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Τό ζητεῖν ἁπανταχοῦ τό 
χρήσιµον, ἥκιστα ἁρµόζει 

τοῖς µεγαλοψύχοις καί 
ἐλευθερίοις

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Γραφεῖον Σαδισµοῦ

Καθώς τό ἰσραηλινό ἔγκληµα διαρκείας στή 
Γάζα µέ τόν κτηνώδη ἀποκλεισµό της (οὔτε τήν 
ἀνθρωπιστική βοήθεια Viva Palestina δεκάδων 
ὀχηµάτων ἀπό τίς ΗΠΑ - φωτό - ἄφησαν νά 
περάσει!), κάθε βδοµάδα δέκα νοµαταῖοι ἀπό τόν 
Κατοχικό στρατό µαζεύονται καί ἀποφασίζουν τί 
ἐπιτρέπεται νά φᾶνε 1,5 ἑκατοµµύρια ἄνθρωποι, 
µαντρωµένοι στή µεγαλύτερη φυλακή τοῦ 
κόσµου. Αὐτοί οἱ γενναῖοι ἀξιωµατικοί, πού 
ἀνήκουν στό Γραφεῖο Συντονισµοῦ τῶν Κυβερ-
νητικῶν Ἐνεργειῶν στίς Περιοχές (COGAT) ἔχουν 
ἐπικεφαλῆς τους τρεῖς συνταγµατάρχες: τόν 
Μοσέ Λεβί, τόν Ἄλεξ Ρόζενβαϊγκ καί τόν Ντορόν 
Σεγκάλ. Ἐπειδή τό ὑβρεολόγιό µας ἀποδεικνύεται 
πολύ φτωχό σέ τέτοιες περιπτώσεις, δέν θά τούς 
χαρακτηρίσουµε, ἁπλῶς θά ἀναφέρουµε µερικά 
ἀπό τά εἴδη πού ἀπαγόρευσαν (πάλι) πρό ἡµερῶν 
στά παιδιά τῶν Παλαιστινίων - κι ἀπαγόρευσαν 
κάθε προµήθεια - βοήθεια πού τά συµπεριεῖχε: 
Βερύκοκα, δαµάσκηνα, σταφύλια, ἀβοκάντος, 
κεράσια, κίουι, πράσινα ἀµύγδαλα, ρόδια καί 
σοκολάτες. Ἄν ἐσεῖς ἀνιχνεύετε ἄλλο κίνητρο 
πέραν αὐτοῦ στόν τίτλο τοῦ σχολίου µας*, πεῖτε 
το καί σέ µᾶς πού ἀδυνατοῦµε.

*  Μήπως τί ἄλλο σηµαίνει ἡ ἀπαγόρευση εἰσόδου 
9 Εὐρωπαίων γιατρῶν στή Γάζα, ἡ προσφάτως 
(6/7/09) παραταθείσα ἀπαγόρευση ἐξόδου ἀπό τή 
χώρα στόν εἰρηνιστή Μ. Βανούνου, κτλ κτλ...

Νά καί κάποιοι Τοῦρκοι πού ὄντως καταπιέζονται, καί ἔχει 
κάποια δίκια ἡ Τουρκία πού φωνάζει! Μιά ἀµφιλεγόµενη 
σεξουαλική ἐπίθεση Οὐιγούρου ἐργάτη σέ 19χρονη Κινέζα 
ἐκπαιδευόµενη ἐργοστασίου παιχνιδιῶν καί οἱ δύο φόνοι πού τήν 
ἀκολούθησαν πυροδότησαν µία ἐθνοτική σύγκρουση στήν ΒΔ 
ἐπαρχία Σινγιάνγκ (τό λεγόµενο καί Δυτικό Τουρκιστάν) µέ 156 
νεκρούς (γιά τήν ἐπίσηµη ἐκδοχή) καί 600-800 (γιά τήν ἐκδοχή 
τῶν τουρκόφωνων, µουσουλµάνων Οὐιγούρων). Προφανῶς τά 
πνεύµατα στήν κινεζική αὐτή περιοχή ἦταν πολύ τεταµένα καί 
αὐτή ἡ ἀσήµαντη σπίθα ἔφερε τό χειρότερο αἱµατοκύλισµα τῶν 
60 χρόνων ἀπό τήν τελευταία ἐνσωµάτωση τῆς περιοχῆς στήν 
κινεζική ἐπικράτεια. (Βλ. σελίδα 4)

Κινέζοι κατά Τούρκων

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ: Τό ἔργο 
µου γιά τή µειονότητα

(ΣΕΛ. 7)

Ο Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ

Νά λοιπόν πού δέν πέταξαν στά 
σκουπίδια ΟΛΟΙ οἱ βουλευτές 
τήν διαµαρτυρία τοῦ Συλλόγου 
Ποµάκων Ξάνθης: Ὁ πρώην 
πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ἀπ. Κα-
κλαµάνης ρωτᾶ τούς ἁρµόδιους 
ὑπουργούς γιά τά καταγγελό-
µενα στήν ἐπιστολή. Ἐπίσης 
ρωτᾶ γιά τήν δραστηριότητα τοῦ 
Τούρκου Προξένου Κοµοτηνῆς 
(γράφαµε σχετικά πρό 15µέρου). 
Ἀναµένουµε λοιπόν κι ἐµεῖς τήν 

κυβερνητική ἀπάντηση!

Καί µία µικρή, ἔστω, νίκη!

Μέσα στή θάλασσα τῶν κεµαλικῶν θριάµβων καί τῶν 
προξενικῶν πρωτοβουλιῶν, µία νησῖδα ἀντίστασης πού 
κερδίζει τό ὁποιοδήποτε διακύβευµα εἶναι µεγάλης σηµασίας. 
Ἔτσι λοιπόν δικαιούµεθα νά καµαρώνουµε µέ τήν ἐξέλιξη στό 
θέµα τῆς αὐθαίρετης κρήνης πού ἀφιέρωσαν οἱ τουρκόφρονες 
στόν Μεχµέτ Χιλµή, πρωτεργάτη τοῦ κεµαλισµοῦ στή Θράκη 
πρίν 80 χρόνια: Μετά τήν ἀποκάλυψη τοῦ θέµατος ἀπό ἐµᾶς (σέ 
«Ἀντιφωνητή» καί «Χρόνο»), καί µετά τίς ἐνέργειές µας πρός 
κάθε κατεύθυνση, προκειµένου νά ἐφαρµοστεῖ ἡ νοµιµότητα 
καί νά ἐπικρατήσει ἡ δηµοκρατική λογική, ἡ ἐνεπίγραφη κρήνη 
κατεδαφίστηκε! Ὅπως φαίνεται καί στήν ἀνωτέρω φωτογραφία, 
ἔµεινε ὄρθια µόνον ἡ τουαλέτα καί ἀπό τήν κρήνη πού ἔφερε 
τή στήλη ὑπάρχουν πιά µόνο τά συντρίµµια της γύρω. Νά 
τήν γκρέµισαν οἱ ἀλεβίτες τῆς περιοχῆς πού ἤδη εἶχαν γράψει 
συνθήµατα πάνω της; Νά τό ἔκανε (µετά τίς πιέσεις) ὁ ἴδιος 
ὁ προξενοσύλλογος γιά νά κατηγορήσει ὅσους ἀντέδρασαν; 
Δέν γνωρίζουµε, οὔτε καί µᾶς πολυαπασχολεῖ. Αὐτό πού ἔχει 
σηµασία εἶναι ὅτι δέν ἐπετράπη ἡ δηµόσια ἡρωοποίηση ἑνός 
ἀνθέλληνα καί ἀντιµουσουλµάνου πράκτορα µπροστά στά 
µοῦτρα µας - κι οὔτε πρόκειται ποτέ νά ἐπιτραπεῖ!

Καλοκαιρινές «εἰδήσεις»
Δεῖγµα εἰδήσεων τῆς (ἰδιωτικῆς, βασικά) τηλεόρασης καί τῶν ἀντιπολιτευόµενων 
(κυρίως) ἀθηνοφυλλάδων: Ἡ πανταχοῦ παρούσα συµµορία δολοφόνων τοῦ Βλαστοῦ. 
Ἡ κατάρρευση τῆς οἰκονοµίας καί τό ἇλµα τῆς ἀνεργίας. Ἡ πτώση τοῦ τουρισµοῦ 

πού θά εἶναι χειρότερη τό 
2010. Ἡ Τουρκία πού κερδίζει 
διαρκῶς πόντους εὔνοιας ἀπό 
τήν κυβέρνηση Ὀµπάµα. Ἡ νέα 
γρίπη θά κοστίσει 600 τοὐλά-
χιστον ζωές στήν Ἑλλάδα τούς 
ἑπόµενους µῆνες, σύµφωνα µέ 
τόν τάδε καθηγητή. Οἱ µπόρες 
πού διακόπτουν φέτος τήν καλο-
καιριάτικη ζέστη εἶναι ἐνδε-
χοµένως σηµάδι µεταβολῆς τοῦ 
µεσογειακοῦ κλίµατος, λόγῳ 
τῆς κλιµατικῆς ἀλλαγῆς ἀπό τή 
µόλυνση... 

Ἔ, ἄι σιχτίρ κοπρίτες, δέν θά µᾶς κάνετε ὅλους ψυχωσικούς! Δέν ζοῦµε τά ἔσχατα τοῦ 
κόσµου, δέν εἶναι ὅλα µαῦρα, δέν χάθηκε κάθε ἐλπίδα. Ζοῦµε στήν ὡραιότερη χώρα 
τοῦ κόσµου, πού τή φυλᾶνε οἱ ἅγιοι - ἥρωές της, κι ἐδῶ πού φτάσαµε κάθε ἀλλαγή 
εἶναι εὐκαιρία ἀνάτασης. Ἀπό τό µέσον τοῦ ἑλληνικοῦ καλοκαιριοῦ σᾶς ἀπαντᾶµε: 
Βάλτε τίς «εἰδήσεις» σας ἐκεῖ πού ξέρετε!



Του Σαράντου Καργάκου*

Το να τολμά να μιλά κανείς για τον 
Αλέξανδρο είναι σαν να προσπαθεί να 
κλείσει μέσα στη χούφτα τον κεραυνό. 
Δεν συλλαμβάνεται το ασύλληπτο. 
Δεν περιγράφεται το απερίγραπτο, δεν 
κατανοείται το ακατανόητο. Ο άνθρωπος 
που απόψε μας δίνει τιμή προσφέροντας σ’ 
εμάς την ευκαιρία να ψελλίσουμε λίγα λόγια 
υμνητικά, ήταν ένας άνθρωπος φαινόμενο, 
όπως τον χαρακτηρίζω σ’ ένα έτοιμο προς 
έκδοση βιβλίο μου, ένα φωτεινό μετέωρο 
που επί μία 10ετία έλαμψε στην υφήλιο, 
διέγραψε τη μεγαλύτερη πορεία δόξας και 
που το όνομά του επί αιώνες έγινε θρύλος 
ανάμεσα στους λαούς που έζησε, εναντίον 
των οποίων πολέμησε, 
ακόμη και ανάμεσα 
στους λαούς που ποτέ 
δεν επισκέφθηκε. 
Τουλάχιστον σε 
80 χώρες, από τη 
βορεινή Ισλανδία 
ως τη μακρινή Ιάβα 
επιβιώνει ο θρύλος 
του Μακεδόνος 
δ ο ρ ι κ τ ή τ ο ρ ο ς , 
του Ισκαντέρ 
των Ασιατών, 
που ξεκίνησε ως 
κατακτητής και έγινε 
μέγας ελευθευρωτής, 
για να καταλήξει περί το τέλος της να γίνει 
με τον περίφημο λόγο του στην Ώπιν, ο 
εμπνευστής ενός οικουμενικού κράτους, 
χωρίς διακρίσεις μεταξύ κατακτητών και 
κατακτημένων, χωρίς διακρίσεις φυλετικές 
και θρησκευτικές· με διάκριση μίαν: 
την αρετή. Εξ αρετής τεκμαίρεσθαι τους  
Έλληνας και εκ κακίας τους βαρβάρους. Ο 
άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε μέσα στον 
κρατήρα της αγάπης να αναμείξει όλους 
τους λαούς και ο οποίος είχε διακηρύξει 
το περιλάλητο «πατρίδα μεν την οικουμένη 
ηγείσθαι προσέταξε πάντας», αυτός που 
μέσα σε μια δεκαετία διέτρεξε έφιππος και 
πεζός 18000 χλμ. κι έφθασε ως τα ακρότατα 
βάθη της Ασίας, την Ινδία, το Πακιστάν 
και το Αφγανιστάν, που έκτισε περί τις 
εβδομήκοντα πόλεις που πολλές ανθούν, με 
κορυφαία την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, 
ώς τη σημερινή εποχή, που πολεμούσε και 
μελετούσε, φιλοσοφούσε και εξερευνούσε, 
ο άνθρωπος που είχε μπει στην πολιτική 
και στρατιωτική ζωή από ηλικίας 16 ετών 
και ο οποίος συνήψε, με τον ίδιο πάντα 
επικεφαλής, άνω των 200 μαχών, και παρ’ 
ότι νεώτατος, δεν διέπραξε το σφάλμα ενός 
διμέτωπου αγώνα, να στραφεί κατά της 
Ανατολής, ενώ είχε ακατάκτητη τη Δύση, και 
που, για να το πετύχει αυτό, πέρασε ακόμη 
και τον Δούναβη και από εκεί έφθασε ως 
τις Ιόνιες ακτές, αυτός που έγραψε με το 
ξίφος το μεγαλύτερο στρατιωτικό έπος της 
ιστορίας και τις σπουδαιότερες στρατιωτικές 
τακτικές, οι οποίες σπουδάζονται σήμερα σ’ 
όλες τις στρατιωτικές σχολές, ο άνθρωπος 
που σε παλιά εργασία μου τον είχα ονομάσει 
«ποιητή του πολέμου» και ο οποίος 
συνεκέντρωνε, κατά τον Παπαρρηγόπουλο, 
«πάσας τας αρετάς ας (=τις οποίες) Όμηρος 
αποδίδει εις τον θούρον (=πολεμικό) 
Άρη και την πολύβουλον Αθηνά», που 
συμπύκνωνε μέσα του όλη τη νοτιοελλαδική 
πολιτική, πολεμική και πνευματική 
οξυδέρκεια, σε συνδυασμό με τη βόρεια 
ελληνική στιβαρότητα, αυτός ο άνθρωπος, 
λοιπόν, που σε ηλικία μικρότερη των 33 
ετών έπραξε όσα κανείς άλλος πριν και μετά 
από αυτόν, «πως ουκ ανυπέρβλητον παντί 
λόγω την αυτου αρετήν κατέχειν», για να 

θυμηθώ μια φράση του μεγάλου αντιπάλου 
του Δημοσθένη;
Σήμερα πολλοί – αλλά και χθες 
– φαντασιοκόποι ιστορικοί ή ιστορικοί 
εξ επιβουλής, γράφουν πολλά για την 
καταγωγή του Αλεξάνδρου. Δεν στέκομαι 
στην αναμφίσβητη ελληνικότητά του – τί 
λόγο είχε όταν τον έπαιρνε το ρεύμα του 
Υδάσπη να αναφωνεί «δείτε, Αθηναίοι 
τί τραβώ για τη δική σας δόξα;» - την 
ελληνικότητα που αποδεικνύεται περίτρανα 
όχι μόνο από το όνομά του και το γνωστό 
επίγραμμα της Ακροπόλεως αλλά και με 
τη φράση του Αρριανού, ότι τιμώρησε τους 
Έλληνες αιχμαλώτους στέλνοντάς τους στη 
Μακεδονία, διότι παρά τα κοινή δόξαντα 
τοις Έλλησιν, Έλληνες όντες, εναντίον τη 

Ελλάδι εμάχοντο υπέρ των βαρβάρων». 
Ασφαλώς, δεν εμάχοντο εναντίον της 
μη αναφερόμενης Μακεδονίας, διότι 
η Μακεδονία, ως έννοια μέρους, ήταν 
τμήμα της μείζονος Ελλάδος, όπως και το 
Νότιο των Σκοπίων, που παρέμεινε εκτός 
ελληνικών ορίων για ελάχιστες ώρες, λόγω 
της γνωστής ατυχίας στο Αμύνταιο. Έχω 
συζητήσει αρκετά και έχω γράψει πολλά 
για την ελληνικότητα των Μακεδόνων και 
του Αλεξάνδρου ειδικά που παρέλκει  να 
τα μνημονεύσω κατά την υπέροχη τούτη 
βραδιά.
Ένα θα τολμήσω απόψε να τονίσω: τίνος 
παιδί ήταν ο Αλέξανδρος; Αφήνω τον 
περί Άμμωνος μυθολογικό μανδύα που 
περιβάλλεται κάθε μεγάλος της ιστορίας. 
Αφήνω τον ανυπέρβλητο Φίλιππο που του 
κληροδότησε τη στρατιωτική του ιδιοφυΐα, 
αφήνω την μητέρα του Μυρτάλη, τη γνωστή 
Ολυμπιάδα που του κληροδότησε τον 
ηφαιστειακό χαρακτήρα, έτσι που για τον 
Αλέξανδρο να ισχύει ο στίχος του Σικελιανού 
«Μάνα φωτιά με βύζαξες κι είναι η καρδιά 
μου αστέρι». Αφήνω τους παιδαγωγούς 
του και τον μεγάλο Αριστοτέλη, που τον 
έθρεψαν με τα νάματα της ελληνικής 
σοφίας. Σήμερα θα τολμήσω να πω ότι ο 
Αλέξανδρος υπήρξε παιδί του Ομήρου, τον 
οποίο από παιδί μελετούσε νυχθημερόν 
άχρι του τέλους του. Αν ήταν Μακεδών, 
κατά την έννοια των Σκοπιανών και των 
φίλων τους Αμερικανών, θα μπορούσε να 
διαβάζει τον Όμηρο από το πρωτότυπο σε 
ηλικία 13 ετών όταν στη δική του εποχή η 
τρέχουσα ελληνική είχε απλοποιηθεί τόσο 
πολύ, ώστε να ετοιμάζεται το έδαφος για 
την έλευση της Κοινής; Έτσι όμως που τα 
κατάφεραν η πολιτική και πνευματική μας 
ηγεσία, η αργυρώνητη δημοσιογραφία, η 
μαυρογορίτικη επιχειρηματική μας βουλιμία 
και η νυν σιωπώσα , ποιούμενη την 
νήσσαν, επίσημη εκκλησία, προσπαθούμε 
να αποδείξουμε το αυτονόητο, που οι 
«μαΐστορες» των μυαλών μας το έκαναν  
ακατανόητο. Όμως, υπάρχει ένας λαός 
που πονεί, όταν ακρωτηριάζεται η ιστορία 
του, όπως πονά κάποιος όταν του κόβουν 
ένα κομμάτι του σώματός του. Κι ενώ 

πολλοί φαντάζονταν πως ο Αλέξανδρος, 
ο «σφάκτης των λαών», όπως τον είπε 
κάποιος κατάπτυστος Αμερικανός, που 
τον ανεχόμαστε σαν διαπραγματευτή, αντί 
να τον φουντάρουμε με τη ύβρη αυτή στο 
Θερμαϊκό – αλλά δεν το κάνουμε για να μη 
βρομίσει ο Θερμαϊκός – ενώ λέγω πολλοί 
φαντάζονταν ότι ο Αλέξανδρος θα είχε 
πέσει στην καταπακτή της λήθης, ξαφνικά 
σ’ εκείνο το αμερικανόφερτο τηλεοπτικό 
ραβαΐσι του Σκάι, που φυσικά αρνήθηκα, 
δις κληθείς, να συμμετάσχω, ανεδείχθη 
πρώτος των Ελλήνων.  
Απόψε, όμως, ενώπιόν σας και ενώπιον 
του μεγαλοπρεπούς τούτου ανδριάντος που 
κοσμεί την προκυμαία της Θεσσαλονίκης 
δεν θα υποστηρίξω ότι ο Αλέξανδρος 
υπήρξε ο πρώτος των Ελλήνων· υπήρξε ο 
πρώτος της υφηλίου. Δεν το λέγω εγώ, το 
λένε οι κορυφαίοι ποιητές και ιστορικοί 
της Ανατολής, που τον γνώρισαν από την 
κόψη του σπαθιού την τρομερή. Αλλά οι 
Ανατολίτες γνώρισαν και την απέραντη 
μεγαλοψυχία και την αγάπη του για τον 
πολιτισμό τους. 
Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, στην ινδική 
φιλοσοφία η ονομασία Alekh, που αποδίδεται 
σε κάποια θεότητα. Δεν γνωρίζω αν η λέξη 
παράγεται από το όνομα του Αλεξάνδρου. 
Η σημασία της όμως είναι αυτή που 
προσδιορίζει τον Αλέξανδρο. Η λέξη έχει τη 
σημασία του ακατάληπτος. Ο Αλέξανδρος 
κατέλαβε τα πάντα, όσα τουλα΄χιστον 
βρήκε μπροστά του. Οι ιστορικοί, αιώνες 
τώρα, κάνουν τα πάντα για να καταλάβουν, 
να κατανοήσουν τον Αλέξανδρο, που είναι 
το πιο ακατάληπτο πρόσωπο της ιστορίας. 
Ίσως αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να 
καταλάβουμε το γιατί έκανε όσα  έκανε ο 
Αλέξανδρος, να είναι το πνεύμα της εποχής 
του. Ο ελληνικός κόσμος αναζητούσε 
έναν ευρύτερο χώρο για να απλωθεί, όχι 
τόσο στρατιωτικά όσο οικονομικά και 
πολιτιστικά. Υπήρχε καλλιεργημένο από 
καιρό ένα πάθος για επέκταση. Μετά από 
τόση συσσωρευμένη θεωρητική γνώση, 
ερχόταν ο καιρός για την ανάπτυξη των 
επιστημών. Και η Ανατολή ήταν ένας 
απέραντος χώρος ερευνών. Χρειαζόταν 
όμως και κάποιος που θα οδηγούσε την 
ελληνική σκέψη εκεί. Και όταν το ζητάει η 
εποχή, πάντα η ιστορία σαν την μαμμή θα 
φέρει στον κόσμο το κατάλληλο παιδί.
Πιστεύεται πως ο Αλέξανδρος έφθασε στην 
καρδιά της Ασίας από το πολεμικό του 
σφρίγος και την μεθύουσα πολεμική ορμή 
του. Ισχύουν όλα αυτά αλλά ισχύει και 
κάτι που δεν έχει εκτιμηθεί. Ο Αλέξανδρος 
δεν πολεμούσε μόνον για να νικήσει· 
πολεμούσε για να γνωρίσει, πολεμούσε 
για να σκορπίσει ανά την τότε γνωστή γη 
την ελληνική γλώσσα, την ελληνική 
παιδεία, τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτός 
έθραυσε το κέλυφος του Ελλαδισμού 
και έδωσε στην ελληνικότητα το 
στοιχείο της οικουμενικότητας. Ο 
οικουμενικός Ελληνισμός, πάνω 
στον οποίο στηρίχθηκε μετέπειτα ο 
Χριστιανισμός και η Αυτοκρατορία 
της Κωνσταντινουπόλεως, είναι 
αποτελέσματα της δικής του πολιτικής. 
Οι Άραβες αναγνωρίζουν στον 
Αλέξανδρο ότι πολλά στοιχεία υψηλού 
πολιτισμού που υπάρχουν στην πίστη 
τους αφείλονται εν πολλοίς στην 
επίδραση της Αλεξανδρινής παρουσίας 
στην Ανατολή. Ο κόσμος δεν ήταν 
πια μετά το 323 π.Χ. όπως ήταν πριν 
από τον Αλέξανδρο. Μπορεί η pax 
Alexandrina  να μην ευδοκίμησε λόγω 
του αιφνιδίου θανάτου του, ευδοκίμησε 
όμως και ευδοκιμεί ως ιδέα φαεινή 
μέχρι σήμερα. Διότι ο Αλέξανδρος δεν 
ανήκει στο χθες, ανήκει στο μέλλον. 
Και αυτός θα ανοίγει και στο δικό 
μας λαό τη θύρα προς το μέλλον. Όχι 

οι μετριόμυαλοι και μετριόψυχοι πολιτικοί 
του παρόντος.
Πολλοί σήμερα μιλούν για ρεαλισμό. Κι 
εννοούν τον ρεαλισμό της κόττας που 
κάθεται στα αυγά της. Με τέτοιο ρεαλισμό ο 
Αλέξανδρος θα φθειρόταν στις συνωμοσίες 
της Πέλλας. Ήταν μέγας ρεαλιστής, διότι, 
όπως είπε ο Μπρεχτ, επεδίωξε το ανέφικτο. 
Σήμερα δεν χρειάζεται να τον τιμάμε με 
λόγια· χρειάζεται να τον τιμάμε με έργα. 
Αυτό που ο Αλέξανδρος μας αφήνει ιερά 
παρακαταθήκη είναι η ομόνοια. Δεν αρκεί 
να μετανοούμε. Πρέπει και να ομονοούμε. 
Διότι όταν η Ελλάς είναι ενωμένη, δεν 
είναι ποτέ νικημένη. Οι διάδοχοι του 
Αλεξάνδρου, που όλοι προσέφεραν στα 
βασίλειά τους πολλά, ξέχασαν μέσα στον 
πλούτο τους την πατρική τους κοιτίδα. Και, 
όταν εμφανίστηκαν οι δύσκολοι καιροί, 
βρέθηκαν διχασμένοι και μετά υποταγμένοι 
στους Ρωμαίους. Είχαν, όμως, κάνει «τη 
μάνα τους Μακεδονία ένα κουρέλι», όπως 
λέει ο Καβάφης. Ας μην τους μιμηθούμε. 
Αν ενωθούμε ψυχικά, τότε ανασταίνεται 
μέσα μας ο Αλέξανδρος, οπότε δεν μιλάνε 
οι ψοφοδεείς διπλωμάτες. Μιλάει της 
Ολυμπιάδος το παιδί και η θέση του έναντι 
των Σκοπιανών θα ήταν απλή:
- Θές να μιλήσεις ή να συνομιλήσεις; Μίλα 
με το σπαθί μου!
Και τότε σας διαβεβαιώ οι Σκοπιανοί 
θα ζούσαν, όπως το λέει το παραμύθι (κι 
εννοώ της γιαγιάς και όχι των πολιτικών) 
πολύ καλύτερα σε αρμονική συμβίωση 
με μας. Προσωπικά δεν έχω αντίρρηση 
να λέγονται Μακεδόνες, αν πρώτα γίνουν 
Μακεδόνες. Όχι τιτοϊκής κοπής ούτε τώρα 
αμερικανικής. Ο μακεδονισμός περνά 
μέσα από την ελληνική παιδεία. Πρέπει να 
νιώθεις απόγονος του Ηρακλή, να είσαι 
παιδί του Ομήρου για να λέγεσαι Μακεδών. 
Χωρίς την ελληνικότητα η μακεδονικότητα 
είναι σλαβική μασκαράτα με μακεδονική 
περικεφαλαία. Η περικεφαλαία, όμως, 
στα ελληνικά συνδυάζεται συχνά με την 
τρέλα. Καιρός είναι πια οι Σκοπιανοί να 
μαζεύουν τα μυαλά τους προτού χάσουν τα 
κεφάλια τους όχι από μας, αλλά από τους 
ορεγόμενους τα εδάφη τους Βουλγάρους και 
Αλβανούς. Οι Παίονες – ελληνική ονομασία 
και αυτή – αρχικά αντίπαλοι, έγιναν μετά 
συμπολεμιστές του Αλεξάνδρου. Ιδού ο 
δρόμος να δοξαστούν κι αυτοί κινούμενοι 
στη δική μας γραμμή. 

* Ομιλία του στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση 
μνήμης προ του ανδριάντος του Αλεξάνδρου 
(21 Ιουνίου 2009)
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Το νέο παιχνίδι της Μόσχας στην Αφρική
Στην “Οικονομία” (2/7/09) ο Γιάννης Φωτόπουλος γράφει σχετικά με το ρωσικό 
ενδιαφέρον στη Μαύρη Ήπειρο:
“Το Κρεμλίνο έθεσε σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο για την αποκατάσταση της παλιάς 
δόξας της Μόσχας στην αφρικανική ήπειρο. Οι πολιτικές ηγεσίες των ΗΠΑ και της 
Ευρώπης πρέπει να καταλάβουν τι γίνεται - και να διαμορφώσουν μια αποτελεσματική 
απάντηση - προτού διαπιστώσουν ότι οι σχέσεις τους με την Αφρική άλλαξαν κατά τρόπο 
σημαντικό και προβληματικό. Ο Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, συνοδευόμενος 
από περισσότερους των 100 Ρώσων επιχειρηματιών, επισκέφθηκε την περασμένη βδομάδα 
την Αίγυπτο, τη Νιγηρία, τη Ναμίμπια και την Αγκόλα. Επρόκειτο για το μεγαλύτερο 
ταξίδι Ρώσου προέδρου στην αφρικανική ήπειρο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής 
Ένωσης. Σε αντίθεση με τον πρόεδρο Ομπάμα, που θα κάνει μια μικρή στάση στην Αφρική 
την επόμενη βδομάδα για συνομιλίες αναφορικά  με την κλιματική αλλαγή, ο πρόεδρος 
Μεντβέντεφ και η ομάδα του στόχευαν στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα διαμάντια και 
το ουράνιο. Ο κ. Μεντβέντεφ προσπαθεί να κερδίσει πόντους πριν τη συνάντηση κορυφής 
των G8 με τους δυτικούς ηγέτες που θα γίνει στην Ιταλία μεταξύ 8 και 10 Ιουλίου.
Στο Κάιρο ο πρόεδρος Μεντβέντεφ και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Χόσνι Μουμπάρακ 
υπέγραψαν σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας 10ετούς διάρκειας, που παραπέμπει στα 
σοβιετικά Σύμφωνα Φιλίας και Συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε εφαρμογή 
των όρων  του, ενδέχεται θα επαναληφθεί η παροχή ρωσικών όπλων στην Αίγυπτο - που 
ήταν ένας μεγάλος πελάτης των σοβιετικών όπλων. Επιπλέον, η ρωσική κρατική εταιρεία 
RosAtom στοχεύει σε ένα συμβόλαιο ύψους 1.8 δις δολαρίων για την κατασκευή του 
πρώτου πυρηνικού εργοστασίου στην Αίγυπτο. Η RosAtom διακυβεύει έτσι τις πιθανότητες 
της γαλλικής Areva, της General-Electric-Hitachi και της Toshiba να εισέλθουν στην 
αγορά της ατομικής ενεργείας για μη πολεμικούς σκοπούς της Μέσης Ανατολής.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος Μεντβέντεφ και η επιχειρηματική συνοδεία του επισκέφθηκαν 
τη Νιγηρία που αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγό πετρελαίου χώρα της Αφρικής. Εκεί 
συμφώνησαν για ένα κοινό πρότζεκτ ύψους 2,5 δις δολαρίων ανάμεσα στην κρατική 
Gazprom και τη νιγηριανή πετρελαϊκή κρατική εταιρία με σκοπό την ανάπτυξη και 
εκμετάλλευση μεγάλων πετρελαϊκών κοιτασμάτων καθώς και κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου. Το συμβόλαιο προβλέπει επίσης την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου 
από τη Νιγηρία στην Ευρώπη. (...) Στην Αγκόλα ο κ. Μεντβέντεφ ολοκλήρωσε άλλη μια 
συμφωνία οικονομικής συνεργασίας, κανονίζοντας παράλληλα κι ένα δάνειο ύψους 
300 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση της εκτόξευσης του δορυφόρου της 
χώρας Angosat.  Η ρωσική εταιρία φυσικών πόρων Zarubezhneft επιδιώκει μεγαλύτερη 
πρόσβαση στα πετρελαϊκά κοιτάσματα της Αγκόλα και θέλει τη διεύρυνση της συνεργασίας 
με την πετρελαϊκή κρατική εταιρεία της χώρας Sonangol. Εν τω μεταξύ αρκετές είναι κι οι 
ρωσικές εταιρίες που επιδιώκουν πρόσβαση στα αποθέματα ουρανίου της Ναμίμπια...” 

Τα μισελληνικά κόμπλεξ πάλι στη γύρα...
Ο αγαπητός Γιάννης Τριάντης στην “Ελευθεροτυπία” (2/7/09) εκθέτει και σχολιάζει το 
μεγαλύτερο πρόβλημά μας, τον καταστατικό μισελληνισμό (κυρίως) της Αριστεράς: 
    «Εμπνέεται «από την ελληνική αρχαιότητα όχι ως διανοούμενος, αλλά ως ένα παιδί που 
ανακαλύπτει έναν μαγικό κόσμο γεμάτο μύθους και χάρες», λέει στη Μαργαρίτα Πουρνάρα 
(«Καθημερινή») ο επιμελητής εκθέσεων Ζαν Κλερ, ο οποίος έκανε την επιλογή των έργων 
του Ντελβό, που περιλαμβάνονται στην έκθεση-αφιέρωμα στον Ντελβό από το Μουσείο 
Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Ανδρο... Διαβάστε, λοιπόν, τι γράφει η «Αυγή» για την 
έκθεση, υπό τον τίτλο «Ο Delvaux και η ελληνικότητα». Το ρεπορτάζ υπογράφεται από την 
Αναστασία Κοτσαλή: «Πέρα από τις ψυχαναλυτικές αναγνώσεις, τις οποίες προσελκύει, 
ως γνωστόν, κάθε αναφορά στην αρχαιοελληνική μυθολογία, τα καλλιτεχνικά ερεθίσματα 
με (αρχαιο)ελληνικές αναφορές οπωσδήποτε εγείρουν συζητήσεις πατριδογνωσίας στα 
καθ’ ημάς -ακόμα και οι πιο υποψιασμένοι θα ξυπνήσουν την κοιμισμένη ελληνικότητά 
τους (την ποια;) για να ξεσκεπάσουν τα οικουμενικά, τα πανανθρώπινα τάχα μου. Σε 
άψογο εγγονοπουλικό πνεύμα, “Μπολιβάρ είσαι ωραίος σαν Ελληνας”, “Delvaux είσαι 
ωραίος σαν Ελληνας” και δώσ’ του οι όψιμοι φιλελληνισμοί, λανθάνοντες ή μη, να φαν’ 
και οι όρνιθες. Πώς να μην αναρωτηθούμε αν ένα τέτοιο tribute σε μια τέτοια εποχή, μια 
έκθεση για τις «σχέσεις του καλλιτέχνη με την Ελλάδα μέσα απ’ τον μύθο» στην Ελλάδα 
της μείζονος οικονομικής κρίσης, της Κούνεβα, των επιχειρήσεων “σκούπα” ενάντια 
στους μετανάστες, δεν αποτελεί μια επιλογή εκτός τόπου και χρόνου;» 
   Τι να πρωτοθαυμάσεις στο κείμενο αυτό; Την ιλαρή παρέλαση στερεοτύπων περί 
«ελληνικότητας», τις φτηνές ειρωνείες, τις αναφομοίωτες ελαφρότητες περί ελληνισμού 
ή τις ανοησίες περί... «τόπου και χρόνου»; Το θέμα, βέβαια, δεν εντοπίζεται στις 
αδυναμίες ή τις πλεγματικές προσεγγίσεις ενός κειμένου. Αφορά στη δυναστική ιδεοληψία 
ενός προοδευτικού χώρου, η οποία τον καθηλώνει και τον περιορίζει σε μια επηρμένη 
«γειτονιά» δήθεν ριζοσπαστισμού...»

Καταναγκαστικά έργα για Ευρωπαίους (κρατούμενους, προς το παρόν)
Στην Jerusalem Post (24/6/09) γράφει ο Michael Freund για την καταναγκαστική 
εργασία στις φυλακές της Πολωνίας. Πέρα από την απεχθή είδηση, όμως, σκεφθείτε τις 
δυνατότητες για αντίστοιχη χρήση ελληνικού ενδιαφέροντος στη χώρα μας:
«Η Πολωνική κυβέρνηση και ένας τοπικός εβραϊκός οργανισμός υπέγραψαν μία 
πρωτοφανή συνεργασία βάσει της οποίας τρόφιμοι φυλακών θα βοηθούν στην ανακαίνιση 
εβραϊκών μνημείων στη χώρα. Η συμφωνία υπεγράφη την Παρασκευή μεταξύ της 
Κεντρικής Υπηρεσίας Φυλακών της Πολωνίας και του Ιδρύματος Διατήρησης Εβραϊκής 
Κληρονομιάς στην Πολωνία, και θεωρείται η πρώτη τέτοιου είδους στην Ευρώπη. 
Θα χρησιμοποιηθούν κονδύλια της ΕΕ που υποστηρίζουν πλήθος προγραμμάτων για 
κρατούμενους. Αναμένεται συμμετοχή από 85 πολωνικές φυλακές. “Η συμφωνία βασίζεται 
στην ιδέα ότι οι κρατούμενοι θα βοηθήσουν στην αναστήλωση εβραϊκών κοιμητηρίων 
και άλλων εβραϊκών μνημείων ως μέρος της αναμόρφωσής τους”, λέει η πρόεδρος του 
Ιδρύματος, Monika Krawczyk. “Και θα έχει και εκπαιδευτική συνιστώσα, την διδασκαλία 
τους περί Εβραίων και εβραϊκής ιστορίας στην Πολωνίας (...) Νομίζω ότι η συμφωνία 
είναι ένα καλό και πολύ δημιουργικό παράδειγμα, γιατί βασίζεται στον σεβασμό της 
ιστορίας και επίσης κατευθύνεται στο μέλλον”, προσθέτει...»
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Στίς 26 Ἰουνίου πέθανε στά 78 του χρόνια στήν Ἱερουσαλήµ ἕνας ἔντιµος 
Γαλλο-ισραηλινός δηµοσιογράφος καί συγγραφέας, ὁ Amnon Kapeliouk. 
Ὁ Καπελιούκ ὑπῆρξε γιά πολλά 
χρόνια συνεργάτης τῆς Le 
Monde Diplomatique καί ἄλλων 
ἐντύπων στό Ἰσραήλ καί στό 
ἐξωτερικό. Ἔγραψε τήν πρώτη 
βιογραφία τοῦ Γιασέρ Ἀραφάτ, 
ὑπῆρξε ἀπό τούς ἱδρυτές 
τῆς ἰσραηλινῆς εἰρηνιστικῆς 
ὀργάνωσης B’ Tselem καί ἦταν 
ἀπό κείνους πού ἀποκάλυψαν 
τίς ἀληθινές διαστάσεις τῆς σφαγῆς τῶν Παλαιστινίων προσφύγων 
στή Σάµπρα καί τή Σατίλα τοῦ Λιβάνου τό 1982. Ἐννοεῖται ὅτι στή 
διάρκεια τῆς ζωῆς του εἶχε προβλήµατα µέ τά ἀκροφασιστικά ἑβραϊκά 
στοιχεῖα, µέ χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τήν ὀργάνωση CAMERA 
πού τόν κατηγόρησε ὅτι µεταδίδοντας τίς ρατσιστικές δηλώσεις τοῦ 
πρωθυπουργοῦ Μεναχέµ Μπέγκιν στήν ἰσραηλινή Βουλή (στίς 25-
6-1982 περί «δίποδων κτηνῶν», «ἑβραϊκῆς ράτσας - ἀφέντη» κτλ), τίς 
παραποίησε. Εὐτυχῶς πού δέν παύουν νά ἀναδεικνύονται στό Ἰσραήλ 
γενναῖοι ἄνθρωποι, ὑπηρέτες τῆς ἀλήθειας...

Τό ὅτι στήν Ἀµερική 
ὅλα πωλοῦνται εἶναι 
βεβαίως κοινός τόπος. 
Τό ὅτι οἱ καθεστωτικές 
µεγαλοφυλλάδες της 
λειτουργοῦν ἀποκλειστικά 
ὡς στυλοβάτες τοῦ 
κυρίαρχου συµπλέγµατος 
συµφερόντων εἶναι ἐπίσης 
πασίγνωστο. Ἀλλά µία 
πρόσφατη ἐξέλιξη ἦρθε 
νά ἐπικυρώσει τίς ὡς ἄνω 
βεβαιότητες µέ τόν πιό 
πανηγυρικό τρόπο.
Ἡ Washington Post, πού εἶναι 
µία ἀπό τίς δύο ναυαρχίδες 
(καθώς ὅµως δέν ἔχει σχέση 

µέ τή θάλασσα, βγάλτε τό ναυ-) τοῦ ἀµερικανικοῦ Τύπου, προχώρησε 
ἀνοιχτά σέ ...τιµολόγηση τῶν σελίδων της, διαφηµίζοντας τήν προσφορά 
της: Μέ 25.000 ψωροδολάρια µπορεῖ κάθε λοµπίστας συµφερόντων νά 
νοικιάσει µιά µέρα τό «σαλόνι» τῆς ἐφηµερίδας, ἐνῶ στίς 10 ἐνοικιάσεις 
προσφέρει καί ...µία δῶρο (οἱ 11 ἐνοικιάσεις κόστιζαν 250.000 δολάρια)! 
Κάτι σάν τίς πίτσες, δηλαδή, µόνο πού οἱ πίτσες εἶναι ἕνα ἀπείρως 
ἐντιµότερο ἐπάγγελµα καί προσφέρει αὐτό ἀκριβῶς πού λέει. 
Καθώς ὅµως ἡ Ἀµερική δέν παύει νά εἶναι µία πουριτανική χώρα, 
βρέθηκαν πολλοί πού ἔκραξαν τήν διεύθυνση τῆς ἐφηµερίδας γιά 
τήν ξεκάθαρη αὐτή ἐκπόρνευση, καί τελικά ἡ ἐπικεφαλῆς Katharine 
Weymouth ἀκύρωσε τήν προσφορά πού θά παρουσίαζε τό ἔντυπο ὡς 
«καταλύτη τῆς διαπλοκῆς». Ξιπάστηκαν, βρέ!

Μνήµη εὔστοµου γραφιᾶ

- Μάλιστα, µέ κάτι παραπάνω κάνω 
καί γεωοικονοµικές ἀναλύσεις...

Λειτούργηµα...

Ἀφγανιστάν: Τό κόστος ἀνεβαίνει
Οἱ 4.000 Ἀµερικανοί πεζοναῦτες µέ τούς ἑκατοντάδες Βρετανούς 
συναδέλφους τους στήν κοιλάδα Χελµάντ τοῦ Ἀφγανιστάν καί ὁ 
πακιστανικός στρατός στήν κοιλάδα Σουάτ τοῦ Οὐαζιριστάν µέ τήν 
ἀπό ἀέρος συνέργεια τῶν ΗΠΑ ἔχουν ἐξαπολύσει µία διπλή ἐπίθεση 
κατά τοῦ τοπικοῦ πληθυσµοῦ, πού δέν ἀντέχει πιά στόν παραµικρό 

λογικό - δηµοκρατικό 
ἔλεγχο. Ἀκοῦµε συνήθως 
ὅτι πολεµᾶνε ἀντάρτες 
Ταλιµπάν, καθώς πιά τό 
παραµύθι τῆς Ἀλ Κάιντα 
καί τοῦ Μπίν Λάντεν δέν 
τό χάφτουν οὔτε τά µωρά. 
Τί ἔγκληµα ὅµως ἔχουν 
κάνει αὐτοί οἱ Ταλιµπάν ἤ 
ὁ ἐγχώριος πληθυσµός πού 
τούς ὑποστηρίζει; Ὑπάρχει 

κάποιος σήµερα πού νά ἀρνεῖται τόν ἀποικιοκρατικό χαρακτήρα τοῦ 
πολύνεκρου πολέµου (ὅπου κάθε µέρα χάνουν τή ζωή τους 10 Ἀφγανοί 
ἀστυνοµικοί); Καί τί δουλειά ἔχει σ’ αὐτόν ἡ ἑλληνική δύναµη; Εὐτυχῶς 
τό κόστος (σέ αἷµα) ἀνεβαίνει γιά τίς Κατοχικές δυτικές δυνάµεις καί 
ἴσως δέν ἀργήσει ἡ ὥρα πού θά ξεκουµπιστοῦν ἀπό τήν περιοχή - παρά 
τή ρώσικη χείρα βοηθείας (ἀνεφοδιασµοῦ) πρός τούς Ἀµερικανούς.
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Τήν ἀποκατάσταση τῆς νοµιµότητας ἐπιθυµεῖ ὁ 
ΟΗΕ καί στηρίζει τήν ἐπαναφορά τοῦ προέδρου τῆς 
Ὀνδούρας, Manuel Zelaya, στό προεδρικό ἀξίωµα 
τῆς χώρας ἀπό τό ὁποῖο ἐξέπεσε µέ στρατιωτικό 
πραξικόπηµα στίς 28 Ἰουνίου. Ὁ νόµιµος καί τώρα 
ἐξόριστος πρόεδρος τῆς Ὀνδούρας µιλώντας στό 
Συµβούλιο τῶν Ἡνωµένων Ἐθνῶν, εὐχαρίστησε 
γιά τό ἱστορικό ψήφισµα πού τό στήριξαν τά 
λατινοαµερικανικά κράτη, καί τό ὁποῖο καλεῖ τά 
κράτη - µέλη του νά µήν ἀναγνωρίσουν καµµία 

ἄλλη κυβέρνηση στήν Ὀνδούρα. Ἀπό τήν πρώτη 
στιγµή, ἐξάλλου, οἱ γείτονες τῆς Ὀνδούρας 
(Νικαράγουα, Ἐλ Σαλβαδόρ καί Γουατεµάλα) 
ἔκλεισαν τά σύνορά τους καί οἱ ἐλλείψεις στά 
τρόφιµα ἔγιναν ἀµέσως αἰσθητές. Στό πλευρό τοῦ 
Ζελάγια στάθηκε ὁ φτωχός λαός τῆς Ὀνδούρας 
- τό 70% βρίσκεται κάτω ἀπό τό ὅριο τῆς φτώχειας 
-, πού κατά δεκάδες χιλιάδες βγῆκε στούς δρόµους 
τῆς πρωτεύουσας Τεγκουθικάλπα (παρά τήν 
ἀπαγόρευση τῆς κυκλοφορίας) διαδηλώνοντας 
ὑπέρ τῆς νοµιµότητας, ἐνῶ καί ὁ ρόλος τοῦ 
δορυφορικοῦ καναλιοῦ TELESUR τοῦ Τσάβες στήν 
ἐνηµέρωση ὅλων δέν ἦταν ἀµελητέος.
Ποιοί τελικά βρίσκονται πίσω ἀπό τό πραξικόπηµα; 
Δέν µποροῦµε νά ποῦµε «ἡ Ἀµερικάνικη 
Πρεσβεία*», παρότι ἡ ἐµπλοκή κάποιων κύκλων 

ἀπό τίς ΗΠΑ δείχνει πιθανότατη. Ὅµως µποροῦµε 
νά ἐπισηµάνουµε ὅτι οἱ πολιτικοί ἀντίπαλοι τοῦ 
Ζελάγια ἦταν ὑποστηρικτές των συµφωνιῶν µέ τήν 
Οὐάσινγκτον γιά «ἐλεύθερο ἐµπόριο» (οἱ ΗΠΑ εἶναι ὁ 
µεγαλύτερος ἐµπορικός ἑταῖρος τῆς Ὀνδούρας) πού 
πέρυσι ἀκύρωσε ὁ Ζελάγια καί προσχώρησε στήν 
ἀνταγωνιστική πρωτοβουλία τῆς Βενεζουέλας, ὁ δέ 
ἐπικεφαλῆς τῶν πραξικοπηµατιῶν (πού µιλοῦσαν 
κατά τῆς ἐπιρροῆς τοῦ Τσάβες στή χώρα) στρατηγός 
Romeo Vasquez ἔχει ἀποφοιτήσει ἀπό τό διαβόητο 
School of the Americas στίς ΗΠΑ (Fort Benning, 
Georgia), ἀπό ὅπου εἶχαν ἀποφοιτήσει ἄλλοι δύο 
δικτάτορες τῆς Ὀνδούρας (ὁ Juan Melgar Castro 
καί ὁ Policarpo Paz Garcia)! Ἄλλωστε καί ὁ ἴδιος ὁ 
Ζελάγια πού εἶχε χαιρετίσει ἀρχικά τήν ἐκλογική 
νίκη τοῦ Ὀµπάµα ὡς «ἐλπίδα γιά τόν κόσµο», πρό 
µηνῶν εἶχε ἀποστείλει προσωπικά στόν Ἀµερικανό 
Πρόεδρο ἐπιστολή ὅπου κατηγοροῦσε τίς ΗΠΑ γιά 
«παρεµβατισµό» καί ζητοῦσε τόν τερµατισµό τῆς 
ἀνάµιξής τους στίς πολιτικές ὑποθέσεις ἄλλων 
ἐθνῶν.
Ὁλα αὐτά δέν εἶναι ἀντιφατικά. Στήν Οὐάσινγκτον 
τό σύστηµα ἐξουσίας ἐξακολουθεῖ νά λειτουργεῖ 
µέ τήν γνωστή λογική καί τά περιθώρια 
διαφοροποίησης τοῦ Προέδρου εἶναι πάντοτε 
συγκεκριµένα. Οἱ ἐξελίξεις δείχνουν ὅτι ὁ Ὀµπάµα 
ὄχι µόνο τά ἐξάντλησε (βλ. δήλωση τῆς Κλίντον γιά 
τό θέµα Ζελάγια καί τήν στοίχησή της µέ τίς ἄλλες 
32 χῶρες τῆς ἀµερικανικῆς ἠπείρου, µέχρι καί τήν 
διακοπή τῆς βοήθειας) ἀλλά ἔφερε κι ἀποτέλεσµα 
- δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι στή στάση του ἀπέδωσαν τήν 
καλή ἐξέλιξη τῆς ὑπόθεσης τόσο ὁ Τσάβες ὅσο καί 
ὁ Κάστρο! Τά θετικά δείγµατα γραφῆς τοῦ νέου 
Ἀµερικανοῦ προέδρου, παρά τήν ἀπογοήτευση πού 
προκαλοῦν οἱ συµβιβασµοί του µέ τό κατεστηµένο, 
ἐξακολουθοῦν νά πληθαίνουν. Καί µαζί τους οἱ 
θανάσιµοι κίνδυνοι γιά τή ζωή του.

* Ὅπου ζήτησαν ἄσυλο ἡ γυναίκα καί ὁ γιός τοῦ 
Ζελάγια!

Τό ἀπολαυστικό πλάνο µέ τόν προσήκοντα σχολιασµό τό ἁλιεύσαµε 
στό ἐξαίρετο ἱστολόγιο τοῦ Σάββα Καλεντερίδη (infognomonpolitics.
blogspot.com). Προέρχεται ἀπό τά ἐγκαίνια µιᾶς ἔκθεσης στό Τάτβαν 
τοῦ τουρκοκρατούµενου Κουρδιστάν, ἔκθεση πού συνδιοργανώνεται 
ἀπό τό Ἐπαρχεῖο (Tatvan Kaymakamlığı), πού ἀνήκει στό Ὑπουργεῖο 
Ἐσωτερικῶν καί στελεχώνεται ἀπό αὐτό, καί ἀπό τόν τοπικό Δῆµο, ὁ 
ὁποῖος ἐλέγχεται ἀπό τό Κόµµα Δηµοκρατικῆς Κοινωνίας (DTP), πού 
πρόσκειται φιλικά στό ΡΚΚ.
Τό πρόγραµµα τῶν ἐγκαινίων καί οἱ λεπτοµέρειες τοῦ τυπικοῦ 
ρυθµίστηκαν ἀπό τόν Δῆµο, µέ τά ἑξῆς ἀποτελέσµατα: Δέν παίχτηκε 
ὁ ἐθνικός ὕµνος τῆς Τουρκίας. Δέν κρεµάστηκε πουθενά ἡ τουρκική 
σηµαία κι ὅταν κάποιοι ἐγκάθετοι ἔφεραν µία γιά νά τήν περιφέρουν, ἡ 
ὑπεύθυνη τῆς διοργάνωσης Χουλιά Ντάγ ἀπαίτησε τήν ἀπόσυρσή της! 
(αὐτά µπορεῖ νά φαίνονται ἄνευ σηµασίας στόν Ἕλληνα ἀναγνώστη, 
στήν Τουρκία ὅµως συνιστοῦν τεράστια πρόκληση). Καί, τό κυριότερο, 
τηρήθηκε ἑνός λεπτοῦ σιγή πρός τιµήν τῶν νεκρῶν τῆς Κουρδικῆς 
ἐπανάστασης!!! Στή διάρκεια τῆς τήρησης τῆς σιγής στή µνήµη τῶν 
Κούρδων ἡρώων, ὅλοι (καί οἱ βουλευτές τοῦ DTP, Sakık, Yaman καί 
Karabaş καί ἄλλοι Κοῦρδοι ἐπίσηµοι) σηκώθηκαν ὄρθιοι, ἐκτός ἀπό τόν 
ἔπαρχο Şefik Güldibi. Φανταστεῖτε ταπείνωση τοῦ τουρκικοῦ κράτους 
µέσα στήν Τουρκία - καί µεῖς καθόµαστε καί τούς παρακαλᾶµε!

Ἀποµόνωση τῶν πραξικοπηµατιῶν στήν Ὀνδούρα

«Χάλασε» καί ἡ Λατινική Ἀµερική...

Ἡ ὀργανική ἔνταξη τῶν 
Σέρβων στήν Εὐρώπη

Tίς µακάβριες ἱστορίες µέ τό ἀλβανικό 
ἐµπόριο ὀργάνων ἀπό Σέρβους 
αἰχµαλώτους γιά δυτικοευρωπαίους 
πελάτες τίς ἔχουµε σχεδόν ξεχάσει. 
Μέσα στήν ἀντισερβική παραζάλη πού 
δηµιούργησαν τά ΜΜΕ (εὐτυχῶς τά 
ἑλληνικά σέ πολύ µικρότερη κλίµακα) 
ἐκείνη ἡ ἀνατριχιαστική εἴδηση δέν 
κολλοῦσε πουθενά καί ὡς ἀσύµβατη 
µέ τά φιλοτεχνηµένα στερεότυπα 
ἔπεσε στή λήθη. Κι αὐτό παρότι ἡ πηγή 
της ἦταν ἡ πλέον ἀπρόσµενη: Ἡ ἴδια 
ἡ σερβοφάγος Κάρλα Ντέλ Πόντε, 
πού παρίστανε τήν Εἰσαγγελέα στό 
ψευτοδικαστήριο τῆς Χάγης, µόλις 
βγῆκε ἀπό τήν ὑπόθεση καί βρέθηκε 
πρέσβειρα τῆς Ἑλβετίας στήν Ἀργεντινή, 
ἐξιστόρησε τά πάντα στό βιβλίο της: 
Πῶς ἑκατοντάδες Σέρβοι πολίτες τοῦ 
Κοσόβου, αἰχµάλωτοι τῶν Ἀλβανῶν, 
µεταφέρονταν σέ ἕνα κτῆµα τῆς 
Ἀλβανίας, κάποιου Μερσίν Κατότσι, 
ὑποβάλλονταν ἐκεῖ σέ χειρουργικές 
ἐπεµβάσεις, καί τούς ἔπαιρναν ζωτικά 
ὄργανα πού µεταφέρονταν µετά ἀπό τό 
ἀεροδρόµιο τῶν Τιράνων σέ πλούσιους 
δυτικούς πελάτες. Οἱ δύστυχοι Σέρβοι 
φυσικά σκοτώνονταν καί θάβονταν 
στό κοντινό νεκροταφεῖο. Πέντε 
χρόνια µετά τόν πόλεµο, τό 2004, µία 
ἐπιτροπή τοῦ ΟΗΕ πῆγε ἐπί τόπου γιά 
νά ἀναζητήσει στοιχεῖα. Στήν ἀναφορά 
της ἔγραψε ὅτι βρέθηκαν ἴχνη αἵµατος 
σέ δύο δωµάτια καί σέ κοντινό ρέµα 
σύριγγες, πλαστικές σακκοῦλες ἀπό 
ὀρούς, ὑλικό ἀπό χειρουργικές ποδιές 

καί ἄδεια µπουκάλια φαρµάκων (τό 
ἕνα µάλιστα ἀπό µυοχαλαρωτικό πού 
χρησιµοποιεῖται σέ ἐγχειρήσεις). Ὅταν 
ὅµως ἡ Ἐπιτροπή προσπάθησε νά 
σκάψει στό τοπικό νεκροταφεῖο, ὅπου 
ἐλέγετο ὅτι εἶχαν θαφτεῖ τά θύµατα, 
συνάντησε τήν ἄγρια ἀντίδραση τῶν 
χωρικῶν καί ἐµποδίστηκε ἡ ἔρευνα!
Στή Σερβία ὁ Εἰσαγγελέας Βούκσεβιτς 
ἔχει ἕναν µεγάλο φάκελο γιά τήν 
ὑπόθεση, πού θεωρεῖ ὅτι εἶχε 300-540 
θύµατα καί συνδέεται µέ ἀλβανικά 
ἐγκληµατικά κυκλώµατα πορνείας, 
ναρκωτικῶν καί διακίνησης προσώπων. 
Ὡστόσο βρῆκε κλειστή τήν πόρτα τῆς 
συνεργασίας µέ τήν συνάδελφό του 
στά Τίρανα καί τώρα οἱ ἐλπίδες γιά 
διαλεύκανση τῆς ὑπόθεσης βασίζονται 
στή νέα ἔρευνα πού διεξάγει τό 
Συµβούλιο τῆς Εὐρώπης, ὑπό τόν 
Σουηδό Ντίκ Μάρτυ. Πρόκειται γιά τόν 
Εἰσαγγελέα πού ἀποκάλυψε τίς µυστικές 
φυλακές τῆς CIA στήν ἀνατολική 
Εὐρώπη καί αὐτό τό βιογραφικό 
του εἶναι πού καθιστᾶ πιθανή µία 
διαλεύκανση τῆς ὑπόθεσης. 
Βεβαίως, θά µοῦ πεῖτε, τί εἶναι µερικές 
ἑκατοντάδες (σκυλεµένοι) νεκροί 
Σέρβοι µπροστά στή δηµοκρατία καί 
τήν ἐλευθερία πού γεννήθηκαν στό 
Κόσοβο; Μιά µικρή παράπλευρη ἀπώ 
λεια. Κι ἄν ψήφιζαν καί Μιλόσεβιτς κι 
ἐπιδοκίµαζαν τόν Κάρατζιτς, ἀκόµα 
µικρότερη. Ἄσε πού ἔτσι χρησίµευσαν 
καί κάπου, ἀφοῦ τά βαλκανικά τους ὄρ-
γανα φιλοξενοῦνται πλέον σέ σώµατα 
πολιτισµένων καί ἀνθρωπιστῶν Εὐρω-
παίων, πού διαθέτουν µία class, πῶς νά 
τό κάνουµε...

Ἔκθετοι στή χλεύη τῶν Κούρδων

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα 
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι 8,5 ἑκατοµµύρια Οὐιγοῦ-
ροι Τοῦρκοι τῆς περιοχῆς στεροῦνται βασικά 
θρησκευτικά (καί ὄχι µόνο) δικαιώµατα. 
Ἄλλα λόγῳ τοῦ ἀντιθρησκευτικοῦ χαρακτή-
ρα τοῦ κοµµουνιστικοῦ καθεστῶτος κι 
ἄλλα λόγῳ τῆς ἀποφασιστικότητας τῆς 
Κίνας νά µήν ἐπιτρέψει τήν ἀνάπτυξη 
τοῦ ἀποσχιστικοῦ κινήµατος (ἡγεῖται ἀπό 
τίς ΗΠΑ ἡ ἐξόριστη Ρεµπίγια Καντίρ πού 
µέ τηλεφώνηµά της στίς 3/7 πυροδότησε 
τίς ταραχές). Ὁ ἐποικισµός µέ Κινέζους 
(Χάν), ὁ κρατικός ἔλεγχος τῆς θρησκείας, ἡ 
ἀντιµετώπιση τῶν ἐθνικῶν διεκδικήσεων µέ 
τήν ἀντιτροµοκρατική νοµοθεσία εἶναι αὐτά 
πού ἐπικαλεῖται ἡ µία πλευρά. Ἀπό τήν ἄλλη 
οἱ Κινέζοι προβάλλουν τά ἐκπαιδευτικά καί 
ἐργασιακά προνόµια πού παραχώρησαν 
στίς µειονότητές τους, ὅπως καί τήν ἄδεια 
γιά δεύτερο παιδί πού ἔχουν οἱ Οὐιγοῦροι 
(οἱ Χάν δικαιοῦνται µόνον ἕνα). Ἡ ἀλήθεια 
προφανῶς εἶναι κοντά σέ µία σύνθεση τῶν 
δύο προσεγγίσεων. Καί πάντως δέν πρέπει 
νά ξεχνᾶµε ὅτι ἀφενός στόν κινεζικό κόσµο 
δέν εἶναι αὐτονόητες οἱ νεωτερικές ἀξίες τῆς 
Δύσης καί ἀφετέρου ἡ Κίνα δέν ἐπιτρέπει σέ 
κανέναν ἀγγλοαµερικάνο νά τῆς ἐπιβάλει 
τή θέλησή του µέ ὁποιοδήποτε πρόσχηµα.
Τό ...θρακικό ἐνδιαφέρον γιά τήν ὑπόθεση 
αὐτή εἶναι ὅτι στά πλαίσια τῆς τουρκικῆς 
πολιτικῆς ἀνάδειξης τῶν προβληµάτων τῶν 
Οὐιγούρων, πρό µηνῶν εἶχαν ἐπισκεφθεῖ 
τήν περιοχή µέλη τοῦ µειονοτικοῦ Συλλόγου 
Ἐπιστηµόνων! Ἐλπίζουµε τουλάχιστον ἐκεῖ 
νά ἀντιλήφθηκαν τί σηµαίνουν οἱ λέξεις 
«προβλήµατα» καί «δικαιώµατα».
Κι ἕνα τελευταῖο, χάριν εὐθυµίας: Ἀπανωτές 
συσκέψεις ἔγιναν στό ΥΠΕΞ µας προκειµένου 
νά ἐκµεταλλευτοῦµε τήν τουρκοκινεζική 
ἀντιπαλότητα, γιά ἀξιοποίηση ἑνός τέτοιου 
ἰσχυροῦ ἐν δυνάµει συµµάχου πού µᾶς 
προέκυψε. (Καλό, ἔ;)

Κινέζοι κατά Τούρκων
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Δημοκρατία και 
κλωνοποίηση στην ΕΕ

Από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Βιολογικών Προϊόντων - ΔΗΩ πληροφορηθή-
καμε τη συμφωνία του Συμβουλίου των 
Υπουργών Γεωργίας (Λουξεμβούργο, 22/6/09) 
με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την έγκριση 
του κρέατος και των παραγώγων κρέατος από 
κλωνοποιημένα ζώα. Ένα βήμα που δείχνει 
ξεκάθαρα το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Μόλις τον περασμένο 
Μάρτιο η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών 
είχε ταχθεί κατά της κατανάλωσης προϊόντων 
που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. 

Παράλληλα, όλοι 
οι ευρωπαϊκοί 
λαοί είναι κάθετα 
αντίθετοι στη 
νομιμοποίηση 
των γενετικά 
τροποποιημένων 
οργανισμών και 
των παραγώγων 
τους. Επιπλέον, 
η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφάλειας 
Τ ρ ο φ ί μ ω ν 
( E F S A ) 
πρότεινε την 

«υλοποίηση περαιτέρω ερευνών για τον 
αντίκτυπο της κλωνοποίησης στα ζώα», 
καθώς τα επιστημονικά δεδομένα δεν 
κρίνονται ακόμη επαρκή. Παρόλα αυτά, το 
Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, αιφνιδιαστικά, 
κι επικαλούμενο «ανεξέλεγκτη διακίνηση 
ελλείψει συγκεκριμένου πλαισίου», ανοίγει 
ένα παράθυρο στην αντίθετη κατεύθυνση, 
με νέα οδηγία για το κρέας και το γάλα από 
κλωνοποιημένα ζώα! Κι αυτό το πράμα 
λέγεται δημοκρατικός συγκεντρωτισμός και 
μας καλούν κάθε λίγα χρόνια να ψηφίσουμε 
(όπως πριν μερικές εβδομάδες) για τη «φωνή 
μας στην Ευρώπη»! 
Οι κίνδυνοι από την κλωνοποίηση είναι λίγο 
πολύ γνωστοί: οδηγεί σε ανεύθυνη μείωση 
της γενετικής ποικιλότητας και περιορίζει 
τις μελλοντικές δυνατότητες της εκτροφής 
ζώων, ενώ τίθεται εν αμφιβόλω και παγκόσμια 
ασφάλεια των τροφίμων. Όμως αξίζει να 
σημειωθούν και οι ιδιαίτερες πτυχές του 
θέματος που αφορούν συγκεκριμένα την 
Ελλάδα, έτσι όπως τις εξέθεσε ο πρόεδρος 
της ΔΗΩ κ. Σπύρος Σγούρος: «Η ελληνική 
γεωργία μπορεί να ανταπεξέλθει στον διεθνή 
ανταγωνισμό μόνο με ποιοτικά βιολογικά 
προϊόντα. Οι όποιες κινήσεις προς τα 
κλωνοποιημένα ή τα μεταλλαγμένα προϊόντα, 
πέρα από την επικινδυνότητά τους για τους 
καταναλωτές είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές 
και για την αγροτική οικονομία της χώρας». 

Τό τεράστιο πρόβληµα πού 
ἔχει ἡ κοινωνία µας στό νά 
καθορίσει τό περιεχόµενο 
τῆς ἐκπαίδευσης πού 
θέλει γιά τά παιδιά της 
καί νά ἀντιµετωπίσει 
τά προβλήµατα πού τήν 
ταλανίζουν ἀποτυπώνεται 
µέ ἐνάργεια στούς λόγους 
τῶν πολιτικῶν µας* γιά τήν 
Παιδεία. Τό πρόβληµα αὐτό 
πλέον τό πολιτικό προσωπικό µας τό 
«ἔλυσε» χάρη στίς νέες τεχνολογίες. 
Χρόνια τώρα, σέ κάθε ἀπάντηση γιά 
τό ζήτηµα ὁποιουδήποτε στελέχους, 
ἀνιχνεύεις τίς ἴδιες µποῦρδες: 
Τόν προσωπικό ὑπολογιστή, τίς 
νέες τεχνολογίες, τόν αἰώνα τῆς 
πληροφορικῆς... Λές καί τά παιδιά 
περιµένουν ἀπό τόν δάσκαλο νά τά 
ἐξοικειώσει µέ τά µηχανάκια ἤ λές 
καί µόλις γίνει αὐτό ...σώθηκαν! 
Ἤ µήπως στήν προψηφιακή ἐποχή 
Παιδεία δέν ὑπῆρχε; 
Ἀφορµή γιά τίς σκέψεις αὐτές µᾶς 
ἔδωσε τό πρόσφατο «Διεθνές συνέδριο 
γιά τίς τεχνολογίες πληροφορίας 
καί ἐπικοινωνίας στήν ἐκπαίδευση», 
πού ἔγινε στήν Κέρκυρα. Ἐκεῖ 
λοιπόν προλόγισε καί ὁ Γιῶργος 
Παπανδρέου καί παραθέτουµε κά-
ποιες χαρακτηριστικές ἀρλοῦµπες 
του πού δείχνουν τό πρόβληµα. 
Ὁ ΓΑΠ ξεκίνησε µέ τή σχέση 
δηµοκρατίας κι ἐκπαίδευσης, 
ἀναφέροντας τρία τρέχα γύρευε 
ὀνόµατα (Ρaulo Freire, Ivan Illich καί 
John Dewey) σάν νά µήν ὑπῆρξε ποτέ 
συµβολή τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας στό 
θέµα, θυµήθηκε τί κάνει ὁ Πρόεδρος 
(σκέτο, χωρίς «Ἀµερικανός») 
Ὀµπάµα, τόν ...Τσάρλι Τσάπλιν καί 
µεταξύ ἄλλων (ὄχι ὅλων ἄστοχων, 
βεβαίως) εἶπε: 
«Τό σηµερινό ἐκπαιδευτικό σύστηµα 
τῆς χώρας εἶναι συγκεντρωτικό καί 
κεντρικά ἐλεγχόµενο, γιατί ἔχουµε 
τήν ἀνάγκη νά ἐλέγχουµε τή δύναµη 
καί τήν ἀνάγκη ἀλλαγῆς πού νιώθουν 

οἱ νέοι ἄνθρωποι».
Εἶναι πραγµατικά ἀπίστευτο, τί 
εἴδους δικαιολογίες βρίσκει κανείς 
προκειµένου νά διαλύσει τόν ἑνιαῖο 
χαρακτήρα καί σχεδιασµό τῆς 
ἐκπαίδευσης, κάτι πού συνέχει τήν 
ἑλληνική κοινωνία κι ἀποτελεῖ ἕνα 
µεῖζον πλεονέκτηµα τοῦ ἑλληνικοῦ 
συστήµατος! Ὑποτίθεται ὅτι ἡ 
λεγόµενη ἀποκέντρωση θά σηµάνει 
τόν ἐκδηµοκρατισµό καί τήν 
ἀνανέωση τῆς ἐκπαίδευσης, κι ὄχι 
τήν πλήρη ἀποσύνθεσή της. 
«Ἔχουν ἕνα πολύ µεγάλο µέρος τῆς 
µάθησης µέ ἀποστήθιση, πρᾶγµα πού 
σήµερα ἐµένα µοῦ φαίνεται κάτι σάν 
στρατόπεδο συγκέντρωσης, ὅπου οἱ 
ἄνθρωποι τό µόνο πού κάνουν εἶναι 
νά σπᾶνε πέτρες, ὑποσκάπτοντας τήν 
ἔννοια µιᾶς εὐρύτερης νοµιµότητας 
τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ µας συστήµατος 
καί τήν ἔννοια τοῦ σκοποῦ του γιατί 
εἶναι ἐκεῖ, γιατί βρίσκονται στό 
σχολεῖο. Καί δέν εἶναι, νοµίζω, τυχαῖο 
περιστατικό ὅτι, µόλις λίγους µῆνες 
πρίν, βιώσαµε µεγάλη βία στήν 
Ἀθήνα καί τήν Ἑλλάδα, ἀπό µιά πολύ 
καταπιεσµένη νέα γενιά».
Παραβλέπω τό συντακτικό - νοηµα-
τικό  µπάχαλο τῶν παραπάνω γραµ-
µῶν καί πάω στήν οὐσία: Τί νά πεῖς 
σ’ ἕναν «ὑποψήφιο πρωθυπουργό» 
πού συγκρίνει τήν ἐκπαίδευση τῆς 
πατρίδας του µέ ...«στρατόπεδο 
συγκέντρωσης»;;;!!! Πού εἶναι τόσο 
ἀνυποψίαστος γιά τήν ἀξία τῆς 
ἀποστήθισης; Πού θεωρεῖ τή νέα 
γενιά πολύ ...καταπιεσµένη; Μέ τούτη 
τήν καταστατική νεολαιολαγνεία, 

χωρίς τό παραµικρό ἕρµα στό χθές, 
τί εἴδους ἐκπαιδευτικό αὔριο µᾶς 
περιµένει; 
Καταλήγοντας ὁ ΓΑΠ µίλησε γιά 
τήν ἀνάγκη κοινωνικοποίησης τῆς 
γνώσης: «Ἄν λοιπόν ὑπάρχει ἕνα 
ἠθικό δίδαγµα σέ αὐτήν τήν ἱστορία, 
στή σηµερινή µου ἱστορία, ἀφορᾶ 
στό ἄν, ὅταν ἀνακαλύπτουµε ἕνα 
µῆλο, ὅπως ὁ Ἀδάµ µέ βάση τήν Ἁγία 
Γραφή, ἤ ὅταν φέρνουµε δύναµη στήν 
κοινωνία, τή δύναµη τῆς φωτιᾶς, ὅπως 
ὁ Προµηθέας, ἤ ὅταν ἀνακαλύπτουµε 
τήν ἰσχύ τοῦ ἀτόµου, ὅπως ὁ 
Ἀϊνστάιν, ἤ ὅταν κάποιος 23χρονος 
ἀνακαλύπτει τή δύναµη τοῦ Facebook 
ἤ τοῦ YouTube ἤ τοῦ Google, πρέπει νά 
µαθαίνουµε, ὡς ἀνθρωπότητα, πῶς 
νά µοιραζόµαστε αὐτή τή δύναµη, πῶς 
νά χρησιµοποιοῦµε αὐτή τή δύναµη, 
πῶς νά παρέχουµε δυνατότητες στήν 
κοινωνία µας οὐσιαστικά, ἔτσι ὥστε, 
µέ δηµοκρατικό τρόπο, νά µποροῦµε 
νά διαχειριζόµαστε αὐτές τίς νέες 
δυνάµεις καί εὐκαιρίες, πρός ὄφελος 
τοῦ κοινοῦ καλοῦ, πρός ὄφελος τοῦ 
κάθε πολίτη καί ὅλων τῶν πολιτῶν, 
πρός ὄφελος τοῦ περιβάλλοντός 
µας, πρός ὄφελος τοῦ βιώσιµου καί 
ἀνθρωπιστικοῦ κόσµου».
Γιά ἔκθεση ἰδεῶν γυµνασίου καλό 
τό ἀπόσπασµα, ἄσχετο ὅµως µέ τήν 
πραγµατικότητα. Στούς ὠφελούµε-
νους ξέχασε νά µνηµονεύσει τήν 
πατρίδα, τή χώρα µας δηλαδή ἤ 
τόν λαό µας, δέν πειράζει, δέν εἶναι 
ἄλλωστε προεκλογική περίοδος, 
ποῦ νά τήν θυµηθεῖ... Ὅµως ἐκεῖ 
πού ἀναφέρει τόν ...Ἀδάµ, καλό 
θά ἦταν νά τοῦ πεῖ κανείς ὅτι «µέ 
βάση τήν Ἁγία Γραφή» ἡ Εὔα ἦταν 
πού ἀνακάλυψε τό µῆλο κι ἐκείνη 
πράγµατι τό µοιράστηκε µέ ὅλην 
τήν ἀνθρωπότητα, ἀφοῦ ἔδωσε καί 
τοῦ ...Ἀδάµ.  
Σηµειῶστε ὅτι µετά τήν ὁµιλία 
του στό συνέδριο ὁ ΓΑΠ µετεῖχε 
σέ συζήτηση µέ θέµα τό Ἀνοικτό 
Σχολεῖο στήν Ἑλλάδα µαζί µέ τήν 
Ἄννα Διαµαντοπούλου καί τήν 

...Ἄντζελα Γκερέκου! Ἄρα ἡσυχάστε, 
σωθήκαµε...

* Κι ὄχι µόνο - βλ. πρόσφατο ἄρθρο 
τοῦ καθ. Γ. Μπαµπινιώτη, ὅπου 
ἀπαριθµοῦσε 9 προβλήµατα τῆς 
ἐκπαίδευσης, τεχνικῆς κυρίως 
φύσεως, χωρίς τήν παραµικρή µνεία 
στό περιεχόµενο τῆς παρεχόµενης 
µόρφωσης καί στό ἐκπαιδευτικό 
κλῖµα!

ΓΑΠ: Τά παιδία παίζει (Playstation)

Τµῆµα Ἐγκληµατολογίας 
κι ὄχι Ρουσφετολογίας

Νά λοιπόν πού ὁ ὑπουργός 
Παιδείας Ἄρης Σπηλιωτόπουλος 
ΔΕΝ ἀπασχολεῖ τά ΜΜΕ µόνο 
µέ τίς φωτογραφίσεις του 
(στό ἱστιοφόρο, στήν δεξίωση, 
στά ὀρθάδικα...) ἀλλά καί µέ 
ἀνακοινώσεις ἐκπαιδευτικοῦ, θά 
µποροῦσες νά τό πεῖς, χαρακτήρα. 
Στή πρόσφατη σύνοδο λοιπόν 
τῶν Πρυτάνεων στά Γιάννενα, 
ἀνακοίνωσε ὅτι σκοπεύει νά 
ἱδρύσει Τµῆµα Ἐγκληµατολογίας 
καί Ἀντιεγκληµατικῆς Πολιτικῆς. 
Ἐννοεῖται ὅτι στήν ὑπουργική αὐτή 
πρόθεση πρυτάνευσαν τό κοινωνικό 
συµφέρον καί οἱ ἐπιστηµονικές 
ἀνάγκες τῆς χώρας. Ἀντιθέτως, 
καµµία ἀπολύτως σχέση δέν ἔχουν 
οὔτε οἱ φιλοδοξίες τῆς γενικῆς 
γραµµατέως τοῦ ὑπουργείου του, 
Νίκης Γκοτσοπούλου, οὔτε καί 
τοῦ ἐκ Κοµοτηνῆς ὁρµώµενου 
(ἐγκληµατολόγου) συζύγου της 
Κυριάκου Μπαµπασίδη. Ὅπως 
µάθαµε ὁ τελευταῖος ἁπλῶς ἔδωσε 
τά ἐπιστηµονικά του φῶτα στόν 
ὑπουργό. Ἐξάλλου στήν Ἑλλάδα 
ζοῦµε, γίνονται τέτοια πράγµατα; 
Δηλαδή τί πιστεύετε, ὅτι αὔριο 
µεθαύριο πού θά ἱδρυθεῖ τό Τµῆµα 
στό Πάντειο Πανεπιστήµιο, θά 
διδάσκει ἐκεῖ κάποιος ἐκ τῶν δύο; 
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Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ βουλευτῆ τοῦ ΚΚΕ Γιάννη Ζιώγα στήν Ροδόπη, 
προκειµένου νά ἐνηµερωθεῖ ἐπι τόπου γιά τίς συνθῆκες κράτησης 
τῶν λαθροµεταναστῶν (σέ Σάπες, Βέννα, Ἁµαξάδες), µᾶς ἔφερε κατά 
πρόσωπο µέ µία λίγο πολύ γνωστή ἀπογοήτευση. Τό Κοµµουνιστικό 

Κόµµα, πού τό µεγαλύτερο µέρος τῆς ἀνάλυσής του γιά τό ζήτηµα θά 
τό προσυπέγραφε κάθε νοήµων καί καλόπιστος ἄνθρωπος, ἀρνεῖται νά 
διαφοροποιηθεῖ ἀπό τό ὑπόλοιπο πολιτικό συνάφι καί µένει κι αὐτό σέ ἐπίπεδο 
ἀνθρωπιστικῆς προσέγγισης καί µεταναστολαγνείας. Τήν κρίσιµη ὥρα τοῦ «διά 
ταῦτα» δέν τολµᾶ νά θίξει τόν πυρήνα τῆς πολυπολιτισµικότητας: Περιορίζεται 
σέ παυσίπονα καί εὐθυγραµµίζεται µέ τά παπαγαλάκια τοῦ κυρίαρχου λόγου. 
Δέν εἶναι µετά ν’ ἀπορεῖς γιατί ἀκόµα καί τώρα, µέ τόση λαϊκή ἀπογοήτευση, 
µένει κολληµένο στό 6-8%...

Ἀπό τό Διοικητικό Συµβούλιο τοῦ Συλλόγου Ἀλληλεγγύης Πολιτῶν 
Βορείου Ἕβρου “ΑΚΡΙΤΕΣ” λάβαµε τή διαµαρτυρία του σχετικά µέ τήν  
ΝΑΤΟϊκή συµφωνία , µέ βάση τήν ὁποία τοποθετεῖται Τοῦρκος Διοικητής 
στή Λάρισα γιά τή λειτουργία ΝΑΤΟϊκοῦ Κέντρου Συνδυασµένων 

Ἀεροπορικῶν Ἐπιχειρήσεων (CAOC). Κι αὐτό γιατί, ὅπως ἀναφέρει τό 
κείµενο τῶν Διµοτιανῶν φίλων, «ἰσοδυναµεῖ µέ ἐκχώρηση κυριαρχικῶν µας 
δικαιωµάτων στό Αἰγαῖο, γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν ὁποίων θυσίασαν τή ζωή τους 
Ἕλληνες Ἀεροπόροι καί Ναυτικοί». Ναί, φυσικά καί πολλοί καταδίκασαν τήν 
συγκεκριµένη ἐξέλιξη, ὅµως ὅταν ἡ διαµαρτυρία ἔρχεται ἀπό τό Διδυµότειχο, 
ἀπό τήν πρώτη γραµµή τῆς χώρας, ἔχει µιάν ἄλλη βαρύτητα, πῶς νά τό 
κάνουµε... 

Στίς 9 Ιουλίου στήν παραλία Ἀλεξανδρούπολης ἄνοιξε τίς πῦλες του 
γιά τό κοινό τοῦ Ἕβρου τό 18ο Περιφερειακό Φεστιβάλ Βιβλίου. Ἡ 
διοργάνωσή του πραγµατοποιεῖται στό πλαίσιο τοῦ προγράµµατος 
«Ἐγνατία τοῦ Βιβλίου καί τοῦ Πολιτισµοῦ» καί θά διαρκέσει ἕως τίς 19 

Ἰουλίου (ὧρες λειτουργίας 19:00 - 23:30). Συµµετέχουν 100 ἐκδότες ἀπό ὅλη τήν 
Ἑλλάδα, φιλοξενούµενοι σέ  40 ἐκθετήρια, ὅπου παρουσιάζονται περισσότεροι 
ἀπό 20.000 τίτλοι βιβλίου, ἑλληνικῆς καί ξένης ἐκδοτικῆς παραγωγῆς. 
Συγχαίρουµε βεβαίως τούς διοργανωτές καί τούς χορηγούς γιά τήν προσπάθεια 
ἀλλά νά ξαναποῦµε τό παράπονό µας: Γιατί ρέ παιδιά «φεστιβάλ»; Τί σηµαίνει 
αὐτἠ ἡ λέξη γιά τόν Ἕλληνα; Τόσο ἀκατάλληλη κρίνετε τή λέξη «Ἔκθεση»; Κι 
ἄν ἀπευθύνεσαι σέ βιβλιόφιλους µέ γελοίους ξενισµούς, τότε τί ἀπαιτήσεις 
µπορεῖ νά ἔχει κανείς ἀπό τόν µέσο ὅρο;

Μπράβο στήν Περιφέρεια ΑΜ-Θ γιά τά ἔργα στόν Βόρειο Ἕβρο 
καί µακάρι νά ‘χει δίκιο ὁ περιφερειάρχης Δ. Σταµάτης πού µίλησε 
γιά ποιότητα καί ταχύτητα στήν ἐκτέλεσή τους. Τό θέµα εἶναι ὅµως 
ὅτι ἐκεῖ χρειάζονται ἄµεσα καί ριζικά µέτρα τόνωσης τῆς τοπικῆς 

δηµογραφίας, διαφορετικά µόνο ΚΑΠΗ θά χρειάζονται... 

Τροµάξαµε!
Οἱ ἀναγνῶστες µας ἔχουν 
παρακολουθήσει τή σειρά τῶν 
δηµοσιευµάτων µας σχετικά µέ 
τό Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης. Ἄλλωστε εἴµαστε οἱ 
ΜΟΝΟΙ πού τό τολµοῦµε καί τό 
κάνουµε µάλιστα µέ στοιχεῖα καί 
χωρίς καµµία ὑστεροβουλία (ὅπως 
ἄλλωστε διαπραγµατευόµαστε 
κάθε ζήτηµα). Στά δηµοσιεύµατα 
αὐτά µόνο µία φορά λάβαµε 
γραπτή ἀπάντηση κι αὐτή µέ 
...ἀνώνυµη ἐπιστολή, ὅταν κάποια 
στιγµή εἴχαµε θέσει τό δάκτυλο 
ἐπί τόν τῦπο πολύ ...πρόσφατων 
ἥλων. Κατά τ’ ἄλλα σιωπή. Ὁ 
γνωστός νόµος τῆς µαφίας. 
Παρότι µαθαίναµε πολλά ἀπό 
ὅσα διαµοίβονταν σχετικά µέ 
γραφόµενά µας, κανείς δέν 
τολµοῦσε νά πεῖ µιά λέξη, εἴτε 
κατακρίνοντας εἴτε ἐπαινώντας 
εἴτε, ἀκόµη, προεκτείνοντας 
κάποιο δηµοσίευµα. Μοναδική 
ἐξαίρεση ἡ πρόσφατη περίπτωση 
ἡ σχετική µέ τίς «κατανοµές 

ὑπερωριῶν» τῶν διοικητικῶν 
ὑπαλλήλων τοῦ ΔΠΘ.
Νά ὅµως πού καί κάποιος 
καθηγητής ἀντέδρασε σέ δύο 
δηµοσιεύµατά  µας: Ὄχι ὅµως 
ἐπιστολικά µά ...δικαστικά! Ὁ 
ἀντιπρύτανης κ. Ἀθανάσιος 
Καραµπίνης ὑπέβαλε µήνυση 
ἐναντίον µας γιά ὅσα γράψαµε 
σχετικά µέ τό δικαίωµά του νά 
ἐργάζεται ὡς µελετητής ἐκτός 
Πανεπιστηµίου καί γιά τή σχέση 
του µέ τήν ἑταιρεία ΕΥΕΡΓΟΣ τοῦ 
κουµπάρου του κ. Πλέσσια. Μέ 
τρόπο κυριολεκτικά διαστροφικό, 
χαρακτηρίζει «συκοφαντικό» ἕνα 
δηµοσίευµα πού ἔθετε προσεκτικά 
ἐρωτήµατα καί χρησιµοποιοῦσε 
στοιχεῖα ἀτράνταχτα! Καί ἔχει καί 
τήν ἀξίωση νά µᾶς καταδικάσει, 
παρότι «συνελήφθη κλέπτων 
ὀπώρας»!
Δέν ξέρουµε ἄν ὁ κυρ-καθηγητής 
γνωρίζει τήν παροιµία «πῆγε γιά 
µαλλί καί βγῆκε κουρεµένος», εἶναι 
ὅµως προφανές ὅτι θά γελάσουµε 
µέ τήν ἱστορία αὐτή. Ἡ συνέχεια 
στίς δικαστικές αἴθουσες.

Καί κάτι ἀκόµη...

Μιά πού ἀναφερθήκαµε στό ΔΠΘ, ἀξίζει µνείας ἡ ἀνώνυµη καταγγελία 
πού ὑποβλήθηκε προσφάτως στούς Εἰσαγγελεῖς 
Πρωτοδικῶν Ξάνθης καί Κοµοτηνῆς, σχετικά 
µέ συγκεκριµένο καθηγητή τοῦ Πολυτεχνείου 
(«πρωτοχρυσοκάνθαρο» καί «φεουδάρχη τῆς 
Ξάνθης» τόν ἀποκαλεῖ). Ὁ καταγγέλων λοιπόν 
µιλᾶ γιά ἀλαζονία, ἔκνοµες συµπεριφορές, 
ρουσφετολογικά ὄργια, ἀτασθαλίες στήν 
Ἐπιτροπή Ἐρευνῶν, παρασκηνιακή συµµετοχή σέ 
πλῆθος προγραµµάτων κτλ κτλ. Ἡ ἴδια ἐπιστολή 
µοιράστηκε καί στά µέλη ΔΕΠ τοῦ Δηµοκριτείου 
Πανεπιστηµίου. Ποιόν ἄραγε νά ἀφορᾶ;...

Ἐρωτήµατα πρός ΔΕΥΑΚ

Ἀκοῦµε καί διαβάζουµε γιά τό 
πρόβληµα µέ τά διαφυγόντα ἔσοδα 
ὕψους 2.000.000 εὐρώ τῆς ΔΕΥΑΚ. 
Ὑποθέτουµε ὅτι αὐτό σηµαίνει καί 
προσπάθεια ἀνεύρεσης/εἴσπραξής 

τους ἀπό τήν πλευρά τῆς διοίκησης 
τῆς δηµοτικῆς ἐπιχείρησης. 
Γιά νά συµβάλουµε λοιπόν κι 
ἐµεῖς ὡς πολίτες τῆς Κοµοτηνῆς 
στήν κοινωφελή αὐτή ὑπόθεση, 
διατυπώνουµε κάποια ἐρωτήµατα 
στούς ἁρµόδιους τῆς ΔΕΥΑΚ: 
1) Εἶναι δυνατόν βουλευτής πρᾶµα 
νά χρωστάει στή ΔΕΥΑΚ χιλιάδες 
εὐρώ; Καί πότε θά τά πληρώσει, ἄν 
δέν τοῦ φτάνουν ὅσα µαζεύει τώρα 
ἀπό δέκα µεριές;
2) Εἶναι δυνατόν δηµοσύµβουλας 

πρᾶµα νά χρωστάει  (ἐπίσης!) στή 
ΔΕΥΑΚ χιλιάδες εὐρώ; Καί πῶς 
τολµάει ν’ ἀνοίγει τό στόµα του γιά 
τά προβλήµατα τοῦ Δήµου;
3) Εἶναι δυνατόν ἐργολάβος τῆς 
πόλης πού «ἔγινε ἄνθρωπος» ἀπό 
τά ἔργα τῆς ΔΕΥΑΚ νά λειτουργεῖ 
(χρόνια τώρα!) ἐκτός πόλεως ἐργο-
τάξιο κλέβοντας τό νερό κι ἐπιβαρύ-
νοντας γειτονική ἐπιχείρηση καί τήν 
ἴδια τήν ΔΕΥΑΚ;  
4) Πόσα συµβόλαια µέ τήν ΔΕΥΑΚ 
ὑπάρχουν στόν οἰκισµό τοῦ Ἡφαί-
στου µέ τά ἑκατοντάδες σπίτια; Γιατί 
ἄν ἡ ἀπάντηση εἶναι ...µονοψήφια, 
τότε δέν µιλᾶµε γιά κοινωνική 
πολιτική χάριν τῶν Ροµά ἀλλά γιά 
µετατροπή τῆς ΔΕΥΑΚ σέ ἐκλογικό 
ἐργαλεῖο τοῦ ἑκάστοτε δηµάρχου!
Τά ἐρωτήµατα δέν ἔχουν σκοπό τό 
κουτσοµπολιό, µά τήν διαφάνεια. Τό 
φῶς τῆς δηµοσιότητας χρειαζόµαστε, 
πόσο µᾶλλον ὅταν ἐκτοξεύονται 
καί ἀπειλές µαφιόζικου τύπου 
κατά τῆς διοίκησης τῆς ἐπιχείρησης, 
ὅταν προσπαθεῖ νά διαφυλάξει τά 
συµφέροντά της, ἐπειδή δηλαδή 
πράττει τό αὐτονόητο!
Τέλος, ἐπαναφέρουµε προηγούµενο 
ἐρώτηµά µας πρός τήν διοίκηση τῆς 
ΔΕΥΑΚ: Πῶς συµβιβάζεται ἡ νοµική 
σύµβουλός της νά βρίσκεται καί στό 
Δ.Σ. τῆς ἑταιρείας πού σέρνει στά 
δικαστήρια τήν δηµοτική ἐπιχείρηση; 
Δεχόµαστε καί ἀπαντήσεις...

Κ.Κ.



KΤEL - ΚΟÇ  ὀτοµπουσλέρ

Τό εἴδαµε κι αὐτό στό προχτεσινό πανηγύρι 
τοῦ Ἀκρίτα (Ἀλάντεπε): Ἀποκλειστικά 
τουρκόγλωσσο πανώ τοῦ ΚΤΕΛ νοµοῦ 
Ροδόπης καί φέιγ βολάν πάλι µόνο στά 
τουρκικά, ἀπευθυνόµενο στούς µουσουλµά-
νους (Ποµάκους) κατοίκους τῆς περιοχῆς! Τό 
διαφηµιζόµενο προϊόν εἶναι ἡ σύµβαση τοῦ 
ΚΤΕΛ µέ τό τούρκικο πρακτορεῖο τουρισµοῦ 
τοῦ Κιαµήλ Κότς, γιά τά καθηµερινά 

δροµολόγια ἀπό τή Θράκη στήν 
Κωνσταντινούπολη καί στήν 
Προύσσα - συγγνώµη, στήν «Ἰστά-
µπουλ» καί στή «Μπούρσα»!
Ὅπως βλέπετε προχωράει τό 
πρᾶγµα: Βῆµα βῆµα ἡ τουρκική 
γλῶσσα καθιερώνεται ντέ φάκτο 
ὡς ἐπίσηµη, ἐπειδή κάποιοι θεω-
ροῦν δεδοµένον τόν ἀναλφαβητι- 
σµό τοῦ σύνοικου στοιχείου. Καί 
πᾶµε παρακάτω! 

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ: Τό ἔργο 
µου γιά τή µειονότητα

Σέ ἕνα τρίγλωσσο φυλλάδιο (στά 
ἑλληνικά, ἀγγλικά καί τουρκικά) 
συγκέντρωσε ὁ Εὐριπίδης Στυλιανίδης 
τόν ἀπολογισµό τοῦ ἔργου του στά 
µειονοτικοῦ ἐνδιαφέροντος ζητήµατα 
πού χειρίστηκε ἀπό διάφορες θέσεις, 
κυρίως ἀπό ἐκείνη τοῦ ὑπουργοῦ 
Παιδείας. Τό φυλλάδιο παρουσιάστηκε 
τήν περασµένη Πέµπτη (9/7/09) 
στήν Κοµοτηνή καί χαρακτηρίστηκε 
ἀπό τόν ἴδιον τόν Εὐριπίδη ὡς 
ἀπολογισµός τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου 
γιά τή µειονότητα, τοῦ ἔργου ἐκείνου 
πού ὑλοποίησε τίς προεκλογικές 
ὑποσχέσεις τοῦ Καραµανλῆ γιά 
εὐρωπαϊκή µειονοτική πολιτική.
Ὁ Εὐριπίδης ἀναφέρθηκε στά ἔργα 
ὑποδοµῆς (κυρίως στά ποµακοχώρια), 
στά βακούφια (ἄσχετα πού δέν προ-
βλέπεται νά ἐφαρµοστεῖ ὁ νόµος ἄν δέν 
κάνουµε κι ἄλλες ὑποχωρήσεις), στά 
ἐκπαιδευτικά ζητήµατα (ξεχωρίζει 
ἡ δηµιουργία 65 διαπολιτισµικῶν 
νηπιαγωγείων σέ µειονοτικά χωριά, 

ἡ εἰσαγωγή τῆς τουρκικῆς γλώσσας 
στά δηµόσια γυµνάσια καί τά σχέδια 
γιά µουσικά τµήµατα στά σχολεῖα 
µέ µουσουλµάνους τσιγγάνους), στό 
νοµοσχέδιο πρόσληψης 240 ἰµάµηδων 
(στή θέση του δέν θά τολµοῦσα νά τό 
ἀναφέρω), στίς οἰκοδοµικές ἄδειες 
γιά τεµένη (ἄς µήν τό ψάξουµε αὐτό 
καλύτερα...).
Τό ἔργο πού παρήχθη δέν εἶναι λίγο, 
ὅµως δέν εἶναι κι αὐτό πού θά ἀνέτρεπε 
τά ἀρνητικά δεδοµένα στήν περιοχή. 
Δυστυχῶς τό πρόβληµα ἀπαιτεῖ 
ἡράκλεια προσπάθεια πολλῶν παρα- 
γόντων. Καί πάντα µένει νά δοῦµε 
πῶς (καί ἄν) οἱ ὠφελούµενοι ἐκτιµοῦν 
τό ἔργο αὐτό...
Θετική ἡ παρουσία - στήριξη τοῦ 
Στυλιανίδη ἀπό τόν πρώην βουλευτή 
Ἰλχάν Ἀχµέτ καί τούς 2 κοινοτάρχες 
τῶν ποµάκικων οἰκισµῶν Κέχρου καί 
Ὀργάνης, ὅµως ἄς µήν τρέφουµε καί 
ψευδαισθήσεις γιά τό νόηµα αὐτῆς 
τῆς παρουσίας. Τί ἐννοῶ; Νά, ὅταν 
γιά παράδειγµα ὁ ἕνας ἀδερφός 
ὑποδέχεται καί φιλεύει τόν Πρόξενο 
στό χωριό του, πόση νοµιµοφροσύνη 
νά διαθέτει ὁ ἄλλος;... 
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ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
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ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη  Χαλκιδικῆς 

τηλ. - τ/ο:  23750 94670, 6944547099
karaiskk@otenet.gr   www.halkidiki.com/aristea

Παραθέτω σε δική μου μετάφραση από 
την πρωκσενοφυλλάδα «Γκιουντέμ» 
(26-6-09, αρ.φ. 640) άρθρο όπου 
αποτυπώνεται μια ανησυχία για το 
ότι οι μειονοτικοί ψηφοφόροι μερικώς 
παρέβησαν την εντολή της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής για λευκή ψήφο 
στις ευρωεκλογές (έτσουξε λίγο ο 
πρωκτός τους, ιδίως στην Ξάνθη). 
Επίσης σημειώνω τρία πραγματάκια 
από το κείμενο, ενδεικτικά του τι συμ-
βαίνει στην μειονοτική ελίτ κι εμείς 
ως πλειονοτική κοινωνία τίποτε δεν 
μαθαίνουμε...
Η «Ημέρα των πατεράδων» γιορτάστηκε 
και φέτος στην Τουρκική Ένωση Ξάνθης 
(ΤΕΞ) με μια εκδήλωση*. Στα πλαίσια 
της εκδήλωσης της «Ημέρας των 
πατεράδων» που έγινε στις 21 Ιουνίου 
στην αίθουσα της ΤΕΞ, προσφέρθηκε 
στους συμμετέχοντες ανοιχτός μπουφές 
που είχε ετοιμαστεί από τον κλάδο 
γυναικών της ΤΕΞ.  (...) Ο πρόεδρος 
της ΤΕΞ Μεχμέτ Χατζιχαλήλ στην 
ομιλία του συνεχάρη όλους τους γονείς 
για την ημέρα των πατεράδων και 
ανακήρυξε ως «Πατέρες της χρονιάς» 
τους πατέρες αυτών που έπεσαν ήρωες 
υπέρ πατρίδος στην μητέρα πατρίδα**.
Ανέφερε πως επειδή η κοινότητα 
των Τούρκων της Δυτικής Θράκης 
είναι μικρή, είναι πολύ σημαντικές οι 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και πρόσθεσε 
πως «το ανώτατο όργανο αυτής της 
κοινότητας είναι η Συμβουλευτική 
Επιτροπής της Τουρκικής Μειονότητας 
της Δυτικής Θράκης. Οι αποφάσεις 
που λαμβάνονται εκεί είναι σημαντικές 
και ενδιαφέρουν όλη την κοινότητα. 
Όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής πρέπει να εφαρμόζουν αυτές 
τις αποφάσεις. Αυτές τις αποφάσεις 
δεν αρκεί να τις σεβόμαστε αλλά και 
να τις εφαρμόζουμε. Να μην ξεχνάμε 
πως μπορούμε να διαφυλάξουμε την 
ενότητα και την ομοψυχία, στηρίζοντας 
τους φορείς της μειονότητας».
(...) Αναφερόμενος ο Μέτε στις εκλογές 

της 7ης Ιουνίου είπε: «Σήμερα η Δυτική 
Θράκη στην ουσία τα τραβάει λόγω 
έλλειψης πατεράδων. Στις τελευταίες 
εκλογές πραγματικά πληγώθηκε η 
καρδιά μου. Για ποιο λόγο; Διότι οι 
πατεράδες της Δυτικής Θράκης, όπως 
φαίνεται, δεν μπόρεσαν να υπάρξουν και 
δεν μπόρεσαν να φανούν όπως υπήρξαν. 
Κι ενώ δήθεν στηρίζουμε τις αποφάσεις 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής, δεξιά 
και αριστερά τις κατηγορούμε. Υπήρξαν 
κάποιοι που είπαν «Γιατί ανακατεύεται 
στην πολιτική ο μουφτής;» Αν είμαστε 
ακόμα σε αυτό το σημείο τότε δεν 
πήραμε ακόμα το αναγκαίο μήνυμα***. 
Τι είναι η μειονοτική πολιτική και τι η 
πολιτική για την μειονότητα; Χρειάζεται 
να το καταλάβουμε καλά αυτό. Η Δυτική 
Θράκη περιμένει πολλές υπηρεσίες από 
εμάς. Σε αυτές τις εκλογές εγώ έμαθα 
πολλά. Και εγώ πήρα το μάθημα μου. 
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει 
να εφαρμόζονται από όλους. Έτσι δεν 
θα βλάπτεται ούτε η Συμβουλευτική 
Επιτροπή, ούτε η κοινότητα».
* Υπάρχει λέτε τέτοια ισλαμική γιορτή; 
Ή πρόκειται για φύτεμα των γελοίων 
κεμαλικών γιορτών της γείτονος;
** Αυτό το άτομο, πρόεδρος ενός 
συλλόγου που μας σέρνει ως χώρα στα 
ευρωδικαστήρια, τιμά τους νεκρούς 
του τουρκικού κατοχικού Στρατού στο 
Κουρδιστάν! Τι να κάνει άλλωστε, 
αφού δεν έχει κανέναν “ήρωα” η ίδια 
η μειονότητα, εισάγει από τη μητέρα 
- πατρίδα (που έχει πολλούς, δόξα τω 
ΡΚΚ...)
*** Πραγματικά, όποιος δεν έχει 
πάρει γραμμή τι σημαίνει ο ρόλος 
του μουφτή σε μια θρησκευτική 
μειονότητα, είναι βαθειά νυχτωμένος. 
Και καλά να πρόκειται για κάποιον 
μειονοτικό πολιτικάντη, σαν αυτόν 
που εννοεί ο λεγάμενος. Φαντάζεστε 
να μην έχει καταλάβει τίποτε κάποιος-
α στο υπουργείο Εξωτερικών; Και να 
σκοπεύει να εκχωρήσει τον θεσμό 
στην Άγκυρα;

Μια σεμνή γιορτή στην ΤΕΞ

Κουΐζ Τουρκογνωσίας
Όπως γράφαµε στο προηγούµενο φύλλο µας, προκηρύχτηκε η νέα φάση του 
προγράµµατος «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων». Πέρα από τις δικές µας 
αντιρρήσεις, που αφορούν την ουσία του προγράµµατος και την αποτελεσµατικότητά 
του, υπάρχουν κι αυτές της Άγκυρας, έτσι όπως είχαν την καλωσύνη να µας τις 
εκθέσουν οι πρόεδροι δύο µειονοτικών συλλόγων δασκάλων στην εβδοµαδιαία 
«Γκιουντέµ» (10-7-09), ο Σαµί Τοραµάν (των Τούρκων ∆ασκάλων ∆υτ. Θράκης) 
και ο Μεχµέτ Ντερντιµάν (των αποφοίτων ΕΠΑΘ Ροδόπης-΄Εβρου). ∆ιαβάστε τες 
και βρείτε ποιός προεδρεύει στον απαγορευμένο σύλλογο και ποιος στον νόμιμο: 
«Αποφασίζουν για την µειονότητα χωρίς να συνδιαλέγονται µε κανέναν φορέα της, 
∆εν λένε ¨εσείς τι λέτε, τί σκέφτεστε;¨ Μέχρι πότε λοιπόν θα συνεχιστεί αυτό; Πότε 
θα ακούσουν την φωνή µας;  Αυτοί οι οποίοι θα κάνουν τα σεµινάρια ποιοί θα είναι 
και από που θα έρθουν; Τα σεµινάρια σε ποιά γλώσσα θα γίνουν; Στα τουρκικά ή στα 
ελληνικά; Εδώ λοιπόν υπάρχει µια γλώσσα. Μιλάµε για τα τουρκικά. (...)  Σε ποιόν 
αποφέρει κέρδος η διαίρεση σε κοµµάτια των Τούρκων της ∆. Θράκης; Είναι γνωστό 
πόσο ευαίσθητη είναι η µειονότητα σε αυτό το θέµα και παρόλα αυτά γίνονται 
τέτοιες κινήσεις. Και επιστηµονικά δε, πρόκειται για λάθος. Στην εκπαίδευση όλα 
είναι ξεκάθαρα. Στη µειονοτική εκπαίδευση δεν πρέπει να χρησιµοποιείται άλλη 
γλώσσα εκτός από τα τουρκικά και τα ελληνικά...»
«Κανείς δεν µας ρώτησε, δεν µας συµβουλεύτηκε, δεν µας πληροφόρησε. Είναι ένα 
πρόγραµµα που ετοιµάζεται για εµάς, αλλά δεν µας ρώτησε κανείς. Τα βιβλία των 
µαθηµάτων µας στα πλαίσια των συµφωνιών ανάµεσα στις δύο χώρες, ετοιµάζονται 
στην Τουρκία και έρχονται από εκεί. Εµείς αυτό που ζητάµε είναι τα σεµινάρια 
στους δασκάλους µας, να γίνουν από τους συγγραφείς αυτών των βιβλίων που τα 
ετοίµασαν στην Τουρκία. Υπό την διοίκηση µου µεταφέραµε αυτό το αίτηµα προς το 
υπουργείο 6 φορές. ∆ηλαδή στην περίοδο που είµαι πρόεδρος 6 φορές το ζητήσαµε 
αυτό από το υπουργείο. Στους υπόλοιπους 5 µήνες θα το ζητήσουµε ξανά. ∆εν 
σταµατάµε να ζητάµε να µας γίνουν σεµινάρια από τους συγγραφείς των βιβλίων 
των µαθηµάτων (...) Στη ∆. Θράκη υπάρχει µία µειονότητα. Και το ελληνικό κράτος 
κάνει λόγο για µια µειονότητα. Τώρα γιατί σε αυτό το πρόγραµµα κάνουν αυτόν το 
τριπλό διαχωρισµός, δεν το καταλαβαίνω. Έχει γίνει λάθος. Η µειονότητα της ∆. 
Θράκης είναι Τουρκική...»
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

► Για να μην αρχίζουμε πάντα γκρινιάζοντας και με 
τα στραβά που συμβαίνουν γύρω μας, ας ξεκινήσουμε 
με δύο αισιόδοξες ειδήσεις. Ο Δήμος Φερών, για 
την καινούργια εκπαιδευτική  περίοδο, δημιούργησε 
ανοικτό Δημοτικό Πανεπιστήμιο για την δωρεάν 
διά βίου εκπαίδευση των δημοτών (κι όχι μόνο), 
ανεξαρτήτως ηλικίας. Αξιέπαινη προσπάθεια από 
τον Δήμο που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να 
επιφέρει. Να ευχηθούμε να τους μιμηθούν και άλλοι 
Δήμοι. Επίσης, για ακόμη μία φορά, οι παμπαίδες της 
πετοσφαίρισης του Εθνικού Αλεξ/πόλεως αγωνίστηκαν 
στους τελικούς του Πανελλήνιου πρωταθλήματος 
κατακτώντας τον τίτλο. Συγχαρητήρια στα νέα παιδιά 
που δεν αφήνουν την ελπίδα μας να σβήσει.

► Τέρμα το διάλειμμα. Ξανά πίσω στην τραγελαφική 
πραγματικότητα.

► Τον τελευταίο καιρό, αφού διανύουμε μια άτυπη 
προεκλογική περίοδο, βγαίνουν διάφοροι υποψήφιοι 
- υποψήφιες σε τοπικές εφημερίδες και ραδιόφωνα, 
μιλώντας «εφ’όλης της ύλης» (δηλαδή δεν λένε 
ΤΙΠΟΤΑ) και αναμασούν τα ίδια και τα ίδια: «είμαι 
στην διάθεση του κόμματος για το κοινό καλό», 
«ποτέ δεν σκέφτηκα το προσωπικό όφελος» (ξεράστε 
ελεύθερα), «θέλω να μιλήσω με πράξεις κι όχι με 
λόγια», «έχω όρεξη για δουλειά», «δεν με ενδιαφέρει 
το πολιτικό κόστος αρκεί να εργαστώ για την πρόοδο 
του τόπου», «εμείς θα φέρουμε τον αέρα της αλλαγής» 
(!!!), «έχουμε σχέδιο και πρόγραμμα» και άλλες 
χιλιοειπωμένες αηδίες που είναι να απορεί κανείς εάν 
αυτοί που τα λένε έχουν την στοιχειώδη αντίληψη και 
ευφυΐα (ρητορικό το ερώτημα) και αν νομίζουν πως με 
τέτοιες μπούρδες θα προσελκύσουν ψηφοφόρους.

► Περιγράφω εν συντομία την έννοια της καφρίλας 
με τέσσερα παραδείγματα - το τέταρτο φωτογραφικό. 
Καφρίλα είναι:
Α. όταν πηγαίνεις να παραστείς σε τέλεση μυστηρίου 
(γάμος-βάφτιση) και έρχεσαι ημίγυμνη (σε μερικές 
περιπτώσεις να φαίνεται και το στρίγκ), μασώντας 
τσίχλα, με ανοικτό κινητό και να μην βάζεις 
γλώσσα μέσα καθ’ ΟΛΗ τη διάρκεια του μυστηρίου 
(σχολιάζοντας τα πάντα βεβαίως-βεβαίως), ενώ σχεδόν 
όλοι οι άντρες κάθονται έξω, καπνίζοντας, μιλώντας 
και γελώντας.
Β. όταν ακούς στο ραδιόφωνο κάτι ανεκδιήγητες 
διαφημίσεις με ξιπασμένες αμερικανοαγγλικές 

εκφράσεις του τύπου: «ελάτε στο beach bar τάδε για 
chill out καταστάσεις», «coffee restaurant-fish bar 
τάδε» (τι σκατά σημαίνει φις μπαρ ακόμα το ψάχνω), 
«το πιο hot summer spot trendy beach bar», «ελάτε 
στο extreme lounge bar τάδε» κλπ. Σε ποιούς ιθαγενείς 
απευθύνονται δεν ξέρω. Ούτε ποιος καθυστερημένος 
«διαφημιστικός» εγκέφαλος τα επινοεί. Προσωπικά, 
δεν πατάω σε μαγαζιά που έχουν τέτοιες εμετικές 
διαφημίσεις.
Γ. όταν τόσα και τόσα χρόνια περίμενες την κατασκευή 
της Εγνατίας για να ανασάνει κυκλοφοριακά ολόκληρη 
η περιοχή και οι περισσότεροι οδηγοί ΔΕΝ την 
χρησιμοποιούν. Για να πάνε προς τις παραλίες και τα 
κτήματά τους στην Μάκρη - Δίκελλα - Μεσημβρία, 
προτιμούνε τον παλιό δρόμο με την απίστευτη κίνηση 
και τα πολλά φανάρια παρόλο που η Εγνατία τους 
προσφέρει εξοικονόμηση χρόνου, ασφάλεια, άνεση, 
λιγότερα νεύρα - και όλα αυτά δωρεάν. 
Δ. Στιγμιότυπο από πεζόδρομο της πόλης

► Δόθηκαν σε ιδιώτες οι δύο μεγάλες αποθήκες 
μπροστά στο λιμάνι που, τάχατες, θα τις αξιοποιούσε 
ο Δήμος προς όφελος των δημοτών. Φυσικά στην πόλη 
μας (αλλά και σε όλη την Ελλάδα), 
όταν μιλούμε για «αξιοποίηση» 
από ιδιώτη για τέτοιους χώρους, 
εννοούμε κατά 98% καφετέρια, 
μπαρ, ψησταριά. Πρόοδο, γενικώς, 
και ανάπτυξη…

► Τιμή για την πόλη μας: Προ 
ημερών, σε τοπικό ξενοδοχείο, 
έλαβε χώρα η κλήρωση για το 
πρωτάθλημα της Α Εθνικής 
κατηγορίας στο ποδόσφαιρο (ή 
σούπερ λιγκ, αν είστε ξιπασμένοι και 
το προτιμάτε έτσι), και όπως ήταν 
φυσικό η αίθουσα της εκδηλώσεως 

ήτανε γεμάτη από κόσμο και επισήμους. Ποτέ δεν 
κατάλαβα γιατί τα τελευταία χρόνια γίνεται κλήρωση. 
Χωρίς να έχω ασχοληθεί ΠΟΤΕ με ποδόσφαιρο μπορώ 
από τώρα να σας πω τι θα συμβεί. Πρωτάθλημα θα 
πάρει ο Κόκκαλης, ενώ ο Βαρδινογιάννης θα έρθει 
δεύτερος. Ουέφα θα πάει η ΑΕΚ, ίσως ο ΠΑΟΚ και 
ακόμη ένας τυχαίος και τα ¾ των νέων ομάδων θα 
ξαναϋποβιβαστούν στην Β΄ Εθνική. Σίγουρα πράματα.

► Παλιότερα υπήρχαν δύο πλοία για Σαμοθράκη συν 
ένα δελφίνι, είχαμε σύνδεση με Λήμνο και υπήρχε 
γραμμή μέχρι την Ρόδο. Σήμερα έχουμε με το ζόρι 
ένα δρομολόγιο για Σαμοθράκη και τίποτε άλλο. Στο 
λιμάνι μας (ναι, αυτό που θεωρείται «νευραλγικό», 
«σταυροδρόμι», «πύλη», «βρίσκεται σε κομβικό 
σημείο», «ενώνει Ανατολή - Δύση - Ασία - Ευρώπη») 
βρίσκονται τέσσερα σχεδόν παροπλισμένα καράβια 
που μας θυμίζουν καθημερινώς την ανικανότητα και 
την αδιαφορία ΟΛΩΝ των εμπλεκομένων. 

► Ά, και μην ξεχάσω να ενημερώσω τους «θιασώτες» 
της ελληνοτουρκικής προσέγγισης - μπούρδας, 
όπως και τους ανεγκέφαλους «τουρίστες» που πάνε 
και ακουμπάνε τα φράγκα τους στη γείτονα, πως η 
φιλειρηνική αυτή χώρα προμηθεύεται συνεχώς και 
άλλα αποβατικά σκάφη, μέσα μεταφοράς αποβατικού 
προσωπικού, ετοιμάζει 20 γέφυρες για ζεύξη του 
ποταμού Έβρου (καθαρότατη επιθετική κίνηση), 
μετακινεί σύγχρονα τεθωρακισμένα κοντά στον Έβρο 
κλπ κλπ. Όλα αυτά, φυσικά, στα πλαίσια των ΜΟΕ 
(μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης: Καλό ανέκδοτο κι 
αυτό). Εσείς φυσικά μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή 
για υπέροχες διακοπές στην εξωτική Τουρκία, ούτως ή 
άλλως, αργά ή γρήγορα, θα σας τα πάρουν τα σώβρακα. 
(Εμείς όμως τι φταίμε; Βόδια...)                               

Σ.Γ.

Ἄλλο «ἀντιµισθία» κι ἄλλο «ἀργοµισθία»
Τήν ἀδικία γενικά δέν τήν ἀντέχουµε. Καί µέ τό κουσούρι αὐτό εἶναι 
ἡ ἀλήθεια ὅτι ἔχουµε µπλέξει σέ πολλά πού δέν τό περιµέναµε. 
Κάπως ἔτσι λοιπόν, διαβάζοντας ὅσα χαµερπῆ γράφονται - καί, 
κυρίως, µισογράφονται - στόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό Τῦπο τῆς 
Κοµοτηνῆς κατά τοῦ φίλου Ἠλία Ἰωαννάκη, δέν µποροῦµε 
νά µήν ἀνακαλέσουµε στή µνήµη µας (καί στή µνήµη τῶν 
ἀναγνωστῶν µας) κάποια βασικά πράγµατα. 
Δύο εἶναι οἱ «µοµφές» ἐναντίον τοῦ διευθυντῆ τῆς πρώην 
δηµοτικῆς ὀρχήστρας: Ἡ µία συνδέεται µέ τήν ἀντιµισθία 
πού σήµερα λαµβάνει (;) ὡς ἀντιπρόεδρος τῆς δηµοτικῆς 
ἐπιχείρησης πολιτισµοῦ (ΔΕΠΑΚ) καί ἡ ἄλλη, πού διατυπώνεται 
µέ σαχλά ὑπονοούµενα, ἀφορᾶ τήν προσφορά του στή µουσική 
παραγωγή τοῦ τόπου µας. Ἀναφορικά µέ τήν πρώτη, ἔχουµε νά 
παρατηρήσουµε ὅτι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ὁ Ἠλίας Ἰωαννάκης: 
1) στή θέση αὐτή πού τοποθετήθηκε παράγει ἔργο (βλ. καί τό 
µοναδικό Balkan Bus), καθώς ἐµπλέκεται µέ τόν κατ’ ἐξοχήν 
τοµέα του, ἀφοῦ εἶναι (ἴσως ὁ µόνος  στήν πόλη) µουσικολόγος 
πανεπιστηµιακοῦ ἐπιπέδου. 
2) στή θέση αὐτή δικαιοῦται µιάν ἀντιµισθία µέ βάση ὅσα 
καθιέρωσε ἡ προηγούµενη δηµοτική Ἀρχή (µέχρι τό 2004 καί τήν 
παρουσία τοῦ Ἀχµέτ Βεϊσέλ κανένας ἀντιπρόεδρος τῆς ΔΕΠΑΚ 
δέν ἔπαιρνε µία).
3) δέν διώκεται ὡς πλαστογράφος καί δέν πῆρε τή γυναίκα 
του ὡς βοηθό λογιστικῶν στήν δηµοτική ἐπιχείρηση ὅπου 
ἀντιπροεδρεύει.
Ὅσον δέ ἀφορᾶ τό δεύτερο ζήτηµα, ἐµεῖς δέν ἔχουµε ἐκεῖνες τίς 
µουσικές γνώσεις πού θά µᾶς ἐπέτρεπαν νά ἐκτιµήσουµε κάποια 
λεπτά ζητήµατα, ὡστόσο γνωρίζουµε ὅτι:
1) Τήν 20µελή παραδοσιακή ὀρχήστρα καί χορωδία τοῦ Δήµου 
Κοµοτηνῆς τήν εἶχε ἱδρύσει τό 1996 ὁ τότε δήµαρχος Γιῶργος 
Παπαδριέλλης, θέτοντας ἐπικεφαλῆς τόν Ἰωαννάκη, καί τήν 
κατήργησε τό 2006 ὁ Τ. Βαβατσικλῆς µετά ἀπό ἕνα ἐπεισόδιο 
µεταξύ τῶν δύο τους στήν Ἀργαλαστή τοῦ Βόλου.
2) Τά τελευταῖα χρόνια ὁ Η.Ι. ἦταν ἡ ψυχή καί ὁ κυρίως ὑπεύθυνος 
γιά πέντε (5) cd παραδοσιακῆς µουσικῆς (ἀπό κάλαντα µέχρι καί 
συµφωνική), παραγωγή οὐδόλως εὐκαταφρόνητη, πόσο µᾶλλον 
στά πλαίσια µιᾶς περιφέρειας σάν τήν δική µας.
3) Τίς τυχόν βουλγαρικές ἐπιρροές στή δουλειά του κανείς δέν 
µπορεῖ νά τίς κατηγορήσει, ἀφοῦ οἱ ἐπιδράσεις ἀπό τό περιβάλλον 
καί τά ἀκούσµατα εἶναι ὁ κοινότερος τόπος, τό ἀπολύτως 
αὐτονόητο γιά κάθε µουσικό καί κάθε µουσικό ἔργο.
Βεβαίως εἶναι πασίδηλο ὅτι πίσω ἀπό τίς ἐπιθέσεις βρίσκονται 
λόγοι προσωπικῆς ἀντεκδίκησης καί κοµµατικοῦ φανατισµοῦ. 
Εἶναι ὅµως αὐτοί ὅροι παραγωγῆς δηµόσιου λόγου; 

Τά ἀγριολούλουδα τοῦ 
Ἡφαίστου ἄνθισαν πάλι!
Ἐδῶ καί τέσσερεις µῆνες λειτουργεῖ 
στούς οἰκισµούς Ἀδριανουπόλεως καί 
Ἡφαίστου (τῶν Ροµά τῆς Κοµοτηνῆς) 
ἐργαστήριο µουσικῆς, θεατρικῆς καί 
εἰκαστικῆς ἔκφρασης. Πάνω ἀπό ὀγδόντα 
(80!) παιδιά παρακολούθησαν καί 
συµµετεῖχαν σ’ αὐτά καί ἀποτελέσµατα 
αὐτῆς τῆς προσπάθειας παρουσιάστηκαν 
πρίν λίγες µέρες σέ κεντρική ἐκδήλωση 
στό παρκάκι τῆς Περιφέρειας.
Πρέπει νά τονιστοῦν δύο πράγµατα: 
Πρῶτον ὅτι ἡ Γενική Γραµµατεία Νέας 
Γενιᾶς ὑποστήριξε οἰκονοµικά ὅλο αὐτό 
τό πρόγραµµα, ἐνῷ στά ὀργανωτικά 
εἴχαµε τήν ἀµέριστη συµπαράσταση τοῦ 
Δήµου Κοµοτηνῆς καί τοῦ πολιτιστικοῦ 
του ὀργανισµοῦ «Ὀρφέας». Στό 
ἐργαστήριο δίδαξαν ὁ σκηνοθέτης - 
καραγκιοζοπαίχτης Γιάννης Βουλτσίδης 
καί ἡ ζωγράφος - µουσικός Γεωργία 
Γιαννοπούλου.  Καί δεύτερον πρέπει 
νά σηµειωθεῖ ἡ ποιότητα τῆς µουσικῆς 
πού παράγεται. Μάλιστα ὁ «Μικρός 
Διάκοσµος» πρόσφατα κυκλοφόρησε 
ἕνα ψηφιακό δισκάκι (cd) µέ τίς 
µουσικές τῶν ἀγριολούλουδων, ἕνα 
cd πού παρουσιάστηκε καί ἀπό τό 3ο 

Πρόγραµµα τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας, 
µέ ἐπιµελητή τόν ποιητή Γιῶργο 
Χρονά. Τό συγκρότηµα εἶναι ἀνοικτό 
σέ προσκλήσεις γιά νά παρουσιάσει 
τή δουλειά του ὅπου τοῦ ζητηθεῖ. Πρός 
τό παρόν ἔχει προγραµµατιστεῖ µία 
συναυλία του µέσα στό καλοκαίρι, στόν 
«Μικρό Διάκοσµο» (παραλία Ἱµέρου). 
Τελειώνοντας, πρέπει νά σηµειώσουµε 
ὅτι τέτοιες ἐνέργειες πρέπει θεσµικά 
νά ὑποστηρίζονται ἀπό τήν πολιτεία 
(εὐχόµαστε ἡ γ.γ. Νέας Γενιᾶς νά 
συνεχίσει αὐτή τή στάση της) µά καί 
ἡ κοινωνία νά δείξει τό ἐνδιαφέρον 
πού ἁρµόζει σέ µία τέτοια παραγωγή 
ἀπό συνοικισµούς ταυτισµένους µέχρι 
σήµερα µόνο µέ τόν παρασιτισµό, τήν 
ἔνδεια καί τήν περιθωριοποίηση.



Του Πλάµεν Τσβετκώβ
(Αποκλειστικά γιά τόν «Ἀντιφωνητή»)

Ο συνασπισµός των 3 κοµµάτων 
που κυβερνούσε τη Βουλγαρία 
έχασε στις εκλογές από τον Μπόικο 
Μπορίσωφ (κάτω φωτογραφία). Οι 
Βούλγαροι τιµώρησαν την διαρκή 
συµµετοχή σ’ αυτόν του τουρκικού 
εθνικού κόµµατος (Κίνηµα για τα 
Δικαιώµατα και τις Ελευθερίες - DPS). 
Οι σοσιαλιστές και το κόµµα του 
πρώην βασιλιά Συµεών κυβερνούσαν 
επί 4 χρόνια µε την εντολή του DPS. 
Αυτό φάνηκε ότι ήταν ανεπίτρεπτο 
για τον Βούλγαρο ψηφοφόρο. Στις 
πρόσφατες βουλευτικές εκλογές οι 
κόκκινοι και οι βασιλικοί πήραν τα 
χαµηλότερα αποτελέσµατα από την 
αρχή των δηµοκρατικών εκλογών στη 
χώρα (1990). Αντιθέτως το τουρκικό 
κόµµα είχε αύξηση, παίρνοντας 
600.000 ψήφους και αναδεικνυόµενο 

σε 3ο πολιτικό κόµµα της χώρας, µε 
ρεκόρ 38 βουλευτών και ποσοστό 
14,5%. Ο ηγέτης του Αχµέτ Ντογάν 
(ανωτέρω φωτό) είπε ότι χωρίς το 
δικό του κόµµα στην Κυβέρνηση 
δεν µπορεί να υπάρχει σταθερότητα 
και οι επιθέσεις εναντίον του 
κόµµατός του προκαλούν αστάθεια 
στην εθνική ειρήνη της χώρας! 
Η προεκλογική εκστρατεία του 
τουρκικού κόµµατος σηµαδεύτηκε 
από την επιθετική συµπεριφορά 
του αρχηγού του. Στο ποµάκικο 
χωριό Κότσαν δήλωνε ότι από αυτόν 
εξαρτώνται οι ποσοστώσεις των 
κρατικών επιδοτήσεων και το πού 
θα κατευθυνθούν. Στο Κίρτζαλι ο 
ίδιος διακήρυξε ότι δεν είναι και τόσο 
βασικό να τον αγαπάνε αλλά να τον 
συµβουλεύονται. Η  συµπεριφορά 
του αυτή κέρδισε τους Τούρκους 
ψηφοφόρους και τον βοήθησε η 
µεγάλη πολιτική καµπάνια µέσα 

στα τζαµιά. Ο αρχηγός της Ενωσης 
«Δικαιοσύνη – Βουλγαρία», Σεζγκίν 
Μουµίν, κυκλοφόρησε προκήρυξη 
στην οποία κατηγόρησε την 
προπαγάνδα στα µουσουλµανικά 
τεµένη, ότι «είχαν γίνει αρχηγεία 
του DPS,  υπήρχαν και αφίσες του 
Αχµέτ Ντογάν». Ο Ντογάν βεβαίως 
κέρδισε κι επειδή πριν τις εκλογές η 
κυβέρνηση έκανε κάποιες αλλαγές 
στον εκλογικό νόµο, εισάγοντας 
καινούργιο σύστηµα που ωφελεί τα 
µικρότερα κόµµατα. Έτσι κόµπαζε 
ότι µε τον νέο νόµο θα βάλει 40 
βουλευτές στη Βουλή, 6 επιπλέον 
από την προηγούµενη φορά. Ο νέος 
πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσωφ 
πάντως ξεκαθάρισε ότι θα αλλάξει 
τον εκλογικό νόµο και δήλωσε: «η 
Αστυνοµία καί οι εισαγγελείς πρέπει 
να ασχοληθούν µε το φαινόµενο του 
εκλογικού τουρισµού, διαφορετικά 
θα γελοιοποιηθούµε στην Ευρώπη».
Η αναφορά αυτή του Μπορίσωφ 
συνδεόταν µε την µεγάλη 
προεκλογική εκστρατεία και 
εκλογική ενίσχυση του DPS από 
τους πρόσφυγες στην Τουρκία. 
Στα τουρκικά κρατικά κανάλια 
έπαιζε διαρκώς ένα βίντεο κλίπ που 
υπενθύµιζε τα γεγονότα του 1984 για 
την αφοµοίωση από το προηγούµενο 
καθεστώς, και τους φοβέριζε για νέα 
αφοµοίωση. Η παρότρυνση ήταν 
να ψηφίσουν ...δύο φορές, µία φορά 
στην Τουρκία και αµέσως να φύγουν 
να ξαναψηφίσουν στα πάτρια εδάφη. 
Γι’ αυτό ήταν έτοιµη και η δωρεάν 
µεταφορά τους µε λεωφορεία. Ο 
Ντογκάν δεν λυπήθηκε τα έξοδα: 
µόνο στο κέντρο της Κων/πολης είχε 
νοικιάσει 100 ταµπλώ στα οποία 
υπήρχαν αφίσες µε το πρόσωπό του 
και καλούσαν στα τουρκικά και στα 
βουλγαρικά να πάνε να ψηφίσουν. 
Την ηµέρα των εκλογών 95.000 
πρόσφυγες που είχαν φύγει από τη 
Βουλγαρία µετά το 1989*, ψήφισαν 
στα 123 εκλογικά κέντρα που 
στήθηκαν στην τουρκική επικράτεια 
(τα µισά στην Κωνσταντινούπολη). 
Οι ψήφοι ήταν φυσικά για το DPS. 
Χιλιάδες προτίµησαν να έρθουν µε 
λεωφορεία στη Βουλγαρία για να 
ψηφίσουν. Το τουρκικό κράτος έδωσε 
παράταση παραµονής σε 100.000 

Βούλγαρους που ζουν παράνοµα 
στην Τουρκία, µε αντάλλαγµα να 
πάνε να ψηφίσουν. Ο Μουσταφά 
Φ. από το χωριό Τσορµπατζίνσκο 
(Τσόρµπατζιλαρ) είπε ότι από την 
τουρκική Αστυνοµία του δήλωσαν 
ξεκάθαρα ότι θα πάρει νέα άδεια 
παραµονής µόνο αν πάει να ψηφίσει. 
Τελικά στον νοµό του Χασκόβου 
το DPS πήρε 2 από τις 7 έδρες, στο 
Σµόλιαν πήρε τις 2 από τις 4 και στην 
περιοχή του Κίρτζαλι το DPS κέρδισε 
4 από τις 5 βουλευτικές έδρες, γιαυτό 
και ονοµάζεται κάστρο του Ντογάν 
ή βιτρίνα του DPS. Μάλιστα το 
τουρκικό κόµµα έχασε την µία έδρα 
από το κόµµα Γκέρµπ του Μπόικο 
Μπορίσωφ (που εξέλεξε τον επίσης 
Τούρκο και διάσηµο γλύπτη Βεζντί 
Ρασίντωφ) για 26 µόλις ψήφους! 
Το τουρκικό κόµµα στο Κίρτζαλι 
συγκέντρωσε 67.770 ψήφους, µε µόνο 
5.000 από τους 12.000 ψηφοφόρους 
που περίµενε από την Τουρκία. Το 
βράδυ των εκλογών υπήρχε µεγάλη 
θλίψη στο αρχηγείο του DPS στο 
Κίρτζαλι. Το κόµµα έχασε όχι µόνο 
την έδρα στο Κίρτζαλι αλλά και 
την εξουσία σε εθνικό επίπεδο. Με 
βάση εκτιµήσεις τοπικών ηγετών 
ότι τους πρόδωσαν τα κόµµατα του 
συνασπισµού τους. 
Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει η στάση 
του DPS από δω και πέρα, µια που 
για πρώτη φορά το τουρκικό κόµµα 
θα βρεθεί εκτός Κυβέρνησης. Ήδη 
σηµειώσαµε κάποιες δηλώσεις του 
Ντογάν, οι φήµες που κυκλοφορούν 
µιλούν για επερχόµενη νέα περίοδο 
αφοµοίωσης, ανάλογη εκείνης του 
Ζίβκωφ και αναµένεται βεβαίως 
και η πολιτική του Μπορίσωφ στο 
µειονοτικό ζήτηµα.

* Συνολικά στην Τουρκία ζούνε περί 
τις 300.000 Τούρκοι που φύγανε 
από τη Βουλγαρία. Οµοίως µεγάλοι 
αριθµοί από τον ίδιο πληθυσµό ζούνε 
στην δυτική Ευρώπη, όπου επίσης 
πρώτο κόµµα αναδείχθηκε το DPS, 
ενώ σε ΗΠΑ-Καναδά, όπου ζουν 
περί τα 2 εκατοµµύρια Βούλγαροι, 
πρώτο αναδείχθηκε το κόµµα του 
Μπορίσωφ.
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ΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΑΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ ΝΤΟΓΑΝ!

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!

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ «16»

Τι προέκυψε από τις μέχρι στιγμής αποκαλύψεις σχετικά με τη συμμορία 
των 16; Ότι ο υπόκοσμος (και) στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο ασύνδετος με 
την υπόλοιπη κοινωνία, και δη με τους κύκλους εντιμότατων επιχειρηματιών 
και πολιτικών. Δεν είναι βέβαια ακόμη τόσα τα στοιχεία για την τεκμηρίωση 
αυτής της διάγνωσης, όμως η αίσθηση που προκύπτει είναι αυτή και είναι και 
απολύτως συμβατή με την κοινή (πολιτική) λογική. Έτσι δεν είναι απίθανη 
μία κουμπαριά ή μια εξυπηρέτηση εγκληματία από υπουργό ή η εκτέλεση 
μεγάλων δημοσίων έργων από υπεργολάβο - μαφιόζο. 
Βεβαίως μέσα σε κάποια πλαίσια θα μπορούσε κανείς να βρει δικαιολογίες 
για τέτοιες σχέσεις, όμως τι δικαιολογίες αναιρούν τις εντυπώσεις από την 
παρακάτω ενδιαφέρουσα ιστοριούλα αναφορικά με το κάθαρμα αυτό που 
διηύθυνε την εγκληματική συμμορία από τις φυλακές, τον Κ. Βλαστό, δεν 
ξέρουμε:
Στις 31 Δεκεμβρίου 1997 τα αδέρφια Παναγιώτης και Κώστας Βλαστός 
παίρνουν πενθήμερη άδεια από τις φυλακές, παρότι πρόσφατα είχαν 
καταδικαστεί σε 15ετή κάθειρξη για τις ανθρωποκτονίες Ναστούλη και Σίνου. 
Την τελευταία ημέρα της άδειας τους συλλαμβάνονται σε μπλόκο στην Λ. 
Καβάλας έχοντας στο αυτοκίνητο πιστόλια, 
σφαίρες και αλεξίσφαιρα γιλέκα! Ο 
αξιωματικός αναφέρει το γεγονός και ζητά 
εντολές. Μετά από λίγο δίνεται εντολή από 
την εισαγγελία να αφεθούν ελεύθεροι! 
Ο τότε γ.γ. του υπουργείου Δικαιοσύνης 
Κώστας Νταλιάνας (στη διπλανή φωτό με 
τον βουλευτή Καρχιμάκη αριστερά του) 
όχι μόνο αναφέρεται στις τηλεφωνικές 
συνδιαλέξεις των συμμοριτών αλλά και οι 
φυλλάδες προσπάθησαν να αποκρύψουν 
τη μνεία του ονόματός του! Γιατί;
Πάντως όταν εμπλέκονται εταιρείες δολοφόνων στα δημόσια έργα, εκεί 
δηλαδή όπου αλωνίζουν οι εταιρείες των γνωστών νταβατζήδων (τα ονόματα 
του Μπόμπολα και του Βαρδινογιάννη ενεπλάκησαν με κάποιον τρόπο στην 
υπόθεση), δεν ξέρουμε πια αν αυτό συνιστά επιδείνωση ή βελτίωση του 
τοπίου...
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Ἡ σχέση τῶν πολιτικῶν µέ τήν 
Ἐκκλησία µόνο στενή δέν µπορεῖ νά 
χαρακτηρισθεῖ. Κι αὐτό προκύπτει ἀφ’ 
ἑνός µέν ἀπό τήν ἀνίερη νοµοθεσία 
καί ἐφ’ ἑτέρου ἀπό τήν τυπική 
παρουσία τῶν κοινοβουλευτικῶν 
παραγόντων µόνο στίς µεγάλες 
γιορτές τοῦ ἔθνους µας, γιά νά 
«τσιµπήσει» ὁ λαός καί νά πιστέψει 
ὅτι οἱ κυβερνῶντες ἀγαποῦν τήν 
παράδοση τοῦ τόπου τους καί 
συµµερίζονται τήν µεταφυσική του.
Ἀκόµη καί µερικοί νεοφώτιστοι 

ἀρχηγοί ἔχουν τόσο µπεῖ στό πετσί 
τοῦ ρόλου τους ὡς «ἄνθρωποι πού 
ἀγαποῦν τήν Ἐκκλησία», ὥστε 
πολλοί ἀπό τό ἐπιπόλαιο πλῆθος 
νά δυσκολεύονται νά ξεχωρίσουν 
τήν ἥρα ἀπό τό στάρι. Παράλληλα 
δηµιουργοῦνται κωµικές καταστά-
σεις µέ τήν συµπόρευση ἑτερό-
κλητων ὁµάδων µέσα στόν ἴδιο 
κοµµατικό χῶρο. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ, 
γιά παράδειγµα, στηρίζεται ἀπό 
ἰδεολόγους ἀριστερούς µέχρι καί 
δωδεκαθεϊστές πού βρῆκαν ἐκεῖ 
πρόσφορο ἔδαφος γιά νά δικαιολο-
γοῦν τό ἀντιεκκλησιαστικό τους πά-
θος. Στήν ἄλλη ἄκρη τῆς κονίστρας 
ὁ ΛΑΟΣ συµπληρώνει τό σκηνικό.
Θυµᾶµαι σέ συγκέντρωση τοῦ 
ΛΑΟΣ στά Γιαννιτσά πόσο ἔδειξε 
τόν σεβασµό του ὁ Καρατζαφέρης 
στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσµα, µέ 
τά πλήθη τῶν ὀπαδῶν τῆς Χρυσῆς 
Αὐγῆς νά ἀποδοκιµάζουν ἐν χορῷ 
στό ἄκουσµα τῆς λέξεως «Ἑβραῖοι», 
ὕστερα βέβαια ἀπό τό πονηρό 
µειδίαµα τοῦ δῆθεν φιλόθρησκου 
ἀρχηγοῦ. Τό χαµόγελο τοῦ Καρα-
τζαφέρη ἦταν τό ἔναυσµα γιά νά 
ξεσπάσουν οἱ ἀσεβεῖς φωνές τῶν 

παρευρισκοµένων, πού δέν πῆραν 
µυρωδιά ἀπό τήν ἱερότητα τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς τελετῆς.
Στό µεταξύ, στίς ἐκποµπές τοῦ 
σταθµοῦ του ἐκστοµίζονται ἕνα σωρό 
βλασφηµίες γιά τήν Παλαιά Διαθήκη, 
πού θά ὑποψίαζαν καί τόν πιό 
καλόπιστο γιά φαινόµενα καπηλείας 
καί γιά τόν ρόλο τοῦ Καρατζαφέρη 
στά πολιτικά πράγµατα τῆς χώρας 
µας. Ἀλλά ἐδῶ φτάσαµε οἱ νέοι τοῦ 
ΛΑΟΣ νά ὑποστηρίζουν τή µασονία, 
µόνο καί µόνο γιά νά συνεχίσουν 
νά βρίσκονται στό βάθρο τοῦ ἥρωα 
ὁρισµένοι ἀπό τούς εὐεργέτες 
τοῦ ἔθνους. Στήν ἱστοσελίδα τοῦ 
ΝΕΟΣ τά καλόπαιδα τοῦ ΛΑΟΣ 
ὑποστηρίζουν: «Δέν µᾶς ἐνδιαφέρει 
ἄν κάποιοι εἶναι µασόνοι, ἀρκεῖ 
τό ὅτι ὠφελήθηκε ἡ πατρίδα» - κι 
ἀκόµη δέν ἔπεσε καµµιά συµφορά 
νά µᾶς πλακώσει! Μήπως ἔρθουµε 
στά ἴσα µας καί ἀποκτήσουµε φόβο 
τοῦ τριαδικοῦ Θεοῦ µας κι ὄχι τῶν 
ἀνύπαρκτων εἰδώλων στά ὁποῖα 
πιστεύουν οἱ πιό µερακλῆδες ἀπό 
τούς δωδεκαθεϊστές. Οἱ ἀµετανόητοι 
νοσταλγοί τῆς λατρείας χρυσῶν 
µόσχων καί τῆς ὑποταγῆς στήν 
εἰκονοποιηµένη ἀνοµία πού µετά 
ἀπό πολλά χρόνια ξεµυτίζει πάλι 
διεκδικώντας, ἀλλοίµονο, τίς παλιές 

της δάφνες.
Ζοῦµε τίς µέρες τῆς ἰδιότυπης 
δικτατορίας τῶν ἐκκλησιοµάχων 
(τό µαρτυρεῖ µία γρήγορη µατιά 
στίς ἐκποµπές τῶν τηλεοπτικῶν 
καναλιῶν) καί τό ζητούµενο τῆς 
ἀντίδρασής µας µέ κάθε µέσον 
καθίσταται ἐπιτακτικό. Γιά νά µήν 
θρηνήσουµε τόν ἐκτροχιασµό τῶν 
ἑπόµενων γενεῶν - πού ἤδη ἄρχισαν 
νά δέχονται χτυπήµατα ἀπό τό 
σιδερένιο χέρι τῆς Νέας Τάξης, 
µέ ὅποιαν ἀµφίεση κι ἄν αὐτή 
παρουσιάζεται - τῶν παιδιῶν µιᾶς 
ραγδαίως φθίνουσας ἀθωότητας, 
λόγῳ ἀκριβῶς τῶν καινούργιων 
προτύπων. Κι ἐσύ ἀκόµα νά µετρᾶς 
τόν τόσο πυκνό πιά χρόνο ἀπό τή 
συσσώρευση τῶν ἀδιεξόδων στήν 
πολιτική ζωή τῆς χώρας...
Ὅµως πιθανόν νά ξεκίνησε ἡ 
ἀντίστροφη µέτρηση πού θά 
φέρει στό προσκήνιο τίς δυνάµεις 
τῆς ἀντίστασης ἀπέναντι στό 
µέχρι σήµερα θριαµβεῦον κακό. 
Ἀπαραίτητη προϋπόθεση: ἡ 
συνένωση τῶν προσπαθειῶν 
ὅσων εἶναι ἀποφασισµένοι, χωρίς 
διχαστικούς δικολαβισµούς, νά τά 
βάλουν µέ τούς ὑπεύθυνους τῆς 
κοινωνικῆς µας κατάπτωσης.

Μιχ. Ἀνδρεάδης

Πολιτική, πολιτικοί καί Ἐκκλησία

ΤΟ ΜÓΝΟ ΠΛΑΝΟ

Θέλεις να σ’ απογειώσω
στις Άλπεις, στο Μον Μπλαν

Προσγειώσου· στο νυφοπάζαρο
της Σάλπης* το μόν’ πλάν’.

Γιάννης Στρούμπας

* Σάλπη: μικρό χωριό του νομού Ροδόπης

Κυκλοφόρησε ἀπό τίς «Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις» 
τό πρῶτο µυθιστόρηµα (καί τέταρτο βιβλίο) τοῦ 
Γιώργου Παπαγιαννόπουλου, «2017 - Ἡ Ἑλλάδα 

ὑπό νεο-ὀθωµανική Κατοχή». 
Σελίδες 160 - Τιµή 13 εὐρώ.

ΕΝΑ «DEBATE» 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΜΑΛΙΣΜΟ

              
    Η 19 Μαΐου αποτελεί επισήµως για τους 
Έλληνες ηµέρα µνήµης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου. Εκδηλώσεις µνήµης 
διοργανώνονται σε όλη την επικράτεια και στην 
οµογένεια. Όµως ποιος διέταξε την γενοκτονία, 
ποιος την εκτέλεσε, ποιοι άνθρωποι επέλεξαν 
να αφανίσουν τους αλλόθρησκους  στο βωµό 
της δηµιουργίας ενός εθνικά καθαρού κράτους;
    Στην Ελλάδα τα πράγµατα είναι µπερδεµένα. 
Για την ιδεολογία της εθνοκάθαρσης από 
τους Τούρκους µπορεί κάποιος να ακούσει τις 
πιο αντικρουόµενες απόψεις. Μια µειοψηφία 
Ελλήνων στοχεύει τον Κεµάλ και τους 
Νεότουρκους ως αυτουργούς του εγκλήµατος. 
Ταυτόχρονα κύκλοι ακαδηµαϊκοί  θεωρούν τον 
Κεµάλ φωτισµένο ηγέτη που έχτισε ένα κράτος 
και έδωσε ταυτότητα σε ένα λαό που ποτέ 
δεν είχε, αγνοώντας το αιµατοβαµµένο του 
παρελθόν ή θεωρώντας το πολιτική επιλογή 
χωρίς να το αρνούνται.
     Πλήθος Ελλήνων θεωρούν τον Κεµάλ 
εκσυγχρονιστή της Τουρκίας ο οποίος έβαλε στο 
περιθώριο το απάνθρωπο Ισλάµ και θεµελίωσε 
τον ανθρωπισµό στη γειτονική χώρα, όσο για 
την γενοκτονία «καλύτερα να µιλάµε για αυτά 
που µας χωρίζουν παρά για αυτά που µας 
ενώνουν». Ο Βενιζέλος, άλλωστε, τον πρότεινε 
για Νόµπελ Ειρήνης. Το «ποιός θυµάται τους 
Αρµένιους» ήταν ο οδηγός απενοχοποίησης 
για τους Ναζί, διότι η λήθη σου λύνει τα χέρια 
για ανοµίες. Όποτε επισκέπτεται την Τουρκία 
Έλληνας επίσηµος καταθέτει στεφάνι και τιµή 
στο µνηµείο του Κεµάλ.
     Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως ή είµαστε 
ένας σχιζοφρενής λαός ή δεν έχουµε αυτό 
που έχουν οι µεγάλοι λαοί, την παιδεία να 
ξεχωρίζουµε τον εχθρό από τον φίλο, το 
ωφέλιµο από το βλαπτικό. Είναι φασιστική η 
Κεµαλική ιδεολογία; Ποια είναι τα σύνορά της; 
Είναι ωφέλιµη για την ανθρωπότητα; Να την 
υιοθετήσουµε και µεις σαν χώρα όσο αφορά τις 
µειονότητες µας; Είναι τιµή ή ντροπή να είσαι 
Κεµαλιστής, να µνηµονεύεις τον Τοπάλ Οσµάν 
και τους Νεότουρκους; Άσχετα αν είσαι Τούρκος 
ή Έλληνας, η αλήθεια είναι µία.
    Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαµπρό για το 

πανεπιστήµιό µας: Ένα debate ανοιχτό για την 
κοινωνία της Κοµοτηνής. Για µειονοτικούς και 
πλειονοτικούς, για να ακουστεί η αλήθεια µε 
όρους ακαδηµαϊκούς, δηλαδή χωρίς εθνικές 
παρωπίδες, µε όρους οικουµενικούς. Να είναι 
όµως µια προσπάθεια διευρυµένη, πανελλήνια 
ή και διεθνής, αντάξια του διοργανωτή της και 
των προσδοκιών. Στην Αγγλία και στην Αµερική 
τα ακαδηµαϊκά debate σε πολλές περιπτώσεις 
επηρεάζουν ακόµα και την ασκούµενη πολιτική 
µέσω των αποτελεσµάτων της συµµετοχής 
αλλά και των παράλληλων συζητήσεων που 
δηµιουργούν. Λοιπόν;

Π.Κ.

Στήν παραπάνω κατεύθυνση µπορεῖ νά 
συµβάλει ἄριστα τό νέο βιβλίο τοῦ ἱστορικοῦ 
ἐρευνητῆ Χάρη Τσιρκινίδη, «Συνοπτική ἱστορία 
τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς». 
Παρά τή συνοπτικότητά του, τό βιβλίο ὄχι 
µόνον ἐκθέτει τούς διωγµούς τοῦ Ἑλληνισµοῦ 
στή Μικρασία (Ἰωνία, Πόντο, Καππαδοκία...) 
µά καί περιλαµβάνει ξένα ντοκουµέντα πού 
συνέλεξε ὁ ἀκούραστος συγγραφέας χάριν τῆς 
τεκµηρίωσης τῆς γενοκτονίας πού ὑπέστησαν 
οἱ πρόγονοί µας στά χρόνια 1908-1925. Τό 
συνιστοῦµε ἀνεπιφύλακτα!



1) Στις 10 Ιουλίου 1888 γεννιέται 
στον Βόλο ο µεγάλος Ιταλός 
ζωγράφος Τζιόρτζιο ντε Κίρικο. 
Ο ίδιος σε αυτοβιογραφικό του 
κείµενο µιλά για το ελληνικό 
περιβάλλον και τον ελληνικό 
πολιτισµό ως πηγή έµπνευσής του, 
ενώ είχε και Έλληνες δασκάλους 
ζωγραφικής. Υπήρξε µέντορας 
των σουρεαλιστών και από τους 
κορυφαίους ζωγράφους του 20ου 
αιώνα, µε χαρακτηριστικότερη 
ζωγραφική περίοδο αυτή των 

«ιταλικών πλατειών» του. Ποιος 
γνωστός Έλληνας ζωγράφος 
επηρρεάστηκε περισσότερο από 
το έργο του;
Α) Ο Γεώργιος Ιακωβίδης
Β) Ο Νίκος Χατζηκυριάκος - Γκίκας
Γ) Ο Κωνσταντίνος Βολονάκης
Δ) Ο Νίκος Εγγονόπουλος

2) Στις 11 Ιουλίου 1995 οι Σέρβοι 
της Βοσνίας υπό τον στρατηγό 
Μλάντιτς καταλαµβάνουν 
τη Σρεµπρένιτσα. Μαζί τους 
και κάποιοι λιγοστοί Έλληνες 
εθελοντές που δόξασαν το 
ελληνικό όνοµα πολεµώντας 
στο πλευρό των Σέρβων κατά 
της Νέας Τάξης Πραγµάτων. Τις 
παραµυθολογικές συκοφαντίες 
κατά των Σέρβων περί «σφαγής» 
7-8 χιλιάδων µουσουλµάνων, 
κάποιοι προσπάθησαν να τις 

επεκτείνουν και σε βάρος των 
Ελλήνων εκείνων. Ποιος από 
τους παρακάτω συµµετείχε στην 
ελεεινή αυτή προσπάθεια;
Α) Ο Πήλιος Γούσης
Β) Ο Σωτηράκης Κουγιάς
Γ) Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Δ) Ο Αρτέµης Μάτσας

3) Στις 15 Ιουλίου 1899 πεθαίνει 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 
ο Βλαχικής καταγωγής 
επιχειρηµατίας και µέγας εθνικός 

ευεργέτης Γεώργιος 
Αβέρωφ. Οι δωρεές του 
προς την Αλεξάνδρεια, 
στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του το Μέτσοβο και στην 
Ελλάδα γενικώς ήταν 
τεράστιες: αποπεράτωση 
Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ , 
Σχολή Ευελπίδων, 
αναµαρµάρωση Πα-
ναθηναϊκού Σταδίου, 
αδριάντες στα Προπύ-
λαια, Γεωργική Σχολή 
Λάρισας και, κυρίως, το 

θωρηκτό «Αβέρωφ». Το ερώτηµά 
µας είναι, πού βρίσκονται σήµερα 
οι Έλληνες επιχειρηµατίες και 
έχει σχεδόν σβήσει ο θεσµός των 
ευεργεσιών; 
Α) Όπου βρίσκεται και ο υπόλοιπος 
ελληνικός λαός, στην ιδιώτευση
Β) Τους έφαγε το ελληνικό κράτος
Γ) Το µ… και το µπουκάλι τους 
έφεραν σ’ αυτό το χάλι
Δ) Ναι, να τα δώσουν, αλλά πού 
βλέπετε εσείς κανένα ελληνικό 
κράτος;

4) Στίς 13 Ἰουλίου 1965 πεθαίνει 
ὁ σπουδαῖος ζωγράφος καί 
λογοτέχνης Φώτης Κόντογλου, 
πού ἀνέδειξε τό βάθος καί τήν 
ἀξία τῆς βυζαντινῆς ζωγραφικῆς 
καί ἁγιογραφίας. Τό σπίτι πού 
εἶχε κτίσει στήν Ἀθήνα καί τό εἶχε 
ζωγραφίσει µέ τούς φίλους του 

Τσαρούχη κι Ἐγγονόπουλο, τό 
πούλησε............
Α) Ἐπί Κατοχῆς σέ µαυραγορίτη γιά 
ἕνα σακκί ἀλεύρι
Β) Προκειµένου νά χτιστεῖ στή 
δεκαετία τοῦ ‘50 µιά πολυκατοικία
Γ) Στό ἑλληνικό κράτος προκειµένου 
νά µετατραπεῖ σέ Μουσεῖο
Δ) Ὅταν µεταστράφηκε ὡς ζωγράφος 
στή βυζαντινή τεχνοτροπία

5) Στίς 17 Ἰουλίου 1912 οἱ κάτοικοι 
τῆς Ἰκαρίας ξεσηκώνονται ὑπό 
τόν γιατρό Ἰωάννη Μαλαχία, 
ἐκδιώκουν τούς Τούρκους 
καί ἀνακηρύσσουν τήν 
Ἰκαρική Πολιτεία. Πρίν 
ἐνσωµατωθεῖ στήν Ἑλλά-
δα (λίγους µῆνες µετά), 
πρόλαβε νά φροντίσει 
τήν ἐκπαίδευση, τήν Ἐκ-
κλησία, τήν Δικαιοσύνη, 
τό ἐµπόριο, τή ναυπηγία, 
µέχρι καί ...ὕµνο ἔγραψε! 
Ἐπικεφαλῆς τῆς ἐξέγερσης 
κατά τῶν Τούρκων ἦταν...
Α) Τό προλεταριάτο
Β) Ἡ νεολαία
Γ) Οἱ προύχοντες
Δ) Οἱ ναυτικοί

6) Στίς 18 Ἰουλίου 2002 ὁ τότε 
ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. Φώτης Να-
σιάκος ἀνακοινώνει καί ἐπισήµως 
τήν ἐξάρθρωση τῆς τροµοκρατι-
κῆς ὀργάνωσης «17Ν», καί χαρα-
κτηρίζει µέντορά της τόν Ἀλέξαν-
δρο Γιωτόπουλο. Ποιό ἦταν τό 

ὄφελος ἀπό τήν ἐξέλιξη αὐτή γιά 
τή χώρα;
Α) Κανένα ἀπολύτως
Β) Σωθήκαµε ἀπό τή µάστιγα τῆς 
τροµοκρατίας, δόξα τῷ Θεῷ!
Γ) Ἔλειψε ὁ φόβος γιά τά πάσης 
φύσεως λαµόγια τῆς χώρας
Δ) Τί ὄφελος, κράτος χωρίς παρακρά-
τος; Πλάκα µᾶς κάνεις; 

7) Στίς 20 Ἰουλίου 1974 ἡ Τουρκία 
εἰσβάλλει στήν Κύπρο, ἕνα 
ἀποτέλεσµα τραγικῶν ἑλληνικῶν 
ἐπιλογῶν, κάποιων στά ὅρια 

τῆς προδοσίας, εἰδικά ἀπό τή 
Χούντα τῶν Συνταγµαταρχῶν. Μέ 
βάση τό ντοκουµέντο τοῦ Στέητ 
Ντηπάρτµεντ πού ἀποκάλυψαν 
τό περασµένο Σάββατο τά «ΝΕΑ», 
ποιός πολιτικός φιλοξένησε στό 
σπίτι του µυστική συνάντηση γιά 
τήν Ἀποστασία τοῦ 1965 (πού ἔφερε 
τελικά τή Χούντα) καί ζήτησε 
µέχρι καί πραξικόπηµα (!!!) κατά 
τοῦ Μακαρίου ὁ ὁποῖος ἀρνεῖτο 
τότε τό σχέδιο Ἄτσεσον γιά τή 
λύση τοῦ Κυπριακοῦ; 
Α) Ὁ Κώστας Μητσοτάκης
Β) Ὁ Κων/νος Μητσοτάκης
Γ) Ὁ Κ. Μητσοτάκης
Δ) Ὁ γνωστός Μητσοτάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Δ, 2Γ, 3Α, 4Α, 5Β, 6Δ, 7ΑΒΓΔ
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Καθώς ὁ γέροντας Παΐσιος (1924-
1994) ἀποτελεῖ ἴσως τήν κορυφαία καί 
πλέον ἀγαπητή µορφή τοῦ σύγχρονου 
Ἁγιονόρους, ἡ βιβλιογραφία γύρω ἀπό 
τό πρόσωπό του πληθαίνει. Μέσα ἀπό 
τόν «Ἀντιφωνητή» ὁ φίλος κ. Ἀθανάσιος 
Ρακοβαλής προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ τήν 
ἀνωτέρω εἰκονιζόµενη ἔκδοση - περίλη-
ψη τοῦ πληρέστατου «Βίου Γέροντος 
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου» (τοῦ ἱεροµο-
νάχου Ἰσαάκ). Ἁπλῶς µᾶς τό ζητᾶτε.

Ἀντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 16
(…και οι νέες αποκαλύψεις του «Α»)

Συνέχεια από σελίδα 12

   - Ναι ρε, γιατί το ξέχασες το άλλο, που ήρθε µετά 
στο κρησφύγετο µε τα όπλα κι άρχισε να παίζει µε 
τη χειροβοµβίδα; «Παιδιά, έχασα το δαχτυλίδι µου» 
λέει, «παίρνω αυτό που έχει πάνω η µπαλίτσα». 
Εκατό µέτρα κτίριο, µισό ντουβάρι έµεινε! Ρε άει 
στον διάολο, δεν ξαναµπλέκουµε µε δαύτον!
   - Ναι, ναι, ναι! Πού ’ναι ρε τα χρόνια του Κοντού, 
που σκατά πιάναµε και χρυσάφι γινόταν! Ράιτ 
θρου πέφτανε, ρε π… µου, τα πακέτα, ρολογάκι 
καλοκουρδισµένο όλα! Τον θυµάσαι ρε τον 
Φουσκάκια;
   - Ε, ξεχνιούνται ρε αυτά; Άρχοντας ο Σιωνοτζουτζές! 
Τι να λέµε τώρα!
   - Ναι, ναι! 
   - Κοίτα όµως ρε µ…, άλλο πράµα ήθελα εγώ 
τώρα να σε ρωτήσω. Σου βρήκαν άδεια τη θυρίδα 
έµαθα, τι γίνανε, ρε µπαγλαµά, τα 30 ’µύρια απ’ την 
απαγωγή του Παναγό; 
   - Ε, στο ριχτάδικο, ρε µεγάλε, πλάκα κάνεις; Στο 
κουτί δεν αυγατίζει το µαλλί, αυγατίζει; Πρέπει να 
γυρνάει το χρήµα! Έτσι κινείται η αγορά!
   - Πού τα ’ριξες ρε; 
   - Ψηλά ρε Απατεώ. Πολύ ψηλά. Πώς θα γινότανε 
ρε νοµίζεις η συµφωνία τ’ αλλουνού µε το µαµούνια 
τον Αλµούνια, άµα δεν του σουλούπωνα εγώ 

κοµµάτι το έλλειµµα; 
   - Αντε ρε! Στο τέλος, όπως πάµε, να δεις που θα 
κάνουµε ριχτάδικα µέχρι και στον Σόρος!
   - Έτσι, έτσι! Να ξέρεις όµως, κάτι βρώµισε! Βρώµισε, 
βρώµισε σε λέω! Μ’ έπαιρνε κείνος ο π… ο µπάτσος 
ο κουνιστός και ρώταγε πολλά! Το σκαλίζουνε, να 
το ξέρεις, όπως κι εκείνο µε τον… (ακατάληπτο) 
που στρώσαµε πέρσι!
   - Καλα ρε µ…, αυτό δεν µετράει, ήταν εκτός 
προγράµµατος! Αφού το µαταιώσαµε την τελευταία 
στιγµή!
   - Τι µαταιώσαµε ρε, πλάκα κάνεις, αφού το 
κάναµε!
   - Ε, ναι ρε Βρωµού, αλλά δεν µετράει σου λέω! Το 
κάναµε θέλοντας και µη στην τελική, επειδή είχαν 
προλάβει ήδη να το γράψουν από βραδύς το Βήµα 
και το Έθνος! Ε, όχι τώρα να µας τη λένε και στο 
τζάµπα δηλαδή!
   - Ε, καλά! Πάντως εγώ στο λέω ότι το σκαλίζουνε! 
Κάνε τα κουµάντα σου!
   - (άγνωστη φωνή) Καλυσπαίρα! Αιγώ πείρα να 
µάθο τι θα γύνι ταιληκά µ’ εκήνει την απαγογύ!
   - Ποιος παλιοµ… µπήκε πάλι στη γραµµή ρε; 
Άντε γ…, ξέφραγο αµπέλι τα καταντήσανε και τα 
κινητά! Στο τέλος, όπως πάµε, µέχρι κι η ΕΥΠ θα 
µας πάρει πρέφα…

                                                                                               
                           (Για την αποµαγνητοφώνηση)
                                                                                               
                                     Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Νά λοιπόν πού Τάγµατα Θανάτου δέν 
λειτουργοῦν µόνο στή Λατινική µά καί 
στήν ...σκέτη Ἀµερική, στά πλαίσια τῆς 
CIA καί ἀπευθείας ὑπό τόν Ντίκ Τσέινι

Αὐτοί σκότωσαν στόν Λίβανο καί τόν 
Χοµπέικα πού θά κατέθετε κατά τοῦ 
Σαρόν, καί τόν Χαρίρι πού τό φόρτωσαν 
στή Συρία. Τί λένε τώρα τά ΜΜΕ πού 
ἀναπαρήγαγαν τίς γελοῖες πρακτοριές;

Ἡ  ὀργάνωση Velvet Revolution µηνύει 
12 δικηγόρους πού συνήργησαν στά 
βασανιστήρια κρατουµένων ἀπό τή CIA 
πού ἐπέφεραν ἑκατοντάδες θανάτους 

Νά ἕνα παράδειγµα ὅπου ἡ ἰδιωτική πρω-
τοβουλία ὑποκαθιστᾶ ἐπωφελῶς γιά 
τήν κοινωνία τήν κρατική παρέµβαση. 
Ἄν περιµέναν τήν Κυβέρνηση...  

Ἄν ὄντως ἡ Ἰνδία διπλασιάσει τά παραγ- 
γελθέντα SU-30, τό ρώσικο µαχητικό θά 
γίνει παγκόσµιο bestseller. Καί πῶς νά 
µή γίνει ὅταν ὑπερέχει καί τοῦ F-35;  

Ἡ 37χρονη Γκιουλέρ Ζερέ, µετά ἀπό 14 
χρόνια φυλακῆς, ἄν καί καρκινοπαθής, 
παραµένει στά κελλιά ἀποµόνωσης 
(τύπου F) τῶν φυλακῶν στά Ἄδανα

Πρίν ἕναν ἀκόµα θάνατο στή λίστα τῶν 
ἑκατοντάδων πολιτικῶν κρατουµένων, 
διαµαρτυρηθεῖτε: g�utar@adalet.gov.tr 
cte@adalet.gov.tr  - cigm@adalet.gov.tr

Aἴνιγµα: Στά ἀνατολικά ποιᾶς χώρας 
ψάχνοντας τά παιδιά παλιοσίδερα στίς 
χωµατερές βρίσκουν ...λείψανα µέ πυρο-
βοληµένα κρανία; (ἀρχίζει ἀπό Τουρκ-)

Ἡ πρώην ΥΠΕΞ Ἐρατώ Μαρκουλλῆ 
ζητᾶ ἀπό τήν Κυβέρνηση Χριστόφια νά 

προτείνει τήν υἱοθέτηση τῶν τουρκικῶν 
ὡς ἐπίσηµη γλῶσσα στήν ΕΕ!

Καί µέ 35% φυγόστρατους στό νησί, 
εἶναι δύσκολο νά πεῖς ποῦ εἶναι πιό πα-
ρηκµασµένος καί αὐτοκαταστροφικός ὁ 
ἑλληνισµός, στήν Κύπρο ἤ ἐδῶ... 

Ποδηλατώντας σακατεύεται, κολυµπών-
τας χάνεται. Τί εἶναι;

Στήν πρόταση τοῦ Μιχ. Χαραλαµπίδη 
(Κ.Ε. ΠαΣοΚ, 1996) γιά κυβέρνηση Χαρα-
λαµπόπουλου µέ Λυσσαρίδη-Γλέζο βρή-
καµε ἀντίστοιχη τῆς πρόσφατης δικῆς 
µας (Μίκη-Βάσο). Ὑπάρχει λέτε ἐλπίδα;

38% µείωση τῶν εἰσαγωγῶν µας (καί 
15% τῶν ἐξαγωγῶν) τό Μάιο σέ σχέση 
µέ πέρυσι! Τελικά καλό θά µᾶς κάνει ἡ 
κρίση, ἐξορθολογίζεται ἡ κατανάλωση.

Διαβάζοντας τήν ἀνακοίνωση τοῦ ΣΥΝ 
κατά τοῦ ΟΤΕ, πού ἔκοψε ἐπιτέλους τό 
Indymedia ἀπό τόν κόµβο τοῦ ΕΜΠ (!), 
βρῆκα τί κόµµα εἶµαι: ΠΛΗΝασπισµός.

Ὁ θεσµός τοῦ Διεθνοῦς Ἀπολυτηρίου  
εἶχε διεθνῶς ἕνα κάποιο κῦρος - µέχρι 
πού ἦρθε στήν Ἑλλάδα. Τότε ἀπέκτησε 
καί τιµή: 10.000 εὐρώ γιά κάθε µαθητή 
πού ἤθελε τά θέµατα

Εἴπαµε, στήν παγκοσµιοποίηση βάζει 
καθένας ὅ,τι ἔχει. Τί ἄλλο νά πρόσφερε ἡ 
σηµερινή Ἑλλάδα σέ ἕναν ἐκπαιδευτικό 
θεσµό; Ἄντε καί καµµιά κατάληψη...

Ἀγοράζουµε 8.000.000 ἐµβόλια κατά τῆς 
νέας γρίπης! Νά λοιπόν πού ἡ παπαρο-
λογία τῶν ΜΜΕ φέρνει ἀποτελέσµατα 
(γιά κάποιες ἑταιρεῖες). Ξηλωθεῖτε!

Ἀλβανός λαθροµετανάστης συνελήφθη 
στήν Ἐγνατία ὁδό, µεταξύ Ξάνθης καί 
Καβάλας, νά µεταφέρει σέ κλεµµένο ΙΧ 
5 Πακιστανούς λαθροµετανάστες

Μά... αὐτό δέν εἶναι εἴδηση ἀστυνοµικοῦ 
δελτίου, εἶναι ἐξύβριση τῆς πολυπολι-
τισµικότητας! Ἀπορῶ πῶς ἐπιτρέπεται 
ἡ ἀναπαραγωγή της (καλά λέει ὁ «Ἰός», 
σέ τί ἐθνικιστικό βόρβορο ζοῦµε!)

Τόν καλύτερο βιολογικό τῆς χώρας ἔχει 
λέει, ἡ ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνῆς. Ρέ πατριῶτες, 
µήπως ἔχει νά κάνει πού ξεκίνησε γιά 
100 ἐργοστάσια καί ...κλείσανε τά 99,5;

Ἡ χωροθέτηση τοῦ πετρελαιαγωγοῦ 
Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολης ἀναµέ-
νεται ὁσονούπω. Ἄντε, γιατί ἡ µυστικό-
τητα µόνο τήν καχυποψία τρέφει.

Ὑπογράφηκε κι ὁ ἑλληνοβουλγαρικός 
ἀγωγός φυσικοῦ ἀερίου Κοµοτηνῆς-
Στάρα Ζαγόρα. Πλάκα πλάκα, νάτος ὁ 
ἐνεργειακός κόµβος! 

Ἀδέρφια θά ξανανταµώσουµε σέ ἕναν 
µήνα ἀπό σήµερα, ὅπως γίνεται κάθε 
χρόνο. Εὐχόµαστε σέ ὅλους ὑγεία, 
φώτιση καί ...Καλό Καλοκαίρι!

Τό θέµα πού θέσαµε µέ τό Προξενεῖο 
καί τόν ρόλο του ἔφτασε σέ διάφορα 
τοπικά ΜΜΕ ἀλλά καί στή Βουλή. 
Οἱ ἄναρθρες κραυγές ἐναντίον µας 
στόν µειονοτικό Τῦπο δείχνουν ὅτι 

φοβοῦνται. Ἄς τούς δικαιώσουµε!

Ατατουρκισμός  (δια χειρός Αχμέτ Αλτάν)
Εδώ είναι μια παράξενη πατρίδα. Από τότε 
που ιδρύθηκε η δημοκρατία, υπάρχει ανάμεσα 
στο κράτος και στην κοινωνία μια ένταση και 
μια έλλειψη εμπιστοσύνης.  Επειδή το κράτος 
έχει τοποθετηθεί με άδικο τρόπο πάνω στην 
κοινωνία και ανεξάρτητα από αυτήν, υπάρχει 
συνεχώς μια ανησυχία. Τα χαλάει όλα το 
γεγονός ότι ένας οργανισμός ταγμένος να 
υπηρετεί την κοινωνία, προσπαθεί να πείσει 
πως αποτελεί τον ¨άρχοντα της κοινωνίας¨.   
Για να κρυφτεί αυτή η δυσλειτουργία και για 
να προληφθεί η εκ μέρους των ανθρώπων 
διερεύνηση της θέσης του κράτους και το 
πόσο ανόητο είναι αυτό, δημιουργούνται ̈ ιερά 
ταμπού¨. Εξ αυτών το πιο «μεγάλο και ιερό» 
είναι ο Ατατούρκ. Σε κάθε μέρος ανεγείρονται 
ανδριάντες, στα αεροδρόμια, στις λεωφόρους 
και στις πλατείες δίνεται το όνομα του, στα 
παιδιά διδάσκεται συνεχώς το «μεγαλείο» 
του, κάθε κρατικό στέλεχος αρχίζει τον λόγο 
του με τον «περίφημο ηγέτη», οι «αρχές και 
οι μεταρρυθμίσεις του» γίνονται αποδεκτές 
ως μονόδρομος.
Αυτό δεν είναι κάτι που θα γινόταν σε μια 
κανονική χώρα. Δεν μπορεί ολόκληρη η 
ύπαρξη μιας χώρας να ανάγεται σε έναν 
μόνο άνθρωπο. Πλέον υπάρχουν πολλοί 
άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που δεν δέχονται 
για τον εαυτό τους ως οδοδείκτη τις αρχές και 
τις μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ. Κάποιος 
που επιθυμεί τη δημοκρατία πώς μπορεί να 
αποδεχτεί ως  «μοναδικό μέτρο και μοναδικό 
ηγέτη» μια ιστορική προσωπικότητα που 
ανάμεσα στους «κανόνες» του δεν έχει την 
δημοκρατία; Αν όμως αντί να μνημονεύουμε 
με σεβασμό τον ιστορικό του ρόλο και την 
σημασία του στην ιστορία αυτής της χώρας, 
προσπαθούμε να κρύψουμε τις σημερινές 
δυσλειτουργίες και ανοησίες κρυμμένοι πίσω 
από το όνομα του, τότε αρχίζουν όλοι να 
παραλογίζονται.
Όπως έλεγαν οι Λατίνοι «αυτό που κάνει 
το δηλητήριο είναι η δόση». Η κατάσταση 
ξεφεύγει  όταν κάποιον που πέθανε πριν 
70 χρόνια τον παρουσιάζετε ως ¨μοναδικό 
και αναμφισβήτητο οδηγό¨, όταν απαιτείτε 
όλοι και άνευ όρων να το αποδεχτούνε, 
και όταν στην αρχή κάθε κουβέντας και σε 
κάθε συζήτηση τοποθετείτε τον Ατατούρκ. 
Αυτό φαίνεται συχνά. Τις προάλλες ένας 
δεκατετράχρονος μαθητής, μέσα στο μάθημα, 
προφανώς για να κάνει τους φίλους του να 
γελάσουν, είπε δείχνοντας την φωτογραφία 
του Ατατούρκ «όλα γίνονται εξαιτίας αυτής 
της αγελάδας». Μια ηλίθια και ασεβής 
φράση. Εντάξει, και το παιδί στα 14 του πάνω 
στην εποχή της τρέλλας είναι. Όταν πιέζονται 
όλο «Ατατούρκ, Ατατούρκ», παρουσιάζονται 
κάπου ρωγμές και αντιμετωπίζετε τέτοιες 
ασέβειες. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να 
συμβουλέψουμε το παιδί, να του διδάξουμε πως 
η ασέβεια αποτελεί άσχημο χαρακτηριστικό 
και να το τιμωρήσουμε μέσα στα πλαίσια 
του εκπαιδευτικού συστήματος. Εμείς λοιπόν 
τι κάνουμε; Παραδίδουμε το παιδί στο 
δικαστήριο. Όταν η ανοησία αρχίζει από ψηλά, 
διαχέεται έτσι κατά κύματα. Ο δικαστής, ένας 
έξυπνος άνθρωπος, είπε πως το παιδί δεν είχε 
άσχημη πρόθεση, προσπάθησε να κάνει ένα 
κατά την άποψη του αστείο, και το αθώωσε. 
Και όμως δεν άφησαν να τελειώσει η ιστορία. 
Η δίκη μεταφέρθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο. 
Εκεί η αθωωτική απόφαση κατέπεσε. Το παιδί 
θα ξαναδικαστεί αντιμετωπίζοντας φυλάκιση 
3 χρόνων. (...) Προσέξτε, όταν ένα σύστημα 
αρχίζει να γεμίζει τα δικαστήρια με παιδιά, 
επειδή φώναξαν συνθήματα κι αστειεύτηκαν, 
αυτό σημαίνει πως ήρθε το τέλος αυτού του 
συστήματος. Το σύστημα πλέον έφτασε στο 
πλέον επικίνδυνο για τον εαυτό του σημείο της 
κωμικότητας...            (24-6-09 εφ. Ταράφ)

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

     Λοιπόν, ξεχάστε τώρα ό,τι ακούσατε 
µέχρι σήµερα, γιατί ήρθε η ώρα για τις νέες 
συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον «Α» γύρω 
από την περίφηµη Συµµορία των 16! Ρουφιάνοι 
µας υπεξαίρεσαν δύο από τις κασέτες της ΕΥΠ, 
τις οποίες φυσικά αποµαγνητοφωνήσαµε εν 
ριπή οφθαλµού (ε, αλίµονο)! Σας παρουσιάζουµε 
λοιπόν σήµερα ένα εντυπωσιακό δείγµα διαλόγου 
ανάµεσα στον Απατεώ (Παναγιώτη Βλαστό) 
και τη Βρωµού (Μανώλη Σκαρλάτο), µέσα στο 
οποίο αναφέρονται και κάποια ακόµη…περίεργα 
ονόµατα, όπως ο Απουσίας (ή Μπούζµπακας ή 
Γραψαρχίδης), ο Αϊνστάιν (ή Ζαβούλης ή Ζαβός), ο 
Κοντός (ή Φουσκάκιας ή Σιωνοτζουτζές), ο Βλαντ 
Καρπάθουλας, η Εκσυγχρονίστρω (ή Ρεπούσω), η 
Μακεδονοπνίχτρα, ο Καγκελάκιας και άλλοι. Η 
αστυνοµία εκτιµά ότι κάτω από τα ονόµατα αυτά 
ΔΕΝ αποκλείεται να κρύβονται και κάποια…υψηλά 
πρόσωπα. Οι έρευνες συνεχίζονται…

   - Έλα ρε Απατεώ, ζοχάδα σ’ ακούω ρε, τι έπαθες; 
Τρέχει τίποτα µε τις άδειες; 
   - Όχι ρε, ντάξει αυτό, χαλαρά! Μου ζήτησε όµως 
µωρέ τώρα ο άλλος να απαγάγουµε τον Απουσία! Τον 
Γραψαρχίδη ντε!
   - Τον Μπούζµπακα; Έλα ρε! Ποιος, ο Αϊνστάιν;
   - Ναι, ρε Βρωµού, ο Ζαβούλης! Να τον απαγάγουµε 
λέει και να τον κρατήσουµε στο µπαλαούρο ένα 
µήνα!
   - Τι λε ρε! Άκου εκεί ένα µήνα! Και ποιος θα 
καταλάβει δηλαδή τη διαφορά! Δε θυµάσαι ρε την 
άλλη φορά που έβαλε η Εκσυγχρονίστρω η Ρεπούσω 

να τον τροµάξουµε, για να τον εκβιάσει να τη βάλει 
πικεφαλή για το Στρασβούργο; Τρεις µήνες τον είχαµε 
τον Απουσία στο υπόγειο και κανείς δεν πήρε πρέφα, ρε 
µ…, ότι έλειπε! Είδαµε κι αποείδαµε, τον ξαµολήσαµε 
µετά, τον βλέπουνε την άλλη µέρα ο Εσυτζής ο 
Καγκελάκιας και ο Ντιντής ο…(ακατάληπτο), του λένε, 
πρόεδρε, πάχυνες, µην κάθεσαι συνέχεια Ελούντα να 
τα ξύνεις µε τον γκασµά, σ’ ανοίγει κι ο θαλασσινός 
αέρας την όρεξη! Τον είχαµε-δεν τον είχαµε, ρε µ…, το 
ίδιο και τ’ αυτό ήτανε ρε!
   - Ναι, ναι, ναι!
   - Τζαµπαντάν πράµα δηλαδής - και µας ρήµαξε και 
το ψυγείο από πάνω, της βγήκε ο κ… τρεις µήνες της 
Μαγείρισσας!
   - Ναι ρε, ναι ρε! Και πού να δεις τώρα και τι άλλο 
µου είπε ο Ζαβούλης! Να ζητήσουµε λέει τα λύτρα 
απ’ τον Βλαντ Καρπάθουλα και τη Μακεδονοπνίχτρα! 
Που αυτοί ρε µ…, αν µας δώσουνε λύτρα, θα είναι 
για να τον ψοφήσουµε τσιµεντωτό στο πέλαγος! 
Ξεµπάρκαααααα!
   - Καλά ρε, µ…, εγώ µ’ αυτόνα τον Ζαβό δεν ξανακάνω 
τίποτα ρε! Το είπα και στον Δικαννάκια και στον Σοϊλέ 
και στον Σουν Τσουν! Τέρµα ρε, τέρµα, τέρµα, πώς 
το λεν! Θυµάσαι την άλλη φορά που µας έβαλε να 
απαγάγουµε τον Βάγκυ τον Σούµο - κάτι ψηφοφορίες 
που είχαν τότες - και χάθηκε ο Ζαβός στο δρόµο; Πήγε 
µετά στο περιπολικό και ρωτούσε τους µπάτσους αν 
είδαν κάτι απαγωγείς σ’ ένα άσπρο Γκολφ µε πινακίδες 
ΖΖΕ 7682 κι ένα δεµένο χοντρό µέσα! Ρε θα µας κάψει 
αυτός σου λέω!

Συνέχεια στη σελίδα 11

Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ 16
(…και οι νέες αποκαλύψεις του «Α»)


