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Πῶς  χάνεται ἡ θάλασσα 
µέσ’ στά πλοῖα! Ἡ νύχτα µέσ’ 

στ’ ἀστέρια! Κι ἡ µορφή σου 
µέσ’ στίς ἀγάπες... Καί τό 

παράπονο τῆς ὀµπρέλας... 
πού ξεχάστηκε στό λεωφορεῖο

Γ. Β. ΠΕΠΠΑΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Ἀπό τό 1998 πᾶνε πιά 11 χρόνια. Ὅσο κι ἄν τίς 
βαρυόµαστε τίς ἐπετειακές ἀναφορές, κάθε 3η 
Σεπτεµβρίου, ἐνθυµούµενοι τήν ἐπέτειό µας, 
κάνουµε µερικές σκέψεις γιά τό ἐγχείρηµα 
τοῦ «Ἀντιφωνητῆ». Κάποτε δείχνει νά 
πρυτανεύει ἡ ἀνάγκη νά διαπιστώσουµε ἕνα 
κάποιο «ἔργο» πίσω µας, κι ἄλλοτε πάλι - µέ 
µιά ὀπτική πέραν τοῦ τάφου - καταλήγουµε 
στό γνωστό «µαταιότης µαταιοτήτων...». 
Τελικά τό ἐκκρεµές ἰσορροπεῖ πρός τήν 
πρώτη µᾶλλον µπάντα, ἀπόδειξη δέ αὐτοῦ 
ὅτι τό ἔντυπο συνεχίζει νά κυκλοφορεῖ, 
µά καί νά ἀγαπιέται καί νά σκανδαλίζει, 
καταγράφοντας σήµερα αὔξοντα ἀριθµό 
...278! Ἑνα νούµερο τρελλό γιά τίς ἀρχικές 
προσδοκίες µας, πού ὡστόσο εἶναι ἀπολύτως 
πραγµατικό, ἕνα µικρό θαῦµα. Θαῦµα πού 
συνίσταται ὄχι µόνο στήν ἀνελιππή ἔκδοση 
15νθήµερου πολιτικοσατιρικοῦ ἐντύπου ἀπό 
ἐρασιτέχνες ἀλλά καί στόν χαρακτήρα τοῦ 
ἐντύπου αὐτοῦ, πού εἶναι ἀλήθεια ὅτι δέν τό 
µπερδεύεις µέ κανένα ἄλλο. 
Δέν χρειάζεται νά ἀναφερθοῦµε στά προφανῆ 
πού κάθε ἐπαρκής ἀναγνώστης µας γνωρίζει. 
Ἔτσι, καί γιά νά µήν ἀνακυκλώνουµε κάθε 
Σεπτέµβριο τετριµµένα κλισέ, ἐφέτος εἴπαµε 
νά «γιορτάσουµε» τά γενέθλιά µας µέ µία 
πρωτοβουλία πού θά ἐκφράζει τή γραµµή καί 
τίς προτεραιότητες τοῦ ἐντύπου µας. Ξεκινᾶµε 
λοιπόν µιάν ἐκστρατεία κατά τῆς παρουσίας 
τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου στήν Κοµοτηνή, 
ἐπαναφέροντας στήν τοπική καθηµερινή 
ἀτζέντα ἕνα θέµα πού γιά χρόνια ἦταν ρητή 
ἤ ὑπόρρητη εὐχή κάθε θρακιώτη, ὅµως τίς 
τελευταῖες δύο δεκαετίες ἔχει ἀπαλειφθεῖ. Ἡ 
ἐπιβολή τῆς τοπικῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας», 
ὁ ἄνωθεν ἐπιβεβληµένος ἑλληνοτουρκισµός, 
ἡ µιζέρια τοῦ ἀτοµικοῦ µικροσυµφέροντος, 

ἀλλά ἐνίοτε καί ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ πατριωτικοῦ 
χώρου νά ἀποδείξει τό ὀρθόν καί ἀναγκαῖον 
τοῦ αἰτήµατός του, ἐξαφάνισαν ἀπό τόν 
δηµόσιο λόγο στή Θράκη τό δηµοκρατικό 
αὐτονόητο. Νοµίζουµε ὅτι εἶναι ἡ ὥρα καί 
εἶναι πιά ἐπείγουσα ἀνάγκη νά καταδειχθεῖ 
ἡ κύρια πηγή πολλῶν προβληµάτων 
τῆς Θράκης καί αὐτό νά ἑδραιωθεῖ στή 
συνείδηση τοῦ κοινωνικοῦ σώµατος. Φτάνει 
πιά µέ τά µισόλογα καί µέ τά συµπλέγµατα 
αὐτοοικτιρµοῦ καί ἡττοπάθειας. Ὅταν 
µιά ξένη ὑπηρεσία δέν µᾶς χρειάζεται, δέν 
ἐξυπηρετεῖ τά συµφέροντά µας καί ἀντιθέτως 
ὑπάρχει πλῆθος αἰτιάσεων κατά τῆς (ἐµφανοῦς 
καί µή) δραστηριοποίησής της, πρέπει νά 
πάρει δρόµο. Τό πῶς θά γίνει αὐτό, τό πῶς θά 

ἀντιµετωπισθοῦν οἱ τυχόν παρενέργειες κτλ 
εἶναι ζήτηµα καθαρά τεχνικό - διαδικαστικό 
πού θά τό ἐπεξεργαστοῦν οἱ ἁρµόδιοι καί ἡ 
πολιτεία. Ὅµως ἡ τοπική κοινωνία πρέπει, 
παραµερίζοντας τήν µακαριότητά της καί τίς 
ἐθνοµηδενιστικές ἰδεοληψίες, νά ἐκφραστεῖ 
καί νά δείξει τό βάσιµο καί τό δίκαιο τοῦ 
αἰτήµατος: ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ 
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ!

Μέ τήν τροµερή πυρπόληση τῆς Ἀττικῆς ἔχουµε ὅλοι ἀπελπιστεῖ καί πονέσει. 
Τό θέµα εἶναι ὅτι πέρα ἀπό τίς ἐτήσιες διαπιστώσεις καί τά στιγµιαῖα 
συναισθήµατα πρέπει κάποτε νά πᾶµε καί παραπέρα, ὀνοµάζοντας τίς 
αἰτίες καί τούς δράστες αὐτῶν τῶν φρικτῶν ἐγκληµάτων. Κι ἐπειδή γιά νά 
ἔχουµε ἐµπρησµούς πρέπει νά ὑπάρχουν καί ἐµπρηστές, ἄς σκεφτοῦµε 

ποιός θά εἶχε συµφέρον ἀπό τήν ἀποψίλωση τῆς Ἀττικῆς. (Σελ. 5)

Ἄλλη µιά γενναία 
φωνή ἀληθείας

Στίς 20 Αὐγούστου µία ἔκπληξη περίµενε 
τούς ἀµερικανούς ἀναγνῶστες τῶν LA 
Times. Σέ περίοπτη θέση φιλοξενεῖτο ἄρθρο 
τοῦ ἰσραηλινοῦ Νέβ Γκόρντον, καθηγητῆ 
στό Πανεπιστήµιο Ben Gurion, πολιτικοῦ 
ἐπιστήµονα καί γνωστοῦ εἰρηνιστῆ, τό ὁποῖο 
µιλοῦσε γιά τό Ἀπαρτχάιντ τῆς πατρίδας 
του καί κατέληγε στό συµπέρασµα ὅτι ἡ 
µόνη στρατηγική πού ἀπέµεινε γιά τήν 
εἰρήνη καί τήν ἀσφάλεια στήν περιοχή εἶναι 
µία µαζική διεθνής πίεση µέ µποϋκοτάζ, 
ἀποεπενδύσεις καί κυρώσεις κατά τῆς 
χώρας του! Οἱ (ἀναµενόµενες) ἀντιδράσεις 
περιελάµβαναν καί τῆς προέδρου τοῦ 
Πανεπιστηµίου, Rivka Carmi, πού δήλωσε 
στήν «Jerusalem Post» ὅτι «τό ἵδρυµα ἴσως δέν 
ἐνδιαφέρεται πλέον γιά τίς ὑπηρεσίες του 
καί ὅποιος νιώθει ἔτσι µπορεῖ νά ἀναζητήσει 
ἀλλοῦ προσωπική καί ἐπαγγελµατική ζωή»! 
Ὅταν κάποιοι στό Ἰσραήλ ρισκάρουν τόσα 
γιά νά ποῦν τήν ἀλήθεια, ἐπιτρέπεται σέ 
µᾶς νά ἀποσιωποῦµε τήν ἀλήθεια µή µᾶς 
...κακοχαρακτηρίσουν;

Στό ἴδιο θρίλερ θεατές

ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ!

ΠΟΜΑΚΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΩΣΗ 

ΣΤΟΝ ΟΗΕ!

Ὅπως ὅλα τά σοβαρά 
πράγματα στόν τόπο 
μας, πέρασε κι αὐτό 

ἀπαρατήρητο ἀπό ὅλους 
- ἐκτός ἀπό ἐμᾶς!

Κι ὅμως, μιλᾶμε γιά 
τήν πλήρη δικαίωση 

τῶν ἑλληνικῶν θέσεων 
στό μειονοτικό καί τῶν 

πομακικῶν διεκδικήσεων 
τῆς ἑτερότητάς τους, 
στό ἀνώτερο διεθνές 

ὄργανο γιά τά ἀνθρώπινα 
δικαιώματα!

(Σελίδα 7)

Θέατρο Μαρώνειας,
23 αἰῶνες µετά!

(ΣΕΛ. 6)



 2                                                                                                                                                                                                                                       ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ   1-9-2009

Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

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

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 25 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 50 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81

Θρακικός Ελληνισµός 
Ιστορική ταυτότητα 

και γενοκτονία

(Δίγλωσση έκδοση, στα ελληνικά 
και αγγλικά, της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Θρακικών Σωµατείων 
και του Θρακικού Περιοδικού 
Ενδοχώρα. Θράκη-Αύγουστος 2009)
   Είναι διαπιστωµένο πλέον ότι ο 
Θρακικός Ελληνισµός όπως και ο 
Ελληνισµός του Πόντου, της Μικράς 
Ασίας - Ιωνίας, της Καππαδοκίας, ο 
οποίος ζούσε στο οθωµανικό κράτος 
µέχρι το 1922-1923, παρότι έπαιξε 
σηµαντικότατο αν όχι κεντρικό 
ρόλο στην εξέλιξη του ελληνικού 

λαού, αµέσως µετά την έλευσή του 
ως ακρωτηριασµένο προσφυγικό 
σώµα στον ελλαδικό χώρο, µπήκε 
στο περιθώριο.
   Η µεταπολίτευση άνοιξε έναν 
άλλον κύκλο ο οποίος όµως, κατά τη 
γνώµη µας, ήταν πολύ περιορισµένος 
πολιτισµικά και πολιτικά. Οι 
Θρακιώτες είχαν επιπλέον λόγους 
για να αναδείξουν και τα υπόλοιπα 
κοµµάτια της ιστορίας τους, αφού 
µία σειρά από αιτίες δεν άφηναν τον 
θρακικό πολιτισµό να αναπνεύσει. 
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και 
οι µουσουλµανικές µειονότητες, η 
µετανάστευση της δεκαετίας του 
1960 προς τη δυτική Ευρώπη - κυρίως 
προς την τότε Δυτική Γερµανία - αλλά 
και προς το εσωτερικό της Ελλάδας, 
δηµιούργησαν καταστάσεις 
ασφυξίας. Η Θρακική παράδοση και 
ιστορία περιοριζόταν σε δύο - τρεις 
χορούς και τραγούδια, και η Θράκη 
ήταν γνωστή ως τόπος εξορίας για 
ανεπιθύµητους δηµοσίους υπαλλή- 
λους και στρατιωτικούς. Η πολιτική 
αυτή ήθελε τη Θράκη παραµεθόρια 
περιοχή, τόπο συνόρων και εξορίας. 
Το «θα σε στείλω στον Έβρο» πέρασε 
από τον κινηµατογράφο µέχρι τη 
λογοτεχνία.
  Αυτός ο κύκλος συνεχίστηκε 
µέχρι τη δεκαετία του 1990, όταν 
οι Θρακιώτες, κατανόησαν ότι 
δεν µπορούσε να κινηθεί ένας 
σύγχρονος άνθρωπος µόνο µε ένα 
µικρό µέρος του πολιτισµού του. Οι 
Θρακιώτες πέρασαν στο στάδιο της 
αυτογνωσίας, όταν διοργάνωσαν 
τα πρώτα παγκόσµια συνέδρια, τα 
οποία εκτός των άλλων ανέδειξαν 
πτυχές του µαζικού διωγµού των 
προγόνων τους. Στη συνέχεια 
αποφάσισαν την θέσπιση της 
6ης Απριλίου ως ηµέρας µνήµης 
της γενοκτονίας του Θρακικού 
Ελληνισµού, µέρος της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων.
   Το βιβλίο αποτελεί µία σύντοµη 
αλλά περιεκτική αναφορά στην 
ιστορική ταυτότητα του θρακικού 
Ελληνισµού, επικεντρώνοντας 
την ανάλυση στη γενοκτονία και 
στην τελική εκδίωξη των Ελλήνων. 
Αποτελεί επίσης µία συµβολή 
στην προσπάθεια ανάδειξης του 
Θρακικού Ελληνισµού, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και 
στην τεκµηρίωση της γενοκτονίας 
που υπέστησαν οι Έλληνες.

ΑΘΗΝΑ

Πρωτεύουσα θέση μεταξύ των σημαντικότερων προ-
βλημάτων της χώρας (δημογραφικό, εθνικά, καθολική 

διαφθορά κοκ), έχει χωρίς καμμία αμφιβολία αυτό καθεαυτό το 
Κλεινόν Άστυ. Το αδηφάγο τέρας που το μόνο κλέος που του 
απέμεινε είναι το όνομα, αφού κατασπάραξε όλη τη χώρα, καιρό 
τώρα τρώει τις σάρκες του. Το γνωστό και ως αθηνοκεντρικό 
μοντέλο οργάνωσης και ανάπτυξης, είναι ολοφάνερο ότι έχει 
εκμετρήσει προ πολλού το ζην του. Οι πρόσφατες πυρκαγιές 
ήταν ένα ακόμη κερασάκι στην τούρτα! 

Τ   ι κατάφερε 175 χρόνια τώρα, ιδίως τα τελευταία 
50-60; Μάζεψε τον μισό πληθυσμό του κρατιδίου 

στο λεκανοπέδιο καταστρέφοντας (οριστικά;) δια της 
μπετονοποίησης ένα απαράμιλλου κάλλους φυσικό 
περιβάλλον, δημιουργώντας μια από τις πιο μολυσμένες 
μεγαλουπόλεις του πλανήτη. Αποξένωσε τους ανθρώπους 
μεταξύ τους, από τη γη τους, τις εστίες τους, από κάθε έννοια 
πατρίδας. Τους ομογενοποίησε επιτυγχάνοντας οικονομίες 
κλίμακας, παράγοντας εκθηλισμένους metrosexual, 
χαρωπούς καταναλωτές προϊόντων, ελεγχόμενων και 
κατευθυνόμενων ειδήσεων, άχρηστων  πληροφοριών, μαζικής 
παγκοσμιοποιημένης υποκουλτούρας. Εξέθρεψε το μοναδικό 
παγκοσμίως είδος του αθηνέζου ανθρώπου που είναι μόνος 
του στον κόσμο και όλοι του χρωστάνε, τα ξέρει όλα, είναι 
μάγκας, αγενής, καταφερτζής, πολυλογάς με άποψη για 
όλα, παρτάκιας, λαμόγιο, που κονομάει πουλώντας αέρα, 
ξεκοκκαλίζοντας προγράμματα, κλέβοντας κατά προτίμηση 
δημόσιο χρήμα και οπωσδήποτε την Εφορία, οδηγεί το SUV 
του στους ιδιωτικούς του δρόμους όπως γουστάρει μιλώντας 
στο κινητό και καπνίζοντας ταυτόχρονα κι ο νους του κι ο 
λογισμός είναι πώς και πού θα διασκεδάσει. Συγκέντρωσε 
το 90% της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, μιας 
οικονομίας παρασιτικής –ανύπαρκτης στην πραγματικότητα- 
που δεν παράγει τίποτε άλλο από αέρα κοπανιστό, σκουπίδια 

και κάθε είδους τρωκτικά. Εξέθρεψε τη χειρότερη στο 
δυτικό τουλάχιστον κόσμο αστική τάξη/ οικονομική elite 
κατσαπλιάδων, κλεφτών, ψευτοεπιχειρηματιών που κάνουν 
business αποκλειστικά σχεδόν με το Δημόσιο και το μόνο που 
ρισκάρουν είναι το μέγεθος της θαλαμηγού ή τα στρέμματα 
της βίλας στην Εκάλη/Φιλοθέη/Ψυχικό/Γλυφάδα και πάει 
λέγοντας. Δημιούργησε ένα πολιτικό προσωπικό εξαιρετικά 
χαμηλού επιπέδου, ολοκληρωτικά σχεδόν ελεγχόμενο 
από την προηγούμενη τάξη, που εξαντλεί τα όρια της 
ύπαρξής του στη virtual reality των δυσανάλογα πολλών 
σε σχέση με τον πληθυσμό ΜΜΕ (κυρίως βοθροκάναλων). 
Εγκατέλειψε το σύνολο της χώρας χωρίς υποδομές σε τραίνα, 
αυτοκινητόδρομους, λιμάνια και κυρίως ανθρώπινο δυναμικό, 
απολύτως ανέτοιμη να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε από τις 
προκλήσεις του μέλλοντος. Ακόμα και σήμερα που η λαμογιά 
και η ρεμούλα έχουν χτυπήσει κόκκινο, εν έτει σχεδόν 2010 
δεν έχει καταφέρει να συνδεθεί με τη συμπρωτεύουσα με 
κλειστό αυτοκινητόδρομο!     

Δεν χρειάζεται πολλά. Αρκεί να φανταστεί κανείς τα 
αυτονόητα, πώς θα γινόταν η Ελλάδα δηλαδή με μια 

σταδιακή, προγραμματισμένη μείωση του πληθυσμού της 
Αθήνας σε 1,5-2.000.000  κόσμο. Με 8-10 μεγάλα αστικά 
κέντρα των 400-500.000 κατοίκων ανά την επικράτεια 
και ζωντάνεμα της νησιωτικής χώρας, με οργανωμένη και 
αυστηρά τηρούμενη πολεοδόμηση, με αυτόνομη οικονομική 
δραστηριότητα με τοπικά χαρακτηριστικά μέσω της 
ανάδειξης των  συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής 
(νότια Ελλάδα τουρισμός, Πειραιάς εμπορική ναυτιλία, 
βόρεια Ελλάδα βιομηχανία, ενέργεια, μεταφορές κοκ), με 
δημόσια σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, πανεπιστήμια, 
νοσοκομεία, μαιευτήρια, πολιτιστική δραστηριότητα 
υψηλού επιπέδου. Με μετρημένους ανθρώπους, με ήθος και 
αξιοπρέπεια, που παράγουν αγαθά, τεχνολογία αιχμής, ιδέες, 
πολιτισμό.  Δεν χρειάζεται να ξαναανακαλύψουμε το ζεστό 
νερό, το πανάξιο εκείνο κομμάτι των συμπατριωτών μας που 
ζούνε και προκόβουν στο εξωτερικό, διατηρώντας ταυτόχρονα 
την πιο αγνή και αυθεντική αίσθηση της μητέρας πατρίδας, 
δείχνει το δρόμο.

Διαβάσαμε πρόσφατα ένα ευφυολόγημα του Γιάννη 
Τσαρούχη ο οποίος είχε πει για την Αθήνα, ότι οι σημερινοί 

ευεργέτες της θα είναι όχι αυτοί που κτίζουν και δωρίζουν 
σημαντικά δημόσια κτίρια, αλλά αυτοί που γκρεμίζουν 
κτίρια και δωρίζουν ελεύθερο χώρο. Τον θυμηθήκαμε με τις 
πρόσφατες πυρκαγιές της ΒΑ Αττικής οι οποίες υπό την έννοια 
της ανάδειξης ενός εφιαλτικού μέλλοντος (το νέο Ρυθμιστικό 
προβλέπει 8.000.000 για την Αθήνα) -πέραν της τρομακτικής 
οικολογικής καταστροφής- είχανε τελικά εξέχουσα σημασία. 

Δ.Ν.      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού 
Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Κομοτηνής νομού Ροδόπης

 Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε 
η υπ’αριθμ. 1/2009 προκήρυξη της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης που αφορά την πλήρωση με 
αντικειμενικά κριτήρια δύο (2) συνολικά 
θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού 
της Δημοτικής Αστυνομίας και ειδικότερα 
μιας (1) θέσης της κατηγορίας ΠΕ 
Δημοτικής Αστυνομίας και μιας (1) 
θέσης της κατηγορίας ΤΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας για τον Δήμο Κομοτηνής του 
νομού Ροδόπης.
 Οι θέσεις προς πλήρωση είναι οι 
εξής: 
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ), κλάδου ΠΕ Δημοτικής 
Αστυνομίας, θέσεις: Μία (1).
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
(ΤΕ), κλάδυ ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, 
θέσεις: Μία (1).
 Τα έντυπα των αιτήσεων και 
της προκήρυξης θα διατίθενται από τους 
αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

- Θράκης στην Κομοτηνή, Π. Τσαλδάρη 
56-58, 1ος όροφος. Στο ίδιο γραφείο θα 
κατατίθενται οι αιτήσεις των υποψηφίων 
και από ώρες 08:00 π.μ.  έως 14:00 μ.μ.
 Η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου 
2009, ημέρα Τρίτη, και λήγει την 6η 
Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τρίτη.
 Οι ενδιαφερόμενοι για 
περισσότερες πληροφορίες μπορούν 
να καλούν στα τηλέφωνα 25310-83866 
και 25310-83865 της Διεύθυνσης 
Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης καθώς και 25310-24444 του 
Δήμου Κομοτηνής, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                          ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
                                        α.α.

                  ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ
                     ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



Στίς 20 Αὐγούστου, 20 
χρόνια µετά τήν ἔκρηξη 
στό ἀεροσκάφος τῆς 
Panamerican, πάνω ἀπό 
τό Λόκερµπυ τῆς Σκωτίας 
(270 νεκροί), ἔπεσαν οἱ 
τίτλοι γιά µία ἀκόµη 
ἀπίστευτα βρώµικη 
ἱστορία τῆς CIA  σέ βάρος 
τοῦ ἀραβικοῦ κόσµου. 
Ἀπελευθερώθηκε ὁ 
καταδικασµένος σέ ἰσόβια 
γιά ἐκείνη τήν ἐνέργεια, ὁ 
57χρονος Λίβυος Ἀµπντελµπασέντ 
ἀλ Μεγκράχι γιά λόγους ὑγείας 
καί ἐπέστρεψε στή χώρα του γιά 
νά ζήσει τίς τελευταῖες του µέρες 
(ἔχει καρκίνο τοῦ προστάτη σέ 
τελικό στάδιο). Στήν Λιβύη τόν 
ὑποδέχθηκαν ἑκατοντάδες ἄτοµα 
στό ἀεροδρόµιο ὡς ἥρωα καί τόν 
συνάντησε καί ὁ ἴδιος ὁ Καντάφι.
Ἄς θυµηθοῦµε λίγες λεπτοµέρειες 
ἀπό ἐκείνη τήν ἐποχή, ἄκρως 
διδακτικές καί γιά τό σήµερα. 
Γιά τήν ἔκρηξη στό ἀµερικανικό 
ἀεροσκάφος εἶχαν δικαστεῖ δύο 
Λίβυοι καί ὁ ἕνας ἀθωώθηκε. 
Ποιές ἦταν ὅµως οἱ ἀποδείξεις 
πού ἔστειλαν τόν Μεγκράχι στή 
φυλακή καί ὑποχρέωσαν τήν 
Λιβύη σέ καταβολή ἀποζηµιώσεων 
2,7 δισ. δολαρίων; Τό σενάριο πού 
ἐπικράτησε ἦταν πώς ὁ Μεγκράχι 
ἔβαλε τή βόµβα σέ ἕνα ραδιόφωνο, 
τυλιγµένο σέ ροῦχα σέ µιά ἀσυνό- 
δευτη βαλίτσα πού πέταξε µέ τήν 
Air Malta µέχρι τή Φραγκφούρτη, 
κι ἀπό κεῖ µεταφορτώθηκε στό 
µοιραῖο ἀεροπλάνο µέχρι τό 
Λονδῖνο γιά νά σκάσει ἀργότερα 
πάνω ἀπό τό Λόκερµπυ. Τό 
µοναδικό τεκµήριο «ἐνοχῆς» ἦταν 
ἕνα θραῦσµα τοῦ χρονοδιακόπτη 
τῆς βόµβας, τυλιγµένο σέ ἕνα 
πουκάµισο πού ὁ Μεγκράχι «εἶχε 
ἀγοράσει στή Μάλτα». Τό γεγονός 
ὅτι τό «εὕρηµα» ἀνακαλύφθηκε 50 
χλµ ἀπό τό Λόκερµπυ µῆνες µετά, 

ὅτι καταγγέλθηκε ἀπό Σκωτσέζο 
ἀστυνοµικό τό «φύτεµα» τῶν 
«ἀποδείξεων» ἀπό τήν CIA, ὅτι ὁ 
χρονοδιακόπτης δέν ἀναγνωρίστη-
κε ἀπό τόν Ἑλβετό κατασκευαστή 
του (κάθε φορά τοῦ παρουσίαζαν 
καί διαφορετικόν!) καί δέν ἐπιδεί-
χθηκε ποτέ στήν ὑπεράσπιση, 
ὅτι ὁ εἰδικός Τόµας Θέρµαν τῆς 
CIA πού ἀποφάνθηκε γιά τόν 
µηχανισµό ἀποδείχτηκε σέ ἄλλες 
περιπτώσεις ἀπατεώνας, ὅτι ὁ 
πωλητής τοῦ πουκάµισου ἀρχικά 
δέν ἀναγνώριζε τόν Μεγκράχι καί 
µετά ...βεβαιώθηκε, ὅτι σήµερα ὁ 
ἴδιος ζεῖ στήν Αὐστραλία ἔχοντας 
πάρει 2 ἑκ. δολάρια ἀµοιβή ἀπό 
τή CIA, ὅτι δέν ἦταν δυνατόν νά 
διατηρηθεῖ µέρος τοῦ ἐκρηκτικοῦ 
µηχανισµοῦ (θυµίζει τό διαβατήριο 
τοῦ Μωχάµετ Ἄτα στούς Δίδυµους 
Πύργους;), ὅλα τοῦτα εἶναι ψιλά 
γράµµατα γιά τά ΜΜΕ. Τούς 
φτάνει πού ἀποφάνθηκε ἡ «δικαιο-
σύνη». Τί κι ἄν συγγενεῖς τῶν 
θυµάτων δηλώνουν βέβαιοι γιά 
τήν ἀθωώτητα τοῦ Λίβυου καί στήν 
Ἐπιτροπή γιά τήν ἀπελευθέρωσή 
του πρωτοστάτησε ὁ πάστορας 
τῆς περιοχῆς, πού εἶχε καί ὁ ἴδιος 
τραυµατισθεῖ; Τό Associated Press 
βρῆκε στίς ΗΠΑ κάτι συγγενεῖς, 
µιά Σάρα καί µιά Κοέν, ἔστειλε 
γιά ἀναπαραγωγή τίς «ὀργισµέ-
νες» δηλώσεις τους κατά τοῦ 
«τροµοκράτη» σέ ὅλα τά ΜΜΕ τοῦ 
κόσµου, καί καθάρισε...             Κ.Κ.

Ο “Αϊ - μπαλαμός” των τσιγγάνων  
Στα «Νέα» ο Κ. Κουκουμάκας γράφει (18.08.09) για τους Τσιγγάνους της Θεσσαλονίκης 
και τον παππά τους που μας θυμίζει τι ήταν κάποτε η Εκκλησία:
«Εδώ γευματίζουν καθημερινά τσιγγανόπουλα που δεν έχουν ένα πιάτο φαγητό. Οι 
γονείς τους είτε βρίσκονται στη φυλακή για ναρκωτικά είτε είναι βαριά άρρωστοι ή 
απλά εξαφανισμένοι από το σπίτι», λέει ο πατήρ Αθηναγόρας. Μέσα στις αγκαλιές των 
μικρών παιδιών, ο «παπάς του Δενδροποτάμου» - όπως είναι γνωστός - περιγράφει 
αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως την απόσταση της κόλασης από τον παράδεισο, τα 
λίγα μέτρα δηλαδή που χωρίζουν τα παιδικά χαμόγελα στα μεσημεριανά γεύματα από 
το παζάρι ναρκωτικών στην άκρη του τσιγγάνικου οικισμού της Θεσσαλονίκης. «Στο 
υπόγειο του Αγίου Νεκταρίου, της εκκλησίας του Δενδροποτάμου, γευματίζουν περίπου 60 
τσιγγανόπουλα που δεν τα περιμένει κανείς στο σπίτι, εξηγεί ο πατήρ Αθηναγόρας, ίσως 
ο μοναδικός μπαλαμός τον οποίο εκτιμούν όλοι στον οικισμό. Στις 12.30 ακριβώς, κάθε 
μεσημέρι η τραπεζαρία στο υπόγειο της εκκλησίας, του μοναδικού κτιρίου στη φτωχότερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης που ξεπερνά σε ύψος τους δύο ορόφους, πλημμυρίζει με 
φωνές αγοριών και κοριτσιών. Αυτά τα παιδιά, μέχρι πριν 4 χρόνια, οπότε άρχισαν τα 
γεύματα, δεν είχαν καθίσει ποτέ σε τραπέζι για φαγητό, δεν ήξεραν καν να φάνε με πιρούνι 
και μαχαίρι σε πιάτο. «Για να βρούμε τα παιδιά που δεν έχουν στ΄ αλήθεια ένα πιάτο 
φαγητό το μεσημέρι, χρειάστηκε να γυρίσουμε πόρτα πόρτα στο Δενδροπόταμο μαζί με 
δασκάλους. Οι Τσιγγάνοι πηγαίνουν για δουλειά όποτε ξυπνήσουν, το ίδιο συμβαίνει 
με τα παιδιά τους και το σχολείο. Επισκεπτόμασταν πόρτα πόρτα τον οικισμό και τα 
ξυπνούσαμε για το μάθημα», λέει ο π. Αθηναγόρας. Οι Τσιγγάνοι ρωτούν τα παιδιά τους 
αν θέλουν να πάνε στο σχολείο και φυσικά εκείνα καταλήγουν στην καλύτερη περίπτωση 
για παιχνίδι και αλητεία στον δρόμο. Πολλά ακολουθούν τους γονείς τους στα παζάρια 
και στη συλλογή παλιοσίδερων. (...) Ο παπάς του Δενδροποτάμου δεν είναι μόνος του. Για 
τα τσιγγανόπουλα μαγειρεύουν καθημερινά γυναίκες του οικισμού και άλλων περιοχών, 
ενώ τα τρόφιμα είναι προσφορές σούπερ μάρκετ και καταστηματαρχών στην εκκλησία. 
Ο ιερέας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, «απέναντι από τις φυλακές του Γεντί Κουλέ», 
όπως τονίζει. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ιερουργεί στον Δενδροπόταμο, γνωρίζοντας 
με λεπτομέρειες όσα συμβαίνουν στον οικισμό. Εκτός από τα γεύματα, προσφέρει φαγητό 
και ρούχα σε τοξικομανείς, ενώ στο υπόγειο της εκκλησίας έχει διαμορφώσει αίθουσα 
διδασκαλίας ξένων γλωσσών και μουσικής...».

Ανθρωπολογικός τύπος εμπρηστή 
Τό παρακάτω κείμενο του Χρήστου Γιανναρά γράφτηκε στην «Καθημερινή» πριν δυο 
χρόνια αλλά δυστυχώς διατηρεί μιαν ανατριχιαστική επικαιρότητα:
«...Όχι, ο εμπρηστής δεν είναι άνθρωπος, έχει απεμπολήσει «το κυρίως ανθρώπινον»: 
την κοινωνική του φύση. Ο άνθρωπος είναι «φύσει ζώον κοινωνικόν», ο εμπρηστής έχει 
περιπέσει στην κτηνώδη κατάσταση της ατομοκεντρικής τυφλής ιδιοτέλειας. Υπάρχει 
υποταγμένος στα ενστικτώδη ορμέμφυτα της αυτοσυντήρησης, της κυριαρχίας, της 
ηδονής. Δεν ξέρει να σχετίζεται, να μοιράζεται, να κοινωνεί, δεν έχει τα γνωρίσματα 
λογικού υποκειμένου, ζει ανέραστος. Έχει παιδιά, όπως έχει και η ύαινα. Πιστεύει πως 
τα φροντίζει, αν τους εξασφαλίσει πλούσια διατροφή και ηδονή, την επιτηδειότητα να 
εντοπίζουν (ή να προκαλούν) πτώματα για βορά. Αν τα παιδιά του εμπρηστή δεν θα μπορούν 
πια να αναπνεύσουν στο σεληνιακό τοπίο που προκάλεσε ο πατέρας τους, θα έχουν τόσα 
χρήματα, ώστε να μπορούν να μεταναστεύσουν οπουδήποτε οι συνθήκες επιβίωσης θα 
είναι ακόμα ηδονικές. Οι εμπρηστές και τα παιδιά τους δεν έχουν πατρίδα. Παράγουν 
(ή υιοθετούν) τις «μοδέρνες» ιδέες του απάτριδος διεθνισμού, της «πλουραλιστικής» 
κοινωνίας, της μεταλλαγμένης Ιστορίας που προπαγανδίζει τη «συμφιλίωση» των λαών. 
Μάχονται μέχρις υστερίας κάθε αίσθηση πατρίδας και «ιερού». (...) Ότι οι εμπρηστές 
δασών, ο ανθρωπολογικός τύπος του αδίστακτου ατομοκεντρισμού, είναι σήμερα 
(συνεπέστατα) φορείς κάθε μορφής εξουσίας. Είναι οι πολιτικοί που αναθεματίζουν τάχα 
τον εμπρηστή και στη συνέχεια του παραχωρούν την καμένη γη για οικοπεδοποίηση. 
Υπόσχονται αναδάσωση όσο λαμπαδιάζει το δάσος και την ξεχνούν μόλις παρέλθει η 
φρίκη. Παγιδεύουν την κατάρτιση Κτηματολογίου στα ψηφοθηρικά τους συμφέροντα, έτσι 
όπως νομιμοποιούν και τα αυθαίρετα κάθε φορά πριν από τις εκλογές.
Όμως ίδιος ανθρωπολογικός τύπος και ο υπάλληλος της Πολεοδομίας που χρηματίζεται 
για να αποχαρακτηρίσει την πυρπολημένη δασική έκταση, ίδιος και ο υπάλληλος της 
ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, του ΟΤΕ που εξασφαλίζει παροχές στα προϊόντα του εγκλήματος. Κατά 
προέκταση ίδιος ανθρωπολογικός τύπος και ο «οργανικός διανοούμενος» ακριβώς όπως 
τον όρισε ο Γκράμσι: να δουλεύει για το συμφέρον του, την καριέρα του, υπηρετώντας τα 
ιδεολογήματα που χρειάζονται κάθε φορά οι κυρίαρχες οικονομικές δυνάμεις προκειμένου 
να δημιουργήσουν τις πιο ευνοϊκές συνθήκες (παιδείας, πληροφόρησης, νοο-τροπίας) 
για την επέκταση της επιρροής τους στις μάζες. Δουλεύει, λοιπόν, σήμερα ο «οργανικός 
διανοούμενος» ακριβώς σαν τον εμπρηστή, για την ευχερέστερη δυνατή επιβολή της Νέας 
Τάξης: Να ξεριζωθεί από τις συνειδήσεις κάθε αίσθηση πατρίδας, κοινότητας, ιστορικής 
ιδιοπροσωπίας, πολιτιστικής ετερότητας, κάθε σέβας του ιερού.
Σίγουρα, στην εποχή της Νεωτερικότητας, η κρατική συλλογικότητα εξαρθρώνει και 
ελαχιστοποιεί τις σχέσεις κοινωνίας, αδιαφορεί για την κοινωνική συνοχή, απανθρωποποιεί 
τον άνθρωπο, την κοινωνική του φύση. Αλλά στην περίπτωση της σημερινής ελλαδικής 
πραγματικότητας, ίσως επειδή εδώ δεν πρόλαβε να αφομοιωθεί ανασχετικά ο ορθολο-
γικός-κανονιστικός φορμαλισμός, η απανθρωποποίηση γίνεται αληθινός εφιάλτης. Ο 
ατομοκεντρισμός παίρνει την άγρια μορφή επιθετικού ξεθεμελιώματος κάθε ίχνους 
δυνατοτήτων για σχέσεις κοινωνίας – κυριαρχεί η «λογική» του εμπρηστή, «λογική» 
αυτεπιβεβαίωσης μέσω της άρνησης (δυνητικής εξόντωσης) του άλλου. Από τις 
«οργανικότερες» εκφράσεις αυτής της εμπρηστικής υστερίας είναι για παράδειγμα το 
τηλεοπτικό θέαμα και ακρόαμα που το λέμε «Δελτία των Οκτώ», εκπομπές υποτίθεται 
πληροφόρησης στα ιδιωτικά κανάλια, κάθε βράδυ. Όπως υπάρχουν άτομα ψυχανώμαλα 
νεαρής ηλικίας που βγαίνουν στα γήπεδα ή στους δρόμους μόνο για να «χτυπηθούν», έτσι 
υπάρχει και ένας θλιβερός υπόκοσμος της δημοσιογραφίας και της πολιτικής που βγαίνει 
στα «Δελτία των Οκτώ» μόνο για να αλυχτήσει μένος και εμπάθεια για τους αντιπάλους 
των συμφερόντων του, κομματικούς κυρίως. Εκεί μπορεί κανείς απτά να ψηλαφήσει το 
πώς η πεισματική άρνηση των σχέσεων κοινωνίας συνεπιφέρει αυτόματα την πτώση στην 
κραυγαλέα αλογία, τη διάλυση και της γλώσσας ως κώδικα συν-εννόησης...»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς

- Ἕνα δεξί νεφρό.
- Νά κόψω ἀπόδειξη; 
Πρίν 15 µέρες γράφαµε γιά τό 
πόσο «ξεχασιάρης» εἶναι ὁ διεθνής 
Τῦπος, µέ ἀποτέλεσµα ἡ πρόσφατη 
ἀποκάλυψη στίς ΗΠΑ γιά τό ἐµπόριο 
ἀνθρωπίνων ὀργάνων ἀπό τόν ραββῖνο 
Ρόζενµπαουµ νά µήν συνδέεται µέ τά 
µύρια ὅσα συναφῆ ἔχουνε γραφεῖ γιά 
τίς ἰσραηλινές ἐπιδόσεις (καί) στόν 
τοµέα αὐτόν. Ὅµως κάποιος ξέφυγε 
τελικά ἀπό τόν κανόνα αὐτόν: Ἡ 
µεγαλύτερη σουηδική ἐφηµερίδα, 
ἡ κεντροαριστερή A�onbladet, στίς 
17/8 δηµοσίευσε ἄρθρο τοῦ Ντόναλντ 
Μπόστροµ, στό ὁποῖο Παλαιστίνιοι 
κατήγγειλαν ὅτι τά παιδιά τους 
εἶχαν σκοτωθεῖ ἀπό τόν ἰσραηλινό 
Στρατό καί εἶχαν ἐπιστραφεῖ τά 
πτώµατά τους χωρίς βασικά ὄργανα. 
Ὅπως ἦταν φυσικό ξεσηκώθηκε 
µεγάλος θόρυβος στό Ἰσραήλ περί 
«ἀντισηµιτισµοῦ», ὁ φασίστας ΥΠΕΞ 
Α. Λίµπερµαν ἔκανε τίς συνήθεις 
δηλώσεις γιά τό «ὁλοκαύτωµα», ἡ 
ἰσραηλινή πρεσβεία τῆς Στοκχόλµης 
προέβη σέ ἔντονη διαµαρτυρία, ἡ 
σουηδική κυβέρνηση πῆρε ἀποστάσεις 
µιλώντας γιά τήν ἐλευθερία τοῦ 
Τύπου, ὁ Κάρλ Μπίλντ διόρθωσε 
πώς τό δηµοσίευµα «θά µποροῦσε νά 
προκαλέσει ἀντισηµιτισµό», ὁ ἐκδότης 

τῆς ἐφηµερίδας Jan Helin ἐπιτέθηκε 
στήν «ἰσχυρή µηχανή προπαγάνδας» 
που ξαµολύθηκε ἐναντίον του καί 
τελικά τό θέµα ἔκλεισε µέ µία δήλωση 
τῆς ἐφηµερίδας πώς «δέν ὑπάρχουν 
ἀποδείξεις» γιά τό ἔγκληµα. 
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὄντως αὐτή, δέν 
ὑπάρχουν. Καί πῶς ὅµως µποροῦν 
νά ὑπάρξουν ὅταν καµµία ὑπόθεση 
δέν παρακολουθεῖται καί καµµία 
ἀνεξάρτητη ἔρευνα δέν ἐπιτρέπεται 
ἀπό τό ἑβραϊκό κράτος; Μόνο λογικοί 
συνειρµοί µποροῦν νά ὑπάρξουν, π.χ.: 
Ὅταν τό 2002 κατηγορεῖται ὁ κορυφαῖος 
παθολόγος καί διευθυντής τοῦ Abu 
Kabir Forensic Institute, Γιεχούντα Χίς ὅτι 
ἀφαιρεῖ ὄργανα νεκρῶν στρατιωτῶν 
χωρίς τήν συναίνεση κανενός καί 
ἀνακαλύπτεται ἀποθήκη ὀργάνων (!) 
στό νοσοκοµεῖο του, τί µεταχείριση θά 
εἶχαν ἄραγε οἱ Παλαιστίνιοι στά χέρια 
του; Στίς 1/5/07 συνελήφθη σέ ἰδιωτική 
κλινική τῆς Κωνσταντινούπολης 
ὁ καθηγητής Zaki Shapira, ἀπό 
τούς γνωστότερους ἰσραηλινούς 
χειρουργούς µεταµοσχεύσεων, γιά 
ἐµπλοκή σέ διακίνηση ἀνθρωπίνων 
ὀργάνων. Στίς 23/7/07 συνελήφθησαν 
στό Ἰσραήλ 9 ἄτοµα, ἐµπλεκόµενα 
σέ ἀγοραπωλησίες νεφρῶν ἀπό τήν 
Οὐκρανία (Jerusalem Post). Βάλτε τώρα 
καί τά περιστατικά πού ἀναφέραµε 
στό προηγούµενο φῦλλο µας καί ἡ 
εἰκόνα προκύπτει µόνη της. 

Νόστιµον ἧµαρ γιά τόν Μεγκράχι



Σοβιετικός στρατηγός:

Το όπιο πληρώνει τον 
Αφγανικό πόλεμο 

Στην εφημερίδα «Η Ρωσία σήμερα» (20/8) 
έδωσε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη 
ο στρατηγός Μαχμούτ Γκαρέεφ, πρώην 
διοικητής στις επιχειρήσεις της ΕΣΣΔ στο 
Αφγανιστάν. Την μεταφράσαμε για σάς:

RT: Στρατηγέ ήσασταν στο Αφγανιστάν 
όταν τα σοβιετικά στρατεύματα ήταν 
εκεί. Ποιό κατά τη γνώμη σας ήταν το 
δυσκολότερο καθήκον τους, ποια ήταν η 
πιο δυσεπίτευκτη αποστολή;
M.G.: Για τα σοβιετικά στρατεύματα το 
δυσκολότερο πράγμα ήταν η αβεβαιότητα 
του στάτους τους. Αμέσως μετά την 

προσγείωση των αλεξιπτωτιστών μας στην 
Καμπούλ, ο στρατάρχης Σοκόλωφ, είπε στη 
συνάντηση των επικεφαλής των μονάδων 
μας: «Δεν ήρθαμε εδώ για να πολεμήσουμε. 
Μην εμπλέκεστε σε οποιεσδήποτε 
εχθροπραξίες. Εγκαταστήστε φρουρές, 
προχωρήστε την εκπαίδευση μάχης και 
να είστε προσεκτικοί. Αυτό αρκεί». Όμως 
την επομένη κιόλας ήρθε τρέχοντας ο τότε 
υπουργός Άμυνας συνταγματάρχης Ραφί. 
Του είπε πανικόβλητος ότι έγινε εξέγερση 
στο Χεράτ και οι αντάρτες αφόπλισαν 
την στρατιωιτκή ηγεσία και πήραν το 
πυροβολικό. Ικέτευσε για άμεση βοήθεια. 
Λοιπόν, δεν ήρθαμε να πολεμήσουμε, 
έτσι δεν είναι; Η κατάσταση γινόταν 
καταστροφική: Άν γινόταν το ίδιο σε 
2-3 ακόμη μέρη, αυτό θα σήμαινε ότι η 
ο κυβερνητικός στρατός νικήθηκε και 
αφοπλίστηκε από τους αντάρτες ενώπιον 
των σοβιετικών στρατευμάτων. Έτσι ο 
Σοκόλωφ διέταξε ένα τάγμα να σταλεί 
στο Χεράτ για την περίπτωση αυτήν και 
μόνο, αλλά αργότερα έγινε συνήθεια, με 
τις μονάδες να στέλνονται εδώ κι εκεί. 
Η ιδέα πως τα στρατεύματά μας δεν θα 
εμπλακούν σε μάχες ήταν αφελής εξαρχής. 
Πώς μπορεί κάποιος να μπει σε μία χώρα 
με εμφύλιο πόλεμο και να μείνει στην 
άκρη; Ήταν ξεκάθαρα αδύνατον. 
Στην πραγματικότητα πήγαμε εκεί χωρίς 
κανέναν στόχο και πρόγραμμα. Τι να 
κάνουμε, τι αντικειμενικούς σκοπούς να 
επιδιώξουμε; Ακόμα ακούω συζητήσεις 
για το αν πετύχαμε τους στόχους μας ή όχι. 
Δεν υπήρχαν στόχοι, όπως π.χ. η κατάληψη 
μιας περιοχής ή η νίκη σε βάρος κάποιου. 
Αυτή η αβεβαιότητα της κατάστασής 
μας έκανε τα πάντα εξόχως δύσκολα, 
συμπεριλαμβανομένης της αποστολής να 
βοηθούμε τον Αφγανικό στρατό.

RT: Μιλάνε για αποφασιστικές κινήσεις, 
γρήγορες δράσεις και μία μεγάλη 
στρατιωτική παρουσία αλλά αυτό 
ακριβώς κάνουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί 
τους κι ακόμα δεν πέτυχαν στην αποστολή 
τους, είναι ακόμη κολλημένοι στις ίδες 

μάχες που είχε κολλήσει κι ο σοβιετικός 
στρατός. Ποια είναι η διαφορά, ποιό το 
λάθος τους;
M.G.: Επαναλαμβάνουν το λάθος μας. 
Τώρα οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι και οι 
άλλοι είναι περίπου όσοι και η 40η μας 
Μεραρχία, κάπου 100.000. Εμπλέκονται 
42 χώρες, όμως έχουν μεγάλες δυσκολίες 
να επιλύσουν προβλήματα. Οι δυνάμεις 
του ΝΑΤΟ είναι πολύ δύσκολο να 
διοικηθούν. Πριν 6 μήνες αποφάσισαν να 
μετακινήσουν μία ίλη από τον βορρά του 
Αφγανιστάν στον νότο, όπου σταθμεύουν 
οι Βρετανοί. Συζητήθηκε στη γερμανική 
Βουλή. Μισό χρόνο μετά, η απόφαση 
έχει ληφθεί αλλά η ίλη παραμένει εκεί 
που ήταν. Στην πραγματικότητα μόνοι 
τους παραδέχονται ότι αν τα ναρκωτικά 
διακινούνται ενώπιόν τους δεν θα 
ανακατευτούν. Γιατί; Αυτή είναι μία άλλη 

δύσκολη ερώτηση. Άραγε τι θα γινόταν 
αν και η Ρωσία ενεργούσε εγωιστικά 
και έπαιζε γεωπολιτικά, όπως ακριβώς 
συνηθίζουν να κάνουν οι αντίπαλοί μας; 
Μας βρήκαν μπλεγμένους στον πόλεμο 
του Αφγανιστάν και αμέσως ξεκίνησαν να 
βοηθούν τους αντάρτες Μουτζαχεντίν. Θα 
μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε το ίδιο 
τώρα, να υποστηρίζουμε τους αντάρτες 
και τον πόλεμο κατά των Αμερικανών. 
Αλλά αυτό δεν περνάει καν από το μυαλό 
του λαού μας. Κανείς δεν πρόκειται να 
το κάνει. Όταν ήμουν εκεί το 1989 και 
το 1990, η παραγωγή οπίου σχεδόν είχε 
παύσει, εκτός από κάποιες συγκεκριμένες 
περιοχές. Από τότε έχει αυξηθεί 44%. Και 
όλη η διακίνηση περνάει από την πόλη Ος, 
όπου θέλουμε να κάνουμε τη βάση μας, τό 
Τερμέζ ή άλλα μέρη.
Το 90% των ναρκωτικών από το 
Αφγανιστάν πηγαίνει στις πρώην 
σοβιετικές δημοκρατίες. Το 80% τής 
παγκόσμιας παραγωγής ναρκωτικών είναι 
από το Αφγανιστάν. Έχουν ξεπεράσει 
τις λατινοαμερικάνικες χώρες σαν 
την Κολομβία. 30.000 νέοι άνθρωποι 
πεθαίνουν κάθε χρόνο στη Ρωσία από τα 
ναρκωτικά. Και δυστυχώς, κάποιοι ηγέτες 
χωρών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων 
Χωρών δεν θέλουν πραγματικά να 
αναμιχθούν. Με άλλα λόγια υπάρχουν 
πολλοί που πλουτίζουν από αυτά. Οι 
ίδιοι οι Αμερικανοί παραδέχονται ότι τα 
ναρκωτικά συχνά μεταφέρονται εκτός 
Αφγανιστάν με δικά τους αεροπλάνα. 
Το ναρκεμπόριο του Αφγανιστάν τους 
αποφέρει κάπου 50 δισ. δολάρια ετησίως, 
ποσό που καλύπτει πλήρως τις δαπάνες 
παραμονής των στρατευμάτων τους 
εκεί. Δεν πρόκειται να ανακατευτούν και 
να σταματήσουν την παραγωγή οπίου. 
Εμπλέκονται σε στρατιωτική δράση 
μόνον όταν δέχονται επίθεση. Δεν έχουν 
κανένα σχέδιο δράσης για την εξάλειψη 
των Μουτζαχεντίν. Μάλλον θέλουν 
περισσότερη αστάθεια και βοηθούν τους 
Ταλιμπάν να γίνουν πιο ενεργητικοί. 
Άρχισαν και διαπραγματεύσεις μαζί τους, 

προσπαθώντας να τους κατευθύνουν προς 
τις Κεντροασιατικές δημοκρατίες, να 
αποσταθεροποιήσουν όλη την περιοχή και 
να στήσουν τις βάσεις τους εκεί.
Κάποιος θα σκεφτόταν ότι τώρα η Ρωσία 
ενδιαφέρεται για συνεργασία με την 
Αμερική. Στην επίσκεψη του Ομπάμα 
συζητήθηκε η παροχή αεροπορικών και 
επίγειων διαδρόμων για τον ανεφοδιασμό 
των Αμερικανικών στρατευμάτων στο 
Αφγανιστάν. Και κάποιοι δημοσιογράφοι 
τώρα επίσης λένε ότι είναι καλό για τη 
Ρωσία που βρίσκονται οι Αμερικανοί 
στο Αφγανιστάν, ότι πρέπει να τους 
βοηθήσουμε καθώς βρίσκονται εκεί για να 
αναχαιτίσουν τους Μουτζαχεντίν και να 
τους εμποδίσουν να μας επιτεθούν. Σωστά, 
μόνο που δεν κάνουν τίποτε τέτοιο. 

RT: Αν δεν είχαν αποχωρήσει τα σοβιετικά 
στρατεύματα το 1989, νομίζετε ότι η 
χώρα θα ήταν σήμερα διαφορετική; Πώς 
θα επηρρέαζε η παρουσία τους το παρόν 
της χώρας;
M.G.: Όχι πολύ παλιά, ο (τότε Αφγανός 
πρόεδρος) Νατζιμπουλάχ είχε κάνει βάση 
της πολιτικής του την εθνική συμφιλίωση. 
Είχε φέρει αποτελέσματα. Δεν υπήρχε 
πράγματι ανάγκη να παραμείνουν τα 
σοβιετικά στρατεύματα μετά το 1990. 
Φύγανε στις 15 Φεβρουαρίου. Εγώ έφτασα 
με την ομάδα μου στις 7. Παρότι ο Γκρόμωφ 
είπε ότι δεν έμεινε κανένας όταν αυτός 
αναχώρησε, εμείς τι ήμασταν; Συνάντησα 
τους επικεφαλής των βασικών μας 
σωμάτων, τους ειδικούς, τους συμβούλους. 
Όλοι μείναμε εκεί και ήμασταν όλοι 
σοβιετικοί στρατιώτες. Φαντάζομαι ότι το 
είπε για πολιτικούς λόγους. Τα σοβιετικά 
στρατεύματα έφυγαν και το καθεστώς του 
Νατζιμπουλάχ πρακτικά ενισχύθηκε. Όσο 
ήμασταν εκεί, τα 7-8 ανταρτικά σώματα 
είχαν έναν κοινό εχθρό, εμάς. Ένωσαν 
τις δυνάμεις τους εναντίον μας. Όταν 
τα σοβιετικά στρατεύματα έφυγαν δεν 
υπήρχε ο κοινός εχθρός και άρχισαν να 
πολεμούν μεταξύ τους. Ο Νατζιμπουλάχ 
το χρησιμοποίησε αυτό με πανουργία, 
στρέφοντας τον έναν εναντίον του άλλου, 
ώστε να παραμείνει στην εξουσία και 
χωρίς τους σοβιετικούς. Τα στρατεύματα 
έφυγαν, η Ρωσία είχε αλλαγή εξουσίας και 
τι έγινε; Ο στρατηγός Ρουντσκόι πήγε στο 
Αφγανιστάν και ήρθε σε επαφή με τους 
Μουτζαχεντίν - αυτούς που πολεμούσαμε 
και τον είχαν συλλάβει. Ο Κοζίρεφ πήρε 
επίσης το μέρος τους.
Πάρτε για παράδειγμα την δημοκρατία 
και την αρχή να υποστηρίζονται οι χώρες 
που είναι σε διαδικασία εκδημοκρατισμού. 

Στο Αφγανιστάν όλες οι γυναίκες φοράνε 
μπούργκες, τους απαγορεύεται το σχολείο 
και η εργασία. Οι Ταλιμπάν έστησαν 
ένα αντιδραστικό καθεστώς. Τι είδους 
δημοκρατία είναι αυτή; Κι αυτά έγιναν 
μετά την άνοδο των Μουτζαχεντίν στην 
εξουσία. Κομματιασμένο όπως ήταν, 
ακόμα και με στοιχεία ολοκληρωτισμού, 
το καθεστώς του Νατζιμπουλάν ήταν πολύ 
πιο προοδευτικό.

RT: Αναθερθήκατε στην δημοκρατία. 
Πιστεύετε ότι στο Αφγανιστάν του 
εμφυλίου πολέμου και του πολιτικού 
χάους, είναι εφικτή η δημοκρατία; Ότι οι 
εκλογές θα μπορούσαν να είναι ελεύθερες, 
δίκαιες και να αντιπροσωπεύσουν την 
θέληση του αφγανικού λαού;
M.G.: Ξέρετε πού γεννήθηκε η δημοκρατία; 
Στην Κήπο της Εδέμ, όταν ο Θεός έφερε τον 
Αδάμ στην Εύα και είπε «διάλεξε όποιον 
θες». Πραγματικά, δεν έχουν αλλάξει 
πολλά έκτοτε. Φυσικά είναι αδύνατον για το 
Αφγανιστάν τώρα να διεξάγει εκλογές που 
θα αντανακλούν την πραγματική θέληση 
του λαού. Η κατάσταση έχει ως εξής: Οι 
Παστούν είναι που κυρίως σχηματίζουν 
το κράτος. Οι Ταλιμπάν απείλησαν και 
υποσχέθηκαν να τιμωρήσουν τον κόσμο 
που θα συμμετείχε στις εκλογές. Η 
ιντελιγκέντσια είναι κατατρομαγμένη 
επίσης. Οι μόνοι που μπορούσαν να 
ψηφίσουν ήταν όσοι βρίσκονταν στις 
περιοχές που προστατεύονται από το 
ΝΑΤΟ. Από την άλλη, δεν μπορείς να 
φέρνεις από τις ΗΠΑ την ηγεσία της 
χώρας και να λές στους ανθρώπους ότι 
αυτός θα κυβερνάει. Η αβρότητα απαιτεί 
τουλάχιστον να είναι εκλεγμένος - το 
πώς είναι μια άλλη ιστορία. Κανείς δεν 
κάνει πλέον τέτοιες ερωτήσεις στις μέρες 
μας, όλοι ξέρουν ακριβώς πώς γίνονται 
αυτά τα πράγματα. Φυσικά οι Αμερικανοί 
θα προτιμούσαν τον Καρζάι που οι 
ίδιοι εγκατέστησαν να παραμείνει στην 
εξουσία, ή τον Αμπντουλλάχ που ήταν ήδη 
δυό φορές υπουργός Εξωτερικών. Όμως 
το 10% του πληθυσμού είναι Ουζμπέκοι. 
Υπάρχουν επίσης Τατζίκοι, Τουρκμένοι 
και άλλοι. Σε τέτοιες ασταθείς συνθήκες 
πολλά θα εξαρτηθούν από την εκλογή 
τους και οι Αμερικανοί κάνουν κινήσεις 
για να κερδίσουν τις ψήφους τους για τον 
Καρζάι. Το χειρότερο σενάριο για αυτούς 
θα είναι μια σύμπραξη των άλλων υποψη-
φίων που θα έθετε κάποιον απέναντι στον 
Καρζάι. Τότε διαφορετικές δυνάμεις θα 
μπορούσαν να έρθουν στην εξουσία και 
σταδιακά να πάψουν να υπακούουν στους 
Αμερικανούς.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Ἀναρωτηθήκατε ποτέ πῶς µεταδίδονται 
οἱ εἰδήσεις ἀπό τίς ἐµπόλεµες ζῶνες; Πῶς 
µαθαίνουµε, π.χ., γιά τίς ἐπιτυχίες τῆς µιᾶς 
ἤ τῆς ἄλλης ἐµπλεκόµενης πλευρᾶς στίς 
µάχες στό Ἀφγανιστάν; Ἐ, αὐτές τίς ἀπορίες 
ἔρχεται νά σᾶς διαλύσει ἡ διαµαρτυρία τῆς 
Διεθνοῦς Ὁµοσπονδίας Δηµοσιογράφων 
(IFJ) καί κάποιων ἀµερικανικῶν δηµοσιο-
γραφικῶν ἑνώσεων, οἱ ὁποῖες στίς 27 
Αὐγούστου κατήγγειλαν ὅτι ὁ Στρατός τῶν 
ΗΠΑ ἐγκρίνει ἤ ἀπορρίπτει τή συνοδεία 
δηµοσιογράφων ἀναλόγως µέ τή στάση 
τους ἀπέναντί του. Συγκεκριµένα ὅτι τό 
Πεντάγωνο ἔχει ἀναθέσει σέ µία ἑταιρεία 
δηµοσίων σχέσεων τῆς Οὐάσιγκτον, στήν Rendon Group, τό ξεδιάλεγµα 
τῶν ἀνταποκριτῶν πού ἐνδιαφέρονται νά καλύψουν τά πολεµικά γεγονότα 
ὑπό τήν προστασία τῶν γιάνκηδων καί τίθεται βέτο σέ περιπτώσεις πού δέν 
πληροῦν τά τεθέντα «κριτήρια». Ποιά εἶναι ἡ ἑταιρεία αὐτή; Εἶναι ἐκείνη πού 
εἶχε δηµιουργήσει τό «Ἰρακινό Ἐθνικό Κογκρέσσο», τό ὁποῖο µέ τά ψεύδη του 
περί «ὅπλων µαζικῆς καταστροφῆς» τοῦ Σαντάµ διευκόλυνε τήν εἰσβολή 
στό Ἰράκ! Πάρε τώρα καί κατάλαβε τί εἴδους ἐνηµέρωση ἀπολαµβάνουµε...
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   Διαβάσαμε πρόσφατα δηλώσεις του 
προέδρου του ΣΥΝ Αλέξη Τσίπρα για το 
λαθρομεταναστευτικό και πραγματικά 
επιβεβαιώθηκε η παγιωμένη πλέον αί-
σθησή μας: Με αυτούς τους ανθρώπους 
και συμπατριώτες μας δεν υπάρχει πεδίο 
συνεννόησης, τουλάχιστον σε μία σειρά 
ζητημάτων τέτοιας φύσεως. Παραθέτω 
επί λέξει και σχολιάζω αδρομερώς τις 
τοποθετήσεις του:
1) «Είναι φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά 
σε ένα σοβαρό ανθρωπιστικό πρόβλημα».
Για ποιο ανθρωπιστικό πρόβλημα μιλάμε; 
Το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό. Οι 
Ιρακινοί, οι Αφγανοί, οι Πακιστανοί, οι 
Σομαλοί έρχονται φυγάδες από τους στρα-
τιωτικούς και οικονομικούς πολέμους των 
Αμερικανών (κυρίως) αλλά δεν ακούμε να 
καταγγέλεται κάτι τέτοιο με το όνομά του. 
Μα κι ανθρωπιστικό να ήταν το πρόβλημα, 
η χώρα μας θα το έλυνε; Κράτος είναι, όχι 
διεθνής οργανισμός ή ΜΚΟ! 
2) «Όλα τα προηγούμενα χρόνια η ανεπτυγ-
μένη Δύση έσπειρε φτώχεια κι εξαθλίωση, 
σήμερα θερίζει τις επιπτώσεις»
Ναι, και λοιπόν; Ποια είναι η ευθύνη της 
Ελλάδας για την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία, 
που και η ίδια την ένιωσε στο πετσί της; Έχει 
γούστο να ισχύει για τον Τσίπρα η 
συλλογική ευθύνη!
3) «Η ΕΕ προσπαθεί να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα με την καταστολή και την 
αστυνόμευση. Η πρακτική αυτή είναι τελείως 
ατελέσφορη. Όσο και αν προσπαθεί κανείς με 
εξοπλιστικά προγράμματα να περιφρουρήσει 
τα θαλάσσια σύνορα δεν θα το καταφέρει».

Τι λες βρε παληκάρι μου; Μήπως πήρες 
είδηση τι απέφεραν τα μέτρα στην Ιταλία; 
Γιά δές τα νούμερα της λαθρομετα-
νάστευσης εκεί κι εδώ και μετά πες μας για 

ατελέσφορα 
και μη μέτρα. 
Άλλωστε δεν 
λέει κανείς 
ότι μόνη της 
η φύλαξη 
των συνόρων 
θα λύσει το 
π ρ ό β λ η μ α 
αλλά είναι 

δυνατόν να την εγκαταλείψουμε;!
4) «Η κυβέρνηση ακολουθεί την ίδια πολιτική 
και παρασύρεται από έναν ανταγωνισμό με 
την ακροδεξιά ρητορεία του κ. Καρατζαφέρη 
και καταλήγει στις πιο ακραίες πολιτικές 
επιλογές της. Δυστυχώς και το κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει εγκατα-
σταθεί μεσοτοιχία με τη Ν.Δ. και τον ΛΑΟΣ 
και έχει υιοθετήσει μια ακροδεξιά και 
λαϊκίστικη ρητορεία».
Εντάξει, όποτε θέλουμε να χρωματίσουμε 
το κακό, υπάρχει η γνωστή παλέτα: η 
ακροδεξιά, ο λαϊκισμός, ο Καρατζαφέρης... 
Κανένα επιχείρημα όμως, μόνο ταμπέλες!
5) «Εμείς επιμένουμε να υπερασπιζόμαστε 
τις προτάσεις και τις θέσεις των διεθνών 
οργανισμών (...) Και προτείνουμε πολύ 
συγκεκριμένα μέτρα. Μεταξύ αυτών ζητάμε 
τα χρήματα που δαπανώνται από την Ε.Ε. 
να μην πηγαίνουν σε εξοπλισμούς και 
αναποτελεσματικά προγράμματα για την 
καταστολή και τη φύλαξη των συνόρων 

που δεν μπορούν να φυλαχθούν, αλλά 
να πηγαίνουν στη διαμόρφωση ανοιχτών 
κέντρων φιλοξενίας, όπου να πληρούνται 
οι συνθήκες υγιεινής και δεν θα έχουν αυτή 
την κατάσταση που βλέπουμε σήμερα στο 
Κέντρο Κράτησης της Σάμου και αλλού».
Το πήραμε λοιπόν απόφαση, σύνορα δεν 
μπορούμε να φυλάξουμε, ας δώσουμε 
λεφτά για ξενοδοχειακό εξοπλισμό! Να 
βάλουμε και μια ταμπέλα στα σύνορα 
και ίσως να μοιράζουμε και διαφημιστικά 
φυλλάδια στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, 
«ανοίξαμε και σας περιμένουμε»!
6) «Σ’ αυτό το πλαίσιο διεκδίκησης 
ζητάμε και από την ΕΕ να εφαρμοστεί ένα 
διακρατικό πρόγραμμα μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας προκειμένου να στηθούν και στις 
δυο χώρες κέντρα φιλοξενίας 
και κέντρα υποδοχής». 
Κάποιος πρέπει να εξηγήσει 
στον Αλέξη ότι αυτά που ζητάει 
από την Τουρκία είναι κωμικά. 
Σαν να ζητάς από τον λύκο 
βοήθεια να φυλάς τα πρόβατα. 
Άλλωστε τις συμφωνίες που 
ήδη έχει υπογράψει η Τουρκία, 
είδαμε πόσο τις εφάρμοσε... 
7) «Δεν είναι δυνατόν να 
μετακινούνται ελευθέρα εμπο-
ρεύματα, κεφάλαια, ακόμη και 
ο τζόγος και να μην μπορούν να 
μετακινηθούν οι άνθρωποι».
Μα πώς, μετακινούνται και άν-
θρωποι με τους ίδιους ακριβώς 
όρους, του εμπορίου. Κι όσο 
διευκολύνεις το έργο των 
δουλεμπόρων, τόσο γίνεσαι 
συνένοχός τους, ένας χρήσιμος 
ηλίθιος του trafficking. 

8) «Τέλος, προτείνουμε μέτρα για την 
απογκετοποίηση αστικών περιοχών, που 
πλήττονται από την υπερβολική συσσώρευση 
εξαθλιωμένων οικονομικών μεταναστών 
και μεταναστών, με ενίσχυση της ποιότητας 
ζωής αυτών των περιοχών».
Δεν ξέρω σε ποια χώρα ζει ο Αλέξης, 
πάντως η χώρα στην οποία ζούμε εμείς 
δεν έχει (ή δεν δίνει) μία δεκάρα για 
τους ίδιους τους πολίτες της, για τα 
στοιχειώδη τους δικαιώματα, όντας στα 
όρια της πτώχευσης. Το όνειρο βέβαια 
είναι δικαίωμα του καθενός, όμως καθώς 
η λαθρομετανάστευση τείνει να γίνει ο 
εφιάλτης της πατρίδας μας, καλά είναι να 
ασχοληθούμε με την πραγματικότητα...

ΣΥΝ και ονειρική πραγµατικότητα

Ρυθµιστικό καί πυρκαγιές

Τόν περασµένο Ἀπρίλιο ὁ ὑπουργός ΠΕΧΩΔΕ 
Γ. Σουφλιᾶς παρουσίασε τό Νέο Ρυθµιστικό 
Σχέδιο Ἀθήνας - Ἀττικῆς. Πέρα ἀπό τά πολλά 
καί µεγάλα λόγια πού συνόδευσαν τήν 
παρουσίαση, µερικά στοιχεῖα τοῦ Σχεδίου εἶναι 
δεδοµένα καί ἀµείλικτα: 250.000 στρέµµατα 
θά µποῦνε στό σχέδιο πόλης καί ἡ Ἀττική 
θά µπορεῖ νά στεγάσει 8.000.000 κατοίκους! 
Ἡ ἐπέκταση πρός τήν ἀνατολική Ἀττική, 
µέ τήν γρήγορη νοµιµοποίηση αὐθαρέτων 
ἀπό ἁρµόδια Ἐπιτροπή ἔδωσε, νοµίζουµε, 
τό σύνθηµα στούς κερδοσκόπους γῆς καί 
οἰκοδοµῆς νά προχωρήσουν σέ ἐµπρησµούς.
Θυµίζουµε ὅτι ἤδη ἀπό τότε τό ΚΚΕ 
σχολίαζε: «...Στόν βωµό τῆς κερδοφορίας τῶν 
µονοπωλιακῶν ὁµίλων ἡ κυβέρνηση θυσιάζει 
τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς 
δηµόσιας ὑγείας, τό λαϊκό εἰσόδηµα, τή βελτίωση 
τῶν συνθηκῶν ζωῆς, τήν ἀσφαλή, γρήγορη καί 
φθηνή µετακίνηση τῶν κατοίκων. Ἀνοίγει τόν 
δρόµο γιά οἰκιστική ἐπέκταση...». 
Πρός τά ποῦ θά ἐπεκτείνετο τό σχεδιαζόµενο 
Μητροπολιτικό Κέντρο; Τό Ρυθµιστικό προ-
βλέπει γιά τήν ἀνατολική Ἀττική ὅτι «θά 
ἀποτελέσει τόν δεύτερο πόλο ἀνάπτυξης», 
δηλαδή θά συγκεντρώσει τήν περισσότερη 
οἰκονοµική δραστηριότητα καί τίς διοικητικές 
ὑπηρεσίες. Ἠδη τό ἀεροδρόµιο καί ἡ Ἀττική 
Ὁδός ἔδειξαν πώς δέν µένει καί πολύς χῶρος 
πλέον γιά ἐξοχικά καί καλλιέργειες. Ἄν 
προστεθοῦν τά λιµάνια Λαυρίου καί Ραφήνας, 
ἡ προβλεπόµενη ἐπέκταση τοῦ Μετρό (220 
χλµ καί 200 σταθµοί!), τό πρόσφατο σχέδιο 
Προεδρικοῦ Διατάγµατος γιά τόν Ὑµηττό καί 
τό τελικό σχέδιο τῶν αὐτοκινητοδρόµων τῆς 
Ἀττικῆς, ἡ ...πυρκαγιά ἤδη ἀχνοφαίνεται στό 
βάθος. Μιά πυρκαγιά πού δέν θά τήν σβήσει 
οὔτε τό δασολόγιο, οὔτε τά συστήµατα ἔγκαιρης 
εἰδοποίησης, οὔτε ὁ καλύτερος συντονισµός, 
οὔτε κανένα ἀπό τά πολλά σωστά πλήν 
ἀνεπαρκῆ µέτρα πού προτείνονται.
Δυστυχῶς στή χώρα αὐτή τίποτε δέν φαίνεται 
νά βαδίζει σύµφωνα µέ τή σύνεση καί τήν 
αὐτοσυντήρηση. Ὅλα γίνονται παρανάλωµα 
µιᾶς λογικῆς «κονοµάω ἐδῶ καί τώρα, αὔριο 
δέν ὑπάρχει», µιᾶς λογικῆς πού βρίσκεται 
στόν ἀντίποδα κάθε βιωσιµότητας, οἰκονοµίας 
καί φιλοπατρίας. Ἡ ἀπληστία καί ἡ µυωπία 
τῶν «νταβατζήδων» καί τῶν πολιτικῶν τους 
ἐνεργούµενων ἀπό τή µία, ἡ ἀδιαφορία καί ἡ 
ἀµβλύνοια τῶν ὑπηκόων ἀπό τήν ἄλλη, ἔχουν 
φέρει τόν τόπο µας στό χεῖλος τοῦ γκρεµοῦ 
καί δυστυχῶς τίποτε δέν δείχνει ἱκανό νά 
ἀποτρέψει τό τελευταῖο, µοιραῖο βῆµα µας...
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Θυµᾶστε τή ρύθµιση τοῦ Ξανθιώτη ὑπουργοῦ Ἀλ. Κοντοῦ γιά τούς 
ἐργαζόµενους στίς συνεταιριστικές βιοµηχανίες ΣΕΒΑΘ - ΣΕΠΕΚ πού 
κλείσανε; Ὅταν ὁ συµπαθής Ἀλέκος, ἐπικαλούµενος τούς προφανεῖς 
κοινωνικούς λόγους, πέρασε τήν µετάταξή τους στό Δηµόσιο; Ἔ, αὐτό 

λοιπόν τίς τελευταῖες µέρες ἄρχισε νά ὑλοποιεῖται. Ταυτόχρονα τό ἴδιο συµβαίνει 
καί µέ 118 πρώην ἐργαζόµενους στή βιοµηχανία ΘΡΑΚΗ καί ὄχι µόνο. Χωρίς νά 
παραγνωρίζουµε τήν ἀνάγκη τῶν συντοπιτῶν µας νά ἐργαστοῦν, κι ἐπειδή ὅµως 
τά κοινωνικά προβλήµατα θέλουν λύσεις κοινωνικά δίκαιες, ἀναρωτιόµαστε:  
Ποῦ προβλέπεται ὅτι θά ἐργαστοῦν παραγωγικά δεκάδες βιοµηχανικοί ἐργάτες; 
Σέ ποιές ὑπηρεσίες θά ἀπασχοληθοῦν καί τί ἔργο θά παράξουν; Ἐλπίζουµε νά 
ἔχει παρέλεθι ἡ λογική «λίγοι ἀκόµη ἀργόµισθοι δέν θά πειράξουν κανέναν»... 
Κι ἐπίσης, στούς προνοµιούχους αὐτούς «ἀπολυθέντες-προσλαµβανόµενους» 
περιλαµβάνονται ἐκτός ἀπό τούς παλαιούς ἐργαζόµενους καί κάποιοι µέ 1-2 
χρόνια ὑπηρεσίας; Δηλαδή ὑπάρχει καί (ἡ καθαρά θεωρητική) περίπτωση νά 
µπῆκε κάποιος ὡς ἐργάτης, µέ κάποιο µέσον, σέ µιά θνήσκουσα βιοµηχανία, 
γιά νά βρεθεῖ - διόλου τυχαῖα - τήν ἑποµένη στό Δηµόσιο;

Δεκατρεῖς φορεῖς, κυρίως τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, - µεταξύ τῶν 
ὁποίων καί οἱ τρεῖς νοµαρχίες τῆς Θράκης - ὑπέγραψαν προγραµµατική 
σύµβαση γιά τήν ἀξιοποίηση τῆς Ἐγνατίας Ὁδοῦ πρός ὄφελος τοῦ 
τουρισµοῦ καί τῆς ἀνάδειξης τῶν περιοχῶν πού συνδέει. Ἡ σύµβαση 

φέρει τόν τίτλο «Ἐγνατία, Τουρισµός» καί καθορίζει τό πλαίσιο καί τούς 
τρόπους συνεργασίας τῶν συµβαλλόµενων µερῶν, τά ὁποῖα σκοπεύουν νά 
ἀξιοποιήσουν τίς περιοχές φυσικοῦ κάλλους, τά θρησκευτικά τους µνηµεῖα, 
τίς ἀρχαιότητες, τούς βιότοπους, τά τοπικά τους προϊόντα κτλ. Ἐλπίζουµε ὅτι 
πράγµατι θά ἀξιοποιηθοῦν οἱ τεράστιες δυνατότητες πού προσφέρει ἡ Ἐγνατία, 
τό σηµαντικότερο ἴσως ἔργο πού ἔγινε γιά τή Βόρειο Ἑλλάδα ἐδῶ καί δεκαετίες, 
ἄροντας τήν ἀποµόνωση τῶν περιφερειῶν της. Τό γεγονός ὅτι µπορεῖς σήµερα 
νά πηγαίνεις ἀπό τήν Κοµοτηνή ἡµερήσια ἐκδροµή στήν ...Κοζάνη ἤ νά 
βρίσκεσαι ἀπό τήν Ἀλεξανδρούπολη σέ 5 ὧρες ἀπέναντι ἀπό τήν Κέρκυρα, 
µέσα σέ συνθῆκες ἀσφάλειας καί ἄνεσης, εἶναι ἕνα στοιχεῖο τεράστιας ὑλικῆς 
καί ψυχολογικῆς ἀναβάθµισης στή ζωή µας, γιά τό ὁποῖο -ἄν εἴµαστε δίκαιοι- 
πρέπει νά ποῦµε κι ἕνα µπράβο στόν Σουφλιά.

Τήν κατασκευή 4 «Ἀεροδροµίων Γενικῆς Ἀεροπορίας - Ἀεραθλητικῶν 
Κέντρων» σέ Κοµοτηνή, Σπάρτη, Μάλεµε, Μαριτσά Ρόδου ἀνακοίνωσε 
ὁ ΥΜΕ Εὐριπίδης Στυλιανίδης. Στόχος ἡ τουριστική καί ἐµπορική τόνωση 
καί ἡ ἀνάπτυξη τῶν ἀεραθλητικῶν δραστηριοτήτων. Στήν Κοµοτηνή, 

καί στά 99 στρέµµατα πού παραχωρεῖ τό ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης στό 
παλιό στρατιωτικό ἀεροδρόµιο Κοµοτηνῆς ὅπου δραστηριοποιεῖται σήµερα 
ἡ Ἀερολέσχη, προβλέπεται ἀνακατασκευή κι ἐπέκταση τοῦ ὑπάρχοντος 
διαδρόµου, κατασκευή κτηρίου ἀεροσταθµοῦ 380 τ.µ µέ αἴθουσα ἀναµονῆς 
ἐπιβατῶν, γραφεῖα ΥΠΑ- ΕΛΑΣ- Τελωνείου, Πυροσβεστική, ὑπόστεγο στέγασης 
ἀεροσκαφῶν κλπ. Ἡ δηµοπράτηση ἀναµένεται ἐντός τοῦ 2009 καί ἡ ὁλοκλήρωση 
σέ 2 χρόνια. Δέν µπορεῖτε νά πεῖτε, εἴναι ὑπόθεση νά διαθέτεις ὑπουργό...

Τό τραγικό χάλι τοῦ ἐπαγγελµα-
τικοῦ κόσµου στή Ροδόπη περιέ-
γραψε µέ τά µελανότερα χρώµατα 
ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελµατικοῦ 
καί Βιοτεχνικοῦ Ἐπιµελητηρίου 
Κώστας Λιούρτας, µέ ἀφορµή τό 
παγκόσµιο Συνέδριο τῶν Θρακῶν 
γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς: Ἡ 
αὔξηση τῶν ἀκάλυπτων ἐπιταγῶν 
κατά 203%, τά 600 λουκέτα ἐπι-
χειρήσεων µέσα στό 2008, οἱ προει- 
δοποιήσεις κατασχέσεων τοῦ ΙΚΑ 
σέ ἐπαγγελµατίες γιά µικροοφειλές 
(τό ἔκανε θέµα καί στή Βουλή ὁ 
βουλευτής Ροδόπης Γ. Πεταλωτής) 
µά καί τό ὅλο κλῖµα στήν ἀγορά 
µέ τήν παγκόσµια καί τήν ἐγχώρια 
κρίση. Μιά κρίση πού ἀποτυπώ-
νεται σέ ὅλες τίς ἔρευνες οἱ ὁποῖες 
καταγράφουν µείωση τῆς ἀπασχό- 
λησης, πτώση τῆς ζήτησης καί τῶν 
τιµῶν, ἔλλειψη ρευστότητας κτλ.
Ὅλα τοῦτα εἶναι σωστά καί ἐπι-
σηµαίνονται σχεδόν σέ καθηµε-
ρινή βάση ἀπό τά ΜΜΕ (ἰδίως τά 
κανάλια), ὅµως λόγῳ τῆς γενικῆς 
τους τάσης νά κάνουν τήν τρίχα 

τριχιά, ὁ λόγος τους ἔχει χάσει 
κάθε ἀξία. Αὐτό ὅµως πού εἶναι 
ἐντελῶς παραµορφωτικό τῆς πραγ-
µατικότητας καί παραπλανητικό 
εἶναι νά ἀποδίδεται ὅλη αὐτή ἡ 
εἰκόνα στήν νῦν κυβερνητική 
πολιτική, λές καί µόλις ἀλλάξει τό 
ὄνοµα τῆς κυβερνώσας συµµορίας 
θά σωθεῖ ἡ κατάσταση! Σάν νά 
µήν ξέρουµε ὅλοι τίς στρεβλώσεις 
καί τήν πορεία τοῦ παραγωγικοῦ 
ἱστοῦ τῆς χώρας... Μά καί πέραν 
τοῦ κοµµατισµοῦ, δέν ἔχουν 
µερίδιο εὐθύνης καί πολλοί 
ἐπαγγελµατίες; Τά παραδείγµατα 
πού ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ κ. Λιούρτας 
µέ τίς ἐπιχειρήσεις πού ἀνοίγουν 
µόνο γιά χάρη τῆς ἐπιδότησης τοῦ 
ΟΑΕΔ (18.000 εὐρώ), δέν δείχνουν 
τόν στρεβλό τρόπο ἀνάπτυξης τῆς 
ἐπιχειρηµατικότητας; Βάλτε τώρα 
καί τήν παραµονή τῆς µειονοτικῆς 
κοινωνίας ἐκτός τοῦ καταναλωτικοῦ 
κοινοῦ, γιά νά δεῖτε πόσο µαύρη 
εἶναι ἡ προοπτική τῆς τοπικῆς 
ἀγορᾶς. Καί µή χειρότερα.

Ἦταν τό 
γεγονός τῆς 
χρονιᾶς γιά 
τόν πολιτισµό 
τῆς Θράκης: ἡ 
ἀ ν α σ τ ή λ ω σ η 
καί ἐπανα-
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 
τοῦ ἀρχαίου 
θεάτρου τῆς 
Μ α ρ ώ ν ε ι α ς , 
τοῦ µοναδικοῦ 
ἀπό τά 3 πού 
γ ν ω ρ ί ζ ο υ µ ε 
ὅτι λειτουρ-
γοῦσαν στήν ἀρχαία Θράκη 
(ἀπό ἐκεῖνα τῆς Σαµοθράκης καί 
τῶν Ἀβδήρων σώζονται µόνο 
σπαράγµατα). Ἔτσι, µετά τίς 
ἀνασκαφές πού ξεκίνησαν στή 
δεκαετία τοῦ ‘80 καί τίς πρόσφατες 
ἀναστηλώσεις, στίς 29 Αὐγούστου 
ἦρθε ἡ στιγµή νά ξανακουστεῖ 
ὁ ἑλληνικός τραγικός λόγος στή 
θαυµάσια τοποθεσία µέσα στούς 
ἐλαιῶνες. Ἡ Λυδία Κονιόρδου 
ὑπῆρξε ἐκπληκτική στούς τρεῖς 
µονολόγους τῆς Ἠλέκτρας καί 
χάρισε τό ταλέντο της στούς 500 
περίπου τυχερούς θεατές.
Πῶς ὅµως φτάσαµε ὥς ἐδῶ; 
Ἀκούγοντας τούς χαιρετισµούς 
στά ἐγκαίνια καί διαβάζοντας τά 
σχετικά ρεπορτάζ, κανένα ὀρθό 
συµπέρασµα δέν προέκυπτε. 
Λές καί ὅλα ἦρθαν κάπως 
αὐτόµατα! Κι ὅµως, ἄν δέν ὑπῆρχε 
ὁ  Σύλλογος Φίλων Ἀρχαίου 
Θεάτρου Μαρώνειας ἤδη ἀπό τό 
1999 µέ µοναδικό του σκοπό τήν 
ἀναστήλωση καί έπαναλειτουργία 
τοῦ χώρου, ΤΙΠΟΤΕ δέν θά 
εἶχε συµβεῖ. Οἱ ἀρχαιολόγοι 
ἀντιδροῦσαν τότε κρίνοντας τήν 
λειτουργία τοῦ θεάτρου ἀδύνατη, 
οἱ πολιτικοί κρύβονταν γιά χρόνια 
πίσω ἀπό αὐτό καί ὁ κόσµος 
ἀδρανοῦσε. Ὅµως ἡ πρωτοβουλία 
τοῦ Συλλόγου καί προσωπικά 
τοῦ Κοµοτηναίου τραγουδοποιοῦ 
Θανάση Γκαϊφύλλια, πού ξεκινώ-
ντας µέ µία «µουσική κατάληψη» 

τοῦ χώρου πρίν 16 χρόνια ἔδωσε 
µεγάλον ἀγώνα, κινητοποίησε 
τούς πάντες καί κατέληξε αἰσίως 
στό προχθεσινό ἀποτέλεσµα πού 
ὀφείλεται ἐν πολλοῖς στή δική του 
ἰδέα καί εὐαισθησία. Ἕνα κοµβικό 
σηµεῖο εἶχε σταθεῖ καί ἡ ἔντονη 
λογοµαχία τοῦ ἀρχαιολόγου, 
µέλους τοῦ ΔΣ τοῦ συλλόγου 
καί καλοῦ µας φίλου, Γιώργου 
Βολουδάκη µέ τήν τότε (1999) 
γ.γ. τοῦ ΥΠΠΟ, Λ. Μενδώνη γιά 
τό ζήτηµα αὐτό. Ὡστόσο στίς 29 
Αὐγούστου 2009 τίποτε τέτοιο 
δέν µνηµονεύτηκε. Δέν πειράζει,  
εἶναι γνωστό τό πῶς λειτουργεῖ τό 
σύστηµα στήν Ἑλλάδα... 
Μά ἀκόµη καί στό πολιτικό προσω-
πικό πού προχώρησε τήν ὑπόθεση 
ἔγιναν ἀδικίες. Στό πρόγραµµα π.χ. 
βρέθηκε χῶρος γιά τή φωτογραφία 
τοῦ ...δήµαρχου Χ. Παπανικολάου, 
ἀποσιωπήθηκε ὅµως ἡ συµβολή 
τοῦ νοµάρχη καί (κυρίως) τοῦ Χρή-
στου Ζαχόπουλου, ὁ ὁποῖος ἀνέ- 
λαβε - καί πέτυχε - νά ὑλοποιήσει 
τήν προσωπική ὑπόσχεση τοῦ 
Καραµανλῆ γιά τήν ἀναστήλωση. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες γιά τό 
ἱστορικό τῆς πρωτοβουλίας στήν 
ἱστοσελίδα τοῦ συλλόγου www.
arxaiotheatro.gr. 
Νά ἐλπίσουµε ὅτι ἦρθε καί ἡ ὥρα 
τῆς ἑνοποίησης - ἀνάδειξης τοῦ 
σύνολου ἀρχαιολογικοῦ χώρου 
τῆς Μαρώνειας; Ἤ µήπως πρέπει 
νά παλέψουµε µέ κάποιον νέο 
σύλλογο γιά ἄλλα 25 χρόνια; 

Ἀγοραῖα χάλια, ὅλο καί χειρότερα

Θέατρο Μαρώνειας, 23 αἰῶνες µετά!
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Στίς 10-11 Αὐγούστου 2009, διεξήχθη 
στήν ἕδρα τοῦ ΟΗΕ στή Γενεύη ἡ 
75η Συνεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν 
Ἐξάλειψη τῶν Φυλετικῶν Διακρίσεων 
(CERD). Στήν Ἐπιτροπή συζητήθηκε 
ἡ ἔκθεση πού ἀφοροῦσε τή χώρα 
µας γιά πλῆθος θεµάτων, τόσο 
ἀναφορικά µέ τήν µειονότητα τῆς 
Θράκης καί τούς Ψευτοµακεδόνες, 
ὅσο καί ἄλλα ζητήµατα (π.χ. τῶν 
Ροµά). Οἱ ἑλληνικές θέσεις ἐκτέθηκαν 
ἀπό τόν µόνιµο ἀντιπρόσωπό µας κ. 
Φραγκῖσκο Βέρρο καί τήν νοµική 
σύµβουλο τοῦ ΥΠΕΞ µας κ. Μαρία 
Τελανιάν. Ἐρωτήσεις ἔθεσαν διάφο-
ροι, µεταξύ τῶν ὁποίων καί δύο Τουρ-
κάλες, ἡ Μελέκ Κιρµατζή ἀπό τήν 
Εὐρωπαϊκή Ὁµοσπονδία Τούρκων Δ. 
Θράκης καί ἡ - ἀπαραίτητη σέ κάθε 
φόρουµ ὅπου ἀπολογεῖται ἡ πατρίδα 
µας - Περβίν Χαϊρουλλάχ (στά δεξιά 

στή φωτογραφία) ἀπό τόν Σύλλογο 
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας.
Ἡ ἐξέλιξη τῆς συζήτησης ἦταν ἕνας 
σπάνιος θρίαµβος γιά τίς ἑλληνικές 
θέσεις. Μάλιστα ὁ Βραζιλιάνος 
διπλωµάτης Ζοζέ Ἀουγκοῦστο 
Λίντγκρεν Ἄλβες, πού ἦταν ἐπικε-
φαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς, προέβη σέ 
κολακευτικότατα σχόλια γιά τήν 
ἑλληνική πολιτική καί τή στάση 
τῆς χώρας µας ἀπέναντι σέ κείνους 
πού τήν ἐγκαλοῦν γιά διάφορα 
ἀπίθανα: «Ὁ κ. Ἄλβες εὐχαρίστησε 
τήν ἑλληνική ἀντιπροσωπεία γιά 
τίς σοβαρές της ἀπαντήσεις. Τό 
βασικό του συµπέρασµα ἀπό τήν ὅλη 
συζήτηση ἦταν θετικό. Θεωρεῖ τίς 
ἀπαντήσεις πού δόθηκαν εἰλικρινεῖς 
καί σχεδόν 100% ἱκανοποιητικές». 
Χαρακτήρισε τίς κυβερνητικές 
µεταρρυθµίσεις σχετικά µέ τούς 
Ροµά, τούς Μουσουλµάνους καί τούς 
µετανάστες πολύ θετικές καί τόνισε 
ὅτι δέν ἔχει σηµασία ἡ ἀναγνώριση 
µιᾶς µειονότητας ὡς τέτοιας ἤ ἄλλης, 
ὅσο τό ἄν τά µέλη της στεροῦνται 

κάποια ἀτοµικά τους δικαιώµατα.
Μουσουλµανική µειονότητα
Τί εἶπε ἡ ἑλληνική ἀντιπροσωπεία 
γιά τήν µουσουλµανική µειονότητα 
τῆς Θράκης; Ἀρχικά τό γνωστό, πώς 
ἀποτελεῖται ἀπό τρεῖς διαφορετικές 
ὁµάδες, δηλ. ἀπό Τούρκους, Ροµά 
καί Ποµάκους. Μίλησε γιά τήν 
ἐλευθερία ἔκφρασης τῆς κουλτούρας 
καί τῆς ταυτότητάς τους καί γιά τίς ἐν 
ἐξελίξει προσπάθειες διδασκαλίας 
τῆς Ποµακικῆς γλώσσας, κάτι πού 
ἄλλοι, µέσα στήν µουσουλµανική 
µειονότητα, δέν θέλουν κάτι τέτοιο 
(δέν τολµήσαµε νά τούς κατονοµά-
σουµε). Σηµείωσε ὅτι δέν εἶναι ἡ 
ἑλληνική κυβέρνηση πού προσπαθεῖ 
νά ἐπιβάλει µία (ἐθνική) ταυτότητα 
ἀλλά τό πλειοψηφικό στοιχεῖο 
τῆς µειονότητας. Γιά τό θέµα τῶν 
µουφτήδων, ὅπου περιέγραψε τήν 
κατάσταση, εἶπε ὅτι «οἱ ἑλληνικές 
Ἀρχές ἀναζητοῦν προσεκτικά πῶς νά 
βγοῦν ἀπό τήν σηµερινή κατάσταση» 
(προοίµιο τῆς νέας ὑποχώρησης τοῦ 
ΥΠΕΞ µας;). 
Ψευτοµακεδονισµός
Ὁσο γιά τήν ψευτοµακεδονική 
µειονότητα, ὁ εἰσηγητής τοῦ ΟΗΕ 
ἦταν ἀκόµη θετικότερος γιά τίς 
ἑλληνικές θέσεις. Ὁ κ. Alves εἶπε 
ὅτι γιά τό ζήτηµα τῶν λεγόµενων 
«Σλάβων Μακεδόνων», ἀγνοοῦσε 
ὅτι ἀρνοῦνται τή σλαβική καταγωγή 
τους, µολονότι ὑπῆρξε πρεσβευτής 
στήν ΠΓΔΜ κι ἀναρωτήθηκε τί θά 
ἄλλαζε ἄν ἡ κοινότητα ἀναγνώριζε 
τόν «σλαβοµακεδονικό» (κι ὄχι σκέτο 
«µακεδονικό») πολιτισµό της. «Δέν 
µπορῶ νά µήν πῶ ἕνα µεγάλο µπράβο 
στήν ἑλληνική ἀντιπροσωπεία πού 
ἐπιτέλους ἔδειξαν καί προπάντως 
ἐξήγησαν στόν κόσµο ὅτι οἱ Σκοπιανοί 
θέλουν νά σφετεριστοῦν τό ὄνοµα, µή 
ἀποδεχόµενοι τόν Σλαβικό πολιτισµό 
τους», εἶπε χαρακτηριστικά. 
Ἡ Δαµόκλειος Σύµβαση
Ἀναφορικά µέ τήν περίφηµη 
«Σύµβαση – Πλαίσιο τοῦ Συµβουλίου 
τῆς Εὐρώπης γιά τήν προστασία τῶν 
Ἐθνικῶν Μειονοτήτων», πού εἶχε 
ψηφίσει ἡ κυβέρνηση Σηµίτη ἀλλά 
ἡ χώρα µας δέν δείχνει πρόθυµη 
νά τήν κυρώσει, ἡ ἑλληνική 
ἀντιπροσωπεία ὀρθότατα τόνισε 
πώς «ἡ πολυσυλλεκτικότητα τῶν 
νοµικῶν καί κοινωνικοπολιτικῶν 
περιστάσεων καί οἱ ἱστορικές 
παραδόσεις πού ἐπικρατοῦν σέ 
κάθε χώρα ἐπιβάλουν τήν κατά 
περίπτωση προσέγγιση καί ὄχι 
τήν «µία λύση γιά ὅλα» σέ ὅ,τι 

ἀφορᾶ τήν ἀντιµετώπιση ἐννοιῶν καί 
πρακτικῶν λύσεων». Στό σηµεῖο αὐτό 
ὁ Βραζιλιάνος Εἰσηγητής εἶπε ὅτι 
«δέν µπορεῖ νά συµφωνήσει περισσό-
τερο µέ τήν ἀπάντηση τῆς Ἑλλάδας»!
Διαπιστώσεις καί προτάσεις
Ἡ Ἐπιτροπή κατέθεσε ἐγγράφως τίς 
διαπιστώσεις καί προτάσεις της στίς 
28 Αὐγούστου. Ἐκεῖ, ὡς συνήθως, 
τό πνεῦµα ἦταν πιό ἰσορροπηµένο, 
προκειµένου νά µήν µείνει κανένας 
παραπονεµένος. Ἔτσι οἱ Τοῦρκοι 
κέρδισαν µία προτροπή πρός τή 
χώρα µας σέ ζητήµατα µειονοτικῆς 
ἐκπαίδευσης καί µία γενικόλογη 
σύσταση γιά τά σωµατεῖα τους. 
Ὅµως καί πάλι ἐπαινέθηκε ἡ 
ἑλληνική τοποθέτηση (εἰλικρινής, 
δηµιουργική, ποιοτική) καί ἡ πρόοδος 
(σέ 5 σηµεῖα), ἐνῶ ἡ 9η παράγραφος 
ἔχει ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον γιά µᾶς: 
«The Commi�ee notes that the Muslim 
minority of Western Thrace is composed 
of Turkish, Pomak and Roma ethnic 
groups, and that the Government 
wishes to ensure their right to use their 
own languages. The Commi�ee asks 
the State party to include in its next 
report information on measures taken 
to protect the human rights of these 
groups and their right to identity.» 
Δηλαδή «Ἡ Ἐπιτροπή σηµειώνει ὅτι 
ἡ Μουσουλµανική µειονότητα τῆς 
Δυτικῆς Θράκης ἀποτελεῖται ἀπό 
τίς ἐθνικές ὁµάδες τῶν Τούρκων, 
τῶν Ποµάκων καί τῶν Ροµά και ὅτι 
ἡ Κυβέρνηση θέλει νά διασφαλίσει 
τό δικαίωµά τους νά χρησιµοποιοῦν 
τίς γλῶσσες τους. Ἡ Ἐπιτροπή ζητᾶ 
ἀπό τό Κράτος - µέρος (τήν Ἑλλάδα) 
νά συµπεριλάβει στήν ἑπόµενη  ἀνα-
φορά της πληροφορίες γιά τά µέτρα 
πού ἔλαβε γιά τήν προστασία τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων αὐτῶν 
τῶν ὁµάδων καί τοῦ δικαιώµατος στήν 
ταυτότητά τους»!!! Τί µεγαλύτερη 
δικαίωση γιά ὅσους παλέψαµε ἐπί 
χρόνια στήν κατεύθυνση αὐτή; Νά 
δοῦµε τώρα τά ἔργα τῆς πολιτείας 
ὑπέρ τῶν Ποµάκων καί τῶν Ροµά...

Βάνδαλοι καί ...ἄλλοι
Στό ξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου στίς Θέρµες τῆς Ξάνθης, 
κάποιοι βάνδαλοι ἔδωσαν στίς 8 Αὐγούστου ἕνα δεῖγµα γραφῆς τοῦ 
πολιτισµοῦ τους: Παραβίασαν τήν πόρτα του καί προέβησαν σέ πράξεις 
«ἀχαρακτήριστες γιά ἀνθρώπους», ὅπως εὔστοχα ἔλεγε ἡ σχετική 
ἀνακοίνωση τῆς Μητροπόλεως Ξάνθης καί Περιθεωρίου: Σύλησαν τήν 
Ἐκκλησία καί σκόρπισαν στή γύρω περιοχή εἰκονίσµατα καί ἱερά σκεύη. 
Πρόκειται γιά µία ἐνέργεια κάθε ἄλλο παρά µεµονωµένη, ἀφοῦ ἀρκετές 
φορές ὁ τοπικός Τῦπος ἔχει καταγράψει παρόµοια γεγονότα καί µάλιστα 
συλλήψεις νεαρῶν µουσουλµάνων πού µᾶλλον δέν γαλουχήθηκαν µέ 
ἀξίες ἀνοχῆς καί συγχώρεσης. 
Ὅσο γιά τήν καταδίκη τοῦ συµβάντος ἀπό τόν τουρκοµουφτή Μέτε, θά ἦταν 
εὐπρόσδεκτη ἄν βλέπαµε ὅτι συνάδει µέ τά ἄλλα λόγια καί τίς πράξεις του. 
Ὅταν ὅµως ὁ ἴδιος λειτουργεῖ ἐµπρηστικά (βλ. λόγου χάριν τίς δηλώσεις 
του γιά τούς «γκιαούρηδες» στό γνωστό βίντεο), ἡ ἀνακοίνωσή του δέν 
ἠχεῖ παρά µόνον ὡς ἄσκηση ὑποκρισίας καί ἀπόπειρα νοµιµοποίησης στά 
µάτια τῶν ἀφελῶν...

Στα μέσα Αυγούστου επισκέφτηκε τη 
Θράκη μία επιτροπή Τούρκων νομικών, 
από τον δικηγορικό σύλλογο Σμύρνης 
και όχι μόνο, με επικεφαλής τόν πρό-
εδρό του, Οζντεμίρ Σοκμέν. Στην επι-
τροπή συμμετείχαν επίσης δικαστές, 
εισαγγελείς, ο αντιπρόεδρος του δικη-
γορικού συλλόγου που τυγχάνει και 
πρόεδρος του «Συλλόγου Αλληλεγγύης 
Τούρκων Δυτικής Θράκης» (στο πα-
ράρτημα Σμύρνης) Αϊντίν Οζτζάν και ο 
αντίστοιχος του παραρτήματος Ζειτίν-
μπουρνού, Ασίμ Γκιουβέν.
Τι γύρευε μία τέτοια επιτροπή στα μέρη 
μας; Το μόνο σχετικό που πληροφο-
ρηθήκαμε από τον μειονοτικό Τύπο 
είναι η επίσκεψή τους στην «Τουρκική 
Ένωση Ξάνθης» (φωτό) όπου τους 
υποδέχθηκαν μέλη του σωματείου υπό 
τον πρόεδρό του Μεχμέτ Χατζηχαλήλ, 
ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Επιστη-
μόνων Μειονότητας Σινάν Καβάζ, 
ο πρόεδρος της ανεξάρτητης (δηλ. 
τουρκικής) παράταξης για τον δήμο 
Ξάνθης Χασάν Μαλκότς, κ.ά. Η 
συνάντηση, κατά το δημοσίευμα, ήταν 
περίπου εθιμοτυπική και αποσκοπούσε 
στην γνωριμία και στην ενημέρωση. 
Σύμφωνα όμως με άλλες πληροφορίες, 
η όλη επίσκεψη έχει πολύ συγκεκριμένο 
χαρακτήρα: Στοχεύει στη συλλογή 
στοιχείων για ό,τι πωλήσεις, κατα-
σχέσεις, απαλλοτριώσεις κτλ κτημάτων 
μειονοτικών έχουν γίνει όλα αυτά τα 
χρόνια, με σκοπό σωρεία προσφυγών 
κατά της Ελλάδος! Μία κίνηση 
προφανούς αντιπερισπασμού για τις 
διεκδικήσεις του Πατριαρχείου, που 
μένει να αποδειχθεί η βασιμότητά της.

ΟΗΕ: Μιά νίκη πού µᾶς δείχνει τόν δρόµο Μαγειρεύουν προσφυγές!

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΣΤΗ  ΜΟΝΑΔΙΚΗ  ΣΙΘΩΝΙΑ

ΞΕΝΩΝ ΑΡΙΣΤΕΑ
Σάρτη  Χαλκιδικῆς 

τηλ. - τ/ο:  23750 94670, 6944547099
karaiskk@otenet.gr   www.halkidiki.com/aristea
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► Επιτέλους, έγινε στην περιοχή μας 
και μια σοβαρή αδελφοποίηση πέραν της 
..πεπατημένης με τους απέναντι. Ο Δήμος 
Φερών αδελφοποιείται με το Καστελόριζο 
ως δείγμα έμπρακτης συμπαράστασης από 
τους βόρειους  προς τους νότιους ακρίτες 
της Πατρίδος. Τα κοινά προβλήματα και 
οι κοινές αγωνίες πολλές, όπως κοινή και 
η μεγαλοσύνη της ψυχής των κατοίκων 
που επιμένουν να φυλάττουν 
Θερμοπύλες. Μπράβο σε τέτοιου 
είδους πρωτοβουλίες. Μήπως, όμως 
παραείναι «εθνικιστική» η κίνηση; 
Χάθηκαν οι Δήμοι Ουζούν Κιοπρού, 
Πεχλιβάνκιοϊ, Τεκίρνταγκ; (δεν τα 
αναγράφω με τις παλαιές ελληνικές 
ονομασίες διότι θα κατηγορηθώ για 
αλυτρωτισμό).  

► Ευτυχώς, που σε τακτά 
χρονικά διαστήματα συναντούμε 
περιπτώσεις που μας θυμίζουν 
την δύναμη του ενός και του τί μπορεί να 
επιτευχθεί αν υπάρχει θέληση. Ο λόγος για 
την συμπολίτισσά μας Μαρία Μουτάφη, 
Τενέδια στην καταγωγή, που ακούραστη και 
αστείρευτη πρωτοβουλιών, κυριολεκτικά, 
έχει πάρει το ζωντάνεμα του μικρού πρώην 
ελληνικότατου νησιού ως προσωπική 
της υπόθεση. Βάλσαμο για τους καμμιά 
δεκαριά εναπομείναντες Έλληνες, αλλά και 
για τους πολλούς ξενιτεμένους Τενέδιους, 
οι συχνές επισκέψεις της (πολλές φορές 
στα πλαίσια οργανωμένων εκδρομών με 
πλήθος κόσμου), η οργάνωση διαφόρων 
εκδηλώσεων αλλά και οι προσπάθειες 
να κρατηθούν ζωντανά τα ήθη - έθιμα 
του νησιού όπως και η συχνή λειτουργία 
της εκκλησίας. Τελευταία της επιτυχία 
η  αναβίωση στις 26/7 του γνωστού 
πανηγυριού της Αγίας Παρασκευής 
που έγινε με άψογο τρόπο, με πολλούς 
επισκέπτες και άριστες εντυπώσεις. 
Ευτυχώς που υπάρχουν ακόμα μερικές 
«Μαρίες» και ο Ελληνισμός δεν χάνει τις 
ελπίδες του.

► Διπλή επιτυχία σημειώθηκε φέτος στην 
2η  Γιορτή Κυνηγιού που διοργανώθηκε 
στο Πομακοχώρι του Μεγάλου Δερείου. 
Η πρώτη είναι ότι φέτος ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία σε προσέλευση κόσμου (από 
την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία) 
αλλά και σε θεματολογία, πράμα που 
ισχυροποιεί την εδραίωση της γιορτής ως 
θεσμό για τα επόμενα χρόνια. Η δεύτερη 
επιτυχία έγκειται στην απουσία οτιδήποτε 
τούρκικου. Θυμίζω πως πέρυσι ήταν 
προσκεκλημένοι και Τούρκοι καλλιτέχνες 

στα πλαίσια των μουσικών εκδηλώσεων 
(εφέτος είχαμε Νικολόπουλο, Μακεδόνα 
και Δοϊτσίδη), που σημαίνει ότι πέρασαν 
λάθος μηνύματα στον μέσο άσχετο 
επισκέπτη για την εθνοτική σύνθεση του 
ντόπιου πληθυσμού (καθαρά Πομάκικο 
χωριό), οι γνωστοί πρακτοράντζες 
ευχαριστήθηκαν για την απουσία του 
πομακικού στοιχείου και οι κάτοικοι 

ξαναήρθαν αντιμέτωποι με την απίστευτη 
δυνατότητα των Τούρκων να καπελώνουν 
αμέσως οποιαδήποτε εκδήλωση λαμβάνει 
χώρα στην ευρύτερη περιοχή (μην 
μιλήσουμε για την ψυχολογική επίδραση 
που έχει για τον μέσο μειονοτικό με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται). Φέτος όμως τον….
πούλο. Πάντα τέτοια, νομάρχη!

► Πάει κι αυτή η ευκαιρία για το λιμάνι μας. 
Μεγάλη εισαγωγική εταιρεία αυτοκινήτων 
σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το λιμάνι μας 
για car terminal προς την αγορά της Ρωσίας. 
Τελικά, όμως, ακυρώθηκε το σχέδιο λόγω 
κρίσεως (τι μπούρδα κι αυτή; Αφού 
όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες, τελικά, 
σημειώνουν κέρδη μετά από ένα τρίμηνο 
κάμψεως. Ας είναι καλά οι κυβερνήσεις 
των κρατών που προθυμοποιήθηκαν με 
διάφορα δέλεαρ να τονώσουν την ξένη 
παραγωγικότητα κι όχι την εγχώρια). 

Εκ των πραγμάτων, όμως, ήταν αδύνατο 
να καταστεί το λιμάνι μας κομβικό διότι 
είναι …ρηχό και δεν ενδείκνυται για 
μεγάλα καράβια.
Ναι, ναι , ναι ξέρω. Γιατί μας τα πρήζουν 
κατά καιρούς με το παραμύθι πως το 
λιμάνι μας έχει όλες τις προϋποθέσεις να 
γίνει…στρατηγικό; Μάλλον γιατί τέτοια 
θέλουν να ακούνε οι χιλιάδες Ρώσοι 
τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο (ωραία 
δέθηκαν δύο ανέκδοτα μαζί, ε;)

► Διαβάζω στον τοπικό Τύπο για μια 
επιστολή διαμαρτυρίας προς το αρμόδιο 
υπουργείο, η οποία υπογράφεται από τους 
κατά τόπους προέδρους των Εμπορικών 
Επιμελητηρίων της Αν. Μακεδονίας και 
Θράκης και τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων 
Βορείου Ελλάδος και στην ουσία είναι 
μια κραυγή αγωνίας για τον παραγωγικό 
κλάδο της ευρύτερης περιοχής. Ωραία 
μέχρι εδώ. Όταν διαβάζω παρακάτω και τα 
αιτήματα, ρε γαμώτο μου, ξενερώνω πάλι. 
Δεν κάνουν έκκληση για την πραγματική 
ραχοκοκαλιά της οικονομίας, δηλαδή 
τους μικρομεσαίους επαγγελματίες και 
τους τοπικούς παραγωγούς, αλλά πάλι 
για τους μεγάλους. Μέσα στα διάφορα 
που ζητούνται είναι κάτι παραγραφές 
χρεών, κάτι υπαγωγές σε κάτι νόμους, 
κάτι επιδοτήσεις για να κρατούνε τους 
εργαζόμενούς τους, κάτι για να τους 
δίνουν φράγκα για να μην κλείσουν τις 
επιχειρήσεις τους (;;;) κλπ. Αν σωστά το 
αντιλαμβάνομαι, όλα αυτά μεταφράζονται 
στην απλή ρήση : «με ξένα κόλλυβα κάνω 
κηδεία» ή ακόμα πιο λαϊκά: «με ξένο κ...λο 
κάνω τον π…τη». Άμα ήταν έτσι και εγώ θα 
ήθελα να ήμουνα μεγαλοεπιχειρηματίας. 
Να παίρνω παχυλές επιδοτήσεις, αν δεν 
πάνε καλά οι δουλειές να ζητάω υπαγωγές 
σε νόμους, να ζητάω αλλού να πηγαίνει 
ο λογαριασμός για τις ζημίες (τα κέρδη, 
όμως, δικά μου) και πάει λέγοντας. Το 
επιχειρηματικό ρίσκο είναι άγνωστη λέξη 
άραγε; Τι να πω; Τόσο το μικρό μου μυαλό 

δεν μπορεί να τα κατανοήσει αυτά;

► Ήρθε στην περιοχή μας μια ζώσα 
και έμπρακτη απόδειξη της συνέχειας 
των φωτισμένων επισκόπων της 
Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, που 
με το παράδειγμά του μας βοηθά να μην 
απελπιστούμε με τα όποια κρούσματα 
διαφθοράς δυσφημούν την Πίστη μας. 
Ο λόγος για τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας 
Αναστάσιο, ο οποίος βρέθηκε για ιδιωτική 
επίσκεψη στην Σαμοθράκη και στην 
Αλεξ/πολη (όπου έχει ζήσει στα παιδικά 
του χρόνια) και παρόλη την επιθυμία του 
να μην δοθεί δημοσιότητα στην επίσκεψή 
του, ο κόσμος συνέρεε σε κάθε του βήμα 
για να πάρει την ευλογία του. Δύο τα 
συμπεράσματα: 
1ον ο απλός λαός είναι θυμόσοφος και 
ξέρει ενστικτωδώς και αυθορμήτως να 
εκδηλώνει την αγάπη του σε πρόσωπα που 
το αξίζουν
2ον καλά δεν άκουσαν τίποτα για την 
νέα «γρίπη»; Πάνε και φιλάνε χέρια που 
φίλησαν χιλιάδες άτομα; Φιρί φιρί το πάνε 
για  tamiflou….

► Δεν το ήξερα ότι είμαστε τόσο πολύ 
διατεθειμένοι να αφιερωθούμε για το 
κοινό καλό και για την κοινή πρόοδο, εις 
βάρος μάλιστα και της προσωπικής μας 
καριέρας - ζωής. Πολλοί, μα πάρα πολλοί 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να θέσουν 
υποψηφιότητα στις επόμενες δημοτικές-
νομαρχιακές εκλογές. Είναι ασυγκράτητοι 
για «προσφορά». Φρένο, όμως, τους 
έβαλε η ανακοίνωση της Νομαρχιακής 
Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Έβρου η οποία, στις 
24/8 με αυστηρό τόνο τους προειδοποίησε 
να μην «συνωστίζονται» για να θέτουν 
υποψηφιότητες, διότι αυτήν την στιγμή 
προέχουν οι βουλευτικές εκλογές.
Να θες να προσφέρεις και να μην σ’ 
αφήνουν. Τς τς τς ….

Σ.Γ.
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΣΠΡΑ ΚΙ ΑΦΡΑΤΑ
Σκέτη πρόκληση ο φούρνος στο νησί·
να ευωδιάζει πρωινιάτικα όλη η Χώρα
απ’ το χωριάτικο ψωμί που αχνίζει,
το τραγανό, τ’ αφράτο.
Και όχι μόνο· ντόνατ, πίτες, στριφτάρια,
κουλούρια, πίτσες, λουκουμάδες
να σε τραβάνε από τη μύτη,
να σε σέρνουν στην ουρά

Εκεί όπου άλλα λιμπιστά ψωμάκια
καυτά, άσπρα κι αφράτα
ασφυκτιώντας ξεπροβάλλουν
απ’ τα εφαρμοστά τσιτιά
κάθε τουρίστριας.

Γιάννης Στρούμπας

Ἀλληλογραφοῦµε
Ἀπό τόν φίλο µας Σταῦρο Ναθαναηλίδη (Ξάνθη) 
λάβαµε καί δηµοσιεύουµε τήν κάτωθι ἐπιστολή σέ 
σχέση µέ πρόσφατο δηµοσίευµά µας: 

Ἀγαπητέ «Ἀντιφωνητή»,
Ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ‘80 συµµετεῖχα 
σέ ὅλες τίς δραστηριότητες τοῦ τότε πολιτικοῦ µου 
χώρου, ἔχοντας ἀνά χεῖρας τό κατά παραγγελία 
γραµµένο βιβλίο - ὑπερόπλο τοῦ Ν. Κοτζιᾶ «Ὁ τρίτος 
δρόµος τοῦ ΠαΣοΚ». Ἤµουν τότε µέλος τοῦ ΚΚΕ. 
Ὁ συγγραφέας µετά τήν πτώση τοῦ ὑπαρκτοῦ, ὡς 
ναυάγιο τῆς Ἀριστερᾶς, βιώνοντας καθηµερινά 
τήν ἀντίφαση τῶν ἱστορικῶν του καταβολῶν καί 
τῆς µετάλλαξής του, µέ ἕνα «διαλεκτικό ἇλµα» 
προσδέθηκε µέ τό ἀζηµίωτο στό ἅρµα τῆς Ἀγορᾶς 
καί τοῦ ἐκσυγχρονισµοῦ τύπου Siemens. 
Κατά καιρούς, µέ κείµενα καί δηλώσεις µικροαστικῆς 
ἔπαρσης καί αὐτοϊκανοποιούµενου ναρκισσισµοῦ, 
µᾶς βοηθοῦσε νά δραπετεύουµε ἀπό τόν λαβύρινθο 
τοῦ ἐθνικιστικοῦ συντηρητισµοῦ. Εἶχε προσχωρήσει 
ὁλοσχερῶς στά ἀεθνικά «ἀριστερά» δόγµατα τῆς 
Νέας Ἐποχῆς. Σήµερα, ὡς πρόεδρος τοῦ ΙΣΤΑΜΕ καί 
σύµβουλος τοῦ Γ.Α. Παπανδρέου «γράφει ἀλήθειες 
σέ καθαρά ἀντιφωνητική γραµµή».
Δέν θέλω νά ταράξω τή θερινή ραστώνη, ἀλλά ὁ 
«Ἀντιφωνητής», ἕνα κατ’ ἐξοχήν πατριωτικό ἔντυπο 
δέν πρέπει νά γίνεται κολυµβήθρα τοῦ Σιλωάµ γιά 
κάθε προσκυνηµένο, ἀναδηµοσιεύοντας κείµενά του 
πού ἀνακαλύπτουν τό Κουρδιστάν καί τή Θράκη 
(κείµενα τρόπος τοῦ λέγειν).
Ἔχει ἐνδιαφέρον, βέβαια, τό πῶς, τό γιατί, τό ποῦ 
στοχεύει ὁ «ποιητής». Κωµικό τό θέαµα! Δέν γίνεται 
ἀπό ἐνδιαφέρον καί πόνο γιά τόν κουρδικό λαό καί 
τήν περιοχή µας. Μόνον ἀφελεῖς ἤ πελάτες θά τόν 
πίστευαν. Λέξη γιά τά ἐγκλήµατα τοῦ ἀρχηγοῦ, 

τοῦ χορευτῆ τῆς Σµύρνης καί προσκυνητῆ τοῦ 
Κεµάλ, καθώς καί ἄλλων ἅµαρτιῶν τοῦ χώρου του 
(π.χ. ὑπόθεση Ὀτζαλάν, σχέδιο Ἀνάν κτλ). Σπάνια 
συναντᾶς τόσο ἀνήθικα κείµενα.
Πιστεύω ὅτι ψαρεύει κατά παραγγελία, ἐκ νέου, 
Πορτορικανούς, Ἀµερικανάκια τῆς Ἀλαµπάµα 
καί τῆς New York, Ἑλλαδιστανούς Νεοελληνέζους, 
ἀντικαστρικούς κλπ χρήσιµους ἠλίθιους, κατά 
Λένιν. Δέν θά τοῦ κάνουµε τή χάρη! Οἱ Θρακιῶτες 
εἶναι ἐλεύθεροι πολίτες µέ µνήµη καί ἀξιοπρέπεια. 
Ἡ Ἀλέκα Παπαρήγα, παρότι πλέον ἔχω διαγραφεῖ 
ἀπό τό ΚΚΕ, µοῦ εἶναι συµπαθής γιατί δέν προκαλεῖ 
τή µνήµη µας καί ὄχι µόνο. Οἱ ἀνανήψαντες γρα-
φειοκράτες ἐπίγονοι τοῦ πρώην χώρου µου, τύπου 
Ν. Κοτζιᾶ, βιάζουν τή νοηµοσύνη καί τήν αἰσθητική 
µας, προκαλώντας ὀργή, θλίψη καί θυµηδία. 
Τελειώνοντας, λέγω ὅτι ἡ περιοχή µας γνώρισε κατά 
καιρούς συνεργάτες - ἐπιλογές τοῦ ἀρχηγοῦ, ὅπως 
ὁ κουµπάρος του Χαριτόπουλος, ἡ Γκιουλµπεγιάζ 
Καραχασάν κλπ. Ὁ κ. Ν. Κοτζιάς προαλείφεται γιά 
Χαριτόπουλος ΙΙ;
Καλό ὑπόλοιπο διακοπῶν.

Ἀπάντηση «Α»: 
Εὐχαριστοῦµε τόν Σταῦρο γιά τήν ἐπιστολή καί τήν 
ἐπισήµανση. Πρέπει πάντως νά σηµειώσουµε ὅτι 
σέ καµµία περίπτωση δέν κρίναµε τήν προσωπική 
διαδροµή τοῦ Ν. Κοτζιᾶ ἤ τή στοχοθεσία τοῦ 
συγκεκριµένου δηµοσιεύµατος. Σηµειώσαµε 
ἁπλῶς τήν δηµοσίως ἐκπεφρασµένη ταύτιση 
τῶν ἐκτιµήσεών του µέ τίς δικές µας γιά τήν 
κατάσταση στή Θράκη καί τόν ρόλο τοῦ τουρκικοῦ 
Προξενείου Κοµοτηνῆς, καί τίς σκέψεις του γιά τήν 
κινεζοτουρκική ἀντιπαράθεση γιά τό θέµα τῶν 
Οὐιγούρων. Αὐτό εἶναι πού µᾶς ἐνδιαφέρει, καθώς 
χρειαζόµαστε συµµαχίες ἤ ἔστω συνηγορίες ἀπό 
παντοῦ γιά τήν ἐνίσχυση τῶν θέσεών µας.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Σ.
Για τα Θρακικά Συνέδρια

Παραθέτουμε κατωτέρω τις προτάσεις τής Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων (ΠΟΘΣ), όπως 
τις εξέθεσε στο πρόσφατο 8ο Συνέδριο ο πρόεδρός 
της κ. Α.Θ. Χατζόπουλος. Μετά την εκφώνησή τους, 
τις κατέθεσε γραπτώς στη γραμματεία του Συνεδρίου, 
«διαμαρτυρόμενη συγχρόνως κατά της Οργανωτικής 
Επιτροπής για έλλειψη παρησσίας, θέσεων, ιδεών και 
για την πλήρη αδιαφάνεια των προθέσεών της»:

1ον) Η οργάνωση ενός συνεδρίου, και μάλιστα 
παγκοσμίου, πρέπει να έχει αρχικά βάθος χρόνου για την 
προετοιμασία του και όχι 4 με 5 μήνες από την ημερομηνία 
πραγματοποίησης του με τρεις συνεδριάσεις άντε τέσσερες 
της οργανωτικής επιτροπής, και να συμμετέχουμε σε αυτές 
χωρίς όραμα, χωρίς σχεδιασμό, και να καταφεύγουμε σε 
επινοήσεις της τελευταίας στιγμής. Δέκα πέντε μέρες πριν 
την έναρξη του, τελευταία συνεδρίαση δεν είχαν κατατεθεί 
θεματικές ενότητες και εισηγητές, απλά τονίσθηκαν για 
μια ακόμη φορά οι άξονες του συνεδρίου. Σήμερα τα 
περισσότερα μέλη της οργανωτικής επιτροπής βρίσκονται 
προ τετελεσμένου γεγονότος.
2ον) Δεν μπορεί το νέο συνέδριο να ξεκινάει χωρίς να γίνεται 
τουλάχιστον ένας μίνι απολογισμός του προηγουμένου. 
Δεν πρέπει οι σύνεδροι να παραμένουν στην άγνοια και 
στην αβεβαιότητα, ή τουλάχιστον να ενημερώνεται η 
οργανωτική επιτροπή του νέου συνεδρίου και υπό μορφή 
ανακοινώσεως να διανέμεται στους συνέδρους.
3ον) Χρειάζεται τόλμη σε ό,τι αφορά την επιλογή των 
εισηγήσεων και όχι φοβία μήπως και διαταράξουμε τα 
κακώς κείμενα και τι θα κάνουμε μετά.
4ον) Ο πακτωλός των χρημάτων που ξοδεύεται θα πρέπει 
να έχει ανταποδοτικότητα, και ανταποδοτικότητα κατά την 
ταπεινή μας άποψη είναι η υλοποίηση των αποφάσεων και 
τα έργα, όχι τα ευχολόγια.
5ον) Με τον τρόπο λειτουργίας τους, τις δομές τους και 
τις συμπεριφορές ορισμένων τοπικών και πολιτειακών 
αρχόντων, έχουμε απομακρύνει τους απανταχού της γης 
Θρακιώτες, και συμμετέχουν μόνο οι διάσπαρτοι στον 
Ελλαδικό χώρο. Αναλογισθήκαμε όμως ποτέ το γιατί; 
Ψάξαμε να βρούμε τις αιτίες αποχής τους; Σίγουρα 
ΟΧΙ. Απλά τους στέλνουμε μιαν επιστολή για 
να βγούμε από την υποχρέωση και τελειώσαμε, 
και όταν συμμετέχουν τους δίνουμε μόνο 5 λεπτά 
για να κάνουν παρέμβαση. Και μετά ζητάμε τη 
συμπαράσταση της Ομογένειας - αν είναι δυνατόν!
6ον) Φοβούμαστε ότι στα επόμενα χρόνια, θα 
στερηθούμε και τους Θρακιώτες του Ελλαδικού 
χώρου αφού συνεχώς φθίνει η αναφορά στις 
ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ, στην ιστορία της 
Θράκης, στην ανάδειξη των προσωπικοτήτων της με 
τη δικαιολογία ότι έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν 
αρκετές φορές (δεν είναι αλήθεια) και ότι δεν πρέπει 
να γυρίζουμε πίσω, με το σκεπτικό ότι η επιστροφή 
στα παλιά ξύνει πληγές και δημιουργεί προβλήματα 
στην καθημερινότητα.
7ον) Και όλα αυτά γιατί δεν τολμούμε να ανταποκρι-
θούμε στις προσδοκίες των απλών ανθρώπων, 
επειδή φοβόμαστε να βγούμε μπροστά για να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και προσκλήσεις 
της απλής καθημερινότητας και να δώσουμε 
τις λύσεις που πρέπει. Και μη νομίσετε πως δεν 
υπάρχουν οι λύσεις. Το πρόβλημα είναι ποιος θα 
τολμήσει να τις παρουσιάσει και προπαντός να τις 
εφαρμόσει από τους τοπικούς άρχοντες που είναι οι 
καθ’ ύλην αρμόδιοι.
(...) Προτείνουμε προς την ολομέλεια του 8ου 
παγκοσμίου συνεδρίου των Θρακών, την οποία και 
θεωρούμε την μοναδική υπεύθυνη, ζητώντας από 
αυτή να αποφασίσει για την τύχη αλλά και για τη 
μελλοντική δομή των συνεδρίων.
1) Τα συνέδρια δεν πρέπει να οργανώνονται από 
δημοτικούς ή πολιτικούς φορείς αλλά από έναν 
μόνιμο φορέα, που να μην έχει εξάρτηση από την 
πολική. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε το Ίδρυμα 
της Παναγίας Κοσμοσώτειρας, να καταστεί «Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση» και να επιφορτισθεί με 
καθήκοντα για την καλύτερη προετοιμασία της 
οργάνωσης και της υλοποίησης των συνεδρίων. Και 
αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε να τα αναλάβουν οι 
Ομοσπονδίες.
2) Να δημιουργηθεί αμέσως μετά μία μόνιμη 
διαρκής γραμματεία που θα την πλαισιώσουν 

αξιόλογοι επιστήμονες, γνώστες της ιστορίας της 
Θράκης και του Θρακικού Ελληνισμού, και προπαντός 
της πολυπολιτισμικής καθημερινής ζωής της Θράκης. 
Η γραμματεία αυτή θα οργανώσει ομάδες εργασίας, 
τα αποτελέσματα των οποίων θα υποβάλλονται στη 
διαρκή γραμματεία για επεξεργασία και προώθηση, 
συνεπικουρούμενη και από τις Ομοσπονδίες.
3) Η γραμματεία αυτή θα έχει διευρυμένες αρμοδιότητες 
και θα μπορεί να δώσει τις απαντήσεις εκείνες σε όλους 
εκείνους που υποσκάπτουν τα θεμέλια της ειρηνικής 
συνύπαρξης Χριστιανών και Μουσουλμάνων, σε όσους 
προσπαθούν να παραχαράξουν την ιστορία μας.
4) Η γραμματεία θα είναι εκείνη που θα προσδιορίζει 
τις θεματικές ενότητες, μετά από τις εισηγήσεις των 
συνεργαζομένων φορέων και θα δίνει τις ανάλογες 
απαντήσεις, όπως τονίστηκε, χωρίς τον φόβο απώλειας 
ψήφων.
5) Θα φροντίζει για την υλοποίηση των ψηφισμάτων 
και των συμπερασμάτων του συνεδρίου, θα κυκλοφορεί 
εγκαίρως τα πρακτικά του συνεδρίου, θα ενημερώνει τους 
συμμετέχοντες φορείς και θα κάνει τον απολογισμό της 
στο νέο συνέδριο.
6) Προτεινόμενα θέματα θα είναι ο λαϊκός πολιτισμός της 
Θράκης και η παράδοσή της, οι προσωπικότητες της, η 
καθημερινότητα, η ιστορία της, αγαπητοί μου σύνεδροι, 
γιατί σε λίγο τα παιδιά μας δεν θα ξέρουν ούτε τη Δόμνα 
Βισβίζη, ούτε τον Πατριάρχη Κύριλλο τον ΣΤ’, αλλά και 
τόσες άλλες ηρωικές μορφές που διέθεσαν οικογένεια και 
υπάρχοντα, για την ελευθερία του Γένους.
7) Τέλος, αν δεν αλλάξει η δομή της οργάνωσης και 
παραμείνει ως έχει, τότε προτείνουμε η οργανωτική 
επιτροπή να έχει την εξής σύνθεση: Ο Δήμαρχος της πόλης 
που το οργανώνει, η ΤΕΔΚ του Νομού, ο Νομάρχης, ο 
υπερνομάρχης, η τοπική εκκλησία, οι τοπικοί φορείς και 
οι ομοσπονδίες, Οι υπόλοιποι περισσεύουν. Αυτοί που 
θεωρούμε ότι περισσεύουν είναι αυτοί που σνομπάρισαν 
το συνέδριο και έλαμψαν με την απουσία τους.
Θα μπορούσαμε σε αυτό το συνέδριο να μιλήσουμε για τα 
Ελληνικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής για την καταβολή 
των αποζημιώσεων από την Αμερικανική ασφαλιστική 
εταιρία μεθοδεύοντας τη διεκδίκησή τους, όπως και για 
τη διεκδίκηση των περιουσιών που εγκαταλείφθηκαν στις 
αλησμόνητες πατρίδες, όπως κάνουν οι απόγονοι των 

Αμερικανών πολιτών της εποχής εκείνης, καθώς και τόσα 
άλλα. Δυστυχώς...
Σαν επίλογο θέλουμε να υπενθυμίσουμε στους πάντες ότι 
η συμμετοχή των ομοσπονδιών στην οργανωτική επιτροπή 
είναι αναντικατάστατη σύμφωνα και με το ψήφισμα του 
7ου συνεδρίου. Άλλωστε όλα τα συνέδρια, όπως των 
Ποντίων, των Κρητών των Ηπειρωτών, των Βλάχων 
κλπ τα αναλαμβάνουν οι ίδιες οι ομοσπονδίες τους, και 
οι Δήμοι και οι Νομαρχίες και η πολιτεία γενικότερα τα 
στηρίζουν. Καιρός να το τολμήσουμε και εμείς, έχουμε τη 
θέληση, έχουμε τη δύναμη ας προχωρήσουμε λοιπόν όλοι 
μαζί. Για να σταματήσουμε να αποτελούμε την εξαίρεση.
Επισημαίνουμε ότι πολιτισμός και πολιτική είναι δύο 
αλληλένδετες έννοιες με κοινή αφετηρία που αν πορευθούν 
ξεχωριστά το αποτέλεσμα είναι η αποτυχία. Κατά 
συνέπεια είναι ανάγκη οι δύο έννοιες να συνυπάρχουν 
και να συμπορεύονται για την επίτευξη κοινών αλλά 
ουσιαστικών στόχων.
Δεν μας τρομάζει το γεγονός ότι η ομοσπονδία μας δεν 
είχε βήμα σε αυτό το συνέδριο. Θα μας τρόμαζε αν 
ήμασταν κενοί περιεχομένου , εμείς με τις θέσεις μας και 
τις ενέργειες μας αποδείξαμε το αντίθετο, και όχι μόνο 
σε αυτήν την περίπτωση, και καλά θα κάνουν ορισμένοι 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους. και να σημειώσουν ότι η 
Π.Ο.Θ.Σ. δεν είναι αντικείμενο προς χρήση και προπαντός 
δεν υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες.
(...) Το παγκόσμιο συνέδριο των Θρακών που πρώτοι 
συμβάλαμε για τη γέννησή του, πρέπει να είναι βήμα 
διαλόγου και συζήτησης, διεκδίκησης και αγώνα και όχι 
μία θερινή συγκέντρωση για δημόσιες σχέσεις και για 
να αναδείξουμε ορισμένους που θα έχουν τη δυνατότητα 
να προσθέσουν μερικές ακόμη αράδες στο βιογραφικό 
τους σημείωμα. Τονίζουμε και επιμένουμε ότι θέλουμε 
ένα συνέδριο αντάξιο της δομής και της φήμης του « 
Πανθρακικού συνεδρίου του 1918» που με τις ενέργειες 
του και προπαντός τις αποφάσεις του συνέβαλε τα μέγιστα 
στην απελευθέρωση της Θράκης μας. Το συνέδριο αυτό 
το είχαν οργανώσει οι σύλλογοι της εποχής εκείνης που 
σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς φέρουν τον τίτλο 
ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, όπως της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, 
των Σερρών, της Βέροιας της Κατερίνης και πολλοί άλλοι. 
Σας καταθέτω αντίγραφα των πρακτικών του συνεδρίου 
καθώς και δημοσιεύματα του τύπου της εποχής εκείνης...

Συνέχεια ἀπό σελ. 12
Ἰγώ λέγουµι Πασχάλ’ς Τζακσουνούδ’ς, εἶµι ἀπ’ τήν 
Οὐρεστιάδα κ’ είµι ἰγγουνός ἰκείνου τοῦ Πασχάλ’ 
πού ἔλιγι στού προυηγούµινου φύλλου σας οὑ Γ.Σ. 
Ἄν ἰσχύουν αὐτά τά συνταραχτικά κι οὑ Μάικλ 
Τζάκσουν εἶνι ὄντους θείους µου, µήπους θά πρέπ’ 
κι ἰγώ νά διεκδικήσου µιρίδιου τῆς πιριουσίας του; 
Τί µί συµβουλέβτε; 
     Δέν ξέρω τί νά σᾶς πῶ, ἀγαπητέ µου! Δεδοµένου 
ὅτι κι αὐτός ὁ Γ.Σ. δέν εἶναι (µεταξύ µας τώρα) 
καί πολύς καιρός πού τό ’σκασε ἀπό τό ἄσυλο, 
µή σᾶς πάρω καί στόν λαιµό µου! Ἀπό τήν ἄλλη 
βέβαια, ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς πάνω σ’ ὅλον τόν 
πλανήτη οἱ µόνοι πού δέν διεκδίκησαν ἀκόµη 
µερίδιο ἀπό τήν περιουσία τοῦ Τζάκσον, εἶστε 
ἐσεῖς κι ὁ Ζαµπουνίδης. Καί καλά αὐτός, τί νά 
τά κάνει τά λεφτά, τοῦ ἀρκεῖ ἡ εὐτυχία ἀπό τίς 
τόσες ὑποδοµές πού ἔφτιαξε στόν νοµό (καί χάρη 
στίς ὁποῖες µπόρεσαν νά φιλοξενηθοῦν τόσα 
ἑκατοµµύρια Ρώσων τουριστῶν τά τελευταῖα 
χρόνια)! Γιά σᾶς ὅµως δέν ξέρω, µπορεῖ νά µήν 
ἔχετε τά ἀπαιτούµενα πεντακόσια χιλιάρικα γιά 
νά πραγµατοποιήσετε τό µεγαλόπνοο ὄνειρο 
τόσων καί τόσων γκάτζων εὐγενῶν συντοπιτῶν 
σας, νά φτιάξετε δηλαδή ἔξω ἀπ’ τή Νέα Χηλή 
µιά βίλα µέ τέσσερις πισίνες καί πλαγιά µέ 
τεχνητό χιόνι γιά σκί καί νά πάρετε ἐπίσης καί µιά 
Λαµποργκίνι, γιά νά τήν ὁδηγᾶτε πάνω-κάτω στή 
Λεωφόρο Δηµοκρατίας τῆς Ἀλεξανδρούπολης, µέ 
τά παράθυρα ἀνοιχτά καί µέ τό τελευταῖο CD τοῦ 
Μπουγᾶ στά 1680 ντεσιµπέλ! Ὁπότε τί νά σᾶς πῶ! 
Τολµῆστε το κι ὁ Θεός βοηθός!

     Εἶµαι χρόνια ἀναγνώστης σας, ἀλλά δυστυχῶς 
δέν µπορῶ νά συµµεριστῶ ἀπόλυτα τήν ἐπιθυµία 
σας γιά τήν ἐκδίωξη τοῦ τουρκοπροξενείου - κι ἄς 

εἶναι βέβαια ὄντως τίγκα στήν παρανοµία ἡ δράση 
του! Γιατί ἄν - λέω, ἄν - συνέβαινε κάποια στιγµή 
αὐτό, σκεφτήκατε ἐσεῖς, ρέ παιδιά, τί σύγχυση θά 
ἐπικρατοῦσε τότε στή Θράκη; 
     Καλά, σ’ αὐτό πού λέτε τώρα, ὁµολογῶ ὅτι δέν 
ἔχετε καί τελείως ἄδικο, γιατί ἄν ἔσπαζε µιά µέρα 
ὁ διάολος τό ποδάρι του κι ἔπαιρνε τόν ποῦλο ἀπό 
δῶ τό φασιστοσκυλολόι, θά εἴχαµε πράγµατι γιά 
λίγο καιρό κενό …ἐξουσίας (δεδοµένου ὅτι ἐδῶ 
καί δεκαετίες ἡ ἑλληνική κυριαρχία στήν περιοχή 
ἐξαντλεῖται οὐσιαστικά στό ἐπίπεδο τῆς ψιλῆς 
…κυριότητας). Καί φυσικά θά εἴχαµε καί πολύ 
µεγάλο µπάχαλο, ἔ; Μέ ποιόν θά συνεννοοῦνταν 
τότε οἱ ἡµέτεροι ψηφοτσοµπάνηδες; Πόσα 
κιβώτια Lexotanil καί Seropram θά ἔπαιρναν 
πλέον ἡµερησίως κάµποσα δηµαρχο-νοµαρχίδια, 
µπροστά στήν ἀγωνία τους γιά τό τί τούς 
ξηµερώνει; Ποῦ θά ἔκαναν τούς τεµενάδες τους 
ἅπαντες οἱ ἑλληνόφωνοι ἀνθυποτζουτζέδες; 
Πῶς θά ἀντιµετωπιζόταν κι ἡ ἀνεργία, ἀπό τά 
τόσα ρουφιανίδια καί ὑπορουφιανίδια πού θά 
ἔµεναν ἄφνω ἐπί ξύλου κρεµάµενα; Κι αὐτό 
ὅµως προσωρινή ἀναστάτωση θά ἦταν, ὁπότε 
µήν ἀνησυχεῖτε καθόλου, ἀγαπητέ! Δεδοµένου 
ὅτι οἱ φελλοί καί οἱ κουράδες πάντοτε ἐπιπλέουν, 
εἶναι βέβαιο ὅτι κανείς ἀπ’ ὅλους αὐτούς δέν θά 
χαθεῖ! Δέν θυµᾶστε δηλαδή καί µετά τό 1821 πῶς 
κυριάρχησαν τά λαµόγια καί οἱ ἥρωες πεθάνανε 
στήν ψάθα ἤ στή φυλακή; Ἤ µήπως δέν θυµᾶστε 
µετά τήν Κατοχή πῶς «ρίχτηκαν» ἐκεῖνοι πού 
πολέµησαν τούς Γερµανούς κι ἀπελευθέρωσαν 
τή µισή Ἑλλάδα (δέν ἐξετάζω ἐννοεῖται τώρα τίς 
ἀπό τή Βάρκιζα καί µετά ἀπίστευτες µαλ… τους) 
καί πῶς ἤρθανε στά πράγµατα οἱ δοσίλογοι καί οἱ 
µαυραγορίτες; Μή φοβᾶστε λοιπόν, θά τόν βροῦµε 
τόν δρόµο µας καί χωρίς ξένη κυριαρχία (ἤ ξένη…
ἐπικαρπία)! Στόν εὐλογηµένο αὐτόν τόπο κανείς 
ντενεκές καί κανείς ρουφιάνος ποτέ δέν χάθηκε!

                                          Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΟΞΙΚΑ E-MAILS



1) Στίς 1 Σεπτεµβρίου 1946 γίνεται 
στήν ἐµφυλιοπολεµική Ἑλλάδα 
δηµοψήφισµα γιά τήν ἐπαναφορά 

ἤ ὄχι τοῦ βασιλιᾶ Γεωργίου Β’, πού 
ἦταν ὁ καηµένος ἐξόριστος στήν 
Ἀγγλία (ὅλως τυχαία ἡ χώρα, θά 
µποροῦσε νά βρίσκεται καί στήν 
Βενεζουέλα ἀλλά νά, ἔτσι ἔτυχε). 
Τό ΚΚΕ πρόκρινε τήν ἀποχή πού 
ἀνῆλθε στό 10% καί τό ἀποτέλεσµα 
βγαίνει ...... ὑπέρ τοῦ George.  
Α) 51 - 49
Β) 68 - 32
Γ) 99 - 1
Δ) 3 - 2  στά πέναλτυ

2) Στό Λιόπετρι Ἀµµοχώστου 
γίνεται φονική µάχη µαχητῶν 
τῆς ΕΟΚΑ κατά τῶν Ἄγγλων, πού 
λήγει µέ τούς 4 Ἕλληνες ἀντάρτες 
νεκρούς. Ἀφοῦ πολέµησαν µέ 
πολλαπλάσιες δυνάµεις, ἀναγκά-
στηκαν νά βγοῦν ἀπό τόν ἀχυρώνα 
ὅπου εἶχαν ταµπουρωθεῖ ὅταν ........
Α) Ἑλικόπτερο ἔριξε ἐµπρηστικές 
βόµβες
Β) Συνειδητοποίησαν πώς κατά τήν 
ὀπτική τοῦ Ἄλλου/Ἄγγλου δέν ἦταν 
παρά ἀπεχθεῖς τροµοκράτες
Γ) Τραγούδησαν ἀπ’ ἔξω οἱ Ἄγγλοι τό 
All we need is love
Δ) Τελείωσαν τά πολεµοφόδιά τους

3) Στίς 3 Σεπτεµβρίου 1998 ξεκινᾶ 
τήν ἔκδοσή του στήν Κοµοτηνή ὁ 
«Ἀντιφωνητής». Ἑνα ἀπό τά 4 µέλη 
τοῦ βασικοῦ του πυρήνα δέν ἦταν 
Ἑλληνας ἀλλά .........
Α) Τοῦρκος
Β) Βούλγαρος
Γ) Φινλανδοπαναµέζος
Δ) Πυγµαῖος

4) Στίς 6 Σεπτεµβρίου ξεσποῦν 
τά Σεπτεµβριανά πογκρόµ τῶν 
Τούρκων κατά τοῦ Ἑλληνισµοῦ 
τῆς Κωνσταντινούπολης, µέ 

ἀποτέλεσµα τήν καταστροφή 4.500 
καταστηµάτων, 1000 κατοικιῶν, 
73 ἐκκλησιῶν καί 37 σχολείων. 
Καί δέν εἶναι βέβαια µόνον οἱ 
ἰλιγγιώδεις ὑλικές ζηµίες, οἱ 2000 
βιασµοί (οἱ 200 καταγγέλθηκαν) 
καί οἱ 7 φόνοι ἀλλά καί ἡ ἀρχή 
τοῦ τέλους γιά τήν ἑλληνική 
παρουσία στή Βασιλεύουσα. Γιά τό 
πογκρόµ ἡ ἀφορµή δόθηκε µέ τήν 
προβοκάτσια τοῦ Κοµοτηναίου 
Ὀκτάι Ἐγκίν πού ἔβαλε ἕναν ἐκρη-
κτικό µηχανισµό στό τουρκικό 
Προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης, πού 
λέγεται καί «σπίτι τοῦ Κεµάλ». Ὁ 
Ἐγκίν, γιός πρώην βουλευτῆ, ἄν 

καί συνελήφθη ἀµέσως, ἀφέθηκε 
ἐλεύθερος γιά νά διαφύγει στήν 
Τουρκία µέσα στό πόρτ µπαγκάζ 
τοῦ Τούρκου προξένου Κοµοτηνῆς, 
Ἀχµέτ Οὐµάρ, καί ἀποδείχθηκε 
ὅτι εἶχε δράσει σέ συνεννόηση 
µέ ὑπάλληλο τοῦ Προξενείου καί 
οἱ δύο βόµβες εἶχαν ἔρθει µέ τόν 
...διπλωµατικό σάκο! Ρωτᾶµε: 
Ποιός διασφαλίζει τή Θράκη ἀπό 
µία ἀνάλογη προβοκάτσια ὅσο 
τό τουρκικό Προξενεῖο βρίσκεται 
στήν Κοµοτηνή;
Α) Τό ἑλληνικό Κράτος
Β) Ἡ Ντόρα Μπακογιάννη
Γ) Ἡ ἑλληνοτουρκική φιλία
Δ) Ὁ φούφουτος

5) Στίς 11 Σεπτεµβρίου 1964 ἡ 
κυβέρνηση τοῦ Γεωργίου Παπαν-
δρέου ἐπιτρέπει τήν χρήση τῆς 
δηµοτικῆς γλώσσας στήν Ἐκπαί-
δευση. Τό πρῶτο βῆµα στήν κα-
τεύθυνση αὐτή εἶχε γίνει τό 1918, 
ὅταν ὁ Βενιζέλος καθιέρωσε τήν 
δηµοτική γλῶσσα στά δηµοτικά 
σχολεῖα καί τό τελευταῖο ἔγινε 
ἀπό τόν Καραµανλή τό 1976 µέ τήν 
ἐπιβολή τῆς δηµοτικῆς καί τόν 
παραµερισµό τῆς καθαρεύουσας 
(τήν ἑπόµενη χρονιά καί στή 
δηµόσια διοίκηση). Ποιός ἄλλος 
εἶχε φέρει πρίν τόν Παπανδρέου τήν 
δηµοτική γλῶσσα στά δηµοτικά 
µά καί στά γυµνάνια τῆς χώρας;
Α) Ὁ Νικόλαος Πλαστήρας
Β) Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς
Γ) Ὁ Θεόδωρος Πάγκαλος
Δ) Ὁ Ἀλέξανδρος Παπάγος

6) Στίς 13 Σεπτεµβρίου τοῦ 1873 
γεννιέται στό Βερολῖνο ὁ µέγας µα-
θηµατικός Κωνσταντῖνος Καρα-
θεοδωρῆ, τέκνο τοῦ Φαναριώτη 
Στέφανου Καραθεοδωρῆ (µέ 
καταγωγή ἀπό τό Μποσνοχώρι 
τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης) καί τῆς 
Χιώτισσας Δέσποινας Πετροκοκ- 
κίνου. Ποιός εἶναι ὁ λόγος πού ἡ 
ἵδρυση τοῦ Μουσείου Καραθεο-

δωρῆ στήν Κοµοτηνή πυροδότησε 
κόντρα µέ τή Νέα Βύσσα;
Α) Ἡ ἀγάπη τῶν πολιτῶν τῶν δύο 
δήµων γιά τά µαθηµατικά 
Β) Ἡ ἀγάπη τους γιά τήν ἑλληνική 
ἱστορία καί τίς µεγάλες της µορφές
Γ) Ὁ ὑπερβάλλων τοπικισµός
Δ) Ἡ νεοελληνική µικρόνοια

7) Στίς 14 Σεπτεµβρίου τοῦ 1814 
ἱδρύεται στήν Ὀδησσό τῆς Ρωσίας ἡ 
Φιλική Ἑταιρεία ἀπό τούς Νικόλαο 
Σκουφᾶ, Ἀθανάσιο Τσακάλωφ καί 
Ἐµµανουήλ Ξάνθο. Ἑνα τέταρτο 
ἱδρυτικό µέλος ἦταν ὁ Παναγιώτης 
Ἀναγνωστόπουλος. Ποιός ἐξ 
αὐτῶν, γνωστός καί ὡς µασῶνος, 
κατηγορήθηκε γιά φόνο Φιλικοῦ, 
γιά κατάχρηση καί γιά τήν ὅλη 
συµπεριφορά του (ἀµφισβητήθηκε 
ἀκόµη καί ἡ συµµετοχή του) µέσα 
στήν Ἑταιρεία;
Α) Ὁ Ν. Σκουφᾶς
Β) Ὁ Α. Τσακάλωφ
Γ) Ὁ Ε. Ξάνθος
Δ) Ὁ Π. Ἀναγνωστόπουλος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Β, 2Α, 3Α, 4Δ, 5Β, 6Δ, 7Γ
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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

Φωνές από την Καππαδοκία: 
Το Μιστί του χθες 

στον ελληνισμό του σήμερα

«Ο Πολιτισμός να προάγει τις Επιστήμες»,  είπε η  υποψήφια 
διδάκτορας Μαρία Απ. Παπαδοπούλου, πρωτοπαρουσιάζοντας 
στο πανελλήνιο αντάμωμα των Μιστιωτών το επιστημονικό 
της πόνημα. H Μαρία Παπαδοπούλου είναι και πρόεδρος 
της Eλεγκτικής Eπιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης 
Καππαδοκικών Σωματείων. «Όλα τα σωματεία της Ένωσης 
να σεβαστούμε το παράδειγμα εκείνων που ίδρυσαν οίκους 
ευγηρίας, μουσεία, και προώθησαν πνευματικό έργο.  Και να 
προχωρήσουμε οι νεότεροι, δίνοντας ακόμη περισσότερη έμφαση 
στον πολιτισμό του ελληνισμού και νέους προσανατολισμούς 
προς τις επιστήμες», ήταν το μήνυμα.

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου Γαβουστήματος (Πανελλήνιο 
Αντάμωμα Μιστιωτών Καππαδοκίας) που έγινε το 3ήμερο 
21-22-23 Αυγούστου στην Ελευθερούπολη Καβάλας,  
επιφύλαξε μια έκπληξη. Παρουσίασε μια επιστημονική 
ερευνητική εργασία που πραγματοποίησε για λογαριασμό 
του Συλλόγου Μιστιωτών Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, με έδρα 
στο Νομό Λάρισας. Πρόκειται για έρευνα με θέμα «Φωνές 
από την Καππαδοκία - το Μιστί του χθες στον ελληνισμό 
του σήμερα», που υλοποιήθηκε για να προσφέρεται για 
επιστημονικούς σκοπούς. Περιλαμβάνει ηχογραφήσεις των 
αφηγήσεων 18 προσφύγων πρώτης και δεύτερης γενιάς από το 
Μιστί της Μικρά Ασίας, που ζουν σήμερα στα χωριά Μάνδρα 
(Θωμαΐ) και Αμυγδαλέα του νομού Λαρίσης.  Η ηχογραφήσεις 
έγιναν με ειδικά μηχανήματα ώστε να εξεταστεί φασματικά 
το γλωσσικό ιδίωμα.  Αντιπροσωπευτικό τμήμα της έρευνας  
περιλαμβάνεται  σε  ένα  CD, ένα ένθετο βιβλιαράκι και μια 
σειρά  μοντέρνων αφισών. Οι αφίσες θα παρουσιασθούν και 
στην Έκθεση (αίθουσα εκδηλώσεων του Μετρό στο Σύνταγμα 
των Αθηνών) που θα πραγματοποιήσει η Ένωση Π.Ε.Κ.Σ.  
κατά τις 28-29-30 Σεπτεμβρίου 2009. 
Τον απαραίτητο ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό και 
την καθοδήγηση εξασφάλισε στην κ. Παπαδοπούλου  ο 
κ.Δημήτρης Παπαζαχαρίου, επίκ. Καθηγητής Γλωσσολογίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών.  Ο Σύλλογος αφιέρωσε τα πρώτα 
αντίτυπα στον κ. Παπαζαχαρίου καθώς και στον κ.Mark 
Janse, επίσης καθηγητή γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου 
της Γάνδης, τιμής ένεκεν, για το ενδιαφέρον που δείχνουν για 
την καππαδοκική γλώσσα και τα ιδιώματά της.
Επειδή η έρευνα καταγράφει στοιχεία που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για τη Γλωσσολογία, την Κοινωνιολογία, τη 
Λαογραφία και την Ιστορία, το υλικό της θα είναι διαθέσιμο 
σε κάθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα ή πνευματικό Ίδρυμα  και 
για κάθε άλλη επιστημονική έρευνα.
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Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ ἰρακινός ΥΠΕΞ, ὁ Ζεµπαρί, 
µιλᾶ γιά «ἐσωτερική συνεργασία» στό 
µακελειό τῆς 19/8 (32 νεκροί, 600 τραυ-
µατίες), δέν χρειάζεται δικό µας σχόλιο

Τούς σφάζουν τούς ἀνθρώπους κατά 
ἑκατοντάδες οἱ ΗΠΑνθρωποι «προστά-
τες» τους, φωνάζοντας ταυτόχρονα ἀπ’ 
τά ΜΜΕ: «Εἴδατε τί κάνει ἡ Ἀλ Κάιντα;« 

Τή ζωή τῆς Ἄννα Φράνκ κάνει ταινία ἡ 
Walt Disney.  Φυσικά. Ἄν ὁ πρόεδρός της 
λεγόταν Κούνδουρος, κι ὄχι Robert Allen 
Iger, θά γύριζε τῆς Λέλας Καραγιάννη

Μόνο πού τότε ἀφενός θά ἀρκεῖτο στήν 
ἱστορική ἀλήθεια κι ἀφετέρου δέν θά 
πρυτάνευε καµµία πολιτική στόχευση. 

Ὁ Muhammad Al-Attar ψάρευε ἀνοιχτά 
τῆς Γάζας (27/8) ὅταν τό βλῆµα τοῦ 
ἰσραηλινοῦ ναυτικοῦ τόν ἀποκεφάλισε 
διδάσκοντάς του τί θά πεῖ VERBOTEN!

«Ἔπεσε» τό λευκορωσικό SU-27 στό ἀερο-
πορικό σώου στήν Πολωνία. Ὅπως εἶχε 
πέσει καί τό ρώσικο ΤU 144 (Le Bourget, 
1973); Μέ τή σχετική ...βοήθεια;

Ὁµαδικούς τάφους καί συντόµευση τῶν 
κηδειῶν µελετᾶνε, λέει, στή Βρετανία ἐν 
ὄψει γρίπης! Προτείνω νά θάψουν ἀπό 
τώρα καί καµπόσους, τί περιµένουν;

Οἱ Ψευτοµακεδόνες στήνουν µουσεῖο 
γιά τόν Κεµάλ στό κωλοχώρι τοῦ µπα-
µπᾶ του (;), οἱ Τοῦρκοι ὑπόσχονται ὁδό 
Μακεδονίας στήν Ἄγκυρα. Ἀλισβερίς.

Ἄγαλµα 8 µ. τοῦ Ἀπόλλωνος ἀνακάλυ-
ψαν Ἰταλοί ἀρχαιολόγοι στή µικρασια-
τική ἀρχαία Ἱεράπολη. Νἄναι ὁ ἀρχαῖος 
Τοῦρκος θεός Ἀπόλλογλου; Μᾶλλον.

Εἴτε µέ εἴτε χωρίς φυσικό ἀέριο, ἡ ΑΟΖ 
τοῦ Καστελόριζου «καίει» τήν Τουρκία - 
καί µᾶς ἑνώνει µέ τήν Κύπρο. Νά δοῦµε 
πότε θά κουνηθεῖ τό ΥΠΕΞ µας.

30 εὐρώ τό ἄτοµο γιά νά συµφάγεις µέ 
τόν Τρεµόπουλο στήν Κύπρο (26/8) καί ν’ 
ἀκούσεις τίς παπαριές γιά «συµβίωση» 
κτλ. Ὄχι, ἔδινες 30 εὐρώ, δέν σοῦ ‘διναν!

Πάντως δέν πρέπει νά πούλησε. Ἀφοῦ 
τά ἴδια ξερατά (γιά ἑλληνικές συγγνῶµες 
καί εὐθῦνες µας γιά τήν εἰσβολή) τά σερ-
βίρει κάθε τόσο ὁ Χριστόφιας τζάµπα...

Καλή πρωτοβουλία Σιούφα γιά οὐσιαστι-
κό πόθεν ἔσχες τῶν βουλευτῶν. Αὐτό τό 
παληκάρι ξεχωρίζει, ὁµολογῶ, ἤδη ἀπό 
τήν ὑπουργία του στό Ἀνάπτυξης.

Κόπηκε ἡ τροπολογία γιά µεταγραφή 
τῶν 250 φοιτητῶν τῆς Λακουΐλα σ’ ἑλλη-
νικά ΑΕΙ. Φαίνεται ὅτι ἐνίοτε τίθεται καί 
κανένα ἀνάχωµα στή ρουσφετολογία.

Τά 34 χλµ ὁδοποιίας στά Ποµακοχώρια 
τῆς Ροδόπης (18 ἑκ. €) εἶναι ἕνα µεγάλο 
ἔργο γιά τόν τόπο. Ἡ ἐκτέλεσή του ὅµως 
θἄχει σχέση µέ τίς προδιαγραφές του;

Παρεξηγήθηκαν οἱ θρακοπασόκοι µέ 
τήν κυβερνητική προπαγάνδα στό συνέ-
δριο τῶν Θρακῶν! Πρώτη φορά εἶδαν 

κάτι τέτοιο καί ξιπάστηκαν οἱ καηµένοι! 

Φανταστεῖτε ρέ σύντροφοι τί τραβᾶµε 
ἐµεῖς, πού αὐτό τό ἔργο τό βλέπουµε 
µιά ζωή! Μιλᾶµε γιά δόση κοµµατικῆς 
προπαγάνδας πού σκοτώνει ἐλέφαντα!

Μετά τίς 2 διαρρήξεις ναῶν τῆς Ἀλεξ/λης 
µέσα στόν Αὔγουστο, τώρα χτύπησαν 
καί τή Μητρόπολη! Νά εἶναι ἡµεδαποί; 
Τόση ἄµβλυνση τῆς αἴσθησης τοῦ ἱεροῦ;

«Ψίθυροι ζωῆς στή Νεκρή Ζώνη» στή 
Δηµοτική Πινακοθήκη Ξάνθης, µέ φωτο-
γραφίες ἀπό τήν Πράσινη Γραµµή. Μιά 
ἀξιοθέατη πλευρά τῆς Κύπρου. Καί...

...Στίς 4/9 (19:00, «Νησάκι») τά παιδιά τοῦ 
Δροσεροῦ παρουσιάζουν τό παραµύθι 
τοῦ Τριβιζᾶ «Τό ὄνειρο τοῦ Σκιάχτρου». 
Ξεχωρίζουν στίς γιορτές Παλιᾶς Ξάνθης

Οἱ ὁποῖες ἄν ἐξελιχθοῦν καί πάλι σέ σου-
βλακιάδα, ὅπως φοβᾶται ὁ Σύλλογος 
κατοίκων Παλιᾶς Πόλης, δέν θά ἔχουν 
καί µεγάλη σχέση µέ τόν πολιτισµό. 

Πάντως ζηλεύω τόν Θανάση Γκαϊφύλλια. 
Ἀπέδειξε ὅτι καί στίς µέρες µας οἱ παρέες 
καί οἱ ἰδιωτικές πρωτοβουλίες γράφουν 
ἱστορία - ζωοδοτώντας π.χ. θέατρα.

Κι ἀπό κεῖ πού ὁ δήµαρχος Χ. Κιασήφ ἔλε-
γε ναί σέ δηµόσιο σχολεῖο στή Φιλύρα, 
βγῆκε µέ ἡρωικές δηλώσεις ἐναντίον! Τί 
Προξένησε τήν (ἀληθινή;) µεταστροφή; 

32 διορισµοί σέ δηµοτική ΑΕ τῆς Κοµο-
τηνῆς, µέ ὑποβολή δικαιολογητικῶν Πα 
ρασκευή ἀπόγευµα καί 4 ὧρες Σαββα-
τοκύριακο; Συντρέχει κάποιος σοβαρός 
λόγος ἤ ...µόνον ὁ προφανής;

Οσμάν Παξούτ, πρόεδρος του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου. Κοιτάξτε γραβάτα, ο γελοίος!

Το έγκλημα 20.000.000 ανθρώπων
Η 10χρονη Μέντια Ορμέκ μηνύθηκε επειδή 
στα πλαίσια του προγράμματος «Κάθε 
σπίτι και μια ιστορία» του δήμου Σουρ της 
περιοχής του Ντιαρμπακίρ, έκανε μάθημα 
κουρδικών σε μικρότερα παιδιά. Το μικρό 
κορίτσι είπε πως «και στο δικαστήριο να με 
καλέσουν θα μιλήσω κουρδικά». Ανέφερε 
πως κάθε μέρα έκανε μάθημα σε 27 παιδάκια 
2 ώρες, και ακολούθως παίζει 2 ώρες με τις 
κούκλες της. Ο δήμαρχος της Σούρ που είχε 
απομακρυνθεί των καθηκόντων του λόγω 
της χρήσης «άλλης» γλώσσας στον δήμο και 
επανήλθε μετά τις εκλογές της 29-3-2009, 
δήλωσε σχετικά: «Για να εξελιχθεί η γλώσσα 
μας και ο πολιτισμός μας, το σπίτι της 
Μέντια έγινε σχολείο. Θα παραβιάσουμε τις 
απαγορεύσεις που υπάρχουν για την γλώσσα 
και τον πολιτισμό μας. Καμμία δύναμη δεν θα 
μας εμποδίσει να μιλάμε την γλώσσα μας». 

(29-8-09, Πρακτ. Νέτγκαζέτε)

Γεύση από παρακράτος
Οι καταθέσεις των μυστικών μαρτύρων 
προσδίδουν νέες διαστάσεις στην υπόθεση 
Εργκενέκον. Πιο εντυπωσιακές οι καταθέσεις 
των μαρτύρων με τα κωδικά ονόματα 
Αναντολού, Ιλκαντίμ, Γκουρμπέτ και Μεχμέτ. 
Στην κατάθεση του Ιλκαντίμ αναφέρεται πως 
ένας από την οικογένεια του είχε δολοφονηθεί 
από τον Στρατό και  τα «έριξαν» στο ΡΚΚ. 
Περιγράφει πως αφού αποφάσισε να γίνει 
πολιτοφύλακας (Korucu) ήταν παρών σε 
πολλές δολοφονίες και βασανισμούς. Αναφέρει 
πως κατά την διάρκεια της ανάκρισης 7 μελών 
του ΡΚΚ το 1993 ο επιλοχίας C.S.  είχε κόψει 
το αυτί του ενός. Μάλιστα ισχυρίζεται πως ο 
ίδιος επιλοχίας αργότερα βίασε την γυναίκα 
ενός κρατούμενου, και μετά σκότωσε και 
αυτήν και τον άντρα της και τους πέταξαν 
στην άκρη του δρόμου.  Ο ίδιος αναφέρει πως 
ο κρατούμενος για την υπόθεση Εργκενέκον 
Μεχμέτ Ζεκεριά Οζτούρκ, υπηρετών ως 
διοικητής στρατοπέδου (και μετά τον θάνατο 
δύο στρατιωτών) είχε σκοτώσει 6 άτομα από 
το χωριό Γκιορουμλούκιοϊ και τους έθαψε 
μέσα στο στρατόπεδο. Επίσης περιγράφει: Στο 
Ντιαρμπακίρ διοικητής ήταν ο Λεβέντ Ερσόζ. 
Κάλεσε στο γραφείο του μερικούς επιλοχίες 
και υπολοχαγούς και μας είπε: «Πάτε να 
εκτελέσετε ένα πολύ σοβαρό καθήκον». Σε 
ένα από τα 4 αυτοκίνητα οδηγούσα εγώ. Όταν 
φτάσαμε κατέβηκαν από μάς 7 άτομα, οι 3 
στρατιώτες, με περίστροφα και τουφέκια. 20 
λεπτά μετά άκουσα πυροβολισμούς. Αργότερα 
έμαθα ότι εκείνη την μέρα δολοφονήθηκε ο 
Αστυνομικός Διευθυντής του Ντιαρμπακίρ 
Γκαφάρ Οκάν. Από τον φόβο μου δεν μίλησα, 
ο Λεβέντ Ερσόζ ήταν πολύ ισχυρός άνδρας… 
Ο Οκάν δολοφονήθηκε στις 24-1-2001, 
την ώρα που έμπαινε στο υπηρεσιακό του 
αυτοκίνητο. Μαζί του έχασαν τη ζωή τους και 
5 αστυνομικοί.          (30-8-09, περ. Ακσιόν)

Μ.Κ.                                 kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

     

Γιά µιά ἀκόµη φορά σᾶς ἀποκαλύπτουµε σήµερα 
ἕνα µέρος τῆς συνεχοῦς ἐπικοινωνίας πού ἔχουµε 
(µέσω Διαδικτύου) µέ τούς ἀναγνῶστες µας. 
Ἐξαιρέσαµε βεβαίως κάποιες ἰδιαίτερες - καί ἄκρως 
προσωπικές - περιπτώσεις, ὅπως ἕνα λάγνο ἐρωτικό 
e-mail τοῦ Ἀντώνη Λιάκου πρός τόν Καραΐσκο, µία 
ἀνακοίνωση βράβευσής µας ἀπό τό ΚΕΜΟ, ἑφτά 
προτάσεις γιά σύµφωνο ἐλεύθερης συµβίωσης 
ἀπό γκάτζους ἰθαγενεῖς τοῦ Βόρειου Ἕβρου (σ.σ. 
στόν Γ.Σ. καί οἱ ἑφτά) καί ἀκόµη µιάν ἀπάντηση 
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν πρός τόν Σ. Μπ., στήν 
ἐρώτησή του πότε θά µπορέσει νά µεταλάβει. Ἀπό 
τά ὑπόλοιπα e-mails ὅµως, σταχυολογήσαµε τά πιό 
χαρακτηριστικά καί σᾶς τά παρουσιάζουµε ἀµέσως 
- µαζί φυσικά καί µέ τίς δικές µας ἀπαντήσεις:
 
     Εγώ είµαι πρώην σύµβουλος του προέδρου µεγάλου 
κόµµατος, που µε έδιωξαν επειδή έκανα κάτι δήθεν 
αντεθνικές δηλώσεις. Όταν το έµαθα, όπως ήδη είπα τότε 
και στην τηλεόραση, ήµουν στο κρεβάτι µ’ ένα φίλο και 
µου χαλάσανε τη βραδιά. Τώρα µου την ξαναχαλάσανε, 
γιατί έµαθα ότι το ίδιο (δήθεν προοδευτικό) κόµµα δεν 
πέρασε τον νόµο για το σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης, 
την ώρα που ήµουνα στο κρεβάτι µε έξι φίλους, 
ένα χρυσόψαρο, ένα Τσιουάουα και µία Μονάχους-
Μονάχους! Τους πατάς τώρα µια µήνυση για ψυχική 
οδύνη ή δεν τους την πατάς;
     Παληκάρι µου (λέµε τώρα!), κατανοῶ τό πρόβληµά 
σου, πού προῆλθε ἀπό τόν συγκεκριµένο πρόεδρο, πού 
φυσικά τυγχάνει πράγµατι τό ἄκρον ἄωτον καί τοῦ 
ἐθνικισµοῦ καί τῆς ὁµοφοβίας! Κι ἐσύ ὅµως τί θές κι 
ἀσχολεῖσαι µέ πολιτικάντηδες, πού πᾶνε ὅπου τούς 
φυσάει ὁ ἄνεµος; Νά στηρίξεις τίς ἐλπίδες σου µόνο 
στούς πραγµατικούς πολιτικούς κολοσσούς τοῦ τόπου, 
σάν τόν Ἀλαβάνο καί τόν Τσίπρα, τούς µόνους δηλαδή 
πού ἔχουν γνήσιο καί εἰλικρινές ἐνδιαφέρον γιά ὅλες 
τίς προβληµατικές ὁµάδες (ἀδερφές, προϊσταµένες, 
µετανάστες, ἑλληνοφοβικά πανεπιστηµιακά ἀνθυπο-

σούργελα, κλπ) καί δέν νοιάζονται γιά ψήφους καί 
λοιπές ἀηδίες! Μή σοῦ πῶ τώρα νά τίς στηρίξεις καί 
σέ καµµιά τριανταριά (τοὐλάχιστον) ἀνιεράρχες τῆς 
ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, πού ὄχι σύµφωνο (σιγά δά τά 
ὠά!), ἀλλά µέχρι καί τόν Ἡσαϊα θά σοῦ σέρνανε µαζί 
µέ τόν καλό σου, µέ 27 ψαλτάδες, ρύζι, µποµπονιέρες 
καί τόν Χατζηστεφάνου γιά κουµπάρο! Ἔ, µά πρόσεχε 
ἐπιτέλους λιγάκι κι ἐσύ!

     Άρφ άρφ γκρρρ εγκό Αχµέτ µπλρµπ άρφ Τσετίν φίλω 
µου βάι βάι βάι τούρκηκη µιονώτιτα τσοκ αγκαπάµαι 
αρφ άρφ ντικεόµατα ιπερασπηζώµασται άγκα ούγκα 
τραµπούκ κακλαµάνι και τσοκ τραµπούκ σταµάτι κάι 
κάι κάι γκαµό και αντηφονιτί σας κανιβαλούµ, µας 
σφάξαιτε ώλους τέλετε φασισταριά τσογλάν!!!
     Ἀγαπητέ µου φίλε, δέν θά τολµοῦσα βεβαίως νά 
πῶ ποτέ ὅτι εἶστε ἕνα ἀγράµµατο καί καθυστερηµένο 
βόδι, οὔτε καί νά ἀποδώσω τήν ἀνικανότητά σας 
νά ὁµιλήσετε τήν ἑλληνικήν (ἐννοῶ σέ ἐπίπεδο 
στοιχειωδῶς εὐπρεπέστερο ἀπό τήν ἀντίστοιχη 
ἱκανότητα οὐρακοτάγκου) περισσότερο σέ διανοητική 
ἀνεπάρκεια καί λιγότερο σέ ἰδεολογική ἐπιλογή! Ἔ, 
ἀφοῦ πάντα πιστεύατε ὅτι ἐδῶ σύντοµα θά εἶναι 
Τουρκία, ποιός ὁ λόγος πράγµατι νά προσπαθήσετε νά 
µάθετε ἄχρηστες ξένες γλῶσσες! Ἀπολύτως σεβαστόν! 
Δέν θά τολµοῦσα ἐπίσης ποτέ νά σᾶς χαρακτηρίσω 
γονυκλινή καί πεοθηλάζουσα παλλακίδα τοῦ 
τουρκοπρόξενου, οὔτε σκατοπρακτοράντζα τῆς ΜΙΤ 
καί ὅλα αὐτά τά γελοιωδῶς χυδαῖα πού θά ἔλεγαν 
κάποιοι γνωστοί ἐθνικιστικοί κῦκλοι! Ἔ κι ἐσεῖς 
ὅµως, φίλτατε, µήν τά θέλετε δά καί ὅλα δικά σας! 
Μέσα σ’ ἕναν ἀναρίθµητο ἑσµό γελοίων ἑλληνέζων 
καφροπολιτικῶν καί κοπροπολιτευτῶν βρέθηκαν 
πιά καί δυό - τρεῖς πού δείχνουν νά µή συµµερίζονται 
ἀπολύτως τό εὐγενές ὄνειρό σας γιά µετακίνηση τῶν 
συνόρων στόν Νέστο (τοὐλάχιστον)! Ἔ, ἀφῆστε τους 
νά παραληροῦν, δηµοκρατία ἔχουµε στό κάτω-κάτω! 
Μά τίποτα δέν µάθατε ἐπιτέλους ἀπό τή φιλειρηνική 
καί διαλλακτική πολιτική (ἀπό τό 1919 καί ἑξῆς) τοῦ 
µεγάλου δηµοκρατικοῦ ἡγέτη σας;
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