
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ!

Διαβάσαµε στόν τοπικό Τῦπο γιά τά 
ἀντιπληµµυρικά ἔργα τῆς Νοµαρχίας 
Ροδόπης στή Φιλύρα, 
µέ τή χρηµατοδότηση 
τοῦ Γ’ ΚΠΣ καί εἴπαµε 
«µπράβο». Τί ἦταν νά 
τό ποῦµε; Ἔτυχε νά 
περάσουµε ἀπό κεῖ µετά 
ἀπό βροχή καί φρίξαµε!
           (Σελίδα 5) 

ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ 

ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ὁ «Σύλλογος Φίλων τοῦ Ἱδρύματος 

Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης 

Κομοτηνῆς»  καί  ὁ  «Ἀντιφωνητής» 

παρουσιάζουν τό Σάββατο 17 Ἰανουαρίου  

(Ἐμποροβιομηχανικό Ἐπιμελητήριο 

Ροδόπης, ὥρα 18:30) τό βιβλίο τοῦ 

κορυφαίου δημοσιογράφου Σταύρου 

Λυγεροῦ «Ἐν ὀνόματι τῆς Μακεδονίας -

Ὁ Διπλωματικός Πόλεμος γιά τό Ὄνομα».

Ἐκτός ἀπό τόν συγγραφέα, θά μιλήσουν ὁ 

βουλευτής Ροδόπης Γιῶργος Πεταλωτής 

καί ὁ ἐπίκουρος καθηγητής Διεθνῶν καί 

Εὐρωπαϊκῶν Σπουδῶν Ἄγγελος Συρίγος. 
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Ἄγει εἰς φῶς 
τήν ἀλήθειαν ὁ χρόνος

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Ἀντιφωνητὴς
Ἀξιοπρέπεια ἔναντι γενοκτόνων

Μέσα στόν ὀρυµαγδό τῶν σιωναζιστικῶν 
σφαγῶν καί τήν ἐκκωφαντική σιωπή τῶν 
ἁπανταχοῦ συνενόχων, µόνο ἡ ἀντρίκια φωνή 
τοῦ Οὗγκο Τσάβες ἀκούστηκε. Ὁ ἡγέτης τῆς 
Βενεζουέλας δέν περιορίστηκε µόνο σέ λόγια 
(µίλησε γιά παλαιστινιακό ὁλοκαύτωµα, γιά 
ναζιστικό καθεστώς στό Ἰσραήλ κτλ) ἀλλά 
προχώρησε καί σέ πράξεις: Στίς 6 Ἰανουαρίου 
κλώτσησε ἀπό τή χώρα του τόν πρέσβη τοῦ 
Ἰσραήλ, Σλόµο Κοέν, τή γυναίκα του Ἔντνα καί 
µερικούς ἀκόµη ἀπό τό προσωπικό τῆς πρεσβείας, 
εἰς ἔνδειξιν διαµαρτυρίας γιά τούς βάρβαρους 
φόνους στή Γάζα. Μάλιστα ὁ Τσάβες µιλώντας 
ἀπό τήν ἐθνική τηλεόραση κάλεσε τήν ἑβραϊκή 
κοινότητα τῆς χώρας του νά τοποθετηθεῖ κατά 
τῆς βαρβαρότητας αὐτῆς, ἀποδοκιµάζοντας 
τούς διωγµούς τῶν Παλαιστινίων.
Νά συγκρίνουµε µέ τήν πρόστυχη ∆ύση; Μέ τούς 
ξεφτιλισµένους Ἄραβες; Ἤ µέ τήν ἀνύπαρκτη 
Ἑλλάδα; Ἄστα νά πᾶνε...

Κάθε ἐπίσκεψη στήν Κύπρο, ἀκόµη καί περιηγη-
τικοῦ κατά βάσιν χαρακτήρα, ἔχει τό ἰδιαίτερο 
ἐνδιαφέρον της. Ἀπό τίς θαυµάσιες ἐκκλησιές της 
(σάν τήν Ἀγγελλόκτιστη τῆς φωτογραφίας) µέχρι 
τούς τάφους τῶν ἡρώων της καί τά ἄλλα µνηµεῖα 
τοῦ Ἑλληνισµοῦ, ἐκεῖ, στό νοτιοανατολικώτατο 
ἄκρο τῆς παρουσίας του.     (Σελίδα 5) 

Στόν θαλερό ΝΑ ἑλληνισµό

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ!
«Δηλώσεις» τοῦ ἀνασχηµατισθέντος 

Εὐριπίδη Στυλιανίδη 
Μετά τήν ἀλλαγή τοῦ Εὐριπίδη Στυλιανίδη ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας 
στό Μεταφορῶν κι Ἐπικοινωνιῶν, ὁ συντοπίτης µας πολιτικός (δέν) 
ἔκανε τίς κάτωθι δηλώσεις: 
«Μετά τούς 15 µῆνες µου στό ΥΠΕΠΘ, ἔχω νά δηλώσω τά κάτωθι: Θά πρέπει 
τελικά νά εἶναι κάποιος πολύ µαλάκας γιά νά προσπαθήσει νά κάνει κάτι 
παραπάνω ἀπό ρουσφέτια κι ἁρπαχτές σέ ὁποιοδήποτε ὑπουργεῖο αὐτῆς τῆς 
χώρας. Ὅταν ξέρει ὅτι µέ τό πού θά στοχοποιηθεῖ ἀπό κάποιο µαφιοκάναλο 
ἤ κάποια κωλοφυλλάδα θά πάρει τόν ποῦλο (εἴτε ἔχει θριαµβεύσει εἴτε τά 
ἔχει σκατώσει), θά πρέπει νά εἶναι τρελλός γιά νά δουλέψει. Ὅταν ξέρει 
ὅτι ἀνά πάσα στιγµή µπορεῖ νά γίνει ἡ «Ἰφιγένεια» τοῦ πρωθυπουργοῦ 
µιᾶς ἀκυβέρνητης χώρας, καί νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό τόν πρῶτο τυχόντα 
γκλαµουροτενεκέ, τί σχεδιασµό µπορεῖ νά κάνει; Καί µέ ποιούς ἰσχυρούς 
τοῦ χώρου τῆς ἁρµοδιότητάς του νά τά βάλει, ὅταν ἐκεῖνοι εἶναι πού θά 
µείνουν κι αὐτός δέν θ’ ἀφήσει πίσω του οὔτε ἀνάµνηση; Ν’ ἀναµετρηθεῖ µέ 
τούς κοπροκαθηγητάδες τῶν ΑΕΙ; Μέ τή µαφία τῶν κηφηνοτρωκτικῶν στό 
ὑπουργεῖο; Μέ τίς συνδικαλιστικές συµµορίες τῶν «λειτουργῶν»; 
Καί νά πεῖτε ρέ παιδιά πώς δέν τά ‘ξερα, πώς πῆγα γυρεύοντας; Μέ κανέναν 
δέν προσπάθησα νά τά βάλω. τίς τοµές τίς ἀπέφυγα, τούς λαϊκισµούς τούς 
υἱοθέτησα, τίς µεγαλοκουράδες τίς ἀνέχτηκα... Τό «λάθε βιώσας» τήρησα 
στή θητεία µου, προσπαθώντας γιά τό αὐτονόητο, µά τό ἀποτέλεσµα... 
Ντάξει, θά µοῦ πεῖτε ὅταν Λιάπης, Φώλιας καί Ἀλογοσκούφης πᾶνε στά 
σπιτάκια τους, ἐσύ κλαίγεσαι γιά τό Μεταφορῶν; Ἤ µήπως εἶχες καµµιά 
εἰδική σχέση µέ τήν Παιδεία πρίν πᾶς ἐκεῖ; Ἀλλά νά, εἶναι πού χάνοντας 
ἀπό τά σαραντακάτι κάθε φιλοδοξία παραγωγῆς πολιτικοῦ ἔργου ἀκόµα 
καί στό ἐλάχιστο ἐπίπεδο, τί θἄµαστε στά ἑξήντα µας;...»

Ἔσκασε μύτη λίγο πρίν τίς γιορτές 
καί ἐπαναλήφθηκε ἀμέσως μετά. 

ἦταν μιά εἴδηση πού ἀναφερόταν 
στά «σχέδια» τῆς Κυβέρνησης 
νά προχωρήσει σέ ἀφαίρεση τῶν 
δικαστικῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ 
μουφτῆ καί νομοθέτηση ἑνός τρόπου 
ἐκλογῆς του. Μάλιστα γράφτηκε 
ὅτι ἀφενός ὑπάρχει διακομματική 
συναίνεση στούς σχεδιασμούς αὐτούς 
κι ἀφετέρου ὅτι ἤδη ἐνημερώθηκε ἡ 
τουρκική Κυβέρνηση, τῆς ὁποίας 
ἀναμένονται οἱ ἀντιδράσεις (μάλιστα 
ἡ μειονοτική ἡγεσία δέν ἔδειξε, λέει, 
ἰδιαίτερα ἐνθουσιασμένη).
Στόν βαθμό πού μπορέσαμε νά τό 
ψάξουμε, μόνο δηλώσεις ἄγνοιας 
τοῦ θέματος εἰσπράξαμε, ὅμως αὐτές 
δέν σημαίνουν βεβαίως τίποτε καί 
συντρέχουν πολλοί λόγοι γιά νά μήν 
κοιμόμαστε ἥσυχοι. 
Πρῶτον ἀποτελεῖ τό μεῖζον αἴτημα 
τῆς Ἄγκυρας γιά τή Θράκη, ἀφοῦ 
σέ ὅλους τούς ἄλλους τομεῖς τά 
...βολεύει χωρίς τή βοήθεια τῆς 
Ἑλλάδας (τῆς ἀρκεῖ ἡ προϊούσα 
διάλυση τῆς τελευταίας). 
Δεύτερον ἡ κατάργηση τῶν 
δικαστικῶν ἁρμοδιοτήτων τοῦ 
μουφτῆ εἶναι κάτι πού ἐδῶ καί δύο 
τοὐλάχιστον χρόνια προετοιμάζει 
- ὡς «κατάργηση τῆς Σαρίας» - τό 
ψευτοεκσυγχρονιστικό ἀδερφᾶτο 
τῶν Ἀθηνῶν (βλ. ἀρθρογραφία 
Ἀλιβιζάτου, Κτιστάκη, ΚΕΜΟ κτλ). 
Θυμίζουμε ὅτι, καθώς ὁ δικαστής δέν 

μπορεῖ νά εἶναι αἱρετός, ἡ Τουρκία 
καί κάποιοι «δικοί μας» ἔβαλαν 
στό στόχαστρο τίς δικαστικές του 
ἁρμοδιότητες (σήμερα μποροῦν νά 
καταφύγουν στόν μουφτή γιά ὑποθέ-
σεις διαζυγίου καί κληρονομιῶν οἱ 
πιστοί ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ), δῆθεν γιά νά 
ἀπαλλάξουν τή χώρα μας ἀπό τό 
ἰσλαμικό δίκαιο. Τό γεγονός ὅτι ποτέ 
κανένας μειονοτικός φορέας δέν 
ζήτησε κάτι τέτοιο δέν τούς ἐνοχλεῖ. 
Οὔτε καί τό βλέπουν ὡς ἐπέμβαση σέ 
ξένη πολιτισμική παράδοση ἡ ὁποία 
ἐπιβιώνει καί λειτουργεῖ ἱκανοποιη-
τικά τό βλέπουν. ἀρκεῖ πού τό 
ἀποφάσισαν ἐκεῖ στό Κωλονάκι. Ἡ 
διακομματική λοιπόν ὑποστήριξη τοῦ 
κατήφορου εἶναι ἐξασφαλισμένη.
Τρίτον ἡ πολιτική τοῦ ΥΠΕΞ πού σέ 
ὅλα τά θέματα ἐπιλέγει χαμηλούς 
(μέχρι ...παρεξηγήσεως) τόνους 
δέν δείχνει ἀσύμβατη μέ μία τέτοια 
πρωτοβουλία. Ὅταν στίς διεκδικήσεις 
κατοικημένων ἑλληνικῶν νησιῶν - 
Φαρμακονήσι, Ἀγαθονήσι - ἀπαντᾶς 
μέ προτροπές γιά ψυχραιμία (!) ποιός 
θά παρεξηγηθεῖ μέ ἕνα ἀμφιλεγόμνο 
μέτρο στή Θράκη;
Ἐμεῖς φυσικά ἀπευχόμαστε μιά τέτοια 
προοπτική πού θά ἀφαιρέσει ἀπό 
τήν πατρίδα μας κάθε δυνατότητα 
λόγου στήν ἐπιλογή τῆς ἡγεσίας 
τῆς θρησκευτικῆς - μήν τό ξεχνᾶμε 
- μειονότητας. Θέλουμε ἕναν Μέτε 
ἐπισήμως κεφαλή τοῦ σύνοικου 
στοιχείου; Εἶναι δυνατόν;

Ἐκλογή (ἐξ ἀνατολῶν) τῶν μουφτήδων;
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Το κυνήγι της χαμένης 
εμπιστοσύνης

Τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 
2008) η εταιρεία «Public Issue» 
πραγματοποίησε για λογαριασμό της 
εφημερίδας «Καθημερινή» πανελλαδική 
έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί 
ο βαθμός εμπιστοσύνης των Ελλήνων 
στους θεσμούς της χώρας. Με βάση 
τα πορίσματα της έρευνας, μεταξύ 
48 θεσμών οι κυβερνήσεις και τα 
κόμματα κατατάσσονται στις δύο 
τελευταίες θέσεις, ενώ στην τελευταία 

πεντάδα συγκαταλέγονται και τα 
υπουργεία. Παρατηρείται λοιπόν 
έλλειμμα εμπιστοσύνης προς τους 
αντιπροσωπευτικούς θεσμούς: τα 
κόμματα, οι κυβερνήσεις και η βουλή 
παρουσιάζουν καταβαραθρωμένα 
ποσοστά εμπιστοσύνης (8, 10 και 33% 
αντίστοιχα), η τοπική αυτοδιοίκηση 
μένει επίσης «μετεξεταστέα» (το 43% 
εμπιστεύεται τις νομαρχίες και το 47% 
τους δήμους), ενώ διασώζεται μόνο 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μ’ ένα 
εντυπωσιακό, συντριπτικό ποσοστό 
εμπιστοσύνης, που εκτοξεύεται στο 88%. 
Εξίσου ενδιαφέρον είναι το γεγονός 
πως ακόμη και για θεσμούς κοινωνίας 
των πολιτών, όπως η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η 
Γ.Σ.Ε.Ε., καταγράφεται δυσπιστία, καθώς 
το ποσοστό εμπιστοσύνης τόσο απέναντι 
στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όσο κι απέναντι στην 
Γ.Σ.Ε.Ε. περιορίζεται μόλις στο 39%.
Η δυσπιστία προς τους συγκεκριμένους 
θεσμούς οφείλεται κυρίως στην 
αμφίβολη αποτελεσματικότητά τους. Η 
διάχυτη αντίληψη, όπως άλλωστε την 
επιβεβαιώνει και η έρευνα της «Public Is-
sue», είναι πως οι κυβερνήσεις, οι δήμοι 
και οι νομαρχίες δεν παράγουν έργο, μια 
αντίληψη που βρίσκει ένα σοβαρό έρεισμα 
στο πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα 
της ανεπάρκειας των προαναφερθέντων 
φορέων να απορροφήσουν τα κοινοτικά 
κονδύλια, παρά τις υπαρκτές ανάγκες. 
Η ανικανότητα των αρμόδιων φορέων 
να επιτελέσουν την αποστολή τους, 
σε συνδυασμό με την κυριαρχούσα 
κομματικοκρατία (κι εντός αυτής με 
την παγιωμένη οικογενειοκρατία), 
που αποθεώνει την αναξιοκρατία κι 
αναδεικνύει σε υπέρτατους στόχους 
όχι την εξυπηρέτηση του κοινωνικού 
συμφέροντος αλλά την ικανοποίηση 
προσωπικών επιδιώξεων αναρρίχησης 
σε υψηλά αξιώματα και πλουτισμού 
μέσω αυτών, παρέχει μία μάλλον επαρκή 
ερμηνεία αναφορικά με τη διαμορφωμένη 
πεποίθηση της ευρείας κοινωνικής 
πλειοψηφίας. Η παραπάνω ερμηνεία 
ίσως γίνεται ακόμη επαρκέστερη με την 
προσθήκη της ανισότητας που προκαλεί 
η επίπλευση των «ημετέρων» μέσα 

στο καθεστώς της κομματικοκρατίας, 
την προσθήκη της συνεπαγόμενης 
οικονομικής ανέχειας όσων αποκλείονται 
από ευκαιρίες ανέλιξης, καθώς και της 
δικαιολογημένης δυσαρέσκειας που 
απορρέει από την αρρωστημένη αυτή 
κατάσταση.
Η ένσταση που απευθύνει τμήμα των 
πολιτευτών στους πολίτες ότι οι ίδιοι 
εκλέγονται από εκείνους, άρα συνιστούν 
εικόνα του εκλογικού σώματος και δεν 
δικαιώνεται κανείς να αποστασιοποιείται, 
εφόσον όλοι είναι συνυπεύθυνοι, είναι 
ένσταση κενή περιεχομένου. Τα κόμματα 
δεν επιλέγουν τους υποψηφίους με τους 

οποίους δίνουν 
τις εκλογικές 
τους μάχες με 
τις διαφανέ- 
σ τ ε ρ ε ς 
διαδικασίες. 
Οι κολα-
κείες, οι μηχα-
ν ο ρ ρ α φ ί ε ς , 
το πλεύρισμα 
των ισχυρών 
σε κάθε 
κομματικό μη-
χανισμό και 
ο προσεταιρι-
σμός όσων 
δ ι α μ ο ρ φ ώ -

νουν τη «γραμμή» των μελών κάθε 
παράταξης είναι πραγματικότητες που 
αδυνατεί να τις υπερβεί ο οποιοσδήποτε 
καλοπροαίρετος ή άδολος υποψήφιος. 
Γι’ αυτό άλλωστε και είτε δεν επιλέγεται 
είτε χρησιμοποιείται ως «κράχτης», 
ενώ η «γραμμή» «δουλεύει» γι’ 
άλλους. Ουσιαστικά, επομένως, οι 
δυνατότητες επιλογής υποψηφίων από 
τους ψηφοφόρους είναι εξαιρετικά 
περιορισμένες: αναγκάζονται να επιλέξουν 
είτε τους κόλακες είτε τους συγγενείς 
της «οικογένειας» είτε τις διάφορες 
διασημότητες – ηθοποιούς, αθλητές, 
δημοσιογράφους και δημοσιοσχεσίτες 
πανεπιστημιακούς – λόγω της 
αναγνωρισιμότητάς τους. Ακόμη και 
στην περίπτωση που θα κατορθώσει να 
εκλεγεί κάποιος υποψήφιος πραγματικά 
ειλικρινής και αγνός ιδεολόγος, οι 
δυνατότητές του να διαφοροποιηθεί 
μέσα σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον και να 
μεταβάλει την κατάσταση είναι άκρως 
περιορισμένες.
Βέβαια, η ερμηνεία του φαινομένου είναι 
ίσως το ευκολότερο που μπορεί να γίνει, 
μα εν προκειμένω δεν είναι το ζητούμενο. 
Το ζητούμενο είναι να βρεθούν τρόποι 
εύρυθμης λειτουργίας των τόσο κρίσιμων 
αντιπροσωπευτικών θεσμών. Γιατί 
διοικητικός μηχανισμός χωρίς αυτούς 
δεν νοείται, κατ’ επέκταση είναι αδύνατο 
να υπάρξει χωρίς αυτούς η οποιαδήποτε 
οργάνωση, η προώθηση οποιουδήποτε 
έργου που θα βελτιώσει τις συνθήκες 
διαβίωσης του πληθυσμού. Επειδή όμως 
οι θεσμοί δεν λειτουργούν ερήμην των 
ανθρώπων κι επειδή, πολύ περισσότερο, 
κάθε μηχανισμός προϋποθέτει την 
επιστασία ανθρώπων, το ερώτημα 
αναφορικά με το ποιοι θα υπηρετήσουν 
τους αντιπροσωπευτικούς μας θεσμούς 
επιστρέφει αμείλικτο.
Οι συνθήκες που περιγράφτηκαν στον 
χώρο των πολιτευτών θα πρέπει να 
στρέψουν αλλού την αναζήτηση για 
κατάλληλα πρόσωπα. Οι εργασιακοί 
χώροι αποτελούν μια δεξαμενή προσώπων 
υποψήφιων για την αντιπροσώπευση των 
πολιτών. Φαίνεται όμως ότι καί στους 
συγκεκριμένους χώρους η εμπιστοσύνη 

των εργαζομένων στους εκπροσώπους 
τους είναι κλονισμένη. Αυτό τουλάχιστον 
καταγράφει η έρευνα της «Public Issue» 
για τη Γ.Σ.Ε.Ε. και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όπως 
εξαρχής σημειώσαμε. Ο συνδικαλιστικός 
χώρος κατατρύχεται από παθογένεια 
αντίστοιχη με εκείνη του πολιτικού: 
πολλοί συνδικαλιστές επιδιώκουν την 
απομάκρυνσή τους από την πρώτη, 
μάχιμη γραμμή του εργασιακού 
τους χώρου, και αντιλαμβάνονται τη 
συνδικαλιστική δραστηριοποίησή τους 
σαν ευκαιρία «ξαποστάματος» από την 
καθημερινή τριβή ή σαν εφαλτήριο προς 
υψηλά αξιώματα με στόχο μια διοικητική 
ή πολιτική καριέρα. Γι’ αυτό άλλωστε 
και οι περισσότερες συνδικαλιστικές 
παρατάξεις πρόσκεινται σε πολιτικά 
κόμματα. Έτσι όμως ο συνδικαλισμός 
ακυρώνεται στην ουσία του καθώς, 
αντί να συγκρούεται με τις κομματικές 
ηγεσίες και να διεκδικεί, σύρεται 
πίσω τους κι αναζητά δικαιολόγηση 
για τις επιλογές τους. Η κατάσταση 
είναι τόσο προβληματική ώστε οδηγεί 
στο παρανοϊκό φαινόμενο πολλοί απ’ 
τους υποψηφίους με συνδικαλιστικές 
παρατάξεις να μην επιζητούν την ψήφο 
των συναδέλφων τους και να αφήνουν 
την υποψηφιότητά τους να περάσει 
απαρατήρητη, επειδή συναισθάνονται και 
οι ίδιοι την αμφισβήτηση απέναντι στον 

συνδικαλισμό και την αξιοπιστία του.
Συνεπώς, ο καιροσκοπισμός και η 
αναποτελεσματικότητα των διοικούντων 
απ’ οποιαδήποτε θέση έχουν προκαλέσει 
τέτοια δυσπιστία, ώστε η πλειοψηφία 
των ανθρώπων που θεωρούνται 
από την κοινή γνώμη αξιόλογοι να 
αποφεύγουν την ενασχόληση με 
τα κοινά. Όποιος εμπλέκεται δεν 
κινδυνεύει απλώς να ακυρωθεί αλλά να 
διασυρθεί θεωρούμενος οπορτουνιστής, 
τυχάρπαστος ή και γραφικός. Δεν 
υπάρχει λοιπόν καμιά ελπίδα; Τα 
υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης 
που απολαμβάνει ο θεσμός του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίως 
χάρη στις προσωπικότητες των 
δύο τελευταίων Προέδρων, του κ. 
Κωστή Στεφανόπουλου και του κ. 
Κάρολου Παπούλια, φανερώνουν 
τη μεγάλη ανάγκη των κοινωνιών 
για την άρθρωση διαφανούς 
πολιτικού λόγου, που θα εκφράζει 
τις ανησυχίες και τα αιτήματά τους 
χωρίς περιστροφές κι υπεκφυγές. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
όμως χαρακτηρίζεται από συνέπεια 
κι αξιοπιστία ακριβώς επειδή 
δύναται να λειτουργεί αυτόνομα, 
έξω από το πολιτικό περιβάλλον 
που περιγράψαμε. Οι υπόλοιποι 
πολιτευτές, ήδη εκλεγμένοι ή 
υποψήφιοι προς εκλογή, υπόκεινται 
πάντοτε στις εξαρτήσεις του γνωστού 
περιβάλλοντος.

Αν επομένως υπάρχει περίπτωση να 
συντελεστεί κάποια ουσιώδης αλλαγή, 
δεν μπορεί παρά να συντελεστεί εκ των 
έσω: απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας 
από τους ίδιους τους πολιτικούς 
που συνιστούν το κατεστημένο και 
δρομολογούν τις εξελίξεις. Κάτι τέτοιο 
βέβαια προς το παρόν δεν διαφαίνεται. 
Η οικογενειοκρατία στην πολιτική δεν 
δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει τα 
«κεκτημένα» της και να επιτρέψει την 
ανάμειξη τής οποιασδήποτε ευαισθησίας 
στον ζωτικό της χώρο. Άρα το μέλλον δεν 
προδιαγράφεται ευοίωνο. Επειδή όμως κι η 
δυσπιστία προς τους αντιπροσωπευτικούς 
θεσμούς είναι ήδη καταγραμμένη, είναι 
πλέον εμφανές πως και οι πολίτες, με τη 
σειρά τους, δεν δείχνουν διατεθειμένοι 
να δώσουν άλλη περίοδο χάριτος στους 
πολιτευτές. Το κυνήγι της χαμένης 
εμπιστοσύνης σε μια διαρκή πολιτική 
αποκριά, όπου τα ανιδιοτελή προσωπεία 
καλύπτουν επιμελώς τα ιδιοτελή 
πρόσωπα, έχει περιέλθει σε αδιέξοδο. 
Για τους κατεστημένους, επαγγελματίες 
πολιτευτές, δεν υπάρχουν πια περιθώρια 
μεσοβέζικων πολιτικών: είτε θα 
μεταμεληθούν και θα μετατραπούν σε 
πραγματικούς κοινωνικούς λειτουργούς 
είτε θα συνεχίσουν να κωφεύουν και να 
λειτουργούν τυχοδιωκτικά, αντιλαμβα-
νόμενοι την πολιτική σαν προγονικό 

τους φέουδο, οδηγώντας έτσι τον εαυτό 
τους από την παρούσα δυσπιστία στην 
παντελή απαξίωση και στην πρόωρη 
«συνταξιοδότηση».

Γιάννης Στρούμπας

Πηγή: http://www.publicissue.gr/ 
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Ἄλλος ἕνας ἀποδεδειγµένος ψεύτης (χάσαµε τό µέτρηµα!)
Ἔγραφε ἡ ∆. Ρούµπουλα («ΕΘΝΟΣ», 30-12-08) γιά τή νέα ὁλοκαυτωµατική ἀπάτη:
   «Ένας συγγραφέας, ο εβραίος Χέρµαν Ρόζενµπλατ, προκειµένου να κάνει πιο ελκυστικό, 
πιο δακρύβρεχτο, άρα πιο εµπορικό το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, επινόησε µια ιστορία 
αγάπης στο στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου ήταν κρατούµενος. Ο εκδοτικός οίκος 
µαταίωσε την έκδοση του «Αγγελου στον φράκτη. Η αληθινή ιστορία µιας αγάπης 
που επιβίωσε” του Χέρµαν Ρόζενµπλατ, µε τη Ρόζα ΡατζίσκιΤο θέµα αποκαλύφτηκε, 
ο συγγραφέας παραδέχτηκε ότι «κατασκεύασε» ένα µέρος του βιβλίου «Αγγελος στον 
φράκτη. Η αληθινή ιστορία µιας αγάπης που επιβίωσε», και ο εκδοτικός οίκος Berkley 
Books του οµίλου Penguin µαταίωσε την έκδοση, προγραµµατισµένη για τον Φεβρουάριο, 
και ζητά από τον Ρόζενµπλατ και τον ατζέντη του πίσω τα χρήµατα που πήραν. Ο 
79χρονος Χέρµαν Ρόζενµπλατ, συνταξιούχος ηλεκτρολόγος σήµερα στη Φλόριντα, έχει 
εµφανιστεί δύο φορές στη δηµοφιλέστατη εκποµπή της Όπρα Γουίνφρι και διηγήθηκε 
την (επινοηµένη) ιστορία του: γνώρισε τη σύζυγό του όταν αυτή του πετούσε µήλα 
πάνω από τον φράκτη ενός ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης στη Γερµανία. Η 
αλήθεια αποκαλύφτηκε. Ο συγγραφέας είχε επινοήσει την ιστορία για ένα λογοτεχνικό 
διαγωνισµό εφηµερίδας προ δεκαετίας.
(...) Η υπόθεση έχει και µια άλλη παράµετρο: τον Μάρτιο έχουν προγραµµατιστεί τα 
γυρίσµατα ταινίας, βασισµένης στο βιβλίο του Ρόζενµπλατ, κόστους 25 εκατ. δολαρίων. 
«Τον πίστεψα», δήλωσε ο επίσης εβραίος Χάρι Σάλοµον, πρόεδρος της κινηµατογραφικής 
εταιρείας Atlantic Overseas Pictures. (...) Το βιβλίο του Ρόζενµπλατ είναι το πιο πρόσφατο 
µιας σειράς αποµνηµονευµάτων, οι δηµιουργοί των οποίων έχουν κατηγορηθεί για 
«κατασκευή», όπως η Μίσα Ντεφονσέκα, που είχε επινοήσει το µεγαλύτερο µέρος της 
αυτοβιογραφίας της (µπεστ σέλερ), µε µια Εβραιοπούλα που την έσωσαν λύκοι, ενώ 
κρυβόταν από τους ναζί...»

Τά Ἑλληνοτουρκικά πέρα ἀπό «ἐκσυγχρονιστικές» ἰδεοληψίες
Ὁ Νῖκος Μελέτης (ΕΘΝΟΣ, 11-1-09) γράφει γιά τίς νέες τουρκικές προκλήσεις στό 
Αἰγαῖο, πού µᾶλλον εἶναι πολύ παλιές: 
«Η δηµιουργία, µέσω απειλής θερµού επεισοδίου, τετελεσµένων στο Αιγαίο και η 
απόλυτη εξαφάνιση από τις υποχρεώσεις της έναντι της ΕΕ όλων όσων αφορούν στο 
Κυπριακό και στα ελληνοτουρκικά φαίνεται ότι αποτελεί τον βασικό στόχο του νέου 
δόγµατος που εφαρµόζει τους τελευταίους µήνες στο Αιγαίο η Άγκυρα. Με αιχµή του 
δόρατος πότε τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, πότε της αµφισβήτησης του δικαιώµατος 
των νησιών για πλήρη κυριαρχικά δικαιώµατα (σε ζώνες όπως η υφαλοκρηπίδα και η 
ΑΟΖ), η Τουρκία επιχειρεί να δοκιµάσει τις αντοχές της Αθήνας, χωρίς να διστάζει να 
εκβιάζει την πρόκληση θερµού επεισοδίου που θα επιφέρει νέου τύπου παρεµβάσεις, 
όπως του 1996 στα Ιµια µε τον Ρ. Χόλµπρουκ.
Οι επιθετικές - πολεµικές ενέργειες µε στόχο το Αγαθονήσι και το Φαρµακονήσι αποτελούν 
εφαρµογή της πολιτικής των γκρίζων ζωνών και αποσκοπούν στο να αµφισβητήσουν 
αρχικώς την ελληνική κυριαρχία επί των δύο νησιών και την απενεργοποίηση εποµένως 
όλων των κυριαρχικών δικαιωµάτων που απορρέουν από την κυριαρχία επί των δύο 
νησιών. ∆εν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία προβάλλει τους ισχυρισµούς περί παραβίασης 
των «τουρκικών χωρικών υδάτων και εναέριου χώρου» στην περιοχή των δύο νησιών, 
θεωρώντας ότι αυτά δεν ανήκουν στην Ελλάδα, εποµένως µετατοπίζεται σηµαντικά 
προς τα δυτικά η µέση γραµµή (εις βάρος της Ελλάδας) που θα καθορίσει τα όρια των 
εναέριων χώρων και των χωρικών υδάτων της Ελλάδας και της Τουρκίας στην περιοχή. 
Υπολογίζοντας ότι η Τουρκία ποτέ δεν απέσυρε τον ισχυρισµό ότι τουλάχιστον 150 
νησιά δεν ανήκουν νόµιµα στην Ελλάδα (αποφεύγοντας να υποστηρίξει συστηµατικά 
ότι ανήκουν στην ίδια, καθώς η Συνθήκη της Λοζάνης ρητά αναφέρει ότι περιέρχονται 
στην Τουρκία όσα νησιά είναι εντός των τριών µιλίων από τις ακτές της), εκτιµάται ότι 
η Άγκυρα θα διεκδικήσει την εξαίρεση όλων αυτών των νησιών και βραχονησίδων (που 
δεν αναφέρονται ρητά στις Συνθήκες) από την οποιαδήποτε προσπάθεια χάραξης και 
οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών και ζωνών δικαιοδοσίας µεταξύ των δύο χωρών.
(...) Όλοι οι πόλοι εξουσίας της Τουρκίας θεωρούν ότι η χώρα τους όχι µόνο δικαιούται να 
ενταχθεί α λά καρτ στην ΕΕ, αλλά κυρίως ότι η ίδια η Ένωση έχει δοµική και νοµοτελειακή 
υποχρέωση, εφόσον θέλει να αναδειχτεί σε παγκόσµια δύναµη, να αποδεχτεί άνευ 
όρων τη µεγάλη µουσουλµανική χώρα στους κόλπους της. Με την αποµάκρυνση της 
προοπτικής ένταξης, τουλάχιστον στο ορατό µέλλον, δεν υπάρχει εκείνος ο µηχανισµός 
που (όλοι πίστεψαν ότι δηµιουργήθηκε µετά το Ελσίνκι) θα υποχρεώσει την Τουρκία να 
εγκαταλείψει την αναθεωρητική πολιτική της που στόχο κυρίως έχει το Αιγαίο και την 
Κύπρο. Καθώς η προοπτική της ειδικής σχέσης κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος και 
δεν αποκλείεται να είναι τελικά προτιµότερη και για το ίδιο το πολιτικό και στρατιωτικό 
κατεστηµένο της Τουρκίας, η Άγκυρα δεν επιθυµεί σε ένα τελικό παζάρι µε το Παρίσι και 
το Βερολίνο να έχει, εκτός των άλλων, και τα βαρίδια των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
και του Κυπριακού. Η κλιµάκωση της πολιτικής διεκδικήσεων στο Αιγαίο στέλνει σαφές 
µήνυµα στην ελληνική πλευρά ότι δεν θα γίνει ανεκτή η έγερση τέτοιων εµποδίων στους 
στρατηγικούς σχεδιασµούς της Αγκυρας. 
Στα ελληνοτουρκικά η Αθήνα έχει επιλέξει τη... διακριτική διπλωµατική παρενόχληση 
της Άγκυρας (...) Ακόµη και οι συστηµατικές, επιθετικές πολεµικού τύπου επιχειρήσεις 
εναντίον στόχων στο ελληνικό έδαφος, που µάλιστα δεν είναι κάποια ακατοίκητα βράχια, 
αλλά κατοικηµένα νησιά, συχνότατα αποσιωπήθηκαν τους τελευταίους µήνες, σε κάθε 
περίπτωση όµως δεν καταγράφηκαν σε κανένα κοινοτικό κείµενο. Έτσι και µε ευθύνη 
της Ελλάδας δίνεται η εντύπωση της συνήθους ρουτίνας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 
η οποία µπορεί να επιτρέπει τα χαµόγελα, τους ασπασµούς και τις φιλοφρονήσεις στις 
διµερείς συναντήσεις, αλλά απλώς παγιώνει και νοµιµοποιεί τη διεκδικητική πολιτική της 
άλλης πλευράς... Η ελληνική κυβέρνηση υποκύπτει στον πειρασµό της πολιτικής του... 
24ώρου (και της καθηµερινής αγωνίας για αποφυγή θερµού επεισοδίου), δείχνοντας ότι 
δεν έχει σχεδιασµό για την επόµενη ηµέρα. Καθώς το 2009 θα δοθεί η πραγµατική µάχη 
που θα κριθεί ποια πορεία θα πάρει η σχέση ΕΕ - Τουρκίας, η Ελλάδα κινδυνεύει να 
εµφανιστεί εκουσίως αφοπλισµένη από διπλωµατικά επιχειρήµατα, ώστε, εάν απαιτηθεί, 
να µπορέσει να επανασυνδέσει τα ζητήµατα του Αιγαίου και το Κυπριακό, µε την 
προοπτική της ειδικής σχέσης.
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Μικρό Ἡµερολόγιο 
Κοσόβου 2009

2 Ιαν. 2009: Στο σερβικό, βόρειο 
μέρος της Κόσοβσκα Μιτρόβιτσα 
ενεργοποιήθηκε χειροβομβίδα κοντά 
σε πολυσύχναστο κέντρο διασκέδασης. 
Θύματα δεν υπήρξαν αλλά μερικά 
οχήματα υπέστησαν ζημιές. Μετά από 
αυτό στη γειτονική συνοικία πυρπολήθηκε 
ένα μαγαζί και όταν έσπευσε 
η (σερβική) πυροσβεστική 
ρίχτηκε εναντίον της 
βόμβα. Έξι πυροσβέστες 
τραυματίστηκαν βαριά και 
βρίσκονται στο νοσοκομείο 
στη Μιτρόβιτσα. Στο χάος που 
δημιουργήθηκε επιτέθηκαν 
και στην ομάδα της σερβικής 
τηλεόρασης «Μοστ», με 
αποτέλεσμα η δημοσιογράφος 
και ο κάμεραμαν να βρεθούν 
στη μονάδα εντατικής 
παρακολούθησης. 
4 Ιαν. 2009: Στο βόρειο μέρος 
της Κοσόβσκα Μιτρόβιτσα, Αλβανοί 
επιτέθηκαν στους Μπάτο Τζόρτζεβιτς 
(32) και τον Πέταρ Γκούσνιτς (33) οι 
οποίοι αναγκάστηκαν να σταματήσουν 
όταν το αυτοκίνητό τους χάλασε. Η 
επίθεση συνέβη μόνο μερικά μέτρα από 
το σημείου ελέγχου των ΝΑΤΟικών 
δυνάμεων που δεν επενέβησαν. 
6 Ιαν. 2009: Άγνωστοι έσπασαν τη νύχτα 
με πέτρες δυο αυτοκίνητα το Σούβι Ντο 
κοντά στη Μιτρόβιτσα. Σ’ αυτό το χωριό, 
σε πλήρες αλβανικό περιβάλλον ζουν 
σαράντα σερβικές οικογένειες. Στο χωριό 
έγιναν συγκεντρώσεις των κατοίκων, 
από τη μια πλευρά των Σέρβων και από 

την άλλη των Αλβανών. Η κοσοβάρικη 
αστυνομία διαχώρισε τις ομάδες και 
αποφεύχθηκαν περαιτέρω επεισόδια. 
7 Ιαν. 2009: Όταν ο Γάλλος στρατηγός 
της ΚΦΟΡ επιχείρησε να επισκεφθεί τους 
Σέρβους τραυματίες δεν του επετράπη 
η είσοδος στο σερβικό νοσοκομείο. Ο 
Μητροπολίτης Αρτέμιος που ρωτήθηκε 
σχετικά από το δημοσιογραφικό 
πρακτορείο Μπέτα δήλωσε περήφανα 
ότι «ο στρατηγός ξεκίνησε να πάει 

στο νοσοκομείο για να φανεί δήθεν 
ανθρωπιστής, ενώ είναι οι στρατιώτες 
του που δεν εκτέλεσαν το καθήκον 
τους, δεν εμπόδισαν τις ταραχές και δεν 
απέτρεψαν τους εγκληματίες και τους 
τρομοκράτες».   
8 Ιαν. 2009: Καταστράφηκε και 
λεηλατήθηκε η εκκλησία του Αγίου 
Γρηγορίου του Θεολόγου και το 
βοηθητικό της κτίριο στο χωριό Λίβατζε 
κοντά στην Γκρατσάνιτσα. «Οι εικόνες 
ήταν διασπαρμένες και σπασμένες και 
από το ναό εξαφανίστηκαν λίγα χρήματα 
και εκκλησιαστικά σκεύη» – είπε ο π. 
Σβέτισλαβ Τράικοβιτς.

Ἀφγανικά ἀνέκδοτα

Στό σπαρασσόµενο Ἀφγανιστάν 
ἡ παράνοια ἑνός ἀδιέξοδου (γιά 
τούς ξένους) πολέµου καλά κρατεῖ. 
Δίνουµε δύο δείγµατά της ἀπό τά 
πλέον πρόσφατα: 
Στήν πόλη Κανταχάρ, καθώς ὁ 
πόλεµος χάνεται γιά τούς εἰσβολεῖς 
(µεταξύ τῶν ὁποίων, ἑκόντες 
ἄκοντες εἴµαστε καί οἱ Ἕλληνες, 
συµβολικά ἔστω), τήν διοίκηση τῶν 
κατοχικῶν στρατευµάτων ἔχουν 
οἱ Καναδοί µέ 2.500 στρατιῶτες 
ὑπό τόν στρατηγό Ντένις Τόµσον. 
Τώρα διαβάζουµε ὅτι διορίστηκε 
κυβερνήτης τῆς πόλης ὁ (ἀφγανικῆς 
ρίζας) Καναδός πολίτης Τooryalai 
Wesa! Καί παρότι οἱ δύο προκάτοχοί 
του πῆραν πόδι ἐντός ἐλαχίστων 
µηνῶν λόγῳ τῆς τραγικῆς κατάστα-

σης πού ἐπικρατεῖ, αὐτός κάνει 
ὄνειρα γιά ἐπιτυχίες! Ἔµ, ἅµα ζεῖς 
στόν Καναδά ὅλα σοῦ φαίνονται 
εὔκολα... 
Τό δεύτερο εἶναι ὁ τρόπος µέ τόν 
ὁποῖο προµηθεύονται οἱ ΝΑΤΟϊ-
κοί τά καύσιµά τους. Μετά καί τίς 
πυρπολήσεις ἑκατοντάδων ὀχηµά-
των πού µετέφεραν καύσιµα καί τήν 
λεηλασία τῆς νατοϊκῆς ἀποθήκης 
καυσίµων στήν Πεσαβάρ, βρέθηκε 
ἡ λύση: Πληρώνουν Ταλιµπάν ὡς 
συνοδούς στά κονβόι τῶν ὀχηµάτων! 
Ἀνεβαίνουν οἱ Ταλιµπάν στό πρῶτο 
ὄχηµα, παίρνουν τό ἕνα τέταρτο 
τῆς ἀξίας τοῦ φορτίου γιά τήν 
«προστασία» του καί τό συνοδεύουν 
ἀσφαλῶς στόν προορισµό του. 
Ὑπολογίζεται ὅτι τό 25% τῶν 
«ἀσφαλίστρων» καταλήγουν στούς 
µαχητές Ταλιµπάν!

Κρίση στήν... 
πορνοβιοµηχανία!

Σάν νά µήν ἔφταναν οἱ καρχαρίες 
τῶν τραπεζῶν, τῶν ἑταιρειῶν, τῶν 
βιοµηχανιῶν, ἔσπευσαν κι ἄλλοι νά 
ἐπωφεληθοῦν ἀπό τό πακέτο «Πώλσον» 
τῶν 700 δισ. δολαρίων: Ἡ βιοµηχανία 
πορνό τῶν ΗΠΑ! Οἱ ...γνωστῆς 
καταγωγῆς Larry Flynt («Hustler») 
καί Joseph Francis («Girl’s Gone 
Wild»), σπεύδουν στήν Οὐάσιγκτον 
προκειµένου νά ζητήσουν 5 δισ. γιά 
τίς δουλειές τους πού «δέν πᾶνε καλά» 
(ἀπό τά 12 δισ. τοῦ 2007 εἶχαν, λέει, 
22% πτώση πέρυσι). «Μέ ὅλη αὐτή τήν 
οἰκονοµική µιζέρια καί τή χασούρα, τό 
σέξ εἶναι τό τελευταῖο πού θά σκεφτεῖς. 

Εἶναι καιρός τό Κογκρέσο νά ἀνανεώσει 
τήν σεξουαλική ὄρεξη τῆς Ἀµερικῆς», 
δήλωσε ὁ Φλύντ. Ὁ δέ Φράνσις 
συγκαταλέγει τήν πορνοβιοµηχανία σέ 
µία ἀπό τίς µεγαλύτερες µπίζνες τῆς 
χώρας καί ζητάει ἀνάλογη µεταχείριση. 
Τό γεγονός ὅτι κάθε τρεῖς καί δύο 
κατηγοροῦνται γιά βιασµούς, ἀπάτες, 
φοροδιαφυγή κτλ εἶναι, βεβαίως, µιά 
ἀσήµαντη λεπτοµέρεια. Ἡ πρόβλεψή 
µας εἶναι ὅτι τά λεφτά θά τά πάρουν. Ὄχι 
µόνο γιατί ἔχουν «ἐπιχειρήµατα» ἀλλά 
καί γιατί ἀποτελοῦν σηµαντικό ἐργαλεῖο 
τοῦ συστήµατος ἀποβλάκωσης µά καί 
χειραγώγησης (θυµηθεῖτε πόσοι κάποια 
στιγµή ἐνόχλησαν καί πῆραν τελικά 
πόδι λόγῳ κάποιου «σκανδάλου σέξ»). 
Κάπως ἔτσι πᾶµε ὅλο καί παρακάτω...

Ν. Τάρλατς καί Β. Ντίβατς μέ τόν π. Θεοδόσιο στό 
Κόσοβο πρίν τίς γιορτές. Ο πρώτος είναι τακτικός 
επισκέπτης των σερβικών χωριών της περιοχής



 Εἶναι κυριο-
λεκτικά ἀπί-
στευτο κι 
ὅµως πέρα γιά 
πέρα ἀληθινό:  
Παρότι τε-
λοῦµε χρόνια 
τώρα ὑπό 
σ ι ω ν ι σ τ ι κ ή 
κατοχή, δέν 
µποροῦµε νά 
ποῦµε ἀκόµη 
δυό σίγουρα 
λόγια γιά τά 
ἀφεντικά µας. 
Κι ἔρχονται 
(πολύ σπανί-
ως, βέβαια) 
κάτι τέτοια 
βιβλία, σάν τοῦ 
Ἴσραελ Σαχάκ, πού προσφάτως κυκλοφόρησε ἀπό 
τίς Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις τοῦ Γιώργου Καραµπελιᾶ 
«Ἑβραϊκή Ἱστορία – Ἑβραϊκή Θρησκεία, Τό βάρος 
τριῶν χιλιάδων χρόνων» γιά νά µᾶς ξεστραβώσουν. 
Ἀκόµα κι ἐµεῖς, πού ὅσο νά πεῖς κάτι παραπάνω ἀπό 
τόν µέσο ὅρο ξέρουµε γιά τό θέµα, µείναµε ἄναυδοι 
σέ πολλά σηµεῖα τῆς ἀνάγνωσης. Ἦταν ἀδύνατον νά 
σταχυολογήσουµε ἀντιπροσωπευτικά τµήµατά του, 
χωρίς νά τό ἀδικήσουµε. Γιά ἕναν τέτοιο θησαυρό 
γνώσεων καί µνηµεῖο τιµιότητας χρειάζεται νά ποῦµε 
ὅτι τό συστήνουµε ἀνεπιφύλακτα; Δέστε µόνο πῶς τό 
εἶχε προλογίσει ὁ συγχωρεµένος Ἔντουαρντ Σαΐντ:  
  «Τή στιγµή πού ὁ µουσουλµανικός φονταµενταλισµός 
καταγγέλλεται στή Δύση, ὁ ἑβραϊκός παραµένει 
στό ἀπυρόβλητο. Σ’ αὐτό τό ἔργο, τό ὁποῖο ἔχει 
ὑµνηθεῖ ἐνῷ παράλληλα ἔχει προκαλέσει ὀξύτατες 
ἀντιπαραθέσεις, ὁ Ἰσραήλ Σαχάκ, προβαίνει σέ µιά 
προκλητική µελέτη γιά τήν ἔκταση στήν ὁποία τό 
κοσµικό κράτος τοῦ Ἰσραήλ ἔχει διαµορφωθεῖ ὑπό τήν 
ἐπίδραση ἀποκρουστικῶν θρησκευτικῶν ὀρθοδοξιῶν, 
οἱ ὁποῖες ἔχουν δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες. 
Μέσα ἀπό τήν µελέτη τοῦ Ταλµούδ καί τοῦ ραβινικοῦ 
δικαίου, ὁ Σαχάκ ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ρίζες τοῦ ἑβραϊκοῦ 
σωβινισµοῦ καί τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισµοῦ θά 
πρέπει νά κατανοηθοῦν ἄµεσα, προτοῦ νά εἶναι 
πολύ ἀργά. Ὁ Σαχάκ ἦταν ἀπό τούς πρώτους πού 
χρησιµοποίησε τόν ὅρο «ἰουδαιο-ναζισµός» προκειµένου 
νά χαρακτηρίσει τίς µεθόδους πού χρησιµοποιοῦσαν οἱ 
Ἰσραηλινοί γιά νά ὑποτάξουν καί νά καταπιέσουν τούς 
Παλαιστίνιους. Ὁ Σαχάκ εἶναι πολύ θαρραλέος καί θά 
ἔπρεπε κανονικά νά βραβευτεῖ γιά τίς ὑπηρεσίες του 
πρός τήν ἀνθρωπότητα».  Νά τό διαβάσουµε ΟΛΟΙ!
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Τά ζῶα τοῦ Λευκοῦ Οἴκου

   Ὅσοι διατείνονται ὅτι µετά τήν 
ἰσραηλινή εἰσβολή στή Γάζα ὁ Λευκός 
Οἶκος δέν εἶπε µιά λέξη συµπάθειας, 
διαψεύδονται πατόκορφα. Ἰδού παρα-
κάτω τό (µεταφρασµένο ἀπό ἐµᾶς) 
ἐπίσηµο κείµενο τῆς δήλωσης τῆς 5ης 
Ἰανουαρίου ἀπό τήν γραµµατέα τῆς 
κ. Μπούς, Sally McDonough, γεµᾶτο 
ἀνθρωπιά καί εὐαισθησία: 
             Ὁ πρόεδρος, ἡ κ. Μπούς, ἡ Μπάρµπα-
ρα καί ἡ Τζένα εἶναι βαθειά θλιµµένοι 
λόγῳ τοῦ θανάτου τῆς γάτα τους Ἴντια. 
Ἡ δεκαοχτάχρονη µαύρη θηλυκή γάτα, 
ἀµερικανικῆς κοντότριχης ράτσας, 
πέθανε τήν Κυριακή 4-1-09 στόν Λευκό 
Οἶκο.
    Ὅταν ἡ Μπάρµπαρα ἦταν 9 ἐτῶν 
τήν ὀνόµασε Ἴντια ἀπό τόν πρώην 
παίκτη τοῦ ράγκµπυ, Ροῦµπεν Σιέρα, 
πού ἀποκαλεῖτο «Ἐλ Ἴντιο». Ὅταν 
τά κορίτσια φύγανε γιά τό κολλέγιο, 
ἡ Ἴντια - πού στήν οἰκογένεια τήν 
ἀποκαλοῦσαν στοργικά «Κίτυ» - ἔµεινε 
στόν Λευκό Οἶκο µέ τόν Πρόεδρο καί 
τήν κυρία Μπούς. 
       Ἡ Ἴντια ὑπῆρξε ἕνα ἀγαπηµένο µέ-
λος τῆς οἰκογένειας Μπούς, σχεδόν γιά 
δυό δεκαετίες. Θά µᾶς λείψει πολύ.

   Τί νά προσθέσει κανείς στά µύρια ὅσα γράφτηκαν κι 
ἀκούστηκαν τόσες µέρες γιά τό νέο, διαρκές ἔγκληµα 
τοῦ Ἰσραήλ στή Γάζα; Καί τί νά πεῖς ἰδίως ὅταν σέ 
δεκαπενθήµερη βάση ἐδῶ καί χρόνια ἀποκαλύπτεις 
τόν ἑδραῖο ρατσισµό καί τήν συνακόλουθη 
βαρβαρότητα τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους; Ὄχι καί πολλά, 
προφανῶς. ∆έν ξέρουµε ἄν κάποιοι ἐξεπλάγησαν 
µέ τούς βοµβαρδισµούς κατά ἀµάχων, τά θηριώδη 
ψέµµατα, τά φονικά χτυπήµατα κατά τεµενῶν καί 
νοσοκοµείων, τούς βοµβαρδισµούς σχολείων τοῦ 
ΟΗΕ κι ἐφοδιοποµπῶν τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, 
ὅµως γιά µᾶς ...οὐδεµία ἔκπληξη. Τό Ἰσραήλ ἁπλῶς 
ἐπαναλαµβάνεται ἐπίµονα, ἐπιβεβαιώνοντας ὅλους 
ἐµᾶς πού δέν αὐτοφιµωνόµαστε ὑπό τήν ἀπειλή 
τῆς ρετσινιᾶς τοῦ «ἀντισηµιτισµοῦ». Προκειµένου 
λοιπόν νά διαφυλάξουµε τήν ψυχική µας ἰσορροπία, 
δέν θά καταγράψουµε πολλές λεπτοµέρειες ἀπό τά 
ἀσύλληπτα κακουργήµατά του καί θά περιοριστοῦµε 
σέ µερικές µόνο πτυχές πού ἔχουν τή σηµασία τους.
Κάνουν ὅ,τι γουστάρουν

Ὁ Νορβηγός γιατρός 
Mads Gilbert πού 
παρέµεινε στή Γάζα 
γιά νά φροντίζει τά 
ἀµέτρητα θύµατα τῆς 
ἰσραηλινῆς κτηνωδίας 
ἀποκάλυψε τή 
χρήση ὅπλων 
ἀπεµπλουτισµένου 
οὐρανίου, λευκοῦ 
φωσφώρου καί 
ἄλλων ἄγνωστων, µή 
συµβατικῶν ὅπλων 
(Dense Inert Metal 
Explosive - DIME) 

ἀπό κρᾶµα βολφραµίου, τά ὁποῖα κοµµατιάζουν 
κυριολεκτικά ὅποιον βρεθεῖ σέ ἀκτίνα 10 µέτρων 
(χρησιµοποιήθηκαν καί στόν Λίβανο τό 2006). Τό 
ἐξαίρετο διπλανό σκίτσο εἶναι ἀπό τήν µεγαλύτερη 
ἐφηµερίδα τῆς Νορβηγίας (VG, 8/1/09).
Ἡ ∆ιεθνής Ἀµνηστεία κατήγγειλε (µεταξύ ἄλλων) 
ὅτι ὁ ἰσραηλινός στρατός χρησιµοποιεῖ ἀµάχους 
ὡς ἀνθρώπινες ἀσπίδες: Κάνουν ὁρµητήριά τους 
σπίτια Παλαιστινίων, τούς ὁποίους ὑποχρεώνουν νά 
παραµείνουν στό ἰσόγειο. 
Τό πνεῦµα τῆς ἀντίστασης
«∆έν θέλουµε βοήθεια ἀπό τά ἀραβικά κράτη. ∆έν 
θέλουµε τρόφιµα, οὔτε φάρµακα. Θέλουµε νά µᾶς 
ἀφήσουν νά πεθάνουµε! Θά πεθάνουµε πολεµώντας!» 
Ἡ κραυγή ἡρωισµοῦ κι ἀπόγνωσης τοῦ κατοίκου τῆς 
Γάζας στά ξένα ΜΜΕ τά λέει ὅλα.

∆εῖγµα ὑγείας Καναδοεβραίων
Σέ κατάληψη στό ἰσραηλινό Προξενεῖο τοῦ 
Τορόντο προχώρησαν Καναδοεβραῖες εἰρηνί-
στριες, διαδηλώνοντας ἔτσι τήν ἀντίθεσή τους στή 
γενοκτόνο πολιτική τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους. Σ’ αὐτές 
περιελαµβάνονταν ἡ καθηγήτρια Judy Rebick, ἡ 
ψυχοαναλύτρια Judith Deutsch, ἡ σκηνοθέτης B.H. 
Yael καί ἄλλες. Ἀντιδράσεις µελῶν τῆς ἑβραϊκῆς 
διασπορᾶς ὑπῆρξαν κι ἀλλοῦ, π.χ. στίς ΗΠΑ. 
Ἡ Ν.∆. ἄκουσε τίποτα;
Εὐτυχῶς στήν Ἑλλάδα ἀκούστηκαν καί γράφτηκαν 
πολλά καί σωστά γιά τό θέµα (φωτεινό παράδειγµα 
ἡ «Ἐλευθεροτυπία», µέ τήν πρόστυχη ἐξαίρεση 
τοῦ «Ἰοῦ», ὁ ὁποῖος βρῆκε µέρες νά ἐπιτεθεῖ στόν 
...ἀντισηµιτισµό!) καί πολύ καλές ἦταν καί οἱ 
τοποθετήσεις τῶν κοµµάτων τῆς Βουλῆς, πλήν ἑνός 
πού δέν ἔβγαλε ἄχνα: τῆς Νέας ∆ηµοκρατίας! ∆έν 
µάθανε ἄραγε τίποτε γιά τό τί συµβαίνει; Συµφωνοῦν 
µέ τά τεκταινόµενα; ∆έν θεωροῦν ὅτι τούς ἀφορᾶ; Τούς 
φτάνουν οἱ ἐλεηµοσῦνες τοῦ ΥΠΕΞ µας; Ἄγνωστο.
Τί νά κάνουµε;
«Νά ἐνεργοποιηθεῖ τό νοµικό ὁπλοστάσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης, πού προβλέπει στό πλαίσιο τῆς ἀποκαλούµενης 
οἰκουµενικῆς δικαιοδοσίας τῶν ἐθνικῶν κρατῶν ἀκόµη 
καί τή σύλληψη τῆς πολιτικῆς καί στρατιωτικῆς ἡγεσίας 
τοῦ Ἰσραήλ γιά ἐγκλήµατα κατά τῆς ἀνθρωπότητας», 
ζήτησε µέ κατεπείγουσα ἐπιστολή του στόν Πρόεδρο 
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου Χάνς Γκέρτ Πέτερινγκ, 
ὁ Στέλιος Παπαθεµελής. Ἐπαινετέα ἡ αἱµοληψία γιά 
τή Γάζα ἀπό τό ὑπουργεῖο Ὑγείας, θά ἔπρεπε ὅµως 
νά ἀφορᾶ ὅλη τή χώρα. Ὁµοίως ἡ διαρκής στήριξη 
τοῦ ἰατρικοῦ κέντρου «Ἱπποκράτης» αἱµορροφιλικῶν 
καί θαλασσαιµικῶν παιδιῶν στή Ραµάλα ἀπό τόν 
Ο∆ΕΓ (τηλ. 210 7718077). ∆ιαρκές µποϋκοτάζ τῶν 
ἰσραηλινῶν προϊόντων (ὄχι µόνο τώρα µέ τήν εἰσβολή 
καί ὄχι µόνο γιά τά προερχόµενα ἀπό τά Κατεχόµενα, 
κ. Πάγκαλε!), ὅπως εἴµαστε ὑποχρεωµένοι νά 
πράξουµε ὡς πολίτες καί πολιτισµένοι ἄνθρωποι (βλ. 
καί τό παράδειγµα τῆς διακοπῆς συνεργασίας τῆς 
βρετανικῆς τηλεπικοινωνιακῆς ἑταιρείας Freedom-
Call µέ τήν ἰσραηλινή της πρώην συνεργάτιδα Mo-
bileMax). Συγχαρητήρια σέ Σ. Σακοράφα - Θ. ∆ρίτσα 
πού ἐπιβιβάστηκαν στό πλοῖο µέ τήν βοήθεια γιά τή 
Γάζα. Καί βέβαια ἡ πολύ σηµαντική κινητοποίηση 
τοῦ ΚΚΕ (καί ἄλλων) γιά τήν παρεµπόδιση πιθανῶν 
φορτίων ἀµερικανικῶν πυροµαχικῶν ἀπό τό λιµάνι 
τοῦ Ἀστακοῦ γιά τό Ἰσραήλ, µιά ὑπόθεση γιά τήν 
ὁποία προσθέσαµε κι ἐµεῖς τό λιθαράκι µας. 
Καί πάνω ἀπ’ ὅλα νά µάθουµε. Ἀντί ν’ ἀκοῦµε ψέµµατα 
κι ἀερολογίες ἀπό τά κανάλια ν’ ἀνοίξουµε κανένα 
βιβλίο σάν αὐτό πού συστήνουµε δίπλα...

Γαζώνοντας ἀµάχους Παλαιστίνιους

Περί Αραράτ και της δύναμης του
Ν. Λυγερός

 Το Αραράτ δεν είναι απλώς ένα βουνό. Είναι το βουνό των 
Αρμενίων. Δεν είναι, λοιπόν, ένα σύμβολο, αλλά το σύμβολο. 
Όλα αυτά είναι απλά και γνωστά. Μόνο που είναι τόσο απλά 
που δεν γίνεται πια λόγος γι’ αυτά και είναι τόσο γνωστά που 
δεν διεκδικούνται πια.
Διότι το Αραράτ είναι αναμφισβήτητα ελεύθερο μέσα στην 
αρμενική σκέψη. Εν τούτοις, εξακολουθεί να παραμένει υπό 
την κατοχή των Τούρκων. Έτσι το σύμβολο του ελεύθερου 
πολιορκημένου δεν μπορεί παρά να δηλώνει «παρών» στη 
μνήμη μας. Αυτή η ιεροσυλία δεν είναι μόνο συμβολική. Διότι 
η επίθεση εναντίον των συμβόλων αντιπροσωπεύει πάντα το 
στόχο μιας στρατηγικής.
Οι Τούρκοι γενοκτόνοι  δεν αρκούνται στην εθνική κάθαρση 
που διέπραξαν επί του εδάφους το οποίο ονόμασαν Τουρκία. 
Εσκεμμένα επέλεξαν να οικειοποιηθούν το αρμενικό σύμβολο 
που αντιπροσωπεύει το Αραράτ. Μόνο που το Αραράτ είναι 
πολύ μεγάλο ως σύμβολο για να τύχει τέτοιου χειρισμού. Το 
Αραράτ δεν ανήκει σε κανένα. Η μεγαλοσύνη του είναι το 
μόνο που ανήκει στον αρμενικό μύθο. Το Αραράτ δωρίζεται! 
Διότι το Αραράτ είναι ένα δώρο. Οι Αρμένιοι δεν είναι παρά 
οι φύλακες αυτού του δώρου, τίποτα περισσότερο, αλλά και 
τίποτα λιγότερο. Άρα, πώς τολμούν οι Τούρκοι να ιδιοποιούνται 
αυτό το σύμβολο; Εκμεταλλεύονται, βέβαια, τα αποτελέσματα 
της γενοκτονίας των Αρμενίων, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει 
σε καμιά περίπτωση ότι έχουμε απαλλαγεί κάθε ευθύνης και 
κυρίως  ενοχής. Η διεκδίκηση του Αραράτ δεν είναι ουτοπία. 

Όπως και το Αρτσάχ, αποτελεί μια πραγματικότητα και αυτή 
η πραγματικότητα είναι αρμενική. Το να θεωρούμε ότι το 
Αραράτ βρίσκεται σε τουρκικό έδαφος, ως προϋπόθεση για 
κάθε επόμενο συμπέρασμα, δεν είναι απλώς ένα στρατηγικό 
λάθος, αλλά συνεπάγεται ότι η σκέψη μας ελέγχεται από το 
τουρκικό δόγμα. Αποδεχόμενοι ότι αυτό το δεδομένο δεν 
μπορεί να αμφισβητηθεί, γίνεται αδιαμφισβήτητο κι έτσι 
προσφέρει βάση  στην τουρκική προπαγάνδα.
Οι Αρμένιοι αποτελούν ένα μικρό λαό πάνω στους γιγάντιους 
ώμους του Αραράτ. Ενώ η τουρκική προπαγάνδα δεν μπορεί 
να στηρίζεται παρά μόνο στη γενοκτονία για να δημιουργεί τα 
θεμέλια ενός τεχνητού κράτους. Αυτό το ζήτημα δεν είναι μόνο 
συμβολικό όπως το θεωρούν μερικοί αναλυτές των οποίων οι 
γνώσεις είναι μόνο θεωρητικές και κυρίως επιφανειακές για 
την πραγματικότητα των γεγονότων. Ο λόγος για τον οποίο 
ο μηχανισμός της τουρκικής προπαγάνδας ιδιοποιείται το 
Αραράτ, είναι η δυσκολία που έχει να διαγράψει την ίδια του 
την ύπαρξη, διότι το Αραράτ δεν μπορεί να λειτουργεί στον 
τομέα του αοράτου. Το Αραράτ δεν έχει εξαφανιστεί, είναι 
υπό την κατοχή στρατευμάτων που νομίζουν ότι κανείς δεν θα 
μπορούσε να τους αιφνιδιάσει σε μια διπλωματική συζήτηση. 
Αυτό που νομίζουν κατά βάθος είναι ότι αυτή η προοπτική 
είναι εντελώς εκτός πλαισίου τώρα και στο εξής.  Ωστόσο αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί. Διότι ακόμα και αν η 
αρμενική κυβέρνηση αισθάνεται αναγκασμένη να αποδεχτεί 
το απαράδεχτο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι πρέπει κι εμείς να 
πράξουμε το ίδιο, κυρίως όταν βρισκόμαστε στη διασπορά. 
Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να πλαισιώσουμε το Αραράτ και τη 
δύναμη του ως μία και μόνο οντότητα για να κατανοήσουμε 
πραγματικά το μεγαλείο του αρμενικού μύθου.

3.000 ἀποσιωπηµένα χρόνια
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ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ!

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Συγγνώµη δηλαδή, αὐτό πού γίνεται 
ἐπί τόπου εἶναι ἀντιπληµµυρικό 
ἤ ...πληµµυρικό ἔργο; Κι ἀφοῦ 
ὑποτίθεται ὅτι ἔχει τελειώσει τό 80% 
τοῦ ἔργου, τό ὁποῖο κοστολογήθηκε 
στίς 950.000 εὐρώ, πῶς γίνεται νά 
βρίσκεται στό σηµερινό χάλι; Ποιά 
µελέτη ἔγινε (καί τηρήθηκε...) 
καί ποιοί περιβαλλοντικοί ὅροι 
ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν; Διαβάσαµε 
ὅτι «διευθετοῦνται οἱ ὄχθες τοῦ 

Μακρυπόταµου». Νά µᾶς συγχωράει 
ὁ ἐργολάβος κ. Γαλόπουλος καί 
οἱ ὅποιοι ἄλλοι ἐµπλεκόµενοι 
(π.χ. ἐπιβλέποντες) ἀλλά τέτοιο 
πρᾶγµα δέν εἴδαµε*. Μιά µεγάλη 
καταστροφή µονάχα (τοὐλάχιστον 
γιά τό συγκεκριµένο σηµεῖο τῆς 
ὁδικῆς διάβασης ἀπό Γρατινή 
πρός Φιλύρα), γιά τήν ὁποία θά 
ἐπανέλθουµε µέ περισσότερα 
στοιχεῖα, εἴτε φιλοτιµηθεῖ νά 
ἀπαντήσει κανείς στό παρόν 
δηµοσίευµα εἴτε ὄχι.

* Οἱ ὑπηρεσιακοί παράγοντες, πού 
συνόδευαν τόν νοµάρχη, τί λένε;

Ἡ Κύπρος, γιά µᾶς, ἤδη ἀπό τήν 
πρώτη, πρό δεκαετίας ἐπίσκεψή 
µας, φάνταξε στά µάτια µας ὡς 
θαῦµα. ἕνα θαῦµα πού συνίσταται 
στήν ἐπί χιλιετίες ἄνθηση τοῦ 
ἑλληνισµοῦ καί στήν εὐδοκίµηση 
ἑνός ἑλληνικοῦ, ἀληθινοῦ κράτους 
σἐ τόπο ἡµικατεχόµενο. Ἡ πρόσφα-
τη ἐπίσκεψή µας ἐπιβεβαίωσε καί 
στερέωσε αὐτήν τήν ἀντίληψή µας 
καί τηλεγραφικά παραθέτουµε 
κάποιες ἐντυπώσεις:

Τά µνηµεῖα τῶν ἡρώων τοῦ νησιοῦ 
εἶναι ἐντυπωσιακά. Κι ὅσο κι ἄν οἱ 
σηµερινοί Κύπριοι δείχνουν - καί 
εἶναι - πλήρως ἐνσωµατωµένοι στήν 
σύγχρονη κοσµοαντίληψη, νιώθεις 
ὅτι δέν θέλει καί πολύ γιά νά γεννη-
θεῖ ὁ Αὐξεντίου µέσα τους (στή 
φωτογραφία τό ἐπιβλητικό ἄγαλµα 
τοῦ «ἀετοῦ τοῦ Μαχαιρᾶ» δίπλα 
στήν ὁµώνυµη µονή τοῦ Τροόδους).

Ἀπόδειξη τῶν ἀνωτέρω ὁ µεγάλος 
Ἕλληνας πού χάθηκε πρόσφατα, ὁ 
Τάσσος Παπαδόπουλος. Ὁ τάφος 
του στή Δευτερά, κοσµηµένος µέ 
τήν ἑλληνική σηµαία, δέν µποροῦσε 
παρά νά ἀποτελέσει προσκύνηµα γιά 
µᾶς. Ἐκεῖ κάναµε καί µία αἰσθητική 
- πολιτική παρέµβαση, ἀφαιρώντας 
ἀπό τόν ἐπιτάφιο ἀνθοσωρό τήν 
προσβλητική κι ἀνάρµοστη γιά τή 
µνήµη τοῦ νεκροῦ κορδέλα µέ τό 
ὄνοµα τοῦ ναιναίκου ΓΑΠ.

Σέ µία κρίση µαζοχισµοῦ καί περι-
έργειας µπήκαµε γιά µερικές ὧρες 
στά Κατεχόµενα (Ἅγιος Ἱλαρίων, 
Κερύνεια, Καραβάς, Λάπηθος...). 
Μικρή - καί πικρή - γεύση, τόπος 
βιασµένος ἀπό ἀτελείωτα τούρκικα 

στρατά, µέ τά κοκκινόλευκα σηµάδια 
τοῦ ἐγκλήµατος πανταχοῦ παρόντα 
ν’ ἀνεµίζουν. Στό Πέντε Μίλι τό 
µνηµεῖο τῆς εἰσβολῆς τοῦ 74 (στή 
φωτό) συνοδεύεται κι ἀπό Μουσεῖο 
...Εἰρήνης - ὄχι, δέν µπήκαµε! 

Κάναµε µία βόλτα µέχρι τήν µία ἀπό 
τίς δύο βρετανικές βάσεις. Αὐτός 
εἶναι ὁ µείζων καρκίνος τοῦ νησιοῦ, 
πού ὄχι µόνο ἔφερε τόν ἄλλον ἀλλά 
καί συνεχίζει νά ἀποτελεῖ τεράστια 
ἀπειλή. Κι ὄχι µόνο µέ τίς κεραῖες 
καί τά στρατά του ἀλλά καί µέ τήν 
ἀγγλική γλῶσσα, πού κοντεύει νά 
ὑποκαταστήσει τήν ἑλληνική καί 
στήν καθηµερινότητα. Νά ἀρχίζει 
µετά τόν κορεσµό, µιά ἀντίστροφη 
τάση, ὅπως µᾶς εἴπανε; Μακάρι.

Ἡ ἐπίσκεψη στό (δυστυχῶς ἀκόµη 
παλιό) Μουσεῖο τῆς Κύπρου, εἶναι 
πάντα ἕνα µάθηµα πατριδογνωσίας 
καί παρέχει ἀκαταµάχητα ἐπιχειρή-
µατα σέ κάθε συζήτηση ὑπέρ τῆς 
διαχρονικῆς ἑλληνικότητας τοῦ νη-
σιοῦ. Τά ἐκθέµατα ἔχουν µιά τόσο 
ἐκπληκτική ἀντιστοιχία µέ ὅλες τίς 
περιόδους τῶν ἑλλαδικῶν πολιτισµῶν 
(κυκλαδικός, πρωτοελλλαδικός, µι-
νωϊκός, µυκηναϊκός, ἀρχαϊκός, κτλ), 
λές καί εἶσαι κάπου στήν Παροναξία 
κι ὄχι ἀπέναντι ἀπό τή Συρία.

Στό πολιτικοµηντιακό σκηνικό τοῦ 
νησιοῦ λίγες φωνές ἀντίστασης ἔχουν 
ἀποµείνει: Στίς κοµµατικές ἡγεσίες 
ὁ ἀειθαλής Βάσος Λυσσαρίδης (πού 
µόνον αὐτός φρενάρει δηµοσίως 
τόν Χριστόφια) καί στά ἔντυπα ἡ 
µοναδική «ΕΝΩΣΙΣ» τοῦ Βάσου Φτω-
χόπουλου, πού ἀνέλαβε καί ρόλο 
...ξενιστῆ µας ὅσο ἤµασταν στό νησί. 
Στή φωτογραφία τό alter ego του, ὁ 
ὑπέροχος (λαµπραντόρ) Σαββάκης.

(Καλῶς ἐχόντων τῶν πραγµάτων, τόν 
ἑπόµενο µήνα θά κάνουµε µεγάλη 
ἐκδήλωση στήν Κοµοτηνή µέ τούς δύο 
Βάσους γιά τήν Κύπρο)

Στόν θαλερό ΝΑ ἑλληνισµό

ΜΝΗΜΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μη Κυβερνητική Οργάνωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ»

- Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

- ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 19:00
Αίθουσα Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης

Νίκης 13, (παραλιακή Θεσ/νίκης + Πλατεία Αριστοτέλους)

ΑΛΒΑΝΙΑ: Εθνοκάθαρση εν μέσω ευρωπαϊκής πορείας;

Η Κυβέρνηση Μπερίσσα αποδεικνύει στην πράξη ότι δεν είναι έτοιμη  να γίνει μέλος 
της Ευρωπαϊκής οικογένειας, καταπατώντας θεμελιώδη περουσιακά και μειονοτικά 
δικαιώματα αλλά και βασικές αρχές του δικαίου.
Τα ξημερώματα της Παρασκευής, 9/1, στην Κακομαία (επαρχία Χειμάρρας, στο Ιόνιο 
Πέλαγος) έγινε έφοδος από περίπου 200 άνδρες των ειδικών σωμάτων της Αλβανικής 
αστυνομίας η οποία σκόπευσε να υποστηρίξει την ιδιωτική εταιρεία  Riviera Sh.P.K. 
να καταπατήσει βίαια περιουσίες ομογενών. Κατά την έφοδο προκλήθηκαν συμπλοκές, 
υπήρξαν τραυματισμοί και συλλήψεις 14 ομογενών.
Πρόκειται για μία έκταση 700 στρεμμάτων, οι τίτλοι ιδιοκτησίας των οποίων ανήκαν 
σε κατοίκους του χωριού Νίβιτσα μέχρι το 1945 αλλά αφαιρέθηκαν από το καθεστώς 
του Εμβέρ Χότζα. Μετά το 1990 και την πτώση του καθεστώτος, η γη δεν επιστράφηκε 
στους νόμιμους ιδιοκτήτες, όπως συνέβη σε άλλες περιοχές της Αλβανίας, παρά το 
γεγονός ότι οι κάτοικοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η Κυβέρνηση Μπερίσσα, 
αγνοώντας τα δικαιώματα των ιδιοκτητών εκμίσθωσε στην εταιρεία Riviera για 99 
χρόνια την παραπάνω έκταση, καίτοι  οι εφέσεις των ιδιοκτητών δεν έχουν εκδικασθεί. 
Ως κύριος μέτοχος της Riviera φέρεται ένας Dritan Çelaj, αλλά πηγές στα Τίρανα 
συνδέουν μέλη της οικογένειας Μπερίσσα με την εν λόγω εταιρεία. 
Τα παραπάνω γεγονότα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μεμονωμένη διαφορά μεταξύ 
πολιτών μίας κοινότητας και ενός άρπαγα ηγέτη εάν δεν υπήρχαν (α) η προϊστορία 
διώξεων της Ελληνικής μειονότητας (ο Μπερίσσα είχε φυλακίσει την ηγεσία της το 
1994) και (β) ένα «σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης» που κατά τον Αλβανό πρωθυπουργό 
νομιμοποιεί την εθνική κάθαρση. Συγκεκριμένα το Albanian Southern Coast Develop-
ment Plan (= το Αναπτυξιακό Σχέδιο της Αλβανικής Νοτίας Ακτής) έχει συνταχθεί υπό 
την καθοδήγηση διεθνών φορέων όπως η Διεθνής Τράπεζα και συμπεριλαμβάνει τον 
τουρισμό ως κύριο άξονα ανάπτυξης. Έτσι, με την κάλυψη διεθνών φορέων ο Μπερίσσα 
έχει στοχοποιήσει τις περιουσίες της Ελληνικής μειονότητας της «Νοτίας Ακτής», δηλ. 
από την Χειμάρρα μέχρι τους Αγίους Σαράντα. 
Βάσει του παραπάνω πλαισίου η καταπάτηση των περιουσιών της Κακομαίας είναι 
μόνο η αρχή μίας εκστρατείας απαλλοτριώσεων που σκοπεύουν στην εξάλειψη της 
οικονομικής βάσης του Ελληνικού στοιχείου. Κι αυτά γίνονται την ίδια στιγμή που η 
Αλβανική Κυβέρνηση προωθεί την τελική της ένταξη στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εν ευθέτω χρόνω, και χρειάζεται την συγκατάθεση της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, και όταν εκατοντάδες χιλιάδες Αλβανοί υπήκοοι κερδίζουν τα προς το ζην 
στην χώρα μας. Με όλο τον σεβασμό ζητούμε από την Βουλή των Ελλήνων να αναβληθεί 
η συνεδρίαση που έχει προγραμματισθεί την 14/1 «επί της αρχής, των άρθρων και του 
συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφ’ ενός, και της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, μετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής».
Η αναβολή αυτή θα περάσει το μήνυμα στον κ. Μπερίσσα ότι εάν θέλει να γίνει μέλος 
της Ευρωπαϊκής οικογένειας  οφείλει να σέβεται τις βασικές της αξίες και αρχές...
       Μπελέρης Φρέντης  (Πρόεδρος)        Διονύσιος Κούτουλας Σπύρος (Γ. Γ.)
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Ἄ, ὥστε ἀνακαλύφθηκε ἀπάτη 25-30 ἀγροτῶν σέ βάρος τοῦ ΕΛΓΑ στή 
Λάρισα! Τί µοῦ λέτε! Καί δήλωναν καί δηµόσιες ἐκτάσεις ὡς χωράφια 
τους ἤ σκαρφίζονταν ἄλλα κόλπα γιά νά τσεπώσουν πολλαπλάσιες 
ἀποζηµιώσεις! Σώπα! Κι ὁ ΕΛΓΑ διά τοῦ προέδρου του δηλώνει ὅτι 

θά πάρει πίσω τά κλεµµένα χρήµατα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἔστω καί µετά ἀπό 
χρόνια! Ἄντε! Λοιπόν ἀφοῦ ἔπιασε τέτοιος καθαρτικός οἶστρος τόν κ. Κατσαρό, 
µποροῦµε νά τοῦ θυµίσουµε ὅτι κάτι ἀνάλογο καταγγείλαµε µέ ἀτράνταχτα 
στοιχεῖα πρίν καµµιά ἑξαετία. Κι ὄχι γιά τίποτε ἀνώνυµους µικροαγρότες ἀλλά 
γιά τόν τότε ὑπερνοµάρχη µας (συνασπιστικῆς προέλευσης καί πασοκικῆς 
ὑποστήριξης) Χρῆστο Χατζόπουλο. Ὁ ἐξαίρετος αὐτός πολιτικός ἄνδρας, πού 
γιά χάρη τοῦ τόπου ἀπαρνήθηκε ὁποιαδήποτε ἐπαγγελµατική δραστηριότητα 
καί ἀφοσιώθηκε στόν στίβο τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, εἰσέπραττε παράνοµα 
ἐπιδοτήσεις γάλακτος γιά δεκάδες γελάδια πού ποτέ του δέν εἶχε. Καί; Τό 
ἀποτέλεσµα ἦταν τό ἀπόλυτο µηδέν, ἀφοῦ µέχρι νά κινηθεῖ ἡ Δικαιοσύνη, 
ὅλα παραγράφηκαν. Συστήνουµε στόν κ. πρόεδρο νά βγαίνει καί νά κάνει 
ἀνακοινώσεις ὅταν βρίσκει κάποιον πού (ἐνῷ µποροῦσε) ΔΕΝ ἔκλεβε...

Πέρασε ὁ ἄνθρωπος ἔξω ἀπό τό κρατικό κτήριο τῆς διασταύρωσης 
Ἐχίνου (στό 8ο χλµ τῆς ὁδοῦ Ξάνθης - Δράµας), στά ὅρια τῆς ὀρεινῆς 
περιοχῆς ὅπου βρίσκονται τά ποµακοχώρια, καί κάτι παρατήρησε: 
Ἔλειπε ἡ ἑλληνική σηµαία. Κάτι πού κι ἄλλοτε τό παρατηρεῖ στίς 

ἐξόδους του στήν θρακική ὕπαιθρο, αὐτή τή φορά ἀποφάσισε νά τό ἐπισηµάνει 
στούς ἁρµόδιους (ὄχι γιατί εἶναι κανένας λιακοπουλόπληκτος ἑλληνάρας 
ἀλλά γιατί θέλει στήν πατρίδα µας ἕνα κράτος ἑλληνικό καί κανονικό). 
Πῆρε ἕνα σωρό τηλέφωνα, µίλησε µέ κάµποσους ὑπαλλήλους, ἔλαβε πλῆθος 
«ἀπαντήσεων» (µάλιστα κάποια κυρία ἀπό τήν Καβάλα, πού δέν κατάλαβε τήν 
ἔνσταση, θεώρησε ὅτι τῆς τηλεφώνησε γιατί ...ὑπῆρχε ἑλληνική σηµαία!) καί 
τελικά δέν ἔγινε τίποτε ἀπολύτως. Κάποιος ἀπό τήν Περιφέρεια ΑΜ-Θ, ἡ ὁποία 
καί χρησιµοποιεῖ τό οἴκηµα, µήπως ἔχει νά τοῦ πεῖ κάτι;

 Στίς 12 Ἰανουαρίου ἐξασφαλίστηκαν ἀπό τήν ΕΕ 118 ἑκ. εὐρώ γιά 
τήν περίοδο 2007-2013, γιά τή χρηµατοδότηση τοῦ ἐναλλακτικού 
τουρισµοῦ στήν Ἑλλάδα. Ὁ Ἁρµόδιος Ἐπίτροπος µίλησε γιά «ὑψηλό 
βαθµό ἀπορρόφησης τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων ἀπό τήν Ἑλλάδα 

γιά τήν περίοδο 2000-2006, σέ σχέση µέ τίς ἐναλλακτικές µορφές τουρισµοῦ. 
Διαβάζουµε ὅτι µόνο τό Εὐρωπαϊκό Ταµεῖο Περιφερειακῆς Ἀνάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) χρηµατοδότησε τήν Ἑλλάδα τή συγκεκριµένη περίοδο µέ 67,1 ἑκ. 
εὐρώ γιά δράσεις ὅπως ἡ ἀναστήλωση µεσαιωνικῶν κάστρων, ἡ κατασκευή 
δρόµων πεζοπορίας καί ἡ διοργάνωση ἀγροοικοτουριστικῶν δραστηριοτήτων. 
Ἡ συνέχεια προβλέπεται ἀνάλογη, µέ δύο ἀκόµη εὐρωπαϊκά ταµεῖα νά  
χρηµατοδοτοῦν µικρά καταλύµατα, µικρά µουσεῖα, θεµατικά δροµολόγια 
καί πολιτιστικές ἐκδηλώσεις. Τά εὐρωπαϊκά βραβεῖα πού πῆραν Φλώρινα καί 
Γρεβενά δείχνουν τό δυναµικό τῆς χώρας µας, στήν ὁποία ἀκόµη δέν ὑπάρχει 
κἄν νοµοθετικό πλαίσιο γιά τόν οἰκοτουρισµό! 

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

Δηµοτική Ἐπιχείρηση Ὑπόγειας Ἀποκατάστασης

Τό παράδειγµα πού ἀνέκυψε πάλι προσφάτως µέ τήν ΔΕΥΑ Ξάνθης καί τίς 
προσλήψεις ἡµετέρων διά τῶν ἐπιδοτούµενων προγραµµάτων, ἔφερε στήν 
ἐπιφάνεια τίς µεθοδεύσεις πού χειραγωγοῦν τήν κοινωνία κι ἐπιτρέπουν στίς 
κοµµατικές συµµορίες νά κυριαρχοῦν στό κοινωνικό σῶµα. Τί καταγγέλθηκε 
λοιπόν στήν ἀντιπολιτευόµενη παράταξη «Πολίτες γιά τήν Ἀλλαγή»; Ὅτι 
προέκυψαν σαράντα (40!) θέσεις στήν δηµοτική ἐπιχείρηση καί ἤδη οἱ αἰτήσεις 
ἔχουν ὑποβληθεῖ, πρίν ἀκόµη προκηρυχθεῖ τό σχετικό πρόγραµµα τοῦ ΟΑΕΔ 
γιά πεντάµηνες συµβάσεις! 
Καί τί ἀπάντησε ἡ ἐπιχείρηση διά τοῦ προέδρου της Μανώλη Τσέπελη; Ὅτι 
ἔχει ὄντως ζητήσει ἔγκριση τῶν θέσεων αὐτῶν πού θά «ἀξιοποιήσουν» τά 
ἐπιδοτούµενα προγράµµατα, ὅτι εἶχε σκοπό νά ἐνηµερώσει (λέει) τό Δ.Σ. τῆς 
ἐπιχείρησης κι ὅτι ...ὅλη ἡ κοινωνία ἤξερε ὅτι τό πρόγραµµα θά ξεκινοῦσε!
Ἐµᾶς δέν µᾶς ἀπασχολεῖ φυσικά ἄν ἦταν ὁ Α ἤ ὁ Β στά πράγµατα, ἀφοῦ ἡ κοινή 
ἐµπειρία πιστοποιεῖ ὅτι οἱ κοµµατικές πρακτικές εἶναι πάγιες. Τόσα χρόνια 
τά χρέη νά συσσωρεύονται, οἱ ἰδιῶτες νά ἀναλαµβάνουν κοµµάτι κοµµάτι τό 
ἔργο τῶν ΔΕΥΑ, τό προσωπικό τους νά αὐξάνεται καί τό πάρτυ διοικήσεων 
- ἐργολάβων καλά νά κρατεῖ. Τό κόλπο µέ τίς συµβάσεις (πού δίνουν καί τά 
ὑπερπολύτιµα µόρια ἐν ὄψει ΑΣΕΠ) τό ζήσαµε καί µέ τό ρουσφετολογικό ὄργιο 
τῶν Κέντρων Ἐξυπηρέτησης Πολιτῶν (ἤ µᾶλλον ...Κολλητῶν), τό βλέπουµε σέ 
διάφορες παραλλαγές καί σήµερα. 
Τί νά πεῖ ὅµως κανείς ὅταν ἡ συνενοχή εἶναι τόσο διαδεδοµένη στήν κοινωνία 
καί καθένας εἴτε φοβᾶται νά µιλήσει εἴτε περιµένει ἁπλῶς τή σειρά του; Εἴµαστε 
ἄξιοι τῆς (προσωπικῆς) µοίρας µας καί τῆς (συλλογικῆς) κατάντιας µας.

Όπως το είχαμε προαναγγείλει, σήμερα 
καταθέσαμε ενώπιον του Εισαγγελέα 
Εφετών Θράκης Μηνυτήρια Αναφορά 
κατά παντός υπευθύνου για τη στάση 
πολλών ΜΜΕ και κυρίως των ιδιωτικών 

καναλιών στα Δεκεμβριανά έκτροπα. Η 
πρωτοβουλία μας αυτή έχει πρωτίστως 
συμβολικό χαρακτήρα, χωρίς όμως και 
να παραιτείται από τυχόν πρακτικές 
επιπτώσεις, στρεφόμενη κατά εκείνων 
που υπήρξαν οι ηθικοί αυτουργοί της 
πολυήμερης οχλαγωγίας και της διάλυσης 
των πάντων στη χώρα μας. Δεν συνδέεται 
με τον φόνο του 15χρονου, δεν αφορά τον 
ρόλο της αστυνομίας αλλά προσπαθεί να 
περιφρουρήσει τα στοιχειώδη που μας 
συγκροτούν ως κοινωνία. Καταγγέλει την 
ελεεινή στάση εκείνων των γνωμηγετών 
που μέσα από τις δημόσιες συχνότητες 
εκμαυλίζουν το ήθος και συσκοτίζουν 
τη σκέψη των Ελλήνων, συμβάλλοντας 
αποφασιστικά στον γενικό μας κατήφορο. 
Δημοσιεύουμε παρακάτω μέρος της 
12σέλιδης αναφοράς και ευχαριστούμε 
όλους εκείνους που προθυμοποιήθηκαν 
να συνυπογράψουν την αναφορά μα δεν 
εστάθη δυνατό για λόγους πρακτικούς.

Κύριε Εισαγγελεύ, 
Πρόσφατα βιώσαμε τα χειρότερα 
επεισόδια των τελευταίων ετών με σειρά 
βιαιοπραγιών και καταστροφών σε βάρος 
ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας από 
ομάδες κουκουλοφόρων στην Αθήνα 
αλλά και σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. 
Αφορμή των επεισοδίων, αποτέλεσε η 
ανθρωποκτονία του ανήλικου Αλέξανδρου 
Γρηγορόπουλου από σφαίρα αστυνομικού. 
Άσχετα από την αιτία της ανθρωποκτονίας, 
την οποία η Δικαιοσύνη διερευνά και 
βρίσκεται στο στάδιο της ανακρίσεως, τις 
ημέρες των επεισοδίων, τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, τόσο του γραπτού (έντυπου) 
λόγου όσο και (κυρίως) του ηλεκτρονικού, 
επέδειξαν μία συμπεριφορά «εμπρηστική» 
θα λέγαμε, αφού πολλές φορές ενθάρρυναν, 
αν όχι υποκίνησαν τα επεισόδια.
Αναφορικά με την ίδια την ανθρωποκτονία, 

τα μέσα ενημέρωσης επέδειξαν μία 
μονοδιάστατη προσπάθεια ενημέρωσης 
του κοινού, η οποία κατά την άποψη μας 
παραβίασε στοιχειώδη, συνταγματικά 
κατοχυρωμένα δικαιώματα του φερομένου 
ως δράστη της ανθρωποκτονίας 
αστυνομικού - υπαλλήλου (τεκμήριο 
αθωότητας, μυστικότητα της ανακρίσεως, 
προστασία της προσωπικότητας, σεβασμός 
την ιδιότητας του ως κατηγορουμένου, 
κλπ). Ιδιαίτερα τα ιδιωτικά τηλεοπτικά 
κανάλια, τα οποία διαθέτουν μεν άμεση 
πρόσβαση στις δημόσιες συχνότητες (και 
από εκεί σε κάθε σπίτι της ελληνικής 
επικράτειας), χωρίς να έχουν όμως ποτέ 
αποδείξει ότι διαθέτουν και την ανάλογη 
αίσθηση ευθύνης, παραβίασαν εσκεμμένα 
και βάναυσα το τεκμήριο αθωότητας του 
αστυνομικού, αναφερόμενα στο όνομα 
του και κατόπιν έριχναν λάδι στη φωτιά 
των επεισοδίων ως ηθικοί αυτουργοί, 
άλλοτε επιδοκιμάζοντας παράνομες 
πράξεις (καταστροφές, καταλήψεις...) κι 
άλλοτε συκοφαντώντας την Αστυνομία και 
παροτρύνοντας τον κόσμο σε οχλαγωγική 
στάση, σε διέγερση και σε πρόκληση 
κακουργημάτων και πλημμελημάτων, 
ενώ από την άλλη εγκωμίαζαν δημόσια 
όσους εξέθεταν σε κίνδυνο την δημόσια 
τάξη, δικαιολογώντας κάθε παράνομη 
πράξη που στρεφόταν κατά ιδιωτών, κατά 
δημόσιας περιουσίας, κατά αστυνομικών, 
κατά του κράτους με την ευρεία έννοια.
(Ακολουθούν συγκεκριμένα περιστατικά με 
πρωταγωνιστές τον Σπύρο Καρατζαφέρη, 
τον Λάκη Λαζόπουλο, τον Αντώνη Κανάκη, 
την Όλγα Τρέμη, τον Νίκο Στραβελάκη, 
τον Γιώργο Αυτιά, τον Νίκο Μάνεση, τον 
Γιώργο Οικονομέα, το «Πρώτο Θέμα» 
και το «Βήμα»). 
Επειδή οι παραπάνω δηλώσεις και τα 
δημοσιεύματα, φρονώ ότι παραβιάζουν τα 
άρθρα 170, 183, 184, 185, 186, 189 παρ.2, 
190 και 192 ΠΚ του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και το νόμο περί ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων (αναφορικά 
με την προστασία της προσωπικότητας 
του φερομένου ως δράστη αστυνομικού 
ως κατηγορουμένου) παρακαλώ για τις 
κατά Νόμον ενέργειες σας κατά παντός 
υπευθύνου. Να ζητηθούν με ενέργειες της 
Εισαγγελίας, όλες οι καταγεγραμμένες 
κασέτες από τις σχετικές εκπομπές της 
περιόδου 7-9 Δεκεμβρίου (τουλάχιστον), 
καθώς και των ανωτέρω αναλυτικά 
περιγραφομένων εκπομπών από ένα 
έκαστο των μέσων ενημέρωσης... 

Για την (χαμένη) τιμή της πατρίδας μας
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Λίγο καθυστερηµένα ἀποφασίσαµε  
µία περιδιάβαση στά γεγονότα τοῦ 
2008 πού κατέγραψε ὁ «Ἀντιφωνητής» 
σέ σχέση µέ τό µειονοτικό θέµα τῆς 
Θράκης. Παρότι βαρυόµαστε τίς 
ἀνασκοπήσεις, κρίναµε ὅτι θά εἶναι 
χρήσιµο καί γιά µᾶς καί γιά τούς 
ἀναγνῶστες µας, κι ἔτσι παραθέτουµε 
κατωτέρω ἐν συντοµίᾳ ὅ,τι σηµαντικό 
µεσολάβησε τήν παρελθούσα χρονιά.
Ἰανουάριος ‘08: 
Ἐπισκέπτεται τή Θράκη ὁ στρατιωτικός 
ἀκόλουθος τῆς τουρκικῆς Πρεσβείας 
στήν Ἀθήνα, Ἀτίλα Σερίν καί 
«ἐγγυᾶται» στόν Ἐχῖνο τήν ἀσφάλεια 
τῶν µειονοτικῶν κατοίκων!  
Πενήντα µέλη τῆς Τουρκικῆς Ἕνωσης 
Ξάνθης ἐπισκέπτονται τήν Ἄγκυρα 
καί συναντῶνται µέ ἀξιωµατούχους 
τοῦ κεµαλικοῦ κόµµατος CHP καί τοῦ 
ἀκροδεξιοῦ ΜΗΡ. Τό περιεχόµενο τῶν 
συζητήσεων αὐτῶν ἄδηλο. 
Ὁ «Ἀντιφωνητής» περαιώνει τήν πρω-
τοβουλία του γιά συλλογή ὑπογραφῶν 
στή Θράκη µά καί στήν ὑπόλοιπη 
Ἑλλάδα κατά τοῦ νοµοσχεδίου γιά 
τά βακούφια καί τήν ποσόστωση τῶν 
µουσουλµάνων στό Δηµόσιο. Οἱ 6.228 
ὑπογραφές σέ ἕναν µήνα ἐνοχλοῦν 
κάποιους ἰθύνοντες καί στέλνουν 
ἕνα µήνυµα ὅτι δέν θά περνᾶνε ὅλα 
ἀβρόχοις ποσί.
Ἀναδηµοσιεύουµε στόν «Α» ἄρθρο τῆς 
«Χουριέτ» (τοῦ Χάντι Οὐλουενγκίν) 
πού ἀνέφερε τόν ἐκτουρκισµό τῶν 
Ποµάκων. Ἡ ἀλήθεια στήν Τουρκία 
γράφεται, στήν Ἑλλάδα ἀγνοεῖται.
Ὁ Σύλλογος Ἐπιστηµόνων Μειονότη-
τας, συνεχίζοντας τό ἐκτουρκιστικό 
καί διχαστικό του ἔργο, ὀργανώνει 
ἐκδήλωση καί ἔκθεση φωτογραφίας 
γιά τά γεγονότα τῆς 29ης Ἰανουαρίου.
Φεβρουάριος ‘08:
Ὁ κάτοικος τοῦ Μεγάλου Δερείου, 
Ὀσµάν Κασάϊκα, χτυπᾶ τή δασκάλα 
Χαρά Νικοπούλου µέσα στό σχολεῖο 
τοῦ χωριοῦ. Ὁ δήµαρχος Β. Πουλιλιός 
καλεῖ τή δασκάλα «ἄν φοβᾶται νά 
φύγει» καί πάει µάρτυρας ὑπεράσπισης 
τοῦ δράστη στή δίκη πού ἀναβάλεται.
Πρώτη καταδίκη τῆς τουρκοφυλλάδας 
«Μιλέτ», γιά συκοφαντική δυσφήµηση 
τοῦ δηµάρχου Μύκης Μ. Ἀγκά. Θά 
ἀκολουθήσουν κι ἄλλες γιά ἀθλιότητες 
πού ἔγραψε σέ βάρος τοῦ Ν. Κόκκα 
καί τῶν Ποµάκων τοῦ νεοϊδρυθέντος 
συλλόγου.
Ἐπιστολή ποµάκικων καί τσιγγάνικων 
συλλόγων τῆς Θράκης στόν ὑπουργό 
Ἐσωτερικῶν γιά καθιέρωση καί τῶν 
δικῶν τους γλωσσῶν παράλληλα µέ 
τήν τουρκική.
Μάρτιος ‘08:
Στό Μαυροβούνιο συναντῶνται οἱ 
Τοῦρκοι µουφτῆδες βαλκανικῶν χω-
ρῶν, µέ τούς Μέτε - Σερήφ παρόντες.
Δηµοσιεύεται ἡ ἔκθεση τοῦ Στέητ 
Ντηπάρτµεντ γιά τά ἀνθρώπινα 
δικαιώµατα στήν Ἑλλάδα, µέ δύο 
ἀναφορές στούς Ποµάκους καί στίς 
καταγγελίες τους γιά ἐκτουρκισµό.
Στήν «Τουρκική Νεολαία Κοµοτηνῆς» 
γιορτάζεται ἡ νίκη τῶν Ὀθωµανῶν στό 
Τσανάκαλε, µέ ὁµιλητές κι ἀπό τούς 
Τούρκους τῆς Βουλγαρίας.
Δηµοσιεύουµε στόν «Α» πλῆθος φωτο-
γραφιῶν µέ τουρκικές σηµαῖες µέσα 
ἀπό διάφορα τζαµιά τῆς περιοχῆς. 
Καµµία ἀντίδραση.
Ὁ Μέτε βγάζει πύρινο, ἐθνικιστικό 
λόγο γιά τά βάσανα τῶν µειονοτικῶν 
τῆς Θράκης στό πανεπιστήµιο Μπαλί-
κεσιρ στήν Τουρκία.

Δηµοσιεύεται ἡ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπα-
ϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιω-
µάτων µέ καταδίκη τῆς Ἑλλάδας κι 
ἀνοίγει ὁ δρόµος γιά τουρκεπώνυµα 
σωµατεῖα.
Ἀπρίλιος ‘08:
Ἀποκαλύπτουµε στόν «Α» τό σκάνδα-
λο τῶν δανείων στούς Ροµά καί τόν 
πρωταγωνιστή του στό Δροσερό 
Ξάνθης, Φεριδούν Χασάνογλου (εἶναι 
ὁ ἴδιος πού πρωταγωνιστεῖ στόν ἐκ-
τουρκισµό τοῦ οἰκισµοῦ). Κανείς δέν 
συγκινεῖται.

Ἐπανακυκλοφορεῖ ἡ πρώτη ποµάκικη 
ἐφηµερίδα «Ζαγάλισα», µέ µεγάλη 
ἐπιτυχία καί ἀποδοχή. Παράλληλα στό 
Δροσερό οἱ ρωµανόφωνοι τσιγγάνοι 
ὑπό τήν δραστήρια Σαµπιχά ἐκδίδουν 
τό Andar Drosero.
Ὁ Σύλλογος Ποµάκων Ξάνθης κάνει 
τήν πρώτη του δηµόσια ἐκδήλωση, 
µέ ποµάκικη βραδυά µουσικῆς καί 
φαγητοῦ.
Στίς Βρυξέλλες ὁ «Α», µαζί µέ φίλους 
Ποµάκους καί Ρωµά, διαλύει τήν 
φιέστα πού πάει νά στήσει ἡ Εὐρωπαϊκή 
Ὁµοσπονδία Τούρκων Δ. Θράκης, 
ἐγκαλώντας τους γιά ρατσισµό καί 
φασιστικές διασυνδέσεις.
Μάιος ‘08: 
Σηµειολογική ἀποτύπωση τῆς συνδι-
οίκησης στή Ροδόπη: Νοµάρχης καί 
δήµαρχος παρίστανται σέ ἀποχαιρε-
τιστήρια ἐκδήλωση τοῦ τουρκικοῦ Προ-
ξενείου Κοµοτηνῆς γιά συνταξιοδο-
τούµενο ὑπάλληλό του!
Ἡ διοργάνωση τῆς διεθνοῦς ἡµερίδας 
«Τρεῖς γενοκτονίες - Μιά στρατηγική» 
στήν Κοµοτηνή, γιά τήν ἀναγνώριση 
τῆς ποντιακῆς γενοκτονίας µπαίνει στό 
στόχαστρο τῶν Τούρκων. Συγχρόνως  
µέ τήν µειονοτική Συµβουλευτική Ἐπι-
τροπή, δεκαπέντε µειονοτικοί δηµο-
σιογράφοι ὑπογράφουν διαµαρτυρία 
γιά ἐπίθεση πού δῆθεν δέχθηκαν τρεῖς 
συνάδελφοί τους πού κάλυπταν τήν 
ἡµερίδα καί ζητοῦν τή λήψη ...µέτρων!
Ἰούνιος ‘08:
Στήν ὁδό Ἄβαντος τῆς Ἀλεξανδρού-
πολης οἱ τουρκόφρονες τσιγγάνοι 
προπηλακίζουν τίς γυναῖκες πού 
προσφέρουν κοινωνικό ἔργο στόν 
οἰκισµό. Ὁ δήµαρχος Γ. Ἀλεξανδρής 
καλύπτει τόν πρωταίτιο Ἀλή καί τίς 
ρατσιστικές του κραυγές.
Τό London School of Economics διορ- 
γανώνει στήν Κοµοτηνή (ναί!) ἡµερίδα 
γιά τήν µουσουλµανική µειονότητα καί 
τήν νοµιµοφροσύνη της στή δύσκολη 
δεκαετία τοῦ ‘40.
Ἄλλη µιά «Γιορτή Κερασιοῦ» στόν 
Σώστη Ροδόπης διοργανώνεται µέ 
µοναδικό στόχο τήν προώθηση τοῦ 
τουρκικοῦ χαρακτήρα τῆς περιοχῆς.
Ὁ Σύλλογος Κυπρίων Ξάνθης ἀποκα-
λύπτει ὅτι ὁ δῆµος Μπεσίκτας πού 

πρόκειται νά ἀδελφοποιηθεῖ µέ τήν 
Ξάνθη ἔχει τήν ἴδια σχέση καί µέ τήν 
Κατεχόµενη Μόρφου. Οἱ ἐνστάσεις 
του πιάνουν (κάποιον) τόπο.
Ἐπισκέπτεται τήν Κοµοτηνή ὁ Γάλλος 
δικαστής Μισέλ Ὑνώ, ὡς ἀπεσταλµέ-
νος τοῦ Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης, 
γιά νά ἐλέγξει τήν κατάσταση τῶν 
θρησκευτικῶν δικαιωµάτων τῶν µου-
σουλµάνων. Μεταξύ ἄλλων συναντᾶ 
κι ἐµᾶς (οἱ µόνοι µή µειονοτικοί του 
συνοµιλητές!) καί µᾶλλον κερδίζουµε 
τίς ἐντυπώσεις.
Ἐπίσκεψη 50 Τούρκων ἀστυνοµικῶν 
καί δικαστῶν στήν Τουρκική Ἕνωση 
Ξάνθης καί ἀλλοῦ.
Οἱ ἀποκαλύψεις γιά τήν παρακρατική 
ὀργάνωση ΕΡΓΚΕΝΕΚΟΝ στήν Τουρ-
κία συνδέονται µέ τή Θράκη µέσα ἀπό 
τά δηµοσιεύµατα τοῦ «Α» (ἤµασταν 
ἄλλωστε τό πρῶτο ἔντυπο τῆς χώρας 
πού ἀποκάλυψε τήν ὕπαρξή της).
Τριήµερη ἐπίσκεψη - περιοδεία στή 
Θράκη τοῦ Τούρκου Πρέσβη Οὐµίτ 
Τσελικόλ. Βλέπει τούς πάντες καί 
ἐπισκέπτεται µόνο ἕναν θρησκευτικό 
χῶρο, τόν ...τεκκέ τῆς Ρούσσας! Οἱ 
ἀλεβίτες τόν ὑποδέχονται µέ ἀναγραφή 
συνθηµάτων ἀποδοκιµασίας.
Τό Κέντρο Ἔρευνας Μειονοτικῶν 
Ὁµάδων (ΚΕΜΟ) συνεχίζει τό ἔργο 
του ὑπέρ τοῦ τουρκοελληνισµοῦ, µέ 
συναντήσεις σέ Ἀδριανούπολη καί 
Ἀλεξ/πολη ὑπό τόν τίτλο «Ἡ Θράκη ὡς 
εὐρωπαϊκός πολιτισµικός χῶρος».
Ἀποκαλύπτουµε στόν «Α» τό πνεῦµα 
τῶν θρησκευτικῶν δῆθεν ἐγχειριδίων 
στά 150 Κοράν Κουρσού τῶν ψευτοµου-
φτήδων, µέ τή φάτσα τοῦ Κεµάλ 
προµετωπίδα καί ἐναρκτήριο µάθηµα 
τόν ...ἐθνικό ὕµνο τῆς Τουρκίας.
Ὀκτώ Τοῦρκοι βουλευτές τοῦ ἀκρο-
δεξιοῦ ΜΗΡ ἔρχονται στή Θράκη καί 
γίνονται δεκτοί ἀπό τούς τουρκόφρονες 
ἰθύνοντες τῆς µειονότητας καί τῆς 
...πλειονότητας. 
Ἰούλιος ‘08:
Συµµετοχή τοῦ δήµου Κοµοτηνῆς στό 
φολκλορικό φεστιβάλ τοῦ Κιουτσούκ 
Τσεκµετζέ στήν Πόλη, δίπλα σέ 
ἐπίσηµες ἀντιπροσωπεῖες ἀπό τό 
Κόσοβο καί τήν «Τουρκική Δηµοκρατία 
τῆς Βόρειας Κύπρου».
Ὁ δήµαρχος Ὀρφέα Β. Πουλιλιός ζητᾶ 
ἐγγράφως ἀπό τή Χ. Νικοπούλου νά 
ἐγκαταλείψει τό σπίτι τοῦ δασκάλου 
γιατί τάχα θά µείνουν ἐκεῖ ἄλλοι 
δάσκαλοι. Οἱ διαµαρτυρίες φίλων τοῦ 
«Α» πρός πάσα κατεύθυνση συµβάλουν 
νά ἀποδειχθεῖ τό γράµµα τζούφιο. 
Ἀποκαλύπτουµε στόν «Α» (µέ 
σχετικό βίντεο) ὅτι στό ἐκτουρκισµένο 
πανηγύρι τοῦ Ἀλάν Τεπέ ἕνας ἀπό 
τούς ὀργανωτές (;) ἔπλεξε ἀπό µικρο-
φώνου κι ἐνώπιον τῶν Ἑλλήνων 
ἐπισήµων τό ἐγκώµιο τοῦ τουρκισµοῦ, 
καταλήγοντας ὅτι «καί τήν Κύπρο τό 
1974 ἄν ἤθελαν ὅλη θά τήν ἔπαιρναν»! 
Καµµία ἀντίδραση.
Αὔγουστος ‘08:
Προκηρύσσονται οἱ 240 θέσεις 
ἰµάµηδων, ὅπως προέβλεπε τό σχετικό 
νοµοσχέδιο πού ἐπιχειρεῖ νά βάλει 
τάξη στόν χῶρο (δυστυχῶς ἀκόµη δέν 
ὁλοκληρώθηκε).
Κορυφώνεται ἡ ἀντιπαράθεση γιά τήν  
δηµιουργία προπονητικοῦ κέντρου τοῦ 
Πανθρακικοῦ, καθώς οἱ τουρκόφρονες 
δηµιουργοῦν παντοῦ προβλήµατα, 
παρότι ὁ δῆµος ἀναζητᾶ δικές του 
ἐκτάσεις πρός ἀξιοποίηση (καταλήγει 
στό Κηκίδιο).
Ἐπισκέπτεται τήν Κοµοτηνή ἡ εἰδικός 
γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα Ἀµερι-
κανίδα Γκέη ΜακΝτάγκαλ, ἐκ µέρους 
τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΟΗΕ.

Σεπτέµβριος ‘08:
Δηµιουργεῖται ζήτηµα ἐκ τοῦ µηδενός 
µέ ἀφορµή τίς ἐγγραφές µαθητῶν στό 
1ο ἤ στό 2ο µειονοτικό σχολεῖο Ξάνθης.
Ἀποχή τῶν µαθητῶν, µικροεπεισόδια 
µεταξύ γονέων, στήριξη ἀπό ΠαΣοΚ-
ΣΥΝ καί ...διαδήλωση στήν Ξάνθη 
µά εὐτυχῶς τό ΥΠΕΠΘ δέν ὑποχωρεῖ. 
Παράλληλα ξεκινᾶ ἀποχή τῶν 
µαθητῶν στό Μέγα Δέρειο µέ αἴτηµα 
τήν ἀποµάκρυνση τῆς δασκάλας 
Χαρᾶς Νικοπούλου (µέ τό ἔτσι θέλω!) 
ἀλλά οὔτε αὐτή τελεσφορεῖ.
Στίς 24/9 παρουσιάζουµε τίς θέσεις 
µας γιά τό µειονοτικό στό Ἰνστιτοῦτο 
Ἀριστετέλης (στή Θεσσαλονίκη).
Ὀκτώβριος ‘08: 
Στή Βαρσοβία, στή σύνοδο τοῦ ΟΑΣΕ 
γιά ἄλλη µιά φορά καταγγέλουν τήν 
Ἑλλάδα οἱ τουρκικοί σύλλογοι τῆς Εὐ-
ρώπης καί ὁ Σύλλογος Ἐπιστηµόνων 
Μειονότητας. Ἀπαντήσεις παίρνουν 
καί ἀπό τό ἑλληνικό κράτος καί ἀπό 
τούς συλλόγους τῶν µή Τούρκων 
µουσουλµάνων τῆς Θράκης.
Ὅλοι οἱ µειονοτικοί νοµαρχιακοί 
σύµβουλοι τῆς διευρυµένης Ξάνθης 
- Καβάλας - Δράµας ζητοῦν ἀπό τό 
συµβούλιο νά καταργήσει τίς ἀναφορές 
του σέ «ποµακοχώρια». 
Ὁ Δήµος Κοµοτηνῆς γκρεµίζει ἐπιτέ-
λους τά µαγειρεῖα τοῦ µειονοτικοῦ 
οἰκοτροφείου καί ὑλοποιεῖται ἡ 
διάνοιξη πού ἐκκρεµοῦσε ἀπό χρόνια, 
παρά τήν δοθείσα ἀποζηµίωση καί τίς 
δικαστικές ἀποφάσεις.
Νοέµβριος ‘08:
Γνωστοποιεῖται τό αἴτηµα τῆς ἀστικῆς 
µή κερδοσκοπικῆς «Πολιτιστικῆς Ἐκ- 
παιδευτικῆς Ἑταιρείας τῆς Μειονότη- 
τας Δ. Θράκης» γιά παραχώρηση τοῦ 
ἀνωτέρω οἰκοτροφείου, προκειµένου 
νά στεγαστοῦν πολιτιστικές καί 
ἐκπαιδευτικές δράσεις. Ἀπάντηση δέν 
δόθηκε. 
Ἐπίσκεψη Τσίπρα στήν Ξάνθη καί 
δηλώσεις εὐθυγραµµισµένες µέ τήν 
προξενική γραµµή περί (ἐπιλεκτικοῦ) 
αὐτοπροσδιορισµοῦ καί ἐκπαίδευσης.
Πενθήµερη ἐπίσκεψη ἀµερικανικοῦ 
κλιµακίου ἀπό τήν Πρεσβεία τῆς 
Ἀθήνας καί τό Προξενεῖο τῆς Θεσσα-
λονίκης στή Θράκη, στήν ὁποία 
συναντοῦν τούς πάντες (καί ἐµᾶς, 
ναί!), προκειµένου νά συντάξουν τήν 
ἀναφορά πρός τό Στέητ Ντηπάρτµεντ 
γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα στήν 
περιοχή.
Διάλεξή µας γιά τό µειονοτικό θέµα  
στήν Ξάνθη, στό πανελλήνιο συνέδριο 
Ξεναγῶν.
Τουρκοσύναξη ἀνθρωπίνων δικαι-
ωµάτων ἀπό 16 χῶρες στήν Ὁλλαν-
δία, µέ εἰσηγητή γιά τή Θράκη τόν 
Ἀλή Χουσεΐνογλου τοῦ Συλλόγου 
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας.
Δεκέµβριος ‘08:
Μήνυµα τοῦ Μέτε γιά τό Μπαϊράµ, 
γεµᾶτο ἐπιθέσεις κατά τῆς Ἑλλάδος (ὥς 
καί γιά τή Ρόδο), κατά τῶν Ποµάκων 
καί τῶν Ροµά (προδότες, ἁµαρτωλοί), 
κατά τῆς δηµόσιας ἐκπαίδευσης...
Ἀποκαλύπτουµε στόν «Α» τό αὐθαίρε-
το τοῦ ψευτοµουφτή Ἰµπράµ Σερήφ καί 
τήν σκανδαλωδῶς εὐνοϊκή µεταχείριση 
τῆς ὑπόθεσής του. 
Στό φόρουµ ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων 
τοῦ ΟΗΕ στή Γενεύη, καί ἐνώπιον τῆς 
ΜακΝτούγκαλ, καλεῖται νά ἀπολογη-
θεῖ ἡ Ἑλλάδα γιά τήν πολιτική της στή 
Θράκη, πάλι ἐνώπιον τοῦ Καπζά καί 
τῆς Χαϊρουλά (σύλλογος Ἐπιστηµόνων 
Μειονότητας).
Ἦταν τελικά µιά µέτρια χρονιά γιά τή 
Θράκη µέσα σέ µιά γενικά κακή πορεία 
καί µιά γόνιµη χρονιά γιά τόν «Α».

Τό µειονοτικό τῆς Θράκης µέσα στό 2008

Τά καµάρια τοῦ τουρκισµοῦ, 
ντυµένα ...µουφτῆδες!



9

Σιναπίδης Στέφανος

 Συνεχίζονται σιωπηρά και ανώδυνα 
τους τελευταίους μήνες οι προσπάθειες 
εκτουρκισμού των γηγενών κατσίβελων-
Ρομά στον Βόρειο Έβρο και κυρίως στην 
πόλη του Διδυμοτείχου, όπου υπάρχει 
και η μεγαλύτερη πλειοψηφία τους, όπου 
επίσης υπάρχει και έδρα της ομώνυμης 
διαχειριστικής Αρχής της Μουφτείας 
Διδυμοτείχου.
Στις  17/10/2008 έγινε στο Διδυμότειχο η 
εθιμοτυπική επίσκεψη του αποχωρούντος 
Τούρκου Πρόξενου Αχμέτ Ριζά Ντεμιρέρ, 
όπου μεταξύ άλλων «γλυκανάλατων» 
συμβάντων, πραγματοποιήθηκε και θερμό-
τατη εκδήλωση υποδοχής, στην οποία 
μάλιστα συμμετείχαν και μαθητές από το 
μουσουλμανικό Σχολείο Διδυμοτείχου, για 
να αποχαιρετήσουν τον Τούρκο Πρόξενο.
Αν η χρησιμοποίηση των μουσουλμάνων 
μαθητών - Ρομά έγινε με την σύμφωνη 
γνώμη και άδεια του αρμόδιου γραφείου 
Εκπαίδευσης δεν το γνωρίζουμε, αν και ως 
χειρονομία ήταν άκομψη έως ύποπτη. Δεν 
είναι γνωστό επίσης αν η πρωτοβουλία αυτή 
αποφασίστηκε και εκπληρώθηκε από τους 
τοπικούς καθοδηγητές - κοτζαμπάσηδες 
της κοινότητας των γηγενών κατσίβελων-
Ρομά,  μετά από απαίτηση του ιδίου του 
Προξενείου.
Η επιτυχία του Τούρκου Προξένου σε 
συμβολικό επίπεδο, ήταν ότι και στο 
Διδυμότειχο έγινε για πρώτη φορά υποδοχή  
Τούρκου Προξένου από μουσουλμάνους 
έλληνες μαθητές. Στην Κομοτηνή και 
στην Ξάνθη όπου διαβιούν τουρκογενείς 
πληθυσμοί έχει γίνει πάμπολλες φορές. 

Στο Διδυμότειχο και στον Έβρο όμως 
που δεν υπάρχουν τουρκογενείς, αλλά 
μόνο μουσουλμάνοι Ρομά και Πομάκοι, 
ήταν η πρώτη φορά. Έτσι το μήνυμα που 
πέρασε στην κοινότητα των γηγενών 
μουσουλμάνων είναι πως εμείς  το επίσημο 
τουρκικό κράτος είμαστε οι ομόθρησκοι, 
ομοεθνείς και προστάτες σας και όχι η 
επίσημη ελληνική πολιτεία.
Δεν ξέρουμε πόσο σατανική σύμπτωση 
είναι το γεγονός πως από το 2009 
στην άσκηση της εξουσίας στον Δήμο 
Διδυμοτείχου και στους φορείς του, 
συμμετέχουν σε υψηλή νευραλγική θέση 
και κάποιοι από τους καθοδηγητές της 
μουσουλμανικής μειονότητας.
Από την άλλη μεριά θετικό στοιχείο για 
τον Νομό Έβρου και την  Θράκη,  ήταν 
η άρνηση δημάρχου γειτονικής πόλης στο 
Διδυμότειχο,  σε απαίτηση του Προξένου 
για εθιμοτυπική αποχαιρετιστήρια συνάν-
τηση κατά την ίδια ημέρα, με σκοπό να 
συζητηθεί και το θέμα των προβλημάτων 
των κατσίβελων - Ρομά στην γειτονική 
αυτή πόλη. Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε 
ανάχωμα (σε επίπεδο συμβόλων) στις 
προθέσεις του Τούρκου Προξένου να 
κερδίσει εντυπώσεις στον επικοινωνιακό 
τομέα για την υπεράσπιση της μειονότητας 
από την «ελληνική» καταπίεση.
Η φυσική άρνηση του  δημάρχου 
γειτονικής πόλης στο Διδυμότειχο, έθεσε 
τον Πρόξενο στην θέση του, γιατί η 
μουσουλμανική κοινότητα των Ρομά, 
όπως και μουσουλμάνοι μαθητές δεν είναι 
αρμοδιότητα και υποχείριο κανενός ξένου 
παράγοντα παρά μόνο της ελληνικής 
πολιτείας.

Το αυτονόητο αυτό μήνυμα δεν το 
εισέπραξε, δυστυχώς,  από το Διδυμότειχο 
ο αποχωρών Τούρκος Πρόξενος. «Στο 
Διδυμότειχο μάλλον πάμε πολύ καλά 
και τα τσιράκια μας κάνουν καλά την 
δουλειά τους με του Ρομά-κατσίβελους», 
θα πρέπει να δήλωσε off the record, κατά 
την παράδοση-παραλαβή ο παλαιός στον 
νέο Τούρκο Πρόξενο της Κομοτηνής, 
που μας έφτασε από το Κοσσυφοπέδιο 
στεφανωμένος με δάφνες από την 
τουρκική εξωτερική πολιτική, μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής του 
δηλ την απόσχιση και ανεξαρτητοποίηση  
του Κοσσόβου. Οι ευνόητοι συνειρμοί για 
την Θράκη είναι απλώς συμπτώσεις;
Πάντως η τουρκοποίηση των μουσουλ-
μανικών πληθυσμών των Πομάκων και 
των Ρομά στον Βόρειο Έβρο, συνεχίζεται 
με πολλούς και διαφόρους τρόπους. 
Έτσι την παραμονή των Χριστουγέννων 
πρώην και νυν βουλευτές της μειονότητας 
συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της 
Τουρκίας  κ. Γκιούλ και τον Πρωθυπουργό 
κ. Ερντογάν, παρουσιάζοντας την τραγική 
κατάσταση της «τουρκικής» μειονότητας 
στην Θράκη και ειδικά στον Έβρο.
Επίσης σε πρόσφατο Φόρουμ στην Γενεύη 
με θέμα «Μειονότητες και δικαίωμα στην 
εκπαίδευση», η ανεξάρτητη εκπρόσωπος 
του ΟΗΕ για μειονοτικά ζητήματα κ. 
Μακντάγκαλ (που έχει πραγματοποιήσει 
«αποστολές» στην Θράκη και στον 
Έβρο) φρόντισε να σταλούν ιδιαιτέρως 
προσκλήσεις στην λεγόμενη «Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης», 
για να φέρουν στην ατζέντα του Φόρουμ, 
την απαίτηση για λειτουργία δίγλωσσων 
νηπιαγωγείων και στους τρεις Νομούς της 
Θράκης.
Ακόμη μεγάλη κινητικότητα και ενδιαφέρον 
υπάρχει από παράγοντες του Προξενείου 

στην περιοχή του Βόρειου Έβρου να 
ανευρεθούν ξεχασμένα νεκροταφεία μου-
σουλμάνων σε πόλεις και χωριά, με σκοπό 
να καταμετρηθούν, να παρουσιαστεί η 
εγκατάλειψή τους και στην συνέχεια να 
καλλωπισθούν και να περιφραχθούν, 
φυσικά για …ανθρωπιστικούς λόγους 
όπως καταλαβαίνετε.
Στόχος είναι να δοθεί το μήνυμα ότι υπήρχε 
και υπάρχει μία σημαντική τούρκικη 
παρουσία και όχι μόνο μουσουλμανική 
και στον Βόρειο Έβρο. Γιατί κανένας από 
του ντόπιους Έλληνες της περιοχής δεν 
παραγνωρίζει πως στην περιοχή μας από 
ανέκαθεν συμβιώνουν έλληνες χριστιανοί 
με μουσουλμάνους Πομάκους και μου-
σουλμάνους Ρομά, οι οποίοι φυσικά δεν 
έχουν ούτε τουρκική καταγωγή αλλά ούτε 
και τουρκική συνείδηση, προς το παρόν.
Δεν αμφισβητούμε πως και οι Πομάκοι 
αλλά και οι γηγενείς Ρομά επιβάλλεται να 
συμμετέχουν στην κατανομή και άσκηση 
της εξουσίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Αυτό πρέπει όμως να γίνεται ως Έλληνες 
πολίτες και όχι ως μοχλοί και φερέφωνα 
αλλότριων συμφερόντων.
Ελπίζουμε πάντως πως η συντεταγμένη και 
τηλεκατευθυνόμενη (από τα δορυφορικά 
πιάτα) μουσουλμανική μειονότητα δεν θα 
χειραγωγήσει την τοπική αυτοδιοίκηση 
στον Κεντρικό Έβρο (όπως στην Ροδόπη) 
μέσω του επιχειρούμενου εκτουρκισμού 
των Πομάκων και των γηγενών Ρομά.

(Οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν αποτελούν 
δείγματα ρατσισμού, εθνικισμού ή 
πατριδοκαπηλίας, ούτε φυσικά αποτελούν 
κινδυνολογία. Πηγάζουν μονάχα από το 
φυσικό ένστικτο της αυτοσυντήρησης για 
τον τόπο που γεννηθήκαμε και ζούμε.)

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ Ο ΕΚΤΟΥΡΚΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΓΗΓΕΝΩΝ ΚΑΤΣΙΒΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Ο σύλλογος Απολλωνιαδιτών 
του νομού Έβρου σας προσκαλεί 
στην παρουσίαση των «Σελίδων 
εκστρατείας και προσφυγιάς», 
το ημερολόγιο του στρατιώτη 
στη μικρασιατική εκστρατεία 
Σταύρου Δομουχτσή (Κυριακή, 01 
Φεβρουαρίου 2009, ώρα 10:30, Gre-
cotel Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη). 
Το βιβλίο, που επιμελήθηκε ο 
φιλόλογος Απόστολος Γ. Καρύδας, 
θα το παρουσιάσουν οι Γιώργος 
Αψηλίδης (ερευνητής τοπικής 
ιστορίας), Ευάγγελος Λαμπάκης 
(δικηγόρος-δημοτικός σύμβουλος) 
και Γιάννης Λασκαράκης (μηχα-
νικός-δημοτικός σύμβουλος).

ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΤΩΝ ΙΜΑΜΗΔΩΝ;

Ἕνα µεγάλο θέµα βρίσκεται σέ 
ἐκκρεµότητα καί ἐπισηµαίνουµε τή 
σηµασία του γιά ὅσους τό ξεχνοῦν. 
Πρόκειται γιά τήν ὑπογραφή τῶν 
συµβάσεων τῶν 240 ἰµάµηδων πού 
πρέπει νά ὁλοκληρωθεῖ ὥστε νά 
ἐφαρµοστεῖ ὁ σχετικός νόµος τοῦ 
2007. Τώρα πού ἔλειψε ὁ Εὐριπίδης 
ἀπό τό ΥΠΕΠΘ (καί ὁ Ἄγγελος Συ-
ρίγος, ἐπίσης) εἴµαστε ἀκόµη περισ-
σότερο ἀνήσυχοι γιά τήν ἐξέλιξη 
τοῦ πράγµατος. Σηµειώνουµε ὅτι 
παρά τήν λυσσαλέα ἀντίδραση τῆς 
Τουρκίας καί τῶν ἐντοπίων ὀργάνων 
της, γιά τίς 100 θέσεις τῆς Ροδόπης 
ὑποβλήθηκαν 160 αἰτήσεις, ἀπό τίς 
ὁποῖες ἴσως οἱ µισές προέρχονταν 
ἀπό τό ...ἄλλο στρατόπεδο! Ἦταν 
δηλαδή ἄνθρωποι πού µέχρι τώρα 
τά ἔπαιρναν ἀπό τήν Ἄγκυρα καί 
ἄκουγαν τόν τουρκοµουφτή Σερήφ*, 
ἀλλά ἐν ὄψει νοµίµων χρηµάτων, 
ἀσφάλισης καί σύνταξης τό ...ξανα-
σκέφτηκαν. Ἐλπίζουµε µέσα στό 
γενικό µπάχαλο νά µήν πάει στράφι 
αὐτή ἡ ἐξαιρετική πρωτοβουλία τῆς 
πλευρᾶς µας πού µπορεῖ νά στερήσει 
ἀπό τόν µηχανισµό τῆς γείτονος 
ἕνα βασικό ἐργαλεῖο ἐπιρροῆς τῶν 
µαζῶν. 

* Τί γίνεται µέ τό αὐθαίρετό του στήν ὁδό 
Περικλέους, πού γράφαµε πρό ἡµερῶν; 
Ἀληθεύει ὅτι πάει νά τή γλυτώσει µέ τρία 
ψωροχιλιάρικα; Ἤ νά εἴµαστε κι εὐχαρι-
στηµένοι πού τελικά κάτι ἴσως πληρώσει;

Τιμή στούς βορειοελλαδίτες ΕΛΔΥΚάριους 

Το Σάββατο, 10/1/09, 
ο Σύλλογος Κυπρίων 
Ξάνθης τίμησε 24 πολε-
μιστές του Συνδέσμου 
Βορειοελλαδιτών  Πολε-
μιστών της Ελληνικής 
Δύναμης Κύπρου 1974. 
Ο σύνδεσμος υπό τον 
πρόεδρό του κ. Αθ. 
Στάϊκο επισκέφτηκε  το 
Κέντρο Ανάδειξης Λαο-
γραφικής και Ιστορικής 
Ενότητας Θράκης - Κύ-

πρου «Γρηγόρης Αυξεντίου», στο Αυξέντιο Ξάνθης και κατέθεσε στεφάνι στο 
εκεί ηρώο του Γρηγόρη Αυξεντίου. Στην μικρή εορταστική εκδήλωση στη Λέσχη 
Αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης μίλησε η πρόεδρος Ελένη Χατζηγεωργίου, ο 
πρόεδρος των ΕΛΔΥΚαρίων και εκπρόσωποι των Αρχών. Χίλια μπράβο στην 
Ελένη και το σωματείο της που, όπως όλοι οι πατριώτες Έλληνες, αναπληρώνει 
και υποκαθιστά το άθλιο (ψευδο)κράτος μας!

ΠΑΛΑΙΑ ΑΘΛΑ - ΝΕΕΣ ΔΙΚΕΣ

   Μία ἀκόμη ὑπόθεση τοῦ πρώην δημάρχου Σαπῶν Ντίνου 
Χαριτόπουλου ἀπασχόλησε τά δικαστήρια τῆς Ροδόπης, 
μετά ἀπό ἐκείνην τῶν ρωσίδων τοῦ «Παριζιέν». Ἐπρόκειτο 
γιά τήν περίπτωση ὑπεξαίρεσης 60.000 περίπου εὐρώ (μόνο 
γιά τό 2002) ἀπό τά ἔσοδα τῆς λαϊκῆς ἀγορᾶς, στήν ὁποία 
ὁ κουμπάρος τοῦ Γιώργου Παπανδρέου ἀθωώθηκε λόγῳ 
ἀμφιβολιῶν. Μία ὑπόθεση πού δικάστηκε γιά πρώτη φορά 
7 σχεδόν χρόνια μετά (!) καί ἡ ὁποία ὑπῆρξε κυριολεκτικά 
παρωνυχίδα τῆς ὀκτάχρονης πολιτείας Χαριτόπουλου. 
Ἄσχετα μέ τήν ὁριστική κατάληξη τῆς ὑπόθεσης, 
ἀποτέλεσμα τῆς κακογραμμένης δικογραφίας καί τῆς 
στήριξης τοῦ Ν.Χ. ἀπό κάποιους μάρτυρες, θυμίζουμε 
ὅτι - χωρίς καμμία ὑπερβολή - δέν ὑπῆρχε σχεδόν τίποτε 
νόμιμο στόν δῆμο Σαπῶν τά χρόνια ἐκεῖνα. Τά ἀπίστευτα 
«τεκμήρια» πού προσκομίστηκαν τήν τελευταία στιγμή στό 
δικαστήριο (καί δέν εἶχαν ποτέ κἄν ἀναφερθεῖ!), 10 ἁπλές 
(!) ἀποδείξεις εἴσπραξης τριχίλιαρων ἀπό δημοσιογράφους 

γιά «παροχή ὑπηρεσιῶν» κτλ (ὑπάρχει ἄραγε ἕνας πού νά 
τά δήλωσε τότε στήν Ἐφορία;) εἶναι ἁπλῶς ἐνδεικτικά τῶν 
ἐπιχειρημάτων τοῦ λεγάμενου, ὁ ὁποῖος γιά μία ἀκόμη φορά 
«δέν καταδέχτηκε» νά ἐμφανιστεῖ σέ δικαστήριο. Οἱ ντόπιοι 
πασόκοι τί λένε, καλύπτονται μέ τήν ἀθώωση; Πολιτικό 
ζήτημα γι’ αὐτούς δέν ὑφίσταται; Μέ τέτοιες μορφές θά 
διεκδικήσουν ξανά τήν λαϊκή ψῆφο;



Ουάσιγκτον, του ανταποκριτού μας 
Λάμπρου Παπαντωνίου

Ο καθηγητής (Παν/μιο Μαίρυλαντ) 
Θεόδωρος Καρυώτης, αρμόδιος για 
θέματα Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, 
μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην 
Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Δίκαιο της 
Θάλασσας, καταλογίζει ξεκάθαρα ευθύ-
νες στις Ελληνικές Κυβερνήσεις, που δεν 
προχωρούν στην οριοθέτηση της Αποκλει-
στικής Οικονομικής Ζώνης, όπως έκανε ο 
Τάσσος Παπαδόπουλος στην Κύπρο.

- Κύριε καθηγητά, κατ΄ αρχήν, σας 
ευχαριστούμε θερμά για την καλοσύνη 
σας να μας παραχωρήσετε αυτή την 
συνέντευξη, για το σοβαρό θέμα της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, 
που αφορά άμεσα την Ελλάδα, τόσο 
στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο Πέλαγος, 
καθώς και την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Θα θέλατε να μας εξηγήσετε, κατ’ αρχάς, 
τι είναι αυτή η Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (AOΖ);
- Και εγώ σας ευχαριστώ, κ. 
Παπαντωνίου. Η νέα σύμβαση 
του Δικαίου της Θάλασσας, 
που υπάρχει πλέον από το 
1982, δημιούρ-γησε μια νέα 
θαλάσσια ζώνη, η οποία λέγεται 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
(ΑΟΖ). Αναφέρεται στο άρθρο 56 
της Σύμβασης, που καθορίζει τις 
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις 
του παράκτιου κράτους, μέσα σε 
αυτήν την αποκλειστική οικονομική ζώνη. 
Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα 
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και 
στην Υφαλοκρηπίδα, γιατί η υφαλοκρηπίδα 
ασχολείται μόνο με το πετρέλαιο. Ενώ 
η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
περιλαμβάνει στην δικαιοδοσία της όχι 
μόνο το πετρέλαιο, αλλά και την αλιεία! 
επίσης, οι Τούρκοι, που δεν τους αρέσει 
καθόλου αυτή η ΑΟΖ, αντιλαμβάνονται ότι 
αυτή δεν περιέχει καμία γεωλογική έννοια 
και η σύμβαση ξεκάθαρα αναφέρει, ότι και 
τα νησιά διαθέτουν ΑΟΖ!!
- Όταν λέμε νησιά, κ. Καθηγητά, εννοούμε 
τα Νησιά, τις Νησίδες, τις Βραχονησίδες 
και τις πολύ μικρές νησίδες;
- Τα νησιά που κατοικούνται. Τα άλλα τα 
πιάνει το θέμα των χωρικών υδάτων, που 
μπορεί να φθάσουν μέχρι 12 μίλια.
- Άρα, όταν λέμε ΑΟΖ αφορά μόνο 
το θέμα των νησιών του Ελληνικού 
Αρχιπελάγους, τα οποία κατοικούνται. 
Όσον φορά όλα τα άλλα τα νησιά, νησάκια 
και βραχονησίδες, που δεν κατοικούνται, 
εκείνα έχουν μόνο δικαίωμα επέκτασης 
των χωρικών υδάτων;
- Ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η 
ΑΟΖ, βέβαια, φτάνει μέχρι τα 200 μίλια. 
Τέτοια απόσταση φυσικά δεν υπάρχει στα 
Ελληνικά Πελάγη. Δηλαδή, στο Αιγαίο και 
στο Ιόνιο, το οποίο σημαίνει, ότι δέχονται 
όλοι την μέση γραμμή. Το ενδιαφέρον είναι 
ότι η Τουρκία, που δεν έχει υπογράψει και δεν 
έχει επικυρώσει το Δίκαιο για την Σύμβαση 
της Θάλασσας, έχει φτιάξει μια ΑΟΖ στη 
Μαύρη Θάλασσα με την Ρουμανία, την 
Βουλγαρία και την τότε Σοβιετική Ένωση, 
χωρίς να έχει υπογράψει και να επικυρώσει 
αυτή την Σύμβαση. Ήταν, κατά την γνώμη 
μου, ένα τραγικό λάθος, διότι δημιούργησε 
ένα προηγούμενο δεχόμενη αυτή την έννοια 
της ΑΟΖ. Ενώ, δεν δέχεται το ίδιο ούτε στο 
Αιγαίο, αλλά ούτε και προς την Μεσόγειο. 
Και γι’ αυτό βέβαια ήταν αντίθετη και με 
την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, που 
πολύ σωστά δημιούργησε η Κύπρος.

- Δηλαδή, κ. Καρυώτη, αυτό που έκανε η 
Τουρκία, με την Βουλγαρία, την Ρουμανία 
και την πρώην Σοβιετική Ένωση έχει, 
κατά κάποιο τρόπο, νομιμοποιήσει αυτή 
την διαδικασία. Δηλαδή, μπορεί να την 
επικαλεσθεί στα διεθνή φόρουμ;
- Αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς μπορούμε 
και όχι αυτοί, διότι οι Τούρκοι έκαναν το 
λάθος να δημιουργήσουν μια Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη, με βάση τη μέση 
γραμμή, που δεν δέχονται με μας, και 
επομένως χρησιμοποιούν μια νέα έννοια 
της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, 
που θέτει το Δίκαιο της Θάλασσας, το 
οποίο ουσιαστικά δεν αποδέχονται. Το 
προηγούμενο αυτό είναι εις βάρος της 
Τουρκίας. Οι Τούρκοι, ενώ δημιούργησαν 
μια ΑΟΖ στην Μαύρη Θάλασσα, αρνούνται 
να δημιουργήσουν μια ΑΟΖ και στην 
Μεσόγειο. Έχουν επίσης και μια παγκόσμια 
πρωτοτυπία γιατί διαθέτουν χωρικά ύδατα 
12 μιλίων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο, 
ενώ έχουν μόνο 6 μίλια στο Αιγαίο. 

- Κύριε καθηγητά, επειδή το θέμα αυτό 
της ΑΟΖ συνδέεται άμεσα με το θέμα 
της Υφαλοκρηπίδας και επειδή, στην 
περίπτωση του Αιγαίου Πελάγους, η 
οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας εκκρεμεί 
εδώ και πολλά χρόνια, τι επιπτώσεις 
μπορεί να έχει αυτή η Αποκλειστική Οικο-
νομική Ζώνη επί της Υφαλοκρηπίδας; 
Δηλαδή, το ένα επικαλύπτει το άλλο;
- Κοιτάξτε, κ. Παπαντωνίου, νομίζω αυτή 
ήταν ένα λάθος όλων των Ελληνικών 
Κυβερνήσεων, οι οποίες, για πάρα πολλά 
χρόνια τώρα, επιμένουν μονότονα ότι η 
μοναδική διαφορά της Ελλάδας με την 
Τουρκία είναι νομικής φύσης και αφορά την 
οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου 
Πελάγους. Αλλά, πάνω από 25 χρόνια τώρα 
η έννοια αυτή έχει υπερκερασθεί από αυτήν 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης!
   Και ένα άλλο, ίσως, σημαντικό σημείο 
είναι πως, από τότε που δημιουργήθηκε η 
νέα Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, 
κανένα κράτος στον κόσμο δεν έχει ζητήσει 
μόνο την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας 
από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αλλά 
πάντα ζητά και την ταυτόχρονη οριοθέτηση 
και της ΑΟΖ. Εδώ έγκειται και υπεροχή της 
Ελλάδας επειδή η ΑΟΖ δεν έχει γεωλογική 
έννοια. Και γι΄ αυτό το λόγο, η Τουρκία 
ούτε το συζητάει. 
   Όπως ξέρετε, υπάρχουν διάφορες επίσημες 
και ανεπίσημες επαφές της Ελλάδας με την 
Τουρκία, για δεκαετίες τώρα, όσον αφορά 
την διευθέτηση των προβλημάτων του 
Αιγαίου. Οι Τούρκοι προβάλλουν  συνεχώς 
καινούργια πράγματα. Δεν θέλουνε 12 
μίλια χωρικά ύδατα στο Αιγαίο. Λένε, 
ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες και τα λοιπά. 
΄Εμείς το μοναδικό επιχείρημα που έχουμε 
σε βάρος της Τουρκίας είναι αυτό της ΑΟΖ. 
Και φαίνεται ότι οι Τούρκοι δεν το συζητάνε 
καθόλου, γιατί ξέρουν ότι θα χάσουν. Και 
εκεί νομίζω είναι η Ελληνική τραγωδία, 
διότι ή Ελλάδα έχει  δώσει την εντύπωση, 
ότι φοβάται να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο 
της Χάγης. Δεν είναι θέμα αν κερδίσει 

κάποιος ή θα χάσει. Το θέμα είναι, ότι θα 
λυθεί αυτή η διαφορά για πάντα, εφόσον 
βέβαια πάμε και συζητήσουμε ταυτόχρονα 
οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.
- Είναι όντως εφικτό αυτό που λέτε;
- Είναι εφικτό υπό την έννοια ότι και τα 
δύο μέρη να συμφωνήσουν, υπογράφοντας 
ένα συνυποσχετικό. Το πρόβλημα είναι ότι 
οι Τούρκοι, αν τελικά συμφωνήσουν, δεν 
θα συμφωνήσουν ποτέ για οριοθέτηση της 
ΑΟΖ. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν επιμένει σ΄ 
αυτό το θέμα. Σχεδόν κανείς στην Ελλάδα 
δεν ασχολείται με το θέμα της ΑΟΖ. Και 
μάλιστα, τον περασμένο χρόνο, από ότι 
θυμάμαι,  όταν η Κύπρος αποφάσισε να 
αποκτήσει μια ΑΟΖ όλες οι ελληνικές 
εφημερίδες γράψανε στη πρώτη σελίδα 
πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα της ΑΟΖ 
της Κύπρου, χωρίς να γνωρίζουν σε τι θέμα 
αναφέρονται! Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι 
η ελληνική πολιτική και διπλωματική ηγεσία 
δεν γνωρίζει το θέμα. Έχω την εντύπωση 
ότι πήγαιναν κάποτε, εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια, στους Τούρκους και τους λέγανε, 
ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
πρέπει να υπάρξει και η ΑΟΖ και οι Τούρκοι 
αντιδρούσαν πάντα αρνητικά. Γι΄ αυτό το 
λόγο, αυτό το θέμα δεν υπάρχει πουθενά 
στις συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις 
ανάμεσα στις δύο χώρες. Νομίζω ότι 
αυτό είναι ένα τραγικό σφάλμα όλων των 
Ελληνικών Κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, 
που αποδέχονται, φαίνεται, αυτή την στάση 
της Τουρκίας, η οποία λέει “ξέρετε, αν 
φέρετε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
την αποκλειστική οικονομική ζώνη, θα 
χάσουμε πολλά. Επομένως, δεν θέλουμε καν 
να το συζητήσουμε”. Έτσι, υποψιάζομαι ότι 
οι Έλληνες δεν θέλουν να στενοχωρήσουν 
τους Τούρκους και δεν βάζουν στο τραπέζι 
το θέμα της ΑΟΖ.
- Κύριε Καρυώτη, η Κυπριακή 
Δημοκρατία, παρά τα προβλήματά της, 
με την τουρκική εισβολή και κατοχή, 
και παρά τις αντιδράσεις της Άγκυρας, 
τελικά το κατάφερε;
- Βεβαίως! Η Κύπρος έχει υπογράψει και 
έχει επικυρώσει την Σύμβαση του Δικαίου 
της Θάλασσας. Και πολύ σωστά έφτιαξε 
μια ΑΟΖ γύρω από ολόκληρο το Νησί.  Με 
αυτή την ΑΟΖ η Κύπρος έχει αποκλειστικά 
δικαιώματα της αλιείας και του πετρελαίου 
διότι, όπως ήδη έχω αναφέρει, η ΑΟΖ 
συμπίπτει με την υφαλοκρηπίδα. Έτσι δεν θα 
έχουμε κανένα πρόβλημα  να οριοθετήσουμε 
με τους Κύπριους ΑΟΖ που θα συμπίπτει με 
την υφαλοκρηπίδα. Εδώ βέβαια πρέπει να 

σας πω ότι παλαιότερα η Κυπριακή 
Κυβέρνηση είχε ζητήσει από την Ελληνική 
Κυβέρνηση να αρχίσουν συνομιλίες για 
την οριοθέτηση της ΑΟΖ ανάμεσα στα δύο 
κράτη, αλλά η Ελλάδα αρνήθηκε!
- Η Κυβέρνηση Καραμανλή έχει κάνει 
τίποτε γι΄ αυτό το σοβαρό θέμα;
- Βεβαίως. Η σημερινή Κυβέρνηση έχει 
κάνει κάτι αρκετά έξυπνο. Για πρώτη φορά - 
και αυτό υποθέτω προς τιμήν της Υπουργού 
Εξωτερικών κ. Μπακογιάννη - η Ελληνική 
Κυβέρνηση έχει αρχίσει να κάνει επαφές με 
την Λιβύη και την Αίγυπτο για οριοθέτηση 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. 
Και από ότι ξέρω, τα πράγματα πάνε πάρα 
πολύ καλά. Δηλαδή, οι Αιγύπτιοι και οι 
Λίβυοι είναι έτοιμοι να συζητήσουμε, με 
βάση την μέση γραμμή, που είναι πάρα 
πολύ σημαντικό για μας. Έτσι, η Ελλάδα 
θα δημιουργήσει αποκλειστική οικονομική 
ζώνη, σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές 
της, εκτός από την περιοχή του Αιγαίου 
Πελάγους, που  θα φέρει σε δύσκολη θέση 
την Τουρκία.
- Αυτή η διευθέτηση με την Αίγυπτο, που 
μας λέτε, είναι δυνατόν  να προσεγγίσει 
τις ακτές του Καστελόριζου και φυσικά 
ολόκληρο το σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου, 
για το οποίο η Τουρκία δημιουργεί όλα τα 
γνωστά τα προβλήματα; Έτσι δεν είναι;
- Κύριε Παπαντωνίου, φαίνεται ότι είσθε 
αρκετά ενημερωμένος, για να αναφέρετε το 
Καστελόριζο. Το Καστελόριζο είναι ένα νησί, 
το οποίο κατοικείται και άρα- όπως είπαμε 
προηγουμένως- διαθέτει Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη. Το πρόβλημα για τους 
Τούρκους είναι, ότι η τοποθεσία που 
βρίσκεται το Καστελόριζο τους δημιουργεί 
πρόβλημα, διότι το Καστελόριζο έχοντας 
δική του ΑΟΖ, ως κατοικούμενο νησί, 
αποτελεί σημείο οριοθέτησης της ΑΟΖ της 
Ελλάδας με την Αίγυπτο και με την Κύπρο. 
Έτσι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν έχει η 
Τουρκία θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο. 
Γι’ αυτό η Τουρκία έχει ζητήσει από την 
Αίγυπτο να μη λάβει υπόψη το Καστελόριζο, 
στις διαπραγματεύσεις της με την Ελλάδα, 
ώστε να έχει και αυτή θαλάσσια σύνορα με 
την Αίγυπτο. Φαίνεται ότι η Αίγυπτος δεν 
δέχθηκε τις τουρκικές αυτές διεκδικήσεις και 
είναι έτοιμη να δεχθεί ότι το Καστελόριζο 
διαθέτει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. 
Οπότε αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι μεγάλη 
νίκη για την Ελλάδα.
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ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ    16-1-2009                                                                                                       }

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!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ: Η 
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- Με την Λιβύη τι γίνεται από την άποψη 
του Λιβυκού Πελάγους, δηλαδή από την 
πλευρά της Νότιας Κρήτης;
- Με την Λιβύη επίσης συζητάμε το ίδιο 
θέμα. Η Λιβύη, από ότι φαίνεται, δεν έχει 
αντιρρήσεις. Υπάρχει βέβαια ένας μεγάλος 
κόλπος στη Λιβύη, τον οποίο η Κυβέρνηση 
της Λιβύης θέλει να τον κλείσει και ν΄ 
αρχίσει να μετράει την οριοθέτηση έξω από 
αυτόν τον κόλπο. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν 
έχει κανένα συμφέρον να αντιτίθεται σε 
κάτι τέτοιο. Μπορεί να δώσει στη Λιβύη 
αυτήν την οριοθέτηση και να πάρει ελάχιστα 
μικρότερη ΑΟΖ με βάση την αρχή της μέσης 
γραμμής. Όπως είναι γνωστό, υπάρχει ήδη 
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ανάμεσα 
στην Ελλάδα και την Ιταλία και θα είναι 
πολύ εύκολο να υπάρξει και οριοθέτηση 
της ΑΟΖ ανάμεσα στα δύο κράτη. Έτσι, εάν 
κάνουμε το ίδιο με Κύπρο και Αλβανία, θα 
διαθέτουμε μια ΑΟΖ σε όλες τις θάλασσές 
μας εκτός Αιγαίου και θα φέρουμε σε πολύ 
δύσκολη θέση τη Τουρκία.  
  Βέβαια, όπως σας έχω ήδη πει κ. 
Παπαντωνίου, δεν συζητάμε με τους 
Τούρκους το θέμα της ΑΟΖ εδώ και 20 με 
25 χρόνια. Είμαι κατάπληκτος γι΄ αυτή 
την κατάσταση που επικρατεί στις σχέσεις 
των δύο χωρών. Και δεν συνομιλούμε, 
γιατί δεν αρέσει στους Τούρκους να μιλάμε 
για την ΑΟΖ, γιατί είναι μια ζώνη, που 
καθορίζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας 
η οποία δημιουργεί μεγάλα προβλήματα 
στην Τουρκία και μέχρι σήμερα την έχουν 
δημιουργήσει 140 παράκτια κράτη!
- Κύριε καθηγητά, με βάση τα τόσο 
ενδιαφέροντα που μας λέτε, εσείς είχατε 
την δυνατότητα αυτές τις σκέψεις να τις 
αναπτύξετε προς το Ελληνικό Υπουργείο 
των Εξωτερικών, σαν εμπειρογνώμονας 
που είσθε;
- Βασικά, έχω γράψει ένα βιβλίο και τρία 
άρθρα στα ελληνικά και στα αγγλικά. 
Είχα πράγματι επαφές και με το Ελληνικό 
Υπουργείο των Εξωτερικών. Και μάλιστα, 

μια φορά, εδώ στην Ουάσιγκτον, όπου 
ζω, είχα μία κοινωνική επαφή με την 
Υπουργό Εξωτερικών, κ. Μπακογιάννη, η 
οποία είχε διαβάσει αυτά που είχα γράψει, 
καθώς και ένα αναλυτικό άρθρο μου στην 
εφημερίδα «Φιλελεύθερο» της Κύπρου. 
Λίγους μήνες αργότερα η Κυβέρνηση του κ. 
Παπαδόπουλου αποφάσισε να δημιουργήσει 
μια Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη  Η κ. Μπακογιάννη, με ευγένεια, μου 
εξήγησε ότι “εμείς, κ. Καρυώτη, γνωρίζουμε 
το θέμα της Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν να 
προστατεύσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα 
της Ελλάδας, αλλά σας ευχαριστούμε πολύ 
για την προσφορά σας, σ΄ αυτό το θέμα”.
- Πληροφορηθήκαμε ότι, τώρα τελευταία, 
έγινε μια συζήτηση στην Ελληνική Βουλή 
σχετικά με αυτά που έχετε γράψει. Τι 
ακριβώς συνέβη;
- Από ότι έμαθα ο βουλευτής κ. Καρατζαφέρης 
σε μια ομιλία του αναφέρθηκε στις εργασίες 
μου για το θέμα της ΑΟΖ και ζήτησε από 
τον Πρωθυπουργό μια απάντηση γιατί η 
κυβέρνηση δεν ασχολείται με αυτό το θέμα. 
Από ότι γνωρίζω δεν πείρε ποτέ απάντηση.
- Τι τελικά θα γίνει, κ. Καθηγητά; Που θα 
καταλήξει αυτή η ιστορία;
- Υπάρχει μια Ελληνική Επιτροπή που τα 
μέλη της είναι δύο έμπειροι επιστήμονες 
που γνωρίζουν, πολύ καλά, το Δίκαιο της 
Θάλασσας και  για πολλά χρόνια έχουν 
επαφές με τη Τουρκική πλευρά. Μάλιστα, 
νομίζω πως κάνουνε και διάφορες επαφές, 
με ένα χάρτη μπροστά τους, προσπαθώντας 
να βρούνε πώς θα επιλύσουν το θέμα 
της Υφαλοκρηπίδας, ούτως ώστε, όταν 
φθάσει στη Χάγη, να πούνε εμείς αυτό 
αποφασίσαμε, εσείς, απλώς, βάλτε μια 
σφραγίδα. Απ’ ότι ξέρω, κ. Παπαντωνίου, 
όλα αυτά τα χρόνια, συζητάνε και άλλα 
θέματα όπως αυτό των χωρικών υδάτων, 
του εναέριου χώρου, αλλά ποτέ το θέμα της 
ΑΟΖ. Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, 
στη δεκαετία του 70, είπε ότι το μόνο 
πρόβλημα με την Τουρκία είναι διαφορά μας 
στην Υφαλοκρηπίδα και όταν, αργότερα, ο 

Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε το ίδιο, η ΑΟΖ 
δεν υπήρχε τότε. Ως εκ τούτου, νομίζω πως 
είναι λάθος να συζητάμε συνεχώς, μονότονα, 
για το θέμα της υφαλοκρηπίδας και να 
αγνοούμε το θέμα της ΑΟΖ. Η διαφορά 
μας ξεκίνησε με την Υφαλοκρηπίδα. Το νέο 
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που είναι το 
Σύνταγμα των Θαλασσών και Ωκεανών του 
πλανήτη Γη, ευνόησε την Ελλάδα με ένα 
καινούργιο άρθρο για μια Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη και δεν αντιλαμβάνομαι-
και ξέρω ότι το λέω για δέκατη φορά, αλλά 
θέλω να δώσω έμφαση στο θέμα - γιατί δεν 
ασχολούμεθα με αυτό το ζήτημα;
- Μπορείτε να  μας πείτε τι ακριβώς 
συμβαίνει στην πλευρά του Ιουνίου 
Πελάγους, όπου υπάρχει και η Αλβανία;
- Φαίνεται πως έχουν αρχίσει επαφές και 
με την Αλβανία. Δηλαδή, αυτό είναι το 
έξυπνο που είπα προηγουμένως, που κάνει 
η Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία συζητάει 
με τους γείτονές της στη Δύση, δηλαδή με 
Ιταλούς, Λιβύους, Αιγυπτίους, και έχει 
συζητήσει το θέμα, από ότι ξέρω, και με την 
Αλβανία. Έχω την εντύπωση ότι οι Αλβανοί, 
από ότι αντιλαμβάνομαι, από ανεπίσημες 
πηγές που έχω, δεν έχουν φέρει εμπόδια, 
ώστε εύκολα θα υπάρξει μια οριοθέτηση 
της ΑΟΖ, πάλι με βάση την μέση γραμμή, 
ανάμεσα στα δύο κράτη.  Ίσως, ένα άλλο 
σημαντικό που πρέπει να σας πως είναι ότι 
η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη έχει γίνει 
αποδεκτή και από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση, 
η οποία έχει πει σε όλα τα κράτη της να 
δημιουργήσουν ΑΟΖ σε όλες τις θαλάσσιες 
περιοχές τους εκτός της Μεσογείου!
- Για ποιον λόγο, κ. Καρυώτη;
- Εξαίρεσαν την Μεσόγειο, κ. Παπαντωνίου, 
γιατί τους παρακάλεσαν οι Τούρκοι  να 
μην  κάνουν αυτό το πράγμα. Και τους 
άκουσαν οι Ευρωπαίοι! Η ΑΟΖ, βλέπετε, 
δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδας, αλλά 
είναι και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και 
όταν η Ελλάδα δημιουργήσει μια ΑΟΖ, 
ουσιαστικά δημιουργεί μια ΑΟΖ. Όταν, ας 
πούμε, το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου 
έχει μια Ελληνική ΑΟΖ, στα πρώτα 12 μίλια 
- γιατί δέχεται η Ευρωπαϊκή ’Ένωση, ότι τα 
πρώτα 12 μίλια είναι κυριαρχικό δικαίωμα 
κάθε κράτους ανεξάρτητα, αν έχει χωρικά 
ύδατα 12 ναυτικά μίλια - αλιεύουν μόνο οι 

Έλληνες ψαράδες. Στον υπόλοιπο χώρο του 
Αιγαίου, έχουν δικαίωμα αλιείας τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, 
οι Τούρκοι, αυτή την στιγμή δεν είναι μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου 
δεν θα δικαιούνται να ψαρεύουν στην 
Ελληνική ΑΟΖ.
- Αν όμως η Τουρκία γίνει τελικά μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιο καθεστώς 
θα ισχύει στο Αιγαίο;
- Δεν θα αλλάξει τίποτε όσον αφορά την  
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, διότι οι 
θέσεις της Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης, που η Ελλάδα κερδίζει  πάρα πολλά 
στο Αιγαίο, ακόμη θα ισχύει. Η μόνη διαφορά 
θα είναι, ότι η Τουρκία δεν θα μπορεί να 
ψαρεύει, στα πρώτα 12 μίλια της ΑΟΖ και 
θα μπορεί να ψαρεύει μόνο στον υπόλοιπο 
χώρο, που δεν θα είναι και τόσο μεγάλος, 
στη μέση του Αιγαίου πελάγους, όπως και οι 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Δηλαδή, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτε σε 
βάρος της Ελλάδας, όσον αφορά την ΑΟΖ. 
Το ίδιο ισχύει και για την Κύπρο. Δηλαδή, 
η ΑΟΖ της Ελλάδας και της Κύπρου θα 
ισχύουν ανεξάρτητα, αν η Τουρκία γίνει 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι.
- Και εν κατακλείδι, κ. Καρυώτη, για την 
επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων 
εσείς προτείνετε  σαν ειδικός, και ήδη 
το αποδέχεται η Αθήνα, ότι ολοταχώς 
η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει στην 
οριοθέτηση της ΑΟΖ, η οποία οριοθέτηση 
συμπαρασύρει και όλα τα μέχρι τώρα 
γνωστά προβλήματα στην υφαλοκρηπίδα, 
στα χωρικά ύδατα, στον εναέριο χώρο και 
στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου.
- Συμφωνώ απόλυτα, κ. Παπαντωνίου. 
Εγώ επιμένω και λέω, πως κανένα κράτος, 
μέχρι σήμερα, στο κόσμο, που έχει πάει στη 
Χάγη, ή έχει κάνει κάποιου άλλου είδους 
διευθέτηση, κανένα κράτος στο κόσμο, που 
έχει ένα πρόβλημα στα θαλάσσια σύνορά 
του με ένα άλλο κράτος, δεν έχει ζητήσει 
ποτέ μα ποτέ, να υπάρξει μόνο οριοθέτηση 
της Υφαλοκρηπίδας.(...) Αυτό ζητώ και εγώ 
από τη Ελλάδα, δηλαδή να κάνει ταυτόχρονα 
και τα δύο, οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας 
και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
στο Αιγαίο.
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ΤΟΥΤΟΣ Ο ΛΑΟΣ 
Ο ΘΕΟΜΠΑΙΧΤΗΣ 

Του Ηλία Σιαμέλα
                                             
Τελικά είμαι κολλημένος στην αγκαθερή 
αχινοπροβιά της πολιτικής αγέλης;  Είμαι 
κι εγώ ένα εγωιστικό πολιτικό χτήνος; Είπα 
ν’ απαγκιστρωθώ για λίγο, να λυτρωθώ. 
Θέλησα να φύγω πέρα μακριά προς την 
απάθεια της ύπαρξης, εκεί όπου η λιποταξία 
στήνει τα καστροτείχια μιας ήμερης ζωής. 
Κάθισα πολύ καιρό χωρίς να γράψω ένα 
άρθρο, ένα ποίημα αγωνιστικό ή έστω ένα 
σχόλιο παραπολιτικό. Την ώρα που η αυγή 
έβαφε με ροδογάλαζα χρώματα τα μακρινά 
πέλαγα του ουρανού και προετοίμαζε του 
ήλιου τη γλυκερή ποριά, εγώ σκαρφάλωνα 
πάνω σ’ έναν ψηλόβραχο κι εκεί στην 
άκρη του γκρεμού, σαν τα τρελά πουλιά 
γευόμουν τη γύρω ήρεμη απλωσιά. Την 
υπόλοιπη ημέρα, πότε με μια τσάπα , πότε 
μ’ ένα κλαδευτήρι στο χέρι περιποιόμουν 
τις λατρεμένες μου ελιές. 
Όμως τι ήταν αυτό που με έβγαλε από 
το νιρβάνα μου και με υποχρέωσε ν’ 
ασχοληθώ πάλι με τα πολιτικά μιάσματα 
και μ’ όλη τη θρομβώδη σαβούρα των 
εξώκοιτων βλαχοδήμαρχων; 
Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια.  Έρχεται 
και σε βρίσκει ακόμη και πάνω στα 
κακοτράχαλα βουνά.

Μια μέρα του Νοέμβρη, σα γύρισα 
κατάκοπος στο σπίτι μου, άνοιξα τη 
ρημαδιασμένη βρύση μου αλλά δεν έβγαζε 
σταγόνα νερό. Άντε, είπα μέσα μου, βραδιά 
είναι θα περάσει. Ευτυχώς που είχα λίγο 
εμφιαλωμένο νερό και αφού ήπια μερικές 
γουλιές, ξάπλωσα να κοιμηθώ. Το πρωί 
σαν ξύπνησα πήγα στη βρύση να πλυθώ, 
αλλά που νερό. Αυτό το βιολί συνεχίστηκε 
για εφτά ολόκληρες ημέρες. Όλο αυτό το 
διάστημα κανένας βλαχοδήμαρχος δεν 
ενδιαφέρθηκε, κανένας «πολίτης», κανένας 
χωριάτης δεν διαμαρτυρήθηκε, κανένας 
δεν παραπονέθηκε. «Τα παράπονά σου 
στο δήμαρχο», ε, ξεχάστηκε κι αυτό. Ένα 
χωριό είναι η μικρογραφία μιας χώρας. 
Αλήθεια, όλοι μας είμαστε νεκροί;  
Κάποιος δάσκαλος του Ζεν στην Κίνα 
έτρεχε πάνω – κάτω ρωτώντας όποιον 
έβλεπε μπροστά του: 
«Ποιος έφερε ως εδώ αυτό το πτώμα για 
σένα;»
Αλήθεια, ποιοι διάολοι έφεραν όλα 
αυτά τα πτώματα μπροστά μας; Τούτοι 
οι βλαχοδήμαρχοι είναι οι θλιβεροί 
προπομποί ενός κόσμου που πεθαίνει. 
Τούτη η κοινωνία δεν βγάζει πλέον ούτε 
ένα ίσο παΐδι. Έχουμε να κάνουμε με έναν 
λαό βαρήκοο, μ’ ένα συρφετό με ειδικές 
ανάγκες. Ένα κοπάδι που πηγαίνει με τις 
κομματικές πατερίτσες για να ψηφίσει 
αυτόν που θα του υπαγορεύσουν οι 
πολιτικοί τσελιγκάδες και οι νταβατζήδες 

των «Μέσων». Ένας λαουτζίκος που 
τρέχει στα «κτηματολογικά» γραφεία και 
κάθεται ώρες στην ουρά για να μην του 
βάλουνε πρόστιμο. Είναι αυτός ο λαός, 
ο απόγονος του ηρωικού κλέφτη, που 
παραδόθηκε αμαχητί στους ξεσαλωμένους 
βλαχοδήμαρχους, στους  βρυξελλάριους 
επιβήτορες και σ’ όλες τις ζάμπλουτες 
συμμορίες των πολιτικών, που ολημερίς 
ανακατεύουν τις σβουνιές των σκανδάλων 
τους.
Χα, χα, χα, ξεσπάει ο φίλος μου ο 
Στέλιος σαν του λέω όλ’ αυτά για τους 
βλαχοδήμαρχους και όλο το πολιτικό 
σκυλολόι. Τι άλλο μπορούσε να κάνει. Κι 
εγώ τι άλλο μπορούσα να κάνω παρά να 
ρωτάω και να ξαναρωτάω σαν τον τρελό 
δάσκαλο του Ζεν: «Ποιος έφερε ως εδώ 
αυτό το πτώμα για σένα;»
Τούτος ο λαός δεν μιλάει τη γλώσσα του. 
Τούτος ο λαός μόνο πιθηκίζει. Τούτος ο 
λαός δεν αυτοσχεδιάζει, δεν προχωράει, 
δεν κινείται, δεν παράγει, δεν διαβάζει, δεν 
κάνει έρωτα, δεν κάνει παιδιά. Κάθεται το 
βράδυ στην πολυθρόνα του και φέρνει σε 
ευθεία γραμμή το τιγροκέφαλό του με το 
σίριαλ του Εφραίμ, για να …ευφρανθεί.
Τούτος ο λαός, ο απόγονος  του ηρωικού 
φαντάρου που κρυοπάγιαζε και πέθαινε 
φωνάζοντας «αέρα» στα Αλβανικά 
βουνά. Τούτος ο λαός του ΕΑΜ και της 
Αντίστασης, που κυνήγησε τους φασίστες 
όσο κανένας άλλος λαός πάνω στη γη. 

Τούτος ο λαός ανέχεται όλες τις αδικίες, 
όλες τις προσβολές, όλους τους νεόκοπους 
φασίστες και τις ντροπές.   
Όλα τούτα είναι απίστευτα τραγικά. 
Σκάω. Βγαίνω στο μπαλκόνι μου για ν’ 
ανασάνω.  Βλέπω τη γυναίκα μου σα να 
μου γνέφει από το κοιμητήρι. Ησύχασε, 
ησύχασε, μου έλεγε συχνά. «Τ’ αλάφια 
Διοκατέβατα, να ποτιστούνε ας πάνε / και 
τα τρανά πουλιά…».
Δύστυχη γενιά. Ο κόσμος σου δεν 
τραγουδάει πια. Δεν υπάρχουν μπαϊράκια 
ούτε πάνω στα ψηλά βουνά. Μια 
χωριάτικη απόπνοια αναδεύεται παντού. 
Αποπτερωμένες κοινότητες ψυχορραγούν. 
Μια Ελλάδα αποξυγονωμένη, ραγισμένη, 
στείρα, ξεμωραμένη γριά,  φτύμα των 
μεγαλοεκδοτών, των καναλαρχών, 
των μεγαλοδημοσιογράφων, των  
μεγαλοεργολάβων, των φραγκεμένων 
πολιτικών, των νεο-καλόγερων 
αρπαχτικών.    
Δύστυχε λαέ, θλιβερά προβλέψιμε λαέ. 
Έρμαιο  των «δημοσκοπήσεων»  των 
πολιτικών αφεντικών.  «Μίζερε νικημένε 
άμοιρε μίζερε». Μεταλλαγμένε και 
αφυδατωμένε λαέ. Ψωριασμένο κατοικίδιο 
των πολυεθνικών, των νταβατζήδων και 
των νεοταξιτών. Μη με καταριέστε. Ίδιος 
είμαι κι εγώ. Μόνο: «Δώστε μου ένα 
ντουβάρι κι έναν σκουπιδοντενεκέ»! 
Δώστε μου ένα φτυάρι κι έναν κασμά! 
Η Ελλάδα δεν υπάρχει πια!



ΤΟΞΙΚΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ 2009

     Σας παρουσιάζουμε σήμερα τον Τοξικό 
Καζαμία του 2009, που επειδή μας βγήκε 
και κομμάτι μεγάλος, θα τον συνεχίσουμε 
και στο επόμενο φύλλο. (Αν και μεταξύ 
μας τώρα βέβαια τι μεγάλος, ούτε 3.000 
λέξεις δεν είναι! Μ’ αυτά δηλαδή που 
αναμένεται να δούνε τα ματάκια μας αυτή 
τη χρονιά, τι να πούμε για τον Καζαμία 
του 2010, που θα είναι οκτασέλιδος; 
Χώρια βέβαια που πιθανότατα θα είναι 
γραμμένος και μέσα από τη φυλακή)…

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
     Ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις ανθρωπι- 
στικές του επιχειρήσεις στη Γάζα, ο 
Μπαράκ Ομπάμα αναλαμβάνει Πρόεδρος 
των ΗΠΑ και, εμφανιζόμενος με φόντο 
το αστέρι του Δαβίδ, δηλώνει ότι θα 
εργαστεί για την εμπέδωση της ειρήνης 
στη Μέση Ανατολή σε συνεργασία με τη 
μόνη ειρηνοποιό δύναμη στην περιοχή 
(μαντέψτε ποιαν). Στο μεταξύ, στην 
Ελλάδα, σημειώνεται νέα όξυνση των 
πνευμάτων, όταν ένας αστυφύλακας, 
ξάδερφος του καντηλανάφτη της Αγίας 
Βαρβάρας, πέρδεται 4 χλμ μακριά απ’ 
τα Εξάρχεια, γεγονός που προκαλεί 
νέο χτύπημα του «Επαναστατικού 
Στρατού» και ξεσηκώνει και σάλο στα 
ΜΜΕ. Τρέμη, Τσίμας και Πρετεντέρης 
εκφράζουν την οργή τους στα παράθυρα 
του MEGA για την πρόκληση του 
αστυφύλακα, ο Δήμος Βερύκιος προβαίνει 
σε αποκαλύψεις για μια γκόμενα που 
είχε ο καντηλανάφτης στα 16 του (και τη 
χώρισε λίγο μετά), ο Ευαγγελάτος αναλύει 
τα αίτια του χωρισμού και το ενδεχόμενο 
υπολανθάνουσας ομοφυλοφιλίας του 
καντηλανάφτη, η Τατιάνα Στεφανίδου 
αποκαλύπτει ότι η γκόμενα ήταν κατά 99% 
εγχειρισμένος πρώην νταλικέρης, η Έφη 
Θώδη (στηρίζοντας καντηλανάφτη και 
αστυφύλακα) τραγουδά στην εκπομπή της 
Λαμπίρη το «Λαλούδι της Μονεμβασιάς», 
τα «Λιανοχορταρούδια», το «Rock 
around the clock» και το «Blowin’ in 
the wind», ενώ ο Αλέκος Αλαβάνος 
ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης 
και τον άμεσο χωρισμό Κράτους και 
Εκκλησίας. Στο καπάκι ξεσπούν νέες 
ταραχές στο κέντρο της Αθήνας με τους 
κουκουλοφόρους να ανατινάζουν με ΤΝΤ 
12 αστυνομικά τμήματα, 17 εκκλησίες 
και το κτίριο της Αρχιεπισκοπής. Η 
αστυνομία αναζητάται, καθώς χάρη σε ένα 
απολύτως συντονισμένο σχέδιο δράσης 
ο Μαρκογιαννάκης διατάζει τα ΜΑΤ να 
πάνε στα Εξάρχεια, ενώ ο Παυλόπουλος 
στις Κουκουβάουνες. Εξοργισμένος ο 
πρωθυπουργός αποφασίζει πλέον να 
ασκήσει δυναμική πολιτική και συγκαλεί 
έκτακτο υπουργικό συμβούλιο, στο οποίο 
πράγματι συζητούνται όλες οι σοβαρές 
εξελίξεις των ημερών (όπως το νέο cd της 
Παπαρίζου και η κοπή της βασιλόπιτας 
στο σπίτι του Νίκου Ευταξία), ενώ 
βεβαίως αναλαμβάνεται και άμεση δράση 
(μηλάκια, πινακωτή - πινακωτή, περνά 
- περνά η μέλισσα, ένι μένι τουτουμένι). 
Λίγες μέρες αργότερα όμως γίνεται και 
νέος κυβερνητικός ανασχηματισμός. Το 
νέο υπουργικό συμβούλιο είναι εξαιρετικά 
ευέλικτο (καθώς το απαρτίζουν μόνο 151 
υπουργοί και υφυπουργοί - ε, μη μείνει 
και κανείς παραπονεμένος και μας την 
κάνει, για τέτοια είμαστε τώρα;), ενώ 
στο ΥΠΕΞ παραμένει φυσικά και πάλι η 
Ντόρα, με νέους υφυπουργούς τον Αλή 
Μπαρντάκογλου και τον τοπικό σταθμάρχη 
της CIA. Εκνευρισμένος ο Γιώργος 
Παπανδρέου κατηγορεί τον Καραμανλή 
για ξεπούλημα στους Αμερικάνους και 
αναχωρεί ακολούθως για την Ουάσιγκτον, 
για να πάρει νέες οδηγίες… 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
     Στις 3 του μήνα σημειώνονται 6.984 
παραβιάσεις του εθνικού μας εναερίου 
χώρου πάνω από το Αιγαίο, ενώ το επόμενο 
πρωί τουρκικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν τη 
Λέσβο και τη Χίο. Η ελληνική αντίδραση 
βεβαίως είναι ακαριαία και εξίσου 
σκληρή, καθώς η Ντόρα Μπακογιάννη 
βγαίνει οργισμένη στις κάμερες και 
δηλώνει: «Πολύ φοβάμαι ότι τέτοιες 
ενέργειες δεν ευνοούν την ειρήνη και 
επίσης δεν βοηθούν την ενταξιακή πορεία 
της Τουρκίας». Και καθώς η εταιρεία που 
βγάζει τα BABYLINO κάνει έξτρα τζίρο 
700.000 δολαρίων (λόγω της έκτακτης 
παραγγελίας στην οποία προέβησαν μετά 
την παραπάνω δήλωση οι επιτελείς του 
τουρκικού στρατού), ο Αλέκος Αλαβάνος 
επιτίθεται στην ΥΠΕΞ για τις δηλώσεις 
της, τονίζοντας αγανακτισμένος ότι τέτοιοι 
λεκτικοί τραμπουκισμοί τορπιλίζουν 
τις σχέσεις καλής γειτονίας των δύο 
χωρών (ενώ επί της ευκαιρίας ζητάει και 

τον χωρισμό Κράτους και Εκκλησίας). 
Στο μεταξύ, διαρρέουν στα ΜΜΕ νέες 
απειλές της Αλ Κάιντα για επιθέσεις 
στην Ευρώπη (σ.σ. σε συνεργασία με 
τον Θωρ, τον Ερυμάνθιο Κάπρο και τις 
Στυμφαλίδες Όρνιθες) ως αντίποινα για 
τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη 
Γάζα, γεγονός που οδηγεί σε νέα ενίσχυση 
των μέτρων ασφαλείας στα ευρωπαϊκά 
αεροδρόμια. Πλέον ποινικοποιούνται 
(πλην του οξυζενέ) η βαφή νυχιών και 
τα γυναικεία εσώρουχα (ειδικώς δε τα 
σουτιέν μεγέθους από 3 κι επάνω, που 
μπορούν εύκολα να αποτελέσουν χώρο 
αποθήκευσης εκρηκτικών). Ταυτόχρονα, 
εκδίδονται και νέες αυστηρές οδηγίες. 
Όσοι λοιπόν προτίθεστε να ταξιδέψετε στο 
εξωτερικό μέσα στο 2009, να θυμάστε ότι 
απαγορεύεται να έχετε μαζί σας τσίχλες 
και αρωματικά προφυλακτικά (ε, τι γιατί 
- φαντάζεστε τι μπορεί να προκαλέσει 
προφυλακτικό με γεύση φράουλας, γεμάτο 
ΤΝΤ και πυροκροτητή κολλημένο με 
μασημένη τσίχλα;). Επίσης παρακαλείσθε, 
όταν κατουράτε στις τουαλέτες των 
αεροδρομίων, να την τινάζετε προσεκτικά, 
γιατί έτσι και σας πέσει σταγόνα απ’ 
έξω, θα κατηγορηθείτε για τρομοκρατική 
ενέργεια, ειδικά μάλιστα αν τα ούρα 
σας έχουν χρώμα ωχροκίτρινο προς το 
ερυθρό, το οποίον (ως γνωστόν) λεκιάζει. 
Τέλος απαγορεύεται να πέρδεστε μέσα 
στο αεροπλάνο, καθότι το μεθάνιο είναι 
πολύ επικίνδυνο. Αν μάλιστα τυγχάνει 
εμπλουτισμένο και με άλλα αέρια (π.χ. 
έχετε συνδυάσει φασολάδα με μπούκοβο 
και καυτερή πιπεριά), δεν το γλιτώνετε με 
τίποτα το Γκουαντάναμο … 
 ΜΑΡΤΙΟΣ
     Ενώ ο πρωθυπουργός μαθαίνει (τυχαία, 
από κάποιο φίλο του) ότι είναι ο νικητής 
των εκλογών του 2007 και προβαίνει σε 
βαρυσήμαντες δηλώσεις στα ΜΜΕ για 
νέο ξεκίνημα της χώρας, ξεκινά και ο 
νέος γύρος διαπραγματεύσεων για την 
επίλυση του Κυπριακού με βάση μία 
αναθεωρημένη εκδοχή του Σχεδίου Ανάν. 
Κάποιοι ενημερώνουν τον πρωθυπουργό 

ότι οι Κύπριοι είχαν απορρίψει το αρχικό 
Σχέδιο και εκείνος συγχαίρει δημοσίως 
τον Τάσσο Παπαδόπουλο και δηλώνει ότι 
μέσα στις επόμενες μέρες θα συναντηθεί 
μαζί του (μπρρρρρ!) για τη χάραξη των 
επόμενων κινήσεων. Σχολιάζοντας πάντως 
το νέο Σχέδιο, η Ντόρα Μπακογιάννη 
δηλώνει ενθουσιασμένη: «Πρόκειται για 
εντυπωσιακή εξέλιξη, η οποία δεν μπορεί 
να αφήσει αυτή τη φορά αδιάφορο τον 
κυπριακό λαό. Μιλάμε για μία εξαιρετικά 
βελτιωμένη εκδοχή του παλαιού Σχεδίου, 
καθώς στην 8η σειρά της 26ης σελίδας 
απαλείφθηκε ένα κόμμα και στη 16η σειρά 
μία άνω τελεία. Ο δρόμος προς τη λύση 
είναι πλέον ανοιχτός»! Ο πρόεδρος βεβαίως 
της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος 
(αφού πρώτα ζητά τον χωρισμό Κράτους-
Εκκλησίας) καταγγέλλει το νέο Σχέδιο ως 
μεροληπτικό υπέρ της ελληνοκυπριακής 
πλευράς. Στο μεταξύ, το Ισραήλ εντείνει 
τους βομβαρδισμούς στα παλαιστινιακά 
εδάφη, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις 
σε Γαλλία και Γερμανία, όπου μάλιστα 
κάποιοι ακτιβιστές μπουκάρουν σε κινη-
ματογραφικές αίθουσες και διακόπτουν την 
πρεμιέρα της νέας χολυγουντιανής υπερ-
παραγωγής «Ολοκαύτωμα Νο 19.367». 
Οι πρόεδροι της United Artists Άαρον 
Γκόλντσμιθ και της WARNER Μόουζες 
Μπερνστάιν δηλώνουν ότι το μήνυμα 
ελήφθη και ότι το Χόλυγουντ θα αρχίσει 
πλέον να προβάλλει και την άλλη όψη 
των πραγμάτων. Πράγματι, τρεις μέρες 
αργότερα ανακοινώνεται το γύρισμα μίας 
νέας υπερπαραγωγής με τίτλο: «Η άλλη 
όψη του Ολοκαυτώματος»…
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
    Νέο επεισόδιο στην υπόθεση 
Βατοπαιδίου, όταν ο Δήμος Βερύκιος 
ντυμένος καθαρίστρια επισκέπτεται τον 
εισαγγελέα και βγάζει μέσα από τον κουβά 
DVD, που εμφανίζει υπουργούς της ΝΔ 
να προσφέρουν σε Εφραίμ και Αρσένιο 
δευτεροκλασάτα οικόπεδα στο κέντρο 
της Αθήνας (σ.σ. Ακρόπολη, Πλατεία 
Συντάγματος, Λυκαβητός). Ξεκινούν 
ανακρίσεις και αυτή τη φορά όλα δείχνουν 
πως η δικαιοσύνη θα θριαμβεύσει. 
Πράγματι, είκοσι μόλις μέρες αργότερα 
επιβάλλονται αυστηρές ποινές, καθώς 
καταδικάζονται σε πολυετή κάθειρξη ο 
θυρωρός της διπλανής πολυκατοικίας και 
ο έναντι κείμενος περιπτεράς. Το ίδιο ο 
βράδυ ο Αιμίλιος Λιάτσος προβαίνει σε 
συνταρακτικές αποκαλύψεις στο κεντρικό 
δελτίο του STAR, καθώς (αμέσως μετά 
την ανακοίνωση της συναυλίας της 
Έφης Θώδη στο Ηρώδειο με «Κάρμεν» 
και ακόμη με μουσικό ποτπουρί 
από Ρωμανό Μελωδό, Αηδονίδη, 
Ρόλινγκ Στόουνς, Ντουράν Ντουράν 
και Τώνη Βαβάτσικο) αποκαλύπτει 
ότι ο θυρωρός άκουγε Καρβέλα και 
χάιδευε το 6χρονο αγοράκι του 2ου 
ορόφου, ενώ για τον περιπτερά, ότι 
όταν ήταν μικρός, του έπιανε τον 
κώλο ένας παππούς. Και ενώ στην 
Αθήνα ξεσπούν νέες ταραχές (χώρια 
που ο Αλαβάνος ζητά τον χωρισμό 
Κράτους-Εκκλησίας), η κυβέρνηση 
εξαγγέλλει νέα δραστικά μέτρα για 
την καταπολέμηση της βίας στους 
δρόμους, τα οποία επιτέλους είναι 
αποτελεσματικά, αν εξαιρέσει 
κανείς βεβαίως κάποια ασήμαντα 
επεισόδια που λαμβάνουν χώρα μια 
βδομάδα αργότερα σε διαδήλωση 
στην Πατησίων και κατά τα οποία 
εκσφενδονίζονται 375 κιλά πέτρες, 
106 σιδηρολοστοί, 19 βόμβες ναπάλμ, 
34 προφυλακτικά με γεύση φράουλας 
και γεμάτα ΤΝΤ (είδατε, βρε, που σας 
τά ’λεγα;), 4 νταμιτζάνες τσίπουρο 
Τυρνάβου, 86 μολότωφ, ο Αλέξης 
Τσίπρας (σ.σ. αυτός σκόνταψε πάνω 

στον Λαζόπουλο), 3 πυρηνικές βόμβες, 4 
κουπάκια ρυζόγαλο (χωρίς κανέλα) και 1 
βυτίο πετρέλαιο (μαζί με το βυτιοφόρο). 
Την άλλη μέρα βγαίνει ο πρωθυπουργός 
στην τηλεόραση και υπερασπίζεται 
την αποτελεσματικότητα των μέτρων, 
δηλώνοντας ότι θα γίνουν απλώς κάποιες 
πρόσθετες βελτιωτικές κινήσεις, ώστε 
ακόμη κι αυτοί οι απειροελάχιστοι 
πλέον εναπομείναντες ταραξίες να 
εξουδετερωθούν οριστικά… 
ΜΑΪΟΣ
     Στις 4 του μήνα ο πρωθυπουργός 
συνειδητοποιεί ότι μπήκε το 2009 (ε, 
εντάξει, ούτε 5 μήνες δεν πέρασαν, δεν 
είπαμε δα πως είναι κι ο Ρανταπλάν) και 
οργανώνει στο Μαξίμου μια μικρή (σεμνή, 
ταπεινή κλπ.) εκδήλωση για την κοπή 
της βασιλόπιττας. Στη διάρκεια πάντως 
της εν λόγω εκδήλωσης λαμβάνει χώρα 
μία πραγματικά συνταρακτική εξέλιξη, 
καθώς κάποιοι τον ενημερώνουν ότι ήταν 
ο νικητής και των εκλογών του 2004. 
Στο μεταξύ, η ψαλίδα υπέρ του ΠΑΣΟΚ 
στις δημοσκοπήσεις μεγαλώνει, γεγονός 
που προκαλεί την άμεση παρέμβαση 
Μητσοτάκη, ο οποίος ανακοινώνει την 
εκ νέου πολιτική του δραστηριοποίηση. 
«Το πράττω, γιατί μ’ έχει ανάγκη η χώρα» 
δηλώνει στις κάμερες. «Θα ξεκινήσω 
από χαμηλά, όπως κάθε νέος πολιτικός. 
Στόχος μου η πρωθυπουργία στις εκλογές 
του 2084». Το βαρυσήμαντο γεγονός 
εορτάζεται με ολονύχτιο πάρτυ στον 
πύργο της οικογένειας (στα Καρπάθια), 
ενώ δύο μέρες αργότερα ο επίτιμος 
αναλαμβάνει και τα νέα του καθήκοντα 
(ως πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ). Και ενώ ο 
Αλαβάνος στέλνει τις ευχές του στον νέο 
πρόεδρο (και επί της ευκαιρίας βέβαια ζητά 
και τον χωρισμό Κράτους-Εκκλησίας), 
εκπληκτικές εξελίξεις σημειώνονται 
στον διεθνή χώρο, καθώς μετά από νέες 
απανωτές αεροπορικές επιδρομές του 
Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, κατά τις 
οποίες σκοτώνονται πάνω από 2.000 
άμαχοι, η διεθνής κοινότητα δηλώνει πλέον 
αποφασισμένη να παρέμβει δραστικά. Και 
πράγματι, λίγες μέρες αργότερα εκδίδεται 
ψήφισμα του ΟΗΕ, που καταδικάζει την 
προκλητική πράξη 4χρονου Παλαιστινίου 
που έκλασε έξω από το κατώφλι Εβραίου 
εποίκου. Το ψήφισμα συνοδεύεται από 
την οργισμένη ανακοίνωση ότι τέτοιες 
κινήσεις δυναμιτίζουν το καλό κλίμα και 
δεν βοηθούν την εμπέδωση της ειρήνης 
στη Μέση Ανατολή…
               (ΔΥΣΤΥΧΩΣ) ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ    16-1-2009                                                                                                       }

Τρία χρόνια τώρα ὁ Εὐστάθιος ἀσταθής 
περιφέρεται - σχεδόν ἐξόριστος - στή 
γενέθλια πόλη τῶν πόλεων, στή µεγάλη 
Κωνσταντινούπολη. Σήµερα ἦρθε 
ἡ ἀγγελία ὅτι ἐξέλιπεν ὁ λόγος τῆς 
ἐκδίωξής του ἀπό τόν µητροπολιτικό 
θῶκο τῆς συµβασιλευούσης Θεσσαλο-
νίκης. Τόν προσκαλοῦν πάλι πίσω, 
«ἀναγνωρίζοντας ἐπιτέλους ὅτι ἡ 
αὐστηρότητά του εἶχε βάθος καί οὐδόλως 
σαδιστικήν προδιάθεσιν...».
Νά, µόλις βγῆκε ἀπό τό πατριαρχικό 
µέγαρο, συνοδευόµενος ἀπό τίς εὐχές τοῦ 
πανοσιολογιωτάτου. Ἀλλά, ἄν µποροῦσες 
νά πλησιάσεις κοντά, νά ἁγιογραφήσεις 
τό «ὕφος» του, ἕνας ὑπαινιγµός πίκρας, 
σάν γεύση ἀπό πικραµύγδαλο, δέν ἔλεγε 
νά ἀποκολληθεῖ ἀπό τήν ἄκρη τοῦ κάτω 
χείλους του: Ἔτσι εἶναι οἱ ἄνθρωποι, 
εὔκολοι, εἴτε στό νά σέ σατυρώσουν εἴτε 
στό νά σέ δοξάσουν.  

Γιάννης Βουλτσίδης 

Καταλόγιο δεύτερο

Εὐστάθιος ἐν τῇ πόλῃ
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Καθώς οἱ Ἑβραῖοι σφάζανε ἀµάχους 
στή Γάζα, στή Βουλή τῶν ΗΠΑ πα-
νηγύριζαν «ναί στή σφαγή»: 390 - 5 
οἱ ψῆφοι! Ποιός εἶναι τζουτζές τίνος; 

Ἕβδοµη χρονιά ξηρασίας στό Ἀφ-
γανιστάν καί ἡ πείνα ἀπειλεῖ 10 ἑκ. 
ἀνθρώπους. Ἀλήθεια ἐκείνη ἡ ἀνοι-
κοδόµησή του, τί ἔγινε; Τέλειωσε;

Στίς 11-1 ἡ πορεία τῶν Κούρδων 
στό Ντιαρµπακίρ διεκδίκησε ἐκπαί-
δευση στή µητρική γλῶσσα - κι ἀκο-
λουθοῦν οἱ Λαζοί. 

Ἡ ἄθλια µάζωξη χαβιαροαριστερῶν 
«Σοσιαλιστική Διεθνής», πού ἀδολε-
σχοῦσε περί Ὀσετίας καί Βοµβάης, 
δέν εἶπε κίχ γιά τή Γάζα! Κίχ!

«Κάθε πρωί βρίσκαµε πτώµατα Σέρ-
βων καί Ροµά», λέει γιά τό Κόσοβο 
τοῦ 1999 ὁ Ἰταλός στρατηγός Ντέλ 
Βέκιο. Τώρα. Τότε δέν ἔβγαζε ἄχνα.

Ἡ New York Life Insurance δώρισε 
στόν Ἀµερικῆς Δηµήτριο 1.000.000 $ 
γιά τή δηµιουργία Κέντρου Μελέτης 
τοῦ Πόντου - Μικρᾶς Ἀσίας 

Ἡ δωρεά εἶναι µέρος τῆς ἀπο-
ζηµίωσης τῶν Ἑλλήνων ἀσφαλι-
σµένων στά χρόνια τῆς γενοκτονίας 
τους ἀπό τούς Ὀθωµανούς

Μία παράκληση πρός ΥΠΕΞ-ΥΕΘΑ: 
Μποροῦν νά λένε τίς κρετινιές τους 
γιά τά ἑλληνοτουρκικά στά κρυφά; 
Ἔχει καί κάποια ὅρια ἡ ἀνοχή µας! 

Νά µᾶς τίς ξαναµεταδώσουν ὅταν 
µάθουν καί καµµιά λέξη πέρα ἀπό 
«ψυχραιµία», «σοβαρότητα», «ὑπευ-
θυνότητα» (π.χ. «ἀξιοπρέπεια»). 

Τί νά λέει ἄραγε ὁ συνασπισµένος 
µισελληνισµός γιά τά συνθήµατα 
«Ψόφα Διαµαντή» κτλ; Τί ἀνθρωπο-
απόβλητα προτείνει ὡς ἑρµηνεῖες;

Αὐτή ἡ ΝΕΤ ὥς πότε θά ἐξακολουθεῖ 
νά µᾶς πλασάρει τή Γιαννάκου; 
Οὔτε ἡ ἀνικανότητά της οὔτε ἡ ρο-
χάλα τῶν ἐκλογῶν τούς πτοοῦν!

Καλύτερα νά µᾶς ἔδειχνε τό παρα- 
σκήνιο τῆς κόντρας Θώδη - Μενεγά-
κη. Ἔπαιξε, ἄς ποῦµε, ρόλο στήν 
ὑπόθεση ἡ Ρούλα Βροχοπούλου;  

Στά βραβεῖα τοῦ Ἐξ Ἀποβλήτων νά 
προσθέσουµε τό «Βοθροκάναλο τοῦ 
2008», πού κρίθηκε µετά ἀπό µάχη 
κοπριά µέ κοπριά: 

Ἀπονέµεται στόν ΑΛΦΑ πού πρό-
σθεσε στίς ψευτιές καί ὑποκρισίες 
του περί τῶν Δεκεµβριανῶν µιά 
πρόστυχη σιωπή γιά τή Γάζα.

Φεστιβάλ τούρκικου σινεµά στήν 
Κοµοτηνή ἀπό τόν σύλλογο ἐπιστη-
µόνων µειονότητας, µέ ὑποστήριξη 
τοῦ Προξενείου καί τῆς ...νοµαρχίας

Καταλαβαίνετε λοιπόν ὅτι δέν εἶχαν 
καµµία θέση οὔτε ὁ Γιλµάζ Γκιουνέι, 
οὔτε ἡ Οὐστάογλου, οὔτε ὁ Φατίχ 
Ἀκίν. Μόνο ἀνώδυνα παραµυθάκια. 

Στό Ἐφετεῖο Κοµοτηνῆς θά δικα-
στοῦν (4/2) οἱ Ἐφραίµ - Ἀρσένιος καί 
ἡ πρωτοδίκης Μ. Ψάλτη. Μιά φορά 
ν’ ἀκουγόταν γιά καλό ἡ πόλη µας!

Στίς 24/1/09 (18:30) µιλᾶµε µέ τόν 
Σεµπαεδίν Καραχότζα στό Διδυµό-
τειχο γιά τό µειονοτικό, καλεσµένοι 
τῶν «Ἀκριτῶν». Ὅσοι πιστοί...

Μάντατζη, Χατζηοσµάν, Γκαλήπ, 
Μουσταφά, Ἰλχάν, Ροδοπλού, Μεχ- 
µέτ, Ἰµάµογλου, Χατήπογλου, Φαΐ-
κογλου, Χατζηιµπράµ

Βλέπετε νά ἔλειπε κανείς ἀπό τό 
ραντεβού µέ Γκιούλ - Ἐρντογάν;

Γιά ἄλλη µιά φορά ὁ Παν. Σγουρίδης 
µίλησε τή γλῶσσα τῆς ἀλήθειας στό 
θέµα γιά Χατζηοσµάν - Μάντατζη. 
Αὐτό τό ΠαΣοΚ χρειαζόµαστε. Ζεῖ; 

Το γεγονός πως οι βόμβες που πετάχτηκαν στην 
εφημερίδα Τζουμχουριέτ ήταν από την ίδια 
ομάδα με αυτές που βρέθηκαν στο οπλοστάσιο 
της Εργκενέκον έδειχνε πως ο κατηγορούμενος 
για την επίθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο 
φαινόταν να έχει εμπλοκή και στην επίθεση 
στην εφημερίδα. Γινόταν αντιληπτή η σύνδεση 
ανάμεσα στις βόμβες, τις επιθέσεις και τους 
κατηγορούμενους. Στα ΜΜΕ όμως υπάρχει 
ένα μέρος που προσπαθεί επίμονα να κρύψει 
την αλήθεια. Ακόμα και αυτά που ανέφερε 
προχτές στην υπεράσπισή του ο απόστρατος 
Βελί Κιουτσούκ δεν τους επηρεάζουν. Θέλουν 
να μας πείσουν πως οι αρχηγοί της μαφίας 
δεν αποτελούνε μαφία, πως στην περιοχή 
που υπηρετούσε ως στρατιωτικός διοικητής  
ο Βελί Κιουτσούκ δεν διεπράχθησαν 
δολοφονίες αγνώστων δραστών και πως δεν 
υπήρξε JİTEM. Πιστεύω πως αντιμετωπίζουν 
τη συμμορία Εργκενέκον σαν ένα ¨κόμμα 
της αντιπολίτευσης¨ και τις επιθέσεις, τις 
δολοφονίες και το αναμενόμενο πραξικόπημα 
ως ένα είδος αντιπολιτευτικής πρακτικής. 
Φαίνεται να επιθυμούνε να ¨ανατραπεί το 
ΑΚΡ¨. Όταν λοιπόν κάποιος παρατηρήσει 
αυτήν την ¨επιθυμία πραξικοπήματος¨ σε 
αυτό το μέρος των ΜΜΕ δε μπορεί να μην 
αναρωτηθεί: Ποιοι βρίσκονται από τα ΜΜΕ 
στον κλάδο των μίντια της Εργκενέκον; 
Ποια ονόματα από τα ΜΜΕ είναι μέλη της 
οργάνωσης;  Αυτοί οι οποίοι δεν κατηγορούνε 
τα λόγια του Βελί Κιουτσούκ πως JİTEM δεν 
υπάρχει και είναι έτοιμοι να τα δεχτούνε ως 
αληθινά φυσικά και γεννάνε υποψίες. Όλοι 
οι δημοσιογράφοι ξέρουν πως η ύπαρξη της 
JİTEM έχει περάσει ακόμα και στα δικαστικά 
πρακτικά. Ο Αμπντουλκαντίρ Αϊγκάν, εκ 
των ¨μετανοησάντων¨ που περιγράφει στις 
αναμνήσεις του τις δολοφονίες που διέπραξε 
υπηρετώντας στην JİTEM, μας ξαναέστειλε 
μια κατάσταση μισθοδοσίας την οποία 
μπορείτε να δείτε σήμερα στην πρώτη μας 
σελίδα. Σε αυτό το επίσημο έγγραφο πάνω 
πάνω γράφει καθαρά ¨JİTEM¨. Αυτό το 
έγγραφο έχει ξαναδημοσιευτεί. Για αυτούς 
λοιπόν τους δημοσιογράφους που παρόλα 
αυτά έχουν μια κλίση να πιστεύουν πως 
JİTEM δεν υπάρχει τι σκέφτεστε; Μήπως δεν 
είναι αρκετά έξυπνοι; Μήπως δεν είναι αρκετά 
τίμιοι; Μήπως στην πραγματικότητα δεν είναι 
δημοσιογράφοι; Ή μήπως είναι σε κανονική 
¨υπηρεσία¨;  (...) Φαίνεται πως το κράτος 
είναι αποφασισμένο να διαλύσει τουλάχιστον 
ένα μέρος του βαθέος κράτους. Πιστεύω πως 
αυτοί που  το κάνουν θα προσπαθήσουν να 
χρησιμοποιήσουν την δύναμη του βαθέος 
κράτους για τα προσωπικά τους συμφέροντα 
και τις πολιτικές φιλοδοξίες τους. Είναι αυτό 
αρκετό; Όχι βέβαια. Όμως είναι ένα βήμα. 
Η δομή του βαθέος κράτους αποτελεί από 
μόνο του κάτι κακό. Όμως η χρήση του σε 
συνεργασία με την μαφία χάριν προσωπικών 
συμφερόντων είναι ακόμα χειρότερο. Από την 
εποχή του Σουσουρλούκ και μετά το ζούμε. Το 
κράτος επί μακρόν αρνήθηκε την αποκάλυψη 
των δικών του εγκλημάτων, προφανώς αυτό 
κάνει και τώρα.  Η Τουρκία για να μπορέσει να 
συνεχίσει την ύπαρξη της είναι υποχρεωμένη 
να βρει τη θέση της ανάμεσα στις πολιτισμένες 
κοινωνίες. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει 
ένα κράτος συνεχώς μπλεγμένο με εγκλήματα. 
Για να συνεχίσει την ύπαρξη του γίνεται 
προσπάθεια να ξεκαθαριστεί ένα μέρος του 
εγκλήματος. Και φαίνεται πως αυτή η κάθαρση 
θα συνεχιστεί. Σε κάθε μέρος της κοινωνίας, 
ιδιαίτερα στα ΜΜΕ, οι παραφυάδες της 
συμμορίας ή θα συλληφθούν ή θα αποσυρθούν. 
Για τον ηγέτη του CHP Ντενίζ Μπαϊκάλ που 
δήλωνε ¨δικηγόρος της Εργκενέκον¨ και για 
τους δημοσιογράφους που τσιρίζουν για να 
υπερασπιστούνε την Εργκενέκον έρχονται 
δύσκολες μέρες.             («Ταράφ», 15-1-09)

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ
1. Γρηγόριος ..., γνωστός πεζογράφος γιά ὅσους τελείωσαν 
ἑλληνικό σχολεῖο κάποτε (πρίν µποῦν οἱ συνταγές καί οἱ 
λογαριασµοί τῆς ∆ΕΗ στά ἀναγνωστικά) - Ἀρχικά γράµµατα 
τοῦ κώλου µά καί γνωστῆς τουρκοϋπηρεσίας στήν Κοµοτηνή
2. Αὐτά τά νιᾶτα σήµερα τά διαδέχθηκαν οἱ ὀργισµένοι 
τσόγλανοι - Ἐκεῖ πάνω θαρρεῖς παίζεται ὁ πολιτικός µας βίος
3. Ἄν διπλασιαστεῖ δηλώνει πνευµατικό κίνηµα γιά τούς 
Εὐρωπαίους καί ...Φιλιππινέζα γιά τούς Ἑλληνέζους - 
Μακρύτερα ἀπό τή Θράκη ὁδικῶς δέν γίνεται (ἀκρωτήριο)
4. Συνεχόµενα στό ἀλφάβητο, ἀκόµα καί γιά τόν Γιωργάκη - Ὁ 
ἦχος τῆς καρέκλας τοῦ Καραµανλῆ τελευταίως - ∆υό ὀξέα νά 
θυµᾶστε ἀπό τό σχολεῖο, τό ἕνα εἶναι ἐτοῦτο
5. Τά ἔπη αὐτά ὠχριοῦν ἐνώπιον τῆς Ζαχοπουλιάδας καί τῆς 
Βατοπεδιάδας - Ἀρχικά συγκοινωνίας στό κοπροάστυ
6. ... ∆ιγενῆ τή λένε, τώρα τί ἀκριβῶς ἐπαγγέλεται θά σᾶς 
γελάσω - Ἀρχή καί τέλος τοῦ χάους - Τό ξέσκ... αὐτό τό 
σταυρόλεξο, τό ὁµολογῶ...
7. Μ’ αὐτά (περί ἀνασχηµατισµοῦ) µᾶς τά ‘πρηζαν τά ΜΜΕ 
- Τό µπλουζάκι στήν Ἑλλαδάρα µας γιά 9 µῆνες
8. ∆έν µποροῦσε νά τό πεῖ ὁ Ράλλης - Στόν χαµαιλέοντα αὐτό 
ἀλλάζει χρῶµα (ὄχι ὅπως στόν ψευτοαριστερό...) - ...χίδια 
αὔξηση πήραµε πάλι
9. ..ΟΕ, πολυκατειληµµένη σχολή - Αὐτό, ἀπό 60 χρόνια τώρα, 
στή Μέση Ἀνατολή ξέχασαν τί συµβολίζει
10. Τρωκτικό (ὄχι, ὄχι προµηθευτής τοῦ ∆ηµοσίου, οὔτε 

ὑπάλληλός του) - Ἡ συµβία τοῦ Ὄσιρη 
(Νἄταν παντρεµένοι; Νά ‘χαν σύµφωνο 

ἐλεύθερης συµβίωσης; ∆έν ξέρω.)
11. ...ρόπολη, ἕνα µέρος ἄγνωστο γιά 
τούς Ἀθηνέζους - Ἀποβλακώνει τούς 
Ἰταλούς - Πάγκαλος καί Μπένι ἄφωνοι
12. Τῆς ... Σνάιντερ µιά σκηνή σίγουρα 
θά θυµᾶστε οἱ ἄντρες - ... Μούσχουρη, 
ἔκανε καί εὐρωβουλευτής (µή χειρότε-
ρα!) - Φρικα... τό ἔργο τῶν κουκουλο-
φόρων τοῦ ∆εκέµβρη
13. Ἄν καί πόλη τοῦ Ἰράν, θυµίζει καί 
Ἰβηρική - Σ’ αὐτό ἐναποθέτει πολλές καί 
βάσιµες ἐλπίδες ἡ ἑλληνική ὕπαιθρος

ΚΑΘΕΤΩΣ
1. Σκουφᾶς, Τσακάλωφ, ... - Οἱ µισές µας 
πολιτικές προτάσεις µέ τή λέξη αὐτή 
ξεκινᾶνε

2. Τέτοιες ἐκλογές ἀκόµα δέν ἔγιναν - ... τοῦ µπόξ ἡ Ἀστυνοµία 
µας γιά τόν καθένα (ἀναρχικό, µαθητή, περαστικό, κτλ)
3. Ἔχει κι ὁ Λαµπράκης - Τό ...ἀρσενικό τῆς ἡµέρας - ...ούχτισα!
4. ...οφυλόφιλα ζευγάρια εἶναι ἡ µόδα - Συµβολίζει τήν 
ἀγνότητα (τί θά πεῖ αὐτή ἡ λέξη; Μήπως θυµᾶµαι...) - Ἀπό τά 
... τό µακρύτερο µᾶς ἑτοιµάζει ὁ Ἀλογοτάδε
5. Τά ... χρόνια µᾶλλον εἶναι µπροστά µας - Τό θηλυκό τοῦ 
(Ἔντγκαρ Ἄλαν) Πόε
6. Ἀπαίτηση πάσης γυναικός - Ὠδικό πτηνό (ναί, ὄντως!)
7. Ζῶο / σύµβολο τοῦ ἰσραηλινοῦ ρόλου στό Ἰράκ - Ὅσια καί 
... δέν ἔχει ὁ πολιτικάντης - ... εἶχε κι ἡ Ἑλλάδα κράτος θά τά 
λέγαµε, κωλότουρκοι!
8. Γράµµα πού ὁ Ἕλλην ντρέπεται στό παρµπρίζ του - Ὄχι ὁ 
Φόρντ τοῦ Ντητρόιτ, ὁ ἄλλος τοῦ Χόλυγουντ
9. Εἶναι ὁ γκρεµός µπροστά µας - Μάσα σιωπηλή (καί γαλαζο-
πράσινη) - Μητσο..., τό ἄγος τοῦ Νιόνιου
10. Ἡ ... καί ἡ Μάρα, ἔκφραση συνήθης γιά τά στελέχη τῶν 
ΟΤΑ - Μιά ... θά ρίξουµε ὅλοι στόν κόσµο αὐτό καί φεύγουµε
11. Περιοχή τῆς ἀρχαίας Θράκης - ∆ιπλασιασµένο χαρακτηρίζει 
τόν ἰσραηλινό στρατό - Τό ‘λεγε δυό φορές ἡ Λόλα
12. Ὅµοια σύµφωνα κοινόχρηστων νεοελληνικῶν λέξεων - 
Φάρσες (τύπου Ἰµίων, Ἀγαθονησίου, Γαύδου...)
13. Ἔγραψε τό «Χωρίς Οἰκογένεια» (τρέχα γύρευε, πράγµατι...) 
- Ἔτσι χαρακτηρίζονται (εὐγενικά) ὅλοι οἱ προεκλογικοί λόγοι 
τῶν κοµµάτων

  1       2      3       4       5       6      7       8       9      10     11     12     13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΑΝΤΙΦΩΝΟΛΕΞΟ

Στίς 31 Ἰανουαρίου τό βράδυ, στό ξε-
νοδοχεῖο ΑΡΚΑ∆ΙΑ, κόβουµε ὡς «Α» 
τήν πίτα µας! Ὅσοι φίλοι µας θέλουν, 
µποροῦν νά δηλώνουν συµµετοχή (τι-
µή πρόσκλησης 20 ε) καί νά βρεθοῦ-
µε ἀπό κοντά - εὐπρόσδεκτοι κι ὅσοι 

ἀπό µακριά θελήσουν, ἐννοεῖται. 


