
Μία ἀκόμη λεηλατημένη σέρβικη 
ἐκκλησία παραμονές Χριστουγέννων, 
αὐτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου στό χωριό 
Ράνιλουγκ τοῦ νοτιοανατολικοῦ 
Κοσόβου, εἶναι ἡ τελευταία συνεισφορά 
τοῦ τουρκαλβανικοῦ στοιχείου στήν 
ὑπόθεση τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς ἀνοχῆς 
καί τῆς δημοκρατίας. Ὀφείλουμε θερμές 
εὐχαριστίες στά μαμελουκοειδῆ πού 
δίνουν σάρκα καί (κυρίως) ὀστᾶ στίς 
πολυπολιτισμικές ἀρλουμπολογίες τῶν 
ἐθνομάχων, ἑλληνόφωνων καί μή. Χωρίς 
αὐτούς θά ὑπῆρχε ἕνα ψῆγμα ἀμφιβολίας 
γιά τά κίνητρα καί τίς στοχεύσεις τῶν 
τελευταίων. τώρα ξέρουμε ὅμως καλά 
ὅτι ὅποιος ἐξ αὐτῶν ξεπερνάει σέ εὐφυΐα 
τό ραδίκι εἶναι ὑποχείριο τῶν ἐχθρῶν τῆς 

ἀνθρωπότητας.
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Μυστήριον ξένον ὁρῶ 
καί παράδοξον,

οὐρανόν τό σπήλαιον, θρόνον 
χερουβικόν τήν Παρθένον, 

τήν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ 
ἀνεκλήθη ὁ Ἀχώρητος

(Ὄρθρος Χριστουγέννων)

 Ἀντιφωνητὴς

Ἐφέτος εἴπαµε νά µήν 
παραγγείλουµε γιά µᾶς 

δῶρα ἀπό τόν Ἅη Βασίλη. Ὄχι 
διότι µεγαλώσαµε ἀρκετά, 
ὥστε νά ἀµφισβητήσουµε 
τήν ὕπαρξή του, ἀλλά γιατί 
βγήκαµε ἐπιτέλους ἀπό τόν 
ἐγωκεντρισµό µας καί εἴδαµε 
πλῆθος κόσµου γύρω µας 
πού ἔχει µεγαλύτερη ἀνάγκη 
ἀπό τήν ἁπλοχεριά του. 
Τοῦ ἀπευθύνουµε λοιπόν 
σήµερα ἔκκληση ἀπό αὐτό τό 
ἔντυπο νά µήν λησµονήσει νά 
συµπεριλάβει στό φετινό του 
τσουβάλι τά κάτωθι χρήσιµα 
δῶρα (βιβλία καί ἄλλα) γιά 

τούς ἀναφερόµενους φίλους µας: 
- Γιά τόν Μπάρακ Ὀµπάµα ἕνα cd µέ 

τίς µέχρι χθές ὁµιλίες του
- Γιά τόν καφροΤζώρτζ βλακοΜπούς 

µιά παπουτσοθήκη
- Γιά τόν Κώστα Καραµανλή τόν 
«Καραγκιόζη Ἡγεµόνα» τοῦ Σπαθάρη
- Γιά τόν Γιῶργο Παπανδρέου τήν 
«Ἀµερικανάτη καί τούς πράσινους 

νάνους»
- Γιά τόν Ἀλέκο Ἀλαβάνο ἕνα ἰσόβιο 

φίµωτρο
- Γιά τήν ἑλληνέζικη κοινωνία µιά 

ὑποψία ἑλληνικότητας
- Γιά τόν ἄγνωστο κουκουλοφόρο µιά 

σιδερένια µπάλλα
- Γιά τόν γνωστό ὑπουργό Οἰκονοµίας 

δύο σιδερένιες µπάλλες
- Γιά τόν νοµάρχη Ροδόπης ἕνα λεξικό 

τῆς ἁπλοελληνικῆς γλώσσας
- Γιά τόν πρύτανη τοῦ ∆ΠΘ µία 

«Ἰατρική ἄνευ διδασκάλου»
- Γιά τόν ἐκσυγχρονιστικό Τῦπο µιά 

συνδροµή στόν «Ἀντιφωνητή»
- Γιά τά ἰδιωτικά βοθροκάναλα (ἀπό) 

µιά ἀνάκληση ἀδείας λειτουργίας
- Γιά τήν «ἀγανακτισµένη» νεολαία 

µας ἕνα ἀληθινό σχολεῖο
-  Γιά τόν Πανθρακικό ἔναν ποδοσφαι-

ριστή χωρίς διχτυφοβία
- Γιά τήν Κοµοτηνή µιά χρονιά δίχως 

ἄλλο λουκέτο ἐπιχείρησης
- Γιά τούς συνεργάτες τοῦ «Ἀντιφω-

νητῆ» (ἀπό) ἕνα ψῆγµα συνέπειας

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ  ΔΩΡΑ

Ἡ προτοµή τοῦ Κρητικοῦ γλωσσολόγου Γεωργίου Χατζηδάκη βρισκόταν 
µπροστά στό ∆ηµαρχεῖο τοῦ Ρεθύµνου καί εἰσέπραξε κι αὐτή τό µερίδιό της ἀπό 
τήν παρακµιακή στάση τοῦ ∆εκέµβρη. ∆έν εἶναι οἱ µουντζοῦρες γενικῶς ἀλλά 
µία συγκεκριµένη ἐξ αὐτῶν πού ἐνδιαφέρει: Στήν µαρµάρινη πλάκα ἔγραφε ὅτι 
ὁ Γ.Χ. «ὑπῆρξε ἱεροφάντης τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου...» καί οἱ «ἐξεγερµένοι» ἐπέλεξαν 
νά σβήσουν µόνο τή λέξη ... «ἑλληνικοῦ»!
∆έν εἶναι µεµονωµένο τό συµβάν, ὅπως δέν ἦταν µεµονωµένο τό ὁµαδικό κάψιµο 
τῆς τεράστιας ἑλληνικῆς σηµαίας, ἡ προκλητική παρουσία ἀλβανικῶν σηµαιῶν 
στίς ταραχές κτλ. Καί τί νά πεῖ κανείς γιά τίς πρόστυχες ἐπιθέσεις µέ συνθήµατα, 
βρισιές καί βανδαλισµούς κατά ὀρθόδοξων ἐκκλησιῶν, ἱερέων, εἰκόνων (σέ 
Θεσσαλονίκη κι Ἀθήνα, ἀκόµη καί τήν παραµονή τῶν Χριστουγέννων); Αὐτή 
εἶναι ἡ «σωβινιστική» Ἑλλάδα, τῶν «χριστιανῶν ταλιµπάν» πού λένε ἐνίοτε τά 
ἐκσυγχρονιστικά περιττώµατα: µόνο τό δικό µας ἔθνος καί τή δική µας πίστη 
µπορεῖς νά φτύνεις ἀτιµωρητί. Ὑπάρχει µῖσος στόν τόπο µας κατά παντός 
ἰθαγενοῦς στοιχείου, τόσο στίς τάξεις τῆς δῆθεν ἰντελλιγκέντσιας ὅσο καί µεταξύ 

τῶν ἀνεγκέφαλων 
πού ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς 
παριστάνουν τούς 
ἀντιεξουσιαστές. Τό 
γράψαµε καί πρό-
σφατα, τό ἐπαναλαµ- 
βάνουµε καί πάλι: 
Αὐτό τό µισελληνικό 
σύµπλεγµα πρέπει 
νά ἀναλυθεῖ καί νά 
ἀντιµετωπισθεῖ πρίν 
τήν ἑπόµενη ἐθνική 
(αὐτο)καταστροφή.

Κ.Κ.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 2008:
Ἔχθρα κατά παντός 

ἑλληνικοῦ!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,
ΑΔΕΡΦΙΑ!
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GUMULJINA
HOTEL

Εἶναι πλέον κοινό µυστικό 
στήν περιοχή ὅτι ἡ Τουρκία, 

ὡς σοβαρή καί ἐνδιαφερόµενη 
χώρα, ἑτοιµάζεται νά 

ἐπενδύσει, µέ ρυθµό ἀργό καί 
σταθερό, στήν ἑλληνική Θράκη. 

Οἱ στόχοι προφανεῖς ἀκόµα 
καί γιά τούς ἀφελεῖς, δέν 

χρειάζεται νά ἀναφερθοῦν. 
Μετά τό πρῶτο, λοιπόν, 

ἀπαραίτητο βῆµα πού ἔγινε µέ 
τήν ἵδρυση τουρκικῆς τράπεζας 

(Ziraat) στήν Κοµοτηνή, καί 

τήν συνεχιζόµενη δηµιουργία 
δυναµικῶν ἐµπορικῶν καί 
ἄλλων ἐπιχειρήσεων ἀπό 

Τούρκους πολίτες καί ντόπιους 
µειονοτικούς µέ ἄφθονο χρῆµα 

(γιά τίς ὁποῖες ὁ τελικός 
ἔλεγχος ἔρχεται ἀπό τήν ἴδια 
τήν Τουρκία πρίν ἐγκριθοῦν), 

τώρα µαθαίνουµε ὅτι 
σχεδιάζεται ἡ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
στήν κεντρική πλατεία τῆς 
Κοµοτηνῆς. Καί ἡ ὑπόθεση 

βρίσκεται πολύ πέρα ἀπό τά 
ἁπλά σχέδια...

(Βλ. σελίδα 7)



 Καταδικάσαμε την αστυνομική 
βιαιότητα σε βάρος του δεκαπεντάχρονου 
μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου, η 
οποία προκάλεσε τον θάνατό του. 
Καταδικάσαμε συνάμα τη νωθρότητα 
και την ανικανότητα της αστυνομίας. 
Καταδικάσαμε την ανεπάρκεια της 
πολιτείας· τους κουκουλοφόρους, τις 
καταστροφές και τις λεηλασίες· τις 
ανεύθυνες δημοσιογραφικές πρακτικές 
και τις δικολαβίες των δικηγόρων. 
Συμπαρασταθήκαμε στους νέους, στους 
ανέργους, στους βιοπαλαιστές, στους 
καταστηματάρχες, στον μέσο πολίτη. Η 
πολιτική ηγεσία, πολιτικά ορθή, διέγνωσε 
την κρίση, «παρέλαβε το μήνυμα».
 Η «παραλαβή του μηνύματος» 
είναι το νεωτεριστικό επιμύθιο 
της σύγχρονης πολιτικής. Χρόνια 
τώρα ο πολιτικός κόσμος της χώρας 
«παραλαμβάνει» διάφορα μηνύματα. 
Το ερώτημα, βέβαια, είναι πώς μπορεί 
να συμβαίνει αυτό, τη στιγμή που 
οι παραλήπτες των μηνυμάτων στην 
πράξη κωφεύουν· και τι αλλαγές 
μπορεί να περιμένει κανείς, μετά 
απ’ την υποτιθέμενη «παραλαβή του 
μηνύματος».
 Ας υποθέσουμε ότι μια κοινωνική 
ομάδα επιθυμεί να γνωστοποιήσει στους 
πολιτικούς της ταγούς τα αιτήματα, 
την απόγνωση, την αβεβαιότητα, την 
ανέχεια, την πείνα, την ανάγκη της για 
ένα καλύτερο ή απλώς βιώσιμο μέλλον. 
Ας υποθέσουμε ότι έχει κάθε καλή 
πρόθεση να εκφράσει την οποιαδήποτε 
αγωνία της με τρόπο ειρηνικό. Τι 
πιθανότητες έχει να εισακουστεί; Εδώ 
η απάντηση δεν είναι πλέον υποθετική: 
πολλές φορές υπήρξαμε μάρτυρες της 
διατύπωσης αντίστοιχων αιτημάτων από 
εργαζόμενους που διεκδίκησαν το δίκιο 
τους απεργώντας, από συνταξιούχους 
που διεκτραγώδησαν την απελπισία 
τους με τους αδειανούς από γιαούρτι 
κεσέδες στο χέρι, με τους φοιτητές και 
τους μαθητές που διαδήλωσαν τα όνειρα 
και την αγωνία τους σε πλήθος ειρηνικές 
πορείες. Πότε εισακούστηκαν;
 Οι πολιτικές ηγεσίες των 
τελευταίων ετών αρνούνται πεισματικά 

να αφουγκραστούν οποιοδήποτε 
αίτημα. Άλλοτε το πρόσχημα είναι 
η δεινή οικονομική θέση της χώρας, 
που δεν επιτρέπει παροχές, άλλοτε η 
εκπορευόμενη από το διευθυντήριο 
των Βρυξελλών πολιτική γραμμή, που 
πρέπει να ακολουθηθεί απαρέγκλιτα, 
άλλοτε η ιδεολογική διαφωνία με τους 
διαμαρτυρόμενους, που δεν εκπροσωπούν 
την πλειοψηφία – την πλειοψηφία την 
εκπροσωπεί η εκάστοτε κυβέρνηση, 
άρα η δική της θέση αντικατοπτρίζει τη 
θέληση των περισσότερων πολιτών. Όμως 
η δεινή οικονομική θέση της χώρας δεν 
εμποδίζει τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες 
να προβαίνουν σε προκλητικές παροχές 
εκεί όπου επιθυμούν, η πολιτική γραμμή 
του διευθυντηρίου των Βρυξελλών 
αποδεικνύεται λάστιχο, που σφίγγει 
ή χαλαρώνει ανάλογα με τη βούληση 
των κρατούντων, ενώ η υποτιθέμενη 
πλειοψηφία την οποία εκπροσωπεί η κάθε 
κυβέρνηση, και η οποία επιβάλλει και την 
κυριαρχία της αντίστοιχης ιδεολογίας, 
δεν είναι ιδεολογική πλειοψηφία, κάτι 
που οι κρατούντες συστηματικά το 
προσπερνούν. Και το λέμε αυτό με 
δεδομένη την πραγματικότητα πως οι 
κυβερνήσεις που προέκυψαν στη χώρα 
μας τουλάχιστον απ’ το 1989 κι εξής 
ήταν κυβερνήσεις «διαμαρτυρίας», με 
την έννοια ότι εκδηλωνόταν κάθε φορά 
η αντίθεση του εκλογικού σώματος στις 
ατασθαλίες των αμέσως προηγούμενων 
κυβερνήσεων. Καθώς λοιπόν οι 
κυβερνήσεις των δύο τελευταίων –το 
λιγότερο– δεκαετιών στηρίχτηκαν 
στην ψήφο διαμαρτυρίας προς την 
προηγούμενη παράταξη που κυβερνούσε, 
κανείς δεν έχει δικαίωμα να επικαλείται 
την «ιδεολογική πλειοψηφία» για να 
απορρίπτει τα αιτήματα των διάφορων 
κοινωνικών ομάδων με τα οποία οι 
κυβερνήσεις διαφωνούν.
 Αν, συνεπώς, οι φωνές 
ειρηνικής διαμαρτυρίας προσκρούουν 
συστηματικά σε ώτα μη ακουόντων, 
ποιος τρόπος διαμαρτυρίας απομένει σε 
πολίτες πραγματικά αναγκεμένους; Γιατί 
ακόμη κι όταν οι κινητοποιήσεις των 
κοινωνικών ομάδων προσλαμβάνουν 

δυναμικότερο χαρακτήρα, τα αφτιά και 
τα μάτια των εκπροσώπων της ελληνικής 
πολιτείας παραμένουν κλειστά: κλειστά 
στους αποκλεισμούς των εθνικών οδών 
ή των λιμανιών, κλειστά στις καταλήψεις 
διοικητηρίων και σχολείων, κλειστά 

στο συμβολικό κάψιμο των πτυχίων 
ή στο σκόρπισμα συμβολικά στους 
δρόμους μέρους της αγροτικής και της 
κτηνοτροφικής παραγωγής.
 Παράλληλα, έσχατος τρόπος 
διεκδίκησης του δίκιου τους από τους 
πολίτες δεν θα μπορούσε να σταθεί η 
προσφυγή στη Δικαιοσύνη: εκτός του 
ότι είναι λύση εξαιρετικά χρονοβόρα, 
με την καθυστέρηση που σημειώνεται 
στην εκδίκαση των υποθέσεων και με τις 
αλλεπάλληλες εφέσεις που μετατίθενται 
εις τας ελληνικάς καλένδας, είναι και 
λύση εξαιρετικά δαπανηρή. Και για 
όποιον βιώνει την ανέχεια, η επίκληση 
στη γραφειοκρατική και πολυδάπανη 
Δικαιοσύνη είναι απαγορευτική.
 Τι απομένει λοιπόν; Να πάρει 
ο καθένας το νόμο στα χέρια του; Η 
ανεπάρκεια και η ύπνωση της ελληνικής 
πολιτείας έχουν οδηγήσει εκεί την 
κατάσταση: αστυνομικοί «αποδίδουν 
δικαιοσύνη» πυροβολώντας αβασάνιστα· 
δημοσιογράφοι την υποκαθιστούν, 
σε ρόλο αυτόκλητων δικαστών, 
«δικάζοντας» και καταδικάζοντας· 
«αγανακτισμένοι» κουκουλοφόροι 
επιδίδονται σε καταστροφές και 
λεηλασίες σε βάρος της δημόσιας και 
των ιδιωτικών περιουσιών. Στον απόηχο 
όλων αυτών, πολιτικές παρατάξεις 
«αφουγκράζονται» και κατανοούν 
την «οργή», συμβάλλοντας έτσι στη 
διαιώνιση των παρεκτροπών και στη 
νομιμοποίηση κάθε αντικοινωνικής 
δράσης, έστω κι αν «καταδικάζουν» τα 
έκτροπα και τη βία· οι δε κυβερνώντες 
βρίσκουν την αφορμή να αποδώσουν 
στην οικονομική κρίση που προκαλούν οι 
καταστροφές την εμπέδωση ακόμη 
ασφυκτικότερων οικονομικών 
μέτρων: η «επανάσταση» όχι 
μόνο δεν ανατρέπει την αντιλαϊκή 
οικονομική πολιτική, αλλά την 
καθαγιάζει και την παγιώνει.
Και δεν αρκεί που τα αφτιά έχουν 
τοίχους, μα έρχονται και πάλι οι 
ίδιοι οι αυτουργοί της αποσάθρωσης 
να χλευάσουν αφ’ υψηλού τους 
αδύναμους ή έστω να τους 
αποχαυνώσουν, διαχειριζόμενοι 
την κρίση επικοινωνιακά: το 
υπουργείο Παιδείας καλεί τους 
μαθητές να εκφράσουν την οργή 
τους αποστέλλοντάς του ιμέιλ! Τι 
πιο εξοργιστικό όμως μπορεί να 
φανταστεί κανείς από την απόπειρα 
της εξουσίας να «οργανώσει» 
την αντίδραση, δηλαδή να 
την χειραγωγήσει και να την 
καταπνίξει;
 Κι ενώ η κώφωση της 
πολιτείας εκφράζεται ειρωνικά μέσα 
απ’ το θεατρικότερο «ενδιαφέρον», 

κι ενώ η δεινή οικονομική θέση μιας 
πλατιάς κοινωνικής βάσης είναι γεγονός, 
εμείς στεκόμαστε αμήχανοι μπροστά 
στο δίκιο από τη μια των οικονομικά 
απελπισμένων και στην ανάγκη τους 
να βροντοφωνάξουν την απελπισία 

τους, και στην 
κ α τ α κ ρ α υ γ ή 
μας από την 
άλλη απέναντι 
σε κάθε 
δ ι α λ υ τ ι κ ή , 
αντικοινωνική 
ενέργεια, που 
υπονομεύει και 
ακυρώνει την 
κραυγή της 
διαμαρτυρίας. 
Γιατί η βία 
δεν ευτελίζει 
μόνο τον 
αγώνα, μα κι 

εκτρέπει το ενδιαφέρον απ’ την ουσία 
του ζητήματος, δηλαδή την ανέχεια 
ή την οικονομική δυσκαμψία, στην 
αναζήτηση φαντασμάτων αναφορικά 
με το ποια παρακρατικά ή εξωτερικά 
«κέντρα» συντονίζουν την επίθεση 
ενάντια στο νεοελληνικό κράτος. Το 
μόνο «ευχάριστο» της βίας είναι πως η 
επέκτασή της σε χώρους μακριά από τα 
πανεπιστήμια λύνει επιτέλους το δίλημμά 
μας αναφορικά με τον σεβασμό ή την 
κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, 
εφόσον το πρόβλημα μετατοπίζεται από 
τα πανεπιστήμια σε άλλους χώρους!
 Το αδιέξοδο είναι προδιαγραμ- 
μένο. Τα χέρια μας δεμένα. Ό,τι μας 
απομένει είναι μόνο η «καταδίκη». 
Ας καταδικάσουμε λοιπόν κι εμείς, 
όπως κάθε πρόσωπο ή φορέας που 
εκφράζουν τις θέσεις τους δημόσια, τη 
βία, την ανικανότητα, την ανεπάρκεια, 
την ανευθυνότητα. Ας εκφράσουμε όσο 
εμφαντικότερα γίνεται τον αποτροπιασμό 
μας, όπως είναι και το πολιτικά ορθό. 
Όμως καμία καταδίκη δεν ανασταίνει 
τους νεκρούς. Κι εδώ πλέον δεν έχουμε 
να κάνουμε μόνο με έναν αδικοχαμένο 
έφηβο· έχουμε να κάνουμε με το 
πτώμα του κρατικού μας μηχανισμού, 
των θεσμών και των λειτουργών του: 
διαπιστώνουν αντί να προλαμβάνουν, 
κωφεύουν αντί να γρηγορούν, τραγικά 
ανεύθυνοι, οδυνηρά ανεπαρκείς, 
πολιτικά ορθοί, κλινικά νεκροί…

Γιάννης Στρούμπας
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Μελβούρνη, 24η Δεκεμβρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2008, έγιναν τα αποκαλυπτήρια της ειδικής 
μεταλλικής πλακέτας που τοποθετήθηκε στο Μουσείο της Νότιας 

Αυστραλίας (Αδελαΐδα), η οποία γράφει τα εξής:
Η ΠΛΑΚΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ 

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 
ΘΑΝΑΤΩΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑΞΥ 1914 ΚΑΙ 1923 ΣΑΝ ΘΥΜΑΤΑ 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.

ΑΛΛΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 
“ΠΟΡΕΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ” ΟΤΑΝ ΒΙΑΙΑ ΞΕΡΙΖΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΓΗ. 
ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΡΠΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 

ΑΠΟ 30 ΧΩΡΕΣ. 50.000 ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ. ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ.

ΝΟΤΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2008
Η μεγάλη αυτή επιτυχία της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων 

Αυστραλίας, είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς, συντονισμένης και επίμονης 
προσπάθειας πολλών ανθρώπων μαζί, που κατέθεσαν πραγματικά την ψυχή 

τους, κατανόησαν το χρέος που έχουν στους προγόνους τους, θύματα της 
Χριστιανικής Γενοκτονίας της Μικράς Ασίας από τους νεότουρκους και 

που πίστεψαν από την αρχή ότι έπρεπε να πετύχουν και πέτυχαν. Θα ήταν 
παράλειψη, στο σημείο, αν δεν πιστώναμε στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, 

τον κ. Χαράλαμπο Ταβλαρίδη, το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας αυτής 
που τιμά όλους τους Πόντιους της Αυστραλίας. 

Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

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

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 25 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 50 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81

Πολιτικά ορθοί· κλινικά νεκροί…



Στὶς 11 Δεκεµβρίου 2008 συνελήφθη 
ὁ πρώην πρόεδρος τῆς ἀγορᾶς Nas-
daq, Bernard Madoff, ἱδρυτὴς τῆς 

ὁµώνυµης ἐπενδυτικῆς ἑταιρείας 
τῆς Wall Street (µαζὶ µὲ τὸν ἀδερφό 
του), ἡ ὁποία ἀποδείχτηκε σκέτη 
πυραµίδα. Ἡ κοµπίνα λειτουρ-
γοῦσε ἐδῶ καὶ δεκαετίες (!), ἀπέφερε 
στὸν Μάντωφ καὶ στὴν καλή του 
οἰκογένεια - ἔχουν ἀναλάβει οἱ 
δυὸ γυιοὶ του - ἄνω τῶν 50 δισ. 
δολαρίων (!) καὶ εἶναι ἡ µεγαλύτερη 
µονοπρόσωπη (;) ἀπάτη στὴν 
ἱστορία τῶν ΗΠΑ. Πολλοί δείχνουν 
τώρα νά πέφτουν ἀπό τά σύννεφα 
ἀλλά γιά τούς γνῶστες δέν ὑπάρχει 
καµµία ἔκπληξη: Ἤδη ἀπό τό 1999 
ὁ ἐπενδυτής Χάρρυ Μαρκόπουλος 
ἔστειλε ἐπιστολή στήν ἁρµόδια 
Ἐπιτροπή  SEC ὅπου ἔγραφε 
µεταξύ ἄλλων ὅτι “ἡ Madoff Secu-
rities εἶναι ἡ µεγαλύτερη φούσκα 
παγκοσµίως”. Ὁ Μέιντωφ ἦταν 
κεντρικὴ φιγούρα στὴν ἀνάπτυξη 
τοῦ Nasdaq καὶ συνέβαλε τὰ 
µέγιστα στὴν τρελλὴ του ἄνοδο 
(δηλ. φούσκα) τὰ προηγούµενα 
χρόνια. Στὸ µαγαζὶ του τράβηξε 
τεράστιους πελάτες (εὐρωπαϊκὲς 
καὶ ἰαπωνικὲς τράπεζες, «ἀµερικα-
νούς» µεγαλοµπεζαχτάδες κτλ), 
πλασάροντας τὴν εἰκόνα τῆς 
ἐπιτυχίας. Μάλιστα πολλοί ἔβαζαν 
καί µέσον γιά νά διαχεριστεῖ τά 
χρήµατά τους ὁ Μέιντωφ, συνήθως 
ἐπικαλούµενοι τήν κοινή τους µ’ 
αὐτόν καταγωγή. Χαρακτηριστικό 
ὅτι ἐνῷ ἡ ἀγορὰ µέσα στὸ 2008 
κατέρρεε (-37,7% οἱ µετοχὲς τοῦ 
Standard & Poor’s 500!), αὐτὸς 
παρουσίαζε ...κέρδη (5,6% ἀπὸ 
τὸν Γενάρη µέχρι τὸν Νοέµβρη) 

γιὰ τὰ κεφάλαια τῶν 17,1 δισ. 
ποὺ διαχειριζόταν. Καί πῶς δέν 
σκέφτηκαν ὅλοι αὐτοί οἱ χάι κλάς 
πελάτες του ὅτι κάτι δέν πάει 
καλά; Μόνο πρόσφατα κάποιοι 
δύσπιστοι πελάτες του ζήτησαν τὰ 
χρήµατά τους (κάπου 7 δισ.) πίσω, 
ὁπότε κι ἀποκαλύφθηκε ἡ ἀπάτη. 
Μεταξὺ τῶν πελατῶν του ἦταν καὶ 
ὀνόµατα ὅπως ὁ µεγιστάνας τοῦ 
real estate Mortimer Zuckerman, ὁ 
γερουσιαστὴς Frank Lautenberg,  ὁ 
«ὁλοκαυτωµατίας» Ἐλί Βίζελ καὶ 
ὁ σκηνοθέτης Steven Spielberg.  
Τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ Μέιντωφ, 
γνωστὸς χρηµατοδότης τοῦ Δηµο-
κρατικοῦ Κόµµατος, τὸ εἶχε ρίξει 
- πέρα ἀπό τίς κλεψιές - καὶ στὴ 
«φιλανθρωπία». Οἱ ἀρρώστιες ποὺ 
χτύπησαν τὴν οἰκογένειά του ἔγι-
ναν ἀφορµὴ γιὰ κάποιες δωρεὲς 
σὲ ἐρευνητικὰ κέντρα, ὅµως ἐκεῖ 
ποὺ βασικὰ ἔριξε χρῆµα ἦταν οἱ 
ἑβραϊκοὶ ὀργανισµοί: ἐκπαιδευτι-
κοί, πολιτιστικοὶ καὶ νοσηλευτικοί 
- ἦταν µάλιστα ταµίας στό Ameri-
can Jewish Congress καὶ στὸ Δ.Σ. 
τοῦ ἑβραϊκοῦ Πανεπιστηµίου Yes-
hiva. Ἄλλωστε εἶναι γνωστό ὅτι 
«φιλανθρωπία» γιά τούς ὀργα-
νωµένους Ἀµερικανοεβραίους ση-
µαίνει σέ ποσοστό 20% ἀποστολή 
τῶν χρηµάτων στὸ ἴδιο τὸ Ἰσραήλ 
(καί στά Κατεχόµενα, φυσικά) καί 
τά ὑπόλοιπα πᾶνε σχεδόν ἀποκλει-
στικά σέ ὁµόφυλους ἀποδέκτες.
Νά κλάψουµε γιά τούς καηµένους 
τούς ἐπώνυµους (Ἑβραίους καί 
µή) πού χάσανε τά ἀµέτρητα 
λεφτουδάκια τους; Ὄχι βέβαια! 
Μπορεῖ νά ἔκανε καί καλό ὁ 
Μέιντωφ, ἀφαιρώντας ἀπό ὅλες 
αὐτές τίς βδέλλες τά κλεψιµέϊκα 
- τί ἄλλο θά µποροῦσαν νά εἶναι; 
- ἀρκεῖ βέβαια νά µαθαίναµε καί 
τί τά ἔκανε. Ποῦ πῆγε τόσο χρῆµα; 
Καί πῶς διέφυγε τῆς προσοχῆς τῶν 
ἁρµοδίων; Ὅταν µιλᾶµε γιά τίς ΗΠΑ 
µιλᾶµε γιά κράτος ὀργανωµένο 
καί θεσµούς πού λειτουργοῦν, 
ὁπότε πιθανότερο δείχνει τό 
ἐνδεχόµενο µιᾶς ὑψηλῆς, εὐρείας 
συνενοχῆς παρά µιᾶς πετυχηµένης 
προσωπικῆς κοµπίνας. 

Από τώρα άρχισε η παραχάραξη!
   Ο Λάζαρος Μαύρος έγραψε (16-12-08) για τον προεδρικό επικήδειο στον µεγάλο 
Τάσσο Παπαδόπουλο:
 «Λάθος ανάγνωση, λειψότατα ακρωτηριασµένη ανάγνωση «του αρχείου της 
συλλογικής συνείδησης του λαού µας» έκαµε και εκφώνησε χθες πάνω από το φέρετρο 
του Τάσσου Παπαδόπουλου ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας και γ.γ. της ΚΕ του ΑΚΕΛ κ. 
∆ηµήτρης Χριστόφιας. Ολόκληρος ο αδούλωτος Ελληνισµός της Κύπρου, της Ελλάδος, 
της ∆ιασποράς, αποχαιρετούσε χθες τον Τάσσο του κορυφαίου «ΟΧΙ» της νεότερης 
Εθνικής Αντίστασης κι ο πρόεδρος Χριστόφιας δεν βρήκε ούτε µισή φράση να πει στον 
επικήδειό του για το «ΟΧΙ». Ακόµα κι οι παθιασµένοι εχθροί του Τάσσου, ηµεδαποί και 
αλλοδαποί, ως «Πρόεδρο του ΟΧΙ» τον αναγνωρίζουν, ζώντα και τεθνεώτα. Όλοι, πλην 
Χριστόφια. Που δεν το γυρίζει, φαίνεται, η γλώσσα του να πει και να οµολογήσει τι 
βρίσκεται πάνω απ’ όλα, κορυφαίο λάβαρο αναπεπταµένο, όχι µόνο «στο αρχείο» αλλά 
και στην καθηµερινή προµετωπίδα της συλλογικής συνείδησης, πάντων και πασών, για 
τον Τάσσο Παπαδόπουλο. Πλήρης βουβαµάρα. Ολοκληρωτική απόκρυψη. Εκκωφαντική 
παραχάραξη του σπουδαιότερου άθλου που, µόλις προ τεσσάρων ετών και οκτώ µηνών, 
επιτέλεσε, ως αυθεντικός εκφραστής της συλλογικής συνείδησης του λαού, και του 
Έθνους, ο εκλιπών αθλοφόρος της εθνικής και λαϊκής και κρατικής αξιοπρέπειας.
Τεράστια πολιτική σηµασία έχει αυτή η σιωπή Χριστόφια. Όχι απλώς επειδή ήταν 
και ο µόνος χθες, απ’ όσους εκφώνησαν επικήδειο, που δεν εισέπραξε το παραµικρό 
χειροκρότηµα. Αλλά, κατά παρασάγγας µείζονα λόγο, διότι είναι ο επιφορτισµένος 
µε τη λαϊκή εντολή να οδηγήσει το Κυπριακό µακριά από εκτρώµατα τύπου «Σχεδίου 
Ανάν», που ρητώς και ευθέως απέρριψε η λαϊκή κυριαρχία. Ποια είναι, λοιπόν, η πολιτική 
συσχέτιση της χθεσινής κραυγαλέας σιωπής Χριστόφια για το ΟΧΙ του Τάσσου (και 
του 80% των Ακελιστών), µε όσα ενδεχοµένως τεκταίνονται, µέσα και πίσω από τις 
διαδικασίες των «απευθείας συνοµιλιών» Χριστόφια - Ταλάτ; 
Επιπλέον σηµαντική είναι, όµως, άλλη µία διάσταση της παραχάραξης, που δι’ 
αποσιωπήσεως, διέπραξε ο κ. Χριστόφιας. Ιδίως διότι ως Ύπατη Εξουσία «προΐσταται» 
στις επιχειρήσεις αλλαγής των βιβλίων της Ιστορίας, έτσι ώστε να πειθαναγκαστεί ο λαός 
να εσωτερικεύσει αισθήµατα ενοχής για «τραγωδίες στις οποίες είµαστε συνυπεύθυνοι», 
καθώς ο ίδιος έλεγε (13.11.2008) σε εκδήλωση του κοµµατικού του ραδιοσταθµού. 
Όταν για ένα τόσο τεράστιο σε σηµασία και τοις πάσι γνωστό Ιστορικό Γεγονός, το 
ΟΧΙ του Τάσσου του Απριλίου 2004, δεν βρήκε ούτε λέξη να πει από… το «αρχείο της 
συλλογικής συνείδησης του λαού µας», µπορεί ο καθένας να υποπτευθεί τι µεγέθους 
παραχαράξεις τεκταίνονται για πολύ παλαιότερα, και από πολλούς λησµονηµένα, 
ιστορικά γεγονότα…»

Ἐπίθεση στήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης
  Στήν «Ἐλευθεροτυπία» (24-12) τό κείµενο τῶν Ἀπ. ∆οξιάδη, Τ. Θεοδωρόπουλου, Π. 
Μάρκαρη φέρνει πάλι τήν πραγµατικότητα µέ τό κεφάλι πάνω καί τά πόδια κάτω:
   «Τα γεγονότα των δύο τελευταίων εβδοµάδων µάς έχουν προβληµατίσει βαθιά. 
Κρατικοί λειτουργοί και αντιπολιτευόµενοι πολιτικοί µοιάζουν ανίκανοι να αντιδράσουν 
στην έµπρακτη αµφισβήτηση βασικών θεσµών και κανόνων της δηµοκρατίας από 
οµάδες ανθρώπων οι οποίοι, µε αφετηρία ένα τραγικό γεγονός, επιτίθενται µε τυφλή βία 
στα δικαιώµατα των πολιτών και στις αρχές της κοινής µας ζωής. Την κοινοτυπία των 
κούφιων συνθηµάτων και της ξύλινης γλώσσας των εκ του ασφαλούς αντι-εξουσιαστών 
ανταγωνίζεται σε υπερβολή µονάχα η προτροπή κάποιων ενοχικών µεσηλίκων να 
«αφουγκραστούµε τα µηνύµατα» της ανοµίας, τα οποία τάχα περιέχουν περισπούδαστες 
και τολµηρές απόψεις για τα προβλήµατα του τόπου, την οποία εµείς, οι αµέτοχοι στο 
«κίνηµα», δεν αντιλαµβανόµαστε. Αυτά είναι λίγο-πολύ γνωστά. 
    Θέλουµε όµως σήµερα να σχολιάσουµε ειδικότερα τη βίαιη διακοπή της πρεµιέρας της 
Νέας Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και άλλες αντίστοιχες αυτοαποκαλούµενες 
«παρεµβάσεις», που την ακολούθησαν, µε αποτέλεσµα τη µαταίωση πολλών θεατρικών 
παραστάσεων. Με µια έννοια, τα γεγονότα αυτά υστερούν σε σηµασία των όσων 
προηγήθηκαν, δεν είναι παρά η φαρσική εκδοχή των κατά πολύ τραγικότερων 
καταστροφών σε σπίτια, σχολειά, πανεπιστήµια, γραφεία και µαγαζιά Ελλήνων 
πολιτών. Από µια άλλη όµως άποψη είναι αποκαλυπτικά, καθώς αναδεικνύουν µια 
βασική διάσταση του τι συµβαίνει αυτό τον καιρό στην πατρίδα µας, αµφισβητώντας 
ανενδοίαστα την ουσία της ίδιας της δηµοκρατίας, µε την επίθεση στην καρδιά της, που 
είναι η ελευθερία της σκέψης, του λόγου και της έκφρασης, που αντιπροσωπεύει η τέχνη. 
Αν εµείς οι άνθρωποί της ανεχόµαστε αγόγγυστα την κάθε οµάδα «επαναστατηµένων» 
νεαρών να µαγαρίζει ανενόχλητη την Ακρόπολη ή να διακόπτει µια θεατρική παράσταση 
βρίζοντας το κοινό και γράφοντας µε σπρέι στο καινούργιο, καθαρό φουαγέ του Εθνικού 
το ναζιστικής υφής σύνθηµα «σκατά στους κουλτουριάρηδες» (!), τι µας λέει ότι δεν 
θα δούµε µεθαύριο τους ίδιους ή άλλους να καίνε βιβλία ή να επιχειρούν να ορίσουν 
το τι θα λέµε και τι θα σκεφτόµαστε; Πού µπαίνει το όριο σε αυτή την κωµικοτραγική 
«πολιτιστική επανάσταση» των απολίτιστων; (Παρεµπιπτόντως, τους οργισµένους 
νεαρούς τους προσέβαλαν αποκλειστικά οι θεατρικές παραστάσεις ποιότητας που 
παίζονται στα αφύλακτα, ταλαίπωρα θέατρά µας. Ούτε στα µπουζουκτζίδικα µε τους 
µπράβους τους προσπάθησαν να «παρέµβουν», ούτε στα ποδοσφαιρικά µατς, προφανώς 
επειδή αυτά είναι υπεράνω κάθε υποψίας «κουλτούρας».) Η ευθύνη όµως δεν ανήκει µόνο 
στους αυτουργούς αλλά και στους καθ’ ύλην αρµόδιους, όσους δηλαδή χρεώνονται µε 
πρωταγωνιστικούς ρόλους στην πολιτιστική µας ζωή. (...) Αλλά η τέχνη είναι λειτούργηµα, 
που περιλαµβάνει στον κώδικα τιµής του την προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης. 
Κι όµως, δεν ακούσαµε κανένα από τους γενικώς και αορίστως περί δηµοκρατίας 
κοπτόµενους σχετικούς επαγγελµατικούς φορείς να διαµαρτύρεται για το αίσχος της 
βίας που συνιστούν οι «παρεµβάσεις». Και, σε κάθε περίπτωση, καλλιτεχνικοί διευθυντές 
εθνικών σκηνών ή άλλοι, λιγότερο ή περισσότερο πλουσιοπάροχα επιχορηγούµενοι από 
τους φόρους µας, χορογράφοι, σκηνοθέτες και ηθοποιοί, ας θυµηθούν ότι είναι υπόλογοι 
και στους νόµους της τέχνης αλλά και του κοινωνικού µας συµβολαίου, που επιτάσσουν 
µεγαλύτερο σεβασµό στο κοινό αίσθηµα, δηλαδή σε όσους, καλλιτέχνες ή µη, πιστεύουν 
στη δηµοκρατία και τηρούν τους κανόνες της.»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς MADOFF: ΜΕΓΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ 

Ἐνίοτε ἀναρωτιέµαι τί εἶναι αὐτό πού 
µοῦ κάνει τόσο ἀπεχθή τήν δυτική 
πολιτική. Ἀφοῦ εἶναι γνωστός ὁ νόµος 
τῆς ζούγκλας καί ἡ ἀνθρώπινη ροπή 
πρός τό κακό, γιατί µέ τρελλαίνουν 
οἱ βρωµιές τῶν Ἀγγλογάλλων, τῶν 
ΗΠΑνθρώπων καί ἄλλων συµµάχων 
µας; Ἔχω καταλήξει λοιπόν µέ βεβαιό-
τητα στό ἀσφαλές συµπέρασµα ὅτι 
µέ πνίγει ἡ ὑποκρισία τους. Αὐτή ἡ 
ἀπύθµενη, σιχαµένη ὑποκρισία πού 
ἐντοπίζεται σέ ἀνθρωποειδῆ τύπου 
Μπλαίρ, παραδείγµατος χάριν. 
Ὁ ὁποῖος πρόσφατα πάλι µνηµόνευσε 
τά θύµατα τῆς χολέρας στή Ζιµπάµπουε 
καί ἔριξε µαῦρο δάκρυ στή µνήµη 
τους. Ξεχνώντας βέβαια ὅτι πρῶτοι οἱ 
προκάτοχοί του (στόν 2ο πόλεµο τῶν 
Μπόερς) χρησιµοποίησαν τή χολέρα ὡς 
ὅπλο, µέ θύµατα 20.000 γυναικόπαιδα 
στά βρετανικά στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης. Μά µήπως θυµήθηκε τό πιό 
πρόσφατο στό δύστυχο Ἰράκ; Ὅπου 

500.000 παιδιά πέθαναν ἀπό διάρροιες, 
βασικά λόγῳ ἀκάθαρτου νεροῦ καί 
ὑποσιτισµοῦ, ὅταν (στόν πρῶτο 
πόλεµο τοῦ Κόλπου) βοµβαρδίστηκε 
τό ἐργοστάσιο παραγωγῆς χλωρίου 
τῆς Φαλούτζας κι ἔκτοτε τό διεθνές 
ἐµπάργκο πού ἐπιβλήθηκε ἀπαγόρευσε 
µέχρι καί τίς πενικιλίνες;

Καπάκι λοιπόν στά ἀνωτέρω: Τώρα 
τελευταῖα τό γύρισε καί στή θρησκεία, 
στόν καθολικισµό, ὁ λεχρίτης. Θά µοῦ 
πεῖτε ποιός νά λερωθεῖ ἀπό ποιόν; Εἶναι 
κι αὐτό ἕνα ἐρώτηµα...

Ὁ Πάπας τῆς ὑποκρισίας
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Πενία τέχνας 
κατεργάζεται

Καθώς στή Λωρίδα τῆς Γάζας ὁ 
κτηνώδης ἰσραηλινός ἀποκλεισµός 
διαρκεῖ, σπρώχνοντας τόν Παλαι-
στινιακό πληθυσµό στήν ἀπόλυτη 
ἐξαθλίωση, ὑπάρχουν καί ...θετικές 

παρενέργειες τῆς δραµατικῆς αὐτῆς 
κατάστασης. Ἡ ἔλλειψη ἠλεκτρισµοῦ 
καί φυσικοῦ ἀερίου ὁδήγησε πολλούς 
στήν ἀναζήτηση ὑποκατάστατων 
καί ὁ µηχανικός Γιουσέφ Ἀµπού 
Ταουαχίνα κάτι πέτυχε: Ἐφηῦρε ἕναν 

ἠλιακό φοῦρνο πού χρησιµοποιεῖ τήν 
(ἄφθονη...) ἠλιακή ἐνέργεια γιά τό 
µαγείρεµα!
15 τσιµεντόλιθοι, λίγη λάσπη καί 
ἄχυρα γιά συνδετικό ὑλικό καί δύο 
φῦλλα γυαλιοῦ εἶναι ἀρκετά. Τό ἕνα 
φῦλλο ἐνσωµατώνεται στό πάνω 
µέρος τοῦ φούρνου, τό ἄλλο στήν 
µπροστινή πλευρά καί προστίθεται 

ἕνα µεταλλικό φῦλλο στή 
βάση τοῦ φούρνου ἀπό 
µέσα. Τά δύο γυάλινα φῦλλα 
λειτουργοῦν σάν µικρό θερ-
µοκήπιο καί θερµαίνουν 
τόν φοῦρνο µέχρι τούς 100 
βαθµούς Κελσίου. Γιά τήν 
ἐξασφάλιση τῆς ἰδανικῆς 
θερµοκρασίας ψησίµατος 
ὁ Γιουσέφ πρόσθεσε ἕνα 
εἰδικό τρανζίστορ στή βάση 
τοῦ φούρνου, πού ἀνεβάζει 
τήν ἐσωτερική θερµοκρασία 
στούς 180° C. Κάθε µισή ὥρα 

τό τρανζίστορ ξεκινᾶ αὐτόµατα γιά 
7-8 λεπτά καί ἡ θερµότητα πού δη-
µιουργεῖται µαγειρεύει ὁποιοδήποτε 
φαγητό, χωρίς νά εἶναι ἀνάγκη νά τό 
ἀνακατεύεις.
Τί νά κάνουν οἱ ἄνθρωποι, παλεύουν.

 Ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ Βραβείου 
Νόµπελ ἀντιµετωπίζει ἔρευνα δωρο-
δοκίας καὶ διαφθορᾶς µετὰ τὶς φῆµες 
γιὰ τεράστιες πληρωµὲς ἀπὸ τὴν 
σουηδοαµερικάνικη φαρµακευτικὴ 
ἑταιρεία AstraZeneca ἡ ὁποία κονο-
µάει ἀπὸ τὸν φετεινὸ, Γερµανό  ἀπο-
δέκτη τοῦ Νόµπελ Ἰατρικῆς Harald 
zur Hauser. 
 Τὸ τεράστιο αὐτὸ σκάνδαλο 
ἀφορᾶ τὶς ἑταιρεῖες Nobel Media 
καὶ Nobel Webb ποὺ σχετίζονται 
µὲ τὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ βραβείου καὶ 
οἱ ὁποῖες λέγεται ὅτι εἰσέπραξαν 
πολλὰ ἑκατοµµύρια δολάρια ἀπὸ 
τὸν φαρµακευτικὸ γίγαντα, ὁ ὁποῖος 
ἔχει τὰ δικαιώµατα τῶν ἐµβολίων 
(Gardasil στὶς ΗΠΑ, Cerverix στὴν 
ΕΕ) κατὰ τοῦ τραχήλου τῆς µήτρας. 
Σύµφωνα µὲ τὸν ἀναλυτὴ Johan Un-
nerus, ἡ AstraZeneca ὑπολογίζεται 
ὅτι θὰ εἰσπράττει 30-50 ἑκατοµµύρια 
δολάρια ἐτησίως µόνο ἀπὸ τὰ 
ἐµβόλια αὐτά. Ἔτσι, τὴν παραµονὴ 
τῆς τελετῆς ἀπονοµῆς ὁ Σουηδὸς 
εἰσαγγελέας ἀνακοίνωσε τὴν 
ἔναρξη τῶν ἀνακρίσεων γιὰ τὴν 
ὑπόθεση, ἡ ὁποία περιλαµβάνει 
πρωτίστως δυὸ µέλη τῆς Ἐπιτροπῆς: 
Τοὺς καθηγητὲς Bo Angelin καὶ Bertil 
Fredholm, ποὺ ἀµφότεροι βρίσκονται 

στὸ µισθολόγιο τῆς ἑταιρείας καὶ 
ψηφίζουν καὶ γιὰ τὸ βραβεῖο.
 Ὅµως καὶ τὸ ἄλλο µισό του 
φετεινοῦ βραβείου ...βρωµάει. Ἡ 
ἀπονοµή του στὸν Λὺκ Μοντανιὲ 
(καὶ στὸν Φρανσουὰ Μπαρὲ - 
Σινουσί) γιὰ τὶς ἀνακαλύψεις τοῦ 
πρὸ ...25ετίας σχετικὰ µὲ τὸν «ἰὸ 
ΗΙV» ποὺ ὑποτίθεται ὅτι προκαλεῖ τὸ 
ΑIDS. Καὶ γιατί δὲν συµπεριελήφθη, 
ἂν εἶναι ἔτσι ὁ Ἰταλοαµερικάνος 
καθηγητὴς Ρόµπερτ Γκάλο, ποῦ 
κατ’ ἐξοχὴν συνέδεσε τὸν ἰὸ µὲ τὸ 
ΑIDS; Δὲν χρειάζονται ...θεωρίες 
συνωµοσίας, ὅπως ὀνοµάζουν τὰ 
καθεστωτικὰ ΜΜΕ κάθε ἀµφιβολία 
γιὰ τὴν ἐπίσηµη ἐκδοχὴ τῶν 

γεγονότων, τὸ εἶπε ξεκάθαρα µετὰ 
τὴν ἀνακοίνωση τῶν βραβείων ὁ 
καθηγητὴς Μπγιὸρν Βένστροµ στὸ 
σουηδικὸ ραδιόφωνο: “Ἐλπίζουµε 
ὅτι αὐτὸ θὰ βάλει ἕνα τέλος στὶς 
θεωρίες συνωµοσίας καὶ ἄλλους ποὺ 
ὑπερασπίζονται ἰδέες µὴ βασισµένες 
στὴν ἔρευνα”. Ὡραία ἐπιστηµονικὴ 
ἀντίληψη πίσω ἀπὸ τὰ βραβεῖα, ἡ 
φίµωση τῶν ἐναντιοφρόνων, στούς 
ὁποίους πρωτοστατοῦσε ἄλλοτε ὁ 
σηµερινός βραβευόµενος!
 Βεβαίως ἐσεῖς πού διαβάζετε 
«Ἀντιφωνητή» ποτέ δέν πιστέψατε τίς 
συστηµικές τρίχες γιά τήν «µάστιγα 
τοῦ αἰώνα», ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θὰ 
θέριζε ἑκατοµµύρια κοσµάκη, καὶ 
ἄλλωστε ὅλα ὅσα ὑποψιαζόσασταν 
τὰ ἐπιβεβαίωσε ἡ περσινή µας συγ-
κλονιστικὴ συνέντευξη - ποταµός 
τοῦ ἑλληνοαµερικανοῦ καθηγητή 
Ἀνδρέα Μανιώτη στὸν Λάµπρο 
Παπαντωνίου. Στὴν συνέντευξη 
ἐκείνη (τ. 235, 236), ποὺ κανονικά 
θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε συγκλονίσει τὸν 
κόσµο, ἀποκαλύφθηκε περίτρανα 
ἡ ἀπάτη γύρω ἀπὸ τὸ ΑIDS καὶ 
τὰ τροµερὰ συµφέροντα ποὺ 
διαπλέκονται µ’ αὐτήν. 
 Εἴπαµε, ὅλα εἶναι ἕνα ψέµµα, 
πού ἔλεγε κι ὁ Στελλάρας...

Ν ό µ π ε λ  Σ κ ο π ι µ ο τ ή τ ω ν  ( ὅ π ω ς  π ά ν τ α )

Ζάγκρεµπ, ὅπως Σικᾶγο 

       Τέσσερεις γκαγκστερικοί φόνοι πρό µερικῶν ἑβδοµάδων 
ξεσκέπασαν τό ἀληθινό πρόσωπο τῆς Κροατίας, ἡ ὁποία 
τόσο πολύ ἤθελε νά παραστήσει τό εὐρωπαϊκό κράτος 
πού κατά λάθος βρέθηκε στά Βαλκάνια. Ὁ ὑπόκοσµος 
πυροβολώντας µέρα µεσηµέρι τήν 26χρονη κόρη 
µεγαλοδικηγόρου στό Ζάγκρεµπ καί ἀνατινάζοντας τόν 
γνωστό δηµοσιογράφο Ἴβο Πούκανιτς καί ἕναν φίλο του, 
προκάλεσε τήν ὀργή τοῦ Κροάτη πρωθυπουργοῦ Σαναντέρ, 
πού µίλησε γιά «διαρκή πόλεµο κατά τῆς Μαφίας καί τοῦ 
ὀργανωµένου ἐγκλήµατος», ἀφοῦ δέν θά ἐπιτρέψει «τήν 
µετατροπή τοῦ Ζάγκρεµπ σέ Βηρυττό». Καί τήν ἑποµένη 
τῶν δηλώσεων τοῦ Προέδρου Μέσιτς γιά «τροµοκράτες» 
γκάγκστερς, ἕνα ἀκόµη µέλος τῆς τοπικῆς ἐλίτ βρέθηκε 
µέσα στό τζίπ του καί µέ µία σφαίρα στό κεφάλι. 

     Βεβαίως τί θά µποροῦσε νά τροµάξει τούς µαφιόζους 
ὅταν οἱ ἔρευνες γιά τό 80% τῶν φόνων τῆς τελευταίας 
δεκαετίας παραµένουν ἄκαρπες; Μάλιστα ὅλα δείχνουν 
ὅτι ὁ δεύτερος, διπλός φόνος ἔγινε ἀπό δύο Σέρβους 
ἐπαγγελµατίες πού ἐκτέλεσαν «συµβόλαιο».
        Ἀλλά καί ἡ Κροατία συνολικά ὡς χώρα διαµορφώθηκε 
πρό ἐλαχίστων ἐτῶν µέσα ἀπό ἕναν βρώµικο πόλεµο - καί 
εἶναι γνωστό τό ποιοί (µαυραγορίτες καί λαθρέµποροι 
ὅπλων, ἀνθρώπων, τσιγάρων κτλ) πλουτίζουν σέ τέτοιες 
περιόδους. Ὅπως εἶναι γνωστό - καί ἀπό τήν ἑλληνική 
ἐµπειρία - καί τό πῶς µετά ξεπλένουν τά χρήµατα 
αὐτά, ἀναδεικνυόµενοι σέ ἐντιµότατους ἐπιχειρηµατίες, 
φιλότεχνους καί φιλάνθρωπους, πού κάθονται µεταπολε-
µικά στόν σβέρκο τῆς κοινωνίας. Ποιός λοιπόν νά διδάξει 
ἠθική σέ ποιόν;

Κ.Κ.

ΗΠΑ:   Ζόρικη ἡ τροφοδοσία 
τῆς τροµολαγνείας...

Στίς 22 ∆εκεµβρίου στό Νιού Τζέρσεϊ 
πέντε ἄνθρωποι καταδικάστηκαν ὡς 
«φανατικοί µουσουλµάνοι πού συνωµο-
τοῦσαν γιά νά σκοτώσουν Ἀµερικα- 
νούς στρατιῶτες στή στρατιωτική βάση 
Fort Dix». Ἡ ποινή πού ἀντιµετωπί- 
ζουν εἶναι ἰσόβια κάθειρξη, κι ἄς µήν 
ἔβλαψαν ποτέ κανέναν!
Τό δικαστήριο ἔκρινε ἔνοχους τούς 
ἀλβανικῆς καταγωγῆς Dritan Duka, 
Shain Duka, Eljvir Duka, τόν Ἰορδανό 
Mohamad Shnewer καί τόν Τοῦρκο 
Serdar Tatar, ὅλοι µεταξύ 23 καί 30 ἐτῶν, 
οἱ ὁποῖοι γνωρίστηκαν στό σχολεῖο 
καί (ὑποτίθεται ὅτι) συγκρότησαν 
ἀργότερα «τροµοκρατικό πυρήνα». 
Εἶχαν συληφθεῖ ἀπό τό FBI τόν 
Μάϊο τοῦ 2007 µέ τήν κατηγορία 
ὅτι παρακολουθοῦσαν στρατιωτικές 
ἐγκαταστάσεις, παζάρευαν ὅπλα, 
ἐκπαιδεύονταν σέ ...πέιντµπωλ (!) καί 
παρακολουθοῦσαν βίντεο µέ ἐπιθέσεις 
καί ἀποκεφαλισµούς (!) τῆς Ἀλ Κάιντα. 
Κάποια στιγµή οἱ κατηγορούµενοι 

ζήτησαν ἀπό ἕναν ἐπαγγελµατία νά 
περάσει σέ dvd ἕνα βίντεο πού τούς 
ἔδειχνε νά πυροβολοῦν φωνάζοντας 
«Ἀλλάχ ἀκµπάρ» (!), ὁ ὑπάλληλος 
εἰδοποίησε τό FBI καί τά ὑπόλοιπα 
εἶναι γνωστά. 
Αὐτό πού δέν ἔγινε πολύ γνωστό 
ἦταν ὁ ἀκριβής ρόλος τοῦ χαφιέ 
Μαχµούτ Ὀµάρ, πού τόν φύτεψαν 
οἱ Ἀρχές µεταξύ τῶν 5 φίλων. Ἕνας 
ποινικός κατάδικος, πού πῆρε κάπου 
240.000 δολάρια ἀπό τό FBI ὄχι γιά 
νά διαβρώσει κάποιαν τροµοκρατική 
ὀργάνωση ἀλλά γιά νά ...στήσει µία. 
Ἡ ὑπεράσπιση, πού χαρακτήρισε τήν 
πλειονότητα τῶν ἀποδείξεων προϊό- 
ντα φαντασίας, ἰσχυρίστηκε ὅτι ὁ 
Ὀµάρ ἦταν αὐτός πού ὠθοῦσε τόν 
Ἰορδανό σέ ἐνοχοποιητικά σχόλια 
κατά τῶν ΗΠΑ (πού βεβαίως τά µα-
γνητοφωνοῦσε) καί πάσχιζε νά σπρώ-
ξει τήν ὁµάδα σέ ἐπίθεση κατά τῶν 
βάσεων, κάτι πού τελικά δέν πέτυχε.
Ἔ, εἶδαν ἀποεῖδαν οἱ (ΗΠ)ἄνθρωποι, 
σοῦ λέει αὐτοί οἱ ἄχρηστοι δέν 
πρόκειται νά κάνουν τίποτε πέρα ἀπό 
λόγια, τούς µπουζούριασαν λοιπόν γιά 
«συνωµοσία»...

ΣΕΡΒΙΚΗ ΜΚΟ ΚΑΤΑ 
ΨΕΥΤΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

  Στήν ἱστοσελίδα (h�p://www.
vardaraxios.wordpress.com) τοῦ 
Σλαβικού Φιλελληνικοῦ Δικτύου, 
τὀ ὁποῖο ἱδρύθηκε πρόσφατα στά 
Σκόπια µέ στόχο τήν προώθηση 
τῆς ἑλληνοσλαβικῆς φιλίας, βρί-
σκει κανείς ὅλη τήν ἀλήθεια τῶν 
διµερῶν σχέσεων  καί πλῆθος 
ἐπιστηµονικῶν ἄρθρων πού ἀφο-
ροῦν τούς δύο λαούς καί τήν 
καταγωγή τους. Μπορεῖ αὐτό νά 
µήν εἶναι ἐξαιρετικά πρωτότυπο 
γιά τά ἑλληνικά δεδοµένα, ὅµως 
γιά τά σκοπιανά εἶναι ἐπανάσταση, 
πού πολύ φοβόµαστε ὅτι δέν θά 
διαρκέσει πολύ. Πόσο µᾶλλον πού 
ἡ συγκεκριµένη Μή Κυβερνητική 
Ὀργάνωση τοῦ Βλάσκο Γκληγκό-
ρεβιτς κυκλοφόρησε γραπτές 
ἀνακοινώσεις (βλ. φωτογραφία) 
καταγγέλοντας τόν «ψευδοµακε-
δονισµό» καί τήν «ἀποσλαβοποί-
ηση»,  τό µῖσος γιά τήν Ἑλλάδα καί 
τούς Ἕλληνες, ἀλλά καί τήν κλοπή 
ξένης ἱστορίας καί πολιτισµοῦ.
    Ὁ Γκληγκόρεβιτς ἀνήκει στήν 
σέρβικη µειονότητα τῶν Σκοπίων 
καί µόλις πρόσφατα  διεκδίκησε 
καί ἔλαβε δικαστικά τό ἐπίθετο 
τῶν Σέρβων προγόνων του. Θά 
καταφέρει ἡ σέρβικη πρωτοβουλία 
νά ἀναδείξει τήν ἀλήθεια;... 
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Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης  κ. Δημήτρης Σταμάτης,

εν’ όψει της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς,

εύχεται από καρδιάς 
Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, 

με υγεία και κάθε οικογενειακή 
και προσωπική ευτυχία.

Ο Δήμαρχος Κομοτηναίων κ. Δημήτρης Κοτσάκης 
και το Δημοτικό Συμβούλιο 

σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο έτος.

Αντί ευχετηρίων καρτών η Δημοτική Αρχή αποφάσισε 
να δωρίσει το αντίτιμο της αγοράς και  αποστολής καρτών 

στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής.

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

 Ἡ ἐγνωσµένη βαρβαρότητα τῶν 
Ἰσραηλινῶν ξέσπασε γιά ἄλλη µιά 
φορά σέ βάρος τῶν Παλαιστινίων τῆς 
Γάζας, δῆθεν «ἐναντίον τῆς Χαµάς». 
Τό ἀπίστευτης κτηνωδίας σκηνικό, µέ 
τά πολεµικά ἀεροπλάνα νά χτυποῦν 
θέσεις ἀνυπεράσπιστων κατοίκων 
(καί ὑποψήφιων ἀστυνοµικῶν) µιᾶς 
πόλης, εἶναι ἕνα ἀκόµη ἔγκληµα 
γιά τό ὁποῖο κανείς δέν πρόκειται 
νά λογοδοτήσει. Ἀνεξαρτήτως τοῦ 
ποιό κόµµα κυβερνάει, ποιός εἶναι 
πρωθυπουργός ἤ ὑπουργός Ἄµυνας, 
ποιά εἶναι ἡ διεθνής συγκυρία, τό 
ἑβραϊκό κράτος συνεχίζει τίς θηριωδίες 
του σάν νά µήν τρέχει τίποτε. Οἱ 
κάπου 300 νεκροί καί οἱ 600 τραυµατίες 
ἦταν ὁ πρῶτος ἀπολογισµός ἀπό 
τίς φρικιαστικές ἐπιθέσεις ἐναντίον 
τοῦ ἀρχηγείου τῆς Ἀστυνοµίας καί 
ἄλλων κτιρίων τῆς πόλης - «θέσεων 
τῆς Χαµάς», πού εἶπε καί κεῖνος ὁ 
θλιβερός ὁ Χαρίτος στή ΝΕΤ (27/12, 
Εἰδήσεις στίς 15:00). Γιά «ἐπιχειρήσεις» 
τῆς ἰσραηλινῆς ἀεροπορίας µίλησαν 
τά ΜΜΕ, γιά «ἀναµενόµενα ἀντίποινα 
στίς ἐπιθέσεις τῆς Χαµάς» ἔγραψαν 
οἱ φυλλάδες καί δέν παρέλειψαν νά 

ἀναφερθοῦν καί στήν ...ἄδεια πού 
ἔδωσε τό Ἰσραήλ γιά ἐφοδιασµό τῆς 
ἀποκλεισµένης Λωρίδας τῆς Γάζας ἀπό 
διεθνεῖς ἀνθρωπιστικές ὀργανώσεις! 
«Τροµοκράτες» στόχευαν οἱ πύραυλοι, 
κατά τόν ἐκπρόσωπο τοῦ ἰσραηλινοῦ 
ὑπουργείου Ἄµυνας (ναί, Ἄµυνας!) 
πού προκάλεσαν καµµιά χίλια θύµατα 
ἀλλά ξεκαθαρίζουν ὅτι ἡ «ἐπιχείρηση» 
θά συνεχιστεῖ ὅσο χρειαστεῖ (Ἐχούντ 
Μπαράκ) καί ὅτι «αὐτή εἶναι µόνο ἡ 
ἀρχή» (ΑΓΕΕΘΑ Γκαµπί Ἀσκενάζι). Ἡ 
ἀρχή τῆς γενοκτονίας;

Παπαθεμελής:
Χωματερή των 

Σκοπιανών ο Αξιός
«Σε χωματερή των Σκοπίων έχει 
μετατραπεί ο Αξιός ποταμός» 
τονίζει σε δήλωσή του για το μεγάλο  
ζήτημα της ρύπανσης του Αξιού από 
τους σκοπιανούς, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατικής Αναγέννησης κ. Στέλιος 
Παπαθεμελής.
«Τόνοι σκουπίδια και απόβλητα από 
τα Σκόπια έχουν πνίξει το ποτάμι, ενώ 
οι κάτοικοι των παρόχθιων  του Αξιού 
περιοχών, εκφράζουν φόβους για την 
δημόσια υγεία. Σύμφωνα μάλιστα 
με τους αρμοδίους,  τα εργοστάσια 
των Σκοπίων ρίχνουν ανεξέλεγκτα 
χημικά απόβλητα στον Αξιό, ενώ  
απορρίμματα μεταξύ των οποίων και 
μπουκάλια από φυτοφάρμακα και άλλα 
επικίνδυνα τοξικά υγρά, προέρχονται 
από ανεξέλεγκτες χωματερές δίπλα 
στο ποτάμι από τη γειτονική χώρα. Με 
αποτέλεσμα, τα επικίνδυνα τοξικά να 
καταλήγουν στα οπωροκηπευτικά και 
στο πιάτο του καταναλωτή, μια που οι 
αγροτικές καλλιέργειες στους κάμπους  
του Κιλκίς και της Θεσσαλονίκης, 
ποτίζονται από το νερό του ποταμού.
Καλούμε την Υπουργό Εξωτερικών, 
να θέσει αμέσως το μεγάλο αυτό 
πρόβλημα που δείχνει την  τακτική των 
σκοπιανών, να γράφουν στα παλαιότερα 
των υποδημάτων τους τις διεθνείς 
συμφωνίες για την προστασία του 
περιβάλλοντος, σε όλους τους Διεθνείς 
Οργανισμούς. Παράλληλα, να καλέσει 
αμέσως τον επίτροπο περιβάλλοντος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Δήμα, 
να θέσει το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, έτσι ώστε να επιβληθούν οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις στο γειτονικό  
κρατίδιο. Που από τη μια επιχειρεί 
να δώσει την εικόνα του κράτους που 
αποδέχεται τις διεθνείς συμφωνίες, 
προσφεύγοντας στο Διεθνές Δικαστήριο 
για την ενδιάμεση συμφωνία, ενώ την 
ίδια ώρα, αρνείται να συνεργαστεί σε 

ζητήματα που έχουν να κάνουν με την 
υγεία των τόσο των πολιτών του, όσο 
και των πολιτών όμορών του χωρών, 
όπως η Ελλάδα.
Με την ευκαιρία αυτή - υπογραμμίζει 
στην δήλωσή του ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατικής Αναγέννησης - η κυρία 
Υπουργός των Εξωτερικών της χώρας 
μας, ας θέσει επιτέλους και το άλλο 
μεγάλο πρόβλημα που δημιουργούν 
τα Σκόπια, με την μονομερή απόφαση 
του κρατιδίου να προχωρήσει  στην 
κατασκευή 12 φραγμάτων στον 
Αξιό, για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Με δεδομένο μάλιστα πως 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι οι 
αρχές των Σκοπίων, δεν εφαρμόζουν τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα της Ε.Ε. και 
είναι βέβαιον ότι θα προκαλέσουν νέα 
προβλήματα στον ήδη υποβαθμισμένο 
ορίζοντα του ποταμού.
Κάποια στιγμή, το ελληνικό κράτος 
πρέπει να λειτουργήσει, προσθέτει 
με νόημα στη δήλωσή του ο κ. 
Παπαθεμελής. Και από τη λογική της 
στρουθοκάμηλου, να περάσουμε σε 
μια σαφή και ξεκάθαρη τοποθέτηση, 
απέναντι στην θρασύτατη ηγεσία του 
κρατιδίου, που επιμένει να λειτουργεί 
ως κράτος παρίας - ταραξίας, κόντρα σε 
κάθε λογική διεθνούς νομιμότητας».

Νέα ἐγκλήµατα κατά τῆς ἀνθρωπότηταςΓΑΖΑ

Ὅταν σκοτώθηκε ὁ 15χρονος, ἦταν - ὁ ἀνάλγητος 
- σέ κέντρο διασκέδασης. Τήν ἑπομένη  ἀποκαλύ-
φθηκε ὅτι πῆγε καί στό γήπεδο! Καί τώρα βρῆκαν 
πώς ἔκλεισε - ὁ ἀναίσχυντος - γιά τίς γιορτές σουΐτα 
ξενοδοχείου στή Βασιλίτσα Γρεβενῶν (ναί!) μέ 250 
εὐρώ τή βραδυά, ἐν μέσῳ τοιαύτης κρίσης! 
Ἐνθαρρυμένοι καί μεῖς ἀπό τίς συγκλονιστικές 
ἀποκαλύψεις τοῦ ἀθηναϊκοῦ Τύπου γιά τόν 
θρακιώτη ΥΠΕΠΘ, προσθέτουμε ἐχθές προέβη 
σέ νέα πρόκληση, πίνοντας καφέ στήν πλατεία 
Κομοτηνῆς μέ 3,5 εὐρώ, κερνώντας μάλιστα καί τόν 
καπουτσίνο τοῦ συνομιλητῆ του, ὅταν ὑπάρχουν 
ἄνεργοι νέοι καί συνταξιοῦχοι τῶν 500 εὐρώ! Νάτη 
ἡ ἀλαζονεία τῆς ἐξουσίας καί ἡ λαομίσητη Δεξιά - 
ποῦ εἶστε καημένοι Τσοχατζόπουλε, Παπαντωνίου, 
Τσουκάτε, Πάχτα καί ἄλλοι ταπεινόφρονες...

Προκλήσεις... 
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Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Δ. Σταµάτη στούς οἰκισµούς τοῦ 
Ἡφαίστου καί τῆς ὁδοῦ Ἀδριανουπόλεως, καθώς καί ἡ διανοµή δώρων 
στά µικρά µουσουλµανόπαιδα ἦταν µία ἐπαινετέα πρωτοβουλία, ἀφοῦ 
οἱ οἰκισµοί τῶν Ροµά εἶναι ἀπό τούς πιό φτωχούς στόν νοµό Ροδόπης 

(εἰδικά ὁ δεύτερος εἶναι πραγµατική ντροπή γιά τόν τόπο). Μάλιστα στή διάρκεια 
τῶν ἐπισκέψεων στά περίχωρα τῆς Κοµοτηνῆς εἰπώθηκαν καί πολλά γιά τόν 
ρόλο τῆς ἐκπαίδευσης καί τόν περιορισµό τῆς µαθητικῆς διαρροῆς. Ἀξίζει ἐδῶ 
νά ἐπισηµάνουµε ὅτι ἐπιτέλους λειτουργεῖ τό δηµόσιο σχολεῖο - ἔστω καί σέ 
κτίριο προκάτ - γιά τόν οἰκισµό τῆς Ἀδριανουπόλεως, ἐνῶ στόν Ἥφαιστο ἀκόµη 
µιλᾶµε µόνο γιά τό ὑπάρχον µειονοτικό σχολεῖο. Πότε ἐπιτέλους θά προχωρήσει 
τό δηµόσιο (ἀκόµα τώρα ἄρχισε ἡ ἀναζήτηση κατάλληλου οἰκοπέδου γιά ἀγορά 
ἀπό τόν Δῆµο Κοµοτηνῆς) κανείς δέν φαίνεται νά τό γνωρίζει...

Τήν Πινακοθήκη της ἀπέκτησε ἡ Κοµοτηνή, µετά τή δωρεά τῆς συλλογῆς 
τοῦ Χρήστου καί τῆς Κλειοῦς Μανέα πρός τό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης. Γιά ἄλλη µιά φορά ἡ ἰδιωτική πρωτοβουλία προσφέρει στήν 
πόλη, αὐτή τή φορά στόν τοµέα τῶν εἰκαστικῶν τεχνῶν, µέ 104 πίνακες 

τῶν Σαλβαδόρ Νταλί, 
Τζόρτζιο ντέ Κίρικο, 
Μ. Σεµερτζιάν, Ἐπ. 
Θωµόπουλου κτλ, οἱ 
ὁποῖοι στεγάστηκαν 
στό ἀναπαλαιωµένο 
νεοκλασικό τῆς ὁδοῦ 
Ἰωακείµ Γ’, στό κέντρο 
τῆς πόλης. Ὁ χῶρος 
ἀκόµη δέν εἶναι 
ἐπισκέψιµος, ὅµως 
ἐλπίζουµε ὅτι σύντοµα 
θά λειτουργήσει 
προσφέροντας στό 
κοινό τῆς Κοµοτηνῆς 
κάτι πού µέχρι τώρα 
τό στερεῖτο. Ἀξίζει 
νά σηµειωθεῖ ὅτι ἡ 
οἰκογένεια τοῦ δικηγόρου κ. Μανέα δέν διατηρεῖ κάποιον καταγωγικό δεσµό µέ 
τήν Κοµοτηνή ἀλλά ἔχει προβεῖ σέ διάφορες δωρεές ἀνά τή (βόρειο) Ἑλλάδα, 
δίνοντας τό παράδειγµα τῆς προσφορᾶς καί τῆς κοινωνικῆς ἀξιοποίησης τῆς 
προσωπικῆς περιουσίας. Κι ἐφόσον εἴµαστε σέ ἀναµονή καί τῆς δηµοτικῆς 
(«Παπαδριέλειας») πινακοθήκης, ὅπου οἱ ἐργασίες συνεχίζονται, ἐλπίζουµε 
νά ὑπάρξει ὁ ἀπαραίτητος συντονισµός ὥστε τελικά οἱ δύο συλλογές νά 
συστεγασθοῦν συγκροτώντας µία ἀξιοπρόσεκτη (τοὐλάχιστον γιά τά µέτρα τῆς 
περιφέρειας)  πινακοθήκη.

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

Διαβάζοντας τό µήνυµα τοῦ ὑπουργοῦ 
Παιδείας Εὐριπίδη Στυλιανίδη (22-12-
08) πού διαβάστηκε στά σχολεῖα, τό 
σχετικό µέ τά δραµατικά συµβάντα 
τῶν τελευταίων ἡµερῶν, ἔχουµε νά 
κάνουµε µερικές παρατηρήσεις, πού τίς 
παραθέτουµε µετά τό κείµενο:  
 «Τις µέρες αυτές ζήσαµε ένα 
πρωτόγνωρο ξέσπασµα της νέας γενιάς 
και κυρίως των µαθητών. Έκλαψαν για 
τον χαµένο συµµαθητή τους, καταδίκα-
σαν τη βία, αρνήθηκαν να συµπράξουν 
µε αυτούς που επιδιώκουν συχνά να τους 
χρησιµοποιήσουν ως ασπίδες ή να τους 
στρατολογήσουν σε ιδέες που απέρριψε 
και απορρίπτει η ελληνική δηµοκρατική 
κοινωνία. Διεκδίκησαν πάνω απ’ όλα 
µια καλύτερη παιδεία. Μια παιδεία 
που την αξίζουν, µια παιδεία που θα 
διαµορφώσει τις προϋποθέσεις ώστε 
η ζωή για τα νέα παιδιά στο µέλλον να 
είναι πολύ καλύτερη. Το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
προσεγγίζει µε σεβασµό τη νέα γενιά και 
είναι έτοιµο να την ακούσει. Είναι έτοιµο 
να εξετάσει τις προτάσεις της και να τις 
υιοθετήσει. Είναι έτοιµο να διαµορφώσει 
τις προϋποθέσεις ώστε το 2009 να είναι 
πραγµατικά ένα έτος παιδείας.
 Για τον λόγο αυτό ξεκινάει 
έναν διάλογο. Έναν διάλογο που θα 
διαµορφώσει νέες προϋποθέσεις για 
µια καλύτερη εκπαίδευση, για ένα 
ποιοτικότερο νέο Λύκειο, για ένα πιο 
ανοιχτό και εξωστρεφές Πανεπιστήµιο, 
που θα οδηγεί στην αγορά εργασίας και σε 
µια καλύτερη ζωή. Το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων πιστεύει 
ότι τον κόσµο µας και την πατρίδα µας 

τα δανειστήκαµε από τα παιδιά µας. 
Αυτόν τον κόσµο λοιπόν, θα πρέπει να 
τους τον επιστρέψουµε καλύτερο και 
την πατρίδα µας ισχυρότερη. Είµαστε 
υποχρεωµένοι να τους ακούσουµε και θα 
το πράξουµε, γιατί αυτοί θα ζήσουν µέσα 
στο αύριο που σήµερα σχεδιάζουµε. Άρα 
πρέπει να έχουν κυρίαρχο λόγο στο πώς 
πρέπει να είναι αυτό το αύριο...»
Δέν ξέρω ἄν κάποια ἀπό τά ἀνωτέρω 
ἀναφερόµενα εἶναι ὄντως ἀπόψεις 
τοῦ Εὐριπίδη ἤ γράφονται ὑπό τήν 
πίεση τοῦ περιρρέοντος κλίµατος. Τό 
«πρωτόγνωρο ξέσπασµα» πολλῶν 
µαθητῶν ἀνά τή χώρα - ὅλοι τό 
εἴδαµε - εἶχε νά κάνει µέ ἐπιθέσεις 
κατά ἀστυνοµικῶν, κρατικῶν 
κτιρίων κτλ. Βλέπουµε ὅτι ἡ βία αὐτή 
ἀποσιωπᾶται καί ἐξωραΐζεται ὡς 
«διεκδίκηση καλύτερης παιδείας». 
Τό γλείψιµο στά παιδιά συνεχίζεται 
στίς ἑπόµενες παραγράφους, ὅπου 
(λές καί τώρα ξεκινάει τώρα ἡ θητεία 
τοῦ Ε.Σ. στό ὑπουργεῖο) διαβάζουµε 
ὑποσχέσεις γιά σεβασµό, διάλογο καί 
συνεννόηση, οἱ ὁποῖες ἔρχονται µετά 
ἀπό τίς ὀχλαγωγικές ἐκδηλώσεις καί 
οὐσιαστικά τίς δικαιώνουν, παρά τήν 
ἀπουσία ὁποιουδήποτε συγκεκριµένου 
ἐκπαιδευτικοῦ αἰτήµατος σ’ αὐτές. 
Ἄν πρόκειται γιά συνήθεις πολιτικαντι-
σµούς, τό κακό εἶναι µικρό, ἀφοῦ 
σύντοµα θά ξεχαστοῦν. Ἄν εἶναι ὅµως 
ἀπόφαση τοῦ ΥΠΕΠΘ νά χορέψει στόν 
σκοπό τῶν χουλιγκάνων, στούς ὁποίους 
µιά ἀδρανής κοινωνία προβάλει τίς δικές 
της ἀνησυχίες καί ἔγνοιες (παντελῶς 
ξένες σ’ αὐτούς), τότε... 

ΥΠΕΠΘ καί ἡ λατρεία (;) τῆς νεότητας

 Γράφαμε στό προηγούμενο 
φῦλλο μας σχετικά μέ τά γεγονότα 
πού ἔλαβαν χώρα στήν Κομοτηνή (11-
12-08) μέ τήν φοιτητική πορεία ἀπό 
τήν κεντρική πλατεία τῆς πόλης στήν 
Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Ἀναφερθήκαμε στά 
θετικά καί στά ἀρνητικά ἐκείνης τῆς 
βραδυᾶς, προσπαθώντας νά εἴμαστε 
ἀκριβεῖς καί τίμιοι, καταγράφοντας 
κέρδη καί ζημίες τῆς κοινωνίας. Ὅμως 
φαίνεται ὅτι κάποιοι ἐνοχλήθηκαν 
ἰδιαιτέρως ἀπό τήν ἐξέλιξη ἐκείνη καί 
ἐνδεικτική εἶναι ἡ ἐρώτηση τοῦ ΣΥΝ 
στή Βουλή (!) γιά ὅσα συνέβησαν 
στήν Κομοτηνή.
 Στό κείμενο τῆς ἐρώτησης 
αὐτῆς οἱ λέξεις εἶναι προσεκτικά 
ἐπιλεγμένες γιά νά στηρίξουν τή θέση 
τοῦ κόμματος, κάτι βεβαίως θεμιτό 
καί ἀναμενόμενο. Ὡστόσο παρότι 
ὅσα σχεδόν ἀναγράφονται εἶναι 
ἀκριβῆ, ὑπάρχει μία (καίρια) ἐξαίρεση 
ἀναφορικά μέ τό μοναδικό μελανό 
σημεῖο τῆς «περιφρούρησης»: Ἦταν 
ἡ στιγμή κατά τήν ὁποία, μετά ἀπό 
ὁρισμένες φραστικές ἀντεγκλήσεις, 
κάποιοι θερμοκέφαλοι κινήθηκαν 
κατά τῶν φοιτητῶν πού βρίσκονταν 
ἔξω ἀπό τήν εἴσοδο τῆς παλιᾶς 
Νομικῆς καί τούς ὑποχρέωσαν νά  
...ταμπουρωθοῦν μέσα σ’ αὐτήν. 
Ἐκεῖ λοιπόν διαβάζουμε ἐπί λέξει: 
«...οἱ “ἀγανακτισμένοι πολίτες” μέ 
κράνη καί ξῦλα κατεδίωξαν τούς 
φοιτητές...». Κατανοοῦμε τήν ἀνάγκη 
τοῦ γράφοντος νά φιλοτεχνήσει 
μιάν εἰκόνα «παρακρατικῶν» καί 
«τραμπούκων» πού ἐπιτίθενται στούς 
«φοιτητές», ἀφοῦ ὁ μανιχαϊσμός τῆς 

«Ἀριστερᾶς» μόνο τέτοια παιδαριώδη 
σχήματα μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ. 
Νομίζουμε ὅμως ὅτι ὑπάρχει καί 
μία στοιχειώδης ὑποχρέωση τοῦ 
βουλευτῆ νά ἐλέγχει καί κείνην 
τήν ἕρμη τήν πραγματικότητα. 
Ἐμεῖς εἴμασταν ἐξαρχῆς κοντά στά 
συμβάντα καί ἀπ’ ὅσο μπορέσαμε νά 
δοῦμε κανένας πολίτης δέν κρατοῦσε 
οὔτε ξῦλο οὔτε ὁτιδήποτε ἀνάλογο. 
Οὔτε ἀπό κείνους πού κινήθηκαν 
κατά τῶν φοιτητῶν, οὔτε καί ἀπό 
τούς ὑπόλοιπους πού μείναμε θεατές 
- μάλιστα στά πηγαδάκια, μεταξύ 
φοιτητῶν καί πολιτῶν, 2-3 φορές 
ρωτήσανε οἱ δεύτεροι τούς πρώτους 
«τί τά χρειάζονται τά τεράστια αὐτά 
στυλιάρια γιά τίς (μαυροκόκκινες) 
σημαιοῦλες». Ὅσο γιά «κράνη», πού 
μόνο ἀμυντικό χαρακτήρα ἔχουν, 
ἐμεῖς εἴδαμε μόνο ἕναν νά φοράει. 
Χαρακτήρισε αὐτός τό σύνολο τῶν 
δεκάδων γύρω του; Ἄλλο πρᾶγμα ἡ 
καταδίκη μιᾶς ἐνέργειας κι ἄλλο ὁ 
παραμορφωτικός της χαρακτηρισμός.
 Κλείνουμε τό σχόλιο συμφω-
νώντας ἀπολύτως μέ τήν κατακλείδα  
τῆς βουλευτικῆς ἐρώτησης: Νά 
διερευνηθεῖ ἀπό κάθε ἁρμόδιο τό 
συμβάν καί νά ἀποδοθοῦν εὐθῦνες ἄν 
ὑπάρχουν κι ὅπου ὑπάρχουν. Ἀλλά τό 
«ἀντιδημοκρατικό καί ἐπικίνδυνο κλῖμα 
ἔντασης καί βίας», πού ἔφερε ὅλη τή 
χώρα στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ, δέν τό 
δημιούργησαν οἱ Κομοτηναῖοι πολίτες 
πού προσπάθησαν νά διαφυλάξουν 
τήν ἰδιωτική τους περιουσία καί τήν 
δημόσια γαλήνη. Μήν τρελλαθοῦμε 
κιόλας!

Ἐρώτηση ΣΥΝ γιά τά συμβάντα τῆς Κομοτηνῆς
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Ἡ μοχθηρή Ἑλλάδα

   Στἠν μεγάλης κυκλοφορίας, κατ’ ἐξοχήν κεμαλική 
ἐφημερίδα τῆς Τουρκίας, «Τζουμχουριέτ» δημοσι-
εύτηκε στίς 12 Δεκεμβρίου ἕνα ἄρθρο πού ἀφοροῦσε 
τή Θράκη καί τά «παιχνίδια» τῆς χώρας μας σέ σχέση 
μέ τήν μειονότητα. Ὁ Ριφάτ Σαΐτ τῆς «Ὁμοσπονδίας 
Ρωμυλιωτῶν Τούρκων τῶν Βαλκανίων» στή Σμύρνη, 
ὁ ὁποῖος ἦρθε στήν Ἑλλάδα γιά ἐπαγγελματικούς 
λόγους (Σ.Σ.: κάνει δουλειές δηλαδή στήν Κομο-
τηνή; Καί τί δουλειές εἶναι αὐτές; Νά ξέρουμε νά 
τόν συνδράμουμε, δηλαδή...) μετέφερε στήν κεμα-
λοφυλλάδα τά «βάσανα» τῶν ὁμοεθνῶν του πού 
ζοῦν δίπλα μας: Τήν ἵδρυση δημόσιων νηπιαγωγείων, 
τόν διορισμό τῶν μουφτήδων, τήν ἀναγνώριση τῆς 
ἰδιαιτερότητας τῶν (μουσουλμάνων) Πομάκων καί 
τῶν Τσιγγάνων...   
  Αὐτά τά τρομερά ἔχουν νά μᾶς καταλογίσουν οἱ 
γείτονες καί οἱ ἐνταῦθα πράκτορές τους. Οὐδεμία 
ἔκπληξη, φυσικά, ἀφοῦ αὐτά τά ἀκοῦμε μέ κάθε 
εὐκαιρία (καί ὄχι μόνο ἀπό Τούρκους, δυστυχῶς). Ἡ 
πλάκα εἶναι ὅτι τά γράφουν πιά χωρίς τήν παραμικρή 
ἀπόπειρα νά τά στηρίξουν ἐπιχειρηματολογώντας. 
Χαρα-κτηριστικά, γιά τά νηπιαγωγεῖα, ἀναφέρουν τό 
ἀπίστευτο «...Στόχος τῆς Ἑλλάδας εἶναι νά διδάξει 
τήν ἑλληνική γλῶσσα καί τόν ἑλληνικό πολιτισμό, 
μέχρι καί νά ἐμφυσήσει στά τουρκόπουλα ἡλικίας 5-6 
χρόνων τήν χριστιανική θρησκεία»!!! 
  Ποιός μπορεῖ νά φανταστεῖ κάτι τέτοιο γιά τήν 
σημερινή, ἀποχριστιανισμένη καί διαλυμένη Ἑλλάδα 
χωρίς νά γελάσει πικρά;

Μπορεῖ µία ἐπιχείρηση καί ἡ ἀντιµετώπισή της 
ἀπό τήν τοπική Αὐτοδιοίκηση νά κριθεῖ ἀπό 
µία λέξη πού ἀφορᾶ τήν εὐρύτερη περιοχή; 
Κι ὅµως, ναί, ἄν ἰσχύουν οἱ ἰσχυρισµοί τοῦ 
Ποµάκου ἐπιχειρηµατία Σεφέρ Μεµέτ πού 
ἄνοιξε τήν ταβέρνα «Ἀγνάντεµα» ἔξω ἀπό τήν 
Σµίνθη τῆς Ξάνθης καί ζήτησε ἀπό τόν τοπικό 
δῆµο Μύκης νά ἀσφαλτοστρώσει τά 700 µέτρα 
χωµατόδροµου πού συνδέουν τό µαγαζί του µέ 
τόν κεντρικό δρόµο. 
Ὁ Μεµέτ, πού ἦρθε καί στά χέρια µέ τόν 
ἁρµόδιο ἀντιδήµαρχο γιά τό ἴδιο θέµα, 
ἔχει λάβει ἐπιστολή ἀπό τόν δῆµο Μύκης, 
ὅπου τοῦ ξεκαθαρίζουν ὅτι δέν πρόκειται 
νά ἐξυπηρετηθεῖ µετά ἀπό ὅσα συνέβησαν. 
Πάντως ὁ ἴδιος εἶναι βέβαιος ὅτι ἡ στάση αὐτή 
τοῦ δηµοτικοῦ συµβουλίου ἔχει νά κάνει µέ τά 
διαφηµιστικά του φυλλάδια, ὅπου ἀναφέρονται 
ρητά τά «Ποµακοχώρια», κάτι πού ἐξοργίζει 
τούς κατά δήλωσή τους «Τούρκους». Ἐµεῖς, 
γνωρίζοντας ὅτι ὁ ὅρος «Ποµάκοι» καί τά 
παράγωγά του εἶναι ποινικοποιηµένος καί ὑπό 
διωγµό ὄχι µόνο ἀπό τούς τουρκόφρονες τῆς 
µειονότητας ἀλλά καί ἀπό τούς πλειονοτικούς 
πού διαχειρίζονται τοπικά τήν ἐξουσία, ἐπιφυ-
λασσόµεθα γιά τή συνέχεια τῆς ἱστορίας καί 
ἄν ἔχει «ψωµί» θά ἐπανέλθουµε. Φυσικά ἄν 
δέν τό κάνουµε ἐµεῖς ποιός θά τό πράξει, τό 
ἀντιρατσιστικό τσίρκο τῶν Ἀθηνῶν ἤ µήπως ἡ 
εὐαίσθητη κοινή γνώµη τοῦ καναπέ;

Ποµάκικη ταβέρνα

Γιά ἄλλη µιά φορά, τόν περασµένο 
µήνα (15-16 Δεκεµβρίου), ἡ Ἑλλάδα 
διασύρθηκε σέ ἕνα διεθνές φόρουµ 
ἀπό τούς ἐπαγγελµατίες Τούρκους 
καί παρουσιάστηκε περίπου ὡς ἡ 
µόνη χώρα µέ προβλήµατα µειο-
νοτικῆς φύσης στήν Εὐρώπη. Ἦταν 
τό Φόρουµ «Μειονότητες καί δι-
καιώµατα ἐκπαίδευσης», πού διε-
ξήχθη στήν ἕδρα τῶν Ἡνωµένων 
Ἐθνῶν, στή Γενεύη, καί ὅπου τίς µι-
σελληνικές βρωµιές τίς διακίνησαν 
οἱ Τζεµίλ Καπζά - 
Περβίν Χαϊρουλά τοῦ 
Συλλόγου Ἐπιστηµόνων 
Μειονό-τητας, οἱ 
Καµουράν Ὀµέρογλου 
καί Μελέκ Κιρµατζή 
τῆς «Εὐρωπαϊκῆς 
Ὁµοσπονδίας Τούρκων 
Δυτικῆς Θράκης» καί 
ὁ Π. Βοσκόπουλος ἀπό 
τό «Οὐράνιο Τόξο» τῶν 
Ψευτοµα-κεδόνων.
Ἀπό πλευρᾶς οὐσίας 
δέν εἰπώθηκε τίποτε τό 
καινούργιο. τά ἴδια καί 
τά ἴδια, ὅ,τι ἀναµασοῦν 
ἀπό χρόνια ὅλοι ὅσοι 
ταυτίζονται µέ τήν 
πολιτική τῆς Ἄγκυρας στή Θράκη. 
Τό ζήτηµα εἶναι ὅµως ὅτι σέ ἕνα 
φόρουµ τέτοιου βεληνεκοῦς γίνεται 
συζήτηση γιά ἀνθρώπινα δικαιώµατα 
µειονοτήτων καί ἐγκαλεῖται ἡ 
χώρα µας ἀπό τά προαναφερθέντα 
ἄτοµα 11 (!) συνολικά φορές, στίς 7 
συνεδρίες τοῦ διηµέρου, ὅταν γιά 
τήν κατάσταση τῶν καταπιεσµένων 
Κούρδων κατη- γορεῖται ἡ ...Συρία, 
ὅταν γίνεται µία µόνο ἀναφορά 
σέ βάρος τῆς Τουρκίας καί τίθεται 
µόνο ἕνα ἐρώ-τηµα γιά τή Βρετανία 
(σχετικά µέ τήν µή διδασκαλία τῆς 
µητρικῆς γλώσσας τῶν Πακιστανῶν) 
πού ἀπαντᾶται στό στύλ «θέλουµε 
νά µάθουν τήν ἀγγλική γλῶσσα», 

ἐν µέσῳ ...χειροκροτηµάτων! Οὔτε 
Βάσκοι κατά Ἰσπανίας, οὔτε Κορσι-
κανοί κατά Γαλλίας, οὔτε Οὐαλλοί 
κατά Βρετανίας, οὔτε Τοῦρκοι κατά 
Γερµανίας, οὔτε Γερµανοί κατά 
Πολωνίας, οὔτε Ρῶσοι κατά Βαλ-
τικῶν χωρῶν, τίποτε! Κανένας στήν 
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση δέν ἔχει παράπονο 
ἀπό κανέναν, καί ἡ µόνη χώρα πού 
ἐµφανίζεται «προβληµατική» εἶναι ἡ 
πατρίδα µας, κι ἄς ἔχει παραχωρήσει 
µύρια ὅσα προνόµια σέ µειονοτικές 

ὁµάδες. Γιατί αὐτό; Πέρα ἀπό τή 
προφανή ἀπάντηση γιά ἐντεταλµένη 
ὑπηρεσία πρακτόρων ἐχθρικῆς γεί-
τονος ἐµεῖς δέν ἔχουµε ἄλλη, κι ἄν 
ἔχετε ἐσεῖς παρακαλοῦµε νά µᾶς τήν 
κοινοποιήσετε. 
Σέ σχέση µέ τά ὅσα εἰπώθηκαν, 
ὁ Τζεµίλ Καπζά πῆρε δυό φορές 
τόν λόγο γιά ἐπισηµάνει ὅτι ἡ 
µειονοτική ἐκπαίδευση, πού διέπεται 
ἀπό τή Συνθήκη τῆς Λωζάνης, τίς 
διµερεῖς καί διεθνεῖς συνθῆκες καί 
τό διεθνές δίκαιο, «ἀποδυναµώθηκε» 
ἀπό 70 περίπου ἑλληνικούς νόµους 
καί διατάγµατα πού ψηφίστηκαν 
στά 85 χρόνια πού περάσανε. Μιά 
µπαρούφα πού παρουσιάζει τήν 
ἑλληνική ἔνοµη τάξη νά ἀντιτίθεται 

στή διεθνή καί τήν ἑλληνική πολιτεία 
νά βυσσοδοµεῖ κατά τῆς µειονότητας 
(ἔµεινε πάντως ἀναπάντητο, ἄρα τή 
δουλειά του τήν ἔκανε σέ ἐπίπεδο 
ἐντυπώσεων). Εἶπε ἐπίσης ὅτι τά 
εὐρωκονδύλια πού διατέθηκαν γιά 
τό ἑλληνικό τµῆµα τῆς µειονοτικῆς 
ἐκπαίδευσης δέν ἄλλαξαν τίποτε 
στό τουρκόγλωσσο κοµµάτι της. 
Ἀπαντήσανε οἱ δύο παροῦσες 
ὑπεύθυνες καθηγήτριες τοῦ προ-
γράµµατος (Α. Φραγκουδάκη 
- Θ. Δραγώνα) ἱκανοποιητικά στό 
τεχνικό µέρος, ἀλλά στό πολιτικό ἡ 
δεύτερη δέν ἀπέφυγε κάποια φάλτσα 
περί «δηµιουργίας δίγλωσσων 
σχολείων», κάτι πού δυστυχῶς 
ἀποτελεῖ καί θέση τοῦ ΠαΣοΚ, στήν 
κοινοβουλευτική ὁµάδα τοῦ ὁποίου 
ἀνήκει. Τέλος, ὁ Καπζά ζήτησε µέτρα 
γιά τούς δασκάλους πού διδάσκουν 
τό τουρκικό πρόγραµµα (χωρίς 
φυσικά νά τολµήσει νά πεῖ ὅτι τό 
µόνο πρόβληµα εἶναι ἡ διαφορετική 
- ποµάκικη µητρική γλῶσσα τῶν 
δασκάλων) καί ἁρµοδιότητες γιά 
τίς σχολικές ἐπιτροπές (ἐπιλογή 
δασκάλων κτλ). Στό τέλος κατέθεσε 
καί σχετική ὀκτασέλιδη εἰσήγηση 
στή Γραµµατεία, ὅπου θυµήθηκε καί  
µειονοτικά, δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα, 
ἐπέκταση τῆς µειονοτικῆς ἐκπαί-
δευσης στά 10 χρόνια, ἵδρυση 
µειονοτικῶν σχολείων Μέσης Ἐκπαί-
δευσης καί ἀντικατάσταση τῆς 
ΕΠΑΘ ἀπό νέα σχολή παραγωγῆς 
δασκάλων γιά τά τούρκικα σχολεῖα. 
Ἀξιοσηµείωτο ὅτι δέν παρέλειψε 
τήν µνεία στούς «Τούρκους» τῆς 
Δωδεκανήσου καί στά µορφωτικά - 
πολιτιστικά τους δικαιώµατα. Ὅπου 
νἄναι ἀνοίγει κι ἐκεῖ µέτωπο, νά 
εἶστε σίγουροι...
Στό ἀπολύτως ἴδιο µῆκος κύµατος 
κινήθηκαν καί οἱ ἄλλοι Τοῦρκοι 
(συγγνώµη, Ἕλληνες µουσουλµάνοι 
ἤθελα νά πῶ) ὁµιλητές, µέ τά 
ἴδια ἐπιχειρήµατα καί τήν ἴδια 
θεµατολογία. Ἁπλῶς ἡ Περβίν 
Χαϊρουλά πρόσθεσε καί κάποιες 

βρωµιές τοῦ τύπου «οἱ ἀρνητικές 
ἀναφορές κατά τῶν Τούρκων 
στά σχολικά βιβλία δηµιουργοῦν 
ἐθνικιστικές τάσεις στήν κοινωνία». 
Μᾶς κατηγορεῖ καί γιά ἐθνικισµό 
αὐτή πού, µέ ἕδρα τήν Κοµοτηνή, 
ἁλωνίζει Εὐρώπη κι Ἀµερική γιά 
νά σπιλώσει τήν Ἑλλάδα µέ τίς 
πρακτόρικου τύπου ὑπηρεσίες της! 
Ὅµως τί νά πεῖς στήν Τουρκάλα 
ὅταν τίς ἴδιες θέσεις ὑπερασπίζονται 
ἑλληνόφωνοι πανεπιστηµιακοί καί 
µή φελλοί στήν Ἀθήνα; 
Μιά ἀπάντηση δόθηκε καί µέ τίς 
ἑλληνικές θέσεις πού περιέγραφαν 
µέ στατιστικά καί ἄλλα στοιχεῖα 
τήν ἀληθινή κατάσταση. Πόσο 
ἐπαρκής νά εἶναι, ὡστόσο, µιά 
ἀπάντηση ὅταν ἀπό τή µιά µεριά 
εἶναι ἕνα ἐπίσηµο κράτος κι 
ἀπό τήν ἄλλη «διαµαρτυρόµενοι 
µειονοτικοί πολίτες» πού σκίζουν 
τά ροῦχα τους γιά ὅσα ὑφίστανται; 
Καί µόνο πού εἴµαστε ὡς Ἑλλάς 
διαρκῶς ἀπολογούµενοι δέν φτάνει 
γιά νά καταδειχθεῖ τό ποῦ πᾶµε; 
Τόν περασµένο Μάρτιο, πάλι στή 
Γενεύη, ἡ ἴδια Εὐρωπαϊκή Ὁµοσπον-
δία δυτικοθρακιωτῶν Τούρκων 
εἶχε διοργανώσει ἡµερίδα µέ θέµα 
«Προστασία τῶν Ἀνθρωπίνων 
Δικαιωµάτων καί Προβλήµατα 
τῆς Τουρκικῆς Μειονότητας τῆς 
Δυτικῆς Θράκης» (πάλι παρούσα 
ἡ Χαϊρουλά). Τό παιχνίδι πρέπει 
νά ἀλλάξει ριζικά. Ἀφοῦ δέν 
ἔχουµε τήν πολιτική ἰσχύ γιά νά 
ἀδιαφορήσουµε γιά τίς ἐντυπώσεις 
καί τά ὅποια ἀποτελέσµατα τέτοιων 
παρεµβάσεων, ἄς προσπαθήσουµε 
τοὐλάχιστον νά παίξουµε ἀλλιῶς. Ἡ 
ἡµερίδα τοῦ Ἀπριλίου στίς Βρυξέλλες 
ἔδειξε κάποια πράγµατα. Ὑπάρχουν 
κι ἄλλες ἰδέες. Εἶναι καιρός πιά νά 
χαραχθεῖ µιά γραµµή καί σέ τέτοιο 
ἐπίπεδο, πού θά περιορίσει ἤ καί 
ἀκυρώσει τίς ἀρνητικές ἐπιπτώσεις 
γιά τόν τόπο µας.

Συζήτηση στά Ἡνωµένα Ἔθνη γιά τή Θράκη 

Ὁ (τί ἄλλο;...) δηµοσιογράφος Τζεµίλ Καπζά σέ 
περσινή του παρουσία σέ συνέδριο στή Βουλγαρία

GUMULJINA
HOTEL

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Μάλιστα µαθαίνουµε ὅτι ἔχει γίνει κρούση 
ὕψους 8-10 ἑκ. εὐρώ γιά ἀγορά τοῦ κτιρίου 
τῆς Ἕνωσης Ἀγροτικῶν Συνεταιρισµῶν 
(ΕΑΣ) Ροδόπης, προφανῶς µέ σκοπό 
τήν κατεδάφισή του καί τήν ἀνέγερση 
ξενοδοχείου στό οἰκόπεδό του. Ἐπίσης 
λέγεται ὅτι σχεδιάζεται ἡ κατασκευή 
ὑπερπολυτελοῦς ξενοδοχείου, ἀνάλογο 
τοῦ ὁποίου δέν ἔχει ἡ πόλη. Δέν ξέρουµε 
λεπτοµέρειες ἀλλά ἀφενός ἡ δεινή 
οἰκονοµική κατάσταση τῆς ΕΑΣ κι 
ἀφετέρου τό πράσινο φῶς πού λέγεται 
ὅτι ἔχει ἤδη δοθεῖ ἀπό τήν Περιφέρεια 
ΑΜ-Θ εἶναι λόγοι γιά νά ...ἀνησυχοῦµε. 
Πόσο µᾶλλον πού οἱ ἐπιχειρηµατίες - µέ 
τουρκικά καί ὁλλανδικά (;) κεφάλαια 
κάνανε κι ἄλλη κρούση, σέ ἰδιώτη, καί ἐκεῖ 
πλέον δέν ὑπάρχουν καί πολλά περιθώρια 
κινήσεων. 
Τί εἴδους ἐπένδυση εἶναι αὐτή σέ µιά πόλη 
µέ τό τουριστικό προφίλ τῆς Κοµοτηνῆς; 
Ποιά ἐπιχειρηµατική λογική δικαιολογεῖ 
τέτοιο ἐνδιαφέρον καί τέτοια ἐµµονή γιά 
παρουσία στό κέντρο τῆς πόλης; Εἶναι νά 
µήν ἀνησυχεῖ κανείς γιά τίς πραγµατικές 
στοχεύσεις τῶν ἐπίδοξων «ἐπενδυτῶν»; 
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Ο πολιτικός Παπαδιαµάντης 
και η Ρωµηοσύνη* 

Του Σαράντου Καργάκου

...Κατ’ ἐµὲ ὁ Παπαδιαµάντης, χωρὶς 
βέβαια αὐτὸ νὰ σηµαίνει πὼς ἀρνοῦµαι τὴ 
θρησκευτικότητα, τὸν θρησκευτισµό, τὸν 
ἐρωτισµό, τὴ φυσιολατρία, τὸν παγανισµὸ 
καὶ τὴν ψυχολογική του διεισδυτικότητα, 
εἶναι ἕνας µεγάλος κοινωνικὸς καὶ πολιτικὸς 
συγγραφέας, ὁ μεγαλύτερος πολιτικὸς 
συγγραφέας τῶν γραμμάτων μας, ὁ 
βαθύτερος µελετητὴς τῆς κοινωνικῆς καὶ 
πολιτικῆς ζωῆς τῆς δικῆς του ἐποχῆς ἀλλὰ 
καὶ τῶν µεταγενεστέρων ἐποχῶν µέχρι 
τῶν σηµερινῶν κακῶν µας τῶν καιρῶν. Ὡς 
πολιτικὸς συγγραφέας ὁ Παπαδιαµάντης 
εἶναι καὶ ὀξύτατος σατιριστὴς καὶ γι’ αὐτὸ 
ἴσως ἐνόχλησε τότε, ὅπως ἐνοχλεῖ καὶ 
νῦν. Κι ἐπειδὴ οἱ πολιτικοὶ στοχασµοὶ τοῦ 
Παπαδιαµάντη ἤσαν ἄκρως ἐνοχλητικοί, 
καθότι ἦσαν σωστοί, βρέθηκε καὶ γι’ 
αὐτὸν ἡ ταµπέλα τοῦ «συντηρητικοῦ» καὶ 
τοῦ «ἀντιδραστικοῦ». Ἀλλ’ ὅµως κανεὶς 
προοδευτικὸς δὲν µᾶς ἔχει δώσει µὲ τόση 
περιγραφικὴ γλαφυρότητα τὴν εὐτέλεια 
τοῦ τότε καὶ νῦν πολιτικοῦ µας βίου στὸ 
βαθµὸ ποὺ τὸ πέτυχε ὁ Παπαδιαµάντης µὲ 
τὸ περίφηµο ἀφήγηµα «Οἱ Χαλασοχώρηδες», 
ποὺ δηµοσιεύθηκε σὲ συνέχειες στὴν Ἀκρόπολι 
τοῦ Γαβριηλίδη τὸν Αὔγουστο τοῦ 1892. 
Εἶπαν κάποιοι ἀφελῶς τὸν Παπαδιαµάντη 
ἀπολιτικό, ἐπειδὴ ὑπῆρξε ἀποδοκιµαστικὸς 
ἔναντι πολιτικῶν ἐκφράσεων τοῦ πολιτικοῦ 
βίου παλαιοτέρων καὶ νεωτέρων ἐποχῶν. Ἡ 
ἄρνηση ὅµως µίας συγκεκριµένης πολιτικῆς 
πρακτικῆς, ποὺ µετατρέπει τὴν πολιτικὴ 
ἀπὸ ἄσκηση θυσίας σὲ ἄσκηση ληστείας, δὲν 
συνιστᾶ ἔλλειψη πολιτικότητας. Τοὐναντίον, 
κανεὶς ἀπ’ ὅ,τι ἔχω ὑπόψη δὲν ὑπῆρξε τόσο 
ἀµείλικτα µαστιγωτικὸς κατὰ τῆς πολιτικῆς 
τῶν ἰσχυρῶν στὸ βαθµὸ ποὺ ὑπῆρξε ὁ 
Παπαδιαµάντης. Ἐλέγχοντας τὴν πολιτικὴ 
τῆς πανίσχυρης Βενετίας, πού, τηρουµένων 
τῶν ἀναλογιῶν, ἦταν ὁ πλανητάρχης τῶν τότε 
καιρῶν, γράφει στὸ µυθιστόρηµα «Ἔµποροι 
τῶν Ἐθνῶν» (δηµοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ 
«Μὴ χάνεσαι» τοῦ Γαβριηλίδη µεταξὺ 
Νοεµβρίου 1882 καὶ Φεβρουαρίου 1883) τὰ 
ἀκόλουθα: «Ἡ γενεολογία τῆς πολιτικῆς εἶναι 
συνεχὴς καὶ γνήσια κατὰ τοὺς προγόνους. Ἡ 
ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκε τὴν 
πείναν. Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τὴν ληστείαν. 
Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν. Ἰδοὺ ἡ 
αὐθεντικὴ καταγωγὴ τοῦ τέρατος τούτου. 
Τότε καὶ τώρα πάντοτε ἡ αὐτή. Τότε διὰ τῆς 
βίας, τώρα διὰ τοῦ δόλου καὶ διὰ της…βίας. 
Πάντοτε ἀµετάβλητοι οἱ σχοινοβᾶται οὗτοι 
οἱ Ἀθίγγανοι, οἱ γελωτοποιοὶ οὗτοι πίθηκοι 
(καλῶ δ’ οὕτω τοὺς λεγοµένους πολιτικούς). 
Μαῦροι χαλκεῖς κατασκευάζοντες δεσµὰ 
διὰ τοὺς λαοὺς ἐν τῇ βαθυζόφῳ σκοτίᾳ 
τοῦ αἰωνίου ἐργαστηρίου των…». Μετὰ 
ἀπὸ ἕναν τέτοιο στιγµατισµὸ, πῶς ἦταν 
δυνατὸν νὰ µὴ θεωρηθεῖ ὁ Παπαδιαµάντης 
ἀπὸ δηµοπιθήκους καὶ δηµοκόλακες σὰν 
ἀντιδραστικός; Ἀλλὰ σ’ αὐτὸ ἔγκειται κατ’ 
ἐµὲ ἡ βαθειὰ πολιτικὴ συµπεριφορὰ τοῦ 
Παπαδιαµάντη ὡς ἀνθρώπου. Προτίµησε 
νὰ πεινάσει παρὰ νὰ προσκυνήσει καὶ νὰ 
ὑποταχθεῖ στοὺς ἰσχυρούς τῆς πολιτικῆς. Ὁ 
Παπαδιαµάντης ἔζησε σὰν ζητιάνος ὄχι γιατί 
τοῦ ἄρεσε νὰ εἶναι ∆ιογενικός, ἀλλὰ γιατί δὲν 
ἦταν ἀγαπητὸς στὸν πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ 
µικρόκοσµο τῆς Σκιάθου καὶ τῶν Ἀθηνῶν. 
Ὁ Παπαδιαµάντης ἐπείνασε ὄχι γιατί δὲν 
ἐδούλεψε ἀλλὰ γιατί δὲν προσκύνησε 
κανέναν ἰσχυρὸ οὔτε τῆς πολιτείας οὔτε 
τῆς ἐκκλησίας. Πρὸς ὅλους ἦταν ἐξ ἴσου 
αὐστηρὸς καὶ ὅπου ἔπρεπε ἦταν ἐπικριτικός. 
Αὐτὸ συνιστᾶ τὴ βαθύτερη πολιτικὴ οὐσία 
τοῦ Παπαδιαµάντη, ποὺ ἦταν ἄνθρωπος 
λαϊκὸς καὶ γι’ αὐτὸ – κι ὄχι γιὰ χρηµατισµὸ – 
συνέταξε τὸ πρῶτο καταστατικὸ θεσσαλικοῦ 
ἀγροτικοῦ συλλόγου. Ὁ Παπαδιαµάντης 
ἦταν ἀρνητικὸς ἔναντι τῆς τότε πολιτικῆς, 
διότι ἔβλεπε νὰ διαµορφώνεται ἕνας 
πολιτικὸς βίος ἔξω ἀπὸ τὴν πνευµατικὴ 
καὶ ἠθικὴ παράδοση τῆς ἐκκλησίας. Ὅπως 
πολὺ σωστὰ παρατήρησε ὁ Σπῦρος Μελάς, 
«εἶναι ὁ µόνος ποὺ εἶδε, ὅτι ἡ θρησκεία, µὲ 
ἄλλα λόγια ἡ ὀρθοδοξία, ἦταν ἡ σπονδυλικὴ 

στήλη τοῦ ἐθνικοῦ σώµατος». Ἀπόκλιση ἀπὸ 
τὴν ὀρθόδοξη πολιτικὴ παράδοση γιὰ τὸν 
Παπαδιαµάντη σήµαινε πολιτικὸ θάνατο τοῦ 
Γένους. Καὶ γι’ αὐτὸ ἦταν σφόδρα πολέµιος 
ἐναντίον αὐτῶν ποὺ ἀπέστεργαν τὴν 
βυζαντινή µας παράδοση, ποὺ περισσότερο 
ἴσως κι ἀπὸ πνευµατική, εἶναι παράδοση 
πολιτική, µέσα ἀπὸ τὴ θρησκευτική της 
ἔκφραση. Γράφει στὸ περίφηµο διήγηµα 
«Λαµπριάτικος Ψάλτης», ποὺ δηµοσιεύθηκε 
στὴν Ἀκρόπολι τὸ 1893 τὰ ἀκόλουθα 
σαρκαστικά, γι’ αὐτοὺς ποὺ τὸν µυκτήριζαν 
γιὰ τὴν ἐµµονή του νὰ γράφει θρησκευτικὰ 
ἑορταστικὰ διηγήµατα: «Μὴ θρησκευτικὰ 
πρὸς Θεοῦ!’’. Τὸ Ἑλληνικὸν ἔθνος δὲν εἶναι 
Βυζαντινοί, ἐννοήσατε; Οἱ σηµερινοὶ Ἕλληνες 
εἶναι κατ’ εὐθείαν διάδοχοι τῶν ἀρχαίων. 
Ἔπειτα ἐπολιτίσθησαν, ἐπροώδευσαν καὶ 
αὐτοί. Συµβαδίζουν µὲ τὰ ἄλλα ἔθνη. Ποὶαν 
ποίησιν ἔχει τὸ νὰ γράψης, ὅτι ὁ Χριστὸς 
‘’δέχεται τὴν λατρείαν τοῦ πτωχοῦ λαού’’, 
καὶ ὅτι ὁ πτωχὸς ἱερεὺς “προσέφερε τῷ Θεῷ 
θυσίαν αἰνέσεως;”» (...) Ὁ Παπαδιαµάντης 
ἔχει µία ὁλικὴ σύλληψη περὶ τοῦ Γένους. ∆ὲν 
τὸ βλέπει στὰ πλαίσια τῆς ἀπελευθερωµένης 
νότιας Ἑλλάδος. Γι’ αὐτὸν Γένος εἶναι τὸ 
ποίµνιο τῶν Ὀρθοδόξων ποὺ ἀναγνωρίζει ὡς 
πνευµατικὴ κεφαλὴ τὴν Βασιλεύουσα καὶ 
τὸ ὁποῖο ἐν πολλοῖς παραµένει ἀλύτρωτο 
καὶ χρειάζεται χείρα βοηθείας, ποὺ δὲν εἶναι 
µόνο οἰκονοµικὴ καὶ πολιτικὴ ἐνίσχυση, ἀλλὰ 
πρωτίστως ἐνίσχυση πνευµατικὴ χωρὶς ὅµως 
αὐτὸ νὰ σηµαίνει ἀποκοπὴ ἀπὸ τὶς πάτριες 
ρίζες ἐν ὀνόµατι κάποιου «ἐκσυγχρονισµοῦ», 
ποὺ καὶ τότε, ὅπως καὶ νῦν, ταλανίζει τὸ 
δύσµοιρο Γένος µας. ∆ὲν ἀµφισβητεῖ τὴν 
ὅποια ἐξέλιξη ὁ Παπαδιαµάντης οὔτε 
ξεγράφει τὶς νεωτερίζουσες τάσεις. Ἁπλῶς 
ρεαλιστικώτατα πιστεύει στὴν ἀρχὴ τοῦ 
«κάθε πρᾶγµα στὸν καιρό του». Καὶ γράφει: 
«Ἄγγλος ἢ Γερµανὸς ἢ Γάλλος δύναται νὰ 
εἶναι κοσµοπολίτης ἢ ἄθεος ἢ ὅ,τι δήποτε. 
Ἔκαµε τὸ πατριωτικὸν χρέος του, ἔκτισε 
µεγάλην πατρίδα. Τώρα εἶναι ἐλεύθερος 
νὰ ἐπαγγέλλεται χάριν πολυτελείας τὴν 
ἀπιστίαν καὶ τὴν ἀπαισιοδοξίαν. Ἀλλὰ Γραι- 
κύλος τῆς σήµερον, ὅστις θέλη νὰ κάµη δηµό-
σια τὸν ἄθεον ἢ τὸν κοσµοπολίτην, ὁµοιάζει 
µὲ νάνον ἀνορθούµενον ἕως ἄκρων ὀνύχων 
καὶ τανυόµενον νὰ φθάση καὶ αὐτὸς γίγας». 
(...) Ἔχει λεχθεῖ ὅτι ὁ Παπαδιαµάντης 
ἀδιαφοροῦσε γιὰ τὴν τότε πολιτικὴ 
πραγµατικότητα. Τίποτε ἀναληθέστερο ἀπὸ 
αὐτό. Τὴν παρακολουθοῦσε σὰν ἄγρυπνος 
Ἄργος καὶ ἀγωνιοῦσε γι’ αὐτό. Ἔγραφε στὴν 
Ἀκρόπολι τὴν Πρωτοχρονιὰ τοῦ 1896, χρονιὰ 
τῆς τελέσεως τῶν Α’ Ὀλυµπιακῶν ἀγώνων, 
τὰ ἀκόλουθα: «Ἠµύνθησαν περὶ πάτρης οἱ 
ἄστοργοι πολιτικοί, οἱ ἐκ περιτροπῆς µητρυιοὶ 
τοῦ ταλαιπώρου ὠρφανισµένου Γένους, τοῦ 
“στειρεύοντος πρίν, καὶ ἠτεκνωµένου δεινῶς 
σήµερον;’’ Ἄµυνα περὶ πάτρης δὲν εἶναι αἱ 
σπασµωδικαί, κακοµελέτητοι καὶ 
κακοσύντακτοι ἐπιστρατεῖαι, οὐδὲ τὰ 
σκωριασµένης ἐπιδεικτικότητος θωρηκτά. 
Ἄµυνα περὶ πάτρης θὰ ἦτο ἡ εὐσυνείδητος 
λειτουργία τῶν θεσµῶν, ἡ ἐθνικὴ ἀγωγή, ἡ 
χρηστὴ διοίκησις, ἡ καταπολέµησις τοῦ ξένου 
ὑλισµοῦ καὶ τοῦ πιθηκισµοῦ, τοῦ 
διαφθείραντος τὸ φρόνηµα καὶ ἐκφυλίσαντος 
σήµερον τὸ ἔθνος, καὶ ἡ πρόληψις τῆς 
χρεωκοπίας. Τὶς ἠµύνθη περὶ πάτρης; Καὶ τί 
πταίει ἡ γλαῦξ, ἡ θρηνοῦσα ἐπὶ τῶν ἐρειπίων; 
Πταίουν οἱ πλάσαντες τὰ ἐρείπια. Καὶ τὰ 
ἐρείπια τὰ ἔπλασαν οἱ ἀνίκανοι κυβερνῆται 
τῆς Ἑλλάδος». Καὶ αὐτὰ τὰ λέει ὁ 
πολιτικώτατος Παπαδιαµάντης τὴν ὥρα ποὺ 
ἡ Ἑλλὰς ζοῦσε τὸ πολιτικὸ μεθύσι ποὺ 
προσέφεραν οἱ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες. Ἕναν 
χρόνο µετὰ ἦλθε ἡ ἐπονείδιστη ἥττα τοῦ 
1897. Ὁ Παπαδιαµάντης, ἡ γλαῦξ ποὺ 
θρηνοῦσε ἐπὶ τῶν ἐρειπίων, εἶχε δικαιωθεῖ. 
Ἀλλὰ πόσοι ἀκοῦνε τὶς γλαῦκες τὶς τότε καὶ 
τῆς παρούσης ἐποχῆς; Φέτος µοῦ εἶχε ζητηθεῖ 
νὰ συµβάλω στὴ σύνταξη µίας πολιτικῆς 
προκηρύξεως. Ἀλλὰ δὲν ἔστερξα, γιατί δὲν 
ἤθελα νὰ ἐνταχθῶ κοµµατικὰ πουθενά. Στὴν 
ἐφηµερίδα ὅµως ὅπου ἀρθρογραφῶ ἔγραψα 
ὅτι δὲν θὰ µποροῦσε σὲ µία προκήρυξη 
πολιτικὴ νὰ προσθέσω οὔτε τελικὸ ν στὰ ὅσα 
ἔγραψε σ’ ἕνα µελέτηµά του περὶ κλήρου καὶ 
ἐκκλησίας τὸ 1896 ὁ Παπαδιαµάντης:«Νὰ 
παύση π.χ. ἡ συστηµατικὴ περιφρόνησις τῆς 
θρησκείας ἐκ µέρους πολιτικῶν ἀνδρῶν, 

ἐπιστηµόνων, λογίων, δηµοσιογράφων καὶ 
ἄλλων. Ἡ λεγοµένη ἀνώτερα τάξις νὰ 
συµµορφωθῆ µὲ τὰ ἔθιµα τῆς χώρας, ἂν θέλη 
νὰ ἐγκληµατισθῆ ἐδῶ. Νὰ γίνη προστάτις 
τῶν πατρῖων, καὶ ὄχι διώκτρια. Νὰ ἀσπασθῆ 
καὶ νὰ ἐγκολπωθῆ τὰς ἐθνικὰς παραδόσεις. 
Νὰ µὴ περιφρονῆ ἀναφανδὸν ὅ,τι παλαιόν, 
ὅ,τι ἐγχώριον, ὅ,τι ἑλληνικόν. Νὰ 
καταπολεµηθῆ ὁ ξενισµός, ὁ πιθηκισµός, ὁ 
φραγκισµός. Νὰ µὴ νοθεύονται τὰ 
θρησκευτικὰ καὶ τὰ οἰκογενειακὰ ἔθιµα. Νὰ 
καλλιεργηθῆ ἡ σεµνοπρεπὴς βυζαντινὴ 
παράδοσις εἰς τὴν λατρείαν, εἰς τὴν 
διακόσµησιν τῶν ναῶν, τὴν µουσικὴν καὶ τὴν 
ζωγραφικήν. Νὰ µὴ µιµώµεθα οὔτε τοὺς 
Παπιστὰς καὶ οὔτε τοὺς Προτεστάντες. Νὰ 
µὴ χάσκωµεν πρὸς τὰ ξένα. Νὰ στέργωµεν 
καὶ νὰ τιµῶµεν τὰ πάτρια. Εἶναι τῆς ἐσχάτης 
ἐθνικῆς ἀφιλοτιµίας νὰ ἔχωµεν κειµήλια καὶ 
νὰ µὴ φροντίζωµεν νὰ τὰ διατηρήσωµεν. Ἂς 
σταθµήσωσι καλῶς τὴν εὐθύνην των οἱ 
ἔχοντες τὴν µεγίστην εὐθύνην». Σφάλλουν 
ἀφαντάστως ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι ὁ 
Παπαδιαµάντης ἦταν ἔξω ἀπὸ τὰ προβλήµατα 
τοῦ καιροῦ του καὶ τοῦ καιροῦ µας. Μὲ τὴ 
«Φόνισσα» θίγει καιρίως τὸ µέγα κοινωνικὸ 
πρόβληµα τῆς προίκας, µὲ τὸ «Ὑπὸ τὴν 
βασιλικὴν δρῦν», τὸ πρῶτο οἰκολογικὸ 
διήγηµα τῆς λογοτεχνίας µας, θίγει τὸ πρό-
βληµα τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος 
καὶ δι’ αὐτῆς καὶ τοῦ ἀνθρώπου, µὲ τὸ 
ἀσυλλήπτου δραµατικότητος ἀφήγηµα «Ὁ 
πολιτισµὸς εἰς τὸ χωρίον» θίγει τὶς φοβερὲς 
πληγὲς τῆς χαρτοπαιξίας καὶ τῆς τοκογλυφίας, 
τὴν ὁποία, ὡς πολιτικὴ λέπρα στιγµατίζει καὶ 
στὸν «Ρεµβασµὸν τοῦ ∆εκαπενταυγούστου», 
ἐνῶ στὸ πολὺ καυστικὸ «Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ 
∆εσπότη», δὲν διστάζει αὐτὸς ὁ θεοσεβὴς νὰ 
γίνει µαστιγωτὴς τῆς ὑποκριτικῆς καὶ 
ἄπληστης συµπεριφορᾶς τοῦ ἀνώτερου 
κλήρου, ἢ τῆς σιµωνίας τὴν ὁποία 
φραγγελώνει ἀλύπητα στὸ ἀφήγηµα «Ὁ 
ἀνάκατος», ὅπου εὐτόλµως ἐντὸς παρενθέ-
σεως γράφει: «Ἐπειδὴ τότε ἀκόµα δὲν εἶχε 
ἀκριβήνει, πρὸς τοὺς ἄλλους καὶ ἡ σιµωνία, 
καὶ δὲν εἶχαν διορίσει οἱ “δεσποτάδες’’, ἀνὰ 
τὸ θεόσωστον βασίλειον, πρωτοσύγκελους 
ἐργολάβους, οἵτινες ν’ ἀπαιτοῦν ἑκατοστάρικα 
εἰς πάσαν τοιαύτην περίπτωσιν». Οὔτε 
νοµίζω ὅτι ὑπάρχει κανεὶς στὴ λογοτεχνία 
τῆς τότε ἐποχῆς ποὺ νὰ ἐστιγµάτισε τὸν 
ἀντιεβραϊσµὸ µὲ τόσο ἄρτιο λογοτεχνικὸ 
τρόπο ὅσο τὸ ἔπραξε ὁ Παπαδιαµάντης µὲ τὸ 
τελευταῖο ἴσως διήγηµα τῆς ζωῆς του «Ὁ 
ἀντίχτυπος τοῦ νοῦ», ποὺ τελειώνει µὲ τὴν 
καταπληκτικὴ καταπελτικὴ φράση: «Μήπως 
οἱ Ἑβραῖοι δὲν εἶναι ἄνθρωποι; Ἰδοὺ ὁ 
ἄνθρωπος αὐτὸς κλαίει».  Ὁ Παπαδιαµάντης 
ἐπέλεξε συνειδητὴ τὴν ἐνασχόληση µὲ τὴ 
δηµοσιογραφία, γιατί ἤθελε νὰ εἶναι κοντὰ 
στὴ φλεγµαίνουσα ζώνη τῆς πολιτικῆς 
λειτουργίας. Ἦταν µέσα στὴν ψυχὴ τῆς 
πολιτικῆς, ὅπως ἦταν καὶ µέσα στὴν οὐσία 
τῆς ζωῆς, ἀλλὰ δὲν τὸν ἐνδιέφερε ἡ προβολή. 
∆ὲν τὸν ἐνδιέφερε ἀκόµη ἡ πολιτικὴ τῶν 
λόγων, ἡ πολιτικὴ τοῦ θεάµατος. Ἀπεχθανόταν 
τὸν λογοκοπικὸ δηµαγωγισµό. Γράφει σ’ ἕνα 
µικρὸ ἀφήγηµα τοῦ 1907, τὸ «Ἐπιµηθεῖς εἰς 
τὸν βράχον» τὰ ἀκόλουθα σωστὰ γιὰ τὶς 
προτιµήσεις τοῦ λαοῦ: «Θέλει δυστυχῶς 
λόγο, καὶ πολλοὺς λόγους µάλιστα… θέλει 
κάτι ὡσὰν θέαµα, καὶ τὰ θέλει ὅλα λογοκοπικὰ 
καὶ θεατρικά. Καὶ δι’ αὐτὸ ὅσοι βγάζουν 
λόγους πεντάρικους ἢ δεκάρικους εὐδοκιµοῦν 
εἰς τὸ πλῆθος καὶ δι’ αὐτό… τὸ προκόψαµε». 
Καὶ ἄς µοῦ πεῖ ὁποιοσδήποτε «προοδευτικός» 
ποιὸς εἶναι ὁ πρῶτος συγγραφέας µας ποὺ 
ἔθιξε τὸ πρόβληµα τῶν ναρκωτικῶν, ἂν αὐτὸς 
δὲν εἶναι ὁ Παπαδιαµάντης µὲ τὸ ἀληθινὰ 
συγκλονιστικὸ ἀφήγηµα «Κοινωνικὴ 
ἁρµονία», ποὺ δηµοσιεύτηκε τὸ 1906. Ποιὸς 
ἔθιξε πρῶτος τὴν κοινωνικὴ διάσταση τῆς 
πορνείας, ἂν ὄχι ὁ Παπαδιαµάντης µὲ τὸ 
τολµηρότατο γιὰ τὴν ἐποχὴ του «Ἰδιόκτητο». 
Ἀλλὰ καὶ πάλι ἐρωτῶ πάντα ἐχέφρονα 
πολίτη, ποιὸς εἶναι ὁ πρῶτος λογοτέχνης µας, 
ποὺ ἐστιγµάτισε τὸν διχασµὸ ποὺ συνεπάγεται 
ὁ κοµµατισµός, ἂν αὐτὸς δὲν εἶναι ὁ 
Παπαδιαµάντης, µὲ τὸ ἀνεπανάληπτο 
διήγηµα «Τὰ δυὸ τέρατα», ποὺ γράφτηκε τὸ 
1909; Ἀρκεῖ µόνο µία περικοπὴ ἀπὸ αὐτό: 
«Ὅλα τὰ ἐκλογικὰ ἀκάθαρτα δαιµόνια εἶχον 
ἐξαπολυθῆ εἰς τὸν δρόµον τὴν χρονιὰν 
ἐκείνην. Ἡ πλουτοκρατία εἶχε συµµαχήσει µὲ 

τὴν ὀχλοκρατίαν. τὸ τέρας τὸ κίτρινον εἶχε 
καλέσει εἰς βοήθειαν τὸ ἄλλο τέρας τὸ 
κόκκινον». Κάποιοι ἐπικριτὲς τοῦ 
Παπαδιαµάντη ἔχουν παρατηρήσει ὅτι ὁ 
Σκιαθίτης πεζογράφος, κι ὅταν ἀκόµη 
ἀσχολεῖται µὲ τὴν πολιτική, εἶναι πάντα 
ἐπικριτικός, γιατί δὲν πιστεύει στὴν πολιτικὴ 
καὶ δὲν ἔχει ὅραµα πολιτικό. Ὅµως κι αὐτὴ ἡ 
παρατήρηση εἶναι λάθος φρικτό, ποὺ ἀδικεῖ 
τὸν Παπαδιαµάντη. Ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε καµµία 
δυσκολία νὰ τιµήσει τὴ µνήµη τοῦ Χαριλάου 
Τρικούπη δυὸ φορές, δίνοντας µάλιστα τὸ 
καλύτερο κατ’ ἐµὲ πολιτικὸ πορτραῖτο τοῦ 
Μεσολογγίτη πολιτικοῦ. Εἶναι τόσο 
σπαρταριστὴ ἡ περιγραφὴ ποὺ µόνο ἕνας 
ἄνθρωπος ποὺ εἶχε ζήσει τὸν Τρικούπη ἀπὸ 
πολὺ κοντὰ καὶ µετεῖχε τοῦ ἰδίου πολιτικοῦ 
ὁραµατισµοῦ θὰ µποροῦσε νὰ τὸν ἀποδώσει 
τόσο πιστά. Γεννιέται ὅµως ἕνα ἐρώτηµα ποὺ 
τὸ θεωρῶ θεµελιακὸ γιὰ τὴν προσέγγιση τοῦ 
ἰδεολογικοῦ χώρου τοῦ Παπαδιαµάντη. 
Ἀσφαλῶς ὁ Σκιαθίτης συγγραφέας ἦταν 
σφοδρὸς πολέµιος τῆς µικροπολιτικῆς. εἶχε 
ὅµως ὅραµα µεγάλης πολιτικῆς; Στὸ βιβλίο 
µου «Ξαναδιαβάζοντας τὴ Φόνισσα», ποὺ 
κυκλοφορήθηκε τὸ 1987, προσπάθησα ἀπὸ 
πολλὲς γωνίες λήψεως νὰ φωτογραφήσω τὸ 
πολιτικὸ ὅραµα τοῦ Παπαδιαµάντη, ποὺ 
ἦταν βεβαίως τὸ ὅραµα ἑνὸς µεγάλου ἔθνους 
ἀλλὰ πραγµατωµένου µὲ ἄλλες µεθόδους 
καὶ ἄλλη ἰδεολογία ἀπὸ αὐτὴ ποὺ ἐπίσηµα 
ἐξέφραζε ἡ πολιτικὴ τῆς Ἀθήνας. Ἡ πολιτικὴ 
τῆς Μεγάλης Ἰδέας ἐκφραζόταν τότε καὶ 
µετὰ µὲ τὴν πρακτικὴ ἀποσπάσεως ἐδαφῶν 
ἀπὸ τὴν Ὀθωµανικὴ Αὐτοκρατορία. Γιὰ τὸν 
Παπαδιαµάντη, µέσα στὸν ὁποῖο ὑπερίσχυε ἡ 
πολιτικὴ παράδοση τοῦ Βυζαντίου, ἡ ἐθνικὴ 
πολιτικὴ ἔπρεπε νὰ εἶναι ὄχι πολιτικὴ 
ἀποσπάσεως ἀλλὰ κληρονοµιᾶς. Οἱ Ἕλληνες, 
συνετὰ πολιτευόµενοι, θὰ ἤσαν οἱ φυσικοὶ 
κληρονόµοι τῆς καταρρέουσας ὀθωµανικῆς 
αὐτοκρατορίας. Ὁ Παπαδιαµάντης, βαθύτατα 
χριστιανὸς καὶ ὡς πρὸς τὴν ἰδιοσυστασία τοῦ 
Ρωµιός, ἔβλεπε τὸ ἐθνικὸ πρόβληµα µὲ µία 
εὐρύτερη προοπτική, ποὺ περιεῖχε ὅλους τοὺς 
Χριστιανοὺς τῆς Βαλκανικῆς καὶ τῆς 
Ἀνατολῆς. Ἡ Ρωµιοσύνη του δὲν προσέκρουε 
στὴν Ἑλληνοσύνη του. Οἱ Ἕλληνες ἔπρεπε νὰ 
εἶναι ἡ µικρὰ ζύµη ποὺ θὰ ζυµοῦσε ὅλο τὸ 
φύραµα τῶν λαῶν καὶ θὰ τοὺς ἔδινε ἕνα 
ὅραµα πολιτικό. Ὁ Παπαδιαµάντης, κι ἂν δὲν 
ἦταν πολιτικός, ἔβλεπε ὡστόσο ὅτι ὁ 
Ἑλληνισµὸς µποροῦσε νὰ ἐκταθεῖ ἕως ἐκεῖ 
ποὺ ὑπῆρχε συµπαγὴς ἐθνολογικὴ βάση. 
Ἀντίθετα, ἡ ἰδέα τῆς Ρωµιοσύνης, 
ἐµπεριέχοντας καὶ τὴν ἑλληνοσύνη, εἶχε µία 
διάσταση εὐρύτερη, σχεδὸν οἰκουµενική. 
∆υστυχῶς, ὁ ∆υτικισµὸς δὲν µᾶς ἐπέτρεψε νὰ 
διαµορφώσουµε µία ἀνατολικὴ πολιτικὴ – 
ἔστω κι ἂν στόχος µας πολιτικὸς ἦταν ἡ 
Ἀνατολή. Γι’ αὐτὸ ὁ Παπαδιαµάντης 
ἀποστρεφόταν τὴν τρέχουσα πολιτικὴ καὶ τὶς 
τότε ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τῆς ∆ύσης διαµορ-
φούµενες κοινωνικὲς καὶ πολιτικὲς ἀξίες. 
Ἔβλεπε τοὺς ὁµοεθνεῖς του νὰ ἀγωνίζονται 
νὰ γίνουν µικροί, ἐνῶ ἡ ἱστορική τους 
ἀποστολὴ ἦταν νὰ γίνουν µεγάλοι. Βεβαίως 
16 µῆνες µετὰ τὸν θάνατό του ἡ Ἑλλὰς εἶχε 
διπλασιασθεῖ ἐδαφικὰ καὶ δέκα χρόνια µετὰ 
τὸ θάνατό του εἶχε τριπλασιασθεῖ. Ἡ αὔξηση 
ὅµως αὐτὴ ἦταν στρατιωτικὴ κι ὄχι πολιτική, 
ὅπως θὰ ἤθελε ὁ Παπαδιαµάντης. Γι’ αὐτὸ ἡ 
Μεγάλη Ἰδέα πνίγηκε στὶς ὄχθες τοῦ 
Σαγγάριου καὶ στὶς ἀκτὲς τῆς Ἰωνίας. (...) 
∆ὲν φοβόταν τὴν Ἀνατολὴ ὁ Παπαδιαµάντης, 
οὔτε τὸ Βορρᾶ, φοβόταν τὴ ∆ύση γιὰ τὶς 
µικρὲς ἀξίες ποὺ προωθοῦσε στὸ χῶρο µας, 
ἀξίες ποὺ ἔκαναν τὸν Ἕλληνα ἀπὸ λαϊκὸ 
ἄρχοντα καὶ λαϊκὸ νοικοκύρη νὰ γίνεται 
µικρόψυχος καὶ χρηµατόφιλος ἀστός. Ἕνα 
κλάσµα ἀνθρώπου. Σὲ ἕνα µικρὸ – σχεδὸν 
ἐλάχιστο– ἀφήγηµα ποὺ ἔγραψε τὸ 1907, ὑπὸ 
τὸν περίεργο τίτλο «Ἡ κάλτσα τῆς Νώενας», 
ὑπάρχει σὰν καταληκτικὴ ἡ καταπληκτικὴ 
ἐρωτηµατικὴ φράση: «Ἕως πότε θὰ εἴμεθα 
ἀχαρακτήριστοι Γραικύλοι;» Ἰδού λοιπόν τὸ 
πολιτικό µας πρόβληµα, ὅπως τὸ ἔθεσε τότε 
καὶ γιὰ τώρα ὁ Παπαδιαµάντης. Γιατί τὸ ἐρώ-
τηµα τοῦτο παραµένει καὶ τώρα ἐπίκαιρο.

*  Από συνέδριο για τη συµπλήρωση 150 χρόνων 
από την γέννηση του Α.Π., 25-26 Μαΐου 2001. 
Το επιλέξαµε σήµερα ως άκρως επίκαιρο!
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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!

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2008

Αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, χαίρετε 
και υγιαίνετε σωματικώς και πνευματικώς. 
Μας αξίωσε ο Θεός και φθάσαμε στα 
Χριστούγεννα του 2008. Όλα γύρω μας 
είναι στολισμένα και φωτισμένα. Οι 
δρόμοι, τα σπίτια, τα καταστήματα σε 
ολόκληρο τον Πλανήτη μας γιορτάζουν 
τον ερχομό του Χριστού στη γη.  Την 
Γέννηση του Θεανθρώπου Ιησού πριν 
από 2008 χρόνια στη Βηθλεέμ της 
Ιουδαίας τραγούδησαν οι άγγελοι καθώς 
ανεβοκατέβαιναν στη φτωχική φάτνη και 
έψαλαν: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί 
γης ειρήνη εν ανθρώποιος ευδοκία».
Όμως, εδώ και 20 αιώνες ο Πλανήτης 
μας δεν ειρήνευσε. Γύρω μας μαίνονται 
πόλεμοι και μέσα μας διεξάγονται 
μάχες. Σε όλες τις Ηπείρους ακούγονται 
σειρήνες. Αλλού σειρήνες πολέμου και 
αλλού σειρήνες οχημάτων πυροσβε-
στικών, αστυνομικών και ασθενοφόρων. 
Και μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, 
σειρήνες βουβές: ο φόβος της βίας, ο 
πανικός της φτώχειας και ο τρόμος του 
θανάτου. Που είναι, λοιπόν, η ειρήνη; 
Μήπως λάθεψαν οι άγγελοι; Μήπως 
ματαίως ενηνθρώπισε ο Θεός; Τόσο 
δύσκολο είναι, λοιπόν, να ζήσουμε 
ειρηνικά οι άνθρωποι;
Αγαπητοί μου˙ Κάποτε ο Χριστός είπε: 
«Μη νομίσετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη 
στη γη. Δεν ήρθα να βάλω ειρήνη αλλά 
μάχαιρα». Πραγματικά! Και μόνη η 
παρουσία Του καθορίζει την απόσταση 
των έργων μας από τα λόγια Του. Ο 
κόσμος μας διέπεται από πνευματικούς 
νόμους, μα εμείς, δεν λέμε «ο Θεός 
δημιούργησε τον κόσμο», λέμε «η φύση». 
Ο Χριστός είναι ο κύριος της ζωής και 
του θανάτου, μα οι γονείς σκοτώνουν τα 
έμβρυα με εκτρώσεις και θεοποιήσαμε 

την Ιατρική και την Επιστήμη. Τρέχουμε 
σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους χωρίς 
να υπολογίζουμε την αξία της ψυχής. 
Φροντίζουμε και συσσωρεύουμε με 
απληστία υλικά αγαθά που στερούνται 
οι συνάνθρωποι δίπλα μας. Τα παιδιά 
μας ζητούν στοργή και τρυφερότητα 
και παίρνουν τηλεόραση, χρήματα και 
εφήμερους έρωτες. Ατενίζουν τον ουρανό 
και προσγειώνονται στους συμβιβασμούς 

και στην υποκρισία. Όλοι μας 
πιστεύσαμε στη Δημοκρατία, μα, εκείνη 
μας αγνόησε. Επενδύσαμε στις Ενώσεις 
οικονομικών συμφερόντων και χάσαμε. 
Επαναστατήσαμε και προδοθήκαμε.
    Γι’αυτό οι φυσικοί νόμοι στράφηκαν 
εναντίον μας και τα καιρικά φαινόμενα 
μας επιτίθενται. Γι’αυτό το αίμα των 
αδικοσκοτωμένων φωνάζει και εκδικεί-
ται τους ζωντανούς. Γι’αυτό σαλεύτηκαν 
τα λογικά μας και η ψυχή μας έπαυσε 
να κυβερνά το σώμα μας. Γι’αυτό οι 
πλούσιοι φοβούνται ένα οικονομικό 
κραχ και τρέμουν μη τυχόν οι φτωχοί 
τους διαρρήξουν τα σπίτια. Γι’αυτό 
επαναστάτησαν τα νέα παιδιά ενάντια σε 
όλους και σε όλα. Γι’αυτό σαν ντόμινο 

κατρακυλούν οι χώρες και ο πανικός 
βασιλεύει στις 5 Ηπείρους της γης. «Αν 
θελήσετε να με ακούσετε, θα φάτε τα 
αγαθά της γης. Αν δεν θελήσετε να με 
ακούσετε, θα σας καταπιεί η μάχαιρα», 
είχε πει ο Θεός στον Προφήτη Ησαΐα. 
Σήμερα, είμαστε όλοι απορημένοι 
στη χώρα μας και ομολογούμε ότι 
βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Χωρίς 
αισθήματα, χωρίς ιδέες, χωρίς ιδανικά, 
χωρίς αξίες, χωρίς όρθιους θεσμούς. 
Όμως η ζωή του Κράτους μας δεν 
άρχισε έτσι. Όταν οι πρόγονοί μας 
υποδέχονταν τον πρώτο Κυβερνήτη 
Ιωάννη Καποδίστρια, ένας από τους πιο 
σοφούς της εποχής τον χαιρέτησε με τα 
εξής λόγια: «Ο Κύριος θα είναι αρχηγός 
του Κράτους μας. Ακούσατε ιερείς του 
Υψίστου, ακούσατε βουλευτές, ακούσατε 
πολιτικοί και στρατιωτικοί, όλος ο λαός 
της Ελλάδος ακούσατε. Ο Κύριος θα είναι 
αρχηγός μας, ο Κύριος θα μας κυβερνά. 
Δεν θα μας εξουσιάζουν στο εξής ολέθρια 
πάθη, ούτε χαμερπείς ιδιοτέλειες, ούτε 
οικείος αν δεν είναι άξιος, ούτε συγγενής 
αν δεν είναι επιδέξιος, ούτε φίλος του 
κυβερνήτη αν δεν έχει ικανότητες, αλλά 
η ιερά δικαιοσύνη και οι αιώνιοι και 
αμετάβλητοι νόμοι του Θεού, αυτοί οι 
νόμοι που αρμόζουν στην καθοδήγηση 
του ελεύθερου ανθρώπου, αυτοί οι νόμοι 
θα μας κυβερνούν. Το συμφέρον της 
Πατρίδος, η ευνομία της, η ευτυχία της, η 
δόξα της, ο θρίαμβός της, θα διευθύνουν 
και τον νου και την καρδιά και τους 
σκοπούς και τους λόγους και τις πράξεις 
του Κυβερνήτη. Ο Κύριος θα είναι 
αρχηγός του Κράτους μας. Ο Κύριος θα 
μας κυβερνά... ο Θεός και η δικαιοσύνη 
θα κυβερνούν την Ελλάδα».
Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, αδελφοί μου;
Ο Χριστός είναι που απουσιάζει από τη 
Χώρα μας. Ο Χριστός είναι που λείπει 
από την ζωή μας. Ο Χριστός διώχθηκε 
από τις σκέψεις μας. Ο Χριστός παραμε-
ρίστηκε από τις προθέσεις μας. Ο Χρι-
στός εξοβελίστηκε από τις πράξεις μας.
Η Πολιτεία με νόμους αντιχριστιανι-
κούς: Τα θρησκευτικά να εκλείψουν 
από τα Σχολεία, οι εκτρώσεις νόμιμες, 
ο πολιτικός γάμος, το «Σύμφωνο 
ελεύθερης συμβίωσης», ο γάμος των 
ομοφυλοφύλων, το θρήσκευμα από τις 
ταυτότητες. Όλα αυτά, σιγά αλλά σταθερά, 

απο-χριστιανίζουν το Κράτος μας. Προς 
χάριν των μειονοτήτων γιατί να χάσουμε 
την Παράδοσή μας η πλειονότητα; 
Προς χάριν των ξένων γιατί να σβύσει η 
ιδιοπροσωπία των Ελλήνων; Η Παιδεία 
που προσφέρεται στους μαθητές είναι 
παραποιημένη ιστορικά και άχρωμη 
πνευματικά. Η Τηλεόραση εκμαυλίζει 
απροκάλυπτα. Ρυθμιστές της ζωής μας 
έγιναν ανερμάτιστοι Δημοσιογράφοι. 
Πνευματικοί άνθρωποι θεωρούνται οι 
θεατρίνοι και οι τραγουδιστές. Και οι 
Κληρικοί για να σιωπούν, απειλούνται με 
διόγκωση «σκανδάλων» και με διασυρμό 
«λαθών» που οι Εξεταστικές Επιτροπές 
της Βουλής, προκειμένου να μας 
διαφωτίσουν, εκδίδουν 5 πορίσματα! 
Κάποιοι προανήγγειλαν το τέλος! Όμως 
εμείς δεν απογοητευόμαστε. Ξέρετε 
γιατί; Επειδή «σήμερον γεννάται 
εκ Παρθένου...». Ας αφήσουμε 
τις ψευδαισθήσεις της λογικής κι 
ας τρέξουμε να διαπιστώσουμε το 
υπέρλογο. Ας ρίξουμε τον εγωϊσμό μας 
κι ας ανακαλύψουμε δίπλα μας τον 
συνάνθρωπο. Ας κοιτάξουμε τον Ιησού 
καταπρόσωπο κι ας διακρίνουμε στα μάτια 
Του τον Θεό Πατέρα. Ας ξαναγεννηθούμε 
ως άτομα, ως λαός, με τη δύναμη της 
μετανοίας κι ας εξομολογηθούμε τα λάθη 
μας. Ας δροσίσουμε την καρδιά μας με 
καλωσύνη, με ευγένεια, με σεβασμό, 
με τιμιότητα. Ας αφήσουμε τα έξυπνα 
λόγια κι ας κάνουμε σοβαρές πράξεις. 
Ας κοινωνούμε το Χριστό κι ας του 
επιτρέψουμε να συνεργάζεται μαζύ μας.
Μπορούμε όσο προλαβαίνουμε. Ο 
Χριστός «γεννάται σήμερον εκ Παρθένου» 
για μας. Για όλους μας ανεξαιρέτως. Ας 
αποδεχθούμε το απλοϊκό της Πίστεως 
που είναι ισχυρότερο όλων των λογικών 
αποδείξεων. Ας ζήσουμε το γεγονός. Ας 
παραδεχθούμε το θαύμα. Ας αφήσουμε 
τα εφετινά Χριστούγεννα να ομορφύνουν 
την ζωή μας, την ψυχή μας, τα παιδιά μας, 
τα σπιτικά μας, τον τόπο και την Χώρα 
μας. Αυτό εύχομαι και προσεύχομαι 
για όλους σας. Παρακαλώ να κάνετε το 
ίδιο και για τον Επίσκοπό σας, ώστε ο 
Χριστός να είναι παρών ανάμεσά μας 
και να ευλογεί την Πατρίδα μας. Καλά 
Χριστούγεννα αγαπητοί μου. Ευχέτης 
προς Κύριον, 
        Ο Αλεξανδρουπόλεως ΑΝΘΙΜΟΣ

Η ΞΑΝΘΗ ΠΡΙΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ
2ο Π. ΠΟΛΕΜΟ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Οι πόλεις έχουν τη δική τους ιστορία. Κάθε 
πόλη είναι ένας ζωντανός οργανισμός 
με τους ανθρώπινους, οικονομικούς και 
φυσικούς πόρους του, ένας οργανισμός 
που εξελίσσεται και μεταλλάσσεται με 
τις εποχές, τις συνθήκες, τις καταστάσεις. 
Η όμορφη και πολύμορφη πόλη της 
Ξάνθης αποτελεί μια επιτομή της σύγ-
χρονης Ελληνικής Ιστορίας, ιδιαίτερα 
στην καθοριστική εκείνη περίοδο που 
σφραγίζει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλε-

μος. Τα όσα συντελέστηκαν την επώδυνη 
και καθοριστική εκείνη περίοδο στην 
Ξάνθη συνοψίζουν τους αγώνες, τα 
πάθη, τα βάσανα και τις προσδοκίες που 
κυριάρχησαν σε ολόκληρη την Ελλάδα 
που είδε τον κοινωνικό και οικονομικό 
της ιστό να συντρίβεται από τον πόλεμο 
και την ξένη επιβουλή, μιας Ξάνθης 
που ανασυγκροτήθηκε μεταπολεμικά σε 
μια σύγχρονη οικονομία και κοινωνία, 
ξεπερνώντας τις μεγάλες δυσκολίες 
και συσσωματώνοντας δημιουργικά τις 
προκλήσεις που δημιουργούσαν οι νέες 
συνθήκες.
Το βιβλίο του Μάκη (Δήμου) Βογιατζό-
πουλου αποτυπώνει με ζέση και ζωντάνια 
την εξέλιξη αυτή της πόλης της Ξάνθης. 
Είναι το πόνημα ενός φανατικού 
Ξανθιώτη, ενός παθιασμένου συλλέκτη, 
ενός μελετητή που δουλεύει με το νου 
και τη καρδιά. Η ψυχρή ιστοριογραφία 
δεν μπορεί να διασώσει τη “μυρωδιά” 
του ανθρώπινου παράγοντα μέσα από 
τα ιστορικά ντο-κουμέντα και δρώμενα. 
Δεν μπορεί να αποδώσει την ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία και παράδοση ενός τόπου 
που βρέθηκε στη δίνη αδυσώπητων 
συγκρούσεων και θεμε-λιακών 
ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή.
Ο Δήμος Βογιατζόπουλος έφτιαξε μια 
ακουαρέλα που με τα ζωηρά της χρώματα 
έρχεται να συμπληρώσει τη χαλκογραφία 
της επίσημης ιστορίας. Το βιβλίο συγκινεί 
και φωτίζει. Η ιστορία της Ξάνθης βρήκε 
πράγματι στο πρόσωπό του τον συλλέκτη 
της.

ISBN: 978-960-6653-32-2, Σελ. 542, 17 Χ 
24 εκ., τιμή 20,90 € με Φ.Π.Α.
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Ἀντίο Τάσσο 
Ἐπικήδειος ἀπό τὸν δρ. Βάσο Λυσσαρίδη 
στὴν κηδεία τοῦ τέως Προέδρου τῆς 
Κυπριακῆς ∆ηµοκρατίας, Τάσσου 
Παπαδόπουλου (15/12/2008).

Ἕνας γενναῖος ἔφυγε Ὄρθιος. Ὄρθιος στὴ 
ζωὴ καὶ τὸν θάνατο. Ὄρθιος µπροστὰ 
στὶς ἀπειλὲς καὶ ἀντιξοότητες. Ὅµως ἡ 
λεβεντιὰ δὲν χωράει σ΄ ἕνα φέρετρο. Ὁ 
θάνατος πισωγυρίζει ἀµήχανος. Ὅσοι 
ἔταξαν στὴ ζωή τους νὰ φυλᾶνε ἐθνικὲς 
ἀρχὲς, νὰ ἀπορρίπτουν πιέσεις καὶ 
ἀπειλές, παραµένουν ὄρθιοι στὴ ζωὴ καὶ 
τὸν θάνατο.
Μία µεγάλη προσωπικότητα ποὺ 
λάµπρυνε τὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς πατρίδας 
µας, ποὺ ἄφησε ἀνεξίτηλη τὴ σφραγῖδα 
του στὰ δρώµενα τῆς Κύπρου, ὁ 
πρόεδρος ποὺ πιστὸς στὴ λαϊκὴ 
ἐντολὴ ἀπέρριψε ἐθνοκτόνα 
σχέδια, ἐπαναλαµβάνοντας 
τὸ διαχρονικὸ στὴν Ἑλληνικὴ 
ἱστορία ΟΧΙ, πέρασε τὸ κατώφλι 
τῆς αἰωνιότητας. Πέρασε τὸ 
κατώφλι τῆς ἱστορίας. Καὶ 
πέρασε µὲ περγαµηνὲς ἀγώνων, 
θυσιῶν καὶ προάσπισης ἀρχῶν. 
Μὲ ἐκκρεµῆ ὁράµατα µὲ 
ἀνεκπλήρωτες προσδοκίες, 
ἀλλὰ καὶ µὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι 
ὁ ἀγώνας στὸν ὁποῖο ἀφιέρωσε 
τὴ ζωή του θὰ συνεχισθεῖ. Πὼς καὶ νεκρὸς 
θὰ µαρτυρήσει τὴ δικαίωση.
Φίλε Τάσσο,  ὁ λαὸς δὲν σοῦ παραχωρεῖ 
ἄδεια ἀπουσίας ὡσότου λεύτεροι 
σεργιανίσουµε στὰ λεύτερα ἀγαπηµένα 
τοπία. Πικρός µισεµὸς καὶ πιὸ πικρὸς 
ὅταν στὴ πατρογονικὴ Ἄσσια φιµώνεται 
ἡ ἀρχαία λαλιὰ καὶ τὰ σκλαβωµένα 
χώµατα ξεσηκώνονται. Πικρὴ ἡ σκλαβιά. 
Μὴν ἀκουµπήσεις σ΄ αὐτὸ τὸ χῶµα. Θὰ 
σ΄ ἀφανίσει ἡ ὀργή του. Νερὸ ἀπ΄ τὴ 
βρύση τῆς Λαπήθου µὴ γευτεῖς. Πικρὸ 
ἀφιόνι θὰ πικρολιώσει τὰ πικραµένα 
σου σωθικά. Ἀέρα ὅταν φυσάει ἀπ΄ τὸν 
βορρᾶ, µὴν ἀνασάνεις. Θά ‘ναι στὸ λέω 
ἡ τελευταία σου πνοή. Ἕνα σοῦ µένει. 
Τὸ χῶµα ν΄ ἀναδέψεις µὲ τὴ δική σου 
ὀργὴ καὶ τὸν βοριὰ στῆς λευτεριᾶς τὴν 
κολυµβήθρα νὰ βαφτίσεις. Τότε θὰ ζεῖς. 
Ὅσο τὸ συρµατόπλεγµα τῆς ντροπῆς 
θὰ διχοτοµεῖ τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ τὰ 
χώµατά µας, ὅσο ἡ κατοχικὴ σηµαία θὰ 
συνοδεύει στὸν ξύπνιο τους ἐφιάλτες 
µας, ἔχοντας τώρα νικήσει τὸν θάνατο 
µαζὶ µὲ τὴν στρατιὰ τῶν συναγωνιστῶν 
σου µὲ τὸν Μακάριο σηµαιοφόρο µὲ τὸν 
Αὐξεντίου, τὸν Μάτση, τὸν Παλληκαρίδη 
θὰ ἀνατρέψουµε τὸ σκηνικό. 
Ὁ Τάσσος Παπαδόπουλος ἔφυγε ἀπὸ 
τὴ ζωὴ γιὰ νὰ παραµείνει ζωντανὸς στὴ 
µνήµη ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ. Ἡ Κύπρος 
θρηνεῖ ἕνα ἄξιον τῆς πατρίδος τέκνον. 
Καὶ ὁ Ἑλληνισµὸς συµµετέχει στὸν 
θρῆνο γιὰ τὴν ἀπώλεια. Ὁ Ἑλληνισµὸς 
στὸ σύνολό του, γιατί οἱ ἐθνικοὶ 
ἀγῶνες ἀγνοοῦν ἰδεολογικὰ σύνορα. Ἡ 
παρουσία ἐδῶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς 
Ἑλλάδας κ. Καραµανλῆ, τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς 
ἀντιπολίτευσης κ. Παπανδρέου καὶ τῆς 
ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Μπακογιάννη 
µαρτυροῦν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.
Αὐτὴ ἡ ὀδυνηρὴ συγκυρία προσφέρει 
τὴν εὐκαιρία νὰ ἀποστείλουµε ἀπὸ 
κοινοῦ τὸ µήνυµα ὅτι θὰ ἀπορρίψουµε 
ἀπορριφθέντα ὑπὸ τοῦ λαοῦ σχέδια ποὺ 
ἐκκολάπτονται ὑπὸ νέα ὀνοµατολογία καὶ 
ὅτι θὰ σταθοῦµε ἀνάχωµα σὲ εὐρωπαϊκὴ 
πορεία τῆς Τουρκίας a la carte µὲ τὴν 
κυνικὴ ἀπαίτηση µὴ συµµόρφωσης πρὸς 
τὶς εὐρωπαϊκὲς ὑποχρεώσεις της καὶ νο-
µιµοποίηση κηδεµονικῶν δικαιωµάτων καὶ 
στρατιωτικῆς παρουσίας, παρθενογένεσης 
δυὸ κρατῶν καὶ συνεταιρισµοῦ.

Φίλε Τάσσο, 
Φεύγεις ἀφήνοντας ἀξιόλογη, ἀνεξίτηλη 
κληρονοµιά. Ὁ λαὸς θυµᾶται ἔντονα 
τὴν τελευταία παρακαταθήκη σου στὴν 
κρίσιµη ὥρα τῶν ἀποφάσεων. Σαφὴς 
ἡ διαπίστωσή σου ὅτι «τὸ σχέδιο Ἀνάν 
δὲν καταλύει τὴ de facto διχοτόµηση, 
ἀλλὰ ἀντίθετα τὴ νοµιµοποιεῖ καὶ ὅτι 
ὑπάρχουν θέµατα ἀρχῶν καὶ ἀνθρωπίνων 
δικαιωµάτων ὅπου ἡ «µέση λύση» 
δὲν συνιστᾶ τὴ σωστὴ ἀπάντηση». 
Πρόσθετες: «Παρέλαβα κράτος µὲ 
διεθνὴ ἀναγνώριση. ∆ὲν θὰ παραδώσω 
κοινότητα χωρὶς δικαίωµα λόγου 
καὶ σὲ ἀναζήτηση κηδεµόνων». Αὐτὰ 
δήλωνες στὸ δραµατικό σου διάγγελµα, 
πληγωµένος ἀπὸ τὴν παραγνώριση 
ἀρχῶν ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἦσαν 
ἐντεταλµένοι γιὰ τὴν ὑπεράσπισή τους. 
Μὲ ἔντονα φορτισµένη λυγµικὴ φωνὴ, µὲ 

τὴ συναίσθηση ὅτι στεκόσουν ἀνένδοτος 
προασπιστὴς τῶν δικαιωµάτων τοῦ λαοῦ 
µας καὶ θεµατοφύλακας τῆς ἱστορίας 
µας. Ὁ συναισθηµατισµὸς ταιριάζει στὸν 
εἰλικρινή.
Στέρεες οἱ ἐθνικὲς ρίζες µὲ τὶς 
πολυχιλιόχρονες ἑλληνικὲς παραδόσεις. 
Στέρεη ἡ προσωπικὴ ἱστορία. Προδια-
γεγραµµένη, σχεδὸν νοµοτελειακὴ ἡ 
πορεία σου. Ἀγωνιστὴς ἀπὸ τὴν πρώτη 
νεανικὴ ἡλικία στὴν πρώτη γραµµὴ τοῦ 
ἐθνικο-ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τῆς 
ΕΟΚΑ, ὅπου καὶ σὲ πρωτοσυνάντησα. 
Μαζὶ στὸ Λονδίνο στὴ δραµατικὴ 
σύσκεψη καταψηφίσαµε τὶς συµφωνίες 
Ζυρίχης-Λονδίνου. Ὁ Μακάριος στὴν 
πορεία ἀναγνωρίζοντας τὶς ἀρετὲς καὶ 
ἱκανότητές σου σὲ διορίζει Ὑπουργό. 
Τὸν νεαρότερο Ὑπουργὸ τῆς Κυπριακῆς 
∆ηµοκρατίας. Ἀδέκαστος στὴν προάσπιση 
ἀξιῶν, ἕτοιµος γιὰ κατάθεση γνώµης 
καὶ ἕτοιµος νὰ προσαρµοσθεῖ ἔργοις. 
Θάταν ὑποτιµητικὸ νὰ ἀναλωθῶ στὴν 
ἀπαρίθµηση τῆς πληθώρας πολιτικῶν 
καὶ πολιτειακῶν ἀξιωµάτων στὰ ὁποῖα 
διέπρεψε καὶ τὴν τόσο ἀξιόλογη προσφορὰ 
του σ΄ ὅλους τους τοµεῖς τῆς δηµόσιας 
ζωῆς. Ὑπουργὸς σὲ διάφορα ὑπουργεῖα, 
διαπραγµατευτής, ἐκπρόσωπος τῆς 
Κύπρου στὰ διεθνῆ βήµατα, Πρόεδρος τῆς 
Βουλῆς, φυλακισθείς στὸ πραξικόπηµα. 
Ὅµως δὲν µπορῶ νὰ µὴν ἀναφερθῶ 
στὴν πρωτοποριακὴ προσφορά του γιὰ 
τὴν ἑδραίωση τοῦ πρώτου κοινωνικοῦ 
κράτους στὴν Κύπρο.
Ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι. Καὶ τὸ τελευταῖο 
ἀξίωµα στὴν προεδρία τοῦ κράτους 
ὑπῆρξε ἡ κορωνίδα τῆς προσφορᾶς του 
καὶ ἡ ἀνάδειξη τῆς προσωπικότητάς 
του. Ἀφόρητες οἱ πιέσεις, ἀσφυκτικὸς 
ὁ κλοιὸς γιὰ ἐξαναγκασµὸ τοῦ λαοῦ 
µας νὰ προσυπογράψει σχέδια ἐθνικῆς 
ταπείνωσης καὶ ὑπονοµευτικὰ τῆς ἐθνικῆς 
µας ἐπιβίωσης. Καὶ τὰ πυρὰ ἐχθρικὰ καὶ 
φίλια στρέφονταν πρὸς τὸν ἐκλεγµένο 
πρόεδρο. Κι ἐσύ, Τάσσο, φρουρὸς µίας 
ἄλλης µορφῆς Θερµοπυλῶν, παράµεινες 
πιστὸς τοῖς τοῦ λαοῦ ρήµασι πειθόµενος 
γνωρίζοντας τὸ τίµηµα καὶ ἕτοιµος νὰ 
ὑποστεῖς τὶς συνέπειες. Καὶ ὁ ἀγώνας 
δὲν ἀφοροῦσε µόνο τὴν ἐπιβίωση 
τῶν Ἑλληνοκυπρίων ἀλλὰ καὶ τὴν 
οὐσιαστικὴ ἀκηδεµόνευτη πορεία τῶν 

Τουρκοκυπρίων. Γιατί πιστὸς στὶς ἐθνικές 
σου ρίζες ὑπῆρξες καὶ θερµὸς προασπιστὴς 
τῶν δικαιωµάτων τῶν Τουρκοκυπρίων 
µὲ τὴ σωστὴ διαπίστωση ὅτι εἰρήνη καὶ 
πρόοδος µποροῦν νὰ διασφαλισθοῦν µόνο 
σὲ συνθῆκες ἀλληλοσεβασµοῦ. Ἡ ἱστορία 
θὰ καθιερώσει τὸν ρόλο σου ὡς τοῦ 
προέδρου ποὺ ἀπέκρουσε τὰ ἀπαράδεκτα 
σχέδια ἀλλὰ καὶ διαφοροποίησε 
ἀποτελεσµατικὰ τὸ ἀρνητικὸ κλῖµα ποὺ 
δηµιούργησε τὸ πλήρως δικαιολογηµένο 
ΟΧΙ τοῦ λαοῦ µας.Καὶ αὐτὸ ἐπετεύχθη ὄχι 
µὲ προσαρµογὴ σὲ πιέσεις ἢ ἐγκατάλειψη 
ἀρχῶν ἀλλὰ µὲ θρησκευτικὴ προσήλωση 
στὴν προάσπιση τῆς ἐτυµηγορίας τοῦ 
λαοῦ. Καὶ αὐτὰ χαρακτηρίσθηκαν ὡς 
ἀπορριπτισµός. Ἂν ἀπορριπτισµὸς εἶναι 
ἡ ἄρνηση τῆς ἐθνικῆς αὐτοκτονίας, τότε 
ὁ τίτλος εἶναι ἄκρως τιµητικός. ∆ιάλεξες 
συνειδητὰ τὸν δρόµο τοῦ ἐθνικοῦ 
Γολγοθᾶ, γιατί γνώριζες πὼς µόνο µὲ 
τὴν ἀνάληψη εὐθυνῶν χαράσσονται οἱ 
δρόµοι ἐθνικῆς σωτηρίας.
Στὴ ρήτρα ὅτι οἱ ἰδέες δὲν δολοφονοῦνται, 
προσθέτω: Ὅµως οὔτε οἱ ἰδεοφόροι 
πεθαίνουν. Πεθαίνουν ὅσοι δὲν ἀφήνουν 
κληρονοµιά. Κι ἐσὺ ἀφήνεις ἀξιόλογη 
κληρονοµιά.
Τὰ µηνύµατα εἶναι σαφῆ. Σεβόµαστε 
τὰ δικαιώµατα ὅλων τῶν λαῶν καὶ 
ὅλων τῶν ὁµάδων. Ὅµως ἀπαιτοῦµε 
σεβασµὸ καὶ στὰ δικά µας. Εἶµαι βέβαιος 
ὅτι καὶ ἀπὸ τὸν τάφο θὰ διαλαλεῖς 
ὅτι δὲν θὰ δεχθοῦµε χωριστὰ κράτη 
καὶ συνεταιρισµὸ ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἕνα 
πολυκηδεµονευόµενο συνοµοσπονδιακὸ 
µόρφωµα. Νά ‘σαι βέβαιος ὅτι ὁ ἀγώνας 
θὰ συνεχισθεῖ. Συµβιβασµὸς, ναί. Ἀλλὰ 
σὲ πλαίσια ἀρχῶν ποὺ διαφυλάττουν 
τὴν ἐθνικὴ ἀξιοπρέπεια καὶ ἐπιβίωση. 
Μόνιµη κοινή µας γραµµὴ παραµένει 
µία λύση ἐναρµονισµένη µὲ τὸ διεθνὲς 
δίκαιο καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ κεκτηµένο 
ποὺ νὰ διασφαλίζει τὴν ἑνότητα τοῦ 
κράτους, τοῦ χώρου, τῆς οἰκονοµίας, τῶν 
θεσµῶν, θὰ ἀπαλλάσσει ἀπὸ κηδεµονίες 
καὶ ξένη στρατιωτικὴ παρουσία καὶ θὰ 
διασφαλίζει τὶς βασικὲς ἐλευθερίες καὶ 
τὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα ὅλων τῶν 
πολιτῶν, συµπεριλαµβανοµένου τοῦ 
δικαιώµατος ὅλων τῶν προσφύγων γιὰ 
ἐπάνοδο στὶς πατρογονικὲς ἑστίες καὶ 
περιουσίες τους. 
Αὐτὲς ὑπῆρξαν οἱ διακηρύξεις ὅλων 
πρὸς τὸν λαὸ καὶ ὁ λαὸς εἶναι φυσικὸ 
νὰ ἀπαιτεῖ προσήλωση στὶς δεσµεύσεις. 
Φεύγεις δικαιωµένος µὲ σαφὴ ἐντολὴ 
στὰ παιδιά σου, στοὺς δικούς σου καὶ 
σ΄ ὅλον τὸν λαὸ νὰ µὴ παρεκκλίνουν 
ἀπὸ τὴ διακηρυγµένη πορεία ποὺ τώρα 
σφραγίζεται µὲ τὴ δική σου βιολογικὴ 
ἀπουσία, ὄχι τὴν πολιτική. 
Σ΄ αὐτὸν τὸν ἱερὸ χῶρο ἐνώπιον τοῦ 
λαοῦ καὶ τῆς ἱστορίας δίνουµε τὴν 
ὑπόσχεση ὅτι δὲν θὰ παρεκκλίνουµε 
ἀπὸ αὐτὴ τὴν πορεία. Ἡ φωνή σου γιὰ 
ἀπόρριψη ἀπαράδεκτων σχεδίων θὰ εἶναι 
τώρα ἀκόµα πιὸ δυνατή, πιὸ καθολική, 
πιὸ ἀποδεκτή. Γιὰ τὴν οἰκογένειά σου 
θὰ εἶναι παρηγοριὰ ὅτι ὅλη ἡ Κύπρος 
παραστέκεται στὴ θλίψη τους καὶ 
ἰδιαίτερα στὴ µεγάλη κυρία, τὴ Φωτεινή 
τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ τῆς προσφορᾶς.
Θὰ συνεχίσουµε ὅλοι µαζί. Καὶ θὰ 
σ΄ ἔχουµε πάντα συντροφιὰ ὡς τὴν 
δικαίωση.
Αὐτὴ τὴ µοίρα ὅρισαν οἱ θεοὶ γιὰ τοὺς 
διαχρονικοὺς ἀγωνιστές. Μᾶς εἶπαν: 
«Γιατί συνεχίζετε νὰ ἀγωνίζεσθε, ἀφοῦ ἡ 
µάχη ἔχει κριθεῖ;» Ἀπαντήσαµε: «Γιατί ἂν 
δὲν ἀγωνιζόµαστε, δὲν θὰ ὑπάρξει ἄλλη 
µάχη.» Θ΄ἀγωνίζεσαι καὶ µετὰ θάνατο, 
ὁ λαὸς δὲν σοῦ δίνει ἄδεια ἀπουσίας. 
Καὶ ἀσφαλῶς δὲν ἔχεις καµµιὰ πρόθεση 
ἀπουσίας.
Ὅταν τὸ βράδυ ὁ Ζέφυρος θὰ συνοδεύει 

τοῦ Αἴαντα τὸ παράφωνο γέλιο, ὅταν τὰ 
κιονόκρανα τῆς Σαλαµίνας φοβισµένα 
θὰ διηγοῦνται ψεύτικες ἱστορίες, ὅταν 
οἱ µαινάδες θὰ ξεσχίζουν τὰ ἀνύπαρκτα 
ἱµάτια, ἐµεῖς µαζί σου θὰ θυµίσουµε 
στοὺς µόνιµους καὶ τοὺς περαστικοὺς 
ὅτι περπατοῦν στ΄ ἀχνάρια τοῦ Ζήνωνα. 
Στὴν ἄκρη τοῦ ∆αυλοῦ ξεµπαρκάρουν 
τριήρεις φορτωµένες ὀργὴ καὶ ρυτίδες, 
ὅτι αὐτὰ τὰ χώµατα φιλοξενοῦν τὸ DNA 
τοῦ Ζήνωνα, τοῦ Κίµωνα, τοῦ Ρέ, τοῦ 
Αὐξεντίου.
Φίλε, ζωντανοὶ καὶ νεκροὶ θὰ κρατήσουµε 
ζωντανὴ τὴν ἐλπίδα. Κάθε µάχη ποὺ 
χάνεται, µήτρα τῆς µάχης ποὺ ἔρχεται. 
Κι οἱ µαχητὲς δρασκελοῦν τὰ σύνορα 
τοῦ Ἅδη. Ὅταν ὁ ἥλιος θὰ βηµατίζει 
ὀργισµένος ἀπὸ τὸν Πενταδάκτυλο στὴ 
Λύση. Ὅταν οἱ πρόσφυγες θὰ σέρνουν 
κουρασµένοι τὰ βήµατα στὸ δικό, µὰ 
πάντα ξένο σπίτι. Ὅταν οἱ Ἄννες καὶ 
οἱ Καϊάφες θὰ ἑτοιµάζουν σύγχρονες 
φυλακὲς µὲ ἀόρατα, µὰ φρικτὰ σίδερα, 
ὁ λαὸς θὰ θυµᾶται πὼς τὸ ὄχι εἶναι 
ὀδυνηρὸ µὰ ὄχι θανάσιµο, πὼς ἡ λευτεριὰ 
οὔτε δίνεται, οὔτε ταιριάζει στοὺς 
γονατισµένους. Τότε, ἀγαπηµένε φίλε, 
οἱ νεκροὶ ἀναστηθήσονται κι οἱ ἀληθινοὶ 
ζωντανοὶ θὰ βρεθοῦν καὶ πάλι στὸ µετερίζι 
τῆς ἀνθρωπιᾶς καὶ τῆς λευτεριᾶς. Κι ἐσὺ 
καρτερᾶς ἀπὸ τώρα αὐτὴ τὴν ὥρα.
Τὸ αἰωνία ἡ µνήµη σου δὲν ἀντέχει. 
Αἰωνία θὰ εἶναι ἡ µοίρα σου.

ΤΟΞΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2008 

Συνέχεια από σελ. 12

Τι γίνεται, σου λέει, από τη μια εγώ που και 
καλό παιδί είμαι και προσπαθώ φιλότιμα, 
απ’ την άλλη ο χοντρός που όλη μέρα 
κάθεται και τά ’κανε παντού μαντάρα 
και ακόμη πιο δημοφιλής από μένα είναι; 
Μα γιατί δεν με πάνε οι άτιμοι; Τι τους 
έκανα; Τίποτε δεν τους έκανες, βρε αγόρι 
μου! Και ίσα-ίσα, στην πραγματικότητα 
όλοι σε συμπαθούν! Και για οτιδήποτε 
άλλο, όλοι θα έτρεχαν να σε βοηθήσουν! 
Και καινούργιο τσαφ-τσουφ θα σου 
έφερναν και Γιου-γκι-ο και παπάκι για τη 
μπανιέρα, αλλά και λαμπριάτικη λαμπάδα 
με φιόγκο και κάποιο απ’ τα αγαπημένα 
σου τερατοκουκλάκια επάνω (Πόκεμον, 
Κακαουνάκης, Τρέμη, Μαριλίζα)! Μόνο 
για να σε βγάλουνε πρωθυπουργό τους 
έχουν (ακόμη) ένα μικρό πρόβλημα, αλλά 
μην ανησυχείς! Ο αυτόχειρας κυανός 
θίασος σκιών μπορεί μέχρι και αυτό το 
θαύμα τελικά να καταφέρει!
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «TO ΧΡΥΣΟYN 
ΒΟΘΡΟΚΑΝΑΛΟN»
Δηλαδή τι εννοείτε; Ότι δεν θα βρα-
βεύσω εγώ τώρα - για τον άθλιο ρόλο 
τους στις υποθέσεις Βατοπαιδίου και 
κουκουλοφόρων – έναν έναν και ονομα-
στικώς όλους τους τσογλανομπάστ…
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «TO ΨΑΛΙΔΙ ΤΟΥ 
ΕΚΔΟΤΗ»
Το τελευταίο βραβείο απονέμεται δι-
καιωματικά στον προκλητικό μεγαλο-
εκδότη του παρόντος κωλοεντύπου, ο 
οποίος φυσικά ΘΑ ΕΘΑΒΕ στο σκοτάδι τα 
παραπάνω βραβεία, με το σύνηθες πλέον, 
γελοίο επιχείρημα ότι θα μας έστελναν στη 
φυλακή. Για να μην του δώσω λοιπόν την 
ικανοποίηση, πρόλαβα και ΤΑ ΕΚΟΨΑ 
ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ! Μεταξύ μας πάντως 
τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχω κι εγώ ένα 
σωρό πράματα να κάνω αυτόν τον καιρό, 
οπότε δεν ασχολήθηκα περισσότερο. Ε, 
που να τρέχεις άλλωστε τώρα - χρονιάρες 
μέρες - να ψάχνεις  να κρυφτείς απ’ τον 
εισαγγελέα…                   
                               Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



1) Στίς 1 Ἰανουαρίου 2002 
ἀποσύρεται ἡ δραχµή καί τή 
θέση της παίρνει τό εὐρώ ὡς 
ἐπίσηµο νόµισµα τῆς Ἑλλάδας. 
Ἀνασκαλεύοντας στή µνήµη 
σας µπορεῖτε νά βρεῖτε κάµποσα 
πράγµατα πού ἀγοράζατε µέ 50-
100 δραχµές. Πεῖτε τί ἀγοράζετε 
τώρα µέ τό ἴδιο ποσό, δηλ. 15-30 
λεπτά τοῦ εὐρώ:
Α) Μία ὀδοντογλυφίδα
Β) Μιά χρησιµοποιηµένη ὀδοντο-
γλυφίδα
Γ) Τά δύο ἀνωτέρω
Δ) Τό τρίτο τό µακρύτερο

2) Στίς 3 Ἰανουαρίου τοῦ 1911 
πεθαίνει ὁ διηγηµατογράφος καί 
ποιητής ...................., τοῦ ὁποίου ἕνα 
ἀπό τά θαυµαστά κατορθώµατα 
ἦταν καί µία µοναδική λιτότητα 
βασισµένη σέ µιά πρωτόφαντη 
λεκτική χλιδή: «(Ζέφυροι) 
προσπαίζουν κυλινδούµενοι... ὡς 
ἄτακτα παιδία», «(ἄστρα) τό ἕν 
µετά τό ἄλλο πίπτοντα, φευγαλέα, 
σβήνονται εἰς τόν ἄνω βυθόν 
τῶν ἀκαταλήπτων πραγµάτων», 
«(κῆπος πού) ὁ ἥλιος καίει χωρίς 
νά καταφλέγη τά βάθη του», 
«κυνέρωτες», «πελαγιωτέρα»...
Α) Ἄγγελος Σικελιανός
Β) Λορέντζος Μαβίλης
Γ) Ἀλέξανδρος Παπαδιαµάντης
Δ) Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης

3) Στίς 5 Ἰανουαρίου 1913 ἡ δεύτερη 
µεγάλη ἑλληνοτουρκική ναυµαχία 
τοῦ Α’ Παγκοσµίου Πολέµου στή 
Λῆµνο. Ἡ ἑλληνική νίκη ἦταν 

συντριπτική, ἡ µεγαλύτερη ἴσως 
τοῦ Πολεµικοῦ µας Ναυτικοῦ κατά 
τόν 20ο αἰώνα: Ἔπληξε σοβαρά 
τή ναυαρχίδα «Μπαρµπαρόσα» 
(καταρρίπτοντας καί τήν 
ἱστορική του σηµαία), καί τά 
θωρηκτά «Τουργούτ Ρέις» καί 
«Μεσουδιέ», πού τράπηκαν σέ 
φυγή, τά κατεδίωξε δέ µέχρι τόν 
Ἑλλήσποντο. Ἔκτοτε τό τούρκικο 
ναυτικό ἔκανε νά ξαναβγεῖ στό 
Αἰγαῖο...
Α) Δεκαετίες
Β) Πέντε χρόνια
Γ) Ἕναν χρόνο
Δ) Ἕξι µῆνες

4) Στίς 6 Ἰανουαρίου 1828 
φτάνει στό Ναύπλιο ὁ πρῶτος 
Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδας, 

Ἰωάννης Καποδίστριας. Πρίν 27 
χρόνια ὁ πατέρας του, Ἀντώνιος 
Καποδίστριας εἶχε λάβει ἀπό τά 
χέρια τοῦ Σουλτάνου στήν Πόλη 
τό φιρµάνι τῆς ὑποτελοῦς στούς 
Ὀθωµανούς καί κηδεµονευόµενης 
ἀπό τούς Ρώσους µά αὐτόνοµης 
πλέον Δηµοκρατίας τῆς .......... 
Πολιτείας.
Α) Κυπριακῆς
Β) Δωδεκανησιακῆς
Γ) Κρητικῆς
Δ) Ἑπτανησιακῆς

5) Στίς 13 Ἰανουαρίου 1993 πεθαίνει 
ὁ συγγραφέας καί ζωγράφος 
Νῖκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Ἕνα 

χαρακτηριστικό ἀπόσπασµα ἀπό 
τό ἔργο του (Ὁµιλήµατα Α’) εἶναι 
τό παρακάτω: «Ποτὲ δὲν κατόρθωνε 
νὰ κυριευθεῖ ἢ νὰ ὑπάρξει µέσα σὲ 
κάτι. Διαρκῶς ἡ κάθε νέα ἐντύπωση 
τὸν µετέθετε. Ἔσπανε µέσα του κάθε 
συνέχεια, ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ τὸν 
κάνει νὰ πιστέψει στὸ πρόσωπό του.  
    Μερικοὶ ἔβρισκαν ὅτι τὸ πρόσωπο 
πού ‘βλεπε στὸν καθρέφτη, δὲν 
ἦταν ἄµοιρο ὀµορφιᾶς. Ὅµως 
αὐτὸ δὲν σήµαινε τίποτα γιὰ τὸν 
ἴδιο. Καταλάβαινε πὼς ὅλη του 
ἡ κούραση, ὁ ἀποκαµωµὸς ἔµενε 
φυσικὰ ἀφανέρωτος, κρυµµένος. 
Δὲν πίστευε στὸ πρόσωπό του, 
γι’ αὐτὸ τὸν ἀναστάτωνε κάθε 
καινούργια ἐντύπωση. Δὲν εἶχε ἕρµα 
καὶ γι’ αὐτὸ κάθε φορὰ δεχόταν µὲ 

παράφορο πάθος τὸ πρᾶγµα ποὺ 
παρουσιάζονταν. Ἤθελε νὰ ρίξει 
βάρος µέσα στὸ σκοτεινὸ κοίλωµα 
τοῦ πλοίου ποὺ τοῦ δόθηκε γιὰ 
νὰ περάσει, (ἀκολουθώντας τὸν 
προδιαγεγραµµένο κῦκλο, τὴν 
ἀπαράκαµπτη τροχιά), ἀπὸ τὴν ἀρχὴ 
µέχρι τὸ τέρµα, ὅπου παραχώνοντας 
τοῦτο τὸ σκαρὶ στὴ γῆς, παραδίνεται 
εἴτε ἔχει ὀβολὸ εἴτε καὶ δίχως νά ‘χει, 
σὲ ἄλλο σκαρί, πλοῖο πανάρχαιο καὶ 
γιὰ ὅλους, νὰ διαπορθµευτεῖ». Μέ 
τίνος ξένου λογοτέχνη παροµοιά-
στηκε ἡ τόσο µοναδική γραφή 
του;
Α) Μέ τοῦ Φίλιπ Ρόθ
Β) Μέ τοῦ Φράντς Κάφκα
Γ) Μέ τοῦ Τζέηµς Τζόϋς
Δ) Μέ τοῦ Ἴταλο Καλβίνο

6) Στίς 15 Ἰανουαρίου 1822 ἔχουµε 

τήν πρώτη ἀναγνώριση τῆς κυβέρ-
νησης τῶν ἐπαναστατηµένων Ἑλ-
λήνων, ἀπό τήν ....
Α) Πορτογαλία
Β) Ἀϊτή
Γ) Βραζιλία
Δ) Μεξικό

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

    Ἀπό τόν φίλο Μιχαήλ Ἀνδρεάδη (Γιαννιτσά) 
λάβαµε τίς ἀπόψεις του γιά τήν ἐπικαιρότητα τοῦ 
λησµονηµένου χριστιανοσοσιαλισµοῦ:
    Εἶναι ἀνάγκη, γιά τήν ἄρση παρανοήσεων ἀπό 
καλοθελητές, νά καταθέσω τό ἰδεολογικό στῖγµα 
µου σ’ αὐτή τή φιλόξενη ἐφηµερίδα πού ἐπιτρέπει 
τήν πολυφωνία ἄν καί σέ ἐθνικά ζητήµατα πρέπει νά 
διακρίνει ὅλους ὁ πατριωτισµός.
    Ἀνήκω στόν χριστιανοσοσιαλιστικό χῶρο µέ τούς 
ἀλλοτινούς ἀγῶνες τοῦ ἀείµνηστου Ψαρουδάκη, 
πού ἐξοβελίστηκε ἀπό τό σύστηµα ἀλλά ἄφησε 
τή σπουδαία του παρακαταθήκη. Μόνο µέ τόν 
χριστιανοσοσιαλισµό θεραπεύονται οἱ πολύπλευρες 
ἀνθρώπινες ἀνάγκες, τό πρόσωπο ἀκεραιώνεται στήν 
διαλεκτική σχέση του µέ τόν ἄλλον καί τόν Θεό ἀφοῦ 
δέν ἀρκεῖ ὁ σχεδιασµός µιᾶς ἐξισωτικῆς κοινωνικῆς 
διάρθρωσης χωρίς τίς προϋποθέσεις σέ πνευµατικό 
ἐπίπεδο. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἐν δυνάµει ἐπιζητεῖ τήν 
συνδιαλλαγή µέ τούς ἄλλους, ψάχνει στό παρελθόν 
τά νήµατα πού τόν συνδέουν µέ συγγενεῖς ἐσωτερικά 
ἰδεολογικές κινήσεις γιά τήν πλήρη συγκρότηση 
τῆς ἀτοµικῆς του ταυτότητας, ἐνῶ οἱ ἐξωτερικοί 
καταναγκασµοί στρεβλώνουν ἤ καταπνίγουν τά 
βαθειά αἰτήµατα τῆς καρδιᾶς του.
    Ὁ χριστιανοσοσιαλισµός, θά ἔλεγα διαφορετικά, 
κοµίζει κάτι ὄντως ριζοσπαστικό: τόν συγχρωτισµό 
τοῦ συντηρητικοῦ ἤθους µέ τήν ἐπανα-στατική 
προοπτική στό κοινωνικό πεδίο, µέ ἀναπεπταµένη 
τή σηµαία τοῦ ἀγώνα ἀπέναντι σέ ὅσους δίνουν 
µεταφυσικές διαστάσεις σέ ἀπρόσωπους θεσµούς 
καί θέλουν νά καταστήσουν ἀνενεργά ζωντανά 
στοιχεῖα τῆς παράδοσής µας. Καί ἐδῶ ἀναφέροµαι 
στήν ὀνοµατολαγνεία τῶν συµβόλων τοῦ δυτικόφιλου 
ΛΑΟΣ, πού βρῆκε ἐπιτέλους στήν περιδίνησή του 
τίς προγονικές καταβολές καί τήν πολυπόθητη 

ἰδεολογική στέγη στό ἵδρυµα «Ἴων Δραγούµης». Τό 
κατά πόσον βέβαια αὐτός ὁ πολιτικός πού πέρασε ἀπό 
ἐθνικισµό, κοινοτισµό καί κατέληξε στόν πανθεϊσµό 
µετριάζει τόν ἀστικό ἐφησυχασµό τοῦ ΛΑΟΣ εἶναι 
ἀλλουνοῦ παππᾶ εὐαγγέλιο. Μᾶς χωρίζει ἀπό τόν 
ΛΑΟΣ ἀγεφύρωτο χάσµα γιά ἀρκετούς λόγους καί ὁ 
σπουδαιότερος εἶναι ἡ ἀντίστροφη φιλοσοφία σέ σχέση 
µέ τή δική µας: ἀντιδραστική πολιτική ἰδεολογία σέ 
«ὑπερφιλελεύθερη» πολιτιστική κατεύθυνση.

   Ὁ ἀγαπητός κ. Γ. Δηµητρᾶτος µᾶς γράφει ἀπό τήν 
Κέρκυρα) «Στό ἴδιο ἔργο θεατές» ἀντί µνηµοσύνου: 
     Χρόνια καί χρόνια οἱ ἐξουσίες µας στοίβαζαν στό 
περιθώριο, µέ δικαιολογίες τοῦ ποδαριοῦ, στίφη νέων 
ἀνθρώπων πού ἤλπιζαν ὅτι κάποτε θά βγαίναµε ἀπό 
τό περιβόητο «τοῦνελ» πού ἐν συνεχείᾳ τό πῆρε ὁ 
διάολος κι αὐτό. Ἔτσι ἡ ἀγανάκτηση ὅλων αὐτῶν τῶν 
χρόνων πού ὑπόβοσκε ἅρπαξε φωτιά ἀπό τή δολοφονία 
τοῦ νεαροῦ στό γκέττο τῶν Ἐξαρχείων κι ἔγινε ὅ,τι 
ἔγινε - καί οὐδείς ἀκόµα ξέρει τί θά κατεβάσει τό 
ποτάµι. Καί σ’ αὐτήν τήν τραγωδία δέν ἦταν δυνατόν 
νά µήν «παίξουν» τόν ρόλο τους καί οἱ πυρῆνες τῶν 
κουκουλοφόρων, πού ἀνάλογα µέ τήν περίσταση 
δροῦν σέ διατεταγµένη ὑπηρεσία, συµπαρασύροντας 
κι ἄλλους νεαρούς, πού γιά ψύλλου πήδηµα καί γιά 
χαβαλέ κάνουν τά γήπεδα ἄνω κάτω.
     Δέν ξέρω ἄν ὁ ἄµυαλος δολοφόνος ἤ ἀπό βλακεία 
συντελεστής κατάλαβε ἤ τοῦ πέρασε ἀπό τό µυαλό 
τί ρόλο ἀκριβῶς εἶχε στό γκέττο τῶν Ἐξαρχείων. Ἡ 
ἐννιάχρονη θητεία του στήν περιοχή δέν τόν ἐφοδίασε 
µέ τήν πρέπουσα ψυχραιµία. Ἔτσι κρέµασε ἑαυτόν 
καί οἰκογένεια µέ τό ἴδιο σχοινί. Κρῖµα. Τώρα ἡ ἄφρονη 
αὐτή ἐνέργεια, πού λειτούργησε ὡς πυροκροτητής τῆς 
συσσωρευµένης λαϊκῆς δυσαρέσκειας θά κρίνει τήν 
παραπέρα πορεία τῆς χώρας. Πάντως δέν πιστεύω 
ὅτι τό σύστηµα θά υἱοθετήσει γιά τίς ἔκτακτες 
καταστάσεις τήν πρόληψη ἀντί τῆς καταστολῆς, 
φροῦτο πού κι αὐτό ἀπό τήν Ἀµερική µᾶς ἦρθε, γιά τή 
«σωστή» λειτουργία τῆς τάξης. 

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι µυστήριο ὄν. Μυστήριο 
καί γιά τόν ἴδιον. «Ξέρουµε τί ξέρουµε;» 
Πολλές φορές ἕνας ἄνθρωπος µπορεῖ νά 
ἔχει γεννηθεῖ ἐν µέσῳ µιᾶς συντηρητικῆς 
κάστας ἀλλά, µέσῳ ἐπιτυχῶν πάλι 
- ἀνεξιχνίαστων - παρεκκλίσεων 
καταφέρνει, καί πολλές φορές παρά 
τή θέλησή του, νά ὑποσκάπτει τίς 
«βεβαιότητες» τοῦ κόσµου του πού τόν 
περιβάλλει καί τόν ὑποστηρίζει.
Μιά τέτοια µορφή ἴσως νά ‘ταν καί ὁ 
Εὐστάθιος, µητροπολίτης Θεσσαλονίκης, 
τοῦ 12ου αἰώνα, ἑνός αἰώνα (καί οἱ λίγο 
πρίν καί µετά) ἀνοιχτοῦ στό πνεῦµα...
Εἶπα πρίν «ἴσως», γιατί ἡ περίπτωσή του 
δέν φαντάζει καί τόσο ἀνίδεη. Ἤδη µιά 
φορά εἶχε ξηλωθεῖ ἀπό τόν µητροπολιτικό 
θῶκο, ὁπότε τήν ἀνησυχία του βρῆκε 
ἕναν πιό ἤπιο τρόπο νά τήν «ξεβολέψει». 
Τήν διοχέτευσε στή συγγραφή, κυρίως 
τοῦ βίου τοῦ πόπολου, πού σέ καθιστᾶ 
πολύπειρο καί οὐχί µονόχνωτο.
Κλαίων - κατά τήν ἡµέρα τῆς ἐκδηµίας 
τοῦ Εὐσταθίου - στήν παραµυθιτική 
του µονωδία ὁ Νικόλαος Χωνιάτης 
(µετέπειτα µητροπολίτης Ἀθηνῶν) 
φιλοτέχνησε διά λιγοστῶν ἀλλά καίριων 
γραµµῶν τίς πλούσιες ἀντινοµίες, 
αὐτές τίς λειτουργικές ἀτέλειες τοῦ 
διδασκάλου του: Φιλοµαθής καί γήινος, 
εὐέξαπτος καί χαριτολόγος, προσηνής 
καί αὐστηρός, παιγνιώδης καί ... Μέ µιά 
λέξη: ἀντικοµφορµιστής.

Γιάννης Βουλτσίδης 

Καταλόγιο πρῶτο

Ὁ Εὐστάθιος 
Θεσσαλονίκης (12ος αἰ.)

Ἀλληλογραφοῦµε



   

Καθώς κλείνει η χρονιά, είπαμε αγαπητοί αναγνώστες, σας 
παρουσιάζουμε τα ειδικά μας βραβεία για τα πρόσωπα που 
στιγμάτισαν (κυριολεκτικά) με την παρουσία τους το 2008: 
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΩΣΤΑ - ΚΟΥΚΙΑ 
ΣΠΕΡΝΩ»
Απονέμεται φυσικά στον υπερδραστήριο πρωθυπουργό της 
χώρας. Η απόλυτος εκδοχή του tough guy και του untouchable, 
που αφού επανίδρυσε (ως γνωστόν) το κράτος και αναγέννησε 
το έθνος από τις στάχτες του, μας οδήγησε μέσα στον Δεκέμβρη 
και στον δρόμο της τάξης και της ασφάλειας! Ανακηρυχθείς 
μάλιστα και σε ιδανικό συνεχιστή του Χ.Μπόγκαρντ, 
πρωταγωνίστησε τα τελευταία χρόνια στις ταινίες «The big 
sleep (της κατ’ ευφημισμόν αποκληθείσης κρατικής μηχανής)», 
«Farewell, my lovely» (σεμνότητα, ταπεινότητα, υγεία, παιδεία, 
οικονομία κλπ. - ό, τι και να πείτε άλλωστε, μέσα είστε), «The 
long goodbye» (προς τα ΠΑΝΤΑ - ε, μήπως δεν τα έχει χε…
ρετήσει από καιρό και περί άλλα τυρβάζεται;)» και «The high 
window» (πριν εννοείται το…κατεβάσουν οι κουκουλοφόροι), 
βασισμένες στις ομώνυμες νουβέλες του Raymond Chandler, 
όθεν και απέσπασε δεκάδες βραβεία υποκριτικής. Του χρόνου, 
επικεφαλής όλου του θιάσου, θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό 
των Βραβείων (Μ)όσκαρ, με τις ταινίες «Τιτανικός» (αν και 
αυτοί βουλιάζουν ακόμη πιο γρήγορα), «(Χ)α(ϊ)βάνα», «Το 
ουρλιαχτό» (σ.σ. του συνταξιούχου) και «Εφιάλτης στον δρόμο 
με τις κουκούλες», καθώς και με τα remakes των ταινιών του 
Τζέημς Μποντ («Από το Μαξίμου με αγάπη», «Επιχείρηση: 
μισθωτός», «Ποτέ μην ξαναπείς ΟΤΕ», «Βάλε φόρους κι άσε 
τους άλλους να πεθάνουν», «Ο Ρουσόπουλος που μ’ αγάπησε», 
«Πετάς μολότωφ μονάχα (εκατόν τριάντα) δυο φορές», «Για 
τα λαμόγια σου μόνο», «Τα διαμάντια είναι βατοπαιδινά»). 
Τυγχάνει όμως ο πολυπράγμων και φάν του Ελύτη, κυρίως με το 
«Άσμα νεοδημοκρατικό και πένθιμο για τον άχρηστο υπουργό 
της Μπανανίας». (Καλά, για τον Σεφέρη και τον «Τελευταίο 
Κλαυθμό» θα τα πούμε από τη νέα χρονιά)…
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΤΟ ΠΟΛΥ ΤΟ “ΚΥΡ’ ΕΛΕΗΣΟΝ” ΤΟ 
ΒΑΡΙΕΤΑΙ ΚΙ Ο ΕΦΡΑΙΜ»
…και ως εκ τούτου είπε να το ρίξει στις μπίζνες ο άνθρωπος! 
Πού το μεμπτόν δηλαδή, δεν κατάλαβα (βρε τι ασκητισμοί, 
ακτημοσύνες και πρασινάλογα τώρα - στο 2008 βρισκόμαστε, 
όχι στον Μεσαίωνα)! Βρήκε και μαγαζί σε μέρος ευήλιο, 
ευάερο, παραθαλάσσιο και (κυρίως) αφορολόγητο, όθεν και 
εγένετο το «έλα να δεις»! Με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για 
την επική του ερμηνεία στην ταινία «Ράσο και παραλλαγή», ο εν 
λόγω μεγαλοσαράφης κατόρθωσε όχι βεβαίως να σκανδαλίσει 

τους πιστούς (καθότι οι πραγματικοί πιστοί δεν ταυτίζουν την 
Εκκλησία με κανένα εκτροχιασθέντα και πεπτωκότα καλόγερο 
- και για όσους λένε ότι σκανδαλίστηκαν, ισχύει φυσικά 
αναφανδόν το «όποιος δεν θέλει να ζυμώσει…»), αλλά σίγουρα 
να τους τσακίσει τα νεύρα και να δώσει ακόμη αφορμή στο 
γελοίο σινάφι των επαγγελματιών φωταδιστών εκκλησιομάχων 
να εξεμέσουν πάλι όλο τον εσώτερο και εσώτατο βόθρο 
τους. Όσο για το μέλλον του υλιστή (και αυτοφερόμενου ως 
μοναχού) μεγαλέμπορα (μετά την παραλαβή εννοείται του 
Όσκαρ), η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη: άμεσο ΞΥΡΙΣΜΑ 
βεβαίως, αλλά μετά μην τολμήσει κανείς να τον βάλει φυλακή! 
Εμείς τον προτείνουμε για υπερκομματικό υπουργό Εθνικής 
Οικονομίας! Το γελάτε δηλαδή ότι αυτός θα σώσει τη χώρα; Τι 
είναι, μωρέ, κάτι Χριστοδουλάκηδες και κάτι Αλογοσκούφηδες 
μπροστά στον Εφραίμ; Σαν να συναγωνίζονται τώρα στο χορό 
ο Νουρέγιεφ με τον Φραγκίσκο Μανέλλη! Πλάκα μου κάνετε; 
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΕΙΠΑΝ ΣΤΟΝ ΜΠΑΡΑΚ ΝΑ ΧΕΣΕΙ ΚΙ 
ΕΚΕΙΝΟΣ ΞΕΚΩΛΙΑΣΤΗΚΕ»
Αναμφίβολα ένα από τα πρόσωπα της χρονιάς που πέρασε. 
Και αποτελεί βεβαίως παγκόσμιο ρεκόρ να…βραβεύει η 
συγκεκριμένη δυσώνυμος και δύσοσμος στήλη Πρόεδρο των 
ΗΠΑ, πριν καν γίνει Πρόεδρος, αλλά τι να κάνω τώρα! Εγώ 
φταίω δηλαδή που ο επίγονος (λέμε τώρα) του Μάρτιν Λούθερ, 
πριν μπει καν στον Λευκό Οίκο, τον μετέτρεψε σε…κιμπούτζ; 
Από τη μια ο προσωπάρχης, απ’ την άλλη οι σύμβουλοι και στη 
μέση το σιωνοσούργελο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ (ήτοι, γύρω-
γύρω όλοι, στη μέση η…εξώλης). Ε, καλά, είπαμε, βρε αγόρι 
μου, το ξέραμε εξ αρχής ποιοι σε ελέγχουνε κι εσένα, αλλά όχι 
πια κι έτσι! Ο Σαρόν δηλαδή να ήταν, θα έβαζε και καναδυό 
άσχετους, έτσι για ξεκάρφωμα! Τουλάχιστον όμως, από την 
άλλη, έκοψες με το καλημέρα και τις φρούδες ελπίδες στους 
αφελείς που ανέμεναν όχι βεβαίως αλλαγή της αμερικανικής 
πολιτικής (αφελείς είπαμε, όχι καθυστερημένους!), αλλά έστω 
διαφορές στα επιμέρους. Κάτι ήτανε κι αυτό. Σαλόμ!
ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΝΑΣ, ΓΙΑΤΙ 
ΚΑΛΕ ΔΕΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ»
     Βραβείο παρηγοριάς, προσωποπαγές, που απονέμεται στον 
αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, εξαιτίας της στεναχώριας του που (παρά 
την άνοδο του κόμματός του στα γκάλοπ) τον ίδιο ο ελληνικός 
λαός εξακολουθεί να μην τον εμπιστεύεται. Τι γίνεται, σου 
λέει, από τη μια εγώ που και καλό παιδί είμαι και προσπαθώ 
φιλότιμα, απ’ την άλλη ο χοντρός που όλη μέρα κάθεται και 
τά ’κανε παντού μαντάρα και ακόμη πιο δημοφιλής από μένα 
είναι; Μα γιατί δεν με πάνε οι άτιμοι; Τι τους έκανα; Τίποτε δεν 
τους έκανες, βρε αγόρι μου! Και ίσα-ίσα, στην πραγματικότητα 
όλοι σε συμπαθούν! Και για οτιδήποτε άλλο, όλοι θα έτρεχαν 
να σε βοηθήσουν!                                Συνέχεια στή σελίδα 10
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Καί ἡ ἑταιρεία µισθοφόρων Black-
water µεταξύ τῶν δωρητῶν τοῦ 
ἱδρύµατος Κλίντον. Ἔτσι µάζεψε 
µισό δισ. δολάρια ὁ κοπρίτης.

Ὁ Τσέινι ἀπειλοῦσε Μπλίξ - Ἐλ 
Μπάραντεη πρίν τήν εἰσβολή στό 
Ἰράκ κι ὁ πρῶτος ζητᾶ (21-12-08) νά 
καταθέσει κατά τῶν ΗΠΑνθρώπων 
σέ διεθνές δικαστήριο!

Φαλήρισε τό «Ἵδρυµα Ἐλί Βιζέλ», 
τοῦ ὁµώνυµου ἀπατεώνα, θῦµα τοῦ 
ἄλλου ἀπατεώνα, τοῦ Μέιντωφ; 
Πολύ καλό γιά νἄναι ἀληθινό.

Τό πλοῖο «Ἀξιοπρέπεια» τοῦ Κατάρ 
ἦταν τό πρῶτο ἀραβικό πού ἔπιασε 
στή Γάζα. Πρίν ὑπάρξει δεύτερο 
ὅρµηξαν τά σκυλιά τοῦ πολέµου

Δεκάδες κατηγορούµενοι (ἐπιχειρη-
µατίες, βουλευτές, δήµαρχοι κτλ) σέ 
ὑπόθεση διαφθορᾶς στή Νάπολη. 
Πῶς νά µή θαυµάζεις τήν Ἰταλία;

Πολύ θετική εἰσήγηση ἀπό τήν 
Γενική Εἰσαγγελέα τοῦ Εὐρωδικα-
στηρίου, Juliane Kokott, στὴν ὑπό-
θεση Ἀποστολίδη - Orams

Ὅλες οἱ κυπριακές θέσεις υἱοθε-
τοῦνται κι ἀναµένεται ἡ ἀπόφαση 
πού θά ἐξωπετάξει τούς Ἄγγλους 

ἀπό τίς κατεχόµενες περιουσίες.

Στό σφυρί, λένε τά ἔγκυρα ΜΜΕ, 
µεταχειρισµένο (!) χαρτοµάντηλο 
τῆς «στάρ» Σκάρλετ Γιόχανσον, 
γιά λόγους «φιλανθρωπικούς» 

Εὐαίσθητοι κι ἐµεῖς ὡς «Α» στόν ἀν-
θρώπινο πόνο, βγάζουµε στό σφυ-
ρί: τίς πολυφορεµένες κάλτσες τοῦ 
συντάκτη µας Μ.Κ., ἕνα σκατωµένο 
κωλόχαρτο τοῦ Ν.Δ. καί µιά σερ-
βιέτα (δύσκολης µέρας) τῆς Α.Σ.

Πάντα βρίσκεις σηµεῖα νά συµφω-
νήσεις µέ τόν Πάγκαλο. Π.χ. γιά 
τήν συριζιώτικη καθοδήγηση τῆς 
πολιτικῆς ἀλητείας πού ζοῦµε.

Καί γιά νά ποῦµε καί τοῦ χαζοῦ τό 
δίκιο, ἡ ἐπισήµανση τοῦ ΓΑΠ γιά τό 
ἐκρηκτικό (λαθρο)µεταναστευτικό 
εἶναι σωστή. Καί λύση δέν βλέπω.

Στό ΟΦΗ-ΠΑΟ (0-3) ἡ «συσσωρευ-
µένη, δικαιολογηµένη ὀργή» τῶν 
φιλάθλων γιά χρόνιες ἀδικίες ξέ-
σπασε κατά τῆς Ἀστυνοµίας 

Ὄχι, αὐτό ΔΕΝ τό ἀκούσαµε ἀκόµη 
ἀπό τόν ΣΥΝ. Δέν θά τό σκέφτηκαν, 
φαίνεται, ἀλλιῶς γιατί ὄχι... 

77 χιλιάρικα µάζεψε ὁ ἔρανος 

Ἀγάπης τῆς Μητροπόλεως στήν 
Ἀλεξανδρούπολη. Ἀρκετά, ναί, µά 
καί οἱ δυνητικοί ἀποδέκτες ἐπίσης.

Τά καλά νέα: Τελειώνει, λένε, 
(ἐπιτέλους) τό τµῆµα τῆς Ἐγνατίας 
µέχρι Θεσσαλονίκη. Τά κακά: Ἑτοι-
µάζονται τά πανάκριβα διόδια

Ὅµως τί γίνεται µέ τά πρῶτα τµή-
µατα πού ἤδη σκόρπισαν, π.χ. 25ο χλ 
Ἀλεξ/λης-Κήπων; Ὅποιος πρόλαβε, 
ἔφαγε; Γιά 6-7 χρόνια εἶναι τό ἔργο;

Τί γίνεται µέ τό παζάρι τῆς Κο-
µοτηνῆς κύριοι ἁρµόδιοι; Ὅλα 
τοῦτα τά τούρκικα προϊόντα πού 
πουλιοῦνται εἶναι νόµιµα;

Καί δέν µιλᾶµε µόνο γιά ὀπωρολα-
χανικά, ροῦχα, κτλ ἀλλά καί γιά 
ἡµερολόγια, κονκάρδες, κασέτες 
καί λοιπό προπαγανδιστικό ὑλικό.

Ἐλπίζουµε αὐτό πού γράφτηκε γιά 
συµφωνία τῶν κοµµάτων µέ τήν 
Τουρκία στό θέµα τῆς ἐκλογῆς µου-
φτῆ, νά εἶναι κακόγουστο ἀστεῖο

Γιατί ἄν θέλουν νά τούς ἀδειάζει 
τή γωνιά τό ἑλληνικό στοιχεῖο ἄς 
τό ποῦν εὐθέως, νά τά µαζεύουµε 
ἐγκαίρως, ὄχι ὅπως τό ‘13 ἤ τό ‘41...

Εὐχαριστοῦµε ἰδιαιτέρως ὅσους µᾶς 
εὐχήθηκαν γιά τίς γιορτές, ὅσους 
ἀνταποκρίθηκαν στίς συνδροµές, 
ὅσους µᾶς νιάζονται. Καλή χρονιά!

Αμελέ Ταμπουρού
Οκτώβριος 1914. Άρχισαν να παίρνουν τους 
μη μουσουλμάνους πολίτες της αυτοκρατορίας 
στα τάγματα εργασίας. Η γεννηθείσα το 1907 
Βερόνικα Μπερμπεριάν χρόνια αργότερα 
εξιστορεί εκείνες τις μέρες ως εξής: ¨ Το 
Σάββατο συγκέντρωσαν όλους τους άντρες 
με σκοπό να τους εντάξουν στον τουρκικό 
στρατό. Όμως εκεί που τους συγκέντρωσαν 
ξεχώρισαν τους Αρμένιους από τους Τούρκους. 
Ο παππούς μου ιερέας Χακόμπ Μπερμπεριάν 
υπερασπιστής των δικαιωμάτων των 
Αρμενίων, όταν είδε ότι ξεχώρισαν υπό την 
απειλή όπλων τους Αρμενίους ρώτησε «Γιατί 
ξεχωρίζετε τους Αρμένιους;» Ο ταγματάρχης 
του απάντησε «Παπά, οι Αρμένιοι θα πάνε 
να κάνουν δρόμους και οι Τούρκοι στο 
μέτωπο με την Ρωσία». Η επόμενη μέρα ήταν 
Κυριακή. Ο παππούς μου είχε τελειώσει την 
θεία λειτουργία και μόλις είχε έρθει σπίτι. 
Το άσχημο νέο, μας ήρθε γρήγορα. Ο γιός 
του κυρίου Αρτίν ήταν μυλωνάς. Το πρωί 
σηκώθηκε να πάει για δουλειά όταν δίπλα 
στον μύλο είδε ένα σωρό από κεφάλια, πόδια 
και χέρια. Άλαλος από τον φόβο, τρέχοντας 
ήρθε στο σπίτι μας και μας διηγήθηκε αυτά 
που είδε. Ο κύριος Αρτίν που είχε έρθει μαζί 
με τον γιό του μας είπε «Χτές το βράδυ τους 
έπνιξαν». Ο παππούς μου του είπε να πάει 
να διαμαρτυρηθεί στον καϊμακάμη. Ο κύριος 
Αρτίν πήγε στον καϊμακάμη να διαμαρτυρηθεί 
αλλά δεν ξαναφάνηκε από τότε …». 

(21-12-2008, εφ. Ταράφ)

Διαγωνισμός ρατσισμού
Στη βουλή το CHP έχει μια βουλευτίνα 
ονόματι Τζανάν Αριτμάν. Τις τελευταίες 
μέρες ήρθε στην επικαιρότητα με την εμπλοκή 
της στο θέμα της εκστρατείας για συγγνώμη 
προς τους Αρμένιους. Η κυρία Τζανάν  
έχει πρόβλημα με τον πρόεδρο Γκιούλ. Τι 
έκανε ο Γκιούλ ; Απλά αναφερόμενος στην 
εκστρατεία συγγνώμης δήλωσε  πως ¨Η 
Τουρκία είναι ελεύθερη χώρα, μπορεί να 
γίνει κάτι τέτοιο¨. Δεν έκανε δηλαδή σαν τον 
Ερντογάν παράλογες δηλώσεις επιτιθέμενος 
σε αυτούς που πιστεύουν πως είναι αναγκαία 
μια συγγνώμη. Θυμωμένη για αυτό η Tζανάν 
δήλωσε ¨Να είναι πρόεδρος της δημοκρατίας 
του τουρκικού έθνους και όχι της δικής του 
εθνικής ρίζας¨. Δηλαδή επειδή ο Γκιούλ δεν 
έδειξε επιθετικότητα σαν τον Ερντογάν αυτό 
τον κάνει ¨πρόεδρο αρμενικής καταγωγής¨. 
Μάλιστα δεν αρκείται σε αυτό. Λέει πως ο 
γιατρός θείος του Γκιούλ, είχε πει κάποτε πως 
η μητέρα του Γκιούλ ήταν Αρμένισσα. 

(26-12-2008, εφ. Ταράφ)

Γιά τόν Τάσσο
Όσο αντιτούρκος και αν ήταν, είναι ανάγκη 
να πούμε το δίκιο. Το πένθος χιλιάδων 
ελληνοκυπρίων μετά τον θάνατο του, δείχνει 
πόσο αγαπούσαν τον Παπαδόπουλο. Δεν είναι 
δύσκολο να καταλάβουμε τον λόγο, απλά σε 
όλη του την ζωή εργάστηκε για τα συμφέροντα 
του ελληνικού λαού. Όταν χρειάστηκε χάριν 
του σκοπού του, εναντιώθηκε και στις ΗΠΑ 
αλλά και στη Ρωσία. Όταν οι στρατιώτες στο 
χωριό Δευτέρα όπου γεννήθηκε, σήκωναν 
στους ώμους τους το τυλιγμένο με την ελληνική 
και κυπριακή σημαία φέρετρο του, οι χιλιάδες 
ρωμιοί δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα 
δάκρυα τους. 

(26-12-2008, περ. Τουρκ Σολού)

(Σ.Σ.: Όταν οι ορκισμένοι αντίπαλοί του 
μιλάνε έτσι, τότε εγώ τι να πώ παραπάνω; 
Τάσσο καλό παράδεισο και εμείς με τις 
ελάχιστες δυνάμεις μας είμαστε στον δρόμο 
σου)

Μ.Κ.                kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
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