν τοῦ 
ἐπέτρεψε νά ἐπισηµάνει τό κολοσσιαῖο ἔργο πού παρήγαγε µέ τούς 10.000 
Ρώσους τουρίστες πρό διετίας χάρη στήν προσωπική του παρέµβαση. Τό 
γεγονός ὅτι τελικά δέν ἦρθαν πάνω ἀπό 5 παρέες ἐπισκέπτες, αὐτό δέν τόν 
πτόησε καθόλου, ἀντιθέτως τόν βλέπουµε πάλι νά ἐπιµένει στή Μόσχα. 
Κι ἐπειδή φυσικά δέν πιστεύουµε ὅτι οἱ Ρωσίδες εἶναι ὁ πραγµατικός λόγος 
τῶν ταξιδιῶν του, θεωροῦµε ὅτι βάλθηκε φέτος νά πετύχει τόν στόχο του. 
Μά τά ἔξοδα θά τούς κάνει, µά στό σπίτι του θά τούς φιλοξενήσει, δέν ξέρω, 
πάντως τούς Ρώσους τουρίστες θά τούς φέρει. Ἔτσι γιά νά σκάσουν κάποιοι 
κακεντρεχεῖς πού βάλθηκαν νά τόν παρουσιάσουν ὡς ἀποτυχηµένο...

Κι ἄλλη µία µικροείδηση ἀπό τήν Ἀλεξανδρούπολη, ἐνδεικτική τῆς 
κατάστασης στό χαµαιτυπεῖον «Ἑλληνικό Δηµόσιο»: Μέχρι πρίν λίγο 
καιρό ἦταν ὁ ἄνθρωπος προϊστάµενος στήν ὑπηρεσία του, ἡ ὁποία ἔχει 
πολλά «τυχερά», κι αὐτό τό ξέρει ὅλος ὁ κόσµος. Ἀφοῦ λοιπόν ἁλώνισε 

ἐπί χρόνια µοιράζοντας τό παιχνίδι, κάποια στιγµή ὁ νέος Περιφερειάρχης 
τόν γύρισε στό προηγούµενο γραφεῖο του (οἱ λόγοι µᾶλλον ἦταν ἄσχετοι µέ 
τά ἔργα καί τίς ἡµέρες του στήν ἀνώτερη θέση). Ἔ, ἐπιστρέφοντας ἐκεῖ δέν 
βολεύτηκε! Νά αὐτό τόν πείραζε, νά τό ἄλλο τοῦ ἔλειπε... Τό ἀποτέλεσµα; Δέν 
πατάει πλέον στό γραφεῖο του! Βδοµάδες ὁλόκληρες! Στά τέτοια του καί οἱ 
ἀνώτεροι καί οἱ ὑποχρεώσεις του καί ὅλα! «Τί θά µοῦ κάνουν», σοῦ λέει; Ντά; 
Ἤ µήπως θά τούς λείψει τό κεφαλαιώδους σηµασίας ἔργο πού θά προσέφερε 
ἀπό τή θέση του, ὡς ἕνας ἀκόµα κηφήνας; Καί σιγά µή καθήσει νά δουλέψει 
γιά δυό χιλιάρικα τόν µήνα, τώρα πού ἔµαθε πλέον τό πῶς ζεῖ κανείς στή χώρα 
τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας καί τῆς ἀκόµη φαιδρότερης δηµόσιας διοίκησης...

Στήν ἀξιέπαινη ἡµερίδα τῆς γ.γ. Τύπου καί Ἐνηµέρωσης στήν Κοµοτηνή 
µέ θέµα «Ἄτοµα µέ ἀναπηρία καί ΜΜΕ» (13-04-08), ἡ ὁποία εἶχε µεγάλη 
ἐπιτυχία, πολλά καί ἐνδιαφέροντα εἰπώθηκαν. Ξεχωρίσαµε τήν ὁµιλία 
τοῦ συµπολίτη µας καί παραολυµπιονίκη Ἀλέξανδρου Ταξιλδάρη, 

µέ τήν ὁποία τοποθετήθηκε σέ σχέση µέ τίς παραολυµπιάδες καί τήν κάλυψή 
τους ἀπό τά ΜΜΕ. Πέρα ἀπό τόν πληροφοριακό χαρακτήρα τῆς εἰσήγησης, 
ἦταν πολύ ἀνθρώπινες καί ἐξαιρετικά προσεγµένες οἱ παρατηρήσεις του 
στή φρασεολογία τή σχετική µέ τούς ἀγῶνες τῶν ἀθλητῶν µέ ἀναπηρία. 
Ἀποκρούστηκε ἡ κρυπτότητα, ἡ ἔµφαση στό πρόβληµα, ἡ κακοµοιριά, ἡ 
ἀδιακρισία, ἡ ἀθέλητη προσβολή, ἡ ὑπερβολή στούς θετικούς χαρακτηρισµούς. 
Γιά ἄλλη µιά φορά ὁ Ἄλεξ µίλησε µέ καρδιά καί νοῦ, καί τόν εὐχαριστοῦµε.  

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

     Πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή 
(κεντρικό Αμφιθέατρο Πανεπιστημιού-
πολης, 4 - 6  Απριλίου) το 1ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ανατολικορωμυλιωτών από 

την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Ανατολικής Ρωμυλίας) με τη συμμετοχή 
πολλών συλλόγων από διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας. Στους εναρκτήριους 
χαιρετισμούς συμμετείχαν πολλοί 
«επίσημοι», οι οποίοι με πομπώδεις 
εκφράσεις τόνισαν τη σπουδαιότητα της 
εκδήλωσης, την αναγκαιότητα να καταλήξει 
σε γόνιμα συμπεράσματα, αλλά οι ίδιοι 
αμέσως μετά εξαφανίστηκαν κατά την 
προσφιλή συνήθειά τους, προσβάλλοντας 
ουσιαστικά όχι μόνο τους διοργανωτές αλλά 
και τον υψηλό σκοπό του Συνεδρίου. Και 
ούτε φυσικά η επίκληση «ανειλημμένων 
υποχρεώσεων» πείθει, διότι θα μπορούσαν 
να αφήσουν κάποιον εκπρόσωπό τους, ο 
οποίος θα παρακολουθούσε όλο το συνέδριο 
και θα τους μετέφερε την εικόνα και τα 
συμπεράσματα. Ούτε βέβαια πιστεύουμε 
ότι θα …εντρυφήσουν στα Πρακτικά του 
Συνεδρίου, εάν ποτέ εκδοθούν.  

 Στο συνέδριο συμμετείχαν 
αξιόλογοι ομιλητές προσφέροντας νέα 
γνώση για την Ανατολική Ρωμυλία, 
ανανεώνοντας το ενδιαφέρον μας για την 
ιστορική αυτή κοιτίδα του Ελληνισμού. 
Αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν 
στο αρχαιοελληνικό παρελθόν της 
περιοχής, στη βυζαντινή περίοδο, στην 
τουρκοκρατία, φθάνοντας μέχρι και τις 
αρχές του 20ου αιώνα, οπότε κορυφώθηκαν 
οι ανθελληνικοί διωγμοί. Αναπτύχθηκαν 
ακόμη θέματα γύρω από τη δημογραφία, 
τα γλωσσικά ιδιώματα και τους χορούς 
των Ανατολικορωμυλιωτών, την Ελληνική 
εκπαίδευση, τις ελληνικές εκκλησίες στη 
Μεσημβρία και πολλά άλλα.

     Μεταξύ των πολλών σημαντικών 
εισηγήσεων, μας προκάλεσε ιδιαίτερη 
εντύπωση αυτή του καθηγητή στο 
Α.Π.Θ., Σπύρου Σφέτα, ο οποίος με 

βάση νέες έρευνες τόνισε ότι 
στις αρχές του 20ου η Αθήνα 
είχε ουσιαστικά «ξεγράψει» την 
Ανατολική Ρωμυλία, δεν πίστευε 
ότι θα μπορούσε να έχει ποτέ 
αξιώσεις στην περιοχή και απλώς 
«χρησιμοποιούσε» τον Ελληνισμό 
της περιοχής ως αντίβαρο 
στην δράση των Βουλγαρικών 
κομιτάτων στη Μακεδονία. 
Επίσης τόνισε την αδράνεια της 
Εκκλησίας σε ορισμένες περιοχές 
και κυρίως τις εσωτερικές έριδες 

και τον κομματισμό των ελληνικών 
κοινοτήτων. Ενδεικτικά ως αποτέλεσμα 
των διαμαχών ανέφερε την περίπτωση 
της Στενημάχου η οποία αν και είχε  
ελληνικό πληθυσμό, στις εκλογές εξελέγη 
δήμαρχος Βούλγαρος. Μάλιστα, στον 
εκβουλγαρισμό της Ανατολικής Ρωμυλίας 
«συμμετείχαν» οικειοθελώς και κάποιοι 
«Έλληνες», οι οποίοι προκειμένου 
να ακολουθήσουν την ανερχόμενη 
Βουλγαρική στρατιωτικο-οικονομική 
ελίτ, πρόθυμα πάντρευαν τα κορίτσια 
τους με Βουλγάρους στρατιωτικούς… 
Και  επειδή έχουμε κακή εμπειρία από την 
σημερινή Ελληνική Θράκη όπου είτε για 
κομματικά είτε για οικονομικά οφέλη είναι 
πολλοί οι «Ελληνες» που συμμαχούν με 
τους Τούρκους εθνικιστές, δεν μπορούμε 
παρά να σκεφτούμε τις βαθιές ρίζες του 
φαινομένου στη Θράκη… Απογοητευτικά 
πράγματι συμπεράσματα τα οποία μας 
βάζουν  σε πολλές σκέψεις για τη σχέση 
του Αθηναϊκού κράτους με τις περιφέρειες 
του Ελληνισμού, αλλά και τις ευθύνες των 
ίδιων των Ελλήνων των περιοχών αυτών..

 Ελπίζουμε ότι το Συνέδριο θα 
έχει συνέχεια (σε δεύτερο και πολλά 
άλλα) γιατί εάν το Πρώτο ήταν απλώς το 
αποτέλεσμα μιας συγκυριακής εξεύρεσης 
χρημάτων και του ενδιαφέροντος ενός ή 
δύο Ανατολικορωμυλιωτών (όπως γίνεται 
συνήθως), τότε θα περάσει στη μνήμη μας 
ως άλλη μια φιέστα από τις πολλές που 
γίνονται κάθε τόσο. Ελπίζουμε ολόψυχα να 
μην είναι έτσι.

1ο Συνέδριο Ανατολικορωμυλιωτών

“ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ” τό ∆ΠΘ!

 Πρίν µερικές ἑβδοµάδες κυκλο-
φόρησε στό Τµῆµα Ἠλεκτρολόγων Μηχα-
νικῶν καί Μηχανικῶν Ὑπολογιστῶν τοῦ 
∆ΠΘ ἕνα ἐνδιαφέρον ἔγγραφο. Ἐπρόκειτο 
γιά τήν ἐπιστολή τοῦ καθ. Παναγιώτη 
Λιάτση, ὁ ὁποῖος ἔχει τή βαθµίδα 
reader καί διευθύνει τό Information and 
Biomedical Engineering Centre στό City 
University τοῦ Λονδίνου. Μέ τό γράµµα 
του αὐτό πρός τόν Πρόεδρο τοῦ Τµήµατος 
Χ. Κουκουρλή, ὁ Π.Λ. παραιτεῖτο ἀπό τή 
θέση Ἀναπληρωτῆ Καθηγητῆ στήν ὁποία 
εἶχε ἐκλεγεῖ. Ὁ λόγος; Οἱ «ἀλλεπάλληλες 
ἐπιθέσεις» πού δεχόταν ἐπί µῆνες (!) 
«ἀπό συγκεκριµένους καθηγητές τοῦ 
Τοµέα Ἠλεκτρονικῆς καί Συστηµάτων 
Πληροφορικῆς» καί πού κορυφώθηκαν 
µέ µιά τηλεφωνική ἐπικοινωνία ἀπό τρίτο 
πρόσωπο. Ἔ, εἶδε καί ἀποεῖδε ὁ ἄνθρωπος, 
θεώρησε «ἀδύνατη τή συνεργασία µέ 

ἄτοµα αὐτῆς τῆς νοοτροπίας» καί στό 
τέλος εἶπε ἕνα «νά µοῦ λείπει τό βύσσινο» 
γιά νά µείνει στή Βρετανία (ὅπου καί 
ἐξελίχθηκε στήν ἀντίστοιχη βαθµίδα).  

 ∆έν πρόκειται βεβαίως γιά τήν 
χειρότερη περίπτωση. Ἐδῶ τοὐλάχιστον 
ἡ πλειοψηφία τῶν διδασκόντων 
ὑπερψήφισε τήν ἐκλογή καί µόνο δύο ἦταν 
αὐτοί πού ἐναντιώθηκαν στήν ἔλευση τοῦ 
κ. Λιάτση - ὁ ὁποῖος, σηµειωτέον, γράφει 
πώς «διατηρεῖ τήν ἐλπίδα νά ἐπιστρέψει 
στήν πατρίδα, σέ ἄλλο, περισσότερο 
φιλόξενο Πανεπιστήµιο». Ἀλλοῦ πού δέν 
δέχονται κἄν ἀλλότριες (πού σηµαίνει µή 
κουµπάρος, µή γκόµενα, µή ὑποτακτικός) 
ὑποψηφιότητες; Ἤ ἔτσι καί πάρει θέση 
κάποιος ἄξιος πέφτουν καί τόν τρῶνε 
πρίν καλά καλά καταλάβει τί συνέβη;

 Ναί, δέν λέω, πράγµατι. Ὅµως 
ποῦ θά πάει αὐτή ἡ κατάσταση; Κι ὥς 
πότε θά εἶναι γνώρισµα τοῦ ∆ηµοκριτείου 
αὐτή ἡ... «ἀφιλοξενία»;



   Πολλαπλασιάστηκαν τελευ-
ταίως τά δηµοσιεύµατα στόν πανελ-
λήνιο Τῦπο γιά τή Θράκη, µέ ἀφορµή 
τίς ἐξελίξεις (ἤ τούς σχετικούς φόβους 
µέ αὐτές) στό µειονοτικό θέµα. 
Τό πιό κραυγαλέο ἦταν αὐτό τῆς 
ΝΕΜΕΣΗΣ, µέ τίτλο «Κάτω τά χέρια 
ἀπό τή Θράκη», ὅπου ἡ γνώµη τῆς 
ἐκδότριας Λιάνας Κανέλη εἶναι ὅτι ἡ 
πορεία τοῦ τόπου µας εἶναι αὐτή τῆς 
κοσσυφοπεδοποίησης µέ ὁρίζοντα 6 - 
10 χρόνια. Τά ὑπόλοιπα δηµοσιεύµατα 
(«Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία», 
«Βῆµα τῆς Κυριακῆς», «Ἀδέσµευτος 
Τῦπος», «Πρῶτο Θέµα», «Ἐλεύθερος 
Τῦπος», «Τό Παρόν», «Καθηµερινή»...) 
ἀφορµῶντο ἀπό τήν ἐπικαιρότητα - 
σέ µερικά βάλαµε καί µεῖς ἕνα χεράκι 
βοηθείας - καί ἑτοιµάζονται καί 
τηλεοπτικές ἐκποµπές. Τό χειρότερο 
ἤταν οἱ ἀθλιότητες κάποιου Τάκη 
Καµπύλη - λές κι ἔγραφε Τοῦρκος! - 
στήν «Καθηµερινή» (13/4), µά γενικά 
κυριάρχησε ἡ ἐπιπολαιότητα καί 
τό πασάλειµα (π.χ. στίς ἀθηναϊκές 
ἀδολεσχίες τοῦ Ε.Τ.Κ), ἀκόµη καί 
ἡ φαιδρότητα (βλ. στό Βῆµα κάθε 
Ἐξωµερίτη, ὅπου µιά γελοία ἀναφορά 

τῆς ΕΥΠ γιά ψύλλου πήδηµα γίνεται 
κεντρικό θέµα ἄρθρου), ἴσα γιά νά 
ποῦν ὅτι «ἀσχολήθηκαν».

 Πάντως ὑπάρχει ὄντως µία 
σοβαρή ἀναβάθµιση τῶν προκλήσεων 
τῆς Τουρκίας καί αὐτή ἐκδηλώνεται 
µέ τήν αὐριανή συζήτηση στίς 
Βρυξέλλες. Συνδιοργανωτές εἶναι τό 
«Οὐράνιο Τόξο» καί ἡ «Ὁµοσπονδία 
Δυτικοθρακιωτῶν Τούρκων Εὐρώ-
πης» πού συνδιοργανώνουν τό πάνελ 
µέ θέµα «Οἱ ἀγνοηµένες µειονότητες 
στήν Ἑλλάδα: Δυτικοθρακιῶτες 
Τοῦρκοι καί Μακεδόνες», µέ τήν 
ὑποστήριξη τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Ἐλεύ-
θερης Συµµαχίας», τῶν «Πρασίνων» 
καί τῆς «Ὁµοσπονδιακῆς Ἕνωσης Εὐ-
ρωπαϊκῶν Ἐθνοτήτων». 

 Ὁµιλητές ἀπό τήν πλευρά 
τῆς Τουρκίας θά εἶναι ὁ Χαλίτ 
Χαµπίπογλου, πρόεδρος τῆς 
παραπάνω Ὁµοσπονδίας καί ὁ 
καθηγητής (φούλ ἐπιστήµη...) Χαλίµ 
Τσαβούσογλου ἀπό τό Πανεπιστήµιο 
Χατζέτεπε. Ὁ πρῶτος θά κάνει τήν 
γενική εἰσήγηση καί ὁ δεύτερος 
θά ἀναφερθεῖ στό ζήτηµα ὅσων 
µειονοτικῶν ἔχασαν τήν ἑλληνική 
ὑπηκοότητα µέ τό ἄρθρο 19 τοῦ 
Κώδικα Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας τά 
περασµένα χρόνια (κάπου 45.000 
ἄτοµα). Μέ τό γνωστό τουρκικό 
θράσσος θά µιλήσουν στό ἀκροατήριο, 
προσδοκώντας τήν ἀνταπόκριση 
τῶν πουληµένων ἤ τῶν ἀφελῶν, γιά 
τήν «τουρκική µειονότητα» πού... 
κακοπαθεῖ στά πλαίσια τῆς ἑλληνικῆς 
πολιτείας! Καί ποιοί τά λένε αὐτά; 
Ὄχι οἱ Ποµάκοι ἤ οἱ Τσιγγάνοι ἀλλά 
οἱ Τοῦρκοι! Βεβαίως δέν θά παίξουν 
ἐκεῖ µπάλλα µόνοι τους, γιατί θά µᾶς 
βροῦνε µπροστά τους, ὁπότε - ἄσχετα 
µέ τό προκατειληµµένο ὑπέρ τους 
πάνελ - καταλαβαίνετε ὅτι δέν θά 
κάνουν περίπατο... Οἱ λεπτοµέρειες 
στό ἑπόµενο φῦλλο µας.
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   Μία ἐφηµερίδα 
πραγµατικά ἱστορική, ἡ 
µηνιαία ποµάκικη ἔκδοση 
ΖΑΓΑΛΙΣΑ (ΑΓΑΠΗ) 
τοῦ Κέντρου Ποµακικῶν 
Ἐρευνῶν, ξανάρχισε 
νά κυκλοφορεῖ στήν 
Κοµοτηνή πρίν λίγες 
µέρες. Μέ νέο διευθυντή 
τόν κ. Κεµάλ Ἐµίνογλου, 
ἡ «Ζ» ἐπανέκαµψε 
µετά ἀπό ἀδράνεια 7 
χρόνων. Τό πρῶτο βῆµα 
εἶχε γίνει τό 1997 καί 

εἶχε βρεῖ ἀπέναντί της τεράστιες 
ἀντιδράσεις. Σήµερα τά πράγµατα 
ἔχουν πιά διανύσει ἀρκετό δρόµο, 
παρότι δέν εἶναι ἀκόµη κοντά στό 
ἐπιθυµητό σηµεῖο. Καί πάλι ἀνέλαβαν 
δράση οἱ γνωστοί... ὑπέρµαχοι τῶν 
«ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων τῶν 
Τούρκων» βγάζοντας τό φασιστικό 
τους µένος κατά τῆς προσπάθειας: 
Τό βράδυ τῆς 10ης Ἀπριλίου, ὁ κύριος 
Ἐµίνογλου πηγαίνοντας στό σπίτι του 
στήν Ξάνθη δέχθηκε ἐπίθεση ἀπό δύο 
ἀγνώστους πού τόν χτύπησαν, εὐτυχῶς 
ὄχι πολύ, χωρίς νά µπορέσει νά δεῖ τά 
πρόσωπά τους. Πάντως πρόλαβαν νά 
τοῦ ποῦν «αὐτή τήν έφηµερίδα ἐµεῖς 
τήν κλείσαµε πρίν χρόνια, ἔρχεσαι τώρα 
ἐσύ νά τήν ξανανοίξεις;» Αὐτή τή φορά 
ὅµως δέν θά τούς γίνει τό χατήρι, 
τά πράγµατα διήνυσαν δρόµο πολύ 
αὐτήν τήν ἑπταετία. Σηµειώνουµε 
τήν ποικιλία τῆς ὕλης, τή χρήση τοῦ 
ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου στά κείµενα πού 
γράφονται στήν ποµακική γλώσσα καί 
τή ὄρεξη πού διαφαίνεται σέ ὅλο τό 
ἔντυπο. Εύχόµαστε καλήν ἐπιτυχία καί 
µεγάλη συνέχεια στό φῦλλο, δηλαδή 
στούς ἀνθρώπους πού βρίσκονται 
γύρω του καί κυρίως στόν ἀξιέπαινο 
κύριο Ἐµίνογλου πού τόλµησε νά µπεῖ 
µπροστά καί νά ἀγνοήσει τά γλοιώδη 
τρωκτικά γύρω του. Καλή δύναµη!

Ἐξελίξεις (καί) διεθνῶς στό θρακικό Σεµπαεδίν κατά «Μιλλέτ» 
καί... Καραχασάν

       Στίς 10-4-08 στήν Ξάνθη 
ἐκδικάστηκε ἡ ἀγωγή τοῦ 
Ποµάκου δηµοσιογράφου 
Σεµπαεδίν Καραχότζα κατά 
τῆς ἑβδοµαδιαίας τουρκόφωνης 
ἐφηµερίδας «Μιλλέτ». Θυµίζουµε 
ὅτι τότε ἡ ἐν λόγῳ φυλλάδα 
- πού ἀπηχεῖ ἀνοιχτά τίς ἀπόψεις 
τοῦ τουρκικοῦ παρακράτους 
- ἔγραφε γιά «µισθοφόρους τύπου 
Καραχότζα», «προδότες», «ὄργανα 
σκοτεινῶν δυνάµεων» καί ἄλλα 
τέτοια ὡραῖα. Παρόντες στό 
ἀκροατήριο ἦταν ὁ τουρκοµουφτής 
Ἀχµέτ Μέτε, οἱ βουλευτές Ἀχµέτ 
Χατζηοσµάν καί Τσετίν Μάντατζη, 
ὁ δηµοσιογράφος Ἀµπντουλλάχ 
Τσολάκ, ὁ θεολόγος Ἰχτιγιάρ 
Τζεµαλή καί ὅλη ἡ παλιοπαρέα τῆς 
«Μιλλέτ». Μοναδικός µάρτυρας 
ὑπεράσπισης τῶν συκοφαντῶν 
ἡ Γκιουλµπεγιάζ Καραχασάν. 
Τήν ρωτάει ὁ πρόεδρος τήν 
Καραχασάν, «εἶναι ἀλήθεια αὐτά 

πού γράφει γιά τόν Σεµπαεδίν, ὅτι 
εἶναι προδότης;» καί αὐτή ἀπαντάει 
«κατά τή γνώµη τῆς µειονότητας 
ὁ Σεµπαεδίν, ναί, εἶναι προδότης»! 
Στή διάρκεια τῆς κατάθεσής της 
συνέχισε νά ψεύδεται ἀναφορικά 
µέ τόν σύλλογο Ποµάκων, 
φτάνοντας στό κατάντηµα νά λέει 
ὅτι «αὐτοβούλως παραιτήθηκαν 
κάποια µέλη του ὅταν ἀνακάλυψαν 
ὅτι ἐξαπατήθηκαν»! Ρωτήθηκε 
µάλιστα γιά τόν ρόλο της στίς 
πιέσεις πού ἀσκήθηκαν στά µέλη 
τοῦ σωµατείου καί τότε µιλώντας 
γιά τήν σύζυγο τοῦ προέδρου εἶπε 
ὅτι «ἄ, ἀφῆστε την αὐτή, τήν εἶχα 
πελάτισσα πρίν χρόνια καί ξέρω 
τό ποιόν της»!!! Ἡ διαδικασία ἦταν 
ἀποκαλυπτική τῆς τουρκικῆς 
ἀθλιότητας καί θεωροῦµε βέβαιη 
τήν καταδίκη της, κι ἄς µήν 
ἀγγίξει τά 100.000 εὐρώ πού 
διεκδικεῖ ὁ Σεµπαεδίν. ἀπό µόνη 
της ἡ καταδίκη θά εἶναι σηµαντική 
ὑπόθεση. Ὅσο γιά τήν Καραχασάν, 
νά ὑπενθυµίσουµε ὅτι τό ΠΑΣΟΚ 
συνεχίζει νά τήν καλύπτει στίς 
«ποικίλες» δραστηριότητές της... 

«Ζαγάλισα»: Νέα ἀρχή καί... νέοι τραµπουκισµοί! 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 

Νά λοιπόν πού ἡ πρωτοβουλία µας 
γιά τή συλλογή ὑπογραφῶν κατά τοῦ 
νοµοσχεδίου γιά τά βακούφια καί 
τήν ποσόστωση στό Δηµόσιο βρῆκε 
ἀπολύτως σύµφωνη τήν Ἀκαδηµία 
Ἀθηνῶν! Υἱοθετώντας κατά γράµµα τήν 
ἐπιχειρηµατολογία τοῦ κειµένου µας «ΟΧΙ 
ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ», τό ἀνώτερο 
πνευµατικό Ἵδρυµα τῆς χώρας ἔστειλε 
ἐπιστολή (πού ἔµεινε ἀναπάντητη!) στόν 
πρωθυπουργό καλώντας τον σέ δεύτερες 
σκέψεις. Παραθέτουµε τό κείµενο πού 
δηµοσίευσε προχθές (13/4) τό «ΠΑΡΟΝ»:

Αρ. Πρωτ. 90539/14.1.08

«Κύριε Πρόεδρε της Κυβερνήσεως,

Η Ακαδηµία Αθηνών δεν ασχολείται κατ’ 
αρχήν µε θέµατα απτόµενα εξωτερικής 
πολιτικής. Ωστόσο, το πρόσφατα 
κατατεθέν από τον υπουργό Εσωτερικών 
Νοµοσχέδιο για τα µουσουλµανικά 
Βακούφια αφορά στην ευαίσθητη περιοχή 
της Θράκης για την οποία η Ακαδηµία 
Αθηνών διατηρεί έντονο και συνεχές 
επιστηµονικό ενδιαφέρον, όπως προκύπτει 
και από τη συνηµµένη περί Θράκης 
έκδοση της το 1992. Αφού έλαβε γνώση του 
περιεχοµένου του ανωτέρω Νοµοσχεδίου, 
ανέθεσε τη µελέτη του σε επιτροπή από 

Ακαδηµαϊκούς. Αν και δεν γνωρίζουµε 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η 
κατάθεση του Νοµοσχεδίου αυτού, ωστόσο 
θεωρούµε χρέος µας να θέσουµε υπόψη 
σας τα παρακάτω µείζονος σηµασίας 
σηµεία από τα πορίσµατα της επιτροπής:

1. Η εθιµική Αρχή της Αµοιβαιότητας που 
υπήρχε και στον Ν. 1091/80, την οποίαν 
καταργεί το άρθρο 22 του Νοµοσχεδίου, 
θα πρέπει να διατηρηθεί και µάλιστα να 
προταχθεί στο υπό ψήφιση Νοµοσχέδιο. 
Και τούτο, διότι η αρχή αυτή δεν αφορά 
στενώς τις διατάξεις του Νοµοσχεδίου περί 
Βακουφιών, αλλά το όλο περιεχόµενο του 
Νοµοσχεδίου, ώστε να υπάρχει δυνατότης 
ασκήσεως πιέσεως προς προστασία των 
εναποµεινάντων στην Κωνσταντινούπολη, 
Ίµβρο και Τένεδο Ελλήνων. Άλλωστε, 
η αρχή αυτή προβλέπεται και από τη 
συνθήκη της Λωζάννης.

2. Η ενοποίηση των Βακουφίων στις 
πόλεις Ξάνθη (όπου υπάρχουν σήµερα 
52 Βακούφια), Κοµοτηνή και Διδυµότειχο 
µε την καθιέρωση αντιστοίχων 
«Διαχειριστικών Επιτροπών», καθώς και ο 
τρόπος εκλογής των µελών τους ενοποιεί 
το όλο σύστηµα διοίκησης των Βακουφίων. 
Διευκολύνεται έτσι η εκλογή µελών 
υποκειµένων σε ξένες επιρροές, οι οποίες, 
εκτός των Βακουφίων, θα µπορούσαν να 
επεκταθούν και σε άλλα θέµατα.

3. Η διάταξη του Άρθρου 23 του Νοµο-
σχεδίου που παρέχει πάγιο προνόµιο διο- 

ρισµού µελών της µουσουλµανικής µειο 
νότητας στο Δηµόσιο σε ποσοστό 0,5% των 
προκηρυσσοµένων από το ΑΣΕΠ θέσεων, 
αποδυναµώνει τη συνταγµατική Αρχή 
της Ισότητος και µάλιστα θέτει κριτήριο 
θρησκευτικότητας. Η περίπτωση αυτή 
είναι διαφορετική από εκείνη του Ν. 2190/94 
(άρθρο 14, § 6), η οποία είχε προσωρινό 
χαρακτήρα και αφορούσε στην προστασία 
οµογενών, οι οποίοι βρέθηκαν στην ανάγκη 
να καταφύγουν στην Ελλάδα λόγω της 
εθνικότητός τους. Εξάλλου το ανωτέρω 
ποσοστό δεν φαίνεται να δικαιολογείται 
από τα πληθυσµικά δεδοµένα.

4. Το Νοµοσχέδιο αποδυναµώνει αντί 
να ενισχύει τον θεσµό του Μουφτή, 
ο οποίος ως θρησκευτικός ηγέτης θα 
έπρεπε να έχει καθοριστικό ρόλο στα 
της διαχείρισης των Βακουφίων και στις 
εκλογές των µελών των Διαχειριστικών 
Επιτροπών, κατ’ αναλογία µε τα ισχύοντα 
στις µουσουλµανικές χώρες.

Εν όψει των ανωτέρω το περιεχόµενο του 
Νοµοσχεδίου θα έπρεπε να επανεξεταστεί, 
διότι ως γνωστόν η ευαίσθητη περιοχή 
της Θράκης διέρχεται σήµερα ιδιαίτερα 
κρίσιµη φάση. Αισθανόµεθα την ανάγκη 
να διατυπώσουµε τα ανωτέρω µετέχοντες 
στην ανησυχία των συναισθανόµενων 
την κρισιµότητα των περιστάσεων 
ως προς την ακριτική αυτή περιοχή. 
Είµεθα στη διάθεσή σας για περαιτέρω 
διευκρινίσεις.» 
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ;
     
 Του Δημήτρη Ε. Ευαγγελίδη

Ποιοι είναι επί τέλους αυτοί οι σλαβόφωνοι 
του βορειοελλαδικού χώρου, που η 
σκοπιανή προπαγάνδα τους διεκδικεί ως 
«εθνικά Μακεδόνες» (δηλ. Σκοπιανούς) 
και ποια η γλώσσα τους, που τόσος 
λόγος γίνεται και δημιουργούνται τέτοια 
προβλήματα;
Πρώτα-πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν 
υπάρχουν πρακτικά αμιγείς σλαβόφωνοι, 
αλλά δίγλωσσοι (ελληνικά-σλαβικά) και 
ελάχιστοι από τους νεώτερους μπορούν να 
μιλήσουν με ευχέρεια αυτό το ιδίωμα, η 
εξέλιξη του οποίου σταμάτησε τις πρώτες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα. Έτσι λείπουν 
πάμπολλες λέξεις του καθημερινού 
λεξιλογίου, τις οποίες υποκαθιστούν 
ελληνικές. Εκφράσεις του τύπου 
«κι όνταμ να Νομαρχίατα» (=θα 
πάω στην Νομαρχία), αποτελούν 
αστείρευτη πηγή τοπικών ανεκδότων 
και πειραγμάτων.
Αυτοί λοιπόν οι δίγλωσσοι κάτοικοι 
του βορειοελλαδικού χώρου, κυρίως 
στην Κ.Δ. Μακεδονία, είναι απόγονοι 
χριστιανικών πληθυσμών που επί 
Τουρκοκρατίας ζούσαν στον ευρύτερο 
χώρο της λεγόμενης «Ιστορικής 
Μακεδονίας». Έχουν ελληνική κατά 
βάση καταγωγή, αλλά πιθανότατα έχουν 
αφομοιώσει και σλαβικά στοιχεία που 
είχαν εγκατασταθεί κατά τους βυζαντινούς 
χρόνους στην περιοχή και στην συνέχεια 
εκχριστιανίσθηκαν (θρησκευτικά) και 
εξελληνίσθηκαν (γλωσσικά).
Η εμφάνιση αυτού του ιδιώματος (που δεν 
χρειάστηκε ποτέ γραφή) ανιχνεύεται στα 
τέλη του 18ου αιώνα (οι πρώτες μαρτυρίες 
για την ύπαρξή του χρονολογούνται το 
1790 – βλ. J.P. Mallory–D.Q. Adams: 
The Oxford Introduction to Proto-Indo-
European and the Proto-Indo-European 
World – Oxford 2006, σελ. 26) και η 
δημιουργία του είχε καθαρά χρηστικούς 
και πρακτικούς λόγους. Τα χρόνια εκείνα η 
Μακεδονία ήταν ένα πολύχρωμο φυλετικό, 
γλωσσικό και θρησκευτικό μωσαϊκό: 
Οθωμανοί κατακτητές, Τουρκομάνοι 
νομάδες (Γιουρούκοι), Αθίγγανοι, Έλληνες, 
Βούλγαροι, Σέρβοι, Βόσνιοι, Αλβανοί, 
Αρμένιοι, Εβραίοι (Ισπανοεβραίοι 
Σεφαρδείμ) κ.λπ. που μιλούσαν τουρκικά, 
ρομά, ελληνικά, βλάχικα, βουλγαρικά, 
σερβοκροατικά, αλβανικά, αρμενικά, 
εβραϊκά (Λαντίνο και Γίντις) και ήσαν 
μουσουλμάνοι, χριστιανοί, ιουδαίοι.
Έπρεπε επομένως να υπάρξει ένας τρόπος 
συνεννόησης μεταξύ τους για τις ανάγκες 
της καθημερινής συμβίωσης, ένα είδος 
εσπεράντο (=τεχνητή παγκόσμια γλώσσα 
επικοινωνίας), μια λίγκουα φράνκα (γλώσσα 
συναλλαγών) σωστότερα. Βαθμιαία λοιπόν 
εμφανίσθηκε αυτό το ιδίωμα που φαίνεται 
ότι εξυπηρετούσε άριστα τον σκοπό για 
τον οποίο δημιουργήθηκε ή σωστότερα, 
προέκυψε. 
Είχε ως βάση μια δυτική βουλγαρική 
διάλεκτο, όπως αποδείχθηκε από τις 
γλωσσολογικές έρευνες (βλ. Ι. Θ. Λαμψίδη: 
Γραμματική της Βουλγαρικής γλώσσας 
Ι.Μ.Χ.Α.– Θεσσαλονίκη 1981, σελ. 15-
16) και στον κορμό αυτόν προστέθηκαν 
ένα πλήθος από ελληνικές, τούρκικες, 
βλάχικες και αλβανικές λέξεις. Στα χρόνια 
εκείνα της γενικευμένης αγραμματοσύνης 
και απαιδευσίας, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, 

το ιδίωμα που προέκυψε αποδείχθηκε 
πολύ εύκολο στην εκμάθηση και 
εξυπηρετικότατο για τις καθημερινές 
ανάγκες. Εκείνο πάντως που εντυπωσιάζει 
τους μελετητές είναι η ευκολία υιοθέτησής 
του από αλλόγλωσσους και η μετατροπή 
του στο κύριο και συχνά στο αποκλειστικό 
γλωσσικό όργανο επικοινωνίας! Υπάρχουν 
καταγεγραμμένες πολυάριθμες τέτοιες 
περιπτώσεις, όχι απλώς σε ατομικό επίπεδο, 
αλλά σε επίπεδο ολόκληρων ομάδων. 
Έτσι, υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις, 
καταγεγραμμένες και στην βιβλιογραφία 
π.χ. βλαχόφωνων χωριών στην περιοχή της 
Κ.Δ. Μακεδονίας, που έγιναν σλαβόφωνα. 
Μέχρι σήμερα διατηρούνται συνοικισμοί 
αθίγγανων (η ινδική καταγωγή των οποίων 
είναι εμφανέστατη σε όποιον διαθέτει 
έστω και στοιχειώδεις γνώσεις εθνολογίας) 
στις πόλεις Έδεσσα (Καραμάν), Νάουσα 
(Άγ. Γεώργιος) και Βέροια, αλλά και σε 
χωριά αυτών των περιοχών, οι οποίοι είναι 

σλαβόφωνοι τουλάχιστον από τον 19ο 
αιώνα. Επιστημονική μελέτη αυτού του 
φαινομένου δεν έχει γίνει, απ’ όσο είμαι 
σε θέση να γνωρίζω, η δε συνήθης λαϊκή 
ερμηνεία ότι οι ελληνόφωνοι χωρικοί 
γίνονταν σλαβόφωνοι για να αποφύγουν 
το παιδομάζωμα των Τούρκων, δεν μου 
φαίνεται ιδιαίτερα πειστική (Άποψη που 
υποστηρίχθηκε και από τον λογοτέχνη Χρ. 
Χρηστοβασίλη στις αρχές του περασμένου 
αιώνα σε άρθρο του στο περιοδικό 
«Ελληνισμός» τεύχος 9ο – Σεπτέμβριος 
1903, σελ. 683).
Είναι πάντως εξ ίσου περίεργο το ότι ποτέ 
επίσης δεν δόθηκε πειστική εξήγηση από 
βουλγαρικής πλευράς (η οποία ήδη από 
τα τέλη του 19ου αιώνα ισχυριζόταν ότι 
όλοι οι σλαβόφωνοι είναι Βούλγαροι), για 
ποιόν λόγο οι Βούλγαροι της Μακεδονίας 
θα εγκατέλειπαν μαζικά  την μητρική 
τους γλώσσα και θα υιοθετούσαν ένα 
σλαβογενές ιδίωμα, που έπρεπε να το 
μάθουν εκ των υστέρων! 
Στην απελευθερωμένη πλέον Μακεδονία 
μετά τους πολέμους του 1912-13, το 
ελλαδικό κράτος και οι γραφειοκράτες του 
άρχισαν να εφαρμόζουν τις πολιτικές τους 
και τα τερτίπια τους με την ίδια ελαφρότητα, 
προχειρότητα και ασυνειδησία που επί 
δεκαετίες εφάρμοζαν ήδη στην υπόλοιπη 
χώρα. Έτσι, ουδείς ενδιαφέρθηκε να 
ενημερώσει τους κάθε είδους κρατικούς 
υπαλλήλους που στελέχωσαν τις δημόσιες 
υπηρεσίες στις «Νέες χώρες» για την 
υπάρχουσα κατάσταση. Προσπαθώ να 
φαντασθώ την έκπληξη, την σύγχυση και 
τα συναισθήματα ενός π.χ. δάσκαλου, 
χωροφύλακα ή απλού υπαλλήλου 
κάποιας υπηρεσίας, από την Κρήτη ή την 
Πελοπόννησο, όταν ήλθε για πρώτη φορά 
σε επαφή με αυτούς που μιλούσαν το 
σλαβογενές ιδίωμα και δεν καταλάβαιναν 
τα ελληνικά! Υποθέτω ότι η πρώτη τους 
σκέψη ήταν «Ωχ, πέσαμε σε Βούλγαρους»! 
Από τότε άρχισαν τα προβλήματα και 
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες  εκείνων 
που γνώριζαν τι συμβαίνει, η καχυποψία, 

οι παρεξηγήσεις και οι προστριβές 
αποτελούσαν καθημερινό φαινόμενο. Έτσι, 
δεν θεωρώ παράξενο ότι ακόμα και σήμερα 
ελάχιστοι γνωρίζουν ότι π.χ. ο καπετάν 
- Κώττας, από τους πρωτεργάτες του 
Μακεδονικού αγώνα, δεν μιλούσε 
ελληνικά ή ότι οι ελληνικής συνείδησης 
σλαβόφωνοι αποκαλούνταν «γκρεκομάν» 
(= ελληνομανείς) από τους Βούλγαρους 
κομιτατζήδες και αποτελούσαν τον κατ’ 
εξοχήν στόχο της θηριωδίας τους.
Όπως αναφέρει ο παλαίμαχος δημοσιο- 
γράφος και καλός γνώστης των θεμάτων 
που σχετίζονται με την Μακεδονία Νικ. 
Μέρτζος: «…Όταν ο γενναίος Μητροπολίτης 
Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης κάλεσε 
τους πιστούς υπό τα όπλα για την Πατρίδα, 
όλοι οι καπετάνιοι που προσήλθαν ήσαν 
σλαβόφωνοι – με εξαίρεση τον καπετάν 
Σιδέρη από την Νεγκοβάνη και τον Δημου 
λιό Ζήση από το Λέχοβο, που ήσαν αρβα-  
νιτόφωνοι…» («Εμείς οι Μακεδόνες» 
– 1986, σελ. 120). 
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν 
πολύ σύντομα τα αισθήματα χαράς και 
ενθουσιασμού του ελληνικού πληθυσμού 
της Μακεδονίας για την απελευθέρωση 
από τον τουρκικό ζυγό, να τα διαδεχθούν 
αισθήματα δυσαρέσκειας, καχυποψίας, 
ακόμα και εχθρότητας προς το ελλαδικό 
«κράτος» και τους ανόητους ή στην 
καλύτερη περίπτωση απληροφόρητους 
εκπροσώπους του. Όπως έγραψε χαρα-
κτηριστικά στο προαναφερθέν βιβλίο 
του ο Ν. Μέρτζος: «…Οι επίσημες 
αρχές, που στελεχώνονται αποκλειστικά 
σχεδόν – τα πρώτα χρόνια – από Νότιους 
Έλληνες, άξεστους, αγράμματους και 
αλαζόνες, συμπεριφέρονται από αισχρά 
έως βάναυσα απέναντι στους δίγλωσσους 
ή απλά ξενόγλωσσους Έλληνες Μακεδόνες 
(σλαβόφωνους, αρβανιτόφωνους, βλαχόφω-
νους και, μετά το 1923, τουρκόφωνους), 
οι οποίοι είχαν δώσει τα πάντα για να 
μείνουν Έλληνες…» (ό.π. σελ. 291). Ο 
Σαρ. Καργάκος ασκεί ακόμα πιο σκληρή 
κριτική: «…Το ελληνικό κράτος δεν ήλθε ως 
απελευθερωτής. Δεν ελευθέρωσε, προσάρ-
τησε. Η συμπεριφορά των ελληνικών αρχών 
έναντι του ντόπιου πληθυσμού υπήρξε 
αυταρχική, μειωτική, ληστρική…». («Από 
το Μακεδονικό Ζήτημα στην εμπλοκή των 
Σκοπίων» - Αθήνα 1992, σελ. 112).
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν 
ξένες και ανθελληνικές προπαγάνδες να 
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε άτομα 
μειωμένης ηθικής αντίστασης και χαμηλού 
πνευματικού ή μορφωτικού επιπέδου. 
Ειδικότερα μάλιστα σε δύσκολες εποχές, 
όπως η περίοδος της Γερμανο-βουλγαρικής 
κατοχής στην Μακεδονία, η εξαθλίωση 
και η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια του 
παρελθόντος σε τμήματα των σλαβοφώνων 
υπήρξε καταλυτική για την προσχώρηση 
στην διαβόητη «Οχράνα» του Βούλγαρου 
αξιωματικού Άντον Κάλτσεφ. Συνιστώ 
ανεπιφύλακτα σε όλους τους συνέλληνες 
την προσεκτική μελέτη του Κεφαλαίου 
Η΄ από το προαναφερθέν βιβλίο του Σ. 
Καργάκου για την δράση και τις μεθόδους 
αυτής της βουλγαρικής οργάνωσης (ό.π. 
σελ. 109-120), για να γίνει άμεσα αντιληπτό 
το τι μπορεί να συμβεί σήμερα σε ανάλογες 
καταστάσεις, όταν μάλιστα υπάρχουν και 
είναι διαθέσιμες οι τρομακτικές δυνατότητες 
της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι Σκοπιανοί, 
εκμεταλλευόμενοι εδώ και δεκαετίες την 
δυσαρέσκεια ορισμένων σλαβοφώνων 
από την συμπεριφορά των υπαλλήλων 
του ελληνικού «κράτους», αλλά και την 
αφασία των πολιτικών μεγαλοπαραγόντων 
της Αθήνας, στρατολόγησαν πρόθυμους 

γενίτσαρους κι ευνοημένοι από τις δι-
εθνείς συγκυρίες εξαπέλυσαν μια καλά 
οργανωμένη εκστρατεία για τα δικαιώματα 
των Μακεδόνων που δήθεν παραβιάζονται 
και καταπατούνται από την Ελλάδα. 
Είναι πάντως άξια θαυμασμού η 
μεθοδικότητα και η ευφυής επιλογή των 
στόχων της σκοπιανής προπαγανδιστικής 
μηχανής. Ξεκίνησαν από το γλωσσικό 
και βαθμιαία προχώρησαν σε πιο 
συγκεκριμένα ζητήματα με αποκορύφωμα 
την δημιουργία του κόμματος «Ουράνιο 
Τόξο» στην δεκαετία του 1980. Θυμάμαι 
πολύ καλά ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 
του 1960 όταν με ρωτούσαν αν γνωρίζω το 
ιδίωμα, η ερώτηση γινόταν με την μορφή: 
«Ζνάεις μπουγκάρτσκι;» δηλ. «Ξέρεις 
βουλγάρικα;», όντας σχεδόν αυτονόητο 
ότι αυτό το ιδίωμα ήταν ένα είδος 
βουλγαρικών. Εάν η συζήτηση γινόταν 
στα ελληνικά το ερώτημα είχε την μορφή 
«Ξέρεις εντόπικα/ντόπια;». Προς τα τέλη 
όμως της ίδιας δεκαετίας και ιδίως από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1970 το ερώτημα 
είχε διαφοροποιηθεί πλήρως και είχε 
πλέον την μορφή «Ζνάεις μακεντόνσκι;» ή 
«Ξέρεις μακεδονικά;».
Διαπιστώνουμε λοιπόν το πόσο εύκολα 
υιοθετήθηκε η «μακεδονική» γλωσσική 
ταυτότητα σε αντίθεση με την βεβαρημένη 
βουλγαρική. Εξ ίσου αριστοτεχνική ήταν 
και η σκόπιμη σύγχυση που καλλιεργήθηκε 
μεταξύ εθνολογικής και γεωγραφικής 
καταγωγής. Έγινε λοιπόν της «μόδας» να 
δηλώνει κάποιος «Μακεδόνας» αόριστα, 
που για τους φιλοσκοπιανούς εξυπονοούσε 
άλλη εθνική ταυτότητα από την ελληνική 
και που ήταν εύκολο, όταν τα πράγματα 
σοβάρευαν, να δοθεί η ερμηνεία: 
«Εννοούσα ότι δεν είμαι Θρακιώτης ή 
Κρητικός». Σήμερα βέβαια δεν υπάρχει 
ανάγκη τέτοιων δικαιολογιών. Χάρη στα 
διάφορα «Παρατηρητήρια» και «Συμβούλια 
της Ευρώπης» αν κάποιος δίγλωσσος 
δηλώσει Έλληνας, σε συγκεκριμένα 
χωριά, πάντα θα βρεθεί κάποιος να τον 
ειρωνευτεί μεταξύ σοβαρού και αστείου 
ως «γκρεκομάν».
Ακόμη πιο ανησυχητικές είναι κάποιες 
«τυχαίες» συζητήσεις, όπου ακούς 
επιχειρήματα του τύπου: «Δεν έχουμε 
καμμιά σχέση με Έλληνες. Εμείς είμαστε 
Μακεδόνες. Έλληνες δεν υπήρχαν στα 
αρχαία χρόνια. Ο Όμηρος δεν τους 
αναφέρει. Δημιουργήθηκαν τον 19ο αιώνα. 
Επί Βυζαντίου και μετά το 1500 υπήρχαν 
μόνον χριστιανοί σλαβικής καταγωγής 
στον βόρειο ελλαδικό χώρο και Αλβανοί 
στην νότια Ελλάδα» και διάφορα άλλα 
τέτοια. Τα επιχειρήματα αυτά στα χείλη 
χωρικών που δυσκολεύονται ακόμα και 
να διαβάσουν, με χαμηλότατο μορφωτικό, 
αλλά και πνευματικό επίπεδο, ηχούν 
παράταιρα και περίεργα. Είναι προφανές 
ότι κάποιος τους έχει «δασκαλέψει» και 
αυτοί απλώς τα αναπαράγουν σε κάθε 
ευκαιρία, εντυπωσιάζοντας πιθανόν και 
τους συγχωριανούς τους με τις «γνώσεις» 
τους. Η αλήθεια είναι βέβαια τελείως 
διαφορετική, αλλά ποιος ενδιαφέρεται 
να ενημερώσει τον κόσμο; Όχι βέβαια οι 
κυβερνώντες και σε καμμιά περίπτωση η 
«πνευματική ηγεσία» του τόπου, η οποία 
είναι εξ ίσου ανύπαρκτη όσο και «τα 
καινούργια ρούχα του βασιλιά» σύμφωνα 
με το γνωστό παραμύθι. Δυστυχώς όμως 
δεν είναι καθόλου παραμύθια τα όσα 
συμβαίνουν στην μακρινή Μακεδονία, που 
περιέργως και σε πείσμα του Αθηναϊκού 
κράτους και των εκεί «μοχθούντων» πο-
λιτικών μας, επιμένει να είναι ελληνική 
ακόμα!                   Συνέχεια στή σελίδα 9

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (1912)



 Στο προτελευταίο φύλλο μας 
αναφερθήκαμε στην θαυμαστή εκλογή 
τακτικού καθηγητή της Ιατρικής Σχολής 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
παρά το πολύ φτωχό του έργο και παρά 
την εκτεταμένη λογοκλοπή που εφάρμοσε 
ο υποψήφιος στη συγγραφή τουλάχιστον 
της διατριβής του και που τεκμηριώθηκε 
με τον πλέον υπηρεσιακό τρόπο. 

 Δεχθήκαμε πολλά τηλεφωνήματα 
αναγνωστών μας που με το στόμα ανοιχτό 
μας διάβασαν και κατόπιν μας βομβάρδισαν 
κυριολεκτικά με ερωτήσεις: Το πολυπληθές 
εκλεκτορικό σώμα με τι κριτήρια ψηφίζει; 
Η ψήφος τους είναι προϊόν εκβιασμού ή 
της ελεύθερης και αντικειμενικής τους 
κρίσης; Εάν πιστεύουν ότι η κρίση τους 
είναι αντικειμενική δεν υπάρχει κάποια 
υπηρεσία που να τους ανακαλεί στην τάξη ή 
να τους απομακρύνει από το πανεπιστήμιο; 
Εάν πάλι λειτουργούν με σκοπιμότητες και 
χωρίς ευθυκρισία, τότε τα αρμόδια όργανα 
που είναι εντεταλμένα να διαφυλάξουν 
το ακαδημαϊκό ήθος, όπως είναι λ.χ. η 
πρυτανεία, γιατί δεν παρεμβαίνουν;

 Εις απάντηση των ερωτημάτων 
επιλέξαμε να σας διηγηθούμε μια πολύ 
πρόσφατη ιστορία από τις πολλές που 
συσσωρεύονται διαρκώς στον φάκελό 
μας και που αφορά (πάλι) την Ιατρική: 

Επίκουρος καθηγητής, μετά από μακρά 
θητεία, αποφάσισε πριν λίγους μήνες να 
τεθεί στην κρίση των συναδέλφων του και 
να διεκδικήσει την θέση του αναπληρωτή 
καθηγητή. Ο εν λόγω γιατρός είναι παν- 
τελώς άγνωστος όχι μόνον ανάμεσα στο 
ιατρικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης 
αλλά ακόμη και ανάμεσα στους 

περισσότερους πανεπιστημιακούς 
της Ιατρικής εφόσον ο ίδιος 
επαγγελματικά εργάζεται στην 
Αθήνα και οι πανεπιστημιακές 
του δραστηριότητες περιορίζονται 
σε μερικές επισκέψεις ετησίως 
για να «διδάξει» με συνοπτικό 
τρόπο το μάθημα που του έχουν 
αναθέσει. Αλλά και το ερευνητικό 
και συγγραφικό του έργο είναι 
ανύπαρκτο, διότι ουδείς κατάφερε 
να εντοπίσει έστω και μία 
δημοσίευσή του σε έγκυρο ιατρικό 
περιοδικό της αλλοδαπής. Ο ίδιος 

μάλιστα, κατά την διαδικασία της κρίσης 
του ενώπιον της γενικής συνέλευσης και 
του 30μελούς σώματος των εκλεκτόρων, 
επικαλέστηκε περίπου... εθνικούς λόγους 
για την αμέλειά του να δημοσιεύσει κάτι σε 
μη ελληνόγλωσσο επιστημονικό έντυπο!

 Κατά την κρίση του ενώπιον 
των εκλεκτόρων υπέστη δριμεία κριτική 
για την απουσία έργου σε τέτοιο βαθμό 
που, εκλιπαρώντας για την εκλογή του, 
αναγκάσθηκε να ανασύρει από τον 
χαρτοφύλακά του και να καταθέσει 
υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105, 
στην οποία δήλωνε πως την επομένη 
του διορισμού του ως αναπληρωτή 
καθηγητή θα υπέβαλε την παραίτησή του 
απαλλάσσοντας τους συναδέλφους του 
που θα τον ψήφιζαν από τις τύψεις που 
τυχόν θα είχαν*! Η κυκλοφορία τέτοιων 
εξωθεσμικών εγγράφων, που κανονικά θα 

επέβαλλε την διακοπή της κρίσης, άφησε 
παγερά αδιάφορη την προεδρεύουσα της 
διαδικασίας καθηγήτρια.

 Και όχι μόνο! Η εν λόγω καθηγήτρια 
στήριξε θερμά την υποψηφιότητά του μαζί 
με τον παρόντα ως εκλέκτορα Πρύτανη 
του ΔΠΘ (νάτος πάλι!) και μαζί με πλήθος 
άλλων καθηγητών της Ιατρικής – γνωστούς 
ταγούς της αξιοκρατίας και με βαρύγδουπο 
προφίλ! Μέσα στην γενική ιλαρότητα 
της ψηφοφορίας (πχ. «ψηφίζω θετικά για 
ανθρωπιστικούς λόγους»!) συνετελέσθη 
το απροσδόκητο: Ο περίλαμπρος αυτός 
υποψήφιος συγκέντρωσε 15 θετικές 
ψήφους (όλες αναπληρωτών και τακτι-
κών καθηγητών της Ιατρικής μας) 
– μία λιγότερη από όσες χρειαζόταν για 
να εκλεγεί. Το αποτέλεσμα σκόρπισε 
εμφανή κύματα κατήφειας και, παρά τους 
αρχικούς δισταγμούς και την αμηχανία 
που έφερε η ψηφοφορία, η πρόεδρος 
ανακοίνωσε περίλυπη το αποτέλεσμα 
στον υποψήφιο. 

 Πίσω όμως έχει η αχλάδα 
την ουρά. Πριν αλέκτωρ λαλήσει, το 
Πρυτανικό Συμβούλιο του Δημοκρι- 
τείου με μια βαθυστόχαστη απόφασή 
του αποφασίζει την επανάληψη της 
διαδικασίας της εκλογής διότι η ψήφος 
ορισμένων μελών του εκλεκτορικού 
σώματος δεν ήταν πειστικά αιτιολο-
γημένη. Ο Πρύτανης κ. Κ. Σιμόπουλος 
αναπέμπει την απόφαση της μη 
εκλογής του υποψηφίου στην Ιατρική 
Σχολή με την εντολή της επανάληψης 
της διαδικασίας από το σημείο 
της ψηφοφορίας ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η εκ νέου συζήτηση επί 
των ακαδημαϊκών προσόντων του 
απορριφθέντος. Το αποτέλεσμα το 
έχετε ήδη μαντέψει. Ο υποψήφιος 
πήρε την πολυπόθητη μία επί πλέον 
ψήφο και είναι πλέον αναπληρωτής 
καθηγητής. Μαθαίνουμε ότι η μετα-
στροφή της αρνητικής ψήφου σε 
θετική προέρχεται από αναπληρώτρια 

καθηγήτρια της οποίας η αναβάθμιση σε 
τακτική καθηγήτρια επίκειται. Εάν διαπι- 
στώσουμε αγωνία από την μεριά των 
αναγνωστών μας για την συνέχεια αυτής 
της ιστορίας, υποσχόμαστε να μάθουμε 
εάν η εν λόγω διαρκώς ωριμάζουσα στην 
κρίση υποψήφια θα καταφέρει εύκολα 
πλέον να εκλεγεί τακτική καθηγήτρια και 
εάν ο αναπληρωτής καθηγητής υπέβαλε 
την παραίτησή του, όπως γραπτά είχε 
δηλώσει ότι θα πράξει. Το μόνο που δεν 
θα μπορέσουμε προς το παρόν να σας 
πούμε είναι ο πραγματικός λόγος για τον 
οποίο συμβαίνουν αυτά τα θαυμαστά στο 
(δι)ακριτικό μας πανεπιστήμιο.

* Υπόσχεση που τήρησε στις 4/4/08, μετά 
τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  16-4-2008                                                                                                                 }

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ;
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Ίσως όμως όλα αυτά να αποτελούν 
φαντασιώσεις κάποιων υπερβολικά 
ανησυχούντων και δεν χρειάζεται να 
ασχοληθούμε περισσότερο.
Επειδή κατάγομαι από δίγλωσση 
οικογένεια, αλλά και ζω στην 
Μακεδονία, ισχυρίζομαι ότι ουδέποτε 
υπήρξαν σλαβομακεδόνες. Υπήρχαν 
άτομα βουλγαρικής εθνικής συνείδησης 
(ως προς την καταγωγή το συζητάμε 
αν θέλετε), που συντάχθηκαν με το 
βουλγαρικό κράτος την περίοδο του 
Μακεδονικού Αγώνα. Μεταξύ αυτών και 
ο περίφημος Γκότσε Ντέλτσεφ, ο οποίος 
συνέλαβε το 1895 την ευφυέστατη θεωρία 
περί «Μακεδόνων» και «ανεξάρτητης 
Μακεδονίας», όταν διαπίστωσε ότι οι 
σλαβόφωνοι κάτοικοι της Μακεδονίας 
αντιδρούσαν στον εκβουλγαρισμό τους και 
γενικότερα ότι οι βουλγαρικές θέσεις δεν 
εύρισκαν ανταπόκριση στους κατοίκους 
της Μακεδονίας, χωρίς την χρήση 
βίας. Σε επιστολή του με ημερομηνία 1 
Μαΐου 1899 προς τον φίλο του Κόλιο 

Μαλεσέβσκι (Nikola Maleshevski) 
ομολογούσε ότι ποτέ δεν έπαψε να 
αισθάνεται Βούλγαρος (Αναφέρεται στην 
βιογραφία του Ντέλτσεφ από τον στενό 
του φίλο και συνεργάτη Πέϊο Γιαβόρωφ). 
Ο εφευρέτης της «μακεδονικής» 
γλώσσας Χρίστο Μισίρκωφ (Krste 
Misirkov) έγραφε το 1924 ότι «…Εμείς 
(οι Σλάβοι της Μακεδονίας) είμαστε 
περισσότερο Βούλγαροι από εκείνους 
της Βουλγαρίας…» (Για όσους τυχόν 
γνωρίζουν βουλγαρικά, τους παραπέμπω 
για περισσότερες λεπτομέρειες στην 
ιστοσελίδα http://news.netinfo.
bg/?tid=40&oid=995281 όπου υπάρχει 
το εκπληκτικό άρθρο «Как “бащата на 
македонизма” Кръстьо Мисирков се 
оказа чист българин» (Πώς ο «πατέρας 
του μακεδονισμού» Χρίστο Μισίρκωφ 
αυτοαποκαλείται καθαρός Βούλγαρος).
 Αλλά «τι χρείαν άλλων μαρτύρων 
έχουμε», όταν  ο πρώην Πρωθυπουργός 
των Σκοπίων και αρχηγός του ισχυρού 
σωβινιστικού κόμματος Β.Μ.Ρ.Ο. των 
Σκοπίων Λιούπτσο Γκεοργκίεφσκι, 
με δηλώσεις του στον σκοπιανό και 
στον βουλγαρικό Τύπο εξεδήλωσε την 
πρόθεσή του να διορισθεί πρέσβυς της 
Βουλγαρίας στα Σκόπια (!!!). Ναι, δεν 
διαβάσατε λάθος. Ο εν λόγω κύριος έχει 
αποκτήσει την βουλγαρική υπηκοότητα 

και προτείνει τον εαυτό του ως 
εκπρόσωπο της Βουλγαρίας στην πρώην 
πατρίδα του!
Όπως έγραφε (σε ένα άρθρο του για την 
κατάσταση στην Οθωμανική Μακεδονία) 
ο μετέπειτα διάσημος από τις ανασκαφές 
του στην Κνωσσό αρχαιολόγος Σερ 
Άρθουρ Έβανς στους «Τάϊμς του 
Λονδίνου», στις 30 Σεπτεμβρίου 1903:
“…Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την 
διόρθωση μιας σχεδόν παγκόσμιας πλάνης. 
Δεν υπάρχουν «Μακεδόνες». Υπάρχουν 
Βούλγαροι. Υπάρχουν «Βλάχοι» 
– υπολείμματα των Λατινόφωνων 
επαρχιωτών των Ιλλυρικών επαρχιών 
της Ρώμης, οι οποίοι διατηρούν τα δικά 
τους έθιμα στην οροσειρά της Πίνδου 
και τις γειτονικές κωμοπόλεις. Υπάρχουν 
Έλληνες, στους οποίους περιλαμβάνονται 
και οι παραπάνω. Υπάρχουν «Τούρκοι», 
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 
εξισλαμισμένοι Βούλγαροι και μερικά 
γνήσια τουρκικά χωριά στην κοιλάδα 
του Αξιού αντιπροσωπεύοντας 
εγκαταστάσεις πρωϊμότερες από την 
Οθωμανική κατάκτηση. Υπάρχει μια 
διάχυση Σκιπετάρων ή Αλβανών στις 
δυτικές και βόρειες παρυφές. Τέλος 
υπάρχει ένας ευάριθμος Ισπανοεβραϊκός 
πληθυσμός στην Θεσσαλονίκη. Πάντως 
δεν υπάρχουν «Μακεδόνες»…”.

Ὄχι στόν Παπαφλέσσα!

Γράφαµε πρίν δυό βδοµάδες γιά τό 
ἀπροκάλυπτο θάψιµο τῆς ἐθνικῆς 
µας ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου ἀπό 
τίς ἀθηνοφυλλάδες (ἐνδεικτικά 
παρουσιάσαµε τίς 3 µεγαλύτερες πού 
δέν εἶχαν τήν παραµικρή σχετική 
ἀναφορά στό φῦλλο τους πού 
κυκλοφοροῦσε τήν ἡµέρα ἐκείνη). 

Ἀµέσως λοιπόν µετά, βασικός 
µας συνεργάτης µᾶς ἐπεσήµανε 
εἰσέτι πώς τό ἔνθετο περιοδικό τῆς 
«Κυριακάτικης Ἐλευθεροτυπίας» 
ON OFF γιά τήν τηλεόραση, στή 
στήλη «ΜΗ ΔΕΙΤΕ» ἀπέτρεπε τόν 
ἀναγνώστη/τηλεθεατή ἀπό µία καί 
µόνη ἐκποµπή ἀνήµερα τῆς ἐπετείου: 
τόν «Παπαφλέσσα»! Γιατί, λέει, 
«ἔγινε µέ λεφτά τῆς Χούντας», γιατί 
εἶναι «κάπως» (προφανῶς ὄχι τρέντυ 
γιά τά γοῦστα τῆς γκοµενίτσας πού 
ὑπέγραφε) καί γιατί «προσαρµόζει 
αὐθαίρετα στίς ἀνάγκες τῆς 
ἐθνικοφροσύνης» πρόσωπα καί 
γεγονότα (πού καί ἡ ἴδια δέχεται 
ὅτι εἶναι ὑπαρκτά!). Μάλιστα, νά 
µήν δοῦµε λοιπόν τήν µοναδική 
ταινία πού ἀφορᾶ τήν συγκεκριµένη 
ἡµέρα καί ἐπέτειο ἀλλά τό ὑπόλοιπο 
πρόγραµµα, τό ἀποτελούµενο ἀπό 
τά συνήθη σκύβαλα πού σερβίρει τό 
καφροκούτι! 

Προσέξτε τώρα καί τό προπασχαλινό 
πρόγραµµα πού µᾶς ἑτοιµάζουν 
τά βοθροκάναλα γιά νά µήν 
ἀναρωτιέστε τό πῶς καταντήσαµε 
ἔτσι καί τό τί φταίει. Ἡ ἀπάλειψη 
κάθε ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς 
ἀναφορᾶς εἶναι ἡ µόνιµη κοινή 
πολιτική γραµµή τῶν ΜΜΕ, µήν 
τό βγάζετε ποτέ ἀπό τό κεφάλι σας 
ἄν δέν θέλετε νά καταντήσει τό 
τελευταῖο σκουπιδοτενεκές τοῦ κάθε 
Χατζηπρετεντρεµηλάτου.

Από πού βρωµάει το ψάρι;
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ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΜΠΟΥΦΑΝ

 Τα ποτήρια τσούγκρισαν άλλη 
µια φορά. Άντε και ένα για τον δρόµο, 
είπε ο κυρ Αλεκος. Το αργήσαµε 
σήµερα. Λίγοι είχαν πια µείνει στον 
καφενέ. Άλλοι παίζαν χαρτιά. Άλλοι 
τα σιγόπιναν. Φίλοι από χρόνια. Ούτε 
θυµόντουσαν από πότε. Ανοίγει η 
πόρτα και κρύος αέρας τους ξύπνησε.  
«Την πόρτα, Γιάννη» φώναξε 
κάποιος… «Καλώς το καρντάσι». Τον 
καλωσόρισαν όλοι. Ο κυρ Γιάννης 
έκλεισε την πόρτα και προχώρησε αργά 
αργά. Άσπρο πρόσωπο, άδεια µάτια, 
κρύα, γυάλινα. Κατάλαβαν όλοι. Του 
τράβηξε µία καρέκλα ο κυρ Αλεκος 
να κάτσει. «Τι έπαθες βρε γερόντιο;» 
τον πείραξε για να σπάσει ο πάγος. 
«Άστα άστα. Με το κωλόπαιδο πάλι». 
Του δωσαν ποτήρι και το γέµισαν. 
Αυτός έσκυψε το κεφάλι κι έβαλε τα 
κλάµατα. Κανείς δεν µιλουσε. Όλοι 
περίµεναν. Ακόµα και αυτοί απ’ τα 
άλλα τραπέζια έστησαν αυτί. «Πήρα 
τη σύνταξη σήµερα. Τό ξερε. Κάθε 
µήνα αυτό περιµένει. Ήρθε για λεφτά. 
Αγρίεψα. Δεν σου δίνω του λέω. 
Λογοφέραµε. Σε µία στιγµη του λέω, 
εγώ είµαι πατέρας σου, ξέρεις τι µου 
χρωστάς; Ένα πήδηµα σου χρωστάω, 
µου λέει, κατέβασε τα βρακιά σου να 
στο ρίξω να τελειώνουµε». Πάγωσαν 
όλοι. Κανείς δεν κουνιόταν. Ο 
καφετζής έµεινε µ’ ανοιχτό το στόµα 
και την πετσέτα στο χέρι. «Να µου 
πει εµένα έτσι. Τον πατέρα του. Και 
ξέρεις τι καλό παιδί ήταν µικρό βρε 
Αλέκο. Τον θυµάσαι; Ξανθό ξανθό 

µε µπούκλες. Σαν κοριτσάκι. Και 
ευγενικό, ντροπαλό.
Τον έπαιρνα βόλτα την Κυριακή στο 
πάρκο. Έπαιζε γύρω γύρω. Ερχόταν 
µε φιλούσε. Θα µου πάρεις µπαµπάκα 
παγωτό. Όχι σήµερα Μανωλάκη. 
Δεν έχω λεφτά. Άλλη φορά. Δύσκολα 
χρόνια τότε. Πού να περισσέψουν. 
Καλά, µου λέγε, την άλλη φορά θα µου 
πάρεις.. Μετά έκανα την ταβέρνα… 
Και παγωτό του παιρνα. Και µηχανάκι, 
και ρούχα. Ο,τι ήθελε. Δεν πάει άλλο 
βρε Αλεκο. Θα τον σκοτώσω. Όταν 
κοιµάται θα τον µαχαιρώσω». «Άσε 
τα χαζά βρε Γιάννη. Έχει ο Θεός. Τι 
θα καταλάβεις; Έχεις και την κυρά, 
δεν τη σκέφτεσαι;» «Μα να µου πει 
εµένα έτσι. Τον πατέρα του... Παιδί 
µου είναι αλλά δεν αντέχεται. Βαρύς 
σταυρός. Κάθε µέρα ένα µαρτύριο. 
Δεν αντέχεται. Άδειασε το ποτήρι 
µονορούφι. Ανάθεµα την ώρα που 
τον έµαθε τον διάολο. Ανάθεµα και 
µας που δεν το πήραµε χαµπάρι όταν 
έπρεπε. Στην αρχή έλεγα της ηλικίας 
είναι. Κάποιο ερωτικό µπέρδεµα θα 
ναι. Κάτι τρέχει, µου λέγε η κυρά, 
Γιάννη. Άστον βρε. Αγόρι είναι. Έχει 
τα δικά του. Μετά καταλάβαµε. 
Ναρκωτικά. Ηρωίνη. Ποιός ξέρει τι… 
Τι έφταιξε, πού φταίξαµε;» Τα δάκρυα 
έτρεχαν και αυτός συνέχιζε. Μια τότε 
που ο Μανώλης ήταν µικρός, µια που 
έµπλεξε. Η φωνή του έβγαινε σιγανή. 
Σαν να διάβαζε. Πολλές φορές τους τα 
πε. Τα ξεραν. Τώρα όµως ήταν αλλιώς. 
«Άρρωστο παιδί είναι Γιάννη», του ‘πε 
ο Αλέκος για να του δώσει κουράγιο. 
«Δεν ξέρει τι λέει». Τον κοίταξε 
αγριεµένος ο κυρ Γιάννης. «Μια χαρά 
ξέρει. Να µας δέρνει, να µας βρίζει, να 
µας κλέβει, ξέρει. Τι λέει δεν ξέρει;» 

Ξανά άδειασε το ποτήρι… «Τι έφταιξε, 
πού φταιξαµε;»
………………………………....................
 Ο Μανώλης στο πάρκο 
ταξίδευε στον δικό του κόσµο. 
Μουδιασµένος, γαληνεµένος µέσα 
σε εικόνες αλλιώτικες και αισθήσεις 
ατοµικές. Είχε αρχίσει να ξυπνάει, να 
συνέρχεται. Έβαλε το χέρι στην τσέπη 
και έπιασε τα σακουλάκια. Πέντε, είπε. 
Καλά τη βγάλαµε σήµερα. Θα ‘χουµε. 
Για µετά θα δούµε. Ήρεµος ακόµα 
άρχισε να θυµάται τι έγινε. Πώς το 
κάνα εγώ αυτό; Πώς µπόρεσα το ζώο; 
Μου ξέφυγε, γαµώτο, βαρύ ήταν. Πώς 
το κανα. Πώς είπα τέτοια κουβέντα. 
Άρχισε να προχωράει προς το σπίτι. 
Θα πάω να του ζητήσω συγγνώµη. Κι 
απ τη µάνα. Θα πέσω στα ποδιά να 
µε συγχωρέσουν. Πώς το ‘κανα; Δεν 
ξέρουν τι περνάω. Πώς είναι. Θέλω 
βοήθεια. Θέλω κουράγιο. Τι να κάνα, 
όµως. Δεν µου ‘διναν λεφτά. Πώς να 
περάσει η νύχτα; Βαρύ ήταν. Μου 
ξέφυγε. Θα κλάψω. Παιδί τους ειµαι. 
Άλλους δεν έχω. Αφού δεν µου δίνουν. 
Γι’ αυτό τους βαράω. Δεν περνάει 
αλλιώς ο διάολος. Έλεγε και έλεγε. 
Μονολογούσε για να δώσει δικαιολογία. 
Ξαναγυρνούσε στο µυαλό του η 
εικόνα του πατέρα του. Να τον κοιτάει 
παγωµένος και ανήµπορος. Χωρίς 
δύναµη να αντιδράσει, να σηκώνει 
το χέρι και να του δίνει τα λεφτά. Τα 
‘ρπαξε όπως η ύαινα το κουφάρι και 
χάθηκε στο σκοτάδι. Πώς το κανα; Οι 
τύψεις τον έπνιγαν. Όσο ακόµα ήταν 
καλά, τον έπνιγαν. Σταµάτησε έξω απ 
την πόρτα. Την χαιδεψε και κόλλησε 
το αυτί πάνω. Κανείς δεν ήταν κι όµως 
άκουγε φωνές.
 Από γλέντια παλιά. Με θειούς 

και ξαδέλφια. Γέλια, χαρές, τραγούδια. 
Θυµόταν και χαµογελούσε κι αυτός 
σαν νάταν τώρα. Μικρά παιδιά τότε 
κάτω απ’ τα τραπέζια να βλέπουν 
τους µεγάλους... Πώς έγιναν έτσι; Τι 
έφταιξε; Τι άλλαξε; Έκατσε κάτω. Τι 
νόηµα έχουν όλα; Δεν το αξίζουν αυτό 
οι γέροι µου. Εσύ θα γίνεις δικηγόρος 
όταν µεγαλώσεις, του ‘λεγε η θεία 
Μαρία. Όλα τα ξέρεις, γλωσσοκοπάνα. 
Και γελούσαν όλοι. Όχι, όχι… Γιατρός 
θα γίνει. Δεν έµαθες ότι εξετάζει τα 
κοριτσάκια της γειτονιάς; Ντοντορος 
Μανωλακης, φώναξε ο πατέρας 
του και τον πήρε αγκαλιά. Μην το 
πειράζετε το παιδί. Ο,τι θέλει να γίνει. 
Εγώ είµαι εδώ λεβέντη µου, του πε και 
τον έσφιξε. Α ρε πατέρα, πώς σου το 
κανα εγώ αυτό. Αλλιώς τα περιµέναµε, 
αλλιώς µας ήρθαν. Δεν το αξίζεις, δεν 
το αξίζω. Πήρε τα σακουλάκια. Και τα 
πέντε. Τα ζύγιασε στο χέρι… Δεν το 
αξίζεις πατέρα. Έβγαλε ένα χαρτάκι 
και έγραψε δυό αράδες.
………………………………....................
 Περασµένα µεσάνυχτα έφτανε 
ο κυρ Γιάννης στο σπίτι. Είδε κάτι 
σκούρο στην πόρτα µπροστα. Μετά το 
κόκκινο µπουφάν. Κατάλαβε. Έτρεξε, 
έσκυψε, τον πήρε αγκαλιά. Κρύος. 
Χωρίς ανάσα. Τον έσφιξε δυνατά. 
Έκλαιγε, µα κλαµα δεν ακουγόταν. 
Μόνο δάκρυα τρέχαν. Άνοιξε το 
στοµα διάπλατα να βγει ήχος να 
ξεσπάσει. Ένα ουρλιαχτό βγήκε.Σαν 
πόνος από χρόνια µαζεµένος. Σαν 
ζώο πληγωµένο θανάσιµα. Δίπλα ένα 
χαρτάκι. Συγγνώµη για όλα πατέρα. 
Δεν το ‘θελα να γίνει έτσι. ΑΝΤΙΟ.

Κώστας Ἀγγελίδης

Η ΓΩΝΙΑ

Σε ορθή γωνία εμπορικής περασιάς

ζητιανεύει με προταγμένο το καπέλο

Στην ορθή γωνία προταγμένη κι η οξεία του αγωνία

όπως κάθεται παραιτημένος στην κουρελού του

– θα ’λεγες «σταυροπόδι», αν είχε το δεξί του πόδι –

πλάι στις δυο του πατερίτσες.

Ο δρόμος μου περνά από μπροστά του

κι επιβάλλει μια βοήθεια ορθή σαν τη φιλόξενη γωνία

ν’ αμβλύνει τον πόνο και την αγωνία του

Όμως τα πόδια μου φεύγουν μακριά

μακριά απ’ τα δικά του

(ένα είναι)

«Αν είχε ανάγκη, ας μην κάπνιζε»,

ψελλίζει η ορθή λογική

και τα πόδια μου στρίβουν

σε στροφή 180 μοιρών, ευθείας γωνίας, πλάγιας διαφυγής

το βάζουν στα πόδια

ανακουφίζοντας τις αεροστεγείς μου τσέπες

απ’ τον πειρασμό να του ρίξω το κέρμα

μόνο και μόνο για να μη μου ρίξει το βλέμμα

Και το μυαλό μου στρίβει

σε μια γωνία οξείας αδιαφορίας

σε μια γωνία αμβλείας ενοχής.

Γιάννης Στρούμπας

   

Ἀπό τήν κ. Αἰµιλία Λαδοπούλου, ἐπίτιµο Πρό- 
εδρο τῆς Ἑνώσεως Κοµοτηναίων Ἀθήνας, λάβαµε 
- µαζί µέ τά καλά της λόγια καί τίς εὐχές της καί 
τήν εὐχαριστοῦµε - τήν κάτωθι ἐπιστολή:
   «Βλέπω ἀντικειµενικά καί σκεπτόµενη ἐθνικά 
τίς ἐνέργειες συµπατριωτῶν µου καί θλίβοµαι. 
Πόσο µακριά βρίσκονται ὁρισµένα πρόσωπα τῆς 
κοινωνίας µας καί τῆς Θράκης γενικά ἀπό τήν 
πραγµατικότητα, ἴσως ἀπό ἄγνοια ἱστορικῶν 
γνώσεων ἤ καί ἀδιαφορίας γιά τό µέλλον. 
Ὑποκύπτουν στήν ἐφήµερη χαρά, δόξα, τίτλους, 
καλοπέραση, ἐκδροµές, διασκεδάσεις, ταξίδια, 
πήγαινε - ἔλα στήν Τουρκία καί στή Βουλγαρία.
   Ποιά εἶναι ἡ ἐπιτυχία καί ποιά εἶναι τά ὀφέλη 
πού ἀποκοµίζουν µετά ἀπό τόσες ἐπαφές, τόσες 
ἀδελφοποιήσεις καί τόσες συµφωνίες γιά τήν 
πρόοδο τῆς Κοµοτηνῆς; Ποιός εἶναι ὁ συγκεκριµένος 
προγραµµατισµός; Σέ τί ἀποβλέπουν; Ποῦ 
στοχεύουν; Βλέπω στήν ἐφηµερίδα φωτογραφίες, 
πλακέτες, (στοιχεῖα ἀδιάψευστα), προσφωνήσεις 
χωρίς οὐσία.., Ὑπάρχει ἔλλειψη µακροχρόνιων 
ὁραµάτων. Ἀντιφωνήσεις µέ βαθύτατο στόχο 
ἐθνικοῦ περιεχοµένου οἱ Βούλγαροι, «µέ τό 
βλέµµα στόν κάθετο ἄξονα Κοµοτηνή - Κίρτζαλι». 
Σύλλογος Ἑλληνοβουλγαρικῆς Φιλίας «Ὀρφέας» 
στήν Κοµοτηνή, Λέσχη «Ἑλλάδα» στό Κίρτζαλι, 
στή Βουλγαρία φωτογραφίες, χειραψίες, κτλ.
  Φαίνεται πώς ἔχει ἐπικρατήσει ἀµνησία καί 
τόσο γρήγορα λησµόνησαν τά γεγονότα τά πρό 
µισοῦ αἰῶνος. Ὁ χαρακτήρας τῶν ἀνθρώπων δέν 
ἀλλάζει, τό DNA εἶναι ἀλάνθαστο. Μελέτησαν τό 
Βουλγαρικό Ἐθνικό Δόγµα; «Δούρειος Ἵππος» οἱ 
Βούλγαροι ὑποβόσκουν καί ἐκµεταλλεύονται τό 
θρακικό φιλότιµο, µέχρις ὅτου πραγµατοποιηθοῦν 

οἱ προσδοκίες των. Ἀρκεῖ νά ἐξασφαλίσουν ἔστω 
καί τό λιµάνι τοῦ Πόρτο Λάγους. Καί τό δικό µας 
κέρδος ποιό θά εἶναι; Οἱ δικοί µας θά ἀναζητοῦν 
µία θέση ἐργασίας ὁπουδήποτε καί ὡς ἄλλος 
Διογένης µέ τό κερί θά ἀναζητοῦµε Κοµοτηναῖο!

    Κατ’ ἐπανάληψη 
ἔχετε πάει στή 
Β ο υ λ γ α ρ ί α , 
ἐπισκεφθήκατε τό 
Μουσεῖο «Ὁ χρυσός 
τῶν Θρακῶν 
- Οἱ θησαυροί τῆς 
Β ο υ λ γ α ρ ί α ς » ; 
Εὑρήµατα τοῦ 6ου 
- 5ου π.Χ. αἰῶνος 

στήν κοιλάδα τῶν Θρακῶν βασιλέων Τήρη, 
Σιτάλκη, Σεύθη. Προβάλλουν τούς θησαυρούς 
αὐτούς παγκοσµίως, ἐκτός ἀπό τήν Ἑλλάδα, ὄχι 
γιατί θέλουν νά προβάλουν τόν πολιτισµό τῶν 
Θρακῶν ἀλλά γιατί ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ Βούκγαροι 
εἶναι Θρᾶκες καί οἱ Ἑλληνες ἐπήλυδες. Ἡ 
προπαγάνδα ἔχει πολύ βαθειές ρίζες στίς ΗΠΑ. 
Ἔχουν ἐκτεθεῖ στή Νέα Ὑόρκη καί ἀπό 14-10-06 
µέχρι 31-1-07 ἐκτίθεντο στό Παρίσι (Μουσεῖο 
Jacquemart - Antre). Οὔτε µία λέξη δέν ἀναφέρει 
πώς εἶναι θρακοελληνικός θησαυρός.
  Ἀγαπητοί µου! Ὁ Ἀβδηρίτης Πρωταγόρας µᾶς 
διδάσκει «Μέτρον Ἄριστον». Νά εῑστε συντηρητικοί 
καί µετρηµένοι στίς ἐνέργειες στήν ἀλλοεθνή 
φιλία. Μεταξύ τῶν κρατῶν φιλία δέν ὑπάρχει 
παρά µόνο συµφέρον καί ἡ συνεργασία ἀτόµων 
µεταξύ δύο κρατῶν εἶναι δοῦναι καί λαβεῖν. 
Ἀποµακρύνετε τόν λήθαργο καί διευρύνετε τή 
σκέψη ἐθνικά - δέν ἔχουµε γειτόνους ἀφελεῖς - γιά 
νά µήν σᾶς καταριῶνται ἀργότερα οἱ ἐν ζωῆ καί 
αὐτοί πού θά γεννηθοῦν ἀλλά καί οἱ νεκροί πού 
θυσιάστηκαν γιά τήν Πατρίδα καί τήν Ἐλευθερία.

Ἀλληλογραφοῦµε
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Μπινιές

§
Ὁ ἀδερφός τοῦ Αἰσχύλου τοῦ τραγικοῦ, 

πάνω στό ἄναµα τῆς µάχης πῆγε νά 
σταµατήσει ἕνα περσικό πλοῖο µέ τό 

χέρι, τοῦ τό κόψανε. Ἅπλωσε τό ἄλλο, τό 
κόψανε κι αὐτό. Πῆγε νά τό δαγκώσει, 
τοῦ κόψανε τό κεφάλι, ἀλλά περιέργως 

πέφτοντας τό κεφάλι στήν ἄκρη τοῦ 
κύµατος µεταµορφώθηκε σέ φήµη ἤ 
ἄγκυρα, πού συγκράτησε τό ἐχθρικό 

πλοῖο γιά πάντα, µαρµάρωσε ἔκθαµβο.

§
Τίποτα δέν ἔχει δικό της, ἔχει χωρέσει 

µές στή νόρµα σάν ἕνα ὁλόκληρο 
τίποτα. Περηφανεύεται γιά τό σφιχτό 

κωλαράκι της - τό δείχνει ἡ κίνησή του. 
Δέν λέω, κάτι εἶναι κι αὐτό. Ἀλλά ὁ 

τρόπος πάλι µ’ ἐνοχλεῖ. Περιφρονητέος 
γιατί εἶναι ὅπως ἐπιτάσσει ἡ τρεχούµενη 

αἰσθητική. Αἰσθητική; Ὄχι, αὐτό τό 
«τίποτα δικό της» µέ ἐνοχλεῖ, ναί. Κάνει 

ἄνοστο τόν καρπό κι ἄς εἶναι κι ἀπό 
βερύκοκο! Μά τέλος πάντων, θά µοῦ 

πεῖτε, «τί ζητᾶτε νά πηδήξετε, κῶλο µέ 
προσωπικότητα;» Γιατί ὄχι; Ὥς πότε ἡ 

ἐµορφιά θἄν’ ἐµπόδιο στόν χαρακτήρα;

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

   Καθώς το αναγνωστικό μας κοινό 
διαθέτει ένα γενικότερο ενδιαφέρον 
σε ιστορικά θέματα, συνεχίζουμε τη 
στήλη που εγκαινιάσαμε, κάτι σαν 
κουΐζ Ιστορίας, και που αφορμάται 
από το δεκαπενθήμερο που διανύουμε, 
προσφέροντας στην ιστορική συνείδηση 
του αναγνώστη μας. Φυσικά προσπαθού-
με να έχει και την πλάκα του, δεν είμαστε 
δα και επιστημονικό έντυπο! Καλή 
επιτυχία!   

1) Στίς 17 Απριλίου 1863 γεννήθηκε 
στήν Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ο 

Κωνσταντίνος Καβάφης, από τους 
μέγιστους ποιητές του σύγχρονου 
κόσμου. Μεταφράστηκε σέ δεκάδες 
γλώσσες και γράφτηκαν ποιήματα 
τιτλοφορημένα με το όνομά του ή με 
τίτλους ποιημάτων του από... 

Α) Δύο Έλληνες ποιητές

Β) Μόνο Ευρωπαίους ποιητές

Γ) 20 ποιητές από όλον τον κόσμο

Δ) Πάνω από 40 ποιητές του κόσμου

2) Στίς 18 Απριλίου 1941, κι ενώ οι 
Γερμανοί προελαύνουν προς την Αθήνα, 
ο Αρβανίτης πρωθυπουργός της Ελλάδος 
Αλέξανδρος Κορυζής... 

Α) Μιλάει στα τηλεοπτικά πάνελ

Β) Δραπετεύει στο εξωτερικό 

Γ) Αυτοκτονεί

Δ) Μαθαίνει γερμανικά 

3) Στις 21 Απριλίου 1967 γίνεται το 
στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ελλάδα 
από τη Χούντα του Παπαδόπουλου. 
Τόσο η άνοδος όσο και η πτώση του 
(1973) απέχουν χρονικά μόλις μερικές 
εβδομάδες από αντίστοιχους αραβο-
ϊσραηλινούς πολέμους. Αυτό...

Α) Ήταν σύμπτωση

Β) Κάτι λέει

Γ) Είναι αντισημιτική παρατήρηση

Δ) Δεν το κατάλαβα

4) Στις 22 Απριλίου 1827 σκοτώνεται ο 
Γεώργιος Καραϊσκάκης σε αψιμαχίες 
στό Φάληρο. Σύμφωνα με τον βιογράφο 
του Ιωάννη Σταυριανό «τότε είδομεν 
εκπυρσοκρότησιν όπλου από τον ημέτερον 
στρατόν και ευθύς ο πυροβολήσας ανεμεί-
χθη εις τον στρατόν. Αυτός ήτο ο επικατά- 
ρατος δολοφόνος του Καραΐσκου. Ο δε 
Καραΐσκος άμα κατακληθείς είπεν...

Α) «Κλάστε μου τώρα τόν μπούτζον»

Β) «Χαίρε γενναίε Κόχραν»

Γ) «Τουλάχιστον μια μέρα θα έρθει ο 
Κώστας Σημίτης»

Δ) «Ζήτω η ελληνοτουρκική φιλία!»

5) Στις 24 Απριλίου 1986 γίνεται το 
πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ. Η 
ραδιενέργεια που εκλύεται είναι 200 
φορές πάνω από της Χιροσίμα και του 
Ναγκασάκι μαζί. Μόλις την προηγούμενη 
χρονιά, στα πλαίσια της γκλάσνοστ, η 
τότε ΕΣΣΔ είχε κάνει διεθνή διαγωνισμό 
για ανταλλακτικά του αντιδραστήρα, 
που τον είχε κερδίσει εταιρεία από

Α) Τη Βρετανία

Β) Τη Γερμανία

Γ) Τις ΗΠΑ 

Δ) Την Ελλάδα

6) Στις 24 Απριλίου του 1184 π.Χ. οι 
Αχαιοί μπαίνουν χάρη στό τέχνασμα 
του Δουρείου Ίππου στην Τροία. Ποιός 
απέδειξε ότι η ομηρική αφήγηση δεν 
ήταν παραμύθι;

Α) Ο Άρθουρ Έβανς

Β) Ο Μάνφρεντ Κόρφμαν

Γ) Ο Μπράντ Πίτ

Δ) Ο Ερρίκος Σλήμαν

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ-
ΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ: 1Γ, 2Δ, 3Γ, 4Α, 5Γ, 6Β.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΦΥΛΛΟΥ: 1Δ, 2Γ, 3Β, 4Α, 5Γ, 6Δ.

Αντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΟΥΡΚΙΑ - ΕΕ - ΡΩΣΙΑ 

Βαυκαλίζονται ὅσοι πιστεύουν ὅτι ἐνδεχόµενη ἔνταξη τῆς 
Τουρκίας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση θά σηµατοδοτήσει τόν 
οὐσιαστικό ἐκδηµοκρατισµό τῆς γείτονος χώρας, ἐπιτρέποντας 
στήν ἐναποµείνασα Ὁµογένεια τῆς Πόλης νά ἀνασάνει καί νά 
ἀνθίσει ξανά. Ἡ ὅλη ἱστορία περί τουρκικῆς ἔνταξης στήν ΕΕ 
εἶναι µία καλοστηµένη φάρσα στήν ὁποία συµµετέχουν καί οἱ 
ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι. Οὐδέποτε ἡ Τουρκία θά δεχόταν νά ἐκχωρήσει 
ἐθνικές της ἐξουσίες σέ ὑπερεθνικά ὄργανα. Ἡ λεκτικά ἐπιδίωξη 
τῶν Τούρκων γιά ἔνταξη ἀποσκοπεῖ στό νά µᾶς ρίξει στάχτη στά 
µάτια. Μεταξύ τῶν ΗΠΑ, τῶν Εὐρωπαίων ἀνδρείκελών τους καί 
τῆς Τουρκίας ὑπάρχει µία συµπαιγνία: Ὅλοι ἀποβλέπουν - καί 
ἐξυπηρετοῦν πλήρως τά συµφέροντά τους - σέ ἕνα καθεστώς 
εἰδικῆς προνοµιακῆς σχέσης Τουρκίας - ΕΕ. Αὐτή ἡ σχέση θά 
ἐξασφαλίζει στήν Τουρκία τήν πολυπόθητη χρηµατοδότησή της 
ἀπο τά εὐρωπαϊκά ταµεῖα, χωρίς νά τῆς δηµιουργεῖ ὑποχρεώσεις 
ἀπορρέουσες ἀπό µιά πλήρη ἔνταξη στήν ΕΕ. Ἡ Τουρκία θά 
ἐξοπλίζεται µέ εὐρωπαϊκά κονδύλια, οἱ στρατηγοί θά τρῶνε 
παρέα µέ τούς ἰσλαµιστές τά λεφτά τῶν κορόιδων Εύρωπαίων, 
ἐνῶ τήν ἴδια στιγµή ἡ καταπίεση τῶν µειονοτήτων καί ὁ 
Μεσαίωνας τῆς ἀνελευθερίας θά συνεχίζεται στήν Τουρκία χωρίς 
καµµία διαµαρτυρία καί ἀντίδραση ἀπό πουθενά. Οἱ Εὐρωπαῖοι 
κουτόφραγκοι τοῦ νεοκαρλοµάγνειου οἰκοδοµήµατος τῆς ΕΕ, 
διαχρονικά ἐχθροί καί ὑπονοµευτές τῆς Ρωµηοσύνης, θά θέσουν 
ὑπό τόν ἔλεγχο τῶν ἐπιχειρήσεών τους τή µεγάλη ἀγορά τῆς 
Τουρκίας, χωρίς νά ὑποστοῦν τήν ἐπέλαση τῶν ἑκατοµµυρίων 
ἐργατικῶν χεριῶν πού θά συνέβαινε ἐάν ἡ Τουρκία ἐντασσόταν 
ὡς πλῆρες µέλος στούς κόλπους τῆς ΕΕ. Οἱ Ἀµερικανοί θά 
κερδίσουν ἔχοντας καταστήσει τήν Τουρκία ἀναβαθµισµένη 
περιφερειακή ὑπερδύναµη - χωροφύλακα τῆς νευραλγικῆς 
περιοχῆς τῆς ἀν. Μεσογείου. Παράλληλα, θά ἐξακολουθοῦν νά 
κρατοῦν σέ ὁµηρεία τό Οἰκουµενικό µας Πατριαρχεῖο, πουλώντας 
του ὡς µαστρωποί τήν προστασία τους καί ἀνταλλάσσοντας τήν 
ἐγγύηση συνέχειας καί παραµονῆς τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου 
στήν Πόλη µέ ἐκχωρήσεις καί νοθεύσεις στήν ὀρθόδοξη πίστη 
καί ψυχή µας (συµµετοχή σέ διαθρησκευτικές συναντήσεις, 

συµπροσευχές µέ αἱρετικούς, ὑποταγή στούς παπόλυκους τοῦ 
Βατικανοῦ, στή νεοεποχίτικη πανθρησκεία καί στόν ἀντίχριστο 
οἰκουµενισµό). Ὅσο γιά τή Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης, θεωρῶ 
ὅτι τελικά θά τήν ἀνοίξουν, ὄχι ὅµως ὡς ὀρθόδοξη Θεολογική 
Σχολή ἀλλά ὡς Θρησκειολογική, στήν ὁποία ἡ Ὀρθοδοξία θά 
εἶναι περιθωριοποιηµένη ὡς ὁ τελευταῖος τροχός τῆς ἁµάξης 
πίσω ἀπό τόν παπισµό, τό ἰσλάµ, τή γιόγκα καί ἄλλες σατανικές 
πλάνες. Βαδίζουµε λοιπόν χωρίς ἐλπίδα; ΟΧΙ!
Ἡ λύση ἔρχεται ἀπό Βορρᾶ, ἀπό τήν πάλαι ποτέ Ἁγία Ρωσία, 
τό Ξανθό Γένος πού ἔλεγαν οἱ Ἅγιοι τῆς πίστεώς µας. Τά 
ΜΜΕ φρόντισαν νά µᾶς ἀποκρύψουν ὅτι ὁ Ρωσικός Στόλος 
ἀπό ἑξαµήνου πλέει συχνά στήν Ἀν. µεσόγειο, ἐκνευρίζοντας 
ἀφάνταστα τούς Ἀµερικανοσιωνιστές. Ἡ ἀναγεννηµένη 
πνευµατικά, οἰκονοµικοπολιτικά καί στρατιωτικά ὁµόδοξη Ρωσία 
τοῦ µεγάλου ἡγέτη Βλ. Πούτιν εἶναι ἐδῶ, πιό δυνατή ἀπό ποτέ. 
Τίς ἡµέρες τῆς ἀνεξαρτητοποίησης τοῦ Κοσόβου, τό ρωσικό 
ἀεροπλανοφόρο «Ναύαρχος Κουζνέτσωφ» µέ 50 ὑπερσύγχρονα 
Μίγκ 33 καί Σουχόι ἔπλεε στήν Ἀδριατική, συνοδευόµενο ἀπό 
καταδροµικά. Καί στή Σερβία, µετά τίς ἐκλογές τοῦ Μαΐου, ὅπου 
ἀναµένεται ἄνετη ἐπικράτηση τῆς ρωσόφιλης συµµαχίας τῶν 
Σέρβων πατριωτῶν Κοστούνιτσα - Νίκολιτς, ρωσικός στρατός θά 
ἐγκατασταθεῖ στή σερβική µεθόριο µέ τό Κόσοβο. Μήν ξεχνᾶµε 
τίς δηλώσεις τοῦ Ρώσου ΑΓΕΕΘΑ Γιούρι Μπαλουέφσκι ὅτι «Ἡ 
Ρωσία θά ὑπερασπισθεῖ ἀκόµη καί µέ τήν δύναµη τῶν ὅπλων τά 
συµφέροντα τά δικά της καί τῶν ἁπανταχοῦ συµµάχων της»!
Οἱ ΗΠΑ προσπαθοῦν νά στραγγαλίσουν γεωπολιτικά τή Ρωσία 
µέ τά Στενά ὅπου ἡ Τουρκία ἀσκεῖ ἀσφυκτικό ἔλεγχο, κατά 
παράβαση τῶν διεθνῶν συνθηκῶν ἐλεύθερης ναυσιπλοΐας. Ἡ 
Ρωσία προσπάθησε µέχρι τώρα ν’ ἀντιδράσει παρακάµπτοντας 
τά Στενά π.χ. µέ τόν ἀγωγό Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολης πού 
ἀναβαθµίζει καί ὀχυρώνει τήν ἑλληνική Θράκη ἀπέναντι στόν 
τουρκικό ἐπεκτατισµό. ∆έν εἶναι άνεκτό τά Στενά νά ἐλέγχονται 
καί στίς δύο ἀκτές ἀπό τήν Τουρκία. Ἡ Τουρκία πρέπει νά 
ἀποχωρήσει ἀπό τήν εὐρωπαϊκή πλευρά καί νά περιοριστεῖ στά 
ἐδάφη τῆς Ἀσίας, ὅπου ἀνήκει. Οἱ Ρωσικές Ἔνοπλες ∆υνάµεις θά 
ἀποκαταστήσουν τήν διεθνή νοµιµότητα ἐγκαθιδρύοντας νέο 
στάτους κβό στήν περιοχή. Οἱ ἐξελίξεις θά εἶναι καταιγιστικές. 
Στῶµεν καλῶς.                                                               Ἰ. Ἀγαπάκης



ΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΦΩ ΚΑΤΗΛΘΕΣ, 
ΑΘΑΝΑΤΕ…

                                                              
   Ὁ Ἅδης ἐπικράνθη συναντήσας σοι κάτω. Ἐπικράνθη .  καὶ γὰρ 
κατηργήθη. Ἐπικράνθη .  καὶ γὰρ ἐνεπαίχθη. Ἐπικράνθη . καὶ 
γὰρ καθῃρέθη. Ἔλαβε σῶμα καὶ Θεὸν περιέτυχεν. Ἔλαβεν γῆν 
καὶ συνήντησεν οὐρανῷ. Ἔλαβεν ὅπερ ἔβλεπε καὶ πέπτωκεν ὅθεν 
οὐκ ἔβλεπε. Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; Ποῦ σου, Ἅδη, τὸ νίκος; 
Ἀνέστη Χριστὸς .  καὶ σὺ καταβέβλησαι. Ἀνέστη Χριστὸς .  καὶ 
πεπτώκασι δαίμονες. Ἀνέστη Χριστὸς .  καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐν τῷ 
μνήματι…                                                        (Ἰωάννης Χρυσόστομος)

          Νὺξ ἀφεγγὴς ἐγεγόνει ἐκείνη καὶ φαεινῶς φαίνουσα, ὄτε 
ἐνεὸν κατέστη τὸ τλησίπνουν γένος. Τὸ νεύσαν πρὸς γεώδη 
καὶ χαµαιτυπίαν ἐνδεδυµένον πότε, τὸ τοῦ θανάτου κράτει 
δεδουλωµένον, τὸ τὴν ζοφαλγίαν ἀγάφθεγκτον ἐν µυχοὶς 
συντηροῦν, τὸ ἀµφιφανεῖ φθορῆ πεπτός, τὸ τῆ βακχείᾳ του 
Ἅδου πάλαι παραδοθέν, τὸ πέδαις κραταιαῖς δεδεµένον καὶ 
τῷ ἄλγει πικρῶς στενάζον, τὸ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐξανδραποδισθὲν 
καὶ ἐν τῇ δουλείᾳ γοερῶς ὀλοφυρόµενον, τὸ ζόφῳ ταῖς αὐτοῦ 
φρεσὶ τετρωµένον, τὸ δὲ ἔρεβος ἐν ἑαυτῷ ἐπὶ αἰώνας αἰώνων 
ἐνέχον ἀγχιβαθῶς ἐπιµανέν. Τοῦ δὲ Λόγου σταυρωθέντος τε καὶ 
ἀναστάντος, πῦρ καινουργέον ἐλήλυθεν. Πῦρ ἄρρητον, φαῖνον, 
ζέον, τῆκον, µανικόν, ἀελίῳ ἀδήριτον. Καὶ καινουργέον ὄν, τὰ 
πάντα καινὰ ἐποίησεν…
     Νὺξ ἀφεγγὴς ἐγεγόνει ἐκείνη καὶ φαεινῶς φαίνουσα, ὅτε ὁ ἥλιος 
τὰς ἀκτίνας ἀπεβάλετο, µὴ φέρων ὁρᾶν Θεὸν ὑβριζόµενον, καὶ 
τρόµῳ ἀπηνεῖ ἀµφιδονέοντι τὰ χθόνια ἐκλυδωνίσθη, θεωροῦντα 
γυµνὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου κρεµάµενον, Ὂν ἦλθεν ἐφ’ ἡµᾶς ἔρωτι 
µανικῶ κινηθείς. Καὶ φρίττουσι, φρίττουσι τὰ σύµπαντα, τὴν 

τῶν πάντων Αἰτίαν καθορῶντα τὰ πάντα προσειµένην, ἴνα τὴν 
ἐν ἡµῖν πόρνην ἐκ βυθοῦ ἀναγάγῃ καὶ δόξη κραταιὰ περιβαλῶν 
ζωώσῃ εἰς τὸν αἰώνα. Ὅτι ὑπὸ τοῖς ἄστροις δεσµώτης ἑκουσίως 
κατεδέξατο συρῆναι ὁ τῶν ἄστρων ποιητής καὶ ὑπὸ παρανόµων 
εἰς κρίσιν ὁ Ὑπὲρ Νόµον τεθῆναι καὶ ἐµπτυσµοῖς καὶ γέλωσι  καὶ 
χλεύῃ ὁ Ὑπὲρ Λόγον καθυβρισθῆναι. Ὁ Ὑπὲρ Νοῦν ἀνόµοις χερσὶν 
ἐνεπαίχθη καὶ ραπίσµατα καὶ µάστιγας ὑπέµεινεν ὁ Ἀκατάληπτος 
καὶ ἐν τῷ Κρανίῳ ἀνυψώθη καὶ ξύλῳ αἰσχύνης ἐκρεµάσθη ὁ 
πάλαι τὴν γῆν κρεµάσας ἐν ὕδασιν. Καὶ τῷ θανάτῳ παρεδόθη 
καὶ ἐτάφη ὡς θνητός. Ἄπνους κατετέθη ἐν σπηλαίῳ ὁ Ἀθάνατος 
καὶ κατεκλίθη ὡς νεκρὸς ἐν πληγαῖς καὶ µώλωψιν ὁ ἐν τῇ δρακὶ 
περιέχων τὰ σύµπαντα. Ἀπηνῶς ἔπαθεν ὁ Ἀπαθὴς καὶ σινδόνῃ 
ὡς ἐν σπαργάνοις περιεβλήθη ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανὸν ἐν 
νεφέλαις. Ὁ ἐπὶ πτερύγων ἀνέµων περιπατῶν ὡς νέκυς ἐθεάθη 
κατακείµενος καὶ ὁ Ἀχώρητος παντὶ ὑπὸ γῆν ἐσφραγίσθη. Καὶ 
εἰς θάνατον φυσίζοον ὁ Ἀείρυτος κατέδυ, ὁ αὐτὸς τὸ πάλαι 
ἀγχίβροτος γεγώς, ἵνα τὸ ἀνθρώπειον ἀγχίθεον ἀναδύσῃ… 
     Ἀλλ’ ἦν τὸ Φάος - καὶ τὸ Φάος φαῖνον φαεινῶς τὰ ἐρέβη 
διεσκόρπισεν. Καί, εἰ καὶ ὁ Λόγος ὅλος ἐν τῷ Ἅδῃ ἦν, οὐδόλως 
ἀπῆν τῶν Ἄνω. Καὶ ἐνώσας πάλιν τὰ ἔχθει διεστῶτα, ἀνέστη, 
τὰ τοῦ Κευθµῶνος σκυλεύσας βασίλεια καὶ τὰ τοῦ πολεµίου 
κλεῖθρα διασπαράξας καὶ τὸν θάνατον νεκρώσας καὶ ἀφθαρτίσας 
τὸ βροτεῖον. Ἀνέστη ὁ Ἀπερινόητος, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν καὶ ἐν 
τοῖς κατωτάτοις κατελθών, ὁ Ἀΐδιος ὧν καὶ θνήσκων ἑκών, ὁ Πρὸ 
τῶν Αἰώνων γεννηθείς καὶ τὴν πόρνην ἐρασθείς καὶ ἐπιποθήσας 
ἐκ τοῦ βορβόρου ταύτην ἀναρρύσασθαι καὶ πάλιν ἐς παρθένον 
µεταµεῖψαι.
     Θαρσείτω τοίνυν τὸ γένος τῶν βροτῶν, ὅτι ὁ Ἅδης ἐπικράνθη 
καὶ κατηργήθη καὶ σήµερον νεκρὸς οὐδεὶς ἐν τῷ µνήµατι. Μηδεὶς 
θρηνείτω σήµερον καὶ  µηδεὶς ὀδυρέσθω, ὅτι ἡ συγγνώµη ἐκ τοῦ 
τάφου ἀνέτειλε. Ἡ νῦξ τηλέφωτος, τὰ δὲ ἐρέβη τηλαυγῆ… 
    Σήµερον ἠγέρθη ὁ Ἀναπεσών…                        Ν. Δαπέργολας

Τὄκανε τό καθῆκον του ὁ Καραµανλής 
στό Βουκουρέστι καί µπράβο γιά τό 
βέτο. Ὅµως εἶναι τόσο δύσκολο νά πρά-
ξει ἀνάλογα καί στά ἐσωτερικά θέµατα;

Π.χ. νά κλωτσήσει ΤΩΡΑ τόν Σουφλιά 
πού παριστάνει τόν ὑπουργό ἔχοντας 
αὐθαίρετο ἐξοχικό καί ἀναθέτοντας 
στόν µηχανικό του ἔργα τοῦ ὑπεχωδέ;

Τό 76% τῶν Ἰσραηλινῶν θέλει νά πετάξει 
ἀπό τή χώρα τούς 1,4 ἑκ. Παλαιστίνιους, 
διπλάσιους ἀπ’ ὅ,τι τό 1948! Ἔτσι θά 
τιµήσουν καί τά 60χρονα τοῦ Ἰσραήλ.

Ἡ Χαµάς δέχεται Παλαιστινιακό κράτος 
στά ἐδάφη πρίν τό 1967, ἐνῷ τό Ἰσραήλ 
τούς προσφέρει θέση στά ὑπεδάφη. Μιά 
πρόθεση ἡ µικροδιαφορά τους...

Χύµηξαν κατά τῆς Ἑλβετίας πού θά 
προµηθεύεται ἰρανικό ἀέριο γιά 25 χρό- 
νια, ὅµως αὐτοί εἰσάγουν στό Ἰσραήλ 
ἰρανικό πετρέλαιο µέσῳ Ρότερνταµ! Τί 
τούς ἔχουν εἴπαµε τούς Φαρισαίους;

Ἡ ἀναφορά τῆς Ἐπιτροπῆς Bellemare 
τοῦ ΟΗΕ πρός τό Συµβούλιο Ἀσφαλείας: 
Τόν Χαρίρι σκότωσε ἕνα «ἐγκληµατικό 
δίκτυο». Συρία πουθενά! Κι ὅλοι µόκο! 

Τή µέρα πού βετώσαµε τούς ψευτο-
µακεδόνες, ὁ ἐκσυγχρονισµός ἔπαιζε 
τόν ἐµετικό του σκοπό στό Μέγκα, σέ 
διεύθυνση Σταύρου Θεοδωράκη. 

Μετά τί νά πεῖς γιά τόν ∆ανιήλ Κοέν -

Μπεντίτ πού λέει στήν Εὐρωβουλή ὅτι «ἡ 
Μακεδονία θά εἶναι πάντοτε Μακεδονία 
καί θά ὀνοµάζεται Μακεδονία»;

Ὥστε ἔτσι! Παρά τούς «θριάµβους» τῆς 
οἰκονοµίας µας, ξεκινᾶ τό sale and lease 
back (πώλησης κι ἐπαµίσθωση) ἀκινήτων 
τοῦ ∆ηµοσίου. Ὄχι ὅτι πᾶµε γιά φοῦντο...

Συνελήφθη (µέ 54 «τεµάχια») γιά ἀρχαι-
οκαπηλεία ὁ Κ. Καρρᾶς! Ναί, ὁ πρόεδρος 
τοῦ Ε/Τ Φόρουµ, στέλεχος τῆς Λέσχης 
Bilderberg, ἱδρυτής τοῦ CDRSEE! 

Μετά τά µυκηναϊκά εὑρήµατα στή ∆ανία, 
τώρα καί µινωϊκά στή Β. Γερµανία! Ἡ 
ἑλληνική ναυσιπλοΐα τοῦ 1300 π.Χ. 
τεκµηριώνει τή θαλασσοκρατορία µας  
µεταξύ Ἰνδιῶν καί Βρετανίας 

Τήν ἔναρξη τοῦ Ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ 
τίµησαν (1/4) οἱ Κύπριοι φοιτητές 
µέ ἐκδήλωσή τους στήν Κοµοτηνή. 
Παρόντες ἀπό τίς τοπικές Ἀρχές οἱ ἴδιοι 
µέ πέρυσι, δηλαδή: κανείς. Γιατί λέτε;...

Θρίαµβος, λένε, ἡ γιορτή τοῦ ∆ΠΘ γιά 
τήν 25η Μαρτίου: Τό κοινό αὐξηµένο 
κατά 15% σέ σχέση µέ κεῖνο τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου, ἄγγιξε τά... 32 ἄτοµα. 

Τό πρόβληµα δέν εἶναι µόνο πού ἀπου-
σιάζει λόγῳ τοῦ (παράνοµου;) γραφείου 
του. Εἶναι πού θά διαχειριστεῖ καί κάπου 
1,3 ἑκ. εὐρώ τοῦ ∆ΠΘ! Ἀπό τήν Ἀθήνα; 

Ντάξει παιδιά, ἀγωνία τέλος! Πέρασε 

τίς κατατακτήριες τῆς Νοµικῆς ὁ ἀνη-
ψιός τοῦ ἀντιπρύτανη (σᾶς τὄλεγα, 
ὅταν ἡ διαδικασία εἶναι ἀδιάβλητη µήν 
ἀνησυχεῖτε)

Πάντως δέν ἐπαναλήφθηκε τό περσινό 
πάρτυ τῶν ἐπωνύµων «ἐπιτυχόντων». 
Φαίνεται ὅτι τούς τακτοποίησαν ὅλοι 
τούς κανακάρηδες - διαδόχους τους.  

∆ιαβάσαµε πώς 30.000 εὐρώ δώρισε ἡ... 
«τουρκική κοινότητα Ξάνθης» (!) στούς 
πυροπαθεῖς τῆς Πελοποννήσου. Βέβαια 
στήν τράπεζα γράψανε Μέτε, Μάντατζι 
καί Τουρκές, ἀλλά πῆραν κι ἐπαίνους

Ἄραγε µιά ἀνάλογη προσφορά 30.000 
εὐρώ ἀπό ναζιστική ὀργάνωση θά γινό-
ταν δεκτή µετ’ ἐπαίνων στό Ἰσραήλ;  

20 νεκροί καί 30 ἀνάπηροι ὁ περσινός 
ἀπολογισµός τῶν τροχαίων δυστυχη-
µάτων στόν νοµό Ξάνθης (100.000 
ἄνθρωποι). Μετά Ἐγνατία ρεκόρ!

Κοµοτηναίικο αἴνιγµα: Στό 4ο ὄροφο 
ἡ µίζα πάει 10.000 τή µέρα, στόν 3ο 
σχεδόν µηδέν, στόν 2ο στά 20.000 καί 
ὁ πρῶτος παίρνει ποσοστά ἀπ’ ὅλους. 
Ποιό κτίριο εἶναι; 

Παραδοσιακή ποµάκικη βραδυά ὀργα-
νώνει ὁ Σύλλογος Ποµάκων Ξάνθης 
στήν πόλη (Ξενοδοχεῖο Ἀγριανή, 19/4/, 
ὥρα 17:00). Νἄµαστε ὅλοι ἐκεῖ!

Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ἕβρου παρουσίᾳ 
τῶν ὁµολόγων τῆς Ἀδριανούπολης στό 
... Θράκη Παλλάς! Καί νά ὑπῆρχε κάποιο 
θέµα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος... Τώρα σάν 
πρόβα συνδιοίκησης ἤχησε.

Μιά Ιταλίδα στήν Τουρκία...

Η Ιταλίδα καλλιτέχνης Τζουζεπίνα Πασκουλίνο 
με σκοπό να διαμαρτυρηθεί ενάντια στις 
φιλοπόλεμες χώρες όπως οι Η.Π.Α. και το 
Ισραήλ, αποφάσισε να ντυθεί νύφη και να πάει 
με οτοστόπ από την Ιταλία στο Ισραήλ. Για να 
φτάσει λοιπόν στην Παλαιστίνη ο δρόμος της 
περνούσε από την Τουρκία. Τελευταία φορά 
ανέβηκε σε αυτοκίνητο στην περιοχή Γκέμπζε. 
Και έκτοτε καμμία είδηση. Χτες όμως βρέθηκε 
το πτώμα της θαμμένο μέχρι τη μέση σε ορεινή 
περιοχή του Γκέμπζε. Μετά από έρευνα της 
Αστυνομίας συνελήφθη ο Μουράτ Κ. ο οποίος 
παραδέχτηκε πως τη βίασε και τη στραγγάλισε.
                                  (12-4-08, εφ. Χουριέτ)

ΕΕ: Δύο μέτρα και δύο σταθμά 

Ο αντιπρόεδρος της Μικτής Ευρωτουρκικής  
Επιτροπής αναφερόμενος στη δίκη για το 
κλείσιμο του ΑΚΡ στην Τουρκία, δήλωσε πως 
θα μπορούσε να προκαλέσει την διακοπή των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Δίκαια. Αυτή 
η ντροπή δεν θα διακόψει όμως μόνο την 
ενταξιακή διαδικασία αλλά και την διαδικασία 
εκδημοκρατισμού. Η δίκη όμως για το κλείσιμο 
του (Σ.Σ.: φιλοκουρδικού) κόμματος DTP 
δεν έχει την ίδια βαρύτητα; Και αν είναι έτσι 
γιατί το πιθανό του κλείσιμο δεν επηρρεάζει 
την ενταξιακή διαδικασία; Για ποιο λόγο η 
Ευρώπη ξεσηκώνεται όταν πρόκειται για το 
κόμμα ΑΚΡ, και όταν τίθεται θέμα του DTP 
στο ευρωπαϊκό συμβούλιο βγαίνει ο πρόεδρος 
του και δηλώνει πως ¨Και αυτοί ας υπάκουαν 
στους νόμους¨;             (3-4-08, εφ. Μιλλιέτ)

Εξαγωγή δολοφόνων στη Ρουμανία

Μετά από 10 χρόνια ερευνών διαλευκάνθηκε 
μια δολοφονία που έγινε στην Ρουμανία 
το 1998. Ο εισαγγελέας αναφέρει πως την 
δολοφονία διέπραξαν μέλη του κόμματος 
ΜΗΡ που είχα συστήσει ένα ίδρυμα με στόχο 
την ενδυνάμωση του εθνικισμού και τον αγώνα 
ενάντια στο ΡΚΚ. Το θύμα, Κεμάλ Μουμτζού 
φέρεται πως ήταν στέλεχος του ΡΚΚ. Το θύμα 
που ήταν οδηγός σε ΤΙR  που πηγαινοερχόταν 
στην Ρουμανία δολοφονήθηκε με μια σφαίρα 
στον κρόταφο στις 4-1-1998. Η ρουμανική 
αστυνομία αφού δεν βρήκε τίποτε παρέδωσε 
τον φάκελο στην Τουρκία. Ο εισαγγελέας 
Άγκυρας Τζεβάτ Ισλέκ φτάνοντας σε σημαντικά 
στοιχεία, συνέλαβε στις 30-9-2007 τον 49χρονο 
Ομέρ Ονέν.                  (5-4-08, εφ. Χουριέτ)

Ψηφιακή Τουρκία

Σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση του 
Πρωτοδικείου Σηλυβρίας της 14-3-2008,  
διακόπτεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα  
google.groups.com. Η απόφαση δεν αφορά 
όλο το Google αλλά μόνο την συγκεκριμένη 
διεύθυνση.             ( 6-4-08, εφ. Νέτγκαζετε)

Μ.Κ.                kyneg@otenet.gr
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