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Χωρίς τή µαθηµατική τάξη, 
δέν στέκει 

τίποτε: Οὔτε οὐρανός 
ἔναστρος, 

οὔτε ρόδο. Προπαντός ἕνα 
ποίηµα.

Ν. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Κορώνα κερδίζουν, 
γράµµατα χάνουµε

 Οἰκονοµολόγοι δέν εἴµαστε, οὔτε καί ποτέ 
θελήσαµε νά ἀσχοληθοῦµε µέ τόν ἑξηνταβελονισµό. 
Μονάχα προσπαθοῦµε νά ἀντιληφθοῦµε τί συµβαίνει 
καί πληθαίνουν οἱ ἐσχατολογικές ἀναλύσεις ἀπό τό 
λησταρχεῖο τῆς Wall Street, εἰδικά µέ τήν καταψήφιση 
τοῦ σχεδίου Πόλσον στό Κογκρέσο.
 Ἡ ἐπαπειλούµενη κατάρρευση πιστωτικῶν, 
ἀσφαλιστικῶν καί ἄλλων κολοσσῶν, τύπου Lehman 
Brothers, American International Group κτλ κινητοποίησε 
τήν Κυβέρνηση Μπούς καί τήν διαβόητη Fed, µέ 
ἀποτέλεσµα νά χρειαστεῖ κάπου 1 τρισεκατοµµύριο 
δολάρια (!!!) στήν ἀγορά (δάνεια, ἐξαγορές κτλ) γιά νά 
«διασωθοῦν» οἱ ἀνωτέρω µαζί µέ τό σύνολο κλῖµα τῆς 
Wall Street. Μόλις ξεπεράσει κανείς τό σόκ ἀπό τήν 
συνειδητοποίηση τοῦ προαναφερθέντος ποσοῦ, δέν 
µπορεῖ παρά νά ἀναρωτηθεῖ, τί γίνεται  ἐδῶ; Ὅποτε οἱ 
µεγάλες καρχαροεταιρεῖες κονοµᾶνε, τό κράτος εἶναι 
παράµερα, κι ὅποτε φαληρίζουν (προφανῶς λόγῳ τῆς 
ἀσύλληπτης φούσκας ὅπου ἑδράζουν) θυµόµαστε 
τήν παρέµβασή του; Καί γιά ποιόν λόγο νά µήν 
συµβαίνει αὐτό καί σέ ἄλλες περιπτώσεις, µικρότερων 
ἑταιρειῶν, ἀκόµη καί προσωπικῶν ἐπιχειρήσεων; Ὡραῖο 
καπιταλισµό ἔχουν ἐκεῖ στήν µητρόπολή του, µόνο γιά 
τά κέρδη. Ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα τῶν ζηµιῶν, γιά τούς 
µεγάλους παῖκτες ὑπάρχει ...«σοσιαλισµός», µέ τά 
χρήµατα τῶν φορολογουµένων.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΕΤΑ 31 ΧΡΟΝΙΑ

«Μέ κράτησε ἡ πίστη 
στίς ἀξίες µας»

Ὁ 57χρονος Παλαιστίνιος Saeed Wajeeh 
Atabeh συµπεριλαµβανόταν µεταξύ τῶν 
200 κρατουµένων πού ἀπελευθέρωσε 
τό Ἰσραήλ πρό ἡµερῶν σέ ἔνδειξη 
καλῆς θέλησης (κρατάει βέβαια κάπου 
10.500 ἀκόµη...). Ἦταν ὁ παλαιότερος 
κρατούµενος τῶν ἰσραηλινῶν φυλακῶν, 
καθώς εἶχε συλληφθεῖ τό 1978 καί 
εἶχε καταδικαστεῖ σέ ἰσόβια γιά µιά 
βοµβιστική ἐπίθεση στό Τέλ Ἀβίβ.  
Βγαίνοντας ἔξω στόν 31ο χρόνο τῆς 
ποινῆς του, ὁ πατέρας του ἔχει πεθάνει, 
ἡ µητέρα του ξεπέρασε τά 80 καί ὁ ἴδιος  
ἑτοιµάζεται νά παντρευτεῖ µιά κοπέλα 
πού γνώρισε στή φυλακή. Μιλήσαµε µαζί 
του ἀποκλειστικά καί µεταφέρουµε τόν 
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Ἀνήκεστος ἀσυνάφεια

   Ἡ αὐριανή ἀναγόρευση τοῦ Προέδρου τῆς 
Δηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια σέ ἐπίτιµο διδά-
κτορα τῆς Νοµικῆς Κοµοτηνῆς εἶναι ὁπωσδήποτε 
µία τιµή γιά τό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο. Πάντως 
ἐµεῖς στή θέση τοῦ Προέδρου θά εἴχαµε ὁρισµένους 
ἐνδοιασµούς, τόσο σέ σχέση µέ τό Ἵδρυµα γενικά, 
ὅσο καί µέ κάποιους προβεβληµένους καθηγητές 
τῆς Νοµικῆς. Γιά παράδειγµα, δέν θά θέλαµε στήν 
πρώτη γραµµή τῶν οἰκοδεσποτῶν νά βρίσκεται ἡ 
δικηγορική ὁµάδα τοῦ Μάκη Ψωµιάδη («Big Mac»), 
ἔστω κι ἄν ὁ ὑπουργός Παιδείας τούς παρέδωσε πρό 
τετραµήνου τά καλύτερα «φιλέτα» τοῦ ΔΟΑΤΑΠ 
(µετεξέλιξη τοῦ ἐν πολλαῖς ἁµαρτίαις περιπεσόντος 
ΔΙΚΑΤΣΑ). Χρειάζονται ἐξηγήσεις; Δέν νοµίζω...

Πᾶνε δυό βδοµάδες πού ἡ µειονοτική ἡγεσία 
ἔχει ρίξει τό γάντι στήν Κυβέρνηση καί στή 
νοµιµότητα τῆς χώρας, κινητοποιώντας 
ἑκατοντάδες µουσουλµάνους τῆς Ξάνθης γιά 
ψύλλου πήδηµα (κυριολεκτικά). ∆υό βδοµάδες 
στίς ὁποῖες οἱ διαµαρτυρίες κάποιων γονέων 
πῆραν τή µορφή καταλήψεως, ἀποχῆς ἀπό 
τά µαθήµατα, πορείας στό κέντρο τῆς πόλης, 
ἐπεισοδίων σέ βάρος ἄλλων γονέων πού θέλαν 
νά πᾶνε τά παιδιά τους στό σχολεῖο, κτλ καί 
ἡ τοπική πλειονοτική κοινωνία εἴτε κοιµᾶται 
εἴτε βγάζει - ἀπό ἀντιπολιτευτική διάθεση - 
ἀνακοινώσεις ὑπέρ τῆς τουρκικῆς γραµµῆς!
Ἡ ἀφορµή εἶναι κυριολεκτικά γελοία. Ἡ πρόθεση 
24 γονέων νά ἐγγράψουν στό 1ο κι ὄχι στό 
2ο µειονοτικό σχολεῖο τά παιδιά τους µέ τό 
«ἔτσι θέλω», συνάντησε τή λογική ἄρνηση τῶν 
ὑπευθύνων, οἱ ὁποῖοι βλέποντας τό 2ο σχολεῖο 
νά συρρικνώνεται καί νά στοιβάζονται τά παιδιά 
στό 1ο, ἔκαναν µόνο µιά εὔλογη παραχώρηση 
σέ 8 περιπτώσεις νά γραφοῦν στό 1ο ὅπου 
φοιτοῦσαν ἤδη τά µεγαλύτερα ἀδέρφια τους. 
Γιά τά ὑπόλοιπα 16 παιδιά ἐπέµειναν νά πᾶνε 

ἐκεῖ ὅπου ἡ καθιερωµένη γεωγραφική κατανοµή 
µά καί ἡ ἐκπαιδευτική λογική ἐπιβάλλει. Τί πιό 
ξεκάθαρο; 
Ἔλα ὅµως πού ἡ ἄλλη πλευρά δέν θέλει τό 2ο 
σχολεῖο - παρότι εἶναι κι αὐτό στό ἴδιο καθεστώς 
τοῦ µειονοτικοῦ ἀπαρτχάιντ - γιατί βλέπει τσιγγα-
νόπουλα στίς τάξεις του µά καί τό θεωροῦσε 
πάντα «ποµάκικο»! Βγῆκαν λοιπόν µπροστά µέ 
βουλευτές, συµβούλους, τουρκοµουφτῆδες κτλ 
καί ξεσήκωσαν τόν κόσµο χωρίς ΟΥΤΕ ΕΝΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ! Ἔτσι θέλουν, σκέτο. Κι εἴχαµε 
καί κάποιους τενεκέδες στό τοπικό ΠαΣοΚ καί 
στόν Συνασπισµό πού βγῆκαν µέ ἀνακοινώσεις 
τους νά ὑποστηρίξουν τά τουρκοειδῆ! Ἡ µέν 
πράσινη Νοµαρχιακή Ἐπιτροπή µίλησε γιά 
«πραγµατικά ἐπικίνδυνη κυβέρνηση», γιά «εὐθύνη 
τοῦ γραµµατέα τοῦ ΥΠΕΠΘ κ. Συρίγου» καί γιά 
πιθανές «σκοπιµότητες», ἡ δέ ρόζ Ν.Ε. ἔθεσε 
µιά σειρά ἐρωτηµάτων (πού ἔπρεπε νά τεθοῦν 
στήν ...ἄλλη πλευρά), µιλώντας γιά «δεδοµένες 
κι αὐτονόητες εὐθῦνες τοῦ ΥΠΕΠΘ», «ἐπίδειξη 
ἰσχύος» καί «προσωπική προβολή». Κατέληγε 
µάλιστα ὅτι «εἶναι στό πλευρό τῆς µειονότητας γιά 
τήν ἀναβάθµιση τῆς µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης»!
Πραγµατικά ἐκπλήσσεσαι κάθε φορά µέ τήν 
ἐλεεινότητα τῆς τοπικῆς κοµµατίλας. Ρέ πολιτικά 
σκύβαλα, ρέ ἡρακλεῖς τοῦ γιουσουφακισµοῦ, 
ρέ προξενοδίαιτες ἀριστεροµετρέσες, ποιός 
δηµιούργησε τό ὅλο θέµα; Τί κέρδος θά εἶχε ὁ 
ὅποιος ὑπηρεσιακός ἤ πολιτικός παράγοντας 
µέ τήν ἐγγραφή 16 παιδιῶν στό ἕνα ἤ τό ἄλλο 
µειονοτικό σχολεῖο; Τόν δηλωµένο ρατσισµό 
τῶν Τούρκων κατά τῶν Ροµά δέν τόν εἴδατε; 
Μέ ποιά λογική ἐπικροτεῖτε παράνοµα αἰτήµατα 
γιά τµήµατα 33 παιδιῶν ἀντί τῶν 25, ἐπειδή τό 
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Πρόβες ἐλέγχου τῶν µουσουλµανικῶν µαζῶν

«ÁÍÁÄÉÁÔÁÎÇ ÔÏÕ 
ÐÏËÉÔÉÊÏÕ ÓÊÇÍÉÊÏÕ»

Óýìöùíá ìå ôá ãêáëïðïìÜãáæá üëá Üëëáîáí, 
ï ëáüò áðïãïçôåõìÝíïò êëßíåé ðñïò ôá Êåíôñï-
áñéóôåñÜ êáé ï ÃÁÐ ðñïçãåßôáé ùò êáôáëëçëü-
ôåñïò ðñùèõðïõñãüò. Êé Ýæçóáí áõôïß êáëÜ...



Ο Σταύρος Λυγερός στο βιβλίο του «Εν 
ονόµατι της Μακεδονίας» πραγµατεύεται 
το ακανθώδες ζήτηµα του ονόµατος 
της Π.Γ.Δ.Μ., παρουσιάζοντας τον 
δεκαοκτάχρονο διπλωµατικό πόλεµο 
ανάµεσα στην Ελλάδα και την Π.Γ.Δ.Μ. 
σε όλα του τα στάδια, από τη στιγµή που 
δηµιουργήθηκε το γειτονικό κράτος, µετά 
από τον διαµελισµό της Γιουγκοσλαβίας, 
µέχρι σήµερα.
 Ο Λυγερός διευκρινίζει στον 
πρόλογο του βιβλίου του πως το πόνηµά 
του είναι προϊόν της προσπάθειάς του να 
κατανοήσει τα γεγονότα. Δεν ξεκίνησε 
λοιπόν µε µια προαποφασισµένη 
θέση αλλά αφέθηκε να οδηγηθεί από 
την ίδια την ανάλυση. Επιχειρώντας 
να εντοπίσει τις ρίζες του ζητήµατος, 
αναζητά τον χρόνο της εθνογένεσης των 
Σλαβοµακεδόνων, η οποία προσλαµβάνει 
διαστάσεις από τον µεσοπόλεµο κι 
εξής. Η γλώσσα, πάλι, του νέου έθνους 
διαµορφώνεται, σύµφωνα µε την έρευνα 
του Λυγερού, µετά το 1940.
 Ο προσδιορισµός της εθνικής 
ταυτότητας των κατοίκων της Π.Γ.Δ.Μ. 
είναι για τον Λυγερό το κρισιµότερο 
σηµείο, γιατί από εδώ πηγάζουν όλα τα 
προβλήµατα. Το γεωγραφικό διαµέρισµα 
της Μακεδονίας στους νεότερους χρόνους 
είναι πολυεθνικό και τα έθνη που το 
κατοικούν έχουν δικαίωµα στη χρήση του 
όρου. Όπου υπάρχουν πολλές εθνότητες 
χρησιµοποιείται εθνογεωγραφικός 
προσδιορισµός για το όνοµά τους. Γι’ 
αυτό και το όνοµα «Σλαβοµακεδόνες» θα 
ήταν µία δίκαιη λύση για την εθνότητα 
και τη γλώσσα των κατοίκων του 
γειτονικού κράτους. Όµως τα Σκόπια 
επιχειρούν, µονοπωλώντας τον όρο 
«Μακεδονία», να εγγράψουν υποθήκη 
επί όλου του γεωγραφικού διαµερίσµατος 
της Μακεδονίας. Επιχειρούν δηλαδή, 
ενώ αποτελούν ένα µόνο κοµµάτι του, 
να το σφετεριστούν ολόκληρο. Έτσι 
προβάλλουν και το ιδεολόγηµα της 
«διαµελισµένης µακεδονικής πατρίδας», 
προωθώντας τον αλυτρωτισµό τους 
και παραχαράσσοντας την ιστορία. Το 
ιδεολόγηµα αυτό ενισχύεται από την 
επινόηση ενός ανύπαρκτου «µακεδονικού 

έθνους», κοµµάτι του οποίου µάλιστα 
παραµένει «αλύτρωτο». Ο Λυγερός 
θεωρεί πως καµία συµφωνία για την 
ονοµασία του γειτονικού κράτους δεν 
πρόκειται να λύσει το πρόβληµα, εάν 
δεν λυθεί το ζήτηµα για την ονοµασία 
της εθνότητας των κατοίκων του. Όσο 
αυτοί επιµένουν να αυτοπροσδιορίζονται 
ως «Μακεδόνες», ο φαντασιακός τους 
αλυτρωτισµός θα συντηρείται. Γι’ αυτό 
τονίζει εµφαντικά, επαναλαµβάνοντάς 
το διαρκώς, ότι η διαπραγµάτευση δεν 
θα πρέπει να περιοριστεί µόνο στο όνοµα 
που θα δοθεί στο γειτονικό κράτος αλλά 
θα πρέπει να καλύψει και το όνοµα της 
εθνότητας των κατοίκων του και της 
γλώσσας τους.

 Τα Σκόπια έχουν επιχειρήσει 
αρκετές φορές να διασκεδάσουν την 
εντύπωση του αλυτρωτισµού τους. Για 
παράδειγµα, το 1991 ο τότε πρωθυπουργός 
της Π.Γ.Δ.Μ. Κ. Γκλιγκόροφ είχε επισήµως 
παραδεχτεί ότι οι οµοεθνείς του είναι 
Σλάβοι και όχι απόγονοι των αρχαίων 
Μακεδόνων. Όµως, παρά τις δηλώσεις 
αυτές, η προπαγάνδα των Σκοπίων 
πάντα συνεχιζόταν παράλληλα, µε 
τον σφετερισµό της ελληνικής και της 
βουλγαρικής ιστορικής κληρονοµιάς. 
Αποκορύφωµα αυτής της αντιφατικής 
συµπεριφοράς ήταν η υιοθέτηση από 
τα Σκόπια του ήλιου της Βεργίνας στη 
σηµαία τους, σε ένα χονδροειδέστατο 
τέχνασµα, το οποίο όµως αργότερα το 

αξιοποίησαν διαπραγµατευτικά σαν 
αντάλλαγµα για τη διατήρηση του 
ονόµατος.
 Τα τεχνάσµατα των Σκοπίων 
έβρισκαν εύφορο έδαφος στη διεθνή 
συγκυρία και στα συµφέροντα της Δύσης 
στην περιοχή. Μετά από την διάλυση 
της Γιουγκοσλαβίας οι Η.Π.Α. και η Ε.Ε. 
επιχείρησαν να αποκόψουν την Π.Γ.Δ.Μ. 
από την επιρροή του Βελιγραδίου και της 
Μόσχας και να την εντάξουν στη δική 
τους σφαίρα επιρροής. Η συγκεκριµένη 
στόχευση της Δύσης ευνοούσε τα 

Σκόπια, καθώς 
επέτρεπε την 
«κατανόηση» 
των θέσεών 
τους. Τα 
Σκόπια εκµε-
ταλλεύτηκαν 
την περίσταση 
σ υ ν δ έ ο ν τ ά ς 
την µε την 
ο ν ο µ α σ ί α 
του κράτους 
τους και 
ισχυριζόµενα 
ότι η αλλαγή 
της ονοµασίας 
θα τα αποστα-
θεροποιούσε, 

χωρίς όµως να εξηγούν πώς θα 
συνέβαινε αυτό. Η εύνοια των Η.Π.Α. 
τα ώθησε σε αδιαλλαξία, ιδίως όταν 
αναγνωρίστηκαν από αυτές µε τη 
συνταγµατική τους ονοµασία. Όµως 
η προσαρµογή της ορολογίας από την 
Ουάσιγκτον στις ανάγκες των νέων της 
συµφερόντων δεν µπορεί να µεταλλάξει 
ξαφνικά το έθνος των Σλαβοµακεδόνων 
σε «Μακεδονικό», ιδίως τη στιγµή που 
υπάρχει καταγραµµένη η προηγούµενη 
ορολογία των Η.Π.Α. επί του θέµατος, 
όταν τα συµφέροντά τους διέφεραν.
 Παρόλο λοιπόν που οι θέσεις της 
Δύσης ήταν ολοφάνερα στραµµένες προς 
διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη 
που όριζαν οι ελληνικές ευαισθησίες, η 

Ελλάδα επέµενε να εναποθέτει στην Ε.Ε. 
το µακεδονικό. Τη διαπραγµατευτική 
θέση της χώρας εξασθένισε περαιτέρω 
η διαµάχη του τότε Πρωθυπουργού 
Κ. Μητσοτάκη µε τον Υπουργό του 
Εξωτερικών Α. Σαµαρά. Ο Μητσοτάκης 
προσέγγιζε το πρόβληµα µε µοναδικό του 
κριτήριο την επιβίωση της κυβέρνησής 
του, χωρίς ποτέ να πιστέψει πως η άποψη 
της ελληνικής πλευράς θα µπορούσε να 
υ π ε ρ ι σ χ ύ σ ε ι . 
Έτσι, και µε 
δεδοµένο τον 
φόβο του πολι-
τικού κόστους, η 
ελληνική πολι-
τική παλινδρο-
µούσε ανάµεσα 
στον µαξιµαλι-
σµό και στο 
«να ξεµπερδεύ-
ουµε».
  Το 
εµπάργκο του Α. 
Παπανδρέου το 
1994 αντέστρεψε 
τις συνθήκες 
κι έφερε την 
Ελλάδα σε πλεονεκτική θέση, δίνοντας 
παράλληλα ισχυρό ράπισµα σε όσους 
κινδυνολογούσαν για την κίνηση αυτή. 
Όµως η Αθήνα, αντί να εστιάσει στο 
όνοµα του κράτους και της εθνότητας, 
απέφυγε τη διαπραγµάτευση για το 
όνοµα προκειµένου να µην οδηγηθεί 
σε σύνθετη ονοµασία, κι ασχολήθηκε 
ατυχώς µόνο µε τα σύµβολα. Η Ενδιάµεση 
Συµφωνία που ακολούθησε έβαλε στο 
ράφι την εκκρεµότητα της ονοµασίας, 
στερώντας ταυτόχρονα από την Αθήνα 
κάθε νοµικό µοχλό πίεσης των Σκοπίων.
 Παρά την δέσµευσή της από την 
Ενδιάµεση Συµφωνία, η Ελλάδα φέτος 
(2008) στο Βουκουρέστι χρησιµοποίησε 
το µόνο όπλο που της είχε αποµείνει 
απέναντι στην αδιαλλαξία της Π.Γ.Δ.Μ.: 
άσκησε βέτο στην ένταξη της γειτονικής 
χώρας στο Ν.Α.Τ.Ο., θέτοντας ως 
απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό την 
επίλυση στο ζήτηµα του ονόµατος. Η 
ελληνική νίκη στο Βουκουρέστι απέδειξε, 
κατά τον Λυγερό, πόσο παραλυτικό 
στάθηκε στο παρελθόν για τη χώρα 
µας το φοβικό της σύνδροµο και πόσο 
καλύτερες διπλωµατικές επιδόσεις 
µπορεί να πετύχει αν αξιοποιεί τις 
πραγµατικές της δυνατότητες χωρίς 
τυχοδιωκτισµούς κι εφόσον επιδεικνύει 
την απαιτούµενη σταθερότητα.
 Ο Λυγερός θεωρεί ότι είναι 
δυνατόν να υπάρξει λύση στο ζήτηµα 
της ονοµασίας, και µάλιστα λύση 
που θα αποδίδει σε κάθε χώρα όσα 
πραγµατικά της ανήκουν, χωρίς να 
ταπεινώνεται καµία. Αποδέχεται 
λοιπόν για την Π.Γ.Δ.Μ. µία σύνθετη 
ονοµασία, στην οποία θα περιέχεται 
ο όρος «Μακεδονία» συνοδευόµενος 
από γεωγραφικό προσδιορισµό. Στο 
πλαίσιο αυτό απορρίπτει το όνοµα «Νέα 
Μακεδονία», του οποίου ο προσδιορισµός 
είναι χρονικός κι ενισχύει το ιδεολόγηµα 
του «µακεδονικού έθνους», αποκλείει 
το όνοµα «Βόρεια Μακεδονία», καθώς 
παραπέµπει σε διχοτοµηµένα εθνικά 
κράτη (π.χ. Βόρεια και Νότια Κορέα), και 
θεωρεί ικανοποιητικά για την Ελλάδα 
ονόµατα όπως το «Άνω Μακεδονία» ή 
το «Βαρδαροµακεδονία», τονίζοντας 
πως για την επιλογή του ονόµατος θα 
πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη 
η ανάγκη να ’ναι αυτό εύχρηστο και να 
προφέρεται εύκολα µονολεκτικά, ώστε 
να µην ατροφήσει σταδιακά ο επιθετικός 
προσδιορισµός. Κι επειδή ο µακεδονισµός 
των Σκοπίων δεν πρόκειται να ακυρωθεί 
από ένα απλό όνοµα µε τον οποιοδήποτε 
γεωγραφικό προσδιορισµό, ο Λυγερός 
θεωρεί πως καθαρή λύση θα υπάρξει 

µόνο εάν το όνοµα που θα προταθεί θα 
γίνει και το νέο συνταγµατικό όνοµα 
της Π.Γ.Δ.Μ., δηλαδή µόνο εάν υπάρξει 
και τροποποίηση του συντάγµατος της 
γειτονικής χώρας. Βεβαίως χρειάζεται 
να θυµόµαστε και πως όσα βήµατα κι 
αν κάνει η Ελλάδα, ακόµη και προς την 
σωστή γι’ αυτήν κατεύθυνση, λύση στο 
πρόβληµα δεν πρόκειται να υπάρξει 
χωρίς τη συναίνεση της Π.Γ.Δ.Μ.· γι’ αυτό 

ο Λυγερός διαπιστώνει καταληκτικά 
πως το «µπαλάκι» για την επίλυση του 
ζητήµατος βρίσκεται αυτή τη στιγµή στα 
χέρια των Σκοπίων.
 Το «Εν ονόµατι της Μακεδονίας» 
είναι βιβλίο γραµµένο µε βαθιά γνώση 
του ζητήµατος και νηφαλιότητα. Η 
µατιά του Λυγερού είναι διαυγής, ο 
λόγος του τεκµηριωµένος, οι προτάσεις 
του πειστικές. Πρόκειται για έργο που 
βοηθά τον αναγνώστη του όχι µόνο να 
διεισδύσει στην ουσία του ζητήµατος, µα 
και να απαλλαγεί από στερεότυπα και 
ιδεοληψίες που δεν του επιτρέπουν να 
προσεγγίζει το ζήτηµα αντικειµενικά. 
Ο Λυγερός αντικρίζοντας κατάµατα τις 
προκαταλήψεις της κάθε πλευράς τις 
ακυρώνει, και προτείνει εκείνες τις λύσεις 
που αποδίδουν την πραγµατικότητα 
χωρίς να ταπεινώνουν καµία πλευρά, 
προκειµένου να οικοδοµηθούν 
µελλοντικά οι απαραίτητες σχέσεις 
εµπιστοσύνης και καλής γειτονίας 
ανάµεσα στις δύο χώρες, κάτι που είναι 
άλλωστε και το ζητούµενο.

Σταύρος Λυγερός, «Εν ονόµατι της 
Μακεδονίας. Ο διπλωµατικός πόλεµος 
για το όνοµα», εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 
2008, σελ. 368.

Γιάννης Στρούµπας
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Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

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

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 25 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 50 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81

Η παλινδροµική διαχείριση µιας κρίσης

«[…] Το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού, όµως, δεν σηµαίνει χωρίς 
περιορισµούς επιλογή ονόµατος για το κράτος, το έθνος και τη 
γλώσσα. Έχω επανειληµµένως χρησιµοποιήσει το εξής επιχείρηµα: 
Τι θα έλεγαν τα άλλα εθνικά κράτη στη Γηραιά Ήπειρο εάν η 
Ελλάδα αποφάσιζε να µετονοµαστεί σε Ευρώπη, το ελληνικό έθνος 
σε ευρωπαϊκό και η ελληνική γλώσσα αντιστοίχως σε ευρωπαϊκή; 
Θα το αποδέχονταν; Προφανώς όχι. Θα διαµαρτύρονταν µε το βάσιµο 
επιχείρηµα ότι η Ελλάδα είναι κι αυτή Ευρώπη, αλλά δεν είναι µόνο 
αυτή η Ευρώπη. Δηλαδή, µε το βάσιµο επιχείρηµα ότι το Μέρος 
επιχειρεί να οικειοποιηθεί το Όλον. Με το ίδιο ακριβώς επιχείρηµα, 
η Αθήνα ζητάει το γειτονικό κράτος να µην ονοµάζεται σκέτα 
Μακεδονία, η εθνότητα και η γλώσσα σκέτα µακεδονική. Μόνο όταν το 
πρόβληµα τεθεί µε όρους που θίγουν τον εκάστοτε συνοµιλητή µπορεί 
αυτός να κατανοήσει την ελληνική αντίδραση. Επειδή η ονοµασία ενός 
κράτους και ενός έθνους συµπυκνώνει την ταυτότητά του, η ελευθερία 
επιλογής ονόµατος σταµατάει εκεί που αρχίζει να θίγει άλλους. […]»

 («Το δικαίωµα του αυτοπροσδιορισµού», σελ. 37-38.)

«[…] Εάν πράγµατι η κυβέρνηση Καραµανλή έχει αποφασίσει 
τελικώς να αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο, ας διαπραγµατευτεί 
ανταλλάγµατα στο µέτωπο της ονοµασίας. Η εκ µέρους 
της αναγνώριση έχει σηµασία και για τους Αλβανούς και 
για τους Αµερικανούς. Ας ζητήσει από την Πρίστινα και τα 
αλβανοµακεδονικά κόµµατα να ταχθούν δηµοσίως υπέρ της 
ελληνικής θέσης για συµβιβασµό που να αντανακλά την 
πραγµατικότητα της περιοχής. Ας ζητήσει από την Ουάσιγκτον να 
πιέσει τα Σκόπια, να τους καταστήσει σαφές ότι, εάν συνεχίσουν 
την αδιάλλακτη στάση τους, θα µείνουν εκτός ευρωατλαντικών 
θεσµών. Γιατί, όµως, οι Η.Π.Α. να δώσουν αντάλλαγµα, όταν 
δικαιολογηµένα προεξοφλούν ότι –έστω και µε καθυστέρηση– η 
Αθήνα θα αναγνωρίσει; Θα άλλαζαν στάση και θα έδιναν 
αντάλλαγµα µόνο εάν είχαν αµφιβολίες. Με άλλα λόγια, το 
πρόβληµα είναι ότι για µία ακόµα φορά θεωρούν την Ελλάδα 
δεδοµένη, επειδή και η ίδια τους στέλνει λάθος µηνύµατα. […]» 

(«Ανταλλάγµατα για το Κοσσυφοπέδιο», σελ. 316.)



Ο Έλληνας Πούτιν
    O καθ. Χρήστος Γιανναράς («Καθημερινή», 14/9/08) περιγράφει ένα όνειρο όλων 
ημών για τον Έλληνα Πούτιν που δεν φαίνεται: 
   «...Ενα κράτος είναι μικρό και ασήμαντο στον διεθνή στίβο, όταν τα κοινωνικά του 
επιτεύγματα είναι μικρά και ασήμαντα. Για να διεκδικήσει η σημερινή Ελλάδα το κύρος και 
την ισχύ να παρεμβαίνει στη διεθνή πολιτική με πειστική έγνοια για την προτεραιότητα του 
πολιτισμού, θα έπρεπε να είναι άλλο κράτος, άλλη κοινωνία, με σεβαστά επιτεύγματα. Ο 
Μακρυγιάννης έλεγε ότι «εκαταντήσαμεν μπαίγνιο των εθνών» και το κατάντημα βαστάει, 
σαν μακάβριο ψυχορράγημα, εκατόν ογδόντα χρόνια τώρα. Ιστορικά έχουμε τελειώσει, η 
«βαρειά βιομηχανία» μας έχει κατεβάσει προ πολλού τα ρολά.
Οσοι έχουν το ψυχικό κουράγιο να πιστοποιούν το ιστορικό τέλος του Ελληνισμού με 
οδύνη, αλλά χωρίς πανικό, αυτοί μπορούν να ονειρεύονται συνειδητά την ουτοπία: Εναν 
έλληνα Πούτιν, που να καταφέρει όσα κατάφερε ο Ρώσος: Μέσα σε δύο τετραετίες να 
αναστήσει (κυριολεκτικά) μια κοινωνία πεθαμένη, αποσυντεθειμένη, ώς το μεδούλι 
διεφθαρμένη και ξεπουλημένη από τον Ηρόστρατο που λεγόταν Γιέλτσιν – παραλίγο να 
γράψω συνειρμικά: Ανδρέας Παπανδρέου!
Τον ονειρικό έλληνα Πούτιν να τον φανταστούμε –στο παραμύθι που ζεσταίνει την καρδιά, 
σαν ενδορφίνες στο ψυχορράγημα– να ξεκινάει και αυτός αγώνα με τη Λερναία πολυκέφαλη 
Μαφία, των τυράννων και βασανιστών μας: Τα μαφιόζικα τάχα και κόμματα πολιτικά, 
την αρχέκακη λοιμική. Μαζί και τις μαφίες των συνδικαλιστών του δημόσιου τομέα. Να 
στέλνει ο ονειρικός έλληνας Πούτιν στη φυλακή ή έξω από τα σύνορα τους δικούς μας 
Χοντορκόφσκυ, κομματικούς ή συνδικαλιστές. Να ξαναστήνει από την αρχή θεσμούς, 
θωρακισμένα αδιάβλητους, κοινωνικού ελέγχου των κομμάτων και των συνδικάτων της 
δημοσιοϋπαλληλίας. Να αποκαταστήσει κράτος αυτόνομο και ακομμάτιστο, να καταλύσει 
οριστικά τη δικτατορία των εγκαθέτων. Και τότε, μόνο τότε, να ψάξει για την εν διωγμώ 
ανθρώπινη ποιότητα που θα οργανώσει την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών φυσικών 
πηγών ενέργειας του Ελληνισμού: Να αξιοποιηθεί το πανανθρώπινα πολύτιμο κοίτασμα 
της γλώσσας. Η κριτική εγρήγορση. Η αριστοκρατία της δημιουργικότητας. Η αξιοκρατία 
της άμιλλας. Η επανασύνδεση της πολιτικής με την «πόλιν» και το άθλημα να «αληθεύει» 
ο βίος. Το όνειρο τελειώνει εδώ, τώρα τα κεφάλια μέσα.»

Αναμένοντας μία ακόμη μεγάλη δικαστική υπόθεση για την Μεγαλόνησο
   Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων μεταδίδει (15/9/08) για την υπόθεση Όραμς που 
θα κρίνει πολλά για τις Ε/Κ περιουσίες στά Κατεχόμενα:
    « Πραγματοποιείται αύριο στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο ακρόαση των δυο πλευρών 
στην υπόθεση Οραμς.Πραγματοποιείται αύριο στο Δικαστήριο 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο ακρόαση των δυο 
πλευρών στην υπόθεση Οραμς. Το ζεύγος Ντέιβιντ και Λίντα Οραμς 
έχει καταδικαστεί από κυπριακό δικαστήριο για την παράνομη 
κατοχή της ιδιοκτησίας του Μελέτη Αποστολίδη στην κατεχόμενη 
Λάπηθο. Ο κ. Αποστολίδης είχε υποβάλει αίτηση όπως εγγραφεί 
σε βρετανικό δικαστήριο η απόφαση του κυπριακού δικαστηρίου, 
που προνοούσε κατεδάφιση της οικίας του ζεύγους Οραμς επί της 
περιουσίας του, καταβολή αποζημιώσεων και απόδοση σε αυτόν 
της περιουσίας του.
Το δικαστήριο ενώ αναγνώρισε ως ιδιοκτήτη της γης τον κ. 
Αποστολίδη δεν αποδέχθηκε την αίτηση με το νομικό επιχείρημα 
ότι με βάση το Πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης για ένταξή 
της Κύπρου στην ΕΕ η κυπριακή νομοθεσία δεν μπορεί να 
εφαρμοσθεί στην περιοχή η οποία δεν είναι υπό τον έλεγχο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και ο αιτητής προσέφυγε με 
έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο. Τελικά το Ανώτατο Δικαστήριο 
της Βρετανίας παρέπεμψε την υπόθεση με πέντε προδικαστικά 
ερωτήματα στο ΔΕΚ, και όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος 
του κ. Αποστολίδη, Κωνσταντής Καντούνας εκτός από τα μέρη 
έχουν υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις η ΕΕ και η Πολωνία και 
αύριο θα είναι η ακρόαση. Οι παρατηρήσεις αυτές, πρόσθεσε, 
αφορούν στη νομική ερμηνεία του Πρωτοκόλλου 10 αφενός και 
του κανονισμού για εγγραφή και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 
της ΕΕ αφετέρου. Όπως είπε ο κ. Καντούνας οι παρατηρήσεις 
αυτές «σε νομικό επίπεδο υποστηρίζουν τις θέσεις της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Η ΕΕ, χωρίς να παίρνει θέση, απλώς αφήνει το 
ερώτημα κατά πόσον μια απόφαση σε αυτό το θέμα τώρα 
ενδεχομένως να επηρέαζε τις συνομιλίες. Αλλά σε νομικό επίπεδο 
υποστηρίζει τις θέσεις του κ. Αποστολίδη. Το ίδιο και η Πολωνία 
και επίσης η κυπριακή Κυβέρνηση και η Ελλάδα. Καμία άλλη 
χώρα δεν έχει υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις», πρόσθεσε.
Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Καντούνας υπογράμμισε τη 
σημασία της απόφασης του ΔΕΚ που θα ανακοινωθεί κοντά 
στο Χριστούγεννα αφού μετά την απόφαση αυτή δεν θα υπάρχει 
περιθώριο έφεσης. «Εδώ είναι το τέλος του δρόμου. Αυτό είναι 
το τελευταίο στάδιο. Οτι αποφασίσει το Δικαστήριο εδώ, δηλαδή 
η ερμηνεία την οποία θα δώσει το Δικαστήριο στο Πρωτόκολλο 
10 και στον Κανονισμό, θα είναι υποχρεωμένο το βρετανικό 
δικαστήριο να ακολουθήσει. Τα πράγματα θα κριθούν εδώ», είπε 
ο κ. Καντούνας. Τέλος ανέφερε πως στην ομάδα των δικηγόρων 
του γραφείου της κ. Μπλερ έχει προστεθεί ακόμα ένας δικηγόρος 
ο Νίκολας Γκριν.»  
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Πρίν κάµποσο καιρό εἴχαµε γράψει ξανά 
γιά τήν κατάσταση στή Βολιβία τοῦ Ἔβο 
Μοράλες. Ἐπανερχόµαστε ἐφόσον οἱ 
ἐξελίξεις πῆραν πολύ ἄγριο δρόµο, µέ τή 
χώρα στά πρόθυρα τῆς διάλυσης.

Μόλις τόν περασµένο Αὔγουστο ὁ 
Πρόεδρος τῆς χώρας κέρδισε µέ 67% 
ἕνα δηµοψήφισµα πού ἐπιβεβαίωσε τήν 
ἐντολή πού ἔχει λάβει (µέ 53%). Μέσα σέ 
λίγες µέρες οἱ ἀκροδεξιοί κυβερνῆτες τῶν 
5 ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν πού διεκδικοῦν 
τήν ἀπόσχισή τους µετά τήν ἐκλογική 
ἐπικράτηση ἰθαγενοῦς προέδρου 
ξεκίνησαν διαδηλώσεις καί βιαιότητες 
πού κόστισαν τή ζωή σέ δεκάδες 
ἀνθρώπους - κατηγορεῖται ὁ κυβερνήτης 
τῆς ἐπαρχίας Πάντο Λ. Φερνάντες ὡς 
αὐτουργός σφαγῆς 30 ἀγροτῶν - καί 
προκάλεσαν τεράστιες ζηµιές (µόνο ἡ 
ἀποκατάσταση τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ 
ἀερίου πρός τή Βραζιλία χρειάζεται 100 
ἑκ. δολάρια). Οἱ ὑποκινητές, φοβούµενοι 
τήν ἀναδιανοµή γῆς σέ ἀκτήµονες πού 
προβλέπει τό κυβερνητικό πρόγραµµα, 
πασχίζουν νά γλυτώσουν τά ἀπέραντα 
τσιφλίκια τους. Παράλληλα ἀντιδροῦν 
στήν δικαιότερη κατανοµή τῶν ἐσόδων 
ἀπό τό φυσικό ἀέριο, πού εἶναι ἡ 
µεγαλύτερη πηγή ἐσόδων τῆς χώρας. 

Ὁ Μοράλες ἀντέδρασε ἤπια καλώντας 
τόν Στρατό καί τήν Ἀστυνοµία νά 
µήν χρησιµοποιήσουν βία κατά τῆς 

ἀντιπολίτευσης καί περιµένει τό ξεφού-
σκωµα τῶν ἀντιδράσεων. Ἀπέλασε 
ὅµως τόν «Ἀµερικανό» πρεσβευτή Φίλιπ 
Γκόλντµπεργκ ὁ ὁποῖος εἶχε συναντηθεῖ 
µέ τούς ἡγέτες τῆς ἀντιπολίτευσης µιά 
βδοµάδα πρίν τήν ἔκρηξη τῶν ταραχῶν 
καί ἔκτοτε παρέµεινε σιωπηλός. Θυµί-
ζουµε τόν ρόλο του δίπλα στόν ... ἄλλον 
«Ἀµερικανό», τόν Ρίτσαρντ Χόλµπρουκ, 
στή Γιουγκοσλαβία («ὁ πρέσβης τῆς 
Ἐθνοκάθαρσης» ἀποκαλεῖται στή Βολι-
βία), ὅπου προώθησε παντί τρόπῳ τήν 
ἀπόσχιση τοῦ Μαυροβουνίου καί τοῦ 
Κοσόβου. Κάπως ἔτσι ἴσως ἐξηγεῖται 
καί ἡ στενή του φιλία µέ τόν Κροάτη 
ἐπιχειρηµατία στή Σάντα Κρούζ πού 
ἡγεῖται τοῦ ἀντιπολιτευόµενου κινή-
µατος “Naciσn Camba” καί τῆς τοπικῆς 
(ἀποσχιστικῆς) “Ἐπιτροπῆς Πολιτῶν”.

Πάντως τό κοντινό διεθνές περιβάλλον 
εἶναι ἀναφανδόν ὑπέρ τοῦ Μοράλες. 
Ὄχι µόνο ἡ Βενεζουέλα τοῦ Τσάβες 
(πού ἀπέλασε κι αὐτή τόν Ἀµερικανό 
πρεσβευτή καί ἀπειλεῖ τήν βολιβιανή 
ἀντιπολίτευση µέ ...εἰσβολή) ἀλλά καί 
ὅλες οἱ χῶρες τῆς περιοχῆς δήλωσαν 
ἀλληλέγγυες µέ τήν κυβέρνηση τῆς 
Βολιβίας. ∆ύσκολοι καιροί γιά γιάνκηδες, 
ποῦ εἶναι ἐκεῖνα τά χαµένα χιλιανά 
µεγαλεῖα τοῦ ‘73...

Κ.Κ.

Βολιβία τοῦ Μοράλες  ≠ Χιλή τοῦ Ἀλιέντε

Κορώνα κερδίζουν,
γράµµατα χάνουµε

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

 Ἀλήθεια, ποιός εἶναι αὐτός πού τώ-ρα 
ἀποκτᾶ τίς τεράστιες αὐτές (ἑβραϊκές) ἑταιρεῖ-
ες γιά ἕνα κοµµάτι ψωµί, ποιά εἶναι ἡ Κεντρική 
Τράπεζα τῶν ΗΠΑ, 
ἡ Fed; Μήπως εἶναι 
κάποιος δηµόσιος 
ὀργανισµός, κά-
ποιος (τύποις, 
ἔστω) ἐκφραστής 
τῶν συµφερόντων 
τοῦ ἀµερικανικοῦ 
λαοῦ; Ὄχι βέβαια! 
Ἡ ὀνοµασία της 
παραπλανεῖ, καθώς 
ἡ Federal Reserve System εἶναι ἀπολύτως 
ἰδιωτική καί ἱδρύθηκε τό 1913 - ὡς τρίτη 
ἀπόπειρα ἵδρυσης Κεντρικῆς Τραπέζης 
- ἀπό µία ὁµάδα διεθνῶν τραπεζιτῶν µέ τή 
γνωστή ἐθνοθρησκευτική* προέλευση: Οἱ 
Rothschild τῆς Γαλλίας καί τῆς Βρετανίας, 
οἱ Lazard τῆς Γαλλίας, ὁ Israel Moses Seif 

τῆς Ἰταλίας, οἱ Kuhn, Loeb καί Warburg τῆς 
Γερµανίας καί Ὁλλανδίας, καί οἱ οἰκογένειες 
τῶν Lehman Brothers, Goldman Sachs καί 
Rockefeller. Ὁ τοκογλυφικός της ρόλος σέ 
βάρος τοῦ ἀµερικανικοῦ Δηµοσίου ἔχει 
καταγγελθεῖ ἄπειρες φορές ἀλλά βεβαίως 
εἰς µάτην, ἀφοῦ ὁ ἔλεγχός της ἐπί τῆς πολιτι- 
κῆς σκηνῆς εἶναι ἀπόλυτος. Αὐτή τή στιγµή 
ἡ παρέµβασή της ὄχι µόνο στρεβλώνει τήν 
ἀγορά, ὄχι µόνο µεταφέρει χρήµατα τῶν 
φτωχῶν στούς πλούσιους ἀλλά καί κλονίζει 
ἀκόµη περισσότερο τό δολάριο, γεννώντας 
πληθωρισµό γιά τίς ΗΠΑ καί ὅλον τόν κόσµο. 
Χαρακτηριστικό: Τήν τελευταία τριετία ἔριξε 
στήν ἀµερικανική ἀγορά 4 τρισεκατοµµύρια 
δολάρια ἀπό τό πουθενά!
 Τό γενικό συµπέρασµα βγαίνει 
ἀβίαστα: Ἄρχισε ἡ ὁρατή φάση τῆς κατάρρευ-
σης τῆς ἀµερικανοκρατίας. Ἐγκλωβισµένη 
σέ δυό ἀδιέξοδους πολέµους, ἀνίκανη νά 
ἀποτρέψει τήν ρωσική ἀναγέννηση καί 
τήν κινεζική γιγάντωση - οὔτε κἄν τήν 
λατινοαµερικάνικη αὐτονόµηση - ἡ Ἀµερική 
πού ξέραµε ἔχει τελειώσει καί µόνο τά ὅπλα 
της διασώζουν τό κῦρος της. Γιά πόσο;   
 
* Κάπως ἔτσι πάει καί ἡ προεδρία ἀπό Γκρήνσπαν σέ 
Μπερνάνκε (φωτό)

Πάντως δέν ἀντέχουµε τόν πειρασµό ἐνός παραλληλισµοῦ µέ τά ἑλλαδικά καί θρακικά 
δρώµενα. Πρό ἡµερῶν εἴχαµε τήν µαταίωση (;) τῆς ἐξαγγελθείσης κυβερνητικῆς 
πολιτικῆς διάσωσης τῆς κλωστοϋφαντουργίας, µέ παρέµβαση τῆς κοινοτικῆς Ἐπιτρο- 
πῆς Ἀνταγωνισµοῦ. Ἄσχετα µέ τήν ἀπέχθειά µας γιά τίς «ἀγορές» καί τίς λογικές 
τους, δέν µποροῦµε παρά νά συµφωνήσουµε µέ τό σκεπτικό τῆς ΕΕ. Ὅταν λές ὅτι εἶσαι 
ὑπέρ τῆς οἰκονοµίας τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς, δέν µπορεῖς νά χρηµατοδοτεῖς τόν κάθε 
Λαναρᾶ ἐπ’ ἄπειρον, γιά «νά µήν προκληθεῖ κοινωνική ἀναταραχή ἀπό τήν ἀνεργία 
καί τήν ὕφεση». Ἤ ἔχεις (ὡς πολιτεία) ἀγοραῖες προτεραιότητες καί ἀναµένεις τήν 
αὐτορρύθµιση τῆς κατάστασης ἤ ἐπιλέγεις ρητά νά συνδυάσεις τόν καπιταλισµό µέ 
παρεµβάσεις κοινωνικῆς πολιτικῆς. Πῶς ὅµως; Ἔχοντας διαπιστώσει τήν φερεγγυότητα 
καί ἀνταπόκριση τῆς ἐπιχείρησης στίς συµβατικές της ὑποχρεώσεις, ἔχοντας διακρίνει 
µέλλον γιά τίς δραστηριότητές της στό µέλλον, ἔχοντας ἐξασφαλίσει ὅτι τά χρήµατα 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δέν πᾶνε σέ ἄπατο πηγάδι. Διαφορετικά συνεχίζουµε τήν κατα-
στροφική µας πορεία κι ἁπλῶς ἀγοράζουµε (πανάκριβα) χρόνο, µεταθέτοντας τό 

πρόβληµα σέ µιάν ἑπόµενη κυβέρνηση. Μήπως αὐτή εἶναι καί ἡ µόνη µας ἔγνοια;



- Ἀγαπητέ κ. Ἀταμπέχ, εἶστε ἐλεύθερος 
μετά ἀπό 31 χρόνια στή φυλακή. Πῶς 
εἶναι ἕνα τέτοιο συναίσθημα;
- Ὁπωσδήποτε εἶναι ἕνα ξεχωριστό 
συναίσθηµα, µέ δύο διαστάσεις. Μία ἡ 
ἐθνική, καθώς ὁ λαός µας πανηγύρισε τό 
γεγονός σέ ὅλη τήν Παλαιστίνη. Αὐτός 
ὁ λαός πού νοιάζεται βαθειά γιά τούς 
πατριῶτες, µάρτυρες ἤ κρατούµενους, 
εἴτε αὐτοί βρίσκονται στή φυλακή 
εἴτε µετά τήν ἀπελευθέρωσή τους. 
Αὐτός ὁ λαός πού ἐπιµένει καί 
παλεύει νά διατηρήσει τίς ἀρχές τῆς 
Παλαιστινιακῆς ὑπόθεσης - ἐλευθερία, 
δίκαιη εἰρήνη καί ἀνεξάρτητο κράτος 
µέ πρωτεύουσα τήν Ἱερουσαλήµ - καί 
νά γίνει σάν ὅλους τούς ἄλλους λαούς 
τοῦ κόσµου. Καί ἡ ἄλλη ἡ προσωπική, 
πού συγχωνεύεται µέ ἄλλα, τό αἴσθηµά 
µου: Ἕνα µοναδικό συναίσθηµα 
«νικηφόρας ἐλευθερίας». Νίκη τῆς 
ἐλευθερίας, νίκη τῆς ὑποµονῆς, νίκη 
κατά τοῦ τερµατιζόµενου σκότους 
καί τῆς καταπίεσης. Γκρέµισµα τῶν 
παγωµένων τοίχων τῆς φυλακῆς κι 
ἐπιστροφή µέ τό αἴσθηµα τῆς ἐλευθερίας 
µου τῆς προσωπικῆς, τῆς ἐλευθερίας 
τῆς οἰκογένειάς µου, τοῦ λαοῦ µου. ∆έν 
ὑπάρχει ὅριο ἀνάµεσα στήν δική µου 
ἐλευθερία καί τήν ἐλευθερία τοῦ λαοῦ 
µου!
- Πῶς περάσανε ὅλα αὐτά τά χρόνια 
καί τί σᾶς κράτησε ὄρθιο;
- Νά µιλήσω γιά τά 31 χρόνια στή 
φυλακή δέν εἶναι εὔκολο, ἄντεξα 
ὅµως τόσο χάρη σέ παράγοντες πού 
δέν εἶναι ἀποµονωµένοι ἀπό τόν 
Παλαιστινιακό ἐθνικό ἀγώνα καί τήν 
ἀποφασιστικότητα τοῦ λαοῦ µας. 
Αὐτός ὁ λαός πού µᾶς ὑποστήριξε καί 
βοήθησε, προµηθεύοντάς µας ὅλα τά 
µέσα γιά νά µείνουµε δυνατοί καί νά 
παραµείνουµε µέρος τοῦ ἐθνικοῦ µας 
κινήµατος. Τό κίνηµα τῶν κρατουµένων 
ὑπῆρξε πάντοτε τό καταφύγιο ὅλων 
τῶν κρατουµένων καί διηύθυνε ὅλη 
τή ζωή καί τίς ὑποθέσεις τους στή 
φυλακή. Προµήθευε τόν φυλακισµένο 
µέ κάθε δηµιουργικό µέσο γιά 
ἐνίσχυση τῆς δύναµής του γιά ζωή καί 
αὐτοδιάθεση, γιά τήν πνευµατική του 
ἀνάπτυξη καί ἰδεολογική καλλιέργεια, 
ὅλα αὐτά µέ ἐπιλεγµένα προγράµµατα. 
Τό διάβασµα, ἡ σκέψη, τά πολιτιστικά 
προγράµµατα, ἡ βαθειά πεποίθηση γιά 
τό δίκαιο τῆς ὑπόθεσής µας καί τῶν 
δικαιωµάτων µας στήν πατρίδα µας, 
ἡ πίστη µας στόν ἀγώνα κατά τῆς 
Κατοχῆς καί ἡ βεβαιότητα ὅτι ὁ λαός 
µας θά κερδίσει τήν ἐλευθερία καί τήν 
ἀνεξαρτησία του - µή ξεχνώντας τήν 
ὑποστήριξη τῶν ἀνά τόν κόσµο φίλων 
µας - ὅλα αὐτά µᾶς ἔδωσαν τή δύναµη 
νά µείνουµε δυνατοί, παρά τίς ἄθλιες 
συνθῆκες τῆς φυλακῆς.
- Τό Ἰσραήλ σᾶς ἀπελευθέρωσε μεταξύ 
ἄλλων 200 κρατουμένων σέ ἔνδειξη 
καλῆς θέλησης. Πῶς τό σχολιάζετε;
- Ναί, ἡ ἀπελευθέρωση εἶναι µία 
ἀπόδειξη ὅτι ἡ Κατοχή δέν θά νικήσει 
ποτέ καί θά τερµατισθεῖ ὁριστικά. Ἡ 
ἐλευθερία εἶναι πού θά διαρκέσει, ἀκόµη 
κι ἄν ἡ ἀπελευθέρωση ἔρθει µέσα ἀπό 
διαπραγµατεύσειςαὐτό σηµαίνει ὅτι τό 

Ἰσραήλ ἀναγνώρισε καί παραδέχθηκε 
ὅτι εἴµαστε αἰχµάλωτοι πολέµου καί 
ἀνήκουµε σέ ἕναν λαό, σέ µία ὑπόθεση 
κι ἔχουµε µιά πολύ γνωστή διεύθυνση, 
πού εἶναι ἡ PLO καί ἡ Παλαιστινιακή 
Ἐθνική Ἀρχή.
- Πῶς ἦταν ἡ ζωή στή φυλακή, 
μαθαίνουμε γιά μυστικές φυλακές, γιά 
βασανιστήρια, γιά κρατήσεις παιδιῶν 
καί γυναικῶν...
- Ἡ ζωή στή φυλακή εἶναι περίπλοκη 
καί σκληρή, οἱ συνθῆκες ἀπάνθρωπες, 

ὅµως πετύχαµε τή βελτίωσή τους µετά 
ἀπό µακρύ ἀγώνα κατά τῆς ∆ιεύθυνσης 
τῶν φυλακῶν. Χρησιµοποιήσαµε 
εἰρηνικές διαµαρτυρίες καί ἀπεργία 
πείνας, προκειµένου νά κερδίσουµε τά 
δικαιώµατά µας γιά τίς δεκαετίες τῆς 
ζωῆς µας ἐκεῖ. Βεβαίως ὑπάρχουν καί 
µυστικές φυλακές γιά τίς ὁποῖες δέν 
γνωρίζουµε κάτι, οἱ ὀργανισµοί τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων τό ἐρευνοῦν, 
ἀλλά ἐφόσον πρόκειται γιά Κατοχή 
δέν εἶναι ἔκπληξη τέτοια πράγµατα. 
Ὅσο γιά τά βασανιστήρια καί τήν 
κράτηση γυναικοπαίδων, εἶναι γεγονός 
ὅτι τό Ἰσραήλ δέν συµµορφώνεται µέ 
τή Συνθήκη τῆς Γενεύης καί ὑπάρχουν 
χιλιάδες ἀποδείξεις στίς ὀργανώσεις 
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων. Πάνω 
ἀπό 200 ἄνθρωποι µαρτύρησαν 
ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς πολιτικῆς εἴτε 
ἔναντι κρατουµένων εἴτε στή διάρκεια 
ἀνακρίσεων εἴτε λόγῳ τῶν σκληρῶν 
συνθηκῶν στίς φυλακές (εἰδικά στό 
ἰατρικό τµῆµα).
- Εἴχατε συλληφθεῖ γιά βομβιστική 
ἐπίθεση. Πῶς βλέπετε τώρα τόν 
ἀντικατοχικό ἀγώνα;
- Ναί, εἶναι ἀλήθεια ὅτι στήν 
πρώτη περίοδο τῆς Παλαιστινιακῆς 
ἐπανάστασης καί τοῦ ἀντικατοχικοῦ 
κινήµατος τοῦ λαοῦ µας υἱοθετήσαµε 
καί µετήλθαµε ὅλες τίς µορφές τοῦ 
ἀγώνα, σύµφωνα µέ τίς ἀπαιτήσεις τῶν 
καιρῶν. Τώρα πιστεύω ὅτι πράπει νά 
δώσουµε µιά εὐκαιρία στίς εἰρηνευτικές 
διαπραγµατεύσεις, παράλληλα µέ 
ὅλες τίς µορφές τοῦ εἰρηνικοῦ ἀγώνα 
ἐναντίον τῆς Κατοχῆς, τῶν ἐποικισµῶν, 
τῶν σηµείων ἐλέγχου, τῶν συλλήψεων, 
τοῦ Τείχους τοῦ Ἀπαρτχάιντ καί κάθε 
τύπου ἐπιθετικῆς πρακτικῆς τοῦ 
ἰσραηλινοῦ στρατοῦ καί τῶν ἐποίκων. 
Εἰδικά στή Νάµπλους πού τόσο 
ὑποφέρει ἀπό χρόνια.
- Ὑπάρχει μία Παλαιστινιακή Ἀρχή 
σήμερα πού κατηγορεῖται ὅτι 
ὑποκύπτει πολύ εὔκολα μπροστά στό 
Ἰσραήλ. Ἡ Χαμάς δείχνει ἐπίσης μία 

ἀδιέξοδη ἐπιλογή. Πῶς βλέπετε τίς 
πολιτικές ἐξελίξεις στήν Παλαιστίνη 
καί ποιά θά ἦταν μία ρεαλιστική 
προοπτική γιά τήν πατρίδα σας;
- Πιστεύω πράγµατι ὅτι ἡ Παλαιστινιακή 
Ἀρχή δέν ὑποκύπτει στό Ἰσραήλ, καθώς 
εἴµαστε ἕνας λαός πού ποτέ δέν ὑπέκυψε 
στήν Κατοχή, πού ἔχει ὅλα τά µέσα 
γιά νά ἐπιβιώσει. Ἴσως ὄχι τήν δύναµη 
καί τήν ὑποστήριξη τῆς ὑπερδύναµης 
ἀλλά ἔχουµε τά δικαιώµατα, τά 
ὑπερασπιζόµαστε, εἴµαστε οἱ ἀφέντες 
τῆς γῆς µας καί ἔχουµε µιάν ἡγεσία 
πού ἀµύνεται µέ διάφορους τρόπους. 
Οἱ διαφορετικές αὐτές µορφές τοῦ 
ἀγώνα θά διατηρηθοῦν µέχρι νά 
δηµιουργηθοῦν οἱ συνθῆκες γιά νίκη 
κατά τῆς Κατοχῆς καί ἀναγνώριση 
τῶν νοµίµων µας δικαιωµάτων γιά µιά 
διαρκή, δίκαιη εἰρήνη γιά ὅλους τούς 
λαούς τῆς περιοχῆς. 
Πιστεύω ἐπίσης ὅτι ἡ Χαµάς, ἄσχετα 
µέ τό πῶς βλέπει τήν Ἀντίσταση 
κατά τῆς Κατοχῆς, παραµένει τµῆµα 
τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ καί τῆς 
ἐθνικῆς µας δοµῆς. Ὅσο γιά τή γενική 
κατάσταση, πιστεύω ὅτι τά σηµεῖα 
ἐλέγχου θά φύγουν, τό Τεῖχος θά φύγει, 
ἡ Κατοχή θά φύγει κι ὅλες αὐτές οἱ 
πολιτικές θά τερµατισθοῦν γιατί αὐτό 
θά εἶναι πρός ὄφελος Παλαιστινίων 
καί Ἰσραηλινῶν. Πρέπει ὅλοι νά κινη-
θοῦµε πρός τήν κατεύθυνση τῶν δύο 
κρατῶν πού εἶναι ἡ ρεαλιστική έπιλογή 
σήµερα.
- Ἐπιστρέψατε στή Νάμπλους τρεῖς 
δεκαετίες μετά. Τί ἀλλαγές βρίσκετε 
καί ποιό ἦταν τό περισσότερο καί τό 
λιγότερο αἰσιόδοξο σημεῖο;
- Φυσικά ὑπάρχουν πολλές ἀλλαγές 
καί γιά τή Νάµπλους ἐπίσης. Καθώς 
ὁ λαός µας ἀκολουθεῖ τίς ἐξελίξεις 
στόν κόσµο σέ ὅλες 
τίς µορφές, ὑπάρχουν 
πολλές ἀλλαγές σέ 
ὅλες τίς πλευρές τῆς 
ζωῆς. Ἐκεῖνο πού 
βρῆκα παράξενο 
εἶναι οἱ ἐποικισµοί 
πού ἀνεγείρονται 
σέ ὅλο τό µῆκος τῆς 
διαδροµῆς ἀπό τή 
Ραµάλα µέχρι τή 
Νάµπλους, αὐτό µοῦ 
γεννᾶ ἀµφιβολίες καί 
φόβους γιά τό µέλλον, 
παρότι σηκώνω 
πάντα τή σηµαία τῆς 
αἰσιοδοξίας.
- Μπήκατε στή 
φυλακή στά 27 σας 
καί βγήκατε 57. 
Βλέπετε σήμερα τή 
ζωή μέ ἄλλο μάτι;
- Ὡς ἀγωνιστές τῆς 
ἐλευθερίας σηκώνου-
µε πάντα τά λάβαρα 
τῆς πατρίδας, τοῦ 
µέλλοντος, τῆς ζωῆς 
καί τῶν ἀνθρώπων. Τό 
ἴδιο καί τώρα. Βλέπω 
τή ζωή µ’ αὐτόν 
τόν τρόπο. Χωρίς 
αὐτές τίς σκέψεις 
καί τίς πεποιθήσεις 
δέν θά ἀντέχαµε 
τόσες δεκαετίες. 

Πιστεύω πάντα βαθειά ὅτι οἱ ἀξίες 
τῆς ἐλευθερίας, τῆς δικαιοσύνης, 
τῶν δικαιωµάτων θά νικήσουν. Πρίν 
δύο ἑβδοµάδες ἀρραβωνιάστηκα µέ 
µιά Παλαιστίνια πού ἦταν ἐπίσης 
κρατούµενη καί ἐλευθερώθηκε µετά 
ἀπό 4 χρόνια στή φυλακή. Εἶναι µιά 
ἀπόδειξη τοῦ θριάµβου ὅλων τῶν 
ἀξιῶν στίς ὁποῖες πιστεύουµε.
- Ποιό μήνυμα θά στέλνατε στόν 
ἑλληνικό λαό καί στούς ἀναγνῶστες 
τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»;
- Μοῦ εἶπε ὁ φίλος µου ὁ Μάτζεντ γιά 
τήν ἀδελφοποίηση µεταξύ Νάµπλους 
καί Κοµοτηνῆς, καί χάρηκα πολύ γιά 
τό νέο, καθώς πάντα πίστευα ὅτι ὁ 
ἑλληνικός λαός ἀνέκαθεν ὑποστήριζε 
τούς Παλαιστίνιους καί τήν ὑπόθεσή 
τους. Αὐτό µᾶς κάνει νά διατηροῦµε 
ἕναν βαθύ σεβασµό καί µιά εἰδική 
ἀγάπη γιά τόν λαό τῆς Ἑλλάδας, 
ὁπότε µέ τήν εὐκαιρία θά ἤθελα νά 
στείλω τίς καλύτερες εὐχές µου στούς 
πολύτιµους φίλους µας ἐκεῖ, τούς πιό 
ἐγκάρδιους χαιρετισµούς. Εὐχές γιά 
προκοπή σέ ὅλους σας καί ξεχωριστούς 
χαιρετισµούς στούς ἀναγνῶστες αὐτῆς 
τῆς σπουδαίας ἐφηµερίδας. Ἐπίσης 
εὐχαριστίες εἰδικά στόν δήµαρχο τῆς  
Κοµοτηνῆς καί στό δηµοτικό συµβούλιο 
τῆς πόλης πού, ὅπως µέ πληροφόρησε 
ὁ Μάτζεντ, βρίσκεται κοντά µας καί 
ὑποστηρίζει τίς σπουδές κάποιων 
σπουδαστῶν µας στό Πανεπιστήµιο. 
Τέλος, ἐκφράζω τήν εὐγνωµοσύνη 
µου στούς σπουδαίους ἀγωνιστές 
πού ἐνίσχυσαν αὐτές τίς σχέσεις µας: 
στόν Κώστα Καραΐσκο, τόν Μάτζεντ 
Ἀµπντουλάχ καί τόν Ἰσµάτ Σάµπρη, 
πού ἐργάστηκαν ἀπό τήν ἀρχή γιά τήν 
ὑπόθεση αὐτή.
- Κύριε Ἀταμπέχ, εὐχαριστοῦμε πολύ!
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Πράκτορες καί Ἀνθρωπιστές

Εἶναι γνωστός ὁ θαυµασµός µας γιά τόν ἡγέτη 
τῆς Βενεζουέλας Οὗγκο Τσάβες, πού διαρκῶς µᾶς 
ἐκπλήσσει εὐχάριστα, τόσο µέ τήν ρητορική του 
ὅσο καί µέ τήν πολιτική του δραστηριότητα. Ὅµως 
πρόσφατα ξεπέρασε τόν ἑαυτό του, κλωτσώντας 
ἀπό τή χώρα του (µαζί µέ τόν Ἀµερικανό πρέσβη) 
δύο µεγαλοστελέχη τῆς «ἀνθρωπιστικῆς» ὀργάνω-
σης Human Rights Watch!

Μέ τό πού βγῆκαν οἱ José Miguel Vivanco καί Daniel 
Wilkinson καί κατηγόρησαν τήν Βενεζουέλα γιά 
πολιτικές διακρίσεις (ἀπολύσεις στήν πετρελαιο-
βιοµηχανία, ἐπιλεκτική πρόσβαση σέ κοινωνικά 
προγράµµατα, µεροληψία σέ βάρος ΜΜΕ, ΜΚΟ, 
ἐργατικῶν συνδικάτων), ὁ ἁρµόδιος ὑπουργός τούς 
ἀπέλασε ὡς συκοφάντες τοῦ κράτους πού τούς 
φιλοξενεῖ. Καί πώς νά τό ἀνεχτεῖ δηλαδή, µετά ἀπό 
ὅσα πέτυχε, παρά τόν πόλεµο πού δέχτηκε, µετά 
ἀπό ἕνα πραξικόπηµα ΗΠΑνθρώπων σέ βάρος 
του, νά ἔρχονται οἱ φαρισαῖοι ἀπό τή Νέα Ὑόρκη 
(ὁ ἕνας µάλιστα πρώην ἀπολογητής τοῦ Πινοσέτ) 
µέ ἔκθεση ὑπό τόν τίτλο «Μία δεκαετία ὑπό τόν 
Τσάβες: Πολιτική δυσανεξία καί χαµένες εὐκαιρίες 
γιά τήν πρόοδο τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων στή 
Βενεζουέλα»! Ἔ, τούς σιχτίρισε καί ἡσύχασε...

Χαρακτηριστικό τοῦ ποιοῦ τῶν στελεχῶν τῆς 
HRW, τό λουλούδι ὀνόµατι Μάρκ Γκαρλάσκο. 
Ὁ ὁποῖος ἦταν 7 χρόνια στό Πεντάγωνο κύριος 
ἀναλυτής πληροφοριῶν γιά τό Ἰράκ, παρών καί 
ὡς ἐκτιµητής στόχων στό Κόσοβο καί στή Σερβία, 
καί συµµετεῖχε ὡς εἰδικός καί σέ πάνω ἀπό 50 
ἀνακρίσεις. Ὅµως κάποια στιγµή ἀνένηψε καί 
ἀπό ἐγκληµατίας πολέµου ἔγινε ἀνθρωπιστής. Ἤ 
µήπως ἁπλῶς ...µετατέθηκε;

«Μέ κράτησε ἡ πίστη στίς ἀξίες µας»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
& ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού 
Δηµοτικής Αστυνοµίας Δήµου Κοµοτηνής νοµού Ροδόπης

Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η αριθµ. 1/2008 προκήρυξη Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που αφορά την πλήρωση µε αντικειµενικά 
κριτήρια δέκα (10) συνολικά θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού της 
Δηµοτικής Αστυνοµίας της κατηγορίας ΔΕ για τον Δήµο Κοµοτηνής Νοµού 
Ροδόπης
Οι θέσεις προς πλήρωση είναι οι εξής:
Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΔΕ23 Δηµοτικής 
Αστυνοµίας δέκα (10) θέσεις.
Τα έντυπα των αιτήσεων και της προκήρυξης θα διατίθενται από τους 
αρµόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 
στην Κοµοτηνή, Π. Τσαλδάρη 56-58, 1ος όροφος. Στό ίδιο γραφείο θα 
κατατίθενται οι αιτήσεις των υποψηφίων και τις ώρες 08:00 π.µ. έως 14:00 
µ.µ. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την 15η Σεπτεµβρίου 2008, 
ηµέρα Δευτέρα και τελειώνει την 6η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Δευτέρα.
Οι ενδιαφερόµενοι για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται  
στα τηλέφωνα 25310-83864 και 83865 της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και 
Αποκέντρωσης Περιφέρειας ΑΜ-Θ και 25310-24444 του Δήµου Κοµοτηνής, 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

      Ο Γενικός Γραµµατέας (α/α)
       Λάζαρος Τσακµακίδης  
                                     Γενικός Διευθυντής 

«Ἀριστοτέλης» καί 
«Ἀντιφωνητής»

Στίς 24 Σεπτεµβρίου τό Ἰνστιτοῦτο 
«Ἀριστοτέλης» τῆς Θεσσαλονίκης 
διοργάνωσε στή δηµοτική βιβλιο-
θήκη τῆς συµπρωτεύουσας µιά διά-
λεξη γιά τό µειονοτικό ζήτηµα τῆς 
Θράκης, µέ ὁµιλητή τόν διευθυντή 
τοῦ «Α», Κώστα Καραΐσκο. Ἐνώπιον 
τοῦ ἀκροατηρίου (60-70 περίπου 
ἀνθρώπων) δόθηκε ἡ εὐκαιρία 
νά ἀναπτυχθοῦν ὅλα ἐκεῖνα τά 
προβλήµατα πού ἀποσιωπῶνται 
ἀπό τά κατεστηµένα ΜΜΕ καί νά 
εἰπωθοῦν τά (θρακικά) πράγµατα 
µέ τ’ ὄνοµά τους. Μᾶς δόθηκε λοιπόν 
ἡ δυνατότητα νά περιγράψουµε 
στό - ἐξαιρετικά θετικό γιά τίς 
ἀπόψεις µας - κοινό ὄχι µόνο τίς 
ἀντικειµενικές συνθῆκες µά καί 
τίς ὀλιγωρίες, τήν παθολογία καί 
τίς ἐλπίδες πού διακρίνουµε καί 
διαρκῶς ἐπισηµαίνουµε µέσα ἀπό 
τίς σελίδες τοῦ ἀνά χείρας ἐντύπου.  
Στό τέλος τῆς ὁµιλίας οἱ ἐρωτήσεις 
- παρεµβάσεις τῶν ἀκροατῶν συµ-
πλήρωσαν τά ὅποια κενά εἶχαν 
µείνει. Πρέπει νά σηµειώσουµε ὅτι 

ἡ ἐκδήλωση ἦταν στά πλαίσια ἑνός 
σεµιναρίου ἐθνικῆς αὐτογνωσίας, 
τό ὁποῖο διεξάγεται κάθε Τετάρτη 
στόν ἴδιο χῶρο (στίς 19:00) καί 
συνεχίζεται µέσα στόν Ὀκτώβριο 
µέ ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσες 
ὁµιλίες: «Ἡ νέα ἄποψις γιά τήν 
Ὀδύσσεια» τοῦ Ζίγκφριντ Πετρίδη 
(1/10), «Ἑλληνικόν Ἔθνος ἤ Πολυ-
πολιτισµός;» τοῦ καθ. Κων/νου 
Ρωµανοῦ (8/10), «Ἡ ἐπίδρασις τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσης στήν Ἀγγλική 
καί στήν διεθνή ἐπιστηµονική 
ὁρολογία» τοῦ Α. Κωνσταντινίδη 
(15/10), «Τό Κυπριακό πρόβληµα 
σήµερα» τοῦ Δ. Συλλούρη (22/10), 
«Ἡ στρατιωτική πλευρά τοῦ 
Σχεδίου Ἀνάν, βασική παράµετρος 
ὑποτελοῦς λύσης στήν Κύπρο» τοῦ 
Δ. Ἀλευροµάγειρου (29/10). 

Θεωροῦµε ὅτι πρόκειται γιά µία 
σειρά ζητηµάτων ἐξαιρετικῆς σηµα-
σίας µέ ἰδανικούς εἰσηγητές καί 
ἀξίζουν συγχαρητήρια στό ἰνστι-
τοῦτο καί στόν πρόεδρό του καθ. 
Ἀριστοτέλη Βρίτσιο πού διασώζουν 
µέσα στήν καταναλωτική ἀποχαύ-
νωση τῆς µεγαλούπολης τήν ἑλλη-
νική µαγιά.

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

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 35500

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό σε ανοικτή δηµοπρασία, µε κριτήριο 
επιλογής τη συµφερότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της προµήθειας 
µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για το κτίριο 
ΑΜΕΑ και σίτισης του Δήµου Κοµοτηνής», προϋπολογισµοῦ 45.000,00 ευρώ µε 
ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ του Ν. 2286/95 
και της Π1/7446/14-1-2002 Απόφασης Υπουργείου Ανάπτυξης. Η προµήθεια 
χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοµοτηνή: Βιώσιµη Πόλη για 
όλους» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II.

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο Δηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων 
Δηµοτικού Συµβουλίου) ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής στις 03 Οκτωβρίου 2008, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.µ. (λήξη αποδοχής προσφορών).

Η εγγύηση για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι το 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη, δηλαδή 2.250,00 ευρώ.

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

       Κοµοτηνή, 26/07/2008
             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
       Δηµήτριος Κοτσάκης 

Ο Γενικός Γραµµατέας της 
Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης 

κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

εν όψει της εορτής του 
Ραµαζάν Μπαϊράµ 

εύχεται στους µουσουλµάνους 
συµπολίτες µας 

Χρόνια Πολλά, µε προσωπική 
και οικογενειακή ευτυχία

ΛΑΪΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ-SMOLIAN. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΤΛΑΣ

Το πρόγραμμα «Λαϊκός Θησαυρός Ξάνθης – Σμόλιαν. Ψηφιακός Άτλας» στοχεύει, μέσα 
από την οπτική της σύγχρονης λαογραφικής θεώρησης, στην καταγραφή, μελέτη και 
ανάδειξη στοιχείων της πολιτισμικής παραγωγής της Ορεινής Ροδόπης με τη συνδρομή 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Στο επίκεντρο της αναζήτησης 
είναι τα πολιτισμικά τεκμήρια που συνέβαλαν στη συγκρότηση των διαφόρων ομάδων 
σε οργανικά σύνολα. Το έργο που υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και 
Παράδοσης περιλαμβάνει την τεκμηρίωση και ανάδειξη πολιτιστικών κοιτασμάτων που 
καλύπτουν ένα ευρύ θεματικό πεδίο όπως την αρχιτεκτονική, την ενδυμασία, τεχνουργήματα 
και αντικείμενα λαϊκής τέχνης, θρησκευτικές παραδόσεις, περιβάλλον, λαϊκά δρώμενα. 
Το σύνολο των αντικειμένων με το συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό έχει καταχωρηθεί 
στον ιστοτόπο του έργου. Παράλληλα, έχει εκδοθεί μουσικός σύμπηκτος δίσκος (CD) με 
καταγραφές από την ελληνική περιοχή της ορεινής Ροδόπης και εκπαιδευτική εφαρμογή 
για την παιδαγωγική αξιοποίηση των πολιτιστικών τεκμηρίων. Το λεύκωμα «Το όμορο στη 
Ροδόπη: Λαϊκός θησαυρός Ξάνθης – Σμόλιαν» καταγράφει την ισότιμη συμβολή όλων 
των πολιτισμικών παραμέτρων της περιοχής σε μια σύνθεση, ενδεικτική της πολυμερούς 
έκφρασης που συναντά κανείς στη Βαλκανική. Η προβολή και η ανάδειξη πολιτιστικών 
προτάσεων παραγνωρισμένων θα καταστήσει τους φορείς τους ενεργητικά μετόχους στο 
πολιτισμικό γίγνεσθαι της ενωμένης Ευρώπης. Το σύνολο των δράσεων που υλοποιήθηκαν 
θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους αγνοούν τον πολιτισμικό πλούτο της Ροδόπης να έρθουν 
σε επαφή με σημαντικές περιοχές της ανθρώπινης εμπειρίας και του νοήματος ζωής, 
φυλετικών και εθνοτικών ομάδων που διαμορφώθηκαν στη ροή του χρόνου. 

Το έργο «ΛΑΪΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΞΑΝΘΗΣ-SMOLIAN. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΤΛΑΣ» συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% 
και από Εθνικούς πόρους κατά 25%.” Πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ A / PHARE CBC”

Πλατείες της Ευρώπης

Τεράστια η επιτυχία της έκθεσης «Πλατείες της Ευρώπης» στην Κομοτηνή 
(Πολυλειτουργικό Κέντρο Δήμου) που προσπάθησε να μεταφέρει στο ευρύ κοινό 
την προβληματική γύρω από την πλατεία. Η λαμπρή αρχαιοελληνική παράδοση της 
Αγοράς, αλλά και της «πλατείας» οδού - απ’ όπου έλκει την καταγωγή της και η 
σύγχρονη ανά τον κόσμο ονομασία της (place, piazza, praca, plaza, platz, plein και 
plads) - η πλατεία αποτελεί νευραλγικό σημείο της αστικής ζωής και ταυτότητας. 

Ομάδες ερευνητών, αρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, αρχιτεκτόνων τοπίου, κοινωνιολόγων 
και ιστορικών από όλη την Ευρώπη  - και το ΑΠΘ - μελέτησαν για τρία χρόνια (2004-
07) το θέμα «πλατεία» και τα αποτελέσματα της έρευνάς τους συνέβαλαν στη σύνθεση 
της Χάρτας Ευρωπαϊκών Πλατειών. Ευχόμαστε η έκθεση να λειτούργησε δημιουργικά 
στη συνείδηση των ενηλίκων αλλά και των μαθητών που την επισκέφθηκαν μαζικά.
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Μέσα σέ ὅλα τ’ ἄλλα (ἀκριβῆ καί ἀδιάψευστα) πού κατά καιρούς 
ἔχουµε καταγγείλει γιά τό Δηµοκρίτειο (Π)ανεπιστήµιο Θράκης, ἄς 
προσθέσουµε ἕνα ἀκόµη: Ἀληθεύει ὅτι κάποια κυλικεῖα σέ σχολές τῆς 
Κοµοτηνῆς καί Ἀλεξανδρούπολης δόθηκαν χωρίς τίς προβλεπόµενες 

ἀπό τόν νόµο διαδικασίες; Ἤ µήπως πρόκειται ἁπλῶς γιά σύµπτωση ὅτι τρία (!) 
τέτοια καταστήµατα - Νοµικῆς, ΤΕΦΑΑ, Μοριακῆς Βιολογίας - τά διαχειρίζεται 
πρόσωπο πού τό συνδέει στενότατη οἰκογενειακή σχέση µέ τόν ὁδηγό τοῦ 
πρύτανη (ὁ γιός τοῦ ὁποίου ἐργάζεται ἐπίσης στό ΔΠΘ); Νά ὑποθέσουµε ὅτι 
ὑπάρχουν οἱ δηµοσιευµένες διακηρύξεις; Καί ὅτι οἱ ὑπογραφεῖσες συµβάσεις 
(ὄχι µόνο τῶν προαναφερθέντων) ἀναγράφουν ποσά πού δικαιολογοῦνται ἀπό 
τούς ἐπίσηµους τζίρους; Εἶναι προφανές ὅτι τά ἐρωτήµατά µας δέν συνδέονται µέ 
τυχόν µικροκοµπίνες πού ἐνδεχοµένως κάποιος µεροκαµατιάρης θά σκαρφιστεῖ 
γιά νά τά φέρει βόλτα, ἀλλά µέ ὅσους πιθανῶς ἐπωφελοῦνται ἀπό τέτοιους 
µεροκαµατιάρηδες γιά νά κονοµήσουν οἱ ἴδιοι πολλαπλάσια. Ἰδίως ἄν ἔχουν καί 
τίποτε «µετακινήσεις» σέ Ὀρεστιάδα - Θεσσαλονίκη µέρα παρά µέρα, ἔ, καί 950 
εὐρώ νά παίρνουν µηνιαία «ἀποζηµίωση», πάλι δύσκολα θά τά φέρνουν βόλτα...

Στήν Κοµοτηνή στίς 24 καί 25 Σεπτεµβρίου διοργανώθηκε ἕνα Φεστιβάλ 
Ταινιῶν διαφορετικό ἀπό τ’ ἄλλα. Ἡ διαφορά ἔγκειτο στούς διοργανωτές, 
πού ἦταν ὁ Δῆµος Κοµοτηνῆς καί τό ...Γενικό Προξενεῖο τῶν Ἡνωµένων 
Πολιτειῶν στή Θεσσαλονίκη! Τρία ντοκυµαντέρ καί δύο ταινίες µέ θέµα 

τήν πολυπολιτισµικότητα τῶν ΗΠΑ δώσανε τήν ἀφορµή γιά συζήτηση πάνω στά 
θέµατα τοῦ ἰδεολογικοῦ συρµοῦ τῶν ἡµερῶν µας (προκαταλήψεις, διακρίσεις, 
ταυτότητα, ἀνοχή...). Βεβαίως δέν πρόκειται γιά κάτι ἐπιλήψιµο, ὅµως φοβοῦ 
τούς Ἀµερικανούς καί δῶρα φέροντας: Τά συχνά ταξείδια τοῦ κ. Πρόξενου στήν 
Κοµοτηνή δέν εἶναι ἀναγκαστικά κακό σηµάδι, ὅµως θά εἴµασταν ἀφελεῖς κι ἄν 
δέν ἀνησυχούσαµε. Πόσο µᾶλλον πού βλέπουµε τήν προώθηση τῶν πολυπολιτι-
σµικῶν ἰδεῶν µέ τό προχθεσινό Φεστιβάλ καί τόν «τραβηγµένο» συσχετισµό τῆς 
ἀµερικάνικης κοινωνίας µέ τήν θρακική. Καλοδεχούµενο λοιπόν τό ἐνδιαφέρον, µή 
ξεχνᾶµε ὅµως ὅτι στήν ἀγγλική ἡ ἴδια λέξη (interest) δηλώνει καί τό συµφέρον. 

Ἀποστασιοποίηση ἀπό τή θρησκεία δέν ἐντοπίζεται µόνο στή χριστιανική 
κοινωνία ἀλλά καί στήν µουσουλµανική. Στό σχετικό σηµείωµά του ὁ 
Σεµπαεδίν Καραχότζα γράφει: «Πολλοί είναι οι παράγοντες που απωθούν 
τους νέους µας από τα τζαµιά και κυριότερος η µετατροπή των τζαµιώνσε 

χώρο προπαγάνδας εκτουρκισµού των Ελλήνων µουσουλµάνων. Δεν είναι λίγες οι 
φορές που βρεθήκαµε σε κάποιο τζαµί κι αντί να δούµε να προσεύχονται είδαµε 
κάποιον από τους (ο θεός να τους κάνει) χοτζάδες να κάνουν οµιλίες πολιτικού 
περιεχοµένου. Η πιο πρόσφατη ανάλογη εµπειρία µας ήταν στις 30-9-2008, ανήµερα 
της θρησκευτικής µας γιορτής, όπου µέσα σε ένα τζαµί γεµάτο από µουσουλµάνους 
που βρέθηκαν εκεί για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα αλλά παράλληλα µε την 
προσευχή που έγινε αναγκάστηκαν να ακούσουν από τον χότζα φράσεις όπως 
bütün bati Trakianin müslüman Türklere, Yünanistanin Türk müslüman kardeshlere κτλ 
διαβάζοντας ένα κείµενο που είχε µπροστά του. Όλα αυτά φυσικά συµβαίνουν στα 
τζαµιά µας εδώ και πολλά χρόνια µε αποτέλεσµα οι νέοι που πλέον αρχίζουν και 
καταλαβαίνουν τι παίζεται µέσα στα τζαµιά και αποµακρύνονται από αυτά...»

«Π»: Ἐγκαίνια 
καὶ προσδοκίες

Τὴν Κυριακὴ 21 Σεπτεµβρίου ἐγκαινιά-
στηκε ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς 
∆. Σιούφα ἡ πρώτη πτέρυγα τοῦ νέου 
κτιρίου τοῦ Ἱδρύµατος Θρακικῆς Τέχνης 
καὶ Παράδοσης (Καπνεργατῶν 9, παλαιὰ 
καπναποθήκη «Π»). Παραβρέθηκαν ἡ 
Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύµατος κυρία Βιργινία 
Τσουδερού, µέλη τοῦ ∆.Σ., ἐξέχοντες 
προσκεκληµένοι ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν 
Ἑλλάδα, τοπικοὶ ἄρχοντες καὶ φίλοι 
τοῦ Ἱδρύµατος. Τὸν ἁγιασµὸ τέλεσε ὁ 
Μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήµων. 
Παράλληλα ἐγκαινιάστηκαν οἱ ἐκθέσεις 
«Χερσίν…Θρακῶν» (µὲ ἔργα τῆς συλλο-
γῆς Ι. ∆αδαλιάρη) καὶ «Ὁ Μακεδονικὸς 
Ἀγώνας» (τοῦ ὁµώνυµου Μουσείου).

Τὸ κτίριο ποὺ ἐγκαινιάστηκε ἔχει παραχω-
ρηθεῖ ἀπὸ τὸν ∆ῆµο Ξάνθης καὶ χτίστηκε 
στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα γιὰ τὶς ἀνάγκες 
τοῦ Ὀθωµανικοῦ µονοπωλίου καπνοῦ. Τὸ 

κτίριο τῶν 16.000 τ.µ «εἶναι ἕνα 
ἀπὸ τὰ ὡραιότερα δείγµατα 
βιοµηχανικῆς ἀρχιτεκτονικῆς 
στὴν χώρα µας καὶ ἀποτελεῖ 
ἕνα ἀριστούργηµα λιτότητας 
καὶ εὐαισθησίας, κατάλληλο 
νὰ ὑπηρετήσει τὶς ὑψηλότερες 
ἀνθρωπιστικὲς ἀξίες καὶ ὄχι 
τὸν εὐτελισµό», ὅπως εἶπε ἡ κ. 
Β. Τσουδεροῦ.
Μὲ τὸ κτήριο αὐτὸ  ὑπερ-
διπλασιάζονται οἱ διαθέσιµοι 
χῶροι τοῦ Ἱδρύµατος, χῶροι 

ἄνετοι καὶ ὄµορφοι, κατάλληλοι γιὰ 
ἔµπνευση καὶ δηµιουργία. Εὐχόµαστε 
νὰ εὐοδωθεῖ ἡ εὐχὴ τῆς προέδρου τοῦ 
Ἱδρύµατος καὶ «οἱ ἀντιθέσεις ποὺ ὑπάρ-
χουν µεταξὺ πληθυσµιακῶν ὁµάδων, 
λόγω κυρίως ἰδιοτελῶν καθοδηγητῶν,  νὰ 
µετατραποῦν σὲ σύνθεση» στὰ πλαίσια 
µιᾶς εἰρηνικῆς συνύπαρξης τῶν σύνοικων 
στοιχείων στὴ Θράκη. 
Κι ἐφόσον µᾶλλον µπαίνουµε στὴν τελικὴ 
εὐθεία γιὰ τὴν ἀναστήλωση τῶν παλιῶν 
Σφαγείων τῆς Κοµοτηνῆς, εὐελπιστοῦµε 
νὰ ἔχουµε καὶ στὴν πόλη µας ἐγκαίνια 
ἀντίστοιχου µὲ τὸ «Π» κτηρίου σὲ δυὸ 
περίπου χρόνια...

«Persona no grata» στο Διδυμότειχο ο πρύτανης του ΔΠΘ

   “Casus beli” (αιτία πολέµου), αποτελεί πλέον για τους πολίτες του ∆ιδυµοτείχου 
η απαράδεκτη πρόσφατη δήλωση - πρόταση του πρύτανη του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης, κ. Σιµόπουλου, για την κυριολεκτική «κλοπή» του Τ.Ε.Ι. 
Νοσηλευτικής ∆ιδυµοτείχου και την µεταφορά του στην Αλεξανδρούπολη. Την 
πρόταση αυτή ετοιµάζεται σύµφωνα µε πληροφορίες από τον γραπτό Τύπο και τα µέσα 
ενηµέρωσης, να καταθέσει και επίσηµα, ο νυν πρύτανης, κ. Κ. Σιµόπουλος, στην επόµενη 
Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Θράκης, στις 16 Οκτωβρίου, αγνοώντας προκλητικά την 
καθολική αντίδραση των κατοίκων της πόλης του ∆ιδυµοτείχου, που για δεύτερη χρονιά 
έχουν αγκαλιάσει µε αγάπη το Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής και τους νέους φοιτητές. Το Τ.Ε.Ι. 
Νοσηλευτικής ∆ιδυµοτείχου εδώ και δύο χρόνια, λειτουργεί µε πληρότητα 100%, έχοντας 
καλύψει πλήρως τις προσφερόµενες θέσεις,  διαθέτει δε πλήρεις κτιριακές και επαρκείς 
υλικοτεχνικές υποδοµές για την εκπαίδευση των φοιτητών του, ενώ στελεχώνεται 
άµεσα από πλευράς πρακτικής εξάσκησης από το Νοσοκοµείο ∆ιδυµοτείχου. Αυτό το 
λειτουργικό ίδρυµα ανώτερης εκπαίδευσης, που προσφέρει ανάσα και προοπτική για 
την ανάπτυξη του Κεντρικού Έβρου, εποφθαλµιά να «αρπάξει» ο πρύτανης, γράφοντας 
στα «παλιότερα των υποδηµάτων» του την βούληση των πολιτών του ∆ιδυµοτείχου.

  Ο Σύλλογος Αλληλεγγύης Πολιτών Βορείου Έβρου «Ακρίτες» είναι κάθετα αντίθετος 
σε αυτήν την «βοναπαρτική» συµπεριφορά του πρύτανη και του επιτελείου του, 
που προσπαθεί να καταστρέψει τη λειτουργία ενός περιφερικού Τ.Ε.Ι. µε ευοίωνες 
προοπτικές. Αντί να προσπαθήσει να επεκτείνει και προς την περιοχή του Κεντρικού 
Έβρου (Σουφλί-∆ιδυµότειχο) το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο µε νέες Σχολές, αντίθετα 
απεργάζεται την εξόντωση του ήδη υπάρχοντος Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής ∆ιδυµοτείχου, 
και ως εκ τούτου και την διαφαινόµενη υποβάθµιση και του Γενικού Νοµαρχιακού 
Νοσοκοµείου ∆ιδυµοτείχου.

    Είναι γνωστός στους υποψιασµένους της περιοχής ο υπόγειος πόλεµος που είχε στηθεί 
πριν από λίγα χρόνια από το Πανεπιστηµιακό Ιατρικό κατεστηµένο του ∆.Π.Θ., για την 
µη λειτουργία της µονάδας Τεχνητού Νεφρού* στο Νοσοκοµείο του ∆ιδυµοτείχου. 
Ευτυχώς η µονάδα  Τεχνητού Νεφρού, µε την αγωνιστικότητα και την πίεση του 
οργανωµένου Συλλόγου των Νεφροπαθών και την συµπαράσταση των Συλλόγων και 
Σωµατείων της περιοχής µας (στους οποίους πρωτοστάτησε και ο Σύλλογος µας, των 
«Ακριτών»), λειτουργεί στο ∆ιδυµότειχο εξυπηρετώντας έτσι  τους συµπολίτες µας,  που 
κάποιοι δυστυχώς τους θεωρούσαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας (...)

   Σε persona no grata ανακηρύσσει η τοπική κοινωνία ∆ιδυµοτείχου και ο Σύλλογος των 
Ακριτών Βορείου Έβρου τον Πρύτανη του ∆.Π.Θ. µέχρις ότου ανακαλέσει άµεσα την 
απαράδεκτη αυτή πρόταση του για «µετακόµιση» του ΤΕΙ Νοσηλευτικής ∆ιδ/χου στην 
Αλεξανδρούπολη.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Στέφανος Σιναπίδης

*  Σηµείωση «Α»: Πρόκειται γιά µία ἀκόµη ἀπίστευτη ἱστορία ἰατρικοῦ ἀνταγωνισµοῦ, 
ὄχι δυστυχῶς γιά λογαριασµό τῆς Ἐπιστήµης ἤ τοῦ ἀρρώστου ἀλλά γιά πολύ ὑλικότερους 
στόχους. Μαθαίνουµε µάλιστα ὅτι ὁ τότε ἀρνητικός πρωταγωνιστής δέν λέει νά δεχθεῖ 
τήν ἥττα του ἀλλά συνεχίζει νά πολεµᾶ τήν Μονάδα τοῦ ∆ιδυµοτείχου µέ µέσα οὐδόλως 
θεµιτά, ἀπό κάθε ἄποψη. Τροµερό, εἰδικά ὅταν ξέρεις  π ο ι ό ς  µιλάει...



Ραµαζάνι, ναί, ἀλλά ἐµεῖς τί φταῖµε;

   Καθώς ὁ Σεπτέµβριος εἶναι φέτος µήνας τοῦ Ραµαζανιοῦ, ὁ µουσουλµανικός 
πληθυσµός τῆς Θράκης ἑτοιµάζεται γιά τό Μπαϊράµ, µέ προσευχές καί νηστεία 
πού ἀναγγέλουν οἱ χοτζάδες ἀπό τά τζαµιά. Φαίνεται ὅµως ὅτι ὁρισµένοι 
δράττονται τῆς εὐκαιρίας νά διαλαλήσουν µέ ὅσο πιό κραυγαλέο τρόπο τήν 
παρουσία τους, ἀγγίζοντας τά ὅρια τῆς πρόκλησης. Μαθαίνουµε λοιπόν γιά 
πλῆθος διαµαρτυριῶν ἀπό πλειονοτικούς κατοίκους στά ἀνατολικά περίχωρα 
τῆς Κοµοτηνῆς, πού ἔχουν ὅλο τό 24ωρο ἠχορρύπανση ἀπό τό τέµενος τοῦ 
Κηκιδίου. Ἀπευθύνθηκαν καί σέ µᾶς, βλέποντας ὅτι ἡ Ἀστυνοµία κωφεύει στίς 
ἐκκλήσεις τους - ἤ τοὐλάχιστον δέν φέρνει κανένα ἀποτέλεσµα ἡ ὅποια της 
παρέµβαση* - γιά νά µᾶς ποῦνε ὅτι εἶναι πιά ἀδύνατον νά κοιµηθοῦν µεσηµέρι 
καί βράδυ, ἀφοῦ πέρα ἀπό τή φωνή τοῦ χότζα, ἡ ὁποία δέν γνωρίζει ἀπό ὥρες 
κοινῆς ἡσυχίας, τελευταίως προστέθηκε καί τό µεταµεσονύκτιο τύµπανο (κάπου στίς 
3.30 - 4.00 τό πρωί!) πού καλεῖ τούς πιστούς νά φᾶνε πρίν ξηµερώσει! Ὁ ἐκεῖ ἰµάµης, 
ἐγκάθετος τοῦ ψευδοµουφτῆ δείχνει µέ πολύ σαφή τρόπο τό πῶς ἀντιλαµβάνεται τήν 
συνύπαρξη µέ τό γύρω χριστιανικό στοιχεῖο. Ἀφῆστε τό αἰσθητικό καί σηµειολογικό 
ζήτηµα. ρωτᾶνε ὅµως οἱ ἄνθρωποι τί θά γίνει, ἄν θά πρυτανεύσει κάποτε ἡ κοινή 
λογική καί οἱ στοιχειώδεις κανόνες τοῦ ἀλληλοσεβασµοῦ καί τῆς συγκατοίκησης, ἤ 
µήπως θά πρέπει νά ἔρθουν στά χέρια κάποιοι γιά νά πράξει ἡ Ἀστυνοµία τό καθῆκον 
της. Τί νά ἀπαντήσουµε;...

*  Ἐδῶ δέν τολµοῦν νά ...ἐνοχλήσουν τούς καφεµπαρόβιους φοιτητές πού ξεσηκώνουν τίς 
πολυκατοικίες κάνοντας τή νύχτα µέρα καί ταλαιπωροῦν τούς περίοικους ἐργαζόµενους, 
τούς µειονοτικούς θ’ ἀγγίξουν;!
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ΜΙΛΕΤ, ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ

Μετά την πρώτη αγωγή του 
εκπαιδευτικού Νίκου Κόκκα 
(πρωτοδίκως του επιδικάστηκαν 
50.000 ευρώ) και την δεύτερη του 
Σεµπαϊδήν Καραχότζα στις 25-09-2008 
εκδικάστηκε στην Ξάνθη και µια 
Τρίτη αγωγή κατά της τουρκόφωνης 
εφηµερίδας Μιλέτ. Ενάγοντες αυτή τη 
φορά ήταν ο εκδότης της NATPRESH 
Σεµπαϊδήν Καραχότζα και ο πρόεδρος 
του πολιτιστικού συλλόγου Ποµάκων 
Ξάνθης Ταχήρ Κόντε. Η εκδίκαση 
της αγωγής εξελίχθηκε τόσο καλά 
για τους δύο ενάγοντες που ούτε 
οι ίδιοι δεν θα το περίµεναν. Από 
την µια ο µάρτυρας κατηγορίας 
Σταύρος Ναθαναηλίδης σοβαρός και 
µετρηµένος απαντούσε εύστοχα και 
µε µεγάλη σαφήνεια στις ερωτήσεις 
των δικαστών ενώ µε µεγάλη ευκολία 
απάντησε και στις ερωτήσεις των 
δικηγόρων των δύο πλευρών. Από την 
άλλη ο µάρτυρας υπεράσπισης της 
Τουρκόφωνης εφηµερίδας, µάλλον 
λόγω του Μπαϊράµ, θέλησε να κάνει 
ένα …δώρο στους δύο ενάγοντες αφού 
µε την κατάθεσή του ουσιαστικά 
αποδέχθηκε τους ισχυρισµούς 
των Καραχότζα και Κόντε. Οι δύο 
ενάγοντες ισχυρίζονται πως αφορµή 
για να ασχοληθεί η Τουρκόφωνη 

εφηµερίδα µαζί τους ήταν η ίδρυση του 
συλλόγου Ποµάκων και η έκδοση της 
NATPRESH κάτι που το παραδέχθηκε 
ο µάρτυρας της Μιλέτ, λέγοντας πως 
πριν από όλα αυτά τους δύο ενάγοντες 
δεν τους ήξερε κανένας, άρα δεν 
είχαν λόγο να ασχοληθούν µαζί 

τους. Να αναφέρουµε ότι ο µάρτυρας 
υπεράσπισης της τουρκόφωνης 
εφηµερίδας είναι και αρθρογράφος της, 
πάλι καλά δηλαδή που δεν κατέθεσαν 
ως µάρτυρες οι ίδιοι οι εναγόµενοι. 
Η αγωγή των Καραχότζα και Κόντε 
έγινε µε αφορµή τα πολλά υβριστικά 
και συκοφαντικά δηµοσιεύµατα της 
Μιλέτ εναντίων τους και ο µάρτυρας 
υπεράσπισής της µε πολύ υπερηφάνεια 
τόνισε πως και ο ίδιος κατά καιρούς 
έχει γράψει ανάλογα άρθρα για τους 
δύο ενάγοντες. Για όλα τα µέχρι τώρα 
υβριστικά - συκοφαντικά κατά των 

Σεµπαϊδήν και Ταχήρ δηµοσιεύµατα 
της Μιλέτ ο µάρτυρας υπεράσπισης 
είπε πως πρόκειται για καταγγελίες 
πολιτών που δήθεν εξαπατήθηκαν 
από τους δύο ενάγοντες αλλά 
παραδέχτηκε πως από την µεριά της 
Μιλέτ δεν έγινε καµµιά προσπάθεια 
εξακρίβωσης και επιβεβαίωσης των 
όσων δήθεν τους µετέφεραν κάποιοι 
«αγανακτισµένοι πολίτες». Για να λέµε 
του στραβού το δίκαιο οι Καραχότζα 
και Κόντε θα πρέπει να πουν ένα 
ευχαριστώ στον µάρτυρα υπεράσπισης 
της Μιλέτ αφού η κατάθεση του 
µόνο υπερασπιστική για την Μιλέτ 
δεν ήταν. Ό µάρτυρας υπεράσπισης 
µίλησε για δήθεν βρώµικο παρελθόν 
των δυο εναγόντων και για δήθεν 
δικαστικές εκκρεµότητες τους. Τα 
λευκότατα ποινικά µητρώα των δύο 
εναγόντων είναι στην διάθεση του κι 
όποτε θέλει µπορεί να το δει.  Εκείνο 
που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση 
είναι που ο µάρτυρας υπεράσπισης 
είπε πως οι δύο ενάγοντες «δεν 
ξέρουν ούτε την υπογραφή τους να 

βάλουν». Ας είναι όµως βέβαιος πως 
όταν έρθει η ώρα να εισπράξουν την 
αποζηµίωση που θα τους καταβάλει 
η Μιλέτ, όλο και κάποιον τρόπο θα 
βρουν για να υπογράψουν. Ως προς 
το συγγραφικό έργο του κ Καραχότζα 
άφησε να εννοηθεί πως τα δύο βιβλία 
του τα έχουν γράψει άλλοι κι ότι 
απλά χρησιµοποίησαν το όνοµα του 
κ Καραχότζα για να φαίνεται ότι τα 
έχει γράψει εκείνος (ρε, τι πίνει και δεν 
µας δίνει;). Αυτά κι άλλα πολλά ήταν 
η αιτία που η κ Καραχασάν η οποία 
δεν θα µπορούσε να λείπει από την 
αίθουσα του δικαστηρίου έφυγε πολύ 
εκνευρισµένη. Ε, φυσικό ήταν, ως 
δικηγόρος κατάλαβε πολύ νωρίς ότι σε 
αυτήν την υπόθεση τίποτα δεν πήγε 
καλά για τα αδέλφια της, τους εκδότες 
της Μιλέτ. Μην στεναχωριέστε κ 
Καραχασάν, αυτά δεν είναι τίποτα, τα 
χειρότερα έρχονται, όπως ας πούµε η 
απόφαση του δικαστηρίου που θα βγει 
σε 3 µήνες περίπου. Και για την Μιλέτ 
έπεται συνέχεια, µεγάλη συνέχεια…

ΣΕΜΠΑΪΔΗΝ ΚΑΡΑΧΟΤΖΑ    

Χωράφια Φιλύρας, ἀκριβότερα ἀπό τῆς Ρόδου!

Τό ἀκούσαµε ἀλλά δέν θέλουµε νά τό πιστέψουµε - καί µακάρι νά ὑπάρξει κάποια 
ὑπεύθυνη διάψευση. Πρόκειται γιά τό περίφηµο οἰκόπεδο πού ἀγοράστηκε στή 
Φιλύρα, προκειµένου νά χτιστεῖ δηµόσιο σχολεῖο. 

Εἶναι γνωστή ἡ δυσκολία πού ἔχει τό ΥΠΕΠΘ νά βρεῖ οἰκόπεδα γιά νά χτίσει σχολεῖα 
στούς µειονοτικούς δήµους, ἀφοῦ ἡ Τουρκία ἀντιτίθεται στή δηµιουργία δηµόσιων 
σχολείων. Στή Φιλύρα λοιπόν φαίνεται ὅτι προέκυψε ἕνα χωράφι τοῦ (ἰσόβιου) 
δηµάρχου, Κιασήφ Χασάν, τό ὁποῖο πληροῦσε κάποιες στοιχειώδεις προϋποθέσεις καί 
προκρίθηκε γιά ἀγορά. Τό κοµµάτι αὐτό, κάπου 8 στρέµµατα, ἦταν µέν µεγάλο ἀλλά 
θά ὑπῆρχε δυνατότητα νά χτιστοῦν ἐκεῖ περισσότερα διδακτήρια στό µέλλον. Πόσο 
ὅµως τό κοστολόγησε ὁ κυρ-δήµαρχος; Ἑκατό χιλιάδες εὐρώ! 100 χιλιάρικα γιά ἕνα 
παρατηµένο παλιοχώραφο στή Φιλύρα! Τί νά κάνει καί τό ὑπουργεῖο, τό δέχθηκε. 

Ὅµως τό σκάνδαλο δέν τελείωσε ἐκεῖ. Ὅταν ἔµαθε ὁ Χασάν ὅτι θά πληρώσει 20.000 
εὐρώ φόρο, ἐξανέστη. Κατάφερε λοιπόν καί συµπεριελήφθη ὁ φόρος καί ὅλα τά ἔξοδα 
στό ἀντίτιµο, ἀνεβάζοντας τό κόστος στά 130.000 εὐρώ! Κι οὔτε σ’ αὐτό ἀρκέστηκε: 
Θυµήθηκε ὅτι καλά θἄταν νά κρατήσει κάτι καί γιά τήν προίκα τῆς κόρης του. Κατάφερε 
λοιπόν νά πουλήσει στήν προαναφερθείσα τιµή τά ...4,5 στρέµµατα, κρατώντας 
περίπου τό µισό οἰκόπεδο γιά πάρτη του! Εἶναι δυνατόν ν’ ἀγοράσαµε τελικά µέ τιµή 
30.000 εὐρώ τό στρέµµα; Μήπως ἡ Φιλύρα µεταφέρθηκε στή Ρόδο καί δέν τό µάθαµε; 
Ἤ µήπως ὑπάρχει κι ἄλλο (κρυφό) ἀντάλλαγµα στή συναλλαγή αὐτή;  

Πρόβες ἐλέγχου τῶν µουσουλµανικῶν µαζῶν

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Τό ποῦ πᾶνε τά 180 εὐρώ κάθε γονέα τοῦ 1ου σχολείου πού δίνει ἐτησίως στή 
σχολική Ἐπιτροπή (γιά ἀµοιβή προσοντούχων δασκάλων πού δέν ὑπάρχουν 
πλέον) τό ξέρετε; Μήπως λοιπόν κάποιοι θίχτηκαν πού µειώθηκε ἡ πελατεία 
τους (ἡ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς πρωτοστάτησε στίς κινητοποιήσεις); Ποιούς 
θεωρεῖτε ὅτι ἐννοεῖ ὁ Μάντατζη «γνωστούς ἀγνώστους κύκλους» πού 
«ἀνέλαβαν ἐργολαβικά τή διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας» καί «δηλητηριάζουν 
ἀνθρώπινες ψυχές»;  Ἀντί νά βγεῖτε καί νά τοῦ πεῖτε ὅτι ὅλα αὐτά ταιριάζουν 
γάντι στά µοῦτρα του, τοῦ συµπαραστέκεστε κι ἀπό πάνω;

Καί ἀπό µία τελική παρατήρηση: Οἱ πασόκες (πού ἀνέκραξαν «µάλιστα κ. 
Τσετίν!» πρίν κἄν συνεδριάσουν) γιά νά πάρουν τόν Ἄγγελο Συρίγο στό στόµα 
τους πρέπει νά τό  πλένουν 40 µέρες, καθώς ὁ σηµερινός εἰδικός γραµµατέας 
τοῦ ΥΠΕΠΘ - καί ἐξαίρετος φίλος µας - εἶναι σπάνια περίπτωση καί ἡ 
καλύτερη ἐπιλογή τοῦ Εὐριπίδη στό ΥΠΕΠΘ. Ὅσο γιά τούς συνασπίτες, εἶναι 
πράγµατι ὑπέρ τῆς µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης τήν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ µουσουλµάνος 
ἐγκαταλείπει; Αὐτό εἶναι τό µορφωτικό ἰδεῶδες τους γιά τή µειονότητα; 
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Όταν οι οργανωτές αυτής της σημαντικής 
συνάντησης ζήτησαν την γνώμη μου 
για την προσέγγιση αυτής της ημερίδας 
τους πρότεινα αυτόν τον τίτλο «Από το 
Κεμαλικό στο Φιλάνθρωπο Κράτος». 
Πρώτον γιατί διαφωνώ με αυτό που 
ονομάζω στατικό, παθητικό ιστορικισμό 
και δεύτερο γιατί στον νέο αιώνα οι 
αυτόχθονες λαοί της Μικράς Ασίας θα 
αποδώσουν στην ιστορία τον Κεμάλ με 
την πραγματική του ταυτότητα: Ως μεγάλο 
εγκληματία των λαών και των ανθρώπων 
και τον Κεμαλισμό ως μια ιδεολογία 
θανάτου. Αυτό είναι ο Κεμαλισμός.
Από αυτό το βήμα, την Αγορά των 
αυτόχθονων λαών της Μικράς Ασίας 
– νομίζω στην επόμενη συνάντηση 
μπορούν να είναι όλοι οι λαοί – ήθελα να 
διατυπώσω και να επαναφέρω ορισμένες 
ιδέες / προτάσεις που θα μας συνοδεύουν 
και θα μας ενισχύουν στον ευγενή αγώνα 
μας ώστε η περιοχή μας να περάσει από 
την κυριαρχία της ιδεολογίας του θανάτου 
στην ιδεολογία της ζωής, από το κεμαλικό 
στο ανθρώπινο κράτος. Γιατί το κεμαλικό 
κράτος είναι εχθρός του ανθρωπισμού, του 
ανθρώπου.
1) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΧΙΟ
Το 1992 μιλώντας στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών πρότεινα την δημιουργία στην 
Χίο – στην Χερσόνησο της Ερυθραίας που 
γνώρισε και το 1822 και το 1922 – μιας διε-
θνούς επιπέδου Πανεπιστημιακής σχολής 
«Σπουδών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και την Γενοκτονία». Σε αυτήν την ημερίδα 

ομιλητής ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου. 
Βέβαια την δεκαετία του 90 – αρχές του 
2000 αντί για αυτό είχαμε στην Χίο, την 
Σάμο και το Αιγαίο πράξεις θαυμασμού του 
Κεμάλ, κεμαλολαγνίας. Αν προλάβαιναν 
θα έκαναν και διεθνές Πανεπιστήμιο 
της ...σκέψης του Κεμάλ. Ευτυχώς δεν 
πρόλαβαν άφησαν μόνο την φασιστική 
ρατσιστική φράση «συνωστίζονταν στην 
Σμύρνη». Οι Γ.Α. Παπανδρέου – Κ. 
Σημίτης ήθελαν επίσης να καταργήσουν 
την 19η Μαΐου με ύπουλους τρόπους. 
Έχασαν αυτόν τον βρώμικο πόλεμο τους. 
Ήμουν μόνος αλλά κέρδισα αυτή την μάχη. 
Η 19η Μαΐου είναι ζωντανή και θα είναι 
εις τους αιώνας των αιώνων. Νομίζω ότι 
μπορεί σήμερα να διατυπωθεί η πρόταση 
της Πανεπιστημιακής Σχολής προς το 
Υπουργείο Παιδείας, το Συμβούλιο των 
Πρυτάνεων, την Ακαδημία Αθηνών, το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πολλοί ξένοι 
φοιτητές θα ήθελαν να μένουν και να 
σπουδάζουν αυτά τα ζητήματα στην Χίο 
του ‘Όμηρου και του Ντελακρουά.

2) ΟΙ Η.Π.Α. ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Είναι γνωστό ότι εκτός από το έγκλημα των 
γενοκτονιών υπήρξε ένα εξίσου βάρβαρο 
έγκλημα. Αυτό της σιωπής. Έκαναν 
και κάνουν τα πάντα να σκεπάσουν τα 
εγκλήματα να δολοφονήσουν την μνήμη 
των λαών μας. Αυτή η δολοφονία της 
μνήμης μας άρχισε με μία αντιδημοκρατική, 
ολοκληρωτικού τύπου, απάνθρωπη πράξη. 
Την αρπαγή των φωτογραφικών φιλμ που 
παρουσιάζουν το έγκλημα που έγινε στην 
Σμύρνη από τον Κεμάλ. Υπάρχουν στοιχεία 
για αυτό στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, 
ειδικά στο Ναυτικό. Υπάρχουν στοιχεία 
στο Υπουργείο Γεωργίας της Πολιτείας 
της Πενσυλβανίας.
Οι εκπρόσωποι της διασποράς στις Η.Π.Α. 
οφείλουν να αναδείξουν αυτό το αίτημα ως 
δικαίωμα στην μνήμη μας στο Κονγκρέσσο 
και την Γερουσία. Όπως έχουν εικόνες από 
το έγκλημα της 11ης Σεπτεμβρίου έτσι και 
εμείς έχουμε δικαίωμα στις φωτογραφίες του 
εγκλήματος της Σμύρνης. Οι φωτογραφίες 
αυτές υπάρχουν. Όταν οι επίσημες 
Η.Π.Α. συνεχίζουν να ταυτίζονται με τον 
κεμαλισμό, τότε απονομιμοποιούνται 
στην συνείδηση των απογόνων αυτών που 
γέννησαν την Δημοκρατία στην Ελλάδα 
και την Ιωνία στην οποία αρέσκονται να 
αναφέρονται. Απονομιμοποιούνται ως 
δύναμη υπεράσπισης της Δημοκρατίας.
Νομίζω ότι οι Ελληνοαμερικανοί θα 
πρέπει να ζητήσουν την εξέταση από την 
αρμόδια επιτροπή των προοριζόμενων 
για την Αθήνα, την Άγκυρα, το Εριβάν 
Αμερικανών Πρεσβευτών. Η εξέταση θα 
αφορά τα βιβλία δύο μεγάλων Διπλωματών, 
Ανθρωπιστών του Μοργκεντάου και 
του Χόρτον που αναφέρονται στις 
πρώτες γενοκτονίες του 20ου αιώνα. 
Θα μου επιτρέψετε μια πρόσθεση. Τους 
προσεχείς μήνες θα παρουσιασθεί σε 

πολλές πόλεις των Η.Π.Α. το βιβλίο μου 
THE PONTIAN QUESTION IN THE 
UNITED NATIONS. Λυπάμαι γιατί αυτοί, 
Αλλοδαποί και εγχώριοι που εμπόδισαν 
την είσοδο μου στις Η.Π.Α. δεν μπορούν 
να το αποτρέψουν. Δυστυχώς για αυτούς 
η Αμερική είναι πληθυντική δεν είναι όλοι 
οπαδοί της σκέψης του Κεμάλ.
3) Η 19η ΜΑΪΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛΙΣΜΟΥ
Τέλος όλοι μαζί οφείλουμε να καλύψουμε 
ένα μεγάλο ηθικό και πολιτικό κενό 
καθιερώνοντας την 19η Μαΐου ως 
Ευρωπαϊκή και Διεθνή ημέρα μνήμης 
των θυμάτων του Κεμαλισμού. Όπως 
έχουμε την 27η Ιανουαρίου για τα θύματα 
του Ναζισμού. Κάθε λαός, κάθε ομάδα 
μπορεί να έχει την δική της ημέρα μνήμης. 
Οφείλουμε όμως να έχουμε μια ενιαία 
ημέρα μνήμης γιατί όλοι είμαστε θύματα 
του ίδιου νεοτουρκικού – κεμαλικού 
αυγού του φιδιού που συνεχίζει να 
προκαλεί να γεννά τον θάνατο. Ενάντια σε 
ομόθρησκούς λαούς σήμερα, ενάντια στους 
ίδιους τους Τούρκους. Σε αυτό οφείλουμε 
να πρωταγωνιστήσουμε εμείς οι Έλληνες 
που τον προηγούμενο αιώνα γνωρίσαμε 
και τις δύο ιδεολογίες του θανάτου. 
Τον Κεμαλισμό και τον Ναζισμό στον 
Χορτιάτη, τα Κερδύλια, τους Πύργους, το 
Μεσόβουνο, την Κάνδανο, το Δίστομο, τα 
Καλάβρυτα, την Γουμένισσα. 
Η 19η Μαΐου μπορεί να έχει ένα 
απελευθερωτικό συμβολισμό για τον ίδιο 
τον Τουρκικό λαό όχι ως εξαφάνιση, σφαγή 
του άλλου όπως είναι σήμερα αλλά ως 
ειρηνική συμβίωση, με όλους τους λαούς 
και τους ανθρώπους.
Αυτός είναι ο δικός μας ανθρωπισμός.

(Διεθνής Ημερίδα – Διοργάνωση Μικρασιατική 
Εστία Ν. Πέλλας – Νομαρχία Πέλλας, Γιαννιτσά 
20 Σεπτεμβρίου 2008)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ:

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΜΑΛΙΚΟ ΣΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟ 
ΚΡΑΤΟΣ: ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Παγκόσµια ηµέρα 
στυλόδροµων;

    Κάθε χρόνο κατά τις 20 Σεπτέµβρη 
είναι η (νεοεποχίτικη) ηµέρα κατά του 
αυτοκινήτου. Δεν θα µας καιγόταν 
καρφί φυσικά αν δεν ήµασταν 
υποχρεωµένοι να ακούµε τις 
κλάψες απ΄ όλους τους δηµοτικούς 
παράγοντες για τις ευκαιρίες που 
χάθηκαν στο παρελθόν από τις 
απερχόµενες Διοικήσεις να γίνει 
η Κοµοτηνή ένας ατέλειωτος 
ποδηλατόδροµος, τις µπαρούφες 
της αντιπολίτευσης για την 
αδράνεια των νύν δηµοτικών 
αρχών έναντι του ποδηλάτου, τα 
µοιρολόγια για την ασφυκτική κίνηση 
µέσα στην Κοµοτηνή και την αδυναµία 
πλέον χάραξης ποδηλατοδρόµου λόγῳ 
του περιορισµένου χώρου που υπάρχει 
στους δρόµους.
    Όλοι αυτοί λοιπόν που κλαίγονται 
για τους προηγούµενους και τους νυν 
διοικούντες αλλά και οι υπόλοιποι 
οικολογούντες προύχοντες µαζί και 
οι ειδικοί του ΤΕΕ, δεν σκέφτηκαν να 
πάρουν ένα τηλέφωνο σε αυτόν τον 
έρηµο τον µελετητή που έφτιαξε την 
είσοδο και την έξοδο της Κοµοτηνής, 
µε φάρδος πάνω από πενήντα (50) 
µέτρα και συνολικά οκτώ (8) λωρίδες 
για αυτοκίνητα να του εξηγήσουν τις 
νέες µας ανάγκες και απαιτήσεις; Και 
εξηγούµαι.

    Ο µελετητής του δρόµου, 
ευθυγραµµισµένος µε την ανάγκη 
των περισσοτέρων Ελλήνων για 
περισσότερο χώρο στα αυτοκίνητα 
κυρίως εις βάρος των πεζών και 
των ποδηλάτων και όχι των όµορων 
ιδιοκτησιών, σχεδίασε έναν δρόµο 

από την διασταύρωση των Υφαντών 
µέχρι το Ξενοδοχείο Ροδόπη  και από 
την γέφυρα του Τρελλοχείµαρου 
µέχρι το Νοσοκοµείο Κοµοτηνής 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ για αυτοκίνητα όπως 
παντού στην  Ελλάδα.
    Το γεγονός ότι θα µπορούσαν (ας 
πούµε, ε; Δεν είµαστε και Αγγλία...) να 
κινηθούν κάποιοι άνθρωποι από τους 
Υφαντές ή το Κικίδιο ή ακόµα και από 
το ΕΠΑΛ (εκατοντάδες παιδιά, ε;), από 
και προς την Κοµοτηνή, µε τα πόδια 
ή µε το ποδήλατο του φάνηκε τόσο 
εξωπραγµατικό που ακόµη και στο 
κέντρο του ενός µέτρου πεζοδροµίου 
έβαλε στύλους φωτισµού! (Φωτο 1)
    Φυσικά δεν φταίει ο µελετητής, ε; 
Έτσι του είπαν έτσι έκανε, κανένας 

Κοµοτηναίος δεν εξέφρασε µία (1) έστω 
αντίρρηση ή υπόδειξη, δεν του είπε 
κανείς ότι εδώ στην Κοµοτηνή είµαστε 
υπέρ των εναλλακτικών µορφών 
µετακίνησης, ότι αύριο µεθαύριο θα 
κάνουµε και ποδηλατόδροµο µέχρι 
τον Ροδίτη γι αυτό εσύ τώρα κάν΄ τον 
µέχρι τη γέφυρα του Τρελλοχείµαρου 
και βλέπουµε.
   Και τώρα ρωτώ και θέλω ρε 
γαµώτο µία απάντηση, από ΕΝΑΝ 
έστω Δήµαρχο πρώην ή νυν, έναν 
Δηµοτικό σύµβουλο ή Νοµαρχιακό ή 
µηχανικό του ΤΕΕ ή κάποιον άλλο που 
ασχολείται µε τα κοινά και κλαίγεται 
για την έλλειψη ποδηλατόδροµου στον 
Ροδίτη, στο Κόσµιο, στην Καρυδιά ή 
έστω µέσα στην Κοµοτηνή.

      Ένας από σας κύριοι έστειλε µία 
(1) επιστολή, ένα sms, κάτι στην 
επιβλέπουσα αρχή του έργου, που 
εκπονούσε και τη µελέτη, για να 
εκφράσει το αίτηµα των Κοµοτηναίων 
για να γίνει παράλληλα µε το έργο 

(τζάµπα, ε;) και ένας ποδηλατόδροµος ή 
πεζόδροµος της προκοπής, ο οποίος θα 
ένωνε τρεις οικισµούς µε την Κοµοτηνή, 
το Νοσοκοµείο, το µεγαλύτερο σχολείο 
της πόλης , δύο υπερκαταστήµατα και 
πλήθος µικρότερα µαγαζιά;
     Ένας ποδηλατόδροµος που θα 
µπορούσε και ένας µε αναπηρικό 
αµαξίδιο να κάνει µια µεγάλη βόλτα 
γιατί στην επίπεδη Κοµοτηνή δεν 
µπορεί ΠΟΥΘΕΝΑ να ξεµουδιάσει 
σε µήκος µεγαλύτερο από 100 
µέτρα, ένας ποδηλατόδροµος  για να 
ανακουφίσει εκατοντάδες ποδηλάτες 
που ακόµη και στην Νυµφαία 
όταν οδηγούνε κινδυνεύουν. Ένας 
ποδηλατόδροµος  που θα ήταν η 
απαρχή των ποδηλατοδρόµων  στην 

πόλη µας, ο οικονοµικότερος και ο 
συντοµότερος.
     Όµως δεν τον κάνατε. Είστε όλοι 
υπεύθυνοι. Τα ευχολόγια είναι 
πλέον για τους ηλιθίους. 
     Του χρόνου στην «παγκόσµια 
ηµέρα ποδηλάτου» εσείς ανεβείτε 
σε κάνα στύλο…και καθίστε εκεί.

         

Πάρις Καλοδηµίδης

    Υ.Γ. Στη 2η φωτό απεικονίζεται ένα 
πεζοδρόµιο στην Εκτενεπόλ που µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί σαν πεζοδρόµιο και  
ποδηλατόδροµος και οι στύλοι είναι 
στην θέση τους, δηλαδή ο γράφων δεν 
µιλάει για την κατάκτηση του Άρη…



ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ    30-9-2008                                                                                                               }

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!

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ἡ αὐλή τοῦ κόκκινου 
Τσάρου

(Σάιµον Μοντεφιόρε, Ποταµός)

Ἀπό τήν ἄποψη τοῦ ὑλικοῦ πού 
προσκοµίζει ὁ συγγραφέας εἶναι 
ἴσως ἡ πληρέστερη παρουσίαση τῶν 
σοβιετικῶν χρόνων ἀπό τό 1930 µέχρι 
τόν θάνατο τοῦ Στάλιν, τόν Μάρτιο 
τοῦ 1953. Στό ξεδίπλωµα τῶν σχέσεων 
τοῦ Στάλιν µέ τόν περίγυρό του 
ἐκτίθενται γεγονότα, ἰχνηλατοῦνται 
διαθέσεις τῶν κορυφαίων σοβιετικῶν 
ἀξιωµατούχων καί παράλληλα ὁ 
Μοντεφιόρε, µέσα ἀπό τόν ἐξονυχιστικό 
ἔλεγχο τῶν πηγῶν ἀπογυµνώνει τίς 
διάφορες σπερµολογίες - ὑπέρ ἤ κατά 

τοῦ καθεστῶτος - ἀπό κάθε ἐπίφαση 
ἀληθοφάνειας. Ἐνῶ δηλαδή ὁ ἴδιος 
ἀποκαλεῖ τή σοβιετική ἐξουσία µέ 
µειωτικούς χαρακτηρισµούς (γκάγκ-
στερ, τάγµα σπαθοφόρων), δέν ἀνα-
πλάθει τά γεγονότα σύµφωνα µέ τίς 
ἰδεολογικές του προτιµήσεις. Σέ κάθε 
σελίδα τοῦ ἔργου φαίνεται ὁ διανοητι 
κός µόχθος τοῦ συγγραφέα πού δούλε-
ψε σέ βάθος χρόνου µέ µεθοδολογία 
βασανιστικοῦ ξεψαχνίσµατος τῶν 
πηγῶν.
Δέν προκαλεῖ ἐντύπωση ὁ σαρκασµός 
τοῦ Μοντεφιόρε σέ κάποιες περιπτώ-
σεις πού φιλάνθρωπες ἐνέργειες τοῦ 
Στάλιν (οἰκονοµική βοήθεια στόν ἱερέα 
- πατέρα του Βασιλιέφσκι, διαγραφές 
ἀπό τόν κατάλογο τῶν θανατοποι- 
νιτῶν, προστασία σέ διωκόµενους 
ἀντιφρονοῦντες διανοούµενους ὅπως 
στόν Πάστερνακ ἤ τήν Γιούντινα) 
ἀµβλύνουν τήν γενική εἰκόνα τῆς 
πρακτικῆς τοῦ σοβιετικοῦ ἡγέτη. Ὁ 
Μοντεφιόρε εἶναι πολύ ὀρθολογιστής 
γιά νά νιώσει τόν µυστικισµό τῶν 
Ρώσων ἀλλά καί ἔντιµος ὅταν παρα-
θέτει εὐνοϊκές ἐκτιµήσεις γιά τόν 
Στάλιν. Οἱ φωτογραφίες ἐπίσης ἀπό 
µόνες τους µιλοῦν γιά ἐκείνη τήν ἐποχή 
τῶν δραµάτων καί τῶν ἐξορµήσεων 
στίς ἐπαρχίες γιά τήν συγκοµιδή τῶν 
σιτηρῶν. 
Νοµίζω ὅτι τό ἔργο τοῦ Μοντεφιόρε 
µαζί µέ τήν δίτοµη βιογραφία 
τοῦ Ἰσαάκ Ντόιτσερ εἶναι οἱ πιό 
ἐµπεριστατωµένες µελέτες γιά τό 
σταλινικό καθεστώς.

Μιχαήλ Ἀνδρεάδης

Ἀρχῆς γενοµένης µέ τή συνέντευξή 
του στή ∆ΕΘ, ὁ Γιῶργος Α. 
Παπανδρέου ὑλοποιεῖ τήν ...ἀπειλή 
καί ὑπόσχεσή του (ἀπό 3/9/08) 
νά µήν ξανασχοληθεῖ µέ τόν 
Καραµανλή: ∆έν ἀναφέρθηκε οὔτε 
µιά φορά σ’ αὐτόν, ὀνοµαστικά ἤ 
περιφραστικά, ἐπειδή γιά τόν ἴδιον 
ὁ Κ.Κ. «ἔχει τελειώσει»!

∆έν θά ἐξετάσω τό σκόπιµο ἤ τό 
δικαιολογηµένο τῆς τακτικῆς 
αὐτῆς, µέ ἀναφορές στή δηµοφιλία 
τοῦ πρωθυπουργοῦ καί τήν 
βοώσα ὑστέρηση τοῦ ΓΑΠ. Οὔτε 
θά ἀσχοληθῶ µέ τά λεκτικά 
παιχνίδια - κάποια στά ὅρια τοῦ 
κωµικοῦ - πού ἐπιστρατεύει στήν 
ἀπελπισία του ὁ καηµένος ὁ 
προεδράκος τῆς Σοσιαλιστικῆς 
∆ιεθνοῦς. Νοµίζω ὅµως ὅτι 
ἀξίζει νά σχολιαστεῖ αὐτός ὁ δια-
κηρυγµένος στουθοκαµηλισµός 
πού ἐπιδεικνύει τό ὑπαρκτό 
ΠαΣοΚ, τώρα µέ ἀφορµή τό τρέχον 

θέµα: ∆έν µπορεῖ νά ὑποσκελίσει 
τόν ἀντίπαλο; Ἔ, νόου πρόµπλεµ, 
τόν ἐξαφανίζει ἀπό τή ρητορική 
του! Μήπως τό ἴδιο δέν ἔπραξε 
καί µέ ὅλο τό ἁµαρτωλό παρελθόν 
τῆς παράταξης; Ἀποσιωπᾶ τά 
κατορθώµατα τοῦ Χρηµατιστηρίου, 
τοῦ Ὀτζαλάν, τῶν S-300, τῶν 
ταυτοτήτων, τῶν Ἰµίων κτλ κτλ καί 
πασχίζει νά µᾶς πείσει ὅτι τήν ἄλλη 
φορά πού θά ψηφίσουµε ΠαΣοΚ 
θά κατεβεῖ ὁ παράδεισος στή Γῆ 
(καί συγκεκριµένα στήν Ἑλλάδα). 

Ἄς πεῖ κάποιος στό παληκάρι ὅτι 
αὐτή ἡ µέθοδος δέν ἀποδίδει, πόσες 
δηµοσκοπήσεις τοῦ χρειάζονται 
γιά νά πειστεῖ; Ἄλλωστε κανείς δέν 
κρέµεται ἀπό τό στόµα του, ὥστε 
νά ἀποδώσει ἡ ὅποια ρητορική 
τακτική, κι αὐτό µᾶλλον εἶναι 
καλό γιά τόν ἴδιον τόν ΓΑΠ: δέν 
εἶναι σίγουρο ὅτι θά διατηροῦσε 
τή δεύτερη θέση ἄν ὅλοι ἄκουγαν 
ὅσα (καί ὅπως τά) ξεφουρνίζει... 

ΓΑΠ: Καραµανλής ...τέλος!Ἡ Φαρισαϊκή Κεντροαριστερά ἐντύπως

Ξεγελάστηκα µιά µέρα τίς προάλλες καί πῆρα τά ΝΕΑ τοῦ ∆ΟΛίου συγκροτήµατος. 
Ἕνας πολλά ὑποσχόµενος πρωτοσέλιδος τίτλος µέ ἔπεισε ν’ ἀπαρνηθῶ ἅπαξ τήν  
«Ἐλευθεροτυπία» καί ἦρθα ἀντιµέτωπος µέ τόν κόσµο πού παρουσιάζει στούς 
ἀναγνῶστες της ἡ µεγαλύτερη σέ κυκλοφορία ἐφηµερίδα τοῦ τόπου. Σκέφτηκα 
λοιπόν νά σᾶς ἀραδιάσω µερικές σκέψεις πού µοῦ γεννήθηκαν ἅµα τῇ ἀναγνώσει.

Ἡ ἐν λόγῳ ἐφηµερίδα εἶναι ὡς γνωστόν «προοδευτική». Πού σηµαίνει ὅτι πουλάει 
ΠαΣοΚ (καί λίγο ΣΥΝ ἐνίοτε) καί εἶναι ταγµένη κατά τῆς «∆εξιᾶς». Αὐτό ἐξάλλου 
γίνεται σαφές ἤδη ἀπό τίς πρῶτες σελίδες της, ὅπου νιώθεις ὅτι ἡ χώρα βρίσκεται 
στό παρά πέντε µιᾶς καθολικῆς κατάρρευσης, σέ ἀντίθεση µέ τήν πρό τετραετίας 
παραδείσια φάση της. Προσπερνῶ διάφορες λαµογίσιες φάτσες πού παρουσιάζουν 
τό πολιτικό σκατό γιά λουκούµι, λέω «τί νά κάνουν οἱ καηµένοι οἱ ἄνθρωποι, ἡ 
δουλειά δέν εῖναι ντροπή» καί σκοντάφτω στό ἄρθρο τῆς κ. Μαρίας Ρεπούση  - 
ναί, τῆς γνωστῆς! Ἔ, κάπου ἐκεῖ τελείωσε ἡ ἀνεκτικότητά µου καί γύρισα σελίδα 
φρεσκάροντας τό (πλούσιο) ὑβρεολόγιό µου. Προσπέρασα τά κοινωνικά καί ἄλλα 
χαυνοθέµατα, σκάλωσα λίγο στά πολιτιστικά µήπως κι ἔχουν τίποτε περί πολιτισµοῦ 
καί φτάνοντας στό σαλόνι ἀπόλαυσα τήν καφρίλα τῆς κερκίδας σέ πλήρη στύση: ὁ 
ΠΑΟ πού «ἄξιζε τήν ἰσοπαλία» µέ τήν Ἴντερ, ἡ «ἀτυχία τῶν πρασίνων», ὁ «ἑπόµενος 
ἀντίπαλος»... Λέω τοὐλάχιστον εἶναι συνεπής ἡ ἐφηµερίδα στή γραµµή τῆς 
«ἀντεστραµµένης πραγµατικότητας»: ἄν ἐκεῖνο τό βράδυ εἶδες στόν Κλέιτον ἕναν 
παιχταρά, πῶς νά µήν δεῖς στόν Γιωργάκη τῆς ∆ΕΘ ἕναν µεγάλο ἡγέτη;

Τό κερασάκι στήν τούρτα πάντως ἦταν οἱ ἐξωτερικές εἰδήσεις. Ἐδῶ κάτι γιά τήν 
κυβερνητική κρίση στήν Οὐκρανία, ἀπό σαφῶς ἀντιρωσική σκοπιά. ∆ίπλα κάτι 
«οὐδέτερο» γιά τή Βολιβία, µέ τίς βρωµιές τοῦ Μωυσῆ Τάδε κατά τοῦ Τσάβες 
παραπλεύρως. Παρακεῖ οἱ Γάλλοι κοµµάντος πού ἔσωσαν δυό συµπατριῶτες τους 
ἀπό Σοµαλούς πειρατές (Σοµαλούς; ∆ηλαδή ἀπό τήν κατεχόµενη Σοµαλία; Αὐτήν 
ὅπου µπούκαραν οἱ Αἰθίοπες µέ τήν ἐπίνευση τῶν ΗΠΑνθρώπων; ∆έν ἔχετε ἀκουστά, 
ἔ;). Καί µετά τά γνωστά: τό µυρµήγκι τοῦ Ἀµαζονίου, ὁ Πουαρώ τῆς Ἀγκάθα Κρίστι, 
τά ἐπικίνδυνα πλαστικά, κάτι ἀνθρώπινες ἱστορίες ἀπό τόν Τρίτο Κόσµο... Ἄ, καί 
οἱ ἀπόψεις κάποιων µαντρόσκυλων τῆς ἐξουσίας, τύπου Κρούγκµαν. Γιά Ἰράκ, 
Ἀφγανιστάν, Παλαιστίνη, Τουρκία κτλ οὔτε ἀράδα! 

Παρακαλῶ ὅποιος καταλαβαίνει κάτι παραπάνω νά µᾶς διαφωτίσει: Πῶς γίνεται νά 
υἱοθετεῖς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς τήν ὀπτική τῶν ἀφεντικῶν καί στά ἐγχώρια πράγµατα 
νά τό παίζεις περίπου πολιτικός κληρονόµος τοῦ Μάρκου Βαφειάδη; Καί πόσα 
χρόνια µακρυά ἀπό τήν κουτάλα ἀπαιτοῦνται γιά νά ἀπαρνηθεῖ αὐτός ὁ χῶρος τήν 
ὑποκρισία καί τή διγλωσσία;       Κ.Κ.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥΜΕ

Δυστυχώς η νεοελληνική πραγματικότητα μας προσφέρει απλόχερα απαισιοδοξία 
σε αναρίθμητους τομείς. Τα αρνητικά ρεκόρ που κατέχουμε ως χώρα είναι πολλά. 
Τα λαμόγια, οι μιζαδόροι, οι ωχαδερφιστές, οι χαραμοφάηδες, τα τηλεσκουπίδια 
και τα ανάξια ψευτοϊνδάλματα έχουν περισσέψει. Ευτυχώς, όμως, που υπάρχουν 
ακόμα μερικά λαμπρά παραδείγματα που μας θυμίζουν την άλλη Ελλάδα που 
θα έπρεπε να έχουμε... Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της συμπολίτισσάς μας 
Πηγής Δεβετζή, μια δις Ολυμπιονίκης η οποία μας γεμίζει αισιοδοξία ότι δεν 
πιάσαμε πάτο.
Γνωρίζοντας κάποιος την πορεία της από την αρχή, μπορεί ακόμα καλύτερα να 
κατανοήσει το μέγεθος της επιτυχίας της. Δεδομένου ότι ο ελληνικός αθλητισμός 
ταλανίζεται από κυκλώματα, ντόπες, άθλιες εγκαταστάσεις και συνθήκες, 
τα επιτεύγματα της Πηγής μόνο ως άθλος μπορούν να καταγραφούν. Με το 
αγωνιστικό της πνεύμα, την επιμονή και την υπομονή της έδωσε άλλη διάσταση 
στον ελληνικό αθλητισμό που μακάρι να βρεί μιμητές και άλλα νέα παιδιά. Ως 
πρότυπο αγνού αγωνιστή πρέπει να την μνημονεύουμε, που μας γέμισε όλους 
υπερηφάνεια κι ελπίδα ότι υπάρχει ακόμα στην πατρίδα μας μαγιά για καλύτερα 
πράγματα. 

Αλεξ/πολη 19/9/08,  Σιμσίρης Γιώργος
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Μετά ἀπό τόση λαϊκίστικη φιλολογία καί δηµοσιογραφικό 
στοµατοθόρυβο, ἄς δοῦµε τήν ἀγορά τῶν πετρελαιοειδῶν 
στή χώρα µας µέ ψυχραιµία: Βλέπουµε τίς τιµές τοῦ 
πετρελαίου brent στίς 11-7 καί 12-9: Ἦταν 143,68 καί 94,37 
δολάρια ἀντίστοιχα, µιά µείωση περίπου 33%. Ἀκόµη κι ἄν 
ληφθεῖ ὑπ’ ὄψιν ἡ πτώση τοῦ εὐρώ ἔναντι τοῦ δολαρίου 
(ἀπό 1,57 σέ 1,42 δολάρια), ἡ αὔξηση παραµένει πάνω 
ἀπό 27%. Οἱ ἀντίστοιχες τιµὲς διυλιστηρίων στὶς ἴδιες 

ἡµεροµηνίες, ὅπως 
ἀνακοινώνονται 
στὴν ἱστοσελίδα 
τοῦ Ὑπουργείου 
Ἀνάπτυξης, ἦταν 
γιὰ τὴν ἀµόλυβδη 
0,928 καὶ 0,889 καὶ 
γιὰ τὸ πετρέλαιο 
κίνησης 1,027 καὶ 
0,923 (τιµὲς χωρὶς 
ΦΠΑ). ∆ηλαδὴ ἡ 
ἀντίστοιχη µείωση 
τῶν τιµῶν ἀπὸ τὰ 
ἀξιότιµα ἑλληνικὰ 
διυλιστήρια ἦταν 
4% (!!!) γιὰ τὴν 
ἀµόλυβδη καὶ 10% 
γιὰ τὸ πετρέλαιο 
κίνησης. Ἄρα τὰ 
διυλιστήρια µή 
περνώντας τὴν 
πτώση τῶν τιµῶν 
στὸ κύκλωµα 

ἐµπορίας καρπώθηκαν αὐτὴ τὴ διαφορά. (Σύµφωνα µὲ 
ὑπολογισµοὺς ποὺ ἔκαναν στὸ ΠαΣοΚ, στὸ ἐν λόγῳ 
δίµηνο οἱ Ἕλληνες ἐπιδότησαν ἀπὸ τὴν τσέπη τους 
µὲ 112 ἑκατ. εὐρὼ τὸ κύκλωµα τῶν κερδοσκόπων). 
Ἄρα ὁ πρῶτος καὶ κύριος κερδοσκόπος σὲ βάρος 
τῶν καταναλωτῶν εἶναι τὰ διυλιστήρια. Καὶ µάλιστα 
λειτουργώντας οὐσιαστικὰ σὲ καθεστὼς µονοπωλίου, 
καθὼς ἀπαγορεύεται στὶς ἑταιρεῖες ἐµπορίας νὰ κάνουν 
εἰσαγωγὴ καυσίµων. ∆ηλαδὴ θὲς δὲ θὲς θὰ ψωνίσεις εἴτε 
ἀπὸ τὸν Λάτση εἴτε ἀπὸ τὸν Βαρδινογιάννη. Καὶ αὐτὸ 
λέγεται ἐλεύθερη ἀγορά….
Οἱ ἑταιρεῖες ἐµπορίας καὶ οἱ πρατηριοῦχοι ἔχουν πολὺ 
µικρότερο µερίδιο εὐθύνης γιὰ τὶς τιµὲς τῶν καυσίµων 
κι ὁ λόγος εἶναι ἁπλός. Καὶ στὶς δυὸ κατηγορίες 
αὐτὲς ὑπάρχουν τόσοι πολὺ «παῖχτες» ποὺ ἁπλᾶ 

κάθε συνεννόηση καθίσταται ἀδύνατη καί ὁ ἕνας 
ἀνταγωνίζεται σκληρὰ τὸν ἄλλο. Σὲ σηµεῖο µάλιστα 
ἀρκετὰ πρατήρια νὰ κλείνουν ἢ νὰ µειώνονται αἰσθητὰ 
τὰ κέρδη τῶν ἑταιρειῶν. Ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ἀνόητα 
ἐπιχειρήµατα εἶναι πὼς ὁ ὑπερβολικὸς ἀριθµὸς τῶν 
πρατηρίων ὁδηγεῖ στὴν ἄνοδο τῶν τιµῶν. ∆ηλαδὴ ὅταν 
π.χ. στὴν Ροδόπη ὑπάρχουν 130 πρατήρια, πιστεύει 
κάποιος σοβαρὰ ὅτι ἂν γίνουν π.χ. 50 ὁ ἀνταγωνισµὸς 
θὰ εἶναι µεγαλύτερος; Κι ἄν εἶναι ἔτσι ἂς µειώσουµε καὶ 
τὰ σουβλατζίδικα, τὶς καφετερίες, τὰ µπακάλικα κτλ.
Γιατί λοιπὸν µᾶς ἔχουν ζαλίσει τὸν ἔρωτα οἱ 
δηµοσιογράφοι µὲ τὴν κερδοσκοπία στὰ βενζινάδικα; 
Ναί, φυσικὰ καὶ ὑπάρχουν εὐθῦνες καὶ σὲ αὐτούς. 
Σίγουρα ὅµως δὲν προβάλλονται ἀνάλογα οἱ εὐθύνες 
τῶν ἑταιρειῶν καὶ κυρίως τῶν διυλιστηρίων. ∆ιότι οἱ 
µὲν ἑταιρεῖες ἀποτελοῦνε χορηγοὺς διαφηµίσεων, ἐνῶ 
οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν διυλιστηρίων ἁπλὰ …κυβερνοῦν 
τὴν Ἑλλάδα. Ποιὸς τολµᾶ νὰ πιάσει στὸ στόµα του 
Λάτση καὶ Βαρδινογιάννη; Ἀκόµα καί ὁ Σύνδεσµος 
Ἑταιρειῶν Ἐµπορίας Πετρελαιοειδῶν στό δελτίο Τύπου 
πού κυκλοφόρησε γιά τήν ἐνηµέρωση τοῦ κοινοῦ στίς 
17/9/08, περιορίζεται νά δηλώσει πώς «οἱ λιανικές τιµές 
στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά γενικά ἀκολουθοῦν µὲ συνέπεια 
τὴν ἐξέλιξη τοῦ κόστους». Οὔτε κι αὐτοί τολµοῦν νά ποῦν 
ὀνόµατα!  Ἐκεῖ δηλαδὴ ὅπου ὑπάρχουν 2 (δύο!) παῖχτες 
περιµένει κανεὶς σοβαρὰ νὰ λειτουργεῖ ὁ ἀνταγωνισµός; 
Κατὰ τὰ ἄλλα τοὺς ἐνοχλοῦνε τὰ 8.500 πρατήρια… Γιατί 
ἄραγε ἀπέτυχαν ὅσοι προσπάθησαν νὰ δηµιουργήσουν 
νέο διυλιστήριο; Κι ὅταν πρόσφατα ἔγινε προσπάθεια νὰ 
ἐπιβληθεῖ πλαφὸν τιµῶν σὲ πρατήρια τῆς Κρήτης, γιατί 
τὸ µέτρο δὲν ἐπιβλήθηκε σὲ ὅλο τὸ κύκλωµα (ἑταιρεῖες 
καὶ διυλιστήρια); Μήπως εἶναι παράλογο τὸ αὐτονόητο;
Ἀλλὰ βέβαια τὸν ὁποιοδήποτε βενζινὰ εὔκολα τὸν 
κάνεις σάκο τοῦ µπόξ. Ἄλλωστε αὐτὸς τὰ εἰσπράττει 
ἀπό τόν καταναλωτή. Ποιὸς ξέρει ὅτι τὸ 75% τῆς τιµῆς 
εἶναι φόροι; Ὅσο γιὰ τὸν τρόπο ἀντιµετώπισης τῶν 
πρατηριούχων ἀξίζει ἐπίσης νὰ ἀναφέρουµε τὸ ἑξῆς: Ἂν 
σήµερα σκοτώσετε καὶ τεµαχίσετε π.χ. τὴ γυναίκα σας καὶ 
σᾶς συλλάβουν, κανεὶς δὲν θὰ µάθει τὸ ὄνοµά σας, ἀφοῦ 
προέχει ἡ ...προστασία τῶν προσωπικῶν σας δεδοµένων. 
Ἂν ὅµως σᾶς συλλάβουν γιὰ νοθεία καυσίµων (γιὰ τὴν 
ὁποίαν ἐνδεχοµένως καὶ νὰ µὴν εὐθύνεστε), τὸ ὄνοµά 
σας καθὼς καὶ ἡ διεύθυνση τοῦ πρατηρίου σας θὰ εἶναι 
γιὰ χρόνια στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης! 
Φαίνεται ὅτι γιὰ τὸ κράτος µας ἡ νοθεία τῶν καυσίµων 
εἶναι πιὸ βαρὺ ἀδίκηµα ἀπὸ τὸν φόνο…                  Μ.Κ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Σήμερα ο πλανήτης, οι λαοί, οι πολιτισμοί, ζουν στον αστερισμό 
της λεγόμενης «παγκοσμιοποίησης», δηλαδή μιας απόπειρας 
επιβολής ενός ενιαίου μοντέλου σκέψης και συμπεριφοράς, το 
οποίο αντιστοιχεί σε μια ενιαία παγκόσμια αγορά καθώς και 
στην εμπορευματοποίηση όλων των προϊόντων, των αξιών, των 
παραδόσεων και των προτύπων των ανθρωπίνων κοινωνιών. 
Ο διαφωτισμός τείνει πλέον να εκφυλιστεί σε μια εργαλειακή 
λογική χειρισμού και κυριαρχίας, επί της φύσεως και επί των 
ανθρώπων. Αυτό το μοντέλο που έχει οδηγήσει τον πλανήτη σε 
οικολογικό και ανθρωπολογικό αδιέξοδο έχει εισέλθει σε μια 
γενικευμένη κρίση, γι’ αυτό και οι εκφραστές του επιζητούν την 
ανοικτή υποταγή των λαών και την ισοπέδωση των ταυτοτήτων 
τους. Στην Ελλάδα, ο κύριος στόχος αυτής της στρατηγικής της 
υποταγής είναι η ιστορία ο πολιτισμός, η παράδοση.
Αυτή η επιλογή είναι εύλογη. Η Ελλάδα δεν διαθέτει ούτε 
μεγάλη έκταση, ούτε μεγάλο πληθυσμό, ούτε στρατηγικούς 
οικονομικούς πόρους. Κατά συνέπεια, ο ισοπέδωσή του 
διέρχεται, υποχρεωτικά, από τη ριζοτόμηση της ιστορίας του 
πολιτισμού και της παράδοσής του. Γι’ αυτό και οι διαμάχες 
των τελευταίων χρόνων για την ιστορία και τον πολιτισμό, 
την γλώσσα και την παράδοση, είναι ίσως οι σημαντικότερες 
πολιτικές αντιπαραθέσεις. 
Το ζήτημα της γλώσσας – του απορφανισμού, της εκπτώχευσής 
της, της αντικατάστασής της από τα γκρήγκλις – έχει καταστεί 
εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο μιας ευρείας διαμάχης 
ανάμεσα σε όσους επιθυμούν την κατεδάφισή της, και όσους, 
όπως ο Σολωμός, δεν έχουν άλλο τι στον νου τους «πάρεξ 
ελευθερία και γλώσσα». 
Ως προς το ζήτημα της Ιστορίας, έκπληκτοι οι Έλληνες 
ανακαλύπτουν ότι ακόμα και στο Δημοτικό Σχολείο 
διοχετεύεται μια λογική εθνικής αποσύνθεσης. Και πρόκειται 
μόνον για την κορυφή του παγόβουνου. 
Έχει φτάσει σήμερα να θεωρείται «απομονωτισμός», 
η καταγγελία της παγκοσμιοποίησης, «εθνικισμός» και 
«ρατσισμός» η υπεράσπιση της πατρίδας ή ακόμα και της 
κοινής λογικής. Χαρακτηρίζεται «νεκρόφιλος» ο Ρίτσος, 
«φασίστας» ο Εγγονόπουλος, «βυζαντινιστής» ο Θεοδωράκης, 
«παρακρατικός» ο Παπαρρηγόπουλος, κ.λπ. Έτσι αρχίζουν να 
παράγονται γενιές φοιτητών και κυρίως φιλολόγων ή δασκάλων 
που αγνοούν την ελληνική γλώσσα και κατά συνέπεια τη 
μισούν· ιστορικών που δεν γνωρίζουν την ελληνική ιστορία, 
και κηρύττουν στα σχολεία την απόρριψη της «εθνικιστικής» 
ιστορίας, την οποία αγνοούν, αφήνοντας παράλληλα τις νέες 
γενιές έκθετες στον πολιτισμό της τηλεόρασης, των ρηάλιτι, 
των SMS και του χουλιγκανισμού.   
Εάν οι Έλληνες – ένας μικρός λαός με μεγάλη ιστορική 
παράδοση και πολιτισμό – χάσουν τη μάχη της γλώσσας, της 
ιστορίας και του πολιτισμού, τότε θα έχουν χάσει τα πάντα. 
Τότε, θα μπορεί απρόσκοπτα να επιβληθεί η λογική του ισοπε-
δωτισμού των πολυεθνικών, που απέναντί τους δεν θέλουν 
διακριτούς λαούς και διακριτές κοινωνικές τάξεις αλλά μια 
μάζα αδιαφοροποίητων ατόμων - καταναλωτών.
Γι’ αυτό είναι καιρός να οργανωθεί πιο συστηματικά η Αντίσταση 
απέναντι στον καθολικό πολιτιστικό εξανδραποδισμό μας. 
Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού συμφωνεί 
μαζί μας, καθώς και ένας σημαντικός αριθμός ακαδημαϊκών 
δασκάλων, εκπαιδευτικών της μέσης και στοιχειώδους 
εκπαίδευσης, καλλιτεχνών, δημιουργών, συγγραφέων, 
δημοσιογράφων. Και διαθέτουμε προτάσεις που θα πρέπει να 
προσαρμόσουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα: Σε μια εποχή 
όπου η κρίση της παγκοσμιοποίησης και της χρησιμοθηρικής 
και εργαλειακής λογικής, οδηγεί σε τεράστια σύγχυση 
ολόκληρο τον πλανήτη, ακόμα και κοινωνίες που μέχρι χθες 
εθεωρούντο αποικιοκρατούμενες ή υποδεέστερες, αποκτούν 
τη δυνατότητα να διατυπώσουν τη δική τους αντίληψη για μια 
νέα, μη εξουσιαστική, οικουμενικότητα.
 Έχουμε ανάγκη από ένα ευρύτερο πολιτιστικό και ιδεολογικό 
κίνημα που θα μεριμνά για τη γλώσσα, την ιστορία και τον 
πολιτισμό μας, που αποτελεί συνάμα και την οικουμενική 
πρόταση μας, παίρνοντας βεβαίως στοιχεία και προτάσεις από 
άλλους πολιτισμούς, εντάσσοντάς τες όμως με δημιουργικό 
τρόπο στη δική μας παράδοση. Σε ένα τέτοιο κίνημα θα πρέπει 
να ενταχθούν όλοι οι Έλληνες που αγωνιούν, μεριμνούν και 
ενδιαφέρονται για την επιβίωσή μας ως διακριτού υποκειμένου 
και ως πρότασης πολιτισμού που μπορεί να προσφέρει σε 
μια νέα δημιουργική οικουμενικότητα. Ένα αναγκαίο βήμα, 
ανάμεσα στα άλλα, είναι η συγκρότηση μιας Εταιρείας Μελέτης 
Ελληνικού Πολιτισμού, που θα αναλάβει ένα συστηματικό 
έργο σε τομείς όπως η ιστορία, η γλώσσα, ο λαϊκός και λόγιος 
πολιτισμός, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η σχέση 
με άλλους πολιτισμούς, με στόχο να οργανώνει ημερίδες, 
συνέδρια και συναντήσεις, να παρεμβαίνει στο Διαδίκτυο και 
τον Τύπο. Η Εταιρεία θα πρέπει να αναλάβει και την έκδοση 
ενός επιστημονικού περιοδικού στον τομέα της Ιστορίας, 
των ανθρωπιστικών επιστημών, της Τέχνης, καθώς και να 
δημιουργήσει έναν χώρο συναντήσεων, εκδηλώσεων κ.λπ.

Κερδοσκοπία καί Βαρδινολάτσης

 Μέχρι τις 5 Οκτωβρίου η ΚΕΔΚΕ ζήτησε τις 
προτάσεις των Τ.Ε.Δ.Κ  όλων των νομών της χώρας για 
τη διοικητική μεταρρύθμιση. Εκτιμώ και ελπίζω ότι δεν θα 
υπάρξουν προτάσεις, ή θα είναι ελάχιστες, που να αφορούν 
τα όρια νέων δήμων ανά νομό. Εκτιμώ και ελπίζω, γιατί 
επιχειρείται ν’ ανοίξει μία συζήτηση πρωθύστερη που θα 
επικεντρωθεί στα γεωγραφικά όρια των νέων δήμων και θα 
ναρκοθετήσει έναν ουσιαστικό διάλογο για την διοικητική 
μεταρρύθμιση.
 Εκτιμώ επίσης ότι ήταν λάθος η δημοσιοποίηση 
του τμήματος της μελέτης του Ι.Τ.Α (Ινστιτούτο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης) που αφορά τα προτεινόμενα όρια των 
νέων δήμων. Εξ’ άλλου αμφισβητώ την αντικειμενικότητα 
της προσέγγισης εκ μέρους του Ι.Τ.Α, κρίνοντας από τον 
νομό μας, πέραν του ότι βασίμως υποψιάζομαι πολιτικές 
παρεμβάσεις για την προτεινόμενη οριοθέτηση. Πιστεύω 
λοιπόν ότι οι άρχοντες της Τ.Α. πρέπει να απεμπλακούν από 
τη λογική της νέας οριοθέτησης. Η «μεταρρύθμιση» δεν 
επιτρέπεται να εξελιχθεί σε «κοπτοραπτική» και μάλιστα 
κατά τις επιθυμίες και τους προσωπικούς στόχους του κάθε 
ενδιαφερόμενου. 
 Οφείλουν όλοι αυτήν την στιγμή, και ιδιαίτερα 
οι δήμαρχοι, να θέσουν τα ουσιαστικά προτάγματα της 
διοικητικής ανασυγκρότησης της χώρας (...) Θεωρώ ότι 
η διοικητική μεταρρύθμιση είναι ώριμο ζήτημα στο  χώρο 
της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην ελληνική 
περιφέρεια και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.  
Μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν συναινέσεις και το 

πολιτικό σύστημα της χώρας οφείλει να ανταποκριθεί στην 
πρόκληση και την επιταγή της εποχής. Θα ήταν ολέθριο 
λάθος να πρυτανεύσουν μικροπολιτικές λογικές, κομματικές 
προσεγγίσεις και προσωπικοί υπολογισμοί, που θα 
οδηγήσουν στην απώλεια μιας μεγάλης ευκαιρίας ή ακόμη 
χειρότερα στη στρέβλωση της έννοιας της συγκεκριμένης 
μεταρρύθμισης και την κατανάλωση μιας ωριμότητας, που 
υπάρχει σε όλα τα επίπεδα.
 (...) Η καθιέρωση της αντικειμενικότητας στις 
προσλήψεις  στο δημόσιο υπό τον έλεγχο της ανεξάρτητης 
αρχής (του γνωστού ΑΣΕΠ), ο Συνήγορος του Πολίτη, η 
δημιουργία των ΚΕΠ, είναι μερικά μόνο παραδείγματα 
προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της δημόσιας 
διοίκησης Η ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και 
το σχέδιο Καποδίστρια για τη συγχώνευση πρωτοβάθμιων 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτυπώνουν 
την μεταρρυθμιστική μας διάθεση στους χώρους της 
Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η Ν.Δ. 
υπήρξε αντίπαλος και αρνητής όλων των παραπάνω 
επιλογών. Το παρελθόν της δεν μας κάνει αισιόδοξους 
για τις σημερινές της προθέσεις. Οι αρχικές διακηρύξεις 
της για τη διοικητική μεταρρύθμιση, που δημιούργησαν 
κάποιες ελπίδες, εξανεμίσθηκαν ήδη από την τακτική με 
την οποία προσεγγίζει το θέμα.  

Αλεξ/πολη, 22-9-2008                            
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ, βουλευτής (ΠαΣοΚ) Έβρου

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 



1) Στίς 1 Ὀκτωβρίου τοῦ 1911 
ὁ ἐθνοµάρτυς Μητροπολίτης 
Γρεβενῶν Αἰµιλιανός Λαζαρίδης, 
δολοφονεῖται ἀπὸ τούς (...) µὲ τὸν 
διάκονο καὶ τὸν λαϊκὸ συνοδό του, 
ἐνῷ περιώδευε στὴν ἐπαρχία του.

Α) Βουλγάρους

Β) Τούρκους

Γ) Ληστές

Δ) Συνασπιστές

2) Στίς 13 Ὀκτωβρίου 1914 ὁ 
ἑλληνικός Στρατός ξαναµπαίνει 
ἀπελευθερωτής στούς Ἅγιους 
Σαράντα καί λίγο µετά ἡ ἐπανα-
στατηµένη ὑπό τόν Σπύρο 
Σπυροµήλιο Βόρεια Ἤπειρος προ-

σαρτᾶται στό ἑλληνικό κράτος. 
Μέ δεδοµένο ὅτι τό Πρωτόκολλο 
τῆς Κέρκυρας γιά τήν αὐτονοµία 
τῆς Βορείου Ἠπείρου παραµένει σέ 
ἰσχύ, ποιός χαρακτηρισµός ἁρµόζει 
σέ ὅλη τήν πολιτική ἡγεσία τῆς 
Ἑλλάδας πού δέν ἐνδιαφέρθηκε 
ποτέ γιά τήν ἐφαρµογή του; 

Α) Τζουτζέδες τῶν ξένων

Β) Καθήκια τοῦ κερατᾶ

Γ) Χέστηδες ὁλκῆς

Δ) Ὅλα τά ἀνωτέρω

3) Στίς 4 Ὀκτωβρίου 1919 
ἀπελευθερώνεται ἡ Ξάνθη ἀπό 
τήν 9η Μεραρχία τοῦ στρατηγοῦ 
Λεοναρδόπουλου, τερµατίζοντας 

τήν ἑξαετή καί πολυαίµακτη 
Βουλγαροκρατία. Ἡ ἄφιξη τοῦ 
ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἀπέτρεψε τά 
σχέδια ὅσων ἐποφθαλµιοῦσαν τή 
Θράκη, ἀκόµα καί τῶν ...  

Α) Βρετανῶν

Β) Ἰταλῶν

Γ) Γάλλων

Δ) Ρώσων

4) Στίς 5 Ὀκτωβρίου 1912 ξεσπάει 
ὁ Α’ Βαλκανικός Πόλεµος. Tό 
βασιλικό διάγγελµα µέ τό ὁποῖο 
ἡ Ἑλλάδα µπῆκε στόν πόλεµο 
κατά τῶν Ὀθωµανῶν ἔλεγε: «...
Αἱ ἱεραί ὑποχρεώσεις πρός τήν 
φιλτάτην πατρίδα, πρός τούς 
ὑποδούλους ἀδελφούς µας καί πρός 
τήν ἀνθρωπότητα ἐπιβάλλουσιν 
εἰς τό κράτος, µετά τήν ἀποτυχίαν 
τῶν εἰρηνικῶν προσπαθειῶν του 
πρός ἐπίτευξιν καί ἐξασφάλισιν τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων τῶν ὑπό 
τόν τουρκικόν ζυγόν Χριστιανῶν, 
ὅπως διά τῶν ὅπλων θέσῃ τέρµα εἰς 
τήν δυστυχίαν ἥν οὖτοι ὑφίστανται 
ἀπό τόσων αἰώνων...» Φανταστεῖτε 
τώρα ἕνα σηµερινό ἀνάλογο 
προεδρικό διάταγµα, πῶς θά 
ἀκουγόταν στόν µέσο συνέλληνα;

Α) Ὡς πρωταπριλιάτικο ἀστεῖο

Β) Ὡς παραλήρηµα ψυχοπαθοῦς

Γ) Ὡς ξενόγλωσσο

Δ) Ὡς ἄκρατος σωβινισµός

5) Στίς 7 Ὀκτωβρίου 1831 καταδι-
κάζεται καί τουφεκίζεται ὁ Γ. 
Μαυροµιχάλης γιά τόν φόνο τοῦ 
Καποδίστρια. Τήν παράδοσή του 
ἀπό τή γαλλική Πρεσβεία, ὅπου 
εἶχε καταφύγει ζητοῦσε ἐπί 24 ὧρες 
τό συγκεντρωµένο πλῆθος πού 
προηγουµένως εἶχε ἐκδικηθεῖ τόν 
θάνατο τοῦ Κυβερνήτη του ...

Α) Σκοτώνοντας τόν ἄλλον δολοφό-
νο, Κ. Μαυροµιχάλη

Β) Καίγοντας τό σπίτι τῶν Μαυρο-
µιχαλαίων στή Μάνη

Γ) Διαµελίζοντας τό πτῶµα τοῦ Κ. 
Μαυροµιχάλη

Δ) Σκοτώνοντας τόν ἔγκλειστο Πε-
τρόµπεη Μαυροµιχάλη

6) Στίς 8 Ὀκτωβρίου 1827 καταναυ-
µαχεῖται ὁ Τουρκοαιγυπτιακός 
στόλος (89 σκάφη) στό Ναυαρίνο 
ἀπό 27 σκάφη Ἄγγλων - Γάλλων 
- Ρώσων. Ποιές ἦταν οἱ ἀπώλειες 
τῶν δύο πλευρῶν;

Α) 10 - 2

Β) 40 - 5

Γ) 50 - 1

Δ) 60 - 0

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

1Β, 2Δ, 3Γ, 4Α, 5Γ, 6Δ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ    30-9-2008                                                                                                              }

Τα θρησκευτικά 
στην Ευρώπη

  Στο ιστολόγιο http://hellas-orthodoxy.
blogspot.com βρήκαμε τά παρακάτω 
ενδιαφέροντα στοιχεία για το ζήτημα 
των σχολικών θρησκευτικών στην ΕΕ:

Οι γνωστοί κύκλοι της ...προόδου έχουν 
βαλθεί να μας πείσουν ότι όχι μόνο 
είναι σωστή η απόφαση του Υπουργείου 
Παιδείας για προαιρετική διδασκαλία 
των Θρησκευτικών στα σχολεία, αλλά κι 
ότι είμαστε “καθυστερημένοι” και ότι 
ζούμε σε “μεσαίωνα”, επειδή τάχα σ’ όλη 
την υπόλοιπη Ευρώπη το συγκεκριμενο 
μάθημα έχει απαγορευτεί εδώ και χρόνια 
διά ροπάλου! Είναι όμως έτσι τα πράγματα; 
Ας δούμε αναλυτικά τι ισχύει στις 25 χώρες 
- μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης:
Γερμανία - Αυστρία: Το μάθημα όχι μόνο 
είναι υποχρεωτικό αλλά έχει και ομολογιακό 
χαρακτήρα. Παρά τον προαιρετικό του 
χαρακτήρα μόνο σε αλλόθρησκους - και 
όχι γενικά, όπως στη χώρα μας - η παρα- 
κολούθησή του αγγίζει το 100% των 
μαθητών.
Αγγλία: Το μάθημα είναι υποχρεωτικό 
σύμφωνα με τον Εκπαιδευτικό νόμο του 
1944 και σύμφωνα με τον νόμο περί 
σχολικής προσευχής του 1988.
Βέλγιο: Το μάθημα είναι «κατηχητικό», δη-
λαδή γίνεται στα σχολεία από την Καθολική 
Εκκλησία και ειναι υποχρεωτικό.
Ιταλία:Το Ιταλικό Σύνταγμα δεν θεσπίζει 
κανένα χωρισμό κράτους και Εκκλησίας. 
Το μάθημα των θρησκευτικών και στην 
Ιταλία βάσει του Συντάγματος προβλέπει 
να διδάσκεται κάθε εβδομάδα για ενα 
δίωρο στα δημοτικά σχολεια και τα 
γυμνάσια και για μιά ωρα στα λύκεια. 
Η ύλη καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας 

μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της 
Καθολικής Εκκλησίας. Μάλιστα, το 1989 
το Συνταγματικό Συμβούλιο της Ιταλίας 
βεβαίωσε την υποχρέωση του κράτους να 
προβλέψει το μάθημα των θρησκευτικών 
κατά το ρωμαιοκαθολικό δόγμα. Το 1999 
η κεντροαριστερή κυβέρνηση επιχείρησε 
να αλλάξει την ύλη του μαθήματος των 
θρησκευτικών, με αποτέλεσμα να προκληθεί 
σάλος. Ο σημερινός πρωθυπουργός 
Μπερλουσκόνι στην προεκλογική του 
εκστρατεία υποσχέθηκε το μάθημα των 
θρησκευτικών να γίνει υποχρεωτικό 
στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και οι διδάσκοντες να παύσουν 
να θεωρούνται «εθελοντές καθηγητές», 
δηλαδή δεύτερης κατηγορίας και με 
συμβολικό μισθό, να γίνουν ισότιμοι 
διδάσκοντες προς όλους τους άλλους 
και να πληρώνονται κανονικά όπως οι 
υπόλοιποι. Αυτά τα υλοποίησε αμέσως μετά 
την εκλογή του, παρά την αντίδραση της 
Κεντροαριστεράς.
Ισπανία: Διδάσκεται κανονικά στα 
σχολεία το μάθημα των θρησκευτικών και 
κατοχυρώνεται ευθέως από το άρθρο 16 
του Ισπανικού Συντάγματος.
Πορτογαλία: Βρίσκεται πάντοτε σε ισχύ το 
Κονκορδάτο που έχει υπογράψει η χώρα με 
το Βατικανό στις 7.5. 1940, το Νομοθετικό 
Διάταγμα 407/89, το οποιο εισάγει το 
μάθημα των θρησκευτικων στα σχολεία. 
Πρέπει να ληφθει υπ’ όψιν ότι το άρθρο 
ΧΧΙ του εν λόγω Κονκορδάτου προβλέπει 
ότι η διδασκαλία στα δημόσια σχολεία 
πρέπει να καθοδηγείται από τις αρχές του 
Καθολικισμού. 
Ιρλανδία: Διδάσκεται το μάθημα ως 
«κατηχητικό», δηλαδή γίνεται υπό την 
εποπτεία της Καθολικής Εκκλησίας και 
είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές.
Λουξεμβούργο: Το μάθημα, βάσει του 
Συντάγματος (άρθρο 126), διδάσκεται στα 

δημόσια σχολεία ως υποχρεωτικό, από 
κληρικούς και σε ύλη που καθορίζει η 
Εκκλησία.
Δανία: Σε όλα τα σχολεία διδάσκεται το 
μάθημα των θρησκευτικών ως υποχρεωτικό, 
όπως ορίζει ο νόμος 8.6.1966.
Σουηδία: Διδάσκεται το μάθημα των 
θρησκευτικών, όχι με τη στενή κατηχητική 
έννοια, αλλά ως γνώσεις ευρύτερες και των 
άλλων θρησκειών. Όμως εδώ θα πρέπει 
να προσεχθεί ότι την συγκεκριμένη ύλη του 
μαθήματος την καθορίζει η Εκκλησία και 
όχι το κράτος.
Φινλανδία: Διδάσκεται το μάθημα των 
θρησκευτικών και μάλιστα ως κατηχητικό.
Ολλανδία: Το μάθημα κατοχυρώνεται από 
το άρθρο 32 του Συντάγματος και διδάσκεται 
ως υποχρεωτικό στα σχολεια.
Ουγγαρία: Διδάσκεται το μάθημα εφόσον 
το ζητήσουν οι γονείς.
Εσθονία: Κι εδω το μάθημα των 
θρησκευτικών διδάσκεται ως υποχρεωτικό 
στα σχολεία, εφόσον 15 μαθητές το 
ζητήσουν.
Τσεχία: Διδάσκεται στα σχολεία το μάθημα 
των θρησκευτικών δύο ωρες την εβδομάδα, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδαφ. (α) του 
Ν.3/2002.
Πολωνία: Διδάσκεται το μάθημα των 
θρησκευτικών, όπως προβλέπεται από το 
Σύνταγμα, από το Κονκορδάτο που εχει 
συναφθεί με το Βατικανό, άρθρο 20 παρ. 3. 
Η ύλη του μαθήματος καθορίζεται από την 
Εκκλησία.
Κύπρος: Το Σύνταγμα (άρθρο 18) κατοχυ-
ρώνει τη διδασκαλία των θρησκευτικών 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ως υποχρεωτικό για όλους τους 
μαθητές.
Σλοβενία: Διδάσκεται το μάθημα, σύμφωνα 
με το αρθρο 229 του Συντάγματος.
Σλοβακία: Το μάθημα των θρησκευτικών 
αποτελεί ισότιμο μάθημα με τα υπόλοιπα και 

η ύλη του καθορίζεται από την Εκκλησία, 
η οποία ορίζει και τους διδασκάλους του. 
Αυτό κατοχυρώνεται από το άρθρο 24 παρ.3 
του Συντάγματος, καθώς και από το άρθρο 
3 του Ν.308/1991, όπως τροποποιήθηκε με 
τους νόμους 192/1992 και 394/2000.
Μάλτα: Διδάσκεται το μάθημα των 
θρησκευτικών στα σχολεία και η ύλη του 
καθορίζεται από την Καθολική Εκκλησία, η 
οποία εγκρίνει και τους διδασκάλους.
Λετονία: Διδάσκεται και χρηματοδοτείται 
από το κράτος το μάθημα των Θρησκευτικών 
στά σχολεία, όπως προβλέπει ο νόμος της 
7ης Σεπτεμβρίου 1995 στο άρθρο 6.
Λιθουανία: Διδάσκεται το μάθημα των 
θρησκευτικών στα δημόσια σχολεια ως 
μάθημα κανονικό και ισότιμο με τα άλλα 
μαθήματα.
Ρουμανία: Το μάθημα των θρησκευτικών 
κατοχυρώνεται από το άρθρο 32, παρ. 7, 
του Συντάγματος.
Βουλγαρία: Στα κρατικά σχολεία 
διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών 
και λειτουργουν και θρησκευτικά σχολεία 
πλήρως εξομοιωμένα με τα κρατικά.
Γαλλία: μόνο στα ιδιωτικά καθολικά 
σχολεία και σε σχολεία άλλων δογμάτων 
μπορεί κανείς να διδαχθεί το μάθημα των 
Θρησκευτικών στη Γαλλία. Από τη δημόσια 
εκπαίδευση καταργήθηκε το 1882-6 με νόμο, 
με βάση τον οποίο η Παιδεία θεσπιζόταν στο 
εξής ως «λαϊκή» και όχι πια εκκλησιαστική 
(lois de laïcisation).
Όσον αφορά τις ώρες διδασκαλίας των 
Θρησκευτικών, αυτές διαμορφώνονται ως 
εξής: Ιρλανδία 759, Μάλτα 720, Νορβηγία 
587, Λουξεμβούργο 564, Βέλγιο 549, 
Αυστρία 540, Ισπανία 520, Λιχτενστάιν 
510, Πολωνία 504, Ιταλία 459, Κύπρος 
432, Βέλγιο (φλαμανδικό) 366, Ελλάδα 364, 
Δανία 300, Λιθουανία 266, Ρουμανία 232, 
Ισλανδία 192, Σλοβακία 168, Πορτογαλία 
150, Ουγγαρία 106, Λετονία 23. 

Αντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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Θέλω τώρα ν’ ἀκούσω τούς θαυµα-
στές τοῦ ἀµερικάνικου τολµηροῦ, ρι-
ζοτόµου, ἐπιθετικοῦ πνεύµατος. Τώρα 
πού ἄρχισαν νά ξυρίζουν τόν γαµπρό. 

Ἀκούσατε πουθενά τήν πρόταση τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Τούτου στό Συµβού-
λιο Ἀνθρωπίνων Δικαιωµάτων τοῦ 
ΟΗΕ (18/9) νά δικαστεῖ τό Ἰσραήλ ὡς 
ἐγκληµατίας πολέµου; Χά! 

Μετάθεση καί 28 µέρες (!) φυλάκιση 
στόν ἀξιωµατικό πού ἐµπόδισε στό 
σηµεῖο ἐλέγχου τήν αἱµορραγούσα 
ἔγκυο νά πάει σέ νοσοκοµεῖο, µέ 
ἀποτέλεσµα τόν θάνατο τοῦ µωροῦ

Τήν ἑποµένη, ὅταν οἱ γονεῖς µετέφε-
ραν τό νεκρό µωρό γιά νά τό θάψουν, 
οἱ φαντάροι κάνανε χιοῦµορ! «Ἀντι-
σηµιτικά» τά νέα τῆς Νάµπλους, ἔ; 

Ἔφτασε στή Γάζα ἡ πρώτη ρώσικη 
βοήθεια (φάρµακα, τρόφιµα, σκηνές) 
Πάει κι αὐτό τό ταµπού µέ τή Χαµάς 
κι ἄς σκούζουν οἱ φονιάδες.

5 πρώην ΥΠΕΞ τῶν ΗΠΑ στό George 
Washington University (Μ. Albright, C. 
Powell, W. Christopher, H. Kissinger,  
J. Baker) ζήτησαν διάλογο µέ τό Ἰράν 

Πέθανε ὁ Ράιτ τῶν Πίνκ Φλόυντ, πού 
ὀνειρεύτηκε καί γέννησε λόγια καί 
ἤχους γιά λογαριασµό τῆς νιότης µας. 
Δέν ἄνθησε µαταίως, νά ‘ναι καλά... 

Ἡ Τσέχα Jana Hybášková τοῦ Λαϊκοῦ 
κόµµατος συνδιοργάνωσε στήν Εὐ-
ρωβουλή τήν ἡµερίδα «Τροµοκρατία 
καί Εὐρώπη: Ἀπειλές κι ἀπαντήσεις»

Τίς χειρότερες ἀπαντήσεις ἔδωσαν οἱ 
Πράσινοι. Στό τέλος 44 (ποικιλόχρω- 
µοι) εὐρωπατέρες ζήτησαν ἔνταξη 
τῆς Χεζµπολά στίς τροµοργανώσεις. 

Δέν πειράζει πού πῆγαν µαζί στίς 
ΗΠΑ Ντόρα καί Γιῶργος (θά εἶχαν 
νά δοῦν πολλούς γνωστούς, ἴσως καί 
κοινούς...). Πειράζει πού γύρισαν.

Χρήσιµα τά γκάλοπ ὅπου προηγεῖται 
τό ΠαΣοΚ: ἴσως σφίξει κανένας 
κυβερνητικός κῶλος. (Μπάς καί 
λασκάρει κι ὁ δικός µας, δηλαδή...)

Ρωτᾶ ἡ Ρ. Κράτσα τήν Κοµισιόν γιά 
τήν ἀσφάλεια καί τίς ἀνεπάρκειες 
τῶν εὐρωχρηµοτοδοτηµένων σιδηρό-
δροµων στό Eurotunnel τῆς Μάγχης

Ρωτῶ κι ἐγώ: Εἶναι δυνατόν νά ‘σαι 
ἑλληνίδα καί νά µέµφεσαι τά ἀγγλο-
γαλλικά τραῖνα; Ἔχοντας ΟΣΕ κι 
ΕΡΓΟΣΕ στό ποινικό σου µητρῶο;;;!!!

Σλόµο Βενέτσια, Ἑβραῖος τῆς Σαλο-
νίκης. «Θυµᾶται» σέ βιβλίο ὅσα ἔζησε 
στό Ἄουσβιτς ὡς ...θαλαµάρχης ἀε-
ρίων. Γιατί ὅµως τοῦ πῆρε 63 χρόνια; 

Βεβήλωσαν τό µνηµεῖο τῆς ΕΛΔΥΚ 

στό Περιστέρι! Νά πεθαίνεις τό 1974 
στήν Κύπρο καί νά σέ µουτζουρώνουν 
τό 2008 τά κωλόπαιδα τῆς Ἀθήνας.

Μπράβο στόν Ἄλεξ Ταξιλδάρη γιά 
τήν διάκριση στήν Παραολυµπιάδα. 
Καί δέν πειράζει ἡ ἀπώλεια τοῦ µετα-
λίου, τό κέρδος τῆς ζωῆς µετράει.

«Τά δέκα του χρόνια γιορτάζει ὁ 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ, ἐκεῖ ψηλά στή 
Θράκη τήν πανέµορφη! Νά τά 
χιλιάσει ἡ φίλη ἐφηµερίδα καί νά 
εὐτυχεῖ ἡ Θράκη στόν Αἰώνα»

Εὐχαριστοῦµε τήν συντάκτρια τοῦ 
«Τύπου τῶν Ἥλων» πού ὑπέγραψε  
στήν Ἐλευθεροτυπία τήν ἀνωτέρω 
ἐγκάρδια εὐχή της - πόσο µᾶλλον 
πού δέν γνωριζόµαστε κἄν!

Εὐπρόσδεκτη καί ἡ ἀναφορά τοῦ 
Κωστῆ Παπαγιώργη στόν «Α» 
(«Ἐπενδυτής», 27/9): Δέν εἶναι λίγο 
νά σέ διαβάζουν τέτοιοι ἄνθρωποι 

Θά ξεπουληθεῖ, λένε, ἕνα ἀκόµη 
λιµάνι, αὐτό τῆς Ἀλεξανδρούπολης, 
σέ Δανούς ἤ Ἄραβες. Ἀπορῶ, πῶς 
ἕνας λαός θαλασσοκράτωρ δέν µπο- 
ρεῖ νά διαχειριστεῖ τά λιµάνια του;  

Χαρᾶς εὐαγ-
γέλια γιά 
τούς Κοµοτη-
ναίους πού 
ἀ π ο κ τ ο ῦ ν 
µιάν ἀκόµη 
τ ρ ά π ε ζ α . 
Τ ο υ ρ κ ι κ ή , 
ναί, γιατί 
ὄχι; Μπάς καί 
εἶστε τίποτε 
...τουρκοφο-
βικοί;

Ένας δημοκράτης εισαγγελέας
Ο τέως εισαγγελέας Σατζίτ Καγιασού ήταν 
ο μόνος δικαστικός που είχε ζητήσει να 
δικαστούν οι πραξικοπηματίες. Όμως ήταν 
βαρύ το τίμημα γι΄αυτόν του τον δημοκρατικό 
αγώνα. Ο Καγιασού απομακρύνθηκε των 
καθηκόντων του και μηνύθηκε για προσβολή 
του Στρατού και παράβαση καθήκοντος. Η 
ποινή του -  1 έτος φυλάκισης μετατραπείσα 
σε 988 εκ. τ.λ.- ανεστάλη.  Στο βιβλίο του «Το 
τελευταίο θύμα της 12-9» αναφέρει: Ούτε 
τους πραξικοπηματίες κατάφερα να φέρω 
στο δικαστήριο, ούτε να σώσω τον εαυτό μου 
από τη δίωξη και την απόταξη. Στο βιβλίο 
του παραθέτει τα γράμματα που έστειλε τότε 
σε πρωθυπουργό, πρόεδρο της δημοκρατίας, 
βουλευτές και υπουργούς. Δηλώνει πως 
κανείς δεν τον στήριξε και προσθέτει: Στην 
Τουρκία ακόμα και αν είσαι εισαγγελέας 
δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον στρατό. Γι 
΄αυτό και κανείς δεν με στήριξε, από τους 
συγγραφείς και τους καλλιτέχνες μέχρι τους 
ακαδημαϊκούς, όλοι απομακρύνθηκαν από 
μένα.                          (12-9-08, εφ. Ζαμάν)

Χριστόφια ακούς;
Από χτές είμαι άκεφος. Συνέλαβαν τους 
νέους μας. Άδειασαν τα σπίτια τους. Πού 
να τους κρατάνε τώρα άραγε; Οι νέοι μας 
έγραψαν στους τοίχους «να ξεκουμπιστεί 
ο κατοχικός τουρκικός στρατός». Δηλαδή 
τι έπρεπε να γράψουν; Η αστυνομία των 
Ρωμιών δεν θα μας έκοβε το δρόμο, δεν 
θα μας συνελάμβανε. Όμως υπό τουρκική 
διοίκηση  δυό φορές άδειασαν τα σπίτια μας 
και μας συνέλαβαν. Δικαστήκαμε σε πολιτικά 
και στρατιωτικά δικαστήρια, φυλακιστήκαμε. 
Σήμερα αν σέρνονται οι νέοι μας στις 
φυλακές εμείς είμαστε οι ένοχοι. Διότι εμείς 
είμαστε που προκαλέσαμε εδώ την Τουρκία 
ως κατοχική δύναμη. Θα έπρεπε να ξέρουμε 
ότι τέτοια είναι η Τουρκία. Η νοοτροπία που 
σήμερα κυριαρχεί σήμερα στην Τουρκία είναι 
αυτή η οποία στο παρελθόν στην Ανατολία 
χρησιμοποιώντας τους σέρβους μισθοφόρους 
κατέλυσε τα τουρκικά κρατίδια επικαλούμενη 
την αλεβίτικη πίστη των κατοίκων. Αυτή που 
δεν υπολογίζει, που εξαφάνισε και προσπαθεί 
να εξαφανίσει τους Λαζούς, τους Τσερκέζους, 
τους Κούρδους και δεκάδες άλλους. Αυτή που 
εξαφάνισε την δημοκρατία του Χατάι. Και σε 
εμάς παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και τις 
μεταξύ μας συμφωνίες μας αιχμαλώτισε και 
προχώρησε αρκετά και στην εξαφάνιση μας. 
Ελπίζω οι Αζέροι και οι άλλοι βλέποντας 
εμάς να ρυθμίσουν τις σχέσεις τους με την 
Τουρκία…                 (14-9-08, εφ. Αφρίκα)

Αν νομίζατε πως αλλάξαμε….
Στην πρώτη συγκέντρωση επικοινωνίας 
των TSK (Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις) 
ανακοινώσεις σοκ από τον Ιλκέρ Μπασμπούγ. 
Η συγκέντρωση με τους εκπροσώπους 
του Τύπου έγινε στο αρχηγείο του Γενικού 
Επιτελείου και συζητήθηκαν θέματα από 
τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας μέχρι την 
σύλληψη των ε.α. στρατιωτικών Χουρσίτ 
Τολόν και Σενέρ Ερουιγούρ στα πλαίσια της 
υπόθεσης «Εργκενέκον». Σε δηλώσεις του ο 
Μπασμπούγ μεταξύ άλλων είπε: - Οι απόψεις 
της 28-2 (μεταμοντέρνο πραξικόπημα) των 
TSK παραμένουν ίδιες.Ακόμα κι αν αλλάζει ο 
ΓΕΕΘΑ δεν αλλάζει η συμπεριφορά των TSK. 
Η επίσκεψη στους  Χουρσίτ Τολόν και Σενέρ 
Ερουϊγούρ έγινε για ανθρωπιστικούς λόγους, 
διότι επί 50 χρόνια υπηρέτησαν τις TSK. Τα  
ΜΜΕ που δεν κλήθηκαν στη συγκέντρωση 
ήταν: Βακίτ, Ζαμάν, Μπιργκιούν, Μιλλί Γκα-
ζέτε, Μπουγκιούν, Ταράφ και Εβρενσέλ.

(16-9-08, εφ. Χαμπέρβακτιμ)

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού πράγµατι θαυµάζουν τή 
Μαντόνα. Ἔχω πιά συµβιβαστεῖ µέ τήν ἰδέα αὐτή καί δέν 
µέ ξενίζει. Μέ εἶχε προετοιµάσει ἄλλωστε ἡ διαπίστωση 
πώς ὑπάρχουν κάποιοι ἄλλοι (µπορεῖ καί νά εἶναι καί 
οἱ ἴδιοι, δέν ξέρω...) πού ἀγοράζουν Χάρλεϊ µηχανές, 
ποῦ τρῶνε στά ΜcDonalds ἤ πού ψηφίζουν συνειδητά 
Ντόρα/Γιῶργο. Εἶναι τό κόλληµα µέ τά προϊόντα τῶν 
ἀφεντικῶν; Κάτι ἄλλο; Δέν µ’  ἀπασχολεῖ. Ἐδῶ θά 
περιοριστῶ στό φαινόµενο τῆς γεροντογαλότσας πού 
ἦρθε στό ΟΑΚΑ προχθές. Ἔστω λοιπόν ὅτι πήγατε 
στόν χῶρο ἀπό τό πρωί, µέ σκοπό νά πιάσετε καµµιά 
καλή θέση (κι ὄχι στό Pitch B γιά ὅπου εἴχατε εἰσιτήριο). 
Ὅτι περάσατε καµµιά δεκαριά ὡρίτσες ψάχνοντας τό 
ἀπό ποῦ θά ἔρθει ἡ καλλιτέχνις καί πῶς θά κατέβη στό 
γήπεδο. Ὅτι ἐκστασιαστήκατε µέ τίς τυποποιηµένες 
βρισιές πού σᾶς πετοῦσε ἀπό τή σκηνή καί µέ τό 
λεσβιακό φιλί της στή χορεύτριά της. Ὅτι θαµάξατε 
πού ἔκανε καί σχοινάκι, ἀλλάζοντας τό ἕνα (Ζιβανσί) 
φόρεµα µετά τό ἄλλο... Ἐρωτῶ: Ἔχετε σκεφτεῖ πόσο 
τυχεροί εἶστε πού ἀπαγορεύεται ἡ εὐθανασία;

Ἡ γριά ἡ κότα ἔχει τό ζουµί

Ἀντιγράφω τήν ἀπολύτως ἑλληνική εἴδηση: «Δύο 
αεροσκάφη, ένα ελληνικό και ένα εταιρείας τσάρτερ 
από τη Σλοβακία, πετούσαν επί µισή ώρα πάνω από το 
αεροδρόµιο της Λέσβου επειδή ο ελεγκτής εναέριας 
κυκλοφορίας δεν ήταν στη θέση του. Έρευνα για το 
συµβάν ζήτησε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
ο υπουργός Μεταφορών, ενώ παράλληλα ζητά συγγνώµη 
από τους επιβάτες των δύο πτήσεων για την ταλαιπωρία 
που υπέστησαν. (...) Η ώρα έναρξης λειτουργίας 
του αερολιµένα ήταν 05:30 και η Ελεγκτής Εναερίου 
Κυκλοφορίας καθυστέρησε να προσέλθει». Καθήκοντα 
ανέλαβε τελικά άλλος ελεγκτής και τα δύο αεροπλάνα 
προσγειώθηκαν στις 06:57 και 07:04 πµ. Το περιστατικό 
κατήγγειλε επιβάτης της Ολυµπιακής.»

Σύµφωνα µέ τή ΝΕΤ, εἶχε χαλάσει τό κινητό τηλέφωνο 
τῆς κοπέλας (τῆς ἐλεγκτοῦ, ντέ) καί δέν χτύπησε τό 
ξυπνητήρι. Τό δέ σχόλιο τῆς ἀνταποκρίτριας; «Αὐτό 
εἶναι κάτι πού µπορεῖ νά συµβεῖ σέ καθέναν καί ἔπρεπε 
νά ὑπάρχει παράλληλη βάρδια γιά τέτοια ἀπρόοπτα»!!! 

Μάλιστα κύριε, σέ καθέναν µπορεῖ νά συµβεῖ. Ὅπως 
καθένας πιλότος µπορεῖ νά εἶναι ξενύχτης καί νά 
ρίξει τό ἀεροπλάνο πάνω στήν πόλη. Ὅπως καθένας 
γιατρός µπορεῖ νά παραπιεῖ καί νά σᾶς κόψει λάθος 
στήν ἐγχείρηση. Ὅπως καθένας ὑπάλληλος µπορεῖ νά 
ἀφαιρεθεῖ καί νά χάσει τά ἔνσηµα τῆς σύνταξής σας. 
Πρέπει ἄραγε νά ὑπάρχει κι ἀπό ἕνας παράλληλος 
µηχανισµός ἀναπλήρωσης γιά κάθε ἄχρηστο, 
τεµπέλη, τενεκέ δηµόσιο ὑπάλληλο ἤ µήπως πρέπει 
νά ἀποδίδονται εὐθῦνες σέ κάθε περίπτωση; Μισή ὥρα 
κανείς δέν ἔψαξε τήν κοιµισµένη; Γιατί χρειάστηκε 
καταγγελία ἐπιβάτη γιά νά γίνει γνωστό τό συµβάν; 
Μήπως στό γελοῖο Μπουρδιστάν µας παραχαϊδέψαµε 
τόν µέσο κάφρο, σέ βαθµό πού νά µᾶς ζητάει καί τά 
ρέστα γιά τήν ἐγκληµατική ἀβελτηρία του;

Κωλοελληνικές ἱστορίες


