
 Ἡ Θράκη, ὅπως τελευταίως λέγεται, πρόκειται νά παίξει τό χαρτί τῆς 
«πράσινης» ἀνάπτυξης. Μέ µοναδική προίκα τήν χρόνια ὑπανάπτυξη, πού 
παρεµπιπτόντως ἄφησε σέ κάποιον βαθµό ἄθικτο τό φυσικό τοπίο, ὑποτίθεται 
ὅτι θά πάρουµε τώρα τόν σύγχρονο, οἰκολογικό δρόµο µιᾶς ήπιας προόδου 
βασισµένης στόν σεβασµό τοῦ περιβάλλοντος. Ἐπειδή ὅµως τό ἀστικό µας 
περιβάλλον εἶναι αὐτό πού καθηµερινά ζοῦµε, καί κανένα µασκάρεµα 
δέν µπορεῖ νά τό ἐξωραΐσει, προτείνουµε νά ἀφήσουµε τίς φαντασιώσεις 
κατά µέρος καί νά στραφοῦµε στήν ἀξιοποίηση τοῦ ὑπαρκτοῦ καί ὁλοένα 
ἀναπτυσσόµενου ἀβιώτοπου (π.χ. τῆς Κοµοτηνῆς): Σέ µιά νησίδα τσιµέντου 
- ὄαση µέσα στόν θρακικό κάµπο, διαθέτουµε ἀµέτρητους τόνους σκουπιδιῶν, 
45 σπάνια εἴδη πλαστικοῦ, 32 τύπους ρύπων, 57 εἴδη ἀσχηµοκατοικιῶν (τῆς 
οἰκογένειας τῶν ectromaticus neoellinikus), 21 ποικιλίες ἀσφαλτοµπετοῦ κτλ. 
 Βέβαια παραµένουν κάποια ἐλάχιστα ἀτσιµέντωτα κοµµάτια γῆς 
καί κατάλοιπα πρασίνου, ὅµως ὁ Δῆµος γρηγορεῖ καί ἤδη δραστηριοποιεῖται 
γιά τήν ἐξαφάνισή τους - βλέπε καί τήν ἐν ἐξελίξει εὐρωεπιδοτούµενη 
“ἀνάπλαση” τοῦ κεντρικοῦ πάρκου, στόν βωµό τῆς ὁποίας ξεπατώθηκαν 
µερικές δεκάδες δέντρα. Ὁ ἀβιώτοπος ὁλοκληρώνεται καί δέν µένει παρά νά 
τόν ἀξιοποιήσουµε!
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Χρωστᾶµε σὲ ὅσους 
πέρασαν, 

θὰ ρθοῦνε, θὰ περάσουν,
κριτές θὰ µᾶς δικάσουν 

οἱ ἀγέννητοι καὶ οἱ νεκροί. 

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Αὐτόπτης µάρτυρας ἀποκλειστικά στόν «Α»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΡΕΜΠΡΕΝΙΤΣΑ
Πάει κι ὁ Ραντοβάνος Καραντάνος, ὅπως τόν ἀποκαλούσαµε 
ἐξελληνίζοντας τό ὄνοµά του τότε στόν πόλεµο ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες 
ἐθελοντές. Ἡ σέρβικη ἡγεσία τόν παρέδωσε προκειµένου νά ἐξασφαλίσει 
χρήµατα καί προοπτική γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς χώρας. Οἱ κατηγορίες 
βασίστηκαν στά γεγονότα τῆς Σρεµπρένιτσα (Ἰούλιος 1995), τά σχετικά 
µέ τήν κατάληψη τῆς πόλης ἀπό τούς Σέρβους. Τότε πού, σύµφωνα µέ 
τήν κρατούσα ἄποψη, κάπου 8.000 µουσουλµάνοι σφαγιάστηκαν ὑπό τίς 
διαταγές τῶν Μλάντιτς καί Κάρατζιτς. Τί συνέβη ὅµως στή Σρεµπρένιτσα, 
ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια; 
Ὅσα θά διαβάσετε παρακάτω δηµοσιεύονται γιά πρώτη φορά στήν 
Ἑλλάδα. Γιά πρώτη φορά ἔρχεται στό φῶς ἡ µαρτυρία ἑνός Ἕλληνα 
ἐθελοντή πού ἔζησε τά γεγονότα «ἀπό µέσα», καθώς ἦταν στήν πρώτη 
γραµµή τοῦ πυρός, πῆρε µέρος στήν τελική µάχη καί µάλιστα κοντά στόν 
στρατηγό Μλάντιτς. Πρόσφατα µοῦ διηγήθηκε ὅσα ἔζησε καί εἶδε καί τό 
ὄνοµά του θά παραµείνει ἄγνωστο. Ἤµουν λοιπόν ὁ δεύτερος Ἕλληνας 
πού γνώρισε τήν ἀλήθεια, πλήν ἴσως τῶν πουληµένων (πολιτικῶν καί 
δηµοσιογράφων) πού ξέρουν ἀλλά στηρίζουν τήν κρατούσα ἄποψη γιατί 
αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀποστολή τους. Τώρα θά γνωρίζετε καί σεῖς.
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Ἀβιώτοπος

Θρακικοί ἀβιώτοποι

Δύσκολες οἱ σχέσεις καλῆς γειτονίας Ρωσίας - Γεωργίας...

Ἀπό τή µειονοτική ἡγεσία

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ...ΑΘΛΗΤΙΚΑ!

Ἡ ἄνοδος τοῦ Πανθρακικοῦ στήν µεγάλη κατηγορία τοῦ ποδοσφαίρου 
ἔφερε καί σωρεία ἀλλαγῶν στά ἀθλητικά (καί ὄχι µόνο) πράγµατα τῆς 

Κοµοτηνῆς. Μία ἀπό αὐτές ἦταν ἡ προετοιµασία - προσαρµογή στά δεδοµένα 
τῆς Super League - τοῦ δηµοτικοῦ σταδίου τῆς πόλης σέ χρόνο ρεκόρ. Ὅλοι 
οἱ ἐµπλεκόµενοι ἀνταποκρίθηκαν µέ ἐπάρκεια καί συνέπεια σέ ἕνα ἔργο 
ἀπαιτήσεων, δίνοντας ταυτόχρονα καί τό σαφές µήνυµα, πώς ὅταν θέλουν 
µποροῦν. Ἕνα ἄλλο ζήτηµα ὅµως, πού κυριολεκτικά σέρνεται καί ἀντιµετωπίζει 
διαρκῶς ἀντιδράσεις εἶναι αὐτό τοῦ προπονητικοῦ κέντρου τῆς ὁµάδας. Γιατί; 
Ἐπειδή κάποιοι φρόντισαν νά ἐµπλέξουν τά ἐθνικιστικά - πρακτορικά τους 
καθήκοντα ἐκεῖ πού δέν εἶχαν καµµία θέση.

Ἔτσι λοιπόν ξεκίνησε ἡ ἀγχώδης ἀναζήτηση µιᾶς κοινόχρηστης ἔκτασης στόν 
νοµό, πού νά προσφέρεται γιά τήν συγκεκριµένη χρήση καί νά µήν θίγεται 
ταυτόχρονα κανένας. Οἱ πρῶτες σκέψεις ἦταν γιά µιάν ἔκταση στόν δῆµο 
Αἰγείρου, κοντά στό µειονοτικό χωριό Μελέτη. Μέ τό πού ἀκούστηκε τό 
σχέδιο γιά τήν παραχώρηση τῆς - κοινόχρηστης, ἐπαναλαµβάνουµε - ἔκτασης, 
οἱ γνωστοί πράκτορες τοῦ (ἀτα)τουρκισµοῦ πῆγαν στό χωριό καί ξεσήκωσαν 
τόν κόσµο ὅτι τά βοσκοτόπια τους θά τά πάρει τό κακό ἑλληνικό κράτος καί 
σιγά σιγά θά συµβεῖ τό ἴδιο καί µέ τίς ἄλλες, γύρω ἐκτάσεις, µέ ἀποτέλεσµα νά 
µήν µποροῦν στό τέλος νά βοσκήσουν πουθενά τά ζῶα τους. Τό ἀποτέλεσµα 
ἦταν ἡ παραχώρηση τῆς ἔκτασης νά ἀπορριφθεῖ καί τό ψάξιµο συνεχίστηκε 
ἀλλοῦ. 
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Βιότοπος

Μνῆµες Κένυας 
στήν Κύπρο;

Μαθαίνουµε ὅτι ὁ νέος πρέσβης 
τῆς Ἑλλάδος στή Λευκωσία, γιά τό 
κρισιµότατο διάστηµα πού ἀκολουθεῖ 
(δικοινοτικές συνοµιλίες, πιέσεις γιά 
λύση στή γραµµή Ἀνάν), ἐπελέγη ὁ 
Βασίλειος Παπαϊωάννου. Σέ µᾶς εἶναι 
ὡς πρόσωπο ἐντελῶς ἄγνωστο, ὅµως 
θυµόµαστε τόν ρόλο του στήν ὑπόθεση 
Ὀτζαλάν, ἔτσι ὅπως ἔχει καταγραφεῖ 
τόσο στήν ἔκθεση Κωστούλα ὅσο καί 

στό βιβλίο τοῦ Σάββα Καλεντερίδη 
«Παράδοση Ὀτζαλάν». Μεταφέροντας 
τηλεφωνικῶς (καί κωδικῶς - τροµάρα 
µας - µέ κεῖνα τά γελοῖα «µεγάλος 
τραγουδιστής», «δεσποινίς», «θίασος» 
κτλ) τά µηνύµατα ἀπό τό γραφεῖο 
τοῦ Πάγκαλου πρός τήν ἑλληνική 
Πρεσβεία στό Ναϊρόµπι, δέν µπορεῖ 
µάλλον νά νιώθει περήφανος γιά τή 
συµµετοχή του σέ κείνη τήν ὑπόθεση 
πού ἀναδείχθηκε σέ ἐθνικό ἄγος. Ἄν ἡ 
εἴδηση ἀληθεύει, τί µήνυµα περνάει τό 
ΥΠΕΞ µας; Ὅτι ἡ συµµετοχή/ὑπακοή 
ἀκόµη καί στίς ἀθλιότερες ἐπιλογές 
τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας ἐπιβραβεύεται;



ΚΑΚΙΕΣ … ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ

Τη γενικότερη άποψή μας για τον νομάρχη 
Ροδόπης την ξέρετε. Να μην επεκταθούμε. 
Σήμερα απομονώνουμε μια συγκεκριμένη 
πτυχή, αυτή του προσωπικού ιδιόλεκτου 
του Άρη Γιαννακίδη, μια χρήση του λόγου 
που πολλοί έχουν εντοπίσει, λίγοι την 
έχουν αναλύσει και ακόμα λιγότεροι την 
αξιολογούν.
Παλαιόθεν ο νομάρχης μας εννοούσε 
να ακολουθεί μια τακτική σκόπιμης 
επιτήδευσης στο λόγο του καθιερώνοντας 
ένα κράμα: - «ξύλινου», παραδοσιακού 
ψευδοπολιτικού ύφους, κακέκτυπου 
των πρωταγωνιστών της πολιτικής 
σκηνής της τελευταίας δεκαπενταετίας, 
- ημιμαθούς λόγιας / επιστημονικοφανούς 
εκφοράς ασυναρτησιών (δικηγορίστικη 
μπουρδολογία επί το λαϊκότερο), 
- προσωπικών του νεολογισμών και 
«πρωτότυπων» μεταφορών. Επιχειρεί με 
το ύφος αυτό να δώσει το στίγμα  ενός 
«μορφωμένου δίπλα στο λαό», χωρίς να 
είμαστε σε θέση να διακρίνουμε αν αυτό 
οφείλεται σε συναισθηματικούς λόγους 
ή αποτελεί ενσυνείδητη στρατηγική 
δημοσίων σχέσεων που την εξασκεί όσο 
αποδίδει.
Αυτή τη βδομάδα, για να δώσει παρών 
αλλά και να διασκεδάσει τις παρασκηνιακές 
κατηγορίες ότι έχει απομακρυνθεί από 
το ΠΑΣΟΚ, ίσως κι επειδή διαβλέπει 
κατάρρευση της Κυβέρνησης, έδωσε 
δύο συνεντεύξεις, μία στον ΧΡΟΝΟ για 
τα εργοστάσια Λαναρά και μία στον 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ για την Αυτοδιοίκηση. Ε, 
λοιπόν τις απολαύσαμε! Καταπληκτικές! 
Και στην ουσία και στο ύφος και στη 
διατύπωση. Επιλέγουμε και σχολιάζουμε 
ταυτόχρονα χωρίς να υπεισερχόμαστε 
στην ουσία, ξεκινώντας με τον ΧΡΟΝΟ:

«Η εταιρεία για να μπορέσει να δρομολογήσει 
κεντρικούς σχεδιασμούς θα πρέπει να 
υπάρχουν κάποια κεφάλαια κίνησης 
και όταν γίνεται ταμειακή εκταμίευση 
και παρεμβάλλεται ένας άλλος χρόνος 
μέχρι την επόμενη, τότε είναι ανενεργό 
το εργοστάσιο.» (Φοβερός πληθυντικός 
αμηχανίας και σπουδαιοφάνειας στους 
«κεντρικούς σχεδιασμούς», απίθανη 
η «ταμειακή εκταμίευση», παντελής η 
απουσία συντακτικού!)
«Και είναι ένα εργοστάσιο που έχει πολύ 
μεγάλη προστιθέμενη αξία από ό,τι μου 
γνωστοποίησαν, έχει ένα εκπληκτικό 
ανθρώπινο δυναμικό με τέτοια τεχνογνωσία 
που δεν υπάρχει σε εργοστάσια στην Ε.Ε., 
έχει ένα πολύ σημαντικό πελατολόγιο, 
μεγάλοι οίκοι όπως είναι η Adidas, Nike, 
μία εξαιρετική πρώτη ύλη το παραγόμενο 
βαμβάκι στην περιοχή μας είναι εξαιρετικό, 
συνθέτει δηλαδή να δημιουργήσει μία πολύ 
καλή βιωσιμότητα, άρα και ένα πολύ καλό 
εργασιακό καθεστώς για τους συμπολίτες 
μας που δουλεύουν στα προαναφερόμενα 
εργοστάσια.»
(Καλά ρε φίλε, τι κάνουν στου Λαναρά, 
διαστημόπλοια; Κι άν έχουν τέτοια 
χαρακτηριστικά εταιρείας, τότε γιατί πάνε 
για φούντο; Αλήθεια, εκείνο το «συνθέτει 
δηλαδή να δημιουργήσει μία πολύ καλή 
βιωσιμότητα» τι θα πει;)
«Φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία 
κινητικότητας στα συναρμόδια υπουργεία»
(Ουάχαχαχαχαχαχα! Ώχοχοχοχοχοχοχοχο! 
Ουίχιχιιχιχιχι!!!)
Και συνεχίζουμε με τον ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ:
«Είναι τριτοκοσμική η διοικητική δομή 
της χώρας και όλη η κρατική έκφραση. 
Η διαβούλευση και ο προβληματισμός 
στις συζητήσεις έχουν τελεσφορήσει. Δεν 
μπορεί να ανακυκλώνονται τα ίδια πράγματα 
και το τραγικό είναι, ενώ τα θεσμικά 
αυτοδιοικητικά όργανα είναι πιεστικά στη 

νέα αυτοδιοικητική πρόταση, η κεντρική 
εξουσία παλινωδεί και πιθανά κάνει 
σχεδιασμούς με πρόσκαιρα πελατειακά 
ή κομματικά κριτήρια. Πολλές φορές σε 
συζητήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών 
έχω θέσει το θέμα διαμηνύοντας όχι μόνο 
την επιτακτική ανάγκη για την ύπαρξη μιας 
επιταχυνόμενης αναπτυξιακής εξέλιξης στη 
χώρα μας,»
(Ρε παιδιά, δεν μπορώ να παρακολουθήσω, 
βοηθάτε! Πλάκωσαν μαζί «η διοικητική 
δομή να ανταποκρίνεται σε μια σύγχρονη 
ευρωπαϊκή πραγματικότητα», «η 
διαβούλευση και ο προβληματισμός 
έχουν τελεσφορήσει», τά «πιεστικά 
αυτοδιοικητικά όργανα», η «ύπαρξη μιας 
επιταχυνόμενης αναπτυξιακής εξέλιξης»! 
Έχασα τη μπάλλα!)
«Δεν μπορώ να κάνω αναπτυξιακό 
σχεδιασμό, όταν έχω φερεφωνική και 
υποτακτική εξάρτηση με την κεντρική 
εξουσία. Όλα αυτά εκφράζουν πρακτικές 
και συμπεριφορές απερχόμενων αιώνων 
ή χωρών που είναι σε μια διαδικασία 
ανάπτυξης τώρα και όχι Ευρωπαϊκών 
χωρών.»
(«Φερεφωνική εξάρτηση», «υποτακτική 
εξάρτηση», «απερχόμενων αιώνων»!!! 
κρατάμε με, μπχχχουυ, καρ καρ καρ, 
χοχοχο, θα πάω τζάμπα από «γελοιώδη 
ανακοπή»!!!)
«Καθημερινά επισκέπτομαι τους οικισμούς 
και συζητώ με τους πολίτες και βλέπω την 
έλλειψη αισιοδοξίας και είναι ό,τι χειρότερο. 
Γιατί αν υπάρχει μία πρόβλεψη ότι το 
συγκεκριμένο βίωμα είναι πρόσκαιρο και 
θα αναστραφεί, τότε υπάρχει η αισιοδοξία 
ότι η επόμενη χρονιά θα είναι εύκολη. 
Δυστυχώς, όμως, έχει φύγει ο σχεδιασμός 
και ο προγραμματισμός από το ελληνικό 
νοικοκυριό και αυτό είναι ό,τι χειρότερο 
μπορεί να συμβεί σε μια οικονομία.»
(Τι να πρωτοδιαλέξω; Το «βίωμα» της 

έλλειψης αισιοδοξίας; Το ότι έγινε Λούης 
ο σχεδιασμός από το ελληνικό νοικοκυριό; 
Το ότι αυτό είναι ό,τι χειρότερο για μια 
οικονομία; Τι από όλα; Λέω απλώς να 
σας προτρέψω να αναρωτηθείτε τι είναι 
χειρότερο για έναν τόπο και μια περιοχή 
σαν τη Ροδόπη.)
«Έχει ένα μοναδικό κριτήριο ο λαός 
αξιολογημένο, σπάνια κάνει λάθη. Πιστεύω 
ότι η χώρα μας θα βρει τους ηγέτες που θα 
την οδηγήσουν σε μια σημαντική εξελικτική 
πορεία.»
Φτάνει με τα δικά μας σχόλια, εξαντλη-
θήκαμε οι άνθρωποι. Όποιος είναι περισ-
σότερο ειδικός, κάποιος επιστήμων ίσως, 
μπορεί να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι.
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Η περίπτωση 
του κ. Τσίπρα                

              
  Ο κ. Τσίπρας ανεδείχθη στην ηγεσία του 
Συναπισμού έχοντας μηδαμινή πολιτική 
πείρα και επαγγελματική εμπειρία. Ήταν 
πρωτάκουστο στα παγκόσμια χρονικά να 
αναδεικνύεται αρχηγός κόμματος κάποιος, 
του οποίου οι μόνες περγαμηνές ήταν 
η (αποτυχημένη) υποψηφιότητά του σε 
κάποιον δήμο της χώρας και οι περίεργες 
δηλώσεις του προ αρκετών ετών στην 
κ. Α. Παναγιωταρέα 
περί προαιρετικής (!!!) 
παρακολουθήσεως των 
μαθημάτων στο γυμνάσιο 
και στο λύκειο … Πέραν 
αυτών, τι το πράγματι 
νέο φέρνει ο ελπιδοφόρος 
(;) καινούργιος αρχηγός; 
Τίποτα. Όταν ερωτάται 
για την οικονομική 
πολιτική (αυτό που καίει 
πάμπολλους Έλληνες), 
προτείνει την άνοδο του 
ελάχιστου μισθού στα 
1200 ευρώ με επέμβαση 
του κράτους! ‘Όταν 
επιμένει ο δημοσιογράφος, 
και πώς θα γίνει αυτό, ο κ. Τσίπρας δεν 
απαντά … Όταν φυντάνια της νεολαίας του 
κόμματός του πηγαίνουν στα Σκόπια για να 
διαδηλώσουν υπέρ του «δικαιώματος» των 
Σκοπιανών να αυτοπροσδιορίζονται και να 
εκτοξεύσουν μύδρους κατά των όποιων 
εθνικισμών (!), ο ντεκαφεϊνέ αρχηγός κάνει 

να μη γνωρίζει τίποτα … Είναι βέβαια 
«μπροστάρης» σε κάθε κοινωνικό αγώνα, 
τόσο που προτίμησε την διασκέδαση 
της «γιορτής της δημοκρατίας» στις 24 
Ιουλίου 2008, από το παρευρεθεί στους 
αγωνιούντες συγγενείς των αγνοουμένων 
εργατών του τραγικού περιστατικού 
του Περάματος την ίδια μέρα … Είναι 
βέβαια «μπροστάρης» στους αγώνες 
των μεταναστών (παρανόμων και μη, 
εγκληματιών και μη) για δικαιώματα και 
ισονομία (…), σε σημείο που παίρνει μαζί 
του μια νέγρα κομμώτρια στην «γιορτή της 
δημοκρατίας» … Αρκεί βέβαια η νέγρα να 
μένει αρκετά μακριά από εκεί που αυτός 

έχει την κατοικία του. Είπαμε να μιλάμε 
για ισότητα και αντιρατσισμό, αλλά μη 
το παρακάνουμε κιόλας … Κακέκτυπο 
του ινδάλματος του, του Α. Αλαβάνου, 
ντύνεται casual, μισεί την γραβάτα (αστικό 
κατάλοιπο;), και εμφανίζεται με μπλουτζήν 
στην «γιορτή της δημοκρατίας». Έτσι 

για να δίνουμε το μήνυμα ότι εμείς 
οι «προοδευτικοί» δεν μασάμε, δεν 
ακολουθούμε αστικές συμβατικότητες, δεν 
υπακούμε σε παραινέσεις μουχλιασμένων 
δεξιών μυαλών … 

  Ο κ. Τσίπρας ντύθηκε (δηλ. τον έντυσαν) 
με τον μύθο του άφθαρτου, του νέου 
πολιτικού, του νέου με ιδέες και ιδανικά. 
Τον έντυσαν και επένδυσαν πάνω 
του κάποιοι μεγαλοκεφαλαιούχοι και 
μεγαλοεκδότες (όνομα και μη χωριό). Τον 
έφτασαν να παίρνει ποσοστά μέχρι και 
περίπου 20%, ξεπερνώντας κατά πολύ και 
τα πιο τολμηρά όνειρά του. Όταν όμως 
άρχισαν οι ερωτήσεις για την «εναλλακτική 
πρόταση διακυβέρνησης», τότε άρχισαν 
και τα δύσκολα. Ο περισσότερος έλεγχος 
από το κράτος, που θα ρυθμίζει και 
τον κατώτατο μισθό – δεν συνιστά 
«εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης». 
Οι γενικολογίες είναι καλές για επίπλαστα 
ποσοστά δημοτικότητας, αλλά δεν 
προσφέρουν λύσεις στον ταλαιπωρημένο 
Έλληνα. Αντίθετα, συσκοτίζουν το 
τοπίο, δημιουργούν σύγχυση, τεχνητή 
πραγματικότητα και εικονικές λύσεις. Όταν 
η καταγγελία δεν έχει όνομα, δεν είναι 
συγκεκριμένη, παύει να είναι καταγγελία 
και γίνεται απλά μπουρδολογία … Όταν το 
Σκοπιανό έφτασε σε κρίσιμο σημείο, τότε 
– πλαγίως, δηλ. άνανδρα – θυμήθηκε την 
εκστρατεία κατά του όποιου εθνικισμού, 
όταν οι Τούρκοι αλωνίζουν την Θράκη 
και συνεχίζουν να προκαλούν στο Αιγαίο 
και στην Κύπρο, ο κ. Τσίπρας ποιεί 
την νήσσαν … Ακούσατε ποτέ από τον 
«ελπιδοφόρο νέο» κάποια σκληρή κριτική 
του κεμαλικού φασιστικού κατεστημένου; 

Ακούσατε ποτέ κάποια εμπεριστατωμένη 
προσέγγιση του τι συμβαίνει στην – κακή 
τη τύχη – γείτονα χώρα; Μόνο ευχολόγια 
και ρυπαρές «φιλειρηνικές» φανφάρες … 
Ακούσατε ποτέ την ξεκάθαρη θέση του 
για τα – εντυπωσιακά ομολογουμένως 
– ανοίγματα του Κ. Καραμανλή με τους 
Ρώσους; Μισόλογα και περισσή έγνοια 
για το περιβάλλον … Μελλοντολόγοι δεν 
είμαστε για να προβλέψουμε την πορεία 
του ελπιδοφόρου νέου. Δεν αποκλείεται 
στην σημερινή Ελλάδα της αποχαύνωσης 
και των ψευτοπροοδευτικών λαρυγγισμών, 
ο κ. Τσίπρας να λάβει υψηλά ποσοστά στις 
όποιες εκλογές. Ο Έλληνας έχει συνηθίσει 
πια στον εύκολο εντυπωσιασμό, την χυδαία 
ενημέρωση των ιδιωτικών καναλιών, 
την ηρωοποίηση κατά φαντασίαν 
επαναστατών, την μεταναστολαγνεία 
και την αποβλάκωση. Ο κ. Τσίπρας όχι 
μόνο του πρέπει μα και του αξίζει … 
Πυροτέχνημα ή όχι, ο ελπιδοφόρος νέος 
«συνεγείρει» συνειδήσεις, ελκύει επίδοξους 
ψηφοφόρους, αρέσει στα ΜΜΕ και σε κάθε 
«καθηγητή πανεπιστημίου» των media. 
Τα υψηλά ποσοστά που απολαμβάνει δεν 
είναι παρά ο καρπός των κόπων του και 
των συμβιβασμών του … 

  Με τα όσα φρούτα έχουν προκύψει και 
ενσκήψει στην ελληνική πολιτική σκηνή 
εδώ και 34 χρόνια, το φαινόμενο Τσίπρα δεν 
αποτελεί έκπληξη. Έκπληξη θα αποτελούσε 
να μην εφευρίσκονταν κάποιος σαν αυτόν. 
Αυτό και μόνο μαρτυρεί την κατάπτωση 
του πολιτικού λόγου, της πολιτικής τάξης, 
της πολιτικής γενικώτερα, στην σημερινή 
Ελλάδα.

Μακεδών
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Το ΡΚΚ στον Πόντο
   Στό ιστολόγιο του Σάββα Καλεντερίδη (infognomonpolitics.blogspot.com) που 
εξελίχτηκε σε πηγή πληροφόρησης μοναδικής σοβαρότητας, πληρότητας κι επάρκειας, 
διαβάζουμε για κάποιες άλλες εξελίξεις στον Πόντο: 
   «Ένας μόνιμος λοχίας έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια συμπλοκής μονάδας του τουρκικού 
στρατού με ομάδα ανταρτών του ΡΚΚ, στο οροπέδιο (παρχάρι) Κιουμπέτ της Κερασούντας. 
Από την άνοιξη του 2008 ομάδες Κούρδων ανταρτών προσπάθησαν να δραστηριοποιηθούν 
στον Εύξεινο Πόντο, στους νομούς Κοτυώρων (Ordu), Κερασούντας (Giresun) και 
Αργυρούπολης (Gunushane), δημιουργώντας μάλιστα, σύμφωνα με κουρδικές πηγές, και 
τη Στρατιωτική Διοίκηση Ανταρτών Ευξείνου Πόντου. Τους προηγούμενους μήνες μάλιστα 
έγιναν ορισμένες συμπλοκές, με νεκρό και αρκετούς τραυματίες από πλευράς του τουρκικού 
στρατού, τις οποίες αποφύγαμε ως ιστολόγιο να δημοσιεύσουμε, για να μην δημιουργηθεί 
κλίμα φόβου στους Έλληνες που ήθελαν να επισκεφθούν την περιοχή του Ευξείνου Πόντου. 
(...) Το ΡΚΚ έχει επιχειρήσει και στο παρελθόν να ανοίξει το μέτωπο του Ευξείνου Πόντου, 
συνεργαζόμενο με ένοπλες αριστερές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και 
αναζητώντας λαϊκή στήριξη κυρίως ανάμεσα στους αλεβιτικούς πληθυσμούς που κατοικούν 
στους νομούς Ευδοκιάδος (Tokat), Αμάσειας, Σεβάστειας, Κοτυώρων και Αργυρούπολης...» 

Θα φορέσει ο Χριστόφιας την κουκούλα;
   Ο Μάριος Ευριβιάδης στον «Φιλελεύθερο» (7/9/08) για κάτι ψιλά γράμματα:
   «Συνελήφθη πρόσφατα στο αεροδρόμιο της Λάρνακας ο Τούρκος υπήκοος Ασλάν Ταϊφάν 
Οζκιόκ για παράνομη είσοδο στην χώρα με πλαστά χαρτιά. Ο Οζκιόκ προσήχθη ενώπιον 
του Επαρχιακού Δικαστηρίου της πόλης και καταδικάσθηκε, μεταξύ άλλων, σε εννιά μήνες 
φυλάκιση για την πλαστογράφηση εγγράφων και την παράνομη είσοδο στην χώρα. (...) 
Ο Οζκιόκ κατηγορείται από τις τουρκικές αρχές ως τρομοκράτης και μέσω της Ιντερπόλ 
εκδόθηκε διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή του. Η Τουρκία κατηγορεί τον Οζκιόκ, μεταξύ 
άλλων, ότι αποτελούσε μέλος τετραμελούς ομάδας η οποία στις 20 Ιουλίου 1980 (παραμονή 
του χουντικού πραξικοπήματος του Κενάν Εβρέν) δολοφόνησε τον καθηγητή Νιχάτ Ερίμ 
(1912-1980). Ο τελευταίος διετέλεσε πρωθυπουργός της προηγούμενης χούντας (1971-72) 
και θεωρείται ένας από τους αρχιτέκτονες της τουρκικής διχοτομικής πολιτικής έναντι της 
Κύπρου. Νεαρός τότε, ο Οζκιόκ ήταν μέλος της οργάνωσης Dev-Sol, την οποία το κεμαλικό 
κράτος θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση. Ο Οζκιόκ απορρίπτει την κατηγορία αυτή ως μια 
κατασκευή του τουρκικού κράτους που στοχεύει στην πολιτική του εξόντωση. Σήμερα ο 
Οζκιόκ θεωρείται ο πολιτικός διάδοχος του Ντουρσούν Καρατάς, αρχηγού του Μετώπου 
του Επαναστατικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Κόμματος - Μέτωπο, στην κηδεία του οποίου 
μετέβαινε ο Οζκιόκ όταν συνελήφθη. Η κηδεία έλαβε χώρα στην Ολλανδία. Παρά την 
ύπαρξη εντάλματος σύλληψης του Οζκιόκ, αίτημα της Άγκυρας για έκδοσή του στην Τουρκία 
δεν υπάρχει στις κυπριακές Αρχές. Η Άγκυρα αρνείται να το πράξει διότι δεν αναγνωρίζει 
την Κύπρο και απαιτεί να «εκδώσουν» οι κυπριακές αρχές τον Οζκιόκ στο αρχηγείο της 
Ιντερπόλ και να τον παραλάβει από εκεί. Τι θα πράξει η Λευκωσία; Θα υποκύψει; Αν όχι 
στην Άγκυρα, σε κάποια ίσως δυτική πρεσβεία (μία είναι) η οποία θα τραβήξει το αυτί του 
Αρχηγού της Αστυνομίας πρώτα και μετά κατά σειράν του Γενικού Εισαγγελέα, του Υπουργού 
Εξωτερικών μέχρι και του Προέδρου; Και όλα αυτά στο όνομα της καταπολέμησης της 
διεθνούς τρομοκρατίας; Και για να εισπράξουν οι λειτουργοί του κράτους ένα φιλικό χτύπημα 
στην πλάτη, πρόσκληση στην πρεσβεία, δείπνο με τον τρίτο γραμματέα, ή μια υποτροφία 
για τον κανακάρη τους; Άτομο με το οποίο συζήτησα το θέμα, μού είπε ότι σε 2-3 μήνες ο 
Οζκιόκ θα «εξαφανιστεί» ως δια μαγείας από τις φυλακές. Και αν τον ψάξεις, συνέχισε, 
θα διαπιστώσεις ότι θα καταλήξει σε κάποιο μπουντρούμι στην Τουρκία. Αν είναι τυχερός 
βέβαια, και δεν εξαφανιστεί στη διάρκεια της διαδρομής...»

Να καταργηθεί το μάθημα των θρησκευτικών 
Ο Xρ. Γιανναράς για το θέμα των σχολικών θρησκευτικών («Καθημερινή», 7/9): 
«Αν οι αξιωματούχοι του κλήρου στην Ελλάδα σήμερα διασώζουν εκκλησιαστική συνείδηση, 
θα είναι αυτονόητο να απαιτήσουν από την πολιτεία την κατάργηση του μαθήματος των 
θρησκευτικών στα σχολεία. Με το μάθημα των θρησκευτικών εκχώρησε η ελλαδική 
Εκκλησία ζωτικό της λειτούργημα, την κατήχηση των παιδών και των εφήβων, σε έμμισθους 
υπαλλήλους του κράτους εκπαιδευμένους σε κρατικές «θεολογικές» Σχολές. Αλλά όταν 
η κατήχηση αποσπάται από τον φυσικό βιωματικό της χώρο, τη λειτουργία ζωντανού 
σώματος ενορίας και επισκοπής, αλλοτριώνεται νομοτελειακά σε ιδεολογική χειραγώγηση, 
ανιαρή προπαγάνδα. (...) Η πολιτεία αποδέχθηκε ασμένως να επιβάλει στα σχολεία 
μάθημα θρησκευτικών. Και αυτό γιατί από τη σύστασή του το ελλαδικό εθνικό κράτος 
λογάριαζε την Εκκλησία όπως και ο ιδεολογικός του γεννήτορας Αδαμάντιος Κοραής: Σαν 
θεσμό ηθικοδιδακτικής χρησιμότητας – θεσμό που «εξημερώνει τα ήθη» και επιβάλλει, 
αποτελεσματικότερα και από τον χωροφύλακα, κανονιστικές αρχές συλλογικής ευταξίας (...) 
Ο σφετερισμός από το κράτος του ζωτικού εκκλησιαστικού λειτουργήματος της κατήχησης 
των παιδιών έχει δύο συνέπειες καίριες και πασιφανείς: Πρώτη συνέπεια, ο ευτελισμός, 
συχνά και η διακωμώδηση του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. (...) Δεύτερη 
συνέπεια, το γεγονός ότι η ελλαδική κοινωνία που τα εγγράμματα μέλη της έχουν διδαχτεί 
υποχρεωτικό μάθημα θρησκευτικών σε όλες τις τάξεις του σχολείου και βομβαρδίζονται από 
καταιγισμό δημόσιων κηρυγμάτων προφορικών, έντυπων, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών, 
αυτή η κοινωνία εμφανίζεται εντελώς και απολύτως ακατήχητη. (...) Και το τραγικότερο, 
η ίδια άγνοια, η σύγχυση της Εκκλησίας με τη θρησκεία, σφραγίζει τον λόγο και των 
περισσότερων αξιωματούχων του κλήρου. Είναι γνωστοί στην ελλαδική κοινωνία επίσκοποι 
που φιλοδοξούν να παίζουν ρόλο όχι εκκλησιαστικού ποιμένα αλλά θρησκευτικού ηγέτη, 
ρόλο Αγιατολάχ με απαιτήσεις θεοκρατικού ελέγχου της πολιτικής εξουσίας. Αυτοί μάχονται 
και για τη διατήρηση της υποχρεωτικής κατήχησης των μαθητών στα σχολεία. (...) Με αυτά 
τα δεδομένα μπορεί να δικαιολογηθεί και η απύθμενης μωρίας συζήτηση για αντικατάσταση 
του μαθήματος των θρησκευτικών από μάθημα «θρησκειολογίας» και «συγκριτικής των 
θρησκειών»!!! Ωσάν να είναι ποτέ δυνατό να διδαχτεί ο πολιτισμός με όρους ιδεολογίας και 
να «συγκριθούν» οι μεταφυσικές αναζητήσεις που τον γέννησαν χωρίς να υπάρχει εμπειρική 
γεύση τέτοιας αναζήτησης.

Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Μεγάλα βήµατα πρὸς τὴν κατεύθυνση 
τῆς ἑνότητας καὶ τῆς ἀσφάλειας τοῦ 
Λιβάνου ἔχουν γίνει τὸν τελευταῖο καιρό, 
ὄχι ἄσχετα µὲ τὴν καταλυτικὴ παρουσία 
τῆς Χεζµπολὰ στὸ πολιτικὸ σκηνικό της 
ταλαίπωρης χώρας. Δυὸ σηµαντικές, 
πρόσφατες ἐξελίξεις εἰδικὰ ἔχουν 
ξεχωριστὴ σηµασία: Ἡ προσπάθεια 
ἀποκατάστασης τῶν σχέσεων Λιβάνου 
- Συρίας καὶ τὸ Μνηµόνιο Κατανόησης 
ποὺ συνυπέγραψαν Χεζµπολὰ καὶ 
Σαλαφίτες µουσουλµάνοι.

Ἀναφορικὰ µὲ τὸ πρῶτο σκέλος, εἴχαµε 
τὴν ἐπίσκεψη τοῦ νεοεκλεχθέντος 
Λιβανέζου προέδρου Μισὲλ Σουλεϊµὰν 
στὴ Δαµασκό, σὲ µία προσπάθεια νὰ 
ἀποκατασταθοῦν οἱ σχέσεις τῶν δυὸ 
χωρῶν, οἱ ὁποῖες µετὰ τὴν πολύχρονη 
παρουσία τῶν συριακῶν στρατευµάτων 
καὶ ὑπηρεσιῶν στὴ χώρα τῶν κέδρων 
διερράγησαν ἀκόµη περισσότερο µὲ 
τὴ δολοφονία τοῦ Λιβανέζου πρώην 
πρωθυπουργοῦ Ραφὶκ Χαρίρι, ποὺ 
ἀποδόθηκε σὲ συριακὸ δάκτυλο. Ἡ 
ὁριστικὴ χάραξη τῶν συνόρων καὶ ἡ 
διευκρίνηση τῆς τύχης πολλῶν Λιβα-
νέζων ποὺ εἰκάζεται ὅτι παραµένουν 
φυλακισµένοι στὴ Συρία ἦταν δυὸ ἀπὸ 
τὰ θέµατα γιὰ τὰ ὁποῖα ἐκφράστηκε ἡ 
βούληση νὰ ἐπιλυθοῦν. Ἡ ἐξέλιξη δὲν 
εὐνοεῖ µόνο τὸν Λίβανο ποὺ ἐξακολουθεῖ 
νὰ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὸν ἑβραῖο γείτονά 
του (τὰ ἰσραηλινὰ µαχητικὰ συνεχίζουν 
νὰ πετοῦν πάνω ἀπὸ τὸν Νότο καὶ νὰ 
τροµοκρατοῦν τὸν πληθυσµὸ σπάζοντας 
τὸ φράγµα τοῦ ἤχου πάνω ἀπὸ τὶς 
πόλεις) µὰ καὶ τὴ Συρία ποὺ πασχίζει 
(βλ. ἐπίσκεψη Σαρκοζί) νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν 
ἀποµόνωση ὅπου τὴν ὠθοῦν οἱ ΗΠΑ, τὸ 
Ἰσραὴλ καὶ ἡ Σαουδαραβία.

Στὸ ἐσωτερικὸ µέτωπο ἡ ἔκπληξη ἦρθε 
ἀπὸ τὴν πρωτοβουλία (καὶ τὴν εὐόδωσή 
της) γιὰ συνεννόηση σιιτῶν - σουνιτῶν. 
Ἡ Χεζµπολὰ κατάφερε νὰ προσεγγίσει 
κάποιες ὁµάδες σαλαφιτῶν καὶ νὰ 
ὑπογράψει µαζί τους, στὸ ὄνοµα τῆς 
ὑπεράσπισης τοῦ λιβανέζικου λαοῦ καὶ 
τοῦ ἀραβικοῦ ἔθνους, ἕνα µνηµόνιο 
γιὰ πολιτικὴ συνύπαρξη, ἰδεολογικὴ 
ἀνεκτικότητα καὶ θρησκευτικὸ διάλογο! 
Ὅσο κι ἂν αὐτὰ ἀκούγονται ἴσως 
αὐτονόητα, γιὰ τὴν πραγµατικότητα 
τῆς χώρας καὶ τῶν σχέσεων σιιτῶν 
- σουνιτῶν (ποὺ φτάσανε τὸν Μάϊο 
καὶ σὲ ἔνοπλες συγκρούσεις) εἶναι 
τεράστια πρόοδος. Φυσικὰ καὶ ὑπῆρξαν 
ἀντιδράσεις, κυρίως ἀπὸ τὸ κόµµα τοῦ 
Σαὰντ Χαρίρι (Future Movement) ποὺ εἶχε 
ἀνεπιτυχῶς ἀποπειραθεῖ νὰ ἐξωπετάξει 
τὴν Χεζµπολὰ ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς 
χώρας, ὅµως ἡ ἐθνικὴ συµφιλίωση εἶναι 
ἕνα ὅραµα σαφῶς δηµοφιλέστερο ἀπὸ 
ἐκεῖνο τῆς µοιρολατρικῆς ὑποταγῆς στὴ 
Δύση κι τὸ Ἰσραήλ. 

Γιὰ ἄλλη µία φορὰ ὁ Χασάν Νασράλα 
ἀποδεικνύεται σπουδαῖος στὶς πολιτικὲς 
κινήσεις καὶ τὸ µέλλον τοῦ Λιβάνου 
δείχνει περισσότερο εὐοίωνο ἀπὸ ποτέ.

ΛΙΒΑΝΟΣ: Δυὸ βήµατα 
µακρύτερα ἀπὸ τὸ χάος

Πακιστάν, η ασιατική 
Γιουγκοσλαβία

Η τελευταία επίθεση των αµε-
ρικανικών (και αφγανικών) δυνά-
µεων στο έδαφος του Πακιστάν 
(κοντά στο χωριό Μουσά Νικώφ), 
µε πρόσχηµα την καταδίωξη 
των Ταλιµπάν και αποτέλεσµα 
20 τουλάχιστον νεκρούς πολίτες 
(παιδιών και γυναικών συµπερι-
λαµβανοµένων), σηµατοδότησε 
την απαρχή µιας νέας φάσης στις 
εξελίξεις στο Πακιστάν. Ούτως ή 
άλλως, η κυβερνητική µεταβολή, 
η κρίση της µυστικής υπηρεσίας 
της χώρας (ISI), το αντάρτικο 
στην επαρχία Βαλοχιστάν και τα 
σενάρια για το αύριο της χώρας 
συνθέτουν µία πολύ δυσοίωνη 
εικόνα για το µέλλον. Αν τώρα 
στα ανωτέρω προστεθούν και όσα 
ακούστηκαν µέσα στη Γερουσία 
της χώρας για την υπονοµευτική 
δράση Βρετανών πρακτόρων, µια 
γιουγκοσλαβικού τύπου διάσπαση 
δείχνει όλο και πιθανότερη. Η 
σύγκριση µε τα Βαλκάνια δεν 
είναι δική µας επινόηση, είναι 
πρόβλεψη σε σχετική αναφορά της 
CIA, που αναφέρεται σε δεκαετή 
εµφύλιο πόλεµο και διάσπαση 
µε καταλύτη την πολιτική του 
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. 

Έτσι είναι, αν η δοκιµή έχει 
πετύχει, ποιός ο λόγος να 
την αλλάξεις; Μήν καί τήν 
...ξεσκεπάσει ο Τύπος; 

Λογικότερες ΗΠΑ;

Ἄν δέν πρόκειται γιά κινήσεις παραπλά-
νησης, ἔχουµε σαφῆ δείγµατα µιᾶς 
ἐκλογίκευσης τῆς ἀµερικανικῆς πολιτικῆς, 
κόντρα στίς σιωνιστικές ἐξαλλωσύνες. 
Οἱ τραγικές ἀποτυχίες τῶν ΗΠΑ (σέ 
στρατιωτικό καί διπλωµατικό πεδίο), ἴσως 
καί τό αἴσθηµα τῆς αὐτοσυντήρησης, 
φαίνεται νά ἀποµακρύνουν τό ἐνδεχόµενο 
µιᾶς ἐπίθεσης στό Ἰράν. Σηµειῶστε: Ἐπί 
χρόνια τό Ἰράν ζητοῦσε νά πάψει ἡ δράση 
τῆς ἀντιιρανικῆς ὀργάνωσης  Mujahideen-e-
Khalq ἀπό τό ἔδαφος τοῦ Ἰράκ. Πρό ἡµερῶν 
ἡ ὀργάνωση ἐκδιώχθηκε ἀπό τήν κυβέρνηση 
Μαλίκι, προφανῶς µέ ἔγκριση τῶν Ἀµερι-
κανῶν. Πάει µήνας πού καµµία ἀπειλή 
δέν ἐκτοξεύθηκε ἀπό τήν Οὐάσιγκτων 
κατά τῆς Τεχεράνης. Ἐντύπωση ἔκανε ἡ 
ζυγισµένη στάση τοῦ Ἰράν στό ζήτηµα τῆς 
Γεωργίας, ὅπου δέν βιάστηκε νά ταυτιστεῖ 
µέ τήν Ρωσία. Παράλληλα φῆµες µιλοῦν 
γιά µυστική συνάντηση Τσέινι - Ἰρανῶν 
ἀξιωµατούχων κοντά στήν ἰταλική λίµνη 
Κόµο. Καί στίς 4-5 Ὀκτωβρίου, ἡ πολυεθνική 
Shell καί ἡ αὐστριακή OMV, εἶναι χορηγοί 
συνεδρίου πού γίνεται στήν Τεχεράνη 
ὑπό τήν αἰγίδα τῆς ἐθνικῆς ἑταιρείας 
Ἀερίου γιά τήν προώθηση ἐξαγωγικῶν 
εὐκαιριῶν καί δυνατοτήτων. Στό ἄκουσµα 
τῆς εἴδησης ἡ ἑβραϊκή Anti-Defamation 
League χύµηξε στούς πετρελαιάδες. Οἱ 
Glen Lewy καί Abe Foxman µίλησαν γιά 
τίς ἑταιρεῖες πού χορηγοῦν «συνέδριο σέ 
χώρα πού ὑποστηρίζει τήν τροµοκρατία καί 
παραβιάζει τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα» καί 
«ἐµποδίζουν τήν προσπάθεια ὑπευθύνων 
κρατῶν καί ἑταιρειῶν νά ἀποµονωθεῖ τό 
Ἰράν». Ἄρα κάτι καλό πάει νά γίνει, ἔ;
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Ευαισθησίες α λα κάρτ

...Τι θέλανε οι πολιτισμένοι της Δύσης; 
Κροάτες και  μουσουλμάνοι να  εκδιώκουν 
από τις εστίες τους ή να σκοτώνουν 
Σέρβους,  και ο Κάρατζιτς ή ο Μιλόσεβιτς 
να παρακολουθούν τις σφαγές των 
συμπατριωτών τους χωρίς να αντιδρούν;
Το θέαμα αυτό των σφαγών και των διωγμών 
των Σέρβων τον παρακολουθούσαν με χαρά, 
με ηδονή οι κύριοι της Δύσης και έκαναν 
τα πάντα ακόμη και προβοκάτσιες για να 
παρουσιάσουν τους Σέρβους ως στυγνούς 
εγκληματίες. Έριξαν ένα βλήμα στην αγορά 
του Σεράγεβο με αποτέλεσμα να  σκοτωθούν 
και να τραυματιστούν αρκετοί άμαχοι. Το 
ΝΑΤΟ για αυτή την εγκληματική πράξη, 
- θυμίζω ότι ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία 
ήταν εμφύλιος- κατηγόρησε τους Σέρβους και 
έστειλε τελεσίγραφο με προθεσμία που έληγε 
την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 1994 Ώρα 12 
βράδι, ότι θα βομβάρδιζαν το Πάλε και το 
Βελιγράδι, αν δεν παρέδιδαν τους δράστες 
του εγκλήματος. Λίγα λεπτά πριν λήξει το 

τελεσίγραφο  αποκαλύφθηκε ότι αυτή την 
εγκληματική πράξη – προβοκάτσια – των 
δυτικών ήταν έργο των μουσουλμάνων… 
Η αλήθεια είναι ότι οι Δυτικοί σύμμαχοι 
βοηθούσαν με στρατιωτικό υλικό κλπ 
τους Κροάτες και τους μουσουλμάνους 
και χειροκροτούσαν τους Κροάτες όταν 
εκδίωξαν 250.000 Σέρβους από την Κροατία 
ή από την Κράϊνα και τους μουσουλμάνους 
που είχαν μετατρέψει την Σρεμπρένιτσα 
ως ορμητήριο τους κι έκαναν επιδρομές 
στα γύρω χωριά και εν ψυχρώ έσφαζαν 
Σέρβους γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους. Το 
τελευταίο, η Σρεμπρένιτσα, είναι ανακριβές 
όπως το παρουσιάζουν και έκαναν και ένα 
άγαλμα για την «γενοκτονία». Έβγαλαν 
δίσκο, μάζεψαν παραδάκι, έφτιαξαν 
το  μνημείο που το ονομάζω «μνημείο 
προσβολής της αλήθειας».
Αν έγιναν εγκλήματα να ζητηθούν ευθύνες, 
ευθύνες  από όλους, γιατί όλοι έχουν 
ευθύνες και όχι από αυτούς που δεν ήταν με 
την πλευρά των δυτικών. Να αναζητηθούν 
και να δικαστούν από δικαστήρια των 
χωρών τους. Όχι από «διεθνή» δικαστήρια 

ή δικαστήρια σκοπιμότητας ή δικαστήρια 
των ισχυρών ή δικαστήρια αυτών που ο 
εμφύλιος πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία και η 
διάλυση της ήταν δικό τους σχέδιο και έργο. 
Στο σκαμνί του κατηγορούμενου πρέπει να 
καθίσουν και οι ηγέτες της Δύσης, αυτοί 
κυρίως ευθύνονται για όσα συνέβησαν. 
Οι κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, 
ντοκουμέντα οι προβοκάτσιες – έργο των 
ΗΠΑ, της ΕΕ σε βάρος των Σέρβων, η 
αλήθεια γι’ αυτά και για την Κάρλα ντελ 
Πόντε, επειδή είναι πολλές σελίδες  μπορεί 
να τις αναζητήσει, όποιος επιθυμεί, στο 
περιοδικό «Συνεργασία των Λαών» 
(Ιδιαίτερα το Τεύχος  Νο 15). 
Σημαντικό ερώτημα: Πως φθάσαμε στη 
λήξη του πολέμου στη Βοσνία;
Ο πόλεμος στη Βοσνία ήταν ένας εμφύλιος 
πόλεμος, δημιούργημα των ξένων όπως 
δημιούργημα των ξένων ήταν και ο εμφύλιος 
πόλεμος στη χώρα μας. Πρώτοι οι Γερμανοί 
θέλησαν να διαλύσουν την Γιουγκοσλαβία. 
Τα σχέδια ήταν έτοιμα, ήταν του Χίτλερ, 
υπήρχαν στην καγκελαρία όταν  κατελήφθη 
το Βερολίνο από τους συμμάχους.

Ο Ράντοβαν Κάρατζιτς, πρόεδρος των 
Σέρβων της Βοσνίας, βλέποντας τις τραγικές 
συνέπειες που είχε ο εμφύλιος πόλεμος 
αποφάσισε να αποδεχθεί με κάποιες μικρές 
διαφοροποιήσεις του σχεδίου Βάνς και 
Όουεν που ήταν κομμένο και ραμμένο στις 
παραγγελίες των γερμανικών συμφερόντων 
και των βλέψεων του Βατικανού, ζήτησε 
την βοήθεια της Ελλάδας  και φθάσαμε 
στο τέλος του εμφυλίου πολέμου, με την 
δημιουργία ενός κράτους, με δύο οντότητες. 
Βοηθήθηκε  στη προσπάθεια αυτή, έγινε 
συνάντηση με σκοπό την μεσολάβηση του 
τότε Υπουργού Εξωτερικών και σήμερα 
Πρόεδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου 
Παπούλια, που ήταν στην ομάδα επαφής για 
την Γιουγκοσλαβία… Και ήλθε το τέλος του 
πολέμου. Ο Κάρατζιτς ήταν ο πρωταγωνιστής 
της ειρήνευσης στη Βοσνία...

Παναγιώτης Μιχαλακάκος*

*  Ο κ. Π. Μιχαλακάκος είναι πρόεδρος της 
Βαλκανικής Ένωσης Φιλίας και εκδότης 
του περιοδικού «Συνεργασία των Λαών»

Αὐτόπτης µάρτυρας µιλᾶ στόν «Α»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΡΕΜΠΡΕΝΙΤΣΑ!

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Στή Σρεµπρένιτσα τέθηκαν σέ κίνηση 
δύο παράλληλες ἐπιχειρήσεις. Ἡ µία 
τῶν Σέρβων γιά τήν κατάληψη τῆς 
πόλης, καί ἡ ἄλλη τοῦ εἰδικοῦ κλιµακίου 
τῆς CIA, σέ συνεργασία µέ τήν 
τουρκική ΜΙΤ καί τήν µουσουλµανική 
ἡγεσία, πού ὀργάνωσε τήν παγίδα 
γιά τούς Σέρβους. Παγίδα πού ἐπάνω 
της βασίστηκαν ὅλες οἱ κατοπινές 
ἐνέργειες τῶν ΗΠΑ, τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς 
ΕΕ στήν περιοχή. Πιθανότατα τό ἴδιο 
αὐτό κλιµάκιο τῆς CIA, µέ τήν ἐµπειρία 
τῆς Γιουγκοσλαβίας, προετοίµασε 
ἀργότερα καί τήν εἰσβολή 
στό Ἰράκ, βάσει ψεύτικων 
στοιχείων γιά «ὅπλα µαζικῆς 
καταστροφῆς».
Ἡ Σρεµπρένιτσα ἦταν µία πόλη 
- θύλακας µουσουλµανικός 
µέσα σέ σερβικά ἐδάφη, 
προστατευόµενη ἀπό 
δυνάµεις τοῦ ΟΗΕ (ὅπως καί 
ἡ Ζέπα καί τό Γκόραζντε). Ὁ 
θύλακας ὑποτίθεται ὅτι θά 
ἦταν ἄοπλος ἀλλά µόνο κάτι 
τέτοιο δέν συνέβη. Μέσα στή 
Σρεµπρένιτσα ἐξοπλίστηκε 
ἡ Ταξιαρχία τοῦ πολέµαρχου 
Νάσερ Ὄριτς, δυνάµεως 5.500 ἀνδρῶν, 
κυρίως µουτζαχεντίν. Οἱ ἄνδρες 
τοῦ Ὄριτς, κατά παράβαση τῶν 
συµφωνηθέντων, ἐπέδραµαν στά 
σερβικά χωριά τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, 
φονεύοντας ἀµάχους καί προκαλώντας 
καταστροφές, κάτι πού προκάλεσε καί 
τήν ἀντίδραση τοῦ εἰδικοῦ µεσολαβητῆ 
τοῦ ΟΗΕ, λόρδου Ὄουεν. Ὁ θύλακας 
κατέστη ἀγκάθι γιά τούς Σέρβους καί 
ἔπρεπε νά ἐξαλειφθεῖ.
Ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 1995 οἱ Σέρβοι 
ξεκίνησαν τίς ἐπιχειρήσεις κατά 
τῆς Σρεµπρένιτσα, διεισδύοντας 
στήν εὐρύτερη περιοχή τοῦ θύλακα 
µέ καταδροµεῖς πού κατέστρεφαν 
ἀποθῆκες ὁπλισµοῦ καί τροφίµων. 
Ταυτόχρονα τά κλιµάκια τῆς CIA 
καί τῆς ΜΙΤ, σέ συνεργασία µέ τόν 
Ὄριτς καί τή µουσουλµανική ἡγεσία 
προετοίµαζαν τήν παγίδα. Ἀµερικανοί 
καί Γερµανοί εἶχαν ἐξοπλίσει τόν 

θύλακα µέ βαρύ καί ἐλαφρό ὁπλισµό 
καί τρόφιµα, ὥστε νά ἀντέξει σέ 
περίπτωση ἐπίθεσης καί πολιορκίας 
(ἡ ἐπιχείρηση τροφοδοσίας ἀπό ἀέρος 
εἶχε τό ὄνοµα «Πύρινα Πουλιά»). Τρεῖς 
µέρες πρίν τήν ἐκδήλωση τῆς σερβικῆς 
ἐπίθεσης, ὁ Νάσερ Ὄριτς πῆρε 500 
ἀπό τούς καλύτερους ἄντρες του καί 
σηµαντική ποσότητα ὁπλισµοῦ κι 
ἔφυγε ἀπό τή Σρεµπρένιτσα. Στούς 
5.000 ἄνδρες του ὅµως πού µείνανε 
πίσω ἔδωσε ρητή ἐντολή σέ περίπτωση 
ἐπίθεσης τῶν Σέρβων νά ἀµυνθοῦν  
µέχρι τέλους καί νά µήν παραδοθοῦν, 
καθώς ὁ ἴδιος θά χτυποῦσε δῆθεν 
ἀπό τά νῶτα τίς σερβικές δυνάµεις, 
ἐπικεφαλῆς τῶν µουσουλµανικῶν 
δυνάµεων τῆς πόλης Τούζλα. Ὁ 
Ὄριτς ἤξερε κάτι πού οἱ ἄνδρες του 
ἀγνοοῦσαν:πώς τούς ὁδηγοῦσε σέ 

βέβαιο θάνατο, βάσει σχεδίου.
Ἡ ἐπίθεση τῶν Σέρβων ἐκδηλώθηκε 
µετά τρεῖς µέρες. Ἡ περιµετρική 
ἄµυνα τῶν µουσουλµάνων ἔσπασε, 
ἡ πόλη καταλήφθηκε καί χιλιάδες 
ἀµαχοι προωθήθηκαν µέ λεωφορεῖα 
πρός τήν Τούζλα, συνοδευόµενοι ἀπό 
κυανόκρανους. Ἄµαχοι σκοτώθηκαν 
ἐλάχιστοι κι αὐτοί ἀπό ἀδέσποτες 
σφαῖρες, καθώς µέσα στήν πόλη δέν 
ἔγιναν µάχες. Πολλοί µουσουλµάνοι 
στρατιῶτες διέφυγαν µέσα ἀπό τά 
βουνά πρός ἄλλες µουσουλµανικές 
περιοχές, ἀλλά οἱ ἐναποµείναντες 
ἄνδρες τοῦ Ὄριτς (3.500 περίπου), 
πιστοί στήν ἐντολή τοῦ ἀρχηγοῦ τους, 
συγκεντρώθηκαν στήν τοποθεσία 
Ποτοτσάρι γιά νά ἀντιτάξουν 
ἀντίσταση περιµένοντας τήν ἔλευση 
τῶν δυνάµεων ἀπό τήν Τούζλα. Ποιοί 
ὅµως ἐγκλωβίστηκαν στό Ποτοτσάρι; 
Ἦταν ὁ ἀνθός τῶν ὀργανώσεων τῶν 

µουτζαχεντίν. Ἦταν ἐκεῖ οἱ ἄνδρες 
τῆς Ἀλ Χατζάρ (συνηθισµένη τους 
πρακτική ὁ ἀποκεφαλισµός τῶν ἐχθρῶν 
- βλ. σχετικές εἰκόνες στό βιβλίο µου), 
τῆς Ἀλ Μουτζαχεντίν, τῆς λιβανέζικης 
Χεζµπολάχ, ἐπίσης Τσετσένοι καί 
ἄλλα λουλούδια ἀπό διάφορες 
µουσουλµανικές χῶρες. Σκληρότατοι 
ἐπαγγελµατίες πολεµιστές, ὅλοι ἁδρά 
ἀµοιβόµενοι ἀπό τό διεθνές ἰσλαµικό 
κέντρο πού χρηµατοδοτεῖ κυρίως ἡ 
Σαουδική Ἄραβία. Ἀνεξακρίβωτος 
ἦταν ὁ ἀριθµός τῶν ντόπιων Βόσνιων 
µουσουλµάνων στό στράτευµα αὐτό. 
Ἀποτελοῦσαν µειοψηφία καί σύρθηκαν 
ὥς ἐκεῖ ἀπό τούς µουτζαχεντίν. 
Σύµφωνα µέ ἀφηγήσεις αἰχµαλώτων οἱ 
µουτζαχεντίν ἀσκοῦσαν τροµοκρατία 
στόν πληθυσµό καί δέν ἦταν λίγες 
οἱ περιπτώσεις βιασµῶν ἀλλά καί 
ἐκτελέσεων. Αὐτοί οἱ ἄνδρες εἶχαν 
µαζευτεῖ στό Ποτοτσάρι, ὅµως δέν 
ὀπισθοχώρησαν µόνοι τους. Μαζί 
τους ἔσυραν ἑκατοντάδες ἄµαχους, 
σχηµατίζοντας γύρω τους ἀνθρώπινη 
ἀσπίδα προστασίας ἀπό γυναῖκες, 
γέρους καί παιδιά. 
Ὁ στρατηγός Μλάντιτς δίστασε καί 
δέν ἔδωσε ἐντολή ἐπίθεσης γιά νά µήν 
φονευθοῦν οἱ ἄµαχοι. Αὐτοί ἔπρεπε νά 
ἀποσυρθοῦν, ἀλλά πῶς; Τήν κατάσταση 
ἀνέλαβε νά σώσει ὁ Βρετανός 
στρατηγός Τζάκσον, διοικητής τῆς 
νατοϊκῆς δύναµης πού ἦταν ἐκεῖ. Μέ τό 
ὄνοµα αὐτό τόν θυµᾶται ὁ ἐθελοντής. 
Ὁ Τζάκσον ἀνέλαβε τήν πρωτοβουλία 
καί µέ τό τζιπάκι του, µέ λευκή σηµαία 
καί διερµηνέα, προχώρησε πρός τίς 
γραµµές τῶν µουτζαχεντίν, πράξη 
ὄχι ἀκίνδυνη, καθώς οἱ φανατικοί 
ἐκεῖνοι ἄνδρες θά µποροῦσαν νά τόν 
σκοτώσουν ἐν ψυχρῶ. Στίς πρῶτες 
διαπραγµατεύσεις οἱ µουτζαχεντίν 
ἀρνήθηκαν νά ἀποδεσµεύσουν τούς 
ἀµάχους. Τελικά τό δέχθηκαν. Ἤδη 
ἡ µέρα προχωροῦσε. Μέ µιά κίνηση 
ἀνακούφισης οἱ ἄµαχοι προχώρησαν 
πρός τίς σερβικές θέσεις. Προωθήθηκαν 
κι αὐτοί µέ λεωφορεῖα στήν Τούζλα, µέ 
συνοδεία κυανοκράνων. 
Ἡ αἱµατοχυσία µποροῦσε ἀκόµη νά 
ἀποφευχθεῖ. Ὁ στρατηγός Μλάντιτς 
τούς πρότεινε νά παραδοθοῦνε. Οἱ 
µουτζαχεντίν ἀπάντησαν µέ βρισιές 
καί πυροβολισµούς. Περίµεναν ἀκόµα 
τόν Ὄριτς. Ὁ Τζάκσον ξαναπῆγε, ἀλλά 
ἀπέτυχε νά τούς πείσει. Σέ µιάν ὕστατη 

προσπάθεια ὁ Μλάντιτς ἀπελευθέρωσε 
ὁρισµένους µουσουλµάνους 
αἰχµαλώτους, προτρέποντάς τους νά 
πείσουν τούς ἄνδρες τοῦ Ὄριτς νά 
παραδοθοῦν, καθώς, ἐγκλωβισµένοι 
ἀπό παντοῦ  πραγµατικά δέν εἶχαν 
καµµία ἐλπίδα. Οἱ αἰχµάλωτοι 
ἀπελευθερώθηκαν, προχώρησαν πρός 
τούς ὁµοθρήσκους τους καί ὄχι µόνο 
δέν τούς ἔπεισαν ἀλλά ὁπλίστηκαν καί 
στράφηκαν κατά τῶν Σέρβων. 
Ὁ Μλάντιτς γύρισε τότε πρός τόν 
Τζάκσον καί τόν ρώτησε «Καί τῶρα 
τί κάνουµε;» Μέ µιά χαρακτηριστική 
κίνηση ὁ νατοϊκός στρατηγός 
κουνώντας τήν παλάµη πάνω ἀπό τό 
κεφάλι του, σαφῶς ἀπογοητευµένος 
καί ἀγανακτισµένος, ἀπάντησε: «Τώρα 
κάντε ὅ,τι θέλετε». Μπῆκε στό τζιπάκι 
του καί ἔφυγε, ἀφήνοντάς τους µόνους. 
Ὁ Μλάντιτς διέταξε ἐπίθεση καί αὐτό 
ἦταν τό τέλος.
Τούς νεκρούς µουτζαχεντίν, ὁ ἀριθµός 
τῶν ὁποίων εἶναι ἀνεξακρίβωτος 
(καθώς κάποιοι τελικά κατάφεραν 
νά ξεφύγουν), τούς ἔθαψαν οἱ Σέρβοι 
σέ µεγάλους ὁµαδικούς τάφους γιατί 
ἤταν καλοκαίρι καί ἔπρεπε νά ταφοῦν 
σύντοµα. Σέ τάφους ὄχι κρυφούς, ὅπως 
λέει ἡ προπαγάνδα, ἀλλά µέ σηµάδια 
ἐπάνω, γιατί δέν ὑπῆρχε λόγος 
ἀπόκρυψης. Αὐτά ἦταν τά στρατιωτικά 
γεγονότα στή Σρεµπρένιτσα. Τίποτε 
παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Δέν 
ὑπῆρξε γενοκτονία, δέν ὑπῆρξαν 
θύµατα ἄµαχοι. Νεκροί ἦταν µόνο οἱ 
µουτζαχεντίν πού παγιδεύτηκαν κι 
ὁ θάνατός τους ἐξυπηρέτησε ἄλλους 
σκοπούς.
Ἀπό τήν ἑποµένη ἐνεργοποιήθηκε 
ὁ µηχανισµός τοῦ δευτέρου µέρους 
τοῦ σχεδίου. Σέ πολλές δυτικές χῶρες 
(καί στήν Ἑλλάδα) ἐξαγορασµένοι 
δηµοσιογράφοι ἄρχισαν νά µιλοῦν περί 
σφαγῆς, ἐξόντωσης ἀµάχων, µιλώντας 
γιά 3,5,6,7 καί στό τέλος γιά 10 χιλιάδες 
νεκρούς, προσθέτοντας ψηφία κατά 
βούληση. Ἡ Κάρλα ντέλ Πόντε µίλησε 
γιά γενοκτονία. Παρουσιάστηκαν 
στηµένες συνεντεύξεις µέ τερατολογίες 
δῆθεν ἀµάχων πού γλύτωσαν τή 
σφαγή. Οἱ Σέρβοι δαιµονοποιήθηκαν, 
βοµβαρδίστηκαν, οἱ ἡγέτες τους 
κυνηγήθηκαν καί ἐξουδετερώθηκαν. 
Ἡ Σρεµπρένιτσα ἔκανε τή δουλειά της: 
Τό µέγιστο ψεῦδος ἔγινε ἀλήθεια, τό 
ἄσπρο µαῦρο καί ὁ λῦκος πρόβατο.



Η Παράδοση 
του Μέλλοντος
Η πρόσφατη επίσκεψη του στρατηγικού 
συµβούλου Νίκου Λυγερού στο Κέντρο 
Ανάδειξης Λαογραφικής και Ιστορικής 
Ενότητας Θράκης – Κύπρου «Γρηγόρης 
Αυξεντίου» (στον Δήµο Βιστωνίδας 
του νοµού Ξάνθης) έδωσε την αφορµή 
για την παρακάτω συνέντευξη στην 
Βασιλική Τσατσαµπά: 
- Η σηµαία αποτελεί ένα σύµβολο. Στον 
περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου ένα 
από τα στοιχεία που κεντρίζουν την 
προσοχή του επισκέπτη είναι η ύπαρξη 
4 σηµαιών, της Ελλάδας, της 
Κύπρου, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Δήµου 
Βιστωνίδας. Ποιος πιστεύετε ότι 
είναι ο συµβολισµός αυτής της 
«συνύπαρξης»; 
- Δεν πιστεύω ότι είναι 
συνύπαρξη. Νοµίζω ότι κάθε 
σηµαία είναι ενσωµατωµένη 
στην προηγούµενη. Άρα εγώ τις 
διαβάζω κάπως ανάποδα. Βλέπω 
πρώτα την Ευρωπαϊκή Ένωση 
που εµπεριέχει την Ελλάδα µε 
το χώρο του ελληνισµού µε την Κύπρο 
και ο Δήµος είναι απλώς ενσωµατωµένος 
στο ίδιο πλαίσιο. Κατά συνέπεια, εγώ 
τις βλέπω πιο πολύ σαν κούκλες, όπως 
έχουµε και στη Ρωσία,  που η µία µπαίνει 
µέσα στην άλλη, matrioshka. Η ιδέα για 
µένα είναι ότι προσπαθεί να δείξει αυτός 
που επινόησε το Μουσείο ότι ακόµα κι 
αν βρισκόµαστε σε ένα σηµείο, αυτό το 
σηµείο ανήκει σε ένα χώρο που έχει ένα 
πολλαπλό επίπεδο. Κατά συνέπεια, το 
αναλύω ως  στίγµα πολλαπλότητας. 
- Το Κέντρο είναι τοποθετηµένο στον 
οικισµό Αυξέντιο και στο ισόγειο, 
το Ιστορικό τµήµα, κυριαρχεί η 
φυσιογνωµία και η ιστορία του ήρωα 
Γρηγόρη Αυξεντίου.  Θα θέλαµε  να µας 
περιγράψετε το χώρο αυτό. Ποιο στοιχείο 
σας εντυπωσίασε περισσότερο;
- Το στοιχείο που µε εντυπωσίασε είναι 
το στοιχειό του Αυξεντίου. Διότι, όταν 
έχουµε πρόσβαση στο καµένο σακάκι του 
που ήρθε από την Κύπρο δεν είναι πια 
απλά µια συγκίνηση κάπως αφαιρετική 
που προέρχεται από τη γνώση που 
έχουµε από τα κατορθώµατά του και 
την ιστορία, η οποία επηρέασε και την 
ιστορία της Κύπρου. Αυτός ο άνθρωπος 
στον οποίο ανήκουµε ως Έλληνες, µέσω 
του στοιχείου ανήκει και σε µας πλέον. 
Αποκτά µια οικειότητα χωρίς να χάνεται 
ο σεβασµός. Αντιθέτως, νοµίζω τώρα 
µπορούµε µέσα από αυτό το Μουσείο να 
σεβαστούµε περισσότερο τον άνθρωπο 
κι όχι µόνο το έργο του, πράγµα το οποίο 
µας επιτρέπει να αναδείξουµε ότι είναι 
ένα στοιχείο της ανθρωπότητας. Στο 
ισόγειο, υπάρχει µια ωραία περιγραφή 
όλων των γεγονότων, χρονολογική. 
Καταγράφει τα σηµαντικότερα στοιχεία 
της ΕΟΚΑ και πιο συγκεκριµένα του 
Γρηγόρη Αυξεντίου. Υπάρχουν κι 
άλλα εκθέµατα που αναδεικνύουν τη 
διαχρονικότητα του ελληνισµού. Κατά 
κάποιο τρόπο µας προετοιµάζουν για το 
τι πρέπει να κάνουµε για το µέλλον. Δεν 
είναι απλώς µια ξεχασµένη µνήµη αλλά 
είναι πράγµατι µια µνήµη µέλλοντος. 
- Στον πρώτο όροφο υπάρχει το 
λαογραφικό τµήµα. Εκεί µπορεί κανείς 
να δει παραδοσιακά αντικείµενα από 
τη Θράκη και την Κύπρο, όπως στολές, 
οικιακά σκεύη, έπιπλα κι έναν επιβλητικό 
αργαλειό. Πρόκειται για αρµονική 
«συνοίκηση»; Ποιο το µήνυµα της;
- Το Μουσείο ακολουθεί τη νέα 
προσέγγιση της Μουσειολογίας και 
δηµιουργεί ένα χώρο ζωντανό. Όπως το 
είπατε σωστά, ο επιβλητικός αργαλειός 
δίνει το κέντρο αναφοράς. Δεν είναι 

µόνο οι βιτρίνες που βρίσκονται στα 
πλάγια, που τραβούν την προσοχή µας. 
Νοµίζω µάλιστα ότι θα ήταν καλό να 
µπορούµε να περιστραφούµε γύρω 
– γύρω από τον αργαλειό που µας 
θυµίζει ότι ακόµα και στην αρχαιότητα 
ήταν ένας τρόπος για να παράγουµε 
τη µοίρα µας. Τα αντικείµενα της 
Θράκης και της Κύπρου που βρίσκονται 
στον ίδιο χώρο, µας υπενθυµίζουν ότι 
υπάρχουν οµοιότητες ανάµεσα στις 
δύο ακριτικές περιοχές. Μέσα από την 
παράδοση βλέπουµε στοιχεία που όχι 
µόνο δεν πρέπει να ξεχάσουµε αλλά 
που πρέπει να υπενθυµίζουµε στους 
νέους, για να θυµούνται αυτό που δεν 

µπόρεσαν να χάσουν ακόµα, αλλά που 
γρήγορα θα χάσουν αν ανήκουν 
στην καθηµερινότητα. Το παράδοξο 
είναι ότι οι στολές, τα σκεύη, τα 
έπιπλα δίνουν την εντύπωση ότι 
ασχολούνται µε την καθηµερινότητα, 
ενώ στην πραγµατικότητα, µέσω 
του Μουσείου, καταλαβαίνουµε ότι 
αυτή η αναπαράσταση δεν είναι 
µόνο µία παράσταση, ένα ψεύτικο 
θέαµα αλλά είναι η ουσία της  
ιστορίας µας. Γι’ αυτό µε αγγίζει 
και ο πάνω χώρος, διότι λειτουργεί, 
για µένα τουλάχιστον, όπως η 
madeleine του Marcel Proust που µε 
µερικά δείγµατα, προκαλεί µερικά 
τσιµπήµατα στη µνήµη µας. Μας 
υπενθυµίζει ότι ανήκουµε σε αυτό 
το χώρο και ότι τα απλά αντικείµενα 
δεν είναι απλοϊκά.
- Στην Ξάνθη βρεθήκατε 
προσκεκληµένος του Συλλόγου 
Κυπρίων για την έκθεση 
φωτογραφίας µε τίτλο «Ένας 
πολιτισµός χάνεται». Όσοι 
παρευρέθηκαν είχαν την ευκαιρία 
να δουν πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό από την κατεχόµενη Κύπρο. 
Πιστεύετε ότι ο συγκεκριµένος 
πολιτισµός απειλείται άµεσα;
- Ναι, το πιστεύω ακράδαντα 
και γι’ αυτό δέχτηκα και έκανα 
αυτή την οµιλία. Νοµίζω ότι είναι 
σηµαντικό να καταλαβαίνουµε 
πόσο µεγάλη σηµασία έχει να 
πηγαίνουµε στα κατεχόµενα, να 
κάνουµε καταγραφές, να βλέπουµε 
πώς είναι η κατάσταση. Διότι, όταν 
έχουµε δικαιώµατα, πρέπει να τα 
διεκδικούµε.  Όταν έχουµε µνήµη, 
δεν πρέπει να την ξεχνάµε. Όταν 
έχουµε ένα πολιτισµό, δεν πρέπει να 
τον χάνουµε.  Και εδώ όντως χάθηκε 
σε πολλά σηµεία του από το ΄74.  Η 
κατοχή δεν βοηθάει καθόλου όχι 
µόνο την τεχνητή επαναπροσέγγιση. 
Αλλά δεν βοηθάει το µέλλον, γιατί 
καταστρέφει συνεχώς το παρελθόν. 
Κατά συνέπεια, κυριαρχεί ένα κενό 
παρόν που δεν µας αγγίζει πια. Διότι 
αυτές οι εκκλησίες που έχουν γίνει 
στάβλοι, αυτές οι εκκλησίες που 
έχουν γίνει τζαµιά, αυτές οι εκκλησίες 
που ξεχάσαµε, δεν ξέχασαν το ρόλο 
τους. Θυσιάζονται. Σταυρώνονται. 
Απλώς δεν υπάρχει πια κανένας να 
δει αυτή την σταύρωση. Άρα πρέπει 
να πάµε να το δούµε, να πιστέψουµε 
το απίστευτο και να µπορέσουµε να 

δώσουµε αυτή τη νέα µάχη που αφορά 
τον πολιτισµό µας και την διάσωσή του. 
- Κινήσεις όπως αυτή που υλοποιείται 
από το Κέντρο µπορούν ν’ αποτρέψουν 
µια «απειλητική» κατάσταση;
- Είναι ο µοναδικός σκοπός ύπαρξης 
αυτού του Κέντρου. Διότι αν δεν 
µπορούσε να προστατέψει αυτό τον 
πολιτισµό από αυτές τις απειλές, δεν 
θα είχε νόηµα. Αυτό το βλέπουµε και 
γενικότερα µέσα από την Ελένη, την 
ωραία Ελένη που το παλεύει, µε το έργο 
της και την µαχητικότητά της. Νοµίζω 
ότι έχουµε την Ελένη Φωκά στην Κύπρο, 
στα Κατεχόµενα, και έχουµε και µία 
άλλη Ελένη στην Ξάνθη, που αποφάσισε 
όχι µόνο να µην ξεχάσει αλλά να 
αντιµετωπίσει αυτές τις απειλές µε κάθε 
τρόπο. Γιατί όµως λέω «ωραία Ελένη»; Δεν 
είναι απλώς µία αναφορά στο παρελθόν. 
Είναι ότι η Ελένη επέλεξε να δώσει αυτόν 
τον αγώνα και µέσω της οµορφιάς. 
Διότι αυτό το Κέντρο, αυτό το Μουσείο 
είναι πανέµορφο. Χρησιµοποίησε την 
οµορφιά ακριβώς όπως το θέλει κι ο 
Ντοστογιέφσκι. Διότι είναι το µόνο που 
µπορεί να σώσει τον κόσµο. 
- Θράκη – Κύπρος: δύο νευραλγικές 
περιοχές. Υπάρχουν κοινά στοιχεία;
- Έκανα και προηγουµένως µία αναφορά, 
διότι είναι και τα δύο ακριτικά µέρη. 

Υπάρχουν κοινά στοιχεία και στην 
παράδοση. Αυτό που µας αγγίζει είναι 
ότι οριοθετούν τι σηµαίνει ελληνισµός, 
όχι µόνο σ’ έναν ελλαδικό χώρο αλλά 
στην πραγµατική του νοόσφαιρα, η 
οποία δέχεται απειλές, βρίσκεται εν µέρει 
υπό κατοχή, πρέπει να απελευθερωθεί, 
δείχνει το παράδειγµα της αντίστασης 
παρ’ όλο που υπάρχει ένα πλαίσιο 
προδοσίας. Γι’ αυτόν τον λόγο µπορούµε 
να δούµε και στην Θράκη και στην Κύπρο 
και ειδικά βεβαίως στα κατεχόµενα, ποια 
είναι η ουσία του ανθρώπου, όταν πρέπει 
να παλέψει εναντίον της βαρβαρότητας. 
- Το  «η ισχύς εν τη ενώσει» θα µπορούσαµε 
να υποστηρίξουµε ότι δύναται να έχει 
ουσιαστικά αποτελέσµατα;
- Απλώς θα πρέπει να το µετατρέψουµε 
λίγο και να προσθέσουµε την λέξη 
Ευρωπαϊκή στην ένωση. Διότι νοµίζω ότι 
είναι η µοναδική ισχύς που διαθέτουµε 
για να αντιµετωπίσουµε το όλο πλαίσιο, 
καθορίζοντας την έννοιά της, τον ρόλο 
και της και βέβαια το όραµά της. Η ισχύς 
δεν έχει νόηµα αν δεν υπάρχει όραµα. 
Το όραµα είναι η ελευθερία και κατά 
συνέπεια ακολουθούµε αυτό που είπε 
και ο Σολωµός µας: «Μήγαρις έχω άλλο 
στο νου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;»

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ   12-9-2008                                                                                                                }

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

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 32755

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:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΜΑ», 
προϋπολογισµού µελέτης 105.000,00 ευρώ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 30η Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα λήξης 
10.00 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Κοµοτηνής, 
πλ. Βιζυηνού αρ. 1, 69100 Κοµοτηνή, τηλ. 2531024444.

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

Μεµονωµένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις:

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

- 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).

Η προκήρυξη και τα τεύχη δηµοπράτησης του διαγωνισµού διατίθενται από την 
Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση από 13-09-2008 µέχρι και 25-09-2008 τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες.

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται το ποσό των 1.751,00 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, 08/09/2008
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
      Δηµήτριος Κοτσάκης 
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Πρόκειται γιά κοινότατη ἐµπειρία ὅλων ὅσων ἐργάζονται στό ἑλληνικό 
Δηµόσιο, εἴτε γιατί τό γεύτηκαν οἱ ἴδιοι, εἴτε γιατί τό εἶδαν νά συµβαίνει 
δίπλα τους: ἡ εὐνοιοκρατία καί ἡ κοµµατοκρατία διορίζουν, προωθοῦν, 
θάβουν, µεταθέτουν, ἀποσποῦν ὑπαλλήλους, γενικῶς ἁλωνίζουν. Δύο 

πρόσφατες περιπτώσεις πού φτάσανε στ’ αὐτιά µας ἀπό διαφορετικές ὑπηρεσίες 
τοῦ εὐρύτερου δηµόσιου τοµέα ἦρθαν καί πάλι νά µᾶς ὑπενθυµίσουν τήν 
τραγική αὐτή κατάσταση. Ἐντάξει, δέν εἴχαµε πιστέψει καί τίς νεοδηµοκρατικές 
ἐξαγγελίες περί ἀξιοκρατίας (ἤ τό ἀνέκδοτο τῆς «ἐπανίδρυσης τοῦ κράτους»), 
ὅµως ἐλπίζαµε ὅτι ΕΝΑ βῆµα µπροστά ἴσως γίνει. Διαψευστήκαµε. Κι ὄχι µόνον 
αὐτό, ἀλλά βλέπουµε καί περιπτώσεις ἀντάξιες τῶν χειρότερων πασοκικῶν 
κατορθωµάτων, µέ πρωταγωνιστές µάλιστα ἐνίοτε ὄχι «γαλάζιους» παράγοντες 
(πού θά ἦταν τό πλέον ἀναµενόµενο) ἀλλά ἐπαµφοτερίζοντες χαµαλέοντες! 
Βρισκόµαστε κάπου 180 χρόνια ἀπό τήν ἵδρυση αὐτοῦ τοῦ τέλος πάντων κράτους, 
ἄραγε πόσα νά χρειάζονται γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς κοινῆς λογικῆς καί τῆς 
στοιχειώδους λειτουργίας του; Πεντακόσια; 

Ἡ δηµοτική Ἀστυνοµία πού ἑτοιµάζεται γιά τήν Κοµοτηνή (προκηρύσσον-
ται 10 θέσεις) ἀναµένεται νά καταγράψει καί νά δώσει λύσεις σέ 
µία σειρά προβληµάτων. Παρότι ἡ πρόσθεση µιᾶς ἀκόµη ἔνστολης 
ὑπηρεσίας δέν µᾶς ἐνθουσιάζει, ἐλπίζουµε ὅσα δηλώνονται ἀπό τή 

δηµοτική ἀρχή νά ἐπαληθευθοῦν καί νά µήν εἶναι ἔργο της µόνον οἱ κλήσεις 
γιά παράνοµο παρκάρισµα. Τά ζητήµατα τῆς ἀνακύκλωσης, τῆς καθαριότητας, 
τοῦ σεβασµοῦ τοῦ συµπολίτη εἶναι πολύ σηµαντικά, ἡ κατάσταση ὀξυµένη 
καί οἱ (ἀρχικά ἀπαραίτητες) νουθεσίες δέν ἀρκοῦν. Καλή καί ἡ ἐνηµέρωση τοῦ 
κόσµου, ὅµως ἐπειδή ἔχουµε τήν ἑλληνική τάση νά αὐθαιρετοῦµε καλύτερα θά 
εἶναι τά - ὑπολογίσιµα - πρόστιµα. Μακάρι νά στηθεῖ ἐξαρχῆς µέ τρόπο σοβαρό 
καί λειτουργικό καί ὄχι ἀνεύθυνο καί λαϊκίστικο («ντάξει µωρέ, φίλος ὁ τάδε», 
«ἄστην ἐδῶ τήν κλήση καί ξέχνα την»...), µήπως καί συµµαζευτεῖ ἡ κατάσταση. 
Διαφορετικά ἁπλῶς προσθέτουµε ἄλλους δέκα τυχερούς στό payroll τοῦ δήµου.

Μεγάλη έρευνα του «Α» για τη βλακεία

Από σήµερα η εφηµερίδα µας εναρµονιζόµενη µε τις επιταγές της εποχής, εγκαινιάζει 
τη συνεργασία της µε 
την εταιρεία δηµοσκο-
πήσεων Thrakistan 
Research, προκειµένου 
να καταγράφει µε επι-
στηµονικό (άρα πέραν 
πάσης αµφισβητήσεως) 
τρόπο τις τάσεις/ προ-
τιµήσεις της τοπικής, 
και όχι µόνο, κοινωνίας.

   Με αφορµή λοιπόν τις 
πρόσφατες εξελίξεις 
και δηλώσεις («είµαι 
βλάξ, όχι λαµόγιο» κτλ) 
για τροπολογία που 
κατατέθηκε για να ρυθ- 
µιστούν χρονίζουσες 
εκκρεµότητες (βουλγά-
ρικα κτήµατα από την 
οικειοποίηση των οποί-
ων κάποιοι ενθυλάκω-
σαν δισεκατοµµύρια), 
υποβλήθηκαν οι πρώτες 
ερωτήσεις σε αντιπρο-
σωπευτικό  δείγµα 1500 
ενηλίκων κάθε ηλικίας 
και φύλου από τους 3 
νοµούς της Θράκης. Τα 
αποτελέσµατα δίπλα.

ΔΗΜΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ, 
ΜΕ 9 ΓΡΑΜΜΑΤΑ...

   Ἡ ἐν ἐξελίξει ὑπόθεση τῆς 
παραχώρησης µιᾶς δηµοτικῆς 
ἔκτασης στήν ΠΑΕ Πανθρακικός 
γιά τή δηµιουργία προπονητικοῦ 
κέντρου ἔφερε στήν ἐπιφάνεια καί 
πάλι τό ζήτηµα τῆς περιουσίας τοῦ 
Δήµου Κοµοτηνῆς. Ἕνα ζήτηµα 
βέβαια πού εἶναι εὐρύτερο καί ἀφορᾶ 
καί τό ἑλληνικό Δηµόσιο συνολικά, 
καθώς µόνο στόν νοµό Ροδόπης οἱ 
κοινόχρηστες ἐκτάσεις πού ἔχουν 
καταπατηθεῖ ὑπολογίζονται σέ 43.000 
στρέµµατα! Περιοριζόµενοι λοιπόν 
µόνο στά τοῦ οἰκείου µας δήµου, 
µάθαµε τά ἑξῆς καταπληκτικά (ἤ 
ἁπλῶς ἑλληνικά):

1) Τό δηµοτικό Κτηµατολόγιο 
ὁλοκληρώθηκε τό 1971 καί ἔκτοτε 
καµµία ἐγγραφή δέν ἔχει γίνει! 
Κι αὐτό παρότι µεσολάβησαν 37 
χρόνια, µέσα στά ὁποῖα ὁ δῆµος, 
ἐλέῳ «Καποδίστρια», µεγεθύνθηκε 
καί προβλέπεται νά διασταλεῖ ἀκόµη 
περισσότερο ὁσονούπω (ἐπιτείνοντας 
τό χάος) µέ τή δεύτερή του φάση.

2) Δέν ὑπάρχει σήµερα σέ ὁλόκληρη 
τή δηµαρχία κανένας ὑπάλληλος 
ἁρµόδιος γιά τό θέµα. Κανένας δέν 
εἶναι γνώστης τοῦ θέµατος, κανένας 
δέν καταγράφει, κανένας δέν 
ἀσχολεῖται!

3) Τό 2001 µέ τήν ἔναρξη τοῦ Κτηµα-
τολογίου ἔγινε τό ἔλα νά δεῖς, 
καθώς ἀκίνητα τοῦ δήµου πού εἶχαν 
πουληθεῖ, δηλώθηκαν ὡς ἰδιοκτησία 
του (ἐπισύροντας φυσικά τήν µῆνι τῶν 
νέων ἰδιοκτητῶν πού εἶδαν ἔκπληκτοι 
νά «ἀµφισβητοῦνται» τά συµβόλαιά 
τους). Πρᾶγµα λογικό, ἀφοῦ ὑπῆρχε 
κίνδυνος νά χαθοῦν ἀκίνητα τῆς 
ἰδιοκτησίας του πού κανείς δέν 
γνώριζε ἄν εἶχαν µεταβιβαστεῖ ἤ 

παρέµεναν στήν κατοχή του!

4) Τό 2002 πού εἶχε δοθεῖ ἡ δυνατότητα 
ἀπευθείας ἐξαγορᾶς δηµοτικῶν 
ἐκτάσεων ἀπό τούς καταπατητές 
τους (ἄν πληροῦσαν κάποιες 
προϋποθέσεις, ὅπως π.χ. εἰκοσαετία 
χρήσης), εἶχε γίνει πανικός µέ 
τέτοιες περιπτώσεις. Μόνο ἀπό τό 
µουσουλµανικό χωριό τοῦ Κάλχα 
εἶχαν προσέλθει ...80 καταπατητές 
καί µέ διαδικασίες πέρα γιά πέρα 
ἀναξιόπιστες ἀπέκτησαν τίτλους εἰς 
ὑγείαν τῶν νοµοταγῶν κορόϊδων!

5) Οἱ συνεχεῖς ἀναφορές τῆς νοµικῆς 
ὑπηρεσίας τοῦ δήµου γιά τό θέµα 
ἔδειξαν νά βρίσκουν εὐήκοα ὦτα µέ 
τή νέα (νῦν) δηµοτική Ἀρχή, πού ὅµως 
...κουφάθηκαν µετά τήν µετακίνηση 
τῆς µοναδικῆς ὑπαλλήλου πού ἀρχικά 
ἐπιφορτίστηκε µέ τήν καταγραφή τῆς 
δηµοτικῆς περιουσίας.

6) Τό θέµα ἐπανῆλθε µέ τήν πρόσφατη 
...ἐπαναπώληση δηµοτικῆς ἔκτασης 
σέ ἄλλο πρόσωπο ἀπό τήν πλευρά 
τοῦ δήµου! Ὁ δήµαρχος συνέστησε 
µιάν ἐπιτροπή πού θά ἀσχολεῖτο 
µέ τό θέµα, ὅµως µέχρι τώρα οὐδείς 
γνωρίζει κάτι πού θά µποροῦσε νά 
ὀνοµαστεῖ «ἔργο» της. 

   Τί νά προσθέσει κανείς στά 
ἀνωτέρω; Τά λόγια εἶναι περιττά, 
πού λέει καί ἡ Μαρινέλλα. Χρειάζεται 
δουλειά µέ ὀργάνωση, σύστηµα καί 
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 
Ἔχουµε λυώσει (ὄχι «πιάσει»...) τόν 
πάτο καί εἶναι καιρός νά γίνει κάτι. 
Ἀντί λοιπόν νά ἐµπλέκεται ὁ δῆµος 
(ἀπό εἰσαγγελεῖς καί ἄλλους) στίς 
δουλειές τῆς Πολεοδοµίας - π.χ. 
στέγαστρα κεντρικῆς πλατείας 
- ἄς φροντίσει τά τοῦ οἴκου του, πού 
ἔφτασε νά εἶναι µεγαλοϊδιοκτήτης 
καί παράλληλα νά ...νοικιάζει κτίρια 
γιά τίς ἀνάγκες του. Πῶς τό λέει ἡ 
διαφήµιση τοῦ ΟΠΑΠ; «Δέν θά ξέρεις 
τί ἔχεις»...

Ο δρόμος της συμφοράς
    Μαθαίνουμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας αποφάσισε να 
«αποκαταστήσει τις φθορές» στον δρόμο από Οργάνη προς Σμιγάδα. Υπενθυμίζουμε 
πως ο δρόμος που ασφαλτοστρώθηκε την άνοιξη έχει παρουσιάσει εκτεταμένες 
ρωγμές και σπασίματα σχεδόν σε όλο του το μήκος! Τις εργασίες αποκατάστασης 
έχει αναλάβει ο ίδιος εργολάβος που κατασκεύασε το έργο. Ελπίζουμε η αλλαγή 
στο πρόσωπο του Διευθυντή της επιβλέπουσας υπηρεσίας να είναι προς όφελος του 
έργου και των χρημάτων μας.

   Πάντως αν σκεφτεί κανείς, πως τώρα ο ίδιος εργολάβος θα «διορθώσει» χωρίς 
πληρωμή τις κακοτεχνίες που έκανε ενώ πληρωνόταν (προκαταβολικά και 
προεκλογικά), μάλλον θα ...υποψιάζεται το αποτέλεσμα. Ο χειμώνας είναι κοντά και 
εμείς θα παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Άλλωστε πρόκειται 
για τα δικά μας χρήματα, ε;

Πηγή Thrakistan Research Σεπτέµβριος 2008
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Τὸ γνώριµο, δῆθεν ἑορταστικό, 
σκηνικὸ τῶν ὀρεινῶν πανηγυριῶν τῆς 
Θράκης ἀναβίωσε τίς προάλλες καὶ 
στὴν Ψευτοµακεδονία. Τώρα λεγόταν 
«2o Φεστιβὰλ Γιουρούκων», στὸ 
χωριὸ Γκραντασὰρ τῆς Οὐστρούµτζα 
τῆς ... Ἀνατολικῆς «Μακεδονίας», 
σὲ συνδυασµὸ µὲ τὰ ἐγκαίνια ἑνὸς 
τζαµιοῦ ποὺ χρηµατοδότησε ἡ Τουρκία, 
ὀργανωµένο ἀπὸ τὴν Ἕνωση Τούρκων 

Γιουρούκων (23/8). Παρόντες ἦταν 
Τοῦρκοι τῆς Βουλγαρίας, ἐπίσηµοι ἀπὸ 
τὴν Τουρκία καὶ ἀπὸ τὴν ...ἑλληνικὴ 
Θράκη. Οἱ “δικοὶ µας” - Ἰµπραήµ Σερήφ, 
Ἀµπντουλλάχ Τσολὰκ - (ξανα)πῆγαν 
ὡς ἐκπρόσωποι τῆς τουρκοµουφτείας 
Κοµοτηνῆς καὶ τοῦ νεοσύστατου 
πολιτιστικοῦ συλλόγου “Πλάτανος” 
τῆς Ξάνθης ἀντίστοιχα. Ἐπίσης ἦταν 
ἐκεῖ 4 ἰµάµηδες προσκείµενοι στὸν 

Σερὴφ καὶ “δηµοσιογράφοι” ἀπὸ τὶς 
τουρκοφυλλάδες Μιλέτ, Μπιρλὶκ καὶ 
Ροντὸπ Ρουζγκαρί. Μέσα σὲ ἐνθουσιασµὸ 
καὶ τουρκικὲς (καὶ σκοπιανές) σηµαῖες, 
πῆρε πρῶτος τὸν λόγο ὁ εἰκονιζόµενος 
ὑπουργὸς Προεδρίας τῆς Τουρκίας, 
Μουσταφά Σαΐτ Γιαζιτζίογλου (ἦταν 
στὴν Κοµοτηνὴ καὶ γιὰ τὸ µνηµόσυνο 
τοῦ Σαδίκ). Ὁ Γιαζιτζίογλου ξεκίνησε 
λέγοντας ὅτι οἱ στενοχώριες τῶν 
Γιουρούκων τῆς «Μακεδονίας» εἶναι καὶ 
δικές τους στενοχώριες καὶ συνέχισε µὲ 
τὸ πόσο σηµαντικὴ εἶναι ἡ παρουσία 
τῶν Τούρκων στὰ Βαλκάνια, ὡς 
κληρονοµιὰ τῶν Ὀθωµανῶν, καὶ πὼς 
γι’ αὐτὸ θὰ τοὺς στηρίξουν µέχρι τὸ 
τέλος. Παπαριὲς διάφορες ἀµόλυσαν 
καὶ οἱ προαναφερθέντες συντοπίτες 
µας, ἀνάξιες λόγου. 
Θὰ ἐπιµείνουµε µόνο στὴν παρουσία 
τοῦ κ. Γιαζιτζίογλου: Βρὲ παληκάρι 
µου, ἀφοῦ εἶσαι «τ’ ἐµέτερον», µιλᾶµε 
δηλαδὴ τὴν ἴδια γλῶσσα κι ἔχουµε 
τὴν ἴδια ρίζα, γιατί εἶναι ἀνάγκη νὰ 
κάνεις τὸν φανατικότερο Τοῦρκο καὶ νὰ 
βγαίνεις κάθε τόσο µπροστά; Ἐντάξει, 
ἡ ἐπιβίωση µέσα σὲ ἕνα σύστηµα 
ἐξουσίας ἀδυσώπητο δὲν εἶναι εὔκολη 
ὑπόθεση ἀλλὰ καὶ ...µπροστάρης 
τοῦ τουρκισµοῦ; Μήπως ἐκεῖνο τὸ 
αὐτοκινητιστικὸ «δυστύχηµα» ποὺ 
σκότωσε πρό πενταετίας τὸν γενναῖο 
ἀδερφό σου ἔχει κάποια σχέση;

Ἀπό τό ...καλό στό καλύτερο 
πᾶµε συνέλληνες Θρακιῶτες! 
Ἔχουµε γίνει τελευταίως θέµα 
συζήτησης στά καλύτερα µαγα-
ζιά τοῦ κόσµου (Εὐρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, Συµβούλιο τῆς 
Εὐρώπης, Ὀργανισµός Ἡνω-
µένων Ἐθνῶν) καί γιά τό 
χατήρι µας ἦρθε µέχρι καί ἀπό 
τήν Ἀµερική ἡ πρώτη 
ἀνεξάρτητη εἰδικός σέ 
ζητήµατα µειονοτήτων 
τοῦ ΟΗΕ, Γκέη Μάκ 
Ντάγκαλ!Δέν λέµε ὅτι 
ἡ κ. Μάκ Ντάγκαλ ἦρθε 
γιά νά µᾶς κάνει ζηµιά. 
Κουβαλώντας ὅµως τό 
βάρος τῶν παιδικῶν της 
τραυµατικῶν ἀναµνή-
σεων ἀπό τόν ρατσισµό 
τῆς δικῆς της κοινωνίας 
στήν Ἀτλάντα (ἦταν 
ἡ πρώτη µαύρη σπου-
δάστρια στό κολλέγιο πού 
φοίτησε), ἠχεῖ λογικό νά εἶναι 
ἀπό τούς κατ’ ἐξοχήν φορεῖς τῆς 
µειονοτολάγνας ἰδεολογίας τῶν 
«ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων». 
Μιά ἰδεολογία πού ἀξιοποιεῖται 
κατάλληλα ἀπό ἐκείνους πού 
µποροῦν νά κινοῦν τά νήµατα 
(ἤ νά τά κρατᾶνε ἀκίνητα) 
ἀνάλογα µέ τά συµφέροντά 
τους, συµφέροντα πού τά 
ἐπενδύουν πλέον καί µέ 
ἀναφορές ἀνθρώπων σάν τήν 
Μάκ Ντάγκαλ. Πῶς τούς λέγαµε 
κάποτε, «χρήσιµους ἠλίθιους» 
τοῦ συστήµατος;
Ἔτσι λοιπόν ἡ Μάκ Ντάγκαλ 
ἦρθε στήν Ἑλλάδα (µετά ἀπό 

ἐπίµονες τούρκικες προσπάθει-
ες, καλλιεργηµένες ἀπό ἐπαφές 
τύπου Καπζά, Ντεντέ κτλ) καί 
ἀφοῦ συνάντησε στήν Ἀθήνα 
βουλευτές καί κυβερνητικά 
στελέχη, ἦρθε στή Θράκη (καί 
θά πάει καί στή Φλώρινα πρός 
ἀναζήτηση «µακεδονικῆς µειο-
νότητας»). Ἐδῶ συνάντησε µέν 

τούς τουρκόφρονες πού παρου-
σίασαν τό δακρύβρεχτο στόρυ 
τους, συνάντησε ὅµως καί τίς 
ἐκπροσώπους τῶν Ροµά καί τῶν 
Ποµάκων καί τῶν µετριοπαθῶν 
µουσουλµάνων πού ὑπερασπί-
στηκαν τήν ἀλήθεια (ἄρα καί τήν 
πατρίδα µας). Τό ἀποτέλεσµα 
θά δείξει συντόµως, ἡ πρόγνωση 
ὅµως δέν εἶναι καλή. Κι ὅσο ἡ 
Ἑλλάδα δέν βρίσκει τό ἀντίδοτο 
γιά τούς τουρκοσυλλόγους πού 
δροῦν πλέον διεθνῶς γιά τήν 
διεθνοποίηση τοῦ θρακικοῦ, θά 
τρέχουµε πίσω ἀπό τίς πρωτο-
βουλίες τους γιά νά σώσουµε ὅ,τι 
µποροῦµε. Διόλου αἰσιόδοξο, ἔ;

Κ.Κ.

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

Ἕνας Πόντιος µεταξύ Γιουρούκων τῶν Σκοπίων
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ!

Ἀπό τή µειονοτική ἡγεσία

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΑ ...ΑΘΛΗΤΙΚΑ!

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Βρέθηκε ἡ λύση κοντύτερα στήν πόλη: 
Μιά κοινόχρηστη καί ἀναξιοποίητη 

ἔκταση 52 στρεµµάτων δίπλα στό µειονοτικό 
χωριό Κηκίδιο, στά περίχωρα τῆς Κοµοτηνῆς, 
ἡ ὁποία ἀπό τίς καταπατήσεις ἔχει µείνει 43 
στρέµµατα, παραχωρήθηκε ἀπό τόν ∆ῆµο γιά 
τήν προαναφερθείσα χρήση. Ἔλα ὅµως πού 
καί πάλι ἡ µειονοτική ἡγεσία (ἤ ἡ Τουρκία, 
ἄν προτιµᾶτε) εἶχε πάλι ἀντιρρήσεις! Βάλανε 
λοιπόν τόν - προσκείµενο στόν ψευτοµουφτή 
- ἰµάµη τοῦ χωριοῦ Χασήµ Τσαβούσογλου νά 
πάει στήν ἄτυπη «Συµβουλευτική Ἐπιτροπή» 
µιά αἴτηση ἐκ µέρους τῶν χωρικῶν νά 
ἐπιληφθεῖ τοῦ θέµατος. Ἔτσι, στίς 29/8/08 
κουβαλήθηκε τό γνωστό τούρκικο τσοῦρµο 
στό χωριό καί ἔβγαλε τούς συνήθεις 
δεκάρικους. Μεταξύ τῶν ὁµιλητῶν κι ὁ 
βουλευτής Ροδόπης Ἀχµέτ Χατζηοσµάν, 
πού µεταξύ ἄλλων εἶπε: «Φυσικὰ ἡ ἄνοδος 
τοῦ Πανθρακικοῦ στὴν Α’ Ἐθνικὴ ἦταν κάτι 
ποὺ χαροποίησε ὅλον τὸν λαὸ τῆς Ροδόπης. 
Ὅµως τὴ στιγµὴ ποὺ ἀνήκουν στὸν ∆ῆµο 
Κοµοτηνὴς δεκάδες λιβάδια, τὸ νὰ παίρνουν 
ἀπὸ τὸ Τουζτζούκιοϊ τὸ φιλέτο τὴ στιγµὴ ποὺ 
(οἱ κάτοικοι) ἐπωφελοῦνται ἀπὸ αὐτό, τὸ νὰ 
τὸ παίρνουν καὶ νὰ τὸ δίνουν σὲ ἄλλους µᾶς 
γέννησε τὸ αἴσθηµα ὅτι δὲν ὑπάρχει καλὴ 
πρόθεση. Ἐγὼ ἀπὸ χρόνια ζητάω ἕνα µέρος 
γιὰ τὸ σχολεῖο τοῦ Μάνστανλη, ὅµως ἀκόµα 
δὲν δόθηκε καὶ συνεχῶς παίρνουµε ἀρνητικὲς 
ἀπαντήσεις. Ὅµως αὐτὸ τὸ κοµµάτι τῶν 52 
στρεµµάτων ἔρχονται καὶ τὸ καταλαµβάνουν 
χωρὶς νὰ ρωτήσουν τοὺς χωρικοὺς καὶ παρὰ 
τὶς ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις τῶν τοπικῶν 

ἀρχόντων, σὰν νά εἶναι τὸ τσιφλίκι τοῦ 
µπαµπᾶ τους. Ἐπίσης γιὰ τὸ θέµα τῆς ἑστίας 
τοῦ «Τζελὰλ Μπαγιὰρ» µαζὶ µὲ τὸν φίλο µου 
βουλευτὴ Ξάνθης Τσετὶν Μάντατζη καὶ τὸν 
πρόεδρο τοῦ συλλόγου γονέων – κηδεµόνων 
Σινασί, πήγαµε καὶ συναντήσαµε τὸν 
δήµαρχο.  Στὶς συνοµιλίες ποὺ εἴχαµε, παρότι 
συµφωνήσαµε σὲ ὁρισµένα πράγµατα, δὲν 
µπορῶ νὰ καταλάβω γιατί ἀργότερα δηλώνει 
πὼς θὰ κατεδαφίσω τὴν ἑστία. Ἂν αὐτὴ ἡ 
κοινωνία σοῦ ἔδωσε ψήφους, δὲν στίς ἔδωσε 
γιὰ νὰ αὐξάνεις τὰ προβλήµατά της καὶ νὰ 
διασπαθίζεις τὴν περιουσία τῆς µειονότητας. 
∆ὲν σοῦ ἔδωσε ψήφους αὐτὴ ἡ κοινωνία γιὰ νὰ 
καταστρέφεις τὰ ἀκίνητα καὶ νὰ καταπατᾶς 
τὴν περιουσία της. Ἐµεῖς γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ θὰ 
εἴµαστε πάντα δίπλα σας. Ὅταν τὶς προάλλες 
ρώτησα τὸν Χασὴµ Τσαβούσογλου σὲ ποιὸν 
ἀνήκουν αὐτὰ τὰ λιβάδια, µοῦ εἶπε «ναί, αὐτὰ 
ἀνήκουν στοὺς χωρικούς» καὶ µπορῶ νὰ τὸ 
καταθέσω αὐτὸ στὸ δικαστήριο».

Παρατήρηση: Ναί, ἡ ἔκταση αὐτή (ὅλη 
κι ὅλη 52 στρέµµατα, γαµῶ τό κέρατό 

µου!) εἶναι τό τσιφλίκι τοῦ µπαµπᾶ µας ρέ 
τσόγλανοι! Τοῦ µπαµπᾶ µας πού πολέµησε 
γιά νά ξεκουµπιστεῖ ἀπό τόν τόπο µας ἡ 
ὀθωµανική χολέρα, γιά νά ἔρθει τό ἑλληνικό 
πίσω στή Θράκη (καί στή Μακεδονία καί 
στήν Ἤπειρο καί στήν Ἰωνία) µετά ἀπό 600 
χρόνια! Κι ἄν ὑπάρχει ἴχνος ἑλληνικότητας 
(καί λογικῆς) στό κράτος αὐτό πού ἔχουµε, 
δέν θά ρωτᾶµε κανέναν Χασήµ καί κανέναν 
Ἀχµέτ τό ποῦ ἀνήκει ἡ δηµόσια ἔκταση. Καί 
στά τέτοια µας καί οἱ συµφωνίες σας καί οἱ 
διαφωνίες σας µέ τόν κάθε δήµαρχο (ἄσε πού 
ὁ νῦν δήµαρχος στίς ἐκλογές δέν σταύρωσε 
µία δική σας ψῆφο). 

Ἔχουν µοῦτρα καί µιλᾶνε οἱ κλέφτες, 
οἱ καταπατητές καί οἱ παράνοµοι, πού 

µάθανε νά κουνᾶνε µιά τούρκικη σηµαία γιά 
νά νοµιµοποιήσουν κάθε βρωµιά. Οὔστ ρέ!

Ἄλλη µιά ἐπιθεώρηση τοῦ τόπου µας
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11 Σεπτεμβρίου, μια μέρα χαράς για όλους 
τους μαθητές καθώς χτυπάει το πρώτο 
κουδούνι για τη νέα σχολική σαιζόν. 
Όμως για να είναι ολοκληρωμένη 
η χαρά αυτή των μαθητών πρέπει 
να το επιτρέπουν και γενικότερες 
συνθήκες των σχολείων. Όσοι 
γνωρίζουν το δημοτικό σχολείο στο 
χωριό Μάνταινα ξέρουν ότι άθλιες 
συνθήκες τόσο του σχολικού κτιρίου 
όσο και του περιβάλλοντα χώρου δεν 
συμβάλουν ιδιαίτερα στο να νιώσουν 
χαρούμενα τα παιδιά.
Μιλάμε για ένα σχολικό κτίριο 
πολύ παλιό και σε ιδιαίτερα άσχημη 
κατάσταση, εσωτερικά και εξωτερικά. 
Όμως και οι διαστάσεις του κτιρίου δεν 
βοηθάνε καθόλου στην ομαλή και σωστή 
διεξαγωγή των μαθημάτων, το κτήριο 
είναι τόσο μικρό που μερικές τάξεις 
αναγκάζονται να κάνουν τα μαθήματα τους 
στο λεγόμενο σπίτι του δασκάλου το οποίο 
δυστυχώς δεν είναι και στην καλύτερη 
κατάσταση. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε 
ότι η σκεπή αυτού του κτιρίου είναι από 
ελενίτ, ένα υλικό τις βλαβερές συνέπειες 
του οποίου όλοι γνωρίζουμε. Επίσης το 
μονοπάτι από το οποίο οι μαθητές κάθε 
πρωί πηγαίνουν στο σχολείο είναι πολύ 
επικίνδυνο αφού σε πολλά σημεία του 
με ένα παραπάτημα μπορεί εύκολα ένας 
μαθητής να βρεθεί στον γκρεμό. Τόσα 
χρόνια κάθε πρωί στέλνουμε τα παιδιά μας 

στο σχολείο αφού πρώτα παρακαλέσουμε 
τον θεό να μας τα επιστρέψει σώα και 
αβλαβή, ευτυχώς μέχρι τώρα όλες οι ευχές 

μας εισακούσθηκαν, ως πότε όμως θα 
συμβαίνει αυτό; 
Η σχολική επιτροπή με επιστολές της 
ενημερώνει κάθε χρόνο τους αρμόδιους 
φορείς για την άθλια αυτή κατάσταση που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές του χωριού, 
αλλά στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις 
βρόντα. Εδώ και χρόνια γίνεται λόγος για 
νέο σχολικό κτήριο στο χωριό Μάνταινα 
αλλά εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι 
ήταν απλώς λόγια, από αυτά που τόσο 
απλόχερα μας δίνει το Ελληνικό κράτος. 
Για την αίτηση ίδρυσης και λειτουργίας 
δημόσιου-ελληνόφωνου σχολείου στη 
Μάνταινα, που μια μερίδα κατοίκων του 
χωριού είχε υποβάλει, ούτε λόγος. Εδώ 
δεν μπορούν (ή μάλλον δεν θέλουν) να 
εξασφαλίσουν ανθρώπινες συνθήκες στο 

υπάρχον μειονοτικό δημοτικό σχολείο του 
χωριού και θα μας φτιάξουν νέο;
Σκοποί αυτής της επιστολής είναι 
κατά πρώτον να πιέσουμε τις αρμόδιες 
αρχές να φροντίσουν να βρεθεί λύση 
γι’ αυτό το πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι 
το περιγράφουμε πρόβλημα και κατά 
δεύτερον να ξεκαθαρίσουμε ενώπιον όλων 
πως σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος 
στο σχολείο αυτό την ευθύνη θα την 
έχουν αποκλειστικά εκείνοι που δήθεν 
δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν ένα 
ανθρώπινο σχολικό κτίριο. Άραγε όλοι 
αυτοί που είναι αρμόδιοι για την κατάσταση 
των σχολικών κτιρίων της περιοχής θα 
ήθελαν να δουν τα δικά τους παιδιά να 
κάνουν μάθημα κάτω από τέτοιες άσχημες 
συνθήκες; Όχι βέβαια, τα δικά μας παιδιά 
λοιπόν γιατί να μην έχουν ασφαλέστερα 
και καλύτερα σχολεία; Μήπως τα δικά μας 
παιδιά είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας;   
Κλείνοντας θέλουμε να ευχηθούμε σε όλα 
τα παιδιά να έχουν μια καλή σχολική χρονιά 
και φυσικά όσο το δυνατόν λιγότερες 
περιπτώσεις σχολείων σαν το δικό μας.  
    
  Η σχολική Επιτροπή του (μειονοτικού) 
σχολείου Μάνταινας (Πρόεδρος Μεχμέτ 
Αλή Ιρφάν, Γραμματέας Ιμάμ Τζεμίλ, 
Ταμίας Μεχμέτ Αλή Αχμέτ)

*  Η ανωτέρω διαμαρτυρία εστάλη και 
στο Υπουργείο Παιδείας. Το φαντάζεστε; 
Ζητάνε ελληνικό σχολείο οι άνθρωποι κι 
εμείς δεν μπορούμε να τους απαλλάξουμε 
από το τούρκικο!

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΥΡΙΟΙ

Ασφαλιστική  εταιρεία στις ΗΠΑ  
βρήκε 1.000 συμβόλαια θυμάτων 
της Γενοκτονίας και αποζημιώνει 
τους δικαιούχους

Πριν από λίγο καιρό είχαμε κάνει γνωστό 
τη μεγάλο αγώνα του δικηγόρου Βαρτκές 
Γεγκιαγιάν να διεκδικήσει αποζημιώσεις 
υπέρ των απογόνων των θυμάτων της 
Γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915. 

Ο Αρμένιος δικηγόρος Βαρτκές Γεγκιαγιάν, 
που κατάγεται από την Σπάρτη της Πισιδίας, 
υποχρέωσε τις ασφαλιστικές εταιρείες New 
York Life Insurance Co και ΑΧΑ, μετά από  
πολύχρονο και δύσκολο δικαστικό αγώνα 
να καταβάλουν σε δικαιούχους το συνολικό 
ποσό των 53 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο 
Αρμένιος δικηγόρος ανακάλυψε ότι στις 
ασφαλιστικές εταιρείες που είχαν ασφαλίσει 
Αρμένιους υπήρχαν και ονόματα Ελλήνων 
που ζούσαν στις περιοχές της Θράκης, 
της Μικράς Ασίας και του Πόντου, άρα 
γινόταν πολύ ενδιαφέρουσα η εξέλιξη αυτή 
και για την ελληνική πλευρά, προκειμένου 
να αποδοθoύν εκ των υστέρων στους 
απογόνους των Ελλήνων τα χρήματα ως 
αποζημίωση για την απώλεια της ζωής 
τους.

Κάποια στιγμή  έγινε γνωστή και στην 
Ελλάδα η ανακοίνωση του δικηγορικού 
γραφείου από τις ΗΠΑ και έτσι ξεκίνησε  
μία προσπάθεια ενημέρωσης και 
πληροφόρησης των πολιτών, οι οποίοι 
έλκουν την καταγωγή τους  από τις περιοχές 
του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς 
Ασίας.  Μετά ξεκίνησε μία προσπάθεια 
προκειμένου να βρεθούν  τεκμήρια ύπαρξης 

ασφαλειών ζωής οι οποίες αφορούσαν 
Έλληνες που ζούσαν σε αυτές τις περιοχές. 
Η ύπαρξη επιστολής του Μητροπολίτη 
Σμύρνης Χρυσόστομου  ο οποίος ανέφερε 
την σύναψη τριών ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων σε εταιρείες στη Βιέννη, στην 
Άγκυρα και στη Νέα Υόρκη, με τελικό 
δικαιούχο  τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης 
και η εύρεση του συμβολαίου του ιατρού 
από το Αϊδίνιο Νικόλαου Τσιουμπάκη, 
ήταν δύο ελπιδοφόρα μηνύματα για τη 
συνέχεια. Συνέχεια η οποία πράγματι 
δικαίωσε την προσπάθεια αυτών που 
αναζητούν την αλήθεια και τα εφόδια για 
την τεκμηρίωση της γενοκτονίας με την 
ανακοίνωση της ασφαλιστικής εταιρείας 
των ΗΠΑ  New York Life Insurance Co. H 
εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αποζημιώσει 
Έλληνες δικαιούχους που έζησαν στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν το 1915. 
Το συνολικό ποσό  εκτιμάται από την 
εταιρεία στα 12 με 15 εκατ. δολάρια και 
αφορά 1.000 περίπου συμβόλαια τα οποία 
είχαν κάνει οι Έλληνες πριν το 1915. Τα 
συμβόλαια αυτά ανακάλυψε στα αρχεία 
της, ο Γεγκιαγιάν μετά από σχετική έρευνα 
σε αρχεία που αφορούσε Αρμένιους. 

Η σημαντική αυτή είδηση από την New 
York Life Insurance Co αποτελεί μία 
σημαντική εξέλιξη, αφού είναι ουσιαστικά 
μία ηθική δικαίωση και ένα ακόμη 
περαιτέρω βήμα για την αναγνώριση και 
διεθνοποίηση της γενοκτονίας. Το μείζον 
θέμα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι η 
αποζημίωση κάποιων ανθρώπων που θα  
πάρουν τα χρήματα των προγόνων τους, 
αλλά ουσιαστικά αποτελεί ένα μέτρο 
προκειμένου να πιεσθεί η Τουρκία που 

έχει διαπράξει το μαζικό έγκλημα, τη 
γενοκτονία, να προβεί και στην αναγνώριση 
αλλά και στη συγγνώμη απέναντι στα 
θύματα αυτής της γενοκτονίας.

Θα πρέπει τα προσφυγικά σωματεία να 
συμβάλλουν και αυτά στην περαιτέρω 
ανάδειξη του σοβαρού αυτού ζητήματος, 
το οποίο αναδεικνύει μία νέα παράμετρο 
στην υπόθεση της γενοκτονίας, παράμετρος 
η οποία δεν είναι θέμα χρημάτων, αλλά 
ηθικής δικαίωσης. Είναι ανάγκη  να 
συγκεντρωθούν όποιες πληροφορίες 
υπάρχουν επί των θεμάτων ασφάλειας  
ζωής από τους απογόνους των θυμάτων 
της γενοκτονίας και μέσα στο χρονικό 
διάστημα που αναφέρει η ανακοίνωση  
της ασφαλιστικής εταιρείας* να γίνει η 
σχετική διαδικασία. Η προσπάθεια για 
την ανάδειξη του αποσιωπημένου μαζικού 
εγκλήματος εναντίον των Ελλήνων 
συνεχίζεται και από ότι φαίνεται έχει 
ουσιαστικά αποτελέσματα.     

* Τα άτομα που θέλουν να μάθουν 
περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν 
τον ιστοχώρο του προγράμματος  www. 
greekinsuranceclaims. COM  ή με 
την κλήση ατελούς 1-800-922-2973. 
Στην Ελλάδα ο ατελής αριθμός είναι 
00.800.33 311144.  Εκτός από την παροχή 
των οφελών στους κληρονόμους των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ελλήνων η 
New York Life Insurance Co θα συμβάλει 
με 1 εκατομμύριο δολάρια στην  ελληνική 
ορθόδοξη αρχιεπισκοπή  της Αμερικής.  
Με αυτά τα κεφάλαια η αρχιεπισκοπή 
προγραμματίζει να  ιδρύσει μια έδρα για 
τη μελέτη του Έλληνισμού του Πόντου και 
της Μικρά Ασία στη  θεολογική  σχολή που 
λειτουργεί στη Μασαχουσέτη.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΜΕΣΩ ...ΗΠΑ

Ἀπό κεῖ πού µᾶς 
χρωστοῦσαν, θά µᾶς 

πάρουν καί τό βόδ’!

Δέν εἶναι καί πολύ σπάνιο 
τό φαινόµενο ἕνας αὐτο-
διοικητικός παράγοντας νά 
«κυνηγάει» ἕναν ὑπάλληλό 
του µέ τρόπο ἐµπαθή καί 
παράνοµο. Ὅµως νά συνεχίζει 
νά τό πράττει, παρότι µόνο 
...ἀθωώσεις τοῦ ὑπαλλήλου 
του πετυχαίνει, αὐτό πρέπει 
νά σπανίζει. Ἡ ἱστορία 
µάλιστα ἀποκτᾶ καί πρόσθετο 
ἐνδιαφέρον ἄν προστεθεῖ ὅτι ὁ 
µέν τοπάρχης εἶναι µειονοτικός, 
ὁ δέ ὑπάλληλος πλειονοτικός. 
Εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ Δ. 
Περετζίδη στήν κοινότητα 
Ὀργάνης, ὅπου ἕνα σήριαλ 
συνεχίζεται καί κανένας δέν 
φαίνεται (ἀπό τήν Περιφέρεια 
ΑΜ-Θ, π.χ.) νά µεσολαβεῖ ἀποτε-
λεσµατικά ὥστε νά λήξει.

Τό ζήτηµα βέβαια ἔχει 
εὐρύτερες διαστάσεις ἀπό τίς 
προσωπικές. Εἶναι γνωστός 
ὁ τρόπος λειτουργίας τῶν 
µειονοτικῶν ΟΤΑ, γιά τούς 
ὁποίους ἔχουµε γράψει 
καί µεῖς ἐπανειλληµένως: 
Μιλᾶµε συνήθως γιά ὄργια 
παρανοµίας, ὅπου καθένας 
κάνει ὅ,τι γουστάρει, δέν 
τηρεῖται σχεδόν καµµία νόµιµη 
διαδικασία, καί στά πλαίσια τοῦ 
σύγχρονου ἑλληνικοῦ κράτους 
συνεχίζονται οἱ παραδοσιακές 
συµπεριφορές τῶν ἀγάδων 
καί τῶν µουχτάρηδων. Ἔτσι 
γίνεται σαφές τό πόσο ση-
µαντική εἶναι ἡ παρουσία 
µερικῶν πλειονοτικῶν ὑπαλ-
λήλων στούς µειονοτικούς 
ΟΤΑ, ὅταν τοὐλάχιστον µᾶς 
ἐνδιαφέρει ἡ νοµιµότητα 
(κάτι πού ὁµολογουµένως δέν 
τεκµαίρεται ἀπό τήν πρακτική 
τῶν ὑπευθύνων). Γράψαµε καί 
ξαναγράψαµε γιά τό ...µπαϊράµ 
πού στήσανε µέ τά λεφτά 
ΜΑΣ κάποιοι, χωρίς φυσικά 
ἀποτέλεσµα. Τό τελευταῖο 
σχετικό δηµοσίευµά µας ἦταν 
γιά τό θέµα τῶν ὁδηγῶν καί 
τῶν ὀχηµάτων πού δηλώνουν 
οἱ δῆµοι Φιλύρας κι Ἀριαννῶν. 
Χωρίς κανέναν ὑπάλληλο µέ 
εἰδικότητα ὁδηγοῦ, ὄχι µόνο 
κινοῦν δεκάδες ὀχήµατα ἀλλά 
καί ...βεβαιώνουν προϋπηρεσία 
- προσόν ἀπαραίτητο γιά 
µελλοντική µόνιµη πρόσληψη! 
Καί γιά µιά τέτοια καραµπινάτη, 
αὐταπόδεικτη παρανοµία, 
τεκµηριωµένη καί δηµοσίως, 
κανείς δέν ἀσχολήθηκε! Τί νά 
πεῖς; Ἑλλάδα. Τοὐλάχιστον 
µέ τόν νέο «Καποδίστρια» θά 
µειωθοῦν τά πασαλίκια. Εἶναι 
κι αὐτό κάτι... 

Κ.Κ.



ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο 
µας γιά τήν ἀναγκαιότητα µιᾶς 
ἀπάντησης τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου 
σέ ὅσα γράφονται, λέγονται καί 
γίνονται καιρό τώρα καί τήν 
ἀφοροῦν. Λίγο πρίν τήν ἐπέµβαση 
Σανιδᾶ γιά «ἔρευνα ἀπό µηδενική 
βάση», δόθηκε στή δηµοσιότητα ἡ 
κάτωθι ἀνακοίνωση τῆς Μονῆς:

Με µεγάλη αίσθηση ευθύνης απέναντι 
πρωτίστως στον Θρησκευόµενο 
ελληνικό λαό, αλλά και στην 
χιλιετή παρουσία της Ιεράς 
µας Μονής και προκειµένου να 
ακουστεί η αλήθεια σχετικά 
µε το θέµα του Μετοχίου 
της Λίµνης Βιστωνίδας, σας 
γνωρίζουµε τα εξής:
Η Λίµνη Βιστωνίδα και οι 
παραλίµνιες εκτάσεις άνηκαν 
συνεχώς από το 1080 και µέχρι 
της µεταβιβάσεως αυτών στο 
Δηµόσιο στην Ιερά Μεγίστη 
Μονή Βατοπαιδίου. Τα δικαιώµατα 
της Μονής στηρίζοντας σε αποφάσεις 
Βυζαντινών αυτοκρατόρων τις 
οποίες σεβάστηκαν οι Οθωµανοί και 
επιβεβαιώνονταν µε πατριαρχικές 
αποφάσεις.
Μετά την απελευθέρωση και 
συγκεκριµένα το 1924 εκδόθηκε νοµικό 
διάταγµα, µε το οποίο το Ελληνικό 
Δηµόσιο αναγνώρισε τα δικαιώµατα 
της Μονής και παραιτήθηκε από 
κάθε τυχόν αξιώσεις του επί της 
Λίµνης και για το λόγο αυτό η Μονή 

παραχώρησε στο Ελληνικό Δηµόσιο 
25.000 στρέµµατα στην Χαλκιδική για 
την εγκατάσταση των προσφύγων. 
Σήµερα στην περιοχή αυτή είναι η 
πόλη των προσφύγων Ν. Τρίγλια.
Το 1994 η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ξάνθης αµφισβήτησε τα δικαιώµατα 
της Μονής επί της νησίδας Αντά 
Μπουρού. Το θέµα ήλθε στο 
κατά νόµο Αρµόδιο Γνωµοδοτικό 
Συµβούλιο Δηµοσίων Κτηµάτων, 
το οποίο µε οµόφωνη απόφαση το 
1998 αναγνώρισε τα δικαιώµατα 
της Ιεράς Μονής. Ακολούθησαν 
και άλλες γνωµοδοτήσεις του ως 
άνω Γνωµοδοτικού Συµβουλίου, οι 

οποίες έγιναν δεκτές µε αντίστοιχες 
Υπουργικές Αποφάσεις (από το 
1998 µέχρι και το 2004). Το 2000 µε 
απόφαση της Ολοµέλειας του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους κρίθηκε 
υπέρ της Μονής και το θέµα της 
διαχείρισης της λίµνης Βιστωνίδας 
και έγινε αποδεκτή µε Υπουργική 
απόφαση. Παρά τη δικαίωση της 
Μονής, δεν κατέστη δυνατή η 
έναρξη διαχείρισης της λίµνης λόγω 
προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν 
από διάφορες παρεµβάσεις, µέχρις 

ότου το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο το 
2004 αποφάνθηκε ότι δεν συντρέχει 
λόγος για επανεξέταση της υπόθεσης, 
η οποία έχει τελεσιδικήσει. Με την 
απόφαση αυτή αναγνωρίστηκαν για 
µια φορά ακόµη τα ιδιοκτησιακά 
δικαιώµατα της Ιεράς Μονής και δεν 
υπήρχε οποιοσδήποτε λόγος για τη 
συνέχιση οποιασδήποτε αντιδικίας. 
Μετά τα πιο πάνω τοπικοί παράγοντες 
δηµιούργησαν προσκόµµατα µε τελική 
κατάληξη την έκδοση της υπ΄ αριθµ. 
15/2004 οµόφωνης Γνωµοδότησης του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 
η οποία έγινε αποδεκτή από τον 
τότε αρµόδιο Υπουργό, βάσει της 
οποίας κινήθηκε νόµιµη διαδικασία 
ανταλλαγής της λίµνης και των 
παραλίµνιων  εκτάσεων µε εκτάσεις 
του Δηµοσίου, γιατί κρίθηκε από 
το Δηµόσιο ότι δεν ήταν δυνατή η 
καταβολή στην Μονή οικονοµικού 
ανταλλάγµατος.
Έτσι ιστορείται µε απολύτως νόµιµα 
και διαφανή στοιχεία το όλο θέµα, που 
ανάγκασε την Ιερά Μονή συνεπεία 
των διαφόρων δηµοσιευµάτων να 
προβεί στην παρούσα ανακοίνωση. 
Τέλος, είµαστε αναγκασµένοι 
να αναφερθούµε στις υπ΄αριθµ. 
ΑΒΜ: Ω07/57 και ΑΒΜ: Ω08/22 
διατάξεις του κου Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Αθηνών, οι οποίες 
εξεδόθησαν συνεπεία ανωνύµων 
καταγγελιών, δηµοσιευµάτων, αλλά 
και συγκεκριµένης καταγγελίας 
που αφορούν την νοµιµότητα της 
όλης διαδικασίας σχετικά µε τα 
δικαιώµατα της Μονής επί της 
λίµνης Βιστωνίδας, τις εκτιµήσεις 
των ακινήτων, το χαρακτήρα 

των εκτάσεων και 
της ανταλλαγής των 
ακινήτων.
 Με τις εισαγγελικές 
αυτές διατάξεις, οι 
οποίες ενεκρίθησαν µε 
τις υπ΄ αριθµ. 15.192/2008 
και 6.225/2008 πράξεις 
του κ. Εισαγγελέα 
Εφετών Αθηνών στον 
οποίο υπεβλήθησαν, δεν 

διαπιστώθηκε τίποτα µεµπτό και τέ-
θηκαν στο αρχείο κατ΄ άρθρο 43 ΚΠΔ.
Πρέπει να τονισθεί ότι το Βατοπαίδι 
έγινε κοινόβιο το 1990 και κλήθηκε 
να αναστηλώσει τα 35.000 τετρ. 
µέτρα του κτιριακού συγκροτήµατος 
της Ιεράς Μονής που χρονολογείται 
από το 10ο αιώνα, έχει την ευθύνη 
για την αναστήλωση ιερών σκητών 
και κελιών άλλα 30.000 τετρ. µέτρα. 
Επίσης να συντηρήσει και διασώσει 
τα ανεκτίµητης πολιτιστικής και 
ιστορικής αξίας κειµήλια, την 
συντήρηση και ανάδειξη του ιστορικού 
περιβάλλοντος χώρου της Μονής, την 
παροχή δωρεάν φιλοξενίας και σίτισης 
25.000 επισκεπτών κατ΄ έτος.Αφιέµεθα 
στην κρίση και στην µαρτυρία όσων 
γνωρίζουν το έργο µας η µας έχουν 
επισκεφθεί και προσκαλούµε όσους 
επιθυµούν να επισκεφθούν την Ιερά 
µας Μονή για να διαπιστώσουν το 
έργο που επιτελείται.
Με την βοήθεια του Θεού συνεχίζουµε 
σιωπηρώς την παράδοση της 
προσφοράς µας στην Ορθοδοξία και το 
Έθνος µας, που διαρκεί πάνω από 1.000 
χρόνια.Γνωρίζουµε ότι ο µοναχισµός 
απαιτεί θυσία και προσφορά και 
πρέπει να είµαστε πάντα έτοιµοι και 
για τα δύο. Ευχόµεθα να σταµατήσει 
ο θόρυβος, που τόσο πικραίνει τους 
πιστούς, αλλά ιδιαίτερα εµάς, γιατί 
µας αποσπά από τα πνευµατικά µας 
καθήκοντα.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ   12-9-2008                                                                                                                }

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, τή Θεσσαλονίκη, τή Δράµα, 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!

11η Σεπτεµβρίου

Ἰταλική ἀπάντηση 
µέσῳ ...Ρωσίας

Ὁ Τζουλιέτο Κιέζα εἶναι Ἰταλός σοσιαλιστής 
εὐρωβουλευτής καί ἀπό τούς καλύτερους 
δηµοσιογράφους τῆς πατρίδας του (ἐπί 20 
χρόνια ἀνταποκριτής ἐξωτερικῶν εἰδήσεων 
τῆς Λά Στάµπα). Τόν περασµένο Φεβρουάριο 
παρουσίασε στό Εὐρωκοινοβούλιο τό 
ντοκυµαντέρ του (“ZERO”) γιά τήν 
11η Σεπτεµβρίου, καλώντας τούς 785 
συναδέλφους του εὐρωβουλευτές καί 
κάπου 1.000 δηµοσιογράφους νά τό 
παρακολουθήσουν. Προσῆλθαν ...6 καί 
κανένας Ἰταλός δηµοσιογράφος. 
Αὐτές τίς µέρες ὁ Κιέζα βρισκόταν στό 
Βερολῖνο γιά τήν προβολή τοῦ ἴδιου 
ντοκυµαντέρ, ἔχοντας δίπλα του τόν Ντάριο 
Φό, τόν Γκόρ Βιντάλ καί τόν Ντέιβιντ Ρέι 
Γκρίφιν, καί πασχίζοντας νά τό προωθήσει 
στό εὐρύ κοινό. Μέχρι τώρα ἔχει προβληθεῖ 
στό Ἰνστιτοῦτο Γκαῖτε τοῦ Μονάχου, σέ 
ἀνεξάρτητες προβολές (Γαλλία, Βέλγιο, 
Ἰταλία), καθώς καµµία ἑταιρεία διανοµῆς 
δέν τό ἀναλαµβάνει.
Ποιό εἶναι τό πρόβληµα τοῦ ντοκυµαντέρ; 
Ὅτι συγκεντρώνει µαρτυρίες ἀπό εἰδήµονες, 
στρατιωτικούς, πρώην πράκτορες τῆς CIA 
καί τοῦ FBI, κτλ πού καταρρίπτουν τήν 
κωµική ἐπίσηµη ἐκδοχή γιά τό τί συνέβη 
ἐκείνη τή µέρα στίς ΗΠΑ. Ὁ Κιέζα εὐχαριστεῖ 
ὅλους αὐτούς τούς Ἀµερικανούς καί καλεῖ 
σέ διεθνή ἔρευνα πού θά ἀποδείκνυε τήν 
ἀλήθεια. 
Ὅ,τι ὅµως δέν γίνεται στήν δηµοκρατική 
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, γίνεται στή Ρωσία. 

Σήµερα (12/9/08) θά προβληθεῖ ἀπό τήν 
ρωσική τηλεόραση σέ ὥρα αἰχµῆς τόσο τό 
ντοκυµαντέρ ὅσο καί ἡ σχετική συζήτηση 
γιά τά γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεµβρίου 2001. 
Συνοµιλητές του, ἐνώπιον 30 ἑκατοµµυρίων 
τηλεθεατῶν, θά εἶναι ὁ στρατηγός καί 
εἰδικός σέ ζητήµατα στρατηγικῆς Λεονίντ 
Ἰβάσωφ (ἦταν ἐπικεφαλῆς τῶν ρωσικῶν 
ἐνόπλων δυνάµεων τό 2001), ὁ συγγραφέας 
καί ἱδρυτής τοῦ ∆ικτύου Βολταῖρος στό 
Παρίσι, Τιερί Μεϊσάν καί ἕνας Ρῶσος 
κοσµοναύτης πού πῆρε εἰκόνες τῆς ἡµέρας 
ἐκείνης ἀπό τό ∆ιάστηµα καί ἀνακάλυψε 
«ἐξόχως ἐνδιαφέροντα πράγµατα».
Τί θά ἀπαντοῦσε ἕνας κλινικά ἠλίθιος στά 
παραπάνω, πρίν ἀκόµα µάθει καί ἐξετάσει 
τίς λεπτοµέρειες; «Συνωµοσιολογίες». Ἔ, τί 
νά κάνουµε, δέν εἶναι ὅλοι γιά ὅλα. Ὅποιος 
ἀκόµα πιστεύει στίς ἀλκάιντες, στούς 19 
τροµοκράτες µέ τούς χαρτοκόπτες καί 
στούς νεφροπαθεῖς κακούργους ἄς βγεῖ 
νά θρηνήσει γιά τήν 7η ἐπέτειο τῆς nine 
eleven...

ΑΚΟΝΤΙΟ

Αν στους αιθέρες πάλλεται

και σειέται όλο πάθος

και σύξυλο δονείται

Είναι που πάει

να καρφωθεί.

Γιάννης Στρούµπας
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1) Στίς 18 Σεπτεμβρίου 1834 η Αθήνα 
ονομάζεται πρωτεύουσα του νέου 
ελληνικού κράτους, αντικαθιστώντας το 
Ναύπλιο. Ποιοί ήταν οι κυριότεροι λόγοι 
που επέβαλαν την μεταφορά αυτή;

Α) Λόγοι γεωγραφικοί - κεντρικότητα τής 
θέσης τής Αθήνας στην τότε ελλαδική 
επικράτεια
Β) Λόγοι ιστορικοί - η διαχρονικότητα της 
εθνικής μας αναφοράς στην Αθήνα
Γ) Λόγοι πολιτικοϊδεολογικοί - η βούληση 
των Ευρωπαίων να ελέγξουν την ορθόδοξη 
φιλορωσική στάση του νέου ελληνισμού, με 
μια στροφή στην ανώδυνη “αρχαιότητα”
Δ) Λόγοι οικονομικοί - η καίρια σημασία 
της οικονομίας τής Αττικής για την τότε 
κατεστραμμένη Ελλάδα

2) Στις 20 Σεπτεμβρίου 1971 πεθαίνει ο 
μεγάλος μας ποιητής Γιώργος Σεφέρης. 
Ανάμεσα στις πολλές, μοναδικής 
αξίας φράσεις του ήταν και η εξής: “Ο 
Μακρυγιάννης είναι ο πιο σημαντικός 

πεζογράφος της νέας Ελληνικής Λογοτε-
χνίας, αν όχι ο πιο μεγάλος, γιατί έχομε 
τον ..........” 
Α) Παλαμά
Β) Παπαδιαμάντη
Γ) Βιζυηνό
Δ) Ροϊδη 

3) Στίς 23 Σεπτεμβρίου 1821 μπαίνουν 
στην Τριπολιτσά οι επαναστατημένοι 
Έλληνες. Ακολουθεί γενική σφαγή 
Τούρκων, Εβραίων αλλά καί 
τουρκοπροσκυνημένων όπως ο 
Σωτηράκης Κουγιάς. Ποιά χρονική 
περίοδο γιορτάστηκε από την επίσημη 
ελληνική πολιτική η μνήμη του Κουγιά;  
Α) Το 1912-1913
Β) Το 1919-1922
Γ) Το 1940-1941
Δ) Το 1999-2004 

4) Στις 23 Σεπτεμβρίου 480 π.Χ. γεννή-
θηκε στη Σαλαμίνα ο «τραγικότερος 
τών ποιητών», ο Ευριπίδης, από πατέρα 
μπακάλη καί μητέρα μανάβισσα. Το 408 
ο Ευριπίδης σε ηλικία 77 ετών πήγε στη 
Μακεδονία, καλεσμένος του Βασιλιά 
Αρχέλαου, κι εκεί έζησε την υπόλοιπη 
ζωή του, συντροφιά με τον επίσης 
Αθηναίο τραγικό ποιητή Αγάθωνα 

και τον Μιλήσιο μουσικό Τιμόθεο. 
Τί δουλειά είχε σέ μια «μη ελληνική 
Μακεδονία», δεκαετίες πρίν γεννηθεί ο 
Φίλιππος Β’, ένας Έλλην ποιητής;
Α) Τον παραπλάνησε ο επάρατος ελληνικός 
εθνικισμός
Β) Τον παραπλάνησε ο Άνθιμος 
Γ) Τον παραπλάνησαν τα συλλαλητήρια 
του 1992 στή Σαλλλονίκη
Δ) Τον παραπλάνησε ο Καρατζαφέρης

5) Στίς 25 Σεπτεμβρίου 1849 πεθαίνει στόν 
Πειραιά ο Νικήτας Σταματελόπουλος, ο 

“Νικηταράς ο Τουρκοφάγος”. Μέλος 
του φιλορωσικού κόμματος, εθεωρείτο 
απειλή, συκοφαντήθηκε καί συνελήφθη 
από τους Βαυαρούς. Παρά την 
κατεστραμμένη υγεία του (στη δίκη 
ήταν αδύνατον να σταθεί όρθιος) και την 
αθώωσή του, κρατήθηκε στη φυλακή. 
Απελευθερώθηκε μετά από παρέμβαση 
του Μακρυγιάννη, τυφλός πια, και η μία 
κόρη του τρελλάθηκε από τη λύπη της 
όταν τον αντίκρυσε. Πώς χαρακτηρίζεται 
ένα κράτος με τέτοια συμπεριφορά 
προς εκείνους που θυσιάστηκαν για την 
ίδρυσή του;
Α) Δημοκρατικό
Β) Κράτος δικαίου
Γ) Ολιγαρχία
Δ) Αποικία της Δύσης

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

LE TEMPS  D’ ARCHIDOLOGIE
(σ.σ. ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΤΟΞΙΚΑ)

Συνέχεια ἀπό σελίδα 12

. Ὁ Καζαµίας ὅµως εἶπε καὶ κάτι ἄλλο ἐξόχως…
λιµπιντοδιεγερτικό, ὅτι ὁ ἱστορικὸς θὰ πρέπει νὰ καταγράψει 
ἀντικειµενικὰ τὰ γεγονότα τῆς εἰσβολῆς (βρὲ τὸν Καζαµία!), 
νὰ πεῖ πὼς τὰ εἶδαν καὶ οἱ δυὸ πλευρὲς (σωστά, ἀλίµονο, 
καὶ τὸ ἀρνὶ καὶ ὁ λύκος, δηµοκρατία ἔχουµε - ξανά, βρὲ τὸν 
Καζαµία!) καὶ ποιοὶ ἐν τέλει εὐθύνονται γιὰ τὴν εἰσβολὴ 
(σ.σ. αὐτὴ τὴ στιγµὴ  ΜΟΛΙΣ ΕΧΩ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΕΝΕΟΣ 
- incredible, incroyable, unglaublich, неимоверно και لوقعمريغ - 
καὶ καθὼς ἀρχίζω νὰ ξαναβρίσκω τὰ λόγια µου, κατορθώνω 
νὰ ψελλίσω ἐκστασιασµένος:  φτάνει, µὴ µᾶς χέσεις ἄλλο, 
Καζαµία!). Καὶ ἐπειδὴ βεβαίως ὅλα αὐτὰ τὰ χαριέντως 
παπαροσυνασπιστοδιαπολιτισµικοαδερφίστικα ἐµένα µοῦ 
θυµίζουνε διάφορα ὄντως ἄκρως ἐπιστηµονικὰ (π.χ. «µὰ 
ἦρθε καὶ πέρασε ἀπὸ µπροστὰ µου, κύριε δικαστά, ἐγὼ φταίω 
µετὰ ποὺ τὴ βίασα καὶ τῆς ἔκοψα τὸ λαρύγγι;»), πειράζει 
πολύ, ρὲ κουµπάροι, ποὺ ἀρχίζω ὁ ἐρίφης νὰ βλέπω καὶ 
κατὰ κεῖ κάτι φαντάσµατα Μαριεττορεπούσηδων; Πειράζει 
πολὺ ρὲ Καζαµία; 
     Νὰ µὴν τὰ πολυλογοῦµε ὅµως κιόλας! Ἐγὼ ἄλλωστε 
ἕνα-δυὸ πραγµατάκια εἶπα ἁπλῶς ἐνδεικτικὰ νὰ ἐπισηµάνω 
σήµερα (ἀπὸ τὰ χιλιάδες ποὺ παίζονται ἐδῶ καὶ καιρό), µπάς 
καὶ καταλάβετε ὅτι καὶ ἡ Κύπρος βαδίζει πλέον ἄνευ ὅρων 
στὴ φωτεινὴ λεωφόρο τῆς προόδου (πού... καὶ παληκάρια 
γίναµε µαλλιὰ κουβάρια), τῆς ἐξέλιξης (οἱ µοῦτσοι ποὺ γ..., 
γίναν καπεταναῖοι) καὶ τῆς ἀναγέννησης (πλέουν οἱ βάρκες 
στὸν γιαλό, πλέουν καὶ οἱ κουράδες), ἀφήνοντας ἐπιτέλους 
πίσω της τὶς γελοῖες ὑστερίες τῶν ζοφερῶν ἐθνοκαπήλων, 
ποὺ τορπιλίζουν µὲ τὶς ἀνεκδιήγητες ψυχώσεις τους 
τὴν ἁρµονικὴ συναλληλία µὲ τοὺς Τούρκους ἀδελφοὺς 
µας! Ὅσοι δὲν τὸ καταλάβουν αὐτό, ἡ µοίρα τους εἶναι 
προδιαγεγραµµένη! Τ’ ἀκοῦς, βρὲ σὺ ὀπισθοδροµικὲ καὶ 
πλεγµατικὲ Φτωχόπουλε; Στὸ χρονοντούλαπο τῆς Ἱστορίας 
γρήγορα, µωρέ! Στὸ χρονοντούλαπο!             

Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σαμοθράκη: Ιστορία - 
Αρχαιολογία - Πολιτισμός

Ο Δήμος Σαμοθράκης την 1η Σεπτεμβρίου 
παρουσίασε στο Πνευματικό Κέντρο «Νικόλαος 
Φαρδύς» της Χώρας το βιβλίο «Σαμοθράκη: 
Ιστορία - Αρχαιολογία - Πολιτισμός» (Πρακτικά 
Επιστημονικού Συνεδρίου, Σαμοθράκη Σεπτέμβριος 
2006,  εκδόσεις Επίκεντρο). Η ημέρα παρουσίασης 
του βιβλίου αποτελεί την ημέρα μνήμης του 
Ολοκαυτώματος του 
νησιού (1η Σεπτεμβρίου 
του 1821) που αφάνισε 
τον πληθυσμό της 
Σαμοθράκης.    

Στο βιβλίο επιχειρείται 
μία συμβολή στην 
ανάδειξη της ιστορίας 
του νησιού, η παρουσίαση 
των ευρημάτων που έχει 
φέρει έως σήμερα στο 
φως η αρχαιολογική 
σκαπάνη, η παρουσίαση 
των  πτυχών του 
ιδιαίτερου πολιτισμού, 
που σχετίζονται με 
τη λαογραφία, και  η 
διατύπωση  σκέψεων και προτάσεων για την ανάδειξη, 
προβολή και αξιοποίησή του. Το παρουσίασαν ο Γ. 
Πετρούδας και Γ. Χανός, νυν και πρώην Δήμαρχος 
Σαμοθράκης και οι συνεπιμελητές του βιβλίου 
Στράτος  Δορδανάς και  Φάνης Μαλκίδης.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Γ. Πετρούδας 
αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του βιβλίου που 
αποτελεί συμβολή στην ιστορία του νησιού και τόνισε 
την αναγκαιότητα να υπάρξουν και άλλες  ανάλογες 
εκδόσεις. Ο πρώην Δήμαρχος του νησιού Γ. Χανός, 
ο οποίος είχε στηρίξει την οργάνωση του Συνεδρίου 

επισήμανε τη σημασία που έχει για τη Σαμοθράκη η 
ανάδειξη της ιστορίας της και τόνισε ότι πτυχές της 
τοπικής ιστορικής διαδρομής πρέπει να ενταχθούν 
στα σχολικά εγχειρίδια.

Ο Σ. Δορδανάς, μέλος της επιστημονικής και 
οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου και 
συνεπιμελητής του τόμου αναφέρθηκε στις 
δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την πραγματοποίηση 
του επιστημονικού συνεδρίου για τη Σαμοθράκη, οι 
οποίες ωστόσο ξεπεράστηκαν με τη συνδρομή του 
Δήμου της Σαμοθράκης και των πολλών εθελοντών. 
Επίσης τόνισε την σημασία της έκδοσης που αποτελεί 

απαρχή για αντίστοιχες 
επιστημονικές και 
ερευνητικές προσπάθειες 
στο μέλλον.

Τέλος, ο Φάνης 
Μαλκίδης   ανέφερε ότι 
η  μελέτη της ιστορίας 
και η αναγκαιότητα της 
ανάδειξης της τοπικής 
κληρονομιάς έχουν 
στρέψει, τα τελευταία 
χρόνια, την έρευνα 
προς την τοπική 
κοινωνία, η οποία μέχρι 
πρότινος παρέμενε 
πολλές φορές στη 
σκιά του επιστημονικού 

ενδιαφέροντος χάρη του γενικού. Έτσι το βιβλίο 
τοποθετεί  ως κεντρικό ζήτημα έρευνας και 
ενασχόλησης τη Σαμοθράκη, ένα ιδιαίτερης και 
παγκόσμιας αξίας νησί, που για χρόνια έμεινε στο 
περιθώριο. Επισήμαινε ότι οι επιστημονικές εργασίες  
που περιλαμβάνονται στο βιβλίο εμπεριέχουν  γνώση 
αλλά κυρίως αληθινή αγάπη για τη Σαμοθράκη και 
ανοίγουν νέους  ορίζοντες στην έρευνα για το νησί, 
ενώ αφιέρωσε την ομιλία του και το έργο στη μνήμη 
των θυμάτων του ολοκαυτώματος της Σαμοθράκης.

Ο πίνακας του Ζάν Μπαπτίστ Βενσάν για τη 
σφαγή της Σαµοθράκης
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Παπόρια στόν Εὔξεινο ἐσεῖς; Στήν 
Καραϊβική ἐµεῖς! Γεωργία ἐσεῖς; Βενε-
ζουέλα ἐµεῖς! Τό τέλος τῆς Ἱστορίας 
µᾶς τελείωσε, φτού κι ἀπ’ τήν ἀρχή!

Θυµᾶστε τήν ἀσύλληπτη µπούρδα τῶν 
τροµοκρατῶν µέ τίς ὑγρές βόµβες στή 
Βρετανία; Ἔ, στίς 8/9 ἀθωώθηκαν ὅλοι! 
Σκευωρία, ὅπως ἀπό τότε γράφαµε!

Ἕνα δισ. $ ζητᾶ ὁ ΟΗΕ ἀπό τό Ἰσραήλ 
νά πληρώσει στόν Λίβανο, ἀποζηµί-
ωση πού βοµβάρδισε τό διυλιστήριό 
του. Καί τό λέν χωρίς νά γελᾶνε!

Ἡ Νικαράγουα τοῦ Ὀρτέγκα ἀναγνώ-
ρισε τήν ἀνεξαρτησία τῆς Ν. Ὀσετίας 
καί τῆς Ἀµπχαζίας. Οἱ ἀληθινές φιλίες 
ἀντέχουν στόν χρόνο.

Μετά τή ρεαλιστική φιλορωσική στρο-
φή τῆς Τιµοσένκο, ξοφλάει µᾶλλον κι 
ὁ Γιούσενκο. Ἡ πορτοκαλί µπογιά του 
δέν περνάει πιά στήν Οὐκρανία...

Τό γεωργιανό µάθηµα συνέτισε κι 
ἄλλους (π.χ. τούς Ἀζέρους): Ψυχρός ὁ 
Ἀλίεφ δέχθηκε τόν Τσέινι, καπάκι στό 
τηλέφωνο ο Μεντβέεφ καί µέ γλύκες!

Οἱ θαυµαστές τοῦ Φατίχ Τερίµ εἶδαν 
τίς τσογλανιές του στό 1-1 τῆς Τουρκίας 
µέ τό Βέλγιο; Κλασικό κωλότουρκο 
φασίστα ὀρέχτηκε ὁ γαύρος;

Ἡ Ὑγεία στούς ἰδιῶτες, οἱ µεταφορές, ἡ 
ἐκπαίδευση, οἱ ὑποδοµές... Συνεχίζουν 
ἀκάθεκτοι τό ξεπούληµα τῆς χώρας 
µέ ἄλλοθι τό πασοκικό προηγούµενο

Δέν τό καταλαβαίνω ὅµως τό ἐπιχεί-

ρηµα. συγχωρεῖς τόν σηµερινό ληστή 
ἐπειδή σ’ ἔκλεψε κι ἕνας ἄλλος χθές;

Καί τί; Αὐτά ὅταν ὁ Μπούς ἐθνικοποιεῖ 
δυό στεγαστικούς ὀργανισµούς (Fannie 
Mae, Freddie Mac), γιά ν’ ἀποφύγει νέα 
τραπεζικά «κανόνια»! Στίς ΗΠΑ!

Ἄλλα 50.000.000 εὐρώ δωρεάν βοήθεια 
θά δώσουµε στά Σκόπια! Βρέ µπάς καί 
ἐρεθίζονται στό ΥΠΕΞ µέ τίς βρισιές 
καί τίς προσβολές τοῦ Γκρούεφσκι;

Στόν 7ο π.Χ. αἰώνα πῆγε ἡ παρουσία 
Μακεδόνων, χάρη στά ἀρχαιολογικά 
εὑρήµατα τοῦ Ἀρχοντικοῦ Πέλλας. 
Ὅσο σκάβουµε, τόσο βαθύτερα στόν 
χρόνο βρίσκουµε τίς ρίζες µας.

Τελικά δικαιώθηκε ὁ κ. Βουλγαρά-
κης, πού δήλωνε ὅτι κάποιοι κῦκλοι 
ἐπιζητοῦσαν τήν πολιτική του ἐκτέλε-
ση. Ὁ ἀντιβουλγαρακισµός νίκησε! 

Ὅποιος εἶδε τή συνέντευξη Τύπου τοῦ 
Καραµανλῆ στή ΔΕΘ καί κατάλαβε 
τό στηµένο σκηνικό, ἔχει µιά ὡραία 
εἰκόνα τῆς «δηµοκρατίας» µας. 

Ἡ ἑλληνική σηµαία ξανά στά σχολεῖα, 
µέ ἀπόφαση τοῦ Εὐριπίδη. Θά πάει καί 
...παραµέσα ἄραγε, στίς καρδιές καί 
στά µυαλά δασκάλων καί µαθητῶν;

Πράγµατι συµµαζεύτηκε φέτος τό 
ἐναρκτήριο χάλι (βιβλία, διορισµοί, 
ΠΕΚ...) στά σχολεῖα. Στοιχειῶδες, ναί, 
ἀλλά τόσα χρόνια ποῦ ἦταν;

Ἀντίθετο στό Ἰσλάµ τό νόµιµο ὕψος 
(7,5 µέτρα) τῶν µιναρέδων, κατά τόν 

Μάντατζη. Καί συνεχίζει νά παριστά-
νει τόν ...κεντροαριστερό βουλευτή!

Μίλησε στό ΠαΣοΚ Ροδόπης (5/9/08) ὁ 
βουλευτής Σερρῶν Μάρκος Μπόλαρης 
καί ἀνέφερε ρητά τό «πρόβληµα εἰσβο-
λῆς καί Κατοχῆς στήν Κύπρο» 

Αὐτονόητο; Ὄχι δά! Γιά ρωτῆστε κάτι 
µειονοτικούς πού πάγωσαν ἀπό κάτω, 
πότε ξανάκουσαν κατάµουτρα τέτοια 
λόγια ἀπό ὁποιονδήποτε στό κόµµα...

Πρός διαµαρτυρόµενο ἀναγνώστη: 
Δέν καταλαβαίνω κύριε, τί σᾶς 
πειράζουν οἱ ἱστορικές ἀναδροµές τοῦ 
τουρκόφωνου Τύπου τῆς Θράκης;

Ἐντάξει, ἔχουν ἕνα κόλληµα µέ συγκε-
κριµένες µάχες (τύπου Ματζικέρτ ἤ 
Ντουµλού Πινάρ) καί πρόσωπα (σφα- 
γεῖς Ἑλλήνων), ἀλλά ...τί λέµε τόσα 
χρόνια γιά τήν ἄποψη τοῦ «Ἄλλου»;

Πράκτικερ - ΙΚΕΑ πού ἀνοίγουν στήν 
Ξάνθη θά πλήξουν µέν ὁρισµένους, 
ὅµως θά ἀνακόψουν καί τήν πληµµυ-
ρίδα τουρκικῶν φτηνοπροϊόντων πού 
σάρωσαν τή Θράκη. Ψηφίζουµε ΝΑΙ!

Νάτα µας, ἄρχισαν οἱ κλάψες ἀπό 
δηµαρχίδια πού χάνουν τίς καρέκλες 
τους λόγῳ «Καποδίστρια 2». Ποιός ξε-
κίνησε; Μά... ὁ τενεκεδέστερος ὅλων!

Ἄλλη µιά ἰδέα τοῦ Μιχάλη Χαραλαµπί-
δη βαίνει πρός ὑλοποίηση µέ τήν ἀνα-
βίωση τῆς µοναδικῆς πεπονοκαλλιέρ-
γειας Πέπλου - Τυχεροῦ.

Ἀπαγορεύτηκε ἀπό τή νοµαρχία 
Ἕβρου ἡ διακίνηση µαλακίων (βρῆκαν 
διοξίνη σέ µύδια). Ἄν εἶχαν ἀπαγορέ-
ψει καί τή διακίνηση µαλακιῶν, θά 
γλύτωνε ἡ Κυβέρνηση τό θέµα Ἄκη.

Το αδίκημα να είσαι Κούρδος
Είκοσι χρόνια φυλάκισης είναι η ποινή 
που αντιμετωπίζουν δύο κρατούμενοι οι 
οποίοι στη διάρκεια μιας διαδήλωσης στο 
Ντιαρμπακίρ κατέβασαν από τον ιστό ενός 
σχολείου την τουρκική σημαία. Η πράξη τους 
καταγράφηκε από κάμερα της Αστυνομίας. 
Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται 
είναι: προσέβαλαν το σύμβολο της ηγεμονίας 
του κράτους ασκώντας προπαγάνδα υπέρ της 
τρομοκρατίας, μέλη τρομοκρατικής οργά-
νωσης και διάπραξη αδικημάτων στο όνομα 
της οργάνωσης.       (5-9-08, εφ. Ραντικάλ)

Εισαγόμενος τουρκοϊσλαμισμός
Τι είπαν για μας τους Τουρκοκύπριους οι 
φουσκωμένοι εθνικιστές - Οθωμανοί της 
Τουρκίας; «Αυτοί εκφυλίστηκαν, να στείλουμε 
από την Ανατολία τους πλέον Τούρκους, ώστε 
να εκτουρκίσουμε και αυτούς». Ο δε αυλικός 
της εποχής, ο Ντενκτάς, χειροκρότησε αυτό 
το ρεζιλίκι λέγοντας «κι αυτός που φεύγει, 
κι αυτός που έρχεται είναι Τούρκος»! Ο 
Ερντογάν όταν του υπενθύμισαν πως οι 
Τουρκοκύπριοι μεταναστεύουν από το νησί 
είπε: «Όποιος θέλει ας φύγει, εμείς έχουμε 
πολλούς Τούρκους, στέλνουμε άλλους»! Και 
έτσι, στέλνοντας 5-6 πιο Τούρκους(έποικους) 
ανά Τουρκοκύπριο άρχισαν τη θεραπεία 
διαφυλάσσοντας τον τουρκισμό μας! Και ήρθε 
μετά η ώρα να μας κάνουν μουσουλμάνους! 
Άρχισαν να κατασκευάζουν στα χωριά 
τζαμιά με διπλούς μιναρέδες. Ακόμα και στις 
κηδείες μας άρχισαν να φέρνουν ιμάμηδες 
από την Τουρκία. Ήρθε μέρα που την ώρα 
που εκπληρώναμε το τελευταίο μας καθήκον 
έναντι των προσφιλών μας προσώπων, 
ακούσαμε επί μακρόν μάθημα θρησκευτικών 
και θεολογίας. Και σκοτεινές προλήψεις υπό 
την αιγίδα των μαθημάτων Κορανίου. Δήθεν 
θα μας έκαναν μουσουλμάνους! 

(10-9-08, Τ/Κ εφ. Αφρίκα)

Η μάνα του φονιά τα λέει όλα
Χθες, η μητέρα του Ογούζ Γιορουλμάζ, 
Νουράν, δήλωσε τα εξής, στο κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων του Star: “Το κράτος διέπραξε όλες 
τις ανεξιχνίαστες δολοφονίες, χρησιμοποι- 
ώντας το παιδί μου και τους συντρόφους 
του. Τότε ο γιος μου, πιστός στις διαταγές της 
πρωθυπουργού, του υπουργού εσωτερικών 
και του ταξιάρχου της Στρατοχωροφυλακής, 
Βελί Κιουτσούκ, μου είπε: «Όποια αποστολή 
μας δίνει το κράτος, είμαστε υποχρεωμένοι 
να την εκτελέσουμε». Έτσι ο γιος μου και 
οι σύντροφοί του σκότωσαν τον βασιλιά 
των καζίνο, Ομέρ Λουτφού Τοπάλ, με 
εντολή των ανωτέρων τους. Εκτός από το 
συγκεκριμένο έγκλημα ο γιός μου και οι 
σύντροφοί του είναι υπεύθυνοι για άλλες 93 
δολοφονίες. Και είμαι σίγουρη ότι το παιδί 
μου το σκότωσαν εκείνοι που έδωσαν τις 
διαταγές για τις 93 δολοφονίες, για να του 
κλείσουν το στόμα. Και δεν είναι υπεύθυνος 
για όλα αυτά μόνον ο Κιουτσούκ. Για τα 
εγκλήματα εκείνα πρέπει να ανακριθούν 
και να δικαστούν η τότε πρωθυπουργός 
Τανσού Τσιλέρ, ο υπουργός εσωτερικών 
Μεχμέτ Αγάρ και ο διοικητής των ειδικών 
δυνάμεων της αστυνομίας Ιμπραήμ Σαχίν. 
Το κράτος δεν μας στήριξε. Έχω έναν εγγονό 
και πουλάω στις λαϊκές τραχανά και τουρσιά 
για να το μεγαλώσω. Η Τσιλέρ είχε πει ότι 
όποιος πυροβολεί και όποιος πυροβολείται 
εν ονόματι του κράτους είναι έντιμος. Όλα 
ξεχάστηκαν. Χρησιμοποίησαν το παιδί μου, 
το πέταξαν και τώρα όλοι αποτραβήχτηκαν 
και κάνουν ότι δεν ξέρουν τίποτα.”
(http://infognomonpolitics.blogspot.com)

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

     Λοιπόν, γιὰ σήµερα, παῖδες µου, εἴπαµε νὰ κάνουµε µία 
παρασπονδία καὶ νὰ µὴν ἀσχοληθούµε µὲ τὰ προσφιλῆ 
µας, γελοῖα θέµατα (ἤτοι Κωστάκηδες, Γιωργάκηδες, 
Μητσοτακουλέϊκα, τουρκοκεµαλοφασισταριά, ἰθαγενῆ 
δηµαρχονοµαρχίδια, κλπ, κλπ).
     Καὶ εἶναι ἀνάγκη ἀδήριτος βεβαίως νὰ κατέβουµε καὶ 
λίγο νοτιοανατολικότερα, καθότι περὶ τοῦ ἡµετέρου - 
ἑλλαδικοῦ σεσηµασµένου ἑσµοῦ µὲ τὸ ὀσφυοκαµπτικῶς 
ἐγγλωτοπαλινδροµικὸν σύνδροµον (καὶ γιὰ ὅποιον 
δὲν κατάλαβε, «γονυκλινεῖς καὶ πεοθηλάζοντες» τὸ 
λὲν ἐπιστηµονικά, ναί;), τὰ λέµε καὶ τὰ ξαναλέµε!  
Δυστυχῶς ὅµως φαίνεται πλέον ὅτι ἡ καθ’ ἡµᾶς τοιαύτη 
ξεφτιλοκατάστασις ἀρχίζει νὰ ἀφορᾶ καὶ στὴν Κύπρο 
- καὶ δὲν ἐννοοῦµε µόνο τὸ σόι (κυριολεκτικῶς τε καὶ 
µεταφορικῶς) τοῦ ἑκασταχοῦ Ἀναν-στασιάδη, ἀλλὰ 
κάτι µᾶλλον πολὺ εὐρύτερο! 
     Ἔ, καὶ λογικὸ εἶναι ἀσφαλῶς σ’ ἕνα βαθµό! Τώρα 
ποὺ ἔχει πιὰ ἐκλείψει ὁ γάτος, ἤτοι ὁ τελευταῖος Ἕλλην 
πολιτικὸς (ἢ τουλάχιστον ὁ τελευταῖος µὲ διαπιστωµένη 
ἐθνικὴ συνείδηση), φυσιολογικὸ δὲν εἶναι βεβαίως νὰ 
ἑτοιµάζεται ἡ ἀνέµελος χοροεσπερὶς ἀπὸ ἁπαξάπαντα 
τὰ ὑπολειπόµενα ποντίκια; Καὶ φυσικὰ γιὰ κεῖνο τὸ 
ἀνεξακρίβωτο εἰσέτι (ἀνθρωπολογικῶς, ἐννοῶ) πλάσµα 
ποὺ - ὑποθετικῶς καὶ ἐν ἄκρᾳ ὑποθέσει ὑποθέσθω ὅτι 
ὑποτίθεται πὼς - παριστάνει τὸν Πρόεδρο, δὲν εἴχαµε 
ἐξ ἀρχῆς ἀπολύτως καµµία ἀµφιβολία (νά, σὰν νὰ 
σοῦ λένε ὅτι εἰσβάλλουνε στὸν Ἕβρο οἱ Τοῦρκοι καὶ 
τρέχει πρῶτος-πρῶτος µὲ παλάσκες καὶ ἀµπέχωνο ὁ 
Σηµίτης νὰ προτάξει τὰ στήθη του, ἕνα πρᾶµα)! Τὸ ὅτι 
ὅµως ὅλα τὰ κόµµατα θὰ συµφωνοῦσαν στὴν ἀνάγκη 
νὰ ξεκινήσουν ἀπευθείας διαπραγµατεύσεις µὲ τὸ 
ψευδοκράτος, πρᾶγµα ποὺ βεβαίως πολὺ ἁπλᾶ σηµαίνει 
ἕνα προκαταρκτικὸ ἄτυπο «ναί» στὸ ἐπερχόµενο νέο 
Αὐνανοσχέδιο, αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς µία ἐξέλιξη…
ἐξόχως συγκινητική!

     Ὅπως ἐξόχως συγκινητικὴ εἶναι βεβαίως καὶ ὅλη 
αὐτὴ ἡ προλείανση τοῦ ἐδάφους γιὰ τὴν ἐπικείµενη 
δικοινοτικὴ πηλιογούσικη κατάντια, µέσῳ τῆς γνωστῆς 
τακτικῆς γιὰ «τὴν καλλιέργεια κουλτούρας εἰρηνικῆς 
συµβίωσης καὶ ἄµβλυνσης τῶν διαφορῶν»! Καὶ δὲν τὰ 
λέµε ἐµεῖς ἔ; Τὸ κυπριακὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τὰ λέει, 
ἐνόψει τῆς ἐκπαιδευτικῆς του µεταρρύθµισης (καὶ δὲν 
ξέρω γιὰ σᾶς, κουµπάροι, ἀλλὰ ἐµεῖς ἐδῶ στὴ Μελούνα, 
ὅποτε ἀκοῦµε «ἐκπαιδευτικὴ µεταρρύθµιση», φέρνουµε 
προστατευτικὰ τὴν παλάµη στὸν κ…ο µας, µὴ µᾶς µπεῖ 
τίποτα)! Ἀλλὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλη βέβαια, τί χαλιέστε, βρὲ 
σεῖς παλιοντενεκέδες ἐθνοσκοταδιστές, µὲ τὴν εἰρηνικὴ 
συµβίωση καὶ µὲ τὸ ξαναγράψιµο τῆς Ἱστορίας; Μωρέ, 
τί σᾶς χωρίζει δηλαδή; Μόνο κάτι ξεραµένα αἵµατα 
τῶν παππούδων σας καὶ κάτι βιασµένα πτώµατα 
τῶν γιαγιάδων σας καὶ ἄλλα τέτοια τρὲ µπανάλ! Γιὰ 
σκεφτεῖτε ὅµως ὅτι σὲ λίγο µπορεῖ νὰ βλέπετε κοινὰ 
τηλεοπτικὰ πρωινάδικα γιὰ τὸ πῶς θὰ κάνετε ἀνόρθωση 
στήθους, λίπανση πρωκτοῦ καὶ χαλάουα στὶς γάµπες 
σας! Γιὰ σκεφτεῖτε πάλι ποὺ θὰ κατεβαίνετε πλέον 
µαζὶ καὶ στὴ Γιουροβίζιον! Ἐκσυγχρονισµός, βρὲ βόδια! 
Ξυπνᾶτε, ρέεεεε!
Καὶ ὅσο πάλι εἰδικὰ γιὰ κείνη τὴν κόντρα τοῦ Χρυσόστοµου 
µὲ τὸ κυπριακὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, ὁµολογῶ ὅτι δὲν 
ξέρω τί ἀκριβῶς γίνεται καὶ ἂν ὄντως στὰ ἐπερχόµενα 
σχολικὰ βιβλία τῆς Ἱστορίας ἡ τουρκικὴ εἰσβολὴ θὰ 
µετονοµαστεῖ σὲ «εἰρηνικὴ ἐπέµβαση τῆς Τουρκίας», µιά 
καὶ ὁ (ἐκ τῶν Ἑπτὰ ποὺ ἐτοίµασαν τὴν ἔκθεση γιὰ τὶς 
ἐκπαιδευτικὲς µεταρρυθµίσεις) Ἀνδρέας Καζαµίας τὸ 
διέψευσε.
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LE TEMPS  D’ ARCHIDOLOGIE
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