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Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ 
Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, 

καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 Ἀντιφωνητὴς

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Ο ερχομός της κ. Δραγώνα στη Θράκη το διήμερο 15-16 
Μαρτίου είχε στόχο, όπως ανέφερε η ίδια, να δει πώς 
θα προσαρμοστεί το «νέο σχολείο», που οραματίζεται 
η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, στη μειονοτική 
εκπαίδευση και για τον λόγο αυτό πραγματοποίησε μια 
σειρά συσκέψεων με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και της Εκπαίδευσης.
Είχε προηγηθεί δύο μέρες πριν στο Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού μια εκδήλωση για τη βράβευση 
εκπαιδευτικών που αρίστευσαν και καινοτόμησαν με 
διάφορες παιδαγωγικές δραστηριότητές τους, κατά την 
οποία υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες των σύγχρονων 
δουλοπάροικων του εκπαιδευτικού συστήματος, των 
ωρομισθίων. Έτσι η κ. Διαμαντοπούλου που υποσχέθηκε 
κατάργηση της ωρομισθίας στο 14ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ 
λίγους μήνες πριν έδρεψε τους καρπούς της λαϊκίστικης 
υποσχεσιολογίας της και διαπίστωσε ότι οι βραβευμένοι 
εκπαιδευτικοί –που είναι βέβαια καθ’ όλα άξιοι- πέτυχαν 
χάρη στο φιλότιμό τους, γιατί το εκπαιδευτικό μας σύστημα 
έχει δυσλειτουργίες αποτρεπτικές για κάθε αριστεία, όπως 
είναι και οι καταρρακωμένοι ωρομίσθιοι, και η ηγεσία του 
Υπουργείου δεν έχει κανένα λόγο να … καμαρώνει.
Μέσα σε αυτό το κλίμα η Ειδική Γραμματέας του 
Υπουργείου κ. Δραγώνα εκόμισε στη Θράκη το νέο μεγάλο 
όραμα, το «Νέο Σχολείο», το οποίο θα είναι ψηφιακό, 
καινοτόμο, ενταξιακό· ααα! και πράσινο (σημαντική 
παράλειψις!). Μετά την παρέλευση ικανού χρονικού 

διαστήματος από τις «Ευέλικτες ζώνες καινοτόμων 
δράσεων», το «Έξυπνο Σχολείο» των προηγούμενων 
Υπουργών είχαμε πάθει ένα στερητικό σύνδρομο από 
οράματα, οπότε ήρθε το «Νέο Σχολείο» να καλύψει το 
μεγάλο κενό. 
Στο σημερινό σχολείο της γενικευμένης αμάθειας με 
κύρια ευθύνη των κυβερνώντων, το βασικό που ζητάμε 
είναι να αφήσουν όλοι τις στομφώδεις διακηρύξεις και να 
αποδείξουν ότι έχουν την πολιτική βούληση να ωθήσουν τα 
σχολεία σε πρώτη φάση να λειτουργήσουν στοιχειωδώς.
Χωρίς, βέβαια, η κ. Δραγώνα να εξειδικεύσει το όραμα 
του «Νέου Σχολείου», αφού πρώτα θα διαβουλευτεί, 
σκόρπισε ανησυχία σε όλους εμάς που βλέπουμε το 
μέλλον της παιδείας μας να διαγράφεται δυσοίωνο (καλά 
γίνεται πιο δυσοίωνο;). Και οι λόγοι είναι οι εξής: 
Α) Το νέο, ανοιχτό, χωρίς τοίχους κ.τ.λ σχολείο «θα 
συνδεθεί αρμονικά με την Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης». Μάλιστα! Αν κρίνουμε από τις καρκινικές 
παθογένειες του «Καποδίστρια» και την προχειρότητα και 
ανοργανωσιά με την οποία προωθείται ο «Καλλικράτης», 
ΜΑΥΡΑ, ΚΑΤΑΜΑΥΡΑ τα γραμμένα για την εκπαίδευσή 
μας!
Β) Τα πενιχρά αποτελέσματα του ακριβότερου από 
εντάξεως στην Ε.Ο.Κ εκπαιδευτικού προγράμματος, 
του προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 
που εκπόνησαν Φραγκουδάκη και Δραγώνα, το οποίο 
συνεχίζεται και τώρα από πρώην συνεργάτες τους (;), αφού 
εγκρίθηκε από την …κ. Δραγώνα (Οι … κακοπροαίρετοι 
θα μιλήσουν αμέσως για διαπλοκή! Θου, Κύριε…). 

Συνέχεια στη σελίδα 7

Ἔχουµε πολλάκις ἀναφερθεῖ τόσο στό ἔργο πού 
ἐπιτελεῖ στό Κόσοβο ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀρτέµιος 
ὑπέρ τῶν Σέρβων πού ἔχουν ἀποµείνει στήν 
περιοχή, ὅσο καί στήν γενικότερη συνθηκολόγηση 
τῆς Σερβίας ὡς κυβέρνησης καί κράτους ἐνώπιον 
τῆς δυτικῆς ἰσχύος. Τίς τελευταῖες ἑβδοµάδες 
οἱ δύο αὐτές πτυχές παρήγαγαν νέα θλιβερά 
γεγονότα, µάλιστα ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους, µέ 
θύµα ἕναν Σέρβο ἱερέα, τόν π. Συµεών Διλόφσκι, 
µεταπτυχιακό φοιτητή στή Θεολογική Σχολή τῆς 
Θεσσαλονίκης. 
Ἡ ἐπί τῆς οὐσίας ἐγκατάλειψη τοῦ σερβικοῦ 
πληθυσµοῦ τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἀπό τήν δυτικό-
στροφη κυβέρνηση Τάντιτς δέν µποροῦσε νά 
µείνει ἀναπάντητη ἀπό τόν ἐπίσκοπο Ράσκας 
καί Πριζρένης Ἀρτέµιο, ὁ ὁποῖος µάχεται γιά 
τήν ἐπιβίωση τοῦ σερβικοῦ ἔθνους στήν ἱστορική 
του κοιτίδα πού ἔχει παραδοθεῖ ἀπό τό ΝΑΤΟ 
στούς Ἀλβανοκοσοβάρους. Ἡ ὑπερήφανη στάση 
τοῦ Ἄρτεµίου προκάλεσε τήν ὀργή τῆς Δύσης, 
πού πλέον µέ τόν πιό ἐπίσηµο τρόπο (µέ τήν 
ἐπίσκεψη 5 πρέσβεών της!) ζήτησε στό Βελιγράδι 
ἀπό τήν κυβέρνηση καί τήν Ἱερά Σύνοδο τήν 
ἀποµάκρυνσή του.
Καί πράγµατι, οἱ ἤδη δροµολογηµένες ἐνέργειες 
κατά τοῦ Ἀρτεµίου κλιµακώθηκαν, µέ ἀποτέ-
λεσµα τήν ἀπαλλαγή του ἀπό τά διοικητικά του 
καθήκοντα καί τήν τοποθέτηση τοποτηρητοῦ στό 
Πρίζρεν τοῦ παλαιόθεν δηλωµένου ἀντιπάλου 
του, π. Ἀθανασίου Γέφτιτς. Ἦταν ἡ ...πρώτη 
ἐνέργεια τοῦ νεοεκλεχθέντος Πατριάρχη τῆς 
Σερβίας! Παράλληλα ξεκίνησε «ἔρευνα» γιά τόν 
τρόπο µέ τόν ὁποῖον ἀξιοποιήθηκαν κονδύλια 

ἀπό δωρεές τῆς σερβικῆς Διασπορᾶς, προκειµένου 
νά ἀποκατασταθοῦν τά µοναστήρια πού κατα-
στράφηκαν ἀπό τό ἀλβανικό µένος τό 2004. Στά 
πλαίσια τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς, κι ἐπειδή οὐδείς 
στήν περιοχή θά δεχόταν κατηγορίες κατά τοῦ 
λαοφιλοῦς ἐπισκόπου, οἱ κατηγορίες στράφηκαν 
έναντίον τοῦ π. Συµεών, πού ἦταν τό δεξί του χέρι. 
Γιά τόν ἴδιον τόν Ἀρτέµιο ἐτέθησαν περιορισµοί 
στίς µετακινήσεις του: ἀρχικά σέ ὅλες, ἀργότερα 
στίς ἐντός τῆς ἐπισκοπῆς (π.χ. τοῦ ἀπαγορεύτηκε 
νά ἐξοµολογήσει µοναχούς σέ µοναστήρια τοῦ 
Κοσσυφοπεδίου) ἐνῷ τόν τελευταῖο καιρό ἡ προσ-
βλητική αὐτή συµπεριφορά ἔχει ὑποχωρήσει. Τό 
παιχνίδι παίζεται πιά πρωτίστως στήν πλάτη τοῦ 
π. Συµεών.                        (Συνέχεια στή σελίδα 4)

Ἡ Σερβική Ἀνάσταση ἀργεῖ...

Ἡ παρέλαση τῆς 25ης Μαρτίου στό Μέγα ∆έρειο 
ἦταν ἡ τελευταία τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου, µετά ἀπό 
5 χρόνια πολυκύµαντης παραµονῆς στό µειονοτικό 
χωριό τοῦ Ἕβρου. Ἀφενός τά δάκρυα συγκίνησης τῶν 
(ἀλεβιτῶν) γονέων στήν ἀνακοίνωση τῆς µετάθεσής 
της καί ἀφετέρου ἡ ἀνακούφιση τῶν τουρκόψυχων 
καί τῶν ραγιάδων δικαίωσαν πλήρως τόν ἀγώνα της. 

Θ. Πάγκαλος πρός Τουρκία:

Ξηλώνουµε τό Προξενεῖο 
τῆς Κοµοτηνῆς ὅποτε 
θέλουµε, προσέξτε καλά!

Ἀπόλυτη ἡ δικαίωση 
τοῦ ἐγχειρήµατός µας!

(Βλ. σελ. 7)

Σέ µιά ἐξόχως ἐνδιαφέρουσα ἐκδήλωση στήν 
Κοµοτηνή στίς 23/3/10, δυό συµπολίτες µας (ὁ ἀν. 
πρ. τῆς ΑΔΕΔΥ Ροδόπης Γιῶργος Ἰωαννίδης κι ὁ 
σύµβουλος ἐπιχ/σεων Μανώλης Κιουτσούκης) 
καί ὁ συγγραφέας καί ἀγαπητός φίλος Γιῶργος 
Καραµπελιάς ἔδωσαν τό στῖγµα τῆς κρίσης 
πού βιώνουµε. Τόν νεκρωµένο δηµόσιο τοµέα, 
τήν τραγική κατάσταση στόν ἰδιωτικό τοµέα, 
τίς πολιτικές εὐθῦνες µά καί τήν παλαιόθεν 
συνολική ἐξάρτηση τοῦ ἑλλαδικοῦ κρατιδίου. Ἡ 
προπαγανδιστική καταιγίδα πού θέλει νά µᾶς 
παρουσιάσει τά µέτρα ὡς «σωτηρία τοῦ τόπου», 
ἀποκαλύφθηκε µέ στοιχεῖα καί ἐπιχειρήµατα. 
Ναί, ὑπάρχουν στρεβλώσεις καί παθογένεια, 
ὅµως αὐτά δέν θά λείψουν µέ τήν ἐπιχειρούµενη 
λεηλασία τῶν λαϊκῶν στρωµάτων. Χρειάζεται ἡ 
ἐγρήγορση ὅσων ζωντανῶν. Ὑπάρχουν τέτοιοι;
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Μια θανατηφόρος μεταδοτική ασθένεια 
ενσκήπτει στην πρωτεύουσα του Έθνους. 
Εκδηλώνεται για πρώτη φορά στην 
Κρατική Βουλή. Έκτοτε εξαπλώνεται 
ραγδαία και σπέρνει τον θάνατο σ’ όποιον 
συναντά στο διάβα της. Η μετάδοση 
της νόσου συνοδεύεται από φυσικά κι 
αφύσικα συμβάντα που υπάγονται στη 
διασάλευση της καθεστηκυίας τάξης. 
Κότες εκτοξεύονται στη στρατόσφαιρα, 
χερουβείμ εκπίπτουν στη γη, αγάλματα 
δραπετεύουν από τα μουσεία, καβούρια 
φωλιάζουν σε καμπαναριά, ιδρύονται 
αντιστασιακές ομάδες που επιδίδονται σε 
πυρπολήσεις, νησιά ναυαγούν, βουλιάζουν 
και ταξιδεύουν στους ωκεανούς, η Βουλή 
καταβαραθρώνεται στα έγκατα της γης. 
Η διατάραξη που προκαλείται από το 
μεταφυσικό σκηνικό της Αποκαλύψεως 
μιας τιμωρού επιδημίας σηματοδοτεί 
την αποψίλωση του πληθυσμού, με 
την παράλληλη ανακούφιση των λίγων 
που κατορθώνουν να επιβιώσουν. Τα 
ανωτέρω μυστηριακά λαμβάνουν χώρα 
στο μυθιστόρημα του Παύλου Μάτεσι 
«Graffito», το δέκατο πεζογραφικό του 
έργο.
Κινούμενος, κατά την προσφιλή του 
τακτική, στον χώρο του φανταστικού, 
ο Μάτεσις ανατρέπει τη φυσική τάξη, 
προβαίνοντας παράλληλα σε απίθανους 
συγκερασμούς εποχών και παραδόσεων. 
Η κατάρρευση της ηλεκτροδότησης λόγω 
του λοιμού επιβάλλει την επικοινωνία 
μέσω φρυκτωριών. Τα μηνύματα 
χαρακτηρίζονται «φρυκτωριανά e-mail» 
(σελ. 114). Το νησί Μέδουσα, καθώς 
αποκολλείται από τη βάση του και 
διαπλέει τους ωκεανούς, συναντά τον 
Μεγάλο Αλέξανδρο, ο οποίος ακούει 
σε κοχύλι μουσική του Μότσαρτ, 
προερχόμενη από τη Μίεζα, όπου η 
έδρα της σχολής του Αριστοτέλη (σελ. 
121). Κανένας συγκερασμός του Μάτεσι 
δεν είναι κούφιος εντυπωσιασμός. 
Καθένας διεκδικεί τη συγκαλυμμένη 

λειτουργικότητά του υπηρετώντας 
το σύνολο του μυθιστορήματος. Η 
συνύπαρξη, για παράδειγμα, του 
Αριστοτέλη με τον Μότσαρτ είναι, μέσα 
στη γενικότερη διάλυση κι ανατρεπτική 
διάθεση του μυθιστορήματος, η δήλωση 
της πεποίθησης πως η αισθητική ομορφιά 
διατηρεί τη διαχρονικότητα και την αξία 
της, απ’ όποια εποχή κι απ’ όποιον τόπο κι 
αν προέρχεται.
Η διαχρονικότητα της ίδιας της ανθρώπινης 
ύπαρξης και των συμπεριφορών που 
πάγια απορρέουν απ’ αυτήν επιτρέπουν 
στον Μάτεσι, στο πλαίσιο των παραπάνω 
συγκερασμών, όχι μόνο να φέρνει σε επαφή 
μεταξύ τους ανθρώπους διαφορετικών 
εποχών, μα και να εισάγει στο έργο 

του, στο πλάι των μυθιστορηματικών 
του ηρώων, ήρωες άλλων συγγραφέων, 
ακόμη και πρόσωπα πραγματικά, μέχρι 
τον ίδιο του τον εαυτό. Μεταξύ των 
ηρώων του «Graffito» πρωταγωνιστεί, 

πρωτοστατώντας στους αντιστασιακούς 
εμπρησμούς, η θεία Φωτούλα, το σατιρικό 
εύρημα του υπαρκτού σκιτσογράφου και 
δημοσιογράφου Στάθη Σταυρόπουλου 
(σελ. 82). Ο σκιτσογράφος απολαμβάνει 
τον δικό του ρόλο στο μυθιστόρημα ως 
εμπνευστής του δημιουργήματός του 
στην αντιστασιακή του δράση. Στο πλάι 
τους ο ίδιος ο Μάτεσις φροντίζει για τη 
θεωρητική διαφώτιση της θείας Φωτούλας, 
όπως προκύπτει από την ταύτισή του με 
τον συγγραφέα του θεατρικού έργου «Το 
φάντασμα του κυρίου Ραμόν Νοβάρο», 
που ανήκει βεβαίως στον ίδιο (σελ. 86).
Ο καλπασμός του φανταστικού στοιχείου 
στο «Graffito» δεν αποκόβει σε καμία 
περίπτωση τον μυθιστορηματικό μύθο 
από τα ρεαλιστικά του ερείσματα. Το 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον συνιστά 
εφαλτήριο ποικίλων φιλοσοφικών 

σχολίων και αχαλίνωτης κριτικής. Στην 
αποδημία των ενοίκων της Βουλής στον 
άλλο κόσμο «ανεξαρτήτως ιδεολογίας και 
φρονημάτων» (σελ. 11) διαπιστώνεται 
ρητώς πως ο θάνατος υπερβαίνει κάθε 
διάκριση ανάμεσα στους ανθρώπους. 
Στην ανάγκη του ηγέτη της Εθνοδεξιάς, 
καθώς πλέει στην Αχερουσία, να στείλει 
στο καθαριστήριο το λερωμένο του 
κοστούμι (σελ. 12) κατατίθεται, μέσα 
από την ειρωνική ματιά του συγγραφέα, η 
ματαιότητα των εγκοσμίων.
Η παράλληλη πολυθεματική κριτική που 
ασκείται ερείδεται σε πολύ συγκεκριμένες 
ρεαλιστικές αφετηρίες. Τα σταυρουδάκια 
και τα φυλακτά των εξαερωμένων 
ραδιοφωνικών εκφωνητριών (σελ. 41) 

σχολιάζουν καυστικά τη θρησκοληψία, 
που αποδεικνύεται ανεπαρκής προστασία 
για τη σωτηρία των πιστών. Η θρησκευτική 
κριτική είναι ακόμη εναργέστερη στην 
περίπτωση των ρομπότ που αναλαμβάνουν 
το ρόλο του εξομολογητή, χωρίς μάλιστα 
να «βγάζουν βούκινο» κατόπιν τις 
εξομολογήσεις (σελ. 59), όπως συμβαίνει 
αντιθέτως με πολλούς θρησκευτικούς 
λειτουργούς. Η μετάθεση των ευθυνών 
(«είμεθα Υπουργείο Υγείας, όχι Ασθενειών. 
Θα έλεγα, εάν είναι επείγον, αποταθείτε 
στο Υπουργείο Πυροσβέσεων», σελ. 16) 
διακωμωδεί – ή μάλλον διεκτραγωδεί – τον 
πολιτικό καιροσκοπισμό. Στο ίδιο μήκος 
κύματος κινείται ο καυτηριασμός των 
πολιτικών ηγεσιών που εναλλάσσονται 
στην εξουσία για να συμβάλουν στην 
επίλυση των προβλημάτων, μα που 
στην πραγματικότητα ανακατανέμουν 
τους πολιτικούς ρόλους στη διασπάθιση 
του δημόσιου χρήματος («θα δίνουμε 
μποναμάδες όπου μας ψηφίζουνε», 
σελ. 113). Η σωτηρία, πάλι, του Άντρου 
της Θέμιδος από την αρρώστια (σελ. 
37-38) αποδοκιμάζει τη διαιώνιση μιας 
διεφθαρμένης δικαιοσύνης, που δεν 
πλήττεται από τίποτα!
Η θεματική του Μάτεσι υπηρετείται από 
την εμπνευσμένη χρήση της γλώσσας, η 
οποία απογειώνει το κείμενο. Ο λοιμός, 

σαν σκηνικό της υπερβατικής κρίσης ενός 
διεφθαρμένου κόσμου, εξιστορείται στην 
πεπατημένη γλωσσική οδό της Βίβλου, σε 
μια αποτελεσματική παρωδία του βιβλικού 
ύφους: «Και συνέβη την τέταρτη ημέρα 
του αστικού λοιμού […]» (σελ. 36)· ή «Και 
συνέβη από την πέμπτη ημέρα του λοιμού 
[…] (σελ.68). Παράλληλα, καλλιεργώντας 
μία γλώσσα πολυσήμαντη με την καίρια 
επιλογή των κατάλληλων λέξεων, ο 
Μάτεσις δομεί έναν λόγο μεστό και πυκνό. 
Όταν, για παράδειγμα, βουλευτής της 
Εθνικόφρονος Αριστεράς πεθαίνει 
«εγκαινιάζοντας» τον λοιμό (σελ. 
10), τα «εγκαίνια» δεν περιγράφουν 
μόνο την έναρξη της επιδημίας, 
αλλά σχολιάζουν και την αντίστοιχη 
δημοσιοσχεσίτικη επίδοση του 
πολιτικού κόσμου. Παρομοίως, 
η «ξεδιάντροπα πεταγμένη έξω» 
γλώσσα του νεκρού (σελ. 10) δεν 
δηλώνει απλώς μία σωματική 
εκδήλωση του θανάτου· δηλώνει 
την ολοκληρωτική κατάπτωση, τον 
εξευτελισμό του ανθρώπου με τον 
θάνατο, παρά τις ενδυματολογικές 
του απόπειρες εξωραϊσμού (κοστούμι 
και γραβάτα) κατά τη διάρκεια της 
ζωής του. Ταυτόχρονα γελοιοποιεί 
τον θεσμό της Βουλής βγάζοντάς του 
σκωπτικά τη γλώσσα, κοροϊδεύει τη 
ζωή που αποδεικνύεται πεπερασμένη 
και μάταιη, και καθιστά το νεκρωμένο 
όργανο του λόγου ομιλούν ακόμη 
και μετά θάνατον! Επιπλέον, η 
γλωσσοπλαστία του Μάτεσι διακονεί 
την παρωδία καταστάσεων, όπως 

συμβαίνει με τη μοναχή Πανσέμνη 
(καρικατούρα σεμνότητας) της Μονής 
Τεκνοπαιδίου (σελ. 61) – σατιρικού 
επιγόνου της πολιτικά επίκαιρης Μονής 
Βατοπεδίου –, η οποία Πανσέμνη, στην 
απόπειρά της να καταστεί στο πλευρό 
των υπόλοιπων οσίων συν-οσία τους, 
καταφεύγει στη… συνουσία! Μάλιστα, η 
αποτυχία της απόπειρας καταλήγει στην 
επιστροφή της Πανσέμνης στη Μονή με 
την κορυφαία εκ μέρους της φράση «Ήρθα 
Μονή στον τόπο σου» (σελ. 64)!
Παρακμιακές καταστάσεις όπως η 
ανωτέρω ερμηνεύουν το graffito «Όχι 
άλλη Εκκλησία. Απαιτούμε τον από 
μηχανής Χριστό!» (σελ. 58), που 
εντοπίζεται σε εκκλησιαστική περιφέρεια, 
απ’ όπου κι ο τίτλος του μυθιστορήματος. 
Ο από μηχανής Χριστός δεν θα εμφανιστεί 
τελικά για να σώσει την κατάσταση. Τον 
ρόλο Του ωστόσο τον αναλαμβάνει ο 
ίδιος ο Μάτεσις: μέσα από τη συμπαντική 
συντέλεια του λοιμού επιφέρει τις ριζικές 
εκείνες επεμβάσεις που οδηγούν στην 
κάθαρση. Όχι μέσα απ’ την ημέρα της 
κρίσεως της Αγίας Γραφής· μέσα απ’ την 
προσωπική του Αποκάλυψη του ανόσιου 
κι ευλογημένου του «graffi-to». Με μια 
γραφή διαβολική κι αγία. Με λιτότητα 
και πυκνότητα. Με χιούμορ και μπρίο. Με 
καυστικότητα και ειρωνεία. Με ισχυρό 

λογοτεχνικό αποτύπωμα που εγχαράσσεται 
στη μνήμη. Σαν βαθύ αποφθεγματικό 
«graffito».

Παύλος Μάτεσις, «Graffito», εκδ. 
Καστανιώτη, Αθήνα 2009, σελ. 168.

Γιάννης Στρούμπας

«[…] καλού κακού, ας φύγω εγώ, αποφάσισε αλτρουιστικά (ήταν κατεξοχήν 
θρησκευόμενος), μην τυχόν κολλήσω κι εγώ την ασθένεια και μου την αρπάξει ο 
δεύτερος γιος μας, μοναχογιός αυτός πλέον και τον προορίζω για βουλευτική καριέρα. 
Πάντως, για να λέμε τα σύκα σύκα από θεοτικής πλευράς, δεν θα είμαι ο πρώτος που 
θυσιάζει γιο. Εδώ διάσημοι προφήτες, μεγάλες φίρμες, όπως ο Αβραάμ, μήπως δεν 
προθυμοποιήθηκε να σφάξει το μοναχοπαίδι του, χατιράκι στον Ύψιστο; Και μάλιστα 
είχε χτίσει και σπέσιαλ θυσιαστήριο ο κυρ Αβραάμ. Θα μου πεις, του έλαχε ευτυχές 
τέλος του τυχεράκια. Άσε που ο Αβραάμ ήταν και θείος του Λωτ. Άσε, αποφάσισε, 
εδώ υπεισέρχονται Σόδομα και Γόμορρα, αλλιώτικα θρησκευτικά έθιμα, παρόμοια 
με την αμερικάνικη political religion, αν και ο Λωτ παίρνει απαλλαγή ως φιλόξενος 
τύπος – αρνήθηκε να παραδώσει στους Σοδομίτες τους δύο σερνικούς αγγέλους που 
τον είχαν επισκεφθεί ως ταχυδρόμοι του Υψίστου, που οι ντόπιοι τους λιμπίστηκαν, 
ο Λωτ πετυχαίνει ιστορικό συμβιβασμό και, για να γλιτώσουν την οπισθία παρθενία 
τους οι δύο άγγελοι, ο Λωτ παραδίνει τις δύο θυγατέρες του, παρθένες υπ’ όψιν, στον 
σερνικό όχλο, και έτσι ετήρησε επικοινωνιακά τους κανόνες της φιλοξενίας, κάτι 
ασορτί με τα κλασικά ελληνικά ιδεώδη. […]»(«Διπλωμάτης γλωσσομαθής, κάτοχος 
της ισλαμικής», σελ. 46-47.)

«[…] Η Γοργόνα δεν πολυσύχναζε στα ανάκτορα του Φίλιππου, μπαμπά του 
Αλέξανδρου, επειδή και τη ζήλευε η μαμά του η Μυρτάλη, αλλά και ο Αλέξανδρος 
τότε έλειπε, είχε πάει για τρία χρόνια μετεκπαίδευση μαθητής σ’ έναν καθηγητή, είχε 
τη σχολή του κοντά σε μία πολίχνη, τη Νάουσα. Τη σχολή την έλεγαν Μίεζα. Και 
όταν ο Αλέξανδρος γύρισε στο παλάτι, η μητέρα του (Ολυμπιάς λεγόταν τώρα, είχε 
πάρει καλλιτεχνικό ψευδώνυμο μετά τον γάμο της με τον Φίλιππο) δεν ήθελε γυναίκες 
στο παλάτι της, επειδή ο άντρας της ήταν και διάσημος βασιλέας, πολέμαρχος, αλλά 
και πολύγαμος, αν και επιφανής κωλομπαράς. Και, έλεγε, καλύτερα να μη μένει μαζί 
με τον πατέρα του ο Αλέκος, μήπως και αποχτήσει αποκλίνοντα ήθη. Και ο μικρός 
Αλέκος πήγε στο Εξωτερικό –ανατολίτικο, αλλά δεν έπαθε τίποτα–, έγινε Μέγας 
Αλέξανδρος και τώρα πλέον, όπως είχε διαρρεύσει στα παγκόσμια κανάλια, παρέα 
με την  αδερφή του και τη θεία Φωτούλα διατρέχει τον κόσμο, πάνε από πελάγους 
εις πέλαγος, η Μέδουσα κρατεί το πηδάλιο, ο Αλέξανδρος με τη θεία Φωτούλα 
ανταλλάσσουν εντυπώσεις, απόψεις και αναμνήσεις. […]»(«Η Νήσος κάνει πανιά. Ο 
Μεγαλέξανδρος ζει», σελ. 118-119.)

Η Αποκάλυψις του Παύλου



Η κ. Λεβή, ο κ. Καρακωνσταντής κ.ά. λευκαθέντες
    Στήν tv έπαιξε μόνο η κόντρα Καστανίδη - Τζαβάρα, λες και μας ενδιαφέρει ποιο από 
τα δύο κόμματα είναι πιο βρώμικο. Το σκεπτικό της απονομής χάρης θα το πει κανείς; 
    «Αν είσαι επώνυμος, με ισχυρότατες πλάτες που ανοίγουν πόρτες είτε κυβερνάει η Δεξιά 
είτε σήμερα το σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ, αν είσαι μεγαλοεπιχειρηματίας με προσβάσεις στην 
εξουσία, τότε οι δικαστικές αποφάσεις δεν έχουν ισχύ, αφού ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χ. 
Καστανίδης χαρίζει όχι μόνο τις ποινές αλλά και τις συνέπειες που έχουν, με Διάταγμα που 
υπογράφει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Παπούλιας. (...) Σύμφωνα λοιπόν με Π.Δ. που 
εκδόθηκε στις 2 Φεβρουαρίου μετά από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, χαρίζεται η ποινή στην κυρία Μπριγκίττα Παπασταύρου, 
εκλεκτή φίλη του αποθανόντος μεγαλοεκδότη Χρ. Λαμπράκη, την οποία η κυβέρνηση 
Καραμανλή είχε βάλει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο στην Αγροτουριστική ΑΕ, 
τώρα η κυβέρνηση Παπανδρέου την τοποθέτησε πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο του 
πρόσφατα συσταθέντος δημόσιου οργανισμού «ΕΛΑΓΡΟ» του υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού και από το 1970 κατέχει τη θέση της προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου 
της εταιρείας «Μ. Λεβής ΑΕ - Linguaphone»! Το... σκεπτικό ιδιαίτερα αποκαλυπτικό:
    «13. Οι κατά νόμον συνέπειες που απορρέουν από τις καταδίκες της ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ 
Μπριγκίττας, το γένος Μ. ΛΕΒΗ με τις αποφάσεις αριθμ.: α) 120158/22-10-2003 
του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών 
μετατραπείσα για παράβαση αγορανομικού κώδικα β) 17999/24-2-2003 του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δύο (2) μηνών μετατραπείσα για παράβαση 
αγορανομικού κώδικα γ) 91066/20-9-1994 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 
σε ποινή φυλάκισης τριάντα (30) ημερών μετατραπείσα για παράβαση Ν. 614/77 και 
δ) 42793/10-3-1987 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών σε ποινή φυλάκισης 
τριών (3) μηνών μετατραπείσα, Χ.Π. 10.000 δρχ. για παράβαση ΝΔ 9/35, προκειμένου 
να μην αποτελούν κώλυμα για τη συμμετοχή τόσο της ίδιας όσο και των εταιρειών 
“ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ” και “ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΒΗΣ Ανώνυμη - Εμπορική - Τεχνική 
- Εκπαιδευτική και Ναυτιλιακή Εταιρεία” που αυτή εκπροσωπεί σε διαγωνισμούς του 
Δημοσίου και για την ίδρυση από την ίδια εταιρείας υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς 
και τις κάθε είδους έννομες συνέπειες αυτών».
  (...) Στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα υπάρχουν και χειρότερα. Χαρίζουν τις ποινές σε 
καταδικασμένους με βαρύτατες ποινές (μέχρι και 20 χρόνια) εμπόρους ναρκωτικών 
και τους αποδίδουν πάλλευκους στην κοινωνία για να συνεχίσουν να δημιουργούν 
καινούργιους στρατούς θυμάτων του λευκού θανάτου. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις όπου δίνεται χάρη σε έμπορο ναρκωτικών, η οποία μάλιστα φιγουράρει 
πρώτη στο Προεδρικό Διάταγμα του κ. Καστανίδη, είναι η παρακάτω: Χαρίζεται:
«1. Το υπόλοιπο της ποινής του Καρακωνσταντή Μιχαήλ του Στέργιου, που του έχει 
επιβληθεί με την απόφαση αριθμός 47655/14-9-2007 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου 
Αθηνών σε ποινή καθείρξεως είκοσι (20) ετών, χρηματική ποινή 154.937 ευρώ και 
στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για δέκα (10) έτη που εκδόθηκε κατά προσαρμογή 
της υπ’ αριθ. 33/1995 απόφασης του Κακουργοδικείου Παλέρμο Ιταλίας με την οποία 
είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη είκοσι (20) ετών, χρηματική ποινή 300.000.000 λιρετών 
Ιταλίας και σε ισόβια στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, για πώληση, διανομή, 
αγορά, εκχώρηση, μεταφορά, εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών ουσιών)...»

Παπαριές γονέων εκφράζουν τα τέκνα
   Στό ΔΟΛιο «Βήμα» (19/3) κάποιοι Βυθούλκας και Γαλάνης μας πληροφορούν - ας 
είν’ καλά - για τις ενστάσεις των 9χρονων στο μιλιταριστικό πνεύμα των παρελάσεων:
  «Όλο και μικρότερης ηλικίας μαθητές αποφασίζουν να μην κατέβουν με το τμήμα του 
σχολείου τους στην παρέλαση. Το... έργο, κατά την έκφραση που χρησιμοποιούν στη 
δική τους αργκό, τους θυμίζει άλλες εποχές, δεν καταλαβαίνουν τη σκοπιμότητα που 
υπηρετεί, εν ολίγοις δεν τους λέει τίποτε. «Εδώ οι περισσότεροι μαθητές, ακόμη και 
όσοι παρελαύνουν περήφανα, δεν γνωρίζουν τι συνέβη την 25η Μαρτίου του 1821, που 
εορτάζουμε την ερχόμενη Πέμπτη, ή την 28η Οκτωβρίου του 1940», λέει ο Δημήτρης 
Νικολαΐδης, πρωτοετής φοιτητής σήμερα, ο οποίος έκανε την πρώτη και τελευταία του 
παρέλαση πριν από... κάμποσα χρόνια, στην Γ΄ Δημοτικού! Η εθνική εορτή πλησιάζει 
και η συζήτηση φουντώνει στα σχολεία της χώρας. Κάποτε ήταν οι αλλοδαποί μαθητές-
σημαιοφόροι. Σήμερα πυκνώνουν οι πιτσιρικάδες που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν 
στην παρέλαση, ανοίγοντας ξανά την κουβέντα για το θέμα. Οι... αρνητές έχουν πλέον 
«συμμάχους» σε αυτή την απόφαση τους γονείς τους, οι οποίοι τους υποστηρίζουν χωρίς 
δεύτερη σκέψη: «Εχουν κρίση για να αποφασίζουν μόνα τους αν θα πάρουν μέρος ή όχι 
στις παρελάσεις» λένε οι περισσότεροι, όπως η μητέρα της Χρύσας και του Ιάσονα. 
     Η Χρύσα είναι μόλις 9 ετών. Πηγαίνει στην Δ΄ Δημοτικού, σε σχολείο της Θεσσαλονίκης. 
Αν και μικρή, πριν από λίγες ημέρες ενημέρωσε τη μητέρα της ότι δεν θέλει να συμμετάσχει 
στην παρέλαση: « Δεν περπατάω χωρίς λόγο» δήλωσε ορθά κοφτά, εξηγώντας ότι «δεν 
μπορεί να βρει νόημα στις παρελάσεις. Είναι άσκοπο και κουραστικό». Το ανακοίνωσε 
ήδη και στο σχολείο της και όπως λέει δεν συνάντησε καμία αντίδραση από δασκάλους και 
συμμαθητές. Τα δύο τελευταία χρόνια παρακολουθούσε τον 15χρονο σήμερα αδελφό της 
Ιάσονα, μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου πια, να μην πηγαίνει στις παρελάσεις. Ο νεαρός μιλώντας 
στο «Βήμα» δηλώνει «αντιμιλιταριστής» και ότι από την αρχή του Γυμνασίου αρνείται να 
παρελάσει . «Είναι μια επίδειξη στρατιωτικής πειθαρχίας από μαθητές και παραπέμπει σε 
εποχές όπου δεν υπήρχε ελευθερία λόγου και έκφρασης», ενώ όπως σημειώνει υπάρχει 
και το οικονομικό ζήτημα: «Στη σημερινή εποχή που ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα, σε μια περίοδο κρίσης, δεν είναι σωστό να γίνονται δαπανηρές 
εκδηλώσεις». Ο Ιάσονας δεν είναι ο μοναδικός από το σχολείο του που δεν θα παρελάσει. 
Αλλοι πέντε συμμαθητές του από την ίδια τάξη δεν θα συμμετάσχουν στην παρέλαση. Η 
μητέρα τους κ. Ελεάννα Ιωαννίδη* στηρίζει την απόφαση των παιδιών της και τονίζει 
ότι «θεωρώ αντιπαιδαγωγικές τις παρελάσεις επειδή επιβάλλουν πειθαρχία στρατιωτικού 
τύπου, κάτι που δεν μπορούν να κατανοήσουν τα παιδιά»...»
(Σ.Σ.: Είναι στους 13 διαδηλωτές κατά του Ανθίμου - βλ. σελ. 5. Τι σύμπτωση, έ; Τυχαία 
έπεσαν επάνω της οι ΔΟΛιοι ρεπόρτερς και μας την έκαναν και κανόνα...)
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Πούτιν στό Βολγκο-
ντόνσκ γιά λειτουργία τοῦ ρωσικῆς 
κατασκευῆς ἰρανικοῦ πυρηνικοῦ σταθ-
µοῦ τοῦ Μπουσέρ τόν ἐρχόµενο Ἰούλιο 
«ἀνησύχησε», λέει, τήν κυβέρνηση στίς 
ΗΠΑ. Παρά τίς µύριες ὅσες καθυστε- 
ρήσεις στή λειτουργία τοῦ ἀντιδραστή- 
ρα καί τίς ἰσάριθµες ἐγγυήσεις πού 
ἔλαβε ἡ ∆ιεθνής Ἐπιτροπή Ἀτοµικῆς 
Ἐνέργειας, οἱ Ἀµερικανοί ἐξακολουθοῦν 
νά ἀνησυχοῦν οἱ καηµένοι. Εἶναι ἄλλω-
στε τόσο εὐάλωτοι ἔναντι τῆς περσικῆς 
ὑπερδύναµης πού ἁλωνίζει διεθνῶς...
Ἔτσι, ἡ Κλίντον ἐπανέλαβε στή Ρωσία 
τίς ἐνστάσεις - ὅλες βγαλµένες ἀπό τόν 
κῶλο της, ἤ µᾶλλον ἀπό κάποιον κῶλο 
στήν Ἱερουσαλήµ - γιά «ὁπλικό πρόγραµ-
µα» καί γιά τή «συµπεριφορά» τοῦ Ἰράν 
πού «ἀπασχολεῖ τήν διεθνή κοινότητα»! 
Αὐτοί, µέ στρατά Κατοχῆς σέ Ἰράκ, 
Ἀφγανιστάν (καί λίγο Πακιστάν, Ὑεµένη, 
Σοµαλία) µιλᾶνε γιά µιά χώρα πού 
ΠΟΤΕ της δέν ἐπιτέθηκε σέ κανέναν!
Στό πνεῦµα αὐτό λοιπόν, καί καθώς συνε-
χίζεται ἡ δαιµονοποίηση τῆς Τεχεράνης, 
δηµοσιεύµατα µιλοῦν γιά ἐπερχόµενο 

πόλεµο: Στήν Herald Scotland γράφεται 
πώς οἱ Ἀµερικανοί συγκεντρώνουν 
βόµβες καταφυγίων στή βάση τους 
Ντιέγκο Γκαρσία τοῦ Εἰρηνικοῦ καί ὁ 
Ντάν Πήρς, διευθυντής τοῦ Κέντρου 
∆ιεθνῶν Σπουδῶν καί ∆ιπλωµατίας στό 
Πανεπιστήµιο τοῦ Λονδίνου, δηλώνει ὅτι 
πᾶµε «γιά τήν καταστροφή τοῦ Ἰράν». 
Μιά προβοκάτσια τύπου 11ης Σεπτεµ-
βρίου - καί πολύ µικρότερης κλίµακας 
ἐνδεχοµένως - θά δώσει τήν ἀφορµή γιά 
τόν βοµβαρδισµό του. Τά καθεστωτικά 
ΜΜΕ νἄναι καλά καί ὅλα γίνονται...
Πάντως γιά τή Ρωσία δέν εἶναι µόνον 
πολιτικοί οἱ λόγοι τῆς στάσης της ἔναντι 
τοῦ Ἰράν. Προσδοκᾶ νά αὐξήσει τή 
συµµετοχή της στήν παγκόσµια ἀγορά 
ἀτοµικῆς ἐνέργειας ἀπό τό σηµερινό 
16% στό 25%, καί σήµερα κατασκευάζει  
15 ἀντιδραστῆρες µέ συµβόλαια σέ 
Κίνα, Ἰνδία, Βουλγαρία καί σχέδια 
γιά Τουρκία καί Ἀρµενία. Μόνο στήν 
Ἰνδία ἡ κρατική Rosatom συµφώνησε 
γιά 16 ἀντιδραστῆρες σέ τρία σηµεῖα, 
ἀφήνοντας πίσω τόν ἀµερικανικό καί 
γαλλικό ἀνταγωνισµό!

ΙΡΑΝ: Ἀντιδραστήρας ἤ/καί βοµβαρδισµός;

Χρονικό ταπεινώσεων
Ὅσοι παρακολουθήσατε τό τελευταῖο 
ρεζιλίκι τῆς ἀµερικανικῆς πολιτικῆς 
ὰπό τό Ἰσραήλ, µέ τήν ἀνακοίνωση τῶν 
νέων παράνοµων ἑβραϊκῶν ἐποικισµῶν 
στήν ἀνατολική Ἱερουσαλήµ τήν ὥρα 
τῆς ἐπίσκεψης τοῦ ἀντιπροέδρου 
τῶν ΗΠΑ, πήρατε µία γεύση ἀπό 
τό ποιός ἔχει τό πάνω χέρι 
στήν πολυθρύλητη σχέση τῶν 
Ἡνωµένων Πολιτειῶν µέ τό 
σιωναζιστικό µόρφωµα. Μέσα 
στά µοῦτρα τοῦ Μπάιντεν, καί τήν 
ὥρα πού ὁ τελευταῖος πάσχιζε 
νά πείσει γιά τή σοβαρότητα 
τῶν ἀµερικανικῶν ἐνστάσεων, ὁ 
κουνιάδος τοῦ Νετανιάχου καί 
ἁρµόδιος ὑπουργός, ἀνακοίνωσε 
ὅσα εἶχαν ἤδη προαποφασιστεῖ, 
κόντρα στίς έκκλήσεις τοῦ Λευκοῦ 
Οἴκου. Φώναξαν, ἔσκουσαν στίς ΗΠΑ, 
µέχρι καί οἱ πιό προβεβληµένοι ἀµερι-
κανοεβραῖοι τῆς κυβέρνησης Ὀµπάµα 
καί τῶν φιλικῶν σ’ αὐτήν ΜΜΕ, 
τίποτε. Ἔκαναν λίγα µουτράκια στόν 
Νετανιάχου, γκρίνιαξε ὁ Πετρέους, µά 
τὄφαγαν καί τό χωνεύουν. Καί νά ἦταν 
τό πρῶτο τέτοιο κλάσιµο στή µάπα πού 
εἰσπράττει ἀπό τό Ἰσραήλ ἡ λεγόµενη 
καί «ὑπερδύναµη»;... Σταχυολογοῦµε 
µερικά συµβάντα τοῦ παρελθόντος: 
- Ὅταν τόν Μάρτιο τοῦ 1980 οἱ 
ΗΠΑ ὑπερψήφισαν τό ψήφισµα τοῦ 
ΟΗΕ πού ζητοῦσε τήν διάλυση τῶν 
ἑβραϊκῶν ἐποικισµῶν, ὁ τότε πρόεδρος 
Κάρτερ ἀπολογήθηκε δηµοσίως γιά 
τήν ἐπιλογή ἐκείνη. Ἔτσι, ὅταν µετά 
3 µῆνες ζήτησε νά σταµατήσει ἡ 
ἐπέκταση τῶν ἐποικισµῶν, ὁ ἰσραηλινός 
πρωθυπουργός Μεναχέµ Μπέγκιν 
ἀνακοίνωσε τήν κατασκευή 10 νέων!
- Τόν ∆εκέµβριο τοῦ 1981, δυό 
βδοµάδες µετά τήν ὑπογραφή τοῦ 
µνηµονίου στρατηγικῆς συνεννόησης 
µέ τήν κυβέρνηση Ρήγκαν, τό Ἰσραήλ 
προσάρτησε τά Ὑψώµατα τοῦ Γκολάν, 
ἀφοῦ πρῶτα τσέπωσε χρῆµα καί ὅπλα 
ἀπό τίς ΗΠΑ. Κι ὅταν τόν Αὔγουστο 
τοῦ 1982 πάλι ὁ Ρήγκαν ζητοῦσε 
προσωπικά ἀπό τόν Σαρόν νά πάψει 
τόν βοµβαρδισµό τῆς Βηρυττοῦ, 
ἡ ἀπάντηση τοῦ τελευταίου ἦταν 
δύο ἀκόµη ἀεροπορικές ἐπιδροµές, 

ταυτόχρονα µέ τά ψηφίσµατα τοῦ ΟΗΕ 
πού καλοῦσαν τόν ἰσραηλινό εἰσβολές 
ν’ ἀποσυρθεῖ ἀπ’ τό λιβανέζικο ἔδαφος. 
- Τόν Μάρτιο τοῦ 1991 ὁ Ἀµερικανός 
ΥΠΕΞ Τζέηµς Μπέικερ παραπονιόταν 
στό Κογκρέσο: «κάθε φορά πού πάω 
στό Ἰσραήλ σέ σχέση µέ τήν εἰρηνευτική 
διαδικασία, συναντῶ τήν ἀνακοίνωση 
νέας ἐποικιστικῆς δραστηριότητας».

- Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2002 ὁ Τζώρτζ 
Μπούς ὁ πρεσβύτερος φώναξε στόν 
Σαρόν «Ἀρκετά πιά!», καλώντας 
τον νά ἀποσύρει τά στρατά του ἀπό 
τήν Τζενίν. Τά 100.000 ἠλεκτρονικά 
µηνύµατα πού ἔλαβε ἀπό ὑποστηρικτές 
τοῦ γκαγκστερικοῦ κράτους (καί ἄλλα 
γεγονότα πού πιθανῶς δέν ἦρθαν 
στή δηµοσιότητα) τόν ἐπανέφεραν 
στά συγκαλά του: Μέσα σέ λίγες 
µέρες χαρακτήρισε τό προειρηθέν 
ἀνθρωποβόρο «ἄνθρωπο τῆς εἰρήνης». 
Ἐννοεῖται ὅτι ὁ κατοχικός στρατός 
ἦταν ἀκόµη στή Τζενίν...    
- Καί πέρυσι τόν Γενάρη, ὅταν ὁ Τζώρτζ 
Μπούς ὁ καθυστερηµένος ἀποχωροῦσε 
ἀπό τόν Λευκό Οἶκο, ἡ Κοντολίζα Ράις 
κατάφερε νά φτιάξει ἕνα ψήφισµα γιά 
κατάπαυση τοῦ πυρός µέ Εὐρωπαίους 
καί Ἄραβες διπλωµάτες στόν ΟΗΕ. 
Τή στιγµή λοιπόν πού θά γινόταν 
ἡ ψηφοφορία, ὁ τότε ἰσραηλινός 
πρωθυπουργός Ὄλµερτ τράβηξε τόν 
Μπούς κοντά του καί τοῦ ζήτησε νά 
τηλεφωνήσει ἐπί τόπου στήν Ράις 
καί νά τήν διατάξει νά µήν ψηφίσει 
τό κείµενο γιά τό ὁποῖο ἡ ἴδια εἶχε 
δουλέψει - ὅπερ καί ἐγένετο! Καί αὐτά 
τά εἶπε δηµοσίως στό Ἰσραήλ ὁ ἴδιος 
ὁ Ὄλµερτ, περηφανευόµενος γιά τό 
κατόρθωµά του! Τί ἄλλες ἀποδείξεις 
χρειάζονται γιά τό ποιός κουµαντάρει 
τό ἀµερικανοϊσραηλινό πειρατικό;

- Τζό, µή γελᾶς σάν µαλάκας, κατέβασέ τα!
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Ὄχι στίς ντοµάτες τῆς General Motors!
Πατάτες BASF καί καλαµπόκι Monsanto; Ναί, εἶπε ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή 
καί ἔσπασε µία ἀντίσταση 12 χρόνων στά γενετικῶς τροποποιηµένα 
τρόφιµα. Παρά τή συντριπτική ἀρνηση τῶν Εὐρωπαίων γιά τά τρόφιµα 
αὐτά, τό διευθυντήριο τῶν Βρυξελλῶν κάνει τή βρώµικη δουλειά τῶν 
πολυεθνικῶν. Ἐµεῖς πού ὑποτίθεται ὅτι διαφωνοῦµε θά κάνουµε κάτι; Εἶναι 
γνωστό ὅτι 1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν τῆς Ε.Ε. µποροῦν νά ἀλλάξουν 
τό τοπίο. Ἄς ὑπογράψουµε λοιπόν τήν διαφωνία µας στήν ἠλεκτρονική 
διεύθυνση  h�p://www.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?vl καθώς 
καί εἰδικά ὡς Ἕλληνες ἔχουµε ἄµεσο ζωτικό συµφέρον στήν βιολογική 
γεωργία πού εἶναι ἡ µοναδική διέξοδος τοῦ ἀγροτικοῦ µας τοµέα. Εἶναι 
δυνατόν νά δεχθοῦµε µία ἀντίθετη πορεία τῶν γεωργικῶν πραγµάτων 
(καί µάλιστα ἐπί «πράσινης» κυβερνήσεως); Νά συνταχθοῦµε λοιπόν µέ 
ὅσους ζητοῦν ἀναστολή τῆς κυκλοφορίας τῶν γενετικά µεταλλαγµένων 
ὀργανισµῶν µέχρι νά διακριβωθοῦν οἱ µακροπρόθεσµες ἐπιπτώσεις τους 
στήν δηµόσια ὑγεία καί στό περιβάλλον. 

Γράφαµε πέρυσι γιά τήν ὑπόθεση 
µέ τούς τέσσερεις συλληφθέντες 
στίς ΗΠΑ (James Cromitie, 
David Williams, Onta Williams, 

Laguerre Payen) µέ τήν κατηγορία 
ὅτι σχεδίαζαν νά ἀνατινάξουν 
συναγωγές στή Νέα Ὑόρκη 
καί νά χτυπήσουν ἀεροπλάνα. 
Εἴχαµε κι ἀπό τότε ἐπισηµάνει ὅτι 
ἐπρόκειτο γιά ξεκάθαρη ὑπόθεση 
προβοκάτσιας ἀπό τήν πλευρά 
τῶν διωκτικῶν Ἀρχῶν, παρόµοια 
καί µέ ἄλλες πού εἶδαν τό φῶς τῆς 
δηµοσιότητας (βάση Φόρτ Ντίξ, 
Ἀεροδρόµιο Κένεντυ, ὑπόγειος 
σταθµός τοῦ Μανχάταν, γέφυρα 
τοῦ Μπρούκλυν...). Ἔτσι, στήν 
περίπτωση αὐτή εἴχαµε ἕναν 
πράκτορα τοῦ FBI (Σαΐντ Χουσέιν) 
νά πλησιάζει τέσσερεις λοῦµπεν 
µουσουλµάνους καί νά προσπαθεῖ 
πιεστικά µέ κάθε τρόπο (ἀκόµα 
καί µέ χρήµατα!) νά τούς ὠθήσει 

σέ βοµβιστικές ἐνέργειες γιά τίς 
ὁποῖες οἱ κατηγορούµενοι ἦταν 
ἀπρόθυµοι. Μάλιστα ὑπάρχουν καί 
µαγνητοφωνηµένες φράσεις τοῦ 

Κροµίτι (φωτό) πού ἀποκλείει 
τέτοια σχέδια. Ὅταν τελικά 
κατάφερε νά τούς ἐµπλέξει, τόν 
περασµένο Μάιο, τούς ὁδήγησε 
σέ ἕναν χῶρο παγιδευµένο ἀπό 
τήν Ἀστυνοµία καί σήµερα 
ἀντιµετωπίζουν τήν ποινή τῆς 
ἰσόβιας κάθειρξης! 
Τώρα οἱ συνήγοροι ὑπε-
ράσπισης ἰσχυρίζονται 
ἀκριβῶς τό προφανές, ὅτι ὅλη 

αὐτή ἡ ὑπόθεση δέν ἦταν παρά 
µία ἔµπνευση τῆς κυβέρνησης 
καί δηµιουργία τῶν διωκτικῶν 
Ἀρχῶν πού µετά ἀπό 11 µῆνες 
συστηµατικῆς προβοκάτσιας δέν 
κατάφερε νά πείσει οὔτε ἕναν 
ἀπό τούς 4 κατηγορούµενους νά 
ἀναζητήσει στόχους ἤ ὅπλα ἀπό 
µόνος του - ὅλα τά κανόνιζε ὁ 
ρουφιάνος τοῦ FBI!
Πόσες ζωές ἄραγε ἔχουν καταστρα-
φεῖ στόν βωµό τῆς καθεστωτικῆς 
ἀπάτης πού λέγεται «ἰσλαµική 
τροµοκρατία»; Πόσοι ἀνυποψίαστοι 
ἄνθρωποι πλήρωσαν ἀκριβά τήν 
κατασκευή τῆς τροµοϋστερίας 
ἀπό τίς µυστικές ὑπηρεσίες; Μά 
καί ποιός θά νοιαστεῖ γιά τέτοιες 
«λεπτοµέρειες»;

Νεότερα ἀπό τήν τελευταία τροµοαπάτη
Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Ἔτσι λοιπόν, τό ἀνώτερο δικαστήριο 
τοῦ Βελιγραδίου ἐξέδωσε τόν Φε-
βρουάριο διεθνές ἔνταλµα σύλληψης 
τοῦ 47χρονου ἀρχιµανδρίτη Συµεών 
Διλόφσκι (φωτό), ὁ ὁποῖος σπουδάζει 
στό ΑΠΘ καί τόν περασµένο Γενάρη 
προσπάθησε νά ἐνταχθεῖ στόν 
κλῆρο τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, 
στήν Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς 
τῆς µητρόπολης Πειραιῶς. Τελικά οἱ 
πιέσεις πού φαίνεται ὅτι ἀσκήθηκαν 
δέν ἐπέτρεψαν τήν ἐξέλιξη αὐτή, 
παρά τή γνωστή παρρησία τοῦ 
µητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείµ. 
Στίς 11 Μαρτίου ὁ π. Συµεών, πού 
δέν εἶχε κἄν εἰδοποιηθεῖ σχετικά 
καί πληροφορήθηκε τό γεγονός 
ἀπό τίς ἐφηµερίδες, συνελήφθη 
καί κρατήθηκε στήν Περαία τῆς 
Θεσσαλονίκης, προκειµένου νά 
κινηθεῖ ἡ διαδικασία τῆς ἔκδοσής 
του στή Σερβία γιά τήν ὑπόθεση 
κονδυλίων ὕψους 350.000 εὐρώ τά 
ὁποῖα ἀφοροῦσαν τήν ἀνοικοδόµηση 
ἐκκλησιῶν τοῦ Κοσόβου. Ὁ ἴδιος 
ἀρνεῖται κάθε ἐµπλοκή (δέν ἦταν 
κἄν διαχειριστής τῶν χρηµάτων 
αὐτῶν), ἐπισηµαίνει τά κυρίως 
πολιτικά κίνητρα τῆς ὑπόθεσης καί 
τίς µεθοδεύσεις πού δείχνουν τήν 
ἀπουσία συνθηκῶν µιᾶς δίκαιης 
δίκης (στό Βελιγράδι τοῦ ἔχουν ὁρίσει 
δικηγόρο καί δέν γίνεται δεκτός αὐτός 
πού θέλει ὁ ἴδιος!) καί θά ἀναµένει 
φυσικά τήν ἀπόφαση τοῦ Συµβουλίου 
Ἐφετῶν (ἀκόµη δέν ἔχει ἔρθει ὁ 
φάκελος τῆς ὑπόθεσής του ἀπό τό 
σερβικό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης) γιά 
τήν ἔκδοσή του ἤ µή στή Σερβία. 

Ὁ π. Συµεών εἶχε στοχοποιηθεῖ ἀπό 
µῆνες ἀπό τούς δωσίλογους τῆς 
Δύσης καί τοῦ οἰκουµενισµοῦ, µέ 
τόν «βοηθό ἐπίσκοπο» Θεοδόσιο πού 
εἶχαν κουβαλήσει στό Κόσοβο καί 
ἄλλους καλοθελητές. Στήν τελευταία 
φάση διεξήγετο ἔρευνα ἀπό εἰδική 
Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιά 
«οἰκονοµικές ἀτασθαλίες» τῆς 
Ἐπισκοπῆς Ράσκας καί Πριζρένης, 
ὅµως ὁ Ἀρτέµιος, ἀντιλαµβανόµενος 
τά σχέδια τῶν πολιτικῶν καί 
ἐκκλησιαστικῶν του ἀντιπάλων, 
στήριζε τόν πρωτοσύγγελό του 
καί ἀµφισβητοῦσε τίς ἀποφάσεις 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Παράλληλα 
ἀντιστεκόταν στίς ἀποφάσεις 
τῆς Ἱεραρχίας πού ἀφοροῦσαν 
τήν διοίκηση τῆς ἐπαρχίας του κι 
ἐµφανίστηκε τελικά ἐνώπιόν της στίς 
11/2. Ἐκεῖ τοῦ ἀνακοινώθηκε ὅτι τοῦ 
ἀφαιρεῖται ἡ ἄσκηση τῶν διοικητικῶν 
του καθηκόντων κι ἔκανε ὑπακοή, 
παρότι ἡ ἀπόφαση ἦταν προδήλως 
ἀντικανονική (ἀφοῦ δέν ἔχει 
καταδικαστεῖ γιά τίποτε!). Ὅταν πρό 
ἡµερῶν ἔγινε ὀγκῶδες συλλαλητήριο 
στή Μητρόβιτσα ὑπέρ τοῦ Ἀρτεµίου, 
ὁ τελευταῖος κατηγόρησε ἀνοιχτά 
τόν Τάντιτς ὅτι προδίδει τόν σερβικό 
λαό. Σήµερα στή Γκρατσάνιτσα 
ἐπικρατεῖ πραγµατική τροµοκρατία. 
Ὁ Ἀρτέµιος, πού κατηγορήθηκε 
περίπου ὡς σχισµατικός, πιέστηκε 
ἐπί ἕναν σχεδόν µήνα νά βγεῖ καί 
νά καλέσει τόν λαό νά δεχθεῖ τόν 
τοποτηρητή τῆς Ἱεραρχίας. Στό τέλος 
τό ἔπραξε λέγοντας «δέν συµφωνῶ 
µά ἀποδέχοµαι τίς ἀποφάσεις». 
Ὁ σερβικός λαός στό Κόσοβο 
ἐξακολουθεῖ νά τόν ἀγαπᾶ καί νά 
τόν βλέπει ὡς ἐθνάρχη καί ἐπίσκοπο 
πού τηρεῖ τίς ὀρθόδοξες παραδόσεις. 
Εἶναι ὅµως πραγµατικά µεγάλη ἡ 
δική µας θλίψη νά βλέπουµε Σέρβους 
ἐπισκόπους (καί τέκνα ἐπίσης τοῦ 
ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς) νά 
ἀκολουθοῦν ἀντίθετες πορεῖες. Ποῦ 
εἶναι ὁ Μαυροβουνίου Ἀµφιλόχιος, ὁ 
Μπάτσκας Εἰρηναῖος, ὁ Ἐρζεγοβίνης 
Ἀθανάσιος καί ἄλλοι πού τόσες 
ἐλπίδες γέννησαν πρίν 15-20 χρόνια;

Ἡ Σερβική Ἀνάσταση ἀργεῖ...

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Γιά τήν γενναία Τουρκάλα δηµοσιογράφο τῆς 
«Ταράφ», Ἀισέ Χούρ, ἔχουµε ξαναγράψει. Εἶναι 
ἀπείρως προτιµότερο νά διαβάζει κανείς τήν δική 
της ἀρθρογραφία της, παρά τούς περισσότερους 
σαβουρογράφους τῆς Ἀθήνας. Στίς 14/3 λοιπόν, 
ἡ Ἀισέ δηµοσίευσε ἕνα ἐκτενές ἄρθρο, ἱστορικοῦ 
καί πολιτικοῦ χαρακτήρα, µέ τίτλο «Ἡ ἀνεπίσηµη 
ἱστορία τοῦ Πόντου». Ἐκεῖ βρήκαµε σηµαντικές 
πληροφορίες καί ἐκτιµήσεις γιά πρόσωπα καί 
πράγµατα καί τήν πλήρη µετάφραση τήν ἀνεβάσαµε 
στήν ἱστοσελίδα µας (www.antifonitis.gr). Ἐδῶ 
σηµειώνουµε µόνο ὅτι κάνει ἀναφορές στήν 
ἱστορική παρουσία τῶν Ἑλλήνων στόν Πόντο, µιλάει 
γιά τά βάσανά τους (π.χ. ἀµελέ ταµπουρού, πορεῖες 
θανάτου...), βρίσκει καλά λόγια γιά τόν ἡγέτη τῶν 
Ποντίων ἀνταρτῶν Βασίλη Ἀνθόπουλο, δέν κρύβει 
τήν ἐγκληµατική δραστηριότητα τοῦ Τοπάλ Ὀσµάν,  
µνηµονεύει τίς συγκαταβατικές προσπάθειες τοῦ 
Χρύσανθου Τραπεζοῦντος, κτλ. Καί καταλήγει: 
«Εἶναι φανερὸ πὼς οἱ Ρωµιοὶ τοῦ Πόντου πλήρωσαν 
πικρὸ τίµηµα, καθὼς ἔπεσαν θύµατα  ὀνειροπόλων 
ἡγετῶν ποὺ παρασύρθηκαν ἀπὸ τὴν ἐθνικιστικὴ 
ἰδεολογία, ὑποτίµησαν τὴν δύναµη τῶν ἀντιπάλων, 
παραφούσκωσαν τὴν δική τους δύναµη καὶ τὴν διεθνὴ 

στήριξη καὶ ἀπέτυχαν συνεχῶς νὰ ὀργανώσουν τὴν 
κοινότητά τους. Ὅµως τὸ ὅτι ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ποὺ µὲ 
ἐπικεφαλῆς τοὺς Τούρκους προεστοὺς τῆς Μπάφρας 
καὶ τοῦ Ἐρζεροὺµ ὑπῆρχαν πολλὲς αὐτόνοµες δοµές, 
ποὺ ἡ κεµαλικὴ κίνηση ἦταν ἕνα κίνηµα γιὰ δηµιουργία 
ἔθνους - κράτους ἀπὸ µία διαλυµένη αὐτοκρατορία, 
δὲν ἀποτελεῖ παράδοξο νὰ θέλουν καὶ οἱ Ρωµιοὶ νὰ 
δηµιουργήσουν τὸ δικό τους ἔθνος-κράτος. ∆ὲν εἶµαι 
σίγουρη πὼς τὰ µέλη τοῦ Σουηδικοῦ Κοινοβουλίου 
ξέρουν αὐτὴν τὴν πολύπλοκη ἱστορία, ἀλλὰ γίνεται 
ἀντιληπτὸ πὼς οἱ µέθοδοι ποὺ ἐφάρµοσε ὁ Τοπὰλ 
Ὀσµὰν καὶ οἱ ἀντάρτες του γιὰ νὰ καταπνίξουν 
τὸν Ποντιακὸ ἐθνικισµό, ἐµπίπτουν στὸν ὁρισµὸ τῆς 
Συνθήκης τῶν Γενοκτονιῶν τοῦ 1948».����������� 39, ����� 10680, ���.2103601956 
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Αναγκαία διευκρίνιση

Στις 1-3-2009 δημοσιεύσαμε ένα άρθρο με 
τίτλο “Αγοραίες συγκρούσεις και τοπικός 
Τύπος” μεταφέροντας τα αναγραφόμενα 
στον τοπικό Τύπο της Αλεξανδρούπολης 
(εφημερίδα ΓΝΩΜΗ), προσθέτοντας και 
ένα μικρό σχόλιο μας. Σε καμμία περίπτωση 
δεν θίξαμε ούτε και είχαμε την πρόθεση να 
θίξουμε την τιμή και την υπόληψη του κ. 
Δημοσθένη Βράκα, τον οποίο άλλωστε 
δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε καμμία 
διαφορά μαζί του, όπως καί με κανέναν 
άλλον αναφερόμενο στο δημοσίευμα. 
Το σχόλιο μας στο οποίο αναφερόταν ότι 
“θα αναμένουμε τις εξελίξεις, με την αφελή 
ελπίδα να χυθεί λίγο φως στο θέμα που έχει 
κι άλλες πτυχές (μέχρι και στο εμπόριο 
ναρκωτικών)”, δεν υπαινισσόμασταν τον κ. 
Βράκα αλλά τρίτα πρόσωπα - γράφουμε για 
ΑΛΛΕΣ πτυχές - που δεν κατονομάστηκαν 
στο άρθρο, αφού δεν είχαμε στοιχεία 
επαρκή για να στηρίξουμε τον ισχυρισμό. 
Με την διευκρίνιση αυτή πιστεύουμε να 
αίρεται η όποια παρεξήγηση από πλευράς 
του κ. Βράκα. Αφαιρέσαμε μάλιστα την 
ανάρτηση εκείνη με το εν λόγω άρθρο 
αφού δεν έχουμε καμμία διάθεση για 
νέες δικαστικές εμπλοκές, ασχέτως της 
κατάληξής τους και ασχέτως του αν έχουμε 
δίκιο ή όχι...

Στό προηγούµενο φῦλλο µας δηµοσιεύσαµε τό ἔγγρα- 
φο τοῦ ὑπουργείου Παιδείας στό ὁποῖο βεβαιωνόταν 
ἐγγράφως ὅτι τό ἀσυµβίβαστο τῆς ἰδιότητας τοῦ 
Πρύτανη (καί Ἀντιπρύτανη, Κοσµήτορα, Προέδρου 
καί Ἀντιπροέδρου Δ.Ε.) µέ κάθε ἐξωπανεπιστηµιακή 
ἐπαγγελµατική ἀπασχόληση ἰσχύει στό ἀκέραιο. 
Σήµερα δηµοσιεύουµε τήν ἀπάντηση πού λάβαµε 
ἀπό τό Τεχνικό Ἐπιµελητήριο Ἑλλάδας γιά τό ἴδιο 
θέµα. Μιά ἀπάντηση µέ τήν ὑπογραφή τοῦ προέδρου 
τοῦ ΤΕΕ, Γιάννη Ἀλαβάνου, ὁ ὁποῖος ἀπαντώντας 
σέ περσινό µας ἔγγραφο σχετικά µέ τό «Μητρῶο 
Μελετητῶν» µᾶς γράφει:
«...Σύµφωνα µέ τό ἄρθρο 6 παρ. 3 τοῦ Ν. 2530/1997 
ἔχει θεσπιστεῖ ἀσυµβίβαστο µεταξύ τῆς ἰδιότητας 
Πρύτανη, Ἀντιπρύτανη, Κοσµήτορα, Προέδρου καί 
Ἀντιπροέδρου Διοικούσας Ἐπιτροπῆς γιά µέλη ΔΕΠ µέ 
κάθε ἐξωπανεπιστηµιακή ἀπασχόληση. (...) 
Ἡ διάταξη αὐτή, ὡς εἰδικότερη, ὑπερισχύει λοιπῶν 
γενικῶν διατάξεων περί µελῶν ΔΕΠ πού µπορεῖ 
νά ὁρίζουν διαφορετικά. Δηλαδή, πρόσωπα µέ τήν 
ἰδιότητα τοῦ Πρύτανη, Ἀντιπρύτανη, Κοσµήτορα, 
Προέδρου καί Ἀντιπροέδρου Διοικούσας Ἐπιτροπῆς 
γιά µέλη ΔΕΠ ἔχουν κώλυµα ὡς πρός ὁποιαδήποτε 
ἐξωπανεπιστηµιακή ἐπαγγελµατική δραστηριότητα 
καί κατ’ ἐπέκταση τή συµµετοχή τους σέ διαδικασίες 
ἀνάθεσης µελετῶν.
Σέ κάθε περίπτωση, ἐφόσον κάποιος εἶανι ἐγγεγραµ-
µένος στό Μητρῶο Μελετητῶν καί στή συνέχεια 
ἀνακύψει ὁποιοδήποτε κώλυµα, ὀφείλει κατά τήν ἄποψή 
µας νά ἀναφέρει τό κώλυµα στό Μητρῶο Μελετητῶν. 
Ἀπό τήν πλευρά του τό Μητρῶο Μελετητῶν, κατά 
τή διαδικασία ἐλέγχου καί ἀνανέωσης τῶν πτυχίων 

Μελετῶν ἤ Γραφείων Μελετῶν, ὀφείλει νά ἐλέγχει 
καί τέτοιας φύσεως κωλύµατα.»
Ἄρα; Μήπως ἀποδεικνύεται περιτράνως ὅτι ἔχουµε τά 
χίλια δίκια στό θέµα τοῦ ἀσυµβίβαστου; Τό ὑπουργεῖο 
βεβαιώνει ὅτι ἰσχύει ὁ νόµος. Τό ΤΕΕ συµφωνεῖ 
ὅτι δέν ἔχουν θέση στό Μητρῶο του πρυτάνεις 
κτλ. Λοιπόν; Πόσες περιπτώσεις παρανοµούντων 
πανεπιστηµιακῶν ἔχουµε; Ποιοί παλαιότεροι 
κάτοχοι τοῦ τίτλου αὐτοῦ ὄχι µόνο ἐργαζόντουσαν 
µά καί ...ἀπέδιδαν καί ποσοστά (πού προβλέπει ὁ 
νόµος γιά τούς δικαιούχους) στά οἰκεῖα ΑΕΙ; Ὑπάρχει 
εἰσαγγελέας νά τά ψάξει; 

Ἤ παππᾶς παππᾶς ἤ ζευγᾶς ζευγᾶς

Οραματιστείτε γιατί χανόμαστε!
Eίπαμε ότι καθένας έχει και τη δική του οπτική για όσα συμβαίνουν ή πρέπει να γίνουν 
στην πατρίδα μας, αλλά αυτό μάλλον ...ξεφεύγει πολύ. Εκτός κι αν εμείς μείναμε 
πολύ πίσω κι απ’ τα γαϊδούρια, εμμένοντας σε έναν στείρο και αντιπαραγωγικό 
ορθολογισμό. Μεταξύ άλλων λοιπόν, τον τελευταίο καιρό λαμβάνουμε διάφορα 
ηλεκτρονικά μηνύματα σαν το παρακάτω: «ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ με ΝΕΑ ΔΟΜΗ, λόγω έκτακτων συνθηκών».
Ένα ιδιόμορφο κάρμα έχει ωριμάσει, που γεννά επικίνδυνες αναταράξεις σε πλανητικό 
αλλά και ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο. Συντονίσου και εσύ μαζί μας, για να βγούμε 
αλώβητοι από την κρίση και να την μετατρέψουμε σε χρυσή ευκαιρία για πνευματική 
αναγέννηση, κοινωνική αλληλεγγύη και σεβασμό στη μητέρα γη. Του Οραματισμού 
θα προηγηθεί ομιλία του Στάμου Στίνη, με θέμα: «Η Μεγάλη Ενεργειακή Κρούση του 
Μαΐου». Η ομιλία και ο οραματισμός θα πραγματοποιηθούν σε απ’ ευθείας τηλεματική 
σύνδεση Αθήνας – Θεσσαλονίκης – Καλαμάτας.»
«Ιδιόμορφο κάρμα»; «Επικίνδυνες αναταράξεις»; «Ενεργειακή κρούση»; Δηλαδή όλα 
τούτα που ακούμε καθημερινά με τα σπρέντς, το χρέος και το ελληνικό φαλιμέντο 
δεν είναι παρά τα ασήμαντα επιφαινόμενα; Μπας και αντί να πληρώσουμε τα 
μαλλιοκέφαλά μας στο ΔΝΤ και στην ΕΕ πρέπει απλώς να «συντονιστούμε» με 
κάτι που δεν πολυκατάλαβα; Όμως θα μου πείτε «γιατί, μήπως βλέπεις μεγαλύτερη 
σοβαρότητα ή καμμιάν ελπίδα σε όσα λέει ο Παπακωνσταντίνου;» Ομολογώ πως όχι.

“Κίνηση Πολιτῶν” (21/3/10) ἔξω ἀπό τόν Ι. Ναό Παναγούδας, ὅπου λειτουργοῦσε ὁ 
Ἄνθιµος Θεσσαλονίκης. Μέ ἑκατοντάδες sms, µέ γκρούπ στό facebook καί κρύβοντας 
τήν συριζοπράσινη ἔνταξή τους, µαζεύτηκαν οἱ καηµένοι 13 νοµάτοι (ἀνάµεσά τους 
κι ἡ κ. Ἐλεάννα Ἰωαννίδη - βλ. σελ. 3), ἐκπρόσωποι καί τῶν ...τριῶν φύλων, γιά νά 
διαδηλώσουν τά φορολογικῆς ἀφορµῆς ἀντικληρικά τους φληναφήµατα. Ἡ εἴδηση 
ἔπαιξε σέ ὅλα τά βοθροκάναλα, µέ ἐκτενῆ ρεπορτάζ ἀλλά µόνο µέ ...κοντινά πλάνα!

Το αρχαιότερο τεχνικό 
έργο του κόσμου!

Όταν το 1987 ξεκίνησαν οι ανασκαφές 
της κ. Νίνας Κυπαρίσση - Αποστολίκα 
στο σπήλαιο  της Θεόπετρας, όπου 
περιστασιακά σταυλίζονταν ζώα, σίγουρα 
κανείς δεν περίμενε τέτοιες ανακαλύψεις. 
Γιατί στο προϊστορικό σπήλαιο, κοντά 
στην Καλαμπάκα, ανακαλύφθηκε ένα 
πανάρχαιο τεχνικό έργο: Πρόκειται για 
ανασκαφή που εκτιμάται πως είναι μέσης 
ηλικίας 23.000 ετών! Η χρονολόγηση 
του τεχνητού λιθοσωρού - τείχους, που 
περιορίζει την είσοδο του σπηλαίου κατά 

τα 2/3, έγινε με τη μέθοδο της οπτικής 
φωταύγειας και πιστοποιεί το έργο 
της κατασκευής του λιθοσωρού ως το 
αρχαιότερο μέχρι σήμερα γνωστό τεχνικό 
έργο στον Ελλαδικό χώρο - και πιθανόν 
παγκοσμίως! 
Η ηλικία συμπίπτει απόλυτα με την 
ψυχρότερη περίοδο της τελευταίας 
παγετώδους εποχής και υποδηλώνει 
ότι το έργο κατασκευάστηκε από τους 
παλαιολιθικούς οικιστές του σπηλαίου για 
να προστατευθούν από το τότε δριμύ ψύχος. 
Η χρονολόγηση πραγματοποιήθηκε στο 
εργαστήριο Αρχαιομετρίας του κέντρου 
«Δημόκριτος» από την ερευνητική ομάδα 
των Ν. Ζαχαριά (Παν/μιο Πελοποννήσου) 
και Ι. Μπασιάκου (διευθυντής ερευνών 
στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»).

Πρέπει να σημειωθεί πως η ανακάλυψη 
έχει κι άλλη πτυχή, πολύ σημαντικότερη 
από την παλαιότητα, καθώς οι ανασκαφές 
της εφόρου αρχαιοτήτων Νίνας 
Κυπαρίσση - Αποστολίκα αποκαλύπτουν 
κατοίκηση από την παλαιολιθική εποχή 
και μέχρι τη νεολιθική. Οι δε μελέτες 
DNA στο σκελετικό υλικό δείχνουν πως 
ο πληθυσμός που κατοικούσε το σπήλαιο 
κατά την παλαιολιθική εποχή (και 
συγκεκριμένα από το 50.000 π.Χ.) και κατά 
τη μεσολιθική, ήταν Ο ΙΔΙΟΣ. Δηλαδή, 
όπως λέει η κ. Κυπαρίσση, οι κάτοικοι 
ήταν αυτόχθονες και δεν είχαν μετακινηθεί 
από την Ανατολή. Άλλωστε, η μελέτη 
στα φυτικά κατάλοιπα δείχνει πως εδώ 

«εξημερώθηκαν» και 
καλλιεργήθηκαν και 
δεν μας ήρθαν από τη 
Μέση Ανατολή, όπως 
αναφέρουν κάποιες 
« ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ έ ς » 
θεωρίες. Έχουμε 
δηλαδή την άγρια 
εκδοχή σε παλαιότερα 
στρώματα και την 
«ήμερη» σε νεότερα. 
Αυτό σημαίνει 
πως ο πολιτισμός 
που αναπτύχθηκε 

στο θεσσαλικό αυτό σπήλαιο ήταν 
γηγενής. Στο σπήλαιο έχουν εντοπισθεί 
και τα παλαιότερα στον ελλαδικό χώρο 
αποτυπώματα ποδιών, ηλικίας 130.000 
ετών, καθώς και ένα χρυσό δακτυλιόσχημο 
ειδώλιο, εύρημα εξαιρετικά σπάνιο και 
μοναδικό.
Το σπήλαιο είναι ήδη επισκέψιμο, χάρη 
στα χρήματα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης.
Πάπαλα λοιπόν οι μπούρδες περί Ινδοευ-
ρωπαίων και φωτός εξ Ανατολών και και 
και... Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται 
αυτό που έχουμε ξαναγράψει, ότι η 
Αρχαιολογία θα σκορπίσει τις συμπλεγ-
ματικές κατασκευές κατά της αυτοχθονίας 
στον ελλαδικό χώρο. Δεν έχουμε παρά να 
την προωθήσουμε και να περιμένουμε.

Εἴμαστε δυό, εἴμαστε τρεῖς, εἴμαστε μόνο 13!
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Ἡ ὁλοκλήρωση µετά ἀπό δύο ἔτη τῶν ἀρχαιολογικῶν ἐρευνῶν στήν 
περιοχή τῆς Ἰτέας Ἕβρου ἀπέδωσε ἕναν ταφικό θάλαµο τοῦ 4ου π.Χ. 
αἰώνα µέ διάφορα εὑρήµατα. Δύο στοιχεῖα σηµαντικά διακρίναµε στά 
ὅσα γράφτηκαν στόν τοπικό Τῦπο: Ἀφενός ἡ ἀνακάλυψη δύο ἀγγείων 

µέ διακόσµηση πού παραπέµπει σέ ὅµοιά τους, τύπου Tsepina, πού βρέθηκαν 
στήν ὀροσειρά τῆς Ροδόπης στή Βουλγαρία καί ἀνάγονται στήν ἐποχή τοῦ 
Σιδήρου. Κι ἀφετέρου ἡ ἐπιγραφή ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΕΙΟΣ ΜΗΤΡΙ 
ΠΑΤΡΩΙΑ  σέ µία ἀπό τίς δύο κατακόρυφες πλάκες πού ἔφρασσαν τό ἄνοιγµα 
µεταξύ θαλάµου καί προθαλάµου. Ἀσχέτως ἄν βρέθηκε ἐκεῖ σέ δεύτερη χρήση 
ἤ ὄχι, εἶναι µεγάλη ἡ συγκίνηση νά διαβάζεις τή γλῶσσα µας σέ ὅλα τά ἀρχαῖα 
εὑρήµατα τῆς περιοχῆς, µετά ἀπό 24 ὁλόκληρους αἰῶνες καί µετά ἀπό ἀµέτρητες 
ὀρδές ἀλλόγλωσσων κατακτητῶν.

Μικρῆς ἔκτασης ἐπεισόδια σηµειώθηκαν στή Βέννα Ροδόπης τήν 
Κυριακή (21/3), ἔξω ἀπό τό κέντρο κράτησης λαθροµεταναστῶν ὅταν 
κάποιοι ἀπό τόν λεγόµενο «ἀναρχοαυτόνοµο» χῶρο, µέ προέλευση 
ἀπό τή Θεσσαλονίκη καί ἄλλες, πλησιέστερες πόλεις τῆς Μακεδονίας 

καί τῆς Θράκης ἐπισκέφθηκαν τόν χῶρο «γιά νά προσφέρουν εἴδη πρώτης 
ἀνάγκης» στούς κρατούµενους καί «νά τούς συναντήσουν παρουσίᾳ νοµικῶν 
καί ἰατρῶν». Οἱ Ἀρχές ἀρνήθηκαν τήν εἴσοδό τους στό κέντρο κράτησης καί 
δηµιουργήθηκε στιγµιαῖα ἔνταση µεταξύ κάποιων θερµόαιµων καί ἀστυνοµικῶν 
τῶν ΜΑΤ. Ἔγιναν 3 προσαγωγές καί στή συνέχεια ἔγινε συγκέντρωση ἔξω ἀπό 
τό ἀστυνοµικό µέγαρο Κοµοτηνῆς γιά συµπαράσταση στούς συλληφθέντες, 
ἐναντίον τῶν ὁποίων σχηµατίστηκε δικογραφία καί ὁδηγήθηκαν στόν 
Εἰσαγγελέα. Καί πραγµατικά ἀποροῦµε: Γιατί συνεχίζουν νά κρατοῦν τούς 
λαθροµετανάστες οἱ Ἀρχές; Ἀφοῦ τούς ἀφήνουν ἐλεύθερους ἐντός ἐλαχίστων 
ἡµερῶν, τί νόηµα ἔχει ἡ κράτησή τους; Ἐδῶ (καί µόνον ἐδῶ) τό ἀναρχικό ἰδεῶδες 
τῆς κατάρρευσης τῶν συνόρων εἶναι πιά πραγµατικότητα, τί πασχίζουν νά 
κάνουν ἡ Συνοριοφυλακή, ἡ Ἀστυνοµία, οἱ δικαστικές Ἀρχές κτλ; Μυστήριο...

Ἡ Ὁµάδα Πρωτοβουλίας γιά τήν δηµιουργία Τοπικοῦ Συµφώνου 
Ποιότητας Ροδόπης θά πραγµατοποιήσει τήν πρώτη ἀνοικτή ἐκδήλωσή 
της στήν αἴθουσα τῆς Νοµαρχίας στίς 21 Ἀπριλίου. Μέχρι τότε θά γίνουν 
ἐπισκέψεις σέ περιοχές ὅπου ἤδη λειτουργοῦν ἤ ἔχουν λειτουργήσει 

Τοπικά Σύµφωνα Ποιότητας (Οἰκοξενία στήν Κερκίνη Σερρῶν, Ξένιος Δίας στήν 
Κοζάνη, Λίµνη Πλαστήρα, Πίνδος...), προκειµένου νά ἀξιοποιηθεῖ ἡ γνώση καί 
ἡ ἐµπειρία τους. Στό Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας µποροῦν νά συµµετέχουν 
παραγωγοί φηµισµένων πιστοποιηµένων τοπικῶν ἀγροτικῶν προϊόντων, 
µεταποιητές ἤ παραγωγοί τοπικῶν προϊόντων, παροχεῖς τοπικῶν ὑπηρεσιῶν 
(ξενῶνες, ταβέρνες, καφενεῖα, ξεναγήσεις, µεταφορεῖς κλπ), πολιτιστικοί 
φορεῖς, µουσεῖα, συνεταιρισµοί, δίκτυα, ὁµάδες, συλλογικές δοµές κλπ, πάντα 
µέ τά χαρακτηριστικά τῆς τοπικῆς ταυτότητας τῆς Ροδόπης. Πληροφορίες: Κ. 
Μπούντας τηλ 6974336775, Δ. Μιχαηλίδης, 6998282382

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ» 
ΜΗΝΥΜΑ
«Ανταποκρινόμενος στις ανάγκες 
της Πατρίδος μας και γνωρίζοντας 
ότι η φορολόγηση των επαρχιακών 
μητροπόλεών μας θα στερήσει την 
δυνατότητά μας να ανταποκρινόμαστε 
σε καθημερινά αιτήματα για βοήθεια που 
φθάνουν στα γραφεία μας, ζητώ κι εγώ - 
όπως ο σεβ. Μεσογαίας κ. Νικόλαος - την 
διακοπή πλήρως της μισθοδοσίας μου ... 
η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.054 
ευρώ. Επαναφέρω πρόσφατη πρότασή 
μου να χαρίσει η Εκκλησία μας στο 
Κράτος όλες τις μετοχές που έχει στην 
ΕΤΕ. Ο λαός μας και οι μητροπόλεις 
μας απ’ αυτό δεν θα βλαφτούν, όπως 
εξάλλου και δεν οφελούνται, κι εμείς 
θα βγάλουμε από πάνω μας αυτή την 
ρετσινιά...»
Η παραπάνω δήλωση του μητροπολίτη 
Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου, στην 
οποία ανακοινώθηκε η προσφορά του 
για την πατρίδα μας, έγινε αφορμή 
για έναν αποκαλυπτικό διάλογο που 
μάλλον δεν αναμενόταν. Κι αυτό γιατί 
ορισμένοι στην διοικούσα Εκκλησία 
ένιωσαν να εκτίθενται και βγήκαν να τον 
κατηγορήσουν για ...λαϊκισμό! Κάπως 
έτσι είχαμε την είδηση των ημερών 
για τον τόπο μας, κάτι που για μας θα 
μπορούσε να θεωρηθεί και «αναστάσιμο 
μήνυμα». Μεταξύ άλλων λοιπόν 
απάντησε ο κ. Άνθιμος: 
«Δεν με ενδιαφέρει να αποστομώσω 
όσους με κατηγόρησαν για λαϊκισμό, 
κρίνοντας έτσι την απόφασή μου να 
αποποιηθώ τον μισθό μου, αλλά οφείλω 
να εξηγηθώ στους αδερφούς μου που 
φαντάστηκαν ότι διάλεξα τον τρόπο 
αυτό, προκειμένου να διακριθώ από 
εκείνους με την αλαζονεία της πτωχείας. 
Η πράξη αποτελεί κραυγή αγωνίας μου 
σε μια κοινωνία που μας έριξε πλέον 
στο βούρκο της απαξίωσης. Εννοώ 
την ορθόδοξη ελληνική κοινωνία που 
δεν μας εκτιμά πια. Συγκεκριμένα, δεν 
εκτιμά τους επισκόπους, όχι τον «απλό 
παπά», όπως λέγεται και ξαναλέγεται.
Δεν το καταλαβαίνουμε ότι το ειδικό 
μας βάρος έχασε την πυκνότητά του; Θα 
τολμούσαμε να ρωτήσουμε, τι σημαίνει 
για τον Έλληνα του σήμερα, ο επίσκοπος 
ως πνευματικός θεσμός;
(...) Δεν αφουγκραζόμαστε ότι μας 
βλέπουν σαν αναπόσπαστο μέρος 
του διεφθαρμένου κράτους, καθώς 
συναγελαζόμαστε με άρχοντες 
και μεγιστάνες και κατά συνέπεια 
θεωρούμαστε συμμέτοχοι των 
πράξεών τους; Δεν βαρεθήκαμε να «το 
παίζουμε» προϊστάμενοι ΝΠΔΔ και να 
προεδρεύουμε σε Δ.Σ., εκτιθέμενοι σε 

διενέργεια πλειοδοτικών-μειοδοτικών 
διαγωνισμών κ.λ.π. και χωρίς να 
διαθέτουμε καμία απολύτως εξειδίκευση 
πάνω σ’ αυτά; (...) Δεν ζούμε το 
θεολογικό και κοινωνικό επίπεδο του 
κλήρου μας; (...) Δεν μας προβληματίζει 
η εικόνα των μουχλιασμένων ενοριακών 
κέντρων αλλά και των θλιμμένων 

κατηχητικών σχολείων μας; (...) Δεν 
διαβλέπουμε ότι η ελληνική κοινωνία, 
αργά αλλά σταθερά, ύπουλα, σιωπηλά 
αλλά μεθοδικά, αποχριστιανοποιείται; 
Και ‘μεις μένουμε στους ναούς με γέρους 
και γριές, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι 
επηρεάζουμε το εκλογικό σώμα; 
(...) Εξοβελίστηκε η παρέμβασή μας στην 
δημόσια Εκπαίδευση, καταστρέψαμε 
την εκκλησιαστική μας Εκπαίδευση, 
χάσαμε το Νοσοκομείο των Κληρικών 
που διαθέταμε, διαβλήθηκε η ηθική 
μας υπόσταση, αμφισβητήθηκε 
η διαχειριστική μας εντιμότητα, 
περιπαίχθηκε  ο προβληματισμός μας 
για τα εθνικά ζητήματα, πολεμείται 
η κοινωνική μας δραστηριότητα, 
σκανδαλίζουν τα άμφιά μας, συζητιούνται 
τα αυτοκίνητά μας, διατρανώθηκε ο 
δεσποτισμός μας έναντι των «απλών και 
αδύναμων παπάδων» μας.   
Δεν τα ζήσαμε όλα αυτά; Δεν τα είδαμε; 
Δεν τα βλέπουμε; Τί απαντήσαμε σ’ 
όλες αυτές τις μάχες που βιώνουμε; Πώς 
απαντήσαμε στα λάθη που πράξαμε; 
Με την εμμονή μας στην σκουριά 
της Παράδοσης (Τυπικό, μετάφραση 
λειτουργικών κειμένων, ράσα), με την 
αδυναμία μας να αποτινάξουμε τον 
βυζαντινισμό (μίτρες, λιτανείες, ξύλινη 
γλώσσα, ραγδαίες υποκλίσεις, ατέλειωτα 
χειροφιλήματα, φήμες, προσφωνήσεις), 
με την φοβία μας να παραδεχτούμε 
με ειλικρίνεια την ανθρωπότητά μας 
(φτάσαμε να μιλήσουμε οι ίδιοι για 
«κάθαρση»της Εκκλησίας μας).   
Όλα αυτά αποδεικνύουν την δειλία 
μας να δοκιμάσουμε το βιώσιμο του 
Ευαγγελίου  στο σήμερα και το εφικτό, 
της κατά Χριστόν ζωής. Όλα αυτά 
αποδεικνύουν την απιστία μας στη 
δραστικότητα της Πίστεως....»   

Ο Δήµαρχος Κοµοτηναίων 
κ. Δηµήτρης Κοτσάκης 

και το Δηµοτικό Συµβούλιο 
εύχονται σε όλους τους 

συµπολίτες 
 Καλή Ανάσταση 
και Καλό Πάσχα

Αντί ευχετηρίων καρτών 
η Δηµοτική Αρχή και 

ανταποκρινόµενη στις συνθήκες 
οικονοµικής κρίσης, αποφάσισε να 

δωρίσει το αντίτιµο της αγοράς 
και  αποστολής καρτών σε άπορες 

οικογένειες του Δήµου µας.



Πόσο φασίστας µπορεῖ νά εἶναι 
κανείς; Στό ἐρώτηµα αὐτό εἶναι 
πολύ δύσκολο νά ἀπαντήσει 
κανείς, ἔστω κι ἄν ἔχει διατρίψει 
στά χιτλερικά, µουσολινικά 
καί κεµαλικά κατορθώµατα. 
Πρέπει γιά τήν ἀκρίβεια νά 
γνωρίζει τίς ἐκδηλώσεις  πού 
ὀργανώνει ἡ µειονοτική ἡγεσία 
τῆς Θράκης, σέ συνδυασµό 

πάντα µέ τήν Μητέρα - Πατρίδα 
της. Ἕνα πρόσφατο παράδειγµα 
εἴχαµε µέ τήν παρουσία τοῦ 
τουρκοµουφτῆ Ξάνθης, Ἀχµέτ 
Μέτε, στό Κόσοβο (11-13 Μαρτίου 
2010), ὅπου ὁ λεγάµενος  ἔκανε 
διάφορες ἐπαφές µέ Τούρκους 
τῆς περιοχῆς µά καί συνόδευσε 
µιά ἀποστολή παιδιῶν πού 
ἔλαβαν µέρος σέ διαγωνισµό τοῦ 
τοπικοῦ συλλόγου «Φιλιζλέρ». 
Τί κάνανε τά 20 αὐτά παιδιά 
στόν (διεθνή!) διαγωνισµό; 
Ἀπήγγειλαν τόν ἐθνικό ὕµνο 

τῆς Τουρκίας καί βραβεύτηκαν 
ἐκεῖνα πού τό ἔπραξαν µέ τόν 
καλύτερο τρόπο! Μπορεῖτε νά 
φανταστεῖτε τί εἴδους ἀνώµαλος 
νοῦς συλλαµβάνει ἰδέες γιά 
τέτοιους διαγωνισµούς; Τί 
καφρίλα µπορεῖ νά συµπυκνωθεῖ 
µέσα σέ κάποια κρανία; 
Πάντως ἡ ...Ἑλλάδα κατάφερε 
µιά διάκριση, καθώς ὁ µαθητής 

τοῦ Κοράν 
Κουρσού ἀπό 
τά Μελίβοια 
Ξάνθης κατέ-
κτησε τή 2η 
θέση τῆς 
. . . ἰ δ ι ό τ υ π η ς 
Τουρκοβίζιον. 
Πέραν τῆς ἐν 
λόγῳ ἐκδήλω-
σης, ὁ Μέτε, 
ὡς καλός 
θρησκευτικός 

λειτουργός πού εἶναι,  
συνάντησε τόν Τοῦρκο πρέσβη, 
τόν ὑπουργό Ἐπικρατείας τοῦ 
Κοσόβου, ἀξιωµατούχους τοῦ 
τοπικοῦ τουρκικοῦ κόµµατος, 
τήν ἰσλαµική ἕνωση τοῦ 
Πρίζρεν καί τόν ἀρχικαραβανά 
τῆς στρατιωτικῆς δύναµης τῆς 
Τουρκίας στήν περιοχή (βλ. 
φωτογραφία τῆς «Μπιρλίκ»). 
Μετά (ὑποθέτω ὅτι) γύρισε 
στήν Ξάνθη καί συνεχίζει νά ζεῖ 
δίπλα µας, σάν νά µήν τρέχει 
τίποτε...

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ   1-4-2010                                                                                                                                                                                                                                        7

Ὑπερπαραγωγή φασισµοῦ, 
ἐξάγουµε καί στό Κόσοβο...

Στήν Ἐπιτροπή Ἀναφορῶν τῆς Εὐρωβουλῆς προσέ- 
φυγαν 4 βουλευτές τοῦ ΛΑΟΣ (Ἀϊβαλιώτης, Πολατί-
δης, Κολοκοτρώνης, Βελόπουλος) ζητώντας νά συζη-
τηθεῖ τό ζήτηµα τῆς παρεχόµενης σέ Ποµάκους καί 
Τσιγγάνους τουρκόφωνης ἐκπαίδευσης. 
Σωστή ἡ παρουσίαση τοῦ θέµατος στήν λιγόλογη 
προσφυγή, ὅµως δυστυχῶς εἶναι δεδοµένη ἡ κατάληξη: 
ἡ Ἐπιτροπή θά πεῖ µερικές γενικότητες καί θά ἐκφράσει 
κάποιες εὐχές, ἡ ἑλληνική πολιτεία θά πεῖ κάποιες 
δικαιολογίες γιά νά καλύψει τήν ἀβελτηρία της, οἱ 
προσφεύγοντες (καί κάποιοι ἐξ ἡµῶν) θά πανηγυρί-
σουµε γιά τήν «ἀνάδειξη τοῦ θέµατος σέ εὐρωπαϊκό 
ἐπίπεδο» καί ἡ κατάσταση θά συνεχίσει ὡς ἔχει. Πάρτε 
παράδειγµα τήν «καταδίκη» τῆς Τουρκίας στό Συµβού-
λιο τῆς ΕΕ γιά τήν προκλητική συµπεριφορά της στό 
Αἰγαῖο, µετά ἀπό ἐρώτηση τῆς Ν∆. Καί λοιπόν; 
Κακά τά ψέµµατα, χρειάζεται παρέµβαση ἐπί τοῦ 
πεδίου καί µιά εἰλικρινής, ἀνοιχτή συζήτηση ἐδῶ, 
στή Θράκη. Ἄν δέν ἀλλάξουν οἱ συσχετισµοί 
δυνάµεων καί ὅροι διεξαγωγῆς τοῦ παιχνιδιοῦ στό 
ἐσωτερικό τῆς µειονοτικῆς κοινωνίας, ὁ κατήφορος 
καί ὁ ἐκτουρκισµός δέν θά πάψει. Προσέξτε π.χ. στή 
φωτό ἀπό τήν κοινωνική ἐκδήλωση µουσουλµάνων 
µεταναστῶν στή Γερµανία (ὅπου ἡ Μέρκελ εἶπε ΟΧΙ 
στά τούρκικα σχολεῖα καί τέλος) τή µικρή σηµαία τῆς 
ἀνεξάρτητης δυτικῆς Θράκης πάνω ἀριστερά...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Όσα καλά βιβλία και να γραφτούν –εμείς θεωρούμε 
ότι τα βιβλία του προγράμματος είναι καλά- μέσα σε 
ένα προβληματικό πλαίσιο όμως το αποτέλεσμα είναι 
μοιραίο: λειτουργικώς αναλφάβητοι μαθητές. Κι ενώ η 
παγκόσμια βιβλιογραφία βοά για την αποτυχία τέτοιων 
δίγλωσσων προγραμμάτων, τα οποία στην περίπτωσή 
μας εξοβελίζουν άλλες μητρικές γλώσσες (πομακικά, 
ρομανί) με ευθύνη και των επιστημονικών καθοδηγητών 
του προγράμματος. Και κακώς οι τελευταίοι κομπάζουν 
για τον περιορισμό της σχολικής διαρροής. Σε όλη την 
Ελλάδα μειώθηκε (χωρίς να τρέχει κανένα πρόγραμμα) 
και οφείλεται εν πολλοίς σε άλλους λόγους (αστικοποίηση, 
καλύτερο οδικό δίκτυο, άρση προκαταλήψεων για τα 
κορίτσια, στροφή σε μορφωτικές αξίες, η ενθαρρυντική 
για τους μουσουλμάνους μαθητές ποσόστωση για την 
εισαγωγή τους στα ΑΕΙ). Καμμιά έρευνα δεν έγινε για τα 
ποιοτικά αποτελέσματα. Ζητούμε να γίνει στην τωρινή 
(τέταρτη φάση) του προγράμματος, για να επιβεβαιωθούν 
και οι συνάδελφοι που με απόγνωση διαπιστώνουν 
τον αναλφαβητισμό του συντριπτικού ποσοστού των 
μαθητών των μειονοτικών δημοτικών. Μετά απ’ αυτά τι 
μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον;
Γ) Το περιβόητο μανιφέστο με κείμενα αρχών «Τι είναι 
η πατρίδα μας;», το οποίο συνεπιμελήθηκε η κ. Ειδική 
Γραμματέας. Το διαβάσαμε και διαπιστώσαμε ότι, κυρίως 
με υπονοούμενα, με υπερτονισμό κάποιων θέσεων (που 
προκύπτουν από συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς), με 
μισές αλήθειες – μισά ψέματα, η εθνική ταυτότητα είναι 
φορτισμένη αρνητικά, θεωρείται κατασκευασμένη υπό 
την επήρεια του Ρομαντισμού και θεωρείται εθνικισμός 
η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής, γιατί έμμεσα οι 
συγγραφείς δεν πιστεύουν στη διαχρονία της γλώσσας 
και στην ιστορική συνέχεια του έθνους. Με τέτοιες 
θέσεις, λοιπόν, τι είδους σχεδιασμό ελληνικής παιδείας, 
βασισμένης σε ενιαίες ιστορικές αξίες, μπορούμε να 

περιμένουμε;
Δ) Η έλλειψη ξεκάθαρης θέσης για τα νηπιαγωγεία. 
Τόνισε η κ. Δραγώνα ότι δεν έχει νόημα να επεκτείνουμε 
το καθεστώς των μειονοτικών δημοτικών σχολείων στα 
νηπιαγωγεία. Ακόμη, όμως, δεν γνωρίζει ποια θέση 
πρέπει να έχει η μητρική γλώσσα στην προσχολική 
εκπαίδευση.
Ε) Η πεισματική εμμονή της άτυπης ηγεσίας της 
μεινότητας για δίγλωσσα νηπιαγωγεία και η λειτουργία 
από τον Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας 
παράνομων νηπιαγωγείων αποκλειστικά τουρκόφωνων. 
Όταν διαβουλεύεται κανείς με τέτοιες θέσεις, πρέπει 
να’ χει υπόψη του ότι η στόχευσή τους είναι καθαρά 
η περιχαράκωση της μειονότητας, η ενίσχυση των 
διαχωριστικών γραμμών και τέλος η δημιουργία 
παράλληλων κοινωνιών με αποσχιστική λογική.
Η πρότασή μας προς την ηγεσία του Υπουργείου είναι:
α) να υλοποιήσει τα σχεδιασθέντα δημόσια ελληνικά 
σχολεία και να δημιουργήσει και άλλα, όπου θα 
διδάσκονται ως μαθήματα επιλογής η μητρική γλώσσα 
των μαθητών και το Κοράνιο. Ας προσέξουμε τη μεγάλη 
απήχηση που βρήκαν τα δημόσια Ελληνικά Γυμνάσια 
στα Πομακοχώρια της Ξάνθης και της Ροδόπης.
β) να θεσπίσει ελληνόφωνα νηπιαγωγεία όπου η  μητρική 
γλώσσα θα χρησιμοποιείται επικουρικά, για να εμπεδωθεί 
η ελληνομάθεια. Επιτέλους, ας αξιοποιηθεί η εμπειρία 
τέτοιων προγραμμάτων στο Βέλγιο, στον Καναδά και σε 
άλλα πολυγλωσσικά περιβάλλοντα.
γ) να καταγγείλει τα χουντικά Μορφωτικά Πρωτόκολλα 
του 1968 και να τα καταργήσει, γιατί δοκιμάστηκαν στην 
πράξη και καθήλωσαν τη μειονότητα στην αμάθεια.
Αυτά τα απλά βήματα χρειάζεται η περιοχή μας, για να 
αναδείξει το ανθρώπινο δυναμικό της και να δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της. Όλα τα άλλα 
«αδειανά πουκάμισα» των σχεδίων δράσης δεν έχουν να 
πουν τίποτα στους πολίτες, οι οποίοι επιστρατεύουν όλο 
το πικρό τους χιούμορ, για να τα προσπεράσουν χωρίς 
δίκαιη αγανάκτηση. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Πῶς θ’ ἀνασταλεῖ ὁ ἐκτουρκισµός;

Σε µια εποχή που η ευρύτερη 
εξωτερική πολιτική της σηµερινής 
κυβέρνησης άλλα πράγµατα µάλλον 
µας …δείχνει, ο Θεόδωρος Πάγκαλος 
µάς εκπλήσσει ευχάριστα για µια 
ακόµη φορά. Στη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου στην Καβάλα, όπου βρέθηκε 
για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου,  
κατά το δηµοσίευµα της εφηµερίδας 
«Αγγελιοφόρος», ερωτήθηκε και για 
το θέµα του Προξενείου (και φυσικά 
οφείλουµε να υποθέσουµε ότι η 
ανακίνηση ενός τέτοιου θέµατος στην 
…Καβάλα, δεν µπορεί παρά να έχει 
άµεση σχέση και µε την αίσθηση που 
προκάλεσε εκεί η προ ολίγων ηµερών 
εξαιρετικά επιτυχηµένη εκδήλωση της 
Πρωτοβουλίας µας).
    Απαντώντας λοιπόν, ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης, υπογράµµισε ότι εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια το Τουρκικό 
Προξενείο της Κοµοτηνής ασκεί µια 
ανεπίτρεπτη πολιτική παρέµβαση στα 
ζητήµατα που αφορούν τη µειονότητα.
    «Δεν είναι αυτός ο ορθός ρόλος ενός 
προξενείου σε µια άλλη χώρα της 
Ευρώπης που η ίδια διακηρύττει πως 
είναι φιλική προς την Ελλάδα», τόνισε 
ο Θεόδωρος Πάγκαλος και συνέχισε: 
«Το να κλείσει ή όχι το προξενείο είναι 
µια απόφαση, τίποτα δεν λέει πως το 
προξενείο αυτό είναι µόνιµο, τίποτα όµως 
δεν µας αναγκάζει και να το κάνουµε 
τώρα. Ανά πάσα στιγµή µπορούµε να 
δηλώσουµε πως το προξενείο αυτό δεν 
προσφέρει στις διπλωµατικές σχέσεις 
των δυο χωρών και να ζητήσουµε τη 
διακοπή λειτουργίας του και αυτό 

καλό είναι να το γνωρίζουν οι Τούρκοι 
πρόξενοι και καλό θα είναι να µη 
ξεπερνούν τα όρια». 
    Υπενθυµίζουµε ότι ο Πάγκαλος είχε 
ξανακάνει και άλλοτε εντυπωσιακές 
δηλώσεις εναντίον του Προξενείου 
Κοµοτηνής (ως ΥΠΕΞ της κυβέρνησης 
Σηµίτη), φτάνοντας µάλιστα στο 
σηµείο να το αποκαλέσει µέχρι και 
«φωλιά εχιδνών»! Όλα αυτά όµως 
συνέβησαν πολύ παλιά (1998) και 
συνεπώς οι νέες του δηλώσεις, ειδικά 
µέσα στο σηµερινό διαµορφούµενο 
πολιτικό κλίµα, δεν µπορούν παρά 
να προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση. 
Εννοείται ότι οι δηλώσεις αυτές, πέραν 
του κλίµατος που δηµιουργούν (έστω 
και στα…λόγια, που δυστυχώς βέβαια 
στην Ελλάδα σπανιότατα συνοδεύονται 
και από τα αντίστοιχα έργα), αποτελούν 
περαιτέρω και µια επίσηµη δικαίωση 
του αγώνα της Πρωτοβουλίας µας, 
καθώς εµφανίζεται πλέον ένα από τα 
ισχυρότερα πρόσωπα της σηµερινής 
κυβέρνησης να στηρίζει ουσιαστικά 
όσα επί µήνες λέµε και γράφουµε 
για τον άθλιο και υπονοµευτικό ρόλο 
του…ευαγούς ιδρύµατος της Οδού 
Ιώνων στην Κοµοτηνή. Αναµένουµε 
φυσικά πλέον εναγωνίως και τις νέες 
τοποθετήσεις από τα φιλοκυβερνητικά 
και λοιπά κρατικοδίαιτα τοπικά 
παπαγαλάκια περί των…ακραίων 
κύκλων, που δυναµιτίζουν το οµαλό 
κλίµα στην περιοχή ειδικά και άπασα 
την (παροιµιώδη, ως γνωστόν) 
ελληνοτουρκική φιλία γενικότερα…      
                                                                Ν.Δ.

Ο Θ. Πάγκαλος δικαιώνει την καμπάνια μας!



► Πώ, πώ, τι άκουσε πριν μερικές μέρες 
ο νομάρχης Ζαμπουνίδης, από τον τοπικό 
τύπο, για τα τεκταινόμενα σε σχέση με τον 
αγωγό (ναι, ναι, του πετρελαίου. Ναι, τον 
στοιχειωμένο...) Κατηγορείται πως είναι 
εκτός πραγματικότητας, πως πιάστηκε 
αδιάβαστος και αδιάφορος, κατώτερος 
των περιστάσεων κλπ κλπ, δηλαδή, ούτε 
λίγο ούτε πολύ, ως «άχρηστος» εντελώς. 
Σύμφωνα με τα τελευταία νέα, η σύμβαση 
για τον πετρελαιαγωγό είναι μια σύμβαση 
αποικιοκρατικού τύπου όπου ούτε οι 
αποζημιώσεις (από κεί που θα περάσει) 
είναι αντικειμενικές, ούτε εξασφαλίζονται 
τα ανταποδοτικά οφέλη για την τοπική 
κοινωνία, ούτε η «πράσινη ανάπτυξη» 
είναι εγγυημένη (η κυρά Μπιρμπίλαινα τι 
λέει για όλα αυτά; Που είναι τα «πράσινα 
άλογά» της και τα Υπουργεία-ας γελάσω-
περιβαλλοντοκλιματικοαλλαγής-χα-χα; 
Μάθαμε πως θέλει να το κλείσει όπως 
όπως το θέμα. Δεν είμαστε εναντίον του 
έργου αλλά εναντίον της προχειρότητος).
Κατηγορείται, λοιπόν, ο κυρ-νομάρχης 
ότι «προίκισε» με ένα εκατομμυριάκι 
διάφορες επιτροπές για να παρακολουθούν 
τα του αγωγού, άλλες 600 χιλιάδες για 
μελέτες από Πανεπιστήμια κλπ και τελικά 
όλοι πιάστηκαν στον ύπνο και τα φράγκα 
«πετάχτηκαν» τζάμπα. Αυτό που ήθελε 
η εταιρεία, αυτό έκανε (για όλα αυτά τα 
καταγγελλόμενα, ο Νομάρχης, κατέθεσε 
αγωγή στην εφημερίδα για αποζημίωση 
1.000.000. Το αντιπαρέρχομαι..)
Τς τς τς, τι γίνεται ρε παιδιά; Πολύ χρήμα.
Μόνο εγώ και σείς δεν τρώμε; Θέλουμε 
και εμείς λεφτά τώρα!!! Από τα 
«χρυσωρυχεία»;  Από τον Πάιπ λάιν (όπως 
κλάϊν μάϊν); Δεν μας νοιάζει. Τόσα φράγκα 
κυκλοφορούν δεξιά κι αριστερά. Δηλαδή 
εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια 
«επιτροπή» και να κάνουμε μια «μελέτη»; 

► Μπράβο Δέσποτα! Στο προηγούμενο 
φύλλο σε «μαλώσαμε», τώρα θα σ’ 
επαινέσουμε. Μετά τον Μεσογαίας 
Νικόλαο, ο δικός μας Άνθιμος αρνείται τον 
προβλεπόμενο μισθό του, προκειμένου 
η παρακράτηση να συμβάλει (έστω 
και συμβολικά) στην ανόρθωση των 
οικονομικών της Χώρας. Η μεγάλη όμως 

έκπληξη δεν είναι αυτή αλλά η πρότασή του 
να χαριστούν όλες οι μετοχές της Εθνικής 
Τράπεζας που κατέχει η Εκκλησία προς το 
Κράτος διότι, όπως λέει, «ούτε ο Λαός ούτε 
οι Μητροπόλεις θα βλαφτούν από αυτό, 
καθώς δεν ωφελούνται ούτως ή άλλως, 
ενώ θα επωφεληθεί το Κράτος. Επίσης θα 
βγάλουμε από πάνω μας αυτήν την ρετσινιά 
(μην την χρησιμοποιούν σαν καραμέλα και 
οι εχθροί μας)». Δεν έχει καθόλου άδικο. 
Συνεχώς ακούμε απίστευτα πράγματα για 
την εκκλησιαστική περιουσία που πολλοί 
«καλοθελητές» τα μεγαλοποιούν σκόπιμα.
Φυσικά και μερικές Μητροπόλεις 
κατέχουν αρκετό πλούτο αλλά αυτές είναι 
μετρημένες στα δάκτυλα. Η  πλειοψηφία 
των Μητροπόλεων είναι σε οριακή 
οικονομική κατάσταση. Όπως είναι 
προφανές, οι πολυποίκιλες δραστηριότητές 
τους, χρειάζονται χρήματα. Από πού θα τα 
βρεί αν όχι από ιδίους πόρους; Εκτός αν τα 
κειμήλια και οι θησαυροί της Ορθοδοξίας 
αποτελούν αυτόν το περιβόητο «πλούτο». 
Έ, τότε πράγματι αν τα εκποιήσουμε σε 
διάφορες «ιδιωτικές» συλλογές διάφορων 
μεγιστάνων, θα κονομήσουμε πολλά 
φράγκα. Αυτό δηλαδή είναι το ζητούμενο;
Τότε ρε σεις τι παρεξηγηθήκατε μόνο όταν 
οι Γερμανοί πρότειναν να πουλήσουμε 
νησιά και Αρχαία; (μας έχουν καταπηδήξει 
τα μεμέτια τόσα χρόνια, κατέχουν την 
μισή Κύπρο, τα Σκόπια μάς κλέψαν το 
όνομα και εσείς ξιπαστήκατε μόνο με 
το ...κωλοδάχτυλο; Άϊντε από δω ρε..). 
Λιώστε τώρα την Παναγιά της Τήνου για 
να βγάλουμε μερικά κιλά ασήμι, μπάς και 
σωθούμε…(ά , και τα σκουλαρίκια από τον 
γιό του παπά του κάτω Φακλανοχωρίου. 
Εκκλησιαστική περιουσία είναι κι αυτή..)

► Το είχαμε επισημάνει και παλιότερα 
για το μοναδικό διαχρονικό και χαρακτη-
ριστικό προϊόν της περιοχής μας, το 
ελαιόλαδο Μάκρης. Έρχεται τώρα μια 
ακόμα βράβευση για να μας επιβεβαιώσει.
Για 2η συνεχόμενη χρονιά το Ελαιόλαδο 
Μάκρης «Κύκλωπας», βρέθηκε στην 
κορυφή του 4ου Φεστιβάλ Ελαιόλαδου κι 
Ελιάς που διεξήχθη στον ΟΛΠ του Πειραιά, 
στα μέσα του Μάρτη. Φανταστείτε από 
μια παγκόσμια ελαιοπαραγωγική δύναμη 

σαν την Ελλάδα, να ξεχωρίζει ένα 
ελαιόλαδο, υποσκελίζοντας μεγάλες και 
γνωστές ελαιοπαραγωγικές περιοχές. Είναι 
κατόρθωμα. Τώρα πώς επωφελούμαστε 
και πως τα κεφαλαιοποιούμε  όλα αυτά; 
Πάλι ανέκδοτα θέλετε να ακούσετε…

► Ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ (αν και 
μικρής διάρκειας) έδειξε στις 21/3 η ΕΤ3 
για τις λησμονημένες μορφές του Αγώνα της 
Εθνικής Παλιγγενεσίας. Παρουσιάστηκαν 
οι «δικοί» μας συντοπίτες - ήρωες Αντώνης 
και Δόμνα Βιζβίζη εξ Αίνου Αν. Θράκης 
(βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από 
την πόλη μας, στα σύνορα, στην τουρκική 
επικράτεια). Εν τάχει: Με το ξέσπασμα της 
Επαναστάσεως ο καραβοκύρης Αντώνης 
και η κόρη πλούσιου γαιοκτήμονα  
Δόμνα, πουλάνε όλη τους την περιουσία, 
επιβιβάζουν τα 5 ανήλικα παιδιά τους 
(και 140 ναύτες) στο καράβι τους την 
«Καλομοίρα», το αρματώνουν και 
μπαίνουν στην φωτιά της μάχης, χωρίς 
να σκεφτούν τις συνέπειες. Προστρέχουν 
προς βοήθεια, οπουδήποτε τους ζητηθεί. 
Είχαν γράψει πολλάκις για αυτούς, ως 
ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πολύτιμη 
βοήθειά τους, ο Ανδρούτσος, ο Νικηταράς, 
ο Νικολάου κλπ. Το 1822 σκοτώνεται ο 
Καπετάν Αντώνης (πολλοί μίλησαν και για 
δολοφονία του από τον Άρειο Πάγο). Χωρίς 
δισταγμό αναλαμβάνει Καπετάνισσα η 
Δόμνα. Ιστορίες απαράμιλλου θάρρους και 
προσφοράς γράφονται από εδώ και πέρα. 
Το 1824, και αφού έχει πουλήσει υπέρ 
Πατρίδος και τα τελευταία κοσμήματά 
της, δεν μπορεί να συντηρήσει άλλο την 
«Καλομοίρα» με το πλήρωμα της, οπότε 
το δίνει στην Πατρίδα και χρησιμοποιείται 
από τον Μπουρλοτιέρη Πιπίνο, στην 
ανατίναξη της τουρκικής φρεγάτας 
στην Χίο. Μέχρι τέλους η «Καλομοίρα» 

προσέφερε στην Πατρίδα. Από εκεί και 
ύστερα οι μεγάλοι αυτοί Αγωνιστές - 
Πατριώτες, πέρασαν στην λήθη και στην 
αφάνεια, περιπλανώμενοι σαν ζητιάνοι από 
λιμάνι σε λιμάνι της Ελεύθερης Ελλάδος. 
Καμμιά σύγκριση με τους σημερινούς 
κατέχοντες και έχοντες;...

► Η οικονομική 
κρίση, πλέον, άρχισε 
να γίνεται αισθητή 
σε όλα τα επίπεδα 
του εμπορίου, των 
υπηρεσιών και της 
παραγωγής (εκτός 
από ελάχιστες 
εξαιρέσεις π.χ. κινητή 
τηλεφωνία, πάμε 
στοίχημα κλπ). Το 

καταναλωτικό κοινό περιορισμένο, με 
μικρή καταναλωτική δύναμη. Η αγορά 
της πόλεως, όπως και η ευρύτερη περιοχή, 
στενάζει και για μερικούς πρόσθετους 
λόγους οι οποίοι συνοψίζονται: Στην 
αυτοχειριακή τακτική της οικονομικής 
αιμοδοσίας προς την «σύμμαχο» Τουρκία 
(ά, μια που το ανέφερα, σας πληροφορώ πως 
συνεχώς δεσμεύονται φορτία ολόκληρα 
από την Τουρκία με άκρως επικίνδυνα για 
την υγεία μας, φτηνά όμως, εμπορεύματα 
…). Στην επίσης οικονομική διαρροή προς 
την, ενωμένη με εμάς πλέον, Βουλγαρία. 
Στην αδυναμία των πλειοψηφούντων, 
στην πόλη μας, Δημοσίων Υπαλλήλων να 
αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Στην 
αποπεράτωση της Εγνατίας οδού (που 
πέραν των χιλίων θετικών) μας έφερε πιο 
κοντά στα πολυεθνικά πολυκαταστήματα 
της συμπρωτεύουσας, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Στο τέλμα της αγροτικής 
παραγωγής, μιάς και ο Νομός Έβρου ήταν 
ένας καθαρά αγροτοπαραγωγικός Νομός. 
Στην απάτη της δήθεν Βιομηχανικής 
ζώνης, και φυσικά και στους υπόλοιπους 
ισχύοντες ανά την υπόλοιπη επικράτεια 
λόγους. Μ’ άρεσε που ο εδώ Εμπορικός 
Σύλλογος έβγαλε ανακοίνωση - προτροπή 
προς τους εμπόρους για την απορρόφηση 
της αύξησης του ΦΠΑ… Δεν υπάρχει 
ΚΑΜΜΙΑ επιχείρηση της πόλεως που 
να προχώρησε σε αύξηση πέραν των 
μεγαλοαλυσίδων (σούπερ μάρκετ, επιχ/
σεις φρανσάϊζιγκ κλπ). Άιντε να δούμε..

Σ.Γ.
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΕΥΤΟΠΙΑ στά Γιάννενα

Κινητικότητα παρατηρεῖται µετά ἀπό πολύ καιρό στά πολιτικά δρώµενα 
τῆς Ἠπείρου. Μαθαίνουµε ὅτι δηµιουργήθηκε µία κίνηση πολιτῶν µέ τό 
πολυσήµαντο ὄνοµα «ΕΥΤΟΠΙΑ». Ἡ συγκεκριµένη κίνηση ἀφορᾶ τόν 
Πολίτη, τήν Πόλη καί τόν Πολιτισµό. Οἱ δηµιουργοί της, κάποιοι τυγχάνουν 
καί καλοί µας φίλοι, ἔχουν ἤδη κάνει τίς πρῶτες τους ἐπαφές καί κινήσεις. 
Πολλοί πολίτες - ἀπό τό σύνολο τοῦ πολιτικοῦ φάσµατος - ἔδειξαν τό 
ἐνδιαφέρον τους νά συµµετάσχουν στίς πρῶτες προσπάθειες γιά τήν 
ἀνάδειξη καί συζήτηση θεµάτων, ὅπως:
- ἡ κακοποίηση τῆς γλώσσας 
- ἡ ἔλλειψη κοινόχρηστων χώρων στίς πόλεις
- ἡ ἀσέβεια πρός τόν τόπο καί τό περιβάλλον
- ἡ γαστρονοµία καί τά τοπικά προϊόντα κ.ἄ.
Οἱ ἄνθρωποι τῆς ΕΥΤΟΠΙΑΣ ἀνέλαβαν ἕναν εὐγενικό ἀγώνα. Φιλοδοξοῦν 
νά ἐπαναφέρουν τόν  Πολίτη, τήν  Πολιτική καί τόν Πολιτισµό στό 
προσκήνιο. Ἡ ΕΥΤΟΠΙΑ δέν εἶναι ἁπλᾶ ἕνας «καλός τόπος». Ὑπάρχει καί 
ἀναπαράγεται µόνον ἐντός µιᾶς κοινωνίας – κοινότητας πολιτικῶν ὄντων. 
Κι ἐπειδή ἡ ΕΥΤΟΠΙΑ διαµορφώνεται τοπικά, αὐτή ἡ κοινωνία δέν µπορεῖ 
νά εἶναι παρά ἕνα “Κοινόν” τῶν Γιαννιωτῶν, ἕνα Κοινό τῶν Ἠπειρωτῶν.
Ἄς σηµειώσουµε τήν σηµειολογία τῆς ἡµέρας ἀνάρτησης τῆς  διακήρυξης 
τῆς ΕΥΤΟΠΙΑΣ, τήν 21η Φλεβάρη, ἡµέρα ἀπελευθέρωσης τῆς πόλης τῶν 
Ἰωαννίνων: «Ἐνενήντα ἑπτά χρόνια µετά τήν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης καί ὁ 
τόπος δείχνει νά εἶναι ἀκόµη δέσµιος ἐξαρτήσεων. Οἱ τοποφάγοι κυριαρχοῦν, 
ἡ πολιτική κάστα λυµαίνεται τόν ἐθνικό πλοῦτο… Νά περάσουµε ἐπιτέλους 
ἀπό τή δυστοπία στήν ΕΥΤΟΠΙΑ, χωρίς κατ’ ἀνάγκη αὐτό νά ἀποτελεῖ 
οὐτοπία»...
Ὄχι ἁπλῶς νά τούς εὐχηθοῦµε, µά νά τούς µιµηθοῦµε!

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Με την παρούσα επιστολή θέλoυµε 
να καταγγείλουµε την ειρωνική 
- απαξιωτική - αποπροσανατολιστική 
στάση του δηµοσιογράφου - 
δηµοτικού υπαλλήλου - συγγραφέα 
- πρ. συµβούλου διαφόρων δήµων 
- νυν υποψηφίου για την θέση του 
Διευθύνοντα Σύµβουλου στον Ο.Λ.Α., 
Δηµοσθένη Δούκα, ο οποίος κατά την 
διάρκεια της πρωινής ραδιοφωνικής 
εκποµπής του Δ. Κολιού µέσα από το 
ράδιο Μάξιµουµ (Παρασκευή 26/3, 
γύρω στις 9 πµ), ερωτηθείς από τον Δ. 
Κολιό για ποιόν λόγο δεν προβλήθηκε 
από το βραδινό κεντρικό δελτίο 
ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης 
, το τµήµα της Εθνοφυλακής που 
παρήλασε (το πλάνο έδειξε όλα τα 
στρατιωτικά τµήµατα και µόλις έφτασε 
στο τµήµα της Εθνοφυλακής, το 
προσπέρασε και έδειξε κατευθείαν το 
αµέσως επόµενο των αστυνοµικών) ο 
Δ. Δούκας µε απαξιωτικό και ειρωνικό 
τρόπο (και αφού στην αρχή έκανε πως 
δεν ...γνώριζε τί εστί Εθνοφυλακή) 
λοιδώρησε τους Εθνοφύλακες και 
άφησε υπονοούµενα, µε τον τρόπο 
του, για το ποιόν και τους σκοπούς των 
Εθνοφυλάκων.

Σηµειώνουµε ότι η Εθνοφυλακή 
απαρτίζεται από άτοµα της τοπικής 
κοινωνίας τα οποία καλούνται 
βάσει Συντάγµατος από το Κράτος 
για να προασπίσουν την Ελληνική 
Δηµοκρατία εν καιρώ κρίσεως και όχι 
µόνο. Άτοµα ποικίλου µορφωτικού 
- οικονοµικού - κοινωνικού επιπέδου 
στελεχώνουν την Εθνοφυλακή η οποία 
καλείται να υπερασπιστεί τον άµαχο 
πληθυσµό και την ίδια την πόλη σε 
περίπτωση συρράξεως. 
Οι Εθνοφύλακες, χωρίς κανένα όφελος 
και αµισθί, σχεδόν κάθε Κυριακή 
παραµερίζουν οικογένεια, σπίτι, 
δουλειά, υποχρεώσεις, ξεκούραση 
κλπ για να έρθουν να επιτελέσουν το 
χρέος τους έναντι του καλέσµατος της 
Ελληνικής Δηµοκρατίας. 
Δεν πρόκειται ούτε για γραφικούς, ούτε 
για παρανοϊκούς, ούτε για παρακρα-
τικούς που αξίζει ο κάθε Δούκας να 
ειρωνεύεται και να παρακινεί “να 
βγάλουνε το κεφάλι τους από την 
άµµο..(;;)”. Ο Δούκας την (έµµισθη) 
δουλειά του και εµείς την (εθελοντική) 
δική µας. Καταγγέλουµε τις δηµόσιες 
δηλώσεις του εν λόγω και αναµένουµε 
δηµόσια την συγγνώµη για τα λεχθέντα 
του και τα υπονοούµενά του.
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΕΩΣ
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Ἀλληλογραφοῦµε

Ἀπό τόν ἀγαπητό πρόεδρο τοῦ Ἱστορικοῦ καί 
Λογοτεχνικοῦ Ἀρχείου Καβάλας κ. Νικόλαο 
Ρουδοµέτωφ λάβαµε πρό µηνός τόν τρίτο τόµο 
τῶν «Τετραδίων Βουλγαρικῆς Κατοχῆς Ἀν. 
Μακεδονίας 1916-18», ὁ ὁποῖος παρουσιάστηκε 
στίς Σέρρες (15 Μαρτίου), καθώς ἀφορᾶ τήν 
πόλη καί τόν νοµό τῶν Σερρῶν τήν τραγική 
ἐκείνη περίοδο. Ταυτοχρόνως λάβαµε δύο 
µπροσοῦρες σχετικά µέ τήν νόσο τῶν Ἀθηνῶν, 
τοῦ κ. Ν. Μέρτζου καί τοῦ κ. Ν. Ρουδοµέτωφ 
- θά ἀναφερθοῦµε σέ ἑπόµενο φῦλλο µας - 
καί µία ἐξαιρετικά κολακευτική συνοδευτική 
ἐπιστολή πού µή ἀντέχοντας τόν πειρασµό, 
(µερικῶς) τήν ἀναδηµοσιεύουµε:
Κύριε Κώστα Καραΐσκο
Ἀγαπητέ φίλε
  Μέ χαρά βλέπω τόν «Ἀντιφωνητή» ὄχι 
µόνο νά συνεχίζει τήν ἀκµαία πορεία του 
ἀλλά αἰσθάνοµαι ἀκόµη µεγαλύτερη χαρά 
βλέποντας τήν ἀπήχησή του σ’ ὁλόκληρη τήν 
Ἑλλάδα. Εὔχοµαι νά εἴσαστε γεροί γιά νά 
συνεχίσετε αὐτόν τόν ὑπέρ πατρίδος ἀγώνα, 
γιατί φοβᾶµαι ὅτι τά φίµωτρα στά Μ.Μ.Ε. 
κοντεύουν νά καλύψουν καί τίς φτέρνες τους...
   Σοῦ στέλνω τόν 3ο τόµο τῶν Τετραδίων 
Βουλγαρικῆς Κατοχῆς, Ἀν. Μακεδονία 1916-18, 
πού µόλις ἐκδώσαµε καί πού ἀφορᾶ τήν πόλη καί 
τόν Νοµό Σερρῶν. Δέν θά σᾶς πῶ τίποτε, παρά 
µόνον ὅτι περιγράφει ἀπίστευτα γεγονότα, τά 
ὁποῖα µέχρι σήµερα παρέµεναν «κάτω ἀπό 
τό χαλί» τῆς Ἱστορίας... Θά ἀκολουθήσουν 
ἀκόµη τρεῖς τόµοι µέ τά πρωτότυπα ἔγγραφα 
στή Γαλλική γλῶσσα καί µέ τίς ἀναµνήσεις 
συµπατριωτῶν µας ἀπό τά κάτεργα τῆς 
Βουλγαρίας, ὅπως καί τά πρακτικά τῆς δίκης 
τῶν ἐγκληµατιῶν. 

(...) Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ἐσωκλείω τή συνδροµή µου, 
γιατί ὁ «Ἀντιφωνητής» ἔχει πρό πολλοῦ πάψει 
νά εἶναι µιά, ἁπλᾶ πολύ καλή, ἐφηµερίδα. 
Σήµερα εἶναι ΣΥΜΒΟΛΟ καί πρέπει µέ κάθε 
τρόπο νά τόν βοηθήσουµε νά σταθεῖ καί νά 
συνεχίσει...
   Σοῦ εὔχοµαι καί πάλι καλή καί εὐτυχισµένη 
χρονιά µέ ὑγεία καί λιγότερα βάσανα γιά τόν 
τόπο µας (Μακεδονία καί Θράκη) καί τούς 
συµπατριῶτες µας.
Μέ ἐκτίµηση καί ἀγάπη
γιά τό Ι.Λ.Α.Κ.
Ὁ Πρόεδρος Νικ. Ρουδοµέτωφ

Ὁ τρίτος τόµος τοῦ ΙΛΑΚ γιά τή Βουλγαρική 
Κατοχή 1916-18 ἀφορᾶ τίς Σέρρες. 
Ξεχασµένα βάσανα, λιµοί, ἐκτοπίσεις, 
βιασµοί καί προσπάθεια ἐκβουλγαρισµοῦ 
τοῦ τόπου. Τά ἄγνωστα ντοκουµέντα τῆς 
ἐποχῆς πού ξεχάστηκαν µέσα στό πλῆθος 
τῶν παθῶν τοῦ ἑλληνισµοῦ στίς ἀρχές τοῦ 

20οῦ αἰώνα. 

Λαϊκό κόμμα και νεολαία ή νεοφιλελεύθερη αντίληψη;  
Η ΟΝΝΕΔ μπροστά σε σταυροδρόμι 

Στις 29 Νοεμβρίου 2009 η βάση της ΝΔ φώναξε ένα βροντερό 
ΟΧΙ στον νεοφιλελευθερισμό, γυρίζοντας την πλάτη στα 
«τζάκια». Η εξέλιξη αυτή αποτελεί επανάσταση στα ελληνικά 
πολιτικά χρονικά. Η βάση της ΝΔ εκφράστηκε μαζικά και 
ηχηρά, ενώ η διαδικασία ήταν επίπονη, αν και πιο ήπια από 
την αντίστοιχη στο ΠΑΣΟΚ το 2007. Ο Αντώνης Σαμαράς 
επιμένει να προωθεί τη συμμετοχή της βάσης, ώστε να 
καταστήσει το κόμμα λαϊκό και αντιπροσωπευτικό. Σε αυτό το 
πλαίσιο προκρίθηκε η εκλογή του νέου Προέδρου της ΟΝΝΕΔ 
από τη βάση της. 
Στην ΟΝΝΕΔ υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο επικρατέστεροι 
υποψήφιοι (και ένα αουτσάιντερ). Ο ένας ήταν εξ αρχής στο 
πλευρό του Αντώνη Σαμαρά και έχει διατελέσει συνεργάτης του. 
Εμφορείται από πατριωτικές ιδέες, στηλιτεύει το νομοσχέδιο-
έκτρωμα της κυβέρνησης για την παροχή «ιθαγένειας» στους 
λαθρομετανάστες, ενώ αντιστέκεται σε υψηλούς τόνους στην 
επίθεση που έχει εξαπολύσει η εθνομηδενιστική κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ στα στοιχεία που συνιστούν την εθνική μας ταυτότητα. 
Επίσης, ζητά διπλασιασμό του αφορολόγητου για ένα χρόνο 
για κάθε παιδί νέου ζευγαριού και βοήθεια από το κράτος στις 
νέες οικογένειες, αύξηση της γονικής άδειας για τις γυναίκες 
στα δύο χρόνια, αλλά και αφορολόγητο πενταετίας για τους 
νέους επαγγελματίες. Ο έτερος υποψήφιος, προσπάθησε δια 
των αντιπροσώπων του να αποκλείσει από την εκλογική 
διαδικασία τους Βορειοηπειρώτες (δεν τους είπαν προφανώς 
τι έχει κάνει εδώ και δεκαετίες η ΟΝΝΕΔ για τη ΣΦΕΒΑ) και 
τους Κύπριους, ενώ δεν θέλει «πολλές» κάλπες, καθώς φοβάται 
τη μαζικότητα. Στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στο στήσιμο 
δικτύου… αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
(ιστορία για την οποία εξαναγκάστηκε σε παραίτηση από τη 
θέση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της νεολαίας στη 
Θεσσαλονίκη) και πέρασε επί κυβερνήσεως ΝΔ από διοικητικά 
συμβούλια ΑΕ δημοσίου συμφέροντος, καταλήγοντας μάλιστα 
«μπλεγμένος». 
Στην ΟΝΝΕΔ, στις 18 Απριλίου, συγκρούονται το χθες με 
το αύριο. Υπό αυτό το πρίσμα, η αναμέτρηση έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον και θα κρίνει πολλά. Η επιλογή είναι παραπάνω 
από προφανής και ακούει στο όνομα Κώστας Χατζής. 

Νίκος Χιδίρογλου 

Ευρωπαϊκή στροφή 
και πανηγυρισµοί

Η αλήθεια είναι ότι συνήθως 
«πανηγυρίζουµε» εύκολα. Ίσως θα 
µπορούσαµε να αναζητήσουµε τον 
«υπεύθυνο» για αυτήν την τάση 
µας να ψάχνουµε ευκαιρίες για 
εορτασµούς, στο µεσογειακό µας 
χαρακτήρα που ευνοεί τη διάθεσή 
µας να εξωτερικεύουµε τις διαθέσεις 
µας. Και θα το κάναµε αν η διάθεση 
εορτασµών εκκινούσε πράγµατι «από 
το λαό». Όµως στην περίπτωσή µας, 
δυστυχώς, ουδεµία χαλαρή διάθεση 
διακρίνουµε στους πολλούς. Οι 
πανηγυρισµοί, τα επινίκια, αρχίζουν 
και τελειώνουν εκεί όπου η ανάγκη 
προβολής «σηµαντικού έργου» 
παίρνει τη συνηθισµένη µορφή 
της κυβερνητικής επικοινωνιακής 
καµπάνιας µε µεθοδολογία µάλιστα 
δυσάρεστα οικεία και ανεξάρτητη 
από κοµµατικούς χρωµατισµούς.  
Στην υπόθεση της 25ης Μαρτίου τ.ε. 
καθοριστικό ρόλο διαδραµάτισε ο 
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, µε τις 
άµεσες και σαφείς προειδοποιήσεις 
του προς τον πρωθυπουργό και τον 
υπουργό Οικονοµικών· ο Κάρολος 
Παπούλιας, σύµφωνα µε όλες 
τις πληροφορίες, υπογράµµισε 
σαφέστατα ότι η προσφυγή στο 
ΔΝΤ σηµαίνει πρακτικά αποχώρηση 
απ΄ την Ευρωζώνη και γι΄ αυτό 
απαιτείται νόµος ή δηµοψήφισµα. 
Εάν δεν συνοδευθεί µε νόµο ή 
δηµοψήφισµα, όπου θα εξηγούνται 
επαρκώς οι λόγοι, αλλά και θα 
καταγράφονται λεπτοµερώς οι 
οικονοµικές, πολιτικές και εθνικές 
επιπτώσεις στη χώρα, τότε άφησε να 

εννοηθεί ότι θα διαφωνήσει και ότι 
θα ασκήσει τα εκ του Συντάγµατος 
καθήκοντά του. Ήρθε το 
τελεσίγραφο του Λουκά Παπαδήµου, 
ότι είναι γνωστές στους Ευρωπαίους 
οι µυστικές διαβουλεύσεις και 
ότι επίκειται η άσκηση και νέων 
διώξεων κατά των συνδαιτυµόνων 
τραπεζιτών, ενώ επισήµανε στον 
Γεώργιο Παπανδρέου, ότι έχουν 
σοβαρές επιφυλάξεις στις Βρυξέλλες 
για τα δηµοσιονοµικά στοιχεία και 
αναµένουν την επιβεβαίωσή τους· 
πέντε µήνες µετά και η κυβέρνηση 
δεν απέστειλε στην Επιτροπή τα 

τελικά στοιχεία για το έλλειµµα 
12,7% του 2009, ενώ µάλλον, παρά 
το µαγείρεµα κλείνει γύρω στο 11%, 
όταν υπάρχουν τα έγγραφα του 
υπουργού Οικονοµικών, ο οποίος 
ζητούσε την εκτίµησή του στο 14,7%.
Την ίδια εποχή ο πολυµήχανος 
υπουργός βυσσοδοµούσε εναντίον 
των Κινέζων και καθυστερούσε 
αδικαιολόγητα την υποβολή των 
προγραµµάτων των ΕΣΠΑ, µε 
αποτέλεσµα των απώλεια δύο δις 
ευρώ για το 2009, χωρίς να γνωρίζουµε 

τις συνέπειες για το 2010, ενώ η 
υπουργός Περιβάλλοντος, δηλαδή ο 
υπουργός Οικονοµικών, διότι χωρίς 
την υπογραφή του δεν γινόταν, 
ανέβαλε την εφαρµογή του νόµου 
για τους ηµιυπαιθρίους, µε απώλεια 
άλλων δύο δις ευρώ και δύο δις η 
µεταφορά στο 2009 δαπανών για τα 
νοσοκοµεία του 2010. Το χείριστο για 
τους Ευρωπαίους ηγέτες δεν είναι 
αυτό, είναι η προκλητική στάση του 
πρωθυπουργού απέναντί τους, όταν 
γνώριζε ότι αυτοί ήταν ενήµεροι για 
τις λαθροχειρίες των δηµοσιονοµικών 
και για τις διαπραγµατεύσεις 
µε το ΔΝΤ. Ο Γ. Α. Παπανδρέου 
περιφρόνησε σκαιότατα τους ηγέτες 
της Ευρωζώνης και επισκέφθηκε 
το Βερολίνο, τέσσερες µήνες µετά 
την ανάληψη της εξουσίας και µε 
την αλαζονεία της εναλλακτικής 
λύσεως του ΔΝΤ, όταν η Αγκέλα 
Μέρκελ είχε στα χέρια της όλα τα 
στοιχεία για τα δοµηµένα οµόλογα, 
τους δείπνους και τις λαθροχειρίες 
στα δηµοσιονοµικά. 
Γεννάται το ερώτηµα, είναι τόσο 
αφελείς; Ή τους είχε καταλάβει η 
υπεροψία και η µέθη, ότι, αφού είχαν 
την υποστήριξη των Αµερικανών, 
όλα ήταν εύκολα; Μάλλον το δεύτερο, 
διότι δεν είναι όλοι ολιγόνοες 
στο Μέγαρο Μαξίµου. Παρά την 
απόλυτη λογοκρισία της διαπλοκής 
ο ελληνικός λαός έχει πληροφορηθεί 
για τα τεκταινόµενα, µέσω των 
ι σ τ ο σ ε λ ί δ ω ν 
του διαδικτύου, 
αλλά και στόµα 
µε στόµα, στο 
οποίο επανήλθε· 
ο Α. Σαµαράς 
κ α τ ή γ γ ε ι λ ε 

σαφέστατα τον πρωθυπουργό 
ότι «φλερτάρει»  µε το Διεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο και δεν πήρε 
απάντηση, αν και προβλέπεται 
σκληρή αντιπαράθεση στη 
συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως 
στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, ακόµη 
και ο Συνασπισµός κατήγγειλε τις 
µεθοδεύσεις αυτές, χωρίς απάντηση 
του υπουργού Οικονοµικών, όπως δεν 
είχε απαντήσει και στις καταγγελίες 
του Μανώλη Κεφαλογιάννη για 
τους µυστικούς δείπνους. Έµεινε 
ο πρωθυπουργός µε µοναδικό 
σύµµαχο τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ 
και συµπαραστάτη του τον επίτιµο 
πρόεδρο της Νέας Δηµοκρατίας. 
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν 
τις µεθοδεύσεις αυτές και ζυγίζουν 
προσεκτικά τις κινήσεις τους, διότι 
κύριο µέληµά τους είναι η συνοχή 
της Ευρωζώνης και η προστασία του 
ευρώ, ενώ είναι δεδοµένη η πίστη 
τους ότι ο Ελληνισµός αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της ευρωπαϊκής 
ταυτότητος. Ας µην βιαζόµαστε 
λοιπόν να πανηγυρίσουµε. Τέτοιου 
είδους «βιασύνες» δεν ταιριάζουν σε 
µια περίοδο κατά την οποία βιώνουµε 
το σκληρότερο περιοριστικό 
πρόγραµµα που έχει γνωρίσει η 
ελληνική οικονοµία.

Κ. Μ. Βολιώτης



Ἡ Θράκη κατά τήν Ἐθνεγερσία
(...) Ἡ Θράκη, ἡ ἱστορική Θράκη, ἡ ὁποία 
καταλαµβάνει τήν Ἀνατολική, τή ∆υτική 
καί τή Βόρεια Θράκη ἤ ἄλλως Ἀνατολική 
Ρωµυλία, ἦταν χῶρος ὅπου ἐπί δεκάδες 
αἰῶνες ἀνθοῦσαν καί συµπορεύονταν 
ρωµιοσύνη καί ὀρθοδοξία. Ἀκόµα καί 
ὑπό τουρκική κατοχή, ἡ παιδεία, τό 
ἐµπόριο, οἱ συντεχνίες, οἱ ἀδελφότητες 
τῶν Ἑλλήνων τῆς Θράκης, δέν εἶχαν 
ὅµοιό τους στόν ἀπανταχοῦ Ἑλληνισµό. 
Ὅµως, ἡ µορφολογία τοῦ ἐδάφους της, 
οἱ ἀπέραντες πεδιάδες της, ἡ ἔλλειψη 
µεγάλων ὀρεινῶν ὄγκων, τήν ἔκαναν 
εὔκολα προσβάσιµη στά ἐχθρικά 
στρατεύµατα. Ἡ γειτνίασή της µέ τήν 
Κωνσταντινούπολη πού ἄλλοτε τῆς ἦταν 
εὐλογία, ἐπί τουρκοκρατίας ἦταν πηγή 
προβληµάτων. Στή Θράκη διατηροῦσαν οἱ 
κατακτητές µεγάλο ὄγκο ἑτοιµοπόλεµου 
στρατοῦ γιά πολιτικούς καί στρατιωτικούς 
λόγους. Τό ἔδαφός της βρισκόταν ὑπό 
τή διαρκή ἐπιτήρηση τοῦ ἑκάστοτε 
σουλτάνου. Κατά συνέπεια, ὁποιαδήποτε 
προσπάθεια ἀντίστασης στόν Τοῦρκο 
κατακτητή ἦταν καταδικασµένη ἐκ τῶν 
προτέρων. Αὐτοί ἦταν καί οἱ βασικότεροι 
λόγοι γιά τούς ὁποίους, τουλάχιστον 
στήν Ἀνατολική Θράκη, δέν ἀναπτύχθηκε 
κλεφτουριά σέ µεγάλη έκταση, µέ κάποιες 
ὅµως λαµπρές ἐξαιρέσεις , µία ἀπό τίς 
ὁποῖες ἀφορᾶ τή γενέτειρά µας Τυρολόη 
Ἀνατολικῆς Θράκης καί παρουσιάζουµε 
παρακάτω.

Κωστῆς Ἰγνάτογλου ἤ Τσανταλῆς
Ἡ κωµόπολη Τσαντώ, ἡ γνωστή στούς 
παλαιότερους ὡς Τζιντώ, τῆς ἐπαρχίας 
Σηλυβρίας-Τυρολόης Ἀνατολικῆς 
Θράκης, εἶναι ἡ γενέτειρα καί τροφός τοῦ 
µετέπειτα ὁπλαρχηγοῦ τῆς Ἀνατολικῆς 
Θράκης, τοῦ Καπετάν Κωστῆ Ἰγνάτογλου 
τοῦ Τσάνταλη ἤ Τσανταλῆ.
Ὁ Κωστῆς γεννήθηκε στήν κωµόπολη 
Τσαντώ γύρω στά 1821 ἀπό φτωχή 
ἀγροτική οἰκογένεια. Λίγα γράµµατα 
ἔµαθε στό σχολεῖο καί ὕστερα, πολύ 

νέος βγῆκε στή βιοπάλη. Ἀπό µικρός 
ἐργαζόταν ὁδηγώντας κάρα. Κάποτε, 
ἔφηβος, χρειάστηκε νά πεταλώσει τό 
ἄλογο τοῦ κάρου του. Τήν ὥρα λοιπόν 
πού ὁ πεταλωτής ἐργαζόταν πάνω 
στό ζῶο τοῦ Κωστῆ, ἔρχεται κάποιος 
Τοῦρκος, «ὁ ὁποῖος τόν ἠνάγκασε µέ 
ὕβρεις βαρείας νά σηκώσῃ τόν ἵππον τοῦ 

γκιαβούρη, καί νά πεταλώσῃ τόν ἰδικόν 
του» . Ἡ καρδιά ὅµως τοῦ Κωστῆ ἦταν 
ἤδη «φουσκωµένη» ἀπό τούς πολλούς 
ἐξευτελισµούς καί τίς ταπεινώσεις πού 
ἔβλεπε καθηµερινά νά γίνονται εἰς βάρος 
τῶν Ρωµιῶν ἀπό τούς Τούρκους εἰσβολεῖς. 
Ἀκολούθησε µεταξύ τους πάλη κατά τήν 
ὁποία ὁ Κωστῆς σκότωσε τόν Τοῦρκο. 
Μετά ἀπό αὐτό τό περιστατικό, ὁ Κωστῆς 
φεύγει µέ κατεύθυνση βορειοανατολική, 
ὅπου βρίσκει καταφύγιο στά ὄρη τῆς 
Στράντζας (Μικρός Αἶµος), κοντά στή 
Μαύρη Θάλασσα. Ἐκεῖ συγκροτεῖ ἔνοπλη 
ὁµάδα Θρακῶν ἀγωνιστῶν καί ξεκινᾶ 
λυσσώδη ἀγῶνα κατά τῶν Τούρκων.
Τό ἔνοπλο σῶµα τοῦ Κωστῆ Ἰγνάτογλου 
καταδίωκε συστηµατικά Τουρκαλβανούς 
µεγαλογαιοκτήµονες καί ἀξιωµατούχους 
πού αὐθαιρετοῦσαν εἰς βάρος τῶν φτωχῶν 

Χριστιανῶν ἀλλά καί Μουσουλµάνων σέ 
πόλεις καί χωριά τῆς Θράκης. Γιά τήν 
ἄµυνά τους, οἱ ἀγᾶδες διέθεταν εἰδικά 
ἔνοπλα σώµατα ἀσφαλείας. Πολλά ἦταν 
τά τουρκικά ἀποσπάσµατα τά ὁποῖα 
ἀποστέλλονταν πρός καταδίωξη τοῦ 
ἐνόπλου σώµατος τοῦ Κωστῆ Ἰγνάτογλου. 
Ἀπό τά στρατιωτικά αὐτά ἀποσπάσµατα, 
ἄλλα ἀποδεκατίζονταν, ἄλλα τρέπονταν 
σέ φυγή, ἐνῶ πολλά δέν προωθοῦνταν κἄν 
πρός συνάντησή τους µέ τό ἔνοπλο σῶµα 
τοῦ Ἰγνάτογλου. Ἡ σκοπευτική δεινότητα 
τοῦ Κωστῆ ἔµεινε παροιµιώδης. Οἱ 
Τοῦρκοι τόν ἀποκαλοῦσαν «Κιουτσιούκ 
Μοσκόβ», διότι ἔδινε τήν ἐντύπωση 
Ρώσσου πολεµικοῦ ἀρχηγοῦ, ἐνῶ οἱ 
Ἕλληνες τόν ὀνόµαζαν «Βοϊβόδα» γιά 
τήν ἀνδρεία του καί τήν προστασία πού 
παρεῖχε στόν χειµαζόµενο Ἑλληνισµό τῆς 
θρακικῆς Μαύρης Θάλασσας.
Ὁ Κωστῆς Ἰγνάτογλου ἔδρασε ἐπί περίπου 
µία δεκαετία, χωρίς ποτέ νά προβεῖ σέ 
ληστεῖες καί ἁρπαγές περιουσιῶν, πρᾶγµα 
πού µαρτυρεῖ τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἤθους 
του. Λίγο µετά τή λήξη τοῦ Κριµαϊκοῦ 
Πολέµου, συνελήφθη µέ προδοσία ἀπό 
τούς Τούρκους. Τόν ὁδήγησαν στή 
γενέτειρά του Τσαντώ, στήν πλατεία τῆς 
ὁποίας τόν ἀπαγχόνισαν. Ὁ θρακικός 
Ἑλληνισµός τόσο τόν ἀγάπησε καί τόν 
θρήνησε ὥστε «τόν ἔκανε τραγούδι». Μία 
ἀπό τίς ὡραιότερες παραλλαγές εἶναι ἡ 
παρακάτω:
Πότε νἀρθῇ ἡ ἄνοιξη, νἀρθῇ τό καλοκαῖρι, 
Κωστῆ µου  
Κωστῆ µου Τσάνταλη.
Νά πρασινίσουν τά βουνά, νά λουλουδίσῃ 
ὁ κάµπος.
∆όσµε, νενέ µ’ τό χέρι σου, πατέρα τήν 
εὐχή σου,
καί πές ποὺ δέν µέ γέννησες, καί δέν εἶµαι 
παιδί σου,
Νά βγάλω τά ποδήµατα, νά ποδηθῶ 
τσαρούχια
Νά πάρω δίπλα τά βουνά καί δίπλα τά 
Μπαλκάνια
Νά βγάλω κλέφτικα σφυριά, νά µαζωχτοῦν 
οἱ κλέφτες,
Νά στήσω τό σπαθάκι µου, ποῖος θά τό 
πηδήσῃ
κεῖνον θά βάλουν βόϊβοδα, κεῖνον θά 
βάλουν πρῶτο.
Κι’ ἡ µάνα του τόν ἔλεγε καί τόν 
παρακαλοῦσε:

Κωστῆ ν’ ἀλλάξῃς ὄνοµα, Κώστα νά µή 
σέ λένε,
θά λάβῃς Τούρκου µαχαιριά καί τούρκικο 
µαρτίνι.
Καί τόν Κωστῆ τόν πιάσανε, πᾶνε νά τόν 
κρεµάσουν.
Χίλιοι τόν πᾶν ἀπό µπροστά καί τρεῖς 
χιλιάδες πίσω
Καί ὁ Κωστῆς πηγαίν’ µπροστά, σά µῆλο 
µαραµένο.
Κι’ ἡ µάνα του τούς ἔλεγε καί τούς 
παρακαλοῦσε.
Σ’ ὅλες τίς πόλεις τρέξετε, σ’ ὅλους τούς 
κασαµπᾶδες
µά στ’ Αὐδηµιοῦ τόν κασαµπᾶ ἐκεῖ νά µήν 
τόν πᾶτε:
γιατ’ εἶναι ἡ Ἀγάπη του, γιατ’ εἶναι ἡ Καλή 
του.
Καί κεῖνοι τόν περάσανε κάτ’ ἀπ’ τά 
παραθύρια
Κι’ ἐκείνη τόν µιλοῦσε ...........................
― Ἐσύ  ̉σουν τό γιαλδίζι µου, ἐσύ εἶσαι 
τό γιαλδίζι µ̉̉
µήδ’ ἀπό χίλιους πιάνουσαν µηδ’ ἀπό δυό 
χιλιάδες
καί τώρα πῶς καί πιάσθηκες µέ δυό µέ 
τρεῖς νοµάτους;
― Ἀνάθεµα τά µάτια µου, πού µέ 
ἀποκοιµίσαν
καί ἦρθαν καί µέ πιάσανε µέ δυό µέ τρεῖς 
νοµάτους.
Μουστάκι µου µπουρµά µπουρµά, φρύδια 
µου γαϊτανένια
πῶς θά δεχτῆτε τό σκοινί,  ̉̉πα στῆς ὀξειᾶς 
τόν κλῶνο;
Γιά διές σκοινί πά λιγδωθῇ, κλῶνος πού 
θά ραγίσῃ
ὡς τοῦ Κωστῆ µου τό κλωνί στή µαύρη 
γῆς θἀγγίξῃ.
Παράλληλα µέ τήν ὁµάδα τοῦ Κωστῆ 
Ἰγνάτογλου, καί εἰδικά στήν περιοχή τῆς 
Τσαντῶς - Σηλυβρίας - Τυρολόης, ἔδρασε 
καί ἡ ἔνοπλη ὁµάδα τοῦ Παπάζογλου. 
Ἀλλά καί ἄλλες ἔνοπλες ὁµάδες 
δροῦσαν στήν Ἀνατολική Θράκη. Ἀπό 
τίς περιοχές τοῦ ∆ιδυµοτείχου ὡς τήν 
Ἀδριανούπολη δροῦσαν οἱ ὁµάδες τοῦ 
Καπετάν Καράµπελα καί ἀργότερα τῶν 
ὁπλαρχηγῶν Βαγγέλη Ματσιάνη καί 
Λάζου ἐνῶ στά ὄρη τῶν Γανοχώρων οἱ 
ἔνοπλες ὁµάδες τοῦ Καπετάν Στεφανῆ.

Γεωργία Χριστοδούλου-Τερζῆ
πτ. Γαλ. Γλ. & Φιλ., ΑΠΘ
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Ἡ Θράκη καί ὁ ὁπλαρχηγός της Κωστῆς Ἰγνάτογλους 
ἐκ Τσαντῶς (Τζιντῶς) ἐπαρχίας Σηλυβρίας

Ἕνας ξεχασμένος Ἀνατολικοθρακιώτης ἥρωας 
τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

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

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

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

 Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ἀγαπητοί φίλοι τοῦ «Α»,
 Νά µᾶς συγχωρέσετε ὅσοι ζητήσατε τό βιβλίο τοῦ Ράντοβαν 
Κάρατζιτς µά δέν τό στείλαµε, καθότι εἴχαµε µερικές δεκάδες µόνο 
ἀντίτυπα, αὐτά πού εἶχε τήν εὐγενή καλωσύνη νά µᾶς διαθέσει δωρεάν ὁ 
κ. Παναγιώτης Μιχαλακάκος, ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ «Συνεργασία τῶν 
Λαῶν». Ἦταν πραγµατικά συγκινητικό τό ἐνδιαφέρον καί ἡ ἀγάπη γιά 
τόν µεγάλο Σέρβο ἡγέτη, κάτι πού δείχνει τήν εὐθυκρισία πού διατηρεῖ 
ἀκέραια τό ἀναγνωστικό µας κοινό, κι ἄς µαίνονται οἱ γκεµπελιές τοῦ 

καθεστῶτος. 
 Συνεχίζουµε πλέον τίς προσφορές 

στούς ἀναγνῶστες µας µέ τίς µικρές καί 
κοµψές κυπριακές ἐκδόσεις «Αἰγαῖον» 
τοῦ ἀγαπηµένου φίλου µας Βάσου 
Φτωχόπουλου, τίς ὁποῖες µᾶς ἔστειλε 
ΔΩΡΕΑΝ γιά τούς συνδροµητές τοῦ 
«Ἀντιφωνητῆ». Πρόκειται γιά τή σειρά 
«Κείµενα - Κειµήλια» πού ἀνθολογεῖ 
κορυφαῖες στιγµές τοῦ γραπτοῦ µας 
λόγου: ἀπό τόν «Θούριο» τοῦ Ρήγα, τίς 
«Ὠδές» τοῦ Κάλβου, τόν «Ὕµνο» τοῦ 
Σολωµοῦ, µά καί τό Διάγγελµα τοῦ 
Τάσσου Παπαδόπουλου τό 2004 κτλ 
κτλ. Ἐλπίζουµε τώρα νά µπορέσουµε 
νά καλύψουµε κι ὅσους ἀφήσαµε 
παραπονεµένους.



1) Στίς 1 Ἀπριλίου 1955 ξεκινᾶ ὁ 
ἀγώνας τῆς ΕΟΚΑ στήν Κύπρο 
γιά τήν ἀποτίναξη τῆς βρετανικῆς 
ἀποικιοκρατίας καί τήν Ἕνωση µέ 
τήν Ἑλλάδα. Σήµερα, 55 χρόνια µετά, 
πεῖτε µου ἕναν λόγο γιά τόν ὁποῖο 
πρέπει νά ἑνωθεῖ ἡ Μεγαλόνησος 
µέ τήν ἀποκαλούµενη ἑλληνική 
δηµοκρατία.
Α) Λόγοι ἀσφαλείας τοῦ νησιοῦ
Β) Λόγοι φυλετικοί - ἱστορικοί
Γ) Οὐδείς λόγος συντρέχει, θέλετε νά 
πᾶµε ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἄπατα;
Δ) Πλάκα κάνετε; Τί σχέση ἔχουν οἱ 
Κύπριοι µέ τούς Ἕλληνες;

2)  Στίς 3 Ἀπριλίου 1770 γεννιέται 
στό Ραµαβούνι Μεσσηνίας ὁ Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης. Ἀπό τήν 

περίφηµη ὁµιλία του στήν Πνύκα 
(1838) πρός τούς νέους τῆς Ἀθήνας 
εἶναι τό κάτωθι ἀπόσπασµα:
«Ἦλθαν µερικοί καί ἠθέλησαν 
νά γένουν µπαρµπέρηδες εἰς τοῦ 
κασίδη τό κεφάλι. Μᾶς πονοῦσε 
τό µπαρµπέρισµά τους. Μά τί νά 
κάµαµε; Εἴχαµε κι αὐτουνῶν τήν 
ἀνάγκη. Ἀπό τότε ἤρχισεν ἡ διχόνοια 
καί ἐχάθη ἡ πρώτη προθυµία καί 
ὁµόνοια.» Ποιούς ἐννοοῦσε ἄραγε;
Α) Τούς κοµµουνιστάς
Β) Τούς παλαιοεθνικιστές
Γ) Τούς παπάδες
Δ) Τούς πολιτικούς τσάτσους τῆς 
Δύσης

3) Στίς 4 Ἀπριλίου 1919 τό θωρηκτό 
Ἀβέρωφ εἰσέρχεται θριαµβευτικά 

στό λιµάνι τῆς Σµύρνης καί 
στήν προκυµαία τό ὑποδέχονται 
50.000 Ἕλληνες. Τόν προηγούµενο 
χρόνο εἶχε ὑψώσει τήν ἑλληνική 
σηµαία... 

Α) Στήν Κωνσταντινούπολη
Β) Στήν Ὀδησσό
Γ) Στή Σιγκαπούρη
Δ) Στό Οὐλάν Μπατόρ
4) Στίς 6 Ἀπριλίου 885 
πεθαίνει στά 70 του ὁ Ἅγιος 
Μεθόδιος, µοναχός ἀπό τή 
Θεσσαλονίκη, πού µαζί µέ 
τόν ἀδελφό του Κύριλλο 
ἐκχριστιάνισαν τούς Σλά-
βους καί δηµιούργησαν τό 
ἀλφάβητό τους. Πρίν τήν 
ἱεραποστολή ἦταν διοι-
κητής τῆς Θεσσαλίας καί 
µοναχός στόν Ὄλυµπο, ἐνῶ ὅταν 
πέθανε ἦταν .....
Α) Ἐπίσκοπος Θεσσαλονίκης
Β) Ἐπίσκοπος Σλαβοµακεδο-νίας
Γ) Ἐπίσκοπος Μοραβίας
Δ) Ἐπίσκοπος ὀφσόρ

5) Στίς 10 Ἀπριλίου 1826 οἱ 
«Ἐλεύθεροι Πολιορκηµένοι» 
τοῦ Μεσολογγίου πραγµα-
τοποιοῦν τήν ἡρωική ἔξοδο. 
Μεταξύ ἐκείνων πού ἔµειναν 
στήν µαρτυρική πόλη, ὁ 
[..............] ἀνατινάζει τήν µπα-
ρουταποθήκη.
Α) Κωνσταντῖνος Γιαµπουδά-
κης
Β) Μοναχός Σαµουήλ
Γ) Χρῆστος Καψάλης
Δ) Ριχάρδος Σωµερίτης

6) Στίς 12 Ἀπριλίου 1204 οἱ λατίνοι 
καταλαµβάνουν καί διαγουµίζουν 
τήν Κωνσταντινούπολη,  καθιστώ-
ντας την ἀνίκανη νά ἀντισταθεῖ πιά 

στά τουρκικά στίφη. Μιά Ἅλωση 
πού ποτέ δέν ἀναδείχτηκε στήν 
Ἑλλάδα, µήν τυχόν καί ἀντιληφθεῖ 
ὁ Ἕλληνας τόν διµέτωπο ἀγώνα 
πού διεξάγει χίλια χρόνια τώρα 
γιά τήν ἐπιβίωσή του. Ὀκτώ αἰ-
ῶνες ἀργότερα, ὁ Πάπας Ἰωάννης 
Παῦλος ὁ Β’ ἐξέφρασε τή λύπη του 
γιά τά αἴσχη τῶν Σταυροφόρων, οἱ 
ὁποῖοι «ἐστράφησαν ἐναντίον τῶν 
ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν», ὅπως ἀνέφερε 
τό 2001 σέ ἐπιστολή του πρός τόν 
Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Τί 
σηµαίνει ἡ ἀπολογία τοῦ Πάπα 
στήν ἑλλαδική Ἐκκλησία;
Α) Ὅτι ἀποδέχεται τήν ἑλληνικότητα 
τῆς µεσαιωνικῆς µας Αὐτοκρατορίας
Β) Ὅτι δέν διαβάζει Χοµπσµπάουµ
Γ) Ὅτι εἶναι σύµµαχος τοῦ ἑλληνι-
κοῦ ἐθνικισµοῦ
Δ) Ὅτι µπερδεύτηκε ὁ γεροξεκούτης

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

Σέ ἦχο ἁψύ
§

 Τό ἔπος προγεῖται τῆς τραγωδίας, ἐνῷ 
στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου ἕπεται. Διότι στήν 
τραγωδία ψάχνεις νά βρεῖς τί σοῦ φταίει, 

στό ἔπος εἶναι ξεκάθαρο.

§
Στό θέατρο βασιλιάς εἶναι ὁ λόγος.

Βασίλισσα ὅµως ἡ σιωπή.

§
Κατάσταση, ὄχι παράσταση!

§
Ἕνα µέρος τό γνωρίζεις τσιµπώντας,

ὄχι καταπίνοντας!

§
Ὁ τουρισµός κατάργησε τό ταξείδι,

τό ‘κανε πακέτο

§
- Ἡ πόρτα τοῦ Μεγάρου τεράστια,

τότε γιατί σκύβουν µπαίνοντας;
- Παίρνουν θέση ἥττας!

§
Μέ κάλεσαν νά παίξω Καραγκιόζη στό 
Μέγαρο, ἀλλά θέλησαν νά κρατήσουν 

τά δόντια µου στήν εἴσοδο!

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

Η ΠΟΡΝΗ ΕΝ ΚΛΑΥΘΜΩ ΚΙ ΟΙ 
ΓΙΑΧΩΒΑΔΕΣ ΕΝ…ARCADIA!
    Οµολογώ ότι συνήθισα πλέον στην ιδέα να 
βγαίνουν κάθε χρόνο διάφοροι εγκάθετοι κάφροι, 
αυτοφερόµενοι ως ερευνητές ή ως συγγραφείς και 
να φέρνουν στο φως κι από κάτι καινούργιο περί 
Χριστού (και µάλιστα επίσης κατά…θαυµαστή 
σύµπτωση, πάντοτε λίγο πριν από το εκάστοτε 
Πάσχα). Ο λόγος βεβαίως για τις γνωστές χυδαιο-
κωµικές ποµφόλυγες, που είτε φέρουν τον µανδύα 
της «επιστηµονικής» ανακάλυψης (σαν τα δήθεν 
γενετικά πορίσµατα από τη Σινδόνη του Τορίνο ή 
τα…Ιουδο-ευαγγέλια του «National Geographic»), 
είτε καταχωρούνται στο πεδίο της…καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας (όπως π.χ. τα διάσηµα συγγραφικά 
σκουπίδια του εριτίµου νεοεποχίτη κυρίου Dan 
Brown). Φέτος όµως είχαµε κι εµείς εδώ στην 
Κοµοτηνή τα δικά µας …ευτράπελα. Επί 10 µέρες, 
Μάρτυρες του Ιεχωβά γυρνούσαν από πόρτα σε 
πόρτα (χτύπησαν µέχρι και του υποφαινόµενου) 
και µοίραζαν φυλλαδιάκια, διαφηµιστικά µιας 
εκδήλωσης µε θέµα τον θάνατο του Χριστού («γιατί 
και για χάρη ποιών το έκανε», «τι σηµαίνει για 
µας», κλπ, κλπ. - περί…Αναστάσεως φυσικά ούτε 
λόγος)! Και πότε ήταν (µε το…καλό) η εκδήλωση; 
Οκτώ η ώρα το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, στο 
ξενοδοχείο «ARCADIA»!
    Εγώ, εννοείται, απλώς καταγράφω το γεγονός 
- και ασφαλώς το καταγράφω ως …κωµωδία και 
όχι ως κάτι επικίνδυνο. Καµµία σχέση δηλαδή µε 
τις προαναφερθείσες απόπειρες, που ως δήθεν 
«επιστηµονικές», µπορεί πράγµατι να περνούν 
και κάποια µηνύµατα στους αφελείς και τους 
αδιάβαστους. Εδώ, αντίθετα, πρόκειται για τόσο 
διάσηµη αντίχριστη εβραιοσιωνιστική σέχτα και 
ακόµη για τόσο γνωστούς και σεσηµασµένους άγκα 
- ούγκα µαµελούκους της απόλυτης θυµηδίας, που 
όχι οι απλώς αφελείς, αλλά ακόµη και οι διανοητικά 
καθυστερηµένοι γελούν µαζί τους! Το αναφέρω 
όµως και εις περαιτέρω επίρρωσιν της δεδοµένης 
διαπίστωσης ότι όλοι οι ορκισµένοι εκκλησιοµάχοι 
(είτε είναι πραγµατικά επικίνδυνοι, είτε απλώς 

…καρτούν) µέσα στις ηµέρες του Πάσχα κυρίως 
λυσσάνε! (Ε, τι να κάνουµε τώρα, ρε παιδιά, τους 
αρρωσταίνει αυτό το Πάσχα! Δεν µπορεί να το 
βαστάξει ο οργανισµός τους! Τρελλαίνονται)!

Ν.Δ.

Υ.Γ. Ελπίζω πάντως να µη µου θυµώσετε για 
το …ελλιπές ρεπορτάζ (καθότι δυστυχώς δεν 
µπόρεσα να παραστώ στην εν λόγω γιαχωβαδο-
εκδήλωση και έτσι έχασα την κοσµοϊστορική 
ευκαιρία να πληροφορηθώ για ποιον …ακριβώς 
λόγο πέθανε ο Χριστός και ακολούθως βέβαια να 
σας …πληροφορήσω κι εσάς). Ήµουνα, βλέπετε, 
στην εκκλησία εκείνη την ώρα: Μεγάλη Τρίτη, 
µια επί πτερύγων ανέµων περιπατούσα βραδιά, 
µε εκείνη την απίστευτη υµνολογία περί την «εν 
κλαυθµώ πόρνην» (και …α, ναι, µεταξύ µας τώρα, 
αν σας καλύπτω, γι’ αυτήν θα τολµούσα εγώ να 
πω ότι πέθανε ο Χριστός - και στη συνέχεια βέβαια 
αναστήθηκε κιόλας). Πείτε µε τώρα και λαφρύ, 
που προτιµάω κάτι χαµηλής πνευµατικής και 
διανοητικής υποστάθµης άτοµα σαν τον Ρωµανό, τον 
Ανδρέα, τον Ιωάννη Δαµασκηνό και την Κασσία από 
τους πνευµατικούς κολοσσούς, που (αναµφισβήτητα) 
έλαµψαν δηµοσίως προχθές στο «ARCADIA» για 
µια ακόµη φορά, αλλά τι να κάνουµε τώρα, ουδείς 
τέλειος! Σχωρνάτε µε τον άσχετο και θα φροντίσω 
να µην το ξανακάνω…



Γκωλικό κόµµα ἀπό τόν Ντέ Βιλπέν 
στή Γαλλία. Μέ τίς εὐχές µας, 
µπάς καί ξεκουµπιστεῖ ὁ γελοῖος 
στοῦµπος ἀπό τά Ἠλύσια Πεδία.

Ψάχνοντας τό Ἰράκ γιά µαζικούς 
τάφους τοῦ Σαντάµ, πέρσι βρῆκαν 
84. Μόνο πού ἦταν ...µετά τήν εἰσ-
βολή τῶν ΗΠΑνθρώπων!

Δυό 16χρονοι καί δυό 19χρονοι νε-
κροί σέ 4 µέρες, ἀπό στρατιωτικές 
σφαῖρες. Οὐδείς ἀσχολεῖται. Ποῦ 
ἀλλοῦ; Στήν Παλαιστίνη, φυσικά. 

«Πιστά σκυλιά τοῦ ἀντισηµιτι-
σµοῦ» χαρακτήρισαν οἱ ἰσραηλινοί 
βουλευτές (ναί!) Ἀριέχ Ἐλντάντ καί 
Μιχαέλ µπέν Ἄρι τούς ...Βρετανούς 

Κι ὅλα αὐτά γιά µιάν ἀπέλαση ἰσρα-
ηλινοῦ διπλωµάτη πού χάλκευσε 
τά βρετανικά διαβατήρια τῆς Μο-
σάντ στόν φόνο τοῦ Μαµπχούχ!

Γιατί µετά τόν Σαµαρά ἔτρεξε ἡ 
Ντόρα στήν Κύπρο; Φοβήθηκαν 
κάποιοι τό σπάσιµο τοῦ ἐνδοτικοῦ 
µπλόκ κι ἤθελαν νά προλάβουν;

Μετά τόν Πάγκαλο, νά κι ὁ χτεσινός 
Ξυνίδης! Τόσο χυδαῖες φράσεις κα-
τά τῶν Σαλονικῶν πασόκων πού 
εἶπαν ὄχι στή µεταναστολαγνεία!

Τί νά κάνουµε; Μηνύσεις στούς 
ψεῦτες καί κλέφτες ὑπουργούς 
κ.ἄ. ἰθύνοντες, προτείνει ὁ καθ. Χρ. 
Γιανναρᾶς. Νά τό δοῦµε, τί λέτε; 

«Ὅποιο λόγο κι ἄν ἔχουν τέτοιες 
ἐνέργειες, ἀκυρώνεται ἀπό τό γεγο-
νός ὅτι στήν περιοχή κυκλοφορεῖ 
πολύς κόσµος» (Γ. Πεταλωτής)

Δηλαδή, Γιῶργο, ἄν ἀνατινάξει 
κάποιος τό γραφεῖο τῆς Χρυσῆς 
Αὐγῆς σέ ὀλιγοσύχναστο µέρος, τό 
...συζητάει ἡ Κυβέρνηση; 

6η Ε/Τ συνδιάσκεψη δηµοσιογρά-
φων (Σµύρνη, 21/5) µέ µιά «Ἕνωση 
Ἑλλήνων - Τούρκων Δηµοσιογρά-
φων» στά σκαριά. Ἀναρωτιέµαι: 

Πόσοι πράκτορες τῆς ΜΙΤ θά εἶναι 
µεταξύ τῶν 50 συµµετεχόντων; Ποι-
ός «δικός µας» σύνεδρος θά πάρει 
µαζί του καί λίγη ἀξιοπρέπεια;

Κολοκύθια, ἀποξηραµένα βερύκο-
κα καί φυστίκια ἀφλατοξινοῦχα, 
ἀκατάλληλα ἀµπελόφυλλα, µέλι, 
σαλιγκάρια, φιλέτα ψαριῶν, χώρια 
ἡ ἡπατίτιδα στίς λιαστές ντοµάτες

Ὅλα ἀπό Τουρκία. Τά φάγατε; Καλά 
νά πάθετε, ἀφοῦ καταναλώνετε 
δίχως «ἐθνικές προκαταλήψεις»...

Μετά τίς 30 περσινές ἀπολύσεις, 
ἦρθαν καί ὑποχρεωτικές 15ήµερες 
ἄδειες. Αὐτά στήν ὑγιή χαρτοβιοµη-
χανία DIANA, φανταστεῖτε ἀλλοῦ! 

Κι ὁ πρόεδρος τῶν βιοµηχάνων Ρο-
δόπης Γ. Νικολαΐδης καλωσορίζει 
τίς Ε/Τ µπίζνες στή Θράκη λέγοντας 
«ἐδῶ δέν εἶναι Αἰγαῖο»! Δηλαδή;;;

Ἡ Τροχαία ἔχει µηνύσει τόν δή-
µαρχο Δ. Κοτσάκη γιά τή συνεχι-
ζόµενη ἀνοχή του στίς παράνοµες 
διαφηµιστικές πινακίδες 

Τί θά γίνει τελικά δήµαρχε; Θά 
καταργήσουµε τή νοµιµότητα µήν 
τυχόν καί ἡ ἐφαρµογή της µᾶς 
στερήσει καµµιά ψῆφο;

Μεἶζον θέµα τῶν τουρκοφρόνων ἡ 
διάρρηξη στήν «Τουρκική Νεολαί-
α». Λές κι ἦταν ἡ πρώτη στήν Κο-
µοτηνή ἤ ὑπῆρξε καί κάτι ἄλλο

Ἀλήθεια, τό κυλικεῖο πού διερρήχθη 
ἔχει ἄδεια λειτουργίας; Κι ἄν ὄχι, 
τί θά γίνει στό ἑξῆς; Γιατί κάποιοι 
καλόµαθαν στήν παρανοµία...  

Μέγα τό ἐνδιαφέρον γιά τό Μουσεῖο 
Καραθεοδωρή στήν Κοµοτηνή, µέ 
ἐπισκέψεις 26 συλλόγων - φορέων  
σέ 12 µῆνες. Καλή συνέχεια!

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΑΔΕΡΦΙΑ!
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Έκαψαν και το χωριό και το τζαμί 
Ένα από τα 4.000 χωριά που εκκενώθηκαν 
στην δεκαετία του 1990 ήταν και το Σάγκιοζε. 
Βομβαρδίστηκαν τα 400 σπίτια του, το 
τζαμί και το σχολείο. Χρόνια μετά αυτοί 
που επιστρέφουν στο χωριό επουλώνουν 
τις πληγές. Το χωριό, είναι ένα από τα 
χιλιάδες που πλήρωσαν το τίμημα να είναι 
μακριά από τις οικιστικές μονάδες. (...) Δεν 
μπόρεσε να επωφεληθεί, ούτε από υγεία, ούτε 
εκπαίδευση, ούτε από κοινωνικές υπηρεσίες. 
Ο ιμάμης Τούρχαλι, χτύπησε πολλές πόρτες 
για να ξεπεραστούνε τα προβλήματα του 
χωριού. Καθώς δεν ανταποκρίθηκαν, με ίδιες 
δυνάμεις έκανε πρώτα το σχολείο και μετά 
με τη βοήθεια των χωρικών και το τζαμί. 
Όταν κάποιοι ανησύχησαν από αυτό, και 
τον κατήγγειλαν στη χούντα πως ¨ακούει το 
ράδιο-Ερεβάν¨ τον συνέλαβαν. Όταν αφέθηκε 
ελεύθερος εγκαταστάθηκε στο Ντιαρμπακίρ, 
αλλά όταν ο αδερφός του έγινε πρόεδρος 
της τοπικής οργάνωσης του κόμματος ΗΕΡ, 
υπέστη βασανιστήρια ως ¨μέλος του ΡΚΚ¨.    
Ο γιος του Χαφίζ Αχμέτ Τούρχαλι, μας 
περιγράφει εκείνη την περίοδο: Ο πατέρας 
μου ήταν το 1992 ιμάμης στο Μπεράατ Τζαμί. 
Η διεύθυνση Θρησκειών τον έβαλε να πει 
κήρυγμα για να μαζευτούνε χρήματα για τη 
Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Ο πατέρας μου τότε 
βγήκε και είπε τα εξής : Κοιτάξτε, η διεύθυνση 
Θρησκειών μου παρέδωσε ένα κήρυγμα για να 
μαζευτεί βοήθεια για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 
Εγώ όμως εδώ είμαι εδώ επιφορτισμένος για 
να μεταφέρω όχι τις εντολές της Διεύθυνσης 
και της μουφτείας, αλλά του Θεού. Δείτε! Τα 
καταπιεσμένα αδέρφια μας από το Σιρνάκ, 
πεινασμένα και γυμνά πεθαίνουν στους 
δρόμους. Εγώ σας καλώ να βοηθήσετε αυτούς. 
Ξέρω! Αυτά είναι τα τελευταία λόγια μου 
και το τελευταίο μου κήρυγμα. Αν πλήγωσα 
κάποιον από εσάς συγχωρήστε με. Μια μέρα 
μόνο μετά από αυτό το κήρυγμα δολοφονήθηκε 
με μια βροχή από σφαίρες στην μέση του 
δρόμου στο Ντιαρμπακίρ. Τη δολοφονία του 
ανέλαβε μια οργάνωση ονόματι «Χεζμπολάχ» 
και επιβλήθηκαν ποινές σε τρία άτομα. Λίγο 
μετά τον θάνατο του Τούρχαλι, το χωριό στο 
οποίο γεννήθηκε, το Σάγκιοζε, έγινε στόχος. 
Τα 400 σπίτια του βομβαρδίστηκαν (μαζί 
και το τζαμί και το σχολείο) από τον Στρατό, 
ώστε «να μην κρύβονται οι ΡΚΚδες». Στην  
«Ταράφ» ο μουχτάρης είπε πως το χωριό είχε 
αρχίσει να εκκενώνεται το 1993 και το 1994 
είχε αδειάσει τελείως. Προσθέτοντας πως η 
είσοδος στο χωριό ήταν απαγορευμένη μέχρι 
το 2001, δηλώνει: Όταν γυρίσαμε στο χωριό 
το 2001, όλα ήταν καταστραμμένα. Το τζαμί 
του χωριού, το σχολείο και όλα τα σπίτια 
ήταν ισοπεδωμένα. Τα ερείπια του τζαμιού 
τα απομακρύναμε πέρσι. Αυτή τη στιγμή 
κατοικούνε 30 οικογένειες στο χωριό. 

(5-3-2010, εφ. Ταράφ)

Οι φίλοι μας τα ζώα
Στη Σμύρνη βίασε για μέρες ένα σκυλί τύπου 
κανγκάλ που ήταν έγκυος. Το άτομο αυτό αφού 
έδωσε κατάθεση στο Α.Τ. αφέθηκε ελεύθερος. 
Η Φιλοζωική πήγε στο Δικαστικό Μέγαρο για 
να υποβάλλει μήνυση. Οι φιλόζωοι αναφέρουν 
πως τις τελευταίες μέρες παρατηρείται αύξηση 
στα βίαια και σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος 
των αδέσποτων ζώων, και πως είναι ανάγκη 
να προστατεύονται από τους νόμους. Το σκυλί 
τύπου κανγκάλ ονόματι Μασούμ που ανήκει 
στον δικηγόρο Σ.Α., ο Μ.Α. το έκλεισε σε 
ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και το βίαζε για 
τρεις μέρες. Λόγω των αμέτρητων φορών που 
βιάστηκε, έχασε τα 2 από τα εννιά κουτάβια 
που εγκυμονούσε και τα υπόλοιπα τα έβγαλαν 
με επέμβαση.       (17-3-2010, εφ. Ραντικάλ)

Μ.Κ.               kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Τελικά φώναξαν οἱ ΟΥΚάδες ρατσιστικά 
συνθήματα στήν παρέλαση; Ἄραγε εἶναι 
ρατσιστικό τό σύνθημα «δέν θά γίνεις Ἕλ-
ληνας ποτέ, γουρούνι δημοσιογράφε»;...

Η ΠΟΡΝΗ ΕΝ ΚΛΑΥΘΜΩ
   «Ὁ Ἅδης ἐπικράνθη συναντήσας σοι κάτω. Ἐπικράνθη. καὶ 
γὰρ κατηργήθη. Ἐπικράνθη. καὶ γὰρ ἐνεπαίχθη. Ἔλαβε σῶµα 
καὶ Θεὸν περιέτυχεν. Ἔλαβεν γῆν καὶ συνήντησεν οὐρανῶ… 
Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; Ποῦ σου, Ἅδη, τὸ νίκος; Ἀνέστη 
Χριστός. καὶ σὺ καταβέβλησαι…Ἀνέστη Χριστός. καὶ νεκρὸς 
οὐδεὶς ἐν τῷ µνήµατι…»                    (Ἰωάννης Χρυσόστοµος)
  «Ἐν τῷ κόσµῳ ἦν, καὶ ὁ κόσµος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ 
κόσµος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ 
παρέλαβον…»                                           (Ἰωάννης  α΄  10-12)
  «Εἶδα µέσα σ’ ἕνα βοῦρκο ἕναν ἄνθρωπο ποὺ πνιγόταν. 
Βούτηξα καὶ κατόρθωσα νὰ τὸν σύρω ἔξω, σχεδὸν µισοπεθαµένο. 
Σιγά-σιγὰ συνῆλθε καὶ τότε γύρισε καὶ µὲ ἀγριοκοίταξε. “Γιατί 
µὲ ἔβγαλες;” γρύλισε. “ Ἐγώ ἐκεῖ µέσα ζῶ”…».       (Ἀντρέι 
Ταρκόφσκυ, «Νοσταλγία»)  

    Νὺξ ἀφεγγὴς ἦν ἐκείνη καὶ φαεινῶς φαίνουσα, ὅτε ἐνεὸν 
κατέστη τὸ τλησίπνουν γένος. Τὸ νεῦσαν πρὸς γεώδη καὶ 
χαµαιτυπίαν ἐνδεδυµένον πότε, τὸ τοῦ θανάτου κράτει 
δεδουλωµένον, τὸ τὴν ζοφαλγίαν ἀγάφθεγκτον ἐν µυχοῖς 
συντηροῦν, τὸ ἀµφιφανεῖ φθορῇ πεπτός, τὸ τῇ βακχείᾳ τοῦ 
Ἅδου πάλαι παραδοθέν, τὸ πέδαις κραταιαῖς δεδεµένον καὶ 
τῷ ἄλγει πικρῶς στενάζον, τὸ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐξανδραποδισθὲν 
καὶ ἐν τῇ δουλείᾳ γοερῶς ὀλοφυρόµενον, τὸ ζόφῳ ταῖς αὐτοῦ 
φρεσὶ τετρωµένον, τὸ δὲ ἔρεβος ἐν ἑαυτῷ ἐπὶ αἰώνας αἰώνων 
ἐνέχον ἀγχιβαθῶς ἐπιµανέν. Τοῦ δὲ Λόγου σταυρωθέντος τε 
καὶ ἀναστάντος, πῦρ καινουργέον ἐλήλυθεν. Πῦρ ἄρρητον, 
φαῖνον, ζέον, τῆκον, µανικόν, ἀελίῳ ἀδήριτον. Καὶ καινουργέον 
ὄν, τὰ πάντα καινὰ ἐποίησεν…
    Νὺξ ἀφεγγὴς ἦν ἐκείνη καὶ φαεινῶς φαίνουσα, ὅτε τρόµῳ 
ἀπηνεῖ ἀµφιδονέοντι τὰ χθόνια ἐκλυδωνίσθη, θεωροῦντα 
γυµνὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου κρεµάµενον, Ὅν ἦλθεν ἐφ’ ἡµᾶς ἔρωτι 
µανικῷ κινηθείς. Καὶ ἐξέστη, ἐξέστη τὰ σύµπαντα, τὴν τῶν 
πάντων Αἰτίαν καθορῶντα τὰ πάντα προσειµένην, ἵνα τὴν ἐν 
ἡµῖν Πόρνην ἐκ βυθοῦ ἀναγάγη καὶ δόξῃ κραταιᾶ περιβαλῶν 
ζωώση εἰς τὸν αἰώνα.  Ὅτι ὁ Ὑπὲρ Νοῦν ἀνόµοις χερσὶν 
ἐνεπαίχθη καὶ ἐν τῷ Κρανίῳ ἀνυψώθη καὶ ἐτάφη ὡς θνητός. 
Ἄπνους κατετέθη ἐν σπηλαίῳ ὁ Ἀθάνατος καὶ κατεκλίθη 
ὡς νεκρὸς ἐν πληγαῖς καὶ µώλωψιν ὁ ἐν τῇ δρακὶ περιέχων 
τὰ σύµπαντα. Ἀπηνῶς ἔπαθεν ὁ Ἀπαθὴς καὶ σινδόνη - ὡς 

ἐν σπαργάνοις - περιεβλήθη ὁ περιβαλῶν τὸν οὐρανὸν 
ἐν νεφέλαις. Ὁ ἐπὶ πτερύγων ἀνέµων περιπατῶν ὡς νέκυς 
ἐθεάθη κατακείµενος καὶ ὁ Ἀχώρητος παντὶ ἐν τάφῳ ὑπὸ γῆν 
ἐσφραγίσθη. Καὶ εἰς θάνατον φυσίζοον ὁ Ἀείρυτος κατέδυ, 
ὁ Αὐτὸς τὸ πάλαι ἀγχίβροτος γεγῶς, ἵνα τὸ ἀνθρώπειον 
ἀγχίθεον ἀναδύση… 
     Ἀλλ’ ἦν τὸ φάος - καὶ τὸ φάος φαῖνον φαεινῶς τὰ ἐρέβη 
διεσκόρπισεν. Καί, εἰ καὶ ὁ Λόγος ὅλος ἦν ἐν τῷ Ἅδῃ, τῶν Ἄνω 
οὐδόλως ἀπήν. Καὶ ἑνώσας πάλιν τὰ ἔχθει διεστῶτα, ἀνέστη, 
τὰ τοῦ Κευθµῶνος σκυλεύσας βασίλεια καὶ τὰ τοῦ πολεµίου 
κλεῖθρα διασπαράξας καὶ ἀφθαρτίσας τὸ βροτεῖον. Ἀνέστη 
ὁ Ἀπερινόητος, ὁ ἐν ὑψίστοις οἰκῶν καὶ ἐν τοῖς κατωτάτοις 
κατελθῶν, ὁ Ἀΐδιος ὦν καὶ θνήσκων ἑκῶν, ὁ Πρὸ τῶν Αἰώνων 
γεννηθεὶς καὶ τὴν ἐν ἡµῖν Πόρνην ἐρασθεὶς καὶ ἐπιποθήσας ἐκ 
τοῦ βορβόρου ταύτην ἀναρρύσασθαι καὶ πάλιν ἐς παρθένον 
µεταµεῖψαι. Καὶ πέπτωκεν, πέπτωκεν ἡ Βαβυλὼν ἡ µεγάλη, ἡ 
µήτηρ τῶν πορνῶν, καὶ αἵµατι θρηνωδοῦσα ἐτελεύτησεν καὶ 
οὐκ ἔστιν ἔτι…
    Ἀλλ’ εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθε καὶ σαρκὶ ὕπνωσεν ὡς θνητός, 
ἡ Πόρνη τλησίπνους παρέµεινεν καὶ ἐν κλαυθµῷ θανάτου. 
Ἐν ἀκρασίᾳ ἵσταται µαινόµενη ἔξωθεν τοῦ σπηλαίου, ἐν ὦ 
ἐτάφη ὡς νεκρὸς ὁ Ἀθάνατος. Καὶ µὴ βουληθεῖσα ἐπιγνῶναι, 
ἐν τῷ βορβόρῳ αὐτῆς ἀϊδνῶς κυλινδοῦται. Ὅτι τὴν Πόρνην ὁ 
Ὧν ἐρασθείς, ἐν τῷ κόσµῳ ἐλήλυθεν. Καὶ ὁ κόσµος δι’ Αὐτοῦ 
ἐγένετο. Μὰ ὁ κόσµος Αὐτὸν οὐκ ἔγνω. Μόνον οἱ ἔχοντες 
νοῦν τοῦ συνιέναι ἐγνώκασι καὶ οἱ ἔχοντες ὀφθαλµοὺς τοῦ 
ὁρᾶν ἑωράκασι. ∆ι’ ὃ καὶ ἐκείνη ἐν κλαυθµῷ παρέµεινεν καὶ 
τῇ ζοφαλγίᾳ δεινῶς ἀναλισκοµένη ἀπαύστως. Νὺξ ἐν αὐτῇ 
ὑπάρχει καὶ ἔρεβος, καῖον καῦµα ὀδύνης ἐπιχθόνιον καὶ 
ἐκµανῶς ἐπιµανὲν ἐν τῷ κεκραγέναι αὐτοῦ πρὸς αὐτήν. Καὶ 
τοῦτο αὕτη ἑκουσίως περιεβάλετο. Τούτῳ αὕτη ἐθελουσίως 
ἐνεβλήθη…
   Ἦν γὰρ καὶ τότε σκότος ἐπὶ τῆς γῆς ἕως ὥρας ἐνάτης. Καὶ 
κατέστη τοῦτον πυρίµορφον καὶ τηλαυγές, ὅτι τὸ φάος δι’ 
αὐτοῦ ἐνηνέχθη καὶ τὸ φάος ἀρρήτως φαῖνον τὸ σκότος 
µετήλλαξεν. Πῦρ καινουργέον ἦν καὶ τὰ πάντα καινὰ 
ἐποίησεν. Τὸν δὲ αὐτοῦ γνόφον αὕτη οὐκ ἐπεθύµησεν. Καὶ 
τὸν φωτισµὸν αὐτοῦ αὕτη οὐκ ἔγνω…
   Σήµερον ἠγέρθη ὁ Ἀναπεσῶν καὶ ὁ Ἅδης ἐπικράνθη καὶ 
κατηργήθη. Ἡ δὲ οὐκ ἠθέλησεν γνῶναι. Καὶ βουλήσει 
βεβυσµένη ἐν τῇ σκοτίᾳ παρέµεινε…                                 Ν.Δ.


