
Τό Κουΐζ µας
Σήµερα τό 
ἐρώτηµά µας 
εἶναι πολύ 
ἁπλό: Σέ 
ποιάν χώρα 
ἀνακηρύχτηκε 
«Πρόσωπο 
τοῦ 2008» ὁ 
ἐπικεφαλῆς 
τῶν μυστικῶν 
ὑπηρεσιῶν της; 
Γιά νά 

βοηθήσουµε, προσθέτουµε ὅτι τήν ψηφοφορία ἔκαναν οἱ 
πλέον διακεκριµένοι δηµοσιογράφοι τῆς χώρας αὐτῆς, 
δικαιολογώντας δηµοσίως τήν ἐπιλογή τους µέ τόν 
χαρακτηρισµό τοῦ Μ.D. (στή φωτογραφία) ὡς «ἄνδρα πού 
θά ἔκοβε τούς λαιµούς τῶν τροµοκρατῶν µέ τά ἴδια του τά 
χέρια, χρησιµοποιώντας χαρτοκόφτη - ἄνδρα τῆς δράσης 
µέ ἕνα µαχαίρι στά δόντια του»!!! Μάλιστα ἀνέφεραν καί 
µερικούς φόνους σέ γειτονική χώρα πού ἀποδίδονται στή 
δράση τῆς ὑπηρεσίας του, γιά νά καταλήξουν ὅτι κανονικά 
τοῦ ἀξίζουν ὄχι ἕνα ἀλλά 10 βραβεῖα! 
Ἄς σηµειώσουµε ὅτι αὐτά περί ἰδιόχειρων φόνων δέν εἶναι 
φαντασιώσεις ἀλλά ἀπόρροια µαρτυριῶν ἀπόστρατου 
στρατηγοῦ - θαυµαστῆ τοῦ βραβευθέντος!  
Φανταστεῖτε σέ τί εἴδους καθεστώς πανηγυρίζονται τά 
ἐγκλήµατα καί τιµῶνται οἱ φονιάδες καί θά φτάσετε 
εὔκολα στήν ἀπάντηση. ∆έν εἶναι ἄλλωστε καί τόσο 
µακρυά µας...
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Εἶχα κι ἐγώ ἕνα πατέρα 
ἐπαναστάτη

Πού ἅπλωνε στά µάτια µου 
τόν κόσµο

Σάν µιά βεντάλια ὀνείρου

ΣΠ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Τό κλῖµα στά µειονοτικά σχολεῖα τῆς Θράκης γιά πρώτη φορά εἶναι 
τόσο (τεχνητά) τεταµένο. Ξεκίνησε ἡ φασαρία στό Μέγα ∆έρειο 
τοῦ Ἕβρου, ὅπου ἡ ἐπικράτηση τῆς νοµιµότητας ἐξαγρίωσε τούς 
τουρκόφρονες, συνεχίστηκε µέ τό γελοῖο θέµα τῶν ἐγγραφῶν στό 
1ο ἤ στό 2ο µειονοτικό σχολεῖο τῆς Ξάνθης καί τήν διαδήλωση πού 
ἀκολούθησε, καί κορυφώθηκε µέ τήν 48ωρη ἀποχή (στίς 13 καί 
14 τοῦ µηνός) στά µειονοτικά σχολεῖα ὅλου τοῦ νοµοῦ Ξάνθης. Ἡ 
ἀποχή αὐτή εἶχε τήν ἔννοια τῆς συµπαράστασης στούς 10 (;) µαθητές 
πού ἐπιµένουν νά µήν γράφονται στό 2ο σχολεῖο καί εἶχε πράγµατι 
ἀπήχηση, ἀφοῦ τά 2/3 τῶν µειονοτικῶν σχολείων ἀκολούθησαν τίς 
ἐντολές πού µοίραζε ἀπό µέρες ὁ ἴδιος ὁ Μάντατζη µέ τό ἐπιτελεῖο 
του στά χωριά. (Φοβερό, ἔτσι; Βουλευτής τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβούλιο 
νά παροτρύνει τόν κόσµο σέ παράνοµες πράξεις!) Νά ἀναµένουµε 

καί τήν προσχώρηση τῆς Κοµοτηνῆς στόν χορό;

Μειονοτικά σχολεῖα σέ ἀναβρασµό

Αφού την πρώτη τετραετία επανίδρυσε 
σεμνά και ταπεινά το κράτος, ο γαλάζιος 

θίασος αποφάσισε να ασχοληθεί και με την 
καθημερινότητα του πολίτη. Ένα golden boy 
του ανέλαβε να αποτελειώσει το έργο που είχανε 
ξεκινήσει οι σοσιαληστές του προηγούμενου 
καταλληλότερου: την πλήρη διάλυση (και) του 
εθνικού δημόσιου συστήματος Υγείας.

Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ 
ήταν ολοφάνερο από την πρώτη στιγμή. Η 

τοποθέτηση του εκλαμπρότατου στο Υπουργείο 
Υγείας έγινε, όχι για να λύσει οποιοδήποτε από 
τα εκρηκτικά προβλήματα του χώρου της υγείας, 
αλλά για να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα 

απ’ όλα: να τα διαχειριστεί επικοινωνιακά σε 
επίπεδο virtual reality χωρίς ν’ ανοίξει ρουθούνι. 
Στην πραγματικότητα μετά από τόσα χρόνια σε 
δημόσιες θέσεις, είναι αμφίβολο αν είναι ικανός 
να χωρίσει δυό γαϊδάρων σανό.   
«Το ΕΣΥ δεν γεννήθηκε ποτέ, για να μπορεί τώρα 
να καταρρεύσει» αρέσκεται να λέει σε κατ’ ιδίαν 
συζητήσεις, επαναλαμβάνοντας λόγια που 
υποτίθεται ότι είπε ο Π. Αυγερινός (εξ ου και 
η αιδήμων σιωπή του χώρου;). Προς επίρρωση 
της ρήσης, επί των ημερών του: ο ιδιωτικός 
τομέας Υγείας έγινε ποσοστιαία πρώτος 
παγκοσμίως (ξεπερνώντας κατά πολύ τις 
μητροπόλεις του καπιταλισμού), οι ελλείψεις σε 
ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό 
των νοσοκομείων ανήλθαν σε δεκάδες χιλιάδες 
ενώ η υποτιθέμενη προκήρυξή τους περιφέρεται 
σαν κακόγουστο ανέκδοτο από χρόνο σε χρόνο 
(χωρίς να προβλέπεται κονδύλιο ούτε για το 
2009), οι μισθοί των γιατρών είναι τρισάθλιοι 
(όπως παραδέχεται και ο ίδιος) με συνέπεια να 
υποθάλπεται επισήμως ο χρηματισμός τους, οι 
φαρμακευτικές εταιρείες και οι προμηθευτές 
κάνουν πάρτυ και άλλα ων ουκ έστι αριθμός. 

Κερασάκι στην τούρτα, η απόλυτη 
κατάρρευση και του συστήματος 

εφημέρευσης των νοσοκομείων. Η ολομέλεια 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαίωσε στις 
αρχές του μήνα την ισχύ της κοινοτικής οδηγίας 
που αποτελεί νόμο του ελληνικού κράτους 
και έπρεπε να εφαρμόζεται από διετίας, που 
προβλέπει ανώτατο χρόνο εβδομαδιαίας 
εργασίας τις 48/56 ώρες (ειδικοί/ ειδικευόμενοι). 
Που σημαίνει δύο εφημερίες το μήνα για τον κάθε 
γιατρό. Και μετά; Το απόλυτο χάος. Τις αμέσως 
επόμενες ημέρες αν όχι ώρες, τα νοσοκομεία 
Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης μεταξύ 
των άλλων δεν θα έχουν εφημερεύοντες 

γιατρούς. Γιατί εξέδωσε τέτοια οδηγία η ΕΕ 
και απαιτεί την εφαρμογή της, λυπήθηκε τους 
γιατρούς;  Αντί άλλης απάντησης, φανταστείτε 
κατ’ αναλογίαν έναν κουρασμένο πιλότο της 
πολιτικής αεροπορίας μετά από ένα ταξίδι 8 
ή 12 ωρών να του επιβάλλουν να συνεχίσει 
αμέσως για ακόμη 12 ώρες. Εσείς θα μπαίνατε 
στο αεροπλάνο; Στα νοσοκομεία όπου οι 
γιατροί εφημερεύουν για 24 ώρες συνεχώς και 
μετά συνεχίζουν και με το πρωινό τους 8ωρο, 
γιατί πηγαίνετε απαιτώντας το καλύτερο από 
ανθρώπους που μετά βίας στέκονται όρθιοι;          

Όσο για την καραμέλα της διεθνούς (βλ. 
δυτικής) οικονομικής κρίσης και των 

δήθεν περιορισμών που αυτή θέτει, αξίζει να 
επισημανθούν δύο πράγματα: 1. δεν ισχύουν 
όταν αφορούν βουλευτές, δικαστικούς ή άλλους 
κλάδους προνομιούχων εργαζομένων και 2. τα 

δημόσια συστήματα υγείας και πρόνοι-
ας (κοινωνικό κράτος) στηθήκανε μετά 
τον Β’ ΠΠ σε μια κατεστραμμένη 
Ευρώπη και διαλύονται τώρα - γιατί 
τάχα είναι αδύνατη η συντήρησή τους 
- που ο συσσωρευμένος πλούτος είναι 
απίστευτος.

Τα νοσοκομεία - ιδίως αυτά της 
επαρχίας - βράζουν. Η κατάσταση 

είναι εκτός ελέγχου, κυριολεκτικά 
στο μη παρέκει και ο εκλαμπρότατος 
συμπεριφέρεται σα να είναι υπουργός 
Υγείας της Δανίας ή της Ισλανδίας, 
επαφίοντας τη συνέχιση των εφημεριών 
στον …όρκο του Ιπποκράτη που 

«υπερισχύει του νόμου», εναποθέτοντας τις 
ελπίδες του σε έναν άμεσο ανασχηματισμό. Ως 
πότε η σκανδαλώδης ασυλία που εξακολουθεί 
να απολαμβάνει από τα ηλεκτρονικά, κυρίως, 
Μέσα θα τον αφήνει στο απυρόβλητο;

Τέχνη καί θρησκεία στήν 
ὑπηρεσία τοῦ κεµαλισµοῦ 

Συχνά πυκνά τά τελευταῖα χρόνια στήν 
ἑλληνική Θράκη ἀκοῦµε καί βλέπουµε 

µειονοτικές ἐκδηλώσεις καί δράσεις, ὁλοένα καί 
θεαµατικότερες, ὄχι µόνο σέ πολιτικό ἐπίπεδο ἀλλά 

καί στούς τοµεῖς τῆς θρησκείας καί τῆς Τέχνης. 
Τό προκάλυµα εἶναι πάντα ἡ πνευµατική 
ἐλευθερία, καλλιέργεια καί ἀνάπτυξη τοῦ 

µειονοτικοῦ πληθυσµοῦ, ὅµως µιά στοιχειωδῶς 
προσεκτική µατιά ἀνακαλύπτει ὅτι τά πράγµατα 
εἶναι τελείως διαφορετικά. Ὅλα - µά ὅλα! - ἔχουν 

ἕναν καί µοναδικό στόχο: Νά προτάξουν τήν 
τουρκική/κεµαλική ταυτότητα, συχνά καί τήν 

ἀντιπαλότητα µέ τήν ἑλληνική πολιτεία, ἔναντι 
ὅλων τῶν ἄλλων στοιχείων. Προσοχή, δέν µιλᾶµε 
γιά ἁπλή προβολή ἐθνικῆς ταυτότητας (κάτι πού 
θά ἦταν λογικό καί ἀναµενόµενο) ἀλλά γιά µιά 

ἰδεολογία πού θεµελιώνεται σέ ἕναν ἀκρογωνιαῖο 
λίθο: τήν ρητή ἤ ὑπόρρητη πολεµική κατά παντός 

ἑλληνικοῦ, συχνά ξεπερνώντας καί τά ὅρια ὄχι 
µόνο τῆς ἀνοιχτῆς πρόκλησης µά καί τοῦ γελοίου.

(Βλ. σελ. 7)

Το golden boy και η 
κατάρρευση του ΕΣΥ



- Αγαπητέ Γιώργο, ήσουν από τους 
πρώτους που γνώρισαν το θέμα 
του Βατοπεδίου, σχετικά με την 
κυριότητα της Βιστωνίδας, τότε 
ως πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου. Το γενικό αίσθημα 
ότι είναι μια ιστορία που την 
ξεκίνησαν «διακριτικά» κάποιοι 
του ΠαΣοΚ και την ολοκλήρωσαν 
με τις τσαλαβουτιές τους οι 
της ΝΔ, ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα; Τουλάχιστον -  
τώρα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις 
- μπορούμε να πούμε τέλος καλό, 
όλα καλά; 
- Η υπόθεση του Βατοπεδίου, κατά 
την άποψή μου, αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα ζητήματα διαπλοκής 
πολιτικής, εκκλησιαστικής και 
δικαστικής εξουσίας. Όταν 
ξεκινούσαν οι «αποστολές» Εφραίμ 
και Αρσένιου στη περιοχή, κανείς 
δεν μπορούσε να αντιληφθεί το 
μέγεθος της  απληστίας τους, η 
οποία εκτρεφόταν από τις «πλάτες» 
παλαιών και νέων φίλων τους.  Ξεκίνησε 
μεν επί ΠΑΣΟΚ και ανδρώθηκε επί 
ΝΔ, αλλά η διαφορά είναι τεράστια. 
Και ο συμψηφισμός είναι ουσιαστικά 
συγκάλυψη. Οι τότε Υπουργοί του 
ΠΑΣΟΚ επανέπεμψαν στο Γνωμοδοτικό 
Συμβούλιο για  εκ νέου απόφαση «υπό 
το πρίσμα των νέων προσκομισθέντων 
στοιχείων και έδωσαν εντολή για αντιδικία 
στον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους στην Κομοτηνή. Ο κ. Δούκας, 
αντίθετα, επί Ν.Δ. αποφάσισε ότι «δεν 
συντρέχει λόγος αναπομπής» και έδωσε 
εντολή στον Πάρεδρο να συναινέσει στη 
μη έκδοση απόφασης.  Όλα αυτά βεβαίως, 
αφού η Πρόεδρος Πρωτοδικών, άκρως 
υποκειμενική, κρατούσε την έκδοση 
απόφασης επί επτά μήνες , σίγουρα κατόπιν 
συνεννοήσεως (με ποιους άραγε;). Ο κ. 
Μπασιάκος υπέγραψε τις συναλλαγές. Η 
οικογένεια Βουλγαράκη, με ένα μνημείο 
παράνομων συμβολαίων, τις διεκπεραίωσε 
με την υψηλή επιστασία του Μεγάρου 
Μαξίμου. 
Επειδή με ρωτάτε τι γίνεται τώρα, 
πιστεύω ότι, παρόλο που η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα δεν ενδείκνυται για επιμονή 
των εμπλεκομένων, ούτε οι μοναχοί θα 
παραιτηθούν εύκολα, αλλά ούτε και οι 
μέχρι τώρα ενέργειες της Κυβέρνησης 
ακυρώνουν τις ανταλλαγές – δωρεές. 
Πάντως, πέρα από τις λεπτομέρειες, 

αντιλαμβανόμαστε ότι όσο οι πολίτες 
ανέχονται τη διαφθορά και τη αδιαφάνεια, 
τέτοια φαινόμενα διαπλοκής θα αυξάνονται 
και μόνον ελάχιστα θα πέφτουν στην 
αντίληψή μας.    
 
- Παρακολουθείς στενά τις ολοένα 
επιδεινούμενες εξελίξεις στην Βιομηχα- 
νική Περιοχή Κομοτηνής. Τελικά αυτή 
η αναμφισβήτητη αποβιομηχάνιση είναι 
προϊόν συγκεκριμένης κυβερνητικής 
πολιτικής ή το σκάσιμο μιας φούσκας 
που συνδέεται με τις δομικές αδυναμίες 
του δευτερογενούς τομέα της χώρας;
- Τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την 
Β. Ελλάδα και με ιδιαίτερη ένταση στη 
Ροδόπη, γινόμαστε μάρτυρες έντονης 
αποβιομηχάνισης, κοινό τόπο άλλωστε για 
τη μελέτη των οικονομικών δεδομένων 
της χώρας. Η άλλωστε σφύζουσα 
από ακμάζουσες επιχειρήσεις ΒΙ.ΠΕ. 
Κομοτηνής έχει μεταβληθεί σε ζώνη 
ανασφάλειας και άγχους. Τα «τρικ» 
διάσωσης (άρθρο 44, εγγύηση Δημοσίου 
κλπ) και το ως δια μαγείας στατιστικό 

«πείραγμα» της ανεργίας συγκαλύπτουν 
το οξύτατο πρόβλημα, αντί να το 
αναγνωρίζουν και να το αντιμετωπίσουν. 
Ο κυβερνητικός σχεδιασμός είναι 
ανύπαρκτος και πουθενά δεν αναφέρεται 
η ανακούφιση των συνεπειών στην 
τοπική οικονομία και την επανένταξη των 
απολυμένων. Και βέβαια ο δευτερογενής 
τομέας της χώρας σαφώς και έχει δομικές 
αδυναμίες, αλλά όταν αφήνουμε την αγορά 
ασύδοτη και αρρύθμιστη στο όνομα της 
οικονομικής ελευθερίας, όταν η έρευνα και 
η καινοτομία είναι έννοιες δευτερεύουσες 
στη βιομηχανική μας πολιτική, τότε 
θα έχουμε τέτοια φαινόμενα, για τα 
οποία δυστυχώς και εδώ η Κυβέρνηση 
οχυρώνεται σε μία ανούσια επικοινωνιακή 
πολιτική αυταρέσκειας για « επιτυχία της 
μείωσης της ανεργίας».  
 
- Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη 
θέση αλλά δυστυχώς η μετακίνηση του 
ΠαΣοΚ από τον πατριωτικό χώρο προς 
τον εθνομηδενιστικό είναι δεδομένη. 
Τοπικά το βλέπουμε με τη στάση του στο 
μειονοτικό θέμα, όπου συχνά βλέπουμε 
να εγκολπώνεται όχι μόνο την τουρκική 
γραμμή αλλά και φανατικά στελέχη με 
μόνο προσόν την εύνοια του Προξενείου 
Κομοτηνής. Κάνουμε λάθος; 
- Ειλικρινά δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση. 
Έχω συγκεκριμένη άποψη για αυτό το 

θέμα. Επιβάλλεται ως πολίτης, ιδιαίτερα 
της Ροδόπης, να έχω άποψη και την 
εκφράζω ανεξαρτήτως υποτιθέμενων 
συνεπειών. Κατ’ αρχάς, το ΠΑΣΟΚ δεν 
θα μπορούσε να είναι σήμερα πατριωτικό 
με την έννοια του 1974. Υπάρχει, όμως, 
και επικαιροποιημένος πατριωτισμός, των 
σημερινών συνθηκών, τον οποίο πρέπει 
να ορίσουμε και να προσεγγίσουμε. Γιατί 
έχουμε χρέος στα παιδιά μας που ζουν και 
θα συνεχίσουν να ζουν εδώ. Διαφωνώ με το 
στενόμυαλο και αμφίβολης, ούτως ή άλλως, 
αποτελεσματικότητας «καλόπιασμα» 
της μειονότητας από όλα τα κόμματα. 
Από το ΠΑΣΟΚ όμως έχω και αξίωση, 
ως προοδευτικό και ανοιχτό κίνημα- 
κόμμα, το οποίο οφείλει και στην τοπική 
κοινωνία, αλλά και πιο συγκεκριμένα 
στην ίδια την μειονότητα, να προσελκύσει 
όλες εκείνες τις δυνάμεις μέσα απ΄αυτήν 
- και σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχουν - οι 
οποίες θα ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ, γιατί 
θα πιστέψουν στο ιδεολογικό του στίγμα. 
Σ’ αυτό υπάρχει σήμερα έλλειψη, υπάρχει 
όμως και η διάθεση να το ακολουθήσουμε. 
Για να πάψει επιτέλους αυτό το «ράλλυ» 
ψήφων, εδρών, συμβούλων μεταξύ των 
κομμάτων. Ένα ράλλυ, που μας γυρίζει 
πολύ πίσω. Και κάποτε θα κληθούμε να 
απολογηθούμε. Πάντως πιστεύω ότι τα 
βήματα που πρέπει να κάνουμε είναι: 
σύγχρονη δημόσια μειονοτική εκπαίδευση 
και ουσιαστική πολιτισμική καταγραφή 
όλων των ομάδων μέσα στη μειονότητα.
 
- Είσαι ένας νέος άνθρωπος που έφερε 
έναν άλλον αέρα στην κοινοβουλευτική 
εκπροσώπηση του ΠαΣοΚ Ροδόπης. 
Θεωρείς ότι είναι δυνατόν να ευδοκιμήσει 
η ανθρώπινη ποιότητα στο εσωτερικό 
των μεγάλων κομμάτων ή η μετριοκρατία 
καλά κρατεί; 
- Μέχρι να εκλεγώ Βουλευτής είχα μεγάλες 
αμφιβολίες για το κριτήριο της ποιότητας 
ως μέσο ευδοκίμησης των πολιτικών. 
Τολμώ να πω ότι βλέποντας τα πράγματα 
από μέσα έγινα πιο αισιόδοξος. Σε γενικές 
γραμμές τα στελέχη των κομμάτων είναι πιο 
ηθικοί και πιο μετρημένοι άνθρωποι απ΄ότι 
πιστεύουμε. Δυστυχώς όμως, η εξουσία ή 
χειρότερα η ψευδαίσθηση εξουσίας, και η 
προσδοκία για αυτήν δημιουργούν πολλές 
φορές αυταπάτες, εμμονές και αλαζονεία. 
Εκεί κρίνεται ο καθένας μας. Στο σημείο 
όπως αυτό θα πρέπει και η κοινωνία να 
γίνει πιο απαιτητική, πιο διεκδικητική 
για τα δημόσια πράγματα. Να ξεφύγει 
από την ρουσφετολογική πολιτική της 
δεκαετίας του ΄50 και να ζητά από τους 
πολιτικούς αξιοπιστία και δουλειά χωρίς 
επικοινωνιακά τερτίπια.
 
- Μιλάμε συχνά για τηλεοπτική δημο-
κρατία και αναντιστοιχία κομματικού 
λόγου / κοινωνικής πραγματικότητας. 
Ποια είναι η γνώμη σου;
- Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. 
Πολλές φορές, όταν βλέπω την τηλεοπτική 
ή γενικότερα δημοσιογραφική κάλυψη 
γεγονότων στα οποία ήμουν παρών, 
ειλικρινά αρχίζω να αμφιβάλλω για την 
εκεί παρουσία μου. Η επικοινωνιακή 
λογική και πρακτική, σε μεγάλο 
ποσοστό, υποτάσσουν την ουσία, σε 
σημείο μάλιστα που μιλάμε για εικονική 
πραγματικότητα. Είναι η κυριαρχία των 
συμφερόντων. Όλο αυτό όμως έχει και 
ένα πέρας. Η αλήθεια πιεζόμενη  μπορεί 
να κρύβεται, αλλά όταν φθάσει στα όρια 
τελικά αποκαλύπτεται. Έτσι τουλάχιστον 
ελπίζω.  
 
- Βλέπουμε την πρόσφατη ανάκαμψη 
του ΠαΣοΚ στις δημοσκοπήσεις, που 
μάλλον αποτυπώνει την συγκυριακή 
προτίμηση των πολιτών. Καθώς 

όμως ούτε στελεχιακή ανανέωση σε 
επίπεδο κορυφής είδαμε, ούτε έμπρακτη 
αυτοκριτική από τον κομματικό σας χώρο, 
είναι αρκετή όμως η στάση «αναμένουμε 
την κυωερνητική φθορά και την λήθη 
των δικών μας πεπραγμένων»;
- Δεν συμφωνώ ότι είναι έτσι. Τόσο στην 
ηγετική ομάδα, όσο και στα απλά στελέχη 
υπάρχει ανανέωση. Κι αυτό σίγουρα θα 
φανεί όταν γίνει το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση. 
Η δημοσκοπική ανάκαμψη του ΠΑΣΟΚ 
φαίνεται ότι έχει τάσεις μονιμότητας. 
Αυτό όμως αυξάνει και τις ευθύνες του. Ο 
κόσμος δεν θα ανεχθεί « μία από τα ίδια» . 
Είναι παρήγορο κατ’ εμέ, ότι οι πολίτες πάλι 
στο ΠΑΣΟΚ στρέφονται όταν βιώνουν 
την απελπισία των νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών, γιατί αναγνωρίζει, πέραν των 
άλλων, την επιείκεια και την ευαισθησία 
του κεντροαριστερού λόγου. Ούτε μόνον 
η κυβερνητική φθορά όμως φέρνει 
αποτελέσματα, εάν δεν υπάρχει θετική 
πρόταση. Κι αυτό αποδείχθηκε, όταν 
ελλείψει σοβαρής πρότασης του ΠΑΣΟΚ, 
«φούσκωσε» ο Συνασπισμός. Μόλις το 
ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι αποτελεί την σοβαρή 
εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της 
χώρας, οι πολίτες επιστρέφουν και πιστεύω 
όχι συγκυριακά. Όσο για το παρελθόν, δεν 
δικαιούμαστε να ξεχνάμε τα αρνητικά 
μας.  
 
- Ως ένας νέος βουλευτής, ποιά ήταν η 
καλύτερη και ποια η χειρότερη εμπειρία 
σου ώς στιγμής; 
- Η πιο δύσκολη εμπειρία μου ήταν η 
πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΠΑΣΟΚ πριν την ορκωμοσία 
μου, όταν η εσωκομματική κρίση ήταν στο 
ζενίθ. Ελπίζω να μην επαναληφθεί ποτέ. 
Καλές εμπειρίες μπορώ να θεωρήσω κάθε 
φορά που δικαιώνομαι για κάποια κρίση 
μου ή εργασία μου, γιατί ανεξάρτητα 
από τη δημόσια θεώρηση, η πολιτική 
κρύβει καθημερινά αγωνία, ανασφάλεια 
και μοναξιά. Άρα όταν συμβαίνουν 
ενθαρρυντικά γεγονότα, λειτουργούν ως 
ελιξίριο αναδυνάμωσης. Προσπαθώ να 
δουλεύω υπεύθυνα, εντατικά, με σύνεση 
και συνείδηση ότι σε λίγους ανθρώπους 
έχει ανατεθεί η τύχη της κοινωνίας μας 
και σε αυτή την εμπιστοσύνη οφείλουμε 
οι πολιτικοί να ανταποκρινόμαστε κάθε 
στιγμή.    

-  Γιώργο σ’ ευχαριστούμε πολύ και καλή 
επιτυχία!
- Και γω ευχαριστώ!
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Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
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

Συνέντευξη με τον βουλευτή Ροδόπης Γιώργο Πεταλωτή
«Στενόμυαλο και αναποτελεσματικό το 

“καλόπιασμα” της μειονότητας»

Ο Γιώργος Πεταλωτής είναι ένας νέος 
άνθρωπος και πετυχημένος δικηγόρος 

που τον περασμένο Σεπτέμβριο εξελέγη 
βουλευτής με το ΠαΣοΚ. 

Η πολιτική του σταδιοδρομία ξεκίνησε 
με την εκλογή του (δύο φορές) στο 

νομαρχιακό συμβούλιο Ροδόπης, όπου 
ήταν και πρόεδρος. Με την εκλογή του 
στη Βουλή παραιτήθηκε τόσο από το 

νομαρχιακό συμβούλιο όσο και από την 
προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου. 
Το επίπεδο του Γιώργου και το ποιόν 

του υπόσχονται καλύτερες μέρες 
για την εκπροσώπηση της Ροδόπης, 

έστω και μέσα στα πλαίσια αυτού του 
σαθρού πολιτικού συστήματος. Κάναμε 

λοιπόν μαζί του μία συζήτηση με 
αφορμή την υπόθεση της Βιστωνίδας, 
και βέβαια βρήκαμε την ευκαιρία να 

επεκταθούμε λίγο περισσότερο...



Κρυπτοχριστιανοί Κοσοβάροι!
Στην ιστοσελίδα www.zougla.gr (29/9) η ενδιαφέρουσα, τυπικά βαλκανική, είδηση: 
   «Μέχρι σήμερα ήταν γενικώς γνωστό ότι οι κάτοικοι του Κοσσόβου ήταν μουσουλμάνοι 
στο θρήσκευμα. Όμως, όπως φαίνεται, δεν είναι ακριβώς έτσι, αφού ένα μεγάλο ποσοστό 
τους είναι «κρυπτοχριστιανοί». Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 90% των Αλβανών 
Κοσσοβάρων είναι μουσουλμάνοι και μόλις το 4% ρωμαιοκαθολικοί, ενώ στην περιοχή 
βρίσκονται δεκάδες σερβικά ορθόδοξα μοναστήρια και εκκλησίες. Τελευταία, ωστόσο, 
έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση της προσέλευσης πιστών στις λίγες ρωμαιοκαθολικές 
εκκλησίες που υπάρχουν στο Κόσσοβο. Μάλιστα, κτίζονται συνεχώς νέες και η προσέλευση 
είναι τόσο μεγάλη, που η λειτουργία γίνεται σε κτίρια μισοτελειωμένα, άβαφα ή χωρίς τον 
κατάλληλο εξοπλισμό.  
    Το φαινόμενο αυτό, το εξηγεί ο καθηγητής της ιστορίας στο πανεπιστήμιο της Πρίστινα, 
Μουχάμετ Μαλά, ο οποίος υπολογίζει ότι το 50-60% των Αλβανών του Κοσσόβου είναι 
«κρυπτοκαθολικοί» ή έχουν ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με τη ρωμαιοκαθολική 
πίστη, αφού αυτή ήταν η θρησκεία των προγόνων τους. «Το Ισλάμ άρχισε να επεκτείνεται 
μαζικά στις αλβανικές περιοχές τον 15ο αιώνα και η πλειοψηφία των ανθρώπων το 
αγκάλιασε κυρίως για οικονομικούς λόγους», λέει ο καθηγητής της Θεολογίας στο 
πανεπιστήμιο της Πρίστινα, Τζάχια Ντρανκόλι. Όπως αναφέρεται, σε πολλά χωριά, η πίστη 
μεταδιδόταν κρυφά από τις μάνες στις κόρες τους και τοπικοί καθολικοί ιερείς έδιναν τη 
θεία κοινωνία σε αυτές τις «κρυπτοκαθολικές» γυναίκες κατά τη διάρκεια επισκέψεων στο 
σπίτι τους. Μάλιστα η ύπαρξη των «κρυπτοκαθολικών», ήταν τόσο γνωστή στην τοπική 
κοινωνία που στα αλβανικά χρησιμοποιείται για αυτούς, η λέξη «λαραμάν», που σημαίνει 
«ασπρόμαυρος» ή «δίχρωμος». 
      (...) «Δεν λέμε σε κανένα να αλλάξει θρησκεία, οι άνθρωποι έρχονται σε μας, όχι πλέον 
σαν άτομα, αλλά μαζικά από δεκάδες χωριά», λέει ο ιερέας της Επισκοπής του Κοσσόβου, 
Ντον Σαν Ζέφι, ο οποίος υποστηρίζει ότι η διαδικασία άρχισε πριν από χρόνια και σήμερα 
υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που θέλουν να ξαναβρούν τη θρησκεία των προγόνων τους. 
Επισημαίνεται ότι το ζήτημα έχει προκαλέσει τη δυσφορία της Ισλαμικής Κοινότητας 
του Κοσσόβου, ο μουφτής της οποίας δηλώνει αντίθετος στην οικοδόμηση ενός μεγάλου 
καθεδρικού ναού και στην κατασκευή νέων εκκλησιών σε όλη την περιοχή.» 

Μια Πεντηκοστιανή κρετίνα για τον Λευκό Οίκο
Ο Γιώργος Δελαστίκ («ΕΘΝΟΣ», 7/10/08) για τη Σάρα και τη Μάρα που «ηγούνται» 
στην αμερικανική πολιτική ζωή:
   «Εμβρόντητος ο πολιτισμένος κόσμος είδε στις τηλεοπτικές οθόνες τη Σάρα Πέιλιν, την 
ακροδεξιά υποψήφια των Ρεπουμπλικανών για τη θέση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, να 
κατηγορεί τον υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα ότι... «συναναστρέφεται 
τρομοκράτες»! Ο κραυγαλέος πολιτικός κρετινισμός της Σάρα Πέιλιν δεν μπορεί να 
αποτελέσει δικαιολογία για να μην ασχοληθεί κανείς σοβαρά με την υφέρπουσα φασιστική 
ιδεολογία, η οποία χαρακτηρίζει πλέον το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε ηγετικό επίπεδο, 
μετά την άνοδο του Τζορτζ Μπους και των νεοσυντηρητικών στην εξουσία (...) Οι 
«τρομοκράτες» της Πέιλιν είναι ένας 63χρονος καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος πριν 
από... σαράντα χρόνια ήταν στέλεχος αντιπολεμικής εξτρεμιστικής οργάνωσης που είχε 
κάνει αναίμακτες βομβιστικές επιθέσεις, όταν ο Ομπάμα ήταν... 8 χρόνων!
(...) Ειδικά η Σάρα Πέιλιν εκπροσωπεί ό,τι πιο αποκρουστικό και καθυστερημένο 
πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηρίζει τη σύγχρονη Αμερική. Φανατικά φιλοπόλεμη και 
αιματοχαρή την καθιστούν και οι θρησκευτικές της αντιλήψεις. Δεν αναφερόμαστε στους 
εξορκισμούς, στα μάγια και στις άλλες αηδίες που απλώς αποκαλύπτουν τον σκοταδισμό 
της που γεννά απλώς περιφρόνηση για το διανοητικό και πολιτιστικό της επίπεδο. Αλλού 
βρίσκεται ο κίνδυνος. Η Πέιλιν ανήκει σε ένα ρεύμα των Πεντηκοστιανών («Συνελεύσεις 
του Θεού») που όχι μόνο θέλει να εξαλείψει από τη Γη τα... «δαιμονικά προπύργια», 
πράγμα που σημαίνει πολέμους εναντίον των αλλόθρησκων που θεωρούν «δαιμονικά 
όργανα», αλλά επιπλέον η αίρεση αυτή θεωρεί ότι τα μέλη της ανήκουν στην «τελική γενεά» 
πριν τη Δευτέρα Παρουσία, η οποία θα έρθει εν μέσω πολεμικής ή φυσικής ολοκληρωτικής 
καταστροφής του πλανήτη! Για την Πέιλιν και τους ομοθρήσκους της μάλιστα η καταστροφή 
αυτή είναι ευπρόσδεκτη γιατί θα επιτρέψει την ένωση των ψυχών των πραγματικών πιστών 
με τον Θεό».

Η αδιαβροχοποιητική ασπίδα
Aπό την Griechenland Zeitung ο φίλος μας Τ. Γούλας μας έστειλε τη μετάφραση μιας 
προσέγγισης (της Χ. Παπαχρήστου) για το πώς γλυτώσαμε τη μεγάλη μπόρα:
   «Τί δηλώνουν πάντα όσοι καταφέρονται κατά της Ελλάδος και της ελληνικής 
οικονομίας; Λένε απλώς ότι η χώρα τυγχάνει επαρχιωτική και απομονωμένη, ξεκομμένη 
από τον υπόλοιπο κόσμο και από τις σημαντικές παγκόσμιες τάσεις. Παντού κυριαρχεί 
η οικονομία των κολλητών φίλων, χωρίς να προσφέρεται καμμία δυνατότητα στον 
δυσάρεστο ανταγωνισμό από το εξωτερικό. Τίποτα δεν παράγεται ούτε εξάγεται, παρά 
μόνο καταναλώνεται. Ειρωνεία αυτής της ιστορίας: όλες οι πολυάριθμες αδυναμίες 
αποδεικνύονται μονωτική προστατευτική ασπίδα, ειδικά τη στιγμή που η διεθνής 
οικονομική κρίση ταλανίζει τήν υφήλιο. Μέχρι στιγμής οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν 
να πραγματοποιήσουν άριστες συναλλαγές με καταναλωτικά μαινόμενους γεωργούς, 
κομμώτριες και δημοσίους υπαλλήλους. Γιαυτό φαίνεται πως δεν έχουν καμμία ανάγκη 
για διεθνή, υπερσύγχρονα οικονομικά προϊόντα και εργαλεία, τα οποία εκ των υστέρων 
αποδεικνύονται τρομερά επικίνδυνα και προκαλούν κυριολεκτικά εσωτερική έκρηξη στις 
τσέπες όσων τα κατέχουν. Αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας 
κρίσιμη κάμψη; Ουδέν πρόβλημα, εφόσον το 80% της ελληνικής οικονομίας καταγίνεται 
με την εσωτερική κατανάλωση. Τα ακατέργαστα μέταλλα, τα ροδάκινα και οι δερρμάτινες 
τσάντες που πουλάει η Ελλάδα στο εξωτερικό τυγχάνουν είτε εξαιρετικά αναγκαία για 
τους αγοραστές είτε επιβαρύνυν ελάχιστα το πορτοφόλι τους, οπότε αποκλείεται να 
καταρρεύσουν οι πωλήσεις τους. Συνεπώς ο μηδαμινός ανταγωνισμός έχει και τα καλά 
του: Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν μεγάλα περιθώρια κέρδους και δεν χρειάζεται να 
απολύσουν κανέναν για εξοικονόμηση δαπανών. Κι αν ακόμη οι τόκοι αυξηθούν τόσο που 
να μην συμφέρουν οι ιδιωτικές επενδύσεις, τότε υπάρχει για χρόνια πολλά κάποιος που θα 
επενδύει δισ. ευρώ: η ΕΕ με τις επιδοτήσεις και τα διαρθρωτικά της ταμεία...»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς

 Ὁ 73χρονος Ζέεβ Στέρνχελ, 
καθηγητής στό Ἑβραϊκό Πανεπιστήµιο 
τῆς Ἱερουσαλήµ, τραυµατίστηκε πρό 
ἡµερῶν στό πόδι ἀπό ἔκρηξη βόµβας 
στήν εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ του. Ἡ εἴδηση  
δέν ἦταν ἀπό αὐτές πού βρίσκουν 
ἄπλετο χῶρο στά διεθνῆ ΜΜΕ, 
παρότι τό θῦµα τῆς τροµοκρατικῆς 
ἐπίθεσης ἦταν Ἑβραῖος. Ὁ λόγος; Ὅτι 
οἱ δράστες ἦταν ἐπίσης Ἑβραῖοι.
 Ὁ καθηγητής, πού εἶχε πρό 
µηνῶν βραβευτεῖ γιά τή δουλειά 
του στόν χῶρο τῆς πολιτικῆς 
ἐπιστήµης, στοχοποιήθηκε ἀπό τίς 
φασίζουσες ὀργανώσεις τῶν ἐποίκων 
καί τῶν συνοδοιπόρων τους ὡς 
«ὑποστηρικτής τῶν τροµοκρατῶν» 
(δηλ. τῶν Παλαιστινίων) καί ὡς 
µέλος τῆς εἰρηνιστικῆς ὀργάνωσης 
Peace Now («Εἰρήνη Τώρα»). Κοντά 
στόν χῶρο τῆς ἐπίθεσης βρέθηκαν 
φυλλάδια µέ τήν ὑπογραφή «Στρατός 
τῶν Ἀπελευθερωτῶν», στά ὁποῖα 
ἀνεγράφετο πώς «τό κράτος τοῦ 
Ἰσραήλ ἔχει γίνει ἐχθρός µας» καί 
προσφέρονται κάπου 300.000 δολάρια 
γιά τόν φόνο ἑνός ἡγετικοῦ στελέχους 
τῆς Peace Now*!
 Δέν πρόκειται γιά µεγάλα 

λόγια, εἶναι σαφές. Κι 
ἄν κάποιος ξεχνάει 
τόν θάνατο τοῦ Ἐµίλ 
Γκρούντζβαϊγκ τό 1983 
σέ πορεία κατά τῆς 
εἰσβολῆς στόν Λίβανο, 
ὅταν ἕνας σιωναζιστής 
ἄνοιξε πῦρ κατά τῆς 
διαδήλωσης, εἶναι 
δύσκολο νά ξεχαστεῖ 
ὁ φόνος τοῦ ἴδιου τοῦ 
πρωθυπουργοῦ Γιτζάκ 
Ράµπιν ἀπό τόν «θρη-
σκευόµενο» Γιγκάλ 

Ἀµίρ τό 1995, ἐπειδή ὁ πρῶτος εἶχε 
ὑπογράψει τίς συµφωνίες τοῦ Ὄσλο.
 Τό κλῖµα πού ὑποδηλώνει ἡ 
πρόσφατη ἐπίθεση κατά τοῦ Ἑβραίου 
καθηγητῆ ἐπιβεβαιώνεται τόσο στό 
(µαγνητοσκοπηµένο!) πογκρόµ πού 
ἐξαπέλυσαν οἱ ἔποικοι τοῦ Γιτζάρ σέ 
βάρος τοῦ Παλαιστινιακοῦ χωριοῦ 
Asira al-Qabaliya, ὅσο καί στήν 
γενικότερη δράση - ἀτιµώρητη πάντα 
- τῶν ἐποικιακῶν ὀργανώσεων τῆς 
Χεβρώνας ὑπό τούς Noam Federman, 
Itamar Ben Gvir καί Baruch Marzel. 
 Στίς δηλώσεις του στήν βρε-
τανική Independent (2/10) ὁ Στέρνχελ 
ἐπεσήµανε ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά φύγει 
τό 95% τοὐλάχιστον τῶν 250.000 
ἐποίκων τῆς Δυτικῆς Ὄχθης, ὅπως κι 
ὁ Ὄλµερτ δήλωσε ἀποχωρώντας ἀπό 
τήν πρωθυπουργία, ὅµως δέν ὑπάρχει 
κανείς στό Ἰσραήλ πού νά µπορεῖ νά 
τά βάλει µέ τήν θρησκειοφασίζουσα 
ἡγεσία τους.

* Γιατί καλή εἶναι καί ἡ ἰδεολογία, 
ὅµως γίνεται ἀκόµη καλύτερη ὅταν 
συνδυάζεται µέ κάποιο κέρδος...

ΙΣΡΑΗΛ: Ἔποικοι κατά εἰρηνιστῶν 

  Στίς 3 Οκτωβρίου 350 περίπου 
Κούρδοι, αντάρτες του ΡΚΚ ορμώμενοι 
από το Βόρειο Ιράκ, επιτέθηκαν στο 
παραμεθόριο φυλάκιο Aktutun του 
τουρκικού Στρατού. Στη μάχη που 
ακολούθησε έχασαν τη ζωή τους 16 
Τούρκοι και πιάστηκαν αιχμάλωτοι άλλοι 
2 (;). Ήταν μία θεαματική ενέργεια του 
κουρδικού αντάρτικου που θέλησε να 
δώσει το «παρών» λίγο πριν τις τοπικές 
εκλογές του 2009 και να απαντήσει στα 
περί δήθεν εξουδετέρωσής του. 
   Εμείς, μαζί με όλον τον συνειδητό 
ελληνικό λαό φυσικά πανηγυρίσαμε για 
το νέο. Όχι βεβαίως γιατί χαρήκαμε με 
τον θάνατο νέων ανθρώπων αλλά για 
τις πολιτικές συνέπειες του συμβάντος. 
Είναι προφανές ότι κάθε στρατιωτική 
ταπείνωση των Τούρκων ψαλιδίζει και 
την παντοδυναμία των στρατιωτικών 
εντός της γείτονος και την επιθετικότητά 
της εναντίον μας. Κοινή λογική κι 
απολύτως ανθρώπινη, που αποκτά και 
πολιτική διάσταση με την αυτονόητη 
συμπαράσταση στον αγώνα των Κούρδων 
για τα στοιχειώδη τους δικαιώματα, όσα 
στερούνται στα πλαίσια της τουρκικής 
δειμοκρατίας.
   Με τα ανωτέρω, που πιστεύουμε ότι 
εκφράζουν τη συντριπτική πλεοψηφία των 
πολιτικά εγγράμματων συμπατριωτών 
μας, φαίνεται ότι το Υπουργείο μας 
των Εξωτερικών διαφωνεί. Η πολιτική 
του ηγεσία βάλθηκε να μας ...εκθέσει 
με το συλλυπητήριο μήνυμά της προς 
τον Τούρκο ΥΠΕΞ Αλή Μπαμπατζάν 
(6/10/08). Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο 
Τύπου του υπουργείου, η κ. Ντόρα 

Μπακογιάννη απέστειλε συλλυπητήριο 
μήνυμα στον Τούρκο ομόλογό της «για 
τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης,  
καταδικάζοντας απερίφραστα αυτή τη 
στυγνή πράξη βίας». Αυτό! Στυγνή βία 
τρομοκρατών και τέρμα! Ούτε νύξη για 
δυσεπίλυτα προβλήματα, μειονοτικά 
δικαιώματα, επιβεβλημένους διαλόγους 
κ.α. που συνηθίζονται και θα μπορούσαν 
να διανθίσουν το μήνυμα. Λες και δεν 
ξέρουμε όλοι ότι γίνεται πόλεμος στην 
Ανατολία χρόνια τώρα, με τις μακράν 
χειρότερες βιαιότητες από την πλευρά 
του τουρκικού κράτους (για τις οποίες δεν 
νομίζω να εστάλη ποτέ κανένα μήνυμα).
   «Ντάξει, μήν τρελλαίνεστε, δεν τα εννοεί 
η κυρία υπουργός, είναι στα πλαίσια της 
διπλωματικής αβρότητας και του καλού 
κλίματος στις διμερείς σχέσεις», θα ήταν 
ένας πιθανός αντίλογος. Μά ποιό κλίμα, 
αυτό που κρατιέται «χαμηλά» λόγω του 
παροξυμένου κουρδικού προβλήματος 
της γείτονος; Εμάς θεωρείτε τόσο 
ηλίθιους ή τους Τούρκους; Μάλλον η κ. 
Μπακογιάννη είναι η μόνη εν Ελλάδι που 
πίστεψε το νατοϊκό ανέκδοτο περί των 
Τούρκων «συμμάχων» μας...

Σύμμαχοι μέ τόν Τουρκικό Στρατό;
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Πρίν ἕναν µήνα δηµοσιεύσαµε στόν 
«Ἀντιφωνητή» µία προσωπική µαρτυρία, 
προερχόµενη ἀπό Ἕλληνα ἐθελοντή πού 
πολέµησε στό πλευρό τοῦ Κάρατζιτς 
στή Βοσνία. Ἐκεῖ κατατέθηκε ἡ ἄποψή 
του γιά ὅσα συνέβησαν - καί κυρίως 
δέν συνέβησαν - στή Σρεµπρένιτσα 
τό καλοκαίρι τοῦ 1995 καί γιά ὅσα 
παίχτηκαν σέ ἐπίπεδο προπαγάνδας 
κατά τῶν Σερβοβοσνίων πού ἁπλῶς 
νίκησαν στή µάχη τούς µουσουλµάνους. 
Σήµερα, πρός ἐπίρρωσιν ἐκείνης 
τῆς µαρτυρίας (καί ὅσων ὅλοι µας 
γνωρίζουµε καλά δίχως νά ἤµασταν 
παρόντες) παραθέτουµε µιάν ἄλλη 
µαρτυρία, ἀπό τούς Ὁλλανδούς 
στρατιῶτες τῆς διεθνοῦς δύναµης πού 
βρισκόταν στήν περιοχή καί ἀποσύρθηκε 
µέ ἀποτέλεσµα - σύµφωνα µέ τήν 
κρατούσα προπαγάνδα - «νά σφαγοῦν 
οἱ µουσουλµάνοι τῆς πόλης» ἀπό τούς 
Σέρβους πολιορκητές. Ὁ Μάρκο Βάν 
Χέες ὑπηρετοῦσε στή δύναµη αὐτή. 
Σήµερα, στά 34 του, προσπαθεῖ µέσα 
ἀπό τήν ἱστοσελίδα του καί ἄλλες 
πρωτοβουλίες (πρόσφατα ἔδωσε 
συνέντευξη στή σερβική ἐφηµερίδα 
Vecernje Novosti) νά ἀποσείσει τόν 

ψόγο σέ βάρος τῶν συµπατριωτῶν του 
οἱ ὁποῖοι ἐπιστρέφοντας στήν πατρίδα 
τους συνάντησαν µία φοβερή κατηγορία 
γιά ἐγκατάλειψη ἀµάχων στά χέρια 
γενοκτόνων: 
«Τόν Ἰούλιο ἐκεῖνο ἤµασταν 450 
ἐλαφρά ὁπλισµένοι στρατιῶτες πού 
ὑποτίθεται ὅτι ὑπερασπίζαµε τό πάνοπλο 
28ο Τάγµα τοῦ βοσνιακοῦ στρατοῦ* 
ἀποτελούµενο ἀπό 10.000 ἄνδρες! Καί 
γιατί δέν ὑπερασπίζονταν οἱ ἴδιοι τούς 
ἑαυτούς τους; Πάντα ἀναρωτιόµουν 
γιατί ὅλοι προστάτευαν τούς Βόσνιους 
µουσουλµάνους κι ὄχι τούς Σέρβους. 
Γιά παράδειγµα ἡ βάση µας ἦταν τό 
καµµένο σερβικό χωριό Ζαλάζγιε, ὅπου 
οἱ ἀγριότητες τῶν µουσουλµάνων ἦταν 
εὐδιάκριτες.»

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Βοσνία, ἐνθαρρυµένη 
ἀπό τήν ∆ύση πού τήν θυµατοποιοῦσε, 
ζήτησε καί τά ρέστα ...µηνύοντας τήν 
Ὁλλανδία γιά τή στάση τῶν στρατιωτῶν 
της! Ἔχασε βέβαια τή δίκη ἀλλά ὅπως 
λέει ὁ Βάν Χέες: «Μᾶς λύπησε τό 
γεγονός ὅτι µηνυθήκαµε ἀπό κείνους 
πού βοηθούσαµε δυό χρόνια. Ἀπό 
κείνους πού κλέβαν τήν τροφή καί τή 
βενζίνη µας, πού µᾶς ἔβριζαν καί µᾶς 
πρόσβαλαν... ∆έν φταῖµε ἐµεῖς πού χάσανε 
τή µάχη. Ἡ ἀποστολή µας ἦταν νά τούς 
προστατεύουµε ἀπ΄ τούς Σέρβους, ὅσο 
µᾶς ἐπιτίθεντο οἱ ἴδιοι. Σκότωσαν ἕναν 
στρατιώτη µας καί τραυµάτισαν ἄλλους! 
Εἴχαµε πολλά προβλήµατα µέ τούς 
µουσουλµάνους, µέ τούς Σέρβους κανένα. 
Ὁ διοικητής µας ἀντισυνταγµατάρχης 
Karremans εἶπε δηµοσίως ὅτι ἡ 
µάχη γιά τή Σρεµπρένιτσα ἦταν µία 
στρατιωτική ἐνέργεια ἐκτελεσµένη 
ἔξοχα καί ἐπέσυρε σωρεία κατακρίσεων. 
Ἐµεῖς ἀποσυρθήκαµε στίς 9, 10, καί 
11 Ἰουλίου, ὅταν δέν συνέβαινε τίποτε. 
Κανένας Ὁλλανδός στρατιώτης οὔτε εἶδε 
οὔτε ἄκουσε γιά φόνους καί βιασµούς 
µουσουλµάνων ἀπό Σέρβους. Οἱ 
στρατιῶτες µας, πού ἦταν στά λεωφορεῖα 
καί µετέφεραν τά γυναικόπαιδα τῶν 
µουσουλµάνων ἀπό τό Ποτοκάρι 
στήν Τούζλα (βλ. καί µαρτυρία στό 

φ. 255) µποροῦν νά καταθέσουν ὅτι 
καµµία παρενόχληση δέν εἶχαν ἀπό τή 
σερβική πλευρά. Κι ὅσοι βρίσκονταν 
στό Καλιµανίτσι µποροῦν ἐπίσης νά 
βεβαιώσουν ὅτι δέν εἶδαν κανέναν φόνο 
ἀπό Σέρβους. Ὑπῆρχαν ὅµως πολλά 
ἐγκλήµατα µεταξύ τῶν ἴδιων τῶν 
µουσουλµάνων στή Σρεµπρένιτσα».
Τώρα οἱ βετεράνοι τῆς Σρεµπρένιτσα 
προσφεύγουν κατά τοῦ ὁλλανδικοῦ 
κράτους, ζητώντας ἀποκατάσταση 
καί χρηµατική ἀποζηµίωση (αὐτή τή 
στιγµή παίρνουν µόνο ἕνα ἐπίδοµα 
200-300 εὐρώ), καθώς ἐξακολουθοῦν 
νά εἶναι στιγµατισµένοι. Ἀξίζει ἐπίσης 
νά σηµειωθεῖ ὅτι ὁ Βάν Χέες καί 
ἄλλοι 15 Ὁλλανδοί συστρατιῶτες του 
προσφέρθηκαν νά καταθέσουν ὑπέρ τοῦ 
Ράντοβαν Κάρατζιτς στό τσίρκο τοῦ 
∆ιεθνοῦς ∆ικαστηρίου τῆς Χάγης! 

* Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ τάγµατος, γνωστός 
ἐγκληµατίας πολέµου Νάσερ Ὄριτς, πού 
ἀθωώθηκε γιά τά ἐγκλήµατά του κατά 
τῶν Σέρβων τόν Ἰούλιο ἀπό τό Circo Del 
Ponte, συνελήφθη µέ δύο ἄλλους στίς 5 
Ὀκτωβρίου ἀπό τή βοσνιακή ἀστυνοµία στό 
Σεράγιεβο γιά τοκογλυφία καί ἐκβιασµούς, 
ἐνῶ στήν κατοχή του βρέθηκαν ὅπλα καί 
πυροµαχικά

Ὁλλανδοί ὑπέρ ἀλήθειας καί Κάρατζιτς

Θυµᾶστε µιά πόλη ὀνόµατι Μογκαντίσου, πρωτεύουσα τῆς Σοµαλίας, 
µέ πληθυσµό κάπου 3.000.000 ἀνθρώπους; Ἔ, ξεχάστε την! Δέν ὑπάρχει 
πιά, ἀφοῦ οἱ προαναφερθέντες κάτοικοί της -πού εἶχαν περιοριστεῖ 
στό 1.000.000 πρίν 9 µῆνες - τήν ἐγκατέλειψαν. Ὁ λόγος εἶναι, βέβαια, ὁ 
πόλεµος πού ἐξακολουθεῖ νά µαίνεται ἀνάµεσα στούς εἰσβολεῖς Αἰθίοπες 
(καί τούς ἐγκάθετούς τους) ἀπό τή µιά µεριά καί ἀπό τήν Σοµαλική 
Ἀντίσταση ἀπό τήν ἄλλη. Ὁλόκληροι τοµεῖς τῆς πόλης ἔχουν ἰσοπεδωθεῖ, 
σύµφωνα µέ τό BBC, καί σύµφωνα µέ τήν ὀργάνωση Human Rights 
Watch πρόκειται γιά τήν «περισσότερο ἀγνοηµένη τραγωδία τοῦ κόσµου 
σήµερα». Οἱ ἄµαχοι ἐγκατέλειψαν τήν πόλη καί πολλοί κατέφυγαν 
στή γειτονική Κένυα, ζώντας σέ ἄθλιες συνθῆκες. Ἤδη ἀπό πέρυσι 
ἀξιωµατοῦχοι τῶν Ἡνωµένων Ἐθνῶν στίς ἀναφορές τους µιλοῦσαν γιά 
τήν χειρότερη ἀνθρωπιστική κρίση στήν Ἀφρική, πολύ χειρότερη ἀπό 
ἐκείνην στό Νταρφούρ, ὅµως κανείς δέν κούνησε τό δαχτυλάκι του. Τήν 
ἴδια ἀναισθησία συνάντησε καί ἡ ἀναφορά τῆς Διεθνοῦς Ἀµνηστείας 
(τόν περασµένο Μάιο) πού κατήγγειλε συστηµατική στόχευση Σοµαλῶν 
ἀµάχων, κυρίως ἀπό τήν πλευρά τῶν Αἰθιόπων εἰσβολέων. 
Τί γίνεται ρέ παιδιά, οὔτε τούς καθεστωτικότερους µάρτυρες δέν ἀκοῦµε; 
Καί καλά, εἶναι γνωστή ἡ ἀβάντα τῶν Ἀµερικανῶν στήν Αἰθιοπία καί τό 
ἀντιτροµοκρατικό πρόσχηµα τῆς ἐνεργοῦς ἀνάµιξης τῶν ΗΠΑνθρώπων, 
ὅµως µέχρι πότε θά σιωπᾶ ὅλος ὁ κόσµος γιά µιά τέτοια κατάσταση; 
Καί κεῖνος ὁ Ὀµπάµα, πού θεωρεῖται τό τέκνο τῆς Ἀφρικῆς στήν κορυφή 
τῆς Ἀµερικῆς, γιατί σιωπᾶ ἀκόµη καί προεκλογικά (πού τά λόγια εἶναι 
τζάµπα); Μήπως θέλει νά µᾶς προϊδεάσει γιά τήν αὐριανή πολιτική του 
στή Μαύρη Ἤπειρο; 

Μογκαντίσου, πόλη - φάντασμα

Φάνης Μαλκίδης

Ο αθλητισμός ως φορέας 
μηνυμάτων συναδέλφωσης 

και μνήμης
 
Σε εκδήλωση της  παλαιότερης ποντιακής 
οργάνωσης στην Αυστραλία (έτος ίδρυσης 
1958), της Ποντιακής Αδελφότητας 
Νότιας Αυστραλίας στην Αδελαίδα, της 
Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων 
Αυστραλίας και της  ποδοσφαιρικής 
ομάδας των Ποντίων «Ποντιακοί Αετοί»,  
είχαμε κάνει αναφορά για τη σημασία του 
αθλητισμού στον Πόντο.  Ο αθλητισμός 
αποτελούσε σημαντική παρά-
μετρο της κοινωνικής ζωής 
των Ελλήνων, στον Πόντο, 
όπως άλλωστε και σε όλη την 
Ανατολή. Ο Πανιώνιος και ο 
Απόλλωνας στη Σμύρνη είναι 
δύο άλλα χαρακτηριστικά 
και σαφώς όχι μοναδικά 
παραδείγματα.  Το κολέγιο της 
Μερζιφούντας  «Ανατόλια» και 
η  ποδοσφαιρική του ομάδα 
«Πόντος», συμπυκνώνουν την 
νεώτερη ιστορία των Ελλήνων 
στην περιοχή, η οποία όπως είναι 
γνωστό, κατέληξε με ευθύνη των 
Νεότουρκων και των Κεμαλικών   
στην γενοκτονία. Η ποδοσφαιρική 
ομάδα και οι αθλητές της - μαθητές 
του «Ανατόλια» - ήταν ανάμεσα 
στα θύματα της γενοκτονίας, 
που δολοφονήθηκαν, κάποιοι εξ 
αυτών και  στην διαδικασία των 
αποκαλούμενων «δικαστηρίων  
ανεξαρτησίας».
 Οι μαθητές - αθλητές της ποδο-
σφαιρικής ομάδας «Πόντος» καταδικά-
στηκαν σε θάνατο έχοντας σαν βασική 
κατηγορία την εμφάνιση της ομάδας: 
Άσπρες και μπλε οριζόντιες ρίγες και το 
γράμμα «Π» στο στήθος…..
Ως ένδειξη τιμής προς τους νέους αυτούς 
ανθρώπους που θυσιάστηκαν, παρότι ο 
αθλητισμός ενώνει και δεν είναι μέσο 
βίας και εκδίκησης, είχαμε προτείνει στην 
ομιλία μας το περασμένο Μάιο η μοναδική 
ποδοσφαιρική ομάδα των Ποντίων στην 

Αυστραλία, οι «Ποντιακοί Αετοί», να 
αναλάμβανε μία σχετική πρωτοβουλία. 
Το ετήσιο φιλικό παιχνίδι της ομάδας που 
γίνεται στη Μελβούρνη κάθε  φθινόπωρο 
φέτος να το αφιέρωνε  στη μνήμη των 
αθλητών συμπατριωτών τους, της ομάδας 
«Πόντος», φορώντας μάλιστα τη φανέλα 
που είχαν 90 χρόνια πριν. Μία απλή, ωστόσο 
συμβολική και  πολύ  ουσιαστική  ενέργεια 
για τα αυτά νέα παιδιά που δεν μπόρεσαν 
να χαρούν ούτε τη χαρά της γνώσης, ούτε 
του αθλητισμού. Γι΄ αυτά τα παιδιά που τον 
Σεπτέμβριο του 1921 έχασαν τη ζωή τους 
πριν καλά καλά προλάβουν να τη γνωρίσουν. 
Οι Ποντιακοί Αετοί το έπραξαν και σε μία 
σημαντική αθλητική εκδήλωση φόρεσαν 
το αντίγραφο της φανέλας της ιστορικής 

ομάδας «Πόντος», παίζοντας ποδόσφαιρο. 
Τα συγχαρητήριά μας γι’ αυτούς τους 
ανθρώπους που με μια αθλητική 
δραστηριότητα έδωσαν ουσιαστικά 
μηνύματα σε όλους τους ανθρώπους, 
Έλληνες και μη, για την ανάγκη του 
αθλητισμού, ο οποίος ενώνει και δεν 
χωρίζει, για τη σημασία που έχει η μνήμη 
στη ζωή μας. 

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΑΝΙΣΕ…
Η ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕ.

   Από τη σχετική ανακοίνωση του Λαϊκού Μετώπου (10-10-08) πληροφορηθήκαμε 
μία ακόμη δολοφονία του τουρκικού κράτους, αυτήν του Κούρδου εργάτη Ενγκίν 
Τζεμπέρ. Το αδίκημά του; Διένειμε το περιοδικό “YURUYUS” (ΠΟΡΕΙΑ)! 
  Ο 29χρονος Τζεμπέρ συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη στις 28 Σεπτεμβρίου 
μαζί με τρεις συντρόφους του επειδή διένειμε το (νόμιμο) περιοδικό. Οδηγήθηκαν 
όλοι στη Διεύθυνση Ασφαλείας του Σαρίγερ, όπου βασανίστηκαν και αργότερα 
μεταφέρθηκαν στις φυλακές Μέτρις. Εκεί ο Ενγκίν Τζεμπέρ αρχικά τοποθετήθηκε 
σε ένα κελί ενός μόνο ατόμου και τον περιέβρεχαν νυχθημερόν με κρύο νερό. Το 
ξύλο και τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν για πολλές μέρες, με τελικό αποτέλεσμα 
να πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο και να εκπνεύσει στο νοσοκομείο (8-10-08)! Ας 
σημειωθεί ότι ο Τζεμπέρ είχε αποφυλακισθεί μόλις στις 2 Σεπτεμβρίου από τα 
λευκά κελλιά όπου είχε περάσει δυό χρόνια, επειδή ανέπτυσσε (νόμιμη!) πολιτική 
δράση. 
  Μα καί πέρυσι συνέβη κάτι ανάλογο, όταν ο 17χρονος διανομέας του ιδίου 
περιοδικού, Φερχάτ Γκερτσέκ, χτυπήθηκε στη μέση του δρόμου από την Αστυνομία 
στη σπονδυλική στήλη και έμεινε ανάπηρος! Αν τώρα αυτό το κράτος κάποιοι το 
θεωρούν δημοκρατικό ή περίπου έτοιμο για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν 
έχουν παρά να προσπαθήσουν να πείσουν τους γονείς του Τζεμπέρ και του Γκερτσέκ 
και των αμέτρητων συντρόφων τους που είχαν την ίδια μεταχείριση.
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Μίκης Θεοδωράκης: 

ΤΕΛΟΣ  ΕΠΟΧΗΣ
 
Φαίνεται ότι οσονούπω ολοκληρώνεται 
και ο τρίτος κύκλος υποβάθμισης των 
αξιών που έως σήμερα χαρακτήριζαν 
κουτσά-στραβά την εθνική μας ζωή, για 
να ανοίξει επί τέλους η είσοδος της χώρας 
στην εποχή του Προτεκτοράτου, που μπορεί 
κανείς να διακρίνει δια γυμνού οφθαλμού 
να ξανοίγεται διάπλατα μπροστά μας. Οι 
άλλοι δύο κύκλοι αφορούσαν τον ελληνικό 
πολιτισμό και την ηθική συγκρότηση του 
λαού μας. Δηλαδή τις πολιτιστικές και 
ηθικές μας αξίες. Ο τρίτος και τελευταίος, 
του οποίου τους επιθανάτιους σπασμούς 
ζει σήμερα η χώρα, είναι η πολιτική, που 
παρασύρεται προς την απαξίωσή της από 
τον ίδιο τον πολιτικό κόσμο μαζί με το 
πλέγμα των σχέσεων και των εξαρτήσεων 
που έχει αυτός δημιουργήσει γύρω του.
          Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή 
η καταστροφική πορεία οφείλεται σε λάθη 
του ίδιου του λαού μας είτε σε δυνάμεις 
μέσα και έξω από τη χώρα μας, που για 
δικούς τους λόγους βοήθησαν ή κατάφεραν 
να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες 
ώστε σε τόσο μικρό σχετικά χρονικό 
διάστημα να κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε 
σε μορφές εξάρτησης παρόμοιες με κείνες 
της Αλβανίας, του Κόσοβου, των Σκοπίων, 
της Ουκρανίας, της Γεωργίας, του Ιράκ 
και άλλων παρόμοιων χωρών που έχουν 
μεταβληθεί ουσιαστικά σε μαριονέτες 
της αμερικάνικης πολιτικής. Σ’ αυτό το 
ερώτημα μόνο μια εμπεριστατωμένη και 
επιστημονικά θεμελιωμένη έρευνα θα 
μπορούσε να δώσει την οριστική απάντηση. 
Όμως προς το παρόν και για λόγους εθνικού 
συμφέροντος, για το οποίο όλοι οφείλουμε 
να διατυπώνουμε θαρραλέα την όποια 
γνώμη μας αναλαμβάνοντας τις ανάλογες 
ευθύνες, εγώ θα τολμούσα να πω, ότι αυτή η 
αρνητική πορεία οφείλεται σε λάθη όχι του 
λαού μας αλλά των κάθε λογής εκπροσώπων 
του αλλά φυσικά και στην ενεργό ανάμειξη 
όλων αυτών που έχουν κάθε συμφέρον να 
υποτάξουν την γενική πορεία της χώρας 
μας στην στρατηγική που έχουν χαράξει και 
μάλιστα σε διεθνές επίπεδο που εξυπηρετεί 
τα συμφέροντά τους.
          Είναι γνωστές όλες αυτές οι θεωρίες για 
το τέλος της ιστορίας και για την ομάδα των 
κακών λαών που θα πρέπει να τιμωρηθούν 
(η πρώτη, το Ιράκ, τιμωρήθηκε ήδη), καθώς 
και οι νέες συνθήκες που προκύπτουν από 
την παγκοσμιοποίηση κλπ κλπ. Τελευταία 
όμως υπήρξαν απρόβλεπτες και βαθύτατες 

αλλαγές στον χάρτη των διεθνών σχέσεων 
και ισορροπιών με την εκπληκτική 
οικονομική άνοδο της Κίνας και κυρίως την 
επάνοδο της Ρωσίας σε ρόλο υπολογίσιμης 
οικονομικής και στρατιωτικής δύναμης.
 (...) Το καινούριο στοιχείο σε 
σχέση με τον ψυχρό πόλεμο είναι ότι 
από το αμερικανικό νατοϊκό στρατόπεδο 
λείπει σήμερα η ιδεολογική κάλυψη 
(πρόσχημα) με την ανάγκη «άμυνας» κατά 
του κομμουνισμού. Σήμερα η Ρωσία έχει 
ήδη γίνει αποδεκτή από τη Δύση ως μια 
δημοκρατική χώρα με ελεύθερη αγορά, 
που μάλιστα συμμετέχει στο κλαμπ των 
οκτώ ισχυρών δυνάμεων. Επομένως το 
αμερικανικό νατοϊκό στρατόπεδο δεν 
έχει πλέον την ευχέρεια να καταγγείλει 
μια δυτική χώρα είτε έναν δυτικό ηγέτη 
ως συνοδοιπόρο φιλοκομμουνιστή όπως 
έκανε άλλοτε, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτό 
το έλλειμμα της ιδεολογικής κάλυψης. Λ.χ. 
θα μπορούσε ποτέ προχτές ένας ηγέτης 
όπως ο Κώστας Καραμανλής να τολμήσει 
να πει «όχι» πρόσωπο με πρόσωπο με τον 
εκάστοτε Αμερικανό πλανητάρχη; Θα τον 
χαρακτήριζαν ως συνοδοιπόρο και πιθανώς 
σε συνθήκες όπως λ.χ. της δεκαετίας του 
΄50, θα τον οδηγούσαν στο απόσπασμα στο 
πλευρό του Μπελογιάννη!
          Τι γίνεται λοιπόν σήμερα χωρίς τη 
λεοντή του αντικομμουνισμού, όταν κάποιος 
αγνοεί αυτές τις δύο θεμελιώδεις εντολές 
της υπερδύναμης, δηλαδή απομόνωση 
της Ρωσίας και μεταβολή της Ελλάδας σε 
επιθετικό προγεφύρωμα εναντίον της; Και 
πώς να ξεχάσουν το «όχι» του Κυπριακού 
λαού -με την ουδετερότητα της Ελληνικής 
κυβέρνησης- που πιθανώς πήγε τα άμεσα 
επιθετικά τους σχέδια μια εποχή πίσω, 
δεδομένου ότι η Κύπρος σε έναν υποθετικό 

πόλεμο με το Ιράν μπορούσε να αποτελέσει 
το βασικό στήριγμα-ορμητήριο σε μια τόσο 
μεγάλου μεγέθους επιχείρηση; Αυτά είναι 
σφάλματα που δεν συγχωρούνται από τους 
ιέρακες του Πενταγώνου που ανεξαρτήτως 
Κλίντον - Μπους - Ομπάμα χαράζουν 
απτόητοι την γενική στρατηγική των ΗΠΑ, 
που αποβλέπει σταθερά στην εδραίωση μιας 
παγκόσμιας αυτοκρατορίας.
 Ο Ελληνικός λαός είχε την 
ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλες δυτικές 
χώρες να δοκιμάσει επάνω στο πετσί του 
τα αποτελέσματα αυτής της αδίστακτης 
Αμερικανικής πολιτικής που προκειμένου 
να πετύχει τους στόχους της είναι ικανή να 
πατήσει επί πτωμάτων. Όπως μετέβαλαν 
σε πτώμα την Ελληνική δημοκρατία και 
τις ελευθερίες του ελληνικού λαού με την 
επτάχρονη χούντα και όπως γέμισαν με 
ανθρώπινα πτώματα την Κύπρο με όργανό 
τους τον πιστό τους σύμμαχο και συνεργό, 
την Τουρκική στρατιωτική χούντα.
 (...) Οι Αμερικανοί λοιπόν μας 
τιμωρούν μόνο και μόνο γιατί έχουμε μνήμη 
και εθνική αξιοπρέπεια και επομένως 
για να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους πρέπει 
να εξαλειφθεί η εθνική μας μνήμη και 
αξιοπρέπεια δηλαδή ο πολιτισμός και 
το ήθος μας -πράγμα που εν πολλοίς το 
επέτυχαν σ΄ ένα μεγάλο βαθμό με την 
βοήθεια των Ελλήνων ισχυρών τους φίλων 
πρακτόρων, προπαγανδιστών, παραγόντων 
της οικονομικής κυρίως ζωής, καθώς και 
μωροφιλόδοξων πολιτικάντηδων- για να 
έρθει η σειρά της Πολιτικής και των πολικών, 
γιατί απέτυχαν στην πλειοψηφία τους να 
«συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις» 
και να επιβάλουν ένα καθεστώς πλήρους 
ευθυγράμμισης με την γενική στρατηγική 
των ΗΠΑ. Ένα καθεστώς ουσιαστικά 
προτεκτοράτου. Και γι’ αυτό προετοιμάζεται 
ολοταχώς το πολιτικό σκηνικό από το 
οποίο θα ξεπηδήσει το νέο σύστημα (ποιο 
άραγε;) που με πομπώδεις, ως συνήθως, 
διακηρύξεις, καταδίκες και ευχολόγια θα 
ακολουθήσει τον δρόμο που χάραξαν οι 
Μπερίσα, Γκρούεφσκι, Γιουσένκο, Θάτσι, 
Σακασβίλι και τόσοι άλλοι ιππότες της 
ελεεινής μορφής.
          Εάν όμως θέλετε την γνώμη μου, 
πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα τα 
καταφέρουν. Ο Ελληνικός λαός ωρίμασε 
ύστερα από τις τόσες και τόσες δοκιμασίες, 
το μορφωτικό του επίπεδο έχει ανεβεί και 
έχει ήδη δημιουργηθεί μια πλατειά βάση 
παραγωγικών δυνατοτήτων, που μας 
προσφέρει σε μεγάλο βαθμό οικονομική 
αυτοτέλεια. Τέλος η θέση 
μας στον κόσμο γενικά έχει 
βελτιωθεί, ώστε φίλοι και 

εχθροί να μας υπολογίζουν. Βεβαίως στα 
θέματα του πολιτισμού και του ήθους έχουν 
γίνει ρήγματα. Όμως δεν πιστεύω ότι έχουν 
φτάσει σε τόσο βάθος, ώστε να αλλοιώσουν 
τον χαρακτήρα του λαού μας, που σε μεγάλο 
βαθμό διατηρεί την αγάπη, την πίστη 
και την προσήλωσή του στις εθνικές μας 
παραδόσεις, πολιτιστικές και ηθικές. Στον 
χώρο της πολιτικής επίσης η κρίση είναι 
επιφανειακή. Η μεγάλη πλειοψηφία του 
πολιτικού μας κόσμου αντανακλά το ήθος 
και τον πολιτισμό του λαού μας παρ’ όλη 
τη λυσσαλέα προσπάθεια που καταβάλλεται 
από την προπαγάνδα για να φανεί στο 
σύνολό της ξεκομμένη από τον λαό, τις 
ανάγκες του και τις αξίες του. 
 Ας μη μας εντυπωσιάζουν τα 
παιχνίδια που παίζονται στην επιφάνεια 
από μια μεγάλη μερίδα του Τύπου και 
της τηλεόρασης, που σε έναν επικίνδυνο 
βαθμό έχουν γίνει φερέφωνα των μαύρων 
δυνάμεων που επιζητούν την καταστροφή 
μας. Έτσι για άλλη μια φορά καλώ την 
πολιτική κυρίως τάξη να δώσει λίγη 
προσοχή στην παραπάνω ανάλυσή μου, 
για να δει πού βρίσκεται το κύριο εθνικό 
μας πρόβλημα, ώστε να παραμερίσουν τις 
δευτερεύουσες κατά τη γνώμη μου διαφορές 
τους επικεντρώνοντας την προσοχή τους 
στον κύριο εθνικό κίνδυνο που μας απειλεί, 
δηλαδή την καταβαλλόμενη ασφυκτική 
προσπάθεια να μεταβάλουν τη χώρα μας 
σε προτεκτοράτο. Γεγονός που πιστεύω ότι 
δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας που να το 
επιτρέψει να πραγματοποιηθεί.
           Αθήνα,  22.9.08 (ΡΕΣΑΛΤΟ, τ. 32)
 
ΥΓ. Θα περίμενα από την Κυβέρνηση, τη 
στιγμή που ο υποτιθέμενος διαπραγματευτής 
κ. Νίμιτς τόλμησε να θέσει στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων θέμα της δήθεν 
«μακεδονικής εθνότητας και γλώσσας» να 
δώσει εντολή στον εκπρόσωπο της Ελλάδας 
να εγκαταλείψει πάραυτα τις συζητήσεις και να 
αποσυρθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Όμως δεν 
το έκανε κι αυτό με βάζει σε μαύρες σκέψεις. 
Ελπίζω αυτό το σφάλμα να μην επαναληφθεί. 
Έχω ήδη τονίσει από το 1992 και μάλιστα στο 
Υπουργικό Συμβούλιο, ότι όλα ξεκινούν από 
το όνομα «Μακεδονία» σαν πρώτο βήμα, για 
να ακολουθήσουν η Εθνότητα, η Γλώσσα και 
οι μειονότητες των … «μακεδόνων» στην 
Ελληνική Μακεδονία, ώστε το έδαφος να 
προετοιμαστεί για να αρχίσει η αμερικανική 
πολιτική τους εκβιασμούς και τις απειλές 
για την ίδια την εδαφική μας ακεραιότητα 
σε περίπτωση που δεν θα συμμορφωθούμε 
πλήρως προς τας υποδείξεις…

Μετάσταση εθνομηδενισμού 
στην Κύπρο

Ποιός θά τό ΄λεγε, τα εθνομηδενιστικά περιττώματα 
του ελλαδικού κρατιδίου, που πρώτη η Κύπρος του 
Τάσσου Παπαδόπουλου είχε αποποιηθεί, να επανέλθουν 
ως επιστημονική πρωτοπορία στη Μεγαλόνησο! Ο νυν 
υπουργός Παιδείας της Κύπρου κ. Ανδρέας Δημητρίου, 
σεσημασμένος ναιναίκος (που είχε δηλώσει στις 16/12/07 
στη “Χαραυγή” του ΑΚΕΛ ότι «την επομένην του 
δημοψηφίσματος η Κύπρος έπρεπε να πενθεί»), αποφάσισε 
να αναμορφώσει την ιστορία της Κύπρου σύμφωνα με τις 
οδηγίες του γνωστού CDRSEE, της αποδομητικής σχολής 
και του κακού συναπαντήματος. 
Έτσι, κάλεσε στην Κύπρο τους πλέον αρμόδιους για τον 
σκοπό αυτό, για να κάνουν σχετικά σεμινάρια και να 
να καθοδηγήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες: Την 
(θου, Κύριε...) Μαρία Ρεπούση, τη Χριστίνα Κουλούρη 
του προαναφερθέντος ιδρύματος, την ομοϊδεάτισσά τους 
Λίνα Λούβη και την Αναστασία Κυρκίνη - Κούτουλα. 
Πάλι καλά που αποσύρθηκε η Αρχιεπισκοπή Κύπρου από 
χορηγός του συνεδρίου τους και γλυτώσαμε την έσχατη 
ξεφτίλα.
Τι συνδέει τις προαναφερθείσες κυρίες καθηγήτριες με 
την Κύπρο; Μα... η υπογραφή τους υπέρ του Σχεδίου 
Ανάν, το οποίο παρέδιδε την Κυπριακή Δημοκρατία στους 
ξένους (Τούρκους και άλλους). Σήμερα επιστρέφουν 
για να φωτίσουν - ελέω ΑΚΕΛ και Δημητρίου - τα 

Κυπριωτόπουλα σχετικά με το ιστορικό τους παρελθόν: 
Πόσο καλά ήταν επί Τουρκοκρατίας, πόσο ωφελήθηκαν 
από τους Άγγλους, πόσο κενή νοήματος είναι η διεκδίκηση 
οποιασδήποτε ελληνικότητας. 
Μάλιστα το γνωστό τετράτομο έργο του CDRSEE που 
χρηματοδοτείται ανοιχτά από τον Σόρος και τα υπουργεία 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Γερμανίας καί Βρετανίας κ.α. 
παρουσιάστηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη στη 
Λευκωσία κι έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις η 
φήμη για σχεδιαζόμενη σχολική χρήση του. 
Σε δήλωσή του ο Δημητρίου, σχετικά με την εκπαιδευτική 
χρήση των εν λόγω βιβλίων, ανέφερε ότι δεν υπάρχει 
οιαδήποτε υπουργική απόφαση, που να προνοεί για 
την υιοθέτησή τους ως επιστημονικών βοηθημάτων. 
«Αυτό είναι θέμα που θα εξετάσει η ειδική επιτροπή για 
τα αναλυτικά προγράμματα της Ιστορίας, η οποία και θα 
συμβουλεύσει ως προς το αν και πώς θα χρησιμοποιηθούν». 
Επεσήμανε, ωστόσο, ότι, «είμαστε στον 21ο αιώνα, 
και δεν μπορούμε να ρίχνουμε βιβλία στην πυρά». Τις 
γνωστές παπαριές δηλαδή που λένε οι φελλοί οι οποίοι 
παριστάνουν τους εκ του ασφαλούς «δημοκράτες» 
υπουργούς, σε κράτη που ιδρύθηκαν με το αίμα κάποιων 
«εθνικιστών» που, αγνώμονες όντες, ξεσηκώθηκαν κατά 
της «επιεικούς Οθωμανίας». Τι να περιμένεις όμως, όταν 
ο ίδιος ο Πρόεδρος Χριστόφιας δηλώνει ανερυθρίαστα 
πως «με κοινούς αγώνες με τούς Τουρκοκύπριους 
αποκτήσαμε την ανεξαρτησία μας», ανασκολοπίζοντας 
έτσι τη ζώσα ιστορία της νήσου, είναι προφανές ότι κάθε 
διαστρέβλωση του παρελθόντος είναι εφικτή... 

Οἱ ἐπιφυλλίδες καί οἱ συνεντεύξεις 
τοῦ καθηγητῆ Χρήστου Γιανναρᾶ πού 

δηµοσιεύτηκαν τό 2007 συγκροτοῦν τήν ὕλη 
τοῦ βιβλίου «Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ». Μιά ὕλη 

ὀργανωµένη σέ µικρές θεµατικές ἑνότητες, 
παρότι ἡ πολιτική σκέψη καί ἡ φιλοσοφία 
πού διαπερνᾶ τά κείµενα εἶναι ἡ συνδετική 

οὐσία ὅλων. Οὐσία πού τά ἑνώνει σέ µία 
πρόταση ἐξαιρετικά ρεαλιστική ὅσο καί 

ἀπελπιστικά ἀπόµακρη. Δυστυχῶς...
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Τὸ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µὲ θέµα « Ὁ Ὀρφέας πηγὴ πολιτισµοῦ –Ἡ 
Θράκη ὡς τόπος ἔµπνευσης» ἔληξε ἐπιτυχῶς στὴν Ἀλεξανδρούπολη. 
Σύνεδροι ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ πρώτη φορὰ σὲ τέτοιο ἐπίπεδο, 
συνέθεσαν τὸ πλέγµα τῶν ἐπιρροῶν τοῦ Ὀρφέα καὶ τοῦ Ὀρφισµοῦ 

στὴ θρησκεία, τὴν κοσµογονία, τὴν φιλοσοφία, τὴν ψυχολογία καὶ τὶς τέχνες. 
Οἱ θεµατικὲς ἑνότητες ἦταν: «Ὀρφέας καὶ Θρησκεία», «Ὀρφέας καὶ Κόσµος», 
«Ὀρφέας –Μῦθος καὶ Ψυχολογία» καὶ τέλος «Ὀρφέας καὶ Τέχνη». Ἡ (ἐκ τῶν 
διοργανωτῶν) Ὑπερνοµαρχία Ροδόπης -  Ἕβρου γνωστοποίησε ὅτι ἡ ἐπιτυχία τοῦ 
Συνεδρίου ἀποτέλεσε καὶ τὴν αἰτία νὰ συναποφασιστεῖ ἀπὸ τοὺς διοργανωτὲς ἡ 
θεσµοθέτησή του στὴ Θράκη καὶ ἡ διεύρυνση τῆς ἐµβέλειάς του σὲ πρώτη φάση 
Πανευρωπαϊκὸ ἐπίπεδο καὶ ἀργότερα σὲ εὐρύτερο διεθνές. Μὲ τὰ λόγια τοῦ κ. Γ. 
Μηνόπουλου, «Ἡ ἐπιτυχία τοῦ Συνεδρίου κατέδειξε ὅτι ὁ Ὀρφέας, ἡ ὑπαρκτὴ αὐτὴ 
διαχρονικὴ µορφὴ τῆς Θράκης ἀποτελεῖ ἀκόµη καὶ σήµερα µία διαρκὴ καὶ ἀστείρευτη 
πηγὴ ἔµπνευσης καὶ δηµιουργίας. Ὁ Ὀρφέας τῆς µεγάλης Θράκης µπορεῖ καὶ 
πρέπει νὰ ἀποτελέσει σύµβολο τῆς νέας σύγχρονης Θρακικῆς πραγµατικότητας. 
Σύµβολο ἑνὸς τόπου µὲ πολύτιµη ἱστορία καὶ ἀκόµη πιὸ σηµαντικὴ πολιτιστικὴ 
παρακαταθήκη».

Ἕνα σπαρταριστό (κι ἀνησυχητικό) ἐπεισόδιο, πού συνέβη στή διάρκεια 
τῆς ἀναγόρευσης τοῦ Προέδρου Κ. Παπούλια σέ ἐπίτιµο διδάκτορα 
τῆς Νοµικῆς Κοµοτηνῆς, ἀξίζει κάπου νά µνηµονευτεῖ. Τή στιγµή τῆς 
ἀνακήρυξης, παίρνει ὁ καθηγητής τήν τήβεννο γιά νά τήν φορέσει στούς 

ὤµους τοῦ τιµώµενου προσώπου καί ξαφνικά πέφτει ἀπό µέσα ἕνα ...κόκκινο 
γυναικεῖο ἐσώρουχο µέ ἄσπρη δαντέλα! Τό βλέπει ὁ Καλαβρός, τό σηκώνει ἀπό 
κάτω καί τό πετάει πρός τά πίσω στά τυφλά. Πάει κι αὐτό τό ἄτιµο καί κάθεται 
πάνω στήν ἀνθοδέσµη! Σπεύδει ὁ κλητήρας, τό παίρνει καί τό πετάει πίσω ἀπό 
τή σκηνή, ἐξαφανίζοντάς το ὁριστικά ἀπό τήν τελετή. Δέν πρόλαβαν πολλοί νά 
πάρουν εἴδηση τί συνέβη καί ἡ παρτίδα (γιά τούς διοργανωτές) σώθηκε. Πάντως 
πιστεύουµε ὅτι οἱ δράστες (µᾶλλον φοιτητές πού ἦρθαν νωρίτερα στήν ἀφύλακτη 
αἴθουσα) δέν ἤθελαν νά θίξουν τόν Πρόεδρο ἀλλά νά διακωµωδήσουν κάποιους 
ἄλλους. Φαντάζεστε ὅµως νά ἤθελαν κάτι περισσότερο βίαιο;

Οἱ πρόσφατοι θάνατοι λαθροµεταναστῶν στόν Ἕβρο, ἄλλοι σέ 
ναρκοπέδιο τῶν Καστανιῶν καί ἄλλοι (πνιγµένοι) στίς ἐκβολές τοῦ 
ποταµοῦ, κινητοποίησε τίς εὐαισθησίες ὁρισµένων βουλευτῶν καί τέθηκε 
τό ζήτηµα στή Βουλή γιά τίς «ἀπώλειες ζωῶν στά ἑλληνικά σύνορα». 

Τήν ἐρώτηση κατέθεσε ὁ ὄντως ἀγαπητός Φώτης Κουβέλης, ἐπικαλούµενος 
τή Συνθήκη τῆς Ὀτάβας (γιά τήν ἀπαγόρευση τῶν ναρκῶν κατά προσωπικοῦ) 
πού ὑπέγραψε καί κύρωσε ἡ χώρα µας µά καί τήν Οἰκουµενική Διακήρυξη 
τῶν Δικαιωµάτων τοῦ Ἀνθρώπου πού µιλᾶ γιά «τό δικαίωµα κάθε ἀνθρώπου 
νά ἀναζητᾶ καί νά ἀπολαµβάνει ἄσυλο σέ ἄλλες χῶρες». Σεβόµαστε βεβαίως 
τίς ἀνθρωπιστικές (χωρίς εἰσαγωγικά) ἔγνοιες ὁρισµένων συνελλήνων, ὅµως 
ἀδυνατοῦµε νά κατανοήσουµε τί ἀκριβῶς ζητοῦν ἀπό τήν ἕρµη τήν πατρίδα µας. 
Νά φυλάει κάπως τά σύνορά της ἤ νά τά σβήσει ἐντελῶς; Θά δίνουµε σέ ὅλα τά 
θύµατα τοῦ (στρατιωτικοῦ ἤ οἰκονοµικοῦ) ἰµπεριαλισµοῦ τῶν Ἀγγλοαµερικάνων 
ἄσυλο ἐµεῖς, ἐπωµιζόµενοι τό ὑπέρογκο κοινωνικό/ἐθνικό/οἰκονοµικό κόστος ἤ 
θά µπεῖ καί κάποιο λογικό ὅριο; Κι ἄν δεχθοῦµε ὅτι δέν µπορεῖ νά εἴµαστε καί µέ 
τή βούλα πλέον ξέφραγο ἀµπέλι, πῶς ἀλλιῶς µποροῦν νά διατηρηθοῦν τά ὅποια 
στεγανά; Αὐτό µποροῦν οἱ ἐρωτῶντες νά τ’ ἀπαντήσουν στούς Ἕλληνες πολίτες; 

Θυµᾶστε βεβαίως τό τεράστιο 
σκάνδαλο τῶν δανείων γιά τούς 
Ροµά (τσιγγάνους) πού µόνον 
ἐµεῖς ἀποκαλύψαµε µέ ἀδιάσειστα 
ντοκουµέντα γιά τό πανηγύρι 
πού στήθηκε. Γιά τήν ἀπίστευτη 
ρεµούλα µέ χωριά - φαντάσµατα 
πού στήθηκαν στούς νοµούς τῆς 
Περιφέρειας (ἡ πλειοψηφία πού 
βρήκαµε ἦταν σέ Ξάνθη - Καβάλα), 
καί ὅπου οἱ παράγκες - ἀποθῆκες 
βαφτίστηκαν σπίτια καί φαγώθηκαν 
δεκάδες ἑκατοµµύρια εὐρώ. Ἐκτοτε, 

κι ἀφοῦ κάναµε δύο ἀπανωτά 
δηµοσιεύµατα κανείς σχεδόν δέν 
ἀσχολήθηκε, λές καί ὅλα τοῦτα 
γίνονταν σέ κάποια µακρυνή χώρα.
Ἐκεῖνος πού ἔδειξε ἐνδιαφέρον 
πάντως, ἦταν ὁ γ.γ. τῆς 
Περιφέρειας Δ. Σταµάτης, ὁ ὁποῖος 
ζήτησε λεπτοµερῆ στοιχεῖα ἀπό 
τίς Τράπεζες τῆς περιοχῆς γιά 
ὅσα γράφαµε. Φαίνεται ὅτι ἡ 
ἀνταπόκριση τῶν τραπεζῶν δέν 
ἦταν ἡ προβλεπόµενη, γιατί µάθαµε 
ὅτι πρό ἐλαχίστων ἑβδοµάδων 

ἐπανῆλθε ὁ περιφερειάρχης καί σέ 
αὐστηρότερο τόνο ζητάει καί πάλι 
στοιχεῖα ἀπό τίς Τράπεζες: Ποιοί 
ἀγόρασαν / ἔκτισαν σπίτια, ποῦ, 
πόσα χρήµατα ἐκταµιεύτηκαν, 
ποιοί µηχανικοί κάνανε τίς µελέτες 
καί τίς γνωµατεύσεις κτλ κτλ. 
Σύµφωνα µέ τίς πληροφορίες µας 
ἔχει πέσει ἕνας σχετικός πανικός σέ 
ὅσους εἶναι ἐµπλεκόµενοι µέ τρόπο 
βρώµικο - καί δέν εἶναι λίγοι αὐτοί. 
Ἡ πλάκα εἶναι ὅτι καί ἀπό τήν ἄλλη 
πλευρά ὑπάρχουν πιέσεις, καθώς 

κάποιοι ἀποθρασυµένοι 
«δικαιοῦχοι» - ἤ µᾶλλον 
πληρεξούσιοι δικαιούχων 
- ζητοῦν τήν ἀποπληρωµή 
τῶν δανείων τους, δηλαδή 
τήν ὁλοκλήρωση τῆς 
ἀπάτης, ἐκβιάζοντας 
στελέχη τραπεζῶν ὅτι «θ’ 
ἀνοίξουν τό στόµα τους»!  
Κύριε Γενικέ, προχώρα καί 
πάρτους ὅλους τά κεφάλια! 
Νά βγεῖ ὅλη ἡ µπόχα στό 
φῶς, µήπως καί ξεβρωµίσει 

λίγο ὁ τόπος. Ἐµεῖς πάντως τά 
στοιχεῖα τά δώσαµε στόν Μάκη 
Τριανταφυλλόπουλο (µαζί καί τήν 
ἐπώνυµη καταγγελία µας γιά τόν 
ρόλο τοῦ δηµοτικοῦ συµβούλου 
Ξάνθης, Φεριδούν Χασάνογλου, ὁ 
ὁποῖος παίζει καί τόν ρόλο του στόν 
ἐκτουρκισµό τοῦ Δροσεροῦ)  καί ἄν 
δέν ἀθετήσει τόν λόγο του θά «τά 
παίξει». Ἄς λειτουργήσει µιά φορά 
τό κράτος ὅπως πρέπει, ἔστω καί µέ 
τήν Μάκειο σπάθη πάνω ἀπό τόν 
σβέρκο του...

Ἡ Περιφέρεια ΑΜ-Θ ψάχνει 
Τά θαλασσοδάνεια τῶν Ροµά

Διδυμότειχο και Νοσηλευτική Σχολή

 Δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο μας (Νο 256) την διαμαρτυρία 
πολιτών του Διδυμοτείχου κατά των σχεδίων τού πρύτανη του ΔΠΘ για μεταφορά 
της Νοσηλευτικής Σχολής από την πόλη τους στην Αλεξανδρούπολη. Σχετικά με 
το ζήτημα αυτό, που ίσως κριθεί σήμερα στη Σύγκλητο, λάβαμε από τον πρώην 
πρύτανη του Δημοκριτείου καθ. Γιάννη Πανούση την πρόταση που είχε υποβάλει 
το 1995 για τα σχεδιαζόμενα Τμήματα και την κατανομή τους. 
 Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι το ΤΕΙ Νοσηλευτικής επροτείνετο όντως για την 
Αλεξανδρούπολη (όπου λειτουργεί η Ιατρική και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας) 
αλλά ταυτόχρονα για το Διδυμότειχο υπήρχε πρόβλεψη για 2 ΙΕΚ (Τεχν. Αρδεύσεων 
- Ιατρικών & βιολογικών εργαστηρίων) και 4 ΤΕΙ: Γεωργικών Μηχανημάτων & 
Αρδεύσεων,  Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνολογίας 
Ιατρικών Οργάνων. Έτσι, τα Τμήματα αυτά θα λειτουργούσαν συμπληρωματικά 
προς τις Σχολές της Αλεξανδρούπολης (Επιστημών Υγείας) και Νέας Ορεστιάδας 
(Γεωργικών Επιστημών), ακολουθώντας την γεωγραφική κατανομή των πόλεων 
του Έβρου. 
 Παράλληλα η πρόταση αφορούσε όλες τις πόλεις της Περιφέρειας (και τη 
Θάσο και τη Σαμοθράκη με Κέντρα τύπου summer schools), και μετέβαλε ριζικά 
μεγάλο μέρος του (τότε) υπάρχοντος σκηνικού. Σήμερα κάποια Τμήματα έχουν 
πάρει τον δρόμο τους και ρίζωσαν στον τόπο τους, όμως ένας αναστοχασμός πάνω 
στην αρχιτεκτονική του Ιδρύματος πάντα είναι χρήσιμος.

Πανεπιστηµιακές  προτεραιότητες
  Τελικά λύθηκε τό µεῖζον 
πρόβληµα τῆς αὐτοκίνησης 
τοῦ πρυτανικοῦ σχήµατος. 
Πῆραν πόδι οἱ Σονάτες (πού 
προέκυψαν µέ τούς Ὀλυµπια- 
κούς Ἀγῶνες) καί ἦρθαν δύο 
γερµανικές λιµουζίνες (AUDI), 
αὐτοκίνητα κύρους - ἄξια 
γιά ἕναν Σιµόπουλο κι ἕναν 
Καραµπίνη. Ἄντε, σιγά σιγά 
µπορεῖ νά βρεθοῦν χρήµατα 
καί γιά τίς ἐλάσσονες ἀνάγκες  
τοῦ Ἱδρύµατος (κτίρια ἀντί γιά 
παράγκες, καθηγητές ἀντί γιά 
ἀποσπασµένους, κτλ κτλ)
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11, 
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 Ἡ θρησκεία καί ὁ πολιτισµός 
εἶναι, ὡς γνωστόν, δύο βασικοί 
πυλῶνες τῆς συγκρότησης ἐθνικῆς 
ταυτότητας. Ἔτσι, ἡ πολιτική τῆς 
Ἄγκυρας δουλεύει συστηµατικά 
στούς δύο αὐτούς χώρους µέ 
τρόπους πού τακτικά περιγράφουµε 
στόν «Ἀντιφωνητή». Σήµερα θά 
παραθέσουµε κάποια πρόσφατα 
δείγµατα τῆς δουλειᾶς αὐτῆς, ἡ 
ὁποία δείχνει νά προοδεύει, τόσο σέ 
µεθοδικότητα ὅσο καί σέ παραγωγή 
ἀποτελεσµάτων. 
 Ξεκινᾶµε µέ τό παράδειγµα 
τῆς χρήσης τῆς θρησκείας ὡς 
ἐργαλείου προώθησης τῆς 
τουρκικῆς/κεµαλικῆς  συνείδησης. 
Κάτι πού δέν εἶναι φυσικά καθόλου 
καινούργιο ἀλλά ὅλο καί ἐντείνεται. 
Πρίν δυό βδοµάδες ἔγραφε σχετικά 
καί ὁ Σεµπαεδίν Καραχότζα (τό 
ἀναδηµοσιεύσαµε µερικῶς καί στόν 
«Α»), προσθέτουµε ἐµεῖς σήµερα 
δύο πρόσφατα συµβάντα. Μέ τήν 
εὐκαιρία τοῦ Μπαϊραµιοῦ (30/9) 
ὅλοι οἱ ἐπαγγελµατίες Τοῦρκοι 
τῆς Θράκης ξαµολύθηκαν νά 
σφραγίσουν µέ τό κεµαλοφασιστικό 
τους φρόνηµα τή θρησκευτική 
γιορτή τοῦ µωαµεθανισµοῦ. Ἡ 
ἀπόλυτη προτεραιότητα τοῦ 
τουρκισµοῦ φαίνεται ἐξάλλου καί 
µέ τήν ἐξέχουσα θέση τοῦ Τούρκου 
Προξένου Κοµοτηνῆς, πού τιµᾶται 
ἀπό µειονοτικούς καί πλειονοτικούς 
παράγοντες, λές καί εἶναι ἐθνική 
γιορτή τῆς γείτονος! Χαρακτηριστικά 
ἦταν τά δύο κυριότερα παραδείγµατα, 
ἕνα στόν τσιγγάνικο οἰκισµό τοῦ 
Δροσεροῦ Ξάνθης καί ἕνα στό Μέγα 
Δέρειο τοῦ  Ἕβρου.
Στούς Ροµά
 Οἱ τουρκόφρονες τῆς Ξάνθης 
λοιπόν θυµήθηκαν τόν τσιγγάνικο 
οἰκισµό τοῦ Δροσεροῦ. Γιά νά 
γίνει γνωστή ἡ παρουσία τους ἐκεῖ 
ἔκαναν τό ναµάζ (προσευχή) στήν 
πλατεία τοῦ οἰκισµοῦ, µαζεύοντας 
200 ἄτοµα (ἀπό ἕναν οἰκισµό τῶν 
5.000). Παράλληλα ἤθελαν, λέει, νά 
δηλώσουν ἔτσι καί τήν διαµαρτυρία 

τους πού δέν χτίζεται τζαµί στόν 
οἰκισµό, ἄν καί τό ἔχουν ζητήσει 
µερικοί παρατρεχάµενοί τους. 
Παρόντες στήν ἄσεµνη τελετή ἦταν 
οἱ συνήθεις ὕποπτοι Ἀχµέτ Μέτε, 
Χουσεΐν Μπαντάκ, Χ. Μαλκότς, 
Φεριδούν Χασάνογλου, Τουρκές 
Χατζηµεµίς, Ὀζάν Ἀχµέτογλου κ.ἄ.  
 Πρῶτος καλλιέργησε τόν 
φανατισµό ὁ ψευτοµουφτής Ἀχµέτ 
Μέτε, καλώντας τούς - ἐλάχιστα 
θρησκευόµενους - κατοίκους νά τοῦ 
ζητοῦν κάθε βδοµάδα ἰµάµη καί 
κεῖνος θά τούς στέλνει (σώπα!...), τούς 
µίλησε γιά τόν ψεύτικο τρόπο µέ τόν 
ὁποῖο ὁρισµένοι προσπαθοῦν νά τούς 
χωρίσουν σέ Τούρκους, Ποµάκους καί 
Ρόµ καί δήλωσε κι ὁ ἴδιος «Ποµάκος 
ἀλλά Τοῦρκος - Ποµάκος». Τέλος, 
µίλησε γιά τήν ἔλλειψη τοῦ τεµένους, 
εἶπε ὅτι ἡ ὑπαίθρια προσευχή στήν 
πλατεία ἀντανακλᾶ τό ἐπίπεδο 
τῆς δηµοκρατίας ὅπου ζοῦµε καί 
κάλεσε τόν κόσµο νά ἀγωνιστεῖ γιά 
τήν ἀνέγερση τζαµιοῦ. Προφανῶς ὁ 
λεγάµενος γνωρίζει καί δηµοκρατίες 
µέ ἀνώτερο ἐπίπεδο (στά ἀνατολικά 
µας σύνορα) ἀλλά ἀπό τάκτ δέν τίς 
ἀνέφερε, γιά νά µήν µᾶς θίξει...
 Μετά ἀπό αὐτά ὁ Χουσεΐν 
Μπαντάκ, δηµοτικός σύµβουλος 
µέ τόν προξενικό συνδυασµό στόν 
Δῆµο Ξάνθης, ἔνιωσε νά τόν πνίγει 
ἡ θρησκευτικότητα: «Δόξα τῶ Θεῶ, 
ὅλοι εἴµαστε µουσουλµάνοι καί 
Τοῦρκοι, κανένας δέν µπορεῖ νά µᾶς 
διαιρέσει. Δέν θέλουµε κάτι κακό, 
θέλουµε νά προσευχόµαστε.»
Στούς Ποµάκους
 Στό Μέγα Δέρειο στίς 24 
Σεπτεµβρίου ἡ µάζωξη ἦταν πολύ 
µεγαλύτερη καί ἐπισηµότερη. Πέρα 
ἀπό τή γνωστή ἀγέλη τῶν πρακτόρων 
βρέθηκαν ἐκεῖ ὁ Τοῦρκος Πρόξενος 
Κοµοτηνῆς, τρεῖς βουλευτές ἀπό τήν 
Τουρκία (ἀπό Σαµσούντα, Ὄρντου 
καί Γιόζγκατ), µειονοτικοί δήµαρχοι 
καί κοινοτάρχες κ.ἄ. Ἀκούστηκαν 
διάφορα ὡραῖα καί τήν ἀτµόσφαιρα 
ἀπέδωσε εὔστοχα ἡ φράση τοῦ 
Τούρκου βουλευτῆ «δέν ἔχει ἐδῶ 

καµµία διαφορά ἀπό τήν πατρίδα 
µας στήν Ἀνατολία»! Ἄραγε γιατί 
ἐπιλέχτηκε τό συγκεκριµένο χωριό, 
τοῦ ὁποίου ὁ µισός πληθυσµός 
ΔΕΝ εἶναι σουνίτες µά ἀλεβίτες 
καί δέν εἶχαν καµµία σχέση µέ 
τούς ἑορτασµούς; Μήπως ἦταν µιά 
ἐπίδειξη δύναµης πρός ὅλες τίς 
κατευθύνσεις καί ταυτόχρονα µία 
ἀντίδραση στό διευρυνόµενο χάσµα 
σουνιτῶν - ἀλεβιτῶν;
 Καί συνεχίζουµε µέ τόν 
τοµέα τῆς (λέµε, τώρα) Τέχνης. Τό 
πρῶτο παράδειγµα ἀφορᾶ τό θέατρο 
καί τήν θεατρική ὁµάδα ΣΑΦΑΚ 
πού ἀποτελεῖται ἀπό ἐρασιτέχνες 
ἠθοποιούς τῆς µειονότητας. Μιά 
προσπάθεια ἀπολύτως ἀξιέπαινη 
σέ ἄλλες συνθῆκες, πού ὅµως τώρα 
ξεφεύγει σέ ἄλλες ἀτραπούς. Τό 
τελευταῖο ἔργο πού ἀνέβασε πρό 
ἡµερῶν στό ΡΕΞ εἶχε τίτλο Almanci 
(δηλ. ὁ Γερµανός) καί γράφτηκε ἀπό 
τόν νεαρό δικηγόρο Ἐµρέ Ἀχµέτ. 
Μετά τήν πρεµιέρα ὁ (ἀπερχόµενος) 
Τοῦρκος Πρόξενος Ἀχµέτ Ριζά 
Ντεµιρέρ δήλωσε: «Ὅπως ξέρετε κι 
ἐσεῖς, ὅσα δέν µποροῦν νά εἰπωθοῦν 
δηµοσίως, διότι ἀπαγορεύονται, εἶναι 
δυνατόν νά δηλώνονται µέσῳ τοῦ 
θεάτρου καί ἔτσι νά σταλοῦν µηνύµατα 
πρός πάσα κατεύθυνση»! Συγγνώµη, 
ποιά πράγµατα ἀπαγορεύονται 
σήµερα νά εἰπωθοῦν στήν Ἑλλάδα 
καί χρειάζεται ὁ φερετζές τοῦ 
θεάτρου γιά νά εἰπωθοῦν;  Καί  ποιές 
εἶναι αὐτές οἱ κατευθύνσεις πρός 
τίς ὁποῖες στέλνονται τά µηνύµατα 
ἀπό τό τουρκόφωνο ἔργο, πού µόνο 
µειονοτικοί τό παρακολουθοῦν; 
Σηµειώνουµε ὅτι, ἀπό ὅσα γίνανε 
γνωστά, τό στόρυ τοῦ ἔργου δια-
δραµατίζεται ἐπί Χούντας καί περι-
γράφει τίς πιέσεις πού δέχονταν οἱ 
µειονοτικοί, µέ ἀποτέλεσµα πολλοί 
νά ἐξαναγκαστοῦν σέ µετανάστευση 
στή Γερµανία. Καλό, ἔτσι; 
 

Θά κλείσουµε µέ λίγη γνήσια τουρ-
κική ποίηση, ἔργο τοῦ Κοµοτηναίου 
γιατροῦ Χασάν Ἀχµέτ. Ἡ συλλογή, 
τήν ὁποία παρακάτω ἀνθολογοῦµε, 
κυκλοφόρησε στά ἑλληνικά, διανέ-
µεται δωρεάν καί τήν περασµένη 
Παρασκευή παρουσιάστηκε πανηγυ-
ρικά στήν αἴθουσα τῆς Τουρκικῆς 
Νεολαίας ἀπό µικτό πάνελ.
«Στό φεστιβάλ τοῦ κερασιοῦ στούς 
Ἀσωµάτους / ἔγινε ὁ χαµός! /
Ἄκουσον... Ἄκουσον... / κουβαλήθηκε 
εἴκοσι χιλιάδες κόσµος! / Αὐτός 
ὁ «ὄχλος» / δηλώνει Τοῦρκος! /
Συµπαράσταση ἀπό προδότες, / 
εἶναι ἐνήµερος ὁ ἑλληνισµός; / Ἰδού 
ὁ τουρκικός ἐπεκτατισµός! / Γιά νά 
µήν κινδυνέψει λοιπόν / νά τουρκέψει 
ὁ τόπος, / νά ἀπαγορευτεῖ τῶν 
Τούρκων καλλιτεχνῶν ἡ εἴσοδος!»  
(«Συνταγή»)
«Ἐκεῖ πού ἦταν ξεχασµένος / ξαφνικά 
µᾶς φύτρωσε ὁ παράνοµος ἐχθρός! / Ἄν 
ἐπιθυµεῖ νά εἶναι κάποιος ἀγαπητός, 
/ ἄς δηλώσει Ποµάκος ἤ Ἀθίγγανος» 
(«Περί κερασιῶν καί κερµάτων»)
«Πολύ ἐλάχιστοι ἔχουν δηλώσει /  
Ποµάκοι καί Ἀθίγγανοι. / Τί µεγάλη 
κινητοποίηση καί ὑποστήριξη, / καθ’ 
ὅλα σεβαστή! / Οἱ µειονοτικοί 99% 
αὐτοπροσδιορίζονται ὡς Τοῦρκοι. 
(...) Μᾶς ἐνοχλεῖ ἡ καταγωγή; / Γιατί; 
/ Ἡ πολυπολιτισµική κοινωνία / δέν 
εἶναι πλοῦτος κυρίες καί κύριοι; / 
Γιατί δέν φέρνουµε τή λύση / καί 
τούς ἀναγκάζουµε / νά κάνουν 
προσφυγή;» («Παρανοήσεις καί 
πραγµατικότητες»).
Κάπως ἔτσι πάει ΟΛΗ ἡ συλλογή!!!
 Ἐντάξει, καί µεῖς δέν περιµέ-
ναµε τίποτε µεταξύ Ρεµπώ καί Γέητς 
ἀλλά αὐτό τό πρᾶγµα ξεπερνάει καί 
τήν χειρότερη προσδοκία! Κάποιος 
πρέπει νά πεῖ τοῦ γιατροῦ ὅτι 
βάζοντας τό φιρµάνι τοῦ Προξενείου 
σέ µικρές προτάσεις τή µία κάτω ἀπό 
τήν ἄλλη, ΔΕΝ δηµιουργεῖ ποίηση...

Τέχνη καί θρησκεία στήν ὑπηρεσία 
τοῦ κεµαλισµοῦ

Πόσο προκλητικός πρέπει να γίνει κάποιος μειονοτικός 
πολιτευτής για να αποφασίσει κάποιος να τον 
νουθετήσει ή να τον επαναφέρει στην τάξη; Α ξέχασα, 
οι μειονοτικοί είναι «αδύναμοι» και «ειδικών αναγκών» 
οπότε τους συγχωρούνται τα πάντα!
Δείτε δίπλα την επίσημη πρόσκληση του Βουλευτή του 
ΠΑΣΟΚ Ροδόπης Αχμέτ Χατζηοσμάν για εκδήλωσή 
του. Δεν μας πειράζει η χρήση της τουρκικής γενικά, 
αυτό πια, στη φινλανδοποίηση που ζούμε κατάντησε 

πταίσμα. Μας πειράζει όμως το ...λογότυπο της Βουλής των Ελλήνων στην τουρκική!!! 
Μέχρι εκεί φθάνει το θράσος του Νομαρχιακού Συμβούλου κ. Χατζηοσμάν; Δεν φθάνει 
που παραμένει στο Νομαρχιακό Συμβούλιο όντας πλέον Βουλευτής, βιάζοντας κάθε έννοια 
θεσμικής δεοντολογίας, επιδίδεται και σε χυδαία επίδειξη του τουρκισμού ως εκπρόσωπος του 
(τίνος;) Έθνους.
Τι λέει άραγε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Πόσο ευχαριστημένος είναι για την επιλογή του 
εκλεκτού του για τη Ροδόπη; Κατάλαβε τι έκανε διορίζοντας πρακτικά τον Αχμέτ Χατζηοσμάν 
Βουλευτή; Γιατί; Για να μειωθεί 0,1% η διαφορά του από τη Ν.Δ.; Ή μήπως τελικά υποθάλπει 
κιόλας τη νοοτροπία Χατζηοσμάν. Τι λέει ο κ. Σιούφας; Γνωρίζει τα κατορθώματα του 
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ; Μήπως πρέπει να λάβει κάποια μέτρα για την προσβολή του Σώματος 
στο οποίο προεδρεύει; Θα τον χαϊδέψει κι αυτός; Καλά, για τον Νομάρχη δεν το συζητάμε, 
το βασικό εκλογικό του εργαλείο θα πειράξει; Και σημαία Ανεξάρτητης Τουρκικής Θράκης 
να κουνάει στην πλατεία ο Χατζηοσμάν, δεν πρόκειται να τον αγγίξει. Τόσο κόσμο «από τα 
ορεινά» συνοδεύει καθημερινά ο μηχανισμός του Χατζηοσμάν από υπηρεσία σε υπηρεσία για 
να διεκπεραιώνουν γρηγορότερα τις υποθέσεις τους, πετιέται τέτοια υποθήκη για τις εκλογές;
Εμείς επιμένουμε. Το λογότυπο της Βουλής και η αλλοίωσή του έχουν μεγάλη σημασία. Η 
έλλειψη αντίδρασης από όποιον θιγόμενο καταδεικνύει αδυναμία και δειλία. Ή μήπως κανείς 
δεν σκοτίζεται;                     Β.Ν. 
 

Γιουνάν Παρλαμεντοσού!



Καταλήψεις: 
Καρναβαλιστές εν 

πλήρει δράσει
Το (ξανα)ζήσαμε κι αυτό και δυστυχώς 
από πολύ κοντά. Παρωδία, γελοιότητα, 
θέατρο του παραλόγου … Όποια λέξη 
και να χρησιμοποιήσει κανείς είναι 
φτωχή. Άλλωστε η συχνή χρήση των 
παραπάνω χαρακτηρισμών (για όλα αυτά 
που συμβαίνουν τελευταία στη χώρα μας) 
τις κατέστησε σημασιολογικά αδύναμες. 
Δίνοντας κανείς χαρακτηρισμούς 
προσπαθεί να δώσει σχήμα στα 
πράγματα. Τι λόγια όμως να βρει 
κανείς, για να περιγράψει μια 
εντελώς ά-σχημη κατάσταση, όπως 
οι καταλήψεις σχολείων; Ίσως 
να πρόκειται για μια διαφορετική 
Αποκριά, και όχι μόνο επειδή 
την συναντάμε (κάθε) Οκτώβρη 
μήνα, ωστόσο με όλους τους 
πρωταγωνιστές μασκαρεμένους.
Οι μαθητές, λοιπόν, μεταμφιέ-
ζονται σε μαθητικό κίνημα – ο 
Θεός να το κάνει! Προβαίνουν 
σε μια παράνομη πράξη χωρίς ούτε την 
επίφαση δημοκρατίας. Μεταξύ των μελών 
του 15μελούς Συμβουλίου, που είχαν 
νωπή «λαϊκή εντολή», πλειοψηφεί η 
θέση να μη γίνει κατάληψη και κατάληψη 
γίνεται! Ούτε καν Συνέλευση συγκαλείται 
για το θέμα. Όχι ότι δικαιούται καμμιά 
συνέλευση να αποφασίζει για πράξεις 
που εμπίπτουν στον Ποινικό Κώδικα και 
τιμωρούνται με εξάμηνη φυλάκιση, αλλά 
λέμε τώρα… Όσοι μένουν στο σχολείο 
που κατέλαβαν δεν έχουν εκπροσώπους, 
είναι αδύνατον να κάνουν διάλογο με 
οποιονδήποτε επίσημο ή ανεπίσημο, 
κανείς νοήμων δεν βγάζει άκρη μαζί 
τους, εκφράζονται με άναρθρες κραυγές, 
οι οποίες τείνουν προς το βέλασμα... 
Πρώτη θέση σ’ αυτό το πρώτο άρμα της 
καρναβαλικής παρέλασης έχουν συνήθως 
(αλλά όχι μόνο) μαθητές με χαμηλούς 

βαθμούς, οι οποίοι με οποιοδήποτε άλλο 
σύστημα προαγωγής θα έμεναν σε ένα 
ή περισσότερα μαθήματα, ενώ τώρα 
κουτσοπερνάνε τις τάξεις. Είναι κόμπλεξ 
απέναντι σε ένα νοησιαρχικό σχολείο 
στο οποίο αποτυγχάνουν; Είναι έξυπνα 
παιδιά, που με τη νοοτροπία της ήσσονος 
προσπάθειας, εύλογα δεν καταφέρνουν 
τίποτα; Να τους πούμε ότι η μόρφωση 
ούτως ή άλλως έχει ασκητικό χαρακτήρα. 
Πρέπει να εργαστούν σκληρά, αλλά κι 
αν δεν μπορούν, δεν είναι αποτυχημένοι. 
Μπορούν να βρουν τις δεξιότητες και τις 
κλίσεις τους, να τις καλλιεργήσουν και να 
πετύχουν.

Δεύτερο άρμα παρελαύνει η Κομμουνιστι-
κή Νεολαία Ελλάδας, με μια χούφτα 
εγκαθέτους και υποκινητές στο ρόλο των 
τσομπανόσκυλων του προαναφερθέντος 
κοπαδιού. Με τον γνωστό συνδικαλιστικό 
λαϊκισμό που διέλυσε συνεταιρισμούς, 
σφράγισε επιχειρήσεις και ιδιωτικοποίησε 
Πανεπιστήμια, έρχεται να διαλύσει και 
το Δημόσιο Λύκειο, για να αυξηθούν 
του χρόνου οι μαθητές των Ιδιωτικών, 
να αυξηθούν τα Ιδιωτικά σε βάρος των 
υποβαθμισμένων Δημοσίων και να 
μεγαλουργήσει το Κεφάλαιο και στον 
ευαίσθητο χώρο της Παιδείας. Μπράβο 
σας «ξυπνοπούλια», ο θείος Άνταμ Σμιθ 
και ο παγκόσμιος καπιταλισμός είναι 
περήφανος για σας!
Το τρίτο άρμα είναι δύσκολο να το διακρίνει 
κανείς. Είναι ένα κενοτάφιο! Συμβολίζει 
τους απόντες γονείς, οι οποίοι μέσα στη 

δίνη της σκληρής καθημερινότητας με 
τα τόσα προβλήματά της, δεν έχουν την 
παραμικρή ικμάδα δύναμης να δουν το 
πρόβλημα και απέχουν «άβουλοι και 
μοιραίοι». Το γονεϊκό κίνημα ενταφιάστηκε 
και αγνοείται πριν καλά καλά ορθωθεί!
Το τέταρτο άρμα περιλαμβάνει εμάς 
(ορισμένοι καθηγητές και παρόντες 
γονείς). Δεν βγήκαμε κι εμείς αλώβητοι απ’ 
αυτό το μασκάρεμα. Άλλοι προσπαθώντας 
να μιλήσουν με τη φωνή της λογικής 
και της αγάπης προς τα παιδιά, άλλοι 
προσπαθώντας να σπάσουν αλυσίδες 
και να ανοίξουν τα σχολεία, με όλο τον 
συμβολισμό που έχει μια τέτοια πράξη 
όταν γίνεται σε χώρο παιδείας, έσπασαν τα 
μούτρα τους πάνω σε τείχος ανοησίας και 
έγιναν απεγνωσμένοι γραφικοί, «φασίστες, 
τρομοκράτες, προβοκάτορες»…
Τελευταία περνά η ναυαρχίδα της 
παρέλασης, οι φερόμενες ως εισαγγελικές 
αρχές, με σοβαρή υποψηφιότητα για τον 
τίτλο του Βασιλιά – Καρνάβαλου (να 
προσέξουν μόνο οι επιβαίνοντες, γιατί 
στο τέλος τον καίνε τον Καρνάβαλο…). 
Χρόνια τώρα βλέπουν οι νόμιμοι εγγυητές 
της δημόσιας τάξης να παίζεται το ίδιο 
έργο και δεν έχουν επεξεργαστεί ένα 
σχέδιο αντιμετώπισης. Προσεγγίζουν το 
πρόβλημα ευθυνοφοβικά, περιμένουν να 
συμβούν καταστροφές, να γίνει χρήση 
διαφόρων ουσιών στους κατειλημμένους 
χώρους, να σημειωθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερα αδικήματα του Ποινικού 
Κώδικα και μετά να «αναλάβουν δράση». 
Αντί να επέμβουν αυτεπαγγέλτως, σύρονται 
από τις εξελίξεις, ουραγοί διαπιστώνουν 
τα προφανή και μετά κλείνονται στα 
γραφεία τους. Ακόμη περιμένουμε απ’ 
αυτούς να δείξουν το σοβαρό πρόσωπο 
της Πολιτείας στους καταληψίες, να τους 
παραδώσουν μαθήματα πραγματικής 
δημοκρατίας, κάνοντας σαφές πως οι 
θεσμοί λειτουργούν…
Η αποκριάτικη αυτή παρέλαση είναι, όπως 
είπαμε, διαφορετική, γιατί πια οι μάσκες 
έπεσαν και φάνηκε η γύμνια του καθενός.
Φάνηκε ακόμη πιο ξεκάθαρα μέσα στις 

καταλήψεις ο χαβαλές, η αναζήτηση 
περιπέτειας από τους μαθητές στην ανιαρή 
ζωή που ζουν, το vivere pericοlosamente. 
Ξεσκεπάστηκαν τα πραγματικά κίνητρα 
όλων αυτών που παριστάνουν τους 
μαθητές (και η ευθύνη δεν είναι μόνο 
δική τους). Φέτος έγινε το αυτονόητο (που 
όμως δεν ήταν δεδομένο τα προηγούμενα 
χρόνια), καθηγητές και βιβλία ήταν στη 
θέση τους με την έναρξη της χρονιάς 
στα περισσότερα σχολεία. Χωρίς αυτό το 
νοικοκύρεμα να συνιστά το όραμά μας 
για την παιδεία που θέλουμε, είναι ένα 
σημαντικό βήμα. Γιατί να μην εκτιμηθεί; 
Γιατί τόσο προσχηματικά αιτήματα; 
Γιατί να μη διευθετούνται κάποια βάσιμα 
αιτήματα (υπάρχουν ένα - δύο) με καλή 
διάθεση και πνεύμα κατανόησης και 
προσφοράς;
Έπεσε και η μάσκα της Διοίκησης και 
μεγάλης μερίδας της κοινωνίας που επιμένει 
«να μην αναμειχθούμε σ’ αυτήν την 
ιστορία», κι ας γινόμαστε όμηροι μερικών 
εφήβων με συγκεχυμένο ψυχικό κόσμο, 
οι οποίοι έχουν βρει καινούργιο παιχνίδι 
για να εμπαίζουν αναίτια την νοημοσύνη 
μας… Ας καθήσουμε, λοιπόν, αναπαυτικά 
να παρακολουθούμε τον διασυρμό και τον 
ευνουχισμό των θεσμών.
Ωραία, λοιπόν, έχουμε και λέμε: σκανδα-
λοκρατία, κομματοκρατία, οικονομική και 
θεσμική κρίση, λουκετοκρατία και γενικά 
μια χούντα στην ουσία της, με δημοκρατικά 
όμως εξωτερικά χαρακτηριστικά. Βέβαια, 
στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. 
Στη «««δημοκρατία»»» όμως;
Σε δύο μήνες έρχεται το 2009, μια 
νοσταλγική επέτειος. Συμπληρώνονται 100 
χρόνια από το κίνημα του Στρατιωτικού 
Συνδέσμου στο Γουδή, όπου έσπασε το 
απόστημα του παλαιοκομματισμού και 
η συνέχεια, όπως ξέρουμε, ήταν λαμπρή. 
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε 
ανάγκη από Έλληνες σαν τον Ν. Ζορμπά 
μέσα στη μακρά και θλιβερή Αποκριά που 
ζούμε…
  Π. Καρακολίδης
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Μέγα Δέρειο
Παρανοµίες ἐπί ψεµµάτων

   Ἐπανερχόµαστε στό πρόβληµα 
µέ τούς παρανοµοῦντες γονεῖς 
τοῦ Μεγάλου Δερείου, οἱ ὁποῖοι 
ἐµποδίζουν τά παιδιά τους νά πᾶνε 
σχολεῖο. Ἕνα πρόβληµα πού ἔχει 
ὀξυνθεῖ µέ τήν πάροδο τῶν ἡµερῶν 
καί, σέ συνδυασµό µέ τά ἄλλα ψευδο-
προβλήµατα πού ἀναδεικνύει κάθε 
τόσο µιά µειονοτική ἡγεσία ἀνεύθυνη 
καί ἐξτρεµιστική, δηµιουργεῖ ἄσχηµη 
κατάσταση στά ἐκπαιδευτικά πράγ-
µατα τῆς Θράκης. 
    Θυµίζουµε ὅτι µετά τίς εὔστοχες 
κινήσεις τῶν ἁρµοδίων τοῦ ΥΠΕΠΘ 
στό τέλος τῆς περσινῆς χρονιᾶς, ὅλα 
εἶχαν µπεῖ στή θέση τους: Ἡ δασκάλα 
Χαρά Νικοπούλου στηρίχθηκε, οἱ 
αἴτιοι τῶν περσινῶν προβληµάτων 
πῆραν πόδι καί ἡ χρονιά ξεκίνησε 
µέ ἄριστους κυριολεκτικά οἰωνούς. 
Αὐτό βεβαίως διόλου δέν ἄρεσε σέ 
κείνους πού ἔµαθαν νά ἐπιβάλλουν 
«στά χωριά τους» τό ὅποιο θέληµά 
τους. Ἔτσι, ἔριξαν τή γραµµή 
τῆς «ἀποχῆς» ἀπό τό µειονοτικό 
σχολεῖο τοῦ χωριοῦ, µέχρι νά 
ἐκδιωχθεῖ ἡ δασκάλα (ἡ ὁποία, 
ἐπαναλαµβάνουµε, ὑπηρεσιακά δέν 
ἔπραξε τίποτε τό µεµπτό).
   Τήν γραµµή τῆς ἀποχῆς ἀκο-
λούθησαν σχεδόν ὅλοι οἱ σουνίτες 
τοῦ χωριοῦ, ἐνῶ οἱ ἀλεβίτες (πού 

παραµένουν λιγότερο «προξενικοί») 
ἔστελναν τά παιδιά τους κανονικά, 
µέ ἀποτέλεσµα τά 22 παιδιά ἀπό τά 
43 νά προσέρχονται στά µαθήµατα 
καί τό σχολεῖο νά λειτουργεῖ ἄψογα, 
µέχρι τίς ἡµέρες τοῦ µπαϊραµιοῦ. Τίς 
µέρες ἐκεῖνες ὅµως οἱ πιέσεις πρός τό 
σύνολο τῶν κατοίκων ἐντάθηκαν, οἱ 
ἀπειλές καί τά µικροεπεισόδια πλή-
θυναν, µέ ἀποτέλεσµα ἡ πλειοψηφία 
τῶν ἀλεβιτῶν νά καµφθεῖ καί τά 
λίγα (6-7) παιδιά πού συνέχιζαν τή 
φοίτησή τους νά συνοδεύονται µετά 
τό σχολεῖο µέχρι τό σπίτι τους!
       Στό σηµεῖο αὐτό βρῆκε νά παρέµβη 
ὁ δήµαρχος Ὀρφέα, Βαγγέλης Πουλι-
λιός (γνωστός κι ἀπό προηγούµενα 
δηµοσιεύµατά µας γιά τό θέµα). 
Μέ ἀφορµή µιάν ἄσχετη ἐκδήλωση 
ἀνέβηκε στό Μέγα Δέρειο καί 
µίλησε στήν πλατεία µπροστά σέ 
150 περίπου κατοίκους (πού εἶχαν 
µαζευτεῖ ἀπό ὅλη τήν περιοχή) οἱ 
ὁποῖοι ζητοῦσαν νά φύγει ἀπό τό 
χωριό ἡ δασκάλα. Βεβαίως δέν θά 
παραθέσουµε τά λόγια του, πού 
καµµία σηµασία δέν ἔχουν (εἶναι 
γνωστό ὅτι πάντα οἱ λόγοι του ἔχουν 
ἕνα στοιχεῖο παραληρήµατος), ὅµως 
εἶναι ἀξιοπρόσεκτο ὅτι ἀπέφυγε 
νά καταδικάσει τήν ἐκβιαστική 
καί παράνοµη στάση τῶν γονέων, 
καλώντας µάλιστα νά ἀποφασίσουν 
µόνοι τους ἄφοβα κι αὐτός θά 
εἶναι δίπλα τους ὅ,τι κι ἄν κάνουν! 
Δηλαδή; Στό σηµεῖο αὐτό βγῆκε ὁ 

Ἠλίας Ἐλευθεριάδης, σύζυγος τῆς 
δασκάλας, καί παρουσίασε ἐνώπιον 
ὅλων ἕνα µπιλιέτο µέ τό ὁποῖο ὁ 
Πουλιλιός ζητοῦσε τήν παρέµβαση 
τοῦ πεθεροῦ του (προέδρου τοῦ 
Ἀρείου Πάγου) σέ δίκη συγγενικοῦ 
του προσώπου, καί δήλωσε ὅτι ὁ 
δήµαρχος ἄλλαξε στάση ἀπέναντι 
στή Χαρά Νικοπούλου ἀπό τήν 
µή ἱκανοποίηση τοῦ παράνοµου 
αἰτήµατός του καί µετά. 
    Πρέπει ὅµως νά ἐπισηµανθοῦν 
καί τά ἀπίστευτα ψεύδη πού βρίθουν 
στό κείµενο τῶν «γονέων καί 
κηδεµόνων» πού κυκλοφόρησε γιά 
νά δικαιολογήσει τήν κατάσταση. 
Ἐκτός τοῦ ὅτι ἀναφέρονται οἱ γονεῖς 
41 µαθητῶν χωρίς νά ὑπογράφει 
κανένας, ἐκτοξεύονται ὅλο καί 
ἐξωφρενικότερες κατηγορίες κατά 
τῆς δασκάλας καί τοῦ συζύγου 
της: Ἐπανέρχεται σέ λεπτοµέρειες 

καί ζητήµατα πού κρίθηκαν καί 
ἀπαντήθηκαν ἀπό πέρυσι, µά καί 
προσπαθεῖ νά βρεῖ συνηγόρους σέ 
ἑλληνικές ὑπηρεσίες: Γράφει πώς 
«οἱ ἁρµόδιοι θεώρησαν δίκαια τά 
αἰτήµατα τῶν γονέων». Ψέµµα, 
καθώς τίποτε δέν προέκυψε σέ βάρος 
τῆς Χαρᾶς. Γράφει πώς «ὁ Συντονιστής 
(τῆς µειονοτικῆς ἐκπαίδυσης) εἶχε 
ὑποσχεθεῖ ὅτι θά πράξει τά δέοντα» 
µά ἀθέτησε τήν ὑπόσχεσή του. 
Ψέµµα, καθώς ποτέ κανείς δέν 
τούς ἔταξε τήν ἀποµάκρυνση τῆς 
Χ.Ν. Γράφει πώς ἡ Πολεοδοµία τῆς 
Ὀρεστιάδας δήλωσε στήν Ἐπιτροπή 
Τεµένους τοῦ χωριοῦ ὅτι τό παράπονο 
(καταγγελία παρανόµων ἐργασιῶν) 
ἔγινε ἀπό τόν σύζυγο τῆς δασκάλας. 
Ψέµµα πού ἀποδεικνύεται ἀπό τό 
σχετικό ἔγγραφο (5944/13-10-08) τοῦ 
Προϊσταµένου κ. Σ. Παπαδόπουλου, 
τό ὁποῖο βεβαιώνει ὅτι καµµία 
καταγγελία δέν ἔλαβε ἀπό τή Χαρά 
ἤ τόν σύζυγό της. Γράφει πώς ἡ 
Ἀστυνοµία Σουφλίου ἐρεύνησε 
τίς καταγγελίες τοῦ Ἐλευθεριάδη 
«καί διαπίστωσε ὅτι ψεύδεται». 
Ψέµµα πού ἀποδεικνύεται ἀπό τό 
ἔγγραφο (13/10/08) τοῦ Διοικητοῦ 
τοῦ Ἀστυνοµικοῦ Τµήµατος Ν. Δ. 
Παυλίδη πού βεβαιώνει ὅτι οὐδεµία 
ἀνάκριση διεξήχθη.
    Πάνω στά ψέµµατα πόσο καιρό 
µποροῦν νά βασίζουν τίς παράνοµες 
ἐνέργειές τους, σέ βάρος µάλιστα τῆς 
µόρφωσης τῶν παιδιῶν τους;
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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!

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, στην αίθουσα του Ιδρύματος Παπανικολάου στην 
Κομοτηνή, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος 
Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης Κομοτηνής σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο 
«Δημοκρίτειο», με προσκεκλημένο ομιλητή τον π. Γεώργιο Μεταλληνό.
Οι Κομοτηναίοι έσπευσαν να ακούσουν τον πατέρα Γεώργιο και να τον τιμήσουν 
με την παρουσία τους. Το πολυπληθές ακροατήριο, περί τα 350 άτομα, παρέμεινε 
προσηλωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της εισήγησης που αφορούσε “την Ιστορική 
Συνέχεια του Ελληνισμού μετά την Άλωση”. 
Επιχειρήθηκε μία προσέγγιση-εντοπισμός των στοιχείων εκείνων του ελληνισμού 
που συνετέλεσαν στην διάσωση του κατά το παρελθόν, καθώς και μία αναζήτηση 
των στοιχείων εκείνων που θα συντελέσουν στη σύγχρονη διάσωση του ελληνικού 
έθνους/γένους, ώστε, παράλληλα και ισότιμα με όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, 
να μπορούμε να προσδιοριζόμαστε “όχι μόνον ως Ευρωπαίοι στην Ελλάδα αλλά 
και ως Έλληνες στην Ευρώπη”.
Ο παπα-Γιώργης μίλησε για τον διχασμό του ελληνισμού που προκαλεί η στάση 
του απέναντι στη Δύση, κάτι που ξεκινάει από την αντιπαράθεση Ενωτικών 
- Ανθενωτικών και φτάνει μέχρι σήμερα. Τάχθηκε υπέρ της άποψης του πατρο-
Κοσμά Αιτωλού, που πρόκρινε την οθωμανική από την φράγκικη κατάληψη, 
συμφωνώντας πως ο Τούρκος σε άφηνε ήσυχο αν του έδινες «άσπρα», όμως ο 
δυτικός δεν θα ησύχαζε αν δεν σου έπαιρνε την ψυχή (κάτι που συμβαίνει στις 
μέρες μας). Εκτίμησε πως αν δεν είχαμε την τουρκική κατάκτηση θα είμασταν στην 
καλύτερη περίπτωση προτεκτοράτο της Δύσης, κάτι που συνέβη μετά το 1830, 
όταν γίναμε προτεκτοράτο της Αγγλίας μέχρι το 1949 και των ΗΠΑ μετέπειτα. 
Αναφορικά με την κριτική για αφορισμό της Επανάστασης του 21 κτλ απάντησε 
πως μόνο η άγνοια επιτρέπει την διατύπωση τέτοιας κριτικής, αφού ο Γρηγόριος 
ο Ε’ ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας (και άλλωστε μαρτύρησε) και ο ίδιος ο 
Υψηλάντης σε επιστολή του έγραφε ότι γνώριζε το πώς υπογράφηκε ο αφορισμός 
και συνεχίζει τον Αγώνα με την ευλογία του Πατριάρχη. Γενικά η άγνοια των 
συνθηκών οδηγεί σε μία άστοχη εκτίμηση με σημερινά κριτήρια και αδικεί τον 
αναμφισβήτητο θετικό ρόλο της Εκκλησίας ως Εθναρχίας στα χρόνια της σκλαβιάς 
(κάτι που αναγνωρίστηκε από όλους τους μεγάλους μας ιστορικούς), ένας ρόλος 
πληρωμένος με εκτελέσεις 101 ανώτερων κληρικών σε 200 χρόνια. Ο ομιλητής 
στιγμάτισε επίσης την περιφρόνηση σημαντικών στοιχείων της διαχρονίας μας, 
όπως ο κοινοτισμός που διατήρησε την αρχαιοελληνική παράδοση της πόλης - 
κράτους, ή όπως η λαϊκή προέλευση του ορθόδοξου κλήρου (σε αντίθεση με την 
φεουδαρχική τάξη των δυτικών κληρικών) και πρότεινε να δούμε την ιστορία πέρα 
από την συγκυρία και τα όποια πρόσωπα, περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλα για 
να εκπροσωπήσουν έναν χώρο ή θεσμό. Ελπίζουμε τα μηνύματα του λόγου του 
παπα-Γιώργη να βρήκαν ευήκοα ώτα.

Ο ΠΑΤΗΡ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Πρό δεκαπενθηµέρου «διαβάσαµε» γιά 
σᾶς ἀπό τό σηµεῖο αὐτό τήν κεντρο-
αριστερή ἐκδοχή τῆς παρακµῆς στά 
∆ΟΛια «ΝΕΑ». Ἔτσι, σήµερα εἴπαµε 
νά δοῦµε καί τήν ἄλλη ὄψη τοῦ ἰδίου 
νοµίσµατος στόν κεντροδεξιό, φιλο-
κυβερνητικό ὑποτίθεται, «Ἐλεύθερο 
Τῦπο» τῆς Κυριακῆς.
Ξεκινάει λοιπόν ἡ ὕλη µέ τά γκάλοπ καί 
τά συνήθη ἐρωτήµατα. Τέλος πάντων, 
λές µπορεῖ νά µήν ἔχουν νόηµα, ὅµως 
τουλάχιστον διαβάζονται γρήγορα. 
Ἀκολουθεῖ ὅµως ἡ γνωστή σαβούρα 
µέ τά νέα τῶν κοµµάτων - κάπου δέκα 
σελίδες! Μά ποιόν ἐνδιαφέρουν διάολε 
ὅλα αὐτά τά βλακώδη, µίζερα, κούφια 
γραφόµενα, πού γεµίζουν ὅλον τόν 
καθεστωτικό Τῦπο; Μᾶλλον κανέναν 
ἐκτός ἀπό κείνους πού πλήρωσαν γιά νά 
γραφτοῦν. Ὥς καί ἡ συνέντευξη µέ τόν 
ὑπουργό Τουρισµοῦ ἔχει 6 ἐρωτήσεις, 
ὅλες γιά γκάλοπ, διαγραφές καί κάπλες 
κι οὔτε µία γιά τόν ...τουρισµό. Αὐτό 
ἦταν τό κοµµάτι τῆς καλῆς ἐφηµερίδας 

γιά τήν ...πολιτική! Πῶς µετά νά µήν 
τήν σιχαθεῖ κανείς (τήν πολιτική);
Ἡ ὑπόλοιπη Ἑλλάδα; Ἡ «δυσπιστία 
τῶν νέων», τά Ζωνιανά, ἡ Ἐκκλησία 
στό ∆ιαδίκτυο, ὁ χωρισµός Πολιτείας 
- Ἐκκλησίας... Καµµία πρωτοτυπία καί 
κανένας σφυγµός τῆς Περιφέρειας. Μιά 
ἐφηµερίδα γραµµένη στό ἀθηναϊκό 
κέντρο ἐξουσίας, γι’ αὐτό καί µόνο.   
Καί πᾶµε στίς ἐξωτερικές εἰδήσεις. Μιά 
σελίδα γιά τίς ΗΠΑ (Πόλσον, Πέιλιν), 
µιά σελίδα γιά τόν νέο τροτσκιστή (!) 
ἡγέτη τῆς Γαλλίας, µιά σελίδα περί 
παιχνιδιῶν ἐξουσίας στή Βρετανία 
καί µετά κάποιος Ντοµινίκ Μωυσῆς 
συνιστᾶ τρόπους «ἀντιµετώπισης τοῦ 
ρωσικοῦ ἐπεκτατισµοῦ»! Προσθέστε 
καί ἕνα δισέλιδο µέ κάτι ξανθειές 
γκοµενίτσες, κόρες «ἐπωνύµων» καί 
καθαρίσαµε. 
Μετά βίας ἐντοπίσαµε 1-2 σελίδες 
στά τῆς Τέχνης καί Οἰκονοµίας πού 
ἦταν ἀξιανάγνωστες. Πουθενά µιά 
γραφή λίγο αἰχµηρή, λίγο ζωντανή. 
Πῶς νά διαβάσει δηλαδή κανείς µιά 
τέτοια ἐφηµερίδα καί τί νά τό κάνει τό 
βραβεῖο γιά τό καλύτερο στήσιµο, ὅταν 
τό περιεχόµενο εἶναι τό ἀπόλυτο µηδέν; 
Καί κάτι τελευταῖο: Ἄν ὑποθέσουµε 
ὅτι στήν πολιτική σκέψη/φαντασίωση 
τοῦ Καραµανλῆ ὑπάρχει µιά σύγχρονη 
ἑλληνική πατρίδα, ὁ Ε.Τ. εἶναι ἄκρως 
ἀντικαραµανλικός. πουθενά δέν εἴδαµε 
τήν παραµικρή νύξη γιά κάτι τέτοιο!

Ἡ κοσµοπολίτικη Κεντροδεξιά ἐντύπως Τα καρφιά της γης  
Ν. Λυγερός

Μιλάμε συνεχώς, ενώ η σιωπή 
αρκεί για να περιγράψει τα όρια 
που άλλοι ονόμασαν σύνορα. Ας 
καταγράψουμε, λοιπόν, αυτή τη 
σιωπή που δένει με τον κάμπο της 
Αδριανούπολης. Όλα είναι τόσο 
κοντά μέσα στο χώρο, που ξεχνάμε 
τις χρονικές αποστάσεις. Κοιτάζουμε 
την Πολίτικη Κουζίνα, δίχως να 
βλέπουμε τη Συνθήκη της Λωζάννης. 
Μαθαίνουμε μαγειρική, δίχως να 
γνωρίζουμε τα υλικά. Δεν υπάρχει 
συνταγή και ο αυτοσχεδιασμός θέλει 
κι αυτός μάθηση. Δεν ονομάζουμε 
πια κατεχόμενα 
τα μέρη που 
λένε ότι δεν 
ανήκουν στην 
Ευρώπη. Όμως 
η γη είναι η 
ίδια και πονά 
ακόμα με τον 
ίδιο τρόπο. 
Μόνο που η 
βρωμιά κρύβει 
τις πληγές. 
Φ α ί ν ο ν τ α ι 
όλα σάπια. Δεν υπάρχει σύστημα, 
μόνο απίθανες πρωτοβουλίες. 
Και συνεχίζουμε ν’ ακούμε για 
ανύπαρκτες στρατηγικές που 
θεωρούνται αποτελεσματικές. Η 
σκόνη, όμως, δεν κρύβει τα πάντα. 
Υπάρχουν και οι σημαίες με τους 
μιναρέδες που σταυρώνουν τη γη 
για να μη δει το γαλάζιο ουρανό. 
Ένας θεός ξέρει γιατί, αλλά 
κανείς δεν θα μας το πει. Εκτός αν 
ακούσουμε επιτέλους τα ξύλινα 
σπίτια που δεν ξέχασαν την ιστορία 
των ιδιοκτητών του παρελθόντος. 
Δεν τρίζουν πια. Μερικά είναι άδεια 
και εγκαταλελειμμένα. Ποιος θα 
το προσέξει όμως; Είμαστε όλοι 
περαστικοί, αλλά ποιος ταξιδεύει 
πραγματικά; Το ταξί δεν μας 
περίμενε από την αρχή. Ούτε εμείς 

ξέραμε ότι θα το πάρουμε. Τώρα 
όμως που το είδαμε ολοκαίνουργιο, 
καταλαβαίνουμε ότι ήρθε από άλλο 
κόσμο. Κι όταν περάσαμε από 
τα σοκάκια όπου τα περισσότερα 
πιάτα βρίσκονται στο μπαλκόνι, μας 
κέρασαν ένα κομμάτι ιστορίας, της 
δικής μας, εκείνης που αφήσαμε 
στα ερείπια μιας ξεχασμένης 
πόλης που δεν ξέρει ούτε το όνομά 
της. Κι όμως από εκεί πέρασε ο 
ανύπαρκτος λαός για να μην ξεχάσει 
τα πάντα, δηλαδή αυτό το τίποτα 
που ονομάζουμε ζωή γιατί είναι 
ένα δώρο. Παραμένουμε σιωπηλοί 
μέσα σ’ αυτό το ακίνητο ταξίδι ενός 
λιμανιού που δεν γνώρισε το ναυτικό. 
Ποιος ψάχνει για φάρο όταν ακόμα 

και τα φανάρια σε προειδοποιούν 
πότε θα σου αλλάξουν τα φώτα; Το 
φως της ημέρας είναι περιττό για 
τα ξεχασμένα. Και η φωτιά δεν έχει 
τη δύναμη να σηκώσει το βάρος 
του φωτός. Μερικά χιλιόμετρα 
ήταν αρκετά για να διασχίσουμε 
δεκαετίες. Πόσα άλλα αρκούν για να 
δούμε τους αιώνες; Δεν προλάβαμε 
να το υπολογίσουμε στο ταξί που 
γνώριζε μόνο την επιστροφή. Έπρεπε 
να γυρίσουμε, πριν μετατραπούμε 
σε γνωστούς. Έτσι οι άγνωστοι μετά 
από την άφιξη του ταξί πήγαν με 
τα πόδια στο χώρο που δεν υπήρχε 
για να μην ξεχάσουν τα ίχνη της 
ανθρωπιάς. Ήξεραν πλέον ότι είχε 
αρχίσει το ταξίδι του ακίνητου 
καραβιού. 
 



10                                                                                                                            } 08

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ
Με αφορμή την εορτή των Αγίων 

Κυπριανού και Ιουστίνης

...Ο βίος των αγίων Κυπριανού και 
Ιουστίνης είναι ένα ζωντανό μάθημα για τη 
δύναμη της μαγείας, που συντρίβεται από 
την παντοδυναμία του Χριστού. Δυστυχώς 
όμως και στην εποχή μας η μαγεία, με τις 
διάφορες μορφές της, έχει πάρει διαστάσεις 
επιδημίας. Τα κρούσματα της λευκής και 
μαύρης μαγείας αυξάνονται επικίνδυνα. Οι 
μάγοι, οι πνευματιστές, οι εξορκιστές, οι 
οραματίστριες, οι μέντιουμ, οι αστρολόγοι 
κ.λ.π. πληθαίνουν όλο και περισσότερο 
και κάνουν χρυσές δουλειές. Είναι και 
αυτό ένδειξη της απομάκρυνσής μας από 
τον αληθινό Θεό. Η πίστη στο Θεό και η 
ζωντανή σχέση μαζί Του, έχουν ατονήσει. Ο 
άνθρωπος αισθάνεται ανασφαλής, νοιώθει 
το κενό και προσπαθεί να το υποκαταστήσει 
με τη μαγεία και τον αποκρυφισμό. Είναι 
παρατηρημένο από την ιστορία ότι όσο 
η πίστη των ανθρώπων στον ζώντα Θεό 
ατονεί, τόσο αναβιώνει η μαγεία και 
αυξάνουν οι μάγοι. Οι συνέπειες στη ζωή 
εκείνων που καταφεύγουν στη μαγεία, 
είναι τραγικές. Ξεκινούν με την ελπίδα 
ότι θα λύσουν τα προβλήματά τους και 
καταλήγουν σε σύγχυση και αδιέξοδο, σε 
μαρασμό και κατάθλιψη, σε ψυχοσωματική 
και οικονομική εξουθένωση.
(...) Η μαγεία είναι η επίκληση σκοτεινών 
δαιμονικών δυνάμεων για να προκαλέσει 
κάποιος ένα «καλό», αλλά συνηθέστερα 
ζημιά, κακό, ασθένεια, θάνατο κλπ. σε 
έναν συνάνθρωπό του. Η εκδίκηση είναι 
συνήθως ο λόγος που οδηγεί κάποιον στη 
μαγεία. Ήταν γνωστή στους αρχαίους λαούς 
και στους βυζαντινούς, είναι δε αποτέλεσμα 
ειδωλολατρικών αντιλήψεων για την ύπαρξη 
μυστηριωδών δυνάμεων στα αντικείμενα 

και τα φαινόμενα της φύσης. (...) Πρώτη 
αιτία μαγείας είναι η απομάκρυνση από 
τον Χριστό και την μυστηριακή ζωή της 
Εκκλησίας. Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων 
αναφέρει στο έργο του «Μυσταγωγική 
Κατήχησις» ότι εφόσον η μαγεία είναι μία 
από τις τέχνες του διαβόλου τότε δεν θα 
πάψει να πολεμά τον άνθρωπο μέχρι το 
τέλος του κόσμου. Πότε όμως μπορεί να 
κερδίσει την μάχη; Όταν ο άνθρωπος δεν 
φωτίζεται από το φως του Χριστού, όταν 
δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο. Η μετοχή στην 
μαγεία είναι αποτέλεσμα ηθικής διαφθοράς, 
καταπτώσεως, ολιγοπιστίας στον Θεό, 
άγνοιας της θρησκείας. Αυτός είναι ο 
πρώτος λόγος διατήρησης της μαγείας. 
Δεύτερος λόγος είναι το ενδιαφέρον των 
ανθρώπων στην υλιστική ζωή. Ζητούμε 
να αποκτήσουμε υλικά αγαθά, λεφτά και 
δόξα, χωρίς να ενδιαφερόμαστε για την μία 
και αιώνια ζωή. Ο Χριστός στο Ευαγγέλιο 
διδάσκει: «Ζητήστε πρώτα την Βασιλεία 
του Θεού και την δικαιοσύνη και όλα τα 
άλλα θα έρθουν». Οι υλόφρονες άνθρωποι 
είναι επιρρεπείς στην απόκτηση αγαθών 
δια της μαγείας. 
(...) Όλες οι προλήψεις φανερώνουν 
έλλειψη παιδείας, θρησκευτική άγνοια, 
απιστία, πολιτιστική καθυστέρηση και 
στην πραγματικότητα μας γυρνούν πολλούς 
αιώνες πίσω. Οι άνθρωποι που δέχονται τις 
προλήψεις είναι δυστυχισμένοι! Η ζωή τους 
γεμίζει φόβο και αγωνία. Διώχνουν τον Θεό 
μακριά και προσκυνούν ειδωλολατρικά 
τα τεχνάσματα του διαβόλου! Γι’ αυτό 
και  η Εκκλησία μας σαφώς καταδικάζει 
όλα τα παραπάνω και μας καλεί όλους να 
μείνουμε μακριά από όλες τις προλήψεις 
και δεισιδαιμονίες. Ο χριστιανισμός 
ελευθερώνει τον άνθρωπο, καθώς η γνώση 
του αληθινού Θεού και η συνειδητή 
συμμετοχή μας στην Εκκλησία ρίχνει φως 
στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Η μαγεία 
και οι δεισιδαιμονίες καταδικάζουν σε 

άγνοια, δυστυχία, κακομοιριά, πνευματικό 
σκοτάδι.
(...) Ιδιαίτερα θ’ αναφερθούμε σε ένα θέμα 
που έγινε «μόδα» στις ημέρες μας: την 
αστρολογία. Στην τηλεόραση –και μάλιστα 
στις πρωινές εκπομπές-, στο ραδιόφωνο, 
στα περιοδικά και τις εφημερίδες μπορείς 
καθημερινά να ακούσεις ... το ζώδιό σου. 
Κι αν θα πάει καλά η ημέρα σου –γιατί όχι 
και ολόκληρος ο μήνας ή και ο χρόνος- στα 
θέματα που σε αφορούν, από τη υγεία και 
την εργασία σου έως τη συναισθηματική 
σου ζωή. Και φυσικά τίποτε δεν εξαρτάται 
από σένα, τη διάθεσή σου, τις επιθυμίες 
σου, τις κινήσεις σου, τις σπουδές σου κλπ. 
Όλα στη ζωή σου έχουν αποφασισθεί για 
σένα –χωρίς εσένα- από το ωροσκόπιο και 
τον/την αστρολόγο σου. Που ισχυρίζεται 
ότι είναι και ... επιστήμονες με «ανώτερες» 
σπουδές (αλήθεια, σε ποιό πανεπιστήμιο;). 
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορείς να 
απευθυνθείς και στα «μέντιουμ», για να 
βρεις χαμένα αντικείμενα, να μάθεις το 
μέλλον σου, να πάρεις συμβουλές για τη 
ζωή σου. Το μέντιουμ θα χρησιμοποιήσει 
και διάφορες μεθόδους, θα ρίξει τα 
χαρτιά, θα σου πει τον καφέ, θα εξηγήσει 
τα όνειρά σου. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι  «μέντιουμ» σημαίνει «ενδιάμεσος», 
δηλ. στέκεται ανάμεσα στον πελάτη και 
τα πονηρά πνεύματα, που επικαλείται για 
να «διαβάσει» το μέλλον. Μάλιστα, είναι 
πιθανό να ανήκει και σε μια  «εταιρεία» με 
«υποκαταστήματα» σε όλο τον κόσμο. Ή 
–με το σύστημα του πνευματισμού - μπορεί 
να σε βοηθήσει να «επικοινωνήσεις» με 
ένα αγαπημένο σου πρόσωπο που δεν 
βρίσκεται πια στη ζωή, εκμεταλλευόμενος 
αισχρά την ιδιαίτερη αδυναμία σου για 
εκείνους που δεν είναι πια κοντά σου! Ο 
πνευματισμός αρνείται τον χριστιανισμό, 
ισχυρίζεται ότι ο Χριστός διαστρέβλωσε 
τον μωσαϊκό νόμο του Θεού και ότι τώρα 
έρχονται τα πνεύματα να τον ερμηνεύσουν 

σωστά και να διαφωτίσουν τους ανθρώπους 
στις αποκρυφιστικές συγ-κεντρώσεις, 
ανοιγοκλείνοντας τις πόρτες και αιωρώντας 
τα τραπέζια στον αέρα.
Η Εκκλησία μας καταδικάζει τη μαντεία 
(μορφή της οποίας είναι η αστρολογία) και 
τον πνευματισμό. Καταδικάζει τη μαντεία 
και την αστρολογία διδάσκοντας την 
ελευθερία του ανθρώπου, ο οποίος πράττει 
κατά συνείδησιν το καλό ή το κακό. Δεν 
δέχεται το πεπρωμένο, το μοιραίο, το 
προκαθορισμένο στη ζωή μας. (...)
Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι η Εκκλησία 
μας θεωρεί τη βασκανία (το «μάτιασμα») 
μορφή δεισιδαιμονίας, την πραγματικότητα 
της οποίας απορρίπτει. Την αποδίδει 
στην επήρεια του πονηρού πνεύματος, 
θεωρώντας την ως έργο του διαβόλου 
και ως αποτέλεσμα φθόνου. Γι’ αυτό και 
μας καλεί, ως χριστιανοί που είμαστε, 
κανέναν να μη φθονούμε, κανενός το 
κακό να μην επιζητούμε.Έτσι, είναι καλό 
να αποφεύγουμε το «ξεμάτιασμα» από 
κάποιον λαϊκό, το οποίο αποτελεί μέθοδο 
αμφιβόλου προελεύσεως. Μπορούμε να 
ερχόμαστε στον Ναό και να ζητούμε από 
τον Ιερέα να μας διαβάσει τη σχετική 
προσευχή ή και τις Ευχές 
Επιτρέψτε μας τέλος να σας προτείνουμε 
ως φυλακτήριο απέναντι στις λογής-λογής 
επιθέσεις του διαβόλου τον Σταυρό του 
Κυρίου μας, που δεν αποτελεί ένα απλό 
κόσμημα, αλλά προστατεύει και φυλάσσει 
τον πιστό. Ο Σταυρός είναι υπεραρκετός! 
Δεν χρειάζεται να φέρουμε μαζί του 
«ματάκια», μπλε χάντρες κλπ. Πρόκειται 
και πάλι για προλήψεις και δεισιδαιμονίες 
που μας γυρνούν πολλούς αιώνες πίσω. Ο 
Σταυρός είναι η δύναμή μας. (...)
Η Εκκλησία μας καταδικάζει τη μαγεία, 
διότι μαγεία σημαίνει υποδούλωση στον 
διάβολο, σημαίνει έλλειψη αγάπης, 
σημαίνει άγνοια και απουσία πίστεως στον 
αληθινό Θεό...

Συνέχεια από τη σελ. 12
Σύμφωνα με το σχέδιο η ΤΜΤ θα 
λογοδοτούσε στην Τουρκία μόνο στο STK. 
Οι δραστηριότητες της θα καθοδηγούνταν 
μυστικά, ενώ το όνομα της Τουρκίας και του 
τουρκικού στρατού δεν θα εμπλεκόταν. Οι 
αξιωματικοί που θα πήγαιναν στην Κύπρο 
θα διατηρούσαν μυστικά όλα τα νόμιμα 
δικαιώματα τους και θα θεωρούνταν πως 
είναι σε απεριόριστη άδεια. Το καθήκον 
της ΤΜΤ θα ήταν ένοπλη διαφύλαξη των 
Τούρκων και η στήριξη της τουρκικής 
πολιτικής στην Κύπρο.
Μετά από έρευνες, διορίστηκε στην 
αρχηγία της ΤΜΤ ο αντισυνταγματάρχης 
Ριζά Βουρουσκάν (φωτό) διακριθείς 
στον πόλεμο της Κορέας για τον οποίο 
γράφει μια στρατιωτική αναφορά πως 
είναι “σοβαρός, γενναίος, μετριόφρων, 
αγαπάει την πειθαρχία και εξαιρετικός 
γνώστης των μυστικών επιχειρήσεων”. 
Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Ισμαήλ Τανσού. 
Ο Τανσού με το κωδικό όνομα ¨Ντογάν¨  
και χρησιμοποιώντας τον Σύλλογο Τουρκο- 
κυπριακού Πολιτισμού που βρισκόταν 
στην Άγκυρα, κατέβηκε στην Κύπρο μαζί 
με τον Ριζά Βουρουσκάν στις 31-7-1958. 
Στο διαβατήριο του Βουρουσκάν έγραφε 
όνομα Αλή Τζονάν και η φαινομενική του 
δουλειά ήταν επιθεωρητής στην τράπεζα İş 
Bankası. Ο μακροπρόθεσμος στόχος ήταν 
η δημιουργία μιας οργάνωσης με 15.000 
μέλη (δηλαδή η τουρκοκυπριακή κοινότητα 
να διαμορφωθεί ως έθνος - στρατός), 
και ο Βουρουσκάν άρχισε αμέσως την 
προσπάθεια. 
Άρχισαν να γράφονται μέλη πρώτα από την 

Αστυνομία, τα νοσοκομεία και τα σχολεία. 
Τα μέλη ορκίζονταν σε ένα σκοτεινό 
δωμάτιο (όπως παλιότερα τα μέλη της 
«Ένωση και Πρόοδος») ακουμπώντας το 
χέρι τους σε ένα τραπέζι σκεπασμένο με την 
τουρκική σημαία στο οποίο πάνω υπήρχαν 
το Κοράνιο και ένα όπλο. Ο όρκος τους 
τελείωνε με τη φράση πως θα εκπλήρωναν 
κάθε καθήκον ακόμα και με τίμημα τον 
θάνατο και πως γνώριζαν πως η τιμωρία 
για την προδοσία θα ήταν ο θάνατος. 
Ακολούθως τους έβαζαν να υπογράψουν 
ένα πρακτικό με τον κωδικό ¨Απριλιανό 
Δαχτυλίδι¨ και αυτό το πρακτικό το 
τοποθετούσαν σε κρυφό μέρος. 
 Σύμφωνα με το καταστατικό της 
οργάνωσης αν κάποιος δρούσε ενάντια 
στην τουρκική κοινότητα, ανεξάρτητα 
από την εθνική του καταγωγή, πρώτα θα 
λάμβανε ένα απειλητικό γράμμα και αν δεν 

βελτιωνόταν ακολούθως τρία επιλεγμένα 
μέλη της οργάνωσης θα τον έδερναν. Και 
αν δεν επανερχόταν στο σωστό δρόμο η 
τιμωρία του θα ήταν ο θάνατος. Ο τρόπος 
του θανάτου του και τα όπλα που θα 
χρησιμοποιούνταν θα καθοριζόταν από 
την διοικητική επιτροπή. Οι υπεύθυνοι της 
οργάνωσης ισχυρίστηκαν πως ποτέ δεν 
εφαρμόστηκε η ποινή του θανάτου, όμως 
πάντα λεγόταν πως οι δημοσιογράφοι 
Μουζαφέρ Γκουρκάν και Αϊχάν Χικμέτ 
που έγραψαν πως τις βόμβες στο τζαμί 
Bayraktar το 1960 δεν τις έβαλε η ΕΟΚΑ 
αλλά κάποιοι Τούρκοι, δολοφονήθηκαν 
από την οργάνωση.
Η εκπαίδευση των ¨λύκων¨ έγινε και στην 
Κύπρο και στην Τουρκία. Στέλνονταν 
με την πρόφαση του τουρισμού, 
επαγγελματικού ταξιδιού ή ιατρικών 
τεστ ομάδες των 25-30 ατόμων όπου 
αφού ελέγχονταν τα συνθήματα τους από 
αξιωματικούς της STK, μεταφέρονταν 
στους χώρους εκπαίδευσης. Το πρώτο από 
τα στρατόπεδα εκπαίδευσης της ΤΜΤ ήταν 
σε μια σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από 
την Άγκυρα, κοντά στο χωριό Ζιίρ σε ένα 
εγκαταλελειμμένο χωράφι που ανήκε στο 
Υπουργείο Γεωργίας. Το άλλο ήταν πάνω 
στον δρόμο Αττάλειας-Κέμερ μέσα σε 
μια δασώδη περιοχή. Η εκπαίδευση των 
αγωνιστών γινόταν από μέλη των ειδικών 
δυνάμεων και αφορούσε χρήση όπλων, 
σαμποτάζ, πυρπόληση, ανταρτοπόλεμο, 
καθώς και θέματα που αφορούσαν μυστικές 
επιχειρήσεις.
Επειδή οι Άγγλοι και οι Ρωμιοί ήταν 
σφόδρα αντίθετοι στον εξοπλισμό του 
νησιού, η Τουρκία έστελνε κρυφά όπλα 
στους μαχητές. Αφού δοκιμάστηκαν 
διάφοροι τρόποι, τελικά όπλα που ήταν 
αποθηκευμένα σε αποθήκες ειδικών 

δυνάμεων στην Μερσίνα και το Αναμούρ 
μεταφέρθηκαν με το αλιευτικό «Ελμάς». Η 
διανομή των όπλων μέσα στο νησί γινόταν 
από το διπλωματικό προσωπικό. Όμως 
στις 17-11-1959 το πλοίο συνελήφθη από 
τους Άγγλους στα ανοιχτά του Τασουτζού. 
Ο Ισμαήλ Τανσού διέταξε να πετάξουν 
τα όπλα στην θάλασσα κι εγκατέλειψε το 
πλοίο αλλά οι Άγγλοι αντιλήφθηκαν τι 
έγινε. Ο Μακάριος διακήρυξε σε όλο τον 
κόσμο πως η Τουρκία εξοπλίζει το νησί. 
Το ΥΠΕΞ της Τουρκίας ανακοίνωσε πως 
το πλοίο βρισκόταν εκεί ως αλιευτικό, 
αλλά δεν έπεισε κανέναν. Τελικά οι Άγγλοι 
βρίσκοντας μια φόρμουλα τιμώρησαν με 
9 μήνες φυλακή τους ναυτικούς, δίνοντάς 
τους όμως την δυνατότητα να εκτίσουν 
την ποινή τους στην Τουρκία. Έτσι 
αποφεύχθηκε ένα διεθνές σκάνδαλο.
Τί σύμπτωση, από την στιγμή που ο 
Βουρουσκάν και η ομάδα του πάτησαν 
το πόδι τους στο νησί αυξήθηκαν τα 
ενδοκοινοτικά γεγονότα. Οι Άγγλοι από 
τους πρώτους μήνες συνέλαβαν 65 άτομα 
θεωρώντας πως έχουν σχέση με την 
ΤΜΤ και 1244 άτομα ως έχοντες σχέση 
με την ΕΟΚΑ. Δεν μπόρεσαν όμως να 
σταματήσουν ούτε την ΤΜΤ, ούτε την 
ΕΟΚΑ. Οι δύο πλευρές, ΕΟΚΑ, ΤΜΤ 
και οι παραφυάδες τους, κατευθυνόμενες 
από το παρακράτος, μετέβαλαν το νησί 
ιδιαίτερα στις περιόδους 1963-1967 
και 1971-1974 σε μια λίμνη αίματος. Η 
Τουρκία είχε την πρόθεση να επέμβει δύο 
φορές, αλλά και τις δύο εμποδίστηκε από 
τις ΗΠΑ. Τελικά το 1974 πραγματοποίησε 
το 30 ετών όνειρό της. Η επέμβαση φυσικά 
και είχε κάποιες δίκαιες πλευρές, όμως δεν 
αμφισβητείται το «ψήσιμο του φαγητού» 
από την τουρκική πλευρά.  

( Αϊσέ Χούρ, εφ. Ταράφ, 27/7/08)   

Το επιδέξιο παιδί της Διεύθυνσης Ειδικού Πολέμου: 
Υπηρεσία Τουρκικής Αντίστασης (ΤΜΤ)



1) Στίς 17 Ὀκτωβρίου 1912 ἀπε-
λευθερώνεται, µαζί µέ τόν Ἅγιο 
Εὐστράτιο, ἡ Ἴµβρος (δυστυχῶς 
µόνο γιά 11 χρόνια). Τήν ἡµέρα 
ἐκείνη οἱ Ἕλληνες ἀποτελοῦσαν 
τό ........ τοῦ πληθυσµοῦ της.

Α) 62%
Β) 78%
Γ) 92%
Δ) 98%

2) Στίς 17 Ὀκτωβρίου 1931 ὁ 
Μητροπολίτης Κιτίου Νικόδηµος 
παραιτεῖται ἀπό τό Νοµοθετικό 
Συµβούλιο τῆς Κύπρου, κηρύσσει 
τήν Ἕνωση µέ τήν Ἑλλάδα καί 
καλεῖ τόν λαό σέ ἀνυπακοή 
πρός τούς Ἄγγλους. Ξεσποῦν 
ὀγκώδεις συγκεντρώ-σεις, 
καταλαµβάνονται ἀστυνο-
µικά τµήµατα, πυρπολεῖται 
τό Κυβερνεῖο. Ἡ ἐπανάσταση 
θά κατασταλεῖ καί οἱ 10 
πρωτεργάτες της - κληρικοί µά 
καί οἱ κοµµουνιστές Σκελέας 
καί Βατυλιώτης - θά ἐξοριστοῦν. 
Στήν Ἑλλάδα γίνονται ἐπίσης 
ἀντιβρετανικά συλλαλητήρια καί 
ὁ πρωθυπουργός Ἐλ. Βενιζέλος...

Α) τά ἀποδοκιµάζει
Β) τά δικαιώνει
Γ) τά ὑποθάλπει
Δ) τά ἀγνοεῖ

3) Στίς 18 Ὀκτωβρίου 1979 ἀπονέ-
µεται τό Νόµπελ Λογοτεχνίας 

στόν Ὀδυσσέα Ἐλύτη. Ἐµεῖς,  
λάτρεις ἀνέκαθεν τοῦ µοναδικοῦ 
του - πεζοῦ καί ποιητικοῦ -
λόγου, παραθέτουµε ἕνα µαγικό 
ἀπόσπασµα καί ρωτᾶµε τό ἔργο 
ἀπό τό ὁποῖο προέρχεται:
«Τό µόνο πρᾶγµα πού παίρνει µαζί 
του πεθαίνοντας ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
τό µικρό ἐκεῖνο µέρος τῆς περιουσίας 
του πού ἴσα ἴσα δέν ἐνδιαφέρει 
κανέναν ἄλλο. Κάτι λίγες αἰσθήσεις 
ἤ στιγµές. δυό τρεῖς νότες κυµάτων, 
τήν ὥρα πού τό µαλλί τό παίρνει ὁ 
ἀέρας µέ τά γλυκά ψυθιρίσµατα µές 
στό σκοτάδι.  ὀλίγες µέντες ἀπό δυό 
κοντά κοντά βαλµένες ἀνάσες.  ἕνα 
τραγούδι βαρύθυµο, σάν βράχος 
µαῦρος. καί τό δάκρυ, τό δάκρυ 
τῆς µιᾶς φορᾶς, τό γιά πάντοτε. 
Ὅλα ὅσα, µ’ ἄλλα λόγια, κάνουν 
τήν ἀληθινή του φωτογραφία, τήν 
καταδικασµένη νά χαθεῖ καί νά µήν 
ἐπαναληφθεῖ ποτέ...»

Α) Ἰδιωτική Ὁδός
Β) Ὁ κῆπος µέ τίς αὐταπάτες
Γ) Ἀνοιχτά χαρτιά
Δ) Τά δηµόσια καί τά ἰδιωτικά 

4) Στίς 27 Ὀκτωβρίου 1905 ἀπαγ-
χονίζεται στό Μοναστήρι ἀπό 
τούς Τούρκους ὁ σλαβόφωνος 
Ἕλληνας καί κορυφαῖος µας 
Μακεδονοµάχος καπετάν 

Κώττας. Στό ξεκίνηµα τῆς 
ἀντάρτικης δράσης του κατά 
τῶν Ὀθωµανῶν συνεργάστηκε µέ 
τούς Βουλγάρους, µέχρι πού τόν 
µετέπεισε ὁ...

Α) Παῦλος Μελᾶς 
Β) π. Γερµανός Καραβαγγέλης
Γ) Ζαφείρης Μελᾶς
Δ) Παῦλος Βοσκόπουλος

5) Στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940 ξεσπᾶ ὁ 
ἑλληνοϊταλικός πόλεµος µέ τό ΟΧΙ 
τοῦ Μεταξᾶ καί τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ. Ποιός ἦταν ὁ Ἑλληνας 

ἀξιωµατικός πού πρῶτος ἔκανε 
τό ΟΧΙ πράξη στήν Πίνδο, 
ἀδιαφορώντας γιά τίς ἡττοπαθεῖς 
συστάσεις τοῦ ΓΕΣ (YES);

Α) Ὁ Χαράλαµπος Κατσιµήτρος
Β) Ὁ Ἀλέξανδρος Παπάγος
Γ) Ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος
Δ) Ὁ Κωνσταντῖνος Δαβάκης

6) Στίς 29 Ὀκτωβρίου 1966 
πεθαίνει ὁ Πολίτης συγγραφέας 
Γιῶργος [...].  Περιώνυµη ἔµεινε ἡ 
«ἑλληνοκεντρική» ρήση του «Mιά 
βάρκα πού ψαρεύει ἀνάµεσα στήν 
Πάρο καί τή Nάξο µ’ ἐνδιαφέρει 
ἀσύγκριτα περισσότερο παρά µιά 
νέα ἐπανάσταση, µιά νέα µόδα ἤ 
µιά νέα αἰσθητική στήν Eὐρώπη, µιά 
νέα µηχανή στήν Ἀµερική, µιά νέα 
µυστικοπάθεια στήν Ἀσία»

Α) Ἰωάννου
Β) Θεοτοκᾶς
Γ) Χειµωνᾶς
Δ) Βιζυηνός

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

 Η σύγκρουση του  Κοσμά με τους αποικιοκράτες 
Φράγκους, τους πασάδες κατακτητές και τους 
Εβραίους τοκογλύφους, δεν είχε ίχνος εθνικού, 
θρησκευτικού, ιδεολογικού ή πολιτισμικού 
χαρακτήρα. Η σύγκρουση ήταν καθαρά οικονομική. 
Για οικονομικούς λόγους άλλωστε τον θανάτωσαν. 
Ο Κοσμάς ήταν αυτος που δημιούργησε την πρώτη 
ελληνική αστική τάξη. Τάξη που κυριάρχησε 
οικονομικά  σε ολόκληρη την Ευρώπη, για τρεις 
περίπου αιώνες. Τάξη που χρηματοδότησε  τον 
εθνικό διαφωτισμό, την εθνική επανάσταση του 
1821, το κράτος που προέκυψε από αυτήν… Τάξη 
που χρηματοδότησε την εθνική αφύπνιση πολλών 
ακόμα λαών της Ευρώπης. Ο Πατροκοσμας 
ήταν χωρίς αμφιβολία αυτος που ανέτρεψε 
το κατεστημένο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ήπειρο.
Πρόκειται για ένα βιβλίο με πρωτοποριακό θέμα. 
Η σύγκρουση του Κοσμά με τους Εβραίους έχει 
αναφερθεί από πολλούς. Ποτέ όμως σε τόσο 
βάθος, με τόσες λεπτομέρειες  και  με ανάλυση στις 
επιπτώσεις της.
 Σελίδες 288, πολυτονικό, τιμή 13 €.
 Εκδόσεις Ψηφίδα (Αρμός), τηλ: 210 3304196

Οι αναιδείς της Δημοκρατίας        
                                                                                              
                                                    Του Χρήστου Κηπουρού

Είναι αρκετά τα πολιτικά πρόσωπα της Γηραιάς Ηπείρου, 
τα οποία αφού κατάφεραν να σβήσουν τα αρνητικά των 
διαδρομών τους από τη συνείδηση της κοινής γνώμης των 
χωρών που κυβέρνησαν, στη συνέχεια πέρασαν στην ιστορία 
σαν μεγάλοι. Οι κοινωνίες βγάζουν το καπέλο σε όσους το 
πέτυχαν. Μπορεί να μην είχαν ηθική, λένε οι πολίτες, όμως 
είχαν άλλα προσόντα και αρετές που τους έκαναν μεγάλους. 
(...) Και ναι μεν ο Sarkozy επιχειρεί να καλύψει τα κενά του 
με προτάσεις, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των ομοεθνών 
του διανοητών συνδαιτημόνων, όμως οι δεξαμενές σκέψης 
που υποτίθεται ότι συμβουλεύουν τους εδώ επικεφαλής, 
είναι άδειες στέρνες, όταν δεν είναι εταιρίες εισαγωγής 
μεταχειρισμένων ιδεών, ή/και κλοπιμαίων από δω, κι από 
κει, προτού καταλήξουν στην αγορά.  
Δεν μας τιμά βέβαια, όταν από την κλασσική ακόμη 
περίοδο, η Αγορά ήταν χώρος Δημοκρατίας, είκοσι πέντε 
αιώνες αργότερα, η Δημοκρατία να είναι χώρος αγοράς. Να 
εκπέσει μάλιστα και σε γιουσουρούμ. Ναι μεν, Δημοκρατία 
και Εμπόριο δεν έχουν και λίγα αμοιβαία οφέλη, όμως 
άλλο αυτό, και άλλο η Εκκλησία του Δήμου να έχει γίνει 
Μοναστηράκι, με τα μεγάλα του παλαιοπωλεία, αλλά και τα 
μικρά, να αυτοαποκαλούνται πολιτικά κόμματα. 
Δηλαδή από τους αλλαντοπώλες και τους δερματοπώλες 
του Αριστοφάνη να έρθουμε στους αναιδείς ιδεοπώλες. 
Στους σκουπιδεοπώλες και τους κλοπιμαιοπώλες. Μιλώ 
για την αιώνια μεν, κατάρα δε, του δυισμού, και επέκεινα 
του δικομματισμού, που όσο απογοητεύει και θλίβει τους 
εναπομείναντες πιστούς των δύο μερών του, άλλο τόσο 
συνθλίβει τους υπόλοιπους πολίτες, ενσωματώνοντας τους. 
Γι’ αυτό κάτι που θα παίξει καθοριστικό ρόλο είναι να 
εφευρεθούν νέοι, κατά τη διάρκεια της τετραετίας, τρόποι 
ελέγχου της Δημοκρατίας από τους πολίτες. 
Νωπή εντολή 
Ναι μεν οι κυβερνήσεις επικαλούνται τη λαϊκή εντολή, στα 
πρώτα δε χρόνια της κάθε τετραετίας, τη νωπή, όμως αυτή, 
κατά τη δεύτερη ιδίως τετραετία, πόσο μάλλον στην τρίτη, 
είναι σαν τα νωπά λαχανικά, που μπαγιατεύουν αμέσως. 
Έτσι έγινε μετά από τις εκλογές του 1985 και του 1996, πόσο 
μάλλον του 2000. Έτσι και μετά από τις εκλογές του 2007, 
με το ερώτημα για το μεταξύ των εκλογών διάστημα και τους 
νέους τρόπους ελέγχου της Δημοκρατίας από τους πολίτες, 
να συνεχίζει να περιμένει μια απάντηση, αλλά να μην τη 
λάβει ποτέ. Και αυτό πότε; Όταν στο γενέθλιο τόπο της 
Δημοκρατίας ενώ μπορούσε να γίνεται Δημοψήφισμα κάθε 
τέσσερα χρόνια, έχουν ήδη παρέλθει τριάντα τέσσερα, και 
ακόμη δεν έγινε καν το Δημοψήφισμα για το περιφερειακό. 
Να περνούσαμε δηλαδή από την Τρίτη Δημοκρατία, τη 

λεγόμενη και μεταπολιτευτική περίοδο, στην Τέταρτη.
Ισοκρατία
Γιατί η Δημοκρατία στις επόμενες δεκαετίες, δεν θα κριθεί 
στο αν το ταγιέρ της είναι σκούρο μπλε ή πράσινο με ροζάκι, 
αλλά στο μέσα της. Στο ζήτημα της ισοτιμίας των περιφερειών 
-χώρες, είναι ο πιο σωστός όρος- με την Αθήνα. Τουτέστιν θα 
κριθεί στην Ισοκρατία, με πρώτο βήμα, την ιδέα των χωρών 
της Ελλάδας. Εφόσον δε οι νυν εξαπάτησαν τους πολίτες με 
την αλά Ελληνικά επανίδρυση, και από την άλλη, οι πρώην, 
προ πολλού έχουν ατιμάσει το συμβόλαιο με τις περιφέρειες, 
ενώ αμφότεροι συνεχίζουν να βαυκαλίζονται ότι διαθέτουν 
σχέδιο, εγώ δεν θα μείνω στα του έργου που έχουμε ξαναδεί. 
Ούτε και ξέρω αν η επανάληψη της ιστορίας είναι φάρσα.  
Ξέρω όμως ότι η επανάληψη μιας φάρσας παραπέμπει σε 
φαρσέρ. Και ότι η φράση «έχουμε σχέδιο», δεν είναι απλά 
μια ακόμη υποκρισία, αλλά παραπέμπει σε αναιδείς. Και αν 
αντιτείνει κανείς ότι αυτά που λέω συνιστούν μιαν αναίδεια 
από την ανάποδη, έχω να πω ότι ναι μεν μόνο με αναίδεια 
-όπως γίνεται με τα εμβόλια- καταπολεμείται η αναίδεια, 
όμως αυτό θα ίσχυε, αν δεν υπήρχαν ιδέες, σαν αυτές που 
προτείνονται, ώστε να αντιμετωπιστεί η, κατά τον Ευριπίδη, 
«μεγίστη των εν ανθρώποις νόσων πασών αναίδεια». Αυτό 
το τελευταίο στάδιο της πολιτικής ένδειας.    
Αιρετά Μέσα
Μια άλλη ιδέα είναι να θεσπιστεί για όλους χωρίς εξαίρεση 
τους Βουλευτές, το πέραν των δύο τετραετιών ασυμβίβαστο. 
Μια τρίτη δε, αφορά το τηλεοπτικό σίχαμα των Αθηνών. 
Λέω λοιπόν ότι εφόσον το ζάπινγκ συνιστά αυταπάτη, και 
τα οργανικά μέρη του σιχάματος, οι γνωστοί προαγωγοί, 
παρουσιαστές, και επιστημονικοί υποβολείς, μετά των 
επιλεκτικά προσκεκλημένων νομιμοποιητών εκ της επίσημης 
πολιτικής, δεν λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη, τη θέληση, και 
τα δικαιώματα των Πολιτών, όπως και τους Δημοκρατικούς 
κανόνες, μια λύση υπάρχει. Από τα αυθαίρετα Μέσα, να 
πάμε στα αιρετά. Όσο για το πώς και τι, μπορεί να υπάρξει 
η κοινωνική ετυμηγορία για την αξιολόγηση. Επόμενα κι η 
εκλογή. Στις εκπομπές δε του διαλόγου - που μόνο διάλογο 
δεν περιλαμβάνουν - ας δοκιμαστεί η συμμετοχή αιρετών 
εκπροσώπων των πολιτών, με ασυμβίβαστο ως προς τα 
υπόλοιπα αιρετά αξιώματα.
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Δήλωση - σόκ στούς LA Times ἀπό 
τόν βουλευτή (Δηµ.) Brad Sherman 
γιά τό κλῖµα τρόµου στό Κογκρέσο 
ὅταν ψηφίστηκε τό σχέδιο Πόλσον:

«Εἶδα συναδέλφους νά κοιτάζονται 
καί νά λέν ὅτι ἄν δέν τό ψηφίσουµε, 
θά ἐπιβληθεῖ στρατιωτικός νόµος 
στίς ΗΠΑ». Ναί, παίζει κι αὐτό!

Τροµοκρατικό δίκτυο ἐξαρθρώθηκε 
στήν Ὑεµένη. Ἰσλαµιστές, ναί, 
ἀλλά σχετιζόµενοι µέ τίς µυστικές 
ὑπηρεσίες τοῦ ...Ἰσραήλ. 

Στά ντοκουµέντα τῆς Συµφωνίας τοῦ 
Μονάχου (30/9/38) πού ἀποκάλυψε 
ἡ ρωσική SVR, ἡ Ἀγγλία σπρώχνει 
τόν Χίτλερ κατά τῆς ΕΣΣΔ

Μέρες πού ἔρχονται ἄς θυµόµαστε 
τό πῶς ξεκίνησαν ὅλα, πρίν µᾶς 
κάνει τό µυαλό µας νιανιά ἡ ἀντι-
ναζιστική ἀερο(εβραιο)λογία.

Ὥστε ὁ Μίλαν Κούντερα καταδότης 
τῆς τσεχοσλοβάκικης ἀστυνοµίας 
(1959)!  Ἀβάσταχτη ἡ ἐλαφρότητα 
τοῦ Εἶναι, πράγµατι. 

Παιδιά, µήν ἀπογοητεύεστε! Τὄπαν 
Ρουαγιάλ καί Γιῶργος στό Μέγαρο: 
Οἱ εὐρωσοσιαλιστές θ’ ἀνασχέσουν 
τόν καπιταλισµό τῶν ΗΠΑ!

Πάω στοίχηµα ὅτι σ’ αὐτή τή γιγα-
ντοµαχία ὁ Γιῶργος θά ‘ναι τό 
µυστικό ὅπλο. Κάτι σάν τό κεφάλι 
τῆς Μέδουσας (ἤ τῆς ἀµοιβάδας).

Τό λείψανο τοῦ ἁγίου Σεραφείµ τοῦ 
Σαρώφ ἦρθε στήν Παλλήνη καί ἡ 
ἑλληνορωσική λειτουργία (ὑπό τόν 
Ἱερώνυµο) µεταδόθηκε τηλεοπτικά

Παράλληλα διοργανώθηκε σπου-
δαία ἡµερίδα στό Ζάππειο γιά τή 
σύγκλισή µας µέ τή Μόσχα. Κάτι 
κινεῖται σωστά, παρότι ἀργά.

Τό µέγιστο σερβικό λογοτεχνικό 
βραβεῖο «Μπράνκο Ραντίτσεβιτς» 
ἀπονεµήθηκε στόν Νάσο Βαγενά.
Συγχαρητήρια κι ἀπό µᾶς! 

Προστασία προσωπικῶν δεδοµένων 
καί τό ἠλεκτρονικό ξεγύµνωµα στά 
ἀεροδρόµια: Μήπως καί στό βρακί 
µας κρύβεται ὁ Μπίν Λάντεν.

Οἱ ἐργαζόµενοι τῆς Ὀλυµπιακῆς 
ζητοῦν συµπαράσταση στόν ἐθνικό 
ἀεροµεταφορέα. Ἀπό κοντά καί οἱ 
τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλιστικῆς. 

Ποῦ εἶναι ὁ Ἀλέκος καί οἱ ΣΥΝ 
αὐτῷ νά ξορκίσουν τόν ἐθνοκεντρι-
σµό τῶν ἐργαζοµένων µέ τίς συνα-
σπυστιές τους;

Κι ἀπό σήµερα πετρέλαιο θέρµαν-
σης 30% πάνω ἀπό πέρυσι. Γιατί 
τόσα χρειάζεται ἡ ἐλεύθερη ἀγορά, 
δηλαδή οἱ γνωστοί 2 πού γράφαµε

Κι ὅποιος εἶχε συµφωνήσει µέ τήν 
ἰδιωτικοποίηση τῶν κρατικῶν ΕΛΠΕ 
ἄς σκάσει τώρα και νά ἐλπίζει νά 
τόν λυπηθεῖ ὁ Βαρδινολάτσης.

Ἔκανε ἕνα στραβοπάτηµα, ὅµως  
µετανόησε ἐγκαίρως - καί Ἐκεῖνος 
τόν συγχώρεσε. Ἄλλωστε τί νά 
καταλογίσεις σ’ ἕναν ἀϊλάκη; 

«Ἐµένα µοῦ ὑποκρύπτει σκοπιµότη-
τα»! Εὐριπίδη, πρόσεχε: Ἡ πολλή 
παρέα µέ τόν νοµάρχη ἀρχίζει νά 
µήν κρύβεται! 

Χυδαῖο «πνεῦµα» τοῦ Τζενγκίζ 
Ὀµέρ στή «Μιλέτ», σέ πρόστυχα 
λογοπαίγνια στά τουρκικά µέ τ’ 
ὄνοµα τῆς Ποµάκας φίλης Ἐµινέ

Μόλις ὅµως τελειώσουν οἱ δίκες 
γιά τίς ἄλλες ἀθλιότητες, ἐκεῖνες 
πού ἔγραψε, θά δοῦµε τίνος κῶλος 
θά ἔχει γίνει, νά! 

Εὔλογα ἐγκώµια τοῦ Γ. Ξανθούλη 
(Ἐλευθεροτυπία, 4/10) γιά τόν ξενώ-
να Ρωξάνη τοῦ φίλου Γ. Βολουδάκη 
στή Μαρώνεια. Ἡ ποιότητα θέλγει

Κοσµοσυρροή στήν Ξάνθη γιά τή βι- 
βλιοπαρουσίαση τοῦ «Ἀρχιεπισκό 
που Χριστοδούλου - Παρακαταθήκη 
Λόγων». Καί πολλοί µουσουλµάνοι!

Οὔτε ἕνα ἑλληνικό ΑΕΙ στά 100 πρῶ-
τα τῆς Εὐρώπης! Στή δέ παγκόσµια 
κατάταξη ἔχουµε τό Παν/µιο Ἀθη-
νῶν στό 248, τό ΕΜΠ στό 356, κτλ Κι 
εἴµαστε καί ... βελτιωµένοι, λένε

Ὅσο γιά τό Δηµοκρίτειο δέν ἐµφα-
νίστηκε πουθενά ἀλλά αὐτό ἦταν 
θέµα παρουσίασης. Ἄς τά ‘γραφαν 
ξεκινώντας ἀπ’ τό χειρότερο καί θά 
µᾶς βλέπατε τότε πρώτη µούρη!

Πάει καί ἡ ὑπόθεση τῆς ΤΕΞ, χάθη- 
κε καί ἡ προσφυγή τῆς χώρας µας. 
Ὅπως τό ‘χαµε γράψει, ἡ µάχη 
ἦταν χαµένη καί κακῶς τή δώσαµε. 
Ἀλλοῦ παίζεται τό παιχνίδι.

Ποῦ παίζεται; Στόν ΟΑΣΕ (στή Βαρ-
σοβία) πρό ἡµερῶν ξανατέθηκε 
θέµα Θράκης, µέ ζήτηµα αἰχµῆς 
τήν µειονοτική ἐκπαίδευση. Ἤµα-
σταν ἐκεῖ; Τί εἴπαµε; Τί θά γίνει;

Μά ἐδῶ ἡ χώρα δέν µπορεῖ νά 
λύσει κανένα πρόβληµα, οὔτε τῶν 
σκουπιδιῶν (βλ. καί Σαµοθράκη), 
θά προκόψει στά δύσκολα;...

Μεταφράσαμε για σας σήμερα ένα άρθρο 
από την ριζοσπαστικά δημοκρατική εφη-
μερίδα ΤΑΡΑΦ της Τουρκίας, αναφερόμενο 
στην οργάνωση της τουρκικής ανταρσίας 
στην Κύπρο. Κάθε ομοιότητα με καταστά-
σεις στη σημερινή Θράκη είναι εντελώς 
...συμπτωματική.

Για το πώς διευθύνθηκε η πολιτική του 
διαχωρισμού 
Μετά τις αποτυχίες ερασιτεχνικών ομάδων 
όπως η “Ένωση Τουρκοκυπριακής Αντίστα-
σης”, η “Καρατζέτε”, η “9η Σεπτεμβρίου”, 
η “Βολκάν” και οι “Τουρκοκύπριοι Κομά-
ντος”, η Τουρκία ανέλαβε την κατάσταση. Το 
πρώτο σημάδι γι΄αυτό ήταν ότι ο Μεντερές 
παρά το ότι προσπαθούσε να τα πηγαίνει 
καλά με τις δυτικές χώρες, στις 5-7-1956 
έκανε λόγο για πρώτη φορά για επέμβαση 
στην Κύπρο. Γινόταν αντιληπτό ότι πλέον 
αναλάμβανε ο Φατίν Ρουστού Ζορλού.
 Τα θεμέλια της μυστικής οργάνωσης που 
έπαιξε τα επόμενα χρόνια καθοριστικό ρόλο 
στην πολιτική της Τουρκίας στην Κύπρο, 
τέθηκαν από τρία άτομα σε ένα σπίτι στην 
περιοχή Γλέντι της Λευκωσίας στις 9-11-
1957. Το όνομα αυτής της οργάνωσης ήταν 
Υπηρεσία Τουρκικής Αντίστασης (ΤΜΤ), και 
οι ιδρυτές της ήταν οι ιδρυτές και της Βολκάν. 
Ο ένας από τους τρεις, ο Ραούφ Ντενκτάς, 
έχοντας τελειώσει τα αγγλικά σχολεία στο 
νησί συνέχισε με νομική εκπαίδευση στην 
Αγγλία, και από το 1949 διετέλεσε εισαγγελέας 
στα αγγλικά δικαστήρια του νησιού. Εκείνες 
τις μέρες παραιτήθηκε από την εισαγγελία 
για να γίνει πρόεδρος στην τουρκοκυπριακή 
ομοσπονδία. Ο Μπουρχάν Ναλμπάντογλου 
ήταν ένας εθνικιστής γιατρός. Ο τρίτος 
ήταν ο Κενάν Τανρισεβντί, φαινομενικά 
υπάλληλος στο τουρκικό Προξενείο αλλά 
στην πραγματικότητα ένας πράκτορας. 
Γινόταν αντιληπτό πως είχε σταλεί για να 
διαμορφώσει την πολιτική της Τουρκίας 
στο Κυπριακό. Αυτοί οι τρεις, δουλεύοντας 
ώς το πρωί, καθόρισαν τις βασικές γραμμές 
της οργάνωσης. Τότε πήραν και τα κωδικά 
τους ονόματα. Ο Ντενκτάς ¨Μουλαγίμ¨ 
(αργότερα Ταύρος), ο Τανρισεβντί (Ναζίμ) 
και ο Ναλμπάντογλου ¨Ρατζί¨. Αποφάσισαν 
μάλιστα να μην πληροφορήσουν τον ηγέτη 
των Τ/Κ Φαζίλ Κιουτσούκ σχετικά με την 
οργάνωση τους, διότι ο Κιουτσούκ δεν 
συμπαθούσε ιδιαίτερα τον Ναλμπάντογλου. 
Η ίδρυση της ΤΜΤ στις 26-11-1957 έγινε 
γνωστή σε όλο το νησί με ανακοινώσεις. Ο 
Φαζίλ Κιουτσούκ έμαθε για πρώτη φορά 
για την ΤΜΤ από αυτές τις ανακοινώσεις. 
Θύμωσε αλλά ο Ντενκτάς τον έπεισε. 
Ελεγχόμενη από την μάνα πατρίδα 
Τις τελευταίες μέρες του 1957 η τουρκική 
κυβέρνηση κάλεσε στην Άγκυρα τον 
Κιουτσούκ και τον Ντενκτάς. Μάλιστα η 
πρόσκληση προς τον Ντεντάς κρατήθηκε 
μυστική διότι δεν είχε γίνει αποδεκτή 
ακόμα από τις αγγλικές Αρχές η παραίτηση 
του από την θέση του εισαγγελέα. Ο τότε 
ΥΠΕΞ Ζορλού δυσκολεύτηκε να πείσει τον 
Μεντερές. Διότι τότε ο Μεντερές έχοντας 
ανάγκη της οικονομικής στήριξης των ΗΠΑ, 
πρόβαλλε ένα πιο διαλλακτικό προφίλ. 
Πέντε μήνες μετά το εμπόδιο του Μεντερές 
ξεπεράστηκε, καθώς το θέμα μεταφέρθηκε 
στο Γενικό Επιτελείο. Ο Κιουτσούκ και 
ο Ντενκτάς επανακλήθηκαν στην Άγκυρα 
και τους γνώρισαν στον  πρόεδρο του 
Συμβουλίου Άμεσης Επιστράτευσης (STK, 
αργότερα μετονομάστηκε σε Διεύθυνση 
Ειδικού Πολέμου) Ντανίς Καραμπελέν και 
στην ομάδα του.         
                                  Συνέχεια στη σελ. 10

Ἀντιφωνήµατα
Το επιδέξιο παιδί της 

Διεύθυνσης Ειδικού Πολέμου: 
Υπηρεσία Τουρκικής 
Αντίστασης (ΤΜΤ)

Ἐπειδή στό προηγούµενο φῦλλο µας 
βάλαµε µία φωτογραφία τῆς ξεφτιλο-

Μαντόνας πού τήν ἔδειχνε σχεδόν 
ἑλκυστική (εἶναι ἕνα βασικό στοιχεῖο τοῦ 

µύθου της, γιά τούς καθυστερηµένους 
της θαυµαστές), κάποιος φίλος 
συνδροµητής µᾶς ἔστειλε σειρά 

ἀδηµοσίευτων φωτογραφιῶν της ὅπου 
δέν παρεµβάλεται τό Photoshop καί 

τά ἄλλα τεχνολογικά µαραφέτια. Ἔτσι, 
στήν ἀνωτέρω φωτογραφία µπορεῖτε νά 
δεῖτε τό ...σύµβολο τοῦ σέξ, ὄχι πῶς θά 
εἶναι στά 75 της ἀλλά ἔτσι ὅπως εἶναι 
ΣΗΜΕΡΑ, στά 50 της (παρηγορηθεῖτε 
φιλενάδες!). Νοµίζω ὅτι µέ τόν Μάικλ 
Τζάκσον θά ἔκαναν ἰδανικό ζευγάρι...

Μadonna Μia!!! Ἀγαπητοί φίλοι! Ἀρχῆς γενοµένης ἀπό τό παρόν φῦλλο, 
µεταβάλλουµε ἀνεπαίσθητα τήν περιοδικότητα 
τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»: Ἀντί νά κυκλοφορεῖ κάθε 
δεύτερη Τετάρτη, στό ἑξῆς θά κυκλοφορεῖ 
κάθε 1η καί 16η τοῦ µηνός. Ἡ µεταβολή αὐτή 
κρίθηκε προτιµητέα καί ἀπαραίτητη µετά ἀπό 

συνεννόησή µας µέ τίς ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Τύπου, 
ἐλπίζουµε δέ τά θετικά της νά ὑπερκεράσουν τά ἀρνητικά της. 
Κατά τ’ ἄλλα ὑπενθυµίζουµε στούς ἀµελεῖς τή συνδροµή 
τους, εἰδικά στούς ἐκτός Κοµοτηνῆς, χωρίς τήν ὁποία δέν τά 
βολεύουµε οὔτε µέ ...τήν προηγούµενη οὔτε µέ τή νέα, οὔτε µέ 

ὁποιανδήποτε  περιοδικότητα... 

!!!

Καί µία διόρθωση
Στό προηγούµενο φῦλλο µας, στό ἱστορικό κουΐζ, ρωτούσαµε 
- µέ ἀφορµή τήν ἐπέτειο ἀπελευθέρωσης τῆς Ξάνθης - ποιοί 
ἄλλοι ἐποφθαλµιοῦσαν τή Δυτική Θράκη (πέρα ἀπό Τούρκους 
καί Βουλγάρους), δίνοντας σωστή τήν ἀπάντηση «Οἱ Γάλλοι». 

Εἶναι γνωστό ὅτι τά συµµαχικά στρατεύµατα µπῆκαν πρῶτα 
στή Θράκη καί οἱ Γάλλοι τήν παρέδωσαν στόν ἑλληνικό Στρατό. 
Ὅµως ἐµεῖς εἴχαµε τήν πληροφορία ὅτι κάποια στιγµή, πρίν 
τό πράξουν, µπῆκαν στόν φευγαλέο πειρασµό νά στήσουν 
ἕνα προτεκτορᾶτο τύπου Ἀλεξανδρέττας. Ὡστόσο ὁ φίλος τοῦ 
«Α» κ. Νάθενας Εὐτύχιος µᾶς ἐνηµέρωσε ὅτι αὐτό ἦταν µία 
παραπλανητική πρόταση τῶν Βουλγάρων πρός τούς Γάλλους, 
ὅταν εἶδαν ὅτι χάνουν τό παιχνίδι καί ἐπανέρχονται οἱ Ἕλληνες. 
Καί ἀποδεικνύεται ἀπό πλῆθος ντοκουµέντων τῆς ἐποχῆς ὅτι οἱ 
Γάλλοι, παρά τή πρόταση καί τίς ἀντιρρήσεις τῶν Ἀµερικανῶν 
δέν ἐνέδωσαν ἀλλά τήρησαν µία σαφῶς εὐνοϊκή στάση ἔναντι 
τῆς πατρίδας µας. Δέν ἐπιµένουµε, πιθανόν νά λαθέψαµε. Ἄν 
πάντως κάποιος γνωρίζει κάτι ἐπιπλέον, µπορεῖ φυσικά νά µᾶς 

πληροφορήσει σχετικά. 


