
Στίς 7/11/08 στήν Κοµοτηνή (στό βιβλιο-
πωλεῖο «Παπασωτηρίου») παρουσιάστη-
κε τό θαυµάσιο ὅσο καί πρωτότυπο βιβλίο 
«Logicomix», στό ὁποῖο συνεργάστηκαν 
ὁ συγγραφέας (καί µαθηµατικός καί 
σκηνοθέτης) Ἀπόστολος ∆οξιάδης, ὁ 

καθηγητής πληροφορικῆς Χρίστος 
Παπαδηµητρίου καί οἱ σκιτσογράφοι 
Ἀλέκος Παπαδάτος - Ἄννι Ντί Ντόνα. 
Μία ἱστορία τῶν σύγχρονων µαθηµα-
τικῶν καί τῶν συνδεδεµένων φιλοσο-
φικῶν συνεπειῶν τους ξετυλίγεται 
µέ καµβά τή ζωή τοῦ Μπέρτραντ 
Ράσελ καί - συγγραφικῇ ἀδείᾳ - 
ἐνσωµατώνει τά κοµβικότερα σηµεῖα 
τῶν ἀνακαλύψεων τῆς Λογικῆς καί 
τῶν Μαθηµατικῶν. Τό εὑρηµατικό 
τέλος ἐπιτρέπει µία µετάβαση ἀπό 
τόν ὀρθολογικό κόσµο τῆς σύγχρο-
νης Ἐπιστήµης στόν κόσµο τῆς 
ἀρχαιοελληνικῆς σοφίας διά τῆς 
Ὀρέστειας τοῦ Αἰσχύλου, τώρα  ἰδίως 
µετά τόν Γκαῖντελ, πού ὁ µοντέρνος 
πῦργος τῆς Βαβέλ ἔχει καταρρεύσει.
Τό βιβλίο ἔχει ἐξαιρετικά σκίτσα 
καί χρώµατα, ἐνῶ ἡ σκηνοθετική 
παιδεία τῶν συντελεστῶν του εἶναι 

εὐεργετικά διάχυτη. Τό Logicomics 
ἀπευθύνεται ὄχι µόνο σέ µαθηµατικούς 
ἀλλά καί σέ κάθε πνευµατικά ἐνεργό 
ἄνθρωπο, µέσα ἀπό µία ἰδιαίτερη φόρµα, 
αὐτήν τῶν κόµιξ, πού ἴσως ἀποδειχθεῖ 
καί ἡ ἐνδεδειγµένη γιά τήν ἐποχή µας. 
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Όσο ἀγαπῶ τὴν πατρίδα 
µου δὲν ἀγαπῶ ἄλλο 

τίποτας

ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Δ ε ι µ ο κ ρ α τ ί α

Στὸν λόγο τοῦ Δηµοσθένη «Κατὰ Μειδίου», ὁ ρήτορας ἀναρωτιέται γιατί 
οἱ Ἀθηναῖοι ἔνορκοι ἐπιστρέφουν σπίτι τοὺς δίχως νὰ κοιτάζουν πίσω 
τους ἐὰν τοὺς ἀκολουθεῖ κάποιος, γιατί δὲν φοβοῦνται. Εἶναι πράγµατι 
τροµερὸ νὰ τὸ σκεφτεῖ κανείς, 24 αἰῶνες πρὶν τὶς µέρες µας πόση εὐνοµία 
καὶ ἀσφάλεια, τί δηµοκρατικὴ λειτουργία καὶ σεβασµὸς τῶν νόµων ὡς 
προστασίας τῶν ἀδυνάτων!
Καὶ γίνεται ἀκόµη τροµερότερο ὅταν τὸ συγκρίνει κανεὶς µὲ τὸ σήµερα, 
ὅπου ὅλοι φοβοῦνται ὅλους. Τοὺς ἀνωτέρους ποὺ θὰ τοὺς τιµωρήσουν, τοὺς 
κατωτέρους ὅτι θὰ τοὺς διασύρουν, τοὺς γνωστοὺς ὅτι θὰ τοὺς ἀρνηθοῦν, τοὺς 
ἀγνώστους ὅτι θὰ τοὺς παρεξηγήσουν, τὸν τοπάρχη ποὺ θὰ τοὺς κυνηγήσει, 
τὴν Ἀστυνοµία ποὺ θὰ τοὺς µπλέξει... Νὰ περιοριστοῦµε στὰ δικαστήρια; 
Ἀκούστηκε τὶς προάλλες σὲ δικαστικὴ αἴθουσα µία µάρτυρας νὰ καταθέτει 
ὅτι φοβᾶται - χρόνια ὁλόκληρα µετὰ τὰ συµβάντα - καὶ βεβαίως ὅλοι τὴν 
κατανοήσαµε. Γεννᾶ µάλιστα καὶ ὑποψίες ἡ ἴδια ἡ τολµηρὴ κατάθεσή της: 
πῶς ἐπιµένει νὰ τὴν κάνει, µήπως κρύβει κάτι καὶ ἀναλαµβάνει τέτοιο ρίσκο;! 
Πράγµατι, ἡ κοινωνικὴ πραγµατικότητα σὲ ὁδηγεῖ σὲ τέτοιες σκέψεις: Ποιὸς 
τολµάει νὰ τὰ βάλει µὲ ἕναν ἀρχιδιαπλόκο πρύτανη/δεσπότη, µὲ ἕναν 
διεφθαρµένο νοµάρχη/δήµαρχο, µὲ ἕναν σεσηµασµένο κλεφτοεργολάβο; 
Κι ἂν τὸ κάνει, ποιὸς πιστεύει ὅτι δὲν βρίσκεται πίσω του ἕνα ἀντίπαλο 
συµφέρον, ἐξίσου βρωµερὸ µὲ τὸ καταγγελλόµενο; Γίνεται νὰ σπάσεις τὴν 
ὀµερτὰ καὶ νὰ ἐπιβιώσεις;
Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγµατικότητα τῆς κοινωνίας µας: ὁ φόβος καὶ ἡ συνενοχή. 
Μία ἀληθινὴ Τροµοκρατία τῆς Ἰσχύος, στὴ θέση τῆς Δηµοκρατίας, ὅπου ὅλοι 
εἶναι εἴτε συνένοχοι εἴτε ἐκβιάσιµοι εἴτε ὑποταγµένοι. Συµβαίνει ὅµως ἕνα 
ρῆγµα κάθε τόσο νὰ ρίχνει φῶς στὴν εἱρκτή µας, ἀποκαλύπτοντας ὅτι τὰ 
κουρέλια ὁλόγυρα δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἡ κυρίαρχη προπαγάνδα ἰσχυρίζεται. 
Αὐτὰ τὰ ρήγµατα πασχίζουµε κι ἐµεῖς στὸν «Α» νὰ διευρύνουµε, µήπως καὶ 
µοιραστοῦµε τὸ φῶς τους µὲ περισσότερους ζωντανοὺς ἀνθρώπους.

Ὑπεξιακά ∆ιλήµµατα
∆ιαβάσαµε στὸ «Ἔθνος» (τόν Ν. Μελέτη), ὅτι ὁ Τοῦρκος ἀξιωµατοῦχος 
Ὀµοὺρ Ὀρχούν, ποὺ ὑπηρετεῖ τώρα ὡς «προσωπικὸς ἐκπρόσωπος» τῆς 
προεδρίας τοῦ ΟΑΣΕ γιὰ τὴν «ἀντιµετώπιση τῶν διακρίσεων καὶ τῆς 
µισαλλοδοξίας ἐναντίον τῶν µουσουλµάνων», ἐνηµέρωσε ὅτι προτίθεται 
νὰ πραγµατοποιήσει ἀποστολὴ στὴ Θράκη. Ἐπίσης, ἡ τουρκικὴ πλευρὰ 

ζήτησε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὴν ἀνανέωση τῆς θητείας του. 
Ὁ Ὀρχοὺν διορίστηκε ἀπὸ τὴ βουλγαρικὴ προεδρία σὲ µία ἀπὸ τὶς τρεῖς 
θέσεις τῶν «προσωπικῶν ἐκπροσώπων» τῆς ἑκάστοτε προεδρίας. Μὲ τὴν 
ἰδιότητά του αὐτὴ θὰ πραγµατοποιήσει ἐπίσκεψη - πραγµατογνωµοσύνη 
στὴν ἑλληνικὴ Θράκη, µὲ σαφὴ ἐπιδίωξη τὴν ἀνάδειξη (καὶ στὸ πλαίσιο 

τοῦ ΟΑΣΕ) τῶν «δεινῶν» ποὺ ὑφίστανται οἱ Ἕλληνες µουσουλµάνοι.
«Μὲ τὴν κίνηση αὐτή», διαβάζουµε, «ἡ Τουρκία φέρνει σὲ ἰδιαίτερα δύσκολη 
θέση τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση, καθὼς εἴτε θὰ πρέπει νὰ ἀποδεχτεῖ τὸν 
ἐκβιασµὸ τῆς τουρκικῆς πλευρᾶς, ἐπιτρέποντας µάλιστα ἐπὶ ἑλληνικῆς 
προεδρίας νὰ κατοχυρωθεῖ θέµα τουρκικῆς µειονότητας στὸν ΟΑΣΕ, 
εἴτε θὰ πρέπει νὰ ἀπορρίψει τὸ αἴτηµα τοῦ Τούρκου ἀξιωµατούχου µὲ 

ὅ,τι αὐτὸ σηµαίνει γιὰ τὸ προφὶλ τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας»!!!
Τί ἀκριβῶς σηµαίνει δηλαδὴ γιὰ τὸ «προφίλ» µας ἡ ἀπόρριψη τοῦ λύκου 
ἀπὸ τὴ θέση τοῦ προβατοφύλακα; Ἄς µᾶς τὸ ἐξηγήσει κάποιος γιατί 
δυσκολευόµαστε, ὡς ἐπαρχιῶτες ποὺ προτιµοῦν νὰ κοιτοῦν ἀνφάς, νὰ 
τὸ ἀντιληφθοῦµε. Πάντως γιὰ τὸ τί θὰ σηµάνει ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Ὀρχοὺν 

στὴ Θράκη, κάτι µποροῦµε νὰ φανταστοῦµε... 
Ἂς ἀφήσει λοιπὸν τὸ ΥΠΕΞ µας τὶς µεγαλοστοµίες γιὰ τὴ «δύσκολη 
φάση στὴν ὁποία ἀναλαµβάνει τὴν προεδρία τοῦ ΟΑΣΕ»* (λὲς κι ἐµεῖς 
θὰ λύσουµε τὸ πρόβληµα τῆς Γεωργίας ἢ τοῦ Κοσόβου) κι ἂς πράξει τὸ 

αὐτονόητο στέλνοντας τὸν Τουρκαλὰ γιὰ βροῦβες.

* Τέτοια ποµπώδη λέγανε κι ὅταν πήραµε θέση µὴ µονίµου µέλους στὸ 
Συµβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ καὶ τελικά κανένας δὲν κατάλαβε ὅτι 

περάσαµε ἀπὸ κεῖ. (Τελικὰ ὅλα στὴ ζωὴ ἕνα ψέµµα εἶναι...)

Μιά ἑλληνική, εἰκονογραφηµένη ἰδέα

Zωντανός μά απομονωμένος βρίσκεται ο Οσάμα 
μπιν Λάντεν, σύμφωνα με τον διευθυντή της 
CIA Μάικλ Χέιντεν, που υποστηρίζει ότι η Αλ 
Κάιντα, αν κι «εκτός ισορροπίας» λόγω της 
αμερικάνικης πίεσης, εξακολουθεί να απειλεί τις 
ΗΠΑ, δρώντας με βάση τα πακιστανικά εδάφη. 
(Στην αποκλειστική μας φωτό ο Οσάμα πάνω 
από τον τάφο του συντρόφου του Μαύρου Πήτ) 

Ἄστεγοι Πανεπιστήμονες

Μαθαίνουμε ὅτι ὁ εἰσαγγελέας 
Ξάνθης παραπέμπει ὅλους τούς 
διδάσκοντες στήν Ἀρχιτεκτονική 
Ξάνθης γιά ψευδή δήλωση μόνιμης 
κατοικίας (δηλώνανε ὅτι μένουν 
ἐδῶ, ὅπως προβλέπεται ἀπό τόν 
νόμο, ὅμως ὅλοι εἶναι «ἱπτάμενοι»). 
Δέν ξέρουμε τί θά βγεῖ, μέ τήν 
εὐκαιρία θέλουμε νά ἐπισημάνουμε 
ὅτι καλά θά ἦταν νά μεριμνοῦσε τό 
κράτος γιά τούς καθηγητές τῆς 
Νομικῆς Κομοτηνῆς, πού οἱ καημένοι 
ζοῦν ὅλοι ἀπό χρόνια σέ κοινόβιο. 
Παλιότερα ὅλοι οἱ ταλαίπωροι 
κοιμόντουσαν μέσα στή Σχολή 
(ναί, ἀφοῦ δήλωναν διεύθυνση 
Παν. Τσαλδάρη 11!). Μετά, ὅσοι 
σταύρωσαν ἀπό κανένα φράγκο 
δήλωναν τό Ξενία. Κι ἀργότερα 
τή βόλευαν σέ 2-3 διαμερίσματα 
πού εἶχε πάρει τό ΔΠΘ ἀπό τήν 
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ καί ἐκεῖ - δέκα νομά 
σ’ ἕνα δωμά - ἄλλαζαν βάρδια στά 
δωμάτια, στό χώλ, στήν τουαλέτα... 
Νομίζουμε ὅτι κάτι πρέπει νά γίνει 
γιά τό θέμα, τί λές κι ἐσύ Εὐριπίδη;



Η «ελεύθερη αγορά», όταν απορρίπτει 
τον κρατικό παρεμβατισμό, στηρίζεται 
στο σκεπτικό πως στην επιχείρηση που 
θεμελιώνει ένας ιδιώτης, με δικό του 
κεφάλαιο, δεν έχει κανείς το δικαίωμα 
να παρέμβει. Ο ιδιώτης είναι εκείνος 
που επενδύει το κεφάλαιό του, ο ιδιώτης 
κι εκείνος που αναλαμβάνει το ρίσκο 
της επένδυσης. Σε περίπτωση αποτυχίας 
κανείς δεν σπεύδει να του συμπαρασταθεί, 
η οικονομική ζημιά είναι όλη δική του. 
Άρα και σε περίπτωση επιτυχίας κανείς 
δεν δικαιούται να μοιράζεται μαζί του 
τα κέρδη του, είναι όλα δικά του. Το 
επιχείρημα έχει τη λογική του και θα ήταν 
αποδεκτό αν το σύστημα λειτουργούσε 
απαρέγκλιτα κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
Ήδη όμως από την πρώτη περίπτωση 
που σημειώνουμε διαπιστώνονται 
παρεκκλίσεις, που προκαλούν τριγμούς στο 
θεωρητικό οικοδόμημα του συγκεκριμένου 
οικονομικού μοντέλου.
Το κράτος λοιπόν, σύμφωνα με την 
ελεύθερη αγορά, δεν έχει δικαίωμα να 
καθορίζει στον ιδιώτη πώς θα διαχειριστεί 
την επιχείρησή του· δεν έχει δικαίωμα, 
για παράδειγμα, να του επιβάλλει 
το «άνοιγμα» περισσότερων θέσεων 
εργασίας σε περίπτωση υπερκερδών· δεν 
έχει δικαίωμα να του επιβάλλει πλαφόν 
στις τιμές στις οποίες παρέχει τα προϊόντα 
ή τις υπηρεσίες του· δεν έχει δικαίωμα, για 
να θυμηθούμε τον Παπανούτσο, να του 
επιβάλλει τη συνέχιση της μισθοδοσίας 
στους εργαζόμενους που αντικαθίστανται 
απ’ τις μηχανές. Θα περιμέναμε αντίστοιχα 
ότι στην περίπτωση της αποτυχίας το 
κράτος δεν θα ’πρεπε να αναλαμβάνει 
καμία πρωτοβουλία για τη σωτηρία μιας 
επιχείρησης· διαπιστώνουμε ωστόσο ότι 
συχνά επεμβαίνει προκειμένου να τη 
σώσει από τη χρεοκοπία. Ήδη η ελεύθερη 
αγορά καταστρατηγείται, μέσα από μια 
χαρακτηριστική περίπτωση κρατικού 
παρεμβατισμού. Το παράδειγμα της 
πρόσφατης οικονομικής κρίσης στις Η.Π.Α., 
με το σχέδιο σωτηρίας που εκπόνησε η 
αμερικανική κυβέρνηση στην κατεξοχήν 
καπιταλιστική χώρα, είναι ενδεικτικό του 
τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται η 
ελεύθερη αγορά τα οικονομικά δεδομένα: 

τα κέρδη αποτελούν υπόθεση ιδιωτική, η 
ζημιά υπόθεση κρατική. Το χειρότερο είναι 
πως η επιβολή της παραπάνω αντίληψης 
γίνεται εκβιαστικά, μέσα από την ομηρία 
πολλών πολιτών οι οποίοι επένδυσαν τις 
οικονομίες τους σε επιχειρήσεις που εκ των 
υστέρων αποδείχτηκαν προβληματικές.
Ανάλογες περιπτώσεις «αποδεκτού» 
κρατικού παρεμβατισμού στις ελεύθερες 
αγορές συνιστούν οι επιχορηγήσεις 
των επιχειρήσεων από το κράτος. 
Εδώ το κράτος παρεμβαίνει με πολύ 
συγκεκριμένους συνήθως στόχους, 
για παράδειγμα την παρότρυνση προς 
τις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν σε 
ευαίσθητα γεωγραφικά διαμερίσματα της 
επικράτειας, προκειμένου να ενισχυθούν 
οικονομικά και να συγκρατηθεί εκεί ο 
πληθυσμός τους. Στην ελληνική «ελεύθερη 
αγορά» το εν λόγω μέτρο καταντά 
συχνά αντικείμενο εκμετάλλευσης και 
οργανωμένης κερδοσκοπίας από ιδιώτες, 
που καρπώνονται τις επιδοτήσεις και 
στη συνέχεια κηρύσσουν πτώχευση, 
καθώς επιπλέον απουσιάζει ένα σοβαρό 
κι αποφασιστικό ελεγκτικό σύστημα. 
Κι είναι πλέον συνήθης η εικόνα των 
τηλεοπτικών καναλιών με τα ρεπορτάζ 
από τις διάφορες βιομηχανικές περιοχές 
της επαρχίας, στις οποίες απέμειναν τα 
κουφάρια των εργοστασίων-φαντασμάτων 
που ποτέ δεν λειτούργησαν με προοπτική 
βάθους χρόνου, καταπώς οι ιδιοκτήτες 
τους δεσμεύονταν, όταν αποδέχονταν την 
επιχορήγηση.
Οι αντινομίες δεν σταματούν εδώ και 
αφορούν πρωτίστως όχι τους ιδιώτες 
που ασπάζονται την ελεύθερη αγορά, και 
δικαίως επιδιώκουν ό,τι πιο συμφέρον 
για τον εαυτό τους, όσο τις κυβερνήσεις 
που θέτουν ως στόχο του οικονομικού 
τους προγράμματος τη μείωση των 
κρατικών παρεμβάσεων και την επέκταση 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς όλο 
και περισσότερες κατευθύνσεις. Είναι 
παράδοξο να υποστηρίζει μια κυβέρνηση 
τον ελεύθερο ανταγωνισμό, να παροτρύνει 
τους πολίτες να επιλέγουν τα συγκριτικά 
φθηνότερα και ποιοτικότερα προϊόντα μέσα 
από τη δική τους έρευνα αγοράς, και να 
ιδρύει παράλληλα «παρατηρητήρια τιμών» 

κι ελεγκτικούς μηχανισμούς που απειλούν 
με πρόστιμα όσους κερδοσκοπούν, 
ασχέτως της βούλησης των θεσπιζόμενων 
μηχανισμών γι’ αποτελεσματικότητα. 
Γιατί «κερδοσκοπώ» σημαίνει προφανώς 
ότι πουλώ υπερβαίνοντας το «επιτρεπτό 
όριο» κέρδους. Αν όμως υποστηρίζω την 
ελεύθερη αγορά που διαμορφώνει μόνη 
της τις ισορροπίες της, πώς γίνεται να μιλώ 
για «επιτρεπτό όριο» στο κέρδος;
Αν προσπερνούσαμε την αντίφαση στην 
παράμετρο που μόλις περιγράφτηκε, θα 
σταματούσαμε σε άλλο σημείο, εξίσου 
προβληματικό μα προπαντός ύποπτο. 
Ενώ η ελεύθερη αγορά προτείνει τον υγιή 
ανταγωνισμό που διαμορφώνει τις τιμές 
των προϊόντων, σε πολλές περιπτώσεις 
διαπιστώνονται μεταξύ των επιχειρήσεων 
συμφωνίες για τη διατήρηση της τιμής 
πάνω από ορισμένο επίπεδο. Πρόκειται 
για τα λεγόμενα «καρτέλ», για τα οποία 
υπήρξαν πρόσφατα δημοσιογραφικές 
αποκαλύψεις στην περίπτωση των 
γαλακτοβιομηχανιών, κάτι που συζητείται 
επίσης και για τις εταιρείες πετρελαίου. 
Τα «καρτέλ» συνιστούν εξόφθαλμη 
περίπτωση «ασθένειας» της ελεύθερης 
αγοράς. Όμως το ύποπτο δεν εντοπίζεται 
τόσο στους ιδιώτες που επιβάλλουν το 
συμφέρον τους· άλλωστε αυτό επιδιώκει η 
ελεύθερη αγορά: το θρίαμβο των ικανών 
ή «ικανών», δηλαδή των επιτήδειων. Το 
ύποπτο εντοπίζεται πρωτίστως στη στάση 
του κράτους στις αντίστοιχες περιπτώσεις, 
στάση που χαρακτηρίζεται από τη δική του 
συμμετοχή στο ίδιο κερδοσκοπικό παιχνίδι. 
Το παράδειγμα της πετρελαϊκής κρίσης 
και του όλου θορύβου που προέκυψε γύρω 
από τα βενζινάδικα είναι διαφωτιστικό.
Εν προκειμένω, δηλαδή, δεν ενδιαφέρει 
αν εξυπηρετούνται συμφέροντα των 
πετρελαϊκών εταιρειών σε διεθνές 
επίπεδο, δεν ενδιαφέρει αν η πίεση που 
ασκείται στους καταναλωτές οφείλεται σε 
λόγους πολιτικούς, ίσως στην προσπάθεια 
των Η.Π.Α., μέσω του ελέγχου του 
πετρελαίου, να προκαλέσουν κρίση σε 
χώρες ή συνασπισμούς χωρών που τις 
αντιλαμβάνονται σαν αντιπάλους τους, 
όπως την Κίνα ή την Ε.Ε.· ενδιαφέρει 
αν οι κυβερνήσεις που αναπαράγουν 
την ιδεολογία του υγιούς ανταγωνισμού 
μέσα στις ελεύθερες αγορές λειτουργούν 
πράγματι ανταγωνιστικά ή έχουν τη δική 
τους θέση στα καρτέλ. Γιατί, όπως είπαμε, 
το να συνεννοούνται οι ιδιώτες μεταξύ 

τους με στόχο την κερδοσκοπία είναι 
εξηγήσιμο. Όμως πώς γίνεται να εξηγηθεί 
η συμμετοχή του κράτους στη γιγάντωση 
των καρτέλ; Γι’ αυτό παραπέμπουμε στα 
βενζινάδικα και στην πετρελαϊκή κρίση. 
Το να συναποφασίζουν, για παράδειγμα, οι 
διάφορες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες 
τη διατήρηση της τιμής στη βενζίνη 
σε υψηλά επίπεδα είναι κατανοητό. Το 
ερώτημα ωστόσο είναι γιατί το κράτος, 
στο πλαίσιο του ανταγωνισμού της 
ελεύθερης αγοράς, δεν μερίμνησε για 
την ακύρωση του καρτέλ. Θα ’χε τη 
δυνατότητα, διατηρώντας κρατική μία 
πετρελαϊκή εταιρεία ή ενεργώντας τους 
απαιτούμενους ελέγχους με συνέπεια 
και σθένος, να καταλύσει οποιοδήποτε 
καρτέλ. Όμως επιμένει με την απουσία ή 
την αδιαφορία του να τα συντηρεί. Χωρίς 
να υπεισέλθουμε στους λόγους για τους 
οποίους συμβαίνει αυτό, διαπιστώνουμε 
απλώς πως η «ανταγωνιστική» ελεύθερη 
αγορά εκτίθεται για μία ακόμη φορά, 
υπονομευόμενη από τις ίδιες τις 
κυβερνήσεις που τη θεοποιούν.
Κι αν τις επιχειρήσεις που ’χουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο οικονομικό 
σύστημα, όπως τις πετρελαϊκές ή τις 
τραπεζικές, το κράτος φαίνεται να τις 
ενισχύει αποδεχόμενο το κερδοσκοπικό 
τους παιχνίδι, οι περιπτώσεις στις οποίες 
αυτό επιχειρεί τελικά να ενεργοποιήσει 
τον ανταγωνισμό, στον βαθμό που 
του επιτρέπεται, προκαλούν θυμηδία. 
Έτσι παρατηρείται απ’ τη μια μεριά να 
σπεύδει το κράτος για την προώθηση 
του ανταγωνισμού μέσω ελέγχων σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις μικρομεσαίου 
μεγέθους, χωρίς καθοριστικό ρόλο στις 
οικονομικές εξελίξεις, κι από την άλλη 
να απουσιάζει εντελώς –καθότι η αγορά 
είναι «ελεύθερη»!– από κάθε έλεγχο σε 
επιχειρήσεις πρώτης γραμμής! Μπορεί 
οι τράπεζες να κινούνται ανεξέλεγκτα, 
επιβάλλοντας ανενόχλητες τα «ψιλά 
γράμματά» τους ακόμη κι όταν εκδίδονται 
αντίθετες δικαστικές αποφάσεις, όμως 
τα μανάβικα, τα κρεοπωλεία και οι 
πλανόδιοι υπόκεινται σε ελέγχους και σε 
πιέσεις, κι ας είναι «ελεύθερη» η αγορά! 
Κι αν φέρει κανείς στο μυαλό του τον 
πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Κίμωνα 
Κουλούρη να κάνει «εφόδους» στις λαϊκές 
αγορές, καταλαβαίνει γιατί μιλήσαμε για 
θυμηδία. Το ερώτημα συνεπώς ορθώνεται 
αμείλικτο: πού επιτρέπεται ο κρατικός 
παρεμβατισμός και πού όχι;

Γιάννης Στρούμπας
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Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
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Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
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«Ελεύθερη αγορά»: κερδοσκοπία, ομηρία, 
χρεοκοπία, θυμηδία!

Προκλήσεις Ασφάλειας για την Ελλάδα και 
την Κύπρο (Παπαζήσης 2008) 

      Οι σημερινές διεθνείς συγκυρίες 
χαρακτηρίζονται από μια νέου 
είδους ρευστότητα,  οφειλόμενη 
σε παράγοντες που εμφανίζονται 
για πρώτη φορά με τόση επίδραση, 
που μαζί με πιο παραδοσιακούς, 
επιφέρουν ανατροπές και 
προκαλούν εύκολα αστάθεια 
στο διεθνές σύστημα οδηγώντας 
τα εθνικά κράτη αντιμέτωπα με 
προκλήσεις σε πολλά επίπεδα. 
Στην ευρύτερη περιοχή μας, 
Βαλκάνια, Αν. Μεσόγειο, Μέση 
Ανατολή, Νότιο – Κεντρική 
Ασία συνυπάρχουν παράλληλα 

ή συγκρουσιακά παλαιοί και νέοι ανταγωνισμοί, οι οποίοι με 
την ανάμιξη των Ηνωμένων Πολιτειών, δημιουργούν ευκαιρίες 
ισχύος και συμμαχιών πέραν των στεγανών του παρελθόντος αλλά 
ταυτόχρονα πολύ εύκολα και τις προϋποθέσεις σύγκρουσης. Η 
αρχή της εθνικότητας όχι μόνο δεν έχει υποχωρήσει μετά το τέλος 
του Ψυχρού πολέμου όπως προέβλεπαν πολλοί,  στην Δύση αλλά 
παρουσιάζεται ενισχυμένη και πρωτεύουσα. Τι άλλο μαρτυρεί 
η περίπτωση των Σκοπίων ή ο αλβανικός εθνικισμός; Στο μέγα 
θέμα της ενέργειας η σημασία της εγγύς και  ευρύτερης περιοχής 
μας συνεχώς αναβαθμίζεται. Παρόλο τον συσσωρευμένο λόγο τα 
τελευταία χρόνια  για εναλλακτικές πηγές ενέργειας το πετρέλαιο 

θα παραμείνει για πολλές δεκαετίες ακόμη η πρώτη και κύρια 
πηγή  με όλα τα συνεπακόλουθα που η κατοχή και η χρήση του 
προκαλεί. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για την ευρύτερη περιοχή είναι 
η επανεμφάνιση μιας Ρωσίας με πολύ φιλόδοξες αξιώσεις.     
     Στο 1ο κεφάλαιο του βιβλίου η Κύρα Αδάμ («Φανερές και 
Αφανείς Συνιστώσες της Τουρκικής Επιθετικότητας στο Αιγαίο») 
κατευθύνεται στην ουσία της τουρκικής στάσης έναντι της 
Ελλάδας: Συγκυριαρχία και συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Στο 
επόμενο («Το αλβανικό εθνικό ζήτημα μετά τον Ψυχρό Πόλεμο») 
ο Φάνης Μαλκίδης αναλύει το ζήτημα του αλβανικού εθνικισμού, 
ο οποίος ενδέχεται να εξελιχθεί ως το σημαντικότερο πρόβλημά 
μας μετά την τουρκική επιθετικότητα. H εργασία του Βασίλειου 
Γραμματίκα «Το Πείραμα της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης» ασχολείται 
με την παρούσα κατάσταση στην σημερινή Βοσνία – Ερζεγοβίνη, 
όπου καμία εθνότητα δεν είναι ικανοποιημένη. Ο Παν. Ήφαιστος 
(«H ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου») μιλά για την διαχρονική 
πληγή της απουσίας εθνικής στρατηγικής. Ο Χρ. Αλεξάνδρου 
προσπαθεί να δείξει ότι ο εσωτερικός διάλογος για τα μεγάλα 
θέματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής για το πρόβλημα 
Τουρκία είναι ένα εγχείρημα καθ’  όλα δύσκολο. Στο «Κουρδικό 
ζήτημα» ο Σταύρος Λυγερός αναλύει το πως η αποτυχία των ΗΠΑ 
στο Ιράκ οδηγεί στη δημιουργία ανεξάρτητου κουρδικού κράτους. 
Στο κεφάλαιο «Κυπριακό, πριν και μετά το σχέδιο Ανάν» ο Άγγελος 
Συρίγος περιγράφει  την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά την 
απόρριψη του  σχεδίου Ανάν. Ο Κώστας Βενιζέλος («Ο διαχρονικός 
ρόλος της Βρετανίας στο Κυπριακό») καταδεικνύει πως η Μεγάλη 
Βρετανία συνεχίζει μέχρι σήμερα να βρίσκεται, κυρίως από το 
παρασκήνιο, στο επίκεντρο των εξελίξεων το Κυπριακού. Τέλος, ο 
Φάνης Μαλκίδης αναλύει τη θέση της Ρωσίας μετά τη διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης. 



Ὁ καλύτερος τζουτζές τοῦ Ἰσραήλ
    Ἀπό τό flash.gr (4-11-08) ἡ ἀπολογιστική - καί πολλά ὑπαινισσόµενη - εἴδηση γιά 
τό ποιός εἶναι τό τσιράκι τίνος. Κι ὅποιος δέν θέλει νά ἀναµασᾶ ἐσαεί τίς κρετινιές 
περί «συνοµωσιῶν» ἄς τό προσέξει...  
  «Ὁ ἀπερχόµενος πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραὴλ Ἐχοὺντ Ὄλµερτ ἔπλεξε τὴν Τρίτη ἕνα 
πλούσιο ἐγκώµιο στὸν ἀµερικανὸ πρόεδρο Τζὼρζ Μπούς, ὑποστηρίζοντας πὼς τὸ ὄνοµά 
του θὰ γραφτεῖ µὲ χρυσὰ γράµµατα γιὰ πολλὰ χρόνια στὴν καρδιὰ τοῦ Ἰσραήλ.
“∆εν ὑπάρχει τέτοιος χῶρος γιὰ νὰ καταγράψουµε τὰ πόσα κερδίσαµε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση 
Μπούς”, τονίζει ὁ Ὄλµερτ στὴν ἠλεκτρονικὴ σελίδα τῆς ἐφηµερίδας “Γεντιὸτ Ἀχαρόνοτ”. 
«Ὑπάρχουν πολλὰ πράγµατα γιὰ τὰ ὁποία δὲν µποροῦµε νὰ ἐπεκταθοῦµε. Τὰ 30 δισ. 
δολάρια ποὺ λάβαµε γιὰ µία περίοδο 10 ἐτῶν (στὰ πλαίσια τῆς ἀµυντικῆς βοήθειας) δὲν 
ἀποτελοῦν παρὰ τὴν κορυφὴ τοῦ παγόβουνου», τόνισε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς µεταβατικῆς 
κυβέρνησης στὸ Ἰσραήλ. “ Ὅµως εἶναι ἀναµφισβήτητο πὼς γιὰ ὅλα ὅσα ἐπωφεληθήκαµε 
ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Μποὺς τὸ ὄνοµά του θὰ χαραχθεῖ µὲ χρυσὰ γράµµατα καὶ γιὰ πολλὰ 
χρόνια στὴν καρδιὰ τοῦ Ἰσραήλ”, προσθέτει.»

Μad about you
    Γράφει ἡ συνοδοιπόρος - στούς γλωσσικούς ἀγῶνες - «Καλλίστη» στή µόνιµη 
στήλη της («Γλῶσσα µέ γλῶσσα») στό ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ (2/1/08):
    «Μέ τό συµπάθειο κιόλας πού χρησιµοποιῶ ἀγγλικό τίτλο, ἀλλά εἶναι ἐπί τέλους καιρός 
νά συνειδητοποιήσουµε ποιά γλῶσσα καταστήσαµε παγκόσµια κώδικα ἐπικοινωνίας 
καί γιά ποιόν ἀκριβῶς λόγο ἡ ἄγνοιά της συνιστᾶ, ὅπως µᾶς λένε, τόν σύγχρονο 
ἀναλφαβητισµό. Ἡ ἀγγλική ναί µέν εἶναι µία ἁπλή στήν χρήση της γλῶσσα (οἱ λέξεις δέν 
διαφοροποιοῦνται ἀνάλογα µέ τήν πτώση, τό γένος ἤ τό πρόσωπο) ἀλλά ἔχει πελώρια 
νοηµατικά κενά. Οὐσιαστικά υἱοθετεῖ τήν «σηµειολογική» χρήση τῶν λέξεων, δῆλα δή, 
τήν παντελῶς αὐθαίρετη συµφωνία πώς ἡ συγκεκριµένη λέξη θά προφέρεται ἔτσι κι ὄχι 
ἀλλιῶς. Τό a, φέρ’ εἰπεῖν, στίς λέξεις care, hate, eat, ear καί wall διαφοροποιεῖται ἠχητικά 
χωρίς κανέναν, ὀπτικά τοὐλάχιστον, προφανή λόγο, προκαλώντας σύγχυση σέ ὅποιον 
τίς συναντᾶ γιά πρώτη φορά. Στό δέ λῆµµα yellow, τό w παίζει τόν ρόλο φωνήεντος 
(!) καί αὐτό εἶναι µόνο ἕνα µικρό δεῖγµα τῆς ἐννοιολογικῆς ἀναρχίας πού ἐπικρατεῖ 
στήν ἀγγλική. Τό δοµικό της στοιχεῖο, πάντως, πού ἀνέκαθεν προσέκρουε στήν λογική 
µου, ἦταν ἡ χρήση τοῦ you γιά τό β’ πρόσωπο τοῦ ἑνικοῦ καί - παραδόξως - καί τοῦ 
πληθυντικοῦ. Ἡ συνήθης ἀπάντηση τῶν καθηγητῶν µου «τό καταλαβαίνεις ἀπό τά 
συµφραζόµενα» ἐν προκειµένῳ δέν ἔχει κανένα νοηµατικό ἔρεισµα. Μπορῶ νά δεχθῶ 
τήν πολύ γελοία περίπτωση οἱ Ἄγγλοι νά µιλοῦνε µέ διαρκῆ πληθυντικό εὐγενείας, ἀλλά 
ἔτσι χάνουµε τήν χαρά νά τόν χρησιµοποιοῦµε δίπλα σέ ἀνάρµοστες γιά τήν περίπτωση 
λέξεις, ὅπως «Εἶστε βλάκας!» ἤ ἐκεῖνο τό γλυκανάλατο «Σᾶς ἀγαπῶ». Κι ἐπειδή ἡ 
ἀγγλική - πολλῷ µᾶλλον ἡ ἀµερικανική - δέν εἶναι κἄν φωνητική, τά µαῦρα ἀδέρφια 
στίς Ἡνωµένες Πολιτεῖες ἄρχισαν νά γράφουν σύµφωνα µέ τήν καινούργια της προφορά 
κι ἔτσι τό σηµαῖνον ταυτίστηκε µέ τό σηµαινόµενο καί ὅλοι µαζί ἤρθαµε πιό κοντά στήν 
ἀλήθεια: Wazz up, gotta see ya, wanna love ya,, handz in da air καί τά λοιπά...»

Οἱ Ἀρχαῖοι πάντα µᾶς ἐκπλήσσουν
   Στό «Βῆµα» (Α. Γαλδαλάς, 16-11) οἱ ἀνακαλύψεις δύο Ἑλλήνων µηχανικῶν γιά τό 
ἀρχαῖο Νεκροµαντεῖο τοῦ Ἀχέροντα:
   «Μόλις σήµερα ὅµως ἔχουµε στὰ χέρια µας ἄλλη µία ἀπόδειξη τῶν ἐκπληκτικῶν 
γνώσεων ποὺ διέθεταν οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. ∆υὸ ἕλληνες µηχανικοί, ὁ Βασίλης 
Ζαφρανᾶς, ἠλεκτρονικὸς - ἠλεκτρολόγος µηχανικὸς καὶ ὁ ἀρχιτέκτονας - σύµβουλος 
ἀκουστικῆς Παναγιώτης Καραµπατζάκης, ξεκίνησαν µία µεγάλη σειρὰ µετρήσεων 
γιὰ τὴ διερεύνηση τῶν ἀκουστικῶν ἰδιοτήτων µίας κατάκλειστης ὑπόγειας αἴθουσας 
κάτω ἀπὸ τὸ ἰσόγειο κτίριο µὲ τοὺς κοιτῶνες καὶ τὶς ἀποθῆκες. (...) Ὅπως λοιπὸν γιὰ 
πρώτη φορᾶ εἶχε παρατηρήσει µόνο µὲ τὸ ἀφτὶ ὁ Βασίλης Ζαφρανᾶς καὶ ἐπιβεβαίωσαν 
τελικὰ οἱ µετρήσεις, ὁ χρόνος ἀντήχησης στὴν ὑπόγεια αὐτὴ αἴθουσα εἶναι ἀσυνήθιστα 
χαµηλὸς σχεδὸν γιὰ ὅλη τὴν ἔκταση τῶν ἤχων ποὺ πιάνει τὸ ἀνθρώπινο ἀφτί, µάλιστα 
πολὺ χαµηλότερος ἀπὸ ὅσο θὰ ἀνέµεναν οἱ εἰδικοὶ γιὰ χώρους ἀναλόγων διαστάσεων 
καὶ ὑλικῶν. (...) Ἡ ὑπόγεια αὐτὴ αἴθουσα λοιπὸν ἔκανε στὴν πραγµατικότητα, ὅπως θὰ 
ἔλεγε κάποιος τῆς ἀκουστικῆς, «ἐξοµοίωση ἀνοικτοῦ χώρου», δηλαδὴ ἂν καὶ βρισκόσουν 
σὲ ἕναν περίκλειστο χῶρο οἱ κατασκευαστὲς εἶχαν καταφέρει, µὲ χρόνους ἀντήχησης, 
µετρηµένους σήµερα, ἀπὸ 0,3 ὡς 0,4 τοῦ δευτερολέπτου, νὰ σοῦ δίνεται ἡ ἐντύπωση 
ὅτι γύρω σου εἶναι τὸ ἀπέραντο κενό. Σὲ αὐτὸ βοηθοῦν καὶ τὰ τόξα, διότι στὴν ὀροφὴ 
δηµιουργοῦν πολὺ σοφὰ θέσεις-παγίδες ὅπου φθάνοντας τὰ ἠχητικὰ κύµατα ὑφίστανται 
πολλαπλὲς ἀνακλάσεις χάνοντας πολλὴ ἀπὸ τὴν ἔντασή τους προτοῦ ἐπιστρέψουν 
καὶ εἶναι σὰν νὰ αἰχµαλωτίζονται ἐκεῖ γιὰ κάποιο διάστηµα ὥσπου νὰ χάσουν στὴν 
πλειοψηφία τοὺς τὴν ἔντασή τους. Ἐκτὸς ὅµως καὶ ἀπὸ τὶς µετρήσεις τοῦ χρόνου 
ἀντήχησης καταγράφηκαν καὶ οἱ στάθµες θορύβου βάθους, δηλαδὴ τὸ τί ἀκούγεται 
ἂν κάποιος µένει τελείως ἀκίνητος καὶ ἀφουγκράζεται τὸ τί γίνεται γύρω του. Βρέθηκε 
λοιπὸν µία τιµὴ κοντὰ στὰ 13 decibel ὅταν σὲ τεχνητὰ κατασκευασµένους χώρους 
ἔχουµε τουλάχιστον 22 decibel, καὶ αὐτὰ τὰ 13 decibel µετρήθηκαν σὲ ἕναν χῶρο ὅπου 
ὑπάρχει τώρα τὸ µόνιµο ἄνοιγµα τῆς σκάλας καθόδου, ὅπως καὶ κάποιες ὀπὲς πρὸς τὰ 
ἐπάνω, ἀποµεινάρια κάποιων ἀδέξιων ἀνασκαφῶν. Ἄρα στὴν παλιὰ ἐποχὴ στὸν χῶρο 
θὰ βασίλευε ἀκόµη µεγαλύτερη σιγή. (...) Στὸ κλασικὸ «Ἐγχειρίδιο Ἀκουστικῆς» τοῦ Α. 
Everest ἀπὸ τὸ 1998 ἀναφέρεται ὅτι ἂν µείνει γιὰ ὤρα κάποιος µέσα σὲ ἕναν ἀνηχοϊκὸ 
θάλαµο τότε «ἡ σιωπὴ ὕστερα ἀπὸ µισὴ ὤρα ἀρχίζει νὰ πιέζει. Ἀνακαλύπτονται νέοι 
ἦχοι ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ ἴδιο µας τὸ σῶµα. Στὴν ἀρχὴ τὸ δυνατὸ χτύπηµα τῆς 
καρδιᾶς µας ποὺ συνέρχεται ἀπὸ τὴ νέα κατάσταση. Περνᾶ µία ὥρα, ἀκούγεται τὸ 
αἷµα µέσα στὶς φλέβες µας. Τέλος ἂν τὰ ἀφτιά µας εἶναι λίγο τεντωµένα ἡ ὑποµονή 
µας ἀνταµείβεται ἀπὸ ἕναν παράξενο σφυριχτὸ ἦχο. Τί εἶναι αὐτό; Εἶναι ὁ ἦχος τῶν 
σωµατιδίων τοῦ ἀέρα ποὺ χτυποῦν στὰ τύµπανά µας. (...) Κοντὰ στὶς γνώσεις τῶν 
ἀρχαίων ποὺ ἀποκαλύπτονται χάρη στὴ θαυµαστὴ κατασκευὴ τοῦ Μηχανισµοῦ τῶν 
Ἀντικυθήρων, στὸν µοναδικὸ τρόπο δόµησης τοῦ Παρθενώνα ἢ στὴν καταπληκτικὴ 
ἀρχιτεκτονικὴ τῶν θεάτρων, µποροῦµε νὰ προσθέσουµε καὶ γνώσεις ἀκουστικῆς ποὺ 
σήµερα ἐµεῖς µόνο µὲ τὴ βοήθεια προχωρηµένων µηχανηµάτων τὶς προσεγγίζουµε.» 
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Συντριπτικὴ κι ἐλπιδοφόρα 
ἡ νίκη τοῦ Ὀµπάµα, καθὼς 
ἀποφύγαµε τὰ χειρότερα, γεννᾶ 
ὅµως πολλὰ ἐρωτηµατικά γιὰ τὸ 
αὔριο τῆς Ἀµερικῆς. Τὸ µεῖζον 
θέµα εἶναι ἂν ἡ ἐκλογὴ τοῦ 
µαύρου γερουσιαστῆ δικαιολογεῖ 
βάσιµες ἐλπίδες εἴτε γιὰ τὶς ΗΠΑ 
καὶ τὸν κόσµο γενικά, εἴτε γιὰ τὰ 
ἑλληνικὰ συµφέροντα εἰδικότερα. 
Ἀναφορικὰ µὲ τὰ διεθνῆ θέµατα, 
οἱ ἐλπίδες εἶναι λιγοστὲς καθὼς ὁ 
προεκλογικὸς λόγος τοῦ Ὀµπάµα 
ἦταν σαφής: Κλιµάκωση τῆς 
ἀµερικανικῆς ἐµπλοκῆς στὸ 
Ἀφγανιστάν µὲ ἐπέκταση στὸ 
Πακιστάν, ἀναδίπλωση (κι ὄχι πλήρη 
ἀπόσυρση) στὸ Ἰράκ, ἐπίθεση - ὑπὸ 
ὅρους - στὸ Ἰράν, διατήρηση σὲ γενικὲς 
γραµµὲς τῆς λατινοαµερικάνικης 
πολιτικῆς τοῦ Λευκοῦ Οἴκου. Ὅσο 
γιὰ τὸ Μεσανατολικὸ καὶ τὸν 
ἀσφυκτικό σιωνιστό ἔλεγχο τῆς 
ὑπερδύναµης, ἂν γίνει ἕνα βῆµα 
ἔξω ἀπὸ τὴν πεπατηµένη θὰ εἶναι 
θαῦµα. Δέν εἴµαστε τόσο αἰσιόδοξοι 
ὅσο ἡ «Αὐριανή» πού ἔγραψε γιά 
τό τέρµα τῆς ἑβραϊκῆς κυριαρχίας» 
(ἐπισύροντας τήν ὀργή τῆς Anti-De-
femation League), ἀφοῦ δραµατικές 
ἀλλαγές εἶναι ἀδύνατον νά συµβοῦν. 
Γιὰ τὴν Οἰκονοµία µία ἀπὸ τὰ ἴδια: 
Ὑπὲρ τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς, τοῦ 
σχεδίου Πώλσον µὲ τὰ 700 δισ. δολάρια 
γιὰ τήν Wall Street, τῶν βιοκαυσίµων 
καὶ τοῦ προγράµµατος αἰθανόλης... 
Θὰ θέλαµε νὰ εἴµαστε πιὸ αἰσιόδοξοι 
ὅµως δυσκολευόµαστε. Καί πῶς νά 
γίνει ἀλλιῶς ὅταν προεκλογικὰ ὁ 
µέλλων Πρόεδρος ἀποδοκιµάζει (µέ 
παρέµβαση τοῦ κοπροκαθηγητῆ Α. 
Ντέρσοβιτς) τὸν τ. πρόεδρο Τζίµι 
Κάρτερ (γιὰ τὴ συνάντησή του µὲ τὴ 
Χαµάς), τὸν ἱερωµένο πνευµατικό 
του Ἱερεµία Ράιτ, τὸν Παλαιστίνιο 
καθηγητὴ καὶ φίλο του Ρασὶντ Χαλίντι 
(ποὺ ἁπλᾶ εἶναι ...Παλαιστίνιος) καὶ 
τὸν αἰδεσιµότατο Τζέσσε Τζάκσον 
(ὅταν ὁ τελευταῖος - ὑπεραισόδοξα - 
µιλᾶ γιὰ ἀνάσχεση τοῦ σιωνισµοῦ στὶς 
µέρες τοῦ Ὀµπάµα). Καί µετεκλογικά 
ἀνακοινώνει - κερασάκι στήν τούρτα 
- τήν πρώτη πρόσληψη, στή θέση τοῦ 
προσωπάρχη τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, τοῦ 
Ράµ Ἐµάνουελ.
Ὁ 49χρονος Ἐµάνουελ εἶναι σιωνιστής 
κι ὀρθόδοξος Ἑβραῖος µέ ἰσραηλινή 
κι ἀµερικανική ὑπηκοότητα, ὅπως κι 
ὁ πατέρας του (πού ἦταν µέλος τῆς 

ἑβραϊκῆς ἀκροδεξιᾶς τροµοκρατικῆς 
ὀργάνωσης Ἰργκούν). Τραπεζίτης  
ἐµπλεκόµενος µέ ξέπλυµα µαύρου 
χρήµατος τῶν Κλίντον, πρωτοεξελέγη 
στό Κογκρέσο τό 2002 γαυγίζοντας 
ὑπέρ τῆς εἰσβολῆς στό Ἰράκ (στόν Tim 
Russert τοῦ “Meet the Press” δήλωσε ὅτι 
«θά ὑποστήριζε τήν ἐπίθεση ἔστω κι ἄν 
γνώριζε ὅτι δέν ὑπάρχουν ὅπλα µαζικῆς 
καταστροφῆς»!), συγκεντρώνοντας 
ἄπειρα χρήµατα καί κάνοντας χρήση 
τοῦ ὅπλου «ἀντισηµιτισµός» (κατά 
τοῦ συνυποψηφίου του Ε. Μοσκάλ 
γιά τό χρῖσµα τοῦ κόµµατός του). 
Στό Κογκρέσο συνέχισε τήν ἴδια 
πορεία: Ἀµφισβήτησε τήν ἀξιοπιστία 
τῆς Διεθνοῦς Ἀµνηστείας ὅταν αὐτή 
µίλησε κατά τοῦ Ἰσραήλ (γιά τήν 
εἰσβολή του στόν Λίβανο). Ἐπέπληξε 
γραπτῶς τόν Μπούς γιά ...ἀνεπαρκή 
στήριξη στό Ἰσραήλ (Ἰούνιος 2003). 
Καταψήφισε τίς προτάσεις τῶν 
Δηµοκρατικῶν γιά ἐκλογίκευση τοῦ 
ζητήµατος τοῦ Ἰράν, φουσκώνοντας 
τήν «ἀπειλή» πού ἀντιπροσωπεύει. 
Ὡς µέλος τῆς ὁµάδας New Demo-
crat Coalition συνεργάστηκε µέ τούς 
Ρεπουµπλικάνους γιά προώθηση  τῶν 
µεγαλοεπιχειρηµατικῶν συµφερόν-
των (NAFTA κτλ) καί ἀπόρριψη κάθε 
κοινωνικῆς ἤ οἰκολογικῆς µέριµνας. Ἄν 
προστεθεῖ ὅτι ὑπηρέτησε ἐθελοντικά 
στό Ἰσραήλ στόν Πόλεµο τοῦ Κόλπου 
(1991) καί καταψήφισε στό Κογκρέσο 
κάθε προσπάθεια τῆς δηµοκρατικῆς 
πτέρυγας τοῦ κόµµατός του γιά 
ἔλεγχο τοῦ πολεµοχαροῦς οἴστρου 
τοῦ Μπούς (ὑπερψήφισε ὅλες τίς 
αὐξήσεις τῶν πολεµικῶν δαπανῶν!), 
εἶναι προφανές τί ρόλο θά παίξει ὅταν 
θά εἶναι διαρκῶς µέσα στά πόδια τοῦ 
Ὀµπάµα. Σέ κάθε περίπτωση, ἕνα 
σκυλί τοῦ πολέµου «δέν πρόκειται νά 
εὐνοήσει εἰρηνικές λύσεις» (ραββίνος 
Michael Lerner, περ. Τikkun).

Μαῦρες ἐλπίδες

ΙΑΕΑ: Ἀναµονή γιά νέες ἀποκαλύψεις

Κι ἐνῷ ὁ κόσµος προσδοκᾶ θαύµατα ἀπό τόν 
Ὀµπάµα, στήν ∆ιεθνή Ὑπηρεσία Ἀτοµικῆς Ἐνέργειας 

(ΙΑΕΑ) νέες ἀποκαλύψεις ἀποδεικνύουν παλιές 
βρωµιές τῶν ΗΠΑνθρώπων: Τά «ντοκουµέντα» 
πού προσήχθησαν ἀπό ἀµερικανικές ὑπηρεσίες 

τό 2004 στήν ΙΑΕΑ - κλεµµένα δῆθεν ἀπό κάποιο 
ἰρανικό λάπτοπ - καί «ἀποδείκνυαν» τήν ὕπαρξη 

µυστικοῦ προγράµµατος πυρηνικῶν ὅπλων, 
βγαίνουν κατασκευασµένα. Νά σηµειωθεῖ ὅτι 

ΟΛΕΣ οἱ κυρώσεις κατά τοῦ Ἰράν στηρίχθηκαν σ’ 
αὐτά! Πρόκειται βασικά γιά ἀλληλογραφία µιᾶς 
περσικῆς ἑταιρείας (Κimia Maadan), ὑποτίθεται 

στρατιωτικῆς, παρότι οἱ Ἰρανοί τήν ἐντάσσουν στόν 
πολιτικό Ὀργανισµό Ἀτοµικῆς Ἐνέργειας. Τώρα πού 
ἡ ἀπάτη ξεσκεπάζεται, ἀξιωµατοῦχοι τῆς ΙΑΕΑ ζητοῦν νά κρατήσει ἀποστάσεις 
ἡ Ὑπηρεσία τους ἀπό τά ἔγγραφα καί ἡ ἐπικείµενη ἀναφορά της νά ἀπαντᾶ στά 
ἰρανικά ἐπιχειρήµατα (117 σελίδες!), πρᾶγµα πού δέν ἔπραξε τόν Μάϊο. Ἄλλωστε 
ὁ διευθυντής της Μωχάµεντ Ἐλ Μπάραντεη ἔδειξε ὅτι πέρα ἀπό διπλωµατικές 

ἀρετές διαθέτει καί τόλµη: Ὅταν ἀνακάλυψε τήν πλαστότητα τῶν ἐγγράφων γιά 
τήν «ἰρακινή ἀγορά οὐρανίου ἀπό τόν Νίγηρα», τό ἔγραψε στόν Μπούς κι ἀφοῦ 
εἶδε ὅτι ἀπάντηση δέν παίρνει ἔκανε συνέντευξη Τύπου δηλώνοντας δηµοσίως 

- καί πρίν τήν εἰσβολή - ὅτι πρόκειται γιά ἀπάτη. Θά ἔχουµε ἄραγε κάτι ἀνάλογο;
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ΙΝ∆ΙΑ: Πόνταρε λάθος

Τά τελευταῖα χρόνια (πρίν τό 2004-2005 
χονδρικά) στή διάρκεια τῶν ὁποίων ἡ 
αὐτοκρατορική ἐπιβολή δέν γνώρισε ὅρια, 
τά συµφέροντα τῶν ΗΠΑ, καί τοῦ Ἰσραήλ 
φυσικά, κατάφεραν νά ἐπιβληθοῦν σέ 
νέους χώρους, παραδοσιακά ἀντίθετους 
ἤ οὐδέτερους. Μπορεῖ κανείς νά 
θυµηθεῖ διάφορες χῶρες, µεταξύ 
τῶν ὁποίων τρανταχτό παράδειγµα 
εἶναι καί ἡ Ἰνδία.
Ἡ χώρα πού κάποτε ἡγεῖτο τοῦ 
κινήµατος τῶν Ἀδεσµεύτων, ἔχει 
ὑποστεῖ µία πολιτική µετάλλαξη 
στήν ἐξωτερική πολιτική της, 
ἀκόµη καί κόντρα στά ἴδια τά 
µακροπρόθεσµα συµφέροντά της. 
Τίς πρόσφατες σχετικές ἐξελίξεις 
τονίζει σέ πρόσφατο ἐνδιαφέρον 
ἄρθρο του (5/11/08) ὁ Ἰνδός πρέσβης M. K. 
Bhadrakumar, ἀπό τό ὁποῖο µεταφέρουµε 
ἐδῶ µιάν εὔληπτη περίληψη. 
Στίς 26 Ὀκτωβρίου οἱ ἀµερικανικές δυνά-
µεις ἐξαπέλυσαν φονική ἐπίθεση ἀπό τό 
Ἰράκ στό χωριό Σουκαρίγια τῆς Συρίας. 
Σχεδόν ὅλες οἱ χῶρες τῆς περιοχῆς 
καταδίκασαν τήν ἐπίθεση - ἐκτός ἀπό 
τήν Ἰνδία. Κι αὐτό παρότι ὁ Ἄσαντ µόλις 
τόν Ἰούνιο πῆγε στό ∆ελχί, στήν πρώτη 
ἐπίσκεψη Σύριου προέδρου µετά ἀπό 
30 χρόνια. Στό θέµα τοῦ Ἀφγανιστάν 
ἡ ἀρχικά σωστή ἰνδική θέση κατά τῶν 
ἔξωθεν παρεµβάσεων ἔχει µεταβληθεῖ 
σιωπηλά, ὥστε νά µήν δυσαρεστοῦνται οἱ 
εἰσβολεῖς.  

Ἐκεῖ ὅµως πού ἡ µεταστροφή εἶναι 
χαώδης εἶναι στό ζήτηµα τοῦ Ἰράν, µέ 
τό ὁποῖο διατηροῦσε µακρά στρατηγική 
συµµαχία. Ἡ ψυχρότητα τῆς ὑποδοχῆς τοῦ 
Ἰνδοῦ ΥΠΕΞ Pranab Mukherjee (31/10 
- 2/11) στήν Τεχεράνη, κατέδειξε ὅτι ἡ 
πολύχρονη φιλική σχέση ἔχει κλονιστεῖ 
πολύ σοβαρά. Καί πῶς θά µποροῦσε νά 
γίνει διαφορετικά ὅταν µόλις µερικές 

ἑβδοµάδες νωρίτερα βρέθηκαν στό ∆ελχί 
οἱ ἀρχηγοί τοῦ Στρατοῦ τῶν ΗΠΑ καί τοῦ 
Ἰσραήλ (Τζώρτζ Κέϊσι καί Ἄβι Μιζράχι), 
σηµατοδοτώντας τή στροφή πρός τούς 
νέους συµµάχους, σέ σχέση µάλιστα µέ 
τό εὐαίσθητο πρόβληµα τοῦ Κασµίρ. 
Ὑπάρχουν καί χειρότερα: Μόλις 15 µέρες 
πρίν τήν ἐπίσκεψη, γιά πρώτη φορά ἕνα 
ἰνδικό πολεµικό πλοῖο ἔπλευσε στόν 
Περσικό Κόλπο, σέ συνεργασία µέ τόν 
ΝΑΤΟϊκό στόλο, ζητώντας ἐξυπηρετήσεις 
ἀπό τό Ὀµάν. Παράλληλα, µιά ἄσκηση 
στίς δυτικές ἀκτές τῆς Ἰνδίας ἔφερε πρό 
ἡµερῶν στήν περιοχή τό ἀεροπλανοφόρο 
«Ρόναλντ Ρέηγκαν», πυρηνικά ὑποβρύχια 
καί φρεγάτες τοῦ ἀµερικανικοῦ στόλου. 

Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἰράν ἦταν ἡ ἀνακοίνωση 
τῆς κατασκευῆς µιᾶς νέας ναυτικῆς βάσης 
του στό λιµάνι τοῦ Τζάσκ, ἀνατολικά τῶν 
Στενῶν τοῦ Χορµούζ.
Ἡ κρίση στίς διµερεῖς σχέσεις ἐµφανίστηκε 
πρό τριετίας µέ τήν ψῆφο τῆς Ἰνδίας στήν 
∆ιεθνή Ἐπιτροπή Ἀτοµικῆς Ἐνέργειας 
(ΙΑΕΑ) κατά τοῦ Ἰράν.  Κάπου στό 2004 
ἡ σχέση Τέλ Ἀβίβ - ∆ελχί (πού ἔχει ζωή 
λιγότερη ἀπό δυό δεκαετίες) ἄρχισε νά 
ἀναβαθµίζεται ἀνησυχητικά, µέ ἐπιπτώσεις 
(καί) οἰκονοµικές. Τό πεδίο στό ὁποῖο οἱ 
ἀµερικανοϊσραηλινές πιέσεις ἔφεραν τά 
µεγαλύτερα ἀποτελέσµατα ἦταν ἐκεῖνο 
τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου  ἀπό τό Ἰράν 
στήν Ἰνδία µέσῳ Πακιστάν: Ἕνα ἔργο 7,5 
δισ. δολαρίων πού µπορεῖ νά καλύψει τίς 
ἐνεργειακές ἀνάγκες τῆς ραγδαίως ἀνα-
πτυσσόµενης χώρας, ἀλλά πού ἐπί 20 
χρόνια παραµένει στά λόγια, βασικά µέ 
εὐθύνη τῆς Ἰνδίας (ἴσως νά παίζει ρόλο 
καί τό ἀναδυόµενο/ὑποδαυλιζόµενο ἀπό 
τή ∆ύση ἀντάρτικο τοῦ Βελοχιστάν στήν 
πακιστανική ἐπικράτεια).
Πάντως ἡ Τεχεράνη ἔχοντας µᾶλλον 
ξεπεράσει τόν µεγάλο κίνδυνο στά χρόνια 
τοῦ Μπούς, κι ἔχοντας ἐξασφαλίσει τήν 
συµµετοχή της στόν Ὀργανισµό Συνερ-
γασίας τῆς Σαγκάης καί στόν Ὀργανισµό 
τῆς Μαύρης Θάλασσας, στερεώνει ὁλοένα 
τήν διεθνή της θέση. Ἡ Ρωσία προωθεῖ, σέ 
συνεργασία µέ τό Ἰράν, τήν ἵδρυση ἑνός 
ΟΠΕΚ φυσικοῦ ἀερίου, καί ὁ χαµένος 
τελικά ἀπό τήν ἰνδοϊρανική ψυχρότητα 
µᾶλλον δέν θά εἶναι αὐτός πού διατήρησε 
τήν αὐτονοµία του ἔναντι τῆς πάλαι ποτέ 
Αὐτοκρατορίας.

Made in USA

   Ἔχουµε γράψει κάµποσες φορές 
γιά τήν παραγωγική κατάρρευση 
τῶν ΗΠΑ καί τή συρρίκνωση τῆς 
ἀµερικάνικης οἰκονοµίας, ὅµως 
τίς προάλλες ὁ καλός µας φίλος 
Γ.Β. βρῆκε ἕνα ἄκρως ἐκφραστικό 
ἀρθρίδιο πάνω στό θέµα: 
   Ὁ Μάρκ Φάµπερ, ἀναλυτής 
ἐπενδύσεων καί ἐπιχειρηµατίας, 
ἔκλεισε τό µηνιαῖο Δελτίο του µέ 
τά παρακάτω: «Ἡ Ὁµοσπονδιακή 
Κυβέρνηση στέλνει σέ καθέναν 
µας ἐπιστροφές φόρου 600 δολάρια. 
Ἄν ξοδέψουµε αὐτά τά χρήµατα 
στά Wal-Mart, τά χρήµατα θά πᾶνε 
στήν Κίνα. Ἄν τά ξοδέψουµε σέ 
καύσιµα, θά πᾶνε στούς Ἄραβες. 
Ἄν ἀγοράσουµε ὑπολογιστή πᾶνε 
στήν Ἰνδία. Ἄν πάρουµε φροῦτα 
καί λαχανικά πᾶνε στό Μεξικό, 
τήν Ὀνδούρα καί τή Γουατεµάλα. 
Ἄν πάρουµε ἕνα καλό αὐτοκίνητο 
θά πᾶνε στή Γερµανία. Ἄν ἀγορά-
σουµε ἄχρηστα πράγµατα θά πᾶνε 
στήν Ταϊβάν καί δέν πρόκειται 
νά βοηθήσουν τήν ἀµερικάνικη 
οἰκονοµία. Ὁ µόνος τρόπος γιά 
νά µείνουν ἐδῶ τά χρήµατα εἶναι 
νά τά ξοδέψουµε στίς πόρνες καί 
σέ µπῦρες, ἀφοῦ εἶναι τά µόνα 
προϊόντα πού ἀκόµη παράγονται 
στίς ΗΠΑ. Ἐγώ τό καθῆκον µου τό 
κάνω.»

Τὰ δεινὰ τῶν Σέρβων σὲ 
Κόσσοβο καὶ Μετόχια

   Ἡ Μητρόπολη Ράσκας καὶ Πριζρένης 
(τοῦ Κοσσόβου) ἐξέδωσε πρόσφατα τὸ 
βιβλίο «Ἡ  ἀλβανικὴ γενοκτονία ἔναντι 
τῶν Σέρβων στὸν Κ΄ αἰώνα» (πρὸς τὸ 
παρὸν µόνο στὴ σερβικὴ γλῶσσα). Τὸ 
βιβλίο ἀποτελεῖ µία φρικτὴ µαρτυρία 
περὶ τῆς ἀλβανικῆς σερβοκτονίας ἡ 
ὁποία διήρκεσε ὅλον τὸν 20ο αἰώνα, 
καὶ συνεχίζεται µέχρι τὶς µέρες µας. Ἡ 
προετοιµασία τοῦ βιβλίου διήρκεσε τρία 

ὁλόκληρα ἔτη. Τὸ βιβλίο ἀπαρτίζεται ἀπὸ 
216 ἔγγραφα ποὺ διαχωρίστηκαν ἀπὸ 
τὸ ἀρχεῖο τῆς Μητρόπολης Ράσκας καὶ 
Πριζρένης, τὸ ὁποῖο µόνο µία µέρα πρὸ 
τοῦ φοβεροῦ πογκρὸµ τὸν Μάρτιο τοῦ 
2004 (θαῦµα Θεοῦ!) µεταφέρθηκε ἀπὸ 
τὴν πόλη τοῦ Πρίζρεν στὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Γκρατσάνιτσα.
   Γιὰ τὸ βιβλίο αὐτὸ ἐπιλέχθηκαν µόνο 
ἐκεῖνα τὰ ἔγγραφα τὰ ὁποῖα σαφέστατα 
καὶ ἀναµφισβήτητα µιλοῦν γιὰ τὰ 
τερατώδη ἐγκλήµατα κατά τῶν Σέρβων 
στὸ Κόσσοβο καὶ τὰ Μετόχια, ἔναντι 
τῆς πνευµατικῆς καὶ πολιτιστικῆς τους 
κληρονοµιᾶς, καθὼς καὶ ἔναντι τῆς 
κινητῆς καὶ ἀκίνητης περιουσίας. 
   Αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ παράδοξο, ὅπου 
µία ἐθνικὴ µειονότητα ἀπειλεῖ τὴν 
πλειονότητα τοῦ λαοῦ σὲ ἕνα κράτος ὅπου 
τὸ κράτος φέρει τὸ ὄνοµα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, 
ἐπιδεικνύεται σὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο χωρισµένο 
σὲ πέντε ἑνότητες. Τὸ πρῶτο µέρος φέρει 

τὸν τίτλο ἀλβανικὰ ἐγκλήµατα ἔναντι 
τῶν Σέρβων µέχρι τὸ 1941. Τὸ δεύτερο 
µέρος µιλάει περὶ τῆς καταστροφῆς τῶν 
σερβικῶν ἐκκλησιῶν ἀπὸ τοὺς Ἀλβανοὺς 
στὸν Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Τὸ τρίτο 
µέρος ἀποτελεῖται ἀπὸ µαρτυρίες περὶ 
τῶν θηριωδιῶν τῶν Ἀλβανῶν καὶ τῆς 
ἐξολόθρευσης τῆς σερβικότητας στὴν 
περίοδο ἀπὸ τὸ 1941 µέχρι τὸ 1945. Τὸ 
τέταρτο µέρος µιλάει περὶ νέων βιαιοτήτων 
τῶν Ἀλβανῶν καὶ τοῦ καθεστῶτος ἀπὸ τὸ 
1946 µέχρι τὸ 1982, καὶ στὸ πέµπτο µέρος 
βρίσκονται οἱ µαρτυρίες ἀπὸ τὴν περίοδο 
ἀπὸ τὸ 1983 µέχρι τὸ 1988. Ἡ περίοδος 
ἀπὸ τὸ 1989 µέχρι σήµερα, περίοδος στὴν 
ὁποία γκρεµίστηκαν καὶ βεβηλώθηκαν 
πάνω ἀπὸ 150 ἐκκλησίες καὶ µοναστήρια 
(βλ. φωτό), ἑκατοντάδες νεκροταφεῖα καὶ 
ἄλλα µνηµεῖα πολιτισµοῦ, παραλείφθηκε 
διότι, ὅπως τὸ ἐξηγεῖ στὸν πρόλογο ὁ 
Μητροπολίτης Ράσκας καὶ Πριζρένης 
Ἀρτέµιος, «Αὐτὸ θὰ τὸ τυπώσει πιθανῶς 
κάποιος ἄλλος, ὡς παράρτηµα στὸ βιβλίο 
αὐτό, γιὰ τὰ γεγονότα σὲ σχέση µὲ τὴ 
διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας καὶ γιὰ τὴν 
διακυβέρνηση τῆς UNMIK στὸ Κόσσοβο 
καὶ τὰ Μετόχια.» 
       Στὸν πρόλογο ὁ Μητροπολίτης 
Ἀρτέµιος γράφει ἐπίσης: «Οἱ µέθοδοι 
πιέσεων, ἐκφοβισµῶν, διωγµῶν, δολοφο- 
νιῶν, βιασµῶν, λεηλασιῶν, ψεµµάτων 
ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν σὲ σπάνιες στιγµὲς 
ὅταν οἱ δράστες τῶν ἐγκληµάτων ἀνα-
γνωρίζονταν καὶ φέρνονταν ἐνώπιον τῆς 
δικαιοσύνης, οἱ συµβολικὲς ποινὲς ἢ ἁπλᾶ 
ἀπαλλαγὲς τῶν δραστῶν, οἱ ἀποδόσεις 
τῶν ἐγκληµάτων σὲ «µικρὰ παιδιά», 
ἐπαναλαµβάνονται ἀπὸ ἔτος σὲ ἔτος, 
ἀπὸ µήνα σὲ µήνα, ἀπὸ µέρα σὲ µέρα. 
...Ἀποκοµίζει κανείς τὴν ἐντύπωση πὼς 
περιγράφονται τὰ σύγχρονα γεγονότα τὰ 
τελευταῖα 8 χρόνια τοῦ Προτεκτοράτου 
τοῦ ΟΗΕ στὸ Κόσσοβο καὶ τὰ Μετόχια. 
Ὅλα ἐπαναλαµβάνεται πιστὰ ὅπως σὲ 
φωτοτυπία. Οἱ ἐγκληµατίες εἶναι πάντα 
ἴδιοι, µόνο µὲ διαφορετικὰ ὀνόµατα, 
ὅπως καὶ τὰ θύµατα εἶναι πάντα ἴδια 
– Σέρβοι µὲ ὄνοµα καὶ ἐπίθετο. Τὸ δρᾶµα 
ἐπαναλαµβάνεται ἀµέτρητες φορὲς κατὰ 
τὸ ἴδιο σενάριο.

Οὐκρανορωσική σύγκρουση 
μέ φόντο τό 1930

Holodomor λέγεται τό οὐκρανικό «Ὁλοκαύτωμα» 
τοῦ 1932-33, τοῦ ὁποίου τή μνήμη τιμᾶ τό Κίεβο 
ἐφέτος (στή φωτογραφία τό μνημεῖο) καί εἰδικά τίς 
ἑπόμενες μέρες (17-22) τοῦ Νοέμβρη. Πρόκειται γιά 
τά ἑκατομμύρια θύματα (7-10 γιά ὁρισμένους) τοῦ 
λιμοῦ πού ἐνέσκηψε σ’ ἐκεῖνα τά σοβιετικά χρόνια 
καί γιά τά ὁποῖα ἡ οὐκρανική πλευρά καταλογίζει 
σκοπιμότητα στή Μόσχα. Ἡ Ρωσία ἰσχυρίζεται ὅτι 
ἡ πείνα εἶχε πλήξει πολλές ἐθνότητες (τῆς ρωσικῆς 
συμπεριλαμβανομένης) καί χῶρες τῆς Σοβιετικῆς 
Ἕνωσης καί βλέπει πολιτικές σκοπιμότητες πίσω 
ἀπό τίς οὐκρανικές διακηρύξεις: τήν δηλητηρίαση 
τῶν διμερῶν σχέσεων καί τῆν ὁριστική ἀπομάκρυνση 
τῶν δύο ἀδελφῶν λαῶν.Ἔτσι, ὁ Ντιμίτρι Μεντβέντεφ 
ἀρνήθηκε νά παραστεῖ στίς ἐπικείμενες ἐκδηλώσεις 
μνήμης, στίς ὁποῖες ἤδη δήλωσαν ὅτι θά παραβρεθοῦν 
ἐπισήμως ὅλοι οἱ ρωσοφάγοι τῆς περιοχῆς: Πολωνία, 
Γεωργία, Βαλτικές χῶρες... Ἡ Ἐπιτροπή τοῦ ΟΗΕ 
πάντως, παρά τίς ἀναγνωρίσεις πού πέτυχε ἡ 
Οὐκρανία ἀπό δεκάδες κράτη, δἐν συμπεριέλαβε τό 
Holodomor στήν ἀτζέντα της, ἡ δέ Εὐρωβουλή πού 
τό χαρακτήρισε «ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας» 
ἀπέφυγε νά μιλήσει γιά γενοκτονία. Μέ ἀνάλογο 
τρόπο καί ἡ Κοινοβουλευτική Συνέλευση τοῦ ΟΑΣΕ 
τόν περασμένο Ἰούλιο καταδίκασε τό συμβάν, χωρίς 
ὅμως νά τό χαρακτηρίσει «πράξη γενοκτονίας». Ὁ 
Γιούσενκο ὡστόσο ἀπτόητος ἑτοιμάζει νόμο γιά τήν 
ποινικοποίηση τῆς ἄρνησης τοῦ Holodomor! Ἔχουμε 
μπλέξει ἄσχημα μέ αὐτήν τήν βιομηχανία θυμάτων 

γενοκτονιῶν (;) ἀπό τό χθές... 
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Η εξέγερση του Πολυτεχνείου 
και το νόημά της

Του Δαμιανού Βασιλειάδη, 
ηγετικού στελέχους του ΠΑΚ

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου έθεσε 
την ταφόπλακα της προσπάθειας της 
αμερικανοκίνητης χούντας και των 
ντόπιων υποχειρίων της να προωθήσουν 
τη «δημοκρατικοποίηση» του 
καθεστώτος, όπως όριζε το σύνταγμα 
των συνταγματαρχών του 1968, ραμμένο 
και κομμένο στα μέτρα τους, για να 
δημιουργήσουν μια ελεγχόμενη δημοκρατία 
τύπου Τουρκίας και Χιλής. Το καθεστώς της 
χούντας, μη καταφέρνοντας να αποκτήσει 
λαϊκή βάση σχεδίαζε την μετάλλαξή του 
για να γίνει τουλάχιστον ανεκτό μέσω της 
ελεγχόμενης φιλελευθεροποίησής του, 
την οποία πολιτικές δυνάμεις από όλο 
το φάσμα της πολιτικής άρχισαν να το 
προσεταιρίζονται, το καθένα για δική του 
σκοπιμότητα. 
Σ’ αυτή την πορεία μπήκε φρένο σε μεγάλο 
βαθμό και το ΠΑΚ με τις σκληρές δηλώσεις 
του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι θα θεωρηθούν 
τελικά προδότες όσοι συναγελαστούν με τη 

χούντα και δημιουργήσουν ψευδαισθήσεις 
στο λαό ότι μπορεί το καθεστώς να 
δημοκρατικοποιηθεί στην πάροδο του 
χρόνου και συνεπώς θα ήταν λογικό στα 
πλαίσια μιας ρεαλιστικής πολιτικής να το 
επιδιώξουν.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του 
Ανδρέα Παπανδρέου, μια από τις πολλές, 
για την στάση των πολιτικών δυνάμεων 
απέναντι στην χούντα εκείνη την περίοδο. 
Ιδού μια χαρακτηριστική του δήλωση:
«Η ελληνική πολιτική ηγεσία, δεξιά, 
κέντρο, αριστερά, δεν  μιλώ για αντίσταση, 
έτσι, η ελληνική παλιά πολιτική ηγεσία, η 
τελευταία που εξελέγη από τον ελληνικό 
λαό στις εκλογές του 1964, αυτή που είναι, 
δεν έχει άλλη, αυτή η πολιτική ηγεσία έχει 
αυτή την περίοδο 1973, την μεγαλύτερη 
ιστορική ευθύνη που της έλαχε. Το θέμα 
της εποχής αυτής, των επομένων  μηνών,  
είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα που κρίνεται 
η μορφή του, κρίνεται από το τι  θα κάνει 
αυτή η ηγεσία και βέβαια οι λεβέντες 
της αντιστάσεως που βγήκαν από τις 
φυλακές. Λοιπόν ήρθε η ώρα γι’ αυτούς να 
επιλέξουν ανάμεσα στην νομιμοποίηση του 
καθεστώτος, στο πέρασμα του φασισμού 
δηλαδή,  γιατί θα είναι το πέρασμα του 
φασισμού ή στο στήσιμο της σημαίας 

για τον αγώνα που θετικά θα οδηγήσει 
στην ανατροπή του καθεστώτος και την 
απελευθέρωση του λαού μας.
Χαιρόμαστε, ναι χαιρόμαστε, συγχαίρουμε 
όλους όσους πήραν θέση ξεκάθαρα, 
ότι η συμμετοχή είναι ραγιάδικη πράξη 
δοσιλογισμού και προδοσίας».  
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που 
είχε ωστόσο βάση την αντίθεση και την 
παθητική κατά βάση αντίσταση του λαού 
στο καθεστώς, έθεσε τέρμα ανεπιστρεπτί 
στην κάτω από έναν δήθεν δημοκρατικό 
μανδύα καλυμμένη κατοχή. Η χούντα 
έδειξε το αληθινό της προσωπείο, 
που ως υποκινούμενο όργανο των 
αγγλοαμερικάνικων σχεδιασμών οδήγησε 
στον πραγματικό στόχο εγκαθίδρυσης 
της που ήταν τελικά, όπως περίτρανα 
αποδείχτηκε, η διχοτόμηση της Κύπρου.
Η αυθόρμητη κινητοποίηση του 
φοιτητικού κινήματος και με την σταδιακή 
συμπαράσταση και ενός μέρους του 
εργατικού και αγροτικού κινήματος και 
του λαού γενικότερα και η μετωπική του 
σύγκρουση  με το δικτατορικό καθεστώς 
είχε τις ρίζες του και την γενεσιουργό 
του αιτία. Στο καζάνι που έβραζε έδωσε 
διέξοδο η φοιτητική εξέγερση.
Το σύνθημα ψωμί, παιδεία, ελευθερία, 

εθνική ανεξαρτησία κ.λπ  είναι και τώρα 
επίκαιρο όσο ποτέ!
Γι’ αυτό η εξέγερση του Πολυτεχνείου 
διατηρεί και σήμερα την συμβολική 
του επικαιρότητα, παρ’ όλο τον 
μεταπολιτευτικό του ευτελισμό από την 
πλειοψηφία των πρωταγωνιστών του. 
Αντηχεί ακόμη η φωνή του Πολυτεχνείου 
από τον ραδιοφωνικό του σταθμό: 
«Ελληνικέ λαέ, απόψε, εδώ και λίγη ώρα η 
χούντα, ή δικτατορία, έδειξε το πραγματικό 
της πρόσωπο. Η σκιά του στρατιωτικού 
νόμου έπαψε πια να είναι σκιά. Είδαμε 
τα τανκς να κυκλοφορούν στους δρόμους 
της Αθήνας. Λαέ, η χούντα ξεσκέπασε για 
άλλη μια φορά το πρόσωπό της. Όταν για 
πρώτη φορά αντιμετώπισε τον λαϊκό αγώνα 
έστειλε σ’ αυτόν τα τανκς. Όμως όλοι 
ξέρουμε. Η χούντα έχει μόνο τα όπλα, δεν 
έχει τις καρδιές κανενός. Είναι ξενοκίνητη 
και γι’ αυτό δεν την υποστηρίζει καμιά 
παλλόμενη ελληνική καρδιά». 
Μακάρι η τελευταία φράση των γνήσιων 
αγωνιστών του πολυτεχνείου για όλους 
τους Έλληνες να έχει ανταπόκριση και 
στην σημερινή πολιτική συγκυρία. Γιατί 
τότε και μόνο τότε ο αγώνας τους θα 
δικαιωθεί!  
                           damon@damonpontos.gr 

Ἡ ἐπάνοδος τοῦ κράτους

Ὅσο τυφλωµένος καί νά εἶναι κανείς ἀπό τήν 
χρόνια προπαγάνδα τοῦ ψευτοεκσυγχρονισµοῦ, 
δέν µπορεῖ παρά νά βλέπει τήν ἄφευκτη ἐπαναφορά 
τοῦ κράτους, ἰδίως µετά τήν παταγώδη κατάρρευση 
τῶν τελευταίων ἑβδοµάδων. Ἔτσι, ἀκόµα καί 
στή χώρα µας ἄρχισαν νά ἀκούγονται φωνές (κι 
ἐκτός τοῦ ΚΚΕ) γιά ἐπαναδηµιουργία µοχλῶν 
ἑνός δηµόσιου παρεµβατισµοῦ στόν χῶρο τῆς 
οἰκονοµίας. Χαρακτηριστική ἡ πρόσφατη πρόταση 
Ἀλαβάνου νά ὑπάρξει ἕνας δηµόσιος τοµέας στόν 
χρηµατοπιστωτικό χῶρο, µέ τήν Ἐθνική Τράπεζα, 
τό Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο καί τήν Ἀγροτική, 
πού θά λειτουργήσουν ἔξω ἀπό τούς κανόνες τῆς 
κερδοσκοπίας. Ἐπίσης ἡ κυβερνητική πρόταση γιά 
στήριξη τοῦ τραπεζικοῦ συστήµατος ὑποσηµείωνε 
µία ἐπιθυµία ἐλέγχου τῶν ἀποδεκτῶν τῶν 28 δισ. 
Ἀκόµα κι ὁ ΓΑΠ θυµήθηκε, σέ συνέντευξή του 
στήν “Ἐλευθεροτυπία” (3/11), πώς ἦρθε “ἡ ὥρα τοῦ 
κράτους”, ὅταν πρό τριετίας δήλωνε περήφανα ὅτι 
δέν εἶναι “κρατιστής”.  
Τό κράτος λοιπόν πού ἐπί χρόνια δαιµονοποιήθηκε 
ἀπό κάθε λογῆς ἀφελεῖς ἤ ὕποπτους ἐπικριτές, 
τό χρειαζόµαστε ἀπεγνωσµένα - ὅµως ποιό 
κράτος; Αὐτό πού γνωρίσαµε στήν Ἑλλάδα, 
τουλάχιστον τά τελευταῖα 30 χρόνια, δέν 
µπορεῖ νά ἀποτελεῖ τό µέλλον µας. Ἄν εἶναι νά 
ξαναστηθεῖ στά πόδια του, αὐτό θά εἶχε νόηµα 
µόνο στήν (ἀπίθανη) περίπτωση πού θά ὑπῆρχε 
µία πολιτική καί κοινωνική συναίνεση γιά 
στήσιµο ἑνός κρατικοῦ µηχανισµοῦ εὐρωπαϊκοῦ 
ἐπιπέδου: Ἀπαλλαγµένου ἀπό κάθε κυβερνητική 
/ κοµµατική παρέµβαση, ἐφοδιασµένου µέ ἀρχές 
καί µέσα σύγχρονης λειτουργίας, ὀργανωµένου 
µέ βάση τήν ἀξιολόγηση καί τήν ἀξιοποίηση τοῦ 
δυναµικοῦ του, στελεχωµένου µέ τρόπο ἀδιάβλητο 
καί ὀρθολογικό.  Γιατί ἄν πρόκειται νά ἀναβιώσουν 
τά κοµµατικά φέουδα, τά τσιφλίκια τῶν ἡµετέρων, 
τό καταφύγιο κάθε ἄχρηστου καί ἀνεπίδεκτου 
µαθήσεως, ἡ πηγή τῶν θηριωδῶν ἐλλειµάτων καί τό 
θερµοκήπιο τῶν συµπλεγµατικῶν δικτατορίσκων 
πίσω ἀπό τά γραφεῖα, ἄς µᾶς λείπει καλύτερα. 
Μέ λίγα λόγια χρειαζόµαστε ὄντως µιάν ἐπανίδρυση 
τοῦ κράτους, ἀλλά πῶς νά τήν διεκδικήσεις 
σοβαρά κι ἀξιόπιστα ὅταν ἡ συνθηµατολογική 
κατανάλωσή της (ἀπό τή Νέα Δηµοκρατία) δέν τῆς 
ἔχει ἀφήσει κανένα περιεχόµενο;          Κ.Κ.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ;
 ...Η εκλογή Χριστόφια έφερε μια νέα κινητικότητα στο Κυπριακό 
και δημιούργησε σε πολλούς την προσδοκία ότι λύση στη 
βάση «δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας» ήταν εφικτή και 
μπορούσε να είναι βιώσιμη, εξασφαλίζοντας στον νέο Πρόεδρο 
μεγάλη περίοδο χάριτος. Η μέχρι σήμερα όμως πορεία δεν αφήνει 
περιθώρια αισιοδοξίας. Δεν είναι μόνο οι συνεχείς δηλώσεις 
αδιαλλαξίας του Ταλάτ και των Τούρκων αξιωματούχων. 
Μεγαλύτερη ανησυχία εμπνέει η στάση της δικής μας πλευράς. Θα 
αναφερθώ στα πιο κραυγαλέα κατά τη γνώμη μου περιστατικά:  
1. Σε πλείστες περιστάσεις, προεκλογικά και μετεκλογικά, ο 
Πρόεδρος Χριστόφιας έχει δηλώσει ότι το Κυπριακό είναι 
πρωτίστως θέμα εισβολής και κατοχής και πως η λύση του 
εξαρτάται από την Άγκυρα. Στην πράξη, όμως, αφήνει την Τουρκία 
στο απυρόβλητο. Ακόμη και στρατιωτικά θέματα συζητούνται με 
τον Ταλάτ, παρά το γεγονός ότι αυτός δεν διαθέτει καμμία εξουσία 
και είναι πλήρως εξαρτημένος από τον τουρκικό στρατό κατοχής, 
όπως ομολογεί κι ο ίδιος. Έτσι, όχι μόνο δεν βρίσκεται η Τουρκία 
υπό διεθνή πίεση για να αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα αλλά 
ψηφίζεται ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για 
τα επόμενα 2 χρόνια και το Κυπριακό υποβαθμίζεται ξανά σε 
«διακοινοτική διαφορά».
2. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας, ενώ  ‘αναγνωρίζει’ στα λόγια ότι η 
Κυπριακή Δημοκρατία, εκτός από τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, έχει 
ισχυρά ερείσματα και ως μέλος της ΕΕ και ως  προνομιούχος 
εταίρος της Ρωσίας, ταυτόχρονα επείγεται να ‘κλείσει’ το 
Κυπριακό, επισείοντας μάλιστα το φάσμα της διχοτόμησης, στάση 
που βεβαίως αδυνατίζει σημαντικά αν δεν ακυρώνει εντελώς την 
διαπραγματευτική του θέση. 
3. Οι ‘ομάδες εργασίας’ και ‘τεχνικές επιτροπές’ που συστήθηκαν 
για να προετοιμάσουν το έδαφος για τις «απ’ ευθείας 
διαπραγματεύσεις» σε επίπεδο κορυφής στελεχώθηκαν σχεδόν 
αποκλειστικά από υποστηρικτές του Σχεδίου Ανάν, παρά το 
γεγονός ότι αυτό απορρίφθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία 
του Κυπριακού Λαού!
4. Οι  προεκλογικές δεσμεύσεις Χριστόφια για «απαλλαγή 
της Κύπρου από τον εποικισμό» αναιρέθηκαν αμέσως με την 
μονομερή, άνευ προφανούς αιτίας και ανταλλάγματος, δήλωση 
περί νομιμοποίησης 50.000 εποίκων!
5. Για να δικαιολογήσει την έναρξη των απ’ ευθείας 
διαπραγματεύσεων με τον Ταλάτ, παρά το γεγονός ότι οι εργασίες 
των ομάδων και των επιτροπών δεν παρουσίαζαν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα, ο Πρόεδρος Χριστόφιας εμφάνισε τον Ταλάτ 
συμφωνούντα επί της αρχής της μιας κυριαρχίας και μιας 
ιθαγένειας ενώ ο τελευταίος το διέψευδε.
6. Τις προεκλογικές δεσμεύσεις για «δίκαιη, βιώσιμη και 
λειτουργική λύση» που θα κατοχυρώνει μια κυριαρχία, μια 
ιθαγένεια κλπ ακολούθησαν μετεκλογικά αντιφατικές δηλώσεις 
Χριστόφια για «πολιτική ισοτιμία», για «συνεταιρισμό» δύο 
«συνιστώντων κοινοτήτων ή πολιτειών ή κρατών», για εκ 
περιτροπής προεδρία και ρυθμίσεις που παραχωρούν Τ/Κ (δηλαδή 
τουρκικό) «βέτο» στην ομόσπονδη κυβέρνηση κλπ.
7. Προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά ο Πρόεδρος Χριστόφιας 
υποστήριζε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε επίπεδο κορυφής 
με το επιχείρημα ότι τυχόν αδιαλλαξία της άλλης πλευράς θα την 
εξέθετε διεθνώς. Με διαπιστωμένη και επιβεβαιωμένη όμως 
σήμερα αυτή την αδιαλλαξία, παρά τις τόσες ‘χειρονομίες καλής 
θέλησης’ από πλευράς του, ο Πρόεδρος Χριστόφιας, αντί να την 

καταγγείλει δήλωσε προ ημερών ότι για την καθυστέρηση στις 
διαπραγματεύσεις «ευθύνονται και οι δύο συνομιλητές»!
Εν όψει των παραπάνω προβάλλουν αμείλικτα ερωτήματα:
1. Υπάρχει από πλευράς μας εναλλακτική τακτική ή βρισκόμαστε 
εγκλωβισμένοι  σε έναν διάλογο απ’ όπου πρέπει να εξέλθουμε 
πάση θυσία με μια λύση, όποια και να είναι αυτή;
2. Διαπραγματευόμαστε δηλαδή υπό το κράτος του φόβου ότι 
μη λύση = διχοτόμηση; Αν αυτό ισχύει πραγματικά γιατί να 
υποθέσουμε ότι η άλλη πλευρά επιθυμεί την όποια λύση και όχι 
τη διχοτόμηση; 
3. Αν είναι έτσι, μήπως δεν έχει λόγο η Τουρκία να  δεχτεί λύση 
χειρότερη γι’ αυτήν από εκείνη της διχοτόμησης;
4. Μήπως φοβούμενοι τη διχοτόμηση και προβαίνοντας σε 
συνεχείς παραχωρήσεις στο όνομα της αποφυγής της οδηγούμαστε 
σε λύσεις χειρότερες από τη διχοτόμηση;
5. Μια «δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία» τύπου Ανάν, με 
«πολιτική ισότητα» ισχυρών συνιστώντων κρατών και αδύναμης 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης με Τ/Κ (δηλ. τουρκικό) βέτο και 
μόνιμες αποκλίσεις από το κοινοτικό κεκτημένο θεσμοθετημένες 
ως πρωτογενές δίκαιο, είναι «λύση» καλύτερη ή χειρότερη από 
την παράταση της ντε φάκτο διχοτόμησης;
6. Μια παρόμοια «λύση» που θα νομιμοποιούσε τα κατοχικά 
τετελεσμένα και θα αναγνώριζε το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος 
ως «συνιστών» ομόσπονδο κράτος μήπως θα αποτελούσε ένα 
ακόμη βήμα προς την de jure διχοτόμηση που θα ακολουθούσε 
νομοτελειακά την αναπόφευκτη διάλυση μιας δυσλειτουργικής 
«ομοσπονδίας»; Η εμπειρία του κράτους της Ζυρίχης όπως και 
οι πρόσφατες δυτικές αναγνωρίσεις του Κοσόβου ως ανεξάρτητου 
κράτους θα έπρεπε να μας διδάσκουν.
7. Μπορεί να υπάρξει λειτουργική και βιώσιμη «δικοινοτική 
ομοσπονδία» όταν παρόμοιο σύστημα δεν πέτυχε να επιβιώσει 
στις απείρως ευνοϊκότερες συνθήκες της Τσεχοσλοβακίας και 
είναι αμφίβολο αν θα επιζήσει στο Βέλγιο;
8. Αν οι σημερινές ηγεσίες Κύπρου και Ελλάδας δεν είναι άξιες 
να αγωνιστούν και να επιτύχουν δίκαιη και βιώσιμη λύση του 
Κυπριακού με ποιό δικαίωμα μπορούν να στερήσουν τις ηγεσίες 
του μέλλοντος από τη δυνατότητα να το επιχειρήσουν;
9. Όταν στο όνομα του «ρεαλισμού» και της σκοπιμότητας να 
μην ανοίξει η Κύπρος δεύτερο μέτωπο, ο Πρόεδρος Χριστόφιας 
δεν θέτει θέμα απομάκρυνσης των βρετανικών βάσεων μήπως 
καθιστά περίπου υποχρεωτικό για την Τουρκία να επιμείνει στον 
δικό της «εγγυητικό» ρόλο; Μήπως δηλαδή είναι, αντίθετα, 
ουτοπικό το να μη θέτουμε θέμα βάσεων, περιμένοντας ότι θα 
μπορούσε ποτέ να δεχθεί η Τουρκία να παραδώσει την Κύπρο στον 
αποκλειστικό στρατηγικό έλεγχο των Αγγλοαμερικανών; Μήπως 
δηλαδή αν επιζητούμε ένα νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας 
χωρίς εγγυήτριες δυνάμεις το πρώτο που θα έπρεπε να κάνουμε 
είναι να ζητήσουμε την απομάκρυνση των βάσεων;
10. Τι νόημα έχει όλη η φιλολογία περί «αποστρατιωτικοποίησης» 
της Κύπρου όταν δεν τίθεται ταυτόχρονα θέμα απομάκρυνσης των 
βρετανικών βάσεων; Ποιός κοροϊδεύει ποιόν;
11. Αν ο Πρόεδρος Χριστόφιας δεν δείχνει να έχει «κόκκινες 
γραμμές» άμυνας στις διαπραγματεύσεις, το ίδιο ισχύει και για 
τις δυνάμεις που τον στηρίζουν; Μήπως η συνεχής διολίσθηση 
που παρατηρείται στις θέσεις του είναι αποτέλεσμα και του ότι 
στην Κύπρο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σοβαρή και συγκροτημένη 
αντιπολίτευση; Μήπως τα κόμματα που τον στηρίζουν στην ουσία 
τελούν υπό συνθήκες ομηρίας συμμετέχοντας στην κυβέρνηση; 
Μήπως ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουν τη στάση τους πριν η 
κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη;                I. MΑΥΡΟΣ
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Ὁ δήµαρχος Κοµοτηναίων κ. Δηµήτρης Κοτσάκης, µετά τό Δηµοτικό 
Συµβούλιο τῆς 3ης Νοεµβρίου πού ἐνέκρινε τή σύσταση τῶν Νέων 
Δηµοτικῶν Ἐπιχειρήσεων προέβη σέ δηλώσεις σχετικά µέ «τό χτές 
καί τό αὔριο» τοῦ Δήµου. Στό χτές ἐνέταξε «τίς ἐκθέσεις τῶν ὁρκωτῶν 

λογιστῶν πού ἐπισφράγισαν τήν κακοδιαχείριση πού ἀνέδειξε ἡ ἀπογραφή 
τοῦ 2007», ἐνῷ στό αὔριο τίς νέες δηµοτικές ἐπιχειρήσεις πού «θά καρπίσουν τό 
2009». Ἐντάξει δήµαρχε, νά ἐλπίσουµε σέ µιά καλύτερη διαχείριση, µήπως ὅµως 
ἐνδιάµεσα στό χτές καί στό αὔριο λείπει ...κάτι;

Ἀπό τόν δραστήριο σύλλογο Ἀλληλεγγύης Πολιτῶν Βορείου Ἕβρου 
«ΑΚΡΙΤΕΣ», λάβαµε δελτίο Τύπου - συµπαράσταση στούς ἀγρότες 
τῆς περιοχῆς, οἱ ὁποῖοι ὀργάνωσαν συγκέντρωση διαµαρτυρίας τήν 
Τρίτη 11 Νοεµβρίου στήν Ὀρεστιάδα. Ἡ δυναµική διαµαρτυρία τῶν 

ἀγροτῶν πραγµατοποιήθηκε σέ µία δύσκολη οἰκονοµικά περίοδο γιά τό 
ἀγροτικό εἰσόδηµα τῶν κατοίκων τοῦ Βορείου Ἕβρου, ἔχοντας ἀπό τή µία τά 
δυσβάστακτα ἔξοδα (λιπάσµατα, πετρέλαιο, σπόροι, γεωργικά φάρµακα) 
καί ἀπό τήν ἄλλη τίς ἐξευτελιστικές τιµές τῶν ἀγροτικῶν προϊόντων: «Τά 
λιπάσµατα αὐξήθηκαν φέτος 200%, τά φάρµακα 100%, ἐνῷ ἀντίστοιχα ἡ τιµή 
στά καλαµπόκια µειώθηκε στά 0,10 λεπτά ἀπό 0,22 λεπτά πέρυσι, καί στό σκληρό 
σιτάρι ἡ “ἀνοικτή” τιµή ἔπεσε στά 0,15 λεπτά ἔναντι ἀνοικτῆς τιµῆς στά 0,22 
λεπτά πέρυσι». Ἡ κατάσταση βρίσκεται στό µή παρέκει γιά τόν ἀγροτικό κόσµο 
γενικά ἀλλά εἰδικά γιά τόν ἀκριτικό Ἕβρο θεωροῦµε κι ἐµεῖς ὅτι δέν ὑπάρχουν 
ἄλλα περιθώρια ὑποβάθµισης. Ἡ κοινή λογική ἐξανίσταται σέ κάθε ἐπίσκεψη 
βορείως τῆς Ἀλεξανδρούπολης: Πῶς γίνεται νά ἐγκαταλείπεται στόν µαρασµό 
ἡ µεθόριος καί οὐδείς νά ἀσχολεῖται σοβαρά; Πόση δηµογραφική συρρίκνωση 
χρειάζεται γιά νά ληφθοῦν τά στοιχειώδη µέτρα γιά µιά γενναία ἐνίσχυση τῆς 
τοπικῆς οἰκονοµίας; 

Νά λοιπόν πού ἡ ἥσσων ἱστορία µέ τό γυναικεῖο ἐσώρουχο κατά τήν 
ἀναγόρευση τοῦ Προέδρου τῆς Δηµοκρατίας σέ ἐπίτιµο διδάκτορα 
τῆς Νοµικῆς Κοµοτηνῆς ἔχει καί συνέχεια. Ξεκίνησε στό Δηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο µία ΕΔΕ, στά πλαίσια τῆς ὁποίας ἐξετάστηκαν κάποιοι 

µάρτυρες καί ἀφοῦ τελειώσανε οἱ καταθέσεις τους δέν ἀνακοινώθηκε τίποτε 
(δέν πολυξενίζει µέ βάση ὅσα ἔχουµε δεῖ ἀπό τό ἵδρυµα) - προφανῶς δέν 
βρέθηκε ὁ ἔνοχος. Μόνο πού ἀµέσως µετά εἴδαµε νά «µετατίθεται» ...τό σῦµπαν! 
Εἰκοσιπέντε (ἀρ. 25) διοικητικοί ὑπάλληλοι µετακινήθηκαν σέ µία πρωτοφανή 
καραµπόλα -καί ἀπό πόλη σέ ἄλλη πόλη- πού ἀναδιέταξε τό σκηνικό, χωρίς 
βεβαίως νά ἀγγίξει τόν προϊστάµενο ὅλων (ἄρα καί κατ’ ἐξοχήν ὑπεύθυνο γιά 
τό συµβάν;) Λ. Τσιτσόπουλο. Τό πῶς θά λειτουργήσει τώρα τό νέο σχῆµα, 
οὐδείς γνωρίζει. Γίνεται κάποιος πού µέχρι χθές ἦταν στίς προµήθειες σήµερα 
νά διαχειρίζεται π.χ. δηµόσιες σχέσεις; Καί πῶς θά ὀρθοποδήσουν Τµήµατα 
(σάν τό Ἑλληνικῆς Φιλολογίας γιά τό ὁποῖο εἴχαµε ξαναγράψει, χωρίς φυσικά 
νά βελτιωθεῖ τίποτε) ὅπου τό ἐλάχιστο προσωπικό τώρα θά εἶναι καί ὑπό 
ἐκπαίδευση; Ὅλα σέ δεύτερη µοίρα γιά χάρη τῆς ...«στεγανοποίησης»;

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

Τουριστική Μαρώνεια
  Πληροφορηθήκαμε για την πρόσφατη 
«επιτυχημένη παρουσία» του Δήμου Μα-
ρώνειας σε διεθνή έκθεση τουρισμού (στο 
Λουγκάνο της Ελβετίας) από τον τοπικό Τύπο 
και διαβάσαμε τις σχετικές δηλώσεις: Για τον 
«ενθουσιασμό» των ξένων επισκεπτών του 
δημοτικού περιπτέρου, για το «πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον» που εκδηλώθηκε κτλ κτλ. 
      Αναρωτιόμαστε, είναι δυνατόν να ψάχνου-
με τουρίστες - και δη υψηλού εισοδηματικού 
επιπέδου - όταν ακόμη δεν έχουμε δημιουργή-
σει καμμία βασική υποδομή; Αν εξαιρέσεις 
τις (μικρές) ξενοδοχειακές μονάδες και τις 

πρόσφατες εργασίες στο αρχαίο θέατρο (βλ. 
κατωτέρω), τι άλλο έχει γίνει; Το λεγόμενο 
ελληνικό κράτος, είτε ως κεντρική κυβέρνηση 
είτε ως τοπική Αυτοδιοίκηση κατάφερε να 
κουράσει με τα ατελείωτα λόγια του πριν να 
κάνει τα στοιχειώδη έργα. Ας σκεφτεί κανείς 
το 24ωρο ενός Ελβετού τουρίστα που έρχεται 
και μένει στην περιοχή, και ας απαντήσει: Πώς 
θα επισκεφτεί τα αρχαία της, ποιο σπήλαιο 
θα δει, ποιούς οδηγούς θα διαβάσει, ποιοι 
δημόσιοι φορείς θα τον εξυπηρετήσουν; Ή, για 
να μην πάμε μακρυά, απο ποια ενημερωτικά 
φυλλάδια θα δελεαστεί, ποιο έντυπο υλικό θα 
τον πληροφορήσει; Και δεν μιλάμε βέβαια 
για τα γελοία τρίπτυχα που παρουσιάζουν 

...αγριολούλουδα και 
πεταλούδες σε φυσικό 
μέγεθος!
Πρό ημερών έγινε 
διήμερο συνέδριο 
στην Αλεξανδρούπολη 
για την προώθηση 
κοινού τουριστικού 
ελληνοβουλγαρικού 
προϊόντος της 
περιοχής. Ακόμη κι αν 
το σχέδιο περπατήσει, 
βλέπει κανείς πουθενά 
προοπτική συμμετοχής 
της Ροδόπης; 

Μία τεράστια ἐπένδυση, 
ὕψους 11 ἑκατοµµυρίων 
εὐρώ, ξεκίνησε στή 
Θράκη, µέ τήν προχθεσινή 
ἐπίσηµη θεµελίωση τῆς 
Ψυχιατρικῆς Μονάδας 
στόν Ροδίτη Κοµοτηνῆς. 
Ὁ κ. Κωνσταντῖνος Στα-
σινόπουλος, πού διά τῆς 
«Κ. Γ. Στασινόπουλος Νευ- 
ροψυχιατρικές Κλινικές 
ΑΕ» λειτουργεῖ ἤδη τρεῖς 
ψυχιατρικές κλινικές 
στή Θεσσαλονί- κη, δέν 
εἶναι ἐπιχειρηµατικά 
ἄγνωστος στήν περιοχή: Ὁ «Ἅγιος 
Γεώργιος», κέντρο ἀποθεραπείας καί 
ἀποκατάστασης κινητικῶν παθήσεων, 
λειτουργεῖ ἀπό 10ετίας στόν Ροδίτη 
καί προσφέ-ρει µεγάλες ὑπηρεσίες 
στόν τοπικό πληθυσµό. Ἀξίζει νά 
σηµειωθεῖ ὅτι ἡ νέα ἐπένδυση ὄχι 
µόνο στοχεύει πολύ ψηλά ἀπό 
ποσοτική/ποιοτική ἄποψη (8.000 τ.µ., 
160 κλίνες, 100 ἐργαζόµενοι), µά καί 
ὑλοποιεῖται χωρίς καµµία ἐπιδότηση 
(δηλώνεται µέ τεράστια κόκκινα 
γράµµατα στήν ἐπιγραφή)! Εἶναι 
γνωστά τά «διάφορα» προβλήµατα 

πού δηµιουργεῖ ἡ κρατική ἐµπλοκή 
στίς ἐπενδύσεις καί ἔτσι ὁ ἰθύνων 
νοῦς τοῦ ἐγχειρήµατος ἀποφάσισε 
νά στηριχθεῖ µόνο στίς δικές του 
δυνάµεις. Εὐχόµαστε τή γρήγορη 
ὁλοκλήρωση τῆς µονάδας ἡ ὁποία 
καλεῖται νά καλύψει ἕνα τεράστιο 
κενό στή Θράκη*, ἀφοῦ στερούµαστε 
ὁποιουδήποτε νοσηλευτηρίου γιά 
ψυχικά πάσχοντες (µά καί γιά τούς 
ἀνοϊκούς), τή στιγµή πού κάθε ἄλλο 
παρά σπανίζουν οἱ τελευταῖοι...

* Κράτος; Τί ἐννοεῖτε ἀκριβῶς;

Ψυχιατρεῖο στήν Κοµοτηνή 

Πολιτική καταδίκη 
θά ὑπάρξει;

   Τελικά ἡ ∆ικαιοσύνη ἔκανε τό καθῆκον 
της. Στό Πενταµελές Ἐφετεῖο Ροδόπης 
δικάστηκε ξανά ἡ ὑπόθεση τοῦ κλάµπ 
«Παριζιάνα» καί ἡ ἀλήθεια ἔλαµψε καί 
πάλι µέ βάση τίς καταθέσεις κυρίως τῶν 
δύο γενναίων κοριτσιῶν ἀπό τή Ρωσία. 
Τό ἀποτέλεσµα ἦταν νά ἐπιβεβαιωθοῦν 
οἱ 3 ἀπό τίς 4 πρωτόδικες καταδίκες 
(ἀθωώθηκε ὁ πρώην πρόεδρος τοῦ 
δηµοτικοῦ συµβουλίου Σαπῶν, θῦµα 
προφανῶς τῆς ὅλης ἱστορίας) καί - τό 
κυριότερο - εἰσέπραξε 18 µῆνες φυλάκιση 
ὁ πρώην δήµαρχος Σαπῶν Ντῖνος 
Χαριτόπουλος. Πρῶτον γιά παράβαση 
καθήκοντος, ἀφοῦ ἀποδείχτηκε ἀπό 
τήν διαδικασία* ὅτι παραπλάνησε τό 
δηµοτικό συµβούλιο καί δόθηκαν βεβαι-
ώσεις µόνιµης κατοικίας σέ ἀλλοδαπές 
(πού ἐξεδίδοντο). Καί δεύτερον γιά 

δωροληψία σέ ...εἶδος: λευκή σάρκα!
∆έν θά ξανασχοληθοῦµε µέ τό ζήτηµα, 
πού ὅταν πρωτοδικάστηκε µόνον ἐµεῖς 
τό εἴχαµε ἀναδείξει, φωτίζοντας µιά 
συνενοχή - συγκάλυψη πού ἀκόµη 
δείχνει νά διαρκεῖ. Θά περιµένουµε 
(µετά καί τήν τελεσίδικη καταδίκη τῶν 
ἀστυνοµικῶν γιά τό ἴδιο θέµα) καί τήν 
ἑπόµενη δίκη τοῦ πρώην δηµάρχου καί 
φυσικά τήν ἀντίδραση τοῦ ΠαΣοΚ. Ἄραγε 
στίς πόσες καταδίκες (ἐνδεικτικές γιά 
τή σύνολη πολιτική εἰκόνα τοῦ ἀνδρός;) 
παίρνει µπροστά ἐκείνη ἡ θρυλούµενη 
«εὐαισθησία» ἑνός πολιτικοῦ ὀργανι-
σµοῦ; Μέχρι πότε θά κρύβονται κάποιοι 
- καί πρῶτος ἀπ’ ὅλους ὁ κουµπάρος τοῦ 
καταδικασθέντος, Γιῶργος Παπανδρέου 
- πίσω ἀπό τό δάχτυλό τους καί τή 
σιωπή τῶν ΜΜΕ;

* Παρότι ἀκούστηκαν µερικά ἐξωφρενικά, 
ὅπως οἱ ...ἐθνικοί λόγοι ἐνίσχυσης τοῦ 
χριστιανικοῦ στοιχείου διά τῶν ρωσίδων!
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Ἐπίσκεψη στή Ροδόπη πραγµατοποίησε 
ἡ πολιτική ἐκπρόσωπος τοῦ ΠαΣοΚ γιά 
θέµατα Παιδείας, Ἄννα ∆ιαµαντοπούλου 
στίς 7 Νοεµβρίου, συνοδευόµενη ἀπό τούς 
βουλευτές τοῦ νοµοῦ καί ἀπό κλιµάκιο 
στελεχῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ. Στά πλαίσια αὐτῆς 
τῆς ἐπίσκεψης βρέθηκε στό 1ο ΕΠΑΛ 
Κοµοτηνῆς, στό µειονοτικό δηµοτικό 
σχολεῖο τοῦ Μάστανλη καί σέ νηπιαγωγεῖο 
τῆς πόλης. Τό ἴδιο βράδυ µάλιστα µίλησε 
στό Πολιτιστικό Κύτταρο µὲ θέµα: «Οἱ 
θέσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ γιὰ τὴν Παιδεία».
Ἡ ἐπίσκεψη στό Μάστανλη δέν ἦταν 
διόλου ἀθώα. Ὁ βουλευτής Ροδόπης Ἀχµέτ 
Χατζηοσµάν εἶχε καταθέσει ἐρώτηση στή 
Βουλή ἀπευθυνόµενος πρός τό Ὑπουργεῖο 
Παιδείας καί ζητοῦσε τήν µετεγκατάστασή 
του σέ νέο σχολεῖο, λόγῳ τοῦ συνωστισµοῦ 
πού ἐπικρατεῖ, µέ τά παιδάκια νά κάθονται 
τρία - τρία στά θρανία.  Ἔτσι, ἡ σηµειολογία 
τῆς ἐπίσκεψης ἦταν «ἀκοῦµε τά αἰτήµατά 
σας καί µεθαύριο πού θά κυβερνᾶµε...» 
Πάντως ἀξίζει νά σηµειωθεῖ ἐδῶ ὅτι µπορεῖ 
πράγµατι τό συγκεκριµένο σχολεῖο νά 
µήν ἐπαρκεῖ, ὅµως ὑπάρχουν δίπλα ἄλλα 
δύο µειονοτικά σχολεῖα µέ δεκάδες κενές 
θέσεις.  
Στή συνέντευξη Τύπου πού ἔδωσε ζύγισε 
κάθε της λέξη. Ἐπιτέθηκε βεβαίως στόν 
ὑπουργό Παιδείας γιά διάφορους λόγους 
πού δέν πολυκατανοήσαµε (σέ θέµατα 
χειρισµῶν µονάχα, ἀφοῦ καµµία θεµελιώδη 
διαφορά θέσεων δέν διακρίναµε), 
τοποθετήθηκε σαφέστατα ὑπέρ τῆς 
ἀξιολόγησης ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν 
καί τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου καί ἦρθε καί 
ἡ ὥρα νά µιλήσει καί γιά τά µειονοτικοῦ 
ἐνδιαφέροντος ζητήµατα: Στό ζήτηµα 
τοῦ Μεγάλου ∆ερείου, µέ τόν πόλεµο 
κατά τῆς δασκάλας Χαρᾶς Νικοπούλου, 
ἦταν προσεκτική, µίλησε γιά ἕνα θέµα 
πού πῆρε τεράστιες διαστάσεις καί γιά τό 
ὁποῖο τό ὑπουργεῖο Παιδείας θά ἔπρεπε 
νά εἶχε ἐπιτύχει µία ἰσορροπηµένη καί 
ἔγκαιρη ρύθµιση. Στό θέµα µέ τό ὕψος 
τῶν µιναρέδων (ὅπου οἱ τουρκόφρονες 
διεκδικοῦν ἀνοιχτά παραβάσεις τῶν 

πολεοδοµικῶν προβλέψεων*) τάχθηκε 
ὑπέρ µιᾶς συµφωνηµένης παρανοµίας, 
ὅπως αὐτή λειτουργεῖ ἀπό χρόνια. 
Εἴµασταν καί µεῖς ἐκεῖ καί θέσαµε δύο 
ἐρωτήµατα, ἕνα γενικό κι ἕνα εἰδικό: Τί 
σηµαίνει ἡ ἐπίσηµη θέση τοῦ ΠαΣοΚ, ἔτσι 
ὅπως διατυπώνεται στήν ἱστοσελίδα τοῦ 
ΙΣΤΑΜΕ, ὑπέρ «τῆς ἵδρυσης 
δίγλωσσων νηπιαγωγείων 
εἰδικά στά ὀρεινά χωριά»; Καί 
ποιά εἶναι ἡ θέση τοῦ ΠαΣοΚ 
γιά τήν µειονοτική ἐκπαίδευση 
πού ἀποτρέπει τήν συνάντηση 
χριστιανῶν καί µουσουλµάνων 
µαθητῶν, καθώς καί τήν 
ἑλληνοµάθεια τῶν τελευταίων, 
κόντρα στήν ὁλοένα καί 
σαφέστερη προτίµηση τοῦ 
µειονοτικοῦ πληθυσµοῦ;
Γιά τό πρῶτο ἐρώτηµα 
µάσησε κάτι σέ «συνολικό πλαίσιο πού 
καταρτίστηκε µετά ἀπό πολλή συζήτηση 
µέ τήν µειονότητα» καί γιά τήν ἀνάγκη 
ὑποστήριξης τῆς µητρικῆς γλώσσας 
(Σ.Σ.: καί γιά τά ποµακόπουλα πού ∆ΕΝ 
ἔχουν µητρική γλῶσσα τήν τουρκική;), 
ἀποφεύγοντας νά µπεῖ σέ λεπτοµέρειες. 
Γιά τό δεύτερο, σχετικά µέ τήν µειονοτική 
ἐκπαίδευση γενικά, ἀναφέρθηκε στήν 
ἐπίσκεψή της στό Μάστανλη, ὅπου 
ἔκανε µερικές πολύ ἁπλές ἐρωτήσεις στά 
ἑλληνικά στήν Ε‘ τάξη καί διαπίστωσε µιάν 
«ἀµηχανία». Χαρακτήρισε «εὐθύνη ὅλων 
µας» τό γεγονός ὅτι κάτι δέν πάει καλά, 
µίλησε γιά τήν ἀναγκαιότητα ἀλλαγῶν 
καί ὑπέρ τοῦ δηµοσίου σχολείου, ὅµως δέν 
παρέλειψε νά ὑπογραµµίσει τόν σεβασµό 
τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης καί τήν 
ὑποχρέωσή µας νά ἔχουµε «τά καλύτερα 
δυνατά µειονοτικά σχολειά». Καί τήν πίτα 
ἐντάξει καί τόν σκῦλο χορτᾶτο, δηλαδή!  

Κ.Κ.

* Ἐννοεῖται φυσικά ὅτι κανένας δέν τῆς ἔθεσε 
τό ζήτηµα µέ τίς παράνοµες ἀνεγέρσεις - 
ἀνακαινίσεις τεµενῶν (βλ. καί τό πρόσφατο 
παράδειγµα τεµένους Ἀµαράντων) ἀπό τούς 
τουρκοµουφτῆδες καί τά τσιράκια τους

∆ιαµαντοπούλου ἐν Κοµοτηνῇ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Ἀπό τόν δήµαρχο Φιλύρας Κιασήφ 
Χακή Χασάν λάβαµε καί δηµοσιεύ-
ουµε τήν κάτωθι ἐπιστολή: 
  «Στίς 30 Σεπτεµβρίου 2008, ἡµέρα 
κυκλοφορίας τῆς ἐφηµερίδας σας (ἀρ. 
φ. 256) σέ ἄρθρο σας, συνδέετε ἀτυχῶς 
τό πρόσωπό µου µέ συγκεκριµένο 
γεγονός καί στρέφεστε ἐναντίον µου 
ἀφήνοντας µάλιστα καί ὑπόνοιες γιά 
ἄνοµη καί παρασκηνιακή συµπεριφορά 
ἐκ µέρους µου καί κατ’ ἐπέκταση ἐκ 
µέρους τοῦ δήµου Φιλύρας.
     Συγκεκριµένα, χωρίς νά εἶστε ἔγκυρα 
πληροφορηµένοι, κάνετε λόγο γιά τήν 
ὑπογραφή τοῦ συµβολαίου ἐν ὄψει τῆς 
µεταβίβασης οἰκοπέδου ἀπό ἰδιώτη 
στόν Ὀργανισµό Σχολικῶν Κτιρίων γιά 
τήν ἀνέγερση καί ἵδρυση γυµνασίου 
σχολείου στόν Δῆµο Φιλύρας. Ἐκ 
παραδροµῆς ὅµως καί µᾶλλον λόγῳ 
κακῆς ἐνηµέρωσής σας, συγχέετε τό 
πρόσωπο τοῦ συµβαλλόµενου ἰδιώτη 
µέ τό δικό µου ἀναφέροντας µάλιστα 
καί τελείως ἀναληθεῖς καί λαθεµένες 
πληροφορίες γιά τήν οἰκογενειακή µου 
κατάσταση, γεγονός πού πιστοποιεῖ 

ἀφενός ὅτι τό πρόσωπό µου δέν ἔχει 
καµµία σχέση καί δέν ἐµπλέκεται σέ 
καµµία περίπτωση στό συγκεκριµένο 
θέµα καί ἀφετέρου ὅτι οἱ πληροφορίες 
σας εἶναι ἀνακριβεῖς καί ἀναληθεῖς, 
ἐνῷ ἔµµεσα προσβάλλουν τήν ὑπόληψη 
τοῦ Δήµου µας κι ἐµένα προσωπικά 
µέσῳ τῶν ὑπονοιῶν γιά ἀνύπαρκτο 
στήν πραγµατικότητα παρασκήνιο.
Ὡς ἐκ τούτων, προσωπική µου ἀξίωση 
ἀλλά καί ὡς ἐκπροσώπου τοῦ Δήµου 
µας ἀποτελεῖ ἡ διόρθωση καί ἡ 
ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας µέσῳ 
τῆς ἐφηµερίδας σας καί ἡ ἐπίσταση 
τῆς προσοχῆς σας κατά τή δηµοσίευση 
ὁποιουδήποτε θέµατος πού µέ ἀφορᾶ, 
προκειµένου αὐτό νά εἶναι ἀπολύτως 
ἀκριβές καί ἀληθές.»

«Α»: Ὁ δήµαρχος ἔχει δίκιο. Ἀπό 
δικό µας σφᾶλµα ἀναφέραµε ὅτι ὁ 
πωλητής τοῦ χωραφιοῦ στόν ΟΣΚ 
ἦταν ὁ ἴδιος, ἐνῷ τό ἀληθές ἦταν 
πώς ἐπρόκειτο γιά τόν πρόεδρο τοῦ 
δηµοτικοῦ συµβουλίου, Σαλή Ἀδνάν. 
Ζητοῦµε συγγνώµη γιά τό ἀκούσιο 
ὀλίσθηµα κι ἐλπίζουµε τό σχολεῖο 
σύντοµα νά λειτουργήσει.

Σύλλογος Ἐπιστηµόνων Μειονότητας:

Κράτος ἐν Κράτει!
Μπορεῖ ἕνα σωµατεῖο νά ὑποκαθιστᾶ 
τό κράτος; Τό παράδειγµα τοῦ Συλ-
λόγου Ἐπιστηµόνων Μειονότητας 
(ΣΕΜ), πού ἔχει λάβει καθεστώς 
ΜΚΟ καί ἀπό πέρυσι  ἀποτελεῖ 
µέλος τῆς «Ὁµοσπονδιακῆς Ἕνωσης 
Εὐρωπαϊκῶν Ἐθνοτήτων» (FUEN), 

πιστοποιεῖ πώς ναί. Καί παράλληλα 
µᾶς βεβαιώνει ὅτι καί ἡ Πολιτεία διά 
τῶν ἐκπροσώπων της, θεωρώντας 
το πολύ φυσιολογικό αὐτό, τό 
ἀποδέχεται καί κάνει τά στραβά µάτια 
γιά τήν ἐξώφθαλµη παραδοξότητα 
ἡ ὁποία ὑποκρύπτει τήν τουρκική 
παρέµβαση στήν περιοχή.
Ὁ σύλλογος ἱδρύθηκε τό 1982 καί 
σήµερα ἀριθµεῖ ἑκατοντάδες µέλη. 
Τό προεδρεῖο του ἐκλέγεται κάθε δύο 
χρόνια καί ἡ ἐναλλαγή τῶν προσώπων 
σ’ αὐτό εἶναι ἐντυπωσιακή. Πλήρης 
ἀνανέωση χωρίς τήν παραµικρή 
διαφωνία καί δίχως τήν ἐλάχιστη 
ἀπόκλιση ἀπό τήν πολιτική του - λές 
καί δέν παίζει κανέναν ρόλο τό ποιοί 
ἡγοῦνται τοῦ ΔΣ! Σήµερα προεδρεύει 
ὁ Ξανθιώτης δικηγόρος Ἀχµέτ Καρά.
Τό σωµατεῖο ἀριθµεῖ τόσες δράσεις 
πού εἶναι πολύ δύσκολο νά τίς 
ἀπαριθµήσεις: Στά πλαίσιά του 
λειτουργοῦν: γυναικεῖο τµῆµα 
γιά ζητήµατα οἰκογένειας κτλ, 
πολιτιστικό τµῆµα, τµῆµα ΔΙΚΑΤΣΑ, 
τµῆµα Ὑγείας, τµῆµα ἀνέργων, 
φροντιστήρια ραπτικῆς καί 
χειροτεχνίας, τµῆµα ζωγραφικῆς, 
τµῆµα λαϊκῶν χορῶν (!), θεατρικό 
τµῆµα (λειτουργεῖ τρία χρόνια ὑπό 
τήν Σουκράν Ραήφ καί προσφέρει 
ἐπιλεγµένο, φυσικά, ρεπερτόριο) 
δύο κέντρα ὑπολογιστῶν (ἀπό 
τό 2002 σέ Ξάνθη καί Κοµοτηνή), 
παιδικά τµήµατα καί ἡ Κοινότητα 
Νέων Ἀκαδηµαϊκῶν (GAT) γιά τούς 

φοιτητές πού προέρχονται ἀπό τήν 
µειονότητα.  Βεβαίως κάποια ἀπό 
αὐτά µπορεῖ νά ὑπολειτουργοῦν, 
ἄλλα ὅµως ...ὑπερλειτουργοῦν. Ἔτσι, 
ὅταν πρωτοεµφανίστηκε τό ποµακικό 
ζήτηµα, κλιµάκια προβεβληµένων 
µελῶν τοῦ ΣΕΜ ἀνακοίνωσαν 
πρόγραµµα ἐπισκέψεων - ὁµιλιῶν 
στά ποµακοχώρια τῆς Ροδόπης γιά νά 
ἀποτρέψουν/τροµοκρατήσουν τούς 
κατοίκους τους πού ἐνδεχοµένως θά 
ἔβλεπαν θετικά τήν πρωτοβουλία τοῦ 
Κέντρου Ποµακικῶν Ἐρευνῶν καί 
τοῦ Ὀµέρ Χαµδή. Ὅταν ἡ ἑλληνική 
πολιτεία ἄρχισε νά σχεδιάζει 
νηπιαγωγεῖα στά µουσουλµανικά 
χωριά, ὁ σύλλογος σκάρωσε κάπου 
15 παράνοµους παιδικούς σταθµούς 
σέ Ξάνθη καί Ροδόπη (πού ἀκόµη 
λειτουργοῦν!) µέ τήν προκλητική 
κάλυψη ἀπό τίς δύο νοµαρχίες. 
Ἐννοεῖται ὅτι ἀγνοεῖ τούς νόµιµους 
µουφτήδες καί τιµᾶ τούς πράκτορες 
τοῦ τουρκισµοῦ (Μέτε-Σερήφ). 
Παράλληλα, ὁ ΣΕΜ ὀργανώνει 
ἐπισκέψεις (στήν Τουρκία, φυσικά), 
διεθνεῖς ἡµερίδες καί συµµετέχει 
σὲ διοργανώσεις στὸ ἐξωτερικό 
(συνήθως Τούρκων τῆς διασπορᾶς) 
µὲ τὸ τµῆµα δηµοσίων σχέσεων καὶ 
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων, κυρίως 
µέ στόχο τήν δυσφήµηση τῆς χώρας 
µας (χαρακτηριστικά τά παρα-
δείγµατα τῆς ἐκπροσώπησης «τῆς 
µειονότητας» φέτος στίς Βρυξέλλες, 
στή Γενεύη καί στή Βαρσοβία, 
µάλιστα ἐπίκειται ἐπίσκεψη καί 
στήν ...Κίνα!). Μόλις πρό ἡµερῶν 
ἐγκαινιάστηκε ἡ στέγη τοῦ ΣΕΜ στή 
Θεσσαλονίκη (δίπλα στό Προξενεῖο!) 
γιά τούς µειονοτικούς φοιτητές, ἐνῷ 
ἑτοιµάζεται καί ἡ ἀντίστοιχη στήν 
Ἀθήνα (µήν τυχόν καί ξεφύγει κανείς 
ἀπό τούς κόλπους τοῦ ἀσφυκτικοῦ 
του κόσµου). Καί τώρα διαβάζουµε 
ὅτι προκηρύχτηκε ἡ ἀνοικοδόµηση 
τῆς νέας στέγης τοῦ ΣΕΜ!  
Συγγνώµη ἀλλά αὐτό πού διαγράφε-
ται ἀνωτέρω εἶναι προφίλ συλλόγου;  
Πῶς δικαιολογοῦνται τά ἀσύλληπτα 
αὐτά ἔξοδα, τί λέει π.χ. ἡ Ἐφορία, 
ἤλεγξε ποτέ τά βιβλία του; Μήπως 
πρέπει νά βλέπουµε στόν ΣΕΜ 
ἁπλῶς τό σηµαντικότερο συλλογικό  
ἐργαλεῖο τῆς Ἄγκυρας στή Θράκη;

Φωτογραφίσαµε τό Τουρκικό Προξενεῖο!
Μέ τήν ἄφιξη τοῦ νέου Τούρκου Προξένου Μουσταφά Σαρνίτς στήν Κοµοτηνή, εἴχαµε 
τήν ἀναπάντεχη ἐπίσκεψη τοῦ Μητροπολίτη Μαρωνείας καί Κοµοτηνῆς Δαµασκηνοῦ 
στό Προξενεῖο (γιά πρώτη φορά). Στίς φωτογραφίες τῆς ἐπίσκεψης αὐτῆς εἴδαµε ὅτι 

ἀκόµα καί στό γκαράζ τοῦ κτιρίου 
ὑπάρχει γιγάντια φωτογραφία 
τοῦ µπετόν - Μουσταφά (Κεµάλ)! 
Ὁ φίλος ἀναγνώστης µας Σ.Μ. 
µπῆκε λοιπόν στό Προξενεῖο, 
περίεργος νά δεῖ ποῦ ἀλλοῦ 
βρίσκεται ὁ λεγάµενος καί ἐκεῖ 
πῆρε µερικές φωτογραφίες. Στίς 
δύο βλέπουµε ἕνα τυπικό δεῖγµα 
κεµαλικῆς διακόσµησης ἀπό τήν 
κρεββατοκάµαρα καί τήν τουαλέτα 
τοῦ κτιρίου, στήν δέ τρίτη βλέπουµε 
τήν ἀφίσα πού δεσπόζει στό γραφεῖο 

τοῦ Προξένου 
τό ἀγαπηµένο 
του γκέι συγ-
κ ρ ό τ η µ α 
(Αrmy of Lov-
ers). Ἡ φήµη 
πώς ὅλοι οἱ 
π ρ ο ξ ε ν ο -
ϋ π ά λ λ η λ ο ι 
ἔχουν τόν 
Κ ε µ ά λ 
τατουάζ στά 
κ ω λ ο µ έ ρ ι α 
δέν στάθηκε 
δυνατόν νά 
ἐπιβεβαιωθεῖ. 



Εκδόθηκε  από το ίδρυμα Θρακικής Τέχνης 
και παράδοσης στην Ξάνθη το νέο μουσικό 
cd με τίτλο: «Σπάνιες Μουσικές καταγραφές 
στα Πομακοχώρια της Ξάνθης - Πομάκικα 
τραγούδια από τα χωριά: Ωραίο, Εχίνος, 
Δημάριο, Μύκη, Σάτρες, Σμίνθη, Γλαύκη, 
Τέμενος, Ρεύμα». Πρόκειται για μια 
αρχειακή έκδοση με δεκαοχτώ τραγούδια 
από εννέα διαφορετικά χωριά της ορεινής 
έκδοσης. Οι ηχογραφήσεις  έγιναν από 
τον Πέτρο Θεοχαρίδη (την περίοδο 1966-
1968) και από το Νικόλαο Κόκκα (την 
περίοδο 2001-2005). Πρόκειται για μια 
μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε τη 
μουσική πομάκικων οικισμών που ποτέ 
πιο πριν  δεν προβλήθηκε η μουσική 
τους κληρονομιά. Στο νέο μουσικό cd  
περιλαμβάνονται τα πομάκικα τραγούδια 
από το Ωραίον (3), από τη Μύκη 3), από 
τον Εχίνο (2), από τη Σμίνθη (3), από τη 
Γλαύκη (2), από τις Σάτρες (2), το Τέμενος 

(1), το Δημάριο (1), το Ρεύμα (1). Ιδιαίτερη 
σημασία έχει η παρουσία στο νέο δίσκο 
του παραδοσιακού μουσικού Ραήφ 
Μουλλά Χασάν από το Ωραίον Ξάνθης. 
Δυστυχώς ο Ραήφ έφυγε από αυτή τη 
ζωή στις αρχές του 2006, αφήνοντας ένα 
τεράστιο κενό πίσω του. Το μπουζούκι 
του ακόμα αντηχεί στο χωριό Ωραίον 
και στις καρδιές των Πομάκων. Ευτυχώς 
τα τραγούδια του έχουν αποτυπωθεί σε 
πολλές ηχογραφήσεις και κυκλοφορούν 
από χέρι σε χέρι ανάμεσα στους Πομάκους 
της ορεινής Ξάνθης σαν κοινό μυστικό, 
σαν αγαπημένο φυλαχτό. Η εμφάνιση 
του Ραήφ στο ντοκιμαντέρ του Δημήτρη 

Κιτσικούδη «Πολύ μιλάς, πολύ κλαις» 
(Mlógo dúmish, mlógo pláchesh» έδωσε 
μία προσωπική κατάθεση ευαισθησίας και 
ανθρωπιάς από έναν άνθρωπο που στη ζωή 
του ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά κατάφερε 
μέσα από τη μουσική να εκφράσει τους 
καημούς όλων των Πομάκων. Το νέο 
μουσικό cd  αρχίζει με αυτόν το σημαντικό 
μουσικό και τα λόγια: «Βγες μάνα να δεις, 
τι όμορφος ήλιος έχει βγει στη μικρή 
μας γειτονιά…». Αυτός ο όμορφος ήλιος 
λάμπει μέσα από τα τραγούδια του καλού 
Ραήφη, του μπουζουξή από το Ωραίον. 
Ας τα ακούσουμε κι ας ταξιδέψουμε μαζί 
τους…
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί το νέο 
δίσκο, μπορεί να απευθυνθεί στο Ίδρυμα 
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης στην 
Ξάνθη (12 Αποστόλων & Οδ. Ανδρούτσου   
67100, 25410-29282, fthrace@otenet.gr).

Ν.Κ.
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Καθηµερινές ἱστορίες 
ἑλλαδοκρατίας

Τόν κύριο ∆ιοµήδη τόν γνωρίσαµε ἀπό 
τόν πρῶτο καιρό πού ἦρθε στήν Ἑλλάδα. 
Ἦταν τό 1991-1992, ὅταν ὁ ποντιακός 
ἑλληνισµός τῆς Γεωργίας ἐρχόταν 
µαζικά στήν Ἑλλάδα καί στή Θράκη, 
φεύγοντας ἀπό µιά χώρα ἐµπόλεµη καί 
κατεστραµµένη. 
Ὁ κύριος ∆ιοµήδης ἐργαζόταν ἐκεῖ 
γιά πολλά χρόνια ὡς ἐκπαιδευτικός. 
Τί δουλειά θά µποροῦσε νά κάνει 
στήν Κοµοτηνή µετά τά 53 του καί µέ 
κλονισµένη ὑγεία; Ὡστόσο τά κατάφερε 
κι ἐπέζησε, κάνοντας ἐπάγγελµα τό 
χόµπυ του, τή ζωγραφική: Βαφέας µέχρι 
νά πιάσει τό ὅριο ἡλικίας, σέ νοικιασµένα 
σπίτια τοῦ Ἱδρύµατος Παλιννοστούντων 
µέχρι νά παραχωρηθεῖ οἰκόπεδο καί 
δάνειο, µέ ἄπειρες ἀντιξοότητες καί 
προβλήµατα ὅλα τοῦτα τά χρόνια.
Κάποια στιγµή βγῆκε στή σύνταξη: 330 
εὐρώ τοῦ ΟΓΑ ὅλα κι ὅλα, ἀλλά κάτι ἦταν 
κι αὐτό. Πέρυσι ἔχασε καί τή σύζυγό του. 
Καί φέτος τό καλοκαίρι, ὁ ΟΓΑ τοῦ ἔκοψε 
τή σύνταξη γιατί δέν εἶχε ἀπαντήσει 
ἐγκαίρως σέ ἔγγραφο πού εἶχε λάβει γιά 
τό ἐνδεχόµενο συνταξιοδότησης τῆς 
(µακαρίτισσας ἀπό πέρυσι) συζύγου.
Μέ τά πολλά (ποιόν νά ρωτήσει, ποῦ θά 
ἀπευθυνθεῖ, ποῦ κόλλησε τό πρᾶγµα...) 
ἔµαθε τί ἔπρεπε νά κάνει καί τό ἔπραξε τόν 
Αὔγουστο. Πέρασε ὁλόκληρο φθινόπωρο 
καί τίποτε ἀκόµη, καµµία ἀπάντηση 
ἀπό τόν ΟΓΑ. Τηλέφωνα, παραστάσεις, 
ἀγωνία κάθε µήνα µήπως καί θά ἔρθει 
ἡ σύνταξη, τίποτε. Κι ἀνάµεσα στ’ ἄλλα 
καί ἕνα σοβαρότατο πρόβληµα ὑγείας 
πού ἀντιµετωπίστηκε στόν Ἅγιο Λουκᾶ 
Θεσσαλονίκης µέ ὑπέρογκα ἔξοδα (ἄς 
εἶναι καλά ὁ χειρουργός πού µέχρι κι 
ἀπό τήν τσέπη του ἔβαλε χρήµατα γιά νά 

µείνει λίγο ἀκόµη µέσα ὁ ἀσθενής καί νά 
ἀναρρώσει).
Εὐτυχῶς πού βρέθηκε ἡ ἐξυπηρετικότατη 
κ. Καρούσου στό ὑποκατάστηµα τοῦ 
ΟΓΑ στήν Κοµοτηνή:ἦταν αὐτή πού 
ἔκανε ξανά καί ξανά τά τηλεφωνήµατα 
στήν Ἀθήνα γιά νά βρεθεῖ ὁ φάκελος 
τοῦ κ. ∆ιοµήδη. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά 
τοῦ σύρµατος; Πλήρης ἀναισθησία κι 
ἀνευθυνότητα. Ἀπό τό νούµερο τάδε 
πάρτε στό νούµερο τάδε καί ξανά πίσω, 
ποῦ νά βρεθεῖ ἕνας ἁρµόδιος, στό τέλος 
δέν βρισκόταν πουθενά οὔτε ὁ σχετικός 
φάκελος! Τόν ἔχασαν οἱ «ἄνθρωποι», 
ἔπρεπε λοιπόν ὁ ἐνδιαφερόµενος νά 
ξαναστείλει τά χαρτιά του, ἀφοῦ βέβαια 
ἀνακαλύψει ὅτι αὐτό εἶναι τό πρόβληµα 
(κι ἄν καταφέρει νά ἐπιζήσει µέχρι τήν 
ἀποκατάσταση τοῦ λάθους)!
Ἄραγε οἱ κηφῆνες τῆς γραφειοκρατίας 
ἔχουν ποτέ σκεφτεῖ πῶς περιµένει 
ἕνας δικαιοῦχος αὐτά τά 330 εὐρώ τῆς 
σύνταξης; Ἔχουν σκεφτεῖ ὅτι µέσα στά 
κωλόχαρτά τους ἔχουν ἐγκλωβισµένη 
τήν καθηµερινότητα καί τήν ἐπιβίωση 
ἑνός ἀνθρώπου πού ἴσως καί νά στερεῖται 
παντός ἄλλου πόρου; Ὅτι ἀπό τά ψέµµατα 
πού θά ἀπαντήσουν στό τηλέφωνο 
κρέµονται οἱ ἄνθρωποι γιά νά µήν πάψουν 
νά ἐλπίζουν; Ὅτι ἀγωνιοῦν νά µάθουν ἄν 
αὔριο θά µπορέσουν ν’ ἀγοράσουν τά 
χρειώδη; Εἰδικά γιά τόν νεοπροσφυγικό 
κόσµο, στόν ὁποῖο ἡ σύνταξη δέν εἶναι 
ἕνα ἁπλό συµπλήρωµα εἰσοδήµατος, 
αὐτή δέν εἶναι µία σπάνια περίπτωση. 
Καί τί ψυχικό δεσµό ἀποκτοῦν τελικά µέ 
τήν Ἑλλάδα (τήν κρατική της ἔκφραση, 
πού εἶναι καί ἡ πλέον ἁπτή) ὅλοι αὐτοί 
οἱ χιλιάδες Ἕλληνες πού ἦρθαν ἔχοντάς 
την στό µυαλό τους ὡς παράδεισο µά 
τήν ζοῦν συχνά ὡς κόλαση; Μέ τί µοῦτρα 
µετά νά τούς ρίξεις τό ἀνάθεµα γιά τήν 
παραβατικότητα, τόν ἀλκοολισµό ἤ τήν 
γκεττοποίηση;

Συγχαρητήρια!

Τώρα πού τά πράγµατα δείχνουν νά 
καλµάρουν, µποροῦµε νά τό ποῦµε: 
Συγχαρητήρια στούς ἁρμό-διους τοῦ 
ὑπουργείου Παιδείας γιά τούς χειρισμούς 
τους στό θέμα τοῦ Μεγάλου Δερείου! 
Παρά τά (πανταχόθεν) στραβοπατήµατα, 
ἡ νοµιµότητα τηρήθηκε, οἱ ἔνοχοι τοῦ 
σκανδάλου ἀποµακρύνθηκαν καί ἡ 
πίεση ἀπό µειονοτικούς καί τυφλά 
ἀντιπολιτευτικούς κύκλους (γιά 
ἀποµάκρυνση τῆς δασκάλας Χαρᾶς 
Νικοπούλου) δέν ἀπέδωσε. Τό µαῦρο δέν 
ἔγινε ἄσπρο κι ἄς ἔσκουζαν δηµαρχαῖοι, 
νοµαρχαῖοι, κοµµαταρχαῖοι καί ἄλλοι 
ἐπιβήτορες τῆς τοπικῆς κοινωνίας. Τό 
ἀποτέλεσµα ἦταν νά γυρίσουν ὅλα τά 
παιδιά στό σχολεῖο, ὅπου ἔπρεπε νά 
βρίσκονταν ἀπό τήν πρώτη µέρα ἀλλά 
κάποιοι γονεῖς ἄκουγαν µόνο ἀπό τό 
ἕνα αὐτί: τό τουρκικό. Ἀφοῦ λοιπόν 
εἶδαν κι ἀποεῖδαν ὅτι ὁ ἐκβιασµός δέν 
περνάει, ἔβαλαν τήν οὐρά στά σκέλια 
καί στείλανε πάλι τά παιδιά τους στό 
σχολεῖο. ∆έν ἦταν ὅµως µόνον αὐτός ὁ 
λόγος τῆς ἐπιστροφῆς τους. τρόµαξαν 
ἀπό τήν διάσπαση στό χωριό, ὅπου ὅλοι 

σχεδόν οἱ ἀλεβίτες (ὁ µισός πληθυσµός 
τοῦ χωριοῦ) στέλνανε τά παιδιά τους στό 
σχολεῖο καί οἱ σουνίτες ἀπεῖχαν σχεδόν 
καθολικά. Τό χάσµα πού δηµιουργήθηκε 
(µέχρι καί βρισιές καί πετροπόλεµο εἴχαµε 
µεταξύ τῶν παιδιῶν µέσα κι ἔξω ἀπό 
τό σχολικό προαύλιο!) θορύβησε τούς 
σχεδιαστές τῆς ἀποχῆς καί προτίµησαν 
τήν ὑποχώρηση. Τό ἔγραψαν κιόλας στήν 
ἀνακοίνωσή τους (5-11-08): «Ἐν ὀνόµατι 
τῆς συνοχῆς καί σύµπνοιας µεταξύ τῶν 
κατοίκων τοῦ χωριοῦ, θέσαµε σ’ ἐφαρµογή 
τήν ὁµόφωνη ἀπόφαση νά στείλουµε ὅλοι 
τά παιδιά µας...». Κρῖµα γιά τά παιδάκια 
τῶν σουνιτῶν ἀλλά γιά τή ζηµία τους 
εὐθύνονται κυρίως οἱ γονεῖς τους.
Ἔτσι εἶναι, ὅταν εἴµαστε σοβαροί καί 
ἐπίµονοι στήν ἐφαρµογή τοῦ νόµου, 
κερδίζουµε, δέστε τί συνέβη πρόσφατα 
µέ τήν ἐγγραφή στά δυό µειονοτικά 
σχολεῖα τῆς Ξάνθης (ὅπου ἐπίσης ∆ΕΝ 
πέρασε ἡ µαγκιά τῶν Τούρκων) ἤ καί τά 
ἀνάλογα τῆς δεκαετίας τοῦ ‘80. Ἐλπίζουµε 
νά πῆραν τά σωστά µηνύµατα οἱ κάθε 
λογῆς τοπικοί ἄρχοντες πού θαρροῦν 
ὅτι ἡ µόνη ἐφικτή στάση ἔναντι τῶν 
µειονοτικῶν αἰτηµάτων εἶναι ἡ ἐπίκυψη... 
Γιά ἄλλη µιά φορά συγχαρητήρια στούς 
ἁρµόδιους καί καλή συνέχεια!

ΦΩΝΗ ΑΚΡΙΤΩΝ

Ἀφοῦ γίνανε τόσο δυσεύρετες οἱ φωνές τῆς λογικῆς στόν Ἕβρο, χαρήκαμε ἰδιαι-
τέρως γιά τό πρόσφατο δελτίο Τύπου πού ἐξέδωσε ὁ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ “ΑΚΡΙΤΕΣ” (Διδυμότειχο, 15/11/08), στό ὁποῖο γίνεται 

ἕνας λακωνικός ἀπολογισμός τῆς ὑπόθεσης στό Μέγα Δέρειο. Διαβάζουμε:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στην τελευταία του συνεδρίαση για το θέμα 
της λειτουργίας του μειονοτικού Σχολείου του Μεγάλου Δερείου και της επιχειρούμενης 

τουρκοποίησης των Πομάκων του Έβρου και της Θράκης, αποφάσισε τα παρακάτω:
1) Χαιρετίζει αρχικά την επάνοδο όλων των μαθητών του Μεγ. Δερείου στα θρανία του 

σχολείου τους και συγχαίρει την υπευθυνότητα των γονέων τους και την προσήλωση 
του Δ/ντή και όλων των δασκάλων του Σχολείου στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.
2)Συγχαίρει τον Μουφτή του νομού Έβρου ο οποίος παρενέβη σε μία καθοριστική 

στιγμή και έπεισε τους Μουσουλμάνους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο Σχολείο.
3)Συγχαίρει τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας που αντιμετώπισε με αποφασιστικότητα 

τα δημιουργηθέντα προβλήματα στο μειονοτικό σχολείο του Δερείου και στήριξε 
ανυποχώρητα την διωκόμενη δασκάλα ώστε να επικρατήσει τελικά η λογική και να 

αποκατασταθεί η νομιμότητα στο Σχολείο για το καλό της εκπαίδευσης των παιδιών»

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της επιχειρούμενης τουρκοποίησης και χειραγώγησης των 
Πομάκων της Θράκης, ο Σύλλογος θα διοργανώσει στο Διδυμότειχο, το Σάββατο 24 
Ιανουαρίου 2009, ημερίδα με θέμα: “Οι Μουσουλμανικές Μειονότητες στην Θράκη. 

Προβλήματα - προοπτικές”.  

     Ο Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας
Σιναπίδης Στέφανος                        Τσιαγκούδης Δήμος 

Ἡ «Ζαγάλισα» ἐπέστρεψε δριμύτερη 
στά Πομακοχώρια

Μέ μεγάλη μας χαρά 
διαπιστώνουμε τήν διαρκή πρόοδο 
τῶν δύο πομάκικων φύλλων, τῆς 
Νατπρές καί τῆς Ζαγάλισα. Γιά 
τήν πρώτη, πού ἀποτελεῖ τήν 
προσωπική μαρτυρία καί κατάθεση 
τοῦ καλοῦ καί γενναίου φίλου 
Σεμπαεδίν Καραχότζα, ἔχουμε 
ξαναγράψει. Σήμερα τήν ἀφορμή 
μᾶς τήν δίνει ἡ Ζαγάλισα, πού 
μετά ἀπό μία διακοπή χρόνων 
ξανακυκλοφόρησε (μέ διευθυντή 
τόν Κεμάλ Ἐμίνογλου μέχρι σήμερα, ἀλλά συνεχιστή τόν Σερήφ Μουσταφά). 
Μαθαίνουμε ὅτι ἡ ἐφημερίδα δείχνει νά κερδίζει διαρκῶς φίλους μεταξύ τῶν 
Πομάκων, ἰδίως στόν νομό Ξάνθης (ἀπ’ ὅπου καί οἱ βασικοί της συντελεστές), 
καί ὁ κόσμος πλέον στά καφενεῖα τήν ἀναζητᾶ. Ἡ ἐμφάνιση μάλιστα Πομάκων 
οἱ ὁποῖοι ὑπογράφουν ἀνοιχτά τά ἄρθρα τους καί ἐπιτίθενται στίς τούρκικες 
ἀθλιότητες κατά τῆς πομάκικης ταυτότητας εἶναι πολύ σημαντικό σημάδι. 
Ὅλα δείχνουν ὅτι ὁ καιρός πού κυκλοφοροῦσε σάν τόν Ριζοσπάστη ἐπί 
Χούντας παρῆλθε. Τό φῦλλο ἔχει ζωντάνια, ἐνδιαφέρον καί τόλμη, λογικά 
λοιπόν καί μέλλον. Ἀπό ἐμᾶς ...καλή ἐπιτυχία!



Σεπτεμβριανά στιγμιότυπα από τον Λίβανο

«Θα ξανάρθουν οι μέρες 
του Ισκεντέρ» 

Βηρυττός, 16-17 Σεπτεμβρίου 2008:
Πόσες χαμένες πατρίδες θα μετράει ακόμα 
αυτή η ταλαιπωρημένη Μεσόγειος ώσπου 
να ξεψυχήσει; Περπατάω στους δρόμους 
του Ασραφίε (1) και βλέπω μπροστά μου 
τα παλιά αρχοντικά της Πούντας. Πάω 
για σεργιάνι στο Ρας Μπεϊρούτ (2) και 
μου έρχονται εικόνες από την προκυμαία 
της Σμύρνης. Κουβεντιάζω με γλυκιές 
και γεμάτες τσαχπινιά Ζαχλιώτισσες (3) 
που σε συγκινούν όπως ξέρουν μόνο οι 
κοσμοπολίτισσες της Ανατολής, γεννημένες 
στην «τρελή» δεκαετία του ’20, και νομίζω 
ότι συζητάω με Πολίτισσες. Και οι μεν και 
οι δε συνδυάζουν με μοναδική τέχνη το 
τραγικό με το ανέμελο, το επιπόλαιο με το 
τυπικό. Ανάμεσα σε δύο φλιτζάνια καφέ, η 
ευγένεια γίνεται παιχνίδι, άσκηση επιδε-
ξιότητας, κομπολόι εκφράσεων που κυλάνε 
και καθησυχάζουν: «[Q]ahwι daimι!» 
(4) Εκείνες και εκείνοι που γεννήθηκαν 
στα χρόνια μιας άλλης τρέλας στάθηκαν 
λιγότερο τυχεροί. Κάθε γωνιά και μια 
απώλεια: «Εδώ ήτανε το παλιό μας σπίτι, 
που το βομβαρδίσανε»... «Εδώ ήτανε τα 
γραφεία μας που τα κατέσχεσαν». Παράξενη 
αίσθηση, πατάς τη δική σου τη γη, που δεν 
είναι πια δική σου: «Δεν αναγνωρίζω πια 
αυτή τη χώρα. Δεν είναι πια η χώρα μου. 
Πώς να σου δείξω τον Λίβανο σαν να μην 
τρέχει τίποτα; Πώς να σου δείξω μοναστήρια 
και ναούς σαν να είναι ακόμα ζωντανά, 
όταν έχουν ήδη γίνει τάφοι; Δεν μπορώ». 
Θυμάμαι την προσφυγοπούλα τρίτης γενιάς, 
που πριν δυο τρία καλοκαίρια ξέσπασε σε 
λυγμούς όταν αντίκρισε τα άδεια, αλλά 
όρθια σπίτια του Λιβισίου, σπίτια σαν σε 
αναμονή μιας επιστροφής που θα ακύρωνε 
τον χρόνο ενός σεπτεμβριανού πένθους, 
εκεί στη Μικρά Ασία. Πόλεις - φαντάσματα 
που ερημώθηκαν, πόλεις φαντάσματα που 
κατοικούνται. Φωτιά, άβυσσος, αίμα, τρένα 
και καράβια με προορισμό το κενό. Σμύρνη, 
Θεσσαλονίκη, Αμμόχωστος, Βηρυττός. 
Ο ίδιος τρόμος, η ίδια μελαγχολία σε 
πιάνει. Βηρυττός κατεστραμμένη και πάλι 
κατεστραμμένη. Ό,τι δεν κατάφεραν να 
εξαφανίσουν οι πόλεμοι το αναλαμβάνει η 

«ανοικοδόμηση». 
Οροσειρά του Λιβάνου, 18 Σεπτεμβρίου 2008:
Ηλιόλουστο, γλυκύτατο φθινοπωρινό 
μεσημέρι στον δρόμο προς την Κοιλάδα των 
Κέδρων. Μετά από μία πρώτη στάση στον 
Αμπού Ισάμ για να προμηθευτούμε τα τόσο 
νόστιμά του mana[q]ish, όπως λέγονται 
εδώ αυτές οι λεπτές πίτες, γαρνιρισμένες 
με ψιλοκομμένο κρέας ή με ελαιόλαδο και 
θυμάρι, αφήνουμε πίσω μας την Ζμπέιλ 
(Βύβλο) και αρχίζουμε την άνοδο προς το 
μοναστήρι του Μαρ Σαρμπέλ.  Κοντά στο 
χωριό Ανάγια, ένας ασπροντυμένος άντρας 
τραβάει την προσοχή μας. «Λιθοξόος. 
Σταματάμε;» Πρέπει να ΄ναι στα πενήντα 
του, μοιάζει με Έλληνα ναυτικό και τον 
λένε Jorgi (Γιωργή). Το σπίτι του είναι 
δίπλα. Μέσα σε δύο λεπτά στρώνει το 
τραπέζι, κόβει σταφύλια απ’ τα δικά του 
αμπέλια κι ο καφές είναι έτοιμος. Ο 
Jorgi δεν είναι επαγγελματίας λιθοξόος. 
Εργάζεται σε μια δημόσια υπηρεσία και 
λαξεύει πέτρες στον ελεύθερό του χρόνο, 
όπως τώρα, για την ανακαίνιση του ναού 
των Μαρωνιτών. Άλλες φορές κατεβαίνει 
στη Ζμπέιλ για ψάρεμα. Η πραγματική του 
ιδιότητα, όμως, είναι εκείνη του ποιητή και 
του πολίτη. Με έκπληξη και θαυμασμό τον 
ακούμε να αυτοσχεδιάζει ένα ποίημα όπου 
περιγράφει και σχολιάζει τα πολιτικά δεινά 
του τόπου. Εάν ζούσε στην Κρήτη, ο Jorgi 
θα έλεγε μαντινάδες. Σ’ άλλο νησί, λίγο πιο 
κοντά, σχεδόν απέναντι, θα έλεγε τσιατιστά. 
«Όχι, δεν έχω πάει ποτέ στα κανάλια». 
Και συνεχίζει: «Μια μέρα στη Ζμπέιλ 
το Aλ-Μανάρ (5) μου πήρε συνέντευξη. 
Με ρώτησαν και για τα ναυπηγεία και η 
αλήθεια είναι ότι δεν κόψανε ούτε λέξη 
απ’ όσα τους είπα». Ανθρώπους σαν τον 
Jorgi δεν τους χορταίνεις, αλλά, «ξέρετε, 
ο δρόμος προς τους κέδρους είναι ακόμα 
μακρύς». Μακρύς και δύσκολος: τι μας 
είχανε πει, να στρίψουμε δεξιά ή αριστερά; 
Ενώ διστάζουμε ακόμα, κάπως αμήχανοι, 
μας γνέφει ένας μεγαλόσωμος άντρας με 
τραγιάσκα και μαντήλι από κάτω που τον 
προστατεύει από τον ήλιο. Μας ζητάει να 
τον πάμε όσο γίνεται πιο κοντά στο χωριό 
του. Στριμωχνόμαστε για να μπορέσει να 
καθίσει και ο Elias (Ηλίας) από το Κφουρ. 
Στα 75 του χρόνια δουλεύει ακόμα σιδεράς 
και όταν δεν βρίσκει αυτοκίνητο, περπατάει 
30 χλμ. για να πάει απ’ το χωριό του στη 
δουλειά. «Πώς βλέπετε την κατάσταση;» 

Η απάντηση του Ελίας πέφτει απότομα: 
«Θα ξανάρθουν οι μέρες του Ισκεντέρ.» Ο 
Eλίας έχει μια αίσθηση της ιστορίας που 
μας ξαφνιάζει, πριν μάθουμε στη συνέχεια 
ότι την ιστορία την δίδαξε επί χρόνια στα 
σχολεία της περιοχής. Από τον τρόπο με τον 
οποίο προφέρει, σωστά, το «θ» του «Ρουμ 
Ορθοδόξ», καταλαβαίνει κανείς σε ποιο 
δόγμα ανήκει. «Μήπως είστε ορθόδοξος; Θα 
ψέλνετε ωραία». Χωρίς πολλά παρακάλια, 
ο Eλίας ο ψάλτης σιδεράς και δάσκαλος, 
δέχεται την πρόκληση και να που «Ρουμ 
Κατολίκ» και «Ρουμ Ορθοδόξ» με μια φωνή 
ψέλνουν το «Χριστός Ανέστη», «Al-Massih 
Qam» στα αραβικά, όσο ανεβαίνουμε πιο 
ψηλά, όλο και πιο ψηλά, αναζητώντας τους 
κέδρους. Αφήνοντας τον Ελίας στην είσοδο 
του χωριού του, πρέπει να το πάρουμε πια 
απόφαση: ο δρόμος αποδεικνύεται ακόμα 
πιο μακρύς απ΄ ό,τι είχαμε υπολογίσει. 
Και όμως, χίλιους κύκλους και στροφές 
δεν αξίζει μία εκτός εποχής Ανάσταση; 
Όταν φτάνουμε στην Μπσάρι (7) ο ήλιος 
βασιλεύει. Σήμερα δεν θα δούμε τους 

κέδρους, ούτε το σπίτι του Χαλίλ Γκιμπράν 
(8). Είναι πια αργά. Άλλη φορά. Σήμερα 
είδαμε και ακούσαμε πολύ περισσότερα. 
Σήμερα νιώσαμε το καρδιοχτύπι του 
Λιβάνου, το καρδιοχτύπι της Μεσογείου. 

Μπάσμα Ζερουάλι
(περ. ΑΡΔΗΝ, νο 44)

1. Αριστοκρατική συνοικία της Αν. Βηρυττού, 
κατοικούμενη αρχικά κυρίως από ορθοδόξους 
κι όπου κυριαρχούν σήμερα οι Μαρωνίτες
2. Κυριολεκτικά «κεφαλή της Βηρυττού»: 
το ΒΔ παραθαλάσσιο κομμάτι της πόλης, με 
σουνιτικό κυρίως πληθυσμό
3. Η Zahlι, πρωτεύουσα της κοιλάδας Μπεκάα 
και κέντρο της ελληνοκαθολικής κοινότητας, 
φημίζεται για την κουζίνα και το ρακί της 
4. «Παντοτινός καφές!»: ευχή που απευθύνουν 
οι καλεσμένοι στους οικοδεσπότες αφού πιουν 
τον καφέ τους
5. Τηλεοπτικό κανάλι της Χεζμπολά
6. Τελευταίος σταθμός πριν την Κοιλάδα των 
Κέδρων. 
8. Ο διασημότερος ποιητής του Λιβάνου (1883-
1931)
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ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

 Τήν ἰδέα µᾶς δώσατε κάποιοι ἐξ 
ὑµῶν καί 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!

Περί τειχών της Αρμενίας  

Ν. Λυγερός 
  
Ακόμα κι αν όλοι μας ξέρουμε ότι η 
Αρμενία είναι η γη της πέτρας, σπάνια 
ακούμε τα τείχη της. Κι όμως χωρίς αυτά, 
οι εκκλησίες δεν θα υπήρχαν. Ακόμα κι 
αν η πέτρα είναι κυρίαρχη, η εκκλησία 
είναι ανθρώπινη. Κι είναι ακριβώς 
αυτή την ανθρωπιά που η γενοκτονία 
προσπάθησε να εξαλείψει, αλλά μάταια. 
Έτσι, κοιτάζοντας τα τείχη της Αρμενίας, 
αναλογιζόμαστε το παρελθόν μας. Διότι 
αυτά τα τείχη μέσα στο χώρο, αποτελούν 
επίσης γέφυρες μέσα στο χρόνο. Είναι 
γεγονός ότι το νερό είναι σπάνιο σε τούτη 
τη γη που γνώρισε τον κατακλυσμό. Λες 
κι ο Θεός θέλησε να τη γλυτώσει από 
μια καινούργια πλημμύρα. Χρειάστηκε, 
λοιπόν, αίμα για να αναπληρωθεί το 
πολύτιμο νερό. Μα πώς να το δούμε τώρα, 
αν όχι θαυμάζοντας το αίμα που κύλησε 
στις φλέβες των επιζώντων! Μόνο που 
αυτοί οι επιζώντες ως διασωθέντες και 
απόγονοι των αθώων, χρειάζονται και οι 
ίδιοι μια πηγή, μια πηγή αρμενοσύνης. 
Αυτή την αρμενοσύνη μπορούμε να 
τη μελετήσουμε μέσα από τα τείχη της 

Αρμενίας. Αυτά τα τείχη κατασκευάστηκαν 
για να κρατούν τη σκεπή του κόσμου. Δεν 
είναι κλειστά, μα ζωγραφισμένα. Είναι 
ανοιχτά στον κόσμο, όχι για να φωτίζουν 
τη μιζέρια, μα για να ακτινοβολεί η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Πόσο χρόνο στεκόμαστε μπροστά σε ένα 
τείχος; Χωρίς αυτό το φαινομενικό χάσιμο 

χρόνου, δεν μπορούμε να διεισδύσουμε 
σ’ αυτόν τον ανθρώπινο θησαυρό. Πρέπει 
να ακολουθήσουμε τα παλιά χρώματα για 
να καταλάβουμε το χρώμα του χρόνου. 
Πρέπει να αγγίξουμε την πέτρα για να 
αφουγκραστούμε το άγαλμα. Χωρίς τα 
τείχη της Αρμενίας, είναι δύσκολο να 
βρούμε το κλειδί της αντίστασης, το 
μόνο που στάθηκε ικανό να νικήσει την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Επειδή η αρμενοσύνη είναι πάνω απ’ 
όλα ένας κώδικας. Είναι γραμμένη με 
σιδερένια γράμματα για να μην ξεχάσει την 
ανάμνηση του δράκου. Γι’ αυτόν το λόγο, 
είναι συνετό να βλέπουμε μέσα στα τείχη 
της Αρμενίας, όρθια βιβλία. Γιατί, πώς να 
είσαι ελεύθερος χωρίς να είσαι όρθιος; Δεν 
γονάτισαν μπροστά στον Τούρκο εισβολέα. 
Ήξεραν πως για να σε γονατίσουν, πρέπει 
να γονατίσεις, γιατί τα δέντρα πεθαίνουν 
όρθια. Έτσι, τα τείχη της Αρμενίας δεν 
μπορούν να κάνουν αλλιώς κι αυτή είναι η 
αιτία των πληγών τους. 
Όμως δεν πρέπει να δειλιάζουμε, γιατί 
ακόμα κι οι μαύρες σελίδες της ιστορίας 
είναι σελίδες της ιστορίας. Ενώ η λήθη 
και η αδιαφορία, επιδιώκοντας τη 
γενοκτονία της μνήμης, αρνούνται την 
ιστορία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι 
αυτή χάνεται. Τα τείχη της Αρμενίας είναι 

πραγματικοί σελιδοδείκτες της ιστορίας. 
Κι αυτοί οι σελιδοδείκτες δεν ξεχνούν 
τίποτα: ούτε τη γενοκτονία των Αρμενίων, 
ούτε τον πόλεμο στο Αρτσάχ. 
Να γιατί οι Οθωμανοί, οι Νεότουρκοι, οι 
Κεμαλιστές και οι Αζέροι πληγώνουν τα 
τείχη της Αρμενίας. Δεν βλέπουν σ’ αυτά 
παρά ένα εμπόδιο. Αυτά τα ανορθωμένα 
τείχη τούς ενοχλούν επειδή δείχνουν 
τον ανθρωπισμό της αρμενοσύνης. 
Διαπράττοντας τη γενοκτονία των 
Αρμενίων, διέπραξαν ένα έγκλημα κατά 
της ανθρωπότητας. Γι’ αυτό ακριβώς είναι 
ένοχοι. Μόνο που ξεφεύγουν από την 
αρχή ότι ένα έγκλημα δίχως τιμωρία, δεν 
υπάρχει. 
Ενώ τα τείχη της Αρμενίας είναι οι 
αποδείξεις αυτού του εγκλήματος κι 
αυτές οι αποδείξεις μπορούν να γράψουν 
την ιστορία έστω και αν αυτή έχει 
σκόπιμα διαγραφεί από τους δήμιους της 
ανθρωπότητας. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο 
να βλέπουμε μέσα στα τείχη της 
Αρμενίας, όχι ένα απελπισμένο μοιρολόι, 
αλλά μία μνημοσύνη χωρίς ελπίδα, 
έχοντας επίγνωση της ανάγκης να μη 
λησμονήσει το μέλλον, γιατί αυτός είναι 
ο στόχος των εγκληματιών: το μέλλον της 
ανθρωπότητας.
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«Μη θησαυρίζετε   υμίν   θησαυρούς επί της 
γής, όπου σής και βρώσις αφανίζει».

 [Ματθ.6,19]

 ...Είναι νωπές οι μνήμες όλων μας  
από την αήθη και απροκάλυπτη δικαιολογία 
του ανεκδιήγητου και έγκλειστου στον 
Κορυδαλλό πρώην μητροπολίτη Αττικής 
Παντελεήμονα Μπεζενίτη, ότι είχε στον 
προσωπικό του λογαριασμό 1,5 δις δρχ  
για τα γεράματά του. Ο σκανδαλισμός 
των πιστών κορυφώνεται από παρόμοια 
παραδείγματα, ενώ δοκιμάζεται το 
θρησκευτικό αισθητήριο και η πίστη του 
λαού μας  με τις  δολοπλοκίες  και τις 
υπόγειες συναλλαγές κρατικών λειτουργών 
και εκκλησιαστών ανδρών, ειδικά δε 
μοναχών. Η πρόσφατα αναφανείσα 
υπόθεση της μονής Βατοπεδίου, παρά 
την σοβαρότητα και τη μοναδικότητά 
της δεν είναι δυστυχώς η μόνη. Σ’ όλη 
την Ελλάδα χρόνια τώρα υπάρχουν 
μονές και ηγούμενοι, που λυσσαλέα 
προσπαθούν να υφαρπάξουν περιουσίες 
και ιδιοκτησίες ιδιωτών και δημοσίου, 
που είτε παλαιότερα παραχωρήθηκαν από 
τις ίδιες τις μονές είτε με παραποιημένα 
συμβόλαια, αμφισβητήσιμης γνησιότητας  
χρυσόβουλα και μολυβδόβουλα, ακόμη 
και με ψευδομάρτυρες παρουσιάζονται 
ιδιοκτήτες τους. Οι πράξεις αυτές 
πλήττουν το θρησκευτικό βίωμα όσων 
ακόμη αντιστέκονται στη λαίλαπα της 
ισοπέδωσης και της αθρησκευτικότητας. 
Η Εκκλησία και οι μονές οφείλουν να 
διαχειρίζονται χρηστά την περιουσία που 
οι πιστοί προσφέρουν και να καλύπτουν 
ανάγκες του ποιμνίου. Όσο η περιουσία 
αυτή παραμένει αδρανής, όσο κάποιοι 
εκκλησιαστικοί ταγοί και ηγούμενοι απο-
δύονται σε αγώνες πρόσκτησης περιουσιών 
και ο πιστός εξακολουθεί να δίνει τον 
οβολό του στους δίσκους της επαιτείας 
για χίλιους λόγους, όπως η ενίσχυση του 
Πανάγιου Τάφου, το επίδομα τρίτου τέκνου 
των χριστιανών της Θράκης κ.α. πάντα θα 
υπάρχει η αμφισβήτηση  στους εχέφρονες 
ότι κάποιοι κοροϊδεύουν τους πιστούς.  
 Τα τελευταία χρόνια  οι κακές 
αυτές συνήθειες ενέσκηψαν και στην 
Πάρο. Η πάλαι ποτέ διαλάμψασα Ι. 
Μ. Λογγοβάρδας με το τόσο μεγάλο 
πνευματικό και κοινωνικό της έργο, με 
τις μεγάλες μορφές που ανέδειξε όπως 
οι μακαριστοί γέροντες Δαμιανός και 
Φιλόθεος,  ο Ιερόθεος  κ.α.  συρρικνώνεται 
θρησκευτικά, πνευματικά και κοινωνικά. 
Ο εναγκαλισμός της μονής με κακέκτυπα 
απομεινάρια παραθρησκευτικών οργανώ-
σεων ευσεβιστικού πουριτανισμού κρατά 
στο χθές τον καινοφανή και αειφόρο σταυ 
ραναστάσιμο λόγο, αντί να τον προβάλει  
πειστικά στην αέναη για την Ορθοδοξία 
σύνδεση παράδοσης – ανανέωσης.  Επιλογή 
της ηγεσίας της μονής  είναι η απόρριψη 
της συνεχούς και αδιάλειπτης πνευματικής 
σχέσης που είχε η μονή με την περιοχή 
της Νάουσας και του πρωταγωνιστικού 
της ρόλου της στους πιστούς. Τα συνεχή 
εκτός πραγματικότητας, αντιχριστιανικού 
εκφοβισμού των πιστών, απολιθωματικής 
μοναδικότητας κηρύγματα με τα οποία 
στηλιτεύεται και αφορίζεται μόνιμα η όποια 
μη ευσεβιστική συνήθεια της νεολαίας, 
της γυναίκας, του εκπαιδευτικού και των 
πιστών  απομονώνει την μονή, προκαλεί 
τους πιστούς σε σημείο αδιαφορίας και 
αποδυναμώνει τον γνήσιο και σύγχρονο 
θεολογικό σωτηριολογικό λόγο που θα 
πρέπει η μονή να εκπέμπει στην κοινωνία 
της Πάρου σήμερα. Η απομόνωση αυτή 
βλάπτει τη μονή και την μακραίωνη 
ιστορία της και δεν δικαιούται κανείς να το 

πράττει, ειδικά από αυτούς  που ανά πάσα 
στιγμή μπορεί να πάρουν την ακολουθία 
τους και να εγκαταβιώσουν σε άλλη μονή 
μετανοίας. Τα κηρύγματα αυτά ουδέποτε 
ωφέλησαν την Εκκλησία αντίθετα απέτρε-
παν τους πιστούς να πλησιάσουν την 
εκκλησία και να γευτούν τους μοναδικής 
ομορφιάς καρπούς της και τελικά έβλαψαν 
την ίδια. Η προσπάθεια επίσης υφαρπαγής 
και διεκδίκησης περιουσιών έβλαψε την 
Εκκλησία παρά το γεγονός ότι διαχρονικά 
αυτή προσέφερε και προσφέρει πολλαπλά 
από την κινητή και ακίνητη περιουσία που 
την δωρεοδότησαν οι πιστοί της. Όσο η 
ανθρώπινη αδυναμία της φιλοδοξίας, της 
φιληδονίας και της πλεονεξίας υπάρχει 
στον κόσμο θα υπάρχει και στα μέλη 
της Εκκλησίας. Η πραγματικότητα αυτή 
πρέπει να οπλίζει όμως τους πιστούς με 
εγρήγορση για να ελαχιστοποιηθούν τα 
φαινόμενα αυτά.  
 Η δυναμική παρουσία των πιστών 
πρέπει να εμποδίζει την αδιαφάνεια και 
την διαπλοκή στις σχέσεις των Πολιτικών 
με τη διοίκηση της Εκκλησίας. Στην 
ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδας από 
της ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους  
όλες οι συντηρητικές και δεξιάς απόκλισης 
κυβερνήσεις ειδικά  από τη δεκαετία του 
1940 μέχρι σήμερα δημιούργησαν μια 
εκτρωματική σχέση με την διοίκηση της 
Εκκλησίας. Ταύτισαν τον ορθόδοξο Έλληνα 
με τον Εθνικόφρονα δεξιό, αφορίζοντας 
και ανθυποβλέποντας ως κομμουνιστικό 
κίνδυνο και ανθελληνική προπαγάνδα 
κάθε άλλη φωνή διαμαρτυρίας, κριτικής 
και αντίθετης με την δική τους άποψης. 
Με τον τρόπο αυτό διαχώριζαν τους 
πιστούς σε «καθαρούς δικούς μας» και 
«ακάθαρτους εχθρούς». Πρωτοστάτησαν 
όμως στη συρρίκνωση του Ελληνισμού 
στον Ελλαδισμό. Ελληνικό ήταν και 
έπρεπε να μείνει κάθε τι εντός των ορίων 
του Ελληνικού κράτους και όχι του 
Ελληνισμού που μεγαλουργούσε εκτός 
συνόρων. Η διαπλοκή αυτή για πολλούς 
εκκλησιαστικούς άνδρες αποτελεί δίψα για 
εξουσία και πολιτική περιβολή δύναμης της 
διακονικής μορφής του αξιώματός τους  και 
σε τίποτε δεν διαφέρει από την πολιτική του  
Παποκαισαρισμού, που οι ίδιοι λυσσαλέα 
πολεμούν και καθυβρίζουν, στο πρόσωπο 
του Πάπα Ρώμης, εν ονόματι ποιάς άραγε 
χριστιανικής αγάπης; Η καθύβριση αυτή 
επεκτείνεται όμως και στο πρόσωπο του 
εκάστοτε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
όπως των μακαριστών Αθηναγόρα, Δημη- 
τρίου και τώρα του Βαρθολομαίου που 
προσπαθούν για τον Διάλογο. Οι πολιτικοί 
όμως σε τι αποσκοπούν με τις ενέργειες 
αυτές; Αυτοί αφού προσπαθούν να αποδο-
μήσουν τον κοινωνικό και πολιτικό 
χαρακτήρα του χριστιανικού μηνύματος 
και να περιθωριοποιήσουν την Εκκλησία 
στις λατρευτικές συνάξεις, τελετές και 
επετειακές παράτες ουσιαστικά επιζητούν 
την συναλλαγή με αντάλλαγμα τους ψήφους 
των πιστών και την ομαδόν υφαρπαγή 
ψήφων. Αναφορικά δε με κάθε μορφής 
ζητήματα σχέσεων και προβλημάτων με 
την Εκκλησία αντί να έχουν την πολιτική 
παρρησία να τα επιλύσουν πολιτικά, τα 
παραπέμπουν στην δικαστική εξουσία που 
κατά παραγγελία είτε επιλύονται ελάχιστα 
είτε τα περισσότερα παραπέμπονται σε 
ατέρμονες δικαστικές διενέξεις.  Άρα θα 
συνεχίσουν να πραγματοποιούν τα έκνομα 
σχέδια τους με οποιοδήποτε τίμημα; Ποιος 
θα τους εμποδίσει; Μόνο ο λαός. Μόνο αν 
ξυπνήσει αυτός ο λαός ο πανέξυπνος και 
ευέξαπτος. 
 Αν η φοροδιαφυγή και η φοροκλοπή 
αποτελούν την γάγγραινα της σύγχρονης 

οικονομίας της Ελλάδας, ο πρώτος που 
δεν επιτρέπεται να φοροδιαφεύγει είναι 
η Εκκλησία και οι Μονές. Αντίθετα θα 
έπρεπε να βοηθούν τους συνταξιούχους 
των 400€ και τους νέους εργαζόμενους 
των 700€ στα δύσκολα χρόνια που ζούμε. 
Η ανισότητα αυτή, όπου πάμπλουτες 
μονές έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχεία 5 
αστέρων με διάσημους πελάτες πολιτικούς 
και προύχοντες σε αντιδιαστολή με 
φτωχούς μεροκαματιάρηδες νέους και 
συνταξιούχους που προσπαθούν να 
επιβιώσουν προκαλεί και αποβαίνει 
εις βάρος της πνευματικότητας και 
του ανάργυρου προτύπου του κάθε 
πιστού, του κάθε μοναχού,  που είναι ο 
Χριστός. Ενέργειες που θα μπορούσαν 
να αποτελματώσουν την Εκκλησία και τις 
μονές και να αφήσουν απερίσπαστους τους 
εκκλησιαστικούς ταγούς στο πνευματικό 
και κοινωνικό τους έργο θα ήταν:
- Η άμεση καταγραφή της Εκκλησιαστικής 
και μοναστηριακής περιουσίας. Όλα 
τα ακίνητα για τα οποία η Εκκλησία 
και οι μονές δεν έχουν διάφανους και 
αδιαμφισβήτητους τίτλους ιδιοκτησίας  
να περιέλθουν στους Δήμους και τις 
Κοινότητες και όχι στην Κτηματική Εταιρία 
Δημοσίου, όπου μια υπογραφή υπουργού-
υφυπουργού  και μια κατά παραγγελία 
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου 
του Κράτους μπορεί να περιέλθουν και να 
εκχωρηθούν στον οποιονδήποτε inshore ή 
offshore ημεδαπό ή αλλοδαπό. 
- Άμεση φορολόγηση της Εκκλησιαστικής 
/ μοναστηριακής περιουσίας σύμφωνα με 
τα δεδομένα φορολόγησης των φυσικών 
προσώπων κι όχι των Ανωνύμων εταιριών.
- Αντικατάσταση του αναχρονιστικού και 
αντιδημοκρατικού Καταστατικού Χάρτη 
της Εκκλησίας της Ελλάδας του 1977 με 
νέο, σύγχρονο που να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των καιρών, της Εκκλησίας και 
των πιστών.  
- Άμεση έρευνα - καταγραφή  «Πόθεν 
έσχες» Μητροπόλεων, μονών, κληρικών 
και μοναχών για να θωρακιστεί και 
αυτοπροστατευτεί η Εκκλησία. Τα 
κάθε είδους κουκουλώματα, που πάγια 
πραγματοποιούνται δεν επιλύουν τα 
προβλήματα αλλά τα διογκώνουν.
- Διαφάνεια στη διαχείριση των 
οικονομικών της Εκκλησίας σε επίπεδο 
Μητρόπολης, ενορίας και μονής, όπου 
σήμερα ουσιαστικά την διαχείριση ασκεί 
αποκλειστικά ο επίσκοπος, ο εφημέριος 
και ο ηγούμενος. Παράλληλα επιβάλλεται 
η αναβάθμιση του ρόλου των λαϊκών στη 
ζωή της ενορίας και της μητρόπολης τόσο 
στην οικονομική διαχείριση όσο και στην 
εκλογή των επισκόπων και εφημερίων. Τα 
αιρετά και όχι τα στοιχειωμένα για πολλά 
χρόνια διορισμένα ενοριακά συμβούλια 
είναι μονόδρομος.  
- Υποχρεωτικός απολογισμός οικονομικής 
διαχείρισης της κάθε ενορίας, μητρόπολης 
και μονής όχι μόνο σε πόσα χρήματα 
ξοδεύτηκαν για την αγορά Ι.Χ αυτοκινήτων, 
συνδέσεων ΙΝΤΕΡΝΕΤ, επένδυσης υλικών 
και άϋλων τίτλων, εσόδων από ενοίκια 
κινητών και ακίνητων περιουσιακών 
στοιχείων, ταξειδίων και επισκέψεων, 
δώρων σε υπουργούς και πρόκριτους αλλά  
και σε ποια και πόσα ποσά δαπανήθηκαν 
σε έργα κοινωνικής προσφοράς και 
ευποιίας ανεξάρτητα από φύλο, κοινωνική 
τάξη, θρησκεία, χρώμα, φυλή. Σε ποια και 
πόσα δαπανήθηκαν για την συντήρηση 
εκκλησιαστικών κειμηλίων, ναών, ναϊδρί-
ων, εκκλησιαστικών κτισμάτων, σχολείων, 
γηροκομείων, νοσοκομείων. Τα έργα αυτά 
δεν αρκεί να είναι μόνο θεραπευτικής αλλά 
και προληπτικής φιλανθρωπίας. 
 Αν ένας κρατικός λειτουργός 
και υπουργός για να βλέπει με ευθύτητα 
το λαό που τον εξέλεξε  πρέπει μετά  την 

ενασχόλισή του στην πολιτική να φεύγει 
φτωχότερος χωρίς ποτέ να εφευρίσκει 
τρόπους να φοροδιαφεύγει, πόσο φτωχό-
τερος πρέπει να είναι ο κληρικός και 
ο μοναχός που μόνο περιουσιακό του 
στοιχείο έχει το τριμμένο ράσο, την 
παρακαταθήκη της προσευχής του και την 
προδρομική πτωχεία;

ΗΡΑΚΛΗΣ Ι. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητής - θεολόγος, Διευθυντής 

Γυμνασίου Νάουσας Πάρου 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τό λησµονηµένο ἐρώτηµα περί τοῦ 
Εἶναι καί ὁ θάνατος τῆς µεταφυσικῆς, 

πού καθιστᾶ «φυσικό» τό ἀδιέξοδο 
τοῦ θανάτου, εἶναι τό σηµεῖο 

ἐκκίνησης γιά τόν συγγραφέα 
καί ἀγαπητό µας φίλο Κώστα 

Χατζηαντωνίου στά δοκίµια τοῦ 
παρόντος βιβλίου. Ὁ γενικός τίτλος 
«Ἐναντίον τοῦ χρόνου» σηµειώνει 

τήν ἐπιλογή τοῦ Κ.Χ. νά ἀναµετρηθεῖ 
µέ τό φοβερό αὐτό µυστήριο πού 
ὁ σύγχρονος κόσµος προσεγγίζει 

ἐπιστηµονικά µά καί ἀπωθεῖ 
συστηµατικά καθώς συνδέεται ἄµεσα 
µέ τήν ἀλήθεια τοῦ θανάτου. Σέ µιάν 

ἐποχή στήν ὁποία τό πνευµατικό 
σύνθηµα εἶναι ἡ ἀποδόµηση - 

χωρίς νά ὑπάρχει πουθενά καµµία 
οἰκοδόµηση - ὁ συγγραφέας ἐπιµένει 
στίς ἀξίες ἐκεῖνες πού θεµελίωσαν 

τόν πολιτισµό καί ἐξανθρώπισαν τόν 
ἄνθρωπο. Ἡ κατάρρευση τοῦ ἱεροῦ 
καί ἡ ἀποθέωση τῆς σχετικότητας 

δέν ἀφήνουν µεγάλα περιθώρια γιά 
τέτοια ἐγχειρήµατα, τοὐλάχιστον σέ 
ὑπερατοµικές κλίµακες. Παράλληλα, 
ἡ κατάσταση στήν πατρίδα µας, παρά 
τίς περγαµηνές τοῦ παρελθόντος µας, 

συµπαρασύρθηκε µέ τά εὐδιάκριτα 
καταστροφικά ἀποτελέσµατα 

ὁλόγυρά µας. Τί ἐλπίδα µένει; «Ἀρκεῖ 
ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά τοῦ σύγχρονου 

ἀλλοτριωµένου ἀνθρώπου νά 
ἀνακαλύψουν τήν αἰτία τῆς παρακµῆς 

πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἔλλειψη 
πίστης. Δέν ὑπάρχει τίποτε πιό 

δυνατό ἀπό τήν Πίστη. Καί αὐτή εἶναι 
τελικά πού ἀποκαθιστᾶ τήν Τιµή», 
γιά τόν Κ.Χ. Σέ κάθε περίπτωση, 
καί ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἔκβαση 
τοῦ ἐγχειρήµατος, πρόκειται γιά 

µία χειρονοµία εὐγένειας σάν τήν 
εὐγένεια τοῦ Τελαµώνιου Αἴαντα 

πού ἐκθειάζεται στό τελευταῖο (καί 
θαυµάσιο) δοκίµιο τοῦ βιβλίου.

Εκκλησία και χρήμα



1) Στίς 17 Νοεµβρίου 1973 τό ἅρµα 
τῆς Χούντας εἰσβάλλει στό Πολυτε-

χνεῖο ὅπου ἦταν ὀχυρωµένοι οἱ δια-
µαρτυρόµενοι φοιτητές. Ποιά ἦταν ἡ 
ἄµεση (ἐντός ἡµερῶν) συνέπεια τῶν 
γεγονότων ἐκείνων; 

Α) Ἡ κατάρρευση τῆς δικτατορίας
Β) Ἡ ἀντικατάσταση τοῦ Γ. Παπαδό-
πουλου ἀπό τόν Ἰωαννίδη
Γ) Ἡ διεθνής κατακραυγή κατά τῶν 
Συνταγµαταρχῶν
Δ) Ἡ κινητοποίηση τοῦ δηµοκρατικοῦ 
κόσµου τῆς χώρας

2) Στίς 18 Νοεµβρίου τοῦ 1826 οἱ 
Ἕλληνες ὑπό τόν Γ. Καραϊσκάκη 

κατανικοῦν Τούρκους κι Ἀλβανούς 
στήν Ἀράχωβα, δίνοντας τό φιλί 

τῆς ζωῆς στήν Ἐπανάσταση 
πού ἔπνεε τά λοίσθια, µετά 
τήν πτώση τοῦ Μεσολογγίου 
καί τήν ἐρήµωση τοῦ Μωριᾶ 
ἀπό τόν Ἰµπραήµ. Ἦταν ἡ 
ἔµπρακτη ἀπάντησή τους  στήν 
πρόταση τοῦ Σουλτάνου νά 
προσκυνήσουν µέ ἀντάλλαγµα 
τήν ἀµνηστεία. Στό τέλος τῆς 
µάχης, καί γιά ἐνίσχυση τοῦ 
πεσµένου ἠθικοῦ τῶν Ἑλλήνων 
ὁ Καραϊσκάκης... 

Α) Διοργάνωσε ἕνα ἀντιρατσιστικό 
φεστιβάλ
Β) Ἔστησε 300 τούρκικα κεφάλια στόν 
χῶρο τῆς µάχης
Γ) Ἀνέβασε τήν «Εἰρήνη» τοῦ Ἀριστο-
φάνους
Δ) Ἀπαγχόνισε τόν ἐπικεφαλῆς τῶν 
Τούρκων Μουσταφάµπεη

3) Στίς 22 Νοεµβρίου 1897 ὑπογρά-
φτηκε στήν Κωνσταντινούπολη ἡ 
Συνθήκη τερµατισµοῦ τοῦ πολέµου 
πού ἔφερε τόν ὀθωµανικό Στρατό 
στίς Θερµοπῦλες καί τήν ντροπή 
στό ἑλληνικό ἔθνος. Τά αἴτια τῆς 
συντριβῆς στό πεδίο τῆς µάχης 
ἦσαν ὁ κοµµατισµός στόν Στρατό, 
ὁ περιορισµός τῶν ἀµυντικῶν δαπα-
νῶν χάριν οἰκονοµίας, ἡ προαγω-γή 
ἀνίκανων ἀξιωµατικῶν στήν κορυφή 
τῶν ΕΔ κτλ. Ἄν ὁ πόλεµος εἶχε γίνει 
µέ τήν σηµερινή (2008) γενικότερη 
κατάσταση τοῦ Στρατοῦ µας, ποῦ 
θά εἶχαν φτάσει οἱ Τοῦρκοι; 

Α) Στά Φάρσαλα
Β) Στήν Ἀθήνα
Γ) Στό Γύθειο
Δ) Στήν Γαῦδο

4) Στίς 26 Νοεµβρίου τοῦ 1943, στό 
Μονοδένδρι τῆς Σπάρτης,  ἐκτελέ-

στηκαν ἀπό τούς ναζί 118 Ἕλληνες 
πατριῶτες, ὡς ἀντίποινα γιά τή 
δράση τοῦ ΕΑΜ. Τό συµβάν τρα-
γούδισε ὁ λαός µας: 
Ἀητός στόν Ἥλιο πέταξε, 
µ’ ὁλόχρυσες φτεροῦγες
ἀπάνω ἀπ’ τόν Ταὓγετο 
κι ἀπάνω ἀπό τή Μάνη
κι ἀπό βραδύς ἐκούρνιασε 
στό δόλιο Μονοδένδρι
ἐκεῖ πού πέσαν ἑκατόν 
δέκα ὀκτώ λεβέντες
βάγια σούρνει στή µύτη του 
κι ἀστέρια στά φτερά του
φωνές καί χαιρετίσµατα 
σούρνει στ’ ἀκρόνυχά του
βάζουν µάνες τά κλάµατα 
καί σείστη ὁ κάτου κόσµος
- Πάφτε µάνες τά κλάµατα, 
πάφτε τά µοιρολόγια
τί πέφτουν τ’ ἄνθια τῶν δεντρῶν 
σκίζουνε τά λιθάρια
κι ἀπάνω στόν Ταΰγετο 
εἶν’ κι ἄλλα παλικάρια.
Στούς ἐκτελεσθέντες συµπεριλή-
φθηκε κι ὁ ..................., παρότι οἱ 
Γερµανοί τοῦ δώσανε τήν εὐκαιρία 
νά ζήσει. Ἐκεῖνος ὅµως ἐπέµεινε στό 
«Ὅλοι ἤ κανένας».
Α) γιατρός Καρβούνης
Β) δήµαρχος τῆς πόλης
Γ) ἀστυνοµικός διευθυντής
Δ) δεσπότης τῆς Σπάρτης

5) Στίς 27 Νοεµβρίου τοῦ 1925 ὁ 
δικτάτορας Θ. Πάγκαλος ἐκτελεῖ 
γιά παραδειγµατισµό, σέ δηµόσιο 
ἀπαγχονισµό, δύο καταχραστές 
τοῦ Δηµοσίου (Δρακάκος - Ζαφει-
ρόπουλος). Ἄν σήµερα ἐφαρµοζό-
ταν κάτι τέτοιο, ποιά ὑπηρεσία θά 
ἀποδεκατιζόταν πρώτη; 

Α) Ἡ Ἐφορία
Β) Ἡ Πολεοδοµία
Γ) Ἡ ΤΥΔΚ
Δ) Ἡ Ἑλληνική Δηµοκρατία 

6) Στίς 28 Νοεµβρίου τοῦ 1912, 
σκοτώθηκε πολεµώντας παράτολ-

µα στό Δρίσκο τῶν Ἰωαννίνων κατά 
τῶν Τούρκων ὁ ποιητής Λορέντζος 
Μαβίλης. Ἦταν ἀριστοκρατικῆς 
(κερκυραϊκῆς) καταγωγῆς, ὑπῆρξε 
ὁ πρῶτος ἕλληνας σκακιστής 
διεθνοῦς φήµης καί µιλοῦσε 6 
γλῶσσες. Εἶχε ἐπιστρέψει ἀπό τήν 
Γερµανία γιά νά καταταχτεῖ καί νά 
πολεµήσει ἐθελοντής τό 1896 στήν 
Κρήτη καί τό 1897 στήν Ἤπειρο 
(ὅπου ὀργάνωσε, χρηµατοδότησε 
καί τέθηκε ἐπικεφαλῆς ἐθελοντικοῦ 
σώµατος). Ἐξελέγη µόνο µιά φορά 
βουλευτής µέ τούς Φιλελεύθερους 
τοῦ Βενιζέλου γιατί δέν ἔκανε 
ρουσφέτια (οὔτε ὁ ἴδιος ποτέ δέχθηκε 
καµµία θέση, παρότι πολύγλωσσος 
καί διδάκτωρ φιλοσοφίας). Στό 
Δρίσκο, ὅταν πολεµώντας ὡς 
λοχαγός τῶν Γαριβαλδινῶν βρῆκε 
«τ’ ἁγιασµένα δαφνοστέφανά του», 
ἦταν ....  χρόνων.

Α) 33
Β) 43
Γ) 53
Δ) 23

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

    Τον προηγούμενο μήνα το θεσσαλονικώτικο 
σωματείο «ΝΑΥΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» έστειλε στον 
υπουργό Παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη επιστολή 
(αναπάντητη μέχρι σήμερα) εφιστώντας του την 
προσοχή σε άλλη μία αβλεψία (;) σχολικού βιβλίου, 
αυτή τη φορά της «Ιστορίας της αρχαίας ελληνικής 
γραμματείας. Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου»: 
   «...Από τον χάρτη που τιτλοφορείται «Οι 
αρχαίες διάλεκτοι κατά γεωγραφικές περιοχές 
στην μητροπολιτική Ελλάδα» και στον οποίο 
χρωματικά απεικονίζονται οι περιοχές, στις οποίες 
ομιλούνταν οι ελληνικές διάλεκτοι, επιδεικτικά 
απουσιάζει ο ευρύτερος μακεδονικός χώρος, με 
εξαίρεση μόνο την χερσόνησο της Χαλκιδικής και 
τμήμα των παραλίων της ανατολικής Μακεδονίας, 
περιοχές δηλαδή, όπου κυρίως κυριαρχούσαν 
αποικίες πόλεων της νοτίου Ελλάδος. Σημειώνουμε 
ότι παραλείπεται οποιαδήποτε αναφορά σε 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ως εκ τούτου 
ο όρος «μητροπολιτική Ελλάδα» καθίσταται 
ασαφής. Εγείρονται ερωτήματα στον καλόβουλο 
αναγνώστη, τόσο για την ιστορική κατάρτιση 
των συγγραφέων, όσο και για το αίτιο της 
«παράλειψης» σημαντικών ελληνόφωνων περιοχών 
του βορειοελλαδικού χώρου, η ελληνοφωνία των 
οποίων καταμαρτυρείται, εκτός από τις γραπτές 
πηγές, και από πλειάδα αρχαιολογικών τεκμηρίων. 
Η εξαίρεση από τις ελληνόφωνες περιοχές των 
παραλίων της Πιερίας και του μυχού του Θερμαϊκού 
κόλπου, όπου ο ίδιος ο Στράβων αναφέρει πλείστες 
όσες «ελληνίδες πόλεις» εγείρει πολλαπλά 
ερωτήματα, εάν λάβει κανείς υπόψη την χρονική 
περίοδο, την οποία διάγουμε και την κρίσιμη καμπή, 
στην οποία βρίσκεται το ύψιστο εθνικό ζήτημα 
της Μακεδονίας, για την «κατά λάθος» ή την «εις 
τον δαίμονα του τυπογραφείου» αποδιδόμενη 
ευθύνη. Αναρωτάται, επίσης, κανείς κατά πόσο ο 

φορολογούμενος ελληνικός λαός χρηματοδοτεί 
συγγραφείς, οι οποίοι «ερωτοτροπούν» με τις 
σκοπιανές θέσεις αναφορικά με την διαφοροποίηση 
της γλώσσας των αρχαίων Μακεδόνων – που δεν 
είναι τίποτα άλλο από μία δωρική διάλεκτος – σε 
σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες. Από τον χάρτη 
των ελληνοφώνων περιοχών εξαιρείται τόσο η 
Πέλλα, πρωτεύουσα του μακεδονικού βασιλείου, 
όσο και η Βεργίνα, αλλά και το Δίον, η Βέρροια, 
η Μίεζα, η Έδεσσα, η Αιανή, η Θεσσαλονίκη, 
καθώς και η συντριπτική πλειονότητα των πόλεων 
του μακεδονικού βασιλείου. Το γεγονός αυτό 
δείχνει, στην καλύτερη περίπτωση, την παντελή 
άγνοια πλήθους αρχαιολογικών δεδομένων από 
την συγγραφική ομάδα του εν λόγω πονήματος, 
όπως τις ενεπίγραφες στήλες, που βρέθηκαν 
ενσωματωμένες στο μεγάλο τύμβο της Βεργίνας, 
τον διαλεκτικό κατάδεσμο της Πέλλας, σειρά 
επιτυμβίων στηλών από την Πέλλα, δύο χρυσά 
φύλλα δάφνης, καθώς και βάση ενός μελαμβαφούς 
πινακίου, πάλι από την μακεδονική πρωτεύουσα, 
τα οποία φέρουν χαραγμένα τα ελληνικά ονόματα 
Ηγησίσκα, Φερσεφόνη, Δωρίμα και Ποσείδιππος, 
τις νομισματικές κοπές των βασιλέων της 
Μακεδονίας, το μεγάλο αριθμό επιγραφών, που 
σώζονται στο μουσείο της Βερροίας, τις επιγραφές 
στον τάφο Λύσωνος και Καλλικλέους στα Λευκάδια 
και χορεία άλλων επιγραφικών μαρτυριών, που 
αποτελούν απτές αποδείξεις της ελληνοφωνίας των 
κατοίκων της περιοχής και τα οποία οι συγγραφείς 
του διδακτικού εγχειριδίου επιδεικτικά αγνόησαν. 
Αξίζει δε να αναφερθεί ότι εις εκ των μεγαλυτέρων 
τραγικών ποιητών, ο Ευριπίδης, έζησε μέρος της 
ζωής του και απεβίωσε στην Πέλλα, όπου συνέθεσε 
και δίδαξε την τραγωδία του «Αρχέλαος». Σε 
ποια γλώσσα άραγε απευθύνθηκε στο κοινό της 
πρωτεύουσας του μακεδονικού βασιλείου, το οποίο 
διδάχτηκε την τραγωδία;...» 

Πάλι γιά τά µακεδονικά αὐτονόητα
Συνέχεια από σελ. 12 
Παληκάρι μου (λέμε τώρα!), κατανοώ απολύτως το πρόβλημά σου, που 
προήλθε από τον συγκεκριμένο πρόεδρο, που ως γνωστόν τυγχάνει πράγματι 
το άκρον άωτον του εθνικισμού. Και κατανοώ ότι για σπάσιμο δήλωσες 
τι έκανες εκείνη τη στιγμή, για να προκαλέσεις δηλαδή περαιτέρω τους 
οπισθοδρομικούς της ελλαδικής κοινωνίας! Αλλά κι εσύ, βρε πασά μου, 
κοτζάμ πρόεδρος της αδελφοπανηγύρεως, τέτοιες τρε μπανάλ δηλώσεις; 
Λυπάμαι, αλλά με απογοητεύεις βαθύτατα! Έτσι δηλαδή θα προκαλέσεις, 
με τοιαύτες παρωχημένες μπούρδες; Άκου εκεί στο κρεβάτι μ’ ένα φίλο! 
Πες στο κρεβάτι μ’ ένα σκύλο, να το καταλάβω! Ή ακόμα καλύτερα, στο 
κρεβάτι μ’ ένα ψύλλο, να γίνει κόλαση στα ΜΜΕ ως το 3054! Εδώ μωρέ 
τις προάλλες παντρεύτηκε στην Ολλανδία άντρας με δυο γυναίκες bisexual 
κι όπου να ΄ναι βλέπω να ετοιμάζεται και γάμος λεσβίας με χρυσόψαρο, 
Καρέτα-Καρέτα και λαμπραντόρ. Εσύ δηλαδή στο απλό πουστριλίκι 
απόμεινες; Μα τι Μεσαίωνας, Θεέ μου!

Μαρίααα! Γιατί με παράτησες, μωρό μουου! Γύρνα πίσω, Μαρίαααα!
   (Ουφφφ! Άντε, παιδιά, κουράγιο! Κανα-δυο καθυστερημένοι ακόμα 
μείνανε και το βγάλαμε κι αυτό το φύλλο)!

Εμένα γιατρέ με πονάει ο π… μου! Μήπως ξέρεις κάνα καλό φάρμακο;

   Φάρμακο για τον π… δεν ξέρω! Μια χώρα για τον π… μόνο ξέρω, αλλά 
άντε, μην αρχίσουμε πάλι τις γκρίνιες! Από κει και πέρα, τι να σας πω! Είναι 
προφανές βεβαίως ότι περνάτε πολλές ώρες την ημέρα ασχολούμενος με 
το γνωστό εθνικό μας σπορ, αλλά γιατί; Μήπως φαντασιώνεστε τη Ντόρα 
Μπακογιάννη; Έχετε να πλησιάσετε γυναίκα σε απόσταση μικρότερη των 
2 m από την εποχή των Beatles; Είστε πρόεδρος ελλαδικού κόμματος; 
Βλέπετε Τατιάνα Στεφανίδου και ακούτε τραγούδια της Μαντόνας; Είστε 
ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν διευκρινίσατε, αγαπητέ μου φίλε, οπότε 
είναι φανερό ότι κι εγώ δεν μπορώ περαιτέρω να σας βοηθήσω!

Ληπών, διαμαρτήρωμαι αιντόνως! Τώσους χαζούς έχη η Ελάδα, δοιλαδύ 
κάθε φωρά που θα σου γράφη εσαίνα κάπυος από αφτούς, πάντα σε μαίνα 
θα πυγένη το μηαλώ σου; Κι άσε που ούτε και μηα καλύ κουβέντα δεν 
ήπαις που έδηωξα τον άλλλον γηα της αντεθνοικές του δηλόσης! Ήσαι 
εμπαθύς και προκατηλλυμαίνος! Άει σηχτήρ πια!
                                                                                 Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΟΞΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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Ξεπέρασαν, λέει, οἱ ΗΠΑ τόν ρατσι-
σµό ἐκλέγοντας µαῦρο Πρόεδρο. 
Μά ἤδη δέν τόν εἶχαν ξεπεράσει ἐκλέ-
γοντας ἕναν διανοητικά ἀνάπηρο;

Ὁ Καντάφι στή Μόσχα (µετά ἀπό 
23 χρόνια!) ζητᾶ ὅπλα καί πυρηνική 
ἐνέργεια, δίνοντας ναυτική βάση 
στή Βεγγάζη. Καλό ἀκούγεται.

«Μουσεῖο Ἀνοχῆς» (!) χτίζεται - ποῦ 
ἀλλοῦ; Στή χώρα - νταβατζή τῆς 
Οἰκουµένης ἀπό ἕναν οἶκο ἀνοχῆς 
(Κέντρο Βίζενταλ). Λογικόν.

«Σἐρ» θά κάνει ἡ Ἐλισάβετ τῆς 
Ἀγγλίας τόν Σιµόν Πέρες. Φαίνεται 
θά συµπλήρωσε τά ἀπαιτούµενα 
κεφάλια Παλαιστινίων.

Γιά «ἕνα ἔθνος» µίλησε στό Χάκκαρι 
ὁ Ἐρντογάν, τουρκοκουρδικό προ- 
φανῶς. Ὅπως λέν γιά µία µειονό-
τητα στή Θράκη, ποµακοτουρκική.

Λόβις Βέσν, Ὁλλανδός µεγαλοεπι-
χειρηµατίας: Ἀρνήθηκε τά 12 εὐρώ 
στό βεστιάριο τοῦ µπάρ «360» τῆς 
Πόλης. Αὐτός στήν ἐντατική καί οἱ 
µπράβοι ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι.

Γιά 4η χρονιά εἴχαµε συµπλοκές 
Ἑλλήνων κι Ἀρµενίων κληρικῶν 
στά Ἱεροσόλυµα. Αὐτή ἡ ὑπέρτατη, 
ἄµφω ξεφτίλα πότε θά τελειώσει;!

«Θά ὑπῆρχε ἡ Τουρκία ὡς ἔθνος 
-κράτος µέ Ἕλληνες κι Ἀρµένιους;» 
ἀναρωτήθηκε (10/11/08) ὁ Τοῦρκος 
ὑπουργός Ἄµυνας Β. Γκιονούλ σέ 

ἐκδήλωση γιά τόν Κεµάλ

Μήν ρωτᾶς ἐµᾶς ἀρκαντάς, πές 
τα στούς ἀθηνοκέφαλους πού ἀρ-
νοῦνται τήν ἐθνοκάθαρση τοῦ ‘22 
καί ψάχνουν ἑλληνικές εὐθῦνες.

Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό ...σεµινά-
ριο Γκρίζων Λύκων στή Μαλάτια. 
Ὄχι, δέν ἔπαιξε στά ἀθηνοκάναλα, 
προεῖχε ἡ παράβαση τοῦ Καρβέλα.

Μυτιληναῖος: Ἠ µοῦ δίνει ἡ ΔΕΗ 
τζάµπα ρεῦµα ἤ κλείνω τό «Ἀλουµί-
νιον». Καί δέν παίρνει αὐτό πού ὁ 
ἴδιος παράγει, γιατί «εἶναι ἀκριβό»!

Ἔ φυσικά, καλύτερα δέν εἶναι νά 
τό µοσχοπουλάει στή ΔΕΗ, τώρα 
µάλιστα πού θά ρίξει λεφτά σέ νέα 
κοινοπραξία (µέ τή Motor Oil);

Βαλλιανάτος τέλος ἀπό σύµβου-
λος τοῦ ΓΑΠ, µετά τίς πουστοπρο-
δοτικές δηλώσεις του γιά τούς Ψευ-
τοµακεδόνες. Εἴδατε ρέ ὁ ἐθνικισµός; 
Χάλασε µιά πολύχρονη σχέση...

Ἀλογοσκούφης: Οἱ τράπεζες πρέπει 
νὰ βάλουν τὸ δηµόσιο συµφέρον 
πάνω ἀπὸ τὸ ἰδιωτικό. Ναί. Καί ἡ 
γάτα νά πάψει νά τρώει ποντίκια.

Τό link τῆς γ.γ.Ἐνηµέρωσης γιά τόν 
Μέγα Ἀλέξανδρο παρέπεµπε σέ 
σκοπιανή προπαγάνδα! Τόσο δύ-
σκολο νά διακρίνεις τή βλακεία ἀπό 
τή ρουφιανιά σ’ αὐτή τή χώρα...

Τατούλης τετέλεσται; Ὀτοτοτοῖ!...

Διηµερίδα γιά τήν Ἑλλάδα στήν ΕΕ 
τῆς Χριστιανικῆς Δηµοκρατίας (20-
21/11/08, 17:00-21:30, Ἑλληνοβρετα-
νική Ἕνωση). Σίγουρα ἐνδιαφέρει.

Περιεκτικό καί ἀκριβές τό ἄρθρο 
στήν «Ἐλευθεροτυπία» (9-11) γιά 
τό ποµακικό καί τήν Μιλέτ, µπράβο 
καί στήν φίλη πού τό κανόνισε!

Οἱ 85 µερίδες συσσιτίου τῆς Μητρό-
πολης Ἀλεξ/λεως γίνονται 150 µέ 
στόχο τίς 250. Μπράβο, ναί, ἀλλά 
...«συσσίτιο»;! Ποῦ πᾶµε ρέ σεῖς; 

Ἀπό τίς σοφότερες κινήσεις τοῦ δή-
µου Κοµοτηνῆς ἦταν ἡ δηµιουργία 
τοῦ ἐνηµερωτικοῦ περίπτερου στήν 
κεντρική πλατεία. Μέ τό φιλότιµό 
του ὁ Ν.Π. ὑποκατέστησε τόν ΕΟΤ! 

Στίς 27/11 δικάζεται στήν Ἀλεξ/
πολη ὁλόκληρη κλινική γιά τόν 
θάνατο ἑνός παιδιοῦ. Ἐκτός ἀπό 
τόν διευθυντή της πού ἦταν καί στή 
λίστα ἐφηµερευόντων. Περίεργο;

Κεντρική πλατεία Κοµοτηνῆς, T.C. 
Ziraat Bankasi, καλορίζικη βρέ!

O πρωθυπουργός Ερντογάν μετά το περιστα-
τικό Ακτουτού σε κάθε ομιλία του δημιουργεί 
ταραχή. Μόλις πριν 3 χρόνια φάνταζε σαν τον 
ιστορικό ηγέτη που θα πήγαινε την Τουρκία 
στην Ευρώπη, θα έσπαζε την κυριαρχία των 
στρατιωτικών στην πολιτική, θα ανανέωνε το 
νομικό σύστημα και θα ¨απελευθέρωνε¨ την 
χώρα. Ψήφισε πολλούς νόμους ενσωμάτωσης 
στην ΕΕ. Υπήρξε ο εκπρόσωπος των καταπιε-
σμένων. Ένας μπροστάρης με σεβασμό στη 
θρησκεία, συντηρητικός και αποφασιστικός 
στο θέμα της ΕΕ. Θα δημιουργούσε μια 
σύνθεση που την είχε ανάγκη η Τουρκία 
ενώνοντας συντηρητικούς και προοδευτικούς 
στον ίδιο στόχο. Στο κουρδικό ήταν σε μια 
σχετικά ειρηνική γραμμή. Όταν του μιλούσαν 
για στρατιωτικές επιχειρήσεις εκτός συνόρων 
απαντούσε «λύσατε τα προβλήματα εντός 
συνόρων;». Με τα σχέδια Μπελντές και 
Κιοϊντές θα πήγαινε ρεύμα, δρόμο και νερό 
σε όλα τα χωριά της Ανατολίας. Ανανέωσε 
το σύστημα υγείας, διευκόλυνε την ζωή των 
ανθρώπων. Αποτέλεσε την φωνή των «νέγρων» 
της Τουρκίας. Με εξαίρεση το σκάνδαλο 
Σέμντινλι στάθηκε όρθιος, γενναίος και δεν 
υπέκυψε. Η Κων/πολη και η Άγκυρα θύμωσαν 
αλλά οι φτωχοί τον αγάπησαν. Η 85χρονη 
καταπίεση του καθεστώτος και η ανομία θα 
έληγαν με την ΕΕ. Ήταν μια ελπίδα.
Ακολούθως επενέβη το συνταγματικό δικαστή-
ριο. Άρχισε η δίκη για κλείσιμο του ΑΚΡ. Το 
δικαστήριο πήρε μια απόφαση άσχετη με τους 
νόμους. Δεν έκλεισε μά αιχμαλώτισε το ΑΚΡ. 
Και ο Ταγίπ Ερντογάν άλλαξε. Αυτός που ήταν 
«φωνή των νέγρων» και το αξιοθαύμαστο  
χρώμα του άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει. 
Άρχισε σιγά σιγά να ¨ασπρίζει¨. Ο μαύρος 
άρχισε βήμα βήμα να πλησιάζει το άσπρο 
του κράτους. Προτίμησε να είναι η φωνή του 
κράτους κι όχι του λαού. Έτσι στην περίπτωση 
του Ακτουτού ενώ θα έπρεπε να αναζητηθούν 
ευθύνες από το Γενικό Επιτελείο, αυτός το 
στήριξε. Στο κουρδικό αντί να αναζητήσει 
λύσεις, ενσωμάτωσε συμπεριφορές ̈ γερακιών¨. 
(...) Απ’ ό,τι κατάλαβα «προσωρινά» δεν 
σκέπτεται να αλλάξει το στρατιωτικό σύνταγμα. 
Επισήμανε ιδιαίτερα τις «αξίες του κράτους». 
Φαίνεται ότι ξέχασε πως ανάμεσα σε αυτές 
τις «κρατικές αξίες» είναι και η καταπίεση σε 
βάρος της ελευθερίας γνώμης και πίστης. Στις 
¨κρατικές αξίες¨ που τόση σημασία δίνει και 
ο Ερντογάν είναι κι αυτή που δεν αφήνει τα 
παιδιά με την μαντίλα να μπούνε στα σχολεία. 
Είναι κι αυτή που εμποδίζει την εκπαίδευση 
των Κούρδων στην μητρική τους γλώσσα. 
Είναι και η ¨κρατική αξία¨ που φυλακίζει 
ανθρώπους επειδή εξέφρασαν την άποψη τους. 
Είναι και η κρατική αξία που επιτρέπει στους 
στρατηγούς να μη δίνουν μέσα στο προεδρικό 
μέγαρο το χέρι τους στη γυναίκα του προέδρου. 
Είναι οι κρατικές αξίες που κλείνουν τα μάτια 
τους στην δημιουργία της Εργκενέκον. Αυτές 
τις αξίες υπερασπίζεται τώρα ο Ερντογάν. 
Δεν μπορεί στις ομιλίες του να ξεπεράσει 
τις λέξεις «σημαία και κράτος».  Άραγε οι 
λέξεις ¨ελευθερία, δικαιοσύνη, αδερφοσύνη, 
κουρδική πραγματικότητα, άνοιγμα στους 
Αλεβίτες, Ευρώπη, ειρήνη¨ τι απέγιναν; Ποιος 
έσβησε αυτές τις λέξεις από τις ομιλίες του 
Ερντογάν; Ομιλίες για ¨σημαία και κράτος¨ 
ακούσαμε πολλές, άλλωστε όποιος ηγέτης θέλει 
τη συνέχιση του στάτους πίσω τους κρύβεται. 
Άντε να δούμε η είσοδος του Ερντογάν στο 
ίδιο χαράκωμα και το γύρισμα της πλάτης στα 
εκατομμύρια των ανθρώπων που τον στηρίζουν 
τι θα του επιφέρει. Χτες ανέκραξε «Εγώ δεν 
είμαι Ομπάμα». Ο Ομπάμα είναι ένας νέος 
πολιτικός που δημιούργησε την ελπίδα πως θα 
αλλάξει την εικόνα της φιλοπόλεμης Αμερικής. 
Ο Ομπάμα δεν είναι κάτι κακό. Ο Ερντογάν 
έχει δίκιο, δεν είναι Ομπάμα. Όμως το πλέον 
λυπηρό… Πως δεν είναι καν πλέον Ερντογάν. 
Πλέον είναι ένας ¨λευκός¨  άνθρωπος.       

(9-11, εφ. Ταράφ, Αχμέτ Αλτάν)

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

     Για μια ακόμη φορά, αγαπητοί φίλοι, σας αποκαλύπτουμε 
ένα μέρος μιας αθέατης πλευράς μας εδώ στον «Αντιφωνητή»: 
της συνεχούς και γόνιμης επικοινωνίας που έχουμε με τους 
αναγνώστες μας. Εξαιρέσαμε βεβαίως κάποιες ιδιαίτερες 
περιπτώσεις, όπως μια ερωτική επιστολή της Άννας 
Φραγκουδάκη, μια ανακοίνωση βράβευσής μας από το 
Παρατηρητήριο του Ελσίνκι, τρεις προτάσεις για σύμφωνο 
ελεύθερης συμβίωσης από στελέχη του Προξενείου (σ.σ. 
στον Καραΐσκο και οι τρεις) και ακόμη μια απόδειξη 
ανταλλαγής οικοπέδου μας (σ.σ. στο κέντρο της Βιστωνίδας) 
με 135 στρέμματα στην Εκάλη. Από τα υπόλοιπα όμως, 
σταχυολογήσαμε τα πιο χαρακτηριστικά και σας τα 
παρουσιάζουμε αμέσως - μαζί φυσικά και με τις δικές μας 
απαντήσεις:

  Γράφω σ’ εσάς γιατί είστε το πιο ιν λάιφ στάιλ περιοδηκό. 
Βρε ποια πήγε με ποιαν, ποιος παντρεύτηκε ποιον, ποιες 
τραβεστί κάναν διαδίλωση (και τις υπερασπίστηκε μετά κι ο 
Αλαβάνος), μόνο από σας το μαθαίνω τόσο έγκερα και έγκυρα. 
Μ’ έχετε στείλει, δικέ μου! 
  Σας ευχαριστώ αναμφιβόλως για τα καλά σας λόγια, αλλά 
είστε βέβαιος ότι δεν το έχετε σκάσει από το ίδρυμα; Και θα 
έλεγα ότι κάπου πήγε το μυαλό μου, αλλά… μπα, εσείς έχετε 
μόνο τρία ορθογραφικά λάθη, οπότε σίγουρα δεν είστε αυτός 
που σκέφτηκα! Φοβάμαι πάντως ότι άλλη εφημερίδα διαβάζετε, 
αγαπητέ, γιατί εμείς εδώ τέτοια πράγματα δεν γράφουμε! 
Έχουμε βεβαίως όντως κάποιες στήλες για κραγμένα τραβεστί 
θέματα (π.χ. ελληνική οικονομία, εθνικό σύστημα υγείας, εθνική 
εξωτερική πολιτική, ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, 
κλπ.), αλλά έχω την αίσθηση ότι μάλλον δεν εννοείτε αυτά! Εν 
πάση περιπτώσει, εγώ και πάλι σας ευχαριστώ για την αγάπη 
σας!

  Λέγομαι Λούλης Κουκλεντές και ανέκαθεν είχα πολύ έντονη 
ερωτική ζωή: με τον Μήτσο τον υδραυλικό, τον Θανάση τον 
νταλικέρη, τον Πολύκαρπο τον νεκροθάφτη! Τώρα τελευταία 
όμως έχω παρατηρήσει ότι μου αρέσει και μια ξανθιά 
γειτόνισσα με μεγάλα βυζιά! Τι με συμβουλεύετε;

  Αρνούμαι καν ν’ ασχοληθώ μαζί σου! Τι γελοία αλλαγή 
γούστων είν’ αυτή! Αίσχος! Είσαι ανώμαλος και να τσακιστείς 
να πας στον ψυχίατρο γρήγορα! 
  Σας παρακαλώ, κύριε Φυντανίδη, πείτε σ’ εκείνον τον χαμένο 
που ασχολείται με τα ιατρικά θέματα στην εφημερίδα σας ότι 
μας έχει διογκώσει τους όρχεις με το ΕΣΥ και με τις κλινικές! 
Αφού είναι πανθομολογούμενο ότι πραγματοποίησα…εεε, ο 
Υπουργός Υγείας, εννοώ, πραγματοποίησε επανάσταση στο 
ΕΣΥ! Γιατί δηλαδή τέτοια εμπάθεια;
  Έλα, άστο, Δημητράκη, σε κατάλαβα! Και να μη σού’ βγαινε 
άλλωστε το σαρδάμ με το α΄ ενικό, μόνο εσύ θα μπορούσες 
να μπερδέψεις Αντιφωνητή κι Ελευθεροτυπία (κατά τον 
ίδιο δηλαδή ακριβώς τρόπο που μπερδεύεις απινιδωτή και 
αποχυμωτή)! Πέραν τούτου πάντως, εγώ μαζί σου είμαι και 
απορώ πώς αυτός ο θρασύτατος τόλμησε να σε πιάσει στο 
στόμα του! Ποιον δηλαδή, εσένα, που έχτισες τέτοια καριέρα 
με το ταλέντο και τον ιδρώτα του προσώπου σου! Αλλά τι να 
πεις, μωρέ, με τέτοιο κόμπλεξ που έχει ο κόσμος! 

  Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την 
εξέλιξη του ζητήματος με τα Σκόπια…
  Μη με πρήζετε με τόσο ανούσια θέματα, φίλτατε! Έχω αγχωθεί 
πολύ τελευταία γιατί με κυνηγάει μια τριανταπεντάχρονη (ενώ 
εγώ γουστάρω την κόρη της), άσε δε που περνάω και τρομαχτική 
στεναχώρια για το πώς, ενώ έχει κλειστοφοβία, πέρασε μια 
ολόκληρη βραδιά στη φυλακή ο Καρβέλας. Ε, είναι ανάδρομος 
κι ο Ερμής, καταλαβαίνετε τώρα…

  Εγώ ήμουν σύμβουλος του προέδρου μεγάλου κόμματος και 
επειδή έκανα κάτι δηλώσεις περί μακεδονικής μειονότητας, με 
απέπεμψαν. Και όχι τίποτε άλλο δηλαδή, αλλά μου χαλάσανε 
και τη βραδιά, γιατί, όπως ήδη είπα και στην τηλεόραση, τη 
στιγμή που πληροφορήθηκα την αποπομπή μου, ήμουν στο 
κρεβάτι μ’ ένα φίλο. Ε. μετά από τέτοια πράξη εθνικιστικού 
παραληρήματος, ξενέρωσα, καταλαβαίνετε! Άντε μετά να 
ξαναφτιαχτείς δηλαδή! 

Συνέχεια στην προηγούμενη σελίδα 

ΤΟΞΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ


