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Ἐν δὲ δικαιοσύνῃ 
συλλήβδην 

πᾶσα ἀρετή ἐστι

ΘΕΟΓΝΗΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Στίς 19 Ἀπριλίου στήν Ἁϊτή 
ἔγιναν συµπληρωµατικές ἐκλο-
γές γιά τήν πλήρωση 12 κενῶν 
θέσεων τῆς 30µελοῦς Γερουσίας. 
Ἔλα ὅµως πού προεκλογικά 
ἀποκλείστηκαν οἱ ὑποψήφιοι τοῦ δηµο-
φιλέστερου κόµµατος Fanmi Lavalas 
(FL), τοῦ ἐξόριστου προέδρου Jean-
Bertrand Aristide! Τό γεγονός ὅτι τό 
συγκεκριµένο κόµµα ΔΕΝ ἀπολαµβάνει 
τήν εὔνοια τῆς Οὐάσιγκτον εἶναι φυσικά 
ἐντελῶς ἄσχετο... Ἔ, καί ὁ κόσµος δέν 
πῆγε νά ψηφίσει, ἀκολουθώντας τήν 
προτροπή γιά µποϋκοτάζ στίς ἐκλογές: 
Τό ποσοστό συµµετοχῆς στήν διαδικασία 
ὑπολογίζεται κάτω ἀπό ...5%, µέ τούς 
ἀστυνοµικούς καί τούς ἐργαζόµενους νά 
εἶναι περισσότεροι ἀπό τούς ψηφοφόρους 
στά περισσότερα ἐκλογικά τµήµατα! 
Τό φαντάζεστε αὐτό γιά τή χώρα µας; 
Ἐντάξει, καµµία σχέση δέν ἔχουν οἱ 
συνθῆκες τῶν δύο χωρῶν, ἀλλά λίγους 
λόγους ἔχουµε γιά µία τέτοια θεαµατική 
ἀντίδραση (πραγµατικοῦ λαοῦ κι ὄχι 
ἁπλοῦ πλήθους); Κι ὅταν λέµε «ἔχουµε» 
ἐννοῶ ὅλους ἐµᾶς πού ὄχι µόνο ποτέ δέν 

σφουγγάρισαν κοµµατικό γραφεῖο καί 
ποτέ δέν κούνησαν πλαστική προεκλο-
γική σηµαιούλα. Εἴµαστε ἀρκετοί γιά νά 
προκαλέσουµε κάποτε αἴσθηση µέ µιά 
ἐκλογική ἀποχή ἤ θά φύγουµε ἀπό τόν 
µάταιο αὐτόν βίο ἐξουθενωµένοι ἀπό τήν 
µαζική ἀθλιότητα τῆς κοµµατοκρατίας;

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Ποῦ λέτε νά προσγειωθεῖ αὐτό τό γαλάζιο ἀλε-
ξίπτωτο; Στό ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄµυνας; Στό 
ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας; Στό ὑπουργεῖο 
Ἐθνικῆς Λαµογιᾶς; Διαβάστε γιά νά βοηθηθεῖτε 
τά γραφόµενά µας στή σελίδα 5 καί κερδίστε 
δυό ἀργοµισθίες (µιά σεµνή καί µιά ταπεινή). 

Ἕνα µακρινό παράδειγµα 
πρός ἐκλογική µίµηση

Γιά ὅσους 
νοµίζουν ὅτι 
τά λεγόµενα 
περί φασισµοῦ 
στή µειονοτική 
κ ο ι ν ω ν ί α 
εἶναι σχήµατα 
λόγου, ἄς 
προσέξουν τό 
κάτωθι µέρος 
τῆς ὁµιλίας 
τοῦ τουρκο-
µουφτῆ Ἀχµέτ 
Μέτε στό 
«χάτιµ» τοῦ 

ποµάκικου χωριοῦ Μελίβοια τῆς ὀρεινῆς 
Ξάνθης, στίς 19 Ἀπριλίου, παρουσίᾳ τοῦ 
Τούρκου ὑποπροξένου Κοµοτηνῆς Ὀνούρ 
Ἐκρέν: «Πρέπει νά εἴµαστε ἑνωµένοι ἔναντι 
τῶν κινδύνων πού µᾶς περικυκλώνουν. 
Ἀκοῦµε ὅτι στά ὀρεινά χωριά πρόκειται νά 
ἱδρυθεῖ νέος ἑλληνοποµάκικος σύλλογος. 
Γιατί; Γιατί θέλουν νά µᾶς διαιρέσουν. Αὐτοί 
κάνουν τή δουλειά τους. Ὅµως ὅ,τι γίνεται 
γίνεται καί µέσα ἀπό µᾶς. Κάποιοι ἀπό ἐµᾶς, 
κάποιοι πουληµένοι προδότες, γίνονται 
ὄργανά τους κι ἐµεῖς ἐξαιτίας του γινόµαστε 
θύµατα καταπίεσης. Αὐτοί οἱ σύλλογοι τῶν 
ἑλληνοποµάκων προσπαθοῦν νά δείξουν στούς 
διπλωµάτες πού ἔρχονται ἀπό τήν Ἀµερική καί 
τήν Εὐρώπη ὅτι εἴµαστε Ποµάκοι.»  
Ἔτσι λοιπόν ὅποιος Ποµάκος διεκδικεῖ 
τήν ταυτότητά του εἶναι «πουληµένος 
προδότης», εὐθύνεται γιά τήν «καταπίεση» 
(!!!;;;) τῶν συγχωριανῶν του καί ἡ «κεφαλή» 
τῆς µειονοτικῆς κοινωνίας τό διαλαλεῖ ὅπου 

καθήσει καί σταθεῖ! Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος 
µέ τόν ὁποῖον λειτουργεῖ ἡ ἀποκαλούµενη 
«µειονότητα», γιά νά ξέρουµε τί λέµε...
Ὅµως δέν εἶναι µόνον οἱ τουρκόφρονες 
τό πρόβληµα. εἶναι κυρίως αὐτοί πού τούς 
νοµιµοποιοῦν στά µάτια τῆς ἑλληνικῆς 
κοινωνίας καί ἀποδέχονται τίς προτεραιότητές 
τους ὡς «αἰτήµατα τῆς µειονότητας». Κι 
ἕνα τέτοιο κλασικό παράδειγµα εἴχαµε πρό 
ἡµερῶν, µέ τίς θέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἔτσι ὅπως 
τίς παρουσίασε (στή «Γκιουντέµ» 24/4/09) 
ὁ πρώην βουλευτής τοῦ Συνασπισµοῦ, 
Μουσταφά Μουσταφά: «Πρόκειται γιὰ µία 
πολὺ σηµαντικὴ γιὰ τὴν µειονότητα ἀναφορά. 
Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει ὁµάδα ἐργασίας Δικαιωµάτων 
καὶ Ἐλευθεριῶν. Πρόκειται γιὰ µία ἐργασία 
ποὺ κάναµε µαζὶ µὲ αὐτὴν τὴν ὁµάδα.(...) 
Τώρα πιὸ ὀργανωµένα, τὶς παρουσιάζουµε ὡς 
ὄργανο τοῦ κόµµατος. Ἡ ἀναφορὰ φυσικὰ ποὺ 
ἑτοιµάστηκε ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Δικαιωµάτων 
καὶ Ἐλευθεριῶν εἶναι πολὺ πλατιὰ καὶ 
περιλαµβάνει θέµατα διαφόρων ὁµάδων. 
Ὅµως τὸ σχετικὸ µὲ τὴν µειονότητα λῆµµα 
ἑτοιµάστηκε µὲ τὴν συµβολὴ µας. Οἱ θέσεις 
ποὺ παρουσιάζονται στὴν ἀναφορὰ εἶναι γενικὰ 
οἱ θέσεις ποὺ ὑπερασπίζεται ἡ µειονότητα. 
Μπορεῖ σὲ µερικὰ σηµεῖα νὰ ὑπάρχουν µικρὲς 
διαφορές, ἀλλὰ στὸν µεγαλύτερο βαθµὸ 
ἐναρµονίζονται µὲ τὰ δηµοκρατικὰ αἰτήµατα 
τῆς µειονότητας. Ἡ τέταρτη πολιτικὴ δύναµη 
τῆς χώρας δηµοσιεύει µία τέτοια ἀναφορά. 
Πιστεύω πὼς αὐτὸ εἶναι µία θετικὴ ἐξέλιξη 
γιὰ µᾶς.»
Ποιές εἶναι οἱ 20 προτάσεις τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ 
ἑλληνικοῦ αὐτοῦ κόµµατος; Διαβάστε το στή 

Σελίδα 7

Ὁ φίλος µας ὁ Ἰρφάν Μεµεταλή ἄνοιξε καί µᾶς περι-
µένει - Νά γίνει τό στέκι µας, ἰδίως τῶν Ξανθιωτῶν!

Τί Μέτε, τί Μουσταφά, τί ΣΥΡΙΖΑ...
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Υπό το κράτος 
του ζόφου…

Το Νοέμβριο του 2006, με αφορμή 
την καταγγελία μαθήτριας του λυκείου 
Αμαρύνθου στην Εύβοια ότι κατά τη 
διάρκεια της κατάληψης του σχολείου 
υπήρξε η ίδια θύμα βιασμού από 
συμμαθητές της, σχολιάζαμε την επίθεση 
που είχε εξαπολυθεί από δημοσιογράφους 
και πολιτικούς εναντίον των καθηγητών 
του λυκείου για τον τρόπο με τον οποίο 
χειρίστηκαν την υπόθεση, μια υπόθεση 
όμως που ουσιαστικά δεν ήταν υποκείμενη 
στις αρμοδιότητες των διδασκόντων, 
εφόσον εκτυλίχτηκε κατά την κατάληψη 
κι ενώ το σχολείο δεν ελεγχόταν απ’ 
τους καθηγητές. Εξαιτίας του διασυρμού 
των εκπαιδευτικών σε απίστευτα 
δημοσιογραφικά πάνελ προβλέπαμε 
πως ο καλλιεργούμενος κλονισμός της 
εμπιστοσύνης απέναντι στους λειτουργούς 
τής εκπαίδευσης «οδηγεί με μαθηματική 
ακρίβεια σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις 
που ήδη εκδηλώνονται στις Η.Π.Α. και 
στη Γερμανία. Μένει απλά να δούμε», 
σχολιάζαμε, «πότε θα σημειωθεί κι εδώ το 
πρώτο κρούσμα εισβολής ένοπλων μαθητών 
σε σχολεία, καθώς και πόσα θύματα θα 
υπάρξουν.» («Ο αναμάρτητος πρώτος τον 
λίθον βαλέτω!», εφημ. «Αντιφωνητής», αρ. 
φύλλου 208, 22/11/2006.)
 Η εισβολή τον προηγούμενο 
μήνα στη σχολή Ο.Α.Ε.Δ. του Ρέντη 
ενός ένοπλου 19χρονου μαθητή της, ο 
οποίος τραυμάτισε σοβαρά συμμαθητή 
του, κατόπιν άλλους δύο εργάτες μετά 
την αποχώρησή του από τη σχολή, και 
στο τέλος αυτοκτόνησε, είναι το πρώτο 
περιστατικό που εισάγει στη χώρα μας 
τα αντίστοιχα ξενικά ήθη. Φαίνεται ότι η 
αντίδραση του 19χρονου θύτη και συνάμα 
θύματος δεν σχετίζεται με την απόρριψη 
συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών, όπως 
υποθέταμε πριν από δυόμισι χρόνια. Είναι 
όμως βίαιη ενέργεια που εντάσσεται σε 
μια σειρά ανάλογων ενεργειών στους 
σχολικούς χώρους, από ληστείες για 
οτιδήποτε πολύτιμο φέρει ένας μαθητής 

(για παράδειγμα χρήματα ή κινητό 
τηλέφωνο) μέχρι βιασμούς, ξυλοδαρμούς 
σε συμπλοκές ανηλίκων ή διακίνηση 
ναρκωτικών.

 Τα αίτια των βιαιοτήτων 
εντοπίζονται σε σοβαρά προβλήματα, 
όπως η οικονομική ένδεια, η αβεβαιότητα 
στην προοπτική επαγγελματικής 
αποκατάστασης, η κοινωνική 
περιθωριοποίηση, η οικογενειακή 
αστάθεια ή το συναισθηματικό κενό. 
Βάσιμη είναι και η παρατήρηση πως οι 
ακραίες συμπεριφορές υποδηλώνουν 
συνήθως κάποια ψυχική πάθηση. Πάντως, 
όσο κι αν ευσταθούν οι προηγούμενες 
επισημάνσεις, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική 
η επιλογή εκδήλωσης των βιαιοτήτων 
στους σχολικούς χώρους. Ψυχικές παθήσεις 
ταλάνιζαν τους ανθρώπους και πριν από 
μερικές, για παράδειγμα, δεκαετίες, όμως 
ήταν διαφορετικοί οι χώροι εκδήλωσης 
των όποιων αντιδράσεων. Η επιλογή των 
σχολικών χώρων ίσως δεν οφείλεται μόνο 
στο γεγονός ότι αποτελούν μικρογραφία 
της κοινωνίας απέναντι στην οποία 
εκδηλώνεται η οργισμένη αντίδραση και 
η απόρριψη, αλλά και στο γεγονός ότι 
φαίνεται να στεγάζουν ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα καταπιεστικό και αδιέξοδο, άρα 
αποτυχημένο, καθώς και τους φορείς του, 
που παρουσιάζονται ανεπαρκείς, αδιάφοροι 
και αλλοτριωμένοι. Έτσι ο εκπαιδευτικός 
χώρος γίνεται αποδέκτης των πυρών, και 
μάλιστα όχι μόνο μεταφορικά πλέον.
 Οι αιτιάσεις, μεθοδευμένες ή 
ασύνειδες, μέσω των οποίων βάλλεται ο 
χώρος της εκπαίδευσης, αναδεικνύονται 
μέσα από δύο ενδεικτικά παραδείγματα. 

Αμέσως μετά από την 
ένοπλη επίθεση του 
19χρονου κυκλοφόρησε στο 
διαδίκτυο βίντεο από κινητό 
τηλέφωνο μαθητή, και πάλι 
του Ο.Α.Ε.Δ. στον Ρέντη, 
στο οποίο καταγράφονται 
οι μισοί περίπου μαθητές 
της τάξης να κοιμούνται κι 
ο καθηγητής να συνεχίζει 
το μάθημα «ακάθεκτος». 
Το σχόλιο που συνοδεύει 
την ανάρτηση του βίντεο 
θεωρεί αδιανόητη τη 
στάση του διδάσκοντα, που 
επιτρέπει στους μαθητές 
του να κοιμούνται. Στο ίδιο 
μήκος κύματος κινείται 
δήλωση της δημοσιογράφου 
κ. Αγγελικής Νικολούλη, 
που αναπαράχθηκε 
από το κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων του «Άλτερ» στις 
12/4/2009. Συγκεκριμένα, η 
κ. Νικολούλη απορούσε πώς 
είναι δυνατό να διαφεύγουν 
από την εκπαιδευτική 
κοινότητα περιπτώσεις 
μαθητών που χρήζουν 
ψυχικής υποστήριξης, 
ώστε να παραπέμπονται 
σε ειδικούς επιστήμονες, 
ψυχολόγους ή ψυχιάτρους. 
Είναι εμφανές πως και 
στις δύο περιπτώσεις 
καταλογίζονται ευθύνες 

στους εκπαιδευτικούς.
 Οι εκπαιδευτικοί είναι 
αναμφίβολα ο εύκολος στόχος. Όμως 
η απόδοση ευθυνών σ’ αυτούς για 
πολυσύνθετα κοινωνικά προβλήματα όχι 
μόνο δεν συμβάλλει στην αντιμετώπισή 
τους μα και διαιωνίζει μία άκρως 
επικίνδυνη στρέβλωση με ανεξέλεγκτες 
επιπτώσεις. Πόσο εύκολο είναι για τον 
εκπαιδευτικό, που εκ των πραγμάτων, 
λόγω του περιεχομένου των σπουδών του, 
δεν είναι καταρτισμένος σε ψυχολογικά 
ζητήματα, να εντοπίζει αντίστοιχα 
προβλήματα; Πόσο εύκολο είναι για τον 
εκπαιδευτικό, ο οποίος διδάσκει σε 6 ή 
7 τμήματα των 30 μαθητών το καθένα, 
να ψυχολογεί νέους με βαθιά κρυμμένα 
μυστικά, νέους που αν και έτοιμοι να 
εκραγούν, δεν εκδηλώνονται παρά μόνο 
στο απρόσμενο ξέσπασμα; Πώς να 
αντιληφθεί ο εκπαιδευτικός τον νέο με την 
ψυχική πάθηση, όταν κάτι τέτοιο απαιτεί 
ιδιαίτερη, στενή επαφή, που καθίσταται 
αδύνατη λόγω της παράλληλης υποχρέωσης 
του εκπαιδευτικού να καλύψει τη διδακτέα 
ύλη του αντικειμένου του; Αν οι ίδιοι οι 
γονείς, με τα τρία, έστω, παιδιά, αδυνατούν 
να εντοπίσουν την ψυχική πάθηση, πώς 
να την εντοπίσει ο εκπαιδευτικός με τους 
150 μαθητές; Η απορία της κ. Νικολούλη 
λοιπόν τής επιστρέφεται με την εξής 
μορφή, προκειμένου η ίδια να κατανοήσει 
καλύτερα την αστοχία της ένστασής της: 
«Πώς είναι δυνατόν, κ. Νικολούλη, να 
’χετε εξιχνιάσει μόνο μερικές υποθέσεις 
εξαφανισμένων ατόμων, και να μην τις 
έχετε εξιχνιάσει όλες;»
 Συνεπώς δεν είναι άξια απορίας 
η αδυναμία των εκπαιδευτικών να 
εντοπίσουν τους νέους που χρήζουν 
ψυχικής υποστήριξης. Παρ’ όλες τις 
αντιξοότητες, ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί 
κάποτε εντοπίζουν ανάλογες περιπτώσεις. 
Όποιος όμως θεωρεί ότι ο εντοπισμός είναι 
αρκετός για την παραπομπή ενός νέου σε 
ειδικούς επιστήμονες, πλανάται οικτρά. Η 
οποιαδήποτε παραπομπή προϋποθέτει τη 
συμφωνία των γονέων. Οι γονείς, πάλι, 
δεν είναι συνήθως δεκτικοί σε κάτι τέτοιο. 
Θεωρούν ότι το παιδί τους θα στιγματιστεί 
αν αποδεχτούν την ύπαρξη ψυχικής 
νόσου, γι’ αυτό και αντιδρούν αρνητικά σε 
σχετικές επισημάνσεις, απορρίπτοντας το 
πρόβλημα. Μπροστά στην άρνησή τους, 
τα χέρια των εκπαιδευτικών είναι δεμένα. 
Επιπρόσθετα, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι 
ακόμη και η διαμεσολάβηση των ειδικών 
θα έλυνε όλα τα προβλήματα. Μήπως 
θυμάται η κ. Νικολούλη ποια κατάληξη 
είχε η υπόθεση του Σορίν Ματέι, την 
οποία χειρίστηκε ο συνάδελφός της κ. 
Νίκος Ευαγγελάτος, καθοδηγούμενος 
από «ειδικούς»; Ας μην έχει λοιπόν 
κανείς εύκολο το «ανάθεμα», ας μην 
προβαίνει μ’ ελαφρότητα σε μετάθεση 
ευθυνών, προτού ν’ ασκήσει την 
αυτοκριτική του και να συλλογιστεί 
τις προσωπικές του ευθύνες.
 Κι αν η αδυναμία των 
εκπαιδευ-τικών να εντοπίσουν 
περιπτώσεις ψυχικών παθήσεων 
δεν είναι άξια απορίας, είναι άξια 
απορίας η στόχευση του βίντεο από 
αίθουσα της σχολής του Ο.Α.Ε.Δ. 
στον Ρέντη, το οποίο αναρτήθηκε 
στο διαδίκτυο. Αν δηλαδή το 
συγκεκριμένο βίντεο παρουσίαζε 
μία αίθουσα όπου οι μαθητές θα 
θορυβούσαν και θα εμπόδιζαν τη 
διεξαγωγή του μαθήματος, η κριτική 
θα ήταν κατανοητή. Εδώ, εφόσον ο 
καθηγητής διδάσκει απρόσκοπτα, 
γιατί θα έπρεπε ο μαθητής που 
βιντεοσκόπησε (παράνομα!) το κλίμα 
της αίθουσας να ενοχλείται; Εφόσον 
ο ίδιος έχει πρόσβαση στη γνώση, 

γιατί ενοχλείται που οι συμμαθητές του 
κοιμούνται; Κυρίως όμως, πώς ακριβώς θα 
έπρεπε να αντιμετωπίσει ο συγκεκριμένος 
εκπαιδευτικός τους μαθητές που 
κοιμούνται, οι οποίοι είναι βιοπαλαιστές 
και προσέρχονται στη σχολή τους αμέσως 
μετά τη δουλειά τους, χωρίς να έχουν 
φάει, χωρίς να έχουν αλλάξει καν ρούχα, 
όπως άλλωστε δήλωσε ο διευθυντής του 
Ο.Α.Ε.Δ. Ρέντη; Τι να κάνει ο καθηγητής 
που καλείται να διδάξει όχι μόνο σε 
κουρασμένους νέους, μα και σε νέους 
που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για 
εξειδικευμένες γνώσεις, παρά επιζητούν 
το δίπλωμα πιστοποίησης μιας δεξιότητας 
την οποία ήδη εξασκούν στην πράξη; 
Και ποιος αλήθεια νοιάστηκε ειλικρινά 
για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού 
προγράμματος στις σύγχρονες ανάγκες, 
με βάσεις ρεαλιστικές; Επιπλέον, μήπως 
έχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι η 
προσοχή των μαθητών στο μάθημα είναι 
κάτι που μπορεί να επιβληθεί; Ή μήπως 
δεν θα χαρακτηριζόταν αυταρχικός, χωρίς 
παιδαγωγική επάρκεια και ανθρωπιά, 
ο εκπαιδευτικός που θα επιχειρούσε 
να επιβάλλει την αυστηρή πειθαρχία 
σε μαθητές με τα προαναφερθέντα 
βιοποριστικά προβλήματα;
 Είναι εμφανές ότι η κατάσταση 
είναι πολυσύνθετη και διόλου απλή 
ώστε τα κοινωνικά προβλήματα να 
προβάλλονται απλουστεύτικα στον 
χώρο - μικρογραφία της κοινωνίας, τον 
εκπαιδευτικό, και να αποδίδονται στους 
λειτουργούς της εκπαίδευσης. Άλλωστε, 
η συνθετότητα αυτή αντανακλάται 
στις δηλώσεις αμηχανίας συνολικά του 
πολιτικού κόσμου, οι οποίες περιορίστηκαν 
στην αναζήτηση των αιτίων τής ένοπλης 
επίθεσης, καθώς και σε ευχολόγια. Επειδή 
όμως η απαξιωτική αντίληψη μιας μεγάλης 
μερίδας απέναντι στον εκπαιδευτικό χώρο 
είναι πλέον γεγονός, κι επειδή η ίδια 
απαξιωτική αντίληψη εκδηλώθηκε για 
πρώτη φορά όχι απλώς με υλικές φθορές 
αλλά με φονική επίθεση, ο φόβος για το τι 
μέλλει γενέσθαι θα στοιχειώνει στο εξής 
τον χώρο της εκπαίδευσης. Βέβαια, υπό 
το κράτος του ζόφου είναι αδύνατο να 
ευοδωθεί οποιοδήποτε έργο. Η προάσπιση 
του εκπαιδευτικού συστήματος και των 
λειτουργών του κρίνεται επιτακτική, αν 
όντως μας ενδιαφέρει η σφυρηλάτηση 
ήθους. Το ερώτημα είναι: έχουμε διάθεση 
να συνηγορήσουμε το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα και να αναδείξουμε την αξία του 
ή θα το θυσιάζουμε στις σκοπιμότητες των 
μέσων ενημέρωσης και της μικροπολιτικής; 
                                   Γιάννης Στρούμπας
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Συνεχίζουµε τήν προσφορά τοῦ βιβλίου «Ἱστορική 
καί Γεωγραφική Περιγραφή τῆς θεοσώστου Ἐπαρχί-
ας Μαρωνείας» (Μ. Μελίρρυτος, 1871, Κωνσταντι-
νούπολη), µιά προσφορά τοῦ φίλου Γιώργου Βολου-
δάκη, στή µνήµη τοῦ ἀδερφοῦ του Ἰωάννη. Ὅποιος 
θέλει µπορεῖ νά µᾶς εἰδοποιήσει ὅτι ἐνδιαφέρεται καί νά 
τοῦ στείλουµε τό σπάνιο κι ἐνδιαφέρον (τουλάχιστον 
γιά κάθε Θρακιώτη) βιβλιαράκι ἐντελῶς ∆ΩΡΕΑΝ.



Θά σωθεῖ ὁ ναός τῆς Ἀφροδίτης στὴ Θεσσαλονίκη; 
Στό «ΒΗΜΑ» (22/4/09) γράφει ἡ Μαρία Θερµοῦ γιά τό σηµαντικότατο εὕρηµα στό 
κέντρο τῆς συµπρωτεύουσας: 
«Θα µπαζωθεί ή θα απαλλοτριωθεί; Αλλως πώς έχει ελπίδες να σωθεί ο ναός της 
Αφροδίτης, ο οποίος έχει έρθει στο φως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης; Στην πλατεία 
Αντιγονιδών, ακριβώς κάτω από αυτήν αλλά και σε ένα διπλανό οικόπεδο βρίσκεται 
θαµµένος ο συγκεκριµένος ναός, σπάνιο µνηµείο του 6ου αι. π.Χ. που ήρθε στο φως 
το 2000, όταν η διώροφη οικοδοµή που ήταν κτισµένη επάνω του κατεδαφίστηκε. Οι 
αρχαιολόγοι αποκάλυψαν τότε το ανατολικό τµήµα της κρηπίδας του ναού, αγάλµατα 
των ελληνορωµαϊκών χρόνων και πλήθος θραυσµάτων αρχιτεκτονικών µελών. Κίονες 
του ναού, µάλιστα, οι οποίοι φθάνουν σε ύψος επτά µέτρων, όπως και άλλα ευρήµατα, 
εκτίθενται σήµερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το ζήτηµα που προέκυψε 
τώρα είναι ότι η συζήτηση για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου, που επρόκειτο να 
γίνει στις 13 Απριλίου, αναβλήθηκε ελλείψει απαρτίας. Στο µεταξύ οι ιδιοκτήτες του 
έχουν κάνει ένσταση κατά της απαλλοτρίωσης. 
Στην εµπλοκή σοβαρό ρόλο έχει διαδραµατίσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο 
µε τις τρεις διαφορετικές αποφάσεις του σχετικά µε το µέλλον του µνηµείου. Η πρώτη 
απόφαση, η οποία είχε ληφθεί λίγο µετά την αποκάλυψη του ναού, ήταν υπέρ της 
απαλλοτρίωσης και της ανάδειξής του, δεδοµένης της εξαιρετικής σηµασίας του 
από αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής πλευράς. Στη συνέχεια όµως και χωρίς να έχει 
προχωρήσει η απαλλοτρίωση, µια νέα απόφαση ελήφθη για τη διατήρηση του αρχαίου 
εν υπογείω, καθώς από πάνω θα ανεγειρόταν πολυκατοικία! Η τρίτη απόφαση του 
ΚΑΣ πριν από δύο χρόνια επανήλθε στη λύση της απαλλοτρίωσης, µόνο που αυτή δεν 
προχώρησε. Είναι γνωστό άλλωστε το πρόβληµα των απαλλοτριώσεων που εκκρεµούν 
σε όλη την Ελλάδα καθώς το υπουργείο Πολιτισµού δεν δύναται να διαθέσει τα 
απαιτούµενα ποσά, τα οποία συχνά είναι πολύ υψηλά.
Στην ίδια κατηγορία φαίνεται ότι βρίσκεται και ο ναός αυτής της περιοχής, του 
∆ιοικητηρίου, στην οποία κατά τη Ρωµαϊκή εποχή ήταν συγκεντρωµένα τα ιερά και οι 
ναοί της πόλης. Ενδιαφέρον στοιχείο της ιστορίας του είναι ότι ο ναός είχε µεταφερθεί 
στη Θεσσαλονίκη από την πόλη Αίνεια, που είχε ιδρύσει ο Αινείας έξω από τη 
Μηχανιώνα. Στα νεότερα χρόνια η ύπαρξή του ήταν γνωστή από το 1936, όταν κατά 
τις εκσκαφές των θεµελίων της οικοδοµής βρέθηκαν διάσπαρτα στην πόλη ιωνικά 
αρχιτεκτονικά µέλη του. 
Στο µεταξύ κινητοποίηση των πολιτών της Θεσσαλονίκης για τη σωτηρία των 
καταλοίπων του ναού είναι σε εξέλιξη µε συγκέντρωση την οποία θα πραγµατοποιήσουν 
την Τρίτη 28 Απριλίου στις 6.30 το απόγευµα σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην οδό 
Αντιγονιδών. Παράλληλα το Τµήµα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ παρουσιάζει πρόταση 
για τη διατήρηση του ναού µε τη διαµόρφωση της πλατείας Αντιγονιδών σε δύο 
επίπεδα - σύγχρονο και αρχαίο - ώστε να καταστεί η αναστήλωση και η ανάδειξη του 
µνηµείου χωρίς να υπάρξουν προβλήµατα στην πλατεία. Ερώτηση εξάλλου προς τον 
υπουργό Πολιτισµού κατέθεσε η βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΠαΣοΚ κυρία Χρύσα 
Αράπογλου. 

Πανεθνική µοναξιά
Ὁ καθ. Γιάννης Πανούσης στήν «Ἐλευθεροτυπία» (13-4-09) γιά τόν θρίαµβο τῆς 
ἰδιωτικότητας στή σηµερινή Ἑλλάδα: 
«Είναι αλήθεια ότι όλοι και όλα µάς σπρώχνουν να υιοθετήσουµε ένα ατοµικό µοντέλο 
επιβίωσης. Η έκ-πτωση της πολιτικής ηθικής, η αποθέωση της κοινωνικής ανοµίας, 
η διάβρωση των µικροκοινωνικών µορφωµάτων (παρέες, γειτονιά, σόι) έχουν πείσει 
πολλούς ότι ο µόνος τρόπος για να µην καταστούν αναλώσιµοι είναι να αρνηθούν 
τη συµµετοχή τους σε οποιαδήποτε συλλογική λειτουργία. Το δικαίωµα στη µη-
συµµετοχή αναγορεύεται σε ύψιστη διακήρυξη αυτοπροστασίας από τα κοµµατικά, 
συνδικαλιστικά, εκκλησιαστικά, λογοτεχνικά, πανεπιστηµιακά, επαγγελµατικά 
κυκλώµατα (εξουσία). 
Αν τα παραπάνω συνδυαστούν και µε τον φόβο θυµατοποίησης από την τρέχουσα και 
καλπάζουσα εγκληµατικότητα, τότε το σύνθηµα «ο καθένας σώζει τον εαυτό του, ο 
καθένας περιφρουρεί µόνος του τον ιδιωτικό του χώρο» θα προκαλέσει γενικευµένη 
αποστασιοποίηση. 
∆εν πρόκειται για µια επίσηµη αναγνώριση της µοναδικότητας της ύπαρξης του 
καθενός, ούτε για έναν άκρατο εγωισµό ή εαυτουλισµό, αλλά για µια δικαιολογηµένη 
αλλεργία στις «υποκινούµενες» µάζες και στα «ακούνητα κινήµατα». Όποιος 
αποφασίζει να ζήσει πριν από όλα για τον ίδιο (και τον στενό του οικογενειακό κύκλο) 
δεν θέλει το κακό των άλλων. Απλώς πιστεύει ότι η ελευθερία του είναι ακριβώς το να 
µην εξαρτάται από τους όποιους «άλλους». Ταυτόχρονα αποδέχεται την προσωπική 
ευθύνη στην ορθή ή λαθεµένη διαχείριση των κινδύνων της ζωής και δεν κρύβεται 
πίσω από τις ευθύνες των τρίτων. 
Όταν η ανοιχτή κοινωνία κλείνει τις πόρτες της και οι θεσµοί και οι φορείς κοινωνικής 
αλληλεγγύης απλώς φλυαρούν, τότε η αυτονοµία του προσώπου και του πολίτη 
συνιστά, όχι απλώς µια συγκυριακή λύση ανάγκης, αλλά ίσως και τη µόνη αξιοπρεπή 
στάση. Όταν δεν µας αναγνωρίζουν και δεν µας εγγυώνται το ελάχιστο της ανθρώπινης 
ασφάλειας (τροφή, δουλειά, εκπαίδευση, ασφάλιση), τότε προς τι η προσήλωση στις 
έννοιες του κοινού καλού και του δηµοσίου συµφέροντος; 
Το παλιό σλόγκαν «εκτός από τον καπιταλισµό υπάρχει και η µοναξιά» έχει µετεξελιχθεί 
σε «και εκτός του καπιταλισµού πάλι µόνοι είµαστε». 
Οι διάφοροι (αν)αρµόδιοι αυτής της χώρας ας µελετήσουν καλά αυτή την πτυχή της 
κρίσης. Αν οι Ελληνες που πριν από καιρό πίστευαν ότι ο καθένας είχε και ένα δικαίωµα 
διεκδίκησης, σήµερα συνειδητοποιήσουν ότι το µόνο δικαίωµα που τους απέµεινε είναι 
αυτό της διά της απόσυρσης από τα κοινά σωτηρίας της ψυχής τους, τότε ό,τι και να 
ψηφίσουν στις εκλογές, η Μεγάλη Τρύπα της εθνικής µοναξιάς θ’ ανοίξει ακόµη πιο 
πολύ για να χωρέσει 11 εκατ. ατοµικές µοναξιές.»
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Τό ἔγκληµα 
συνεχίζεται στή Γάζα
Τί κι ἄν ὁ κόσµος ἔφριξε, τί κι ἄν 
τά ἐγκλήµατα κατά τῆς ἀνθρωπό-
τητας ἐξαντλήθηκαν, τί κι ἄν 
τόσοι λαοί προσπάθησαν νά συν-
δράµουν τά δύστυχα θύµατα 
τῶν κτηνανθρώπων; Ἡ φυλακή 
παραµένει φυλακή, µέ τό ἐλεεινό 
αἰγυπτιακό κράτος σέ ρόλο βοη-
θοῦ δεσµοφύλακος γιά 1,5 ἑκατοµ-
µύριο Παλαιστίνιους τῆς Γάζας. 
Καί ἑκατοντάδες χιλιάδες τόνοι 
βοήθειας (φάρµακα, τρόφιµα, κου-
βέρτες, νοσοκοµειακό ὑλικό...) πα-
ραµένουν ἔξω ἀπό τήν πολύπαθη 
Λωρίδα γῆς, τρεισήµιση µῆνες 
τώρα! 
Ὁ ΟΗΕ ζητᾶ ἀπεγνωσµένα 
ἐφοδιασµό τῆς ἀνθρωπιστικῆς του 
ἀποστολῆς  (UNRWA), προειδοποιεῖ 
γιά τίς ὀλέθριες συνέπειες τοῦ 
συνεχιζόµενου ἀποκλεισµοῦ, µά 
ἡ βοήθεια ἀπό κυβερνήσεις καί 
ΜΚΟ περιµένουν 50 χλµ µακρυά 
ἀπό τό πέρασµα τῆς Ράφας, παρά 
τά ψέµµατα πού ἀνακοινώνει κάθε 
τόσο ἡ κυβέρνηση Μουµπάρακ. 
Ὁλόκληρο τόν Μάρτιο τά σύνορα 

ἄνοιξαν γιά δύο µέρες καί µόνο γιά 
κουβέρτες καί στρώµατα! Οἱ δωρεές 
εἴτε περιµένουν νά χαλάσουν, 
εἶτε µοιράζονται ἀπό Αἰγύπτιους 
ἀστυνοµικούς στούς κατοίκους 
τῆς παραµεθόριας πόλης Ἀλ Ἀρίς, 
καί ὁ κυβερνήτης τοῦ βορείου Σινά 
προτρέπει τούς ξένους δωρητές νά 
κάνουν δωρεές σέ τοπικές ΜΚΟ!
Τά τρόφιµα κατευθύνονται µέσῳ 
Ἰσραήλ καί φυσικά δέν ἔχουν κα-
λύτερη τύχη: Τόνοι µέ ὄσπρια, 
ζυµαρικά, χυµούς κτλ ἀποκλεί-
στηκαν ὡς «µή ἀπαραίτητα». Δύο 
χιλιάδες «οἰκογενειακά κουτιά» 
πού δωρήθηκαν ἀπό τήν ἰταλική 
ΜΚΟ «Μουσική γιά τήν Εἰρήνη» 
ἀπορρίφθηκαν γιατί καθένα περι-
εῖχε κι ἕνα βάζο µέλι (!) κατήγγειλε 
ὁ πρόεδρος τῆς ΜΚΟ, Στέφανο Ρο-
µπέρα.  
Βεβαίως δέν εἶναι µόνο Ἰσραήλ 
καί Αἴγυπτος πού παραβαίνουν 
τό διεθνές Δίκαιο καί τήν Συνθήκη 
τοῦ 2005 γιά τίς Μετακινήσεις καί 
τήν Πρόσβαση τῶν Παλαιστινίων. 

οἱ ΗΠΑ καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση 
πού ἐπιτηροῦν τά σύνορα εἶναι 
ἐξίσου ἔνοχοι γιά τή ντροπή αὐτή 
πού ἐπιβάλει ὁ σιωνισµός στήν 
ἀνθρωπότητα.

Πολιτικό Κουΐζ 1

Λέγεται Τζέφρυ Νταβίντωφ καί 
ἦταν τίς προάλλες ὁ βασικός 
σύµβουλος τοῦ Ὀµπάµα στή 
Σύνοδο τῶν ἀµερικανικῶν 
κρατῶν στό Τρινιντάντ. Ὁ Τζέφρυ 
ὑπηρέτησε στήν ἀµερικανική 
πρεσβεία τοῦ Σαντιάγκο ὅταν 
ἡ Χούντα τοῦ Πινοσέτ ἔριξε 
τόν Σαλβαδόρ Ἀλλιέντε καί 
ἐνεπλάκη µέ τήν ὑπόθεση 
Χόρµαν (ἡ δολοφονία τοῦ Ἀµερι-
κανοῦ δηµοσιογράφου πού 
δολοφονήθηκε στή Χιλή καί 
πού ἔγινε ταινία ἀπό τόν Κώστα 
Γαβρά). Μετατέθηκε στή Νότιο 
Ἀφρική (ἐποχῆς Ἀπαρτχάιντ) καί 
ὑπηρέτησε ἐκεῖ δυό χρόνια (1974-
1976), πάλι ὡς political officer, 
ὅσο ἡ CIA καί τό τότε καθεστώς 
τῆς Νοτιοαφρικανικῆς Ἕνωσης 
ὀργάνωσαν τήν καλυµένη ἐπι-
χείρηση στήν Ἀγκόλα πού προ-
κάλεσε ἐµφύλιο µέ 500.000 νε-
κρούς. Ἐπί Κλίντον συνέβαλε 
στή δηµιουργία τοῦ «Σχεδίου 
Κολοµβία» πού σκότωσε χιλιάδες 
Κολοµβιανούς καί ἐκτόπισε 2,5 
ἑκατοµµύρια. Ἀπό χρόνια τώρα 
διευθύνει τό Institute of the Ameri-
cas ὡς ἀξιοσέβαστος εἰδικός στά 
θέµατα τῆς Λατινικῆς Ἀµερικῆς. 
Ὄχι, δέν θά σᾶς ρωτήσουµε τί 
εἴδους «ἀλλαγή» φέρνει ὁ Ὀµπάµα 
µέ τέτοιους συµβούλους. Ρωτᾶµε: 
Ποιά µέρα τῆς ἑβδοµάδας δέν 
ἐργάζεται ὁ Τζέφρυ;

Πολιτικό Κουΐζ 2

Τό παληκάρι τῆς φωτογραφίας 
λέγεται Ροµπέρτο Χερνάντεζ 
Ραµίρεζ καί εἶναι ἕνας ἀπό τούς 
πλουσιώτερους Μεξικανούς τρα-
πεζίτες. Πέρα ἀπό τήν φιλανθρω-
πική του αὐτή ἐνασχόληση, 
νά δανείζει ἀπό τήν Banamex 
χρήµατα στόν κοσµάκη πού τά 
χρειάζεται, εἶναι καί καναλάρχης 
καί ἔχει κι ἕνα χόµπυ: νά φιλοξενεῖ 
στήν πολυτελή του χασιέντα τούς 
µεγάλους ἡγέτες πού ἔρχονται στό 
Μεξικό. Ἔτσι, ὅπως τό εἶχε πράξει 
καί παλιότερα (1999) µέ τόν Μπίλ 
Κλίντον, ὅταν εἶχε φιλοξενήσει 
τή συνάντηση τοῦ σαβουρογάµη 
µέ τόν τότε Μεξικανό πρόεδρο 
Ἐρνέστο Ζεντίγιο, προσέφερε καί 
πάλι τό σπίτι του γιά τή φιλοξενία 
τοῦ Νικολά Σαρκοζί, ὅταν ὁ 
τελευταῖος ἦρθε στό Μεξικό γιά 
διακοπές. Αὐτό πού δέν µάθαµε 
ἦταν ἄν φιλοξένησε καί τόν 
Ὀµπάµα, τώρα πού βρέθηκε στό 
Μεξικό. Πάντως δέν εἶναι ἐντελῶς 
ἄµεµπτος ὁ βίος τοῦ λεγάµενου. 
Κατηγορήθηκε µέ πλήρη στοιχεῖα 
καί στό Μεξικό καί στίς ΗΠΑ ὅτι 
ἀπό τίς µήκους 60 χιλιοµέτρων 
ἀκτές τῆς περιουσίας του στό 
Γιουκατάν, µέ πλεούµενα καί 
ἀεροπλάνα ἐπιδίδεται στό λαθρε-
µπόριο (...) Ρωτᾶµε: Τί λέτε νά ἐµ-
πορεύεται αὐτός ὁ οἰκοδεσπότης 
διεθνῶν προσωπικοτήτων; Ψάρια, 
ξυλεία, ἐσώρουχα... τί;
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Ἕξι πράκτορες τῶν ΗΠΑ 
κατεβάζουν ἕναν 89χρονο µέ τήν 
ἀναπηρική του πολυθρόνα ἀπό τό 
σπίτι του γιά νά τόν στείλουν στή 
Γερµανία νά δικαστεῖ, παρά τήν 
ἡλικία του καί τήν ἀπαραίτητη 
χηµειοθεραπεία γιά τόν ὄγκο στόν 
νεφρό του. Δέν εἶναι χολυγουν- 
τιανό σενάριο, εἶναι ὁ ἐφιάλτης 
πού ἐπιφυλάσσεται στόν ὑπέργη-
ρο σήµερα Τζών Ντέµιαντσουκ, 
πού κατηγορεῖται ἀπό τό ...1977 γιά 
συµµετοχή στό «Ὁλοκαύτωµα» 
(τῶν Ἑβραίων, ντέ!).  
Ὁ Ντέµιαντσουκ εἶναι οὐκρανι- 
κῆς καταγωγῆς, τό 1942 εἶχε πολε-  
µήσει µέ τόν Κόκκινο Στρατό τούς 
ναζί καί συνελήφθη αἰχµάλωτος, 
ἀπελευθερώθηκε µεταπολεµικά, 
πῆρε ἀµερικανική ὑπηκοότητα 
τήν δεκαετία τοῦ ‘50 ὅταν µετα-  
νάστευσε ἐκεῖ καί εἶναι σήµερα 
συνταξιοῦχος ἐργάτης αὐτοκινη-  
τοβιοµηχανίας.  
Πρίν τρεῖς δεκαετίες λοιπόν τό 
Γραφεῖο Εἰδικῶν Ἐρευνῶν (OSI) 
«πείστηκε» ὅτι ὁ Ντέµιαντσουκ  
εἶναι ὁ «Ἰβάν ὁ τροµερός», σαδι-
στής φρουρός  τοῦ στρατοπέδου 
συγκέντρωσης στήν Τρεµπλίνκα 
ὅπου «δολοφονήθηκαν 870.000 
Ἑβραῖοι». Οἱ ΗΠΑ ἐξέδωσαν 
τόν Ντέµιαντσουκ τό 1986 στό 
Ἰσραήλ ὅπου καµµιά ντου-ζίνα 
µάρτυρες τόν «ἀναγνώρισαν» 
ὡς τό ἀποφώλιο τέρας πού 
«ἔσπαζε κεφάλια µωρῶν καί 

ἔκοβε στήθη γυναι-κῶν» καί τό 
1988 καταδικάστηκε σέ θάνατο. 
Ὁ ἴδιος δήλωνε ὅτι δέν ἦταν ποτέ 
στήν Τρεµπλίνκα καί ἦταν καί 
καµµιά δεκαετία µικρότερος τοῦ 
καταζητούµενου. 
Στό Ἀνώτατο 
Δικαστήριο τοῦ 
Ἰσραήλ οἱ κατη-
γορίες κατέπεσαν 
καί ὁ «Ἰβάν 
ὁ Τροµερός» 
ταυτίστηκε µέ 
κάποιον Ἰβάν 
Μαρτσένκο.
Τό γεγονός ὅτι ἡ 
ὑπηρεσία OSI (καί 
οἱ συνεργάτες της στό Ἰσραήλ) 
ἀποδείχτηκε πλαστογράφος 
καί ψευδολόγος δέν τήν πτόησε. 
Ξεκίνησε µία νέα ἐκστρατεία 
γιά δίκη τοῦ Ντέµιαντσουκ ὡς 
ὑπεύθυνου γιά θανάτους Ἑβραί-
ων στό στρατόπεδο Σόµπιµπορ τῆς 
Πολωνίας ὅπου «θανατώθηκαν 
29.000 Ἑβραῖοι» (ναί, γιατί; Ἀµφι-
βάλλει κανείς;). Στό Ἰσραήλ ὅµως 
δέν µποροῦσε νά ξαναδικαστεῖ κι 
ἀφέθηκε ἐλεύθερος. Ξαναγύρισε 
στό Κλήβελαντ καί ἀνέκτησε 
τήν ἀµερικανική ὑπηκοότητα, 
παρότι οἱ ΗΠΑ ἔψαχναν νά τόν 
ἀπελάσουν ἀλλά δέν ἔβρισκαν 
χώρα πού νά τόν δεχόταν. 
Τελικά τή βρωµοδουλειά θά τήν 
κάνει ἡ Γερµανία. Θά δικάσει 
δηλαδή ἕναν Οὐκρανό αἰχµάλωτό 

της γιά ἐγκλήµατα τοῦ παλαιοῦ 
δικοῦ της καθεστῶτος ἐκτός 
γερµανικοῦ ἐδάφους! Καί µέ τί 
ἀποδείξεις; Κανένας ἀπό τούς 
ἐπιζῶντες τοῦ Σόµπιµπορ δέν τόν 
θυµᾶται ἐκεῖ καί µάλιστα ἕνας 
πού γνώριζε ὅλους τούς φύλακες 
τοῦ στρατοπέδου λέει ὅτι δέν 
τόν ἔχει ξαναδεῖ. Βρέθηκε ὅµως 

κάποιος «Ντανιλτσένκο» πού λέει 
ὅτι δούλευε στό Σόµπιµπορ µέ 
τόν Ντέµιαντσουκ. Ὅταν ὅµως ὁ 
συνήγηρος ὑπεράσπισης ζήτησε 
νά ἐξετάσει τόν µάρτυρα, τοῦ 
δηλώθηκε ὅτι αὐτό εἶναι ἀδύνατον, 
γιατί µετά τήν ὑπογραφή ὁ 
µάρτυρας ...πέθανε! 
Δέν χρειάζεται νά συναγωνίζεται 
κανείς τόν Πλάτωνα σέ σοφία γιά 
νά ἀντιληφθεῖ ποῦ ἀποσκοπεῖ 
ὅλη αὐτή ἡ φασαρία. ὁ µῦθος τοῦ 
«Ὁλοκαυτώµατος» ἔχει ζωτικότα-
τη σηµασία γιά νά κρατιέται ἡ 
ὑφήλιος γονατισµένη ἐνώπιον τῶν 
ἀφεντικῶν. Ἄν τώρα χρειαστεῖ καί 
µιά ἀνθρωποθυσία γι’ αὐτό, ἔ, δέν 
πρόκειται κανείς νά σκοτιστεῖ!

Κ.Κ.

AFRICOM:
Γιά τή ντιµόκρασι 

στήν Ἀφρική
Καθώς ἡ ἀντίσταση στήν ἐλεγχόµενη 
ἀπό Αἰθίοπες καί Ἀµερικανούς 
Σοµαλία συνεχίζεται ἀπό τό 
κίνηµα al-Shabaab, οἱ ΗΠΑνθρωποι 
ψάχνουν ἐξιλαστήρια θύµατα γιά 
τή µή ἑδραίωση τῆς κυριαρχίας 
τους. Τό καινούργιο θῦµα τους ἴσως 
νά εἶναι µελλοντικά ἡ Ἐρυθραία, 
τήν ὁποία κατηγοροῦν (µᾶλλον 
βάσιµα) ὅτι ὑποστηρίζει µέ ἐφόδια 
τήν σοµαλική Ἀντίσταση. Ἔτσι, 
καί καθώς ἡ Ἐρυθραία δηµοσίως 
καί σθεναρά κατήγγειλε τήν ξένη 
ἀνάµιξη στή Σοµαλία, ἡ κυβέρνηση 
Μπούς προσπάθησε νά βάλει τή 
χώρα στή λίστα τῶν κρατῶν πού 
ὑποστηρίζουν τήν τροµοκρατία. 
Τά σύνορα Αἰθιοπίας - Ἐρυθραίας 
συνεχίζουν νά φρουροῦνται ἀπό 
εἰρηνευτικές δυνάµεις. 
Παράλληλα ἡ κατάσταση στό 
Νταρφούρ ἔχει περιπλακεῖ µέ τό 
ἔνταλµα σύλληψης τοῦ Σουδανοῦ 
προέδρου Ἀλ Μπασίρ ὡς γενοκτόνου, 
µέ τόν τελευταῖο νά κλωτσάει ἔξω 
ἀπό τή χώρα του καµµιά δεκαριά 
ξένες ΜΚΟ καί οἱ δυτικοί φαρισαῖοι 

συνεχίζουν νά δίνουν ρεσιτάλ 
ὑποκρισίας µέ τό ἀµείωτο ἐνδιαφέρον 
τους γιά τό Νταρφούρ (βλέπε καί 
ἀναγγελία ἀπεργίας πείνας τῆς... 
Μία Φάροου γιά τό θέµα). Πάντως ὁ 
σουδανός πρόεδρος ἐπισκέφθηκε τήν 
Αἰθιοπία, ἕκτη χώρα ὅπου µεταβαίνει 
µετά τήν ἔκδοση τοῦ ἐντάλµατος 
σύλληψης, καί πάλι χωρίς κανένα 
πρόβληµα. Κι ἐδῶ, ὅπως παντοῦ, 
πίσω ἀπό τίς συγκρούσεις κρύβονται 
τά συµφέροντα τῶν ξένων 
δυνάµεων, οἱ ὁποῖες ἐποφθαλµιοῦν 
τίς πλουτοπαραγωγικές πηγές τῆς 
Μαύρης Ἠπείρου. Ἤδη οἱ ΗΠΑ 
εἰσάγουν περισσότερο πετρέλαιο 
ἀπό τήν Ἀφρική παρά ἀπό τή 
Σαουδική Ἀραβία καί ἡ Κίνα εἶναι 
ἕνας βασικός παίκτης στήν περιοχή.  
Ἔτσι, δέν ξενίζει ἡ δηµιουργία τῆς 
Ἀφρικανικῆς Διοίκησης (AFRICOM) 
πρό διετίας. Ὑπάρχουν ἀναφορές 
γιά Ἀµερικανούς ἀξιωµατικούς πού 
προσγειώνονται καί ἀπογειώνονται 
ἀπό τήν Ἀγκόλα µέχρι τή Νιγηρία, 
ἀπό τή Γουϊνέα µέχρι τό Μαρόκο, 
ἀπό τή Σοµαλία µέχρι τήν Κένυα καί 
τήν Οὐγκάντα, ἀπό τό Τσάντ µέχρι 
τήν Ἐρυθρά Θάλασσα, ξοδεύουν 
µυστικά κονδύλια καί κλείνουν 
κρυφές συµφωνίες µέ τοπικούς 
πολέµαρχους καί ἀξιωµατούχους. 

Στήν «Ἀλ Κάιντα» 
ἀπό τό νηπιαγωγεῖο

Ὡς γνωστόν ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή σήμερα στόν 
κόσμο, στόν γαλαξία καί στό σῦμπαν γενικότερα 
(γιά νά μήν πῶ καί στά παράλληλα σύμπαντα, 
ἄν ἰσχύει ἡ σχετική θεωρία), εἶναι ἡ φοβερή καί 
τρομερή Ἀλ Κάιντα. Ναί, αὐτή πού ἔριξε τούς 
Δίδυμους Πύργους καί πού πολεμάει ἀπό χρόνια 
τίς δυνάμεις τοῦ καλοῦ καί τῆς δημοκρατίας στό 
Ἰράκ. Πέρυσι οἱ ΗΠΑ, πού ὡς γνωστόν βρίσκονται 
στήν ἀραβική χώρα γιά χάρη τῆς ἐλευθερίας 
καί τῆς δικαιοσύνης, εἶχαν ἀνακοινώσει ὅτι ἡ 
διαβόητη ὀργάνωση στρατολογεῖ παιδιά καί 
τά χρησιμοποιεῖ σέ δολοφονίες καί ἐπιθέσεις 
αὐτοκτονίας.
Τή δεύτερη μέρα τοῦ Πάσχα λοιπόν οἱ 
δυνάμεις Ἀσφαλείας τοῦ Ἰράκ τά κατάφεραν: Ὁ 
στρατηγός Ἀμπντελαμίρ Ἀλ Ζαΐντι ἀποκάλυψε 
ὅτι συνελήφθησαν 4 παιδιά κάτω τῶν 14 ἐτῶν 
στήν περιοχή τοῦ Κιρκούκ. Κατηγοροῦνται πώς 
ἡ παρέα τους συνδεόταν μέ τήν Ἀλ Κάιντα καί 
ἀνακρίνονται. 
Ἔτσι εἶναι, ἡ πρόληψη εἶναι προτιμότερη ἀπό τήν 
καταστολή. Ἄν τά συλλαμβάνεις - φυλακίζεις - 
ἐξοντώνεις ἀπό μικρά, δέν χρειάζεται νά τά 
κυνηγᾶς μεθαύριο πού θά μεγαλώσουν καί θά 
εἶναι ἀκόμη πιό ἐπικίνδυνα γιά τόν πολιτισμένο 
κόσμο μας.

ΙΒΑΝ - ΞΕΪΒΑΝ, µπουζουριάστε τον!

Ἡ Ἀρµενοαζέρικη σύγκρουση στήν ΕΕ 
Τό νέο βιβλίο τοῦ καθηγητῆ Ροῦµπεν Γκαλικιάν, «Ἡ ἐπινόηση τῆς Ἱστορίας» 
παρουσιάστηκε πρόσφατα στούς ἐκπροσώπους τῆς Κοµισιόν. Ἡ Εὐρωπαϊκή 
Ἀρµενική Ὁµοσπονδία πού ὀργάνωσε τήν ἐκδήλωση θέλησε νά παρουσιάσει 
τήν ἐργασία τοῦ συγγραφέα ὁ ὁποῖος στό συγκεκριµένο βιβλίο του (ἐκδόσεις 
Gomidas Institute 2009) καταγράφει τίς χαρτογραφικές τροποποιήσεις καί τήν 
καταστροφή τῆς κληρονοµιᾶς πού ὀργανώνει τό ἀζέρικο κράτος προκειµένου 
νά ἀρνηθεῖ ὁποιανδήποτε παλαιότερη ἀρµενική παρουσία στήν ἐπικράτειά του. 
Ὁ καθηγητής εἶναι εἰδικός στή 
χαρτογραφία καί ἔχει κάνει 
ἔρευνες γιά τήν συγκεκριµένη 
πολιτική τοῦ Ἀζερµπαϊτζάν, ἡ 
ὁποία ἔγινε γνωστή εὐρέως 
τό 2004 µέ τήν καταστροφή 
4.000 προαιώνιων ἀρµένικων 
γλυπτῶν σταυρῶν (khachkars) 
στήν περιοχή Julfa. Οἱ σταυροί 
αὐτοί εἶναι ἀπό τά πλέον τυπικά 
δείγµατα τῆς θρησκευτικῆς 
τέχνης τῶν Ἀρµενίων. 
Τά µέλη τῆς Ἐπιτροπῆς 
δήλωσαν ὅτι γνωρίζουν τά 
προβλήµατα αὐτά καί συµµερίζονται τίς ἴδιες ἀνησυχίες. Ἔτσι ἡ συνάντηση 
συζήτησε περισσότερο τήν ἐπιθετική (κατά τῶν Ἀρµενίων) ρητορική τῶν 
ἀζέρικων ἐκπαιδευτικῶν προγραµµάτων, µέ τά ὁποῖα µεγαλώνει ἡ νεολαία τῆς 
χώρας. Συνδέθηκε µάλιστα µέ τήν πιθανή δηµιουργία µέτρων ἐµπιστοσύνης, 
τήν ἀποφυγή νέων ἐχθροπραξιῶν καί τούς περιορισµούς τῶν κινήσεων τῶν 
Εὐρωπαίων ἀξιωµατούχων πού θέτει τό Μπακού στό ἀζέρικο ἔδαφος.
Στίς δηλώσεις της µετά τήν ἐκδήλωση ἡ πρόεδρος τῆς Ὁµοσπονδίας κ. Χίλντα 
Τσοµπογιάν ἐξέφρασε µεταξύ ἄλλων καί τή θέση της πώς ἡ ΕΕ δεχόµενη τή θέση 
τοῦ Μπακού νά µήν ἐπισκεφθεῖ τό ἔδαφος τοῦ Ἀρτζάχ (Ναγκόρνο Καραµπάχ), 
ἐπικυρώνει οὐσιαστικά τίς ἀζέρικες ὁριοθετήσεις καί συγκρούεται µέ τίς ἴδιες τίς 
ἀρχές πού ἡ ἴδια θέλει νά ὑπερασπίζεται.

Ὥστε πᾶνε τέσσερα ὁλόκληρα χρόνια πού ὁ ὁµογενής µας 
χρηµατιστής Χάρυ Μαρκόπουλος (διπλανή φωτογραφία) εἶχε 
ἀποκαλύψει στίς καθεστωτικές ἀµερικανοφυλλάδες Wall Street 
Journal καί New York Times µέ λεπτοµέρειες τίς πρωτοφανεῖς 
κοµπίνες (ὕψους 50 δισ. δολαρίων) τοῦ Μέιντωφ! Καί τί ἔπραξαν 
οἱ λεγάµενοι ὅταν τά ἔµαθαν - µέ κάθε λεπτοµέρεια; Ἔθαψαν 
τό θέµα κανονικά, µέχρι πού ἔσκασε ὅταν οἱ ἐξαπατηθέντες 
ζήτησαν τά χρήµατά τους! Καµµία ἔκπληξη, θά πεῖτε, τώρα 
θά τά µάθουµε; Ναί, δέν τό λέω γιά καινούργιο, ἁπλῶς τό 
σηµειώνω νά µήν ξεχνᾶµε τόν ρόλο τοῦ κατεστηµένου Τύπου.
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http://hellenicroufian.blogspot.com
Εἰδοποιηθήκαµε γιά τήν συµπερίληψη τῆς ἀνανεωµένης 
ἱστοσελίδας µας (www.antifonitis.gr) σέ µία λίστα ἑλληνικῶν 
ἱστολογίων πού «σταθερά περιλαµβάνουν ἤ ἐπιτρέπουν 
ἀντισηµιτικά σχόλια». Ὁ καλοθελητής αὐτός τζουτζές τῶν 
σιωνιστῶν ἑδρεύει στό ἱστολόγιο http://hellenicreport.blog-
spot.com τό ὁποῖο δηλώνει ὡς σκοπό του τήν διατήρηση 
καί ἐνηµέρωση τῆς λίστας αὐτῆς (!), ὥστε νά φωτίσει τά 
σκοτισµένα µυαλά τῶν γκόιµ πού βολοδέρνουν µεταξύ 
συνωµοσιολογίας καί παραµυθολογίας. Πρός τό παρόν ὁ 
φάκελος πού ἔχει ἀνοίξει ἡ εὐγενής αὐτή ψυχή περιέχει 18 
πελάτες καί γιά µᾶς συγκεκριµένα γράφει (στά ἀγγλικά*): 
«Ἀντιφωνητής:  Ἱστοσελίδα τοῦ ὁµώνυµου περιοδικοῦ. 
Καταχωρήσεις στά ἑλληνικά καί στά ἀγγλικά σέ τρέχοντα 
πολιτικά καί κοινωνικά θέµατα, συχνά ἐξειδικευµένα γιά 
τή Θράκη (ΒΑ περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος), µέ τακτικές 
ἀντιεβραϊκές καί ἀντισηµιτικές ἀναφορές». 
Ἐννοεῖται ὅτι δέν θά κάτσουµε νά ἀπολογηθοῦµε στόν 
κάθε ἀνώνυµο ρουφιάνο. Ὅ,τι γράφουµε τό γράφουµε 
πάντα ξεκάθαρα, γιά ὅποιον τοὐλάχιστον ἔχει στοιχειώδη 

εὐθυκρισία καί νοηµοσύνη. Ἐµεῖς ποτέ δέν θά κρύψουµε τήν 
πραγµατικότητα µέ τό φόβητρο τῶν ὅποιων χαρακτηρισµῶν 
καί τό γράψαµε ἀπαντώντας στή χαφιεδοσελίδα: 
«Χριστός Ἀνέστη! Μιά πού µᾶς τίµησε, ὡς «Ἀντιφωνητή», ὁ 
καταγραφέας τῶν «ἀντισηµιτικῶν» ἱστοσελίδων, δηλώνουµε 
ὅτι ἐµᾶς δέν µᾶς πολυενοχλεῖ, µᾶς εἶναι γνωστό τό παιχνίδι. 
Ἄλλωστε «ξερά σκατά στόν τοῖχο δέν κολλᾶνε». Ἀξίζει ὅµως 
νά σηµειωθεῖ ὅτι τό φακέλωµα γίνεται πιά ἀνοικτά καί στόν 
ἑλληνικό χῶρο καί κάποιος πρέπει νά τό ἐπισηµάνει. Ἄν µή τι 
ἄλλο γιά νά ξέρουµε ἀπό ποῦ κινδυνεύουν οἱ ἐλευθερίες µας...» 
Τί µᾶς ἀπάντησε ὁ ἐρίτιµος κύριος; Ὅτι διασκεδάζει µέ τίς 
ἱστορίες γιά «µυστικές ὑπηρεσίες», ὅτι ἀφοῦ τά γράφουµε 
ἀνοικτά γιά ποιό φακέλωµα διαµαρτυρόµαστε καί ὅτι ἐντός 
ἐλαχίστων ἡµερῶν ἔλαβε ἕνα σωρό ἀπειλές µά εὐτυχῶς 
ἀποδείχτηκαν µόνο λόγια. Στείλαµε µία ἀνταπάντηση πού 
δέν δηµοσιεύθηκε, βαρεθήκαµε καί σταµατήσαµε. Ναί, ἡ 
ἀλήθεια εἶναι πώς οἱ ὑπεραντιδροῦντες εἶναι µόνο λόγια. Αὐτό 
εἶναι ὅµως τό κακό, ὅτι πράττει µονάχα ὁ ἐχθρός...

*  Προφανῶς ὁ χορηγός τοῦ ἐγχειρήµατος βρίσκεται ἐκτός 
Ἑλλάδος

Η ερώτηση είχε κατατεθεί εγκαίρως στη Βουλή από τη Βάσω  
Παπανδρέου και τον Μιχάλη  Καρχιμάκη, στις 5/2/09 για τις 
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου του 
Υπουργείου Άμυνας. Το αποτέλεσμα το ...προέβαλε ο Δήμος 
Βερύκιος στο «ΕΘΝΟΣ»: Διορίστηκαν πενήντα πέντε (55) 
«ειδικοί επιστήμονες» μεταξύ των οποίων και «γαλάζια 
παιδιά» με κύριο προσόν την κομματική τους ταυτότητα! Ο 
διαγωνισμός έγινε εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ με τη μέθοδο 
της συνέντευξης το απόγευμα του Σαββάτου του Λαζάρου 
και τα αποτελέσματα βγήκαν με συνοπτικές διαδικασίες μέσω 
Διαδικτύου αργά το απόγευμα της ...Μεγάλης Πέμπτης!
Διαβάζουμε λοιπόν διάφορα «ωραία» στο προαναφερθέν 
ρεπορτάζ: Συγγενικό πρόσωπο υφυπουργού που υπέγραψε 
την προκήρυξη του διαγωνισμού, προσλαμβάνεται στη μία 
από τις δύο θέσεις πτυχιούχων Πληροφορικής. Υποψήφια με 
τη ΝΔ στο Οικονομικό Επιμελητήριο καταλαμβάνει την 1η 
από τις 10 θέσεις πτυχιούχων Οικονομικών. Η συγκεκριμένη 
«γαλάζια» συνδικαλίστρια έχει ήδη διοριστεί ως μετακλητή 
υπάλληλος στο υπουργείο Αμυνας και μάλιστα σε θέση 
αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, που είχε την 
ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού! Αλλη μία υποψήφια 
με τη ΝΔ στο Οικονομικό Επιμελητήριο καταλαμβάνει την 
3η θέση στον διαγωνισμό. Μέλος της Κ.Ε. της ΟΝΝΕΔ 
καταλαμβάνει τη μοναδική θέση οικονομολόγου στο γραφείο 
υπουργού Αμυνας. Γιος νυν αρχηγού Γενικού Επιτελείου 
καταλαμβάνει την 9η θέση διπλωματούχων Οικονομικών. 
Γιος αρχισυνδικαλιστή του ΠΑΣΟΚ προσλαμβάνεται 
ως οικονομολόγος. Ως δεύτερη νομικός σύμβουλος του 
υπουργού Αμυνας προσλαμβάνεται η ειδική συνεργάτης του 
πρωθυπουργού. Κόρη στελέχους του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους καταλαμβάνει θέση νομικού συμβούλου στη 
Διεύθυνση Εξοπλισμών. Την 4η από τις 5 θέσεις ψυχολογίας 

και κοινωνιολογίας 
καταλαμβάνει η νυν 
γ.γ, του Διεθνούς Ιδρύ-
ματος Ολυμπιακής και 
Αθλητικής Παιδείας, 
πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, με 
ειδικότητα στον μαζικό 
λαϊκό αθλητισμό. Την 
1η θέση πτυχιούχου 
Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ώ ν 
Σπουδών κατέλαβε 
μία γεωφυσικός με 
ειδίκευση στη ... σει-
σμολογία!
Όμως υπάρχει και το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη Ροδόπη και 
την Κομοτηνή: Η νυν 
γενική γραμματέας 

του υπουργείου Παιδείας, μια πατρινή δικηγόρος ονόματι 
Νίκη Γκοτσοπούλου, προσλαμβάνεται και ως νομικός 
σύμβουλος στο γραφείο του υπουργού Αμυνας (από όπου 
προήλθε)! Η ίδια είναι μέλος της Κ.Ε. της ΝΔ, θήτευσε και 
στο γραφείο του προηγούμενου υπουργού Άμυνας, του κ. Σπ. 
Σπηλιωτόπουλου, ενώ ο σύζυγός της, εγκληματολόγος και 
πολιτευτής της ΝΔ στη Ροδόπη, Κυριάκος Μπαμπασίδης 
(στραβολαιμιάζει για να μας κάνει τζά! πίσω από την πλάτη της 

Ντόρας στη φωτογραφία), είναι μέλος του ΔΣ στο Ινστιτούτο 
Αμυντικών Αναλύσεων! Είχαμε μάλιστα τότε επισημάνει και 
τους ιθαγενοπρεπείς πανηγυρισμούς του για την κατάληψη 
μιας κομματικής θέσης (για μια πιο πρόσφατη «καταξίωση» 
βλ. την άλλη φωτογραφία). Διαβάσαμε μάλιστα και δήλωσή 
της ότι «αντιλαμβάνεται την πολιτική όχι ως αξίωμα αλλά ως 
προσφορά και υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο»! Προφανώς 
κάποιοι διαδρομιστές όχι μόνο δεν γνωρίζουν τι σημαίνει 
ηθική και πολιτική διάσταση μιας επιλογής αλλά θεωρούν 
ότι απευθύνονται σε βόδια! Άραγε τι θα σχολιάσουν τώρα οι 
γραφίδες που συνέχαιραν την Γκοτσοπούλου για την ανάληψη 
των καθηκόντων της στο ΥΠΕΠΘ, λες και είχε κερδίσει τη 
θέση με την επιστημονική της επάρκεια ή την πνευματική 
της ακτινοβολία; Όσο για μας μπορείτε να δείτε τι γράφαμε 
σχετικά, στα «Αντιφωνήματα» της 16/2/2009 (φ. 265)...  
Δεν ξέρουμε αν η θύελλα διαμαρτυριών που ξεσηκώθηκε θα 
φέρει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά πρέπει επιτέλους να τίθεται 
παντού και πάντα το ερώτημα για καθέναν που παριστάνει 
τον πολιτευτή: Ποιος είναι, πού σπούδασε, τι επαγγελματική 
εμπειρία έχει, πού εργάζεται και με ποιές διαδικασίες 
και προσόντα βρέθηκε εκεί. Βεβαίως το πεμπτοκοσμικό 
φαινόμενο του διαγωνισμού ημετέρων δεν είναι καινούργιο 
(κάτι θυμόμαστε και από την περίοδο της πράσινης ακρίδας 
- ναι, αυτής που προηγήθηκε από τα μπλέ πιράνχας), αλλά για 
να πάψει κάποτε η διαιώνισή του πρέπει να καταγγέλονται 
ΕΠΩΝΥΜΩΣ ΟΛΟΙ. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και 
στο ρεπορτάζ του Βερύκιου δεν υπάρχει ούτε ένα όνομα! 
Αυτοί λυμαίνονται τις χρυσοαμοιβόμενες θέσεις* και την 
εξουσία, και μεις ντρεπόμαστε να γράψουμε το όνομά τους!
Και δεν είναι, αλήθεια, εξόχως θλιβερό ότι αυτό το κατάντημα 
διαδραματίζεται στο Υπουργείο ...Άμυνας; Στο υπουργείο 
που έχει αναλάβει την προστασία της χώρας να μαζεύεται 
ένα κοπριταριό διαφόρων απίθανων (και φυγόστρατων) 
και γενικώς γόνων/διαδόχων της παρελθούσης λαμογενιάς; 
Όλα τελικά υπάρχουν για να τα λυμαίνεται η κομματική 
νεοπλασία του εθνικού μας σώματος; Κι ένα τελευταίο: 
Όλη η Κομοτηνή βουΐζει ότι τα «σκάνδαλα» που διαρρέουν 
από το ΥΠΕΠΘ σε βάρος του Ευριπίδη συνδέονται με την 
παρουσία της Γκοτσοπούλου στο υπουργείο (όσα του σέρνει 
όπου βρεθεί είναι γνωστά). Κανείς δεν νιώθει την ανάγκη νά 
πει κάτι ανοιχτά και δημοσίως; 

* Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, οι μηνιαίες 
αποδοχές των νεοπροσληφθέντων θα ξεκινούν από 2.633 
ευρώ, χωρίς τα επιδόματα και τις υπερωρίες!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Σήμερα 21 Απριλίου 2009 συνεδρίασε το 
δικαστήριο Αυλώνος για πολλοστή φορά 
με αντικείμενο την δίωξη κατά του Βασίλη 
Μπολάνου και ο δικαστής Shkelzen Selimi 
ανακοίνωσε την απόφαση καταδίκης του 
δημάρχου της Χιμάρας και προέδρου της 
Εθνικής Οργάνωσης «ΟΜΟΝΟΙΑ». Στην ουσία 
το δικαστήριο έκανε δεκτή την από 10/3/09 
πρόταση του εισαγγελέα Sokol Malaj. Η ποινή 
που επιβλήθηκε για “κατάχρηση εξουσίας και 
καταστροφή δημόσιας περιουσίας” έχει ως εξής:  
Φυλάκιση 6 μηνών, Χρηματικό πρόστιμο ύψους 
4000 ευρώ, στέρηση “διοικητικών δικαιωμάτων” 
για τρία έτη. Τα πραγματικά γεγονότα έχουν ως 
εξής: Το περασμένο έτος, αυθαίρετα και ως μη 
όφειλε, το αντίστοιχο αλβανικό ΥΠΕΧΩΔΕ 
αποφάσισε να τοποθετήσει πινακίδες οι οποίες 
υποδεικνύουν τα τοπωνύμια, τις συνοικίες, τα 
μνημεία καθώς και τις κύριες οδούς της Χιμάρας. 
Κατά την αλβανική νομοθεσία η συγκεκριμένη 
αρμοδιότητα ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
Ο δήμος Χιμάρας, όμως, δεν ερωτήθη ποτέ για 
την τοποθέτηση των πινακίδων. Ο δήμαρχος 
Χιμάρας, συμμορφούμενος με τη νομιμότητα 
αφαίρεσε τις συγκεκριμένες πινακίδες για τρεις 
επιπλέον λόγους:
- Οι πινακίδες περιόριζαν τα όρια του δήμου και 
άφηναν τουριστικά «φιλέτα» εκτός δικαιοδοσίας 
του δήμου Χιμάρας με σκοπό να τα διαχειριστούν 
οι «εκλεκτοί» των αλβανών κυβερνώντων, όπως 
έγινε με την παραλία στη Νίβιτσα-Κακομαία.
- Καταστρατηγούσαν και παραποιούσαν τη 
σημασία των πολιτιστικών μνημείων, π.χ. το 
«Μοναστήρι του Σταυρού» αναφερόταν ως 
«Εκκλησία του Αγίου Σταυρού» και πολλά άλλα 
τέτοια ευτράπελα.
- Οι πινακίδες ήσαν δίγλωσσες (αλβανικά και 
αγγλικά) και όχι τρίγλωσσες. Δεν περιελάμβαναν 
δηλαδή την ελληνική ως μητρική μας γλώσσα 
κατά παράβαση αφ’ ενός του άρθρου 11 της 
Συμβάσεως Πλαισίου του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τις Εθνικές Μειονότητες και αφ’ 
ετέρου την προ ενός μόλις μηνός ομόφωνη 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για 
αναγραφή των πινακίδων υποχρεωτικά και στα 
ελληνικά. (...)
Η συγκεκριμένη δίωξη έρχεται να προστεθεί 
στην πρόσφατη οριστική καταδίκη πέντε 
Χιμαριωτών από το ανώτατο δικαστήριο της 
Αλβανίας για τα γεγονότα των εκλογών του 2003 
και στη δίωξη δέκα Χιμαριωτών για συμμετοχή 
τους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του 
άγριου ξυλοδαρμού δύο συμπατριωτών μας 
από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος 
Χιμάρας. Πρέπει επίσης, να προβληματίσει 
η πρακτική των αλβανικών αρχών να 
δημοσιοποιούν τις διώξεις κατά ομογενών κάθε 
φορά που επισκέπτονται την Αλβανία Έλληνες 
επίσημοι. Συγκεκριμένα,
- Ενώ η υπόθεση των πέντε Χιμαριωτών 
εκκρεμούσε ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου 
για δύο περίπου χρόνια, μετά από πλήθος 
αναβολών η απόφαση τελικά βγήκε μία ημέρα 
πριν την επίσκεψη της Υπουργού Εξωτερικών 
κυρίας Μπακογιάννη στα Τίρανα, με την ιδιότητα 
της προεδρευούσης του ΟΑΣΕ
- Η καταδίκη των 10 Χιμαριωτών για 
«συμμετοχή σε παράνομη διαδήλωση» για 
τον άγριο ξυλοδαρμό δύο συμπατριωτών μας 
πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν την επίσκεψη 
του Υφυπουργού Εξωτερικών κυρίου Θεόδωρου 
Κασσίμη στην Αλβανία.
- Ενώ το δικαστήριο για την εκδίκαση της 
υπόθεσης του δημάρχου είχε αναβληθεί πολλές 
φορές αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν 
την πρόταση του εισαγγελέα μία ημέρα 
πριν επισκεφθεί την Αλβανία ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών κύριος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
- Το Δικαστήριο του Αυλώνα καταδικάζει τον 
Έλληνα δήμαρχο της Χιμάρας και πρόεδρο της 
μοναδικής οργάνωσης των Βορειοηπειρωτών, 
λίγες ημέρες πριν την επίσκεψη του 
πρωθυπουργού της Ελλάδας στα Τίρανα.
Αυτές οι συμπεριφορές δεν μπορούν να 
χαρακτηρισθούν ως τυχαίες. Το αλβανικό 
κατεστημένο κάνει επίδειξη δυνάμεως 
επιχειρώντας να τρομοκρατήσει και να κάμψει 
τις εστίες αντιστάσεως στη Χιμάρα και στη 
Βόρειο Ήπειρο γενικότερα.

ΈΝΩΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΙΩΤΩΝ “Η ΧΕΙΜΑΡΡΑ”

Δεν χορταίνουν θέσεις και οφφίκια!

Όταν η σύζυγος ορίζει εκπρόσωπό 
της  τόν ...σύζυγο! 



Νά λοιπόν 
πού ἡ τοπική 
κινητοποίη-
ση (µποϋ-
κοτάζ τῶν 
θ ρ α κ ι κ ῶ ν 
ἀρτοπωλεί-
ων) καί οἱ 
διαµαρτυρίες 
πρός τήν 
∆ΕΛΤΑ καί 

τή Vivartia ἴσως ἔφεραν ἀποτέλεσµα: 
Ὁ ἴδιος ὁ Βγενόπουλος σέ συνέντευξή 
του ἀπέδωσε τήν ἀρχική ἀπόφαση γιά 
ἀποχώρηση τῆς ἑταιρείας του ἀπό τή 
ζώνη γάλακτος τῆς Περιφέρειάς µας 
στά σχέδια µιᾶς γενικῆς διακοπῆς τῆς 
παραγωγῆς φρέσκου γάλακτος. Τώρα 
ὅµως πού «θεσπίστηκαν κανόνες 
διαφάνειας στό κύκλωµα» ἐπανέρχεται, 
λέει, καί συνεχίζει τήν προµήθεια τῆς 
ἑταιρείας ἀπό γαλακτοπαραγωγούς τῆς 
ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης. 
Νά ὑποθέσουµε ὅτι ἡ «φοβέρα» τοῦ 
µποϋκοτάζ ἔπαιξε ρόλο στήν ἐξέλιξη 
αὐτή; Θά δοῦµε µέ τί τιµές θ’ ἀγοράζει 
στό ἑξῆς τό γάλα καί θά ξέρουµε.

Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Στή διάρκεια τῆς Μεγαλοβδοµάδας πού πέρασε τό κλῖµα στήν Ξάνθη γιά 
ὁρισµένους ἦταν µᾶλλον πολύ µακρυά ἀπό ἔννοιες ὅπως ἡ κατάνυξη καί 
ἡ θρησκευτικότητα. Ἔτσι, εἴχαµε µέσα σέ 4 ἡµέρες ἐµπρησµό µέ γκαζάκια 
σέ δύο ΑΤΜ τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, σέ ἕνα αὐτοκίνητο πού θεωρήθηκε 

ὅτι ἀνήκει στόν τοπικό εἰσαγγελέα, στό αὐτοκίνητο τοῦ πρωτοσύγγελου τῆς 
Μητροπόλεως καί στήν εἴσοδο τοῦ σπιτιοῦ ἑνός ἐργαζόµενου πού ...ἐγκαθιστᾶ 
κάµερες (µία βδοµάδα µετά ἔγιναν 5 συλλήψεις ὑπόπτων). Τήν εὐθύνη ἀνέλαβε 
µέ προκήρυξή της στό Indymedia µιά νεολαιίστικη, ἐπαναστατική ὀργάνωση 
µέ τό ὄνοµα ΕΞΕΓΕΡΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ. Στό κείµενό τους οἱ «ἀντιεξουσιαστές» 
ὑπόσχονται κι ἄλλη δράση, προσπαθοῦν δέ νά αἰτιολογήσουν τήν ἐπιλογή 
τῶν στόχων τους. Γιά τήν Τράπεζα δέν χρειάζονται ἐξηγήσεις, γιά τόν 
Εἰσαγγελέα λένε ὅτι καταδίκασε (ἀδίκως) 4 συλληφθέντες ὁµοϊδεάτες τους καί 
6 ...ΠΑΟΚτζῆδες ὀπαδούς (!), τόν µητροπολίτη Ξάνθης καί Περιθεωρίου τόν 
ταυτίζουν µέ τό Βατοπέδι - ἐνῶ εἶναι ἀπό τούς πρώτους πού συγκρούστηκαν 
µέ τή Μονή γιά τό θέµα τῆς Βιστωνίδας! - καί γιά τόν «ἐργάτη - ρουφιάνο» (sic) 
πού ἐγκαθιστᾶ κάµερες γράψαν µιάν ἄλλη σαχλαµάρα ἀνάξια λόγου. Καλά 
ρέ παιδιά, ἄν ἐξαιρέσουµε ἐκεῖνο µέ τούς ΠΑΟΚτζῆδες, πού ἦταν καί τό πιό 
σοβαρό, τά ἄλλα ποῦ τά βρήκατε; Εἶναι µετά νά µήν ἀνησυχοῦµε γιά τό αὔριο 
αὐτῆς τῆς γενιᾶς; Τί ἀντάρτικο πόλεως θά ἔκαναν αὐτά τά παιδιά, πού δέν 
µποροῦσαν νά γράψουν µιά προκήρυξη τῆς προκοπῆς;

Ἀπό τόν Σύνδεσµο Φιλολόγων καί τήν Πολιτιστική Κίνηση Ροδόπης 
ἔγιναν γνωστές κάποιες προτάσεις τῶν δύο φορέων γιά τά «Ἐλευθέρια» 
τῆς Κοµοτηνῆς. Μέ τήν ἀφορµή αὐτή θά θέλαµε κι ἐµεῖς νά ποῦµε µία 
λακωνική γνώµη γιά τίς ἐκδηλώσεις πού συνήθως συµπεριλαµβάνονται 

στά πλαίσια τῶν ἑορτασµῶν. Θεωροῦµε ὅτι δέν µπορεῖ νά γίνεται λόγος γιά 
«Ἐλευθέρια» χωρίς 1-2 κεντρικές ἐκδηλώσεις (ὄχι µόνο λόγου) σχετικές µέ τήν 
ἀπελευθέρωση καί τήν ἱστορία τῆς πόλεως. Νοµίζουµε ἐπίσης ὅτι εἶναι κάθε 
φορά ἀπαραίτητη µία ἐµβληµατική ἐκδήλωση µέ κάποιον «ἐπώνυµο» πού θά 
χρωµατίζει τήν διοργάνωση καί θά προσελκύει τόν κόσµο. Πιστεύουµε ὅτι 
εἶναι στοιχειῶδες νά γίνεται µία δηµόσια διαβούλευση γιά τό αὔριο τῆς πόλης 
αὐτῆς, σάν µιά ἐκκλησία τοῦ Δήµου, κάθε φορά µέ ἕνα συγκεκριµένο θέµα 
(περιβαλλοντικό, αἰσθητικό, κυκλοφοριακό, πολεοδοµικό κτλ) καί µέ δέσµευση 
τοῦ Δήµου νά ὑλοποιήσει τίς τυχόν προτάσεις - ἀποφάσεις.  Ἄν δέν µπορέσει 
κανείς νά θέσει ἕνα ζήτηµα  γιά τό αὔριο τῆς πόλης του µέ τήν εὐκαιρία τῆς 
ἡµέρας αὐτῆς, πότε θά τό πράξει; Καί, τέλος, µία ἀκτιβιστικοῦ / ἐθελοντικοῦ 
τύπου διοργάνωση, στήν ὁποία κάθε ἁπλός δηµότης τῆς Κοµοτηνῆς νά 
ἀναλαµβάνει νά ὑπηρετήσει γιά λίγες ὧρες τά κοινά. Ἕνα παράδειγµα εἶναι 
ἡ καθαριότητα κάθε γειτονιᾶς (µέ τόν δῆµο νά προµηθεύει τούς δηµότες µέ 
πλαστικά γάντια καί µαῦρες σακοῦλες) καί ἡ ὑπόδειξη τῶν σηµείων ὅπου 
διαπιστώνονται κάποια σχετικά προβλήµατα (ἔλλειµα σέ κάδους, προέλευση 
ρύπων...). Ἕνα ἄλλο θά µποροῦσε νά εἶναι µιά δενδροφύτευση, κτλ κτλ. Ὄχι 
µόνο θεατές καί ἐπικριτές, νά κάνει καί καθένας κάτι.
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Παρακολουθήσαµε µία ἀκόµη 
ἐπίσκεψη τοῦ νοµάρχη Ἕβρου Ν. 
Ζαµπουνίδη καί τῆς ἀντιπροσω-
πείας πού τόν συνόδευε στή Μόσχα 
γιά νά προωθήσει τόν τουρισµό τῆς 
περιοχῆς στή ρωσική ἀγορά. 

Πρέπει νά ὁµολογήσουµε ὅτι (ἄν 
πράγµατι γι΄ αὐτό πηγαίνει στή 
Ρωσία) ὁ νοµάρχης ἔχει ἐπιµονή καί 
κουράγιο. Γιατί µετά τό ἀπίστευτο 
κάζο πού ἔπαθε πρό τετραετίας, µέ 
κείνους τούς 10.000-15.000 (!) Ρώσους 
τουρίστες πού θά ἔφερνε δῆθεν 
στήν Ἀλεξανδρούπολη (καί τελικά 
ἔφερε ...µία παρέα ὅλη κι ὅλη), 
ἐµεῖς στή θέση του θ’ ἀκούγαµε 
γιά τουρισµό καί θά τρέχαµε 
µακρυά. Ὡστόσο, ἀφοῦ ὁ ἴδιος εἶχε 
µᾶλλον κρυφό µεράκι ἀπό µικρός 
νά γίνει τουριστικός πράκτορας, 
κι ἀφοῦ βεβαίως ὁ ἑβρίτικος 
λαός εἶναι τόσο... τόσο... (πῶς νά 
τό πῶ κοµψά...) µεγαλόθυµος, 
πρό ἡµερῶν εἴχαµε µία ἀκόµη 
ἀπόπειρα γιά προσέλκυση Ρώσων 
τουριστῶν στόν Ἕβρο, καί µάλιστα 
µέ τήν συνηγορία τοῦ παρόντος 
ἐκεῖ ὑπουργοῦ Τουρισµοῦ, Κ. 
Μαρκόπουλου. 
Μέ πάτηµα λοιπόν τόν ἀγωγό 
Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολη καί 
στόχο τό πολυπληθές προσωπικό 
τῶν ἐµπλεκόµενων ἑταιρειῶν 
(Ρόσνεφτ, Τράνσνεφτ, Λουκόιλ, 
Γκάζπροµ) θά ἐπιχειρηθεῖ ἀπό τή 
νοµαρχία µία διείσδυση τοῦ Ἕβρου 
στή ρωσική τουριστική ἀγορά.
Ἐµεῖς δέν θά θυµίσουµε τίς ὑπερ-
φίαλες µποῦρδες πού ἀκούσαµε 

πρό µερικῶν ἐτῶν γιά τό ἴδιο θέµα 
οὔτε καί τό πόσες ἑκατοντάδες 
χιλιάδες εὐρώ µᾶς κόστισαν. Ἁπλῶς 
θά ἐπαναλάβουµε τό προφανές: 
Ἀπό µόνες τους οἱ (πράγµατι 
καλές) ξενοδοχειακές ὑποδοµές 
τῆς Ἀλεξανδρούπολης δέν ἀρκοῦν. 
Ὁ Ρῶσος τουρίστας δέν θά ἔρθει 
στήν Ἑλλάδα γιά νά δεῖ τό δάσος 
τῆς Δαδιᾶς ἤ τό Δέλτα τοῦ Ἕβρου. 
Γι’ αὐτόν «Ἑλλάδα» σηµαίνει 
πρωτίστως ἥλιος - θάλασσα, ἄντε 
καί πολιτιστική κληρονοµιά, ὁπότε 
ἀνταγωνιστές τύπου Κρήτης, 
Κέρκυρας, Ρόδου, Χαλκιδικῆς καί 
Ζακύνθου - ἀναφέρουµε ὅσους 
κυνηγοῦν ἤδη τήν ἴδια ἀγορά - δέν 
«παίζονται» οὔτε ἀπό τά ...Δίκελα 
οὔτε κι ἀπό τή Σαµοθράκη µέ τήν 
µία καί µοναδική της παραλία. 
Μία ἐλπίδα θά ἦταν ὄντως ὁ θρη-
σκευτικός τουρισµός (πού τόν µνη-
µόνευσε ὁ µητροπολίτης Ἄνθιµος) 
ἀλλά κι ἐκεῖ βρισκόµαστε πολύ 
πίσω. 
Ἡ λύση γιά τήν περιοχή (καί) στόν 
τοµέα τοῦ τουρισµοῦ εἶναι µία 
καί τήν προτείναµε ἀπό χρόνια: 
Νά ἀναδειχθεῖ τό βυζαντινό 
πρόσωπο τῆς περιοχῆς ἐπιστη- 
µονικά, ἀρχαιολογικά, περιηγητι-
κά, ἀξιοποιώντας τόν πολιτιστικό 
αὐτόν πόρο πού µένει ἀνεκµετάλ-
λευτος. Ὅσο ἡ Θράκη, περιφέρεια 
τῆς χιλιόχρονης βυζαντινῆς πρω-
τεύουσας, δέν διαθέτει χαρακτήρα 
καί ἀναγνωρισιµότητα διεθνῶς, 
καί µέ δεδοµένη τή χαµηλή ἑλκυ-
στικότητα τοῦ φυσικοῦ καί ἀστι-
κοῦ περιβάλλοντός της (δέν 
εἴµαστε οὔτε Κρήτη οὔτε Πήλιο 
οὔτε, οὔτε...) ἄς µήν προσδοκοῦµε 
τίποτε σηµαντικό. Νά µήν ἐπα-
ναλαµβάνουµε πάλι ἀναλυτικά 
τό συγκεκριµένο σχέδιο, τό εἴχα-
µε προτείνει καί στό παγκόσµιο 
συνέδριο Θρακῶν στήν Ἀλεξαν-
δρούπολη, καί µέ ἄλλες εὐκαιρίες. 
Κάποτε νά περάσουµε ἀπό τά 
λόγια καί στά ἔργα...

Τό τουριστικό ἀπωθηµένο ἑνός νοµάρχη

Ἐπιστροφή τῆς ∆ΕΛΤΑ 
στή Θράκη

Ο Σύλλογος «Ένωση Ελεύθερων Πολιτών», 
με αφορμή τον εορτασμό της 64ης επετείου 
της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης κατά της 
ναζιστικής Γερμανίας, διοργανώνει στις 9 Μαΐου 
εορταστική βραδιά για να τιμήσει τους Έλληνες 
βετεράνους του Κόκκινου Στρατού στον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εκδήλωση περιλαμβάνει 
προβολή κινηματογραφικών και φωτογραφικών 
ντοκουμέντων, έκθεση παιδικής ζωγραφικής με 
θέμα «Όχι στον πόλεμο!», μουσική επένδυση με 
επιμέλεια του Ηλία Ιωαννάκη και θα χαιρετίσουν 
οι ελληνικές Αρχές και ο Ρώσος Γενικός Πρόξενος 
της Θεσσαλονίκης (18:00, αίθουσα του Εργατικού 
Κέντρου Κομοτηνής - πρώην REX).



Ποιά ἦταν τελικά ἡ εἴδηση ἀπό τήν µαζικότατη θρησκευτική 
ἐκδήλωση τῶν τουρκοφρόνων στήν Ξάνθη στίς 20 Ἀπριλίου; Τό 
γεγονός ὅτι µάζεψαν µέ τά δωρεάν λεωφορεῖα τους κάπου 5.000 
κόσµο, πού δέν ἤξερε ποῦ πήγαινε; Τό ὅτι πρωτοκαθιερώθηκε ἄλλη 
µία φιέστα (τά «γενέθλια τοῦ Μωάµεθ», λέει! Τελικά αὐτά τά γενέθλια 
εἶναι στίς 8 Μαρτίου ἤ στίς 20 Ἀπριλίου; Καί εἴθισται νά γιορτάζονται 
σέ ...γυµναστήρια;) - ἐπίδειξη δύναµης τῆς Ἄγκυρας στή Θράκη; Τό ὅτι 
ὁ Τοῦρκος Πρόξενος ἀπευθύνθηκε ὅπως πάντα στούς «ὁµοεθνεῖς» 
του; Τό ὅτι ὁ δήµαρχος Ξάνθης Μ. Στυλιανίδης παραχώρησε σέ 
µειονοτικούς συµβούλους (Μπαντάκ, Μαλκότς, Ντελή) τό Ἀµοιρίδειο 
Κλειστό Γυµναστήριο γιά τό παραλάβει ὁ ψευτοµουφτής, ἐνῷ πέρυσι 
δέν παραχώρησε κανέναν χῶρο στόν σύλλογο Ποµάκων (ὅπως 
καταγγέλει ὁ Σ. Καραχότζα); 
Γιά µᾶς ὅλα τοῦτα ἔχουν τή σηµασία τους, παρότι εἶναι σηµάδια µιᾶς 
(κατηφορικῆς) πορείας πού ἔχουµε βαρεθεῖ νά τήν ἐπισηµαίνουµε. 
Τό βασικότερο εἶναι ὅτι γιά πρώτη φορά ὁ Τοῦρκος Πρόξενος τῆς 
Κοµοτηνῆς µιλᾶ σέ ἕνα τέτοιο µέγα πλῆθος, ἀσχέτως τοῦ τί λέει. 
Ἄλλα σηµεῖα πού ἀξίζουν τήν προσοχή µας εἶναι τά κάτωθι: 
1) Ἡ παρουσία µεταξύ τῶν «ἐπισήµων» ἑνός µουσουλµάνου τῆς Ρόδου, 
ἡ ὁποία ἐπιβεβαίωσε τήν πρόθεση τῆς Τουρκίας νά ἐγείρει µειονοτικό 
ζήτηµα στή ∆ωδεκάνησο (βλ. καί ἄλλα συναφῆ δηµοσιεύµατά µας).
2) Ἡ πρόσκληση καλλιτεχνῶν - ψαλτάδων ἀπό τά Σκόπια, πού 
προσφωνήθηκαν ὡς προερχόµενοι ἀπό τήν «Μακεδονία», µιά 
πρόσκληση πού ἐπιβεβαιώνει τήν διαρκή καί ἀγαστή συνεργασία 
Σκοπίων - Ἄγκυρας σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος
3) Ἡ πλήρης ἄγνοια τοῦ πλειονοτικοῦ στοιχείου γιά ὅσα διαδραµα-
τίστηκαν δίπλα στήν πόρτα του. Κανείς δέν πῆρε εἴδηση, οὔτε πρίν 
οὔτε καί µετά, τή µάζωξη 5.000 ἀνθρώπων πλάι του! Αὐτή ἡ παράλ-
ληλη συµβίωση τῶν δύο σύνοικων στοιχείων προφανῶς µπορεῖ νά 
γίνει πολύ ἐπικίνδυνη γιά κεῖνον πού ἀδιαφορεῖ γιά ὅ,τι ἀφίσταται 
τῶν καθηµερινῶν του ἐνδιαφερόντων, τῆς τσέπης του δηλαδή καί τοῦ 
πουλιοῦ του...

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ   1-5-2009                                                                                                                                                                                                                                        7

Παραίτηση Μάντατζη καί ...
κάτι τρέχει στά γύφτικα!

Μέ µία κίνηση πού φαινοµενικά τουλάχιστον ἦταν 
κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ, ὁ βουλευτής (ΠαΣοΚ) Ξάνθης 
Τσετίν Μάντατζη ἀνακοίνωσε ὅτι δέν προτίθεται νά 
εἶναι ὑποψήφιος στίς ἑπόµενες ἐκλογές. Μάλιστα 
ὡς αἰτία τῆς ἀπόφασής του αὐτῆς ἐπικαλέστηκε 

τήν «ὁµοψυχία καί 
ἑνότητα τῆς κοινό-
τητας», ἀφοῦ δήλωσε 
ὅτι δέχεται ἰδιοτελή 
πόλεµο ἀπό ἄλλους 
µειονοτικούς. Λίγο 
ἀργότερα βέβαια τό 
ἄλλαξε τό τροπάριο, 
διευκρινίζοντας ὅτι 
«ἄν συνεχιστεῖ αὐτή 
ἡ κατάσταση» δέν θά 
εἶναι ὑποψήφιος!
Γιά ὅσους πιστεύουν 

στίς περιπέτειες τῆς Κοκκινοσκουφίτσας, στίς γαστρι-
µαργικές ἐπιδόσεις τοῦ Ρατατούη καί στήν ψηφοσυλ-
λεκτική δυνατότητα τῶν µειονοτικῶν ὑποψηφίων 
πρόκειται γιά «εἴδηση». Μιλᾶµε γιά ἀπώλεια «ἐκλο-
γικοῦ βάρους»! Θά φύγει, λέει, ὁ γιατρός καί ἄρα 
πρέπει νά τόν ἀντικαταστήσουµε µέ ὄνοµα ἀναλόγου 
βεληνεκοῦς ὥστε νά µή χάσουµε ψήφους κτλ κτλ*. 
Ἔτσι λοιπόν οἱ παράγοντες τοῦ τοπικοῦ ΠΑΣΟΚ 
(Τσαρτσάρας, Ξυνίδης...) ἀσχολήθηκαν στά σοβαρά µέ 
τήν ὑπόθεση αὐτή καί πρωτίστως µέ τό - προσβλητικό 
γιά τό κοµµατικό τους µαντρί - γεγονός ὅτι ἔµαθαν 
τελευταῖοι τίς σκέψεις τοῦ βουλευτῆ «τους». Ὁ 
λεγάµενος πράγµατι ἐπέλεξε πρῶτα νά τό ἀνακοινώ-

σει στούς ὁµοεθνεῖς του διά τοῦ µειονοτικοῦ Τύπου κι 
ὕστερα νά τό πεῖ καί στό κόµµα πού τοῦ προσέφερε 
τή θέση στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων. Καί; Γιά µᾶς δέν 
ὑπάρχει κανένα ζήτηµα παρά µόνο µία προβληµατική 
ἀντίληψη τῶν κοµµατανθρώπων γιά τίς µειονοτικές 
ὑποψηφιότητες. Ὁ Μάντατζη ἀπευθύνθηκε σ’ αὐτούς 
στούς ὁποίους νιώθει ὑπόλογος καί ὑποχρεωµένος, 
τελεία καί παύλα. Ποιό ΠαΣοΚ καί ΝΔ καί τρίχες, τί 
κάθεστε καί τοῦ λέτε τοῦ ἀνθρώπου;
Ἔτσι, φηµολογεῖται ὅτι ἔγινε µία πρώτη ἐπαφή 
τῶν «πρασίνων» µέ τόν (ἐπίσης γιατρό καί πρώην 
ὑποψήφιο) Μπαράν Μπουρχάν - ἄλλος ...σοσιαλιστής 
αὐτός - ὥστε νά ἔχουν ἕνα πατινί στήν περίπτωση 
πού ὁ Μάντατζη ἀποφασίσει νά ἀποσυρθεῖ. Τώρα 
νά ποῦµε τή γνώµη µας γιά τό συγκεκριµένο ἄτοµο 
δεσµευόµαστε ἀπό τόν νόµο περί Τύπου, ἐλπίζουµε 
µονάχα νά µήν µετράει στά θετικά τῶν ὑποψηφίων 
βουλευτῶν τό θράσσος καί ὁ µισελληνισµός (πόσο 
µᾶλλον ὁ συνδυασµός τους). Γιά τά ...ἄλλα (κάτι 
σκάνδαλα παράνοµων συνταγογραφήσεων πού κου-
κουλώθηκαν λ.χ.) θά γράψουµε σέ ἄλλη εὐκαιρία... 
Παράλληλα ἀναµένουµε τά νεότερα κι ἀπό τό 
ἄλλο στρατόπεδο, τό γαλάζιο, ὅπου ἡ κυριολεκτικά 
ἀπίστευτη ὑποψηφιότητα τοῦ µεγαλύτερου πλασιέ 
τοῦ τουρκισµοῦ Τζενγκίζ Ὀµέρ παίζει µαζί µέ ἐκείνην 
τοῦ πρώην βουλευτῆ Μπυρόλ Ἀκήφογλου καί τοῦ 
δηµοσιογράφου (τῆς Γκιουντέµ) καί πρώην προέδρου 
τῆς ΤΕΞ Ὀζάν Ἀχµέτογλου. 
Tί νά πεῖς; Ὅταν ἀκοῦς τίς ἐναλλακτικές ἐπιλογές, ὁ 
Μάντατζη σοῦ φαίνεται ...ἑλληνάρας! 

Κ.Κ.

* Μόνο κάτι περίεργοι σάν κι ἐµᾶς θεωροῦν ὅτι τό 
πρόσωπο δέν παίζει ΚΑΝΕΝΑΝ ἀπολύτως ρόλο καί 
µόνο τό γνωστό χρῖσµα τῆς ὁδοῦ Ἰώνων ἔχει σηµασία...

Birthday Party στήν Ξάνθη Αὐξάνονται καί πληθύνονται

Μειονοτικά Σωµατεῖα 
Τουρκισµοῦ

Νέος µειονοτικός «πολιτιστικός» σύλλογος 
ἐγκαινιάστηκε πρό ἡµερῶν (23-4-09) στή 
Ροδόπη, ὁ «Μειονοτικός Πολιτιστικός 
Λαογραφικός Σύλλογος Σαπῶν». Ὁ 
ὑποπρόξενος τῆς Τουρκίας στήν Κοµοτηνή 
Ὀσκάν Ντοµάν πού µίλησε στή διάρκεια 
τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων ἔδωσε τό 
στῖγµα τοῦ σωµατείου: Ἀπευθύνθηκε 
πρῶτα στόν ψευτοµουφτή προσφωνώντας 
τον ὡς «σοφολογιώτατο», καί µετά 
θυµήθηκε καί τούς ἐκλεγµένους ἄρχοντες, 
τόν ἀντινοµάρχη Π. Γρηγορόπουλο, τήν 
ἀντινοµάρχη Σιµπέλ Μουσταφάογλου 
καί τόν βουλευτή Ἀχµέτ Χατζηοσµάν.
Ἀναφέρθηκε στήν «τουρκική µειονότητα 
τῆς Δυτικῆς Θράκης», στούς συλλόγους 
«πού διατηροῦν τά ἤθη καί τά ἔθιµα τῆς 
τουρκικῆς µειονότητας» καί εὐχήθηκε στόν 
σύλλογο «νά λάβει κι αὐτός τή θέση του 
µεταξύ τῶν συλλόγων τῶν Τούρκων τῆς 
Δυτικῆς Θράκης». Δηλαδή δέν συνέταξε 
οὔτε µία πρόταση χωρίς τή λέξη Τοῦρκος 
- τουρκικός µέσα!  
Ἡ προαναφερθείσα Σιµπέλ Μουσταφά-
ογλου ὑποσχέθηκε τή στήριξη τῆς νοµαρ-
χιακῆς αὐτοδιοίκησης στόν σύλλογο καί 
ὅλοι εὐχήθηκαν καλή ἐπιτυχία. Τό τί 
θά συνιστᾶ «ἐπιτυχία» γιά τό σωµατεῖο 
ἦταν προφανές κι ἀπό τίς ἐνδυµασίες 
τῶν δύο παιδιῶν πού ἦταν παρόντα στά 
ἐγκαίνια, ντυµένα ὡς τουρκόπουλα τῆς 
Ἀνατολίας, µέ στολές πού ὑποτίθεται ὅτι 
κάτι ἐκπροσωποῦσαν γιά τήν περιοχή µας 
καί τόν πληθυσµό της.
Ὁ εὔπορος φαρµακοποιός τῶν Σαπῶν 
Χαφούζ Ἀλή Ἐρτζάν εἶναι ὁ πρόεδρος τοῦ 
σωµατείου, γιά τό ὁποῖο θά ἀναµένουµε 
βέβαια νά δοῦµε τήν παρουσία καί 
τήν δράση του, ὅµως ὅλα δείχνουν ὅτι 
ἡ πεπατηµένη, ὅπως ἐν ὀλίγοις τήν 
περιέγραψε ὁ Τοῦρκος ὑποπρόξενος, δέν 
θά ἐγκαταλειφθεῖ.

Γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο µας γιά 
τό σαθρό ἔδαφος στό ὁποῖο κινεῖται τό 
ἑλλαδικό ΥΠΕΞ δέκα χρόνια τώρα, µέ τήν 
πρόταξη τῆς Χάλκης στά ἑλληνοτουρκικά 
ζητήµατα. Ἦρθε καί ὁ βουλευτής Ξάνθης 
(καί πρώην ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς) 
Παναγιώτης Σγουρίδης νά πεῖ τό λογικό 
καί αὐτονόητο, ὅπως εὐτυχῶς δἐν ἔπαψε 
ποτέ νά τό κάνει: Ἡ δική µας ἱεράρχιση 
τῶν θεµάτων φταίει κι ὄχι οἱ κακοί 
Ἀµερικανοί. Ἄν προτάσσαµε τό Κυπριακό 
(δηλ. τήν ἀπελευθέρωση τῆς Κύπρου), 
τό Αἰγαῖο, τό ὄνοµα τῶν Σκοπίων καί, 
τέλος, τίς ἐλευθερίες τοῦ Οἰκουµενικοῦ 
Πατριαρχείου, τότε δέν θά ἐτίθετο ζήτηµα 
γιά ἑτεροβαρῆ ἀλισβερίσια. Τώρα πού κάθε 
τρεῖς καί δύο σκούζουµε γιά τή Χάλκη καί 
οἱ ἄλλοι ἀντιστοίχως ζητοῦν ἀνταλλάγµατα 
στή Θράκη, τί περιµένουµε δηλαδή νά βγεῖ 
ὰπό τή ζυγαριά; Βάλτε τήν ἀποχώρηση τοῦ 
Ἀττίλα νά δοῦµε θά ξανασυζητήσουν οἱ 
ἄλλοι γιά «ἀµοιβαιότητα»; 

Ὁ Π. Σγουρίδης γιά τή Χάλκη

Τί Μέτε, τί Μουσταφά, 
τί ΣΥΡΙΖΑ...

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

      Γιά νά µήν σᾶς κουράζουµε µέ λεπτοµέ-
ρειες, σηµειώνουµε τά ...χειρότερα: 
Νά λειτουργήσουν ὅλα τά σωµατεῖα µέ τά 
τουρκικά ὀνόµατα.
Νά ἀνοίξουν δίγλωσσα νηπιαγωγεῖα καί 
νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ ὅλη ἐκπαίδευση στά 
ἑλληνικά καί στά τουρκικά. Στή Μέση 
ἐκπαίδευση µέσα ἀπό τά τουρκικά νά 
διδάσκονται τά ἔθιµα καί οἱ παραδόσεις 
(τίνος;) ἀπό «κατάλληλους» διδάσκοντες.
Νά κλείσει ἡ ΕΠΑΘ καί νά δηµιουργηθοῦν 
Παιδαγωγικά Τµήµατα Τουρκικῆς Γλώσσας 
µέ καθηγητές ἀρχικά ἀπό τήν ...Τουρκία!
Νά λυθεῖ τό πρόβληµα τῆς ἀπουσίας τίτλων 
ἰδιοκτησίας στά ὀρεινά (δηλ. στά ποµακο-
χώρια πού ἀρνοῦνται καί νά τά ὀνοµάσουν!), 
προφανῶς µοιράζοντας τίτλους «γιάµα». 
Νά ἐπεκταθεῖ καί νά διπλασιαστεῖ ἡ 
ποσόστωση γιά τό ἑλληνικό ∆ηµόσιο (διά τοῦ 
Ν. 3647/2008), νά τεθεῖ ὅρος ἡ ἐντοπιότητα 
καί ἡ γνώση τῆς τουρκικῆς γλώσσας καί 
οἱ θέσεις τῶν διοριζόµενων νά βρίσκονται 
µόνο στή Θράκη!!!
Νά ἀκυρωθεῖ ὁ νόµος γιά τόν διορισµό τῶν 
240 ἰµάµηδων. Οἱ µουφτῆδες νά ἐκλέγονται, 
ὅπως καί οἱ βακουφικές ἐπιτροπές καί ὅλοι 
νά πληρώνονται ἀπό τό ἑλληνικό κράτος.
Νά ἀποδοθεῖ ἀµέσως ἡ ὑπηκοότητα σέ ὅσους 
ζοῦν ἐκτός Ἑλλάδος (!!!) καί τούς τήν εἶχαν 
ἀφαιρέσει στό παρελθόν, µέ βάση τό ἄρθρο 
19 τοῦ Κώδικα Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας. 
Νά διαλυθοῦν τά σχετικά µέ τή µειονότητα 
τµήµατα τοῦ ΥΠΕΞ καί τῆς ΕΥΠ. Κτλ, κτλ.
   Καί καλά, αὐτοί οἱ συριζάνθρωποι ἴσως δέν 
ἔχουν ἀκούσει οὔτε γιά Ποµάκους οὔτε γιά 
Ροµά στή Θράκη. ὅµως δέν ἄκουσαν οὔτε 
γιά τό τουρκικό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς; Ἤ 
µόνο αὐτό θεωροῦν ὅτι λειτουργεῖ σωστά 
στόν τόπο µας; 



Του Γιάννη Μήτσιου, 
Πολιτικού-επιστήμονα, διεθνολόγου

Το τσουνάμι της παγκόσμιας χρηματο-
πιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε από τις 
ακτές της αμερικανικής ακτής έφτασε 
και «σκάει» με δύναμη στις ευρωπαϊκές 
ακτές. Αυτό που βιώνει η ευρωπαϊκή 
οικονομία αυτές τις μέρες έχει πολλαπλές 
προεκτάσεις.
Οι συνέπειες έχουν παρενέργειες στην 
ύπαρξη, τη δομή και τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. Πολλοί 
οικονομολόγοι και πολιτικοί ισχυρίζονται 
μάλιστα ότι αυτή η παγκόσμια οικονομική 
κρίση μπορεί να δώσει στο όραμα της 
Ευρώπης, τη χαριστική βολή. Αυτή στιγμή 
συμβαίνει ένα «σχιζοφρενικό» φαινόμενο. 
‘Έχουμε δηλαδή την Ευρώπη των τριών 
νομισματικών ταχυτήτων και περιοχών σε 
φάση παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Η Ευρωζώνη
Η  Ευρωζώνη, με την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα επιβάλλει τους δικούς 
της κανόνες στα μέλη της ζώνης του ευρώ 
μέσω τις τιθάσευσης των ελλειμμάτων 
των προϋπολογισμών (το περίφημο όριο 
του 3%), της πολιτικής των επιτοκίων 
και την ευρύτερη επιτήρηση των κρατών 
μελών. Οι προβλέψεις μόνο ευοίωνες δεν 
αναμένονται. Με πτώση του ΑΕΠ 4,25%, 
άνοδο της ανεργίας στο 10.1% για φέτος 
και στο 11,5% του χρόνου. Ενώ για 
κάποιες χώρες όπως η Ισπανία η κρίση 
μπορεί να οδηγήσει σε ανεργία με ποσοστά 
15%. Και όλα αυτά τη στιγμή που η 
Ευρώζώνη δεν έχει κοινή δημοσιονομική 
πολιτική. Η Ιρλανδία για παράδειγμα ενώ 
είχε χαρακτηριστεί ως ο κέλτικος τίγρης 
της οικονομίας με θαυμασμό και ως 
παράδειγμα προς μίμηση έφτασε σήμερα 
να έχει το μεγαλύτερο έλλειμμα απ΄ όλες 
τις χώρες της Ευρωζώνης 7,1%.
Η Βρετανική οικονομία 
Ακόμη χειρότερες είναι οι προβλέψεις 
και για την βρετανική οικονομία. Ο 
εναγκαλισμός των χρηματοπιστωτικών 
φορέων της αγγλοαμερικανικής συμμαχίας 
οδήγησε την αγγλική οικονομία σε φάση 

ύφεσης. Το Λονδίνο, δεν συμμετέχει στο 
ευρώ, διατηρεί νομισματική ανεξαρτησία 
με την αγγλική λίρα και είναι απελπιστικά 
μόνο σ’ αυτή την κρίση. Η Βρετανία 
αυτή τη στιγμή έχει έλλειμμα 175 δις 
στερλίνες (12,4% του ΑΕΠ) της που είναι 
το μεγαλύτερο μεταξύ όλων των άλλων 
χωρών του G20. Για να υλοποιηθεί ο 
προϋπολογισμός θα απαιτηθεί δανεισμός 
269 δις στερλινών περισσότερο απ΄ 
ότι  είχε αρχικά σχεδιαστεί, ενώ το 
έλλειμμα αθροιστικά τα επόμενα πέντε 
έτη θα ανέλθει στα 703 δις στερλίνες. 
Η δε αντιμετώπιση της οικονομικής 
δυσπραγίας περιλαμβάνει τέτοια μέτρα 
που μπορούν να φέρουν πολιτικές και 
κοινωνικές συγκρούσεις. Ήδη έχει 
αυξηθεί κατά 2% ο φόρος κατανάλωσης 
σε αλκοολούχα ποτά, προϊόντα καπνού 
και καύσιμα και η αύξηση κατά 50% του 
φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα 
άνω των 150.000 στερλινών (167.000 
ευρώ).
Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες
Οι χώρες της νέας Ευρώπης όπως 
αρέσκονταν να τις αποκαλούν οι ΗΠΑ, που 
μπήκαν πρόσφατα στην ΕΕ είναι σε δεινή 
κατάσταση. Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, 
Ρουμανία, Βαλτικές χώρες είχαν αναγάγει 
το ευρωπαϊκό όραμα σε πανάκεια, οι ΗΠΑ  
με την Βρετανία πίεζαν  όσο μπορούσαν 
να ενταχθούν  αυτές οι χώρες και σήμερα 
είναι δυστυχώς «ξεκρέμαστες». Ούτε 
οι ΗΠΑ ούτε η Βρετανία ούτε η ίδια η 
ΕΕ μπορούν να κάνουν κάτι για να τις 
βοηθήσουν πραγματικά. Τα νομίσματά 
τους είναι εκτός ζώνης ευρώ και ευάλωτα 
στις διεθνείς χρηματαγορές, οι μετανάστες 
τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μένουν 
άνεργοι, βιομηχανίες στις ίδιες τους τις 
χώρες κλείνουν και στο τέλος βρίσκονται 
στο κατώφλι του δανεισμού του ΔΝΤ.
Η περίπτωση της Ελλάδας
Η ελληνική οικονομία 
βαθαίνει όλο και περισ-
σότερο σε φάση ύφεσης 
με εμφανή τα σημάδια μια 
μακροχρόνιας οικονομικής 
στασιμότητας. Με 

έλλειμμα 5% στον προϋπολογισμό, με 
δημόσιο χρέος που αγγίζει το 97% του 
ΑΕΠ, με ανεργία που αναμένεται να 
σκαρφαλώσει στο 10 και 11% και με 
ρυθμούς αρνητικής ανάπτυξης -0,6% 
για το 2010 και την συνολική ευρωπαϊκή 
επιτήρηση η διαχείριση της ελληνικής 
οικονομίας κρίνεται πάρα πολύ δύσκολη. 
Ακόμη περισσότερο σε μια τόσο κρίσιμη 
φάση του πολιτικού μας συστήματος με 
εμφανή σημάδια ενδεχόμενης πολιτικής 
αστάθειας και διαχείρισης των κρίσιμων 
εθνικών μας θεμάτων.
Κλείνοντας και μετά και τη ζοφερή 
εικόνα των αδιάσειστων στοιχείων των 
επίσημων προβλέψεων των αρμοδίων 
φορέων η ευρωπαϊκή διαχείριση του 
κοινού οράματος τίθεται εν αμφιβόλω 
με πελώρια ερωτήματα να γεννώνται. 
Ποια Ευρώπη θέλουμε; Πως μπορεί η 
Ευρώπη να σταθεί στο ύψος της και να 
προστατεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα; 
Τι μέλλον έχει μια Ευρώπη των 27 και 
αργότερα  των τριάντα τόσο μελών;  
Πως είναι δυνατόν η Ευρώπη μ΄ αυτή τη 
Βαβέλ οικονομικών πολιτικών να έχει 
και την πολυτέλεια κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και άμυνας. Η «απίστευτη» 
Τσεχική πρόσφατη προεδρία κατέδειξε 
την απουσία σοβαρής προσέγγισης όλων 
των παραπάνω. Τι θα γίνει επίσης στο 
μέλλον με το ρόλο της Ρωσίας και της 
σχέσης της με την Ε.Ε;  Ήδη η Γερμανία 
έχει τις πιο προνομιακές οικονομικές και 
πολιτικές σχέσεις με τη Ρωσία Και να μη 
μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή προοπτική 
των Βαλκανίων και της Τουρκίας.
Όλα λοιπόν τα παραπάνω μπορεί να 
προκαλούν θλίψη και προβληματισμό 
πλην όμως είναι υπαρκτά και θα 
συνεχίσουν να βαθαίνουν όσο βαθαίνει 
και η παγκόσμια οικονομική κρίση 
καθιστώντας την Ευρώπη ένα από τα 
μεγάλα θύματά της.     

Η Ευρώπη «θύμα» της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης με το ευρωπαϊκό όνειρο ημιθανές;

 8                                                                                                                                                                                                                                       ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ   1-5-2009

Ο Σαράντος Καργάκος 
στην Κομοτηνή

  Την Τρίτη, 28 Απριλίου 2009, ο 
σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Θρακι-
κής Τέχνης και Παράδοσης, φιλοξένησε 
τον φιλόλογο - ιστορικό κ. Σαράντο Καρ-
γάκο στην ομιλία του με θέμα τον τίτλο 
του ομώνυμου βιβλίου του «Ελληνική 
Παιδεία. Ένας νεκρός με μέλλον».
   Η αίθουσα του δημοτικού Ωδείου 
αποδείχτηκε πολύ μικρή για την 
περίσταση, αφού περίπου 40 άνθρωποι 
ήταν τελικά όρθιοι σε μια εκδήλωση που 
πλησίασε τις δύο ώρες. Τον συγγραφέα 
προλόγισαν ο Άρης Δαπέργολας και ο 
Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, μιλώντας 
για τον ίδιον και για το έργο του. 
Κατόπιν ο Σαράντος Καργάκος ανέπτυξε 
το ζήτημα της παιδείας του σήμερα, 
τόσο στην ελληνική όσο και στην 
διεθνή του διάσταση, επισημαίνοντας 
τα λάθη του παρελθόντος και την 
προοπτική του μέλλοντος. Μίλησε για 
την υποτίμηση της κλασικής παιδείας,  
τα «κατορθώματα» του μονοτονικού 
συστήματος, τα σχολικά εγχειρίδια και 
το φλέγον θέμα της διδασκαλίας της 
ιστορίας. την ερήμωση των νεοελληνικών 
σπουδών, την υποτίμηση της γλώσσας 
μας... Παράλληλα προειδοποίησε για 
το ζοφερό μέλλον που έρχεται, με την 
εκπαίδευση τεχνοκρατών που αδυνατούν 
να σχεδιάσουν και να οραματιστούν, με 
την προώθηση της ηλεκτρονικής τάξης 
που θα αδειάσει τα σχολεία και θα 
δημιουργήσει μιαν α-κοινωνία, με την 
πατρίδα που σχεδόν κανείς πολιτικός 
δεν την αναφέρει κάν (μιλάνε όλοι για 
«τον τόπο») και την υπονομεύουν.
      Τέλος, έκλεισε με την ευχή η ασυδο-
σία μας και η αρχοντοχωριατιά μας 
που κατέστρεψε τα παιδιά μας, να μην 
καταστρέψει και τα εγγόνια μας...

Συνέχεια από τη σελ. 12
Και οι τρείς θέλαν να με κάνουν να πάρω πίσω την 
μήνυση. Ο νομάρχης Κοτς αρχικά με ευγένεια και 
μετά με απειλές. Κινώντας λοιπόν να φύγω μου 
είπε ¨μη προδίδετε την πατρίδα σας¨. Στην έξοδο 
από την νομαρχία με συνέλαβαν. Με ανέβασαν 
σηκωτό σε ένα περιπολικό και με πήγαν στο ΚΤΕΛ. 
Τρείς αστυνομικοί με έβρισαν, με χτύπησαν, με 
έβαλαν στο πρώτο λεωφορείο και με ξαπόστειλαν. 
Με απείλησαν λέγοντας ¨Αν ξαναέρθεις στην 
Σιίρτ θα σου κόψουμε το κεφάλι¨. Στις 19-1-1989 
δημοσίευσα το άρθρο μου. Διεθνείς οργανώσεις 
όπως η Ερυθρά Ημισέλινος, η Ελσίνκι Γουότς 
και άλλες έβγαλαν σχετικές ανακοινώσεις. Ο 
ξένος τύπος και υπηρεσίες άρχισαν να μιλούν 
για το ρέμα Κασαπλάρ. Το θέμα τέθηκε στην 
Βουλή από τον Μαχμούτ Αλινάκ (βουλευτής 
Κάρς του κόμματος SHP). Τέλος κινητοποιήθηκε 
η νομαρχία Σιίρτ, και στις 22-4-1989 άρχισαν 
έρευνες υπό την εποπτεία της νομαρχίας. Έρευνες 
έγιναν μόνο σε ένα μικρό μέρος του ρέματος. Από 
την απόσταση των 2 χλμ ερευνήθηκαν μόνο 100 
μέτρα. Από εκεί βγήκαν 6 πτώματα. Επειδή δεν 
μπορούσε να γίνει ταυτοποίηση των πτωμάτων 
θάφτηκαν στο νεκροταφείο της περιοχής. Έτσι, 
μετά από λίγες ώρες ερευνών έκλεισαν το θέμα. 
Το ρέμα δεν ξανάνοιξε. Τύλιξαν και την περιοχή 
με συρματόπλεγμα, ενώ μετά έπεσαν και βράχια. 
Το θέμα έθεσε τελευταία η βουλευτής του DTP 
Φατμά Κουρτουλάν. Κατέθεσε σχετικά με το 
ρέμα Κασαπλάρ επερώτηση προς τον υπουργό 
Εσωτερικών Μπεσίρ Αταλάι. Δεν της δόθηκε 
απάντηση.

- Είχατε άλλη απειλή σχετικά με το θέμα ;
- Όχι αλλά αρκετά αργότερα έμαθα ότι ήμουν 
στην λίστα θανάτου της JİTEM. Μάλιστα είχε 
δοθεί και η σχετική εντολή στον ¨μετανοηθέντα¨ 
Μουράτ Ιπέκ. Ο Ιπέκ δύο φορές προσπάθησε αλλά 
και τις δύο κατά τύχη δεν το πέτυχε. Για χρόνια 
έζησα με το φόβο του θανάτου. Για χρόνια έζησα 
με τα ψυχολογικά προβλήματα που αυτός μου 
προκάλεσε. Παρόλα αυτά προσπάθησα να είμαι 
συνεπής με αυτά που επιβάλλει το επάγγελμα μου. 
Δεν έκλεισα τα μάτια μου και τα αυτιά μου. Αν 
σώπαινα θα βασανιζόμουν για όλη μου την ζωή 
και θα έχανα τον αυτοσεβασμό μου. Πλήρωσα 
υψηλό τίμημα, αλλά έσωσα την ψυχή μου.
- Ένα μέλος του ΡΚΚ, σε γράμμα στη Γιασμίν 
Κονγκάρ αναφέρει 3.000 αγνοούμενα πτώματα. 
Που μπορεί να είναι πεταμένα αυτά; Για μέρη 
σαν το ρέμα Κασαπλάρ, ομαδικούς τάφους ή για 
μέρη όπου τυχαία πετούσαν τους ανθρώπους αφού 
είχαν δολοφονηθεί, είχες καμμιά πληροφορία;
- Εγώ αυτό που ξέρω είναι πως μετά την ανασκαφή 
δεν ξαναπέταξαν πτώμα στο ρέμα Κασαπλάρ. Η 
πραγματικότητα είναι εκεί, στη Τουρκία δεν είναι 
σίγουρο αλλά έγω δεν άκουσα κάτι σχετικό. Αυτό 
όμως που μπορώ να πως  είναι πως τις Κουρδικές 
περιοχές τις είχαν κάνει Χώρα των Ομαδικών 
Τάφων. Οι ομαδικοί τάφοι ήρθαν ως αποτέλεσμα 
της ακολουθούμενης κουρδικής πολιτικής. Στη 
πόλη Ντέρσιμ το ρέμα Κουτού, στην Αγρι το ρέμα 
Ζιλάν, στη Βαν το ρέμα Κοτούρ και το ρέμα Σέφο 
είναι μόνο λίγα από αυτά. Επίσης στην πόλη 
Σιρνάκ, εκεί που τελειώνει η Ταξιαρχία υπάρχει 
ακόμα ένας ομαδικός τάφος. Επίσης λέγεται και 
για το ρέμα Γκουρούζα στην Σιρνάκ και το ρέμα 
Ντεβέγκετζιντι στο Ντιαρμπακίρ πως αποτελούνε 
ομαδικούς τάφους...»

(9-4-2009, εφ. Ταράφ)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
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ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

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

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

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

 Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!

ΕΛΟΤ, DΙΑΝΑ καί ΜΚ
Κυκλοφόρησε ως είδηση στο Διαδίκτυο 
και έκανε αίσθηση: προϊόντα της 
χαρτοβιομηχανίας Θράκης Diana, 
κυκλοφορούν με την ένδειξη MK (δηλαδή 
Μακεδονία), άρα αναγνωρίζοντας εμμέσως 
το γειτονικό κρατίδιο. Μεταξύ όσων 
αντέδρασαν ηταν και το γραφείο Τύπου 
της Δημοκρατικής Αναγέννησης. 
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο 
εκπρόσωπος Τύπου της ΔΗΜ.ΑΝ. κ. 
Σταύρος Βιτάλης, με τη νομική σύμβουλο 
της εταιρίας κ. Γιαννοπούλου Ασπασία, 
έγινε σαφές από την πλευρά της Diana 
πως το ΜΚ, διαγράφηκε εδώ και δύο 
μήνες από όλα τα προϊόντα της. Η εταιρία 
υποστηρίζει, και έχει τελικά δίκιο, πως η 
ιστορία αυτή ξεκινά από τον ΕΛΟΤ, τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης, ο 
οποίος και στην σχετική του περιγραφή 
των διεθνών ορολογιών, δυστυχώς 
συμπεριλαμβάνει και την σχετική άμμεση 
αναγνώριση του γειτονικού κρατιδίου με 
το όνομα Μακεδονία.
Αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά 
πως το πρόβλημα με την ονομασία των 
Σκοπίων, δεν βρίσκεται μόνο στα διεθνή 

συμφέροντα και στις επιλογές της σκοπιανής 
προπαγάνδας, αλλά στον πυρήνα του 
εγκληματικά αδιάφορου αθηνοκεντρικού 
κράτους και των οργανισμών του.
Από την πλευρά του ο κ. Ζερίτης, Πρόεδρος 
της Diana, με σαφή στάση στα εθνικά 
μας θέματα, προχώρησε αυτοβούλως στη 
διαγραφή του ΜΚ από τα προϊόντα της 
εταιρίας του. Aρα, δεν μπορεί και δεν πρέπει 
να υπάρξει κανένα είδους μποϋκοτάζ στα 
προϊόντα της εταιρίας του, δεδομένης της 
άμεσης αντίδρασής του. Ο κύριος αίτιος 
είναι για μια ακόμη φορά η ανευθυνότητα 
των κρατικών υπηρεσιών όπως του ΕΛΟΤ, 
που φαίνεται δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι 
“παίζει με την φωτιά”.
Η Δημοκρατική Αναγέννηση, καλεί τον 
ΕΛΟΤ, να διαγράψει αμέσως από τις προ-
διαγραφές του το όνομα ΜΚ, που υπονοεί 
άμεση αναγνώριση της προπαγάνδας του 
κρατιδίου του Γκρουέφσκυ και να δώσει 
σήμερα εξηγήσεις στον ελληνικό λαό για 
την ανεύθυνη στάση του. Καλεί επίσης τις 
εταιρίες που συντονίζονται αναγκαστικά 
με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, να 
προχωρήσουν σε μονομερή διαγραφή της 
περιγραφής ΜΚ από τα προϊόντα τους, 
όπως έκανε ο κ. Ζερίτης.

Δυό βιβλιοπαρουσιάσεις

► Τη Δευτέρα 4η Μαΐου 2009, στις 
20:00 (αίθουσα «Π», Καπνεργατών 9, 
Ξάνθη) το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και 
Παράδοσης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
«Ενδοχώρα», ο Όμιλος Κοινωνικού 
Προβληματισμού Ξάνθης και οι εκδόσεις 
«Γόρδιος», παρουσιάζουν το βιβλίο 
της συγγραφέως κ. Ελένης Λουκάτου 
- Αποστολίδου με τίτλο: «Θράκη 
– Ιστορική ιχνηλασία». Πρόκειται 
για μία αναδρομή σε γεγονότα της 
αρχαίας ιστορίας της «μεγάλης γης» του 
Ηροδότου, που προλογίζει ο κ. Σαράντος 
Καργάκος. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο 
κ. Αθανάσιος Τσακνάκης, φιλόλογος, 
συγγραφέας, ο κ. Χρήστος Καρολίδης, 
δικηγόρος, πρόεδρος του Ομίλου 
Κοινωνικού Προβληματισμού Ξάνθης, 
ο κ. Γιάννης Κουριαννίδης, εκδότης 
περιοδικού «Ενδοχώρα», ο κ. Σεμπαϊδίν 
Καραχότζα, εκδότης της εφημερίδας 
Νάτπρες και η συγγραφέας. 
► Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των 
«Ελευθερίων Διδυμοτείχου 2009», τη 
Δευτέρα 18 Μαΐου, ώρα 8.30 μ.μ., στον 
χειμερινό Δημοτικό Κινηματογράφο 
της πόλης πραγματοποιείται εκδήλωση 
στη μνήμη του ποιητή «της πόλης των 
Κάστρων» Τίτου Μανάκα, με τίτλο 
«Τίτος Μανάκας – Διμοτειανός (1934-
2004): Ο ποιητής του Διδυμοτείχου και 
της Θράκης». Η εκδήλωση περιλαμβάνει 
παρουσίαση του νέου αφιερωματικού 
τεύχου  του περιοδικού «Ενδοχώρα» στη 
ζωή και το έργο του ποιητή και ομιλίες 
των: Dr Sanya Velkova (επιστημονική 
συνεργάτις του Ινστιτούτου Βαλκανικών 
Σπουδών της Ακαδημίας Επιστημών της 
Βουλγαρίας, μεταφράστρια του έργου 
του ποιητή στα βουλγαρικά), Δημήτρη 
Κολλάτου (σκηνοθέτη, συγγραφέα), 
Γιάννη Κουριαννίδη (εκδότη της 
«Ενδοχώρας»). Ποιήματα του Τίτου 
Μανάκα θα αναγνώσουν οι ηθοποιοί 
Άννα Συνοδινού και Σπύρος Φωκάς. 
Η εκδήλωση θα κλείσει με προβολή 
ντοκιμαντέρ της σειράς «Η ΕΡΤ στη 
Βόρειο Ελλάδα», με θέμα «Διδυμότειχο» 
και με κύριο ομιλητή τον ποιητή.

Πολύ ὠφεληµένοι, κάµποσο 
προβληµατισµένοι ἀλλά καί τελικά 
ἐνθουσιασµένοι φύγαµε (µέ τόν 
φίλτατο Δ.Φ.) ἀπό τή συνάντησή 
µας στήν Κοµοτηνή µέ τόν π. 
Ἀντώνιο Μουτιάµπα, λίγες µέρες 
πρίν τό Πάσχα. Κι αὐτό γιατί δέν 
εἶναι µιά τυχαία περίπτωση.

Γεννηµένος στό Wobulenti τῆς 
Οὐγκάντας, δύο ὧρες ἀπό τήν 
πρωτεύουσα Καµπάλα, πρωτοῆρθε 
πρίν κάµποσα χρόνια στήν Ἑλλάδα 
γιά σπουδές Γεωπονίας. Χάρη στήν 
ὑποτροφία τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης 
Κισσάµου καί Σελίνου σπούδασε 
τελικά καί Ἰατρική. Τό 2002 
χειροτονήθηκε ἀπό τόν µητροπολίτη 
Εἰρηναῖο καί ἐπέστρεψε στόν 
τόπο του πού µόλις εἶχε ἀρχίσει 
νά συνέρχεται ἀπό τόν πολυετή 
Ἐµφύλιο. Συνάντησε καµµένη γῆ: 
Χιλιάδες ὀρφανά - τό AIDS ἦρθε 
νά ἀποτελειώσει ὅ,τι ἔµεινε ὄρθιο 
ἀπό τόν Ἐµφύλιο, πείνα καί δίψα, 
ἀνύπαρκτος κοινωνικός ἱστός καί 
πλήρης ἀδυναµία καλλιεργειῶν. 
Μέ τήν οἰκονοµική βοήθεια 
τοῦ Πατριαρχείου 
Ἀλεξανδρείας καί τοῦ 
µητροπολίτη Οὐγκάντας 
Ἰωνᾶ (ἡ Οὐγκάντα ἔχει 
περίπου 1 ἑκατοµµύριο 
Ὀρθοδόξους!) ἔχτισε 
ἕνα ὀρφανοτροφεῖο πού 
σήµερα στεγάζει 600 
παιδιά, τήν ἐκκλησία τοῦ 
Ἁγίου Δηµητρίου στήν 
ὁµώνυµη ἐνορία 4.000 
κατοίκων, ὀργάνωσε 

τήν καλλιέργεια καλαµποκιοῦ, 
φρόντισε νά γίνουν γεωτρήσεις, 
ξεκίνησε τή λειτουργία σχολείου, 
ἐνῶ θεµελίωσε καί δεύτερη 
ἐκκλησία, τῆς Ἁγίας Τριάδας, 
σέ ἐνορία 2.000 κατοίκων, στά 
θυρανοίξια τῆς ὁποίας (τόν ἐρχόµενο 
Αὔγουστο) εἴµαστε καλεσµένοι 

καί πιθανότατα θά 
παραβρεθοῦµε ὡς 
«Ἀντιφωνητής».
Ὅµως ἦρθε ὁ καιρός καί 
ὁ σπόρος πού ἔσπειρε ὁ 
π. Ἀντώνιος φύτρωσε, 
ὁ κῆπος ἄνθισε (βλ. 
φωτογραφία), τά ὀρφανά 
ντύθηκαν καί χόρτασαν, 
καί κάποια ἀπό αὐτά 
ἄρχισαν νά µαθαίνουν 
καί λίγα ἑλληνικά. 

Κι ὅταν ζήτησε ὁ ἀκούραστος 
ἱερέας βοήθεια γιά 
νά κάνει τή ζωή τους 
ἀκόµη καλύτερη, 
πολλοί Κοµοτηναῖοι 
ἀνταποκρίθηκαν. Πῶς 
προέκυψε ἡ ...Κοµοτηνή; 
Χάρη στόν π. Ναθαναήλ 
Καντήρη καί τήν κ. 
Ἀδαµαντία Μπλέτσα, 
πνευµατικοπαίδι τοῦ 
πατρός Ναθαναήλ 
καί κόρη τοῦ παλιοῦ 
δηµάρχου Κοµοτηνῆς (στό σπίτι 
τῆς ὁποίας ἔγινε ἡ συνάντησή 
µας µέ τόν π. Ἀντώνιο καί τήν 
εὐχαριστοῦµε). Πρῶτα ἀγοράστηκε 
µέ 20.000 περίπου εὐρώ ἕνα 
καινούργιο τρακτέρ, δῶρο πολύτιµο 

γιά τήν κοινότητα τῆς Οὐγκάντας 
ὅσο καί ἡ βροχή. Κατόπιν 
συγκεντρώθηκαν µέ ἔρανο 5.000 
εὐρώ γιά τήν ἀνέγερση ξενώνων 
στό οἰκοτροφεῖο, ὥστε τά παιδιά νά 
µποροῦν νά κοιµοῦνται στόν ἴδιο 
χῶρο. Καί ἕνα ἀνώνυµο ζευγάρι 
Κοµοτηναίων ἔδωσε 50.000 εὐρώ 
γιά τήν ἀνέγερση τοῦ σχολείου, στή 
µνήµη τοῦ ἀδικοχαµένου παιδιοῦ 
του! Εἶναι πραγµατικά παρήγορο 
νά παρακολουθεῖς µία τέτοια 
γόνιµη καί ἀνιδιοτελή κινητοποίηση 
ἁπλοῦ, ἀνώνυµου κόσµου, µακρυά 
ἀπό τά φῶτα τῆς ἐπικαιρότητας 
καί τόν ὀρυµαγδό τῶν ΜΜΕ, 
λές πώς ἡ ἐλπίδα ὑπάρχει, κι ἄς 
πασχίζουν ὅλοι νά µᾶς πείσουν γιά 
τό ἀντίθετο...
Γελάσαµε πικρά ὅταν ὁ ἀξιαγάπητος 
π. Ἀντώνιος µᾶς περιέγραψε τό σόκ 
πού ὑπέστη ὅταν γιά πρώτη φορά 
τοῦ ζητήθηκε, ἐδῶ στήν Ἑλλάδα, νά 
εὐλογήσει τά περισσεύµατα µιᾶς 
τραπέζης. Ἀποφασίασαµε λοιπόν 

νά συστρατευτοῦµε, στόν βαθµό 
τοῦ ἐφικτοῦ, σέ µιάν ὑπόθεση πού 
φέρνει ἕνα µήνυµα ἀγάπης ἀπό τήν 
ἐσχατιά τῆς Ἑλλάδος στήν καρδιά 
τῆς Ἀφρικῆς. Ὁ «Ἀντιφωνητής» ἔχει 
τώρα πιά µάτια καί στήν Οὐγκάντα 
καί τοὐλάχιστον µιά φορά τόν 
χρόνο θά ἐνηµερώνει τούς φίλους 
καί ἀναγνῶστες του γιά τά νεότερα 
ἀπό τά καινούργια µας ἀδέρφια.
Ὅσοι θέλετε καί µπορεῖτε νά 
συνδράµετε στό ἔργο τοῦ πατρός 
Ἀντωνίου, ὑπάρχει λογαριασµός 
στό Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, 
στό ὄνοµα τοῦ π. Ναθαναήλ: 
00088361410-3.

Μιά ἀερογέφυρα ἀγάπης
Ἀπό τήν Κοµοτηνή στήν ...Οὐγκάντα!
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Λουκάς Αξελός  

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΙΝΟ ΤΟΠΟ, φρονώ, 
ότι ο οιοσδήποτε Έλληνας, όπου γης, 
στο ερώτημα που θα του ετίθετο εάν 
η γεωπολιτική σημασία της Κύπρου 
είναι καίρια, θα απαντούσε κατ’ αρχήν 
καταφατικά.
Ως εκ τούτου, η επιβεβαίωση του 
σχεδόν αυτονόητου έχει νόημα στο 
να προεκτείνουμε την συλλογιστική 
μας πέραν αυτού, πέραν δηλαδή της 
γεωγραφίας και της ιστορίας, προσπαθώ-
ντας να εντοπίσουμε τις δυναμικές 
παραμέτρους του πρόσφατου παρελθόντος 
και, ιδιαιτέρως, του παρόντος, που 
εξακολουθούν να κρατούν εν ισχύ ένα 
ζήτημα που με όρους “φυσικής εξέλιξης” 
των πραγμάτων έπρεπε ως αυθεντικό 
αλυτρωτικό ζήτημα να έχει βρει την θέση 
του στην ένωσή του με τον εθνικό κορμό.
Ένα ζήτημα που πρέπει αφετηριακά να 
τονιστεί, είναι ότι η Κύπρος δεν 
έχει απλώς κάποια γεωπολιτική 
αξία και σημασία, πράγμα που ο 
καθένας θα πιστοποιούσε, αλλά 
κεντρική, καθώς βρίσκεται στην 
καρδιά της Ευρώπης – Ασίας 
και Αφρικής, στην καρδιά του 
αξονικού χώρου, όπως τον όρισε 
ο Καρλ Γιάσπερς.
Σε αυτόν τον χώρο η παρουσία 
των Ελλήνων δεν ξεκινάει 
– προφανώς – από την Ιλιάδα, 
όπου και πρωτοαπαντάται το 
ελληνικό όνομα της Κύπρου, 
αλλά επέκεινα του 16ου π.Χ. αιώνα, για 
να παραμείνει μέσα σ’ όλες τις θετικές 
ή αρνητικές συγκυρίες σταθερή μέχρι 
σήμερα, κεντρική γέφυρα σύνδεσης 
πολιτισμών Ανατολής και Δύσης.
Και εδώ πάλι, έχει, κατά την γνώμη μου, 
αφετηριακή σημασία για την παραπέρα 
ερμηνεία του όλου θέματος η παρατήρηση 
του Γιάσπερς ότι «οι Έλληνες ίδρυσαν τον 
κόσμο της Δύσης, αλλά κατά τέτοιο τρόπο 
που ο χαρακτήρας του δεν υφίσταται παρά 
σε συσχετισμό προς την Ανατολή».
Αν στα παραπάνω προσθέσουμε την 
πραγματικότητα ότι οι Έλληνες σε όλη 
την διάρκεια της ιστορικής διαδρομής 
αποτελούσαν μια μειοψηφία απέναντι στα 
άλλα έθνη και λαούς της περιοχής, τότε 
θα μπορέσουμε ίσως να αντιληφθούμε 
καλύτερα το διαχρονικό πλαίσιο του 
συσχετισμού δυνάμεων και την ανάγκη 
των Ελλήνων να αντισταθμίσουν την 
ποσοτική – υλική τους αδυναμία με 
διαφορετικής τάξης όπλα.
Πώς τα παραπάνω συγκεκριμενοποιούνται 
στην Κύπρο; Τι σημαίνουν, άραγε, οι 
δύο πραγματικότητες που στον 20ό και 
21ο αιώνα συνιστούν την κύρια πλευρά 
του ζητήματος; Από την μια δηλαδή, η 
φθίνουσα αλλά υπαρκτή μέχρι και σήμερα 
πραγματικό-τητα, όπως – άλλωστε 
– αποτυπώθηκε στο δημοψήφισμα για το 
Σχέδιο Ανάν το 2004, πραγματικότητα που 
εξαιρετικά διατύπωνε ο Γιώργος Σεφέρης 
πενήντα χρόνια νωρίτερα γράφοντας: 
«Ένας λαός πεισματάρικα και ήπια 
σταθερός. Για σκέψου πόσοι και πόσοι 
πέρασαν από πάνω τους: σταυροφόροι, 
Βενετσιάνοι, Τούρκοι, Εγγλέζοι – 900 
χρόνια. Είναι αφάνταστο πόσο πιστοί στον 
εαυτό τους έμειναν και πόσο ασήμαντα 
ξέβαψαν οι διάφοροι αφεντάδες πάνω 
τους. Και τώρα γράφουν στους τοίχους 
των χωριών τους: “Θέλομεν την Ελλάδα 
μας κι ας τρώγωμεν πέτρες…” θα ήθελα 
οι νέοι μας να πήγαιναν στην Κύπρο· θα 

έβλεπαν από εκεί πλατύτερα τον τόπο 
μας» και από την άλλη η συχνά, επίσης, 
επιβεβαιωμένη πραγματικότητα, όπως 
την συμπυκνώνει ο Νίκος Ψυρούκης, ότι 
«Η Κύπρος “αποτελεί το δυσπόρθητον 
φρούριον το οποίον δύναται να ελέγχη 
τας εν τη νοτιοανατολική Μεσογείω 
θαλασσίας μεταφοράς· δεσπόζει της 
βορείου εξόδου της διόρυγος του Σουέζ· 
αποτελεί ασφαλή ενδιάμεσον σταθμόν 
μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, 
δύναται τέλος να χρησιμοποιηθεί εν 
συνδυασμώ μετά της νήσου Κρήτης ως 
ασφαλές ορμητήριον” για επιδρομές στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη, την αραβική 
Ανατολή και την Αφρική. Και η σημασία 
της αυτή μεγάλωσε ακόμα περισσότερο 
από την εποχή που άρχισε η εντατική 
εκμετάλλευση των πετρελαίων της Μέσης 
Ανατολής και η πολεμική αεροπορία 
έγινε αποφασιστικός παράγοντας στους 
πολέμους».

Αυτό, πρακτικά, τα τελευταία πενήντα 
χρόνια συνοψίζεται στην διαχρονική, κατά 
την γνώμη μου, τοποθέτηση του παλιού 
υπεύθυνου για τα θέματα Κοινοπολιτείας 
Άγγλου υπουργού Μπότμολυ, που με 
σαφήνεια δήλωνε πως «δεν μπορεί 
να διανοηθεί λύση του κυπριακού 
προβλήματος, που δεν θα προνοεί την 
παροχή διευκολύνσεων στις κυρίαρχες 
βρετανικές βάσεις».
Αν στα παραπάνω προστεθούν οι πικρές 
διαπιστώσεις ότι η ανθρωπότητα είναι 
σταθερά διαιρεμένη στην πλειοψηφία των 
καταπιεσμένων εθνών – κρατών από την 
μία και την μειοψηφία των κυρίαρχων 
εθνών – κρατών, που συγκρούονται μεν, 
αλλά και συνεργάζονται μεταξύ τους για 
την διατήρηση της κυριαρχίας τους από 
την άλλη και ότι με τον ένα ή με τον 
άλλο τρόπο η Ελλάδα και η Κύπρος είναι 
βαθιά εξαρτημένες – συναρτημένες από 
τα παγκόσμια στρατηγικά συστήματα 
του αμερικανικού και βρετανικού 
ιμπεριαλισμού, τότε θα κατανοήσουμε 
καλύτερα γιατί το Κυπριακό αποτελεί 
κυριολεκτικά τον γόρδιο δεσμό των 
εθνικών μας ζητημάτων.
Αυτή η σκληρή – είναι αλήθεια – 
πραγματικότητα, αποτυπώνεται με έναν 
απτό τρόπο στις πιο ουσιαστικές – ίσως – 
για το ζήτημα δηλώσεις – εκμυστηρεύσεις 
δύο επιφανών Ελλήνων πολιτικών, που 
αντιπροσώπευσαν στο δεύτερο μισό 
του 20ού αιώνα τις δύο μεγαλύτερες 
ελλαδικές πολιτικές παρατάξεις. Τον 
Σεπτέμβριο του 1950, μιλώντας στον 
δήμαρχο Λευκωσίας Θεμιστοκλή Δέρβη, 
ο Γεώργιος Παπανδρέου διατύπωνε χωρίς 
περιστροφές ότι «Η Ελλάς αναπνέει 
σήμερον με δύο πνεύμονας, έναν 
αγγλικόν και έναν αμερικανικόν. Και δι’ 
αυτό δεν ημπορεί λόγω του Κυπριακού 
να κινδυνεύση να πάθη ασφυξίαν». 
Επτά χρόνια αργότερα, σε αγόρευσή 
του στην Βουλή των Ελλήνων, ο τότε 

πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος 
Καραμανλής αφού περιέγραψε τους τρεις, 
κατά την γνώμη του, βασικούς λόγους 
που αποτελούσαν την μεγάλη τροχοπέδη 
στην ευνοϊκή για τα εθνικά συμφέροντα 
επίλυση του Κυπριακού, αμήχανα 
αλλά ειλικρινά διαπίστωνε ότι «Και το 
σπουδαιότερον εξ όλων, ότι η Ελλάς είναι 
υποχρεωμένη να διεξάγη τον Κυπριακόν 
αγώνα εις το πλαίσιον των συμμαχιών της. 
Το τελευταίον αυτό καθιστά το Κυπριακόν 
πρόβλημα ένα πρόβλημα με δραματικάς 
αντιφάσεις. Υπάρχουν στιγμαί κατά τας 
οποίας προωθούσα το Κυπριακόν είναι 
δυνατόν να είναι επιβλαβής διά την 
ελευθέραν Ελλάδα. Υπάρχουν αντιθέτως 
άλλαι περιπτώσεις κατά τας οποίας μια 
ενέργεια ορθή διά την εθνικήν πολιτικήν, 
να γίνεται επιζήμια διά την Κύπρον».
Τι μπορούμε να συναγάγουμε από τα 
παραπάνω; Αν η Κύπρος έχει για τους τρίτους 
τόσο τεράστια γεωπολιτική σημασία, 
είναι εμφανές ότι έχει πολλαπλάσια για 
την Ελλάδα και τον καθόλου Ελληνισμό. 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από όλες τις 
μεγάλες και περιφερειακές δυνάμεις για 
τον έλεγχό της, ασφαλώς περιπλέκει και 
δυσκολεύει την οποιαδήποτε επίλυση 
του ζητήματος. Η Κύπρος, αυτό το 
αβύθιστο αεροπλανοφόρο, έχει σαφώς 
μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Το ζήτημα, 
όμως, ήταν και είναι ότι το φυσικό αυτό 
πλεονέκτημα δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα 
να  το ασκήσει υπέρ αυτής. Τι νόημα έχει 
η ύπαρξη ενός αυτοκινήτου όταν σου 
στερούν την βενζίνη, τα κλειδιά και την 
άδεια οδηγήσεως; Επομένως, το πρόβλημα 
βρίσκεται αλλού. Βρίσκεται στο αν η 
Κύπρος μπορεί και έχει την δυνατότητα 
να ασκήσει το “φυσικό της αυτό χάρισμα”, 
αυτοδιαθέτοντας τον εαυτό της, όπως αυτή 
νομίζει και θέλει. Όση συσκότιση και να 
υπάρξει, το Κυπριακό ήταν, είναι και θα 
είναι πρόβλημα Αυτοδιάθεσης.
Από τις λύσεις που ακούγονται, ποια θα 
της έδινε την γεωπολιτική βαρύτητα που 
της αναλογεί ή εν πάση περιπτώσει μιαν 
ολιγότερο επαχθή δυνατότητα λειτουργίας 
της στο νεοδιαμορφωνόμενο ψηφιδωτό 
της περιοχής; Για μια τέτοια προσέγγιση 
δεν είναι ανάγκη να καταφύγουμε 
σε υπερβολές, αρκεί ρεαλιστικά να 
παραδεχθούμε ότι η οιονεί λογική της 
μικρής και αδύνατης Ελλάδας και Κύπρου 
είναι σε κρατικό επίπεδο έκφραση της 
σύγχρονης μορφής εθελοδουλείας.
Η πικρή αλήθεια οφείλει να λέγεται, όπως 
και το έκανε το 1976 ο Ελληνοαμερικανός 
Ρόι Μακρίδης, όταν σημείωνε ότι «Ελλάδα 
και Έλληνες πρέπει να εγκαταλείψουν το 
προαιώνιο σύμπλεγμα της εξαρτήσεώς τους 
από τη μια ή την άλλη δύναμη. Πρέπει να 
μάθουν πώς να συμβιούν με πολλά άλυτα, 
κάθε φορά προβλήματα, από τα οποία ένα 
είναι και η Τουρκία, όπως και με πολλές 
άλυτες πραγματικές καταστάσεις, από τις 
οποίες μια η αμερικάνικη επιρροή σ’ αυτό 
το τμήμα του κόσμου. Και θα πρέπει ακόμα 
να προσπαθούν να τις αξιοποιήσουν προς 
το καλύτερο δυνατό όφελός τους».
Η πικρή αυτή αλήθεια, σημαίνει με 
δύο λόγια ότι η ελληνική (ελλαδική και 
ελληνοκυπριακή) πλευρά, παρά τον 
«σχεδόν σταθερό» δυσμενή συσχετισμό 
στην σφαίρα της γεω(πολιτικής), έχει 
περιθώρια για διαφοροποίηση ή ανατροπή 
του αρνητικού ισοζυγίου, με την σωστή 
αντιμετώπιση του ζητήματος στην σφαίρα 
της (γεω)πολιτικής.
Προϋπόθεση των παραπάνω είναι η 
αλλαγή γραμμής πλεύσης από το κυρίαρχο 
μεταπολεμικά πνεύμα, που αποτελεί ένα 
αντιφατικό αμάλγαμα «εξαρτημένου 
πατριωτισμού» και «εξαρτημένου 
διεθνισμού», με κοινούς παρονομαστές 
τον λαϊκισμό, τον κοσμοπολιτισμό και την 

μεταπρατική ιδεολογία, που συνοψίζεται 
πρακτικά έως σήμερα στην θεωρητική και 
πρακτική αποδοχή της πρωτοκαθεδρίας 
των διεθνών κέντρων, που επίμονα 
μας προπαγανδίζουν οι ψοφοδεείς 
επαρχιώτες μικροευρωπαίοι, επίγονοι των 
ρωσοαγγλογάλλων. 
Αυτό είναι ένα αποφασιστικό ζητούμενο με 
βάση την υπάρχουσα κατάσταση και τους 
υπάρχοντες συσχετισμούς και έχει κατά 
καιρούς ασκηθεί προς την μια ή την άλλη 
κατεύθυνση. Γιατί τα γεγονότα είναι σαν 
τις πρόκες αιχμηρά. Κάποιος έστειλε μια 
μεραρχία στην Κύπρο και κάποιος άλλος 
την γύρισε πίσω. Κάποιος πέταξε στο 
καλάθι των αχρήστων το τερατούργημα 
Ανάν και κάποιος άλλος ψάχνει τώρα στα 
σκουπίδια να το νεκραναστήσει.

* Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε στον 
συλλογικό τόμο Κύπρος. Γεωπολιτικές 
εξελίξεις στον 21ο αιώνα, εκδ. «Monthly 
Review», Αθήνα 2009.
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ΕΓΓΛΕΖΙΚΟ ΘΡΑΣΣΟΣ!

Στίς 20 Ἀπριλίου 2009 διαβάζουµε στήν 
βρετανική «Telegraf» τα ακόλουθα:
Στό στρατιωτικό νεκροταφεῖο τῆς 
νεκρῆς ζώνης στήν Κύπρο, κοντά στή 
Λευκωσία κείτονται 371 Βρετανοί 
στρατιῶτες ναῦτες καί ἀεοροπόροι, 
δολοφονηµένοι ἀπό Ἑλληνοκύπριους 
τροµοκράτες στό τετράχρονο λουτρό 
αἵµατος πού ἔληξε πρίν 50 χρόνια. Οἱ 
περισσότεροι ἔκαναν τή θητεία τους, 
ἀπό τούς τελευταίους κληρωτούς πού 
ἔχασαν τή ζωή τους ὑπηρετώντας τή 
χώρα τους. 
Μέχρι τώρα δέν ἔγινε τίποτε στόν 
τόπο γιά τή θυσία τους ἀλλά φέτος 
πρόκειται νά συλλεχθοῦν 200.000 
λίρες γιά νά στηθεῖ ἕνα µόνιµο µνηµεῖο 
µέ ὅλα τά ὀνόµατα ὅσως πέθαναν στά 
χέρια τῆς ἑλληνοκυπριακῆς ΕΟΚΑ. 
Ὁ στρατηγός Sir John Waters, πού 
ὑπηρέτησε στήν Κύπρο λέει: «Βασικά 
ἔµοιαζε µέ τή Βόρεια Ἰρλανδία, καθώς οἱ 
τακτικές τους περιελάµβαναν ἐπιθέσεις 
ἐλεύθερων σκοπευτῶν, δβόµβες στούς 
δρόµους καί ἀγκαθωτά σύρµατα 
πού τέντωναν στό ὕψος τοῦ λαιµοῦ 
στούς δρόµους».  Οἱ τροµοκρατικές 
ἐπιθέσεις τελικά ἔπαυσαν τόν Ἀπρίλιο 
τοῦ 1959, ἕναν χρόνο πρίν ἀποκτήσει 
τό νησί τήν ἀνεξαρτησία του µετά 
ἀπό συµφωνία µεταξύ τῆς Βρετανίας, 
τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Τουρκίας. Οἱ 
ἑλληνοκύπριοι ἀπέρριψαν τό αἴτηµα 
γιά ἕνα µνηµεῖο τῶν Βρετανῶν στό 
ἔδαφός τους καί οἱ ὑπεύθυνοι τῆς 
προσπάθειας (πού ἔχουν συλλάξει 
ὥς τώρα 50.000 λίρες) συµφώνησαν 
µέ τούς Τουρκοκύπριους ὅτι θά γίνει 
στήν Κερύνεια, στό νεκροταφεῖο τῶν 
Βικτωριανῶν στρατιωτῶν πού πῆραν 
τήν Κύπρο τό 1878. «Ὁ κόσµος ξέρει 
γιά τό Ἰράκ καί τό Ἀφγανιστάν καί τούς 
πολέµους στόν κόσµο, ὅµως ἡ Κύπρος 
δέν εἶναι ἀρκετά γνωστή», δηλώνουν 
στήν «Τέλεγκραφ».
Τέτοια λοιπόν τά µαντάτα τῶν 
φίλων µας τῶν Ἐγγλέζων: Θέλουν 
νά τιµήσουν τούς νεκρούς ἀπό τήν 
ἑλληνική τροµοκρατία τῆς ΕΟΚΑ καί 
δέν τούς ἀφήνουµε, ὁπότε πᾶνε στούς 
Τούρκους (τί ἔκπληξη!). Κι ἐπειδή σᾶς 
βλέπω συγκινηµένους καί ἕτοιµους 
νά συνδράµετε, στεῖλτε τό ὑστέρηµά 
σας στό British Cyprus Memorial 
Trust, 26, York Street, London W1U 
6PZ, ἤ ψάξτε τους στήν ἱστοσελίδα 
www.britishcyprusmemorial.org. 



1) Τήν Πρωτοµαγιά τοῦ 1976 
σκοτώνεται σέ αὐτοκινητιστικό 
«δυστύχηµα» στή Λεωφόρο Βου-

λιαγµένης ὁ Ἀλέκος Παναγούλης, 
ὁ κορυφαῖος ἀντιστασιακός ἐπί 
Χούντας. Ἔγινε διάσηµος γιά 
τήν ἀπόπειρά του νά σκοτώσει 
τόν Παπαδόπουλο ἀλλά καί γιά 
τήν ἀπίστευτη ἀντοχή του στά 
βασανιστήρια (στό κελλί τῆς ἀπο-
µόνωσής του ἔγραφε ποιήµατα µέ 
τό ἴδιο του τό αἷµα). Τήν ἐκτέλεσή 
του µαταίωσε ἡ παρέµβαση τῆς 
διεθνοῦς κοινότητας καί µετε-
κλογικά ἐξελέγη βουλευτής µέ 
τήν Ἕνωση Κέντρου, ἀπό τήν 
ὁποία ἀνεξαρτητοποιήθηκε ὅταν 
πληροφορήθηκε ὅτι ὁ καθ. Δηµή-
τρης Τσάτσος ἦταν συνεργάτης 
τῆς Χούντας. Ὡς ἄνθρωπος σπου- 
δαῖος καί ἐλεύθερος δέν χώρεσε 
σέ κανένα κόµµα καί ἐπεφύλαξε 
σκληρή κριτική γιά τήν πολιτική 
ἡγεσία τῆς χώρας - π.χ. χαρα-
κτήριζε «Μουσολίνι τῆς Ἑλλάδας» 
καί φασίστα τόν...
Α) Ἀνδρέα Παπανδρέου
Β) Κωνσταντῖνο Καραµανλή
Γ) Γεώργιο Μαῦρο
Δ) Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη

2) Στίς 3 Μαΐου 1932 ἀπορρίπτεται 
ἀπό τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν 
ΗΠΑ ἡ ἔφεση τοῦ Ἀλ Καπόνε 
καί ὁδηγεῖται στίς φυλακές τῆς 
Ἀτλάντα. Πότε λέτε θά δοῦµε κάτι 
ἀνάλογο καί στήν Ἑλλάδα, µέ τόν 
ἀντίστοιχο Κρητικό µαφιόζο Δόν  
πίσω ἀπό τά σίδερα;
Α) Ποτέ
Β) Κατά τό 2385 ἴσως, πού θά ἔχει 
(ἐνδεχοµένως) γεράσει κάπως
Γ) Πρίν τίς ἑπόµενες ἐκλογές
Δ) Μά τί λές παληκάρι µου, ποῦ ζεῖς;

3) Στίς 5 Μαΐου 553 ἀρχίζει τίς ἐρ-
γασίες της στήν Κωνσταντινού- 
πολη ἡ 5η Οἰκουµενική Σύνοδος 
µέ θέµα τήν αἵρεση τοῦ Μονοφυ-
σιτισµοῦ. Ποιό ἦταν τό πολιτικό 
αἴτηµα πίσω ἀπό τήν υἱοθέτηση 
τῆς συγκεκριµένης αἵρεσης στίς 
ἀνατολικές ἐπαρχίες τῆς Αὐτοκρα-
τορίας;
Α) Ἡ χαλάρωση τῆς σκληρῆς κεντρι-
κῆς διοίκησης
Β) Ἡ ἄρση τῆς πρωτοκαθεδρίας τοῦ 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Γ) Ἡ προστασία ἀπό τίς ἀραβικές 
ἐπιδροµές
Δ) Ἡ διατήρηση τῶν φορολογικῶν 
τους προνοµίων

4) Στίς 6 Μαΐου τοῦ 1405 γεννιέται 
ἀπό Ἀλβανό πατέρα καί Σερβίδα 
µητέρα ὁ ἐθνικός ἥρωας τῶν 
Ἀλβανῶν, Γκέργκι Καστριώτη. 
Ἐξισλαµίστηκε µικρός, κατατά-
χτηκε στόν ὀθωµανικό στρατό 
κι ἐκεῖ ἔλαβε τό προσωνύµιο 
Σκεντέρ µπέης (Ἀλέξανδρος) γιά 
τίς στρατιωτικές του ἱκανότητες. 
Τό 1443 αὐτοµόλησε στίς τάξεις 
τῶν χρστιανῶν, βαφτίστηκε Γεώρ-
γιος, νυµφεύτηκε τή βυζαντινή 
Ἀνδρονίκη Κοµνηνή καί ἀνα-

χαίτισε µέχρι τόν θάνατό του 
τήν πρός δυσµάς προέλαση τῶν 
Τούρκων, ἀποκρούοντας τρεῖς 
κατά σειρά ἐκστρατεῖες σουλτά-
νων. Σ’αὐτόν ἀφιέρωσε µία ὄπερά 
του ὁ... 
Α) Μπετόβεν
Β) Βιβάλντι
Γ) Μπάχ
Δ) Καρβέλας

5) Μαθητὲς καὶ φοιτητὲς στὶς 10 
Μαΐου τοῦ 1859 βγῆκαν περίπατο 
στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως φορώντας 
ψάθινα καπέλα («σκιάδια») 
ἀπὸ τὴ Σίφνο, ζητώντας ἔτσι 
στροφή στὴν ἀγορὰ ἑλληνικῶν 
προϊόντων γιὰ τήν ἐνίσχυση τῆς 
ἐγχώριας παραγωγῆς. Ὅµως 
οἱ εἰσαγωγεῖς καπέλων ἀπὸ τὸ 
ἐξωτερικό, ποὺ πλήττονταν ἀπὸ 
αὐτὴ τὴν πρωτοβουλία, ἔστειλαν 
στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως ὑπαλλήλους 
τους ποὺ φοροῦσαν ἀστεῖα καὶ 
κουρελιασµένα σκιάδια γιὰ νὰ 
διακωµωδήσουν τοὺς νέους, µὲ 
ἀποτέλεσµα νὰ γίνουν ἐπεισόδια. 
Ἡ ἀστυνοµία στράφηκε κατὰ τῶν 
φοιτητῶν καὶ συνέλαβε ὁρισµέ- 
νους. Τὴν ἑποµένη φοιτητὲς καὶ 
λαός διαδήλωσαν ἀπαιτώντας 
τὴν παύση τοῦ διευθυντῆ τῆς 
Ἀστυνοµίας, Δηµητριάδη καί  
ζήτησαν νὰ ἐµφανισθοῦν καὶ 
ἐνώπιον τοῦ Ὄθωνα γιὰ τὸ ἴδιο 
θέµα. Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε, ὁ κόσµος 
ἐπέστρεψε στὸ Πανεπιστήµιο καὶ 
καθὼς ἡ συγκέντρωση ἄρχισε 
νὰ παίρνει ἀπειλητικότερο χαρα-
κτήρα ὁ φρούραρχος τῆς Ἀθήνας, 
Μιχαὴλ Σοῦτσος ἔδιωξε τοὺς 
συγκεντρωµένους µὲ στρατιωτικὴ 
δύναµη. Ὁ γερουσιαστὴς Δηµή-
τριος Χρηστίδης χαρακτήρισε τὴν 
ἔφοδο τοῦ Στρατοῦ στὸ Πανεπι- 
στήµιο «πράξη κατὰ τοῦ ἀσύλου 
τῶν ἐπιστηµῶν» καὶ ζήτησε νὰ 
ἰσχύει τὸ ἀπαραβίαστο γιὰ τοὺς 

πάντες. Τὴν ἴδια µέρα παύθηκε 
ὁ Δηµητριάδης καὶ ἀποφυλακί-
σθηκαν οἱ συλληφθέντες. Πεῖτε 
µία διαφορά τῶν «Σκιαδικῶν» τοῦ 
1859 καί τῶν «Δεκεµβριανῶν» τοῦ 
2008.
Α) Ὁ χῶρος τοῦ Πανεπιστηµίου
Β) Ἡ λαϊκή κινητοποίηση
Γ) Τό αἴτηµα τοῦ ἀσύλου
Δ) Ἡ κοινωνική δυσαρέσκεια

6) Στίς 14 Μαΐου 1920 ὁ Στρατός 

µας µπῆκε σέ Κοµοτηνή καί Ἀλε-
ξανδρούπολη, φέρνοντας τήν Ἑλ-
λάδα πίσω στά θρακικά ἐδάφη (καί 
στά περίχωρα τῆς Βασιλεύουσας), 
ἕξι αἰῶνες µετά τήν κατάληψή τους 
ἀπό τούς Ὀθωµανούς. Ρωτῶ: Γιατί 
γιορτάζουµε σήµερα τόν θρίαµβο 
ἐκεῖνον τῆς Μεγάλης Ἰδέας, πού 
ἔφερε τή γαλανόλευκη στή Θράκη, 
ἐφόσον ὁ µεγαλοϊδεατισµός κατα-
δικάζεται ὡς σωβινισµός ἀπό τήν 
πλειοψηφία τῶν σύγχρονων καθη-
γητάδων (καί) ἱστορικῶν µας; 
Α) Γιατί τούς γράφουµε στά τέτοια 
µας
Β) Γιατί ὥς τότε κερδίζαµε τίς µάχες
Γ) Γιατί µᾶς κατατρύχουν ἐθνικιστι-
κά σύνδροµα
Δ) Καλός ἐκσυγχρονιστής ὁ νεκρός 
ἐκσυγχρονιστής

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

Ἀλληλογραφοῦµε
   Ἀπό τόν κ. Χριστόφορο Θεοδωρίδη 
(Μόναχο) λάβαµε ἐπιστολή πού ἀπαντᾶ 
στήν ...ἀπάντηση τοῦ Κυριάκου Καθάριου 
πρός τόν ∆ιονύση Καραχάλιο, σχετικά µέ 
τίς ἱστορικές εὐθῦνες τῆς ∆εξιᾶς καί τῆς 
Ἀριστερᾶς γιά τό σηµερινό µας χάλι. Τό 
θέµα εἶναι ὁ Ἐµφύλιος, ὁ Ἄρης Βελουχιώ-
της (Θανάσης Κλάρας), τά χιλιάδες 
θύµατα τῆς περιόδου ἐκείνης, οἱ γνωστές 
µοµφές γιά «ἄκαπνο» καί «δηλωσία» ἀρ-
χηγό, γιά «συµµοριτοκατσαπλιάδες» κτλ.
     Σεβόµαστε τή γνώµη καί τοῦ ἐπιστολο-
γράφου µας, ὅπως καί τό ἑλληνικό αἷµα 
πού χύθηκε ἄµφω τόσο ἄδικα. Γι’ αὐτό, 
καί πρίν µποῦµε σέ µία διελκυστίνδα 
πού δέν ὁδηγεῖ παρά σέ ἔξαψη παλαιῶν 
παθῶν καί µᾶς φέρνει νέα παθήµατα, 
θέλουµε νά δηλώσουµε ὅτι δέν πρόκειται 
νά δηµοσιεύσουµε στό ἑξῆς καµµία 
ἐπιστολή τέτοιου τύπου. Κρατάει 
καθένας τήν ἄποψή του γιά τήν Ἱστορία 
καί ψάχνουµε ὅλοι γιά ἐκεῖνα πού θά µᾶς 
ἑνώσουν γιά τό καλό τῆς πατρίδας µας 
- ὄχι γιά ἐκεῖνα πού θά µᾶς χωρίσουν - 
δέν εἶναι ἐξαιρετικά ἁπλό;! Καί ἐν πάσῃ 
περιπτώσει δέν εἴµαστε ἐµεῖς ὁ χῶρος ὁ 
κατάλληλος γιά τέτοιες ἀντεγκλήσεις. 
Ὑπάρχουν τά ἐξειδικευµένα περιοδικά 
πού προσφέρουν τίς σελίδες τους γιά 
τέτοιες ἐκτονώσεις. Ἄς ψάξουµε γιά τό 
σήµερα καί τό αὔριο τοῦ τόπου µας, γιά 
ἕναν νέο πατριωτισµό µακρυά ἀπό ἰδεο-
λογικά καί ἄλλα ἀποφόρια. 

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ - 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Τώρα πιά, στή δύση τῶν µακρόπνοων ὁραµάτων πού 
θέρµαναν τίς καρδιές τῶν ἀριστερῶν καί ἔδωσαν 
τόν πλούσιο καρπό τους στό ἐπίπεδο τῆς δρασικῆς 
πολιτιστικῆς παρέµβασης µέ τόν λαό νά ἀποδέχεται τή 
µακάρια συµπόρευση µέ τίς προοδευτικές ἀντιλήψεις, 
νιώθουµε συνεχῶς τίς δονήσεις τοῦ ἐδάφους ἀπό 
τούς σεισµούς τῆς χαζοχαρούµενης νοοτροπίας στίς 
τηλεοπτικές ἐκποµπές, τῆς πρόθυµης συµµετοχῆς τῶν 
πολιτικῶν στά θεάµατα τῆς ἀνθρώπινης ἀπαξίωσης. 
Καί καλά νά πασαλείβονται µέ τά βοθρολύµµατα τῆς 
ἡµιµάθειάς τους οἱ δῆθεν εἰδήµονες τῶν πολιτικῶν 
πραγµάτων, πού ἄλλο δέν ξέρουν ἀπό τό νά ἁπλώνουν 
τά στρωσίδια στό πέρασµα τῆς ὁποιασδήποτε 
ἐκφυλιστικῆς ἰδέας. Ἀλλά τί δουλειά ἔχουν οἱ σοβαροί 
πολιτικοί νά κρεµοῦν τά µανταλάκια στίς ἁπλῶστρες 
τῶν ἐκτραχηλισµένων ἠθῶν, δέν ξέρω ποιός θά µᾶς 
ἐξηγήσει! Οἱ νεότεροι βέβαια πετοῦν τή σκούφια τους 
προκειµένου νά εἶναι ἀναγνωρίσιµοι ἀπό τά ἀλλεργικά 
σέ ποιοτικές ἀξιολογήσεις λαϊκά στρώµατα.
Μᾶς πιάνει ἀποκαρδίωση ὅµως νά διαπιστώνουµε 
τόν εὐτελισµό στελεχῶν τοῦ δικοµµατισµοῦ µέ 
µακρά προϊστορία κοινοβουλευτικῆς παρουσίας. Ἀπό 
αὐτό τό ἀνόσιο πλέγµα τῆς συναλλαγῆς πολιτικῶν 
καί ἀρχόντων τῶν ΜΜΕ ἐξαιρεῖται τό ΚΚΕ, τό 
ὁποῖο διαπνέεται ἀπό µία διαφορετική λογική στήν 
ἐπικοινωνία του µέ τόν λαό. Σέ ἕνα θλιβερό σκηνικό 
ὅπου ἐναλλάσεται ἡ ἐµπορευµατική λογική τοῦ 
Μεϊµαράκη (χαρακτήρισε µαγαζί τή ΝΔ, χωρίς κἄν νά 
κρατήσει τά προσχήµατα!) µέ τό ἰδεολογικό κρυφτούλι 
τοῦ ΠΑΣΟΚ (µή τό παραξηλώσουµε κιόλας στίς ἁγνές 
προθέσεις µας καί παρεξηγηθοῦν οἱ φυσικοί, ταξικοί 

µας σύµµαχοι) καί τό ξεθύµασµα τῆς συµπάθειας 
πρός τόν ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ἐπιλογές τοῦ σκεπτόµενου 
πολίτη εἶναι ἤδη ἐλάχιστες µπροστά στήν κάλπη. 
Φανταστεῖτε πόσο λογαριάζουν τή µνήµη τοῦ λαοῦ οἱ 
διάφοροι ἐγκάθετοι τοῦ καθεστῶτος, πού στήν γενική 
σύγχυση ἀποφάσισαν νά δοκιµάσουν τίς τῦχες τους 
στελεχώνοντας τό νέο κόµµα τοῦ ...Μάνου.
Κανένας πάντως ἀπό τούς συνήθεις ὑπόπτους (τύπου 
Καρατζαφέρη, Μάνου...) δέν πρέπει νά δυσαρεστεῖται 
ἀπό τή φιλοσοφία τῶν µηχανισµῶν στίς παρυφές 
τῆς ἐξουσίας, ἀντίθετα χρωστά τήν ἐπιβίωσή του 
στίς συγκαλύψεις κραυγαλέων σφαλµάτων ἤ 
ἐλαφροτήτων. 
Δυστυχῶς, παρά τήν ἔκκληση τῶν χριστιανοσοσια-
λιστῶν γιά συγκρότηση τοῦ µετώπου τῶν ἄφθαρτων 
δυνάµεων τῆς πατριωτικῆς Ἀριστερᾶς δέν κουνήθηκε 
φῦλλο! Τί νά πῶ, ἄν νοµίζουµε ὅτι µέ τόν κατακερµα-
τισµό τῶν κινήσεων θά πετύχουµε τά δέοντα, ἁπλῶς 
καθησυχάζουµε τούς ἑαυτούς µας καί προσφέρουµε 
τήν εὐκαιρία στούς γνωστούς δηµοκόπους νά 
ἐπιδίδονται στά ψηφοθηρικά τους παιχνίδια. 

Μιχ. Ἀνδρεάδης
Γιαννιτσά
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400 ἀρµένικες ὀργανώσεις ἀπό 22 εὐ-
ρωπαϊκές χῶρες ζητοῦν ἀπό τόν Ὀµπά-
µα νά ἀναγνωρίσει τή γενοκτονία 
τους, ὅπως τό δήλωνε προεκλογικά

Τρίτη δουλειά πού χάνει ἡ γαλλική 
ἑταιρεία Veolia: Μετά τή Σουηδία 
καί τή Βρετανία ἦρθε τό Μπορντώ ν’  
ἀνεβάσει τή χασούρα στά 7,5 δισ $ 

Νά λοιπόν πού οἱ πιέσεις φέρνουν 
ἀποτέλεσµα καί κάποιοι µᾶλλον θά 
µετανιώσουν γιά τήν ἐµπλοκή τους 
στό τράµ τοῦ ἑβραϊκοῦ ἀπαρτχάιντ

Θυµᾶστε πού γράφαµε γιά τό µεταλ-
λαγµένο καλαµπόκι ΜΟΝ810; Ἔ, ὄχι 
ἁπλῶς δέν ἐπιβλήθηκε ἀλλά µετάνιωσε 
καί ἡ Γερµανία πού τό εἶχε δεχθεῖ. 

Νέος κυπριακός θρίαµβος στό εὐρωδι-
καστήριο ἡ δικαίωση στήν ὑπόθεση 
Ὄραµς, οἱ ὁποῖοι θά ξεκουµπιστοῦν 
ἀποζηµιώνοντας καί τόν ἰδιοκτήτη. 
Τελικά τά Κατεχόµενα δέν εἶναι τόσο 
Κατεχόµενα...  

Σλοβενικό φρένο στήν κροατική ἔντα-
ξη στήν ΕΕ λόγῳ ἐκκρεµοτήτων στά 
θαλάσσια σύνορά τους. Ὁ ντορογιωρ-
γακισµός δέν εὐδοκιµεῖ ἐκεῖ πέρα...

Πρῶτα εἴχαµε τήν ἐµπλοκή Ντόρας - 
Κυριάκου στό σκάνδαλο Ζῆµενς µέ τά 
τιµολόγιά τους. Τώρα τά 350.000 εὐρώ 
στή µιζολίστα γιά κάποια Mrs Alexia

Μήπως εἶναι ἡ ὥρα γιά µιά ἀποποµπή 
ἀπό τό ΥΠΕΞ; Πῶς µπορεῖ κάποιος νά 

κάνει τόν πρωθυπουργό ὅταν δέν ἔχει 
λόγο οὔτε στό ὑπουργικό συµβούλιο; 

35 χῶρες ὑπέβαλαν τά ἐπιχειρήµατά 
τους στό Διεθνές Δικαστήριο γιά τό 
Κόσοβο, ὑπέρ ἤ κατά. Ἡ Ἑλλάδα που-
θενά, πάντα καί παντοῦ ἀνύπαρκτη. 

Αὐτό µέ τήν «Ἐλευθεροτυπία» δέν τό 
‘πιασα. Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ προωθοῦν 
τούς New York Times ὡς τήν ἀνεξάρτητη 
φωνή τῶν ΗΠΑ; Πλάκα µᾶς κάνουν;

Τί ἦταν π.χ. αὐτό τό ἀφιέρωµά τους 
(22/4/09) στήν ἀγορά ἀκινήτων καί τόν 
τουρισµό τῆς «Βόρειας Κύπρου»; Ἀλλά 
ἀπό Sulzberger  τί θ’ ἀκούσεις; Κρά! 

Τί νά πεῖς γιά τόν 19χρονο Δ.Π. καί τό 
µατωµένο δρᾶµα στή Σχολή ΟΑΕΔ; 
Πάλι καλά νά λέµε πού µόνο τόσα 
κάνουν οἱ «Ρωσοπόντιοι». Ἐγώ πάντως 
δέν ξέρω τί θά κανα στή θέση τους. 

Τή σαρακατσάνικη γέφυρα φιλίας 
Ἑλλάδος καί Βουλγαρίας 
στερέωσαν τά χορευτικά τους 
συγκροτήµατα στή Ροδόπη.  
Νά πού ἐνίοτε ὠφελοῦν τά 
εὐρωπρογράµµατα...

Νά πού πήραµε φόρα καί νέος 
ἀγωγός συζητεῖται γιά τήν 
Κοµοτηνή, πρός τό Χάρκοβο 
τῆς Βουλγαρίας. Νά δοῦµε καί 
κανα ὄφελος ὅµως, ἔ;

Ὁ µπαρµπέρης τοῦ Γιώργου 
βρῆκε νύφη ἀπό τή Λάρ’σα - ἡ 

ὥρα ἡ καλή! (Τί ἀπορεῖτε; Τέτοια νέα 
ἀπό τά κανάλια καί τά περιοδικά γιά 
τούς σελέµπριτις δέν µαθαίνετε;)

Ὁ Ντουµιτρέσκου στόν Πανθρακικό.  
Κάποτε ἡ πρόταση θά κατέληγε σέ 40 
θαυµαστικά, τώρα µιά τελεία φτάνει. 
Προφανῶς ἔχουµε κάνει ἅλµατα.

Οἱ οἰκονοµικοί δεῖκτες στήν Ξάνθη 
δείχνουν, λέει, κάµψη. Στή Ροδόπη ὄχι; 
Ἤ µήπως εἶναι αὐτό πού λένε γιά τήν  
ἀκαµψία τοῦ νεκροῦ;

Χοροί, δοξολογίες, διαλέξεις γιά τά 
Ἐλευθέρια... Προφανῶς θέλουµε περισ-
σότερα πράγµατα ἀπό τούς Θρᾶκες 
τῆς εὐρωπαϊκῆς διασπορᾶς - π.χ. νά 
ἀντιγράψουν τόν ἀντίπαλο.

Τέτοια ἐποχή σέ κάθε µειονοτικό χω-
ριό γίνεται τό «χάτιµ», δηλ. ἡ τελετή 
ἀποφοίτησης τῶν µικρῶν µουσουλ-
µάνων ἀπ’ τά µαθήµατα Κορανίου 

Ποῦ κολλάει ἡ µόνιµη καί διόλου δια-
κριτική, παρουσία τοῦ Τούρκου Πρό-
ξενου τῆς Κοµοτηνῆς; Μήπως ἐρχό-
µενος ἐδῶ ἀναλαµβάνει καί ...χαλίφης;

Κοινωνία δολοφόνων

Υπάρχουν ακόµα δεκάδες µαζικοί τάφοι. 
Η περιοχή του ρέµατος Κασάπ στην οποία 
πετούσαν τους Κούρδους που είτε είχαν 
χάσει τη ζωή τους από τα βασανιστήρια, 
ενώ ήταν υπό κράτηση, είτε σκοτώθηκαν 
στις συγκρούσεις, είτε είχαν απαχθεί και 
δολοφονηθεί από την JITEM, είχε έρθει στην 
επικαιρότητα από το 1989. Όµως τότε τα 
ΜΜΕ δεν είχαν δείξει το ενδιαφέρον που θα 
έπρεπε. Από τότε πέρασαν 20 χρόνια. Όταν 
άρχισαν να γίνονται ανασκαφές η µία µετά 
την άλλη, τότε θυµήθηκαν και την περιοχή 
του ποταµού Κασάπ. Την πρώτη σχετική 
είδηση είχε δηµοσιεύσει στο περιοδικό ¨Προς 
το 2000¨ ο Γκιουνάι Ασλάν. Με ντοκουµέντα 
και φωτογραφίες αποκάλυψε πως κοντά 
στα εκατό άτοµα είχαν πεταχτεί σε αυτή 
την περιοχή. Η Άγκυρα αντιµετώπισε τότε 
µια έκρηξη κατηγοριών από οργανώσεις 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Τότε, έγιναν 
κάποιες ανασκαφές και βγήκαν έξι πτώµατα 
που θάφτηκαν από τον δήµο της Σιίρτ. Μετά 
έπεσαν βράχια στο ρέµα και ξανά δεν πέταξαν 
πτώµατα εκεί. Ο Ασλάν αναγκάστηκε να 
φύγει στη Γερµανία. Όταν µετά την πρώτη 
καταδίκη για τα βιβλία του ήρθε η δεύτερη, 
βρήκε τη λύση περνώντας µια νύχτα τον 
Έβρο. Μιλήσαµε µαζί του στην Κολωνία 
όπου ζεί τώρα:
«-Πώς έµαθες για το ρέµα Κασαπλάρ; Τι 
συνάντησες όταν πήγες;» 
«-Έµαθα γι’ αυτό το 1988. Ήµουν στην 
Άγκυρα για να καλύψω το συνέδριο του 
κόµµατος SHP. Τότε δούλευα στο περιοδικό 
¨Προς το 2000¨. Ο δικηγόρος Ζουµπεΐρ 
Αντάρ, τότε πρόεδρος του κόµµατος 
αυτού στην περιοχή Σιίρτ µού είπε πως 
είχε ακούσει ότι η Ταξιαρχία κοµµάντο 
στην περιοχή, πετούσε πτώµατα στο ρέµα 
Κασαπλάρ, πως το έψαξε, διαπιστώνοντας 
πως ήταν αλήθεια. Ρακοσυλλέκτες είδαν 
πτώµατα που τα είχαν κοµµατιάσει τα 
σκυλιά. Τα πτώµατα µεταφέρονταν εδώ µε 
τη σκουπιδιάρα, πετιούνταν, και από πάνω 
έριχναν σκουπίδια. Καµµιά εφηµερίδα όµως 
δεν πρόβαλε το θέµα. Έµαθαν για αυτά 
υψηλόβαθµοι του στρατού και αξιωµατούχοι. 
Τότε η διοίκηση της Ταξιαρχίας κήρυξε το 
ρέµα ως απαγορευµένη περιοχή.
(...) Στο Σιίρτ ο ανταποκριτής του περιοδικού 
είχε κανονίσει συναντήσεις µε αυτόπτες 
µάρτυρες και µε συγγενείς ατόµων που είχαν 
συλληφθεί και εξαφανιστεί. Μερικοί είχαν 
δει την σκουπιδιάρα του στρατού να πετάει 
πτώµατα στο ρέµα. Απέκτησα ακόµα και το 
υπ’ αρ. 2/296 έγγραφο της 13-7-1988 του 
δήµου Σιίρτ στο οποίο ο δήµος απευθυνόµενος 
στη διοίκηση της στρατοχωροφυλακής 
αναφέρει πως ¨Στις 13-7 και γύρω στις 
15.00 η ώρα, 5 τροµοκράτες θάφτηκαν στην 
περιοχή του ρέµατος Κασαπλάρ¨. ∆ηλαδή 
και ο δήµος πλέον φανερά αντί να θάβει τα 
πτώµατα στο νεκροταφείο είχε αρχίσει να τα 
πετάει στον σκουπιδότοπο της ταξιαρχίας. 
(...) Στις 16-1-1989 χτύπησα το κουδούνι του 
νοµάρχη της περιοχής Χαϊρί Κοζακτσίογλου. 
Έθεσα το θέµα. Ο Κοζακτσίογλου ήξερε το 
θέµα. ∆εν παρέλειψε να µου πει πως δεν 
έπρεπε να µεγαλοποιούµε το θέµα και πως 
δεν ενδιαφέρεται για την τύχη ενός νεκρού 
τροµοκράτη. Στις 17-1-1989 κατέθεσα αίτηση 
στην εισαγγελία Σιίρτ. Ο τότε εισαγγελέας 
Μουσταφά Ερντογντού αν και δεν ήθελε, 
τέλος χάρη στην επιµονή µου δέχτηκε την 
αίτηση. Πήρε την κατάθεση µου. Από κεί πήγα 
στην νοµαρχία της πόλης Σιίρτ. Νοµάρχης 
τότε ήταν ο µετέπειτα υπουργός πολιτισµού 
του ΑΚΠ Ατίλλα Κοτς. Με περίµενε µαζί µε 
τον δήµαρχο Μαχµούτ Τσαλαπκουλού, ενώ 
µετά ήρθε και ο εισαγγελέας. 
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ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Μάθηµα Γραµµατικῆς ΙV

    Καθώς πάλι ἀµελήσαµε τήν πνευµατική σας πρόοδο, 
ξεχάσαµε (γιά τρία ὁλόκληρα χρόνια!) νά ἐπαναλά-
βουµε τά µαθήµατα γραµµατικῆς τῆς ἑλληνικῆς 
γλώσσας πού εἴχαµε ξεκινήσει στό παρελθόν. 
Ἐπανερχόµαστε λοιπόν σήµερα στό καθῆκον µας µέ τόν 
γνωστό, ἁπλό τρόπο τῶν βοηθητικῶν παραδειγµάτων 
καί προχωρᾶµε στήν ὕλη τῶν ρηµάτων. Κλεῖστε 
λοιπόν τήν τηλεόραση (καί τήν εἰκόνα, ὄχι µόνο τή 
φωνή!), ἀποµακρύνετε τό τηλεκοντρόλ καί ξεκινᾶµε.
   Ρήµατα λέγονται οἱ κλιτές λέξεις πού φανερώνουν 
ὅτι τό ὑποκείµενο (π.χ. ὁ ὑπουργός, ὁ βουλευτής, 
ὁ µιζοϋπάλληλος, ὁ ἐπιδοβιοµήχανος, ὁ τενεκεδο-
καθηγητής, διάφορα ὑποκείµενα γενικῶς...) ἐνεργεῖ 
ἤ δέχεται µία ἐνέργεια. Τά πρῶτα, αὐτά δηλαδή 
πού λέγονται ἐνεργητικά, δέν συντάσσονται ποτέ 
µέ οὐσιαστικά ὅπως «κυβέρνηση», «ὑπηρεσία», 
«δηµόσιος ὑπάλληλος» κτλ πού εἶναι ἀσύµβατα µέ 
τήν ἔννοια τῆς ὁποιασδήποτε ἐνέργειας. Τά ὑπόλοιπα 
(µέσα, παθητικά, οὐδέτερα) συνδέονται συνήθως 
µέ διάφορους µαλάκες (λαός, ἰδιωτικός ὑπάλληλος, 
ἐπαγγελµατίας, ἐργάτης...). 
   Καί τώρα προχωρᾶµε στούς χρόνους τῶν ρηµάτων, 
ἐπιµένοντας στούς πλέον βασικούς, πάλι µέ εὔγλωττα 
παραδείγµατα:
Προεκλογικός ἐνεστώς: Ὁ Καραµανλής ἐνεργοποιεῖ-
ται στά ζητήµατα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, µέ ἐπισκέψεις 
στήν Κύπρο, τή Βουλγαρία, τήν Ἀλβανία κτλ (πρόκειται 
βεβαίως γιά τήν ἀναλαµπή µετά τήν χειµερία καί πρίν 
τήν θερινή νάρκη, µέ διάρκεια ὥς τίς 7 Ἰουνίου).
Ὑπουργικός ἀόριστος: Ὁ διαγωνισµός γιά τίς θέσεις 
τῶν συµβούλων στό ὑπουργεῖο Ἄµυνας ὁλοκληρώθηκε. 
(δηλώνει ὅτι κάτι εἶχε συντελεστεῖ πρίν ἀκόµη ὑπάρξει 
γιά τήν ἀντίληψη τοῦ κοινοῦ θνητοῦ).
Ἐκτουρκισµένος µέλλων: Σύντοµα θά ἱδρυθοῦν 
καί νέα µειονοτικά σωµατεῖα στή Θράκη, καί θά 
διασωθεῖ ἡ πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά τῶν 
βασιβουζούκων.
Ψηφοφορικός παρατατικός: Ἤλπιζα ὅτι µιά µέρα θά 

γινόµασταν κράτος µά δέν φανταζόµουν τόση ξεφτίλα 
παντοῦ (ποῦ ζοῦσα τόσα χρόνια;).
Στοιχεῖα σχηµατισµοῦ τοῦ ρήµατος. Στούς ρηµατι-
κούς τύπους ξεχωρίζουµε τά κάτωθι στοιχεῖα: 
Κατάληξη: Λέµε, π.χ., «ὁ ἀσθενής κατέληξε στό 
δηµόσιο/πανεπιστηµιακό νοσοκοµεῖο», ἤ «ἡ µίζα 
κατέληξε στήν τσέπη τοῦ ὑπουργοῦ»
Θέµα: Τό µόνο θέµα στήν Ἑλλάδα εἶναι τό ἐκλογικό: 
Ποιός κέρδισε τίς ἐκλογές, ποιός θά κερδίσει τίς 
ἐκλογές. Ὅλα τ’ ἄλλα ἁπλῶς δέν ὑπάρχουν.  
Χαρακτήρας: Αὐτό τό πρᾶγµα ὑπῆρχε µόνο στήν 
ἀρχαία ἑλληνική, ἄντε καί µέχρι πρίν µισό αἰώνα, στή 
νεοελληνική ἀπουσιάζει παντελῶς.
Αὔξηση: Ἀπαντᾶται συχνότατα στίς τιµές τῶν 
σουπερµάρκετ, στά ἐπιτόκια τῶν δανείων, στό ποσοστό 
τῆς ἀνεργίας κτλ κτλ.
Ἀναδιπλασιασµός: Συνδέεται µέ διάφορους βλαβε-
ρούς µικροοργανισµούς πού ἐπιβιώνουν θαυµαστά 
διά τῶν ἐπιγόνων τους (π.χ. mitsotakis draculus, papan-
dreu kaymenus, alevras hahanus, varvitsiotis partalus...)
  Νά µήν σᾶς µπλέξω µέ περισσότερα, ἀφοῦ ὡς 
γνωστόν τό δυνατό σας σηµεῖο δέν βρίσκεται πάνω 
ἀπ΄τόν λαιµό, σταµατῶ λοιπόν ἐδῶ καί σᾶς προτείνω 
κάποιες βασικές ἀσκήσεις. 
1) Βάλτε τό κατάλληλο ρῆµα στήν κάτωθι πρόταση: 
«Ὁ ἐπιβλέπων µηχανικός τοῦ ἔργου [...........] τό δωράκι 
τοῦ ἐργολάβου χωρίς νά διστάσει στιγµή».
2) Χαρακτηρίστε τό ρῆµα στήν πρόταση: «Ὁ Ἕλληνας 
ἔφτασε στό σηµεῖο νά ἐλπίζει στόν ΓΑΠ»  
(Α. γελοῖο   Β. ἀχαρακτήριστο   Γ. προτιµῶ νά ἐλπίζω 
στήν ὁµάδα Ἔψιλον)
3) Ἐπιλέξτε τό παράγωγο θρακικό ρῆµα ἀπό τή λέξη 
- µετά συγχωρήσεως - «ἀνάπτυξη» 
(Α. ἐργάζοµαι   Β. πρωτοπορῶ   Γ. ἔχω θεῖο ὑπουργό)
4) Ἐντοπίστε τήν κοινή ρίζα τῶν ρηµάτων: Λαδώνω, 
ξεπλένω, µιζώνω, ἁρπάζω , κυβερνῶ.
5) Ἐφαρµόστε τό κάτωθι λογικό σχῆµα: «Ἐφόσον θέλω 
νά λαµβάνω τόν Ἀντιφωνητή, κάποτε πληρώνω καί τή 
συνδροµή µου».
    Καλή ἐπιτυχία - ἰδίως σ’ αὐτό τό τελευταῖο!

Κ.Κ.

Ποιά γρίππη τῶν χοίρων, ρέ; 
Μιά χαρά τούς βλέπω ὅλους!


