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Ὤ, κόρη Βαβυλών, ποὺ σύντοµα θὰ 
ἐρηµωθεῖς! Πόσο εὐλογηµένος θἄναι 

ὅποιος σοῦ ἀνταποδώσει ὅσα µᾶς 
µοίρασες! Πόσο εὐλογηµένος θὰ εἶναι 

ὅποιος θ’ ἁρπάζει τὰ µωρά σου 
καὶ θὰ τὰ συντρίβει στὰ βράχια!

(Ψαλµοί, 137:9)

 Καθὼς βρισκόµαστε στὸ τέλος 
(;) τῆς 34ήµερης ἰσραηλινῆς ἐπιδροµῆς, 
αὐτὴ τὴ φορὰ (καί) κατὰ τοῦ Λιβάνου, τὸ 
παιχνίδι µεταφέρεται ἀλλοῦ καὶ τὸ τοπίο 
ἔχει πλέον ξεκαθαρίσει, µποροῦµε νὰ 
δοῦµε συνοπτικὰ τὸ προσκήνιο καὶ λίγο 
καλύτερα τὸ ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρο αὐτῆς 
τῆς νέας αἱµοσταγοῦς ὕβρεως κατὰ τῆς 
ἀνθρωπότητας.
 Λίγο πολὺ ὅλοι θυµηθήκαµε µὲ 
τὰ πρόσφατα ἰσραηλινὰ αἴσχη - εἰδικὰ 
µὲ κεῖνο τῆς Κανά, ὅπου ὁ κανίβαλος 
ξαναγύρισε µετὰ ἀπὸ 10 χρόνια στὸν 
τόπο τοῦ ἐγκλήµατος  - τὸ τί σηµαίνει ἡ 
παρουσία τοῦ ἑβραϊκοῦ κράτους γιὰ τὴν 
περιοχὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν κόσµο ὅλον. Γιὰ 
τοὺς δύστυχους (καὶ ἐν µέρει ἄξιους τῆς 
µοίρας τους) Ἄραβες γείτονές του εἶναι 
ὁ σαδιστὴς δεσµοφύλακας ποὺ ἀνὰ πάσα 
στιγµὴ σκοτώνει, φυλακίζει, βασανίζει, 
καταστρέφει ὅσες ζωὲς θελήσει, πάντα 
ἀτιµωρητί, συχνὰ καὶ µὲ τὴν ἐπιδοκιµασία 

τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσµου, πέρα ἀπὸ 
κάθε ἔννοια σεβασµοῦ ὁποιουδήποτε 
ἀνθρωπίνου δικαιώµατος. Μὰ καὶ γιὰ 
τὸν ὑπόλοιπο κόσµο, εἰδικὰ γιὰ τὴν δῆθεν 
προηγµένη καὶ δηµοκρατικὴ Δύση, εἶναι 
µία διαρκὴς ὑπόµνηση τῆς ἐκλεπτυσµένης 
δουλείας τὴν ὁποία ὑφίσταται, ἰδίως τὰ 
τελευταῖα χρόνια. 
 Ὅσον ἀφορᾶ τὴν πολιτικὴ τοῦ 
Ἰσραὴλ ἔναντι ὅλων τῶν γειτόνων του δὲν 
χρειάζεται ἰδιαίτερη ἐπιχειρηµατολογία. 
Κι αὐτὴ ἡ ἁπλὴ ἀνάγνωση τῶν καθηµε-
ρινῶν εἰδήσεων ἀπὸ τὰ κατεστηµένα 
ΜΜΕ - τῆς χώρας µας, τοὐλάχιστον 
- εἶναι ἀρκετὴ (ἐξαιροῦνται οἱ περιπτώ-
σεις τῆς βαρειᾶς καθήλωσης ἢ τῆς 
διατεταγµένης ὑπηρεσίας). Τὸ ρατσιστι-
κό, ἐπεκτατικὸ µόρφωµα ποὺ θέλει νὰ 
αὐτοχαρακτηρίζεται ὡς “ἡ µόνη δηµο-
κρατία τῆς Μέσης Ἀνατολῆς” δὲν εἶναι 
µία ὁποιαδήποτε χώρα ποὺ ἡ ἀλλαγὴ τῆς 
κυβέρνησής της θὰ ἐπέφερε καὶ µεταβολὴ 
τῆς συµπεριφορᾶς του, ἡ ἱστορία τὸ 
ἀπέδειξε ἀδιάσειστα. Μόνη λύση εἶναι 
αὐτὴ ποὺ κάθε σώφρων πολίτης θὰ 
προέκρινε, ἡ ἀπάλειψη τοῦ σιωνιστικοῦ 
καθεστῶτος (αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ δήλωσε 
ἐπανειλληµµένως ὁ Ἰρανὸς πρόεδρος 
ἤ ὁ διάσηµος Νορβηγός συγγραφέας 
Jostein Gaarder στήν A� enposten), ὅπως ἡ 

ἐξάλειψη τοῦ ναζιστικοῦ καθεστῶτος θὰ 
µποροῦσε νὰ σώσει τὴν Γερµανία τοῦ 1939 
ἀπὸ τὴν ἐπερχόµενη καταστροφή. 
      Τὸ µόνο παρήγορο σηµεῖο τῆς ὑπόθεσης 
ἦταν ἡ κυριολεκτικὰ ἐπικὴ ἀντίσταση τῆς 
Χεζµπολά. Δυὸ χιλιάδες ἀντάρτες, τῶν 
ὁποίων ὁ βαρύτερος ὁπλισµὸς ἦταν οἱ 
ρουκέτες Κατιούσα καὶ τὰ ἀντιαρµατικὰ 
RPG-29, ρεζίλεψαν τὴν ἰσχυρότερη 
πολεµικὴ µηχανὴ τῆς περιοχῆς καὶ 
ἔδωσαν γιὰ πρώτη φορά ἕνα αἴσθηµα 
αὐτοπεποίθησης στὸν ἐπί δεκαετίες 
ταπεινούµενο ἀραβικὸ πληθυσµό. Ὅταν 
ἐπὶ ἕναν µήνα δυὸ χωριὰ ποὺ ἀπέχουν 1 
(!) καὶ 4 χιλιόµετρα ἀπὸ τὴν µεθόριο δὲν 
γίνεται δυνατὸν νὰ καταληφθοῦν ἀπὸ 
πολλαπλάσιες δυνάµεις, ποὺ ἐπιτίθενται 
ὑποστηριζόµενες ἀπὸ πυροβολικό, ἀερο-
πορία, δορυφόρους, ναυτικὸ καὶ ἅρµατα 
µάχης, τότε πραγµατικὰ µιλᾶµε γιὰ 
σύγχρονες Θερµοπῦλες.
 Αὐτὸ ποὺ δὲν πρέπει ὅµως νὰ 
περάσει ἀσχολίαστο εἶναι ἡ πλευρὰ τῆς 
πραγµατικότητας ποὺ τραγικὰ ἀνέδειξαν 
τὰ ἐγκλήµατα σὲ βάρος τῶν ἀµάχων 
Λιβανέζων. Καὶ δὲν ἐννοοῦµε φυσικὰ 
τὴν ντροπιαστικὴ σιωπὴ τῆς ὑφηλίου 
(πλὴν τοῦ µοναδικοῦ Οὖγκο Τσάβες ποὺ 
ἀπέσυρε τὸν πρέσβη του ἀπὸ τὸ Τὲλ Ἀβίβ, 
µιλώντας γιά χιτλερικούς καί φασίστες) 
ἐνώπιον τῶν ἀπανωτῶν σφαγῶν.

Συνέχεια στὴ σελίδα 3

   Μὲ τὴν προεκλογικὴ περίοδο νὰ 
µπαίνει στὴν τελική της εὐθεία, τοπικοί 
παραγοντίσκοι ἔχουν ξεκινήσει τὴν 
καθιερωµένη τους τουρκοφιλική 
παράσταση, ἀγγίζοντας ἤδη νέα... βάθη 
προσωπικῆς καί ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας. 
Δεῖγµα αὐτῆς τῆς ταπεινωτικῆς 
- γιά ὅλους µας - τακτικῆς ἀποτελεῖ ἡ 
συνέντευξη τοῦ νοµάρχη Ροδόπης Ἄρη 
Γιαννακίδη στὴν τουρκικὴ “Σαµπάχ” 
καὶ ἡ ἀπολογητική του συνοµιλία µὲ τὸν 
ἄνθρωπο - σύµβολο τοῦ τουρκικοῦ παρα-
κράτους, τὸν µεγαλοµαφιόζο Μεχµέτ 
Ἀγάρ (φωτογραφία), πρωταγωνιστή τοῦ 

σκανδάλου Σουσουρλούκ!

(Ὅλες οἱ λεπτοµέρειες στὴ σελίδα 5)

Ὁ δολοφονικὸς ρατσισµὸς ποὺ, ἀπό τὸ 
ἀπυρόβλητο, µᾶς διαφεντεύει 

Μὲ τὸ καλοκαιράκι νὰ διανύει τὸ τελευταῖο του δεκαπενθήµερο, λίγο λίγο 
ὅσοι δραπετεύσαµε ἐπιστρέφουµε στὴν καθηµερινότητα, ὄχι δίχως µιάν 

ὑποψία νόστου γιὰ κεῖνα ποὺ τὴν συγκροτοῦν. Καί, βεβαίως, τοῦτο τὸ ἔντυπο 
εἶναι ἡ ὑποχρεωτική µας διασύνδεση µὲ τὴ ροή της, ὁ λῶρος πού µᾶς συνδέει 
µαζί της - εὐτυχῶς! Εὐτυχῶς, γιατί οὔτε οἱ ἐξελίξεις ποὺ µέχρι πρὶν ἕναν µήνα 

προσπαθούσαµε νὰ παρακολουθοῦµε διέκοψαν στιγµὴ τὸ τρεχαλητό τους, οὔτε 
ὅσοι γράφουν τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία περίµεναν τά... µελτέµια γιὰ νὰ περάσουν 
στὴν ἑπόµενη σελίδα (ἀψευδὴς κι ἐπώδυνος µάρτυρας οἱ φρικιαστικὲς εἰδήσεις 

τῶν ἡµερῶν ἀπὸ τὸν Λίβανο). Ἐπιστρέφουµε, λοιπόν,  ἀπό τίς µοναδικές περί τήν 
Σάρτη παραλίες, ἕτοιµοι νὰ περάσουµε στὸν ἔνατο χρόνο τῆς ἔκδοσής µας!

Ἐπιστροφή στὴν πραγµατικότητα 
ποὺ δὲν διακόπηκε στιγµή 

Νοµαρχιακὰ 
διαπιστευτήρια στὴν 
Ἄγκυρα, διὰ τῆς... 
παρακρατικῆς ὁδοῦ

Ὁ 46χρονος γυιὸς ταπεινοῦ µανάβη, 
Χασὰν Νασράλλα, γ.γ. τῆς Χεζµπολά, 
εἶναι ὁ ἡγέτης ποὺ τὴν ἀνέδειξε σὲ πρώτη 
πολιτικὴ δύναµη τοῦ νοτίου Λιβάνου 
(συνεργάζεται καί µέ τούς Χριστιανούς 
τοῦ στρατηγοῦ Ἀούν!), σὲ βασική 
κοινωνικὴ ἀρωγὸ τῶν κατοίκων του, 
καὶ ταυτοχρόνως στὴν πρώτη πολεµικὴ 
µηχανὴ ποὺ νίκησε τὸν ἰσραηλινὸ 
στρατό. Τὴ µέρα ποὺ σκοτώθηκε ὁ 
18χρονος γιός του στὴ µάχη δήλωσε 
ὅτι στὸ ἑξῆς θὰ µπορεῖ νὰ κοιτάζει 
στὰ µάτια τοὺς συµπατριῶτες του ποὺ 
χάσανε τὰ παιδιά τους. Λίγο ἀργότερα, 
τό 2000, ἐξεδίωξε τούς Ἰσραηλινούς ἀπό 
τή χώρα του καὶ ταπεινώνοντάς  τους 
στόν τελευταῖο πόλεµο - ὅπου δήλωνε 
πώς ὑπερασπίζεται καί τούς Σουνίτες 
Παλαιστίνιους - κατέστη ἐµβληµατικὴ 
µορφὴ στόν ἀραβικὸ κόσµο. Ὁ “Α”, µέ 
ἀπὸ ἐτῶν συνεντεύξεις τῆς ὀργάνωσης, 
ὑποκλίνεται στὶς ἀξίες ποὺ ἐνσαρκώνει.

Ο ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ 
ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ

Καταγγέλουν 
τροµοκρατία!

Χρόνια τώρα, σχεδόν µόνοι, γράφουµε 
γιά ὅσα συµβαίνουν µέ τά ποµάκικα 
πανηγύρια στήν ὀρεινή Ροδόπη, µέ 
τόν βαθµιαῖο ἐκτουρκισµό τους, κάτω 
ἀπό τήν µύτη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας 
καί µέ τίς εὐλογίες τῶν τοπικῶν µας 
ἀρχόντων (οἱ προεπαναστατικοί µας  
“τουρκογέροντες” στή σύγχρονη µορ-
φή τους).
Φέτος, ποὺ ἡ προκλητικότητα τῶν 
πρακτόρων τῆς Ἄγκυρας ξεπέρασε 
κάθε ὅριο - καθώς ἔνοιωσαν νά 
ἀπειλεῖται τό ἄθλιο κατασκεύασµά 
τους - τίς καταγγελίες τίς κάνουν 
ἐνυπογράφως οἱ ἴδιοι οἱ (ἀλεβίτες) 
κάτοικοι τῆς ὀρεινῆς Ροδόπης. Καί τό 
πρόβληµα δέν εἶναι οἱ τραµπουκισµοί 
τοῦ Ἀπτί Πεντζιάλ ἤ τοῦ Χασάν 
Μπεκήρουστα. Εἶναι περισσότερο 
ἡ δική µας ἀνυπαρξία. Νά δοῦµε 
λοιπόν ποιοί θά τείνουν εὐήκοον οὖς 
στήν τελευταία φράση τοῦ κειµένου 
καί ποιοί θά τήν ἀγνοήσουν µέσα στά 
φιλοκεµαλικά τους παραληρήµατα 
ἤ µέσα στά καταναλωτικά τους 
ρεψίµατα...

(Ὅλη ἡ καταγγελία στὴ σελ. 3)

 Ἀντιφωνητὴς



Η στήλη συνεχίζει να ασχολείται  µε 
ορισµένα από τα κακώς κείµενα του 
τόπου µας, να συντάσσει προς τους 
αρµοδίους τα σχετικά  υποµνήµατα, 
και, να τα απευθύνει δηµοσίως και 
µε τον προσήκοντα σεβασµό στον 
αξιότιµο Πρωθυπουργό της Χώρας, 
όχι ως πρόσωπο αλλά ως αρχηγό της 
Εκτελεστικής Εξουσίας. Και τούτο 
διότι η Θράκη σκέφτεται την Ελλάδα, 
παρ’ όλο που το αντίστροφο είναι υπό 
εξέτασιν. Επειδή όµως ζούµε στην 
οµορφότερη των χωρών, η στήλη έχει 
το γνώθι σαυτόν και δεν προσδοκά 
οφέλη ή αποτελέσµατα.

ΠΕΡΙ ΟΥΤΟΠΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ, 
Σχετικά πρόσφατα, στις 6/6/2006, µετά 
από πολύµηνες διαδικασίες, ψηφίστηκε 
από την Βουλή ένας νόµος που ρυθµίζει 
αρκετά θέµατα που αφορούν τις Ανανεώ-
σιµες Πηγές Ενέργειας, δηλαδή τις µη 
ορυκτές µορφές ενέργειας, όπως την 
ηλιακή, την αιολική, την παλιρροιακή, την 
γεωθερµική, την υδραυλική, την ενέργεια 
από βιοµάζα, βιοαέρια, βιοκαύσιµα κα. Το 
πρόβληµα στην χώρα µας είναι ότι, αν και 
πλουσιότατη σε ΑΠΕ, εν τούτοις, εδώ και 
δεκαετίες, κάνουµε βήµατα σηµειωτόν, 
παραµένοντας, έρµαιοι και δέσµιοι των 
κάθε λογής συµφερόντων εµπορίας της 
ενέργειας, αλλά και των κάθε λογής 
κυβερνητικών ατολµιών.
Στον τοµέα των υγρών καυσίµων
Όλο το µεταφορικό-επιβατικό σύστηµα 
παραµένει προσηλωµένο µε θρησκευτική 
ευλάβεια στην χρήση πετρελαίου και 
παραγώγων του, παρά τις συχνές 
πετρελαϊκές κρίσεις, και παρά την 
τεράστια ατµοσφαιρική ρύπανση.
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 
παρακολουθούµε απαθώς στην διεθνή 
πολιτική σκηνή την φρενήρη κούρσα 
των  τιµών του πετρελαίου. Το κράτος, 
παρά τις εναλλαγές εξουσίας, λόγοις 
µεν ευαγγελίζεται απεξάρτηση από το 
πετρέλαιο, έργοις δε παραµένει σιδερο-
δέσµιο σ’ αυτό, όχι απλώς γιατί εξυπηρετεί 
διεθνή γιγαντοσυµφέροντα, αλλά γιατί 
τα κέρδη από τον έλεγχο της εµπορίας 
πετρελαιοειδών αποφέρουν τεράστιες 
εισροές στα αδηφάγα ταµεία του. 
Σύµφωνα µε µία πρόχειρη έρευνα του 
1997 µε στοιχεία τιµών του 1995, όταν το 
πετρέλαιο κίνησης είχε 140 δραχµές περίπου 
(= 0,41 ευρώ), οι 95 δραχµές (=0,28 ευρώ) 
περίπου το 68%,  ήταν φόροι, τέλη, δασµοί, 
ΦΠΑ κλπ. Συνεχίζοντας την έρευνα έγινε 
αντιληπτό ότι κάθε παραγωγικός κλάδος 
συνεισφέρει αστρονοµικά φορολογικά 
έσοδα. Για παράδειγµα η καλλιέργεια 
αραβοσίτου, το έτος 1995, απέδωσε στο 
κράτος φόρους, τέλη, δασµούς κλπ επί του 
πετρελαίου κίνησης περίπου 25.800.000 
ευρώ, το βαµβάκι περίπου 71.019.000 ευρώ 
και ούτω καθ’ εξής ανά εσοδεία. 
Με το παραπάνω σκεπτικό, όλες οι παρα-
γωγικές διαδικασίες που εξαρτώνται από τα 
πετρελαιοειδή, αλλά και το κατατρεγµένο 
ελληνικό Ι.Χ., συνεισφέρουν τεράστια ποσά 
στο κράτος και µέσω ΦΠΑ στην Ε.Ε, ενώ 
παράλληλα, συνεισφέρουν και τεράστιο 
ρυπογόνο φόρτο στο περιβάλλον. Η χρήση 
στην κίνηση αερίου, είτε υγραερίου είτε 
φυσικού αερίου ή υδρογόνου, θεωρείται ως 
κατ’ εξοχήν αιρετική σκέψη και εµποδίζεται 
από πληθώρα νοµικών κωλυµάτων, καθώς 
και από γραφειοκρατικές αγκυλωµένες 
προφάσεις. Οι κατά καιρούς εξαιρέσεις, µε 
την άδεια χρήσης αερίου σε ταξί η πράσινα 
λεωφορεία, απλώς υπογραµµίζουν τον 
κανόνα. 
Στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας
Στην χώρα µας η ηλεκτρική ενέργεια 
παράγεται και διανέµεται από την Δηµόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, η οποία – όπως 
προκύπτει και από πρόσφατη έρευνα της 
ΕΤ1 – εµµένει στη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας προσδεµένη στο πετρέλαιο και 
τον άνθρακα, µε όλες τις οικονοµικές και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Παράλληλα, 

τεράστια γεωθερµικά πεδία παραµένουν 
αναξιοποίητα, όπως αυτό της Ν. Κεσάνης, 
του Ερασµίου, των Θερµών κ.ά., υπό 
αδιευκρίνιστους λόγους και µε τεράστια 
διαφυγόντα κέρδη στον τοµέα της 
πολύπαθης γεωργίας. 
Στον θεσµικό τοµέα επικρατεί ένα 
σχετικό χάος, όπου τρεις φορείς, ΡΑΕ 
(Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας), ΔΕΣΜΗΕ 
(Διαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και 
ΔΕΗ (Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού) 
χρειάζονται µία άλλη ρυθµιστική αρχή 
να τους συντονίσει. Κανείς δεν έχει ακόµα 
καταλάβει τα αυτονόητα: Στον αστερισµό 
της Ε.Ε., κάθε µονοπωλιακός φορέας σε 
στρατηγικούς τοµείς των άλλοτε Δηµοσίων 
Επιχειρήσεων, πρέπει να αποτελείται 
τουλάχιστον από δύο φορείς, αυτόν 
που διαχειρίζεται το δίκτυο και αυτόν 
που εµπορεύεται το αγαθό, ανοίγοντας 
παράλληλα τον χώρο στη ελεύθερη αγορά 
παροχής υπηρεσιών και αγαθών. Άλλωστε 
το σχέδιο κατάργησης των µονοπωλίων 
έχει πλέον δροµολογηθεί. Ήδη για τον 
ΟΤΕ συζητείται σε επίπεδο Κοµισιόν, 
ένα κανονσιτικό split των υποδοµών από 
την εµπορία, ενώ στην περίπτωση των 
σιδηδροµικών µεταφορών, τα σενάρια  
µιλούν για διάσπαση σε τρεις φορείς.
Με όλα τα ανωτέρω, ο στόχος που έχει 
θέσει η Ε.Ε µε την «Λευκή Βίβλο» του 
1997 για το 2010, δηλ. την συµµετοχή των 
ΑΠΕ στο 12% της παραγωγής ενέργειας, 
διαγράφεται δύσκολα εφικτός, ενώ προµη-
νύονται πρόστιµα για την χώρα µας. 
Στον τοµέα των βιοενεργειακών 
παραγωγών
Σε µία περίοδο κοσµογονικών αλλαγών 
για τον αγροτικό κόσµο της χώρας µέσω 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όταν 
πλέον καλούµεθα από την Ε.Ε (και 
εµµέσως από τις ΗΠΑ) να πληρώσουµε τα 
σπασµένα 25 ετών ατολµίας και αµαρτίας, 
ο τοµέας των βιοενεργειακών παραγωγών 
αποτελεί σηµαντική βαλβίδα διεξόδου από 
την σηµερινή κρίση. 
Ως βιοενεργειακές παραγωγές µπορούν 
να θεωρηθούν:
-Οι καλλιέργειες φυτών για βιοκαύσιµα. 
-Τα υπολείµµατα για παραγωγή βιοαερίου 
π.χ από την κοπριά ζωικών µονάδων ή 
από τους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής 
Απορριµάτων.
-Η βιοµάζα και τα υπολείµµατα για 
παραγωγή θερµικής ενέργειας, πχ. 
ροκανίδια, ελαιοπυρήνες, άχυρα, κά.
Ενδεικτικός στόχος  της Ε.Ε., όπως αναφέ-
ρεται στην «Λευκή Βίβλο» του 1997, 
είναι η προώθηση των βιοκαυσίµων στο 
5,75%. Υπάρχουν δυναµικοί µεταποιητές 
γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι οδεύουν 
σε λουκέτο, ενώ µπορούν να στραφούν 
στην παραγωγή βιοενέργειας µε όλα 
τα συναφή ευεργετήµατα. Όπως λ.χ. τα 
ελληνικά ζαχαρουργεία, όπου µπορεί να 
µετατοπιστεί η ζαχαροκαλλιέργεια προς 
την παραγωγή βιαιθανόλης και βιοαερίου-
ηλεκτρισµού από τα υπολείµµατα, χωρίς 
να θιχθούν αγροτικά, εργατικά ή επιχειρη-
µατικά συµφέροντα. Όπως επίσης οι 
ελαιούχοι σπόροι, βαµβάκι, αραβόσιτος, 
καπνός – που χαραµίζεται  –  κράµβη κ.ά,  
που µπορούν να παράγουν έλαιο και εν 
συνεχεία βιοκαύσιµα.
Στον τοµέα της εξοικονόµησης 
ενέργειας
Ένας από τους σπουδαιότερους τοµείς 
της πράσινης ενέργειας είναι ο τοµέας 
της εξοικονόµησης, ή του περιορισµού 

της σπατάλης. Πέρα από την στροφή 
προς συσκευές µε δείκτες εξοικονόµησης 
ενέργειας, πρέπει τα επόµενα χρόνια να 
µονωθούν κατάλληλα και τα κτήρια, ενώ 

η στροφή στην ανακύκλωση, εκτός 
από την µείωση των απορριµµάτων, 
συνεισφέρει και σε παραγωγή κι 
εξοικονόµηση ενέργειας. Έτσι λοιπόν 
ενεργειακό τοπίο διαµορφώνεται ως 
ακολούθως:
α) Το πετρέλαιο ακολουθεί την τρελή 
και αιµατοβαµµένη του κούρσα.
β) Το φυσικό αέριο, άφθονο µε 
σχετικά µηδαµινές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, βρίσκεται παγιδευµένο 
στην κούρσα των χρηµατιστηριακών 
τιµών του πετρελαίου, αλλά και σε 
ένα νέο γεωπολιτικό παιχνίδι µεταξύ 
Ρωσίας και Αµερικής, που τείνει να 
καταλήξει ως 2ος Ψυχρός Πόλεµος 
(της ενέργειας).

γ) Η ρύπανση του περιβάλλοντος έχει 
πλέον αποκτήσει συµβατικούς περιορι-
σµούς. Όσοι δεν περιορίσουν την ρύπανση 
στους θεσµοθετηµένους στόχους, θα 
αναγκαστούν να αγοράσουν τις λεγόµενες 
«άδειες ρύπανσης» από χώρες ή φορείς 
που έχουν περίσσευµα!  
δ) Οι τεχνολογίες αξιοποίησης των ΑΠΕ 
γίνονται ολοένα και πιο συµφέρουσες. 
Μάλιστα, οι τεχνολογίες υδρογόνου ή 
κυψέλες καυσίµου – fuelcells, θεωρούνται 
οι πλέον υποσχόµενες και συµφέρουσες. 
ε) Το επίσηµο κράτος, παρά την ύπαρξη 
σοβαρού νοµικού υπόβαθρου όπως 
Ν.2773/99 και 2837/2000, Ν 2244/94, Ν 
3175/2003, Κ. Οδηγίες 1996/92/EC, 2001/77/ 
EC, 2003/30/ EC εµµένει σε πολιτική 
άτολµη, γραφειοκρατική και επιζήµια. 
Η παραπάνω ανάλυση δεν είχε σκοπό να 
κουράσει, απλώς έπρεπε να σκιαγραφηθεί 
όλο το «περί ενεργείας» πλέγµα, ώστε 
να αντιληφθούµε τα πολύ απλά και 
αυτονόητα:
α) Μας λείπει η ενεργειακή αγωγή. Πρέπει 
όλοι να µάθουµε να εξοικονοµούµε 
ενέργεια, να προτιµούµε ό,τι προέρχεται 
από τις «πράσινες πηγές» και να 
µεγιστοποιήσουµε την συνεισφορά µας 
στην ανακύλωση. Ίσως πρέπει να εισαχθεί 
το µάθηµα της Ενεργειακής Αγωγής 
και Ανακύκλωσης στα σχολεία  και την 
κρατική τηλεόραση.
β) Είναι επείγον να στραφούµε άµεσα σε 
λιγότερο ή µη ρυπογόνα καύσιµα κίνησης, 
όπως το υδρογόνο,  έστω και µε µετατόπιση 
σ’ αυτά των διαφυγόντων φορολογικών 
κερδών από τα πετρελαιοειδή.
γ) Υπάρχει διακοµµατικώς και διαχρονικώς 
κυβερνητική ατολµία, γραφειοκρατική 
αγκύλωση και προσήλωση στα µεγάλα 
συµφέροντα. Αντί να σχεδιάζονται µόνο 
µεγάλες µονάδες παραγωγής από ΑΠΕ 
και να αναζητώνται φόρµουλες  παροχής 
αδειών εκµετάλλευσης  εις ολίγους, καλό 
θα ήταν να προωθηθεί η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από µικρούς και 
οικιακούς παραγωγούς και η αγορά της 
από το δίκτυο. 
δ) Υπάρχει αφθονία Ανανεωσίµων 
Πηγών Ενέργειας στην χώρα µας. Ας 
οραµατιστούµε κάθε στέγη σπιτιού µε 
φωτοβολταϊκά στοιχεία, όχι απλώς για 
παραγωγή οικιακού ηλεκτρισµού, αλλά 
και για πώληση στο δίκτυο, το οποίο, 
σηµειωτέον, κάνει έκκληση για περιορισµό 
της κατανάλωσης, της ώρες αιχµής, που 
συµπίπτουν µε τις ώρες της µέγιστης 
ηλιοφάνειας!
ε) Σύντοµα θα κληθούµε ως χώρα να 
πληρώσουµε την µη εκπλήρωση των 
διεθνών και κοινοτικών συµβατικών µας 
υποχρεώσεων. Πρέπει, λοιπόν, ως πολίτες 
και ως καταναλωτές, να εξασφαλιστούµε 
νοµικά, ώστε να µην επιβαρυνθούµε  µε 
τις µελλοντικές επιπτώσεις από την µη 
τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων της 
χώρας µας. Είναι καιρός να διεκδικήσουµε 
νοµικά την προστασία µας από τις 
παραλήψεις, την προώθηση συµφερόντων 
και την αδιαφορία του κράτους µας, ενός 
κράτους που εξακολουθούµε να πονάµε.

Με τιµή 
Νικόλαος Θ. Κωνσταντινίδης,  Ξάνθη 

Σχετικά:
 -«Η Ελλάδα ‘‘σχεδιάζει’’, όταν 
κορυφώνεται στην Ε.Ε. ο ανταγωνισµός 
για την ενέργεια» Χρύσα Λιάγγου, 

Καθηµερινή 19/3/2006, 3.
-«Προβληµατισµός για την επιτυχία της 
πράσινης ενέργειας», Κ. Ν. Σταµπολή και 
«Μικρή η συµµετοχή των ΑΠΕ στο ενερ-
γειακό ισοζύγιο» Καθηµερινή 9/7/2006, 8.
- Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα, Στέλιος 
Κούλογλου, ΕΤ1, 5/6/2006 και 12/6/2006.
- «Σοκ και δέος στον ΟΤΕ για το ενδεχόµενο 
διάσπασης της υποδοµής του», Αριστέα 
Μπουγάτσου, Καθηµερινή, 2/7/2006.
- «ΟΣΕ Δηµιουργούνται 3 εταιρίες για 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση», City 
Press, 22/6/2006.
- «Ελληνική Γεωργία» Ν.Θ.Κ. Τελεία & 
Παύλα, 1 (Οκτ. 1998) 10 – 11.
- www.tropical.gr.
- www.rae.gr
- www.desmie.gr
- www.dei.gr
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Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

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

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 22 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, 
ὀργανισµῶν, κλπ: 44 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν:  
EUROBANK     306-0100211038
ΤΡΑΠΕΖΑ KΥΠΡΟΥ     7161838

Θρακιώτικα Γράµµατα στον Πρωθυπουργό

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ:

ΕΝΑ ΑΝΗΘΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εἶναι γνωστὸ καὶ ἀπὸ τὰ Συνέδρια 
τοῦ ΠΑΣΟΚ, καὶ ὄχι µόνον, ὅτι ἔχω 
µία ἐµπειρία ἀπὸ συνέδρια. Ὀφείλω νὰ 
πῶ ὅµως ὅτι δύσκολα συναντᾶς στὴν 
ἱστορία ἕνα τόσο ἀνήθικο συνέδριο.  Γιὰ 
πολλοὺς λόγους. Κύρια ὅµως γιατί δὲν 
καταδίκασε τὶς πολιτικὲς καὶ τὰ πρόσωπα 
ποὺ ἀπὸ τὸ 1996 ἕως τὸ 2002 προσέβαλαν 
τὸ νόηµα, τὸ κῦρος, τὴν ἀκεραιότητα 
καὶ τελικὰ ἐπεδίωξαν τήν κατάργηση 
τῆς 19ης Μαΐου. Ὅπως καὶ γιατί δὲν 
ἐξέφρασε τὴν αὐτοκριτική, τὴν µετάνοια, 
τὴν συγγνώµη τῶν ἐκπροσώπων τῶν 
Ποντίων πρὸς τοὺς 353.000 νεκροὺς, 
γιατί δὲν ἀντιστάθηκαν στὶς ὕβρεις, 
τὶς προσβολές, τὴν ὑπονόµευση 
καὶ διακρίθηκαν γιὰ τὴν ἀπουσία 
ἀξιοπρέπειας καὶ αὐτοσεβασµοῦ.
Πρόκειται γιὰ ἕνα µελανὸ στῖγµα τῆς 
σύγχρονης Ποντιακῆς ἱστορίας, ποὺ 
εἰδικὰ οἱ νέες γενιὲς θὰ καταδικάσουν.  
Ἕνας λαὸς χωρὶς ὑψηλὸ ἐπίπεδο αὐτο-
σεβασµοῦ δὲν ἔχει µέλλον.  Οὔτε µπορεῖ 
νὰ διεκδικεῖ τὴν ἠθική του δικαίωση.



Πουλάνε προστασία καί στίς ΗΠΑ
      Στό συντηρητικό αμερικάνικο περιοδικό Τhe conservative voice (25-7) τα νέα 
για την αντιτρομοκρατική εκπαίδευση των αμερικανών μπάτσων στην πηγή της 
τρομοκρατίας. (Προσοχή: η τελευταία παράγραφος ΔΕΝ είναι χιουμοριστική!)
   “Μία ιδιωτική Αμερικανοϊσραηλινή εταιρεία, η Security Solutions International 
(SSI), καλύπτει τις ανάγκες για εκπαίδευση ανώτερης ποιότητας με αποστολές 
εκπαίδευσης στο Ισραήλ για νομική προστασία και αξιωματικούς ασφάλειας. 
Καθώς το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνεχίζει να χρηματοδοτεί σεμινάρια  
νομικής προστασίας σε κολέγια τοπικών κοινοτήτων και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
τα τελευταία δεν είναι ακριβώς ό,τι αρχικά χρειαζόταν.
   “Νομίζω πως παρότι η διδακτέα ύλη αυτών των σεμιναρίων είναι καλομελετημένη, 
αυτό που χρειάζεται είναι ο πραγματικός χρόνος και η εμπειρία του πραγματικού κόσμου 
για καταστάσεις τρομοκρατίας, ώστε να είναι κανείς ικανός να την αντιμετωπίσει”, 
λέει ο Henry Morgenstern, πρόεδρος της Security Solutions.
   (...) Σύμφωνα με τον Μorgenstern, η εταιρεία είναι μίγμα ένστολου προσωπικού 
κρατικών, πολιτειακών και ομοσπονδιακών υπηρεσιών και αξιωματούχων της 
Fortune 500 κι άλλων ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας. Κάθε μέρα θα λαμβάνουν μία 
λεπτομερειακή άποψη των διακανονισμών ασφάλειας του Ισραήλ και θα επανέρχονται 
για 4 ακόμη ώρες στην τάξη πάνω σε μία ποικιλία θεμάτων. Οι συμμετέχοντες θα 
μαθαίνουν για μια ευρεία γκάμα θεμάτων, όπως βομβιστές αυτοκτονίας, αυτοσχέδιοι 
εκρηκτικοί μηχανισμοί, χειρισμός ύποπτων αντικειμένων και πολλά ακόμη. 
   Παρά την φτωχή ανταπόκριση της χρηματοδότησης της Εσωτερικής Ασφάλειας η 
οποία ξεκάθαρα προδιαγράφει ποσά για εκμάθηση των κινδύνων τρομοκρατίας, ως 
μέρος της Πρωτοβουλίας Αστικής Ασφάλειας, πολλοί μετέχοντες προθυμοποιούνται 
να χρηματοδοτήσουν το κόστος της εκπαίδευσής τους ακόμη κι από την τσέπη τους. 
“Προσπάθησα στην υπηρεσία μου αλλά δεν μπόρεσα να πάρω τα περισσότερα χρήματα. 
Νομίζω ότι αξίζει τόσο που αποφάσισα να πληρώσω ο ίδιος το ταξείδι μου”, λέει ένας 
αστυνομικός από το Τέξας, “δηλαδή πού αλλού, εκτός του Ισραήλ, μπορεί κανείς να 
μάθει τι μπορεί να κάνει με την τρομοκρατία;”

Ιταλική μάχη κατά του κιτς
    Στα “ΝΕΑ” (2-8) η είδηση για την κινητοποίηση κατά του κιτς. Εμείς εδώ 
αφήνουμε απλώς τα πράγματα να (κατρα)κυλήσουν...
    “Οι γονδολέρηδες της Βενετίας πρέπει να εγκαταλείψουν το κίτς και να αποκαταστήσουν 
την αυθεντική λιτότητα με τις μαύρες φορεσιές που τους χαρακτήριζαν από τον 16ο 
αιώνα. Η Ένωση Γονδολιέρηδων Βενετίας, με την υποστήριξη της δημοτικής αρχής, 
εξέδωσε οδηγίες καλώντας τα μέλη της να αφαιρέσουν τα πολύχρωμα μαξιλάρια, 
τα φανταχτερά χαλιά, τα ζωηρά χρώματα, τα εντυπωσιακά φωτάκια και τα άλλα 
κακόγουστα ντεκόρ από τις γόνδολές τους. Ο Ρομπέρτο Λούπι, πρόεδρος της Ένωσης, 
λέει ότι έχει παραγίνει το κακό: “Σε άλλους καιρούς δεν θα χρειαζόταν να εκδώσουμε 
τέτοιους κανονισμούς. Ήταν ζήτημα πολιτισμού. Όμως οι καιροί αλλάζουν. Πρέπει να 
υπενθυμίσουμε σε όλους ότι εδώ είναι Βενετία, δεν είναι Λάς Βέγκας” (...)
   Όσοι από τους 425 γονδολιέρηδες της Βενετίας αρνηθούν να συμμορφωθούν με 
τους νέους κανονισμούς, θα χάσουν την άδειά τους. Ο δήμος εγκαινιάζει επίσης σειρά 
εξαμήνων σεμιναρίων για επίδοξους γονδολιέρηδες, ώστε “οι νέες γενιές να μην είναι 
απλώς βαρκάρηδες αλλά άνθρωποι που γνωρίζουν τον πολιτισμό τους”. 
   Η δημοτική παρέμβαση αφορά ακόμη και τα τραγούδια με τα οποία οι γονδολιέρηδες 
συνοδεύουν τις ρομαντικές βαρκάδες των πελατών τους κάτω από τις γέφυρες των 
καναλιών. Η εισήγηση του δήμου αλλά και της Ένωσης προς τους γονδολιέρηδες είναι 
να πάψουν πια να τραγουδούν κατά κόρον το “Ο σόλε μίο”, που είναι ναπολιτάνικο 
τραγούδι και να τορίξουν στους βενετσιάνικους σκοπούς”.

Ἀνα-γνώσεις
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Συνέχεια ἀπὸ τὴ σελίδα 1

Εἶναι ἄλλωστε πασίγνωστοι 
οἱ τρόποι µὲ τοὺς ὁποίους 
ἐλέγχεται ἡ πολιτικὴ ἡγεσία 
ὅλου σχεδὸν τοῦ κόσµου ἀπὸ 
τὴν ὑπερεθνικὴ ἐλίτ, καθὼς 
καὶ τὰ ἰδεολογήµατά της 
(“Ὁλοκαύτωµα”, “δικαίωµα 
τοῦ Ἰσραὴλ νὰ ἀµυνθεῖ”, 
“ἰσλαµικὴ τροµοκρατία”...) 
ποὺ σὲ συνδυασµὸ µὲ τὴν 
ἑβραϊκὴ οἰκονοµικοεπικοι-
νωνιακὴ ἰσχὺ δίνουν ἕνα 
ὀργουελιανὸ ἀποτέλεσµα, 
ἐνώπιον τοῦ ὁποίου τὰ 
ὅποια “Πρωτόκολλα τῶν 
Σοφῶν τῆς Σιών” ὠχριοῦν. 
Ἐννοοῦµε τὸ πνεῦµα 
ἐκεῖνο ποὺ ἀνιχνεύεται 
εὔκολα στὴν σιωνιστικὴ 
ἰδεολογία καὶ ἐπιτρέπει 
νὰ ἐπαναλαµβάνονται τὰ 
µακελλειὰ ποὺ ἀνακαλοῦν 
στὴ συλλογικὴ µνήµη τῶν 
λαῶν τὶς παλιὲς ἱστορίες γιὰ 
κείνους ποὺ “πίνουν τὸ αἷµα 
µικρῶν παιδιῶν” καὶ ἄλλα συναφῆ. 
 Διαβάζουµε, λοιπόν, ὅτι τὸ ραββινικὸ 
συµβούλιο “Yesha” τῶν Κατεχοµένων Παλαιστι-
νιακῶν Ἐδαφῶν χαρακτήρισε ἐπιτρεπτή, ἀκόµη 
καὶ ἐπιθυµητὴ τὴν στόχευση καὶ ἐξόντωση 
µἡ Ἑβραίων πολιτῶν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 
πολέµου, καθὼς στὸν ἑβραϊκὸ νόµο ὁ ὅρος 
“ἀθῶοι πολίτες” δὲν ὑπάρχει ὅταν µιλᾶµε γιὰ 
τὸν ἐχθρό, ἀντιθέτως πρόκειται γιὰ mitzvah, 
δηλαδὴ περίπου καλὴ πράξη! Σὲ προηγούµενη 
ἀνακοίνωσή του τὸ ἴδιο συµβούλιο καλοῦσε 
τοὺς ἰσραηλινοὺς στρατιῶτες “νὰ ἐξοντώσουν 
τὸν ἐχθρὸ χωρὶς νὰ λιποψυχοῦν γιὰ τὸν θάνατο 
πολιτῶν του”! Ἄλλωστε πολλὲς θρησκευτικὲς 
ὀργανώσεις ἐξέφρασαν τὴν βαθειὰ ἱκανοποίησή 
τους γιὰ τὴ σφαγὴ τῶν 56 ἀµάχων (πάνω ἀπὸ 
50% ἦταν παιδιά) τῆς Κανά, µάλιστα ἀρκετοὶ 
ἐπιτέθηκαν στοὺς ἰσραηλινοὺς ἀξιωµατούχους 
ποὺ εἶχαν ἐκφράσει τὴ λύπη τους γιὰ τὸ 
“λάθος”. 
 Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ αὐτὴ ἡ 
καταστατικὴ ἀνθρωποφαγία ἐκδηλώνεται τόσο 
ἀπροκάλυπτα. Πρὶν δυὸ χρόνια, σὲ ἐπιστολὴ 
τους πρὸς τὸν τότε ὑπουργὸ Ἄµυνας Σαοὺλ 
Μοφάζ, δεκάδες Ὀρθόδοξοι ραββῖνοι (ὁ Χάιµ 
Ντράκµαν τῆς Bnei Akiva Society, ὁ Ἐλιέζερ 
Μελαµὲντ τοῦ στρατοταλµουδικοῦ κολλεγίου  
Youval Sharlo, ὁ Ντὸβ Λιὸρ τοῦ Κιριὰτ Ἀρµπά 
κ.ἄ.) διατύπωναν τὴν ἴδια ἄποψη καὶ καλοῦσαν 
τὸν ἰσραηλινὸ στρατὸ “νὰ µήν διστάζει νὰ 
σκοτώνει µἡ Ἑβραίους πολίτες - δηλαδὴ 
ἄοπλους Παλαιστίνιους -  προκειµένου νὰ σώσει 
ἑβραϊκὲς ζωές”. Ὅταν ὁ κορυφαῖος ραββῖνος 
τῆς Παλαιστίνης Ἀβραὰµ Γιτζὰκ Κούκ, δηλώνει 
ὅτι “ἡ διαφορὰ µεταξὺ µιᾶς ἑβραϊκῆς ψυχῆς 
καὶ µιᾶς µὴ ἑβραϊκῆς εἶναι βαθύτερη ἀπ’ ὅτι ἡ 
διαφορὰ µεταξὺ τῆς ψυχῆς ἑνὸς ἀνθρώπου κι 
ἑνὸς βοδιοῦ”, τότε τὸ πλαίσιο εἶναι παραπάνω 
ἀπὸ σαφές. Ἔτσι, µπορεῖ νά... ἐξειδικεύει 
τὰ ἐπιµέρους ζητήµατα ὁ ραββῖνος Γιτζὰκ 
Γκίνσµπουρκ τῆς ἰσχυρῆς Χασιδικῆς σέκτας τῶν 
Λούµπαβιτς, ὑπερασπιζόµενος σὲ βιβλίο τὴν 
σφαγὴ τῶν 29 ἀνυποψίαστων προσκηνυτῶν στὴ 
Χεβρώνα (1994) ἀπὸ τὸν Μπαροὺχ Γκολντστάιν 
καὶ ἀποτιµώντας την ὡς ἀγαθοεργία (!) ἐφόσον 
ἐπρόκειτο γιὰ ἑβραϊκὴ ἐκδίκηση κατὰ τῶν 
Παλαιστινίων. Ὁ ἴδιος, τὸ 1996, στὸ ρητορικὸ 

ἐ ρ ώ τ η µ α , 
“ἂν ἕνας 
Ἑβραῖος ποὺ 
χρειάζεται 
ἕνα συκώτι 
δικαιοῦται 
νὰ πάρει τὸ 
συκώτι ἑνὸς 
ἀθώου µἡ 
Ἐ β ρ α ί ο υ ” , 
ἐπικαλεῖται 
τὴν Τορὰ 
γιὰ νὰ 
ἀπαντήσει 
καταφατι-
κά, ἐφόσον 
“ ὑ π ά ρ χ ε ι 
κάτι ἱερό-
τερο καὶ 

µοναδικὸ στὴν ζωὴ ἑνὸς Ἑβραίου σὲ σχέση µὲ 
τὴ ζωὴ ἑνὸς µἡ Ἑβραίου”. Εἶναι πολύτιµη ἡ 
µαρτυρία τοῦ ἀκαδηµαϊκοῦ καὶ ὑπερασπιστῆ 
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων Ἴσραελ Σαχάκ, 
ποὺ ἀνίχνευσε τὴν γενικευµένη δικαίωση 
τῶν φόνων τῶν Παλαιστινίων στὶς ἐντολὲς 
τοῦ ἑβραϊκοῦ νόµου (Χαλάκα), ὅπου γίνεται 
σαφὴς διάκριση µεταξὺ τοῦ φόνου Ἑβραίου 
καὶ µὴ Ἑβραίου, ὅπου ὁ δεύτερος εἶναι µέν 
ἁµαρτία ἀλλὰ µόνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ κι ὄχι 
τιµωρητέα ἀπὸ δικαστήριο - ἐὰν δὲ προκαλεῖται 
ἐµµέσως τότε δὲν εἶναι κἄν ἁµαρτία (γιὰ νὰ 
µήν ἀναφερθούµε σὲ κινήµατα σὰν τὸ Chabad 
ποὺ θεωρεῖ «ὑπάνθρωπο» κάθε µὴ Ἑβραῖο)!
 Τὴν ἴδια αὐτὴ Χαλάκα ἐπικαλεῖτο καὶ τὸ 
σχετικὸ φυλλάδιο τῆς κεντρικῆς διοίκησης τοῦ 
ἰσραηλινοῦ στρατοῦ τὸ 1973, ὅταν καλοῦσε τοὺς 
στρατιῶτες του νὰ σκοτώνουν ὁποιονδήποτε 
πολίτη τοῦ ἐχθροῦ ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ τοὺς 
βλάψει. Ἂν µάλιστα λάβει κανεὶς ὑπ’ ὄψην τοῦ 
τὸ γεγονὸς ὅτι περίπου τὸ 50% τῶν ἀνώτερων 
ἀξιωµατικῶν στὸν ἰσραηλινὸ στρατὸ εἶναι 
κατηχηµένοι στὴν ταλµουδικὴ ἰδεολογία καὶ 
συνδεδεµένοι µὲ ἐθνοθρησκευτικὰ κινήµατα, 
γίνεται κατανοητὸ πὼς οἱ ταλµουδικὲς ἐντολὲς 
καὶ τὰ σχετικὰ παραθέµατα τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης παίζουν σηµαντικὸ ρόλο στὴν 
ἰσραηλινὴ πρακτική. Ἄλλωστε καὶ γιὰ τοὺς µὴ 
θρησκευόµενους εἶναι χαρακτηριστικὴ τόσο ἡ 
δήλωση τοῦ Ἐχοὺντ Ὀλµὲρτ γιὰ «τὴν ὑψηλότερη 
ἀξία τῆς ἑβραϊκῆς ζωῆς» ὅσο καὶ τὰ φασιστικὰ 
στιχουργήµατα ἰσραηλινῶν «ποιητῶν» σὰν 
τοὺς Γεσούα Σόµπολ καὶ Ἴλαν Σέινφελτ ποὺ 
καλοῦσαν προχθές τὸν ἰσραηλινό στρατὸ “νὰ 
χυµήξει στὸν Λίβανο καὶ στὴ Γάζα, νὰ τὸν ὀργώσει 
καὶ νὰ τὸν σπείρει ἁλάτι, νὰ τὸν ξερριζώσει, νὰ 
µὴν ἀφήσει ἀνθρώπινο ὂν ζωντανό”! 
 Καὶ µὲ αὐτὰ τὰ εὐάριθµα δείγµατα 
γραφῆς ἑνὸς κανιβαλικοῦ  φανατισµοῦ, ἑδραίου 
στὴν ἰδεολογία καὶ πρακτική τοῦ σιωνιστικοῦ 
κράτους, ὅπου οἱ φωτεινές ἐξαιρέσεις δέν 
ἀρκοῦν γιά νά ἀνατρέψουν τό σύνολο κλῖµα, 
φτάνουµε στὸ ἀφελὲς ἐρώτηµα: Γιατί κανένας 
δὲν ἀναδεικνύει τὴν βαρύτητα, τὸν ρόλο ἢ 
ἔστω τὴν ὕπαρξή τους; Γιατί σὲ µιάν ἐποχὴ ποὺ 
ἡ παραµικρὴ ἀναφορὰ σὲ ἐθνικές, πολιτισµικὲς 
καὶ ἄλλες ἰδιαιτερότητες ἔχει ποινικοποιηθεῖ 
ὡς “ρατσισµός”, ὅλο αὐτὸ τὸ συγκροτηµένο 
φυλετικὸ παραλήρηµα ἀγνοεῖται ἐπιδεικτικά; 
Γιατί κανένας «ἐπώνυµος» δὲν τολµάει νὰ θίξει 
τὴν προφανὴ θηριωδία - ἀπόρροια τῆς πίστης 
στὸν “περιούσιο λαὸ” τοῦ Γιαχβέ; 
 Ἀπαντήσεις, βεβαίως, δὲν περιµένουµε, 
ἄλλωστε ὅπως καὶ οἱ περισσότεροι ἀναγνῶστες 
µας ἔχουµε δώσει τὶς δικὲς µας (ὁ λυσσαλέος 
πόλεµος κατά τοῦ προαναφερθέντος Νορβηγοῦ 
συγγραφέα δείχνει τήν ποινή πού ἐπισύρει 
ἡ ἔκφραση τέτοιων ἀποριῶν). Σηµειώνουµε 
µονάχα τὴν κοσµοϊστορική σηµασία τῆς 
ἡρωικῆς ἀντίστασης τῶν µαχητῶν τοῦ σεΐχη 
Χασάν Νασράλα, χάρη στὴν ὁποία οἱ ἀφέντες 
τοῦ κόσµου ὑποχρεώθηκαν σὲ πρωτοφανὴ 
στρατιωτικὴ καὶ ἠθικὴ ταπείνωση. Σὲ µᾶς 
ἀποµένει νὰ ἀποµυθοποιήσουµε καὶ τῆς ἄλλες 
πλευρὲς τῆς θρυλούµενης ὑπεροχῆς τους, 
φέροντάς τες ἁπλῶς στὸ φῶς. Ἄλλο ὅπλο δὲν 
διαθέτουµε.                                                         Κ.Κ.

Στὴν πόλη Kiryat Shmona στὰ λιβανοϊσραηλινά σύνορα, κοριτσάκια 
ὑπογράφουν “χιουµοριστικά” µηνύµατα στὶς ὀβίδες τοῦ ἰσραηλινοῦ 
πυροβολικοῦ ποὺ σαρώνουν τὴ γειτονική χώρα (17 Ἰουλίου 2006)! 
Χρειάζεται κι ἄλλη ἀπόδειξη τοῦ σιωναζιστικοῦ πνεύµατος ποὺ 

δίνει τόν τόνο στὴν ἑβραϊκὴ κοινωνία; 

Ὁ δολοφονικός ρατσισµός πού, ἀπό τὸ 
ἀπυρόβλητο, µᾶς διαφεντεύει 

Η Χεζµπολά τίµησε την βαθύτατα 
ανθρώπινη λέξη “αντάρτης”

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Μέγα Δέρειο, 16-8-2006

ΠΡΟΣ την ελληνική και διεθνή 
κοινή γνώµη

 Εµείς, οι εκπρόσωποι του 
πανηγυριού της Μπέλα Βόντα, 
καταγγέλλουµε τους µηχανισµούς 
εκείνους οι οποίοι έχουν υποκλέψει 
εδώ και χρόνια το πανηγύρι του 
ΧΙΛΙΑ και µε τον ψευδή ισχυρισµό 
ότι είναι οι συνεχιστές µιας 
παράδοσης 700 χρόνων έχουν 
αλλοιώσει όλα τα έθιµα – δίνοντάς 
τους εθνικιστικό χαρακτήρα 
– για να εξυπηρετήσουν σκοπούς 
άσχετους µε την παράδοσή µας 
και µε την περιοχή της ορεινής 
Ροδόπης.
 Οι ίδιοι µηχανισµοί και 
άνθρωποι είχαν το θράσος να µας 
απειλήσουν κι εµάς προσωπικά 
αλλά και τους κατοίκους 
της περιοχής µας για να µην 
συµµετάσχουν στο πραγµατικό 
πανηγύρι του ΧΙΛΙΑ που φέτος 
πραγµατοποιήθηκε στην Μπέλα 
Βόντα και θα πραγµατοποιείται 
στο εξής κάθε χρόνο εκεί.
 Καταγγέλλουµε την 
ψυχολογική τροµοκρατία που 
ασκούν σε βάρος µας και ζητάµε την 
προστασία της ελληνικής πολιτείας 

αλλά και των εκπροσώπων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 
οποίοι δείχνουν µια απαράδεκτη 
ανοχή και συµµετέχουν – για 
µικροπολιτικούς λόγους – οµαδικά 
σε όλα τα εθνικιστικά πανηγύρια.
 Καταγγέλλουµε ότι 
καταπιεζόµαστε από εκείνα τα 
κέντρα στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό της Ελλάδας που θέλουν 
να εκλείψει κάθε θρησκευτική 
και πολιτισµική διαφορά µεταξύ 
των µουσουλµάνων κατοίκων της 
ελληνικής Θράκης. Οι κάτοικοι της 
ορεινής περιοχής φοβούνται να 
σκεφτούν και να λειτουργήσουν 
ελεύθερα. Όσα λένε µεταξύ τους 
και µέσα στα σπίτια τους ποτέ 
δεν τολµούν να τα πουν δηµόσια. 
Απειλούνται ότι δεν θα µπορέσουν 
να επισκεφτούν την Τουρκία, 
ότι θα έχουν προβλήµατα µε τις 
αρχές και το τελωνείο, ότι δεν 
θα τους δοθούν διαβατήρια, ότι 
δεν θα τους ξαναδεχτούν µέσα 
στους ιερούς µας  χώρους  και τους 
τεκέδες κλπ κλπ. Το γεγονός αυτό 
δεν τιµά την Ελλάδα ως µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Ζητάµε την βοήθεια και 
την προστασία κάθε πολιτισµένου 
και ευαίσθητου ανθρώπου.

Νουρή Πιρελί
Αρήφ Μποσταντζή
Αλή Σαλήογλου 



ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Ως έντυπο που εκδίδεται στην Κοµοτηνή είπαµε 
να σας κάνουµε το service να συνοψίσουµε 
µερικές πρώτες και χονδρικές σκέψεις µας για 
τις δηµοτικές εκλογές στην πόλη, ελπίζοντας 
να σας βοηθήσουµε µε τις υπενθυµίσεις και τις 
τοποθετήσεις µας. Έχουµε και λέµε λοιπόν:

Τάσος Βαβατσικλής
ΥΠΕΡ 
• Τεράστια εµπειρία στον απαιτητικό κόσµο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νέος σε ηλικία • Δεν 
µασάει τα λόγια του σε σηµείο παρεξήγησης • Είναι 
ο πιο πολυσυλλεκτικός υποψήφιος από πολιτική,  

κοινωνική µα 
και... θρησκευτική 
άποψη • Έχει 
κάνει εύστοχες 
επιλογές νέων 
υποψηφίων στο 
συνδυασµό του 
και αναµένουµε κι 
άλλες εκπλήξεις • 
Λογοδοτεί επί του 
συγκεκριµένου και 
πάντα µε στοιχεία, 

επικαλείται το προ τετραετίας πρόγραµµά του 
και τυπικά τουλάχιστον έχει απόλυτο δίκιο όταν 
ισχυρίζεται ότι εξετέλεσε την εντολή που έλαβε • 
Έχει επιδείξει ταχύτατα κοινωνικά αντανακλαστικά 
(βλ. αποβιοµηχάνιση και εκβιαστικές προσπάθειες 
να παρέµβει στο εργασιακό ο Δήµος) • Είναι ο 
αδιαφιλονίκητος υποψήφιος της αντιπολίτευσης 
για όποιον θέλει (και είναι πολλοί…) να «στείλει 
µήνυµα» στην κυβέρνηση των γκαφατζήδων • 
Έχει παράδοση νικών • Η κυβερνητική νίκη της 
Ν.Δ. εκτόνωσε σε πολύ µεγάλο βαθµό τις ανάγκες 
των πολιτών για κάποιαν αλλαγή, έτσι µια light 
ανανεωτική συµπεριφορά των ψηφοφόρων εντός 
του πλαισίου του συνδυασµού του, δεν θα τον 
πείραζε • Γνωρίζει τα πάντα για την πόλη (και τα 
της δηµαρχίας, εννοείται).
ΚΑΤΑ
• Δεν µασάει τα λόγια του και δηµιουργεί 
παρεξηγήσεις µε τον συνήθως εκρηκτικό 
αυθορµητισµό του • Δεν αποµάκρυνε κανέναν από 
τους φθαρµένους, ανεπαρκείς «επαγγελµατίες» 
δηµοτικούς συµβούλους της παράταξής του • 
Δεν είναι ο καταλληλότερος για φωτογράφηση 
σε lifestyle περιοδικά (ναι, υπονοούµε ευθέως 
πρόβληµα αισθητικής µε την ευρεία, φιλοσοφική 
έννοια) • Αδικεί τον εαυτό του όταν µε την 
υπερβολικά λαϊκή του εκδηλωτικότητα θα 
έκανε τον Τσοβόλα δίπλα του να θυµίζει Ανδρέα 
Αδριανόπουλο • Η εποχή µας είναι νευρωτική 
και γεννά εξ’ ορισµού δυσαρέσκεια, πράγµα που 
αν συνδυαστεί µε µια ασφυκτιούσα πόλη µπορεί 
να τον ενοχοποιήσει δυσανάλογα • Όλες οι 
παραδόσεις κάποτε σπάνε και ειδικά όταν επάνω 
τους στηρίζονται συµπτώµατα (ή εντυπώσεις 
– το ίδιο κάνει για την ψήφο) καθεστωτισµού • 
Χρησιµοποιεί συχνά ξεπερασµένες µεθόδους 
προβολής του έργου του

Δηµήτρης Κοτσάκης
ΥΠΕΡ 
• Εκλεκτός του Ευριπίδη Στυλιανίδη • Η Ν.Δ. έχει 
την γενικότερη πολιτική ηγεµονία και µπορεί 
να χρησιµοποιεί ανενδοίαστα τους κρατικούς 
µηχανισµούς • «Στέκεται» αισθητικά και διαθέτει 
σύγχρονο προφίλ • «Ουδείς προφήτης στον τόπο 

του» κι αν ισχύει και 
αντιστρόφως, τότε 
ο µη Κοµοτηναίος 
Κοτσάκης καταγράφει 
πλεονέκτηµα 
ΚΑΤΑ
• Εκλεκτός του 
Ευριπίδη Στυλιανίδη 
• Η Ν.Δ. έχει την 
γενικότερη πολιτική 
ηγεµονία αλλά και 
απόλυτη ευθύνη 
για τα από διετίας 
κ ω µ ι κ ο τ ρ α γ ι κ ά 
της σφάλµατα • 

Άχρωµος, δεν έχει πείσει ότι είναι «το κάτι άλλο» 
που θα βοηθήσει την πόλη • Η φηµολογούµενη 
σχέση του µε παρασκηνιακές οργανώσεις, 
τύπου Στοάς, µάλλον δεν τον βοηθάει • Δεν 
έχει αυτοδιοικητικό παρελθόν. Αν και στέλεχος 
πρώτης γραµµής τοπικά, δεν στάθηκε ποτέ έντονα 

απέναντι στον δήµαρχο για 
να µπορεί τώρα να διεκδικεί 
την θέση του • Έχει αργήσει 
πάρα πολύ να προτείνει 
µε πειστικό τρόπο κάτι για 
τα δηµοτικά πράγµατα • 
Δείχνει ανοργάνωτος και 
έντονα αµφισβητούµενος και 
στον ίδιο τον κοµµατικό του 
χώρο • Έχει µικρή κοινωνική 
αναγνωρισιµότητα, οι πολί-
τες δεν έχουν βιωµατικές 
εµπειρίες από αυτόν

Σταµάτης Μαρούδας
ΥΠΕΡ 
• Άφθαρτος και χωρίς 
ενστάσεις όσον αφορά το αδι-
άφθορο της προσωπικής του 
διαδροµής • Αναγνωρίσιµος, 
κυρίως ως επιτυχηµένος 
γιατρός και δη ανθρώπων µε 
κάποια ηλικία, ευεπίφορων 
σε ανταλλάγµατα προς τον 
γιατρό • Ορεξάτος • Έχει 
φρεσκάδα στην φιλότιµη 
κίνησή του • Καθόλου κακός 
για εισπράκτορας διαµαρτυ-
ρόµενων ψήφων. 
ΚΑΤΑ
• «Ξύλινη» γλώσσα ΚΚΕ • 
Δεν αξιοποίησε τους χιλιάδες 
σταυρούς που έλαβε στις 
προηγούµενες εκλογές ως 
νοµαρχιακός σύµβουλος 
• Κατηγορεί για «φθορά» 
(εµείς θα διαβάζαµε πλαγίως 
και «διαφθορά» πίσω από 
τις τοποθετήσεις του) τη 
νυν δηµαρχεύουσα οµάδα, 
τη στιγµή που κατέβηκε 
προ 4ετίας στο πράσινο 
ψηφοδέλτιο, τότε δεν ήξερε ή 
δεν άκουγε κανέναν ψίθυρο 
για κανένα έγκληµα; • 
«Πουλάει» την ανεξαρτησία 
του αντιφατικά, στηριζόµενος 
από το κατ’ εξοχήν κόµµα της 
χώρας, το ΚΚΕ • Δεν έχει όχι 
απλά «πάγκο» αλλά ακόµη ούτε καν όλη τη γκάµα 
των «βασικών παικτών» στο ψηφοδέλτιό του • 
Δεν πείθει ως ρεαλιστική επιλογή εµπιστοσύνης 
για έµπρακτες αλλαγές στην καθηµερινότητα της 
πόλης, δεν αρκεί το επιχείρηµα «κουραστήκαµε από 
την οµάδα Βαβατσικλή» • Δείχνει πολύ τεχνητή 
και συγκυριακή η σύµπλευσή του µε το ΚΚΕ. 

Δάµων Δαµιανός
ΥΠΕΡ 
• Υπέρ; Δηλαδή; • Ευφραδής και δηµοσιογραφικά 
αναγνωρίσιµος • Κάποιοι ροµαντικοί ίσως ψαρώ-
σουν από το «αντάρτης» • Αποτελεί συµπάθεια 
κύκλων του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ σε σηµείο 
(ευνοϊκής για τον ίδιο) παρεξήγησης • Αν είναι 
τόσο κοντά στη µειονότητα (ή στούς πάτρωνές της), 
όσο αφήνει να εννοηθεί, τότε µάλλον θα ωφεληθεί 
• Επίσης καθόλου κακός για εισπράκτορας 
διαµαρτυρόµενων (γενικά κι αόριστα) ψήφων 
ΚΑΤΑ
• Δεν µπορεί να βγάλει εύκολα από πάνω του την 
βάσιµη ρετσινιά του «τουρκόφιλου» • Δεν είναι 
ο καταλληλότερος για φωτογράφηση σε lifestyle 
περιοδικά (ναι, υπονοούµε ευθέως πρόβληµα 
αισθητικής) • Δεν έχει πείσει για το ειλικρινές 
και έγκαιρον της αποστασιοποίησής του από 
τον πολιτικό του ευεργέτη Τάσο Βαβατσικλή • 
Η πρωτογενής κι αυθεντική «άποψη Γιωργάκη» 
έχει οπισθοχωρήσει πολύ στο πολιτικό σκηνικό, 
πού εκείνα τα περσινά µεγαλεία του «πρίγκηπα» 
και των νεωτερισµών του... • Καταγράφεται ως 
«αντάρτης» κι αυτό δεν είναι καθόλου καλό - τείνει 
προς το τυχοδιωκτικό - για όσους δεν έχουν ήδη 
κατοχυρώσει µια πολιτική αυτάρκεια • Τυπική 
περίπτωση ατόµου ευνοηθέντος από κοµµατικές 
και οικογενειακές άκρες (ίσως και µετεκλογικές 
µεθοδεύσεις...) • Ο ίδιος είναι πολύ λίγος και πολύ 
µόνος για να προσελκύσει ψήφους, ο ΣΥΝ είναι ως 
κοµµατικός χώρος πολύ αδύναµος στην πόλη ώστε 
να στηρίξει βάσιµες ελπίδες για στόχους όπως ο 
δήµος Κοµοτηνής.

Κάναµε µια προσπάθεια να αποδώσουµε τίµια 
και στον βαθµό που το µπορούµε, τα βασικά 
χαρακτηριστικά των υποψηφίων. Θέλετε να 
συµβάλετε; Αναµένουµε!  

ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ,   Τα τριάντα φιλιά του ήλιου
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, 

Θερμοπυλών καί Πλάτωνος 11, 67100 Ξάνθη 
τηλ. & τ/o: 25410 27544,   info@spanidis.gr   www.spanidis.gr
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Ὁ µέγας προφέσορας Νίκος Μουζέλης τῆς ἐκσυγχρονιστικῆς παρέας καὶ 
πρόσφατα ἐπιστηµονικὸς συνεργάτης καὶ τῆς ΓΣΕΕ, σὲ ἄρθρο στὸ ΒΗΜΑ (23/7/06) 
µὲ τίτλο “Ἑλληνικὲς παρωπίδες”, ἀποκαλύπτει ἐν πλήρῃ ἐλαφρότητα τῆς 
ἐπιστηµονικῆς του εὐσυνειδησίας ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας 

Τάσος Παπαδόπουλος ἦταν “φανατικὸ µέλος τῆς ΕΟΚΑ Β΄”. Μὲ ἐπαγωγικὸ συλλογισµὸ 
ἀντάξιο τῆς ἐπιστηµοσύνης του ἀποφαίνεται ὅτι ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ λανθασµένη καὶ 
ἐθνικὰ ἐπιζήµια πολιτικὴ ἔναντι τῆς Τουρκίας. Στὸ φύλλο τῆς 25/7/2006 ὁ Σύµβουλος 
Ἐπικοινωνίας τῆς Κύπρου στὴν Ἑλλάδα ἀπαντώντας ὑπενθυµίζει στὸν συκοφάντη 
ἀρθογράφο ὅτι ὁ Τάσος Παπαδόπουλος ὄχι µόνο δέν ἀνῆκε στήν ΕΟΚΑ Β’ ἀλλά καί 
ἦταν στενὸς συνεργάτης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, συνελήφθη µάλιστα ἀπὸ 
τοὺς πραξικοπηµατίες στὶς 15 Ἰουλίου 1974. Στὴν ἀπάντησή του ὁ κ. Μουζέλης ζητᾶ 
συγγνώµη γιὰ τὸ λάθος του ἀλλὰ αὐτό, γράφει, δὲν ἀλλάζει σὲ τίποτα τὴ βασική του 
θέση ὅτι “στὸ θέµα τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγµατεύσεων τῆς Τουρκίας ἡ πολιτικὴ τοῦ 
Τάσου Παπαδόπουλου εἶναι ἀντίθετη µὲ τὰ ἑλληνικὰ συµφέροντα”. Ὁ καθεὶς ἐφ’ ὧ 
ἐτάχθη κύριε Μουζέλη. Ἄξιος ὁ µισθός σας καὶ ἐλπίζουµε οἱ ἐργατοπατέρες τῆς ΓΣΕΕ ποὺ 
ἐµφοροῦνται ἀπ’ τὰ ἴδια ἰδανικὰ µὲ σᾶς νὰ ἐκτιµήσουν τὴν ἐπιστηµονική σας ἀξιοσύνη.

Γιὰ τὰ 5 δισ. € τῆς ΕΕ ποὺ θὰ διατεθοῦν ὥς τὸ 2013 σὲ προγράµµατα κατάρτισης 
ἑτοιµάζονται πυρετωδῶς ὅλα τὰ καρτάλια τῆς πιάτσας (τῶν αὐτοδιοικητικῶν 
ἀρχόντων συµπεριλαµβανοµένων). Κι ἀναρωτιόµαστε ὕστερα γιατί κανένας 
Ἕλληνας δὲν θέλει νὰ δουλέψει. Μὰ ὅταν οἱ διαδροµιστές, οἱ ψευτοσύµβουλοι, 

οἱ ἀετονύχηδες ἀνταµοίβονται ἔτσι γιὰ τὴν πολύχρονη λεηλασία τῶν εὐρωκονδυλίων, 
µέ ἕνα νέο γιουρούσι (ὑπό αὐστηρότερους ὅρους, ἔστω), τί παράδειγµα εἰσπράττει τότε 
ἡ κοινωνία; Βάλτε δίπλα καὶ τὶς ἀγροτικές, ἐπιχειρηµατικὲς καὶ ἄλλες ἐπιδοτήσεις καὶ 
σκεφτεῖτε σὲ τί διεστραµµένο παρασιτισµὸ µᾶς ὁδήγησε - ἄλλο ποὺ δὲν θέλαµε καὶ µεῖς 
- ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση... 

Διαβάσαµε τήν γνώµη τοῦ Ἐµποροβιοµηχανικοῦ Ἐπιµελητηρίου Ροδόπης 
γιά τήν (µή) ἵδρυση τοῦ πολυκαταστήµατος Alex Pak στήν Κοµοτηνή. Ἀσχέτως 
τῆς συγκεκριµένης περιπτώσεως, διαπιστώσαµε ὅτι ἡ ἄποψη τοῦ Ν. Ἀγγελίδη 
εἶχε καί τεκµηρίωση καί ἀξιοσηµείωτα εὐρυγώνια ὀπτική. Καθώς λοιπόν 

γινόµαστε µάρτυρες καθηµερινά τοῦ φαινοµένου νά ἀνοίγουν καί πολύ σύντοµα νά 
κλείνουν ἐπιχειρήσεις στήν πόλη (σχετικά στοιχεῖα περιεῖχε καί ἡ ἐπιστολή τοῦ ΕΒΕΡ 
πρός τόν πρόεδρο τοῦ Νοµαρχιακοῦ Συµβουλίου) θέλουµε νά ρωτήσουµε τό ἑξῆς: 
Ἔχει τήν δυνατότητα τό Ἐπιµελητήριο νά δίνει στοιχεῖα τῆς ἀγορᾶς. κρίσιµα γιά ἕναν 
ἐπίδοξο ἐπιχειρηµατία; Ποῦ ἀλλοῦ θά µποροῦσε νά ἀπευθυνθεῖ κάποιος πού σκοπεύει 
νά προχωρήσει σέ µία ἐπένδυση; Εἶναι δυνατόν νά βασίζεται µόνο στίς δικές του γνώσεις 
τῆς «πιάτσας» καί στίς συµβουλές τοῦ καφενείου; Μπορεῖ / θέλει / δικαιοῦται τό ΕΒΕΡ 
νά συνδράµει - ἔστω καί µὲ κάποιο τίµηµα - τούς νέους πού βρίσκονται ἐνώπιον µιᾶς 
τέτοιας καίριας ἀπόφασης γιά τή ζωή τους; Ἤ πρέπει νά φτάσουν µισότυφλοι στήν φάση 
τῆς χρηµατοδότησης ἀπό τήν Τράπεζα καί τότε νά κάνει ἐκείνη τήν ἔρευνα ἀγορᾶς; Δέν 
φανταζόµαστε αὐτό πού ἀκούγεται γιά κώλυµα λόγῳ... προσωπικοῦ ἀπόρρητου νά 
ἰσχύει στά σοβαρά!... 
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- Εἶναι ἡ ἑλληνικὴ πολιτεία ἕνα καθεστὼς 
τύπου ἀπαρτχάιντ γιὰ τὸν µειονοτικὸ 
της πληθυσµό;
- Χρειάζεται ἕνας Ἕλληνας νοµάρχης 
τῆς Θράκης τὴ βοήθεια τῆς Ἄγκυρας γιὰ 
νὰ ἐπικοινωνήσει µὲ τὴν Ἀθήνα;
- Μπορεῖ νὰ “ἐξεγείρεται” ἕνας θεσµικὸς 
ἐκπρόσωπός µας κατὰ τῆς πατρίδας µας 
ἐνώπιον ἑνὸς παρακρατικοῦ µαφιόζου 
τῆς Τουρκίας;
- Πόση ἀξία ἔχουν τελικὰ λίγα βαµµένα 
κόκκινα κουκιὰ τῶν ἐπερχόµενων 
νοµαρχιακῶν ἐκλογῶν;
 Στὰ παραπάνω ἐρωτήµατα ἂς 
ἀπαντήσει ὁ κάθε ἀναγνώστης, καὶ ἰδίως 
κάθε Ροδοπαῖος ψηφοφόρος, Χριστιανὸς 
ἢ Μουσουλµάνος, τοῦ ἐρχόµενου 
Ὀκτώβρη, ἀποτιµώντας προσεκτικὰ 
καὶ ἔντιµα ὅσα γράφει ὁ Μουχαρὲµ 
Σαρίκαγια στὴν “Σαµπάχ” γιὰ τὴν 
συνάντηση Γιαννακίδη - Ἀγὰρ στὴ 
νοµαρχία Ροδόπης, ὅταν ὁ τελευταῖος 
µᾶς ἐπισκέφτηκε γιὰ τὴν 11η ἐπέτειο 
τοῦ θανάτου τοῦ ἀνεξάρτητου βουλευτῆ 
Ἀχµὲτ Σαδίκ. Ἐµεῖς σᾶς προσφέρουµε τὴ 
µετάφραση:
 “...Ἐπισκεπτόµαστε τὸν νοµάρχη 
τῆς Κοµοτηνῆς στὴν ἕδρα του, στὴν 
ἄκρη τῆς ἀγορᾶς τῶν τσαρουχάδων. 
Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ κόµµατος τοῦ Ὀρθοῦ 
Δρόµου µὲ διπλωµατικὸ τρόπο µεταφέρει 
τὰ προβλήµατα τῆς µειονότητας: “Ἡ 
ἰσότητα στὴν ἐκπαίδευση εἶναι ἡ πρώτη 
προτεραιότητα µεταξὺ τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωµάτων...” (...) Ὁ νοµάρχης ἀκούει 
µὲ προσοχὴ τὸν Ἀγάρ. Κι ὅταν παίρνει 

τὸν λόγο πάει πέρα κι ἀπὸ τὰ παράπονα 
ποὺ διατυπώνουν τὰ µέλη τῆς τουρκικῆς 
µειονότητας: “Τὰ λόγια µου ἀποτελοῦν 
τὴν κραυγὴ ἐξέγερσης ἑνὸς νοµάρχη. 
Παρακαλῶ νὰ τὰ διαβιβάσετε καὶ στὴν 
Ἄγκυρα. Κι αὐτοὶ ἂς τὰ µεταφέρουν καὶ 
στὴν Ἀθήνα, διότι ἐµεῖς ἔχουµε κουραστεῖ 
νὰ τὰ λέµε στὴν κεντρικὴ ἐξουσία. Τὰ 
παιδιὰ τῆς µειονότητας ἐδῶ δὲν µποροῦν 
νὰ ξεκινήσουν τὴ ζωὴ τους ἐπὶ ἴσοις ὅροις. 
Δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ λάβουν 
ἰσότιµη ἐκπαίδευση ἀπὸ τὸ νηπιαγωγεῖο 
ἀκόµη.” 
    Τὸ πρόβληµα, λέει, δὲν περιορίζεται 
στὴν ἐκπαίδευση. Ὑπογραµµίζει ὅτι 
τελευταίως ἡ Ἀθήνα ἀποσύρει ἀπὸ τὶς 
τοπικὲς αὐτοδιοικήσεις πρὸς τὸ κέντρο 
τὶς ἁρµοδιότητες ποὺ τοὺς εἶχε ἀναθέ-
σει. Παραπονεῖται ὁ Γιαννακίδης γιὰ 
τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχει ὁποιανδήποτε 
ἁρµοδιότητα σὲ θέµατα ἐκπαίδευσης, 
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καὶ ἐσωτερικῶν 
ὑποθέσεων, ἐνῶ οἱ νόρµες τῆς Ε.Ε. προ-
βλέπουν ἰσχυρὲς τοπικὲς αὐτοδιοικήσεις, 
λέει.”
 Στὸ ἴδιο περίπου µοτίβο κινεῖται 
κι ἡ ἀναφορὰ στὸν νοµάρχη Ξάνθης, 
Γιῶργο Παυλίδη: “Παρόµοια εἶναι καὶ 
τὰ λόγια τοῦ νοµάρχη Ξάνθης ποὺ τὸν 
ἐπισκεφτήκαµε µετὰ τὴν Κοµοτηνή: 
“Ἂν τὸν διάλογο γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν 
προβληµάτων τὸν ἄφηναν στοὺς λαοὺς 
ἀντὶ τῶν κρατῶν, µέχρι σήµερα ὅλα θὰ 
εἶχαν λυθεῖ. Τὰ προβλήµατα ποὺ δηµιουρ-
γοῦν οἱ κεντρικὲς ἐξουσίες αἰφνιδιάζουν 
πολλὲς φορὲς κι ἐµᾶς τοὺς ἴδιους”. 

 Ἂν λοιπὸν δὲν παρεισέφρυσε 
κάποια ἀβλεψία ἢ λαθροχειρία στὴν 
ἀπόδοση τῶν διαµοιφθέντων, οἱ δυὸ 
Ἕλληνες νοµάρχες ἀντιµετωπίζουν 
πολλὰ προβλήµατα, προερχόµενα ἀπὸ 
τὴν... ἑλληνικὴ πολιτεία! Ὁ Ροδόπης 
µάλιστα ξεπερνάει σὲ παράπονα καὶ 
τοὺς ἴδιους τούς πράκτορες τῆς Τουρ-
κίας (ἀνακινώντας καὶ τὸ ζήτηµα τῶν 
νηπιαγωγείων!), ἔχει µάλιστα “κουρα-
στεῖ νὰ τὰ λέει”, καὶ ζητᾶ τὴν βοήθεια 
τῆς Ἄγκυρας καὶ τὶς µεσιτεῖες τοῦ πιὸ 
βρώµικου ἀνθρώπου της! Εἶναι χαρακτη-
ριστικὸς ὁ τίτλος τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου 

στὴν τούρκικη ἐφηµερίδα: “Ἀνταρσία 
Γιαννακίδη” (ἂν καὶ µιὰ ἄλλη λέξη, 
ἰσοσύλλαβη καὶ ὁµοιοκατάληκτη, 
ἁρµόζει καλύτερα σὲ περιπτώσεις ποὺ ὁ 
“ἀντάρτης” προσχωρεῖ ἔτσι στίς θέσεις 
τοῦ ἀντιπάλου...)
 Καὶ καλά, ὁρισµένοι ἴσως δὲν 
ὀρρωδοῦν πρὸ οὐδενός, ὅταν πρόκειται 
γιὰ τὴν καρέκλα ποὺ δίνει κάποιαν 
ἀξία στὴν καηµένη τους τὴν ὕπαρξη. 
ἐµεῖς οἱ ἄλλοι, ποὺ τοὺς βάλαµε νὰ µᾶς 
ἐκπροσωποῦν, δὲν ἔχουµε νὰ ποῦµε 
τίποτε σχετικά;

Νοµαρχιακά διαπιστευτήρια στὴν Ἄγκυρα, 
διὰ τῆς... παρακρατικῆς ὁδοῦ!

Ποιός εἶναι ὁ Μεχµέτ Ἀγάρ
Ὁ Μεχµέτ Ἀγάρ, κατά τό ἥµισυ 
Ἀρµένικης καταγωγῆς, εἶναι ἡ πλέον 
ἐµβληµατική φιγούρα τοῦ τουρκικοῦ 
παρακράτους. Ἀπό τό 1976, ὡς 
καϊµακάµης, ἐµπλέκονταν σέ ὑποθέσεις 
σωµατεµπορίας. Ἀπό τό 1980 µαζί µέ 
τόν διευθυντή τῆς Γενικῆς Ἀσφάλειας 
Κωνσταντινούπολης, Σουκρού 
Μπαλτζή, διηύθυναν ὑποθέσεις τοῦ  
ὑποκόσµου. Τό 1992, ὡς διοικητής 
Ἀσφάλειας στήν Πόλη πίεζε γιά τήν 
ἀπελευθέρωση τοῦ Χαλούκ Κιρτζή, 
σφαγέα τῶν ἀριστερῶν φοιτητῶν στό 
Μπαχτσελίεβλερ. «Ἄµεσα ὑπεύθυνο 
γιὰ τὰ βασανιστήρια» στὰ ἀστυνοµικά 
κρατητήρια καὶ στὶς τουρκικές 
φυλακές τόν εἶχε χαρακτηρίσει ἡ 
Ἐπιτροπή κατά τῶν Βασανιστηρίων 
τοῦ ΟΗΕ (CAT) καὶ ἡ Ἐπιτροπή γιὰ 
τὴν Πρόληψη τῶν Βασανιστηρίων 
τοῦ Συµβουλίου τῆς Εὐρώπης (CPT), 
διαπιστώνοντας µὲ ἐπιτόπου ἐπίσκεψη 
τήν συστηµατική ἐφαρµογή τους - εἶχε 

προηγηθεῖ ὁ θάνατος 12 κρατουµένων 
σέ ἀπεργία πείνας (µάλιστα πρίν λίγες 
µέρες δικαιώθηκε ἕνας ἀκόµη Τοῦρκος 
πολίτης στὸ Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων 
Δικαιωµάτων, ποὺ ὡς κρατούµενος εἶχε 
βασανιστεῖ ἐπί ὑπουργίας Ἀγάρ).
Τό 1996, µὲ τὸ σκάνδαλο Σουσουρλούκ, 
ἀνακρίθηκε ἀλλά ἀρνήθηκε νά 
µιλήσει ἐπικαλούµενος «κρατικά 
µυστικά». Πάντως εἶναι πασίγνωστο 
ὅτι ἦταν ὁ ἄνθρωπος τῆς Τσιλέρ ποὺ 
ὀργάνωσε τὶς δολοφονίες τῶν Κούρδων 
ἐπιχειρηµατιῶν καί πολιτικῶν. 
Μετά τόν ἐκλογικό καταποντισµό 
τοῦ κόµµατος τοῦ Ὀρθοῦ Δρόµου, κι 
ἔχοντας ὁ ἴδιος ἐκλεγεῖ στό Ἐλαζίγ ὡς 
ἀνεξάρτητος, ἀνέλαβε τήν προεδρία τοῦ 
κόµµατος καί µέ τήν προσχώρηση τῶν 
ἀποστατῶν ἀπό τό κόµµα τοῦ Ἐρντογάν, 
ἔχει συγκροτήσει κοινοβουλευτική 
ὁµάδα στήν τουρκική Ἐθνοσυνέλευση. 
Οἱ σκοτεινοί µηχανισµοί, ἄν καί 
ἀποδυναµώθηκαν, φαίνεται ὅτι ἀκόµη 
λειτουργοῦν ἱκανοποιητικά... 

Προώθηση τῆς Βυζαντινῆς Θράκης
 Εὐχάριστα νέα ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ ΥΠΠΟ Γ. Βουλγαράκη στή Θράκη. 
Μέ τήν χρηµατοδότηση τοῦ Δ’ ΚΠΣ θά ἀποκατασταθοῦν τά βυζαντινά τείχη 
τοῦ Διδυµοτείχου, τό τέµενος Βαγιαζήτ καί στήν ἴδια πόλη θά κατασκευαστεῖ 
ἀρχαιολογικό µουσεῖο. Σέ συνδυασµό µέ τήν ἵδρυση Ἐφορίας Βυζαντινῶν 
Ἀρχαιοτήτων στήν Κοµοτηνή, φαίνεται λίγο λίγο νά περπατάει ἡ γνωστή µας 
πρόταση γιά συστηµατική ἀνάδειξη τοῦ βυζαντινοῦ προσώπου τῆς Θράκης. 
 Εἰδικά πάντως γιά τό τέµενος 
Βαγιαζήτ (ἀνωτέρω), τό παλαιότερο καί 
µεγαλύτερο τῆς Εὐρώπης, χαιρόµαστε πού 
ἐπιτέλους ξεπεράστηκαν τά συµπλέγµατα 
µέ τό ὀθωµανικό παρελθόν τοῦ τόπου 
µας. Εἰδικά στό Διδυµότειχο, ὅπου οὔτε 
πληθυσµιακό ἔρεισµα διαθέτει ἡ γείτων, 
οὔτε καί εἶναι ἡ ὀθωµανική περίοδος πού 
δίνει τό πολιτιστικό στῖγµα στόν τόπο 
(βρίθει ἀπό µνηµεῖα ὅλων τῶν ἐποχῶν), 
ἔχουµε τήν καλύτερη εὐκαιρία νά δείξουµε 
ἀληθινό σεβασµό στά µνηµεῖα πού 
ἀφίστανται τῆς δικῆς µας παράδοσης. Γιά 
νά µήν ποῦµε ὅτι κι αὐτό ἀκόµη τό τελευταῖο 
παίζεται καί µπορεῖ νά ξεπεραστεῖ µὲ 
τόν τρόπο ποὺ ὁ Ἐγγονόπουλος (µά καί 
ὁ Κόντογλου) ἐνέταξε τόν µεγαλύτερο 
Ὀθωµανό ἀρχιτέκτονα, τόν ἐξισλαµισµένο 
Καππαδόκα Μιµάρ Σινάν, στήν παράδοση 
τοῦ Γένους µας (βλ. παραπλεύρως)...

Εἴµαστε ὅλοι Μπαγκλαντέζοι
  Στις 16 Αυγούστου σχόλασε το 3ο τµήµα των 
δηµοτικών κατασκηνώσεων της Πανδρόσου 
και όλοι οι γονείς πήγαµε να παραλάβουµε τα 
καµάρια µας. Τόπος άφιξης του λεωφορείου 
ο χώρος µπροστά στο Δηµαρχείο Κοµοτηνής 
στις 11.00 πµ (µόνο που το γράφεις ιδρώνουν οι 
µασχάλες σου...) 
    Σε ένα µέρος που δεν αφήνεις ούτε παπάκι 
διπλοπαρκαρισµένο για δέκα λεπτά χωρίς 
µπινελίκι, θα χωρούσε το λεωφορείο και κάπου 
εκεί γύρω αναγκαστικά και οι περίπου 35 
(τριάντα πέντε) γονείς θα άφηναν «για πέντε 
λεπτά  φιλαράκι» το αυτοκίνητο τους διότι 
έχουµε και βαλίτσες µε άπλυτα 10 ηµερών.
    Αλλά πριν δεις την εκτίµησή σου να γίνεται 
πραγµατικότητα λόγω της πολύχρονης 
εµπειρίας σου µε Έλληνες, σκέφτεσαι µήπως ο 
αρµόδιος του Δήµου που το αποφάσισε θα έχει 
µεριµνήσει και για κάτι σαν πάρκινγκ για να 
χωρέσει το λεωφορείο τουλάχιστον, γιαυτό που 
λέµε ασφάλεια στην αποβίβαση των παιδιών.

 Με το που έρχεται το λεωφορείο, η πραγµατι-
κότητα και πάλι ξεπερνάει την φαντασία. Το 
λεωφορείο κινούµενο από την Εθνική τράπεζα 
προς το Δηµαρχείο αδυνατεί να στρίψει λόγω 
των διπλοπαρκαρισµένων, µε αποτέλεσµα ο 
οδηγός του (ελλείψει, φυσικά, οποιασδήποτε 
µέριµνας) να παρκάρει επί τόπου, δηλαδή πάνω 
στο πεζοδρόµιο στο τρίγωνο της προτοµής του 
Ε. Βενιζέλου και στο πάρκο.
   Τα υπόλοιπα τα φαντάζεστε…κόρνες, άγχος, 
γονείς να περνούν το δρόµο από το Δηµαρχείο 
προς το λεωφορείο, να κατεβαίνουν βαλίτσες 
και από δεξιά αλλά και από αριστερά στο 
δρόµο... Ευτυχώς κανείς δεν έπαθε τίποτα.
   Και ρωτάµε: Ποιός και γιατί αποφάσισε να 
είναι αυτός ο χώρος άφιξης και όχι κάποιος 
καταλληλότερος όπως π.χ. ο χώρος του 
πανεπιστηµίου; Αν η απάντηση είναι η 
«προβολή του δηµοτικού έργου µέσω της άφιξης 
του λεωφορείου της κατασκήνωσης µπροστά 
στο δηµοτικό κατάστηµα» η εικόνα που δώσατε 
είναι… Μπαγκλαντές.

Πάρης Καλοδηµίδης

Ναί στά τουρκικά!
Τελικὰ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἔκανε τὸ 
ἀποφασιστικὸ βῆµα καὶ ἐνέταξε τὴν προ-
αιρετικὴ διδασκαλία τῆς τουρκικῆς γλώσ-
σας στὰ δηµόσια γυµνάσια τῆς χώρας.
Ἡ ἀπόφαση, προκλητικὴ σὲ µία πρώτη 
ἀνάγνωση γιὰ τὸν ἀνυποψίαστο Ἕλληνα 
πολίτη, προβλέπει τὴν διδασκαλία δυὸ 
ὡρῶν ἑβδοµαδιαίως τῶν τουρκικῶν (1) 
σὲ ἀρχάριους µά καὶ σὲ προχωρηµένους, 
στὰ πλαίσια τῆς διδασκαλίας µιᾶς 
δεύτερης ξένης γλώσσας. Ἀκροβατώντας 
µεταξύ τῆς ἰσχυροποίησης τῆς τουρκικῆς 
στήν ἑλληνική Θράκη (σὲ βάρος τῆς 
ποµακικῆς καί τῆς ρωµανί) καί τῆς 
προσέλκυσης τῶν µειονοτικῶν µαθητῶν 
τῆς Θράκης στὴν δηµόσια Ἐκπαίδευση, 
ἡ ὁποία καθίσταται ἔτι οἰκειότερη γιὰ 
πολλοὺς µουσουλµανόπαιδες, δείχνει ὡς 
µία ἀκόµη παραχώρηση στά τουρκικά 
αἰτήµατα. Γιὰ ὅποιον ὅµως γνωρίζει τὸ 
γκέττο τῆς «µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης», ἡ 
πρωτοβουλία ἔχει µιά στέρεη λογική καὶ 
ἡ στοχοθεσία της εἶναι θεµιτή (ἄδηλη, 
ὡστόσο, ἡ ἐπιτυχία της). Καὶ µπορεῖ µέν 
τὸ µέτρο νὰ εἶναι γενικὸ - πῶς ἀλλιῶς θὰ 
µποροῦσε νὰ γίνει; - ἀλλὰ συγχρόνως εἶναι 
µᾶλλον ἀπίθανο νὰ ὑπάρξουν µαζικὲς 
αἰτήσεις γιὰ διδασκαλία τουρκικῆς 
γλώσσας λ.χ. στὴν... Κρήτη. Ὅσον δὲ 
ἀφορᾶ τὴ Θράκη, µᾶλλον κερδισµένοι 
ἔχουµε νὰ βγοῦµε ἂν θὰ προκύψουν καὶ 
πλειονοτικοὶ τουρκοµαθεῖς, ἀφοῦ ἡ γνώση 
τῆς γλώσσας τοῦ ἀντίπαλου (κράτους) 

εἶναι βασικὸ προσὸν γιὰ τὴν σπουδὴ τοῦ 
κινδύνου ποὺ αὐτό ἀντιπροσωπεύει. 
Λέγεται πὼς τὰ ἐγχειρίδια εἶναι σχεδὸν 
ἕτοιµα, µαζὶ καὶ τὸ πρόγραµµα σπουδῶν. 
Ἐλπίζουµε νὰ γίνει καὶ µία σωστὴ 
ἐπιλογὴ τῶν διδασκόντων, ὥστε νὰ µήν 
ἀδικηθεῖ ἡ πρωτοβουλία, ποὺ ἐκτὸς 
τῶν ἄλλων κλείνει καὶ µερικὰ στόµατα 
ποὺ ἀρέσκονται σὲ φιλοµειονοτικὲς 
ἀδολεσχίες. Ἴσως µάλιστα εἶναι ἡ ὥρα νὰ 
ἐξεταστεῖ καὶ ἡ προαιρετική διδασκαλία 
τοῦ Κορανίου σὲ µουσουλµάνους µαθη-
τές, τὴν ὥρα τῶν Θρησκευτικῶν τῶν χρι-
στιανῶν συµµαθητῶν τους, ἀπὸ µειονο-
τικοὺς θεολόγους ποὺ δὲν ἔχουν προδώσει 
(2) τὴν ἑλληνικὴ πολιτεία. Γιατί ὄχι;

(1) Κι ἔτσι ἀποδείχθηκε τὸ γελοῖον τῶν 
ἀπαντήσεων τοῦ ἰδίου Ὑπουργείου, ὅταν 
πρὸ ἐτῶν ἀπέρριπτε τὴν πρωτοβουλία τῶν 
νεοπροσφυγικῶν σωµατείων ποὺ συντονί-
σαµε, ὡς “Α”, γιὰ τὴν σχολικὴ διδασκα-λία 
τῆς ρωσικῆς γλώσσας. Τότε µἂς ἀπάντη-
σαν µἒ τὸ ἀπίστευτο ἐπιχείρηµα πὼς 
“σειρὰ ἔχει ἡ ἱσπανικὴ γλώσσα” (!) κι 
ἀργότερα - ὅταν τὴν υἱοθέτησε φραστικὰ 
ὁ Π. Εὐθυµίου - µᾶς διαµήνυσαν ὅτι «δὲν 
ὑπῆρξε τὸ σχετικὸ ἐνδιαφέρον». Μήπως νὰ 
τὸ ξανάβλεπαν οἱ ἁρµόδιοι;  
(2) Ἔτσι οἱ ἰµάµηδες ποὺ σιτίζονται ἀπὸ 
τὸν προξενικὸ µηχανισµό, οἱ προσκείµενοι 
στοὺς ψευδοµουφτῆδες, ποὺ λειτουργοῦν 
ὡς βαποράκια τοῦ κεµαλισµοῦ, ἴσως δοῦν 
ὅτι ὑπάρχει καὶ ὑλική ζηµία ἀπὸ τὸν 
φιλοτουρκικό τους προσανατολισµό... 



Ο ὔ τ ε  λ έ ξ η …
   Ἔµπλεοι αἰσθηµάτων ὀργῆς καὶ ἀηδίας 
παρακολουθήσαµε µαζὶ µὲ κάθε εὐαίσθητο, 
στοιχειωδῶς νοήµονα, σχετικὰ ἀνεξάρτητα 
ἐνηµερωµένο πολίτη τοῦ κόσµου, τὰ 
θαυµαστὰ ἔργα τῆς µόνης δηµοκρατίας τῆς 
Μέσης Ἀνατολῆς. Τὶς ἀσύλληπτες θηριωδίες 
της, τὸν ἀνείπωτο πόνο ποὺ προκάλεσε, 
τὴν καταστροφὴ τῶν πολιτικῶν ὑποδοµῶν 
µίας χώρας ἀλλὰ καὶ τὴν ἐµετικὴ στάση 
τῆς σὲ ὁµηρία εὐρισκόµενης διεθνοῦς 
κυνότητας. Ἡ τερατώδης στρατιωτικὴ 
µηχανὴ µὲ τὴν καθολικὴ ὑποστήριξη τῶν 
ἰσχυρῶν τῆς γῆς, παρὰ τὴν ἐπικὴ ἀντίσταση 
ποὺ συνάντησε, ἔσπειρε γιὰ µία ἀκόµη 
φορὰ τὸν ὄλεθρο. ∆υστυχῶς καὶ παρὰ τὸν 
κρυφό, ἀνεκπλήρωτο πόθο ὅλων νὰ εἴχαµε 
τὴ δύναµη νὰ ἀντισταθοῦµε πιὸ ἐνεργὰ 
(ζηλέψαµε παλιότερα καὶ θυµόµαστε πάντα 
µὲ συγκίνηση τὴν ἡρωίδα Ρέητσελ Κόρυ), 
λίγα µποροῦσε νὰ κάνει κανεὶς ἀπὸ µακριά. 
Τὸ καθῆκον νὰ ἀντιστέκεται στὸν βιασµὸ 
κατὰ φύσιν καὶ παρὰ φύσιν τῆς νοηµοσύνης 
του ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ τὰ ἀσφυκτικὰ 
ἐλεγχόµενα ΜΜΕ (ἀκόµη καὶ τὰ σχετικὰ 
πιὸ ἀντικειµενικὰ ἑλληνικὰ τήρησαν ἑκόντα 
ἄκοντα ἰσορροπίες) ἔθεταν τὴν ἀτζέντα τῆς 
πληροφόρησης, ἦταν σίγουρα τὸ κυριότερο. 
Τώρα πάντως καὶ µετὰ τὴν ἀδιαµφισβήτητη, 
ἱστορική, στρατηγικῆς σηµασίας νίκη τῶν 
ξυπόλυτων, ἡ ἀνάγκη νὰ ἐπαναπροσδιοριστεῖ 
ἡ ὁρολογία ἔγινε ἀκόµη µεγαλύτερη, νὰ µὴν 
χαρίζεται οὔτε λέξη στοὺς δυνάστες.
Ἀµυντικὸς δίκαιος πόλεµος: Φυσικὰ 
καὶ δὲν ἦταν οὔτε ἀµυντικός, οὔτε πολὺ 
περισσότερο δίκαιος, οὔτε κἄν πόλεµος, ἀλλὰ 
προσχεδιασµένη ἐπίθεση ἑνὸς ἀδίστακτου, 
πάνοπλου (πυρηνικά, χηµικά, δορυφόρους, 
UAV, F-16, ἀπάτσι, ἀνεξάντλητα ἀποθέµατα 
ἀπὸ ΗΠΑ κοκ), ἀλαζονικοῦ, ρατσιστικοῦ 
κράτους - τροµοκράτη. Ἀφορµὴ ἡ 
ἀπόλυτα δικαιολογηµένη ἡρωικὴ ἐνέργεια 
ἀντιστασιακῆς ὀργάνωσης νὰ αἰχµαλωτίσει 
δυὸ (ἀριθµὸς 2) στρατιῶτες τοῦ κατακτητῆ 
(κτήµατα Σεµπάα ἐν προκειµένῳ) µὲ σκοπὸ 
νὰ τοὺς ἀνταλλάξει µὲ κάποιους ἀπὸ 
τοὺς χιλιάδες πολίτες κρατούµενους σὲ 
στρατόπεδα τοῦ Ἰσραήλ, ἀπολύτως παράνοµα 
χωρὶς τὴν ἀπαγγελία κατηγορίας ἢ τὴν 
ἐφαρµογὴ ὁποιουδήποτε κανόνα δικαίου. 
∆υστυχῶς γι’ αὐτοὺς, εὐτυχῶς γιὰ ὄλον 
τὸν ὑπόλοιπο κόσµο, τὸ γειτονικὸ κρατίδιο 
παλίµψηστο ἐθνοτήτων ἀποδείχθηκε κακός 
τους δαίµονας.
Γενικότερο πλαίσιο: Ἀξιοσηµείωτη ἡ 
χρονικὴ συγκυρία τῆς ἐπίθεσης καθὼς 
πλησιάζει τὸ τέλος τῆς θητείας τῆς 
ἀδίστακτης νεοεποχίτικης συµµορίας 
ἀνδρεικέλων τῶν ΗΠΑ, ἡ ὁποία εἶναι 
ὑποχρεωµένη νὰ ὁλοκληρώσει τὸ ἔργο της 
ἔναντι τῶν πραγµατικῶν ἀφεντικῶν, µὲ τὴν 
πλήρη ἀναδιάταξη τοῦ χάρτη τῆς περιοχῆς 
εἰς ἀποκλειστικὸ ὄφελος τοῦ Ἰσραὴλ καὶ 
µόνο! Θρυαλλίδα τῶν σηµερινῶν ἐξελίξεων,  
καὶ ἀφοῦ προηγήθηκε ἡ βρώµικη δουλειὰ 
στὸ Ἀφγανιστάν καὶ κυρίως στὸ Ἰράκ, ἀλλὰ 
καὶ ἡ διπλωµατικὴ ἀποµόνωση τοῦ Ἰράν, 
ἦταν ἡ δολοφονία Χαρίρι ἀπὸ τὴ Μοσὰντ καὶ 
ἡ στρατιωτικὴ ἀπόσυρση τῆς φαινοµενικὰ 
ἀδύναµης Συρίας ἀπὸ τὴ χώρα. Τοπικοὶ 
διεκπεραιωτὲς τῆς ὑπόθεσης οἱ ἄσπιλοι, µὴ 
προερχόµενοι ἀπὸ τὶς τάξεις τοῦ στρατοῦ 
πολλὰ ὑποσχόµενοι χθές, προοδευτικοί, 
δηµοκράτες, σχεδὸν ἀριστεροί, Ὄλµερτ καὶ 
Πέρετς, ποὺ κακὸ χρόνο νά ‘χουν (ἀνάλογο 
τοῦ ἄλλου χασάπη Σαρόν).   
Τροµοκρατία: Πρέπει νὰ χτυπηθεῖ τὸ κακὸ 
στὴ ρίζα του, κατὰ τὸν βλακοµπούς, τὴν κοντὴ 
τὴν Λίζα καὶ τὰ κτηνώδη ἀφεντικά τους. Καὶ 
ἡ ρίζα του εἶναι ἡ τροµοκρατία! Οἱ ἄνθρωποι 
ἐκεῖ κάτω γεννιοῦνται µὲ DNA τροµοκράτη! 
Μεγαλώνουνε µὲ ὄνειρο πότε θὰ ζωστοῦν 
ἐκρηκτικὰ νὰ πᾶνε νὰ ἀνατιναχθοῦν µέσα 
στὸν κόσµο στὰ καλὰ καθούµενα. ∆ὲν ἔχουνε 
τίποτε καλύτερο νὰ κάνουνε σ’ αὐτὴ τὴ ζωή. 
Τί ἄλλο ἀπὸ πίτουρα µπορεῖ νὰ ἔχει κανεὶς 
στὸ µυαλό του γιὰ νὰ λέει ἢ νὰ πιστεύει 
τέτοια πράγµατα; Τὸ ἔγκληµα ποὺ ἔκανε 
ὁ παλαιστινιακὸς λαὸς ἦταν ὅτι ζοῦσε γιὰ 

µερικὲς χιλιάδες χρόνια σὲ λάθος πατρίδα, 
µέχρι ποὺ κάποιοι ἀποφάσισαν νὰ ἐξιλεωθοῦν 
γιὰ τὰ ἐγκλήµατα ποὺ διέπραξαν στὸν Β’ ΠΠ 
(βοηθούσης καὶ τῆς γνωστῆς βιοµηχανίας τοῦ 
ὁλοκαυτώµατος). Στὴν πραγµατικότητα οἱ 
πανταχόθεν προβαλλόµενοι ὡς τροµοκράτες 
σήµερα, εἶναι οἱ Κολοκοτρώνηδες καὶ 
Καραϊσκάκηδες τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης 
εἰς τὴν δεκάτη.     

Ἀπαγωγὴ στρατιωτῶν: Ἀπαγωγὲς εἶναι 
αὐτὲς ποὺ διαπράττονται ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν 
χιλιάδων Παλαιστίνιων, Λιβανέζων καὶ ὄχι 
µόνο πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι κρατοῦνται γιὰ 15 
καὶ 20 χρόνια χωρὶς νὰ τοὺς ἀπαγγέλονται 
κατηγορίες ὑπὸ ἀπάνθρωπες συνθῆκες σὲ 
µυστικὰ στρατόπεδα (ὅπως τὸ περίφηµο 
1391), χωρὶς φυσικὰ κανένας ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ 
σήµερα ὄψιµα διαµαρτύρονται νὰ νοιάζε-
ται γιὰ τὴν τύχη τους. Οἱ δυὸ (ἀριθµὸς 2) 
Ἰσραηλινοὶ στρατιῶτες αἰχµαλωτίστηκαν ἀπὸ 
τὴν Χεζµπολὰ προκειµένου νὰ διαπραγµα-
τευτεῖ τὴν ἀπελευθέρωση κάποιων ἀπὸ 
τοὺς προαναφερθέντες χιλιάδες παράνοµα 
κρατουµένους µεταξὺ τῶν ὁποίων πρόσφατα 
καὶ ἐκλεγµένοι βουλευτὲς καὶ ὁ Πρόεδρος 
τῆς Παλαιστινιακῆς Βουλῆς. 
Ψηφίσµατα ΟΗΕ: Οἱ ἐπιλεκτικὰ ἐπιλήσµο-
νες καλὸ θὰ ἤτανε νὰ ξεσκονίσουν λίγο τὴ 
µνήµη τους ὅταν ἐπαναλαµβάνουν τὴν 
καραµέλα περὶ µὴ ἐφαρµογῆς τοῦ ψηφίσµα-
τος 1559 τοῦ 2004 ποὺ προέβλεπε τὸν 
ἀφοπλισµὸ τῆς Χεζµπολά. Τὰ ψηφίσµατα 
242 καὶ 338 µὲ τὰ ὁποῖα µεταξὺ ἄλλων 
ζητεῖται ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ νὰ 
ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὰ Κατεχόµενα Παλαιστινι-
ακά ἐδάφη δὲν ἐφαρµόστηκαν ποτέ, χωρὶς 
νὰ διανοηθεῖ κανεὶς ὄχι νὰ τοῦ ἐπιτεθεῖ ἢ νὰ 
λάβει ὁποιοδήποτε ἄλλο µέτρο ἐναντίον του 
(ἐµπάργκο, ἀποβολὴ ἀπὸ διεθνεῖς ὀργανι-
σµοὺς κοκ) ἀλλὰ οὔτε κἄν νὰ τ’ ἀναφέρει!   
Εἰρηνευτικὴ δύναµη: Θὰ ἦταν δίκαιη ἡ 
ἀνάπτυξη εἰρηνευτικῆς δύναµης διευρυµένης 
καὶ ὄχι νεοαποικιακὴς σύνθεσης ἀποδεκτῆς 
ἀπὸ ὅλα τὰ ἐµπλεκόµενα µέρη, ἔνθεν 
κακεῖθεν τῶν συνόρων του Ἰσραὴλ ὅµως 
(καὶ ὄχι µόνο ἐντὸς τοῦ Λιβάνου) τὸ κόστος 
τῆς ὁποίας θὰ ἀναλάβει ἐξ ὁλοκλήρου τὸ 
Ἰσραὴλ (δὲν θὰ πληρώνει ὅλος ὁ κόσµος γιὰ 
νὰ φυλάει δωρεὰν τὰ σύνορά του), ἀφοῦ 
πρῶτα ἀναπτυχθεῖ ἀνάλογη δύναµη καὶ στὰ 
παλαιστινιακὰ ἐδάφη γιὰ νὰ καταγράφει καὶ 
νὰ προσπαθεῖ νὰ ἀποτρέψει τὰ καθηµερινὰ 
ἐγκλήµατα, ὅπως ζητᾶνε χρόνια τώρα οἱ 
Παλαιστίνιοι.  
Προπαγάνδα: Οἱ πύραυλοι ποὺ πέφτανε 
βροχὴ στὸ Β. Ἰσραὴλ ἦταν κατασκευασµένοι 
στὸ Ἰράν, ἄρα κακοί! Τὸ δῆθεν µέλος τῆς 
Χεζµπολά ποὺ συνελήφθη γιατί τάχα συµµε-
τεῖχε στὴν ἀπαγωγὴ τῶν δυὸ ἰσραηλινῶν 
στρατιωτῶν, ἐκµυστηρεύτηκε µὲ πολλὴ ἄνεση 
στοὺς δηµοσιογράφους ὅτι ἐκπαιδεύτηκε στὸ 
Ἰράν, ἄρα ἦταν τροµοκράτης! Οἱ πύραυλοι 
ποὺ προκάλεσαν τὴν κτηνωδία τῆς Κανά, 
τὴν ἐν ψυχρῷ δολοφονία τῆς οἰκογένειας 
στὰ παράλια τῆς Λωρίδας τῆς Γάζας ἦταν 
κατασκευασµένοι στὸ Ἰσραὴλ ἢ κάπου 
ἀλλοῦ, ὅµως αὐτοὶ ἦταν καλοί, ἀµυντικοὶ 
πύραυλοι. Οἱ ἰσραηλινοὶ κοµµάντος ποὺ 
ξεκοιλιάζουν χρόνια τώρα ὅποιον βροῦν 

µπροστά τους, ἐκπαιδεύτηκαν στὸ Ἰσραὴλ 
ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν εἶναι τροµοκράτες. Μόλις 
ζόρισε ἐπικοινωνιακὰ ἡ κατάσταση γιατί 
τάχα ἡ διεθνὴς κοινὴ γνώµη θάµαξε µὲ 
τὶς ἀπερίγραπτες ἀγριότητες, τὰ γνωστὰ 
φανταστικὰ σενάρια γιὰ ὑποτιθέµενες 
ἐπιθέσεις τῶν τοραµπορέζων µουλάδων σὲ 
ἀεροπλάνα τῆς Ὑπερδύναµης, ἀλλάξανε 
µὲ θαυµατουργὸ τρόπο ἄρδην τὴν ἀτζέντα 
τῆς ἐνηµέρωσης (χώρια ὅτι συσπειρώσανε 
τοὺς ψηφοφόρους τῶν Ρεπουµπλικάνων). 
Τὸ θέµα ἔπαψε νὰ παίζει πρῶτο στὰ δελτία, 
θέση ἀπὸ τὴν ὁποία εἶχε ἐπίσης πρὸ πολλοῦ 
ἐκτοπιστεῖ καὶ ἀπὸ τὰ περισσότερα ἑλληνικὰ 
Μέσα –τὸ µεῖζον θέµα τῆς ἐκπαραθύρωσης 
τοῦ ὀγκόλιθου Γιάννου ἀπὸ τὸν κολοσσὸ 
Γιωργάκι ἀξιολογήθηκε ὡς σηµαντικότερο.     
Οἰκονοµικὸ κόστος: Τροµακτικό, ἔχει 
καταστραφεῖ τὸ σύνολο τῶν πολιτικῶν ὑπο-
δοµῶν τόσο τοῦ Λιβάνου ὅσο καὶ τῶν παλαι-
στινιακῶν ἐδαφῶν. Φυσικὰ στὴ συνέχεια 
µὲ κάποιο µεταφυσικὸ τρόπο τὸ κόστος 
αὐτὸ µεταβιβάζεται σὲ ὅλο τὸν ὑπόλοιπο 
κόσµο, τόσο στὴν ὀξεία φάση µὲ τὴν παροχὴ 
ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας, ὅσο καὶ πολλὲς 
δεκαετίες ἀργότερα µὲ τὴν ἀνοικοδόµηση 
καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῶν ζηµιῶν, ἐνῶ 
ὁ ἀποκλειστικὰ ὑπεύθυνος συνεχίζει νὰ 
καταστρέφει ὅποτε τοῦ καπνίσει. Γιὰ νὰ µὴν 
ἀναφερθοῦµε στὴν ἐπίπτωση τῆς ἐπίθεσης 
ἀλλὰ καὶ τῆς συντήρησης τῆς κρίσης ἐν 
γένει, στὶς διεθνεῖς τιµὲς τοῦ πετρελαίου µὲ 
ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν τσέπη σχεδὸν 
κάθε πολίτη τοῦ κόσµου. Τί πιὸ λογικό, ἀπὸ τὸ 
νὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ ἀναλάβει ἐξ ὁλοκλήρου τὸ 
κόστος τῆς ἀποκατάστασης τῶν ζηµιῶν τόσο 
τὸ ὑπεύθυνο κράτος, ὅσο καὶ οἱ ἁπανταχοῦ 
ὀργανώσεις ποὺ τὸ στηρίζουν (AIPAC κλπ); 
Ἀραβικὰ κράτη (Αἴγυπτος, Σ. Ἀραβία, 
Ἰορδανία, ΗΑΕ κόκ): Πουληµένα, ἀνυπόλη-
πτα, ἀσφυκτικὰ ἐλεγχόµενα ἀπὸ δικτάτορες 
καὶ µικρὲς οἰκονοµικὲς ἐλὶτ κλεφτῶν τοῦ 
δηµόσιου πλούτου ποὺ δὲν ἐνοχλοῦν κανέναν 
στὸ δυτικὸ κόσµο, κάθε ἄλλο (σὲ ἀντίθεση 
µὲ τὴν ἀπολύτως δηµοκρατικὰ ἐκλεγµένη 
κυβέρνηση τῆς Χαµάς). Ἐπιεικῶς κατάπτυστη 
ἡ συµπεριφορά τους. Ἐντυπωσιακὰ χλιαρὴ 
πάντως καὶ ἡ συνολικὴ ἀντίδραση τοῦ ἁπλοῦ 
ἀραβοµουσουλµανικοῦ κόσµου, δείχνει σὲ 
µεγάλο βαθµὸ τὸν κυρίως ὑπεύθυνο γιὰ τὰ 

δεινὰ ποὺ ὑφίσταται. Μένει νὰ δοῦµε τί θὰ 
διδαχθεῖ ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ νίκη µίας µικρῆς 
ἀντιστασιακῆς ὀργάνωσης.
Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση: Ὁ ἐπίσηµος καρπαζο-
εισπράκτορας τῶν ἀφεντικῶν, µὲ ὄργανα 
καὶ κυβερνήσεις ποὺ ἔχουν µιθριδατιστεῖ νὰ 
πολιτεύονται σὲ ἀπόλυτη ἀναντιστοιχία µὲ 
τὴν θέληση τῶν πολιτῶν τους (βλ. πρόσφατα 
καὶ εὐρωσύνταγµα, ἔνταξη Τουρκίας κοκ). 
Ἔφτασε σὲ σηµεῖο ὁ χασάπης Ὄλµερτ (µὲ 
ὕφος µυξοπαρθένας ποὺ τῆς πειράξανε τὸν 
ὑµένα, ὅπως τὸν ἔχουνε συµβουλεύσει οἱ 
ἐπικοινωνιολόγοι) νὰ τοὺς ἐπαναφέρει στὴν 
τάξη γιὰ τὶς ὑποκριτικὲς διαµαρτυρίες τους 
γιὰ τὶς παράπλευρες ἀπώλειες ἀµάχων, 
θυµίζοντας τὰ δικά τους ἐγκλήµατα στὴν 
πρώην Γιουγκοσλαβία. Ἡ τέλεια ἀνυποληψία, 
νὰ ντρέπεσαι ποὺ εἶσαι εὐρωπαῖος καὶ 
ἐκπροσωπεῖσαι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς τζουτζέδες.    
∆έον γενέσθαι: Πολιτικὴ λύση τοῦ 
προβλήµατος. Ἄµεση ἀπελευθέρωση ὅλων 
τῶν κρατουµένων. Ἄµεση καταστροφὴ 
τοῦ Τείχους τοῦ Αἴσχους. Ἄµεση διάλυση 
ὅλων τῶν ἐποικισµῶν. Ἄµεση ἐπιστροφὴ 
τῶν προσφύγων στὶς ἑστίες τους. Ἄµεση 
ἐπιστροφὴ τοῦ Ἰσραὴλ στὰ πρὸ τοῦ 1967 
σύνορα. ∆ηµιουργία βιώσιµου παλαιστινιακοῦ 
κράτους µὲ πρωτεύουσα τὰ Ἀνατολικὰ 
Ἱεροσόλυµα καὶ ὅλα τὰ δικαιώµατα καὶ 
τὶς ὑποχρεώσεις ἑνὸς κράτους (στρατὸς 
κλπ). Τιµωρία τῶν ὑπευθύνων γιὰ ὅλα 
τὰ προηγηθέντα ἐγκλήµατα. Παραποµπὴ 
σὲ ∆ιεθνὲς ∆ικαστήριο τοῦ συνόλου τῆς 
πολιτικοστρατιωτικῆς ἡγεσίας τοῦ Ἰσραὴλ 
νῦν καὶ τέως γιὰ ἐγκλήµατα πολέµου. 
Ἐναλλακτικὰ µποροῦν νὰ κατηγορηθοῦν ὡς 
serial killers γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη καὶ 
γιὰ τὶς ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ἐν ψυχρῷ δολοφονίες 
στελεχῶν τῆς παλαιστινιακῆς ἀντίστασης. 
Παραποµπὴ στὸ ἴδιο ∆ικαστήριο καὶ τῶν 
θιάσων ποὺ παριστάνουν τὶς κυβερνήσεις 
τῶν ΗΠΑ, τῆς Μ. Βρετανίας, τῆς Αἰγύπτου, 
τῆς Ἰορδανίας, τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας 
ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἕνωσης (Σολάνες, Μπαρόζοι καὶ λοιποί), 
τοὐλάχιστον γιὰ ὑπόθαλψη ἐγκληµατιῶν 
καὶ γιὰ ἐνθάρρυνση σὲ ἐγκληµατικὴ 
συµπεριφορά.

∆.Ν,
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Τά πάνω κάτω ἔφερε ἡ Χεζµπολά 
στή Μέση Ἀνατολή



Καθὼς ἀναµένονται ἀπὸ τὸν Σεπτέµβριο 
τὰ πολυάριθµα νέα σχολικὰ βιβλία ποὺ 
δηµιουργήθηκαν γιὰ τὰ Δηµοτικὰ καὶ 
τὰ Γυµνάσια τῆς χώρας, εἶναι σηµαντικὸ 
νὰ δούµε τὸ πνεῦµα ποὺ διέπει τὰ 
πλέον εὐαίσθητα ἀπὸ αὐτά, ὅπως εἶναι 
τὰ ἐγχειρίδια Ἱστορίας. Ἔτσι, εἶναι 
ἄκρως πολύτιµη ἡ συνοπτικὴ µὰ καὶ 
ἐξαντλητικὴ κριτικὴ προσέγγιση τοῦ 
νέου διδακτικοῦ ἐγχειριδίου Ἱστορίας 
τῆς ΣΤ΄ Δηµοτικοῦ, ἀπὸ τοὺς Ν. Λυγερὸ 
καὶ Α. Παυλίδη, ποὺ, χτενίζοντας κάθε 
γωνιὰ τοῦ βιβλίου ποὺ γράφτηκε πρό 
τετραετίας ὑπό τήν ἐποπτεία τῆς καθ. 
(ΑΠΘ) Μαρίας Ρεπούση, ἀνέδειξαν 
τὴν ἰδεολογία ποὺ τὸ διατρέχει: Τάση 
ὑποβάθµισης τοῦ Ἀγώνα τοῦ 1821, 
ἐξιδανίκευσης τῆς Ὀθωµανικῆς Αὐτο-
κρατορίας καὶ σχετικοποίησης κάθε 
ἐθνικοῦ µας δικαίου, στὰ µάτια µάλιστα 
ἑνὸς 12χρονου µαθητῆ. Ἀπὸ τὴν κριτικὴ 
αὐτὴ προσέγγιση ἐπιλέξαµε µονάχα 
ὁρισµένα σηµεῖα (ἀφήνοντας κατὰ 
µέρος τὶς τεχνικὲς καὶ ἄλλες συναφεῖς 
παρατηρήσεις), ἐλπίζουµε χωρὶς νὰ 
ζηµιώσουµε τὴν ἀξία της.
 
- Σελίδα 13: «Χάρτης δικαιωµάτων τῆς 
γυναίκας καὶ τῆς πολίτισσας». Ἐδῶ φαίνε-
ται ἡ ἐµµονὴ στὴν ἀναφορὰ στὶς γυναῖκες 
καὶ στὴν παντὶ τρόπῳ προσπάθεια ἀνά-
δειξης τοῦ ρόλου τους. Οἱ ἀναφορὲς εἶναι 
συνεχεῖς σ’ ὅλο τὸ βιβλίο καὶ σὲ ἀρκετὲς 
περιπτώσεις φτάνουν σὲ ἀκραῖα ὅρια.
-Σελίδα 19: Ἡ πηγὴ 2.8 εἶναι ἀπαράδεκτη καὶ 
ὁδηγεῖ στὴν ἐξιδανίκευση τῆς ὀθωµανικῆς 
περιόδου: Ὁ ντὲ Μπρὲβ, πρεσβευτὴς τῆς 
Γαλλίας στὴν Κωνσταντινούπολη (1590-
1606), πρὸς τὸ βασιλιάΛουδοβίκο ΙΓ΄: «Οἱ 
σουλτάνοι συνηθίζουν, ὅταν κατακτοῦν 
ἕνα βασίλειο ἢ µία ἐπαρχία, νὰ διατηροῦν 
θαυµαστὴ τάξη. Δηµεύουν τὶς περιουσίες 
τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν πολεµιστῶν ποὺ 
ἔπεσαν στὴ µάχη καὶ φυσικὰ ὅλα τὰ ἀγαθὰ 
τοῦ ἡττηµένου ἡγεµόνα. Ὅσο γιὰ τὸν λαό, 
ἀφήνεται νὰ ζεῖ σύµφωνα µὲ τὰ ἤθη καὶ 
τὰ ἔθιµά του. Διατηρεῖ τὰ ἀγαθά του καὶ 
ἔχει θρησκευτικὴ ἐλευθερία.»
- Σελίδα 20 («οἰκονοµία καὶ ἐπαγγέλµατα»): 
στὴν τελευταία παράγραφο γράφει 
ὅτι µετὰ τὴν Συνθήκη τοῦ Κιουτσοὺκ 
Καϊναρτζὴ τὰ ἑλληνικὰ πλοῖα κινοῦνται 
«µὲ περισσότερη ἄνεση», δὲν ἐξηγεῖ ὅµως 
ὅτι ἡ «περισσότερη ἄνεση» ὀφείλεται στὴν 
ἥττα τῆς Ὀθωµανικῆς Αὐτοκρατορίας.
-Σελίδα 21: Ἡ ἐκπαίδευση παρουσιάζεται 
νὰ βρίσκεται σ’ ἕνα ἰδεῶδες πλαίσιο.
-Σελίδα 25: Στὴν τρίτη ἐρώτηση ἀναφέ-
ρεται ξαφνικὰ – γιὰ πρώτη φορά στοὺς 
«ὑπόδουλους Ἕλληνες». Αὐτὸ σὲ σχέση µὲ 
τὰ προηγούµενα θὰ προκαλέσει σύγχυση.
-Σελίδα 26: Ἡ Κρητικὴ ἀναγέννηση θὰ 
ἔπρεπε νὰ ἀναβαθµιστεῖ περισσότερο. Πιὸ 
κοντὰ στὴν πραγµατικότητα εἶναι ὁ ὅρος 
«χρυσὸς αἰώνας» τῆς Κρήτης (Κορνάρος, 
Χορτάτζης, Θεοτοκόπουλος).
-Σελίδα 28: Πρόσφατα ἑορτάστηκαν τὰ 500 
χρόνια ἑλληνικῆς παρουσίας στὴ Βενετία. 
Συνεπῶς εἶναι λάθος νὰ φαίνεται ὅτι οἱ 
ἑλληνικὲς παροικίες, ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ 
στὴ Βενετία, δηµιουργοῦνται στὶς ἀρχὲς 
τοῦ 18ου αἰώνα.
-Σελίδα 30: Ἐξιδανικεύεται ἡ εἰκόνα τῶν 
Ὀθωµανῶν: Αὐτοὶ εἶναι καλοί, ἐνῶ κακοὶ 
ἐµφανίζονται οἱ ἰδιῶτες στοὺς ὁποίους 
παραχωρεῖται ἀπὸ τὸ κράτος τὸ δικαίωµα 
τῆς εἴσπραξης τῶν φόρων: «Ἡ ὀθωµανικὴ 
Πύλη ἀναγκάζεται νὰ παραχωρήσει τὴν 
εἴσπραξη τῶν φόρων σὲ ἰδιῶτες καὶ ὄχι σὲ 
ὑπαλλήλους τοῦ κράτους. Οἱ ἰδιῶτες αὐτοὶ 
συχνὰ παραβιάζουν τὸ νόµο, ἀδικοῦν τοὺς 
ὑπηκόους καὶ πλουτίζουν σὲ βάρος τους».
-Σελίδα 31: Τόσο στὴν εἰκόνα 2.37, ὅσο 
καὶ στὴν πηγὴ 2.38, παρουσιάζεται µία 
ἰδεώδης εἰκόνα τόσο τῆς ἀγορᾶς, ὅσο καὶ 
γενικὰ τῆς ζωῆς στὴν Κωνσταντινούπολη. 
Ἐκεῖ ὑπάρχουν ὅλα τοῦ κόσµου τὰ ἀγαθά, 
πουθενὰ κατοχή, σκλαβιὰ καὶ πόνος.
- Σελίδα 32: («µορφὲς ἀντίστασης»). Ἐνῶ 
µέχρι τώρα ὅλα παρουσιάζονται ἰδανικά, 
ξαφνικὰ ἐµφανίζονται οἱ Ἕλληνες νὰ 
ἀντιστέκονται. Θὰ εἶναι δύσκολο γιὰ τὸν 
µικρὸ µαθητὴ ν’ ἀποφύγει τὴ σύγχυση. 
Δυὸ ἀκόµη παρατηρήσεις:
1. Οἱ ἐξεγέρσεις ἐµφανίζονται, κατὰ τοὺς 

συγγραφεῖς, µόνο ὅταν οἱ Ὀθωµανοὶ ἔχουν 
πόλεµο µὲ ἄλλους - ὄχι ὡς ἀποτέλεσµα 
τῶν συνθηκῶν ποὺ βιώνουν οἱ Ἕλληνες. 
2. Ἡ δράση τῶν κλεφτῶν «θεωρεῖται» (καὶ 
δὲν «εἶναι») µορφὴ ἀντίστασης.

- Σελίδα 46: Ὁ ὁρισµὸς τῆς «Ἐξόδου» τοῦ 
Μεσολογγίου, χωρὶς ἄλλα σχόλια: ἡ κίνηση 
τῶν πολιορκηµένων Ἑλλήνων νὰ βγοῦν 
ἀπ΄ τὸ φρούριο τοῦ Μεσολογγίου καὶ νὰ 
λύσουν ἔτσι τὴν ἀσφυκτικὴ πολιορκία τῶν 
Ὀθωµανῶν (!!!)
- Σελίδα 60: Δὲν ἀναφέρει ποιοὶ ἦταν οἱ 
πολιτικοὶ ἀντίπαλοί τοῦ Καποδίστρια.
- Σελίδα 72: Παρατίθενται στατιστικὰ 
στοιχεῖα καὶ χάρτες ποὺ ἀναφέρονται 
στὴν περιοχὴ καὶ τὴν ἐποχή:
Πληθυσµὸς Θεσσαλίας τὸ 1881:
Χριστιανοὶ 266.688, Μουσουλµάνοι 24.165, 
Ἑβραῖοι 3.140, Σύνολο 293.993.
Σχολεῖα στὰ βιλαέτια Θεσσαλονίκης 
καὶ Μοναστηρίου τὸ 1903: Ἑλληνικὰ 998, 
βουλγαρικὰ 561, ρουµανικὰ 49, σερβικὰ 53
καὶ τίθεται τὸ ἐρώτηµα: «Οἱ περιοχὲς ποὺ 
εἶναι κοντὰ στὰ ἑλληνικὰ σύνορα τοῦ 
1864 καί τοῦ 1881 κατοικοῦνται µόνο ἀπὸ 
ἑλληνικοὺς πληθυσµούς;” Ἡ ἀπάντηση 
βέβαια τοῦ µαθητῆ εἶναι αὐτονόητη. Ἔτσι 
θὰ ἀµφισβητηθεῖ τὸ δικαίωµα τῆς Ἑλλάδας 
νὰ διεκδικήσει τὴ Μακεδονία. Ἔχει σηµα-
σία τὸ πῶς τίθενται τὰ ἐρωτήµατα. Ἂν ἡ 
ἐρώτηση ἦταν: «Ποιὰ πληθυσµιακὴ ὁµάδα 
πλειοψηφεῖ συντριπτικὰ στὶς περιοχὲς 
αὐτές;», τότε φυσικὰ ἡ ἀπάντηση θὰ ἦταν 
«Ἡ ἑλληνική».
- Σελίδα 73: Πηγὴ 4.14, ὅπου παρατίθεται 
προσεκτικὰ ἐπιλεγµένο ἀπόσπασµα λόγου 
τοῦ Χ. Τρικούπη: «…ὅταν ἔλθη ὁ µέγας 
πόλεµος, ἡ Μακεδονία θὰ γίνη ἑλληνικὴ ἢ 
βουλγαρική, κατὰ τὸν νικήσαντα. Ἂν τὴν 
λάβωσιν οἱ Βούλγαροι δὲν ἀµφιβάλλω 
ὅτι θὰ εἶναι ἱκανοὶ νὰ ἐκσλαβίσωσι 
τὸν πληθυσµὸν µέχρι τῶν θεσσαλικῶν 
συνόρων. Ἂν ἡµεῖς τὴν λάβωµεν, θὰ τοὺς 
κάνωµεν ὅλους Ἕλληνας.»
Τὸ ἐρώτηµα πρὸς τοὺς µαθητὲς ποὺ 
ἀκολουθεῖ: «Ποιοὶ διεκδικοῦν τὴ Μακεδονία 
σύµφωνα µὲ τὴν πηγή;», δείχνει καθαρὰ 
τοὺς στόχους τῆς συγγραφικῆς ὁµάδας. 
Μὲ τὴν ἐπιλεκτικὴ παράθεση στοιχείων, σ’ 
ὅλο τὸ βιβλίο, διαµορφώνεται ἕνα πλαίσιο 
προπαγάνδας. Οἱ µαθητὲς µπαίνουν σ’ 
ἕνα προδιαγεγραµµένο δόγµα ποὺ τοὺς 
ὁδηγεῖ στὴν ἐπιθυµητὴ ἀπάντηση.
- Σελίδα 86: Στὴν 4η παράγραφο ἀναφέρει 
µεταξὺ τῶν κορυφαίων λογοτεχνῶν τοῦ 
19ου αἰώνα τοὺς Σολωµό, Παλαµά, Παπα-
διαµάντη, Ἐλισσάβετ Μαρτινέγκου (!!!) 
καὶ Καλλιρόη Παρρὲν (!!!)
- Σελίδα 94 («Βαλκανικοὶ πόλεµοι»): Στὴν 1η 
παράγραφο οἱ Ἕλληνες ἐµφανίζονται νὰ 
διεκδικοῦν ὀθωµανικὰ ἐδάφη, ἐνῶ στὴ 2η  
«ἀπελευθερώνουν» σηµαντικὲς ἑλληνικὲς 
πόλεις. Πρόκειται γιὰ ἀντίφαση. 
- Μέσα σὲ ἕνα µάθηµα («Μικρασία: 
ἐκστρατεία καὶ καταστροφή») γίνεται 
ἀγωνιώδης προσπάθεια νὰ… χωρέσουν 
ἀφενὸς µὲν οἱ θεµατικὲς ἑνότητες ποὺ 
προβλέπει τὸ Ἀναλυτικὸ Πρόγραµµα («Ἡ 
Θράκη, ἡ Μικρὰ Ἀσία καὶ ὁ Πόντος, κέντρα 
ἀκµαίου ἑλληνισµοῦ», «Ὁ µικρασιατικὸς 
πόλεµος καταλήγει σὲ ἥττα τῶν 
Ἑλλήνων»), ἀφετέρου δὲ νὰ προσεγγιστοῦν 

οἱ προβλεπόµενοι διδακτικοὶ στόχοι: «Νὰ 
ἐκτιµήσουν (οἱ µαθητές) τὴ συµβολὴ τοῦ 
ἑλληνισµοῦ τῆς Θράκης, τῆς Μ. Ἀσίας καὶ 
τοῦ Πόντου στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἑλληνικοῦ 
κράτους», «νὰ γνωρίσουν τὰ κυριότερα 
γεγονότα τοῦ µικρασιατικοῦ πολέµου», 
«νὰ κατανοήσουν ἱστορικὲς ἔννοιες, ὅπως: 
συνθήκη, σύµµαχοι, ἐθνικὴ συµφορά, νὰ 
κάνουν συσχετισµοὺς καὶ νὰ ὁδηγοῦνται 
σὲ γενικεύσεις» καὶ «νὰ κατανοήσουν τοὺς 
λόγους ποὺ ὁδήγησαν στὴ µικρασιατικὴ 
καταστροφή». Ἐκτιµοῦµε ὅτι πρόκειται 
γιὰ µία φιλότιµη προσπάθεια ἀποφυγῆς 
ἀναφορῶν σὲ κορυφαῖα ἱστορικὰ 
δεδοµένα τῆς νεότερης Ἑλλάδας. Σ’ αὐτὸ 
τὸ πλαίσιο θὰ ἦταν ὑπερβολὴ προφανῶς 
νὰ ἀπαιτήσουµε τὶς ἀναφορὲς πχ στὴν 
(θεµελιωµένη πλέον σὲ ἔργα µὲ χιλιάδες 
τεκµήρια, ὅπως πχ στὸ 14τοµο ἔργο τοῦ 
καθηγητῆ Κ. Φωτιάδη) γενοκτονία τῶν 
Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, ἢ ἔστω σὲ πτυχὲς 
τῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων στὸν µικρασιατικὸ 
χῶρο, γιὰ νὰ προσεγγιστοῦν ἔστω οἱ 
προαναφερθέντες διδακτικοὶ στόχοι. Ἀντ’ 
αὐτῶν παρατίθενται: 
α) Στὴ σελίδα 101 ἡ ἄποψη τοῦ Κεµὰλ γιὰ 
τὴν κατοχὴ τῆς Σµύρνης (ὅπου φαίνεται 
ἡ πλήρης ἄγνοια ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς 
τῆς τουρκικῆς πραγµατικότητας µὲ τὴν 
ἀνακάλυψη ἀπὸ τὸν ἴδιο «τουρκικοῦ 
ἔθνους» ἐν ἔτει 1919, διαφορετικὰ οἱ 
συγγραφεῖς µᾶλλον θὰ ἐπέλεγαν ἄλλη 
πηγή): Ὁ Κεµὰλ ἀναφέρει: «Ἡ ἑλληνικὴ 
κατοχὴ τῆς Σµύρνης, τοῦ µοναδικοῦ λιµα-
νιοῦ καὶ κοσµήµατος τῆς Τουρκίας ὑπο-
χρεώνει τὸ τουρκικὸ ἔθνος νὰ ἀναλάβει 
τὶς εὐθῦνες του ἀπέναντι στὴν Ἱστορία...»
β) Στὸ γλωσσάρι τῆς σελίδας 100 µιὰ 
ἐξιδανικευµένη εἰκόνα τοῦ Κεµὰλ (καὶ 
µάλιστα Ἀτατούρκ): Κεµὰλ Ἀτατούρκ: 
ὁ ἡγέτης τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα 
τῶν Τούρκων καὶ µετέπειτα πρόεδρος τῆς 
Τουρκικῆς Δηµοκρατίας. 
γ) Στὴ σελίδα 102, δυὸ εἰκόνες ἀπὸ τὸν 
Πόντο δ) Στὴν ἴδια σελίδα εἰκόνα τῆς 
Πριγκήπου ε) µία εἰκόνα ἀπὸ πίσω καὶ λίγο 
ψηλά τῆς Εὐαγγελικῆς σχολῆς Σµύρνης καὶ 
στὸ βάθος τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, 
ὅπου δίδεται ἡ αἴσθηση τῆς ὑποβάθµισης 
τῆς ἑλληνικῆς παρουσίας στὴ «Γκιαοὺρ 
Ἰσµίρ», τὴ «Σµύρνη τῶν ἀπίστων», ὅπως 
τὴν ὀνόµαζαν οἱ Ὀθωµανοὶ καὶ στ) Ἡ 
µαρτυρία µιᾶς Μικρασιάτισσας στὴν 
ἴδια σελίδα. Μ’ αὐτὰ οὔτε οἱ θεµατικὲς 
ἑνότητες παρατίθενται, οὔτε οἱ διδακτικοὶ 
στόχοι τοῦ ἀναλυτικοῦ προγράµµατος 
προσεγγίζονται.
- Στὴ σελίδα 103, στὸ γλωσσάρι, 
ἐνῶ ἀναµένουµε ἕναν ὁρισµὸ τῆς 
Μικρασιατικῆς καταστροφῆς, ὡς τέτοια 
ὁρίζεται πάλι ἡ ἑλληνικὴ ἥττα τοῦ 1922. 
- Στὴν εἰκόνα 5.39 τῆς ἴδιας σελίδας, ἂν καὶ 
φαίνεται ἡ Σµύρνη νὰ καίγεται, στὴ σχετικὴ 
λεζάντα δὲν ὑπάρχει οὔτε ὑπαινιγµὸς γιὰ 
τὴν πυρπόληση τῆς πόλης.
- Στὴ σελίδα 105, στὶς εἰκόνες 5.45 καὶ 5.46 
(ὅπου ἀποτυπώνονται εἰκόνες Μικρασια-
τῶν προσφύγων στὴν Ἑλλάδα), ἡ πραγµα-
τικότητα τῶν Ἑλλήνων παρουσιάζεται 
πολὺ πιὸ σκληρὴ σὲ σύγκριση µὲ τὶς 
εἰκόνες κατὰ τὴν καταστροφὴ στὸν χῶρο 
τῆς Τουρκίας. Παρουσιάζεται δηλαδὴ 
τὸ ἀποτέλεσµα καὶ ὄχι ἡ αἰτία τῆς 
καταστροφῆς.
- Στὸ χρονολόγιο τῆς σελίδας 106 (µάθηµα: 
«Κοινωνία καὶ κράτος στὸ Μεσοπόλεµο»), 
ὁ Μεταξὰς ἐµφανίζεται στὸ ἴδιο ἐπίπεδο 
µὲ τὸν Χίτλερ καὶ τὸν Μουσολίνι. Ὅµως 
στὴν πραγµατικότητα βρίσκεται σὲ ἄλλο 
πλαίσιο (θὰ µποροῦσε πχ νὰ βρίσκεται στὸ 
ἴδιο ἐπίπεδο µὲ τὸν Παπαδόπουλο). Δὲν 
προκάλεσε πολέµους καὶ δεινὰ σὲ ἄλλους 
λαούς, ὅπως οἱ ἄλλοι δυό.
- Σ’ ὅλη τη σελίδα 107 ἀποτυπώνεται ἡ 
ἀνιαρὴ ἐµµονὴ στὶς γυναῖκες καὶ στὸν 
ρόλο τους, ποὺ χαρακτηρίζει ὅλο τὸ βιβλίο 
(«ἡ διεκδίκηση τῆς γυναικείας ψήφου»).
- Σελίδα 112 («Κατοχή, Ἀντίσταση, Ἐµφύ-
λιος»): Πουθενὰ δὲν ἀναφέρεται ὁ ΕΛΑΣ.
- Σελίδα 118 («Ἡ στρατιωτικὴ δικτατορία»): 
Στὸ χρονολόγιο ἀπουσιάζει παντελῶς ἡ 
ἀναφορὰ σ’ ἕνα κορυφαῖο ἐθνικὸ ζήτηµα, 
ποὺ συνδέεται µὲ τὴ δικτατορία: Ἡ εἰσβολὴ 
στὴν Κύπρο.
- Σελίδα 121 («Τὸ κυπριακὸ ζήτηµα»): 
Παρουσιάζεται ἡ δηµιουργία τοῦ ψευδο-
κράτους νὰ ἔγινε ὄχι τὸ 1983 ποὺ εἶναι τὸ 
σωστό, ἀλλὰ τὸ 1974. Ἐπὶ πλέον ἡ ἄποψη 
περὶ «διχοτόµησης» τοῦ νησιοῦ ποὺ 
ἐπίσης ἐµφανίζεται στὸ κείµενο δὲν εἶναι 
ἀντικειµενική, ἔχει µία συγκεκριµένη 

πολιτικὴ προέλευση. Ὑποστηρίχθηκε πχ 
ὅτι ὅσοι δὲν ἀποδέχθηκαν τὸ σχέδιο Ἀνάν 
γιὰ τὴν Κύπρο, προτιµοῦν τὴ διχοτόµηση. 
Ὅµως τὸ 2004 ἐντάχθηκε στὴν ΕΕ ἡ 
Κύπρος ὡς ἑνιαῖο κράτος. Συνεπῶς ὁ ὅρος 
«διχοτόµηση» δὲν ἰσχύει.
«Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974 ἡ ἑλληνικὴ χούντα 
προσπαθεῖ µὲ πραξικόπηµα νὰ ἀνατρέψει 
τὸν πρόεδρο τῆς Κυπριακῆς Δηµοκρατίας. 
Ἡ Τουρκία εἰσβάλλει τότε στὴν Κύπρο καὶ 
τὰ στρατεύµατά της καταλαµβάνουν τὸ 
βόρειο τµῆµα τοῦ νησιοῦ. Σχηµατίζουν 
ἐκεῖ ἕνα τουρκοκυπριακὸ κράτος, 
τὸ ὁποῖο δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὴ 
διεθνὴ κοινότητα. Μεγάλος ἀριθµὸς 
Ἑλληνοκυπρίων ἐκτοπίζεται βίαια καὶ τὸ 
νησὶ διχοτοµεῖται». 
- Σελίδα 122, εἰκόνα 5.100. Οἱ Κύπριοι 
ἀγωνιστὲς ἐµφανίζονται νὰ ἐκτελοῦνται. 
Ὅµως στὴν πραγµατικότητα ὄχι ἁπλῶς 
ἐκτελοῦνται, ἀλλὰ ἀπαγχονίζονται ἀπὸ 
τοὺς Ἄγγλους.
- Γενικὰ σὲ ὅλες τὶς ἀναφορὲς στὸ Κυπριακό, 
δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀπεικόνιση µὲ τοὺς 
Τούρκους εἰσβολεῖς.
- Τὸ ἐρώτηµα στὸ τέλος τῆς σελίδας 123 (Ποιὲς 
εἶναι οἱ συνέπειες τοῦ πραξικοπήµατος καὶ 
τῆς εἰσβολῆς τουρκικῶν στρατευµάτων 
στὴν Κύπρο;) ἐξισώνει τὸ πραξικόπηµα 
µὲ τὴν τουρκικὴ εἰσβολή. Πρόκειται γιὰ 
ἀφελὴ ὑπεραπλούστευση.
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Ἡ «ἐκσυγχρονιστική» Νέα Ἐποχή καί

Ἡ νέα Ἱστορία τῆς 6ης Δηµοτικοῦ

Ἡ Ποντιακή Ψυχή
στά Λευκώγεια Νευροκοπίου

Τὰ Λευκώγεια Νευροκοπίου  βρίσκονται 3 
µόλις χιλιόµετρα ἀπὸ τὰ ἑλληνοβουλγαρικὰ 
σύνορα, καὶ ἔχουν 500 µόνιµους κατοίκους 
(καταγόµενους ἀπό τὴν Τραπεζούντα, τὴ 
Σαµψούντα καὶ τὴν Πάφρα), µὲ 50 παιδιὰ στὸ 
δηµοτικὸ σχολεῖο. Εἶναι ἀπὸ τὰ λίγα χωριὰ τῆς 
περιοχῆς ποὺ ἔχουν ἔντονη ζωή καί σ’ αὐτὸ 
συνέβαλε ὁ νεότευκτος πολιτιστικὸς σύλλογος 
ὁ ὁποῖος ἔχει συγκεντρώσει τὰ παιδιὰ τῆς 
κοινότητας σὲ τρεῖς χορευτικὲς ὁµάδες, ἀλλὰ 
καὶ συµβάλλει διοργανώνοντας ἐκδηλώσεις 
µὲ ὁµιλητὲς ὅπως ὁ Κ. Φωτιάδης καὶ ὁ Α. 
Γαβριηλίδης στὴν ἀνάδειξη τῆς γενοκτονίας 
τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Πρόεδρος εἶναι 
ὁ Γιῶργος Κυριακίδης, ἕνας Πόντιος νέος, 
δυναµικὴ συνέχεια αὐτοῦ τοῦ κοµµατιοῦ 
τοῦ Ἑλληνισµοῦ, τόσο στὸν ἀθλητικὸ τοµέα 
- παλαιστὴς ὁ ἴδιος ὅπως καὶ ὁ πατέρας του 
- ὅσο καὶ στὸν πολιτιστικό - ἐθνικό. Ὁ Γιῶργος 
Κυριακίδης ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς σύνεδρους 
στό 6ο Παγκόσµιο Ποντιακό Συνέδριο (6-
9/7/06) οἱ ὁποῖοι ἀποδοκίµασαν τὴν παρουσία 
τοῦ Γ. Παπανδρέου καὶ ἀπαίτησαν νὰ ζητήσει 
συγνώµη γιὰ τὸ στεφάνι στὸν Κεµάλ. 
Οἱ θρησκευτικές-πολιτιστικές ἐκδηλώσεις 
φέτος (13-15/8) περιελάµβαναν περιφορὰ 
τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας ἀπὸ τὸ ὁµώνυµο 
ξωκλήσι «σὰ ταφία», ποντιακὰ παιχνίδια, 
τὴν παρουσίαση τῆς  κωµωδίας τοῦ Φίλωνα 
Κτενίδη Η ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΤΟΦΟΡΙΝΑΣ 
σὲ σκηνοθεσία τοῦ π. Ἀθανασίου ∆ουλγερίδη, 
ἀπὸ τὸν σύλλογο Ποντίων Θρυλορίου Η 
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΡΣ και παραδοσιακὸ 
γλέντι µὲ συµµετοχὴ µουσικῶν τῆς περιοχῆς 
(Ά. Κεφαλίδης, Σ. Κυψελίδης, Μ. Μαρµαρίδης, 
∆. Ἀλεξανδρίδης,    Λ. Κεφαλίδης, Γ. Πετρίδης).   
Ἰδιαίτερη στιγµὴ ἦταν ἡ βράβευση ἀνθρώπων 
πού κρίθηκε ὅτι συνεισέφεραν στὸν Ποντιακὸ 
Ἑλληνισµό. Ἔτσι τιµήθηκαν οἱ καταγόµενοι 
ἀπὸ τὰ Λευκώγεια Ἀµανάτης Ταγκαλίδης 
(ἐπιχειρηµατίας ποὺ ζεῖ στὴ Γερµανία καὶ  
ἐνισχύει ποικιλοτρόπως τὸν Ποντιακὸ 
χῶρο), ὁ ἰατρός Κ. Τσιαβλαρίδης, ὁ σύλλογος 
Λευκωγειατῶν Θεσσαλονίκης, ὁ ἐκ Νέας Ζίχνης 
δηµοσιογράφος στὴ Γερµανία Γ. ∆ελόγλου καὶ 
ὁ «τεµέτερον» τοῦ «Α» Φάνης Μαλκίδης.  



Φωνή ἀληθείας
Ὁ καθηγητὴς τοῦ πανεπιστημίου Σαμπαντζὶ, 
Χαλὶλ Μπερκτάι, εἶπε: «Ὁ Τουρκικὸς ἐθνικισμὸς 
μὲ τὰ μίση καὶ τὶς ἔχθρες του, ἔχει μεταφερθεῖ 
ἀπὸ τὸν 19ο αἰώνα. Ὁ Τουρκικὸς ἐθνικισμὸς 
βρῆκε ἔδαφος στὴν Ἀνατολία καὶ μὲ σκοπὸ τὸ 
ἔθνος-κράτος χρησιμοποίησε βίαιες μεθόδους 
ἐκτουρκισμοῦ. Ἡ Τουρκία ἀντιμετώπισε 
τὶς μειονότητες καθὼς καὶ τὶς ἐθνικὲς καὶ 
πολιτιστικὲς ὁμάδες μὲ φόβο καὶ καχυποψία. Στὰ 
χαρτιὰ ὅλοι εἶναι ἴσοι, ὅμως στὴν πραγματικὴ 
ζωὴ αὐτὴ ἡ ἰσότητα δὲν ἐφαρμόζεται. Οἱ 
μειονότητες θεωροῦνται πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας. Τὰ τελευταῖα 10-15 χρόνια ξύπνησε 
τὸ σύνδρομο τῆς Συνθήκης τῶν Σεβρῶν. Τὸ κῦμα 
τοῦ ἐθνικισμοῦ ἀπειλεῖ καὶ τὴν δημοκρατία. 

(3-7, ἐφ. Ραντικάλ)
 
Καί πάλι οἱ Ἀλεβίτες
Ὁ Χασάν Ζενγκὶν, τοῦ ὁποίου ἡ κόρη τὸ 2001 
πήγαινε στὴν 7η τάξη, προσέφυγε στὴ Νομαρχία 
Κων/λης, μετὰ στὸ Διοικητικὸ δικαστήριο καὶ 
τέλος στὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας μὲ αἴτημα τὴν 
ἄρση τῆς ὑποχρεωτικῆς παρουσίας τῆς κόρης 
του (ἀλεβίτισσας στὸ θρήσκευμα) σὲ μαθήματα 
σουνιτικοῦ Ἰσλάμ. Ἀφοῦ πῆρε ἀρνητικὲς 
ἀπαντήσεις, προσέφυγε στὸ Εὐρωπαϊκὸ 
Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ἐκεῖ 
δικαιώθηκε καὶ ἡ ἀπόφαση ποὺ θὰ ἀνακοινωθεῖ 
τὸ φθινόπωρο ἀναφέρει πὼς ¨ἀναιρεῖται τὸ 
δικαίωμα νὰ μαθαίνει ὁ καθένας τὴν πίστη του¨, 
ἐνῶ τὸ ὑποχρεωτικὸ μάθημα θρησκευτικῶν σ’ 
αὐτοὺς ἀποτελεῖ παραβίαση ἀνθρωπίνου δικαι-
ώματος.                                       (4-7, ἐφ. Χουριέτ)

Σφαγές; Ἐµεῖς;! 
Τὸ History Channel, σὲ ἀφιέρωμά του μὲ τίτλο 
¨Χτίζοντας στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ¨, παρουσίασε 
σὲ ἐκπομπή του στὶς Η.Π.Α. τὴν ἱστορία τῆς 
Ἁγίας Σοφίας. Ὅμως ὅταν ἔδειχνε σκηνὲς ἀπὸ 
τὴν κατάκτηση τῆς Κων/λης ἀπὸ τὸν Πορθητὴ 
ἔπεσε σὲ ἀντιθέσεις μὲ τὰ ἐγνωσμένα. Ἔδειξε σὲ 
εἰκόνες γονατιστοὺς χριστιανοὺς νὰ σφάζονται 
ἀνηλεῶς ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Ἐπίσης ἀναφέρθηκε 
πὼς δεκάδες χιλιάδες πολιτῶν δολοφονήθηκαν 
κατὰ τὴν ἅλωση. 

(30-7, ἐφ. Χουριέτ)

Πρῶτα πυροβολᾶµε
Ὁ 25χρονος Ἀντὲμ Ἐργκοὺλ ἀπὸ τὸ Ἰκόνιο γύρισε 
μεθυσμένος ἀργὰ τὴν νύχτα στὸ σπίτι του, 
ὅπου ξύπνησε τὸν ἀδερφὸ του Χασάν, λέγοντας 
πὼς θέλει νὰ παντρευτεῖ. Ἐκνευρισμένος 
ἐκεῖνος πῆρε τὸ ὅπλο του καὶ τὸν πυροβόλησε. 
Μετὰ μετάνιωσε, κάλεσε ἀσθενοφόρο καὶ ὁ 
ἀδερφὸς του μεταφέρθηκε στὸ νοσοκομεῖο. 
Στὴν ἀστυνομία εἶπε ¨ Ὁ ἀδερφός μου συνεχῶς 
ἐρχόταν καὶ μοῦ ἔλεγε πὼς θέλει νὰ παντρευτεῖ. 
Τοῦ εἶπα  ̈ Καλὰ γιαυτὸ μὲ ξύπνησες;¨ Μόλις μοῦ 
εἶπε ¨ναὶ¨, ἐκνευρίστηκα. Τώρα μετανιώνω¨. 

(30-7, ἐφ. Χουριέτ)

Ἔ, τί κάθεστε; Σκοτώστε τον!
Ὁ δήμαρχος τῆς πόλης Χακκάρι, Μετὶν Τεκτσὲ, 
ποὺ εἶχε προκαλέσει ἀντιδράσεις παλαιότερα 
μὲ τὴν δήλωσή του πὼς τὸ ΡΚΚ δὲν εἶναι 
τρομοκρατικὴ ὀργάνωση, αὐτὴ τὴ φορὰ 
ἰσχυρίστηκε πὼς ἐφαρμόζεται μία συνειδητὴ 
πολιτικὴ ἀφομοίωσης σὲ βάρος τῶν Κούρδων. 
Πρόσθεσε πὼς στόχος εἶναι ἡ ἐξαφάνιση τῆς 
γλώσσας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Κούρδων.

(14-8, ἐφ. Χουριέτ)

Ἕνας Λόγος τολµηρός
Ὁ ἰδιοκτήτης τῆς ἐφημερίδας ¨Λόγος¨  
στὸ Ντιαρμπακὶρ, Μεχμὲτ Ἀλὴ Ἀλτιντὰγ, 
κατηγόρησε τὴν κυβέρνηση ὅτι ἀπὸ φόβο 
διόρισε στὴν ἀρχηγία τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου 
τὸν Μπουγιουκανὶτ πρὶν ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ 
συμβούλιο. Ὁ Ἀλτιντὰγ, ποὺ ἔχει γράψει καὶ 
ἄλλες φορὲς ἐνάντια στὸν Μπουγιουκανὶτ, 
γράφει πὼς παρότι στὸ σύνταγμα ἀναφέρεται 
ὅτι ὅλη ἡ ἐξουσία ἀνήκει στὸν λαὸ, αὐτὸ δὲν 
ἀντικατοπτρίζεται στὴν πραγματικότητα. 
Βιαιοπραγίες, φασιστικὲς ἐπιθέσεις καὶ 
τραμπουκισμοὶ τὰ ρυθμίζουν ὅλα. Μάλιστα 
εἶναι τόσο δυνατοὶ ποὺ δὲν ἀναγνωρίζουν καὶ 
τὸν νόμο. Μερικὲς φορὲς κάποιοι φιμώνουν καὶ 
τοὺς ἀνθρώπους τοῦ νόμου. Ἔτσι μποροῦν νὰ 
ἀπομακρύνουν ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ ἐπάγγελμά 
τους εἰσαγγελεῖς σάν τὸν Φερχὰτ Σαρίκαγια¨. 

(1-8, ἐφ. Βατάν)

Μ.Κ.                                          kyneg@otenet.gr

Πολλὲς σιχαµερὲς ἀπόψεις διακινήθηκαν 
πρὸς ὑπεράσπιση τοῦ δικαιώµατος τοῦ 
Ἰσραὴλ στὴ γενοκτονία τῶν γειτόνων 
του. Ὅµως πιὸ “πούστικη” ἦταν ἡ σιωπὴ 
κάποιων ποὺ δὲν γράψαν οὔτε λέξη

Εἶναι αὐτοὶ ποὺ τώρα συλλέγουν τὰ γρα- 
πτὰ τῆς ὀργῆς µας καί, µόλις ξεχαστεῖ τὸ 
ἔγκληµα ποὺ τὴν προκάλεσε, θὰ βγοῦν νὰ 
µοιράσουν ταµπέλες ἀντισηµιτισµοῦ (κά-
ποιοι - π.χ. Καρκαγιάννης - τὄκαναν ἤδη!)

Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Παλαιστίνιου 
πρωθυπουργοῦ, µὲ δηλητηριώδη ἐπιστολὴ 
ποὺ ἔστειλε 5 ἀνθρώπους στὸ νοσοκοµεῖο, 
οὔτε ἀναφέρθηκε. Ἐθισµὸς κανονικός...

Καί οἱ ἀρχιξεφτίλες Ἄραβες τοῦ Κόλ(π)ου 
ὄχι ἐµπάργκο δέν συζήτησαν, ἀλλά οὔτε 
τίς πετροσυναλλαγές τους ἀπό δολάρια σέ 
εὐρώ δέν τολµᾶνε νά µετατρέψουν! 

Τὰ νεοσυντηρητικὰ ἀνθρωποειδῆ (Πέρλ, 
κ.ἄ.) ποὺ φάγανε τὸν Πάουελ ἀπὸ τὸ Στέητ 
Ντηπάρτµεντ, τώρα τάβαλαν µὲ τὴν Ράις: 
τὴν βρίσκουν πολύ... ὑποχωρητικὴ µὲ τοὺς 
“κακούς” καὶ πιεστικὴ ἔναντι τοῦ Ἰσραήλ!

Ὁ ἐκδοτικὸς οἶκος John Knox Press, τῆς 
Πρεσβυτεριανῆς Ἐκκλησίας τῶν ΗΠΑ, 
ἐξέδωσε τὴν µελέτη τοῦ David Ray Griffin, 
“Christian Faith and the Truth behind 9/11: A 
Call to Reflection and Action” 

Τί περιέχει; Τὰ συµπεράσµατα τῆς ἔρευνάς 
του γιὰ τὴν ἔσωθεν στηµένη 11η Σεπτεµ-
βρίου, τὴν προβοκάτσια µὲ τὶς ἐλεγχόµενες 
κατεδαφίσεις τῶν δίδυµων πύργων 

Βουλγάρικη ὑπηκοότητα δόθηκε στὸν 
Λ. Γκεοργκίεφσκι, πρώην πρωθυπουργὸ 
τῆς Ψευτοµακεδονίας! Νὰ ποὺ ὥς καὶ ἡ 
διαλυµένη Βουλγαρία κάτι καταφέρνει...

Ἀναρωτιέµαι ἂν ὑπάρχει τὸ στοιχειῶδες, µία 

ἑλληνοβουλγαρικὴ συνεργασία στὸ ζήτη- 
µα ποὺ θ’ ἀποκαταστήσει τὴν ἀλήθεια καὶ 
θὰ διασφαλίσει τὰ συµφέροντα ὅλης της 
περιοχῆς

“Σαλονικιός ὁ Σαρκοζί”, ἔλεγε τὸ σχόλιο. 
Ναί, τελικὰ δὲν εἶναι Γάλλος, οὔτε Οὗγγρος, 
µά κατάγεται ἀπὸ τὴν Σαλονίκη. Ἕλληνας 
σὰ νὰ λέµε, σὰν τὸν Καζαντζίδη; Περίπου.
Σαλονικιὸς ἀλλὰ µὲ πρόσηµο... ἑξάλφα

Ὁ Τσάβες στὴν Μόσχα γιὰ ὅπλα, δουλειὲς 
καὶ πολλὰ σχέδια. Ἂς εἶναι καλὰ ὁ 
ἄνθρωπος, ὑποστασιάζει τὴν ἐλπίδα τῆς 
Λατινικῆς Αµερικής κι ὄχι µόνο...

Μαραθώνιος αὐνανισµοῦ στὴ Βρετανία 
(στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχουµε ἀνάγκη χωριστῶν 
διοργανώσεων, ἡ καθηµερινότητα µᾶς 
ἀρκεῖ). Ἡ πλάκα εἶναι ὅτι ἡ συγκεκριµένη 
“ἐκδήλωση” εἶχε καί... κοινωφελὴ σκοπό!!!

Ἄντε, καὶ σ’ ἀνώτερα. Νὰ ὀργανώσουµε 
µιά δηµόσια παρτούζα καὶ οἱ εἰσπράξεις νὰ 
διατεθοῦν κατὰ τῆς πείνας στὸν πλανήτη. 
Κι ὅποιος διαφωνεῖ, νὰ θεωρηθεῖ ἐχθρός 
της ἀνθρωπότητας καὶ τοῦ πολιτισµοῦ

Νέα φορολογία στὰ τσιγάρα, µόνον ὅµως 
στὰ... φτηνά! Συνεπὴς ἡ Κυβέρνηση στὴν 
ἐξυπηρέτηση τῶν συµφερόντων τοῦ κοινω-
νικοῦ συνόλου (Φίλιπ Μόρρις κι ἄλλοι 2-3)

Προχωράει τὸ χρυσωρυχεῖο τῆς European 
Goldfields στὶς Σκουριὲς τῆς Χαλκιδικῆς, 
ἀναµένοντας ἡµερήσια κέρδη 1 ἑκ. εὐρώ! 
Ἐµεῖς οἱ ἄλλοι, τί ἀναµένουµε, δὲν ξέρω

Πασοκικὸ ψηφοδέλτιο Πειραιᾶ: Φασούλας, 
Γιοῦτσος, Ἀρώνης, Μπόκοτα, Χαρδαβέλας... 
Τελικὸ στάδιο τοῦ σοσιαλισµοῦ ὁ γαβρισµὸς 
(κι ὁ τηλετενεκεδισµός) 

Ὄχι δάκρυα γιὰ τὸν Γιάννο! (Ἅ, κάνα εὐρὼ 
ἅµα ἔχετε... Ναί, καὶ µετοχὲς δεχόµαστε.)

Δικαίωση µὲ νόµο ὅλων τῶν καταπατητῶν 
δηµοσίων γαιῶν, κάπου 70.000 ἑλληνέζων. 
Τελικὰ αὐτὸ εἶναι τὸ τίµηµα τοῦ “δηµοσίου 
συµφέροντος”: Μία εἰκοσαετία ὑποµονῆς.

Ὅταν γράφεις µὲ ἁπλὰ λόγια προφανεῖς 
ἀλήθειες (περὶ ἔθνους, κοινωνίας, κτλ), εἶσαι 
ἁπλοϊκός, µὲ ἀβαθὴ σκέψη,  ξεπερασµένων 
ἀντιλήψεων, «πῶς τολµᾶς», κτλ

Ἂν τὰ γράψει περίτεχνα κάποιος φινκελκρό, 
τότε ἀρχίζουν νὰ ἐκστασιάζονται οἱ γκαζο-
τενεκέδες τοῦ συστήµατος καὶ νὰ ἀντηχοῦν 
ὅλοι µαζὶ ὅσα προηγουµένως σνόµπαραν!

Πάπαλα καὶ ἡ ἀκτοπλοϊκὴ σύνδεση Σµύρνης 
- Ἀλεξανδρούπολης. πάει στὸν Βόλο, ὅπου 
οἱ λιµενικὲς ὑποδοµὲς ἐπαρκοῦν. Ἄραγε οἱ 
πρόσφατες δικὲς µας γιατί δὲν ἐπαρκοῦν; 
Κανεὶς δὲν εὐθύνεται;

Ὁ ἀξιότιµος κ. Χατζηοσµάν, ποὺ κόσµησε τὴν 
ἀντινοµαρχία Ροδόπης µὲ τὴν προσήλωσή 
του στὰ τουρκικὰ ἰδεώδη, ἔχει κώλυµα 
ἐκλογιµότητας (ὡς πρώην ἱεροκήρυκας). 
Θὰ τὸν ἀπαλλάξει κανεὶς ἀπὸ τὸ ἄχθος τῆς 
ἐµπλοκῆς του σὲ ἑλληνικὸ θεσµό; 

Ὁ Κοµοτηναῖος Κ. Μπαµπασίδης, ἀπὸ τὴν 
συµπαθὴ τάξη τῶν δικηγόρων, ἐπελέχθη 
γιὰ τὸ ΔΣ τοῦ... Ἰνστιτούτου Ἀµυντικῶν 
Ἀναλύσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἄµυνας!

Ἡ ἐξ ἀγχιστίας ὑπουργοσυγγένειά του 
οὐδόλως σχετίζεται. Ἐκτιµήθηκε ἡ βαθειὰ 
σχέση του µὲ τὸ στράτευµα (ἀπ’ ὅπου εἶχε 
ἀπαλλαχτεῖ ὡς γιωτᾶς)

Ὄχι, δέν πρόκειται γιά ρουσφετολογική 
ἐξυπηρέτηση. Σκεφτεῖτε τί ὤθηση θά 
καρπωθεῖ ἡ Ἐθνική µας Ἄµυνα µὲ µερικά 
ψωροχιλιάρικα «ἀποζηµίωσης» µηνιαίως!...

Ὡς ΜΚΟ ἀναγνώρισε ὁ ΟΗΕ τὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ὁµοσπονδία Τούρκων Δ. Θράκης, πανηγυ-
ρίζει ὁ κ. Χαµπίµπογλου. Σωστό. Μὴ Κυβερ-
νητικὴ µέν, παρακρατικὴ δέ.

Τίς εὐχαριστίες µας σὲ ὅσους ἐπικοινωνοῦν 
µαζί µας, ἰδιαιτέρως δέ στόν (84χρονο!) Ἀρ- 
χιµανδρίτη Ν. Σωτηρόπουλο. Νἄστε καλά

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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     Ἐπανακάµπτω, ἀγαπητοὶ φίλοι, µετὰ 
ἀπὸ ἕνα µήνα ἀποτοξίνωσης, καὶ ἐνῶ κατ’ 
ἀρχὰς (µὲ τόσο αἷµα ποὺ χύνεται ἐκεῖ κάτω) 
οὐδεµία διάθεση εἶχα ν’ ἀσχοληθῶ σήµερα 
µὲ σαχλαµάρες, τελικὰ ὅµως οὔτε κι αὐτὴ τὴ 
φορὰ τὴ γλίτωσα. Κι ἂν ἀπορεῖτε, θὰ σᾶς πῶ 
ἀµέσως τὸ γιατί… 
     Σκόπευα λοιπὸν ἀρχικὰ νὰ γράψω καὶ γιὰ 
τὴν ὀργή µου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ θετικὰ ποὺ 
βγῆκαν µέσα ἀπ’ ὅλα αὐτά, δηλαδὴ ἀφ’ ἑνὸς 
τὴν πλήρη ἀποµυθοποίηση τῆς περίφηµης 
ἰσραηλινῆς πολεµικῆς µηχανῆς (τέτοια 
ξεφτίλα δὲν ξανάγινε - ὅπως πάει, σὲ λίγο θὰ 
πέφτουν βόµβες καὶ µὲς στὸ Τὲλ Ἀβίβ) καὶ 
ἀφ’ ἑτέρου βεβαίως τὰ νέα ἀποκαλυπτήρια 
ποὺ ἔγιναν µὲ ἀκόµη πιὸ ἐντυπωσιακὸ τρόπο. 
Ἀποκαλυπτήρια καὶ γιὰ τὸν τρόπο ποὺ τὸ 
ἀµερικανοϊσραηλινὸ µεγαλοφασισταριὸ 
προωθεῖ τὰ σχέδιά του γιὰ κατάκτηση (ὁ ὅρος 
«ἔλεγχος» εἶναι πλέον ἐγκληµατικὰ ἤπιος) τῆς 
Μ. Ἀνατολῆς, χρησιµοποιώντας τὰ γνωστὰ 
προκὰτ τροµοάλλοθι (µὲ τὶς ὑποτιθέµενες Ἂλ 
Κάιντες) καὶ προσπαθώντας νὰ θέσει ἑκποδῶν 
ὅλα τὰ πραγµατικὰ ἐµπόδια (Ἰράκ, Λίβανος, 
Συρία, Ἰράν), ἀποκαλυπτήρια ὅµως καὶ γιὰ 
ὅλους τους ἄλλους θλιβεροὺς τζουτζέδες, 
ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὸν ΟΗΕ, ὡς 
τὸν ξεφτιλισµένο ἰσλαµικὸ κόσµο τῶν πετρο-
δολαρίων. Καὶ ὄχι ὅτι ἤλπιζα βεβαίως πὼς ἡ 
µέση τσιµπλιασµένη νεοελλαδικὴ πλέµπα 
- πέρα ἀπὸ κάποια συναισθηµατικὴ φόρτιση 
ἁρµονικῶς συνάδουσα µὲ τὶς ἀγωνιώδεις 
κραυγὲς τῶν ἀνταποκριτῶν τῆς τηλεχωµατερῆς 
- κατάλαβε καὶ πάλι πολλά, τοὐλάχιστον 
ὅµως ἤµουν βέβαιος ὅτι κάποιοι ἔστω καὶ λίγο 
ὑποψιασµένοι ἔφτασαν, ὕστερα ἀπ’ ὅσα ἔγιναν, 
ἀκόµη πιὸ κοντὰ στὴν ἀλήθεια…
     Μετὰ ὅµως ἡ διεθνὴς καὶ ντόπια 
δηµοσιοκοπρογραφικὴ τηλεχαβούζα ξαναχτύ-
πησε καὶ ἦταν τέτοιας ἔκτασης τὸ γελοῖον 
τοῦ πράγµατος, ποὺ µὲ ἀποδιοργάνωσε 
τελείως! Βγήκανε λοιπὸν οἱ ἐπίσηµοι ἀγωγοί 

τῆς ἐνηµέρωσης (βλ. παραπλάνησης) τῶν 
µαζῶν κι ἄρχισαν πάλι τὸν ἀντιπερισπασµό, 
διαχέοντας τὶς γνωστὲς κρετινοφῆµες γιὰ 
δῆθεν συντονισµένα τροµοκρατικὰ χτυπήµατα 
κάποιου παρακλαδιοῦ τῆς Ἂλ Κάιντα στὴ 
Βρετανία (τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια παραµύθια πάλι 
δηλαδὴ - µὰ ποιοὶ ἄραγε µπορεῖ νὰ εἶναι τόσο 
λοβοτοµηµένοι κάφροι, ὥστε νὰ µασᾶνε ἀκόµα 
µ’ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐξόφθαλµες γελοιότητες!), 
καθὼς καὶ γιὰ ἐκρηκτικοὺς µηχανισµοὺς ποὺ 
κατασκευάζονται, λέει, ἀπὸ ὑλικὰ τὰ ὁποῖα 
κυκλοφοροῦν καὶ στὸ ἐµπόριο (ναί, βρέ, κι 
ἐµεῖς ἀπ’ τὸν Μασούτη τὰ παίρνουµε - ἒ, κι ἅµα 
τελειώσει τὸ στόκ, ἔχει κι ὁ Μαρινόπουλος)! 
Καὶ µέσα σ’ ὅλα αὐτὰ τὰ φούµαρα, ἦρθε καὶ 
τὸ ἐπιστέγασµα τῆς µαλ… µὲ τὴ ΝΕΤ νὰ µᾶς 
δείχνει σὲ ἀποκλειστικὸ ἕνα κονσερβοκούτι 
νὰ ἐκρήγνυται σ’ ἕνα χωράφι ὡς πειραµατικὴ 
ἀπόδειξη, λέει, τοῦ πόσο εὔκολη εἶναι ἡ 
κατασκευὴ ἐκρηκτικῶν! Καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, 
ἐγένετο «µπουρλότοοο», ποὺ ἔλεγε κι ἡ Σαπφὼ 
Νοταρᾶ! Ρέ, θὰ µᾶς τρελάνουνε τελείως ἐτοῦτα 
τὰ βοθροκάναλα! Κι ὄχι δηλαδὴ πὼς δὲν τὸ 
ξέραµε ὅτι µᾶς ἔχουν γιὰ καθυστερηµένους, 
ἀλλά, ρὲ παιδί µου, τόσο πολύ;
     Καλά, εἰδικὰ γιὰ τὴν Ἂλ Κάιντα βεβαίως - τὴν 
περίφηµη ὀργάνωση φάντασµα, τῆς ὁποίας τὰ 
«µέλη» εἴτε δὲν τὰ ξέρει οὒτ’ ἡ µάνα τους, εἴτε 
τὰ ξέρει (ἀλλὰ ἁπλῶς ἔχουνε… πεθάνει ἀπὸ 
δεκαετίας) - ἤτανε ἀπολύτως δεδοµένο ὅτι θὰ 
ἔβγαιναν τέτοια σενάρια, γιατί τὰ πράγµατα 
εἶχαν ἀρχίσει νὰ σφίγγουν κι ὑπῆρχε κίνδυνος 
νὰ ’χουµε ἀποκαλυπτήρια ἀκόµη καὶ στὰ µάτια 
τῶν πολὺ χαχόλων! Τί νοµίζετε δηλαδή, ὅτι δὲν 
ὑπῆρξαν ἀφελεῖς ποὺ ἀναρωτήθηκαν γιατί δὲν 
ἔκανε ἀπολύτως τίποτα ἡ Ἂλ Κάιντα γιὰ νὰ 
συµπαρασταθεῖ στὸν Λίβανο (πέραν µίας ἀπὸ 
τὶς γνωστὲς ἀδερφίστικες µαλακοδηλώσεις 
ἐκείνου τοῦ χαζοσάψαλου, τοῦ Ἂλ Ζαουάχρι); 
Ἔ, ἕτοιµη ἦταν ἀπὸ ἕνα σηµεῖο κι ἔπειτα ἡ 
ἐπίσηµη ἐκδοχὴ τῶν ΜΜΕ ὅτι «ἡ Ἂλ Κάιντα 
δὲν ἔχει καλὲς σχέσεις µὲ τὴ Χεζµπολάχ» (πολὺ 
βολικὸ βεβαίως - µὴ βλέπετε τώρα ἐσεῖς ὅτι 
στὴν πραγµατικότητα δὲν ἔχει ΚΑΜΜΙΑ 
ἀπολύτως σχέση, εἴτε καλὴ εἴτε κακή, οὔτε 
µ’ αὐτήν, οὔτε µὲ καµµία ἄλλη ΥΠΑΡΚΤΗ 

ἀραβικὴ ὀργάνωση, καθότι ἁπλούστατα 
ΚΑΝΕΙΣ δὲν τοὺς ξέρει). Καὶ γιὰ ὅσους δὲν 
πείστηκαν τελείως ἀπ’ αὐτό, πάρτε καὶ µερικὰ 
σενάρια τροµοκρατικῶν χτυπηµάτων στὴν 
Εὐρώπη κι ἄντε πάλι, ὢ φτωχά µου βόδια, µὲς 
στὸ µικρό σας τὸ παχνί…
     Ὁ ἐγκέφαλος πάντως διέφυγε, εἴπανε! Μὰ 
ποῦ νὰ πῆγε ἄραγε! Στὴ Μύκονο µὲ τὸν Ἂλ 
Ζαρκάουι, στὴν Κρήτη µὲ τὸν Μινώταυρο, 
στὸ Τεῖχος τῶν ∆ακρύων µὲ τὸν γιὸ τοῦ 
Σαρὸν ἢ στὸ Λάγκλεϊ τῆς Βιρτζίνια µὲ τὸν 
Ἂλ Γκαρπούζι; Μπά, παίζει βεβαίως καὶ ἡ 
τρίτη ἐκδοχή, µᾶλλον ὅµως ἡ πιὸ πιθανὴ εἶναι 
ἡ τελευταία. Ἔ, κόντευε κι ἡ 16η τοῦ µηνός,  
ἡµέρα µισθοδοσίας, λογικότερο εἶναι…
     Ξυπνᾶτε ὅµως κι ἐσεῖς, βρὲ ἀγόρια µου! Ποιὸς 
εἶναι δηλαδὴ τόσο µαλ… ποὺ θὰ µποροῦσε νὰ 
πιστεύει ὅτι θὰ χτύπαγε ἡ… Ἂλ Κάιντα µέσα 
στὸ Ἰσραήλ; Τί τὸ περάσαµε ἐδῶ δηλαδή; 
∆ίδυµους Πύργους, Κωνσταντινούπολη ἢ 
λονδρέζικο µετρό;
     Καθότι ξέρετε ποιὰ εἶναι ἡ διαφορὰ ἀνάµεσα 
σ’ ὅλα τὰ παραπάνω µέρη µὲ τὸ Ἰσραήλ, ἔτσι; 
Στὸ Ἰσραήλ, σὺν τοῖς ἄλλοις, ἔχει καὶ πολλούς… 
Ἑβραίους! Ποῦ νὰ τρέχεις δηλαδὴ τώρα νὰ 
τοὺς προειδοποιήσεις ὅλους!
     Ἄντε ὅµως, πολλὰ εἴπαµε πάλι, σᾶς ἀφήνω 
κάπου ἐδῶ, γιατί ἔµεινα κι ἀπὸ τσιγάρα κι 
ἔχω χαρµανιάσει! Βγαίνω στὸ περίπτερο νὰ 
ἀγοράσω - ἒ, καὶ µία ποὺ πάω, λέω νὰ πάρω 
καὶ µερικοὺς πυροκροτητὲς µαζὶ µὲ καναδυὸ 
κιλὰ C4. (Ὄχι, νιτρογλυκερίνη δὲν φέρνει ὁ 
περιπτεράς µου, παρότι τοῦ εἶπα τοῦ µαλ…, 
ἂν ἐνδιαφέρεστε ὅµως, συνήθως πουλᾶνε 
στὸ ἀπέναντι σουβλατζίδικο - κι ἅµα δὲν 
βρεῖτε κι ἐκεῖ, ἔχει σίγουρα ὁ παραδίπλα µὲ τὰ 
κουρτινόξυλα). Ἄντε γειά σας λοιπὸν καὶ καλὸ 
βόλι…

 Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

     Υ.Γ. Πάντως κι αὐτοὶ ἐκεῖ στὴ ΝΕΤ δὲν 
εἶναι, ρὲ παιδί µου, καθόλου ἐντάξει! Ντὶπ γιὰ 
ντὶπ γαϊδούρια δηλαδή! ∆εκατρεῖς στρακα-
στροῦκες µπουρλότιασα χτὲς στὴν ἀλάνα ἐδῶ 
παραδίπλα κι ἀκόµη νὰ ’ρθοῦν οἱ ἄχρηστοι νὰ 
µοῦ τραβήξουν ἕνα ἀποκλειστικό…                

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ


