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Μικράν, µικράν, κατάπτυστον 
ψυχὴν ἔχουν αἱ µᾶζαι,

ἰδιοτελὴ καρδίαν,
καὶ παρειὰν ἀναίσθητον

εἰς τοὺς κολάφους

Α. ΚΑΛΒΟΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Ποιός σπρώχνει τά κέντρα αποφάσεων 
τών ΗΠΑ και μαζί όλον τόν κόσμο στόν 
Αρμαγεδώνα; Ποιός απειλεί 
την παγκόσμια ειρήνη καί 
οικονομία με πρόσχημα 
έναν ανύπαρκτο πυρηνικό 
κίνδυνο (αυτόν του Ιράν) καί 
ταυτόχρονα επιβάλλει τή σιωπή 
στήν υφήλιο γιά τό δικό του 
κανιβαλικό καθεστώς; Πότε 
θα αποφασίσει ο υποταγμένος 
κόσμος νά ψελλίσει τό 
αυτονόητο; 
Τί θά πεί “ποιό αυτονόητο”; 
Αυτό που υπενθυμίζουμε σέ 
κάθε μας φύλλο, αυτό πού 
έγραφε ο διευθυντής τών 
νοτιοαφρικανικών Sunday 
Times, Mondli Makhanya, 
μετά τήν επίσκεψή του 
στό σιωναζιστικό κράτος 
του Γιαχβέ: “Όταν βλέπεις 
από μακρυά ξέρεις ότι τά 
πράγματα είναι άσχημα, 

αλλά δέν ξέρεις πόσο άσχημα. Τίποτε 
δέν μπορεί νά σέ προϊδεάσει γιά τό κακό 

πού είδαμε. Είναι ομολογουμένως πολύ 
χειρότερα από ό,τι έχουμε υποφέρει. Το 
επίπεδο του απαρτχάιντ, ο ρατσισμός καί 
η βαρβαρότητα είναι χειρότερα από τη 
χειρότερη περίοδο του Απαρτχάιντ. Τό 
καθεστώς τού Απαρτχάιντ έβλεπε τους 
Μαύρους ως κατώτερους. Δέν νομίζω ότι 
οι Ισραηλινοί βλέπουν τούς Παλαιστίνιους 
καν ως ανθρώπινα όντα. Πώς μπορεί ένας 
ανθρώπινος εγκέφαλος να μηχανευτεί έναν 
τέτοιον ολικό διαχωρισμό, τούς χωριστούς 
δρόμους, τά σημεία ελέγχου; Όσα περάσαμε 
ήταν τρομερά, τρομερά, τρομερά καί πάλι 
δέν μπορεί νά γίνει σύγκριση. Εδώ είναι 
πιό τρομερά. Ξέραμε επίσης ότι μιά μέρα 
θά τελειώσει - εδώ δέν υπάρχει ορατό 
τέλος. Τό τέρμα στό τούνελ είναι πιό μαύρο 
από τό μαύρο. Στό Απαρτχάιντ λευκοί καί 
μαύροι συναντιώνταν σε προκαθορισμένα 
σημεία. Ισραηλινοί καί Παλαιστίνιοι δέν 
συναντώνται πιά καθόλου. Ο διαχωρισμός 
είναι καθολικός. Μου φαίνεται ότι οι 
Ισραηλινοί θά ήθελαν να εξαφανιστούν οι 
Παλαιστίνιοι. Δέν υπήρχε τίποτε παρόμοιο 
στήν δική μας περίπτωση. Οι λευκοί 
δέν θέλαν να εξαφανιστούν οι μαύροι. 
Είδα τούς έποικους στό Σιλουάν (Ανατ. 
Ιερουσαλήμ) - ανθρώπους που θέλουν να 

πετάξουν  άλλους ανθρώπους έξω από τόν 
ίδιο τους τόν τόπο...”
Με ανάλογα λόγια εκφράστηκαν γιά 
τό ισραηλινό καθεστώς η Βουλγαρική 
κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία πού 
δήλωσε σοκαρισμένη από όσα είδε στήν 
επίσκεψή της (πού πραγματοποιήθηκε μετά 
από πρόσκληση τού Άραβα βουλευτή τής 
Κνεσσέτ, Wassel Taha) καί αποφασισμένη 
νά τά μεταφέρει στήν κοινή γνώμη τής 
χώρας της καί στούς συναδέλφους τής 
ευρωβουλής. Παρόμοια η τοποθέτηση 
του Κέντρου Κάρτερ γιά τήν Ειρήνη, κτλ 
κτλ. Ακόμα και στον Μπλαίρ που ανέλαβε 
εκπρόσωπος του Κουαρτέτου για το 
Παλαιστινιακό απαγορεύτηκε ουσιαστικά 
η είσοδος στη Γάζα, καθώς ο Μπάρακ 
επικαλέστηκε “λόγους ασφαλείας”!
Ο Σουδανός πρόεδρος, λέει, θα δικαστεί 
γιά εγκλήματα πού γίνανε κάπου στό 
Νταρφούρ, καθώς συγκεντρώθηκαν 
στοιχεία για τήν (πολιτική) ενοχή του... 
Άραγε γιά τό διαρκές έγκλημα του 
εβραϊκού κράτους - που απειλεί τώρα 
όλους μας καί μέ παγκόσμια σύρραξη 
- κανένας δέν τολμάει νά διανοηθεί κάτι 
τέτοιο; Τουλάχιστον πριν μας πάρει όλους 
η μπάλλα;

ΙΘΤΠ: Λάµψη µά 
καί ουσία

Προχθές, 21/7/08, στην αίθουσα «Λίλιαν 
Βουδούρη» του Ιδρύµατος Θρακικής 
Τέχνης και Παράδοσης στην Ξάνθη, 
διοργανώθηκε κάτι πρωτόγνωρο γιά 
τα δεδοµένα της Θράκης. Μια διεθνής 
συνέντευξη Τύπου µε αφορµή τα 
γυρίσµατα της ταινίας «Το ταξίδι» 
που σκηνοθετεί η διεθνούς φήµης, 
ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης, 
Nadia Tass και το σενάριο υπογράφει 
η Ξανθιώτισσα Αλεξάνδρα Λαζαρίδου. 
Οι λαµπερές παρουσίες των ηθοποιών 
της ταινίας Olympia Dukakis, Fiona 
Shaw, Melina Kanakaredes κ.ά. έφεραν 
στην πόλη τόσο τα διεθνή πρακτορεία 
(Associated press, Reuters...) όσο και 
πολύ κόσµο, σηµατοδοτώντας έτσι µία 
ξεχωριστή µέρα για την δηµόσια εικόνα 
της Θράκης. Η ταινία θα έχει καθαρά 
ελληνικό θέµα και γυρίσµατα της θα 
γίνουν σε Ξάνθη, Αθήνα και Πάτρα. 
Όσο για την εκτός συνόρων πορεία 
της, οι ενδείξεις λένε ότι θα πάει καλά 
διεθνώς (Αυστραλία, Γαλλία, Αµερική), 
αφού τα φεστιβάλ των Καννών και του 
Τόκιο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να 
την προβάλουν, και η συµπαραγωγός 
αυστραλιανή εταιρεία έχει στο 
ενεργητικό της διάσηµες συνεργασίες 
(Κόπολα, Σάραντον, κτλ). 

“Ἐργκενέκον” 
καὶ Θράκη

Καθὼς ὁ “Ἀντιφωνητής” εἶναι τὸ πρῶτο 
ἔντυπο τῆς χώρας ποὺ ἔγραψε γιὰ τὴν 
κορυφαία παρακρατικὴ ὀργάνωση τῆς 
Τουρκίας - ἡ ἀποκάλυψη τῆς ὁποίας 

συγκλονίζει τὴ γείτονα - ἀλλὰ ταυτόχρονα 
καὶ τὸ πρῶτο ἔντυπο ποὺ συνέδεσε τὴν 
ἐγκληµατικὴ δραστηριότητα τῆς ἴδιας 
συµµορίας µὲ τὴ θρακικὴ πολιτικὴ τῆς 
Ἄγκυρας, νοµίζω ὅτι δικαιούµαστε καὶ νὰ 
κορδωθοῦµε λιγάκι µὰ καὶ νὰ ἐξαγάγουµε 
µερικὰ συµπεράσµατα ἀπὸ ὅσα µέχρι 

σήµερα ἔχουν ἀποκαλυφθεῖ

(Σελ. 7)

Κορδώνονται οἱ φονιάδες μέσα στήν ἐκκλησία 
τοῦ Τούρκου πράκτορα - ψευτοπατριάρχη!  

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ!

Τήν βρῆκε τή λύση ἡ Κυβέρνηση κι ἔφερε ὥς τουρίστες τή σάρα 
καί τή μάρα ἀπό τά Σκόπια γιά τό «Ἴλιντεν» στή χώρα μας 

(πρώτη ὀμπρέλα ἀριστερά ὁ Μπράνκο Τσερβενκόφσκι, πίσω του 
μέ τά κίτρινα μπρατσάκια ὁ πρόεδρος τῆς Ψευτομακεδονικῆς 
Βουλῆς καί στήν τέρμα δεξιά ξαπλώστρα ἕνα ἀκόμη δεῖγμα 
Αἰγαιομακεδόνος). Ὁμοίως ὡς τουρίστες ἔρχονται σέ λίγες 

μέρες κι ἕνα λεφούσι βουλευτῶν τοῦ κυβερνῶντος κόμματος τῆς 
Τουρκίας στή Θράκη, γιά τό πανηγύρι τοῦ «Χίλια» στήν ὀρεινή 
Ροδόπη (αὐτοί προτιμοῦν τό βουνό). Τελικά, ἄν τό καλοσκεφτεῖ 
κανείς, εἴτε ἀπό τήν θρησκευτική ἐσχατολογική πλευρά εἴτε μέ 
τήν συμπαντική κλίμακα, ὅλοι λίγο πολύ τουρίστες εἴμαστε καί 
- ὅπως ἔγραφε κι ἡ Ξένια Κουναλάκη - τυχαῖα βρεθήκαμε στή 

χώρα τούτη (πρἰν μερικές χιλιάδες χρόνια...). Ὁπότε τί τά θέλετε, 
ἀφῆστε τίς μιζέριες, δεῖτε τό μήνυμα τῆς ΥΠΕΞ μας γιά τήν 

τουρκική εἰσβολή τοῦ 1974 στήν Κύπρο πόσο πολιτισμένο καί 
φιλόξενο εἶναι, καί ξεκολλῆστε ἀπό τά μάταια αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

Σκηνές αλλοφροσύνης Ισραηλινών στρατιωτών στην 
παραλαβή των δύο (!) φερέτρων από τη Χεζμπολά. Όταν 
εκείνοι δολοφονούν δεν δείχνουν τέτοιαν ευαισθησία, έ; 

Από το µεσανατολικό Απαρτχάιντ 
στο παγκόσµιο Ολοκαύτωµα



ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ 
ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΥΠΑΙΘΡΟΥ  (2ο)  
* Το παρόν κείμενο αποτέλεσε τη βάση 
εισήγησης του Γιάννη Σχίζα στο συνέδριο 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων  «Η διεκδίκηση της υπαίθρου- 
Νοηματοδότηση και κατοίκηση της φύσης 
στην σημερινή Ελλάδα» (28-30/3/08)

         Ο τουρισμός και η εκδρομική πρακτική  
αποτελούν βασικούς συντελεστές για τη  
διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της νέας 
υπαίθρου. Μετά το δεύτερο μισό του 20ου 
αιώνα η χωρική επέκταση  των ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων παίρνει μεγάλες διαστάσεις, 
καθώς επικουρείται από βελτιώσεις των 
συγκοινωνιακών μέσων, από αναβάθμιση 
της ασφάλειας  των επισκεπτών, από αύξηση 
των εισοδημάτων και του ελεύθερου χρόνου. 
Οι διεθνείς αφίξεις  τουριστών συνιστούν 
μια τεράστια δυναμική  που προσεγγίζει το 1 
δις και «ανασκηνοθετεί»  το χώρο σε πολλά 
γεωγραφικά μήκη και πλάτη, δίνοντας την 
εντύπωση μιας ακαταμάχητης δύναμης με  
τελική έκβαση την κατάκτηση και «εξημέρωση» 
των πλέον άθικτων περιοχών του πλανήτη. 
Υπό το κράτος αυτών των αντιλήψεων  ο 
κόσμος εμφανίζεται ως προορισμένος να 
χάσει τα μυστικά του και να αλωθεί μέχρι τις 
εσχατιές του από έναν νέο εποικισμό. Όμως σε 
αντίθεση με αυτή την μηχανιστική προέκταση 
των σημερινών τάσεων προς το μέλλον, η 
διαλεκτική  προσέγγιση  του φαινομένου φέρνει 
στην επιφάνεια μια βασική σύγκρουση. Είναι η 
σύγκρουση  ανάμεσα στη «χωρική διαστολή» 
της ψυχαγωγικής δραστηριότητας, που παίρνει  
τη μορφή του τουρισμού, του εκδρομισμού και 
της εξοχικής κατοικίας, και στη «συστολή» που 
προέρχεται από την  διαμόρφωση  ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων κοντά στα μεγάλα αστικά  
κέντρα. Αυτές οι τελευταίες δραστηριότητες 
είναι νέες μορφές αναψυχής με τεχνητό και 
συνθετικό χαρακτήρα, που προσφέρουν  
σχετικά μεγαλύτερη ασφάλεια στον «χρήστη» 
σε αντίθεση με αυτήν που παρέχεται από το 
συνδυασμό ενός αεροπορικού ταξιδιού και την 
παραμονή σε μια εξωτική χώρα, ενώ επίσης 
εξοικονομούν χρόνο και χρήμα. Τα Ιουράσια 
Πάρκα, οι Ντίσνεϋλαντ, τα «συνθετικά χωριά» 
που έχουν σκηνοθετηθεί για να εκπέμψουν μια 
αίσθηση παρεμφερή με αυτή των αυθεντικών 
χωριών, που «εξοικονομούν» μετακινήσεις και  
προσφέρουν είτε κονσερβαρισμένες εμπειρίες 
με υποτιθέμενη φυσικότητα ή απολύτως νέες 
εμπειρίες, αλλοιώνουν το παραδοσιακό DNA 
του τουρισμού, που εμπεριέχει την χωρική 
μετακίνηση. Ο Μαλαισιανός επενδυτής που 
εγκαθιστά ένα τεχνητό τροπικό περιβάλλον 
στα περίχωρα του Βερολίνου καλώντας τους 
Γερμανούς να το απολαύσουν, περιορίζει την 
κινητικότητα και την παρουσία του τουριστικού 
και εκδρομικού ρεύματος στην περιφέρεια.
            Ταυτόχρονα όμως και άλλες εξελίξεις 
στο χώρο των υπηρεσιών αναψυχής δρουν 
αναχαιτίζοντας εν μέρει την ψυχαγωγική 
κινητικότητα και διασπορά του τουριστικού 
ρεύματος  και  διαμορφώνοντας  έμμεσα  την 
«ύστερη» ύπαιθρο. Τέτοια είναι τα ξενοδοχεία 
με τις all inclusive διευκολύνσεις, ή οι λεγόμενες 
από εμάς Π.Ο.Τ.Α (Περιοχές Ολοκληρωμένης 
Τουριστικής Ανάπτυξης) που με τη παροχή 
ποικίλων υπηρεσιών και διευκολύνσεων 
καθηλώνουν  τον ταξιδιώτη σε ένα «εσωτερικό 
τοπίο» υπηρεσιών, ενισχύοντας έτσι  μια μορφή 
αναψυχής με μικρότερη παρουσία στον μείζονα 
χώρο της υπαίθρου (...)

ΕΞΟΧΙΚΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
«Κάποιοι δεν θέλουν απλώς εξοχικά, αλλά 
θέλουν πρωτίστως να ‘‘εξέχουν’’» (Γιάννης 
Ράπτης, Περιοδικό «Οικοτοπία», Οκτ. 2004)
          Η σημαντικότερη «μεταλλαγή» της υπαίθρου 
προέρχεται από την εγκατάσταση και διασπορά 
της εξοχικής κατοικίας. Στον ελληνικό χώρο 
η διασπορά αυτή θα προσλάβει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις μετά τη δεκαετία του 1980, παρά 
τις ενστάσεις παραγόντων του παλιού ΥΧΟΠ 
υπό τον Αντώνη Τρίτση, που υποστήριζαν την 
εξοχική δόμηση γύρω από τους παραδοσιακούς 
οικιστικούς πυρήνες της περιφέρειας. 
       Οι νέες μορφές  διάχυσης της εξοχικής 

κατοικίας, κάποτε με ατάκτως ερριμένα 
οικήματα και ιδιότυπες «ρωβινσονιάδες»  
και κάποτε με οργανωμένους οικισμούς από 
συνεταιρισμούς,  θα επηρεάσουν  σημαντικά 
τα μορφικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 
της υπαίθρου. Η  εξοχική κατοικία  σε 
εδάφη  υψηλής γεωργικής γονιμότητας, ή 
σε εδάφη  δασικά, παραλιακά, υγροτοπικά, 
μεγάλης οικολογικής σημασίας, μπορεί να 
καταλαμβάνει μικρή έκταση, όμως οι συνέπειές 
της στη μορφική αρτιότητα και  οικολογική 
λειτουργικότητα του χώρου είναι μεγάλες. Στην 
Ελλάδα η χωροθέτηση της εξοχικής κατοικίας 
θα πειθαρχήσει κυρίως στα συμφέροντα και 
στην διασπορά της γαιοκτησίας, πράγμα που  
έχει σαν παράπλευρη απώλεια τον «εισοδισμό» 
της κατοικίας σε κρίσιμες, από αισθητική και 
περιβαλλοντική άποψη, περιοχές. Ταυτόχρονα 
η τέτοια χωροθέτηση  θα αυξήσει το κόστος 
παραγωγής της εξοχικής κατοικίας και των  
υποδομών που την συνοδεύουν, επηρεάζοντας  
αυξητικά και τα γενικότερα κόστη αναψυχής 
στην ύπαιθρο. 
        Στις ύστερες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η  
αποδυνάμωση του χωριού ως στοιχείου έλξης 
και ως προτύπου  επανεποικισμού  της φύσης, 
θα συνδράμει ένα «νεωτεριστικό» πνεύμα 
κατοίκησης της υπαίθρου. Το νέο πνεύμα στη 
μεγαλοαστική του εκδοχή θα αποφύγει  τις 
«προσομοιώσεις» των αγροτόσπιτων και 
γενικώς τις παραδοσιακές «ρουστίκ» φόρμες 
και   θα εκφραστεί συχνά  με ογκώδεις 
κατασκευές ανακτορικών προδιαγραφών, με 
την εκτόπιση των παραγωγικών φυτών και την 
προτίμηση «ξενοφερμένων» καλωπιστικών 
φυτεύσεων, με το γκαζόν, τους φοίνικες  και 
τις πισίνες -  έστω και υπό συνθήκες εγγύτητας 
με τον θαλάσσιο χώρο. Στις περιπτώσεις 
των μεσαίων στρωμάτων,  ο ψυχαγωγικός 
εποικισμός της υπαίθρου θα προσανατολισθεί  
άλλοτε στην συνεταιρική αξιοποίηση νέων 
περιοχών μακριά από τους παραδοσιακούς  
οικιστικούς πυρήνες ,  άλλοτε στην αξιοποίηση 
υπαρχόντων ζωνών αναψυχής σε λουτροπόλεις 
ή ορεινά κεφαλοχώρια, ενώ σπανιότερα θα 
οδηγήσει  στην (θριαμβευτική) επιστροφή στο 
χωριό – κοιτίδα της οικογένειας.
      Η εξοχική κατοικία ή έπαυλη ή διαμέρισμα 
θα στοχεύσει στη νομή του τοπίου, κι αυτό θα 
εκφραστεί  συχνά με την επιλογή ειδικών θέσεων 
στο χώρο, κυρίως με μεγάλο και ενδιαφέρον  

οπτικό πεδίο. Όμως η συγκεκριμένη διείσδυση 
ή εγγύτητα  θα αποδειχθεί τραυματική για τη 
μορφή του χώρου και η εξέλιξη της «αισθητικής 
προσόδου» που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες  θα 
αποδειχθεί φθίνουσα: Μέσα  στην πορεία του 
εποικισμού κάποιας περιοχής, η «διανομή» 
του τοπίου και της γραφικότητας σε  όλο και 
περισσότερους χρήστες, θα καταλήξει  στην 
υποβάθμιση της ποιότητάς τους....
        Η «άγρια φύση», οι «παρθένες» 
περιοχές, τα τοπία πυκνής και υψηλής 
βλάστησης, οι περιοχές με τους μεγάλους 
ορίζοντες,τα παράλια της χώρας,  τα ρουστίκ 
σκηνικά, κάποτε τα βραχώδη «Ελ Πάσο» 
της ελληνικής υπαίθρου, θα πληγούν από τον 
«άκροβολισμό» των εξοχικών κατασκευών και  
από τις «διεισδύσεις» - που δηλώνουν λιγότερο 
ερωτική σχέση και περισσότερο βιασμό! Ειδικά 
οι κατοικίες σε δάση ή σε δασικές περιοχές με  
τα «συμπαρομαρτούντα» όπως είναι το οδικό 
δίκτυο και οι άλλες υποδομές, εκτός από τα 
ζητήματα νομιμότητας ή συμφιλίωσης με την 
«κλεπταποδοχή» των δασικών κλοπιμαίων  
μέρους της ελληνικής κοινωνίας, κάνουν έκδηλη 
την επίδραση της δόμησης στους ζωοπληθυ 
σμούς κι ενίοτε στους φυτικούς πληθυσμούς.
          Οι επιστήμονες και τα κοινωνικά 
κινήματα θα υποστηρίξουν τη  «σύζευξη»  της 
οργανωμένης αστικής δόμησης με ορισμένα 
στοιχεία   «εξημερωμένης» φύσης όπως είναι οι 
πέργκολες, οι ταρατσόκηποι, οι δενδροστοιχίες , 
τα παρτέρια,  τα πάρκα, τα περιαστικά άλση .. Η 
συνάντηση της πόλης με τη φύση θα αποθεωθεί, 
η έννοια της «Οικόπολης» θα αναγορευθεί σε  
στρατηγικό στόχο και θα αποτελέσει  πεδίο 
δόξης λαμπρό για την επινοητικότητα των 
περιβαλλοντολόγων. Από μια άλλη όμως 
πλευρά, σε ένα διαφορετικό χωρικό πλαίσιο, 
ο συνδυασμός των ίδιων «υλικών» (δόμηση 
+ φύση)  θα καταγγελθεί ως «τραγέλαφος» με 
καταστρεπτικές συνέπειες για το περιβάλλον: 
Είναι η περίπτωση της κατοίκησης σε 
περιοχές   δασικές, που θεωρούνται  περιοχές 
«αμιγούς φύσης». Που μπορούν να επιτελούν 
τις ποιοτικές λειτουργίες τους μόνο πάνω από 
ορισμένο, ακέραιο ποσοτικό μέγεθος.  
            Παρ’ όλα αυτά στον δημόσιο λόγο δεν θα 
απουσιάσουν οι περιπτώσεις  επιστημόνων που 
θα συνηγορήσουν υπέρ της πολεοδόμησης δασών 
και υπέρ της «εμφύτευσης» κατοικιών σε δάση 
ή δασικούς χώρους, συνήθως με το επιχείρημα 
της αύξησης της δασοπροστασίας μέσω της 
ιδιωτικής παρουσίας και πρωτοβουλίας. Στη 
δεκαετία του 1980, στη σχετική συζήτηση 
δια μέσου ειδικών εντύπων όπως η «Νέα 
Οικολογία», θα επιστρατευθούν επιχειρήματα 
για την «παραδοσιακή σχέση ανθρώπου και 
δάσους», θα παραγνωρισθεί η έννοια της 
αρτιότητας του δασικού οικοσυστήματος, θα 
αποσιωπηθεί η επίπτωση της ανθρώπινης 
παρουσίας στους ζωοπληθυσμούς, οι δε  
υποψήφιοι εποικιστές των δασών με τα 
συμπαρομαρτούντα – οδικά, ηλεκτρικά και άλλα 
δίκτυα – θα παρουσιασθούν ως ήπιοι εποικιστές 
τύπου Χιονάτης και Κοκκινοσκουφίτσας... 
Χαρακτηριστική είναι η  περίπτωση του 
συνεταιρισμού της «Ιπποκράτειας Πολιτείας» 
στην Πάρνηθα, σε πυκνή δασοσκεπή έκταση,  
όπου ο χαμηλός συντελεστής δόμησης και τα 
μικρά ποσοστά κάλυψης των οικοπέδων σε 
ένα περιβάλλοντα και ρυμοτομημένο χώρο 
7200 στρεμμάτων, θα χρησιμοποιηθούν ως 
επιχειρήματα  για την υποτιθέμενη προστασία 
του δάσους και για την ελαχιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ 
παράλληλα θα υποτιμηθεί η επικινδυνότητα 
του δασικού χώρου λόγω της ανάπτυξης 
υψηλών θερμοκρασιών και πυρκαγιών. Στα 
πλαίσια αυτής της συλλογιστικής, θα αγνοηθεί 

σκοπίμως ο κατακερματισμός της φύσης μέσω 
της πολεοδόμησης, που αφήνει στη θέση 
του αρχικού χώρου κλάσματα μικρότερης  
λειτουργικότητας, η δε  δασοπονία θα εκληφθεί 
ως κηπουρική ειδικού χαρακτήρα...
 Ο «ακροβολισμός» αφενός και ο 
«εισοδισμός»  αφετέρου αποτελούν  λέξεις- 
κλειδιά για να κατανοηθούν  οι  δυσλειτουργίες 
και δυσμορφίες που επιφέρει  μεγάλο μέρος της 
ψυχαγωγικής δόμησης στον ευρύτερο υπαίθριο 
χώρο. Και οι δύο αυτές λέξεις έχουν προφανώς 
ρελατιβιστικό χαρακτήρα, αναφέρονται σε 
ειδικές καταστάσεις διασποράς ή εγγύτητας 
των κατασκευών με δημόσια αγαθά. Η 
εγγύτητα της κατοικίας στην παραλιακή ζώνη 
πλήττει ευθέως το αίσθημα της ανοικτότητας 
του τοπίου, της άνεσης και μοναχικότητας, του 
«πρωτογονισμού» που ενδόμυχα  προσδοκούν 
οι χρήστες του χώρου. Η διείσδυση της  εξοχικής 
κατοικίας σε αγροτικές περιοχές «ρυτιδώνει» το 
αγροτικό τοπίο,  υφαρπάζει πολύτιμα γεωργικά 
εδάφη  και γενικά αποδυναμώνει τη γεωργική 
προοπτική  καθώς διαχέει στον πληθυσμό 
προσδοκίες εύκολου οικιστικού κέρδους.
 «Πριν 10-15 χρόνια, στην πλαγιά 
πάνω από το σπίτι μου, μια φεγγαροφώτιστη 
νύχτα, έχοντας στα πόδια μου απλωμένο το 
λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, είχα ευχηθεί όταν και 
το τελευταίο τετραγωνικό του λεκανοπεδίου 
χτιστεί και όταν και το τελευταίο τετραγωνικό 
του λεκανοπεδίου ηλεκτροφωτιστεί, εγώ 
ελπίζω να έχω πεθάνει... 10-15 χρόνια μετά, 
σήμερα, κάθε τετραγωνικό έχει κτιστεί και 
κάθε τετραγωνικό έχει ηλεκτροφωτιστεί. 
Αλλά εγώ δεν έχω πεθάνει. Ούτε καν να 
γεράσω έχω προλάβει! (Γιάννης   Δημολιάτης, 
«Να απαγορευτεί το χτίσιμο των κάμπων», 
«Οικοτοπία», τ. 32) 
              Η εκρηκτική επιτάχυνση των αλλαγών 
στο «φαίνεσθαι» της υπαίθρου μέσω της 
δόμησης δεύτερης κατοικίας αλλά και μέσω 
διαφόρων μετασχηματισμών, θα παράγει 
αισθήματα αποξένωσης σε μεγάλα τμήματα του 
πληθυσμού, με οικολογικές ή άλλες ευαισθησίες. 
Στον 21ο αιώνα ο χρήστης της υπαίθρου 
δεν θα προλαβαίνει να πλήττει  από την 
επαναληπτικότητα των υπαίθριων σκηνικών, 
δεδομένου ότι αυτά τα τελευταία υποβάλλονται 
σε ταχύτατες μεταβολές. Τα ελεύθερα κτισμάτων 
σκηνικά  μετατρέπονται  σε κτισμένα, τα άγρια 
σε εξημερωμένα, τα «άμορφα» και ακανόνιστα 
σε τακτοποιημένα και «καθώς πρέπει». Το τοπίο 
της υπαίθρου παράγει όλο και περισσότερες 
εκπλήξεις, που στην μεγάλη τους πλειοψηφία  
είναι δυσάρεστες......
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Ντοστογιέφσκι και Google
   Ο Ρούσσος Βρανάς στα «ΝΕΑ» (11-7-08) για την εποχή του Διαδικτύου:
   «...Αγαπάμε τα βιβλία. Κι όμως, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να το 
παραδεχτούμε: Ποιος διαβάζει βιβλία τη σήμερον ημέρα; Τι απέγιναν οι αναγνώστες; Τι 
απέγιναν τα καλά βιβλία; Ναι, σίγουρα υπάρχουν βιβλία που πουλιούνται σαν ζεστό ψωμί, 
μα αυτά είναι κυρίως πρακτικοί οδηγοί και ρομάντζα μαζικών συναισθημάτων. Λιγοστεύουν 
ολοένα οι ταλαντούχοι συγγραφείς, όπως και οι εκδότες. Το διάβασμα δείχνει να υποχωρεί 
συνεχώς μπροστά στο πιο “εθιστικό” αλλά λιγότερο “θρεπτικό” Διαδίκτυο.
Και ο Νίκολας Καρ αναρωτιέται στο περιοδικό “Ατλάντικ Μάνθλι”: “Αραγε το Google μάς 
αποβλακώνει;”. Διαπιστώνει μεταξύ άλλων πως το βαθύ διάβασμα, το αδιάλειπτο βύθισμα 
στην απόλαυση ενός δοκιμίου ή ενός λογοτεχνικού κειμένου, έχει πέσει θύμα της ευκολίας 
και της ταχύτητας του Διαδικτύου. Υποστηρίζει μάλιστα πως το Διαδίκτυο έχει αλλάξει τον 
τρόπο που διαβάζουμε, επειδή έχει αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε: έχει συνηθίσει 
τον ανθρώπινο εγκέφαλο να δέχεται κάθε φορά μόνο αποσπασματικές και απλουστευμένες 
πληροφορίες, όσες ακριβώς χωρούν σε ένα “byte”. Κι αυτό έχει το κόστος του στη βαθύτερη 
σκέψη, στην παράδοση στο μακρινό διανοητικό ταξίδι του βιβλίου.
Ενα πείραμα: Υστερα από μια εβδομάδα καθημερινής “παρουσίας” στο Διαδίκτυο -που 
έτσι κι αλλιώς είναι σήμερα υποχρεωτική σε πολλές δουλειές- ας δοκιμάσει κάποιος να 
διαβάσει κάτι καλό, ας πούμε έναν Ντοστογιέφσκι. Ο εθισμένος του εγκέφαλος γρήγορα θα 
κυριευτεί από άγχος. Κι ύστερα από μια δυο χιλιάδες λέξεις θα λαχταράει να ξαναπηδήξει 
στις ερωτικές ιστοσελίδες, να αγοράσει παπούτσια σε ιντερνετικές προσφορές ή να χαζέψει 
νεαρούς που αυτοξεφτιλίζονται στο “You Tube”. Οχι πως όλα έχουν χαθεί οριστικά. Υπάρχει 
ακόμη ελπίδα. Το διαπίστωσε πέρυσι στις διακοπές του ο δημοσιογράφος Μαρκ Μόρφοντ, 
όταν “τα έφτυσε” ξαφνικά ο σκληρός δίσκος του. Στην αρχή κυριεύτηκε από πανικό. “Αραγε 
ποιος μου στέλνει τώρα e-mail; Τι συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή; Πόσο πέφτει το 
χρηματιστήριο;”. Γρήγορα όμως ξαναβρήκε την ψυχραιμία του. Σκέφτηκε πως αυτό το 
θέλημα των θεών να τον τραβήξουν από την πρίζα ήταν μια μοναδική ευκαιρία. Ετρεξε 
στο κοντινότερο βιβλιοπωλείο κι άρπαξε τρία χοντρά μυθιστορήματα, όπως αρπάζει ένας 
πεινασμένος τρεις χοντρές μπριζόλες. Οταν πια βυθίστηκε στο διάβασμα, κάτι παράξενο 
συνέβη. Ο χρόνος σαν να επιβραδύνθηκε. Ο εγκέφαλος ξαναβρήκε την κανονική του ανάσα, 
μακριά πια από τα “κλικ” της νευρωτικής αναζήτησης με το “ποντίκι”. Ο Μαρκ Μόρφοντ 
υποσχέθηκε στον εαυτό του να μην ξαναφήσει ποτέ να μαζευτούν σωρός τα βιβλία στο γραφείο 
του. Κι έγραψε στην “Σαν Φρανσίσκο Κρόνικλ”: “Οταν επιδιορθώθηκε πια το κομπιούτερ 
μου, αφού πέρασα μερικές ώρες στο e-mail μου και στα συνήθη ψηφιακά κατατόπια, μια 
σκέψη μου ήρθε ξαφνικά: Τελικά δεν είχα χάσει απολύτως τίποτα. Ο κόσμος είχε παραμείνει 
ο ίδιος, ακόμη και χωρίς εμένα. Θα άξιζε να γράψω ένα βιβλίο γι’ αυτή την εμπειρία”».

Η θεωρία των χορδών είναι μια Χίμαιρα!
Στην “Ελευθεροτυπία” (12-7-08) η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση:
Ο Λι Σμόλιν είναι ένας λαμπρός θεωρητικός φυσικός, θεωρείται δε ένας από τους 
μεγαλύτερους ειδικούς στον τομέα της κβαντικής βαρύτητας. Στο θέμα αυτό επικεντρώνεται 
το προηγούμενο βιβλίο του, «Τρεις δρόμοι προς την κβαντική βαρύτητα» (ελλ. έκδοση 
«Κάτοπτρο», 2002). Ενώ το τελευταίο βιβλίο του, που κυκλοφόρησε στα αγγλικά πριν από 
δύο χρόνια και μεταφράστηκε πρόσφατα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Τραυλός», έχει 
ως θέμα του τη θεωρία των υπερχορδών και τις καταστρεπτικές συνέπειές της στην ανάπτυξη 
της επιστημονικής γνώσης.
Πράγματι, στο βιβλίο αυτό ο Σμόλιν, παρουσιάζοντας όλες τις εξελίξεις της θεωρητικής 
Φυσικής τον τελευταίο αιώνα, καταλήγει στο απογοητευτικό συμπέρασμα ότι τα τελευταία 30 
χρόνια καμία απολύτως σημαντική πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί στον τομέα της θεμελιώδους 
Φυσικής! Και γι’ αυτό ευθύνεται, κατά τη γνώμη του, η σχεδόν πλήρης επικράτηση της 
θεωρίας των υπερχορδών. 
Η επικράτηση αυτή δεν οφείλεται καθόλου στα αμιγώς επιστημονικά προτερήματα της 
θεωρίας, αλλά, αντιθέτως, σε μια πρωτόγνωρη πραγματιστική και καθαρά χρησιμοθηρική 
προσέγγιση της επιστημονικής γνώσης. Όπως καταγγέλλει και ο ίδιος ρητά, «Λίγοι ανάμεσά 
μας συνειδητοποίησαν ότι ζούσαμε τις τελευταίες ημέρες της Φυσικής - τουλάχιστον της 
Φυσικής έτσι όπως, ανέκαθεν, τη γνωρίζαμε»! 
Το κύριο πρόβλημα της θεωρίας των χορδών και του αυθαίρετου πολλαπλασιασμού των 
διαστάσεων του χωροχρόνου που αυτή συνεπάγεται, είναι η εξόφθαλμη ανικανότητά της να 
παράσχει την οποιαδήποτε πρόβλεψη για οποιοδήποτε εμπειρικά παρατηρήσιμο φαινόμενο. 
Αυτή η αδυναμία της θεωρίας των χορδών την καθιστά αυτομάτως μια μη επιστημονική 
προσέγγιση της Φύσης. 
Οπως μας υπενθυμίζει ο Σμόλιν, για να θεωρήσουμε μια θεωρία επιστημονική, θα πρέπει, 
εξ ορισμού, να υπάρχει κάποιος τρόπος για να διαπιστώσουμε την αλήθεια της. Με άλλα 
λόγια, θα πρέπει να υπάρχει ένας ή περισσότεροι τρόποι για να αποδείξουμε ότι μπορεί 
να επαληθευτεί ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τουλάχιστον να διαψευστεί! Εντούτοις, αυτήν 
ακριβώς την προφανή μεθοδολογική αρχή φαίνεται ότι την καταστρατηγούν συστηματικά και 
εσκεμμένα οι «χορδιστές». Στα 30 χρόνια της ύπαρξής της η θεωρία των χορδών, μολονότι 
αποτελεί ένα αξιοθαύμαστο μαθηματικό κατασκεύασμα, ένα ελεύθερο, σχεδόν δημιουργικό, 
διανοητικό παιχνίδι, δεν μας έχει προσφέρει ούτε μία απόδειξη ή έστω κάποια ένδειξη ότι 
περιγράφει πραγματικά αντικείμενα.
Θα ήταν ωστόσο αφελές αν επιχειρούσαμε να δικαιολογήσουμε αυτό το νέο φαινόμενο 
επιστημονικής αυθαιρεσίας μόνο στη βάση της βαθύτερης επιθυμίας όλων των ερευνητών να 
επινοήσουν τελικά τη μεγάλη ενοποιητική θεωρία των πάντων. Αντιθέτως, ο Σμόλιν μάς εξηγεί 
ότι η θεωρία αυτή επικράτησε σχεδόν εκβιαστικά στην αμερικανική επιστημονική κοινότητα. 
Γράφει: «Στις ΗΠΑ όσοι θεωρητικοί ακολούθησαν διαφορετικές από τη θεωρία χορδών 
προσεγγίσεις της θεμελιακής Φυσικής δεν θα έχουν σχεδόν καμιά ευκαιρία για σταδιοδρομία 
... Αυτό που πιστεύω πως έχει χρεοκοπήσει δεν είναι τόσο μια συγκεκριμένη θεωρία όσο μια 
επιστημονική νοοτροπία ... Αυτή η νοοτροπία βασίζεται στον ψυχρό πραγματισμό, και ευνοεί 
τους δεξιοτέχνες των υπολογισμών έναντι όσων εμβαθύνουν στα δύσκολα εννοιολογικά 
προβλήματα».

Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς Ἡ µαύρη µοίρα 
τῆς Σοµαλίας

Δεκάδες νεκροὶ στὴ Σοµαλία 
στὶς πρόσφατες συγκρούσεις δὲν 
δείχνουν νὰ ἀπασχολοῦν κανέναν. 
Ἴσως ἐπειδὴ ἦταν ἀπασχοληµένοι 
µὲ τὴν ἀξιοπιστία τῶν ἐκλογῶν 
στὴ Ζιµπάµπουε καὶ τὴν δίωξη τοῦ 
Σουδανοῦ προέδρου γιὰ τὸ Νταρφούρ; 
Ἴσως γιατί ἡ Διεθνὴς Κυνότητα δὲν 
µπορεῖ νὰ ἀσχολεῖται µὲ 3 χῶρες 
νέγρων ταυτόχρονα; Ἄγνωστο. 
Πάντως ἀκόµη καὶ ἡ µαφιόζικου 
τύπου δολοφονία ἔξω ἀπὸ τέµενος 
τοῦ Μογκαντίσου, ὅπου ἐκτελέστηκε 
ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ προγράµµατος 
Ἀνάπτυξης τοῦ ΟΗΕ, Ὀσµάν Ἀλῆ 
Ἀχµὲτ δὲν συγκίνησε κανέναν. 
Θυµίζουµε ὅτι ἡ Σοµαλία “ἐλέγχεται” 
ἀπὸ µία “Μεταβατικὴ Ὁµοσπονδιακή 
Κυβέρνηση” τοπικῶν πολέµαρχων 
ποὺ ἐπιβλήθηκε µὲ αἰθιοπικὰ ὅπλα καὶ 
ἀµερικανικὲς πλάτες, ἐκτοπίζοντας 
τὴν Ἕνωση Ἰσλαµικῶν Δικαστηρίων, 
ἡ ὁποία εἶχε ἐγκαταστήσει ἕνα 
ἰδιότυπο, ψιλοαναρχικὸ - ἀλλὰ 
πάντως λειτουργικό! - σύστηµα 
ἐξουσίας καὶ τὴν ἠρεµία στὴ χώρα. 
Τὴν αἰθιοπικὴ εἰσβολὴ προκάλεσαν οἱ 
ΗΠΑ ἀγνοώντας τὸ διεθνὲς ἐµπάργκο 
ὅπλων κατὰ τῆς Ἀντὶς Αµπέµπα 

καὶ προωθώντας τὸν περασµένο 
Δεκέµβριο στὸ Συµβούλιο Ἀσφαλείας 
τοῦ ΟΗΕ ψήφισµα µὲ τὸ ὁποῖο 
χαρακτηριζόταν ἡ τότε κατάσταση 
στὴ Σοµαλία ὡς ἀπειλὴ γιὰ τὴ διεθνὴ 
εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια! Ἡ νίκη τῶν 
ΗΠΑνθρώπων ὡστόσο δὲν ἦταν 
ὁριστικὴ καὶ ὁ ἐµφύλιος ποὺ ξεκίνησε 
ἔχει δραµατικὲς συνέπειες στὴν 
διαβίωση τοῦ ἄµαχου πληθυσµοῦ. 
700.000 ἄνθρωποι ἐγκατέλειψαν τὴν 
πρωτεύουσα ἡ ὁποία µετατράπηκε 
σὲ σωρὸ ἐρειπίων, τὸ µεγαλύτερο 
νοσοκοµεῖο της βοµβαρδίστηκε 
καὶ δὲν δέχεται πλέον ἀσθενεῖς, οἱ 
Αἰθίοπες ἐλεύθεροι σκοπευτὲς εἶναι 
ἕνας διαρκὴς φόβος, ἑκατοµµύρια 
πρόσφυγες στὸν Νότο ζοῦν σὲ σκηνὲς 
χωρὶς τὰ στοιχειώδη καὶ ἀναφορὲς 
τῆς Διεθνοῦς Ἀµνηστείας µιλοῦν 
γιὰ ἀγριότητες τῶν Κατοχικῶν 
στρατευµάτων µὲ παραδείγµατα ὅπως 
τὸ κόψιµο τοῦ λαιµοῦ ἑνὸς παιδιοῦ 
µπροστὰ στὰ µάτια τῆς µητέρας 
του. Ἡ ἴδια διεθνὴς ὀργάνωση ζητᾶ 
ἔρευνα γιὰ τὸν ρόλο τῶν ΗΠΑ στὴ 
Σοµαλία ἀλλὰ τί µπορεῖ νὰ ἀναµένει 
κανεὶς ὅταν βλέπουµε τὴ γνωστὴ 
κατάσταση στὴ Μέση Ἀνατολή; Ἐδῶ 
κανεὶς δὲν τολµάει νὰ τοὺς φτύσει ὡς 
δολοφόνους γιὰ ὅσα πράττουν ἰδίοις 
χερσὶν µπροστὰ στὶς κάµερες, θὰ 
ψάξει κανεὶς γιὰ τὰ παρασκήνια τῆς 
δύστυχης Μαύρης Ἠπείρου;

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Αρµενίας, 
Σέρτζ Σαργκιάν, µε άρθρο του στην Wall 
Street Journal κάλεσε την Τουρκία σε µια 
αποκατάσταση των διµερών σχέσεων (η 
Τουρκία επί 15 χρόνια κρατά κλειστά τα 
σύνορά της), µε ταυτόχρονη δηµιουργία 
µιας επιτροπής που θα εξετάσει όλα τα 
ανοιχτά διµερή προβλήµατα. Μάλιστα 
προσκάλεσε τόν Τούρκο οµόλογό του 
Αµπντουλάχ Γκιούλ να παρακολουθήσουν 
µαζί τον ποδοσφαιρικό αγώνα των δύο 
χωρών στο Ερεβάν στις 6 Σεπτεµβρίου.  

Σχεδόν ταυτόχρονα η Χίλντα Τσοµπογιάν, 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρµενικής 
Οµοσπονδίας, δήλωνε ότι “Η αναγνώριση 
της Γενοκτονίας και οι αποζηµιώσεις που 
την ακολουθούν είναι µιά ηθική, νοµική 
και πολιτική ευθύνη που κανένα κράτος 
δεν µπορεί να αποφύγει. Το µόνο ερώτηµα 
είναι πότε η Τουρκία θα αντιµετωπίσει 
αυτό το γεγονός, θα πάψει να ζει στο 
παρελθόν και θα επανενωθεί µε την διεθνή 
κοινότητα αναγνωρίζοντας τήν Αρµενική 
Γενοκτονία”.

Αρµένικες προσεγγίσεις στήν Τουρκία

Ἡ Μπετανκούρ ἀπελευθερώθηκε... 

Ἡ Κολοµβία πότε; 

Πανηγύρισε ὅλος ὁ κόσµος γιά τήν 
ἀπελευθέρωση τῆς Μπετανκούρ, 
καθώς τό ὀρφανό (µετά τόν θάνατο 
τοῦ Μαρουλάντα) ἀντάρτικο τοῦ 
FARC φαίνεται νά συµφώνησε σέ 
µιά σκηνοθεσία «κυβερνητικῆς 
ἐπιχείρησης», ἄγνωστο µέ ποιά 
ἀνταλλάγµατα. Τό ζήτηµα ὅµως εἶναι 
τί θά γίνει µέ τόν ἴδιο τόν κολοµβιανό 
λαό; Μόνο τίς τελευταῖες ἑβδοµάδες δύο 
συνδικαλιστές (καί ὁ δεκάχρονος γιός 
τοῦ ἑνός) δολοφονήθηκαν, καί ὁ ἀριθµός 
τῶν νεκρῶν συνδικαλιστῶν ξεπερνάει 
πλέον τίς 4.000 γιά τά τελευταῖα 20 
χρόνια, δίπλα σέ ἄλλα θύµατα τῆς 
παρακρατικῆς βίας. Ταυτοχρόνως 

4.000.000 ἄνθρωποι ἐξαναγκάστηκαν 
σέ µετοίκηση λόγῳ τοῦ Ἐµφυλίου πού 
τροφοδοτοῦν οἱ ΗΠΑ στηρίζοντας τό 
καθεστώς Οὐρίµπε. Ἀξιέπαινη βέβαια 
ἡ δράση τοῦ ἐργατικοῦ συνδικάτου 
SINALTRAINAL, τῶν ἐργατῶν στήν 
Coca-Cola, καί ἄλλων πού φιλοξενοῦν 
τό Διαρκές Λαϊκό Δικαστήριο στή 
Μπογκοτά (21-23 Ἰουλίου) ἀλλά ...ποῦ 
εἶναι ἡ διεθνής συµπαράσταση;



Ἡ ἀπελευθέρωση τοῦ Σαµὶρ Κοντὰρ καὶ τῶν ἄλλων 
4 Λιβανέζων συγκρατουµένων του, στὰ πλαίσια 

τῆς ἀνταλλαγῆς ποὺ συµφωνήθηκε µεταξὺ Χεζµπολὰ 
καὶ Ἰσραὴλ θάφτηκε µὲ τρόπο ἀπίστευτο ἀπὸ τὰ διεθνῆ 
ΜΜΕ. Στὴ δεύτερη ἐπέτειο τοῦ πολέµου στὸν Λίβανο, 
ὁ ἡγέτης τῆς Χεζµπολὰ Χασὰν Νασράλα ἐπικύρωσε τὴ 
νίκη του σὲ κεῖνον τὸν πόλεµο, ἀνταλλάσοντας τὸν ἐπὶ 
28 χρόνια διάσηµο κρατούµενο καὶ τοὺς 4 µαχητὲς τῆς 
Χεζµπολὰ ποὺ συνελήφθησαν πρόπερσι, µὲ τὰ πτώµατα 
δυὸ Ἰσραηλινῶν στρατιωτῶν.

Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν πατρίδα ἦταν θριαµβευτικὴ 
γιὰ τοὺς 5 πρώην αἰχµαλώτους: Στὰ σύνορά 

τους ὑποδέχθηκαν χιλιάδες ἐπευφηµοῦντα µέλη τῆς 
Χεζµπολά, καὶ ἀπὸ κεῖ µὲ ἑλικόπτερο µεταφέρθηκαν 
στὴν πρωτεύουσα ὅπου τοὺς ἀνέµενε τὸ σύνολο τῆς 
πολιτικῆς ἡγεσίας, στὴν ἄκρη τοῦ κόκκινου χαλιοῦ. Ὁ 

νεοεκλεγεὶς πρόεδρος τῆς 
χώρας Μισὲλ Σουλεϊµάν 
τοὺς προσφώνησε 
χαρακτηρίζοντας τὴν 
ἐπιστροφὴ τους “µία νέα 
νίκη” καὶ τοὺς εἶπε “νὰ 
νιώθουν περήφανοι γιὰ τὴ 
χώρα, τὸν στρατὸ καὶ τὴν 
ἀντίστασή τους”. Ἀκόµα καί 
οἱ Φαλαγγίτες δέν βρῆκαν 
παρά λόγια χαρᾶς καί 
αἰσιοδοξίας γιά τήν µεγάλη 
µέρα τῆς πατρίδας τους. 

Ὁ Νασράλα ἐµφανίστηκε 
ζωντανὰ γιὰ λίγο 

(κι ἔπειτα ἀπὸ βίντεο) σὲ 
συγκέντρωση δεκάδων 
χιλιάδων φίλων τῆς 
Χεζµπολὰ στὴ Νότια 
Βηρυττό, µιλώντας γιὰ 
τὸ “τέλος τῆς ἐποχῆς τῆς 
ἥττας”. Μίλησε γιὰ τὸν 
κίνδυνο ποὺ ἐξακολουθεῖ 
νὰ διατρέχει ἡ χώρα καὶ γιὰ 

τὴν ἀνάγκη ἀνάπτυξης µιᾶς ἐθνικῆς στρατηγικῆς γιὰ 
τὴν ἄµυνά της. Χαρακτήρισε τὴν ἀνταλλαγὴ ἀπόρροια 
τῆς προπέρσινης νίκης καὶ τῆς σωστῆς τακτικῆς στὶς 
διαπραγµατεύσεις (µέχρι τέλους οἱ Ἰσραηλινοὶ δὲν ἤξεραν 
ἂν οἱ 2 στρατιῶτες τους ζοῦσαν ἢ ἦταν νεκροί). Τόνισε 
τὴ συµβολὴ τοῦ Κοντὰρ στὴν ἐπιτυχία, καθὼς ζητοῦσε 
νὰ µήν βιαστοῦν νὰ συµφωνήσουν ἀλλὰ νὰ ἐπιδιώξουν 
ὑποµονετικὰ τὸ µέγιστο ὄφελος ποὺ θὰ µποροῦσαν 
νὰ ἀποκοµίσουν. “Όταν τὸ 2004 ἐλευθερώσαµε τοὺς 
περισσότερους Λιβανέζους κρατούµενους, εἴπαµε στοὺς 
Ἰσραηλινοὺς ὅτι θὰ τὸ µετανιώσουν ποὺ κράτησαν τὸν 
Κοντάρ. Σήµερα λοιπὸν τὸ µετανιώνουν”. Ὁ ἡγέτης 
τῆς Χεζµπολὰ ἐπίσης κάλεσε τὸν ἀραβικὸ κόσµο νὰ 
νοιαστεῖ γιὰ τοὺς 11.000 Παλαιστίνιους ποὺ βρίσκονται 
στὶς ἰσραηλινὲς φυλακὲς καὶ γιὰ τὸν Imam Musa Sadr, 
τοῦ ὁποίου ἡ τύχη ἀγνοεῖται ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψή του στὴ 
Λιβύη τὸ 1978.

Ὁ Κοντάρ, ἀπευθυνόµενος στὰ πλήθη εὐχαρίστησε 
τὸν Θεὸ ποὺ τοῦ ἔδωσε δύναµη κι ἐλπίδα ν’ ἀντέξει 

τὶς στιγµὲς τῆς ἀδυναµίας στὰ χρόνια τῆς φυλακῆς καὶ 
νὰ φτάσει σ’ αὐτὴ τὴ µέρα τῆς νίκης.  Ἐπίσης εὐχαρίστησε 
τὸν Θεὸ ποὺ ἀνέστησε στὴ χώρα του τὴν Ἀντίσταση, 
αὐτὴ τὴ µεγάλη ἰσλαµικὴ Ἀντίσταση.

Φανταστεῖτε τώρα πώς γιά ὅλα αὐτά κανείς στόν 
κατεστηµένο Τῦπο δέν χαράµισε µιάν ἀράδα!
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Παλαιστίνιοι κατά ἐποικισµῶν στόν... Καναδά

 ∆ισεκατοµµυριοῦχοι ἐπιχειρηµατίες τῶν ΗΠΑ θὰ χάσουν τὸν ὕπνο 
τους µὲ τὶς δίκες ποὺ ξεκινοῦν σὲ βάρος τους στὸ Κεµπὲκ τοῦ Καναδᾶ 
οἱ χωρικοί του Παλαιστινιακοῦ χωριοῦ Μπίλιν! Ἡ διεθνῶς παράνοµη 
οἰκοδόµηση οἰκισµῶν ἐποίκων στὰ Κατεχόµενα θὰ δικαστεῖ στὴν ὑπόθεση 
τοῦ πάµπλουτου νεοϋορκέζου Shaya Boymelgreen, ὁ ὁποῖος κατέχει µεταξὺ 
πολλῶν ἄλλων καὶ τὶς δυὸ καναδικὲς ἑταιρεῖες Green Park International 
καὶ Green Mount International, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ζητοῦνται 2 ἑκατοµµύρια 
δολάρια γιὰ τοὺς δυὸ ἐποικισµοὺς ποὺ ἔχτισαν στὴν κλεµµένη γῆ τοῦ 
χωριοῦ. ∆ικηγόροι τῶν Παλαιστινίων εἶναι ὁ ἰσραηλινὸς Μιχαὴλ Σφὰρτ καὶ 
ὁ Καναδὸς Μὰρκ Ἄρνολτ.

 Ἐµπλεκόµενη µὲ τὴν ὑπόθεση φέρεται καὶ ἡ ἰσραηλινὴ ἑταιρεία 
Danya Cebus, θυγατρική τῆς Africa Israel τοῦ µεγιστάνα τῶν διαµαντιῶν 
Lev Leviev. Οἱ δυὸ αὐτοὶ ἀξιότιµοι καὶ κοινωφελεῖς κύριοι, Λέβιεφ καὶ 
Μπόϊµελγκρην ἦταν συνεταιράκια στὶς ΗΠΑ τὸ διάστηµα 2002-2007, ὅπου 
καὶ ἔγιναν γνωστοὶ γιὰ τὶς τραγικὲς συνθῆκες ἐργασίας ποὺ ἀπολαµβάνουν 
οἱ ἐργάτες τους, ἡ δὲ µητρικὴ ἑταιρεία τοῦ Λέβιεφ ποὺ ἐξορύσσει καὶ 
ἐπεξεργάζεται διαµάντια στὴν Ἀγκόλα καὶ στὴ Ναµίµπια εἶναι γνωστὴ καὶ 
γιὰ ἄλλες ἀνάλογες ἐπιδόσεις στὸν τοµέα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων. 
∆ὲν σᾶς ἐκπλήσσει; Οὔτε καὶ µᾶς!

Καθὼς οἱ ἀµερικανικὲς ἐκλογὲς τοῦ 
Νοεµβρίου πλησιάζουν καὶ ἡ νίκη τοῦ 
Μπάρακ Ὀµπάµα ἔρχεται ὁλοένα καὶ 
κοντύτερα, τὰ παρασκήνια δουλεύουν ἐπὶ 
24ώρου βάσεως γιὰ νὰ τὴν ἀποτρέψουν. 
Ἔτσι εἴχαµε ἕνα παρ’ ὀλίγον ἀεροπορικὸ 
δυστύχηµα τοῦ µαύρου ὑποψηφίου καὶ 
ἕνα ἄθλιο ἐξώφυλλο τοῦ New Yorker 
(βλέπε παραπλεύρως). Τὰ ἀφεντικά 
τοῦ “ἀριστεροῦ” - µὴ χέσω - περιοδικοῦ 
ἕντυσαν ἰσλαµικὰ τὸν Ὀµπάµα καὶ 
τροµοκράτισσα τὴ γυναίκα του γιὰ νὰ 
...χλευάσουν δῆθεν τὶς φῆµες! Τί ἄλλο 
θὰ δοῦµε ἄραγε τοὺς ἑπόµενους µῆνες; 

Καὶ νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι ὁ ἕρµος ὁ Ὀµπάµα 
ἐκφράζει καµµία ριζοσπαστικὴ ἀντίληψη 
γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ ἢ τὴν ἐξωτερικὴ 
πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ; Δὲν εἶναι µόνο ποὺ 
τὰ µαζεύει ὅλα ὅσα ψιλοµασοῦσε  περὶ 
Ἰράν καὶ Ἰράκ. Μόλις πρὸ ἡµερῶν (9/7/08) 
ὑπερψήφισε τὴν τελευταία νοµοθετικὴ 
πράξη τοῦ Κογκρέσου γιὰ τὴν 
οἰκοδόµηση τοῦ ἀστυνοµικοῦ κράτους 
στίς ΗΠΑ, τὴν “Foreign Intelligence 
Surveillance Act (FISA) compromise”, ποὺ 
νοµιµοποιεῖ τὴν συνεργασία τῆς NSA µὲ 
τὶς τηλεφωνικὲς ἑταιρεῖες ΑT&T, Sprint 
Nextel καὶ Verizon στὴν κατασκοπεία καὶ 
τὴν παρακολούθηση τῶν πολιτῶν. Λὲς 
καὶ δὲν ἔφταναν οἱ παρακολουθήσεις 
µέσω τῶν προγραµµάτων ECHELON 
καὶ IARPA! Ἡ δικτατορία στὶς ΗΠΑ 
ἑδραιώνεται µὲ διακοµµατικὴ στήριξη 
καί, µὲ δεδοµένη τὴ σηµερινὴ ἰσορροπία 
δυνάµεων, καµµία ἐκλογικὴ διαδικασία 
δὲν µπορεῖ νὰ τὴν ἀποτρέψει.

Ὀµπάµα, ὅπως Κέννεντυ;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26659

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 ΒΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ», 
προϋπολογισµού µελέτης 150.000,00 ευρώ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 5η Αυγούστου 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 Α2 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 21-07-2008 µέχρι και 31-07-2008 τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες.

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 2.480,00 ευρώ και η 
σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος του Δήµου Κοµοτηνής.

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

      Κοµοτηνή, 14/07/2008
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
      Δηµήτριος Κοτσάκης 

Μουγγός ὁ κόσµος καί πάλι 

2ος θρίαµβος τῆς Χεζµπολά!



Οι Καραθεοδωρήδες γενικά ασχολούνται 
με όλο τον ελληνισμό και το πνεύμα του 
ελληνισμού χωρίς να επικεντρώνονται μόνο 
και μόνο στο πλαίσιο της Ελλάδας. Και είναι 
φυσιολογικό γιατί πρέπει να σκεφτείτε ότι 
όλα αυτά αρχίζουν το 1750, κατά συνέπεια ο 
ελλαδικός χώρος δεν ήταν βέβαια αυτός που 
είναι τώρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι 
μας δίνει ένα διαχρονικό στίγμα. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο το γλωσσολογικό, θα εντάξη και 
τον γιο του, τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, 
που και αυτός μιλά δεκαεφτά γλώσσες. Θα 
αποκτήσει ένα υψηλότερο επίπεδο στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα είναι μάλιστα 
ο Πρώτος Πληρεξούσιος στο Συνέδριο του 
Βερολίνου το 1878, το οποίο θα καθορίσει 
από άποψη στρατηγικής και γεωστρατηγικής 
το πλαίσιο της Ευρώπης εκείνης της εποχής. 
Είμαστε και σε μια περιοχή, τη Θεσσαλονίκη, 
που έχει σχέση -το «σχέση» θα το καταλάβετε 
με ποια έννοια το λέω- και με τη Βουλγαρία 
και με τη Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η 
οποία τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του 
Βερολίνου. Άρα, είναι πολύ σημαντικό για 
μας να κατανοήσουμε ότι η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία στέλνει τρεις εκπροσώπους 
στο Συνέδριο του Βερολίνου για να επιλύσει 
ένα πρόβλημα, το οποίο είναι η διαμάχη με 
τη Ρωσία και ο Πρώτος Πληρεξούσιος είναι 
ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής, ο οποίος έχει 
ένα υψηλό επίπεδο, ιδιαίτερα αν σκεφτείτε 
πότε πηγαίνει. Το Συνέδριο είναι το 1878 
και έχει γεννηθεί το 1833. Είναι νομικός, 
έχει κάνει τη διατριβή του στο Παρίσι, εκείνη 
την εποχή ασχολείται και με μαθηματικά, 
όχι όμως ως χόμπι όπως θεωρούν μερικοί, 
αλλά αντιθέτως είναι ικανός να μεταφράσει 
περσικά κείμενα του 14ου αιώνα, τα οποία 
τώρα χρησιμοποιούνται, τουλάχιστον στη 
Γαλλία, ως κείμενα επιστημολογίας και 
ιστορίας των μαθηματικών για εκείνη την 
εποχή, γιατί η μετάφραση τους γινόταν 
στα γαλλικά. Στο Συνέδριο του Βερολίνου 

υπάρχουν πολλά πράγματα που θα γίνουν που  
αφορούν και μερικούς που βρίσκονται στην 
αίθουσα. Δεν μιλάω μόνο για τους Έλληνες 
της Ελλάδας, αλλά και για τους Έλληνες 
της Κύπρου. Θα παιχτούν πολλά παιχνίδια 
και θα μάθουμε παραδείγματος χάριν ότι η 
Αγγλία θα κάνει μία μυστική συμφωνία με την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία για να πάρει την 
Κύπρο. Υπάρχει και μία διαμάχη σε σχέση με 
την Ήπειρο. Πρέπει να ξέρετε ότι εκείνη την 
εποχή η Ήπειρος δεν ανήκει στην Ελλάδα και 
στέλνουν μερικοί «Ηπειρώτες» μία επιστολή 
στον Πρώτο Πληρεξούσιο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας για να διαπραγματευτεί στο 
Συνέδριο του Βερολίνου, έτσι ώστε να μην 
προσαρτηθεί η Ήπειρος στην Ελλάδα, διότι 
κατά τα λεγόμενά τους -έχουμε το τελεσίγραφο 
που στέλνουν- η Ήπειρος δεν μπορεί να 
συμβιώσει με την Ελλάδα. Το τραγικό της 
υπόθεσης είναι ότι αυτό το τελεσίγραφο θα το 
πάρει ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής, ο οποίος 
βέβαια δεν θα το χρησιμοποιήσει εκείνη την 
εποχή. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό 
να ξέρουμε τι έγινε αυτή την περίοδο. Γι’ 
αυτό μπορείτε να δείτε και στο Μουσείο 
Καραθεοδωρή αντίγραφα από τα τετράδια 
του Αλέξανδρου  Καραθεοδωρή την 
ώρα που γίνονταν οι διαπραγματεύσεις. 
Είναι μυστικές σημειώσεις, λίγο 
κωδικοποιημένες, αλλά δεν αποτελούν 
μεγάλη δυσκολία για μας, εφόσον έχει 
αφήσει αρκετό υλικό. Το πιο σημαντικό 
ακόμα είναι ότι έχουμε τώρα πρόσβαση 
στη μυστική αναφορά του Αλέξανδρου 
Καραθεοδωρή στο Σουλτάνο. Αυτή η 
μυστική αναφορά έγινε μετά το Συνέδριο 
του Βερολίνου, όπου περιγράφεται όλο 
το ιστορικό του Συνεδρίου από τον 
Αλέξανδρο Καραθεοδωρή και έτσι 
ξέρουμε τις κόκκινες γραμμές των 
διαπραγματεύσεων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας σε σχέση με το 
Βουλγαρικό, τη Βοσνία, την Αλβανία, 

γενικότερα θα έλεγα τη Γιουγκοσλαβία ήδη 
από εκείνη την εποχή. Είναι ενδιαφέρον 
να μάθετε ότι αυτή η έκδοση γίνεται το 
1914, από έναν Γάλλο διπλωμάτη ο οποίος 
θεώρησε ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να 
ξέρουν οι Γάλλοι το 1914 πώς σκεφτόταν η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι ειδήμονες 
του τομέα για να καταλάβουν τι έγινε το 
1878. Το ενδιαφέρον όταν διαβάζουμε 
αυτό το κείμενο που είναι γραμμένο στα 
γαλλικά, είναι ότι μάλλον θα ήταν χρήσιμο 
ακόμα και για τους διπλωμάτες τώρα. Γιατί 
θα βλέπαμε ένα διαχρονικό πλαίσιο. Ο 
Αλέξανδρος Καραθεοδωρής είχε πρόσβαση 
στο μυστικοφύλακα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. 
Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε καταντήσει να 
έχουμε μερικές φορές τόσο λίγη ιστορία και 
μερικοί να προσπαθούν να μας τη βγάλουν, 
που, όπως το λέω και στους φίλους μου, 
σε τελική φάση θα αναγκαζόμαστε να 
διαβάζουμε τα μυστικά έγγραφα από τις 
γειτονικές χώρες για να μάθουμε κάτι για την 
ιστορία μας, γιατί στο δικό μας πρόγραμμα 
δεν θα υπάρχει πια. Άρα είναι ενδιαφέρον 
να δούμε ότι ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής 
μετέφραζε απόρρητα στοιχεία που υπήρχαν 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και για να 
σας δώσω το στίγμα, αφορούν ακόμα και τον 

Αλή πασά. (...)  

 Ένα άλλο στίγμα που μπορούμε να δώσουμε 
για τον Αλέξανδρο Καραθεοδωρή είναι ότι 
ήταν ο ηγεμόνας της Σάμου. Έχουμε μία 
μεγάλη αλληλογραφία με το Χρυσίδη, ο 
οποίος λειτουργούσε ως εκπρόσωπος του 
Αλέξανδρου στην Κωνσταντινούπολη και 
εδώ το ενδιαφέρον είναι η αντίσταση του 
Καραθεοδωρή στη Σάμο. Δηλαδή, είναι 
ηγεμόνας της Σάμου, άρα κανονικά υπάγεται 
στην Κωνσταντινούπολη και προσπαθεί 
με έναν έντεχνο και διπλωματικό και 
στρατηγικό τρόπο να ενισχύσει το ελληνικό 
στοιχείο της Σάμου χωρίς να το αντιληφθεί η 
Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρω αν φαντάζεστε 
πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό το 
πράγμα, πάντως τα κατάφερε και για πέντε 
χρόνια έχουμε μία συνεχή αλληλογραφία. 
Μιλάμε για δεκάδες επιστολές με το Χρυσίδη, 
κάθε δύο-τρεις μέρες, το μεγαλύτερο μέρος 
είναι στα γαλλικά, υπάρχουν και μερικές στα 
ελληνικά, όπου καταγράφεται όλη η διαδρομή 
του...

   

* Μέρος της διάλεξης του Ν. Λυγερού 
στο ΑΠΘ (2-4-08) με θέμα “Οικογένεια 
Καραθεοδωρή: Οι διεθνείς Έλληνες”

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  23-7-2008                                                                                                                }

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

Αλέξανδρος Καραθεοδωρής*

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

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 25848

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:

«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΙΑ», προϋπολογισµού µελέτης 145.000,00 
ευρώ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 29η Ιουλίου 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 Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

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

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

Η προκήρυξη και τα τεύχη δηµοπράτησης του διαγωνισµού διατίθενται από την Υπηρεσία 
στην ανωτέρω διεύθυνση από 14-07-2008 µέχρι και 24-07-2008 τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες.

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 2.405,00 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, 08/07/2008
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
      Δηµήτριος Κοτσάκης 
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Δεν ξέρω για ποιόν λόγο, πάντως αληθεύει ότι µία µεγάλη νίκη της 
τοπικής κοινωνίας έναντι της πολιτικο-οικονοµικής εξουσίας πέρασε 
σχεδόν ασχολίαστη. Το “Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού” ή 
“Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο», το οποίο ψηφίστηκε στις 25/6/2008 στη 

Βουλή από τους κυβερνητικούς βουλευτές, ήταν µία νίκη των µεταλλευτικών 
εταιρειών και προτεραιοτήτων και µάλιστα στο ίδιο πεµπτοκοσµικό πλαίσιο 
του ισχύοντος Μεταλλευτικού Κώδικα (για τον οποίον µόνον η εκάστοτε 
Αντιπολίτευση φαίνεται να έχει αντιρρήσεις...). Όµως στην αρνητική 
αυτή εικόνα υπήρξε και µία θετική λεπτοµέρεια θρακικού ενδιαφέροντος: 
Σε σχέση µε την εξόρυξη χρυσού, το πεδίο άσκησης της µεταλλευτικής 
δραστηριότητας περιορίστηκε στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, 
αφού η Θράκη - και µόνον αυτή - αφαιρέθηκε την τελευταία στιγµή! Δεν 
νοµίζω να έχουµε και πολλές τέτοιες νίκες ως τοπική κοινωνία, και µάλιστα 
σε επίπεδο καταστατικό, παρόλα αυτά δεν είδαµε να προβάλλεται! Ίσως 
πρυτάνευσαν κοµµατικοί λόγοι, µπορεί και κάποιοι να υποτίµησαν το θέµα. 
Όµως κατά τη γνώµη µας όταν ένας τόσο συλλογικός αγώνας κοινωνίας 
και φορέων δικαιώνεται, η προβολή της νίκης αυτής είναι απαραίτητη: Πώς 
αλλιώς θα ενισχύσεις το ηθικό και την αυτοπεποίθηση του λαού για µιαν 
επόµενη διεκδίκηση, µε την µεµψιµοιρία και τη καλλιέργεια της ηττοπάθειας 
µπορεί να προκύψει κάτι καλύτερο από απογοήτευση και ωχαδερφισµός; Ή 
µήπως αυτός ακριβώς είναι ο στόχος ορισµένων;   

Εργαζόµενοι σε Δηµοτικές Επιχειρήσεις απλήρωτοι επί µήνες δεν 
είναι, δυστυχώς, είδηση για τη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας και της 
ακόµη φαιδρότερης δηµόσιας διοίκησης. Έτσι, ο Δήµος Τυχερού που 
οφείλει 8 µηνιάτικα σε 44 εργαζόµενους δεν πρωτοτυπεί µεν, όµως 

υπενθυµίζει το τριτοκοσµικό πρόβληµα όλων σχεδόν των επιχειρήσεων 
στους δήµους αναλόγου µεγέθους. Από τη µια έχεις ανθρώπους που 
εργάζονται για πάνω από µια δεκαετία και ξαφνικά µένουν στον αέρα. Από 
την άλλη έχεις επιχειρήσεις που στήθηκαν για λόγους καθαρά ψηφοθηρικούς 
και ...αρπακτικούς. Να διαλυθούν λοιπόν οι επιχειρήσεις αυτές, όπως 
γίνεται στο Τυχερό (µε µεταφορά των εργαζοµένων τους στον Δήµο); Ναί, 
εφόσον µονάχα ως εκκολαπτήρια σκανδάλων λειτούργησαν. Όµως την 
ίδρυση και λειτουργία τους ποιός την επέβλεπε; Ποιός ήταν ο νοµικά και 
πολιτικά υπεύθυνος αυτής της άθλιας προχειρότητας (για να µην πούµε 
τίποτε χειρότερο); Κι αν ακόµη κάποιοι εργαζόµενοι επωφελήθηκαν από το 
καθεστώς της ρουσφετολογίας για να προσληφθούν ή της τεµπελοκρατίας 
για να διάγουν βίον αργόµισθο, ποιοί ήταν εκείνοι που έδωσα το σύνθηµα 
για το γιουρούσι αυτό κατά του δηµοσίου και δηµοτικού συµφέροντος; Καλά 
είναι να βρίσκει κανείς λύσεις στα ανάλογα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, 
όµως δεν µπορεί να ασχολείται µ’ αυτά σαν να πρόκειται για φυσικές 
καταστροφές! Κάποιοι φταίνε και τους ξέρουν όλοι, δεν θα πληρώσει άραγε 
ποτέ κανένας; 

 Διάβασα µὲ συγκίνηση τὸ 
ρεπορτὰζ στὸν τοπικὸ Τῦπο γιὰ 
τὸν πανηγυρικὸ ἑορτασµὸ τῶν 50 
χρόνων τοῦ Ροταριανοῦ Ὁµίλου 
Ἀλεξανδρούπολης. Ἕλληνες, 
Βούλγαροι, Τοῦρκοι καὶ Κύπριοι 
ροταριανοὶ συνευρέθησαν (1) γιὰ 
τὰ γενέθλια τοῦ ψυχωφελοῦς αὐτοῦ 
ὀργανισµοῦ, ὁ ὁποῖος - ὡς γνωστὸν 
- δέχεται στὶς τάξεις του µέλη ὅλων 
τῶν θρησκειῶν καὶ δογµάτων, 
πεποιθήσεων καὶ ἐθνικοτήτων. Μιὰ 
ἄλλη παγκοσµιοποίηση, ποὺ θὰ 
ἔλεγε καὶ ἡ ρὸζ Ἀριστερά...

 «Μάλιστα στὴ διάρκεια τοῦ 
ἑλληνοβουλγαροτουρκικοῦ γλεντιοῦ 
στὴν πίστα εἴχαµε ἕνα ἀτέλειωτο 
πανηγύρι ἀλληλοκατανόησης, συνα-
δέλφωσης καὶ φιλίας, ξεπερνώντας 
τίς δυσκολίες καὶ τὰ ἐµπόδια 
ποὺ δηµιουργοῦν τὰ σύνορα, οἱ 
διαφορετικὲς θρησκεῖες, οἱ γλῶσσες 
καὶ οἱ κουλτοῦρες. Μπῆκε ἔτσι ἕνα 
ἀκόµη λιθαράκι πρὸς τὸν στόχο τοῦ 
διεθνοῦς Ρόταρυ γιὰ τὴν προώθηση 
τῆς διεθνοῦς κατανόησης, τῆς καλῆς 
θέλησης καὶ τῆς εἰρήνης µέσῳ τῆς 
παγκόσµιας συναδέλφωσης τῶν 
ἀνθρώπων, ἑνωµένων στὴν ἰδέα τῆς 
προσφορᾶς ὑπηρεσιῶν (2)...»

 Κι ἐσεῖς ἀντὶ νὰ γελᾶτε 
σὰν µαλάκες µὲ τὰ ἀνωτέρω - ποὺ 
εἶναι µέρος τῆς ἀνακοίνωσης στὸν 
Τῦπο, παρακαλῶ, τοῦ προέδρου 
τοῦ Ροταριανοῦ Οµίλου Δεδέαγατς, 
Τριαντάφυλλου Μαµατσόπουλου 
- καλὰ θὰ ἦταν νὰ σκεφτόσασταν 
πόσο διαφορετικὸς θὰ ἦταν ὁ κόσµος 
ἂν εἶχαν σ’ αὐτὸν θέσεις - κλειδιὰ 
οἱ ροταριανοί, δηλαδὴ ἄνθρωποι 
µὲ τὶς παραπάνω πρωτάκουστες 
ἀνθρωπιστικὲς ἰδέες...

        Κ.Κ.

Σηµειώσεις

(1) Ὄχι, ΔΕΝ πρόκειται γιὰ σεξουαλική 
συνεύρεση. Καὶ µὴ σᾶς παρασύρουν ὅσα 
περιγράφονται παρακάτω γιά ξεπέρασµα 
τῶν ὅποιων διαφορῶν στὴν πίστα, ἡ 
ὑπόθεση δέν ἔχει τὴν παραµικρὴ σχέση 
µὲ τὶς σλαβοβατικοῦ τύπου ἐµπειρίες σας. 
Ναί, ναί, σίγουρος εἶµαι σᾶς λέω!

(2) Οὔτε ἐδῶ νὰ παρασυρθεῖτε, µπορεῖ νὰ 
φέρνει λίγο σὲ τραπεζική διαφήµιση ἀλλά 
πρέπει νὰ ξεκολλήσετε τὸ ἀρρωστηµένο 
µυαλό σας ἀπό τὰ ὑλικά, χαµερπῆ 
συµφέροντα ὥστε νὰ σᾶς χαριστεῖ ἡ 
µέθεξη µὲ τὰ ροταριανὰ ἰδανικά...

Ροταριανή παγκοσµιοποίηση

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΥΠΟ ΕΞΩΣΗ;

    Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η 
γνωστοποίηση των προθέσεων των 
δημοτικών μας Αρχών για τον χώρο στον 
οποίο στεγάζεται η Πολιτιστική Κίνηση 
του Νομού Ροδόπης. Υπενθυμίζουμε 
ότι αυτός ανήκει μεν στον Δήμο, αλλά 
παραχωρήθηκε πριν από πολλά χρόνια 
στα παιδιά της Πολιτιστικής Κίνησης, που 
με την προσωπική τους εργασία και το 
μεράκι τους τον μεταμόρφωσαν από άθλιο 
ερείπιο σε ένα χώρο πολύ όμορφο, ζεστό 
και λειτουργικό, ιδανικό για μουσικές (και 
όχι μόνο) εκδηλώσεις. Τώρα όμως η νυν 
δημοτική αρχή τον παραχωρεί στο ΥΠΕΠΘ 
για τη δημιουργία βιβλιοθήκης και στέλνει 
αλλού (;;;) την Πολιτιστική Κίνηση. Το 
θέμα αποσύρθηκε βεβαίως την τελευταία 
στιγμή από την ημερήσια διάταξη της 
συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου 
την προηγούμενη Πέμπτη 17/7, μετά από 
παρέμβαση του νομάρχη Ροδόπης αλλά 
δεν έληξε. Και προφανώς ο Δήμος έχει 
κάθε νομικό δικαίωμα να χρησιμοποιήσει 
τον χώρο όπως αυτός νομίζει, αλλά σε 
επίπεδο ουσίας η Πολιτιστική Κίνηση 
είναι από χρόνια ο κορυφαίος σύλλογος 
της πόλης μας σε πολιτιστική προσφορά - 
παρά τα πενιχρά του έσοδα - με εκδηλώσεις 
ποιότητας. Αυτούς ειδικά τους ανθρώπους 
είχε τη φαεινή ιδέα ο δήμαρχος και οι συν 
αυτώ να αφήσουν ουσιαστικά άστεγους 
(καθότι βεβαίως η πρόταση παραχώρησης 
χώρου στο χαώδες ερείπιο της παλιάς 
καπναποθήκης μόνο ως κίνηση υπεκφυγής 
και ως πρόταση της πλάκας μπορεί να 
εκληφθεί); Κι έτσι θα υλοποιήσει η 
άρχουσα δημοτική παράταξη τις εξαγγελίες 
περί «πολιτιστικής αναβάθμισης» και 
«παραγωγής πολιτισμού», διαολο-
στέλνοντας το μόνο ουσιαστικά πολι-
τιστικό κύτταρο της πόλης;

                                   Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο “ΜΙΚΡΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ”
ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΝΙΑ 

Στην Παραλία Ιμέρου, ξεκινάει ο ...Ιερός 
Πόλεμος Τέχνης και τοπικής Οικονομίας 
κατά της βαρβαρότητας: Στις 25/7, 9.30 
μ.μ.: Καραγκιόζης του Γιάννη Βουλτσίδη 
και ακολουθεί στο «Κατάστρωμα» (καφέ 
- ουζερί) γκάιντα / νταούλι με τους 
Τσικόπουλο - Ναλμπάντη. Στις 26/7, 9.30 
μ.μ.: Τρομάρας του Γ. Βιζυηνού σε Θέατρο 
Σκιών και στη σκηνή Καταστρώματος 
το τρίχορδο του Νικολάκη και η κιθάρα 
του Χρηστάκη. Στις 27/7, 10.00 μ.μ.: Το 
συγκρότημα -  άκου όνομα! - Grooving 
Minds θα παίξει λάτιν, σουίνγκ και φάνκ 
με την Ίρμα Ματακάκη στο τραγούδι. 
Από Δευτέρα 28/7 φιλοξενείται το διεθνές 
Φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων με τις 
κυριότερες σχολές του χώρου. Κάθε 
βράδυ και κάτι θα συμβαίνει στο φιλόξενο 
καφενείο και στους χώρους τέχνης (θα 
υπάρξει και ώρα του απρόσκλητου 
επισκέπτη), με κορύφωση - όχι όμως και 
τέλος - τις 15-16-17 Αυγούστου όταν θα 
παρελάσουν δημιουργοί όλων των τεχνών 
σε εκδηλώσεις λόγου (ο ποιητής Γιάννης 
Υφαντής θα είναι παρών), μουσικής, 
χορού, κινηματογράφου, κεραμικής. Ένα 
όργιο εκδηλώσεων από τους οργανωτές 
(Μικρός Διάκοσμος - Εντροπία - ΦΕΞ) 
που θα κλείσει με εργαστήρι θρακιώτικης 
γκάιντας και φεστιβάλ μουσικής και χορού 
από Ρομά. Σημειώστε ότι το κρασί και τα 
προϊόντα που διατίθενται είναι τοπικά και 
βιολογικά. Ψάξτε το πρόγραμμα!



∆έκα χρόνια τώρα ἡ ἱστορία στό 
πανηγύρι τοῦ Ἀλάν Τεπέ (Ἀλάνατ) 
ἐπαναλαµβάνεται ἴδια, ὅπως 
τότε καθιερώθηκε, καί τίποτε δέν 
ἀλλάζει µέ τήν διοργάνωση πλέον 
ἀπό τήν κοινότητα Ὀργάνης. Ἡ 
ἴδια φιέστα τουρκισµοῦ, ἡ ἴδια 
τριµερής δῆθεν παρουσία (µέ 
Τούρκους ἀπό Ἑλλάδα, Βουλγαρία 
καί Τουρκία), ἡ ἴδια ἐνίσχυση µέ 
κόσµο καί ἐπισήµους πέραν τοῦ 
Ἕβρου, ἀκόµα καί τό πανώ µέ τά 
λόγια τοῦ Ἀτατούρκ µένει ἐκεῖ! 
Ἄραγε ὁ κοινοτάρχης κ. Ἐµίνογλου εἶναι 
δηλωµένος κεµαλικός καί τό διατηρεῖ; 
Εἴχαµε καί πάλι τή γύρα τῆς παλαίστρας 
ἀπό τόν Τοῦρκο Πρόξενο καί τόν νοµάρχη 
Ροδόπης (τί ἐκφραστική εἰκόνα!) ὑπό τόν 
ἦχο τοῦ νταουλιοῦ, φέτος µᾶς τίµησε καί 
ὁ πρύτανης τοῦ Πανεπιστηµίου Θράκης 
τῆς Ἀδριανούπολης, ὁ ὁποῖος παρότρυνε 
τούς παριστάµενους νά στέλνουνε τά 
παιδιά τους στό πανεπιστήµιό του, 

προφανῶς γιά νά µάθουν καλύτερα 
γράµµατα. Εὐτυχῶς καί πάλι ὁ κόσµος 
πού παρακολούθησε ἦταν παγερά 
ἀδιάφορος, ἀκόµα καί στίς ἐκκλήσεις 
ἀπό µικροφώνου γιά χειροκρότηµα. 
Κορυφαία στιγµή ἡ παρουσίαση τοῦ 
Χατζηοσµάν πού εἶδε - ἀποεῖδε κι 
ἄρχισε ὁ ἴδιος νά χειροκροτεῖται, µπάς 
καί παρασύρει κανέναν! Ὑπάρχουν καί 
θετικά σηµάδια ἀλλά... 
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Δηµοτικοί χοροί 
σε τέµπο τούρκικο

Στό (3ο) διεθνές φολκλορικό φεστιβάλ 
του δήµου Κιουτσούκ Τσεκµετζέ 
τής Κωνσταντινούπολης, όπου 
έχεις ξαναπαραστεί, δεν µπορείς να 
επικαλείσαι άγνοια. Ήταν βέβαια 
µια µεγάλη για τα δεδοµένα του 
δήµου Κοµοτηνής διοργάνωση, όµως 
είναι άλλο πράγµα να κολακεύεσαι 
από µια πρόσκληση και άλλο να 
παραβλέπεις τις προφανείς πολιτικές 
παρενέργειες της παρουσίας σου δίπλα 
σε Τουρκοκύπριους και Κοσοβάρους, 
που παρελαύνουν µάλιστα και µε τα 
εθνικά τους σύµβολα! Και να πεις ότι 
ήταν η πρώτη φορά ή ότι δεν έχουµε 
ανάλογα δείγµατα γραφής; Εδώ µιλάµε 
για µιά τακτική που επαναλαµβάνεται 
µε συνέπεια από την τουρκική πλευρά 
(κι όχι µόνο µε την ευκαιρία του 
συγκεκριµένου φεστιβάλ)! Έτσι, όσο 
καλά κι αν ...χόρεψαν, όσο καλά κι 
αν τους µίλησε ο δήµαρχος, όσο καλά 
κι αν ...πέρασε εκεί η αντιπροσωπεία 
του δήµου µας, εµείς δεν µπορούµε 
να νιώθουµε καθόλου ευχαριστηµένοι 
- πόσο µάλλον περήφανοι για την 
εκπροσώπηση αυτή. Οι υπεύθυνοι 
άραγε τι να σκέφτονται, έστω και εκ 
των υστέρων; 

Ἐργκενέκον 
καὶ Θράκη

Ὅταν τὸ 2001 γράφαµε στὸν 
“Ἀντιφωνητὴ” (φ. 78) γιὰ τὴν 
ὀργάνωση “Ἐργκενέκον” ποὺ εἶχε 
στηθεῖ µὲ τὶς πλάτες τοῦ τουρκικοῦ 
ΓΕΕΘΑ, οὔτε φανταζόµασταν ὅτι 
θὰ εἶχε τέτοια δράση στὰ ἑπόµενα 
χρόνια, οὔτε καὶ πολυελπίζαµε πὼς 
θὰ ἀποκαλυπτόταν τόσο σύντοµα 
ἡ δράση του. Ἐκεῖνα τὰ χρόνια ὁ 
κεµαλισµὸς θριάµβευε ἀκόµη,  ἰδεο-
λογικὰ ἔδειχνε ἀπρόσβλητος καὶ ἡ 
ἄνοδος τοῦ Ἐρντογάν στὴν ἐξουσία 
δὲν προϊδέαζε γιὰ τέτοια µετωπικὴ 
ρήξη. Σήµερα, µετὰ τὶς πρόσφατες 
συλλήψεις καὶ τὶς ἐκκρεµοῦσες 
δικογραφίες, µποροῦµε νὰ ποῦµε ὅτι 
ἡ χώρα µας εἶναι κερδισµένη καὶ ὁ 
πατριωτικός της κόσµος δικαιωµένος 
γιὰ ὅσα ἐπὶ χρόνια ἔλεγε γιὰ τὴν 
παρακρατικὴ χείρα τῆς Ἄγκυρας, στὴ 
Θράκη καὶ ὄχι µόνο. Ἐπιτέλους, τὸ 
ἀποκαλούµενο τουρκικὸ παρακράτος 
(καὶ ἡ ὀργανική του σχέση µὲ τὸ 
κράτος) πῆρε µπροστὰ στὰ µάτια 
καὶ τοῦ πλέον ἀδαοῦς παρατηρητῆ 
ὄνοµα, σάρκα καὶ ὀστᾶ. 

Αὐτὸ ὅµως ποὺ κάνει ξεχωριστὴ 
αἴσθηση εἶναι ἡ ἐµπλοκὴ τῆς 
Ἐργκενέκον µὲ τὴ Θράκη. 
Ἀπὸ καιρὸ ἀκουγόταν ὅτι τὸ 
«θρακικὸ» εἶχε ἐκχωρηθεῖ ἀπὸ 
τὴν κυβέρνηση τοῦ ΑΚΡ στοὺς 
παρακρατικοὺς µηχανισµούς, ὥστε 
νὰ µὴν διαταραχθεῖ ἡ ἀρχιτεκτονικὴ 
µηχανισµῶν καὶ ἀνθρώπων ποὺ 
στήθηκε τὶς προηγούµενες δεκαετίες 
στὴν περιοχή. Ἴσως τὴν ἐναργέστερη 
εἰκόνα αὐτῆς τῆς σχέσης παρέχει 
τὸ περιοδικὸ “Γενὶ Μπατὶ Τράκια”, 
τὸ περιοδικὸ τῶν Δυτικοθρακιωτῶν 
Τούρκων ποὺ ζοῦν στὴ γείτονα καὶ 
τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ ἀπὸ χρόνια 

ἁπλῶς ὡς βιτρίνα τῶν ἔκνοµων 
δραστηριοτήτων - ἀπόστρατων 
ἀξιωµατικῶν, κυρίως - σὲ σχέση µὲ 
τὴ Θράκη. Εἴµασταν οἱ πρῶτοι ποὺ 
ἐπισηµάναµε τὴν ὀργανικὴ σχέση 
τοῦ περιοδικοῦ µὲ τὸ κύκλωµα 
“Ἐργκενέκον”, πρῶτα στὴν ἡµερίδα 
τῶν Βρυξελλῶν γιὰ τὶς “ἀγνοηµένες 
µειονότητες Τούρκων καὶ Μακεδόνων 
στὴν Ἑλλάδα” (θέσαµε τὸ ζήτηµα στὴ 
συνέντευξη Τύπου ποὺ προηγήθηκε) 
καὶ ἔπειτα γράψαµε σχετικὰ στὸ 
φύλλο 245 τοῦ “Α” (30-4-08). 

Αὐτὸ ποὺ εἶναι πράγµατι ἐντυπω-
σιακὸ (παρότι διόλου ἀναπάντεχο) 
εἶναι ἡ ἀπόλυτη σιγὴ τῶν 
µειονοτικῶν παραγόντων ἐξουσίας 
γιὰ τὸ ζήτηµα. Οὔτε µία δήλωση 
ὁποιουδήποτε πολιτευτοῦ, οὔτε ἕνα 
ἄρθρο σὲ κάποιαν ἀπὸ τὶς τόσες 
τουρκοφυλλάδες! Αὐτοὶ ποὺ κάθε 
µέρα ἐντρυφοῦν στὸν τουρκικὸ 
Τῦπο καὶ ἀναπαράγουν συχνὰ ὅ,τι 
κρίνουν σκόπιµο ἀπὸ κεῖ, τώρα δὲν 
ἔχουν ἀντιληφθεῖ τίποτε; Κάθονται 
ἥσυχοι µέχρι νὰ δοῦν ποῦ θὰ κάτσει 
ἡ µπίλια; Ἢ µήπως δὲν τολµοῦν νὰ 
δοῦνε τὰ διωκόµενα ἀφεντικά τους 
στὰ µάτια; Σὲ κάθε περίπτωση τὸ 
(γνωστὸ) ἑτερόφωτο τῆς ὕπαρξής 
τους ἐπιβεβαιώθηκε γιὰ ἄλλη µιὰ 
φορὰ καὶ ὅσοι δικοὶ µας ἀρέσκονται σὲ 
ἀερολογίες γιὰ παραγωγικὸ διάλογο, 
εἰλικρινὴ συνύπαρξη καὶ ἄλλα 
αἰσιόδοξα στὴν τοπικὴ κοινωνία καλὰ 
θὰ κάνουν νὰ ἀνοίξουν τὰ µάτια καὶ 
τὰ αὐτιά τους. Ὅταν ἡ µισὴ κοινωνία, 
στὸ ἐπίπεδο τῆς κυρίαρχης ἐλίτ, ἔχει 
τέτοιαν ἐξάρτηση ἀπὸ σκοτεινὰ 
κέντρα, ποῦ µπορεῖ νὰ βασίσει κανεὶς 
ἀνάλογα σχέδια; Ὅταν ἐµεῖς ἐδῶ ἐπὶ 
χρόνια γράφαµε γιὰ τὶς πραγµατικὲς 
συνθῆκες καὶ προοπτικὲς στὴν 
κοινωνία τῆς Θράκης, εἴµασταν 
“κακοί”, “φανατικοὶ” κι “ἐθνικιστές”. 
Τί ἀποδείχτηκε ὅµως τελικά; Ὅτι 
ἁπλῶς ὅτι δὲν ἤµασταν (τόσο) 
µαλάκες.

Βουλευτής από τον 
πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ

Τις απορίες του λύνει ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ, Περικλής Κοροβέσης 
ρωτώντας στή Βουλή: Γιατί διατηρούµε 
τόσο µεγάλο στρατό στην Ελλάδα, 
«από τους µεγαλύτερους σε παγκόσµιο 
επίπεδο» και «για ποιον λόγο δίνονται 
τόσο µεγάλα ποσά για την αγορά όπλων 
από τη χώρα µας, που είναι 13η σε 
στρατιωτικές δαπάνες»; «Κι αφού όλοι 
οι γείτονές µας πλην της αδύναµης 
FYROM ανήκουν στην Ε.Ε. ή στο 
ΝΑΤΟ, τι τις θέλουµε όλες αυτές τις 
δυνάµεις;» Επίσης: «υπάρχει τουρκική 
απειλή και ποιες ακριβώς διπλωµατικές 
ενέργειες προωθούν οι κυβερνήσεις 
προς αυτήν την κατεύθυνση;». «Πόσο 
πραγµατικά αµυνόµενο είναι ένα 
έθνος οπλισµένο σαν αστακός, που 
εξακολουθεί να εξοπλίζεται, ενώ 
ταυτόχρονα διακηρύσσει ότι οικοδοµεί 
σχέσεις φιλίας µε τους γείτονές του;». 
Δεν έµαθα ακριβώς την απάντηση του 
υπουργού Άµυνας αλλά να απαντήσω 
εγώ στον Π.Κ.: Όλα τούτα συµβαίνουν 
γιατί είµαστε οι ιµπεριαλιστές της 
περιοχής, αυτοί που επιβουλεύονται 
την ειρήνη και τη σταθερότητα και το 
νεοελληνικό ιδεώδες είναι η κόκκινη 
µηλιά. Δεν είναι προφανές;

«Μαθήµατα Κορανίου», Μάθηµα 1ον:
Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ!!!

Γιά τά µαθήµατα Κορανίου τά ἔχουµε ξαναπεῖ, βεβαίως, ὅµως κυρίως µέ 
βάση λογικές ὑποθέσεις: Τί διδάσκεται στά 
παιδιά µέ τό πρόσχηµα τῆς θρησκείας καί τί 
συνείδηση δηµιουργεῖται στή νέα γενιά ἀπό 
τούς φανατικούς τύπου Μέτε στά παιδάκια 
τῆς µειονότητας. Σήµερα παρουσιάζουµε ἕνα 
ἀδιάψευστο ντοκουµέντο τῆς ἐθνικιστικῆς 
προπαγάνδας, µέ τό βιβλίο πού διδάσκεται στά 
µαθήµατα αὐτά, τά «Κοράν Κουρσού»: Καθώς 
τό ἐγχειρίδιο παράγεται στήν Τουρκία (καί 
γιά τήν Τουρκία), δέν λείπει ἀπό µέσα οὔτε ἡ 
σκατόφατσα τοῦ Κεµάλ οὔτε καί ὁ... ἐθνικός 
Ὕµνος (istiklal marsi) τῆς Τουρκίας! Μάλιστα 
µαθαίνουµε γιά τήν ἰδιαίτερη βαρύτητα 
πού δίνουν κάποιοι διδάσκοντες στήν 
ἀποστήθισή του. Ἑλλάς, τό µεγαλεῖο σου...

Ἀλάν Τεπέ: Μία ἀπό τά ἴδια...



 Ἀπό τόν κ. Γ.Π. (Κοµοτηνή) λάβαµε 
µία ἐπιστολή ἀναφορικά µέ ζήτηµα 
πού πρόσφατα ἀνακινήσαµε:

Κύριε διευθυντά,

Με αφορµή άρθρο της εφηµερίδας 
σας που δηµοσιεύθηκε στο φύλλο 
της 25ης Ιουνίου µε θέµα “Δηµόσια 
έργα και απορρόφηση κονδυλίων”, 
θέλω να σας συγχαρώ για την 
αγωνιστικότητα, την επιµονή και την 
τόλµη µε την οποία προσεγγίζετε τα 
θέµατα που έχουν άµεση σχέση µε την 
ανάπτυξη του τόπου και τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης εν γένει, 
των κατοίκων του νοµού µας κι όχι 
µόνο. Επιπλέον να σας διαβεβαιώσω 
ότι θα έχετε την πλήρη βοήθειά µου 
όσο µπορεί να σας είναι χρήσιµη 
αλλά και την συµπαράσταση νοµίζω 
σηµαντικής µερίδας των κατοίκων 
που ενδιαφέρονται για την πρόοδο 
και την προκοπή του τόπου µας.

Θα µπορέσει άραγε να υπάρξει 
στο απώτερο, έστω, µέλλον ένα 
φρενάρισµα στις σπατάλες των 
πόρων ανάπτυξης, στις κακοτεχνίες 
των έργων, στην καταλήστευση από 
τους εµπλεκόµενους φορείς όλων 
σχεδόν των επιπέδων, για να υπάρξει 
ένα καλύτερο µέλλον για µας και 
τους απογόνους µας; 

Δυστυχώς τα ισχυρά οικονοµικά 
συµφέροντα που λυµαίνονται από 
δεκαετίες τον τόπο µας αντιστέκονται 
σθεναρά και δεν αφήνουν περιθώρια 
για επιτυχείς προσπάθειες. Μου 
έρχονται χαρακτηριστικά στο 
νου συγκεκριµένα ζητήµατα που 
απασχόλησαν τα τελευταία χρόνια 
την τοπική κοινωνία και τα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας, π.χ. η ρεµούλα 
των αντιπληµµυρικών έργων στον 
δήµο Μαρώνειας (που κόστισε 

πανάκριβα), ο δρόµος Σµιγάδας 
- Οργάνης που καταστράφηκε πριν 
κλείσει χρόνος από την κατασκευή 
του (αλήθεια, υπήρξε καµµία 
αντίδραση στο τελευταίο σχετικό σας 
δηµοσίευµα;), ο δρόµος Παγουρίων 
- Μολυβωτής που είχε την ίδια τύχη, 
το φράγµα της Βέννας στον χείµαρρο 
Λίσσο και τόσα άλλα. Ακόµη 
θυµάµαι τα δηµοσιεύµατα µερίδας 
του τοπικού Τύπου για τα έργα των 
κεντρικών δικτύων αποχέτευσης της 
ΔΕΥΑΚ, όπου πληρώθηκαν ποσά 
πολλαπλάσια του πραγµατικού 
κόστους, αφού επελέγησαν εργολάβοι 
οι οποίοι είχαν δώσει έκπτωση 8-10% 
αντί εκείνων που έδιναν 40-70%. 
Το αποτέλεσµα βέβαια ήταν να 
καταχρεωθεί η ΔΕΥΑΚ, να πληρώσουν 
τεράστια ποσά οι συνδηµότες µας για 
τη σύνδεση µε τα δίκτυα αποχέτευσης 
και να χρεώνονται ακόµα µέχρι και 
σήµερα το νερό σαν να είναι γάλα ή 
πορτοκαλάδα.

Θέλω µόνο να σας διορθώσω και 
να πω από την εµπειρία που έχω 
αποκτήσει ότι οι παραλαβές των 
έργων συνήθως δεν γίνονται καν 
ή αν γίνονται (κάποιες ελάχιστες), 
γίνονται µόνο για τα µάτια ή µάλλον 
µε κλειστά µάτια και οι καταλογισµοί 
όταν γίνονται κατά κανόνα δεν 
εισπράττονται. Η δικαιολογία της 
ανάγκης για απορρόφηση των 
κονδυλίων δεν πείθει κανέναν και 
αποτελεί συγκάλυψη των ανοµιών 
επιβλεπόντων και εργολάβων.

Το τεχνικό προσωπικό που διαθέτει 
η περιοχή είναι αρκετό για να µπορεί 
να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες των 
επιβλέψεων και των παραλαβών 
των έργων(αφού ελάχιστες µελέτες 
γίνονται) όπως επίσης και των 
εργαστηριακών ελέγχων και 
δειγµάτων (εφαρµόζεται ο νόµος για 
την υποχρεωτική λήψη δειγµάτων σε 
όλα τα εκτελούµενα έργα;). Η µαγκή 

λέξη “απορρόφηση” κονδυλίων 
βολεύει µόνο φραστικά αφού στην 
πραγµατικότητα τα επιπλέον ποσά 
πηγαίνουν στις τσέπες των ολίγων 
και όχι αναγκαστικά στην κατασκευή 
των έργων. Η νοµοθεσία υπάρχει 
και είναι αυστηρή αλλά δεν τηρείται 
- ποδοπατείται ή παρακάµπτεται 
από επίορκους υπαλλήλους και από 
εργολάβους. Η κατάσταση δεν πάει 
άλλο.   

Ἀπό τόν φίλο Γ.Δ. (Ἀλεξανδρού-
πολη) λάβαµε καί δηµοσιεύουµε 
ἐπιστολή µέ τίς κάτωθι σκέψεις:

«Άς υποθέσουµε πως έχεις ένα ωραίο 
σπιτικό, µε αυλή καί κτήµατα, από 
πάππου προς πάππου. Ζείς µε την 
οικογένειά σου και ο καιρός περνά, 
άλλοτε δηµιουργικά κι άλλοτε 
δύσκολα, άλλοτε ευτυχισµένα κι 
άλλοτε όχι.
Κάποια στιγµή εµφανίζεται ένας 
γείτονας ο οποίος από την αρχή 
δείχνει τις κακές διαθέσεις του. 
Διεκδικεί µε το που εµφανίζεται 
την περιουσία σου και το σπίτι σου. 
Εσύ, για διάφορους λόγους, δεν 
µπορείς να αντιδράσεις έτσι όπως 
πρέπει, για να του κόψεις τον βήχα 
από την αρχή, και αυτός αρπάζει 
την ευκαιρία και οικειοποιείται το 
µεγαλύτερο µέρος του κτήµατος και 
του σπιτιού, σκοτώνοντας και µέλη 
της οικογένειάς σου. Εσύ, ανήµπορος 
ών, ελπίζεις (µάταια) µονάχα σε 
µελλοντική απονοµή δικαιοσύνης. 
Τα χρόνια περνούν και οι απόγονοι 
των πρωταγωνιστών των παρελθόν-
των γεγονότων αρχίζουν σιγά 
σιγά να αποκτούν ξανά κάποια 
µορφή επικοινωνίας (στο µεταξύ 
έχουν µεσολαβήσει και άλλα βίαια 
γεγονότα), µάλιστα κάποια από 
τα µέλη και των δύο οικογενειών 

αποβλέπουν και στην περαιτέρω 
σύσφιξη των σχέσεών τους, δηλαδή 
τη δηµιουργία φιλικών σχέσεων. 
Είναι δυνατόν να υπάρξει κάτι τέτοιο; 
Τί πραγµατική φιλία να γίνει όταν 
πέραν της προϊστορίας, ακόµα και 
τώρα εκκρεµούν ζητήµατα µείζονος 
σηµασίας, όπως ότι κατέχουν ακόµα 
παράνοµα µεγάλο µέρος του σπιτιού 
σου και σαν να µην φτάνει αυτό 
ορισµένα µέλη της άλλης οικογένειας 
επιβουλεύoνται και το υπόλοιπο; Οι 
περισσότεροι µάλιστα δεν δέχονται 
καν ότι υφίσταται θέµα παράνοµης 
οικιοποίησης, ακόµα ακόµα ότι δεν 
άνοιξαν ποτέ κανενός ρουθούνι! 
Μπορεί έτσι να δηµιουργηθεί κάποια 
φιλία; 
Το παράδειγµα ίσως ακούγεται 
απλοϊκό αλλά είναι το ακριβώς 
αντίστοιχο αυτού που λέγεται ελληνο-
τουρκική φιλία, αφού η Πατρίδα 
µας δεν είναι παρά µια διευρυµένη 
οικογένειά µας και οι κάτοικοί της 
(µακρινοί, έστω) συγγενείς µας. Και 
είναι απορίας άξιο, για ποια φιλία 
µπορούµε να µιλάµε χωρίς αµοιβαία 
εµπιστοσύνη και αναγνώριση των 
περασµένων λαθών. Μήπως για 
µια µονόπλευρη υποχώρηση; Είναι 
ανούσιο να µιλάµε για φιλία χωρίς 
να λαµβάνουµε υπόψιν τα κύρια 
συστατικά της: την κατανόηση, 
την ανιδιοτέλεια, το δίκαιο, την 
προσφορά, τη συγγνώµη και ένα σωρό 
άλλες αξίες που την πλαισιώνουν. 
Ας ρωτήσουµε αυτούς τους ευγενείς 
και φιλόξενους ανθρώπους από την 
άλλη πλευρά την άποψή τους για τις 
γκρίζες ζώνες, για την Κύπρο, για τις 
ελληνικές περιουσίες, για τη Θράκη, 
για το Αιγαίο, για τις γενοκτονίες, 
για τις καθηµερινές παραβιάσεις του 
εναερίου µας χώρου κλπ και τότε θα 
ανακαλύψουµε το βάθος και το ποιόν 
της προσφερόµενης φιλίας...
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Ἀλληλογραφοῦµε

Στο προηγούμενο φύλλο μας είχαμε 
μεταφράσει τα απίθανα που ξεστόμισε 
ο τουρκομουφτής Ξάνθης Αχμέτ Μέτε 
κατά της δημόσιας εκπαίδευσης. Σήμερα 
δίνουμε μια συνέχεια στο θέμα με τις 
“απόψεις” (λέμε, τώρα...) άλλων κορυ-
φαίων παραγόντων της μειονοτικής ελίτ 
για το ίδιο ζήτημα. Όχι βέβαια πως θα 
βρείτε και κάτι διαφορετικό ως άποψη, 
απλώς για να καταγράψουμε την τακτική 
και την καταθλιπτική ομοιομορφία όλων 
ανεξαιρέτως των προξενόφωνων.
Για παράδειγμα ο Οζάν Αχμέτογλου, 
πρόεδρος της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης 
(ΤΕΞ), έγραφε στην τοπική “Γκιουντέμ” 
πρόσφατα (27-6-08) κάτω από τον τίτλο 
“Μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική” για τις 
κυβερνητικές προθέσεις και ειδικά για τον 
υπουργό Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη ότι 
σχεδιάζουν μια  ¨μειονοτική εκπαιδευτική 
πολιτική¨ ερήμην της μειονότητας. Φυσικά 
άφηνε να διαφανεί ότι η έγνοια του ήταν 
για την μειονοτική εκπαίδευση και μόνο 
και βεβαίως για τό κρίσιμο θέμα των 
νηπιαγωγείων που η Άγκυρα τα απαιτεί 
δίγλωσσα, δηλαδή στα ελληνικά και 
τουρκικά. Και κάτι συγκεκριμένο που 
ανέφερε ήταν για το ζήτημα της ονομασίας 

των μειονοτικών σχολείων (σύμφωνα 
με το πρόσφατο μέτρο του ΥΠΕΠΘ για 
ονοματοδοσία στα σχολεία με ονόματα 
σημαντικών Ελλήνων): “Είναι φυσικό και 
αναγκαίο να δοθούνε στα μειονοτικά σχολεία 
τα  ονόματα ατόμων που άφησαν τα ίχνη 
τους στην ιστορία και στην ζωή των Τούρκων 
της Δ.Θράκης. Π.χ. δημοτικό της περιοχής 
Κίρμαχαλέ Σαδίκ Αχμέτ, δημοτικό περιοχής 
Ινταντιέ Σελαχατίν Γκαλήπ, δημοτικό Αλή 
Ριζά Σαράτσογλου, μειονοτικό δημοτικό 
Ξάνθης Μεχμέτ Χιλμί, μειονοτικό δημοτικό 
Εχίνου Μεχμέτ Εμίν Αγκά, δημοτικό Τζελάλ 
Ζεϊμπέκ”!!! Να σημειώσουμε εδώ για χάρη 
των αναγνωστών μας ότι ο Σαδίκ ήταν ο 
εξτρεμιστής “ανεξάρτητος” βουλευτής της 
Ροδόπης (έχουν καταγραφεί συναντήσεις 
και σχέσεις του με Γκρίζους Λύκους 
και παρακρατικούς εκτελεστές σαν τον 
Γεσίλ), ο Γκαλήπ ήταν ο πρόεδρος της 
εφήμερης Δημοκρατίας της Οργάνης 
(1919), ο Σαράτσογλου θεωρείται ο 
ποιητής της “αυτόνομης Δυτικής Θράκης”, 
ο Χιλμή ήταν από τους επικεφαλής των 
κεμαλιστών της Θράκης που εκτόπισαν 
τους νομιμόφρονες παλαιομουσουλμάνους, 
ο Αγκά ήταν ο ψευτομουφτής Ξάνθης 
(κολλητός των παρακρατικών της Τουρκίας 

και του Ντενκτάς).   
Προσέξτε και τις σχετικές με το θέμα 
προτάσεις του Τσετίν Μάντατζη, 
προέδρου της “Συμβουλευτικής Επιτροπής 
των Τούρκων της Δ. Θράκης” και 
Βουλευτή Ξάνθης με το ΠαΣοΚ, πάλι στη 
“Γκιουντέμ” (11-7-08): “...έγινε λόγος για 
πολυπολιτισμικά νηπιαγωγεία. Δηλαδή 
σε κάθε περιοχή θα υπάρχει διαφορετική 
πρακτική, σε μερικές περιοχές θα παρέχεται 
εκπαίδευση στα πομάκικα, σε άλλες στα 
τσιγγάνικα και σε άλλα μέρη στα τούρκικα, 
δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και δεν 
είναι αποδεκτό. Αν προσπαθήσουν αυτοί 
να ανοίξουν τέτοια σχολεία εμείς είμαστε 
έτοιμοι να δώσουμε την δέουσα απάντηση. 
Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε μια τέτοια 
πρακτική”. Δηλαδή τι εννοεί εδώ ο κύρ-
βουλευτής; Και πιο κάτω: “Βλέπουμε ότι 

πολλά από τα παιδιά μας πηγαίνουν στα 
κρατικά γυμνάσια. Σκέφτομαι πως θα 
πρέπει σε αυτά τα σχολεία, τα τουρκικά 
πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα. 
Πιστεύω πως πρέπει να αποτελεί όρο 
πως σε όποιο σχολείο βρίσκονται 
παιδιά της μειονότητας, τα τουρκικά 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά. Φυσικά 
πρώτα από όλα είναι  σημαντικό το 
τι θέλει, το τι ζητάει ο κόσμος. Αν ο 
κόσμος θέλει μειονοτικά σχολεία 
τότε πρέπει να εισακουστούνε. Από 
την άλλη μπορούνε να ανοίξουν και 
ιδιωτικά σχολεία. Άλλωστε προς αυτήν 

τη κατεύθυνση  υπάρχουν και αιτήματα και 
προσπάθειες. Στο θέμα της εκπαίδευσης 
ήρθε πλέον ο χρόνος της ενεργοποίησης και 
περνάει μάλιστα. Από εκεί που καθόμαστε 
δεν γίνεται,  απαιτείται ενεργητικός αγώνας, 
απαιτείται δράση. Διότι δεν ικανοποιούνται 
ούτε τα πλέον λογικά μας αιτήματα. Στην 
Ξάνθη υπάρχει το γεγονός της μεταφοράς 
του μειονοτικού λυκείου σε νέο κτίριο.  
Εδώ και χρόνια δεν γίνεται δεκτό. Σε αυτό 
το σχολείο δεν έγινε καν δεκτή η εγγραφή 
δέκα μαθητών, δήθεν ως  αργοπορημένη. 
Φαίνεται πως είμαστε υποχρεωμένοι να 
κινηθούμε με έξυπνο και συστηματικό τρόπο. 
Αν δεν διαδηλώσουμε, αν δεν δράσουμε, δεν 
γίνεται τίποτε. Είμαστε σε θέση, πρώτα οι 
μπροστάρηδες και ακολούθως ο λαός να 
δώσουμε αυτόν τον αγώνα.              Μ.Κ.          

Απειλούν µε “αγώνες” 
Υπέρ του εκπαιδευτικού γκέττο!

Σάν τά ἐκπαιδευτικά ἰδανικά δέν ἔχει, 
κακά τά ψέµµατα...



ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  23-7-2008                                                                                                                 }

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!

Συνέντευξη του διευθυντή του «Α» στον 
«Ελεύθερο Κόσμο» (13-7-08):

- Ο «Αντιφωνητής» είναι μια τοπική κατ’ 
αρχάς εφημερίδα, η οποία όμως, δεν 
αναλώθηκε, όπως όλες της κατηγορίας 
της, στην παρουσίαση θεμάτων τοπικού 
ενδιαφέροντος, αλλά σχολιάζει… περίπου 
τα πάντα, με έντονο ενδιαφέρον για τα 
εθνικά θέματα, τα πολιτικά δρώμενα και 
πολύ αιρετικό λόγο. Το δε ενδιαφέρον 
για τη μουσουλμανική μειονότητα, είναι 
δεδομένο. Σας περιγράψαμε σωστά;

- Πολύ ικανοποιητικά! Εμείς βεβαίως, 
όταν ξεκινούσαμε προ δεκαετίας, είχαμε 
πρώτιστο στόχο την πληροφόρηση της 
τοπικής και της ελλαδικής κοινωνίας για 
το τι πράγματι συμβαίνει στη Θράκη με 
τη μουσουλμανική μειονότητα, καθώς δεν 
περνούσε πουθενά τίποτε για όσα γίνονταν 
(και σήμερα δεν είναι πολύ καλύτερα τα 
πράγματα). Από κει και πέρα είδαμε ότι 
χρειάζεται οπωσδήποτε ένας σχολιασμός 
των πάντων «εκτός γραμμής», κόντρα 
δηλαδή στα κατεστημένα ΜΜΕ, πόσο 
μάλλον που διανύαμε την κορύφωση του 
ψευδοεκσυγχρονιστικού θριάμβου, σε 
βάρος της πατρίδας μας - και όχι μόνο.
  

- Υπάρχουν σήμερα πατριώτες κ. 
Καραΐσκο; Και αν ναι, πόσο κοστίζει 
στον φορέα των πατριωτικών ιδεών να 
υπερασπίζεται τις ιδέες του; 

- Φυσικά και υπάρχουν πατριώτες, δεν 
εξέλιπε εντελώς η κοινή λογική από 
τον τόπο. Όσο για το κόστος στο οποίο 
αναφέρεστε, δεν θα το έκρινα μεγάλο, η 
Τουρκοκρατία έχει παρέλθει! Το καίριο 
ζήτημα για μας είναι η ειλικρίνεια, η 
συνέπεια, η επάρκεια και η σοβαρότητα με 
την οποία υπερασπίζεται κανείς τις (όποιες) 
ιδέες του. Βεβαίως η φιλοπατρία δεν είναι 
της μόδας στη σημερινή Ελλάδα και οι 
ανώμαλοι που μισούν την εθνική τους ρίζα 
έχουν περισσέψει. Τι να κάνουμε όμως; 
Δεν θα προσαρμόσουμε τον προσωπικό 
μας λόγο και τη συλλογική μας ύπαρξη 
στις ιδεοληψίες ή στις οπισθοβουλίες του 
συρμού!

- Στην Ελλάδα παρατηρούμε το 
παράδοξο φαινόμενο, οι υπονομευτές 
του εθνικού κορμού, οι «εκσυγχρονιστές» 
υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης, να 
συντάσσονται με τους εθνικισμούς όσων 
μας περιβάλλουν και μας εχθρεύονται. 
Που πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό; Έχει 
ευθύνες εδώ η εγχώρια αριστερά;

- Θα μπορούσα να πιθανολογήσω τα αίτια 
της ρητορικής αυτής αν ήξερα τον εκάστοτε 
φυσικό της φορέα. Είναι, ας πούμε, κάποιος 
χαζός που θαρρεί ότι ταυτιζόμενος με την 
κυρίαρχη γραμμή των αφεντικών θα δείξει 
μοντέρνος; Είναι κάποιος δειλός που δεν 
διανοείται να ομολογήσει το προφανές; 

Είναι κάποιος ξύπνιος που γνωρίζει 
ότι μόνο στον συγκεκριμένο ρόλο του 
επιτρέπεται η πολιτική επιβίωση; Ή μήπως 
είναι εκείνος ο τύπος του αυτομισούμενου 
Έλληνα, που τον περιγράφαμε πρόσφατα 
στον «Αντιφωνητή», κι όπου μόνο η 
επιστήμη της Ψυχιατρικής θα μπορούσε 
ίσως να βοηθήσει; 

Όσο για τις ευθύνες της εγχώριας 
«Αριστεράς», τις βλέπω ισομεγέθεις με 
κείνες της «Δεξιάς», αν επιμένετε να 
μιλήσουμε με όρους παρωχημένους. Το 
εθνικό μας χάλι, σε συνδυασμό με την 
διεθνή σύγχυση, μπερδεύει σε τέτοιο 
βαθμό τα πράγματα που πια δεν διακρίνεις 
ποιος είναι χειρότερος - για «καλύτερος» 
δεν συζητάμε!

- Τι πραγματικά σημαίνει η λέξη 
«προοδευτικός» σήμερα; Ορίζει κάτι; 

- Ποτέ δεν μου άρεσε ο όρος αυτός, 
που υπακούει σε μια μανιχαϊκή και 
παιδιάστικη πεποίθηση της Δύσης για 
γραμμική ανάπτυξη της Ιστορίας και 
του κόσμου. Αν κάποιοι με τον όρο αυτό 
θέλουν να δηλώσουν αντίσταση στην 
παρελθοντολαγνεία ή στην καθήλωση σε 
δομές κοινωνικής αδικίας, είμαστε μαζί 
τους. Αν όμως εννοούν τον πόλεμο κατά 
του παρελθόντος μας και την προς τα κάτω 
ισοπέδωση, φυσικά και προτιμούμε τη 
«συντήρηση». Τουλάχιστον ό,τι σήμερα 
συντηρηθεί, θα μπορεί να ανανεωθεί 
σωστά αύριο.  

- Κάποτε το κεφάλαιο στη χώρα μας 
ήταν πατριωτικό και ευεργετούσε το 
έθνος. Σήμερα, με μικρές εξαιρέσεις, 
είναι «διεθνιστικό». Σας προβληματίζει 
η ταύτιση των νεοφιλελεύθερων και των 
«ανανεωτικών» της Αριστεράς; 

- Δεν ξέρω αν αυτό που αναφέρετε για 
το «κάποτε» ήταν ο κανόνας, όμως είναι 
αλήθεια ότι γνωρίζουμε πολλά τέτοια 
παραδείγματα. Η αίσθηση του συνανήκειν 
(στην οικογένεια, στην τοπική κοινότητα, 
στο έθνος) έχασε πλέον την ισχύ της και 
η σημερινή «κοινωνία» των μεμονωμένων 
ατόμων – καταναλωτών δεν έχει βάλει 
τίποτε στη θέση της ένταξης εκείνης. Ούτε 

τον διεθνισμό, ούτε τίποτε απολύτως. Μόνο 
προσχήματα υπάρχουν και καμμία μεγάλη 
αφήγηση, κανένα ενοποιητικό όραμα. Οι 
νεοφιλελεύθεροι δεξιοί και οι ανανεωτικοί 
αριστεροί που αναφέρετε, πασχίζουν 
απλώς να ντύσουν με ιδεολογήματα τον 
ξεβράκωτο μηδενισμό που μαστίζει τις 
κοινωνίες μας. 

-  Ποια η γνώμη σας για τον Αλέξη 
Τσίπρα; Αποτελεί πολιτικό κεφάλαιο για 
την αριστερά, φαινόμενο των καιρών, 
ή άλλη μια αδέξια και οπορτουνιστική 
προσπάθεια διεμβολισμού του 
δικομματισμού, από την ανανεωτική 
αριστερά; 

- Τσίπρας, Τσίπρας… Ποιος είναι αυτός;

- Τις τελευταίες εβδομάδες, ομάδες 
αναρχικών και αριστεριστών πυρπολούν 
πατριωτικά βιβλιοπωλεία στην Αθήνα, 
ενώ χτύπησαν και στη Θεσσαλονίκη. 
Ποια η άποψή σας για το φαινόμενο; 

- Σε σχέση με την καταστροφή των 
περιουσιών των ανθρώπων, εκ των οποίων 
ο ένας είναι και προσωπικός μας φίλος, 
φυσικά και την καταδικάζει καθένας. 
Είναι δε προφανές ότι αν είχε συμβεί 
το αντίθετο, με βιβλιοπωλεία της άλλης 
άκρης του πολιτικού φάσματος, θα είχε 
πέσει η Κυβέρνηση – κι αυτό το ξέρετε 
ότι δεν είναι σχήμα λόγου. Τι να κάνουμε, 
ζούμε σε ένα μη-κράτος, όπου ο τελευταίος 
τσόγλανος μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει, 
ιδίως αν έχει τον κατάλληλο μπάρμπα. Και 
σήμερα οι κατάλληλοι μπαρμπάδες ξέρετε 
ποιοι είναι… 

Πάντως, και άσχετα με το ερώτημα και 
το ειδικό θέμα, αναφορικά με τα βιβλία, 
θέλω να πω ότι γενικά τα αγαπώ και τα 
τιμώ, δεν είμαι όμως και φετιχιστής: Δεν 
θα καταδίκαζα ντε και καλά το κάψιμο 
ενός συγκεκριμένου βιβλίου από κάποιους 
εναντιόφρονες. Δηλαδή ένας λίβελος 
ή ένα προπαγανδιστικό κατασκεύασμα 
εξαγνίζεται με το που θα πάρει έντυπη 
μορφή; Δεν βγήκαμε από τον Μεσαίωνα 
εχθές, καιρός είναι τα γελοία στερεότυπα 
που επέβαλε η ψευτοαριστερά να τα 
πετάξουμε στα σκουπίδια. Όλα!

Συνέντευξη Κώστα Καραΐσκου στον Ε.Κ.

“Στα σκουπίδια όλα τα γελοία στερεότυπα!”

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

«Η νύχτα,/ […]/ ενικός αριθμός./
/Πληθυντικός αριθμός/ οι νύχτες./

/Οι νύχτες από δω και πέρα.»
Κική Δημουλά, «Ο Πληθυντικός Αριθμός».

Αιώνες συνεπώς αναλαμβάνω
το ύστατο ταξίδι σας σε τόπους χλοερούς
Περατάρης ακάματος στις όχθες του Αχέροντα
στο Γενικό μου Γραφείο «Ο Χάρων»
του Ενικού σας Τουρισμού
γι’ απαιτητικές βαρκάδες στ’ Άδυτα Σκοτάδια
– Υπηρεσίες υψηλές, χωρίς δυσαρέσκειες
αν και για δυσαρέσκειες είστε πάντα τόσο μαγκωμένοι
ζωσμένοι την εκρηκτική σας εσωστρέφεια
ούτε χρειάζεται υπερηχογράφημα των ψηφιακών σας ψυχών
για να διαγνωστεί η κρυστάλλινη μοναξιά σας
ακόμα κι όταν μου ’ρχεστε πολλοί μαζί
(βομβαρδισμοί, τροχαία, επιδημίες,
λιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί…
τα γνωστά·)
Το ταξίδι σας προβλέψιμα μοναχικό
ένας-ένας αργά και τελετουργικά στην βαρκούλα
Τιμές φιλικές,
μόλις ένας οβολός, αντίτιμο για αιώνες σταθερό – σταθερή αξία
φτηνή παρηγοριά στο κατευόδιο
Μα πού μυαλό εσείς για τέτοια, μόνο δάκρυα
Κι εγώ στης προκυμαίας το πλατύσκαλο
την στενοκεφαλιά μου προς ανάτασή σας σπάζω
μήπως λάμψουν αναστάσιμες οι πληθυντικές σας αμήχανες σιωπές
μπροστά στις ενικές σας αξημέρωτες νύχτες,
τις ασυντρόφευτες από δω και πέρα.

Γιάννης Στρούμπας
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 Η περιοχή του Αχή Τσελεμπή, 
βόρεια της επαρχίας της Ξάνθης είχε 
πληθυσμό κυρίως Πομακικό, Βουλγαρικό, 
Ελληνικό και Τουρκικό.
 Οι καταπιέσεις των πληθυσμών 
της ορεινής αυτής περιοχής οδήγησαν 
όπως προαναφέρθηκε σε εξέγερσεις κατά 
του τυραννικού καθεστώτος. Μια από τις 
σχετικά πρώιμες εξεγέρσεις, σημειώθηκε 
τον Απρίλιο του 1859.
 Η επαρχία του Αχή Τσελεμπή 
απείχε από την Φιλιππούπολη στην 
οποία υπάγονταν διοικητικά 16 ώρες. 
Ξεσηκώθηκε κατά των Οθωμανών 
λόγω των φοβερών καταπιέσεων. Οι 
επαναστατημένοι κάτοικοι πήραν τα όπλα 
και κατέλυσαν τις τοπικές αρχές. Μαζί 
τους και οι Πομάκοι που είχαν ασπασθεί 
το Μωαμεθανισμό δια της βίας.
 Ο πρόξενος Α. Δόσκος από 
την Αδριανούπολη, στέλνει αναφορά 
στο Εθνικό Κέντρο με ημερομηνία 
11 Απριλίου, γράφοντας: «...Αφού δε 
πρώτον οι επαναστάται ούτοι πορευθέντες 
εις το Μεσλήσι της επαρχίας των 
κακομετεχειρίσθησαν τοσούτον τα μέλη 
Μεσλησίου ώστε τους ανάγκασαν να 
φύγουν από τα παράθυρα, έλαβον τον 
Μουδίρην  και απήγαγον μεθ’ εαυτών 
εις τα όρη. Τον δε Καβάσην του ενταύθα 
γενικού Διοικητού όστις ευρίσκετο εκεί 
δι’ υπηρεσίαν έδειρον τοσούτον ανηλεώς 
ώστε ευρίσκεται εις κίνδυνον. Εμήνυσαν 
δε εις τον Πασσάν Φιλιππουπόλεως να 
μην τολμήσει να εξέλθει διότι θέλουν τον 

κατακερματίσει».
 Ο διοικητής της Φιλιππουπό-
λεως θέλοντας να εκτονώσει την 
κατάσταση χωρίς στρατιωτική επέμβα-
ση, έστειλε τον Μουλά για να τους 
ρωτήσει, τι παράπονα έχουν και να τους 
καθησυχάσει. Λίγες μέρες αργότερα στις 
21 Απριλίου 1859 ο Δόσκος με νεώτερη 
αναφορά του πληροφορεί ότι ο Μουλάς 
κατέστειλε την εξέγερση. «Οι κάτοικοι 
του Αχή - Τσελεμπή οίτινες είχον δείξει 
επαναστατικήν διάθεσιν καθησυχάσθησαν 
σχεδόν παρά του μεταβάντος εκεί 
Μουλά υποσχεθέντος αυτοίς ότι θέλουν 
διακινηθεί εν Κωνσταντινουπόλει τα 
παράπονά των και θέλει γίνει η δέουσα 
προς αυτούς θεραπεία». Σε άλλα έγγραφα, 
διατυπώνεται και η υπόνοια, πως στην 
υποκίνηση της εξέγερσης αυτής, είχε 
συμμετοχή και κάποια βουλγαρική 
μυστική εταιρία. 
 Μια ανάλογη εξέγερση στην 
ίδια περιοχή, το Αχή Τσελεμπή με 
πρωταγωνιστές τους Οθωμανούς και τους 
Βούλγαρους κατοίκους έγινε και το 
χειμώνα του 1865, όπως προκύπτει 
από προξενική αναφορά της 1ης 
Δεκεμβρίου στην οποία αναφέρεται:  
«Οι πτωχότεροι Οθωμανοί και Βούλγαροι 
του Αχή Τσελεμπή αρνηθέντες την 
απότισιν των φόρων του δεκάτου προς 
την Κυβέρνησιν προέβησαν και μέχρι 
της δι’ όπλων αντιστάσεως επιτεθέντες 
και κατ’ αυτών των προκρίτων…». Οι 
οποίοι τελικά, για να αποφύγουν την 

οργή των εξεγερθέντων, κατέφυγαν στο 
Διοικητήριο.
 Πρόσθετες πληροφορίες για 
την εξέγερση αυτή, έστειλε προς το 
υπουργείο των Εξωτερικών από τη 
Φιλιππούπολη ο Γ. Δ. Κανακάρης, με 
αναφορά του στις 21 Δεκεμβρίου 1865. 
Από το κείμενο αυτό προκύπτει ότι 
για να κατευνασθούν οι εξεγερθέντες 
εστάλη νέος υποδιοικητής και μια ειδική 
επιτροπή, ώστε να αποκατασταθεί η 
τάξη, χωρίς να χρειασθεί να προχωρήσει 
η κυβέρνηση σε σκληρότερα μέτρα. 
Ο νέος υποδιοικητής δημοσίευσε το 
διορισμό του και κάλεσε τους κατοίκους 
να επανέλθουν στις εργασίες τους 
«διακηρύξας ότι έχει διαταγήν του Χασάν 
Πασσά να παραδεχθή μίαν επιτροπήν ήν 
ήθελεν εκλέξει επί τούτω ο λαός και ετέραν 
ομοίαν εκ μέρους των προυχόντων» ώστε 
ενώπιόν της να παραδώσουν οι τελευταίοι 
τους λογαριασμούς που ζητούσαν οι 
εξεγερμένοι και το αποτέλεσμα της λογο-
δοσίας να το στείλει στον Χασάν Πασσά. 
Είναι καταφανές, ότι κάποιοι από τους 
προύχοντες έκλεβαν τη φορολογία των 
αγροτικών προϊόντων...  
 Η ζωή στη Θράκη, είχε πάντα 
δυσκολίες...

* Μέρος από το ομώνυμο κεφάλαιο 
σε ανέκδοτο βιβλίο του Θρακιώτη 
δημοσιογράφου, ιστορικού και αγαπητού 
φίλου Παντελή Αθανασιάδη που μας 
απέστειλε για χρήση στον «Αντιφωνητή» 
- τον ευχαριστούμε θερμά!

Άγνωστες εξεγέρσεις στη Θράκη*

1) Στις 26 Ιουλίου 1822 ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης καταστρέφει τη στρατιά 

τού Μαχμούτ Πασά (Δράμαλη) στα 
Δερβενάκια, μαντεύοντας τη μπλόφα τού 
αντιπάλου, που υποτίθεται ότι θα βάδιζε 
κατά της Τριπολιτσάς. Πόσες φορές 
έμελλε να φυλακισθεί από τους “δικούς 
μας” ο Γέρος του Μωριά; 
Α) Καμμία, φυσικά
Β) Μία 
Γ) Δύο
Δ) Τρεις

2) Στις 28 Ιουλίου 1828 ο Καποδίστριας 
καθιερώνει ως νομισματική μονάδα της 
ελεύθερης Ελλάδας...
Α) Το φράγκο
Β) Τη δραχμή
Γ) Τον φοίνικα
Δ) Τη λίρα

3) Στις 30 Ιουλίου 1906 οι Βούλγαροι 
πυρπολούν την ελληνική Αγχίαλο της 
Ανατολικής Ρωμυλίας καί σκοτώνουν 
πολλούς από τους Έλληνες κατοίκους 
της. Κάπου εκεί τελειώνει η ελληνική 
παρουσία στην ακτή αυτή του Ευξείνου 
Πόντου, μετά από...   
Α) 24 αιώνες
Β) 14 αιώνες
Γ) 4 αιώνες
Δ) Δεν ξέρω / Δεν απαντώ σε εθνορα-
τσιστικές ερωτήσεις

4) Την 1η Αυγούστου του 1831 
η εμφύλια διαμάχη στην μόλις 
απελευθερωμένη Ελλάδα μαίνεται χάρη 
στίς μηχανορραφίες των Αγγλογάλλων 
- σε βάρος του “Ρώσου” Καποδίστρια - 
και στην ανταρσία τής Ύδρας ο Ανδρέας 

Μιαούλης...
Α) Πυρπολεί τόν ελληνικό στόλο
Β) Ζητά τό κεφάλι τού Κυβερνήτη
Γ) Ζητά υπέρογκη αποζημίωση γιά τήν 

περιουσία του πού διέθεσε στόν Αγώνα
Δ) Κηρύσσει τήν απόσχιση τού νησιού από 
τόν ελλαδικό κορμό

5) Στις 5/18 Αυγούστου του 1917 μεγάλη 
πυρκαγιά καταστρέφει το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης καίγοντας το ένα τρίτο τής 
πόλης και καταστρέφοντας τις περιουσίες 
72.500 ανθρώπων (στην πλειοψηφία 
τους Εβραίων). Ποιά ήταν η βοήθεια 
προς τους πυροπαθείς των Γάλλων 
στρατιωτών που βρισκόντουσαν στην 
πόλη για τις ανάγκες του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου ο οποίος εξελισσόταν;
Α) Πολύ σημαντική σε υλικά χρείας
Β) Σχεδόν μηδενική
Γ) Αποκαθιστούσαν την δημόσια τάξη
Δ) Λεηλατούσαν τα καμένα

6) Στις 9 Αυγούστου 1945 οι Αμερικανοί 
ρίχνουν τη δεύτερη ατομική βόμβα στο 
Ναγκασάκι της Ιαπωνίας. Ποιές σκέψεις 
πρυτάνευσαν στην τότε ηγεσία τών ΗΠΑ 
ώστε να ξαναχρησιμοποιήσει το φοβερό 
όπλο κατά αμάχων; 

Α) Μία ίσον καμμία
Β) Δύο είναι καλύτερα από μία
Γ) Επανάληψη μήτηρ μαθήσεως
Δ) Να προλάβουμε να καθαρίσουμε 
όσους κίτρινους μπάσταρδους μπορούμε 
παραπάνω, πριν συνθηκολογήσουν

7) Στις 16 Αυγούστου 1943 αφανίζεται 
από τους Γερμανούς κατακτητές το 
χωριό Κομμένο της Άρτας. Οι 317 άμαχοι 
κάτοικοι - μεταξύ των οποίων ήταν 113 
γυναίκες και 97 παιδιά κάτω των 15 
ετών - θανατώθηκαν από τη φωτιά ή 
τους πυροβολισμούς, χωρίς να ρίξουν 
ούτε μία σφαίρα κατά των ναζί. Κι όλα 
αυτά γιατί την προηγούμενη μέρα οι 
Γερμανοί...  
Α) Είχαν ηττηθεί σέ μία μάχη μέ τούς 
αντάρτες 
Β) Είχαν πληροφορίες γιά συμμετοχή τών 
χωρικών στόν ανταρτοπόλεμο
Γ) Δέν είχαν καλή διάθεση
Δ) Είχαν αντιληφθεί τήν παρουσία 
ανταρτών πού ήρθαν ζητώντας προμήθειες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Γ, 2Γ, 3Α, 4Α, 5Δ, 6ΑΒΓΔ, 7Δ

Αντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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ΕΙΔΙΚΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΟΥΣ»

    Βραβείον χορού (πολύύύύ 
αργού όµως), που δικαιωµατικά 
απονέµεται στην εθνική µας οµάδα 
για την παρουσία της στα Γιούργια, 
παρντόν στο Γιούρο 2008. Και φυσικά 
εξυπακούεται ότι, επειδή βλέπουµε 
τριάντα χρόνια µπάλα, δεν είµαστε 
η κυρά-Ελπηνίκη από την Κάτω 
Πετροµαγούλα που πίστευε ότι θα το 
ξανασηκώναµε, αλλά είναι αλήθεια 
ότι ελπίζαµε τουλάχιστον έστω κι 
απ’ αυτούς τους άµπαλους κάτι πιο 
ευπρεπές σε σύγκριση µε αυτό που 
είδαµε τελικά. Αν µη τι άλλο, για 
να µη δοθεί δηλαδή και η αφορµή 
στις κακιασµένες λούγκρες απ’ το 
Νησί της Αντρικής Ζαρτιέρας να 
εξεµέσουν πάλι όλο το κόµπλεξ τους 
(κι ας είναι φυσικά γνωστό σε όσους 
ξέρουν µισό δράµι από µπάλα πως 
η δική τους γελοία εθνική κακοποιεί 
εδώ και 100 χρόνια το ποδόσφαιρο 
πιο πολύ ακόµη κι απ’ τη δική µας). 
Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάλι καλά 
να λέτε για τα παλικάρια µας! Τι να 
περιµένεις δηλαδή από ανθρώπους 
που έχουν τόσες φυσικές δυνάµεις, 
ώστε για να περπατήσουν και µόνο 
χρειάζονται στο ηµίχρονο τεχνητή 
αναπνοή, στο 55΄ απινιδωτή και στο 
65΄ τη Μπελούτσι µε µαύρα εσώρουχα 
στην αντίπαλη εστία; Από την άλλη 
ωστόσο παρηγορηθήκαµε µια χαρά, 
καθότι το πέος τουλάχιστον του Λαµ, 
διάγον φάσιν πυριζήλου πριαπισµού, 
ουδόλως χρειαζότανε Βιάγκρα, όθεν 
και εποίησεν εις το 90΄ τα δέοντα! Ε, και 
φυσικά ακουστήκανε τα αγρίας ηδονής 
ουρλιαχτά µου µέχρι το Θρυλόριο! Για 
ποιον µε περάσατε δηλαδή; Για τον 
Τσιτσελίκη;           Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ 
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 
(μέρος βου)
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     Λοιπόν, μάγκες μου, άιντε, τελειώνει κι 
ο Ιούλης κι η λίμπιντο έχει βαρέσει κόκκινο! 
Απονέμω συνεπώς και τα τελευταία βραβεία 
κι αναχωρώ προς άγνωστον κατεύθυνσιν 
(ξέρετε τώρα εσείς, everything under the sun 
κι όλα τα συμπαρομαρτούντα)!  Και μια και 
το κλείνει και το μαγαζί για τον Αύγουστο 
ο μεγαλοεκδότης, τα ξαναλέμε σ’ ένα μήνα 
(εφόσον εννοείται στεκόμαστε ακόμη στα 
πόδια μας). Άντε, φιλάκια!
ΕΙΔΙΚΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ «ΜΗ Μ’ 
ΑΠΟΦΕΥΓΕΙΣ, ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ, ΜΗ ΜΕ 
ΚΟΙΤΑΣ ΣΑΝ ΞΕΝΗ»
     Βραβείον παντελούς απουσίας, απονέμεται 
συνεπώς στην (παντελώς απούσα) κυβέρνηση 
του Κωστάκη. Στον πέμπτο χρόνο είμαστε 
κι ακόμα βεβαίως μην τους είδατε, μην 
τους απαντήσατε (που έτσι δηλαδή και τους 
δείτε, εγώ θα κάνω χαλάουα τις γάμπες μου 
και μετά θα γραφτώ και στον ΣΥΡΙΖΑ). Και 
ξέρετε, περί του αν θα φάνε, θα κονομήσουνε 
και θα διορίσουν τα γαλάζια παιδιά τους, 
χέστηκα και δη κατά ριπάς! Ουδέποτε 
περίμενα άλλωστε ότι θα υπάρξει τίμια 
κυβέρνηση στο ψευδοκράτος της Μελούνας, 
γιατί απλούστατα ΟΥΔΕΠΟΤΕ υπήρξε! Να 
μην κάνουνε όμως και κάτι, ρε παιδί μου; 
Κι από την άλλη όμως, θα μου πείτε, γιατί να 
το κάνουν, αφού ΔΕΝ κινδυνεύουν; Ποιος 
δηλαδή θα τους απειλήσει, ο Μίστερ Μπιν; 
Ο μόνος που διατρέχει από αυτόν κίνδυνο 
(για μειωμένες εισπράξεις λόγω αθέμιτου 
ανταγωνισμού, εννοείται) είναι το τσίρκο 
Μεντράνο! Οπότε, ζαβού παρόντος πας 
δεξιός ξυλεύεται, χέζε ψηλά κι αγνάντευε και 
το ζαβό καρτέρει και για μας, ως έπος ειπείν, 
μαύρα τα γραμμένα μας, μάγκες μου!
ΕΙΔΙΚΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ «ΠΟΣΟ ΠΟΛΥ Σ’ 
ΑΓΑΠΗΣΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΕΙΣ»

    Βραβείον λάγνων ερωτικών στεναγμών, 
απονέμεται στην Ελληνίδα ΥΠΕΞ και το 
επιτελείον της (Καλά ρε Καραίσκο, γιατί δεν 
σέβεσαι δηλαδή τις σεξουαλικές διαστροφές 
των φίλων σου; Ξερνάει ο μαλάκας)!. Και 
μη μου πει τώρα κανείς «τι έκαναν πάλι 
αυτοί και τους βραβεύεις»! Τέτοιες σαχλές 
ερωτήσεις δεν τις θέλω, καθότι μπορεί τις 
τελευταίες 12 1/2 μέρες να μην έκαναν όντως 
κάτι πολύ χοντρό (π.χ. αναγνώριση Κοσόβου, 
εκχώρηση της Λέσβου στην Τουρκία, κλπ.), 
αλλά θα έπρεπε πια κι εσείς να ξέρετε ότι 
Τοξικά χωρίς Ντόρα κι ελληνικόν ΥΠΕΞ δεν 
γίνονται. Ε, τι να κάνουμε τώρα, ο βήχας 
κι η καψούρα δεν κρύβονται! Άλλωστε, 
με την Τουρκία να ξεσαλώνει ολοένα και 
περισσότερο υπογείως στη Θράκη, τον Νίμιτς 
να τριγυρίζει ολόγυρα για το Μακεδονικό και 
τους άλλους να ετοιμάζουν νέα Αυνανοσχέδια 
για την Κύπρο (και αυτή τη φορά ΧΩΡΙΣ 
Τάσσο), πολύ θέλει δηλαδή να γίνει από 
στιγμή σε στιγμή η μαλακία; Τους βραβεύουμε 
λοιπόν κι εμείς προκαταβολικά, για να ’χουμε 
το κεφάλι μας ήσυχο! Κατά πώς το ’λεγε 
δηλαδή κι ο μεγάλος, προεπιβουλεύειν δει 
μάλλον ή αντεπιβουλεύειν! Και χωρίς πλάκα 
όμως τώρα, οφείλουμε να ομολογήσουμε 
πως τους τελευταίους μήνες το ημέτερον 
ΥΠΕΞ κάνει όντως εξαιρετική δουλειά! Π.χ. 
μέχρι και παράσταση διαμαρτυρίας έκανε 
τότε η κυβέρνηση για τον τούρκικο χάρτη 
της αυτόνομης Θράκης, άσε δε που βγάζει 
κι ανακοίνωση για κάθε 37.500 τούρκικα 
αεροπλάνα που περνούν πάνω απ’ τη Λαμία! 
Άφεριμ και αιέν αριστεύειν! 
ΕΙΔΙΚΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ «ΕΒΓΑΛΕ Η ΜΥΓΑ 
ΚΩΛΟ ΚΙ ΕΧΕΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟ»
    Βραβείον σκατογενές σφόδρα. Απονέμεται 
εις ετερόθρησκον μαμελούκον που 

εκμεταλλευόμενος την ψιλή κυριότητα 
ενός κράτους (λέμε τώρα) σε συγκεκριμένη 
περιοχή, έφτασε στο σημείο να αισθάνεται 
τόσο ισχυρός, ώστε να υποκινεί 
τραμπουκισμούς και να κράζει υπουργεία και 
δημόσιες υπηρεσίες από τηλεοράσεως, χωρίς 
καμία κότ…εεε, κανείς κρατικός υπεύθυνος 
εννοούσα, να τολμά έστω και να του μιλήσει 
απλώς στον ενικό. Αλλά τι να πει κανείς; Τα 
μυαλά τους και μια λίρα (σ.σ. τούρκικη) και 
του ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ο κόπανος! Συγχαρητήρια 
δε εκ των προτέρων και σε όποιον ανύποπτο 
κάφρο ιθαγενή της ιδίας ευρύτερης περιοχής 
κατορθώσει μια μέρα απλώς και μόνο να 
αναγνωρίσει έστω τον εαυτό του στον ρόλο 
του ΚΟΠΑΝΟΥ…
ΕΙΔΙΚΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ «ΜΑΘΑΜΕ ΠΩΣ 
Γ…ΟΜΑΣΤΕ, ΠΛΑΚΩΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΜΟ»
     Βραβείον ελληνοτουρκικής fraternité, 
égalité και τα ρέστα. E, φυσικά, τι διάολο 
δηλαδή, μόνο οι μπογιατζήδες θα δομούν 
τις σχέσεις φιλίας και αγαθής συνύπαρξης; 
Ο λόγος επιτέλους στους επιστήμονες, βρε! 
Διάλεξη πρώτη «Η δημοκρατική αντιμετώπιση 
των μειονοτήτων στη Μητέρα Πατρίδα» 
(τ’ ακούτε, μπρε σεις γκιαούρηδες, γαμώ τα 
φασισταριά σας;), διάλεξη δεύτερη «Η ανάγκη 
σεβασμού απέναντι στα δικαιώματα» (σ.σ. του 
Παντουρκισμού), διάλεξη τρίτη «Η προστασία 
των ατομικών δικαιωμάτων του βιαστή» (μα 
είδες εκεί θράσος, να πάει να τον καταγγείλει 
η αχαρακτήριστη;), διάλεξη τέταρτη «Πατέρα 
μας Κεμάλ». Ε κι επειδή, ως γνωστόν, άμα 
πούνε στην (προοδευτική) γριά να χέσει, 
εκείνη συνήθως ξεκωλιάζεται, εγένετο και 
πάλιν ανομολόγητον σαδομαζοχιστικόν 
ερωτικόν σύμπλεγμα από επιστημοναραίους, 
γκρίζους λύκους, ΜΙΤατζήδες και τοπικά 
ανθυπορουφιανίδια! Α, ναι, χαιρέτησε και 
γκάτζος δήμαρχος, ενώ παρευρέθη και 1 
(ολογράφως: ένας) ακροατής! Σπολάτη!
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Ἐπιτέλους, βέτο Ρωσίας - Κίνας (στὶς 
κυρώσεις κατὰ τῆς Ζιµπάµπουε)! Ἕνα 
φρένο στὴ Αὐτοκρατορικὴ βουλιµία, 
ποὺ γεννᾶ ἐλπίδες καὶ γιὰ τὸ Ἰράν.

Πολέµιος τῆς ἀρµενικῆς γενοκτονίας 
ὁ γερουσιαστὴς (Τενεσή) Steve Cohen; 
Διπλάρωσαν οἱ Ἀρµένιοι τὴ (µαύρη) 
ἀντίπαλό του Nikki Tinker. Ἐπιστήµη. 

Κουΐζ: Ποιάν χώρα κατηγόρησε ὁ 
ὑπουργός ἐπικοινωνιῶν τοῦ Λιβάνου 
ὅτι διείσδυσε στίς τηλεπικοινωνίες του 
καί ἀπειλεῖ µέ πόλεµο τόν κόσµο;

Βρετανοὶ ἐπιστήµονες, λέει, ἐντόπι-
σαν περιοχὴ καὶ µηχανισµὸ τοῦ 
ἐγκεφάλου ποὺ ὠθεῖ στὴν ἐπιλογὴ 
τοῦ ἀγνώστου καὶ τῆς περιπέτειας

Δὲν ξέρω ἂν ἀληθεύει, ὅµως ἂν ὄντως 
τὸ βρῆκαν τί λέτε θὰ κάνουν, θὰ τὸ 
ἀγνοήσουν ἢ θὰ προσπαθήσουν νὰ 
τὸ ἐλέγξουν / καταστείλουν; 

Λαµπρὴ νίκη τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατρι- 
αρχείου κατὰ τῆς Τουρκίας στὸ Εὐρω-
δικαστήριο γιὰ τὸ ὀρφανοτροφεῖο τῆς 
Πριγκήπου - κι ἔρχονται κι ἄλλες!

Νέος σύµβουλος τοῦ γ.γ. τοῦ OHE 
γιὰ τὸ Κυπριακὸ ὁ πρώην ΥΠΕΞ τῆς 
Αὐστραλίας καὶ τσάτσος τοῦ Μποὺς 
στὸ Ἰράκ, Ἀλεξάντερ Ντάουνερ

Ἄλλος ἕνας πιστὸς φίλος τῆς Ἀλβιῶ- 

νος καὶ τοῦ στέµµατός της ἐµπλέκεται 
στὴν ἐθνικὴ πληγὴ ποὺ τὸ Empire µᾶς 
ἄνοιξε - χαρὰ σὲ µᾶς!

Μὲ τὶς Turkish Airlines ὁ Πακιστανὸς 
“πρίγκηπας” ἔφτασε στὰ Σκόπια κι 
ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ φαντάρους µὲ κάτι 
τεντζερέδια στὸ κεφάλι

Ἦταν, λέει, ντυµένοι ἀρχαῖοι Μακε-
δόνες! Ὄργιο τοῦ κίτς, τοῦ παραλόγου 
καὶ τῆς πρόκλησης! Τὰ γέλια µας 
ὅµως ἐπαρκοῦν ὡς ἀντίδραση;

Ἄσχετα ἂν ἄρεσαν οἱ Σὲξ Πίστολς 
στὴ συναυλία τους στὸ Καραϊσκάκη,  
ἀπὸ ἰδέες ὁ Τζώννυ Ρόττεν παραµένει 
πάντα πολὺ ἐνδιαφέρων. 

Μήπως, λέω, γιὰ τὸ 23ο ἀτύχηµα µὲ 
τὸ τραῖνο στὸν Μπράλο ὑπάρχει καὶ 
πολιτικὸς ὑπεύθυνος; Κάποιος Ξαρ- 
χάκος, Θεοδωράκης, κάπως ἔτσι;

Βεβαίως κατανοοῦµε ὅτι ἡ ἀπουσία 
ἀξιοπρεποῦς µίζας µειώνει αἰσθητὰ 
τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἁρµοδίων γιὰ τὸν 

ΟΣΕ, ὅµως αὐτὸ δὲν τοὺς ἀπαλλάσει.

Γιορτὲς κι ἐκδηλώσεις στὴ Μαρώνεια, 
νάσου κι ὁ Τοῦρκος Πρόξενος ἐκεῖ! 
Ποιὸς τὸν κάλεσε; “Αὐτοπροσκλήθη- 
κε” µᾶς εἴπανε! Εἶναι δυνατόν; 

Ὅλο καὶ περισσότερα ἄρθρα γιὰ τὴ 
Θράκη στὶς ἀθηνοφυλλάδες (κατὰ 
κανόνα ἀπὸ φίλους µας). Αὐτὸ τώρα 
εἶναι καλὸ ἢ κακό; Θὰ σᾶς γελάσω...

“Ὅλα τὰ ΝΠΔΔ νὰ ἀναρτοῦν στὴν 
ἱστοσελίδα τους τὶς συµβάσεις τῶν 
προµηθειῶν τους”, ζητᾶ ὁ Παυλό-
πουλος ἤδη ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο

“Ὁ Δῆµος Ξάνθης τὸ τηρεῖ;”, ρωτάει ἡ 
ἀντιπολίτευση τὸν δήµαρχο Ξάνθης. 
Ἀλήθεια, ὑπάρχει - γενικὰ - κάποιος 
ποὺ νὰ τὸ τηρεῖ;  

Μέ τρεῖς ἐργολαβίες, σούµα 45.000, θά 
ἀξιοποιήσει ἡ νοµαρχία Ροδόπης τά 
θρακικά Μετέωρα πού παραµένουν 
ἄγνωστα ἀκόµα καί σέ µᾶς

Ὄχι, ὄχι, λέγοντας «ἀξιοποίηση» 
ἐννοῦµε ὀφέλη καί γιά ἄλλα ἄτοµα, 
πέραν τοῦ ἐργολάβου, πάψτε νά τά 
παίρνετε ὅλα στραβά καί πονηρά!

Δέν προλάβαµε νά γκρινιάξουµε γιά 
τά (κακά) ἀγγλικά τῶν πρακτικῶν τοῦ 
ποντιακῆς ἡµερίδας καί διορθώθηκαν 
κιόλας! Μπράβο παιδιά!

Κι ἀπό σήµερα κλείνουµε ὅπως κάθε 
χρόνο γιά λίγο - ραντεβού, Θεοῦ 
θέλοντος, στίς 20 Αὐγούστου!

Για την επιστροφή στην ...αιώνια ζωή 30 
φυλακισμένων ανθρώπων
Η μήνυση που έγινε σε βάρος των 1460 
στρατιωτών και 155 υπαλλήλων της φυλακής 
Μπαιράμπασά, για παράβαση καθήκοντος 
και άσχημη συμπεριφορά κατά την διάρκεια 
της επιχείρησης «Επιστροφή στην ζωή» τον 
Ιανουάριο του 2000 λόγω παραγραφής θα 
μεταφερθεί πλέον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με αφορμή την 
¨παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης¨. 
Ο μηνυτής δικηγόρος Ομέρ Καβιλί δήλωσε 
πως στην ψυχή του λαού δεν θα υπάρξει ποτέ 
παραγραφή. Πρόσθεσε πως σε περιπτώσεις 
εγκλημάτων ενάντιων στις κοινές ανθρώπινες 
αξίες και στα βασανιστήρια δεν θα υπάρχει 
ποτέ παραγραφή. Δήλωσε πως «Η νομαρχία 
Κων/λης εμποδίζει την πρόοδο της δίκης. Επί 
τρία χρόνια αφήνει αναπάντητες τις επιστολές.
Δεν δίνει τα ονόματα των συμμετεχόντων στην 
επιχείρηση. Από την άλλη μεριά στα 7,5 χρόνια 
άλλαξαν 11 δικαστές, 16 κατηγορούμενοι δεν 
κατέθεσαν καν, κι όμως βγήκε απόφαση. 
Είδαμε ότι η απόφαση έδειξε πως η δίκη 
ήταν για τα μάτια του κόσμου». Ο Χουσεΐν 
Κορκμάζ, πατέρας του θανόντος κατά την 
διάρκεια της επέμβασης μέλους της DHKP/C 
Ασούρ Κορκμάζ, δήλωσε πως η απόφαση του 
δικαστηρίου αποτελεί κρατική πολιτική.

 (25-6-08, εφ. Ταράφ)
 
Μνήμη κουρδικής επανάστασης
Τελετή μνήμης προς τιμήν του εκτελεσθέντος 
μαζί με τους συντρόφους του λόγω εξέγερσης 
ενάντια στο κράτος Σείχη Σαίντ έγινε στο 
Ντιαρμπακίρ. Μετά από την απόφαση 
της νομαρχίας και του πρωτοδικείου 
για απαγόρευση της εκδήλωσης μέσα σε 
συγκεκριμένη αίθουσα, έγινε συγκέντρωση 
μπροστά στην εν λόγω αίθουσα. Ο Σείχης 
Σαίντ σαν επικεφαλής της εξέγερσης και οι 
σύντροφοί του εκτελέστηκαν το 1925 μετά 
από απόφαση Δικαστηρίου Ανεξαρτησίας. 
Η ¨Επιτροπή Κουρδικής Εθνικής Κίνησης¨ 
που θα οργάνωνε την εκδήλωση κατήγγειλε 
την απαγόρευση και κρατώντας πανώ με 
φωτογραφίες του σείχη και των συντρόφων 
του φώναξαν συνθήματα του τύπου ̈ Βρίσκεται 
εδώ, η ψυχή του εδώ γυρνάει¨ 

(29-6-08, εφ. Χαμπέρβακτιμ)

Διαχρονική Εργκενέκον
Η Εργκενέκον πιθανότατα έχει κλάδους 
και μέσα στον Στρατό. Προσέξτε… Στην 
Τουρκία πάντοτε υπήρχαν δύο βαθμίδες. Η 
μία βαθμίδα είναι ο Στρατός. Ο Στρατός 
εξασφαλίζει την ηγεμονία του στην πολιτική 
είτε μέσω των κανονισμών και πρωτοκόλλων 
είτε πραγματοποιεί έμπρακτες κινήσεις.
Όσον αφορά την δεύτερη βαθμίδα… Η 
δεύτερη βαθμίδα που βρίσκεται υπό τον 
Στρατό επεμβαίνει όταν χρειάζεται. Αυτή 
η δεύτερη βαθμίδα είναι μια παράνομη 
δομή, απαρτιζόμενη από περιφερόμενους 
δολοφόνους. Είναι μια ιστορία που την 
ξέρουμε από την εποχή των μελών του 
«Ένωση και Πρόοδος» και της Μυστικής 
Υπηρεσίας (Teşkilat-ı Mahsusa). Από το 
1912 και μετά η Teşkilat-ı Mahsusa ήταν 
αυτή που λέγοντας στους Βούλγαρους και 
τους Ρωμιούς δήθεν πως «θα σφαγείτε» τους 
απήγαγε. Ξέρουμε και από τον εκτοπισμό των 
Αρμενίων αυτήν την πρακτική της οργάνωσης. 
Αυτή η δομή συνεχίστηκε και στη δημοκρατία. 
Την δεκαετία του ‘50 συνδέθηκε με το ΝΑΤΟ 
και τότε μετατράπηκε σε ¨Διεύθυνση Ειδικού 
Πολέμου¨. Στην Κύπρο ίδρυσε την Υπηρεσία 
Άμυνας (Mukavemet Teşkilatı). Αυτή η οργά-
νωση λοιπόν μας προκάλεσε μεγάλους πόνους.
 (Αλή Μπαϊράμογλου, εφ. Ταράφ 11-7-08)

Μ.Κ.                               kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ (μέρος βου)
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