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Δὲν µὲ θαµβώνει πάθος
κανένα· ἐγὼ τὴν λύραν

κτυπάω, καὶ ὁλόρθος 
στέκοµαι

σιµὰ εἰς τοῦ µνήµατός µου
τ᾿ ἀνοικτὸν στόµα.

Α. ΚΑΛΒΟΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Πρό λίγων ἡµερῶν ἡ Ἰταλία ἀνακοίνωσε 
ὅτι δέν θά συµµετάσχει στή σύνοδο τοῦ 
ΟΗΕ στή Γενεύη κατά τοῦ Ρατσισµοῦ, 
καθώς «δέν µπορεῖ νά δεχθεῖ µιά 
ἐπιλεγµένη ἀτζέντα πού κριτικάρει τό 
Ἰσραήλ». Ἔτσι, µετά τόν Καναδά καί 
τίς ΗΠΑ τοῦ Ὀµπάµα, συνεχίζει τόν 
χορό τῶν τζουτζέδων τοῦ σιωνισµοῦ, 
οἱ ὁποῖοι φτύνουν στά µοῦτρα µας γιά 
χατήρι τῶν δολοφόνων καί ἀφεντικῶν. 
Ἕπεται µᾶλλον ἡ Ὁλλανδία, τῆς ὁποίας 
ὁ ΥΠΕΞ δήλωσε ὅτι ἡ χώρα του «δέν θά 
λάβει µέρος σέ τσίρκο προπαγάνδας», 
συµπληρώνοντας προηγούµενη δήλωσή 
του γιά τή σύνοδο ὅπου τήν χαρακτήριζε 
«ἀντισηµιτικό κυνήγι µαγισσῶν»! Στόν 
ἴδιο δρόµο δείχνει ν’ ἀκολουθεῖ καί ἡ 
Γαλλία τοῦ Σαρκοζί.  
Εἶναι πραγµατικά ἀπίστευτη ἡ ξεδιαντρο-
πιά µέ τήν ὁποία οἱ ἡγεσίες τῶν «δηµο-
κρατικῶν» καί ἀντιρατσιστικῶν, βεβαίως, 
βεβαίως, κρατῶν προσχωροῦν σέ µία 
τέτοια στάση, ἀποκαλυπτική τῆς σχέσης 
τους µέ τόν ὀργανωµένο ἑβραϊσµό. ∆έν 
τούς ἀπασχολεῖ οὔτε τό τί διαπιστώνει 
ἡ κοινή γνώµη τῆς χώρας τους, οὔτε τό 
τί ἀποκαλύπτεται σέ καθηµερινή βάση 
ἀπό τίς ἔντιµες ἰσραηλινές ὀργανώσεις 
(γιά ἐγκλήµατα πολέµου, γιά καθεστώς 
ἀπαρτχάιντ, γιά πολιτικές ἐποικισµοῦ 
καί κρατικῆς τροµοκρατίας σέ βάρος 
τῶν Παλαιστινίων...), ἀκόµα ἀκόµα δέν 
τούς νοιάζει οὔτε κι αὐτή ἡ γνώµη τῶν 
Ἑβραίων πολιτῶν τους οἱ ὁποῖοι δέν 
θέλουν νά χρεώνονται τά ἐγκλήµατα τῶν 
ὁµοθρήσκων τους στήν Παλαιστίνη ἤ τήν 

φίµωση τῶν ΜΜΕ καί τῶν πολιτικῶν σέ 
ζητήµατα σχετικά µέ τό Ἰσραήλ. Τρανό 
παράδειγµα ἡ πρόσφατη συλλογή 150 
ὑπογραφῶν µεταξύ Καναδοεβραίων 
(Ναόµι Κλάιν, Οὔρσουλα Φράνκλιν, 
Μέγιερ Μπράουνστοουν κ.ἄ.) σέ 
κείµενο πού κατήγγειλε τίς ἀβάσιµες 
κατηγορίες περί ἀντισηµιτισµοῦ καί τό 
κλῖµα µακαρθισµοῦ πού ἐγκαθίσταται 
στόν Καναδά µέ τίς ἐκστρατεῖες τῆς 
Μπνάι Μπρίθ καί τοῦ Καναδοεβραϊκοῦ 

Κογκρέσου. Ἡ τροµοκρατική παύση κάθε 
κριτικῆς γιά τό Ἰσραήλ δέν περιορίζεται 
µόνο σέ πολιτικά κόµµατα (ὅπου βρίθουν 
λακέδες τύπου Jason Kenney* ἤ Michael 
Ignatieff ) ἀλλά ἐπεκτείνονται καί σέ 
Πανεπιστήµια, ἐργατικές ἑνώσεις, κτλ!

*  Ὁ ὑπουργός Μετανάστευσης πού ...ἀρνεῖται 
στόν γενναῖο Βρετανό βουλευτή Τζώρτζ 
Γκάλογουεη τήν εἴσοδό του στόν Καναδά γιά 
ἀντιπολεµικές ὁµιλίες!

∆ΕΥΑΚοµοτηνῆς 

∆ιοικητικό ὄργιο 
καί πολιτικές εὐθῦνες

Ἐπανερχόµαστε σήµερα στό θέµα πού 
ἀνοίξαµε µέ τήν ∆ΕΥΑ Κοµοτηνῆς πρίν 
15 µέρες, µέ δύο νέα στοιχεῖα, µέ τά ὁποῖα 
καλοῦνται τόσο ἡ νῦν ὅσο καί οἱ πρώην 
διοικήσεις νά τοποθετηθοῦν. Τό πρῶτο 
εἶναι ἕνα ἔγγραφο πού ἀπευθύνει τό 
σωµατεῖο ἐργαζοµένων στήν διοίκηση 
(ἡµεροµηνία 27/2/09) καί στό ὁποῖο 
τίθενται ὠµά τά ζέοντα προβλήµατα τῆς 
ἐπιχείρησης. ∆ιαβάζουµε: «Μέ ἀφορµή 
τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στό θέµα τῆς 
δικαστικῆς διαµάχης µέ τήν ἑταιρεία 
ΑΛΦΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. ἀναρωτιόµαστε γιά τά ἑξῆς: 
1) Γιά τό πῶς ἕνα ἔργο, τό ὁποῖο δόθηκε 
στή συγκεκριµένη ἑταιρεία ἐρήµην τοῦ 
∆.Σ., µέ ἀποφάσεις γραµµένες ἀπό 
ἀνύπαρκτα ∆.Σ., νοµιµοποιεῖται ἀπό 
τόν εἰσαγγελέα καί βγαίνει ἀπόφαση 
εἰς βάρος τῆς ∆ΕΥΑΚ.
2) Μήπως τήν ἴδια τύχη θά ἔχουν 
καί τά ὑπόλοιπα 98 ἔργα, τά ὁποῖα 
βρίσκονται σέ προανακριτικό στάδιο 
στόν εἰσαγγελέα.

Συνέχεια στή σελίδα 6

Χῶρες - τζουτζέδες τῶν κατά συρροήν δολοφόνων!

ΤΟΥΡΚΟΪΣΛΑΜΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ!

Όπως όλα τα σημαντικά πράγματα στη χώρα, περνάει 
κι αυτό χωρίς να ασχοληθεί κανείς. Μέσα στους 
σκυλοκαυγάδες των πολιτικών, την τρομολαγνεία 
της οικονομικής κρίσης και την τιποτολογία του 
λάιφσταϊλ, ο εν εξελίξει θρίαμβος της Τουρκίας 
στη Ροδόπη αγνοείται και κανείς δεν σκοτίζεται. 
Η ελληνική πολιτική κατακρημνίζεται κι εμείς 
αδιαφορούμε, λες και πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα 

κάποιας μακρινής, άγνωστης χώρας!

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

Ὅλα αὐτά, φυσικά, δέν γίνονται τυχαῖα. Στή φωτογραφία βλέπουµε 
τόν ΥΠΕΞ τῆς Βοσνίας, Σβέν ’Αλκαλάι (παρακαλῶ, ὄχι ἀντισηµιτικά 
χαµόγελα...) στή συνάντησή του στίς 2/3/09 µέ τόν διευθυντή τῆς 
σιωναζιστικῆς Μή Κυβερνητικῆς Ὀργάνωσης UN Watch, Hillel Neuer. Ὁ 
τελευταῖος ἐπεσήµανε τίς «προκαταλήψεις» τοῦ ΟΗΕ κατά τοῦ Ἰσραήλ καί 
ζήτησε τήν ἀποχή τῆς Βοσνίας - Ἐρζεγοβίνης ἀπ’ τή σύνοδο τῆς Γενεύης!   

Τά ἀφεντικά ἐπιτίθενται, ὅµως καί οἱ πολίτες δέν 
κάθονται µέ σταυρωµένα τά χέρια. Στήν Ἀγγλία 
µία καταπληκτική ἐκστρατεία κατά τοῦ G-20 σήµε-
ρα δίνει ἀπάντηση στήν καταλήστευση καί στόν 
νέο Μεσαίωνα πού µᾶς ἔχουν ἑτοιµάσει (βλ. σελ. 4)

ΔΠΘ
καί ὑπερωρίες

Γιά τά πρόσφατα δηµοσιεύµατά 
µας σχετικά µέ τό Δηµοκρίτειο 

Πανεπιστήµιο λάβαµε δύο 
ἀπαντητικές ἐπιστολές, 

ἀναφορικά µέ τό ζήτηµα τῶν 
ὑπερωριῶν πού «κατανέµονται» 

στούς διοικητικούς του 
ὑπαλλήλους. Τίς δηµοσιεύουµε 

βεβαίως σήµερα, µαζί µέ τίς 
παρατηρήσεις µας, ἀλλά 

περιµένουµε καί ἀπαντήσεις 
γιά τά ἄλλα δύο ζητήµατα πού 

θίξαµε, σέ σχέση µέ τό πρυτανικό 
σχῆµα - µήν ξεχνιόµαστε, ἔ;

( Σελίδα 8 ) 



Ελληνική Επανάσταση 
1821 και Κύπρος

Δεν είναι δυνατόν η Κύπρος, ως 
ακρογωνιαίος λίθος του ελληνισμού, να 
είναι απούσα από ένα τόσο μεγάλο εθνικό 
γεγονός. Συνεχίζοντας την παράδοση 
αιώνων η Κύπρος συμμετείχε στον 
απελευθερωτικό αγώνα του 1821 με 
διάφορους τρόπους. Ας παρακολουθήσουμε 
λοιπόν χρονολογικά τα γεγονότα. 
Πρώτος Κύπριος που θυσιάστηκε στον 
αγώνα της απελευθέρωσης ήταν ο 
στενός συνεργάτης και φίλος του Ρήγα 
Φεραίου, Ιωάννης Καρατζάς, λόγιος 
από την Λευκωσία που σε ηλικία 31 
χρόνων, συνελήφθη  με τον Ρήγα και 
τους υπόλοιπους έξη συντρόφους τους 
την 1η Δεκεμβρίου 1797 στην Τεργέστη, 
στην συνέχεια οδηγήθηκαν στην Βιέννη, 
όπου αφού ανακρίθηκαν, παραδόθηκαν 
στους Οθωμανούς στις 10 Μαϊου 1798. Οι 
Οθωμανοί τους οδήγησαν στο Βελιγράδι, 
όπου αφού κλείστηκαν στις φυλακές 
στη συνέχεια στραγγαλίστηκαν και τα 
πτώματα τους πετάχτηκαν στον Δούναβη 
στις 24 Ιουνίου 1798. 
Μια πολύ μεγάλη έρευνα επί του 
θέματος της συμβολής των Κυπρίων 
στην επανάσταση του 1821 έκανε ο 
φιλόλογος – ερευνητής και αγωνιστής κ. 
Γιάννης Σπανός και τα έχει καταγράψει 
στο βιβλίο του  «Οι Κύπριοι εθελοντές 
στην επανάσταση του 1821 και στους 
άλλους εθνικούς πολέμους».  Το βιβλίο 
είναι προϊόν πανελλήνιου διαγωνισμού  
ιστορικής μελέτης και ο συγγραφέας 
του βραβεύθηκε σε ειδική τελετή στο 
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.
Ακόμα και στον Ιερό Λόχο του Αλέξανδρου 
Υψηλάντη έχουμε την συμμετοχή των 
Κυπρίων αδελφών Άγγελου και Ζήνωνα 
και του Άγγελου Μιχαήλ, οι οποίοι 
πολεμούν στις μάχες του Δραγατσανίου και 
της Μονής Σέκου, όπως μας πληροφορεί 
ο Γιάννης Σπανός. Ο Αρχιεπίσκοπος της 
Κύπρου Κυπριανός (βλ. εικόνα) μυείται 
στην Φιλική Εταιρεία και από το 1818, 
είχε αλληλογραφία με τον Αλέξανδρο 
Υψηλάντη, μάλιστα ο αρχιεπίσκοπος 
αντέδρασε στη λογική της ταυτόχρονης 
εξέγερσης της Κύπρου, λόγω της μεγάλης 
απόστασης από την μητροπολιτική Ελλάδα 
αφενός και αφετέρου την γειτνίαση της 
Κύπρου με τις οθωμανικές ακτές που 
καθιστούσε αδύνατη την τροφοδοσία του 
αγώνα, γεγονός που έδειχνε ότι η εξέγερση 
θα ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία, όπως 
έγινε με τα κινήματα του 1578,1607,1764-
1765 και άλλα μικρότερα. Υποσχέθηκε 
όμως ο αρχιεπίσκοπος και το έπραξε την 
οικονομική ενίσχυση του αγώνα, εκτός 
της συμμετοχής πολεμιστών που ήταν ήδη 
δεδομένη. Συνεργάτες και σύνδεσμοι του 
Υψηλάντη και της Κυπριακής συμμετοχής 
σύμφωνα με το δοκίμιο του Φιλήμονος 
Α53-54 ήταν ο Δημήτριος Ίππατρος, 
ο Αντώνης Πελοπίδας και ο Θεόφιλος 
Θησέας. 
Οι Οθωμανοί όμως πίστευαν ότι 
προετοιμάζεται εξέγερση και στην Κύπρο, 
γεγονός που το ενίσχυσε η κυκλοφορία 
επαναστατικών προκηρύξεων στο νησί 
και κάποια γράμματα φιλικών που έπεσαν 
στα χέρια τους, έτσι τον Απρίλιο 1821 
διατάσσουν γενικό αφοπλισμό των ελλήνων 
της Κύπρου και αρχές Μαίου μεταφέρουν 
από την Συρία 4,000 στρατιώτες στην 
Κύπρο για να ενισχύσουν τις τοπικές 
φρουρές. Τότε η Κύπρος υπέφερε τα 
πάνδεινα από τον οθωμανικό στρατό, οι 
λεηλασίες, οι απαγχονισμοί, οι εκτελέσεις 
και όλων των ειδών οι βιαοπραγίες και 
βαρβαρότητες ήταν σε καθημερινή βάση.  
Ο Γάλλος πρόξενος Μεσαίν γράφει τον 

Ιούνιο του 1821: «Η νήσος της Κύπρου…
ήσυχος και ειρηνική…εάν την άφηνον 
ανενόχλητον ευρίσκεται σήμερον εις 
κυκεώνα από της ημέρας της αφίξεως 
μεγάλου αριθμού στρατευμάτων » και 
συνεχίζει: «ο Μουσελίμης καθίσταται 
μάλλον και μάλλον θηριώδης. Καθ’ 
εκάστην ημέραν απαγχονίζει, στραγγαλίζει 
ή κατακρεουργεί εις Λευκωσίαν δυστυχείς 
ανθρώπους». Ο Άγγλος  περιηγητής, 
John Carne με μια εκτενή αναφορά στο 
βιβλίο του «Επιστολές από την Ανατολή», 
αναφέρεται σε γεγονότα των οποίων 
έγινε αυτόπτης μάρτυρας, λέγοντας τα 
παρακάτω: “Ήταν θλιβερό να βλέπει κανείς 
αυτό το μεγάλο κι όμορφο νησί σε τέτοια 

κατάσταση ερήμωσης και καταστροφής» 
για να συνεχίσει «Ο Κυπριανός, που 
δολοφονήθηκε τόσο σκληρά μετά την 
αναχώρησή μας, ήταν ένας ωραίος 
άνθρωπος με ευγενικό παρουσιαστικό» 
σε αντίθεση με την περιγραφή του για τον 
Κουτσιούκ Μεχμέτ τον οποίο παρουσιάζει  
γράφοντας: «Η όψη του ήταν πολύ θηριώδης 
και άγρια. Μόλις καθίσαμε, ξέσπασε με 
τον πιο παράφορο τρόπο εναντίον των 
Ελλήνων. Μιλούσε χρησιμοποιώντας τα 
πιο αισχρά επίθετα. Καταφέρονταν κατά 
του εξαίρετου κι απειλούσε πως θα στείλει 
να καταστρέψουν ένα ελληνικό μοναστήρι  
και να σφάξουν τους σκύλους που ήταν 
μέσα σ’ αυτό». Ας συνεχίσουμε όμως 
την αναφορά του στον Αρχιεπίσκοπο 
Κυπριανό όπου λέει:«Ήταν αναγκασμένος 
να βλέπει τις σφαγές των συμπατριωτών 
του και την αρπαγή των περιουσιών τους», 
«Ό,τι βοήθεια μπορούσε να προσφέρει 
την επρόσφερε κρυφά. Τώρα τελευταία 
η κατάσταση είχε γίνει πιο απειλητική 
για την προσωπική του ασφάλεια». Κάνει 
μάλιστα αναφορά και στην πρόβλεψη του 
αρχιεπισκόπου για τον επερχόμενο θάνατο 
του και αναφέρει τι  είπε ο αρχιεπίσκοπος 
στο ποίμνιο του: « Ο θάνατός μου δεν είναι 
πολύ μακριά. Ξεύρω ότι περιμένουν μόνο 
την κατάλληλη ευκαιρία». Ακούγοντας 
αυτό ο Άγγλος περιηγητής είχε την απορία 
και την διατύπωσε όπως αναφέρει στο 
κείμενο του προς τον Αρχιεπίσκοπο, αφού 
γνωρίζει τον κίνδυνο που τον απειλεί γιατί 
δεν φεύγει από το νησί. Η απάντηση του 
εθνομάρτυρα Κυπριανού ήταν, ότι  ήταν 
αποφασισμένος να μείνει για να δώσει 
στο λαό του, ως το τέλος, όση προστασία 
μπορούσε και να χαθεί μαζί του.
Ταυτόχρονα ελληνικός στολίσκος 
προσεγγίζει το νησί  στις βόρειες ακτές 
της Κύπρου με επικεφαλής τον Κ. 
Κανάρη, ο οποίος αποβιβάζεται στην 
Ασπρόβρυση Λαπήθου την 19η Ιουνίου 
1821. Ο Κανάρης είχε επαφή με τοπικούς 
Κύπριους προκρίτους και φεύγει με τα 
καράβια του γεμάτα. Με την αναχώρηση 
του Κανάρη από την Κύπρο ο Κιουτσούκ 
Μεχμέτ πασάς συνέταξε και υπέβαλε 
στην κυβέρνηση του ένα κατάλογο με 486 
ονόματα προκρίτων ή μη που θεωρούσε 
ύποπτα για συνεννοήσεις και συνεργασία 
με τους επαναστατημένους Έλληνες. 
Φυσικά δεν μπορούσαν να λείπουν από 

τον κατάλογο ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός 
και τρεις μητροπολίτες. Η απάντηση 
της Μεγάλης Πύλης ήταν άμεση και το 
μήνυμα σαφές, να εξολοθρευτούν άμεσα, 
να δημευτούν οι περιουσίες τους και να 
αιχμαλωτιστούν τα μέλη των οικογενειών 
τους. Με την αιτιολογία μιας τάχα 
σύσκεψης στην Λευκωσία συλλαμβάνονται 
οι αρχιερείς και οι πρόκριτοι, οι άλλοι 
του καταλόγου συνελήφθησαν στο τόπο 
διαμονής τους. Όπως ήταν επόμενο, 
την φυλακή ακολούθησαν οι εκτελέσεις 
με αποκορύφωμα το κρέμασμα του 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού την 9η 
Ιουλίου 1821 σε μια μουριά μπροστά 
από το διοικητήριο στην Λευκωσία, τους 
τρεις μητροπολίτες: Χρύσανθο Πάφου, 
Μελέτιο Κιτίου και Λαυρέντιο Κυρηνείας 
τους αποκεφαλίζουν (ο πιο εξευτελιστικός 
θάνατος κατά τους Οθωμανούς). Μέχρι 
τις 14 Ιουλίου είχαν εκτελεστεί όλοι του 
καταλόγου - εκτός των 16 που κατάφεραν 
να σωθούν γιατί είχαν εγκαταλείψει 
έγκαιρα το νησί - και πλήθος άλλων 
αγγίζοντας τον συνταρακτικό αριθμό των 
2000 ατόμων. 
Οι σφαγές και οι λεηλασίες δεν πτόησαν 
το φρόνιμα των Κυπρίων οι οποίοι 
συμμετείχαν ενεργά στον αγώνα του 
1821 όχι μόνο με οικονομική βοήθεια 
αλλά και με 1000 εθελοντές που έλαβαν 
μέρος στα μεγαλύτερα πολεμικά γεγονότα 
στο Δερβενάκι, στο Μεσολόγγι στους 
Μύλους, στην Τριπολιτσά, στη Κόρινθο, 
στο Μεσολόγγι  και αλλού.  Το  γεγονός 
αυτό μαρτυρούν οι οπλαρχηγοί του 
αγώνα Κολοκοτρώνης, Μαυρομιχάλης, 
Μακρυγιάννης, Κανάρης, Μαυροκορδάτος 
και άλλοι με διάφορες αναφορές για το 
θάρρος και την αυτοθυσία των Κυπρίων, 
αλλά και τα επίσημα ελληνικά αρχεία. Ας 
δούμε μερικές αναφορές από το βιβλίο του 
Γιάννη Σπανού : «Είναι χαρακτηριστική 
η αναφορά του Κωνσταντίνου Κανάρη 
στον  Κωνσταντίνο Κυπριώτη Ψαριανό, ο 
οποίος ήταν πυρπολητής πολέμησε σε όλες 
τις μάχες και σκοτώθηκε, καθώς επίσης 
και στον γιο του Γεώργιο, που έπεσε 
πολεμώντας, συνειδητός συνεχιστής του 
ηρωισμού του πατέρα του. Ο Πετρόμπεης 
και ο Μακρυγιάννης υμνούν «τον 
ανδρειότερο και γενναιότερον» Αγγελή 
Κύπριο, ο Κολοκοτρώνης τον Ιωάννη 
Γεωργίου, ο Μαυροκορδάτος τον Κύπριο 
που με κίνδυνο της ζωής του, τον έσωσε 
από τους κακοποιούς».  Θεωρώ σκόπιμο 
σ’ αυτό το σημείο να  αναφέρουμε 
ακόμη μερικά ονόματα Κυπρίων που 
αγωνίστηκαν το 1821, έλαβαν μέρος σε 
λαμπρές μάχες και έδωσαν την ζωή τους 
για την ελευθερία. Ο Θεόδωρος Ιωάννου 
ο Κύπριος σαν αξιωματικός υπό 
τις διαταγές του Χατζηχρήστου 
και του Νικηταρά έλαβε μέρος σε 
πληθώρα λαμπρών μαχών. Ο Σταύρος 
Αντωνίου από την Κυθραία (1822-
1828), ο Γεώργιος Φιλίππου που 
ήταν μαζί με τον Καραϊσκάκη στη 
μάχη του Νεόκαστρου, ο Βασίλειος 
Ανδρέου στην περιφέρεια Αθηνών 
υπό τον Κριεζώτη και στην Κρήτη 
υπό την διοίκηση του Χαζτημιχάλη, 
ο Παντελής Γεωργίου Ορφανός, στις 
μάχες του Μεσολογγίου, της Κρήτης 
και αλλού. Ο Ιωάννης Γεωργίου, 
υποπλοίαρχος που πολέμησε στην 
Κόρινθο το Δράμαλη  ενταγμένος 
στο σώμα του Κολοκοτρώνη και 
στον Πειραιά με τον Καραϊσκάκη.  
Εδώ είναι συνταρακτική η αναφορά 
του μεγάλου ποιητή της Κύπρου του 
Βασίλη Μιχαηλίδη που περιγράφει 
με τους στίχους του, την μαζική 
κατάταξη στον αγώνα μεγάλου 
αριθμού νέων από την κατεχόμενη 
σήμερα Καρπασίαν: «Είπαν μου πώς 

εφύασιν ποτζιεί που το Καρπάσιν μια κοπή 
παίδκιοι τοπιανοί τζαι πώς επήαν πέρα, 
πέρα στους λας που πολεμούν τζιαι παν 
κατά την Πόλη».
Διακρίθηκαν όμως οι Κύπριοι και στο 
πεδίο της εκπαίδευσης, όπου πολλοί 
απασχολήθηκαν ως δάσκαλοι σε σχολεία 
του ελλαδικού χώρου, ενισχύοντας έτσι 
ενεργά τη διάδοση των γραμμάτων. Πολλοί 
Κύπριοι εκποιούν τις περιουσίες τους για να 
ενισχύσουν οικονομικά τον αγώνα, μεταξύ 
αυτών οι αδελφοί Θησείς ήτοι ο Θεόφιλος, 
ο Νικόλαος και ο Κυπριανός και άλλοι, 
που συντηρούσαν με δικές τους δαπάνες 
σώματα επαναστατών. Χαρακτηριστικές 
είναι οι επιστολές των γυναικών των 
Θησείων και της κόρης του Χαράλαμπου 
Μάλη που έστειλαν τον Απρίλιο 1825 προς 
το Εκτελεστικόν: «Σεβαστή Διοίκησης! 
Ημείς εχάσαμεν μαζί με την πατρίδα και 
τας οικίας μας. Είδομεν τους συγγενείς μας 
εσφαγμένους και ενταύθα, απ’ αρχής του 
ιερού Αγώνος, αγωνιζόμενοι, τρέφομεν 
αυτάς τας ελπίδας, του ν’ ανακακτήσωμεν 
την πατρίδα ελευθέραν». 
Πόσο συναφείς είναι αλήθεια αυτές 
οι επιστολές με το μεγάλο μήνυμα – 
απάντηση του εθνομάρτυρα Κυπριανού 
που είπε στο Μουσελίν Πασά:
«Η ρωμιοσύνη εφ φυλή συνότζιαιρη (= 
συνομίλικη) του κόσμου 
Κανένας εν ευρέθηκεν για να την ιξηλείψη
Κανένας, γιατί σιέπει (=σκέπει) την ‘που 
τα’άψη ο Θεός μου.
Σφάξε μας ούλους (= όλους) τζ’ ας γενεί το 
γαίμαμ (=αίμα) μας αυλάτζιν (=ρυάκι), 
Κάμε τον κόσμον ματζιελειόν (=μακελειόν) 
τζαι τους ρωμιούς τραούλια(=τράγους)
Αμμά ‘ξερε πως ύλαντρον όντας κοπή 
καβάτζιν, 
Τριγύρω του πετάσσουνται τρακόσια 
παραπούλια.
Το ’νιν (=υνί) ανταν (=όταν) να τρω τηγ 
γην τρώει τηγ γηθ θαρκέται (= νομίζει),
Μα πάντα τζιείνον τρώεται τζαι τζιείνον 
καταλιέται.»
Παρά τον μεγάλο φόρο αίματος που έδωσε 
η Κύπρος στον αγώνα της απελευθέρωσης 
της Ελλάδας το 1821, αν και γεωγραφικά 
η απόσταση της από το πεδίο των μαχών 
ήταν μεγάλη, η Κύπρος είχε παραμείνει 
υπό οθωμανική κατοχή, μέχρι την Συνθήκη 
του Αγίου Στεφάνου που πωλήθηκε στην 
Αγγλία. Η σημαία που υψώθηκε στην 
Κύπρο δεν είναι άλλη από την ίδια που 
υψώθηκε στην υπόλοιπη επαναστατημένη 
Ελλάδα. 

Ελένη Χατζηγεωργίου
Αγρονόμος- Τοπογράφος Μηχανικός
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Το όνοµα του ακέραιου αξιωµατικού συνδέθηκε µε τις µεγαλύτερες επιτυχίες της 
ΕΛ.ΑΣ., καθώς και µε τους επαναπατρισµούς από ξένα µουσεία και ιδιώτες συλλέκτες 
εκατοντάδων αρχαιοτήτων που αφαιρέθηκαν παράνοµα από την Ελλάδα. Συνδέθηκε, 
όµως, δυστυχώς και µε τη µοίρα των ικανών που ξαφνικά... µετατίθενται σε κάποιο άλλο 
πόστο. Ετσι και ο Γληγόρης πήρε φύλλο πορείας για τη Λευκάδα, όπου τον περίµενε ένα 
τροχαίο δυστύχηµα. *Ο Γληγόρης άνοιξε τον φάκελο του ιδιωτικού Μουσείου Γκετί που 
αράχνιαζε επί χρόνια στο αρχείο και χάρις στην έρευνά του βρέθηκαν οι µάρτυρες, αλλά και 
τα ακλόνητα στοιχεία µε τα οποία πείστηκε το αµερικανικό ίδρυµα να επιστρέψει, µεταξύ 
άλλων, και το περίφηµο χρυσό µακεδονικό στεφάνι που υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός σε 
τελετή πριν από δύο χρόνια (29 Μαρτίου 2007) στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. *∆ική 
του ήταν και η πρωτοβουλία να ερευνήσει την εξοχική κατοικία στην Πάρο της εφόρου 
αρχαιοτήτων του Μουσείου Γκετί, Μάριον Τρου, όπου εντόπισε αδήλωτες αρχαιότητες. 
Η ενέργεια αυτή συνέβαλε στην άσκηση πίεσης για να καµφθούν οι αντιρρήσεις του 
Μουσείου και να ανοίξει ο δρόµος για τον επιτυχή επαναπατρισµό και των τεσσάρων 
αρχαιοτήτων που διεκδικούσε η χώρα µας. (Η δίκη της Μάριον Τρου για την υπόθεση 
της Πάρου δεν έχει ακόµη προσδιοριστεί, αν και έχουν περάσει σχεδόν δυόµισι χρόνια.) 
*Καθοριστική υπήρξε η συµβολή του Γληγόρη και στον επαναπατρισµό του χάλκινου 
µακεδονικού κρατήρα από την αµερικανίδα Σέλµπι Γουάιτ, καθώς και στην επιστροφή 
της µαρµάρινης αττικής λυκήθου από τον ελβετό αρχαιοπώλη Ντέιβιντ Καν. *Οµως 
κορυφαία στιγµή στην καριέρα του στη ∆ίωξη Αρχαιοκαπηλίας ήταν η υπόθεση της 
Σχοινούσσας, που προκάλεσε σεισµό σε διεθνές επίπεδο. *Η υπέρβαση που έκανε στη 
διεθνή αστυνοµική συνεργασία ο έλληνας αξιωµατικός ήταν ίσως η σηµαντικότερη 
συµβολή του στη µάχη κατά του οργανωµένου εγκλήµατος. Πίστευε πως ένα κατ’ εξοχήν 
διεθνικό έγκληµα όπως η αρχαιοκαπηλία δεν µπορεί να χτυπηθεί αποτελεσµατικά 
µόνο µέσα από τις εθνικές αστυνοµίες. «Η απάντηση πρέπει να είναι η άµεση, χωρίς 
γραφειοκρατία και χρονοτριβή, προσωπική και ειλικρινής συνεργασία µεταξύ ελλήνων, 
ιταλών, γερµανών, ελβετών, κυπρίων, αµερικανών και άλλων αστυνοµικών. Αυτή 
η αντίληψη δράσης µπορεί να κάνει τη διαφορά και να εξαρθρώσει τα κυκλώµατα», 
συνήθιζε να λέει ο αστυνόµος. Και εξηγούσε: «Ενας έλληνας αγρότης πουλάει σε ιταλό 
µαφιόζο που συνεργάζεται µε έναν ελβετό έµπορο και πουλάνε µέσω ενός βρετανικού 
οίκου δηµοπρασιών τα κλεµµένα αρχαία σε ιδιωτικό αµερικανικό µουσείο ή σε έναν 
συλλέκτη στην Ιαπωνία». *Ο Γληγόρης συνεργάστηκε στενά µε το τµήµα δίωξης 
αρχαιοκαπηλίας των Καραµπινιέρων και τον αρµόδιο εισαγγελέα Ρώµης, Πάολο Φέρι. Η 
συνεργασία αυτή έφερε πολλούς καρπούς και στις δύο χώρες, συνδέθηκε µε το κύµα των 
επαναπατρισµών και συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση της παγκόσµιας κοινής γνώµης. 
*Η ανταµοιβή του από την ελληνική Πολιτεία για εξαιρετικά πετυχηµένη πολύχρονη 
δράση του ήταν µια αιφνιδιαστική και αναίτια δυσµενής µετάθεση, το περασµένο 
καλοκαίρι, για την οποία δεν δόθηκαν ποτέ εξηγήσεις. Ηταν προφανές ότι κάποιους 
ενόχλησε. Αλλωστε, ο Γληγόρης συνήθιζε να ακουµπάει εκεί που οι άλλοι σφύριζαν 
αδιάφορα. *Τις περισσότερες φορές οι κατηγορούµενοι τον σεβάστηκαν. «Κάνε τη δουλειά 
σου αστυνόµε», του είπε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της οικογένειας Μιχαηλίδη στη 
Σχοινούσσα. Οµως, σε πρόσφατες υποθέσεις, λίγους µήνες πριν απ’ την µετάθεσή του, 
όπου εµπλέκοντο επιφανή µέλη της αθηναϊκής κοινωνίας, η αντίδραση ήταν διαφορετική. 
Υπήρξαν γκρίνιες, διαµαρτυρίες, πιέσεις... *Η µετάθεσή του δεν είχε αντίκτυπο µόνο 
στον ίδιο. Με την αιφνιδιαστική αποµάκρυνση του Γληγόρη χάθηκε ένα τεράστιο δίκτυο 
πληροφοριών απαραίτητο για την υπηρεσία. *Ο Γιώργος ζούσε σε ένα φτωχικό δυάρι 
στου Γκύζη και κυνηγούσε µεγαλοκαρχαρίες. Είχε αίσθηση καθήκοντος και δικαιοσύνης, 
ήταν αγαπητός, µε αίσθηση του χιούµορ και αγάπη για τη ζωή. Κηδεύτηκε από το 
νεκροταφείο στο χωριό Πινακοχώρι Λευκάδος. Ηταν 45 χρόνων και άφησε πίσω του τον 
δεκάχρονο γιο του Αγγελο. Στο τροχαίο που ενεπλάκη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε 
χάθηκαν άλλα τέσσερα άτοµα, µια ολόκληρη οικογένεια από το χωριό Μπενίτσες της 
Κέρκυρας. Οι συνθήκες του δυστυχήµατος δεν έχουν ακόµη διευκρινισθεί, ούτε και η 
ευθύνη.       (ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 22/03/2009)
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Τό φαινόµενο κάνει µεταστάσεις...
Ὁ Σαλβαδοριανός Ὀµπάµα

Προσέξτε μπλουζάκια πού κυκλοφοροῦν 
στόν ἰσραηλινό στρατό: Στά ἀριστερό, 
μέσα στό στόχαστρο, εἶναι μία ἔγκυος 
Παλαιστίνια καί γράφει «Μία σφαίρα δυό 
νεκροί»! Καί στήν δεξιά εἰκονίζεται μιά 

Παλαιστίνια μάνα νά κλαίει δίπλα στό 
νεκρό μωρό της καί γράφει «καλύτερα νά 
χρησιμοποιοῦσες (προφυλακτικό) Du-
rex»! Σιωναζιστικό χιοῦμορ πού σκοτώ-
νει κυριολεκτικά καί δή ἀτιμωρητί...

Μπλουζάκια γιά κανίβαλους!

Ὁ 49χρονος Μαουρίτσιο Φοῦνες, 
πρώην δηµοσιογράφος τῆς 
τηλεόρασης καί ρεπόρτερ τοῦ 
CNN, κέρδισε ὡς ὑποψήφιος τοῦ 
«Μετώπου Φαραµπούντο Μαρτί 
γιά τήν Ἐθνική Ἀπελευθέρωση» 
(FMLN) τίς προεδρικές ἐκλογές 
τῆς 15ης Μαρτίου καί ἡ χώρα γιά 

πρώτη φορά ἀλλάζει ἡγεσία. 
Τήν τελευταία εἰκοσαετία 
κυβερνοῦσε τό δεξιό κόµµα 
ARENA, τό πολιτικό τµῆµα 
τῶν παραστρατιωτικῶν 
ὁµάδων (οἱ ὁποῖες αἱµατο-
κύλισαν τή χώρα στόν 
πολύχρονο ἐµφύλιο) πού 
διαδέχθηκε τή χούντα τοῦ 
Ντουάρτε. Τό 1992 τό FMLN 
κέρδισε τήν ἀναγνώρισή 
του ὡς νόµιµο πολιτικό 
κόµµα, συµφωνώντας στήν 
ἀµνήστευση τῶν ἀµέτρητων 
ἐγκληµάτων πού εἶχαν δια-
πράξει οἱ ἀκροδεξιές ὁµάδες 
θανάτου σέ βάρος τοῦ λαοῦ - 
χαρακτηριστική ἡ δολοφονία 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν 
φτωχῶν, Ὄσκαρ Ροµέρο, 
τό 1980. Καί πρό ἡµερῶν 
ἀναδείχθηκε σέ νικητή τῶν 
ἐκλογῶν ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ 
Φοῦνες, παρότι ὁ τελευταῖος 
στήν προεκλογική ἐκστρα-
τεία παρουσιάστηκε ἀπό 
τούς ἀντιπάλους του ὡς 
κοµµουνιστής, φίλος τοῦ 

Τσάβες κτλ. Ἀκόµα χειρότερη ἦταν 
ἡ ἀντιµετώπισή του στίς ΗΠΑ 
(ὅπου ζοῦν ἑκατοµµύρια πολίτες 
τοῦ Σαλβαδόρ, στέλνοντας ἐµβά-
σµατα 3,5 δισ. δολαρίων στήν 
πατρίδα τους, σχεδόν τό 20% τοῦ 
ΑΕΠ της). Ἐκεῖ 46 Ρεπουµπλικάνοι 
βουλευτές εἶχαν ζητήσει ἀπό τόν 
Ὀµπάµα νά διώξει τούς 260.000 
Σαλβαδοριανούς πού ἐργάζονται 
στίς ΗΠΑ µέ προσωρινές ἄδειες 
παραµονῆς, σέ περίπτωση πού 
κέρδιζε τό FMLN, ἐνῶ ἕνας ἐξ 
αὐτῶν (ὁ Dana Rohrabacher) 
µιλοῦσε γιά «τροµοκράτες» καί 
«συµµάχους τῆς Ἀλ Κάιντα καί 
τοῦ Ἰράν»! 
Τελικά ὁ Φοῦνες κέρδισε ὁριακά 
τόν ἀντίπαλό του Ἄβιλα (ἕναν 
πρώην ἀρχιµπάτσο καί ἐλεύθερο 
σκοπευτή τοῦ Στρατοῦ πού παρα-
δέχτηκε ὅτι σκότωνε ἀντάρτες 
στόν Ἐµφύλιο) ἀλλά δέν φαίνεται 
νά κινδυνεύει τό σύστηµα ἐξου-
σίας καί συµφερόντων στή χώ-
ρα. Ξεκαθάρισε ὅτι δέν θά ἀπο-
µακρυνθεῖ ἀπό τή συµφωνία 
ἐλευθέρου ἐµπορίου (CAFTA), δέν 
θά θίξει τίς ἐπιχειρήσεις, δέν θά 
κάνει παρέες τύπου Τσάβες καί 
Κορέα... 
Λογικά λοιπόν κι ὁ Ὀµπάµα ὄχι 
µόνο τοῦ τηλεφώνησε γιά νά τόν 
συγχαρεῖ ἀλλά καί ζήτησε νά τόν 
συναντήσει. Ὁ ὅµοιος τόν ὅµοιον... 

Δέν εἶναι µόνο οἱ Ἀµερικανοί πού παραµυθιάζονται µέ ἐκλογικές 
νῖκες τῶν «καλῶν». Τό πολύπαθο Ἐλ Σαλβαδόρ, προερχόµενο 
ἀπό µία πολύχρονη ἐµφύλια σύρραξη καί µία µακρά ἀκροδεξιά 
διακυβέρνηση, ἀνέδειξε τίς προάλλες νέο Πρόεδρο τόν πρώην 
ἀ ν τ α ρ τ ό φ ι λ ο 
δηµοσιογράφο 
Μ α ο υ ρ ί τ σ ι ο 
Φοῦνες. Καί 
µήν ρωτήσετε τί 
θά πεῖ «πρώην 
ἀνταρτόφιλος» 
στήν Κεντρική 
Ἀµερική. µά... 
ὅ,τι σηµαίνει 
καί τό «πρώην 
ἀριστερός» στήν 

Ἑλλάδα!

Ἡ εἰκονιζόµενη κουράδα ὄχι µόνο 
ξανάβαλε τή Γαλλία στό ΝΑΤΟ ἀλλά 
καί τώρα πού φέρνει στό Στρασβοῦργο 
τούς ἑορτασµούς ἔδωσε ἐντολή στήν 
Ἀστυνοµία νά ἐξαφανίσει ἀπό µπαλκόνια 
τῆς πόλης τό πολύχρωµο λάβαρο µέ τίς 
ρίγες στά χρώµατα τῆς εἰρήνης καί τό 
σύνθηµα «ΟΧΙ στό ΝΑΤΟ»! Στήν περιοχή 
ἀναπτύχθηκαν ἀντιαεροπορικά καί 15.000 
ἔνστολοι, ἀπαγορεύτηκε ἡ διέλευση 
ἀεροπλάνων καί σκαφῶν στόν Ρῆνο, ἐνῶ 
σφραγίζονται ἀκόµη καί οἱ τρῦπες στούς 
ὑπονόµους τῆς πόλης.   Ὁλοκληρωτισµός 
κανονικότατος, µέ τά διεθνῆ ΜΜΕ 
νά ἀσχολοῦνται µέ τίς γκόµενες πού 
ὑπουργοποιεῖ ὁ πολυαγαπηµένος τους 
στοῦµπος... 

Κλίντον καί ...Θράκη!

Συναντήθηκαν στό Στέητ Ντηπάρτµεντ 
ὁ Ἀµερικῆς Δηµήτριος (καί τρεῖς ἀκόµη 
σηµαίνοντες Ἑλληνοαµερικανοί) µέ 
τήν Χίλαρυ Κλίντον, ζητώντας της µιά 
οὐσιαστική, ἐπιτέλους, παρέµβαση τῶν 
ΗΠΑ στήν Τουρκία, προκειµένου ν’ 
ἀνοίξει ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης. 
Καί τί ἀπάντησε ἡ κεράτω; Ὅτι πρέπει 
καί ἡ Ἑλλάδα νά κάνει ἀντίστοιχα βήµατα 
στή Θράκη! Νά αὐξήσει τά µειονοτικά 
σχολεῖα (καί τούς «µετακλητούς» 
Τούρκους ἐκπαιδευτικούς) καί νά 
«ἐκλέγονται» οἱ µουφτῆδες! Δηλαδή 
µιλᾶµε γιά ἀµοιβαιότητα; Μήπως νά 
ξεκινούσαµε τήν ἀµοιβαιότητα αὐτή 
ἀπό τήν πληθυσµιακή ἀντιστοιχία; 
Μήπως θέλει κάποιος ἐπίσηµος ν’ 
ἀκούσει ποῦ τήν ἔχουµε γραµµένη τήν 
τζούφια ἐπαναλειτουργία τῆς Χάλκης 
ἐάν συνδέεται µέ τά πραγµατικά 
διακυβεύµατα τῆς Θράκης; Καί τί σκατά 
χαµόγελα µέχρι τόν σβέρκο ἦταν ἐκεῖνα 
στή συνάντηση Κλίντον - Ντόρας ὅταν 
ἡ πρώτη ἀποδεικνύεται πλασιέ τῶν 
τουρκικῶν άπαιτήσεων;



Ἄς ὑποθέσουµε λοιπόν ὅτι δέν εἶστε 
τίποτε ἄπιστοι Θωµᾶδες, σάν κι 
ἐµᾶς τούς «συνωµοσιολόγους», καί 
τήν πληροφόρηση τῶν ΜΜΕ δέν τήν 
ἀµφισβητεῖτε. Καί καθώς µάλιστα 
καλεῖστε νά πληρώσετε ἐσεῖς τήν 
περιλάλητη τρέχουσα «κρίση», 
ρίχνετε καί µιά µατιά στήν σχετική 
εἰδησεογραφία. 
Καταρχάς ὅλη αὐτή τήν ἠθικολογία 
περί τῶν χρυσοπληρωµένων µεγα-
λοστελεχῶν (golden boys) καί τῶν 
προκλητικῶν ἀµοιβῶν τους, δέν 
µοιάζει σάν προπέτασµα καπνοῦ, τή 
στιγµή πού τά 165 ἑκ. δολάρια πού 
ἐνθυλάκωσαν π.χ. τά φιλαράκια 
τῆς AIG εἶναι ψίχουλα µπροστά στά 
40 δισ. πού τσέπωσε ἡ ἑταιρεία (τά 
12,6 διοχετεύτηκαν στή Goldman 
Sachs); Καί πῶς γίνεται ὅλο καί νέα 
ὄρνεα νά µαζεύονται γύρω ἀπό τό 
τραπέζι πού ἔστρωσε ἡ ἐκτελεστική 
ἐξουσία; Εἶναι ἴσως χαρακτηριστικό 
τό παράδειγµα τοῦ «ἀµερικανοῦ» 

Λάρρυ Σίλβερσταϊν (δέστε δίπλα 
φάτσα ρέ παιδιά!), ἰδιοκτήτη τοῦ 
World Trade Center, πού κονόµησε 
4,55 δισ. δολάρια ἀποζηµίωση ὅταν 
ἔπεσαν οἱ δίδυµοι πῦργοι. Τώρα 
λοιπόν πού σχεδιάζει τό ξαναχτίσιµό 
τους (5 νέα κτίρια), ζητᾶ κι αὐτός τήν 
οἰκονοµική βοήθεια τοῦ κράτους! 
Καί τί λέει ἡ Λιµενική Ἀρχή τῆς Νέας 
Ὑόρκης, πού εἶναι ἰδιοκτήτρια τοῦ 
οἰκοπέδου; Δηλώνει πώς συζητᾶ µέ 
τόν ὅµιλο SPI ὥστε νά ἐξυπηρετηθεῖ 
µέ τόν καλύτερο τρόπο τό ...δηµόσιο 
συµφέρον!
Ἔτσι λοιπόν οἱ µεγαλοµπεζαχτάδες 
συνεχίζουν νά ρουφᾶνε τό χρῆµα 
τοῦ κοσµάκη, µιλώντας γιά «δηµόσιο 
συµφέρον» ὅταν ἐννοοῦν τήν τσέπη 
τους. Μέχρι καί µέλη τοῦ Κογκρέσου 
σάν τόν Byron Dorgan ζητοῦν ἄµεση 
ἐπέµβαση τῆς δικαιοσύνης στά 
κιτάπια τῶν ληστάρχων καί ἄλλοι 
προβαίνουν σέ δηλώσεις ὅπως τοῦ 
Ἄλαν Γκρέησον: «Ὁ µόνος νόµος πού 
δείχνει νά µήν ἔχει ἐξαιρέσεις εἶναι 
ὅτι ἡ Γουώλ Στρήτ πάντα κερδίζει 
κι ὅλοι οἱ ἄλλοι χάνουν»! Πῶς ὅµως 
θά ἀποτραποῦν οἱ ἀντιδράσεις 
ὅσων βυθίζονται στή φτώχεια 
καί παράλληλα βλέπουν τέτοιες 
συµπεριφορές; Μέ ἀπειλές σάν τοῦ 
«Γάλλου» Ντοµινίκ Στρώς Κάν (τοῦ 
Διεθνοῦς Νοµισµατικοῦ Ταµείου) 
πού µᾶς ἀπειλεῖ µέ «πλήγµατα 
στή δηµοκρατία» καί «πιθανούς 
πολέµους», καί µέ συστηµατική 
παραπλάνηση στά ὅρια τοῦ 
...µαύρου χιοῦµορ - βλέπε καί τούς 

«Νιού Γιόρκ Τάιµς» πού ἐγκαλοῦν 
σοβαρολογώντας τόν Ὀµπάµα γιά 
...σοσιαλισµό! 
ΑΜΥΝΑ
Τή γραµµή ἄµυνας τήν ἔδειξαν τά 
βρετανικά συνδικᾶτα µέ τίς διεθνεῖς 
κινητοποιήσεις τους τό περασµένο 
Σάββατο, µέ τήν εὐκαιρία τῆς συνό-
δου κορυφῆς τῆς ὁµάδας G-20 στό 
Λονδῖνο (2 Ἀπριλίου). 
Οἱ προτάσεις τῆς Διεθνοῦς Ὁµοσπον-
δίας Συνδικάτων (πού ἐκπροσωπεῖ 
166 ἑκατ. ἐργαζόµενους ἀπό 156 
χῶρες) τά λένε ὅλα, περιλαµβάνοντας 
µεταξύ ἄλλων τήν ἐθνικοποίηση 
τῶν προβληµατικῶν τραπεζῶν, τή 
δράση κατά τῆς µείωσης τῶν µισθῶν, 
ζητώντας ἕνα νέο διεθνές ρυθµιστικό 
πλαίσιο γιά τήν παγκόσµια οἰκο-
νοµία καί βεβαίως µεταρρύθµιση 
στούς διεθνεῖς ὀργανισµούς (ΔΝΤ,  

ΟΟΣΑ, Παγκόσµια Τράπεζα, ΠΟΕ) 
πού µᾶς ἔφεραν στό σηµεῖο αὐτό. 

Βεβαίως τ’ ἀφεντικά δέν σκοπεύουν 
νά ἐνδώσουν ἐπειδή τό ...ζητᾶµε. 
Ἀντιθέτως, σκληραίνουν τή στάση 
τους κι αὐτό εἶναι σηµειολογικά 
εὐδιάκριτο κι ἀπό τήν ἀντιµετώπιση 
πού ἐπιφύλαξαν σέ ἕναν ἀπό 
τούς κορυφαίους κι ἀνεξάρτητους 
διοργανωτές: Τό Πανεπιστήµιο 
τοῦ Ἀνατολικοῦ Λονδίνου ἔθεσε σέ 
διαθεσιµότητα τόν καθηγητή Ἀνθρω-
πολογίας Κρίς Νάιτ, µία µόλις ἡµέρα 
µετά τίς δηλώσεις του στό BBC 4 γιά 
τίς κινητοποιήσεις, µία ἀναστολή 
πού θά διαρκέσει µέχρι τό πέρας τῆς 
διερεύνησης τῆς ὑπόθεσης! Ὁ Νάιτ, 
γνωστός µαρξιστής καί µέλος τοῦ 
Radical Anthropology Group, ὄντως 
πρωτοστατεῖ στήν διοργάνωση κι 
εἶναι αὐτός πού ἔριξε τό σύνθηµα 
«Φᾶτε τούς τραπεζίτες πρίν µᾶς 
φᾶνε αὐτοί» (φωτογραφία). Μάλιστα 

τήν συνέδεσε µέ τήν 
µεγάλη κοινωνική 
ἐξέγερση στήν Ἀγγλία 
τοῦ 1649 (βλ. καί 
ἀφίσα ἐξωφύλλου)! 
Ἔτσι, ὁ ἐπαναστάτης 
καθηγητής, πού ἐπί 
χρόνια διακηρύσσει 
τήν ἀνάγκη νά 
συνδεθεῖ ἡ ἐπιστήµη 
µέ τήν πολιτική 
δράση, κινδυνεύει 
νά µείνει ἄνεργος. 

Ὡραία δηµοκρατία κι ἐλευθερία 
λόγου ἔχουν κι ἐκεῖ στήν Ἀλβιώνα... 
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www.misos.tr
Tο θέμα είναι τεράστιο αλλά δεν είδαμε 
κανένας να ασχολείται μαζί του στην 
Ελλάδα και στα κατεστημένα ΜΜΕ της 
χαβουζοπρωτεύουσάς της.
Πρόκειται για το απίστευτο σκάνδαλο 
(υποκεφάλαιο της υπόθεσης Εργκενέ-
κον) που αποκαλύφθηκε για την μαζική 
διακίνηση μίσους στο τουρκικό Δια- 
δίκτυο. Καθώς βρισκόμαστε πλέον 
στον 21ο αιώνα, οι χονδρέμποροι του 
φανατισμού και της παραπληροφόρησης 
στη γείτονα έχουν κι αυτοί εκσυγχρο-
νιστεί: Δεκάδες ιστοσελίδες με αποκλει-
στικό στόχο τους ιστορικούς λαούς της 
Μικρασίας δημιουργήθηκαν και συν-
τηρούνταν από τον Τουρκικό Στρατό! 
Το σύνολο των εν λόγω ιστοσελίδων 
που προκαλούσαν αντιπαλότητα 
ανάμεσα στους Τούρκους από τη μια 
πλευρά και τους Κούρδους, Αρμένιους 
και  Έλληνες από την άλλη, ήταν 35. 
Όλες αυτές τις ιστοσελίδες τις έστησε 
ο απόστρατος λοχαγός πληροφοριών 
Αταμάν Γιλντιρίμ. Φάνηκε επίσης ότι 
όλες αυτές οι ιστοσελίδες πηγάζουν 
από την ίδια εταιρία πληροφορικής. Ο 
Γιλντιρίμ έκανε αυτές τις ιστοσελίδες 
σε συνεργασία με τον ακόμα και 
τώρα εργαζόμενο στις Τουρκικές 
Ένοπλες Δυνάμεις πολιτικό υπάλληλο 
Μεχμέτ Μπουλέντ Σαρίκαχια. Αφού 
ετοίμασαν επαγγελματικά  τις σελίδες, 
δεν αρκέστηκαν στο να αγοράσουν τις 
καταλήξεις  “net”, “org”  και “com” 
αλλά αγόρασαν και άλλα, μέσω των 
οποίων οδηγούνταν σε αυτές τις 
σελίδες. Έτσι γράφοντας www.naksilik.
com έβγαινες στην ιστοσελίδα ενάντια 

στους φανατικούς μουσουλμάνους. Αν 
έγραφες www.yunanli.com έφτανες 
στις σφαγές που διέπραξαν οι Έλληνες 
στην Δυτική Θράκη και στην Κύπρο. Ο 
Γιλντιρίμ είναι ιδιοκτήτης της εταιρίας 
λογισμικού “Naryaz”. Σύμφωνα με 
πληροφορίες που έδωσε στα ΜΜΕ η 
κόρη του, μετά την σύλληψη του για την 
υπόθεση Εργκενέκον, ο Γιλντιρίμ αφού 
παραιτήθηκε από το ναυτικό, εστάλη 
από τη Διοίκηση Ναυτικού με υποτροφία 
στις ΗΠΑ, όπου σπούδασε Compu-
ter Science και ακολούθως μηχανικός 
υπολογιστών. Το 1984 άρχισε εμπορική 
δραστηριότητα στον τομέα αυτόν.
Όταν στην διάρκεια του τελευταίου 
κύματος συλλήψεων για την υπόθεση 
Εργκενέκον συνελήφθη και ο Γιλντιρίμ, 
έγιναν έρευνες στο σπίτι του και στον 
χώρο της δουλειάς του βρέθηκε και 
ένα έγγραφο με τον τίτλο ¨hayhay¨. 
Στο έγγραφο περιέχονται πληροφορίες 
για τον κέντρο ελέγχου όλων αυτών 
των ιστοσελίδων. Υπάρχουν επίσης 
σημειώσεις για την συνάντηση σε ένα 
ζαχαροπλαστείο του Γιλντιρίμ με τον 
Μεχμέτ Μπουλέντ Σαρίκαχια. Με 
βάση τις πληροφορίες της «Ταράφ», η 
ηλεκτρονική διεύθυνση  που ρύθμιζε 
το περιεχόμενο όλων των ιστοσελίδων 
αυτών ήταν το hayhaytr@yahoo.
com. Αυτή η διεύθυνση ανήκε στον 
πολιτικό υπάλληλο του Στρατού 
Μεχμέτ Μπουλέντ Σαρίκαχια, μέσω 
της “ms3124829725@ttnet” ADSL 
σύνδεσης του! Άραγε εμείς ως χώρα, 
δεν νιώθουμε κάποιαν ανάγκη να δια-
μαρτυρηθούμε για την επίσημη αν-
θελληνική δράση του Στρατού της 
συμμάχου μας; Λέω, τώρα...   

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΙΣΟΙ
Οἱ ...ἀναξιοπαθοῦντες καί ὁ ἀγοραῖος νόµος

Μέρκελ και Χίτλερ
του Δαμιανού Βασιλειάδη*
 
Τι σχέση αλήθεια μπορεί να έχει η 
καγκελάριος της Γερμανίας με τον 
Χίτλερ; Ουσιαστικά καμμία. Η κυρία 
΄Ανγκελα Μέρκελ είναι καγκελάριος 
μιας δημοκρατικής χώρας, ενώ ο Χίτλερ 
υπήρξε ένας στυγνός δικτάτορας. ΄Εχουν 
όμως ένα κοινό σημείο, μείζονος σημασία 
για μας ως ́ Ελληνες, που αφορά τα εθνικά 
μας θέματα. Και εξηγούμαι.
Ο Χίτλερ, για όσους έχουν ιστορική 
μνήμη, σχεδίασε, με την Κατοχή της 
Ελλάδας από τα ναζιστικά στρατεύματα, 
τον διαμελισμό της. Παραχώρησε, εκτός 
των άλλων, τη Μακεδονία και τη Θράκη 
στους συμμάχους του Βουλγάρους. 
Ποια είναι η θέση της κυρίας Μέρκελ 
σήμερα; Παραχωρεί έμμεσα την ελληνική 
Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Η κυρία 
Μέρκελ (αλλά και ο προκάτοχός της 
κ. Σρέντερ) χαρακτηρίζουν την ΠΓΔΜ 
ως Μακεδονία. Στις 26.3.09 δήλωσε 
στη Γερμανική Βουλή, με αφορμή την 
επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, 
ότι στο άμεσο μέλλον θα επιτευχθεί η 
ένταξη της «Μακεδονίας» στη Συμμαχία 
και ότι η διαμάχη για την ονομασία δεν 
θα αποτελέσει εμπόδιο. ΄Αρα η κ. Μέρκελ 
γράφει στα παλαιά της υποδήματα τις 
ευαισθησίες και τα δίκαια των Ελλήνων, 
έχοντας ως δεδομένη την υποτελή στάση 
της ελληνικής κυβέρνησης στο θέμα αυτό. 
Με τη δήλωσή της αυτή αναγνωρίζει 
ότι υπάρχει «Μακεδονικό ΄Εθνος», το 
οποίο κατά λογική ακολουθία θα πρέπει 
να φέρει και το όνομα αυτό. Συνεπώς η 
ελληνική Μακεδονία θα πρέπει να ανήκει 
στη «Μακεδονία», δηλαδή στα Σκόπια, 
γιατί θα αποτελεί σύμφωνα  με το διεθνές 
δίκαιο απλούστατα επαρχία της.
Αυτά μας δηλώνει ουσιαστικά η κ. 
Μέρκελ. Με την έννοια αυτή ταυτίζεται 
απόλυτα με τα σχέδια του Χίτλερ, ο οποίος 
ακρωτηρίασε την Ελλάδα, παραχωρώντας 
μέρος της επικράτειάς της στη Βουλγαρία. 

Σήμερα βέβαια η κ. Μέρκελ πράττει το 
ίδιο, αλλά αυτή τη φορά για τα Σκόπια. 
Αυτή η ιταμή στάση μιας υποτίθεται 
φίλης και συμμάχου χώρας (τι να τους 
κάνουμε τους εχθρούς, αν έχουμε τέτοιους 
φίλους!), δεν έτυχε καμμίας αντίδρασης 
από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών κι  
ελληνικής κυβέρνησης γενικότερα. Ούτε 
κανενός άλλου κόμματος ίδρωσε το αυτί.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε σε όσους 
δεν το ξέρουν ή κάνουν ότι δεν το ξέρουν, 
ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν 
έλαβε αποζημιώσεις, για τις καταστροφές 
σε έμψυχο και άψυχο υλικό που της 
προξένησε η Γερμανία.
Η συμμαχική επιτροπή το 1946 στο 
Παρίσι, που απασχολήθηκε με το θέμα 
των αποζημιώσεων, αποφάνθηκε ότι 
η Γερμανία έπρεπε να καταβάλει στην 
Ελλάδα το ποσό των 7,1 δισ. δολαρίων, 
τα οποία δεν καταβλήθηκαν ακόμη και 
η Γερμανία με ένα τόκο του 3% σε τιμές 
του 1938 οφείλει στην Ελλάδα. Επιπλέον 
οφείλει στην Ελλάδα την επιστροφή 
του αναγκαστικού δανείου των 3,5 δισ. 
δολαρίων, με μια προσθήκη του 3% 
τόκου. Επίσης οφείλει να επιστρέψει 
τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που τα 
κατοχικά στρατεύματα έκλεψαν από την 
Ελλάδα. Και πολλά άλλα, αναφέρουμε τα 
πιο σημαντικά.
Αντί να πιέσει η Ελλάδα τη Γερμανία για 
όλα αυτά και να απαιτήσει τα δίκαιά της, 
δέχεται την ταπεινωτική και αλαζονική 
συμπεριφορά της, που προσβάλει το 
φιλότιμο και τον πατριωτισμό των Ελλήνων 
και αποτελεί ανήκουστον «ύβριν». Πως να 
μας λογαριάσουν οι «φίλοι και σύμμαχοί 
μας», όταν φερόμαστε ως ραγιάδες! Μη 
ξεχνάμε ότι οι Γερμανοί πρωτοστάτησαν 
στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. Μήπως 
θέλουν να τιμωρήσουν και την Ελλάδα με 
τη διάλυσή της, γιατί προέβαλε αντίσταση 
στον Χίτλερ ;! 

* Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για τις 
οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα.
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Συνέχεια από την 1η σελίδα

Κι όμως, πρόκειται για το μείζον ζήτημα 
των θρησκευτικών λειτουργών (ιμάμηδων), 
στο οποίο επιχειρήθηκε να μπει μία τάξη, 
με τη ρύθμιση εκκρεμοτήτων δεκαετιών. 
Καθώς πρόκειται για τον «κλήρο» της 
μουσουλμανικής θρησκείας, δηλαδή για 
το «προσωπικό» της κάθε μουφτείας, 
ήταν προφανές ότι η επί τρεις δεκαετίες 
κόντρα Αθήνας – Άγκυρας για το θέμα των 
μουφτήδων θα εκρίνετο εκεί. Θυμίζουμε 
ότι αφενός η μειονότητα στη Θράκη είναι 
χαρακτηρισμένη επισήμως 
– στη Συνθήκη της Λωζάνης 
– και αναγνωρισμένη από τη 
χώρα μας ως θρησκευτική 
και αφετέρου το ισλάμ είναι 
μία πέρα για πέρα κοσμική 
θρησκεία, που εννοεί να 
παρεμβαίνει σε κάθε πτυχή της 
ζωής των πιστών, άρα έχει και 
άκρως πολιτική διάσταση. Έτσι, 
το ποιος ελέγχει ή δεν ελέγχει 
την θρησκευτική ηγεσία και 
ιεραρχία, για όσα πράττει εντός 
κι εκτός Ελλάδος (τα μηνύματα 
και τα κηρύγματα που διαβάζονται στα 
τεμένη, τις προσκλήσεις θρησκευτικών 
λειτουργών από την Τουρκία κι αλλού, τις 
επίσημες επαφές με τον ισλαμικό κόσμο 
και τους επισκέπτες της Θράκης…), είναι 
αυτονοήτως εξαιρετικά σημαντικό. Κανείς 
δεν δικαιούται να το σνομπάρει, αφού 
αποτελεί καίρια παράμετρο της ισορροπίας 
δυνάμεων στην περιοχή - εκτός κι αν έχει 
ήδη προαποφασίσει την παραίτησή του 
από αυτήν… 
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
Τι γινόταν λοιπόν τόσα χρόνια; Η Ελλάδα 
στήριζε τους τρεις διορισμένους μουφτήδες 
σε Ξάνθη, Κομοτηνή και Διδυμότειχο 
και η Τουρκία τους αμφισβητούσε με 
τους «εκλεγμένους» Ιμπράμ Σερήφ στην 
Κομοτηνή και Αχμέτ Μέτε (διαδέχθηκε 
τον θανόντα Μεχμέτ Εμίν Αγκά) στην 
Ξάνθη. Με αυτούς δηλαδή που ονομάζαμε 
επί χρόνια «ψευτομουφτήδες» αλλά το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τους επέτρεψε να 
φέρουν κι αυτοί τον τίτλο του μουφτή, 
εφόσον μια μερίδα πιστών τους ακολουθεί. 
Εμείς επισήμως εξακολουθούσαμε να 
δεχόμαστε μόνο τους νόμιμους μουφτήδες 
και ησυχάζαμε. Τι ρόλο όμως έχει ένας 
στρατηγός όταν δεν έχει αξιωματικούς, 
ένας διευθυντής χωρίς υπαλλήλους; 
Τον ίδιο έχει και ο μουφτής χωρίς τους 
ιμάμηδες. Χωρίς τους ανθρώπους που 
θα περάσουν τον λόγο του στα τεμένη, 
που θα τον φέρουν σε επαφή με τον λαό 
είναι μία μαριονέτα, ένα ανδρείκελο της 
βιτρίνας. Δυστυχώς αυτή ήταν περίπου η 
κατάσταση στην Ξάνθη, μετά τις τραγικές 
επιλογές της ελληνικής διοίκησης στη 
δεκαετία του ‘80 και την αδράνεια και την 
ευθυνοφοβία που ακολούθησε. Αντιθέτως 
στη Ροδόπη μία ικανοποιητική ισορροπία 
είχε εγκατασταθεί χάρη στο πρόσωπο 
του νόμιμου μουφτή, Μέτσο Τζεμαλή, ο 
οποίος με την μετριοπάθεια και το κύρος 
του κατάφερνε να ελέγχει την πλειοψηφία 
των 120 ιμάμηδων του νομού - κι αυτό 
παρά την καταθλιπτική τουρκοκρατία 
στο εσωτερικό της τοπικής μειονοτικής 
κοινωνίας. 
Πώς όμως αμείβονταν αυτοί οι 
άνθρωποι; Επί χρόνια η κατάσταση ήταν 
γνωστή: Όσοι ήταν πιστοί στην Άγκυρα 
πληρωνόντουσαν από τον θηριώδη 
προϋπολογισμό του τουρκικού Προξενείου 
Κομοτηνής κι όσοι μένανε πιστοί στην 
Ελλάδα έπαιρναν μία απίθανα χαμηλή 

αποζημίωση μέσα από τις αδιαφανείς 
διαδικασίες των μυστικών κονδυλίων του 
ΥΠΕΞ, όπου στην πραγματικότητα κανείς 
δεν είχε πραγματικό έλεγχο και πολλά 
τρωκτικά ανατράφηκαν*.  Έτσι, ξεκίνησε 
προ λίγων ετών μία προσπάθεια με στόχο 
τον εξορθολογισμό και την διαφάνεια 
του συστήματος και την αποκατάσταση 
της αξιοπρέπειας αυτών των ανθρώπων 
που αποδέχονται την νομιμότητα και 
αρνούμενοι το πρακτόρικο μισθολόγιο 
τιμούν την ελληνική τους υπηκοότητα. 
Ήδη από την εποχή της αλήστου μνήμης 

Γιαννάκου συντάχθηκε ένα νομοσχέδιο 
για την υπογραφή 240 (για το σύνολο 
της Θράκης) εννιάμηνων συμβάσεων 
που θα έδιναν έναν αξιοπρεπή μισθό, μία 
ασφάλεια και μία προοπτική σύνταξης 
σε όσους θρησκευτικούς λειτουργούς θα 
το ζητούσαν. Το νομοσχέδιο προχώρησε 
επί υπουργίας Στυλιανίδη, συνάντησε 
τις λυσσαλέες τουρκικές αντιδράσεις, 
καθυστέρησε από τους γνωστούς ρυθμούς 
της γραφειοκρατίας, ψηφίστηκε τελικά 
το περασμένο καλοκαίρι, συντάχθηκαν 
οι συμβάσεις για το διάστημα 1/9/2008 
– 31/5/2009 και ξεκίνησε η διαδικασία 
συνεντεύξεων για τις προσλήψεις με μία 
παράλληλη προσπάθεια εκταμίευσης 
(επιτέλους!) των χρημάτων από το 
Υπουργείο Οικονομικών. Παρά τον ανηλεή 
πόλεμο, τους εκβιασμούς και τις απειλές 
της μειονοτικής ηγεσίας, οι αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν για τις 100 θέσεις ιμάμηδων 
στον νομό Ροδόπης υπερέβησαν κάθε 
προσδοκία. 
ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Η Τουρκία δεν έμεινε αδρανής, ούτε φυσικά 
περιορίστηκε σε απλές διαμαρτυρίες των 
εγκάθετών της στην περιοχή. Οι νέοι 
μισθοί των ανθρώπων της αυξήθηκαν στα 
700-800 ευρώ για τους έχοντες στοιχειώδη 
θρησκευτική κατάρτιση και στα 1300 ευρώ 
για τους πτυχιούχους. Παράλληλα, σε 
κάθε οικισμό και γειτονιά της Ροδόπης οι 
πράκτορές της άρχισαν να διαβάλουν τους 
ιμάμηδες που μέχρι χθες υπηρετούσαν 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα (ότι «γίνονται 
υπάλληλοι του χριστιανικού κράτους», 
ότι «προδίδουν τον κόσμο» κτλ) και να 
μαζεύουν υπογραφές (σε …κενές σελίδες) 
για το ποιοι προτιμούν ιμάμη πιστό στον 
Τζεμαλή ή στον Σερήφ. Ξεσηκώνουν τον 
κόσμο που αγνοεί το θέμα, απειλούν τους 
νομοταγείς ιμάμηδες - που ούτως ή άλλως 
είναι έναν χρόνο σχεδόν απλήρωτοι! - 
και τους πιέζουν να προσχωρήσουν στον 
τουρκομουφτή, ποντάροντας και στην 
ανασφάλεια που τους έχει δημιουργήσει 
η διάχυτη φήμη για αλλαγή του τρόπου 
ανάδειξης των μουφτήδων. 
Ας σημειωθεί εδώ η άθλια αυτή ιστορία που 
ξεκίνησε από κύκλους του Κωλονακίου 
(ΚΕΜΟ και το κακό συναπάντημα…) οι 
οποίοι εμφανίζονται τελευταίως ξιπασμένοι 
με τη «σαρία» που ισχύει στη Θράκη και 
ζητούν να καταργηθούν οι δικαστικές 
αρμοδιότητες του μουφτή. Πρόκειται 

για την παραδοσιακή δυνατότητα που 
έχει ο θρησκευτικός ηγέτης του ισλάμ 
να ρυθμίζει ζητήματα γάμων, διαζυγίων 
και κληρονομιών, κάτι που ισχύει στη 
Θράκη (μόνον εφόσον το επιθυμούν οι 
ενδιαφερόμενοι) και που αποτελεί ένα 
πανίσχυρο ελληνικό επιχείρημα υπέρ της 
νόμιμης διαδικασίας: Δεν είναι δυνατόν 
ο δικαστής, ως δημόσιος λειτουργός, 
να εκλέγεται. Όμως οι εκσυγχρονιστές 
καθηγητάδες των Αθηνών δεν μπορούν 
να ανεχθούν τέτοιον «αναχρονισμό», 
έστω κι αν ποτέ κανένας μειονοτικός δεν 
ζήτησε την άρση του, έστω κι αν ποτέ 
κανείς δεν τους ρώτησε! Βάλθηκαν λοιπόν 
να τον καταργήσουν, ώστε να ανοίξει 
τελικά και ο δρόμος για την παραχώρηση 
του θεσμού (δια του «ώριμου», πλέον, 
υπουργείου Εξωτερικών**) στην Άγκυρα. 
Ποιος άλλωστε θα τους ζητήσει τον λόγο 
όταν θα έχει καταστραφεί το παν; Αυτοί 
θα έχουν κάνει το «επιστημονικό» τους 
καθήκον, που φυσικά και δεν έχει να κάνει 
με οποιοδήποτε εθνοκρατικό συμφέρον… 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Έχουμε λοιπόν, ως Ελλάδα: Μία πολιτεία 
χωρίς καμμία δυνατότητα παρέμβασης στο 
επίπεδο της καθημερινής προπαγάνδας στο 
εσωτερικό της μειονοτικής κοινωνίας, όπου 
η Τουρκία αλωνίζει με τον μισθοφορικό της 
στρατό. Έναν κρατικό μηχανισμό ανίκανο 
να ολοκληρώσει στοιχειωδώς ένα μέτρο 
στη σωστή κατεύθυνση. Μία ξενόμυαλη 
«ιντελιγκέντσια» να υπονομεύει τους αν-
θρώπους οι οποίοι για χρόνια στήριξαν 
τη νομιμότητα και τον τόπο. Μία τοπική 
κοινω νία ανίδεη και αδιάφορη για τις εξε-
λίξεις που θα καθορίσουν το μέλλον της. 
Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό είχαμε και το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα: Μια πλήρη 
καταστροφή. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των ανθρώπων που δήλωναν νομιμόφρονες 
στον νόμιμο μουφτή έχουν είτε αποσυρθεί 
είτε προσχωρήσει στις τουρκικές γραμμές. 
Όταν τελικά θα έρθουν (οσονούπω;) τα 
χρήματα, με τις τελικές υπογραφές στις 
συμβάσεις, είναι αμφίβολο αν θα βρεθεί 
ένας διψήφιος αριθμός συμβασιούχων 
για το δίμηνο που απομένει! Κι αυτά σε 
έναν νομό όπου, παρά τις αδυναμίες, επί 
χρόνια ένας στοιχειώδης έλεγχος της 
κατάστασης, μία παρήγορη νομιμότητα 
διετηρείτο. Οι άνθρωποι που για χρόνια 
άντεξαν τις τουρκικές πιέσεις και απειλές 
παραιτούνται απογοητευμένοι με την 
ανυπαρξία της Ελλάδας και με την 
επικράτηση των πρακτόρων της Άγκυρας. 
Η μουφτεία Κομοτηνής χάνεται για την 
Ελλάδα πριν ακόμα αμφισβητηθεί ο 
θεσμός της. Από δίπλα τα άτυπα σχολεία 
Κορανίου αυξάνονται αλματωδώς 
– ξεπερνούν τα 100! – μαζεύοντας κάθε 
απόγευμα τα παιδιά για τα κατηχητικά του 
Σερήφ και του Μέτε, όπου καθένας μπορεί 
να φανταστεί τι είδους θρησκευτική 
συνείδηση προωθείται (με πρώτο μάθημα 
τον …εθνικό ύμνο της Τουρκίας και με τη 
φάτσα του Κεμάλ προμετωπίδα!). Το τοπίο 
στο μειονοτικό της Θράκης αλλάζει άρδην 
και αλλάζει οριστικά, όσο κι αν κάποιοι 
αρμόδιοι θέλουν να τρέφουν ελπίδες 
αναστροφής της πορείας για τον μέλλον. 
Ποιος τρελλός θα ξαναεμπιστευόταν το 
ελληνικό κράτος, αυτό που γελοιοποιήθηκε 
αδυνατώντας (ή μήπως αρνούμενο;) να 
πράξει το αυτονόητο; Το ωραίο είναι ότι 
ορισμένοι, παραβλέποντας τις αθλιότητες 
του υπουργείου Εξωτερικών και την 
αβελτηρία του υπουργείου Οικονομικών, 
ψάχνουν να χρεώσουν την πανωλεθρία 
στον κύκλο του νόμιμου μουφτή! 
ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ
Πριν δύο χρόνια επισημαίναμε το 
γενικότερο πρόβλημα που συνιστά 
για την θρακική πολιτική της Αθήνας 
η τουρκοϊσλαμική σύνθεση και ο 

λαϊκότροπος εκσυγχρονισμός του 
Ερντογάν. Σημειώναμε («Αντιφωνητής», 
16-9-07) ότι το - βολικό για μας - 
χάσμα μεταξύ λαϊκού αισθήματος και 
πολιτικής εκπροσώπησης που διατηρούσε 
ο άθρησκος κεμαλισμός τείνει να 
εξαλειφθεί και χρειαζόμαστε νέα πολιτική 
αντιμετώπιση. Ήδη η Τουρκία κάνει 
περίπατο στην περιοχή. νομιμοποιημένη 
από τα δεκάχρονα φληναφήματα περί 
ελληνοτουρκικής φιλίας, ενισχυμένη από 
την οικονομική της άνθιση, ενθαρρυμένη 
από την ελλαδική αποσύνθεση, αλωνίζει 
στη Θράκη, αποδεκατίζοντας τα ερείσματα 
της πολιτείας στην μειονοτική ζωή και 
κοινωνία. Το θέμα των ιμάμηδων που 
ανέκυψε είναι υψίστης σημασίας για τον 
τόπο μας, πραγματικός οδοδείκτης, και η 
κυριολεκτικά τραγική του εξέλιξη πρέπει 
να αφυπνίσει όσους ακόμη διατηρούν μια 
έγνοια για την πατρίδα μας. Ξεκινώντας 
από τον ίδιο τον πρωθυπουργό – κι αυτό 
ΔΕΝ είναι σχήμα λόγου.

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

*     Ένα είναι διάσημο από τις προκλητικές 
τηλεοπτικές του εμφανίσεις.
**   Ήδη ο Κουβέλης του ΣΥΡΙΖΑ ρώτησε 
στις 25-2-09 την Κυβέρνηση αν «θα 
προχωρήσει στην κατάργηση της σαρίας 
στη Θράκη», ανοίγοντας τον δρόμο για τις 
νέες μας υποχωρήσεις

ΤΟΥΡΚΟΪΣΛΑΜΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ!

ΤΟΥΡΚΟΙ & ΡΟΜΑ

   Μέ τήν παγκόσμια Ἡμέρα τῶν 
Ρομά νά γιορτάζεται τίς προάλλες, 
δόθηκε ἡ ἀφορμή γιά νά ξαναδοῦμε 
ὡς Ἕλληνες τίς σχέσεις μας μέ τήν 
ἰδιαίτερη αὐτή κοινωνική ὁμάδα. 
Εἶναι γνωστά τά προβλήματα καί 
οἱ προκαταλήψεις καί γίνεται μία 
προσπάθεια γιά βελτίωση τῆς 
κατάστασης (εἰδικά στή Θράκη 
κάποιοι φίλοι μας ἔχουν κάνει 
τεράστιο ἔργο ἀπό χρόνια). 
      Αὐτό ὅμως πού δέν εἶναι εὐρύτερα 
γνωστό εἶναι ὁ ρατσισμός τῶν 
Τούρκων ἔναντι τῶν Ρομά. Καί δέν 
μιλᾶμε μόνο γιά τήν ἐποχή τῶν 
Ὀθωμανῶν, ὅταν συχνά ὑπῆρχαν 
σχέσεις δούλου κι ἀφέντη, ἀλλά καί 
γιά σήμερα πού τούς χρειάζονται 
δίπλα τους, ὥστε νά μήν χαλᾶνε 
τήν (ἐπίπλαστη) ἑνότητα τῆς 
«τουρκικῆς» μειονότητας. Προσέξτε 
πρόσφατο συμβάν πού μᾶς 
μεταφέρθηκε μέ κάθε λεπτομέρεια: 
  Πάει ὁ ἄνθρωπος (πού γύρισε 
πρόσφατα ἀπό τή Γερμανία ὅπου 
ἐργαζόταν 11 χρόνια) στόν μειονο-
τικό πετυχημένο ἐπιχειρηματία 
νά ζητήσει δουλειά. Πῶς σέ λένε, 
ποῦ δούλευες, τί ξέρεις νά κάνεις, 
τί γλῶσσες μιλᾶς... Ὅλα καλά. 
Φτάνει καί ἡ στιγμή νά τόν ρωτήσει 
ποῦ μένει. «Στήν ὁδό Φιλίππου», 
ἀπαντάει ὁ ἄνθρωπος. «Λυπᾶμαι, δέν 
μᾶς κάνεις», ἀπαντᾶ τό ἀφεντικό, 
ἀφήνοντας σύξυλο τόν συνομιλητή 
του. Γνωστό ὅτι ἐκεῖ οἱ μουσουλμάνοι 
ἔχουν τσιγγάνικη ρίζα κι ἄρα δέν 
τούς θέλουν οἱ «γνήσιοι Τοῦρκοι». 
Τί νά πεῖ ὁ ἄνθρωπος, πού δηλώνει 
Ἕλληνας, ποῦ νά βρεῖ τό δίκιο του;
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ΑΛ.ΑΛ. : 3 «ἀπαντήσεις»
Στίς 19 Μαρτίου βρέθηκε στή Ροδόπη ὁ 
Ἀλέκος Ἀλαβάνος καί στή συνέντευξη 
Τύπου ρωτήσαµε δύο πράγµατα: Πρῶτον 
γιατί καταψήφισε - µόνο τό κόµµα του στή 
Βουλή - τήν ἑλληνορωσική συµφωνία γιά 
τόν ἀγωγό φυσικοῦ ἀερίου, καί ποιοί ἦταν 
οἱ περιβαλλοντικοί λόγοι πού ἀκύρωναν 
τήν ἀναπτυξιακή προοπτική καί τήν 
γεωπολιτική θωράκιση τῆς Θράκης 
σέ ἕνα ἔργο τόσο µεγάλης διεθνοῦς 
σηµασίας. Καί δεύτερον, µέ δεδοµένα 
ὅσα εἶπε στίς 19/11/08 ὁ Τσίπρας στήν 
Ξάνθη ὑπέρ τῶν µειονοτικῶν σχολείων, 
ποιά εἶναι ἡ θέση τοῦ κόµµατός του γιά 
τήν µειονοτική ἐκπαίδευση. Στό δεύτερο 
ἐρώτηµα ἀπάντησε ὅτι ζητᾶ γιά τήν 
µειονότητα ὅ,τι ζητᾶ καί γιά τούς Ἕλληνες 
τῆς Γερµανίας ἤ τῆς Ἀλβανίας κτλ. (Τί 
συµβαίνει µέ τούς µουσουλµάνους πού 

ΔΕΝ ἔχουν τούρκικη µητρική γλῶσσα 
καί ὡστόσο αὐτήν ὑποχρεοῦνται νά 
µάθουν; Ἄδηλον). Στήν πρώτη ἐρώτηση 
µᾶς ἀπάντησε κάτι ...ἄλλο, ἀπαντώντας 
γιά τόν πετρελαιαγωγό Μπουργκάς 
- Ἀλεξανδρούπολης. Πάντως στήν κατ’ 
ἰδίαν συζήτηση πού εἴχαµε στό τέλος τῆς 
συνέντευξης, ὅταν τοῦ ἐπισηµάναµε τό 
λάθος του τό παραδέχθηκε, δήλωσε πώς 
δέν εἶναι ἐναντίον τοῦ South Stream, καί 
πώς οἱ ἐνστάσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀφοροῦσαν 
µόνο τήν περιβαλλοντική του πλευρά 
(;;;!!!). Μέ λίγα λόγια ψήφισαν κατά λάθος 
«ὄχι»! Οὔτε καί στήν ἐρώτηση πού τοῦ 
ἔγινε γιά τήν ἐπιστολή τοῦ Συλλόγου 
Ποµάκων Ξάνθης σέ βουλευτές καί 
κόµµατα ἀπάντησε, ἀφοῦ «δέν ἔχει 
λάβει τήν ἐπιστολή». Πρόσθεσε ὅµως ὅτι 
«σέβεται τό δικαίωµα καθενός, ἀτόµου 
ἤ κοινότητας, νά αὐτοπροσδιορίζεται». 
“Κοινότητας”; Δηλαδή;

∆.Ε.Υ.Α. Κοµοτηνῆς 
∆ιοικητικό ὄργιο 

καί πολιτικές εὐθῦνες

Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 1

«Ἡ ὅλη στάση τῆς ∆ιεύθυνσης ἐξαρχῆς, τῆς 
µή ἔγκαιρης ἀποστολῆς τοῦ συγκεκριµένου 
ἔργου µαζί µέ τά ὑπόλοιπα 98, δίνοντας 
περιθώρια ἑλιγµῶν στή συγκεκριµένη 
ἑταιρεία καί ἡ µή ἔγκαιρη ἀνακοπή τοῦ 
πρώτου ἐξώδικου ἀπό τή νοµική ὑπηρεσία 
τῆς ∆ΕΥΑΚ µᾶς βάζουν σέ περίεργες σκέψεις 
καί ὑποθέσεις. Μέ τό ὑπ’ ἀρ. 3075/27-11-08 
ἔγγραφό µας, σέ ἐρωτήµατα πού τέθηκαν 
πρός τό ∆.Σ. γιά τό συγκεκριµένο ἔργο, ἡ 
ἀπάντηση πού πήραµε ἦταν ὅτι σκόπιμα 
δέν ἐδόθη ὁ φάκελος τοῦ ἔργου ἀπό τήν 
Τεχνική Ὑπηρεσία. Ἐπίσης µέ τίς ὑπ’ ἀρ. 
279/5-3-03, 415/4-4-03 καί 877/2-5-08 
αἰτήσεις µας, κατόπιν µάλιστα είσηγήσεως 
τοῦ προϊσταµένου τῆς Οἰκονοµικῆς 
Ὑπηρεσίας, ζητήσαμε ἀπό τό Λογιστήριο 
κάποια στοιχεῖα γιά τά ὁποῖα ἀπάντηση 
μέχρι σήμερα δέν πήραμε...»
Εἴµαστε πραγµατικά περίεργοι νά δοῦµε 
τί θά ἀπαντήσει ὁ νῦν πρόεδρος Κ. 
Ναλµπάντης, εἰδικά στά σηµεῖα ὅπου 
καταλογίζονται εὐθῦνες σέ συγκεκριµένα 
γραφεῖα - δηλ. πρόσωπα - τῆς ∆ΕΥΑΚ! Καί 
παρακάτω συνεχίζουν οἱ ἐργαζόµενοι τῆς 
ἐπιχείρησης νά ἐκφράζουν τίς ἀνησυχίες 
τους πρός τό σηµερινό ∆.Σ., γιά τό ὁποῖο 
δέν ...διαφαίνεται καί µεγάλη ἐµπιστοσύνη, 
µετά τήν κακή τροπή πού πῆρε ἡ ὑπόθεση 
τοῦ προαναφερθέντος ἔργου (γράφαµε πρό 
δεκαπενθηµέρου σχετικά). Ἀναρωτιοῦνται 
γιά τήν ἐπάρκεια τῆς νοµικῆς ὑπηρεσίας 
τῆς ∆ΕΥΑΚ καί γιά τό «ποιοί εἶναι αὐτοί 
πού συνεχίζουν νά παίρνουν ἀποφάσεις 
ἐρήµην τῶν ἐργαζοµένων καί ποιοί εἶναι 
αὐτοί πού µέχρι καί σήµερα διαχειρίζονται 
τήν ὑπηρεσία καί τίς τῦχες 85 ἐργαζοµένων 
ὡς προσωπική τους ἐπιχείρηση». Ποιοί 
λοιπόν συνεχίζουν νά δροῦν ἔτσι; Ἡ παλιά 
διοίκηση ἔφυγε, ὁ παλιός διευθυντής 
ἐπίσης... Ἄρα µιλᾶµε γιά ὑπαλλήλους σέ 
καίριες θέσεις; Πάντως τό σωµατεῖο δέν 
µασάει τά λόγια του καί δέν χαρίζεται σέ 
κανέναν: «Ὑπερασπιζόµενοι τά συµφέροντα 
τοῦ συνόλου τῶν ἐργαζοµένων καί τῶν 

πολιτῶν δηλώνουµε ἐξαγριωµένοι 
καί ἀποφασισµένοι γιά τή διαφύλαξή 
τους µέ ὁποιοδήποτε κόστος καί 
συνέπειες»!
Νοµίζουµε ὅτι καθίσταται σαφές: 
Τό ζήτηµα δέν εἶναι µόνο νοµικό 
ἀλλά ἔχει ξεκάθαρα πολιτικό 
περιεχόµενο. Ἀναφορικά µέ τήν 
προηγούµενη δηµοτική Ἀρχή, 
πρέπει νά ποῦµε ὅτι ὁ µέν πρώην 
δήµαρχος Τάσος Βαβατσικλῆς, τοῦ 
ὁποίου ἡ προσωπική ἐντιµότητα 
δέν ἀµφισβητεῖται, ἴσως πρέπει 
νά πάψει πιά νά φέρει τά βάρη 
ἄλλων καί νά ἀπαλλαχθεῖ ἀπό 
τά βαρίδια πού κληρονόµησε ἤ 
καί ...φορτώθηκε. Κι ἄν ἐκεῖνος 
νιώθει ὅτι δέν µπορεῖ πλέον νά τό 
κάνει, ἄς τό πράξει κάποιος ἀπό 
τήν δηµοτική του ὁµάδα ἡ ὁποία 
χρεώνεται (γιατί; καί µέ ποιάν 
προοπτική;) ἕνα ἀνώφελο ἄχθος. 
Οἱ γελοιότητες πού διαρρέουν 
πρός συγκεκριµένη ἱστοσελίδα 
(προφανοῦς ἰδιοκτησίας), προκει-
µένου νά ἀµφισβητήσουν εἴτε 
ἐµᾶς πού ἀναφερθήκαµε στό θέµα 
εἴτε τό ἔργο τοῦ Τ. Παράσχου πού 
ἐπαινέσαµε τίς προάλλες, εἶναι γιά 
νά πείσουν εἴτε τούς πεπεισµένους 
εἴτε τούς χαζούς. Μέχρι πότε αὐτή 
ἡ ὀµερτά θά καλύπτει τούς πάντες, 
ἀκόµη κι ὅσους «γίναν ἄνθρωποι» 
ὅταν ἐνδύθηκαν πράσινο κοστούµι; 
Ὅσον δέ ἀφορᾶ τήν σηµερινή 
δηµοτική Ἀρχή πρέπει νά 
ἀποδείξει ὅτι δέν ἄνοιξε ἕνα 
µέτωπο µέ προσωπική ἐπιλογή 
ἑνός συµβούλου της µονάχα 
(πού µᾶλλον «πλήρωσε» καί 
γι’ αὐτήν...) ἀλλά ὅτι ἡ ἐν γένει 
πολιτική της εἶναι τό ΟΧΙ στήν 
συγκάλυψη. ∆έν µπορεῖ σήµερα 
νά γίνεται ἕνας κλεφτοπόλεµος 
γύρω ἀπό τό ζήτηµα καί νά µήν 
ὑπάρχει µία σαφής τοποθέτηση 
ἀπό τήν διοίκηση τῆς ἐπιχείρησης. 
Οἱ πολίτες τῆς Κοµοτηνῆς πού 
πληρώνουν τήν ἐπιχείρηση καί 
ψηφίζουν τούς τοπικούς ἄρχοντες, µαζί 
µέ τούς ἐργαζόµενους, περιµένουν ἔργα κι 
ἀποτελέσµατα.

Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Στήν Κοµοτηνή πρό ἡµερῶν παρουσιάστηκε τό νέο βιβλίο τοῦ Κώστα 
Σκανδαλίδη, «Κυβερνώσα Ἀριστερά». Παρόντα, ἐν χορδαῖς καί 
ὀργάνοις, ὅλα τά στελέχη τοῦ κόµµατος καί φίλοι πού θέλησαν νά 
ἀκούσουν ἕνα ἀπό τά πλέον ἄφθαρτα πρόσωπα πού ἔχουν ἀποµείνει 

στόν χῶρο αὐτόν. Ἐµεῖς δέν πήγαµε στήν ἐκδήλωση, διαβάσαµε ὅµως µέ 
προσοχή τά ἐκτεταµένα ἀποσπάσµατα τῆς ὁµιλίας τοῦ συµπαθοῦς βουλευτῆ 
καί πρώην ὑπουργοῦ, προκειµένου νά βροῦµε κάτι συγκεκριµένο καί ρεαλιστικό, 
ὡς προάγγελο µιᾶς πιθανῆς αὐριανῆς κυβερνητικῆς πρότασης. Δυστυχῶς, 
ἄνθρακες ὁ θησαυρός: Βρήκαµε τά πιστεύω τοῦ Κ.Σ.. Βρήκαµε τίς ἐκτιµήσεις 
του γιά τίς ἑπόµενες ἐκλογές καί τίς διανοιγόµενες προοπτικές. Βρήκαµε τίς 
(ὀρθές) διαπιστώσεις του γιά τό σηµερινό µας χάλι. Βρήκαµε συνθήµατα καί 
φραστικά τεχνουργήµατα (τοῦ τύπου «ἡ κοινωνία ἀποφασίζει - ἡ ἀγορά συµβάλλει 
δηµιουργικά - τό κράτος ἐγγυᾶται τό δηµόσιο συµφέρον»). Πέρα ὅµως ἀπό τό 
«δηµόσιες ἐπενδύσεις κι ὄχι ἰδιωτικοποιήσεις» ὡς γενική γραµµή, δέν βρήκαµε 
τίποτε ἄλλο ἁπτό! Ξαναλέµε ὅτι στήν ἐκδήλωση δέν ἤµασταν καί τό βιβλίο 
δέν τό ἔχουµε δεῖ. Ὅµως αὐτό πού πέρασε στόν Τῦπο ἦταν µία προεκλογική 
ἐκδήλωση, µέ στόχο τό συνθηµατολογικό ντοπάρισµα τῶν «πράσινων». Ἀστοχία 
τοῦ συγγραφέα ἤ ...αὐτό ἦταν τό ζητούµενο;

Ἡ ἀφορµή ἦταν ἡ Παγκόσµια Ἡµέρα τῶν Ροµά (20ή Μαρτίου): 
Τό παράρτηµα Κοµοτηνῆς τῆς Διεθνοῦς Ἀµνηστείας ὀργάνωσε 
µία ἐκδήλωση στό Θρακικό Ὠδεῖο µέ θέµα τήν ἐκπαίδευση τῆς 
συγκεκριµένης κοινωνικῆς ὁµάδας πού ἀριθµεῖ περί τίς 300.000 ἄτοµα 

στή χώρα. Ὁµιλητές ἦταν ὁ δρ. Ἀντώνης Λιάπης, ἡ καθ. Μαρία Δηµάδη, ἡ 
κοινωνική λειτουργός Ἀνδριάνα Δελέγκου καί ἡ Σαµπιχά Σουλεϊµάν, πρόεδρος 
τοῦ συλλόγου «Ἐλπίδα» στό Δροσερό Ξάνθης. Ὁ πρῶτος ὁµιλητής, πού εἶναι 
καί ὁ µόνος κατ’ ἐξοχήν εἰδικός στό ζήτηµα τῶν τσιγγάνων τῆς Θράκης, 
περιέγραψε τήν πραγµατικότητα στόν ἐκπαιδευτικό τοµέα καί ἐπεσήµανε τίς 
εὐθῦνες τῆς πολιτείας ἀλλά καί καθενός ἀπό ἐµᾶς. Ἡ δέ Σαµπιχά, πού εἶναι 
ἀναµφίβολα ἡ κεντρική προσωπικότητα στόν χῶρο τῶν συνειδητοποιηµένων 
Ροµά τῆς περιοχῆς, περιέγραψε τήν καθηµερινότητα πού βιώνει διεκδικώντας 
τά αὐτονόητα πλήν ἀνενεργά δικαιώµατα τῶν ὁµοφύλων της (εἰδικά τῶν 
γυναικῶν) στήν ἐκπαίδευση. 

Στίς 23 Μαρτίου ἐγκαινιάστηκε στήν Ἀλεξανδρούπολη (Ἱστορικό 
Μουσεῖο) ἡ ἔκθεση ζωγραφικῆς τοῦ Νίκου Λυγεροῦ µέ τίτλο «Ὁ 
κόσµος τοῦ Vincent». Στά ἐγκαίνια µοιράστηκε δωρεάν καλαίσθητη 
ἔκδοση, σχετική µέ τά ἐκτιθέµενα ἔργα, σχολιασµένα ἀπό τόν Ν.Λ., ὁ 

ὁποῖος µίλησε γιά τόν µεγάλο Ὁλλανδό ζωγράφο καί τήν προσφορά του στήν 
ἀνθρωπότητα. Γιά τόν ἀνθρωποκεντρικό του κόσµο, γιά τήν γνησιότητά του, 
γιά τή ζωή καί τήν ἀλήθεια πού ἐκρήγνυνται στούς πίνακές του, γιά τήν ἀγάπη 
του πρός τούς ἁπλούς ἀνθρώπους («πατατοφάγοι»), πού τούς ὑπηρέτησε καί ὡς 
ἱερέας, γιά τήν ἀπαράµιλλη παραγωγικότητά του (800 πίνακες σέ 10 χρόνια), 
γιά τήν ὁριακότητα τῆς µοναδικῆς του προσωπικότητας...

Μία χαρακτηριστική περίπτωση «ἔργου» - 
ἀπό τά 98 πού βρίσκονται στόν Εἰσαγγελέα: 
Διπλή διαπέραση τῆς σιδηροδρομικῆς 
γραμμῆς, μήκους λίγων μέτρων, ἔργο τοῦ 
2006, ἐργολάβος ὁ Σ.Γ. Χωρίς ἀπόφαση 
Δ.Σ., χωρίς δημοσιεύσεις τοῦ διαγωνισμοῦ 
(;),  μόνο μέ μία ὑπογραφή Ἀλή Μέρτογλου, 
καλεῖται τώρα ἡ ΔΕΥΑΚ νά πληρώσει 

170.000 εὐρώ!!! Ἀπίστευτο; 



Μία ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα ἔκδοση 
ἀπό τό Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης καί 
Παράδοσης κυκλοφόρησε πρό ἡµερῶν, 
ἀναφερόµενη στό παρελθόν τῆς περιοχῆς 
µας. Πρόκειται γιά τήν «Περιήγηση καί 
καταγραφή τῶν ποµάκικων οἰκισµῶν 
Ξάνθης καί Κοµοτηνῆς (1942-1944)» 
τοῦ πατριάρχη Βουλγαρίας Κυρίλλου 
(1901-1971). Ὁ Κύριλλος, πού ἦταν 
κατά τό ἥµισυ Ἕλληνας (ἡ µητέρα του 
λεγόταν Πολυξένη), περιόδευσε ἐπί 
βουλγαρικῆς Κατοχῆς, ὡς µητροπολίτης 
Φιλιππουπόλεως τότε, τούς ποµάκικους 
οἰκισµούς τῆς Θράκης - κυρίως τῆς 
Ξάνθης - καί κατέγραψε ὅ,τι βουλγαρικά 
στοιχεῖα ἐντόπισε: Γλῶσσα. τοπωνύµια, 
ἐνδυµασίες, ἔθιµα, κατάλοιπα τοῦ χρι-
στιανικοῦ  παρελθόντος κτλ. Μάλι-
στα ὁ τίτλος τοῦ ἔργου δέν µιλᾶ, 
φυσικά, γιά «ποµάκικους» ἀλλά γιά 
«βουλγαροµωαµεθανικούς» οἰκισµούς, 
στή γνωστή βουλγαρική γραµµή. 
Σέ κάθε περίπτωση πρόκειται γιά µία 
πολύτιµη πηγή πληροφοριῶν, πού 
ἀποκτήθηκε χάρη στό πρόγραµµα In-
terreg III. Καθώς ἡ βουλγαρική Κατοχή 
τῆς Θράκης ἔσβησε ἀπό τόν τόπο µας 

πλῆθος στοιχείων τοῦ παρελθόντος 
του, ἄς µεταφράσουµε τουλάχιστον 
τά βουλγαρικά, τά ὁποῖα ὅταν τά 
ἀποκαθάρεις ἀπό τά προπαγανδιστικά 
τους ψιµύθια εἶναι µία µαγιά γιά 
τήν ἀνασύσταση τῆς πολυκύµαντης 
ἱστορικῆς πορείας τῆς Θράκης καί τῶν 
πληθυσµῶν της.
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Τοῦρκοι µέ τσέπες 
ἑλληνικότατες

Στίς 16 Φεβρουαρίου γράφαµε στό 
ἀνά χεῖρας ἔντυπο γιά τήν ἐκδροµή 
πού σχεδίαζε στήν Ψευτοµακεδονία 
ὁ Μειονοτικός Πολιτιστικός & 
Λαογραφικός σύλλογος Ἀρσακείου. 
Πρόκειται γιά σωµατεῖο (ἕνα ἀπό τά 
ἀµέτρητα µειονοτικά πού προέκυψαν 

στή Θράκη τήν τελευταία τριετία) 
γιά τούς σκοπούς τοῦ ὁποίου δέν 
χρειάζεται καί πολλή φαντασία. 
Εἶναι ἄλλωστε ὁ σύλλογος πού 
ἀνοιχτά ἔχει ἀναλάβει τόν χορευτικό 
έκτουρκισµό τοῦ πανηγυριοῦ στό 
«Χίλια», παρουσιάζοντας χορούς, 
τραγούδια καί ἐνδυµασίες τῆς 
Ἀνατολίας ὡς ντόπια πολιτιστικά 
στοιχεῖα (βλ. καί παλαιότερες σχετι-
κές ἐπισηµάνσεις µας). 
Ἕναν µήνα µετά, κυκλοφόρησε µία 
ἀφίσα πού καλοῦσε ὅσους ἤθελαν 
νά ἐκδράµουν µέ τόν σύλλογο στή 
«Μακεδονία» τό τριήµερο τοῦ Πάσχα 
(18-20 Ἀπριλίου) νά ἔρθει σ’ ἐπαφή 
µέ κάποιους ὑπεύθυνους (Κεµάλ 
καί Σεραφετίν). Ἡ προκλητική 
δηµόσια χρήση τοῦ µακεδονικοῦ 
ὀνόµατος ἐπισηµάνθηκε ἀπό τόν 
τοπικό «Χρόνο» πού δηµοσίευσε 
φωτογραφία τῆς ἀφίσας, γιά νά 
λάβει µία ἀπίστευτη ἀπάντηση ἀπό 
τόν σύλλογο, ὅπου οὔτε λίγο οὔτε 
πολύ οἱ ὑπογράφοντες γιά τό Δ.Σ. 
Κερατζί Μεµέτ καί Τοπάλ Μεµέτ 
Κεµάλ ἀποστασιοποιοῦνταν ἀπ’ τήν 
ἀφίσα! «Ὁ σύλλογός µας καί τό Δ.Σ. 
τοῦ συλλόγου µας δέν ἔχουν οὐδεµίαν 
ἀνάµειξη σχετικά µέ τήν ἀνακοίνωση 

(ἀφίσα) πού τοιχοκολλήθηκε καί 
περιλαµβάνει τό ὄνοµα τοῦ συλλό-
γου µας γιά τήν διοργάνωση τῆς 
παραπάνω ἐκδροµῆς», διαβάζουµε 
ἐπί λέξει στήν ἐπιστολή. 
Δέν ξέρουµε ἄν οἱ ὑπογράφοντες 
εἶναι τόσο ἀνόητοι ἤ θεωροῦν ἐµᾶς 
τόσο κρετίνους, ἴσως νά ἰσχύουν 
µερικῶς καί τά δύο, καί ἐπιχειροῦν 
µέ τόν γελοῖο κι ἀδερφίστικο 
αὐτόν τρόπο νά δικαιολογήσουν τά 

ἀδικαιολόγητα. Ὅµως 
γιά µᾶς τό ἀκόµη πιό 
ἐνδιαφέρον στοιχεῖο εἶ-
ναι αὐτό τῆς χρηµατο- 
δότησης τοῦ «πολιτιστι- 
κοῦ» τους σωµατείου. 
Διαβάζουµε λοιπόν 
στήν ἐπιγραφή ἔξω ἀπό 
τά γραφεῖα τους στό 
χωριό ὅτι πῆραν ἀπό 
ἐθνικούς καί κοινοτικούς 
πόρους 38.000 εὐρώ 
γιά τήν ἀναβίωση δύο 

ἐθίµων τῆς περιοχῆς! Μέσῳ τοῦ 
προγράµµατος «Leader +» λοιπόν, 
χρηµατοδοτήσαµε ὅλοι ἐµεῖς τήν 
πολιτιστική προπαγάνδα τῆς 
Τουρκίας! Ἀναβίωσαν - ἀναδεί-
χτηκαν, λέει, τά ἔθιµα τοῦ Χιντρελέζ 
καί τοῦ «Δεβέ» («Καµήλα»*). 
Εἴµαστε δέ ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι 
ἡ πρόταση πού ὑποβλήθηκε στήν 
«Ἀναπτυξιακή Ροδόπης» πληροῦσε 
ὅλα τά ἐχέγγυα γιά τήν σωστή καί 
δικαιολογηµένη χρηµατοδότηση 
ἀπό τήν τσέπη µας...
Τό ὡραῖο εἶναι ὅτι ἄλλη µία ἐπι-
χείρηση στό ἴδιο χωριό πού ἔτυχε τῆς 
ἴδιας χρηµατοδότησης εἶναι τό ...κα-
φενεῖο τοῦ προέδρου τοῦ συλλόγου!  
Κι ἔτσι ὅλα καλά. Πῶς µιλᾶµε γιά 
ἀριστερούς µέ δεξιές τσέπες; Ἔ, 
κάπως ἔτσι στή Θράκη ἔχουµε, 
καθώς φαίνεται, καί ...Τούρκους µέ 
ἑλληνικές τσέπες!

* Πρόκειται γιά τό πανάρχαιο, θρακιώτικο 
ἔθιµο πού ἐπιβίωσε µέχρι τίς µέρες µας, 
κυρίως στήν Ἀνατολική Θράκη. Θέλουν 
ἄραγε οἱ µουσουλµάνοι συντοπίτες µας 
τήν διάσωσή του; Καλῶς ἦρθαν στίς 
ἀρχαϊκές µας παραδόσεις!

Στίς 18 Μαρτίου ἦρθε στήν Κο-
µοτηνή ἡ παλιά ἠθοποιός Χουλιά 
Κότσγιγιτ. Ἴνδαλµα πολλῶν Ἑλ-
λήνων τῆς ἐποχῆς τοῦ παλιοῦ 
κινηµατογράφου, ἐντυπωσιακή 
ἀκόµα καί σήµερα, ἡ Τουρκάλα 
ἠθοποιός βρέθηκε στήν πόλη µας 
γιά νά συµµετάσχει στά ἐγκαίνια 
τῆς «Ἔκθεσης Παραδοσιακῶν Ἐνδυ-
µασιῶν καί Χειροτεχνίας». Τήν 
ἔκθεση ὀργάνωσε τό τουρκικό Προ-
ξενεῖο Κοµοτηνῆς καί ἡ χήρα τοῦ 
Σαδίκ Ἀχµέτ (διά µέσῳ κάποιου 
σωµατείου - βιτρίνας ἀπό τά δεκά-
δες πού στήθηκαν τά τελευταῖα 
χρόνια). Παροῦσες στήν ἴδια ἐκδή-
λωση µιά πρώην ὑπουργός (τῆς 
Τουρκίας, ἐννοεῖται), µιά καθηγή-
τρια πανεπιστηµίου καί µερικές ... 
σύζυγοι: τοῦ προέδρου τῆς τουρκικῆς 
Βουλῆς καί τεσσάρων νοµαρχῶν.  
Στίς 7 Ἀπριλίου µᾶς ἔρχεται στή 
Ροδόπη ἡ Χαντισέ, πού ἐκπροσωπεῖ 
τήν Τουρκία στή Γιουροβύζιον. 
Ὑποτίθεται ὅτι κάνει περιοδεία 
στά Βαλκάνια γιά νά προωθήσει τό 
τραγούδι της «Dum Tek Tek» ἀλλά 
ἔγινε γνωστό ὅτι τήν κάλεσε στή 
Θράκη ὁ ἀποτυχηµένος ψαρέµπο-
ρας Ἰλχάν Ταχσίν, πού τώρα ὑπηρε-
τεῖ τό δικαίωµα στήν πληροφόρηση 
ὡς ἀνταποκριτής τοῦ ΤRΤ κι ἐκδότης 
µιᾶς τουρκοφυλλάδας. Κι ἔρχεται 
τώρα ἡ βελγοθρεµµένη χανούµισσα 
στή Ροδόπη (θά ἐµφανιστεῖ στήν 
«Ἀστραία» τοῦ Ἰάσµου, ἀφοῦ ἀπορ-
ρίφθηκε τό θρασσύτατο αἴτηµα τοῦ 
Ἰλχάν γιά παραχώρηση τοῦ ...πανε-
πιστηµιακοῦ γυµναστηρίου!) γιά 
τήν ...ἐπέτειο δύο χρόνων µιᾶς κά-
ποιας Birlik πού δέν τήν διαβάζει 
οὔτε αὐτός πού τή βγάζει!
Εἶναι προφανές ὅτι βρίσκεται σ’ 
ἐξέλιξη µία µεθοδική «ἐπίθεση 
γοητείας» ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τῶν 

συνόρων κι ἐπιστρατεύονται ὅλα τά 
ὅπλα πού διατίθενται. Δέν φτάνει νά 
ἔχει κανείς στραµµένο τό µυαλό του, 
τά µάτια του καί τήν τσέπη του πρός 
ἀνατολάς ἀλλά χρειάζεται τόν ἴδιο 
προσανατολισµό νά συµµερίζεται 
καί τό πουλί του. Πρώτιστος στόχος 
εἶναι βέβαια ὁ µειονοτικός πληθυ-
σµός, ἀλλά ἄν βρεθεῖ κανένα 
θῦµα καί στόν πλειονοτικό, δέν θά 
τούς κάτσει ἄσχηµα. Ἐπειδή ὅµως 
δέν πρέπει νά πάει χαράµι τέτοια 
µεγάλη προσπάθεια, καλά θά εἶναι 
νά διασφαλιστεῖ ἡ ἐπιτυχία της. 
Προτείνουµε λοιπόν µεθαύριο πού 
θά ἔρθει ἡ τραγουδιάρα ἀπό τήν 
ἀδελφή µας χώρα, νά ἐµφανιστεῖ 
µέ γόβες. Μόνο. Ἐκεῖ νά δεῖτε 
λαοθάλασσα! Ἐπίσης, οἱ ἑπόµενες 
σύζυγοι Τούρκων πολιτικῶν πού 
θά ἔρθουν, θά πρέπει νά σκύψουν 
λίγο περισσότερο στά προβλήµατα 
τῶν µειονοτικῶν συµπολιτῶν µας 
(καί δέν µιλάω γιά τά οἰκονοµικά 
προβλήµατα, ἡ ζωντανή ψυχή ὅλα 
τά θέλει...), ἄν εἶναι τίποτε καλο-
στεκούµενες ἰδίως... 

Κ.Κ.

Βάι βάι, γιαβρούµ!

Πάλι Χατζηοσμάν

H εφ. Γκιουντέμ (20-3-09) έχει μια σειρά 
από δηλώσεις - καταγγελίες σε βάρος του 
Ευριπίδη Στυλιανίδη για την αναφορά του 
σε ¨Πομακοχώρια¨ στο επίσημο δελτίο 
τύπου του υπουργείου του. Μεταξύ αυτών 
και η καταγγελία του βουλευτή ΠΑΣΟΚ 
Αχμέτ Χατζηοσμάν. Γράφει η εφημερίδα: 
Σε σχετικές δηλώσεις του προς τη 
«Γκιουντέμ» ο βουλευτής Ροδόπης Αχμέτ 
Χατζηοσμάν καταγγέλλει τις δηλώσεις που 
στοχεύουν στην διαίρεση των Τούρκων 
της Δυτικής Θράκης. Ο Χατζηοσμάν είπε: 
“Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το να κάνει ο 
υπουργός τέτοιου είδους δηλώσεις. Θες 
να κάνεις μια επένδυση στην περιοχή 
και κάνεις τέτοιου είδους διαχωρισμούς. 
Προσβάλλεις τους ανθρώπους μας εκεί. 
Τους πληγώνεις. Πολλές φορές μέχρι 
σήμερα, είπαμε πως ο λαός μας αποτελεί 
τουρκική μειονότητα. Τέτοιου είδους 
δηλώσεις και ονοματοδοσίες είναι μεγάλο 
λάθος. Πρέπει πλέον να ξεπεραστούνε 
αυτά. Βρίσκω πολύ λάθος το να γίνονται 
τέτοιου είδους δηλώσεις”. 
 Την προηγούμενη φορά ο κ. Χατζηοσμάν 
υποτίθεται πως την γλίτωσε στο τσαφ τη 
διαγραφή του. Τώρα που για μια ακόμη 
(χιλιοστή;) φορά δηλώνει τα ίδια, θα 
αντιδράσουν καθόλου οι πρασινόφρονες 
του νομού; Μήπως πιστεύουν και αυτοί 
πως η μειονοτήτα είναι μία και τουρκική; 
Επιτέλους ας μας το πούνε να ξέρουμε 
ποιοι είναι μεθ΄ ημών και ποιοί οι ενάντιοι. 

Τόσες μα τόσες φορές ο συγκεκριμένος 
σταυροκουβαλητής τους εκφράζει 
απόψεις οι οποίες συμπίπτουν απόλυτα 
με αυτές του τουρκικού Προξενείου, οι 
οποίες αντιστρατεύονται πάγιες εθνικές 
θέσεις της Ελλάδας. Είναι θεμιτό λοιπόν 
ένα κόμμα, που κάποτε ως κυβέρνηση 
ασκούσε ανεξάρτητη και υπερήφανη 
πολιτική, να φτάνει στο σημείο να 
ανέχεται τέτοιου είδους συμπεριφορές; 
Και αναρωτιέμαι: Αν ο Παπανδρέου ή 
ο όποιος άλλος σε ένα κόμμα ανέχεται 
τέτοια σκέρτσα από έναν Χατζηοσμάν, τι 
άλλο ανέχονται και τι είναι διατεθειμένοι 
να κάνουν σε αποφάσεις εθνικού επιπέδου, 
προκειμένου να μείνουν ή να κατακτήσουν 
την εξουσία; 
Ο Χατζηοσμάν τουλάχιστον ότι έχει να 
πει το λέει εδώ και πολλά χρόνια καθαρά 
και ξάστερα. Εκπροσωπεί την (όπως την 
χαρακτηρίζει) «τουρκική μειονότητα της 
Δ. Θράκης». Εσείς όμως που τον στεγάζετε 
στο κόμμα σας δεν έχετε ευθύνη; Υπάρχει 
για σας κάποια «κόκκινη γραμμή» σε 
όσα κάνει ο κ. Χατζηοσμάν; Γιατί αν δεν 
υπάρχει μπορείτε να βάλετε υποψήφιο 
βουλευτή και τον στρατιωτικό ακόλουθο 
της τουρκικής Πρεσβείας...
Τιμητική εξαίρεση στο κλίμα αυτό 
αποτελεί ο βουλευτής Ροδόπης Γιώργος 
Πεταλωτής, ο οποίος έχει δείξει ότι 
διαφοροποιείται από την τακτική του 
«μούγκα στη στρούγγα». Και φυσικά 
αξίζει ένα ακόμη μπράβο στον Ευριπίδη 
για τις δηλώσεις του κόντρα στο κλίμα 
των προσκηνυμένων.   Μ.Κ.

«Βουλγαροµωαµεθανοί», ἄλλως «Ποµάκοι»
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Μιά σηµαντική στιγµή γιά τή Θράκη καί τήν Ἑλλάδα 
ἦταν αὐτή τῶν ἐγκαινίων τοῦ Μουσείου Καραθεοδωρῆ 
στήν Κοµοτηνή, στίς 21 Μαρτίου 2009. Μία µεγάλη 
προσπάθεια ὁλοκληρώθηκε σέ ἱκανοποιητικό βαθµό, 
µέ τήν ἰδιωτική πρωτοβουλία καί τήν πολιτική 
ὑποστήριξη σέ ἀγαστή συνεργασία. Ἔτσι ἦρθε καί τό 
ὡραῖο ἀποτέλεσµα, πού προσδοκοῦµε νά πάρει ἀκόµη 
πλουσιότερη µορφή µελλοντικά, ὥστε νά ἀνταποκριθεῖ 
στό διαµέτρηµα τῆς οἰκογένειας Καραθεοδωρῆ καί 
τοῦ τελευταίου µεγάλου της γόνου, τοῦ κορυφαίου 
µαθηµατικοῦ Κωνσταντίνου.
Γιά τόν Κωνσταντῖνο Καραθεοδωρή ἔχουµε γράψει 
καί στό παρελθόν. Ὑπῆρξε µία ἑλληνική δόξα τῆς 
µαθηµατικῆς ἐπιστήµης, ἀπό τούς Ἕλληνες τούς 
ἐκτός Ἑλλάδος. Μέ καταγωγή ἀπό τή Βύσσα τῆς 
ἀνατολικῆς Θράκης καί τή Χίο, γεννήθηκε καί 
µεγαλούργησε στή Γερµανία, χωρίς ὅµως ποτέ νά 
ξεχάσει µέσα στόν κοσµοπολιτισµό τήν ἑλληνική του 
ρίζα. Ἦρθε µέ πρόσκληση τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου 
καί ὀργάνωσε τό Πανεπιστήµιο τῆς Σµύρνης, ἔφυγε µέ 
τήν Καταστροφή στήν Ἀθήνα, ἔγραψε τόν κανονισµό 
τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστηµίου (καί τοῦ Ἀριστο-

τελείου), ἀµείφτηκε µέ τή γνωστή ξετσιπωσιά τοῦ 
ἀκαδηµαϊκοῦ κατεστηµένου τῆς ἐποχῆς. Ὑπῆρξε 
µεταξύ ἄλλων προσφιλής δάσκαλος τοῦ Ἀινστάιν 
καί ἱδρυτής - πρόεδρος τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας τοῦ 
Μονάχου. Ἡ πολυσχιδής του προσωπικότητα ἔλαµψε 
στήν Εὐρώπη, µά στή χώρα µας ἔµεινε στήν ἀφάνεια 
µέχρι νά περάσει µισός αἰώνας ἀπό τόν θάνατό του.
Τό Μουσεῖο (καί τό Ἰνστιτοῦτο) Καραθεοδωρῆ εἶναι ὁ 
καρπός τῆς γόνιµης συνεύρεσης ἑνός δηµιουργικοῦ 
ὁραµατιστῆ (Σάκης Λιπορδέζης), µιᾶς ἐκπληκτικῆς 
εὐφυΐας (Νίκος Λυγερός), µιᾶς εὐεπίφορης δηµοτικῆς 
Ἀρχῆς (Τάσος Βαβατσικλής - Δηµήτρης Κοτσάκης) 
καί µιᾶς πρόθυµης πολιτικοοικονοµικῆς κάλυψης 
(Εὐριπίδης Στυλιανίδης). Τό ἔχουµε ξαναγράψει ὅτι 
γιά τήν ὑπόθεση αὐτή ἡ τόσο εὐνοϊκή συγκυρία ἦταν 
µία σπάνια ἔκπληξη πού δύσκολα ἀπαντᾶται στά 
ἑλληνικά δεδοµένα. Τυχεροί λοιπόν ὅσοι ἐνεπλάκησαν, 
τυχεροί κι ἐµεῖς γιά τό ἀπόκτηµα τῆς πόλης µας. Ἀρκεῖ 
καί ἡ δηµοτική Ἀρχή νά ἐξασφαλίσει τήν ὁµαλή καί 
ἀπρόσκοπτη λειτουργία του.
Δέν θά µποροῦσε βεβαίως νά λείψει καί ἡ τυπική 
νεοελληνική µιζέρια ἀπό τό ὅλο σκηνικό. Οἱ ἑβρίτες 
παρεξηγήθηκαν, γιατί τούς φάγαµε τό µουσεῖο καί 
ὑπόσχονται ἀντεπίθεση. Μά καί στήν Κοµοτηνή 
κάποιοι γραφιάδες ἐπιδόθηκαν σέ µία συµπλεγµατική 
ἀναζήτηση ἀτελειῶν γιά νά πλήξουν τήν προσπάθεια. 
Ὁ ἕνας ἔγραψε ὅτι δέν προσκλήθηκε ὁ πρώην δήµαρχος 
Τ. Βαβατσικλῆς, ἐνῷ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι καί προφορικά 
προσκλήθηκε καί δύο γραπτές προσκλήσεις ἔλαβε. 
Ὁ ἄλλος ἔγραψε ὅτι δέν ἀναφέρθηκε ἡ ...ἑβρίτικη 
καταγωγή τοῦ Καραθεοδωρῆ. Ὥς καί τό παράρτηµα 
τῆς Μαθηµατικῆς Ἑταιρείας διαµαρτυρήθηκε ὅτι δέν 
προσκλήθηκε ὡς φορέας (ἄσχετα πού προσκλήθηκαν 
τά µέλη της)! Τί νά πεῖς, µικρός τόπος...

Μουσεῖο Καραθεοδωρῆ: Ἐγκαίνια (ἐπιτέλους...)Ἐρωτήσεις κρίσεως

Στό χωριό Τάδε τοῦ Ἕβρου, πού ἔγινε 
πρόσφατα γνωστό καί ἀπό ἄλλες 
«ἱστορίες», πλησίαζε ἡ παρέλαση τῆς 
25ης Μαρτίου. Ἡ δασκάλα λοιπόν 
πρότεινε στά παιδιά νά φορέσουν 
παραδοσιακές ἑλληνικές στολές, 
ἐφόσον δέν ἔχουν ἀντίρρηση οἱ γονεῖς 
τους. Αὐτοί ρωτήθηκαν, δέχθηκαν, οἱ 
στολές ἀγοράστηκαν καί µοιράστηκαν 
στά παιδιά.
(Ἐδῶ µεσολαβεῖ ἕνα ...κενό στή µικρή 
ἐξιστόρηση. Βάλτε ἐσεῖς ὅ,τι θεωρεῖτε 
πιθανότερο, κρίνοντας ἀπό τό φινάλε.) 
Τήν µεθεποµένη ὅλα σχεδόν τά παιδιά 
ἔρχονται στό (µειονοτικό) σχολεῖο 
κρατώντας στά χέρια τίς στολές πού µέ 
χαρά εἶχαν παραλάβει. Τίς ἐπιστρέφουν 
ὡς ...ἀπαράδεκτες! Κι ὄχι µόνον αὐτό, 
ἀλλά κοροϊδεύουν καί τή µοναδική 
τους συµµαθήτρια πού εἶναι ντυµένη 
µέ τή στολή. Τό συµβάν γίνεται 
µέγα θέµα στίς τουρκοφυλλάδες τοῦ 
τουρκικοῦ Πρωκσενείου, πού καταγ-
γέλλουν τήν ...δασκάλα καί τόν ἑλλη-
νικό ἐθνικισµό!
Ρωτᾶµε: Πῶς ἄλλαξαν γνώµη (ὅλοι!) 
οἱ γονεῖς τῶν µικρῶν µαθητῶν; Μέ 
τί ἐπιχειρήµατα καί µεθοδεύσεις; Τί 
εἴδους δηµοκρατία εἶναι αὐτή; Ποιός 
κάνει κουµάντο στόν τόπο µας; 
          «Α»

ΔΠΘ και υπερωρίες
Από το Δ.Σ. του συλλόγου των διοικητι- 
κών υπαλλήλων του ΔΠΘ λάβαμε και 
δημοσιεύουμε την κάτωθι επιστολή, 
σχετική με όσα γράψαμε προ 15θημέρου 
για το θέμα των υπερωριών: 
   Με έκπληξη διαβάσαμε σε άρθρο του 
εντύπου σας «Αντιφωνητής» της 16-3-
09, σχόλια που αφορούν τον Σύλλογο του 
Διοικητικού Προσωπικού του ΔΠΘ, αλλά 
και το σύνολο των διοικητικών υπαλλήλων 
του Πανεπιστημίου μας και θα θέλαμε να σας 
γνωρίσουμε ότι πριν την δημοσίευσή του, για 
λόγους τήρησης των κανόνων δεοντολογίας 
του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, θα 
έπρεπε να ζητήσετε την υπεύθυνη γνώμη του 
Συλλόγου μας για τα θέματα που θίγετε και 
να μην δίνετε την εντύπωση ότι λειτουργείτε 
ως «κλέφτες» εγγράφων. Δεν είναι δυνατόν 
να αναφέρεστε σε έγγραφο με πρόταση 
του Συλλόγου μας και να λέτε ότι «δεν 
καταφέραμε να την πάρουμε». Από που 
και με ποιόν τρόπο; Αν θέλατε πραγματικά 
να ενημερωθείτε γι΄αυτήν, θα μπορούσατε 
υπεύθυνα να απευθυνθείτε στον Σύλλογό 
μας, που και Διοικητικό Συμβούλιο 
διαθέτει και τηλέφωνα για επικοινωνία 
έχει. Φαίνεται όμως ότι αυτή η τακτική σας 
διευκολύνει και σας επιτρέπει να κάνετε τα 
απαξιωτικά σχόλια για τους εργαζόμενους 
στο Πανεπιστήμιο. Σας ενημερώνουμε 
λοιπόν ότι στο Πανεπιστήμιο υπηρετούν, 
στις 4 πόλεις της Θράκης που λειτουργούν 
Τμήματα αυτού, 329 διοικητικοί υπάλλη-
λοι, μόνιμοι και συμβασιούχοι. Την 
τελευταία διετία έχουν συνταξιοδοτηθεί 
46 εργαζόμενοι, και οι κενές οργανικές 
θέσεις σήμερα είναι 114. Με αυτά τα 
δεδομένα η πραγματοποίηση υπερωριών 
είναι αναγκαιότητα για την λειτουργία 
του Πανεπιστημίου. Όσες υπερωρίες του 
διοικητικού προσωπικού αμείφθηκαν, 
ήταν υπερωρίες που πραγματοποιήθηκαν 
καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου για 
κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών. Και βέβαια δεν εξαιρείται καμμία 
κατηγορία υπαλλήλου από την ανάγκη και 

δυνατότητα πραγματοποίησης υπερωριών. 
Σε ότι αφορά την πρόταση του Συλλόγου 
μας για τις υπερωρίες, το σίγουρο είναι 
ότι δεν αναφερόταν ούτε σε ισοκατανομή, 
ούτε σε διακοπή και μάλλον πρέπει να 
ελέγξετε τον πληροφοριοδότη σας για την 
αξιοπιστία του και την ανιδιοτέλειά του. 
Θα πρέπει βέβαια να σας διαβεβαιώσουμε 
ότι οι εργαζόμενοι στα ιδρύματα της Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης είναι οι χαμηλότε-
ρα αμειβόμενοι εργαζόμενοι σε όλο τον 
Δημόσιο Τομέα, χωρίς κανένα επίδομα 
και «χορηγία». Σας υπενθυμίζουμε τέλος, 
ότι για την λειτουργία του ΔΠΘ όλα αυτά 
τα χρόνια, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει το 
διοικητικό προσωπικό, που αναγνωρίζεται 
ως η ραχοκοκκαλιά αυτού και έχει συμβάλει 
στην ανάπτυξή του, ώστε να φθάσει σήμερα 
να είναι το Πανεπιστήμιο η μόνη «βαρειά 
βιομηχανία» της Θράκης (...)
                 Ο Πρόεδρος Σταύρος Τσάγκος 
     Ο γ.γ. Τριαντάφυλλος Γλένης
Επίσης από την κ. Γεωργία Σιμούδη 
λάβαμε επιστολή για το ίδιο θέμα:
    Με έκπληξή μου διάβασα το άρθρο 
που δημοσιεύσατε στην εφημερίδα σας 
και στο οποίο εμφανίζετε επιστολή μου 
που αφορούσε εσωτερικό θέμα του 
Πανεπιστημίου μας - και όχι τρίτους 
- χωρίς να με έχετε ενημερώσει και το 
κυριότερο, χωρίς να έχετε τη σύμφωνη 
γνώμη μου για τη δημοσίευση αυτή. Αρχικά, 
όταν είδα τον πρώτο τίτλο «Δημοκρίτειο 
Πανπιστήμιο Θράκης» χάρηκα γιατί η 
πρώτη σκέψη μου ήταν ότι κάτι θετικό θα 
γράφατε για την προβολή του Ανωτάτου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για δύο λόγους: 
α) Γιατί είστε εκπαιδευτικός, απ΄ ό,τι με 
πληροφόρησαν (εφόσον δεν σας γνωρίζω 
προσωπικά) και θέλω να πιστεύω ότι είστε 
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος στα θέματα 
της Παιδείας αλλά και της ιστορίας του 
τόπου μας και β) γιατί το Πανεπιστήμιό μας 
βρίσκεται σε μία ακριτική περιοχή της χώρας 
μας από όπου θα πρέπει να προβάλλεται 
θετικά και να ενισχύεται η εικόνα του από 
τον τοπικό Τύπο σε όλη την Ελλάδα - και 
όχι μόνο - ώστε να γίνει πόλος έλξης για 

πολλούς να έρθουν, να δημιουργήσουν 
και να επιχειρήσουν εδώ. Αντιθέτως 
διαπίστωσα με αυτό το δημοσίευμα 
ότι όχι μόνο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει 
αλλά αμαυρώνεται η εικόνα του όταν 
χρησιμοποιείτε εκφράσεις του τύπου «... το 
καθησιό αγγίζει τα όρια της κατάκλισης». 
Θα έπρεπε να γνωρίζετε ως δημοσιογράφος 
ότι αυτήν την περίοδο υπάρχει έλλειψη 
ανθρωπίνου δυναμικού στο Πανεπιστήμιό 
μας, λόγω συνταξιοδότησης συναδέλφων 
μας. Η εργασία όλων έχει εντατικοποιηθεί 
σε σημείο που να θεραπεύουν (εφόσον ο 
λόγος για κατάκλιση) περισσότερα από ένα 
αντικείμενα, προσπαθώντας να καλύψουν 
τα κενά των συναδέλφων που αποχώρησαν 
ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν. Επίσης 
θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότ υπάρχει 
και αδυναμία πρόσληψης προσωπικού 
όλων των ειδικοτήτων εξαιτίας της έλλειψης 
κρατικών κονδυλίων, παρά τις ενέργειες 
και τα διαβήματα τόσο της Διοίκησης 
όσο και του συλλόγου δ/κου προσωπικού 
«Ο Βιζυηνός». Επομένως εύλογη και 
επιτακτική ειναι η ανάγκη για υπερωριακή 
απασχόληση ΟΛΩΝ των υπαλλήλων του 
ΔΠΘ, δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο 
αποτελεί ένα τεράστιο εργοτάξιο παραγωγής 
και διακίνησης γνώσης, προσφέροντας 
στέγη και εργασία σε πολλούς ανθρώπους. 
Είναι ένα διαπολιτισμικό σταυροδρόμι 
Ανατολής και Δύσης. Μετά από τα 
παραπάνω αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι 
δυνατόν η εργασία που προσφέρουν οι 
υπάλληλοι του ΔΠΘ να είναι «κλινήρεις», 
εφόσον με τη γραφίδα σας, εμμέσως πλην 
σαφώς, παραπέμπετε σε «αργοσχολία», 
«ραθυμία» καί ολιγωρία κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους. Θέλω να πιστεύω 
ότι ο επικριτικός σχολιασμός σας βασίστηκε 
σε παραπληροφόρηση και όχι σε έγκυρη 
ενημέρωση και θα παρακαλούσα για την 
αποκατάσταση του δικαίου και της αλήθειας 
γιατί θίγονται τόσο οι συνάδελφοί μου, όσο 
κι εγώ ως υπάλληλος, ως συνδικαλίστρια και 
ως μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Γιαυτό σας ζητάω να δημοσιεύσετε την 
επιστολή μου μαζί με την προηγούμενη στο 

ίδιο σημείο με το πλήρες κείμενο και με 
ευκρίνεια στην ανάγνωση, να αναθεωρήσετε 
ό,τι στρεβλώνει την πραγματική εικόνα του 
πανεπιστημίου μας και να ελέγξετε τους 
πληροφοριοδότες σας. Περιμένοντας τις 
ενέργειές σας, ευχαριστώ εκ των προτέρων         
ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ: 
Εννοείται ότι δεν έχουμε καμμία διάθεση 
αντιδικίας με κανέναν εργαζόμενο. Η 
«τακτική μας» που κατακρίνεται, έχει ίσα ίσα 
στόχο να προστατέψει τους εργαζόμενους, 
μην βρεθεί κανένας από την Κομοτηνή 
στην Ορεστιάδα ξαφνικά... Και φυσικά θα 
δημοσιεύουμε όποιο αδιαβάθμητο έγγραφο 
κρίνουμε ενδιαφέρον! Τα οργανικά κενά  
και την εν γένει κατάσταση τά γνωρίζουμε, 
όμως παρά την έκταση των δύο επιστολών 
μένουν 2 αδιευκρίνιστα σημεία: Πώς 
εξηγείται η ενέργεια της κ. Σιμούδη και τα 
αναφερόμενα στή σχετική επιστολή της; 
Καί ποιά ήταν η πρόταση του συλλόγου, 
αφού δεν ήταν αυτή που γράφαμε; Γιατί δεν 
αναφέρεται; ΔΕΝ θέλουμε να μπλέξουμε 
τους εργαζόμενους και περιοριζόμαστε 
σ’ αυτά, χωρίς να μπούμε σε ζητήματα 
που θα εξέθεταν κάποιους. Όμως το 
ενδιαφέρον μας για το ΔΠΘ αποδεικνύεται 
από την κριτική μας στα κακώς κείμενα 
και τους επαίνους προς ό,τι τους αξίζει. 
Δεν μπερδεύουμε τα πρόσωπα και τους 
ιδιοτελείς χειρισμούς με τους θεσμούς και 
το δημόσιο συμφέρον (μετά τους ακρίτες 
- βιομήχανους αποκτήσαμε και ...ακρίτες 
- πανεπιστημιακούς!). Πάντως από την κ. 
Σιμούδη περιμέναμε κάτι παραπάνω από 
διαβεβαιώσεις χωρίς αντίκρυσμα (πόσο 
σπουδαίο είναι το ΔΠΘ, πόσο εργατικοί 
οι υπάλληλοί του...). Από την πρώτη της 
επιστολή, αλήθεια, τι δεν γράψαμε; Τήν 
διευκρίνηση «δεν υπάρχει καμιά απολύτως 
πρόθεση να προσβάλω, να υποτιμήσω ή να 
δείξω ασέβεια στις αποφάσεις της Διοίκησης 
ή στους θεσμούς ενός παν/μίου για το οποίο 
γνωρίζετε τη στάση και τη θέση μου από τη 
μέρα που εντάχτηκα στο προσωπικό του 
μέχρι και σήμερα»; Αλλάζει κάτι; 
Ο «κατανομέας», αλήθεια, των υπερωριών, 
τι λέει; Δέν έχει κάτι ν’ απαντήσει; 



Το πόνηµα τούτο έχει µεν τη µορφή 
λεξικού για χρηστικούς λόγους, αλλά δεν 
είναι λεξικό ούτε ως προς τη φιλοσοφία 
του ούτε ως προς τον προορισµό του. 
Περιλαµβάνει 16.000 κύρια λήµµατα, 
τα οποία επελέγησαν από το ενεργό 
λεξιλόγιο της νεοελληνικής γλώσσας, 
µε κριτήριο την πολυσηµία τους και το 
βαθµό δυσκολίας στη χρήση τους, χωρίς 
καµιά διάκριση ως προς την προέλευσή 
τους.  Αρχαίες ή λόγιες λέξεις και φράσεις, 
τις οποίες δεν εκτόπισε η νοµοτελειακή 
εξέλιξη της γλώσσας, συµπεριλήφθηκαν 
στο προκείµενο ληµµατολόγιο, ως 
αξεχώριστο κοµµάτι της λαλούµενης 
γλώσσας. Κάθε λήµµα συνοδεύεται 
από µια σειρά παραδειγµάτων, τα οποία 
αισθητοποιούν όλο το σηµασιολογικό 
και χρηστικό φάσµα του λήµµατος. Κάθε 

παράδειγµα αποτελεί µια ξεχωριστή πρόταση µε πλήρες νόηµα, η οποία περιέχει σε 
έντονη γραφή την ερµηνευόµενη λέξη ή φράση. Στο τέλος εκάστου παραδείγµατος 
παρατίθενται σε παρένθεση µε πλάγια στοιχεία τα αντίστοιχα ερµηνεύµατα, τα οποία 
χωρίζονται µεταξύ τους µε κόµµα ή µπάρα. 
Η «ΚΙΒΩΤΟΣ» του Γεωργίου Πλακιά, µέσα από τα 112.000 παραδείγµατα (και τις 5.000 
παροιµίες) ζωντανεύει χιλιάδες λέξεις, οι οποίες ήταν καταδικασµένες να εκλείψουν 
οριστικά από το ενεργό λεξιλόγιό µας. Η Κιβωτός εξοπλίζει την εκφραστική φαρέτρα 
του χρήστη µε µια µεγάλη γκάµα επιλογών και τον απαλλάσσει οριστικά από το 
γλωσσικό παρωπιδισµό που επέβαλαν τυραννικά στη σκέψη του οι λέξεις πασπαρτού. 
Η «ΚΙΒΩΤΟΣ» είναι γραµµένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορεί να αναγνωστεί 
ευχάριστα, όπως ένα καλό περιοδικό ποικίλης ύλης (βλ. τυπογραφικά στοιχεία και 
πρωτότυπη αρχιτεκτονική του κειµένου). Ο αναγνώστης που θα εντρυφήσει στις 
2553 σελίδες της «Κιβωτού» θα αποκοµίσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τόσα, όσα 
δεν θα αποκόµιζε, διαβάζοντας εκατοντάδες βιβλία, εφηµερίδες και περιοδικά.  
Το δίτοµο έργο (Εκδόσεις Μαλλιάρης) προλογίζουν οι καθηγητές του ΑΠΘ Βασίλης 
Κατσαρός και Χρίστος Λ. Τσολάκης και αποτελεί ένα εργαλείο γλωσσικής ευφορίας, 
όπως έγραψε κι ο Κώστας Γεωργουσόπουλος. 
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ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

 Τήν ἰδέα µᾶς δώσατε κάποιοι ἐξ ὑµῶν καί τήν 
προτείνουµε σέ ὅλους: Σέ φίλους κι ἀνθρώπους πού ἀγαπᾶτε 
- κι ἐκτιµᾶτε ὅτι εἶναι πιθανόν νά πιάσει τόπο - κάντε δῶρο 
µιάν ἐτήσια συνδροµή τοῦ «Α»!

 Εἶναι κάτι πού ἤδη ἀπό χρόνια 
σποραδικά γίνεται ἀπό συνδροµητές 
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα (µέ κορυφαῖα 
παραδείγµατα µερικούς ἐξαίρετους 
φίλους ἀπό τήν Ἀθήνα, τή Θήβα, τή 
Θεσσαλονίκη, τή Δράµα, τίς Σέρρες, 
τήν Ξάνθη...) ἀλλά θά µποροῦσαν νά τό 
πράξουν κι ἄλλοι, ἐφόσον θεωροῦν ὅτι 
ἀξίζει τόν κόπο. Μέ τόν τρόπο αὐτόν τόν µέν «Ἀντιφωνητή» 
βοηθᾶτε νά ἐπιβιώσει καί νά προχωρήσει, στούς δέ φίλους σας 
κάνετε ἕνα πρωτότυπο δῶρο οὐσίας, πού µπορεῖ νά τό βροῦν 
ἀναπάντεχα ἐνδιαφέρον.

 Ἔρχονται λοιπόν γιορτές; Ἐπικοινωνῆστε µαζί µας, 
δίνοντάς µας πλήρη στοιχεῖα διεύθυνσης τοῦ ἑορτάζοντος καί 
µεῖς καταχωροῦµε τόν ἑορτάζοντα στούς συνδροµητές µας, 
στέλνοντας κι ἕνα δωροκουπόνι ἐτήσιας συνδροµῆς. Ἄν µέ τή 
λήξη τῆς συνδροµῆς θελήσει ὁ ἴδιος νά τήν ἀνανεώσει, αὐτό 
θά εἶναι πλέον δική του ἀπόφαση...

 Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΗΣ

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη 
επιτυχία στην Ξάνθη η εκδήλωση που 
διοργάνωσαν από κοινού ο Σύλλογος 
Πελοποννησίων Ξάνθης «Ο Γέρος 
του Μωριά» και ο Όμιλος Κοινωνικού 
Προβληματισμού Ξάνθης, με αφορμή την 
επέτειο της Επανάστασης του 1821.
Η αθρόα προσέλευση των πολιτών 
της ακριτικής πόλης ενθουσίασε τους 
διοργανωτές και σίγουρα δικαίωσε την 
επιλογή τους να ξεφύγουν από το σύνηθες 
πλαίσιο «κοσμικών» εκδηλώσεων, 
όπως τόνισαν ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Πελοποννησίων κ. Ηλίας Μαυρολιός 
και ο πρόεδρος του Ομίλου, κ. Χρήστος 
Καρολίδης. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο βουλευτής του ΛΑΟΣ 
νομού Σερρών κ. Ηλίας Πολατίδης και, 
ως εκπρόσωπος του δημάρχου Ξάνθης, ο 
αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Παπασταματίου, 
ενώ εντύπωση προκάλεσε η ολοκληρωτική 
απουσία έστω εκπροσώπων των υπολοίπων 
φορέων και πολιτευτών του νομού.
Από πλευράς των ομιλητών, ο εκδότης 
του περιοδικού «Ενδοχώρα» Γιάννης 
Κουριαννίδης αναφέρθηκε στον εθνικό και 
κοινωνικό χαρακτήρα της Επαναστάσεως, 
επισημαίνοντας χαρακτηριστικά, ότι «στην 
εποχή μας, που το εθνικό με το κοινωνικό 
διαμορφώνουν όλο και περισσότερο έναν 
κοινό ορίζοντα προοπτικής, πρέπει να 
αναδέιξουμε και πάλι το ιδεώδες εκείνο 

που οδήγησε στην αυταπάρνηση και στην 
αυτοθυσία τους ήρωές μας: το Εθνικό 
Ιδεώδες». Δεν παρέλειψε μάλιστα, να 
τονίσει ότι «το ιδεώδες αυτό λαμβάνει 

στην περιοχή της Θράκης μία ακόμη 
πιο συγκλονιστική διάσταση, αφού 
απαιτεί τη συμπόρευση χριστιανών και 
μουσουλμάνων Ελλήνων ενάντια στην 
εξωτερική επιβουλή· και σίγουρα δεν 
είναι τυχαία ούτε άξια μή αναφοράς 
η παρουσία στη σημερινή εκδήλωση 
αρκετών μουσουλμάνων συμπα-τριωτών 
μας, τόσο Πομάκων όσο και Ρομά είναι 
ένα μήνυμα αυτό και δεν πρέπει να 
περάσει απαρατήρητο!».
Ο φιλόλογος και συγγραφέας Αθανάσιος 

Τσακνάκης αναφέρθηκε στην απήχηση που 
έχουν οι αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν 
οι πρόγονοί μας στη σημερινή ελλαδική 
πραγματικότητα. Προβλημάτισε μάλιστα 
τους παρευρισκομένους αντιστοιχίζοντας 
το τότε με το σήμερα, λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Σήμερα αντίπαλος 
δεν είναι εξ ορισμού ο αλλόθρησκος. 
Κάθε άλλο! Σήμερα ο δυνάστης δεν έχει 
συγκεκριμένο πρόσωπο με σάρκα και οστά. 
Έχει την άθλια μορφή τής σκόπιμα στρεβλής 
πληροφορίας. Σήμερα ο δοσίλογος δεν είναι 
ένας κακομοίρης Πήλιος Γούσης, αλλά 
ένας ασυνείδητος επαγγελματίας μειοδότης 
και προδότης. Σήμερα ο συμβιβασμένος 
έχει ξεπουλήσει την Ελευθερία του 
στο καταναλωτικό δάνειο των ξένων 
συμφερόντων. Σήμερα ο προσκυνημένος 
έχει υποδουλώσει την Εθνική Αξιοπρέπειά 
του στο καλάθι τού παρασιτικού πολυκατα-
στήματος. Σήμερα ο κοτζαμπάσης έχει 
εξευτελίσει την ελληνική Υπερηφάνεια του 
μέσα στην πρόστυχη επίδειξη λαθραίου 
πλούτου και εφήμερων αξιωμάτων. Σήμερα 
ο ραγιάς έχει καταπατήσει την Ανθρωπιά 
του μπροστά στον υπνωτικό υπολογιστή 
και στην τρομοκρατία τής κατευθυνόμενης 
τηλεόρασης. Σήμερα ο γενίτσαρος έχει κάψει 
κυριολεκτικά τον νου του με ξενόφερτα, 
σαθρά ιδεολογήματα, και ακούσια ή εκούσια 
έχει καταντήσει εθελόδουλος».

Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ

Είναι δυνατόν από μιά (παρολίγον)τραγωδία 
να αναδυθεί ένα αισιόδοξο μήνυμα; Να 
μας θυμίσει ότι δεν έχουν ισοπεδωθεί όλα 
(όπως παρουσιάζονται), ότι υπάρχει ακόμα 
ο κοινωνικός ιστός που ανθίσταται, υπάρχει 
ακόμα η έγνοια για την περιουσία 
και την πολιτιστική κληρονομιά 
ενός τόπου, υπάρχουν ακόμα νέα 
παιδιά που με αυταπάρνηση μπορεί 
να προσφέρουν ανιδιοτελώς τις 
υπηρεσίες τους για το κοινό καλό;  
Προφανώς ναι.
Ο λόγος για την προ ημερών με-
ταμεσονύκτια εκδήλωση πυρκαϊάς 
στην Αγία Αναστασία Μάκρης. Δύο 
η ώρα τα ξημερώματα χτύπησε η 
καμπάνα του χωριού, μαζεύτηκαν 
οι κάτοικοι (για να δώσουν πρώτοι 
την μάχη με τις φλόγες πριν έρθει μετά 
από ώρα η Πυροσβεστική) και έσωσαν 
την εκκλησία  από την καταστροφή και 
εμάς από την λήθη. Μας θύμισαν μια 
ξεχασμένη Ελλάδα, τότε  που η αναγγελία 
των γεγονότων (χαρές, πόλεμοι, τραγωδίες 
κλπ) γινόταν μέσω της καμπάνας του 
χωριού (που δεν αποτελούσε για τους 
κατοίκους «ηχορρύπανση» όπως νομίζουν 
σήμερα οι περισσότεροι), όπου η εκκλησία 
ήταν αφιερωμένη στον εκάστοτε προστάτη 
Άγιο του κάθε οικισμού και ο οποίος 
κατείχε εξέχουσα θέση στην συνείδηση 
των κατοίκων. όπου ο παπάς ήταν ένα με 
το ποίμνιο (κι όχι την εικόνα που πάνε να 

μας περάσουν για τη σημερινή εκκλησία 
με τις ανομίες μερίδας προκλητικών 
κληρικών), όπου ο κοινωνικός ιστός ήταν 
η κινητήριος δύναμη για την προκοπή του 
τόπου (παρόλες τις δυσκολίες των εποχών 
και της οικονομικής δυσπραγίας), όπου ο 
κάθε ένας ενδιαφερόταν πραγματικά για 
τον τόπο του και θεωρούσε υποχρέωσή του 
την προσφορά για τα κοινά, σε αντίθεση με 

ό,τι επικρατεί σήμερα ως επί το πλείστον.
Νέα παιδιά έδωσαν μάχη για να προασπί-
σουν κάτι για το οποίο άλλοι ούτε θα 
έδιναν σημασία. Πολλοί κάτοικοι του 
χωριού έκλαιγαν για τη συμφορά (που 
ευτυχώς  απεφεύχθη) σαν να επρόκειτο 
για το σπιτικό τους κι όλοι μακάριζαν 
την τύχη τους όταν το κακό πέρασε. Το 
έβλεπες και στα λόγια τους αλλά και 
στις κινήσεις τους. Πράγματι απίστευτες 
εικόνες είδαμε να ξετυλίγονται μπροστά 
μας που μας έδωσαν χαρά κι ελπίδα για το 
μέλλον της Πατρίδος μας κι ότι τίποτα δεν 
χάθηκε ακόμα.
Για λίγη, έστω, ώρα παραμερίστηκαν 

οι όποιες μικροδιαφορές των κατοίκων, 
ξύπνησαν ασυναίσθητα τα χρόνια εν 
υπνώσει αισθήματα αλληλεγγύης και 
προσφοράς, και απεδείχθη ότι δεν αλλο-
τριωθήκαμε εντελώς από τον σύγχρονο 
τρόπο ζωής και υιοθέτησης προτύπων που 
μας κατατρώγει ως Έθνος και ως πολίτες. 
Μακάρι να λειτουργούσαμε με αυτόν τον 
τρόπο πιο συχνά και σε όλα τα επίπεδα.
Ο ΝΑΟΣ
Η Αγία Αναστασία Μάκρης συμπεριλαμβά-
νεται στις πιο παλιές εκκλησίες της 
ευρύτερης περιοχής της ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Κτισμένη δίπλα 
στα ερείπια μιας παλαιοχριστιανικής 
εκκλησίας, γίνονται αναφορές για την 
θεμελίωσή της κατά τον 11ο αιώνα. Γύρω 
στο 1600, επί τουρκοκρατίας, αποκτά την 
σημερινή της μορφή (μάλιστα κτίστηκε 
πιο χαμηλά από το επίπεδο του εδάφους 
για να μην …προκαλεί τους Τούρκους, 
κάτι σύνηθες εκείνα τα χρόνια) και 
το 1830 έγινε η τελευταία σημαντική 
ανακαίνιση του Ναού. Το τέμπλο της 
αποτελεί έργο τέχνης και ο κεντρικός 
της δοκός στηρίζεται από δύο δράκους 
- στηρίγματα, σπάνιους για εκκλησία. 
Στον ίδιο δοκό υπάρχει ακόμα το καρφί 
από το οποίο βρήκε μαρτυρικό θάνατο 
το 1835, ένας από τους 5 νεομάρτυρες εκ 
Σαμοθράκης (οι οποίοι δραπέτευσαν από 
τα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής, όπου 
πουλήθηκαν από τους Τούρκους μετά την 
σφαγή της Σαμοθράκης, και κατέφυγαν 
στην Μάκρη του Έβρου).
Ευτύχημα, τελικά, για τον τόπο η σωτηρία 
της.       Σ.Γ.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ
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Ιστορία και 
εθνοκάθαρση 

Παρατηρήσεις σε μια δήλωση 

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι θέσεις 
αυτές έχουν να κάμουν με τη συγκυρία που 
προκάλεσε το αίτημα της αναθεώρησης 
της Ιστορίας. Το αίτημα αυτό εμφανίσθηκε 
πριν από λίγα χρόνια, όταν η Υπερδύναμη 
αποφάσισε να επικαλεσθεί το επιχείρημα 
της “δημοκρατίας” και των “δικαιωμάτων” 
ως όπλο για τη νομιμοποίηση της 
ηγεμονίας της στον κόσμο. Το «έθνος», 
στο πλαίσιο αυτό, εκτιμήθηκε ότι ήταν 
δυνατόν να εγείρει εμπόδια στο εγχείρημά 
της. Είναι προφανές ότι οι αξίες αυτές, 
για την Υπερδύναμη, αποτελούν μέσον, 
όχι αυτοσκοπό. Εάν επομένως πρόθεσή 
μας είναι να μην λειτουργήσουμε ως 
αντικειμενικοί απολογητές του ηγεμόνα, 
αλλά ως θεράποντες των ανθρωπιστικών 
αξιών, θα πρέπει να σταθούμε απέναντι 
στην προσέγγιση της πολιτικής ως 
δύναμης την οποία στις διακρατικές 
σχέσεις διακινούν καταφανώς οι ισχυροί. 
Δεν είδα όμως κανέναν από τους ηρακλείς 
αυτούς των αξιών του ανθρώπου να 
ορθώνεται κατά της επιλογής αυτής της 
Υπερδύναμης.
Η δεύτερη παρατήρηση αφορά στην ίδια την 
έννοια της εθνοκάθαρσης. Ο ακαδημαϊκός 
δάσκαλος, και όταν ακόμη ομιλεί ως 
πολίτης, οφείλει να έχει κατά νουν ότι οι 
έννοιες είναι ακριβείς. Δεν έχουν δηλαδή 
το περιεχόμενο που υπαγορεύει το πάθος, 
ο φανατισμός ή η συγκυρία. Διότι διδάσκει 
και, το χειρότερο, εκτίθεται. Η έννοια της 
εθνοκάθαρσης είναι καταχωρημένη στη 
διεθνή βιβλιογραφία, δεν είναι άγνωστη. 
Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι όλα όσα 
επικαλείται ο καλός συνάδελφος είναι 
αληθή, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν 
συγκροτούν την έννοια της εθνοκάθαρσης. 
Καταγράφονται στις συνθήκες του 
πολέμου της εποχής. Τουλάχιστον μέχρι 

και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για 
να μην πω μέχρι σήμερα, οι παράπλευρες 
απώλειες του πολέμου είναι σαφώς 
μεγαλύτερες από εκείνες του πεδίου της 
μάχης. Μήπως πρέπει να υπενθυμίσω τις 
τρομακτικές απώλειες αμάχων στο Ιράκ 
που συσσωρεύθηκαν μέχρι σήμερα ή 
πρόσφατα στην Παλαιστίνη; 
Οπωσδήποτε, είναι τουλάχιστον ανήθικο 
να προβάλλονται τα επακόλουθα του 
πολέμου θύματα της μιας πλευράς ως 

αντιστάθμισμα της γενοκτονίας που 
επιχείρησε συστηματικά η άλλη. Διότι 
εντέλει η σκληρότητα του πολέμου 
συναρτάται με τα αίτια που τον προκαλεί. 
Ο πόλεμος της Μικρασίας, ακόμη και αν 
προς στιγμήν αγνοήσουμε τις επιβαρύνσεις 
της κατάκτησης, δεν είναι άσχετος με 
τη στρατηγική για την εθνοκάθαρση 
που έθεσαν σε εφαρμογή οι Τούρκοι στο 
γύρισμα του 20ου αιώνα και η οποία 
απέβλεπε στην εξόντωση του έθνους των 
Αρμενίων και των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας. 
Τρίτη παρατήρηση: ο πόλεμος της Μικράς 
Ασίας, όπως κάθε πόλεμος, δεν αποτιμάται 
από τον αριθμό των θυμάτων, αλλά από το 
διακύβευμά του. Το διακύβευμα, είτε μας 
αρέσει είτε όχι, ήταν η εθνική ολοκλήρωση. 

Η μικρασιατική εκστρατεία αποτελεί την 
τελευταία πράξη του εγχειρήματος για τη 
μερική ανατροπή του αποτελέσματος της 
κατάκτησης που ολοκληρώθηκε το 1453. 
Αυτό που έγινε στη Μικρά Ασία αποτελεί 
συνέχεια της Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821. Και τότε οι Έλληνες ήσαν οι 
«επιτιθέμενοι», όπως και πολλές φορές 
αργότερα (π.χ. στους βαλκανικούς 
πολέμους), αφού αυτοί ήσαν εκείνοι που 
ως υπόδουλοι επεδίωκαν την ελευθερία 
τους. Αν αρνούμαστε στους Έλληνες 
της Μικράς Ασίας το νόμιμο δικαίωμα 
της ελευθερίας γιατί να το δεχθούμε για 
τους Έλληνες της Πελοποννήσου και 
της Στερεάς το 1821; Και γιατί άραγε, 
αφού “μας κόφτουν” οι ελευθερίες και 
τα δικαιώματα δεν αντιστρέφουμε το 
ερώτημα, καταλογίζοντας στους Τούρκους 
την άρνησή τους να αποδώσουν την 
ελευθερία στους Έλληνες; Θα είχε γίνει 
η Επανάσταση του ‘21 ή ο μικρασιατικός 
πόλεμος -και οι φρικαλεότητές του- αν οι 
Τούρκοι δεν επέμεναν να συμπεριφέρονται 
ως κατακτητές; Φυσικά είναι ανόητο να 
προσποιούμαστε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε 
τη διαφορά ανάμεσα στον “επιτιθέμενο” 
με πρόσημο το διακύβευμα της εθνικής 
ελευθερίας ή, ακόμη, ανάμεσα στο 
σκοπούμενο, την απελευθέρωση των 
Ελλήνων στις προαιώνιες εστίες τους, και 
στην, ανόητη έως εγκληματική κατά τα 
άλλα, στρατηγική της προέλασης προς την 
Άγκυρα.
Η τελευταία επισήμανση συνδέεται με το 
προσχηματικό μέρος της αντίδρασης. Οι 
θιασώτες της άποψης αυτής διατείνονται ότι 
έτσι επιτίθενται στον ελληνικό εθνικισμό. 
Στην πραγματικότητα, δεν κάνουν τίποτε 
άλλο από το να μεταβάλλονται οι ίδιοι σε 
“βαποράκια” του εθνικισμού του “άλλου” 
- εν προκειμένω του τουρκικού - τον οποίο 
εξαγνίζουν στις χειρότερες πτυχές του, 
καθώς και σε όχημα για τη νομιμοποίηση 
του εγχειρήματος του Ηγεμόνα να θέσει 
στην υπηρεσία της ιμπεριαλιστικής του 
ισχύος τα δικαιώματα του ανθρώπου. 

Δεν αντιλαμβάνονται, μάλιστα, ότι οι 
μνήμες στα εκατομμύρια θύματα της 
μικρασιατικής εθνοκάθαρσης είναι νωπές. 
Και όταν πληγώνει κανείς τη μνήμη του 
θύματος είναι σαν να οπλίζει το χέρι του 
με θυμό. 
Αυτό που προκαλεί εντύπωση στους 
κύκλους αυτούς, ωστόσο, είναι ότι 
επιλέγουν σταθερά τους αφορισμούς και την 
αυθεντία της νομιζόμενης ορθοφροσύνης, 
ουδέποτε όμως τον διάλογο με τους 
αντιφρονούντες. Δεν αντιλαμβάνονται 
όμως ότι έτσι συμπεριφέρονται ως κοινοί 
“ταλιμπανιστές” του φονταμανταλισμού 
της νεοτερικότητας, αντί ως εκ της θέσεώς 
τους να διδάσκουν την ελευθερία. 

Η δήλωση (του Αλέξη Ηρακλείδη) που 
μου ζητήθηκε να σχολιάσω:
  «Υπάρχουν γεγονότα τα οποία εάν τα 
διάβαζε ένα παιδί ή και ένας μεγαλύτερος 
θα αισθανόταν ντροπή που είναι Έλληνας 
και αντίστοιχα γεγονότα των Τούρκων που 
δεν τους τα έχουν πει και θα αισθάνονταν 
ντροπή που είναι Τούρκοι. Όμως, η επίθεση 
το 1919 έγινε από τους Έλληνες. Έκαναν 
μεγάλα έκτροπα, σκότωναν παιδιά, 
γυναίκες, βίαζαν. Καίγανε το ένα χωριό 
και την μια κωμόπολη μετά την άλλη. 
Ουσιαστικά έγινε εθνοκάθαρση, περίπου 
ό,τι έκαναν οι Σέρβοι στην Βοσνία.    
Ακόμα και στα στρατιωτικά αρχεία και 
σε ιστορικά απομνημονεύματα λέγονται 
αυτά. Έχει βγει ένα καταπληκτικό βιβλίο 
του Πέτρου Κωστόπουλου ο οποίος λέει 
για τον πόλεμο και την εθνοκάθαρση στο 
κομμάτι που αφορά την Μικρασιατική 
περίοδο, το οποίο το ονομάζει κατάδυση 
στην κόλαση. Το βασίσει σε ό,τι λέγανε 
οι φαντάροι οι οποίοι αναγκάστηκαν να 
κάνουν εγκλήματα. Οι έλληνες ήταν οι 
επιτιθέμενοι. Φωτιά και μπούρμπερη 
έως την Αγκυρα. Σκοτώνουν, σφάζουν, 
η απόλυτη φρίκη, η απόλυτη ντροπή. 
Ντρέπεσαι που είσαι έλληνας»  

Οἱ ἐπίγονοι 
τοῦ Κωστόπουλου
Ποιός νά φανταστεῖ πώς οἱ πρῶτοι 
διδάξαντες τῆς ἀποθέωσης τῆς 
ἀπολιτικότητας, µέ τό πρόσχηµα 
τοῦ δῆθεν ἐκσυγχρονισµένου 
ἀνθρώπου (βλ. τόν Κωστόπουλο τῶν 
χαζοχαρούµενων περιοδικῶν) τῆς 
ἐκτροπῆς τῶν συνάξεων ἰδεολογικῆς 
διαπάλης σέ θεάµατα προαγωγῆς 
τῆς ἡµιµάθειας, τοῦ ἀσυνάρτητου 
µονόλογου, θά ἔβλεπαν τό ἔργο τους 
νά ἀναπαράγεται ἀπό σοβαροφανῆ 
ἔντυπα καί ἀπό καθοδηγητές τῆς 
κοινῆς γνώµης µέ διαφορετική 
προϊστορία στόν συγκεκριµένο 
χῶρο.Αὐτός ὁ σκῶρος τῆς σώνει καί 
καλά παραµονῆς τῶν «πνευµατικῶν 
ἀνθρώπων» στόν ἀφρό τῆς 
δηµοσιότητας κατατρώει τά σπλάχνα 
τοῦ πολιτιστικοῦ γίγνεσθαι, χωρίς 
νά µποροῦν νά γλυτώσουν οὔτε 
οἱ πιό γεροί ὀργανισµοί. Ἐκτός κι 
ἄν ὑποτεθεῖ ὅτι τά στερνά πρέπει 
πάντα νά περιγελοῦν τῆς νιότης τά 
προτάγµατα. Βλέπεις ἐφηµερίδες 
µέ δεκαετίες στίς πλάτες τους 
νά ἀποδέχονται ἀσµένως τίς 
ὑποθῆκες τοῦ Κωστόπουλου καί 
τῶν ὁµοϊδεατῶν του, ἀφήνοντας µέ 
ἀνοικτούς λογαριασµούς τίς µνῆµες 
τοῦ παρελθόντος, τότε πού ὑπῆρχε 
παρέµβαση στά πολιτικά πράγµατα 
µέ εὐκρινῆ τά χαρακτηριστικά τῆς 
ἰδιαίτερης φιλοσοφίας τοῦ ἐντύπου. 

Τώρα ἀνοῖξτε τίς ἐφηµερίδες, 
ἰδίως τά ἔνθετα, καί θά δεῖτε τόν 
καταιγισµό τῶν κειµένων τῆς ἑνιαίας 
γραφῆς πρός τήν µία κατεύθυνση: 
τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν ἀναγνωστῶν 
ἀπό περιττούς προβληµατισµούς. 
Τά σχόλια βγαίνουν ἀπό τήν 
ἴδια µήτρα τῆς ἡµιµάθειας, τοῦ 
ἀθεµελίωτου καταγγελτικοῦ λόγου, 
τῆς καταφυγῆς στήν ἐξιστόρηση 
προσωπικῶν παθηµάτων, θαρρεῖς 
καί ὁ κόσµος περιµένει µέ ἀγωνία νά 
µάθει τίς περιπέτειες τοῦ τάδε ἤ τοῦ 
δείνα δηµοσιογράφου.
Αὐτοί δηλαδή οἱ δηµοσιογράφοι 
διερµηνεύουν τίς λαϊκές προσδοκίες, 
συλλαµβάνουν στόν ἀέρα τούς 
κραδασµούς τῶν κοινωνικῶν 
ἐξάρσεων καί µᾶς κατακλύζουν 
µέ λόγους ἀνεµόπτερα τῶν 
µηδενιστικῶν ἀγέρηδων, χωρίς νά 
φαίνεται πουθενά τό ἀποτύπωµα 
τῆς προσωπικῆς δηµιουργίας, τῆς 
πνοῆς πού πλάθει καλλιτεχνήµατα 
µέ στέρεη ἀντοχή στόν χρόνο. Τίποτε 
ἀπ’ ὅλα αὐτά. ὁ ἄνθρωπος ριγµένος 
στήν ἀνερµάτιστη ροή τοῦ σύγχρονου 
πολιτισµοῦ, ἀναµασᾶ διαρκῶς τόν 
παρατονισµό τῶν ἰδεῶν γιά νά 
µήν ἀποξενωθεῖ ἀπό τόν συρµό 
τῶν µετανεωτερικῶν ρευµάτων. 
Μικροί καί µεγάλοι θεράποντες 
τῆς φιλοσοφίας τῶν καιρῶν µας 
εὐχαρίστως µουντζουρώνουν τά 
πιστοποιητικά τῶν ἀγώνων τους, 
µήν τυχόν καί τούς ξεβράσει τό 
κῦµα τῆς ἀλλαγῆς σέ κάποια ἀκτή 

τῆς ἀποµόνωσης. Μόνο πού συχνά 
ἡ ἀποξένωση ἀπό τίς πολύβουες 
λεωφόρους τῆς ἀναγνώρισης 
ὀξύνει τήν ἀκοή στούς µακρινούς 
ἤχους τῆς ἐπερχόµενης Ἄνοιξης 
τῶν λυτρωτικῶν ἰδεῶν γιά τήν 
ἐναρµόνιση τῆς κοινωνίας µέ τούς 
αἰώνιους ρυθµούς τῶν ὑπαρξιακῶν 
αἰτηµάτων. 
Ἀνησυχητικότερη ὅµως εἶναι 
ἡ προθυµία τῶν πολιτικῶν νά 
συσχετιστοῦν µέ τούς κύκλους τῆς 
παρακµῆς, τή στιγµή πού ἀπαιτεῖται 
τό τράβηγµα τοῦ πολιτισµοῦ πρός 
τά πάνω καί ὄχι τό κατρακύλισµα 
στόν εὐτελισµό. Καί νά θέλει ὁ 
λαός νά ἀφυπνισθεῖ, βλέποντας 
τούς πολιτικούς ὅλου τοῦ φάσµατος 
τῶν ἀστικῶν κοµµάτων νά 
κανακεύουν τούς δηµοσιογράφους 
καί νά ἀνέχονται τίς ἀθλιότητες 
τῶν ἐκδοτῶν, γρήγορα ἐγκαταλείπει 
τό ἐγχείρηµα ἤ στρέφεται στήν 
ἰδιώτευση. Στό χέρι µας - ἤ µᾶλλον 
στό µυαλό µας - εἶναι νά ἀνακόψουµε, 
ὅπως καθένας µπορεῖ καί στόν 
χῶρο πού διακονεῖ, τό ρεῦµα τῶν 
ἐπιγόνων τοῦ Κωστόπουλου, τοῦ 
Ἀναστασιάδη καί τῶν ὁµοίων τους, 
γιά νά µήν προκύψουν χειρότεροι 
τραγέλαφοι. Ἀπό κεῖ πού εἴχαµε 
πολιτικούς στό ὕψος τοῦ Ἠλία Ἠλιοῦ 
ἤ τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου, 
θά καταντήσουµε νά ἀρκούµαστε 
στούς ἀπολογητές τῆς αἰσθητικῆς 
τῆς Μανωλίδου, τῆς Στεφανίδου καί 
τῶν ἄλλων κλώνων.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΑ 
ΤΟΞΙΚΑ

Συνέχεια ἀπό σελ. 12
Ἐµένα ἀντίθετα (καθάπερ, ἐπανα-
λαµβάνω, τοιοῦτοι χαρακτηρισµοὶ 
ἀπελθέτωσαν ἀπ’ ἐµοῦ) ἀλλοῦ πάει 
τὸ µυαλό µου, ὅταν προσπαθῶ νὰ 
συλλάβω ὅλο αὐτὸ τὸ ἀπύθµενο 
µῖσος, ποὺ ἔχουν µέσα τους ὁρισµένοι 
πλεγµατικοὶ ἐπίγονοι τοῦ Βολταίρου 
(κείνης δηλαδὴ τῆς θλιβερῆς, 
φκιασιδωµένης µαϊµοῦς, ποὺ θὰ 
’λεγε κι ὁ Κόντογλου) ἀπέναντι σὲ 
ὁτιδήποτε ἑλληνικὸ (καὶ βεβαίως 
ἐννοῶ ἑλληνορθόδοξο - ἡ ἀρχαιότητα 
δὲν τοὺς χαλάει) καὶ ποὺ τοὺς κάνει 
νὰ συµπεριφέρονται κυριολεκτικὰ ὡς 
δαιµονισµένοι (τουτέστιν, µὲ ἀφροὺς 
καὶ παραληρηµατικὰ οὐρλιαχτά) 
ἅµα τῷ ἀκούσµατι τῶν σχετικῶν 
ἀπαγορευµένων λέξεων. Τὸ µυαλό 
µου πάει σὲ ὁρολογίες καθαρὰ 
ἰατρικές, ἂν καὶ βέβαια ψυχίατρος δὲν 
εἶµαι καὶ οἱ λίγοι ψυχιατρικοὶ ὅροι ποὺ 
γνωρίζω εἶναι δυστυχῶς πολὺ φτωχοὶ 
γιὰ νὰ περιγράψουν ὅλην αὐτὴν τὴν 
ἀπίστευτη σχιζοφρένεια…

ΥΓ.    Ἃ ρέ, κατακαηµένε Μακρυγιάννη, 
ποὺ ἐτζακίστη τότες τὸ χέρι σου νὰ 
πολεµᾶς καὶ νὰ γράφεις, γιὰ νὰ µποροῦν 
τώρα ὅλα τὰ νεοταξίτικα γιουσουφάκια 
νὰ ἐκκρίνουν τὸν ἐσώτατο βόθρο τους 
πάνω στὰ σεπτά σου κοκκαλάκια! 
ΤΟΣΟ χαϊβάνι ἤσουν κι ἐσύ!

Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



1) Στίς 1 Ἀπριλίου 1955 ἀρχίζει ὁ ἔνοπλος 
ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ κατά τῶν Ἄγγλων 
στήν Κύπρο. Στή διάρκεια τοῦ 4χρονου 
ἀγώνα ἀπαγχονίστηκαν 9 ἀγωνιστές, 
µέ πρῶτον τόν [.......], ὁ ὁποῖος δύο 
µέρες πρίν τήν ἐκτέλεσή του ἔγραφε 
στόν ἀδερφό του, µεταξύ ἄλλων: «Ὅν 

θεοὶ φιλοῦσι, νέος ἀποθνήσκει», ἔλεγαν 
οἱ ἀρχαῖοι. Ἐλπίζω νὰ µὲ καταλαβαίνης 
καὶ νὰ µὴ λυπᾶσαι γιὰ µένα, ἀλλὰ νὰ 
δίνης θάρρος καὶ παρηγοριὰ εἰς τοὺς 
ὀλιγόψυχους ἐκείνους συγγενεῖς καὶ εἰδικὰ 
εἰς τὴν φτωχὴ µας τὴ µάνα καὶ τὸν πατέρα, 
ποὺ ὁ πόνος καὶ ὁ σπαραγµὸς ἐνδέχεται 
νὰ ἔχη µεγάλας συνεπείας εἰς τὴν ὑγείαν 
των. Παρηγόρησέ τους, χρυσὲ µου Ἀνδρέα, 
δίνε τους θάρρος καὶ προσπάθησε νὰ τοὺς 
κάνης νὰ ἐννοήσουν µὲ ποῖον γαλήνιον 
τρόπον καὶ ποὶαν στωικὴν ἀνεκτικότητα 
ἀντιµετώπισα ὥς τώρα ὅλα τὰ κακὰ καὶ 
θὰ τὰ ἀντιµετωπίσω καὶ εἰς τὸ µέλλον. 
Δὲν πρέπει νὰ κλαίουν ἐκεῖνοι γιὰ µένα 
κι ἐγὼ γι’ αὐτούς. Ἐὰν µὲ νοιώθουν καὶ 
καταλαβαίνουν τὴν ψυχικὴν µου ἠρεµίαν, 
τότε θὰ πρέπη νὰ παύσουν νὰ θρηνοῦν 
καὶ νὰ σπαράζουν, καὶ ἂν παύσουν, ἂν 
κατανικήσουν τὸν πόνον των καὶ τὰ 
δεχτοῦν ὅλα µὲ τὸ µέτωπο περήφανα 
σηκωµένο ψηλά, αὐτὸ θὰ εἶναι γιὰ µένα 
µία ἀπέραντος ὑστάτη εὐχαρίστησις...»
Α) Μιχαλάκη Καραολή
Β) Εὐαγόρα Παλληκαρίδη

Γ) Κυριάκο Μάτση
∆) Ἀνδρέα ∆ηµητρίου

2) Στίς 4 Ἀπριλίου 1821 ἀπαγχονίζεται 
ὁ Κωνσταντῖνος Μουρούζης, Μέγας 
∆ραγουµάνος τῆς Ὑψηλῆς Πύλης, ἀπό 
τούς Τούρκους στήν Κωνσταντινούπολη, 
ὡς ὕποπτος ὑποστήριξης στήν 
Ἐπανάσταση πού ἔχει ξεσπάσει στήν 
Πελοπόννησο. Τήν ἑποµένη, γιά τόν 
ἴδιο λόγο, ἀποκεφαλίζεται ὁ ἀδερφός 
του Νικόλαος, Μέγας ∆ιερµηνέας 
τοῦ Στόλου καί σέ λίγες µέρες 
θανατώνονται πλῆθος Φαναριῶτες καί 
ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄. Γιά ποιόν 
λόγο σύγχρονοι κωλοέλληνες ἱστορικοί 
καταδικάζουν τούς Φαναριῶτες συλλή-
βδην ὡς «προδότες» καί «ἀντεπανα-
στάτες», ἐνῷ µάλιστα οἱ ἴδιοι συχνά ἀπο-
στασιοποιοῦνται ἀπό τήν Ἐπανάσταση;
Α) Γιατί δέν µπορεῖ τό στραγάλι στό 
κρανίο τους νά ἀντιληφθεῖ τό φανα-
ριώτικο ὅραµα τῆς ἀπό µέσα ἅλωσης τῆς 
Αὐτοκρατορίας
Β) Γιατί πληρώνονται γιά νά προωθοῦν 
τέτοιες ἰδέες. Ἐσεῖς δηλαδή πόσα δίνετε;
Γ) Γιατί ζοῦν στήν (ὑπερ-υπερανεκτική) 
Ἑλλάδα
∆) Γιατί θαµάζονται πῶς νά προκαλέσουν 
καί ν’ ἀσχοληθεῖ κάποιος µαζί τους

3) Στίς 5 Ἀπριλίου 1944 καταστρέφεται 
ἡ Κλεισούρα Καστοριᾶς ἀπό τούς ναζί 
καί δολοφονοῦνται 280 Βλάχοι κάτοικοί 
της. Ἡ ἀφορµή δόθηκε ὅταν ἀντάρτες 
τοῦ ΕΛΑΣ ὑπό τόν Σιατιστινό Ἀλέξη 
Ρόσιο (καπετάν Ὑψηλάντη) χτυποῦν 
γερµανική φάλαγγα, σκοτώνουν τούς 3 
προποµπούς µοτοσυκλετιστές καί τούς 
ἀφήνουν ἀκρωτηριασµένους φεύγοντας 
στά δάση. Τά SS τοῦ 7ου Συντάγµατος 
τῆς 4ης Τεθωρακισµένης Μεραρχίας, 
ὑπό τόν συνταγµατάρχη Karl Schümers, 
καί οἱ γερµανοφορεµένοι Βούλγαροι 

κοµιτατζῆδες ὑπό τήν ἀρχηγία τῶν 
Γερµανῶν διοικητῶν τῆς Καστοριᾶς 
Ράισελ καί Χίλντεµπραντ, καί τήν 
καθοδήγηση τοῦ ἀρχικοµιτατζῆ 
Κάλτσεφ µπῆκαν στήν Κλεισούρα καί 
ἐπί δύο ὧρες ἔσφαζαν ἀλύπητα γέρους 
καί γυναικόπαιδα, µέχρι πού ἔπεσε ἡ 
φωτοβολίδα τῆς ...λήξης. Πεῖτε µου 
ΜΙΑ χώρα τῆς σηµερινῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης (ἐκτός, ἴσως, τῆς Πολωνίας) 
ὅπου νά συνέβη κάτι τέτοιο, πού στήν 
Κατεχόµενη ἀπό τούς ναζί Ἑλλάδα 
ἐπαναλήφθηκε τόσες φορές.
Α) ∆ανία
Β) Ὁλλανδία
Γ) Γαλλία
∆) Γαµωτηνεσπερία

4) Στίς 10 Ἀπριλίου 1826, τή νύχτα, γίνεται 
ἡ ἔνδοξη Ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου. 

Οἱ ἐναποµείνασες δυνάµεις τῶν ἐπί 12 
µῆνες πολιορκηµένων ὀργανώνονται 
σὲ τρία σώµατα, µὲ ἀρχηγοὺς τοὺς 
Νότη Μπότσαρη, ∆ηµήτριο Μακρὴ 
καὶ Κίτσο Τζαβέλλα βάζοντας στὸ 
µέσον τὰ γυναικόπαιδα. Ὅµως ὁ 
Ἰµπραήµ πληροφορήθηκε τὰ σχέδια 
τῶν πολιορκηµένων ἀπὸ αὐτόµολο 
Βούλγαρο καί τοὺς περίµενε. Ἡ 

πρωτοπορία, ὡστόσο, τοῦ σώµατος 
τῆς ἐξόδου προχώρησε µέσα ἀπὸ τὶς 
τουρκικὲς τάξεις, καὶ κατόρθωσε νὰ 
περάσει ἀποδεκατισµένη. Μεταξὺ 
ἐκείνων ποὺ ἔφυγαν (1.300 µαχητὲς καὶ 
ἑκατὸ περίπου γυναικόπαιδα) ἦταν καί οἱ 
τρεῖς ἐπικεφαλῆς. Τὸ πλῆθος ποὺ γύρισε 
πίσω εἴτε σφάχτηκε µέσα στὴν πόλη εἴτε 
αἰχµαλωτίστηκε (κάπου 1000 ψυχές) εἴτε 
ἀνατινάχτηκε µὲ τὸν Χρίστο Καψάλη 
στὶς πυριτιδαποθῆκες. Ὑπολογίζεται ὅτι 
τὴν ἡµέρα ἐκείνη - Κυριακὴ τῶν Βαΐων 
- χάσαν τή ζωή τους 5.000 ἄνθρωποι. 
Ποιά ἦταν ἡ χαρακτηριστικότερη αἰτία, 
πέρα ἀπό τή γενικότερη κακοδαιµονία, 
πού ἔµεινε ἡ πόλη ἀπό ἀνεφοδιασµό καί 
ὑποχρεώθηκε σέ ἔξοδο;
Α) Ἡ ἀπαίτηση πληρωµῆς ἀπό τούς 
προεστούς τῆς Ὕδρας καί τῶν Σπετσῶν
Β) Ἡ ἀπεργία τῶν ναυτῶν πού ζητοῦσαν 
προπληρωµή µισθῶν 
Γ) Ἡ ἐµπλοκή τοῦ στόλου σέ ναυµαχίες 
µέ τόν ὀθωµανικό στό Αἰγαῖο
∆) Ἡ κόντρα Ρουµελιωτῶν - Πελοποννη-
σίων µέ ἀφορµή τό πρῶτο δάνειο 

5) Στίς 13 Ἀπριλίου 1924 τό δηµοψή-
φισµα δίνει Ἀβασίλευτη ∆ηµοκρατία 
γιά τό πολίτευµα τῆς Ἑλλάδας, µέ τό 
συντριπτικό ποσοστό 70%. Κηρύσσει 
ἔκπτωτους τούς Γλύξµπουργκ, ἀπαλλο-
τριώνει τήν περιουσία τους καί λίγες 
ἡµέρες µετά ὁρκίζεται πρῶτος πρόεδρος 
τῆς (∆εύτερης) ἑλληνικῆς ∆ηµοκρατίας 
ὁ Παῦλος Κουντουριώτης. Τό νέο 
πολίτευµα θά διαρκέσει...
Α) Λίγους µῆνες
Β) Ἕναν χρόνο
Γ) 11 χρόνια
∆) 21 χρόνια

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

Οἰκουµενικὸς πανικὸς

         Ἅµα ἦρι ἀρχοµένῳ, τῆς ἐαρινῆς ἰσηµερίας ἰούσης 
καὶ  τοῦ Ἐλαφηβολιῶνος ἀφικοµένου µηνὸς, πρώτου 
τοῦ τε ἔαρος καὶ τοῦ ἐνάτου καὶ δισχιλιοστοῦ ἔτους, 
ἅπας σχεδόθεν ὁ τῆς Ἑσπερίας γῆς πληθυσµὸς 
ἐν ἀλλοφροσύνῃ καὶ πανικῷ τελεῖ διὰ τὴν τῆς ἐν 
γένει οἰκονοµίας κατιοῦσαν· λέγω «σχεδόθεν», ἐπεὶ 
εὐλόγως τοῖς ἀνέργοις, ἀκλήροις καὶ ἀστέγοις οὐδὲν 
µέλει, ὅτι «οὐκ ἄν λάβοις παρὰ τοῦ µὴ ἔχοντος» καὶ 
ὅτι ὁ µηδὲν κεκτηµένος οὐ δύναταί τι ἀπολέσαι. Ἐν 
τούτῳ δὲ οἱ τῶν τῆς Ε.Ε. ἐθνῶν ταγοὶ (ἐν οἷς καὶ γυνή 
τις) συνευρίσκονται, διασκοποῦσι, συνεδριάζουσι, 
συντράπεζοι συµποσιάζουσιν καὶ πάντες συµφωνοῦσι 

τὸ πρόβληµα δυσεπίλυτον, ἄπορον, ἀµήχανον καὶ 
δυσοίωνον εἶναι. Εἶτα πασιχαρεῖς οἴκαδε ἐπιστρέφουσιν, 
ἔνθα ἀπεργίαι καὶ συλλαλούντων ὀργή, εὐπραγούντων 
ἀπαγωγαί καὶ πράξεις βίας τε καὶ τρόµου ἀναµένουσιν 
αὐτούς.
        Ἄβουλοί τε καὶ µοιραῖοι, ὡς ὁ ποιητὴς ἔφη, πρὸς 
Δυσµὰς κεχηνότες προσβλέπουσι, µωροὶ καὶ χαῦνοι 
(χυδαϊστὶ µουρόχαυλοι) τὰς τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ 
κινήσεις ἀνιχνεύοντες καὶ προοιωνιζόµενοι. Ἀπέλπιδες 
δ᾿ ἐν ταυτῷ τοὺς βαρβάρους ἀναµένουσιν, ὥσπερ οἱ 
Ῥωµαῖοι καὶ ὁ Ἀλεξανδρινὸς  τῆς παρακµῆς ἐποίησαν.
        Τῆς µὲν πολυανθρώπου καὶ πανισχύρου Σίνης (τὰ 
νῦν Κίνας) βραδέως µέν, ἀλλ᾿, ὡς χελώνη, σταθερῶς ἐν 
τῇ Ἄπω καλουµένῃ Ἀνατολῇ πορευοµένης (αὐτῇ γὰρ 
πάντα ταῦτα ὡς «κώνωψ ἐπὶ κέρατος βοός» ἐστιν), τὰ 

δὲ τῆς Ἑσπερίας ἔθνη, εἰθισµένα ῥᾳστώνῃ, χλιδῇ 
καὶ ἀκορέστῳ ἀδηφαγίᾳ διάγειν, ὑπερβαλλόντως 
καταθλίβονται, τὴν ἀπώλειαν τῶν  ἐν τῷ παρόντι 
κερδῶν ὁρῶντα καὶ τὴν ἀπειλὴν τὴν ἐν τῷ µέλλοντι 
φοβούµενα. Οὐδὲν γὰρ πρότερον οἱ πλείονες ἦσάν 
τι, εἶχον µόνον. Τὴν γὰρ τοῦ εἶναι ὑπεροχήν, ἔναντι 
τοῦ ἔχειν, ἱστορικῇ ἐµπειρίᾳ δείξει τε καὶ ἀληθεῖ 
παιδείᾳ ἐπιβαλεῖ ἡ τοῦ πολιτισµοῦ ἑποµένη φάσις. 
Οἱ ἀπαισιοδοξοῦντες φιλόσοφοι σχετλιάζονται:  
«Ἤγγικεν, οἴµοι, ἡ τοῦ Γεωργίου Ὀργουέλλου 
κασσανδρικὴ προφητεία 1984!» Ταῦτα διεθνῶς.

«Ἀποδοκιµάζοµεν» καὶ 
«πατάξοµεν»

        Εἰ τὰ διεθνῆ καινὰ τραγικὰ µᾶλλον δοκοῦσιν 
εἶναι, τὰ τῶν Ἑλλήνων κωµικά πως φαίνεται. Ἡµεῖς 
γὰρ οἴκοι, ὡς ὁ κυνικὸς Διογένης, ποιοῦµεν· ὅς ἰδών 
ποτε τοὺς πολλοὺς ταραττοµένους ἔκ τινος αἰτίας 
καὶ πολυπραγµονοῦντας,  ἵνα δόξῃ αὐτοῖς καὶ αὐτὸς 
µετέχειν τῆς τε ταραχῆς καὶ τῆς πολυπραγµοσύνης, 
ἀσκόπως τὸν αὑτοῦ πίθον ἄνω-κάτω ἀκαταπαύστως 
ἐκύλιεν. Τοῖς γὰρ Ἕλλησιν τὰ νῦν οὐδέν ἐστι τῷ ὄντι 

ποιεῖν πλὴν ἀναµένειν, ἄλλως τε καὶ κατὰ τὸν Ἡρόδοτον 
(7.102.4) «τῇ Ἑλλάδι πενίη αἰεί κοτε  σύντροφός ἐστιν». 
Μόνον τὸ ἔσχατον ὡς ἥµισυ αἰῶνος οἱ πολλοί, οἱ τῆς 
µέσης καὶ τῆς τῶν ἐργατῶν τάξεως, µετρίας πως 
εὐηµερίας καὶ εὐµαρείας ἀπολαύοµεν.
        Οἱ δὲ ἰθαγενεῖς ἄρχοντες καὶ οἱ βουλευταί, 
στερεοτύπως τὴν τῶν πραγµάτων κρισιµότητα, 
µανθάνοντες καὶ αὐτολεξεὶ ἐπαναλαµβάνοντες, 
σχεδὸν µόνον, ὅ,τι τά τε µέσα ἔντυπα καὶ ἡ τηλοψία 
λέγουσι, συναίνεσιν ἅµα καὶ εὐθύνης αἴσθηµα παρὰ 
τῶν ἄλλων αἰτοῦντες. Ἐνταῦθα δεινῶς ἡ γλῶσσα καὶ 
ἡ τῶν λέξεων ἐπιλογὴ πάσχουσιν, ὡς καὶ Θουκυδίδης 
ἐν τῇ Τρίτῃ (82.4) γέγραφε: «τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν 
ὀνοµάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν  τῇ δικαιώσει». Ὅσῳ 
περ γὰρ γελοιότεροί εἰσιν καὶ ἀνευθυνότεροι, τοσούτῳ 
µᾶλλον οἱ δηµαγωγοὶ καὶ οἱ ἐν γένει διοικοῦντες τήν 
τε σοβαρότητα καὶ τὴν εὐθύνην ἐπικαλοῦνται καὶ 
συµβουλεύουσι µὴ παραλείποντες (οὐδέποτε, νὴ τὸν 
κύνα!) τὴν τῆς τῶν ἀδυνατωτέρων προστασίας ἀνάγκης 
ὑπόµνησιν. Ὁποία ἄφατος κωµικότης!
        Ἐν τούτῳ πάλιν ἤρξαντο πράξεις βίας ἄγεσθαι 
ὑπὸ τῶν ἀνωνύµων µὲν ἀλλὰ γνωρίµων τῇ ἀστυνοµίᾳ 
«ἀγνώστων» ταραξιπολιτῶν, ἐν διατεταγµένῃ ὑπηρεσίᾳ 
τελούντων. Ἀλλ᾿ αἱ «ἄνωθεν» λύσεις ἀεὶ εὐχερεῖς τε 
καὶ ἕτοιµαί εἰσιν. Ἀπάγεταί τις τῶν εὖ πραττόντων; 
«Ἀποδοκιµάζοµεν» καὶ «πατάξοµεν» (πάραυτα). 
Ἀποδρᾶ τις ἐκ τοῦ δεσµωτηρίου θεαµατικώτατα 
καὶ γελοιποιητικώτατα; «Ἀποδοκιµάζοµεν» καὶ 
«πατάξοµεν» (αὐθωρεί) - ὡς γνωστὸν παρ᾿ ἡµῖν ἐν 
τῇ ἰδιολέκτῳ τῶν πτωχαλαζονικῶς κρατούντων τὰ 
σηµαίνοντα «πάραυτα» καὶ «αὐθωρεί» δηλοῖ ὅ,τι 
περ ἀκριβῶς καὶ τὰ σηµαινόµενα. Ὁ δ᾿ ἕτερος ταγός, 
πρωθυπουργίας ὀρεγόµενος, ἐξ ἴσου γόνος µεγάλης 
ἑστίας (ὡς γνωστὸν, ἡ Ἑλλὰς τυγχάνει κληρονοµικὴ 
οὖσα «δηµοκρατία») ἐµφανίζεται ὡς «κἀκ τῶν 
ἀµηχάνων πόρους εὐµήχανος πορίζειν (Ἀρ. Ἱππ.759)».

 Ἀνδρέας Χ. Παναγόπουλος, Γραµµατικός,
Ἀθήνησιν, παρὰ Δῆµον Ἀλωπεκῆς

ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

Εκείνη

Νομίζει πως με καταρράκωσε.
Περίμενε σκηνή, κι όπως τη γλίτωσε
αστράψανε τα μάτια του θριαμβικά.
Είν’ όμως έτοιμος να μ’ αποζημιώσει
– διατροφή, σπίτι, αμάξι –
κι ούτε που πρόσεξε το μονόπετρο
όσο επιδεικτικά κι αν του το μοστράρω.
Το γκαρσόνι επιστρέφει, στάζει λίπος πια:
– Χοιρινή, μοσχαρίσια, κοτόπουλο, πανσέτα· όλα
στα κάρβουνα.
Τον κύριο απέναντι, παιδί μου· ψητό
στα κάρβουνα.

Γιάννης Στρούμπας



     Λοιπόν, γελοῖοι ἐθνικόφρονες πατριδοκάπηλοι! Δὲν 
ξέρω τί ριγὲ πανιὰ κρεµάσατε πάλι στὰ µπαλκόνια σας 
τὶς προάλλες ἢ τί µιλιταριστικὲς ἐπιδείξεις παρακολου-
θήσατε στοὺς δρόµους ἢ τί φουστανελο-βλακοταινίες 
παραγωγῆς Τζέηµς Πάρις εἴδατε στὰ χαζοκούτια σας! 
Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχει καὶ ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς τηλεό-
ρασης, αὐτὴ ποὺ ἔχει ταχθεῖ στὴ διάλυση τοῦ χυδαίου 
ἐθνικιστικοῦ σας παραληρηµατικοῦ ζόφου καὶ στὸν 
φωτισµὸ τῶν ὀπισθοδροµικῶν καὶ συσκοτισµένων ἀπὸ 
τοὺς τεχνητοὺς σκατο-ἐθνικοὺς λήρους ἐγκεφάλων σας!
     Τὸ ἀνέσπερον λοιπὸν φῶς τοῦ ἐκσυγχρονισµοῦ καὶ τῆς 
προόδου, ποὺ εὐτυχῶς τὰ τελευταῖα χρόνια ἀποτελεῖ µία 
µόνιµη καὶ σταθερὴ ἀπάντηση στὴ φασιστο-φαιοπράσινη 
ὑστερία ὑµῶν τῶν ἀνθυποντενεκέδων ἐθνοσηµαιολά-
γνων, δὲν θὰ µποροῦσε νὰ λείψει οὔτε ἀνήµερα τῆς ἐθνικῆς 
σας γιορτῆς. Ἢ µάλιστα - γιὰ νὰ εἴµαστε ἀκριβέστεροι - 
ἦταν ἀκόµη πιὸ ἐπιβεβληµένο νὰ µὴ λείψει οὔτε καὶ τότε, 
µπάς καὶ σταθεῖ ἐπιτέλους δυνατὸν νὰ ἐξαχθεῖ ἡ τσίµπλα 
ἀπὸ τὰ µάτια ἐνίων καθυστερηµένων, ποὺ κάθονται καὶ 
ψελλίζουν ἀκόµη δειλὰ καὶ φοβισµένα (ἔ, µή µᾶς ἀκούσει 
τώρα καὶ κάνας Κωστόπουλος καὶ µᾶς κρεµάσει τίποτε 
κουδούνια στὸν γνωστὸ µεγαλοχαρτοπολτό, ὅπου ἐξεµεῖ 
τίς…δηµοκρατικές του εὐαισθησίες) κάτι γελοῖες λέξεις 
τύπου «ἔθνος» καὶ «πατρίδα»! Μὰ τί καφροπαπαριὲς 
εἲν’ τοῦτες, µωρέ! Ἀκόµα στὸν Μεσαίωνα µείνατε;  Δὲν 
εἴδατε δηλαδὴ τὶς προάλλες τὸ πεφωτισµένο ρεπουσο-
δηµο-τατσοπουλέικο, πῶς ἀκριβῶς κατόρθωσε πάλι 
νὰ ἐπενδύσει µὲ ἐπιστηµονικὸ µανδύα 37,635 κιλὰ 
κρουνηδὸν καὶ ποταµηδὸν ἐκκριθέντος σπέρµατος ἐκ 
καθύγρων καὶ διαταραγµένων ὀνειρώξεων; Δὲν εἴδατε 
πὼς ἔθεσε τὰ πράγµατα στὴ σωστή τους βάση, σχετικὰ 
µὲ τοὺς «ἐθνικούς µας µύθους» καὶ τὶς «ἐθνικιστικές 
µας ἰδεοληψίες»; Δὲν εἴδατε πῶς ἰσοπέδωσε τὸ γελοῖο 
στερεότυπο τῶν ὑποφερόντων ἀπὸ τὴ δουλεία Ἑλλήνων, 
µὲ ἐπιχειρήµατα ὅπως «κατακτητὲς οἱ Τοῦρκοι, ὅπως 
παλιότερα κι ἐµεῖς» (κάτι µακελλάρικα φασιστόµουτρα 
ντέ, τύπου Ἀλέξανδρου ἢ βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων), 

«σφαγὲς ἐκεῖνοι, ἀλλὰ σφαγὲς 
κι ἐµεῖς», κλπ, κλπ Ἢ µήπως δὲν 
εἴδατε µὲ πόσο νηφάλιους καὶ 
ἐπιστηµονικοὺς συλλογισµοὺς 
ὀνοµατίστηκε «χιτλερικοῦ τύπου» 

φασίζων ἰµπεριαλισµὸς ἡ ἐπιθυµία τοῦ 1/5 αὐτοῦ 
τοῦ λαοῦ νὰ σπάσει (ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ.) τὰ 
ἀσφυκτικὰ ὅρια τοῦ ψευδοκράτους τῆς Μελούνας καὶ νὰ 
κυνηγήσει τὸ ὄνειρο τοῦ ἀληθινοῦ Ρωµέηκου, σώζοντας 
ἀπὸ τὴν ἐπώδυνη σκλαβιὰ τὰ ὑπόλοιπα 4/5 του καὶ 
ἀπελευθερώνοντας καὶ τὴν πρωτεύουσά του (ἤτοι τὴ 
ΜΟΝΗ πρωτεύουσα στὴν παγκόσµια Ἱστορία, ποὺ 
ὑποδουλώθηκε καὶ ΔΕΝ ἐλευθερώθηκε ποτέ); Δὲν εἴδατε, 
µὲ ἄλλα λόγια, πῶς ἀκριβῶς εἶναι νὰ σοῦ στοιχειώνει τὰ 
ὄνειρα ἐκεῖνος ὁ ἄθλιος ἑσµὸς ἀπὸ µία δράκα ἐλεεινῶν 
φασιστοτραµπούκων (κάτι Καραϊσκάκηδες ἐννοῶ καὶ κάτι 
Κολοκοτρώνηδες), ποὺ εἴχανε τὸ ἀπύθµενο θράσος νὰ 
ἀπαρνηθοῦν οἱ ἀγνώµονες τὴν ἁρµονικὴ ἑλληνοτουρκικὴ 
συνύπαρξη, ἥτις τόσο πολὺ προήγαγε πολιτισµικὰ αὐτὸ 
τὸ πρωτόγονο καὶ καθυστερηµένο ἔθνος; Χώρια δηλαδὴ 
ποὺ (πέρα ἀπὸ τὰ ὄνειρα) µᾶς δηλητηριάζει καὶ τὸ σὲξ 
τὸ ὅτι ΔΕΝ διδάσκεται πιὰ στὴν 6η Δηµοτικοῦ ἡ ἀληθινὴ 
ἱστορία ἐκείνων τῶν τροµοκρατῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν φτάνει 
ποὺ τετρακόσια χρόνια στήνανε καρτέρια κι ἁρπάζανε 
τὸ βιὸς τῶν…κρατικῶν ἀξιωµατούχων, τελικὰ στὶς ἀρχὲς 
τοῦ 19ου αἰ. ξεσηκώθηκαν, γιὰ νὰ τοὺς σφάξουνε κιόλας! 
Μὰ σὲ τί κόσµο ἐπιτέλους ζοῦµε, Θεέ µου!     
   Αὐτὸ εἶναι τὸ φαινόµενο, ἀγαπητοί µου φίλοι, ποὺ 
κάτι χαχόλοι ἐθνικιστὲς γνωστοί µου (ὄχι ἐγώ, πρὸς 
Θεοῦ - ἐγώ, ὅπως ΟΛΟΙ ξέρετε, εἶµαι καλὸ παιδὶ καὶ 
καθόλου ἀθυρόστοµο) θὰ τὸ ἀποκαλοῦσαν ἀενάως 
παλινδροµούντα ἰδεολογικὸ νευρωτικὸ πεοθηλασµό, 
ἀπολύτως ἐφάµιλλο τῆς ἑτέρας πεολειχικῆς γονυκλισίας 
τῶν (δῆθεν ἀναρχοαυτόνοµων) ψυχοπαθῶν µπασταρ-
δακίων τῆς (νεοταξίτικης) διεθνιστικῆς καφρίλας, ποὺ 
καῖνε τὶς σηµαῖες στοὺς δρόµους τῆς χωµατερῆς πρω-
τεύουσας ἢ γράφουνε στοὺς τοίχους τῶν φρικωδῶν τους 
Ἐξαχρείων συνθήµατα περὶ σκατῶν στοὺς τάφους τοῦ 
Παλληκαρίδη, τοῦ Σολωµοῦ καὶ τοῦ Ἠλιάκη.
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Τί δώρισε λέτε ἡ ΕΕ στή µατωµένη 
Παλαιστίνη; 36 ἀστυνοµικές κλοῦβες! 
Αὐτό ἐπεῖγε δηλ, ἡ ἐνίσχυση τῆς µπα-
τσαρίας τοῦ κουΐσλιγκ Ἀµπάς!

Τόν Γενάρη ἰσραηλινά ἀεροπλάνα 
ἀπό τή βάση τῶν ΗΠΑ στό Τζιµπουτί 
χτύπησαν κονβόι φορτηγῶν στό Πόρτ 
Σουδάν σκοτώνοντας 39 ἀνθρώπους

Καί οἱ σχετικές δηλώσεις τοῦ Ὄλµερτ: 
«Δέν ὑπάρχει µέρος ὅπου τό Ἰσραήλ δέν 
µπορεῖ νά διεξάγει ἐπιχειρήσεις. Τέτοιο 
µέρος δέν ὑπάρχει». Θέλετε κάτι τώρα;

Κι ἕνα ἀνέκδοτο: Ἡ λιβανέζικη Χεζ-
µπολά ἐµπλέκεται στό ναρκεµπόριο 
στήν...Κολοµβία! Τό ‘πε στή Γερουσία 
ὁ ναύαρχος James Stavridis πού πάει (ἔ 
βέβαια...) γιά διοικητής τοῦ ΝΑΤΟ

Ἀποδείξεις; Μά ἀφοῦ οἱ ἀριστερές κυ-
βερνήσεις τῆς περιοχῆς ἀναπτύσσουν 
σχέσεις µέ τό Ἰράν, τί νά ψάχνουµε; Κι 
ἕνας πιατᾶς τό καταλαβαίνει!

Ἡ Dell παρήγαγε Η/Υ στήν Ἰρλανδία 
καί ἦταν ἡ 2η µεγαλύτερη ἐπένδυση 
στή χώρα - πρότυπο τῶν νεοεποχιτῶν. 
Ὅµως ἡ Πολωνία κοστίζει 65% κάτω

Φεύγει λοιπόν γιά κεῖ ἡ ἑταιρεία (πού 
φούσκωνε τό ἰρλανδικό ΑΕΠ) καί πάει 
τό σοσιαλφιλελεύθερο παραµύθι: 
Ἔκλασε ἡ νύφη, σκόλασε ὁ γάµος. 

5.000 στερλίνες πάει ὁ φόνος στήν ἀλ-
βανική πιάτσα τοῦ βορείου Λονδίνου 
(London Daily News). Καθείς στήν πολυ-
πολιτισµικότητα συνεισφέρει ὅ,τι ἔχει.

1,2 ἑκ. δολάρια κόστος εἶχε τό µηχα-
νάκι τῆς Ἐργκενέκον πού παρακολου-
θοῦσε τό Internet στήν Τουρκία. Καί τό 
εἶχε ἀγοράσει, λέει, ἕνας ...ἀρχιλοχίας!

Πάει κι ὁ φασίστας Μουχσίν Γιαζιτζί-
ογλου, «ἔπεσε» τό ἑλικόπτερό του 
κάπου στό Γιόζγκατ. Ἕνας φονιάς λι-
γότερος; Ἤ ἕνας µάρτυρας λιγότερος;

Ἱστοσελίδα τοῦ ΓΕΣ Τουρκίας: Ἀπό 
1/1/09 ἡ Ἑλλάς παραβίασε 102 φορές τόν 
ἐναέριο χῶρο καί 14 φορές τά χωρικά 
ὕδατα τῆς Τουρκίας στά Καρντάκ! 

Σκόπια: Μέ 2 ἑκ. πληθυσµό ψήφισαν 
1,8 ἑκ. ἄτοµα! Ρέ µπάς καί ὄντως ζεῖ κι 
ὁ βασιλιάς Ἀλέξανδρος κι ὄχι µόνο;

«Ὄχι στά ἀρχαῖα ἑλληνικά» εἶπαν οἱ 
σοσιαληστές τῆς Εὐρωβουλῆς, µαζί 
τους κι οἱ ἡµέτεροι πασόκες! Γιά τά 
ἀρχαῖα ἀγγλικά ἴσως νά ‘ταν ἀλλιῶς.

Γελοῖο τό µέτρο γιά τήν «περιύβριση», 
σωστή µά ἀνεπαρκής ἡ ποινικοποί-
ηση τῆς κουκούλας. (Ποιός, ἀλήθεια, 
θίγεται, πλήν τοῦ προβοκάτορα;) 

Ξεπουλᾶνε τώρα ΕΥΑΘ καί Καζίνο 
Πάρνηθας! Τώρα, πού ὅλος ὁ κόσµος 
µιλάει γιά κρατικοποιήσεις! Παλαιο-
ηµερολογίτες ἤ ...παλιάνθρωποι; 

Οἱ ἀλλοδαποί δέν θά ὑπερβαίνουν τό 
30% τῶν µαθητῶν κάθε τάξης. Στήν 
Ἰταλία αὐτά. Ἐδῶ οὐδείς ἀσχολεῖται. 
Δέν εἴµαστε τίποτε ρατσιστές!

Οἱ µαθητές δέν παρήλασαν, οἱ ἐθνο-

φύλακες παρέδωσαν τόν ὁπλισµό 
τους... Τό Ἀγαθονήσι φωνάζει γιά τή 
λαθροµετανάστευση, ἀκούει κανείς;

«Αὐτό πού εἶναι δύσκολο νά ξεπεραστεῖ 
εἶναι ἡ ἠθική καί αἰσθητική ἔνδεια πού 
µαστίζει τό µεγαλύτερο µέρος τοῦ λαοῦ 
µας» (Κώστας Τσόκλης)

Θυµᾶστε τό δελτίο Τύπου τοῦ Εὐριπίδη 
πού ἀνέφερε «ποµακοχώρια»; Ἔ, ἄλλοι 
µειονοτικοί λύσσαξαν κι ἄλλοι ἁπλῶς 
τό λογόκριναν. Ἐκεῖ ἔχουµε φτάσει. 

Πολλά εἶπε ἡ Ντόρα στήν Ἀλεξ/λη, 
ὅµως λέξη της δέν εἴδαµε γιά τό µεῖζον 
κυβερνητικό ἔργο στήν περιοχή, τούς 
ἑλληνορωσικούς ἀγωγούς. Τυχαῖο;

Ἀπό 10.000 € σέ 5 µειονοτικά σχολεῖα 
ἔδωσε ὁ Ἑλληνικός Ἐρυθρός Σταυρός. 
Τό µήνυµα πέρασε µαζί µέ τά χρήµατα, 
ἤ ...ντρεπόµαστε νά τό ἐκφέρουµε;

Κάνουν ὅλοι ἀπολύσεις, κάνει καί τό 
Καζίνο Ξάνθης! Μία µόνο περίσταση 
θά τίς δικαιολογοῦσε (καί θά τό πανη-
γυρίζαµε): Ἄν ἔκλεινε ὁριστικά.

Ἔπαψε ν’ άγοράζει γάλα ἀπό δῶ ἡ 
ΔΕΛΤΑ; Ἔβγαλαν τά προϊόντα της ἀπό 
τά καταστήµατά τους οἱ ἀρτοπῶλες 
Ροδόπης - Ἕβρου! Βῆµα µπροστά!

Ὥστε δέν τό πληρώνει ἡ Μητρόπολη 
Μαρωνείας τό ΕΤΑΚ! Ἄαααα, αὐτό 
θέλει ψάξιµο: Μήπως εἶναι ἁµαρτία ἡ 
φοροπληρωµή καί µεῖς τό ἀγνοοῦµε;

Τό καλό νά λέγεται: Ἄµεση καί χωρίς 
φανφάρες ἡ βοήθεια τοῦ νοµάρχη 
Ροδόπης στήν Ἁγ. Βαρβάρα. Οἱ ζηµιές 
στόν ναό σύντοµα ἀποκαθίστανται 
(ὅπως κι ἀλλοῦ καί ἄλλοτε...)

Οἱ Κοῦρδοι εἶναι ἐδῶ!
Ἐκτιµώντας τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσµατα ὁ 
ὁ πρόεδρος τοῦ κόµµατος DTP (κουρδικό) 
Ἀχµὲτ Τούρκ, ἀνέφερε πὼς δηµοκρατία 
χωρὶς Κούρδους δὲν µπορεῖ νὰ γίνει καὶ πὼς 

τὸ Κουρδικὸ θέµα δὲν µπορεῖ νὰ λυθεῖ χωρὶς 
τὴν συνάντηση µὲ Κούρδους πολιτικούς. 
Στὴν αἴθουσα ὅπου ἔδωσε συνέντευξη 
ὑπῆρχε κρεµασµένο πανὼ στὰ κουρδικὰ 
ποὺ, ἐννοώντας τὸν Ἀµπντουλὰχ Ὀτζαλάν, 
ἔγραφε «Ζωὴ χωρὶς πρόεδρο δὲν γίνεται».

 (30-3-09, ἐφ. Ραντικάλ)

Ἕνας Θρακιώτης συµπατριώτης µας 
Κατάγοµαι ἀπὸ τὸν Ἐχῖνο τῆς Ξάνθης. Αὐτὸ 
τὸ χωριὸ πλέον ἀποτελεῖ τὸν ἡγέτη ὅλης 
τῆς ∆. Θράκης. Μὲ τοὺς Ἕλληνες εἴχαµε 
ἀρκετοὺς καβγάδες στὸ παρελθὸν γιὰ αὐτὴν 
τὴν περιοχή. «Αὐτή ἡ περιοχὴ δὲν εἶναι 
τουρκικὴ ἀλλὰ ποµάκικη», ἔλεγαν… Στὴ 
Γερµανία ἔχει 25-26 συλλόγους (Τούρκων 
∆. Θράκης) καὶ µία Ὁµοσπονδία. Ὁ ἱδρυτὴς 
τοῦ πρώτου συλλόγου στὸ Βερολῖνο εἶµαι 
ἐγώ. Οἱ ὑπόλοιποι σύλλογοι ἱδρύθηκαν 
ἁλυσιδωτά. Ὅταν τὸ 1977 γύρισα στὴν 
Τουρκία ἔβγαλα τὸ περιοδικὸ Bati Trakya. 
Εἶµαι µέλος τῆς ὁµοσπονδίας συλλόγων 
Ρούµελης. Ἐπὶ 3 χρόνια ἤµουν στὸ κεντρικὸ 
∆Σ τῶν συλλόγων ∆υτικῆς Θράκης. Εἶµαι 
ὁ ἱδρυτὴς τοῦ ἀθλητικοῦ συλλόγου ∆. 
Θράκης στὸ Ζεϊτίνµπουρνου. Εἶµαι µέλος 
τοῦ κόµµατος ΜΗΡ. Στὸ Βερολῖνο ὑπῆρχε 
τουρκικὴ ἑστία. Συναντηθήκαµε µὲ κάποιους 
φίλους. Ἱδρύσαµε τὸν µέγα σύλλογο Ulku  
στὸ Βερολῖνο.
(Εἶναι µερικὰ αὐτοβιογραφικὰ στοιχεῖα ἀπὸ 
τὸν ἐκδότη τοῦ περιοδικοῦ «∆υτικὴ Θράκη» 
Σουλεϊµάν Σεφὲρ Τζιχάν. Βραβευθείς πρό-
σφατα ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς τουρκικῆς Βου-
λῆς, εἶχε ἐπὶ χρόνια κορώνα στὸ περιοδικὸ 
του τὸν ἀρχιµαφιόζο τῆς Ἐργκενέκον, Βελὶ  
Κιουτσούκ. Ὅπως βλέπουµε εἶναι µέλος στὸ 
φασιστικὸ ΜΗΡ, ἐνῶ ὑπερηφανεύεται πὼς 
ἵδρυσε καὶ παράρτηµα τῶν Γκρίζων Λύκων 
στὸ Βερολῖνο! Στὸ περιοδικὸ του κάθε 
τόσο βάζει τὴ σηµαία τῆς «ἀνεξάρτητης ∆. 
Θράκης» καὶ ἀναδηµοσιεύει ἄρθρα ἀπὸ τὴν 
ἐφηµερίδα Μιλλὲτ τῆς Ξάνθης. Προφανῶς 
ὑπάρχει ἀµοιβαία ἐκτίµηση…)
 

Τούρκικο ἀπεριτίφ
Κοπέλα ποὺ δούλευε σὲ καζίνο στὴν 
Προῦσα ἤπιε ἀλκοὸλ, αἰσθάνθηκε ἄσχηµα 
καὶ µεταφέρθηκε στὸ νοσοκοµεῖο ὅπου καὶ 
πέθανε. Ἡ κοπέλα φέρεται νὰ πέθανε ἀπὸ 
πόση νοθευµένου ρακί. Μὲ ἐντολὴ εἰσαγγελέα 
µεταφέρθηκε γιὰ νεκροψία. Ἀκολούθως οἱ 
συγγενεῖς της πῆραν τὸ σῶµα της καὶ τὸ 
µετέφεραν στὴν Σακάρια, ὅπου καὶ ἐτάφη. 
Στὴν περιοχὴ τῆς Προύσας ἄλλα τέσσσερα 
ἄτοµα πέθαναν ἀπὸ νοθευµένο ρακί. Στὰ 
Μουδανιὰ ὁ Χασάν Ἐρντέµ(78) καὶ ὁ Σαΐπ 
Τελὶ (59), στὴν περιοχὴ Μουσταφάκεµαλ 
ὁ Ἰσµαὶλ Γκιουβὲν (50) καὶ στὸ κεντρικὸ 
Ὀσµάνγκαζι ὁ Ναζµὶ Καχραµάν. 

(28-3-09, ἐφ. Νέτγκαζετε) 

Μ.Κ.                kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΑ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ ΤΡΑΜΠΟΥΚΩΝ

Ο θαρραλέος Κούρδος Οσμάν Μπαϊντεμίρ, 
ξανά δήμαρχος στό Ντιγιαρμπακίρ, μέ 66%!


