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Ἀνθρώποισι γάρ εὐθυµίη 
γίνεται µετριότητι τέρψιος 

καί βίου συµµετρίη

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

 Ἀντιφωνητὴς

∆υό ἐρωτήµατα γιά µιά δεξίωση

∆ιαβάζω τήν αἰνιγµατική εἴδηση: «Ὁ ὑπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. 
Μαργαρίτης Τζίµας θά βραβεύσει τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύµατα τῆς 
Μακεδονίας καί τῆς Θράκης γιά τήν προσφορά τους στήν ἐκπαίδευση καί στήν 
ἔρευνα, σέ εἰδική τελετή πού θά πραγµατοποιηθεῖ στίς 2 Ἰουνίου 2008 τό βράδυ 
στόν ὑπαίθριο χῶρο τοῦ Κυβερνείου (περιοχή Καραµπουρνάκι) τῆς Θεσσαλονίκης. 
Τῆς ἀπονοµῆς τῶν βραβείων θά προηγηθεῖ ὁµιλία τοῦ κ. ὑπουργοῦ, µέ θέµα «ἡ 
σηµασία τῆς ἐπιστήµης καί τῆς ἔρευνας στή σύγχρονη κοινωνία».
Ἔχω λοιπόν ὁ ἀδαής τίς κάτωθι δύο ἀπορίες: Α) Ὁ κ. ὑπουργός εἶχε κάποια 
συγκεκριµένη ἐξέλιξη ὡς ἀφορµή γιά νά τιµήσει τά ΑΕΙ τῆς χωρικῆς 
ἁρµοδιότητάς του - π.χ. κάποιο νόµπελ Φυσικῆς, κάποιαν διεθνή διάκριση, µιά 
ἄνοδο ἔστω στόν παγκόσµιο πίνακα κατάταξης τῶν πανεπιστηµίων; Ἤ µήπως 
συνδεόταν µέ ἄλλου τύπου κυβερνητικές σκοπιµότητες καί ἐπίκαιρα γεγονότα 
- π.χ. ἡ κρίση στήν Ἀνώτατη Παιδεία, µέ τίς ἐπεισοδιακές συνεδριάσεις 
Συγκλήτου στό ΑΠΘ κτλ; Ἤ νά ἐπρόκειτο ἁπλῶς γιά µιά ὄµορφη βραδυά 
ἀνάπτυξης δηµοσίων σχέσεων - φανταστεῖτε τό σκηνικό: Στά παλιά θερινά 
ἀνάκτορα, ὅλοι αὐτοί οἱ σηµαντικοί βεβαίως βεβαίως κύριοι νά ἀλλάζουν 
παρά θῖν ἁλός φιλοφρονήσεις µές στό γλυκό βραδάκι, µέχρι τήν κλασική 
τερψιλαρύγγειο κατάληξη ὅλων τῶν ἀναλόγων διοργανώσεων. Μά τί ὡραῖα 
πράγµατα µποροῦν νά διοργανώσουν τά χρήµατα τοῦ κοσµάκη ὅταν βρεθοῦν 
στά κατάλληλα χέρια!... Β) Ἡ ὁµιλία τοῦ κυρίου ὑπουργοῦ διαπραγµατεύθηκε 
τό πρωτότυπο θέµα πού προαναφέρθηκε - γιά τή σηµασία τῆς ἐπιστήµης καί 
τῆς ἔρευνας - φωτίζοντας (φαντάζοµαι) µέ τρόπο τολµηρό τίς πτυχές του. Εἶµαι 
σίγουρος ὅτι ὅλοι οἱ παριστάµενοι ρούφηξαν µέχρι κεραίας τά λόγια τοῦ κ. 
ὑπουργοῦ καί θά ἀποχώρησαν πλουσιότεροι σέ γνώσεις. Πάντως σέ περίπτωση 
πού ὁ κ. Τζίµας ἀναζητήσει γιά ἑπόµενες ἀνάλογες περιπτώσεις τίτλους 
ὁµιλιῶν, µποροῦµε νά τοῦ προτείνουµε µερικούς, ὅπως «Ἐλευθεροτεκτονισµός 
καί ἀκαδηµαϊκή καριέρα», «Ἀξιοκρατία καί ὑπερκοµµατικότητα, τά συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα τῶν ἑλληνικῶν ΑΕΙ», «Κόζα Νόστρα καί ὀµερτά, µιά θρακική 
µεταφορά σέ πανεπιστηµιακή ἔκδοση» κ.ἄ. Στή διάθεσή σου, ὑπουργέ!

 

Ὁ διασυρµός τοῦ 
λεγόµενου ἑλληνικοῦ 
κράτους ἔχει γίνει πιά 
καθηµερινότητα, ὅµως 
οἱ πρωταγωνιστές - 
ἰθύνοντες καταφέρνουν 
κάθε φορά νά 
πρωτοτυποῦν καί νά 
µᾶς ἐντυπωσιάζουν 
µέ τήν εὐφάνταστη 
κατρακύλα τους. Τά ὅσα συνέβησαν στήν 
ὁδό Ἄβαντος τῆς Ἀλεξανδρούπολης, τήν 
Κυριακή 1/6/08, ἄν δέν ἦταν ἡ ἑλλαδική 
πραγµατικότητα µόνο ἀπό ταινία τοῦ 
Χόλυγουντ θά µποροῦσαν νά προέρχονται: 
Ἕνας δήµαρχος γιά γέλια καί γιά κλάµµατα, 
µιά Ἀστυνοµία µόνο γιά κλάµµατα καί ἕνας 
κρατικός µηχανισµός παράλυτος µπροστά 
στήν ἰσχύ ἑνός ἐλαιοχρωµατιστῆ!
 Κι ἄν δέν ὑπῆρχε ἡ προξενική 
παρέµβαση, πού πρόσθετε τήν τραγική 

πλευρά στήν ὑπόθεση, θά µπορούσαµε 
µονάχα νά διασκεδάσουµε (µέ τά χάλια 
µας). Τώρα ὅµως ἡ ἱστορία εἶναι πρωτίστως 
ἐξοργιστική, ὅπως καί ἡ µακαριότητα τῆς 
τοπικῆς κοινωνίας ἡ ὁποία δέν δείχνει νά 
ἔχει ἀντιληφθεῖ πώς αὐτά τά γεγονότα 
στήν Ἄβαντος δέν εἶναι «κάτι τρέχει στά 
γύφτικα». ὁ Ἕβρος εἶναι πλέον δυνητικά 
µέρος τοῦ προβλήµατος κι ὄχι ἕνα µαξιλάρι 
ἀπορρόφησης τουρκικῶν ἐπιβουλῶν στή 
Θράκη.               (Σελίδα 4)

Στό κράτος τῆς ὁδοῦ Ἄβαντος

Πόσο ἔχει σήµερα ἡ βενζίνη; Πόσο 
πῆγε τό λίτρο τοῦ γάλακτος; Τό ρύζι, 
τά λαχανικά; Πόσο ἀνέβηκε ἡ ΔΕΗ; 
Αὐτά εἶναι σήµερα τά ὑπαρξιακά (στήν 
κυριολεξία!) ἐρωτήµατα τοῦ Ἕλληνα, 
καθώς ἡ ἀκρίβεια ἔχει σπάσει κάθε 
ρεκόρ καί πουθενά δέν φαίνεται τό 
φρένο. Προσπαθοῦν φιλότιµα νά µᾶς 
παρηγορήσουν ὅτι τό πρόβληµα δέν 
εἶναι ντόπιο ἀλλά παγκόσµιο, ὡστόσο 
τό ψυχολογικό ὄφελος εἶναι ἀσήµαντο 
ὅταν ἡ ἀριθµητική τῆς ἀγορᾶς εἶναι 
ἀδυσώπητη. 

Ἄς ξεχάσουµε γιά µιά στιγµή τό ὅτι ζοῦµε 
στή χώρα τῆς ἀπόλυτης αὐθαιρεσίας. 
Ἀκόµη ἄς δεχθοῦµε πώς δέν εἶναι 
γιά τόν Καιάδα ὅλοι οἱ ἁρµόδιοι ἀλλά 
βρίσκονται µεταξύ τους καί κάποιοι 
ἔντιµοι καί ἱκανοί, πού θέλουν κάπως 
ν’ ἀντιδράσουν. Πῶς θά µποροῦσαν 
νά ἐπέµβουν γιά νά ἀναστρέψουν τήν 
ἔξαλλη πορεία τῶν τιµῶν; Τί ἐργαλεῖα 
διαθέτουν, ποιόν κρατικό µηχανισµό 
ἐλέγχων θά χρησιµοποιήσουν, ποιά 
δικαιοσύνη θά ἀπονεµηθεῖ; Εἶναι 
προφανές ὅτι ἐλπίδα δέν ὑπάρχει: 

Εἴµαστε στό ἔλεος τῶν ἀφεντικῶν καί 
τῶν κερδοσκόπων, πού µόνοι τους 
θά κρίνουν τό ποῦ θά διακόψουν τήν 
ἀφαίµαξή µας - ἴσως ὅταν πάψουν 
νά διασκεδάζουν µέ τά κυβερνητικά 
«µέτρα».  
Μά εἶναι καί κάτι ἀκόµη. Χρόνια 
τώρα ἀκοῦµε - κι ὄχι µόνο ἀπό 
νεοφιλελεύθερους κῦκλους - γιά τήν 
ἀπελευθέρωση τῶν ἀγορῶν, γιά τίς 
δυνατότητες αὐτορρύθµισής τους, γιά τή 
λειτουργία τοῦ ἀνταγωνισµοῦ, γιά τήν 
«παράλογη» µετατροπή (στό παρελθόν) 
τοῦ κράτους σέ ἐπιχειρηµατία, γιά τήν 
ἀνάγκη κατάργησης τῶν κρατικῶν 
µονοπωλίων... Τί συνέβη τώρα, ἔπαψαν 
νά ἰσχύουν ὅλα αὐτά; Ἤ µήπως ἦταν 
ἐξ ἀρχῆς παραµύθια τῆς Ἀγορᾶς, πού 
χρησιµοποιήθηκαν ἐπί 15 χρόνια γιά 
νά µᾶς πείσουν ὅτι ὁ πλοῦτος τοῦ λαοῦ 
θά εἶναι ἀσφαλέστερος στά χέρια τῶν 
ἰδιωτῶν; Καί πῶς θά ἐλεγχθεῖ µιά 
ἀγορά ἀπ’ ὅπου τό κράτος ἀπουσιάζει 
παντελῶς; Σέ ποιόν θά διαµαρτυρηθεῖς 
ὅταν µέχρι καί στά πιό ἐπίσηµα πολιτικά 
σου κείµενα (π.χ. στό Εὐρωσύνταγµα) 
προτάσσεις τήν Οἰκονοµία, τήν ἐπιχει-
ρηµατικότητα καί τά ἄλλα φετίχ πού 
ἐπιβάλλει ἡ ἄρχουσα τάξη; 
Ὄχι, καλοί µου συνέλληνες, λύσεις 
δέν ὑπάρχουν. Στό ἔργο αὐτό ὅλοι 
παίζουµε τόν τελευταῖο ρόλο, ἀφοῦ ἐκεῖ 
βολευτήκαµε ἀπό εἰκοσαετίας, µεταξύ 
καναπέ καί ψυγείου. Καί τό χειρότερο 
δέν εἶναι πώς δέν προβλέπεται χάπυ ἔντ. 
ἀλλά ὅτι ἐκεῖνο θά τό ἀντιµετωπίσουν 
τά παιδιά µας.

Ἡ ἐλευθερία τῆς χρεωκοπίας

Η ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΑΣΕ, 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ!
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Η νέα έκρηξη επεισοδίων στους χώρους 
των Πανεπιστημίων με τη βίαιη και 
άνανδρη επίθεση που δέχτηκε ο Πρύτανης 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιος Μάνθος έφερε 
και πάλι στο προσκήνιο τη συζήτηση για το 
πανεπιστημιακό άσυλο. Πολλοί πρυτάνεις 
έσπευσαν να εκφράσουν την αντίθεσή 
τους στην επέμβαση της Αστυνομίας 
στα Πανεπιστήμια. Χαρακτηριστικά, ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά 
κ. Σωτήρης Καρβούνης δήλωσε στην 
«Ελευθεροτυπία» (30/5/2008): «Η 
πανεπιστημιακή κοινότητα μπορεί να 
προστατεύσει το Πανεπιστήμιο. Όσο 
για τους φοιτητές εκείνους που δρουν 
στα Πανεπιστήμια, θα πρέπει να μάθουν 
ότι υπάρχουν αξίες και νόμοι που 
θα πρέπει να τηρούν· αν δεν τους 
αρέσουν, να τους αλλάζουν διά της 
ψήφου, όχι με καδρόνια.»
Η τοποθέτηση του κ. Καρβούνη 
θα χαρακτηριζόταν ιδεολογικά ως 
«πολιτικά ορθή». Το ζήτημα ωστόσο 
είναι ότι αυτές οι θέσεις έχουν 
ξεπεραστεί από την πραγματικότητα, 
ενώ τα προβλήματα δεν λύνονται 
με ευχολόγια. Δηλαδή, ναι μεν οι 
φοιτητές θα πρέπει να ’χουν αξίες 
και να σέβονται τους νόμους, όμως τους 
σέβονται; Ναι, ό,τι δεν τους αρέσει θα 
πρέπει να το αλλάζουν με δημοκρατικές 
διαδικασίες, με ψηφοφορίες κι όχι με 
καδρόνια, όμως αυτό γίνεται; Κι είναι 
πάντα φοιτητές όσοι χρησιμοποιούν τα 
καδρόνια ή ανήκουν και σε άλλες ομάδες; 
Επιπλέον, πώς ακριβώς πέτυχε μέχρι 
σήμερα η πανεπιστημιακή κοινότητα να 
προστατεύσει το Πανεπιστήμιο, όταν 
στους χώρους του εκδηλώνονται πάσης 
φύσεως βαρβαρότητες; Μα κι ανάποδα: 
μια Αστυνομία που θα επεμβαίνει ελεύθερα 
στα Πανεπιστήμια, θα πετύχει άραγε και 
να τα προστατεύσει ή θα λειτουργεί σαν 
εκβιαστής και ιδεολογικός τρομοκράτης; 
 Το γεγονός είναι πως η συζήτηση 
για το πανεπιστημιακό άσυλο, με 
τους όρους που διεξάγεται, δίνει την 
εντύπωση ενός εξειδικευμένου θέματος 
που αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους, 
την «πανεπιστημιακή κοινότητα», 
σύμφωνα με τον κ. Καρβούνη, δηλαδή 
τους πανεπιστημιακούς καθηγητές και 
τους φοιτητές. Τίθεται όμως σε σωστή 

βάση το θέμα όταν περιορίζεται μόνο 
στους καθηγητές και τους φοιτητές; 
Η υπεράσπιση του πανεπιστημιακού 
ασύλου συνδέεται με την υπεράσπιση 
της ελευθερίας της έκφρασης. Συνεπώς 
απαιτείται η διεύρυνση του θέματος: θα 
διεκδικήσουμε το δικαίωμα της ελεύθερης 
έκφρασης μόνο για όσους κυκλοφορούν 
στους χώρους των πανεπιστημίων ή θα το 
διεκδικήσουμε ευρύτερα για κάθε πολίτη;
 Κάθε συζήτηση γύρω από την 
προάσπιση του πανεπιστημιακού ασύλου 
και μόνο αυτού δίνει την εντύπωση 
πως μια κάστα διεκδικεί την διατήρηση 
των κεκτημένων της αποκλειστικά για 
λογαριασμό της. Ποιο είναι το ενδιαφέρον 
της λοιπόν; Αν θα εκφράζονται ελεύθερα 

τα μέλη της, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές 
κι οι φοιτητές; Μα είναι η ελεύθερη 
έκφραση αποκλειστικό προνόμιο μόνο 
των συγκεκριμένων ομάδων; Η στάση 
αυτή φαντάζει ελιτίστικη και αναπαράγει 
το στερεότυπο των «μορφωμένων» 
ανθρώπων που μόνοι εκείνοι είναι ικανοί 
για έλεγχο της εξουσίας, για διακίνηση 
των ιδεών, για «αγώνα» και «αντίσταση» 
σε κάθε απόπειρα φίμωσης της ελεύθερης 
έκφρασης. Το ερώτημα ωστόσο επανέρχεται 
επιτακτικό: θα διεκδικήσουν το προνόμιο 
της ελεύθερης έκφρασης μόνο οι εν λόγω 
ομάδες ή θα λογίζεται το προνόμιο αυτό 
δικαίωμα του κάθε πολίτη; Κι αν οι ομάδες 
ανθρώπων που επιθυμούν να θεωρούνται 
«πνευματικοί ταγοί» δεν διεκδικούν το ίδιο 
δικαίωμα συνολικά για τους πολίτες παρά 
το επιφυλάσσουν αποκλειστικά στον εαυτό 
τους, για πόσο ακόμη θα δικαιούνται να 
χαρακτηρίζονται «πνευματικοί ηγέτες»;
 Ας διευρύνουμε λοιπόν την 
οπτική μας: το θέμα δεν είναι αν θα 
διασφαλιστεί η ελευθερία έκφρασης μέσα 
στα πανεπιστήμια. Το θέμα είναι αν θα 

διασφαλιστεί η ελευθερία έκφρασης για 
όλους μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες. 
Η επίτευξη του στόχου αυτού 
αποτελεί ουσιαστικά την εμπράγματη 
εφαρμογή της αρχής της ισότητας για 
όλους τους πολίτες, μιας αρχής που 
δεν τους διαχωρίζει ρατσιστικά σε 
«ανώτερους» και «κατώτερους», σε 
«άξιους» και «ανάξιους». Η ισονομία 
λοιπόν είναι το ζητούμενο. Ισονομία 
όμως σημαίνει, εκτός από ίσα 
δικαιώματα, και ίσες υποχρεώσεις. 
Οποιοσδήποτε εκφράζεται εκτός 
των πανεπιστημιακών χώρων και 
χωρίς την προστατευτική ασπίδα 
του πανεπιστημιακού ασύλου 
αναλαμβάνει την ευθύνη των θέσεών 
του και ελέγχεται γι’ αυτές. Στην 
περίπτωση που ορισμένες θέσεις 
προσβάλλουν την προσωπικότητα 
κάποιου άλλου, δίνεται στην θιγόμενη 
πλευρά η δυνατότητα της καταφυγής 
στη Δικαιοσύνη. Εάν αυτοί είναι οι 
όροι για διάλογο που ισχύουν για 
οποιονδήποτε άλλο, επιβάλλεται 

στο πλαίσιο της ισονομίας να ισχύουν οι 
ίδιοι όροι και για τους πανεπιστημιακούς 
καθηγητές και για τους φοιτητές. Είναι 
αδιανόητο δηλαδή να επιθυμεί κανείς την 
προβολή των θέσεών του χωρίς να ’χει τη 
διάθεση να ελεγχθεί για όσα πρεσβεύει.
 Εδώ πλέον, μιλώντας με 
παραδείγματα, θα θέταμε το ερώτημα: 
είναι οι απόψεις που εκφράζουν οι 
πανεπιστημιακοί καθηγητές και οι 
φοιτητές (απόψεις συχνά συγκρουόμενες 
μεταξύ τους) περισσότερο βαρύνουσες 
από τις απόψεις που εκφράζουν οι 
δικηγόροι, οι δάσκαλοι, οι εργάτες μέσα 
από τα συνδικάτα τους, οι αγρότες μέσα 
από τις ενώσεις τους κ.ο.κ.; Η απάντηση 
δεν μπορεί παρά να είναι αρνητική, 
αφού κάθε κλάδος έχει να συνεισφέρει 
τη δική του σημαντική πρόταση για την 
ευρυθμότερη οργάνωση των κοινωνιών 
και των πολιτειών. Κάθε άποψη λοιπόν 
έχει τη βαρύτητά της, κι είναι τουλάχιστον 
προκλητική η διάκριση που «αποθεώνει» 
τις απόψεις των μεν προστατεύοντάς τους, 
κι αφήνει απροστάτευτους τους δε.
 Το άκρως ενδιαφέρον ωστόσο είναι 
ότι ενώ η συζήτηση για το πανεπιστημιακό 
άσυλο δίνει την εντύπωση, όπως 
σημειώσαμε και νωρίτερα, πως μια κάστα 
επιχειρεί την προστασία των κεκτημένων 
της, αν εξετάσουμε τη στάση των ίδιων 
των πανεπιστημιακών καθηγητών και 
τη συμμετοχή τους στα κοινά μέσω των 
προτάσεων και των τοποθετήσεών τους, 
μάλλον θα εκπλαγούμε. Θα περιμέναμε 
δηλαδή απ’ τους πανεπιστημιακούς 
καθηγητές να οχυρώνονται πίσω από το 
πανεπιστημιακό άσυλο και να εκφράζουν 
τις οποιεσδήποτε απόψεις τους ή τα 
οποιαδήποτε καλέσματά τους πάνω σε 
ζητήματα πολιτειακά εκ του ασφαλούς. 
Στην πράξη όμως διαπιστώνουμε ότι 
όσοι πανεπιστημιακοί καθηγητές είναι 
ενεργοί πολίτες ως προς τα κοινά και δεν 
ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με 
το γνωστικό τους αντικείμενο, δεν μένουν 
περιχαρακωμένοι πίσω από το άσυλο αλλά 
εκφράζουν δημόσια τις απόψεις τους μέσα 
από τα κείμενά τους στις εφημερίδες, μέσα 
από τα τηλεοπτικά βήματα ή μέσα από τα 
βιβλία τους, και πάντως όχι δειλά πίσω απ’ 
το οποιοδήποτε άσυλο, παρά εκθέτοντας 
τον εαυτό τους κι αναλαμβάνοντας τις 
ευθύνες τους. Έτσι φυσικά δικαιώνουν και 
το ρόλο τους ως πνευματικοί ηγέτες.
 Με δεδομένη την πραγματικότητα 
αυτή, η εμμονή στη διατήρηση του ασύλου, 
που επί της ουσίας δεν εξυπηρετεί τίποτα, 
μοιάζει αδικαιολόγητη. Και δεν εξυπηρετεί 
τίποτα επειδή το άσυλο λειτουργεί μόνο 
όταν μια πολιτεία είναι δημοκρατική. 
Αλλιώς, είτε το άσυλο υφίσταται 
τύποις είτε όχι, δεν υπάρχει διαφορά: η 
υποτιθέμενη ελευθερία έκφρασης είναι 
πλαστή. Αν πάλι μια πολιτεία είναι όντως 
δημοκρατική, τότε η ελευθερία έκφρασης 
είναι ουσιώδης, και κανένα άσυλο δεν 
απαιτείται για να την επιβεβαιώσει. Έτσι 
η εμμονή στο άσυλο, εκτός του ότι μοιάζει 
αδικαιολόγητη, προκαλεί και αμηχανία 
όταν αυτό «υποθάλπει» παρεκτροπές όπως 
η σωματική βία, οι ψυχικές πιέσεις και η 
ιδεολογική τρομοκρατία, οι βανδαλισμοί 
με σοβαρές υλικές ζημιές, η κατάλυση 
κάθε έννοιας νομιμότητας και η αποδοχή 
της ασυδοσίας περίπου σαν αυτονόητης. 
Αντίστοιχη είναι και η αμηχανία που 
προκαλούν οι φοιτητικές εκλογές με τα 
διαφορετικά αποτελέσματα από την κάθε 

παράταξη, εκλογές που εμπαίζουν τη 
Δημοκρατία όταν, οχυρωμένες πίσω από 
το άσυλο, καθαγιάζουν την αυθαιρεσία, 
με δεδομένη την ανυπαρξία οποιουδήποτε 
ελεγκτικού μηχανισμού για την εγκυρότητά 
τους.
 Εφόσον λοιπόν ανακύπτουν 
προβλήματα που ακυρώνουν τη 
Δημοκρατία καθιστώντας την βαριά 
ασθενή από ανίατα νοσήματα αλλά κι 
εφόσον θέλουμε να αποδεχόμαστε πως 
ζούμε σε υγιή δημοκρατική πολιτεία, η 
διατήρηση του ασύλου φαντάζει περιττή. 
Βέβαια, ο φόβος πως η κατάργησή του θα 
’ναι ένα ακόμη βήμα προς τον περιορισμό 
των ελευθεριών, κάτι που παρατηρείται 
σήμερα, δεν είναι αβάσιμος, αν και θα 
αντέτασσε κανείς πως ο οποιοσδήποτε 
τυχόν περιορισμός των ελευθεριών (π.χ. 
συνθήκη Σένγκεν, ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων για κάθε πολίτη, ταυτότητες 
και διαβατήρια, αεροπορικές μετακινήσεις 
κ.τ.ό.) δεν «περιμένει» το άσυλο, το οποίο 
ίσως δεν το θεωρεί καν «υπολογίσιμο 
αντίπαλο». Πέραν όμως του ότι το άσυλο, 
με την κατάσταση που επικρατεί πλέον 
στους πανεπιστημιακούς χώρους, δεν 
εγγυάται καμία ελευθερία, ίσως χρειάζεται 
– όποια θέση κι αν παίρνουμε πάνω στο 
ζήτημα κι όσο βάσιμες κι αν είναι οι 
διαπιστώσεις μας είτε προς τη μία είτε προς 
την άλλη κατεύθυνση – να σταματήσουμε 
να τρέφουμε αυταπάτες. Κι αυτό γιατί, είτε 
υποστηρίζουμε το άσυλο, πλανιόμαστε όταν 
δεχόμαστε πως διασφαλίζει την ελευθερία 
έκφρασης, και είτε απορρίπτουμε το άσυλο, 
πλανιόμαστε όταν πιστεύουμε πως η 
κατάργησή του θα εξαλείψει τα διαλυτικά, 
βίαια, τρομοκρατικά και καταστροφικά 
φαινόμενα με τα οποία συνδέεται. Η 
πραγματικότητα κραυγάζει: στα γήπεδα 
δεν ισχύει κανένα άσυλο· στις πλατείες 
και στις λεωφόρους το ίδιο. Η απουσία 
του ωστόσο δεν εμπόδισε καμία αναρχική 
ομάδα να λεηλατεί τη δημόσια και τις 
ιδιωτικές περιουσίες κατά το δοκούν, χωρίς 
κανείς να συλλαμβάνεται και να τιμωρείται. 
Ίσως λοιπόν το δίλημμα «άσυλο ή όχι» 
να είναι και ψευδοδίλημμα: ειλικρίνεια 
και αποφασιστικότητα απαιτούνται για 
την πάταξη της ασυδοσίας, συνέπεια, 
πνευματική ευρυχωρία, διαλλακτικότητα 
και βαθιά δημοκρατική συνείδηση απ’ 
όλες τις πλευρές για την κατοχύρωση των 
ελευθεριών.

Γιάννης Στρούμπας
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Ο Σαρκοζί στη χώρα του Ψωμιάδη 
   Ο Γιώργος Δελαστίκ γράφει στο «Έθνος» (5/6/08) για την εικόνα της 
σύγχρονης,ευρωπαϊκής Ελλάδας: 
«...Οι φαιδρότητες άρχισαν με τη δημόσια πρόταση του νομάρχη Θεσσαλονίκης Π. Ψωμιάδη 
να δοθεί το όνομα του Γάλλου προέδρου σε μια πλατεία της πόλης σε αναγνώριση της 
φιλελληνικής στάσης του στο θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ. (...) Ο Σαρκοζί τρελάθηκε 
φυσικά από τη χαρά του, καθώς κολακεύτηκε από την πρόταση Ψωμιάδη, την οποία πήραν 
στα σοβαρά και τη θεώρησαν τετελεσμένο γεγονός - στη Γαλλία άλλωστε οι νομάρχες 
θεωρούνται αξιόπιστοι φορείς εξουσίας. Το έγραψε ο γαλλικός Τύπος ότι ο Σαρκοζί θα 
τιμηθεί με αυτόν τον σπανιότατο για ευρωπαϊκή χώρα τρόπο, ενώ το Μέγαρο των Ηλυσίων 
συμμετείχε ενθουσιωδώς στις προετοιμασίες κατάρτισης πανηγυρικού προγράμματος στη 
Θεσσαλονίκη με τη θεαματική συμμετοχή του Σαρκοζί. Οι... «βλαχοδήμαρχοι» όμως δεν 
είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Η ονοματοδοσία δρόμων και πλατειών ανήκει στις 
αρμοδιότητες του δημάρχου Θεσσαλονίκης. Ο Β. Παπαγεωργόπουλος όμως φοβάται, ως 
γνωστόν, ότι ο Ψωμιάδης εποφθαλμιά τη θέση του δημάρχου Θεσσαλονίκης στις επόμενες 
εκλογές. Για να τορπιλίσει τις φιλοδοξίες του Ψωμιάδη, λοιπόν, αποφάσισε να... αρνηθεί 
να δώσει το όνομα του Σαρκοζί σε πλατεία της πόλης και πρόσφερε μόνο το... «χρυσό 
κλειδί» της Θεσσαλονίκης! Ο Σαρκοζί έγινε έξω φρενών με την προσβολή αυτή που τον 
γελοιοποιούσε κι αυτόν στα μάτια των Γάλλων, πέρα από την εξετευλιστική εικόνα που 
παρουσίαζε η χώρα μας, και ματαίωσε τη μετάβασή του στη Θεσσαλονίκη! (...) Αν όμως 
οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης μαλλιοτραβήχτηκαν στη Θεσσαλονίκη για την 
πλατεία Σαρκοζί που τελικά δεν αποκτήσαμε, στην Αθήνα οι υπουργοί «ξεκατινιάστηκαν» 
για τη... Μύκονο! Είπε λοιπόν ο Σαρκοζί να πάει βόλτα στη Μύκονο κι έκλεισε και δώδεκα 
δωμάτια στο ξενοδοχείο «Αμπάσαντορ». Με το που μαθεύτηκε αυτό, άρχισαν να φτάνουν στο 
Παρίσι αλλεπάλληλες επιστολές και μηνύματα Ελλήνων υπουργών, οι οποίοι προσφέρονταν 
να αναλάβουν αυτοί τη φιλοξενία του Σαρκοζί και της συνοδείας του στη Μύκονο! Μιλάμε 
για... πλειοδοτικό διαγωνισμό υπουργών! Το τι γέλιο έπεσε στο Μέγαρο Ηλυσίων μετά το 
αρχικό σάστιμα δεν περιγράφεται! Παράλληλα όμως τρόμαξε ο Σαρκοζί στην ιδέα ότι το 
μισό ελληνικό υπουργικό συμβούλιο θα κουβαλιόταν στη Μύκονο και θα προσπαθούσαν οι 
Ελληνες υπουργοί νυχθημερόν να πέσουν δήθεν τυχαία πάνω στον Γάλλο πρόεδρο, σαν να 
μην του έφταναν οι «παπαράτσι», κι έτσι ματαίωσε και την επίσκεψη στη Μύκονο!..» 

Μετά θάνατον επανόρθωση; 
   Απ’ τη «Ναυτεμπορική» η είδηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για κάποιους ξεχασμένους Έλληνες: 
   «Την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο και την 
Τένεδο ζητεί από την Τουρκία το Συμβούλιο της Ευρώπης, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή 
του. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Δικαιοσύνης και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, με ψήφισμα που εξέδωσε σήμερα, καλεί την Τουρκία να υιοθετήσει «θετική 
στάση» για τους Έλληνες της Ίμβρου και της Τενέδου. Η επιτροπή χαιρετίζει ορισμένες 
«θετικές χειρονομίες» που έχουν γίνει, ζητώντας, ωστόσο «πιο δίκαιη διευθέτηση των 
ζητημάτων εκπαίδευσης και ιδιοκτησίας για τους ελληνικής καταγωγής κατοίκους των δύο 
νησιών». Παράλληλα, ζητά την επιδιόρθωση των ζημιών που προκλήθηκαν στη φυσική και 
πολιτιστική κληρονομιά της Ίμβρου και της Τενέδου.
«Ο πληθυσμός των νησιών έχει υποστεί εδώ και πολύ καιρό τις συνέπειες των τεταμένων 
σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», αναφέρει το ψήφισμα της επιτροπής και στη 
συνέχεια σημειώνει πως αν η Τουρκία υιοθετήσει μια πιο θετική στάση, θα είναι ένα δείγμα 
«καλής θέλησης», προκειμένου να ξεπεράσει παλαιές εθνικιστικές αντιλήψεις και να 
ενσωματώσει τις ευρωπαϊκές αρχές της καλής γειτονίας. Τέλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ψήφισμα βασίστηκε σε στοιχεία της «ιστορικής», όπως τη 
χαρακτηρίζει, επίσκεψης στα νησιά Ίμβρος και Τένεδος που πραγματοποίησαν από κοινού το 
2005 οι επικεφαλής της ελληνικής και τουρκικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας, Έλσα 
Παπαδημητρίου και Μιράτ Μουρκάν. Το ψήφισμα της επιτροπής θα τεθεί σε ψηφοφορία 
στην Ολομέλεια, στις 27 Ιουνίου.»

Έσωθεν μαρτυρία για την ΑΕΙθαλή φαυλοκρατία
   Στο «ΠΑΡΟΝ» (1/6/08) η μαρτυρία ενός ανανήψαντος φοιτητοσυνδικαλιστή:
   «Μετά από σχεδόν 5 χρόνια στην ΠΑΣΠ, νιώθω πλέον ψυχολογικά κουρασμένος από 
τα συνδικαλιστικά. Καθώς κατάλαβα ότι δεν είναι μια συνεχής ιδεολογική πάλη, αλλά μια 
μάχη χωρίς αύριο για τη διαχείριση μιας μορφής εξουσίας, με πισώπλατα μαχαιρώματα 
διαπραγματεύσεις, διαπλεκόμενα, εκβιασμούς και πόλεμο με αθέμιτα μέσα.
   Σκεφτόμενος τα χρόνια που πέρασαν, είδα τον εαυτό μου, από ένα «βλαχάκι» που είχε έρθει 
απ’ το χωριό του για να σπουδάσει σε μια πόλη όπου δεν ήξερε κανέναν, να μετατρέπεται 
σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους φοιτητές στο ΤΕΙ, με δεκάδες φίλους και γνωστούς 
μέσα και έξω από το ΤΕΙ, αλλά πάντα κάτι υπήρχε μέσα μου που με βασάνιζε και με έκανε 
να μην μπορώ να ξεκουράζομαι ποτέ. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι έκανα συνειδητά και τι 
όχι μέχρι να φτάσω εδώ που έφτασα. Ο συνδικαλισμός μού έδινε πολλές δυνατότητες και 
αρκετά μεγάλη δύναμη, είχα στα είκοσί μου χρόνια τη δύναμη να δίνω λίστες με ονόματα σε 
καθηγητές και αυτοί να βοηθάνε όλα τα ονόματα να περνάνε τα μαθήματα που δίδασκαν, να 
πηγαίνω σε διάφορα μαγαζιά και να διασκεδάζω χωρίς να πληρώνω τίποτα, αλλά όλα αυτά 
που είχα δεν με ενθουσίαζαν καθώς το μόνο που έβλεπα ήταν ότι όλοι αυτοί που μας έδιναν 
τις δυνατότητες να έχουμε αυτήν την εξουσία μάς  αποσπούσαν την προσοχή να μη βλέπουμε 
τις λαμογιές που γίνονται για τη διαχείριση του τεράστιου προϋπολογισμού του ΤΕΙ. Είχαν 
σπάσει την παράταξη στα δύο με σκοπό να μην καταφέρνουμε να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα 
που γίνονταν και είχαμε καταντήσει τα μικρά πιόνια στα χέρια των μεγαλοκαρχαριών. Οι 
μισοί από εμάς προτίμησαν να τα βρουν με τη ΔΑΠ, έτσι ώστε να καταποντίσουν εμάς τους 
υπόλοιπους με τον γαλαζοπράσινο συνασπισμό που είχαν κάνει και έτσι ο φαύλος κύκλος 
των εσωτερικών συγκρούσεων μεγάλωνε, με αποτέλεσμα όποιος θα ήταν το μεγαλύτερο 
«λαμόγιο» να επιβιώσει. Βουλευτές, καθηγητές, κομματάρχες προσπαθούσαν να παίξουν 
ρόλο στις εξελίξεις της ΠΑΣΠ του ΤΕΙ Λαμίας, καθώς απ’ τη μια ήταν ένα μεγάλο σχολείο 
ανερχόμενων συνδικαλιστών και από την άλλη τα συμφέροντα και οι προϋπολογισμοί του 
ΤΕΙ ήταν πολύ μεγάλοι για να μείνουν στα χέρια άλλων και όχι στα δικά τους.

Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ντέσµοντ 
Τούτου, πού τιµήθηκε µέ Νόµπελ 
Εἰρήνης γιά τούς πολύχρονους - 40 
χρόνια ἦταν αὐτά! - ἀγῶνες του 
κατά τοῦ καθεστῶτος Ἀπαρτχάιντ 
στήν πατρίδα του, τή Νότιο 

Ἀφρική δραστηριοποιεῖται σήµερα 
ὡς ἀπεσταλµένος τοῦ ΟΗΕ γιά 
ζητήµατα σχετικά µέ τό παρελθόν 
του. Μέ τήν ἰδιότητά του αὐτή, 
προσπάθησε - καί τελικά πῆγε 
- στήν Παλαιστίνη γιά νά ἐρευνήσει 
µία ὑπόθεση (ἀπό τίς ἄπειρες) 
ἐγκλήµατος σέ βάρος ἀµάχων. Ὅµως 
τόσο τό ἱστορικό τῆς ἐπίσκεψης, 
ὅσο καί τά εὑρήµατά της ἔχουν τό 
ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τους. Σᾶς τά 
παραθέτουµε ἔτσι ὅπως πουθενά 
σχεδόν δέν δηµοσιεύθηκαν. 
Παίρνουµε τά πράγµατα ἀπό τήν 
ἀρχή. Τόν Νοέµβριο τοῦ 2006, τό 
Ἰσραήλ ἐξαπέλυσε τήν ἐπιχείρηση 
«Φθινοπωρινά Σύννεφα» (εἶναι 
καί ροµαντικοί βρέ οἱ γκάγκστερς!) 
βοµβαρδίζοντας τή Λωρίδα τῆς 
Γάζας. Ἀπό τούς 104 συνολικά 
νεκρούς, οἱ 19 ἦσαν µέλη τῆς 
ἴδιας εὐρύτερης οἰκογένειας (Al 
Athamneh) µέσα στό σπίτι τυς στό 
χωριό Μπέιτ Χανούν - µεταξύ αὐτῶν 
7 παιδιά καί 6 γυναῖκες.
Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ Συµβουλίου 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων τοῦ 
ΟΗΕ πού θά ἐρευνοῦσε τό θέµα 
συγκροτήθηκε ὑπό τόν Τούτου ἀλλά 
δέν τήν καλοδέχθηκε τό Ἰσραήλ. Ἐπί 
18 µῆνες δέν τοῦ ἔδιναν βίζα, γιατί 
θεωροῦσαν ὅτι δέν ὑπάρχει λόγος: 
παραδέχθηκαν τόν Φλεβάρη πώς 
ἐπρόκειτο γιά «λάθος» τοῦ Στρατοῦ 
τους (ἄσχετα πού δέν τιµωρήθηκε 
κανένας) καί ἄρα τό ζήτηµα εἶχε 
κλείσει κατ’ αὐτούς. Ἡ ἐπιµονή 
τῆς Ἐπιτροπῆς ἔδειχνε πώς ὑπῆρχε 
«προκατάληψη σέ βάρος τους» καί, 
ὅπως δήλωσε ὁ Ἰτζάκ Λεβανόν, 

πρέσβης τοῦ Ἰσραήλ στόν ΟΗΕ στή 
Γενεύη, «ἡ Ἐπιτροπή σιωπᾶ στό 
θέµα τῆς παλαιστινιακῆς βίας»! 
Τί νά κάνει κι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἀφοῦ 
ἦταν ἀδύνατον νά δεῖ ὁποιονδήποτε 
Ἰσραηλινό, δέν τοῦ ἔµενε παρά νά 

δεῖ τούς παθόντες. Πέρασε 
λοιπόν γιά 3 µέρες στή Λωρίδα 
τῆς Γάζας ἀπό τήν Αἴγυπτο. Οἱ 
παλαιστινιακές ὀργανώσεις 
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων 
εἶχαν φυλάξει τίς ἀποδείξεις 
τοῦ ἐγκλήµατος, οἱ ἐπιζῶντες 
ἦταν ἐκεῖ καί οἱ ἀπεσταλµένοι 
τοῦ ΟΗΕ µείναν ἄφωνοι. Ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος Τούτου µίλησε 
γιά τή σιωπή καί συνενοχή 
τῆς Διεθνοῦς Κοινότητας 

ἀναφορικά µέ τόν «ἀπαίσιο 11µηνο 
ἀποκλεισµό τῆς Γάζας». Δήλωσε 
«συντετριµµένος» γιά ὅσα εἶδε 
καί «δέν θά τά εὐχόταν κανείς 
οὔτε στόν χειρότερο ἐχθρό του». 
«Ὅλα ὅσα εἴχαµε ἀκούσει γιά τίς 
συνθῆκες στή Γάζα δέν µᾶς εἶχαν 
προετοιµάσει γιά ὅσα εἴδαµε». 
Βεβαίως δέν ξέχασε νά συστήσει 
στόν Ἰσµαήλ Χανίγιε, ντέ φάκτο 
πρωθυπουργό τῆς Χαµάς στή Γάζα, 
καί στόν δήµαρχο Μοχάµεντ Ναζίκ 
ἀλ Καφάρνα ὅτι οἱ στρακαστροῦκες 
τῆς ὀργάνωσης κατά τῆς ἰσραηλινῆς 
παραµεθόριας πόλης Σντερότ εἶναι 
«κατάφωρη παραβίαση ἀνθρωπίνων 
δικαιωµάτων», γιά νά λάβει τήν 
ἀπάντηση πώς πρόκειται µόνο γιά 
µιάν ἀντίδραση στίς στρατιωτικές 
ἐπιχειρήσεις τῶν Ἰσραηλινῶν καί 
φυσικά δέν εἶναι τίποτε µπροστά 
στά ἑλικόπτερα Ἀπάτσι ἤ στά F-16 
πού σκοτώνουν καθηµερινά. «Οἱ 
Ἰσραηλινοί δέν χρειάζονται κανένα 
πρόσχηµα γιά νά σκοτώσουν 
πολίτες. Μόνος τους σκοπός εἶναι νά 
σκοτώνουν», δήλωσε ὁ δήµαρχος.
Μά καί ἡ καθηγήτρια διεθνοῦς 
δικαίου στό London School of 
Economics, Κριστίν Τσίνκιν, πού 
µετεῖχε στήν Ἐπιτροπή, µίλησε 
γιά «παραβίαση τοῦ διεθνοῦς 
ἀνθρωπιστικοῦ νόµου» κι ἀπό µόνο 
τό γεγονός τῆς χρήσης πυροβολικοῦ 
σέ µέρη ὅπου πολίτες καί µαχόµενοι 
εἶναι τόσο ἀναµεµιγµένοι. 
Καί τώρα τό ἐρώτηµά µας: Πόσα 
ἄρθρα γράφτηκαν στίς µεγάλες 
ἐφηµερίδες τῶν ΗΠΑ γιά τήν 
ἐπίσκεψη αὐτή; Κανένα!  

Γάζα, τό... µυστικό ταξίδι τοῦ Ντέσµοντ Τούτου

Να λογοδοτήσουν οι εγκληματίες πολέμου!

Ομάδα Αυστραλών πολιτικών, νομικών, ακαδημαϊκών κτλ έστειλε προ ημερών ειδική 
έκθεση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με την οποία ζητά να προσαχθεί σε δίκη 
ο πρώην Αυστραλός πρωθυπουργός Τζων Χάουαρντ, κατηγορούμενος για εγκλήματα 
πολέμου. Ο επικεφαλής της ομάδας Γκλεν Φλόϊντ, δήλωσε ότι επιβάλλεται να δικαστεί 
ο Αυστραλός πρωθυπουργός, γιατί απέστειλε στρατεύματα στο Ιράκ χωρίς να υπάρχει 
έγκριση από τα Ηνωμένα Έθνη. Η γερουσιαστής των Δημοκρατών Λιν Άλισον δηλώνει 
για τον Χάουαρντ: «Αυτός αποφάσισε να συμμετάσχει η χώρα σε έναν πόλεμο, χωρίς 
την έγκριση του ΟΗΕ, δήθεν για να αντιμετωπιστούν τα όπλα μαζικής καταστροφής του 
Χουσεΐν, που δεν υπήρχαν. Όλα ήταν ένα ψέμα και οι υπεύθυνοι θα πρέπει να πληρώσουν». 
Ταυτόχρονα ξεκινάει η απόσυρση των 550 Αυστραλών στρατιωτών από το Ιράκ, όπως το 
είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση Ράντ. Παραμένουν όμως εκεί κάπου 800 άλλοι εμπλεκόμενοι 
σε διασυμμαχικές υπηρεσίες και συνεχίζουν κανονικά οι 1.000 Αυστραλοί στρατιώτες 
στο Αφγανιστάν. Η απόσυρση σε στρατιωτικό επίπεδο δεν σημαίνει πολλά πράγματα. 
Όμως σε πολιτικό  είναι καίρια και ανοίγει τον δρόμο για την δίωξη του Χάουαρντ και 
των άλλων συμμαφιόζων του (Μπούς, Μπλαίρ κτλ). Αν μάλιστα υπάρξουν μιμητές του 
δημοσιογράφου (στον «Γκάρντιαν») George Monbiot που προσπάθησε να συλληφθεί το 
κάθαρμα ο Τζων Μπόλτον ως εγκληματίας πολέμου, ίσως διατηρηθεί η μνήμη του ποιοι 
και πώς μας έφτασαν στο χείλος του γκρεμού... 



 Στό τέρµα τῆς ὁδοῦ Ἄβαντος 
τῆς Ἀλεξανδρούπολης βρίσκεται µία 
µεγάλη τσιγγάνικη φαβέλα, ἀπό 
τίς γνωστές τοῦ ἑλλαδικοῦ - καί ὄχι 
µόνο - χώρου. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί 
εἶναι µουσουλµάνοι καί ἀριθµοῦν 
περί τίς 3.000 ψυχές. Τίς  ἐπωνυµίες 
«Τσιγγάνοι», «γῦφτοι» καί «Ροµά» 
δέν τίς ἀποδέχονται, καθώς οἱ δύο 
πρῶτες ἔχουν ἀρνητικό περιεχόµενο 
καί ἡ τρίτη εἶναι ἕνας εὔσχηµος 
τρόπος νά ξεπεραστεῖ αὐτό τό 
πρόβληµα τῶν ἄλλων. Ἐπίσης, οἱ 
ἴδιοι ταυτίζουν τούς «Ροµά» µέ τούς 
µή ἐγκατεστηµένους Τσιγγάνους 
καί µάλιστα αὐτούς πού διατηροῦν 
ἀκόµη τή γλῶσσα τους, τή ρωµανί, 
ἄρα οἱ ἴδιοι πού µιλᾶνε τουρκικά 
νιώθουν ὅτι µποροῦν νά διεκδικήσουν 
τήν τουρκική καταγωγή, ὅταν θά 
κληθοῦν νά αὐτοπροσδιοριστοῦν ὡς 
πρός τήν ἐθνοτική τους ρίζα.

 Ἡ πλειονοτική κοινωνία τῆς 
πόλης δείχνει νά ἀντιµετωπίζει τόν 
κόσµο αὐτόν ὡς ἕνα ἀναπόφευκτο 
βάρος, πού τέλος πάντων σέ µερικές 
περιπτώσεις µπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ καί 
χρήσιµος. Αὐτό συνήθως ἀφορᾶ τήν 
µαύρη καί κακοαµοιβόµενη ἐργασία, 
κάποτε - πρίν τό 1989 - σήµαινε καί 
τό φτηνό σέξ, γιά κάποιους σηµαίνει 
καί συγκοµιδή ψήφων / βιοµηχανία 
ἐξυπηρετήσεων. Κι ἄν αὐτό τό χάλι 
εἶναι ὅµοιο µέ κεῖνο σέ ἄλλες πόλεις 
τῆς Ἑλλάδας, στήν Ἀλεξανδρούπολη 
δέν δείχνουν νά ἔχουν ἀντιληφθεῖ 
ὅτι τό δικό τους θέµα ἔχει κι ἄλλες 
διαστάσεις, αὐτές πού προσδίδει 
τό µουσουλµανικό θρήσκευµα. 
Αὐτό καθιστᾶ τόν οἰκισµό στόχο 
τῆς τουρκικῆς δραστηριότητας καί 
εἶναι γνωστό πώς ὁ λῦκος στήν 
ἀναµπουµπούλα χαίρεται. 

 Μιά τέτοια ἀναµπουµπούλα 
ξέσπασε στίς 1/6/08 στόν µαχαλά, 
ὅταν κάτοικοι ξεσηκωµένοι ἀπό τόν 
Μεµέτ Ἀλῆ Γιουσούφογλου, πρόεδρο 
τοῦ Συλλόγου Μουσουλµάνων Ἀλε-
ξανδρουπόλεως, ἐλαιοχρωµατιστή 
στό ἐπάγγελµα, στράφηκαν (κυρίως) 
κατά τοῦ Συλλόγου Γυναικῶν 
«Χαρά κι Ἐλπίδα». Σπάσανε τήν 
ἐπιγραφή τοῦ γυναικείου Συλλόγου, 
πολιορκήσανε τό σπίτι τῆς προέδρου 
Ἀινούρ Χαλήλογλου ζητώντας της 
ἐξηγήσεις γιά ἀπίστευτα πράγµατα, 
κυνηγήσανε ἀπό τόν οἰκισµό µέ 
βρισιές καί χτυπήµατα τήν φίλη της  
Σαµπιχά Σουλεϊµάν, πρόεδρο τοῦ 
συλλόγου Ρόµ (Δροσεροῦ Ξάνθης) καί 
καλέσαν τόν δήµαρχο Γ. Ἀλεξανδρή 
γιά... µάρτυρα! Αὐτό πού συνέβη εἶχε 
κυρίως προσωπικά κίνητρα ἀλλά δέν 
ἦταν µόνον αὐτά. 

 Τό πρῶτο κινοῦν λοιπόν 
ἦταν ἡ ἀνησυχία τοῦ Ἀλῆ, µήπως 
καί στερηθεῖ τήν πρωτοκαθεδρία 
πού ἀπολάµβανε ἐπί χρόνια: 
αὐτός µοίραζε τά κουκιά, αὐτός 
διεκπεραίωνε τά «τυχερά», αὐτός 
κρατοῦσε τόν δίαυλο ἐπικοινωνίας 
µέ τίς τοπικές ἐξουσίες - µαφίες, 
µέσα ἀπό τήν ποδοσφαιρική ὁµάδα 
καί τόν σύλλογο πού τοῦ ἔφτιαξαν 
οἱ «δικοί µας». Ὅταν λοιπόν εἶδε νά 
ἀναδύεται στόν οἰκισµό ὁ γυναικεῖος 
σύλλογος, καί νά ἀξιοποιεῖ τήν 
δυναµική καί τήν καθαρότητα τῆς 

Ἀινούρ Χαλήλογλου, ἀντιλήφθηκε 
ὅτι ἕνα µέρος τοῦ συστήµατος 
ἐξουσίας - καί διανοµῆς χρηµάτων 
- τοῦ γύριζε τήν πλάτη. Κάτι πού θά 
ἔπρεπε κανονικά νά εἶχε ἐπισυµβεῖ 
νωρίτερα, καθώς οὔτε κάποια 
διαφάνεια µπορεῖ νά ἀνιχνευθεῖ στά 
τοῦ συλλόγου του οὔτε καί κάποια 
νοµιµοφροσύνη ἐπεδείκνυε ὁ ἴδιος 
ἀπέναντι στήν πολιτεία πού ζοῦσε. 
Ἀντιθέτως, ἔπαιζε µέ ὅλους, χωρίς 
νά τολµάει νά δηλώσει κι ἀνοιχτά 
«Τοῦρκος» ἀλλά πηγαίνοντας τό 
πρᾶγµα κατά κεῖ.

 

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ Ἀινούρ 
Χαλήλογλου εἶναι ἀπό τίς γυναῖκες 
ἐκεῖνες πού βάζουν κάτω πολύ 
περισσότερους ἄνδρες µέ τήν 
δραστηριότητά τους καί τήν 
τόλµη τους. Ὀργάνωσε µαθήµατα 
ἑλληνικῶν, παιδικό σταθµό, µα-
θήµατα κοµµωτικῆς καί ἄλλες ἀξι-
έπαινες δράσεις, βρίσκοντας συµ-
παραστάτες κάποιους ἐλάχιστους 
παράγοντες στίς ὑπηρεσίες τῶν 
ἑλληνικῶν ὑπουργείων καί ἡγούµενη 
ἑνός συλλόγου πού ἱδρύθηκε µόλις 
τόν περασµένο Νοέµβριο. Ἀπέφυγε 
συνειδητά κάθε ἐθνικό προσδιορισµό, 
τόσο στήν ἐπωνυµία τοῦ συλλόγου, 
ὅσο καί στόν λόγο της. Ἦρθε µαζί 
µας στίς Βρυξέλλες πρίν δυό µῆνες 
καί παρενέβη στήν προσπάθεια 
τῶν Τούρκων νά δηµιουργήσουν 
θέµα «τουρκικῆς µειονότητας», 
δηλώνοντας Ἑλληνίδα µουσουλµάνα 
καί πλήρως εὐχαριστηµένη ἀπό τήν 
ἑλληνική Πολιτεία. Αὐτή τή γυναίκα 
λοιπόν βρῆκαν νά κατηγορήσουν 
γιά χρήµατα πού πῆρε στό ταξίδι 
αὐτό (!), γιά τά προγράµµατα πού 
κάνει µέ τό ὑπουργεῖο Παιδείας καί 
δῆθεν ἀµοίβεται, γιά ὑποτιθέµενες 
δηλώσεις της περί «Ροµά» στήν 
Ἄβαντος κτλ. Δέν εἶναι δύσκολο νά 
φανταστεῖ κανείς ποιός ἐνοχλήθηκε 
ἀπό τήν παρουσία αὐτή τῆς Ἀινούρ...

 Ἐδῶ ἀξίζει νά σηµειωθεῖ 
ὅτι στόν οἰκισµό προέκυψε τόν 
περασµένο Φεβρουάριο καί τρίτος 
σύλλογος, µέ τήν ἐπωνυµία µάλιστα 
«Πολιτιστικός Σύλλογος Ρώµ 
Ἀλεξανδρούπολης». Αὐτό ἦταν, 
ὑποτίθεται, καί µία ἀπό τίς αἰτίες 
τῆς ἀναταραχῆς, καθώς κάποιοι 
θεώρησαν ὅτι χαρακτηρίζονται 
συλλήβδην ὅλοι Ροµά καί ὅτι ἡ 
Ἀινούρ ἦταν µεταξύ τῶν µελῶν 
τοῦ νέου συλλόγου. Ἡ κακοπιστία 
τῶν κατηγόρων ἀπέδειξε ὅτι λίγο 
τούς ἐνδιέφερε ἡ ἀλήθεια µπροστά 
στό ἐνδεχόµενο νά κυκλοφοροῦν 
χρήµατα στόν οἰκισµό καί οἱ ἴδιοι 

νά µήν τά γεύονται. Φυσικά τά µέλη 
τοῦ νεότευκτου σωµατείου εἴτε 
ἐξαφανίστηκαν εἴτε... συµµετεῖχαν 
στούς τραµπουκισµούς κατά τῶν 
«Ροµά». Στόχος τῶν τραµπούκων 
ἦταν εἰδικά ἡ Σαµπιχά Σουλεϊµάν, 
πού ἔκανε τό λάθος νά δηλώσει σέ 
συνοµιλητή της πώς εἶναι «Ροµνί», 
µέ ἀποτέλεσµα νά εἰσπράξει 
ἄπειρες ὕβρεις, µερικά χτυπήµατα 
καί γλύτωσε τά χειρότερα χάρη 
στά... γρήγορα πόδια της! Θυµίζουµε 
ὅτι ἡ Σαµπιχά ἔχει βραβευτεῖ ἀπὀ 
τόν πρόεδρο τῆς Δηµοκρατίας κ. 
Κ. Παπούλια γιά τό ἔργο της στόν 
οἰκισµό τοῦ Δροσεροῦ Ξάνθης. 

 Καί οἱ δυό παθοῦσες 
ἔκαναν µήνυση στόν Μεµέτ Ἀλή 
πού ὑποκίνησε τά γεγονότα. Ἡ 
στάση ὅµως τῆς Ἀστυνοµίας ἤταν 
ἐπιεικῶς ἀχαρακτήριστη. Πρῶτον 
οἱ ἀστυνοµικοί κάνανε τό πᾶν γιά 
νά µήν δεχθοῦν τίς µηνύσεις (µέχρι 
καί «ἀπειλητικό» τηλεφώνηµα 
Κοµοτηναίου δικηγόρου χρειάστηκε 
γιά νά πράξουν τό καθῆκον τους). 
Ἀντιµετώπισαν ἐχθρικά τίς κοπέλες 
καί σέ κάποια στιγµή µάλιστα τίς 
ρώτησαν ἄν «πᾶνε ν’ ἀνοίξουν τούς 
ἀσκούς τοῦ Αἰόλου»! Γράψανε τίς 
µηνύσεις µέ ὅσο πιό ἐλαφρυντικό γιά 
τόν δράστη τρόπο µποροῦσαν. Καί 
τέλος - ἀποθέωση τῆς ξεφτίλας! - δέν 
προέβησαν σέ σύλληψη τοῦ Μεµέτ 
Ἀλῆ ἐντός τοῦ αὐτοφώρου, ἐνῶ αὐτός 
κοιµήθηκε στό σπιτάκι του ἥσυχος 
(τήν ἴδια βραδυά ἡ µία παθούσα 
κοιµήθηκε σέ ξενοδοχεῖο καί ἡ ἄλλη 
ἔφυγε ἀπό τό νοσοκοµεῖο στίς 2:30 
τό βράδυ) καί ἔδινε συνεντεύξεις 
στά δυό κανάλια τῆς πόλης! Πιό 
ξεκάθαρη παράβαση καθήκοντος 
ὑπάρχει ἄραγε;!!! Ποιοί ἄραγε 
µπορεῖ νά παρενέβησαν γιά νά µήν 
συλληφθεῖ οὔτε στιγµή ὁ λεγάµενος; 
Μήπως ἐκεῖνοι πού σαρώνουν σέ 
ψήφους τήν Ἄβαντος στίς δηµοτικές 
καί νοµαρχιακές ἐκλογές;

 Καί τί νά πεῖ κανείς γιά τόν 
δήµαρχο Γ. Ἀλεξανδρή; Πού ὄχι µόνο 
τσακίστηκε νά πάει στόν οἰκισµό 
ἀλλά καί ἀπολογήθηκε γιά ὅσα δέν 
ἔπραξε γι’ αὐτόν, ἀναγνωρίζοντας 
στόν Μεµέτ Ἀλή τόν ἡγέτη τῆς 
Ἄβαντος, παρότι µόλις πρό λεπτῶν 
εἶχε παροτρύνει σέ τραµπουκισµούς 
τούς παλληκαράδες του. Μάλιστα 
µίλησε µπροστά σέ πανώ πού ἔγραφε 
«ἔξω οἱ τσιγγάνοι», χωρίς νά τολµήσει 
νά πεῖ λέξη περί ἀποµάκρυνσής του!

 Κερασάκι στήν τούρτα ἡ 
σιωπή τῶν 4 τοπικῶν ἡµερήσιων 
ἐφηµερίδων, οἱ ὁποῖες ἀποσιώπησαν 
τό θέµα, ὄχι µόνο στίς διαστάσεις πού 
περιγράφουµε ἀνωτέρω ἀλλά ἀκόµη 
καί ὡς ἁπλό συµβάν (προφανῶς 
χάριν τοῦ... ἐθνικοῦ συµφέροντος). 
Φαντάζεστε αὐτή ἡ ρατσιστική 
ἐπίθεση νά γινόταν κατά Τσιγγάνων 
ἀπό χριστιανούς; Παγκόσµιο θέµα 
θά γινότανε! Τώρα...

 Οἱ µόνοι πού ἀντέδρασαν 
στίς ποµπές αὐτές ἦταν οἱ ἄνθρωποι 
τῆς Ὁµοσπονδίας Ροµά Θράκης (Α. 
Μουφίτ, Ἀµέτο Χασάν, Χ. Φεριδούν), 
οἱ ὁποῖοι ἐπισκέφθηκαν τόν γ.γ. τῆς 
Περιφέρειας κ. Δ. Σταµάτη καί τήν 
ἡγεσία τῆς ΕΛ.ΑΣ. στήν Κοµοτηνή, 
προκειµένου νά διαµαρτυρηθοῦν 
τόσο γιά τό συµβάν σέ βάρος 
τῆς κ. Σαµπιχά, ὅσο καί γιά τόν 

διακηρυγµένο στίς τηλεοράσεις 
ρατσισµό κατά τῶν Ροµά ἀπό 
τούς συγκεκριµένους κατοίκους 
τῆς Ἄβαντος. Ὁ κ. Σταµάτης τούς 
διαβεβαίωσε ὅτι βρίσκεται κοντά τους 
(...) καί προσπάθησε νά κατευνάσει 
τά πνεύµατα µιλώντας γιά τήν 
δηµοκρατία πού ἀπολαµβάνουν ὅλοι 
στήν Ἑλλάδα, γιά τό ἀναφαίρετο 
δικαίωµα στόν αὐτοπροσδιορισµό 
τῶν πάντων, εὐχαρίστησε τήν 
Ὁµοσπονδία τῶν Ροµά γιά τήν 
ἐνηµέρωση καί µίλησε µέ καλά 
λόγια γιά τούς ἀνθρώπους πού 
τόν ἐπισκέφθηκαν. Νά ἐλπίσουµε 
ὅτι κάτι καλύτερο θά ἔχουµε στό 
ἑπόµενο (γιατί θά ὑπάρξει!) ἀνάλογο 
κροῦσµα; Δέν θά στοιχηµατίζαµε... 
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Στό κράτος τῆς ὁδοῦ Ἄβαντος

Σπασµένη ἡ ἐπιγραφή τοῦ γυναικείου 
συλλόγου «Ἐλπίδα καί χαρά». Κάποιοι 

προτιµοῦν ἀπελπισία καί µιζέρια

Νέο πολιτιστικό κύτταρο

Οἱ ἐκλογές γιά τό Δ.Σ. τοῦ 
συλλόγου Φίλων τοῦ Ἱδρύµατος 

Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης 
Κοµοτηνῆς, πρίν µιά βδοµάδα, 

ἀνέδειξαν τό προεδρεῖο 
τοῦ νεότευκτου σωµατείου: 

Μαµούκαρη Περσεφόνη 
(πρόεδρος), Κέκκερης Βασίλης 
(ἀντιπρόεδρος), Δαπέργολας 

Νεκτάριος (γενικός γραµµατέας), 
Παπαδοπούλου Μαρία (ταµίας), 

Σοφιάδης Νικόλαος (ὀργανωτικός 
γραµµατέας), Ἀνέστης Βακιάνης 

(µέλος) καί Ἀντώνης Λιάπης 
(µέλος). Εὐχόµαστε καλή 

ἐπιτυχία στούς ἀγαπητούς µας 
φίλους καί σύντοµη ἔναρξη τῶν 

δραστηριοτήτων τους!

Ἀπό τόν Ἕβρο στό Κογκό

Στίς 31 Μαΐου, στήν πόλη 
Κιπούσι τῆς Δηµοκρατίας 

του Κογκό, ὁ Μητροπολίτης 
Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιµος 

ἐγκαινίασε τό σχολεῖο µέ τό 
ὄνοµα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ». 

Εἶναι τό σχολεῖο πού, 
ὅπως γράφαµε πρόσφατα, 

κατασκευάστηκε µέ χρήµατα ἀπό 
τούς πιστούς τῆς Μητροπόλεως 

καί ἀπό τούς µαθητές τῆς 
περιοχῆς. Τό σχολεῖο θά 

ἐξυπηρετεῖ πάνω ἀπό 600 
µαθητές, καί ἀποτελεῖ σηµαντική 

προοπτική γιά τό µέλλον τῶν 
νέων τῆς πόλης.

Στίς ὁµιλίες τῶν ἐπισήµων µετά 
τή λειτουργία, ὁ ἐκεῖ ἐπίσκοπος 

κ. Μελέτιος εὐχαρίστησε 
τούς δωρητές, ὁ ἐκπρόσωπος 

τοῦ Κυβερνήτη τῆς πόλης 
ζήτησε συνέχεια τοῦ ἔργου καί 
συνεργασία τῶν δύο περιοχῶν, 

καί ὁ κ. Ἄνθιµος ἐξέφρασε 
τόν θαυµασµό του γιά τό 

ἐπιτελούµενο ἱεραποστολικό ἔργο 
στήν καρδιά τῆς Ἀφρικῆς. 
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 Στο χωριό Αυξέντιο της Ξάνθης, 
το γνωστό ως Νέο Κατράμιο των Μικρα-
σιατών προσφύγων μέχρι το 1960, έγιναν 
στις 31/5/08 τα πανηγυρικά εγκαίνια του 
Κέντρου Ανάδειξης Λαογραφικής και 
Ιστορικής Ενότητας Θράκης - Κύπρου 
«Γρηγόρης Αυξεντίου». Παρόντες ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αλ. 
Κοντός, ο Κύπριος υπουργός Εθνικής 
Άμυνας Κ. Παπακώστας, οι τοπικές 
Αρχές, χορευτικά συγκροτήματα και 
πλήθος κόσμου.  Ένας μεγάλος στόχος του 

συλλόγου Κυπρίων Ξάνθης επιτεύχθηκε!
 Το χωριό είχε πάρει το σημερινό 
όνομά του το 1960, προς τιμήν του ήρωα 

της ΕΟΚΑ, Γρηγόρη Αυξεντίου. Το 
1999 κατασκευάστηκε μάλιστα το 
ηρώον του Γρηγόρη Αυξεντίου και 
το 2000 έγινε η αδελφοποίηση των 
Δήμων Βιστωνίδας και Λύσης. Το 
2006 υποβλήθηκε η πρόταση για το 
«Κέντρο», στο πρόγραμμα Leader 
2004 - 2006 και αφού υπερνικήθηκαν 
όλα τα εμπόδια που καθ’ οδόν 
προέκυψαν, ξεκίνησε η υλοποίηση 
που ολοκληρώθηκε μόλις προ 
ημερών. Το υλικό που εκτίθεται 
προέρχεται από το Συμβούλιο 

Ιστορικής Μνήμης (το παρέδωσε η 
πρόεδρός του κ. Κλαίρη Αγγελίδη 
ερχόμενη από το νησί) και από το 
υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ το 
στήσιμο επιμελήθηκε η μουσειολόγος 
κ. Λουκία Χατζηγαβριήλ με έξοδα του 
Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης. 
 Το Αυξέντιο Κέντρο, πέρα 
από την προφανή του συμβολική 
αξία, αναμένεται να λειτουργήσει ως 
πόλος έλξης επισκεπτών, Κυπρίων 

και μη, μα και να συνεισφέρει στην 
στενότερη σχέση του κόσμου της Θράκης 
με την Μεγαλόνησο. Μένει βεβαίως να 
ιδρυθεί η Διαχειριστική Επιτροπή που θα 
παρακολουθεί την λειτουργία του Κέντρου 
και να οριστεί ο δημοτικός υπάλληλος 
που θα βρίσκεται καθημερινά εκεί. 
Συγχαρητήρια στην πρόεδρο του συλλόγου 
Κυπρίων Ξάνθης κ. Ελένη Χατζηγεωργίου, 
η οποία με την ακάματη δραστηριότητά 
της (από την μελέτη για το κτίριο μέχρι τις 
τελευταίες λεπτομέρειες των εγκαινίων) 
καταφέρνει να υλοποιεί τα «αδύνατα»! 

- Νίκο, έκανες ένα ταξίδι για τα 20α 
γενέθλια του Ναγκόρνο Καραμπάχ (Αρ-
τσάχ). Το συνέδριο στο οποίο παρέστης 
ήταν απλώς επετειακό ή είχε και κάποιαν 
επιπλέον σημασία; 
- Δεν ήταν ταξίδι αλλά αναγκαία πρόσκληση 
της αντιπροσωπείας του Αρτσάχ, όχι 
για την επέτειο αλλά για το έργο που 
πρέπει να παράγουμε για την εξέλιξη 
αυτής της χώρας. Στο Αρτσάχ δεν έχουμε 
την πολυτέλεια να κάνουμε επετειακές 
εκδηλώσεις για την ανάδειξη κάποιας 
οργάνωσης. Οι Αζέροι και οι Τούρκοι 
δεν είναι απλοί γείτονες όπως νομίζουν 
σε άλλες χώρες. Στο Αρτσάχ, οι Αρμένιοι 
ξέρουν ότι πρόκειται για εχθρούς. Αυτό 
βέβαια δεν σημαίνει ότι τους φοβούνται. 
Απλώς ξέρουν την πραγματικότητα και 
βρίσκονται πάντα σε ετοιμότητα. Το 
Πρώτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
στο Αρτσάχ ανήκει στο πλαίσιο αυτής της 
ετοιμότητας.
- Είδαμε συνέδρους από τις γνώριμες, 
φιλικές προς την Αρμενία χώρες. Αν δεν 
απατώμαι από την Ελλάδα ήσουν μόνον 
εσύ. Θα περιμέναμε κάτι παραπάνω από 
τη χώρα μας... 
- Οι ευρωπαϊκές χώρες που δεν είχαν 
άμεση σχέση στο παρελθόν με το Αρτσάχ 
ήταν το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ελλάδα. 
Έτυχε να είμαι ο μοναδικός εκπρόσωπος 
της τελευταίας. Δεν πρέπει όμως να 
παρερμηνεύσουμε αυτό το γεγονός. Οι 
Αρμένιοι του Αρτσάχ δεν βασίζονται 
σε κράτη διότι πολλά τους θεωρούν 
απλώς ως ένα θύλακα. Κατά συνέπεια, 
το Αρτσάχ συνεργάζεται με ανθρώπους 
που ξέρουν για τα προβλήματά του και 
που μπορούν να βοηθήσουν για την 
ανάπτυξή του. Δεν περιμένουν, λοιπόν, 
αυτά που θα περιμέναμε εμείς. Το 
κράτος μας έχει ν’ ασχοληθεί με σοβαρά 
προβλήματα που αφορούν την κοινωνία 
της καθημερινότητας. Δεν μπορεί να χάσει 
πολύτιμο χρόνο για τους ανθρώπους και 
την ανθρωπότητα. Γι’ αυτόν το λόγο, δεν 
πιστεύω στους θεσμούς αλλά μόνο στους 

ανθρώπους. Οι άνθρωποι δεν ελπίζουν 
τίποτα και γι’ αυτό είναι ελεύθεροι ακόμα 
και αν είναι πολιορκημένοι. 
- Ποια είναι σήμερα η κατάσταση στην 
περιοχή, μετά τα μεθοριακά γεγονότα του 
Μαρτίου; Και τι ακριβώς συνέβη τότε, γιατί 
οι ανταποκρίσεις αλληλοσυγκρούονταν...  
- Η σημερινή κατάσταση στο Αρτσάχ 
χαρακτηρίζεται από την ετοιμότητα. 
Βέβαια στο Στεπανακέρτ κυριαρχεί ο 
ενθουσιασμός της σταθερότητας όπως το 
βλέπουμε και από τα ύψη των τιμών των 
σπιτιών. Οι Αρμένιοι του Αρτσάχ έλκουν 
πλέον και άλλους Αρμένιους του κόσμου 
που έρχονται για να εγκατασταθούν 
με τις οικογένειές τους. Γνωρίζουν τη 
σπουδαιότητα της παρουσίας τους σε αυτόν 
τον τόπο. Δεν εγκαταλείπουν τη χώρα 
τους και δεν έχουν ανάγκη τις εκκλησίες 
και τα βουνά για να παραμείνουν στη 
γη τους. Και αυτό προβληματίζει τους 
Αζέρους και τους Τούρκους. Οι Αρμένιοι 
του Αρτσάχ ακολουθούν το παράδειγμα 

των Παπίκ και Τατίκ, το σύμβολό τους 
δηλαδή. Μόνο το κεφάλι τους εξέχει από 
τη γη. Όλο τους το σώμα είναι μέσα σ’ 
αυτή τη γη που δεν εγκατέλειψαν ποτέ. 
Όσο για τις ανταποκρίσεις σχετικά με τα 
μεθοριακά γεγονότα του Μαρτίου δεν 
αλληλοσυγκρούονται μεταξύ τους αλλά 
με την πραγματικότητα. Οι Αζέροι και οι 
Τούρκοι καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια 
για να προωθήσουν την προπαγάνδα τους 
όμως η αρμενική πραγματικότητα της 
περιοχής είναι ανθεκτική. Τα προβλήματα 
είναι πραγματικά αλλά οι λύσεις είναι 

πάντα αρμενικές. Έχουν την πρωτοβουλία 
της δράσης και την αποτελεσματικότητα 
της σκέψης δίχως να τους εμποδίζει ένας 
κρατικός φορέας. 
- Πώς είδαν οι Αρμένιοι την υπόθεση 
του Κοσόβου και τι σκέψεις γνωρίζεις να 
υπάρχουν στους συμμάχους τους;  
- Οι Αρμένιοι δεν είδαν μόνο την υπόθεση 
του Κοσόβου, την είχαν προβλέψει. Είναι 
κατ’ ανάγκη ρεαλιστές διότι ξέρουν τι 
σημαίνει να σε αφανίζουν. Και δεν είναι 
μια θεωρητική γνώση. Έτσι η υπόθεση 
του Κοσόβου ήρθε να αναθεωρήσει 
μερικά δεδομένα που οι μεγάλες 
δυνάμεις θεωρούσαν για ευνόητους 
λόγους αδιάλλακτα. Οι εκπρόσωποι της 
Αμπχαζίας και της Υπερδνειστερίας όπως 
και του Αρτσάχ βλέπουν ένα άνοιγμα για 
τις διπλωματικές τους σχέσεις και για το 
μετασχηματισμό του de facto σε de jure. Η 
θέση της Ρωσίας είναι ριζικά διαφορετική 
όσον αφορά στην εφαρμογή του ίδιου 
νοητικού σχήματος στο Αρτσάχ διότι 
δεν θέλει να χαλάσει τις οικονομικές της 
σχέσεις με τους Αζέρους.
- Στην Κομοτηνή έγινε η ημερίδα «Τρείς 
γενοκτονίες, μια στρατηγική», για την 
προσέγγιση των ποντιοασυρριακών σχε-
δίων με την αρμενική εμπειρία στις ανα-
γνωρίσεις της Γενοκτονίας τους. Ξέρουμε 
ότι η ελληνική Πρεσβεία στο Ερεβάν 2 
φορές (1998, 2003) απέτρεψε την αρμενική 
κυβέρνηση από την αναγνώριση της 
γενοκτονίας των Ποντίων. Πώς βλέπεις 
σήμερα τον ορίζοντα στο θέμα αυτό; 
- Οι αναγνωρίσεις της γενοκτονίας 
των Αρμενίων που επιτεύχθηκαν δεν 
προέρχονται από θεσμικές προσπάθειες. 
Αυτές είναι καταδικασμένες από χέρι 
διότι τα κράτη έχουν διπλωματικές 
σχέσεις ακόμα και με τους δήμιους. Ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος που υπάρχει στα 
θέματα αναγνώρισης μιας γενοκτονίας 
δεν αγγίζει κανένα κρατικό φορέα. Οι 
επιτυχίες των Αρμενίων προέρχονται από 
τη μη ύπαρξη ενός αρμενικού κράτους 
κατά τη σοβιετική περίοδο. Ενώ η έλλειψη 
αποτελεσμάτων για τη γενοκτονία των 
Ποντίων οφείλεται στην αναμονή μας. 
Οι Πόντιοι περιμένουν το κράτος για να 
δράσουν. Ενώ πρέπει να δράσουν για να 

τους ακολουθήσουν τα κράτη. Έτσι και 
τώρα η Αρμενία αποτελεί σχεδόν ένα 
εμπόδιο για τη διασπορά. Μόνο που η 
διασπορά ξέρει να τη βάλει στη θέση της 
για τέτοιου είδους θέματα. Η αναγνώριση 
των γενοκτονιών χρειάζεται ανθρώπους 
και απαιτεί αγωνιστές, όχι τεχνοκράτες και 
διπλωμάτες.

Συνέντευξη με τον Νίκο Λυγερό
ΑΡΤΣΑΧ: Μαθήματα Αρμενικής Αντοχής

ΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Ἡ ἰατρικὴ σκέψη µᾶς δίδαξε πὼς χωρὶς 
διάγνωση πραγµατικοτήτων δὲν 
ὑπάρχει ἐπαρκὴς θεραπευτικὴ ἀγωγή. 
Πώς τὰ λάθη ὅταν συγκαλύπτονται 
βρυκολακιάζουν. Πώς µόνο ἡ ἐµµονὴ 
στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας ὁδηγεῖ 
σὲ κάθαρση καὶ θεραπεία. Μὲ δέος 
ἀποδέχοµαι τιµητικὲς διακρίσεις στὴν 
Ἀθήνα. Καὶ τὸ αἴσθηµα γίνεται πιὸ 
ἔντονο ὅταν τὰ µηνύµατα εἶναι ἀκόµα 
καταθλιπτικά. Βρίσκοµαι ἐδῶ ταπεινὸς 
ἀποδέκτης τιµητικῶν διακρίσεων 
στὴν πρωτεύουσα τῶν λογισµῶν µου 
τὴν Ἀθήνα, στὴν πρωτεύουσα τῶν 
Πανελλήνων, ἀνεξαρτήτως τόπου 
διαµονῆς ἢ κρατικῆς ὑπόστασης. Τὴν 
Ἀθήνα ποὺ ἀπὸ τὰ φοιτητικὰ µου 
χρόνια διαµόρφωσε διαχρονικά τὴ 
στάση µου. Τὴν Ἀθήνα τῶν µεγάλων 
διαδηλώσεων γιὰ τὴν Ἕνωση, τὴν 
Ἀθήνα τῆς ἀντίστασης ἐνάντια στὸν 
ναζισµὸ, ὅταν ἀκόµα ἡ Εὐρώπη ἦταν 
γονατισµένη. Θὰ παραµείνουµε ἁπλοὶ 
θεατὲς στὴν ἀπόπειρα διαγραφῆς 
πατρίδων καὶ δικαιωµάτων, στὴν 
πλαστογράφηση τῆς ἱστορίας, στὴν 
προσπάθεια παρθενογένεσης ἑνὸς 
τερατώδους πολυκηδεµονευόµενου 
συνοµοσπονδιακοῦ µορφώµατος; 
Ἀπάθεια ἢ σιωπὴ ἰσοδυναµεῖ µὲ 
συνενοχή. Κι ἐγὼ θὰ ἐπαναλάβω πὼς 
ἀρνοῦµαι νὰ διαγράψω τὴν Κερύνεια καὶ 
τὴν Λάπηθο µὲ τὰ ἀνεξίτηλα ἀχνάρια 
τοῦ Κανάρη, γιατί ἂν τὸ ἀποδεχθῶ 
θὰ ἔχω ἐνταφιάσει τὴν ἀξιοπρέπειά 
µου. Μοῦ ἐπιδαψιλεύετε τιµές. Καὶ 
εἰλικρινὰ αἰσθάνοµαι εὐγνωµοσύνη 
ἀλλὰ καὶ ἀνέτοιµος νὰ τὶς ἀποδεχθῶ 
γιατί οἱ καταθλιπτικὲς καταστάσεις 
συνεχίζονται, γιατί τ’ ἀηδόνια τοῦ 
Σεφέρη δολοφονήθηκαν, γιατί ἡ ἀρχαία 
λαλιὰ βουβάθηκε στὴ Σαλαµῖνα καὶ 
τὴν Ἔπεια, γιατί ἡ Ἑλληνικὴ παράδοση 
δολοφονεῖται. Καὶ αἰσθάνοµαι ἄβολα 
ὅταν ὁ πατριωτισµὸς λοιδορεῖται καὶ 
ἡ ἀναφορὰ στὶς ρίζες προβάλλεται ὡς 
σωβινισµός. Ἀρνοῦµαι νὰ ἀποδεχθῶ τὴν 
πλαστογράφηση µιᾶς πολυχιλιόχρονης 
ἱστορίας γιατί ἔτσι θὰ αὐτοπυρπολήσω 
τὶς ρίζες µου. Ἀρνοῦµαι νὰ ρυτιδώσω τὶς 
σκέψεις µου. Κι ἂν ἀνεχθῶ τὴ φίµωση 
τῆς ἀρχαίας λαλιᾶς θὰ χάσω τὴ φωνὴ 
καὶ τὴ γραφίδα µου. Ἂν ἀφήσω ὀρφανὸ 
τὸ µνῆµα τοῦ Μούσκου καὶ τὴν Ἔπεια 
θὰ µὲ κυνηγοῦν οἱ Ὀνήσιλλοι καὶ οἱ Ρέ. 
Ἀρνοῦµαι νὰ τιθασεύσω τὴν ἀγωνία 
µου, γιατί οἱ κίνδυνοι ἐλλοχεύουν. 
Γιατί Ἀνανόµορφα σχέδια καραδοκοῦν, 
ἐνῶ οἱ συνθῆκες εὐνοοῦν µία νέα 
διεκδικητικὴ στρατηγική.

(Βάσος Λυσσαρίδης, στήν τελετή 
βράβευσής του ἀπό τόν Δῆµο 
Ἀθηναίων, 2/6/08)Η κυπριακή διαχρονία παρούσα στα εκθέματα



BALKAN BUS 2

   Ο Δήμος Κομοτηνής, με φορέα υλο-
ποίησης την Δημοτική Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Κομοτηνής 
(Δ.Ε.Π.Α.Κ.) διοργάνωσε για δεύτερη 
συνεχή χρονιά το μουσικό φεστιβάλ 
με την επωνυμία Balkan Bus 2 «Η 
Λαϊκή Μουσική των Βαλκανίων». 
  Το 2ο Διαβαλκανικό Φεστιβάλ, που 
καθιερώθηκε ως θεσμός στην πόλη 
της Κομοτηνής, είναι αναμφίβολα μία 
πραγματικά πολύ μεγάλη διοργάνωση 
για τα δεδομένα της πόλης, ακόμα και 
για την Αθήνα θα ήταν ένα σπουδαίο 
γεγονός. Εφέτος  ξεκίνησε την Πέμπτη 
5 Ιουνίου και διήρκεσε έως και την 
Κυριακή 8 Ιουνίου. Κάθε βράδυ στην 
κεντρική πλατεία της Κομοτηνής 
έπαιζαν διακεκριμένοι μουσικοί και 
συγκροτήματα από τα Βαλκάνια. 
Συγκεκριμένα ήρθαν οι πιό γνωστοί 
Ρομά καλλιτέχνες από τη Ρουμανία 
(Tavaf Varbilau), από την Αλβανία το 
μεγαλύτερο όνομα της χώρας, κάτι 
αντίστοιχο του δικού μας Καζαντζίδη 
(Bujar Qamili), από τη Σερβία επίσης 
κορυφαία ονόματα (Merima Njegomir 
– Mijatovic Milos), από τη Βουλγαρία 
οι Pepa Hristozova και Milko, από 
τη F.Y.R.O.M. (Selimova Zelcevski 
Kevser - Dordi Zelcevski), και από την 
Τουρκία οι Bekir Unluataer – Dilek 
Turkan που τραγούδησαν και ελληνικά 
κομμάτια. Το πρόγραμμα έκλεισε την 
Κυριακή με την ελληνική συμμετοχή 
από την Πόλυ Πάνου και τον Γιώργο 
Μαργαρίτη, σε μια πραγματική γιορτή 
της διαβαλκανικής φιλίας. 
 Συγχαρητήρια αξίζουν τόσο στόν 
Δήμο που συνεχίζει να στηρίζει 

την πρωτοβουλία, όσο και στον 
αντιπρόεδρο της ΔΕΠΑΚ, Ηλία 
Ιωαννάκη, για την πραγματικά 
μοναδική, γνήσια αντιρατσιστική και 
τόσο πετυχημένη διοργάνωση, που 
όμοιά της δεν υπάρχει στην Ελλάδα. 
Όσο για την ανταπόκριση των 
Κομοτηναίων ήταν μάλλον κάτω από 
το αναμενόμενο - και ο καιρός δεν 
είναι επαρκής δικαιολογία. Κι εφόσον 
ούτε και οι παροτρύνσεις του Δήμου 
προς τους ιδιοκτήτες των καφετεριών 
- μπαρ της πλατείας για χαμήλωμα της 
μουσικής τους δεν πιάσαν (παντού) 
τόπο, μάλλον είναι καιρός να 
αλλάξει ο χώρος της διεξαγωγής του 
Φεστιβάλ. Ταυτόχρονα είναι ανάγκη 
να οργανωθεί καλύτερα η προβολή 
του, αφού ένα τέτοιο γεγονός, που 
γίνεται το επίκεντρο της προσοχής 
τόσων ανθρώπων από το εξωτερικό 
(μέχρι και από τις ΗΠΑ ήρθε εφέτος 
δημοσιογράφος!), δεν μπορεί να 
περιορίζεται στα πλαίσια της Κομο-
τηνής ή έστω και της Θράκης.
Του αξίζει σίγουρα μια καλύτερη 
προβολή και διαφήμιση, που δεν θα 
αδικεί το μοναδικό του περιεχόμενο. 
Πάμε λοιπόν για το 3ο λεωφορείο το 
2009, για το οποίο οι υπεύθυνοι μας 
υποσχέθηκαν ότι θα είναι έκπληξη!
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Ποδοσφαιρόφιλοι δέν εἴµαστε, παρότι ὑπήρξαµε κι ἀπ’ αὐτό κάποτε. 
Ἡ πρόσφατη ἄνοδος ὅµως τοῦ Πανθρακικοῦ στήν µεγάλη κατηγορία 
τῆς χώρας ἦταν µία ἀνέλπιστη καί σηµαντική ἐπιτυχία τοῦ τόπου 
πού δέν ἀφήνει κανέναν Κοµοτηναῖο ἀδιάφορο. Πέρα λοιπόν ἀπό 

τίς ἀναµενόµενες ὑπερβολές καί τίς συνήθεις ἀερολογίες, εἶναι σίγουρο 
ὅτι ἐπρόκειτο γιά τήν ἀθλητική ἀναβάθµιση τῆς Ροδόπης. Μιά ὁµάδα πού 
κοντεύει µισό αἰώνα ζωῆς, σέ µιά πόλη µέ ἐλάχιστη ἀθλητική παράδοση καί 
παρουσία, καί µέ πρόσφατο ποδοσφαιρικό παρελθόν ντροπῆς (ὁ Πανθρακικός 
βολόδερνε ἐπί δυό δεκαετίες µεταξύ Δ’ Ἐθνικῆς καί τοπικῶν πρωταθληµάτων), 
κατάφερε καί νά ἀνέβει 3 κατηγορίες σέ 4 χρόνια, ἑνώνοντας ὅλη τήν πόλη 
σ’ ἕνα ὅραµα πού ἀποδείχτηκε πέρα γιά πέρα ρεαλιστικό. Τό συλλογικό 
µας ἐγώ βγαίνει ἐνισχυµένο, τόσο ἀπό πλευρᾶς αὐτοπεποίθησης ὅσο καί 
ἀπό πλευρᾶς κάλυψης τῆς κοινωνίας: Ὅσο περισσότεροι λόγοι ὑπάρχουν 
γιά νά νιώθει κανείς περήφανος γιά τόν τόπο του, τόσο στενότερος γίνεται 
κι ὁ δεσµός του µ’ αὐτόν. Γιά µᾶς λοιπόν εἶναι σηµαντικό ἡ ὁµάδα νά ἔχει 
ὀργανική σχέση µέ τή Ροδόπη κι ὄχι ν’ ἀποτελεῖ εὐκαιριακή συνοµάδωση 
λεγεωναρίων. Ἄν αὐτό ἐπιτευχθεῖ µέ ταυτόχρονη διασφάλιση τῆς παραµονῆς 
στή µεγάλη κατηγορία (καί µέ δεδοµένο ὅτι οἱ φίλαθλοι παραµένουν κοντά 
στήν ὁµάδα καί µακρυά ἀπό τή βία), τότε πραγµατικά οἱ παράγοντες τῆς 
τωρινῆς ἐπιτυχίας (Κ. Βασιλακάκης, Θ. Σαββάκης κλπ) θά ἔχουν προσφέρει 
µεγάλη ὑπηρεσία στόν τόπο.

Μιά αὐτοκτονία στίς 31/5/08, µέρα µεσηµέρι, τάραξε τή ζωή στό κέντρο 
τῆς Ἀλεξανδρούπολης. Ὁ 29χρονος Αὐστραλός πήδηξε ἀπό τόν 5ο 
ὄροφο τοῦ ξενοδοχείου του δίνοντας τέρµα στή ζωή του, µετά ἀπό τό 
ταξίδι του στήν Τουρκία. Ὁ τοπικός Τῦπος κάλυψε βέβαια τό γεγονός, 

ὅµως δέν γράφτηκε τίποτε γιά τά κίνητρα τοῦ αὐτόχειρα. Ἐννοοῦµε τίποτε 
ἀπό ὅσα ἀκούστηκαν στήν πόλη γιά ὅ,τι ἐπεφύλαξε τό ταξίδι αὐτό στόν ἄτυχο 
Αὐστραλό: πώς τόν λήστεψαν, τόν βίασαν καί τόν ἄφησαν ἀπένταρο, χωρίς 
δυνατότητα ἐπιστροφῆς. Ὁ ἄνθρωπος πέρασε στήν Ἑλλάδα, ἐπικοινώνησε µέ 
τούς οἰκείους του, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦσαν νά ἔρθουν ἀµέσως ἐδῶ, καί τελικά 
προέβη στήν πράξη αὐτή. 
Πέρα λοιπόν ἀπό τήν τραγική αὐτή περίπτωση, εἶναι ἀνάγκη νά δοῦµε καί τό 
γενικότερο πρόβληµα. Ἐµεῖς γράφουµε τακτικά στήν τελευταία σελίδα γιά 
παρόµοια περιστατικά, γιά τήν ἐπιδηµία αὐτή τῶν βιασµῶν ξένων ὑπηκόων 
πού γιά τόν ἄλφα ἤ βῆτα λόγο βρίσκονται στήν Τουρκία, γιά µιά κατάσταση 
πού ἡ µεγαλύτερη ἐφηµερίδα τῆς γείτονος, ἡ Χουριέτ, τήν χαρακτήρισε ἐθνική 
ντροπή. Ὁ ἐγχώριος Τῦπος, ἀθηναϊκός καί περιφερειακός (ἰδίως ὁ θρακικός) 
δέν ἔχει πάρει εἴδηση τίποτε; Ἤ ἀποσιωπᾶ τήν κατάσταση, µήν τυχόν καί 
θεωρηθεῖ «προκατειληµµένος»; Στούς πόσους βιασµούς ἄραγε ξεκολλάει 
ἀπό τό ἀντιεθνικιστικό του σύµπλεγµα;
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Τό βράδυ τῆς 5ης Ἰουνίου στό Ἐθνολο-
γικό Μουσεῖο Ἀλεξανδρούπολης ὁ 
ἀρχαιολόγος Ματθαῖος Κουτσουµα-
νής παρουσίασε τόν ἀπολογισµό 
τοῦ ἀρχαιολογικοῦ ἔργου στήν 
Πλωτινόπολη τοῦ Διδυµοτείχου γιά 
τό κοινό τῆς πόλης. Τά ἐντυπωσιακά 
εὑρήµατα σέ σχέση µέ τήν ὕδρευση 
τῆς περιώνυµης πόλης µά καί τά ἄλλα 
εὑρήµατα πού µαρτυροῦν τόσα γιά τό 
παρελθόν τοῦ τόπου. Ἔτσι, τό τυχαῖο 
εὕρηµα ἑνός ἀγρότη ἔφερε ἀρχικά στό 
φῶς τά ψηφιδωτά καί τά τελευταῖα 
χρόνια τό πηγάδι µέ τόν θάλαµο, τά 
τείχη καί τούς ἀγωγούς, τά ὄστρακα καί 
τά νοµίσµατα, ἀκόµη καί ἀποδείξεις 
κατοίκησης ἀπό τήν 5η χιλιετία π.Χ., κι 
ὅλα αὐτά στά ἐλάχιστα τετραγωνικά 

πού ἀνασκάφηκαν (κι αὐτά 
κυρίως χάρη στήν βοήθεια 
τοῦ Δήµου Διδυµοτείχου). 
Μερικά σηµεῖα πού 
ξεχωρίσαµε ἀπό τήν διάλεξη: 
Ἡ Πλωτινόπολη ἦταν τό 
σηµαντικότερο ἀστικό 
κέντρο τῆς περιοχῆς, µέ 
δικό της νοµισµατοκοπεῖο, 
σηµαντικό ἐµπορικό 
λιµάνι πάνω στόν Ἕβρο, ὁ 
ὁποῖος ἦταν πλωτός ἀπό 
τό Δέλτα του µέχρι τήν 
Φιλιπππούπολη. Τά µέχρι 
σήµερα εὑρήµατα, ὅπου 

ἔχουν ἐπιγραφές, εἶναι στά ἑλληνικά 
- οὔτε λέξη λατινική ἤ «θρακική» 
- γιά ἕναν λαό προφανῶς ἑλληνικό. 
Ἡ ἐγκατάλειψη τῆς Πλωτινόπολης 
καί ἡ µετάβαση στό Διδυµότειχο 
(περιοχή Καλέ) εἶχε ἀφορµή 
καταστροφικό σεισµό τοῦ 6ου αἰώνα µ. 
Χ., ἐνῶ γιά µικρό διάστηµα πρέπει νά 
συνυπῆρξαν οἱ δύο πόλεις (ὅθεν καί τό 
ὄνοµα «Διδυµότειχο»). Προσδοκοῦµε 
τήν ὁλοκλήρωση τοῦ Μουσείου 
Διδυµοτείχου καί εὐχαρι-στοῦµε τήν 
Ἀγγέλα Γιαννακίδου γιά τήν διαρκή 
προσφορά της στήν πνευµατική ζωή 
τῆς Θράκης.

Τά ἴχνη τῆς Πλωτινόπολης



Γιά νά περιγράψει κανείς πιά 
τό θράσσος τῶν µειονοτικῶν 
προξενογράφων πρέπει νά ἀρχίσει 
νά µετράει... πιθήκους - ἀγέλες 
ὁλόκληρες - καθώς τό ὅριο θραύσης 
τό ἔχει πρό πολλοῦ ὑπερβεῖ. Τό 
παράδειγµα τῆς ἡµερίδας «Τρεῖς 
γενοκτονίες, µιά στρατηγική» εἶναι 
ἐξόχως ἀποκαλυπτικό. 
Τήν ἡµερίδα τῆς 24ης Μαΐου τήν 
καλύψαµε στό προηγούµενο φῦλλο 
µας, χωρίς νά γράψουµε λέξη γιά 
τήν παρουσία τῶν µειονοτικῶν πού 
παρέστησαν ὡς ἐκπρόσωποι τῶν 
τουρκόφωνων φυλλάδων. 
Κρίναµε ὅτι ἡ στάση τους 
ἦταν σχετικά διακριτική, 
µέ τήν ἐξαίρεση τοῦ Ἰλχάν 
Ταχσίν (ναί, ὁ ἀποτυχηµένος  
ψαρἐµπορας πού τώρα 
κάνει τόν δηµοσιογράφο!), ὁ 
ὁποῖος ἔκανε τό πᾶν γιά νά 
προκαλέσει τόν ποντιακό 
κόσµο. Φωτογράφιζε, ἄς 
ποῦµε, καρέ καρέ τούς 
παριστάµενους καί λογικά 
ἔλαβε καναδυό χειρονοµίες 
ὡς ἀπάντηση στόν 
ἀδιάκριτο φακό του (τό δάχτυλο 
πού τοῦ πρότεινε κάποιος τό ἔκανε 
καί πρωτοσέλιδο - θά τοῦ καλάρεσε, 
φαίνεται...). Κι ἐπίσης, µετά τό τέλος 
τῆς ἡµερίδας, ἕνας ἀπό τούς παρόντες 
τούς ζήτησε νά σταµατήσουν τό 
φακέλωµα, λέγοντας «φτάνει πιά, 
ἄντε µέ τίς φωτογραφίες σας!». 
Βεβαίως δέν ἐπικροτοῦµε τέτοιες 
ἀντιδράσεις, καθώς ξέρουµε πόσο 
ἀρέσουν στούς φανατικούς καί 
ἐπιβεβαιώνουν τά στερεότυπά τους, 
τούς δίνουν δέ τήν ἀφορµή νά κάνουν 
τήν τρίχα τριχιά, κατανοοῦµε ὅµως 
καί τήν ἀγανάκτηση ὀργανωτῶν καί 
παρισταµένων γιά τίς δηλωµένες 
ρατσιστικές καί διαστρεβλωτικές τῆς 
Ἱστορίας θέσεις τῶν κεµαλιστῶν στό 
θέµα τῆς γενοκτονίας (βλ. κατωτέρω). 
Ὅµως αὐτοί ξεπέρασαν τόν ἑαυτό 

τους, µαζεύοντας ὑπογραφές 
στήν παρακάτω καταγγελία (πού 
τήν υἱοθέτησε καί ἡ λεγόµενη 
«Συµβουλευτική Ἐπιτροπή», φυσικά):
   «Στήν ἡµερίδα πού πραγµατοποίησαν 
τα ποντιακά σωµατεῖα, στίς 24 Μαΐου 
2008, µέ θέµα «Τρεῖς γενοκτονίες, 
µιά στρατηγική», οἱ Τοῦρκοι 
δυτικοθρακιῶτες δηµοσιογράφοι 
Ἰµπραχήµ Μπαλταλί, Τζεµίλ Καπζά 
καί Ἀχµέτ Νταβούτ δέχθηκαν λεκτική 
ἐπίθεση καί µπῆκαν στό στόχαστρο, 
ἐνῷ ὁ δηµοσιογράφος Ἰλχάν Ταχσίν 
ἀπειλήθηκε µέ θάνατο. Τέτοιου εἴδους 

γεγονότα δείχνουν ὅτι στή χώρα 
µας τήν Ἑλλάδα, πού ἰσχυρίζεται 
ὅτι ἀποτελεῖ τήν κοιτίδα τῆς 
δηµοκρατίας, δέν ὑπάρχει ἀσφάλεια 
γιά τή ζωή τῶν δηµοσιογράφων καί 
περιορίζεται ἡ ἐλευθερία ἐνηµέρωσης 
τοῦ µειονοτικοῦ κόσµου.
Άνησυχοῦµε πώς αὐτή ἡ ἐπίθεση θά 
ταράξει τό κλῖµα εἰρήνης µεταξύ 
τῶν διαφορετικῶν κοινοτήτων πού 
ζοῦν στήν περιοχή καί θά προκαλέσει 
βαθύ χάσµα στίς σχέσεις. Γι’ αὐτό 
καταγγέλουµε ἔντονα τήν ἐπίθεση 
πού ἀσκήθηκε στούς µειονοτικούς 
δηµοσιογράφους. Ζητοῦµε ἰδίως νά 
λάβουν τά ἀπαραίτητα µέτρα οἱ 
ἁρµόδιοι φορεῖς.»
Ἰλχάν Ταχσίν (ἐφηµερίδα Μπιρλίκ), 
Τζεµίλ Καπζά (ἐφηµερίδα Γκιουνδέµ), 
Ἰµπραχήµ Μπαλταλί (ἐφηµερίδα 

Ροντόπ Ρουζγκαρί), Ἀχµέτ Νταβούτ 
(ἐφηµερίδα Ὀλάι), Μεχµέτ Χατίπο-
γλου (δηµοσιογράφος), Χουλιά Ἐµίν 
(ἐφηµερίδα Γκιουνδέµ), Σεζέρ Ριζά 
(εφηµερίδα Τζουµχουριέτ), Ντιλέκ 
Ἀδαλί Ὀσµάν (ἐφηµερίδα Τζουµχου- 
ριέτ), Χαλίλ Χακί (συντ/χος δηµοσιο- 
γράφος), Ἀµπντουλχαλίµ Ντεντέ 
(ἐφηµερίδα Τρακιανίν Σεσί), Σαλίµ 
Ἀχµέτ (ἐφηµερίδα Μπουλτέν), Ἰλ-
κνούρ Χαλήλ (περιοδικό Ὀρετµενίν 
Σεσί), Τζενγκίζ Ὀµέρ (ἐφηµερίδα Μι-
λέτ), Μπιλάλ Μποντούρ (ἐφ. Μιλέτ), 
Ὀζτσάν Ἀληοσµάν (ἐφ. Οὐλκιού).
Ἔτσι λοιπόν οἱ Τοῦρκοι αὐτοί 
δηµοσιογράφοι, ἔχοντας προφανῶς 
κατά νοῦ τό πρότυπο περιβάλλον 
λειτουργίας τῶν ΜΜΕ στή Μητέρα 
- πατρίδα τους, ξιπάστηκαν ἀπό 
µιά χειρονοµία καί 1-2 φράσεις 
πού προῆλθαν ἀπό ἕνα κοινό 500 
ἀτόµων! Κι ἐπειδή δέν τούς ἔφταναν 
γιά νά στηρίξουν τό κείµενό τους, 
ἀνακάλυψαν καί µιά... «ἀπειλή 
θανάτου». Ἀπό ποιόν; Ἄγνωστο. Τό 
λέει ὅµως ὁ Ἰλχάν Ταχσίν αὐτοπρο-
σώπως, ἄρα... Ἔτσι, καί χωρίς 
βεβαίως βεβαίως νά µεσολαβήσει 
πουθενά ὁ δάχτυλος τοῦ τουρκικοῦ 
Προξενείου, µαζεύτηκαν ἄλλοι 11 
ἀπόντες δηµοσιογράφοι καί συνυπέ-
γραψαν τίς µποῦρδες τοῦ Ἰλχάν. 
   Κεῖνο ὅµως πού ἀποφεύγουν νά 
θίξουν στήν καταγγελία τους οἱ 
καλοί αὐτοί ἐπαγγελµατίες εἶναι ἡ 
γνώµη τους γιά τό θέµα τῆς ἡµερίδας. 
Γιά διαβάστε παρακάτω τί λέει ὁ 13ος 
ὑπογράφων, στή φασιστοφυλλάδα 
«Μιλλέτ» (φ. 131, 29/5/08): Τίτλος 
«Αὐτοί πού ἀναζητοῦν γενοκτόνους ἄς 
κοιτάξουν στόν καθρέφτη». Καί µέσα: 
«...ἡ Δύση συνεχίζει τήν συκοφαντική 

της ἐκστρατεία. Τελευταία µάλιστα 
συκοφαντία ἀποτελεῖ ἡ παρουσίαση 
τῆς γενοκτονίας τῶν Τούρκων 
ὡς γενοκτονίας τῶν Ἀρµενίων.» 
Παρακάτω ἀναφέρεται στήν ἡµερίδα 
καί λέει «Τό τελευταῖο παράδειγµα 
αὐτῶν πού κάθε κύτταρο τοῦ 
σώµατός τους ἔχει σκεπαστεῖ ἀπό τόν 
ἀντιτουρκισµό καί τόν ἀντιισλαµισµό 
τό εἴδαµε τήν προηγούµενη ἑβδοµάδα, 
ὅταν στά πλαίσια τῆς ἐκδήλωσης 
(24-5-08, ξενοδοχεῖο Ἀρκαδία) γιά 
τήν δῆθεν γενοκτονία τῶν Ποντίων, 
οἱ Τοῦρκοι δηµοσιογράφοι ὑπέστησαν 
ὕβρεις καί ἀπειλές θανάτου. Αὐτοί 
πού ψάχνουν ἀνθρωπιά ἔδειξαν µέ 
τήν ἀπάνθρωπη συµπεριφορά τους 
τό ἀληθινό τους πρόσωπο.» Μάλιστα. 
Καί γιατί εἴµαστε καί... γενοκτόνοι 
κατά τόν κύριο Τζενγκίζ; Γιατί 
σκοτώσαµε, λέει, τό 1821 τόσους 
Τούρκους καί γιατί κάπου 20 Ἕλληνες 
πῆγαν καί πολέµησαν στή Βοσνία, 
ἀντιµετωπίζουν µάλιστα κάποιοι καί 
τίς βρωµιές περί συµµετοχῆς στή so 
called “σφαγή τῆς Σρεµπρένιτσας”! 
Νά λοιπόν γιατί, συµπληρώνει 
ὁ ἴδιος, «οἱ φανατικοί ὀρθόδοξοι 
Ἕλληνες ἀποτελοῦν τούς πλέον 
ἄγριους ἀνά τήν ἱστορία ἐχθρούς τῶν 
µουσουλµάνων»! Κι ὅσοι ἀπορεῖτε, 
γιατί ἐπιµένει ξανά στήν ἀθλιότητα 
αὐτή ὁ λεγάµενος, γιά τούς Ἕλληνες 
ὡς «στυγνότερους ἐχθρούς τῶν 
µουσουλµάνων», θυµίζουµε τό 
ποµακικό κίνηµα πού λίγο λίγο 
σπάει τά στερεότυπα καί ξαναφέρνει 
κοντύτερα τήν πλειονότητα µέ τόν 
µισό µειονοτικό πληθυσµό. Αὐτήν 
τήν προοπτική τρέµουν οἰ κήρυκες 
τοῦ µίσους καί πασχίζουν µέ ὅλα τά 
ψέµµατα νά τή µαταιώσουν.
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ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη  Χαλκιδικῆς 

τηλ. - τ/ο:  23750 94670, 6944547099
karaiskk@otenet.gr   www.halkidiki.com/aristea

Ποιά τά θύµατα καί ποιοί οἱ θῦτες...

Ὁ Ἰλχάν Ταχσίν πού βγάζει τή «Μπιρλίκ» δέν περιορίστηκε µονάχα στά 
ψέµµατα περί «ἀπειλῶν θανάτου». Στήν τουρκοφυλλάδα του ἀναφέρθηκε 
καί σέ µᾶς ὀνοµαστικά, γράφοντας “...ὁ Κώστας Καραΐσκος καί ἡ ὁµάδα 
του διαρκῶς προκαλοῦσαν - ἐρέθιζαν τούς Τούρκους δηµοσιογράφους µέ 
τά βλέµµατά τους (...) ἀπό τίς κονκάρδες µέ ἀναφορά στή δῆθεν γενοκτονία 

κάποιος προκλητικά µοίρασε καί στούς Τούρκους δηµοσιογράφους”!!!

Μπά! Δέν ξέραµε ὅτι τό βλέµµα µας ἐρεθίζει ἄντρες! Καί τούς προκάλεσε καί 
τό ἀθῶο πείραγµα ἑνός φίλου µέ τίς κονκάρδες! Τῆς «δῆθεν» γενοκτονίας!

Και άλλη μία άποψη 

...Πάντως, οι συγκεκριµένοι δηµοσιογράφοι που 
υπογράφουν την καταγγελία, θα ήταν πιο πιστευτοί και 
θα µπορούσαν να επικαλεστούν µε µεγαλύτερη αξιοπιστία 
και αξιοπρέπεια την αλληλεγγύη της κοινής γνώµης και 
της ελληνικής κοινωνίας, αν πέρυσι είχαν συστρατευτεί 
µε τα εκατοµµύρια των ανθρώπων που καταδίκασαν τη 
δολοφονία του Αρµένιου δηµοσιογράφου Χραντ Ντινκ, 

που εκτελέστηκε εν ψυχρώ από όργανα του κεµαλικού κράτους. Αν είχαν καταγγείλει 
τη δολοφονία µετά από ξυλοδαρµό και βασανιστήρια από Τούρκους αστυνοµικούς 
του δηµοσιογράφου Μετίν Γκιόκτεπε, στην Κωνσταντινούπολη (1996), τις εν ψυχρώ 
δολοφονίες δεκάδων Κούρδων δηµοσιογράφων, οι οποίοι πέθαναν κυριολεκτικά 
µε την πένα στο χέρι, προσπαθώντας να ενηµερώσουν την κοινή γνώµη και το λαό 
τους για τα θέµατα που τους αφορούν. Ακόµα-ακόµα, θα µπορούσαν να υπογράψουν 
µια διαµαρτυρία για τον ξυλοδαρµό του δηµοσιογράφου Ανδρέα Ροµπόπουλου στην 
Κωνσταντινούπολη, τον περασµένο ∆εκέµβριο.

 Να θυµίσουµε δε στους υπογράφοντες την καταγγελία ότι ο Ανδρέας Ροµπόπουλος 
είναι ο τελευταίος Έλληνας δηµοσιογράφος της άλλοτε ανθούσας ελληνικής 
κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, που ως αποτέλεσµα της πολιτικής συστηµατικής 
εθνοκάθαρσης που εφάρµοσε το κεµαλικό κράτος, από 150.000 άτοµα που αριθµούσαν 
το 1923, σήµερα αριθµούν περί τις 2.000 ψυχές, ενώ οι µουσουλµάνοι της ελληνικής 
Θράκης, που παρέµειναν στην ελληνική επικράτεια µε βάση τη Συνθήκη της Λοζάνης 
και πάντα στη λογική της αµοιβαιότητας, αντί να αριθµούν σήµερα τα 1100 άτοµα 
(αυτός ο αριθµός προκύπτει µε βάση την αµοιβαιότητα), οι ίδιοι διατείνονται ότι 
ξεπερνούν τις 120.000...

Από κείµενο του Σάββα Καλεντερίδη στο http://infognomonpolitics.blogspot.com/



 8       8

Διαμαρτυρία για την ποινικοποίηση της βιβλιοφιλίας 

Οι υποφαινόμενοι, που μας συνδέει η αγάπη μας για το παλιό βιβλίο, επιθυμούμε να 
εκφράσουμε την αντίθεσή μας στη διαφαινόμενη πρόθεση της Ελληνικής Πολιτείας να 
υπαγάγει τα παλιά βιβλία στις προστατευτικές διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου.

Τον τελευταίο καιρό έρχονται στο φως της δημοσιότητας διαδοχικές περιπτώσεις 
κατασχέσεων παλιών βιβλίων και συλλήψεων των κατόχων τους. Είναι απορίας άξιον 
ποιοι παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού καθοδηγούν τέτοιες ενέργειες, τη στιγμή 
μάλιστα που αυτές δεν στηρίζονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο: η αρμόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών 
Συλλογών) επανειλημμένα έχει διαβεβαιώσει τους ενδιαφερόμενους ότι τα παλιά 
βιβλία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου για την προστασία της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς (Ν. 3028/2002).

Στις χώρες του πολιτισμένου κόσμου τα παλιά βιβλία σπανίως αντιμετωπίζονται σαν 
έργα τέχνης, κατάλληλα να κοσμήσουν τις προθήκες μουσείων. Η θέση τους είναι σε 
βιβλιοθήκες, δημόσιες και ιδιωτικές, και προορισμός τους να διαβάζονται. Τα βιβλία 
είναι φορείς γνώσης και πληροφορίας, οι κύριοι αγωγοί για τη διάδοση της λογοτεχνίας, 
της επιστήμης και των ιδεών.

Σε μια περίοδο πνευματικής ξηρασίας για τον τόπο μας η τυχόν ποινικοποίηση της 
συλλογής παλιών βιβλίων και κατά συνέπεια της βιβλιοφιλίας, θα είχε ολέθριες 
επιπτώσεις τόσο για το ίδιο το βιβλίο, το οποίο παντού σώζεται και διατηρείται χάρη στην 
αγάπη των βιβλιοφίλων, όσο και για την επιστημονική έρευνα, αφού θα δημιουργούσε 
ανυπέρβλητα προβλήματα σε όσους καθημερινά έρχονται σε επαφή με παλιά βιβλία 
(βιβλιογράφοι, φιλόλογοι, ιστορικοί, συντηρητές, κλπ.). Συγχρόνως θα απομόνωνε τη 
χώρα μας από την ευρωπαϊκή οικογένεια, όπου οποιοσδήποτε περιορισμός στην κατοχή 
και διακίνηση του βιβλίου θεωρείται αδιανόητος.

Αθήνα, Μάιος 2008

Ἡ Θράκη τή δεκαετία τοῦ 1940 

Οι ναοί της Ξάνθης 
στις Βρυξέλλες

Παρουσιάστηκε µε επιτυχία στην 
ευρωβουλή (Βρυξέλλες) το λεύκωµα 
«Θρησκευτικά Μνηµεία στο Νοµό 
Ξάνθης» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της 
Oµάδας εργασίας για το Ισλάµ του 
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Kόµµατος και της 
εκστρατείας «1001 ∆ράσεις για 
τον διάλογο» του Ιδρύµατος 
Anna Lindh. Παρευρέθησαν 
Έλληνες και ξένοι 
ευρωβουλευτές,  διπλωµάτες, 
κτλ. H δίγλωσση έκδοση, που 
συγχρηµατοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί 
την πρώτη συλλογική 
προσπάθεια συστηµατικής 
καταγραφής της θρησκευτικής 
κληρονοµιάς της περιοχής. 
Αναδεικνύει τα χριστιανικά 
(ορθόδοξα, ρωµαιοκαθολικά και 
αρµενικά), µουσουλµανικά και εβραϊκά 
µνηµεία του Νοµού, τεκµηριώνοντας 
τη µακρόχρονη συνύπαρξη των τριών 
µεγάλων θρησκειών στην περιοχή. 
 H εκδήλωση διοργανώθηκε µε την 
ευκαιρία του «Ευρωπαϊκού Έτους 
∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου - 2008» και 
τέθηκε υπό την αιγίδα της Αντιπροέδρου 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κας 
Ρόδης Kράτσα-Tσαγκαροπούλου, η 
οποία είχε τη σχετική πρωτοβουλία, 
και του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Kόµµατος κ. Vito Bonsignore. 
H Ελληνίδα ευρωβουλευτής Ρόδη 
Kράτσα επισήµανε στην οµιλία της 
πως η Ευρώπη κινδυνεύει µάλλον 
από µία άκριτη και τεχνοκρατική 
οµογενοποίηση παρά από τις πολλαπλές 
ταυτότητές της, εθνικές, γλωσσικές, 

θρησκευτικές. Τόνισε επίσης ότι το 
κράτος δικαίου στην ΕΕ προστατεύει 
την ισονοµία και την ελευθερία 
όλων των πολιτών αλλά είναι εξίσου 
απαραίτητες και τέτοιες πρωτοβουλίες 
των ίδιων των τοπικών κοινωνιών που 
προβάλλουν επιτυχηµένα παραδείγ 
µατα συνύπαρξης διαφορετικών 
ταυτοτήτων: «Οφείλουµε να διατηρή-
σουµε τη µνήµη των παραδειγµάτων 
αυτών, να τα αναδείξουµε και αν 
εµπνευστούµε από αυτά».  

O Μητροπολίτης Ξάνθης και 
Περιθεωρίου Παντελεήµων ανέλυσε 
την ποιοτική διαφορά µεταξύ της 
σύγχρονης έννοιας της ανεκτικότητας, 
που εγκρύπτει µια ασυνείδητη αίσθηση 
υπεροχής έναντι του άλλου, και του 
µηνύµατος αγάπης της εκκλησίας 
µας, τονίζοντας ότι η εκκλησία βλέπει 
τον «άλλο» όχι ως «ξένο» αλλά 
ως «πλησίον». O Σοφολογιότατος 
Mουφτής Ξάνθης Εµίν Σινίκογλου 
µετέφερε την µαρτυρία των 
µουσουλµάνων της Ξάνθης τονίζοντας 
ότι «η φωνή του χότζα από τον µιναρέ 
και ο ήχος της καµπάνας των εκκλησιών 
είναι σε µας τους Μουσουλµάνους 
της Ξάνθης το ίδιο οικείοι». Mίλησαν 
επίσης ο υπερνοµάρχης K. Tάτσης και 
ο πρόεδρος της Aρµενικής Kοινότητας 
Ξάνθης Tακβόρ Kαραογλανιάν.

ΓΙΟΡΤΗ «ΚΕΡΑΣΙΟΥ» (λέµε, τώρα...)

Γιορτή Κερασιοῦ καί φέτος στόν (κατά βάση µειονοτικό) δῆµο Σώστη καί οἱ ὀργανωτές ξεπέρασαν 
τόν ἑαυτό τους σέ φαντασία καί εὑρηµατικότητα. Καί τί δέν κάνανε οἱ ἄνθρωποι προκειµένου νά 
τονώσουν τή ζήτηση τοῦ βασικότερου τοπικοῦ προϊόντος: Φέρανε χορευτικά συγκροτήµατα καί 
τή χορωδία τοῦ ΥΠΠΟ ἀπό τήν Τουρκία, καλέσανε Τούρκους ἀπό τό Μαυροβούνιο, τυπώσανε ὅ,τι 

χρειαστήκανε σέ τούρκικες ἐπιχειρήσεις 
τῆς Βουλγαρίας... Κι ὅλα αὐτά γιά τήν 
προβολή τοῦ κερασιοῦ! Συγκινηµένοι 
λοιπόν κι ἐµεῖς ἀπό τήν ἐργώδη αὐτή 
προσπάθεια τῆς δηµοτικῆς Ἀρχῆς Σώστη 
ὑπέρ τοῦ εἰσοδήµατος τῶν δηµοτῶν της, 
προτείνουµε 2-3 δράσεις ἀκόµη γιά τοῦ 
χρόνου, γιά ἀκόµη µεγαλύτερη προβολή 
τοῦ κερασιοῦ: Νά κληθεῖ ἡ Συνοµοσπονδία 
Τούρκων Βασανιστῶν «Τό Ἐξπρές τοῦ 
Μεσονυκτίου» νά καταθέσει τίς ἀπόψεις 
της γιά τή δηµοκρατία καί τά ἀνθρώπινα 

δικαιώµατα. Νά φέρουν τόν Τοῦρκο «ὑπουργό» Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων κ. Μπαρντάκογλου 
νά µιλήσει γιά τήν θρησκευτική ἀνοχή στά πλαίσια τοῦ τζιχάντ καί τοῦ ντεβσιρµέ. Νά βάλουν 
τόν Ντεντέ νά µιλήσει γιά τίς σχέσεις δηµοσιογραφίας καί µυστικῶν κονδυλίων στή χώρα τῶν 
γκιαούρηδων. Μά, θά µοῦ πεῖτε, ἔχουν σχέση αὐτά µέ τό κεράσι; Γιατί, ἀπαντῶ, ἔχουν τά ἄλλα; 

Συνοριακό συναπάντηµα στίς Θέρµες     

Είναι γνωστή η αντίθεσή µας στη µόδα των τελευταίων χρόνων που προωθεί λυκοφιλίες, 
είτε αυτές είναι ελληνοτουρκικές είτε ελληνοβουλγαρικές (µε τουρκόφρονες φορείς), που 
µόνο αποτέλεσµα έχουν την προώθηση του τουρκικού εθνικισµού στην περιοχή µας. Μία 
µόδα την οποία δεν προωθούν µόνο οι εκπρόσωποι του κεµαλισµού στην ελληνική Θράκη 
(Προξενείο και τα φερέφωνά του) αλλά αρκετά συχνά και χριστιανοί τοπικοί άρχοντες. 
Όµως εκδηλώσεις σαν και αυτή που έλαβε µέρος στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στις 
31 Μαΐου αποτελεί αναµφίβολα παράδειγµα αληθινής προσέγγισης των λαών και 
δηµοκρατικής συνεργασίας. Οι τοπικοί παράγοντες λοιπόν των περιοχών Ξάνθης και 
Ζλάτογκραντ έχουν εγκαινιάσει τα τελευταία 3 χρόνια, στη θέση Άγιος Κων/νος, την 
«Παραδοσιακή ∆ιασυνοριακή Γιορτή»: για µία µέρα τα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας 
πάνω από την περιοχή των Θερµών «καταργούνται» και, δίπλα στους επίσηµους, οι 
πληθυσµοί των περιοχών αυτών – Ποµάκοι στη συντριπτική πλειοψηφία – έχουν την 
ευκαιρία να σµίξουν και να γνωριστούν καλύτερα. Ένα µεγάλο παζάρι στήνεται όπου 
δίνεται η δυνατότητα σε εµπόρους και των δύο πλευρών να πουλήσουν παραδοσιακά και 
άλλα προϊόντα. Χορευτικά συγκροτήµατα από τη Βουλγαρία και σπουδαίοι ερµηνευτές 
χαρίζουν όµορφες µουσικές στιγµές στον κόσµο που παρακολουθεί, συµµετέχει ενεργά κι 
αναµένει βεβαίως την υλοποίηση της οδικής διόδου Ξάνθης - Σµόλιαν.
     Το βασικότερο όφελος είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ των 
Ποµάκων που κατοικούν και στις δύο πλευρές των συνόρων. Ούτως ή άλλως υφίστανται 
συγγενικές σχέσεις ανάµεσα σε πολλές ποµακικές οικογένειες της ελληνικής και της 
βουλγαρικής Θράκης. Έτσι, η παραπέρα σύσφιξη των σχέσεων τονώνει την ποµακική 
ταυτότητα στην περιοχή µας που τις τελευταίες…7 δεκαετίες έχει δεχθεί τις λυσσαλέες 
επιθέσεις του τουρκικού εθνικισµού µε την αµέριστη συµπαράσταση του ελλαδικού 
κράτους. Η ευκολότερη οδική επικοινωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας λοιπόν που προωθείται 
τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αποβαίνει υπέρ του ποµακικού κινήµατος αφού από την 
άλλη πλευρά των συνόρων υπάρχει µια λαοθάλασσα Ποµάκων. Κατά συνέπεια πρέπει 
να υπογραµµιστεί ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής Πολιτείας να διαφυλάξει και να 
περιφρουρήσει τον ειρηνικό και δηµοκρατικό χαρακτήρα της ετήσιας αυτής συνάντησης. 
Τα προηγούµενα κακά παραδείγµατα εκτουρκισµού των παραδοσιακών ποµακικών 
πανηγυριών στο Χίλια και στο Αλάν Τεπέ συνιστούν αναµφίβολα εισβολή του τουρκικού 
φασισµού στην ελληνική Θράκη µε άµεση ευθύνη των χριστιανών τοπικών παραγόντων. 
Μια επανάληψη του ίδιου σκηνικού στις Θέρµες θα ήταν καταστροφή.      Μ.Σ.

Στήν ἡµερίδα µέ τόν παραπάνω τίτλο παρουσιάστηκαν τήν περασµένη Παρασκευή 
(6-6-08) τά ἀποτελέσµατα τοῦ διετοῦς ἐρευνητικοῦ προγράµµατος «Ὁ ἐχθρός πού 
δέν ὑπῆρξε: Ἡ τουρκοµουσουλµανική µειονότητα τῆς Θράκης στή διάρκεια τῆς 
Κατοχῆς καί τοῦ Ἐµφυλίου, 1941-1949». Τό πρόγραµµα ἐκπονήθηκε ἀπό τό Ἑλληνικό 
Παρατηρητήριο τοῦ London School of Economics (LSE) στό Πανεπιστήµιο τοῦ 
Μάντσεστερ καί χρηµατοδοτήθηκε ἀπό τό Arts & Humanities Research Council. Οἱ 
εἰσηγήσεις παρουσιάστηκαν ἀπό τούς Κέβιν 
Φήδερστοουν (κάτοχος τῆς ἕδρας «Ἐλευθέριος 
Βενιζέλος» στό LSE, ἀριστερά στή φωτογραφία) 
«Ρίχνοντας φῶς στό παρελθόν - ἡ Θράκη ὡς 
ἀντικείµενο ἱστορικῆς ἔρευνας», ∆ηµήτρης 
Παπαδηµητρίου (Παν/µιο Μάντσεστερ, στή 
φωτό δεξιά) «Ἡ Θράκη στή δεκαετία τοῦ 
1940 - Ποιά ἐρωτήµατα, ποιές πηγές, ποιά 
µεθοδολογία», Βέµουντ Ἀαρµπάκε (ΑΠΘ) «Ἡ 
µεταβαλλόµενη διεθνής θέση τῆς Θράκης τήν 
περίοδο τοῦ Μεσοπολέµου», Ἐλτσίν Ματζάρ (Τεχνικό Παν/µιο Γιλντίζ) «Ἡ µειονότητα 
τῆς Θράκης καί τό νεοσύστατο τουρκικό κράτος», Ἀργύρης Μαµαρέλης (LSE) «Ἡ Θράκη 
τήν περίοδο τοῦ Πολέµου καί τῆς Κατοχῆς», Γιῶργος Νιάρχος (LSE) «Ἡ µειονότητα 
στόν Ἐµφύλιο». Σύντοµα θά ἀνθολογήσουµε τά κυριότερα σηµεῖα τῶν ὁµιλιῶν καί 
θά τά δηµοσιεύσουµε. Πιστεύουµε ὅτι - ἄσχετα µέ τήν ὅποια πολιτική τοποθέτηση 
ἤ ἐνδεχόµενη ὑστεροβουλία κάποιων ἀπό τούς συντελεστές τῆς προσπάθειας - ἡ 
ἡµερίδα καί τό σύνολο πρόγραµµα ἔχει τεράστια ἀξία γιά τήν περιοχή, ἀφοῦ φωτίζει 
µέ τρόπο ἐπαγγελµατικό τό παρελθόν της. Ὅλες οἱ εἰσηγήσεις ἦταν τεχνικά ἄψογες, µέ 
περισσότερο ἐνδιαφέρουσα ἐκείνην τοῦ Ἐλτσίν Ματζάρ. Ἄν µπορεῖ νά προχωρήσει µιά 
γνήσια ἑλληνοτουρκική συνεννόηση, µέ τέτοιους ἀνθρώπους θά γίνει. 
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Καλαντζής Γιώργος*

Οι Οθωμανοί κατέστειλαν εύκολα και 
γρήγορα την εξέγερση των Βουλγάρων 
τον Απρίλιο του 1876 εξαπολύοντας 
παράλληλα την συνήθη εκστρατεία 
τρόμου και αντιποίνων εναντίον του 
άμαχου πληθυσμού. Η σφαγή του Batak 
όπου περίπου 5.000 Βούλγαροι, κυρίως 
γυναίκες και παιδιά, δολοφονήθηκαν, 
μένει ανεξίτηλη στην βουλγαρική εθνική 
μνήμη. Η νίκη των οθωμανικών όπλων 
όπως και τα αντίποινα οφείλονται κυρίως 
σε άτακτα στρατεύματα που στελεχώθηκαν 
από ντόπιους μουσουλμάνους, μεταξύ 
των οποίων συμπεριλαμβάνονταν και οι 
Πομάκοι.

Το επόμενο έτος η Ρωσία κήρυξε τον 
πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Το τέλος του πολέμου βρίσκει τη Ρωσία 
νικήτρια να υπαγορεύει τους όρους της. 
Μεταξύ αυτών ο σημαντικότερος ήταν 
η ίδρυση της Μεγάλης Βουλγαρίας στην 
οποία περιλαμβανόταν φυσικά και η 
περιοχή της Ροδόπης, η πατρίδα των 
Πομάκων.

Η απάντησή τους ήταν η εξέγερση. 
Σύντομα πολλοί μουσουλμάνοι από άλλες 
περιοχές αλλά και Οθωμανοί διοικητικοί 
υπάλληλοι και στρατιωτικοί έσπευσαν να 
τους υποστηρίξουν.

Τον Ιούνιο του 1878 οι Πομάκοι δήλωσαν 
στην μεικτή ευρωπαϊκή αποστολή ότι 
«ηναγκάσθησαν να άρωσι τα όπλα κατά 
των Ρώσων και Βουλγάρων ένεκεν των 
απείρων φρικαλέων ωμοτήτων τας οποίας 
διέπραξαν και διαπράττουσι κατ’ αυτών 
άμα ούτοι κατέλαβον την πατρίδα των, ότι 
αδυνατούσι εν οιαδήποτε περιπτώσει να 
συζήσωσι πλέον μετά των Βουλγάρων εν 
τη πατρίδι των και ότι θέλουσι διατηρήσει 
την επανάστασιν μέχρις εσχάτων, όπως 
καταδείξωσι τη Ευρώπη ότι ανάγκη η πατρίς 
αυτών, της οποίας οι κάτοικοι Οθωμανοί 
κέκτηνται την πλειοψηφίαν απέναντι των 
Βουλγάρων, να μη συμπεριληφθή εν τη 
Νοτίω Βουλγαρία (Ρωμυλία)».

Οι Πομάκοι ως πιστοί μουσουλμάνοι 
επιθυμούσαν την επιστροφή της πατρίδας 
τους υπό τη διοίκηση του Χαλίφη των 
Πιστών, δηλαδή του Οθωμανού Σουλτάνου. 
Επειδή όμως κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο 
έθεσαν ως πολιτικό στόχο την αυτονόμησή 
τους. Τον Μάιο του 1879 διέθεταν 8.000 
ενόπλους. Τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη 
μεικτή ευρωπαϊκή αποστολή, ανέρχονταν 
σε 30.000. Σύμφωνα με την έκθεση του 
Έλληνα προξένου στη Φιλιππούπολη Α. 
Ματάλα, οι αυτονομιστές «εσχημάτισαν 
αμυντική και δυσδιάσπαστον γραμμήν, 
αρχομένην από της Τσεπίνας νοτιοδυτικώς 
της Φιλιππουπόλεως ένθα αρχίζει η 
διοικητική περιφέρεια Νευροκοπίου και 
διήκουσαν οριζοντίως προς ανατολάς 
μέχρι της ετέρας άκρας της διοικητικής 
περιφερείας Φιλιππουπόλεως, δηλαδή 
του Χάσκιοϊ». Αναφέρει μάλιστα ότι το 
σημαντικότερο επαναστατικό κέντρο ήταν 
το Αχί Τσελεμπί (σήμερα βρίσκεται στην 
Βουλγαρία).

Οι Άγγλοι έσπευσαν να υποστηρίξουν 
τους Πομάκους. Σύμφωνα με την έκθεση 
του Έλληνα υποπρόξενου Καβάλας, ο 
Πολωνός στρατηγός S. Rochetin (ηγείτο 
μιας ομάδας που απαρτιζόταν από τον 
υπάλληλο της αγγλικής πρεσβείας 

στην Κωνσταντινούπολη Cullen, δύο 
Άγγλους αξιωματικούς, δύο Πολωνούς 
και έναν Ούγγρο) είπε ότι «ο σκοπός της 
μεταβάσεώς των εις Ξάνθην, Ροδόπην 
και Γκιουμουλτζίναν είναι πολιτικός και 
φιλανθρωπικός. Πολιτικός μεν όπως 
βοηθήσωσι την εν Ροδόπη επανάστασιν 
δια χρημάτων, όπλων, πολεμοφοδίων, 
τροφών και δια στρατολογιών προσφύγων 
Πομάκων, φιλανθρωπικός δε ίνα 
περιθάλψωσι τας καταφυγούσας εις τα μέρη 
ταύτα οικογενείας αυτών».

Ο Ν. Γεννάδης σε έκθεσή του (2/8/1878) 
αναφέρει ότι τα πολεμοφόδια και οι 
τροφές προέρχονταν από το εξωτερικό και 
ιδίως από την Αγγλία και διατυπώνει την 
εκτίμηση: «τα επαναστατικά αυτά στίφη 
εισί καλώς διωργανωμένα, ότι κατέχουσι 
πολλάς και λίαν οχυράς θέσεις και ότι 
επομένως δυσχερώς λίαν καταβληθήσεται 
η ανταρσία». Προσθέτει μάλιστα ότι οι 
επαναστάτες βρίσκονται «υπό την Αρχηγίαν 
ενός Άγγλου, Σαιν Κλαίρ καλουμένου, εις 
ου το επιτελείον ευρίσκονται και έτεροι 
Ευρωπαίοι, προ πάντων Άγγλοι».

Όπως ήταν φυσικό, οι ρωσικές και 
βουλγαρικές δυνάμεις προσπάθησαν 
να την καταστείλουν την Πομάκικη 
εξέγερση αλλά απέτυχαν. Έτσι 
στράφηκαν στην επόμενη στρατηγική 
επιλογή: την καταστροφή της 
επιμελητείας, δηλαδή την καταστροφή 
των χωριών που στήριζαν την 
εξέγερση. Μουσουλμανικά χωριά 
κάηκαν και οι άμαχοι, ιδιαίτερα οι 
Πομάκοι, υπέστησαν αγριότητες 
που δεν ξεχάστηκαν. Το ορεινό και 
δύσβατο όμως της περιοχής δεν 
επέτρεψε στις ρωσοβουλγαρικές 
δυνάμεις να φτάσουν στα χωριά 
που αποτελούσαν τον πυρήνα 
της αντίστασης, με αποτέλεσμα η 
εξέγερση να εδραιωθεί.

Γιατί ήταν τόσο σημαντικό για τους 
Ρώσους, τους Βούλγαρους και τους 
Άγγλους τι στάση θα κρατήσει μια 
άγνωστη ορεινή φυλή; Η απάντηση 
βρίσκεται στη γεωγραφία και είναι η 
ίδια εξαιτίας της οποίας οι Οθωμανοί 
προχώρησαν στον βίαιο εξισλαμισμό 
των Πομάκων.

Οι Πομάκοι ήλεγχαν τη Ροδόπη 
που αποτελούσε το τελευταίο 
μεγάλο, φυσικό οχυρό πριν την 
Κωνσταντινούπολη. Όπως μάλιστα 
ανακάλυψαν οι Ρώσοι το 1878, η 
ύπαρξη των Πομάκων συνιστούσε 
στρατηγική απειλή για τα νώτα τους. 
Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που 
οι Άγγλοι συμπάθησαν κεραυνοβόλα 
μιαν ορεσίβια φυλή που δεν ήξεραν 
τίποτα γι’ αυτήν εκτός από το ότι 
ήταν μουσουλμάνοι, μιλούσαν μια 
συγγενική γλώσσα των βουλγαρικών 
και πολεμούσαν σκληρά.

Η περιγραφή του Α. Ματάλα (Πρόξενος 
της Ελλάδας στη Φιλιππούπολη) είναι 
έξοχη: «η εν Ροδόπη επανάστασις ως 
εκ της φύσεως και σχηματισμού των 
ορέων δύναται πράγματι να διατηρηθή 
επί πολύ. Κηρυττομένου δε του 
πολέμου θέλει αποβή ισχυρότατον 
σημείον απειλής των συγκοινωνιών 
του ρωσικού στρατού μετά των 
εκείθεν του Αίμου μερών, δυναμένων 
των επαναστατών εντός ωρών τινων 

να καταλάβωσι την άνωθεν του Τυρνόβου 
– Σεϊμέν κοιλάδα της Θράκης και τον 
σιδηρόδρομον Φιλιππουπόλεως και 
Υαμπόλεως, όστις έχει εκεί το σημείον 
της ενώσεως. Σημειωτέον δε ότι ο από 
Τυρνόβου – Σεϊμέν έως Ιχτιμηνίου 
ρωσσικός στρατός δεν υπερβαίνει τας 
4.000».

Αν και αρχικά οι Οθωμανοί υποστήριξαν 
τους Πομάκους, σύντομα άλλαξαν 
στάση. Προκρίνοντας ευρύτερα κρατικά 
συμφέροντα αποδέχθηκαν το ρωσικό 
αίτημα και όχι μόνο σταμάτησαν κάθε 
υποστήριξη προς τους Πομάκους αλλά 
προσπάθησαν να τους πείσουν να 
αποδεχθούν την βουλγαρική κυριαρχία.

Οι Πομάκοι δεν πτοήθηκαν. Επέμειναν 
στην απόφασή τους να αγωνιστούν 
ώστε να αποφύγουν την ένταξή τους στο 
βουλγαρικό κράτος και αναζήτησαν νέους 
συμμάχους. Ο Χ. Χασάν, ένας από τους 
ηγέτες τους συνάντησε τον Α. Ματάλα και 
στη μακρά συζήτηση που επακολούθησε 
του δήλωσε ότι περίμεναν και «Έλληνας 
όπως συμπολεμήσωσι». Το πιο ενδιαφέρον 
όμως σημείο της συνομιλίας τους δεν ήταν 
η ανοιχτή πρόσκληση για κοινό πολεμικό 
μέτωπο εναντίον του κοινού βουλγαρικού 

εχθρού. Από τα χείλη του Χασάν ειπώθηκε 
τότε για πρώτη φορά μια πολύ ενδιαφέρουσα 
θέση που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της πολιτικής των Πομάκων τα επόμενα 
χρόνια: «εάν δεν είναι δυνατόν να 
μείνη η Οθωμανική Διοίκησις…πάντες 
προτιμώσι την Ελληνικήν της Ρωσσικής 
και Βουλγαρικής».
Με τον όρο «οθωμανική διοίκηση», οι 
Πομάκοι εννοούσαν «μουσουλμανική» 
δηλαδή την υπαγωγή τους στον Χαλίφη των 
Πιστών, τον Οθωμανό Σουλτάνο και όχι 
«τουρκική» όπως σήμερα ορισμένοι είτε 
από άγνοια είτε από συμφέρον σπεύδουν 
να υποστηρίξουν. Είναι κρίσιμο να γίνει 
κατανοητό ότι οι Πομάκοι επιζητούσαν 
την ένταξή τους σ’ ένα κράτος με κριτήριο 
το θρήσκευμα και όχι την εθνικότητα εξ 
ου και η προτίμησή τους στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία.

(Συνεχίζεται)

* Ο Γ.Κ. διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αφιε-
ρώνει το άρθρο στη μνήμη της Καλλιόπης 
Παπαθανάση - Μουσιοπούλου, µε το 
ανεκτίµητο  για την ιστορία της Θράκης 
επιστηµονικό έργο 

Άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Θράκης: 
Η αυτονοµία των Ποµάκων (1878-1885) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19662

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:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», 
προϋπολογισµού µελέτης 136.000,00 ευρώ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 17η Ιουνίου 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 δικαιούνται 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 ΟΔΟΠΟΙΪΑ.

- 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 Επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του Ν.1418/84, 
όπως ισχύει (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

- Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων αντιστοίχου 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 02-06-2008 µέχρι και 12-06-2008 τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες.

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 2.235,00 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, 27/05/2008
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
      Δηµήτριος Κοτσάκης 
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«...Το ελληνικό άτομο περιφρονεί τον 
Νόμο. Δεν παραδέχεται άλλη κρίση δικαίου 
παρά την ατομική του, που δυστυχώς 
στηρίζεται σε ατομικά κριτήρια. Απορείς 
πως η πατρίδα των πιο μεγάλων νομοθετών 
έχει τόση λίγη πίστη στο  νόμο. Και όμως 
από τέτοιες αντιθέσεις πλέκεται η ψυχή 
των ανθρώπων και η πορεία της ζωής των. 
Σπάνια οι Έλληνες πείθονται «τοις κείνων 
ρήμασι». Πείθονται μόνο στα ρήματα τα 
δικά  τους και ή αλλάζουν τους νόμους 
κάθε λίγο, ανάλογα με τα κέφια της στιγμής 
ή όταν μπορούν να τους αλλάξουν τους   
αντιμετωπίζουν σαν  εχθρικές δυνάμεις και 
τότε μεταχειρίζονται εναντίον του ή τη βία 
ή το δόλο. Α! τόσο τη χαίρεται ο Έλληνας 
την εύστροφη καταδολίευση τους, τους 
σοφιστικούς διαλογισμούς που μεταβάλλουν 
τους νόμους σε ράκη!
Ο Έλληνας έχει πιο αδύναμη μνήμη από 
μας και γι αυτό έχει λιγότερη συνέχεια στον 
πολιτικό του βίο. Είναι ανυπόμονος και 
κάθε λίγο, μόλις δυσκολέψουν τα πράγματα, 
αποφασίζει ριζικές μεταρρυθμίσεις. Θες να 
σαγηνέψεις μια πόλη ελληνική; Πες τους: 
Σας υπόσχομαι αλλαγή.» 
«...Οι Έλληνες λίγα πράγματα σέβονται 
και σπάνια όλοι τους τα ίδια. Και προς 
καλού και προς κακού στέκουν απάνω 
από τα πράγματα. Για να κρίνουν αν ένας 
νόμος είναι δίκαιος, θα τον μετρήσουν με 
το μέτρο της προσωπικής των περίπτωσης, 
ακόμα και όταν υπεύθυνα τον κρίνουν στην 
εκκλησία ή στο δικαστήριο. Ο Έλληνας 
ζητεί από το νόμο δικαιοσύνη για την δική 
του προσωπική περίπτωση. Αν τύχει και ο 
νόμος δίκαιος στην ολότητά του, και δεν 
ταιριάζει σε λίγες περιπτώσεις, όπως η δική 
του, δεν μπορεί αυτό να το παραδεχθεί. 
(...) Δεν δέχεται να θυσιάσει τη δική του 
περίπτωση, το δικό του εγώ σ΄ ένα  νόμο 
σκόπιμο και δίκαιο στη γενικότητα του.»
«...Λέγοντας πως ο Έλληνας αδιαφορεί για 
τον πλησίον του, κάτι άλλο θέλω να πω. Αλλά 
μου πέφτει δύσκολο να στο εξηγήσω. Θα 
αρχίσω με παραδείγματα, που αν προσέξης, 
ανάλογα θα δης και εσύ ο ίδιος πολλά με 
τα μάτια σου. Ακόμη υπάρχουνε ποιητές 
πολλοί και τεχνίτες στις μεγάλες πόλεις 
της Ελλάδας. Πλησίασε τους, καθώς είναι 
χρέος σου, και πες μου αν άκουσες κανέναν 
απ’ αυτούς ποτέ να επαινεί τον ομότεχνο 

του. Δεν χάνει τον καιρό του σε επαίνους 
των άλλων ο Έλληνας. Δεν χαίρεται τον 
έπαινο. Χαίρεται όμως τον ψόγο και γι 
αυτόν βρίσκει πάντα καιρό.»
«...Για την κατανόηση, την αληθινή, αυτήν 
που βγαίνει από τη συμπάθεια γι αυτό που 

κατανοείς, 
δεν θέλει 
τίποτα να 
θυσιάση. Το 
κίνητρο της 
δικαιοσύνης 
δεν τον 
κινεί για να 
ε π α ι ν έ σ ε ι 
ό,τι αξίζει 
τον έπαινο. 
Όχι που δεν 
θα ήθελε 
να είναι 
δ ί κ α ι ο ς · 

αλλά δεν αντιλαμβάνεται καν την αδικία που 
κάνει στον άλλο. Αλλού κοιτάζει· θαυμάζει 
ό,τι είναι δικός του κόσμος· κάθε άλλον 
τον υποτιμά. Όταν ένας πολίτης άξιος δεν 
αναγνωρίζεται κατά την αξία του, λέει ο 
Έλληνας: αφού δεν αναγνωρίζομαι εγώ 
ο αξιότερος του, τι πειράζει αν αυτός δεν 
αναγνωρίζεται; Ο εγωκεντρισμός αφαιρεί 
από τον Έλληνας τη δυνατότητα να είναι 
δίκαιος. Και αυτό εννοούσα λέγοντας, πως 
ο Έλληνας αδιαφορεί για τον πλησίον του· 
το πάθος του εγωισμού τον εμποδίζει να 
ασχολείται με τον άλλο, να  συνεργάζεται 
μαζί του.»
«...Και φυσικά από την έλλειψη τούτης της 
αλληλεγγύης ματαιώνονται στις ελληνικές 
κοινωνίες οι κοινές προσπάθειες. Η 
δράση του Έλληνα κατακερματίζεται σε 
ατομικές ενέργειες, που συχνά αλληλο-
εξουδετερώνονται και συγκρούονται. Ο 
Έλληνας δε συγχωράει στον συμπολίτη του 
καμμιά προκοπή. Όποιος τον ξεπεράσει, ο 
έλληνας τον φθονεί με πάθος και αν είναι 
στο χέρι του να τον γκρεμίση από εκεί που 
ανέβηκε, θα το κάνη (...) Το ανυπόταχτο σε 
κάθε πειθαρχία, η περιφρόνηση των άλλων 
και ο φθόνος, η αρρωστημένη διογκωση 
της ατομικότητας, σπρώχνουν σχεδόν τον 
κάθε Έλληνα να θεωρεί τον εαυτό του 
πρώτο μέσα στους άλλους. Αδιαφορώντας 

για όλους και για όλα, παραβλέποντας 
ότι γίνηκε πριν και ότι γίνεται γύρω του, 
αρχίζει κάθε φορά από την αρχή και δεν 
αμφιβάλει πως πορεύεται πρώτος στον 
δρόμο τον σωστό.»
«...Ταλαιπωρεί από αιώνες την ελληνική 
ζωή η υπέρμετρη εμπιστοσύνη του 
Έλληνα στην προσωπική του γνώμη και 
στις προσωπικές του δυνατότητες. Παρά 
να υποβάλει τη σκέψη του στη βάσανο 
μιας ομαδικής συζήτησης, προτιμάει να 
ριψοκινδυνεύσει με μόνες τις προσωπικές 
του δυνάμεις. Πρόσεξε τις συσκέψεις των 
ηγετών των πολιτικών τους μερίδων με 
τους δήθεν φίλους των και θα δης ότι οι 
περισσότερες είναι προσχήματα. Ο ηγέτης  
λέει την γνώμη του, βελτιώνει τη διατύπωση 
της με τις πολλές επαναλήψεις, χωρίς 
ούτε να περιμένει, ούτε να θέλει καμμία 
αντιγνωμία.. Και οι φίλοι του το ξέρουν αυτό 
καλά και συχνάζουν σε αυτές τις συσκέψεις 
ή για να μάθουν τα νέα της ημέρας για 
να βρουν ευκαιρία να κολακεύσουν τον 
ηγέτη. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Έλληνας 
πολιτικός ανακυκλώνεται μόνος του μέσα 
στις δικές του σκέψεις, γιατί πιστεύει 
πως αυτές αρκούν για το έργο του, ή το 
χειρότερο, γιατί η χρησιμοποίηση και των 
άλλων στην εκτέλεση του, θα περιόριζε την 
κυριότητα του απάνω στο έργο· θα το έκανε 
περισσότερο τέχνη, αλλά λιγότερο δικό του· 
και εκείνο που προέχει για τον έλληνα δεν 
είναι το πρώτο. αλλά το δεύτερο. Έτσι σε 
πρώτη μοίρα έρχεται η τιμή του εγώ και δε 
δεύτερη η αξία του έργου.»
«...Τα εδραία πολιτικά έργα μέσα στην 
Ιστορία είναι υπερπροσωπικά και δυστυχώς 
οι Έλληνες μόνο σε προσωπικά έργα  
επιδίδονται με ζήλο. Γι’ αυτό ή δεν 
φθάνουν ως την τελείωση ενός άξιου 
πολιτικού έργου ή όταν φθάσουν φέρνει 
μέσα του το έργο τους το ίδιο, το σπέρμα 
της φθοράς. Και αυτό είναι δίκαιο. Γιατί 
σκοπός των Ελλήνων είναι η πρόσκαιρη 
λάμψη του πρόσκαιρου ατόμου, όχι η  μόνιμη 
απρόσωπη ευόδωση του έργου του ίδιου. 
Έπρεπε εξαιρετικά ευνοϊκές περιστάσεις 
να συντρέξουν με την μεγαλοφυΐα του 
Αλέξανδρου του Μακεδόνα, για να 
αποκτήσουν για λίγα χρόνια οι Έλληνες μια 
κυρίαρχη πολιτική θέση στην οικουμένη. 
Αλλά και εκείνο το έργο στηριγμένο σ’ ένα 
πρόσωπο, όχι σε μιαν κοινότητα ανθρώπων, 
ούτε σε μια πολύχρονη παράδοση, μόλις 
εξαφανίστηκε ο δημιουργός, διαλύθηκε μέσα 

στα χέρια των ίδιων εκείνων ανθρώπων, 
που όταν ο Αλέξανδρος ζούσε, στάθηκαν 
οι απαραίτητοι συντελεστές του. Αλλά το 
έργο, βλέπεις, δεν ήταν δικό τους. Δεν τους 
είχε κάνει ο αυταρχικός ηγέτης κοινωνούς 
στην τιμή του έργου, αλλά θύτες του γίγαντα 
εγωισμού του.»
«...Ελάχιστοι είναι οπαδοί από πίστη 
ιδεολογική ή από πίστη στον ηγέτη· οι 
πολλοί είναι πειθαναγκασμένοι από τα 
πράγματα, γιατί ατύχησαν, γιατί βαρέθηκαν 
ή λιποψύχησαν. Γι αυτό είναι και όλοι 
προσωρινοί, άπιστοι, ενεδρεύοντες οπαδοί, 
ως που να πέραση η κακή ώρα. Μα κι 
αυτοί που μένουν, και όσο μένουν οπαδοί, 
προσπαθούν συνεχώς να αναποδογυρίσουν 
την τάξη της ηγεσίας και να διευθύνουν από 
το παρασκήνιο τον ηγέτη. Γι αυτό και βλέπεις 
τόσο συχνά να είναι περιζήτητοι οι μέτριοι 
ηγέτες, που προσφέρονται ευκολώτερα στην 
παρασκηνιακήν ηγεσία των οπαδών τους. 
Σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει σημασία 
να ξέρης ποιος είναι ο ονομαστικός ηγέτης 
μιας πολιτικής μερίδας, αλλά ποιοι εκ των 
του αφανούς τον διευθύνουν.»

Οἱ ἀνωτέρω καταπληκτικές παρατηρή-
σεις δέν εἶναι µόνο διεισδυτικές καί 
εὔστοχες ἀλλά καί τεκµηριώνουν µέ 
τρόπο ἀναµφίλεκτο τήν ἐθνική µας 
συνέχεια διά τῶν συλλογικῶν µας 
δυσλειτουργιῶν. Παρότι φαίνεται 
πώς κάποιος γράφει γιά τή σύγχρονη 
Ἑλλάδα τοῦ 21ου µ.Χ. αἰώνα, ὁ λόγος 
πού προηγήθηκε εἶναι... ἐπιστολή τοῦ 
Κικέρωνος πρός τόν Τίτο Ποµπώνιο 
τόν Ἀττικό, τό 60 π.Χ.! Μιλᾶ γιά µιά 
Ἑλλάδα ρωµαιοκρατούµενη (ὅπως θά 
λέγαµε «ἀµερικανοκρατούµενη»), ὅµως 
οἱ ἐκπλήσσουσες ὁµοιότητες δείχνουν 
ὅτι εἴµαστε ὁ ἴδιος λαός, σέ µεγαλύτερη 
παρακµή βεβαίως τώρα, ἀλλά σίγουρα 
ὁ ἴδιος. Καί δέν εἶναι µόνον ὅτι ἐµεῖς 
εἴµαστε ἔτσι. κοιτάξτε λίγο γύρω σας 
τούς Σλάβους, τούς Τούρκους, τούς 
∆υτικούς, τούς Ἄραβες γιά νά δεῖτε ὅτι 
καί κανένας ἄλλος δέν εἶναι ἔτσι. Ὅσο 
γιά τήν ἀναφορά στόν Μέγα Ἀλέξανδρο, 
πού ὁ Κικέρων τόν θέλει νά ὑλοποιεῖ 
µιάν ἑλληνική παγκόσµια κυριαρχία, 
οὔτε ψῦλλος στόν κόρφο τοῦ Κικέρωνα. 

θά τόν ξεσκίσουν οἱ Σκοπιανοί...

ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΥΣΟΥΡΙΑ...

Ὁ ἀγαπητός φίλος Ἠλίας Σιαµέλας 
ἀπό τή Γορτυνία, πού συχνά µᾶς τιµᾶ 
στόν «Ἀντιφωνητή» µέ τά γλαφυρά καί 
εὔρωστα κείµενά του, συγκεράζει στό 
προφίλ του πολλά ἀπό τά διαχρονικά 
ἑλληνικά στοιχεῖα: Ἀτίθασος καί 
ἀντιεξουσιαστής, ἀπόµαχος τοῦ 
Ἐµπρικοῦ µας Ναυτικοῦ, κάτοχος 
τῆς τέχνης τοῦ ἀσύρµατου µά καί τοῦ 
ἔντυπου λόγου, µεταφέρει χρόνια 
τώρα τή µαχητικότητά του ἀπό τόν 
συνδικαλιστικό χῶρο τῶν ἀσυρµατιστῶν 
τῆς θάλασσας στόν λογοτεχνικό τῶν 
γραφιάδων τῆς ξηρᾶς. Μιά φωνή ἀπό 
κεῖνες πού σοῦ δίνουν τήν ἐλπίδα 
ὅτι ἡ Ἑλλάδα, ναί, µπορεῖ ἀκόµη νά 
γεννήσει τό θαῦµα, ἀφοῦ ἐξακολουθεῖ 
νά διαθέτει τέτοια τέκνα. Ἄλλωστε «Γῆν 
ὁρῶ» φώναζαν οἱ ναῦτες ὅταν µέσα σέ 
κάποιαν τρικυµία ἀντίκρυζαν κάποια 
στεριά. ὁ λόγος τοῦ Ἠλία Σιαµέλα 
εἶναι µιά στεριά µέσα στόν παφλασµό 
τῆς τυποποιηµένης ἔκφρασης καί τῆς 
µαζικῆς κενολογίας.

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

 Τήν ἰδέα µᾶς δώσατε κάποιοι ἐξ ὑµῶν καί λέµε νά τήν 
προτείνουµε σέ ὅλους: Σέ φίλους κι ἀνθρώπους πού ἀγαπᾶτε 
- κι ἐκτιµᾶτε ὅτι εἶναι πιθανόν νά πιάσει τόπο - κάντε δῶρο 
µιάν ἐτήσια συνδροµή τοῦ «Α»!

 Εἶναι κάτι πού ἤδη ἀπό χρόνια σποραδικά γίνεται ἀπό 
συνδροµητές σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα (µέ κορυφαῖα παραδείγµατα 
µερικούς ἐξαίρετους φίλους ἀπό τήν Ἀθήνα, τή Θήβα, τίς 
Σέρρες, τήν Ξάνθη...) ἀλλά θά µποροῦσαν νά τό πράξουν κι 
ἄλλοι, ἐφόσον θεωροῦν ὅτι ἀξίζει τόν κόπο. Μέ τόν τρόπο 
αὐτόν τόν µέν «Ἀντιφωνητή» βοηθᾶτε νά ἐπιβιώσει καί νά 
προχωρήσει, στούς δέ φίλους σας κάνετε ἕνα πρωτότυπο δῶρο 
οὐσίας, πού µπορεῖ νά τό βροῦν ἀναπάντεχα ἐνδιαφέρον.

 Ἔρχονται λοιπόν γιορτές; Ἐπικοινωνῆστε µαζί µας, 
δίνοντάς µας πλήρη στοιχεῖα διεύθυνσης τοῦ ἑορτάζοντος 
καί µεῖς καταχωροῦµε τόν ἑορτάζοντα στούς συνδροµητές 
µας, στέλνοντας κι ἕνα δωροκουπόνι ἐτήσιας συνδροµῆς. Ἄν 
µέ τή λήξη τῆς συνδροµῆς θελήσει ὁ ἴδιος νά τήν ἀνανεώσει, 
αὐτό θά εἶναι πλέον δική του ἀπόφαση...

 Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!



1. Στίς 15 Ἰουνίου 1341 πεθαίνει 
ὁ Ἀνδρόνικος Γ’ ὁ Παλαιολόγος, 
αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου στό 
διάστηµα 1328−1341. Καταπολέµησε 
τή διαφθορά, ἐνίσχυσε τήν Ἄµυνα 
καί προχώρησε σέ µεταρρυθµίσεις.  
Παρά τίς προσπάθειες ὅµως, ἡ 
γενική παρακµή συνεχίστηκε ἀδιά-
πτωτη. Τήν ἐξουσία πάντως τήν 
εἶχε κερδίσει µέ πραξικόπηµα κατά 
τοῦ παπποῦ του, ἐκστρατεύοντας 
κατά τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπό 
τήν δική του πρωτεύουσα ...
Α) Τήν Τραπεζούντα
Β) Τή Θεσσαλονίκη
Γ) Τήν Ἀδριανούπολη
Δ) Τό Διδυµότειχο

2. Στίς 16 
Ἰουνίου 1952 
γ ε ν ν ι έ τ α ι 
ὁ Γιῶργος 
Παπανδρέου, 
σ η µ ε ρ ι ν ό ς 
(καί αὐριανός) 
π ρ ό ε δ ρ ο ς 
τοῦ ΠαΣοΚ, 

προορισµένος νά γράψει χρυσές 
σελίδες στήν ἱστορία τοῦ σοσια-
λισµοῦ. Πρό ἡµερῶν κινδύνεψε 
σοβαρά ὅταν...
Α) Στραβοκατάπιε ἕνα δρακουλίνι
Β) Ἔπεσε ἀπό τό ποδήλατο
Γ) Διάβασε κι ἀνάσανε ταυτόχρονα 
Δ) Ἔπεσε ἀπό τό Playstation

3. Στίς 12 
Ἰουνίου 1798 
σ τ ρ α γ γ α -
λίζεται στό 
Β ε λ ι γ ρ ά δ ι 
ἀπό τούς 
Ὀθωµανούς 
ὁ Ρήγας 
Φεραῖος καί 

οἱ 6 συνεργάτες του (3 Μακεδόνες, 
ἕνας Ἠπειρώτης, ἕνας Χιώτης κι 
ἕνας Κύπριος). Πῶς ἔπεσε στά χέρια 
τῶν δηµίων του; 
Α) Τόν παρέδωσαν οἱ Αὐστριακοί 
µετά ἀπό ρουφιανιά Ἕλληνα
Β) Τόν συνέλαβαν Σέρβοι φονιάδες 
- πρόγονοι τῶν Κάρατζιτς - Μλάντιτς 
Γ) Τόν πρόδωσαν οἱ Μακεδόνες - 
πρόγονοι τοῦ Γκρούεφσκι
Δ) Τόν πρόδωσε ὁ Παν. Δηµητράς

4. Στίς 13 Ἰουνίου 1825, Ὑψηλάντης, 
Μακρυγιάννης καί ἄλλοι 
ἀποκρούουν τόν Ἰµπραήµ στούς 
Μύλους τοῦ Ἄργους. Γράφει 
στά Ἀποµνηµονεύµατά του ὁ 
Μακρυγιάννης: «Εκεί οπούφκειανα 
της θέσες εις τους Μύλους ήρθε ο 
Ντερνύς να µε ιδή. Μου λέγει: «Τι 
κάνεις αυτού; Αυτές οι θέσες είναι 
αδύνατες· τι πόλεµον θα κάµετε µε 
τον Μπραΐµη αυτού; – Του λέγω, είναι 
αδύνατες οι θέσες κ’ εµείς, όµως είναι 
δυνατός ο Θεός οπού µας προστατεύει· 
και θα δείξωµεν την τύχη µας σ’ 

αυτές της θέσες της αδύνατες. Κι’ 
αν είµαστε ολίγοι εις το πλήθος του 
Μπραΐµη, παρηγοριώµαστε µ’ έναν 
τρόπον, ότι η τύχη µας έχει τους [...] 
πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, 
παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα 
θερία πολεµούν να µας φάνε και δεν 
µπορούνε· τρώνε από ’µάς και µένει 
και µαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν 
να πεθάνουν· κι’ όταν κάνουν αυτείνη 
την απόφασιν, λίγες φορές χάνουν 
και πολλές κερδαίνουν. Η θέση οπού 
είµαστε σήµερα εδώ είναι τοιούτη· και 
θα ιδούµεν την τύχη µας οι αδύνατοι 
µε τους δυνατούς. – «Τρε µπιεν», 
λέγει κι’ αναχώρησε ο ναύαρχος.» 
Συµπληρῶστε στά ἀποσιωπητικά 
τή λέξη πού λείπει:
Α) πιστούς
Β) τολµηρούς
Γ) Ἕλληνες (Σ.Σ. µέ τό συµπάθειο)
Δ) ἐκσυγχρονιστές

5. Στίς 14 
Ἰουνίου 1873 
ὁ Ἑρρῖκος 
Σ λ ῆ µ α ν 
ἀνακαλύπτει 
τούς θησαυ-
ρούς τῆς 
Τροίας καί 
γ ε λ ο ι ο π ο ι ε ῖ 

ὅσους «ἐπιστήµονες» θεωροῦσαν 
τά ὁµηρικά ἔπη παραµύθια (τό 
ἴδιο πράττει ἀργότερα καί στίς 
Μυκῆνες). Ὁ Σλήµαν ἀγάπησε 
τήν Ἑλλάδα, τῆς προσέφερε τόν 
θησαυρό τοῦ Πριάµου (δέν ἔγινε 

τελικά ἀποδεκτός!), ἐργάστηκε ὅπως 
ἔλεγε «ὑπέρ τῆς δόξης τῆς φίλτατής 
του Ἑλλάδος», παντρεύτηκε Ἑλλη-
νίδα καί ζήτησε νά ταφεῖ στήν 
Ἀθήνα. Πότε πρωτοεκδόθηκαν στά 
ἑλληνικά τά γραφτά του;
Α) Ὅσο ἀκόµη ζοῦσε
Β) Τήν ἡµέρα τοῦ θανάτου του
Γ) 10 χρόνια µετά τόν θάνατό του
Δ) 110 χρόνια µετά τή θάνατό του

6. Στίς 19-21 Ἰουνίου 1913 οἱ 
Ἕλληνες νικοῦν τούς Βουλγάρους 

στήν πολύνεκρη µάχη τοῦ Κιλκίς/
Λαχανᾶ καί πρακτικά κερδίζουν 
τήν Μακεδονία-Θράκη. Στή µάχη 
σκοτώθηκε ἐπίσης ὁ ...
Α) Ἀδερφός τοῦ Γ. Παπανδρέου
Β) Ἀδερφός τοῦ Ἐλ. Βενιζέλου  
Γ) Πατέρας τοῦ Ν. Ζαχαριάδη
Δ) Γυιός τοῦ βασιλιᾶ Κωνσταντίνου

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Δ, 2Β, 3Α, 4Γ, 5Δ, 6Α
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Αντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ἡ ἐλεύθερη συµβίωση καί ὁ Λένιν

Στό θέµα τῶν σχέσεων τῶν δύο φύλων, µέ ἀφορµή τό σύµφωνο ἐλεύθερης 
συµβίωσης, εἶναι γνωστά τά ὅσα πρεσβεύει ἡ ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία. 
Ἐκεῖνο ὅµως πού µᾶλλον προκαλεῖ ἐντύπωση ἀφορᾶ τήν ἀπαρέσκεια τοῦ 
Λένιν ὅταν ἀνακινήθηκε παρόµοιο ζήτηµα σέ κοµµουνιστικούς κύκλους 
στή Γερµανία, ἐνόσῳ µάλιστα συνεχιζόταν ὁ ἐµφύλιος πόλεµος καί πρίν 
ἑδραιωθεῖ ἡ σοβιετική ἐξουσία.

Καί τό λέω γιατί σέ πολλούς ἔχει ἐπικρατήσει ἡ ἀντίληψη ὅτι τό ΚΚΕ 
συνηγοροῦσε στήν ἀποχαλίνωση τῶν ἠθῶν, κάτι πού δέν ἰσχύει µέ βάση 
τά ἱστορικά δεδοµένα. Ποιός στ’ ἀλήθεια δέν ξέρει τίς βαρειές τιµωρίες πού 
ὑφίσταντο οἱ ἀντέρτες τοῦ Βελουχιώτη ὅταν παρεξέκλιναν τῆς ἰδιότυπης, 
ἀσκητικῆς βιοτῆς τους, ἀµαυρώνοντας τήν εἰκόνα τοῦ κινήµατος; Μά καί 
στά πολιτιστικά ζητήµατα οἱ προτιµήσεις, οἱ συµπάθειες τῆς τριανδρίας 
(Στάλιν, Λένιν, Τρότσκι) χαρακτηρίζονταν ἀπό µία συντηρητική, κλασσική 
αἴσθηση τῶν πραγµάτων.

Στό συγκεκριµένο πάντως πρόβληµα τῆς ἐλευθεριότητας τῶν σχέσεων ἡ 
θέση τοῦ Λένιν ἦταν σαφής, πρός µεγάλη ἔκπληξη τῆς Τσέτκιν πού περίµενε 
διαφορετική ἀντιµετώπιση ἀπό τόν ἡγέτη τῆς Ὀκτωβριανῆς Ἐπανάστασης. 
Καί ἀντί γιά τόν ἀναµενόµενο ὑπερπροοδευτισµό, ξέσπασαν κεραυνοί 
στηλίτευσης τῆς πεπλανηµένης ἰδέας νεανικῶν συντροφιῶν ὅτι στήν 
ἰδανική κοινωνία ἡ ἱκανοποίηση τῶν πόθων θά εἶναι σάν νά πίνεις ἕνα 
ποτήρι νερό. Ἡ Κλάρα Τσέτκιν τά χρειάστηκε ἀλλά εἶχε τήν ἐντιµότητα 
νά καταγράψει µέ ἀκρίβεια τίς ἀπόψεις τοῦ Λένιν. Εἰπώθηκαν πολλά µέ 
πιότερο ἐνδιαφέρον ἀπ’ ὅλα ἴσως ἔχει ἡ παρακάτω ἀποστροφή τοῦ λόγου 
του: «Ἡ ἐπανάσταση ἀπαιτεῖ ἀπό τίς µάζες κι ἀπό τό ἄτοµο συγκέντρωση, 
ἔνταση τῶν δυνάµεων. Δέν ἀνέχεται τίς ὀργιακές καταστάσεις, σάν ἐκεῖνες 
πού εἶναι συνήθειες στούς ἥρωες καί τίς ἡρωίδες τῆς λογοτεχνίας τῆς 
παρακµῆς τοῦ Νταννούντσιο. Ἡ ἔλλειψη αὐτοκυριαρχίας στή σεξουαλική 
ζωή εἶναι ἀστική: εἶναι σηµάδι ἀποσύνθεσης. Τό προλεταριάτο εἶναι τάξη 
πού ἀνεβαίνει. Δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό µεθύσι πού θά τό ἀποβλάκωνε ἤ θά τό 
ἐρέθιζε. Δέν τοῦ χρειάζεται οὔτε τό µεθύσι τοῦ σεξουαλικοῦ ἐκτραχηλισµοῦ 
οὔτε τό µεθύσι µέ ἀλκοόλ. Δέν τοῦ ἐπιτρέπεται καί δέν θέλει νά ξεχάσει τήν 
ποταπότητα, τή βρωµιά καί τήν βαρβαρότητα τοῦ καπιταλισµοῦ. Ἀντλεῖ τά 
ἰσχυρότερα κίνητρα γιά πάλη ἀπό τήν κατάσταση τῆς τάξης του, ἀπό τό 
κοµµουνιστικό ἰδανικό. Τοῦ χρειάζονται ξεκάθαρα πράγµατα, ξεκάθαρα 
καί πάλι ξεκάθαρα. Γι’ αὐτό καί ἐπαναλαµβάνω δέν θά πρέπει νά ὑπάρχει 
κανένα ἀδυνάτισµα, καµµία ἐξάντληση καί καταστροφή δυνάµεων. 
Αὐτοκυριαρχία, αὐτοπειθαρχία - ὄχι ὑποδούλωση. Αὐτά χρειάζονται καί 
στόν ἔρωτα.

Μιχαήλ Ἀνδρεάδης
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     Ας αφήσουμε όμως τα προαναφερθέντα 
άθλα και ας περάσουμε σε άλλα, τοπικού 
χαρακτήρα. Εννοείται βεβαίως ότι 
δεν πρόκειται να χαραμίσω ούτε ίχνος 
πολύτιμης φαιάς ουσίας (και σάλιου) για να 
καταγράψω τι είπε ή τι έκανε ξεχωριστά ο 
κάθε τουρκοτοπάρχης του Καφροθρακεστάν. 
Άλλωστε, πώς να τα χωρέσω εδώ, από τη 
στιγμή που ΜΟΝΟ για τον τελευταίο μήνα 
θα χρειαζόταν τρίτομο έργο! Και μεταξύ μας 
όμως τώρα, δεν χρειάζεται κιόλας - γενικά 
η συμπεριφορά τους είναι τόσο ενιαία, 
που καθιστά περιττή και την αποδελτίωση! 
Σχεδόν σύσσωμοι π.χ. όλοι αυτοί έλαμψαν 
δια της απουσίας τους στην πρόσφατη 
Διεθνή Ημερίδα για την Τριπλή Γενοκτονία, 
που έγινε στην Κομοτηνή. Ενώ ήταν εδώ 
άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο, η συντριπτική 
πλειονότητα της θρακικής τοπικής κοπρο- 
διοίκησης φορούσε πάλι BABYLINO! 
Εμ βέβαια, ούτε η Γιορτή της Τουρκικής 
Δημοκρατίας (λέμε τώρα) ήτανε, για να πάνε 
να φωτογραφηθούν κάτω απ’ τη φωτογραφία 
του Κεμάλ ή την τούρκικη σημαία, ούτε κάποια 
περιφερόμενη τουρκοπανήγυρη με χορευτές 
και μπεχλιβάνηδες, ούτε και κάποια άλλη 
εκδήλωση μουσικής, εικαστικής ή θεατρικής 
(αχ, ανατρίχιασα τώρα!) τουρκοτέχνης, για 
να παρακαθήσουν…εκστασιασμένοι αγκαλιά 
με τις πρακτοράντζες (όπως ακριβώς 
άλλωστε το έπραξαν λίγες μόλις μέρες 
μετά, επίσης σύσσωμοι). Σύσσωμοι τέλος 
εξαφανίστηκαν από προσώπου γης μετά από 
τα πρόσφατα επεισόδια στον τσιγγανομαχαλά 
της Αλεξανδρούπολης, όταν κάποιοι δέχτηκαν 
βίαιη επίθεση και κόντεψαν να λιντσαριστούν, 

επειδή απλώς και μόνο θεωρούν προσωπικό 
δικαίωμά τους να αυτοπροσδιορίζονται 
ως Ρομά ΚΑΙ ΟΧΙ ως Τούρκοι. Όλα, από 
περιφερειανομαρχέους έως τον έσχατο 
εμπλεαξιωματικό της (αυτοαποκαλούμενης 
ως) αστυνομίας , όλα ήταν και πάλι μία 
όζουσα μπίχλα, μία απερίγραπτη ξεφτίλα, 
ένας ελεεινός και τρισάθλιος ΕΜΕΤΟΣ! 
     Και φυσικά επαναλαμβάνω ότι δεν έχω 
σκοπό να κομίσω γλαύκαν ες Αθήνας, λέγοντας 
πράγματα που (από αυτό τουλάχιστον το 
έντυπο) είναι χιλιοειπωμένα. Εμάς ουδόλως 
μας εκπλήσσει ακόμη και η ομολογουμένως 
εντυπωσιακή συχνότητα με την οποία 
σχεδόν όλοι οι ελληνόφωνοι εκπρόσωποι 
(διορισμένοι τε και ψηφοτσομπάνηδες) 
του τοπικού κρατικού (ξανανατρίχιασα) 
μηχανισμού αποδεικνύουν καθημερινά αυτό 
που στην πραγματικότητα είναι, δηλαδή ένα 
απόλυτο, θλιβερό και χυδαίο ΤΙΠΟΤΑ! Γιατί 
εμείς το ξέρουμε πολύ καλά βεβαίως εδώ 
και πολλά χρόνια ότι ζούμε στην περιοχή της 
ψιλής εθνικής κυριαρχίας (όπως λέμε ψιλή 
κυριότητα), περιβαλλόμενοι από εκατοντάδες 
επίσημα μηδενικά, από ναιναίκους, 
παλλακίδες και καρπαζοεισπράκτορες, 
ων ουκ έστιν αριθμός. Και σας διαβεβαιώ 
επίσης ότι όλα αυτά που έγραψα δεν έχουν 
και τον παραμικρό παραινετικό ή διδακτικό 
χαρακτήρα, έτσι; Τι θέλετε δηλαδή να σας 
πω; Ότι μου μπήκε η φιλοδοξία να συμβάλω 
στην έναρξη της αφύπνισης των αναρίθμητων 
Θρακέζων ιθαγενών, που κοιμούνται τον 
μακάριο ύπνο τους και στη συντριπτική τους 
πλειονότητα περί άλλα τυρβάζονται; Ε, όχι, 
παιδιά μου! Ξεχάστε το! Απλώς δυο-τρεις 
ζοχαδιασμένες σκέψεις είπα ο ερίφης να 
κάτσω να γράψω! Όχι κείμενο επιστημονικής 
φαντασίας!
                                  Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
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Χσσσστ! Ααααααααα! Φσσσστ! Ωωωωωωχ! 
Χσσσσσσσσστ! Ααααaααααχ!*

*[Ηχητικά εφέ αντί προλόγου, μεταφραζό-
μενα (προς διευκόλυνσιν του καλωσυνάτου 
αναγνώστου) ως εξής: α) ήχοι μαστιγίων 
(που τα κρατούν βλοσυροί και ανελεήμονες 
η Ελληνίς ΥΠΕΞ, ο Έλλην Α/ΓΕΕΘΑ και οι 
τοπικοί Θρακέζοι άρχοντες) και β) κραυγές 
ανειπώτου πόνου (υπό του στόματος του Ν. 
Γκρούεφσκι, του Γ. Μπουγιούκανιτ και του 
προξένου Ντεμιρέρ, όπως κατεγράφησαν 
κατά τους νέους εθνικούς μας θριάμβους 
των τελευταίων 15 ημερών)]…

     Για να μην τα πολυλογούμε λοιπόν, 
ήδη περίπου καταλάβατε πού θα είναι 
αφιερωμένα τα σημερινά «Τοξικά». Ε, και 
λογικό είναι, μετά από τόσα που είδανε 
πάλι τα ματάκια μας αυτές τις μέρες, τόσο 
σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. 
Εννοείται φυσικά πως δεν έχω σκοπό να 
κομίσω γλαύκαν ες Αθήνας, εφόσον στην 
πραγματικότητα όλοι ξέρουμε καλά ότι 
οσφυοκαμψία και ραγιαδισμός είναι τα 
ακριβέστερα δυνατά συνώνυμα του όρου 
«σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία». 
Είναι κάποιες φορές ωστόσο που μέσα σε 
λίγες μόλις μέρες μαζεύεται ξαφνικά τόσο 
σκουπιδαριό, που σου είναι πραγματικά 
πολύ δύσκολο να το προσπεράσεις έτσι 
απλά…
     Και ξεκινάμε από το κεντρικό κατάστημα 
του ελλαδικού ψευδοκράτους με ένα μόνο 

και μάλιστα πολύ απλό ερώτημα. Την ώρα 
που οι προκλήσεις των ψευτομακεδόνων 
κλιμακώνονται σε βαθμό παρανοϊκά 
υπέρμετρο (εδώ και καιρό δεν μιλάμε πια για 
θρασείς παραχαράκτες, αλλά για ψυχοπαθή 
ζόμπι με κόκκινα απ’ το μίσος μάτια) ή 
την ώρα που επίσης κλιμακώνονται (εδώ 
βεβαίως όχι παρανοϊκά, αλλά μεθοδικά 
και συστηματικά) οι τουρκικές προκλήσεις 
στη Θράκη, το ημέτερον άπνουν και 
άνουν διπλωματικόν βουστάσιον, ποιον 
ακριβώς ρόλο παίζει; α) του χαμερπούς 
σφουγγοκωλάριου τζουτζέ του State 
Department, β) της κότας που απλώς 
χέζεται πάνω της, γ) του κοιμισμένου 
κρετίνου ή μήπως δ) και τα τρία μαζί; Ε, 
καλά, δεν θέλω δα και απάντηση, ρητορικό 
ήταν το ερώτημα! Σαν μην έφταναν όμως 
όλα αυτά, αυτοί που παριστάνουν τους 
κυβερνώντες δείχνουν ότι μας θεωρούν από 
πάνω και εντελώς ηλίθιους, όταν μέσω των 
βοθροκάναλών τους μας «πληροφορούν» για 
τις… οργισμένες αντιδράσεις τους απέναντι 
στις προκλήσεις, σε μια άλλη μια απόδειξη ότι 
και οι λέξεις στην καθεστωτική νεοελληνική 
της εξουσίας έχουν πια από καιρό χάσει 
εντελώς την αρχική σημασία τους. Γιατί, 
δεν μπορεί, θα θυμάστε λ.χ. την «οργισμένη 
(sic) νότα διαμαρτυρίας» (σ.σ. «μα μη, 
δεν πρέπει, σας παρακαλούμε, δεν είναι 
σωστό») που επεδόθη στην τουρκοπρεσβεία 
μετά την ιστορία με την «τουρκική Θράκη» 
στην επίσημη ιστοσελίδα του τουρκικού 
ΥΠΕΞ. Ούτε όμως μπορεί να ξεχάσατε και 
την άλλη αντίδραση, τότε που ο σκοπιανός 
ψευτοπαπάς είχε στήσει στο Βατικανό 
εκείνο το…link με τον Άγιο Κύριλλο. Για 

θυελλώδη και οργισμένη αντίδραση της 
Ελληνίδος ΥΠΕΞ μας μίλησε στον πρόλογο 
της είδησης η τηλεπαρουσιάστρια της 
κρατικής θυμηδίας και να σου στο καπάκι 
η… εξάλλως αντιδρούσα να δηλώνει με 
το γνωστό (μπρρρρ) χαμόγελο ότι «τέτοιες 
πράξεις δεν ευνοούν το κλίμα καλής 
γειτονίας στην περιοχή»… 
     Και την ίδια ακριβώς εποχή, το γλυκό 
έδενε ακόμη περισσότερο με την επίσκεψη 
στην Τουρκία του ημετέρου A/ΓΕΕΘΑ, που 
(σύμφωνα με τα προαναγγελλόμενα στον 
Τύπο) αναμενόταν επίσης να κρατήσει 
σχετικά σκληρή στάση ή τουλάχιστον πιο 
σκληρή από τον προκάτοχό του Χηνοφώτη 
- με το επιχείρημα ότι αυτός δεν τρέφει 
φιλοδοξίες για μετέπειτα πολιτική καριέρα 
(οπότε βεβαίως συν τοις άλλοις, αν δεν το 
καταλάβατε, ομολογήθηκε και δημοσίως 
ότι η προϋπόθεση για να κάνεις πολιτική 
καριέρα, είναι να ‘σαι σκληρός σαν βαμβάκι). 
Πήγε λοιπόν ο εν λόγω, ο τουπίκλην Γράψας 
και εις επίρρωσιν των προαναφερθέντων 
άκουσε συρτάκια, έκανε δηλώσεις για τη 
δομημένη ελληνοτουρκική φιλία, έπλεξε το 
εγκώμιο των δύο μεγάλων πολιτικών που 
την εμπνεύστηκαν, Κεμάλ και Βενιζέλου 
και κατέθεσε και στεφάνι στον τάφο του 
δολοφόνου του Ελληνισμού. Με δεδομένη 
λοιπόν μια τόσο σκληρή στάση, εγώ δεν 
έχω παρά απλώς να αναρωτηθώ το εξής: η 
ήπια στάση (εκτός εννοείται από στριπτήζ, 
χορό επτά πέπλων και πεοθηλασμό) τι άλλο 
περαιτέρω δηλαδή θα περιλάμβανε; (Ο 
ευρών αμειφθήσεται, σας επισκεπτόμαστε 
στον χώρο σας, εχεμύθεια εξασφαλισμένη)…         
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Πάει κι ὁ Ρόµπερτ Μάλεϊ ἀπό τό 
ἐπιτελεῖο τοῦ Ὀµπάµα. Ὡς µέλος 
τοῦ International Crisis Group γιά τή 
Μέση Ἀνατολή συνάντησε µέλος τῆς 
Χαµάς καί... ἐκπαραθυρώθηκε

Μά ὥς καί τόν Μπρεζίνσκι τόν 
βγάλαν ἀντισηµίτη! Οἱ καηµένοι οἱ 
Ἀµερικανοί, ζοῦν πιό στυγνή Κατοχή 
κι ἀπ’ τούς Παλαιστίνιους...

Θυµᾶστε πού γράφαµε (φ. 245) γιά 
τήν Κατεχόµενη Χεβρώνα; «Βαρβα- 
ρική» χαρακτήρισε τήν κατάσταση 
πού ἀντίκρυσε ὁ David Hammerstein

Μιλᾶµε γιά τόν ἀµερικανοεβραϊκῆς 
καταγωγῆς Ἱσπανό εὐρωβουλευτή 
τῶν Πρασίνων. Οἱ ἄλλοι εὐρωπατέ-
ρες κατάπιαν τή γλῶσσα τους; 

«Ἀναπόφευκτη» ἡ ἐπίθεση στό Ἰράν 
γιά τόν ἰσραηλινό ὑπουργό Ἐπίθεσης, 
«διπλωµατικά» τά σχέδια τῶν ΗΠΑ. 
Ὥς κι ὁ Μπούς λέει κανένα ὄχι!

Στή Ζιµπάµπουε πού ξαναψηφίζει 
συνέλαβαν γιά λίγο διπλωµάτες 
(ΗΠΑ - Βρετανίας) πού εἶχαν ἐπι-
σκεφθεῖ µέλη τῆς ἀντιπολίτευσης

Ἐγώ πάντως δέν πιστεύω ὅτι κάνανε 
κάτι ὕποπτο οἱ ἄνθρωποι. Λέω πώς 
σίγουρα φταίει κεῖνος ὁ Μουγκάµπε, 
πού εἶναι καί µαῦρος.

Κείνη ἡ περιφερόµενη ντροπή τοῦ 
ἑλληνισµοῦ, ὁ δηµιουργός τῶν ταγ-

µάτων θανάτου, ξαναπῆγε στήν 
Ὀνδούρα. Ὁ Νεγκρεπόντε πάντα 
γυρίζει στό τόπο τοῦ ἐγκλήµατος...

Ἡ πυρηνική συνεργασία ΗΠΑ-Τουρ-
κίας πού ὑπογράφηκε µᾶς ἀφορᾶ 
λέτε; Ἤ θά βαυκαλιζόµαστε ἐσαεί 
µέ «πράσινες» αὐταπάτες;

Τό Συνταγµατικό Δικαστήριο τήν 
πῆρε τήν µαντήλα τοῦ Ἐρντογάν. 
Τό φθινόπωρο δέ, πού συζητᾶ τή 
νοµιµότητα τοῦ ΑΚΡ, µᾶλλον θά τοῦ 
πάρει καί τό σώβρακο.

Ξεκίνησε ὑπογράφοντας γιά «συνε-
ταιρισµό 2 κρατῶν» κι ἀθωώνοντας 
τά τουρκικά στρατά. Τό τί µᾶς ξη-
µερώνει µέ τόν Χριστόφια, ἔδειξε...  

Δέν ξεχνᾶµε ποιός εἶν’ ὁ Σαρκοζί, 
ἀλλά σωστά κι ὡραῖα τά εἶπε στή 
Βουλή. Ἔλα ὅµως πού τόν ἔκραξε ὁ 
Yorgos δηµόσια γιά... ἀντιτουρκισµό!!

«Πέτυχε», λέει, ἡ ἐπίσκεψη (29/5) 
τῆς Ἀντιεθνικιστικῆς Κίνησης (Δηµη-
τράς, Πηλιογούσης κ.ἄ.) στόν «κα- 
λοσυνάτο Μακεδόνα ἐκπρόσωπο»!!! 

Οἱ λεγάµενοι ἀντιτάχθηκαν στό ἑλ-
ληνικό βέτο µά συζήτησαν καί ἱστο-
ρικά θέµατα (Ἀλέξανδρος;...), µιά κι 
ἔτυχε ἐπέτειος τῆς Κερκόπορτας.

Ὥστε ἡ παιδεραστία βρίσκεται στό 
DNA! Τί µοῦ λές ρέ σύ, Ἐπιστήµη! 
Ἔµ τότε τί τά βάζουµε µαζί τους; 

Κι ἄν µιά µέρα βροῦν καί τήν κλεψιά 
κάπου στό DNA; Τζάµπα τόσοι νόµοι, 
ἠθικοί κανόνες καί κοι-νωνιολογικές 
ἀναλύσεις!;

2 ἐθνοκεντρικά βιβλιοπωλεῖα καµ-
µένα (Γιαννάκενα, Γεωργιάδη), τρό-
παια τῆς νεοβαρβαρικῆς «Ἀριστε-
ρᾶς» τῶν Ἐξαχρείων. Καληνύχτα.

Ψιλοµίζερος ὁ δήµαρχος Τήλου. Στή 
Σαµοθράκη ἄκουσα θά παντρευτεῖ 
κάποιος µέ 2 ἄντρες, µιά γυναίκα κι 
ἕνα χάµστερ. Νά, αὐτή εἶναι πρωτο- 
πορία, ὄχι ἡ µίµηση τῆς Ὁλλανδίας! 

Συµµαχία ΥΠΕΠΘ - ΔΠΘ: Οἱ τακτικι-
σµοί ποτέ δέν ὀφελοῦν, Εὐριπίδη!

Ἀφοῦ θά τά φτιάξουν τελικά τά ἰδι-
ωτικά ΑΕΙ, σκέφτηκαν τοὐλάχιστον 
τήν πρόταση Κηπουροῦ γιά ἵδρυσή 
τους µόνο στήν περιφέρεια;

Γιατί µιά ἰδιωτική Νοµική στήν Ἀτ-
τική τί ἄλλο θά εἶναι ἀπό µαρασµός 
τῆς δηµόσιας στήν Κοµοτηνή, π.χ.;

Χάρη στήν ὑπερνοµαρχία Ροδόπης 
- Ἕβρου θά συνεχιστεῖ τό ἔργο θε-
ατρικῆς παιδείας τοῦ Γ. Βουλτσίδη 
στά χωριά τῆς Θράκης. Μπράβο!

Ἐντυπωσιακά τά ἅρµατα Leopard 2 
πού παρελήφθησαν στό Πετροχώρι 
Ξάνθης, δέ λέω. Ὅµως... Δέν δίναµε 
κάτι παραπάνω γιά νἄχουν καί 
γερµανικά πληρώµατα;

«- Ρέ Μαρίκα, φῦλλο δέν κουνιέται 
σήµερα ἐδῶ στήν Ἀνδραβίδα!», εἶπε  
Κυριακή µεσηµέρι κάποιος...

Η Ευρώπη δίπλα μας...
Ο 18χρονος Ε.Υ. από την πόλη Σίντζαν πήρε τη 
συμμαθήτρια του για μια βόλτα με το αμάξι του 
πατέρα του. Παρκάροντας το αυτοκίνητο σε ένα 
οικόπεδο κοντά στα σπίτια τους, κατέβηκαν 
από το αμάξι και πιασμένοι χέρι-χέρι έκατσαν 
στο πλακόστρωτο. Ξαφνικά ήρθε δίπλα τους 
ένας 35χρονος με μαγκούρα ο οποίος είπε «Τι 
κάνετε δω ρε;» και προσπάθησε να χτυπήσει 
την κοπέλα. Το αγόρι προστατεύοντας την 
κοπέλα του δέχτηκε το χτύπημα στο κεφάλι. 
Στο μεταξύ ήρθαν και άλλοι περίοικοι γύρω 
στα 30 άτομα μεταξύ των οποίων και γυναίκες 
οι οποίοι περικύκλωσαν το ζευγάρι και 
φωνάζοντας τους «Εδώ πουτανιές κάνετε, ε;» 
άρχισαν να τους κυνηγάνε. Οι επιτιθέμενοι 
τους έριχναν βροχή από πέτρες. Αφήνοντας το 
αμάξι παρκαρισμένο εκεί που ήταν ξέφυγαν 
και μετά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όπου 
έγιναν 15 ράμματα στον νεαρό. Μιλώντας 
στην Χουριέτ είπε: μας κυνηγούσαν περίπου 
30 άτομα μεταξύ των οποίων και γυναίκες. 
Το πρόσωπο μου ήταν μέσα στα αίματα, αλλά 
έλεγα συνεχώς στην κοπέλα μου να τρέχει. Αν 
πέφταμε σίγουρα θα μας σκότωναν. Το πώς 
φτάσαμε στο σπίτι μου ούτε που το θυμάμαι.  

       (27-5-08, εφ. Χουριέτ)

Απόλυση για μια μαντήλα
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων (ΕΔΑΔ) καταδίκασε την Τουρκία 
για παραβίαση του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής 
Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που 
αφορά το δικαίωμα στην δίκαιη δίκη. Η 
υπόθεση είχε αρχίσει όταν οι καθηγήτριες 
του θρησκευτικού σχολείου της πόλης 
Σακάρια, Φατμά Καραντουμάν και Σεβίλ 
Ταντογάν μπήκαν στις αίθουσες φορώντας 
την μουσουλμανική μαντίλα. Ως εκ τούτου, 
τους ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη και το 2001 
απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντα τους.

 (3-6-08, εφ. Νέτγκαζετε)

Άγγλοι υπέρ Κούρδων
Άγγλοι δικηγόροι έκαναν μήνυση σε βάρος της 
Τουρκίας στο ΕΔΑΔ διότι στις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις της στο Βόρειο Ιράκ προκάλεσε 
ζημίες και θανάτους. Την αγωγή αποζημίωσης 
την κάνει η Μ.Κ.Ο. «Σχέδιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των Κούρδων» που έχει έδρα στο 
Λονδίνο και την κάνει εξ ονόματος χωρικών 
που φέρεται πως κατά την διάρκεια αυτών 
των επιχειρήσεων έχασαν τα σπίτια τους. 
Ενδιαφέρον σημείο θα αποτελέσει αν το 
δικαστήριο θα δεχτεί ως χώρο δικαιοδοσίας 
του και το Β. Ιράκ.       (9-6-08, εφ. Μιλλιέτ)

Οι... ελληνικές παραβιάσεις
Η Αθήνα, που κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης στην Τουρκία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ 
Δημήτριου Γράψα είχε κάνει ένα διάλειμμα 
στις παραβιάσεις του εναερίου χώρου και 
των χωρικών υδάτων, ανεβάζει ξανά την 
ένταση στο Αιγαίο. Οι παραβιάσεις αυτές 
που είχαν ξαφνικά πριν την επίσκεψη κοπεί 
«μαχαίρι», σύντομα μετά την αποχώρηση του 
Αρχηγού ξανάρχισαν. Πριν την επίσκεψη είχε 
παρατηρηθεί μια αύξηση στις παραβιάσεις 
που έκαναν τα ελληνικά πλοία και αεροπλάνα. 
Κι ενώ σχεδόν κάθε μέρα είχαμε και μια 
παραβίαση στο Αιγαίο, στο διάστημα 23-29 
Μαΐου υπήρξε διάλειμμα. Στις συναντήσεις 
των δύο αρχηγών συζητήθηκε η εξέλιξη 
των στρατιωτικών σχέσεων των δύο χωρών  
στα πλαίσια των μέτρων οικοδόμησης 
εμπιστοσύνης και η δέσμευση των δύο αρχηγών 
σ’ αυτά. Η ¨ρύθμιση¨ όμως αυτή κράτησε λίγο. 
Στις 30-5 σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής 
παραβίασε τα τουρκικά χωρικά ύδατα στον 
χώρο των νησιών Καρντάκ (Ίμια).

 (4-6-08, εφ. Νέτγκαζετε)  
Μ.Κ.

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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