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Ἅδης ὁ παγγέλαστος 
ἰδών σε ἔπτηξεν, οἱ µοχλοί 

συνετρίβησαν, ἐθλάσθησαν 
πῦλαι, µνήµατα ἠνοίχθησαν, 

νεκροί ἀνίσταντο

Ἀκολουθία Ἀποκαθήλωσης

 Ἀντιφωνητὴς

Τρεµόπουλος: Ψέµµατα & Οἰκολογία
Νά λοιπόν πού ἡ ντόπια κοινωνία ΔΕΝ κοιµᾶται ὅλη! Ὑπάρχουν 
ἀκόµη ζωντανοί ἄνθρωποι πού δέν περιµένουν µόνο ἀπό τά 
κόµµατα καί τό «κράτος» νά δοῦν ἄσπρη µέρα. Ἄνθρωποι πού 
δέν εἶναι οὔτε συνένοχοι τῆς φαυλοκρατίας οὔτε ἀποχαυνωµένοι 
ἀπό τίς καταναλωτικές τους ὀνειρώξεις. Μερικοί ἀπό αὐτούς 
τούς συµπολίτες µας, λοιπόν, ἔδωσαν τό «παρών» µαζί µας στόν 

ἐρχοµό τοῦ Μιχάλη 
Τ ρ ε µ ό π ο υ λ ο υ 
(τῶν Οἰκολόγων 
- Πράσινων) στήν 
Κοµοτηνή, τόν 
ἐγκάλεσαν γιά 
σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε ς 
τοποθετήσεις του, 
τόν ἀνάγκασαν νά 
ἀραδιάσει ἀναί-
σχυντα ψέµµατα 
καί πέρασαν τό 

σαφές µήνυµα: Τίποτε ἀπ΄ ὅσα στρέφονται κατά τῆς πατρίδας 
µας δέν θά περνάει ἀναπάντητο, στό ντούκου. Ἤ, ὅπως τὄπε 
κάποιος φίλος, Κανένας π...ψεύτης δέν θά περνάει ἀτουφέκιστος! 

(Σελ. 8)

Ἡ δωσίλογη κυβέρνηση τῆς Αἰγύπτου, µετά ἀπό πληροφορίες πού ἔλαβε (ἀπό ποῦ 
ἄραγε...) συνέλαβε τήν προηγούµενη ἑβδοµάδα 49 ἄτοµα γιά λαθρεµπόριο ὅπλων πρός 
τούς ἀποκλεισµένους Παλαιστίνιους στή Λωρίδα τῆς Γάζας. Ἐπίσης «ἀποκαλύφθηκε» ὅτι 
ἕνας ἀπό τούς συλληφθέντες ἦταν Λιβανέζος, µέλος τῆς Χεζµπολά, πού στρατολογοῦσε 
Βεδουΐνους γιά νά µεταφέρουν τά ὅπλα ἀπό τό Σουδάν στή Γάζα. Οἱ συλληφθέντες 
µάλιστα κατηγορήθηκαν καί ὅτι σχεδίαζαν τροµοκρατικές ἐπιθέσεις σέ αἰγυπτιακό ἔδαφος, 
γιά «ξεκάρφωµα». Ὁ µέγας ἡγέτης τῆς Χεζµπολά, Χασάν Νασράλα, ἀπάντησε περήφανα 
ὅτι ὄντως ἕνας ἀπό τούς συλληφθέντες ἀνήκει στήν ὀργάνωσή του κι ὅτι βεβαίως δέν 
ντρέπεται γιά κάτι: «∆έν πρόκειται γιά κατηγορία πού θά µᾶς ντρόπιαζε, ἄν θέλουν νά 
µᾶς κατηγορήσουν γι’ αὐτό παραδεχόµαστε τήν ἐνοχή µας. ∆έν εἶναι καµµιά ἁµαρτία γιά 
νά ζητήσουµε συγγνώµη. Μᾶς ἐξέπληξαν ὅµως οἱ κατηγορίες τοῦ Αἰγύπτιου Εἰσαγγελέα 
ἐναντίον µας, ὅτι θέλουµε νά βλάψουµε τή δηµόσια τάξη καί ἀσφάλεια στήν Αἴγυπτο».
Ἄκου «λαθρεµπόριο ὅπλων»! Προφανῶς ἡ «πολιτισµένη» ὑφήλιος θέλει πολέµους σάν 
αὐτούς πού εἴδαµε τόν Γενάρη, ὁ ἕνας (µέ τόν τέταρτο στρατό τοῦ κόσµου) νά ρίχνει βόµβες 
φωσφώρου (σέ σχολεῖα κτλ - βλ. φωτό) κι ὁ ἄλλος, ἄοπλος, ἁπλῶς νά τρέχει νά καλυφθεῖ, 
δέν δικαιοῦται οὔτε σφεντόνα. Καλά πού ὑπάρχει κι ὁ Χασάν Νασράλα κι ἀκούγεται καί 
καµµία φωνή λογικῆς καί ἐντιµότητας στόν κόσµο αὐτόν.

Καθώς τίποτε λιγότερο δέν µᾶς σώζει, 
οὔτε ἀτοµικά, µά οὔτε καί συλλογικά...

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, 
ΑΔΕΡΦΙΑ!

ΟΚ, τό µακελειό θά συνεχιστεῖ ἀπρόσκοπτα

Τό ἀποκάλυψε ὁ Νίκος Μελέτης στό «Ἔθνος 
τῆς Κυριακῆς»: Ὁ Μπάρακ Ὀµπάµα (ἐπικυ-
ρώνοντας τήν πρόσφατη τακτική τῆς Χίλαρυ 
Κλίντον), συνέδεσε τό θέµα τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς τῆς Χάλκης µέ «ἀνταποδοτικές 
κινήσεις» τῆς χώρας µας στή ...Θράκη. 
Συναντώντας τόν Οἰκουµενικό Πατριάρχη 
Βαρθολοµαῖο καί συζητώντας τό ἐνδεχό-
µενο τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς, ὁ Ἀµερικανός πρόεδρος µίλησε γιά 

ἐκπαιδευτικά καί θρησκευτικά ζητήµατα 
πού ἀφοροῦν τήν ἐδῶ µειονότητα (ἀνάδειξη 
µουφτήδων, µειονοτική ἐκπαίδευση)!
Ἡ παρουσία τοῦ προσωπάρχη τοῦ Λευκοῦ 
Οἴκου, Ράµ Ἐµµάνουελ, στή συνάντηση, 
«δένει τό γλυκό», καθώς αὐτός φέρεται νά 
ἦταν ὁ ἀποδέκτης κάποιων προτάσεων τοῦ 
καθηγητῆ καί συµβούλου τοῦ Ἐρντογάν 
Νταβούτογλου, ὅταν ὁ τελευταῖος ἐπισκέ-
φθηκε τίς ΗΠΑ γιά µία ἑβδοµάδα. Προφανῶς 

τό τουρκικό αἴτηµα σύνδεσης τῶν 
ἐξελίξεων δῶθε καί κεῖθε τοῦ Ἕβρου 
µέ µία περίεργη «ἀµοιβαιότητα» (µᾶς 
δίνουν αὐτοί ἕνα γλυφιτζούρι, τούς 
δίνουµε ἐµεῖς τό σπίτι µας) ἔχει πιά 
υἱοθετηθεῖ ἀπό τήν ὑπερατλαντική 
µας «σύµµαχο» καί προβάλλεται ἀπό 
τά πλέον ἐπίσηµα χείλη της. Ὅπως 
εἶναι λοιπόν εὐνόητο, δύσκολες µέρες 
ἔρχονται γιά τόν τόπο µας... 
Αὐτό πού παραµένει ἀκατανόητο εἶναι 
τό γιατί «ἐµεῖς» (ποιοί ἐµεῖς δηλαδή, 
τό ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καί τό 
ΕΛΙΑΜΕΠ, γιά νά ἀκριβολογοῦµε...) 
ἐπιµένουµε σέ µιά γραµµή πού πέρα 
ἀπό ἀδιέξοδη γίνεται ὁλοένα καί πιό 
ἐπικίνδυνη.

(Βλ. Σελ. 7)

ΘΡΑΚΗ ἤ... ΧΑΛΚΗ;

- Κοίτα παππά µου, εἶναι ἁπλό: Ἕνα θρανίο θά παίρ-
νετε στή Χάλκη, ἕνα χωριό θά δίνετε στή Θράκη...



Η περίπτωση του μαθητή στο Λύκειο 
Λευκίμμης στην Κέρκυρα, ο οποίος, 
ύστερα από απόφαση της Δικαιοσύνης, 
κλήθηκε να παρακολουθήσει ξανά την 
Α΄ Λυκείου ενώ ήδη φοιτούσε στη Γ΄, 
προκάλεσε αμηχανία, κυρίως λόγω της 
ανεπαρκούς παρουσίασης του θέματος 
από τα μέσα ενημέρωσης. Σταδιακά 
η υπόθεση φωτίστηκε από αρκετές 
οπτικές γωνίες. Έτσι είναι δυνατή μία 
μάλλον ασφαλής ανασύνθεσή της: το 
σχολικό έτος 2006-2007 ο εμπλεκόμενος 
μαθητής υπερέβη το επιτρεπτό από τη 
νομοθεσία όριο απουσιών. Ο σύλλογος 
διδασκόντων του λυκείου του έκρινε 
ανεπαρκή τη φοίτησή του, συνεπώς 
έπρεπε να επαναλάβει την τάξη. Οι γονείς 
του αμφισβήτησαν την απόφαση των 
καθηγητών, επειδή ο μαθητής υπερέβαινε 
το όριο των 114 απουσιών 
μόλις κατά 4, επειδή είχε 
νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, 
άρα υπεισερχόταν ο 
ανθρώπινος παράγοντας, κι 
επειδή η υπέρβαση του ορίου 
απουσιών αποδόθηκε επιπλέον 
σε μονοήμερη αποβολή του 
νέου, η οποία όμως ήταν, 
κατά τους γονείς, άδικη και 
φανέρωνε τον αυταρχισμό 
του λυκειάρχη. Έτσι οι γονείς 
προσέβαλαν στη Δικαιοσύνη 
την απόφαση των διδασκόντων. 
Σημειωτέον ότι ο μαθητής φοιτούσε 
στην Α΄ Λυκείου για δεύτερη χρονιά, 
καθώς το σχολικό έτος 2005-2006 δεν 
προβιβάστηκε, και πάλι λόγω απουσιών 
(πραγματοποίησε 139 απουσίες, εκ 
των οποίων 66 αδικαιολόγητες, με 
όριο για το σύνολο των απουσιών τις 
114 και για τις αδικαιολόγητες τις 50 
απουσίες). Σημειωτέον επίσης ότι τη 
δεύτερη χρονιά της φοίτησης του μαθητή 
στην Α΄ Λυκείου, ο σύλλογος τελικά 
δικαιολόγησε τις απουσίες της αποβολής. 
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο παρέπεμψε 
την υπόθεση στο Εφετείο, αποδεχόμενο 
ασφαλιστικά μέτρα που «πάγωναν» την 
απόφαση των καθηγητών κι επέτρεπαν 
στον μαθητή να φοιτήσει στην επόμενη 
τάξη μέχρι να εκδοθεί απόφαση από 
το Εφετείο. Τον Οκτώβριο του 2008 
το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων 
δικαίωσε τον σύλλογο διδασκόντων. 
Η δικαστική απόφαση κοινοποιήθηκε 
στους ενδιαφερόμενους τον Φεβρουάριο 
του 2009, κι ενώ ο μαθητής φοιτούσε 
πλέον στη Γ΄ λυκείου. Έπρεπε λοιπόν να 
επιστρέψει στην Α΄ τάξη!
 Η έκδοση της δικαστικής 
απόφασης με τόση χρονική καθυστέρηση 
δικαίως κατέστησε μονόδρομο την 
απόφαση του Υπουργείου να συνεχίσει 
ο μαθητής στη Γ΄ λυκείου: εφόσον ήδη 
είχε προβιβαστεί από την Α΄ στη Β΄ κι 
από τη Β΄ στη Γ΄, θα ’ταν οξύμωρο να 
υποχρεωθεί σε νέα παρακολούθηση 
των δύο προηγούμενων τάξεων, απ’ τις 
οποίες αποφοίτησε με επιτυχία. Είναι 
φανερό πως η τραγελαφική κατάσταση 
που δημιουργήθηκε είναι απόρροια της 
κάκιστης λειτουργίας της Δικαιοσύνης. 
Και η κρίση αυτή δεν αφορά, φυσικά, το 
αν το δικαστήριο όφειλε να λάβει υπόψη 
του τυχόν «ανθρώπινες» παραμέτρους 
– άλλωστε ο ορισμός του «ανθρώπινου» 
δύναται να προσλάβει πολλές ερμηνείες, 
όπως θα συζητήσουμε παρακάτω· αφορά 
τον χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης, ο 
οποίος εκ των πραγμάτων καθιστούσε 
την όποια απόφαση ξεπερασμένη από τα 

ίδια τα γεγονότα.
 Κι ενώ τα πυρά θα ’πρεπε 
να στρέφονται εναντίον της 
γραφειοκρατικής Δικαιοσύνης, για μία 
ακόμη φορά στράφηκαν εναντίον των 
καθηγητών και της παιδαγωγικής τους 
επάρκειας! Η ελαφρότητα με την οποία 
πολιτικοί, δημοσιογραφικοί, ακόμη και 
συνδικαλιστικοί φορείς τοποθετούνται 
πάνω σε εκπαιδευτικά ζητήματα, 
συχνά μεταβάλλοντας προηγούμενες 
τοποθετήσεις τους και αποποιούμενοι 
τις ευθύνες τους, είναι παροιμιώδης. 
Στην παρούσα υπόθεση το Υπουργείο 
παρουσιάστηκε λίγο - πολύ σαν 
θεματοφύλακας της ανθρωπιάς, ενώ ο 
σύλλογος των διδασκόντων σαν άκαμπτο 
διοικητικό όργανο που συνθλίβει κάθε 
ευαισθησία. «Πίσω από τους αριθμούς 

κρύβονται ανθρώπινες ψυχές που πρέπει 
να τις αντιμετωπίζουμε με ζεστασιά και 
να τις αγκαλιάζουμε», δήλωσε ο υπουργός 
Παιδείας κ. Άρης Σπηλιωτόπουλος. Όμως 
ο σύλλογος διδασκόντων του λυκείου 
Λευκίμμης, αμέσως μετά την κοινοποίηση 
σ’ αυτόν της δικαστικής απόφασης κι 
ενώ ο μαθητής φοιτούσε πλέον στη Γ΄ 
λυκείου, ζήτησε από το Υπουργείο να 
του διευκρινίσει πώς θα χειριζόταν την 
υπόθεση. Το Υπουργείο απάντησε στον 
σύλλογο, υπενθυμίζοντάς του τη σχετική 
νομοθεσία, ότι «οι δικαστικές αποφάσεις 
είναι άμεσα εκτελεστές». Τι συμβαίνει 
λοιπόν; Όταν μια υπόθεση διακινείται 
σε στενά «υπηρεσιακούς» χώρους πρέπει 
να εφαρμόζεται ο νόμος, ενώ όταν 
αναλαμβάνουν τη διακίνησή της τα μέσα 
ενημέρωσης πρέπει να αντιμετωπίζεται 
«με ζεστασιά»; Και γι’ αυτήν την 
πολιτικάντικη, επικοινωνιακή παλινωδία 
θα ελεγχθούν οι διδάσκοντες;
 Μέχρι το σημείο, συνεπώς, που 
το Υπουργείο δηλώνει στο δελτίο τύπου 
της 30/3/2009 ότι «εκλείπει ο λόγος 
που [sic· προφανώς «για τον οποίο»] 
θα μπορούσε η δικαστική απόφαση να 
υλοποιηθεί», συμφωνούμε απολύτως. 
Όμως από εκεί και πέρα, είναι αδιανόητο 
τα επικοινωνιακά τρικ του Υπουργείου να 
επιφορτίζουν τους εκπαιδευτικούς. Γιατί 
«ανθρώπινες ψυχές» έχουν κι εκείνοι, και 
καταρρακώνονται όταν η συνέπεια και η 
νομιμοφροσύνη τους ποδοπατούνται και 
κουρελιάζονται. «Ανθρώπινες ψυχές» 
έχει και η συντριπτική πλειοψηφία των 
μαθητών που σέβονται τους κανόνες της 
πολιτείας, δεν υπερβαίνουν τα θεσπισμένα 
όρια, και νιώθουν να εμπαίζονται απ’ 
όσους επιπλέουν καταστρατηγώντας 
τους νόμους. «Ανθρώπινες ψυχές» έχουν 
και οι 13 μαθητές του λυκείου Λευκίμμης 
που, έχοντας υπερβεί το όριο απουσιών, 
ανέλαβαν την ευθύνη των πράξεών τους, 
δεν προσέβαλαν την απόφαση του σχολείου 
τους και παρακολούθησαν ξανά την Α΄ 
λυκείου. Επιπλέον, «ζεστό» και στοργικό 
«αγκάλιασμα» δεν είναι να κανακεύεις 

όσους επιδεικνύουν παραβατική 
συμπεριφορά, όσους εκβιάζουν με 
πλανερές εντυπώσεις καταφεύγοντας 
στα μέσα ενημέρωσης, κάνοντάς τους το 
χατίρι σαν να ’ναι κακομαθημένα νήπια· 
«ζεστό» και στοργικό «αγκάλιασμα» είναι 
να υποδεικνύεις σε κάποιον τις αδυναμίες 
του και να τον βοηθάς να βελτιωθεί 
υπερβαίνοντάς τες, όχι να τον κολακεύεις 
και να τον εθίζεις στην ευκολία και τον 
ετσιθελισμό. Κι αν, στο κάτω - κάτω, 
πίσω από τους «αριθμούς» κρύβονται 
ανθρώπινες ψυχές, δεν ήταν ο σύλλογος 
των καθηγητών εκείνος που νομοθέτησε 
τους «αριθμούς»: το Υπουργείο ήταν. 
Αν δεν πιστεύει σ’ αυτούς, ας τους 
καταργήσει ή ας διευκρινίσει ποιοι απ’ 
όσους υπερβαίνουν τους κανόνες της 
πολιτείας «έχουν» ψυχή και ποιοι… «δεν 
έχουν»! Όχι όμως να εξευτελίζει μέσα από 
κουτοπόνηρες, ψηφοθηρικές δηλώσεις 
«ευαισθησίας» τους εκπαιδευτικούς!
 Παράλληλα, όσοι επικρίνουν 
το σύλλογο διδασκόντων για τις «μόλις 
4 παραπάνω» απουσίες, αποκρύπτουν 
ότι τα θεσπισμένα από την πολιτεία 
όρια απουσιών είναι κάθε άλλο παρά 
ασφυκτικά. Οι δέκα μέρες νοσηλείας του 
μαθητή στο νοσοκομείο μεταφράζονται 
το πολύ σε οκτώ εργάσιμες, δηλαδή το 
ανώτερο σε 56 απουσίες. Οι υπόλοιπες 
62 (ως τις 118) απουσίες, απ’ τις οποίες οι 
41 αδικαιολόγητες, δεν είναι ήδη πολλές; 
Πού ήταν οι γονείς με τις μηνυτήριες 
αναφορές, όταν το παιδί τους απουσίαζε 
συστηματικά από το σχολείο, κι όταν 
μάλιστα η κατάσταση επαναλαμβανόταν 
για δεύτερη συνεχή χρονιά; Πόσο εύκολο 
είναι για έναν μαθητή να αναπληρώσει τα 
κενά του και να μην εθίζεται σε νοοτροπίες 
ευκολίας, που θα τον συνοδεύουν και 
σαν ενήλικα, όταν θα προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο; 
Γιατί λοιπόν στις ήδη πολλές απουσίες 
να προστεθούν «λίγες» ακόμα; Και 
πώς θα οριστεί το «λίγο»; Υπάρχει 
«πολύ» και «λίγο» έγκυος; Αν οι «λίγες» 
απουσίες καταστούν άγραφος κανόνας, 
τότε στο «άγραφο όριο» θα προστεθούν 
περαιτέρω «λίγες», σε μια πορεία χωρίς 
τέρμα. Η καταστρατήγηση ενός ορίου ή 
ενός νόμου σηματοδοτεί την απαρχή της 
καταστρατήγησης κι άλλων νόμων. Αν, εν 
προκειμένω», το δικαστήριο, που όφειλε 
να αποφανθεί «ανθρώπινα», κατέλυε 
το θεσπισμένο όριο, ποιος θα μπορούσε 
να εμποδίσει, λόγω του δεδικασμένου, 
τόσο την κατάργηση του συγκεκριμένου 
κανόνα όσο και την αμφισβήτηση άλλων; 
Είναι δυνατή η λειτουργία όχι μόνο ενός 
σχολείου αλλά της ίδιας της πολιτείας 
χωρίς την κοινή αποδοχή και την 
τήρηση συγκεκριμένων κανόνων 
συμπεριφοράς;
 Γι’ αυτό όσοι δημοσιογράφοι 
επέκριναν το σύλλογο διδασκόντων 
δεν δικαιώνονται ως προς την 
ορθότητα της κρίσης τους. Δεν 
είναι δυνατόν να σχολιάζεται ότι 
ένας μαθητής «βρέθηκε στο τέλος 
της χρονιάς να έχει ξεπεράσει (για 
λίγο) [σ.σ.: η υπογράμμιση δική 
μου] το συνολικό επιτρεπόμενο όριο 
απουσιών», άρα δεν μπορούμε για 
τους καθηγητές που σεβάστηκαν 
τον νόμο «να πιστέψουμε ότι είναι 
παιδαγωγοί και να τους ονομάσουμε 
έτσι» (εφημ. «Ριζοσπάστης», 
«Μπορούμε να μιλάμε για 
παιδαγωγούς;», 31/3/2009). Αυτές 
οι προσεγγίσεις δεν είναι απλώς 
επιπόλαιες· είναι λαϊκίστικες.
Από την άλλη μεριά η Ο.Λ.Μ.Ε., που 
συναγωνίζεται με τον δικό της τρόπο 
το Υπουργείο σε επικοινωνιακά 
παιχνίδια, οφείλει να διευκρινίσει 

ορισμένα σημεία της ανακοίνωσής 
της. Σημειώνει η Ο.Λ.Μ.Ε. πως «όταν 
οι διοικητικές πράξεις και αποφάσεις 
ακολουθούν στενά το γράμμα του 
νόμου, απογυμνωμένες από παιδαγωγική 
ευαισθησία, δεν οδηγούν σε καμιά 
περίπτωση σε απονομή δικαιοσύνης». 
Καταρχάς το «γράμμα του νόμου», όπως 
σχολιάσαμε νωρίτερα, είναι μάλλον 
ευρύχωρο παρά «στενό». Πέρα όμως απ’ 
αυτό, επιβάλλεται να διευκρινιστεί πώς 
ορίζεται η «παιδαγωγική ευαισθησία» 
και πώς ακριβώς «παιδαγωγούνται» 
όσοι εντρυφούν στην εξαίρεση και στον 
εμπαιγμό του κοινωνικού συνόλου. 
Επιπρόσθετα, όταν η Ο.Λ.Μ.Ε. δηλώνει 
«θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι 
μαθητές μας να φεύγουν από το σχολείο 
έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές τους», 
οφείλει να εξηγήσει πώς αντιλαμβάνεται 
την «ολοκλήρωση» των σπουδών. 
Δηλαδή, ποια «ολοκλήρωση» σπουδών 
επιτρέπει στους νέους να προσφέρουν 
στην κοινωνία και ποια να την εμπαίζουν; 
Η «ολοκλήρωση» έχει ποιοτικές 
προϋποθέσεις ή είναι αυτοσκοπός που 
συντελείται με οποιονδήποτε τρόπο;
 Θα επαναλάβουμε λοιπόν ότι 
η συνέχιση της φοίτησης του μαθητή 
στη Γ΄ λυκείου ήταν μονόδρομος: όσες 
ενστάσεις κι αν κατατεθούν επ’ αυτής, 
όσο βάσιμες κι αν είναι, ο μαθητής 
αναμφισβήτητα προώθησε τις σπουδές 
του κι εδώ δεν χωρά επιστροφή. Εκείνο 
όμως που δεν είναι ανεκτό είναι η 
απόπειρα να θεμελιωθεί θεωρητικά μία 
τελείως ιδιόρρυθμη υπόθεση. Γιατί άλλο 
είναι η κατανόηση της ιδιορρυθμίας της, 
κι άλλο η λαϊκίστικη διαστρέβλωση των 
εννοιών «ανθρωπιά», «ευαισθησία», 
«παιδαγωγός» ή «νομιμοφροσύνη». 
Από εδώ και πέρα, και ιδίως σε ό,τι 
αφορά τον κ. Υπουργό, οφείλει αυτός 
να αναλογιστεί, εξαιτίας της θεωρητικής 
του υπεράσπισης στην υπόθεση, πώς θα 
αντιμετωπίσει ανάλογες περιπτώσεις στο 
μέλλον, καθώς προβλέπεται ότι, εξαιτίας 
των ευλογιών του, το «δεδικασμένο» 
της αναίρεσης δικαστικών αποφάσεων 
θα καταστεί κανόνας. Οπότε, πώς ο κ. 
Υπουργός θα υποστηρίξει τις σχολικές 
μονάδες προκειμένου να μην καταργηθεί 
η εύρυθμή τους λειτουργία; Επειδή όμως 
οι πολιτικοί λειτουργούν ψηφοθηρικά, 
εικάζουμε πως οποιαδήποτε αντίστοιχη 
μελλοντική κρίση προφανώς θα 
αντιμετωπιστεί, ως συνήθως, με κριτήρια 
επικοινωνιακά.

Γιάννης Στρούμπας
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Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

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

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 25 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 50 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81

Ολίγον παραβάτες, ολίγον παιδαγωγοί, 
ολίγον… έγκυοι!



Γραµµή τῆς πρωινῆς µαλακολογίας
   Ἀπό τήν ἱστοσελίδα www.zoiforos.gr ἁλιεύσαµε (εὐχαριστοῦµε, Φώτη!) τό κάτωθι 
συµβάν στήν (γκαιµπελική) Γραµµή τῆς ΝΕΤ: 
   «...Η εκποµπή «Πρώτη Γραµµή» της ΝΕΤ στις 31-3-2009 είχε προβάλλει ένα αφιέρωµα 
για το µάθηµα των Θρησκευτικών µε καλεσµένους τον Θεσσαλονίκης Άνθιµο και έναν 
εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ. Σε συνέχεια αυτού του αφιερώµατος προγραµµατίστηκε στις 
3-4-09 και νέα εκποµπή µε καλεσµένους τον Μητροπολίτη Περιστερίου κ.κ Χρυσόστοµο, 
εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ και τον Κοσµήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Ιωάννη 
Κογκούλη. Όµως οι δηµοσιογράφοι και οι τεχνικοί του συγκεκριµένου τηλεοπτικού 
σταθµού δεν πήγαν στο Πανεπιστήµιο για να πάρουν από εκεί τις δηλώσεις του κ. 
Κοσµήτορα, διότι φοβήθηκαν, όπως οι ίδιοι δήλωσαν την αντίδραση των αναρχικών (!!!) 
που λυµαίνονται τον χώρο  του Πανεπιστηµίου. Παρακάλεσαν λοιπόν τον κ. Κογκούλη, 
να µεταβεί από την Κοσµητεία της Σχολής, στο Λευκό Πύργο και να δώσει από εκεί τη 
συνέντευξή του στη ΝΕΤ. Αυτή είναι η δηµοκρατία µας! Αυτό είναι το Πανεπιστηµιακό 
άσυλο! Αλλά για να λέµε τα πράγµατα µε τ΄ όνοµά τους, αυτή είναι η κατάλυση 
κάθε έννοιας δηµοκρατίας και ασύλου. Ο κ. Κογκούλης θέλοντας να διευκολύνει τους 
εργαζόµενους στον τηλεοπτικό σταθµό, προθυµοποιήθηκε να κατέβει στο σηµείο όπου του 
υπεδείχθη. Εκεί περίµενε υποµονετικά να του δοθεί ο λόγος για να εκφράσει τις απόψεις 
του. Όταν πήρε το λόγο δήλωσε ότι δεν µιλάει µόνον ως Κοσµήτορας της Θεολογικής 
αλλά κυρίως ως καθηγητής της Παιδαγωγικής στο τµήµα της Θεολογίας και τόνισε µε 
έµφαση και µε τον δυναµισµό που τον διακρίνει, ότι υπήρξε παραπληροφόρηση στην 
εκποµπή της ΝΕΤ «Πρώτη Γραµµή» της 31ης Μαρτίου 2009 σχετικά µε το περιεχόµενο 
της επιστολής του Αρχιεπισκόπου που εστάλη στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. Συγκεκριµένα τόνισε εµφαντικά ότι η επιστολή του Αρχιεπισκόπου 
ανέφερε πως το µάθηµα των Θρησκευτικών πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τους 
ορθόδοξους χριστιανούς, γι΄ αυτούς δηλαδή που βαπτίστηκαν στο όνοµα της Αγίας 
και Οµοουσίου Τριάδος. Συµπλήρωσε µάλιστα ο κ. Κοσµήτορας, αυτό που χρόνια τώρα 
διακηρύσσει, ότι δηλαδή οι γονείς µε τη βάπτιση του παιδιού τους δηλώνουν, όχι µόνο 
την ανάγκη ύπαρξης ενός συγκεκριµένου είδους µαθήµατος στο ωρολόγιο σχολικό 
πρόγραµµα αλλά πρώτιστα και κύρια το είδος του αξιακού προσανατολισµού της 
παιδείας µας. Αν θέλουν λοιπόν οι διάφοροι καλοθελητές να µη διδάσκεται το µάθηµα 
των Θρησκευτικών, θα πρέπει να πείσουν και τους Έλληνες να µη βαπτίζουν τα παιδιά 
τους, να απαρνηθούν δηλαδή οι απόγονοι των ηρώων του ΄21 την ταυτότητα και 
την ιδιοπροσωπία τους. Εκεί όµως ξαφνικά κόπηκε η µετάδοση των δηλώσεων του κ. 
Κογκούλη και δεν επανήλθε πλέον παρά τις απεγνωσµένες προσπάθειές του να του 
δοθεί έστω και τηλεφωνικώς ο χρόνος να εκθέσει τις απόψεις του...»

Σκουπιδοζωή
Ὁ Εὐγένιος Ἀρανίτσης («Ε», 5/4/09) γιά τίς ἐπιλογές πού µᾶς προσφέρονται:  
«...Σίγουρα, έχουν διεξαχθεί και καταγραφεί αµέτρητες συζητήσεις αναφορικά µε την 
καταστροφή της αξίας χρήσης, δηλαδή της ανάγκης που συνδέει το υποκείµενο µε τα 
πράγµατα. Έχοντας παραιτηθεί οριστικά απ’ οποιαδήποτε αναπόληση αυτής της αξίας, 
άπαξ και η τελευταία διαλύθηκε µέσα στον ωκεανό των προσοµοιώσεων, ο καταναλωτής 
αισθάνεται ήδη τη ναυτία που αφήνει πίσω της, σαν hangover, η βεβιασµένη, 
παραισθητική εξιδανίκευση της επιλογής ανάµεσα σε δύο, τέσσερα, οκτώ ή δεκαέξι 
«ιδιαίτερης» αποτελεσµατικότητας απορρυπαντικά ή σαµπουάν, εξίσου προβεβληµένα 
ως λογότυπα. Ταυτόχρονα, του υπόσχονται ότι, σε λίγο, θα επιλέγει και το χρώµα των 
µατιών των παιδιών του. Εποµένως, ο καταναλωτής, σαν να λέµε ο πολίτης, διχάζεται 
µεταξύ απελπισίας και επίγνωσης. Μέχρι χθες, η πηγή της ναυτίας, εντοπισµένη εκ 
των υστέρων στο κέντρο της λατρείας του «καινούριου» και των ανέσεων που είχαν 
αρχίσει, δειλά αλλά πειστικά, να εισχωρούν στη ζωή των ευρωπαϊκών κοινωνιών 
κατά τη δεκαετία του ‘60, του ήταν άγνωστη. Τώρα, βλέποντας τα σκουπίδια στους 
δρόµους, επιτέλους καταλαβαίνει, ανεξαρτήτως του αν το παραδέχεται, ότι τα πάντα 
υπήρξαν µόνον συσκευασία· ό,τι πετάχτηκε στους κάδους ήταν για πέταµα εξ αρχής. 
Ποιος τολµάει να ρωτήσει τις γυναίκες, τουλάχιστον τις ευαίσθητες, για το είδος της 
κατάθλιψης που τις κυριεύει αµέσως µόλις επιστρέψουν απ’ αυτό που, κατ’ ευφηµισµόν, 
ονοµάζουν shopping therapy; Με τον τρόπο που ο καρπός είναι κιόλας σκουπίδι και το 
κρέας κοπριά, πολύ περισσότερο µάλιστα µε τον τρόπο που η αγωνία του επαγγελµατικού 
προσανατολισµού ικανοποιείται χαρτογραφώντας έναν κυκεώνα από απορριφθείσες 
«επιλογές», τα αντικείµενα που αφήνει πίσω της η διαδικασία του shopping therapy είναι, 
για να µεταχειριστούµε ιατρική ορολογία, απλώς και µόνον παρενέργειες, δηλαδή εκείνο 
το οποίο εκδηλώνεται µε τη λήψη ενός φαρµάκου που δεν χρειάζεσαι. Πυροδοτείται 
άρα η µηχανή του εθισµού: έκτοτε, µοναδική έξοδος απ’ τη δυσθυµία παραµένει το 
οµοιοπαθητικό επεισόδιο της επόµενης εξόδου για shopping therapy, και ούτω καθεξής, 
όπως περίπου µε το αλκοόλ, όταν η µόνη ελπίδα να συµφιλιωθείς µε τις αγριότητες της 
προηγούµενης βραδιάς είναι να προσφέρεις στον εαυτό σου ένα ακόµη ποτό. 
Αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, όλο το παραπάνω δεν απέχει πολύ απ’ την κοινοτοπία· ο 
µέσος άνθρωπος το µισοήξερε ήδη από την εποχή των πρώτων συζητήσεων σχετικά µε την 
άγευστη σάρκα των φρούτων και των οπωροκηπευτικών, που ασφαλώς συνοδεύονταν απ’ 
τη διαισθητική γνώση ότι ο παροξυσµός του ποσοτικού παράγει το οµοίωµα, το σκουπίδι. 
Το θυµάται σήµερα καθώς του µιλούν για τη νοθεία των κρεάτων, το µολυσµένο νερό και 
µια δίχως τέλος ποικιλία άλλων συµφορών, των οποίων η συµβατική ανασκόπηση στα 
ΜΜΕ συνδυάζεται διαρκώς µε µιαν ολόκληρη ένοχη φιλολογία περί των δηλητηρίων 
και του καρκίνου. Επαληθεύεται εξάλλου, κατευθείαν, στη ρηχότητα της αφθονίας 
που φέρνει τα σκύβαλα στο στόχαστρο ενός τύπου καταναλωτικής λύσσας, η οποία 
κατευνάζεται ειδικά, και µόνον τότε, εφόσον το ποθητό αντικείµενο στερείται ουσίας. 
Ό,τι είναι κενό νοήµατος, ό,τι παρέχεται µόνο σαν αµιγής φαινοµενικότητα, ό,τι πείθει 
για την πλήρη απόσπασή του απ’ τους όρους της συγκρισιµότητας, γίνεται αυτόµατα 
ελκυστικό, δηµοφιλές, «απόλυτο», και οδηγεί την κούρσα της µόδας µέσα απ’ την όλο 
και πιο ψυχρή φαντασµαγορία µιας µηδαµινότητας που καταλήγει παραληρηµατικά 
ποθητή, ακριβώς για να µην βοά το κενό στο εσωτερικό της. Αυτό είναι το πρωτόκολλο 
των «must», που περιγράφουν στο όνοµα της δηµοκρατίας σαν mainstream και το οποίο 
αντιλαµβάνονται οι πάντες ως νοµοθεσία...» 
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Ἡ γαλλοβελγική τράπεζα Dexia 
τά ἔχει βρεῖ σκοῦρα τελεταίως, 
χάρη στήν κοινωνία τῶν Βέλγων 
πολιτῶν πού δίνουν µαθήµατα 
α ὐ τ ο ο ρ γ ά ν ω σ η ς 
καί δράσης ἐκτός 
κοµµάτων. Καί ἡ 
ἐξέλιξη τῆς ὑπό-
θεσης αὐτῆς θά 
δείξει πολλά γιά 
τό µέλλον τῆς εὐ-
ρωπαϊκῆς κοινω-
νίας.
Ὅλα ἄρχισαν τό 
2001, ὅταν ἡ Dexia 
ἀγόρασε τήν ἰσρα-
ηλινή τράπεζα Municipality Treas-
ure Bank καί ἐνεπλάκη µέ τήν 
χρηµατοδότηση 7 παράνοµων 
ἐποικισµῶν στήν Κατχόµενη 
Παλαιστίνη: Ariel, Alfei Menashe, 
Beit Aryeh, Beit-El, Elkana, Har 
Hebron, Kedumim καί Givat Zeev.     
Τότε ἑπτά ὀργανώσεις τοῦ Βελγίου 
ἑνώθηκαν στήν ἐκστρατεία «Τό 
Ἰσραήλ ἀποικίζει, ἡ Dexia χρηµα-
τοδοτεῖ» καί ζήτησαν τήν ἀπό-
συρση τῆς τράπεζας ἀπό τήν 
ὑπόθεση. Μέσα σέ λίγους µῆνες 
(ἀπό τόν περασµένο Ὀκτώβριο!) 
45 ὀργανώσεις (καί κόµµατα καί 
συνδικαλιστικές ἑνώσεις) συνα-
σπίστηκαν, φέρανε τό ζήτηµα στή 
βελγική Βουλή καί σέ τοπικούς 

δήµους, ὅπου κέρδισαν 18 ψηφί- 
σµατα συµπαράστασης δηµοτι-
κῶν συµβουλίων!
Τό κλῖµα φάνηκε καί στίς 11 Ἰα-

νουαρίου, ὅταν στή µεγαλειώδη 
πορεία γιά τή Γάζα (70.000 ἄτο-
µα στίς Βρυξέλλες!) διαδηλωτές 
πέταξαν παπούτσια στά ὑποκα- 
ταστήµατα τῆς Dexia, µιµούµενοι 
τόν γνωστό Ἰρακινό δηµοσιογρά-
φο. Καί σέ µία ἄλλη πρωτοβου-
λία γιά µία ἑβδοµάδα στά τέλη 
Μαρτίου κλήθηκε τό κοινό νά 
τηλεφωνεῖ στήν ὑπηρεσία ἐξυπη-
ρέτησης τῆς Dexia καί νά ζητάει 
τήν ἀπόσυρση τῆς τράπεζας ἀπό 
τίς δραστηριότητες τῆς θυγατρικῆς 
της.
Νά βλέπουµε νά µαθαίνουµε καί 
µεῖς ἐδῶ, ἄραγε πόσα χρόνια θά 
µᾶς πάρει νά ἀποτινάξουµε τήν 
κοµµατοκρατία;...

Dexia Bank καί ἐπιδέξια κοινωνία

Ἡ ἔνταση στίς µολδαβορουµανικές 
σχέσεις, µέ ἀφορµή τά µετεκλογικά 
ἐπεισόδια στήν Μολδαβία, ἔφερε στό 
προσκήνιο τήν περίπλοκη σχέση τῶν 
δύο λαῶν. Ἀξίζει νά τήν δοῦµε λιγάκι 
στίς λεπτοµέρειές της, καθώς πρόκειται 
γιά γείτονές µας καί ἱστορικούς µας 
φίλους.

Ἡ ἀνακοίνωση τῶν ἐκλογικῶν ἀποτε-
λεσµάτων, πού φέρανε πρῶτο µέ 
50% τό κυβερνόν κόµµα τοῦ πρώην 
κοµµουνιστῆ Βλαντιµίρ Βορονίν, ἦταν 
ἡ ἀφορµή γιά τό ξέσπασµα ἐπεισοδίων 
«πορτοκαλί» τύπου ἀπό τά 3 κόµµατα 
τῆς ἀντιπολίτευσης. Παρότι ὁ ΟΑΣΕ 
µίλησε γιά ἐλεύθερες καί δηµοκρατικές 
ἐκλογές, ὀπαδοί τῶν ἀκραίων 
φιλοδυτικῶν κοµµάτων κατέλαβαν 
κι ἔκαψαν τή Βουλή καί προέβησαν 
σέ καταστροφές. Ἡ κυβέρνηση στό 
Κισνάου (ἤ Κισίνεφ) δήλωσε ὅτι θά 
τιµωρήσει τούς ὑποκινητές, ἔκλεισε τά 
σύνορα µέ τή Ρουµανία καί ἀπέλασε 
τόν Ρουµάνο πρέσβη, θεωρώντας 
τον ὑπαίτιο. Ἡ Ρουµανία ἀντέδρασε 
ἀπορρίπτοντας τίς κατηγορίες γιά τήν 
ἐµπλοκή της, ἀλλά ἦταν προφανές 
ὅτι κι ἄν ἀκόµη δέν σχεδιάστηκαν 
τά ἐπεισόδια ἐπισήµως ἀπό τό 
Βουκουρέστι, πάντως τό ἐνδιαφέρουν 
ἄµεσα. Τά συνθήµατα τῶν διαδηλωτῶν, 
οἱ ρουµάνικες σηµαῖες, ἡ καταστροφή 

τῶν µολδαβικῶν συµβόλων δείχνουν 
ὅτι ἐπανέρχεται τό ἐθνικό θέµα.
Τί σηµαίνει, ἀλήθεια, Μολδαβία; Ποιά 
εἶναι ἡ µολδαβική γλῶσσα, ἡ µολδαβική 
παράδοση, ἡ µολδαβική ἱστορία, ἡ 
µολδαβική θρησκεία; ∆έν ὑπάρχει 
καµµία ἀπολύτως διαφορά ἀπό τήν 
ρουµανική. Ἁπλῶς ἡ Μολβαδία ὑπῆρξε 

σοβιετική δηµοκρατία 
τῆς ΕΣΣ∆, ἔξω ἀπό τά 
πλαίσια τοῦ ρουµανικοῦ 
κράτους, ὁπότε, καί µέ 
δεδοµένη τήν σοβιετική 
πολιτική ἀδιαφορίας 
γιά τίς ἐθνικές ρίζες, 
δηµιουργήθηκε µία 
ἀπόσταση µεταξύ Μολ-
δαβῶν καί Ρουµάνων. 
Οἱ δεύτεροι ἔχουν τό 
δικό τους Πατριαρχεῖο 

(µέ µικρό ποίµνιο καί µέσα στήν 
Μολδαβία) καί οἱ πρῶτοι ὑπάγονται 
στό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. Ὁ 
σηµερινός ἡγέτης τῆς Μολδαβίας 
εἶναι µία τυπική περίπτωση σοβιετικοῦ 
ἀνθρώπου: Μέ ρώσικο ὀνοµατεπώνυµο 
καί µητρική γλῶσσα τή ρωσική, µιλᾶ 
τήν µολβαδική (δηλ. τά ρουµάνικα) 
µέ κάποια δυσχέρεια καί, παρά τό 
παρελθόν του, αὐτοπροσδιορίζεται ὡς 
εὐρωπαϊστής. Οἱ σχέσεις µέ τή Μόσχα 
ἔχουν ἕνα διαρκές ἀγκάθι, αὐτό τῆς 
ἀποσχισθείσας Ὑπερδνειστερίας, ἐνῷ 
στήν νότια, αὐτόνοµη ἐπαρχία τῆς 
Γκαγκαουζίας ἁλωνίζει ἡ Τουρκία, 
βασιζόµενη στήν τουρκοφωνία τοῦ 
ὀρθόδοξου πληθυσµοῦ (180.000 
ἄνθρωποι). Ἡ χώρα εἶναι ἔτσι κι 
ἀλλιῶς πάµφτωχη, ἡ οἰκονοµία της 
ἀγροτική, ἡ διαφθορά γενικευµένη 
(παρότι ἡ Μαφία ἔχει συρρικνωθεῖ στά 
...κυβερνητικά κλιµάκια). Τώρα ἔρχεται 
καί ἡ ἐθνική ἱστορία νά διεκδικήσει τή 
θέση της, τό πρᾶγµα περιπλέκεται...

Μολδαβία: Ταραχές µέ ρίζες ἱστορικές
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Μητροπολίτης Αρτέμιος* 
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

...Η πρόσφατη ιστορία του Κοσσόβου και 
των Μετόχιων είναι δυστυχισμένη και 
αιματηρή. Διαρκεί σχεδόν 620 χρόνια. 
Άρχισε με την γνωστή μάχη του Κοσόβου 
και ακόμη δεν έχει τελειώσει. Σε αυτή 
την μακρόχρονη ιστορία ήταν λίγες οι 
πρόσχαρες και ειρηνικές μέρες. Περίπου 
καμία εικοσαριά χρόνια (από 1918-1941). 
Όλα τα υπόλοιπα χρόνια και αιώνες 
πέρασαν στο σκοτάδι της δουλείας και 
στον σταυρό των παθημάτων. Περί τούτου 
γράφηκαν όχι βιβλία, αλλά ολόκληρες 
βιβλιοθήκες. Από ντόπιους και ξένους 
συγγραφείς. Από ζωντανούς μάρτυρες 
και επιμελείς ερευνητές της ιστορίας. 
Αυτό το πλήθος μαρτύρων και μαρτυριών 
μιλάει ότι η κάθε επόμενη περίοδος ήταν 
πιο δύσκολη, πιο δοκιμαστική και πιο 
αιματηρή από την προηγούμενη. Πρέπει 
να δούμε το βιβλίο «Κλάμα της Παλιάς 
Σερβίας» του Ιανίτσιγιε Πόποβιτς, όπου 
περιγράφει τα τελευταία εκατό χρόνια υπό 
τους Τούρκους. Παρόλο που ακόμη ήταν 
τουρκική δουλεία, οι κύριοι καταπιεστές 
των Σέρβων, παιδιών και γυναικών, ήταν 
τότε οι Αλβανοί. (...)
Οι σημερινοί τρομοκράτες και εγκληματίες 
– οι Αλβανοί του Κοσόβου – κάνουν στο 
Κόσοβο και τα Μετόχια και με το Κόσοβο 
και τα Μετόχια είναι γνωστό σε όλον 
τον κόσμο. Αφού αυτοί τις εγκληματικές 
τους πράξεις κάνουν εδώ και δέκα χρόνια 
δημόσια μπροστά από τα μάτια όλου 
του κόσμου, στην παρουσία ολόκληρης 
της διεθνούς κοινότητας, παρούσα στο 
Κόσοβο και τα Μετόχια στο πρόσωπο της 
UNMIK και της ΚFΟR, και σήμερα και 
της EULEX. Όχι μόνο παρούσα με την 
έννοια μαρτύρων, αλλά υπό την άμεσή 
της διοίκηση και εξουσία, με την πλήρη 
λογιστική και αγαθή προαίρεση, η οποία 
αντί να εμποδίζει και ξεριζώνει το έγκλημα, 

το επιτρέπει και ανέχεται. Παρόλο που η 
εξουσία των ΗΕ ακόμη είναι, τουλάχιστον 
εικονικά, παρούσα και έγκυρη στο Κόσοβο 
και τα Μετόχια, το ίδιο ελεύθερα κινούνται 
εκατοντάδες και χιλιάδες τρομοκράτες και 
εγκληματίες, πολλοί δε κάθονται στους 
θεσμούς του αυτοανακηρυγμένου και τερα-
τώδους δημιουργήματος του λεγόμενου 
Ανεξάρτητου Κοσόβου, με τους οποίους η 
διεθνής κοινότητα συνεργάζεται νόμιμα.
(...) Όμως όλες αυτές οι φυσικές 
καταστροφές σαν να μην έφταναν τους 
Αλβανούς. Οι νέοι τους «ιστορικοί» με τη 
μεγάλη υποστήριξη των δυτικών μεντόρων 
και διδασκάλων άρχισαν κατά μέγα μέρος 
να παρουσιάζουν τα σερβικά ιερά ως 
«κοσσοβάρικα», «βυζαντινό - αλβανικά», 
ήδη και «ορθόδοξα», μόνο να μην πουν 
αυτό που στην αλήθεια είναι «σερβικά 
ορθόδοξα ιερά». Η πωρωμένη και αναιδής 
πλαστογράφηση της ιστορίας και μεταβολή 
των δεδομένων είναι παρούσα σε κάθε 
βήμα, όσο και τα ερείπια και τα συντρίμμια 
των κατεστραμμένων μας ιερών. Οι 
Αλβανοί «ιστορικοί» χωρίς ντροπή και 
αισχύνη ισχυρίζονται ότι οι Νεμάνιτς 
ήταν πράγματι Νιμάνι (!), και ότι την Ιερά 
Μονή Ντέτσανε ανήγειρε η τοπική φυλή 
Γκάσι (!), και όχι ο βασιλιάς Στέφανος 
Ούρος Γ΄ (του Ντέτσανε), του οποίου 
οι τίτλοι μέχρι σήμερα διαφυλάχτηκαν 
και στην περγαμηνή και στη μαρμάρινη 
πλάκα πάνω από τη νότια θύρα του ναού 
Ντέτσανε. Στη διαδικτυακή παρουσίαση 
«Albanian.com» η μεγαλοπρεπής εκκλησία 
Θεοτόκος Λιεβίσκα στο Πρίζρεν, η οποία 
κατά το πογκρόμ του Μαρτίου ζημιώθηκε 
πολύ, ήδη καταχωρήθηκε ως η «πιο 
παλιά αλβανική εκκλησία στους χώρους 
αυτούς». Κάτι παρόμοιο ισχυρίζεται και 
για την «εκκλησία Ουλπιάνα», ήτοι τη 
μονή Γκρατσάνιτσα, την οποία ο άγιος 
βασιλιάς Μιλούτιν, ο μεγαλύτερος Σέρβος 
κτήτορας, δήθεν «μόνο ορθοδοξοποιήσε», 
και η οποία σύμφωνα με αυτούς, 
«ανήκε στην αλβανική ρωμαιοκαθολική 

παράδοση». Αυτή η αλβανική θεωρία ήδη 
απέκτησε «δικαίωμα πολιτείας», πήρε 
τη νομιμότητα της «επίσημης ιστορικής 
διδασκαλίας η οποία διδάσκεται και στους 
μαθητές στα σχολεία» του εγκληματικού 
δημιουργήματος του παράνομα διακη-
ρυγμένου Ανεξάρτητου Κοσόβου.

(...) Όλα τα εγκλήματα και βαρβαρότητες 
που αναφέρθηκαν και περιγράφηκαν 
στα βιβλία αυτά, καθώς και πολλά άλλα 
αναφερόμενα και περιγραφόμενα σε 
άλλα δημοσιευμένα έντυπα, καθοδηγούν 
σε πλήρη αλλαγή ταυτότητας του 
πνευματικού και πολιτιστικού λίκνου του 
σερβικού λαού, του Κοσόβου και των 
Μετόχιων, μετατρέποντάς τα από καθαρά 
χριστιανικές περιοχές σε νέα ισλαμική 
τζαμαχιρία στην καρδιά των Βαλκανίων 
και της Ευρώπης. Η τωρινή ισλαμοποίηση 
του Κοσσόβου και των Μετόχιων δεν 
είναι κάτι περί του οποίου απλά σκέπτεται, 
συζητιέται, μιλιέται. Είναι πράγματι 
μια σκληρή πραγματικότητα την οποία 
εμείς οι Σέρβοι Χριστιανοί, καθημερινώς 
βιώνουμε και νιώθουμε στο πετσί μας εδώ 
και σχεδόν δέκα πλήρη χρόνια. Εδώ δεν 
πρόκειται για την απλή «ισλαμοποίηση» 
η οποία επί τους περασμένους αιώνες 
εκτελούνταν και πραγματοποιούνταν σε 
πολλά μέρη του κόσμου, αλλά περί της 
βιαίας εκρίζωσης ενός χριστιανικού λαού  
από το πνευματικό λίκνο του. Ότι αυτό δεν 
είναι απλά μια «σκέψη» κάποιου, αρκεί 
να δούμε, και τουλάχιστον ελαφρώς να 

τονίσουμε ξανά τι συνέβη στο Κόσοβο 
και τα Μετόχια τα τελευταία δέκα χρόνια, 
συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του 1999, 
μέχρι και σήμερα. 
Εν ολίγοις άλλαξε η εθνική και θρησκευτική 
ταυτότητα της Περιοχής. Από το Κόσοβο 
και τα Μετόχια εκδιώχθηκαν βιαία τα δυο 

τρίτα του χριστιανικού πληθυσμού 
(περίπου 250.000), γκρεμίστηκαν 
και καταστράφηκαν πάνω από 150 
ορθόδοξες εκκλησίες και μονές, 
πολλές οι οποίες κτίστηκαν στον 
13ο και 14ο αιώνα, και ως τέτοιες 
αποτελούν αληθινά μαργαριτάρια 
του σερβικού πολιτισμού και τέχνης 
του μεσαίωνα, ενώ ταυτόχρονα 
ανεγέρθηκαν πάνω από 400 νέα 
τζαμιά με τη βοήθεια της Σαουδικής 
Αραβίας και άλλων ισλαμικών χωρών 

από τον Περσικό Κόλπο. Καταστράφηκαν 
και εκατοντάδες σερβικά νεκροταφεία με 
χιλιάδες σπασμένα και κομματιασμένα 
επιτάφια μνημεία και σταυρούς. Για να 
μιλήσουμε λεπτομερέστατα περί της 
καταστροφής των σερβικών σπιτιών και 
άλλης περιουσίας, περί των πολυάριθμων 
λεηλασιών και διαρπαγών θα ζητούσε 
ειδική μελέτη. Εάν σε αυτό προστεθεί ο 
αριθμός δολοφονημένων και απαχθέντων 
Σέρβων, ο αριθμός των τραυματισμένων 
και πληγωμένων, όλα τα είδη βίας και 
λεηλασιών, ο αριθμός των επιθέσεων κατά 
των χριστιανών Σέρβων και των ιερών 
μας (περί του οποίου είναι αδύνατο να 
μιλήσουμε λεπτομερώς σε μια σύντομη 
διάλεξη, και περί του οποίου, όπως 
ήδη έχει ειπωθεί, υπάρχουν ολόκληρα 
γραμμένα βιβλία), μόνο τότε αποκτιέται 
η πραγματική εικόνα της τρομοκρατίας, 
της εθνικής κάθαρσης εκτελεσμένης στην 
«ειρήνη» υπό την εξουσία και αιγίδα του 
ΟΗΕ και της ΕΕ. 

* Διάλεξη του Σέρβου Μητροπολίτη Πρίζρεν 
στο Λονδίνο, Μάρτιος 2009

Goldman Sachs 
κατά ἱστολογίων

Καθώς οἱ ἀποκαλύψεις γιά τό πλιάτσικο τῶν 
ἁρπακτικῶν (ἑταιρειῶν καί τραπεζιτῶν) στίς 
ΗΠΑ δέν γίνεται νά συγκρατηθοῦν, οἱ πιό 
βρώµικοι ἐπιστρατεύουν κάθε µέσον γιά νά 
κρύψουν ἀπό τό κοινό τήν πραγµατικότητα. 
Ἀξιοπρόσεκτη εἶναι ἡ περίπτωση τῆς γνωστῆς 
Goldman Sachs, πού ὡς γνωστόν ποδηγετεῖ 
τήν Wall Street (καί τόν ἑκάστοτε ἔνοικο τοῦ 
Λευκοῦ Οἴκου, φυσικά):Ἀφοῦ ἐπιδοτήθηκε 
κάπου 20 δισεκατοµµύρια δολάρια τοῦ 
ἀµερικανικοῦ λαοῦ γιά νά στανιάρει (κάπως 
ἔτσι ἀπέκτησε 43 ὀρόφους γραφεῖα στό κτίριο 
πού ὀνόµασε 200 West Street, κρύβοντας τό 
ὄνοµά της), ἐπιστράτευσε τό νοµικό γραφεῖο 
Chadbourne & Parke γιά νά ἀντιµετωπίσει τήν 
διαδικτυακή κριτική τοῦ µπλόγκερ Mike Mor-
gan. Τό ἱστολόγιο (blog) τοῦ Μόργκαν ἀσκεῖ 
σκληρή κριτική στήν τράπεζα καί στά στελέχη 
της, καί ὁ ἴδιος ἔλαβε τήν προειδοποίηση 
ὅτι θά ἀντιµετωπίσει τόν νόµο ἄν δέν τό 
κλείσει µόνος του! Κι αὐτά ἐνῷ κάθε τόσο 
βγαίνουν στή δηµοσιότητα λεπτοµέρειες 
γιά παρανοµίες καί ἁρπαχτές τῆς Goldman 
Sachs. Πρόσφατα παραδείγµατα αὐτό τοῦ 
(τζά!) ἀµερικανοεβραίου της προέδρου Lloyd 
Blankfein πού κατηγορεῖται ὅτι εἶπε ψέµµατα 
καταθέτοντας στό Κογκρέσο γιά τά µπόνους 
πού ἔλαβε τό 2007 καί ἡ «περίεργη» σχέση 
της µέ τήν AIG. Ἄραγε οἱ χαρακτηρισµοί πού 
κυκλοφοροῦν στήν ἱστοσελίδα τοῦ Μόργκαν γιά 
τή Goldman Sachs (ἐγκληµατικός φασιστικός 
ὀργανισµός, ἀρρώστεια µέ µεταστάσεις σέ 
ὅλον τόν κόσµο...) πόσο ἀπέχουν ἀπό τήν 
πραγµατικότητα;

Φερχάτ Γκερτσέκ:

Τό 17χρονο πρόσωπο 
τῆς Δειµοκρατίας

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 Ὁ Φερχάτ Γκερτσέκ εἶναι ἕνα παλληκάρι 
17 χρόνων ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη. Εἶναι 
µέλος ἐργατικῆς πολύτεκνης οἰκογένειας: 
Ἔχει ἄλλα τέσσερα ἀδέλφια καί ὁ πατέρας 
τους ἐργάζεται σέ κλωστοϋφαντουργία. Πρίν 
µερικούς µῆνες (στίς 7 Ὀκτωβρίου 2008), καθώς 
διένειµε µαζί µέ ἄλλους συντρόφους του τό 
ἀριστερό περιοδικό «Γιουρουγιούς», δέχθηκαν 
τήν ἐπίθεση τῶν ἀστυνοµικῶν, πρῶτα µέ 
δακρυγόνα καί γκλόµπς καί µετά µέ κανονικά 
πυρά. Ὁ Φερχάτ δέχθηκε µία σφαῖρα στήν 
χαµηλά πλάτη - καθαρή ἀπόπειρα δολοφονίας. 
Τό ἀποτέλεσµα ἦταν νά µείνει παράλυτος, 
µέ ἄλυτα, βαρειά προβλήµατα κάτω ἀπό τήν 
κοιλιακή χώρα. Μπροστά στό ἀποτέλεσµα αὐτό, 
οἱ τραυµατισµοί ἄλλων 16 διαδηλωτῶν ἀπό τό 
ξύλο (ὁ ἕνας µέ δύο σπασµένα πλευρά, ὁ ἄλλος 
µέ πρόσωπο παραµορφωµένο ἀπό τά χτυπήµατα 
κτλ κτλ) ἀκούγονται ἀσήµαντοι. 
 Ὁ ἄτυχος νέος συνελήφθη καί 
...καταδικάστηκε, γιατί, λέει, τό περιοδικό 
µπορεῖ νά κυκλοφοροῦσε νόµιµα ἀλλά ἐξέφραζε 

παράνοµη ὀργάνωση (τήν DHKP-C)! Ἐπίσης 
ἐπρόκειτο γιά «παράνοµη διαδήλωση» στήν 
ὁποία οἱ µετέχοντες φοροῦσαν τά γιλέκα µέ τό 
ὄνοµα τοῦ περιοδικοῦ, κάτι πού στήν Τουρκία 
χαρακτηρίζεται ὡς «τακτοποιηµένη ἐνδυµασία» 
καί ...ἀπαγορεύεται*! Πάντως τά ροῦχα τοῦ 
παιδιοῦ ἐξαφανίστηκαν, ὁπότε ἡ ἀπόσταση ἀπό 
τήν ὁποία ἐβλήθη παραµένει ἄδηλη. Τέλος, οἱ 
ἀστυνοµικοί δήλωσαν ὅτι δέχθηκαν λιθοβολισµό 
ἀπό τούς διαδηλωτές καί ἄρα βρισκόντουσαν 
σέ ...ἄµυνα. Τό ἀποτέλεσµα ἦταν στή δίκη 
νά καταδικαστεῖ ὁ Φερχάτ σέ 15 χρόνια καί 4 
µῆνες φυλάκιση καί ὁ ἀστυνοµικός σέ 9 χρόνια 
γιά «κατάχρηση ἐξουσίας»! Μιά ποινή πού 
φυσικά στό Ἐφετεῖο θά ἐξαλειφθεῖ, καθώς στήν 
Τουρκία ἀπαγορεύεται ἡ σύλληψη µπάτσων καί 
βασανιστῶν: Κανείς ποτέ δέν ἔκανε φυλακή 
γιά τέτοιον λόγο! Ἔτσι εἶναι τά πράγµατα στήν 
ἐκσυγχρονισµένη Τουρκία, πού σύµφωνα µέ τόν 
Ὀµπάµα καί ἄλλους ἀνήκει στήν Εὐρώπη... 
 Τώρα ὁ Φερχάτ, καί ἐν ἀναµονῇ τοῦ 
Ἐφετείου του, βρίσκεται στήν Ἀθήνα (λόγῳ τῆς 
κατάστασης τῆς ὑγείας του δέν φυλακίστηκε). 
Ἦρθε µέ µία βίζα τρίµηνης διάρκειας, προσπα-
θώντας νά βρεῖ ἐδῶ γιατρειά. Ἔχει ἐγχειριστεῖ, 
κάνει φυσικοθεραπεῖες ἀλλά ἄργησε νά ἔρθει 
καί τά προβλήµατα (σέ νεφρά, οὐρολογικό κτλ) 
εἶναι τόσα πού ἴσως δέν µπορεῖ νά βοηθηθεῖ 
ἐπαρκῶς. Τό ΠΑΜΕ καί διάφορα συνδικᾶτα 
παρεῖχαν σηµαντική βοήθεια µέχρι τώρα, ἀλλά 
τά πράγµατα εἶναι δύσκολα. 

*  Αὐτά µάλιστα µετά τήν ψήφιση τοῦ νέου νόµου 
γιά τίς ἁρµοδιότητες τῆς Ἀστυνοµίας, πού τῆς 
δίνει κάθε ἐξουσία γιά κατασταλτικά µέτρα 
ἐναντίον ὅσων ἀγωνίζονται στήν Τουρκία γιά τίς 
ἐλευθερίες καί τά βασικά δικαιώµατα.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ποινικοποίηση 
του κομμουνισμού;

Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από την 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ψήφισμα 
για την «Ευρωπαϊκή Συνείδηση και τον Ολοκληρωτισμό» 
που ταυτίζει τον φασισμό με τον κομμουνισμό και το 
ναζιστικό καθεστώς με τις σοσιαλιστικές χώρες. Το 
κοινό ψήφισμα των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, των Φιλελευθέρων, της Ενωσης για 
την Ευρώπη των Εθνών και των Πρασίνων, με τη θετική 
ψήφο και των Σοσιαλιστών, πέρασε με 553 ψήφους υπέρ, 
44 κατά και 33 αποχές, κλιμακώνοντας την εκστρατεία 
που ξεκίνησε το σχετικό Μνημόνιο του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, τον Γενάρη του 2006. Είναι προφανές ότι 
το ξαναγράψιμο της Ιστορίας δεν σκοπεύει μόνο στην 
ανατροπή του εθνοσυναισθήματος των λαών αλλά και την 
ποινικοποίηση κάθε κοινωνικού οράματος, με βάση την 
αποτυχία του κομμουνιστικού εγχειρήματος.
Το ψήφισμα δηλώνει ξεκάθαρα ότι στόχος είναι το 
ξαναγράψιμο της Ιστορίας: «η Ευρώπη δε θα ενωθεί 
ποτέ αν δεν μπορέσει να καταλήξει σε κοινή θεώρηση της 
Ιστορίας της, να αναγνωρίσει το ναζισμό, το σταλινισμό 
και τα φασιστικά και κομμουνιστικά καθεστώτα ως μέρος 
της κοινής Ιστορίας της και αν δεν διεξαγάγει τίμιο και 
ουσιαστικό διάλογο για τα εγκλήματα των καθεστώτων 
αυτών κατά τον περασμένο αιώνα». Επίσης καλεί την 
Κομισιόν και τα κράτη - μέλη «να καταβάλουν περαιτέρω 
προσπάθειες, για να ενισχυθεί η διδασκαλία της ευρωπαϊκής 
Ιστορίας και να τονιστούν το ιστορικό επίτευγμα της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης και η έντονη αντίθεση, μεταξύ του 
τραγικού παρελθόντος και της ειρηνικής και δημοκρατικής 
κοινωνικής τάξης στη σημερινή ΕΕ». Ζητά την πολιτική 
στήριξη και οικονομική ενίσχυση των ΜΚΟ «που 
δραστηριοποιούνται στην έρευνα και τη συλλογή εγγράφων 
σχετικά με εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια 
της σταλινικής περιόδου», καθώς και «την καθιέρωση 
βήματος Ευρωπαϊκής Μνήμης και Συνείδησης που να 
στηρίζει τη δικτύωση και τη συνεργασία των εθνικών 
ερευνητικών ιδρυμάτων που ειδικεύονται στον τομέα 
της ιστορίας του ολοκληρωτισμού, και τη δημιουργία 

πανευρωπαϊκού κέντρου/μνημείου τεκμηρίωσης για τα 
θύματα όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων» και την 
«ενίσχυση των υπαρχόντων σχετικών χρηματοοικονομικών 
μέσων, ώστε να υποστηριχτεί η επαγγελματική ιστορική 
έρευνα για τα ανωτέρω θέματα». Τέλος, καλεί σε καθιέρωση 
της 23ης Αυγούστου «ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης 
για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών 
καθεστώτων». Η ημερομηνία επιλέχτηκε ως η επέτειος 
της υπογραφής του γερμανοσοβιετικού συμφώνου μη 
επίθεσης Ρίμπεντροπ - Μολότοφ.
Πάντως αξιοπρόσεκτη ήταν η στάση στην ψηφοφορία 
των Ελλήνων ευρωβουλευτών. ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ δεν 
συμμετείχαν καν στη διαδικασία, η ΝΔ «απήχε», το 
ΠΑΣΟΚ καταψήφισε το ψήφισμα σημειώνοντας ότι «ο 
ναζισμός και ο σταλινισμός ως δύο μοναδικά φαινόμενα 
είχαν ουσιαστικές διαφορές» και «θεωρεί ότι η καθιέρωση 
κοινής ημέρας μνήμης εξομοιώνει κατά απαράδεκτο τρόπο 
δύο ανόμοια κομμάτια της Ιστορίας, που το καθένα είχε 
διαφορετική αφετηρία και που για διαφορετικούς λόγους 
έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση του πολίτη», ενώ το 
ΚΚΕ, φυσικά, καταψήφισε και καταδίκασε το ψήφισμα 
και την «αντικομμουνιστική υστερία που λαμβάνει χώρα 
στην ΕΕ». 
Πάντως έχει πράγματι ενδιαφέρον αυτή η εμμονή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του κομμουνιστικού 
παρελθόντος των ανατολικών χωρών. Δεν μπορούμε να 
δεχθούμε ότι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες έχουν 
απλώς ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα για τα θύματα -  με 
ή χωρίς εισαγωγικά - της Σοβιετίας, είκοσι χρόνια μετά 
την οριστική κατάρρευση της τελευταίας. Ένας στόχος 
ίσως είναι η απάλειψη κάθε νοσταλγίας, ελπίδας και 
διεξόδου, στο μυαλό των ευρωπαίων πολιτών, από το 
σημερινό και αυριανό αδιέξοδο της κρίσης.  Ένας άλλος 
είναι ενδεχομένως η απαξίωση όλων των (επικίνδυνων) 
κοινωνικών συνομαδώσεων έξω από τη λογική του 
κρατούντος συστήματος. Ένας τρίτος μπορεί να είναι το 
ρήγμα που ανομολόγητα θέλει να διατηρήσει ζωντανό 
μεταξύ των χωρών αυτών και της σημερινής Ρωσίας 
που διεκδικεί τη θέση που της αρμόζει στο ευρωπαϊκό 
γίγνεσθαι.  Πάντως και από μόνη της αυτή η συντριπτική 
πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ότι 
πρόκειται για κάτι εξόχως ...ύποπτο.
Όσον αφορά εμάς, κομμουνιστές δεν είμαστε, όμως ούτε 
και αντικομμουνιστές. Δεν θεωρούμε ότι όλες οι ιδέες 

του κομμουνισμού είναι για πέταμα, ούτε και το ιστορικό 
του παράδειγμα (άραγε ο Στάλιν ήταν χειρότερος για 
την ανθρωπότητα ή ο Μπους;). Επίσης η θυσία τόσων 
έντιμων ανθρώπων για χάρη κάποιων ιδεών αξίζει αν 
μη τι άλλο τουλάχιστον τον σεβασμό μας σήμερα. Και 
πολύ περισσότερο δεν είμαστε υπέρ της ποινικοποίησης 
ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ιδέας! Εδώ ανεχόμαστε τις κυρίαρχες 
του καζινοκαπιταλισμού, της σιωνιστικής απανθρωπίας, 
του θρησκειοποιημένου «Ολοκαυτώματος», του 
πρόστυχου εθνομηδενισμού, την αλητεία που καθημερινά 
βρίζει και προσβάλλει την ελληνικότητά μας, το παρελθόν 
μας, τα ιερά και τα όσια του τόπου μας, η ...ΕΣΣΔ μας 
πείραξε; 

Ὁ ...ἐθνικισµὸς 
τῶν ἀρχαιοτήτων 

Ἐπειδή καρφί δέν σᾶς καίγεται γιά τήν 
πολιτιστική κληρονοµιά τῆς χώρας µας, 
ἔχετε κατά πάσα πιθανότητα τήν ἀφελή 
ἐντύπωση πώς οἱ ἑλληνικές ἀρχαιότητες 
παραµένουν σκόρπιες στά µουσεῖα τοῦ 
ἐξωτερικοῦ γιατί οἱ ξένοι εἴτε κωλυσιερ- 
γοῦν εἴτε ἐπικαλοῦνται τίτλους ἰδιοκτη-
σίας. Παραβλέποντας τήν προκλητική 
ἀδιαφορία σας, σᾶς µεταφέρουµε τήν 
τελευταία λέξη τῆς ἀρχαιοκαπηλικῆς 
ἐπιχειρηµατολογίας, ὅπως τήν ἐξέθεσε 
στήν «Καθηµερινή» (5/4/09) ὁ Τζὶµ 
Κοῦνο, διευθυντὴς τοῦ Art Institute of 
Chicago, καί συγγραφέας τῶν βιβλίων 
«Whose Culture?» (Τίνος πολιτισµός;) 
καί «Who owns Antiquity?» (Σὲ ποιὸν 
ἀνήκει ἡ Ἀρχαιότητα;). Ὁ «Ἀµερικανός» 
αὐτός κύριος ἀπαντᾶ  ὅτι ἡ πολιτισµικὴ 
κληρονοµιὰ ἀνήκει στὴν ἀνθρωπότητα 
ὁλόκληρη (ὄχι σὲ µεµονωµένα κράτη) 
κι ὅτι τὸ «ἐγκυκλοπαιδικὸ µουσεῖο»  
τῆς ∆ύσης ἀποτελεῖ τὴν ἰδανικὴ στέγη 
γιὰ ἀντικείµενα τῆς ἀρχαιότητας, ἐκθέ-
τοντας τὰ σὲ ἕνα µεγαλύτερο καὶ ἀνο-
µοιογενέστερο κοινὸ ἀπὸ ὅ,τι στὴν 
πατρίδα τους!
∆ιαβάζουµε λοιπόν στήν συνέντευξή 
του πώς «ἡ πλευρά τῶν ἀρχαιολόγων 
ἔχει παρουσιαστεῖ σὲ µεγάλο ἀριθµὸ 
βιβλίων, ἀκαδηµαϊκῶν καὶ µή. Ἔλειπε 
ὅµως ἕνα βιβλίο µὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ 
µουσείου». Μάλιστα. Ἀκούσαµε δηλαδή 
τούς παραγωγούς καί τούς ἰδιοκτῆτες, 
ἄς ἀκούσουµε τώρα καί τούς ληστές καί 

τούς κλεπταποδόχους. Τί µᾶς λέει λοιπόν 
τό σινάφι διά στόµατος µπαρµπα-Τζίµ; 
Χαρακτηρίζει «ἐθνικιστικά» τά ἐπιχειρή-
µατα γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ ἀρχαιοτήτων 
στὶς χῶρες προέλευσής τους καί µιλᾶ 
γιά «ἐκµετάλλευση τοῦ ἀρχαίου κόσµου 
ἀπὸ σύγχρονες κυβερνήσεις γιὰ καθαρὰ 
πολιτικὸ κέρδος»! Καί ναί µέν λέει πώς 
«κανεὶς δὲν µπορεῖ νὰ ἀγνοήσει τὸ γεγονὸς 
τῆς ἀποικιοκρατίας», ὅµως συµπληρώνει 
ὅτι «ἡ λύση δὲν εἶναι νὰ ξαναγραφτεῖ ἡ 
Ἱστορία, ἀλλὰ νὰ βρεθοῦν νέοι τρόποι 
συνεργασίας µεταξὺ µουσείων καὶ ὑπουρ-
γείων πολιτισµοῦ. Τὸ θέµα δὲν εἶναι σὲ 
ποιὸν ἀνήκει ἡ ἀρχαιότητα, ἀλλὰ πῶς τὴν 
προστατεύουµε» κτλ κτλ.
Στήν ἱστοσελίδα τῶν ἐκδόσεων Princ-
eton University Press βρήκαµε κι ἄλλες, 
συναφεῖς καί ...σαφεῖς ἀπόψεις του: 
Ὅτι οἱ διεκδικήσεις ἀπό τίς χῶρες τῆς 
Μεσογείου καί τήν Κίνα «πολιτικοποιοῦν 
τήν ἀρχαιότητα καί τελικά τήν κουλτού-
ρα», ὅτι οἱ ἀρχαιότητες «χρήζουν προστα-

σίας ὄχι µόνο ἀπό λεηλασίες ἀλλά καί ἀπό 
ἐθνικιστικές πολιτικές ταυτότητας» καί 
ζητᾶ µέτρα ὑπέρ τῆς διεθνοῦς πρόσβασης 
στά ἀρχαῖα! «Φτάνει πιά µέ τούς 
συναισθηµατισµούς», ἀναφωνεῖ ὁ Κοῦνο, 
«καί τίς πολιτικές πού θέτουν σέ κίνδυνο 
τίς ἀρχαιότητες µέσῳ περιοριστικῶν 
νόµων ψηφισµένων ἀπό (κάποτε ἀσταθεῖς) 
τοπικές κυβερνήσεις»!
Καταλαβαίνετε ἑποµένως ὅτι εἶναι 
ἀναφανδόν ὑπέρ τῆς διατήρησης τῶν 
Μαρµάρων (πού λήστεψε ὁ Ἔλγιν ἀπό τόν 
Παρθενώνα) στό Βρετανικό Μουσεῖο...
Πρίν τόν χέσουµε πατόκορφα, ἄς ἐπιση-
µάνουµε καί κάποια δίκια πού ἔχει: 
Πράγµατι ὑπάρχει ἡ διεθνής διάσταση 
τοῦ πολιτισµοῦ. ὅµως εἶναι τό Μουσεῖο 
πού τήν πρεσβεύει; Καί βεβαίως ὅταν 
ὑπάρχουν ἄπειρες ἀρχαιότητες (ὅπως 
στήν Ἑλλάδα*) µποροῦν - καί πρέπει 
- κάποιες νά βρίσκονται κι ἐκτός 
χώρας, λειτουργώντας ὡς πρέσβεις τῆς 
κουλτούρας καί τοῦ παρελθόντος της 
(τό ὁποῖο στήν ἑλληνική περίπτωση 
εἶναι ἐν τινί µέτρῳ καί παρελθόν τοῦ 
σηµερινοῦ παγκόσµιου πολιτισµοῦ). 
Ὄχι ὅµως νά βρίσκονται ἐκτός χώρας 
καί τά πλέον διάσηµα καλλιτεχνήµατα! 
Πράγµατι ὑπάρχουν οἱ κρατικές ἤ 
κυβερνητικές πολιτικές πού ἐπιδιώκουν 
ὀφέλη µέσα ἀπό τίς ἀρχαιότητές τους. 
Καί µάλιστα ὑπάρχουν καί παραδείγµατα 
(βλ. Τουρκία) πού διεκδικοῦν τήν 
πολιτιστική κληρονοµιά εἴτε ἐκείνων πού 
ἔσφαξαν εἴτε κάποιων λαῶν ἄσχετων µέ 
τούς νῦν κατοίκους τῆς χώρας. Ὅµως 
ποιός νοµιµοποιεῖται νά ἐγκαλέσει 
τόν σφετεριστή; Κι ἄν µιλᾶµε γιά τόν 
ἴδιον λαό καί τήν ἴδια χώρα, ποιός 

ἄλλος ἀπό τήν κυβέρνησή της ἔχει 
µεγαλύτερα δικαιώµατα ἄσκησης τῆς 
ὅποιας πολιτικῆς; Μέχρι τώρα εἴδαµε 
«ἀνθρωπιστικούς πολέµους» γιά τήν 
«ὑπεράσπιση µειονοτήτων», ἀφοῦ τά 
ἀνθρώπινα δικαιώµατα «δέν γνωρίζουν 
σύνορα» (ὅπως ἔλεγαν οἱ σερβοκτόνοι 
τοῦ ΝΑΤΟ) τώρα θά ἔχουµε καί 
«πολιτιστικές ἐκστρατεῖες»;
Καί ποιός εἶναι αὐτός πού µιλάει, γιά 
νά ‘χουµε καλό ρώτηµα; Ὁ κατεξοχήν 
ἔχων συµφέρον ἀπό τήν ἀρχαιοκαπηλική 
δραστηριότητα; Καί ζητάει τώρα 
ξεδιάντροπα ἀλλαγή τῆς νοµοθεσίας, 
βλέποντας τά πράγµατα νά σκουραίνουν 
µέ τίς πρόσφατες διεκδικήσεις Ἑλλήνων, 
Ἰταλῶν καί ἄλλων; Ποιάν «κινητικότητα» 
ἐµποδίζουν οἱ ἐθνικές νοµοθεσίες καί 
ποιός στερεῖται τήν πρόσβασή του στό 
παρελθόν τῆς ἀνθρωπότητας; Πρέπει νά 
ἐκτίθεται στό Λονδῖνο, τό Παρίσι ἤ στίς 
ΗΠΑ γιά νά θεωρηθεῖ «ἀξιοποιηµένη» 
µία ἀρχαιότητα;  Τί εἴδους ἀποικιοκρατική 
ἀντίληψη εἶναι αὐτή; Ἄµ τό ἄλλο, πού 
«τό θέµα δέν εἶναι σέ ποιόν ἀνήκει ἡ 
ἀρχαιότητα»; Πολύ «ὑπεράνω» ὁ τῦπος! 
Κι ἀφοῦ εἶναι ἔτσι γιατί τίς ἀγοράζουν τά 
Μουσεῖα τους; Ἄς ρίχνουν λεφτά γιά τήν 
προστασία τῶν ἀρχαιοτήτων στίς χῶρες 
πού ἀνευρίσκονται, νά τούς τιµοῦνε καί 
οἱ ἰθαγενεῖς ὡς εὐεργέτες... 
∆έν µᾶς ἔφτανε ἡ παραδοσιακή τους 
ὑποκρισία, τώρα ἔχουµε καί τίς µοµφές 
τους γιά «ἐθνικισµό». σάν νά προσάπτει 
ὁ κλέφτης στόν νοικοκύρη τσιγγουνιά!

*  Ὅπου πράγµατι ἡ περιφρόνησή µας πρός 
τό παρελθόν µας, λόγῳ ἀπαιδευσίας, εἶναι 
ἀπίστευτη καί αὐτοκαταστροφική
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ*
Μετά τό νέο, µέγα σκάνδαλο πού 
ἀνακάλυψε ἡ µποµπολοφυλλάδα 
«ΠΡΩΚΤΟ ΘΕΜΑ» γιά τό ταξίδι τοῦ 
Εὐριπίδη Στυλιανίδη στό Παρίσι, τό 
ὁποῖο κόστισε τόσα χρήµατα στόν 
Ἕλληνα φορολογούµενο, πρέπει 
νά πάρουµε κι ἐµεῖς θέση. 
Κι ἐφόσον ἀκόµη δέν ἦρθε τό φα-
κελάκι ἀπό τό γραφεῖο του στά 

γραφεῖα µας (οὔτε κἄν γιά τόν 
προηγούµενο µήνα, τζήζους!), ὡς 
ἐπαγγελµατίες πλέον τοῦ τιµηµέ-
νου χώρου τοῦ ἑλληνικοῦ Τύπου, 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τήν ἐνοικίαση 
τοῦ Πεζώ 407 (δέν χωροῦσε στό 
207;), τή δεύτερη σουίτα στό «4 Sea-
sons» γιά τή συνοδεία του (γιατί δέν 
µείνανε στ’ ἁµάξι;), τό εἰσιτήριο τῆς 
γυναίκας του (µοντιέ, χάθηκαν οἱ 
γαλλιδοῦλες;), τή βόλτα στό Καρτιέ 
Λατέν (λίγη τοὔπεφτε ἡ πλατεία 
τῆς Κοµοτηνῆς;). Λέµε µάλιστα νά 
µαζέψουµε καί ὑπογραφές γιά τήν 
καταγγελία, ξεκινώντας ἀπό τούς 
ἔντιµους συναδέλφους του πού ποτέ 
δέν ἔχουν κάνει τέτοια πράγµατα, 
δηλαδή ἀπό τήν Μπακο... ἔεεε, τόν 
Σπηλιωτ... ἔεεε, τόν Χατζιδ... ἔεεε, 
‘ντάξει, κάποιον θά βροῦµε...

* Τό ὑποκατάστατο τῆς ΑΡΠΑΧΤΗΣ

Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Στίς 31 Μαρτίου τό Δηµοτικό Συµβούλιο Κοµοτηνῆς ἐξέδωσε ὁµόφωνο 
ψήφισµα συµπαράστασης πρός τόν Σύλλογο τῶν ἐργαζοµένων στήν 
Ἐθνική Ἀσφαλιστική, µετά τήν ἀπόφαση τῆς διοίκησης νά κλείσει τό  
ὑποκατάστηµα τῆς πόλης. Μπράβο, ναί, ὅµως µόνο οἱ ἐκκλήσεις δέν 

ἀρκοῦν, ἀφοῦ κι ὁ ἅγιος χρειάζεται φοβέρα, φανταστεῖτε ὁ ...ὑπουργός! Ἔτσι 
λοιπόν, κι ἀφοῦ στό ψήφισµα ἀναφέρεται ὅτι τό ὑποκατάστηµα «ἀποτελεῖ  
συνεργάτη  τοῦ Δήµου Κοµοτηνῆς, καθόσον  ἡ πλειονότητα τῶν ὀχηµάτων τοῦ 
Δήµου εἲναι ἀσφαλισµένα στήν Ἐθνική Ἀσφαλιστική», εἶναι προφανές ἕνα 
ἐπιχείρηµα πού θά ἔπειθε τήν ἐν Ἀθήναις διοίκηση νά ξανασκεφτεῖ τήν ἀπόφασή 
της: Ἄν φύγει τό ὑποκατάστηµα, ξεχάστε τόν Δῆµο ἀπό πελάτη σας! Κι ὄχι µόνο 
τόν Δῆµο ἀλλά νά κληθοῦν καί ἄλλοι φορεῖς ἤ καί ἁπλοί πολίτες νά προβοῦν 
σέ διακοπές συµβολαίων, ὑπερασπιζόµενοι τή δουλειά τῶν συµπολιτῶν τους 
καί τήν προκοπή τοῦ τόπου. Νά µιά θαυµάσια εὐκαιρία γιά κινητοποίηση τοῦ 
λαοῦ προκειµένου νά ὑπερασπιστεῖ τό κοινό συµφέρον. Ἄν δέν τόν θέλουµε 
στόν καναπέ, ἄς τοῦ δώσουµε ρόλο κι ἀφορµή. 

Τί ἦταν νά γράψουµε γιά τήν ΔΕΥΑΚ; Χαµός ἔγινε! Χάσαµε δυό 
συνδροµητές, κερδίσαµε δυό ἄλλους, ἀκούσαµε τά µύρια ὅσα σενάρια 
(γιατί γράψαµε αὐτό, γιατί δέν γράψαµε ἐκεῖνο, γιατί τά γράψαµε τώρα, 
ποιός εἶναι πίσω ἀπό τά δηµοσιεύµατά µας, ποιόν στοχοποιήσαµε, γιατί 

ἀλλάξαµε στόχο...) σέ σηµεῖο νά ἀµφιβάλλουµε ἄν τελικά ἕνα σεβαστό ποσοστό 
τῶν ἀναγνωστῶν µας δέχθηκε αὐτό πού διάβασε, ἔτσι ὅπως γράφτηκε... Τί 
νά πεῖς, δέν τούς ἀδικοῦµε τούς ἀνθρώπους, γιατί καθένας κρίνει ἐξ ἰδίων τά 
ἀλλότρια. Ὅταν ὅλη σου ἡ ζωή εἶναι µίζα, κύκλωµα καί ἴντριγκα, µέσα στόν 
ἀπόπατο πού λέγεται τοπική µικροπολιτική, ποῦ νά φανταστεῖς ὅτι κάποιος 
δρᾶ καί ἔξω ἀπ’ ὅλα τοῦτα; Ὅτι ἁπλῶς τρελλαίνεται µέ τό θράσσος τῶν 
κλεφτῶν καί ψάχνει νά βρεῖ καί νά ἀναδείξει ἕνα ψῆγµα ἀλήθειας; Ὅτι δέν 
ἔχει κανέναν ἀπόκρυφο πολιτικό ἤ οἰκονοµικό στόχο καί ἀντιθέτως ρισκάρει 
πράγµατα; Δέν θά ἦταν πολύ πιό ἀνώδυνο νά γράφουµε µόνο «πατριωτικές» 
ἤ «δηµοκρατικές» κορῶνες καί δελτία Τύπου τῶν κοτζαµπάσηδων; Ναί, ἀλλά 
τότε τί «Ἀντιφωνητής» θά ἤµασταν;

Ἕνας καταιγισµός πρωτοφανῶν ἐγκληµατικῶν ἐνεργειῶν στή διάρκεια 
48 ὡρῶν στή Ροδόπη ἔφερε καί στά µέρη µας τήν πανελλήνια συζήτηση 
γιά τήν ἐκρηκτική ἐγκληµατικότητα πού σαρώνει τόν κοινωνικό καί 
ἀτοµικό βίο τῶν Ἑλλήνων. Ἕνα διπλό φονικό (µουσουλµάνος βοσκός 

πού σκότωσε ἕνα ζευγάρι γερόντων), µία ληστεία τραπέζης καί µία ἀπαγωγή 
τραπεζικοῦ ΑΤΜ προστέθηκαν στίς ἤδη συνηθισµένες διαρρήξεις σπιτιῶν 
καί καταστηµάτων, στίς ἀπόπειρες κλοπῆς αὐτοκινήτων κτλ. Φταίει µόνο ἡ 
ἀνοργανωσιά τῆς Ἀστυνοµίας καί ἡ κυβερνητική ἀνυπαρξία (ὅπως τό λέει καί ἡ 
σχετική δήλωση τοῦ βουλευτῆ Γιώργου Πεταλωτῆ); Μά ὁ φονιάς συνελήφθη καί 
οἱ ἄλλες ἔρευνες προχωρᾶνε. Τό πρώτιστο θέµα εἶναι τό «πῶς» φτάσαµε µέσα 
σέ λίγα χρόνια στά ἐπίπεδα τοῦ Σικάγου, κι ἐδῶ ἡ µεταναστοφιλική ρητορεία 
πού κυριαρχεῖ, φιµώνοντας κάθε ἐναντιόφρονα, ἁπλῶς συντηρεῖ τό πρόβληµα.

 6                                                                                                                                                                                                                                      ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ    16-4-2009

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

Για το κάψιμο του Ιούδα
Αντιγράφουμε από το προπασχαλινό 
μήνυμα (13-4-09) του μητροπολίτη 
Αλεξανδρουπόλεως προς τους ενορίτες του 
Αγίου Γεωργίου στη Νέα Χηλή:
«...Στ’ όνομα, λοιπόν, αυτού του Θεού 
μας, σας ζητώ να μην επαναλάβετε πια 
το έθιμο του καψίματος του Ιούδα στην 
Ενορία σας. Κανείς δεν φυλάσσει και δεν 
παροτρύνει στην αναζωπύρωση των εθίμων, 
περισσότερο από την Εκκλησία σας. Ποιών 
εθίμων όμως; Των χριστιανικών, των 
πολιτισμένων, των αντάξιων της ελληνικής 
παιδείας μας και της ορθοδόξου αγωγής 
μας. Το κάψιμο του Ιούδα μάς ντροπιάζει ως 
Έλληνες και ως χριστιανούς. Δεν το θέλει 
η συνείδηση της πλειονότητος του  λαού 
μας. Είναι επαίσχυντο θέαμα να βλέπει κάθε 
περαστικός από τον δρόμο της Χηλής μια 
αγχόνη στημένη στην καρδιά της Μεγάλης 
Εβδομάδος. Είναι αντιπαιδαγωγικό για τα 
παιδιά σας να βλέπουν το ομοίωμα ενός 
ανθρώπου να κρέμεται και να φλέγεται το 
βράδυ της Μ. Παρασκευής πίσω από τον 
Ναό σας. Ως Επίσκοπός σας, ενδιαφέρομαι 
για την πνευματική σας διαγωγή και σας 
ζητώ να το σταματήσετε πια.

Όσοι το επαναλαμβάνουν σίγουρα δεν 
είναι πιστά μέλη της Εκκλησίας, οπότε μην 
τους το επιτρέψετε να προσβάλλουν την 
χριστιανική πίστη μας με τέτοιες βλάσφημες 
πράξεις που μας θυμίζουν φανατισμένους 
Τούρκους να καίνε κάποτε το ομοίωμα 
του Οικουμενικού Πατριάρχου μας στους 
δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Δεν μπορώ 
να αισθάνομαι αυτό το όνειδος στην ενορία 
σας. Δεν μπορώ να έλθω πλέον στον Ναό 
σας για την πανήγυρη του Αγίου Γεωργίου 
όταν πίσω από το ιερό βήμα καπνίζουν 
ακόμα τα αποκαΐδια μιας αποτρόπαιης 
αναπαράστασης, αντιχριστιανικής και 
αντιπαιδαγωγικής.
Εύχομαι και προσεύχομαι να σας φωτίσει 
ο Θεός να περιφρουρήσετε την εικόνα της 
Ενορίας σας και την ιερότητα του Ναού σας, 
να μην επιτρέψετε την επανάληψη αυτού 
του φοβερού λάθους ώστε να χαρείτε την 
Ανάσταση του Κυρίου μας μέσα στην καρδιά 
σας, σύμφωνα με το θέλημά Του, σύμφωνα 
με το Ευαγγέλιό Του και με υπακοή προς 
τον Επίσκοπό σας ο οποίος με αγωνία σας 
απευθύνει για τρίτη φορά και φέτος αυτήν 
την παράκληση.
Μετ’ ευχών και ελπίδων,
Ο Αλεξανδρουπόλεως ΑΝΘΙΜΟΣ»

Συνεχίζουµε σήµερα τά δηµοσιεύ-
µατα γιά τήν πολύπαθη ΔΕΥΑΚ, 
παρότι δυσαρεστοῦµε πολλούς µέ 
τοῦτα. Καθώς ἡ πληγή πού χάσκει 
ἤδη ἀπό τήν ἐποχή Στογιαννίδη 
δέν φαίνεται νά κλείνει, ἀντιθέτως 
τά ἐπίχειρα τῆς ἐθελοτυφλίας µας 
καλούµαστε καθηµερινά νά τά πλη-
ρώνουµε, δέν γίνεται νά σιωποῦµε. 
Πόσο µᾶλλον πού ἤδη ἔφτασε στά 
γραφεῖα τῆς ἐπιχείρησης ἐξώδικο 
ἐργολάβου πού ζητᾶ 3.000.000 εὐρώ 
γιά ἔργα τοῦ Ταµείου Συνοχῆς. Πῶς 
θά πληρωθεῖ; 
Ρωτᾶµε λοιπόν κάθε ἁρµόδιο, 
παρότι εἶναι περίπου βέβαιο ὅτι 
ἀπάντηση δέν θά λάβουµε: Ἀλη-
θεύει ὅτι γιά τή δικαίωση τοῦ ἐργο-
λάβου Α.Π., πού διεκδικοῦσε τά 
505.000 εὐρώ ἔπαιξε καθοριστικό 
ρόλο ἡ κατάθεση διοικητικοῦ 
ὑπαλλήλου τῆς ἐπιχείρησης πώς 
τό ἔργο ὄντως ἐκτελέστηκε; (Μή 
µᾶς ρωτᾶτε τό πῶς γνώριζε ἕνα 
τέτοιο τεχνικό θέµα, αὐτό ἄλλοι 

µποροῦν νά τό ἀπαντήσουν...) Κι 
ἄν προσέλθει καί δεύτερος ἐργο-
λάβος, γιά παρόµοια ἔργα, τῶν 
ὁποίων οἱ φάκελοι βρίσκονται στόν 
Εἰσαγγελέα, µήπως µιά κατάθεση 
(ἀναρµοδίου ἤ µή) ὑπαλλήλου 
σταθεῖ ἀρκετή γιά νά ἐκταµιευτεῖ 
ξανά τό παραδάκι, ἀσχέτως ἄν 
πρέπει ἤ ὄχι; Κι ἄν γίνει κάτι τέτοιο, 
ἀπό ποῦ θά διεκδικήσει µετά ἡ 
ἐπιχείρηση τό δίκιο καί τά χρήµατά 
της; Ἀπ’ τόν ...Μέρτογλου;
Ἀντί λοιπόν νά ψάχνουν οἱ σήµερα 
κρατοῦντες (καί ἄλλοι...) τό πῶς καί 
γιατί γράφουµε ἐµεῖς τοῦτο ἤ ἐκεῖνο, 
ἄς φροντίσουν νά διαφυλαχθεῖ ἡ 
περιουσία τῆς ΔΕΥΑΚ (τήν ὁποία 
µαθαίνουµε ὅτι ἐπιβουλεύονται 
ἀκόµη καί ὁρισµένοι πού στό 
παρελθόν εἶχαν  πάρει πόδι κακῆν 
κακῶς). Σέ µία τέτοια προσπάθεια, 
ὑπέρ τῆς διαφάνειας καί τοῦ κοινοῦ 
ὀφέλους, θά βροῦνε πολλούς συµ-
παραστάτες.

Κ.Κ.

ΔΕΥΑΚ:
Ἐπιδείνωση τῆς κατάστασης,
Συνέχεια τῶν δηµοσιευµάτων
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Ἡ ὄµορφα ἀνακαινισµένη ἐκκλησία, µέ τό κοµψό 
καµπαναριό, στόν Ἔβρενο τῆς Ροδόπης δέν ἔχει καί 
µεγάλο πλήρωµα νά ἐξυπηρετήσει, καθώς οἱ ἀνατο-
λικοθρακιῶτες καί ἄλλοι πρόσφυγες πού ἦρθαν τό 
΄22 ἔχουν µαζικά ἐγκαταλείψει τό χωριό, ἀφήνοντας 
στό χωριό τούς µουσουλµάνους συντοπίτες τους 
(πού ὅλο καί πληθαίνουν µέ τήν κάθοδο τῶν 
Ποµάκων ἀπό τόν Κέχρο). Μπράβο, ὡστόσο, στούς 
κατοίκους γιά τή φιλοκαλία καί τό µεράκι, ὅπως καί 
στή νοµαρχία Ροδόπης γιά τήν χρηµατοδότηση.
Προσέξτε ὅµως ἕνα ἐρώτηµα: Γιατί, λέτε, δέν ἀνα-
στηλώνει ἡ νοµαρχία Ροδόπης τζαµιά; Ἡ ἀπάντηση 
εἶναι πολύ ἁπλή: Γιατί κανένα τέτοιο αἴτηµα δέν 
κατατίθεται! Καί γιατί αὐτό; Γιατί δέν ζητᾶνε οἱ 
µειονοτικοί, σύµβουλοι καί ἀντινοµάρχες πχ, λεφτά 
ἀπό τήν πολιτεία ὥστε νά ἀναστηλώσουν τά τεµένη 
τους; Τί λέτε ἐσεῖς πού µᾶς διαβάζετε τόσα χρόνια, 
ποιός δίνει τά φράγκα (ὅπου χρειάζονται) καί γιατί 
νά θέλει καί τήν ...ἀποκλειστικότητα τῆς χορηγίας;

Ἐκκλησίες καί τζαµιά

Τα Γαϊδούρια του Εχίνου 
Κάθε χρόνο γιορτάζονται στα οχυρά του Εχίνου και της 
Νυμφαίας, στα ανατολικότερα αυτά οχυρά της γραμμής 
Μεταξά, οι επικές μάχες των υπερασπιστών τους 
έναντι των Γερμανών εισβολέων (άνοιξη 1941). Στον 
εορτασμό παρευρίσκεται η πολιτική και στρατιωτική 
ηγεσία και μάλιστα είναι μία επέτειος όχι μόνο ένδοξης 
τοπικής ιστορίας μα και ενότητας του πληθυσμού, 
καθώς χριστιανοί και μουσουλμάνοι συμπαρατάχτηκαν 
κατά των εισβολέων.
Εφέτος στον εορτασμό στον Εχίνο της Ξάνθης 
(6/4/09)  η δημοτική Αρχή του τοπικού δήμου Μύκης 
συμπεριφέρθηκε με τρόπο άθλιο, όχι όμως και μη 
αναμενόμενο για όσους παρακολουθούν τα πράγματα. 
Ο μεν δήμαρχος Μουσταφά Αγκά απείχε από τις 
εκδηλώσεις του Δ΄ Σώματος Στρατού (προφανώς θα 
είχε πολύ σημαντικότερα πράγματα να κάνει τη μέρα 
που φιλοξενούσε όλη την πολιτική και στρατιωτική 
ηγεσία του τόπου), οι δε δύο εκπρόσωποί του (ένας 
αντιδήμαρχος και ένας σύμβουλος) αποχώρησαν  
με τρόπο προσβλητικό από την εκδήλωση την ώρα 
της ανάγνωσης των ονομάτων των πεσόντων και 
αρνήθηκαν να καταθέσουν στεφάνι! Η προφανής αιτία 
της αθλιότητας αυτής ήταν ότι εμφανίστηκε ο νόμιμος 
μουφτής Εμίν Σινίκογλου στην εκδήλωση! 
Σ’ αυτό το σημείο της ξετσιπωσιάς έχουμε φτάσει: Να 

γράφουν δυό δημοσύμβουλοι του Κάτω Κωλοχωρίου 
στα τέτοια τους ΟΛΗ την τοπική ηγεσία που εκπροσωπεί 
την ελληνική Πολιτεία*! Δεν ξέρω αν υπάρχει 
χαρακτηριστικότερη εικόνα της αυθαιρεσίας τους και 
της ανυποληψίας μας, πιο εύγλωττη αναπαράσταση 
των σχέσεων ισχύος στη Θράκη. Και καλές είναι οι 
επισημάνσεις του νομάρχη Ξάνθης Γ. Παυλίδη για 
τον ρόλο των τουρκοπρακτόρων («Οι εκπρόσωποι 
του Δήμου Μύκης απέδειξαν με τη στάση τους αυτή ότι 
θέλουν μόνο να παίρνουν από την ελληνική πολιτεία που 
τους υποστηρίζει με κάθε τρόπο χωρίς να τηρούν τις 
στοιχειώδεις θεσμικές τους υποχρεώσεις»), όμως μήπως 
δεν είναι μόνο δική τους η ευθύνη; Μήπως και όποιοι 
τους χαϊδεύουν και τους καλοπιάνουν για πρόσκαιρα 
πολιτικά ή επικοινωνιακά οφέλη συμβάλλουν στην 
απαξίωση της πολιτείας; Ποιος δίνει το μήνυμα ότι εδώ 
είναι Ελλάδα και καθένας κάνει ό,τι γουστάρει; Ποιος 
έχει περάσει το μήνυμα ότι κάθε απρέπεια (και κλεψιά 
και προσβολή και οτιδήποτε...) μένει ατιμώρητη; Κι αν 
τα κάνει αυτά ο νυν δήμαρχος Μύκης, που (λέγεται ότι) 
έχει και άριστες σχέσεις με τον γ.γ. της Περιφέρειας, τι 
να υποθέσουμε ότι γίνεται με τους ...άλλους;

* Η οποία τους παρέχει τα πάντα, διάολε, τόσο στούς 
κατοίκους εν γένει όσο και ειδικά σε αυτούς προσωπικά, 
που αλωνίζουν με τα λεφτά μας, παριστάνοντας τους 
«πολιτικούς παράγοντες»

Στο Εφετείο Ροδόπης δικάστηκε προ ημερών (3/4/09) 
η αίτηση ανακλήσεως του διαλυθέντος σωματείου 
«Τουρκική Ένωση Ξάνθης», με την οποία ζητείται 
να ανακληθεί με τον αριθμό 31/2002 απόφαση του 
Εφετείου (πρόκειται για την απόφαση των ελληνικών 
δικαστηρίων που είχαν κρίνει παράνομη την ύπαρξη 
και λειτουργία του σωματείου). Αυτά βέβαια μετά 
την περσινή (27/3/08) απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) το 
οποίο δικαίωσε τους προσφεύγοντες, κρίνοντας ότι 
παραβιάστηκε το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, το 
άρθρο 11. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί μέσα 
στο προσεχές τετράμηνο.
Θυμίζουμε ότι η «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» 
διαλύθηκε κυρίως λόγω του καταστατικού της, όπου 
δηλώνεται ξεκάθαρα ως σκοπός της η εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων της τουρκικής μεταπολίτευσης, άρα 
δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πολιτιστικό σωματείο 
μα για κάτι πολύ περισσότερο, και καθαρά πολιτικό. 
Πάντως αξίζει να προσεχθεί η άποψη της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων, που χρόνια 
τώρα παρακολουθεί την υπόθεση και παρίσταται 
στα δικαστήρια δια του δικηγόρου της κ. Γιάννη 
Χατζηαντωνίου. Μάλιστα η πρόεδρος κ. Σούλα 
Χρυσοστόμου δεν θεωρεί άσχετη την αρνητική 
κατάληξη της υπόθεσης στο ΕΔΑΔ με την απουσία 
του κ. Χατζηαντωνίου από την εκεί διαδικασία. Στο 
κείμενο της Ομοσπονδίας βρίσκουμε επίσης την 
ενδιαφέρουσα επισήμανση ότι πως κύριο υπαίτιος της 
20χρονης καθυστέρησης της υπόθεσης είναι η ίδια 
η ΤΕΞ, αφού από το 1986 θυμήθηκε να επαναφέρει 
την υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες το ...1997! Και 
ποιός ο λόγος άλλωστε να βιαστούν; Μήπως όλα αυτά 
τα χρόνια δεν λειτουργούσε κανονικά (όπως και μέχρι 
τώρα, τήν Κυριακή πάλι είχαν εκλογές!); 
Μα και προχθές ο κ. Χατζηαντωνίου ισχυρίστηκε ότι 
με βάση την ελληνική νομοθεσία το αίτημα της ΤΕΞ 
δεν είναι νόμιμο, «με την έννοια ότι από τη νομοθεσία 
μας δεν προβλέπεται ότι όταν λαμβάνεται μια παρόμοια 
απόφαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης τα ελληνικά 
δικαστήρια υποχρεούνται ν’ αλλάξουν την απόφασή 
τους σε αστικές υποθέσεις. Αντίστοιχη πρόβλεψη 
υπάρχει στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δηλαδή 
αναφέρεται στις ποινικές υποθέσεις. Αν κάποιος 
καταδικαστεί σε φυλάκιση και κρίνει το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι δεν 
έπρεπε να καταδικαστεί, τότε τα ελληνικά δικαστήρια 
υποχρεούνται να ανακαλέσουν την απόφαση για τη 
φυλάκιση. Δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να ζητήσουν ν’ 
αλλάξει η απόφαση και το Σωματείο θα παραμείνει κατά 
την άποψή μας διαλυμένο και δεν θα ανασυσταθεί». 
Τι απαντούν οι δικηγόροι της ΤΕΞ (Ορχάν Χατζη-

ιμπράμ κ.ά.); Ότι «Ναι μεν οι αποφάσεις του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου, ως προς τις πολιτικές υποθέσεις, 
δεν εκτελούνται, υπάρχει όμως μια διαδικασία την 
οποία προβλέπει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας σε 
θέματα εθελουσίας δικαιοδοσίας, ήτοι η δυνατότητα 
από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση ν’ 
ανακαλέσει την προηγούμενη και να βγάλει μια άλλη. 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί ν’ 
ανακαλέσει την προηγούμενη απόφαση και να βγάλει 
μια θετική για το Σωματείο, το οποίο θα μπορέσει να 
επανακτήσει τη νομική του προσωπικότητα». Δηλαδή, 
αν πιάσαμε σωστά το υπονούμενο, σύμφωνα με 
τον κύριο Χατζηιμπράμ, μπορούμε κάλλιστα με τα 
χεράκια μας να βγάλουμε τα ματάκια μας! 
Κατά τον Γιάννη Χατζηαντωνίου το αίτημα αυτό 
στηρίζεται σε μια αυθαίρετη ερμηνεία των διατάξεων: 
«Επικαλούνται το 758 άρθρο του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, το οποίο αναφέρει κάτι άλλο, το αν 
υπάρξει μεταβολή πραγματική, όχι νομικό θέμα και 
στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε νομικό θέμα (...) 
Καμμία ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, δεν 
διαπραγματεύεται την εφαρμογή της νομοθεσίας, γι’ αυτό 
και πιστεύω ότι το αίτημα της ΤΕΞ θ’ απορριφθεί». 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτήν την πορεία θα έχουν 
τα πράγματα και ότι η ΤΕΞ θα προβεί κάποια στιγμή 
σε μία αλλαγή ονομασίας και καταστατικού, ώστε να 
πάψει να εγείρεται ζήτημα στα δικαστήρια. Αν εμείς 
δείξουμε σοβαροί και αποφασισμένοι να τηρήσουμε τη 
νομιμότητα, αυτό θα συμβεί. Και τότε, αφού δηλαδή 
απαλλαχτούν πρώτα από τον καταστατικό κεμαλικό 
φερετζέ, θα μπορούσαμε μετά να συζητήσουμε κατά 
πόσον η δράση της είναι ωφέλιμη για τον τόπο ή όχι.  

(Προ)σχολική ἐκδροµή 
ποµακοπαίδων

Στίς 3 Ἀπριλίου 2009 τό παράρτηµα τοῦ Συλλόγου 
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας τοῦ Ἐχίνου (δηλ. 
τό παράνοµο νηπιαγωγεῖο) µέ δεκάδες παιδιά 
πραγµατοποίησε ἐκδροµή στήν Θεσσαλονίκη. 
Μή χαίρεστε ὅµως, δέν πρόκειται ἀκριβῶς γιά 
ἐπίσκεψη στήν ἑλληνική συµπρωτεύουσα, προσέξτε 
πρόγραµµα: Πρῶτα ἐπισκέφτηκαν τό σπίτι τοῦ 
Ἀτατούρκ, ὅπου τούς ὑποδέχθηκαν οἱ ὑπάλληλοι 
τοῦ Προξενείου µέ δῶρα κτλ. Ἀφοῦ θαύµασαν τό 
σπίτι τοῦ ἐθνικοῦ «τους» ἡγέτη, κάνανε µιά βόλτα 
στόν ζωολογικό κῆπο καί στό Μουσεῖο Φυσικῆς 
Ἱστορίας. Γιά ἄλλα Μουσεῖα, προφανῶς, δέν εἶχαν 
ἀκουστά στήν πόλη... Μετά τό φαγητό καί τή βόλτα 
στήν παραλία, ἐπέστρεψαν στό χωριό. Αὐτή ἦταν 
ἡ ἐκδροµή τοῦ νηπιαγωγείου στήν Θεσσαλονίκη. 
Σκεφτεῖτε τώρα τί µάθανε τά πιτσιρίκια γιά τήν 
ἑλληνική συµπρωτεύουσα. Καί σκεφτεῖτε ἐπίσης τί 
ἐπισκέψεις γίνονται στίς παιδικές ἐκδροµές (µέ τά 
«Κοράν Κουρσού» κτλ) στήν ἴδια τήν Τουρκία, µέ 
τίς ξεναγήσεις σέ τεµένη, µουσεῖα, πολεµικά πλοῖα, 
στρατιωτικά µνηµεῖα, κτλ κτλ. 
Ἔτσι γιά νά ξέρουµε τί ἐννοοῦν ὁρισµένοι µιλώντας 
γιά ἐκπαίδευση, προσχολική ἤ µή...

Το σήριαλ της ΤΕΞ έχει ακόμα μέλλον

Συνέχεια ἀπό σελ. 1

Εἶναι πραγµατικά νά 
τρελλαίνεσαι µέ τή 
χρόνια αὐτή τακτική τοῦ 
ΥΠΕΞ µας. 

Ὑπάρχει ἄραγε ΕΝΑΣ Ἕλληνας πού νά ἀντιλαµ-
βάνεται τήν ἐµµονή στήν ἐπαναλειτουργία µιᾶς 
θεολογικῆς Σχολῆς; Γιατί ἔχει ἀποµείνει ὡς τε-
λευταῖο µας «αἴτηµα» στίς ἑλληνοτουρκικές 
σχέσεις, τή στιγµή πού ὑπάρχουν τόσες ἐκκρεµό-
τητες; Ποιός εἶναι ὁ λόγος πού δέν ἀφήνουµε 
τό ζήτηµα νά λυθεῖ νοµικά εἴτε στήν ἴδια τήν 
Τουρκία εἴτε στά Εὐρωπαϊκά Δικαστήρια; Ποιά 
εἶναι ἡ ἀξία τῆς Σχολῆς γιά τήν ἀποδεκατισµένη 

ἑλληνική µειονότητα τῆς Πόλης ἤ γιά τά ἑλληνικά 
συµφέροντα, ὅταν δέν ἀποτελεῖ οὔτε ἱκανή µά 
οὔτε κἄν ἀναγκαία συνθήκη γιά τή στελέχωση 
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου; Ποιός χάραξε 
αὐτήν τήν διαπραγµατευτική γραµµή πού ἀπό 
τίς µέρες τοῦ ΓΑΠ µέχρι σήµερα στοιχειώνει 
τήν ἐξωτερική πολιτική µας; Καί ἄς δεχθοῦµε 
ὅτι  ὁρισµένοι προσδοκοῦσαν νά κερδίσουν κάτι 
ἀπό τήν Ἄγκυρα (γιά νά τό περιφέρουν µετά 
στούς χαυνοψηφοφόρους ὡς τρόπαιο). τώρα πού 
ζητεῖται κι εὐθέως συγκεκριµένο ἀντάλλαγµα 
στή Θράκη, τί καθόµαστε ἀκόµη καί συζητᾶµε; 
Εἶναι δυνατόν ἀκόµη νά διαπραγµατευόµαστε, 
ἔστω καί ἐµµέσως (ὅπως ἔγινε στή συνάντηση 
Μπαµπατζάν - Μπακογιάννη), τήν ἐσωτερική µας 
πολιτική στή Θράκη χάριν ἑνός ...φαντάσµατος;

ΘΡΑΚΗ 
ἤ...

ΧΑΛΚΗ;
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Πρασινολογίες 
Τρεµόπουλου

Ἡ συνέντευξη Τύπου τῶν Οἰκολόγων 
Πράσινων (Μ. Τρεµόπουλος, Γ. 
Φαρφαρᾶς, Γ. Πασχαλίδης) ἦταν 
προγραµµατισµένη γιά τίς 12:30 
τό µεσηµέρι τοῦ Σαββάτου (11-4-
09) στήν Κοµοτηνή, µέ θέµα τήν 
διοργάνωση µιᾶς «διασυνοριακῆς 
ποδηλατικῆς διαδροµῆς µνήµης» ἀπό 
Ἕλληνες, Τούρκους καί Βούλγαρους 
φίλους τοῦ ποδηλάτου. Καί ποιά 
εἶναι αὐτή ἡ «µνήµη» λέτε; Αὐτή τῆς 
περιοχῆς, τῶν ποταµῶν αἵµατος τῶν 
παππούδων µας; Ὄχι. Ἦταν ἡ µνήµη 
τοῦ ...Σιδηροῦ Παραπετάσµατος 
(“Iron Curtain Trail” λέγεται ἡ 
διαδροµή), πού ἀρέσκεται νά µᾶς 
θυµίζει ἡ καλή ΕΕ («Ἡ διαδροµή  
καλεῖ τούς πολίτες νά καταγράψουν 
τήν ἐπώδυνη ἐµπειρία τῆς διαίρεσης 
τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου», ἀνέφερε 
τό κείµενο). Τέλος πάντων, ὑποτί-
θεται ὅτι «φίλοι τοῦ ποδηλάτου ἀπό 
Ἑλλάδα, Βουλγαρία καί Τουρκία θά 
συνοδεύσουν τόν Γερµανό Πράσινο 
εὐρωβουλευτή M. Cramer, σέ µιά 
διαδροµή πού µεταφέρει τό µήνυµα 
τῆς ἑνωµένης Εὐρώπης καί τοῦ ἤπιου 
καί ἀειοφόρου τουρισµοῦ». 
Βεβαίως, γιά ὅποιον διαθέτει ἐγκε- 
φαλικά κύτταρα περισσότερα ἀπ΄ τό 
ραδίκι, ἦταν προφανές ὅτι ἐπρόκειτο 
γιά µία προεκλογική παρουσία* τῶν 
Οἰκολόγων Πράσινων ἐν ὄψει τῶν 
εὐρωεκλογῶν τοῦ Ἰουνίου. Οὐδέν 
µεµπτόν βέβαια σ’ αὐτό. ἐκεῖνο ὅµως 
πού δέν µᾶς ἄρεσε ἦταν ἡ ἀπόκρυψη 
τῆς ἐθνοµηδενιστικῆς ἰδεολογίας 
τοῦ ἐπικεφαλῆς (τοὐλάχιστον) τοῦ 
ψηφοδελτίου Μιχάλη Τρεµόπουλου 

πίσω ἀπό τίς περιβαλλοντικές 
ὡραιολογίες. Ἔτσι συντονιστήκαµε 
µέ τούς Πόντιους, νεοπρόσφυγες 
καί µή, φίλους µας πού δέν ξεχνοῦν 
κάποιες ἄθλιες τοποθετήσεις τοῦ 

Μ.Τ. καί τῶν Πρασίνων γενικά, 
καί πήγαµε στή συνέντευξη Τύπου 
κάπου 20 πολίτες γιά νά δηλώσουµε 
τήν ἀντίθεσή µας καί νά θέσουµε 
στόν ἴδιον κάποια ἐρωτήµατα. Δύο 
µεγάλα πανώ καί 5-6 πλακάτ (βλέπε 
φωτογραφίες) ἔδιναν τό στῖγµα τῆς 
διαµαρτυρίας πού περιέγραφαν τά 
φέιγ βολάν: «ΟΣΟΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ! 
Αντιδρούµε στην πολιτική παρουσία 
του Μιχάλη Τρεµόπουλου. Ο 
άνθρωπος που ζητούσε να µην έρθει 
ο ποντιακός προσφυγόκοσµος στη 
Θράκη, ο άνθρωπος που ζήτησε να 
τιµηθεί ο σφαγέας Μουσταφά Κεµάλ 
µε όνοµα κεντρικού δρόµου στη 
Θεσσαλονίκη (και που τοποθετήθηκε 
δηµοσίως υπέρ του Σχεδίου Ανάν και 
υπέρ του βιβλίου της Ρεπούση κτλ…) 
είναι ανεπιθύµητος στον τόπο µας. 
Όµως και οι «Πράσινοι» σύµµαχοί του 
στην Ευρωβουλή δεν είναι καλύτεροι. 
Πρωτοστάτησαν στη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας µε τις ΝΑΤΟϊκές 
βόµβες, ζητούν αναγνώριση των 
Σκοπίων µε το όνοµα Μακεδονία, είναι 

υπέρ της Τουρκίας στην Ε.Ε…
ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΕΝ ΞΕΓΕΛΟΥΝ ΟΙ ΠΡΑ-
ΣΙΝΕΣ** ΠΡΟΒΙΕΣ, ΙΔΙΩΣ ΟΤΑΝ 
ΕΙΝΑΙ ΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΚΟΝΔΥΛΙΑ». 
Ὅταν κάποια στιγµή ἐµφανίστηκε 
ὁ Τρεµόπουλος, τοῦ τέθηκαν 2-3 
καίρια ἐρωτήµατα. Στό πρῶτο, γιά 
τήν παλιά του τοποθέτηση περί µή 
ἐγκατάστασης τῶν νεοπροσφύγων 
στή Θράκη (γιά νά µήν διαταραχθεῖ 
ἡ πληθυσµιακή ἰσορροπία σέ βάρος 
τῆς µειονότητας!), πρῶτα ρώτησε ἄν 
τό ἔχουµε δεῖ καί µετά τό ἀρνήθηκε 
(«δέν προκύπτει ἀπό πουθενά», 
ποντάροντας στό ὅτι δέν θά ἔχουµε 

τό ἄρθρο του στήν «Οἰκοτοπία» 
τοῦ Μαρτίου 1990, τ. 7, σελ. 12). Στό 
δεύτερο, σχετικά µέ τήν ὁδό Κεµάλ 
πρῶτα τό ἀρνήθηκε (!) καί µετά 
ἀπό τήν ἐπίµονη ἐξιστόρηση ὅλων 
τῶν λεπτοµερειῶν ἀπό µέρους µας 
παραδέχθηκε ὅτι «ναί µέν ἀλλά», 
καί «µᾶς συκοφαντοῦν» καί «δέν εἶπα 
αὐτό ἀκριβῶς, ἀλλά στά πλαίσια µιᾶς 
ἀµοιβαιότητας µέ ὁδό Βενιζέλου στήν 
Ἄγκυρα» καί πράσινα ἄλογα. Ὅταν 
µάλιστα προσφέρθηκε καί γιά παρο-
χή περισσοτέρων πληροφοριῶν, τοῦ 
ζητήσαµε µισοαστεῖα - µισοσοβαρά 
τήν φορολογική δήλωση τῆς ΜΚΟ 
«Ἀντιγόνη» στήν ὁποία ἀντιπρο-
εδρεύει. Θυµίζουµε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ 
ΜΚΟ αὐτοπαρουσιάζεται ὡς «Κέντρο 

Πληροφόρησης καί Τεκµηρίωσης 
γιά τόν Ρατσισµό, τίς Διακρίσεις, 
τήν Ξενοφοβία, τήν Οἰκολογία, τήν 
Εἰρήνη» κτλ καί «τρέχει» κάθε χρόνο 
διάφορα εὐρωπαϊκά προγράµµατα, 
πού κάποιοι ἰσχυρίζονται  ὅτι πέρυσι 
ἄγγιξαν τά 350.000 εὐρώ! Ἐπειδή 
λοιπόν τό ποσό ἀµφισβητήθηκε ἀπό 
τόν Γ. Πασχαλίδη, ζητήσαµε ἕνα 
ντοκουµενταρισµένο νούµερο ἀπό 
τόν ἴδιον τόν Τρεµόπουλο, ἀφοῦ πρό-
κειται γιά ΜΚΟ κι ὄχι γιά ἰδιώτη. 
Τότε ἐκεῖνος τό µόνο πού βρῆκε νά 
µᾶς πεῖ ἦταν ὅτι ἐνηµερωνόµαστε 
ἀπό «ἐθνικιστικές ἱστοσελίδες» κι 
ὅτι ὁ ἴδιος βγάζει µόλις 8.000 εὐρώ 
ἐτησίως, παρότι θά µποροῦσε νά 
δικηγορήσει! Πειστικότατος, δέν 
µπορεῖτε νά πεῖτε...
Ἐλπίζουµε νά πῆραν τό µήνυµα 
ὅλοι οἱ «ἐνδιαφερόµενοι». Κανένας 
ἀπολογητής τοῦ κεµαλισµοῦ καί 
τοῦ σφαγέα τῶν προγόνων µας, 
οἰκολόγος ἤ µή, κανένας ψεύτης 
ἀπ΄ ὅσους ψωµίζονται σέ βάρος 
τῆς πατρίδας µας, δέν θά διέρχεται 
ἀβρόχοις ποσί ἀπό τόν τόπο µας. 
Τοὐλάχιστον ὅσο τό µποροῦν οἱ 
µικρές µας δυνάµεις...

Κ.Κ.

* Ἡ προσχηµατική ἐπίκληση τοῦ 
ποδηλάτου ἔγινε φανερή καί µέ τήν 
ἀνυπαρξία ὁποιασδήποτε σχέσης µέ τό 
ποδηλατικό πρωτάθληµα Βορ. Ἑλλά- 
δος πού γινόταν τήν ἴδια µέρα στήν 
Κοµοτηνή! Ἀντίθετα, στήν Ὀρεστιάδα 
ἡ τοπική ποδηλατική ἐκδήλωση πρασι-
νοκαπελώθηκε ἀπροσχηµάτιστα 
** Πού στήν περίπτωση τῆς Γιουγκο-
σλαβίας τό 1999 ἀποδείχθηκαν ...φαι- 
οπράσινες (βλ. τόν µιλιταριστικό 
οἶστρο τοῦ Πράσινου Γιόσκα Φίσερ, 
τότε ΥΠΕΞ στή Γερµανία)

Την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος 
Barack Obama μιλώντας στην Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση κατά την πρώτη 
ουσιαστικά επίσημη επίσκεψη του 
εκτός ΗΠΑ, έθετε διακριτικά αλλά 
με διπλωματικό τρόπο το θέμα της 
θρησκευτικής ελευθερίας και ζητούσε 
το άνοιγμα της Θεολογικής σχολής της  
Χάλκης, εκπλήσσοντας για ακόμα μια 
φορά τους αναλυτές μας, στην Νέα Υόρκη  
έξω από το κτήριο των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) άνοιγε μια νέα σελίδα  ιστορικής 
αποκατάστασης, εθνικής  διεκδίκησης 
και προβολής μιας ακόμα γενοκτονίας. 
Γενοκτονίας  που διέπραξε το κράτος των 
Νεότουρκων και  τον  Μουσταφά  Κεμάλ 

(Ατατούρκ). Μια ομάδα νέων, έγραφαν 
την δική τους σελίδα στην νεότερη ιστορία 
του Ελληνισμού.  Παιδιά  δεύτερης γενιάς 
Ελλήνων μεταναστών  στην άλλη άκρη 
του Ατλαντικού, στη Νέα Υόρκη, έγραψαν 
τις πρώτες γραμμές στο μεγάλο κεφάλαιο 
της ιστορίας μας, για την διεθνή ανάδειξη 
της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.  
Η πρώτη συμβολική συγκέντρωση, 
στην οποία συμμετείχαν νέοι και νέες 
που έδωσαν το «παρών» αψηφώντας  
την καταρρακτώδη βροχή, με τίτλο 
“Σταματήστε τον κύκλο της άρνησης” 
οργανώθηκε από την Πανθρακική Ένωση 
Αμερικής ΟΡΦΕΥΣ, τον Φιλανθρωπικό 
Ελληνοαμερικανικό Οργανισμό, και την 
Ελληνική Ένωση Αμερικής (HLA), που 
απαρτίζουν κυρίως νέοι Ελληνοαμε-
ρικανοί. Οι συγκεντρωμένοι, που 
μοίραζαν ενημερωτικά φυλλάδια στους 
διερχόμενους, έκαναν μια πρώτη αρχή 
για να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο της 
ιστορίας μας το οποίο παρέμενε κλειστό 
για περισσότερο από 100 χρόνια.
Τον λόγο πήρε πρώτος ο 25χρονος 
Θρακιώτης πρόεδρος του «ΟΡΦΕΑ»  
Γιάννης Φυδανάκης, ο οποίος έκανε την 
ιστορική αναδρομή και αναφέρθηκε στο 
χρονικό των σφαγών και της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων. Ο Γιάννης Φυδανάκης είναι 
ένας μετριοπαθής νέος, γεννημένος στις 
ΗΠΑ, που με κάθε τρόπο αγωνίζεται για 
τα εθνικά μας θέματα στην Αμερική. Κάτω 
από την καταρρακτώδη, συνεχή βροχή 
έδωσε ένα μάθημα  υγιούς πατριωτισμού 

με μια ευπρεπή συμβολική συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας και ενημέρωσης, χωρίς 
κορώνες, χωρίς κούφιες εθνικιστικές 
εξάρσεις.     
Την συμβολική ενέργεια χαιρέτισαν  ο 
Δημήτρης Μολοχίδης, γραμματέας της 
Παν-Ποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ -  
Καναδά, ο Ηλίας Τσεκερίδης της Παγκό- 
σμιας Ομοσπονδίας Ποντίων, ο Θεοχάρης 
Κέκης από το Σύλλογο Ποντίων Βοστώνης 
«Παναγία Σουμελά», ο εκπρόσωπος της  
Αρμενικής κοινότητας της Νέας Υόρκης, 
ιερέας Α. Αρμάν, ο Τζιοβάνι ντι Νάπολι 
εκπροσωπώντας τους Ιταλούς της νότιας 
Ιταλίας οι οποίοι το 1480 δολοφονήθηκαν 
από τους Τούρκους, ενώ, τέλος, ο Φάνης 
Μαλκίδης αναφέρθηκε στον συμβολισμό 
και στην ουσία της εκδήλωσης και 
στη συνέχεια της προσπάθειας για την 
ανάδειξη της Γενοκτονίας στο διεθνές 
περιβάλλον, τονίζοντας τη σημασία της 
παρουσίας μας στα Ηνωμένα Έθνη. 

Όλοι οι ομιλητές απευθύνονταν στους 
περαστικούς που στέκονταν για να τους 

ακούσουν, να δουν τις φωτογραφίες των 
ενόχων για τη γενοκτονία (του Κεμάλ 
Ατατούρκ, του Ενβέρ Πασά και του Ταλάτ 
Πασά), τα πλακάτ και την πικετοφορία 
και να παραλάβουν έντυπο ενημερωτικό 
υλικό στα αγγλικά που ενημέρωνε για τις 
θηριωδίες των Τούρκων.  
 Η εκδήλωση άνοιξε έναν δρόμο. Παιδιά 
Ελλήνων  μεταναστών δεύτερης και τρίτης 
γενιάς έδωσαν ένα μοναδικό μάθημα 
ευπρέπειας, αγώνα και δράσης με λόγο 
υπεύθυνο, οργανώνοντας μια συμβολική 
ενέργεια που δεν πέρασε απαρατήρητη 
από αυτούς που πρέπει. 
Παιδιά και γόνοι μια τίμιας  κουρασμένης 
πια γενιάς Ελλήνων οικονομικών 
μεταναστών που κυνήγησαν το όνειρο 
μακριά από την ρημαγμένη από τον πόλεμο 
και τον Εμφύλιο Ελλάδα, χτίζοντας μιαν 
άλλη Ελλάδα στην καρδιά της Αμερικής. 
Μιας γενιάς που έχτισε με τον ιδρώτα 
της σχολεία, εκκλησίες, ιδρύματα, 

συλλόγους, μεγάλες 
και μικρές οργανώσεις, 
δημιουργώντας την 
ανεξάντλητη ελληνική 
δύναμη της Αμερικής. 
Αυτής της γενιάς τα παιδιά 
ξεκίνησαν μια μεγάλη 
προσπάθεια σε μία ημέρα 
γεμάτη εθνικά διδάγματα 
και μεγάλα νοήματα. 
Οφείλουμε να τους 
υποστηρίξουμε, να τους 
σταθούμε, να είμαστε δίπλα 
τους σ’αυτό το εγχείρημα 
για την αναβάθμιση 

των διεκδικήσεων του οργανωμένου 
Ελληνισμού στις ΗΠΑ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

ΧΙΟΣ και Made in Greece

Το σύστημα 
Ε λ λ ά δ α 
κυριαρχείται 
σε όλες του τις 
εκφράσεις από 
μια παιδεία, 
συνήθεια της 
κατανομής , 
του «δώσε 

και μένα», της κρατικής υποτροφίας 
και όχι μια παιδεία της παραγωγής, 
του κατασκευάζεται στην Ελλάδα, του 
made in Greece. Απουσιάζει αυτή η 
λέξη από το δημόσιο λεξιλόγιο.
Ακόμη και η κοινωνική σύγκρουση που 
κύρια επικεντρώνεται στον Αθηναϊκό 
πόλο αφορά την διαπραγμάτευση μιας 
δημοσιουπαλληλίας με το κράτος παρά 
την παραγωγή και την ανάπτυξη. Την 
διαπερνά μια συντεχνιακή αντίληψη 
παρά αυτή του γενικού καλού. Έχουμε 
συγκρούσεις για την κατανομή όταν 
τα παραγωγικά θεμέλια της χώρας 
εξαφανίζονται. Τα ασημένια σερβίτσια 
της οικογένειας είναι πολύ σπάνια. 
Παραδείγματος χάριν γίνεται ένας 
καυγάς για δύο τυφλά προβληματικά 
λιμάνια Θεσσαλονίκης, Πειραιά όταν η 
χώρα μπορούσε να έχει δέκα σύγχρονα 
διεθνή λιμάνια. Να είναι κέντρο του 
παγκόσμιου συστήματος μεταφορών 
λέω στο ένα βιβλίο της «Τριλογίας 
για την Ανάπτυξη». (...) Έτσι θεωρώ 
μεγάλης αξίας την σημερινή ΑΓΟΡΑ 
της ΧΙΟΥ. Την συνομιλία μου με ένα 
σημαντικό μέρος του συστήματος – 
ΧΙΟΣ που οργανώθηκε από την ΤΕΔΚ. 
Μπορεί να εξελιχθεί σε ένα εργαστήριο 
– ναυπηγείο της ανάπτυξης.
(...) Η ΧΙΟΣ όμως αποτελεί μια 
πρόκληση για μια αρμονική σχέση, 
δημιουργική σχέση του τοπικού με το 
παγκόσμιο. Προϋπόθεση για αυτό είναι 
η ανάκτηση της φυσιογνωμίας, της 
ταυτότητας της Χίου και όχι η αλλοίωση 
της. Αν συνεχίσετε το τοποφαγικό 

πρότυπο την τσιμεντοποίηση όλης 
της ανατολικής Ιωνικής ακτής, αν 
φιλοδοξείτε να γίνεται κλώνος της μη 
Αθήνας, της Λούτσας, των Σεπολίων 
τότε θα εισπράξετε την τιμωρία των 
διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης. 
Η αλλοίωση του περιβάλλοντος, του 
DNA σας, η πρώην Χίος είναι ο δρόμος 
για την υποβάθμιση, την ασχήμια. Η 
άσχημη Χίος θα είναι φτωχή, η όμορφη 
Χίος πλούσια.
Η Φιλοκαλία είναι συνώνυμη της 
ευτυχίας, της δημιουργικότητας. Αυτό 
λέει η παράδοση σας, η ιστορία σας. 
Υπάρχει όμως ιστορική μνήμη της 
Χίου; Πολύ περισσότερο υπάρχει 
παραγωγική μνήμη; Ποια είναι η σχέση 
του Ωκεανικού, του Πλανητικού η 
ναυτιλία δηλαδή της Χίου με το τοπικό; 
Οι συνταξιούχοι καπετάνιοι; Τα σπίτια 
των συνταξιούχων; Όταν η Χίος μπορεί 
να είναι παγκόσμιο κέντρο γνώσης και 
δημιουργίας για την ναυτιλία. Αυτό 
ήσασταν κάποτε. Για αυτό ήρθε από 
εδώ ο Χριστόφορος. Θα με ενδιέφερε 
για αυτά μια συζήτηση όλου του 
συστήματος ΧΙΟΣ.
Ένα δεύτερο παράδειγμα που αφορά 
την ταυτότητα της Χίου και το 
παγκόσμιο είναι η Ιωνική διάστασή 
της. Η διάσταση της Ιωνίας δεν είναι 
μόνο τοπική, περιφερειακή, είναι 
οικουμενική. Εδώ την περιόρισαν 
στον Ιωνικό και τον Πανιώνιο. Εδώ 
η Ιωνία δεν υπάρχει, ούτε ως τοπικό 
ούτε ως παγκόσμιο. Δεν νομίζω ότι 
αυτό τιμά τη χώρα, τις ηγεσίες της 
αλλά κυρίως εσάς τους Χιώτες. Έχετε 
μια ακρωτηριασμένη ταυτότητα. Έχετε 
στην Χίο ένα διεθνές φεστιβάλ Ιωνικής 
Φιλοσοφίας ή η συμμετοχή σας στην 
παγκοσμιοποίηση είναι ο φθηνός 
τουρισμός και η λαθρομετανάστευση; 
Προτείνετέ το στον Υπουργό 
Παιδείας για να φύγουμε και από την 
μπαναλοποίηση του χρόνιου πλέον 
διαλόγου για την παιδεία. Ο διάλογος 
απαιτεί τον Λόγο. Αυτό απουσιάζει και 
έχουμε επανάληψη του παλιού, των 
τετριμμένων. Εδώ και χρόνια πρότεινα 

η περιφέρεια Αιγαίου να ονομασθεί 
Αιγαίου - Ιωνίας. Δεν βρέθηκε ακόμη 
ένας Ίωνας να υπερασπισθεί την 
ιστορία του, την ιστορία του τόπου 
του, την Ιωνία. Τι παρακμή! Η Ιωνική 
διάσταση θα σας κάνει πλούσιους και 
υπερήφανους.
Ένα τρίτο παράδειγμα: Ο κόσμος 
σήμερα αναζητά την Πόλη, την 
Αγορά, μια νέα Αθήνα, μια νέα 
Φλωρεντία. Έναν νέο ανθρωπισμό. 
Την ανάδειξη μιας υπέρτατης αξίας 
αυτής του σεβασμού της αξίας της 
ανθρώπινης ζωής. Γιατί η Χίος δεν 
είναι διεθνές ανθρωπιστικό κέντρο 
όταν η ιστορία, η τραγική της ιστορία 
της δίνει τον ρόλο της φιλανθρωπίας; 
Γιατί επομένως δεν έχει ένα διεθνές 
Μουσείο αλλά και Άλσος της Ζωής; 
Νομίζω ότι οι υπεύθυνοι του Λούβρου 
θα παραχωρούσαν για δύο και πλέον 
χρόνια τον πίνακα του Ντελακρουά 
σε αυτό το Μουσείο. Γιατί η ηθική 
Ελλάδα, η Ελλάδα ως ηθική δύναμη, 
όπως την ονόμασα και την σχεδίασα, 
δεν έχει στην Χίο μια «Διεθνή Σχολή 
για τα ανθρώπινα Δικαιώματα και την 
Γενοκτονία». Το πρότεινα το 1992 σε 
ομιλία μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου στη 
συνδιάσκεψη. Μετά λίγα χρόνια είχαμε 
τις ανατριχιαστικές εικόνες ζεϊμπέκικων 
στο γκαζόν, το πράσινο γκαζόν, στην 
Σμύρνη. Τι φρίκη! Τι ντροπή!
Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κέντρο ενός 
νέου ανθρωπισμού. Την έκαναν κέντρο 
Κεμαλολαγνίας. Η Χίος από την ιστορία 
της είναι μια ανθρωπιστική ψηφίδα. 
Στο τέλος της εισαγωγής τού ενός 
βιβλίου μου λέω ότι ήθελα να χαρίσω 
μια πυξίδα στους Έλληνες. Πρέπει 
να προσθέσω. Τι πιο φυσιολογικό να 
χαρίζεις μια πυξίδα στους Χιώτες, στις 
γυναίκες της Χίου, στις νέες γενιές της, 
στη ΧΙΟ...

(Αποσπάσματα της ομιλίας του Μ.Χ. με 
θέμα «Τριλογία μιας άλλης Ανάπτυξης»   
που διοργάνωσε η Τ.Ε.Δ.Κ. ν. ΧΙΟΥ, 
στις 4 Απριλίου 2009)
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 Μπορεῖ τό «Κέντρο Ἐρευνῶν» 
τῆς λεγόµενης «Πολιτιστικῆς Ἐκπαι-
δευτικῆς Ἑταιρείας Μειονότητας 
Δυτικῆς Θράκης» νά µήν ἔχει ἀκόµα 
ἰδιόκτητη στέγη, ὅµως τό προεδρεῖο 
του ἤδη δραστηριοποιεῖται. Ὁ πρό-
εδρός του (καί πρώην βουλευτής  
Ροδόπης µέ τό ΠαΣοΚ) Γκαλήπ 
Γκαλήπ ἀπηύθυνε πρό ἡµερῶν 
(26/3/2009) ἐπιστολή (ἀρ. πρ. 
18/2009) σέ κάποια µέλη ΔΕΠ τοῦ 
Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θρά-
κης, ὅπου διαβάζουµε: 
«Όπως γνωρίζετε, η Μειονότητα 
της Δυτικής Θράκης αφέθηκε στην 
Ελλάδα στις 24 Ιουλίου 1923 µε τη 
Συνθήκη της Λωζάνης. Σήµερα η 
Μειονότητα της Δυτικής Θράκης, 
το καθεστώς της οποίας έχει προσ-
διορισθεί µε την παραπάνω συνθήκη, 
αποτελείται περίπου από 150.000 
άτοµα που έχουν την Ελληνική υπη-
κοότητα.
Μέχρι σήµερα δεν έχει πραγµατο-
ποιηθεί µία σοβαρή έρευνα σχετικά 
µε την ιστορία, την οικονοµική δοµή, 
την εκπαίδευση, τον πολιτισµό, τα 
ήθη και τα έθιµα, τις οργανώσεις, τα 
ιστορικά µνηµεία και την κοινωνική 
δοµή της Μειονότητας. Με σκοπό την 
κάλυψη αυτού του κενού, συστήσαµε 
το Κέντρο Ερευνών υπό την αιγίδα 

της Πολιτιστικής Εκπαιδευτικής Εται-
ρείας Μειονότητας Δυτικής Θράκης.
Το Κέντρο Ερευνών επιθυµεί να 
προµηθευτεί τις εφηµερίδες, τα 
βιβλία, τα περιοδικά, τα άρθρα, τα 
ρεπορτάζ, τα ιστορικά έγγραφα και 
τις φωτογραφίες, τα πρακτικά ηµε-
ρίδων και συνεδρίων, τις εργασίες 
µεταπτυχιακών και διδακτορικών 
που σχετίζονται µε την Μειονότητά 
µας και έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, 
στην Τουρκία, στην Ευρώπη, Αµε-
ρική και Αυστραλία µε σκοπό να 
τα διαθέσει στους µειονοτικούς και 
πλειονοτικούς, στους ηµεδαπούς 
και αλλοδαπούς που κάνουν έρευνα 
σχετικά µε την Μειονότητά µας, 
στους επισκέπτες της περιοχής µας 
αλλά, ειδικότερα, στους οµογενείς 
σπουδαστές. Στα πλαίσια του 
σκοπού αυτού, θα θέλαµε να µας 
ενηµερώσετε αν υπάρχουν καταρ-
χήν στο πανεπιστήµιό σας σχετικά 
µε την Δυτική Θράκη εργασίες 
µεταπτυχιακών και διδακτορικών, 
πρακτικά συνεδρίων και ηµερίδων, 
εργασίες των φοιτητών που προέρ-
χονται από τον χώρο της Μειονότη-
τας και να µας ενηµερώσετε πώς 
µπορούµε να  προµηθευτούµε αυτά.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων 
και σας δηλώνουµε ότι είµαστε πρόθυ-

µοι για κάθε είδους συνεργασία µαζί 
σας στο µέλλον...»
 Πρῶτα πρῶτα πρέπει νά 
συγχαροῦµε τόν Γκαλήπ καί τούς 
σύν αὐτῷ γιά τήν µεθοδικότητα καί 
τόν ἐπαγγελµατισµό τους. ὅ,τι δέν 
ἔκανε τό γελοῖο ἑλληνικό κράτος ἐπί 
τόσα χρόνια, τό κάνει τώρα τό ...ἄλλο. 
Τό δεύτερο πού χρήζει προσοχῆς 
εἶναι τό ἀποτέλεσµα τῆς ἐνέργειας 
αὐτῆς: Μάθαµε ὅτι ἤδη ἐστάλησαν 
κάποια στοιχεῖα. Ἀντιλαµβάνονται 
ὅσοι συνδράµουν τήν προσπάθεια 
ὅτι σκάβουν τόν λάκκο τοῦ τόπου 
µας; Γνωρίζουν τίς θέσεις τῶν 
Γκαλήπ - Χαϊρουλά πού προΐστανται 
στό µαγαζί αὐτό καί τί κλῖµα 
ἐπικρατεῖ στούς συγκεκριµένους 
κύκλους; Ἄς προσέξουν τό  ποίηµα 
(τοῦ δυτικοθρακιώτη «ποιητῆ» Ἀλῆ 
Ριζά Σαράτσογλου) πού ἐπέλεξε ὁ 
Ὀζάν Ἀχµέτογλου, πρόεδρος µέχρι 
πρόσφατα τῆς ΤΕΞ καί βασικός 
ἀρθρογράφος τῆς «Γκιουντέµ», 
ὡς ἐπίλογο σέ ἄρθρο του γιά τίς 
δραστηριότητες τῆς «Πολιτιστικῆς 
καί Ἐκπαιδευτικῆς Ἑταιρείας»:
Ἁλυσίδα γεγονότων
Η Εθνική µας Παιδεία, προκαλεί πολύ 
ανησυχία
Στην αλυσίδα γεγονότων προστίθενται 
νέοι κρίκοι...
Η Μειονότητα µας αγωνίζεται µε 
τρόπο αρχοντικό!!

Κάνει να ακουστούνε τα παράπονα 
της στις αρµόδιες υπηρεσίες...
Η αλυσίδα όµως των γεγονότων 
µακραίνει µε νέους κρίκους
Τα γεγονότα ακολουθούνε το ένα το 
άλλο συνεχώς...
Τα γεγονότα... Μέσα µας µια φλόγα, 
ένα κάρβουνο
Τα γεγονότα... Μα πόσο µας στενο-
χωρούνε, πόσο..
Δε φτάνουν τόσα βάσανα που 
τραβήξαµε;
Συνέχεια θα κλαίµε τους εαυτούς µας;
Η µήπως το µέλλον µας θα είναι 
ακόµα πιο σκοτεινό;
Δε θα γελάσει µια µερά το µαραµένο 
πρόσωπο µας;
Η µοίρα, µας µαύρισε τη ζωή
Μας έδωσε πίκρες, κάθε στιγµή στά 
βάσανα µας έριξε...
Καθώς ερχόταν τα µόρια της ελπίδας
η µοίρα πάντα έριχνε τη µαύρη 
κουρτίνα...
Η αλυσίδα των γεγονότων µάκρυνε 
όσο γινόταν!
Η υποµονή µας σκλήρυνε, η υποµονή 
µας ακονίστηκε...
Το Έθνος µου γεύτηκε τα βάσανα!
Η υποµονή µας σκλήρυνε, η υποµονή 
µας ακονίστηκε...
 Τώρα λοιπόν πού ὅλα σκλή-
ρυναν καί ἀκονίστηκαν, ἦρθε ἡ ὥρα 
τοῦ ...πολιτισµοῦ καί τῆς ἐκπαίδευ-
σης. Ἔ, ἄς συνδράµουµε!

Νά τούς βοηθήσουµε νά µᾶς ...θάψουν

Δέν ξέρω, ἀγαπητοί συνέλληνες τί ἀκριβῶς 
γιορτάζετε ἐσεῖς τίς µέρες ἐτοῦτες, γιατί 
πραγµατικά µπερδεύτηκα. Κάποτε τά 
πράγµατα ἦταν πολύ ἁπλά: Τά θεῖα πάθη, 
ἡ Σταύρωση, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. 
Πάσχα τῶν Ἑλλήνων, µέ ἔκδηλα τά ἴχνη 
τῆς προχριστιανικῆς µας παράδοσης. Μετά 
ἦρθε ἡ νεωτερική ἐποχή κι ὅλες οἱ γιορτές 
ἔγιναν γιορτές τῆς Ἀγορᾶς, ἁπλῶς ἀλλάζει 
κάθε φορά τό χαρτί περιτυλίγµατος (ἄλλοτε 
ἔχει στολισµένα δέντρα, ἄλλοτε χαρταετούς, 
ἄλλοτε κόκκινα αὐγά...). Ταυτόχρονα ἦρθε καί 
ἡ τηλεόραση, ἡ ὁποία ὅµως µᾶλλον δείχνει νά 
...µπερδεύει κάπου τίς γιορτές. Δῶστε βάση 
στό πρόγραµµα τῶν ἡµερῶν:
Ἡ κρατική ΕΤ 3 ἔχει ἕνα ρεσιτάλ µέ 
ἀφιερώµατα στούς κάτωθι: Μωυσῆς, Ἱερεµίας, 
Ἀβραάµ, Ἰακώβ, Δαβίδ...! Δέν ξέρω σίγουρα 
ἀλλά θαρρῶ πώς κάποιος πρέπει νά ἐξηγήσει 
στούς ἁρµόδιους τοῦ καναλιοῦ ὅτι ἡ ὀρθόδοξη 
Ἀνάσταση ΔΕΝ εἶναι περίπου τό ἴδιο µέ τίς 
ἱστορίες γιά τά γκοµενικά τοῦ Δαβίδ, π.χ. 
πού σκότωσε τόν Οὐρία γιά νά πάρει τή 
γυναίκα του τή Βηθσαβέ ὡς 12η (νοµίζω) 
σύζυγό του, τίς αἱµοµιξίες τοῦ Ἀβραάµ µέ 
τή Σάρα καί τό φανάρι πού κρατοῦσε στόν 
Φαραώ, τά µαγικά χάλκινα φίδια τοῦ Μωυσῆ 
τοῦ θαλασσοδιώκτη κτλ κτλ. Ὄχι βέβαια ὅτι 
τά ἰδιωτικά κανάλια εἶναι καλύτερα. Γιά τή 
Μεγάλη Παρασκευή διαβάζουµε: «Δαβίδ καί 
Βηθσαβέ», «Οἱ 10 ἐντολές», «Ἡ Ἐσθήρ καί ὁ 
Βασιλιάς» στόν ΑΝΤ1, «Ἡ κιβωτός τοῦ Νῶε» 
καί «Ὁ Σολοµών καί ἡ βασίλισσα τοῦ Σαβά» 
στό Στάρ. Τήν προηγούµενη µέρα στό Ἄλτερ 
θά ἀποθαυµάσουµε τούς «Θησαυρούς τοῦ 
Σολοµῶντος» καί στήν ΕΤ3 τή Γένεση, τό δέ 
Μέγα Σάββατο τό «Μπέν Χούρ» (προφανῶς 
χάριν πρωτοτυπίας)!
Ρέ παιδιά, εἴπαµε νά κάνουµε Ἀνάσταση, οἱ 
χριστιανοί, δέν ἀλλαξοπιστήσαµε, κι οὔτε 
καµµιά µαλάκυνση ἐγκεφάλου µᾶς χτύπησε. 
πρός τί ὅλο αὐτό τό (ἄς µήν τό χαρακτηρίσω, 
µέρες πού εἶναι) ὑλικό;

Ἀναστάσιμη  TV
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Τζιαµάλα: Παλιό, νέο; 
(Καί ...τίνος;)

Τοῦ Γιάννη Βουλτσίδη

Τό µυστήριο τῆς ζωῆς εἶναι παλιό, νέο; 
Μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ µοντέρνο 
ἤ παραδοσιακό; Ἡ Τζιαµάλα, αὐτό τό 
πανάρχαιο δρώµενο, πού ἐδῶ στή Θράκη 
µέ διάφορα ὀνόµατα διαδραµατίζει 
ρόλο ἀπό τούς προκλασικούς χρόνους 
καί διαπραγµατεύεται τό µυστήριο τῆς 
ζωῆς τοῦ σπόρου, τήν ταφή (σπορά) καί 
ἀνάστασή του (ἀναβλάστηση), µπορεῖ 
νά χαρακτηρισθεῖ παλιό ἤ µοντέρνο; Λές 
καί τό µυστήριο τῆς γέννας συντελεῖτο 
µόνο κάποτε, λές καί τό µυστήριο τῆς 
ζωῆς καί τοῦ θανάτου τό ἀνακαλύψαµε 
ἐµεῖς σήµερα... Αὐτά πάντα ὑπῆρχαν 
καί θά ὑπάρχουν, καί κάθε ἐποχή τά 
συµβολοποιοῦσε διαφορετικά. Σήµερα 
τά προσπερνᾶ ἀδιάφορη, εὐωχούµενη 
στόν καταναλωτικό της βόθρο καί στήν 
καλύτερη περίπτωση τά χρησιµοποιεῖ 
σάν τουριστική καί φολκλορική ἀτραξιόν. 
∆έν βλέπετε µέ ποιόν γελοῖο -ὀθωνικό 
- τρόπο παρουσιάζουν σήµερα διάφοροι 
σύλλογοι τήν δηµοτική µας µουσική καί 
τούς χορούς; Σάν ἔκθεµα. Μόνο πού ὁ 
λαϊκός πολιτισµός δέν εἶναι παράσταση, 
εἶναι κατάσταση, κι ἄν ἀδυνατεῖτε γιά 
διάφορους λόγους νά κάνετε κατάσταση 
καλύτερα νά ἀδρανεῖτε, γιατί ἔτσι κι 
ἀλλιῶς δέν κάνετε τίποτα.
Τό δρώµενο τῆς Τζιαµάλας τό φέρανε ἐδῶ 
οἱ πρόγονοί µας ἀγρότες τῆς ἀνατολικῆς 
Θράκης. Ἡ δοµή τοῦ δρώµενου εἶναι 
παραπλήσια µέ τῆς ἀρχαίας τραγωδίας, 
δηλαδή ἔχουµε µία βασική ἀντίθεση 
γέρου-νέου, παλιοῦ-κοινούργιου, µιάν 
άνειρήνευτη ἀντίθεση πού λύνεται µέσα 
ἀπό µία δραµατική σύγκρουση ὑπέρ τοῦ 

νέου καί τρίτο, καθοριστικό στοιχεῖο 
τοῦ δρώµενου εἶναι ὁ χορός ἀπό νέους 
ἀγρότες πού συµπαραστέκονται στόν νέο 
καί συµπάσχουν µέ τά ἀδικοπαθήµατά 
του. Τό περιγράφει ὁ Γ. Βιζυηνός µέ 
ἐξαιρετικό τρόπο, πῶς διεξαγόταν στό 
χωριό του, στήν ἀρχαία Βιζύη, ἕνα χωριό 
ὅπου πρόσφατα ἀνακαλύφτηκε καί ἀρχαῖο 
ἑλληνικό θέατρο. Σήµερα πού µιλᾶµε, 
στόν «Μικρό ∆ιάκοσµο» τῆς παραλίας 
Ἱµέρου, µιά ὁµάδα ἀπό Ἀλεξανδρούπολη, 
Κοµοτηνή καί Ξάνθη ἑτοιµάζει τόν 
νέο θίασο τῆς Τζιαµάλας*, µέ βάση τό 
πνεῦµα τοῦ παλαιοῦ. Λέω τό πνεῦµα κι 
ὄχι τό θέµα γιατί αὐτή ἡ ὁµάδα δουλεύει 
ἕνα καινούργιο (;) θέµα. Τό πρόβληµα 
τοῦ χρόνου σήµερα, πού πλέρια καί 
οὐσιαστικά τόν αἰσθάνονται µόνο τά 
φυτά καί τά ζωάκια τῶν βυθῶν καί τῆς 
ξηρᾶς, ἐνῷ ἐµεῖς οἱ «µοντέρνοι» εἴµαστε 
παγιδευµένοι στά γρανάζια ἑνός χρόνου 
εὐθύγραµµου καί κατακερµατισµένου, 
καί παύσαµε νά ἀνασαίνουµε µέ τήν 
πληρότητα τῆς φύσης, ἀποµακρυνθήκαµε 
ἀπό τήν πραγµατική µας µάνα. 
Τά δρώµενα αὐτά ἦταν τῆς σπορᾶς καί 
τά «διαπραγµατεύονταν» πάντα γεωργοί, 
ὄχι νοµάδες πού ἦρθαν ἀπό τήν Ἀνατολή, 
τό Τουρκµενιστάν ἤ τήν Μογγολία ἀπό 
τόν 11ο µ.Χ. αἰώνα καί µετά. Βέβαια κι 
αὐτοί ὅταν ἐγκαταστάθηκαν µόνιµα σ’ 
αὐτά τά µέρη καί γίναν γεωργοί, πολύ 
πιθανόν νά ἐπηρρεάστηκαν ἀπό τόν 
ἀρχέγονο τρόπο τῶν ντόπιων. Ἡ τέχνη 
δέν ἔχει ὅρια, καί τά πράγµατα εἶναι 
καλό νά µπερδεύονται καί νά παίρνει ὁ 
ἕνας ἀπό τόν ἄλλον, δέν εἶναι ντροπή... 
Ἀλλά χωρίς ντροπή νά παίρνουµε τήν 
κουλτούρα τῶν ντόπιων καί χωρίς τήν 
παραµικρή ἀναφορά εὐγνωµοσύνης νά 
τήν οἰκειοποιούµαστε ἀδιάντροπα, αὐτό 
εἶναι ἄλλο! Θά µοῦ πεῖς δίπλα, στούς 
Κούρδους, ἀπαγορεύουν νά µιλήσουν τή 

µητρική τους γλῶσσα καί τούς φυλακίζουν 
ἄν κάνουν τό λάθος, καί σύ περιµένεις 
τάκτ κι εὐγένεια ἀπό γενίτσαρους πού 
χειροκροτοῦνε παρόµοιες τακτικές καί 
στρατηγικές; Σάµπως ἐδῶ οἱ πέριξ τοῦ 
τουρκικοῦ Προξενείου δέν ἄρχισαν 

νά οἰκειοποιοῦνται τό «ἰντερλέζι» τῶν 
τσιγγάνων, τήν ποµάκικη φορεσιά (µόνο 
τή φορεσιά, γιατί ὁ στόµας τοῦ Ποµάκου 
ὅταν ἀνοίξει δέν µιλάει τούρκικα); Σοφό: 
Ἀπὄνα ἀρνί κρατᾶµε µόνο τό ψαχνό, τή 
γούνα στούς σκύλους!
Πολύς λόγος τώρα τελευταῖα γίνεται καί 
γιά τόν Καραγκιόζη. Κάποια παλληκάρια 
ἀπό τή γείτονα κραυγάζουν «προσοχή, οἱ 
γκιαούρηδες µᾶς ἁρπάζουν τόν Καραγκιόζη 
µας!» Γιά τήν ἀλήθεια τοῦ θέµατος 
ἀναφέρω κάτι πού δέν ἀρνοῦνται καί 
ὅλοι οἱ σοβαροί Τοῦρκοι µελετητές τοῦ 
Καραγκιόζη: Ὁ Σελήµ ὁ Α΄, ὁ Ὀθωµανός 
αὐτοκράτορας τό χίλια πεντακόσια τόσο 
στό Κάϊρο (πού τότε ἦταν ἐπικράτειά του) 
εἶδε τόν Πέρση ποιητή σεῒχη Κιουστερί νά 
παίζει Καραγκιόζη. Τόν πῆρε στήν Πόλη κι 
ἀπό τότε µάθαν νά παίζουν ὅλα τά µιλέτια, 
οἱ ἐθνότητες. ∆έν ὑπάρχει παράσταση 
σήµερα Τούρκου καραγκιοζοπαίχτη πού 
νά µήν εὐχαριστεῖ µέ τελετουργικό τρόπο 
- βάζοντας τόν Χατζατζάρη νά µιλάει - 

αὐτόν τόν Πέρση ποιητή πού µᾶς δίδαξε 
τήν τέχνη. Ὑπάρχει καί κάτι ἄλλο, ἀκραῖα 
φιλοσοφικό. Ὁ Καραγκιόζης εἶναι ὁ µέγας 
ἀναρχικός, δέν εἶναι κἄν δηλωµένος στήν 
Ἐφορία, κι ὅπως λέει κι ὁ Μετίν Ἔντ (ὁ πιό 
σοβαρός Τοῦρκος µελετητής τοῦ θεάτρου 
Σκιῶν), ὁ Καραγκιόζης φέρεται σάν 
ἀδιόρθωτος πλάνητας τσιγγάνος (ὁ ἴδιος 
ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι καί τσιγγάνος). Τί 
νά λέµε τώρα, τί ἐθνόσηµο θά φορέσουµε 
στόν γάιδαρό µας; Ἀφοῦ ὁ «δερβίσης» 
µας ὁ Καραγκιόζης εἶναι ἀσυµµάζευτος 
καί ἀνήκει σέ κάθε λεύτερη ψυχή.
Αὐτές οἱ ἁπλές ἀλήθειες, πού τίς ζοῦµε 
ὅλοι µας στό Ἑλλάντα, σπάνια λέγονται 
καί ἀκόµα πιό σπάνια δηµοσιεύονται, γιατί 
οἱ «ἄσπροι κῶλοι» πού µᾶς κυβερνοῦν 
ὅλοι κάτι ἔχουν νά περιµένουνε. Ἄλλος 
ἕνα ψῆφο γιά νά βγεῖ νοµάρχης, δήµαρχος 
ἤ σύµβουλος, ἄλλος ἕνα πρόγραµµα 
ἀ λα ∆ραγώνα - Φραγκουδάκη πού 
κουβέντα δέν κάνει γιά τήν κουλτούρα 
τῶν τσιγγάνων καί τῶν Ποµάκων, ἄλλοι... 
Λές καί µισεῖς τόν τούρκικο λαό ὅταν λές 
τήν ἀλήθεια. Μαλάκας ἦταν ὁ Γκιουνέι 
πού τόν σταυρώσανε ἤ ὁ Ἀζίζ Νεσίν πού 
µίλησε γιά τή γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων 
τῆς Πόλης τό ‘55... Θά µοῦ πεῖς ἐδῶ στό 
Ἑλλάντα οἱ τουρκογενεῖς πάντα περάσανε 
πολύ καλά; Φυσικά ὄχι, γίνανε διάφορες 
διακρίσεις καί δῆθεν σάν ἀντίµετρα στή 
γενοκτονία τῆς Πόλης. Ἄν εἶναι δυνατόν, 
ἐπειδή σφάζανε τόν παππά τῆς Πόλης νά 
δυσκολεύεις τόν τουρκογενή νά βγάλει 
δίπλωµα τρακτέρ! Τέτοιες γελοιότητες 
ἔγιναν καί ἀπό τό ἑλληνικό κράτος 
πρίν δεκαετίες, ἀλλά δέν ἔγιναν ποτέ 
γενοκτονίες, βιασµοί, δολοφονίες... Μή 
µπερδεύουµε τή βούρτσα µέ τήν π...! 

*  Γιά ὅποιον θέλει νά συµµετάσχει τό 
τηλέφωνο εἶναι 6932594979

Οἱ ἐκκλησιαστικές διαιρέσεις

     Ἕνα πρόβληµα πού ταλαιπωρεῖ τό ἐκκλησιαστικό 
σῶµα ἐδῶ καί δεκαετίες καί δίνει τό µέτρο τῆς 
πνευµατικότητας καθενός ἀπό µᾶς εἶναι οἱ 
ὁµαδοποιήσεις, οἱ διαιρέσεις (πολλές φορές γιά 
ἀσήµαντους λόγους) µέ συνέπεια νά τραυµατίζεται 
ἡ ἑνότητά µας ἔναντι ὅσων ἀληθινά ἐπιβουλεύονται 
τά ἱερά καί ὅσια τοῦ τόπου. ∆έν εἶναι µόνον αὐτό, 
ἀπό ὑπερηλωτισµό συχνά, γιά νά ὑπερασπιστοῦµε 
τήν ἠθική τάξη προξενοῦµε ζηµιά στήν εἰκόνα τῆς 
Ἐκκλησίας, δηµοσιοποιώντας ὅσα ἄτοπα συµβαίνουν, 
χωρίς νά ἀναλογισθοῦµε πόσο ἱκανοποιοῦνται 
οἱ έχθροί τῆς πίστης µας. Συµβαίνουν, ἀσφαλῶς, 
σκάνδαλα ἀλλά ἔχει µεγάλη σηµασία ὁ τρόπος 
χειρισµοῦ τους, ὥστε νά µήν ἀποµακρύνονται ἀπό 
τήν πίστη οἱ πιό ἀστήρικτοι ἤ αὐτοί πού ψάχνουν 
ἀφορµές νά δικαιολογήσουν τίς δικές τους πτώσεις. 
Γιά νά µήν ἀναφέρω ἀπό τήν ἄλλη τούς αὐτόκλητους 
τιµητές τῆς ἐκκλησιαστικῆς καθαρότητας πού 
συγκροτοῦν κάποιες ἄτυπες ὁµάδες ἐπιφυλακῆς, µήν 
τυχόν ἀκουστεῖ κάτι ἄστοχο, κυρίως ἀπό ἐπίσκοπο, 
καί ἔρθει ἡ συντέλεια τοῦ κόσµου!
     Θαρρεῖς τούς ἔχει γίνει δεύτερη φύση νά ἐξετάζουν 
µέ τό µικροσκόπιο ὁτιδήποτε φαίνεται νά ξεφεύγει 
ἀπό τά παραδεδοµένα ἤ νά βασίζονται σέ φῆµες 
γιά παραπτώµατα τοῦ ἐπισκόπου πού, συνήθως γιά 
ἀδιευκρίνιστους λόγους, δέν τυγχάνει τῆς συµπαθείας 
τους. Ὁ ἐπίσκοπος ἔχει εὐθύνη νά µήν δίνει ἀφορµές 
σκανδαλισµοῦ ἀλλά δέν παύει νά εἶναι ἄνθρωπος πού 
σέ µιά στιγµή ἴσως ἀστόχησε στίς κρίσεις του. ∆έν 
ἐξετάζονται ἐπίσης οἱ περιστάσεις κάτω ἀπό τίς ὁποῖες 
ὁ συγκεκριµένος ἐπίσκοπος ὑπερέβη τά ἐσκαµµένα ἤ 
τί ἤθελε νά πεῖ µέ τή φρασεολογία πού προκάλεσε 
τίς ἀντιδράσεις µιᾶς µερίδας τοῦ χριστεπώνυµου 
πληρώµατος. Προσοχή καί πάλι προσοχή χρειάζεται 
στίς ἐνασχολήσεις µας µέ λεπτά, θεολογικά ζητήµατα 
πού ἀπαιτοῦν γερή κατάρτιση ἤ τοὐλάχιστον (πρᾶγµα 
σπάνιο) ἁγιότητα τοῦ βίου. Ρωτῆστε ἀγαπητοί µου 
γιά τό τελευταῖο καί οὐδείς ἐχέφρων θά βάλει τό χέρι 

του στή φωτιά γιά τό ἀκηλίδωτο τῆς ζωῆς του. Μέ 
ἐλαφρότητα πού προσιδιάζει σέ παιδιά ριχνόµαστε 
στή φωτιά τῆς κριτικῆς καί ἀδικοῦµε ἑαυτούς 
καί ἀλλήλους. Ἀντί νά πάψουµε νά µοιράζουµε 
συγχωροχάρτια τούς πολιτικούς, ἀρχίζουµε τά σχόλια 
γιά τά ἐκκλησιαστικά γεγονότα δίχως τήν παραµικρή 
ἐπιφύλαξη καί µέ τρόπο ἀπόλυτο. Μετατρέπουµε τήν 
Ἐκκλησία σέ ἄθυρµα στά βέβηλα χέρια τῶν καρα-
δοκούντων νά σπείρουν ζιζάνια καί διχασµούς.
   Τά ΜΜΕ ἀνέκαθεν στήν πλειονότητά τους 
τηροῦσαν ἀρνητική στάση στίς προσπάθειες τῶν 
κληρικῶν νά χριστιανοποιήσουν τόν δύσµοιρο 
τόπο µας, ὑποβαλλόµενοι σέ προσωπικές θυσίες, µή 
φειδόµενοι τῆς ἀκεραιότητάς τους. Εἶναι γνωστές οἱ 
ἐπιθέσεις πού δέχθηκε, γιά παράδειγµα, ὁ ἀείµνηστος 
πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος πού πονοῦσε 
τήν Ἐκκλησία, ἀλλά κάποιοι διαρκῶς ὑπονόµευαν 
τό ἔργο του. Σκεφτεῖτε τίς (ἐλάχιστες) φορές πού οἱ 
ἄγευστοι στά ἐκκλησιαστικά δηµοσιογράφοι τίµησαν 
τήν προσφορά τῶν πνευµατικῶν ἀνθρώπων, σέ 
ἀντίθεση µέ τή µανία τους νά ἀναζητοῦν τά µελανά 
σηµεῖα καί νά τά διογκώνουν. Ἐξυπηρετοῦν τόν 
σκοπό τῆς ἀποεκκλησιοποίησης τῆς κοινωνίας καί 
τά ὑπόλοιπα πού ἐπικαλοῦνται εἶναι προσχήµατα τῆς 
κακιᾶς ὥρας...
    Γι΄ αὐτό κι ἐµεῖς ὄχι µόνο δέν πρέπει νά πιστεύουµε 
τά ὅσα δηµοσιοποιοῦνται χωρίς τή σωτήρια στήν 
προκειµένη περίπτωση καχυποψία, ἀλλά µέ σύνεση 
νά ἀποφεύγουµε τίς σκληρές κριτικές γιά νά µήν 
παίζουµε τό παιχνίδι τῶν ἐκκλησιοµάχων. Τί στό 
καλό, ξεφυτρώνουν κάποτε ἀγκάθια πού µᾶς 
πληγώνουν καί ψυχραίνουν τήν πίστη τῶν ἀδελφῶν 
µας. Τό ἀνθρώπινο στοιχεῖο στήν Ἐκκλησία πάντα 
νοσεῖ καί ἡ ἀναδροµή στά χρόνια τοῦ ΄60 καί 
παλιότερα καταδεικνύει τοῦ λόγου τό ἀληθές, πού ἐπ’ 
οὐδενί µᾶς καταπλήσσει, σέ σηµεῖο νά µοιάζουµε µέ 
ἐξωπραγµατικά ὄντα. Τό ζητούµενο εἶναι νά διατηρηθεῖ 
ἡ ἑνότητα τοῦ σώµατος καί νά ἀντιµετωπισθοῦν µέ 
θάρρος οἱ ἀληθινοί ἐκκλησιοµάχοι.

Μιχαήλ Ἀνδρεάδης
Γιαννιτσά

Ἀπάντηση στὸν «ALPHA» 

Σὲ μιὰ ὑστερική, σχετικὴ μὲ τὸ 1821, ἐκπομπὴ

1.- Τὶ ἔπρεπε νὰ κάνει ὁ Κολοκοτρώνης στὴν 
Τριπολιτσά;
Α   Νὰ ζητήσει διαπραγµατεύσεις µὲ τὸν Σουλτάνο.
Β   Νὰ κάνει ὅ,τι ἔκανε.
Γ   Νὰ ἀποχωρήσει ζητώντας συγγνώµη γιὰ τὴν 
ἐνόχληση.
∆   Νὰ ζητήσει τὴ γνώµη τῶν πρεσβευτῶν τῶν Μεγάλων 
δυνάµεων.

2.-  Τὶ ἔπρεπε νὰ κάνουν οἱ Ἀθηναῖοι τὸ 490 π.Χ. στὸν 
Μαραθῶνα;
Α   Νὰ ἀποµακρύνουν τὸν Μιλτιάδη καὶ τὸν Ἀριστείδη.
Β   Νὰ προτείνουν διαπραγµατεύσεις µὲ τοὺς Πέρσες.
Γ   Νὰ ὑποχωρήσουν καὶ νὰ ἐγκλεισθοῦν στὰ τείχη τῆς 
Ἀθήνας.
∆   Νὰ κάνουν ὅ,τι ἔκαναν.

3.- Τὶ ἔπρεπε νὰ κάνουν οἱ Κύπριοι στὸ δηµοψήφισµα 
τοῦ 2004 γιὰ τὸ Σχ. Ἀννάν;
Α   Νὰ τὸ ὑπερψηφίσουν γιὰ νὰ λυθεῖ τὸ πρόβληµα.
Β   Νὰ ἀποµονώσουν καὶ νὰ παροπλίσουν τὸν Τάσσο 
Παπαδόπουλο.
Γ   Νὰ τὸ καταψηφίσουν, ὅπως ἔκαναν.
∆   Νὰ ἀναβάλουν τὸ δηµοψήφισµα παντοιοτρόπως.

4.-  Τὶ πρέπει νὰ κάνει ὁ Καραµανλῆς τώρα;
Α   Νὰ δώσει τὸ “δαχτυλίδι” στὸν Σουφλιᾶ ἤ τὴν 
Μπακογιάννη καὶ νὰ ἀποσυρθεῖ.
Β   Νὰ παραµείνει τοὐλάχιστον µέχρι τὶς Εὐρωεκλογές.
Γ   Νὰ προκαλέσει πρόωρες ἐκλογὲς µὲ κάποιο 
πρόσχηµα.
∆   Νὰ κάνει αύτὸ ποὺ ξέρει καλά. Νὰ µὴν κάνει τίποτα.

Οἱ ὀρθὲς ἀπαντήσεις κατὰ κρίση καὶ συνείδηση.
                                                                                

Ἀνδρέας Παναγόπουλος
Συγγραφέας -  Ὁµ. Καθηγητὴς Πανεπιστηµίου



1) Στὶς 16 Ἀπριλίου 2003 ὑπογράφε-
ται στὴν Ἀθήνα ἡ συνθήκη προ-
σχώρησης στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνω-
ση δέκα νέων µελῶν. Ποιός ἦταν 
τότε πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδας;
Α) Ὁ... ὁ... ἕνας κοντός µέ ἐλιές, πῶς 
τόν λέγανε µωρέ...
Β) Ὁ Πήλιος Γούσης
Γ) Κάποιος λογιστής, Ἀβούρης
Δ) Ὁ ἐνδιάµεσος δύο παπανδρέων

2) Στίς 16 Ἀπριλίου 1178 π.Χ., 
σύµφωνα µέ περσινές δηλώσεις 
δύο ἐπιστηµόνων, συνέβη ἕνα 
πασίγνωστο γεγονός (;), γνωστό 

ἀπό τά ὁµηρικά ἔπη. Οἱ ἐπιστήµονες 
Κ. Μπαϊκούζης (τοῦ Ἀστρονοµικοῦ 
Παρατηρητηρίου στή Λά Πλάτα 
τῆς Ἀργεντινῆς) καί Μαρτσέλο 
Μαγκνάσκο (τοῦ Πανεπιστηµίου 
Ροκφέλερ στή Νέα Ὑόρκη) 
ὑποστηρίζουν ὅτι προσδιόρισαν 

τήν ἀκριβή ἡµεροµηνία τῆς [...........
...........................................], βασισµένοι 
σέ τρεῖς ἀστρονοµικές ἀναφορές: 
µία σέ ὁλική ἔκλειψη Ἡλίου, µία 
στή θέση τῆς Ἀφροδίτης καί µία 
ἀναφορά στούς ἀστερισµούς. 
Οἱ ἐπιστήµονες ὑποστηρίζουν 
ὅτι ὁ Ὅµηρος εἶχε γνώση τῶν 
ἀστρονοµικῶν φαινοµένων καί 
δηµοσίευσαν τή µελέτη τους στό 
ἐπιστηµονικό ἔντυπο «Proceedings 
of the National Academy of Scienc-
es». Ποιό εἶναι τό γεγονός αὐτό;
Α) Ἡ κατάληψη τῆς Τροίας ἀπό τούς 
Ἀχαιούς
Β) Ἡ ἐπιστροφή τοῦ Ὀδυσσέα στήν 
Ἰθάκη
Γ) Ἡ πτώση τῶν τειχῶν τῆς Ἱεριχοῦς 
µέ τά κλαπατσίµπαλα τῶν Ὁβριῶν
Δ) Ἡ γέννηση τοῦ Μητσοτάκη

3) Στίς 17 Ἀπριλίου 1964 φτάνουν 
στήν Κύπρο µυστικά οἱ πρῶτοι 
Ἕλληνες στρατιῶτες τῆς Μεραρ-
χίας πού θά προφύλασσε τήν ἑλ-
ληνική Μεγαλόνησο ἀπό τά νύχια 
τῆς Τουρκίας. Ἦταν ἡ τελευταία 
ἀποστολή ἑλληνικοῦ στρατοῦ 
ἐκτός τῶν συνόρων τῆς Ψωροκώ- 
σταινας γιά ἐθνικό σκοπό, γιά τήν 
διάσωση τῶν ὑπολειµµάτων τοῦ 
Ἑλληνισµοῦ, τό ρέκβιεµ τοῦ Ἀγώνα 
πού ξεκίνησε τό 1821 καί πνίγηκε 
στό αἷµα τό 1922.
Τί νά σᾶς ρωτήσω, ρέ ἀδέρφια, 
µ’ αὐτόν κόµπο στόν λαιµό... Μέ 
χοῦντες καί µέ «δηµοκρατίες», 
µέ ἀνικανότητες καί ἀθλιότητες 
ἄπειρες ἔκτοτε, πού µᾶς ἔφεραν 

στό σηµερινό κυπροελλαδικό χάλι. 
Ἀφῆστε το, πᾶµε παρακάτω...

4) Στίς 18 Ἀπριλίου 1941 αὐτοκτονεῖ 
ὁ τότε πρωθυπουργός Ἀλέξανδρος 
Κορυζῆς, ἐν ὄψει τῆς ἐπικείµενης 
εἰσόδου τῶν Γερµανῶν στήν 
Ἀθήνα (κάτι πού δέν συνέβη σέ 
καµµία κατακτηµένη χώρα τῆς 
πολιτισµένης Εὐρώπης). Βρεῖτε 
σήµερα ἕναν λόγο γιά τόν ὁποῖο θά 
αὐτοκτονοῦσε ὁ (ὅποιος) Ἕλληνας 
πρωθυπουργός.
Α) Ἄν ἔχανε τήν ἐκτός Ἀθηνῶν 
Ἑλλάδα
Β) Ἄν ἔχανε τήν ἐκτός Ἀθηνῶν καί 
Μυκόνου Ἑλλάδα
Γ) Ἄν ἔχανε τίς ἐκλογές ἀπό τό 
γιωργάκι
Δ) Δέν ὑπάρχει τέτοιος λόγος

5) Στίς 24 Ἀπριλίου 1821 θυσιάζεται 
ὁ Ἀθανάσιος Διάκος. Πολεµώντας 
στήν Ἀλαµάνα µέ 48 ἀπό τά 500 
παλληκάρια του µέχρι τέλους 
8.000 Τούρκους εἶχε συλληφθεῖ 
αἰχµάλωτος τήν προηγουµένη. Ὁ 
[..........] καταγωγῆς Ὀµέρ Βρυώνης 
τοῦ πρόσφερε τή δυνατότητα νά 
ἀλλαξοπιστήσει καί νά σωθεῖ 
µά ἐκεῖνος ἀρνήθηκε λέγοντας 
«Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θέ 
νά πεθάνω». Μέ τήν παρέµβαση 
τοῦ Τούρκου Χαλήλ µπέη τελικά 
ἀνασκολοπίστηκε.
Α) Ἑλληνικῆς
Β) Βουλγαρικῆς
Γ) Ἀλβανικῆς
Δ) Αἰγυπτιακῆς

6) Στίς 27 Ἀπριλίου 1864 πεθαίνει 
στά 70 του ὁ µπαρµπα-Γιάννης 

Μακρυγιάννης, ὁ µεγάλος αὐτός 
Ἕλληνας γιά τόν ὁποῖο ἔγραψε 
ὁ Γ. Σεφέρης ὅτι «ἦταν µιά ἀπό 
τίς πιό µορφωµένες ψυχές τοῦ 
ἑλληνισµοῦ». Τίς ἀρετές του µόνο 
ν’ ἀπαριθµήσεις θέλεις σελίδες, 
τήν προσφορά του τό ἴδιο - µόνο 
τά «Ἀποµνηµονεύµατά» του θά 
ἀρκοῦσαν γιά νά τόν βάλουν στό 
πάνθεο τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων. 
Ποιό ἦταν τό οἰκογενειακό του 
ὄνοµα;
Α) Λιδωρίκης
Β) Σταµατελόπουλος
Γ) Τριανταφύλλου
Δ) Βερούσης

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

∆ιάβασα µέ προσοχή στόν «Α» (16/3/09) 
τό ἄρθρο τοῦ κ. ∆. Καραχάλιου µέ τίτλο 
«Ἕνας ἀκόµη µπάτσος νεκρός - Ἔ, καί 
λοιπόν;» καί ὀφείλω νά ὁµολογήσω ὅτι 
αἰσθάνθηκα θλίψη. Κάπου χάνουµε τό 
µέτρο. Ἐκτός τοῦ ὅτι ὁ ∆.Κ. στέκεται 
καθαρά παραταξιακά στό θέµα «κακή 
διεθνιστική Ἀριστερά» (ἄρα «καλή 
πατριωτική ∆εξιά»;), µπερδεύει ἄκριτα καί 
τά πρόσωπα. Τί σχέση ἔχουν µεταξύ τους 
ἡ Μελίνα, ὁ Βελουχιώτης, ὁ Ζαχαριάδης, 
ὁ Τεµπονέρας, ὁ Γρηγορόπουλος; Κάπου 
µέσα στήν ὀργή µας γιά τά τεκταινόµενα 
στή σηµερινή Ἑλλάδα, προσπαθώντας 
νά δώσουµε ἐξηγήσεις κάνουµε ἕνα 
τέλειο ἱστορικό χαρµάνι, µπερδεύουµε τά 
γεγονότα τοῦ παρελθόντος - πιθανότατα 
χωρίς νά τά γνωρίζουµε - καί µέ βάση 
τήν παραταξιακή µας ἐµπάθεια δῆθεν 
δίνουµε κάποιαν ἰδεολογική λύση. Εἶναι 
ὅµως ἔτσι; 
Ὁ Βελουχιώτης, γιά παράδειγµα, τούς 
δῆθεν ἀριστερούς σηµερινούς λελέδες, 
τούς ἀπάτριδες καί ἐθνοµηδενιστές, θά 
τούς εἶχε κρεµάσει. Τούς διεφθαρµένους 
πολιτικούς, τά κλεφτρόνια - δολοφόνους, 
τό ἀληταριό τῆς πολιτικῆς καί τῆς πιάτσας 
θά τούς εἶχε στήσει στόν τοῖχο. Ἔτσι 
ξεκάθαρα. Εἶναι γνωστή ἡ φράση του 
γιά τήν καταπολέµηση τῆς ληστείας στίς 
ἀπαρχές τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, ὅταν 
ἡ ἀνέχεια καί ἡ πείνα ὁδηγοῦσαν τούς 
Ἕλληνες στήν ληστεία καί τήν ἁρπαγή: 
«Τό νά λέµε θά ἐξαφανίσουµε τήν κλεψιά 
εἶναι κάτι ἀφηρηµένο. Θά ἐξαφανίσουµε 
τόν κλέφτη γιά νά ἐξαλείψουµε τήν 
κλεψιά, αὐτό εἶναι τό σωστό». Ποιά ἡ 
σχέση λοιπόν µέ τή σηµερινή Ἑλλάδα; 

Πιστεύω πώς αὐτό πού ἀποκαλοῦν 
ἀριστερόστροφο κατεστηµένο δέν εἶναι 
παρά τό νέο κατεστηµένο τῆς Νέας 
Τάξης Πραγµάτων καί σ’ αὐτό δέν ἀνήκει 
µόνο ἡ σηµερινή δῆθεν Ἀριστερά µά 
στήν ἴδια κολυµπήθρα κολυµποῦν καί οἱ 
νεοφιλελεύθεροι δῆθεν ἐκσυγχρονιστές 
«δεξιοί». 

Τό µεγάλο ἔγκληµα κατά τῆς συλλογικῆς 
µας ἐθνικῆς µνήµης στά χρόνια 1950-
80 δηµιούργησε σέ µεγάλο βαθµό τό 
σηµερινό χάλι τῆς ἱστορικῆς ἀµνησίας. 
Ἡ ἐξαφάνιση ἀπό τήν ἐθνική µνήµη τῶν 
ἡρώων τῆς Ἀλβανίας (µήν σᾶς ξεγελοῦν 
οἱ κούφιες ἑορτές καί τά µεγάλα λόγια) 
καί κυρίως τῶν ἐκπληκτικῶν Ἑλλήνων, 
δεξιῶν κι ἀριστερῶν, τοῦ ἔπους τῆς 
Ἀντίστασης, πού πολέµησαν τόν Γερµανό, 
τόν Ἰταλό καί τόν Βούλγαρο, συνετέλεσε 
στή δηµιουργία τοῦ σηµερινοῦ µαλθακοῦ, 
τρυφηλοῦ, ὠχαδερφιστῆ Ἕλληνα. Ὁ 
Βελουχιώτης εἶναι ὑγιές σύµβολο, 
ὅπως καί Ζἐρβας καί ὁ Ψαρρός, καί ὁ 
Φωστηρίδης ἀκόµη. Προτιµᾶµε δηλ. κ. 
Καραχάλιο ποιόν, δέν ἀναφέρατε κανέναν. 
Τόν Παπαδόγγονα ἴσως, τόν διοικητή 
τῶν Ταγµάτων Ἀσφαλείας Σπάρτης, πού 
ἔδωσε ὅρκο ὑποταγῆς στόν Χίτλερ;
Ὁ ἀδικοχαµένος ἀστυνοµικός θά πρέπει 

νά γίνει παράδειγµα ἐπαγγελµατικῆς 
εὐσυνειδησίας καί ποιότητας ἤθους καί 
χαρακτήρα, ὄχι µόνο γιά τούς Ἕλληνες 
πολίτες γενικά ἀλλά καί γιά τό ἴδιο τό 
σῶµα τῆς Ἀστυνοµίας, γιά τούς ἴδιους 
τούς συναδέλφους του.
Αὐτούς πού ὁδηγοῦν τήν Ἑλλάδα στόν 
µαρασµό καί ἴσως στήν ἀπώλεια ἐδαφῶν, 
κ. Καραχάλιο, ἄς τούς ψάξουµε ἀλλοῦ. 
Σ’ αὐτούς πού εὐθέως κατονοµάζει ὁ 
κ. Γιανναρᾶς στήν «Καθηµερινή» ὅτι 
προωθοῦν καί ἑδραιώνουν τή Νέα Τάξη 
Πραγµάτων, σέ ἄρθρο του µέ τίτλο «Ἡ 
καινούργια πολιτική ἐλίτ». Ποιοί εἶναι 
αὐτοί; «Ἐµφανίζουν µία ἐκπληκτικά 
πειθαρχηµένη ὁµογνωµία ὅταν πρόκειται 
γιά ἰδεολογικές θέσεις τοῦ ΝΑΤΟ καί 
τῆς στρατηγικῆς τῶν ΗΠΑ. Εἶναι ὅλοι 
τους ὑπέρµαχοι τοῦ σχεδίου Ἀνάν. Ὅλοι 
τους φανατικοί ἀντισέρβοι καί ὑπέρ 
τῶν ὁποιωνδήποτε παραχωρήσεων 
στήν Τουρκία. Ὑπέρ τῆς διόρθωσης τῶν 
σχολικῶν βιβλίων Ἱστορίας γιά νά µήν 
“προκαλοῦνται” οἱ Τοῦρκοι. Ὅλοι τους 
ὑπερασπίζονται τό “δίκαιο” τῶν Σκοπίων 
καί χλευάζουν τήν ἑλληνική εὐαισθησία 
γιά τό ὄνοµα “Μακεδονία”...»
Θά κλείσω τήν ἐπιστολή ἀναφέροντας 
µερικούς Ἕλληνες, ἄγνωστους στούς 
πολλούς, καθώς ἡ παραταξιακή ἐµπάθεια 
τούς ἔριξε στή λησµονιά. Στίς 22 Ἰουλίου 
1944, στό µεγάλο ἀθηναϊκό συλλαλητήριο 
πού ὀργάνωσε τό ΕΑΜ, διαµαρτυρόµενο 
γιά τήν κάθοδο τῶν Βουλγάρων στή 
Μακεδονία, ἡ 16χρονη Παναγιώτα 
Σταθοπούλου κρατώντας µιάν ἑλληνική 
σηµαία στήθηκε µπροστά στά γερµανικά 
ἅρµατα. Ἀνέβηκε σέ ἕνα καί χαστούκισε 
τόν Γερµανό. Τήν πυροβόλησαν, τήν 
ἔριξαν κάτω καί τό ἅρµα πέρασε πάνω 
ἀπό τό λιγνό κορµί της. Τήν Πρωτοµαγιά 

τοῦ 1944 ἐκτελοῦνται 200 πατριῶτες 
στό σκοπευτήριο τῆς Καισαριανῆς. Ὁ 
γερµανοµαθής Ναπολέων Σουκατζίδης, 
διερµηνέας τῶν Γερµανῶν, ἦταν στούς 
καταλόγους τῶν µελλοθανάτων ἀπό 
λάθος. Ὁ Γερµανός ἀξιωµατικός τοῦ 
λέει νά τόν βγάλει ἀπό τόν κατάλογο 
καί νά βάλουν ἄλλον γιά ἐκτέλεση, µά 
ὁ Σουκατζίδης ἀρνεῖται κι ἐκτελεῖται. 
Στό Μονοδένδρι τῆς Πελοποννήσου 
οἱ Γερµανοί ἐκτελοῦν 118 Ἕλληνες 
πατριῶτες καί µεταξύ αὐτῶν τόν γιατρό κι 
ἐξαίρετο ἐπιστήµονα Χρῆστο Καρβούνη. 
Τοῦ προτείνουν νά τόν βγάλουν ἀπό τή 
λίστα καί νά βάλουν ἄλλον στή θέση 
του, µά ὁ γιατρός ἀρνεῖται κι ἐκτελεῖται. 
Τό καλοκαίρι οἱ Γερµανοί καί οἱ Ἕλληνες 
συνεργοί τους συλλαµβάνουν τόν 
16χρονο ΕΠΟΝίτη Γιάννη Ἀµπελογιάννη. 
Τόν βασανίζουν τόσο ἄγρια πού τόν 
µεταβάλλουν σέ ἕνα αἱµατοβαµµένο 
κουρέλι. Ὡστόσο δέν ἀποκαλύπτει τά 
ὀνόµατα τῶν µελῶν τῆς ὀργάνωσης. Στό 
τέλος ἀγανακτοῦν: «Ὁµολόγα γιατί θά σέ 
κρεµάσουµε». Καί τότε τό κουρελιασµένο 
ἐκεῖνο ἀνθρώπινο σῶµα ἔδωσε µία 
ἀπίστευτη άπάντηση, πού τσάκισε καί 
τόν ἴδιο τόν θάνατο: «Κρεµάστε µε, θά 
γίνω ψηλότερος». Τόν ἐκτέλεσαν τόν 
Ἀµπελογιάννη ἀλλά ἡ ἀπάντησή του 
ἔµεινε γιά πάντα. 
Ἐάν νοµίζετε κ. Καραχάλιο ὅτι αὐτά 
τά πρόσωπα δέν ἀξίζουν µνείας γιατί 
ἀνήκουν σέ κάποιαν Ἀριστερά (λές καί 
ὁ πατριωτισµός ἔχει χρῶµα), ἄρα εἶναι 
ἀρρωστηµένα σύµβολα γιά τή χώρα, 
τότε κάτι δέν εἶναι ὑγιές στό βασίλειο τῆς 
∆ανιµαρκίας πού ὀνειρεύεστε.

Καθάριος Κυριάκος,
Χρυσούπολη Καβάλας

Ἀλληλογραφοῦµε
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Ὁ Richard Goldstone θά ἡγηθεῖ τῆς 
ἀποστολῆς τοῦ ΟΗΕ γιά τά ἐγκλήµατα 
στή Γάζα. Ἔ, σοῦ λέει, ὡς Ἑβραῖος ἴσως 
περάσει τό face control τοῦ Ἰσραήλ...

11.500 φακελωµένους Τούρκους εἶχε ἡ 
Ἐργκενέκον! Κι αὐτό, λέει, χωρίς κρα-
τική στήριξη! (Ὄχι, µήν ἀνησυχεῖτε, 
αὐτοί ἦταν οἱ κακοί καί πιάστηκαν). 

7 νεκροί καί 2 σέ κῶµα ἀπό νοθευµένο 
ρακί στήν Τουρκία. Μή γελᾶτε, τήν 
ὑγιεινή τους τήν ἐξάγουν καί σέ µᾶς: 
Ἀποσύρθηκε τό τουρκικῆς προέλευ-
σης σοκολατένιο αὐγό Solen Osmo.

2.000 ἀπαγωγές/φόνους Σέρβων ἀπό 
τόν UCK ἀνακάλυψε τό BBC (καί ἐµπό-
ριο τῶν ὀργάνων τους). Ἀποδείξεις; 
Τίς κατέστρεψε τό Διεθνές Δικαστήριο 
Ἐγκληµάτων Πολέµου! 

Ὅσο δηλαδή κάποιοι µέ τό πρόσχηµα τοῦ 
Μιλόσεβιτς βοµβάρδιζαν τό Κόσοβο, οἱ 
ἄλλοι ἀπό κάτω ἀνταπέδιδαν µέ νεφρά, 
σηκώτια, µάτια... Λογικό, ἔτσι; 

ΓΑΠ: Χωρίς νἄναι οἰκονοµολόγος, 
µπῆκε στούς Economists for Peace and 
Security. Γιατί, µήπως πού εἶναι στήν 
Socialist International, σηµαίνει κάτι;

Φτάνει πού εἶναι σελέµπριτυ τῆς διε-
θνοῦς σκηνῆς. Τά ἄλλα εἶναι τυπικά...

Παυλόπουλος: Τό δίκαιο τοῦ αἵµατος καί 

τό δίκαιο τοῦ ἐδάφους ξεπεράστηκαν, 
ζήτω ἡ ἔννοια τοῦ animus, τοῦ ψυχισµοῦ. 
Ἡ ψυχή στό ἑξῆς νά ὁρίζει τόν Ἕλληνα

Πάκη, ξανασκέψου το: Μέ τόσους µισέλ-
ληνες (εἰδικά στήν Ἀθήνα), ὑπάρχει τό 
ἐνδεχόµενο νά χαθοῦν µερικά ἑκατοµ-
µύρια ἰθαγένειες!

Εἶπε µιά µαλακία ὁ Ἀλαβάνος γιά τόν 
Ἐθνικό Ὕµνο, µπερδεύοντας «βία» µέ 
«βιά», τά σκάτωσε χειρότερα µετά ἡ 
«Αὐγή» γιά νά τόν καλύψει:

Τό «Σέ γνωρίζω ἀπό τήν κόψη τοῦ σπα-
θιοῦ τήν τροµερή» εἶναι εἰκόνα πολύ πιό 
ἐφιαλτική ἀπό κουκοῦλες, µολότωφ καί 
γκαζάκια»! Αὐτά στόν πλανήτη Σύριζα.

Γιατί 160 ἐθνοπατέρες ἀγόρασαν τήν 
ἑξακύλινδρη Lexus GS450h τῶν 3.500 
κυβικῶν; Μά ...γιά λόγους οἰκολογίας, 
βρέ ἄσχετοι, εἶναι ὑβριδική. Τί νοµίσατε; 

Τό εἰστιτήριο τῆς συζύγου ἦταν φάουλ. 
Ὅλα τ’ ἄλλα γιά τό ταξίδι τοῦ Εὐριπίδη 
στό Παρίσι εἶναι ἁπλῶς φαρισαϊσµοί 
καί γαλαζοπράσινα µαχαιρώµατα.

Ἤ δηµοκρατία ἤ (ὑποχρεωτικά) θρη-
σκευτικά, λέει κάποια καθηγήτρια Ε. 
Ζαµπέτα. Ἤ πανεπιστήµιο ἤ γνώση, λέµε 
ἐµεῖς (ἄς µήν τό χοντρύνουµε...).

Μανούσης ἐπί ΝΔ, Ἀγούδηµος ἐπί 
ΠαΣοΚ... Ἡ µεταµόρφωση τῶν κοµµα-

τανθρώπων σέ “ἐφοπλιστές” κατάφερε 
µέχρι καί τή ναυτιλία µας νά πνίξει!

Λάθος µας, ζητοῦµε συγγνώµη. Μίλησε 
ἡ Ντόρα γιά τόν ἀγωγό στήν Ἀλεξαν-
δρούπολη, µέ καλά λόγια. Τό εἴδαµε ἐκ 
τῶν ὑστέρων κι ὁµολογοῦµε.

Γιά τή σοβαρότητα καί τή µετριοπάθεια 
τοῦ ΠαΣοΚ ὥς τίς ἐκλογές µίλησε ὁ 
Ραγκούσης στήν Κοµοτηνή. Γιά µετά 
δέν εἶπε, ξέρουµε καλά τί θά γίνει.

Τά χίλια δίκια ἔχουν οἱ ψαράδες τῆς 
Περιφέρειάς µας, ποῦ νά ψαρέψουν 
µέ τήν τούρκικη ἀσυδοσία καί φτήνεια 
ἀπέναντί τους; Λύση ὅµως ὑπάρχει;

Ὥστε ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐµπορικοῦ Ἐπι-
µελητηρίου τῆς Ἄγκυρας ἦταν στήν 
Ἐργκενέκον! Δηλ. αὐτήν ἐκπροσωποῦ-
σε ἐρχόµενος ἐπισήµως στή Θράκη;

Πολιτιστικές ἐκδηλώσεις ὑπό τήν αἰγίδα 
τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου καί τῆς νοµαρ-
χιακῆς ἐπιτροπῆς Πολιτισµοῦ! Τό νέο 
φροῦτο τῆς (ξεφτιλο)συνδιοίκησης. 

Ἄνοιξε Fruit Market στήν Κοµοτηνή. 
Δηλαδή τί θά πουλάει; Parsley, onions, 
cucumbers, aubergines, potatoes?

Ἄλλη µιά ἐκδήλωση τοῦ «Πελίτι» στήν 
Κοµοτηνή, µέ δωρεάν µοίρασµα ντόπιων 
σπόρων καί φυτῶν ἀπό σχολεῖα. Μιά 
σπουδαία ἰδιωτική προσπάθεια καρπίζει

Τό εἴδατε τό φινάλε τοῦ Πανθρακικοῦ 
µέ τόν Λεβαδειακό, τά σχόλια περιτ-
τεύουν, ἔτσι; Τί περιµένατε δηλαδή;

Κράτος - δολοφόνος
Στο φάκελο της υπόθεσης Εργκενέκον 
περιέχονται στοιχεία για το πώς ο Ντάριους 
Φορουχάρ (τ. υπουργός και εκ των ηγετών του 
Ιρανικού Εθνικού κόµµατος) και η γυναίκα 
του δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους στην 
Τεχεράνη. ∆ολοφονήθηκαν στις 22-11-1998 
από άτοµα που µπήκαν στο σπίτι τους και τους 
µαχαίρωσαν. Τότε η ιρανική αντιπολίτευση 
είχε κάνει λόγο για ιρανικό παρακράτος, ενώ 
το κράτος έκανε λόγο για ¨πράκτορες ξένου 
κράτους¨.  Βρέθηκε γράµµα που απευθύνεται 
στον (νυν κρατούµενο εργατοπατέρα…) 
Μουσταφά Οζµπέκ και στο οποίο υπάρχουν 
ξεκάθαρες αναφορές για το πώς το τουρκικό 
παρακράτος δολοφόνησε δύο πολιτικούς, 
µία Ρωσίδα βουλευτή και έναν Ιρανό τέως 
υπουργό, που παρά το ότι οι σχετικές δίκες 
τελείωσαν, το πέπλο µυστηρίου παρέµεινε. 
Το γράµµα που αρχίζει µε τον τίτλο¨Υπ’ όψιν 
Μουσταφά Οζµπέκ¨ φέρει ως υπογραφή  
το όνοµα ¨Γκαφούρ¨ και περιέχει σχετική 
µε τις δολοφονίες παράγραφο. Αυτό που 
γίνεται αντιληπτό από αυτή την παράγραφο 
είναι ότι την περίοδο που ο Οτζαλάν είχε 
φύγει από την Συρία και έψαχνε χώρα να 
καταφύγει,  δύο πολιτικοί που συνοµιλούσαν 
µαζί του και προσπαθούσαν να τον 
βοηθήσουν δολοφονήθηκαν από το τουρκικό 
παρακράτος µε χρονική διαφορά δύο 
ηµερών. Ας θυµηθούµε τώρα τις δολοφονίες 
αυτών των δύο πολιτικών. Η βουλευτής της 
Ρωσικής ∆ούµας και ηγέτης του κόµµατος 
¨∆ηµοκρατική Ρωσία¨ Γκαλίνα Βασίλιεβα 
Σταροβόιτεβα δολοφονήθηκε από ενόπλους 
στην είσοδο του διαµερίσµατός της στις 20-
11-1998. Στην επίθεση τραυµατίστηκε και ο 
βοηθός της, Ρουσλάν Λινκώφ. Η δολοφονία 
της Σταροβόιτεβα, που ήταν και εθνολόγος 
και πίεζε για δηµοκρατικές µεταρρυθµίσεις 
και για διευρυµένα δικαιώµατα για τις 
µειονότητες, είχε σχολιαστεί από τους 
Ρώσους δηµοκράτες σαν δουλειά του 
ρωσικού παρακράτους λόγω και της µεγάλης 
επιρροής που είχε η Σταροβόιτεβα στον ηγέτη 
της Ρωσίας Μπόρις Γέλτσιν. Επτά χρόνια 
µετά τη δολοφονία, τον Ιούνιο του 2005, 
δύο Ρώσοι, ο Γιούρι Κόλτσιν και ο Βιτάλι 
Ακίσιν, βρέθηκαν ένοχοι για την δολοφονία 
και καταδικάστηκαν σε 20 και 23 χρόνια 
φυλακή αντίστοιχα. Τον Σεπτέµβριο του 2006 
ένας ακόµη Ρώσος ο Βιατσεσλάβ Λελιάβιν 
καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκιση για 
τον σχεδιασµό της δολοφονίας. Το µέλος 
της Ρωσικής ∆ούµας Βαλερί Μπόρτσεβ 
δήλωσε πως δεν στάθηκε δυνατό να βρεθούν 
ποτέ αυτοί που πραγµατικά οργάνωσαν τη 
δολοφονία και πως κουκουλώθηκε η δουλειά 
ενός παρακράτους.    (9-4-2009, εφ. Ταράφ)

       (Σ.Σ. : Ουσιαστικά αυτό που αποκαλύπτε-
ται δεν είναι το παρακράτος της Εργκενέκον 
αλλά ένα κράτος-δολοφόνος)

Αµοιβαιότητα τώρα!
Ο Ερντογάν µε τη δήλωση του για την 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης πως ¨Αυτή 
την στιγµή δεν εξετάζουµε κάτι τέτοιο¨  
δείχνει την επιµονή της κυβέρνησης στην 
εκπεφρασµένη πολιτική της. Ανάµεσα στους 
λόγους που επικαλείται η Άγκυρα για την 
διατήρηση της κλειστής σχολής είναι και ότι 
¨ Οι πρακτικές της Ελλάδας στην ∆. Θράκη 
δεν συνάδουν µε την αµοιβαιότητα¨. 

(11-4-2009, εφ. Ταράφ)  

  (Σ.Σ. Το 1931 απαγόρευσαν δεκάδες επαγ-
γέλµατα στους Ρωµιούς, το 1942 τους επέ-
βαλαν τον φόρο περιουσίας Το 1955 έδειξαν 
τον πολιτισµό τους στα Σεπτεµβριανά, το 
1964 προέβησαν σε απελάσεις χιλιάδων... 
Έ, τώρα, µε 2.500 παππούδες στην Πόλη, 
θυµήθηκαν την αµοιβαιότητα…)    
Μ.Κ.    kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ
 Τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου  
  
    …∆εῦτε νῦν ἀκολουθήσωµεν Χριστῷ καὶ ὀψόµεθα ποῦ µὲν τὸν 
τύραννον ἔδησε, πῶς δὲ τὸ δεσµωτήριον ἀνέσκαψε, ποῦ δὲ τοὺς 
δεσµώτας ἐξήγαγε…καὶ πῶς τὸ µεσότοιχον ἔλυσε καὶ πῶς τὸν 
πικρὸν κατεδίκασε δράκοντα καὶ τὰ ἀήττητα ἔστησε τρόπαια, 
πῶς δὲ τὸν θάνατον ἐθανάτωσε καὶ τὴν φθορὰν κατέφθειρε καὶ 
τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸ ἀρχαῖον κατέστησεν ἀξίωµα.
     Ὁ χθὲς τοίνυν τὰς λεγεώνας τῶν ἀγγέλων παραιτούµενος 
καὶ ὡς δοῦλος σταυρωθείς, σήµερον θεοπρεπῶς τε καὶ πολεµι-
κῶς καὶ δεσποτικῶς κάτεισι κάτω τοῦ ἅδου … µυρίας µυριάδας 
καὶ χιλίας χιλιάδας ἔχων ἀγγέλων, ἐξουσιῶν, ἑξαπτερύγων, 
ἀπτερύγων, πολυοµµάτων, ἀοµµάτων οὐρανίων ταγµάτων, 
ὡς οἰκεῖον ∆εσπότην καὶ Βασιλέα προπεµπούσας καὶ 
δορυφορούσας αὐτόν. Ὡς γοῦν τὰ ἀνήλια καὶ πανέσπερα τοῦ 
ἅδου δεσµωτήρια καὶ οἰκητήρια καὶ σπήλαια ἡ θεόδηµος τοῦ 
∆εσπότου κατέλαβεν αἰγληφόρος παρουσία, προφθάνει πάντας 
Γαβριὴλ ἀρχιστράτηγος καὶ λέγει: «Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες 
ὑµῶν»! Μεθ’ ὅν βοᾶ καὶ Μιχαήλ: «Καὶ ἐπάρθητε, πύλαι 
αἰώνιοι»! Εἴτα καὶ αἱ δυνάµεις φασίν: «Ἀπόστητε, πυλωροὶ οἱ 
παράνοµοι! Συντρίβητε, αἱ ἁλύσεις αἱ ἄλυτοι!…Ἄρατε πύλας, 
οἱ ἄρχοντες ὑµῶν! Οὐ γὰρ µόνον ἀνοίξατε, ἀλλ’ ἐξ αὐτῶν 
θεµελίων ταύτας ἄρατε, ἐκριζώσατε, µεταστήσατε εἰς τὸ µηκέτι 
κλείεσθαι αὐτάς»!… 
     Καὶ αἱ πῦλαι ἐπήρθησαν, αἱ ἁλύσεις ἐλύθησαν, τὰ κλεῖθρα 
ἐξέπεσαν, τὰ θεµέλια του δεσµωτηρίου ἐδονήθησαν, αἳ ἐναντίαι 
καὶ ζοφεραὶ δυνάµεις εἰς φυγὴν ἐτράπησαν, ἕτερος ἕτερον 
συνωθούµενος, καὶ ἄλλος πρὸς ἄλλον συµποδιζόµενος, καὶ 
ἕτερος τῷ ἑτέρῳ φεύγειν φθεγγόµενος! Ἔφριξαν, ἐσαλεύθησαν, 
κατεπλάγησαν, ἐταράχθησαν, ἠλλοιώθησαν,  ἐθροήθησαν, 
ἔστησαν ὁµοῦ καὶ ἐξέστησαν, ἠπόρησαν ὁµοῦ καὶ ἐτρόµαξαν! 
Καὶ ἔλεγον: «Τὶς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης; Τὶς ἐστιν 
οὗτος ὁ τοιαῦτα ἐνταῦθα ἐπιτελῶν θαύµατα, ὁ ἐξάγων ἔνθεν 
τοὺς ἀπ’ αἰῶνος κεκοιµηµένους, ὁ καταλύσας ἡµῶν τῶν 
ἀηττήτων τὸ κράτος, ὁ ἐξάγων ἐκ τῆς τοῦ ἅδου φυλακῆς τοὺς 
ἀπ’ αἰῶνος πεπεδηµένους»;
 (...) Τούτων δὴ λοιπὸν οὕτως ἐν τῷ ἅδῃ γινοµένων τε 
καὶ βοωµένων…καὶ ἁπάντων σειοµένων, ὡς ἡ παρουσία τοῦ 
∆εσπότου αὐτὰ τὰ κατώτατα τῶν κατωτάτων καταλαµβάνειν 
ἔµελλεν, ὁ Ἀδὰµ ἐκεῖνος, ὁ πάντων ἀνθρώπων πρωτόκτιστος 
καὶ πρωτόπλαστος καὶ πρωτόθνητος - ἐνδότερος πάντων καὶ 
µετὰ πολλῆς τῆς ἀσφαλείας δέσµιος κατεχόµενος - ἤκουε τῶν 
τοῦ ∆εσπότου ποδῶν πρὸς τοὺς δεσµίους εἰσερχοµένων, καὶ 

ἐγνώρισε τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἐν τῷ δεσµωτηρίῳ περιπατοῦντος 
(ὡς πάλαι ἐν τῷ παραδείσῳ) καὶ στραφεὶς πρὸς ἅπαντας τοὺς 
σὺν αὐτῶ ἀπ’ αἰῶνος δεσµίους φησί: «Φωνὴν ποδῶν τινὸς 
ἀκούω πρὸς ἡµᾶς εἰσερχοµένου! Καὶ ἐὰν ὅλως ἐνταῦθα ἐκεῖνος 
παραγενέσθαι κατηξίωσεν, ἡµεῖς τῶν δεσµῶν ἠλευθερώθηµεν! 
Ἐὰν ὅλως ἐκεῖνον µεθ’ ἡµῶν ὀψόµεθα, ἡµεῖς τοῦ ἅδου 
λυτρούµεθα»!
     Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα τοῦ Ἀδὰµ πρὸς πάντας τοὺς 
συγκαταδίκους αὐτοῦ λέγοντος, εἰσῆλθεν ὁ ∆εσπότης πρὸς 
αὐτούς, τὸ νικητικὸν ὅπλον τοῦ σταυροῦ κατέχων. Ὂν ἰδὼν 
ὁ Ἀδὰµ ὁ πρωτόπλαστος καὶ τῇ ἐκπλήξει τὸ στῆθος τύψας, 
ἐβόησε πρὸς πάντας καὶ εἶπεν: «Ὁ Κύριός µου µετὰ πάντων»!
     Καὶ κρατήσας ὁ Χριστὸς τῆς χειρὸς αὐτοῦ, ἀνίστησι λέγων: 
«Ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν. Ἐγὼ ὁ Θεός 
σου, ὁ διὰ σὲ γενόµενος υἱός σου, ὁ διὰ σὲ καὶ τοὺς ἀπό σου, νῦν 
λέγων καὶ κατ’ ἐξουσίαν ἐπιτρέπων τοὶς ἐν δεσµοὶς ἐξελθειν τὲ 
καὶ ἀναστῆναι! Σοὶ τοίνυν διακελεύοµαι: Ἔγειρε, ὁ καθεύδων. 
οὐ γὰρ διὰ τοῦτο σὲ πεποίηκα, ἵνα ἐν ἅδῃ κατέχη δέσµιος. 
Ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν. ἐγὼ εἰµι ἡ ζωὴ τῶν νεκρῶν. Ἀνάστα, 
πλάσµα τὸ ἐµόν, ἀνάστα, µορφὴ ἡ ἐµή, καὶ κατ’ εἰκόνα ἐµὴν 
γεγενηµένη. Ἔγειρε, ἄγωµεν ἐντεῦθεν. σὺ γὰρ ἐν ἐµοί, κἀγὼ 
ἐν σοί, ἕν καὶ ἀδιαίρετον ὑπάρχοµεν πρόσωπον. διὰ σὲ ὁ Θεός 
σου γέγονα υἱός σου. διὰ σὲ ὁ ∆εσπότης, ἔλαβον τὴν σὴν 
µορφὴν τοῦ δούλου. διὰ σὲ ὁ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν ἦλθον 
ἐπὶ γῆς καὶ ὑποκάτω γῆς. διὰ σὲ τὸν ἄνθρωπον γέγονα ὡσεὶ 
ἄνθρωπος ἀβοήθητος, ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος. διὰ σὲ τὸν ἀπὸ 
κήπου ἐξελθόντα ἀπὸ κήπου Ἰουδαίοις παρεδόθην, καὶ ἐν κήπῳ 
ἐσταυρώθην.
     Ἴδε τοῦ προσώπου µου τὰ ἐµπτύσµατα, ἄπερ διὰ σὲ 
κατεδεξάµην, ἴνα σὲ ἀποκαταστήσω εἰς τὸ ἀρχαῖον ἐµφύσηµα. 
Ἴδέ µου τῶν σιαγόνων τὰ ραπίσµατα, ἃ κατεδεξάµην, ἵνα σου 
τὴν διαστραφεῖσαν µορφὴν ἐπανορθώσω εἰς τὸ κατ’ εἰκόνα 
µου. Ἴδέ µου τοῦ νώτου τὴν φραγγέλλωσιν, ἢν κατεδεξάµην, 
ἴνα σκορπίσω τῶν ἁµαρτιῶν σου τὸ φορτίον τὸ ἐπὶ τοῦ νώτου 
κείµενον. Ἴδε µου τὰς προσηλωθείσας χείρας ἐν τῷ ξύλῳ 
καλῶς, διὰ σὲ τὸν ἐκτείναντα τὴν χείρα ἐν τῷ ξύλῳ κακῶς. 
Ἴδε µου τοὺς προσηλωθέντας, καὶ ὀρυχθέντας τῷ ξύλῳ πόδας, 
διὰ τοὺς σοὺς πόδας τοὺς κακῶς δραµόντας ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς 
παρακοῆς. Ἐγευσάµην διὰ σὲ χολήν, ἵνα ἰάσωµαι σοὶ τὴν διὰ 
βρώσεως ἐκείνης... Ἐγευσάµην ὄξους, ἵνα καταργήσω τοῦ σοῦ 
θανάτου τὸ δριµὺ καὶ παρὰ φύσιν ποτήριον. Ἐδεξάµην σπόγγον, 
ἵνα ἐξαλείψω τὸ χειρόγραφόν σου τῆς ἁµαρτίας. Ἐδεξάµην 
κάλαµον, ἵνα ὑπογράψω ἐλευθερίαν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων. 
Ὕπνωσα ἐν τῷ σταυρῷ διὰ σὲ τὸν ἐν παραδείσῳ ὑπνώσαντα, 
καὶ ὁ ἐµὸς ὕπνος ἐξάξει σὲ ἐκ τοῦ ἐν ἅδῃ ὕπνου...»


