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Ἐδῶ καί καιρό ἔχει συγκροτηθεῖ µία 
πολιτική κίνηση στήν Ἀλεξανδρούπολη ἀπό 
ἀνθρώπους πού ἡ µέχρι σήµερα πολιτική 
τους µαρτυρία ὑπόσχεται κάτι διαφορετικό 
(καί πολλοί εἶναι καί φίλοι µας) ἀπό τή 
γνωστή παρακµή  στά δηµοτικά πράγµατα. 
Στίς 29 Μαρτίου ψηφίστηκε ὡς ἐπικεφαλῆς 
τῆς κίνησης ἡ κ. Ἑλένη Γκιοκτσέ, µέ τήν 
ὁποία κάναµε τήν παρακάτω συζήτηση:

Ἡ πρώτη γυναίκα ὑποψήφια δήμαρχος στὴν 
ἱστορία τῆς πόλης. Πῶς προέκυψε αὐτό; 
Μὲ πολὺ φυσικὸ τρόπο. Ὅπως πρέπει νὰ 
προκύπτουν οἱ ὑποψηφιότητες. ∆ιαπιστώσαµε 
ὅτι ἔχει ὑποβαθµισθεῖ ἡ ποιότητα τῆς ζωῆς 
µας, ὅτι ἡ καθηµερινότητά µας εἶναι δύσκολη, 
ὅτι ζοῦµε σὲ ἕναν ∆ῆµο µὲ πλεονεκτήµατα 
ποὺ ὅµως δὲν µποροῦµε νὰ ἀπολαύσουµε. 
Αἰσθανόµαστε ὅτι ἡ κατάσταση ἔχει φτάσει  
σὲ ἀδιέξοδο, ἀπογοητευθήκαµε ἀπὸ τὸν τρόπο 
ποὺ διαχειρίζονται οἱ δηµοτικοὶ ἄρχοντες 
τὰ θέµατα τῆς πόλης, διαφωνοῦµε µὲ τὶς 
διαδικασίες ὁρισµοῦ ὑποψήφιων δηµάρχων 
ἀπὸ κέντρα τὰ ὁποῖα βρίσκονται µακριὰ ἀπὸ 
τὶς τοπικὲς κοινωνίες, δὲν ἐκφραζόµαστε µέσα 
ἀπὸ ἀρχηγικὲς τάσεις καὶ δηµοτικὲς κινήσεις 
ποὺ δηµιουργοῦνται ἀπὸ τὴν προσωπικὴ 
φιλοδοξία προσώπων.
Συναντηθήκαµε δηµότες τῆς Ἀλεξανδρούπολης, 
συγκροτήσαµε τὴν «Κοινωνία τῶν πολιτῶν», 
δουλέψαµε µέσα ἀπὸ τὶς τακτικὲς συναντήσεις 

τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς, µέσα ἀπὸ τὶς 
γενικὲς συνελεύσεις καὶ µὲ ἐπαφὲς ποὺ 
πραγµατοποιήσαµε µὲ φορεῖς καὶ πολίτες 
καὶ διατυπώσαµε  τὶς ἀρχὲς τῆς κίνησής µας. 
Πέντε ὑποψήφιοι γιὰ τὴ θέση τοῦ ἐπικεφαλῆς 
τῆς κίνησης πρότειναν ὁµόφωνα ἐµένα γι΄ 
αὐτὴν τὴ θέση καὶ αὐτὴ ἡ πρόταση ἔγινε δεκτὴ 
ἀπὸ τὴ Γενικὴ συνέλευση, ἐπίσης ὁµόφωνα.
∆ὲν καταλαβαίνω γιατί νὰ προξενεῖ ἐντύπωση 
τὸ ὅτι εἶµαι γυναίκα. Τὸ ὅτι δὲν ὑπῆρξε νωρίτε-
ρα γυναίκα ὑποψήφια εἶναι ἄξιο ἀπορίας. 
Εἴµαστε ὁ µισὸς πληθυσµός, βιώνουµε τὰ 
ἴδια προβλήµατα, ἴσως καὶ µὲ ἐντονότερο 
τρόπο, δουλεύουµε µέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι, 
συνδυάζουµε πολλοὺς διαφορετικοὺς ρόλους, 
ἀποδεικνύουµε καθηµερινὰ τὶς ἱκανότητές 
µας. Ἔχουµε τὸ ἴδιο δικαίωµα «τοῦ ἐκλέγειν καὶ 
ἐκλέγεσθαι» µὲ τοὺς ἄνδρες.
Οἱ ὑποψήφιοι δήμαρχοι ἔχουν συνήθως «ὅρα-
μα». Ἀπὸ σᾶς τί διαφορετικὸ νὰ περιμένουμε; 
∆ὲν πιστεύω ὅτι ἕνα πρόσωπο κατέχει τὴ 
µοναδικὴ ἀλήθεια, οὔτε ὅτι µπορεῖ νὰ εἶναι ὁ 
σωτήρας µὲ τὶς µαγικὲς συνταγὲς ποὺ θὰ λύσει 
αὐτόµατα τὰ προβλήµατα τῆς πόλης. Πιστεύω 
ὅτι «ὅραµα», γνώµη καὶ πρόταση γιὰ τὸ πῶς 
πρέπει νὰ εἶναι ὁ ∆ῆµος µας ἔχουν πάρα 
πολλοὶ ἄνθρωποι. Αὐτὸ ποὺ προτείνουµε ἐµεῖς 
εἶναι νὰ ἀκούσουµε ποιὲς εἶναι οἱ ἀνάγκες τῶν 
δηµοτῶν, νὰ συνθέσουµε τὶς προτάσεις τους, 
νὰ ἀξιοποιήσουµε τὸ ἀνθρώπινο δυναµικό τοῦ 
∆ήµου, τὶς γνώσεις του, τὴν ἐξειδίκευσή του, 

τὴ φαντασία του. Ἡ ζωὴ εἶναι πολὺ σύνθετη 
πλέον γιὰ νὰ ἐπαρκεῖ ἕνα µυαλὸ γιὰ τὴν 
ἀντιµετώπιση τῶν προβληµάτων. Θέµατα ποὺ 
δυσκολεύουν τὴ ζωή µας, ὅπως ἡ λειτουργία 
τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ ∆ήµου, τὸ κυκλοφοριακό, ἡ 
δυνατότητα νὰ περπατᾶµε στὰ πεζοδρόµια τῆς 
πόλης µας, τὸ πράσινο, ὁ πολιτισµὸς ἀλλὰ 
καὶ γενικότερα θέµατα ποὺ σχετίζονται µὲ 
τὴν ἀνάπτυξη τῆς πόλης, τὴν οἰκονοµία, τὸν 
τουρισµὸ, ἐπιβάλλεται νὰ προσεγγίζονται µέσα 
ἀπὸ διαδικασίες συµµετοχῆς καὶ διαλόγου.  Ὁ 
ἐνεργὸς πολίτης καὶ ὄχι ὁ ψηφοφόρος εἶναι 
χρήσιµος καὶ ἀποτελεσµατικὸς γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ 
∆ήµου.
Τὰ πεζοδρόμια τῆς πόλης ἔχουν γίνει προ-
εκτάσεις καταστημάτων, χῶρος τραπεζοκαθι-
σμάτων καὶ πάρκινκ. Ὑπάρχει λύση;
Οἱ δηµότες δὲν εἶναι µία ἀδιαφοροποίητη 
ὁµάδα. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν πολλοὺς ρόλους 

καὶ πολλὲς δραστηριότητες καὶ πολὺ συχνὰ  
τὰ συµφέροντά τους εἶναι ἀντικρουόµενα. Στὴ 
συγκεκριµένη περίπτωση τὸ συµφέρον τῶν 
καταστηµαταρχῶν εἶναι σὲ βάρος τῶν ἀναγκῶν 
τῶν δηµοτῶν ποὺ χρειάζονται µία πόλη 
λειτουργική, πεζοδρόµια στὰ ὁποῖα µποροῦν 
νὰ κυκλοφορήσουν παιδιὰ καὶ ἡλικιωµένοι, 
χώρους προσβάσιµους γιὰ Ἄτοµα µὲ Εἰδικὲς 
Ἀνάγκες. Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ∆ήµου δὲν εἶναι 
οὐδέτερες ἢ ἀνώδυνες. Ὅροι λειτουργίας τῶν 
καταστηµάτων, κανονισµὸς γιὰ λειτουργίες 
ποὺ µποροῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν στὰ πεζοδρόµια 
εἶναι ἀναγκαία ἀλλὰ ὄχι ἱκανὴ συνθήκη γιὰ τὴν 
ἀντιµετώπιση τοῦ προβλήµατος. Ἡ δυνατότητα 
τοῦ ∆ήµου νὰ ἐπιβάλλει τὴν ἐφαρµογὴ αὐτῶν 
τῶν κανόνων καὶ τὸ σθένος τῶν δηµοτικῶν 
ἀρχόντων νὰ ἀντισταθοῦν σὲ πιέσεις καὶ νὰ 
ξεπεράσουν τὶς πελατειακές τους σχέσεις 
εἶναι προϋπόθεση γιὰ µία ὁλοκληρωµένη καὶ 
ἀποτελεσµατικὴ πολιτική.
Δημόσιοι χῶροι μὲ πράσινο ἢ ἀνύπαρκτοι 
χῶροι μὲ τσιμέντο;
Ὅποιον καὶ νὰ ρωτήσετε θὰ σᾶς ἀπαντήσει 
χωρὶς δεύτερη σκέψη ὅτι ἐπιλέγει γιὰ τὴν πόλη 
µας τοὺς δηµόσιους χώρους µὲ πράσινο. Ἡ 
δυσκολία δὲν εἶναι στὴν ἐπιλογὴ ἀλλὰ στὴν 
ὑλοποίηση. Ἡ καταγραφὴ αὐτῶν τῶν χώρων, 
δυστυχῶς δὲν ἀπέµειναν πολλοί, ἡ ἐπανάκτησή 
τους σὲ περίπτωση ποὺ ἔχουν καταπατηθεῖ, ἡ 
ἀξιοποίησή τους, ἀκόµη ἡ δηµιουργία νέων 
χώρων πρασίνου στὸ ἀστικὸ περιβάλλον καὶ  ἡ 
δηµιουργία  περιαστικοῦ δάσους γύρω ἀπὸ τὴν 
πόλη εἶναι ζητήµατα ποὺ µποροῦν νὰ ἔχουν 
ἄµεση καὶ γρήγορη ἐπίλυση. 

Συνέχεια στή σελίδα 4

Εὐρωπαϊκός διαγωνισµός 
καί ἀντιφωνητική συµµετοχή

 Διαγωνισµό γιὰ παιδιά κι ἐφήβους µὲ θέµα «Ἡ 
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καὶ τὰ δικαιώµατα τοῦ παιδιοῦ» διοργανώνει 
ἡ Κοµισιόν. Παιδιά καὶ ἔφηβοι ἀπ’ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Ε.Ε. 
καὶ ἡλικίας 10 - 18 ἐτῶν προσκαλοῦνται νὰ δηµιουργήσουν 
µία ἀφίσα ποὺ θὰ παρουσιάζει τὴν ἰδέα τῆς προστασίας, τοῦ 
σεβασµοῦ καὶ τῆς προώθησης τῶν δικαιωµάτων τῶν παιδιῶν.

 Ἐπειδή ὅµως χάσαµε τή διορία (ἔληγε στὶς 10 Ἀπρι-
λίου), εἴπαµε νά µήν πάει χαράµι ἡ προσπάθειά µας γιά τήν 
συµµετοχή στόν διαγωνισµό: Δηµοσιεύουµε λοιπόν σήµερα 
τήν ἀφίσα πού δέν προλάβαµε νά στείλουµε. Εἶναι µιά σκηνή 
ἀπό τήν φυγή τῶν Σέρβων ἀµάχων ἀπό τό Κόσοβο (Πρίζρεν, 
15 Ἰουνίου 1999), µόλις κόπασαν οἱ ναζιστικοί βοµβαρδισµοί 
τῆς εὐρωατλαντικῆς ὀρδῆς. Ποῦ τό θυµηθήκαµε; Ἔ, νά, τώρα 
πού ἐπισφραγίζεται τό ἔγκληµα, µέ τίς «διαπραγµατεύσεις» 
στή Βιέννη γιά τό µέλλον τοῦ Κοσσυφοπεδίου, τό θεωρήσαµε 
ἐπίκαιρο. 
 Τί λέτε; Θά κερδίζαµε κανένα βραβεῖο; 

Ἑλένη Γκιοκτσέ: 
Ὑποψήφια δήµαρχος Ἀλεξανδρούπολης

Τραγικά ἐπίκαιροι;
 Τό δηµοσίευµα τῆς κυριακάτικης 
«Καθηµερινῆς» πού ἀναφερόταν στά σενάρια 
τουρκικῆς ἔγερσης µειονοτικοῦ ζητήµατος 
στή Θράκη ἔκανε πολύ µεγάλη ἐντύπωση. 
Ἀρκετοί ἔσπευσαν νά ζητήσουν τή γνώµη µας 
γιά τίς πληροφορίες πού περιεῖχε καί γιά τίς 
πιθανότητες ἐπιτυχίας του. Γιά ἄλλη µιά φορά 
λοιπόν νά ποῦµε µερικά πράγµατα καθαρά:
 Καθόλου δέν µᾶς ἀπασχολεῖ τό 
ζήτηµα! Τό πρόβληµα (κατ’ ἐµᾶς) δέν βρίσκε-
ται στό ἄν ἡ Ἄγκυρα θά ἐπιλέξει αὐτήν ἤ τήν 
ἄλλη συγκυρία γιά νά µᾶς ἀνακατώσει, ἀλλά 
στό ὅτι ὑπάρχουν οἱ πρόσφορες συνθῆκες 
γιά νά τό πράξει. Καί τίς συνθῆκες αὐτές 
τίς διαµορφώνουµε, κυρίως, ἐµεῖς οἱ ἴδιοι. 
Προσέξτε ποιοί δείχνουν τώρα ν’ ἀνησυχοῦν: 
Ὅσοι ἐπί χρόνια ὁλόκληρα λούζονταν 
κάθε ροχάλα τῶν κεµαλόσκυλων τύπου 
Ἐτζεβίτ, Ντεµιρέλ, Τζέµ κτλ καί θεωροῦσαν 
«ὑπερπατριῶτες» ὅσους - ὅπως ἐµεῖς - δέν 
χαριεντίζονταν µαζί τους! Ὅταν ὅµως 
ἔχεις κάνει καριέρα σάν παπαγαλάκι τοῦ 
πολυπολιτισµοῦ, τοῦ ὑποπατριωτισµοῦ καί 
τοῦ ἀντιεθνικισµοῦ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΑΙ ΝΑ 
ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ. Καί ὁ Ἐρντογάν σίγουρα εἶναι ὁ 
συγκριτικά καλύτερος Τοῦρκος ἡγέτης, τόσο 
γιά µᾶς, ὅσο καί γιά τόν λαό του. Θά ἐπιδιώξει 
ἀντιπερισπασµό στήν κουρδική ἐξέγερση; 
Θά ζητήσει (ἑλληνικά) ἀνταλλάγµατα γιά 
τή χασούρα του στήν Ἀνατολή; Δέν ξέρουµε. 
Ὡστόσο, ἄν ἐµεῖς εἴµαστε σοβαροί καί ἐπαρκεῖς 
στήν ὑπεράσπιση τῶν δικαίων µας, τίποτε δέν 
θὰ µᾶς πανικόβαλε. Τώρα, πού κατά κανόνα 
τρέχουµε πίσω ἀπό τίς ἐξελίξεις, ἀσκούµαστε 
στήν οἰωνοσκοπία καί στή σεναριογραφία...

Ὁ καθ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
(ΤΖΕΗΜΣ) ΠΕΤΡΑΣ 

σέ ἀποκλειστική συνέντευξη 
στόν «Ἀντιφωνητή»!

Τό παγκόσµιο σκηνικό µέ τήν µατιά 
τοῦ µεγάλου Ἑλληνοαµερικανοῦ 
διανοούµενου, συνοδίτη τῶν ὅπου 

γῆς καταπιεσµένων, προσφέρει 
µιά ἐπαναστατική ἀνάγνωση 

τοῦ διεθνοῦς γίγνεσθαι 
(Στή σελίδα 5) 

 Ἀντιφωνητὴς
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Γενετική µηχανική καί 
γεωπονικές ἐπιστῆµες

Όπως αναφέρει ο Καθηγητής Κοινωνιολογίας 
Ούλριχ Μπέκ («Η κοινωνία του ρίσκου», 
1986), το ρίσκο ή η διακινδύνευση και 
η (επιστηµονική) αβεβαιότητα είναι το 
κύριο χαρακτηριστικό των κοινωνιών 
του τελευταίου µισού του 20ου και των 
απαρχών του 21ου αιώνα. Στις κοινωνίες 
αυτές αποτελεί ιστορική πραγµατικότητα 
ότι η επιστηµονική γνώση παράγει συνεχώς 
κινδύνους χάριν της τεχνολογικής εξέλιξης 
και, εν τέλει, της οικονοµικής ανάπτυξης. Άρα 
στις κοινωνίες αυτές δεν υπάρχουν σίγουρες 
και προκαθορισµένες γραµµές ανάπτυξης. 
Ο Μπεκ προτείνει ότι, η ουσία της κοινωνίας 
του ρίσκου είναι ακριβώς το απρόβλεπτο, 
το οποίο µε τη σειρά του προκαλεί έναν 
αναστοχασµό των υποκειµένων για τις 
ενέργειες και τις συµπεριφορές τους, 
ακριβώς για να αµβλύνουν τα παράπλευρα 
αποτελέσµατα της δράσης τους. 
Από την άλλη µεριά όµως αντιπαρατίθεται 
η αξιολόγηση του βαθµού της αβεβαιότητας 
και ανατίθεται στην έκθεση της “κατάστασης 
των επιστηµονικών γνώσεων”, (Γ. Μπάλια, 
ειδικού δικηγόρου στο περιβαλλοντικό δίκαιο, 
«Η Αρχή της Προφύλαξης στο Διεθνές, 
Κοινοτικό και Συγκριτικό Δίκαιο» εκδόσεις 
Σάκκουλα, 2005). Ο Μπάλιας αναφέρει ότι 
εισήλθαµε σε µια νέα ιστορική εποχή όπου 
βιώνουµε το τέλος της βεβαιότητας και 
επισηµαίνει ότι η γνώση των περίπλοκων 
λειτουργιών των οικοσυστηµάτων είναι 
µερική, και ώς έναν βαθµό υποκειµενική. 
Εποµένως, δεν µπορεί να αποτελέσει 
την αντικειµενική βάση για ρυθµιστική 
«δικαιϊκή παρέµβαση». Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο, η εν λόγω διαδικασία πρέπει να 
περιλαµβάνει δύο στοιχεία: την επιστηµονική 
ανάλυση και τη διαβούλευση µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων µερών. Να εξασφαλίζεται, 
δηλαδή η συµµετοχή εκτός των επιστηµόνων 
και της κοινωνίας στην οριοθέτηση του 
αποδεκτού, από αυτήν, κινδύνου. Η έννοια 
του “αποδεκτού κινδύνου”, συµπληρώνει 
ο συγγραφέας, αποτελεί αναντικατάστατο 
στοιχείο της αρχής της προφύλαξης. Η 
αναγωγή της αρχής της προφύλαξης 
σε κανόνα του διεθνούς δικαίου του 
περιβάλλοντος συντελέστηκε την τελευταία 
20ετία - κυρίως µετά το 1992. Η αρχή της 
προφύλαξης (Συνθήκη του Άµστερνταµ, νέο 
άρθρο 174, παρ. 2) έναντι της διαπιστωµένης 
επιστηµονικής αβεβαιότητας αναγνωρίσθηκε 
πολύ καθυστερηµένα.
Έτσι φτάσαµε σήµερα σιωπηλά να 
υποµένουµε ορισµένα επιστηµονικά 
αδιέξοδα, ή αν θέλετε ορισµένα 
περιβαλλοντικά ασυµβίβαστα και εδώ θα 
περιορισθώ µόνο στον χώρο της γεωργίας, 
αναφερόµενος στη Γεωπονική Επιστήµη. 
Τέτοια παραδείγµατα ασυµβίβαστων 
αφορούν στην αδυναµία αντιµετώπισης 
ορισµένων παθογόνων και εχθρών σε 
ορισµένες καλλιέργειες µεγάλης οικονοµικής 
σηµασίας, λόγω της εντατικοποίησης της 
γεωργίας, όχι µόνο στην Ελλάδα άλλα 
σε όλον τον κόσµο και η εξαιτίας αυτού 
αλόγιστη χρήση των αγροχηµικών που 
έχουν προκαλέσει και προκαλούν τόσα 
περιβαλλοντικά ασυµβίβαστα (οπές όζοντος, 

αυξηµένες περιπτώσεις καρκινοπαθών 
αγροτών και καταναλωτών βεβαρηµένων µε 
φάρµακα αγροτικών προϊόντων, ανισορροπία 
της φύσης µε καταστροφές δασών, τιµές 
ρύπων που δεν τιθασεύονται κλπ κλπ). Από τη 
δεκαετία του ’80 και µετά ο άνθρωπος, πάντα 
ευαίσθητος και ανήσυχος µε το περιβάλλον 
και την επικείµενη καταστροφή του, 
συνειδητοποιεί περισσότερο τους κινδύνους 
και αναγκάζει την γεωργία να στραφεί 
προς νέες καλλιεργητικές πρακτικές, πέραν 
της χρήσης αγροχηµικών. Έτσι γρήγορα οι 
ελπίδες στηρίχθηκαν και ακόµη στηρίζονται 
στη λεγόµενη οργανική γεωργία (ή όπως 
στη χώρα µας έχει επικρατήσει να λέγεται 
Βιολογική Γεωργία), που αποκλείει τη 
χρήση -και καλά κάνει-, σε κάθε τι που έχει 
δηµιουργήσει εργαστηριακά ο άνθρωπος και 
όχι η φύση.

Η προστασία των φυτών, όµως, είναι πάντα 
ο πλέον ευάλωτος τοµέας της όποιας 
γεωργίας. Έτσι γρήγορα διαπιστώνεται ότι 
στο «οπλοστάσιο» των βιοκαλλιεργητών 
δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις 
για την παροχή προστασίας ιδιαίτερα σε 
εκτατικές και εντατικοποιηµένες µορφές 
καλλιέργειας. Στις περιοχές όπου υπάρχει 
ελάχιστη περιβαλλοντική παρέµβαση από 
τον άνθρωπο, µε τα χρόνια έχει δηµιουργηθεί 
η λεγόµενη περιβαλλοντική ισορροπία 
µεταξύ χλωρίδας και πανίδας και άρα οι εκεί 
υπάρχουσες εκµεταλλεύσιµες καλλιέργειες 
ουσιαστικά δεν καλλιεργούνται και απλά 
ευδοκιµούν σε ένα πραγµατικά αειφορικό 
περιβάλλον (βλ. ορεινές ελαιοκοµικές 
περιοχές). Εκεί η βιολογική γεωργία πέτυχε 
άριστα. Αυτό όµως δεν είναι εφικτό σε 
πάµπολλες περιπτώσεις καλλιεργειών λόγω 
των αυξηµένων αναγκών, τόσο σε αποδόσεις 
όσο και σε οικονοµία και ισορροπία εκροών 
- εισροών και ταυτόχρονη µεγιστοποίηση του 
κέρδους.
Το κενό ανάµεσα στις δύο µορφές 
γεωργίας ήρθε πιο πρόσφατα να καλύψει 
η λεγόµενη «ολοκληρωµένη διαχείριση» 
των καλλιεργειών. Η βασική διαφορά της 
µε τη βιολογική είναι ότι βλέποντας την 
φυτοπροστασία ως τον ευάλωτο τοµέα, 
επιτρέπει τη χρήση µόνο των πλέον ήπιων 
φυτοπροστατευτικών µέσων. Παράλληλα, 
όµως, ασκεί και απόλυτο έλεγχο µε 
λεπτοµερή καταγραφή των εισροών και 
εκροών που επηρεάζουν τόσο το περιβάλλον 
όσο και το τελικό προϊόν. Με τον τρόπο αυτό 
στοχεύει απόλυτα και τεκµηριωµένα µε 
πιστοποιητικά στην προστασία αφενός του 
γεωργού και αφετέρου του καταναλωτή, 
όπως συµβαίνει βέβαια και στη περίπτωση 

του βιολογικού προϊόντος, σε αντίθεση 
όµως µε τα προϊόντα της λεγόµενης πλέον 
συµβατικής ή «χηµικής» γεωργίας. Όµως και 
πάλι στην περίπτωση αυτή η φαρέτρα της 
ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας δεν είναι 
πλούσια. Και το πιο σηµαντικό στοιχείο, για να 
γεµίσει και η φαρέτρα αυτή, στρέφεται πάλι 
στη Χηµική Αγροτοφαρµακοβιοµηχανία για 
να ζητήσει ποια χηµικά φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα είναι περιβαλλοντικά αποδεκτά, 
κάτι που πιθανά αργότερα να αποδειχθεί 
λανθασµένο µεν, ήδη χρησιµοποιηµένο δε. 
Στα αδιέξοδα αυτά έρχεται να δώσει 
απαντήσεις ευκολότερα, η Επιστήµη 
της Βιοτεχνολογίας που µελετά και 
«εκµεταλλεύεται» τα βιολογικά συστήµατα, 
οργανισµούς ή τις βιολογικές διαδικασίες 
τους για την παραγωγή προϊόντων υψηλής 
βιολογικής αξίας ή υπηρεσιών (µοριακή 
αποτύπωση, γονιδιακή θεραπεία, κλπ.). 
Πρόκειται για µια σύνθετη επιστήµη που 
συνδυάζει την µικροβιολογία, τη γενετική, 
την βιοχηµεία και την γενετική µηχανική.
Το Εργαστήριο Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας 
Φυτών του ΤΕΙ-Κρήτης από το 1999 έχει 
προσπαθήσει να συντονίσει την ερευνητική 
δραστηριότητά του µε τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει ο Πρωτογενής Τοµέας της 
Κρήτης καθώς και µε τις ενδιαφέρουσες 
τρέχουσες εξελίξεις της Επιστήµης. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε οξειδωτικούς 
µηχανισµούς της φύσης, όπως της ωρίµανσης 
και γήρανσης των οπωροκηπευτικών, καθώς 
και ορισµένων φυσιολογικών διεργασιών 
του δευτερογενούς µεταβολισµού των 
φυτών, που σχετίζονται µε την παραγωγή 
φυσικών αντιοξειδωτικών ουσιών. Ο 
δευτερογενής µεταβολισµός, αντίθετα 
από τον πρωτογενή που είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένος µε καθηµερινή παραγωγή 
ενέργειας και βιοµάζας, συµβαίνει µόνο σε 
ορισµένες χρονικές στιγµές του βιολογικού 
κύκλου και όχι καθ’ όλη τη διάρκειά του. 
Συνδέεται δε µε αναπτυξιακές αλλαγές του 
οργανισµού όπως π.χ. σποροπαραγωγή, 
ωρίµανση κλπ. Τρέχοντα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα της οµάδας αφορούν τον 
συνδυασµό στην επίλυση προβληµάτων 
φυτοπροστασίας µε τη εκµετάλλευση των 
αντιοξειδωτικών βιοσυνθετικών µηχανισµών 
που έχουν αναπτύξει ορισµένα φυτά έτσι 
ώστε να µπορούν να επιβιώνουν και να 
αυτοπροστατεύονται, µε τη βοήθεια της 
γενετικής µηχανικής. 
Ειδικότερα, επιδιώκεται η κατασκευή 
γενετικά τροποποιηµένων στελεχών 
σακχαροµύκητα τα οποία θα φέρουν 
τη δυνατότητα ετερόλογης βιοσύνθεσης 
φυτικών ουσιών που είναι σηµαντικές τόσο 
στη φυτοπροστασία όσο και στη διατροφή. 
Οι τεχνολογίες αυτές δεν σχετίζονται µε 
παραγωγή γενετικά τροποποιηµένων 
φυτών και εποµένως δεν διαταράσσουν 
την υπάρχουσα βιολογική ισορροπία του 
φυσικού γενετικού πλούτου της χώρας 
µας. Οι όποιοι γενετικοί µετασχηµατισµοί 
υλοποιηθούν θα αφορούν µόνο τον 
σακχαροµύκητα, προκειµένου τα στελέχη 
του να µεγαλώνουν κάτω από απόλυτα 
ελεγχόµενες συνθήκες (εντός των ορίων των 
εξειδικευµένων εργαστηρίων µας). Με άλλα 
λόγια ο οργανισµός αυτός θα χρησιµοποιηθεί 
ως βιοαντιδραστήρας για την παραγωγή 
µεγάλων ποσοτήτων επιλεγµένων ουσιών 

που παράγουν και τα φυτά. Δίνεται 
έτσι η δυνατότητα παραγωγής τους µε 
αποδοτικότερο και µε οικονοµικότερο τρόπο, 
επειδή η αποµόνωση από τα φυτά είναι 
αντιοικονοµική και πολλές φορές οδηγεί 
σε ουσίες που το ίδιο το φυτό τροποποιεί 
απενεργοποιώντας τις. Το στοιχείο αυτό 
κάνει τις ουσίες αυτές ιδιαίτερα ελκυστικές 
για τη βιοµηχανία τροφίµων και φαρµάκων.  
Ορισµένες από τις φλαβονοειδείς αυτές 
ουσίες έχει επίσης βρεθεί ότι εξαιτίας της 
οµοιότητας τους µε τα οιστρογόνα (για το 
λόγο αυτό ονοµάζονται και φυτοοιστρογόνα), 
µπορεί να συµπληρώνουν διαµέσου της 
διατροφής τη έλλειψη οιστρογόνων του 
ανθρώπινου οργανισµού και φαίνεται 
ότι έµµεσα έτσι συµβάλλουν σε πρόληψη 
σοβαρών ασθενειών όπως καρδιαγγειακά 
νοσήµατα, καρκίνος µαστού και προστάτη, 
προβλήµατα εµµηνόπαυσης, κλπ.. 
Προερχόµενες δε από φυτά χαρακτηρίζονται 
ως ασφαλείς  για το περιβάλλον, και τους 
καταναλωτές (ανθρώπους και ζώα). 
Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι η συνεργασία 
µε άλλα Τριτοβάθµια και Ερευνητικά Ιδρύµατα 
καθώς και µε Ιδιωτικούς Επιχειρηµατικούς 
φορείς για τη δηµιουργία εµπορεύσιµων 
προϊόντων, που θα µπορούσαν να συµβάλουν 
στην Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη 
της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής. Τέτοια 
προϊόντα είναι τα παρακάτω :
α) Νέα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα 
των προαναφερθέντων βιοενεργών φυτικών 
ουσιών που θα δύνανται να  εκµεταλλευθούν 
και οι επιχειρηµατικοί φορείς για την 
αντιµετώπιση ασθενειών που προκαλούνται 
από διάφορους µύκητες και βακτήρια. Ο 
βοτρύτης (Botrytis cinerea), για παράδειγµα,  
που αποτελεί µία από τις σοβαρότερες 
ασθένειες της αµπέλου, τόσο προσυλλεκτικά 
όσο και µετασυλλεκτικά, θα είναι από τους 
πλέον φιλόδοξους στόχους. 
β) Νέα ή βελτιωµένα πρωτόκολλα 
οινοποιήσεων, εφόσον οι ουσίες αυτές θα 
χρησιµοποιηθούν στη ζύµωση του κόκκινου 
αλλά και του λευκού κρασιού κατά τη 
διαδικασία της οινοποίησης, προκειµένου να 
αυξηθούν τα επίπεδα των ουσιών αυτών σε 
παραγόµενα κρασιά, µιας κι έχουν ιδιαίτερη 
ιατρική και οικονοµική σηµασία, λόγω των 
θετικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. 
γ) Λειτουργικά σιτηρεσία αιγοπροβάτων 
µε την προσθήκη των ουσιών αυτών για τη 
βελτίωση αφενός της ευρωστίας των ζώων 
και αφετέρου για τη βελτίωση της ποιότητας 
και αύξηση της παραγωγής βιολογικών 
γαλακτοκοµικών προϊόντων και κρέατος, 
µέσω της καλύτερης διατροφής των ζώων 
την επίτευξη καλύτερου ελέγχου ασθενειών 
τους, που σχετίζονται µε φλεγµονώδη παθο-
λογικά συµπτώµατα όπως µαστίτιδα, κ.ά.
Οι παραπάνω στόχοι θα οδηγήσουν σε 
εµπορεύσιµα προϊόντα, φιλικά προς το 
περιβάλλον και τον τελικό χρήστη. 

Βερβερίδης Φίλιππος, 
Καθηγητής Βιοχηµείας 

& Βιοτεχνολογίας Φυτών

*  Τό ἄρθρο γράφτηκε ἀπό τόν Κοµοτηναῖο 
ἐπιστήµονα γιά τόν «Ἀντιφωνητή» καί 
ἀποτελεῖ συνέχεια ἀπό τό προηγούµενο 
φῦλλο µας

ΕΝΑΣ ΚΟΜΠΟΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ
Είχε έναν κόµπο στο λαιµό του
τις τύψεις που τον στραγγάλιζαν βασανιστικά
δακτυλοδεικτούµενο καταχραστή της εµπιστοσύνης,
της αγάπης, της συντροφικότητας, της πίστης
Είχε έναν κόµπο στο λαιµό του
την κυλισµένη του µικρότητα
πίσω απ’ τα λεφτά του ταµείου
– υποκριτής για τριάντα αργύρια
κι ας επιστράφηκαν αλύτρωτα
για την εξαγορά της ένοχής του αθωότητας
Είχε έναν κόµπο στο λαιµό του
την αµαρτωλή παράδοση του αθώου αίµατος
που ’γδαρε την υπόληψή του (και τη σωτηρία του)
σε ξεσκίδια κοµµατιασµένης νηφαλιότητας

Είχε έναν κόµπο στο λαιµό του
τη θηλιά της κρεµάλας του
καθώς ο συνειδησιακός του δήµιος θέριζε
την τελευταία του επιθυµία µετάνοιας·
µε τον κόµπο στο λαιµό
τσάκισε το άγος του µαζί µε το κλαδί
λύνοντας τον κόµπο των σπλάχνων του ο Ιούδας
στο προδοτικό φιλί των κοφτερών βράχων.

Γιάννης Στρούµπας

Μητροπολιτικές 
εὐχαριστίες

  Ἀπό τόν Μητροπολίτη 
Μαρωνείας καί Κοµοτηνῆς 
κ.κ. Δαµασκηνό, λάβαµε τήν 
κάτωθι ἐπιστολή (γιά τήν 
ὁποία θερµά εὐχαριστοῦµε):

Ἀξιότιµε κ. Καραΐσκο,
   Ἐπιτακτικόν αἰσθανόµεθα τό 
χρέος ὅπως ἐκφράσωµεν ὑµῖν 
ἐγκάρδια συγχαρητήρια καί 
θερµάς εὐχαριστίας διά τήν 
δηµοσίευσιν εἰς τό φῦλλον τοῦ 
«Ἀντιφωνητοῦ» τῆς 29-3-06 τοῦ 
λίαν ἐπικαίρου ἄρθρου «1821 
- Χριστιανοµουσουλµανική 
θυσία   κορυφῆς». Διά τοῦ 
ἄρθρου τούτου ἀποδεικνύεται 
ὅτι ἡ ἔκδοσις τοῦ ἀφορισµοῦ κατά 
τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου 
καί λοιπῶν ἐγκυκλίων τοῦ 
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου  
ἐγένετο πρός ἀποσόβησιν τῆς 
σφαγῆς τῶν Χριστιανῶν τῆς 

Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας, 
ἥτις καί ἐπετεύχθη χάρις 
εἰς τήν φιλάνθρωπον καί 
γενναίαν ἄρνησιν τοῦ τότε 
Σεϊχουλισλάµη νά ἐκδώση 
τόν φετφάν σφαγῆς τῶν 
Χριστιανῶν καί ἐθανατώθη 
δι’ αὐτόν τόν λόγον ὑπό τοῦ 
Σουλτάνου. Διά τοῦ ἄρθρου 
τούτου ἀποκαθίσταται ἡ 
ἱστορική ἀλήθεια διά τά κίνητρα 
τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου 
ἀλλά καί τεκµηριοῦται ὅτι ἡ 
ἀπάνθρωπος καί βάρβαρος 
διαγωγή τῶν ἡγετῶν τῆς 
γείτονος, παλαιῶν καί νέων, δέν 
ὀφείλεται εἰς τήν µουσουλµα-
νικήν θρησκείαν ἀλλ’ εἰς τήν 
πολιτικήν ἰδεολογίαν των. 
Ἀποτελεῖ ἀρίστην ἀπάντησιν 
τόσον πρός τούς ὑβριστάς τοῦ 
Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, 
ὅσον καί εἰς ὅσους ὁµιλοῦν περί 
πολέµου θρησκειῶν.
   Μετά πάσης ἀγάπης καί 
ἐνθέρµων εὐχῶν  



Ἀµερικανοί ζητοῦν πολιτικό ἄσυλο στόν Καναδά!
Στόν «Γκάρντιαν» γιά τήν κατάσταση στόν ἀµερικανικό Στρατό πού συνεχίζει νά 
βιάζει κτηνωδῶς τό Ἰράκ:
   «Ἑκατοντάδες φυγάδες τῶν Ἀµερικανικῶν Ἐνόπλων ∆υνάµεων ἔχουν περάσει 
στόν Καναδά καί ζητοῦν ἐκεῖ πολιτικό ἄσυλο, ἰσχυριζόµενοι ὅτι οἱ παραβιάσεις 
τῶν κονόνων τοῦ πολέµου στό Ἰράκ ἀπό τίς ΗΠΑ τούς παρέχει τό δικαίωµα νά  
ζητήσουν ἄσυλο. Μία ἀπόφαση σέ δοκιµαστική περίπτωση, µέ δύο Ἀµερικανούς 
στρατιωτικούς, ἀναµένεται συντόµως µέ ἐνδιαφέρον καί παρακολουθεῖται κι ἀπό 
τίς δυό πλευρές τῶν συνόρων. Τοὐλάχιστον 20 ἀκόµη ἔχουν ὑποβάλει αἴτηση 
ἀσύλου καί 400 ἀπό τούς 9.000 συνολικά (ἀπό τό 2003) φυγάδες ὑπολογίζεται νά 
βρίσκονται στόν Καναδά. Ὁ Ryan Johnson, 22 ἐτῶν, ἀπό τό Φρέσνο τῆς Καλιφόρνιας, 
ἐπρόκειτο νά πάρει θέση µάχης µέ τή µονάδα του στό Ἰράκ πέρυσι τόν Γενάρη ἀλλά 
πέρασε τά σύνορτα καί τόν Ἰούνιο ζήτησε ἄσυλο. “Μίλησα µέ πολλούς στρατιῶτες 
πού ἦταν στό Ἰράκ καί µοῦ εἴπανε γιά σκοτωµούς ἀθώων πολιτῶν καί βοµβαρδισµό 
γειτονιῶν” εἶπε στόν Guardian. “Ἦταν θαυµάσια ἀπό τότε πού ἦρθα ἐδῶ. Γενικά 
ὁ κόσµος ἦταν πράγµατι φιλόξενος καί µέ κατανόηση, παρότι κάποιοι λίγοι εἶναι 
ὑπέρ τοῦ πολέµου. ∆έν µέ νοιάζει πού δέν µπορῶ νά γυρίσω στίς ΗΠΑ. Βρίσκοµαι 
στόν Καναδά κι αὐτό εἶναι ἔτσι.” Ὁ Τζόνσον λέει πώς δέν γνωρίζει πόσοι ἀµερικανοί 
στρατιῶτες βρίσκονται σήµερα στόν Καναδά ἀλλά ἀκτιµᾶ πώς τό 400 εἶναι ἕνα 
ρεαλιστικό νούµερο. Ἔκανε περιοδεῖες διαλέξεων στή χώρα ὡς µέλος τοῦ κινήµατος 
τῶν ἀνθιστάµενων στόν πόλεµο  καί συνάντησε κι ἄλλους στρατιωτικούς πού ζοῦν 
παράνοµα ἐκεῖ. Ὁ Τζέφρυ Χάουζ, δικηγόρος τοῦ Τορόντο πού ἐκπροσωπεῖ πολλούς 
ἐξ αὐτῶν, εἶπε ὅτι ἕνας αὐξανόµενος ἀριθµός ζητᾶ ἄσυλο. «Ὑπάρχουν ἀρκετοί χωρίς 
κανένα στάτους κι ἄλλοι µέ φοιτητικές βίζες», ὁπότε, σύµφωνα µέ τίς ὁδηγίες τοῦ 
ΟΗΕ, δικαιοῦνται νά ζητήσουν ἄσυλο.
Οἱ πρῶτες, δοκιµαστικές περιπτώσεις ἐµπλέκουν τόν 26χρονο Jeremy Hinzman, 
πού λιποτάκτησε ἀπό τήν 82η Ἀεροπορική ∆ιοίκηση καί τόν Brandon Hughey 
ἀπό τήν 1η Τεθωρακισµένη Μεραρχία. Ἡ ἀπόφαση γιά τίς αἰτήσεις ἀσύλου 
τους ἀναµένεται τίς προσεχεῖς ἑβδοµάδες. Ἄν ἀπορριφθοῦν, θά προσφύγουν στό 
Ὁµοσπονδιακό Ἐφετεῖο καί στό Ἀνώτατο ∆ικαστήριο τῆς χώρας, διαδικασία πού 
θά διαρκέσει καί τόν ἑπόµενο χρόνο τοὐλάχιστον, κατά τόν κ. Χάουζ.
Ὅλοι οἱ λιποτάκτες, παλιοί καί νέοι,  µπαίνουν σέ λίστα καταζητούµενων τοῦ FBI. 
Πρό ἡµερῶν, ὁ 56χρονος Allen Abney, πού λιποτάκτησε πρίν 38 χρόνια ἀπό τούς 
πεζοναῦτες στή διάρκεια τοῦ πολέµου στό Βιετνάµ, συνελήφθη καθώς µπῆκε 
στίς ΗΠΑ, ἕνα ταξείδι πού ἔκανε στό παρελθόν πολλές φορές χωρίς πρόβληµα. 
Κρατήθηκε σέ στρατιωτική φυλακή στήν Καλιφόρνια γιά λίγες µέρες καί µετά 
ἀφέθηκε ἐλεύθερος. «Ἔχουν ἐπανενεργοποιήσει ἀνενεργά ἐντάλµατα», λέει ὁ κ. 
Χάουζ. «Ξέρω 15 ἀνθρώπους πού εἶχαν περάσει 10 καί πάνω φορές τά σύνορα 
χωρίς πρόβληµα καί ξαφνικά συλαµβάνουν τόν κόσµο. Φαίνεται νά συνδέεται µέ 
τό Ἰράκ». (...) Στή διάρκεια τοῦ πολέµου στό Βιετνάµ κάπου 50-60.000 Ἀµερικανοί 
πέρασαν τά σύνορα γιά νά ἀποφύγουν τήν στράτευση.»

 Μιὰ µικρή ἀρχαία Σπάρτη
   Στήν «Ἐλευθεροτυπία» (31-3) ἡ εἴδηση γιά ἕναν ἀκόµη ἐπώνυµο λάτρη τῆς 
ἀρχαίας Ἑλλάδας πού ἔφυγε ἀπό τή ζωή πρόσφατα: 
    «Γεννηµένος στὶς Μπαχάµες, ἀπὸ Σκωτσέζους γονεῖς, ἀγόρασε τὸ 1960 µιὰ φάρµα 
στοὺς λόφους Πέντλαντ τοῦ Λάνκανσιαρ καὶ δηµιούργησε ἐκεῖ τὴ «Μικρὴ Σπάρτη».   
Ὁ γλύπτης καὶ ποιητὴς Ἴαν Χάµιλτον Φίνλεϊ, µὲ βαθιὰ ἀγάπη γιὰ τὴν ἑλληνικὴ 
µυθολογία, µετέτρεψε ἀχυρῶνες σὲ ἀρχαίους ναούς, ἔφτιαξε πέτρινα δέντρα πάνω 
σὲ ἐπιτύµβιες στῆλες. Ἀνάµεσα στὰ λουλούδια καὶ τὰ φυτὰ τοποθέτησε γλυπτὰ 
ἐµπνευσµένα ἀπὸ τὰ κείµενα ἀρχαίων Ἑλλήνων φιλοσόφων, προτοµὲς καὶ κορµιὰ 
ἡρώων τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας ἀλλὰ καὶ ξύλινα πλοῖα.
   Γνωστὸς ὡς «ὁ µεγάλος ἄνδρας τῆς σκωτσέζικης τέχνης», ὁ 80χρονος Φίνλεϊ 
πέθανε στὶς 27 Μαρτίου ἔχοντας µόλις στείλει ὁρισµένα νέα ἔργα του στὴ γκαλερὶ 
Τέιτ στὸ Λονδῖνο. “Μετὰ τὸ Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, ἐργάστηκα ὡς βοσκός, ἔκανα 
φιλοσοφία στὸ Πανεπιστήµιο, ἔγραψα σενάρια καὶ θεατρικὰ ποὺ παίχθηκαν στὸ 
BBC, ἀλλὰ θὰ ἤθελα νὰ µὲ θυµοῦνται γιὰ τὴ σύνδεση τῆς ποίησης µὲ τὴ γλυπτική, 
τῆς µυθολογίας µὲ τὴν κηπουρικὴ ποὺ πιστεύω ὅτι κατάφερα στὴ Μικρὴ Σπάρτη”, 
ἔλεγε µόλις τὴν προηγούµενη ἑβδοµάδα σὲ δηµοσιογράφους ποὺ τὸν ρώτησαν γιὰ 
τὸ δηµιούργηµα τῆς ζωῆς του...»

Ὁ κρατούµενος ἐξέπνευσε, ἡ ἀποστολή ἐξετελέσθη
Ὁ Τ.Κ.∆. στό «Ἀντί» (24-3) γιά τήν δολοφονία τοῦ Μιλόσεβιτς:
«...Ὁ θάνατος τοῦ Μιλόσεβιτς, πέρα ἀπὸ τὰ ἐρωτήµατα γιὰ τὴν αἰτία ποὺ τὸν 
προκάλεσε, τὰ ὁποία πῆραν µυθιστορηµατικὸ χαρακτήρα, ξανάφερε στὸ προσκήνιο 
καὶ τὸ κυρίαρχο ἐρώτηµα σχετικὰ µὲ τὶς πραγµατικὲς εὐθύνες τοῦ πρώην προέδρου, 
τὸν ὁποῖο ἄλλοι χαρακτηρίζουν ἥρωα καὶ ἄλλοι χασάπη τῶν Βαλκανίων. Ἐρώτηµα, 
µάλιστα, τὸ ὁποῖο, ἐµµέσως πλὴν σαφῶς, ἀγγίζει καὶ τὸ ∆ιεθνὲς Ποινικὸ ∆ικαστήριο 
τῆς Χάγης, στὰ κρατητήρια τοῦ ὁποίου, ὅπου ἄφησε – κάτω ἀπὸ ἀδιευκρίνιστες 
συνθῆκες – τὴν τελευταία του πνοή, βρισκόταν τὰ τελευταῖα σχεδὸν τέσσερα 
χρόνια, στὸ πλαίσιο µίας ἀτέρµονης δίκης πού, µέχρι τὴν τελευταία στιγµή, δὲν 
εἶχε ἀποδείξει οὐσιαστικὰ τίποτε ποὺ νὰ δικαιολογεῖ τὸ κατηγορητήριο – ποταµὸ 
ποὺ εἶχε σχηµατιστεῖ σὲ βάρος του.
Ἔτσι, τὸ «παράπονο» τῆς εἰσαγγελέως Κάρλα ντὲλ Πόντε, ὅτι τὸ ∆ιεθνὲς 
∆ικαστήριο δὲν πρόλαβε νὰ ὁλοκληρώσει τὴ «διαλεύκανση» τῆς ὑπόθεσης, ὥστε 
ὁ Μιλόσεβιτς νὰ ὑποστεῖ τὶς συνέπειες τῶν ἐγκληµάτων του, ἀκούγεται µᾶλλον 
κωµικοτραγικό. Περισσότερο ἐπιβεβαιώνει τὴν ἄποψη ποὺ ἔχει δηµιουργηθεῖ σὲ 
πολλούς, ὅτι, δηλαδή, τὸ ∆ιεθνὲς ∆ικαστήριο τῆς Χάγης ἀποτελεῖ στὴν οὐσία 
ἕνα ἐκδικητικὸ δικαστήριο, σκοπὸς τοῦ ὁποίου εἶναι ἁπλῶς νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴν 
προπαγάνδα ποὺ εἶχε ἀναπτυχθεῖ ἐναντίον τοῦ Μιλόσεβιτς καὶ τῶν Σέρβων 
γενικότερα, καὶ παράλληλα νὰ προσφέρει µανδύα νοµιµότητας στὶς παράνοµες 
πράξεις τῆς «διεθνοῦς κοινότητας» µὲ τοὺς νατοϊκοὺς βοµβαρδισµοὺς κατὰ τῆς 
Γιουγκοσλαβίας τὸ 1999 – µία ἐνέργεια στὸ πλαίσιο τοῦ νέου δόγµατος τοῦ ΝΑΤΟ 
ποὺ ἐπικυρώθηκε καὶ ἐπίσηµα λίγο µετὰ τὴ λήξη τῶν βοµβαρδισµῶν, στὴ σύνοδο 
κορυφῆς τῆς Συµµαχίας στὴν Οὐάσιγκτον.
Χαρακτηριστικὸ δεῖγµα, µάλιστα, τοῦ πῶς ἀντιµετωπίζει ἡ εἰσαγγελέας ντὲλ Πόντε 
τὸ ∆ιεθνὲς ∆ικαστήριο τῆς Χάγης, ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι πρὶν ἀπὸ λίγο καιρὸ 
ἄφησε ἐλεύθερο ἀπὸ τὶς φυλακὲς τοῦ ∆ικαστηρίου τὸν πρώην ὁπλαρχηγὸ τοῦ UCK 
Ραµοὺς Χαϊραντινάι, ποὺ ἔχει κατηγορηθεῖ γιὰ ἐγκλήµατα πολέµου σὲ βάρος τῶν 
Σέρβων, στὸν ὁποῖο ἐπέτρεψε νὰ ἐπιστρέψει στὴν πατρίδα του καὶ νὰ ἀσχοληθεῖ µὲ 
τὴν… πολιτική, µέχρι – ὑποτίθεται – νὰ τὸν ξανακαλέσουν γιὰ νὰ δικαστεῖ.»

Ἀνα-γνώσεις
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Μιά πολύχρονη, τίµια 
µαρτυρία στίς ΗΠΑ
Ὁ ἀντισµήναρχος Robert M. Bowman δέν εἶναι 
µία ἁπλή περίπτωση ἀπόστρατου. Ἔχοντας 
πολεµήσει στό Βιετνάµ καί παρασηµοφορηθεῖ 
δεκάδες φορές, σπούδασε ἀεροναυπηγική καί 
πυρηνική µηχανική, ὑπῆρξε ἐπικεφαλῆς τοῦ 
προγράµµατος Strategic Defense Initiative - SDI 
(«Πόλεµος τῶν Ἄστρων») καὶ ἀπό τούς κορυφαί-
ους εἰδικούς σέ ζητήµατα ἀσφαλείας. Παραιτή- 
θηκε ἀπό τό πρόγραµµα SDI ὅταν ἐπί Ρήγκαν 
διαπίστωσε ὅτι χρησιµοποιεῖται µέ ἐπιθετικό κι 
ὄχι ἀµυντικό τρόπο. Ἵδρυσε τό Institute for Space 
and Security Studies, δραστηριοποιήθηκε µέ τούς 
Βετεράνους Ὑπέρ τῆς Εἰρήνης, ἐναντιώθηκε στό 
ἐµπάργκο καί στή χρήση ἀπεµπλουτισµένου 
οὐρανίου κατά τοῦ Ἰράκ.  
Πρό ἡµερῶν ὁ Μπόουµαν, στό  GCN Radio 
Network, δήλωσε γιά τήν 11η Σεπτεµβρίου πώς 
πρόκειται γιά ἐσωτερική ὑπόθεση τῶν ΗΠΑ, γιά 
τήν ὁποία πρέπει νά κατηγορηθεῖ πρωτίστως ὁ 
Ντίκ Τσέινι. «Καί στήν ἀµελητέα περίπτωση πού 
ἐνεπλάκη ὁ Μπίν Λάντεν καί ἡ Ἀλ Κάιντα, ἦταν ἡ 
κυβέρνηση πού ἐπέτρεψε νά συµβοῦν οἱ ἐπιθέσεις». 
Δήλωσε πώς ὅλη ἡ στρατιωτική διοίκηση ἀγνο-
οῦσε τό τί γινόταν καί χρησιµοποιήθηκε ἀπό 
κείνους πού κινοῦσαν τά νήµατα. Θύµισε πώς οἱ 
στρατιωτικές ἀσκήσεις πού λάµβαναν χώρα τό 
πρωί ἐκεῖνο ξεγέλασαν τίς ἁρµόδιες ὑπηρεσίες 
FAA καὶ NORAD, οἱ ὁποῖες πίστεψαν ὅτι ὅσα 

ἔβλεπαν ἦταν µέρος τῆς ἄσκησης (πού εἶχε τό 
ἴδιο σενάριο!) καί ὄχι πραγµατικά γεγονότα, 
µέ ἀποτέλεσµα νά ἀντιδράσουν πάρα πολύ 
ἀργά. Καταγγέλοντας ὅσα ἀκολούθησαν, µέ 
τήν Πατριωτική Πράξη κ.ἄ., εἶπε πώς ποτέ ἡ 
Ἀµερική δέν ἦταν κοντύτερα στόν φασισµό.   
Ὁ Μπόουµαν εἶναι ὁ ἱδρυτής καί Ἀρχιεπίσκοπος 
τῆς Ἑνωµένης Καθολικῆς Ἐκκλησίας πού δηµι-
ουργήθηκε τό 1996. Τό 2000 δραστηριοποιήθηκε 
πολιτικά µέ τό Μεταρρυθµιστικό Κόµµα, τό 2004 
στήριξε τόν Κέρυ καί τώρα, παρότι 72χρονος 
καί καρκινοπαθής, σχεδιάζει νά κατέβει ὡς 
ὑποψήφιος στή Φλόριδα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ & ΜΟΝΑΔΙΚΟ!
Προσωπικά δεδοµένα τοῦ 

ἐπίδοξου Τούρκου δικτάτορα
Μιά πού τό ὄνοµα τοῦ µελλοντικοῦ ΑΓΕΕΘΑ τῆς 
Τουρκίας, Γιασάρ Μπιουκανίτ, παίζει σέ πολλά 
ταµπλώ, εἴπαµε νά σᾶς δώσουµε µερικές... 
προσωπικές πληροφορίες γιά τό ἄτοµό του. 
Καθώς λίγα τόν συνδέουν µέ τόν τουρκικό λαό, 
προσπαθεῖ νά ἀποκρύψει ὅτι ἡ σκούφια τῆς 
εὐρύτερης οἰκογενείας του κρατάει ἀπό τούς 
Ἑβραίους καί τούς ντονµέδες τῆς Θεσσαλονίκης 
(κι ὄχι µόνο). Ἔτσι, ὅλη ἡ οἰκογένειά του ἔχει 
ἐκτός ἀπὸ τίς κανονικές ταυτότητες καί... 
πλαστές, ὅπου φέρονται ὡς µουσουλµάνοι! Ἀπό 
τά ἀπίστευτα τῆς Τουρκίας...
Ἔχουµε λοιπόν καί λέµε: Ὁ παππούς του λεγόταν 
Μεχµέτ Κιαµήλ Μπιουκανίτ, ὁ πατέρας του 
Μεχµέτ Σιρρί Μπιουκανίτ, ὁ ἀδερφός του Μεχµέτ 
Ἐρκάν Μπιουκανίτ καί ἡ µητέρα του Φικριέ 
(Μπένγκου) Ἐργιασάρ. Ἡ µητέρα του γεννήθηκε 
στήν πόλη Μάαν τῶν ἰσραηλινοϊορδανικῶν 
συνόρων. Ἡ κόρη του, Φικριέ Μπένγκου 
Μπιουκανίτ παντρεύτηκε τόν Ἐρζτάν Τζαϊµάζ, 
πού κρατάει ἀπό τήν οἰκογένεια τῶν Μερκάντο 
καί Ἐσθήρ Τζαϊµάζ (πραγµατικό ὄνοµα Μπέν 
Σλόµο). 
 Ὁ ἴδιος ὁ Νο 2 τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου ἔχει 
ταυτότητα µέ ἀριθµό 26021184734. Ὁ πατέρας του, 
πέρα ἀπό τήν νόµιµη ταυτότητα (35353699878) 
ἔχει καί πλαστή, πού ἐκδόθηκε στή Νικοµήδεια, 
µέ νούµερο 26027184516. Ἡ µητέρα του φέρει 
νόµιµη ταυτότητα µέ ἀριθµό 35338700346 καί 
πλαστή (Νο 34099741254). Ὁ ἀδελφός του ὁµοίως 
(κανονική 45955331588, πλαστή 35323700856). Καί 
πάει λέγοντας...

Ἑβραϊκός ἀντισιωνισµός
ὑπέρ τοῦ Ἰράν! 

Ἀντιπροσωπεία τῆς ἀντισιωνιστικῆς 
ἑβραϊκῆς σέκτας Neturei Karta, 

ἐπισκέφθηκε τήν Τεχεράνη σέ ἔνδειξη 
συµπαράστασης στό Ἰράν καί στόν 

Πρόεδρο Ἀχµαντινετζάντ. Μιλώντας στό 
πρακτορεῖο εἰδήσεων IRNA, ζήτησαν τή 

διάλυση τοῦ σιωνιστικοῦ κράτους καί 
ἐπαίνεσαν τίς «πεφωτισµένες» προεδρικές 

δηλώσεις γιά τό «Ὁλοκαύτωµα». 
(Φυσικά τίποτε σχετικό δέν ἀκούσατε, 

ἀλλιῶς θά τό γράφαµε ἐµεῖς;) Ἡ 
ἀντιπροσωπεία τῶν ραββίνων Weiss, 
Cohen, Hochhauser, Y. Feldman καί D. 
Feldman συναντήθηκε µέ τόν Ἰρανό 

ἀντιπρόεδρο Ahmad Moussavi, µίλησε στό 
Πανεπιστήµιο τῆς Τεχεράνης ἐνώπιον 

1000 ἀτόµων καί ἀπέτισε τιµή στό 
µνηµεῖο τῆς Παλαιστίνης στήν ὁµώνυµη 

πλατεία τῆς περσικῆς πρωτεύουσας 
(φωτογραφία).

Εἶναι ἕνα ἄγγιγµα ψυχῆς
ὅταν τό χέρι ἁπλώνεται 
κι ἀφήνει ἐκεῖ ἕνα χάδι
τοῦ χωρισµοῦ σηµάδι

Ἐκεῖ πού ἀποτυπώθηκε
Μιά ἡρωική µορφή
ἐπάνω στό χαρτί

Μά ὄχι µόνο

Στή σερβική ψυχή
εἶναι ζωγραφισµένη
καί δοξασµένη µένει
ἐκεῖ πού πάντα ζεῖ.

Εὐτύχης Β. Νάθενας
Καλαµαριά, 9-4-06

Ὁ Σλόµπονταν τῶν Σέρβων

Τώρα ἐµεῖς, ὡς Ἕλληνες, θά πρέπει νά χαιρόµαστε 
κιόλας µέ τέτοιες σκηνές; Πού βλέπουµε τό 
δεῖπνο τοῦ (σήριαλ κίλερ) Νεγροπόντε πρός 
τιµήν τοῦ... Ἀµερικῆς Δηµητρίου (23/3/06), µέ τόν 
ὑπουργό κ. Φώλια παρόντα; Ντροπή µας, ρέεεε!

Ἑλληνοαµερικανική ντροπή



«Μέσα ἀπό τό βλέμμα τοῦ συγγραφέα ὑπάρχει τό ὅραμα μιᾶς ἄλλης Θράκης, πού δέν κλαίει 
πιά τή μοίρα της καί πού διεκδικεῖ τά δικαιώματά της, μιᾶς ἄλλης Μαύρης Θάλασσας 

πού πρέπει νά ζήσει τόν θάνατό της γιά v’ ἀνθίσει καί πάλι ἡ Pωμανία μας...»
ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙ∆Η, Θερµοπυλῶν καί Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη 

τηλ. & τ/o: 25410 27544           info@spanidis.gr          www.spanidis.gr

Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Οἱ ἀνακοινώσεις τῆς Ἐθνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας (ΕΣΥΕ) γιά τήν κατάταξη 
τῆς περιφέρειάς µας στόν πάτο τοῦ κατά κεφαλήν ΑΕΠ τῆς χώρας γιά τό 
2004, µᾶς γέµισε τοπική ὑπερηφάνεια. Γιά µιά ἀκόµη φορά κερδίσαµε τήν 
ἐπίζηλη, ξεχωριστή αὐτή θέση ἀπό τήν Ἤπειρο, µέ 500 περίπου εὐρώ διαφορά 

(11.392 ἔναντι 11.885). Θά ἔλεγε κανείς ὅτι αὐτό ἦταν λίγο πολύ φυσιολογικό, καθώς ἡ 
γενικότερη συρρίκνωση τοῦ ἀγροτικοῦ τοµέα δέν µποροῦσε παρά νά συµπαρασύρει καί 
τούς δεῖκτες τῆς περιοχῆς µας ἀλλά κατά τή γνώµη µας εἴµαστε πολύ... ψηλά σέ σχέση 
µέ ὅ,τι ἔρχεται γιά τά ἑπόµενα ἔτη. Καί πέρα ἀπό πλάκα, ἡ ἀποτυπούµενη ἐξαθλίωση 
συνδέεται ὀργανικά µέ τήν µαζική µας ἐξηλιθίωση. Σέ µία χώρα πού πιά δέν παράγει 
σχεδόν τίποτε, πού βρίσκει διέξοδο στίς (βασικά τουριστικές) «ὑπηρεσίες», τροµάρα 
της, µόνη παρηγοριά ἀπέµεινε ἡ... διεύρυνση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης πρός ἀκόµη 
φτωχότερα κράτη, πού θά ρίξουν τόν κοινοτικό µέσο ὅρο, δίνοντάς µας µιά (στατιστική) 
ἀνάσα. Θά παρηγορηθοῦµε λοιπόν σέ ἐθνικό ἐπίπεδο µέ τὴ βουλγάρικη καί ρουµάνικη 
φτώχεια. Τουλάχιστον σέ τοπικό ἐπίπεδο δέν τρέφουµε αὐταπάτες. Βρισκόµαστε στήν 
φυσική καί καθιερωµένη µας θέση.

Χαµός ἔγινε κυριολεκτικά µέ τό ἄρθρο περί Θράκης τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ 
στήν «Καθηµερινή». Πέρα ἀπό τό γιουρούσι τῆς γνωστῆς ἐκσυγχρονιστικῆς 
ἀγέλης τοῦ ἀθηναϊκοῦ Τύπου, πού ἔσπευσε νά παραναγνώσει τή φράση 
τοῦ ἄρθρου περί µή πραγµατοποιηθείσης ἐθνοκάθαρσης, ὑπῆρξαν καί οἱ 

- κοσµιότερες, ἀναµφίβολα - ἀνοικτές ἀπαντήσεις ἐπωνύµων Θρακιωτῶν διά τοῦ τοπικοῦ 
Τύπου, ὅπως τοῦ Γιώργου Ντόλιου, τοῦ Ἰλχάν Ἀχµέτ καί τοῦ Μητροπολίτη Ξάνθης 
καί Περιθεωρίου. Δυστυχῶς ὑπῆρξαν ὅµως καί οἱ κατ’ ἰδίαν ἀθλιότητες, ὄχι ἀπολύτως 
ἰδιωτικές. Νοµίζουµε ὅτι ἕνα αὐτοδιοικητικό τσόκαρο πού ἀποκαλεῖ «ἄθλιο» τόν 
Γιανναρά ἐπιβεβαιώνει ὅλα ὅσα κατά καιρούς τοῦ ἔχουµε σύρει. Καί λίγα ἦταν... Ὅσο γιά 
τήν «θρακική» περιπέτεια τοῦ καθηγητῆ, ἐλπίζουµε ὅτι ἔχει πιά λήξει... 

«Σκοπός µας δὲν ἦταν µόνο νὰ µοιραστοῦµε τὴν σούπα του ιφτὰρ µαζί σας, ἀλλὰ 
καὶ νὰ σᾶς µεταφέρουµε τὴν ἀγάπη, τὸ πνεύµα καὶ τὴν νοσταλγία τῆς χώρας 
µας. Προσπαθήσαµε νὰ σᾶς δείξουµε ὅτι ἀποτελεῖτε µέρος τῆς ψυχῆς µας. 
Ἀντιλαµβανόµενοι µάλιστα ὡς ἄνθρωποι τοῦ κράτους ὅτι ἐδῶ εἶστε ἕνα µέρος 

τῆς ψυχῆς µας δὲν ἀντέχουµε πλέον νὰ παραµένετε ἐδῶ ὀρφανοί. Μᾶς ἐµψυχώσατε. 
Νὰ µὴν ξεχνᾶτε ὅτι ὅπως µας ὑποδεχτήκατε µὲ δάκρυα, καὶ τὰ ἀδέρφια σας τοῦ δήµου 
Μπαιράµπασα προσεύχονται γιὰ σᾶς µὲ δάκρυα». Τέτοια ὡραῖα εἶπε ὁ δήµαρχος τοῦ 
Μπαϊράµπασα, Χ. Μπουργκέ, στήν πλατεία τοῦ Ἐχίνου, ἐπιβεβαιώνοντας πλήρως ὅσα 
ἔχουµε γράψει γιά τήν ἀποστολή πού ἀνέλαβε νά διεκπεραιώσει στή Θράκη. Ὁ ἔχων ὦτα 
ἀκούειν... 

«Τὰ χαµένα παιδιά τοῦ Διονύσου» εἶναι ὁ τίτλος τῆς ὁµιλίας τοῦ Μιχάλη 
Χαραλαµπίδη στήν Σταυρούπολη Ξάνθης. Δὲν εἶναι ὅµως µόνο µιὰ ἁπλή 
ὁµιλία.  Θὰ φυτευτοῦν ταυτοχρόνως καὶ κλήµατα ἀπό αὐτόχθονες ποικιλίες 
τῆς Καλαβρίας ποὺ ἔχουν τὰ ὀνόµατα Greco Bianco – δηλαδή Ἑλληνικό Λευκό, 

Aglianico δηλαδή Ἑλληνικό κ.ἄ.  Μέ τήν συµβολική καί οὐσιαστική αὐτή ἐνέργεια ἡ 
προσφορά τοῦ Θρακιώτη - Πόντιου διανοούµενου περνάει ἀπό τό ἐπίπεδο τῆς θεωρητικῆς 
προσέγγισης καί σ’ αὐτό τῆς πρακτικῆς συµβολῆς, συντελώντας τά µέγιστα στήν 
ἀπόπειρα γιά ἀναγέννηση τοῦ ἱστορικοῦ Θρακικοῦ Ἀµπελώνα. Τήν ἐκδήλωση ὀργανώνει 
ὁ Δῆµος Σταυρούπολης στίς 16 Ἀπριλίου. 
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Ἑλένη Γκιοκτσέ: 
Ὑποψήφια δήµαρχος Ἀλεξανδρούπολης

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
ΠΟΥ... ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΕ

Tὸ Πολιτιστικὸ Ἀναπτυξιακὸ Κέντρο 
Θράκης, στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων 
του στόν χῶρο τοῦ τοπικοῦ πολιτισµοῦ, 
δηµοσίευσε γιὰ πρώτη φορά ἕνα 

παραδοσιακὸ ποµάκικο παραµύθι, 
εἰκονογραφηµένο, γιὰ παιδιά. Τὸ 
παραµύθι, ποὺ ἔχει τίτλο «Τὰ τρία χρυσὰ 
µῆλα καὶ ὁ δράκος µὲ τὰ ἑφτὰ κεφάλια», 
εἶναι τὸ πρῶτο στὴ νέα σειρὰ ἐκδόσεων 
παιδικοῦ βιβλίου «Παλιὰ Ποµάκικα 
παραµύθια γιὰ παιδιά».
    Τὸ παραµύθι αὐτὸ καταγράφηκε 
ἀπὸ Ποµάκο ἀφηγητὴ στὰ Κιµµέρια 
Ξάνθης καὶ εἰκονογραφήθηκε, µὲ τρόπο 
µοναδικό, ἀπὸ τὴ Μάρθα Ἀποστολίδου. 
Στὴ συγκεκριµένη ἔκδοση τὸ κείµενο τοῦ 
παραµυθιοῦ δίνεται τόσο στὴν ποµακικὴ 
γλῶσσα ὅσο καὶ σὲ ἑλληνικὴ µετάφραση. 
Στὴν ἀπόδοση τοῦ ποµακι-κικοῦ 
κειµένου χρησιµοποιήθηκε τὸ ἀλφάβητο 
τῆς ποµακικῆς, ὅπως εἰσήχθηκε γιὰ 
πρώτη φορά ἀπὸ τὸν Ριτβάν Καραχότζα 
τὸ 2001 στὸ Ποµακο-Ἑλληνικὸ Λεξικό 
του. Τὰ γράµµατα τοῦ ἀλφαβήτου 
αὐτοῦ βασίζονται στὴ λατινικὴ γραφὴ 
µὲ ὁρισµένους ἐπιπλέον εἰδικοὺς 
χαρακτῆρες γιὰ τὴν πιστὴ φωνητικὴ 
ἀπόδοση τῶν λέξεων.
     Ἡ ὑπόθεση τοῦ παραµυθιοῦ, ποὺ εἶναι 
ἰδιαίτερα ἀγαπητὸ στὰ ποµακοχώρια 
τῆς ὀρεινῆς Ξάνθης, ἔχει ὡς ἑξῆς: Ἕνας 
δράκος κλέβει κάθε χρόνο τρία χρυσὰ 
µῆλα. Ἕνα δυνατὸ ἀγόρι τὸν κυνηγάει 
στὸν κάτω κόσµο µέχρι νὰ τὸν σκοτώσει. 

Στὴν περιπλάνησή του σώζει καὶ τρία 
µικρὰ πουλάκια ἀπὸ ἕνα κακὸ φίδι. Ἡ 
µάνα τῶν πουλιῶν τὸν παίρνει  πάνω 
στὶς φτεροῦγες της καὶ τὸν βοηθάει νὰ 
ἐπιστρέψει στὸν ἐπάνω κόσµο. 
     Ἡ δίγλωσση αὐτὴ ἔκδοση, σύµφωνα 
µέ ὅσα διαβάζουµε στό σχετικό δελτίο 
Τύπου τοῦ ΠΑΚΕΘΡΑ, ἀποσκοπεῖ στὸ 
νὰ δώσει τὴ δυνατότητα στοὺς µικροὺς 

Ποµάκους νὰ διαβάσουν 
ὄµορφα παραµύθια στὴ 
µητρικὴ τους γλῶσσα. 
Παράλληλα δίνει τὴ 
δυνατότητα σὲ ὅποιον τὸ 
ἐπιθυµεῖ, νὰ γνωρίσει τὸν 
πλοῦτο τῆς προφορικῆς 
παράδοσης τῶν Ποµάκων 
τῆς Θράκης. Μὲ τέτοιες 
ἐκδόσεις τὰ ποµάκικα 
παραµύθια γίνονται πιὸ 
προσιτὰ στὸ εὐρὺ κοινὸ, 
ἀνεξαρτήτως ἡλικίας.
  Ἔ, αὐτό ἀκριβῶς ἦταν 
πού τρέλλανε τούς 
τουρκόφρονες! Λύσσα-
ξαν µέ τήν ἔκδοση. 
Μαζεύτηκαν στή Μύκη 
- ὡς Συµβουλευτική 
Ἐπιτροπή - γιά νά καταγ-

γείλουν τήν διανοµή µερικῶν ἀντιτύπων 
τοῦ παραµυθιοῦ στό χωριό ἀπό τήν 
νηπιαγωγό πού τό εἰκονογράφησε. 
Δήλωσαν ὅτι θά µαζέψουν τά ἀντίτυπα 
καί θά τά ἐπιστρέψουν στούς «ἁρµόδιους» 
(!;) - ὁ δὲ πρώην βουλευτής Φαΐκογλου 
πρότεινε νά τά... κάψουν! Συµφώνησαν 
(αὐτό ἔλειπε...) νά βγοῦν ἀνακοινώσεις 
ἀπό ὅλους τούς φορεῖς γιά καταδίκη 
τῆς νέας «διασπαστικῆς» προσπάθειας 
τοῦ «τουρκισµοῦ». Ἐτέθη θέµα (µάλιστα 
διατάχθηκε καί... ΕΔΕ - µή χειρότερα!) 
γιά τήν κ. Ἀποστολίδου ἀπό τόν ἴδιον 
τόν δήµαρχο Μύκης Ντουκιαντζή 
πού δήλωσε ὅτι θά ἐφαρµόσει τήν... 
ἀπόφαση τῆς (παράνοµης) Ἐπιτροπῆς! 
Ὁ Χατζηµεµίς Τουρκές ξεσηκώθηκε στήν 
καταγγελία κατά µιᾶς ἀναφορᾶς περί 
Ποµάκων στήν ἱστοσελίδα τῆς νοµαρχίας 
Ξάνθης  καί δήλωσε ὅτι τό ἴδιο βράδυ θά 
ἐπιληφθεῖ τοῦ θέµατος (καί µᾶλλον τό 
ἔκανε, ἀφοῦ ἐµεῖς δέν εἴδαµε πουθενά 
τήν καταραµένη λέξη, µπράβο στόν κ. 
Παυλίδη, κάνει ὡραῖες ἐπικύψεις...) 
    Τό πρόβληµα εἶναι παλιό. Ἐπείγει 
νά στηριχθοῦν παντοιοτρόπως οἱ λίγοι 
πού τολµοῦν καί λένε δηµοσίως ὅσα ἡ 
πλειοψηφία τῶν Ποµάκων δέχεται κατ’ 
ἰδίαν. Τά σκυλιά ἄς γαβγίζουν, τό καρα-
βάνι νά περάσει!

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

Ἡ ὑγεία καὶ ἡ ποιότητα ζωῆς µποροῦν 
νὰ προστατευθοῦν ἐὰν ἀλλάξουµε τὴν 
ἀπαράδεκτα χαµηλὴ σχέση πράσινου πρὸς 
τσιµέντο ἢ, διαφορετικὰ, τὴν ἔκταση τοῦ 
πράσινου ποὺ ἀναλογεῖ ἀνὰ δηµότη.
- Ἡ ἀνθρωπογεωγραφία τῆς πόλης ἔχει 
ἀλλάξει καὶ τὰ δεδοµένα γιὰ τὴν ἐκλογὴ 
δηµάρχου. Ἀπὸ µία πόλη χωρὶς συλλογικὴ 
συνείδηση τί µπορεῖ νὰ περιµένει κανείς;
∆ηµότες µὲ ἀνάγκες. Ὅταν αὐτὲς οἱ ἀνάγκες 
δὲν καλύπτονται, οἱ δηµότες ἀγανακτοῦν. 
Ἀναζητοῦν εὐθῦνες, ἀξιολογοῦν τὶς ἐνέργειες 
ποὺ ἔγιναν ἢ δὲν ἔγιναν, προσπαθοῦν νὰ 
βροῦν ἀπαντήσεις, προβληµατίζονται γιὰ 
τρόπους ἐπίλυσης τῶν προβληµάτων. Μ΄ 
αὐτοὺς συναντιόµαστε ἐπειδὴ ἔχουµε τὶς ἴδιες 
ἀνάγκες καὶ προβλήµατα, αὐτοὺς ἐπιθυµοῦµε 
νὰ ἔχουµε συνοµιλητές, ἀπὸ αὐτοὺς θέλουµε 
καὶ περιµένουµε νὰ καταθέσουν τὶς προτά-
σεις τους. Πολλοὺς συνειδητοὺς καὶ ἐνεργο-
ποιηµένους πολίτες περιµένουµε καὶ µέσα ἀπὸ 
τὶς ἀτοµικότητες θὰ συναντηθοῦµε γιὰ νὰ 
δηµιουργήσουµε τὶς ἐπιθυµητὲς συλλογικό-
τητες.
- Εἶστε μία ἀνεξάρτητη ὑποψηφιότητα. Στὸ 
σκηνικὸ ποὺ διαγράφεται μὲ ὑποψήφιους 
ποὺ διαγωνίζονται στὴν τηλεόραση, μία 
ἀκηδεμόνευτη προσωπικότητα, μὲ διαφορε-
τικὸ λόγο, καὶ σχέσεις «νηστείας» μὲ τὰ 

ΜΜΕ, ἔχει μέλλον;
Πρὸς τὸ παρὸν δὲν ἀντιµετωπίζω... περίοδο 
νηστείας καὶ δὲν µπορῶ νὰ ἀπαντήσω στὸ 
ἐρώτηµα. Θὰ τοποθετηθῶ ὅµως ἐπὶ τῆς οὐσίας 
τοῦ ἐρωτήµατός σας. Μία ἄλλη πρόταση γιὰ 
τὴν αὐτοδιοίκηση, γιὰ νὰ εἶναι συνεπὴς µὲ τὶς 
ἰδέες ποὺ διατυπώνει, πρέπει νὰ ἔχει καὶ ἄλλα 
µέσα ἄσκησης πολιτικῆς. Νὰ καταθέτει ἄλλο 
λόγο, νὰ ἀπευθύνεται στὴ συνείδηση καὶ τὴν 
κριτικὴ σκέψη τῶν δηµοτῶν, νὰ ἀπαξιώνει τοὺς 
καθιερωµένους τρόπους καὶ τακτικὲς ὅπως 
οἱ µηχανισµοί, τὰ ρουσφέτια, οἱ πελατειακὲς 
σχέσεις, ἡ καθοδήγηση τῶν ψηφοφόρων. Θὰ 
τὸ κάνει ὄχι µόνο ἀπὸ ἀνάγκη, ἐπειδὴ δὲν 
διαθέτει τὸν προϋπολογισµὸ ποὺ ἀπαιτεῖται 
καὶ δὲν λειτουργεῖ µέσα σὲ µηχανισµούς, 
ἀλλὰ ἐπειδὴ τὸ ἐπιλέγει. ∆ὲν µπορεῖ νὰ 
ἐπαγγέλλεται τὸ διαφορετικό, τὸ ἀνανεωτικό, 
τὸ νέο καὶ νὰ µεταχειρίζεται παλιοὺς 
τρόπους. Σ΄ αὐτὴ τὴν περίπτωση ψεύδεται, 
µεταµφιέζεται σὲ κάτι ποὺ δὲν εἶναι. Ἡ δική 
µας δύναµη εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ πιστεύουν 
στὴν προσπάθειά µας, τὴν θεωροῦν δική τους 
ὑπόθεση καὶ δουλεύουν γι΄ αὐτὴ µὲ ψυχὴ καὶ 
χαρά. Πιστέψτε µε, συνειδητοὶ συνεργάτες 
ποὺ µποροῦν καὶ θέλουν νὰ ἀφιερώσουν 
χρόνο καὶ ἐνέργεια καὶ νὰ δουλέψουν γιὰ τὰ 
πιστεύω τους µποροῦν νὰ διαµορφώσουν τὸ 
µέλλον τῆς Κοινωνίας τῶν πολιτῶν καὶ τοῦ 
∆ήµου µας.
- Εὐχαριστοῦμε πολύ καί καλή ἐπιτυχία!
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Ὁ καθηγητής Δηµἠτρης (Τζέηµς) 
Πέτρας εἶναι ὁµότιµος καθηγητής 
κοινωνιολογίας στό Πανεπιστήµιο 
Μπίνχαµπτον τῆς Νέας Ὑόρκης. 
Εἶναι γνωστός παγκοσµίως γιά τήν 
(50χρονη!) ἰδεολογική του δράση κατά 
τοῦ ἰµπεριαλισµοῦ καί τήν ὑποστήριξή 
του στά κινήµατα τῶν ἀκτηµόνων 
ἀγροτῶν τῆς Βραζιλίας καί τῶν 
ἀνέργων ἐργατῶν στήν Ἀργεντινή. Ἔχει 
γράψει ἀµέτρητα ἄρθρα καί 63 (!) βιβλία 
πού µεταφράστηκαν σέ 18 γλῶσσες. Μέ 
πρόσκληση τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου 
εἶχε ἔρθει στήν Ἑλλάδα καί ἀνέλαβε τό 
Κέντρο Μεσογειακῶν Μελετῶν ἀλλά 
γρήγορα ἔφυγε ἀπογοητευµένος ἀπό 
τήν πορεία τῶν (πολιτικῶν) πραγµάτων. 
Δηµοσιεύουµε σήµερα τό πρῶτο µέρος 
ἀπό τήν ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα 
συνέντευξη πού µᾶς παραχώρησε ὁ 
ἀειθαλής ἐπαναστάτης καί διακεκριµέ-
νος συµπατριώτης µας, πού τιµᾶ 
διεθνῶς τήν Ἑλλάδα µέ τήν συνεπή 
του στράτευση ὑπέρ τῶν ἀδυνάτων 
καί τήν µοναδικά τολµηρή - ὅπως θά 
διαπιστώσετε - γλῶσσα ἀληθείας πού 
σέ κανέναν δέν χαρίζεται. 

- Κύριε καθηγητά, εἶστε γνωστός ἐπί 
πολλά χρόνια γιά τήν συµµετοχή σας 
στά πολιτικά κινήµατα σέ ὅλον τόν 
κόσµο, εἰδικά στήν Λατινική Ἀµερική. 
Στήν Ἑλλάδα ἔχουµε τήν εἰκόνα µιᾶς 
ἐπαναστατηµένης περιοχῆς, ἀντίθετης 
στόν ἀµερικανικό ἰµπεριαλισµό: Τό πείραµα 
Τσάβες, οἱ προσπάθειες τοῦ Λούλα, ἡ 
κοινωνική ἔκρηξη στήν Ἀργεντινή, ἡ 
ἐκλογική ἐπικράτηση τοῦ Μοράλες... Πῶς 
θά περιγράφατε τήν κατάσταση πού 
ἐπικρατεῖ;  
- Νοµίζω πώς θά µπορούσαµε νά ποῦµε ὅτι 
οἱ ΗΠΑ χάσαν τόν καθολικό ἔλεγχό τους 
ἐπί τῆς Λατινικῆς Ἀµερικῆς. Παραµένει 
πολύ πολύ ἰσχυρή ἡ ἐπιρροή της, ἀλλά 
σέ ἕναν ὁλοένα συρρικνούµενο κύκλο 
πολιτκῶν ἡγετῶν. Καί ἀκόµη κι ἐκεῖ δέν τά 
καταφέρνει πάντοτε. Στήν Βενεζουέλα ἔχει 
µετωπική σύγκρουση µέ τήν κυβέρνηση καί 
ἡ ἐπιρροή τῶν ΗΠΑ βρίσκεται στά ΜΜΕ, 
σέ κάποιους µειοψηφοῦντες πολιτικούς 
καί σέ κάποιους στρατιωτικούς. Ἐκεῖ ἡ 
Ἀριστερά εἶναι ἰσχυρή. Στήν Ἀργεντινή 
βλέπουµε ὅτι ἡ ἀµερικανική ἐπιρροή 
µετριάζεται ἀπό ἕνα ἀστικό καθεστώς, 
τοῦ Κίρσνερ, ὁ ὁποῖος ἔχει µιάν αὐτονοµία, 
εἰδικά στήν ἀτζέντα του ὑπέρ τῆς ἐθνικῆς 
ἀστικῆς τάξης καί ἀπορρίπτοντας τήν 
ἀµερικάνικη ἐπιθετικότητα κατά τῆς 
Βενεζουἐλας. Ὡστόσο, ἡ ἀνάκαµψη τῆς 
οἰκονοµίας γίνεται µέ τούς ὅρους τοῦ 
νεοφιλελευθερισµοῦ καί συνεχίζονται 
οἱ κοινές ἀσκήσεις ἀργεντίνικων καί 
ἀµερικανικῶν δυνάµεων. Ὅσον ἀφορᾶ 
τήν Βραζιλία, ὑπάρχουν πάλι διαφορές, 
γιά παράδειγµα τό Σύµφωνο Ἐλευθέρου 
Ἐµπορίου, τόν ἀνταγωνισµό στίς 
ἐπενδύσεις µεταξύ Ἀµερικανῶν καί 
Εὐρωπαίων-Κινέζων στή χώρα, ὡστόσο 
ὁ νεοφιλελευθερισµός τοῦ καθεστῶτος 
Λούλα δέν µπορεῖ νά θεωρηθεῖ 
πώς ἐναντιώνεται στήν οἰκονοµική, 
τοὐλάχιστον, ἀτζέντα τῶν ΗΠΑ. Τό 
γεγονός ὅτι ὁ Λούλα διαφοροποιεῖ τούς 
ἐµπορικούς συνεταίρους του ἤ κριτικάρει 
κάποιες ἀκραῖες πλευρές τῶν συµφωνιῶν 
µέ τήν Οὐάσινγκτον, δείχνει µία πολύ 
σχετική ἀνεξαρτησία καί οἱ πολιτική 
του στό ἐσωτερικό δείχνει ὅτι παραµένει 
στό καλούπι τοῦ πελάτη τῶν ΗΠΑ. Σέ 
χῶρες ὅπως ἡ Οὐρουγουάη, τό Περού, 
τό Ἐκουαδόρ, ὑπάρχουν πολύ ἰσχυρά 
κοινωνικά κινήµατα ἐκτός κυβερνήσεων, 
ἐπικριτικές τῶν ΗΠΑ, παρά τό γεγονός 
ὅτι οἱ Κυβερνήσεις παραµένουν στενά 
δεµένες µέ τούς Ἀµερικανούς. Εἰδικά 
στήν Οὐρουγουάη µία ὑποτίθεται 
κεντροαριστερή κυβέρνηση ὑπέγραψε 
πρόσφατα διµερή συµφωνία ἐπενδύσεων 
µέ τίς ΗΠΑ, ἄκρως ἐπικερδή γιά τίς 
τελευταῖες. Στό Περού ἡ ἐθνικιστική 
ἀντιπολίτευση ὑπό τόν Οὐµάλα προηγεῖται 
στίς δηµοσκοπήσεις, παριστάνουν τούς 
πατριῶτες, ὑποστηρίζουν, ὑποτίθεται, τόν 

Τσάβες ἀλλά ἔχουν πολύ ἀµφιλεγόµενους 
πολιτικούς συµβούλους. Ἔτσι, παρά τό 
γεγονός ὅτι συσπειρώνει τίς χαµηλότερες 
τάξεις καί τούς Ἰνδιάνους, ἴσως ἀποδειχθεῖ 
ἕνας ἀκόµη δούρειος ἵππος, σάν τόν 
Φουτζιµόρι. Πάντως εἶναι ἐνδεικτική ἡ 
κατάσταση γιά τήν νῦν κυβέρνηση τοῦ 
Τολέδο, γνωστοῦ πελάτη τῶν ΗΠΑ. 

Παρόµοια κατάσταση καί στό Ἐκουαδόρ, 
ὅπου οἱ µαζικές ἀπεργίες ἀµφισβήτησαν 
τίς κυβερνητικές συµφωνίες γιά τό 
ἐλεύθερο ἐµπόριο. Στήν Κολοµβία, ὅπου 
ὑπάρχει ἕνα πανίσχυρο ἀντάρτικο 25.000 
ἀνδρῶν καί ἑκατοµµύρια µέλη ἐργατικῶν 
ἑνώσεων πού ἀντιτίθενται στόν πρόεδρο 
Οὐρίµπε, τόν µεγαλύτερο ὑποστηρικτή 
τῶν ΗΠΑ στή Λατινική Ἀµερική. Κι 
ἐνῶ ὁ Οὐρίµπε κερδίζει τίς ἐκλογές, τό 
65% ἀπέχει καί πάνω ἀπό τή µισή χώρα 
τήν ἐλέγχουν περισσότερο οἱ ἀντάρτες 
παρά ἡ Κυβέρνηση. Στό Μεξικό µία 
κεντροαριστερή συµµαχία προηγεῖται στίς 
δηµοσκοπήσεις καί µπορεῖ νά µήν εἶναι µιά 
ριζοσπαστικό κίνηµα ἀλλά κάνει κριτική 
στίς συµφωνίες ἐλευθέρου ἐµπορίου καί 
ζητᾶ χρήµατα γιά τόν κοινωνικό τοµέα. 
Τέλος, στήν Ἀιτή ἡ µεγάλη πλειοψηφία τοῦ 
λαοῦ εἶναι κάθετα ἀντίθετη στήν Κατοχή 
τῶν Ἀµερικανῶν καί τῶν βραζιλιάνικων, 
ἀργεντίνικων καί χιλιάνικων δυνάµεων. Ἡ 
Χιλή εἶναι σήµερα τό πλέον ἰσχυρό ἔρεισµα 
τῶν ΗΠΑ, µέ τούς ἀποκαλούµενους 
«σοσιαλιστές», πολύ κοντά στό ΠαΣοΚ, καί 
οἱ ὁποῖοι τούς ὑποστηρίζουν στρατιωτικά, 
πολιτικά καί οἰκονοµικά. Μοῦ θυµίζει 
τόν Γιῶργο Παπανδρέου, µέ τήν ἄνευ 
ὅρων παράδοση καί τό προσκύνηµα 
στίς ΗΠΑ, στήν στρατιωτική καί πολιτική 
τους ἀτζέντα. Μέ τή διαφορά ὅτι στή Χιλή 
ὑπάρχει πολύ µεγαλύτερη ἀνάπτυξη, µέ 
τίς ὑψηλές τιµές τῶν ἀγαθῶν πού ἐξάγει 
ἡ χώρα - χαλκό κτλ.
Ἔτσι, ἡ εἰκόνα ἀπέχει πολύ ἀπό κείνην πού 
θέλει µιά πλειοψηφία στήν ἀµερικάνικη 
ἤπειρο, ἐχθρική στίς πολιτικές τῶν 
ΗΠΑ καί στόν νεοφιλελευθερισµό, µέ 
κυβερνήσεις ἐπικριτικές τῆς Οὐάσινγκτον 
καί πλειοψηφία κυβερνήσεων πού 
λυγίζουν κάτω ἀπό τά µαζικά κινήµατα, 
ἀνίκανες νά περιφρουρήσουν ἕναν βαθµό 
αὐτονοµίας ἀπό τίς ΗΠΑ. 
Ἀναφέρατε τόν Ἔβο Μοράλες στή Βολιβία. 
Ὁ Μοράλες ἦρθε στήν ἐξουσία µετά ἀπό 
δύο µεγάλες ἐξεγέρσεις πού ἔριξαν δύο 
προέδρους - πελάτες τῶν ΗΠΑ. Ὡστόσο τό 
κόµµα του εἶναι ἕνα σοσιαλδηµοκρατικό 
κόµµα καί ἔχει ἤδη δυσκολίες, καθώς 
προσπαθεῖ νά καβαλήσει δύο ἄλογα πού 
κινοῦνται σέ ἀντίθετες κατευθύνσεις. Ἀπό 
τή µιά δηµαγωγεῖ γιά ἐθνικοποιήσεις πού 
δέν ἀγγίζουν καµµία περιουσία ἤ ξένη 
ἑταιρεία. Αὐτό πού ἐννοεῖ εἶναι ἡ αὔξηση 
φορολογίας στίς ἑταιρεῖες πετρελαίου 
καί ἀερίου καί ἡ κρατική συµµετοχή σέ 
κάποιες ξένες ἐπενδύσεις καί βιοµηχανίες 
πρώτων ὑλῶν. Ἡ πολιτική του ἔναντι 
τῶν κινηµάτων πού τόν ἔφεραν στήν 
ἐξουσία εἶναι ἐξαιρετικά ἀδύναµη. Δέν 
ἔχει κανένα πρόγραµµα ἐθνικοποίησης 
µεγάλων γαιῶν, ὑποσχέθηκε αὔξηση 
τοῦ κατώτατου µισθοῦ ἄν καταφέρει 
νά συλλέξει τούς φόρους - ἄρα πᾶνε 
περίπατο οἱ σχετικές ὑποσχέσεις - αὔξησε 
τόν µισθό τῶν δασκάλων µόνο 4% πάνω 

ἀπό τόν πληθωρισµό. Ὡς ἀποτέλεσµα, 
οἱ πετρελαϊκές ἑταιρεῖες ἀνακοίνωσαν 
ἀποχή ἀπό τίς ἐπενδύσεις ἄν δέν ἀποσύρει 
τίς ἐξαγγελίες του καί στή χώρα ξέσπασαν 
ἀπεργίες. Ἤδη χρησιµοποίησε τόν Στρατό 
καί τήν Ἀστυνοµία γιά νά καταστείλει 
τήν ἀπεργία τῶν πιλότων κι ἀποκαλεῖ 
τήν ἀπεργία τῶν δασκάλων «καρναβάλι», 
αὐτός πού στό παρελθόν ἡγήθηκε τέτοιων 
κινητοποιήσεων! Σέ κάθε περίπτωση δέν 
δείχνει ἱκανός νά γεφυρώσει τά αἰτήµατα 
τῶν φτωχῶν µέ κεῖνα τοῦ ξένου κεφαλαίου. 
Οἱ ὑποσχέσεις γιά ἐθνική ἑνότητα ἦταν 
κούφιες. Τό παιχνίδι του µέ τήν ἰνδιάνικη 
κοινότητα ἔχει πολύ περιορισµένα ὅρια 
καί ἡ πάλη τῶν τάξεων θά ὑποχρεώσει τόν 

Μοράλες νά µετακινηθεῖ πρός 
µία ἀπό τίς δύο πλευρές. 
Συµπερασµατικά θά λέγαµε 
ὅτι οἱ κοινοβουλευτικοί πολιτι-
κοί, ἔχουν µία αὐτονοµία 
λειτουργίας, εἰδικά στήν 
περίπτωση τῆς Βενεζουέλας, 
ὑπό τήν δυναµική ἡγεσία τοῦ 
Τσάβες, καί τήν ὑποστήριξη 
τῶν φτωχῶν ἀγροτῶν,ὅπου 
εἴχαµε κι ἕνα πραξικόπηµα 
πού ἀπέτυχε χάρη στήν 
κινητοποίηση τῶν λαϊκῶν 
µαζῶν. Ὅλη ἡ ὑπόλοιπη 
κοινοβουλευτική Ἀριστερά 
εἶναι ἀπολύτως ἀνίκανη 

ἤ ἀπρόθυµη νά φέρει 
κοινωνικές ἀλλαγές ὑπέρ τῶν 
χαµηλῶν στρωµάτων. Δέν 

µιλῶ γιά κοινωνική ἐπανάσταση, µιλῶ 
γιά µεγάλα προγράµµατα κοινωνικῆς 
πρόνοιας. Καµµία ἀπό τίς λεγόµενες 
κεντροαριστερές κυβερνήσεις δέν πῆρε 
µέτρα γιά τήν ἀνατροπή τῶν οἰκονοµικῶν 
ἀνισοτήτων, γιά τήν ἀναδιανοµή τῆς γῆς 
στούς ἀκτήµονες, ἤ γιά τήν ἀξιοποίηση 
τῶν δανείων γιά δηµόσιες ἐπενδύσεις καί 
δηµιουργία θέσεων ἐργασίας. Μποροῦµε 
λοιπόν νά ποῦµε ὅτι οἱ ΗΠΑ δέν ἔχουν 
τήν ἀπόλυτη κυριαρχία, ἀλλά συνεχίζουν 
νά ἀσκοῦν καθοριστική ἐπιρροή µέσῳ 
τῶν σοσιαλδηµοκρατικῶν καί σοσιαλφι-
λελεύθερων καθεστώτων στήν περιοχή. 

- Τό ἐπίκεντρο τῆς διεθνοῦς προσοχῆς εἶναι 
βεβαίως στή Μέση Ἀνατολή. Ἡ θέση σας 
εἶναι καθαρή, πώς οἱ ΗΠΑ σπρώχτηκαν 
στήν εἰσβολή στό Ἰράκ κυρίως χάριν τῶν 
συµφερόντων τοῦ Ἰσραήλ. Τί ἀπαντᾶτε 
σέ ὅσους µιλοῦν γιά «Πόλεµο γιά τό 
πετρέλαιο»;
- Ναί, νοµίζω ὅτι πρέπει νά ἀναλύσουµε 
ἀπό πολύ κοντά τίς πολιτικές δυνάµεις 
πού ἐµπλέκονται καί σπρώχνουν τίς 
ΗΠΑ στούς µεσανατολικούς πολέµους. 
Δέν νοµίζω ὅτι µποροῦµε νά κάνουµε 
γενικόλογες δηλώσεις γιά «πόλεµο γιά 
τό πετρέλαιο» χωρίς νά ἐξετάσουµε τή 
φύση τῶν δυνάµεων αὐτῶν. Ἡ ἔρευνά 
µου δείχνει ὅτι οἱ πετρελαϊκές ἑταιρεῖες 
εἶχαν µία πολύ καλή συνεργασία µέ ὅλους 
τούς πετρελαιοπαραγωγούς Ἄραβες. 
Ὅτι πολλές ἀµερικάνικες ἑταιρεῖες 
ἐµπλέκονταν ἐµµέσως στό Ἰράκ καί τώρα 
µέσῳ Εὐρωπαίων, Ἰαπώνων καί Κινέζων 
πού ἔχουν µεγάλες ἐπενδύσεις στό Ἰράν. 
Αὐτές οἱ σχέσεις διασφαλίζουν σ’ ἕναν 
βαθµό µέσῳ τῆς ἀγορᾶς τά ἰµπεριαλιστικά 
κέρδη ἀπό τήν διατήρηση τοῦ στάτους 
κβό. Αὐτό δέν σηµαίνει ὅτι τό πετρέλαιο 
δέν συντελεῖ στήν ὑπόθαλψη τῶν 
ἐθνικιστικῶν παρορµήσεων Ἀράβων καί 
Ἰρανῶν. Σηµαίνει ὅµως ὅτι θά µποροῦσε 
νά ἀποφευχθεῖ ὁ πόλεµος. Μποροῦµε 
νά ποῦµε ὅτι ὁ πόλεµος ἐπιδεινώνει τήν 
κατάσταση, καθώς πολώνει τίς χῶρες αὐτές 
κατά τῶν Εὐρωπαίων καί τῶν Ἀµερικανῶν. 
Ἔχουµε λοιπόν τόν διχασµό µεταξύ τῶν 
πετρελαιοϊµπεριαλιστῶν τῆς ἀγορᾶς καί 
τῶν στρατιωτικῶν πού ἐπιλέγουν τήν 
γεωστρατηγική ἐπιθετικότητα. Ἐδῶ πρέπει 
νά γίνουµε πιό συγκεκριµένοι, ποιοί εἶναι 
αὐτοί πού προτείνουν καί παίρνουν 
πρωτοβουλίες γιά στρατιωτική δράση κατά 
τοῦ Ἰράκ καί τώρα κατά τοῦ Ἰράν καί τῆς 
Συρίας. Οἱ κύριες δυνάµεις εἶναι δύο: Τό 
σιωνιστικό λόµπυ µέσα στήν Κυβέρνηση, 
ὅπως καί ἔξω ἀπό αὐτήν. Οἱ βασικοί 
ἀρχιτέκτονες καί σχεδιαστές τοῦ πολέµου 
κατά τοῦ Ἰράκ ἦταν ἀνώτατοι πολιτικοί 
ἀξιωµατοῦχοι µέ µακροχρόνιους δεσµούς 
µέ τόν σιωνισµό καί στήν πραγµατικότητα 
δούλεψαν µέ τήν ἰσραηλινή κυβέρνηση. 
Μιλῶ γιά τόν Ντάγκλας Φέηθ (Νο 3 τοῦ 

Πενταγώνου), τόν Γούλφοβιτς (Νο 2), τόν 
Ἔηµπραµ Ἔλλιοτ τοῦ Ἐθνικοῦ Συµβουλίου 
Ἀσφαλείας καί δεκάδες ἄλλους σιωνιστές 
πού ἐµπλέκονταν στήν Κυβέρνηση καί 
δούλεψαν ἐπί µακρόν µέ τήν ἰσραηλινή 
κυβέρνηση, π.χ. ὁ σύµβουλος τοῦ 
ἀντιπροέδρου Ἔρβιγκ Λίµπυ, ἕνας 
φανατικός σιωνιστής πού συνέβαλε στήν 
πολιτική τοῦ Τσέινι στό θέµα τοῦ πολέµου. 
Ἐπιπροσθέτως εἴχαµε ἀκροδεξιούς 
µιλιταριστές σάν τόν Ράµσφελντ, τόν 
Τσέινι, τήν Ράις, τόν Μπούς τόν ἴδιο. 
Ἔχουµε λοιπον µιά σύµπραξη σιωνιστῶν 
καί µιλιταριστῶν νά κάνει πολιτική πού 
προκαταλαµβάνει τούς ἰµπεριαλιστές τῆς 
ἀγορᾶς καί τῶν ἑταιρειῶν.
Ὁ ἄλλος παράγοντας πού µνηµονεύεται 
εἶναι τό στρατιωτικό - βιοµηχανικό 
σύµπλεγµα. Αὐτό εἶναι ἐντελῶς γελοῖο. 
Τό στρατιωτικό - βιοµηχανικό σύµπλεγµα 
τῶν ΗΠΑ ἔχει τεράστια, κερδοφόρα 
ἀγορά στίς ἀραβικές χῶρες. Πωλοῦν ὅπλα 
ἀξίας περίπου 10 δις ἐτησίως σέ ἀραβικές 
χῶρες καί δέν ἔχουν κανένα συµφέρον 
νά ἀποσταθεροποιηθεῖ ἡ περιοχή, οὔτε 
νά ἐνισχύσουν τήν ἀνταγωνιστική 
ἀµυντική βιοµηχανία τοῦ Ἰσραήλ - εἶναι 
ἀνταγωνιστές, ἀσχέτως ἄν ἔχουν καί ἀπό 
κοινοῦ κάποιες ἐπιχειρήσεις. Ἡ ἰδεολογία 
λοιπόν καί τό Ἰσραήλ ἔπαιξαν κυρίαρχο 
ρόλο στή δηµιουργία συνθηκῶν πολέµου. 

- Παρότι τό Ἰράκ εἶναι µία τόσο πρόσφατη 
τραγωδία, βλέπουµε νά µεθοδεύεται ἡ 
ἐπανάληψή του στό Ἰράν. Τό περίεργο 
εἶναι ὅτι δυνάµεις οἱ ὁποῖες ἀντιστάθηκαν 
στό «Σόκ καί Δέος» (Ε.Ε., Ρωσία, Κίνα) 
δείχνουν νά συνηγοροῦν στίς ἀπειλές 
κατά τοῦ Ἰράν, νοµιµοποιώντας τήν 
ἐπιθετικότητα τῆς Οὐάσινγκτον, ἀκόµη 
καί κόντρα στά συµφέροντά τους. 
- Νοµίζω ὅτι ὑπῆρξε τεράστια πίεση 
ἀπό τίς ΗΠΑ καί τούς σιωνιστές. Ἡ 
Κίνα θέλει νά διατηρήσει τίς ἐµπορικές 
καί ἐπενδυτικές σχέσεις της µέ τίς 
ΗΠΑ, ἡ Ρωσία θέλει νά µπεῖ στό ΠΟΕ, 
νά διατηρήσει τίς διπλωµατικές καί 
οἰκονοµικές σχέσεις της µέ τήν Εὐρώπη, κι 
ἔτσι ὑποχώρησαν πιστεύοντας ὅτι µποροῦν 
νά ἱκανοποιήσουν τίς ΗΠΑ ἐγκρίνοντας 
ψηφίσµατα πού δέν ἔχουν οἰκονοµικές ἤ 
στρατιωτικές κυρώσεις. Ἡ ἀποφασιστική 
στιγµή θά εἶναι ὅταν ἡ  Οὐάσινγκτον 
θελήσει νά ἐπιβάλει οἰκονοµικές κυρώσεις. 
Τότε νοµίζω οἱ Ρῶσοι θά πρέπει ἤ νά 
ἀντισταθοῦν ἤ νά σκάσουν. Τό ἴδιο καί 
οἱ Κινέζοι. Οἱ κυρώσεις θά πλήξουν τίς 
ρωσοϊρανικές ἐµπορικές συµφωνίες. Ἡ 
Κίνα ἐπίσης θά πληγεῖ µέ τήν ἀκύρωση τῶν 
συµφωνιῶν γιά ἀγωγούς φυσικοῦ ἀερίου. 
Τό Ἰράν εἶναι πρωτεύουσα προτεραιότητα 
στήν σιωνιστική - ἀµερικανική ἀτζέντα. 
Ἐδῶ στίς ΗΠΑ βλέπω καθηµερινά ὅλα 
ὅσα ἔρχονται ἀπό τό σιωνιστικό λόµπυ 
καί σπρώχνουν µέ τρόπο ἀνεύθυνο σέ 
µιά στρατιωτική ἐπίθεση κατά τοῦ Ἰράν. 
Τήν ἐπίθεση στό Ἰράν θά πληρώσουν 
οἱ καταναλωτές βενζίνης σέ ὅλον τόν 
κόσµο ὅταν τό πετρέλαιο ξεπεράσει τά 100 
δολάρια τό βαρέλι, ἀφοῦ οἱ Ἰρανοί µποροῦν 
νά κλείσουν τά στενά τοῦ Χορµούζ ἀπό 
τά ὁποῖα περνάει τό 70% τοῦ πετρελαίου 
τῆς Εὐρώπης καί τό 25% τῶν ΗΠΑ. Ἔτσι 
θά πληγεῖ βαρειά ἡ οἰκονοµία τῶν ΗΠΑ 
καί τῆς ΕΕ, γιά νά µήν µιλήσουµε γιά τήν 
Ἀσία. 
Καί δέν εἶναι µόνο ἡ οἰκονοµική κρίση. 
Τό Ἰράν δέν θά καθήσει µέ σταυρωµένα 
χέρια. Ἔχει σηµαντικούς συµµάχους στόν 
ἰρακινό Στρατό, µιλῶ γιά τούς σιίτες. 
Οἱ Ἀµερικανοί στό Ἰράκ θά δεχθοῦν 
ἐπιθέσεις ἀπό δεκάδες χιλιάδες ἐθελοντές 
πού θά προσπαθήσουν νά ὑπονοµεύσουν 
τήν δοσίλογη κυβέρνηση τῆς Βαγδάτης. 
Ἡ Χεζµπολά στόν Λίβανο θά χτυπήσει 
τό Ἰσραήλ στά βόρεια σύνορά του καί θά 
ἔχουµε γενικευµένη σύγκρουση στή Μέση 
Ἀνατολή. Ὡστόσο, οἱ σιωνιστές στό Ἰσραήλ 
πιστεύουν ὅτι τό τίµηµα θά τό πληρώσουν 
µόνο οἱ ΗΠΑ καί οἱ ἴδιοι θά ἐπεκτείνουν τήν 
ἡγεµονία τους στήν περιοχή. Πρόκειται γιά 
τεράστια ἀνευθυνότητα καί µοῦ θυµίζει 
τήν ἐπίθεση τῆς ναζιστικῆς Γερµανίας στή 
Ρωσία, µετά τήν κατάληψη τῆς Δυτικῆς 
Εὐρώπης. Οἱ ΗΠΑ δέν εἶναι σέ θέση οὔτε 
ἀεροπορική ἐπίθεση νά ἐξαπολύσουν 
κατά τοῦ Ἰράν κι ἄν θεωροῦν ὅτι µποροῦν 
νά περιορίσουν τήν σύγκρουση στόν ἀέρα 
εἶναι τρελλοί. Τό Ἰράν δέν θά παίξει µέ 
τούς ὅρους τῶν ΗΠΑ.

Ὁ ἑλληνοαµερικανός καθηγητής  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΖΕΗΜΣ) ΠΕΤΡΑΣ 

σέ ἀποκλειστική συνέντευξη στόν «Ἀντιφωνητή»!

Στά λαϊκά κινήµατα, ἐκτός Κοινοβουλίων, εἶναι ἡ ἐλπίδα
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ΠαΣοΚ καί Ἐκκλησία: 
Μιά ἄλλη προσέγγιση

Βρήκαµε πολύ ἐνδιαφέρουσα τήν εἰσήγηση (30-
3) τοῦ βουλευτῆ τοῦ ΠαΣοΚ (Σερρῶν) Μάρκου 
Μπόλαρη στή Βουλή γιά τίς σχέσεις Ἐκκλησίας 
- Πολιτείας καί γιά τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες 
καί τήν δηµοσιεύουµε, µερικῶς, παρακάτω:

 Κύριοι συνάδελφοι, πριν από 
χρόνια, σαν µαθητής του Γυµνασίου, αµέσως 
µετά την µεταπολίτευση, είχα την χαρά να 
παρακολουθήσω τηλεοπτικά µια συζήτηση σε 
επίπεδο αρχηγών κοµµάτων. Μνηµονεύω από  
την συζήτηση εκείνη την ιδιαίτερη αναφορά 
του αείµνηστου Πρόεδρου της Ε.Δ.Α. κ. Ηλία 
Ηλιού, ο οποίος µιλώντας από το ίδιο αυτό 
βήµα είχε ερανιστεί για την τεκµηρίωση των 
επιχειρηµάτων του απόσπασµα από τους 
Λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου. 
Είχε προκαλέσει τότε εντύπωση, τόσο η 
αναφορά του Ηλία Ηλιού στον Χρυσόστοµο, 
όσο και η άποψη αυτή καθαυτή του Ιωάννου 
του Χρυσοστόµου. Ο οµιλών δεν γνώριζε τότε 
ότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος είχε εκµετρήσει 
το ζήν µέσα στις κακουχίες της εξορίας στα 
βουνά του Πόντου, όπου τον είχε εξορίσει ο 
χριστιανός, βεβαίως, αυτοκράτορας. Ούτε 
γνώριζα τότε ότι ο εξαιρετικός αυτός Πατέρας 
της Εκκλησίας µιλώντας από τον άµβωνα της 
Κωνσταντινουπόλεως θα κατάφερνε να είναι 
επίκαιρος επί 1.700 χρόνια, ώστε σε τέτοιες 
κρίσιµες ηµέρες να µπορώ και εγώ µετά από τον 
Πρόεδρο Ηλιού να τον επικαλεστώ και εγώ. 
 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω 
ότι θα είναι εξόχως  χρήσιµο για τον ΣΕΒ και 
τους τραπεζίτες, κάτω από την παρούσα 
πολιτική συγκυρία να είχαν υπόψη τους την 
αποστροφή από Λόγο του Χρυσοστόµου που, 

απευθυνόµενος σε πλούσιο της εποχής του, 
υπογράµµιζε: «άνθρωπε, εάν γνώριζαν οι 
πτωχοί από πού άντλησες τα χρήµατα µε τα 
οποία τους ελεείς,  θα σου τα επέστρεφαν πίσω, 
λέγοντας: δεν θέλουµε να γευτούµε αίµα και 
σάρκες αδελφικές»!
 Κύριε Πρόεδρε, µην θεωρήσετε ότι 
επιχειρώ να αλλάξω την θεµατολογία. Εάν 
εµφανίστηκα ενώπιόν Σας µε το µπουκέτο 
που περιλαµβάνει Πρόεδρο της ΕΔΑ Ηλία 

Ηλιού και τον Άγιο Ιωάννη τον 
Χρυσόστοµο, δηλαδή µε ανθρώπους 
που βίωσαν καλά τις εµπειρίες και 
τις κακουχίες των εξοριών, το έκαµα 
διότι στην συζήτηση αυτή ενώπιον 
της Εθνικής αντιπροσωπείας θέλω 
να προλάβω και να αντιπαρατεθώ 
στην λογική κάποιων που εκ 
προοιµίου και ex officio εµφανίζονται 
ως εθνοαµύντορες και προστάτες 
της Εκκλησίας. Την λογική που 
είδαµε να αποτυπώνεται εναργώς σε 
πρωτοσέλιδο µεγάλης συντηρητικής 
αθηναϊ-κής εφηµερίδας, τις µέρες που 
συζητούσαµε την πρότα-ση νόµου 
στην Επιτροπή: «Επίθεση του ΠΑΣΟΚ 
στην Εκκλησία», ήταν το κύριο θέµα 
της καλής εφηµερίδας, τίτλος που 
βρισκόταν σε πλήρη αναντιστοιχία 
µε όσα διαδραµατιζόταν και 

συζητιόντουσαν στην Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθέσεων. 
 Και αφού η πρόταση νόµου αφορά 
την Εκκλησία θεωρώ ότι είναι προκαταβολικά 
κρίσιµο να υπογραµµιστεί η έννοια του όρου 
Εκκλησία, όχι όπως την αντιλαµβανόµαστε 
εµείς, αλλά όπως θεολογικά ορίζεται: Εκκλησία 
λοιπόν δεν είναι η Ιεραρχία, Εκκλησία δεν είναι 
απλά και µόνον ο κλήρος. Η Εκκλησία είναι 
κλήρος και λαός, λαός και κλήρος, το Σώµα 
του Χριστού, µε κεφαλή τον Ιδρυτή της. Όταν 
συνεπώς στην συνέχεια αναφερόµαστε στην 
Εκκλησία είναι σκόπιµο να θυµόµαστε  ότι 
Εκκλησία είναι ο λαός που ετοιµάζεται  σε τρείς 
βδοµάδες να προσκυνήσει τον Επιτάφιο και να 
γιορτάσει «το Πάσχα των Ελλήνων», είναι ο 
λαός που πανηγυρίζει τον Δεκαπενταύγουστο 
τιµώντας την Παναγία και τιµήθηκε µε 
Νόµπελ στο πρόσωπο του Οδυσσέα Ελύτη 
τραγουδώντας το «Άξιον Εστί» και το «Της 
Δικαοσύνης Ήλιε νοητέ»!
 Τίθεται λοιπόν µε την Πρόταση νόµου 
το µεγάλο ζήτηµα της ρύθµισης των σχέσων του 
Ελληνικού Κράτους µε την Ορθόδοξη Εκκλησία. 
Και επειδή είναι καθοριστική για την συνέχεια 
η ιστορική µνήµη, σας θυµίζω ότι η Βαυαρική 
Αντιβασιλεία, µόλις εγκαταστάθηκε στην 
χώρα, επιτροπεύοντας τον ανήλικο Όθωνα, 
προέβη στην έκδοση δύο νοµοθετηµάτων που 
σηµάδεψαν, σηµάδεψαν αρνητικά, την πορεία 

του νεοσύστατου ελλαδικού κράτους: Ο πρώτος 
ήταν ο «Νόµος περί πολιτείας και διοικήσεως 
των Δήµων», ένας νόµος ο οποίος καταργούσε 
πολιτικά δικαιώµατα που είχαν οι Έλληνες 
ακόµη και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ένας 
νόµος που επέβαλλε ολοκληρωτικό έλεγχο σε 
κάθε περιφερειακό όργανο, καταλύοντας το 
αντιπροσωπευτικό σύστηµα. Ο δεύτερος ήταν 
ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, το βασιλικό διάταγµα της 23 Ιουλίου 
1833, µε το οποίο διακηρυσσόταν η αυτοκεφαλία 
της ελλαδικής Εκκλησίας και οριζόταν «ως 
αρχηγός αυτής, κατά το διοικητικόν µέρος, ο 
βασιλιάς». Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσό-
στοµος Παπαδόπουλος γράφει ένα αιώνα αργό-
τερα: «Καθ΄όν τρόπον ο Μάουρερ διωργάνου 
εν Ελλάδι τα της παιδείας και της δικαιοσύνης, 
νέον δηµιουργών καθεστώς και νέους εκδίδων 
νόµους, ούτω διωργάνωσε και νέαν Εκκλησίας, 
τους τύπους της διοικήσεως αυτής αρυσθείς ουχί 
εκ του κώδικος των αρχαίων κανόνων, αλλά εκ 
των βαυαρικών νόµων, παραµορφώσας ούτω 
την Εκκλησίαν της Ελλάδος».
 Κύριοι συνάδελφοι, όταν καλούµαστε 
να συζητήσουµε το θέµα της ρυθµίσεως των 
σχέσεων Ελληνικού Κράτους και Ορθόδοξης 
Εκκλησίας θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας 
τον θανάσιµο εναγκαλισµό της εξουσίας, 
από την ίδρυση του κράτους αυτού, θανάσιµο 
εναγκαλισµό της Εκκλησίας από τα Ανάκτορα, 
µε στόχο τον έλεγχο αυτής ως διοικητικής 
µηχανής. Με την αντίληψη ότι ότι η Εκκλησία 
είναι ένα σύστηµα εξουσίας που πρέπει να 
ελέγχεται διοικητικά και οικονοµικά ώστε 
να υπηρετεί  την εξουσία. Γιαυτό ο Αθηνών 
Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος οµιλεί για 
παραµόρφωση οργανωτικά και διοικητικά της 
ελλαδικής Εκκλησίας. Η αντίληψη της Αντι- 
βασιλείας συνεχίστηκε επί δύο αιώνες. Θεωρώ 
ότι συνεχίζεται και σήµερα. Πλέγµα ολόκληρο 
νόµων ρυθµίζουν σήµερα τις σχέσεις αυτές, 
πλέγµα νόµων που πάντοτε στόχευαν   στον 
εναγκαλισµό του ελέγχου, στην αποξένωση 
της διοίκησης της Εκκλησίας από τον λαό, στην 
δηµιουργία στεγανών στις οικονοµικές και 
διοικητικές υποθέσεις, στην αδιαφάνεια! 
 Αντί των εκλεγµένων επιτρόπων 
των χρόνων της Τουρκοκρατίας ορίζονται 
εκλεκτοί, στα Μητροπολιτικά Συµβούλια αντί 
εκπροσώπησης του λαού ορίζονται οι οικονοµι- 
κοί έφοροι, αντί των αποφάσεων των τοπικών 
συνόδων αδιαφάνεια και αυθαιρεσία! Δεν 
διέφυγαν από την µνήµη κανενός τα περσινά 
γεγονότα, που συγκλόνισαν την ελληνική 
κοινωνία, που σκανδάλισαν τον ορθόδοξο λαό! 
Κανένας δεν έχει πιστεί για τις διαδικασίες 
κάθαρσης που κινήθηκαν. Είναι φανερό ότι 
υπάρχει θεσµικό έλλειµα στην υπόθεση και 
αυτό το θεσµικό έλλειµα το έχει δηµιουργήσει 
το νοµοθετικό πλέγµα των παρεµβάσεων του 

κράτους. Πλέγµα αδιαφάνειας και έλλειµα 
δηµοκρατικής λειτουργίας!
 Θα µου επιτρέψετε να µνηµονεύσω, 
για να αναδείξω την αντίφαση ανάµεσα 
στην κατάσταση της Εκκλησίας πρίν και 
την κατάσταση µετά την Αντιβασιλεία, να 
µνηµονεύσω τα δύο εξαιρετικά κείµενα, από 
πολλά, εξ ίσου σηµαντικά: α) τον Κανονισµό 
της Ελληνικής Κοινότητας Μυκόνου και β) τον 
Κανονισµό της Ελληνικής Κοινότητας Μελε- 
νίκου. Πρόκειται για κείµενα που αποτελούν 
πηγές της νεώτερης ελληνικής ιστορίας, από τα 
οποία ανάγλυφα προκύπτει η λειτουργία των 
κληρικολαϊκών συνελεύσεων, των Συνόδων, 
όπως τις αποκαλούν, στις οποίες κλήρος και 
λαός συνέρχονται για να εκλέξουν επιτρόπους 
µε ουσιαστικές αρµοδιότητες και να αποφασί-
σουν για κρίσιµα ζητήµατα της πόλης και της 
καθηµερινής ζωής. Μόλις που χρειάζεται να 
υπευνθυµίσω ότι οι Έλληνες στην Αµερική δια- 
τηρούν τον θεσµό αυτό των κληρικολαϊκών 
συνελεύσεων και ότι η Εκκλησία στην Κύπρο 
διατηρεί τον αρχαιότερο θεσµό της εκλογής 
των επισκόπων µε ψήφο κλήρου και λαού!
 (...) Υπάρχουν κρίσιµες λεπτοµέρειες 
που αναδεικνύουν την ανωριµότητα της πρότα-
σης: Περιουσιακά – επιστροφή (γιατί από το 
1945;), οι µεγάλες εκτάσεις γής παραχωρήθηκαν 
για την αποκατάσταση των προσφύγων 
της Μικρασίας, της Θράκης και του Πόντου, 
απαιτείται η  εκπόνηση σοβαρών µελετών για 
το ύψος της περιουσίας, σχετικά µε την νοµική 
προσωπικότητα (οι άλλες εκκλησίες;), η πρόταση 
του ΚΚΕ για την µισθοδοσία των κληρικών!  
 Είναι θέµατα για τα οποία ορθώς 
η Ελληνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του 
Ανθρώπου και του Πολίτη είχε την πρωτοβουλία 
να συντάξει πρόταση νόµου, είναι προβλήµατα  
όπως : α) οι µεταξικές διατάξεις περί αθέµιτου 
προσηλυτισµού, (εξωτερική ιεραποστολή στην 
Αφρική και την Ασία)  β) είναι οι διατάξεις για 
την ορκοµωσία (εγώ δε λέγω µη οµώσεις όλως, 
έστω δε ο λόγος υµών το ναι ναι και το ού ού) γ) 
είναι οι διατάξεις για την ναοδοµία, σεβασµός 
στον νόµο – πολεοδοµικές και χωροταξικές 
διατάξεις, δ) είναι  τα θέµατα της πολιτικής 
κηδείας και ε) της προαιρετικής καύσης  
των νεκρών. Πρόκειται για ζητήµατα και 
προβλήµατα που έχουν θεωρούνται σε µεγάλο 
βαθµό λυµένα για την ελληνική κοινωνία και 
χρειάζεται νοµοθετική πρωτοβουλία για την 
τελική επίλυσή τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ως 
σύνολο λαού και κλήρου, γνωρίζει καλά ότι το 
πνεύµα της Εκκλησίας είναι πνεύµα ελευθερίας, 
σύµφωνα µε την κλήση ελυθερίας του Χριστού 
«όστις θέλει οπίσω ελθείν αράτω τον σταυρόν 
και ακολουθήτω», την οποία επαναλαµβάνει 
ο Απόστολος Παύλος «επ΄ ελευθερία εκλήθητε 
αδελφοί»! (...)

ΔΗΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ
Χωρίς σχόλια παραθέτουµε τό παρακάτω 
ἄρθρο τοῦ κυρίου Τζενγκίζ Ὀµέρ, ἀπό 
τήν µειονοτική ἐφηµερίδα «Μιλέτ» τῆς 
Ξάνθης (5 Ἀπριλίου 06): 

Τὁ κράτος ἔντονα καὶ 
συνεχῶς µὲ τὴν προπα-
γάνδα του, προσπαθεῖ 
νὰ δηµιουργήσει σχο-
λεῖα ποµακόφωνα. 
Ἔτσι προωθεῖ καὶ 
τὴν δηµιουργία ἑνὸς 
ψεύτικου ¨Ποµάκικου 

Ἔθνους¨. Θὰ χρειαζόταν νὰ ρωτήσουµε 
ποιὸς τοὺς τὸ ζήτησε αὐτό. Γενικὰ πάντως 
αὐτὲς οἱ προσπάθειες εἴτε προέρχονται ἀπὸ 
αὐτοὺς ποὺ ¨ἀγαπᾶνε¨ τοὺς  ¨Ποµάκους¨ 
εἴτε λόγω τῆς ¨ἔλλειψης ἀγάπης¨ γιὰ τοὺς 
Τούρκους… Ἀποτέλεσµα: Τὸ κοµµάτιασµα 
τοῦ τουρκισµοῦ τῆς Δ. Θράκης. Πολὺ 
δύσκολο.
  Ὅσον ἀφορᾶ αὐτὰ τὰ ἄτοµα ποὺ στὸ 
παρελθὸν µὲ τὴν παρουσίαση τοῦ αἰτήµα-
τος τῆς  ¨Ποµακικῆς ἐκπαίδευσης¨ γιὰ 
τοὺς δῆθεν Ποµάκους στὸ Εὐρωπαϊκὸ 
Κοινοβούλιο ἢ σήµερα µὲ τὰ ¨Ποµάκικα 
Παραµύθια¨ καὶ τὰ ¨Ποµακοελληνικὰ 
λεξικά¨, οἱ Τοῦρκοι τῆς Δ. Θράκης ξέρουν 
πολὺ καλὰ ποιοὶ εἶναι καὶ γιὰ ποιὲς 
σκοτεινὲς δυνάµεις δουλεύουν. Αὐτὰ τὰ 
ἄτοµα εἶναι οἱ καηµένοι ποὺ τραβοῦν τὴν 
σκανδάλη στὸ ὄνοµα τῶν προδοτικῶν 
κέντρων ποὺ θέλουν νὰ ἐξαφανίσουν ἀπὸ 
τὴν Δ. Θράκη τὸν Μουσουλµανισµὸ καὶ τὸν 
Τουρκισµό.  Αὐτὰ τὰ ἄτοµα ἄραγε πόσους 
Τούρκους - Ποµάκους ρώτησαν καὶ ἀσκοῦν 
τέτοιου εἴδους δραστηριότητες; Πῆραν ἄδεια 
ἀπὸ τὸ ἔθνος τους; Ἂν στεναχωριοῦνται 
ἂς γίνει ἕνα δηµοψήφισµα νὰ δοῦµε πόσοι 
ἔχουν τὶς ἴδιες ἰδέες µὲ αὐτὰ τὰ ἄτοµα…
Στεναχωριοῦνται… Δῆθεν ἐκπροσωποῦν 
τοὺς Ποµάκους… Καὶ πόσα ἄλλα… Γιατί 

δὲν βγαίνουν νὰ ἐκφράσουν τὶς θέσεις τους 
σὲ µέρη ὅπου βρίσκεται πολὺς κόσµος ἀπὸ 
τὸ ἔθνος τους; Διότι ξέρουν πολὺ καλὰ πὼς 
θὰ ¨φᾶνε τὰ µοῦτρα τους¨.
Γιὰ τέτοια πράµατα οὔτε τὸ µυαλὸ τους 
φτάνει οὔτε οἱ δυνάµεις τους. Ἂν δὲν τοὺς 
ἐνθαρρύνουν ¨κάποιοι¨, οὔτε δυὸ βήµατα 
δὲν µποροῦν νὰ κάνουν. Αὐτοὶ ἂν ἦταν 
πραγµατικοὶ Ποµάκοι θὰ ἤξεραν ὅτι εἶναι 
Τοῦρκοι - Ποµάκοι. Ἄραγε γιὰ νὰ εἶσαι 
Ποµάκος χρειάζεται νὰ εἶσαι ἐχθρός τοῦ 
Ἰσλὰµ καὶ τῶν Τούρκων; Αὐτοὶ ὄχι µόνο δὲν 
εἶναι Ποµάκοι, εἶναι σιχαµένοι προδότες τοῦ 
ἔθνους. Αὐτοὶ ὄχι µόνο δὲν ἐκπροσωποῦν 
τοὺς Ποµάκους ἀλλὰ δὲν ἔχουν πρόσωπο 
κἄν νὰ βγοῦν µπροστά τους. Καὶ νὰ ξέρουν 
καλὰ πὼς µιά µέρα θὰ δώσουν λόγο γιὰ 
αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς προδοσίες τους 
σὲ βάρος τῶν Τούρκων - Ποµάκων ποὺ 
κατάγονται ἀπὸ τοὺς Ὀγούζους - Τούρκους. 
Αὐτοὶ οἱ προδότες, καθὼς καὶ αὐτοὶ ποὺ 
τοὺς δίνουν ἰδέες, θὰ ψάχνουν µέρος νὰ 
κρυφτοῦν.
Ἐµεῖς αὐτὰ ποὺ γράφουµε, τὰ γράφουµε 
στὸ ὄνοµα τῶν δεκάδων χιλιάδων Τούρκων 
- Ποµάκων. Κι ἐµεῖς ἄλλωστε εἴµαστε 
Τοῦρκοι - Ποµάκοι. Τὸ ἔθνος µας µᾶς 
ζήτησε νὰ γράψουµε αὐτὸ τὸ ἄρθρο γιὰ 
νὰ ἐκφράσουµε τὶς ἀνησυχίες του καὶ τὰ 
πληγωµένα ἐθνικά του συναισθήµατα. 
Ἐµεῖς εἴµαστε ἡ φωνὴ αὐτοῦ τοῦ ἔθνους καὶ 
γι’ αὐτὸ ἐµπιστευόµαστε τὸν ἑαυτὸ µας. 
Παίρνουµε τὴν δύναµή µας ἀπὸ τὸ ἔθνος 
µας. Καὶ στὸ ὄνοµα τοῦ ἔθνους καλοῦµε 
αὐτοὺς ποὺ δὲν ξέρουν τὸν ἑαυτό τους νὰ 
ἔρθουν στὰ συγκαλά τους καὶ νὰ γυρίσουν 
στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ ἔθνους. Διαφορετικὰ 
ἔχοντας ἀποβληθεῖ ἀπὸ τὸ ἔθνος καὶ 
ἔχοντας φάει κλωτσιὰ ἀπὸ αὐτοὺς πού 
σᾶς ¨τάιζαν¨ θὰ µείνετε ὁλοµόναχοι καὶ 
θὰ ἐξαφανιστεῖτε. Ἂν, παρὰ τὸ ἔθνος σας, 
συνεχίσετε νὰ φέρεστε προδοτικὰ, τότε θὰ 
δοῦµε ποιὸς εἶναι πιὸ ἰσχυρός, ἡ ¨χείρα¨ ἢ οἱ 
Τοῦρκοι - Ποµάκοι τῆς Δ. Θράκης;

Γιά µιὰ συνέντευξη πού 
ἔγινε καὶ µιὰ διαγραφή 
πού ἐκκρεµεῖ...
Συµπαθές καὶ καλοστηµένο τὸ ὕφος τῆς 
συνέντευξης τοῦ ∆άµωνα ∆αµιανοῦ στὸ 
Ράδιο «Χρόνος» 87,5 FM, ἀµέσως µετὰ 
τὴν ἀνακοίνωση τῆς ὑποστήριξης τοῦ 
ΠΑΣΟΚ στὸν Τάσο Βαβατσικλή. Καὶ ὡς 
συνήθως ἀντιφατικὸ καὶ παραπλανητικό. 
Σταχυολογώντας ἀνάµεσα στὶς πολλὲς 
καλοειπωµένες τοποθετήσεις του, 
στεκόµαστε σὲ τρεῖς:
- Μίλησε γιὰ «ἀνατροπή», γιὰ «ἀνανέωση», γιὰ 
«ἀλλαγή», γιὰ τὸν «φιλελεύθερο προοδευτικὸ 
κόσµο ποὺ ὑπάρχει στὴ Ν.∆.» καὶ τὸν ὁποῖο, 
ἐκτὸς τοῦ χώρου ΠΑΣΟΚ – ΣΥΝ,  ἐπιθυµεῖ 
ἐπίσης νὰ ἐκφράσει. Ἀναρωτιόµαστε κατὰ 
πόσο ὅλα αὐτὰ συµβιβάζονται µὲ τὴν ὁµάδα 
ἀνθρώπων ποὺ φαίνεται νὰ τὸν στηρίζει καὶ 
ἀναφερόµαστε ἐνδεικτικὰ στοὺς Ντεντέ, 
Σολταρίδη, Γλερίδη. Αὐτοὶ εἶναι ἄραγε ἡ 
«ἀτµοµηχανή» ποὺ φέρνει ψήφους ἀπὸ τοὺς 
ἀνοικτόµυαλους φιλελεύθερους πολίτες;
- Ἀναφέρθηκε χαλαρὰ στὸ ἐνδεχόµενο 
κοµµατικῶν κυρώσεων ἐναντίον τοῦ 
πετώντας κάπως ἀλαζονικὰ τὸ µπαλάκι στὸ 
κεντρικὸ ΠΑΣΟΚ, ὑπογραµµίζοντας πὼς 
παραµένει στρατιώτης τοῦ κινήµατος, πιστὸς 
στὶς πολιτικὲς παρακαταθῆκες τοῦ Γιώργου 
Παπανδρέου, στὸν ὁποῖο, ὅπως κατὰ λέξη 
εἶπε, «ἔχει µιλήσει προσωπικά»! Μὰ εἶναι 
τόσο ἀσόβαροι αὐτοὶ στὸ ΠΑΣΟΚ καὶ δὲν 
ἔχουν ἤδη ἀνακοινώσει τὴν παραδειγµατικὴ 
διαγραφή του; Μέλος τῆς Περιφερειακῆς 
Ἐπιτροπῆς τοῦ ΠΑΣΟΚ, ταλαιπώρησε τὸ 
κίνηµα τοπικὰ µὲ µία ξεκάθαρα διασπαστικὴ 
κίνηση γιὰ λόγους προσωπικῶν φιλοδοξιῶν 
καὶ δὲν ἔχει διαγραφεῖ; Τὴ στιγµὴ µάλιστα 

ποὺ, ὅπως φαίνεται, δὲν σκοπεύει νὰ 
παραιτηθεῖ, ὥστε νὰ δικαιοῦται νὰ ἑξαιρεῖ 
ἑαυτὸν ἀπὸ τὰ κοµµατικὰ µαντριά; Αὐτὸς 
εἶναι «τζάµπα µάγκας» κύριοι τοῦ ΠΑΣΟΚ, 
γιὰ νὰ χρησιµοποιήσουµε µία προσφιλή 
ἔκφραση τοῦ ἀρχηγοῦ σας. Καὶ ὅσο ἀργεῖτε 
νὰ τὸν διαγράψετε µετὰ τὰ ὑπονοούµενα 
γιὰ «προσωπική» σχέση µὲ τὸν Παπανδρέου 
καὶ τὴν ἐπιµονή του νὰ διατηρήσει ζωντανὸ 
τὸν διασπαστικὸ συνδυασµό του, τόσο 
περισσότερο θὰ τὸν κατοχυρώνετε ὡς 
µία δεύτερη, πιὸ ἀνώδυνη, πιὸ φρέσκια, 
πιὸ «ἀνεξάρτητη» ἄρα πλαστὰ ἑλκυστική, 
λιγότερο φθαρµένη, ἐναλλακτικὴ ἡµιεπίσηµη 
ΠΑΣΟΚική ὑποψηφιότητα, ἀπέναντι στὴν 
ἐπίσηµη πού ὑπονοµεύεται συστηµατικά.
- Τόνισε ὁ ∆άµωνας ∆αµιανὸς ὅτι δὲν ζεῖ ἀπὸ 
τὴν πολιτικὴ ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἐπάγγελµά του 
καὶ ἔντεχνα ὑπενθύµισε τὸ ἀντίθετο ποὺ ἔχει 
διαγνώσει γιὰ κάποιους ἄλλους. Μετὰ τὸ 
βολικὸ δηµοσίευµα τῆς Ἐλευθεροτυπίας ποὺ 
(µὲ µεγάλη δόση ἀλήθειας) ψέγει τὴν δηµοτικὴ 
ὁµάδα Βαβατσικλῆ γιὰ ἔµµισθα βολέµατα 
συνεργατῶν του ὡς βασικὸ συνεκτικό της 
ἱστό, ἀντιλαµβάνεσθε τί πλασάρει γιὰ λόγους 
ἐντυπώσεων ὁ... ποιητής. Ἐρεθίζει ἔξυπνα τὴν 
ἀλλεργία ποὺ εὐρύτερα στρώµατα, πιστὰ σὲ 
συγκεκριµένο ἀξιακὸ κώδικα, αἰσθάνονται 
γιὰ ἀργοµισθίες ἐξασφάλισης πολιτικῆς 
ἀφοσίωσης. Ἡ ἀπορία µας: ὅταν ἔδωσε τὴν 
πρώτη αὐτοδιοικητικὴ του µάχη µὲ τὸν Τάσο 
Βαβατσικλὴ τὸ 2002, καὶ µετέπειτα ὅταν 
ἀποδέχθηκε τὶς ὑψηλῆς εὐθύνης θέσεις (µὲ 
τὰ ὅποια ὑλικὰ συµπαροµαρτούντα τους) 
ποὺ τοῦ ἐξασφάλισε ὁ νῦν ἀντίπαλός του, 
δὲν ἴσχυαν ὅλα αὐτὰ τὰ ἐξόχως ἀρνητικὰ 
ποὺ προσάπτει στοὺς πρώην συναγωνιστές 
του; Πόση συνέπεια καὶ ὡριµότητα ἀποπνέει 
ἡ στάση του; Πόση ἀξιοπιστία;                 
    Χ.Α.



ΗΠΑ κατά Ἐρντογάν!
Λάµπρος Παπαντωνίου 

Ουάσιγκτον, 3.4.06
Σηµεία και τέρατα συµβαίνουν εδώ 
στην Ουάσιγκτον, µε το κηνυγητό όλων 
σχεδόν των ισλαµικών χωρών, πάνω στην 
απαράδεκτη εξοµοίωση του Ισλαµισµού 
µε την τροµοκρατία. Παράλληλα, µε τα 
όσα καταγγελτέα, ακόµη και από τους 
Αµερικανούς πολίτες, λαµβάνουν χώρα 
στο ταλαιπωρηµένο Ιράκ επί τρια συναπτά 
έτη, ο µηχανισµός της Κυβέρνησης Μπους 
στρέφεται ανοιχτά πλεόν  εναντίον 
της Συρίας και του Ιράν, αφήνοντας να 
εννοηθεί ότι θα µιλήσουν και εκεί τα όπλα. 
Συνάµα, στη λίστα προστέθηκε και η... 
Τουρκία του Ρετζέπ Ερντογάν. Μόνο που 
εδώ η ακολουθούµενη µεθοδολογία είναι 
διαφορετική. Το αµερικανικό κατεστηµένο 
άρχισε µια προεργασία για να ξεσηκώσει 
και πάλι τους στρατιωτικούς εναντίον 
της πολιτικής εξουσίας, εν ονοµάτι 
της διάσωσης του Κεµαλισµού και των 
αποκαλούµενων κοσµικών αρχών! Μια 
Τουρκία στον στρατιωτικό γύψο - για 
να θυµηθούµε και τα λόγια τουΈλληνα 
δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου - θα έφερνε 
σε πέρας πολύ αποτελεσµατικότερα τα 
αµερικανικά σχέδια στη Μέση Ανατολή 
και πρωτίστως, σε Ιράκ, Συρία και Ιράν, 
χωρίς νέες αµερικανικές στρατιωτικές 
περιπέτειες και ιδιαίτερα απώλειες.
Αν κανείς λάβει υπόψη όλα τα όσα 
λέγονται, εδώ στην Ουάσιγκτον, σε πάσης 
φύσεως συνέδρια και σεµινάρια, δήθεν 
σε ακαδηµαϊκά πλαίσια, δεν αποµένει 
καθόλου χρόνος στον λαοπρόβλητο 
εντολοδόχο Πρωθυπουργό της Τουρκίας, 
Ρετζέπ Ερντογάν, παρά να αρπάξει την 
πολιτική µάχαιρα και να ξεκαθαρίσει, εδώ 
και τώρα, όλη την παρούσα επετηρίδα των 
ανωτάτων και ανωτέρων αξιωµατικών 
της χώρας του. Έχει υποχρέωση να 
αρχίσει από τον µωροφιλόδοξο Υπαρχηγό 
του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Yasar 
Buyukanit, πασίγνωστο αντισλαµιστή και 
φερέφωνο των Αµερικανών, που φέρεται 
αποφασισµένος, ως ο νέος σωτήρας, µε 
την αποχώρηση του Στρατηγού Οζκιόκ, 

να ανατρέψει την Κυβέρνηση Ερντογάν 
και να αιµατοκυλίσει την χώρα του, 
καταπατώντας το Σύνταγµα και του 
Νόµους του Κράτους, εν ονόµατι των 
Κεµάλ Ατατούρκ, Τζώρτζ Μπους και 
Ντόναλντ Ράµσφελντ.
Προς επίρρωση των προαναφεροµένων, 
παραθέτουµε ορισµένα σηµεία άρθρου του 
Frank Gaffney, Προέδρου του αµερικανικού 
Κέντρου Πολιτικών Ερευνών, “CENTER 
FOR SECURITY POLICY”, που είδε το φως 
της δηµοσιότητας στις 14 Μαρτίου στην 
“Washington Times” µε το οποίο, χωρίς 
περιστροφές, αποκαλεί Ισλαµοφασίστα 
τον εκλεγµένο Πρωθυπουργό της 
Τουρκίας, Ρετζέπ Ερντογάν. Δίνει στους 
στρατιωτικούς όλα τα επιχειρήµατα για 
πραξικόπηµα, εκθειάζοντας τον Κεµάλ 
Ατατούρκ και την κληρονοµιά του, την 
«ελπίδα του Τουρκικού Λαού», και εκθειάζει 
τον Στρατό, που αποτελεί τον εγγυητή, 
ως λέει, της Τουρκικής Δηµοκρατίας, 
τώρα, µάλιστα που «ανετράπη από 
τον Ερντογάν ο  Κεµάλ Ατατούρκ» και 
«ανασυστήθηκε το Μουσουλµανικό 
Χαλιφάτο» από τους ισλαµοφασίστες, 
όπως  αποκαλεί τους υποστηρικτές του 
Τούρκου Πρωθυπουργού, οι οποίοι ευνοούν 
στο έπακρο το δίκτυο της  ισλαµικής 
τροµοκρατίας, χρηµατοδοτούµενοι από 
πετροδολάρια της Σαουδικής Αραβίας. Και 
υποδεικνύει στους Τούρκους Στρατηγούς 
να επαναφέρουν τα πράγµατα στην προ 
του 2002 κατάσταση, όταν ανέλαβε  την 

εξουσία ο Ερντογάν, ώστε η Τουρκία να 
καταστεί και πάλι µοντέλο Δηµοκρατίας, 
για τον υπόλοιπο ισλαµικό κόσµο!
Στη συνέχεια ο αρθρογράφος χαρακτηρίζει 
καθαρή απάτη την προσπάθεια  του κ. 
Ερντογάν, να ξεκινήσει την διαδικασία 
για ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Σ’ 
αυτό το σηµείο, γράφει ότι ο Ερντογάν 
µπλοφάρει, διότι µε το τέχνασµα της 
ευρωπαϊκής προοπτικής κατάφερε 
να αιχµαλωτίσει το στρατιωτικό 
κατεστηµένο και να προχωρήσει τα 
δικά του ισλαµικά, φασιστικά σχέδια. 
Ο αρθρογράφος ισχυρίζεται ότι επί 6 
όλόκληρους µήνες ασχολείται µε το 
φαινόµενο Ερντογάν, και τον παρουσιάζει 
ως ανήθικο, διεφθαρµένο και βουτηγµένο 
στα αραβικά πετροδολάρια, ενώ η Τουρκία 
τείνει να καταστεί η βάση, πλέον, µιας 
ισλαµοφασιστικής τροµοκρατίας! Τον 
κατηγορεί ότι, εκτός από τον Στρατό, 
στρέφεται τώρα και εναντίον της τουρκικής 
δικαιοσύνης, διορίζοντας δικαστές της 
αρεσκείας του για την εδραίωση του Ισλάµ 
στην Τουρκία. Ειδικά αυτή την περίοδο, ο 
κ. Ερντογάν στρέφεται δικαστικά εναντίον 
του υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου, 
προκειµένου να τον πετάξει από την 
επετηρίδα του στρατεύµατος, διότι, το 
προσεχές καλοκαίρι, φυσιολογικά, θα 
πρέπει να διαδεχθεί τον νυν Αρχηγό, 
Στρατηγό Οζκιόκ, που συνταξιοδοτείται. 
Και καταλήγει ο κ. Gaffney, αποκαλώντας 
ευτύχηµα το γεγονός ότι όλες αυτές οι 
µεθοδεύσεις του κ. Ερντογάν, έχουν γίνει 
αντιληπτές από τον Τουρκικό Λαό, την 
Αντιπολίτευση και την στρατιωτική ηγεσία 
της χώρας, οι οποίες και θα τις αποτρέψουν, 
ενώ καλεί τις ΗΠΑ να καταγγείλουν 
δηµόσια τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Στις 
17 Μαρτίου,  η εφηµερίδα αναγκάστηκε 
να δηµοσιεύσει µια θαυµάσια απαντητική 
επιστολή, του Τούρκου Πρεσβευτή στις 
ΗΠΑ, Nabi Sensoy, ο οποίος αποστόµωσε 
τον Gaffney και τα «επιχειρήµατά» του, 
κατηγορώντας  τον για ανακρίβιες, 
υπερβολές και ψεύδη, υπεραµυνόµενος 
ο Τούρκος Πρέσβης την Δηµοκρατία στη 
χώρα του, λέγοντας ξεκάθαρα, ότι, µετά  
από 60 ολόκληρα χρόνια έγιναν, για 
πρώτη φορά, οι πρώτες πολυκοµµατικές 

εκλογές. Και, ότι η Τουρκία δεν είναι πλέον 
ευάλωτη σε φασισµούς και κάθε είδους 
πραξικοπήµατα, διότι ο Τουρκικός Λαός, 
πλέον, αποτελεί εµπόδιο και περιβάλλει 
µε εµπιστοσύνη την εκλεγµένη Κυβέρνησή 
του. Τέλος, όπως επισηµαίνουν πολιτικοί 
παρατηρητές, οι Αµερικανοί επείγονται 
να φέρουν σε πέρας τα σχέδιά τους στο 
εσωτερικό της Τουρκίας, διότι οποιαδήποτε 
αναταραχή στα Βαλκάνια, που βρίσκεται 
σε εξέλιξη, για τον πλήρη έλεγχο της 
Ν/Ε Ευρώπης, έχοντας υποχείρια τους 
Αλβανούς, δεν µπορεί να τελεσφορήσει, 
χωρίς την ανάµιξη και την χρησιµοποίηση 
της Τουρκίας των Στρατηγών από το 
Αµερικανικό Πεντάγωνο. 
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SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

Του Ηλία Σιαµέλα                  
                                                                         
«…Κύριε των δυνάµεων µεθ’ ηµών γενού… 
Ενώτισαι την δέησίν µου, επάκουσον εν τη 
παντοδυναµία σου... Ακουτιείς µοι αγαλλίασιν 
και αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωµένα……
Ο περιβαλλόµενος το φως ως ιµάτιον µη 
αποστρέψας το πρόσωπόν σου εξ αισχύνης από 
την γύµνια µου. ∆ιελύθησαν τα ιµατιά µου και 
τα υποδήµατά µου, αλλά είναι αδύνατον να 
τα αντικαταστήσω αν δεν κατέχω εκ χρυσίου 
τάλαντα… Εν τη θεία συγκαταβάσει σου 
εισάκουσόν µου. Εξόντωσον πάντα τα πρόβατα, 
τους βόας τα πετεινά και τους ιχθύας και πάντα 
τα διαπορευόµενα από αγρών και θαλάσσης 
εις τας αγοράς, ίνα διάγω ηµέραν τε και 
νύκτα ειρηνικήν αναµάρτητον, ασκανδάλιστον 
πάσης φαντασίας και ορέξεως απηλλαγµένην. 
Εισάκουσον της δεήσεώς µου, αλλά άλλην 
λύσιν δεν βλέπω. Συ ο ετάζων καρδίας και 
νεφρούς εξάλειψον τον στόµαχόν µου, παύσον 
τας ορµάς αυτού, σβέσον τα πεπυρωµένα βέλη 
του, τα δολίως και µανιωδώς ερχόµενα, παν 
γεώδες, φαγικόν φρόνηµα κοίµησον! Ποίησόν 
µε Κύριε Σαββαώθ πλάσµα άυλον ….»

(Ευτράπελος Ανθολογία, Αύγουστος 1944.) 

Ποιος θα το φανταζόταν ότι, ένα ευτράπελο 
κείµενο που γράφτηκε τον Αύγουστο του 
1944, θα γινόταν και πάλι επίκαιρο. Ποιος 
διάβολος θα µπορούσε να µαντέψει ότι εξήντα 
δύο χρόνια µετά, ο λαός µας θα αντιµετώπιζε 
και πάλι τον εφιάλτη της πείνας! Ποιος θα 
πίστευε ότι µετά από τόσους αγώνες, τόσες 
θυσίες, τόση δουλειά, εκατοµµύρια έλληνες 
θα βρισκόντουσαν κάτω από το όριο της 
φτώχειας και πολλοί απ’ αυτούς θα έψαχναν 
στους κάδους των απορριµµάτων και στα 
σκουπίδια των λαϊκών αγορών, για να βρουν 
κάτι να φάνε!

Αλήθεια, ποια «Προσευχή» πρέπει κι εµείς να 
αναπέµψουµε εις τον Κύριον ώστε να κοιµίσει 
το «φαγικόν µας φρόνηµα»; Σε ποιον πρέπει  
να µιλήσουµε για τούτη τη µεταπολιτευτική 
Ελλάδα της απάνθρωπης λεηλασίας και της 
σφαγής των αδύνατων;
Υπεύθυνοι γι αυτή την κατάσταση είναι 
οι µεγιστάνες του πλούτου µαζί µε τους 
πολιτικούς συνδαιτυµόνες τους,  που 
σβαρνίζουνε µε τα σκιάχτρα τους την 
κοινωνία, που σκιρτούν και παίζουν πάνω 
στους κινούµενους κόκκους της οθόνης  της 
τηλεόρασης κι από εκεί κυβερνάνε, µε µια 
γλώσσα σατανική, βασισµένη σ’ ένα καλά 
µελετηµένο και προκαθορισµένο νοηµατικό 
σύστηµα για κωφάλαλους. 
Υπεύθυνη είναι η εισαγόµενη µηχανοποιηµένη 
ευρωπαϊκή πολιτική των πολυεθνικών, που 
προωθεί παλιούς αποικιοκρατικούς νόµους 
µεταλλαγµένους σε κώδικες και ντιρεκτίβες. 
Είναι η διαβολική Βιοµηχανία που κόβει 
κιµά, που πολτοποιεί, που κονσερβοποιεί τον 
πολίτη και τον βάζει να πουληθεί στο ράφι 
του ανταγωνισµού.  
Υπεύθυνοι είναι αυτοί οι λίγοι που 
διαµορφώνουν συνειδήσεις, που αποδοµούν 
τον άνθρωπο και τις κοινωνίες, που 
εξευτελίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Είναι οι κυβερνήσεις των «εκσυγχρονιστών» 
και των «µεταρρυθµιστών», αυτοί οι µανιακοί 
Βρυξελλάριοι επιβήτορες της άθλιας εξουσίας, 
αυτοί οι άκαρδοι κροίσοι, οι φάλτσοι µίµοι, οι 
γελωτοποιοί. Είναι αυτοί που βιάστηκαν να 
βάλουν τη χώρα στην περίφηµη ΟΝΕ και να 
µας φέρουν τον αλλόκοτο  µεσαίωνα των 
µονοπωλίων µε τους µετανάστες, την ανεργία, 
τα ευρώ, την ακρίβεια, τα εγκλήµατα, τη βία, 
τη φτώχεια Είναι αυτοί που απεργάστηκαν, 
µέσω του χρηµατιστηρίου, την οικονοµική 
αποσκελέτωση µιας σηµαντικής µερίδας 

του ελληνικού λαού. Είναι αυτοί που 
θεσµοθέτησαν και διεύρυναν της «περιοχές 
εκµετάλλευσης» του διεθνούς ληστρικού 
κεφαλαίου. Αυτοί που αποβιοµηχάνισαν 
τη χώρα, που συνεχίζουν την πολιτική των 
µετακατοχικών προδοτικών κυβερνήσεων 
της δεξιάς, «ενισχύοντας τον παρασιτισµό, 
τον µεταπρατισµό και το δρόµο των 
µονοπωλιακών προνοµίων»*. Είναι αυτοί που 
τα «κοινοτικά πακέτα στήριξης» µε τη µέθοδο 
των σεµιναρίων και όχι µόνο, τα έστρεψαν 
προς την τσέπη των µεγαλοαπατεώνων. Είναι 
αυτοί που οργάνωσαν τους Ολυµπιακούς 
Αγώνες για χάρη των πολυεθνικών και 
λεηλάτησαν την οικονοµία της χώρας. Είναι 
αυτοί που εξέθρεψαν µέσα από ένα τροµαχτικό 
κοκτέιλ εσωτερικών συνταγών τον ψυχρό 
και ανάλγητο κόσµο της διαπλοκής, της µίζας 
και της αισχροκέρδειας. Αυτοί που αφάνισαν 
τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, που µε 
τα πανωτόκια εξόντωσαν τις παραγωγικές 
επιχειρήσεις, που καταδίκασαν σε αιώνιο 
υποσιτισµό τους συνταξιούχους, που 
εκπόρνευσαν και λεηλάτησαν τα Ταµεία 
Ασφάλισης, που εξευτέλισαν και εξευτελίζουν 
άνεργους και εργαζόµενους συρρικνώνοντας 
τα δικαιώµατά τους. Είναι όλοι αυτοί που 
προωθούν τελευταία τις ενοικιάσεις των 
εργαζόµενων, την κατάργηση των Συλλογικών 
Συµβάσεων, τις απολύσεις των νέων χωρίς 
αποζηµιώσεις. Είναι αυτοί που κραδαίνουν 
πότε πράσινους, πότε γαλάζιους βούρδουλες 
και µ’ αυτούς δέρνουν, επιστρατεύουν, 
τροµοκρατούν… 
«Εµπρός, ανοίξτε τ’ αφτιά σας, θα σας µιλήσω 
για το θάνατο των λαών»! 
Είναι τα λόγια ενός σοφού που τα 
επαναλάµβανε όταν µιλούσε για το κράτος.
Οι πολιτικοί µας και οι ντόπιοι αβροδίαιτοι 
πλουτοκράτες δεν είναι φορείς κάποιων 
ιδεών, για την ανάπτυξη του τόπου, αλλά 
µαντατοφόροι εντολών και µιµικών 
συµπεριφορών. Είναι δουλικά υποπροϊόντα 
της φεουδαρχικής παγκόσµιας Νέας Τάξης, γι 

αυτό έφτιαξαν ένα κράτος γραφειοκρατικό, µε 
µουσούδα τρωκτικού, που για να συντηρηθεί 
τρώει τις ∆ΕΚΟ και τις σάρκες του.  
  Έχουµε να κάνουµε µε ένα λυσσασµένο 
συνονθύλευµα διαπλεκόµενων ζάπλουτων 
εξουσιαστών, πρασινογάλαζες ακρίδες µε 
τις αχόρταγες µασέλες τους, που ροκανίζουν 
ότι τούτος ο λαός µε τον ιδρώτα του έχει 
δηµιουργήσει. Όµως αυτό δεν τους φτάνει. 
Γι αυτό κατασκευάζουν τον συφοριασµένο 
υπήκοο του «Βασιλείου της Νέας Τάξης», 
όπου η ποιότητα της  σκέψης του και η 
διαπαιδαγώγησή του θα είναι αποκλειστικά 
έργο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. 
Γι αυτό µετατρέπουν τους ανθρώπους, 
σ’ ένα ιδεολογικά άοσµο και φοβισµένο 
πολυπολιτισµικό µπουλούκι, σ’ ένα 
κυνηγηµένο απ’ τους λύκους κοπάδι, για να 
γίνει αύριο εύκολα κρέας προς κατανάλωση, 
για να το κρεµάνε στα τσιγκέλια της αγοράς, 
µε τη σφραγίδα της χώρας προέλευσης. 
∆υστυχώς η Αθήνα της κατοχικής 
«Στρατιωτικής Ιεραρχίας», λίγες δεκαετίες 
µετά, έγινε η Αθήνα της  «Σατανικής Ιεραρχίας» 
των Βιοµηχάνων και των Πολιτικών και η 
Ελλάδα πολιτογραφείται, όχι όπως τότε  σαν 
προτεκτοράτο της Αγγλίας, αλλά σαν η φτωχή 
και εξαθλιωµένη επαρχία της Ευρώπης, όπου 
γίνονται καθηµερινά πειράµατα και στήνονται 
εκµαγεία για να  φτιαχτούν τα λιπόσαρκα κι 
άνευρα πλάσµατα της Νέας Εποχής. Για να 
φτιαχτεί η σκελετωµένη ανθρωπο-αρκούδα 
του µέλλοντος, που αλυσοδεµένη θα χορεύει 
στο ρυθµό του ντεφιού του κάθε Αρκουδιάρη 
- Αφέντη. Όµως πρέπει να παλέψουµε! Πρέπει 
ν’ αντιδράσουµε, όπως λέει κι ο ποιητής, «στ’ 
όνοµα όλων των συντρόφων µας / Όλων 
των ανθρώπων / Που µαρτύρησαν και 
σφαγιάστηκαν κατά καιρούς /  Για να µη 
δεχτούν να πέσει ο ίσκιος πάνω στη γη».** 

* ∆ηµήτρης Μπάτσης: «Η Βαρειά Βιοµηχανία 
στην Ελλάδα» 
** Πωλ Ελυάρ. ( Σε παράφραση)

Η «ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΊΑ» ΤΩΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   



Προτεραιότητες τῆς «∆ικαιοσύνης»
Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου ∆ικαστηρίου Νουρὶ 
Ὂκ, σὲ ὁµιλία του κατηγόρησε τὴν Κυβέρνηση, 
τὴν Βουλὴ καὶ τὸ ὑπουργεῖο ∆ικαιοσύνης πὼς 
ἐπεµβαίνουν στὴ ἀπονοµὴ τῆς δικαιοσύνης. 
Εἶπε ἐν ὀλίγοις: Αὐτὴν τὴν περίοδο, σὲ αὐτὴν τὴ 
περιοχὴ καὶ ὑπ΄ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, δὲν πρέπει 
νὰ ὑπάρχουν ἔπαινοι γιὰ τὸν ρατσισµό, τὴν βία 
καὶ τὴν τροµοκρατία. Πολιτικὰ κόµµατα τὰ 
ὁποῖα στηρίζονται στὴν διασπαστικὴ ἐθνικὴ 
βία καὶ τὴν τροµοκρατία καὶ στηρίζουν τοὺς 
τροµοκράτες, ὄχι στὴν Τουρκία, ἀλλὰ σὲ καµµία 
δηµοκρατία τοῦ κόσµου δὲν γίνονται ἀνεκτά, 
καὶ δὲν ἐπιβιώνουν ἐπὶ µακρόν. Ἐπίσης ἦταν 
λάθος ἡ ἔρευνα τῆς Βουλῆς γιὰ τὰ γεγονότα 
τοῦ Σέµντινλι. Προκαλεῖ ἐπίσης ἀνησυχία ἡ 
αὐτούσια µεταφορὰ κάποιων καταθέσεων σὲ 
δικαστικὰ ἔγγραφα.             (8-4, ἐφ. Χουριέτ)

Μάχες γιά ἐπίσηµη χρήση τῆς Κουρδικῆς
Ἡ εἰσαγγελία  ἄσκησε δίωξη στὸν δήµαρχο τῆς 
πόλης Σοὺρ τοῦ Ντιαρµπακίρ, Ἀµπντουλλὰχ 
Ντεµιρµπάς, τοῦ κόµµατος DTP, διότι 
τέλεσε 30 γάµους στὸ δηµαρχεῖο ὄχι µόνο 
στὰ Τουρκικὰ ἀλλὰ καὶ στὰ Κουρδικά. Ὁ 
Ντεµιρµπάς τὸν προηγούµενο µήνα µίλησε 
στὴν Βιέννη σὲ συνέδριο µὲ τίτλο ¨∆ηµαρχίες 
στὸ φῶς τῆς πολυγλωσσίας καὶ ἡ τοπικὴ 
αὐτοδιοίκηση¨. Λόγω αὐτῆς τῆς ὁµιλίας του, ὁ 
ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν ἔστειλε στὸν δῆµο του 
δυὸ ἐπιθεωρητές. Ὁ δήµαρχος κατέθεσε στὸν 
εἰσαγγελέα γιὰ τὸ θέµα τῶν γάµων ποὺ ἔγιναν 
στὶς 5-2 καθὼς καὶ γιὰ τὴν ὁµιλία του στὸ 
συνέδριο. Ἀναφερόµενος στὴν δίωξη ποὺ τοῦ 
ἀσκήθηκε δήλωσε: ¨Καταρχάς κατέθεσα στοὺς 
δυὸ ἐπιθεωρητὲς στὰ πλαίσια τῆς ἔρευνας 
γιὰ τὴν ἀναφορά µου στὴν πολυγλωσσία. 
Πιστεύουµε πὼς ἡ δηµοκρατία στὴν Τουρκία 
πρέπει νὰ ἐκβαθυνθεῖ. Γι΄ αὐτὸ τὰ κάναµε αὐτά. 
∆ὲν γίνεται νὰ µὴν ὑπάρχει πολυπολιτισµὸς καὶ 
διαφορετικὲς ταυτότητες στὴν πλειοψηφικὴ 
δηµοκρατία. Θεµελιώδης προσέγγισή µας 
εἶναι ἡ προσφορὰ στὰ πλαίσια τῆς λογικῆς 
τῆς πολυγλωσσίας. Γι΄αὐτὸ τελέσαµε γάµους 
καὶ στὰ τουρκικὰ καὶ στὰ κουρδικά. Ἂν 
ἦταν ἀραβόφωνοι θὰ τοὺς ἔλεγα νὰ µιλᾶνε 
ἀραβικά¨. Ὁ Ντεµιρµπάς στὴν ὁµιλία του εἶχε 
ζητήσει νὰ ἐγκαταλειφθεῖ ἡ λογική του ¨ἕνα 
ἔθνος, µία γλῶσσα¨ ὥστε νὰ µποροῦνε οἱ δῆµοι 
νὰ προσφέρουν ὑπηρεσίες σὲ ὅλες τὶς γλῶσσες. 
                                           (10-3, ἐφ. Μιλλιέτ)

Ὅσα δέν τολµᾶµε νά ποῦµε ἐµεῖς...
Ὅταν ἦρθε στὴν ἐξουσία ἡ κυβέρνηση τῶν 
κοµµάτων CTP-DP ἐλπίσαµε πὼς τὰ πράγµατα 
θὰ πήγαιναν πολὺ καλύτερα. Ὅµως ὅλα πῆγαν 
πρὸς τὸ χειρότερο. Τὸ µόνο ποὺ ἄλλαξε ἦταν 
ὁ πρόεδρος τῆς ∆ηµοκρατίας. Ἄλλοτε τὸ 
UBP ἦταν δεξιὸ καὶ τὸ CTP ἀριστερό. Ἦταν 
ἀναµενόµενο νὰ ἀλλάξει κάτι, ἀλλὰ δὲν ἄλλαξε 
τίποτε. Γιατί ἄραγε; ∆ὲν ἄλλαξε τίποτε διότι ἡ 
KKTC  εἶναι µία ἐξαρτηµένη χώρα… Μάλιστα, 
καὶ «χώρα» λέγοντας, λάθος εἶναι… Ἐδῶ εἶναι 
ὁ 82ος νοµὸς τῆς Τουρκίας, ἕνα στρατόπεδο… 
Μία  γειτονιὰ ὑπὸ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴν ἐπίδραση 
τῆς Ἄγκυρας.               (28-3, Τ/Κ ἐφ. Ἀφρίκα)

Ἡ ὀθωµανική ἀνεκτικότητα κατά Χασάν
Ὁ γνωστὸς στὴν κοινὴ γνώµη, συνταξιοῦχος 
ἀντιστράτηγος, Χασάν Κουνταξὶ δήλωσε 
πὼς ὁ στόχος τῆς Ἑλλάδας µετὰ τὴν Κύπρο 
εἶναι ἡ Ἴµβρος καὶ ἡ Τένεδος. Μιλώντας στὸ 
κανάλι Β εἶπε πὼς οἱ Ἕλληνες λένε πὼς ἡ 
¨Κύπρος τελείωσε¨ καὶ ἀναφερόµενος στὶς 
προσπάθειές τους γιὰ τὴν Ἴµβρο καὶ τὴν Τένεδο 
εἶπε: Πρὶν ἀπὸ 8 µῆνες πῆγε ἐκεῖ ὁ Πάγκαλος 
µαζὶ µὲ 20 φίλους του. Ἔκαναν ἀνακοινώσεις 
σχετικὰ µὲ τὴν παροχὴ αὐτονοµίας στὴν Ἴµβρο 
καὶ πρότειναν διάφορα. ∆ὲν µποροῦνε νὰ 
ξεπεράσουν τὴν συνθήκη τῆς Λωζάννης ἀλλὰ 
πρέπει νὰ εἴµαστε σὲ ἐπαγρύπνηση. Νὰ µὴν 
κοιµόµαστε. Ἀναφερόµενος ὁ στρατηγὸς στὶς 
δραστηριότητες τῶν ἱεραπόστολων διατύπωσε 
µιά προειδοποίηση: Εἶπε πὼς ἀνησυχεῖ πολὺ γι΄ 
αὐτὸ τὸ θέµα καὶ πὼς τὸ Ὀθωµανικὸ κράτος 
ἔδωσε τὴν ἄδειά του γιὰ κάτι τέτοιο τὸ 1830 καὶ 
πρόσθεσε πὼς µετὰ ἀπὸ αὐτὸ δὲν ἄντεξε οὔτε 
100 χρόνια. Τόνισε πὼς αὐτοὶ οἱ ἱεραπόστολοι 
µέσα σὲ 80 χρόνια ἐξαφάνισαν τὸ Ὀθωµανικὸ -
κράτος.                              (10-3, ἐφ. Μιλλιέτ)

Μ.Κ.                                     kyneg@otenet.gr

Τί δείχνει ἡ ἰσοπαλία στίς ἰταλικές ἐκλογές; 
Τό ἀδιέξοδο τῆς «δηµοκρατίας» καί - φυσικά 
- τό πόσο τενεκές εἶναι κι αὐτός ὁ Πρόντι (Ἄ, 
καί νέο φιάσκο τῶν δηµοσκόπων, ἔτσι;) 

400 «Χριστιανοί» (µή χέσω!) ἡγέτες τύπου 
Φάλγουελ, Μπάουερ, Μόρισον βρέθηκαν 
στό Σάν Ἀντόνιο γιά νά στήσουν νέο φιλο-
ϊσραηλινό λόµπυ! Πάντα ὑπέρ ἀδυνάτου, ἔ; 

Στό εὐρώ στρέφονται πιά γιά τίς πετροσυ-
ναλλαγές τους ὄχι µόνο οἱ Πέρσες µά καί οἱ 
Ἄραβες. Εἴπαµε, αὐτός ὁ (ἑβραϊκός) ἔρωτας 
τοῦ γιάνκη θἄναι κι ἡ καταστροφή του

Μιά ἄλλη ὄψη τῆς γενοκτονίας στό Ἰράκ: 182 
πρώην πιλότοι καί 416 ἄλλοι ἀξιωµατικοί 
δολοφονήθηκαν τό τελευταῖο τρίµηνο! Καί 
οἱ αὐτουργοί, οἱ ἀξιοσέβαστοι κύριοι καί 
ἀφέντες µας, παραδέχονται πώς «ἔκαναν 
λάθη»! Ὁποία αὐτοκριτική τόλµη!

Τούς 15 φτάσαν οἱ νεκροί µέ τίς ἀεροπορικές 
ἐπιδροµές τῶν ἑβραιοναζιστῶν κατά 
ἀµάχων στή Γάζα. Καί ἡ διεθνής Κυνότητα 
ἀκόµα ἐγείρει ἀπαιτήσεις ἀπό τή... Χαµάς.

Τό παγκόσµιο καρτέλ ἐξουσίας ξεσάλωσε: 
Πῆγε ἡ σκρόφα ἡ Ντὲλ Πόντε στό Βελιγράδι 
νά (ξανα)ζητήσει τὰ κεφάλια τῶν Μλάντιτς-
Κάρατζιτς! Καί δέν τήν συνέλαβαν!

Λέγεται Λεόν Κοέν, εἶναι σύµβουλας τοῦ 
Σέρβου Προέδρου καί τόν ἐκπροσωπεῖ στίς 
διαπραγµατεύσεις γιά τό µέλλον τοῦ Κοσό-
βου στήν Βιέννη. Ποιό τό περίεργο δηλαδή;

Ὁ Ντένις Ντόναλντσον, πού παραδέχτηκε 
ὅτι ἐργαζόταν στή Βόρειο Ἰρλανδία γιά τούς 
Ἄγγλους, βρέθηκε νεκρός στήν Ἰρλανδία. 
Τά ἐπίχειρα τῆς προδοσίας

Πάντως εὐτυχῶς οἱ Κυπραῖοι συνέλληνές 
µας δέν ἔχουν τέτοιες ἐµµονές. Γιατί ἄν 
ἔλεγαν νά ἐκτελοῦν τούς συνεργάτες τῶν 
Ἄγγλων, τό αἷµα θά ἔρεε ποτάµι. Ἕβρος! 

Μεγάλη ἐκδήλωση γιά τήν διάδοση τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας καί τοῦ ἑλληνικοῦ 
πολιτισµοῦ στό Γραφεῖο µας πού ἐγκαινίασε 
πρίν ἕναν µήνα στό Μοναστήρι ὁ Εὐριπίδης 

Ναί, κάτι γίνεται. Οἱ δυνατότητες γιά µιά 
πετυχηµένη πολιτική φυσικά καί ὑπάρχουν, 
- εἰδικά στό Μοναστήρι (Μπίτολα) - τό θέµα 
εἶναι νά τίς ἀξιοποιήσουµε. Ἔ, ὄχι νὰ µᾶς 
ξεβρακώνουν καὶ οἱ Ψευδοµακεδόνες!...

Ὁ δήµαρχος τῆς Λυών, Gerard Collomb, 
ἐγκαινιάζει στίς 24 τοῦ µήνα, ἡµέρα µνήµης 
τῆς Ἀρµενικῆς Γενοκτονίας, µνηµεῖο στήν 
πόλη του γιά τά θύµατά της. 

«Ἀνακάλυψαν» Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰούδα, ὅπου 
δικαιώνεται ὁ προδότης. Κατά πληροφορίες 
µας ἀποκαλύπτεται ὅτι ὁ Χριστός ἦταν ὁ 
προδότης, οἱ Φαρισαῖοι ὑποδειγµατικοί, κι 
ὁ ἑβραϊκός ὄχλος κάτι σάν φιλανθρωπικός 
σύλλογος κυριῶν καί δεσποινίδων

Φεύγει ὁ ΟΤΕ ἀπό τήν Ἀρµενία, ἔχοντας 
πετάξει ποιός ξέρει πόσα λεφτουδάκια 
µας. Ἄλλη µία πράσινη φούσκα ἔσκασε (ἡ 
γαλάζια, τῆς Φινάνσµπανκ, ἑτοιµάζεται)  

Μέγα ζήτηµα οἱ ΔΑΠίτικες βωµολοχίες 
ἐνώπιον τοῦ Βουλγαράκη, ἔτσι; Ν΄ ἀσχολη-
θοῦµε κάνα µήνα µέ τά κωλόπαιδα, ἀφοῦ 
σοβαρότερα θέµατα δέν ἔχουµε...

Ἐκτός κι ἄν τώρα µόλις ἀνακαλύψαµε τό 
πολιτικό καί ἠθικό ἐπίπεδο τῶν κοµµατικῶν  
νεολαιῶν - εἰδικά στίς µέρες µας 

Ἀρχικά, ὁ ἀνόητος, πίστεψα ὅτι αὐτό 
τό ξεφτιλοτσίρκο - Βίσση, Καρβέλας, 
Κουβατσέας - παραῆταν ἐλεεινό, ἀκόµη καί 
γιά Γιουροβύζιον

Ὅταν ὅµως ἔµαθα καί γιά... ἐθελοντισµό 
σέ σχέση µέ τήν διοργάνωση, τἄχασα. Ἔχω 
µείνει πολύ πίσω (ἤ µᾶλλον ἄλλοι πῆγαν 
πολύ πίσω - στήν ἐξελικτική ἁλυσίδα)

Βρέθηκε ἡ Γιαννάκου µέ τόν Κινέζο ὁµόλογό 
της µπάς καί τοῦ πουλήσουµε ἑλληνικό 
πολιτισµό. Μήπως µπορεῖ κανείς νά πεῖ 
ποῦ θά τόν βροῦµε; Πάλι τά εἰσαγόµενα θά 
τά βαφτίζουµε ντόπια, σάν τ’ ἀρνάκια;

Ὥς τήν ὕστατη στιγµή πάλευε τό γνωστό 
δηµοσιογραφικό κύκλωµα νά ὑπονοµευθεῖ 
ἡ ὑποψηφιότητα Βαβατσικλῆ καί µαζί 
της καί ἡ ἀξιοπρέπεια τῆς Κοµοτηναίικης 
πλειονοτικῆς κοινωνίας

Τώρα πού ὁ Τάσος πῆρε τό χρῖσµα καί οἱ 
ἄλλοι τόν ποῦλο, µένει νά διασυρθοῦν 
καί ἐκλογικά. Γιά νά τελειώνουµε µέ τίς 
κεµαλικές παλλακίδες

Ἡ παραδοσιακή ποµάκικη µουσική παρου-
σιάστηκε σέ Ξάνθη - Κοµοτηνή ἀπό τούς Δ. 
Ἐµµανουηλίδη,  Ν. Κόκκα καί Ἀλῆ Ρόγγο

Ἄσχετο: Τό γεγονός ὅτι ὁ κύριος σωτήρας τῆς 
ποµάκικης κουλτούρας (4 µουσικά cd καὶ 3 
βιβλία) εἶναι ἄνεργος δέν εἶναι ντροπή;    

Ἡ Ἀµέτ Ὀγλού Χουµέιρα ἀπό τήν Ξάνθη, 
διαβάζω, ἀρνήθηκε νά διαβάσει τόν ὅρκο 
τοῦ Ἱπποκράτη ἀποφοιτώντας ἀπό τήν 
Ἰατρική Θεσσαλίας καί ζήτησε τό... Κοράνι!

Τό ἀκόµα χειρότερο; Τό αἴτηµά της ἔγινε 
δεκτό! Λές καί οἱ µουσουλµάνοι δέν χρησι-
µοποιοῦν (παγκοσµίως) τόν ἴδιον ὅρκο!

Κέντρο Ἀγροτουρισµοῦ Μαρώνειας: Μιά 
παλιά ἱστορία πού, ἀντί νά στείλει στή 
φυλακή τούς πρωτεργάτες της, στόν δρόµο 
τῆς «ἀνάπτυξης»: θά γίνει... ταβέρνα!

Κι αὐτό φυσικά δέν θά εἶναι τό τέλος τοῦ 
κατήφορου. Θά προσληφθοῦν (ἄχρηστοι) 
ἡµέτεροι, θά τήν κλέβουν, θά πληρώνουµε 
ἐµεῖς τά σπασµένα... 

Ὅλο τό γνωστό σενάριο, τά κορόιδα 
νἄναι καλά, νά ταΐζουν τούς ἐκλεγµένους 
µαφιόζους µέ τίς κοµπρέσορ 

Μέσα σ’ ὅλα, νάσου κι ὁ Γκιούλ νά θέλει νά 
µᾶς δεῖ (σενάριο ὄξυνσης;). Δέν ἀνησυχοῦµε 
ὅµως, ἔχουµε τήν ὑπεύθυνη Κυβέρνηση πού 
προνοεῖ καί φροντίζει γιά ὅλα. Ναί.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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     Ὅπως σᾶς ὑποσχεθήκαµε πρὶν ἀπὸ ἕνα 
µήνα, συνεχίζουµε σήµερα τὸ ἀφιέρωµά 
µας στὴν ἑλληνικὴ πολιτική, µὲ τὴ διαφορὰ 
ὅτι ἀφήνουµε πλέον τὰ µαθήµατα Θετικῶν 
Ἐπιστηµῶν καὶ περνᾶµε στὶς Θεωρητικές…
     Ξεκινᾶµε µὲ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραµµατεία 
καὶ µὲ Θουκυδίδη, τοῦ ὁποίου, ὡς γνωστόν, 
οἱ ἀπόψεις περὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς 
ἀποτελοῦν πραγµατικό… εὐαγγέλιο γιὰ τὶς 
ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, εἰδικὰ ἀπὸ τὸ 1944 
καὶ ἔκτοτε (ἀπὸ τὸ παλαιὸ ἐπίσηµο «Στρατηγὲ 
Βάν Φλίτ, ἰδοὺ ὁ στρατός σας» ὡς τὸ νεότερο 
ἀνεπίσηµο «Πρόεδρε Μπούς, ἰδοὺ ὁ ἑσµὸς 
τῶν σφουγγοκωλάριων τζουτζέδων σας», 
λὲς βρὲ παιδί µου καὶ δὲν πέρασε οὔτε µέρα)! 
Πιὸ δηµοφιλὲς βεβαίως ἀπ’ ὅλα τ’ ἄλλα, τὸ 
θουκυδίδειο «προεπιβουλεύειν δεῖ µᾶλλον 
ἢ ἀντεπιβουλεύειν» - καὶ ὡς ἐκ τούτου 
προλαβαίνουµε πάντοτε τοὺς γείτονες καὶ 
τοὺς αἰφνιδιάζουµε συστηµατικὰ (παραχω-
ρώντας τοὺς ὅσα θέλουν, πρὶν κὰν ἀκόµα 
τὰ ζητήσουν). Ἀπίστευτα σατανικό, ἔ; 
Πλὴν ὅµως τοῦ Θουκυδίδη, ὑπάρχει καὶ ὁ 
Ἀριστοτέλης µὲ τὸ «Περὶ ἀνέµων, ὑδάτων 
καὶ ἄλλων µυστηρίων» (τὰ συνήθη θέµατα 
ὁµιλίας τῶν πολιτικῶν), ἀλλὰ καὶ ὁ Πλάτων 
µὲ τὸ «Συµπόσιο» (ἄλλη ἀγαπηµένη 
τοὺς συνήθεια). Καὶ ἡ ἀναζήτηση ὅµως 
τῆς ἀλήθειας σὲ σχέση µὲ τὸ ποιὸν τῶν 
περισσότερων πολιτικῶν θυµίζει πλατωνικὸ 
διάλογο µὲ τὴ σωκρατικὴ µαιευτικὴ µέθοδο 
(«Ντενεκέδες ξεγάνωτοι εἰσίν»; «Σφόδρα 
γέ»! «Ἀµαθεῖς τὲ καὶ ἀνελλήνιστοι καὶ ἐπὶ 
τὴν ἁρπαχτὴν ἐστραµµένοι»; «Πῶς οὔχ»; 
«Ἄρα δὲ καὶ λαµογιέστατοι τῶν ἀνθρώπων»; 
«Πάνυ µὲν οὔν»!). Γιὰ «Ἀπολογία τοῦ 
Σωκράτη» µὴν ψάχνετε ὅµως, ἔ; Παρὰ τὰ 
κατὰ καιροὺς παχιὰ λόγια, αὐτὸν πραγµατικὰ 
δὲν τὸν κουνάει κανεὶς (οὔτε φυσικὰ καὶ τὸν 
Μπόµπολα)…
     Συνεχίζουµε ἀκολούθως µὲ Νέα Ἑλληνικὴ 
Γραµµατεία. Κυρίαρχοι ἐδῶ οἱ ποιητές, ὅπως ὁ 

Ἐλύτης («Ἆσµα νεοδηµοκρατικὸ καὶ πένθιµο 
γιὰ τὸν ἄχρηστο ὑπουργὸ τῆς Μπανανίας»), 
ὁ Σεφέρης («Ἡµερολόγιο Λαδώµατος Α») 
καὶ ὁ Καβάφης («Ὁ δικαστὴς τῆς Αἰσχύνης»). 
Ὑπάρχουν ὅµως καὶ οἱ πεζογράφοι, ὅπως ὁ 
Παπαδιαµάντης  µὲ τὴ «Μιζοµαζώχτρα», 
ὁ Βενέζης µὲ τὸ «Νούµερο 31328» (ὅσα 
δηλαδὴ καὶ τὰ χρόνια ποὺ ἀποµένουν γιὰ τὴ 
σταθεροποίηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονοµίας) 
καὶ κυρίως ὁ Σαµαράκης µὲ τὸ «Ζητεῖται 
ἐλπίς». Ζητεῖται πράγµατι καὶ µάλιστα 
ἀπεγνωσµένα…
     Ὅσο γιὰ τὴν Ἱστορία, ἐκεῖ κι ἂν γίνεται 
χαµός. Κάνουµε κατ’ ἀρχὰς µία σύντοµη 
ἀναφορὰ στοὺς προϊστορικοὺς χρόνους καὶ 
εἰδικὰ στὰ κύρια γεγονότα τῆς Νεολιθικῆς 
Περιόδου (ἐµφάνιση γεωργίας, γέννηση 
Μητσοτάκη, κλπ.), νέα ἀναφορὰ στὴν 
Ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ ρίχνοντας ἐπιτέλους γιὰ 
πρώτη φορά ἄπλετο φῶς καὶ στὰ αἴτια τῆς 
κατάρρευσης τοῦ µυκηναϊκοῦ πολιτισµοῦ 
(ἅ) ἐπιδροµὲς τῶν λαῶν τῆς θάλασσας, 
β) «Ὡραῖος πολιτισµός, Μαρίκα»!) καὶ 
µετὰ περνᾶµε στὶς πολιτικὲς ζυµώσεις 
τῶν γεωµετρικῶν καὶ ἀρχαϊκῶν χρόνων, 
ποὺ ὁδήγησαν τελικὰ στὴ συµµετοχικὴ 
δηµοκρατία τοῦ 5ου αἵ., µὲ µόνη παραφωνία 
βεβαίως τὴν Ἀσπασία (σκέτο µπάζο ἤτανε 
µπροστὰ στὴ…Μαριλίζα)!  Τὸν 5ο αἵ. ἔγιναν, 
ὡς γνωστόν, καὶ οἱ Περσικοὶ Πόλεµοι, κατὰ 
τοὺς ὁποίους ὑπῆρξαν καὶ κάποιοι Ἕλληνες, 
ἐκσυγχρονιστὲς ὀπαδοὶ τῆς real politik, ποὺ 
µήδισαν καὶ ἔδωσαν στὸν Ξέρξη «γῆν καὶ 
ὕδωρ» (ἄντε καὶ καναδυὸ βραχονησίδες), 
ἐνῶ εἰδικὰ ἡ µάχη τῶν Θερµοπυλῶν κρίθηκε 
χάρη στὴ σώφρονα ἐπέµβαση µετριοπαθοῦς 
βοσκοῦ, γνησίου προγόνου ὅλων σχεδὸν 
τῶν ΥΠΕΞ τῶν τελευταίων 60 χρόνων. 
Στὴ συνέχεια ἔχουµε τὴ µετεξέλιξη τῆς 
Ἀθηναϊκῆς Συµµαχίας σὲ ἡγεµονία, µὲ τὸν 
Ἀθηναῖο ὑπουργὸ Οἰκονοµίας νὰ ξεσκίζει 
τοὺς ὑπηκόους στοὺς φόρους, ἐνῶ εἰδικὰ 
οἱ Μήλιοι ποὺ διαµαρτυρήθηκαν, πήγανε 
καλλιὰ τοὺς (ἄσε ποὺ λόγω κακοκαιρίας 
µείνανε καὶ 10 µέρες δίχως ρεῦµα, παρὰ 

τὶς ἀνατιµήσεις τῆς ἀρχαίας ἀθηναϊκῆς 
∆ΕΗ). Μετὰ πάλι ἀπὸ τὸν Πελοποννησιακὸ 
Πόλεµο καὶ τὴν παρακµὴ τῶν ἑλληνικῶν 
πόλεων, βρῆκαν τὴν εὐκαιρία οἱ Πέρσες 
νὰ ζητήσουν συνεκµετάλλευση τοῦ 
Αἰγαίου, ἄρχισαν νὰ χρηµατοδοτοῦν ἕνα 
κάρο Ἑλλαδίτες ρουφιάνους, ἐνῶ καὶ ὁ 
Σπαρτιάτης Ἀνταλκίδας ἐθεάθη οὐκ ὀλίγες 
φορὲς νὰ χορεύει πυρρίχιο καὶ ζεϊµπεκιὲς 
µὲ τὸν βασιλιὰ Ἀρταξέρξη καὶ τὸν σατράπη 
Τιρίβαζο… 
     Καλά, γιὰ τοὺς µεγάλους ἡγέτες 
τῆς ἑπόµενης περιόδου (Φίλιππο Β΄, 
Ἀλέξανδρο), ὅπως καὶ τῆς βυζαντινῆς δὲν θὰ 
σᾶς ποῦµε τίποτα, γιατί θὰ µελαγχολήσουµε! 
Πῶς εἶναι πάντως ὡς ἡγέτες ὁ Κωστάκης 
κι ὁ Γιωργάκης; Ἔ, καµία σχέση! Κάποιες 
σύντοµες ἀναφορὲς ὡστόσο ὀφείλουµε νὰ 
κάνουµε: ἅ) στὴ ρωµαϊκὴ περίοδο, γιατί τότε 
ὡς γνωστὸν κατασκευάστηκε ἡ Ἐγνατία 
Ὁδὸς (ποὺ ΦΥΣΙΚΑ ἀποπερατώθηκε στὰ 
µισὰ χρόνια ἀπ’ ὅσα χρειαστήκαµε σήµερα 
ἐµεῖς µόνο γιὰ τὴ…µελέτη), β) στὸ κλίµα 
διαφθορᾶς καὶ ραδιουργίας µέσα στὸ 
βυζαντινὸ παλάτι, ποὺ θυµίζει κάπως τὸ 
σύγχρονο πολιτικὸ παρασκήνιο (µὲ τὴ 
διαφορὰ ὅτι τότε ἤµασταν ὑπερδύναµη 
καὶ ΟΧΙ ἕνα γελοῖο προτεκτοράτο) καὶ γ) 
στὴν παρακµὴ τῶν τελευταίων βυζαντινῶν 
χρόνων, ὅπου ἀφθονοῦσαν οἱ ἑνωτικοὶ 
(τί νοµίζει δηλαδὴ τώρα ὁ Χριστόδουλος, 
ὅτι κοµίζει γλαύκαν ἒς Ἀθήνας;), ἀλλὰ καὶ 
οἱ τσάτσοι τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς (στὴ 
σύγχρονη Θράκη νὰ δεῖτε)… 
     Νὰ µὴν ὑπερβάλλουµε ὅµως κιόλας! Ἡ 
Ἱστορία γράφεται µόνο µὲ διασταυρωµένες 
µαρτυρίες! Ὡς ἐκ τούτου, τὶς περίεργες 
φῆµες γιὰ τὴ φράση ποὺ δῆθεν ἀκούστηκε 
τὸ βράδυ τῆς 28ης Μαΐου 1453 µπροστὰ 
στὴν Κερκόπορτα («Γερὴ αὐτὴ ἡ 
κλειδαριά, Μαρίκα!»), ὀφείλουµε νὰ τὶς 
καταδικάσουµε ὡς κακοήθεις καὶ ἀπολύτως 
ψευδοϊστορικὲς…
                                        Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ


