
ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟ ΕΒΡΟΥ: Ἀπό τά λόγια 
στά (τραµπούκικα) ἔργα!

   Τόν Νοέµβριο πού πέρασε εἴχαµε µόνο 
φραστικές ἐπιθέσεις τῶν προξενοτραµπούκων 
τοῦ Μεγάλου Δερείου σέ βάρος τῆς Ἑλληνίδας 
Δασκάλας Χαρᾶς Νικοπούλου. Παρότι τότε τό 
θέµα εἶχε κλείσει, φαίνεται ὅτι οἱ ὑποκινητές του 
ψάχνουν ἀφορµή γιά νά τό συνεχίσουν. Ἔτσι, 
τήν Πέµπτη 7/02/08, κάποιος ἀπό τούς κατοίκους 
πού εἶχαν πρωτοστατήσει στά συµβάντα τοῦ 
φθινοπώρου, ἐπιτέθηκε στή Χαρά µέ βρισιές, 
ἀπειλές καί χειροδίκησε σέ βάρος της. 

 Βεβαίως ὁ δράστης, στό Αὐτόφωρο ὅπου 
ὁδηγήθηκε, πῆρε δέκα µῆνες φυλάκιση, ὅµως 
δέν µπορεῖ κανείς παρά νά ἀνησυχεῖ, τόσο γιά τό 

κλῖµα τοῦ χωριοῦ σέ σχέση µέ τήν Χαρά, ὅσο καί γιά τήν εὐνοµία στήν ὀρεινή 
Ροδόπη (βλ. γιά ἀµφότερα ἀνωτέρω).    Ὅλες οἱ λεπτοµέρειες  στή σελ. 7
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...ἀριστεροί καί συνήθως 
ἄκρως ριζοσπαστικοί  -

πόσο βολεµένοι οἱ ἴδιοι σέ 
θέσεις µέ γερούς µισθούς καί 
ἐπιµίσθια, πόσο δεµένοι µέ τό 

σύστηµα πού καταριοῦνται

Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

 Ἀντιφωνητὴς

ΡΟΖ ΒΡΩΜΑ 7 ΧΡΟΝΩΝ καί...

Καταδίκη Χαριτόπουλου! 

 Τό Τριµελές Ἐφετεῖο Θράκης ἐκδίκασε πρό 
ἡµερῶν µία ὑπόθεση ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος 
πού θάφτηκε καί πάλι στά τοπικά ΜΜΕ. Κι 
ὅµως, δέν ἔχουµε καθηµερινά καταδίκες (πρώην) 
δηµάρχων καί ἀποκαλύψεις γιά τά κυκλώµατα 
λευκῆς σαρκός! Ἡ ἀπόφαση τῆς 11ης Φεβρουαρίου 
ἦταν καταπέλτης: 9 χρόνια καί 4 µῆνες φυλάκιση 
στόν Γ. Τσακίρη γιά µαστρωπεία καί ἐνεργητική 
δωροδοκία, 2 χρόνια στόν πρώην δήµαρχο Σαπῶν 
Ντίνο Χαριτόπουλο γιά παθητική δωροδοκία καί 
παράβαση καθήκοντος, καί ἄλλες δύο ποινές 24 
καί 17 µηνῶν στούς ἄλλους δύο κατηγορούµενους. 
Ἡ ὑπόθεση ἀφορᾶ τό καλοκαίρι τοῦ 2001, 
ὅταν σέ τρεῖς συνεδριάσεις τοῦ δηµοτικοῦ 
συµβουλίου Σαπῶν ἐκδόθηκαν 173 βεβαιώσεις 
γιά ἀλλοδαπούς-ές, κάποιες ἐκ τῶν ὁποίων 
ἀφοροῦσαν γυναῖκες πού ἐκδίδονταν στό 
«κέντρο διασκέδασης» τοῦ Βελκίου. Μέ τίς 
ψευδεῖς αὐτές βεβαιώσεις καί µέ τά χαρτιά 
τοῦ ἐργοδότη τους οἱ «σερβιτόρες» παίρναν 
τίς ἑξάµηνες παραµονές καί παρεῖχαν 
ἀπρόσκοπτα τίς ὑπηρεσίες τους στήν (ὑψηλή 
καί µή) πελατεία. Ὁ ρόλος τῆς τοπικῆς 
Ἀστυνοµίας θά κριθεῖ σύντοµα κι αὐτός στίς 
δικαστικές αἴθουσες, καθώς κατηγοροῦνται ὁ 
τότε ἐπικεφαλῆς τοῦ ἀστυνοµικοῦ Τµήµατος 
καί ἄλλοι δύο συνάδελφοί του γιά ἐµπλοκή στό 
κύκλωµα. 

 Ἡ ὑπόθεση ἔσκασε χάρη στό θάρρος 

µιᾶς ἀπό τίς δύστυχες κοπέλες πού ἐκδίδονταν 
στό µαγαζί. Αὐτή τόλµησε νά καταφύγει 
στόν Εἰσαγγελέα καί νά τά πεῖ ὅλα χαρτί καί 
καλαµάρι, ὅπως τό ἔπραξε καί τίς προάλλες στό 
δικαστήριο. Γιά τόν ξεχωριστό, ἰδιαίτερο χῶρο 
τοῦ καταστήµατος πού προοριζόταν γιά τούς 
«καλούς πελάτες» (τζάκι, καναπές - κρεββάτι, 
προβιές στό πάτωµα...), γιά τίς ἐπισκέψεις ἐκεῖ 
τοῦ κυρίου δηµάρχου ἅπαξ τῆς ἑβδοµάδος, γιά 
τά παράπονα τῶν κοριτσιῶν σέ σχέση µέ τούς 
τζαµπατζήδες (ἀπό τόν δῆµο καί ὄχι µόνο), γιά τίς 
νυχτερινές ἐπισκέψεις - παρτοῦζες στό δηµοτικό 
Κατασκηνωτικό Κέντρο τῶν Πετρωτῶν τριῶν 
ἐκδιδόµενων κοριτσιῶν µέ τόν δήµαρχο καί ἄλλα 
δύο «παληκάρια»... 

Συνέχεια στή σελίδα 6

Τή Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου, στίς 20:00, καί 
στό Ἐµποροβιοµηχανικό Ἐπιµελητήριο 
Ροδόπης, ὁ «Ἀντιφωνητής» παρουσιάζει τό 
νέο βιβλίο τοῦ Γιώργου Καραµπελιᾶ, «1204 
- Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗ- 
ΝΙΣΜΟΥ». Στήν ἐκδήλωση θά µιλήσουν ὁ 
γνωστός δηµοσιογράφος καί συγγραφέας 
Νικόλαος Μέρτζος, ὁ δρ βυζαντινῆς Ἱστορίας 
(καί συνεργάτης µας) Νεκτάριος Δαπέργολας 
καί βεβαίως ὁ συγγραφέας. Θυµίζουµε ὅτι τό 
βιβλίο ἀποτελεῖ κορυφαία συνεισφορά στήν 
ἱστορική ἔρευνα µιᾶς κρίσιµης γιά τόν ἑλληνισµό 
ἐποχῆς καί συµβάλλει τά µέγιστα στήν ἐθνική 
µας αὐτογνωσία, καθώς διαπραγµατεύεται τήν 
πρώτη ἀποικιοποίηση τοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου καί 
τό µαταιωµένο µέλλον µας. Νἄστε ὅλοι ἐκεῖ!

Ανάµεσα στα 
άλλα µεµπτά 
του Δηµοκριτείου 
Π α ν ε π ι σ τ η µ ί ο υ 
π ι θ α ν ό τ α τ α 
δεν είναι το... 
χειρότερο. Είναι 
όµως απολύτως 
ενδεικτικό µιας 
νοοτροπίας και 
πρακτικής ευρέως 
δ ι α δ ε δ ο µ έ ν ω ν 
στον χώρο της 
β ι ο µ η χ α ν ί α ς 
π α ρ α γ ω γ ή ς 
«επιστηµονικών» 
εργασιών και κατ΄ 
επέκτασιν ογκω-
δών βιογραφικών.

(Σελ. 4) 

ΔΠΘ :  ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΙ 
«ΠΛΑΓΙΑΡΙΣΜΟΙ»

Ἐδῶ ὁ Ν.Χ., πέµπτος ἀπό δεξιά, σέ µία ἀπό τίς συναντήσεις 
τῶν Ἑλλήνων καί Τούρκων δηµάρχων (ὄχι, τά κορίτσια 
δέν φαίνονται), στά πλαίσια τῶν διασυνοριακῶν ἐπαφῶν 
πού µεθοδεύει ἀπό τό 2000 µέ τό Δίκτυο δήµων ΠΟΛΙΣ. 
Ἐξακολουθεῖ νά προεδρεύει τοῦ διαβόητου δικτύου καί 
µάλιστα τό ἐπικαλέστηκε δίς γιά ἀναβολή τῆς δίκης του!



Η χυδαιότητα του αθλητικού 
τύπου αποδεικνύει πόσο δυνατός 
αισθάνεται, καθώς απροσχηµάτιστα 
και καταπρόσωπα µάς απευθύνει 
τις απρέπειές του, χωρίς να φοβάται 
µήπως λογοδοτήσει. Η σιγουριά του θα 
πρέπει να αποδοθεί στους ισχυρούς του 
προστάτες, τους µεγαλοπαράγοντες 
των αθλητικών σωµατείων, οι οποίοι µε 
τη σειρά τους δεν ανησυχούν, εφόσον 
συναλλάσσονται µε την πολιτική 
εξουσία: της υπόσχονται στήριξη 
επιχειρώντας να κατευθύνουν τις µάζες 
των οπαδών τις οποίες επηρεάζουν, 
και περιµένουν τα οικονοµικά 
ανταλλάγµατά τους (π.χ. ρύθµιση 
χρεών των αθλητικών σωµατείων προς 
το δηµόσιο – ακόµη και µε τη θέσπιση 
νόµων ειδικά για την περίσταση ώστε 
όλα να γίνουν νοµότυπα, ανάθεση 
αθλητικών έργων που θα υλοποιήσουν 
και θα εκµεταλλευτούν οι επιχειρήσεις 
των µεγαλοπαραγόντων, διευκολύνσεις 
σωµατείων µε επιχορηγήσεις, αλλά και 
χρησιµοποίηση των σωµατείων και του 
λαϊκού τους ερείσµατος από παράγοντες 
σαν ασπίδα προστασίας, ώστε αυτοί 
να µην λογοδοτήσουν για ατασθαλίες 
τους σε άλλες δραστηριότητές τους 
κ.τ.λ.). Πάντως προκαλεί εντύπωση το 
γεγονός πως ενώ δεν είναι καθόλου 
σίγουρο ότι οι φίλοι των σωµατείων 
είναι δυνατό να κατευθυνθούν πολιτικά, 
τουλάχιστον σε επίπεδο πολιτικών 
παρατάξεων (σε επίπεδο προσωπικό 
ίσως να συµβαίνει, όπως φανερώνει η 
εκλογή προσώπων προερχόµενων από 
το χώρο του αθλητισµού, π.χ. Ιωαννίδης, 
Φασούλας, Παταβούκας κ.ά.· ίσως όµως 
η εκλογή τους να ’ναι απλώς προϊόν 
της δηµοσιότητας που απολαµβάνουν, 
όπως συµβαίνει µε τους ηθοποιούς), οι 
πολιτικοί πιστεύουν ότι έτσι γίνεται. 
Λέµε «πιστεύουν», γιατί δύσκολα 
ερµηνεύεται διαφορετικά η επιλογή 
τους να «διευκολύνουν» παράτυπα τους 
παράγοντες και τα σωµατεία τους – εκτός 
κι αν απλώς µιλάµε για χρηµατισµό, 
οπότε ακόµη χειρότερα.

 Οι σχέσεις διαπλοκής που µόλις 
περιγράφτηκαν δεν είναι πρωτόγνωρες 
για τον τόπο µας – χαρακτηριστικό 
παράδειγµα «διαχρονικότητας» του 
φαινοµένου αποτελεί το σκάνδαλο 

Κοσκωτά. Επιπλέον είναι φαινόµενο 
διεθνές (ο Μπερλουσκόνι αναρριχήθηκε 
στην πρωθυπουργία της Ιταλίας 
αφορµώµενος από την προεδρία της 
Μίλαν). Ας µην ξεχνάµε επίσης πως 
η προεκλογική εκστρατεία της Ν.Δ. το 
2004, που την οδήγησε στην κυβέρνηση, 
βασίστηκε στην καταγγελία της 
διαπλοκής, όπως αυτή εστιάστηκε κυρίως 
στον πρόεδρο του Ολυµπιακού Σωκράτη 
Κόκκαλη. Αν όµως οι σχέσεις διαπλοκής 
είναι ευκολότερο να «ανιχνευτούν» 
στον χώρο του αθλητισµού µέσα απ’ 
την θρασεία λειτουργία του αθλητικού 
τύπου, δεν αφορούν αποκλειστικά αυτόν: 
είναι σχέσεις που διέπουν τη γενικότερη 
λειτουργία της πολιτείας κι εκτείνονται 
στον πολιτικό και οικονοµικό τύπο που 
την παρακολουθεί.

 Το πρόβληµα αναδεικνύεται 
και στηλιτεύεται κατά καιρούς τόσο 
από τα πολιτικά κόµµατα όσο κι από 
τον ίδιο τον τύπο, και περιγράφεται σε 
γενικές γραµµές ως εξής: οι ιδιοκτήτες 
των έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης είναι επιχειρηµατίες 
που δραστηριοποιούνται και σε άλλους 
τοµείς. Προκειµένου να κερδίζουν απ’ 
τις εκάστοτε κυβερνήσεις την ανάθεση 
δηµόσιων έργων στις δικές τους 
επιχειρήσεις, χρησιµοποιούν τα µέσα 
ενηµέρωσης που τους ανήκουν, ώστε να 
ασκούν πιέσεις και να πετυχαίνουν τους 
στόχους τους. Οι πολιτικοί, µπροστά στο 
φόβο του πολιτικού κόστους, δεν τολµούν 
ν’ αντιταχτούν στις άνοµες αξιώσεις που 
τους εγείρονται, χώρια που εµφανίζονται 
να ’χουν και το «µερίδιό» τους από την 
εκδούλευσή τους στους επιχειρηµατίες. 
Ακόµη και οι νοµοθετικές απόπειρες 
να καταστεί ασύµβατη η ιδιότητα του 
ιδιοκτήτη µέσων ενηµέρωσης µε εκείνη 
του επιχειρηµατία σ’ οποιονδήποτε 
άλλο τοµέα δεν αποδίδουν, καθώς 
όσοι συνδυάζουν και τις δύο ιδιότητες 
βρίσκουν τρόπους να «φαίνονται» 
µόνο στη µία, εµφανίζοντας στην 
άλλη «αχυράνθρωπούς» τους. Έτσι το 
πρόβληµα διαιωνίζεται και η κατάσταση 
µοιάζει αδιέξοδη. Το οξύµωρο της 
υπόθεσης είναι πως ο ανταγωνισµός 
των επιχειρηµατιών για το µεγαλύτερο 
κοµµάτι «πίτας» δηµόσιων έργων τούς 
βρίσκει να προσδιορίζουν ο ένας τον 

άλλο ως διαπλεκόµενο, τη στιγµή που 
αποποιούνται οτιδήποτε ανάλογο για τον 
εαυτό τους, κάτι που ισχύει και για τους 
πολιτικούς.

 Η σφοδρή σύγκρουση 
µεγαλοεκδοτών που «αναδύθηκε» από το 
παρασκήνιο στο προσκήνιο µε αφορµή την 
απόπειρα αυτοκτονίας του Ζαχόπουλου 
δεν προκλήθηκε ξαφνικά κι απρόσµενα. 
Ο εκδοτικός πόλεµος δεν είναι πόλεµος 
«κύρους» αλλά επιχειρηµατικών 
συµφερόντων: εφηµερίδες µάχονται για 
την πρωτιά στην κυκλοφορία, κανάλια 
για την πρωτιά στην τηλεθέαση, µε 
ό,τι συνεπάγονται οι πρωτιές αυτές για 
την άσκηση επιρροής στους πολίτες και 
πιέσεων στις κυβερνήσεις, και στο βάθος 
όλοι καραδοκούν οποιαδήποτε ευκαιρία 
να πλήξουν τα αντίπαλα συγκροτήµατα, 
ακόµη και µε προσωπικές επιθέσεις 
στο δυναµικό τους. Έτσι, αν στην 
παρούσα περίσταση είδαµε την έριδα 
ν’ απλώνει τα πλοκάµια της σχεδόν 
παντού (Τριανταφυλλόπουλος, Αναστα-
σιάδης, Τρέµη, Καµπουράκης, Χίος, 
Κουρής – και, φυσικά, στα αντίστοιχα 
συγκροτήµατα), δεν πρέπει να παρα-
βλέπουµε παλιότερες έριδες, και 
στεκόµαστε παραδειγµατικά απλώς 
στη σύγκρουση Τριανταφυλλόπουλου 
– Φυντανίδη, µε τις αποκαλύψεις του 
Τριανταφυλλόπουλου για την αυθαίρετη 
βίλα του Φυντανίδη και την ανελέητη 
κριτική της «Ελευθεροτυπίας», µέσω του 
«Ιού», στις δηµοσιογραφικές πρακτικές 
του Τριανταφυλλόπουλου.

 Ο πολίτης, που γίνεται µάρτυρας 
στον αλληλοσπαραγµό των «λειτουργών» 
του τύπου, δικαίως αισθάνεται αηδία, 
εφόσον διαπιστώνει πως οι υποτιθέµενοι 
σύµµαχοί του, που θα ’πρεπε να 
στέκονται στο πλευρό του ελέγχοντας 
την εξουσία, είναι οι ίδιοι τροχός της 
πολυτελέστατης κουρσάρας της. Κι ενώ 
δεν διστάζουν µέσα από καταγγελτικές 
εκποµπές και πρωτοσέλιδα να 
κατακεραυνώνουν όσες παρανοµίες 
αποκαλύπτουν, αποδεικνύεται πως και 
οι ίδιοι δεν σέβονται τους νόµους και 
τους τσαλαπατούν (π.χ. ο Φυντανίδης 
οικοδοµώντας παράνοµα κι ο Τριαντα-
φυλλόπουλος αρνούµενος να αποκατα- 
στήσει ανθρώπους που διέσυρε στις 
εκποµπές του αλλά δικαιώθηκαν από τη 
Δικαιοσύνη).

 Κι αν ο Τύπος πληρώνει την 
αυτοϋπονόµευσή του µε την κατακραυ-
γή και την περιφρόνηση των πολιτών 
απέναντί του (όποια εφηµερίδα 
αµφιβάλλει γι’ αυτό, δεν έχει παρά 
να διακόψει τις προσφορές της σε 
CD και DVD· κι όποιο κανάλι επίσης 
αµφιβάλλει, δεν έχει παρά να προσφέρει 
µόνο συνδροµητικά τις ειδησεογραφικές 
του εκποµπές), το ζήτηµα είναι ακριβώς, 
όπως προαναφέρθηκε, πως ο πολίτης 
χάνει το βασικό του όργανο για να 
ελέγχει την εξουσία και να περιορίζει τις 
αυθαιρεσίες της. Η εντύπωση πλέον που 
κυριαρχεί είναι πως όλα τα Μ.Μ.Ε. είναι 
διεφθαρµένα. Κι αν σχολίαζε κανείς πως 
η γενικευτική αυτή κρίση είναι άδικη και 
ισοπεδωτική, σίγουρα θα ήταν εύστοχος, 
όµως φαίνεται πως η σκέψη των πολλών 
διαµορφώνεται σύµφωνα µε ό,τι ακριβώς 

αποδίδει η παροιµία «κοντά στα ξερά 
καίγονται και τα χλωρά». Και υπεύθυνος 
γι’ αυτό είναι αποκλειστικά ο ίδιος ο 
τύπος. Έτσι βρισκόµαστε µπροστά στο 

συγκλονιστικό γεγονός, ενώ 
έχουµε τόσους διαύλους για 
σφαιρική και πολύπλευρη 
ενηµέρωση, να θεωρούµε 
πως όλοι αναπαράγουν 
µονότονα τα ίδια, να 
επιδιδόµαστε σε βαρετό 
ζάπινγκ από τηλεπαράθυρα 
σε τηλεπαράθυρα και να 
πιστεύουµε πως τα πάντα 
είναι κατευθυνόµενα και 
«στηµένα». Το αίτηµα του 
πλουραλισµού, που µε τόση 
λαχτάρα προσµέναµε να 

το ικανοποιήσει η ιδιωτική ραδιοφωνία 
και τηλεόραση, κονιορτοποιείται µέσα 
από µια µουγκή πολυφωνία, που στις 
θλιβερές φωνασκίες των τηλεπαράθυρων 
µεταλλάσσεται σε παραφωνία και 
τελικά απλώς σε αφωνία. Πρόκειται 
για µεγέθυνση του φαινοµένου που 
εύκολα γίνεται κατανοητό στα πάνελ: 
οι προσκεκληµένοι είναι πολλοί, µα 
όσοι εκφέρουν άποψη µε χρονική άνεση 
ελάχιστοι, συχνά δε δεν ακούγεται 
κανείς επειδή οι περισσότεροι µιλούν 
ταυτόχρονα. Και το χειρότερο: αν το 
ξεκίνηµα ειδικά της ιδιωτικής τηλεόρασης 
συνοδεύτηκε από την ελπίδα πως 
τίποτα πλέον δεν θα συγκαλύπτεται, 
η συνέχειά της µας επιφύλασσε την 
οδυνηρή εξέλιξη να µην συγκινείται 
πια κανείς υπεύθυνος από τις όποιες 
αποκαλύψεις, καθώς «έµαθε» πως το 
πέρασµα του χρόνου επιφέρει τη λήθη, 
κι έτσι συνεχίζει ανενόχλητος την ίδια 
δράση. 

 Η εξέλιξη στον τύπο είναι 
βαθιά αρρωστηµένη κι έχει τον 
αλγεινό αντίκτυπό της στον χώρο της 
πολιτικής. Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης 
ανάµεσα στους πολιτικούς και στα 
µέσα ενηµέρωσης είναι γόρδιες και δεν 
αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας 
για µία ουσιώδη και σε βάθος εξυγίανση. 
Με δεδοµένη την ανεπάρκεια ή την 
αβουλία της πολιτικής να ξεκολλήσει 
από τη σήψη κόβοντας τον γόρδιο δεσµό 
µε τα µέσα ενηµέρωσης, φαίνεται πως η 
ευθύνη για την αντιµετώπιση της κρίσης 
µετατίθεται στα ίδια τα µέσα ενηµέρωσης. 
Έτσι, στο δρόµο που χάραξε η ελλαδική 
εκκλησία, µοιάζει να προκρίνεται ως 
µόνη «λύση» η… «αυτοκάθαρση»(!): για 
να γελοιοποιούνται οι θεσµοί και να 
γελά κάθε πικραµένος…

Γιάννης Στρούµπας
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Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  
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Ἠλ. διεύθυνση:  karaiskk@otenet.gr
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Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 25 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
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Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
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ΜΝΗΜΗ  18  ΕΛΛΗΝΩΝ

   Τά ὀστᾶ 8 ἀγνοούµενων Κυπραίων πού ἐντοπίστηκαν στό Τζιάος ἔφεραν 
τά τεκµήρια τοῦ ἐγκλήµατος: Δεµένοι καρποί, τρύπα τῆς χαριστικῆς βολῆς 
στό κεφάλι. 33 χρόνια µετά, ταυτοποιήθηκαν µέ τή µέθοδο τοῦ DNA και πρό 
ἡµερῶν θάφτηκαν στά χωριά τους, µέσα στή γενική σιωπή: Σωτήρης Χαµπής 
Χατζηπαναγής, Κυριάκος Κ. Σωτήρης, Γεώργιος Χριστοδούλου, Γιάννης Α. 
Καραγιάννης, Φοῖβος Καραγιάννης, Τόµη Ὄµπασιη, Δηµήτρης Σύζινος, 
Πασχάλης Μοσφίλης. Μά καί οἱ 10 Ἑλλαδίτες τῶν ὁποίων τά λείψανα 
ἐπέστρεψαν στή χώρα δέν εἶχαν καλύτερη τύχη. Ἑνώνουµε τή φωνή µας µέ 
τοῦ Κυπραίου ἀδερφοῦ µας Λάζαρου Μαύρου, ψάχνοντας τόν πάτο στόν 
φρενήρη πολιτικοµηντιακό µας κατήφορο:  ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟΣΤΗΛΟ ΣΤΟΝ 
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΤΥΠΟ; ΟΥΤΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΑΔΙΚΑ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ;  ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ 
ΓΕΕΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΩΝ ΜΕ 
ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ; ΑΝΑΞΙΟΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙ ΘΥΣΙΑΣΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 1974;

Ἄς µνηµονεύσουµε τοὐλάχιστον ἐµεῖς τά ὀνόµατα τῶν δέκα νεκρῶν πού µετά 
θάνατον ἐπέστρεψαν στὴ γῆ τῶν πατέρων τους:

ΤΗΣ  ΕΛ.ΔΥ.Κ.: Χαράλαµπος Γλαρέντζος ἀπό τήν Ἀθήνα, Μηνάς Γιαννακάκης 
ἀπό τὴν Κρήτη, Γιάννης Πολυζώης ἀπό τὴν Ἠλεία, Χρυσόστοµος Μπολωµύτης 
ἀπό τὴν Καρδίτσα, Δηµήτρης Καβρέντζος ἀπό τὴ Στυλίδα, Ἠλίας Κουλιαντώνης 
ἀπό τὴν Ἠλεία. ΤΗΣ  Α΄ ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ: Δηµήτρης Τσαµκιράνης 
ἀπό τὴν Καβάλα, Κωνσταντῖνος Μπαρώτας ἀπὸ τὸ Βασιλικό Χαλκίδας. ΤΟΥ 
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ: Θανάσης Σέτσκου ἀπὸ τὴν Ἀριδαία, 
Γιῶργος Προδροµίδης ἀπὸ τὴν Ἱστιαία Εὐβοίας.

Η µετάλλαξη της πολυφωνίας 
σε παραφωνία κι αφωνία…



ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  20-2-2008                                                                                                                 }

Ἡ πρόκληση τῶν καιρῶν µας
   Γιὰ τὴν ἀπουσία νοήµατος στὴ ζωή µιλᾶ ὁ Μητροπολίτης Διοκλείας κ. Κάλλιστος 
Ware σὲ συνέντευξή του στὸ Περιοδικὸ Τόλµη καὶ τὸν π. Γ. Κανάκη: 
   «Κατὰ τὴν ἄποψη µου, τὸ σοβαρότερο πνευµατικὸ πρόβληµα τοῦ σύγχρονου Εὐρωπαίου 
εἶναι ἡ ἀπώλεια νοήµατος καὶ σκοποῦ. Στὴ σύγχρονη Δυτικὴ Εὐρώπη οἱ περισσότεροι 
ἄνθρωποι ἀπολαµβάνουν µεγάλο βαθµὸ ὑλικῆς εὐµάρειας, σαφῶς µεγαλύτερης ἀπ’ ὅτι 
στὸ παρελθόν, ἀλλὰ ὅπως εἶπε ὁ Κύριος «οὐκ ἐπ’ ἄρτω µόνω ζήσεται ἄνθρωπος», καθὼς 
τὸ πρόβληµα τὸ ὁποῖο ἀντιµετωπίζουν οἱ ἄνθρωποι σήµερα εἶναι πὼς δὲν βρίσκουν λόγο 
ὕπαρξης, δὲν βρίσκουν κανένα σκοπὸ ἢ κατεύθυνση στὴ ζωή τους, καὶ αὐτὸ συµβαίνει 
ὄχι µόνο µ’ ἐκείνους ποὺ ἔχουν ἀπωλέσει τὴν πίστη τους, µεγάλος ἀριθµὸς χριστιανῶν 
αἰσθάνεται τὸ ἴδιο. Ὥς ἕνα βαθµὸ αὐτὸ συνδέεται µὲ µία µεγάλη µεγαλύτερη ἀποδόµηση 
τῆς κοινωνίας. Στὸ παρελθόν, στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη, ὅπως συµβαίνει ἀκόµη σὲ ἄλλα 
µέρη τῆς γῆς, οἱ ἄνθρωποι γεννιόντουσαν σὲ µία ζώσα κοινότητα, σὲ µία εὐρύτερη 
οἰκογένεια, ἐντὸς πολλῶν δικτύων, ἐκείνων τοῦ χωριοῦ ἢ τῆς κωµόπολης, καὶ ἔνοιωθαν 
ὅτι κατεῖχαν µία θέση στὴν κοινωνία. Σήµερα, ὁ σύγχρονος Εὐρωπαῖος νοιώθει µόνος, 
εἴτε –συχνότατα-, ἀκόµη καὶ ἐὰν δυὸ ἄνθρωποι συζευχθοῦν, πρόκειται ἁπλῶς περὶ δυὸ 
προσώπων, δὲν ὑφίσταται ἡ εὐρύτερη οἰκογένεια, θεῖοι, θεῖες, ἐξαδέλφια, φίλοι, νὰ τοὺς 
στηρίξουν. Νοµίζω δὲ ὅτι αὐτὴ [ἡ κατάσταση] ὑποβάλλει τὸ γάµο σὲ µεγάλη πίεση καὶ 
ἐξάλλου, στὴ σύγχρονη δυτικὴ κοινωνία µας, ὥς ἕναν βαθµὸ ἄγνωστο στὸ παρελθόν, 
ἔχουµε ἀνθρώπους ποὺ δὲν ἔχουν συζευχθεῖ, ποὺ πιθανὸν νὰ εἶχαν περιστασιακὲς 
σχέσεις µὲ ἄλλους, ἀλλ’ ὄχι σταθερὲς µὲ τὴν ἔννοια τῆς µακρόχρονης δέσµευσης, καθὼς 
ἐπίσης ἔχουµε γύρω µας τόσους ἀνθρώπους τῶν ὁποίων οἱ γάµοι εἶναι διαλυµένοι. 
Ὅταν κοιτῶ στὴν ἐκκλησία µου, ἐδῶ στὴν Ὀξφόρδη, ἐννοῶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
ἀναλογίζοµαι πόσοι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους δὲν ἔχουν πραγµατικὴ οἰκογένεια. 
Φυσικά, ὑπάρχουν ἄλλοι στοὺς ὁποίους τὰ πράγµατα εἶναι ἐντελῶς διαφορετικά, 
ὑφίστανται µητέρα, πατέρας καθὼς καὶ οἰκογένειες µὲ παιδιά, ἀλλὰ ἀκόµη βλέπω 
τόσους ἀνθρώπους ἀποµονωµένους. 
   Ὅταν δέχοµαι τὶς ἐξοµολογήσεις τους, ἀντιλαµβάνοµαι ὅτι συνήθως οἱ ἄνθρωποι 
δὲν ἔχουν διαπράξει ἀσυνήθιστα εἴτε ὑπερβολικὰ µεγάλα ἁµαρτήµατα, καὶ ἐὰν 
ἀφουγκραστῶ ὄχι τόσο αὐτὰ ποὺ λένε ὅσο τὴ σιωπή τους, αὐτὰ ποὺ δὲν λένε, ἐκεῖνο 
ποὺ πραγµατικὰ ἐξαγορεύουν στὴν ἐξοµολόγηση εἶναι τὸ ἑξῆς: «Δὲν βρίσκω κανένα 
νόηµα στὴ ζωὴ µου» . Καὶ κατὰ συνέπεια, ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτιστους σκοποὺς τοῦ 
πνευµατικοῦ πατρός, σήµερα, εἶναι ὄχι νὰ ἐπιπλήττει τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὴν κακία 
τους, ὄχι νὰ συντρίβει τὴν ὑπερηφάνειά τους. Πολὺ συχνὰ δὲν ἔχουν ἱκανὴ αἴσθηση τῆς 
προσωπικῆς τους ἀξίας καὶ νοήµατος. Ὀφείλουµε νὰ προσπαθήσουµε νὰ δώσουµε στοὺς 
ἀνθρώπους τὴν αἴσθηση ὅτι ὁ Θεὸς τοὺς ἀγαπᾶ, ὅτι κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο εἶναι 
µοναδικό, ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει ἕνα εἰδικὸ σκοπὸ γιὰ κάθε ἕνα µας καὶ ὅτι δὲν εἴµαστε ἁπλὰ 
πιόνια ἐπιτραπέζιου παιχνιδιοῦ, ποὺ µποροῦν νὰ ἀντικατασταθοῦν. Σὲ κάθε ἀνθρώπινο 
πρόσωπο ὑπάρχει ἕνας θησαυρός, ὁ ὁποῖος δὲν ἀνευρίσκεται σὲ κανέναν ἄλλο. Ὅµως, 
γιὰ µένα αὐτὸ εἶναι τὸ µεγαλύτερο πνευµατικὸ πρόβληµα. Φέρνω στὴ µνήµη µοὐ 
κάποιον, ὁ ὁποῖος µοῦ ἐκµυστηρεύτηκε ἐδῶ καὶ λίγες ἐβδοµάδες: «Ἐὰν πέθαινα αὔριο, 
δὲν θὰ τὸ ἔπαιρνε εἴδηση κανείς». Ὀφείλουµε νὰ ἀντιµετωπίσουµε αὐτὴ τὴν αἴσθηση τῆς 
µοναξιᾶς, τῆς ἀποµόνωσης, ἡ ὁποία συχνὰ δυνατὸν νὰ ἀποτελεῖ ἕνα εἶδος ἀπόγνωσης. 
   (...) Ὁ Θεὸς εἶναι ἀµοιβαία ἀγάπη. Δὲν εἶναι ὁ Θεὸς ἁπλὰ ἡ ἐνδοστρεφὴς ἀγάπη τοῦ 
ἑνός, εἶναι ἡ συνενωτικὴ καὶ συµµετοχικὴ ἀγάπη τῶν τριῶν, τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Αὐτὸ ποὺ οἱ Ἕλληνες Πατέρες καλοῦν «περιχώρηση». Ὥστε, ἐὰν 
ἐµεῖς, τὰ ἀνθρώπινα πλάσµατα, εἴµαστε κατ’ εἰκόνα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, αὐτὸ σηµαίνει 
ὅτι εἴµαστε πλασµένοι νὰ ἀγαπᾶµε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο καὶ ὅτι ἀδυνατοῦµε νὰ εἴµαστε 
πλήρως ἀνθρώπινοι ἐὰν εἴµαστε ἀποµονωµένοι, ἐὰν εἴµαστε µόνοι. Παρὰ µέσῳ τῶν 
σχέσεών µας µὲ τὰ ἄλλα ἀνθρώπινα πλάσµατα φτάνουµε στὴν ὁλοκλήρωση µας.» 

Ἕλληνες τῆς Ψευτοµακεδονίας
Στήν ἱστοσελίδα http://northmacedonians.blogspot.com διαβάζουµε τόν Π. Στόικο (15-
2) γιά τήν κατάσταση τῶν ἑλληνογενῶν τῶν Σκοπίων:
«“Μας οδηγούν να γίνουµε Βούλγαροι”. Κραυγή αγωνίας, από τον πρόεδρο του συλλόγου 
Σαρακατσάνων Σκοπίων, Δηµήτρη Αποστόλου, που χρόνια τώρα βλέπει την Ελλάδα να 
τους γυρίζει επιδεικτικά την πλάτη.
Ο σύλλογος Σαρακατσάνων «ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ» ιδρύθηκε το 2003 στην πρωτεύουσα 
Σκόπια, µε τη βοήθεια της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσάνων και 
αριθµεί 320 µέλη. Τα οικονοµικά προβλήµατα, είχαν ως αποτέλεσµα να κλείσει το 
γραφείο στην πρωτεύουσα και η έδρα του συλλόγου να µεταφερθεί στο Δεµίρ Καπού, 
120 χλµ νότια των Σκοπίων.
«Εδώ υπάρχουν πολλές οικογένειες Σαρακατσάνων και πολλά νέα παιδιά, που θέλουν 
να µάθουν την ελληνική γλώσσα, αλλά δεν έχουµε δάσκαλο» λέει ο κ.Αποστόλου, που 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, για την επιβίωση των λιγοστών Σαρακατσάνων της 
ΠΓΔΜ, ότι απέµεινε από τη µεγάλη φυγή της περιόδου 1963 – 1968 προς την Ελλάδα, 
όταν περισσότεροι από 3.500 Σαρακατσάνοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Ελευθερίου 
- Κορδελιού στο νοµό Θεσσαλονίκης.
«Τόσα χρόνια, υποσχέσεις µόνο στα λόγια. Σβήνουµε. Μην εκπλαγείτε αν δείτε 
Σαρακατσάνους µε βουλγαρική υπηκοότητα. Η απόγνωση θα οδηγήσει πολλούς στην 
αγκαλιά της Βουλγαρίας» τονίζει ο πρόεδρος του συλλόγου Σαρακατσάνων Σκοπίων.
Μέχρι σήµερα, περισσότεροι από 10.000 πολίτες της ΠΓΔΜ, έλαβαν την βουλγαρική 
υπηκοότητα, µεταξύ των οποίων και ο τέως πρωθυπουργός της χώρας (1998-2002) 
Λιούπσο Γκεοργκιέφσκι.
«Ζητάµε από την Ελλάδα να µας παραχωρήσει διπλή υπηκοότητα, όπως έγινε µε 
τους Βορειοηπειρώτες. Είµαστε Έλληνες και θέλουµε να παραµείνουµε Έλληνες, στα 
χώµατα που γεννηθήκαµε. Γέφυρα φιλίας της Ελλάδας µε τα Σκόπια» ολοκληρώνει τη 
συζήτηση µαζί µας, ο πρόεδρος του συλλόγου Σαρακατσάνων Σκοπίων, µε την ελπίδα 
πως η Ελλάδα, θα δείξει ενδιαφέρον για ένα µικρό κοµµάτι ξεχασµένου Ελληνισµού, 
που εκπέµπει SOS.»

   Σ.Σ.: Γιά τό σηµερινό ΥΠΕΞ µας, Ἕλληνες στήν ΠΓΔΜ δέν... ὑφίστανται, κι ἄς µιλᾶ 
ἡ διαδικτυακή ἐγκυκλοπαίδεια Wikipedia, γιὰ 422 Greeks και 9.695 Βλάχους. Παρότι 
πρίν λίγα χρόνια κάτι πήγαµε νά κάνουµε, ἐπενέβησαν «κάποιοι» κι ὅλα σταµάτησαν. 
Καί βεβαίως µετά τήν ἐγκατάσταση τῆς Ντόρας στό µαγαζί, ὅλα ἔσβησαν.

Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Καθώς ὅλο καί λιγοστεύουν οἱ 
τίµιες φωνές διεθνῶς, τόσο στήν 
πολιτική σκηνή, ὅσο καί στόν χῶρο 
τῶν διάσηµων λογίων, οἱ ἄνθρωποι 
πού προσφέρουν µαρτυρία καί 
λόγο σάν τόν Ταρίκ Ἀλί πρέπει νά 
προβάλλονται.

Στίς 8-12 Μαΐου ἐφέτος, στό Τορίνο 
τῆς Ἰταλίας, γίνεται ἡ καθιερωµένη 
διεθνής Ἕκθεση Βιβλίου. Μεταξύ 
τῶν προσκεκληµένων συγγραφέων 
ἦταν καί ὁ διάσηµος Πακιστανός, 
πού µέ τήν πολυσχιδή, πολυετή 
του δράση ἔχει ταυτιστεῖ µέ τίς 
δηµοκρατικότερες θέσεις γιά τά 
διεθνῆ θέµατα, ἀπό τό Βιετνάµ 
µέχρι τό Ἰράκ. Πρό ἡµερῶν λοιπόν 
ὁ Ἀλί δήλωσε ὅτι ἀποσύρει τήν 
συµµετοχή του ἀπό τήν Ἔκθεση 
τοῦ Τορίνου, ἀφοῦ οἱ Ἰταλοί τήν 
ἀφιερώσανε στό κράτος τοῦ Ἰσραήλ 
καί στά 60ά του γενέθλια. Τό 
γεγονός ὅτι πρόκειται ταυτοχρόνως 
γιά τήν 60ή ἐπέτειο τῆς «Νάκµπα», 
τῆς καταστροφῆς τῶν Παλαιστινίων 
πού ξερριζώθηκαν µαζικά ἀπό τόν 
τόπο τους διά τῆς βίας τῶν ἐποίκων, 
δέν φαίνεται νά ἀπασχόλησε τούς 
διοργανωτές. Δηλώνει σχετικά ὁ 
Ἀλί: «...Γιατί λοιπόν δέν κλήθηκαν 
καί οἱ Παλαιστίνιοι σέ ἴσους 
ἀριθµούς ἀπό τήν Ἔκθεση; Ἡ 
πρόσκληση τριάντα Ἰσραηλινῶν 
καί τριάντα Παλαιστινίων (καί 
σᾶς βεβαιώνω ὅτι καί ὑπάρχουν 
καί εἶναι ἐξαιρετικοί ποιητές καί 
νοβελίστες) θά µποροῦσε νά εἶναι 
µία χειρονοµία ὑπέρ τῆς εἰρήνης 
καί θά µποροῦσε νά διεξαχθεῖ ἕνας 
θετικός διάλογος. Μία λογοτεχνική 
ἐκδοχή τῆς Ὀρχήστρας τοῦ Ντάνιελ 
Μπάρενµποϊµ, πού εἶναι κατά 

τό ἥµισυ ἰσραηλινή καί κατά τό 
ἥµισυ παλαιστινιακή. Μία τέτοια 
κίνηση θά ἔφερνε τούς ἀνθρώπους 
µαζί, ὅµως ὄχι . οἱ ἁρµόδιοι 
ξέρουν καλύτερα. (...) Αὐτό πού 
ἀποφάσισαν νά κάνουν εἶναι µία 
ἄσχηµη πρόκληση»  
Φυσικά δέν πρόκειται γιά 
κάποιο ὀργανωτικό λάθος ἤ µιά 
ἀθέλητη παράλειψη. Εἶναι µία 
στάση ἀπολύτως συνεπής µέ τήν 
ἀµερικανοευρωπαϊκή ἀντιµετώπιση 

τοῦ Μεσανατολικοῦ, ὅπου τά θύµατα 
λογίζονται περίπου σάν ὑπάνθρωποι 
καί οἱ θῦτες δικαιώνονται ὁτιδήποτε 
καί νά πράξουν. Ἀκόµη καί ἡ 
ἄρνηση συµµετοχῆς τοῦ ἔντιµου 
ἰσραηλινοῦ συγγραφέα Ἀαρών 
Σαµπτάι, γιά λόγους συνείδησης, 
θάφτηκε, ὅπως καί τοῦ Ταρίκ Ἀλί. 
Θά ἀναφερθεῖ µονάχα γιά λοιδωρία 
ἤ γιά ἐπικύρωση τοῦ δηµοκρατικοῦ 
δικαιώµατος πού ἀπολαµβάνουµε 
ὅλοι ὅσοι δέν , «ἐπώνυµοι» καί µή, 
νά µένουµε δηλαδή στό περιθώριο 
καί στήν ἀφωνία...               Κ.Κ.

Τό τελευταῖο βιβλίο τοῦ Τ. Ἀλί στά 
ἑλληνικά, «Ὁ Μπούς στή Βαβυλώνα»

Ταρίκ Ἀλί καί Ἰταλοί σιωνοκουλτουριάρηδες

Ἡ Σερβία, ἔχοντας στό πλάι της τή 
Ρωσία, δείχνει ἀποφασισµένη νά 
παλέψει τό ζήτηµα τοῦ Κοσόβου 
πού δηλώνει ἀνεξάρτητο ἀπό 
προχθές.   Ὁ δυτικόφιλος πρόεδρος 
Τάντιτς δήλωσε ὅτι ποτέ δέν θά 
ἀναγνωρίσει κράτος Κοσόβου καί 
θά ὑποβαθµίσει τίς διπλωµατικές 
της σχέσεις µέ κάθε χώρα πού θά τό 
ἀναγνωρίζει. Ἡ Σερβία προσέφυγε 
στό Συµβούλιο Ἀσφαλείας, καί τή 
µέρα τῆς ἀνακήρυξης ἔστειλε στούς 
σερβικούς θύλακες τοῦ Κοσόβου 
ὑπουργούς καί βουλευτές νά δώσουν 
τό παρόν τῆς πατρίδας. Οἱ Σέρβοι τῆς 
Μιτρόβιτσας, ὑπό τόν µητροπολίτη 
Ἀρτέµιο πού ἐπισκέφθηκε τήν 

προηγούµενη ἑβδοµάδα τίς ΗΠΑ, ἐξέλεξαν δική τους Κυβέρνηση καί 
χαρακτήρισαν Κατοχική τήν εὐρωπαϊκή (ἀστυνοµική) δύναµη πού σκοπεύει 
νά προστεθεῖ ἐντός τριµήνου στήν ὑπάρχουσα «εἰρηνευτική». Ὁ κόσµος στό 
Βελιγράδι ξεσηκώθηκε, ἔκαψε αὐτοκίνητα τῆς ἀµερικάνικης Πρεσβείας, 
σπάσαν τζάµια τοῦ κτιρίου καί πέταξαν µέσα δαυλούς, ἐπιτέθηκε ἐπίσης 
στή σλοβενική καί στή γαλλική πρεσβεία, ἔσπασε δύο καταστήµατα Mc 
Donald’s καί µιᾶς σλοβενικῆς ἁλυσίδας σουπερµάρκετ, συγκρούστηκε µέ 
τήν Ἀστυνοµία, ὑπῆρξαν δεκάδες τραυµατίες... Τίποτε βέβαια ἀπ’ ὅλα 
αὐτά δέν ἀναφέρθηκε στόν διεθνή Τῦπο, παρά µονάχα τά πανηγύρια τῶν 
Ἀλβανῶν πού ἐπιχαίρουν γιά τήν δικαίωση τῆς πολύχρονης τροµοκρατίας 
πού ἄσκησαν σέ βάρος τῶν Σέρβων (µέχρι πού τούς ἔδιωξαν) καί γιά τήν 
κατακλείδα τῶν ΝΑΤΟϊκῶν ἐγκληµάτων τοῦ 1999. Σκέτη ξεφτίλα καί ἡ 
στάση τῆς Ἑλλάδος, πού ἐπικαλεῖται τό διεθνές δίκαιο στήν Κύπρο ἔχοντάς 
το χεσµένο  στήν περίπτωση τοῦ Κοσόβου, καί οὔτε πού διανοεῖται νά πάρει 
τό µέρος τῶν Σέρβων, ἔστω καί ὡς χαρτί µέ τήν Ψευτοµακεδονία!

ΚΟΣΟΒΟ: Οἱ ἐγκληµατίες τώρα δικαιώνονται

Ἡ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου στό Κόσοβο 
πού βγάζει µαῦρα δάκρυα 
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ΤΟ ΠΟΜΑΚΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Ένα σημαντικό αφιέρωμα στους Πομάκους της Θράκης διοργανώθηκε στον Δήμο 
Καλαμαριάς από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ελλήνιον». Προσκεκλημένοι στην 
εκδήλωση ήταν ο δημοσιογράφος - συγγραφέας και εκδότης της πομακικής εφημερίδας 
Natpresh, Σεμπιδήν Καραχότζα, ο εκπαιδευτικός Νικόλαος Κόκκας και ο συνθέτης 
Δημήτρης Κευβανίδης. Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος αναλύθηκαν πολλές 
πτυχές του πομακικού ζητήματος στην Ελλάδα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τα 
ψυχροπολεμικά χρόνια μέχρι σήμερα. Στο τέλος της εκδήλωσης ο Δημήτρης Κευβανίδης 
παρουσίασε τραγούδια που είναι γραμμένα ειδικά για τους κατοίκους της ορεινής 
Θράκης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε επίσης ο συγγραφέας Πέτρος Θεοχαρίδης, ο 
οποίος με το συγγραφικό του έργο αποτύπωσε τη ζωή, τη γλώσσα και τις παραδόσεις 
των Πομάκων της ορεινής Ξάνθης ήδη από τη δεκαετία του 1960. 

ΝΕΟΣ ΠΟΜΑΚΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το cd του Δημήτρη Κευβανίδη που είναι αφιερωμένο 
στους Πομάκους της Θράκης. Τίτλος του: «Υπάρχουμε» (Iτuy seme).  Ο συνθέτης 
αφιερώνει το νέο δίσκο στη μικρή Σελμά γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα η μικρή 
Σελμά κοιμάται ήσυχα πάνω  σε ένα πεντάγραμμο και γλυκές μελωδίες ηχούν στ’ αυτιά της 
… Ξέρει πως η γλώσσα της δεν θα χαθεί και πως αν σήμερα φωνάζει την άγια λέξη «μαμά» 
θα την ακούσει κι αυτή απ’ τη δική της κόρη αύριο … Σελμά είμαστε δίπλα σου».

Τα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο cd  είναι τα ακόλουθα: «Κι εσύ δεν είσαι 
εδώ», «Υπάρχουμε», «Μάτια γαλάζια φυλαχτό» και «Φυλακισμένος». Αξίζει να 
παραθέσουμε παρακάτω τους στίχους από το τραγούδι Φυλακισμένος (Zagradén) του 
Σεμπιδήν Καραχότζα: Όποιος σωπαίνει, όποιος ζητάει / πάντα θα είναι φυλακισμένος / 
Μπορεί να μην είναι φυλακισμένος σε κάγκελα / Μπορεί να τριγυρνάει, να μιλάει ελεύθερα 
/ Αλλά θα είναι φυλακισμένος / Γιατί ποτέ δεν θα έχει αυτό που θέλει / Ποτέ δεν θα πάρει 
αυτό που του ανήκει / Πάντα θα έχει αυτά που θα του δώσουν / Πάντα θα κάνει αυτά που 
θα του πουν / Είναι καλύτερα να ζητάς και να είσαι κακός / Παρά να σωπαίνεις για να 
είσαι καλός».

 Ἄν παρακολουθήσατε τίς 
πρόσφα- τες ἀπανωτές ἐρωτήσεις τοῦ 
βουλευτῆ Ξάνθης Τσετίν Μάντατζη 
πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, θά 
ἀντιληφθήκατε ποῦ τό πάει ἡ 
Τουρκία τό ζήτηµα τῆς ἐκπαίδευσης 
στή Θράκη. Ἀφήνοντας λοιπόν 
κατά µέρος τίς κουραστικές 
καί ἀνούσιες λεπτοµέρειες, 
σηµειώνουµε τά βασικά 
τους σηµεῖα: «Παιδαγωγική 
ἀνεπάρκεια καί ἐλλιπής γνώση 
τῆς τουρκικῆς γλώσσας ἀπό 
τούς δασκάλους - ἀποφοίτους 
τῆς ΕΠΑΘ». Ἐδῶ ὁ κύριος 
Μάντατζη λέει πώς «πολλοί 
ἀπό αὐτούς κατέχουν ἐλάχιστα 
τήν τουρκική γλώσσα καί ἄλλοι 
πάλι δέν διαθέτουν οὔτε κἄν τίς 
βασικές γνώσεις». Ἄς ποῦµε 
λοιπόν ὅτι συµφωνοῦµε µαζί 
του. Γιατί συµβαίνει αὐτό, δέν 
µᾶς τό λέει ὁ κύριος βουλευτής. Πῶς 
γίνεται ἕνας σπουδαγµένος Τοῦρκος 
- βέρος, ἔ; - νά µήν ἔχει στοιχειώδη 
γνώση τῆς τουρκικῆς, ὅταν ὑπάρχουν 
τόσοι χρῆστες της ὁλόγυρα; Μήπως 
γιατί δέν ἔχει καµµία σχέση µέ τήν 

γλῶσσα αὐτή (καί τή ράτσα); Δηλαδή 
µήπως ἐπειδή εἶναι Ποµάκος; 
Γιατί ἄν εἶναι ἔτσι κυρ - Μάντατζη, 
ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει ἀπό τή Συνθήκη 
τῆς Λωζάνης νά διδάσκει στούς 
ἀνθρώπους αὐτούς τήν µητρική τους 
γλῶσσα, τήν ποµακική, κι ὄχι τήν 

τουρκική, ἄσχετα ἄν κανένας δέν 
τολµάει νά µιλήσει σχετικά. Ἀντί 
λοιπόν νά γράφεις διαµαρτυρίες 
καί νά ζητᾶς µέ θράσσος χιλίων 
πιθήκων ρήτρα εἰσαγωγῆς στήν 
ΕΠΑΘ τήν ἐπάρκεια στήν τουρκική 

γλῶσσα, θά ἔπρεπε νά ζητᾶς 
τήν ἐφαρµογή τῆς Συνθήκης 
τῆς Λωζάνης καί στό σηµεῖο 
αὐτό ὄχι µόνο ὅπου σοῦ 

λένε οἱ πέραν τῶν ἀνατολικῶν µας 
συνόρων πασάδες. Αὐτό ὅµως θά 
συνέβαινε στήν περίπτωση πού 
θά ἤσουν ἕνας δηµοκράτης πού 
θά ἀναγνώριζε τήν ἑτερότητα τῶν 
ὁµοθρήσκων του. Γιά τούς φασίστες 
ὅµως σάν τά µοῦτρα σου (καί γιά τόν 
κοµµατικό χῶρο πού σέ φιλοξενεῖ 
σιωπώντας ἔνοχα) αὐτά εἶναι ψιλά 
γράµµατα.
 Ἄµ τό ἄλλο; Καθώς 
ὑποβάλλονται αἰτήµατα ἀπό τίς 
σχολικές ἐφορίες (καί φυσικά 
ἀπορρίπτονται ἀπό τό ἁρµόδιο 
Συντονιστικό Γραφεῖο Μειονοτικῶν 
Σχολείων) γιά Τούρκους 
µετακλητούς δασκάλους, ρωτάει 
ὁ κυρ-βουλευτής τό σκεπτικό τῆς 
ἀπόρριψης. Ναί, γιατί ἄραγε νά µήν 
φέρουµε ἀκόµα µερικές ἑκατοντάδες 
Τούρκους δασκάλους στή Θράκη, 
ἐκτός κάθε νοµικοῦ πλαισίου; Πῶς 
δέν τό σκεφτήκαµε; Μήπως ἔχουµε 
κάποιο πρόβληµα, µπάς καί εἴµαστε 
τίποτε ρατσιστές Θέ µου συγχώρα 
µε; 
 Πάντως ἐπειδή τό πρᾶγµα 

ἔχει παραγίνει καί ἡ ὄρεξη τῶν 
πρακτόρων ἔχει ἀνοίξει µέ τό πνεῦµα 
τῆς ὑποχώρησης πού ἀποπνέει κάθε 
µας ἀντίδραση, µία δείχνει νά εἶναι ἡ 
συνολική λύση στό ἐκπαιδευτικό τοῦ 
µειονοτικοῦ πληθυσµοῦ: Νά καταγ-
γείλουµε τά διαβόητα Μορφωτικά 
Πρωτόκολλα τοῦ 1951 καί (κυρίως) 
τοῦ 1968, πού ἔθεσαν τή βάση τοῦ 
ἐκτουρκισµοῦ τῶν µουσουλµάνων. 
Ὥς πότε οἱ συµφωνίες τῆς Χούντας 
θά στοιχειώνουν τά ἐκπαιδευτικά 
πράγµατα στή Θράκη; Ποιά 
ἀµοιβαιότητα ἔχει ἀποµείνει µέ 
µιά τροµαγµένη καί δηµογραφικά 
ρηµαγµένη ἑλληνική παρουσία 
ἐκεῖ (70 µαθητές δηµοτικοῦ καί 
140 γυµνασίου - λυκείου!) καί ἕναν 
πολυπληθή µαθητόκοσµο ἀπό 
δῶ, πού διεκδικεῖ τόν τουρκισµό 
του µέ ὅρους κεµαλικούς καί 
ὑπερεθνικιστικούς; Λύση γιά τά 
ἑλληνόπουλα τῆς Πόλης µπορεῖ νά 
βρεθεῖ (π.χ. µέ ἰδιωτικά σχολεῖα) 
καί νά κοπεῖ ὁ γόρδιος δεσµός τῶν 
τουρκοσχολῶν (δῆθεν µειονοτικῶν 
σχολείων) τῆς Θράκης. Πότε 
ἐπιτέλους θά πάρουµε τήν ὑπογραφή 
µας κάτω ἀπό τόν ἐπίσηµο γλωσσικό 
ἐκτουρκισµό τῶν Ποµάκων καί τῶν 
Ροµά τῆς Θράκης;

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
Παραµένουµε (40 χρόνια!) κῶλος ξεβράκωτος

ΔΠΘ: Πρυτανικοί πλαγιαρισµοί

Περί πλαγιαρισµού ο λόγος, κι επειδή οι περισσότεροι αναγνώστες θα διαβάζουν για 
πρώτη φορά τον όρο, σπεύδουµε να τον επεξηγήσουµε. Αν έπρεπε να αποδοθεί µε 
µια λέξη, αυτή θα ήταν: λογοκλοπή. Αναλυτικότερα πρόκειται για τη δηµοσίευση 
σε διαφορετικά επιστηµονικά περιοδικά ξανά και ξανά της ίδιας δουλειάς – αν έχει 
γίνει κι  αυτή - ολόκληρης ή τµηµάτων της, µε ελαφρώς παραλλαγµένο κείµενο, 
δεδοµένα ή/και συγγραφική οµάδα. Έχει υπολογιστεί ότι αφορά διεθνώς στο 20-30% 
των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων - και δεν τολµούµε να σκεφτούµε το ποσοστό 
του φαινοµένου στο ενταύθα κρατίδιο. Η µέθοδος του πλαγιαρισµού περιγράφεται 
παντού ως µείζον ηθικό πρόβληµα, ως ατασθαλία, παράβαση ή και απάτη (misconduct, 
infraction, infringement, breach, offenses).

Γιατί τα αναφέρουµε όλα αυτά; Διότι αντί οποιασδήποτε επί της ουσίας απάντησης 
σε όσα σοβαρότατα καταγγείλαµε ότι συµβαίνουν στην Ιατρική -και όχι µόνο- του 
ΔΠΘ σε πρόσφατα δηµοσιεύµατά µας, παρακολουθούµε εµβρόντητοι την ένδοξη 
πορεία του Ιδρύµατος προς το µέλλον σαν να µη συµβαίνει απολύτως τίποτα! Έτσι 
οι διαδικασίες των κρίσεων διδασκόντων συνεχίστηκαν απρόσκοπτα, και µετά την 
εξέλιξη σε επίκουρη µιας καθηγήτριας (όπου σκορπίστηκαν φέιγ βολάν µε... ενδιαφέρον 
περιεχόµενο), ήρθε η ώρα για την κρίση για µονιµοποίηση του επίκουρου ο οποίος είχε 
ζητήσει εγγράφως και εντελώς αναιτιολόγητα την «απόσυρση» από το βιογραφικό 
του τεσσάρων εργασιών. Αίτηµα που υπέβαλε αµέσως µετά το πρώτο δηµοσίευµά µας 
για την αποδεδειγµένα πλαστή εργασία µε το όνοµα και του πρύτανη, εξ αιτίας της 
οποίας ακυρώθηκε η κρίση άλλου (αναπληρωτή σε πρωτοβάθµιο) καθηγητή. 

Εκεί λοιπόν µεταξύ άλλων ευτράπελων (ο υποψήφιος ρωτήθηκε για τις εργασίες που 
ζήτησε να αποσυρθούν και αντί να απαντήσει παρέπεµψε στον... προαναφερθέντα του 
οποίου ακυρώθηκε η κρίση!) κι αφού σχεδόν εκθειάστηκε ο ρόλος της µεθόδου, παρέµεινε 
αδιευκρίνιστος ο αριθµός των πλαγιαρισµών στις εργασίες του βιογραφικού του, όπως 
και της πλειοψηφίας των άλλων µελών ΔΕΠ. Έτσι, πέρα από το σχετικά πρόσφατο 
e-mail που απέστειλε σε συναδέλφους του ο καθηγητής πρόεδρος του Επιστηµονικού 
Συµβουλίου του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου όπου κάνει λόγο για ψευδείς (fake: 
σηµαίνει και πλαστές) εργασίες, είχαµε κι όσα λέχθηκαν στη διάρκεια της κρίσης: 
Κάποιοι κάνανε λόγο για δεκάδες τέτοιες ψευτοεργασίες, άλλοι για εκατοντάδες, 
κάποιοι είπαν ότι ντρέπονται και τέλος ο υποψήφιος κρίθηκε... παµψηφεί άξιος 
για µονιµοποίηση αφού δεν έπρεπε – και ορθώς - να γίνει το εξιλαστήριο θύµα ενός 
εξαιρετικά σαθρού συστήµατος. Εκείνο που για µια ακόµη φορά προκάλεσε αλγεινή 
εντύπωση είναι ότι – πέραν της σαφέστατης αναφοράς του στο παραπάνω e-mail - και 
σε αυτή την περίπτωση και σε άγνωστο αριθµό πλαγιαρισµών εµφανίζεται φαρδύ 
πλατύ και το όνοµα του πρύτανη. Κι αυτό τη στιγµή που σε διάφορα papers που 
ασχολούνται µε το θέµα δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες, στους πρυτάνεις κυρίως 
και την ακαδηµαϊκή κοινότητα εν γένει, για την αποφυγή του φαινοµένου και τη 
διατήρηση υψηλών standards δηµοσιεύσεων!        

Αναµένοντας καρτερικά το πόρισµα της ΕΔΕ για την πρώτη πλαστή εργασία 
που καταγγείλαµε (πιθανότατα θα ενδιέφερε την έρευνα η αλληλογραφία µας 
µε το περιοδικό ONKOLOGIE που ουσιαστικά παραπέµπει στις αρµόδιες εθνικές 
αστυνοµικές Αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, όπως εξάλλου και η άποψη του 
καθηγητή προέδρου του Επιστηµονικού Συµβουλίου του ΠΓΝΑ), παραµένουµε στη 
διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφέρεται να διακριβώσει την ορθότητα των γραφοµένων.
Εν τω µεταξύ µείνετε συντονισµένοι, ακολουθεί καινούργιο επεισόδιο στο σήριαλ 
«Ανεπιστήµιο», µε τίτλο «καθηγητής µε πλαστή διατριβή»!   

Τό γυµναστήριο ἑτοιµάζεται στό µειονοτικό 
γυµνάσιο - λύκειο Κοµοτηνῆς, ἀλλά ποιός καί τί 

θά ὀργανώνει ἐκεῖ; Προβλέπεται χαµός!
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Τό σηµερινό µας παιχνίδι εἶναι ἐξαιρετικά ἁπλό. 
Εἶναι µία ἀντιφωνητική παραλλαγή τοῦ Σουντόκου, 
µόνο πού ἀντί νά ἀναζητᾶς σέ κάθε στήλη, γραµµή 
καί ἔλασσον τετράγωνο (διαστάσεων 3Χ3), τούς 
ἀριθµούς ἀπό τό 1 ἕως τό 9, ἐδῶ προσαρµόζεσαι στήν 
κοινωνική πραγµατικότητα: Ἀναζητᾶς ὁµοιοτρόπως τίς 
ἀπαραίτητες εἰδικότητες προκειµένου νά στήσεις µιά 
συµµορία κοινῆς ὠφελείας. Ἐντάξει, ἐσεῖς ἄν θέλετε 
πεῖτε το στοά, ὅµιλο προβληµατισµοῦ, ἐσωτερική τάση 
κόµµατος, κοζανόστρα, ὅ,τι ἀγαπᾶτε. Ψάχνεις λοιπόν 
γιά ἕναν ὑπουργό (Υ), ἕναν βουλευτή (Β), ἕναν νοµάρχη 
(Ν), ἕναν καθηγητή πανεπιστηµίου (Κ), ἕναν µπίζνεσµαν 
(Μ), ἕναν δηµοσιογράφο (Δ), ἕναν ἀστυνοµικό (Α), ἕναν 
εἰσαγγελέα (Ε), καί ἕναν ρουφιάνο γενικῶν καθηκόντων 
(Ρ). Σηµειώνουµε ὅτι τά χρώµατα (µπλέ, πράσινο καί 
στό κέντρο ρόζ) ἐπελέγησαν ἀπολύτως τυχαῖα καί δέν 
συνδέονται µέ πολιτικούς χώρους, µά γιατί πάει πάντα 
στόν κακό λόγο ὁ νοῦς σας;

Κ - Ρ - Ε - Μ - Β - Υ - Δ - Α - Ν

UNESCO γιά Ἀφγανιστάν: 
ΝΑΤΟϊκή γενοκτονία!

Σύµφωνα µὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Οὐνέσκο, ἡ ἀµερικανικὴ -κι 
ὄχι µόνο - εἰσβολὴ στὸ Ἀφγανιστάν ἔχει ὁδηγήσει σὲ 6,6 
ἑκατοµµύρια θανάτους! Οἱ καθηµερινοὶ βοµβαρδισµοὶ 
(φέτος ἔφτασαν τὸ ρεκὸρ τῶν 3.572, πολλαπλασιασµένοι σὲ 
σχέση µὲ τὰ προηγούµενα χρόνια) καὶ οἱ ἐπιδροµὲς ἐναντίον 
ἁπλῶν χωρικῶν ἔχουν φέρει τὴν ἀνείπωτη καταστροφὴ σὲ 
µιὰ χώρα ὅπου ὁ πρόεδρός της Χαµὶντ Καρζάι ἰσχυρίζεται ὅτι 
«ἡ δηµοκρατία προοδεύει». 

Ἡ εἰσβολὴ διανύει τὸν 7ο χρόνο της, ἀπειλώντας τὸ ρεκὸρ 
τῆς κατοχῆς ἀπὸ τὰ σοβιετικὰ στρατεύµατα καὶ θυµίζοντας 
τὶς ἀτελέσφορες βρετανικὲς εἰσβολὲς τοῦ 19ου αἰώνα. Καὶ 
ἐνῶ ὁλοένα καὶ περισσότεροι Ἀµερικανοί ἀξιωµατοῦχοι 
παραδέχονται ὅτι ὁ πόλεµος ἔχει χαθεῖ, ὁ Καρζάι, ἀµερικανὸς 
ὑπήκοος καὶ µέλος τῆς UNOCAL OIL, προσπαθεῖ ἀπελπισµένα 
νὰ πείσει τὸν κόσµο περὶ τοῦ ἀντιθέτου, φοβούµενος τὴν 
τύχη τοῦ προκατόχου του ποὺ κατέληξε κρεµασµένος σὲ 
µιά πλατεία. Οἱ δυνάµεις τῶν Ταλιµπάν σηµειώνουν τὴ µία 
ἐπιτυχία µετὰ τὴν ἄλλη: σύµφωνα µὲ τὸ  Senlis Council ἤδη 
ἐλέγχουν πλήρως τὸ 54% τῶν ἀφγανικῶν ἐδαφῶν, ἐνῶ ἔχουν 
φτάσει σὲ σηµεῖο νὰ ἐπιδίδονται σὲ ἐπιθέσεις µέσα στὴν 
ἴδια τὴν Καµπούλ, κάνοντας πολλοὺς νὰ ἀναρωτιοῦνται 
ὄχι γιὰ τὸ ἂν θὰ πέσει ἡ πρωτεύουσα ἀλλὰ γιὰ τό... πότε! Ἡ 
κατάσταση αὐτὴ ἔχει ὁδηγήσει σὲ πρωτοφανὴ κρίση τὴν ἴδια 
τη νατοϊκὴ συµµαχία: Οἱ Καναδοὶ ἀπειλοῦν ὅτι θὰ ἀποσύρουν 
ὅλα τὰ στρατεύµατά τους ἂν οἱ λοιποὶ (ἀπρόθυµοι) 
σύµµαχοι δὲν τοὺς βοηθήσουν στὴ νότια ἐπαρχία 
τοῦ Κανταχάρ.

Χάρη στὸν δυτικὸ ἀνθρωπισµό, λοιπόν, ἔχουµε 
κάποια ἑκατοµµύρια νεκρούς, µόλυνση ἀπὸ 
ἀπεµπλουτι σµένο οὐράνιο, διεφθαρµένοι φύλαρχοι 
ἀντὶ τῶν θεοκρατῶν, βασανισµοί, ἀνασφάλεια 
καὶ ἕνα πρωτοφανὲς κῦµα βιασµῶν. Καὶ ἡ Ἑλλὰς 
παροῦσα!                                                                   Α.Σ.

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ  20-2-2008                                                                                                                }

ΡΕΚΒΙΕΜ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ

Γιά πέντε χρόνια ζήσαµε ἕνα ὄνειρο: Ὅτι ὑπάρχει ἕνας ἀληθινός Ἕλληνας πού πάτησε τά θηρία τοῦ 
κοµµαταρχισµοῦ καί τῆς ἀθλιοκρατίας, τίς πρακτοράντζες καί τούς προσκυνηµένους, πῆρε ἕνα 

κοµµάτι τοῦ ἔθνους, τό πιό ἀποµακρυσµένο καί ταλαιπωρηµένο, 
καί τό ἔσωσε. Ἑκόν - ἄκον, ὅπως τό ΄λεγε κι ὁ Πλαστήρας. 

Αὐτός ὁ Ἕλληνας ἡγέτης ὑπῆρξε καί τόν ζήσαµε ὅλοι: Ἦταν ὁ 
Τάσσος Παπαδόπουλος, ὁ µέχρι χθές πρόεδρος τῆς Κύπρου. 
∆έν ἦταν µόνο ἡ στάση του στό Σχέδιο Ἀνάν ἀλλά ἡ σύνολη 
πολιτεία του στά µείζονα ζητήµατα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ἡ 
Κύπρος γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία της ἀπέκτησε φωνή 
καί κῦρος, δίνοντας στή µάνα (νά σοῦ πετύχει...) - Ἑλλάδα 
µαθήµατα πολιτικῆς καί ἀξιοπρέπειας, ἄλλοτε µέ στρατιωτικές 
συµφωνίες µέ τούς Γάλλους, ἄλλοτε µέ τούς χειρισµούς στά 

πετρέλαια καί τίς οἰκονοµικές ζῶνες, ἄλλοτε µέ τήν εὐρωπαϊκή του παρουσία... Αὐτά ὅµως µέχρι 
τίς προχθεσινές ἐκλογές, ὅπου ὁ Παπαδόπουλος, ὡς νέος Βενιζέλος, ἔχασε καί ἔµεινε τρίτος, πίσω 
ἀπό τούς κοµµατικούς ὑποψηφίους τοῦ ∆ΗΣΥ καί τοῦ ΑΚΕΛ (τά ὀνόµατά τους δέν ἔχουν καµµία 
σηµασία καί καµµία θέση σ’  ἕνα κείµενο γιά τόν Τάσσο τῶν Ἑλλήνων). Ἔφταιξε κι ὁ ἴδιος; Ἦταν 
ὑπερόπτης, ἀνοργάνωτος; Ἔκανε λάθος χειρισµούς; Ἐλάχιστη σηµασία ἔχουν αὐτά πλέον.

Ἀπό αὔριο γυρνᾶµε πάλι στά γνωστά θλιβερά. Ἕνα τίποτε ἀνακυκλούµενο στά δηµόσια πράγµατα, 
µέ σπιθαµιαῖα ἀναστήµατα στίς καίριες γιά τή συλλογική µας ἐπιβίωση θέσεις καί µέ τόν κυρίαρχο 
λαό πίσω στίς κύριες ἔγνοιες του, µεταξύ πορτοφολιοῦ καί αἰδοίου. Καί γύρω νά λυσσοµανοῦν οἱ 
διεθνεῖς ἐξελίξεις: Ἡ Κατοχή στόν Βορρά συνεχίζεται, ἡ ΕΕ ἐξακολουθεῖ νά µή τολµᾶ ἕνα εὐθύ «ὄχι» 
στόν Ἐρντογάν, ἡ Μέση Ἀνατολή φλέγεται. Οἱ Κυπραῖοι συγκωλοέλληνες ἀποφάσισαν (καί καµµία 
δικαιολογία ξένου δακτύλου δέν στέκει) ὅτι οἱ κοµµατοκοπρίτες εἶναι ἀρκετοί. καί τούς ἦταν πλέον 
περιττός, αὐτός, ὁ τελευταῖος Ἕλληνας!

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.        

     ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ             
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ STAGE
Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2000- 2006 

των  ΜΕΤΡΩΝ 4.3. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΤ» και  5.5 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟ-
ΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 80 % ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

Ο Δήμαρχος Κομοτηνής ΚΑΛΕΙ
για υποβολή αιτήσεων τους ενδιαφερομένους που εμπίπτουν στην παρακάτω κατηγορία:

Άνεργοι έως 30 ετών, κάτοικοι του Δήμου Κομοτηνής, απόφοιτοι Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ και ΤΕΙ.
προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των παραπάνω Σχεδίων «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΣΥΝΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» και «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» των ΜΕΤΡΩΝ 4.3. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΤ» ΚΑΙ  5.5 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». 

Οι δράσεις χρηματοδοτούνται κατά 20% από Εθνικούς Πόρους και κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
σκοπός του οποίου είναι: Η συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του 
επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών καθώς και επένδυση στους 
ανθρώπινους πόρους.

Στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω σχεδίων θα επιλεγούν 49 άτομα τα οποία θα παρακολουθήσουν ορισμένες ώρες 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ατομικές συνεδρίες) από εξειδικευμένους Εργασιακούς Συμβούλους και στη συνέχεια θα 
παραπεμφθούν για συμμετοχή σε ενεργητική μορφή απασχόλησης (Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας Stage).

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο Σχέδιο είναι η εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης συνοδευόμενη με τα ακόλουθα 
επικυρωμένα έγγραφα:

1. Φωτοτυπία δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοτυπία Διαβατηρίου.

2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής. 

3. Βεβαιώσεις εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίων κλπ).

4. Ειδικό Παραπεμπτικό (1),  από το ΚΠΑ ή την Τοπική Υπηρεσία Απασχόλησης.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω σχεδίων, τα άτομα θα επιλεγούν από την αρμόδια τριμελή επιτροπή και θα παραπεμφθούν 
για συμμετοχή σε επιδοτούμενη δράση Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας διάρκειας εννέα (9) μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 11η Φεβρουαρίου 2008 και λήγει την 25η Φεβρουαρίου 2008. Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται τις ώρες 09.00-14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες στην παρακάτω Υπηρεσία:

Δήμος Κομοτηνής, πλ. Βιζυηνού 1, 69100 Κομοτηνή, τηλ. 25310-24444, πληροφορίες Γκιουλέ Μαρία.

      Ο Δήμαρχος Κομοτηνής

      Κοτσάκης Δημήτριος

  (1). Οι άνεργοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, θα πρέπει να εφοδιαστούν από το ΚΠΑ/ΤΥ όπου είναι 
γραμμένοι, τι ειδικό παραπεμπτικό, το οποίο θα καταθέσουν μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά. Οι άνεργοι που θα 
υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους.
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Τέλος καλό, ὅµως ὄχι καί ὅλα καλά. Ἀναφέροµαι στήν παρέµβαση 
- γκάφα τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήµου Κοµοτηνῆς, ὁ ὁποῖος πρό ἡµερῶν 
ἀποφάσισε τήν προέκταση τῆς διαχωριστικῆς νησίδας στήν εἴσοδο τῆς 
ὁδοῦ Γρατιανουπόλεως. Μέ κάποιαν ἀκατανόητη σύλληψη ἀγνώστου 

(ἀν)ἐγκεφάλου κρίθηκε σκόπιµο νά προστεθεῖ ἕνα ἀκόµη πρόβληµα στά ἤδη 
ὑπάρχοντα καί τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν κυκλοφορία στήν πόλη, κλείνοντας 
τίς µισές δυνατότητες (νόµιµης) κίνησης τῶν ὁδηγῶν στό σηµεῖο. Μιά ὡραία 
πρωία λοιπόν ἔφτασε ἕνα συνεργεῖο καί ἄρχισε τίς ἐργασίες µπροστά στούς 
ἔκπληκτους περίοικους. Ἤδη τήν ἑποµένη µιά ἀντιπροσωπεία πολιτῶν 
τῆς περιοχῆς ἐπισκέφθηκε τήν Τεχνική Ὑπηρεσία τοῦ Δήµου, κάλεσε τήν 
προϊσταµένη της ἐπί τόπου καί ἄµεσα ἀποφασίσθηκε ἡ ἀποκατάσταση τῆς 
...λογικῆς (σηµειωτέον ὅτι ἡ Τροχαία συµφώνησε πώς µέ τή νέα κατάσταση 
ὑποχρεωνόταν ὁ κόσµος σέ παρανοµίες καί ἐπικίνδυνους ἑλιγµούς). Ἔτσι, µετά 
ἀπό λίγες µέρες ἐπανήλθαµε στήν προτέρα κατάσταση, χωρίς πολλές πολλές 
διαδικασίες (πρόλαβε ὡστόσο νά γίνει ἕνα ἀτύχηµα). Ὅµως ἀναρωτιέσαι ὡς 
πολίτης: Ποιό σχέδιο καί ποιά µελέτη ἐκπονήθηκε γιά τήν ἀρχική ἐργασία; Εἶναι 
δυνατόν νά γίνονται παρεµβάσεις τέτοιου τύπου χωρίς τή σύµφωνη γνώµη τῆς 
Τροχαίας; Μποροῦν οἱ πολίτες νά ἀσχολοῦνται καί µέ τέτοια θέµατα, πετώντας 
ἐργάσιµες ὧρες, προκειµένου νά πείσουν τούς «ἁρµόδιους» γιά τό αὐτονόητο; 
Καί πῶς νά ἐµπιστευτεῖς µετά τίς ἴδιες ὑπηρεσίες γιά σοβαρότερα θέµατα;

Διαβάζοντας τόν ἀπολογισµό τοῦ Ἱδρύµατος Θρακικῆς Τέχνης καί 
Παράδοσης γιά τό 2007, βλέπει κανείς πόσο σηµαντικό ἔργο ἔχει 
ἐπιτευχθεῖ ἀπό τήν πρωτοβουλία τῆς κ. Βιργινίας Τσουδεροῦ καί τῶν 
συνεργατῶν της στήν περιοχή. Καί ταυτοχρόνως δέν µπορεῖ παρά νά 

νιώσει αἰσιόδοξος µέ τήν πρόσφατη ἐπέκταση τοῦ Ἱδρύµατος στήν Κοµοτηνή, 
µετά τήν παραχώρηση τῶν παλιῶν δηµοτικῶν Σφαγείων ἀπό τήν πλευρά 
τοῦ Δήµου γιά νά στεγαστοῦν οἱ δραστηριότητες τοῦ ΙΘΤΠ. Σηµειώνουµε 
µερικά ἐνδεικτικά νούµερα ἀπό τήν περασµένη χρονιά: 17 διαλέξεις, 6 
βιβλιοπαρουσιάσεις, 8 ἀφιερώµατα στόν πολιτισµό καί στόν ἀθλητισµό, 8 
ἐκθέσεις, 8 σεµινάρια - ἡµερίδες, 3 ἐκδόσεις, 8.000 ἄτοµα στίς ἐκδηλώσεις, 3.300 
µαθητές καί ἐκπαιδευτικοί στίς πολιτιστικές - ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
100% αὔξηση συµµετοχῶν στά σεµινάρια, 60 ἀµοιβόµενοι ἐργαζόµενοι στά 
προγράµµατα, 120.000 εὐρώ ἰδιωτικές χορηγίες... 

Ἄλλο ἕνα «ὁλοκληρωµένο πρόγραµµα τουριστικῆς προβολῆς» τῆς 
Περιφέ-ρειας Ἀν. Μακεδονίας - Θράκης, ἄλλη µιά «δυναµική παρουσία 
σέ διεθνεῖς ἐκθέσεις», ἄλλη µία «στρατηγική πού στοχεύει µπλα 
µπλά...»... Τό δελτίο Τύπου τῆς Περιφέρειας γιά τό 2008 θά µποροῦσε 

νά εἶναι ἐκεῖνο τοῦ 2007 ἤ τοῦ 2004 ἤ τοῦ 2000. Δυστυχῶς ἡ πραγµατικότητα 
ἔχει γελοιοποιήσει ὅλες τίς µεγαλοστοµίες τῶν ὑπευθύνων τοῦ παρελθόντος 
καί ἀπέδειξε τήν ἀνεπάρκεια καί τόν ἐρασιτεχνισµό τους στά µάτια ὅλων. Στή 
θέση τους, µέ τά µηδενικά ἀποτελέσµατα πού ὅλοι γνωρίζουµε, θά δίσταζα νά 
ξαναγράψω τίς ἴδιες κούφιες παρόλες.

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

 Διαβάσαµε στόν τοπικό Τῦπο 
γιά τήν ἐπί µακρόν ἀναµενόµενη 
συµφωνία µεταξύ τῆς Διαδηµοτικῆς 
Ἀνώνυµης Ἑταιρείας Ἀνακύκλωσης 
Ἀπορριµάτων ΑΜ-Θ (ΔΙΑΜΑΘ) 
ἀφενός καί τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας 
Ἀξιοποίησης Ἀνακύκλωσης (ΕΕΑΑ) 
ἀπό τήν ἄλλη, προκειµένου νά ξεκινή 
σει ἡ ἀνακύκλωση στήν Περιφέρειά 
µας τό φθινόπωρο. Ἀνακοινώθηκε 
ὅτι θά ἀρχίσουν νά τοποθετοῦνται οἱ 
µπλέ κάδοι γιά τίς διάφορες συσκευ-
ασίες κάπου στόν Ὀκτώβριο, µέ τήν 
ΕΕΑΑ νά παρέχει τούς κάδους καί 
τά ἀπορριµατοφόρα, ἐνῷ οἱ δῆµοι θά 
ἀναλάβουν τήν ἀποκοµιδή (τό κόστος 
της ἀλλά καί τά ἀντισταθµιστικά 
ὀφέλη). Τά κέντρα διαλογῆς θά 
βρίσκονται στήν Δράµα καί στήν 
Ἀλεξανδρούπολη, µέ προοπτική 
νά ἀνακυκλώνεται τό 85% τῶν 
ἀπορριµάτων.  Ποιός θά τά πληρώσει 
αὐτά; Τό Ταµεῖο Συνοχῆς, ἄν ὅλα 
πᾶνε καλά, θά χρηµατοδοτήσει τό 
Σχέδιο Διαχείρισης Ἀπορριµάτων µέ 
22 ἑκατοµµύρια εὐρώ!

  Ἐµεῖς, πού ἀπό χρόνια ἔχουµε 
γράψει πολλά γιά τό πρόβληµα αὐτό, 
δέν µποροῦµε παρά νά νιώθουµε 
τή χαρά µας γιά τήν διαγραφόµενη 
συµφωνία νά µετριάζεται ἀπό τά 
ζητήµατα πού µένουν σκοτεινά ἤ 
ἐκκρεµῆ. Βεβαίως ἡ πίεση ἀπό τήν 
πλευρά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἦταν 
µεγάλη καί τό ἐναποµείναν χρονικό 
περιθώριο γιά τήν συµµόρφωσή µας 
ἀσφυκτικό, ὅµως πρέπει νά δοῦµε κι 
ἄν τελικά θά διασφαλισθεῖ τόσο τό 
δηµόσιο συµφέρον ὅσο καί ἡ προστασία 
τοῦ περιβάλλοντος. Αὐτό τό ὁποῖο 
κανείς εὔκολα ἀντιλαµβάνεται εἶναι 
τό κέρδος πού προοιωνίζεται γιά τούς 
ἰδιῶτες - ἀναδόχους τοῦ ἔργου (ἡ ΕΕΑΑ 

συστήθηκε ἀπό δεκάδες ἰδιωτικές 
ἑταιρεῖες καί τό 30% τῶν µετοχῶν 
της ἀνήκει στήν ΚΕΔΚΕ). Πρόκειται 
γιά τήν ἴδια ἑταιρεία πού ἀνέλαβε 
σχεδόν παντοῦ ἀνά τήν Ἑλλάδα τήν 
ἴδια δουλειά, δουλειά πού ὁ κῦκλος 
τῶν ἐργασιῶν της εἶναι ἀστρονοµικός. 
Μόνο γιά τά βιοµηχανικά ἀπόβλητα 
πού δέν χρήζουν ἰδιαίτερης διαλο-
γῆς, ἡ ἀξία τους ὑπολογίζεται στά 100 
δισεκατοµµύρια! Σέ ὅλες τίς εὐρω- 
παϊκές χῶρες οἱ ἀνάλογες ἑταιρεῖες 
ἔχουν δεκάδες χιλιάδες ἐργαζόµενους 
καί τζιράρουν δισεκατοµµύρια εὐρώ 
ἐτησίως. Ἕνα βασικό ἐρώτηµα λοιπόν 
εἶναι ἄν ἡ ἑταιρεία θά ἀνταποκριθεῖ 
στίς συµβατικές της ὑποχρεώσεις ἤ 
θά δηµιουργηθοῦν προβλήµατα σάν 
αὐτά πού κατήγγειλαν ὁ δήµαρχος 
Ἀθηναίων Νικήτας Κακλαµάνης καί 
ὁ δήµαρχος Πειραιῶς Παναγιώτης 
Φασούλας τόν περασµένο Ὀκτώβριο, 
ἀπειλώντας µέ ἄρση τῆς ὑπογραφῆς 
τους. Ἕνα δεύτερο ἐρώτηµα εἶναι τό 
ἄν θά ἐµπλακοῦν κάπως οἱ τοπικές 
ἐπιχειρήσεις οἱ ὁποῖες ὁδηγήθηκαν 
στήν πτώχευση (καί) µέ τήν τακτική 
τῶν ἑκάστοτε κρατούντων. Καί τό 
τρίτο ἀφορᾶ τή διασφάλιση τῆς 
διαδικασίας: θά παύσουν ἐπιτέλους 
φαινόµενα σάν τῆς σηµερινῆς «ἀνα-
κύκλωσης» πού καταλήγει στίς χω-
µατερές καί στίς καύσεις;

Ἀνακύκλωση καί ἐρωτήµατα 

Σέξ στήν Ἀδριανούπολη 
 Τό κουτσοµπολιό πού σάρωσε τή 
Θράκη εἶχε καί θλιβερή καί γαργαλιστική 
πλευρά. Μιλοῦσε γιά 5 κυρίες πού 
πῆγαν ἀπό τή Νέα Ὀρεστιάδα στήν 
Ἀδριανούπολη γιά... µπάτσελορ πάρτυ, 
πρίν τόν γάµο τῆς µιᾶς ἀπό αὐτές. Καθώς 
λοιπόν ἕνα µέλος τῆς παρέας εἶχε ἕναν 
φίλο ἐκεῖ, κλήθηκε ὁ τελευταῖος νά φέρει 
τήν δική του παρέα γιά «νά περάσουν 
ὅλοι καλά». Ὅµως αὐτός ἔφερε κάπου... 
25 ἄτοµα καί τό ἀποτέλεσµα ἦταν νά 
βρεθοῦν ὅλες οἱ πρωταγωνίστριες στό 
νοσοκοµεῖο τῆς πόλης σέ κακό χάλι 
(ρήξεις ἐντέρου καί ἄλλα παρόµοια)!

 Δέν θέλουµε νά τροφοδοτήσου-
µε τίς φῆµες ἤ νά ἠθικολογήσουµε, 
πόσο µᾶλλον πού µπορεῖ καί νά µήν 
εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Τό ζήτηµα εἶναι 
ὅτι δυστυχῶς ἀκόµη καί ὅσοι ζοῦν σέ 
ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπό τήν Τουρκία 
δέν ἔχουν ἀντιληφθεῖ γιά τί εἴδους χώρα 
πρόκειται, γιά τί εἴδους ἤθη χαρακτηρίζουν 
τόν ἀνδρικό της πληθυσµό, γιά τούς 
κινδύνους πού ἀντιµετωπίζει κανείς 
ἐκεῖ, εἰδικά µιά γυναικεία παρέα καί δή 
ἀπό τήν Ἑλλάδα. Κυρίες µου, δέν εἶναι 
ἀνάγκη νά νιώσετε τήν κτηνωδία πάνω 
σας γιά νά τήν ἀντιληφθεῖτε. Κεῖνα τά 
συκοφαντηµένα «στερεότυπα» κάπου 
βοηθοῦσαν τόσα χρόνια...

*  Διαπιστωµένη ἡ ἐµµονή τῶν γειτόνων µέ τίς 
γυναῖκες µας, ὥς καί παροιµίες ἔχουν σχετικά! 

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Ἀπίστευτες λεπτοµέρειες ἀκούστηκαν 
γιά τόν κουµπάρο τοῦ Γιωργάκη 
Παπανδρέου, γιά τήν πολιτεία τοῦ 
ὁποίου ἔχουµε γράψει ἄρθρα καί ἄρθρα 
- µόνιµη στήλη εἶχαν καταντήσει τότε 
τά κατορθώµατά του (ἀποκλειστικά 
καί µόνον στόν «Α», φυσικά)! Βεβαίως 
µερικές σεξουαλικές παρεκτροπές καί 
ἡ διευκόλυνση ἑνός µαστρωποῦ δέν 
εἶναι τά µόνα πού τοῦ καταλογίζονται  
- ἤδη τόν Ἰούνιο ἔρχεται τό ἑπόµενο 
δικαστήριο στό ὁποῖο κατηγορεῖται γιά 
κατάχρηση τῶν χρηµάτων τοῦ δήµου 
ἀπό τή λαϊκή ἀγορά. Καί βλέπουµε... 

Πάντως, καί ἀναφορικά µέ τό 
γενικότερο ἐνδιαφέρον τοῦ πράγµατος, 
στό ἀκροατήριο ἀναβίωσε ἡ (πρόσφατη) 
ἐποχή πού εἴχαµε κατακλυστεῖ ἀπό 
πόρνες καί προαγωγούς, µέ τήν 
ἐµπλοκή συχνά ἐκπροσώπων ὅλων τῶν 
Ἀρχῶν. Μιά δεκαπενταετία ντροπῆς 
γιά τή χώρα καί τή Θράκη εἰδικά, πού 
εἶχε γίνει κέντρο ἐµπορίας λευκῆς 
σαρκός. Σ’ αὐτήν λοιπόν, χάρη σέ µιά 
καί µόνη θαρραλέα γυναίκα, ρίχτηκε 
µικρή ἀχτίδα φωτός καί δικαιοσύνης. 
Τόν ὑπόλοιπο βόρβορο µποροῦµε 
µονάχα νά τόν φανταστοῦµε...

Κ.Κ.

Καταδίκη Χαριτόπουλου!
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Στήν φωτογραφία ἀνωτέρω µπορεῖτε νά δεῖτε µιά 
χαρακτηριστική λεπτοµέρεια ἀπό τό ἐσωτερικό τοῦ 

κεντρικοῦ τεµένους (Γενί Τζαµί) τῆς Κοµοτηνῆς, ὅπου 
ἑδρεύει ὁ (νόµιµος) Μουφτής Κοµοτηνῆς, Μέτσο Τζεµαλή. Οἱ 
ἐργασίες ἀνακαίνισης στό ἐσωτερικό ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ καί 
τό ἀποτέλεσµα εἶναι πράγµατι ἐντυπωσιακό, ἀντάξιο τοῦ 
ρόλου τοῦ τεµένους. Ἑνα τέµενος πού τά τελευταῖα χρόνια εἶχε 
µείνει πολύ πίσω ἀπό ὅσα νέα δηµιουργοῦνται στά χωριά τῆς 
περιφέρειας, ἄλλοτε µέ φανερούς καί ἄλλοτε µέ ...ὕποπτους 
πόρους. Ταυτοχρόνως ἀποκαταστάθηκε σύµφωνα µέ τίς 
ἐπιταγές τῆς νοµοθεσίας καί τῆς Ἀρχαιολογικῆς ὑπηρεσίας καί 
ἡ ἐξωτερική ὄψη τοῦ τζαµιοῦ, ὅπου εἶχαν διακοπεῖ οἱ ἐργασίες 
λόγῳ ἔλλειψης κάποιων τυπικῶν χαρτιῶν. Θυµίζουµε ὅτι ἐκείνη 
ἡ ἐπέµβαση τῆς Πολεοδοµίας εἶχε γίνει µετά ἀπό καταγγελία 
«δικῶν µας» ἁρµοδίων, τή στιγµή πού ὁ ψευτοµουφτής 
Σερήφ συνεχίζει νά ἁλωνίζει χτίζοντας ὅπου γουστάρει, 
ὅ,τι γουστάρει! Σοῦ λέει ἔτσι κι ἀλλιῶς µεταξύ παρανοµίας 
καί νοµικῆς ἀνυπαρξίας κινούµαστε, ἄς ἐπωφεληθοῦµε τοῦ 
κενοῦ αὐτοῦ γιά νά δηµιουργήσουµε τετελεσµένα. Μήπως τί 
µπορεῖ νά κάνει ἡ Πολιτεία ἄν σηκωθεῖ ἕνα αὐθαίρετο τζαµί, 
θά τό... γκρεµίσει; Μία µονάχα πρόσφατη φωτεινή ἐξαίρεση 
στό καθεστώς τῆς αὐθαιρεσίας τῶν τουρκοφρόνων, ἦταν ἡ 
καταδίκη τοῦ ...ὁµολόγου τοῦ Σερήφ στήν Ξάνθη, τοῦ Ἀχµέτ 
Μέτε, ὁ ὁποῖος τιµωρήθηκε πρό ἡµερῶν µέ 8 µῆνες φυλάκιση 
καί 5.000 εὐρώ πρόστιµο γιά ἐργασίες δίχως ἄδεια ἀπό τήν 
Πολεοδοµία (κάποιο ρολάκι πρέπει νά παίξαν καί τά δικά µας 
δηµοσιεύµατα...) Πάντα τέτοια!

Τό Γενί Τζαµί ἀνακαινίζεται

Στόν µαχαλά τῶν µουζικάντηδων, τῶν χαµάληδων, τῶν ἐργατῶν 
γῆς, τῶν πλανόδιων ἐµπόρων, καλαθοπλεκτῶν καί πρώην 
γανωτήδων, ἐδῶ στόν Ἥφαιστό, στίς παρυφές τῆς Κοµοτηνῆς, 
οἱ ἄνθρωποί του γιά γενεές - γενεές παίζουν τίς καλύτερες 
µουσικές. Ἐδῶ στήν καρδιά τοῦ συνοικισµοῦ, ἡ ἑλληνική Πολιτεία 
ἔστησε ἕνα καλλιτεχνικό ἐργαστήριο ὅπου κάνω µέ τά παιδιά 
θέατρο, µουσική, Καραγκιόζη, µαζί µέ τή Γεωργία Γιαννοπούλου, 
πού τά µυεῖ στήν κατασκευή φιγούρας καί στή ζωγραφική. 
Εἶναι τό ἐργαστήριο ὁ χῶρος ὅπου ὀργανώνεται ὁ ἦχος καί τό 
συναίσθηµά µας, ἀπολαῦστε τον... σέ κρουστή καί µελωδική 
γραµµή. Ἡ Θράκη µας ἦταν πάντα µουσικό σταυροδρόµι, κι ἄν 
µᾶς ἀφουγκρασθεῖτε καλά, θά διακρίνετε στόν ἦχο µας ὄµορφα 
ἀφοµοιωµένες ἐπιρροές ἀπό τή βυζαντινή ὑµνωδία (βλ. ἀρχαία 
ἑλληνική µουσική), τά ἀραβικά µακάµια, τά δηµοτικά τραγούδια 
τῶν Βαλκανίων καί «σειρές» ἀπό τίς µακρινές Ἰνδίες, ἰδίως...  

(Γιάννης Βουλτσίδης,  ἐπάγγελµα: Μπορῶ νά πῶ δηµιουργός)

Ὁ Γιάννης Βουλτσίδης, 
πού τιµᾶ µέ τή στήλη του 
τόν «Α», πασχίζει χρόνια 
τώρα νά ἀναδείξει τό 
αὐθεντικό καλλιτεχνικό 
αἰσθητήριο σάν αὐτό 
τῶν πιτσιρικάδων Μω- 
χάµετ, Σέφο καί Χουσα- 
µετίν (στά κρουστά) 
ἤ τῆς Μπανού, τῆς 
Χατιτζέ, τῆς Ρεφικά, τῆς 
Σεβτζάν, τῆς Μινιρέ, τῆς 
Μιλέ, τῆς Νιντά (τρα- 
γούδι). Ἀποτέλεσµα; 
«Τ’ ἀγριολούλουδα τοῦ 
Ἡφαίστου»! Γράφει στό 
ἐξώφυλλο τοῦ cd:

Μουσική µισγάγκεια

Τό συµβάν
Τό ἀπόγευµα τῆς Πέµπτης, 7ης Φεβρουαρίου, 
ἡ δασκάλα Χαρά Νικοπούλου βρισκόταν στό 
ὀρεινό µουσουλµανικό (700 µουσουλµάνοι 
- 8  χριστιανοί) χωριό Μέγα Δέρειο, δίχως 
τόν σύζυγό της πού ἔλειπε γιά δουλειές. 
Δέν ἦταν ὅµως «µόνη»: Ἦταν µέ τούς 14 

µαθητές της στό σχολεῖο (ἐκτός ὡραρίου 
καί δίχως ὑπερωριακή ἀµοιβή, φυσικά) καί 
προετοίµαζε τή χωρωδία πού θά κατέβει, 
χάρη στήν προσωπική της πρωτοβουλία, 
τέλη Φεβρουαρίου ταξίδι στήν Ἀθήνα. 
Ἐκείνη τήν ὥρα εἰσβάλει στήν αἴθουσα ὁ 
43χρονος Ὀσµάν Κασάικα, φουρκισµένος 
πού «εἶδε τή γυναίκα του νά κλαίει». Πρίν 
λίγο ἡ Χαρά Νικοπούλου τῆς εἶχε ζητήσει, 
ὡς ὑποδιευθύντρια ἀπό τήν καθαρίστρια, 
νά καθαρίζει ἐπιµελέστερα, καθώς 
τῆς εἶχαν διατυπώσει ἐπανειληµµένως 
παράπονα διδάσκοντες καί διδασκόµενοι. 
Ἡ Νικοπούλου ἀντιλαµβανόµενη τίς 
ἄγριες διαθέσεις του, τοῦ ζητᾶ νά µποῦν 
στή διπλανή αἴθουσα γιά νά µήν ἀλλάξουν 
κουβέντες ἐνώπιον τῶν παιδιῶν. Αὐτός 
σπρώχνοντάς της µπαίνει κατ’ εὐθείαν στό 
θέµα, ἀπειλώντας την νά µήν ξαναµιλήσει 
στή γυναίκα του (Σ.Σ.: ἡ ὁποία εἶχε 
προσληφθεῖ ὡς καθαρίστρια στό σχολεῖο µέ 
παρέµβαση τῆς Χαρᾶς, ἀφοῦ εἶχε 4 παιδιά 
νά θρέψει) καί νά θυµηθεῖ αὐτό πού τῆς 
διαµήνυσαν µέ τή συλλογή ὑπογραφῶν πρό 
τριµήνου: Νά σηκωθεῖ δηλαδή καί νά φύγει 
ἀπό τό χωριό. Κι ἐπειδή δέν εἶδε τίποτε 
σάν φόβο στή δασκάλα, τήν χτυπάει µέ τή 
γροθιά του στό δεξί της χέρι καί φεύγει.

Τά µετέπειτα
Τά παιδιά ἀπό δίπλα ἀντιλαµβάνονται τί 
γίνεται καί πλησιάζουν τήν ἀγαπηµένη 
δασκάλα τους. Προσπαθοῦν νά τήν παρη-
γορήσουν καί τήν συνοδεύουν στό σπίτι 
της. Εἰδοποιεῖται φιλικό πρόσωπο ἀπό 
διπλανό χωριό καί ἔρχεται νά τήν πάρει 
γιά νά τήν µεταφέρει στό νοσοκοµεῖο τοῦ 
Διδυµοτείχου, ὅπου διαπιστώνεται κάκωση 
καί οἴδηµα στό χέρι, τῆς βάζουν νάρθηκα 
καί της γράφουν µερικά ἀναλγητικά. Στό 
Σουφλί καταθέτει µήνυση κατά τοῦ δράστη, 
πού µετά ἀπό λίγο συλλαµβάνεται καί 
ὁδηγεῖται στό ἀστυνοµικό Τµῆµα. Κάπου 
λίγο πρίς τίς 2.00 τά ξηµερώµατα φεύγει ἡ 
Χαρά γιά τό χωριό, µαζί µέ τόν σύζυγό της 
πού ἦρθε ἄρον ἄρον ἀπό τή Θεσσαλονίκη. 
Μιά ὥρα µετά δέχεται ἕνα τηλεφώνηµα. 
Εἶναι ὁ δήµαρχος Ε. Πουλιλιός, πού τήν 
καλεῖ «νά ἀποσύρει τήν µήνυση γιατί 
ὑπέβαλε µήνυση καί ἡ ἄλλη πλευρά καί 
ἐνδέχεται νά ἀνέβουν νά τή συλλάβουν»! 
Τήν ἑποµένη ὁ δήµαρχος πάει µάρτυρας 
ὑπεράσπισης τοῦ δράστη, «πεπεισµένος» 
γιά τήν ἀθωότητά του! Τό δικαστήριο 
ὅµως ἀναβάλλεται γιά τή Δευτέρα καί ὁ 
Πουλιλιός ἀναλαµβάνει τήν ὑπεράσπιση 

τοῦ Ὀσµάν σέ τηλεοράσεις καί ραδιόφωνα, 
ρίχνοντας τό φταίξιµο στή δασκάλα πού 
δηµιουργεῖ προβλήµατα, πού λέει ψέµµατα 
καί πού «πρέπει νά φύγει ἀπό τήν περιοχή, 
ἐφόσον φοβᾶται»! Ἀνταλάσσουµε καί µεῖς 
µαζί του µερικές κουβεντοῦλες στόν ἀέρα 
(δελτίο εἰδήσεων Θράκη Νέτ, 8/2/08), πού 
δέν θά τίς χαρακτήριζες... φιλοφρονήσεις. 
Αὐτός ἀκάθεκτος συνεχίζει νά ἀµφισβητεῖ 
τήν χειροδικία τοῦ Ὀσµάν καί τό δίκιο τῆς 
Νικοπούλου µέχρι καί τό πρωί τῆς Δευτέρας. 
Ὑπόσχεται µάλιστα ἀπό ραδιοφώνου (!) ὅτι 
θά συγκαλέσει δηµοτικό συµβούλιο γιά νά 
τήν πετάξει ἔξω ἀπό τό σπίτι τοῦ δασκάλου, 
τό ὁποῖο ἀνακαίνισε ἡ ἴδια ρίχνοντας 
8.000 εὐρώ ἀπό τήν τσέπη της γιά νά τό 
καταστήσει βιώσιµο. Ἐκτός κι ἄν ἀποσύρει 
τή µήνυση, χάριν τῆς ἠρεµίας τοῦ τόπου! 
Στό δικαστήριο πάντως, ὅπου ὁ Κασάικα 
ἔφαγε 10 µῆνες, δέν ἐµφανίστηκε. Κάτι σέ 
(περαιτέρω) διασυρµό θά µυρίστηκε... 

Ἡ µειωµένη µας κυριαρχία
Ἐννοεῖται ὅτι στό γεγονός µᾶς ἐνδιαφέρει 
καί ἡ σηµειολογία του: Εἶναι πραγµατικά 
ἀπίστευτο, ἡ αὐθαιρεσία τῶν τουρκοφρόνων 
ἔχει καθιερωθεῖ - καί στόν Ἕβρο! - ὡς 
κανόνας διαβίωσης στήν ὀρεινή περιοχή. 
Καί φύλακες αὐτῆς τῆς ἀνοµίας, ἀπό τήν 
πλευρά τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας, ἀνέλαβαν 
κάποιοι ξύπνιοι πού πουλᾶνε, ἀπό διάφορα 
πόστα, ἐκδούλευση µέ τό ἀζηµίωτο. Τό 
ὡραῖο εἶναι ὅτι κάποτε κατηγορούσαµε - καί 
δικαίως - ὅσους ἐκµεταλλεύονταν τά νοµικά 
κωλύµµατα πού ἐτίθεντο στούς µειονοτικούς 
γιά νά βγάλουν λεφτά ἤ γιά νά ἀποσπάσουν 
ψήφους καί µικροεξυπηρετήσεις. Σήµερα 
ὁρισµένοι ἀπό τή θέση κάποιου τοπάρχη 
ἤ ἀπό τό ὑπηρεσιακό τους πόστο, κάνουν 
ἐκδουλεύσεις ὥστε νά γίνεται ἡ δουλειά 
τῆς Τουρκίας καί τῶν ἀνθρώπων της καί 
ταυτόχρονα οἱ ἴδιοι νά παίρνουν τό σχετικό 
(χρηµατικό ἤ µή) «ἐπιµίσθιό» τους. Ἡ οὐσία 
εἶναι ὅτι τό πλαίσιο συνεχίζει νά εἶναι αὐτό 
τῆς συναλλαγῆς καί τῆς παρανοµίας καί ὁ 
µόνος τελικός χαµένος ταῦτα τά χρόνια τῆς 
«ἰσονοµίας» εἶναι ἡ ἑλληνική πολιτεία. Θά 
ἐπαναπαυτοῦµε λοιπόν µέ τήν ἐκχώρηση 
ἑνός βιλαετιοῦ στή γείτονα, ὅπου οἱ 
πρακτοράντζες θά καλοῦν καί θά διώχνουν 
ὅποιον θέλουν, θά καταλαµβάνουν δηµόσια 
περιουσία καί θά χτίζουν αὐθαίρετα, θά 
τροµοκρατοῦν ὅποιον δέν γουστάρουν 
χωρίς νά τούς ἀγγίζει κανείς;

ΜΕΓΑ ΔΕΡΕΙΟ: Καὶ µετὰ τὴ χειροδικία, τί;

Ἀπίστευτα πράγµατα ξεστόµισε αὐτός 
ὁ (σχεδόν... ἰσόβιος) δήµαρχος Ὀρφέα, 
Βαγγέλης Πουλιλιός. Πρώτη φορά ἀκοῦµε 
τέτοιον ἐκβιασµό ἀπό τά ἐρτζιανά, νά 
καλεῖται ὁ παθών νά ἀποσύρει τήν µήνυσή 
του ἀλλιῶς θά ἐξωπεταχτεῖ ἀπό τό σπίτι τοῦ 
δασκάλου! Καί τί νά πεῖς γιά τίς  δηλώσεις 
τοῦ τύπου «ἐφόσον φοβοῦνται ἡ δασκάλα καί 
ὁ ἄντρας της - δέν λέω δικαίως ἤ ἀδίκως - ἄς 
φύγουν!!!» Ἄν αὐτό δέν εἶναι ἐπιβράβευση 
τῶν τροµοκρατῶν, τί σκατά εἶναι; Καί «δέν 
ξέρει» ἄν ὑπάρχει ὄντως λόγος νά ἀνησυχοῦν 
ἡ Χαρά καί ὁ Ἠλίας, ὄχι. Αὐτός καί τά 
ἀπειλητικά γιά τή ζωή τους σηµειώµατα 
(πού εἶχαν παραδοθεῖ στήν Ἀστυνοµία) 
ἀγνοεῖ καί τόν ὀφθαλµοφανή τραυµατισµό 
πού βεβαίωσε τό Νοσοκοµεῖο ∆ιδυµοτείχου 
τόν ἀµφισβητεῖ: δέν ξέρει, δέν εἶδε, δέν 
ἄκουσε. Ἔφτασε στό σηµεῖο νά πεῖ, πάλι ἀπό  
ραδιοφώνου (στόν ∆ηµ. Κολιό) ὅτι ἐπίτηδες 
δέν ἔλλειψε ἡ παθούσα ἀπό τό σχολεῖο τήν 
ἑποµένη τοῦ συµβάντος, ὥστε νά εἰσπράξει 
ἐπαίνους! 

Λοιπόν ἀφοῦ εἶναι ἔτσι, λέµε καί µεῖς νά 
ἀσχοληθοῦµε λιγάκι µέ τόν δῆµο Ὀρφέα, νά 
δοῦµε τό ἔργο τοῦ κυρ-δήµαρχου τοῦτα τά 
χρόνια, ξεκινώντας ἀπό τό ἑπόµενο φῦλλο.
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- Η µελέτη σας αυτή, όπως λέτε στον 
πρόλογό σας, σας βοήθησε να άρετε και 
να µεταβάλετε αρκετές φορές κάποιες 
απόψεις σας, αρνητικές, σχετικά µε το 
Βυζάντιο. Αυτό σηµαίνει και µια άρδην 
αλλαγή της ιδεολογικής οπτικής σας ως 
προς την προσέγγιση θεµάτων προηγού-
µενων βιβλίων σας;
- Ο υποφαινόµενος, όπως, πιστεύω, και η 
πλειοψηφία των Ελλήνων, έχει ανατραφεί 
µε ένα σύνολο προκαταλήψεις και παρανα-
γνώσεις που αφορούν στο Βυζάντιο:  Ότι 
δηλαδή το Βυζάντιο ήταν σκοταδιστικό 
και παρηκµασµένο και γι’ αυτό υπέκυψε, 
αρχικά στους δυτικούς αποικιοκράτες και 
εν συνεχεία στους Τούρκους. 
Ωστόσο, µελετώντας τη βυζαντινή περίοδο, 
και ιδιαίτερα την υστεροβυζαντινή, µετά 
τον 11ο αιώνα, διαπίστωσα πως αυτή η 
εικόνα, την οποία κληρονοµήσαµε από τους 
δυτικούς, είναι ψευδής και εσφαλµένη. 
Το Βυζάντιο, όταν άρχισαν οι επιθέσεις 
από Ανατολή και Δύση, αποτελούσε το 
πιο πολιτισµένο τµήµα της Ευρώπης και 
είχε ήδη εγκαινιάσει τις διαδικασίες που 
µερικούς αιώνες αργότερα θα οδηγούσαν 
στην Αναγέννηση: Οι Βυζαντινοί 
λόγιοι θα επιµείνουν στη µελέτη της 
αρχαίας ελληνικής γραµµατείας, της 
οποίας εξάλλου θα διασώσουν και το 
µεγαλύτερο µέρος· το Πανεπιστήµιο 
της Κωνσταντινούπολης θα γνωρίσει 
µια νέα άνθηση µετά το 1054, ενώ δεν 
έχει καµµία σχέση µε την εκκλησία, – σε 
αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στη Δύση, όπου 
η εκπαίδευση εξαρτάται αποκλειστικά 
από αυτήν – και το πρόγραµµά του 
περιλαµβάνει  τέσσερα θετικά µαθήµατα 
(την «τετρακτύα») και τρία φιλολογικά 
(την «τριτύα»)· το σύγχρονο νοσοκοµείο 
θα γεννηθεί στο Βυζάντιο και ανάµεσα 
στους γιατρούς θα περιλαµβάνονται 
και γυναίκες· η ζωγραφική επανάσταση, 
της οποίας κύκνειο άσµα απετέλεσε ο 
Θεοτοκόπουλος, θα εγκαινιαστεί αιώνες 
πριν την Αναγέννηση στη Δύση, κλπ κλπ.
Εξάλλου, είναι χαρακτηριστικό πως, αυτή 
την περίοδο, διαµορφώνονται τελεσίδικα τα 
χαρακτηριστικά του νεώτερου ελληνισµού, 
το αντιστασιακό ήθος – σύµφωνα µε τον 
Νίκο Σβορώνο το κύριο στοιχείο του – και 
η πολιτισµική υφή της ταυτότητάς του. 
Ως προς αυτό, είναι χαρακτηριστικό ότι 
ο Διγενής Ακρίτας, που γράφεται κατά 
τον 12ο αιώνα και, αποτελεί «το εθνικό 
έπος του νέου ελληνισµού», κατά τον 
Νικόλαο Πολίτη, έχει ως κεντρικό του 
ήρωα έναν… «διγενή», µε πατέρα άραβα 
εκχριστιανισµένο και µητέρα ελληνίδα. 
Η ταυτότητά του είναι πολιτισµική και 
πνευµατική και όχι φυλετική, κατα-
δεικνύοντας πως η περιβόητη φράση του 
Ισοκράτη για τους αρχαίους Έλληνες, 
«οι της ηµετέρας παιδείας µετέχοντες», 
ίσχυε σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό για 
τον νεώτερο ελληνισµό. Ωστόσο, αυτός 
ο τόσο αναπτυγµένος πολιτισµός δεν 
διέθετε τα επιθετικά αντανακλαστικά 
της αποικιακής Δύσης, που άρχιζε την 
πορεία της για την κατάκτηση του κόσµου, 
ούτε των Τουρκοµογγολικών φύλων, 
που την ίδια περίοδο εξαπλώνονται µε 
αστραπιαία ταχύτητα από το Δελχί έως 
το Κίεβο. Θα υποκύψει, λοιπόν, µετά από 
έναν άνισο αγώνα τεσσάρων αιώνων αρχής 
γενοµένης το 1071, όταν στο Μαντζικέρτ 
οι Σελτζούκοι θα νικήσουν τις βυζαντινές 
στρατιές και οι Νορµανδοί θα καταλάβουν 
το Μπάρι. Το 1453, ο Μωάµεθ θα δώσει 
απλώς τη χαριστική βολή σε ένα ξέπνοο 
πλέον Βυζάντιο.
Όπως συνέβη µε τα µπρούτζινα αγάλµατα 
του ιππόδροµου, που θα µεταφερθούν 

από τους Ενετούς στην πλατεία του 
Αγίου Μάρκου, έτσι και ο πλούτος, ο 
πολιτισµός, τα χειρόγραφα του Βυζαντίου, 
θα µεταφερθούν στη Δύση και θα 
αποτελέσουν τη βάση που θα πυροδοτήσει 
τη δυτική Αναγέννηση, ενώ ο ελληνικός 
κόσµος θα βυθιστεί για µερικούς αιώνες 
στο σκοτάδι. Και η κοµβική στιγµή ήταν το 
1204, όταν ακόµα η Κωνσταντινούπολη είχε 
τουλάχιστον 500.000 πληθυσµό και ήταν 
η «βασιλίδα των πόλεων» και όχι βέβαια 
το 1453, όταν περίπου 50.000 άνθρωποι 
κατοικούσαν στα ένδοξα ερείπιά της. Έτσι, 
η δική µας Αναγέννηση θα «ανασταλεί» 
για 500 χρόνια τουλάχιστον και όταν το 
1700 ξαναπιάνουµε το νήµα, έχουν χαθεί 5 
ολόκληροι αιώνες. Έτσι θα νοµίσουµε πως 
πλέον δεν µας µένει τίποτε άλλο παρά να 
εισάγουµε τα πάντα από την Εσπερία. 

- Αναγέννηση και Διαφωτισµός είναι 
κατά κάποιον τρόπον κοινοί τόποι της 
ιδεολογίας της ελληνικής Δεξιάς και 
Αριστεράς. Θα µπορούσαµε να πούµε 
πως οι δύο πολιτικές πτέρυγες αλλιώς θα 
είχαν διαµορφώσει τις όποιες ιδεολογικές 
τους θέσεις µέσα από µια διαφορετική 
ανάγνωση των περιόδων αυτών;
- Ο ακρωτηριασµός της Αναγέννησής 
µας, η αναστολή της «φυσιολογικής», 
κατά κάποιον τρόπο, εξέλιξης του  
βυζαντινού ελληνισµού προς τον νεώτερο, 
θα προκαλέσει ένα βαθύ σχίσιµο της 
ελληνικής ιδεολογίας και κοινωνίας 
που θα παγιώσει αυτό το αδιέξοδο 
δίπολο που ταλαιπωρεί µέχρι σήµερα 
την Ελλάδα: Από τη µια πλευρά, η 
πλειοψηφία του λαού και οι αγωνιστές 
µένουν αγκιστρωµένοι στην παράδοση που 
διασώζει την ταυτότητά µας, χωρίς όµως 
να µπορούν να διαµορφώσουν µία πρόταση 
για το σήµερα, από την άλλη οι ελίτ και 
το µεγαλύτερο µέρος των διανοουµένων 
λειτουργούν ως ο εκπρόσωπος της Δύσης 
µέσα στο λαϊκό σώµα. Κι’ αυτό το αδιέξο-
δο θα καταγραφεί σε όλη τη σύγχρονη 
ιστορία µας, από τη µια ο Κολοκοτρώνης, ο 
Μακρυγιάννης και ο… Βελουχιώτης, από 
την άλλη ο Μαυροκορδάτος, οι Βαυαροί, οι 
Εγγλέζοι και η… Κοµιντέρν. Γι’ αυτό και 
η σηµαντικότερη αντίθεση της ελληνικής 
κοινωνίας, σήµερα, δεν είναι η παραδοσιακή 
σύγκρουση Αριστεράς – Δεξιάς, αλλά η 
αντίθεση ανάµεσα στο λαϊκό σώµα και µια 
ξενόφερτη ελίτ, η οποία βέβαια εµπεριέχει 
και µια βαθύτατα ταξική αντίθεση. 
- Η πρώτη άλωση της Πόλης το 
1204 υπήρξε ένα γεγονός κρίσιµο, η 
σηµασία του ωστόσο, όπως σηµειώνετε, 
αποσιωπήθηκε. Ποιες είναι οι άµεσες 
συνέπειες από τη µη εκτίµηση της 
σηµασίας του γεγονότος αυτού;
- Η απόκρυψη της σηµασίας της πρώτης και 
καθοριστικής Άλωσης συσκοτίζει την ίδια 
τη διαδικασία συγκρότησης του νεώτερου 
ελληνισµού και της συνέχειάς του µε τον 
βυζαντινό, καθώς, στην πραγµατικότητα, 
το πρώτο «έθνος-κράτος» – ή κράτη 
– του νεώτερου ελληνισµού συγκροτείται 

κατά τη λεγόµενη υστεροβυζαντινή 
εποχή. Παράλληλα, και συναφώς, αυτή η 
παρασιώπηση συνεπάγεται την απόκρυψη 
των αποικιακού τύπου σχέσεων που 
εγκαθιδρύθηκαν έκτοτε ανάµεσα στους 
Δυτικούς κατακτητές και τους Έλληνες 
του ύστερου Βυζαντίου, παραχαράσσοντας, 
επί πλέον, την ίδια την παγκόσµια ιστορία, 
ειδικότερα στο αποφασιστικό κεφάλαιο που 
αφορά στην αποικιοκρατική συγκρότηση 
της Δύσης, η οποία δεν εγκαινιάζεται µε 
τον Κολόµβο αλλά µε τις Σταυροφορίες 
και, κατ’ εξοχήν, µε την κατάληψη και τον 
διαµελισµό του Βυζαντίου. 
Επί πλέον αποτελεί και την εσχάτη 
ταπείνωση για τον αποικιοκρατούµενο 
να αγνοεί ή να αποκρύπτει την υφή των 
σχέσεων υποταγής που έχει συνάψει µε 
τον κυρίαρχο, διότι τότε θα συνεχίσει 
να µαϊµουδίζει εσαεί, χωρίς να έχει τη 
δυνατότητα να συγκροτήσει έναν αυτό-
νοµο πολιτισµό. Σε έναν χώρο που η Δυτική 
αποικιοκρατία αρχίζει από το 1204.
- Νοµίζω πως το βιβλίο σας κινείται πολύ 
άνετα τόσο ως προς την παρουσίαση 

της ευρύτερης 
εποχής όσο 
και ως προς 
την εκτίµηση 
γ ε γ ο ν ό τ ω ν 
και απόψεων, 
διαλεγόµενο µε 
παλαιότερους 
και νεότερους 
ερευνητές. Ποια 
είναι η µέχρι 
τώρα υποδοχή 
του βιβλίου; 
Ε ν ό χ λ η σ ε 
κάποιους;

- Το βιβλίο µου συνάντησε µια πολύ θετική 
υποδοχή από το ευρύτερο κοινό κατά τους 
πρώτους δύο µήνες της κυκλοφορίας του, 
γι’ αυτό και ήδη κυκλοφορεί η τρίτη του 
επανέκδοση. Παράλληλα, εκφράστηκαν 

επαινετικά  γι’ αυτό πολλοί ειδικοί της 
περιόδου και πανεπιστηµιακοί, όπως ο 
Σπύρος Βρυώνης, ο Λίνος Μπενάκης, ο 
Σπύρος Τρωϊάνος, ο Μιχάλης Μερακλής, 
ο Μάνος Στεφανίδης, ο Νίκος Ζίας κ.λπ. 
Όσο για εκείνους που σίγουρα ενόχλησε, 
εξ αιτίας µάλιστα και του πολεµικού 
χαρακτήρα του, δεν έχουν ακόµα 
εκφραστεί, όπως ελπίζω ότι θα κάνουν, 
για να µπορέσει επί τέλους να υπάρξει 
ένας γόνιµος διάλογος. 
- Πέρα από οποιαδήποτε εσωτερική, 
ελληνική, ανάγνωση του τόµου, που 
έχει να προσφέρει πολλά ως προς το 
ξεκαθάρισµα κάποιων πραγµάτων, τι 
πιστεύετε ότι θα µπορούσε να προσφέρει 
στο πλαίσιο της ευρύτερης ευρωπαϊκής 
οικογένειας;
- Σήµερα, η κυριαρχία της Δύσης κλείνει, 
σε πλανητικό πεδίο, µε την ανάδυση 
νέων πόλων ισχύος  – Κίνα, Ινδία, Ισλάµ, 
Λατινική Αµερική, κ.λπ. – και βαδίζουµε 
προς έναν θεµελιωδώς πολυπολικό κόσµο. 
Η Ευρώπη βυθίζεται όλο και περισσότερο 
σε µια βαθιά και γενικευµένη κρίση, και 
για να ανασυγκροτηθεί ως ένας πόλος 
πολιτισµού και ισχύος θα πρέπει να 
ανασυσταθεί η ισορροπία ανάµεσα στη 
Δύση και τη Ανατολή της ηπείρου µας. Μια 
ισορροπία γεωπολιτική, µε την ένταξη της 
Ρωσίας, και όχι βέβαια της µη ευρωπαϊκής 
Τουρκίας, σε µια µελλοντική ενωµένη 
Ευρώπη, αλλά και πνευµατική. 
Το γεγονός πως ο πάπας ζήτησε συγνώµη, 
το 2004, από τους Έλληνες για το 1204, 
στην Αθήνα, ενώ ο σηµερινός κάτοχος της 

παπικής έδρας  Βενέδικτος, διακήρυξε τον 
περασµένο Σεπτέµβριο πως ο χριστιανι-
σµός υπάρχει µόνο ως συνάντηση µε τον 
ελληνικό ορθό λόγο, αποτελεί ένα βήµα 
προς την ορθή κατεύθυνση. Διότι, όπως 
απέδειξε η Ευρώπη µετά τον πόλεµο, 
µόνο η αναγνώριση των εγκληµάτων της 
χιτλερικής Γερµανίας έναντι των Εβραίων 
και των υπολοίπων ευρωπαϊκών λαών 
επέτρεψε να συγκροτηθεί η ενιαία Δυτική 
Ευρώπη και όχι βέβαια η λήθη. 
Κατά συνέπεια, η µελέτη της ρήξης 
που επέφερε το 1204 σε µια παλιότερη 
κοινή ευρωπαϊκή παράδοση, καθίσταται 
σήµερα επίκαιρη. Σε µια τέτοια στιγµή, η 
αναγνώριση της συµβολής της ελληνικής 
και της ορθόδοξης συνιστώσας στη διαµόρ-
φωση, επιτέλους, µιας Ευρώπης που δεν 
θα περιορίζεται στην ανήµπορη πλέον 
δυτική της εκδοχή, αποτελεί µονόδροµο. 
Ο «ελληνικός δρόµος» της ισορροπίας 
µεταξύ πνεύµατος και ύλης, ανθρώπου 
και φύσης, ανθρώπου και µηχανής, 
που θα έδινε πιθανόν µια διαφορετικού 
τύπου Αναγέννηση, εάν το Βυζάντιο είχε 
επιβιώσει, ίσως µπορεί, σήµερα πάλι, να 
ενεργοποιηθεί, µια και το δυτικό δυναµο-
κεντρικό µοντέλο έχει εξαντληθεί σε ένα 
οικολογικό και ανθρωπολογικό αδιέξοδο.
- Μπορούµε να πούµε πως το µήνυµα 
του βιβλίου, όπως λέγαµε παλιά, είναι 
δυνατόν να συµβάλει στην τόνωση της 
αυτοπεποίθησής µας για να προχω-
ρήσουµε πάρα κάτω, κάτι που τα 
τελευταία χρόνια µόνο οι αθλητές µάς 
προσφέρουν;
- Οπωσδήποτε, γιατί τονίζει πως η ιστορία 
δεν τελειώνει ποτέ. Το 1204 σηµατοδοτεί 
την αλλαγή του συσχετισµού δυνάµεων 
µεταξύ «λατινικής» και ελληνικής 
παράδοσης, µεταξύ Δυτικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, υπέρ της πρώτης. 
Γι’ αυτό και το θεωρούµε ως τον θεµέλιο 
λίθο της ιδιοπροσωπίας του νεώτερου 
ελληνισµού ως αντιστασιακής εθνικής 
ταυτότητας. Η  διαµόρφωση των εθνών 
είναι, πριν απ’ όλα, η ρήξη µε τον εγγύτερο 
«άλλο» και η σταδιακή διαφοροποίηση 
από αυτόν. Και αν αυτή η διαδικασία της 
ρήξης επιταχύνεται από τον 11ο µέχρι 
τουλάχιστον τον 18ο αιώνα, στη συνέχεια, 
οι δύο κόσµοι θα αρχίσουν να πλησιάζουν 
και πάλι, αλλά πλέον µε όρους σχεδόν 
απόλυτης ανισοτιµίας. Η Δύση συνιστά 
το παγκόσµιο «κέντρο», ενώ ο ελληνικός 
και «ανατολικός» κόσµος, άλλοτε 
επίκεντρο του ευρωπαϊκού πολιτισµού, 
είχε µεταβληθεί σε ηµιπεριφέρεια και 
«παρασιτική απόφυση» του δυτικού 
παραδείγµατος.
Σήµερα που η Δύση µπαίνει σε κρίση, είναι 
δυνατόν, αν ξαναπιάσουµε το νήµα εκεί 
που το είχαµε αφήσει, να ξεπεράσουµε 
επιτέλους τον διχασµό ανάµεσα στην 
παράδοση που κοιτάει προς τα πίσω 
και τον «εκσυγχρονισµό» που κοιτάζει 
διαρκώς προς τα έξω, µε µια ριζική νέα 
πρόταση που ίσως θα άρει επιτέλους 
τον «καηµό της ρωµιοσύνης», για τον 
οποίο µίλαγε ο Μοσκώφ, µε µια Τρίτη 
πρόταση που είναι ο εκσυγχρονισµός της 
παράδοσής µας. Όταν το παλιό πλαίσιο 
της  δυτικής ηγεµονίας κοµµατιάζεται 
παγκοσµίως, και οι επιµέρους ταυτότητες 
διεκδικούν την ισότιµη µετοχή τους σε µια 
νέα οικουµενικότητα που θα συντίθεται 
από το παλίµψηστο των επί µέρους 
ταυτοτήτων, ανατρέποντας την σηµερινή 
παγκοσµιοποίηση που έχει ένα και µόνο 
κέντρο, τότε  παλιές ταυτότητες παλιές 
απόπειρες που είχαν µείνει στη µέση του 
δρόµου αναδύονται και πάλι ως δυνατότητα 
και λύση. Και η συνέχιση από εκεί που 
είχαµε µείνει όταν υπέστηµεν έναν 
πρωτοφανή ακρωτηριασµό είναι η µόνη 
λύση που διαθέτουµε. Είτε ολοκλήρωση 
του προσώπου µας στις νέες συνθήκες της 
νεωτερικότητας είτε οριστική απώλεια 
κάθε προσώπου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ

«Νά συνεχίσουµε τόν δρόµο πού ἀφήσαµε 
στή µέση πρίν 8 αἰῶνες»

«...σηµαντικότερη αντίθεση της 
ελληνικής κοινωνίας, σήµερα, 
δεν είναι η παραδοσιακή σύγ- 
κρουση Αριστεράς – Δεξιάς, αλλά 
η αντίθεση ανάµεσα στο λαϊκό 

σώµα και µια ξενόφερτη ελίτ»



Στίς 21 Ἰανουαρίου, στό Ἵδρυµα 
Θρακικῆς Τέχνης καί Παράδοσης, 
διοργανώθηκε µία ἐκδήλωση µέ 
θέµα τίς κλιµατικές ἀλλαγές στόν 
πλανήτη µας καί τίς εὐθῦνες ὅλων 
γιά αὐτές. Μίλησαν ὁ ἐκπαιδευτικός 
καί ὑπεύθυνος Περιβαλλοντικῆς 
Ἐκπαίδευσης Νῖκος Γερµαντζίδης καί 
ὁ καθηγητής τοῦ ΔΠΘ καί χηµικός 
Περιβάλλοντος Κώστας Οὐζούνης. 
Ἐπίσης προβλήθηκαν ἀποσπάσµατα 
ἀπό τρία σχετικά ντοκυµαντέρ καί ἡ 
ἐκδήλωση ἔκλεισε µέ  διάλογο µεταξύ 
τῶν (πολλῶν) παρευρισκοµένων.

Ἀρχικά ἔγινε µία παρουσίαση τοῦ 
προβλήµατος. Πῶς ἔφτασε ἡ γῆ, αὐτό 
τό κόσµηµα 
µ ο ν α δ ι κ ῆ ς 
ὀµορφιᾶς καί 
βιοποικιλότητας, 
νά κινδυνεύει καί 
τί ἀκριβῶς τήν 
ἀπειλεῖ; Ὑπάρχει 
πρόβληµα µέ τήν 
ὑπερπαραγωγή 
διοξειδίου τοῦ 
ἄνθρακα (ἀπό 
τήν καύση τοῦ 
κάρβουνου, τοῦ 
πετρελαίου, τῆς 
βενζίνης...), πού 
ἀπό τά χρόνια 
τῆς βιοµηχανικῆς 
ἐπανάστασης καί 
µετά αὐξάνει διαρκῶς καί ὑπερθερµαίνει 
τή γῆ. Ἡ ὑπερκατανάλωση τῶν πλουσίων 
χωρῶν πολλαπλασιάζει τά προβλήµατα 
µά καί ἡ τάση τῶν φτωχῶν χωρῶν νά τίς 
ἀκολουθήσουν ἐπίσης. Ἔτσι, οἱ ΗΠΑ µέ 
πληθυσµό κάτω τοῦ 5% τοῦ κόσµου, εἶναι 
ὑπεύθυνες γιά τό 21% τῶν ἐκποµπῶν 
ἄνθρακα, ἐνῶ ἡ Κίνα καίει περισσότερο 
κάρβουνο ἀπό τίς ΗΠΑ, τήν ΕΕ καί τήν 
Ἰαπωνία µαζί!

Ποιά εἶναι ἡ κατάσταση σήµερα;

Ἡ παγκόσµια οἰκολογικὴ κρίση 
λαµβάνει δραµατικὲς διαστάσεις. 
Ἀνάµεσα στὰ παγκόσµια οἰκολογικὰ 
προβλήµατα  ἡ ἀλλαγὴ τοῦ κλίµατος 
θεωρεῖται ἡ πιὸ σοβαρὴ ἀπειλὴ ποὺ 
καλεῖται νὰ ἀντιµετωπίσει ὁ πλανήτης. 
Τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόµενα 
πληθαίνουν, οἱ παγετῶνες λιώνουν, 
οἱ κοραλλιογενεῖς ὕφαλοι πεθαίνουν, 
ἡ ἐρηµοποίηση ἐξαπλώνεται, ἡ 

βιοποικιλότητα µειώνεται. Βασικὴ αἰτία 
τῆς ὑπερθέρµανσης τοῦ πλανήτη, ὅπως 
προαναφέραµε, εἶναι οἱ ἐκποµπὲς  τοῦ 
διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα µὲ κύριους 
παραγωγοὺς τὴ βιοµηχανία καὶ τὶς 
µεταφορές.  

Πρόκειται µήπως µόνο γιά γενικόλογες 
ἐπιστηµονικές εἰκασίες πού αὔριο ἴσως 
ἀµφισβητηθοῦν; Ὄχι. Τὸ διακυβερνητικὸ 
σῶµα γιὰ τὶς κλιµατικὲς ἀλλαγὲς ἔδωσε 
στὴ δηµοσιότητα τὴν περίληψη τῆς νέας 
του ἔκθεσης, γιὰ τὴν ὁποία ἐργάστηκαν 
πάνω ἀπὸ 3.700 ἐπιστήµονες ἀπὸ 130 
χῶρες! Πρῶτο πρόβληµα θὰ εἶναι ἡ 
αὔξηση τῆς θερµοκρασίας ἡ ὁποία θὰ 
δηµιουργήσει ἀναπόφευκτα διαστολὴ 

τοῦ θαλάσσιου νεροῦ καὶ λυώσιµο 
τῶν πάγων τῆς Γροιλανδίας, τῆς 
Ἀνταρκτικῆς καὶ τῶν παγετώνων τῶν 
Ἄλπεων. Ὡς ἀποτέλεσµα θὰ ἔχουµε 
αὔξηση 9 ἕως 88 ἑκατοστῶν τῆς µέσης 
στάθµης τῆς θάλασσας τὰ ἑπόµενα 
100 χρόνια καὶ ὅπως προειδοποιοῦν 
οἱ ἐρευνητὲς τὸ νερὸ θὰ κατακλύσει 
παράκτιες περιοχὲς σὲ ὅλον τὸν κόσµο. 
Οἱ κλιµατικὲς ἀλλαγὲς ποὺ ὀφείλονται 
στὴν ἀνθρώπινη δραστηριότητα ὁδηγοῦν 
καὶ σὲ παρατεταµένες ξηρασίες τὶς 
ὁποῖες βιώνουν πολλὲς περιοχὲς τοῦ 
πλανήτη. Σύµφωνα µὲ τὴν 3η ἔκθεση 
τῆς διακυβερνητικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ 
τὶς κλιµατικὲς ἀλλαγὲς  ἡ αὔξηση τῆς 
µέσης θερµοκρασίας τῆς ἐπιφάνειας τοῦ 
πλανήτη θὰ ἐπηρεάσει σηµαντικά τόσο 
τὰ ἀποθέµατα πόσιµου νεροῦ ὅσο καὶ 
τῆς ἄρδευσης.  Ἡ ἴδια ἔκθεση προβλέπει 
ὅτι οἱ θερµὲς περίοδοι τοῦ ἔτους θὰ 
εἶναι ξηρότερες στὶς περιοχὲς µέσου 
γεωγραφικοῦ πλάτους, µὲ ἀποτέλεσµα 

νὰ αὐξηθεῖ ἡ συχνότητα τῶν φαινοµένων 
ξηρασίας καὶ τῆς ὑποβάθµισης τοῦ 
ἐδάφους. Ἕνα ἑπόµενο πρόβληµα εἶναι 
ἡ ἐµφάνιση µεγάλων πληµµυρῶν. Τὸ 
οἰκονοµικὸ κόστος τῶν καταστροφῶν θὰ 
αὐξηθεῖ, κτυπώντας ἔτσι τὰ φτωχότερα  
ἔθνη πολὺ σκληρότερα.  Ἡ αὔξηση τῆς 
θερµοκρασίας τῆς ἀτµόσφαιρας καὶ ἡ 
αὔξηση τῆς στάθµης τῶν ὑδάτων εἶναι 
πιθανὸν νὰ προκαλέσουν τὴν ἐξαφάνιση 
κάποιων εἰδῶν ποὺ δὲν θὰ προλάβουν 
νὰ προσαρµοστοῦν στὶς νέες κλιµατικὲς 
συνθῆκες.

Τί γίνεται γιά νά ἀποτραπεῖ ὁ 
ἐφιάλτης; 

Μία πρώτη προσπάθεια ξεκίνησε 
τὸ 1992, ὅταν τὰ Ἡνωµένα Ἔθνη 
υἱοθέτησαν τὴ Σύµβαση - Πλαίσιο γιὰ 
τὶς κλιµατικὲς ἀλλαγές. Ἡ σύµβαση 

αὐτὴ εἶναι ἕνα κείµενο ἀρχῶν µὲ στόχο 
τὴν σταθεροποίηση τῶν ἐκποµπῶν 
ποὺ προκαλοῦν τὸ φαινόµενο τοῦ 
θερµοκηπίου. Τὸ Δεκέµβριο τοῦ 1997 στὸ 
Κιότο  τῆς Ἰαπωνίας ὀργανώθηκε τὸ 3ο 
συνέδριο τῶν Συµβαλλοµένων Μερῶν. 
Ἐκεῖ δεσµεύτηκαν οἱ ἀναπτυγµένες καὶ 
οἱ ἀναπτυσσόµενες χῶρες νὰ µειώσουν 
τὶς ἐκποµπὲς 6 ἀερίων ρύπων κατὰ 
5,2% σὲ σχέση µὲ τὰ ἐπίπεδα τοῦ 1990. 
Ἡ δέσµευση ποὺ ἔµεινε γνωστὴ ὡς 
Πρωτόκολλο  τοῦ Κιότο  θὰ ἴσχυε µέχρι 
τὸ 2012. Τὸ πρωτόκολλο τοῦ Κιότο τέθηκε 
τελικὰ  σὲ ἐφαρµογὴ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 
2005 καὶ ὥς τώρα τὸ ἔχουν προσυπογράψει 
166 χῶρες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀπουσιάζουν 
οἱ ΗΠΑ. Τὸν Νοέµβριο τοῦ 2005 - ὀκτὼ 
χρόνια µετά τὴ συνάντηση τοῦ Κιότο 
-  στὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ τέθηκε τὸ 
ἐρώτηµα:  «Καὶ µετά τὸ 2012 τί κάνουµε;» 
Σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτηµα τὸν Νοέµβριο τοῦ 
2006 κλήθηκαν νὰ ἀπαντήσουν γιὰ 
τὶς κλιµατικὲς ἀλλαγὲς στὸ Ναϊρόµπι 

περίπου 6.000 συµµετέχοντες ἀπὸ 
189 χῶρες. Στὴν ἐναρκτήρια  ὁµιλία 
του ὁ Γενικὸς Γραµµατέας τοῦ ΟΗΕ 
ἐπεσήµανε τὴν ἀπουσία οὐσιαστικῆς 
παρέµβασης ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις, µία 
ἀπουσία ποὺ, ὅπως τόνισε, προκαλεῖ 
φόβο. Τὸ συνέδριο στὸ Ναϊρόµπι 
ἀπέτυχε οὐσιαστικὰ νὰ  ἀποσπάσει τὶς 
δεσµεύσεις τῶν Συµβαλλοµένων Μερῶν 
γιὰ  µείωση τῶν ἐκποµπῶν ἀερίων τοῦ 
θερµοκηπίου.  Οἱ  ὑπὸ ἀνάπτυξη χῶρες 
ἀρνήθηκαν νὰ δεσµευτοῦν γιὰ τὶς δικές 
τους µειώσεις ἐκποµπῶν, ζητώντας 
νὰ ἐπωµιστοῦν µεγαλύτερα βάρη οἱ 
βιοµηχανικὰ ἀνεπτυγµένες χῶρες. Νέα 
προσπάθεια  γιὰ οὐσιαστικές δεσµεύσεις 
ἔγινε στὸ Συνέδριο τοῦ Μπαλί τὸ 2007, 
µά τά ἀποτελέσµατα γιά ἄλλη µιά φορά 
ἦταν πολύ  φτωχά.

Οἱ ΗΠΑ τοῦ Μπούς

Ποιὰ εἶναι ἐν 
τέλει ἡ πολιτικὴ 
τῶν ΗΠΑ γιὰ 
τὴν ἀνάσχεση 
τοῦ ἐπερχόµενου 
κ λ ι µ α τ ι κ ο ῦ  
χάους; Στὸ 
ν τ ο κ υ µ α ν τ έ ρ 
πού προβλήθηκε 
στήν ἐκδήλωση 
ἀποκαλύφθηκε 
πὼς ἡ κυβέρνηση 
Μ π ο ὺ ς  
λογοκρίνει τοὺς 
ἐπιστήµονες  ποὺ 
ἀσχολοῦνται µὲ 
τὸ φαινόµενο 

τοῦ θερµοκηπίου ἢ κουκουλώνει 
τὶς ἀναφορές τους. Ὁ RICK PILTZ  - 
διευθυντὴς τοῦ τοµέα Κλιµατολογίας 
ποὺ παραιτήθηκε ἀηδιασµένος ἀπὸ τὴν 
κυβερνητικὴ αὐτὴ θέση - ἀποκάλυψε  
πὼς ἀλλοιώνονταν ἢ καταπνίγονταν 
οἱ σχετικὲς ἐπιστηµονικὲς ἐκθέσεις. 
Τὴν πολιτικὴ Μποὺς κατήγγειλαν 
καὶ ὁ ROBERT CORRELL, πρόεδρος 
τῆς ἐπιτροπῆς ἀποτίµησης ἀρκτικοῦ 
κλίµατος, καὶ ὁ ROBERT WATSON, 
πρόεδρος τῆς διακυβερνητικῆς ἐπιτροπῆς  
κλιµατικῶν ἀλλαγῶν. Οἱ σχέσεις τῶν 
ὑπουργῶν τῆς κυβέρνησης Μποὺς µὲ τὶς 
ἑταιρεῖες πετρελαίου εἶναι γνωστές. 

Δέν µπορεῖ ὅµως κανείς νά ἐπιρρίπτει 
ἁπλῶς εὐθῦνες στίς ΗΠΑ. Εἶναι 
ἀνάγκη νά συνειδητοποιήσουµε ὅλοι 
τούς κινδύνους καί νά πιέσουµε τίς 
κυβερνήσεις πρός τήν κατεύθυνση πού 
θά ἐπιτρέψει τήν ἐπιβίωση τοῦ πλανήτη 
µας.

Ἡ Γῆ µας στό χεῖλος τῆς καταστροφῆς
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ΕΕ: Ποινικές κυρώσεις 
στους «απολογητές της 

τροµοκρατίας» 

Η ΧΑΦΙΕΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΙΩΝΕΙ...

«Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξετάσουν 
το ενδεχόµενο να καταστεί η δικαιολόγηση 
της τροµοκρατίας ποινικό αδίκηµα», 
ζήτησε µε έκθεσή της η Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 14 
Φεβρουαρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κατέστησε, πάντως, σαφές ότι αυτό «δεν 
θα πρέπει να ευνοήσει την υπονόµευση 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
σκέψης» (Ά, όλα κι όλα!).

Υιοθετώντας µε 30 ψήφους υπέρ, 20 
κατά και 1 αποχή την έκθεση του Βέλγου 
Φιλελεύθερου - µή χέσω - κ. Gérard Deprez 

σχετικά µε τους παράγοντες που ευνοούν 
την υποστήριξη της τροµοκρατίας και 
την στρατολόγηση τροµοκρατών, τα 
µέλη της Επιτροπής τόνισαν ακόµη ότι 
η καταπολέµηση της τροµοκρατίας θα 
πρέπει να παραµείνει προτεραιότητα της 
ΕΕ αλλά και να ενισχυθεί η συµµετοχή 
της ΕΕ στον τοµέα αυτό.

Επιπλέον, ζήτησαν από το Συµβούλιο να 
ενισχυθεί η επιτήρηση της τροµοκρατικής 
προπαγάνδας, η οποία στοχεύει στην 
ενθάρρυνση της διάπραξης τροµοκρα-
τικών πράξεων µέσω του Διαδικτύου, 
µε σεβασµό στην ελευθερία έκφρασης 
και πληροφόρησης. Κατά την άποψη 
των ευρωβουλευτών, θα πρέπει να 
εντατικοποιηθεί η επιτήρηση του 
Διαδικτύου, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, σε στενή συνεργασία 
µε την Ευρωπόλ.

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
τόνισε ακόµη ότι η καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας και ειδικότερα της βίαιης 

ριζοσπαστικοποίησης, πρέπει να συµ-
περιληφθεί µεταξύ των σηµαντικών 
στοιχείων της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ. Θα πρέπει δε να έχει ως στόχο:

α) την προώθηση της ανθρώπινης και 
βιώσιµης ανάπτυξης και της χρηστής 
διακυβέρνησης, της δηµοκρατίας, του 
σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
καθώς και του κράτους δικαίου σε 
τρίτες χώρες και β) την προώθηση του 
διαλόγου µε θρησκευτικά πολιτικά 
κινήµατα και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών (ειδικότερα µε υπέρµαχους 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τις 
θρησκευτικές αρχές) σε τρίτες χώρες 
(ΣΣ:!!!)

Δεν ξέρω αν καταλάβατε κι εσείς 
αυτό που καταλάβαµε κι εµείς από τις 
παραπάνω προσβλητικές της λογικής 
εκφράσεις των τζιτζιφιόγκων της ΕΕ. 
Μας λένε ότι προωθούν την πορνεία 
χάριν της ηθικής ή την τοκογλυφία 
χάριν της φιλανθρωπίας. Ή, για να το 
πούµε ευθέως, επειδή παραµένει ακόµη 

ελεύθερος ο χώρος του Διαδικτύου, κι εκεί 
µπορείς να βρεις πληροφορίες χωρίς να τις 
φιλτράρει ο κάθε πληροφοριοµπάτσος, 
επιστρατεύτηκαν τα παραµύθια µε 
την «στρατολόγηση τροµοκρατών», τη 
«βίαιη ριζοσπαστικοποίηση» - σε άλλες 
περιπτώσεις η... παιδεραστία! - καί άλλες 
αµερικανιές (όλα αυτά προηγήθηκαν 
στις ΗΠΑ, όπως ενδεχοµένως θυµάστε 
που το γράφαµε). Και ποιοί είναι αυτοί 
οι τροµοκράτες, γ... το κέρατό σας; Ο... 
Μπιν Λάντεν; Ή ο... µουλάς Οµάρ;

Βάλτε τώρα κι από δίπλα το ότι ήδη έχει 
αρθεί από χρόνια - και στην Ελλάδα - το 
απόρρητο σέ 20 µορφές επικοινωνίας 
(!) όπου µπαίνει φίλτρο 1700 «ύποπτων 
λέξεων» και µε τζίφρα του Προέδρου της 
Δηµοκρατίας και 5 υπουργών (κοινοτική 
οδηγία 2002/58/ΕΚ, Προεδρικό Διάταγµα 
47/2005) και πάρτε και καταλάβετε σε τι 
µεσαιωνικό καθεστώς (πρόκειται να) 
ζούµε.

Κ.Κ.



ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
     Μια που το Καρναβάλι σχεδόν 
έφτασε, αγαπητοί φίλοι, εµείς πάντα 
πιστοί στο πνεύµα των ηµερών, 
αποφασίσαµε να σας παρουσιάσουµε 
σήµερα ένα µικρό αφιέρωµα στις 
κυριότερες µεταµφιέσεις, που 
κυριολεκτικά αναµένεται να κάνουν 
θραύση τη φετινή χρονιά! Αν τις 
προτιµήσετε µάλιστα, δεν θα τις 
χρειαστείτε µόνο για τις επόµενες 
µέρες! Δεδοµένου ότι στην Ελλάδα το 
Καρναβάλι συνεχίζεται επ’ αόριστον 
(ως η µόνη απτή πραγµατικότης), θα 
µπορέσετε να τις κρατήσετε και για 
τους υπόλοιπους µήνες του χρόνου, 
οπότε τα λεφτά σας θα πιάσουν 
πραγµατικά τόπο! Ξεκινάµε λοιπόν: 
1) Αµφίεση «Έλλην Πρωθυπουργός»: 
αποτελείται κατ’ αρχάς από 45 µέτρα 
λευκού επιδέσµου µε τον οποίο 
τυλίγουµε το πρόσωπο (σαν τον 
«Αόρατο Άνθρωπο» ένα πράµα) και 
όλο µας το σώµα, καθότι αλλιώς δεν 
πρόκειται να µας δει κανείς! Φοράµε 
επίσης στο κεφάλι περούκα Luis XIV 
(καθότι, αόρατος-ξαόρατος, αλλά το 
σύνδροµο, σύνδροµο) και στο λαιµό 
περιδέραιο µε µινιατούρα γνωστού 
µαυσωλείου (κάτι σε Σβαρόφσκι 
βαθυκόκκινο - η ηµισέληνος 
υποχρεωτική), ενώ στο ένα χέρι 
κρατάµε µικρό οµοίωµα χέστρας 
(σ.σ. χρησιµοποιηµένης) και στο 
άλλο σκισµένες σελίδες από τη 
«Μικρασία» και την «Ιστορία του 
Ποντιακού Ελληνισµού» (ώστε να 
είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι τα εν 
λόγω βιβλία τα χρησιµοποιούµε, µόνο 
όταν πηγαίνουµε για χέσιµο). Τα από 
το λαιµό και κάτω δεν έχουν φυσικά 
απολύτως καµµία σηµασία, καθότι ό,τι 
και να φορέσουµε, η ψαλίδα σε σχέση 
µε τον πολιτικό µας αντίπαλο (λέµε 
τώρα) στις δηµοσκοπήσεις, ούτως ή 

άλλως θα µεγαλώσει. Ε, οπότε και 
το βρακολάστιχο της γιαγιάς µας να 
βάλουµε και να βγούµε στο Σύνταγµα, 
κανένα πρόβληµα…
2) Αµφίεση «Έλλην (/-ίς) Υπουργός 
Εξωτερικών»: πέραν της βραδινής 
τουαλέτας (σ.σ. από κείνες τις άπλυτες 
τις παλιές, που είχε δώσει πρόπερσι η 
Κοντολίζα στον Έρανο της Αγάπης), 
αποτελείται απλώς και µόνο από 
µάσκα Δράκουλα µε ζωγραφισµένο 
επάνω του µόνιµο «όλα πάνε καλά» 
σαρδόνιο χαµόγελο. Με τα χέρια 
κρατάµε βαρίδιο τουλάχιστον 50 
κιλών, το οποίο θα εξασφαλίζει 
την επιθυµητή κλίση του σώµατός 
µας κατά τουλάχιστον 135ο προς τη 
γη, για την ακριβή υπόµνηση του 
αγέρωχου και ανένδοτου τρόπου µε 
τον οποίο ασκούµε το έργο µας. Αν 
πάντως κάποια στιγµή κουραστούµε 
πολύ (και βρισκόµαστε και κοντά στη 
Βασιλίσσης Σοφίας), αφήνουµε το 
βαρίδιο και πιάνουµε σφουγγαρίστρα 
και σκατοσπρώχτη. Ε, οι τουαλέτες 
της Αµερικάνικης Πρεσβείας δεν είναι 
πλέον δα και τόσο µακριά…
3) Αµφίεση «Πρόεδρος Αξιωµατικής 
Αντιπολίτευσης»: εδώ παριστάνουµε 
το καρτούν, άρα - χωρίς πολλά-πολλά 
λόγια - βάζουµε απλά ό,τι ακριβώς 
φοράει κάθε µέρα. Ούτως ή άλλως, 
πιο πολύ καρτούν ΔΕΝ γίνεται…
4) Αµφίεση «Έλλην Μεγαλοδηµοσιο-
γράφος» (πολυτελής): θα φορεθεί 
από λίγους, γιατί είναι πανάκριβη! 
Αποτελείται από Αρµάνι καφέ 
σοκολά - στο χρώµα της κουράδας 
(πασαλειµµένο µε 3-4 κιλά αίµατος 
και σπέρµατος), καθώς και από µάσκα 
- φίµωτρο αλά Χάνιµπαλ Λέκτερ! Στο 
στήθος περασµένα φυσεκλίκια και 
διάφορες ζώνες, στις οποίες κρέµονται 
ανέµελα µαχαίρια, µπαλτάδες και 
σιδεροπρίονα (ως αρίδηλα σύµβολα 
του σεβασµού µας στον ανθρώπινο 
πόνο)! Επίσης από µια αρµαθιά 

DVD, που την κρατάµε στο αριστερό 
µας χέρι, φοριέται όµως και στο δεξί 
σαν κόσµηµα! Σ’ αυτή τη δεύτερη 
περίπτωση, στο αριστερό χέρι κρατάµε 
µαύρη σακούλα ή κούτα Πάµπερς 
- το βιβλιάριο γαλλικής τραπέζης 
προαιρετικό (εσείς προτιµήστε τις 
ελβετικές). Τώρα βέβαια θα µου πείτε, 
µε ποιο χέρι πλέον θα κρατάµε το 
µαγνητοφωνάκι! Ε, εντάξει, είναι ένα 
πρόβληµα, δεν λέω, αλλά πάντως όχι 
και αξεπέραστο! Στο κάτω-κάτω και να 
µη µπορούµε να µαγνητοφωνήσουµε 
την «είδηση», µπορούµε ωστόσο µια 
χαρά να την επινοήσουµε…
5) Αµφίεση «Έλλην Δηµοσιογράφος» 
(εναλλακτική απλή): η πιο φτηνή 
απ’ όλες τις µεταµφιέσεις, καθώς η 
βασική προϋπόθεση είναι να είµαστε 
ξυπόλητοι, ώστε να φαίνεται καθαρά 
το στυλό που θα έχουµε στερεώσει 
ανάµεσα στα δάχτυλα του δεξιού µας 
ποδιού, προς υπόµνησιν του ακριβούς 
τρόπου µε τον οποίον ασκούµε το… 
λειτούργηµα. Καλά ντε, συγγνώµη, 
εσείς χρησιµοποιήστε το αριστερό 
πόδι, αν γράφετε µε τ’ αριστερό! Μη 
παρεξηγιέστε! Αυτό σας µάρανε τώρα; 
Η ρόµπα δηλαδή που θα φοράτε στο 
σώµα και η βοδινή µάσκα στο κεφάλι 
(εις υπόµνησιν της προσωπικότητάς 
σας και του δείκτη ευφυίας σας) δεν 
σας πείραξαν;
6) Αµφίεση «Υπουργός της Ν.Δ.»: 
αµφίεση εξολοκλήρου ψυχεδελική! 
Φοράµε όχι το παραδοσιακό κουστούµι, 
αλλά αντιθέτως ό,τι πιο παρδαλό 
βρούµε και βγαίνουµε στο δρόµο. 
Συνιστάται περούκα ΙΜΟ, πυτζαµούλα 
Υβ Σεν Λωράν λουλουδιαστή, λιλά 
καλσόν και ανάλαφρο ροζ παπουτσάκι 
Αλυσίδα Ελβιέλα! Θα µου πείτε τώρα 
βέβαια τι σχέση έχουν όλα αυτά µε 
τη διακυβέρνηση της χώρας! Γιατί, 
µήπως έχουν δηλαδή σχέση µε τη 
διακυβέρνηση της χώρας οι υπουργοί 
της ΝΔ;

7) Αµφίεση «Ελληνικό Κράτος»: 
από το λαιµό και κάτω σετ µαύρων 
δερµάτινων εσωρούχων µε ζαρτιέρες 
και µαστίγιο, για πολύ άγρια βίτσια. 
Τα φοράµε, κυλιόµαστε για είκοσι 
λεπτά σαν τα γουρούνια µες στη 
λάσπη - εις ανάµνησιν της απόλυτης 
διαφάνειας και αξιοκρατίας που 
υπάρχει - και µετά βγαίνουµε έξω και 
αρχίζουµε να µαστιγώνουµε µισθω-
τούς και συνταξιούχους. Στο κεφάλι 
µάσκα µαϊµούς µε φρυδάρες Σωκράτη 
Κόκαλη, µάγουλα Μπόµπολα και 
φαλάκρα Λαµπράκη, ενώ στους 
ώµους απλωµένη µε ευλάβεια η 
αµερικάνικη σηµαία. Στην όλη 
σουρεαλιστική σύνθεση δύναται 
βεβαίως να µετάσχει και δεύτερο 
πρόσωπο, ντυµένο κανίβαλος και 
φέρον δηµοσιογραφική ταυτότητα 
(ε, όπως βλέπετε, την τιµητική τους 
έχουν σ’ αυτές τις Απόκριες), το οποίο 
θα βγάζει άναρθρες κραυγές και 
θα πετάει λάσπες και σκατά στους 
περαστικούς. Πώς είπατε; Δεν φτάνει 
ο κανίβαλος, αλλά χρειάζονται και 
µερικοί ακόµη ως σύµβολα των 
κουκουλοφόρων, των αεριτζήδων, 
των εργολάβων, των τραπεζιτών και 
των τοπικών πολιτευτών; Συµφωνώ, 
αλλά ρε παιδιά, µία ολιγοµελή οµάδα 
µεταµφιεσµένων είπαµε να στήσουµε, 
όχι το καρναβάλι του Ρίο! 
     Αυτές θα είναι λοιπόν, αγαπητοί 
φίλοι, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις 
οι πιο επιτυχηµένες µεταµφιέσεις της 
φετινής χρονιάς. Η πιο αποτυχηµένη 
στον αντίποδα αναµένεται βεβαίως να 
είναι η αµφίεση «Γκάτζος Δήµαρχος», 
καθότι θα είναι και η πιο επικίνδυνη. 
Εµ, ντυµένοι χανουµάκια µέσα σ’ 
αυτό το ψοφόκρυο; Φιρί-φιρί το πάµε 
δηλαδή για βρογχοπνευµονία! Αλλά 
και πέραν τούτου, πού να τρέχεις, 
µωρέ, τώρα και µε τα Εφτά Πέπλα µες 
στα κατσάβραχα… 
  Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ἡ εὐρωπαϊκή 
ξεφτίλα στή Ράφα

Πρίν 2 βδοµάδες εἴχαµε πρωτοσέ-
λιδο τό Τεῖχος τῆς Ράφα πού 
γκρέµισαν στίς 23 Ἰανουαρίου οἱ 
Παλαιστίνιοι γιά νά βγοῦν ἀπό 
τήν ἐπί ἑπτάµηνο ἀποκλεισµένη 
Γάζα στήν Αἴγυπτο καί νά 
προµηθευτοῦν τά χρειώδη. Πῶς 
ὅµως ἐλέγχεται τό πέρασµα 
αὐτό ἀπό τό Ἰσραήλ, ἀφοῦ δέν 
ὑπάρχουν ἐκεῖ Ἰσραηλινοί; Ἡ 
ἀπάντηση εἶναι µέσῳ τῆς... Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης! 

Θυµίζουµε λοιπόν τή συµφωνία 
τῆς 15ης Νοεµβρίου 2005, πού 
(κατά τήν Ράις καί τόν Σολάνα) 
ἔδινε στούς Παλαιστίνιους γιά 
πρώτη φορά σύνορα µέ τόν ἔξω 
κόσµο, χωρίς ἰσραηλινό ἔλεγχο. 
Ἐπρόκειτο, βεβαίως, γιά ἄθλια 
ψέµµατα πού ξεσκεπάστηκαν 
γρήγορα. Ἡ Εὐρωπαϊκή ἀστυνο-
µική δύναµη (κάπου 100 ἄνδρες 
τῆς EUBAM Rafah), πού ἑδρεύει 
στήν ἰσραηλινή πόλη Ἀσκελόν 
ἔχει ἐπιφορτισθεῖ µέ τόν ρόλο 
τῆς ἐπίβλεψης, ὡς «τρίτο µέρος», 
τῆς λειτουργίας τοῦ µεθοριακοῦ 
σταθµοῦ καί χωρίς τήν παρουσία 

της δέν ἰσχύει καί ἡ συµφωνία. 
Αὐτό λοιπόν, σέ συνδυασµό µέ τό 
ὅτι ἡ ΕΕ ἀρνεῖται νά ἐπανδρώσει 
τόν σταθµό ὅταν τό Ἰσραήλ 
διαφωνεῖ, ἔχει ἐκχωρήσει στό 
τελευταῖο τήν δυνατότητα βέτο 
στό θέµα, µέ τήν Εὐρώπη σέ 
ρόλο ἐντολοδόχου του (θυµᾶστε 
ἐνδεχοµένως τήν πρόστυχη στάση 
της πρίν 14 µῆνες ὅταν ὁ νόµιµος 
Παλαιστίνιος πρωθυπουργός 
Ἰσµαήλ Χανίγιε ἐπέστρεφε στή 
Γάζα µεταφέροντας χρήµατα - 
βοήθεια πρός τόν Παλαιστινιακό 
λαό, σπάζοντας τό τραπεζικό 
ἐµπάργκο τῶν ΗΠΑνθρώπων, 
καί ἡ κοπροEUBAM ἀρνήθηκε 
νά τοῦ ἐπιτρέψει τήν εἴσοδο!) 
Ταυτοχρόνως, πάντα κατά τή 
συµφωνία, οἱ ἰσραηλινές ὑπηρε-
σίες ἔχουν ζωντανή εἰκόνα καί 
ἄλλα δεδοµένα ἀπό τό σηµεῖο µέ 
κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης, 
καί καταγράφουν τά πάντα.

Τί θ’ ἀκολουθήσει µετά τό γκρέµι-
σµα τοῦ Τείχους; Ἡ Χαµάς, ἀπο-
κλεισµένη ἀπό τίς ἐν ἐξελίξει 
συνοµιλίες γιά νέες ρυθµίσεις, 
διαµηνύει ὅτι δέν θά δεχθεῖ τίς 
προηγούµενες ἀθλιότητες. Ἡ 
ΕΕ πάντως δέν δείχνει καµµία 
διάθεση γιά ρόλο ἄλλον ἀπό τοῦ 
βαστάζου τῶν φονιάδων. 
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ

 Τό Σάββατο, 9-2-08 πραγµατοποιήθηκε ἡ ἡµερίδα τοῦ Δήµου Κοµοτηνῆς γιά 
τόν Κωνσταντῖνο Καραθεοδωρή, τή δόξα αὐτή τῆς Ἑλλάδος, µέ τή θρακική ρίζα, πού 
ἐπανανακαλύφθηκε σέ εὐρεία κλίµακα µόλις τά τελευταῖα χρόνια. Ἡ παρουσία τοῦ 
ὑπουργοῦ Παιδείας στήν ἐκδήλωση γέµισε τό Ἀµφιθέατρο Παπανικολάου ἀλλά δέν 

ἦταν τυπική, οὔτε εἶχε τόν συνήθη (γιά 
τούς πολιτικούς) στόχο νά καπηλευτεῖ 
ἕνα θέµα γιά νά ψαρέψει ψηφαλάκια. 
Εἶναι γνωστός ὁ ἀποφασιστικός ρόλος 
τοῦ Εὐριπίδη (ἀκόµη καί µέ λεφτά ἀπό 
τήν τσέπη του) στή δηµιουργία τοῦ 
Μουσείου Καραθεοδωρῆ καί σέ ὅλα 
τά συναφῆ ζητήµατα καί ἀναδείχθηκε 
καί µέσα ἀπό τίς ὁµιλίες τῶν 
πρωταγωνιστῶν τῆς ὑπόθεσης. Ὁ ἴδιος 
στήν ἡµερίδα παρουσίασε ἕνα ἱστορικό 
τῆς προσπάθειας πού µετράει κάπου 

µία δεκαετία ζωῆς καί πού βρίσκεται σήµερα στό κρίσιµο σηµεῖο τῆς καρποφορίας. 
Ὁ µαθηµατικός Σάκης Λιπορδέζης µίλησε γιά τήν ἐκπληκτική προσωπικότητα τοῦ 
«Κώστια», µέ τήν πολυσχιδή δράση καί τήν τεράστια προσφορά στήν ἐπιστήµη τῶν 
µαθηµατικῶν. Δέν παρέλειψε πάντως νά ἀναφερθεῖ καί στίς προσπάθειες πού 
γίνονται νά ὑπονοµευθεῖ τό ἐγχείρηµα µέ κάθε τρόπο, ἄλλοτε ἀπό µικρόνοια καί 
ἄλλοτε ἀπό µικροψυχία. Ὁ µαθηµατικός Νῖκος Λυγερός, ἐπιστηµονικός σύµβουλος 
τοῦ Συλλόγου Φίλων, ἐξέθεσε µέ τόν ἄµεσο καί ἀφοπλιστικό του τρόπο κάποιες 
χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες τῆς ἐξειδικευµένης ἐργασίας πού γίνεται σέ σχέση µέ 
τό ἔργο καί τήν ἀλληλογραφία τοῦ Καραθεοδωρῆ (δουλειά πού δίχως τήν παρουσία 
τοῦ Νίκου θά ἦταν ἁπλῶς ἀδύνατον νά γίνει). Τέλος, ἡ Μαρία Παπαδοπούλου καί 
ἡ Γιώτα Δεβελέγκα διάβασαν ἀποσπάσµατα ἀπό τήν ἀλληλογραφία µεγάλων 
ἀνδρῶν µέ τόν Καραθεοδωρή καί γνῶµες πού διατυπώθηκαν γιά τόν ἄνθρωπο καί 
τό ἔργο του. Ὅλα δείχνουν νά πηγαίνουν καλά καί ἡ χαρά τοῦ δηµάρχου Δ. Κοτσάκη 
(πού πρός τιµήν του δέν παρέλειψε νά ἀναφερθεῖ καί στή συµβολή τοῦ προκατόχου 
του, Τάσου Βαβατσικλῆ) εἶναι εὐεξήγητη. Ἄλλωστε ἡ τιµή ἀπό τήν ὁλοκλήρωση ἑνός 
ἔργου διεθνοῦς ἐµβέλειας θά ἀνήκει σέ ὁλόκληρη τήν πόλη.
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Λέσβος, Κυδωνίες, Μοσχονήσια, 
Ἀδραµύττιο, Ἐλαία, Κύµη... Εἶναι ἡ 
Αἰολία. Ἡ γῆ τῶν ἀρχαίων προγόνων 
µας πού σήµερα - µέ τήν ἐξαίρεση 
τῆς Λέσβου - εἶναι ἐκτός ἑλληνικῆς 
ἐπικράτειας. Ὁ νέος τουριστικός ὁδηγός 
τῶν ἐκδόσεων «Ἰνφογνώµων», ὡστόσο, 
ἀποκαθιστᾶ τήν ἑνότητα τοῦ χώρου καί 
παρουσιάζει µία πρόταση περιήγησης 
σ’ αὐτές τίς κλασικές ἀκτές τοῦ Ὁµήρου, 
ἀνεξαρτήτως τῆς ὅποιας σηµερινῆς 
κρατικῆς παρουσίας. Μιά περιήγηση 
στόν χῶρο καί στόν χρόνο, µέ βοηθό τήν 
νέα ἔκδοση πού ἔρχεται νά συµπληρώσει 
(καί νά βελτιώσει ἀκόµα περισσότερο) 
τή σειρά τῶν ὁµοειδῶν βιβλίων. 

Οὕτως ἠ ἄλλως ἡ Λέσβος εἶναι ἕνας 
τόπος καταπληκτικός. Μέ τήν ἔκδοση 
αὐτή, πού φιλοδοξεῖ νά εἶναι κάτι 

παραπάνω ἀπό ἕνας ταξιδιωτικός 
ὁδηγός, πλησιάζοντας περισσότερο τή 
µορφή µιᾶς ἐπίτοµης... ἐγκυκλοπαίδειας 
γιά τό νησί, ὁ ἀναγνώστης - ταξιδιώτης 
θά ἀγαπήσει τό νησί τῆς Σαπφοῦς ἀκόµη 
περισσότερο, ἀφοῦ θά τό γνωρίσει ἀπό 
κάθε πλευρά: ἱστορική, λαογραφική, 
περιηγητική, ἀρχαιολογική...

Πολύ ἐνδιαφέρουσα εἶναι καί ἡ ἀντίπερα 
ἀκτή. Ἀιβαλί, Ἀδραµύττιο, Ἄσσος, 
Δικελί, Πέργαµος, Τσανταρλί εἶναι ἕνας 
κόσµος ἐν πολλοῖς ἄγνωστος, πού ὅµως 
ὁ ὁδηγός τόν φέρνει πολύ κοντά µας. Δέν 
µένει παρά νά χρησιµοποιήσει κανείς 
τό πλοῖο τῆς γραµµῆς γιά νά βρεθεῖ 
στήν ἠπειρωτική ἀκτή τῆς Αἰολίας καί 
νά δεῖ τά µέρη τοῦ Κόντογλου καί τῶν 
Ἀτταλιδῶν. Περιττό νά προσθέσουµε 
ὅτι ὅλες οἱ ἀπαραίτητες στόν ταξιδιώτη 
πληροφορίες περιλαµβάνονται στίς 
(616!) σελίδες τοῦ βιβλίου, τό ὁποῖο 
τιµᾶται 26 εὐρώ.

 Αἰολία
µάθηµα πατριδογνωσίας 
καί περιήγησης

Ἦταν µία κυριολεκτικά µοναδική 
στά χρόνια αὐτά ἐκδήλωση. Τήν 
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, σέ 
γνωστό ξενοδοχεῖο τῆς Κοµοτηνῆς, 
βρεθήκαµε πάνω ἀπό ἑκατό 
ἄνθρωποι, συνεργάτες καί φίλοι, 
γιά τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας 
(ἤ µᾶλλον... χαραλαµπόπιτας, 
ἀφοῦ µαζευτήκαµε τοῦ Ἀγίου 
Χαραλάµπους) τοῦ «Ἀντιφωνητῆ», 
γιά πρώτη φορά χωρίς «ἀτζέντα» καί 
δίχως ἄλλο στόχο ἀπό 
τό νά συναπαντηθοῦµε 
καί νά γιορτάσουµε µέ 
τήν - συγκροτηµένη, 
πλέον - ὁµήγυρή µας. Σέ 
ἕναν χῶρο πολιτισµένο, 
µέ καλή µουσική καί 
κέφι, εἴδαµε φίλους ἀπό 
ὅλη σχεδόν τή βόρεια 
- βορειοανατολική 
Ἑλλάδα καί ἡ αἴσθηση 
τῆς κοινότητας θέρµανε 
τήν ἀτµόσφαιρα. Μετά 
ἀπό δέκα χρόνια ἔντυπης 
(καί ὄχι µόνο) παρουσίας εἶναι 
πιά φανερό ὅτι ἔχουµε καταφέρει 
νά πείσουµε ἕναν (ἀριθµητικά 
σηµαντικό καί ποιοτικά ξεχωριστό) 
κόσµο ὅτι µποροῦµε νά διαλεχθοῦµε 
καί νά συναντηθοῦµε ὡς πρόσωπα, µέ 
ὅρους ἀνιδιοτέλειας καί εἰλικρίνειας, 
γύρω ἀπό τά οὐσιώδη τοῦ δηµοσίου 
βίου µας. 

Τήν ἐκδήλωση τίµησαν οἱ πιό γνωστοί 
πρωταγωνιστές τοῦ ποµακικοῦ 
χώρου ἀπό Ξάνθη καί Κοµοτηνή. Ὁ 
Ὀµέρ Χαµδή τοῦ Κέντρου Ποµακικῶν 
Μελετῶν, ὁ Ταχήρ Κόντε, πρόεδρος 
τοῦ Συλλόγου Ποµάκων ν. Ξάνθης, ὁ 
Σεµπαεδίν Καραχότζα πού διευθύνει 
τήν ποµάκικη ἐφηµερίδα «Νατπρές»... 
Τά δυό ποµάκικα τραγούδια πού µᾶς 
χάρισαν ἡ Ἐµινέ µέ τήν κόρη της 
(φωτό) ἔδωσαν ἕναν τόνο ξεχωριστό 
στήν ἐκδήλωση καί ἡ γνήσια 
συγκίνηση τοῦ Χαµδή στό ἄκουσµά 
τους ἄγγιξε ὅλους τούς παρόντες. 
Ἐκείνη τή στιγµή ὅλη ἡ προξενική 
- κεµαλική ἐπιχειρηµατολογία 
περί τουρκικῆς ταυτότητας καί 
κουλτούρας φάνταξε στά µάτια 
ὅλων τῶν παρευρισκοµένων τόσο 

γελοία ὅσο πραγµατικά εἶναι. 

Βεβαίως δέν ἦταν δυνατόν νά µήν 
γίνει µία, ἔστω χαλαρή καί σύντοµη, 
ἀναφορά στά τρέχοντα τοπικά 
ζητήµατα, µέ κυριότερο αὐτό τῆς 
δασκάλας Χαρᾶς Νικοπούλου (γρά-
φουµε ἀλλοῦ ἐκτενῶς). Ταυτοχρό- 
νως κλήθηκαν ὅσοι φίλοι θεωροῦν 
ὅτι µποροῦν νά συνεισφέρουν πιό 
ἐνεργητικά νά κινητοποιηθοῦν 

ἄµεσα, ἀφοῦ, ὡς γνωστόν, ὁ «Α» δέν 
εἶναι µόνο χῶρος δηµόσιας ἔκφρασης 
µά καί χῶρος δράσης γύρω ἀπό τό 
µειονοτικό θέµα. 

Τέλος, πολύ σηµαντικές ἦταν οἱ 
πολιτικές παρουσίες στόν χῶρο: ἡ 
παρουσία τοῦ βουλευτῆ Ροδόπης (µέ 
τό ΠαΣοΚ) Γιώργου Πεταλωτῆ καί τοῦ 
Παναγιώτη Χαλβατζῆ, γραµµατέα 
τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας Εὐριπίδη 
Στυλιανίδη (ὁ ἴδιος βρισκόταν στήν 
Κωνσταντινούπολη). Ἄσχετα µέ 
τό γεγονός ὅτι βρέθηκαν µαζί µας 
κυρίως ὡς φίλοι, ἡ παρουσία τους 
καί βεβαίως τά (διόλου τυπικά) 
λόγια τους ἔχουν τήν ξεχωριστή, 
αὐτονόητη σηµασία τους, γιαυτό καί 
ἐν περιλήψει τά παραθέτουµε.

Γιῶργος Πεταλωτής (βουλευτής 
Ροδόπης): «Ἔρχοµαι σήµερα µέ 
µεγάλη χαρά, γιατί ὁ «Α» δέν εἶναι 
µόνο ἕνα ἔντυπο ἄποψης καί γνώµης 
ἀλλά εἶναι καί µία ἄποψη καί 
ἔκφραση ζωῆς. Κι αὐτό τό λέω παρότι 
δέν συµφωνῶ µέ ὅλα ὅσα γράφονται 
ἐκεῖ. Μπορῶ ὅµως νά πῶ ὅτι τολµᾶτε 
νά θέτετε ζητήµατα, προβλήµατα 
πού ταλανίζουν τήν ἑλληνική καί 

τήν τοπική κοινωνία, θέµατα πού 
ἄλλα δέν τά σκεπτόµαστε ἤ ἄλλα 
πού τά σκεπτόµαστε ἀλλά τά δέν 
τά ἐκφράζουµε καί τά ἐκφράζετε 
ἐσεῖς γιά µᾶς. Εἶναι πραγµατικά τό 
µοναδικό ἔντυπο γεµᾶτο, µεστό, µέ 
θέµατα πού δέν βγαίνουν πουθενά 
ἀλλοῦ. Γιά παράδειγµα οἱ ἀναλύσεις 
πού κάνει σέ ζητήµατα τῆς ἐξωτερικῆς 
πολιτικῆς καί τῆς διεθνοῦς σκηνῆς, 
σέ θέµατα πού τά µεγάλα κανάλια 
καί οἱ µεγάλες ἐφηµερίδες οὔτε κἄν 
ἀγγίζουν. Παίρνουµε δηλαδή καί 
ἐνηµέρωση ἀπό σᾶς, ἀλλά κυρίως 
πρόκειται γιά ἄποψη καί στάση ζωῆς. 
Καί αὐτό εἶναι τό πιό σηµαντικό γιά 
ὅλους ἐµᾶς πού σᾶς διαβάζουµε καί 
σᾶς παρακολουθοῦµε, νά ξέρετε ὅτι 
µᾶς ἐκφράζετε σέ πολλά ζητήµατα. 
Σέ µιά ἐποχή µάλιστα πού ὁ ρόλος τῶν 
ΜΜΕ εἶναι ἀµφισβητήσιµος, κι ἐµεῖς 
πού ἀσχολούµαστε πιό ἐφαρµοσµένα 
µέ τήν πολιτική τό βλέπουµε καί σέ 
τοπικό καί σέ πανελλήνιο ἐπίπεδο. 
Πολλές φορές βλέπουµε µετά ἀπό 
ἐντολές νά κόβονται ἀπόψεις µας ἤ 
φράσεις µας. Ἐσεῖς εἶστε αὐτοί πού 
ὅ,τι γράφετε στόν «Ἀντιφωνητή» τό 

πιστεύετε καί µέ τόν ἀκτιβισµό πού 
σᾶς διακρίνει, κάτι πολύ σηµαντικό 
σήµερα ὄχι µόνο νά ἐκφράζεσαι 
πολιτικά ἀκλλά νά πράτεις κι όλας, 
νοµίζω καί τολµῶ νά πῶ ὅτι πολλές 
µᾶς βγάζετε ἀσπροσπρόσωπους. 
Σᾶς εὔχοµαι εἰλικρινά µέσα ἀπό τήν 
καρδιά µου νά εἶστε γεροί καί δυνατοί 
καί καθένας ἀπό µᾶς, εἴτε φαίνεται 
εἴτε ὄχι, ἀγαπητέ φίλε Κώστα, εἶναι 
δίπλα σας.»

Παναγιώτης Χαλβατζής (ἐκπρόσω-
πος τοῦ βουλευτῆ Ροδόπης καί 
ὑπουργοῦ Παιδείας, Εὐριπίδη 

Στυλια-νίδη): «Θέλω νά πῶ ὅτι σήµερα 
νιώθω ὅτι εἶµαι ἀνάµεσα σέ φίλους 
παρά ὅτι ἐκπροσωπῶ ἕναν κοµµατικό 
χῶρο ἤ ἕνα πολιτικό πρόσωπο. Παρ’ 
ὅλα αὐτά νά πῶ ὅτι εἶναι γνωστή 
σέ ὅλους ἡ ἀγάπη καί ἡ σχέση τοῦ 
ὑπουργοῦ µας µέ τό ἔντυπο καί τούς 
ἀνθρώπους του. Ἔχουµε τή χαρά 
καί τήν εὐκαιρία νά τά λέµε συχνά, 
εἴτε συµφωνοῦµε εἴτε διαφωνοῦµε. 
Νοµίζω ὅτι αὐτό πού προσφέρει ὁ 
«Ἀντιφωνητής» καί στήν τοπική µά 
καί στήν κεντρική πολιτικοκοινωνική 
ζωή εἶναι πάρα πολύ σηµαντικό, 
καθώς τόν θεωρῶ ἕνα ἔντυπο ὅπου 
γράφονται πράγµατα καί ἀπόψεις 
πού δέν βρίσκουν χῶρο στό κεντρικό 
σύστηµα τῶν ΜΜΕ. Αὐτό εἶναι κάτι 
πού µᾶς κάνει πολύ περήφανους 
ὅλους τούς θρακιῶτες, φίλε Κώστα, 
καί εὔχοµαι νά συνεχίσετε µέ τόν 
ἴδιο ζῆλο. Ἐµεῖς ὅπου συµφωνοῦµε 
θά προσπαθοῦµε νά προωθοῦµε 
πράγµατα πού θά κάνουν καλό στήν 
περιοχή µας, ὅπου διαφωνοῦµε θά 
προσπαθοῦµε νά πείσει ὁ ἕνας τόν 
ἄλλον. Χρόνια πολλά σέ ὅλους κι 
εὔχοµαι νά εἴµαστε τοῦ χρόνου ἐδῶ 

ἀκόµη περισσότεροι.»

Ἔχει πράγµατι µεγάλη 
σηµασία νά µπορεῖς νά 
γράφεις αὐτά πού θέλεις 
(καί τά ὁποῖα κανείς 
ἄλλος δέν τολµᾶ νά 
πεῖ) καί παράλληλα νά 
κερδίζεις µία θέση στήν 
κεντρική πολιτική σκηνή 
τοῦ τόπου. Πολλοί θά 
µᾶς ἤθελαν στή γωνία 
µέ τήν ταµπέλα τοῦ 
γραφικοῦ ἀλλά δέν θά 
τούς κάνουµε τό χατήρι. 
Ἡ προχθεσινή βραδυά τό 

ἀπέδειξε καί τοῦ χρόνου ἐλπίζουµε 
νά πάει ἀκόµη καλύτερα.

Μπινιές

§
Ξηµέρωµα. 

Τό φῶς ἀκόµα λιγοστό
ἡ ἀνθισµένη ἀµυγδαλιά δίπλα

βιάζεται νά πεῖ καληµέρα

§
Προσευχή: Χωρίς πολλά - πολλά, 

θεούλη µου, φύλαξέ µε ἀπό τά βασικά, 
πλεονεξία, µαταιοδοξία

Καί ἄσε µε λάσκα στά ὑπόλοιπα
νά... ἀλητεύω!

§
Διονυσιακό: Ὅταν ρίχνεις στήν κούπα 
µου κρασί, πρόσεχε κόρη. Εἶναι σάν νά 

ὁπλίζεις τό χέρι µου µέ σπαθί
Τό κεφάλι τῆς σεµνοτυφίας, αὐτῆς τῆς 

ἀγάµητης πόρνης, παίρνεται πιό εὔκολα

§
Ὀνειροκρίτης: - Τί εἶδες στόν ὕπνο σου; 

- Δεσπότη.  - Ἄνευ συνοδείας; 
- Ναί.  - Ἕνα τό κακό φίλε µου πού θά 

σοῦ τύχει, ἀλλά µεγάλο!

Δόν Σάντσο - VRiZΩ  Ντου 
Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης 
SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

«Α»: Τώρα καί... κοινωνικές ἐκδηλώσεις



Τή µέρα πού βρυκολάκιασαν οἱ 
ναιναῖκοι στήν Κύπρο, πρώτη καί 
µοναδική εἴδηση στήν Ἑλλάδα ἦταν 
τό... χιόνι στήν Ἀττική! Μιλᾶµε ὅτι τό 
«γραικῦλοι» σάν τίτλος µᾶς πέφτει

Ρεκόρ κερδῶν οἱ πετρελαιάδες πέρυσι: 
Εxxon Mobil 40,6 δις $, Shell 31,3, ΒΡ 
20,8, Chevron 17,7, Conoco-Philips 11,9. 
Ποῦθε κονόµησαν, λέτε, τόσα φράγκα;

Ἑπιτίθεται ἡ ADL κατά τοῦ Πάπα πού 
δέν ἀπάλειψε τελείως τήν ἀντισηµιτική 
προσευχή τῆς Μεγ. Παρασκευῆς γιά ἀνα-
γνώριση τοῦ Μεσσία ἀπό τούς Ἑβραίους 

Σέ ποιά χώρα γκρεµίζουν τζαµί 700 
ἐτῶν ἐπειδή ἀναστηλώθηκε τό... 1963 
δίχως ἄδεια; Βοηθᾶµε: Εἶναι αὐτή πού 
δολοφόνησε τόν Γενάρη 96 ἀνθρώπους 

Ὁ µή εὑρών θά ἐπιµορφωθεῖ στή διδα-
σκαλία τοῦ «ὁλοκαυτώµατος», ἔτσι ὥστε 
νά µάθει νά σέβεται τόν «Ἄλλον» καί νά 
προσκυνάει τή γαλάζια ἑξάλφα.

Παραιτήθηκε ὁ Σπήλµπεργκ ἀπό καλλι-
τεχνικός διευθυντής τῶν Ἀγώνων τοῦ 
Πεκίνου, ἀπό «εὐαισθησία γιά τό Νταρ-
φούρ». Τί µοῦ λές! Τέτοια ψυχούλα εἶναι 
καί µεῖς τόν εἴχαµε γιά κουράδα!...

Ὥς κι οἱ Σαουδάραβες παζαρεύουν ρώ-
σικα ὅπλα (ἅρµατα Τ-90, ἑλικόπτερα 
Μi 17) κι ἐµεῖς θαµάξαµε πιά µέ τήν πα-
ραγγελία τῶν (ἄχρηστων) ΒΜΡ. Μεγά-
λο πρᾶµα κάνατε, ρέ ἑλληναράδες!

29χρονος Ἕλληνας ἐπιστήµονας θά 
100πλασιάσει τήν ταχύτητα τοῦ Internet 
µέ τούς ἀλγόριθµους πού ἐπινόησε καί 
πατεντάρισε (ἐννοεῖται ὅτι ὅλα αὐτά 
συµβαίνουν ἐκτός Ἑλλάδος).

Παραµονή τῆς ἐκλογῆς Ἀρχιεπισκόπου, 
διαβάζω τίτλους τῆς φυλλάδας: Ἅγια 
κουκιά, ὀργιάζει τό παρασκήνιο, παπα 
- µπάχαλο, τά παζάρια διευρύνονται

Ναί, ἴσως εἶναι ΚΑΙ ἔτσι, ἀλλά µόνο ἐκεῖ; 
Αὐτά γιά ὅσους πίστευαν ὅτι ἡ ὥς τώρα 
ἡ ἀντιχριστιανική χολή συνδεόταν µέ 
τόν ἴδιο τόν Χριστόδουλο.

Προεδροεκλογή στόν ΣΥΝ, ἔλαβον: 
«Εἶναι» 29%, «Φαίνεσθαι» 70%. Ἄλλη 
µία συντριβή τῆς ἀνθρώπινης ποιότητας 
ἀπό τούς κοµµατικούς µηχανισµούς καί 
τούς τηλεοπτικούς ὅρους. 

Ἔκκληση τοῦ Χρυσοστόµου Κύπρου 
(30-1) στά ὑπουργεῖα Παιδείας Ἑλλά-
δος - Κύπρου γιά σύγχρονη καί ἀποτε- 
λεσµατική διδασκαλία τῆς ἀρχαίας µας 
γλώσσας, µέ στόχο τήν ἀγωγή τῶν νέων.

Αὐτό πάλι µέ τούς σεισµολόγους καί τό 
ΒΑΝ, σέ ποιάν ἄλλη χώρα θά γινόταν; 
Ἤµουνα νιός καί γέρασα, κι ἀκόµη 
κανείς δέν ξέρει ἄν ὁ Βαρῶτσος εἶναι 
γιά Νόµπελ ἤ γιά πίσσα καί πούπουλα!

Μέ 3 δισ. εὐρώ, ὥς τό 2013, ἡ Ἑλλάδα 
θἄναι φούλ στίς ὀπτικές ἴνες. Προφανῶς 
βρέθηκε ὁ ἀνάδοχος (καί µέ τίς δύο 
ἔννοιες...) τοῦ ἔργου κι ἄρα µποροῦµε 
νά µποῦµε στήν ψηφιακή ἐποχή κτλ.

Σκέτη ξεφτίλα ὅλες οἱ ἀγορεύσεις στή 
Βουλή (πλήν ΛΑΟΣ) στό νοµοσχέδιο γιά  
βακούφια καί ποσόστωση. Ὑποκρισία, 
ψευτιά, ἰδεοληψίες καί ἄραθα µάραθα. 

15 µῆνες ἅρπαξε ὁ Τζενγκίζ Ὀµέρ τῆς 
«Μιλλέτ» γιά συκοφαντική δυσφήµιση 
τοῦ δηµάρχου Μύκης Μουσταφά Ἀγκά 
(ὡς ...«πράκτορα τῶν Ἑλλήνων»!)

Ἀρχίστε λοιπόν τό µέτρηµα γιατί τό σερί 
τοῦ Τζενγκίζ πρόκειται νά καταρρίψει 
κεῖνο τοῦ Ντεντέ. Μιλᾶµε γιά µεγάλο 
ταλέντο µέ λαµπρό µέλλον!

Ὅταν βουλευτής τῆς συµπολίτευσης 
µιλᾶ γιά «ἀφάνταστη ταλαιπωρία», 
«ζοφερό σκηνικό», «τραγικές ἐλλείψεις», 
ἀντιλαµβάνεστε τί ἐπιπέδου ὑπηρεσίες 
προσφέρει ὁ ΟΣΕ στόν Ἕβρο.

Τεράστια ἡ προσέλευση τῶν Ξανθιωτῶν 
στήν προβολή τοῦ ντοκυµαντέρ «Πολύ 
µιλᾶς, πολύ κλαῖς» τοῦ ∆. Κιτσικούδη 
γιά τούς Ποµάκους. Παρήγορο, ναί, 
ἀλλά νά µήν κοιτᾶµε µονάχα, ἔ;

10 µῆνες πᾶνε ἀπ’ τήν πρόταση Ἐµφι-
φιετζόγλου γιά 10χρονη χορηγία σέ 
ἕδρα ποµακικῆς καί τό ∆ΠΘ οὔτε κἄν 
ἀπάντησε! Ἡ γνωστή, ρινοκέρεια εὐαι-
σθησία τοῦ φάρου αὐτοῦ τῆς γνώσης. 

Κάνουµε ἕνα πείραµα σήµερα γιά 
12 σελίδες (τῆς ἰδίας ποιότητας). Ἄν 
συνεργαστοῦν ὅλοι οἱ ψιλοτεµπέληδες 
φίλοι θά πετύχει, ἀλλιῶς... πίσω στίς 8.

Φιλιά μπροστά στις κάμερες 

Στην κουρδική πόλη Τζίζρε της νοτιοανατολικής 
Τουρκίας, στις 15/2, επέτειο της σύλληψης του 
Οτζαλάν, οι διαδηλώσεις κατέληξαν σε ταραχές 
και σε έναν θάνατο 15χρονου (Γιαχγιά Μενεξέ), 
που πέρασε από πάνω του η αστυνομική αύρα. Μην 
βάζετε όμως κακό με το μυαλό σας, να, δέστε τον 
αστυνομικό που φιλάει τον πιτσιρικά διαδηλωτή 
που συνέλαβε! Θέλετε κι άλλη απόδειξη των 
προθέσεων των τουρκικών Σωμάτων Ασφαλείας; 

Κούρδοι και αλεβίτες
Στο συνέδριο του κόμματος DTP δεν έψάλη ο 
εθνικός ύμνος και δεν κρέμασαν πουθενά τουρκική 
σημαία ή αφίσα του Ατατούρκ. Την εναρκτήρια 
ομιλία έκανε ο τοπικός γραμματέας του DTP 
Μουράτ Πολάτ. Αναφερόμενος στην ομιλία του 
πρωθυπουργού είπε: Το κουρδικό κίνημα έχει 
γίνει ένα με τον λαό. Δεν μπορείς να εξαφανίσεις 
έναν ολόκληρο λαό, δεν αρκεί η δύναμη σου για 
κάτι τέτοιο¨. Ο αντιπρόεδρος του DTP Καμουράν 
Γιουκσέκ ανακήρυξε ¨μαχητή της ελευθερίας¨ 
την τρομοκράτισα που πριν δύο χρόνια σκότωσε 
7 και τραυμάτισε 33  στρατιώτες. Ανέφερε επίσης 
¨Αισθάνομαι τους πόνους του λαού μας από την 
καταπίεση. Αυτοί οι οποίοι επίμονα θέλουν να μας 
κάνουν να πούμε κάτι ας ακούσουν αυτό.Το ΡΚΚ 
δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Ο βουλευτής 
του DTP Σεραφετίν Χαλίς ανέφερε πως το ΑΚΡ 
στις δημοτικές εκλογές του 2009 στοχεύει να 
πάρει στα χέρια του τον δήμο του Τούντζελι. 
Και πρόσθεσε ¨Στο Χότζατ διόρισαν ιμάμηδες σε 
χωριά αλεβιτών. Παρότι δεν υπάρχει ούτε ένας 
σουνίτης σε αυτά τα δύο χωριά, διορισαν ιμάμηδες. 
Πρόκειται για ένα ύπουλο σχέδιο του ΑΚΡ. Το 
ίδιο έκαναν και σε ένα άλλο χωριό κοντά στην 
Σεβάστεια. Δηλαδή αλεβίτικο χωριό στο οποίο δεν 
υπήρχε καν δάσκαλος και αυτοί διόρισαν ιμάμη. 

(9-2-08, εφ. Χουριέτ)
 
Στρατοκρατία στά Κατεχόμενα
Από το 1957 και δώθε ποιος κυβερνάει τον λαό των 
μουσουλμάνων στην Κύπρο; Ποιος θα απαντήσει 
σε αυτό το ερώτημα; Π.χ. ο κύριος Φερντί αν 
απαντούσε τι θα έλεγε; Άντε, ας μην απαντήσει. 
Να απαντήσω εγώ. Να βάλω δηλαδή ακόμα έναν 
μπελά στο κεφάλι μου. Λοιπόν, από το 1957 και 
δώθε τους Τουρκοκύπριους διοικούνε οι Τουρκικές 
Ένοπλες Δυνάμεις. Υπάρχει κάποιος ο οποίος 
θα ισυριστεί το αντίθετο; Φυσικά και μπορεί να 
υπάρξει, αλλά ποιος θα τον πάρει στα σοβαρά;  
Διότι ένα συν ένα ίσον δύο. Η πραγματικότητα 
δεν αλλάζει. Πως λοιπόν κυβερνάνε οι Τούρκοι 
αξιωματικοί τους Τουρκοκύπριους; Μα φυσικά 
με ¨εκλογές¨. Άλλωστε εκλογές γίνονται, δεν 
γίνονται; Κι ακόμα και αν μπει στις εκλογές το 
πλέον αντιστρατιωτικό κόμμα και κερδίσει τις 
εκλογές πάλι ο Στρατός θα κυβερνάει! 

(15-2-08, Τ/Κ εφ. Αφρίκα)

Ατατουρκισμός
Ο καθηγητής Ατίλα Γιαγιλά εξαιτίας μιας 
απάντησης που έδωσε σε εκδήλωση για τις 
ευρωτουρκικές σχέσεις καταδικάσηκε σε 
φυλάκιση 18 μηνών με αναστολή. Η απάντηση 
που προκάλεσε την καταδίκη του είναι η εξής: 
Οι ξένοι δεν ρωτάνε γιατί οι προτομές αυτού 
του ανθρώπου βρίσκονται παντού; Ε, μα φυσικά 
ρωτάνε και πάντα ρωτούσαν και θα ρωτάνε. 
Αναρωτιούνται ¨Μήπως είναι εδώ η Β.Κορέα με 
τον ¨γιό του ήλιου¨ και το ¨αστέρι της ανατολής¨ 
Κιμ Ιλ Σούνγκ και είναι γεμάτη με αδριάντες, 
αγάλματα, αφίσες και ζωγραφιές; 

(17-2-08, εφ. Χουριέτ)

Ἀντιφωνήµατα
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Στά 80 του µᾶς ἄφησε χρόνους ὁ 
οὑγγροεβραῖος Τόµ Λάντος, µέλος 
τοῦ Κογκρέσου ἀπό τό 1980 καί 
βασικός ἱµάντας τοῦ σιωνιστικοῦ 
λόµπυ (ὡς πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς 
Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων). Ἐπιζών 
τοῦ «Ὁλοκαυτώµατος» (ξέρετε, 
µέ τούς θαλάµους ἀερίων κτλ), 
πλειοδότησε σέ τροµολαγνεία, 
πρωτοστάτησε ὑπέρ τῆς εἰσβολῆς 
στό Ἰράκ κι ὁ καρκίνος τόν ἔκοψε 
πρίν τήν µόνη ἴσως καλή του πράξη, 
τή συνηγορία ὑπέρ τῆς ἀρµενικῆς 
ὑπόθεσης. Μπά, δέν νοµίζω ὅτι θά 
µᾶς λείψει ἰδιαιτέρως...Ἡ Μακεδονία ΜΑΣ

κορώνα στό κεφάλι τους!

Σ τίς 4 Φεβρουαρίου, ἡµέρα γέννησης τοῦ Γκότσε 
Ντέλτσεφ, ὁ 37χρονος πρωθυπουργός τῆς Ψευτο-

µακεδονίας Νίκολα Γκρούεφσκι, κατέθεσε στεφάνι στό 
µνηµεῖο τοῦ ἐθνικοῦ τους ἥρωα. Παρόντες ὁ πρώην 
πρόεδρος τῆς χώρας, Κίρο Γκληγκόρωφ, ἐκπρόσωπος τῆς 
αὐτοαποκαλούµενης «µακεδονικῆς Ἐκκλησίας» κτλ. Μέχρι 
ἐδῶ µπορεῖς νά πεῖς «τέλος πάντων»... Τί διακρίνουµε ὅµως 
πάνω ἀπό τό κεφάλι τοῦ Γκρούεφσκι (ὁ ὁποῖος ἡγεῖται καί 
τοῦ φιλοδυτικοῦ/ἐθνικιστικοῦ κόµµατος VMRO-DPMNE); 
Ἕναν χάρτη τοποθετηµένο πάνω στό µνηµεῖο, ὁ ὁποῖος 
παρουσιάζει µιά ἑνιαία Μακεδονία ἀπό τά Σκόπια µέχρι 
τή... Χαλκιδική, τή Θάσο καί τά Γρεβενά! Φανταστεῖτε τόν 
Ἕλληνα πρωθυπουργό νά καταθέτει στεφάνι στόν τάφο 
τοῦ Βενιζέλου καί πάνω νά βρίσκεται χάρτης τῆς Μεγάλης 
Ἑλλάδας. Θά ἔπεφτε ἡ Κυβέρνηση αὐθηµερόν! Ὅλοι 
ἐκεῖνοι λοιπόν πού θά ἐξίσταντο, ποῦ βρίσκονται τώρα νά 
κράξουν ὁµοίως τόν γελοῖο µά καί ἐπικίνδυνο ἀλυτρωτισµό 
τῶν ἄλλων; Ποῦ θά πάει αὐτός ὁ ἐθνικός µας µαζοχισµός;


