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Ἐλάχιστοι µᾶς διαβάζουν /
ἐλάχιστοι ξέρουν τή γλῶσσα 

µας / µένουµε ἀδικαίωτοι κι 
ἀχειροκρότητοι /

σ΄αὐτή τή µακρινή γωνιά /
ὅµως ἀντισταθµίζει πού 

γράφουµε Ἑλληνικά.

Κ. ΜΟΝΤΗΣ 

 Ἀντιφωνητὴς

Οἱ παρατιθέμενες φωτογραφίες περιγράφουν τό παλαι-
στινιακό «λαθρεμπόριο» στή Γάζα. Στόχος: Νά προμηθευ- 
τοῦν παιδικά γάλατα! Τό δίκτυο τῶν στοῶν (ἀνατίναξαν 
3-4 οἱ Αἰγύπτιοι) πού περνᾶνε κάτω ἀπό τή μεθόριο εἶναι 
ἕνα αὐτοσχέδιο ὅπλο ἐπιβίωσης γιά τόν πληθυσμό 1,5 
ἑκατομμυρίου ψυχῶν, πού 16 μῆνες τώρα ὑποφέρουν ἀπό 
τό κτηνῶδες ἰσραηλινό ἐμπάργκο. Στήν ἀνοιχτή αὐτή 
φυλακή τό 80% τῶν ἀνθρώπων ζεῖ κυριολεκτικά ἀπό τίς 
ὑπηρεσίες τῆς UNRWA. Κι ὅπως δήλωσε ὁ διευθυντής 
της, Τζών Γκίνγκ,  καλώντας σέ τερματισμό τῆς ντροπῆς, 
πρόκειται γιά φτώχεια πού δημιουργεῖται ὄχι ἀπό κάποιες 
ἀντίξοες συνθῆκες ἀλλά ἀπό τόν (λέμε, τώρα) ἄνθρωπο...

Αὐτήν τή σκατόφατσα σίγουρα τήν 
θυµᾶστε: Ὁ µέγας Ἄλαν Γκρήνσπαν, 
18 χρόνια ἀφεντικό τῆς FED, ἐπί 
Δηµοκρατικῶν καί Ρεπουµπλικάνων 
ἀντάµα (ἡ ...καταγωγή του εἶναι 
ὑπερκοµµατική), µέτρ δῆθεν τῶν 
τοκογλυφικῶν χειρισµῶν. Τίς προάλλες 
στό Κογκρέσο, ἀπολογούµενος γιά 
τήν πολιτική του πού ὁδήγησε στήν 
τρέχουσα κρίση, δήλωσε ὅτι ἕνα 60% 
ἐπιτυχῶν οἰκονοµικῶν προβλέψεων 
εἶναι καλό ποσοστό (!), ἀλλά 
παραδέχτηκε ὅτι «ἦταν λάθος γιά 
κάµποσο καιρό». Ἄ, καί σοκαρίστηκε 
ὅταν ἀνακάλυψε ὅτι ἡ αὐτορρύθµιση 
τῶν τραπεζῶν δέν ἔγινε ἐφικτή 
(δηλ. ἦταν ἕνας ἀκόµη µῦθος). Ἔµ, 
δέν ρωτοῦσε τή θειά µ’ τή Σιδιρίτσα 
πού πάντα τό ‘λεγε... Ἄσε πού τόσες 
ἐπιτυχεῖς προβλέψεις κάνει κι ἐκείνη...

Οὔπς! Σόρρυ!

Γιά μιά κούτα παιδικά γάλατα...

Ὁ Σουφλιάς στό Σουφλί
Τί τό ‘θελε τό ταξίδι στόν 
Ἕβρο ὁ ΥΠΕΧΩΔΕς; Πά- 
νω πού περιηγεῖτο στό 
δάσος τῆς Δαδιᾶς Σου-
φλίου λιποθύµησε καί µε-
ταφέρθηκε στό Πανεπιστη-
µιακό Νοσοκοµεῖο τῆς 
Ἀλεξανδρούπολης. Καί ναί 
µέν τήν λιποθυµία µπορεῖ 
κανείς νά τήν προσπεράσει 

καί δίχως προβλήµατα, ὅµως ἀπό τούς καθηγητές 
- γιατρούς τῆς Ἀλεξανδρούπολης πῶς νά γλυτώσεις; 
Τέλος πάντων, γερή κράση ὁ Σαρακατσάνος, συνῆλθε 

γρήγορα καί ἀπέφυγε τά χειρότερα...
Ποιά ἦταν ὅµως ἡ αἰτία τῆς λιγοθυµίας; Σύµφωνα 
µέ ἀπολύτως ἐξακριβωµένες πληροφορίες µας, οἱ 
ἰατρικές ἐκτιµήσεις ἔχουν διχαστεῖ. Οἱ µισοί ἀπό 
τούς θεράποντες πιστεύουν ὅτι ὁ ὑπουργός ἔπαθε 
ὑπεροξυγόνωση, καθώς µετά τή χρόνια διαµονή του 
στήν Ἀθήνα γιά πρώτη φορά ἐκτέθηκε σέ χῶρο δίχως 
µόλυνση, ρύπους, σωµατίδια κτλ. Ἔ, τό σόκ δέν τό 
ἄντεξε ὁ ὀργανισµός του, παρότι τό σαρακατσάνικο 
αἷµα στίς φλέβες ἄρχισε νά ἀνακαλεῖ στάνες, κονάκια 
καί τσελιγκάτα. Οἱ ὑπόλοιποι µισοί γιατροί πιστεύουν 
ὅτι ὁ ὑπουργός ἁπλῶς σοκαρίστηκε ἀπό τό γεγονός 
ὅτι ὅλη ἐκείνη ἡ ἔκταση πού ἀγνάντευε, χιλιάδες 
στρέµµατα δάσους, ἔµενε ἀναξιοποίητη. Οὔτε ἕνας 
οἰκισµός, µιά βίλα, ἕνα αὐθαίρετο, µιά νότα τσιµέντου 
βρέ ἀδερφέ! Πράσινο, πράσινο, πράσινο... Ποῦ ζοῦµε, 
τό κέρατό µου, στήν ἰουράσια περίοδο; Πόσο µπορεῖ 
νά τ’ ἀντέξει ἡ συνείδηση ἑνός Ἕλληνα ΥΠΕΧΩΔΕ; Σέ 
µιά ψυχοσωµατική ἀντιδραστική ἐκδήλωση λοιπόν, 
πάρτον κάτω. Ὅ,τι καί νά ἰσχύει, ἄς εἶναι περαστικά.

- Πιάσε µου ἕνα κιλό ἀπό αὐτά τά πιπέρια, 
δυό µατσάκια µετοχές τῆς Barclays 

καί λίγα κρατικά ὁµόλογα Οὑγγαρίας 
ἄν εἶναι φρέσκα!...

Πέρα ἀπό τίς κλάψες γιά τήν διεθνή κρίση δέν 
ἀκοῦµε καµµία σοβαρή σκέψη γιά ἀνάσχεση 

τῆς ληστοκρατίας πού τήν προκάλεσε. 
Οὔτε γιά κατάργηση τοῦ Χρηµατιστηρίου 

Παραγώγων καί τῶν ὑπεράκτιων ἑταιρειῶν, 
οὔτε γιά περιορισµούς στίς διεθνεῖς κινήσεις 

κεφαλαίων, οὔτε γιά ἀπαγόρευση τῶν 
καταναλωτικῶν δανείων, οὔτε γιά ἐξοµοίωση 

τοῦ ἐπιτοκίου τῶν πιστωτικῶν καρτῶν µέ 
κεῖνο τῶν χορηγήσεων, οὔτε γιά γενική ἄρση 

τοῦ τραπεζικοῦ ἀπορρήτου. Ὁπότε...

ΚΡΙΣΗ... Ζαµπουνίδης

Δέν µᾶς ἔφτανε ὁ δήµαρχος 
Ὀρφέα Β. Πουλιλιός, πού µέ λόγια 
- παραληρήµατα καί (ἄθλια) ἔργα 
πολέµησε τή Χαρά Νικοπούλου καί τό 
τεράστιο ἐκπαιδευτικό ἔργο της στό 
Μέγα Δέρειο, τώρα µᾶς προέκυψε καί 
ὁ νοµάρχης Ἕβρου Νίκος Ζαµπουνί-
δης. Πού βγῆκε σέ τηλεοπτικούς καί 
ραδιοφωνικούς διαύλους νά διαλα-
λήσει τήν ἱερή του ἀγανάκτηση γιά τήν 
παρουσία τῆς Ἑλληνίδας Δασκάλας 
στό τσιφλίκι του! Μέχρι καί στήν ΤΕΔΚ 
Ἕβρου τό πῆγε τό θέµα! Γιατί ἄραγε; 
Γιά ποιόν λόγο ἕνα πολιτικό µηδενικό, 
ἕνας ἐπαγγελµατίας κοµµατάρχης νά 
µαίνεται δηµοσίως γιά µιάν ὑπόθεση 
πού οὔτε ἄµεσα τόν ἀφορᾶ µά καί 
ἔβαινε πρός ἐκτόνωση; Μήπως γιά 
χάρη τῶν ψήφων τῶν τουρκοφρόνων; 
Μήπως θίχτηκε κανένα κοµµατόσκυλό 
του; Κάποιος ρουφιάνος πού νοµίζει 
ὅτι µαζεύοντας ψήφους γιά τόν βαλή 
θά µπορεῖ καί τήν τούρκικη γραµµή νά 
περνάει καί νά παρανοµεῖ ἐλεύθερα; 
Ἐµεῖς ἐπισηµαίνουµε τό φαινόµενο 
(βλ. σελ. 8) καί ἐπιφυλασσόµεθα γιά 
περισσότερες ροχάλες ὅταν χρειαστεῖ.



Ο Ευάγγελος Παπανούτσος στο δοκίμιό 
του «Ο ελεύθερος χρόνος», που 
δημοσιεύτηκε εδώ και περισσότερα από 
35 χρόνια (εφημ. «Το Βήμα», 13/2/1972), 
προβληματιζόταν πάνω στο θέμα της 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους 
από τους ανθρώπους, από τη στιγμή που οι 
μηχανές, με τη δυναμική τους είσοδο στην 
εργασία, θα αντικαθιστούσαν σταδιακά 
τους εργαζόμενους. Ο Παπανούτσος 
διέβλεπε δύο διαφορετικές εξελίξεις λόγω 
της κυριαρχίας των μηχανών, μία για τις 
«“υπανάπτυκτες” ή κατ’ ευφημισμόν 
“αναπτυσσόμενες” χώρες» και μία για 
τις αναπτυγμένες. Προέβλεπε για τις 
«υπανάπτυκτες» χώρες πως 
η μηχανή θα ανάγκαζε τους 
ανθρώπους ή να αλλάξουν 
επάγγελμα, προκειμένου 
να επιβιώσουν, ή να 
πεθάνουν, είτε από πείνα 
είτε ηθικά, καθώς θα 
σύρονταν, και πάλι για 
λόγους επιβίωσης, ή στη 
διαφθορά ή στο έγκλημα. 
Για τις αναπτυγμένες χώρες 
ο στοχαστής περιέγραφε 
ένα διαφορετικό πρόβλημα που, κατά τις 
εκτιμήσεις του, θα προέκυπτε: το πρόβλημα 
της διαχείρισης από τους ανθρώπους του 
ελεύθερου χρόνου τους, όταν η μηχανή θα 
τους αναπλήρωνε και θα τους εξασφάλιζε 
περισσότερες ημέρες αργίας την εβδομάδα, 
χωρίς να θίγονται τα μισθοδοτικά τους 
δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι θα ’πρεπε 
να προετοιμάζονταν ψυχολογικά ώστε 
ν’ απέφευγαν την καταρράκωση όταν θα 
σταματούσαν να εργάζονται· θα ’πρεπε 
να εκπαιδεύονταν για την εποικοδομητική 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στην 
αργία τους, ώστε να μην μαράζωναν 
αισθανόμενοι ότι παρασιτούν.
Είναι πολύ χαρακτηριστική η σκοπιά 
από την οποία εξέταζε το πρόβλημα ο 
Παπανούτσος: «Η δυσκολία θα είναι να 
προετοιμαστούν ψυχολογικά οι άνθρωποι 
να δεχτούν να ζουν παρασιτικά και να μη 
πληγωθούν όταν θα λάβουν από τη διοίκηση 
των επιχειρήσεων την ειδοποίηση: “Από 
τον ερχόμενο μήνα θα εργάζεστε μόνο 3 
ημέρες την εβδομάδα (ή καθόλου). Θα 
περνάτε όμως κάθε Παρασκευή απόγευμα 
από το κατάστημα. Στην είσοδο υπάρχει το 
αυτόματο ταμείο μας. Σ’ αυτό θα χτυπάτε 
τον κωδικό αριθμό σας και θα εισπράττετε 
αμέσως την αμοιβή σας για ολόκληρη 
την εβδομάδα ή τη σύνταξή σας για το 

ίδιο χρονικό διάστημα. Μη συγκινείστε 
γι’ αυτό. Μήτε να ντρέπεστε. Αύριο θα 
κάνουν το ίδιο με σας πολλοί από τους 
συναδέλφους σας, και μεθαύριο ακόμα 
περισσότεροι. Στη διάθεσή σας θα έχετε 
τώρα όχι μία Κυριακή, αλλά τέσσερις (οι 
συνταξιούχοι εφτά). Καλή διασκέδαση 
λοιπόν”…»
Η παραπάνω αντιμετώπιση είναι ό,τι 
πιο υγιές θα περιμέναμε για τη χρήση 
των μηχανών: μία ανθρωποκεντρική 
χρήση τους προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου. Ενώ όμως το υγιές θα ’ταν αυτό, 
οι προβλέψεις του σπουδαίου διανοητή 
έχουν σήμερα, δυστυχώς, κονιορτοποιηθεί 

από τη διαφορετική πραγματικότητα. 
Η μηχανή αντικαθιστά τον άνθρωπο σε 
πολλές περιπτώσεις, σε καμιά τους όμως 
εκείνος δεν συνεχίζει να μισθοδοτείται. 
Αντίθετα χάνει τη δουλειά του και μένει 
μετέωρος και ανασφαλής. Ίσως εδώ 
θα πρόσεχε κανείς ότι ο Παπανούτσος 
σημειώνει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο 
για την περίπτωση των υπανάπτυκτων 
χωρών, επομένως δεν διαψεύδεται. Ακόμη 
όμως κι αν δεχόμασταν ότι η δική μας 
χώρα ανήκει στις υπανάπτυκτες, πάλι θα 
διαπιστώναμε ότι οι αισιόδοξες προβλέψεις 
για τους εργαζόμενους στις αναπτυγμένες 
χώρες δεν επαληθεύονται. Απεναντίας οι 
νόμοι της αγοράς έχουν καταντήσει τόσο 
σκληροί, ώστε η διατύπωση αντίστοιχων 
αντιλήψεων να φαντάζει σήμερα όχι 
απλώς ρομαντική αλλά, πολύ περισσότερο, 
αφελής.
Τι είναι λοιπόν εκείνο που μεσολαβεί 
από τον οποιοδήποτε αρχικό σχεδιασμό 
προς το συμφέρον του κοινωνικού 
συνόλου, μέχρι αυτός να καταντήσει 
μέσο προς την ευμάρεια συγκεκριμένων 
μόνο κοινωνικών τάξεων; Τις αγαθές 
προθέσεις των επιστημόνων που εφηύραν 
και τελειοποίησαν τις μηχανές δεν τις 
αμφισβητούμε: στόχος τους ήταν η 
βελτίωση των συνθηκών ζωής για τον 

άνθρωπο. Ενώ όμως η φυσιολογική εξέλιξη 
θα ’ταν η κατάσταση που οραματίστηκε ο 
Παπανούτσος, με τις μηχανές να παράγουν 
το έργο και τους πολίτες να καρπώνονται 
στο σύνολό τους το όφελος, διατηρώντας 
τα μισθοδοτικά τους δικαιώματα, τελικά 
οι εργαζόμενοι παραγκωνίζονται και τα 
κέρδη συσσωρεύονται στα ταμεία μιας 
οικονομικής ελίτ. Φαίνεται ότι, όπως 
συνέβαινε σε κάθε εποχή, έτσι και τώρα, 
οι ανώτερες οικονομικά τάξεις, που 
διαχειρίζονται τον πλούτο, εκμεταλλεύονται 
κάθε ευκαιρία για να τον αυξήσουν, 
ισχυροποιούμενες και ενισχύοντας τη 
θέση τους σε βάρος των υπόλοιπων. Αν 
όμως μια τέτοια συμπεριφορά είναι η 
φυσιολογική –και διαχρονική– απ’ την 
πλευρά των εκάστοτε ισχυρών, η στάση 
του οργανωμένου κράτους, της επίσημης 
πολιτείας, που υποτίθεται ότι συγκροτείται 
για την προστασία του κοινωνικού 
συνόλου, παραμένει δυσεξήγητη.
Μία ερμηνεία για τη στάση του κράτους 
είναι η ιδεολογική επικράτηση στην 
οικονομία του μοντέλου της «ελεύθερης 
αγοράς», η οποία ακολουθεί τους δικούς 
της νόμους στο πλαίσιο του ανταγωνισμού 
και παραμένει ανεξέλεγκτη από τον 
οργανωτικό κι ελεγκτικό φορέα που 
συγκρότησαν οι άνθρωποι σχηματίζοντας 
κοινωνίες, δηλαδή το κράτος. Το μοντέλο 
της «ελεύθερης αγοράς» προωθεί την 
ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 
μέσα σ’ ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο, όπου 
προβάλλεται εκείνος που θα προσφέρει 
το ποιοτικότερο προϊόν στη χαμηλότερη 
τιμή. Η «ελεύθερη αγορά» αντιτάσσεται 
στον κρατικό παρεμβατισμό θεωρώντας 
τον περιττό, καθώς οι οικονομικές 
ισορροπίες διαμορφώνονται ανάλογα 
με τη ζήτηση, την προσφορά και την 
ποιότητα των παραγόμενων 
αγαθών ή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών. Επιπλέον τον θεωρεί 
περιττό για τον πρόσθετο ισχυρό 
λόγο πως το μοντέλο του κρατικού 
παρεμβατισμού, με τον τρόπο 
μάλιστα που εφαρμόστηκε στις χώρες 
του υπαρκτού σοσιαλισμού, απέτυχε 
παταγωδώς και κατέρρευσε. Έτσι 
η «ελεύθερη αγορά» προβάλλεται 
ως οικονομικός μονόδρομος. Οι 
πολιτικές παρατάξεις λοιπόν που 
την ασπάζονται ως ιδεολογία, 
όταν βρίσκονται στην εξουσία, την 
εφαρμόζουν, ελαχιστοποιώντας όσο 
μπορούν τις κρατικές παρεμβάσεις 
στον χώρο της αγοράς.
Βέβαια θα έμοιαζε ουτοπικό στην 
παρούσα στιγμή (χωρίς φυσικά 
να ’μαστε σίγουροι για το τι 
μας επιφυλάσσει το μέλλον), και με 

δεδομένη τη νωπή αποτυχία του κρατικού 
παρεμβατισμού στις χώρες του πρώην 
ανατολικού μπλοκ, να προτείνουμε 
την αναγέννησή του, έστω και με μία 
παραλλαγμένη μορφή. Αν όμως ο κρατικός 
παρεμβατισμός απέτυχε (πάντως θα 
χωρούσε μεγάλη συζήτηση αναφορικά 
με το αν η αποτυχία του οφείλεται σε 
εγγενείς του αδυναμίες ή στους κακούς 
και άπληστους διαχειριστές του), το παρόν 
σύστημα –αντίστοιχα– της ελεύθερης 
αγοράς, με τον ασύδοτο τρόπο με τον 
οποίο κατάντησε να λειτουργεί, επίσης 
δεν ικανοποιεί και προβληματίζει. Εν 
προκειμένω, το ζητούμενό μας δεν είναι το 
«βιώσιμο» με όρους καθαρά οικονομικούς, 
αλλά το «βιώσιμο» οικονομικά, που 
ελέγχεται παράλληλα από όρους ηθικούς. 
Ηθικός είναι ο προβληματισμός μας, 
πολύ περισσότερο σήμερα, οπότε και ο 
μονόδρομος της ελεύθερης αγοράς, με την 
απουσία ενός εναλλακτικού συστήματος 
που θα λειτουργούσε εξισορροπητικά 
σαν «αντίπαλο δέος», έχει οδηγήσει σε 
ακραίες καταστάσεις, σε εκδηλώσεις 
αισχροκέρδειας και γιγάντωσης των 
ανισοτήτων, που φαίνεται αδύνατο να 
τιθασευτούν. Συνεπώς, όσο κοινότοπη κι 
αν ακούγεται επανερχόμενη συνεχώς σαν 
διαπίστωση, έχει ουσιώδη βάση η θέση 
πως δεν αρκεί να ευημερούν οι αριθμοί –ή 
οι μηχανές, θα προσθέταμε εδώ, με αφορμή 
τις επισημάνσεις του Παπανούτσου– μα 
επιβάλλεται να ευημερούν οι άνθρωποι. 
Επομένως χρειάζεται να ελεγχθεί κατά 
πόσο το μοντέλο της «ελεύθερης αγοράς» 
έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει το 
κοινωνικό σύνολο προς την ευημερία.

Γιάννης Στρούμπας
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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: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 25 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 50 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81

ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Με κοιτάς προκλητικά
στυλώνοντας τα πόδια
πολλά βαρύς κι ασήκωτος
λες κι έχεις
δυο κιλά αρχίδια.

Διόλου απίθανο·
Χρειάζονται
βαριές μονάδες
για την παραγωγή
τόσης μαλακίας.

Γιάννης Στρούμπας

«Ελεύθερη αγορά»: 
«μονόδρομος» ευημερίας ή ασυδοσίας;

Κυκλοφορεί το 14ο τεύχος του περιοδικού με εκτενές 
αφιέρωμα στον τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο. Το τεύχος 
πέρα από την αποκλειστική συνέντευξη και φωτογράφιση 
του τραγουδοποιού από την Δ. Πιλάτη φιλοξενεί προσεγγίσεις 
στο έργο του από τους Κ. Μπλάθρα, Γ. Καραμπελιά, Β. 
Φτωχόπουλο, Θ. Γκαϊφύλια, Λ. Ιωαννίδη, Τ. Ζωγράφου & Θ. 
Παντούλα.
 Στο ίδιο τεύχος φιλοξενούνται κείμενα για την πολιτική 
επικαιρότητα καθώς και βιβλιοκρισίες, σελίδες για τον 
κινηματογράφο, τα εικαστικά, το θέατρο και την μουσική.
Το πλούσιο τεύχος κοσμούν επίσης ένα εξαιρετικό δοκίμιο του 
Κ. Τσιρόπουλου, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του Αλβανικού 
εθνικού ζητήματος από τον Φ. Μαλκίδη και μια ενδιαφέρουσα 
συνέντευξη με τον Κούρδο συγγραφέα Τζεμίλ Τουράν.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ~ΑΘΗΝΑ: Μαυροκορδάτου 11, τηλ.: 
210 3304196 ~ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρασακάκη 5, τηλ.: 2310 
220992 ~ΧΑΛΚΙΔΑ: Πορθμός, Μ. Κακαρά, τηλ.: 22210 62626 
~ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: 6932214189

manifestogrecia.blogspot.com



Ήταν ένας σύντροφος, αλλά… παλιά!
   Στόν «Φιλελεύθερο» (17/10) ο Αρίστος Μιχαηλίδης περιγράφει τον τραγέλαφο της 
ελληνικής πολιτικής (τύπου Σημίτη) που συνεχίζεται στην Κύπρο:
   «Άλλο πρόβλημα τώρα! Θυμώνει, λέει, ο Ταλάτ όταν τον αποκαλεί «σύντροφο» ο 
Δημήτρης Χριστόφιας και έβαλε τον εκπρόσωπο του, τον Χασάν Ερτσακιτζά, να τον 
καλέσει δημοσίως να αφήσει κατά μέρος αυτές τις φιλοσοφίες. Βρε, τι πάθαμε! Λέτε να 
κινδυνεύει να τιναχθεί η λύση στον αέρα για τέτοιο λόγο; Διότι, μέχρι τώρα νομίζαμε 
ότι θα βρούμε τη λύση λόγω συντροφικών δεσμών. Αλλά, όπως μας εξηγεί ο ίδιος 
ο εκπρόσωπος του κ. Ταλάτ, παρότι εμείς επιμένουμε να λέμε τα δικά μας, σαν να και 
βάλαμε στουπόχαρτο στ’ αυτιά, πρέπει ο Πρόεδρος Χριστόφιας «να αφήσει κατά μέρος την 
έκφραση σύντροφος, που χρησιμοποιεί για τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, επειδή ο κ. Ταλάτ δεν 
είναι ο άνθρωπος που ήξερε τη δεκαετία του 1980». Άλλαξεν ο άδρωπος, Πρόεδρε! «Έχει 
αναλάβει διαφορετικές ευθύνες τώρα», όπως λέει ο Ερτσακιτζά.
Απελπίστηκαν οι άνθρωποι, δεν ξέρουν πώς αλλιώς πρέπει να μας το πουν για να το 
καταλάβουμε. Το λένε, το ξαναλένε με χίλιους τρόπους, αλλά εμείς εκεί, ατού, δεν θέλουμε 
να το πιστέψουμε. Είμαστε σίγουροι ότι ο Ταλάτ θέλει λύση, είμαστε σίγουροι ότι θέλει το 
καλό της Κύπρου και όχι της Τουρκίας, είμαστε σίγουροι ότι πες - πες θα τον κάνουμε να 
λυγίσει και να παραδεχτεί ότι κατά βάθος είναι ένας γνήσιος σύντροφος διαποτισμένος με 
τα ιδανικά της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μην τον ακούτε που λέει άλλα, 
μην τον πιστεύετε όταν δηλώνει πως μέχρι θανάτου θα επιμένει στις τουρκικές εγγυήσεις,
μην ακούτε που βάζει όρους διχοτόμησης στις συνομιλίες… Είναι για αστείο που τα λέει 
όλα αυτά. Διότι κατά βάθος είναι ένας καλός σύντροφος αλλά δεν του αρέσει να το δείχνει.
Χτες, είπε κι άλλο αστείο. Επιμένει στις εγγυήσεις της Τουρκίας διότι «δεν έχουμε 
εμπιστοσύνη στις εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους διεθνείς 
θεσμούς». Δεν έχει ο αθεόφοβος εμπιστοσύνη στις εγγυήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης! 
Αλλά, μην πιστεύετε, δεν τα εννοεί αυτά που λέει. Εξάλλου, η άλλη εγγυήτρια, η Βρετανία, 
που δηλώνει ότι είναι έτοιμη να βοηθήσει με κάθε τρόπο στην εξεύρεση λύσης, δεν βλέπετε 
που του εξηγά συνεχώς ότι μέσα στην Ευρώπη είναι εξωπραγματικό ένα κράτος- εισβολέας 
να εγγυάται άλλο ανεξάρτητο κράτος; Ακόμα και χτες η Κάρολαϊν Φλιντ η Υφυπουργός 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βρετανίας, που ήρθε εδώ και ενημερώθηκε από πρώτο 
χέρι, ενημέρωσε τη Βουλή ότι εντυπωσιάστηκε για «το πάθος και τη δέσμευση για λύση» 
τόσο του Προέδρου Χριστόφια όσο και του Ταλάτ. Δηλαδή, ούτε οι Βρετανοί δεν έχουν 
καμιά αμφιβολία ότι ο Ταλάτ είναι ένας καλός σύντροφος με καλή βούληση και είναι 
εποικοδομητικός και θαρραλέος όσο και ο κ. Χριστόφιας. Ακριβώς το ίδιο. Αλλά, αφού 
εμείς δεν αμφιβάλλουμε γιατί να αμφιβάλλουν οι Βρετανοί;»

INTERAΡΑΤΕΟN    
Στην «Οικονομία» (29.10.08) τα μαντάτα για το αφεντικό του βοθροκάναλου ALPHA:   
   «Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά και 
άλλων μελών του ΔΣ της Interamerican International την περίοδο της προεδρίας του, 
ζητά η εισαγγελέας Εφετών, Ξένη Δημητρίου, για εξαπάτηση ομογενών στη Νότια Αφρική 
και τη Γερμανία, μέσω επενδυτικών συμβολαίων. Για την υπόθεση είχε διενεργήσει 
προκαταρκτική εξέταση ο εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου, ο οποίος έκρινε ότι 
προκύπτουν ενδείξεις μόνο σε βάρος μιας υπαλλήλου - ασφαλίστριας - της Interamerican 
International και όχι σε βάρος διευθυντικών στελεχών και ως εκ τούτου, κατά την κρίση 
του, η υπόθεση έπρεπε να πάει στο αρχείο. Άποψη ωστόσο που δεν βρήκε σύμφωνη την 
εισαγγελέα Εφετών. Η εισαγγελέας ζητά να ασκηθεί ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα 
σχετικά με πλαστογραφία, υπεξαίρεση και εκβίαση. 
Τον Αύγουστο του 2008, ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη σε βάρος του κ. Κοντομηνά για 
κακουργηματική απιστία σχετικά με έκνομες, άκυρες και παράνομες μεταβιβάσεις 
κατά τις μεταβολές μετοχικών μεριδίων του τηλεοπτικού σταθμού «Αlpha» μετά τις 
καταγγελίες πρώην μετόχων. Για άμεση συνέργεια σε απιστία διώκονται και τα μέλη του 
τότε διοικητικού συμβουλίου.Έπειτα από τριετή εισαγγελική έρευνα, ο εισαγγελέας κ. 
Παναγιώτης Αθανασίου άσκησε στο τέλος του καλοκαιριού  ποινική δίωξη σε βάρος του 
κ. Κοντομηνά σε βαθμό κακουργήματος για υπεξαίρεση από κοινού κατ’ εξακολούθηση 
που αφορά «πλασματικά αποθεματικά» ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην 
ασφαλιστική εταιρεία Interamerican. Το αδίκημα φέρεται να διαπράχθηκε κατά τη χρονική 
περίοδο 1996 ώς 1998, δηλαδή πριν από την πώληση της ασφαλιστικής εταιρείας στην 
πολυεθνική Eureko. Η δίωξη είναι προσωπική και στρέφεται κατά του τότε προέδρου της 
Interamerican κ. Δημήτρη Κοντομηνά και των τότε μελών του διοικητικού συμβουλίου 
της εταιρείας. Η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε στην 1η τακτική 
ανακρίτρια, η οποία σύμφωνα με σχετική παραγγελία του κ. Αθανασίου, θα πρέπει να 
διαπιστώσει αν διαπράχθηκε και το αδίκημα της απάτης σε βάρος του επενδυτικού κοινού 
κατ’ εξακολούθηση. Επίσης, ο εισαγγελικός λειτουργός συνέχισε την έρευνα σχετικά με 
τις καταγγελίες για τα «πλασματικά αποθεματικά» της Interamerican, διατάσσοντας τη 
διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου...» 

Ελλαδικός ανθελληνισμός
 Ο καθηγητής Χρήστος Γιανναράς στην «Καθημερινή» (26/10):
«Στη σημερινή Ελλάδα τέτοιες ανάγκες δεν είναι απλώς υποβαθμισμένες, έχουν 
μεθοδικά υπονομευτεί και διασυρθεί: Η πατρίδα, η παράδοση πολιτισμού, η συλλογική 
ιδιαιτερότητα, η διαχρονική ιστορική συνέχεια είναι αφορμές μόνο για χλεύη, ειρωνείες 
και περιφρόνηση. Όποιος τολμήσει να μιλήσει για τέτοιες ανάγκες είναι ακροδεξιός, 
εθνικιστής, γραφικός «ελληνάρας», περίπου φασίστας. Στο ελλαδικό κράτος (και στην 
Κύπρο) ασκείται απροσχημάτιστη ιδεολογική τρομοκρατία από συγκεκριμένη, μαφιόζικου 
(ή πρακτορικού) τύπου συντεχνία. Διακλαδωμένη η συντεχνία σε ολόκληρο το κομματικό 
φάσμα (από τους τάχα και πούρους μαρξιστές –που έχουν θητεύσει σε όλα περίπου τα 
κόμματα της Βουλής– ώς τους δυσερμήνευτης αδιαλλαξίας νεοφιλελεύθερους) ελέγχει 
τα σχολειά, τα πανεπιστήμια, την τηλεόραση, με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Επιβάλλει η 
συντεχνία έναν διεθνισμό παλαιομαρξιστικής έμπνευσης και «νεοταξικής» υπαγόρευσης, 
σίγουρη απατρία, ετοιμότητα για οποιαδήποτε παραχώρηση στον οποιονδήποτε αρκεί να 
φαντάζουμε «εκσυγχρονισμένοι». Όποιο κόμμα και αν κερδίσει τις εκλογές, η συγκεκριμένη 
συντεχνία κυβερνάει τη χώρα, δηλαδή διαμορφώνει και ελέγχει το φρόνημα του λαού.»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Δημοσιεύουμε τήν εἴδηση χωρίς σχόλια: 
Τρεῖς ἐξέχοντες δημοσιογράφοι, μέλη 
τοῦ Κινήματος γιά τή Δεύτερη Ἀργεντινή 
Δημοκρατία, ἐνάγουν τήν Ἀντιπροσωπεία 
τῶν ἰσραηλίτικων Ἑνώσεων στήν Ἀργεντινή 
(Delegación de Asociaciones Israelitas 
Argentinas - DAIA) στά δικαστήρια τοῦ 
Μπουένος Ἄιρες. Ἡ σχετική δήλωση τῶν 
Adrian Salbuchi (φωτό), Enrique Romero 
καί Juan Gabriel Labaké ἀναφέρει γιά τό 
θέμα: «Μαχόμαστε ἐκείνους πού θέλουν 
νά φιμώσουν κάθε δημόσιο διάλογο γιά 
τόν Σιωνισμό, ἕνα καίριο πολιτικό ζήτημα 
γιά τήν Ἀργεντινή καί μέ παγκόσμια 
σημασία.» Οἱ τρεῖς δημοσιογράφοι 
μηνύουν γιά διασυρμό καί συκοφαντία 
τούς κορυφαίους ἀξιωματούχους τῆς 
DAIA, μέ ἀφορμή τό περιεχόμενο τῆς 
«Ἀναφορᾶς γιά τόν Ἀντισημιτισμό 
στήν Ἀργεντινή - 2006) τοῦ «Κέντρου 
Κοινωνικῶν Σπουδῶν» τῆς DAIA. Ἡ 
ἀναφορά «προσβάλει καί συκοφαντεῖ» 
τούς δημοσιογράφους, κατηγορώντας 
τους γιά «λυσσαλέο ἀντισημιτισμό» λόγῳ 
τῶν ἐθνικῶν καί διεθνῶν τους γωπολιτικῶν 
ἀναλύσεων πού δημοσίευσαν στό 
δελτίο “El Traductor Gráfico” καί ἀλλοῦ. 
Ὁ «ἀντισημιτισμός» συνιστᾶ ἔγκλημα 
διακρίσεων σύμφωνα μέ τούς νόμους 
τῆς χώρας (No 23.592). Ἡ ἀναφορά αὐτή 
μεταφράστηκε στά ἀγγλικά, διαδόθηκε 
μέσῳ τοῦ Διαδικτύου καί τῶν ΜΜΕ καί 
υἱοθετήθηκε ἀπό τήν κακόφημη Anti-
Defamation League (ADL), οἱ ἡγέτες τῆς 
ὁποίας συναντήθηκαν προσφάτως μέ τήν 
πρόεδρο τῆς Ἀργεντινῆς Κριστίνα Κίρχνερ 
καί τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Χόρχε 
Ταϊάνα στό Μπουένος Ἄιρες καί τούς 
ζήτησαν νά εἶναι περισσότερο εὐθαρσεῖς 
στήν καταδίκη τοῦ «ἀντισημιτισμοῦ» 
στή χώρα. Καθώς οἱ βρωμιές πού 
διακινεῖ ἡ ADL υἱοθετοῦνται 100% ἀπό 
τό Στέητ Ντηπάρτμεντ, ἡ ζημία (ἠθική, 
ἐπαγγελματική καί οἰκονομική) τῶν 
μηνυτῶν εἶναι προφανής καί τεράστια.
Οἱ τρεῖς δημοσιογράφοι ἐξηγοῦν ὅτι ἡ 
κριτική τους, ἰσορροπημένη καί ντοκου-
μενταρισμένη, στοχεύει μόνο τίς 
ἐπίσημες πολιτικές τοῦ Ἰσραήλ καί τοῦ 

σιωνισμοῦ ὡς τῆς πολιτικῆς ἰδεολογίας 
πού προωθεῖ τά συμφέροντά του: «Ἁπλῶς 
φωτίζουμε τή χυδαία κι ἀπάνθρωπη φύση 
αὐτῶν τῶν πολιτικῶν πού παραβιάζουν 
στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώματα, 
τά ἐπεκτατικά σχέδιά τους στή Μέση 
Ἀνατολή καί τήν παράνομη ἀνάμιξή τους 
σέ ἐσωτερικές ὑποθέσεις καί πολιτικές 
τοῦ ἀργεντίνικου κράτους*». Δηλώνουν 
ὅτι προσπαθοῦν νά προωθήσουν 

μεγαλύτερη συνειδητοποίηση τοῦ κόσμου 
στήν Ἀργεντινή «γιά τούς κινδύνους 
πού διατρέχει ἡ χώρα ἄν ἐπιτρέψει στίς 
ΗΠΑ, τό Ἰσραήλ καί τά σιωνιστικά λόμπυ 
καί ὁμάδες πίεσης νά προωθήσουν τήν 
καλοσυντονισμένη ἐκστρατεία τους 
σχετικά μέ τήν Ἀργεντινή Δημοκρατία, 
τήν ἐπικράτειά της, τήν έξωτερική της 
πολιτική, τίς πλουτοπαραγωγικές πηγές 
της, τήν ἐθνική της ἑνότητα καί τήν 
κοινωνική της εἰρήνη». Καλοῦν μάλιστα 
τό δικαστήριο νά διακρίνει τούς ὅρους 
«ἀντισημιτισμός», «ὰντισιωνισμός», «ἀν-
τιιουδαϊσμός» πού σκοπίμως δημιουργοῦν 
σύγχυση.
Μήπως πρέπει ἀναλόγως νά κινηθοῦν καί
οἱ Ἕλληνες δημοσιογράφοι πού δέχονται 
ἀνάλογες ἐπιθέσεις κάθε χρόνο; Ὄχι τόσο 
γιά τό προσωπικό τους συμφέρον ὅσο γιά 
τό δημόσιο καί τό ἐθνικό.

* Ἀφορᾶ τό «ἐνδιαφέρον» πού ἐκδηλώθηκε ἀπό 

τόν Ντάγκλας Φέηθ κ.ἄ. γιά τήν Τριπλή Παρα-

μεθόριο (Ἀργεντινῆς/Παραγουάης/Βραζιλίας) 

μέ τά τεράστια ἀποθέματα νεροῦ. 

Ἀντισιωνισμός στήν Ἀργεντινή

Ἔ χ ο υ µ ε 
συνηθίσει 
νά µιλᾶµε 
γ ι ά 
τουρκικές 
ἐπιτυχίες 
σ τ ό ν 
τοµέα τῆς 

ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, καί δικαίως, καθότι 
οἱ ἄνθρωποι εἶναι σοβαροί καί ἐπαρκεῖς. 
Ὅµως καλά εἶναι νά ἐπισηµαίνουµε καί 
τίς ἀποτυχίες τους, τόσο γιά λόγους 
ἠθικοῦ ὅσο καί γιά λόγους ἐπαφῆς µέ 
τήν διαρκῶς µεταβαλλόµενη διεθνή 
πραγµατικότητα. Ἀξίζει λοιπόν νά δοῦµε 
τό τουρκικό στραπάτσο στόν Ὀργανισµό 
τῆς Ἰσλαµικῆς ∆ιάσκεψης (OI∆) στό θέµα 
τῆς ἀναγνώρισης τοῦ Κοσόβου.
Εἶναι γνωστό ὅτι τήν καίρια θέση τοῦ 
γραµµατέα τοῦ ΟΙ∆ κατέχει ἀπό τόν 
Ἰανουάριο τοῦ 2005 ὁ 65χρονος Τοῦρκος 
καθηγητής Ἐκµελεντίν Ἰχσάνογλου. 
∆ιερµηνεύοντας τήν τουρκική πολιτική 
ὁ Ἰχσάνογλου τήν ἑποµένη κιόλας τῆς 
(παράνοµης) διακήρυξης τῆς κοσοβάρικης 
ἀνεξαρτησίας, ἐξέφρασε τήν ἀλληλεγγύη 
τοῦ Ὀργανισµοῦ στούς ἀδελφούς τοῦ 
Κοσσυφοπεδίου καί ἕναν µήνα µετά, 
στή σύνοδο τῆς Σενεγάλης, πάσχισε νά 
προωθήσει τήν ἀναγνώριση ἀπό τά 57 
µέλη τοῦ ΟΙ∆. Ὁ ἀπολογισµός; Μόλις 
4 ἀναγνωρίσεις, πέραν τῆς τουρκικῆς 
(καί φυσικά τῆς ἀλβανικῆς)! Μία ἀπό τό 
ἀµερικανοκρατούµενο Ἀφγανιστάν καί 
3 ἀπό µικρές ἀφρικανικές χῶρες (Σιέρα 

Λεόνε, Μπουργκίνο Φάσο, Σενεγάλη) 
- οὔτε µία ἀπό τόν ἀραβικό κόσµο!
Τί γίνεται λοιπόν, ποιός ὁ λόγος τῆς 
ἐπιφυλακτικότητας αὐτῆς; Μά... φυσικά 
εἶναι ἀπόρροια τῆς προϊούσης ἀνατροπῆς 
τῶν ἀµερικανορωσικῶν σχέσεων ἰσχύος. 
Καθώς λοιπόν ἡ τουρκική πολιτική 
ἀκολουθεῖ τίς ΗΠΑ σάν τήν ὕαινα τό 
λιοντάρι, εἰσπράττει τώρα τά ἐπίχειρα 
τῆς σχέσης αὐτῆς, µέ τήν ἀφορµή τοῦ 
ἀµερικάνικου προτεκτοράτου πού 
προκαλεῖ τή Μόσχα. Ἡ κραυγαλέα 
ἀντιισλαµική πολιτική τῶν ΗΠΑ, πού 
τώρα στοχοποιοῦν ἀνοιχτά καί τό 
Πακιστάν, δύσκολα κρύβεται πλέον 
πίσω ἀπό τήν ἀλβανολαγνεία στά 
Βαλκάνια κι ἐλάχιστα καθησυχάζει 
τούς Ἄραβες. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ 
Ρωσία, πού ἔχει καθεστώς παρατηρητῆ 
στόν ΟΙ∆ ἀπό τό 2005, ἐπανακάµπτει 
στή Συρία µέ πωλήσεις ὅπλων καί 
ἐπαναλειτουργία τῆς ναυτικῆς βάσης 
στήν Ταρσό, ἀναλαµβάνει τήν κατασκευή 
σιδηροδρόµου στή Σαουδική Ἀραβία, 
στηρίζει πολλαπλῶς τό Ἰράν, παραγράφει 
τό 12 ἑκ. δολαρίων χρέος τοῦ Ἰράκ, 
κλείνει συµφωνίες παραγωγῆς φυσικοῦ 
ἀερίου στή Λιβύη. Χαρακτηριστική τῆς 
νέας της δυναµικῆς ἦταν ἡ ἀναγνώριση 
τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀµπχαζίας καί τῆς 
Νότιας Ὀσετίας ἀπό τήν ...Χαµάς. Εἶναι 
προφανές ὅτι ἄν οἱ ἀραβικές χῶρες εἶχαν 
µιά στοιχειωδῶς ἱκανή ἡγεσία, τά διεθνῆ 
πράγµατα θά εἶχαν ἤδη πάρει πολύ 
διαφορετική τροπή...

Ἰσλαμική Διάσκεψη: Ναί στή Μόσχα, ὄχι στήν Ἄγκυρα 
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Ὁ Ὁλλανδός δήµαρχος Ἀχµέτ

Τό Ρότερνταµ, ἡ δεύτερη µεγαλύτερη πόλη 
τῆς Ὁλλανδίας, ἀπέκτησε (δοτό) δήµαρχο 
µετανάστη: Τόν 47χρονο Μαροκινό Ἀχµέτ 
Ἀµπουταλέµπ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πρῶτος ξένος 
καί µουσουλµάνος 
δήµαρχος στή χώρα. 
Μέλος τοῦ Ἐργατι-
κοῦ Κόµµατος καί 
ὑφυπουργός κοινω-
νικῶν ὑποθέσεων, 
ἦρθε στή χώρα 
ὅταν ἦταν 14 
χρόνων, κατοικεῖ 
περισσότερο στό 
Ἄ µ σ τ ε ρ ν τ α µ 
καί ἀντιµετωπίζεται ἀπό τόν µαροκινῆς 
προέλευσης πληθυσµό ὡς «προδότης», 
γιατί καλεῖ τούς συµπατριῶτες του σέ µία 
ἐνσωµάτωση πού γιά τόν ἴδιον εἶναι µᾶλλον 
τετελεσµένη. Τό 45% τῶν κατοίκων τοῦ 
Ρότερνταµ εἶναι µή ὁλλανδικῆς καταγωγῆς. 
Νά ποῦµε «καί στά δικά µας»;  

Μαζί µέ τά 60 χρόνια τῆς ἀνεξαρτησίας 
της, ἡ Αὐστρία φέτος γιορτάζει καί τά 10 
χρόνια τῆς ἔνταξής της στήν Εὐρωπαϊκή 
Ἕνωση. Ἔτσι, παρήγγειλε σέ κάποιους 
Εὐρωπαίους καλλιτέχνες µεταξύ 
ἄλλων καί µία σειρά γιγαντοαφίσες γιά 
τό γεγονός. Ἡ ὁµάδα τῶν 75 νεαρῶν 
καλλιτεχνῶν πού ἀνέλαβε λέγεται 
ΕURO-PART καί στίς 150 ἀφίσες πού 
ἑτοίµασε (ἤδη εἶναι ἀνηρτηµένες σέ 
400 σηµεῖα τῆς Βιέννης καί τόν Γενάρη 
µετακοµίζουν στό Σάλτσµουργκ) 
συµπεριλαµβάνονται καί τρεῖς µέ 
καθαρά σεξουαλικά ...ὑπερνοούµενα. 

Στή µία εἰδικά ἐξ αὐτῶν, ἑνός Ἰσπανοῦ 
«καλλιτέχνη», εἰκονίζονται τρία 
µοντέλα µέ µάσκες τά πρόσωπα τοῦ 
Μπούς, τοῦ Σιράκ καί τῆς βασίλισσας 
Ἐλισάβετ σέ ἐρωτικές περιπτύξεις! 
Εἶναι λοιπόν ἀντιληπτό ὅτι ἡ ἕτερη, 
πού εἰκονίζεται παραπλεύρως, εἶναι 
σχεδόν ...σεµνότυφη! 
Τό ζήτηµα ἔχει δύο πλευρές: Ἡ µία 
ἀφορᾶ τήν δηµόσια αἰσθητική (καί 
ὄχι τήν αἰδώ πού ἔχει πρό πολλοῦ 
ἐξαφανιστεῖ), µιά αἰσθητική πού 
πλήττεται βάναυσα ἀπό τόν ἀγοραῖο 
σεξισµό ἐπιπέδου Συγγροῦ. Φαίνεται 
ὅτι ὁ ἐκβαρβαρισµός ἔχει πλέον στέρεα 
θεµέλια στίς δυτικές κοινωνίες γιά νά 
ἀποτελοῦν «καλλιτεχνική ἔκφραση» 
τέτοια κατασκευάσµατα (βλ. καί τόν 
ἡµέτερο καρπουζοβάτη Τότσικα). Καί 
ἡ ἄλλη ἀφορᾶ τήν πολιτική: Μήπως 
κάποιοι ἀποφάσισαν νά καταφύγουν 
σέ τέτοια τεχνάσµατα µπάς καί κατα-
στήσουν τήν ΕΕ ἑλκυστικότερη στόν 
(βαθειά ἀντίθετο) αὐστριακό λαό; Ἔτσι 
ὅµως θέλουν νά τήν ἀντιµετωπίζουµε, 
ὡς χῶρο µιᾶς ἀνταλλαγῆς χυµῶν; 

EUROPARTούζα ἀντί EUROPAΤRίδας

   Οἱ ἐκλογές στόν Καναδά πέρασαν 
καί δέν κατάφεραν νά βροῦν ἕνα λεπτό 
χρόνου στά διεθνῆ δελτία εἰδήσεων. 
Καί λογικό, ἀφοῦ οὔτε στήν ἴδια τή 
χώρα ἔδειξε κανένας νά πολυνοιάζεται. Τό Συντηρητικό 
Κόµµα τοῦ ἀπερχόµενου πρωθυπουργοῦ κέρδισε µέ 
37,6%, αὐξάνοντας τή δύναµή του κατά 16 βουλευτές, ἡ 
Φιλελεύθερη Ἀντιπολίτευση ἔπεσε στό 26,2%, τό Μπλόκ 
τοῦ Κεµπέκ πῆρε 10% καί 50 ἕδρες καί τό Νέο ∆ηµοκρατικό 
Κόµµα 37 ἕδρες. Ἡ νέα κυβέρνηση θά εἶναι καί πάλι 
µειοψηφίας, ἀφοῦ ἀπαιτοῦνται 155 ἕδρες ἀπό τίς 308. 
    Τί ἐνδιαφέρον µπορεῖ νά ἔχει µία ἐκλογική ἀναµέτρηση 
στὀν Καναδά; Σχεδόν τίποτε, θά ἀπαντούσατε. Μᾶλλον 
καί οἱ ἴδιοι οἱ Καναδοί συµφωνοῦν µαζί σας, ἀφοῦ τό 
κύριο θέµα πού ἔπαιξε προεκλογικά (καί µέτρησε καί στήν 
ψῆφο) ἦταν τό οἰκολογικό καί ἡ ἀποχή ἔσπασε κάθε ρεκόρ 
στή ἱστορία τῆς χώρας (41%!), ἐνῷ τό προηγούµενο ρεκόρ 
ἦταν στίς ...προηγούµενες ἐκλογές τοῦ 2004. Βεβαίως τά 
ποσοστά αὐτά εἶναι ἀστεῖα γιά τά δεδοµένα τῶν ΗΠΑ, 
ὅπου ἡ ἀποχή περνάει ἐνίοτε καί τό 50% ἀλλά οἱ Καναδοί 
εἶναι γενικά πολιτικοποιηµένοι. Ποῦ νά τή βροῦν ὅµως τήν 
πολιτική στίς ἐκλογές οἱ ἄνθρωποι; Μιά χώρα - ὑπόδειγµα 
κάποτε εἰρηνοποιοῦ, σήµερα στέλνει στρατά ὅπου τό καλεῖ 
ὁ «Πόλεµος κατά τῆς Τροµοκρατίας», ἔχει παραδοθεῖ στά 
σιωνιστικά τερτίπια τοῦ Canadian Jewish Congress (CJC) 
καί στήν καπιταλιστική ἀδηφαγία. Κάθε συζήτηση γιά 

διεθνή πολιτική ἀπουσίαζε ἀπό τόν προεκλογικό λόγο, 
καί µέ δεδοµένο τόν πλοῦτο τῆς χώρας, τά πρός συζήτηση 
θέµατα περιορίζονται δραµατικά. Στήν ἀντιπολίτευση τά 
πράγµατα εἶναι ἀκόµη χειρότερα, καθώς ὁ Γαλλοκαναδός 
Ντιόν ἀµφισβητεῖται ἀπό ἕναν νεοσυντηρητικό ὑποστη-
ρικτή τῆς ἐπιδροµῆς στό Ἰράκ, τύπου Michael Ignati-
eff, καί ἀπό κάποιον Bob Rae, πρώην σοσιαλιστή, πού 
τυγχάνει σύζυγος τῆς ἀντιπροέδρου τοῦ Καναδοεβραϊκοῦ 
Κογκρέσου... 

Καναδικές ἐκλογές: Ποιός ἀσχολεῖται; 

Γεωργιανοί κατά Ἀρµενίων
Παρά τίς συστά-
σεις διεθνῶν ὀργα-
νισµῶν καί πολλῶν 
ΜΚΟ, ἡ Γεωργία 
τοῦ Μιχαήλ Σαα-
κασβίλι συνεχίζει 
τήν µισαλλόδοξη 
πολιτική της, τόσο 
στίς ἐξωτερικές της 
σχέσεις, ὅσο καί 
στό ἐσωτερικό τῆς 
χώρας. Θῦµα αὐτῆς 
τῆς πολιτικῆς εἶναι  

καί ἡ ἀρµένικη κοινότητα τῆς χώρας. Τόν περασµένο Ἰούλιο µία ἔκρηξη, 
χωρίς θύµατα, στήν πόλη Ἀκαλκαλάκι, κοντά στό σπίτι τοῦ ἀστυνοµικοῦ 
διευθυντῆ πυροδότησε σωρεία συλλήψεων Ἀρµενίων τῆς τοπικῆς Ἑνωµένης 
Δηµοκρατικῆς Συµµαχίας Javakhk καί τήν βίαιη εἰσβολή στό ραδιόφωνό της, 
χωρίς νά βρεθοῦν στοιχεῖα ἐνοχῆς. Ὡστόσο ἕνας καταδικάστηκε σέ 2,5 

χρόνια φυλάκιση καί ἄλλοι ἀκόµη κρατοῦνται.
Πρό ἡµερῶν µία ἀκόµη ὑπόθεση προέκυψε, αὐτή τῆς ἐκκλησίας Νορασέν 
στήν Τυφλίδα. Καθώς ἡ Ἀρµενική Ἀποστολική Ἐκκλησία δέν ἀναγνωρίζεται 
στή Γεωργία, οἱ ἀρµένικοι ναοί δέν περιῆλθαν στόν ἔλεγχό της. Μάλιστα ὁ 
συγκεκριµένος εἶχε κατασχεθεῖ στή σοβιετική ἐποχή καί τώρα παραµένει 
διεκδικούµενος. Ἡ ἐκτέλεση κάποιων ἔργων ἀπό τούς γεωργιανούς 
κληρικούς τῆς διπλανῆς ἐκκλησίας δυσχεραίνουν τήν πρόσβαση στόν 
ναό. Οἱ διαµαρτυρίες τοῦ ἀρµένικου ὀργανισµοῦ Yerkir σταµάτησαν 
προσωρινά τίς ἐργασίες τόν Μάιο ἀλλά τώρα συνεχίζονται καί προκαλοῦν 
νέες καταγγελίες. Νά φταίει καί ἡ γενικότερη ρωσοαρµενική σύµπλευση; 
Πάντως εἶναι προφανές ὅτι ἡ κοινή ὀρθόδοξη πίστη δέν ἀρκεῖ γιά τήν ἄρση 

τῶν δυσκολιῶν µεταξύ γειτόνων...

Τό αἶσχος τοῦ Γκουαντάναµο τό 
καταγγείλαµε καί τό καταδικάσαµε 
ἐξ ἀρχῆς πολλοί, ὅµως οἱ δίκες τῶν 
ἐκεῖ κρατουµένων συνεχίζονται καί 
ἔχουν µεγάλο ἐνδιαφέρον. Μετά 
τήν ἐξαιρετικά ἐλαφρά ποινή στόν 
«ἀρχιτροµοκράτη» Σαλήµ Χαµντάν 
τό καλοκαίρι καί τήν πολύκροτη 
παραίτηση τοῦ ἀν/χη Darrel Vande-
veld ἀπό τή θέση τοῦ εἰσαγγελέα, 
τώρα µαθαίνουµε ὅτι καί ἡ δίκη τοῦ 
ἄλλου «µεγάλου ὀνόµατος», τοῦ 
κατηγορούµενου γιά ἐγκλήµατα 
πολέµου, Omar Khadr, πῆγε γιά µετά 
τήν κυβερνητική ἀλλαγή (26-1-09)!
Τήν πρώτη φορά τό Ἀνώτατο Δικαστήριο 
ἔκρινε τήν ὅλη διαδικασία παράνοµη. 
Τή δεύτερη φορά, µέ τή συνδροµή 
τοῦ Κογκρέσου οἱ κεφαλοκυνηγοί 
ἐπανῆλθαν γιά δίκη τό 2007. Γιά ποιό 
πρᾶγµα; Γιατί «ἔριξε χειροβοµβίδα 
πού σκότωσε ἕναν Ἀµερικανό 

στρατιώτη»! Νά ποῦµε ἐδῶ ὅτι ὁ 
Ὀµάρ, πού ἔχει καναδική ὑπηκοότητα,  
συνελήφθη τόν Ἰούλιο τοῦ 2002, 

σοβαρά τραυµατισµένος, κρατήθηκε 
στή φυλακή τῆς βάσης Μπάγκραµ 
τοῦ Ἀφγανιστάν καί µεταφέρθηκε 
στό Γκουαντάναµο, σέ ἡλικία 15 ἐτῶν! 
Κι ἄς πάει νά λέει ἡ Συνθήκη τοῦ 
ΟΗΕ γιά τά δικαιώµατα τῶν παιδιῶν, 
ὅτι χρειάζονται ἐπανένταξη καί ὄχι 
τιµωρία, κι ἄς ἔχουν ὑπογράψει τή 
Συνθήκη καί οἱ ΗΠΑ...
Ποιό χαρτί κρατοῦν οἱ Ἀρχές κατά τοῦ 
καηµένου τοῦ Ὀµάρ; Τήν ...ὁµολογία 
του! Τήν ὁποία δέν εἶναι δύσκολο νά 
ἀντιληφθεῖ κανείς πῶς τήν ἔδωσε, 
τώρα πού ὅλα ἐπιτρέπονται στούς 
ἀνακριτές καί ἐπισήµως. Ἄλλωστε 
µόλις στίς 28/10 στή δίκη τοῦ Mohammed 
Jawad ἡ ὁµολογία του ἀκυρώθηκε γιατί 
ἀποδείχτηκε προϊόν βασανιστηρίων 
(µάλιστα ἄλλος ἕνας κρατούµενος 
εἶχε ὁµολογήσει τήν ἴδια ἐνέργεια 
κατά τῶν Ἀµερικανῶν στό παζάρι τῆς 
Καµπούλ!). Τώρα ἡ νέα ἀναβολή τῆς 
δίκης τοῦ Ὀµάρ ὀφείλεται στό αἴτηµα 
τῆς ὑπεράσπισης γιά ἀνεξάρτητη 
ψυχιατρική ἐξέταση τοῦ πελάτη τους.

Ἡ ἀναβολή τῆς δίκης µᾶλλον 
σηµατοδοτεῖ καί τόν τερµατισµό αὐτῆς 
τῆς ντροπιαστικῆς διαδικασίας, ἴσως 
καί γιά ὅλους τούς 255 ἐναπο-µείναντες 
κρατούµενους (πάνω ἀπό 750 εἶχαν 
κρατηθεῖ χωρίς δίκη καί κατηγορίες). 
Δέν εἶναι µόνο πού ὁ Ὀµπάµα 
εἶχε καταψηφίσει τόν νόµο πού 
καθιέρωσε τά Στρατοδικεῖα γιά τούς 
«τροµοκράτες» ἀλλά καί ὁ Καναδάς 
θά ζητήσει εὐκολότερα τόν ὑπήκοό 
του πίσω. Ἀκόµα καί ὁ Μακέην, ὅταν 
ρωτήθηκε, ἀπάντησε ὅτι θά ἐπέτρεπε 
τόν ἐπαναπατρισµό τοῦ Ὄµάρ ἄν τοῦ 
τό ζητοῦσε ἡ κυβέρνηση τοῦ Καναδᾶ. 
Ἐλπίζουµε λοιπόν ὅτι κι ἄν δέν κάνει 
πολλές ἀπό τίς ὑποσχέσεις του πράξη ὁ 
νέος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ, τοὐλάχιστον 
θά ἐκλείψει τό συγκεκριµένο ἄγος. 
Εἶναι κάτι πού τό χρειάζεται ἡ Ἀµερική, 
τό χρειάζεται κι ὅλος ὁ κόσµος πού δέν 
γίνεται νά ἐπιστρέψει στόν Μεσαίωνα 
καί στήν πρό habeas corpus ἐποχή...

Ὑπόθεση Ὀµάρ Κάντρ: 
Γκουαντάναµο τέλος;
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 Διαβάζουµε ὅτι 890 ἀλλοδαποί (οἱ 
περισσότεροι Ἀλβανοί), πού µένουν χρόνια στήν 
Ἑλλάδα, ἀφοῦ παρακολούθησαν τά ἀπαραίτητα 
µαθήµατα ἑλληνικῆς γλώσσας, ἱστορίας καί 
πολιτισµοῦ, ἐξετάστηκαν στίς 4 Ὀκτωβρίου καί 
πέτυχαν. Τούς χορηγοῦνται λοιπόν πολιτικά 
δικαιώµατα στή χώρα µας - καί ψηφίζουν στίς 
ἑπόµενες δηµοτικές ἐκλογές.
 Δέν ἔχουµε κάποια διαφωνία µέ τό µέτρο 
(πού ἀποτελεῖ κοινότατη πρακτική εὐρωπαϊκῶν 
χωρῶν): Εἶναι ἀνάγκη νά ἐνταχθοῦν κοινωνικά 
σέ λελογισµένες δόσεις ἐκεῖνοι οἱ ἀλλοδαποί πού 
- εἴτε µᾶς ἀρέσει εἴτε ὄχι - ρίζωσαν χρόνια τώρα 
στήν Ἑλλάδα. Εἰδικά γιά τούς Ἀλβανούς, πού 
κάποιοι µπορεῖ νά εἶναι καί περισσότερο Ἕλληνες 
ἀπό πολλούς ντόπιους, ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι αὐτό 
εἶναι ἀπολύτως ἐφικτό (κι ἄς λένε τό ἀντίθετο οἱ 
κραυγές τῶν ἀνεγκέφαλων). 
 Ἄλλος εἶναι λοιπόν ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο 
γράφεται τό σηµείωµα αὐτό: Ἀναρωτιόµαστε, 
πόσοι Ἕλληνες κοµµατάρχες, δήµαρχοι, βουλευτές, 
δηµοσιογράφοι θά περνοῦσαν µία τέτοια ἐξέταση, 
µέ σοβαρά - ἐννοεῖται - θέµατα; Γιά νά µήν πᾶµε 
παρακάτω, σέ ποδοσφαιριστές, ὑπαλλήλους, 
ἐµπόρους, ἀγρότες, φοιτητές... Φαντάζεστε νά 
ἐτίθετο ἕνα τέτοιο ἐρωτηµατολόγιο σέ κάθε Ἕλλη-
να ὑποψήφιο ψηφοφόρο; Νά ἀπαντήσει λ.χ. σέ 
ἐρωτήσεις τοῦ τύπου «ποιά κοινωνική µεταρρύθµιση 
προετοίµασε τήν Ἀθηναϊκή Δηµοκρατία;», «ποιό 
εἶναι τό χρονικό κατώφλι τοῦ ἐξελληνισµοῦ τῆς 
Ἀνατολικῆς Ρωµαϊκῆς Αὐτοκρατορίας;», «τί πολι-
τικό νόηµα εἶχε ἡ µεταφορά τῆς πρωτεύουσας 
τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους ἀπό τό Ναύπλιο στήν 
Ἀθήνα;», «τί προσέφερε ὁ Μάικλ Βέντρις στήν ἑλλη-
νική γλῶσσα;» κτλ κτλ; Καί ἀφοῦ, προφανῶς, δέν 
εἴµαστε οὔτε ἐµεῖς - οἱ 100% νεοέλληνες - ἱκανοί 
νά ἀπαντήσουµε σωστά σέ οὐσιώδεις ἐρωτήσεις 
γιά τόν πολιτισµό, τή γλῶσσα καί τήν ἱστορία 
µας, τί τά θέλουµε ἀπό τούς ξένους; Κερδίζουµε 
κάτι ὡς χώρα ὅταν ὁ Νιγηριανός πωλητής cd ἤ 
ὁ Ἀλβανός διακινητής λαθροµεταναστῶν ἔχει 
ἀκουστά κάποιον Ἀλκιβιάδη;
 Ἔχουµε λοιπόν µία διττή πρόταση γιά τά 
συναρµόδια ὑπουργεῖα Ἐσωτερικῶν καί Παιδείας: 
Ἄν αὐτό πού θέλουν εἶναι ἕνα στοιχειῶδες ἐπίπεδο 
ἀπό τούς ψηφοχαµάληδες, νά θεσµοθετήσουν 
τέτοιες ἐξετάσεις (τύπου ΑΣΕΠ, χωρίς σκονάκια 
καί λαδιές!) γιά ὅλους. Ἀπάντησες σωστά; 
Ψηφίζεις. Λάθος; Τόν ποῦλο! Ἄν πάλι θέλουν 

νά ἐγκλιµατίσουν τούς ξένους στό «σύστηµα 
Ἑλλάδα», ἄς ἀφήσουν τά χαζά µέ τίς ἱστορίες 
καί τούς πολιτισµούς. Ἀρκεῖ νά τούς µάθουν 
τίς βασικές ἔννοιες - ἀκρογωνιαίους λίθους τοῦ 
ἑλληνικοῦ γίγνεσθαι: ρουσφέτι, φακελάκι, µέσον, 
νεποτισµός, λαµογιά, µετριοκρατία, φραπόγαλο... 
Ἄσε πού ἔτσι καί µάθουν ὄντως τήν ἑλληνική 
ἱστορία καί τόν ἑλληνικό πολιτισµό θ’ ἀρχίσουν ν’ 
ἀµφιβάλλουν γιά τό ποῦ βρίσκονται...

Κ.Κ.

Ψῆφος κι ἑλληνοµάθεια

Αὐτός πάντως καί ψηφίζει, καί ...ψηφίζεται!

 Ἡ ἑβδοµαδιαία ἔκθεση στή Λέσχη 
Κοµοτηναίων µέ τίς γελοιογραφίες τοῦ 1940 
ἦταν διπλᾶ προκλητική γιά µᾶς: Ἀφενός ἡ 
ἔνδοξη ἱστορική µας σελίδα τοῦ 1940 κι ἀφετέρου 
οἱ γελοιογραφίες τῆς ἐποχῆς, πῶς νά µήν 
ἐρεθίσουν ἕνα ἔντυπο πού καί τόν πατριωτικό 
λόγο πασχίζει νά ἀνανεώσει/διασώσει µά καί 
τή σάτιρα/εἰρωνία δέν ἀµελεῖ; Ἤµασταν λοιπόν 
ὡς «Α» ἐκεῖ καί προλόγισε ὁ φίλος Παναγιώτης 
Καρακολίδης: 
 Μία ἀπό τίς ἐλάχιστες τέχνες πού ἀκόµη 
ἀκµάζουν στή χώρα µας εἶναι ἡ γελοιογραφία. 
Εἶναι κρίση νοµίζω ρεαλιστική ὅτι στή σηµερινή 
Ἑλλάδα ἔχουµε µεγάλους τεχνῖτες πού µέ τρόπο 
εὔληπτο, σατιρικό καί καλλιτεχνικό σχολιάζουν/
ἀποκαλύπτουν τήν ἐποχή µας, παράγοντας 
πολιτικό λόγο, εἰκαστική τέχνη καί λαϊκή 
παιδεία. Κοιτώντας τά σκίτσα ὁλόγυρα βλέπουµε 
τούς πρωτοµάστορες τῆς ἴδιας τέχνης πρίν 7 
δεκαετίες, σέ µιά στιγµή ἐξαιρετικά κρίσιµη 
γιά τό ἑλληνικό ἔθνος. Τό διεθνές σκηνικό 
εἶναι µαῦρο καί µυρίζει µπαρούτι. Ἡ χώρα µας 
βρίσκεται παρά τή θέλησή της σέ ἕναν πόλεµο 
πού προκάλεσε ἕνας ἀλαζόνας γείτονας. Κι 
ὁ ἑλληνικός λαός, ἔχοντας ζήσει τήν κόλαση 
µόλις πρό 18 ἐτῶν, ἀποδύεται σέ µία νικηφόρα 
ἀντεπίθεση, ντροπιάζοντας τούς ἀριθµητικά 
καί τεχνικά ὑπέρτερους Ἰταλούς. Τό κέφι καί ὁ 

ἐνθουσιασµός, µέ τόν ὁποῖο προσέρχονταν στά 
στρατολογικά γραφεῖα οἱ πολίτες ἀποτυπώνεται 
στά παρατιθέµενα σκίτσα. Ἕνας ἐνθουσιασµός 
ἀδιανόητος γιά τήν ἐποχή µας, στήν ὁποία κάθε 
αἴσθηση τοῦ συνανήκειν ἔχει ξεθωριάσει καί 
γιαυτό καί ἀνθοῦν οἱ παραναγνώσεις τοῦ χθές, 
ἀποδοµητικοῦ τύπου, δῆθεν ἀναθεωρητικοῦ. 
Ἀδυνατοῦµε νά νιώσουµε τίς γενιές πού 
ζήσανε πρίν τόν θρίαµβο τοῦ ἀτοµισµοῦ, ὁπότε 
διαστρεβλώνουµε τό παρελθόν γιά νά τό 
χωρέσουµε στήν σηµερινή µας κοσµοαντίληψη. 
Ταυτόχρονα στίς γελοιογραφίες αὐτές 
ἀποτυπώνεται ὅλο τό πνεῦµα, τό ἦθος, ὁ παλµός 
τῆς ἐποχῆς: Ἡ λεβεντιά, ἡ ἁπλότητα καί ἡ 
περηφάνεια πού ἀντιπάλεψαν τίς ἀντιξοότητες 

τοῦ µετώπου ἀναδύονται µαζί µέ µία αἴσθηση 
πού δέν λαθεύει: Ὁ ἑλληνικός λαός πῆγε καί 
πολέµησε ὑπέρ βωµῶν καί ἑστιῶν χωρίς µῖσος, 
χωρίς ἔχθρα γιά τόν ἀντίπαλο. Τά συντριπτικά 
περισσότερα σκίτσα διακωµωδοῦν (καί πάλι 
µέ ἐπιείκεια) τόν Μπενίτο Μουσολίνι καί 
τούς στρατηγούς τους καί ὄχι τούς ἁπλούς 
Ἰταλούς φαντάρους, τούς «φρατέλους», ὅπως 
τούς ὀνόµασε περιπαικτικά. Βοήθησε βέβαια 
καί ἡ εὐµενής γιά τόν Στρατό µας ἐξέλιξη τοῦ 
πολέµου, ὅπως καί τό ἐν γένει φιλικό προφίλ 
τοῦ ἰταλικοῦ λαοῦ, ὅµως ὁ σπουδαιότερος 
παράγοντας ἦταν ἡ ἑλληνική ἀνθρωπιά καί 
µεγαλοψυχία. Οἱ γελοιογραφίες πού ἐκτίθενται 
σήµερα ἐδῶ µποροῦν νά εἰδωθοῦν ὡς µία 
εἰκονογράφηση τῶν µικρῶν, συγκινητικῶν 
ἱστοριῶν πού ἀκούσαµε ἀπό τούς γονεῖς καί 
παπποῦδες µας γιά τόν πόλεµο στά ἀλβανικά 
βουνά. 
 Νοµίζω ὅµως ὅτι δέν χρειάζονται 
περισσότερα σχόλια. Ἡ µαρτυρία γιά τό 
ἀνεπανάληπτο ἔπος τοῦ ‘40 καί τούς γενναίους 
ἀνθρώπους πού τό ἔγραψαν εἶναι ἐδῶ καί 
προσφέρεται στόν καθένα µας. Ἄς δοῦµε λίγο 
προσεκτικά τίς γελοιογραφίες τῆς ἐποχῆς, κάτω 
ἀπό τό λιτό σχέδιο ἀνασαίνει ἡ τελευταία γενιά 
Ἑλλήνων πού µεγαλούργησε καί πού ἐλπίζουµε 
ὁ σπόρος της νά εἶναι ἀκόµα ζωντανός µέσα µας. 

«Γραμμή» καθηγητών Μ.Ε.

Καθώς την Τετάρτη (5-11) είναι οι εκλογές 
των αιρετών εκπροσώπων των καθηγητών 
Μ.Ε. στα υπηρεσιακά συμβούλια, 
θυμίζουμε την παρουσία της «Χριστιανικής 
Εναλλακτικής 
Κίνησης» στα 
ψηφοδέλτια 
για το ΚΥΣΔΕ 
και την 
υποψηφιότητα 
του φίλου Χάρη 
Κουσινίδη 
από τη Νέα 
Ορεστιάδα.  
Παράλληλα 
ο Χάρης 
βρίσκεται και 
στο ψηφοδέλτιο της «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» για το ΠΥΣΔΕ ν. Έβρου, 
οπότε πάει περίπατο το γνωστό δίλημμα 
ενώπιον της κάλπης...

Εὐρωδικαστήρια...

   Μέ τήν ἐξωφρενική ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
Δικαστηρίου γιά ἐξίσωση τῶν κολεγίων µέ τά 
δηµόσια ΑΕΙ ἑτοιµάζεται νά προσαρµοστεῖ τό 
Ὑπουργεῖο Παιδείας. Σέ πρώτη φάση, γιά τόν 
Γενάρη, σχεδιάζεται ἐναρµόνιση τοῦ ἐθνικοῦ 
δικαίου µέ τό κοινοτικό καί ἀργότερα ἡ ἐν τοῖς 
πράγµασι προσαρµογή µας στό µοντέλο τῆς 
ἰδιωτικοποίησης τῆς Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης. 
 Δέν θά µποῦµε στήν οὐσία τῆς ὑπόθεσης, τίς 
σχετικές θέσεις µας ἄλλωστε τίς γνωρίζετε. 
Ὅµως θέλουµε νά σηµειώσουµε τίς ἔντονες 
ἀντιδράσεις πού προκάλεσε ἡ ἀνακοίνωση τῆς 
ἀπόφασης τοῦ Εὐρωδικαστηρίου. Τά κόµµατα 
τῆς ἀντιπολίτευσης, ἐκπρόσωποι τῶν πανεπι-
στηµιακῶν, τῶν ἐπιµελητηρίων, τῶν φοιτητῶν 
δείχνουν νά µήν ...σέβονται ἰδιαιτέρως τήν 
ἀπόφαση αὐτή, πού θίγει ὄχι µόνο τίς ἰδέες τους 
µά καί τά συµφέροντά τους. Θυµᾶστε µήπως 
τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖον ὅλοι ὑποδεχόµαστε τίς 
ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου γιά 
θέµατα «ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων»; Ὅπου δέν 
τολµᾶµε νά ἀντιλέξουµε µία φράση; Μήπως τά 
τεράστια ζητήµατα τῆς πατρίδας µας ἕπονται 
τῶν ἐπαγγελµατικῶν καί ἄλλων προσωπικῶν 
συµφερόντων µας; Ἀλλιῶς γιατί ἡ ὑποταγή;

Τό  1 9 4 0  σ έ  γε λ ο ι ο γ ρ α φ ί ε ς

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΟΗΣΙΑ!

Ποιό εἶναι τό µήνυµα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου; Ἄν 
πιστέψουµε τόν Συνασπισµό τῆς Ἀριστερᾶς 
καί τῆς Προόδου, εἶναι τό «ΟΧΙ στόν φασισµό 
καί στόν πόλεµο»! ∆ηλαδή οἱ Μεταξικοί δέν 
πολέµησαν; Ἤ µήπως πῆγαν στό µέτωπο 
ἐλαυνόµενοι ἀπό ἀντιφασιστικά ἰδεώδη; Ἄλλη θά 
ἦταν ἡ στάση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἄν ἡ Ἰταλία εἶχε 
κοινοβουλευτική δηµοκρατία;  Καί καλά αὐτό, τό 
ἄλλο µέ τό ...ΟΧΙ στόν πόλεµο; Μά τό ΟΧΙ στούς 
Ἰταλούς ἤταν ἀκριβῶς κατάφαση τοῦ πολέµου, 
ναί στόν πόλεµο ὅταν αὐτός µᾶς ἐπιβάλλεται ἀπό 
ἕναν ἐπιθετικό καί ἄδικο γείτονα! Εἶναι δυνατόν 
νά διαστρέφουµε τό νόηµα ὅλων τῶν ἐπετείων 
µέ τρόπο προκρούστειο γιά νά ταυτιστεῖ µέ 
τίς µανιχαϊκές ἰδεοληψίες µας; Τί νά κάνουµε, 
δέν προσφέρονται ὅλα γιά τήν ἐπιβεβαίωσή 
µας: Οὔτε ἡ 25η Μαρτίου θυµίζει τή φιλία τοῦ 
ἑλληνικοῦ καί τουρκικοῦ λαοῦ, οὔτε ἡ Ἀνάσταση 
στέλνει µήνυµα γιά τήν κοινωνική ἀλληλεγγύη, 
οὔτε ἡ γιορτή τῆς µητέρας ὑπογραµµίζει τό 

δικαίωµα στήν υἱοθεσία τῶν ὁµοφυλόφιλων... 

Σοντού: - Πίπτει χιών, πίπτει βροχή
Μουσολίνι: - Κατάλαβα, έπεσε καί η Κλεισούρα
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Στήν στήλη αὐτή γράφαµε πρό ἡµερῶν, πρῶτοι ἀπ’ ὅλους, τό συµβάν 
µέ τό γυναικεῖο ἐσώρουχο στήν τελετή ἀναγόρευσης τοῦ Προέδρου 
τῆς Δηµοκρατίας σέ ἐπίτιµο διδάκτορα τοῦ ΔΠΘ. Μέ ἔκπληξη εἴδαµε νά 
ἀναδεικνύεται σέ µεῖζον θέµα (καί) ἀπό τόν Μάκη Τριανταφυλλόπουλο 

καί νά γίνεται ἀφορµή µεγάλης συζήτησης γιά τό Δηµοκρίτειο (Π)ανεπιστήµιο. 
Ἐντάξει, ἦταν σαφῶς ἄκοµψο γιά τό πρόσωπο καί τόν θεσµό τοῦ Προέδρου, ἴσως 
καί ἀνησυχητικό γιά τήν ἀσφάλειά του. Ὥς ἐκεῖ, ὅµως. Ὄχι καί νά τό κάνουµε 
ἀνατολικό ζήτηµα, τή στιγµή πού ὑπάρχουν µύρια ἄλλα θεόρατα προβλήµατα 
στό ἴδιο ἵδρυµα! Τόσα καί τόσα ἔχουµε γράψει, τόσα ψάχνει ὁ εἰσαγγελέας, ἄλλα 
τόσα γνωρίζει πολύς κόσµος καί δέν τολµάει νά µιλήσει, καί µᾶς πείραξε τόσο 
ἕνα βρακί; Κι ἄν πιά ἔχετε τόση ἀπορία γιά τό πῶς βρέθηκε µέσα στήν τήβεννο, 
νά σᾶς τό ποῦµε: Πρίν τήν τελετή φωνάζει ὁ ἀρχιγραµµατέας τῆς Πρυτανείας 
Λ. Τσιτσόπουλος τόν φύλακα κ. Σταθάκη καί τοῦ δίνει ἐντολή ν’ ἀνοίξει τό 
ἀµφιθέατρο στίς 17:00. Ἐκεῖνος τό πράττει καί φεύγει. Μέχρι τίς 19:30 καί τήν 
προσέλευση τοῦ κόσµου ὁ χῶρος ἦταν ἄδειος καί ἀνοικτός, προσβάσιµος σέ 
καθέναν ἐπίδοξο φαρσέρ. Τώρα τί ψάχνει δηλαδή καί «ἐρευνᾶ», κρατώντας καί 
τό ἐσώρουχο στό γραφεῖο του ὡς λάφυρο, ψύλλους στ’ ἄχυρα; 

Πολλοί φίλοι µᾶς ζήτησαν νά γράψουµε λίγα λόγια - καί ...πολλά 
µπινελίκια - γιά τό θέµα τῆς διαιτησίας στόν ἀγώνα Ὀλυµπιακοῦ 
- Πανθρακικοῦ (2-0). Ἐξοργισµένοι γιά τήν ἐµφανή προκατάληψη τοῦ 
«ἄρχοντος τοῦ ἀγώνα», πού ἔβαλε στά δίχτυα τήν ὁµάδα τῆς πόλης 

µας, ἀναµένουν ἀπό ἕνα ἐγνωσµένης ἀθυροστοµίας ἔντυπο τῆς Κοµοτηνῆς 
ἕναν λίβελλο ἀντάξιο τῶν ἐπιδόσεών του. Ὡστόσο ἐπιφυλασσόµεθα γιά τρεῖς 
λόγους: Πρῶτον, δέν θέλουµε τό ἔλασσον νά ὑποκαταστήσει τό µεῖζον, καθόσον 
δέν µιλᾶµε παρά γιά ἕναν ἀγώνα στό χειρότερο πρωτάθληµα τῶν τελευταίων 
ἐτῶν. Χωρίς λοιπόν νά σνοµπάρουµε τό θέµα, νοµίζουµε ὅτι δέν πρόκειται νά 
χαθεῖ ἡ Πόλη γιά βελόνι. Δεύτερον, τό ἴδιο αἴσθηµα τῆς µεθοδευµένης ἀδικίας ἐκ 
µέρους τοῦ ἰσχυροῦ τό νιώθουµε ὄχι µόνο ὅταν ἀδικεῖται ἡ δική ὁµάδα µας ἀλλά 
πάντοτε, ἀσχέτως κάθε ὀπαδισµοῦ. Δέν θέλουµε λοιπόν νά νοµίσει κανείς ὅτι 
µιλᾶµε ἀδικούµενοι καί κάνουµε τήν πάπια ὅταν εὐνοούµαστε (γιά θυµηθεῖτε...). 
Καί τρίτον, τί νά γράψουµε ρέ παιδιά, αὐτά πού τά εἶδε ὅλη ἡ φίλαθλος χώρα; Καί 
ποιό εἶναι τό καινούργιο, ὅτι ἡ διαιτησία ἔσπρωξε τόν Ὀλυµπιακό; Αὐτή εἶναι ἡ 
Ἑλλάδα, πού ἔλεγε καί κεῖνος ὁ λογιστάκος... 

Ξεκίνησε τό Ἐφετεῖο γιά τήν ὑπόθεση τοῦ µπάρ «Παριζιάνα» τῶν 
Σαπῶν, ἡ γνωστή ἱστορία πού πρωτοδίκως καταδίκασε - πέρα ἀπό τόν 
ἰδιοκτήτη τοῦ ρωσάδικου - καί τόν πρώην δήµαρχο Ντίνο Χαριτόπουλο 
γιά παθητική δωροληψία καί παράβαση καθήκοντος. Τό θέµα εἶχε 

γίνει πανελληνίως γνωστό ὅταν (µόνον ἐµεῖς) γράψαµε τήν ὑπόθεση καί µετά 
τήν πῆρε ὁ Μάκης Τριανταφυλλόπουλος καί πρόσθεσε ὅλες τίς γαργαλιστικές 
πορνολεπτοµέρειες πού εἴχαµε ἀποφύγει νά παραθέσουµε. Στίς 23/10/08 λοιπόν 
ἄρχισε ἡ δίκη καί διακόπηκε γιά τίς 31/10, καθώς ἦταν ἀδύνατον νά περατωθεῖ 
µέ τόσους µάρτυρες καί ἐρωτήσεις. Μέ χαρά διαπιστώσαµε ὅτι οἱ δύο βασικές 
µάρτυρες κατηγορίας ἀντέχουν, καί ἀκόµη κι ἄν οἱ φῆµες γιά ἀσκούµενες πιέσεις 
ἀπό τήν Ἀθήνα δέν εἶναι µόνο φῆµες, δύσκολα θά ἀλλάξει κάτι γιά τόν περιώνυµο 
δήµαρχο -κουµπάρο τοῦ Γιώργου Παπανδρέου. Ἄλλωστε δέν εἶναι µόνο τό σύνολο 
τῆς τοπικῆς κοινωνίας πού πλέον παρακολουθεῖ ἀλλά καί κάποιες ἀµερικανικές 
ὀργανώσεις κατά τῆς διακίνησης προσώπων καί γυναικῶν...

Ἡ πρόσφατη ἐρώτηση τῆς βουλευτοῦ 
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Εὐαγγελίας Ἀµανα-
τίδου - Πασχαλίδου πρός τόν 
ὑπουργό Ὑγείας καί Κοινωνικῆς 
Ἀλληλεγγύης ἔφερε στή Βουλή 
τήν ἐπικρατούσα ἀποσύνθεση καί 
τή ρήξη τῶν σχέσεων τοῦ διοικητῆ 
τοῦ νοσοκοµείου Κοµοτηνῆς 
µέ τόν διευθυντή τῆς Μονάδας 
Τεχνητοῦ Νεφροῦ. Πρόκειται γιά 
µία κατάσταση πού ξεκίνησε πρίν 
ἑνάµισυ χρόνο καί ὁλοένα ὀξύνεται, 
µέ ἀποτέλεσµα νά διακυβεύεται 
ἡ λειτουργία µιᾶς ἐξαιρετικῆς 
κλινικῆς, ἀπό τίς ἐλάχιστες πού 
διαθέτει τό νοσοκοµεῖο τῆς πόλης. 
Στήν ἐρώτησή της ἡ κ. Πασχαλίδου 
ἀναφέρει τίς ἐλλείψεις σέ νοση-
λευτικό προσωπικό πού ὅλο καί 
διογκώνονται, µέ ἀποτέλεσµα 
νά τίθεται ἐν κινδύνῳ ἡ ὑγεία 
καί ἡ ζωή τῶν νοσηλευοµένων. 

Μάλιστα ζητάει νά 
πληροφορηθεῖ ἀπό τόν 
Ἀβραµόπουλο (τώρα 
µάλιστα...) τό χρονο-
διάγραµµα κάλυψης 
τῶν κενῶν ὀργανικῶν 
θέσεων νοσηλευτικοῦ 
καί ἰατρικοῦ προσω-
πικοῦ.
Ἐµεῖς, γνωρίζοντας 
τό ἄριστο ἐπίπεδο 

τῶν ἰατρικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ 
νεφρολογικοῦ τµήµατος καί τήν 
προσφορά τοῦ διευθυντῆ της κ. 
Κ. Μαυροµµατίδη, ἐλπίζουµε 
ἡ σηµερινή κατάσταση (στήν 
ὁποία διοικητής τοῦ νοσοκοµείου 
καί διευθυντής τοῦ Τεχνητοῦ 
Νεφροῦ ἀλληλογραφοῦν διά τοῦ 
...εἰσαγγελέως!) νά µήν ἐξελιχθεῖ 
ἔτσι ὥστε νά ἀποδυναµωθεῖ ἡ 
τόσο παραγωγική κλινική. Ἡ ἐξυ-
πηρέτηση 140 ἀνθρώπων καθη-
µερινά (πέρα ἀπό τά ἐξωτερικά 
ἰατρεῖα καί τά ἐσωτερικά περι-
στατικά!) εἶναι ἕνα κατόρθωµα 
πού δέν πρέπει νά διακυβεύεται 
εἴτε γιά λόγους µικροκοµµατικούς 
εἴτε γιά χάρη προσωπικῶν ἀντιπα-
ραθέσεων. Ἡ ὑγεία τῆς Κοµοτηνῆς 
δέν ἔχει πολλά ἀνάλογα πλεονε-
κτήµατα νά ἐπιδείξει.  

Νά σωθεῖ ὁ Τεχνητός Νεφρός!

Ο ΣΕΡΙΦΗΣ 
ΤΩΝ ΛΑΒΑΡΩΝ

   Ο Βαγγέλης Πουλιλιός, δήμαρχος 
Ορφέα, την Παρασκευή 31.10.2008 
καυχήθηκε στην πρωινή εκπομπή του 
Δημήτρη Κολιού πως «με δική του 
πρωτοβουλία έκλεισε το Αστυνομικό 
Τμήμα του Μεγάλου Δερείου», διότι 
κάποιο όργανο που υπηρετούσε εκεί 
έδειχνε συμπεριφορά προκλητική ή 
κάτι άλλο το οποίο «δεν μπορούσε 
να περιγράψει διότι θα προκληθούν 
κοινωνικές αναταραχές  στον Έβρο»! 
Επίσης σε ερώτηση του δημοσιογράφου 
γιατί ζητάει την απομάκρυνση της 
δασκάλας από το Δέρειο την στιγμή 
που ΟΛΟΙ πια οι μαθητές έχουν γυρίσει 
στα μαθήματά τους, η απάντηση 
ήταν περίπου η ίδια. Ότι στο Δέρειο 
συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορούν 
να ειπωθούν δημοσίως δεν μπορεί να τα 
αντέξει η κοινωνία θα γίνει «χαμός» και 
άλλες τέτοιες μπαρούφες.
   Αυτό αν συνδυαστεί και με την 
δημόσια παραδοχή του Δήμαρχου 
από την πλατεία του Μ. Δερείου, για 
τις πολεοδομικές παραβάσεις που ο 
Δήμος ανέχεται, έχουμε ένα κανονικό 
σεριφάτο στο Δήμο Ορφέα (άλλωστε 
το ίδιο βράδυ. απευθυνόμενος στους 
χωρικούς δήλωσε ότι κι αυτός είναι 

γελαδάρης, ένας καουμπόης σα να 
λέμε...) 
    Ο Δήμαρχος κραδαίνοντας την λαϊκή 
εντολή είναι ο Αστυνομικός του χωριού 
ελλείψει άλλων έστω και διεφθαρμένων.
    Ο δήμαρχος είναι ο Δικαστής: Πήγε 
μάρτυρας υπεράσπισης για τον Κασάικα 
όταν είχε χτυπήσει τη δασκάλα, χωρίς 
να είναι παρών στο συμβάν, με μόνο 
επιχείρημα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι 
«αρνί»… Και σήμερα απαιτεί από την 
δικαιωμένη Νικοπούλου να αποσύρει 
την απαίτηση για αποζημίωση)  
    Ο δήμαρχος είναι και διευθυντής 
Εκπαίδευσης: Εξακολουθεί να ζητάει 
την απομάκρυνση της Νικοπούλου 
χωρίς να μπορεί να της καταλογίσει το 
παραμικρό υπηρεσιακό παράπτωμα. Θα 
υπάρξουν «κοινωνικές διαταραχές» αν 
μαθευτούν οι λόγοι.
     Και προσπαθεί να υποκαταστήσει 
και την Πολεοδομία με τα στραβά μάτια 
που είπε πως κάνει για το χωριό, «για να 
εξυπηρετήση μια κατάσταση» που πάλι 
εμείς δεν μπορούμε ή δεν πρέπει να 
μάθουμε γιατί θα γίνει «χαμός».
     Χαμός όμως πρέπει να γίνει διότι 
ΟΛΑ αυτά που προωθεί ο Δήμαρχος 
(και που βρίσκονται στα όρια της 
νομιμότητας ή και πέραν αυτών) 
έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: 
Απομακρύνουν από το Μέγα Δέρειο 
όλες τις εκφάνσεις της Ελληνικής 
Πολιτείας. Ότι μπορεί να θυμίζει 
Ελλάδα σε έναν ορεινό τόπο που 
κατοικείται από Μουσουλμάνους επί το 
πλείστον και τους κάνει να λένε με το 
δίκιο τους ότι «εδώ είναι Τουρκία».
     Δεν θέλω να κατηγορήσω τον 
Δήμαρχο, αλλά η γυναίκα του Καίσαρα 
έχει ορισμένες υποχρεώσεις και αν 
τη βλέπουμε να χορεύει στο χαρέμι 
ημίγυμνη με τούλια για τον πασά, την 
περνάμε για χανούμισσα.
    Ο Βαγγέλης Πουλιλιός Δήμαρχος 
Ορφέα, κατά δήλωση του είναι ακρίτας 
και κοιμάται με το όπλο κάθε βράδυ. Το 
όπλο εναντίον τίνος;



H δίκη και η καταδίκη των συντακτών 
της εφημερίδας «Mιλέτ», Oμέρ Tζενγκίζ 
και Mπουντούρ Mπιλάλ, είναι πλέον ένα 
γεγονός, που δίνει κουράγιο σε όσους 
έτειναν να πιστέψουν ότι κάποιοι στην 
περιοχή της Θράκης βρίσκονταν υπεράνω 
της εφαρμογής των νόμων.
Eυτυχώς, η αυτεπάγγελτη δίωξη του 
εισαγγελέα Ξάνθης έβαλε τα πράγματα στη 
θέση τους και αποκατέστησε το αίσθημα 
ασφάλειας που πρέπει να αισθάνεται ένας 
πολίτης μίας δημοκρατικής κοινωνίας.
Ήταν πραγματικά απίστευτα αυτά 
που έγραφαν επί σειρά τευχών οι 
παραπάνω κύριοι στην εφημερίδα 
τους. Mη σεβόμενοι το αυτονόητο 
δικαίωμα του κάθε πολίτη να 
ιδρύει και να συμμετέχει σε 
πολιτιστικούς και μορφωτικούς 
συλλόγους, με τα δημοσιεύματά 
τους στοχοποίησαν τα μέλη του 
συλλόγου Πομάκων νομού Ξάνθης, 
ονομάζοντάς τους «προδότες του 
έθνους και της πίστης, συνεργάτες 
του παρακράτους και των 
χειρότερων εχθρών του Iσλάμ, δηλαδή των 
ορθοδόξων χριστιανών (!), και σατανάδες 
με δυό πόδια». Προφανής επιδίωξή τους 
ήταν η περιθωριοποίηση των ανθρώπων 
αυτών στα χωριά τους και η άσκηση 
ψυχολογικής και σωματικής ακόμη βίας 
εναντίον τους, κάτι που υλοποιήθηκε 
σε σημαντικό βαθμό, όπως κατήγγειλαν 
με στοιχεία στη δίκη, τόσο ο πρόεδρος 
του Συλλόγου, Tαχήρ Kόντε, όσο και 
ο εκδότης της πομακικής εφημερίδας 
«Nατπρές», Σεμπαεδίν Kαραχότζα. Oι 
πιέσεις και η τρομοκρατία που ασκούνται 
σε βάρος των φιλήσυχων μουσουλμάνων 
Πομάκων συμπατριωτών μας είναι 
αφόρητες, όπως εξάλλου παραδέχθηκε και 

ένας εκ των μαρτύρων υπεράσπισης των 
κατηγορουμένων, ο Xασάν Kούντζο.
Oι κατηγορούμενοι, ενώ συκοφαντούσαν 
ως συνεργάτες παρακρατικών τα θύματά 
τους, οι ίδιοι εμφανίστηκαν στο δικαστήριο 
με μάρτυρες τους δύο μουσουλμάνους 
βουλευτές της Θράκης, Xατζηοσμάν και 
Mάντατζη, τη νομαρχιακή σύμβουλο 
Kαραχασάν και τον επικεφαλής δημοτικής 
παράταξης για τον Δήμο Ξάνθης, X. 
Mπαντάκ!
Παρά την απίστευτης γελοιότητας εμφάνιση 

των μαρτύρων τους, τόσο αυτοί όσο και οι 
ίδιοι έφτασαν στο σημείο να ισχυριστούν 
ότι έγινε «κακή μετάφραση» των κειμένων 
τους, ότι δεν έγινε καμμία εκφοβιστική 
πράξη ή βιαιοπραγίες «από πλευράς 
της μειονότητας», ακόμη δε ότι τα μέλη 
του Συλλόγου …αυτοστοχοποιήθηκαν 
(!), εξαιτίας της συχνής παρουσίας τους 
στην τηλεόραση (!!!). Aυτή μάλιστα 
την προβολή χρησιμοποίησαν για να 
δείξουν ότι το παρακράτος τούς βοηθάει, 
διαστρεβλώνοντας έτσι την σκληρή 
πραγματικότητα. Ότι δηλαδή, στα κανάλια 
δεν καλούνται οι Έλληνες Πομάκοι 
επειδή κάποιοι νέοι άνθρωποι έφτιαξαν 
έναν σύλλογο για να προβάλουν και να 

προστατέψουν την πολιτισμική τους 
κληρονομιά. Aυτό είναι αυτονόητο και δεν 
αποτελεί είδηση. Aυτό που είναι πράγματι 
είδηση, είναι το τί υφίστανται αυτοί οι 
άνθρωποι λόγω αυτού του τολμήματός 
τους, από το παρακράτος του τουρκικού 
καθεστώτος, που δείχνει να δρα ανενόχλητο 
μέσα στην ίδια την πατρίδα μας!
Mπορεί εν τέλει, η ποινή της 12μηνης 
φυλάκισης με τριετή αναστολή να 
ικανοποίησε το αίσθημα δικαίου όσων 
αγωνιούν και αγωνίζονται για το μέλλον 
αυτού του τόπου, αλλά σίγουρα η εικόνα 
της σεμνής παρουσίας των θαρραλέων 
Πομάκων, που περιστοιχίζονταν από 
μετρημένους φίλους και συμπαραστάτες, σε 
αντίθεση με την κραυγαλέα κινητοποίηση 
και παρουσία του συνόλου των 
εξτρεμιστικών στοιχείων στο πλευρό των 
κατηγορουμένων, μόνον προβληματισμό 
προκαλεί. Ίσως κάποτε, θα πρέπει να γίνει 
ορατή, με τρόπο που δεν θα επιδέχεται 
αμφισβήτηση, ότι τόσο οι χριστιανοί 
όσο και η συντριπτική πλειονότητα των 
μουσουλμάνων της Θράκης, ενδιαφέρεται 
για την ειρηνική συμβίωσή τους και την 
πρόοδο της ιδιαίτερης πατρίδας τους, 
στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάπτυξης της 
Eλλάδος και ότι είναι αποφασισμένοι 
να απομονώσουν τους ταραχοποιούς 
και εξτρεμιστές. Ότι αυτοί αποτελούν 
την ήρεμη 
δ ύ ν α μ η 
διασφάλισης 
τ η ς 
νομιμότητας 
και του 
δικαίου στην 
περιοχή.
Tους άλλους 
τους είδαμε. 
Ήταν όλοι 
εκεί. 250 
άτομα όλοι κι 

όλοι, με τις ταλαίπωρες γυναίκες και κόρες 
τους να κάθονται σαν γλάστρες καρτερικά 
πάνω από 7 ώρες που διήρκεσε η δίκη, χωρίς 
να καταλαβαίνουν τί ακριβώς γινόταν! Mε 
τα άβουλα καθοδηγούμενα ανθρωπάκια, 
που όταν τους ρωτούσαν οι δικαστές τί 
αισθάνονταν, αυτοί απαντούσαν δειλά: 
«Ό,τι όλη η μειονότητα».
Aς αναρωτηθούμε επιτέλους (και πρώτα 
απ’ όλους οι μουσουλμάνοι συμπατριώτες 
μας): Tέτοιους πολίτες θέλουμε στην 
πατρίδα μας; Δειλούς και φοβισμένους; 
Eξαρτημένους από την πρέζα του 
τουρκισμού που κάποιοι τους χορηγούν 
καθημερινά; Όντα που στερούνται του 
βασικού δικαιώματος κάθε ανθρώπου, 
κάθε λογικής ύπαρξης, της ελευθερίας της 
γνώμης και της άποψης;
Aν πιστεύουμε, χριστιανοί και 
μουσουλμάνοι, ότι αυτή η εικόνα δεν τιμά 
ούτε την πατρίδα μας ούτε τους εαυτούς 
μας ως πολίτες και ως ανθρώπους, τότε 
η επιλογή μας είναι μονόδρομος: H 
κοινή πορεία, ο κοινός αγώνας, για το 
ξεδόντιασμα όλων αυτών που δεν σέβονται 
την αξιοπρέπειά μας. H περίπτωση των 
γενναίων Πομάκων συμπατριωτών μας ας 
αποτελέσει το φωτεινό παράδειγμα.

Γιάννης X. Kουριαννίδης
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ΠΑΡΑΘΥΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Τό θέμα μέ τά σωβινιστικά ποιήματα πού 
ἀπαγγέλουν σέ κάποιες τελετές «χάτιμ» 
τά μουσουλμανόπαιδα τό παρουσίασε ἡ 
συντοπίτισσα ἐφημερίδα «Χρόνος» καί 
προσπάθησε νά τό περάσει καί στά ἀθηναϊκά 
βοθροκάναλα. Τό πρωί τῆς 19ης Ὀκτωβρίου, 
βγῆκε ἡ διευθύντριά του, Μελαχροινή 
Μαρτίδου, στήν πρωινή, ἐνημερωτική δῆθεν, 
ἐκπομπή τοῦ κοπρο«ΑΛΦΑ» γιά νά πεῖ δυό 
τρεῖς κουβέντες, μήπως καί ἀντιληφθεῖ 
κάποιος τό τί παίζεται στή Θράκη. Πῶς 
ὅμως νά τό καταφέρει; Ἐκεῖ βρίσκονταν 6 
νοματαῖοι, πού (παρότι ἄσχετοι μέ τό ζήτημα) 
ἔνιωθαν τήν ὑποχρέωση νά ποῦν κάτι. Πάνω 
πού πάσχιζε νά ἐξηγήσει κάτι γιά τό Κοράνι, 
τῆς πετοῦσαν οἱ ἄλλοι ἕνα σχόλιο τοῦ τύπου 
«μήπως δέν εἴδαμε καί τί ἔγινε μέ τή δασκάλα 
στό Δέρειο;» καί μπλόκαρε ἡ γυναίκα. 
Δέν μποροῦσε κιόλας νά τούς πεῖ «ρέ 
κωλοέλληνες, γαμῶ τήν καφρίλα σας καί τήν 
εἰκονική της σκατοπραγματικότητα, βγάλτε 
γιά λίγο τόν σκασμό κι ἀνοῖξτε τά αὐτιά σας, 
βάλτε καί στό ΟΝ ὅποιο ἐγκεφαλικό κύτταρο 
ἔχετε, μήπως κι ἀντιληφθεῖτε ὅτι αὐτό 
πού σᾶς λέω εἶναι σημαντικότερο ἀπό ὅτι 
μπορεῖτε νά φανταστεῖτε». Ἔτσι, ἐθελοδέσμια 
τῆς εὐγένειας καί τῆς διακριτικότητας, 
παραδόθηκε στούς κανόνες τῆς τηλεοπτικῆς 
post-modern εἰδησεογραφίας: Ἕνα λεπτό 
ἐδῶ, δύο ἐκεῖ, ἕνα παραπέρα, τό ΕΚΑΒ 
πού δέν ἀπαντοῦσε, ὁ ἀνασχηματισμός 
πού δέν γίνεται, κι ἀνάμεσα οἱ κίνδυνοι στή 
Θράκη! Τζερτζελές νά γίνεται, ὁ χρόνος τῆς 
ἐκπομπῆς νά γεμίζει, νά δείχνουμε καί κάτι 
ἐξωτικό («Τοῦρκοι, ἡμισέληνος καί Κοράνι» 

καλό χαρμάνι ἀκούγεται). 
Λύση δέν ὑπάρχει, τίποτε δέν μποροῦν νά 
προσφέρουν τά τηλεοπτικά κουσκουσάδικα. 
Μόνοι μας θά παλέψουμε ἐδῶ τήν ὑπόθεση, 
ἄντε καί μέ κανέναν φίλο σέ σοβαρή ἐκπομπή 

ἤ ἐφημερίδα. Κι ὅ,τι καταφέρουμε.

ΑΝΤΙΠΟΜΑΚΙΚΗ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

Στό τελευταῖο διευρυμένο νομαρχιακό 
συμβούλιο Καβάλας - Δράμας - Ξάνθης, 
ὅπου συμμετεῖχαν καί οἱ τρεῖς νομάρχες 
τῆς περιοχῆς, ἐμφανίστηκε ξετσίπωτα ὁ 
πραγματικός συσχετισμός δυνάμεων ἐντός 
τοῦ συμβουλίου, ἄσχετος φυσικά μέ τίς 
κωμικές ἐντάξεις στά γαλαζοπράσινα κομμα-
τικά μαντριά. Ὅλοι (ναί!) οἱ μουσουλμάνοι 
σύμβουλοι κατέβασαν πρόταση - τεκμήριο 
τοῦ κεμαλικοῦ ρατσισμοῦ πού τούς διακρίνει, 
ἀρνούμενοι τήν ἱστορία καί τήν ταυτότητα 
τοῦ τόπου μας. Μέ τή συζήτηση ἐπί τοῦ  
χωροταξικοῦ καί τοῦ τουρισμοῦ γιά τήν 
Ξάνθη, ζήτησαν νά μήν ὀνομάζονται πλέον 
τά πομακοχώρια στήν ὀρεινή Ξάνθη ὅπως 
ὀνομάζονται τόσα χρόνια τώρα, ἀλλά «χωριά 
τοῦ ὀρεινοῦ ὄγκου» καί ἡ καταχώρησή τους 
στούς χάρτες νά ἀκολουθεῖ τή γραμμή αὐτή. Ἡ 
ἀπάντηση πού ἔλαβαν ἀπό τόν αἰφνιδιασμένο 
πρόεδρο τοῦ συμβουλίου ἦταν ὅτι «τό θέμα 

θά ἐξετασθεῖ»! 
Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἐπίσημη αὐτή 
πρόταση ὑλοποιεῖται ἤδη ἀπό χρόνια, ἀφώνως 
καί ἀνεπισήμως. Ψάξτε ἐπίσημα ντοκουμέντα 
τοῦ κράτους ἤ τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης 
(μπεῖτε π.χ. στήν ἱστοσελίδα τῆς νομαρχίας 
Ξάνθης www.xanthi.gr) καί ἀναζητεῖστε 
μία ἔστω ἀναφορά σέ «πομακοχώρια» ἤ 
«Πομάκους». Μάταιος κόπος. Τώρα, ἔχοντας 
πάρει θάρρος οἱ κεμαλοφασίστες, θέλουν νά 

τό καθιερώσουν καί ἐγγράφως!
Πάντως, κι ἀφοῦ «θά ἐξετάσει» τό αἴτημά τους 
ὁ πρόεδρος τοῦ διευρυμένου νομαρχιακοῦ 
συμβουλίου, λέω νά τούς ἀπαντήσει ὡς ἑξῆς: 
Ἐσεῖς κύριοι δέν δηλώνετε ὅτι εἶστε μέν 
Πομάκοι ἀλλά «Τοῦρκοι Πομάκοι»; Αὐτή δέν 
εἶναι ἡ τελευταία σας γραμμή; Ὡραῖα. Τί σᾶς 
πειράζει λοιπόν ἡ ἀναφορά τοῦ ὅρου, ὅταν 
δέν συνοδεύεται ἀπό ἄλλους προσδιορισμούς 

καί προβάλει κι ἕνα «τούρκικο» φὐλο; 
Νά δοῦμε τί θά ἀπαντήσουν οἱ ἐλεεινοί...

Νέα καταδίκη τῆς «Μιλέτ»

Γκρεμίστηκε και πάει το 
αυθαίρετο κτίσμα των 

μαγειρείων στο μειονοτικό 
οικοτροφείο. Επιτέλους, 

έστω και με την απειλή της 
καταδίκης του δημάρχου στα 
δικαστήρια, έστω και με την 
υπόσχεση κατασκευής νέων 

μαγειρείων από τον Δήμο (που 
ήδη είχε αποζημιώσει την 

Διαχειριστική Επιτροπή!), κάτι 
έγινε. Ο νόμος εφαρμόστηκε 

και τα δικαιώματα των 
περιοίκων διαφυλάχτηκαν, 

έστω και με τις αδικαιολόγητες 
παλινωδίες των αρμοδίων... 
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Σιναπίδης Στέφανος 

Οι παρακάτω διαπιστώσεις δεν αποτελούν 
δείγματα ρατσισμού, ούτε εθνικισμού ή 
πατριδοκαπηλίας, ούτε φυσικά αποτελούν 
κινδυνολογία. Πηγάζουν μονάχα από το 
φυσικό ένστικτο της αυτοσυντήρησης για 
τον τόπο που γεννηθήκαμε και ζούμε. 
Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τον τελευταίο 
καιρό στην πόλη του Διδυμοτείχου, οι 
συντονισμένες και ύπουλες προσπάθειες 
παραγόντων του Τουρκικού Προξενείου, 
που προσπαθούν να παρασύρουν 
στην αγκαλιά τους, και τους γηγενείς 
κατσίβελους-Ρομά του Διδυμοτείχου, με 
την βοήθεια υλικών ανταλλαγμάτων και 
υποσχέσεων προστασίας . 
Αφού έχει εξασφαλισθεί εδώ και καιρό η 
τηλεοπτική τουρκική προπαγάνδα μέσω 
των εκατοντάδων δορυφορικών «πιάτων», 
που έχουν εγκατασταθεί στα σπίτια των 
γηγενών Ρομά, (ακόμα και τα λυόμενα, 
έχουν δορυφορικά «πιάτα» ενώ δεν έχουν 
ύδρευση και αποχέτευση), τελευταία έχει 
ξεκινήσει και η άμεση προπαγάνδα με τις 
συχνές επισκέψεις και κατηχήσεις στο μικρό 
Τζαμί της πόλης, όπου  συγκεντρώσεις δεν 
γίνονται μόνο, για καθαρά θρησκευτικούς 
λόγους. 
Το Τουρκικό Προξενείο ελπίζει να 
ακολουθήσει και στο Διδυμότειχο ( με τους 
γηγενείς κατσίβελους) την ίδια πετυχημένη 
πολιτική εκτουρκισμού, που ασκεί τα 
τελευταία χρόνια στον ορεινό όγκο του 
Δερείου με τους Πομάκους. 
Δηλαδή, όσοι Πομάκοι δηλώνουν Τούρκοι 
και συντάσσονται με τις απαιτήσεις και 
τις επιταγές του Τουρκικού Προξενείου, 
δέχονται χρηματικές διευκολύνσεις για 
την αγορά ακίνητων και κτημάτων στην 
εν λόγω περιοχή ενώ απολαμβάνουν και 
άλλων προνομίων. 
Έτσι λοιπόν παρατηρείται σημαντική 
και ανεξέλεγκτη ανοικοδόμηση τα 

τελευταία χρόνια στην περιοχή του 
Δερείου με πολλαπλά κέρδη για τον 
ντόπιο Κατασκευαστικό Τομέα με 
τις ισχυρές οικονομικές ενέσεις της 
τουρκικής εξωτερικής πολιτικής μέσω του 
Προξενείου. 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ενίσχυσης 
του τουρκικού αισθήματος μερικών 
υποταγμένων-εξαγορασμένων Πομάκων, 
εντάσσεται η πληθώρα επισκέψεων 
πολλών Τούρκων αξιωματούχων το 
πρόσφατο καλοκαίρι. Να θυμίσουμε την 

επίσκεψη 50 Τούρκων βουλευτών για το 
μνημόσυνο του Σαδίκ, την αντίστοιχη 
παρουσία άλλων βουλευτών στην Γιορτή 
του «Χίλια» με τις προκλητικές δηλώσεις 
τους, ακόμα και την διαμάχη-κυνηγητό του 
Τουρκικού Προξενείου προς τη δασκάλα 
του Μεγάλου Δερείου, Χαρά Νικοπούλου. 
 Να θυμίσουμε ότι την τελευταία 
συγκέντρωση – «Ιερά εξέταση» στην 
πλατεία του χωριού, όπου μαινόμενοι και 
χειραγωγούμενοι πολίτες απαιτούσαν την 
απομάκρυνση της δασκάλας, την κάλυπτε 
τηλεοπτικά το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι 
TRT. 

Ο ίδιος μηχανισμός προσέλκυσης-
εκτουρκισμού των ντόπιων κατσίβελων –
Ρομά, επιχειρείται και στο Διδυμότειχο. Το 
δέλεαρ για τους φτωχούς μουσουλμάνους 
συμπολίτες μας, είναι οι χρηματικές 
διευκολύνσεις, η οικονομική υποστήριξη για 
τα τρέχοντα έξοδα επιβίωσης, η προστασία 
από κάθε είδους παραβάσεις (π.χ.από 
τους αστυνομικούς του Διδυμοτείχου 
που αναγκάζονται να κάνουν τα στραβά 
μάτια σε τροχαίες παρανομίες, διπλώματα 
οδήγησης που ελάχιστοι μουσουλμάνοι 
συμπολίτες μας διαθέτουν, όλοι όμως 
κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα κ.λ.π.) και 
τελευταία, η υπόσχεση οικονομικής 
ενίσχυσης για την αγορά ακινήτων δηλ. 
μόνιμων κατοικιών εντός του ιστού της 
πόλης. 
Με το πρόσχημα των ευρωπαϊκών κονδυλίων 
για την στήριξη και αποκατάσταση των 
κοινωνικά ευπαθών ομάδων-Ρομά, στην 
περιοχή του Βορείου Έβρου, το Τούρκικο 
Προξενείο επιχειρεί με πλάγιους τρόπους σε 
δαιδαλώδεις διαδρόμους, να εξασφαλίσει 
ουσιαστικά όσο το δυνατόν περισσότερη 
ακίνητη περιουσία εντός των πόλεων και 
του Βόρειου Έβρου (Διδυμότειχο) σε 
εκλεκτούς υποτακτικούς των κελευσμάτων 
του, που πολλοί από εμάς φοβούνται ότι 
θα αποτελέσουν μία εν δυνάμει «Πέμπτη 
φάλαγγα» για την Θράκη. 
Μέσα στα πλαίσια αυτά  με πρόσχημα 
την αποκατάσταση των ντόπιων ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, που διαμένουν 
σε λυόμενα, πιθανόν εντάσσεται 
και η προσπάθεια εύρεσης άδειων 
οικοδομήσιμων χώρων εντός της πόλης 
του Διδυμοτείχου για ανέγερση κατοικιών. 
Ερώτηση: Η τελευταία εθιμοτυπική 
επίσκεψη αποχώρησης του Τούρκου 
Πρόξενου Αχμέτ Ριζά Ντεμιρέρ, 
στο Διδυμότειχο την Παρασκευή 17 
Οκτωβρίου 2008, πέρα από την επαφή του 
με τα Οθωμανικά Μνημεία της πόλης, δηλ. 
το Τέμενος του Βαγιαζήτ, το Μαυσωλείο 
του Ουρούτς Πασά , μήπως ήταν ένα 
είδος κατόπτευσης της πόλης και ιδίως 
των παραποτάμιων αστικών περιοχών του 

Ερυθροποτάμου, για τον ιδανικότερο χώρο 
επένδυσης του Τουρκικού Προξενείου σε 
ακίνητη περιουσία μέσω των παραπάνω 
μηχανισμών (αποκατάστασης των ευπαθών 
ομάδων);;; 
Σε όλη αυτή την προσπάθεια εκτουρκισμού 
που ολοκληρώνεται εν μέρει στον ορεινό 
όγκο του Δερείου και προχωρά αργά 
αλλά σταθερά και στο Διδυμότειχο, 
παρατηρείται μία πλήρης αδράνεια του 
ελληνικού κράτους και παντελής έλλειψη 
επιχειρησιακού σχεδίου. 
 Αντίθετα αφήνεται ανενόχλητος ο κάθε 
φλύαρος τοπικός παράγοντας (με προσωπικά 
ανταλλάγματα ή άλλου είδους ατομικές 
διευκολύνσεις) να εξασκεί ερασιτεχνικά  
και ασύστολα υποβαθμισμένη εξωτερική 
πολιτική, πιστεύοντας ότι προσφέρει 
σημαντικές εθνικές υπηρεσίες και ότι 
γνωρίζει τα τεκταινόμενα καλύτερα από 
οποιονδήποτε. 
Στην πραγματικότητα βέβαια δεν γνωρίζει 
ότι απλά και μόνο, αντιπροσωπεύει  «την 
βλακεία του πιονιού που νομίζει ότι 
ηγεμονεύει, σε μια σημαδεμένη παρτίδα 
Σκακιού όπου άλλοι κινούν τα νήματα». 
 Η τοπική κοινωνία του Διδυμότειχου και 
οι επικεφαλής της δεν αντιδρούν, γιατί 
έχουν όλα τα γνωρίσματα της σύγχρονης 
Ελληνικής κοινωνίας της Περιφέρειας. 
Μία παρακμή διαπερνά όλο το σώμα της 
τοπικής κοινωνίας και αυτό εκδηλώνεται 
σε κάθε σημαντικό τοπικό γεγονός, όπως 
το πρόσφατο  του εκτουρκισμού των 
γηγενών μουσουλμάνων. 
Από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται 
τον κόσμο και τη ζωή μέχρι τον τρόπο με τον  
οποίο τοποθετεί τον εαυτό της στον τόπο 
και στην Ιστορία , η τοπική κοινωνία του 
Διδυμοτείχου, το μόνο που φαντασιώνεται 
είναι η άπληστη συσσώρευση χρημάτων 
ανεξαρτήτως τιμήματος. 
Δυστυχώς όμως κάποτε η συλλογική 
εκούσια τύφλωση, ο στρουθοκαμηλισμός 
και ο ωχαδερφισμός οδηγούν αργά –αργά 
στον συλλογικό αφανισμό. 

ΤΑ «ΤΥΜΠΑΝΑ» ΤΟΥ ΕΚΤΟΥΡΚΙΣΜΟΥ 
ΧΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

Χατζηοσµάν

Τί θά γίνει κύριοι ἁρµόδιοι µέ τόν Χατζηοσµάν; Μέχρι πότε 
θά τόν καµαρώνουµε νά προκαλεῖ καί νά ἀναστατώνει 
τόν τόπο; Πόσες βρωµιές ἀκόµη θά ἀνεχτοῦµε ἀπό τίς 
ἐρωτήσεις τοῦ γραφείου του; Ὅποτε θέσουµε τό ζήτηµα 
σέ κάποιον ἀπό τούς πασόκους (πού µᾶς τόν φόρτωσαν) 
παίρνουµε ἀπαντήσεις τοῦ στύλ «εἶναι ἀνεγκέφαλος», 
«εἶναι ἀγράµµατος», «µήν ἀσχολεῖστε»... Συγγνώµη ἀλ-
λά εἶναι ἄλλοθι αὐτό; Μόνο ἀπό τόν Γιῶργο Πεταλωτή 
ἀκούστηκε κάτι σοβαρό, µιά διαφωνία. Οἱ ἄλλοι τί λένε; 
Κι ἀληθεύει ὅτι ὁ Γ. Ντόλιος - πού γιά χρόνια ἔβγαζε µιάν 
εἰκόνα ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας - βρῆκε «σηµεῖα ἐπαφῆς» µέ 
τόν πλούσιο σέ ψήφους Τουρκαλά; Πού ὀκτώ χρόνια ὡς 
ἀντινοµάρχης διεκπεραιώνει  ἄπειρες «ἐξυπηρετήσεις - 
διαµεσολαβήσεις», καί τώρα παριστάνει (παράλληλα!) 
καί τόν  βουλευτή, χωρίς νά εἶναι ἱκανός νά γράψει 
δυό ἀράδες στά ἑλληνικά; Εἶναι εὐθύνη τοῦ κόµµατος 
τῆς ἀξιωµατικῆς ἀντιπολίτευσης νά τόν καλέσει καί 
νά ἐλέγξει τίς δραστηριότητές του (π.χ. τήν πρόσφατη 
ἐρώτησή του στό ΥΠΕΠΘ γιά τό θέµα τῆς Χαρᾶς 

Νικοπούλου). Ἄν συµφωνεῖ  νά τό ξέρουµε, δηλαδή...

Οἱ δασκαλοφάγοι 

Θέλεις νά ἁγιάσεις καί δέν σ’ ἀφήνουν οἱ διαβόλοι. Αὐτό 
ἀκριβῶς πάθαµε µέ τήν ὑπόθεση τοῦ Μεγάλου ∆ερείου, 
ὅπου προσπαθήσαµε νά ρίξουµε τούς τόνους, ἐφόσον 
τά πράγµατα πήγαιναν καλά γιά τά συµφέροντα τοῦ 
τόπου, ὅµως κάποιοι τοπικοί ἄρχοντες δέν πρόκειται 
νά ἡσυχάσουν ἄν δέν διώξουν τή δασκάλα Χαρά 
Νικοπούλου.
Ἔτσι, βρῆκαν ἀφορµή τήν ἔλευση µερικῶν ἐθνικιστῶν 
ἀπό τή Λάρισα στήν παρέλαση τοῦ ∆ερείου καί τήν 
διανοµή φέιγ βολάν στά Λάβαρα κατά τοῦ τουρκικοῦ 
Προξενείου καί τῶν προσκυνηµένων. Κατάφεραν νά 
παρουσιάσουν τήν πρωτοβουλία ὡς «προσβλητικό 
µάθηµα πατριωτισµοῦ» καί «ἀκροδεξιά πρόκληση» 
καί, κάνοντας τήν τρίχα τριχιά, βγῆκαν στά ΜΜΕ καί 
ἐκτόξευσαν ἀπίστευτες µποῦρδες καί ψέµµατα. 
Ὁ νοµάρχης Ἕβρου Ν. Ζαµπουνίδης τό πῆρε πολύ 
προσωπικά αὐτό µέ τούς προδότες (λές καί ἔχει τή 
µύγα!), πού ἄλλωστε κανείς δέν τό εἶπε, δήλωσε 
ἔκπληκτος πού «ἡ δασκάλα ἐκπροσωπεῖ τό κράτος καί 
κάνει πολιτική» καί κάλεσε «τούς Κολοκοτρωναίους 
νά καθίσουν στ’ αὐγά τους». Ποῦ τήν εἶδε τήν πολιτική 
πού ἀσκεῖ ἡ δασκάλα δέν ξέρουµε, ὅµως ξέρουµε ὅτι 
δέν κινδυνεύουµε ἀπό τούς Κολοκοτρωναίους µά ἀπό 
τούς Νενέκους. Ὅσο γιά κείνους πού «ζοῦνε µέρα νύχτα 
στό ποτάµι µέ τό ὅπλο στά χέρια», ἄς τά πεῖ σέ κανέναν 
χάµουτζη, µήν τά λέει σέ µᾶς πού ξέρουµε τί πίπες εἶναι. 
Ὁ βουλευτής Ἕβρου Γ. Ντόλιος ἔριξε τήν εὐθύνη γιά 
τά «ἀπαράδεκτα γεγονότα» στήν Κυβέρνηση (καµµία 
ἔκπληξη...) καί δήλωσε ὅτι «στήν περιοχή µας δέν θά 
τούς ἀνεχτοῦµε, νά µήν τολµήσουν νά ξαναπατήσουν»! 
Σιγά βρέ Γιῶργο, λίγη κράτη! Τί τό φοβερό ἔγινε 
δηλαδή µέ τά φέιγ βολάν; ∆έν εἶδα νά προσβάλεσαι 
µέ τίς διαδηλώσεις «κατά τῶν παρελάσεων καί τοῦ 
µιλιταρισµοῦ», ὅλοι θά ἔχουν φωνή ἐκτός ἀπό τούς 
ἐθνικιστές; Ὅσο γιά τόν Πουλιλιό τί νά ποῦµε; Ὁ 

ἄνθρωπος χρήζει παρακολούθησης ἀπό εἰδικούς. Πέρα 
ἀπό τό ψυχοπαθολογικό του µένος κατά τῆς δασκάλας 
καί τό γνωστό παραληρηµατικό ὕφος τῶν δηλώσεών 
του, κατάπιε κι ἄλλο ἕνα φαρµάκι µέ τήν ἄρνηση τῆς 
ΤΕ∆Κ Ἕβρου (συνεδρίασε στίς 30/10 στά Λάβαρα 
καί τόν ψιλοέκλασε) νά υἱοθετήσει τό ψήφισµα πού 
πρότεινε. ∆έν θά µᾶς ἀπασχολήσει παραπάνω, ἔχουµε 
γράψει κι ἄλλες φορές γιά τό ἄτοµό του καί δέν θά τοῦ 
ἀφιερώσουµε ἄλλες σελίδες µας (ἐκτός κι ἄν...). Εἴχαµε 
σκοπό νά γράψουµε καί γιά τήν ἀνακοίνωση τοῦ 
Συνασπισµοῦ Ἕβρου, πού ζητάει τήν ἀποµάκρυνση τῆς 
Χαρᾶς (!), ὅµως εἴδαµε τόν ἀπερίγραπτο γραµµατέα 
του στό ∆ΕΛΤΑ καί ὅλα ἐξηγήθηκαν...
Εὐτυχῶς βγῆκε κι ἕνα ἐπώνυµο κείµενο συµπαράστασης 
πρός τή Χαρά, πραγµατικά συγκινητικό, ἀπό 7 
συναδέλφους στό σχολεῖο της: «Ὡς συνάδελφοι καί 
συνεργάτες µέ τήν Κυρία Χαρά Νικοπούλου, ὅπου τό 
κυρία ἐµπεριέχει ὅλη τή σηµασία τῆς λέξης καί ὄχι ἁπλᾶ 
τήν ἔννοια τῆς ἐκπαιδευτικοῦ, νιώθουµε τήν ἀνάγκη νά 
δηλώσουµε ἀπερίφραστα τή συµπαράστασή µας στό 
ἐκπαιδευτικό ἔργο πού συντελεῖ (...) Τά τελευταῖα δύο 
χρόνια ἔχουµε γίνει µάρτυρες γεγονότων πού µᾶς κάνουν 
νά στεκόµαστε στό πλευρό της. Γιά πολλούς ἀπό µᾶς 
ἀποτελεῖ παράδειγµα πρός µίµηση (...) Ἐκφράζουµε τόν 
θαυµασµό µας γιά τή µεγάλη ὑποµονή καί ἐπιµονή πού 
δείχνει, παρά τόν πόλεµο πού δέχεται. Ἐπανειλληµµένα 
διαπιστώνουµε τίς ἀρνητικές καταστάσεις καί τίς 
δυσκολίες πού ἀντιµετωπίζει καθηµερινά ἡ Κυρία Χαρά 
Νικοπούλου, παρ’ ὅλα αὐτά  ὅµως δέν παραµελεῖ οὔτε 
στό ἐλάχιστο τό ἐκπαιδευτικό της ἔργο καί τά ἀφήνει ὅλα 
αὐτά ἔξω ἀπό τίς σχολικές τάξεις. Κανένας ἄλλος δέν 
µπορεῖ νά γνωρίζει καλύτερα ἀπό ἐµᾶς τί συµβαίνει στό 
σχολεῖο µας. Ἐµεῖς βιώσαµε τά γεγονότα καί γνωρίσαµε 
µέσα ἀπό τήν καθηµερινή µας ἐπαφή τήν Κυρία Χαρά 
Νικοπούλου, τή δική µας Χαρά, πρῶτα ἀπ’ ὅλα σάν 
ἄνθρωπο καί στή συνέχεια σάν ἐκπαιδευτικό, γι’ αὐτό 
τήν ἐκτιµοῦµε βαθύτατα καί τή στηρίζουµε ἀπόλυτα.» 
Ἔχουµε χρείαν ἄλλων µαρτύρων;



ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ:

Τριλογία μίας άλλης 
ανάπτυξης

Η συζήτηση για την τοπική ανάπτυξη, 
για ένα τοπικό περιφερειακό σχέδιο 
είναι ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα μετά 
το κερδοσκοπικό τσουνάμι το οποίο 
πρώτα γνωρίσαμε εμείς μετά τους Λατίνο 
Αμερικανούς. (...) Δεν λέω ότι κάναμε 
πλατεία Μπούς όπως έκαναν οι Αλβανοί, 
τα Σκόπια, πλατεία Μαντλίν Ολμπράιτ 
αλλά είχαμε μια ραγδαία διαδικασία 
Αμερικανοποίησης. Έγιναν ιεραπόστολοι 
του δόγματος «να κάνεις λεφτά με τα 
λεφτά». Αυτό δεν είναι ούτε καπιταλισμός. 
Εδώ τα έκαναν σοσιαλιστές, ενός χώρου 
που δημιουργήσαμε με άλλες προσδοκίες 
για την χώρα. Αναρωτιέμαι πολλές φορές 
τι μπορεί να γεννήσει η ιστορία. Έχουμε 
μια τερατογένεση.
Η σημερινή κρίση ευνοεί είναι μια 
ιστορική ευκαιρία για στροφή στην 
πραγματική οικονομία που είναι συνώνυμη 
της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 
Αυτό μπορεί πρακτικά να εκφρασθεί με 
10 – όσες οι ιστορικές περιφέρειες της 
χώρας – ιεραρχημένα, με προτεραιότητες 
δεκαετή σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης. 
Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ένα 
άλμα ενσωμάτωσης των Ελληνικών 
Περιφερειών στην Ε.Ε.. Ο σημερινός 
δείκτης ενσωμάτωσης είναι πολύ χαμηλός, 
οι περιφερειακές οικονομίες αδύνατες, 
τριτοκοσμικού τύπου και κρατικοδίαιτες.
Κριτήριο για την διαμόρφωση αυτού 
του σχεδίου πρέπει να είναι αυτό της 
ωφελιμότητας και της συνέχειας στην 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων ως 
αντικατάσταση του αμαρτωλού κριτηρίου 
της απορροφητικότητας.
Η αξιοποίηση του γεωοικονομικού 
πλεονεκτήματος, της ευτοπίας, της 
περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης μπορεί να γίνει μόνο με έναν 
στρατηγικού τύπου αναπτυξιακό σχεδιασμό 
που θα εκφρασθεί σε τρεις άξονες. 
Αυτός είναι ο δρόμος εξόδου από μια 
κρατικοδίαιτη, βοηθούμενη υποανάπτυκτη 
οικονομία σε μια αυτοτροφοδοτούμενη 
Δυναμική Κεντρική οικονομία.
Ο πρώτος άξονας είναι η σύνταξη 
ενός σχεδίου για την Αγροτουριστική 
Ανάπτυξη του ορεινού όγκου Φαλακρού 

– Ροδόπης (δάση, τεχνητή λίμνη). Αφού 
δημιουργηθούν οι αναγκαίες βασικές 
υποδομές θα κλιθούν να επενδύσουν 
εγχώριοι και ξένοι επενδυτές. Ο 
συνδυασμός ενός πόλου ορεινού τουρισμού 
με τον θαλάσσιο των παραλίων δημιουργεί 
μια πρωτοτυπία που προκαλεί μεγάλες 
διαρκείς ροές. Το 1994 – 95 έφθασα πολύ 
κοντά στην υλοποίηση αυτού του Σχεδίου. 
Μπλοκαρίσθηκε στην θέση μου ενάντια 
στο καζίνο στο Φλοίσβο, στο Φάληρο.
Ο Δεύτερος στην δημιουργία ενός 
Δίδυμου εξειδικευμένου λιμανιού 
Καβάλας – Αλεξανδρούπολης. Έχει 
σημασία ο όρος «εξειδικευμένου». 
Προϋπόθεση είναι η σιδηροδρομική τους 
σύνδεση που θα γίνει με νέα χάραξη της 
σιδηροδρομικής γραμμής. Η Ελλάδα 
αναστενάζει ή καβγαδίζει για τα δύο 
λιμάνια (Πειραιά – Θεσσαλονίκης) ενώ 
μπορεί να έχει δέκα διεθνή λιμάνια και 
αρκετές χιλιάδες λιμενεργάτες. Τους 
καυγάδες τους ονομάζουν πολιτική, νέο, 
όραμα. Το φαινόμενο είναι κωμικό.
Ο Τρίτος, η σιδηροδρομική και 
οδική σύνδεση Αλεξανδρούπολης 
– Μπουργκάς. Η ιστορία ξανάνοιξε 
αυτόν τον δρόμο από το 1985. Αλλά η 
τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική 
τον έχει ακόμα κλειστό. Παρατηρώ 
τον Μπερλουσκόνι, τον Σαρκοζί να 
ενδιαφέρονται για τον άξονα Λυών – 
Τορίνο – Κίεβο. Όχι οι δικοί μας πρώην 
και νυν για τον Αλεξανδρούπολη – Κίεβο 
όπως ίσχυε επί αιώνες.
Οι άξονες αυτοί σε επίπεδο τοπικό 
μπορούν να διαμορφώσουν ένα σύγχρονο 
περιφερειακό σύστημα σιδηροδρόμων. 
Θα πρόσθετα με τραίνα – βαγόνια και 
σταθμούς καλύτερης αισθητικής από αυτά 
της Αττικής και της Θεσσαλίας, του Ο.Σ.Ε.. 
Αρκετά με την Ελλάδα των ΚΤΕΛ και του 
πετρελαίου. Δυστυχώς ούτε σοβαρούς 
εκσυγχρονιστές είχαμε ούτε οικολόγους.
Οι υποδομές αυτές θα επιτρέψουν ένα 
άλμα, την αυτοτροφοδότηση αντί την 
κρατική επαιτεία του Αγροδιατροφικού 
– βιομηχανικού διαμερίσματος της 
περιφέρεια μας. Σε αυτούς τους άξονες 
πρέπει να διοχετευθούν οι Ευρωπαϊκοί 
και Εθνικοί πόροι και όχι σε χιλιάδες 
μικροέργα και αμαρτωλά προγράμματα.
Η Τριλογία μιας άλλης Ανάπτυξης που 
εκφράζεται με τα τρία μου βιβλία περιέχει 
εκτός των άλλων τους άξονες, τα κλειδιά 
για την διαμόρφωση των αναπτυξιακών 

σχεδίων κάθε ιστορικής περιφέρειας της 
χώρας. Όπως και η συνομιλία μου με τις 
νέες δυναμικές οντότητες που οφείλουν 
να είναι οι πόλεις, οι Δήμοι. Από την 
Καλαμάτα, την Κορώνη, την Κω, την 
Χαλκίδα, την Κύμη, την Πρέβεζα, την 
Φιλιππιάδα την Μελιβοία (Αγιόκαμπος) 
και την Σιάτιστα, τα Γρεβενά και την 
Δεσκάτη τις προσεχείς ημέρες.
Στόχος μου είναι το πέρασμα από μια 
παιδεία κερδοσκοπίας που επεβλήθη στην 
χώρα σε μια παιδεία της παραγωγής, της 
δημιουργίας, της εργασίας, του επιχειρείν, 
του τοπικού, του εδάφους, του πάντοπος, της 

αισθητικής, της αληθινής 
πολιτικής. Η σημερινή 
κρίση είναι μια ευκαιρία 
να αναζωογονήσουμε, 
να δημιουργήσουμε, 
να επεκτείνουμε την 
παραγωγική Ελλάδα, την 
Ελλάδα των περιφερειών 
που συρρίκνωσαν ανε-
πάρκειες, δογματισμοί, 
λαϊκισμοί και τυχοδι-
ωκτισμοί των προηγού-

μενων δεκαετιών που δυστυχώς επιβιώνουν 
ακόμη. Το πεδίο για το πέρασμα από 
τους Κερδοσκόπους στην πραγματική 
οικονομία είναι η τοπική και περιφερειακή 
ανάπτυξη. Μετά την κακή εμπειρία τους 
οι Έλληνες είναι περισσότερο ώριμοι για 
αυτό το πέρασμα. Μετά το καζίνο της 
Σοφοκλέους, το Αμερικανικό τσουνάμι, 
τα golden boys αλλοδαπά και εγχώρια, 
να ασχοληθούμε με την πραγματική 
οικονομία. Το «παράγεται στην Ελλάδα» – 
Made in Greece. «Παθάνετεν, μαθάνετεν» 
έγραφε ο Δημήτρης Ψαθάς. 

ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ    1-11-2008                                                                                                       }

ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

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

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

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

 Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Του Παναγιώτη 
Ν. Κρητικού*

Μέσα στη γενι-
κότερη παρακμή 
που περνάει ο 
δημόσιος βίος της 

χώρας, χαλαρώνει όλο και περισσότερο 
το αίσθημα της εθνικής ευθύνης. Η 
πολιτική αντιπαράθεση αναλίσκεται και 
εξαντλείται στον καταγγελτικό λόγο της 
Αντιπολίτευσης και στον αμυντικό ή 
«αναδρομικό» λόγο της κυβέρνησης. 
Κύριο αντικείμενο της αντιπαράθεσης τα 
σκάνδαλα τα οποία κινούνται πάντοτε σε 
χαμηλό βαρομετρικό. Μέσα σε αυτό το 
βαρύ και νοσηρό κλίμα πελαγοδρομεί  η 
κυβέρνηση και παλινδρομεί η Αντιπολί-
τευση.
Παράλληλα, η σώρευση των βιοτικών 
προβλημάτων όλο και διογκώνεται 
στα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά 
στρώματα, ενώ η παιδεία βαθμολογείται 
κάτω από τη βάση τη στιγμή που οι άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά 
και του γειτονικού μας περίγυρου έχουν 
εντάξει το εκπαιδευτικό τους σύστημα 
στις σύγχρονες ράγες και φυσικά η κάθε 
μια από αυτές στο ιδεολογικό πλαίσιο του 
εθνικού της προορισμού. Επίσης, η δημόσια 
υγεία ακολουθεί κατωφερική πορεία ενώ 
το κοινωνικό κράτος μέρα με τη μέρα 
συρρικνώνεται. Είναι φανερό ότι λείπει από 
την Κυβέρνηση η αποτελεσματικότητα, μια 
αποτελεσματικότητα η οποία προϋποθέτει 
σταθερή και ισχυρή πολιτική βούληση. 
Λείπει επίσης ο συντονισμός.  
Εκείνο, όμως, που προβληματίζει κάθε 
υπεύθυνο Έλληνα πολίτη και προκαλεί 
έντονη ανησυχία είναι η, μεθοδευμένη; 
από τα δύο κόμματα εξουσίας διαγραφή 
από την πολιτική ατζέντα των εθνικών μας 
θεμάτων. Δεν ασχολούνται σε βάθος και 
με πάθος για την πορεία τους σε σχέση με 
τις διαγραφόμενες εξελίξεις στον ευρύτερο 
γεωπολιτικό χώρο, εξελίξεις οι οποίες 
προοιωνίζονται σημαντικές ανακατατάξεις, 
αλλά και αναπροσανατολισμοί κρατών. 
Και σε αυτές τις εξελίξεις αποφασιστικό 
ρόλο θα παίξει ο έλεγχος της ενέργειας. 
Εκείνος ο οποίος θα ελέγχει την ενέργεια 

θα έχει και την πολιτική δύναμη.
Τα εθνικά μας συμφέροντα θα τεθούν επί 
ξηρού ακμής γι΄αυτό εγκαίρως πρέπει να 
χαραχθεί από κοινού μία άλλη ευέλικτη 
εξωτερική πολιτική και μία νέα στρατηγική 
στη βάση της εθνικής ομοψυχίας, της 
κοινωνικής συνοχής και της ανύψωσης 
του ηθικού φρονήματος του Λαού μας. 
Μία τέτοια διαδικασία περνάει μέσα από 
την σφυρηλάτηση μιας γνήσιας ελληνικής 
συνείδησης, μέσα από την κατάκτηση της 
εθνικής αυτοπεποίθησης. 
Η πολιτική ηγεσία στέκεται ανυποψίαστη σε 
μια πιθανή εθνική, πολιτική και κοινωνική 
κρίση σε γείτονα χώρα με επεκτατική 
βουλιμία και δεν προετοιμάζεται για 
την αξιοποίηση αυτού του ενδεχόμενου 
υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων. 
Αντί τούτου, φοβούμαστε ότι η ενδοτική 
αντίληψη θα …σπεύσει σε διάσωσή 
της. Βλέπουμε τη συνεχή άμβλυνση της 
εθνικής συνείδησης, τη χαλάρωση των 
πατριωτικών ανακλαστικών της νεολαίας 
μας και την υποβάθμιση ιστορικών και 
πολιτιστικών αξιών, οι οποίες αποτέλεσαν 
και αποτελούν τα σταθερά χαρακτηριστικά 
της εθνικής μας ταυτοπροσωπίας. 

Δεν διακατεχόμαστε από κανέναν 
σωβινισμό, πολλώ δε μάλλον από ρατσισμό. 
Διαβλέπουμε όμως να κυοφορούνται, 
και εν πολλοίς να μορφοποιούνται στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο εθνικές ταυτότητες 
και δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί εμείς 
δεν πρέπει να θωρακιστούμε με όλες τις 
αξίες που το ιστορικό και πολιτιστικό 
μας αποθεματικό διαθέτει. Αυτό, στην 
ατζέντα του δικομματισμού, αποτελεί 
το εθνικό έλλειμμα. Στις πρώτες ευθύνες 
των κομμάτων εξουσίας ανήκει και η 
ευθύνη της ασφαλούς πορείας του εθνικού 
σκάφους στους φουρτουνιασμένους 
καιρούς που έρχονται.

Υ.Γ. Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μεγάλη 
ευκαιρία να ισχυροποιήσει τη θέση της στο 
διεθνές πεδίο με την από 1-1-2009 ανάληψη 
της Προεδρίας του ΟΑΣΕ. 

*Ο Π.Ν.Κρητικός ήταν Αντιπρόεδρος της 
Βουλής και είναι Πρόεδρος του Πολιτικού 
και Κοινωνικού Συνδέσμου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΖΟΡΜΠΑΣ»



Του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου

 «Ασφαλώς είναι τρέλλα, αλλά 
δεν της λείπει η μέθοδος», λέει ο Πολώνιος 
στη δεύτερη σκηνή της δεύτερης Πράξης 
του Άμλετ και θα μπορούσαμε να 
επαναλάβουμε τα λόγια του, εξίσου 
καλά, παρατηρώντας την επέκταση της 
κρίσης από τα «υποάριστα» (subprimes) 
σαπάκια στις τράπεζες, τα χρηματιστήρια 
και την πραγματική οικονομία, και, ίσως, 
αύριο στην αξία του δολλαρίου και την 
αξιοπιστία των κρατικών ομολόγων. Αλλά 
και βλέποντας επίσης «ξεγυρισμένους» 
νεοφιλελεύθερους και μονεταριστές 
να χρησιμοποιούν αφειδώς κρατικές 
πιστώσεις και κρατικές υποσχέσεις για να 
σταματήσουν τον πανικό – χωρίς μέχρι 
τώρα σπουδαία αποτελέσματα. Η «κρίση 
εμπιστοσύνης» στις τράπεζες είναι το 
πρώτο σύμπτωμα από την πρόσκρουση στο 
παγόβουνο. Η μηχανή των «ελεύθερων και 
αυτορυθμιζόμενων αγορών», του «ελεύ-
θερου εμπορίου» και του «ανόθευτου και 
ανεμπόδιστου ανταγωνισμού» (αλλά και 
η μηχανή τής χωρίς όρια διευρυνόμενης  
ΕΕ) μοιάζει τώρα μηχανή μάλλον 
αυτοκαταστροφής παρά αυτορρύθμισης. 
Χίλιοι Μαρξ δεν θα μπορούσαν να κάνουν 
τη ζημιά στην ιδέα του φιλελευθερισμού 
και του καπιταλισμού, που κάνανε η 
πραγματικότητα και οι πράξεις των 
νεοφιλελεύθερων «καθοδηγητών» της 
μόνο τις τελευταίες «δέκα μέρες που 
συντάραξαν τον κόσμο», για να θυμηθούμε 
τη θρυλική αφήγηση του Τζων Ρηντ.
 Σε αντίθεση με τις «συνήθεις» 
καπιταλιστικές κρίσεις «προσαρμογής», 
που πλήττουν κυρίως παραδοσιακούς 
παραγωγικούς κλάδους, μειωμένης 
πλέον παραγωγικότητας κεφαλαίου, 
η παρούσα κρίση, όπως και του 1929, 
είναι κρίση συνολικού προσανατολισμού 
του συστήματος. Δεν είναι εξαιτίας του 
εκτροχιασμού των τελευταίων βαγονιών 
που κλυδωνίζεται το τραίνο. Είναι η 
ατμομηχανή της αμαξοστοιχίας, της 
παγκόσμιας οικονομίας δηλαδή, που 
την παρασέρνει στον γκρεμό. Είναι οι 
«υπερσύγχρονες» επενδυτικές τράπεζες 
και τα προϊόντα τους, που έσπασαν κάθε 
περιορισμό και έλεγχο αναζητώντας υψηλές 
αποδόσεις. «Ερμήνευαν» οι ίδιοι, ιδιοτελώς 

τα υπερκέρδη τους ως προκύπτοντα 
από «βελτιστοποίηση» της αγοράς που 
δημιουργεί καινούριες επενδυτικές 
ευκαιρίες – τώρα αποκαλύπτεται ότι 
επρόκειτο σε μεγαλύτερο βαθμό για μια 
παγκόσμια «λαμογιά», που απειλεί όχι 
μόνο τις τράπεζες, αλλά και την οικονομική 
και πολιτική σταθερότητα του πλανήτη.
 Θυμούνται τώρα τις αρετές του 
Κέινς και του Γκαλμπρέιθ, πίνουν από 
κει που έφτυναν. Τα σχέδια όμως του 
Πόλσον και του Μπερνάκι, δεν είναι 
νιού ντηλ του Ρούζβελτ. Χρησιμοποιούν 
το κράτος, όχι για να εθνικοποιήσουν 
τις τράπεζες και τις χρεωκοπημένες 
επιχειρήσεις ή για να εφαρμόσουν μια 
πολιτική τόνωσης της ζήτησης, που 
φρόντισαν οι ίδιοι να υπονομεύσουν την 
εθνική τουλάχιστο δυνατότητά της, με το 
υπερφιλελεύθερο σύστημα παγκόσμιων 
ανταλλαγών που εγκαθίδρυσαν μεθοδικά 
επί τριάντα χρόνια. Εν ονόματι της 
ανάγκης αντιμετώπισης του πανικού 
και αποφυγής της γενικής κατάρρευσης, 
μην έχοντας ορατό εσωτερικό και διεθνή 
αντίπαλο, επιστρατεύουν το κράτος 
για να εγγυηθούν τη μακροημέρευση 
του «συστήματος», αποφεύγοντας να 
το αλλάξουν, εθνικοποιούν τις ζημιές 
αφήνοντας απείραχτα τα κέρδη και τους 
υπέυθυνους της κρίσης. Μια τέτοια 
πολιτική, αν τελικά επικρατήσει, θα 
παροξύνει τις κοινωνικές αντιθέσεις και θα 
φορτώνει στους άλλους το λογαριασμό. Θα 
εντείνει μεσοπρόθεσμα τις ολοκληρωτικές 
τάσεις εσωτερικά και τον πειρασμό της 
φυγής στον πόλεμο διεθνώς, π.χ. στη Μέση 
Ανατολή, όπως το πρώτο κραχ (1914) 
του μεγάλου φιλελεύθερου κύκλου του 
19ου αιώνα οδήγησε στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και την Οκτωβριανή Επανάσταση, 
το δεύτερο (1929) στην άνοδο του 
σταλινισμού στην ΕΣΣΔ και του ναζισμού 
στη Γερμανία και στον 2ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Μια επαναφορά στη λελογισμένη 
επαναρρύθμιση των εθνικών και της 
διεθνούς οικονομίας μοιάζει περισσότερο 
επιβεβλημένη από ποτέ, αλλά ποτέ δεν 
απουσίαζαν, όσο σήμερα, τα πολιτικά 
υποκείμενα μιας τέτοιας πολιτικής, μετά 
τη χρεωκοπία των Κομμουνιστών και 
την προσχώρηση των Σοσιαλδημοκρατών 
στον νεοφιλελευθερισμό (με την πιθανή 

εξαίρεση της Λατινικής 
Αμερικής όπου η Αριστερά 

σημειώνει θεαματική ανάκαμψη)! Αν 
η κατάρρευση της ΕΣΣΔ στέρησε την 
Αμερική από το πολύτιμο «χαλινάρι» ενός 
αξιόπιστου αντίπαλου στη γεωπολιτική, με 
αποτέλεσμα τα Ιράκ και τα Αφγανιστάν, 
έτσι και στην οικονομία η πλήρης 
κατάρρευση της αριστεράς και των 
ιδεών κρατικής και κοινωνικής ρύθμισης 
βοήθησε την εκδήλωση της ‘Υβρεως.  
 Πριν ένα χρόνο γράφαμε ότι 
βρισκόμαστε μπροστά σε «αλλαγή 
ιστορικού υποδείγματος». Η πρώτη 
μεταψυχροπολεμική περίοδος έμοιαζε 
να πλησιάζει στο τέλος της, καθώς 
προσεγγίζαμε το πρώτο μεγάλο κραχ του 
νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου, 
ενώ το Ιράκ έτεινε να πάρει το χαρακτήρα 
στρατηγικής, όχι απλά τακτικής ήττας της 
«Αυτοκρατορίας». Επικρίναμε μάλιστα 
την οικονομική πολιτική των Ελλήνων 
ιθυνόντων, γιατί πάσχιζαν να πηδήξουν στο 
τελευταίο βαγόνι του τρένου που φεύγει, 
δηλαδή του νεοφιλελεύθερου οικονομικού 
κύκλου, που άνοιξε ο Ρήγκαν με τη Θάτσερ 
και εποιταχύνθηκε με την κατάρρευση της 
ΕΣΣΔ, αντί να «μυρίσουν» το τρένο που 
ερχόταν – «τρένο» περισσότερης κρατικής 
παρέμβασης και προστατευτισμού. 
Αλλά ούτε κι εμείς περιμέναμε αυτό που 
βλέπουμε – για να είμαστε ειλικρινείς 
περιμέναμε να σκάσει πρώτα η ελληνική 
«φούσκα» του υπερχρέους κάθε μορφής 
(ιδιωτικού, δημόσιου, εξωτερικού). Έχουν 
όντως δίκηο όσοι λένε ότι η Ελλάδα 
είναι κάπως περισσότερο προστατευμένη 
σε αυτή τη φάση που διανύουμε. Είναι 
προστατευμένη γιατί είναι καθυστερημένη 
– παρακολουθεί με υστέρηση φάσης τα 
συμβαίνοντα διεθνώς.
 Αυτό το σχετικό πλεονέκτημα θα 
μετατραπεί σε μειονέκτημα όταν, όπως ήδη 
συμβαίνει, η κρίση μπει στην πραγματική 
οικονομία, με την ελληνική παραγωγική 
βάση τόσο «στρεβλή» και συρρικνωμένη, 
το ελληνικό κράτος, την κοινωνία, την 
εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες 
στο απελπιστικό σημείο που σήμερα 
βρίσκονται. Στην πραγματικότητα, 
η απίστευτη κρίση του πολιτικού 
συστήματος, μπορεί να ερμηνευθεί με 
όρους και αίτια εξωτερικά προς αυτό, 
ως προαναγγελία συστημικής κρίσης 
κράτους και κοινωνίας, όχι μόνο ή ειδικά 
του πολιτικού προσωπικού. Η κοινωνία 
«νοιώθει» ενστικτωδώς την ένταση και 
τον κίνδυνο της επερχόμενης κρίσης, κι 
αν δεν τον νοιώθει τον θυμίζει η τράπεζα 
στους δανειολήπτες, αντιλαμβάνεται τα 
συμπτώματα εξάντλησης των περιθωρίων 

συσσώρευσης του «κλεπτοκρατικού» 
οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού 
μοντέλου που (χωρίς να είναι καινούργιο 
στην ελληνική ιστορία) κυριάρχησε όλο και 
περισσότερο στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, 
εξευτελίζοντας διαδοχικά «σοσιαλισμούς», 
«κρατισμούς», «εκσυγχρονισμούς» και 
«φιλελευθερισμούς». 
 Οι ελληνικές τράπεζες μπορεί 
όντως να έχουν μικρότερες επισφάλειες 
από τις ευρωπαίκές και αμερικανικές. 
Η ελληνική οικονομία είναι όμως πολύ 
περισσότερο επισφαλής. Σε παρόμοιες 
συνθήκες συνιστά απλώς τρέλλα, από 
εθνική, οικονομική και πολιτική άποψη, 
η συνέχιση των αποεθνικοποιήσεων/
ιδιωτικοποιήσεων. ‘Οχι μόνο για τους 
λόγους λάθος επιλογής στιγμής στον μακρό 
ιστορικό κύκλο, που αναφέραμε, αλλά 
επίσης γιατί μόνο αθεράπευτα ανόητοι 
θα εμπιστεύονταν τώρα τις κύριες εθνικές 
επιχειρήσεις τους στις «διεθνείς αγορές», 
πολύ περισσότερο τις επιχειρήσεις μιας 
χώρας που δεν έχει κανέναν σοβαρό 
ιδιωτικό οικονομικό όμιλο, δεν έχει 
Ζήμενς, Ντασώ ή Νόκια. Ξέρει κανείς να 
πει τι απέγινε ο Μποδοσάκης, η ΙΖΟΛΑ ή ο 
Πίτσος; Στις σημερινές συνθήκες έκτακτης 
ανάγκης που δημιουργούνται πρέπει 
να διακοπεί άμεσα η αποεθνικοποίηση/
ιδιωτικοποίηση της ελληνικής οικονομίας, 
αλλά και να συγκροτηθεί, με κριτήρια 
εθνικού σχεδιασμού και όχι κερδοσκοπικών 
επιδόσεων, ένας πυρήνας από τις 
ισχυρότερες τράπεζες, ελέγξιμες άμεσα ή 
έμμεσα από το κράτος, όπως η Εθνική, η 
Αγροτική, το Ταχ. Ταμιευτήριο, το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, που να 
αποτελέσουν ευέλικτο μοχλό κρατικής και 
κοινωνικής παρέμβασης, ιδίως στο θέμα 
των δανείων των πολιτών που συνιστά 
ωρολογιακή βόμβα.
 Βεβαίως, είναι αδύνατο να 
αντιμετωπισθούν τα σοβαρότατα συστη-  
μικά προβλήματα στα πλαίσια του κυριαρ- 
χούντος μοντέλου «παραοικονομία 
- φοροδιαφυγή - φοροκλοπή - διαπλοκή - 
διαφθορά». Αυτό το ελληνικό «σύστημα», 
ο ελληνικός «υπαρκτός  καπιταλισμός» 
άγγιξε τα όριά του. Αν σήμερα δεν 
φαίνονται στον ορίζοντα ιδεολογικές, 
πολιτικές προϋποθέσεις για ριζική 
μεταβολή μοντέλου, αύριο, η ίδια η κρίση 
θα υποχρεώσει σε αλλαγές. Μόνο που 
δεν ξέρουμε μέσα από ποιές καταστροφές 
μπορεί να περάσει η διόρθωση κι από 
ποιό σημείο του πολιτικού φάσματος θα 
προκύψει η «λύση», ούτε τι λύση θα είναι 
αυτή.
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Φυλακισμένοι Άνθρωποι

Αποχή από το συσίτιο και απεργία πείνας σε όλες τίς 
φυλακές ξεκινάνε οι κρατούμενοι από τις 3/11/08, 
διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής 
τους. Μιλάμε για 14.000 ανθρώπους, που λίγο πολύ 
αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα (πολλά γνωστά και 
από τίς δικαστικές φυλακές  Κομοτηνής). Στο πλευρό 
τους είναι η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των 
Κρατουμένων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 
διεκδικώντας ένα στοιχειώδες ενδιαφέρον της Πολιτείας 
και τα αυτονόητα. Για παράδειγμα: Μόλις προ ημερών 
λάβαμε την διαμαρτυρία των εργαζόμενων στην Κλειστή 
Φυλακή Πατρών, όπου, πέρα από τα προβλήματα των 
ιδίων των εργαζομένων (π.χ. συνεχόμενη εργασία μετά 
από νυχτερινή βάρδια), είναι οι συνθήκες διαβίωσης 
των κρατουμένων που καταγγέλλονται: Το στοίβαγμα 
11-12 ατόμων σε κελλιά των 5. Η ασύλληπτη βρώμα 
και η μόνιμη δυσοσμία των κοινόχρηστων χώρων. Η 
παροχή ενός (!) ρολού χαρτιού υγείας ανά μήνα στους 
κρατούμενους. Επίσης πληροφορούμεθα για ανάλογες 
καταστάσεις στις γυναικείες φυλακές Θηβών: Θάλαμοι 
μέχρι 17 ατόμων, μπάνιο χωρίς ζεστό νερό, έλλειψη 
θέρμανσης, ανύπαρκτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
έλλειψη κάθε είδους πρώτης ανάγκης... 
«Ντροπή μας» να πεις, είναι πολύ λίγο. Κάτι να γίνει!

ALORS, C’ EST LA GUERRE
Συνέχεια από σελίδα 12
Λίγο πιο πέρα, δύσοσμα περιττώματα πλέουν ακόμη μαζί 
με φελλούς και σκισμένα αποκόμματα από βυζαντινά 
αυτοκρατορικά έγγραφα και οθωμανικά φιρμάνια πάνω 
στα ήρεμα νερά της Βιστωνίδας. Πόσο εξωφρενικό να 
είναι ωστόσο το ότι κάποιοι χάσανε τον δρόμο τους και 
αντί της στενής και τεθλιμμένης οδού της ακτημοσύνης 
και του ζωφόρου πένθους, βγήκανε στην πλατεία οδό, την 
απάγουσαν εις την απώλειαν; Και γιατί να είναι άραγε; 
Μην σοκάρεστε - και κυρίως μην κάνετε σαν μικρά παιδιά 
που βγήκαν ξαφνικά στον κόσμο. Γιατί δηλαδή ετούτο το 
βύθιο σύγχρονο μικροελλαδίτικο Μηδέν θα έπρεπε να 
έχει να επιδείξει κάτι καλύτερο στη θλιβερή βιτρίνα του; 
Αφήστε τώρα τους λίγους που κόντρα στη λογική και το 
ρεύμα των Καιρών μπορούν και μας κρατάνε ακόμα στη 
ζωή, ζώντας αυτεξουσίως οι ίδιοι σε κάποιες φυλακές, 
ως ελεύθεροι και ωραίοι. Εγώ σας μιλώ για τη βιτρίνα. 
Τοιούτοι λοιπόν έπρεπον ημίν και αρχιερείς και ιερείς 
και καλόγεροι, όπως ακριβώς τοιούτοι ημίν έπρεπον 
χυδαίοι πολιτικάντηδες, μιζόπουλοι υπουργοί, άσχετοι 
και φονιάδες γιατροί, γελοίοι και αγράμματοι καθηγητές, 
κλέφτες έμποροι, απατεώνες εργολάβοι, ανύπαρκτοι 
συλλήβδην επί ανυπάρκτων και μηδενικά επί μηδενικών 

και σκύβαλα επί σκυβάλων. Πού το παράξενο δηλαδή; 
Σαρξ εκ της σαρκός ημών - όλοι τους. Τρεις συνεχόμενες 
γενεές κωλοελλήνων ώδινον - και είναι λίγα χρόνια 
τώρα που φυσιολογικά πλέον γεννοβολούν εξεμώντας 
και εκβάλλουν τα ποικιλόμορφα σκατά τους προς πάσαν 
δυνατήν κατεύθυνσιν…
     Alors, c’est la guerre. Πάντοτε ανατριχιαστικά 
μεγαλειώδες, κενό πλέον ωστόσο, φοβάμαι, παντός 
νοήματος. Τότε λοιπόν, πόλεμος. Προς τα πού όμως να το 
ξαναπρωτοπείς επτά δεκαετίες αργότερα, επτά ολόκληρες 
δεκαετίες αλαλάζουσας βλακείας, εξουθενωτικής 
αμνησίας και έρπουσας υποταγής; Επτά ολόκληρες 
δεκαετίες, που μάθαμε μονάχα να μηρυκάζουμε 
ενδοτισμούς και κρετίνικες ονειρώξεις ευμάρειας ή 
να ψιθυρίζουμε μιθριδατικά «δε βαριέσαι» και «δεν 
πειράζει»; Πώς να ξαναπείς τελικά κάτι τόσο αυτονόητο 
ίσως, που όμως πολύ απλά πρέπει να το φωνάξεις, 
γιατί από την ίδια του τη φύση ασφαλώς δεν μπορεί να 
προφερθεί δια ψιθυρισμού; Οι Μήδοι είναι πάντα εδώ και 
επιχειρούν να διαβούνε. Βρίσκονται έξω από τα σύνορα, 
βρίσκονται εντός των τειχών, βρίσκονται και μες στους 
ίδιους τους εαυτούς μας. Έχει απομείνει άραγε κάποιο 
γονίδιο ζωντανό, κάποια έστω απλή ανάμνηση, από 
εκείνη τη στερνή γενιά των αυθεντικών Ελλήνων;

 Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



1) Στίς 2 Νοεµβρίου 1911 γεννιέται 
στό Ἡράκλειο ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης 
(Ἀλεπουδέλης). Παραθέτουµε - 
χάριν τῆς ἀπόλαυσης - στίχους 
ἀπό τό «Ἆσµα ἡρωϊκό καί πένθιµο 
γιά τόν χαµένο ἀνθυπολοχαγό τῆς 
Ἀλβανίας»:
«Μά ἡ νύχτα ἀνασηκώθηκε σάν 
πατηµένη ὀχιά
Μόλις σταµάτησε γιά λίγο µέσ’ στά 
δόντια ὁ θάνατος -
Κι ὕστερα χύθηκε µεµιᾶς ὥς τά 
χλωµά του νύχια!
(...) Κείτεται ἀπάνω στήν 
τσουρουφλισµένη χλαίνη.
Αἰῶνες µαῦροι γύρω του
Ἀλυχτοῦν µέ σκελετούς σκυλιῶν τή 
φοβερή σιωπή
Κι οἱ ὧρες πού ξανάγιναν πέτρινες 
περιστέρες
Ἀκοῦν µέ προσοχή...» 
Ποιός εἶναι ὁ τόπος γέννησης τοῦ 
ἥρωα τοῦ ποιήµατος;
Α) Ἡ Μακεδονία
Β) Ἡ Κρήτη
Γ) Ἡ Θεσσαλία
Δ) Ἡ Θράκη

2) Στίς 3 Νοεµβρίου 1869 πεθαίνει ὁ 
ποιητής ....... Στίχοι του καί οἱ ἑξῆς: 
«Εἶναι γλυκύς ὁ θάνατος
µόνον ὅταν κοιµώµεθα 
εἰς τήν πατρίδα». Ποιός εἶναι;
Α) Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης
Β) Κωστῆς Παλαµᾶς
Γ) Ἀνδρέας Κάλβος
Δ) Διονύσιος Σολωµός

3) Στίς 6 Νοεµβρίου 1901 ξεσποῦν 
στήν Ἀθήνα τά βίαια «Εὐαγγελικά», 
µέ ἀφορµή τήν µετάφραση τῶν 
Εὐαγγελίων στή δηµοτική γλῶσσα 
ἀπό τόν Ἀλ. Πάλλη καί τήν 
δηµοσίευσή τους στήν ἐφηµερίδα 
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ». Ἀποτέλεσµα ἡ 
παραίτηση τῆς Κυβερνήσεως 

Θεοτόκη καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Προκοπίου. Ποιά πολιτική σύγ-
κρουση ἦταν σέ συνάφεια µέ τό 
γλωσσικό - θρησκευτικό θέµα;
Α) Θεοτόκη - Ζαΐµη
Β) Βασίλισσας Ὄλγας - πριγκήπισ-
σας Σοφίας
Γ) Βασιλέως - πρωθυπουργοῦ
Δ) Παλατιοῦ - Ἐκκλησίας

4) Στίς 8 Νοεµβρίου 1897 γεννιέται 
στίς Κυδωνίες (Ἀϊβαλί) τῆς 

Μικρασίας ὁ ζωγράφος καί 
λογοτέχνης Φώτης Κόντογλου. 
Συµπληρῶστε τό παρακάτω 
παράθεµά του: «Σήµερα νοµίζεται 
καλὸς σὲ ὅλα, ὅποιος εἶναι 
ἀδιάφορος, ὅποιος δὲν νοιάζεται γιὰ 
τίποτα, ὅποιος δὲν νιώθει καµµιὰ 
εὐθύνη. Ἀλλιῶς τὸν λένε σωβινιστή, 
τοπικιστή, µισαλλόδοξο, φανατικό. 

Ὅποιος ἀγαπᾶ τὴν χώρα 
µας, τὰ ἤθη καὶ ἔθιµά µας, 
τὴν παράδοσή µας, τὴν 
γλώσσα µας, θεωρεῖται 
....»
Α) ὀπισθοδροµικός
Β) σύγχρονος
Γ) ὑπεύθυνος
Δ) ἐθνικιστής

5) Στίς 9 Νοεµβρίου 1866 
γίνεται τό Ὁλοκαύτωµα 
τοῦ Ἀρκαδίου. Τό 
µοναστήρι, ἐπίκεντρο 
τῆς ἐπαναστατικῆς δράσης, 
µέ τόν ἡγούµενο Γαβριήλ 
Μαρινάκη πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς 
Ρεθύµνης, ἀρνήθηκε νά διώξει 
τούς ἐπαναστάτες καί δέχθηκε 
τήν ἐπίθεση 15.000 Τούρκων 
µέ 32 κανόνια. Ὅταν µετά δυό 
µέρες πόλεµο ἡ ἄµυνα ἔσπασε, 
οἱ τελευταῖοι ὑπερασπιστές µέ 
τά γυναικόπαιδα µαζεύτηκαν 
στήν πυριτιδαποθήκη, ὅπως εἶχε 
σχεδιαστεῖ, καί ἀνατινάχτηκαν 
γιά νά µήν πέσουν «στῶν σκυλιῶν 
τά χέρια». Ἀπολογισµός 864 
νεκροί, 114 αἰχµάλωτοι. Άνάµεσα 
στούς 3-4 διασωθέντες ἦταν 
καί ἡ ὁπλαρχηγός Χαρίκλεια 
Δασκαλάκη (Δασκαλάκαινα), 
κόρη, σύζυγος καί µάνα 
πολεµιστῶν. Ὁ πατέρας της 
εἶχε σκοτωθεῖ σὲ προηγούµενη 
ἐπανάσταση, τρεῖς γιοί της 
σκοτώθηκαν στήν ἐπανάσταση 
τοῦ 1866, ὁ δέ σύζυγός της ἦταν 
ἀπόγονος τοῦ ἐθνοµάρτυρα 
Δασκαλογιάννη. Ποιά µπορεῖ νά 
θεωρηθεῖ σήµερα διάδοχός της;
Α) Ἡ Ἑλένη Μενεγάκη
Β) Ἡ Ἄννα Φραγκουδάκη
Γ) Ἡ Γιάννα Ἀγγελοπούλου - κτλ
Δ) Ἡ Ντόρα Μπακογιάννη

6) Στίς 8 Νοεµβρίου 1977 ὁ ἀρχαι-
ολόγος Μανόλης Ἀνδρόνικος 
ἀνακαλύπτει στή Βεργίνα τούς 

βασιλικούς τάφους, µεταξύ τῶν 
ὁποίων καί τοῦ Φιλίππου τοῦ Β’ 
(οἱ ἀµφισβητήσεις δέν κατάφεραν 
νά καταρρίψουν τήν τολµηρή 
ὑπόθεση τοῦ µεγάλου µας 
ἀρχαιολόγου). Ἦταν µία ἀπό τίς 
σηµαντικότερες ἀρχαιολογικές 
ἀνακαλύψεις τοῦ αἰώνα καί ἕνα 
µοναδικό ὅπλο ἀλήθειας στά 
ἑλληνικά χέρια κατά τῆς σκοπιανῆς 
παραχάραξης. Στά ταφικά 
εὑρήµατα συµπεριλαµβάνονταν 
καί 47 ἐπιτύµβιες στῆλες τοῦ 4ου 
π.Χ. αἰώνα µέ 75 ὀνόµατα, µεταξύ 
τῶν ὁποίων...
Α) Ἀλκέτας, Ἄλκιµος, Ἀντίγονος, 
Βερενίκη, Εὔξεινος, Θεόκριτος, 
Θεόδωρος, Ἡρακλείδης, Κλεαγόρας, 
Λέανδρος, Λυσανίας, Μένανδρος...
Β) Χασάν, Γκιουνέρ, Τζενγκίζ, Σερήφ, 
Ἐρτογρούλ, Κεµάλ, Μπουδούρ...
Γ) Μπράνκο, Γκληγκόρωφ, Μίροσλαβ, 
Γκρούεφσκι, Τσεβρένκοφσκι, Στόϊκο
Δ) Ἀβακούµ, Κοέν, Δαβίδ, Ἀβραάµ, 
Μελχισεδέκ, Λεβί, Γκόλντµπεργκ, 
Κίσιγκερ, Πέρλ, Φέηθ, Χόλµπρουκ...

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Δ, 2Γ, 3Β, 4Α
(Μή µοῦ πεῖτε ὅτι περιµένατε 
ἀπαντήσεις καί γιά τά δύο τελευ-
ταῖα!...)
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ὁ χορός τῆς Νατάσας
(Ὀρλάντο Φάιτζες, ἐκδ. Ἠλέκτρα)

[Ἀπό τόν Μεγάλο Πέτρο στόν Τολστόι. 
Μιά πολιτιστική ἱστορία τῆς Ρωσίας]

Μιά μελέτη γιά τούς δρόμους πού 
ἀκολούθησαν οἱ Ρῶσοι στή συγκρότηση 
τῆς ταυτότητάς τους. Στό ἐνεργητικό τῆς 
μελέτης αὐτῆς καταγράφεται ἡ ἀξιοποίηση 
στοιχείων ἀπό τήν ἀνθρωπολογία, τήν 
λαογραφία, τήν πολιτική ἱστορία - ἀλλά 
μήν πᾶμε παραπέρα...
Νά σημειωθεῖ καταρχήν ὅτι ὁ συγγραφέας 
κάπου κάπου συνηγορεῖ ὑπέρ τοῦ δυτικοῦ 
ὑποδείγματος. Αὐτό εἶναι θεμιτό, ἀλλά 
ὄχι καί νά ἀμφισβητεῖ τήν ἀξιοπιστία ὅσων 
ἔζησαν ἀπό μέσα τή ζωή στίς εὐρωπαϊκές 
πρωτεύουσες. οἱ ἴδιοι οἱ δυτικόφιλοι 
ἀπογοητεύτηκαν ἀπό τήν ἔλλειψη βάθους 
στόν ψυχισμό τῶν Γάλλων καί κάνοντας 
μεταστροφή στίς πεποιθήσεις τους εἶδαν 
μέ περισσότερη συμπάθεια τή γενέτειρά 
τους.
Ἐλέγχεται ἐπίσης ὁ Φάιτζες γιά τήν 
ἐσφαλμένη ἀντίληψή του γύρω ἀπό τούς 
διά Χριστόν σαλούς, πού προσποιοῦντο 
καί δέν εἶχαν σχέση οὔτε μέ τούς 
ἐκστασιαζόμενους σαμάνους τῆς Σιβηρίας 
οὔτε μέ τόν περιβόητο ψευδομοναχό 
Ρασπούτιν. Ἡ ἄνωθεν κλίση καί ὁ θεϊκός 
ζῆλος πυρπολοῦσαν τήν καρδιά ὅσων 
παρίσταναν τούς «πλανεμένους». 

Υἱοθετεῖται ἡ ἀνυπόστατη φἠμη ὅτι ὁ 
Τσέχωφ ἦταν «τσιμπημένος» μέ τήν 
Λύδια Ἀβίλοβα, πού μετά τόν θάνατο τοῦ 
συγγραφέα ἤθελε νά ἐκμεταλλευτεῖ τήν 
τυπική σχέση της μαζί του, διαδίδοντας 
διάφορα ἀποκυήματα τοῦ εὐφάνταστου 
μυαλοῦ της. Ἡ ἴδια ἤθελε κάτι παραπάνω 
ἀλλά πρόλαβε ἡ ἠθοποιός Ὄλγα Κνίπερ 
λίγο πρίν ἐπιδεινωθεῖ ἡ ἀρρώστεια τοῦ 
Τσέχωφ. 
Προτείνεται πάντως τό ἔργο ὡς 
συμπλήρωμα στά ἔργα τοῦ Μπερδιάγεφ 
καί σ’ ἐκεῖνα πού ἀφοροῦν τή ρωσική 
φιλοσοφία καί κυκλοφοροῦν ἀπό τίς 
Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις.

Μιχαήλ Ἀνδρεάδης

«Ταξιδεύω μέ τή Μουσική τῆς Ρωμηοσύνης - 1» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ ψηφιακοῦ 
δίσκου (cd) πού κυκλοφόρησε ἀπό τίς Πρότυπες Θεσσαλικές Ἐκδόσεις 
τοῦ κ. Λαυρέντιου Ντετζιόρτζιο. Μία πολυτελής ἔκδοση πού περιλαµβάνει 
βυζαντινούς ὕµνους καί δηµοτικά τραγούδια καί παρουσιάζει µέσῳ αὐτῶν 
τούς ὀκτώ ἤχους τῆς 
παραδοσιακῆς µας 
µουσικῆς. Ἔτσι, ἀποτελεῖ 
ἕνα χρήσιµο ἐργαλεῖο 
γιά τήν διδασκαλία τῆς 
βυζαντινῆς µουσικῆς, ἐνῷ 
παράλληλα προσφέρει 
στόν κάθε ἀκροατή 
ἀναψυχή καί πνευµατική 
οἰκοδόµηση, σύµφωνα 
µέ τήν ἀναγραφόµενη 
ἀφιέρωση: «...στούς νέους 
καί τίς νέες τῆς πατρίδας 
µας, µέ τήν εὐχή τό 
ἦθος τῶν ὕµνων καί τῶν 
δηµοτικῶν τραγουδιῶν 
µας νά γίνει καί τρόπος ζωῆς τους». 
∆έν εἶναι µόνο ἡ ἔκπληξη γιά τήν θαυµάσια πρωτοβουλία τοῦ κ. Ντετζιόρτζιο, 
πού συνηθίζει νά παράγει ἐκεῖ στά Τρίκαλα ἔργο πρωτευούσης σηµασίας 
γιά τά ἐκδοτικά πράγµατα τῆς χώρας. Εἶναι καί ὁ πλοῦτος τῆς τόσο 
ἐπιµεληµένης ἔκδοσης, ἡ ὁποία θά ἄξιζε τά λεφτά της ἀκόµα καί ...χωρίς τό 
δισκάκι: οἱ 72 σελίδες (!) πού τό συνοδεύουν εἶναι µία ἐξαίρετη εἰσαγωγή στή 
συνέχεια τῆς ἑλληνικῆς µουσικῆς ἀπό τήν ἀρχαιότητα µέχρι σήµερα, µέ τίς 
σχετικές γνῶµες µουσικῶν, κληρικῶν µά καί τοῦ Φώτη Κόντογλου καί τοῦ 
Ἀλέξανδρου Παπαδιαµάντη. 
Πληροφορίες - παραγγελίες: 24310-29897, 6972176314, sales@degiorgio.gr

Ὕµνοι καί ∆ηµοτικά τραγούδια
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Τώρα ἐγώ γιατί εἶµαι µές στή χαρά 
ὅσο βαθαίνει ἡ διεθνής κρίση; Νἄµαι 
τόσο ἀνεύθυνος, τόσο χαιρέκακος, 
τόσο µαλάκας; Τί νά πῶ, µπορεῖ...

Ἔτσι συντριπτική πού διαγράφεται 
ἡ νίκη τοῦ Ὀµπάµα, δύσκολο νά 
γυρίσει ἀκόµα καί µέ τά κόλπα 
τῶν ἠλεκτρονικῶν καταµετρήσεων 
(Diebold κτλ). Ἤ παίζει κι αὐτό; 

Ρωσία - Κίνα θά κάνουν τίς συναλ-
λαγές τους (50 δισ. $) περισσότερο 
µέ τά δικά τους νοµίσµατα. «Ἔξω 
τό δολάριο», σά νά λέµε.

Ὅλες οἱ τηλεπ/κές ἑταιρεῖες (πλήν 
τῆς Qwest) τῶν ΗΠΑ ἐπιτρέπουν 
στή National Security Agency τήν 
πρόσβαση στίς γραµµές τους  

Βάλτε κι ὅτι τό 80% τῶν µεταδόσεων 
γίνεται µέ ἰσραηλινή τεχνολογία 
ἀπό ἑταιρεῖες σχετιζόµενες µέ τίς 
µυστικές του ὑπηρεσίες... Ἄρα... 

Γιά πρώτη φορά οἱ δαπάνες ἔρευ-
νας κι ἀνάπτυξης τῶν 1000 µεγα- 
λύτερων ἐπιχειρήσεων τῆς ΕΕ ξεπέ- 
ρασαν τῶν ΗΠΑ. ΗΠΑνάπτυξη...

Στή νέα ἐπίθεση τοῦ ΡΚΚ στό Χά-
καρι (5 νεκροί Τοῦρκοι κοµάντος) 
ἔπεσε καί τό ἑλικόπτερο πού ἔφερνε 
ἐνισχύσεις. Ἀπό «τεχνική βλάβη»

Πρέπει νά ἔχουν ἕνα εἰδικό πρόβλη- 
µα τά τούρκικα ἑλικόπτερα. Ὅποτε 
πλησιάζουν ἀντάρτες παθαίνουν 
«τεχνικές βλάβες»! Γιατί, τζάνεµ;

Νέα οὐρανοµήκης µπούρδα ἀκού-
στηκε ἀπό τήν τιβί (ΝΕΤ, 17/10): «Ἡ 

διαδικτυακή παιδοφιλία συνδέεται 
µέ τροµοκρατικές ὀργανώσεις»!

Στό ‘να χέρι καραµέλες, στ’ ἄλλο 
χέρι τό µασούρι, δηλαδή! Τί ἄλλο θά 
µᾶς ξεφουρνίσουν γιά ν’ ἀποποι-
ηθοῦµε τήν ἐλευθερία τοῦ Internet;

Στίς 23 Σεπτεµβρίου ἔγινε στήν Ὁλ-
λανδία ὁ πρῶτος γάµος ἑνός ἄνδρα 
µέ 2 ἀµφιφυλόφιλες γυναῖκες. Δεχό- 
µαστε προβλέψεις γιά τό ἑπόµενο 
βῆµα τοῦ σύγχρονου γάµου.

Μήπως ἀκούσατε τίς δηλώσεις 
καταδίκης τῆς ΥΠΕΞ µας γιά τήν 
φονική ἐπιδροµή τῶν Ἀµερικανῶν 
στή Συρία; Οὔτε ἐµεῖς!

Τό εἰδικό Χωροταξικό Σχέδιο Του-
ρισµοῦ ἀπειλεῖ µέ τσιµεντοπληµ-
µύρα τά ἑλληνικά νησιά, ἀνησυχεῖ 
ἡ Independent. Ἐµεῖς; Μπάαα...

«Εἶµαι Ἕλληνας ὄχι µόνο γιατί γεν-
νήθηκα Ἕλληνας ἀλλά καὶ γιατί ἡ 
οὐσία τῆς ἑλληνικότητας ἔφτασε ὥς 
τὸ τελευταῖο κύτταρο τοῦ εἶναι µου»

Τάδε ἔφη ὁ Μίκης Θεοδωράκης, πού 
δέν βρίσκουµε πιά µιάν ἀράδα του 
πού νά µήν τήν προσυπογράφουµε. 
Νά ‘ναι πάντα καλά. 

«Ὁ ἀγώνας γιὰ ἐµπέδωση τῆς Δηµο-
κρατίας, ἀγώνας ἐνάντια στὸν 
σοβινισµό καὶ τὸν ἐθνικισµὸ εἶναι 
γιὰ µᾶς ὕψιστο πολιτικὸ καθῆκον»

Ποιά ὑπουργός Ἐργασίας ξέρασε 
πάλι τήν ἀνωτέρω κρετινιά; Α) τοῦ 
Κοσόβου;  Β) τῆς Ψευτοµακεδονίας;  
Γ) τῆς Τουρκίας;  Δ) τῆς Κύπρου; 

«Ἔχει καί τσιγγάνους ἡ µειονότητα», 
λέει στήν ἐκποµπή του (ΝΕΤ) ὁ Μ. 
Κοττάκης γιά τήν Κοµοτηνή καί 
δείχνει µιά κυρία ...Σταυρούλα!!!

Θυµᾶστε τί γράφαµε γιά κάποιες 
κρίσεις στήν Ἰατρική τοῦ Δηµοκρι-
τείου Ἀνεπιστηµίου; Δεκάδες πέρα-
σαν ὥς τώρα ἀπό τόν Εἰσαγγελέα

Τίποτε λοιπόν δέν πάει χαµένο. Καί 
ἡ συνέχεια προβλέπεται ἐπίσης 
ἐνδιαφέρουσα...

Ἄραγε εἶναι πόρνη αὐτή πού πάει 
στανικά µέ κάποιους γιά τά πρός 
τό ζῆν; Ἄν πήγαινε µέ τόν δικαστή, 
γιά νά κερδίσει τή δίκη, θά ἦταν;

Ἄλλη µία ὑπόσχεση γιά τήν κατα-
σκευή τοῦ Πανθρακικοῦ Σταδίου 
(γιά 24 ἑκ.) αὐτή τή φορά ἀπό Εὐ-
ριπίδη - Ἰωαννίδη γιά τό 2009

Δέν ξέρω γιά σᾶς, ἀλλά ἐγώ ρέ 
παιδιά αὐτό τό στάδιο τό βαρέθηκα 
πρίν τό δῶ. Τόσες φορές τό ἄκουσα 
πού εἶναι λές κι ἔφαγα στίς κερκίδες 
του δυό παντελόνια

Κάλλιο ἀργά παρά ποτέ: Ἕτοιµο 
τό νέο σχολεῖο πίσω ἀπό τό Ξενία 
Κοµοτηνῆς, πού θά φιλοξενήσει τά 
παιδιά τῶν Ροµά. Γιά νά δοῦµε...

Κι ἕνα κοµοτηναίικο κουΐζ: Ποιός 
χρωστάει περισσότερα (χιλιάρικα!) 
στή ΔΕΥΑΚ; Ὁ τουρκοβουλευτής ἤ 
ὁ συνασπισµοσύµβουλας;

Δέν εἶναι µόνο πού µᾶς ἔρχεται στήν 
Κοµοτηνή νέος Πρόξενος πού ἦταν 
10 χρόνια στήν Πρίστινα. Ἦταν καί 
ὁ ἀποχαιρετισµός τοῦ παλιοῦ: 

«Ἡ Θράκη εἲναι µία εἰδική περιοχή 
καί θά γίνει διεθνῶς πιό σηµαντική 
στό µέλλον»! Μέ τήν καλή ἔννοια...

Πόλεμος κανονικός!
Επίθεση με ρουκέτες εξαπέλυσαν αντάρτες 
του ΡΚΚ εναντίον βάσης, στην οποία 
λειτουργεί ραντάρ της τουρκικής πολεμικής 
αεροπορίας. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο 
νομάρχης του Χατάι, Nusret Miroğlu, ο 
οποίος δήλωσε στα ΜΜΕ ότι αντάρτες του 
ΡΚΚ επιτέθηκαν με ρουκέτες στην βάση 
ραντάρ της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας 
που βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Άμανος, 
κοντά στο χωριό Kisecik. Σύμφωνα με τις 
δηλώσεις του νομάρχη, από την επίθεση, που 
πραγματοποιήθηκε τις βραδυνές ώρες της 
χθες, δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες.
(29/10, infognomonpolitics.blogspot.com)

JITEM γιόκ?
Κατά την διάρκεια μιας επίσκεψης στα 
νοτιοανατολικά το 1997, απαντώντας σε 
ερώτηση μου ο τότε στρατηγός και γραμματέας 
του Γενικού Επιτελείου Ερόλ Οζκασνάκ είπε 
: Το να βάζουμε στο ίδιο καλάθι την υπόθεση 
Σουσουρλούκ και τις Τουρκικές Ένοπλες 
Δυνάμεις είναι προδοσία προς την πατρίδα, 
οργάνωση JITEM δεν υπάρχει (…) Ο όρος 
«πατρίδα» και οι κατηγορίες για προδοσία 
χρησιμοποιούνται ως κάλυμα παράνομων 
δραστηριοτήτων, προκαλώντας απίστευτη 
ζημιά σε αυτή τη χώρα. Από τις σφαγές 
στην Σεβάστεια, στο Καχραμάνμαράς και 
το Τσόρουμ στο περιστατικό της 16-3-1978, 
από την δολοφονία του Αμπντί Ιπεκτσί ως 
την δολοφονία του Ουγούρ Μουμτζού, από 
την απόπειρα σε βάρος του Ετσεβίτ ως τις 
σφαίρες που πήγαιναν για τον Οζάλ, από τον 
Βεντάτ Αϊντίν μέχρι τις εξαφανίσεις Κούρδων 
διανοουμένων η Τουρκία είναι μια χώρα 
¨αγνώστου ταυτότητος επεισοδίων¨. Σε αυτές 
τις κρίσιμες δολοφονίες και περιστατικά 
δεν βρέθηκε καν μέρος των δραστών, δεν 
διαλευκάνθηκε ούτε μέρος τους. Όλες 
θάφτηκαν, κατά τις έρευνες τα ίχνη ή ξαφνικά 
χάθηκαν ή τράκαραν στο τείχος του ̈ κρατικού 
απόρρητου¨ ή οι αρμόδιες υπηρεσίες έκρυψαν 
από το δικαστήριο τα απαραίτητα έγγραφα.

 (29-10, εφ. Γενί Σαφάκ)

Τολμηρές αλήθειες
Και ας πούμε πως κανείς δεν είπε τις 
αλήθειες, κανείς δεν κατηγόρησε κανέναν. 
Και όλα συνέχισαν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι 
τα επόμενα χρόνια δολοφονήθηκαν 50.000 
παιδιά Κούρδων και 25.030 παιδιά Τούρκων. 
Εκατοντάδες εκ. λίρες πετάχτηκαν σε σφαίρες, 
βόμβες και ρουκέτες. Και πολλά λεφτά πήγαν 
στις τσέπες κάποιων. Δεν δόθηκε άδεια στους 
Κούρδους για εκπαίδευση στην μητρική 
γλώσσα. Συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις στους 
δρόμους. Οι αστυνομικοί δέρνουν τους 
ανθρώπους. Τα κορίτσια με την μαντήλα 
δεν γίνονται δεχτά στα πανεπιστήμια. Το 
Συνταγματικό δικαστήριο παραβιάζει όποτε 
θέλει το Σύνταγμα. Κλείνουν πολιτικά κόμματα. 
Ιδρύονται συμμορίες μέσα στο κράτος. 
Νομπελίστες συγγραφείς φυγαδεύονται από 
την χώρα. Αρμένιοι συγγραφείς δολοφονούνται 
στους δρόμους. Βόμβες που ρίχνουν κάποιοι 
στα πανεπιστήμια παραγράφονται. Ας πούμε 
δηλαδή ότι όλα συνεχίζονται όπως σήμερα. 
Ε, και; Θα ζείτε στην πλέον φτωχή και 
οπισθοδρομική χώρα της Ευρώπης. Αυτό θα 
σας κάνει πολύ ευτυχισμένους; Αυτό είναι το 
μέλλον στα επόμενα 25 χρόνια της  ̈ πατρίδας¨ 
σας που αγαπάτε; Μπράβο, πολύ την αγαπάτε 
την πατρίδα σας. Δεν θέλετε να πλουτίσει 
και να εκδημοκρατιστεί. Διότι αυτό θεωρώ 
εγώ αγάπη για την πατρίδα. Αν οι πατριώτες 
λένε ¨Να συνεχιστούνε στην πατρίδα μου οι 
δολοφονίες, οι σφαγές, και τα βασανιστήρια¨ 
τότε αν δεν αγαπούσατε την πατρίδα σας τι θα 
κάνατε;                           (30-10, εφ. Ταράφ)

Μ.Κ.               kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

ALORS, C’ EST LA GUERRE
     Για όποιον ενδεχομένως δεν το γνώριζε, αυτή ήταν η ακριβής 
(βαθύτατα ποιητική, όσο και μεγαλειωδώς ανατριχιαστική) 
διατύπωση της τελευταίας μεγάλης άρνησης που ειπώθηκε από 
επίσημο στόμα στον ελλαδικό χώρο και την οποία τιμήσαμε 
πάλι (θεωρητικά τουλάχιστον) πριν από λίγες μέρες. Και αυτή 
ήταν η ακριβής απαρχή του έπους που έγραψε με το αίμα της 
η τελευταία γενιά Ελλήνων που υπήρξε στην Ιστορία. Ακριβώς 
δηλαδή λίγο πριν την έναρξη της τελικής φάσης της μετάλλαξής 
τους σε Κωλοέλληνες…
     Αυτό το γεγονός, το αίμα που συνολικά χύθηκε τότε επί τέσσερα 
ολόκληρα χρόνια, ήταν η τελευταία πράξη αντιστάσεως του 
πάλαι ποτέ λαού της αντιστάσεως, το κύκνειο τουτέστιν άσμα 
του, στη μέση μιας πορείας που είχε βεβαίως δρομολογηθεί 
αρκετά πριν. Μιας πορείας εκποιητικού εκσυγχρονισμού και 
εκπολιτιστικής εκπόρνευσης. Η τελευταία του πράξη, λίγο 
πριν υποταχτεί εκουσίως πια στα σκουπίδια. Επτά δεκαετίες 
πλέον αργότερα, απομείναμε παραδομένοι στην παρακμή και 
την ασυναρτησία, τυφλοί και αμνησιακοί, να ακούμε λόγια για 
έργα του παρελθόντος, που είναι όμως πια πολύ μακριά από μας 
ώστε να μπορούν να μας αγγίξουν. Πώς να ακουστεί δηλαδή πια 
στ’ αυτιά σου η λέξη αυταπάρνηση στους καιρούς της απόλυτης 
αποθέωσης του ψυχωτικού ατομοκεντρισμού; Νευρωτικά 
υποχείρια του Τίποτα, κενά και θλιβερά σαρκία, που απέμειναν 
να περιφέρονται δίχως νόημα και σκοπό και να προσκυνούν 
ειδωλόθυτα. Μα κι αν κάτι πάει κάποια στιγμή ν’ αναριπίσει 
μέσα σου, αυτός ο τόπος πια δεν το αφήνει. Αυτός ο τόπος, 
που τον λυμαίνονται γονυκλινείς ριψάσπιδες, τρομαγμένες απ’ 
τον ίδιο τους τον ίσκιο πολιτικές καρικατούρες, πλανεμένοι 
ιεράρχες, διανοητικώς καθυστερημένοι δημοσιοκάφροι και 
γραικύλοι ψευτοκουλτουριάρηδες, σε τραβάει πια συνεχώς 
προς τα κάτω, δεν σε αφήνει να ξαναβγείς πια στο φως. Με 
την προκάτ εμπλοκή στα αγχωτικά γρανάζια του μεροκάματου, 
με την απειλή του πληθωρισμού, με την απόλυτη ηλιθιότητα 

των βοθροκάναλων, με 
τη φασιστική ιδεολογική 
τρομοκρατία μιας δήθεν 
αριστερόφρονος και 
προοδευτικής πλέμπας, 
που εξεμεί τη φωταδιστική 
της υστερία ενάντια σε 
κάθε τι το αυτονόητο και 
εκσπερματώνει χύδην 
πάνω σε κάθε τι το 
αυθεντικό. Αυτός ο τόπος 
πια έχει ταχθεί για να σε 
βουλιάζει, κάθε μέρα που 
περνάει όλο και πιο πολύ, 
μέσα στα αφόρητα και 
βρωμερά σκατά του…

     Κι εμείς εδώ πάνω στη 
Θράκη να βλέπουμε 
γύρω μας καθημερινά 

όλο αυτό το απόλυτο Τίποτα - και ίσως εμείς με τρόπο ακόμη 
πιο εκκωφαντικό. Περιβαλλόμενοι διηνεκώς από θεραπαινίδες, 
υποσούργελα  και ανθυπορουφιανίδια, ων ουκ έστιν αριθμός. 
Περιβαλλόμενοι ασφυκτικά από γελοία κομματικά μειράκια, 
χαμερπείς ψηφοτσομπάνηδες και απίστευτους ηλιθίους, 
αυτοφερόμενους ωστόσο ως ευφυείς και ικανούς, υπό τις 
ευλογίες βεβαίως πάντοτε μίας άχρωμης, συρφετώδους και 
αενάως υπνώττουσας ανθρωπομάζας, που το μόνο υγρό όνειρο 
που ίσως της απέμεινε πλέον για να θωπεύει διεγερτικά τη ζώνη 
του μαλακού της υπογαστρίου (καθώς κατ’ ουσίαν αναμένει πια 
μόνο την ώρα που ως σκέτος χους εις σκέτον χουν απελεύσεται), 
είναι να πουλήσει το Φίατ, για να πάρει Κομπρέσορ και να την 
περιφέρει τροπαιοφόρος και πανσθενής στις (βαβαιάξ) εκπάγλου 
πλάτους και κάλλους λεωφόρους της φριχτής Γκατζολούπολης 
και της Μπέλας Γκιουμουλτζίνας…
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