
60 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ: 
ΣΚΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΥΡΑ 

    Ὁ “Ἀντιφωνητής” συµµετέχοντας 
στοὺς ἑορτασµοὺς γιὰ τὰ 60 
χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ Ἰσραήλ, 
προσφέρει στὸ ἀναγνωστικό του 
κοινὸ σκατὰ καὶ κάτουρα. Ὄχι, ὄχι 
τὰ δικὰ µας, ἀλλὰ τῶν Ἑβραίων 
ἐποίκων. Στὴν πόλη τῆς Χεβρώνας 
µὲ τὶς 400.000 Παλαιστίνιους 
κατοίκους καὶ τὶς λίγες ἑκατοντάδες 
ἑβραίων ψυχοπαθῶν ἐγκληµατιῶν, 
ποὺ ἦρθαν ἀπὸ τοῦ διαόλου τὴ 
µάνα γιὰ νὰ ἁρπάξουν τὴ γῆ ποὺ 
τοὺς ὑποσχέθηκε ὁ... Γιαχβές, 
µέρος τῆς ἀραβικῆς πόλης εἶναι 
ἀκριβῶς κάτω ἀπὸ τὸν ἐποικισµὸ 
τῶν κτηνανθρώπων. Στὴ διαρκὴ 
προσπάθεια τῶν τελευταίων νὰ 
ἐκδιώξουν τοὺς ντόπιους παντὶ 
τρόπῳ, δὲν φτάνουν οἱ φόνοι, 
οἱ ἐπιθέσεις, ἡ τροµοκρατία, κτλ 
ἀλλὰ πετᾶνε ἀπὸ ψηλὰ διαρκῶς 
ὅ,τι σκουπίδι καὶ περίττωµα ἔχουν 
στοὺς δύστυχους Παλαιστίνιους. 
Καὶ ναὶ µὲν τὸ δίχτυ ποὺ ἔβαλαν 
οἱ τελευταῖοι (βλέπε διπλανή 

φωτογραφία) συγκρατεῖ τὰ µεγάλα σκουπίδια ἀλλὰ τί νὰ κάνουν µὲ τὰ σκατὰ καὶ τὰ 
κάτουρα τῶν Ἑβραίων;;;!!! Νὰ µιλήσεις γιὰ ζῶα, θὰ προσβάλεις τὰ ζῶα... Καὶ νὰ ἦταν 
µόνον ἐκεῖ, νά πεῖς ὅτι εἶναι µία ἐξαίρεση; Ἔξω ἀπὸ τὴ Βηθλεέµ, δίπλα στὸ παλαιστινιακὸ 
χωριὸ Οὐάντι Φουκὲν χτίστηκε ὁ (παράνοµος) οἰκισµὸς Μπεϊτὰρ Ἰλίτ, σὲ κλεµµένα 
ἀραβικὰ ἐδάφη. Κάθε 15 µέρες λοιπόν, συνήθως Παρασκευή ἀπόγευµα, ὁ οἰκισµὸς τῶν 
ἁρπακτικῶν ἀνοίγει τὶς ἀποχετεύσεις του καὶ ρίχνει τὰ ἀπόβλητα στὰ παλαιστινιακὰ 
χωράφια καὶ θερµοκήπια, καταστρέφοντας τήν παραγωγή καὶ δηλητηριάζοντας τὸν 
ὑδροφόρο ὁρίζοντα. Οἱ διαµαρτυρίες τῶν Παλαιστινίων στὸν δήµαρχο τῶν ἐποίκων 
ἔµειναν ἄκαρπες, ἀφοῦ ὁ τελευταῖος ἔκρινε ὅτι αὐτό εἶναι δικό τους πρόβληµα! 

    Ἐννοεῖται ὅτι τὰ σκατὰ δὲν εἶναι τὸ µόνο πρᾶγµα ποὺ παράγει ἡ ἑβραϊκὴ Κατοχή. 
Ὅπου δίνεται (ἢ δηµιουργεῖται) ἡ εὐκαιρία, οἱ δολοφονίες, οἱ φυλακίσεις, οἱ βανδαλισµοὶ 
διανθίζουν τὸ ρεπερτόριο τῆς “µόνης δηµοκρατίας τῆς Μέσης Ἀνατολῆς”. Ἕνα πρόχειρο 
παράδειγµα ἡ κατάσταση τῆς Γάζας, ὅπου Χριστιανοὶ ἀκτιβιστές, οἱ Γιατροὶ Χωρὶς Σύνορα, 
ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρὸς καὶ ἄλλοι ἀµερόληπτοι παρατηρητὲς καταγγέλουν τὸ µεθοδικὸ 
ἑβραϊκὸ ἔγκληµα. Κι ἂν προτιµᾶτε τὶς προσωπικὲς ἱστορίες, ἀναζητεῖστε τὴν περίπτωση 
τοῦ 15χρονου Hammad Nidar Khadatbh ἀπὸ τὸ χωριὸ Μπεΐτ Φουρὶκ τῆς Νάµπλους, 
ποὺ βρέθηκε στὶς 16/4/08 µὲ σπασµένο λαιµό, σῶµα διάτρητο ἀπὸ βασανιστήρια καὶ 
πρόσωπο συντριµµένο ἀπὸ πέτρες, δίπλα στὸν ἑβραϊκὸ οἰκισµὸ τοῦ Al-Hamra. Τὸ παιδὶ 
γυρίζοντας ἀπὸ τὸ πατρικὸ χωράφι ἀναγκάστηκε νὰ διασχίσει περιοχὴ ἐλεγχόµενη ἀπὸ 
ἐποίκους µὲ τὰ τραγικὰ ἀποτελέσµατα ποὺ περιγράφηκαν ἀνωτέρω.

    Τό χρόνιο κανάκεµα τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τήν ∆ύση καί τά ΜΜΕ εἶναι φανερό ὅτι 
παρήγαγε ἕνα τέρας. Τό αἴσθηµα τοῦ αἰωνίου θύµατος πού πέρασε σέ µεγάλη µερίδα 
τοῦ ἑβραϊσµοῦ (βλ. ὁλοκαυτωµατική µπουρδολογία), σέ συνδυασµό µέ τήν αἰώνια 
αἴσθηση ἀνωτερότητος (βλ. τά περί «περιούσιου λαοῦ» τοῦ Θεοῦ), σέ καιρούς µάλιστα 
εὐεπίφορους γιά κάθε φονταµενταλισµό, ἔχει ἐκθρέψει ἕνα µοναδικό φαινόµενο. ∆έν 
εἶναι τόσο ἡ βεβαιότητα γιά τήν οἰκεία παντοδυναµία, ὅσο γιά τήν ἐξασφαλισµένη 
ἀτιµωρησία. Ὅταν στή Χεβρώνα Γερµανοί βουλευτές δέχονται ἐπίθεση καί στή Γάζα 
πυροβολεῖται αὐτοκίνητο τῆς βρετανικῆς διπλωµατικῆς ἀποστολῆς, καί δέν συµβαίνει 
τίποτε ἀπολύτως, τί εἴδους τύχη µποροῦν νά ἔχουν µερικοί ντόπιοι Ἄραβες;
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Τὸ λοιπόν, σὰν βρῆκα ἀνοιχτό 
τὸ ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου 

Ἐλισσαίου, εἰσῆλθα 
τὸ κερί τῆς εὐγνωµοσύνης 

ν’ ἀνάψω
Πολλήν ἁπλή γαλήνη εἶχε...

Β. ΔΗΜΟΥΛΑΣ 

 Ἀντιφωνητὴς
Ἑλληνικός θρίαµβος στίς Βρυξέλλες

Μεγάλη νίκη τῆς χώρας µας 
κατά Ψευτοµακεδόνων καί Τούρκων!

Μία µεγάλη ἐπιτυχία τῆς χώρας µας σέ µία ἥσσονος σηµασίας 
ἐκδήλωση ΔΕΝ εἶναι σχῆµα ὀξύµωρο. Ἡ ἡµερίδα στό Εὐρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (17-4-08) ἦταν ὄντως στό περιθώριο τῆς κεντρικῆς 
πολιτικῆς σκηνῆς, ὅµως τό µάθηµα πού πῆραν οἱ µισέλληνες, οἱ 
πρακτοράντζες καί οἱ ἀφελεῖς ἦταν γιά... κάθε χρήση. Τό φιάσκο 

τους δέν πρέπει νά περάσει στό ντούκου, µά νά ἀξιοποιηθεῖ.

 (Λεπτοµέρειες στή σελίδα 8)

Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν,
Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, 

τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν . 

καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον, 
τόν μόνον εὐλογητόν τῶν πατέρων 

Θεόν καί ὑπερένδοξον 

Σκανδάλου Τέλος 
ἤ Συνέχεια;

Γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο 
µας τό ἀπίστευτο σκάνδαλο µέ 

τά στεγαστικά δάνεια τῶν Ροµά πού 
δόθηκαν ἀπό τριετίας στήν Ξάνθη 
καί γίνανε καπνός. Κάποια ἰδιαίτερη 
ἀντίδραση ἀπό πλευρᾶς ὑπευθύνων 
δέν εἴδαµε νά ὑπάρχει. ἀντιθέτως, 
συνεχίστηκε κανονικά ἡ ἀνάδειξη 
τῶν δεκάδων δικαιούχων σέ Σάπες 
καί Κοµοτηνή, ἀπό τίς κατά δῆµο 
ἁρµόδιες ἐπιτροπές. Ἐµεῖς πάντως 
τό καθῆκον µας τό κάναµε, τόν 
τρόπο φαλκίδευσης τῆς διαδικασίας 
τόν καταδείξαµε, ἐλπίζουµε καί ὅλοι 
οἱ ἐµπλεκόµενοι (Δῆµοι, ὑπουργεῖο 
Ἐσωτερικῶν, Τράπεζες - ἤ µήπως καί 
Εἰσαγγελίες;) νά ἔχουν λάβει γνώση. 
Βεβαίως καί θά παρακολουθήσουµε 
τό θέµα καί ὅπου δοῦµε ἀπόπειρα 
νά ἐπαναληφθεῖ τό φαγοπότι τῆς 
δανειοµαφίας, θά τά ξαναποῦµε. Καί τό πασχαλινό δῶρο µας στόν Γιωργάκη!
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Η συνομοταξία 
των ντουβαριών

Οι εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας κ. 
Δημήτρη Αβραμόπουλου στις 7/4/2008 
αναφορικά με την εκστρατεία του 
Υπουργείου ενάντια στο κάπνισμα και 
με κεντρικό σύνθημα το «Βέτο στο 
κάπνισμα» θα ’πρεπε να χαροποιούν τους 
περισσότερους από μας μπροστά στην 
προοπτική βελτίωσης των συνθηκών 
διαμονής σε κλειστούς χώρους ή, 
τουλάχιστον, θα ’πρεπε να χαροποιούν 
τους μη καπνιστές. Οι εξαγγελίες αυτές 
ωστόσο προκαλούν μάλλον τη μελαγχολία 
παρά την αισιοδοξία.

            Η νέα πρωτοβουλία του 
Υπουργείου επιχειρεί να συνεχίσει την 
προσπάθεια που ξεκίνησε το 2002, οπότε 
και είχε αποφασιστεί ο περιορισμός του 
καπνίσματος σε δημόσιους κλειστούς 
χώρους με τη δημιουργία ξεχωριστών 
χώρων για τους μη καπνιστές και για 
τους καπνιστές. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
προβλέπει το σεβασμό της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον περιορισμό 
του καπνίσματος, κάτι που θα επιδιωχτεί, 
όπως δήλωσε ο κ. Αβραμόπουλος, «όχι 
γιατί μας το επιβάλλουν αλλά γιατί το 
υπαγορεύει η συνείδησή μας και το χρέος 
μας».

            Αν η «συνείδηση» και το «χρέος» 
μας λειτουργήσουν καί τη φορά αυτή με 
τον ίδιο τρόπο που λειτούργησαν κατά 
την προηγούμενη απόπειρα της πολιτείας 
να προστατέψει την υγεία των πολιτών, 
τότε τα αποτελέσματα θα πρέπει ήδη να 
προδιαγράφονται εξίσου αποκαρδιωτικά 
με αυτά της πρώτης νομοθετικής ρύθμισης 
εναντίον του καπνίσματος. Κι αυτό γιατί 
όχι μόνο δεν εφαρμόστηκε ο νόμος σε 
πολλές περιπτώσεις ή εφαρμόστηκε με 
τρόπο ελλιπή και ανούσιο, αλλά και 
γιατί η «συνείδηση» και το «χρέος» των 
καπνιστών, στους οποίους επαφίεται η 
εφαρμογή του μέτρου, στη συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων καθόλου 
δεν τους υπαγόρευσαν να διακόψουν ή 
έστω να περιορίσουν την τόσο βλαπτική 
αυτή συνήθεια για την υγεία τους, μα 
προπάντων για την υγεία των υπολοίπων 
που αναγκάζονται να υπομένουν τον καπνό 
τους και να υποφέρουν απ’ αυτόν.

            Η πρώτη νομοθετική απόπειρα 
της πολιτείας για τον περιορισμό του 
καπνίσματος και την εξασφάλιση ενός 
ανεκτού περιβάλλοντος σε κλειστούς 
χώρους για τους μη καπνιστές 
χαρακτηρίστηκε από μέτρα ανεπαρκή 
μα και γελοία: ο νοητός διαχωρισμός 
της ίδιας αίθουσας στη μέση, με τη μισή 
να προορίζεται μέσω της κατάλληλης 
σήμανσης για τους καπνιστές και την άλλη 
μισή για τους μη καπνιστές, ήταν μία λύση 
μεσοβέζικη, που σε καμία περίπτωση δεν 
προστάτεψε τους μη καπνιστές, εφόσον 
ο καπνός διασπείρεται παντού και δεν 
υπάρχει τρόπος να τεθούν σύνορα στην 
ατμόσφαιρα του ίδιου χώρου.

            Η τοποθέτηση, πάλι, των γνωστών 
σημάνσεων για την απαγόρευση του 
καπνίσματος σε κλειστούς χώρους δεν 
συγκίνησε τους καπνιστές. Μία απλή 
περιδιάβαση να επιχειρήσει κανείς σε 
δημόσιες υπηρεσίες, σε καφετέριες, σε 
ταβέρνες, σε εμπορικά καταστήματα, 
γενικώς σε οποιονδήποτε κλειστό χώρο, θα 
διαπιστώσει ότι πάντοτε βρίσκονται κάποιοι 
οι οποίοι επιμένουν στους χώρους αυτούς 
να ανάβουν το τσιγάρο τους ακριβώς κάτω 
από την απαγορευτική σήμανση. Άλλοτε 
οι καπνιστές εισβάλλουν σε κλειστούς 
χώρους με το τσιγάρο στο χέρι, σαν 
καουμπόηδες σε σαλούν, διατρανώνοντας 
την «μαγκιά» τους, την «ανεξαρτησία» 
τους, την «επαναστατικότητά» τους, τη 
«χειραφέτησή» τους, έστω το «πάθος» 
τους, μα στην πραγματικότητα την 
αδυναμία τους, την εξάρτησή τους, τη 
μειωμένη τους αντίληψη, τη θλιβερή τους 
αισθητική, την αναισθησία, την αγένεια, 
το νταηλίκι, την έλλειψη σεβασμού 
απέναντι σε όσους είναι αναγκασμένοι να 
ανέχονται τη δυσωδία του καπνού τους. 
Ακόμη και στην τηλεόραση, το κάπνισμα 
όχι μόνο επιτρέπεται μα και προβάλλεται 
μέσα από εκπομπές που σκηνοθετούνται 
σε κλειστούς χώρους. Αν είσαι δε και η 
κ. Λιάνα Κανέλλη, έχεις το δικαίωμα να 
φυσάς τον καπνό σου κατάμουτρα σε κάθε 
τηλεθεατή, προκειμένου να καθιστάς σαφή 
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται 
οι εκλεγμένοι μας αντιπρόσωποι την 
τήρηση του νόμου και τον σεβασμό των 
στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων του 
πολίτη, όπως το βασικότατο της υγείας.

            Πράγματι, με την «ανεξαρτησία», 
τη «χειραφέτηση», τη «μαγκιά» είναι 
συνδεμένο το τσιγάρο. Πλήθος στερεότυπα, 

καλλιεργημένα σε βάθος χρόνου, 
αναπαράγονται από τους καπνιστές, που 
επιχειρούν να δικαιολογήσουν με την 
επίκληση αυτών την τόσο βλαπτική για 
τους άλλους (αδιάφορο εν προκειμένω αν 
βλάπτονται και οι ίδιοι) επιλογή τους. Από 
τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ με το τσιγάρο στα 
χείλη μέχρι τον Θάνο Μικρούτσικο με 
την πίπα στο πιάνο, το κάπνισμα δεσπόζει 

στον καλλιτεχνικό χώρο θεωρούμενο ως 
ένδειξη λογιοσύνης, βαθιάς σκέψης και 
προβληματισμού. Από κοντά ακολουθούν 
τα κλισέ των τραγουδιών που συνδέουν το 
κάπνισμα με την ερωτική απογοήτευση ή 
γενικότερα με την ψυχική κατάπτωση, και 
το παρουσιάζουν σαν τον πιστό σύντροφο 
για τις δύσκολες στιγμές. Αποκορύφωση 
δε της γελοιότητας που πλημμυρίζει 
τις τηλεοπτικές μας οθόνες μέσα από 
πληθώρα σίριαλ συνιστά η τετριμμένη 
εικόνα των εραστών που μετά από το σεξ 
ολοκληρώνουν την ευτυχία τους ανάβοντας 
τσιγάρο: είναι το «επιδόρπιο», το 
«κερασάκι στην τούρτα», το άκρον άωτον 
της «ηδονής», δηλαδή της ευήθειας.

            Σε άλλες περιπτώσεις το τσιγάρο 
λειτουργεί σαν «φάρμακο» κατά της 
παχυσαρκίας: «καπνίζω για να μην 
τρώω», είναι η κλασική ατάκα πολλών 
καπνιστών. Δικαίως: κάθε άνθρωπος έχει 
δύο μόνο επιλογές στη ζωή του, ή να 
καπνίζει ή να τρώει. Δεν υπάρχει τίποτε 
άλλο που θα μπορούσε να κάνει. Κι όποιος 
σχολιάζει πως η αντίληψη αυτή των 
καπνιστών φανερώνει ανθρώπους κενούς 
κι ανερμάτιστους, είναι ένας αχρείος, ένας 
ελεεινός συκοφάντης!

            Υπάρχει και η «τεκμηρίωση» του 
καπνίσματος που στηρίζεται σε κριτήρια 
«αισθητικά»: «καπνίζω γιατί μ’ αρέσει», 
και συνήθως «γιατί μ’ αρέσει το άτιμο»!  
Πόσο ευτελή ωστόσο αισθητικά κριτήρια 
πρέπει να έχει κανείς για να του αρέσει κάτι 
απ’ το οποίο δεν υπάρχει άνθρωπος που να 
μην πνίγηκε όταν το πρωτοδοκίμασε; Και 
τι να σημαίνει άραγε το σχόλιο «το άτιμο» 
αλλά και κάθε απόπειρα των καπνιστών να 
δικαιολογήσουν την συνήθειά τους, πέρα 
από την παραδοχή από τους ίδιους πως 
η συνήθεια αυτή είναι καί βλαπτική καί 
αντιαισθητική;

            Όμως παρά την συνειδητοποίηση της 
κατάστασης, το «χούι» δύσκολα κόβεται. 
Το χειρότερο είναι πως ο καπνιστής 
πάντα αισθάνεται «καταπιεσμένος» 
αν του γίνει κάποια παρατήρηση, 
ποτέ όμως δεν καταπιέζει εκείνος. Το 
κάπνισμα είναι αναφαίρετο δικαίωμά 
του, υποχρεώσεις δεν έχει. Κι αν θελήσει 
κανείς να χαρακτηρίσει ως ισόβαρες τις 
αντικρουόμενες επιθυμίες καπνιστών 
και μη καπνιστών, δεν υπολογίζει πως 
η επιβολή της θέλησης του μη καπνιστή 
δεν βλάπτει την υγεία κανενός. Η επιβολή 
της θέλησης του καπνιστή όμως, την 
βλάπτει. Επιπρόσθετα, η αναφορά στην 
«επιβολή της θέλησης του μη καπνιστή» 
είναι απλώς μία θεωρητική περίπτωση 
της εξέτασης του ζητήματος, γιατί στην 
πράξη αυτό δεν συμβαίνει: ο καπνιστής 
ανάβει το τσιγαράκι του χωρίς να ρωτήσει 
ή, αν το κάνει, το κάνει μόνο για τα 

προσχήματα εκβιάζοντας την «άδεια» να 
καπνίσει, αφού στην αντίθετη περίπτωση 
καταλογίζει μικροψυχία σε όποιον του το 
αρνηθεί.

            Αν συνυπολογιστεί και το γεγονός 
ότι ο καπνιστής τις περισσότερες φορές 
αποφεύγει να καπνίσει στο σπίτι του 
για να μην λερώσει με τον καπνό τους 
τοίχους του σπιτιού του, διαγράφεται 
ακόμη εναργέστερα η αντικοινωνική 
συμπεριφορά του καπνιστή, που δεν 
ενδιαφέρεται για την υγεία τη δική του, την 
υγεία των ίδιων των παιδιών του (!) ή των 
ανθρώπων με τους οποίους συνυπάρχει 
σε κάποιον χώρο, παρά ενδιαφέρεται 
μόνο για τα «ντουβάρια»! Κάπως έτσι 
άλλωστε καταφεύγει και στην λύση του 
απορροφητήρα για να μην μυρίσει άσχημα 
ο δικός του χώρος, οπότε ο μη καπνιστής, 
ακόμη και στο διαμέρισμά του, πάλι 
αναγκάζεται να υπομείνει τη βρόμα του 
τσιγάρου που διαχέεται στον φωταγωγό! 
Ή κάπως έτσι επιλέγει ο καπνιστής να 
πετάει το αποτσίγαρό του όπου τύχει και 
να αδειάζει το τασάκι του αυτοκινήτου του 
στον δρόμο, οπότε και… «καθαρίζει»! Το 
γεγονός είναι πως η φυσική επιλογή του 
καπνιστή να προστατεύει τα ντουβάρια, 
τον κατατάσσει αυτόματα στην ίδια 
συνομοταξία με αυτά, καθώς η φύση 
διδάσκει πως τα όντα του ίδιου είδους δεν 
αλληλοσπαράσσονται!

            Η αρρώστια του καπνιστή συχνά 
αποδεικνύεται ανίατη, και δεν κατανικιέται 
εύκολα ούτε ο εθισμός ούτε η νοοτροπία 
που τον συνοδεύει. Με βάση αυτή την 
πραγματικότητα αποτελεί ψευδαίσθηση η 
ελπίδα ότι θα υπάρξουν ριζικές μεταβολές. 
Κι είναι ίσως ακόμη δυσκολότερο να 
πειστούν οι νέοι ήδη από την εφηβεία τους 
να μην καπνίζουν, εφόσον οι φορείς που θα 
αναλάβουν την ενημερωτική εκστρατεία 
εναντίον του καπνίσματος είναι οι ίδιοι 
καπνιστές, είτε πρόκειται για τους γονείς 
των νέων είτε για τους δασκάλους και τους 
καθηγητές τους είτε για τους πολιτικούς. 
Αν πάντως το Υπουργείο υλοποιήσει την 
εξαγγελία του για τη διενέργεια ελέγχων 
από ειδικό σώμα που θα συσταθεί και το 
οποίο θα επιβάλλει πρόστιμα σε όσους 
καπνίζουν σε κλειστούς χώρους, θα ’ναι 
τόση η βαθύτατη «θλίψη» μας για τις 
«ρατσιστικές διώξεις» σε βάρος των 
«καημένων» των καπνιστών, ώστε απ’ τον 
«καημό» μας μάλλον θα ξεκινήσουμε το… 
κάπνισμα.                  Γιάννης Στρούμπας
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Μαντάµ Ολµπράιτ, ώ µαντάµ Ολµπράιτ

κείνο το µπ το παχουλό αν έλειπε απ’ τ’ όνοµά σας

εσείς κι εµείς θα είµασταν ολράιτ.

Κείνο το µπ που µαγνητίζει 
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«Εργκενέκον»
Το τουρκικό παρακράτος 
αποκαλύπτεται!

Ολοένα και διευρύνεται στην Τουρκία 
ο κύκλος των ερευνών που κάνουν οι 
διωκτικές Αρχές γύρω από την υπόθεση της 
παρακρατικής οργάνωσης «Εργκενέκον». 
Επειδή όμως κάποιοι ακούνε τούς όρους 
«παρακράτος» ή «φανατικοί», και νομίζουν 
πως ανάλογες περιπτώσεις 
έχουμε και στην Ελλάδα, 
καλά θα ήταν να δώσουμε 
μερικά στοιχεία για να 
καταλάβει ο καθένας πως 
μιλάμε για μη συγκρίσιμα 
μεγέθη.
Για πρώτη φορά η οργάνωση 
Εργκενέκον είχε γίνει θέμα 
σε άρθρο του περιοδικού 
«Ακσιόν» στις 12-5-2001. 
Εκεί γινόταν λόγος για μιαν 
αναφορά που συνετάχθη 
το 1999 στην οποία η 
οργάνωση είχε καταγράψει 
τις αποφάσεις της. Με βάση 
εκείνα τα στοιχεία, αλλά 
και αυτά που ήρθαν στην 
επιφάνεια μετά τις συλλήψεις, 
μπορούμε να δώσουμε το περίγραμμα της 
διαβόητης πλέον οργάνωσης.
Σκοπός της «Εργκενέκον» είναι η 
διαφύλαξη του κεμαλισμού. Για να το 
πετύχει χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο αλλά 
και παράνομο μέσο. Όπως συνωμοσίες, 
συκοφαντίες, ακόμα και δολοφονίες. Και 
αν προκύψει και κανένα πραξικόπημα, 
καλοδεχούμενο... Δραστηριοποιείται εντός 
και εκτός Τουρκίας, ενώ διαθέτει πολιτικά 
αριστερό και δεξιό βραχίονα. Ένα από 
τα πρώτα της σχέδια ήταν το ¨Λόμπι¨. 
Στόχευε στην δημιουργία μιας οικονομικά 
καθοριστικής δύναμης. Με τη δημιουργία 
εταιριών στόχευε στον ανταγωνισμό 
με εταιρίες που είχαν αντικαθεστωτικό 
προφίλ. Προς επίτευξη του στόχου αυτού θα 
είναι χρήσιμες οι πληροφορίες από μέλη - 
στελέχη μυστικών υπηρεσιών. Αναφέρεται 
σε έγγραφο πως θα χρησιμοποιηθούν 
και χάκερς για να κλέψουν λεφτά από 
λογαριασμούς τρίτων! Όλα στον βωμό της 
ενδυνάμωσης της οργάνωσης. 
Μέλη ήταν στρατιωτικοί - εν ενεργεία και 
απόστρατοι - βιομήχανοι, δημοσιογράφοι, 
γραφειοκράτες σε σημαίνουσες θέσεις, 
μέλη Μ.Κ.Ο, ιδιοκτήτες εταιριών 
σεκιούριτι και εταιριών μεταφοράς, 
ένας πρόεδρος πολιτικού κόμματος και 
ιδιοκτήτες ΜΜΕ. 
Αρχές λειτουργίας
Μερικές από τις ¨Αρχές Λειτουργίας¨, 
όπως αυτές αναφέρονται σε έγγραφο που 
διέρρευσε στον Τύπο, ήταν: 
- Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
μυστικότητα. Μεγάλης σημασίας είναι η 
συνειδητοποίηση του πόσο κρίσιμη είναι 
η μυστικότητα στις πληροφορίες.
- Επιλογή των κορυφαίων από κάθε 
επάγγελμα. Η Εργκενέκον πέρα από 
τα αξιότιμα μέλη των TSK, δύναται να 
επωφελείται από τους επίλεκτους κάθε 
επαγγελματικής τάξης. 
- Άτομα τα οποία έχουν σπουδάσει στο 
εξωτερικό δεν μπορούν να γίνουν μέλη.
- Σχέσεις με τρομοκρατία: Οι τρομοκρατικές 
ομάδες πρέπει οπωσδήποτε να είναι υπό 
έλεγχο. Αν χρειάζεται θα ιδρύονται και 
κάποιες εικονικές τρομοκρατικές ομάδες 
οι οποίες θα δίνουν κατεύθυνση στον 
κόσμο της τρομοκρατίας. 

- Αποτελεί υποχρέωση η συνεργασία 
με άλλες οργανώσεις, παράνομες και 
νόμιμες, με τις οποίες υπάρχει ιδεολογική 
συγγένεια. 
- Στην κατεύθυνση των ατομικών 
συμφερόντων και για να επιτευχθεί ο 
στόχος των μελών της οργάνωσης όλα 
επιτρέπονται, ακόμα και η δολοφονία.
- Η ηγετική ομάδα της «Εργκενέκον» 
αποτελείται από κατά το δυνατόν λίγα 
μέλη. Αποτελεί αναγκαιότητα η έλλειψη 
απόλυτης εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη 
της οργάνωσης. Τα μέλη που προέρχονται 

από την παρανομία θα επιλέγονται με βάση 
την ιδεολογία και την εθνικότητά τους.
- Η οργάνωση έχει ανάγκη ίδρυσης 
δικών της ΜΚΟ, μέσω των οποίων 
μπορεί ευκολότερα να επηρρεάζει και να 
κατευθύνει την κοινή γνώμη. Η Εργκενέκον 
πρέπει να ελέγχει όλες τις ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται στην Τουρκία
- Καθήκον ειδικής ομάδας της οργάνωσης 
είναι η αντικατασκοπία καθώς και η 
εκτέλεση όσων μελών παραβαίνουν τις 
οδηγίες της οργάνωσης. 
- Η κάθε μονάδα-κύτταρο θα έχει τρία νέα, 
ικανά και εκπαιδευμένα στελέχη τα οποία 
θα κάνουν τις επαφές της μονάδας με άλλα 
κύτταρα. Τα τρία αυτά στελέχη θα πρέπει 
να απασχολούνται σε νόμιμες δουλειές. 
Από τα λόγια στις πράξεις
Όταν στις 17-5-2006 ένας νέος 
δικηγόρος ονόματι Αλπαρσλάν Αρσλάν 
δολοφονούσε μέσα στο Δικαστικό μέγαρο 
ένα μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου και 
τραυμάτιζε άλλο ένα, το κυβερνόν κόμμα 
του Ερντογάν βρέθηκε σε δεινή θέση. 
Μεγάλο μέρος Μ.Μ.Ε. κατηγόρησε ως 
ηθικά υπεύθυνη την κυβέρνηση, λόγω της 
τρέχουσας αντιπαλότητας για το θέμα της 
μουσουλμανικής μαντίλας . Ο επικεφαλής 
της κοινοβουλευτικής ομάδας της αντιπολί-
τευσης Κεμάλ Αναντόλ δήλωσε τότε στη 
βουλή πως ¨Αν η κυβέρνηση δεν θέλει να 
κολυμπάει μέσα σε αυτή τη λίμνη αίματος 
πρέπει να παραιτηθεί¨. Μέσα σε εκείνο τον 
ορυμαγδό της αντιπαλότητας κανείς δεν 
είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στα λόγια 
του Σεμίχ Γκιουλαλτάι, παλιού στελέχους 
της συμμορίας ΤΙΤ, που είχε οργανώσει 
παλιότερα την επίθεση σε βάρος του 
αγωνιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
Ακίν Μπιρντάλ. Ο εκ των ηγετών δηλαδή 
των Türk İntikam Tugayı (τουρκικές 
ταξιαρχίες εκδίκησης), είχε δηλώσει: Αν 
δεν είχαν δοθεί μεγάλες εγγυήσεις κανείς 
δεν θα επιτίθετο στο ανώτατο δικαστήριο. 
Λίγο μετά ο ίδιος ο δολοφόνος δήλωσε 
κατά την διάρκεια της ανάκρισης πως «σε 
λίγο καιρό θα γίνει πραξικόπημα και θα με 
βγάλουν από τη φυλακή»! 
                              Συνέχεια στη σελίδα 5
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Για την αποποίηση της κληρονομιάς μας
   Στην “Καθημερινή“ (18-4-08) η θαυμάσια επιστολή του καθηγητή Ευάγγελου Κ. 
Παλαιολόγου, βάζοντας τα περί Μακεδονίας (κι όχι μόνο) στοιχειώδη στη θέση τους:
   «Διάβασα με ενδιαφέρον το άρθρο του κ. Καρκαγιάννη σχετικά με τη διάσκεψη του 
Βουκουρεστίου. Ο αρθρογράφος, με αφορμή το Σκοπιανό, αναπτύσσει μια σειρά θέσεων 
σχετικά με τη σχέση της σύγχρονης Ελλάδας με την αρχαία ιστορική κληρονομιά. Η 
συλλογιστική του συνοψίζεται στα σχόλια: «...η ιστορία και η πνευματικότητα δεν είναι 
δικό μας κτήμα, είναι ολόκληρης της ανθρωπότητας. Και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 
χίλιες αιτίες και λόγους που είναι περισσότερο και ουσιαστικότερο κτήμα των άλλων παρά 
δικό μας». Όταν αναφέρεται στο Σκοπιανό ο αρθρογράφος εξειδικεύει τη συλλογιστική 
του: «...Αυτή την ιστορία (του Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου) δεν μπορούν να 
μας την κλέψουν γιατί δεν είναι ούτε δική μας ούτε δική τους γίνεται».
   Η άποψη του αρθρογράφου σας, ότι η αρχαία ελληνική Ιστορία δεν μπορεί να αποτελεί 
ιστορία ενός μόνου έθνους αλλά αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς (και επομένως 
μπορεί να διεκδικείται από τον καθένα) δεν είναι καινούργια και έχει υποστηριχθεί 
μεταξύ άλλων και από διευθυντές μουσείων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν στην κτήση τους 
αντικείμενα που έχουν προέλθει από ύποπτες πηγές και συναλλαγές. Η ενδιαφέρουσα αυτή 
συλλογιστική, η οποία αποτελεί μια παραλλαγή της άποψης του προηγούμενου αιώνα 
περί της καταγωγής των σύγχρονων Ελλήνων, είναι κατά τη γνώμη μου ανιστόρητη και 
ρεβιζιονιστική. Σε πρακτικό επίπεδο, σε σχέση με τα πολιτιστικά αντικείμενα, η αποποίηση 
της ταυτότητας των πολιτιστικών θησαυρών και η ανακήρυξή τους, γενικά, σε παγκόσμια 
κληρονομιά ανοίγει την πόρτα στη διεκδίκησή τους από τον καθένα. Στον συλλεκτικό χώρο 
αυτό μεταφράζεται δημοκρατικά στο ότι όποιος έχει τα χρήματα και την επιρροή μπορεί να 
αγοράσει την πνευματική κληρονομιά κάποιου άλλου και σαν θεματοφύλακας αυτής της 
κληρονομιάς (αφού έχει καλύτερα μουσεία, περισσότερος κόσμος τα βλέπει εκεί, ή κατά 
τον αρθρογράφο σας τα έχει κάνει «ουσιαστικότερο κτήμα» του κ.λπ.) πλέον μπορεί στην 
πράξη να τα οικειοποιείται. Τα επιχειρήματα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί βεβαίως από 
τους διευθυντές του Βρετανικού Μουσείου και του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας 
Υόρκης. Είναι ενδιαφέρον να προσέξει κανείς ότι τα επιχειρήματα αυτά αναπτύσσονται 
βασικά από αγγλοσαξονικές πηγές και πάντα είναι μονοσήμαντης κατεύθυνσης, δηλαδή 
αφορούν την πολιτιστική συνεισφορά κάποιου άλλου λαού που θεωρείται «παγκόσμια» 
και ποτέ αντικείμενα της χώρας τους που θεωρείται αποκλειστικά εθνική. (...)
   Ο αρθρογράφος θεωρεί με τους συλλογισμούς του ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ εθνικού και 
παγκόσμιου. Η ελληνική κληρονομιά είναι και εθνική και παγκόσμια κληρονομιά, και δεν 
υπάρχει καμία αντίφαση σε αυτό. Το ότι μια εθνική κληρονομιά ξεπέρασε τα κλειστά εθνικά 
πλαίσια και επηρέασε την παγκόσμια κληρονομιά δεν αποτελεί ούτε παγκόσμια ιδιομορφία 
ούτε ελληνικό προνόμιο. Τα επιτεύγματα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αποτελούν σημείο 
αναφοράς πολλών κρατών, είναι μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά δεν παύει 
να αναφέρεται σαν εθνική κληρονομιά του σύγχρονου ιταλικού κράτους. Το γεγονός ότι 
στις περιόδους ακμής η Ρώμη έφθασε ώς τη Μεγάλη Βρετανία δεν την κάνει λιγότερο 
προϊόν της ιταλικής κληρονομιάς ούτε κανείς διανοείται να την ανακηρύξει παγκόσμια, 
αποκλειστικά, κληρονομιά και να ανακηρύξει τους Ιταλούς εθνικιστές. Το κατά πόσον οι 
σύγχρονοι Ιταλοί μετά την εισβολή γερμανικών φυλών επί αιώνες στην ιταλική χερσόνησο 
παραμένουν κατ’ ευθείαν απόγονοι των αρχαίων Ρωμαίων, ενώ σε αντιδιαστολή εμείς, 
όπως ο αρθρογράφος αναφέρει «...δεν είμαστε ούτε απόγονοι (των αρχαίων Ελλήνων) με 
κληρονομικά δικαιώματα ούτε διάδοχοι...», είναι συζητήσιμο. Η ελληνική χερσόνησος δεν 
αποτέλεσε την εξαίρεση, αλλά τον κανόνα σε όλη την Ευρώπη, όπου και μαζικές εισβολές 
από εχθρικούς πληθυσμούς πραγματοποιήθηκαν και ξένες φυλές εγκαταστάθηκαν και 
αφομοίωση ξένων στοιχείων στην τοπική κληρονομιά έγινε. Αυτό όμως που παραμένει 
είναι ότι πέρα από τις ξένες προσμίξεις, η κυρίαρχη ιδεολογία, ο κυρίαρχος πολιτισμός και 
η κυρίαρχη συνείδηση ήταν ελληνική και αυτή εκφράστηκε στη δημιουργία του σύγχρονου 
ελληνικού κράτους. Εάν θεωρεί κανείς ότι διά μέσου των αιώνων μπορεί να επιβίωσε στην 
ελληνική χερσόνησο και αλλού ως κυρίαρχη ιδεολογία η ελληνική χωρίς να επιβιώνει ο 
ελληνικός πληθυσμός που την εξέφραζε διαχρονικά, και ότι όχι μόνο ότι επιβίωσε απλώς, 
αλλά ότι αυτή η ελληνική συνείδηση αποτελούσε τόσο ζωντανή και καθαρή πραγματικότητα 
ώστε να υποκινήσει άπειρες εξεγέρσεις με αποκορύφωμα την Ελληνική Επανάσταση τότε 
αυτό αποτελεί μεταφυσική ακροβασία υψηλού επιπέδου. Ως επιχείρημα ότι η ελληνική 
ταυτότητα χάθηκε θεωρείται η μακρόχρονη κατοχή από την Οθωμανική αυτοκρατορία. 
Ας το αντιδιαστείλουμε αυτό το γεγονός με ένα γεγονός της ιστορίας της Βρετανίας. Η 
κατοχή της Βρετανίας από τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ξεκίνησε από τον Ιούλιο Καίσαρα 
το 55 π.Χ. Η τοπική κελτική άρχουσα τάξη υιοθέτησε μέσω των αιώνων τα έθιμα και τον 
πολιτισμό των Ρωμαίων. Στο τέλος του τέταρτου αιώνα μ.Χ. (δηλαδή ύστερα από σχεδόν 
ίδιο διάστημα κατοχής όσο και η Ελλάδα από την Οθωμανική αυτοκρατορία) έπειτα από 
εισβολές Αγγλοσαξόνων η Ρωμαϊκή Βρετανία κατέρρευσε. Είναι ενδιαφέρον ότι παρά 
τους 4 αιώνες κατοχής και επιβολής του ρωμαϊκού πολιτισμού τίποτε από τον ρωμαϊκό 
πολιτισμό δεν παρέμεινε στην Αγγλία. Ο τοπικός πληθυσμός απέφευγε να ζήσει ακόμη 
και στις πολυτελείς εγκαταλειμμένες ρωμαϊκές επαύλεις (Trevelyan, G.M. «History of 
Enland» Penguin Books). Το γεγονός ότι ο γηγενής πληθυσμός θεωρούσε τον ρωμαϊκό 
ως ξένο πολιτισμό ήταν αρκετό μέσα σε διάστημα λίγων ετών να εξαφανίσει οποιοδήποτε 
δείγμα επιρροής της Ρώμης από το νησί. Πώς, λοιπόν, το αυτονόητο στις ιστορίες όλων 
των ευρωπαϊκών λαών, ότι για να επιβιώσει ένα συγκεκριμένο είδος ιστορικής συνείδησης 
πρέπει αυτή η συνείδηση να μην υπάρχει στο κενό, αλλά σαν έμφυτη συνείδηση ενός γηγενή 
πληθυσμού, και ότι η ιστορική συνείδηση δεν επιβάλλεται εξωτερικά ούτε διατηρείται και 
μεταδίδεται από ξένους προς αυτήν πληθυσμούς είναι κάτι που αρνείται ο αρθρογράφος 
σας πεισματικά μόνο για την περίπτωση της Ελλάδας. Προφανώς η αμεσότητα αυτής της 
αρχαίας κληρονομιάς που περιγράφεται και αποτελεί σταθερή αναφορά των αγωνιστών 
του ‘21, αλλά και των διανοούμενων Ευρωπαίων που ήλθαν να βοηθήσουν στον 
απελευθερωτικό αγώνα έπρεπε να περιμένει τον 21ο αιώνα για να τοποθετηθεί στη σωστή 
της διάσταση, δηλαδή ότι ήταν επίπλαστη μια και δεν είμαστε, κατά τον αρθρογράφο σας, 
κληρονόμοι της. (...) Φαίνεται εδώ ορισμένοι μέσα στη μεγαλοψυχία τους θεωρούν ότι 
να χαρίζουμε κομμάτια της ιστορίας μας σε ανανήψαντες σταλινικούς είναι «politically 
correct» στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης, ουτοπικής, χαρούμενης οικογένειας των 
λαών, αρκεί να διαγράψουμε την ιστορία μας, ιδιαίτερα εάν αυτή μας πέφτει βαριά.»

Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς

«Τουρκορθόδοξη εκκλησία» - άντρο της οργάνωσης
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Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τους Ρομά 
της Ευρώπης και της Ελλάδας ειδικότερα 
δεν είναι καινούργιο. Όμως κάποια 
στοιχεία τον τελευταίο καιρό δείχνουν ότι 
επιτείνεται και ενδέχεται να αποτελέσει 
ένα ζήτημα (και) για τη χώρα μας, αν 
δεν προσέξουμε. Μόλις στο προηγούμενο 
φύλλο μας γράφαμε για την συνάντηση που 
διοργανώθηκε στο Αμερικανικό Προξενείο 
της Θεσσαλονίκης την ημέρα των Ρομά. 
Την ίδια μέρα ο Αμερικανός Πρέσβης στην 
Αθήνα κ. Ντάνιελ Σπέκχαρντ εκδήλωσε 
το ενδιαφέρον του για τους Ρομά του 
Ασπροπύργου. Όμως εκεί ο δήμαρχος 
Νικόλαος Μελετίου, μέ τον οποίον είχαμε 
τη χαρά της γνωριμίας προ μερικών μηνών, 
έστειλε μία επιστολή - καταπέλτη στον 
διπλωμάτη της Υπερδύναμης, που αξίζει 
έστω και τμηματικά να δημοσιευθεί: 

Ασπρόπυργος, 08-04-2008, Αρ. Πρ. 10360

«Αξιότιμε Κύριε Πρεσβευτή των 
Η.Π.Α. στην Αθήνα, καλωσορίσατε 
στον Ασπρόπυργο! 

Η αλήθεια είναι ότι, η Δημοτική 
Αρχή και ο Λαός του Ασπρόπυργου, 
σας περιμέναμε νωρίτερα! Κι 
αυτό, διότι, τον τελευταίο καιρό, 
παρατηρούσαμε ότι πλήθαιναν, τόσο 
εκείνες - οι γνωστές σας και γνωστές 
μας - εξωτερικά τροφοδοτούμενες 
φωνές, που κάνουν λόγο για 
«ρατσιστικά φαινόμενα» σε βάρος 
σκηνιτών «Ρομά» στην περιοχή του 
Ασπρόπυργου, όσο και ορισμένες 
άκομψες - προβοκατόρικες προσπάθειες, 
που κατατείνουν στη δημιουργία μείζονος 
προβλήματος, με βάση «κατασκευασμένα 
γεγονότα επί του εδάφους», που στοχεύουν 
στη «βαλκανοποίηση» της Αττικής. Επειδή, 
είναι ολοφάνερο πως, ενώ γνωρίζετε τι 
ήρθατε να κάνετε, ενώ επιλέξατε προσεκτικά 
το συμβολισμό της επίσκεψής σας, στην 
παγκόσμια ημέρα των «Ρομά», δεν ξέρετε σε 
ποια περιοχή βρίσκεστε, επιτρέψτε μου να σας 
παρουσιάσω τον Τόπο μου. 

Ο Ασπρόπυργος, λοιπόν, είναι ο μεγαλύτερος 
Δήμος της Δυτικής Αττικής. Ζούμε σε αυτήν την 
Πόλη πάνω από 50.000 ψυχές, εκ των οποίων 
οι περίπου 20.000 είναι νεοπρόσφυγες πόντιοι 
ομογενείς μας, που εγκαταστάθηκαν εδώ την 
τελευταία εικοσαετία, και 10.000 περίπου 
οικονομικοί μετανάστες. Στο δυναμικό της 
περιοχής, προστίθενται καθημερινά περίπου 
100.000 επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και 
συναλλασσόμενοι με τις οικονομικές μονάδες 
του τόπου μας. Όλοι όσοι προανέφερα, ζούμε 
μεταξύ μας αρμονικά, με αλληλοσεβασμό 
και κατανόηση, καθιστώντας τον τόπο 
μας πρότυπο συμβίωσης διαφορετικών 
κοινωνικών ομάδων, που συνεργάζονται 
με στόχο την ανάπτυξη και την πρόοδο. Κι 
όλοι μαζί, επιλύουμε τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι φυσιολογικά μειονεκτούσες 
ομάδες, από αυτούς που εγκαταστάθηκαν 
προσφάτως στην περιοχή. Ταυτοχρόνως, με 
ενότητα και αλληλεγγύη, δίνουμε καθημερινά 
μάχες, για το Περιβάλλον και την ποιότητα 
της ζωής μας, αφού η περιοχή μας είναι η πιο 
επιβαρυμένη περιβαλλοντικά στην Ελλάδα. 

Αυτόν τον τόπο, λοιπόν, επισκέπτεστε σήμερα, 
ως εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Δυστυχώς, όχι για να ενημερωθείτε, για τους 
αγώνες μας να τον αναβαθμίσουμε. Όχι για 
να μας δηλώσετε την ετοιμότητά σας, να 
μεταφέρουμε στην περιοχή μας, μοντέλα 
και καλές πρακτικές από τη Χώρα σας, τα 
οποία θα μας βοηθήσουν να επιδιώξουμε 
την αρμονική συμβίωση –στον ίδιο τόπο- της 
βαριάς βιομηχανίας, του χονδρεμπορίου και 
του αστικού περιβάλλοντος. Αλλά έρχεστε, 
για να εκπέμψετε συγκεκριμένο μήνυμα, να 
εκπληρώσετε μια, από καιρό καταγεγραμμένη 
«προφητεία». Να «διαπιστώσετε», δηλαδή, 
«ιδίοις όμμασι», τις «διακρίσεις» τις οποίες 

υφίσταται μια συγκεκριμένη, ολιγάριθμη 
κοινωνική ομάδα, η οποία έχει καταντήσει 
μάστιγα για τους ομοφύλους της, τους 
οικονομικούς μετανάστες και τον τόπο μας. Σε 
αυτές τις «διακρίσεις», άλλωστε, αναφέρονται 
και οι πρόσφατες εκθέσεις της Χώρας σας, για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. 

Επειδή, λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια, οι 
προκάτοχοί σας είχαν φαίνεται προαποφασίσει 
την άνευ ελέγχου «αξιοποίηση» των 
παραπόνων, που εκφράζουν οι σκηνίτες, 
περιφερόμενοι αθίγγανοι, έχω υποχρέωση, 
σήμερα, να σας σκιαγραφήσω την εφιαλτική 
κατάσταση που διαμορφώνουν στην περιοχή 
μας, ευελπιστώντας ότι, οι μελλοντικές 
εκθέσεις του Υπουργείου σας επί των 
Εξωτερικών, θα πάψουν να διαστρεβλώνουν 
την αλήθεια και να συντηρούν το μύθο της 
«ρατσιστικής» συμπεριφοράς απέναντί τους. 
Αντιπαρέρχομαι, βεβαίως, το γεγονός ότι, 

από το πακέτο των συγκεκριμένων εκθέσεων, 
απουσιάζει ανάλογη ευαισθησία για τους 
αφανισθέντες «Ρομά», άλλων περιοχών της 
Ευρώπης, όπως της πρώην Γιουγκοσλαβίας 
και ιδιαίτερα της κρατικής οντότητας, την 
οποία η Χώρα σας πρόσφατα αναγνώρισε, 
παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές 
δίκαιο, περιφρονώντας τα Ηνωμένα Έθνη. 
Ξεκάθαρα, λοιπόν, και χωρίς περιστροφές, 
σας επισημαίνω ότι: 
- Αυτοί που επιδίδονται στο επικερδές 
επάγγελμα του σκηνίτη, περιφερόμενου 
αθίγγανου, έχουν καταλάβει, παράνομα 
και αυθαίρετα, και καταπατούν περιουσίες 
συμπολιτών μας. Και σας ερωτώ κ. Πρέσβη: 
οι ΗΠΑ επιδοκιμάζουν τέτοιες πράξεις;
(...) - Ακόμη, αυτοί που εμφανίζονται να 
«αγωνιούν» για τη μόρφωση των παιδιών 
τους, δεν διστάζουν να επισκεφθούν νύχτα τα 
σχολεία, προκειμένου να ασχοληθούν με την 
αφαίρεση των καλωδίων από τις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις τους! Είναι οι ίδιοι, που 
παραδίδουν στην πυρά, τις νυχτερινές ώρες, 
καλώδια, ελαστικά αυτοκινήτων και άλλα 
άχρηστα υλικά, που τα κουβαλούν στον 
τόπο μας από όλη την Αττική, πνίγοντας όλο 
το Θριάσιο πεδίο σε ένα απέραντο  τοξικό 
νέφος. Αναρωτιέμαι, οι ΗΠΑ μιλώντας για 
δικαιώματα των αθίγγανων, περιφερόμενων 
σκηνιτών, εννοούν και το δικαίωμά τους να 
πλήττουν βάναυσα την υγεία τόσων χιλιάδων 
συμπολιτών μας; 
-Επιπροσθέτως, τι έχετε να πείτε για το εμπόριο 
ναρκωτικών ουσιών, στο οποίο πολλοί εξ 
αυτών επιδίδονται; Ποια είναι η ενδεδειγμένη, 
σύμφωνα με τη Χώρα σας τακτική, που πρέπει 
να ακολουθούμε, Πολιτεία και πολίτες, έναντι 
της συγκεκριμένης ομάδας; Μήπως, να 
προτρέψουμε τα παιδιά και τους συμπολίτες 
μας, να γίνουν πελάτες των Dealers του 
«λευκού θανάτου», προκειμένου να πάψετε 
να μας βαφτίζετε «ρατσιστές»; Ή μήπως, να 
ζητήσουμε – από την ελληνική Πολιτεία - , τη 
χορήγηση επιδόματος εμπορίας ναρκωτικών 
στους αθίγγανους, για να πάψουν οι Εκθέσεις 
του State Department να καταλογίζουν στη 
χώρα μας πολιτική διακρίσεων;
Αξιότιμε Κύριε Πρέσβη,
Επειδή, όλοι γνωρίζουμε πως, η Χώρα σας 

έχει μακρά πείρα στην διαχείριση ευαίσθητων 
φυλετικών ομάδων, επιτρέψτε μου να σας 
ζητήσω να μεταφέρετε στους αξιωματούχους 
της ελληνικής Κυβέρνησης, την 
«τεχνογνωσία» που αποκτήσατε στα θέματα 
προστασίας των δικαιωμάτων τους. Επίσης, 
μιας και οι εκθέσεις του State Department  
έχουν ιδιαίτερη αναφορά στη στάση των 
αστυνομικών αρχών της Χώρας μας, έναντι 
των σκηνιτών αθιγγάνων, επιτρέψτε μου 
να σας παρακαλέσω να ζητήσετε από την 
Κυβέρνηση της Χώρας μου, να εκπαιδεύσετε 
κάποια στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στον τρόπο με τον οποίο οι εθνοφρουροί των 
Η.Π.Α.(National Guard), αντιμετωπίζουν 
τους καταπατητές ξένων ιδιοκτησιών. (...)

Αγαπητέ Κύριε Πρέσβη,

Όταν ήμουν νεότερος, η Χώρα σας ήταν 
ταυτισμένη στη συνείδησή μου, όπως και στη 
συνείδηση πολλών Ελλήνων, με τους αγώνες 
για την επικράτηση της Δημοκρατίας σε όλον 
τον κόσμο. Δυστυχώς, αυτό που βλέπουμε τα 
τελευταία 18 χρόνια δεν είναι η Αμερική, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες πιστεύαμε 
και εξακολουθούμε  να αγαπούμε. Είμαι 
βέβαιος, επίσης, δεν είναι αυτή η Αμερική που 
θέλουν να βλέπουν πολλοί, οι περισσότεροι 
Αμερικανοί. Ειδικά σε ότι αφορά στη στάση 
σας στη Βαλκανική, αντιλαμβανόμαστε τη 
στρατηγική σας για την πολυδιάσπαση των 
υφιστάμενων Κρατών και την αγωνιώδη 
προώθηση συνθηκών, που θα διαμορφώσουν 
«στρατηγικές μειονότητες» και στην Πατρίδα 
μας. Αν αυτό υπογραμμίζει η ενασχόλησή σας 
με το χειρότερο κομμάτι μιας κοινωνικής 
ομάδας, που αποτελεί πρωτίστως τον τύραννο 
των ομοφύλων της αθιγγάνων, θα σας το πω 
ευθέως: Λάθος πόρτα χτυπάτε Κύριε Πρέσβη! 
Κι εσείς και η Πατρίδα σας! Και να έχετε υπόψη 
σας ότι, οι Έλληνες κι αυτής της περιοχής, 
του Ασπρόπυργου, μάθαμε να περνάμε τις 
δοκιμασίες που δρομολογούνται για τον Τόπο 
μας, με το κεφάλι ψηλά, βγαίνοντας στο τέλος 
- πάντα - νικητές. 

Τέλος, εκτιμώντας την ευγένεια, με την 
οποία κινηθήκατε σήμερα στην πόλη μας, 
σας προσκαλούμε να μας επισκεφθείτε και 
πάλι, προκειμένου να αντιληφθείτε όσα 
σας ανέφερα και να διερευνήσουμε, από 
κοινού, τις δυνατότητες συνεργασίας μας, για 
δράσεις που ενώνουν τις τοπικές κοινωνίες, 
που προάγουν τους ευγενικούς αγώνες του 
συνόλου των πολιτών του Ασπρόπυργου, 
για ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, 
σε συνθήκες σεβασμού, των συνταγματικά 
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του πολίτη, 
και κυρίως αυτό που αφορά στο δικαίωμα 
στην προστασία της ιδιοκτησίας».  

Βεβαίως, ακόμη κι αν κάπου διαφωνεί 
κανείς με μερικές εκτιμήσεις του δημάρχου, 
πρόκειται για μνημείο αξιοπρεπούς και 
έντιμου λόγου απέναντι στον Αμερικανό 
Πρέσβη και μακάρι να είχαμε πολλές τέτοιες 
φωνές στη χώρα μας. 

Η ...Τσιγγανία

Όμως είναι αυτό το έντονο αμερικανικό 
ενδιαφέρον εντοπισμένο μόνο στην Ελλάδα; 
Παραθέτουμε μέρος πρόσφατου άρθρου του 
συνεργάτη και αγαπητού φίλου μας Λάμπρου 
Παπαντωνίου από την Ουάσιγκτον για το 
ίδιο θέμα:

Σε 15 εκατομμύρια ανεβάζει τους Τσιγγάνους 
της Ευρώπης, ο εκτελών χρέη Υφυπουργού 
Εξωτερικών, Ντάνιελ Φριντ, οι οποίοι, 
από το 1939 μέχρι το 1945, κατά το Σταίητ 
Ντηπάρτμεντ, υπέστησαν τη χειρότερη 
γενοκτονία από τους Ναζιστές. Και ότι 
οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δικαιούνται 
ειδικής ανθρώπινης μεταχείρισης, αλλά και 
δημιουργίας Κράτους, μέσα στην Ευρώπη. 
Επί των ημερών της πρώην Αμερικανίδας 
Υπουργού Εξωτερικών, κ. Μαγδαληνής 
Ολμπράιτ, το Σταίητ Ντηπάρτμεντ  ανέβαζε 
τους Τσιγγάνους σε 8 εκατομμύρια 
στην Ευρώπη και είχαν αποφασίσει να 
δημιουργήσουν έκτοτε οι Αμερικανοί την 
Τσιγγανία, ανάμεσα σε Τσεχία και Σλοβακία - 

κάτι δηλαδή σαν το σημερινό τους προκτεράτο, 
το Κόσοβο - για να τους έχουν δίπλα στην 
καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται 
για γεωπολιτικό σχέδιο που βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Τα όσα υποστηρίζουν αποτελούν 
γελοιότητες και ψεύδη χειρίστου είδους, αλλά 
τα κατασκευάζουν και τα προωθούν γιατί 
βολεύει τα γεωπολιτικά τους σχέδια εναντίον 
της ΕΕ. Δηλαδή, θυματοποιούν τώρα και τους 
Τσιγγάνους και εκείθεν ό,τι ήθελε προκύψει. 
Τον αριθμό των 15 εκατομμυρίων ανέφερε 
στις 8 Απριλίου, Διεθνή Ημέρα Τσιγγάνων, 
και ο Αμερικανός Πρέσβης στη Βουλγαρία, 
John Beyrle, λέγοντας μάλιστα ότι στην 
Αμερική υπάρχουν Τσιγγάνοι αλλά δεν μπορεί 
κανείς να τους διακρίνει, επειδή έχουν 
αφομοιωθεί στην αμερικανική κοινωνία 
μορφωτικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά και 
ως εκ τούτου ανύπαρκτοι. Και όταν τα έλεγε 
αυτά στη Σόφια, κάποιοι διερωτήθηκαν γιατί 
δεν ενδιαφέρονται και για τους Μαύρους 
της Αμερικής, που απαριθμούν 40 και πλέον 
εκατομμύρια, είναι ένα τελείως ξεχωριστό 
κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας, δεν 
έχουν αφομοιωθεί καθόλου και οι άνθρωποι 
κάνουν πως και πως, παρά το άγριο κηνυγητό 
του FBI, να αποκτήσουν τη δική τους 
πατρίδα, μέσα στην αμερικανική συμπολιτεία. 
Γιατί, λοιπόν, να μήν καθιερωθεί και μια 
Διεθνής Ημέρα, ειδικά για τους Μαύρους 
των Ηνωμένων Πολιτειών; Είναι και αυτοί 
άνθρωποι, όπως και οι Τσιγγάνοι. Τώρα, επί 
Φρίντ, ως του καθ’ ύλην αρμόδιου Υφυπουργού, 
για την δημιουργία και Τσιγγανικού 
Κράτους, το ενδιαφέρον εστιάζεται στους 
Τσιγγάνους, που διαβιούν στα Βαλκάνια, 
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αλλά 
τώρα και της Τουρκίας. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίδεται και στους Τσιγγάνους της Ρουμανίας 
και εκπονούνται γεωπολιτικά σχέδια, αν θα 
πρέπει να δημηιουργηθεί το κράτος αυτό 
στα Βαλκάνια ή κάπου αλλού, στα ενδότερα 
της Ευρώπης, υπο την πλήρη προστασία 
των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. 
(...) Η αρμόδια Επιτροπή του Κογκρέσου, 
Commission on Security and Cooperation in 
Europe, γνωστή και ως Επιτροπή Ελσίνκι, την 
Διεθνή Ημέρα Τσιγγάνων, έστειλε επιστολές 
σε πάρα πολλούς ηγέτες της Ευρώπης, 
εφιστώντας την προσοχή στο ενδιαφέρον 
που έχουν οι Αμερικανοί γι΄ αυτούς τους 
ανθρώπους και στα μέτρα που θα ληφθούν σε 
ανθρωπιστικά πλαίσια., Και όχι μόνον αυτό, 
αλλά τους προειδοποίησε ότι η Αμερικανική 
Κυβέρνηση, στις 10 και 11 Ιουλίου, στη 
Βιέννη της Αυστρίας, θα συγκαλέσει Διεθνή 
Σύσκεψη για το Ζήτημα των Τσιγγάνων( 
ROMA ISSUE). Είμαστε δε περίεργοι να 
δούμε ποιός εκπροσωπήσει τους Τσιγγάνους 
της Ελλάδας, γιατί τα μυαλά ορισμένων από 
αυτούς έχουν πάρει κοπανιστό αέρα, εκεί 
περί τον Ασπρόπυργο, λόγω των δολαρίων 
που έχουν αρπάξει και συνεργάζονται άψογα 
με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. 
Υπενθυμίζουμε, ότι η Διεθνής Ημέρα των 
Τσιγγάνων, με πρωτοβουλία των Ηνωμένων 
Πολιτειών, ορίσθηκε για πρώτη φορά, το 
1990, στη διάρκεια της Τέταρτης Διεθνούς 
Συνόδου Τσιγγάνων.

Και στην Τουρκία

Στις 4 Απριλίου τέσσερα μέλη της Επιτροπής 
αυτής του Κογκρέσου έστειλαν επιστολή προς 
τον Τούρκο πρωθυπουργό, εφιστώντας του 
την προσοχή στην σχεδιαζόμενη κατεδάφιση 
της συνοικίας Σουλουκουλέ της Πόλης, όπυ 
κατοικούν εδώ και πολλούς αιώνες Ρομά. 
Η ανάπλαση που σχεδιάζεται θίγει 3.500 
ανθρώπους και οι ευαίσθητοι αυτοί τύποι 
από την Αμερική έστειλαν μήνυμα στον 
Ερντογάν να μην τους θίξει! Υποθέτουμε 
ότι είχαν πράξει ανάλογα κι όταν σβήνονταν 
από τον χάρτη 3.500 χωριά Κούρδων από 
τον τουρκικό Στρατό... Πάντως, και για να 
γυρίσουμε στα δικά μας, είναι ανάγκη να 
ασχοληθεί σοβαρά η Πολιτεία με το θέμα, 
έστω και τώρα, έστω και υστερόβουλα, μια 
που η μπάλα θα μας πάρει μαζί με πολλούς 
άλλους...

ΗΠΑ ΚΑΙ ΡΟΜΑ, ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ... ΒΡΩΜΑ
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Η επίθεση αυτή όπως και οι 
χειροβοµβίδες που έπεσαν στην 
εφηµερίδα - σύµβολο του κεµαλισµού 
«Τζουµχουριέτ», ήταν ενέργειες 
προβοκατόρικες της «Εργκενέκον». 
Η κυβέρνηση βρέθηκε πάλι 
απολογούµενη και ενδυνάµωσαν 
πάλι οι φωνές τύπου ¨Vatan elden 
gıdiyor¨ (Η πατρίδα χάνεται). Το κλίµα 
για το πολυπόθητο πραξικόπηµα 
διαµορφωνόταν.

Η οργάνωση φέρεται να εµπλέκεται 
στην δολοφονία του δηµοσιογράφου 
Χραντ Ντινκ στην Κων/λη. 
Άλλωστε πως αλλιώς να 
δικαιολογηθεί η αδιαφορία 
της αστυνοµίας της Κων/λης, 
παρά το ότι είχε ειδοποιηθεί 
επτά φορές πως υπάρχει 
σχέδιο δολοφονίας του Χραντ 
Ντινκ. Με βάση τα έγγραφα 
που ανακαλύφθηκαν στη 
διάρκεια των ερευνών, 
σκόπευαν να δολοφονήσουν 
τον νοµπελίστα συγγραφέα 
Ορχάν Παµούκ, τον ηγέτη 
του κουρδικού κόµµατος 
Αχµέτ Τουρκ, τον Κούρδο δήµαρχο 
της πόλης Ντιαρµπακίρ Οσµάν 
Μπαιντεµίρ, την τ. βουλευτή 
Λειλά Ζανά και τον Φεχµί Κορού, 
αρθρογράφο της εφηµερίδας Γενί 
Σαφάκ. Μέλη της οργάνωσης είχαν 
αποδεδειγµένα σχέσεις µε ότι πιο 
επικίνδυνο έχει να παρουσιάσει το 
βαθύ κράτος. Μιλάµε για ονόµατα 
όπως Τσακιντζή, Γεσίλ, Τσατλί 
και Πεκέρ… Άτοµα δηλαδή που 
εµπλέκονται σε δολοφονίες, εµπόριο 
ναρκωτικών, απάτες και ότι άλλο 
περιέχει ο Ποινικός Κώδικας… 

Η ίδια η ΜΙΤ σε αναφορά της 
προς τους τρείς εισαγγελείς που 
ερευνούσαν τη δολοφονική επίθεση 
στο ανώτατο Δικαστήριο έγραφε : 
Η οργάνωση Εργκενέκον βρίσκεται 
πίσω από µια σειρά παράνοµων και 
προβοκατόρικων ενεργειών από 2002 
κι εντεύθεν. Έχει κυτταρική δοµή 
και τα µέλη της λειτουργούνε σαν 
πράκτορες. Γι΄αυτό υπάρχει δυσκολία 
διασύνδεσης των κατώτερων µελών 
µε την ηγετική οµάδα.

Στις αρχές του έτους έγιναν οι 
πρώτες συλλήψεις, συνοδευόµενες 
από τσουβάλια ολόκληρα µε αρχεία-
φακέλους. Έτσι, στο κτίριο του 
συλληφθέντος ηγέτη του «αριστερού» 
κόµµατος ΙΡ, Ντογού Περιντσέκ, 
βρέθηκαν «φακελωµένοι» αµέτρητοι 
πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, καθηγητές 
πανεπιστηµίου, καλλιτέχνες κ.ά.

Ας δούµε όµως ποια ήταν µερικά από 
τα ¨αστέρια¨ που συνελήφθησαν.

Μουζαφέρ Τεκίν: Απόστρατος 
ταγµατάρχης. Εκ των πρωτεργατών 
της επίθεσης στο ανώτατο δικαστήριο 
και στην εφηµερίδα Τζουµχου-
ριέτ. Βασικός υποστηρικτής του 
Ντενκτάς. Με δράση ιδιαίτερη 
στο Αζερµπαϊτζάν. Μέσω αυτού η 
οργάνωση φέρεται να έχει δώσει 
πολλά χρήµατα στον Ισά Καµπέρ 
για να αντιµετωπίσει τον Ιλχάν 
Αλίεφ στις προεδρικές εκλογές του 

Αζερµπαϊτζάν. 

Σεβγκί Ερενερόλ: εγγονή του 
ψευτοπατριάρχη και νυν εκπρόσωπος 
τύπου αυτού του ̈ πατριαρχείου¨. Στην 
ιστορική εκκλησία της Παναγίας της 
Καφατιανής στην Πόλη γίνονταν 
τακτικά οι συγκεντρώσεις της 
Εργκενέκον. Μάλιστα λέγεται πως 
χρησιµοποιούσαν την εκκλησία 
και για χώρο αποθήκευσης 
πυροµαχικών. 

Κεµάλ Κεριντσίζ: Δικηγόρος, 
γνωστός για τις µηνύσεις που 
είχε υποβάλλει εναντίον των 
Ορχάν Παµούκ, Ελίφ Σαφάκ και 
Οικουµενικού Πατριάρχη. Στην 
ανάκριση φάνηκε πως δικαστικός 
υπάλληλος του χορηγούσε από 

τα δικαστήρια οτιδήποτε έγγραφο 
επιθυµούσε. Κάποιοι ίσως τον 
θυµούνται και από τον ηγετικό του 
ρόλο σε διαδηλώσεις φανατικών 
ενάντια στο Πατριαρχείο. Ήταν 
δικηγόρος του Τεκίν για την υπόθεση 
του Ανώτατου δικαστηρίου. Νοµικός 
σύµβουλος του περιοδικού Γενί 
Μπατί Τράκια (Νέα Δυτική Θράκη) 

Ντογού Περιντσέκ: Ηγέτης του 
Εργατικού κόµµατος και ιδιοκτήτης 
του περιοδικού Αιντινλίκ (γνωστό για 
τις σχέσεις του µε τους ένστολους) 
και του δορυφορικού καναλιού Ulusal 
TV.

Κεµάλ Αλεµντάρογλου: Γιατρός, 
τέως πρύτανης του Πανεπιστηµίου 
Κων/λης. Είναι ο συµπαθής κύριος 
που σε µια εκδήλωση ξεχειλιζοντας 
από τουρκισµό απείλησε µε κατάληψη 
όλη την Ελλάδα. Εκ των φανατικών 
υποστηρικτών της απαγόρευσης της 
µαντίλας στα πανεπιστήµια.

Ιλχάν Σελτζούκ: Αρχισυντάκτης 
της εφηµερίδας Τζουµχουριέτ. 
Δηλαδή ήταν µέλος στην οργάνωση 
που πέταξε χειροβοµβίδες στην 
εφηµερίδα του… 

Σαµί Χοστάν: απόστρατος, 
εµπλεκόµενος στην σκοτεινή 
υπόθεση του Σουσουρλούκ και σε 
εµπόριο ναρκωτικών. 

Βελί Κιουτσούκ: απόστρατος 
ταξίαρχος, ιδρυτής της (υποτίθεται 
ανύπαρκτης ειδικής µονάδας του 
στρατού) JITEM. Η µονάδα αυτή 
είναι υπεύθυνη για µια σειρά 
από δολοφονίες και εξαφανίσεις 
πάσης φύσεως αντικαθεστωτικών, 
από Κούρδους έως αριστερούς 
αγωνιστές. Μάλιστα ο ξακουστός 
δολοφόνος Μαχµούτ Γιλντιρίµ 
(κωδικό όνοµα Γεσίλ) είχε κινητό 
τηλέφωνο καταχωρηµένο στο όνοµα 
του Κιουτσούκ, την εποχή µάλιστα 
που αυτός ήταν διευθυντής της 
Στρατοχωροφυλακής Κερασούντας! 

Ο ίδιος δολοφόνος (Γεσίλ) θεωρήθηκε 
ύποπτος και για την εξαφάνιση 
του αξιωµατικού Τζέµ Ερσεβέρ. 
Ο Ερσεβέρ αν και συνεργαζόταν 
αρχικά µε τον Κιουτσούκ, µετά 
άρχισε να ¨µιλάει πολύ¨. Λίγο µετά 
εξαφανίστηκε… Λίγο πριν σκοτωθεί 
ο περιβόητος Αµπντουλάχ Τσατλί 
συνοµιλούσε στο τηλέφωνο µε τον 
Κιουτσούκ. Ο Οσµάν Γιλντιρίµ, 
συλληφθείς για την επίθεση στην 
Τζουµχουριέτ, δήλωσε στους 
αστυνοµικούς πως αυτός που του 
έδωσε τις χειροβοµβίδες ήταν ο Βελί 
Κιουτσούκ.Βλέπετε δίπλα επίσης την 
φωτογραφία του Κιουτσούκ µε τον 
δολοφόνο του δικαστή στον Ανώτατο 
Δικαστήριο. Όταν υπηρέτησε στο 
Αζερµπαϊτζάν, καθ΄οµολογία του 
Τουρχάν Α., γαµπρού του τέως 
υπουργού Εσωτερικών της χώρας, 
¨είχε έρθει για να οργανώσει άτοµα 
σε αντιαντάρτικες τακτικές (ενάντια 
στους Αρµένιους) και έστελνε 
µάλιστα και κάποιους στην Τουρκία 
για εκπαίδευση¨. 

Αυτό το άτοµο λοιπόν ήταν επί 
χρόνια διευθυντής σύνταξης στο 
περιοδικό Yeni Batı Trakya (Νέα 
Δυτική Θράκη). Μάλιστα κατά τη 
διάρκεια οµιλίας του στο Ίδρυµα 
Ερευνών Τουρκικού Κόσµου είχε 
αναφέρει πως η Αλεξανδρούπολη 
µαζί µε το Κερκούκ και την Μοσούλη 
θα έπρεπε να είναι µέσα στα σύνορα 
του τουρκικού κράτους. Στην 
ιστοσελίδα του περιοδικού κυµατίζει 
η σηµαία της ανεξάρτητης Δυτικής 

Θράκης. Μάλιστα για χρόνια 
νοµικός σύµβουλος του περιοδικού 
ήταν ο γνωστός δικηγόρος Κεµάλ 
Κεριντσίζ. Αν τώρα λάβουµε 
υπόψιν ότι η Εργκενέκον είχε 
αποδεδειγµένα δραστηριότητα και 
στο εξωτερικό (Βουλγαρία, Αρµενία) 
και ότι το περιοδικό έχει άρθρα µε 
πολλές πληροφορίες γύρω από την 
τρέχουσα επικαιρότητα της Θράκης, 
θα ήταν παράλογο να υποθέσουµε 
πως η οργάνωση έχει µέλη της που 
ζούνε στην ελληνική Θράκη ; Πρέπει 
επίσης να θυµίσουµε πως στην 
έκθεση της τουρκικής Βουλής για την 
υπόθεση Σουσουρλούκ (όπου επίσης 
είχε παρουσία ο Βελί Κιουτσούκ) 
γίνεται λόγος για εµπλοκή ατόµων 
σε πυρκαγιές δασών στην Ελλάδα…

Αλήθεια όταν πριν λίγο καιρό 
δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό ένα 
άκρως υβριστικό άρθρο για τον 
πρόεδρο του Συλλόγου Ποµάκων 
Ξάνθης, ποιος πρέπει να πιστέψουµε 
ότι το έγραψε; Κάποιος κάτοικος 
Κωνσταντινούπολης; Αντικειµενικά 
είναι δύσκολο να αποκαλυφθούν 
οι διασυνδέσεις της οργάνωσης 
στην ελληνική Θράκη, όµως η κοινή 
λογική βεβαιώνει ότι υπάρχουν. 
Άλλωστε ακόµα και η ΜΙΤ ανέφερε 
πως ¨δρούνε σαν µέλη µυστικών 
υπηρεσιών¨.                                    Μ.Κ.

Πηγές : Ακσιόν 29-5-2006, Ραντικάλ 8-4-
2008, Ζαµάν 26-12-04, και η Αναφορά του 
Κουτλού Σαβάς στην τουρκική Βουλή για 
την υπόθεση Σουσουρλούκ. 

Οι γκρινιάρηδες
Του Βία Λειβαδά

«Να σταματήσουν να είναι καθολικά 
διαμαρτυρόμενοι», υπαγόρευσε ο κ. 
Αναστασιάδης, και συνέχισε: «αυτό που 
θα συζητηθεί δεν χρειάζεται ερμηνεία και 
ετικέτες ούτε πρέπει να μείνουμε κολλημένοι 
σε ετικέτες αν η αφαίρεση μιας ονομασίας 
βοηθά να προχωρά η ουσία εκείνης τη 
συγκεκριμένης συμφωνίας». Διαβάζω και 
ξαναδιαβάζω το κείμενο και δεν μπορώ να 
βγάλω συμπεράσματα, αν αυτό που θέλει να 
πει είναι εκείνο που βγαίνει μέσα από τις λέξεις 
που χρησιμοποίησε. Γιατί τα συμπεράσματα 
είναι καταθλιπτικά και μας βάζουν σε 
τρομερές ανησυχίες. Δεν το χωρά ο νους μου 
ότι εμείς, ο λαός αυτής της ταλαιπωρημένης 
πατρίδας από τους ανερμάτιστους πολιτικούς 
που λίγο έλειψε να μας επιβάλουν συμφωνία 
που παρέδιδε την πατρίδα μας στην Τουρκία, 
έρχονται τώρα να μας επιβάλουν να 
σιωπήσουμε και να εμπιστευθούμε την τύχη 
μας στις δικές τους φροντίδες.
Απαντούμε: πώς είναι δυνατόν να 
εμπιστευθούμε δύο φανατικούς οπαδούς του 
σχεδίου Ανάν, οι οποίοι παρά τις τεράστιες 
ιδεολογικές διαφορές και αντιπαλότητες 80 
χρόνων έρχονται τώρα σε πλήρη συνεννόηση να 
εφαρμόσουν, σταδιακά βέβαια, τη φιλοσοφία 
του εκτρωματικού σχεδίου χωρίς μάλιστα 
αντιπολίτευση; Ασφαλώς δεν εμπιστευόμαστε 
κανένα από τούς δυο, γιατί πάντα στη μνήμη 
μας παραμένει ζωντανή η εικόνα των κραυγών 
στήριξης του σχεδίου ενάντια στη θέληση του 
Κυπριακού Ελληνισμού, αλλά και την μέχρι 
σχιζοφρένειας πολεμική ενάντια σε κείνους 
που το καταψήφισαν.
Όχι κ. Αναστασιάδη και Χριστόφια. Δεν 
σας εμπιστευόμαστε ούτε και μπορούμε να 
κοιμόμαστε ήσυχοι όταν εσείς οι δύο βρίσκεσθε 
στην εξουσία της Κύπρου. Και οι δύο είσαστε 
οπαδοί του σχεδίου που παρέδιδε την Κύπρο 
στην Τουρκία. Γι αυτό δεν θα σιωπήσουμε σε 

κανενός είδους απαγορεύσεις, απλά και μόνο 
γιατί δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη.
Και για να εξηγούμαι. Όλοι οι εχθροί της 
Κύπρου πανηγυρίζουν για την εκλογή 
Χριστόφια επειδή εξελέγη ένας πρόεδρος 
λύσης και έφυγε το εμπόδιο για τη λύση του 
Κυπριακού, δηλαδή ο Τάσσος. Δεν υπάρχει 
τώρα αντιπολίτευση αφού ο φανατικός 
αντίπαλος, ο Αναστασιάδης είναι ο στενότερος 
σύμμαχος και συνεργάτης του νέου προέδρου. 
Αποτέλεσμα: άνοιξε η οδός Λήδρας και 
παρουσιάζεται ως επίτευγμα! Πρέπει όμως να 
γνωρίζει ο λαός ότι αυτό έγινε με την πλήρη 
άρση των ελάχιστων όρων ασφάλειας που 
έθεσε ο Τάσσος. Ο κατοχικός στρατός δεν 
φεύγει από την περιοχή γιατί το απαγόρευσε 
ο στρατηγός Μπουγιούκανιτ και ακόμη γιατί 
οι Τούρκοι επιδιώκουν να πάρουν την μισή 
νεκρή ζώνη από την Λεωφόρο Κύκκου. Αυτά 
τα παραχωρήσατε ως  δώρο στον Τούρκο 
στρατηγό για να συναινέσει στο άνοιγμα.
Δεύτερο. Άρχισαν οι συνομιλίες με τον 
εκπρόσωπο των στρατηγών. Αλλά έναντι 
ποιου τιμήματος; Εγκαταλείφθηκε η 
συμφωνία της 8ης Ιουλίου και υιοθετήθηκε 
η συμφωνία της 21ης Μαρτίου. Και εδώ για 
να αρχίσουν οι συνομιλίες δέχθηκαν οι κ. 
Χριστόφιας και Αναστασιάδης να διαγράψουν 
την συμφωνία και να υποχωρήσουν άτακτα 
έναντι της Τουρκίας για να επιτρέψουν στον 
εδώ κλητήρα τους να αρχίσει συνομιλίες. 
Ούτε ετικέτα είναι η συμφωνία της 8ης 
Ιουλίου ούτε μια απλή ονομασία που εύκολα 
αφαιρείται χωρίς συνέπειες. Το γνωρίζουν 
καλά και οι δύο ότι υπέκυψαν στις εντολές 
των ξένων συμφερόντων.
Μετά από όλα αυτά μας λέτε να κοιμόμαστε 
ήσυχοι και εσείς να χειρίζεστε το Κυπριακό; 
Και το πρωτόκολλο της Τουρκίας με την 
Ε.Ε. θα εγκαταλειφθεί και οποιαδήποτε 
άλλη άμυνα την οποία πρόβαλε ο Τάσσος 
έναντι των ξένων συμφερόντων Πέστε το 
καθαρό στον λαό ποια λύση επιδιώκετε, για 
να γνωρίζει. Κι ακόμα είμαστε στην αρχή. Η 
συνέχεια θα είναι χειρότερη!
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Ο βουλευτής (ΠΑΣΟΚ) Ροδόπης Γιώργος Πεταλωτής κατέθεσε στη 
Βουλή αναλυτική ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών µε θέµα 
την συνεχιζόµενη παραµέληση των νεοπροσφύγων οµογενών µας 
από την τέως ΕΣΣΔ στη Ροδόπη. Με την ευκαιρία αυτή ο ερωτών 

ανέπτυξε µε ενάργεια την κατάσταση του ευπαθούς αυτού τµήµατος της 
τοπικής κοινωνίας, χωρίς ωραιοποιήσεις και ευχολόγια, ζητώντας να πάψει 
η πελατειακή αντιµετώπισή τους από την πλευρά της Κυβέρνησης και να 
αντιµετωπίσει - ειδικά στη Ροδόπη - τις αυξηµένες ανάγκες κυρίως στα 
ζητήµατα της απασχόλησης και της στέγασης. Υπενθύµησε τις προτάσεις του 
κόµµατός του ως µία γραµµή αντιµετώπισης των προβληµάτων και θέτοντας το 
ρητορικό (;) ερώτηµα άν είναι επιθυµητή η παραµονή συγκεκριµένου ποσοστού 
του νεοπροσφυγικού κόσµου στον νοµό Ροδόπης, ζήτησε να πληροφορηθεί 
από τον υπουργό τα κυβερνητικά σχέδια (λέµε, τώρα) για την αξιοποίηση των 
πλεονεκτηµάτων και την εξουδετέρωση των µειονεκτηµάτων του ευπαθούς 
αυτού ελληνικού πληθυσµού που πασχίζει να ριζώσει στη Θράκη. Μπράβο 
στον φίλο Γιώργο για την αξιέπαινη πρωτοβουλία του, που ευχόµαστε να 
σταθεί αφορµή για µία ενίσχυση της κυβερνητικής ευαισθησίας στο θέµα.

Η Συντονιστική Επιτροπή Νεολαίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας 
Ελλάδος, η Αρµένικη Επιτροπή Νεολαίας και ο Σύλλογος Ποντίων 
Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης διοργανώνουν από κοινού  
στις 3 Μαΐου 2008 (18:30, αίθουσα Τελετών Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ) 

ηµερίδα µε θέµα «Αρµένιοι - Πόντιοι: Δύο γενοκτονίες - Ένας θύτης». Θα 
πραγµατοποιηθούν δύο στρογγυλά τραπέζια, ένα µε ακαδηµαϊκούς και 
ένα µε εκπροσώπους από τα κοινοβουλευτικά κόµµατα της Ελλάδας. Στο 
πρώτο λαµβάνουν µέρος ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης (Καθηγητής Ιστορίας 
Πανεπιστήµιου Δυτικής Μακεδονίας), ο Χάρης Τσιρκινίδης (Στρατιωτικός 
ακόλουθος - Συγγραφέας) και ο Χοβίκ Κασαπιάν (Μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής των Αρµενίων), µε συντονιστή τον δηµοσιογράφο Γαβριήλ 
Αβραµίδη. Στο δεύτερο, µε θέµα την στρατηγική διεκδίκησης και διεθνοποίησης 
των δύο γενοκτονιών, µετέχουν ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας (Βουλευτής Α΄ 
Θεσσαλονίκης ΝΔ), ο Χάρης Καστανίδης (Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης ΠΑΣΟΚ), 
ο Κυριάκος Βελόπουλος (Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης ΛΑΟΣ) και εκπρόσωποι 
του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ - θα συντονίζει ο δηµοσιογράφος Παύλος Νεράντζης. 
Τεράστια η σηµασία της προώθησης µιας τέτοιας συµµαχίας και η υιοθέτησή 
της από τον πολιτικό κόσµο της χώρας και δεν χρειάζονται εξηγήσεις για 
το αυτονόητο. Κι κείνο που µας χαροποιεί ακόµη περισσότερο είναι ότι κάτι 
ανάλογο προγραµµατίζεται άµεσα και για την Κοµοτηνή, µε τρανταχτές 
παρουσίες που θα κάνουν αίσθηση τοπικά µα και πανελλαδικά. Ήταν πια 
καιρός να πάψει αυτή η αθλιότητα, το να µην µπορούµε να µιλήσουµε δηµοσίως 
µέσα στην ίδια την πατρίδα µας, στη Θράκη, για όσα συζητούν ελεύθερα 
στην Αθήνα ή π.χ. στην Κέρκυρα! Και βεβαίως θα κάνουµε κι εµείς, όπως το 
υποσχεθήκαµε, ό,τι µπορούµε για την επιτυχία της εκδήλωσης που επίκειται.

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

Τό Δηµοκρίτειο χάλι 
στή Βουλή

Τελικά τό δηµοσίευµά µας γιά 
τήν ἀξιοθρήνητη κατάσταση τοῦ 
Τµήµατος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας 
τοῦ ΔΠΘ, δέν πῆγε ἀναξιοποίητο 
πολιτικά. Ὁ βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ 
Γιῶργος Πεταλωτής κατέθεσε στή 
Βουλή ἐρώτηση πρός τόν ὑπουργό 
Παιδείας µέ θέµα ἀκριβῶς τό περιε-
χόµενο τοῦ ἄρθρου µας!  Ἡ ἐρώτηση 
τιτλοφορεῖτο «Παραµέληση τοῦ 
Τµήµατος Ἑλληνικῆς Φιλολογίας 
τοῦ Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου 
Θράκης» καί ἀνέφερε ὅλα ὅσα - 
ἀπολύτως ἔγκυρα - γράφαµε: Γιά τίς 
ἐγκαταστάσεις καί τήν ἀνεπάρκεια 
τῶν χώρων, τήν ἀνυπαρξία 
στοιχειωδῶν ὑποδοµῶν, τήν ἀπουσία 
µηχανοργάνωσης, τήν δραµατική 
ἔλλειψη προσωπικοῦ καί κονδυλίων...
Δέν γνωρίζουµε τί εἴδους ἀπάντηση 

θά δώσει τελικά ὁ Εὐριπίδης, οὔτε 
κι ἄν ὁ Γιῶργος κάνει ἕνα συνειδητό 
βῆµα κόντρα στό κύκλωµα ἐξουσίας 
πού διαφεντεύει τό τοπικό ἵδρυµα. 

Μπορεῖ ὅλα νά ἐξαντληθοῦν σέ 
µία τυπική ἐρωταπόκριση. Ὅµως 
ἐλπίζουµε ὅτι κάποια στιγµή 
κάποιοι πολιτικοί τῆς Θράκης θά 
ἀποφασίσουν νά συνεργαστοῦν 
γιά τό καλό τοῦ τόπου, σπάζοντας 
τό ἀπόστηµα πού ὅλοι γνωρίζουν 
ἀλλά µονάχα ἐµεῖς τολµᾶµε νά 
θίξουµε...

Τήν ἐρχόµενη Κυριακή τοῦ Θωµᾶ, 
4/5/08 καί ἀνήµερα τοῦ ἑορτασµοῦ 
τῶν πέντε ντόπιων νεοµαρτύρων 
τῆς Σαµοθράκης, θά ἀποκαλυφθεῖ 
στό νησί τό «Στασίδι» τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου. Πρόκειται γιά 
µία ἀξιέπαινη πρωτοβουλία τῆς 
Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως 
σέ συνεργασία µέ τόν δῆµο 
τοῦ νησιοῦ, πού ἀποφάσισε νά 
µνηµειώσει τό πέρασµα τοῦ 
Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν ἀπό τήν Ἀσία 
καί τήν Τρωάδα µέσῳ Σαµοθράκης 
στήν Εὐρώπη. Τό ἀνοικτό κτίσµα 
εἶναι ἡµικυκλικό, µέ τρεῖς κόγχες, 
φτιαγµένο ἀπό σαµοθρακίτικη 
πέτρα καί ξῦλο, περιλαµβάνει δέ 
µεγάλες ψηφιδωτές εἰκόνες καί 
ἐπιγραφές σέ διάφορες γλῶσσες. 
Τό κόστος τοῦ µνηµείου, µετά καί 
τήν διαµόρφωση τοῦ περιβάλλοντος 

χώρου, ἀναµένεται νά περάσει τίς 
200.000 εὐρώ.
Ἡ ἰδέα ἦταν νά ὑπάρξει ἕνα σηµεῖο 
ἀναφορᾶς στή Σαµοθράκη γιά 
τό ἀναγραφόµενο στίς Πράξεις 
τῶν Ἀποστόλων (Κεφ. 16, 9-12) 
πέρασµα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου 
ἀπό τό νησί. Λίγο πιό πέρα ἀπό τό 
«στασίδι», τό ὁποῖο βρίσκεται στό 
7ο χλµ τῆς ὁδοῦ Καµαριώτισσα 
- Λουτρά στή θέση Ἀλεβάντσα, 
κάτω ἀπό τό ἐπιβλητικό ὄρος Σάος, 
βρέθηκε ἕνας παλαιοχριστιανικός 
ναός κοντά στήν Παλαιόπολη. Τόσο 
γιά τήν διατήρηση τῆς µνήµης τῶν 
ἡµεδαπῶν Χριστιανῶν, ὅσο καί γιά 
τούς ἀλλοδαπούς θρησκειοτουρίστες 
πού ταξιδεύουν «στά χνάρια τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου», τό νεότευκτο 
στασίδι ἀναµένεται νά παίξει ἕναν 
πολύ θετικό ρόλο. 

Ο Δήµαρχος Κοµοτηναίων  κ. 
Δηµήτρης Κοτσάκης 

& το Δηµοτικό Συµβούλιο εύχονται 
Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα

Αντί ευχετηρίων καρτών η Δηµοτική Αρχή 
αποφάσισε να δωρίσει το αντίτιµο της 
αγοράς και  αποστολής καρτών σε άπορες 

οικογένειες

Γιὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο στὴ Σαµοθράκη
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Πανόραµα Προστυχιᾶς 

Ἀναρωτιέµαι, πόσο χαµηλά µπορεῖ νά πέσει µιά 
ἐπαρχιακή φυλλάδα προκειµένου νά ἁρπάξει 
κανένα φράγκο ἀπό ὅπου θεωρεῖ ὅτι «δικαιοῦται»; 
Πόση χυδαιότητα µπορεῖ νά ἐξεµέσει κανείς, 
πόσους Τούρκους νά γλείψει, πόση στρεψοδικία 
νά ἐπιστρατεύσει; Εἴπαµε, γνωστός ὁ τρόπος 
λειτουργίας µεγάλης µερίδας «ἐκδοτῶν», ἀλλά 
κάποιοι ἔχουν πιά ξεπεράσει κάθε ἐσκαµµένο. 
Φταίει βεβαίως ἡ πολύχρονη ἀτιµωρησία τους, 
καθώς οἱ ὑψηλοί τους προστάτες τούς καλύπτουν 
ἀκόµη κι ὅταν ἐγκληµατοῦν. Ὅµως καί κείνη 
ἡ τοπική κοινωνία, πού ἔχει ὑποτίθεται κι ἕνα 
µορφωτικό καί πολιτιστικό ἐπίπεδο, δέν µπορεῖ 
νά δώσει ἐπιτέλους ἕνα τέρµα στόν πρόστυχο βίο 
ἑνός ἄθλιου φύλλου πού βγάζει ἕνας ἀγράµµατος 
ἐκβιαστής; Πόση γουρουνιά µποροῦν ν’ ἀντέξουν, 
πόσες ἀκόµη πίπες θά διαβάσουν; Δέν εἴµαστε 
Ἀθήνα, διάολε, ὅπου οἱ Λαµπρακοτεγοµπόµπολες 
εἶναι ὡς ἄτοµα ἄγνωστοι στό ἀναγνωστικό 
κοινό, τόν ξέρεις καλά τόν ἄλλον. Κι οὔτε εἶναι 
ἐπιχείρηµα τό «ἐντάξει, ὅλοι γνωρίζουν τί θά 
πεῖ ...». Ὅσο κι ἄν εἶναι ἀπαξιωµένος κι αὐτός 
καί τά γραπτά του στή συνείδηση τῶν σοβαρῶν 
ἀνθρώπων, δέν παύει νά ἀποτελεῖ δηµόσιο 
ἔντυπο λόγο τῆς πόλης καί νά ἐπηρρεάζει κόσµο. 
Ἔ, ὅποιος ἔχει συνείδηση καί ἀξιοπρέπεια ἄς τοῦ 
γυρίζει τήν κουτσοµπολοφυλλάδα στά µοῦτρα, 
µήπως καί µιά µέρα πάψει νά βρωµίζει τόν τόπο 
µέ τήν ὕπαρξή της.                                              

                                            Κ.Κ.

Α. ΜΕΤΕ: Ὁδηγίες πρός 
τουρκοθρησκευόµενους

 Πρίν λίγες µέρες κυκλοφόρησε ἕνας 
φετφάς τοῦ τουρκοµουφτῆ Ξάνθης Ἀχµέτ 
Μέτε, στόν ὁποῖο δίνονταν ὁδηγίες πνευµατικῆς 
- ὑποτίθεται - φύσεως πρός τό ποίµνιό του. Τό 
θέµα ἦταν «Τά καθήκοντα τῶν γονέων γιά τήν 
ἐκµάθηση τοῦ Κορανίου». Ὥς ἐδῶ ἄς ποῦµε 
ὅτι εἶναι δεκτόν. Ὅµως ὑπάρχει µία ἰδιάζουσα 
ἀντίληψη περί πνευµατικότητας στούς κύκλους 
αὐτούς καί ἡ ὁποία δέν εἶναι καί τόσο... 
πνευµατική. Προσέξτε τά κάτωθι παραθέµατα, 
τίς συµβουλές καί τίς παροτρύνσεις γιά 
ζητήµατα ἄσχετα µέ ὁποιανδήποτε θρησκεία καί 
ἀναλογιστεῖτε τό τί συµβαίνει στά 150 περίπου 
«Κοράν Κουρσού» (Μαθήµατα Κορανίου, 
δηλαδή Κατηχητικά Σχολεῖα) πού λειτουργοῦν 
µέ τούς ἴδιους ἰθύνοντες στήν ἑλληνική Θράκη:

 «...Πρωτίστως πρέπει να γνωρίζουµε 
ως κύριο καθήκον την εκµάθηση της τουρκικής 
κουλτούρας, του ιερού βιβλίου και της θρησκείας 
στα παιδιά µας. Αυτά πρέπει να µάθουν το Κοράνι 
και για το σκοπό αυτό να παρακολουθούνε τα 
φροντιστήρια διδασκαλίας του Ιερού βιβλίου που 
λειτουργούνε υπό την αιγίδα της µουφτείας µας.

 (...) Τα µικρά παιδιά αποτυπώνουν τα 
γεγονότα και τις κινήσεις που εξελίσσονται 
στις οικογένειες τους. Γι΄ αυτό το λόγο στην 
καθηµερινότητα µέσα στις οικογένειες µας, δεν 
πρέπει να αποµακρυνόµαστε από την τουρκική 
κουλτούρα, τη θρησκεία µας, τα από τα ήθη και 
έθιµα µας. (...) Όπως επιδεικνύουµε ενδιαφέρον 
για την µόρφωση στα σχολεία και την εκµάθηση 
της αγγλικής γλώσσας στα φροντιστήρια των 
παιδιών µας, όµοια οι γονείς πρέπει να φροντίζουν 
και να επιδεικνύουν ενδιαφέρον για την εκµάθηση 
των αρχών της θρησκείας µας και της κουλτούρας 

µας στέλνοντάς τα στα µαθήµατα εκµάθησης 
του Κορανίου. Συν τω χρόνω θα γίνει αντιληπτή  
η επιµονή µας προς την κατεύθυνση αυτή. Σε 
περίπτωση που τα παιδιά µας τα αναγκάζουµε 
να πάνε µόνο για το θεαθήναι, θα είναι σφάλµα 
να περιµένουµε θετικά αποτελέσµατα από την 
παρακολούθηση των φροντιστηρίων εκµάθησης 
Κορανίου.

 Επιβάλλεται εµείς οι γονείς να 
πηγαίνουµε τα παιδιά µας στον εκπαιδευτικό και 
να δείχνουµε συνεχές ενδιαφέρον για την πορεία 
της εκµάθησης. Υποχρέωση των γονέων είναι να 
εφιστούν την προσοχή στους εκπαιδευτικούς που 
δεν εκπληρώνουν πλήρως τα καθήκοντα τους, και 
αν είναι ανάγκη να προβαίνουν σε παράπονα στην 
µουφτεία µας. (...) Αν θέλουµε να διαβιώνουµε 
ως Τουρκοµουσουλµάνοι στη Δυτική Θράκη, όση 
σηµασία δίνουµε στην θρησκεία µας, άλλο τόσο 
πρέπει να επιδεικνύουµε ενδιαφέρον για την 
ωραία µητρική µας γλώσσα την τουρκική. Πρέπει 
να οµιλείται η τουρκική µέσα στην οικογένεια και 
σε κάθε έξοδο µας στους δρόµους (...)

 Τέτοια κόλπα λοιπόν ὁ... «ἐκλεγµένος 
θρησκευτικός ἡγέτης»... 

Μ.Κ.

Ἡ πηγή τῆς δῆθεν θρησκευτικῆς δῆθεν γνώσης 

 Μία σηµαντική µέρα γιά τά τεκταινόµενα 
στή Θράκη ἦταν τό Σάββατο 19 Ἀπριλίου, µέ τήν 
ἄκρως πετυχηµένη ἐκδήλωση τοῦ Πολιτιστικοῦ 
Συλλόγου Ποµάκων Ν. Ξάνθης. Ἡ «Ποµάκικη 
βραδυά» πού διοργανώθηκε στό ξενοδοχεῖο 
«Ἀγριάνη» ἦταν µία τολµηρή πρωτοβουλία πού 

πῆρε ὁ σύλλογος, προκειµένου νά βγεῖ πρός τά 
ἔξω, στήν κοινωνία, τήν µειονοτική µά καί τήν 
πλειονοτική. Ἀφοῦ κατάφερε νά ἐπιβιώσει ἀπό 
τίς λυσσαλέες ἐπιθέσεις τῶν τουρκοφρόνων, 
ἔχει πιά τήν δυνατότητα µέ τέτοιες ἐνέργειες 
νά ἀναδείξει τόν παραδοσιακό πολιτισµό τῶν 
Ποµάκων µέσα ἀπό τόν χορό, τό τραγούδι καί 
τήν κουζίνα τῆς ὀρεινῆς Ξάνθης. Παράλληλα 
στήν πρώτη αὐτή ἐκδήλωση προβλήθηκε τό 
ντοκιµαντέρ τοῦ Δηµήτρη Κιτσικούδη «Πολύ 
µιλᾶς πολύ κλαῖς», πού ἀναφέρεται στήν 
κουλτούρα καί στήν ἱστορία τῶν Ποµάκων.

 Σηµαντικό στοιχεῖο ἦταν ἡ µεγάλη 
προσέλευση χριστιανῶν καί µουσουλµάνων, 
καθώς καί ἡ παρουσία τοῦ Ρόµπερ Κίνγκ ἀπό 
τό ἀµερικάνικο Προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης. 
Συνολικά περί τά 400 ἄτοµα ἀνταποκρίθηκαν 

στό κάλεσµα τοῦ συλλόγου, µοιρασµένοι ἀπό 
πλευρᾶς θρησκεύµατος, ἀποδεικνύοντας τό πῶς 
µπορεῖ νά βρεθοῦν µαζί τά σύνοικα στοιχεῖα 
χωρίς προβλήµατα καί µισαλλοδοξίες. Μά καί 
πέρα ἀπό τό κοινό, ἦταν πολύ σηµαντική ἡ 
παρουσία ἐκπροσώπων ὅλων τῶν κοµµάτων 
τῆς ἑλληνικῆς Βουλῆς καί ἐκπροσώπων 
τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης. Συγχαρητήρια 
λοιπόν στόν βουλευτή τοῦ ΠαΣοΚ Παναγιώτη 
Σγουρίδη, στόν ἀντιδήµαρχο Ξάνθης Νικόλαο 
Φωτιάδη, στόν δηµοτικό σύµβουλο Ξάνθης 
Μανώλη Τσέπελη, στόν βουλευτή τοῦ ΛΑΟΣ 
Ἠλία Πολατίδη καί στούς ἐκπροσώπους τῆς 
Ἀριστερᾶς. Εὔσηµα ἀνήκουν καί στούς χορηγούς 
τῆς ἐκδήλωσης, πού µέ τόν τρόπο τους τήν 
στήριξαν ἀποφασιστικά. Τέλος, νά σηµειωθεῖ 
ἡ ἄπελπις προσπάθεια τῆς Τουρκίας διά τῶν 
ἀνθρώπων της νά σαµποτάρει τήν ἐκδήλωση, 
διοργανώνοντας τήν ἴδια ὥρα «ἀντιεκδήλωση» 
στήν Μύκη, στήν ὁποία προσῆλθαν κάπου ...40 
ἄτοµα! Ὁ βουλευτής Ξάνθης (ΠαΣοΚ) Τσετίν 
Μάντατζη δήλωσε ὅτι ἄσχετα µέ τόν σεβαστό 
αὐτοπροσδιορισµό τῶν µελῶν τοῦ συλλόγου, 
«ὑπάρχει µία µόνο µειονότητα στή Θράκη, ἡ 
τουρκική». Ὅτι «ἡ ἐκδήλωση εἶναι ἀποτέλεσµα 
τῆς µακρᾶς προσπάθειας τοῦ κράτους νά 
διαιρέσει τήν τουρκική µειονότητα σέ Τούρκους, 
Ποµάκους καί Τσιγγάνους», τή στιγµή πού οἱ 
δυτικοθρακιῶτες µειονοτικοί «πάντα αὐτοπροσ-
διορίζονταν ὡς Τοῦρκοι» κι ὅτι ὁ ἴδιος µιλᾶ 
ἐκπροσωπώντας τούς 16.000 ψηφοφόρους του. 
Μάλιστα πρόσθεσε γιά τόν Σγουρίδη καί τούς 
ἐκπροσώπους τῶν κοµµάτων ὅτι «γιά µιά ἀκόµη 
φορά ἔδειξαν τό πραγµατικό τους πρόσωπο»!

Ἦταν ἀναµφίβολα µία νίκη καί µπράβο στούς 
διοργανωτές. Ὅµως ὁ πόλεµος συνεχίζεται κι ὁ 
δρόµος εἶναι µπροστά µακρύς. 

Ποµάκικη βραδυά καί ἐπιτυχία!Μιά µεγάλη ΕΛΠΙ∆Α

Στήν ἀξιοθαύµαστη Σαµπιχά τοῦ ∆ροσεροῦ Ξάνθης 
εἴχαµε ἀναφερθεῖ κι ἄλλες δύο φορές - ἡ τελευταία µέ 
τήν ἀφορµή τῆς βράβευσής της ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς 
∆ηµοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια γιά τήν µοναδική, 
πολύπλευρη δράση της. Τώρα µᾶς... ὑποχρεώνει νά 
ἀναφερθοῦµε ξανά στή δράση της µέσα στόν οἰκισµό 
τῶν Ροµά, ἀφοῦ κυκλοφόρησε τό πρῶτο φῦλλο τῆς 
ἐφηµερίδας τοῦ συλλόγου ΕΛΠΙ∆Α στόν ὁποῖο 
πρωτοστατεῖ: Andar Drosero (δηλαδή «Στό ∆ροσερό») 
εἶναι ὁ τίτλος τοῦ ἐντύπου, πού χρησιµοποιεῖ τόν 
τροχό τῆς τσιγγάνικης σηµαίας ὡς ἔµβληµα καί 
χρηµατοδοτεῖται ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµεῖο 
κατά 80%. Παρότι ὁ τίτλος εἶναι στά Ροµανέ, ἡ γλῶσσα 
στά ἄρθρα εἶναι ἡ ἑλληνική καί ὑπάρχει καί µία περίληψη 
τῶν περιεχοµένων στήν τελευταία σελίδα στά ἀγγλικά. 
Ἡ θεµατολογία ἔχει βεβαίως νά κάνει µέ τήν κοινωνική 
δράση τοῦ σωµατείου (δηµιουργική ἀπασχόληση 
τῶν παιδιῶν, ἐνισχυτική διδασκαλία µαθητῶν...), τίς 
παρεµβάσεις του σέ τοπικούς φορεῖς γιά τήν βελτίωση 
τῶν συνθηκῶν στόν οἰκισµό (σχέδια γιά τήν πλατεία 
τοῦ οἰκισµοῦ, φωτισµός, κτλ), µά καί µέ θέµατα 
διεθνοῦς ἐνδιαφέροντος, ἀφορῶντα βεβαίως τούς Ροµά 
(συνέδριο Βρυξελλῶν γιά τήν κοινωνική ἐνσωµάτωση 
τῶν Ροµά, συνάντηση γιά τό ἴδιο θέµα στή Βουδαπέστη, 
προβλήµατα τῶν Ροµά τῆς Κωνσταντινούπολης...)



Ἕνα τεράστιο φιάσκο. Αὐτός εἶναι, χωρίς 
καµµία δόση ὑπερβολῆς, ὁ µοναδικός 
τρόπος νά χαρακτηρισθεῖ ἐπιτυχῶς ἡ 
ἀπόπειρα Τούρκων καί Ψευτοµακεδόνων 
νά φέρουν στίς παρυφές τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
Κοινοβουλίου τίς ἐθνικιστικές τους 
φαντασιώσεις καί διεκδικήσεις. Τόσο 
στή συνέντευξη Τύπου, ὅσο καί στήν 
ἡµερίδα πού διοργάνωσαν (χάρη σέ 
κάποιους ἀφελεῖς καί ἄσχετους µέ τό 
θέµα Εὐρωβουλευτές τῆς Ἐλεύθερης 

Εὐρωπαϊκῆς Συµµαχίας - EFA) ἔλαβαν 
τέτοιες ἀπαντήσεις καί ἐκτέθηκαν 
τόσο ἀποκαλυπτικά, πού µᾶλλον θά τό 
διπλοσκεφτοῦν πρίν ἀποτολµήσουν κάτι 
ἀντίστοιχο ξανά στό µέλλον.

Ἡ διοργάνωση
Τήν πρόσκληση λοιπόν στήν Εὐρωπαϊκή 
Ὁµοσπονδία Τούρκων Δυτικῆς 
Θράκης καί στό (ψευτοµακεδόνικο) 
«Οὐρἀνιο Τόξο» ἀπηύθυνε ἕνας 
Βάσκος εὐρωβουλευτής (Μικέλ Ἰρούχο 
Ἀµεθάγα), πού ἔδειχνε ἐµφανῶς 
ἀµήχανος στίς παρεµβάσεις πού γίνανε. 
Προφανῶς ὁ ἄνθρωπος δέν εἶχε ἰδέα 
γιά τό θέµα καί βρέθηκε ἐκτεθειµένος. 
Ἀπό πλευρᾶς δεοντολογίας πάντως ἡ 
διοργάνωση ἦταν ἄθλια. Τήν τελευταία 
µέρα ἄλλαξε ἡ ὥρα τῆς συνέντευξης 
Τύπου, στήν ὁποία ἀπαγορεύτηκε ἡ 
χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας (ὅπως 
καί στήν ἡµερίδα), ἐνῷ στήν αἴθουσα 
ὑπῆρχαν σχεδόν ἀποκλειστικά Ἕλληνες 
δηµοσιογράφοι! Καί καλά, στήν ἡµερίδα 
ὑποτίθεται ὅτι δέν διέθεσαν µεταφραστή 
γιά τά ἑλληνικά (οὔτε καί δέχτηκαν 
τήν προσφορά ἀπό τήν ἑλληνική 
πλευρά, θεωρώντας τήν παρέµβαση 
στά ὀργανωτικά!), στήν συνέντευξη 
Τύπου; Πάντως τήν αὐστηρότητα πού 
ἐπέδειξαν κατά τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας 
δέν τήν εἴδαµε ὅταν ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ 
«Οὐρανίου Τόξου» (Πέτρος Καζίας) 
µίλησε στά... ἰταλικά! Τά γνώριζε, λέει, 
καλύτερα ἀπό τά ἑλληνικά καί ἔχει 
ἰταλική κουλτούρα! Στήν δέ ἡµερίδα 
ἔγινε παρέµβαση καί στά γαλλικά ἀπό 
κάποιον πού πῆγε νά κολλήσει καί θέµα 
«βλάχικης µειονότητας» καί τότε πάλι 
ὑπῆρξε µετάφραση. Τελικά ἀκούστηκαν 
πέντε γλῶσσες καί ὄχι ἡ Ἑλληνική, γιά 
µία ἡµερίδα πού ἀφοροῦσε ἀποκλειστικά 
τή χώρα µας! Ὁ κόσµος στήν ἡµερίδα 
ἦταν ἀρκετός, ἀλλά προέκυψε ἀπό 
τήν σηµειολογία τοῦ χώρου. Ὅπως 
χαρακτηριστικά εἶπε ὁ πρώην πρέσβης 
καί νῦν εὐρωβουλευτής τοῦ ΛΑΟΣ, κ. 
Γεωργίου, «ἄν γινόταν τό ἴδιο πρᾶγµα 
σέ ἕνα ξενοδοχεῖο, δέν θά πατοῦσε 
οὔτε γάτα»! Ὅσο γιά τίς παρεµβάσεις 
πού γίνανε στό τέλος τῶν εἰσηγήσεων, 
στήν πλειοψηφία τους ἦταν κόλαφος 
γιά τίς ἀπόψεις τοῦ πάνελ. Ἕνα πάνελ 
ἀπό τό ὁποῖο σκόπιµα εἶχε ἀποκλειστεῖ 
ἡ ἑλληνική ἄποψη, γιατί - κατά τήν 
Νέλυ Μάες πού προήδρευε - ἤθελαν νά 
ἀκουστεῖ καί ἡ φωνή τῶν µειονοτήτων 
καί ὄχι ἡ ἐπίσηµη Ἑλλάδα. Ἄλλωστε τήν 

ἑλληνική θέση γιά τό «Μακεδονικό» τήν 
ἔµαθε ἡ ἴδια διαβάζοντας ἕνα βιβλίο γιά 
τήν... Ἀρχαία Μακεδονία πού µάλιστα τό 
ἐπέδειξε καί στήν αἴθουσα! Τί νά πεῖς, 
σκέτη κωµωδία... 
Ἡ συνέντευξη Τύπου
Σὲ µιὰ πρωθύστερη ἀκολουθία, ἡ 
συνέντευξη Τύπου προηγήθηκε 
τῆς ἡµερίδας, µὲ τὴν ἀλλαγὴ νὰ 
ἀνακοινώνεται τὴν τελευταία µέρα. 
Παρέστησαν σχεδὸν ἀποκλειστικὰ 

Ἕλληνες δηµοσιο- 
γράφοι οἱ ὁποῖοι 
- σχεδὸν ὅλοι 
- περιορίστηκαν... σ’ 
αὐτό. Μὲ τὸ τέλος τῶν 
ἀνούσιων προλόγων 
ἀπὸ πλευρᾶς 
διοργανωτῶν (ὁ 
Χαµπίπογλου εἰδικὰ 
ἦταν τόσο εὐγενὴς 
καὶ διακριτικός, τόσο 
ἄψογος ποὺ δὲν εἶπε 
σχεδόν λέξη γιά 
τήν ταµπακέρα!) 
δόθηκε ὁ λόγος 

στοὺς παρόντες. 
Πήραµε λοιπὸν πρῶτοι ἐµεῖς τὸν 
λόγο καὶ ὑποβάλαµε τὸ βασικὸ µας 
ἐρώτηµα στὸν Χαµπίπογλου καὶ στὸ 
σύνολο τῶν διοργανωτῶν: “Πῶς εἶναι 
δυνατὸν νὰ µιλάει στὸ Εὐρωπαϊκὸ 
Κοινοβούλιο γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα 
ὁ κ. Τσαούσογλου, ὁ ὁποῖος εἶναι στὴν 
συντακτικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ περιοδικοῦ 
«Γενὶ Μπατὶ Τράκια», τὸ ὁποῖο εἶναι 
ἄµεσα συνδεδεµένο µὲ τὸ σκάνδαλο 
«Ἐργκενέκον» ποὺ συγκλονίζει τὴν 
Τουρκία; Πρόκειται γιὰ τὴν παρακρατικὴ 
ὀργάνωση ποὺ δεκάδες µέλη της 
συνελήφθησαν ἀπὸ τὶς τουρκικὲς Ἀρχὲς 
γιὰ φόνους, ἐκβιασµούς, τροµοκρατικὲς 
πράξεις καὶ ἀπόπειρα ἀνατροπῆς τοῦ 
συνταγµατικοῦ πολιτεύµατος µὲ τὴ βία. 
Ὁ ἀρχισυντάκτης (καὶ ὑποστράτηγος 
ἐ.ἀ. τῆς Στρατοχωροφυλακῆς) Βελὶ 
Κιουτσοὺκ καὶ ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν νοµικῶν 
συµβούλων τοῦ περιοδικοῦ δικηγόρος 
Κεµὰλ Κεριντσὶζ, βρίσκονται στὴ 
φυλακὴ κατηγορούµενοι ὡς φονιάδες 
Κούρδων καὶ δηµοκρατῶν Τούρκων καὶ 
συνωµότες. Μάλιστα ὁ Βελὶ Κιουτσοὺκ 
εἶχε γράψει λίγο πρὶν τὴ δολοφονία τοῦ 
Ἀρµένιου δηµοσιογράφου Χρὰντ Ντὶνκ 
ἄρθρο στὸ περιοδικὸ µὲ τίτλο “Χρὰντ 
Ντίνκ, προβοκάτορας ἢ πράκτορας;” 
Κι ὅλοι ξέρουµε τί συνέβη µετά... Εἶναι 
δυνατὸν σήµερα ὁ µόνος ὀµιλητὴς τῆς 
ἡµερίδας γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα 
τῶν Τούρκων νὰ εἶναι ὁ κ. Τσαούσογλου, 
ἀπὸ τὴν συντακτικὴ ὁµάδα τοῦ ἴδιου 
περιοδικοῦ, τὸ ὁποῖο ἐδῶ καὶ 24 χρόνια 
ἐκφράζει τὴν ἀποσχιστικὴ ἰδεολογία 
τῶν δυτικοθρακιωτῶν Τούρκων τῆς 
Τουρκίας;” Ἡ ἐρώτησή µας βεβαίως 
κούφανε τοὺς εὐρωπαίους ὀργανωτές, 
οἱ ὁποῖοι µᾶλλον δὲν εἶχαν ἰδέα περὶ τῶν 
ἀνωτέρω. Ὁ Χαµπίπογλου ποὺ ἀνέλαβε 
νὰ ἀπαντήσει µᾶς εἶπε µερικὰ καλὰ 
λόγια γιὰ τὸν κ. καθηγητὴ ποὺ «εἶναι 
ἀναγνωρισµένος καὶ στὴν Ἑλλάδα» ποὺ 
ἔχει µάλιστα καὶ ἑλληνικὸ διαβατήριο 
καὶ ἔκλεισε λέγοντας ὅτι «καθένας 
ἔχει τὴν προσωπική του εὐθύνη γιὰ 
ὅ,τι γράφει». Τοῦ ἀποκριθήκαµε ὅτι δὲν 
µᾶς ἀπάντησε καὶ ἐπιφυλαχθήκαµε 
γιὰ τὴν ἡµερίδα. Ἡ δεύτερη ἐρώτηση 
τῆς ὁµάδας µας ἦταν ἀναφορικὰ µὲ τὴ 
φράση ποὺ ὑπῆρχε στὴν πρόσκληση 
τῆς διοργάνωσης καὶ ὅπου ἡ Εὐρωπαϊκὴ 
Ὁµοσπονδία Τούρκων Δυτικῆς Θράκης 
µιλοῦσε γιὰ τοὺς Τούρκους τῆς Θράκης 
εἴτε ἀπὸ καταγωγὴ εἴτε ἀπὸ “πολιτισµικὴ 
ἐνσωµάτωση” (acculturation). Ρωτήθηκε 

λοιπὸν ὁ κ. Χαµπίπογλου τί ἐννοεῖ 
µὲ τὸν ὅρο αὐτὸν καὶ ἂν συνδέεται µὲ 
τὴν καταγγελία ποὺ συµπεριελήφθη 
ἀκόµα καὶ στὴν πρόσφατη ἔκθεση τοῦ 
Στέητ Ντηπάρτµεντ γιὰ τὰ ἀνθρώπινα 
δικαιώµατα στὴν Ἑλλάδα, πὼς «µέλη τῆς 
ποµάκικης µειονότητας δέχονται πιέσεις 
γιὰ νὰ ἀπαρνηθοῦν τὴν ταυτότητά τους 
καὶ νὰ δηλώνουν Τοῦρκοι». Ἡ “ἀπάντηση” 
ἦταν καὶ πάλι ἄραθα µάραθα, καθὼς 
ὁ Χαµπίπογλου περιορίστηκε νὰ 
ἀντιπαραβάλει τὴν ἐνσωµάτωση τῶν 
Ἑλλήνων µεταναστῶν στὶς... ΗΠΑ, µὲ 
τὴν παράλληλη διατήρηση τῆς ἑλληνικῆς 
τους ταυτότητας. Καµµία ἄλλη ἐρώτηση 
οὐσίας δὲν τέθηκε, παρὰ µονάχα 2-3 
γιὰ τὰ ζητήµατα ποὺ προαναφέραµε 
(γλῶσσα, δεοντολογία...). Κι ὄχι µόνο 
δὲν εἶχε κανένας νὰ ρωτήσει τίποτε 
ἀπὸ τοὺς τόσους παρόντες Ἕλληνες 
δηµοσιογράφους ἀλλὰ κι οὔτε ἕνας δὲν 
ἔδειξε τὸ παραµικρὸ ἐνδιαφέρον νὰ 
ἔρθει νὰ πάρει τὰ στοιχεῖα ποὺ ἄκουσε 
(;) ἀπὸ ἐµᾶς, ἔστω µία πληροφορία ἀπὸ 
περιέργεια! Θὰ µοῦ πεῖτε µπορεῖ καί... νὰ 
τὰ ἤξεραν! Σωστό, µπορεῖ...
Ἡ ἡµερίδα
Στὴν ἡµερίδα ὑπῆρξαν ἑπτὰ εἰσηγήσεις, 
ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ πέντε ἦταν σκέτη 
ἀερολογία. Ἐνδιαφέρον εἶχαν µόνον οἱ 

δυό, αὐτὴ τοῦ Τσαούσογλου ποὺ µίλησε 
γιὰ ὅσους στερήθηκαν τὴν ἑλληνικὴ 
ἰθαγένεια σὲ παρελθοῦσες δεκαετίες 
καὶ ἡ (ἀνθελληνικότερη ὅλων) τοῦ Π. 
Δηµητρᾶ. Αὐτὸς ὁ τελευταῖος ἔδωσε καὶ 
πάλι ἕνα σώου ἐµπάθειας καὶ µίσους 
κατὰ παντὸς ἑλληνικοῦ, φέρνοντας σὲ 
φανερὴ ἀµηχανία ἀκόµη καὶ κάποιους 
διοργανωτές. Τόσο στὴν εἰσήγησή του, ὅσο 
καὶ στὶς ἀπαντήσεις του χρησιµοποίησε 
κατὰ κόρον ὅποιες ἀθλιότητες βρῆκε ἢ 
ἐφηῦρε κατὰ τῆς χώρας του, µὲ βασική 
του πηγὴ καί ἀναφορά τὸν λέκτορα τῆς 
Νοµικῆς Θράκης, Γ. Κτιστάκη. Πάντως 
δὲν κατάφερε νὰ σώσει τὴν κατάσταση, 
καθὼς οἱ παρεµβάσεις τῆς ὁµάδας µας 
ἦταν καταλυτικές. Ἡ Ἐµινέ Μπουρουτζὴ 
ἀπὸ τὸν Σύλλογο Ποµάκων Ξάνθης 
ζήτησε τὸν λόγο ἀπὸ τὸν Τσαούσογλου 
γιὰ τὶς ἀπίστευτες ἀθλιότητες καὶ 
ἀπειλὲς ποὺ γράφτηκαν ἀνώνυµα στὸ 
περιοδικὸ του ἐναντίον τοῦ συζύγου της 
(καὶ προέδρου τοῦ συλλόγου) µά καὶ 
τῆς ἰδίας προσωπικά. Ἐκεῖνος ἔκανε τὸν 
χαζὸ, µιλώντας γιὰ πλῆθος ἐντύπων ποὺ 
δηµοσιεύουν τὰ ἄρθρα του καὶ πὼς ὁ 
ἴδιος δὲν εἶχε σχέση µὲ τὸ συγκεκριµένο 
δηµοσίευµα. Ἡ Σαµπιχὰ Σουλεϊµάν ἀπὸ 
τὸν Σύλλογο Ρὸµ τοῦ Δροσεροῦ ἦταν 
καταπέλτης. Μίλησε µὲ πάθος γιὰ τὶς 
τόσες ἀδικίες ποὺ ὑφίσταται ἡ κοινωνία 
τῶν Ροµὰ ἀπὸ τοὺς ὀµόθρησκους 
Τούρκους καὶ γιὰ τὸν γλωσσικὸ 
ἐκτουρκισµὸ ποὺ ὑφίσταται ἀκόµη καὶ 
στὴν Εὐρωβουλή. Ἡ Ἀϊνοὺρ ἀπὸ τὴν 
Ἀλεξανδρούπολη δήλωσε Ἑλληνίδα 
µουσουλµάνα, ἄσχετη µὲ ὁτιδήποτε 
τουρκικό, ἀπολύτως εὐχαριστηµένη ἀπὸ 
τὴν πατρίδα της τὴν Ἑλλάδα ποὺ δὲν 
τῆς στερεῖ τίποτε καὶ ζήτησε ἀπὸ ὅσους 
πᾶνε νὰ δηµιουργήσουν προβλήµατα 
µὲ τουρκισµοὺς καὶ ἀνάλογα ζητήµατα 

νὰ τοὺς ἀφήσουν ἥσυχους. Ὁ Κεµὰλ 
Ἐµίνογλου ποὺ ἐπανεκδίδει τὴν ποµάκικη 
ἐφηµερίδα “Ζαγάλισα” µίλησε γιὰ τοὺς 
Ποµάκους ποὺ ἀριθµοῦν περὶ τοὺς 
40.000 ἀνθρώπους, ποὺ δὲν γνωρίζουν 
τουρκικὰ ἀλλὰ τὰ µαθαίνουν θέλοντας 
καὶ µή, γιὰ τὶς πιέσεις ποὺ δέχονται 
ὥστε νὰ δηλώνουν Τοῦρκοι καὶ ἔφερε ὡς 
παράδειγµα τὴν πρόσφατη προσωπική 
του περιπέτεια µὲ τοὺς τραµπούκους ποὺ 
τοῦ ρίχτηκαν λίγες µέρες µετὰ τὴν πρώτη 
ἐπανεµφάνιση τῆς ἐφηµερίδας του... 

Μέ λίγα λόγια ἔφυγε ἀπὸ τὸ τραπέζι 
ἐντελῶς τὸ ζήτηµα τῶν Τούρκων καὶ 
τοποθετήθηκε στὸ κέντρο τῆς συζήτησης 
τὸ θέµα τῶν Ποµάκων καὶ τῶν Ροµά, 
διαλύοντας τὰ σχέδια τῶν πρώτων. Κι 
ὅπως σωστὰ ἐλέχθη καὶ ἀπὸ τὸν Κύπριο 
εὐρωβουλευτὴ κ. Ματσάκη, συζητᾶµε 
γιὰ τὶς ἀναγνωρισµένες ἢ µἡ µειονότητες 
τῆς Ἑλλάδας, γιὰ µερικὲς χιλιάδες 
σλαβόφωνους καὶ λίγο περισσότερους 
Τούρκους. Μήπως ἔχουµε ἀκούσει 
ποτὲ γιὰ ἀναγνωρισµένες µειονότητες 
(ἐκατοµµυρίων) στὴ Βρετανία, στὴ 
Γαλλία ἢ στὴν Γερµανία; 

Μόνο τὸ ζήτηµα τῶν ψευτοµακεδόνων δὲν 
ἀπαντήθηκε δεόντως, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε 
ἐκεῖ κανένας γιὰ νὰ τὸ πράξει. Εὐτυχῶς 
ποὺ βρέθηκε ἕνας ἐξαίρετος Ἄγγλος 

καθηγητής, ποὺ µὲ ἄψογο, 
φλεγµατικὸ τρόπο σκόρπισε 
τὶς ἀνοησίες τοῦ Καζία καὶ 
τοῦ Δηµητρᾶ, καρφώνοντάς 
τους µὲ ὀξυδερκέστατες 
παρατηρήσεις: Τὸ 
ἀναγνωστικὸ ABCDAR ποὺ 
ξανακυκλοφορήσατε ἀποδίδει 
µία σλαβονικὴ γλῶσσα, πολὺ 
διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν ποὺ 
ὀνοµάζεται “µακεδονικὴ” στὰ 
Σκόπια σήµερα. Ἤρθατε ὡς 
ἐκπρόσωποι τῶν Μακεδόνων 
ἀλλὰ ἐπειδὴ ὑπάρχουν πολλοὶ 
φορεῖς µὲ τὴν ἐπωνυµία 
αὐτὴ στὴν Ἑλλάδα, ἀκόµη κι 

ὁ πρωθυπουργὸς αὐτοπροσδιορίζεται 
ὡς Μακεδόνας, µήπως ἡ πρόσθεση ἑνὸς 
προθέµατος σλαβο- θὰ ἔλυνε τυχὸν 
παρεξηγήσεις;  Παραπονεῖσθε ὡς 
Οὐράνιο Τόξο πώς σᾶς ἀγνοεῖ ἡ Πολιτεία 
ἢ ἡ Κυβέρνηση, ὅµως γνωρίζω πὼς τὴν 
ἴδια µοίρα ἔχουν καὶ πολὺ µεγαλύτερα 
κόµµατα τῆς χώρας. Καὶ οἱ τίτλοι τῶν 
ἐφηµερίδων ποὺ διάβασε ὁ κ. Δηµητρᾶς 
(προηγουµένως ὁ Π.Δ. εἶχε διαβάσει 
τίτλους ἐφηµερίδων σὰν τὸ Πρῶτο Θέµα, 
ὅπου ἀποκαλοῦνταν προδότες κτλ οἱ 
Ἕλληνες δικαστὲς ποὺ καταδίκασαν τὴν 
χώρα µας στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο) δὲν 
ἔχουν, ἂν µεταφραστοῦν, παντοῦ τὴν ἴδια 
βαρύτητα.  Πάντως ἄν ὡς χώρα εἴχαµε µία 
συγκροτηµένη παρουσία, ἔστω ἀνάλογη 
αὐτῆς ποὺ εἴχαµε γιὰ τὸ θρακικό, δὲν 
θὰ τολµοῦσαν νὰ ξανακάνουν τέτοια 
κίνηση οἱ ἀντίπαλοι. Ὅταν ὅµως ἀπέχεις, 
δῆθεν γιατί δὲν θέλεις νὰ τὸ ἀναδείξεις 
ὡς θέµα (λὲς καὶ εἶπε κανεὶς νὰ παραστεῖ 
ἐκεῖ σύσσωµη ἡ Κυβέρνηση!) ἀφήνεις 
χῶρο στὸν ἄλλον νὰ κάνει δηµόσιες 
σχέσεις καὶ παιχνίδια. Νοµίζουµε πὼς ἡ 
δικὴ µας παρουσία στὶς Βρυξέλλες ἔδειξε 
καὶ τὸν τρόπο ἀντιµετώπισης τέτοιων 
καταστάσεων καὶ τὸ µῆκος κύµατος ποὺ 
πρέπει νὰ ἀκολουθήσει ἡ ἐθνικὴ µας 
ἐπιχειρηµατολογία στὴ Θράκη. Βεβαίως 
ἔµειναν ἀναπάντητες οἱ τελευταῖες 
βρωµίτσες τοῦ Δηµητρᾶ, ὁ ὁποῖος µὲ 
τὶς παρεµβάσεις τῶν φίλων µας ἔνιωσε 
ἐπιβεβαιωµένος γιὰ ὅσα ἔλεγε, ὅτι δηλαδή 
ἡ Ἑλλάδα ἀντιµετωπίζει µέ “ὕποπτη 
εὐµένεια” τά ποµάκικα καὶ τσιγγάνικα 
σωµατεῖα στή Θράκη. Δὲν πειράζει, 
τὴν ἐπόµενη φορά ποὺ θὰ βρεθοῦµε 
καὶ ποὺ ἐνδεχοµένως θὰ παίξουµε µὲ 
ὅρους ἰσηγορίας, τότε θὰ πάρει κι αὐτὸς 
(µερικὲς ἀπό) τὶς ἀπαντήσεις ποὺ τοῦ 
χρειάζονται...

 8       8

Ἑλληνική νίκη στίς Βρυξέλλες 
κατά Ψευτοµακεδόνων καί Τούρκων!

Κ. Καραΐσκος, Α. Λιάπης, πίσω ἠ Ε. Μπουρουτζή

Τό πάνελ τῶν ὀργανωτῶν στή συνέντευξη Τύπου
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Του Ηλία Σιαμέλα

«Το επίπεδο της βλαχο-Ελίτ, 
χαμηλό και ισοπεδωμένο…»

 Ξεπουλημένη πατρίδα. Ξεφτιλι-
σμένη χώρα. Και πώς να μην είναι. Τα 
μέσα ενημέρωσης είναι ο καθρέφτης της 
κοινωνίας. Εκεί αντανακλάται το φως 
ή το σκοτάδι. Κι έχουμε πολύ σκοτάδι. 
Έχουμε ποτάμια κατάρας. Έχουμε φτηνή 
γλίτσα. Μια γλίτσα  που ρέει μέσα απ’ τα 
σάπια μπατζάκια μας. Κι έχουμε ένα άγριο 
γλείψιμο. Ένα γλείψιμο που διατρέχει 
και βρέχει και νοτίζει την κοιλιά της 
διαπλεκόμενης επαρχιώτικης καμαρίλας. 
Το πολύ σάλιο γίνεται ρυάκι, γίνεται 
ποτάμι που μας πνίγει μέσα στα θολά νερά 
του.  
 Ο λόγος για κάποιες, ευτυχώς όχι 
όλες, επαρχιακές μηνιαίες «εφημερίδες». 
Γι αυτά τα  φτηνά «ξενοδοχεία» μιας 
βραδιάς, όπου ο πληρωμένος έρωτας 
αποτυπώνει το λεκιασμένο στίγμα 
του  πάνω στα γκρίζα πρόσωπα της 
συνεύρεσης. Αυτές οι επαρχιακές 
«εφημερίδες» λοιπόν, οι φτιαγμένες 
από έμμισθη χολέρα, οι «προικισμένες» 
απ’ τον πλουταγωγό ή τον προαγωγό 
βλαχοδήμαρχο. Αυτές οι φυλλάδες, μας 
κατεβάζουν στην άβυσσο της λογικής 
του συστήματος. Αυτές διδάσκουν, αυτές 
συντηρούν τον επαρχιώτικο κοινωνικό 
βάλτο και την αντίληψη ότι η ζωούλα μας 
θα γίνει καλύτερη, όταν συναγελαζόμαστε  
με τα Νέα Τζάκια της «Καποδιστριακής» 
φαρσοκωμωδίας. Αν ακολουθούμε πιστά 
τη βρώμικη πατημασιά των πολιτικών 
κι ακούμε το κούφιο ποδοβολητό των 
βλαχοδήμαρχων.
 Αυτά είναι τα θέματα που 
απασχο-λούν αρκετά έντυπα της επαρχίας. 
Ποιος Σύλλογος έκοψε τη βασιλόπιτα στα 
πιο «χάι» ξενοδοχεία της Αθήνας. Ποιοι 
«επίσημοι» παραβρέθηκαν. Ποιος φίλησε 
το χέρι της «χαριεστάτης» συζύγου του 

κ. βλαχοδήμαρχου. Ποιο «λαχταριστό» 
επιδόρπιο δοκίμασαν και ποιο ...κρύο 
πιάτο απόλαυσαν!    
 Σε μια τέτοια εφημερίδα των είκοσι 
τόσων σελίδων μέτρησα συνολικά 9 από 
δαύτες, όπου ο δημοσιογράφος περιγράφει 
με τη λαχανιασμένη πένα του δεκάδες 
συναθροίσεις και πιτο-τελετές. Απόκοντα 
και οι αμέτρητες φωτογραφίες των συμ-
μετεχόντων. Οι πόζες των κυριών. Τα 
αυτάρεσκα χαμόγελα των βλαχοδήμαρχων. 
Όλος τέλος πάντων ο κόσμος τους ο 
«εκλεκτός», ο «πασπαλισμένος με ψήγματα 
χρυσού και πλατίνας», όπως λέει ο ίδιος ο 
εφημεριδογράφος.         
 Αυτή είναι η πραγματικότητα. 
Αυτή είναι η Ελλάδα του 2008. Αυτά 
πουλάνε κι αυτά μας σερβίρουν οι 
επαρχιακές εφημερίδες για να ζήσουν. 
Μια κατάντια του τόπου που ραγίζει 
κάθε τίμια καρδιά. Που προσβάλλει 
εκατομμύρια συνανθρώπους μας που με 
το ζόρι τα φέρνουν βόλτα. Μια ντροπή 
που καταγράφεται στη γεωγραφία της 
αχαλίνωτης προβολής της Νέας Μάστιγας 
των Κουνουπιών του «Καποδίστρια».
 Χθες οι βλαχοδήμαρχοι ξεκίνησαν 
απ’ το μαντρί του Κατσικαλή, πίνοντας 
τυρόγαλο για να ημερέψουν την πείνα 
τους και σήμερα άνετοι και κορδωμένοι 
περνάνε στα σαλόνια των πιο ακριβών  
ξενοδοχείων της Αθήνας. Εκεί στις 
πολυτελείς αίθουσες και ο Μητροπολίτης 
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως να… ευλογεί 
τους βλαχοδήμαρχους  και τ’ άβατα 
για τους φτωχούς «καστρολημέρια». 
Κάπου εκεί ή και αλλού, κι ο Μέγας 
«Αρκα-δάρχης» Τατούλης, που σαν 
υφυπουργός πολιτισμού μοίραζε απλόχερα 
τα χρήματα του ελληνικού λαού στους 
«πιτο-Συλλόγους». Σ’ αυτούς τους 
«Συλλόγους» που οι «ταγοί» τους δεν 
καταδέχονται πλέον να πάνε  σε κάποια 
κοινή ταβέρνα να φάνε τα «κοψίδια» τους 
και να ρίξουν και κανένα τσάμικο. Η Νέα 
βλαχομούτσουνη ετεροδημότικη κάστα 

θέλει να βγάλει από πάνω της την τραγίσια 
μυρουδιά, να σπρώξει την ασημαντότητά 
της στην «ιεροτελεστία» της πολυτέλειας,  
να βρέξει τα σαγόνια της στο γκρίζο 
ψήλος των γεύσεων των πλουτοκρατών 
και της υψηλής κοινωνίας. Γι αυτό και οι 
«σοβαρές» δεξιώσεις και οι πιτο-τελετές 
γίνονται πλέον  στο Marriot, στο Plaza ή 
άντε και στο Grand Bretagne!        
 Αρκαδία μου, ιδιαίτερη Πατρίδα 
μου! Εδώ, μοναχικός κι απελπισμένος, 
κοιτάζω τους άγριους βράχους σου, 
βλέπω τα δηλητηριασμένα σύννεφα των 
εργοστασίων της ΔΕΗ της Μεγαλόπολης 
να αγκυλώνουν την καρδιά του ουρανού 
σου. Ακούω τον θρήνο της ερημιάς και των 
τρωκτικών το παρατεταμένο ροκάνισμα.
 Πατρίδα μου έχεις γίνει ένας ήχος 
κάλπικος. Είσαι πλέον ένα σκουληκιασμένο 
εμπόρευμα στα χέρια του κάθε γλείφτη 
επαρχιώτη δημοσιογράφου, του κάθε 
αγύρτη πολιτικού, του κάθε αλαζόνα 
βλαχοδήμαρχου, του κάθε ψωνισμένου 
«ψευτο-Συλλόγου»* της Αθήνας.
- «Λαέ μου, λαέ δικέ μου, τη μοίρα σου 
ύψωσε !…  Λειώσε το απαίσιο χνάρι του 
αρουραίου»**,  που έσκασε μούρη μέσα 
απ’ τις βλαχοδημαρχίες σου.
- Κόψε τα πόδια του μεγαλοϊδεατισμού 
της ευνοημένης νεόπλουτης κάστας του 
«Καποδίστρια». 
-  Σβήσε απ’ τα κιτάπια των δημοσιογράφων 
της επαρχίας όλα αυτά τα σαχλά 
χλιμιντρίσματα που σε υπνωτίζουν.
- Υποχρέωσέ τους να γράψουν για τα 
πραγματικά προβλήματά μας. Για την 
ανεργία, τη φτώχεια και την κακομοιριά 
της υπαίθρου. Για τις πολυεθνικές που 
πίνουν το αίμα μας. Για τους πολιτικούς 
που κλέβουν τα ταμεία μας. Για τις 
κυβερνήσεις που ξεπουλάνε στους ξένους 
τον ιδρώτα μας. Για τους καποδιστριακούς 
«θωρακοφόρους»  βλαχοδήμαρχους, που 
καλπάζουν ακράτητοι πάνω στο μαλαμο-
καλαμένιο άτι της βλαχοδημαρχίας τους. 
Για την ερήμωση των χωριών. Για τους 
αγρότες που κλαίνε. Για τους αγροτικούς 
δρόμους που ρήμαξαν. Για την ανεργία, 
την ακρίβεια, τη φτώχεια του συνταξιούχου 
και την κακομοιριά του ανήμπορου. Για 
τις φωτιές που μας έκαψαν και που θα 
μας ξανακάψουν. Για τη ΔΕΗ που με τις 

μπουλντόζες της ισοπέδωσε δεκάδες χωριά 
στη Μεγαλόπολη, δεκάδες εκκλησιές και 
ισάριθμα νεκροταφεία. Για τη θανατοφλέβα 
ΔΕΗ που στραγγίζει τα φτωχά αποθέματα 
του υδροφόρου ορίζοντα και καταστρέφει 
το περιβάλλον και την υγεία μας. 
 Γι αυτά υποχρέωσέ τους λαέ 
μου να γράψουν και για τα τόσα άλλα 
προβλήματα που διαπερνάνε και λογχίζουν 
την ευρύτερη κοινωνία.   
                                            

*  Σημείωση: Οι χαρακτηρισμοί  δεν αφορούν 
όλους τους Συλλόγους. Υπάρχουν Σύλλογοι που 
τιμούν και σέβονται την αποστολή τους και γι 
αυτό τους αξίζει κάθε έπαινος. 

** Πάμπλο Νερούντα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΖΑΚΙΑ  ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΠΑΡΧΙΩΤΙΚΕΣ ΦΥΛΛΑΔΕΣ

     Πέρασε το Πάσχα και φυσικό ήταν 
να…φάμε καλά, μια που εκτός από τα 
εξερχόμενα (σε σχέση με τα οποία είμαστε 
βεβαίως όλοι μας παντελώς άστα να παν), 
αναμφιβόλως έχουν τη σημασία τους και 
τα…εισερχόμενα. Φαίνεται όμως πως 
κι εκεί είμαστε δυστυχώς εντελώς για 
κλάματα. Και πέραν όλων των μολυσμένων, 
ελεεινών και παμμίαρων πραγμάτων που 
τρώμε και πίνουμε καθημερινά και τα 
οποία λίγο-πολύ όλοι γνωρίζουμε, ήρθε να 
πέσει τις προάλλες στα χέρια μου και μία 
λίστα ζωικών προϊόντων (από έρευνα της 
GREENPEACE) που πιθανώς σχετίζονται 
με μεταλλαγμένες ζωοτροφές. Βεβαίως για 
λόγους χώρου τη λίστα δεν μπορούμε να τη 
δημοσιεύσουμε εδώ, καθώς είναι τεράστια 
(βρίσκεται πάντως στη διάθεση κάθε 
ενδιαφερομένου). Θα πούμε ωστόσο ότι τα 
προϊόντα καταχωρούνται σε 4 διαφορετικές 
κατηγορίες, από τα επικίνδυνα έως τα 
απολύτως ασφαλή (πάντα σύμφωνα με τη 
GREENPEACE), με πολλά γνωστά μας 

είδη να φιγουράρουν στην 1η κατηγορία 
της υψηλής επικινδυνότητας, όπως π.χ. 
κάποια προϊόντα της Nestle (Carnation, 
Dolca, Neslac), όλα (!) τα γαλακτομικά 
της ΑΓΝΟ, της ΜΕΒΓΑΛ, της ΔΕΛΤΑ, 
της ΦΑΓΕ και της (ημετέρας) ΡΟΔΟΠΗΣ, 
το γάλα και η φέτα της ΔΩΔΩΝΗΣ, τα 
τυροκομικά ΚΟΛΙΟΣ, το γάλα και η κρέμα 
γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ, όλα ανεξαιρέτως τα 

παγωτά των εταιρειών Unilever (Algida), 
ΑΓΝΟ, ΔΕΛΤΑ, ΕΒΓΑ, ΔΩΔΩΝΗΣ, τα 
αλλαντικά ΒΙΚΙ κ.α. Όπως ανακοίνωσε 
η GREENPEACE, τα παραπάνω 
προϊόντα «προέρχονται ή είναι πιθανό να 
προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με 
μεταλλαγμένους οργανισμούς» ή ανήκουν 
σε εταιρείες «που έχουν δώσει ασαφείς 
απαντήσεις» η «δεν έχουν καν απαντήσει 
στο σχετικό ερωτηματολόγιο». 
     Ωστόσο και οι άλλες τρεις διαφορετικές 
κατηγορίες (στις οποίες καταχωρούνται 
υπερτριπλάσια προϊόντα, πολλά εκ των 
οποίων επίσης διάσημα), για να είμαι 
ειλικρινής, στα δικά μου τουλάχιστον 
μάτια και με βάση τα ελληνικά που 
ξέρω δεν φαντάζουν πια και τόσο 
πολύ…διαφορετικές. Για παράδειγμα, 
η 2η κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα 
εταιρειών που «ήδη αναζητούν τρόπους για 
να εξασφαλίσουν ζωοτροφές απαλλαγμένες 
από μεταλλαγμένους οργανισμούς (όπα 
- πολύ απλά δηλαδή έως αυτή τη στιγμή 
ΔΕΝ τις εξασφαλίζουν!) και έχουν 
δεσμευτεί εγγράφως (τώρα δέσαμε!) ότι 
στο άμεσο μέλλον θα «καθαρίσουν» το 
σύνολο των ζωοτροφών από μεταλλαγμένα 
συστατικά» (τοιγάρτοι, χέζε ψηλά κι 

αγνάντευε και Νικολό καρτέρει). Η 3η 
κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα για τα 
οποία οι εταιρείες παραγωγής εγγυώνται 
ότι δεν έχουν πρόβλημα (δεν θα πω τίποτα 
ΠΟΛΥ βαρύ, μέρες που είναι, απλώς θα 
αναρωτηθώ: «Και λοιπόν»;). Θεωρητικά 
όμως ακόμα και για την 4η κατηγορία (με 
τα θεωρούμενα ως ασφαλή τρόφιμα) θα 
μπορούσε ένα…νοσηρό μυαλό να εγείρει 
ερωτηματικά, γιατί μπορεί η GREENPEACE 
«τα πιστοποιητικά που διαθέτουν οι 
παραγωγοί από τους προμηθευτές τους για 
τη χρήση μη μεταλλαγμένων οργανισμών 
στις ζωοτροφές» να τα έλεγξε πράγματι, 
τους προμηθευτές όμως τους έλεγξε; Και 
για να μην παρεξηγηθώ: δεν κατηγορούμε 
κανέναν (ειδικά ελλείψει τεκμηρίων και 
καθώς ομολογούμε άλλωστε ότι τυγχάνομεν 
άσχετοι προς το αντικείμενο), απλώς αυτό 
που λέμε είναι ότι (επειδή πολλά έχουν δει 
τα μάτια μας σ’ αυτή τη λαμπρή χώρα της 
απόλυτης λαμογιάς) έχουμε κάθε προσωπικό 
δικαίωμα να είμαστε πλέον δύσπιστοι για 
τα ΠΑΝΤΑ! Κατά τα άλλα βεβαίως, χρόνια 
σας πολλά και καλή σας όρεξη! Και άντε, 
θα έλεγα και «καλά κρασιά», αλλά τελικά 
ποιος άραγε να ξέρει και γι’ αυτά πόθεν 
κρατάει η σκούφια τους…                  Ν.Δ.

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ; 
ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΟΡΕΞΗ!

Ο γ.γ. της Περιφέρειας 
Αν. Μακεδονίας – Θράκης
κ. Δηµήτρης Σταµάτης

εύχεται από καρδιάς
Καλό Πάσχα – Χρόνια Πολλά 

Με οδηγό το Άγιο Φως της 
Ανάστασης ας πορευτούµε όλοι 
µαζί, µε Αγάπη, Αλληλεγγύη και 

Σεβασµό για τον συνάνθρωπό µας



Μὲ τὴν Κυπριακὴ ἀφορµή

ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

  Ὁ Δηµήτρης Κωνσταντακόπουλος 
εἶναι ἀπό κείνους τούς ἐλάχιστους 
ἐναποµείναντες δηµοσιογράφους, 
οἱ ὁποῖοι δέν ἀντικατέστησαν τό 
ἐπαναστατικό τους ἄρβυλο µέ 
ἐκσυγχρονιστικές παντόφλες. 
Τά ΝΕΑ, ἡ Ἐλευθεροτυπία καί ὁ  
Ἐπενδυτής φιλοξένησαν τά πάντοτε 
ἐνδιαφέροντα ἄρθρα του πάνω 
σέ ἑλληνικά καί διεθνῆ θέµατα. 
Τό τελευταῖο του βιβλίο γιά τήν 
Κύπρο (εἶχε προηγηθεῖ ἡ «Ἁρπαγή 
τῆς Κύπρου» πρό τετραετίας) 
κυκλοφόρησε λίγες µέρες πρίν τήν 
ἦττα τοῦ Τάσσου Παπαδόπουλου 
στίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 
Φεβρουαρίου καί διαπραγµατεύεται 
πολύ εὐρύτερα θέµατα ἀπό αὐτό 
γιά τό ὁποῖο ὁ τίτλος προϊδεάζει. 

  Βεβαίως τό κύριο θέµα εἶναι οἱ 
πρόσφατες ἐξελίξεις τοῦ Κυπριακοῦ: 
τό Σχέδιο Ἀνάν, ἡ ἀπόρριψή του, 
ἡ πιθανότητα ἐπανεµφάνισής 
του µέ ἄλλη µορφή κι ὀνοµασία. 
Ὅµως πίσω ἀπό τίς ἐξελίξεις στό 
προσκήνιο, ὁ συγγραφέας ἀναζητᾶ 
τά αἴτια τῆς πανθοµολογούµενης 
κακοδαιµονίας µας, εἰδικά στή 
στάση τῆς καθεστωτικῆς Ἀριστερᾶς 
(ἡ ὁποία κυριαρχεῖ ἰδεολογικά σέ 
Ἑλλάδα καί Κύπρο) ἔναντι τοῦ 
ἔθνους καί τοῦ ἑλληνισµοῦ. Καί 
λέγοντας γιά Ἀριστερά, ὁ Δ.Κ. κάνει 
τή διάκριση µεταξύ τοῦ ἁπλοῦ 
της κόσµου καί τῆς κοµµατικῆς 
ἡγεσίας, κάτι πού τό ἐπισηµαίνει 
καί γιά τό σύνολο τοῦ πολιτικοῦ 
κόσµου (βλ. τήν σχεδόν καθολική 
κατάφαση τῶν ἐλίτ στό Σχέδιο 
Ἀνάν, σέ πλήρη ἀναντιστοιχία µέ 
τόν λαό). Παρατίθενται κριτικά 
οἱ ἐκσυγχρονιστικοί µῦθοι πού 
ὑποστηρίζονται ἀπό τό σύνολο 
σχεδόν τοῦ πολιτικοῦ φάσµατος 
(πρωτεῖο τῆς Οἰκονοµίας, καταδίκη 
τῶν «ἐθνικισµῶν», ἀξία τῶν 
καλῶν προθέσεων, τακτική τοῦ 
ἐξευµενισµοῦ...) καί καταδεικνύεται 
ἡ ἀφέλεια καί ὁ µαζοχισµός  
τους µέσα ἀπό τίς ἐµπράγµατες 
διαψεύσεις τους. Ἐξαιρετικό βιβλίο, 
εἰδικά τά τελευταῖα του κεφάλαια 
πού ἀντιµετωπίζουν τό ζήτηµα στή 
διαχρονία του καί πάντοτε ἐπίκαιρο, 
συνιστᾶται ἀνεπιφύλακτα!

Ἐκδοτικός Οἶκος Λιβάνη, 2008.
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ

          Μέ τίς κοσµογονικές ἀλλαγές τοῦ 1989 οἱ βόρειοι Ἠπειρῶ-
τες θά προσφύγουν κατά χιλιάδες στό ἑλλαδικό κράτος. Εἶναι 
ἀξιοσηµείωτο πώς µέ τήν ἀποσύνθεση τοῦ καθεστῶτος Ἀλία, 
αὐτοί οἱ χιλιάδες τῶν προσφύγων θά βρεθοῦν στήν ἑλλαδική 
πλευρά, σέ ἕνα µεγάλο τους µέρος, 
παράνοµα. Τό γεγονός αὐτό σχετίζεται µέ 
τήν ἔκπληξη πού ἐπικρατεῖ στήν Ἀθήνα 
γιά τόν ἀριθµό µά καί τά φρονήµατα 
ἑνός κοµµατιοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, στήν 
οὐσία λησµονηµένου, παρεξηγηµένου καί 
κάποιες φορές ἀνεπιθύµητου! Τώρα πιά 
οἱ Γιαννιῶτες νοιώθουν τήν «νίλα» πού 
τραβοῦν οἱ συµπατριῶτες τους πού τυχαίνει 
νά ζοῦν 60 χιλιόµετρα βορειότερα.

    Ἡ ἐπίσηµη Ἑλλάδα ἀδυνατεῖ νά κατα-
νοήσει τό µέγεθος ἑνός ζητήµατος πού 
γιά χρόνια ἐλαχιστοποιοῦσε. Γιά ἄλλη µιά 
φορά ἡ πραγµατικότητα διαλαλεῖ πώς τά 
προβλήµατα δέν θάβονται ἀλλά λύνονται.

      Ἡ «Ἐπιτροπή γιά τήν Ἤπειρο» δηµιουρ-
γήθηκε καί λειτούργησε στά πλαίσια τῶν 
δραστηριοτήτων τῆς «Ἑλληνικῆς Ἕνωσης 
γιά τά Δικαιώµατα καί τήν Ἀπελευθέρωση 
τῶν Λαῶν». Στόχος τῶν νέων ἀνθρώπων 
πού τή στελέχωσαν ἦταν νά γνωρίσουν σέ βάθος τό πρόβληµα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου καί νά συµβάλουν στήν ἐπίλυσή του. 
Τά κείµενα πού παρατίθενται στήν παρούσα ἔκδοση εἶναι 
µάρτυρες αὐτῆς τῆς ἐπίπονης προσπάθειας, καρπός µιᾶς 
πολύχρονης ἐµπειρίας πού συσσωρεύτηκε κόντρα στίς 

δυσκολίες καί τίς ἀνεπάρκειες βορείως µά καί νοτίως τῆς 
ἑλληνοαλβανικῆς µεθορίου.

    Τά ἔγγραφα πού παραθέτει ἡ ἐν λόγῳ ἔκδοση εἶναι τµῆµα 
τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐπιτροπῆς µεταξύ τῶν ἐτῶν 1991 καί 1997. 
Ἡ πρώτη ἑνότητα εἶναι βασικά διερευνητική καί ἀφορᾶ τά 
ἔτη 1991 καί 1992. Ἡ δεύτερη ἑνότητα ἀφορᾶ µόνο τό 1993 καί 

εἶναι µία συνολική µατιά ὑπό τό πρῖσµα 
τῆς Διακήρυξης γιά τά Δικαιώµατα τῶν 
Λαῶν. Καί ἡ τρίτη ἑνότητα παρουσιάζει 
τά διµηνιαῖα ἐνηµερωτικά δελτία τῆς 
Ἐπιτροπῆς γιά τά ἔτη 1994 - 1997. 

   Τό βιβλίο δέν εἶναι πολύτιµο µόνο γιά 
τόν µελλοντικό µελετητή τῆς ἱστορίας 
πάνω στό συγκεκριµένο θέµα ἀλλά 
ἀφορᾶ καί καθέναν πού ἐνδιαφέρεται 
γιά τό ζήτηµα καί θέλει πληροφορίες ἔξω 
ἀπό κεῖνες τῶν κατεστηµένων ΜΜΕ. Ὁ 
Κώστας Δηµητρόπουλος πού ἐπιµελεῖται 
τήν ἔκδοση ἦταν ὁ πρῶτος χρονικά καί 
βασικότερος ἀρθρογράφος µας στή µόνιµη 
στήλη τοῦ «Ἀντιφωνητῆ», ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 
ΚΑΚΑΒΙΑΣ, καί καταγράφει - ὅπως καί 
τότε στόν «Α» - καθηµερινά συµβάντα πού 
χρωµατίζουν ἔντονα ὅλα ἐκεῖνα τά οὐσιώδη 
(ληστεῖες, ἐποικισµοί, µικροεπεισόδια, 
ἐκλογικές διαδικασίες, δηµοσιεύµατα, 
τοπικές γιορτές, ἐκπαιδευτικά µέτρα...) πού 

περνᾶνε ἀσχολίαστα καί ἀφυδατωµένα στόν καθηµερινό 
Τῦπο. 

Ἡ ἔκδοση «Ἐπιτροπή γιά τήν Β. Ἤπειρο» εἶναι τοῦ «Γόρδιου» 
(Μακεδονίας 17, 10433 Ἀθήνα, gordiosbooks@yahoo.gr)

         Μιά πού µόλις πέρασαν οἱ ἅγιες 
µέρες τοῦ Πάσχα καί σέ κάποιες 
περιοχές τῆς πατρίδας µας συνεχίζει νά 
ἀναβιώνει τό µή πολιτικά ὀρθό ἔθιµο 
µέ τό «κάψιµο τοῦ Ἰούδα», εἴπαµε νά 
γράψουµε τήν συναφή καί διδακτική 
ἱστορική  ὑπόθεση «Πατσίφικο». 
∆ῶστε βάση καί, παρακαλῶ, µήν 
ρωτᾶτε ἄν εἶναι ἀληθινή ἡ ἱστορία ἤ 
ὄχι, ἐδῶ δέν γράφουµε παραµύθια! Τήν 
ἀφήγηση ὀφείλουµε στήν διαδικτυακή 
ἐγκυκλοπαίδεια Wikipedia.

Η «Υπόθεση Πατσίφικο» ήταν μια 
διπλωματική και πολιτική κρίση μεταξύ 
Ελλάδας και Βρετανίας το 1847-1850 
που ανέκυψε με αφορμή την επίθεση 
το 1849 του αθηναϊκού όχλου κατά της 
περιουσίας του βρετανικής υπηκοότητας 
Εβραίου Δον Πατσίφικο, προξένου της 
Πορτογαλίας. 

Ο Νταβίντ Πατσίφικο ήταν πορτο- 
γαλοεβραίος (Γιβραλτάρ 1784 - 1854 
Λονδίνο) τυχοδιώκτης που εγκατα-
στάθηκε στην Ελλάδα το 1836 ως 
Πρόξενος της Πορτογαλίας στην Αθήνα 
από το 1836 ως το 1842 οπότε και 
παύθηκε συνεπεία καταχρήσεων. Στη 
συνέχεια προσκολλήθηκε στο κύκλο της 
Δούκισσας της Πλακεντίας που έζησε για 
κάποιο διάστημα με βοηθήματά της. Στη 
συνέχεια επιδόθηκε στη τοκογλυφία με 
άγνωστους πόρους.

Ο Πατσίφικο, που διέμενε τότε επί της 
οδού Καραϊσκάκη, στου Ψυρρή, έγινε 
αίτιος οχλοκρατικού επεισοδίου σε βάρος 
του, καθώς επέδειξε ασέβεια κατά την 
εκφορά του Επιταφίου του Ιερού Ναού 
Αγίου Φιλίππου και του επακόλουθου 
εθίμου της καύσης ομοιώματος 
του Ιούδα. Το έτος εκείνο (1849) 
πρωτοαπαγορεύθηκε το έθιμο αυτό μετά 
την εκφορά του Επιταφίου, τουλάχιστον 
στην Αθήνα, λόγω της έκτακτης τότε 

επίσημης επίσκεψης του «Γάλλου» 
τραπεζίτη Ρότσιλντ. Έτσι ο αθηναϊκός 
λαός ανέβαλε τη τέλεση του εθίμου για την 
Δευτέρα του Πάσχα, στη πλατεία Ηρώων 
(στου Ψυρρή). Όταν όμως επενέβη η 
Αστυνομία και ακολούθησαν ταραχές, 
διερχόμενο το πλήθος προ της οικίας του 
Πατσίφικο, είτε προκαλούμενο απ΄ τον 
ίδιο είτε θεωρώντας τον ως υπαίτιο της 
απαγόρευσης, επιτέθηκε στη οικία του 
προκαλώντας κάποιες καταστροφές, ο 
ίδιος δε, μόλις και που διασώθηκε από τη 
μανία του πλήθους, κατέφυγε στη αγγλική 
πρεσβεία, της οποίας την υπηκοότητα 
είχε αποκτήσει πρόσφατα.

Το επόμενο πρωί κιόλας ο Άγγλος 
πρεσβευτής Σερ Έντμοντ Λάιονς προέβη 
σε διάβημα προς το ελληνικό Υπουργείο 
των Εξωτερικών για την καταβολή 
αποζημίωσης στον θιγέντα με το 
αστρονομικό για τα τότε δεδομένα ποσό 
των 886.736,57 δραχμών. Η ελληνική 
κυβέρνηση βεβαίως αρνήθηκε θεωρώντας 
ότι το θέμα ανήκει στη Δικαιοσύνη.

Η άρνηση αυτή έδωσε την ευκαιρία στον 
τότε Υπουργό Εξωτερικών της Αγγλίας 
Πάλμερστον να ζητήσει από την Ελληνική 
Κυβέρνηση την άμεση καταβολή της 
αποζημίωσης για τις καταστροφές που 
υπέστη ο Πατσίφικο, χωρίς να είχε γίνει 
ούτε στοιχειώδης καταγραφή. Το ποσό 
αυτό είχε κριθεί πολλαπλάσιο ακόμη 
και της αξίας των τότε ανακτόρων (της 
Πλατείας Κλαυθμώνος). Επειδή και τότε 
η ελληνική κυβέρνηση δεν συναίνεσε σε 
αυτό, άνευ δηλαδή της δικαστικής οδού, 
ο Πάλμερστον έφθασε στο πρωτόγνωρο 
για τα τότε διεθνή δρώμενα να διατάξει 
τον αγγλικό στόλο να προβεί σε ναυτικό 
αποκλεισμό του Ελληνικού Βασιλείου 
και ακόμη την κατάσχεση πολεμικών 
και εμπορικών πλοίων στο Αιγαίο. Τα 
γεγονότα έμειναν γνωστά ως Παρκερικά 

(από το όνομα του Άγγλου ναυάρχου 
Ουΐλιαμ Πάρκερ που και εφάρμοσε 
τα μέτρα αυτά) για τον αναίτια ωμό 
και βίαιο τρόπο επιδίωξης του στόχου, 
δηλαδή της επιβολής φιλοβρετανικής 
πολιτικής στην Ελλάδα και μεταβολής 
της ακολουθούμενης τότε φιλορωσικής 
πολιτικής. Τα μέτρα εκείνα ήταν ένα 
κλασικό παράδειγμα στρατηγικής κατα-
ναγκασμού μέσω της “διπλωματίας της 
κανονιοφόρου”.

Με την αιτηθείσα επέμβαση όμως 
των Μεγάλων Δυνάμεων της Ρωσίας 
και της Γαλλίας και ιδιαίτερα με την 
αποχώρηση του Γάλλου πρέσβη από το 
Λονδίνο η υπόθεση πλησίασε στο τέλος 
της. Τελικά  και μετά την παρέμβαση 
της Ρωσίας ο ναυτικός αποκλεισμός 
ήρθη στις 15 Απριλίου του 1850, και το 
ζήτημα της αποζημίωσης του Πατσίφικο 
παραπέμφθηκε σε διεθνή διαιτησία.

Ορίσθηκε επιτροπή η οποία και 
εξακρίβωσε πως η ζημία που τελικά είχε 
υποστεί ο Πατσίφικο ήταν μόλις 3.750 
δραχμές, και αυτό μάλιστα με αρκετές 
αμφιβολίες, αφού και ο ίδιος δεν μπόρεσε 
να αποδείξει τον τρόπο απόκτησης των 
καταλογιζομένων ειδών. Έτσι αφενός 
η ελληνική κυβέρνηση κατέβαλε στον 
Πατσίφικο το ποσόν των 3.750 δραχμών 
και αφετέρου επεστράφη σε αυτήν το 
υπόλοιπο ποσό εκ 330.000 δραχμών που 
είχε εν τω μεταξύ καταθέσει στην Αγγλία, 
ως εγγύηση, για την άρση τουλάχιστον 
του αποκλεισμού.

  Καί τώρα, προκειµένου νά 
διαπιστώσετε τό κατά πόσον εἶστε 
σέ θέση νά ἀποκοµίσετε ἀπό τήν 
Ἱστορία διδάγµατα, δοκιµάστε νά 
ἐκθέσετε τά συµπεράσµατά σας ἀπό τά 
ἀνωτέρω, εἴτε γιά τόν πρωταγωνιστή 
(ὡς ὑπόδειγµα γιά τόν ρόλο πολλῶν 
ὁµοθρήσκων του, τύπου Σάυλωκ) 
εἴτε γιά τή στάση τῶν «προστατῶν» 
(µέ τήν κακή ἔννοια) τοῦ δύστυχου 
νεοελληνικοῦ κράτους. 

Τό κάψιµο τοῦ Ἰούδα πρίν 159 χρόνια καί ἡ

ΥΠΟΘΕΣΗ «ΠΑΤΣΙΦΙΚΟ»
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Μπινιές

§
Στόν προπροηγούµενο αἰώνα

θέλησαν νά παντρέψουν 
ἕνα πανέµορφο κοριτσάκι

µ’ ἕναν σαρανταπεντάρη προύχοντα
µέ τό ἔτσι θέλω.

Τό κοριτσάκι, ὅταν οἱ ἄλλοι 
πῆγαν γιά ὕπνο,

πῆγε πέταξε ἕνα σχοινί
στόν πλάτανο τῆς αὐλῆς 

καί κρεµάστηκε.
Τήν ἄλλη µέρα, µετά τήν κηδεία της,

κόψανε καί τόν πλάτανο.
Τόν ἐµφανή φταίχτη!

 
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) Στις 27 Απριλίου 1944 στους 
Μολάους Λακωνίας, αντάρτες του ΕΑΜ 
έστησαν ενέδρα σε πομπή 4 γερμανικών 
αυτοκινήτων, σκοτώνοντας ένα Γερμανό 
στρατηγό, τους επιτελείς του και το 
μεγαλύτερο μέρος της φρουράς του. Σε 
αντίποινα, την Πρωτομαγιά του 1944, 
οι Γερμανοί εκτελούν ομαδικά στο 

σκοπευτήριο της Καισαριανής 200 Έλληνες 
ομήρους, μεταξύ αυτών και τον αδερφό 
του Μανώλη Γλέζου. Ποιοί γράψανε το 
σχετικό τραγούδι του Μπιθικώτση “Ένα 
Σαββατόβραδο στην Καισαριανή”; 

Α) Λ. Παπαδόπουλος - Στ. Ξαρχάκος

Β) Λ. Παπαδόπουλος - Μ. Θεοδωράκης

Γ) Μ. Λοίζος - Στ. Ξαρχάκος

Δ)  Φοίβος

2) Στις 2 Μαίου 1941 πεθαίνει η Πηνελόπη 
Δέλτα, έχοντας αυτοδηλητηριαστεί τη 
μέρα που μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα. 

Πάνω στον τάφο της ζήτησε και γράφτηκε 
μόνο η λέξη...

Α) Ελπίδα

Β) Ελευθερία

Γ) Σιωπή

Δ) Εκσυγχρονισμός  

3) Στις 8 Μαΐου 1821, στό χάνι της Γραβιάς, 
ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με 120 άντρες 
συντρίβει τόν στρατό του Ομέρ Βρυώνη 
(8.000 πεζοί, 1.000 ιππείς) προκαλώντας 

του τεράστιες απώλειες και δραπετεύοντας 
τη νύχτα, έχοντας μόλις 2 νεκρούς καί 
2 τραυματίες. Πώς επελέγησαν όσοι 
πολέμησαν στο Χάνι; 

Α) Τράβηξαν κλήρο και οι υπόλοιποι 
πιάσαν άλλα σημεία

Β) Μπήκαν αυτόβουλα μέσα πιασμένοι 
στον χορό όσοι πείστηκαν από τον 
Ανδρούτσο

Γ) Διάλεξε ο ήρωας μόνο τους Αρβανίτες 
συμπατριώτες του

Δ) Μείνανε μόνο όσοι κατάγονταν από τα 
γύρω χωριά

4) Στις 10 Μαίου 1956 απαγχονίζονται 
στην Κύπρο από τους Άγγλους οι αγωνιστές 

Μιχαλάκης Καραολής και Ανδρέας 
Δημητρίου. Η ΕΟΚΑ ως αντίποινα εκτελεί 
τους 2 Άγγλους στρατιώτες που κρατούσε. 
Οι διαδηλώσεις στην Αθήνα κατά της 
Αγγλίας είχαν ως αποτέλεσμα...

Α) Την ανατροπή της τότε Κυβέρνησης 
Καραμανλή

Β) Πυρά της Αστυνομίας κατά των 
διαδηλωτών με αποτέλεσμα 4 νεκρούς και 
200 τραυματίες

Γ) Την διατύπωση συγγνώμης από το 
Λονδίνο

Δ) Τον τερματισμό των εκτελέσεων στην 
επαναστατημένη Μεγαλόνησο

5) Στις 10 Μαΐου 1854 έγινε η μάχη 

της Φυλλουριάς. Με το ξέσπασμα του 
Ρωσοτουρκικού πολέμου της Κριμαίας, 
η Ελλάδα σχεδίαζε να συμμαχήσει με τη 
Ρωσία κατά των Οθωμανών, διεκδικώντας 
Θεσσαλία και Μακεδονία και άρχισαν 
αψιμαχίες. Ήταν εποχή που οι Βλάχοι της 
Μακεδονίας αφήνουν τα χειμαδιά στη 
Θεσσαλία κι ανηφορίζουν με γιδοπρόβατα, 
γυναίκες, παιδιά, σκυλιά και παραπαίδια 
προς την Πίνδο. Όλοι οι Βλάχοι αρχηγοί 
συνεδρίασαν κι έβαλαν επικεφαλής στον 
ξεσηκωμό τον αρχιτσέλιγκα Χατζημάτη – 
Ακάρμωνα ή Χατζηματούσιο. Στο τσιφλίκι 
του στη Φυλλουριά ύψωσαν αντάρτικη 
σημαία, ορκίστηκαν στο ξωκλήσι του 
Αγίου Δημητρίου μα δεν πρόλαβαν 
να ενωθούν με τους ξεσηκωμένους 
Μακεδόνες του καπετάν Ζιάκα. Έφτασαν 
Τουρκαλβανοί ιππείς και ακολούθησε 
μακελειό. Οι Βλάχοι πολεμούσαν με ό,τι 
έβρισκαν,  με τις γυναίκες να χτυπάνε τους 
Τούρκους με πυρωμένους τεντζερέδες, 
άντρες να χρησιμοποιούν ταψιά για 
ασπίδες και σούβλες για όπλα, στη μάχη 
και τα 250 τσομπανόσκυλα... Την τελική 
ήττα των Βλάχων εκδικήθηκε ο καπετάν 
Ζιάκας που διέλυσε τους Τουρκαλβανούς 
στη Διμηνίτσα (Καρπερό Γρεβενών) 
κι αποκεφάλισε τον αρχηγό τους. Έτσι 
προέκυψε η φράση στα βλάχικα για κάτι 
εξαιρετικά άσκημο, “S’ fiatsi filuriana”, 
δηλαδή “έγινε της Φυλλουριάς”. Η 
υπαναχώρηση της Ελλάδας από την 
διεκδίκηση της Θεσσαλίας οφειλόταν...

Α) Σε ολιγωρία του τότε βασιλιά Όθωνα

Β) Στήν τουρκική αντεπίθεση μετά τις 
πρώτες ελληνικές επιτυχίες 

Γ) Στη σύντομη ήττα των Ρώσων στην 
Κριμαία

Δ) Στην αποβίβαση στον Πειραιά κατοχικών 
στρατευμάτων των Αγγλογάλλων

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

1Α, 2Γ, 3Β, 4Β, 5Δ

Αντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14373

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό 
µε ανοικτή δηµοπρασία, µε το σύστηµα προσφοράς «επί µέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο 
τιµολόγιο οµαδοποιηµένων τιµών της Υπηρεσίας (άρθρο 7 
του Π.Δ. 609/85)» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1418/84, 
του Π.Δ. 609/85 και του Ν. 3263/2004 όπως ισχύουν, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Δ. 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», προϋπολογισµού µελέτης 60.000.00 ευρώ (µε 
αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 13η Μαΐου 2008, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης 10.00 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων 
Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Κοµοτηνής, πλ. Βιζυηνού 
αρ. 1, 69100 Κοµοτηνή, τηλ. 2531024444.

Στον διαγωνισµό καλούνται να συµµετάσχουν, όπως 
ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης

Μεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:

-  Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην 
Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ.

- Εγγεγραµµένες στα ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ αντίστοιχης 
κατηγορίας

- Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει τη συµφωνία για τις Δηµόσιες Συµβάσεις 
(ΣΔΣ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) στα 
οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες σ’ αυτούς και 
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

- Προερχόµενες από τα ως ανωτέρω κράτη στα οποία δεν 
τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, 
εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε 
το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Εποχειρήσεων εντιστοίχου 
τάξεως που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της 
αποφάσεως ΑΔ2α/01/ΦΝ/294/16-03-1985 (ΦΕΚ 170Β).

Η προκήρυξη και τα τεύχη δηµοπράτησης του διαγωνισµού 
διατίθενται από την Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση 
από 22-04-2008 µέχρι καί 08-05-2008 τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες.

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 
995,00 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του 
Δήµου Κοµοτηνής.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του 
Δήµου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, τηλ. 2531024444.

    Κοµοτηνή, 14/04/2008

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    Δηµήτριος Κοτσάκης 



“La nuova Questione Orientale”
Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης μιλώντας στην πόλη Τρέντο της 
Βόρειας Ιταλίας για «το Ποντιακό Ζήτημα στα πλαίσια του 
τουρκικού προβλήματος» κατά την παρουσίαση της Ιταλικής 
Έκδοσης του Βιβλίου του “La nuova Questione Orientale” *, 
είπε μεταξύ άλλων:

Μέχρι σήμερα γεωπολιτικοί 
λόγοι και λογικές των Κρατών 
στέρησαν από τους λαούς την 
Μικράς Ασίας το δικαίωμα να 
διεκδικούν και να απολαμβάνουν 
τα δικαιώματά τους. 
Η δική σας πράξη για την 
έκδοση στα Ιταλικά του 
βιβλίου μου «Aspects of the 
New Eastern Question” 
-  Όψεις του Νέου Ανατολικού 
Ζητήματος που υπήρξε καρπός 
των δραστηριοτήτων μου στην  

Διεθνή Ένωση για τα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των 
Λαών εμπεριέχει πολλές δυναμικές.
Διευρύνει την γεωγραφία των δικαιωμάτων στην ιστορική 
περιοχή της Μικράς Ασίας που μέχρι σήμερα στερήθηκε το 
δικαίωμα στα δικαιώματα. Προτείνει το δικό σας παράδειγμα 
αυτό του Τρεντίνο – Αλτο Αντιτζε (Νοτίου Τυρόλου) ως θεσμικό 
και αναπτυξιακό πρότυπο για τους λαούς της Ανατολίας  που δεν 
είχαν και δεν έχουν ακόμη τη δική σας τύχη. Στην περιφέρειά 
σας δεν είχατε εκτοπίσεις, γενοκτονίες, ξεριζωμούς. Το Νότιο 

Τυρόλο δεν έγινε Ίμβρος και Τένεδος.
Εκτός αυτού αντί για την υποανάπτυξη που γνωρίζει ο Πόντος, 
το Κουρδιστάν, η Αντιόχεια, οι Περιφέρειες της Ανατολίας, εσείς 
διαμορφώσατε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα Ευρωπαϊκά 
Αναπτυξιακά Πρότυπα. 
Δικαιώνει τις προσδοκίες για μια άλλη σχέση ανάμεσα στους 
λαούς του Ιδρυτού της Ένωσης (LIDLIP) μας, του μεγάλου 
Ιταλού διανοούμενου, πολιτικού και δασκάλου μου Λέλιο 
Μπάσο. 
Αυτός όμως που θα αισθάνεται δικαιωμένος για την πράξη σας 
είναι ένας από τους μεγάλους πατέρες της Ευρώπης ο Βησσαρίων 
ο Τραπεζούντιος που γνώριζε καλά την περιοχή σας. Η γενέτειρα 
πόλη του η Τραπεζούντα, η πατρίδα του, ο Πόντος παρ’ όλες τις 
συστηματικές πολιτικές βιολογικής εξαφάνισης, γενοκτονίας 
των Ποντίων και πολιτικές βίαιης πολιτισμικής αφομοίωσης 
των πληθυσμών που έμειναν εκεί, παραμένει μια ευρωπαϊκή 
πολιτισμική ψηφίδα που ζητά την αναγέννησή της.
 Ακόμη όμως και σήμερα το τουρκικό κράτος δολοφονεί, αντί 
να προστατεύει στον Πόντο την πλησιέστερη προς την αρχαία 
ελληνική ομιλούμενη σήμερα γλώσσα.
Πιστεύω και εύχομαι ότι τα επόμενα χρόνια πολλοί Δήμοι και 
Περιφέρειες της Ευρώπης θα πυκνώσουν αυτό το ιστορικό 
ευρωπαϊκό μέτωπο της διεύρυνσης των δικαιωμάτων στην 
ιστορική Μικρά Ασία και Μεσοποταμία. Αυτό ζητούν όλοι 
οι αυτόχθονοι λαοί της. Ο ίδιος ο τουρκικός λαός για να 
απελευθερωθεί από τα δικά του δεσμά.   

* το βιβλίο εκδόθηκε από την Τοπική Ένωση Δήμων της 
Περιφέρειας Τρεντίνο.

Ξεκίνησε τὸ ἐπεισόδιο “Συρία” τῆς 
γνωστῆς πολεµικῆς σειρᾶς: Ὁ Δαβὶδ 
Ὀλµπράιτ τοῦ Institute for Science 
& International Security ἀνακάλυψε 
...πυρηνικὸ ἀντιδραστήρα της!

“Nέα Ἐποχὴ” στὶς νατοϊρακινὲς 
σχέσεις βλέπει ὁ κ. Σέφερ, γ.γ. τοῦ ἐν 
λόγῳ ἀνθρωπιστικοῦ ὀργανισµοῦ. 
Κάτι θέλει νὰ πεῖ ἀλλὰ κωλύεται...

Νὰ σᾶς πῶ ἐγὼ τί ἐννοεῖ: Ὁ Αµερι-
κανὸς L. Werner σχεδιάζει γιὰ τὸ 
Ἰρὰκ θεµατικὸ πάρκο ψυχαγωγίας, 
δηλαδὴ µιά... Ντίσνεϋλαντ! 

Ἄλλος ἕνας ἰσραηλινός, ὁ 84χρονος 
Ben-Ami Kadish, καταδικάστηκε 
γιὰ κατασκοπεία στὶς ΗΠΑ (F-15, 
Patriot, πυρηνικά) τά ἔτη 1979-84.  

Ἔ, σκότωσαν καµµιὰ ἑκατοστὴ Σο-  
µαλοὺς οἱ Αἰθίοπες, κυνηγώντας 
(λέµε, τώρα) ἀλκαϊντατζῆδες. Καί; 
Σιγὰ µὴν ἀσχοληθοῦµε µαζί τους!

Θ’ ἀσχοληθοῦµε ὅµως µὲ τοὺς 
«ρατσιστές» ποὺ δέν θά θελήσουν 
µετανάστες στὴ χώρα τους τοὺς 
ἐπιζῶντες, ἀποποιούµενοι τὸ 
κόστος τῆς “ἀντιτροµοκρατίας”.

Ἕνα κινέζικο φορτίο πυροµαχικά 
δέν παραδόθηκε τελικά στή Ζιµπά-
µπουε, µετά τίς ἀντιδράσεις ἀπό 
ΗΠΑνθρώπων καί... ΜΚΟ! Νά φᾶν 
τόν Μπουγκάµπε, ντέ καί καλά! 

Νέες δικαστικὲς περιπέτειες τοῦ 

γενναίου ἐκδότη Ραγκὶπ Ζαράκο-
γλου. Ἡ γειτονικὴ Δειµοκρατία δὲν 
φείδεται διώξεων ὅταν θίγεται ἡ 
ἀνώτατη ἀξία τοῦ “τουρκισµοῦ”

Ἄλλη µία συνάντηση Καραµανλῆ - 
Πούτιν καί ὑπογραφή τοῦ ἀγωγοῦ 
ρωσικοῦ ἀερίου. Ἑλλάδα - Ρωσία 
πιό κοντά, ὅπως ἡ Ἱστορία καί τό 
συµφέρον µας ἐπιτάσσει

Καί γιά νά λέµε τοῦ πρωθυπουργοῦ 
τό δίκιο, ἡ στροφή αὐτή, µέ τήν προ-
σωπική του σφραγῖδα, ναί, εἶναι 
ἔνδειξη πατριωτικῶν προθέσεων.

Στήν ἱστοσελίδα τοῦ τουρκοΓΕΕΘΑ 
ἀναρτῶνται οἱ καθηµερινές παρενο-
χλήσεις τουρκικῶν µαχητικῶν ἀπό 
ἑλληνικά στό Αἰγαῖο! Τί ὑποµονή 
πού ἔχουν οἱ ἄνθρωποι µαζί µας!

Ψάχνουν γιατί χιλιάδες ἀριστεροὶ 
Ἰταλοὶ ἐργάτες ψήφισαν ἀκροδεξιά. 
Μὰ γιατί οἱ ἄνθρωποι ἔµαθαν νὰ 
ψάχνουν ἰδέες καὶ καθαρὰ λόγια, 
ὄχι λαµογιὲς καὶ διαχειριστὲς.

Η ΕΕ ὑποστηρίζει τὰ νεοταξίτικα 
βιβλία τοῦ CDRSEE καὶ τοῦ Ἱδρύ-
µατος Σόρος γιὰ τὴν ἱστορία τῶν 
Βαλκανίων. Γρηγορεῖτε, ἀδέρφια!

Καί τό DPA στά πλαστικά µπουκάλια 
µιµεῖται τή δράση οἰστρογόνων! 
Πότε θά τό ἀπαγορέψουν; Ὅταν 
δέν θἄχει µείνει ἄντρας στή γῆ;

Ἀπογοητεύτηκε κι ὁ Νάκος ἀπό τό 

χάλι τῆς Περιφέρειάς µας στό θέµα 
τῶν σκουπιδιῶν. Τά πρόστιµα καί ἡ  
ἀπώλεια εὐρωκονδυλίων ἁπλῶς θά 
βεβαιώσουν τήν κοινή ἐµπειρία.

Γιά 7η χρονιά διοργανώθηκε ἀπ’ τήν 
ἐναλλακτική κοινότητα ΠΕΛΙΤΙ ἡ 
σχολική γιορτή γιά τή διάσωση τῶν 
ντόπιων ποικιλιῶν καί σπόρων

Ἡ θαυµάσια αὐτή πρωτοβουλία τοῦ 
Παναγιώτη Σαϊνατούδη εἶναι ἄλλη 
µία ἀπόδειξη τοῦ τί µπορεῖ νά πε-
τύχει ἕνα προσωπικό ἐγχείρηµα. 

Στόν µεγάλο Θρακιώτη λογοτέχνη 
Κώστα Βάρναλη εἶναι ἀφιερωµένο 
τό νέο τεῦχος τοῦ πάντα ἐνδιαφέ-
ροντος ἑβρίτη «Βορέα».

Μειονοτικό σχολεῖο γιά 7 παιδιά 
στό ποµακοχώρι Ζουµπούλι τῆς 
Ξάνθης γιόκ, ἀπάντησε τό ΥΠΕΠΘ 
στόν ἐρωτώντα Τσετίν Μάντατζη

Ἄν τήν ἴδια σωστή καί καθαρή στάση 
τηροῦσε κι ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση, 
ὅλα θά ἦταν καλύτερα. Ἡ ζητιανιά 
τῆς τούρκικης ψήφου ὅµως...

Ἔ, ναί εἴµασταν ἐξ ἀρχῆς φανατικοί 
τοῦ Πούτιν, τώρα πιά παραγίναµε! 

ΝΤΑΣΦΙΝΤΑΝΙΑ, ΤΑΒΑΡΙΣ!!!

Εκτουρκισμός στην Κατεχόμενη Κύπρο

Η μετονομασία του πάρκου Τσαλαγιάν σε 
¨Πάρκο Τσαλαγιάν Άγκυρας¨ αποτελεί τον 
τελευταίο κρίκο στα πλαίσια  μιας πολιτικής της 
Τουρκίας για αφομοίωση των Τουρκοκυπρίων. 
Και μην έχετε καμμιά αμφιβολία πως θα 
προστεθούνε κι άλλοι κρίκοι. Και ξέρετε τι 
είναι αυτό που πονάει; Πως οι Τουρκοκύπριοι 
δεν μπορούν πλέον να αποτρέψουν αυτόν τον 
ζυγό. Διότι η Τουρκία μέσω των παρανόμως 
εγκατασταθέντων εδώ, πλέον κατέχει και την 
θέληση μας! Και υποτίθεται πως όλοι πρέπει 
να σεβόμαστε αυτή τη θέληση. Αυτό που λένε 
οι άνθρωποι του Μπουλούτογλου «θέληση 
του λαού» είναι η θέληση των παρανόμως 
μεταφερθέντων Τούρκων πολιτών! Ποιος 
πατριώτης Τουρκοκύπριος μπορεί να σεβαστεί 
αυτή τη θέληση; Και μάλιστα τα μέλη του 
δημοτικού συμβουλίου των κομμάτων UBP 
και DP δεν αρκέστηκαν σε αυτό το ρεζιλίκι. 
Όταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν τα 
μέλη του δημοτικού συμβουλίου των κομμάτων  
CTP και TDP, αυτοί προχώρησαν και στην 
έγκριση κατασκευής από την Τουρκία ενός 
τζαμιού, σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία 
της Λευκωσίας. Προσπαθούν ταυτόχρονα να 
¨εκτουρκίσουν¨ και να ¨εξισλαμίσουν¨ τους 
Τουρκοκύπριους. Κάποιοι μάλιστα πήγαν 
στην πρεσβεία της Τουρκίας και ζήτησαν να 
γίνει αλλού. Οι αξιότιμοι απάντησαν πως 
«Αποκλείεται, εκεί θα γίνει»! 

(18-4-08, Τ/Κ εφ. Αφρίκα)

Προφάσεις εν αμαρτίαις...

Ο Ταλάτ πήγε στην Άγκυρα. Πήρε λοιπόν σαν 
μικρός μαθητής στην τσάντα του τις οδηγίες 
μέσω τον οποίων θα αναγκάσει τον Χριστόφια 
(που έχει θετικό προφίλ σε όλο τον κόσμο) να 
φύγει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 
Η στρατηγική τους φαίνεται από τις 
ανακοινώσεις του Ταλάτ. Η τουρκική πλευρά 
θα θέσει ως βάση διαπραγματεύσεων το 
σχέδιο Ανάν. Δύο λαοί, δύο δημοκρατίες, δύο 
ίσα ιδρυτικά κράτη, ένα νέο ομοσπονδιακό 
κράτος, και με την συνέχεια των εγγυητριών 
δυνάμεων. Δεν θα φτάσουν αυτά για να 
φύγει από το τραπέζι ο Χριστόφιας; Νο 
problem! Τότε ο Ταλάτ θα πυροδοτήσει την 
τελευταία του βόμβα, άλλωστε το έκανε ήδη: 
Να αναγνωριστεί μέσα σε 24 ώρες η ΚΚΤC 
ως τουρκικό κράτος της Κύπρου! Στην 
πραγματικότητα όλες αυτές οι ίντριγκες, για να 
αναγκάσουν τον Χριστόφια να εγκαταλείψει το 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δείχνουν ότι 
η τουρκική πλευρά δεν ήθελε ποτέ τη λύση. 

                           (28-4-08, Τ/Κ εφ. Αφρίκα)

Κωνσταντινούπολη!

Κάποιοι νομίζουν πως με αλλαγές τοπωνυμίων 
τουρκοποιήθηκε ή θα τουρκοποιηθεί η 
Κύπρος. Γιατί μήπως η λέξη Άνκαρα είναι 
τουρκικό όνομα; Επειδή αυτό που έλεγαν 
επί αιώνες Άγκυρα το κάνατε Άνκαρα, αυτό 
σημαίνει ότι είναι τουρκικό; Την πόλη - 
κέντρο του Βυζαντίου που επί αιώνες κατείχαν 
οι Οθωμανοί την είπαν Ινστανμπούλ, και τι 
έγινε; Άλλαξε μήπως ο κόσμος το Κωνστα-
ντινούπολη; Το  Ινστανμπούλ που θα πει 
στα ελληνικά ¨εις την πόλη¨, σημαίνει ότι το  
όνομα Ινσταμπούλ είναι τουρκική λέξη; Ή 
μήπως η λέξη Σμύρνη αν την κάνεις ¨Ιζμίρ¨ 
έγινε τούρκικη; Μπορεί να κάθεστε πάνω 
στα δημιουργήματα άλλων. Ναι, μπορείτε 
να κάθεστε, δεν μπορείτε όμως να σωθείτε 
από τις φωνές πως πάντα είστε ξένοι εκεί. 
Μπορείτε να γράψετε στην ιστορία σας πως 
αυτή την πόλη την ίδρυσαν οι Τούρκοι; 

(18-4-08, Τ/Κ εφ. Αφρίκα)

Ἀντιφωνήµατα
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