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τὸ ἄριστον ἐκεῖνο, Ἑλληνικός – 
ἰδιότητα δὲν ἔχ’ ἡ ἀνθρωπότης 

τιμιοτέραν - εἰς τοὺς θεούς 
εὑρίσκονται τὰ πέραν

Κ. ΚΑΒΑΦΗΣ

 Ἀντιφωνητὴς

ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ
    Ἡ Φιλορθόδοξη Ἑταιρεία εἶχε ἱδρυθεῖ 
τό 1839 ὡς «µυστική» ἑταιρεία τοῦ ἔθνους 
πού εἶχε διώξει τό τούρκικο φέσι ἀλλά 
εἶχε φορτωθεῖ τήν δυτική «προστασία». 
Ἐπικεφαλῆς της φερόταν ὁ ἴδιος ὁ 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σκοπός της ἡ 
ἀπελευθέρωση τῶν ἀλύτρωτων βορείων 
Ἑλλήνων καί ἡ διάσωση τῆς ὀρθόδοξης 
πίστης ἀπό τήν τότε κυβερνητική πολιτική. 
Τά στελέχη της ἦταν κυρίως µέλη τοῦ 
ρωσικοῦ κόµµατος, καί ἡ ἐπιφανέστερη 
µορφή µεταξύ αὐτῶν ἦταν ὁ Κεφαλλονίτης 
Κοσµᾶς Φλαµιᾶτος.
  Ὁ Φλαµιᾶτος εἶχε ὑψηλή µόρφωση, 
ἀγωνίστηκε γιά τήν ἀνεξαρτησία τῶν 
Ἰονίων νήσων ἀπό τούς Ἄγγλους (κι 
ἐξορίστηκε γι’ αὐτό ἀπό τούς τελευταίους) 
κι ἀργότερα γιά τήν ἀπαλλαγή τῆς 
Ἑλλάδας ἀπό τό ἀγγλικό κόµµα. Κήρυξε 
τήν Ὀρθοδοξία πού ἐβάλλετο ἐκεῖνα τά 
χρόνια ἀπό τή Βαυαροκρατία, κατέκρινε 
τίς ἀντιεκκλησιαστικές πράξεις τῆς 
πολιτείας (τό ἐτσιθελικό Αὐτοκέφαλο, τό 
κλείσιµο ἑκατοντάδων µοναστηριῶν...) 
καί φυλακίστηκε (1852) στό Ρίο τῆς 
Πάτρας. Ἐκάρη µοναχός στή φυλακή καί 
λίγες µέρες µετά πέθανε.
   Ποῦ τά θυµηθήκαµε ὅλα αὐτά; Ἀπό 
τήν πρόσφατη ἵδρυση τῆς «Φιλορθοδόξου 
Ἑνώσεως Κοσµᾶς Φλαµιᾶτος»!

(Σελίδα 5)

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ!
Τελείωσαν οἱ ἐκλογές στήν «µοναδική 
δηµοκρατία τῆς Μέσης Ἀνατολῆς» κι 
ἄρχισε ἡ µετεκλογική ἀδολεσχία πού 
θά σκεπάσει τήν οὐσία: τήν ἑδραίωση 
τοῦ φασισµοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικό 
ὅτι τή λέξη «εἰρήνη» δέν τήν πρόφερε 
κανείς προεκλογικά καί ἀκόµη καί τό 
(ἀµελητέας δύναµης) «προοδευτικό» 
Μερέτζ ἦταν ὑπέρ τοῦ βοµβαρδισµοῦ 
τῆς Γάζας! Τά δυό κοµµάτια λοιπόν 
τοῦ πρώην Λικούντ πρώτευσαν (µέ 
28+27 = 55 ἕδρες στίς 120), τρίτη δύναµη 
τό δηλωµένο ρατσιστικό «Ἰσραέλ 
Μπεϊτένου» (15), 4η τό Ἐργατικό τοῦ 
ἀρχιδολοφόνου Μπαράκ (13) καί 5η τό 
...Σάς τῶν θρησκόληπτων. Ἔτσι ὅλοι οἱ 
«ἔγκυροι» ἀναλυτές µιλοῦν γιά «δεξιά 
στροφή» στή χώρα. Δηλαδή σάν νά λέµε 
ὅτι ἡ σφαγή στή Γάζα τόν προηγούµενο 
µήνα ἦταν «κεντρώα» ἤ ...«ἀριστερή» 
καί τώρα ἦρθε ἡ δεξιά στροφή! Ἄραγε 
ὥς πότε θά µᾶς παραµυθιάζουν µέ τίς 
γελοῖες αὐτές ἔννοιες, πού καθίστανται 
ἔτι γελοιωδέστερες στό Ἰσραήλ τῶν 
δολοφόνων πρωθυπουργῶν καί τῶν 
αἱµοδιψῶν στρατηγῶν; Οἱ ρατσιστές 
τύπου Λίµπερµαν εἶναι τοὐλάχιστον 
εἰλικρινεῖς - καί ἀκίνδυνοι - σέ σχέση µέ 
τούς «µετριοπαθεῖς» ἡγέτες τῆς χώρας 
ὅπου µιά ρητορική σάν ἐκείνην τοῦ 
ΛΑΟΣ θά φάνταζε ἀπό ἀδερφίστικη 
ἕως ἐθνοπροδοτική...

Τό βράδυ τῆς 4ης Φεβρουαρίου, στό Ἐθνολογικό Μουσεῖο Θράκης 
«Ἀγγελική Γιαννακίδου» παρουσιάστηκε µιά πολύ σηµαντική 
δουλειά: Τό ἀρχαιολογικό ἔργο στίς ἑλληνικές πόλεις τοῦ 
Εὐξείνου Πόντου, µία συλλογή δεκάδων ἐργασιῶν ἐπιστηµόνων 
ἀπό ὅλες τίς χῶρες τῆς Μαύρης Θάλασσας! Πρόκειται γιά 
τέσσερεις τόµους πού ἐκδόθηκαν τά τελευταῖα χρόνια (οἱ δύο 
πρῶτοι τό 2003 ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ καί οἱ ἄλλοι δύο 
τό 2007 ἀπό τίς ἐκδόσεις τῆς Ὀξφόρδης) καί οἱ ὁποῖοι συνθέτουν 
γιά πρώτη φορά στά παγκόσµια χρονικά ἕνα τέτοιο πανόραµα 
τῆς ἀρχαιολογικῆς δραστηριότητας στήν περιοχή. 

(Συνέχεια στή σελίδα 2)

Ὁ Εὔξεινος Πόντος τῶν Ἑλλήνων

Νοµαρχία Ροδόπης: Μιά «ἀπάντηση»
Νά λοιπόν πού δέν εἶναι κωφάλαλη ἡ νοµαρχιακή Αὐτοδιοίκηση 
στή Ροδόπη ἀλλά ἐνίοτε ἀπαντᾶ σέ δηµοσιεύµατα, καί µάλιστα 
Σάββατο ἀπόγευµα (τό γεγονός ὅτι ἔγινε θέµα στό νοµαρχιακό 
συµβούλιο ἤ ὅτι κάποιοι ὑπηρεσιακοί παράγοντες ἐνέπλεξαν καί 
τόν Εἰσαγγελέα εἶναι βεβαίως ...ἄσχετο). Τώρα τό τί γράφεται 
στήν ἀνυπόγραφη αὐτή ἀπάντηση, σχετικά µέ τήν ἐργολαβία στήν 
κοίτη τοῦ Μακροπόταµου - βλ. τά δύο προηγούµενα φῦλλα µας - 
εἶναι µεγάλο «πονεµένο» θέµα, πού µπορεῖ νά µπλέψει κι ἕναν δυό 
(ἀφελεῖς) ἀθώους ἐµπλεκόµενους, ἕνα θέµα πού ξετινάζουµε στή  

σελίδα 9 

ΚΡΙΣΗ;  Ἐκτός τοῦ ὅτι οἱ περισσότεροι δέν τήν ἔχουµε δεῖ κἄν, 
εἶναι ἴσως καί ἡ εὐκαιρία µας ἐπιτέλους νά ξυπνήσουµε!

(Ἡ φωτογραφία τῆς ἄστεγης δέν εἶναι ἀπό τά Βαλκάνια ἀλλά ἀπό τίς ...ΗΠΑ!)

Στά λόγια εἴµαστε - ὅλοι! - καλοί...
Ἡ ἐπίκαιρη ἐρώτηση τοῦ Ἀνδρέα Λοβέρδου πρός τό ΥΠΕΞ (9/2/09) 
σχετικά µέ τή λειτουργία τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς 
ἔφερε στήν ἐπικαιρότητα τίς συνήθεις ὑπερβάσεις ἁρµοδιοτήτων 
τοῦ τελευταίου. Μάλιστα ὁ βουλευτής τοῦ ΠαΣοΚ κατήγγειλε 
ὅτι τό εὐαγές ἵδρυµα τῆς ὁδοῦ Ἰώνων ἀντιστρατεύεται ἀκόµη 
καί τά ἀναπτυξιακά προγράµµατα τῆς χώρας γιά νά κρατᾶ τόν 
µειονοτικό κόσµο δυσαρεστηµένο! Δυστυχῶς ἡ ἀπάντηση τοῦ Γ. 
Βαληνάκη κινήθηκε ἐν πολλοῖς στό ἐπίπεδο τῶν ὡραιολογιῶν 
καί τῶν εὐχολογίων. Βεβαίως τονίστηκε ὅτι οἱ ἐκτροπές ἀπό τό 
πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων µιᾶς ξένης διπλωµατικῆς Ἀρχῆς 
ἐπισηµαίνονται ἀπό τά ἁρµόδια ὄργανα τῆς Πολιτείας - καί 
εἶναι ἀληθές ὅτι ὁ γ.γ. τῆς Περιφέρειας ΑΜ-Θ, Δ. Σταµάτης τό 
ἔπραξε δύο τοὐλάχιστον φορές µέ τόν νέο Πρόξενο, Μουσταφά 
Σαρνίτς. Κι εἶπε κι ἕνα ὡραῖο ὁ ὑφυπουργός, ὅτι «ἡ ἑλληνική 
πολιτεία ἀντιµετωπίζει ἰσότιµα καί στηρίζει ὅλες τίς συνιστῶσες 
τῆς µουσουλµανικῆς µειονότητας τῆς Θράκης» πού «µιλοῦν 
ἐλεύθερα τίς γλῶσσες τους». 
Ρέ σεῖς, τί ὡραῖα πού φαίνονται τά πράγµατα ἀπό τήν Ἀθήνα!... 
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Για την Κίρκη τού Έβρου

Το λεύκωμα «Κίρκη Έβρου, Η μάγισσα 
ή η μαγεία της φύσης» του Αλέξανδρου 
Χ. Καζαντζή είναι μια πολύ επιμελημένη 
συνθετική έκδοση με πλούσιο λαογραφικό 
και φωτογραφικό υλικό αλλά και λεπτομερή 
καταγραφή της τοπικής ιστορίας με απλή 
και ελκυστική αφήγηση. Η  Κίρκη (ο 
Κιρκάς επί Τουρκοκρατίας), ένα μικρό 
χωριό στα όρια του νομού Έβρου και 
Ροδόπης, έχει αφήσει ενδιαφέροντα ίχνη στο 
πέρασμα των αιώνων, τα οποία μπορούν να 
τραβήξουν την προσοχή τόσο του κατοίκου 
ή καταγόμενου από το εν λόγω χωριό ή την 
ευρύτερη περιοχή όσο και κάθε Έλληνα 
που ενδιαφέρεται για την παράδοσή μας. 
Άλλωστε, οι μικρές αυτές «κοινότητες 
των Ελλήνων», τα χωριά, αποτέλεσαν τη 
μήτρα του λαϊκού μας πολιτισμού και από 
τότε που τα εγκαταλείψαμε, χάσαμε τους 
«ζωντανούς χυμούς» τους και παραδοθήκαμε 
σε μια ισοπεδωτική αστικοποίηση. Ως μια 
μικρή σπουδή, λοιπόν, στον άλλοτε ακμαίο 
κοινοτικό βίο του χωριού προτείνουμε το 
λεύκωμα του Αλέξανδρου Καζαντζή για την 
Κίρκη του Έβρου, όπου πληροφορούμαστε 
τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, τις ασχολίες 
των κατοίκων, την άγνωστη σε πολλούς 
ιστορία των μεταλλείων, ανασυνθέτουμε – 
με τη βοήθεια φωτογραφιών - τα πανηγύρια, 
τις δημόσιες συνεστιάσεις, τους γάμους 
μιας εποχής που σήμερα φαίνεται τόσο 
μακρινή. Μέσα από την ιστορία του χωριού, 
τέλος, αντικρίζουμε τις ιστορική πορεία της 
Θράκης κατά τον Μακεδονικό Αγώνα με τις 
λεηλασίες των κομιτατζήδων, την περίοδο 
των Βαλκανικών Πολέμων με την εφτάχρονη 
προσφυγιά στην Ανατολική Μακεδονία, την 
αγωνία των κατοίκων μετά τη Μικρασιατική 
καταστροφή και τον ειρηνικό αγώνα τους 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για ευημερία 
και προκοπή.

Π.Κ.

Η φρασεολογία με την οποία παρουσίασαν 
πολλά μέσα ενημέρωσης τη διαμαρτυρία 
των αγροτών της Κρήτης ως «απόβαση» 
στο λιμάνι του Πειραιά μοιάζει 
βαρύγδουπη. Ίσως και να προκαλεί την 
εντύπωση πως το θέμα αποκτά τερατώδεις 
διαστάσεις για εντυπωσιασμό, με κίνδυνο 
να το υποβαθμίσει αντί να το αναδείξει. 
Φαίνεται ωστόσο πως στη συγκεκριμένη 
περίπτωση η ορολογία που θα φάνταζε 
«ανίερη» λόγω του πολεμικού της κλίματος 
και των αναμενόμενων συγκρίσεων 
με μείζονα ιστορικά γεγονότα, όπως η 
απόβαση του Αττίλα στην Κύπρο, μόνο 
ανίερη δεν είναι. Οι αγρότες, σε θέσεις 
μάχης στους δρόμους, αγωνίστηκαν  για 
το μέλλον και την ποιότητα της ζωής 
τους. Η κρισιμότητα του θέματος όχι 
απλώς δικαιολογεί, μα κι επιβάλλει την 
διατράνωσή του μέσα από αντίστοιχες 
λεκτικές επιλογές.

Το πρόβλημα των αγροτών έχει ποικίλες 
πτυχές, όπως η ποιότητα του παραγόμενου 
προϊόντος, η επάρκειά του ή –αντίστροφα– 
η αδυναμία να διατεθεί, η καταστροφή 
του από φυσικά, απρόβλεπτα αίτια, οι 
αποζημιώσεις για ανάλογες καταστροφές, 
που δεν χορηγούνται έγκαιρα από την 
πολιτεία, το υψηλό κόστος παραγωγής, 
με τα διόλου ευκαταφρόνητα ποσά για 
λιπάσματα, για συντήρηση των αγροτικών 
μηχανημάτων, για πετρέλαιο κίνησης, 
για εργάτες. Όλες όμως οι πτυχές 
συνοψίζονται στο γεγονός πως τα έξοδα 
ενός αγρότη σήμερα για να παράγει το 
προϊόν του δεν υποσκελίζονται από τα 
έσοδά του. Ακόμη κι όταν σε κάποιες 
περιπτώσεις εμφανίζεται κέρδος, είναι 
ελάχιστο και δεν επιτρέπει τη συντήρηση 
όσων οικογενειών έχουν ως αποκλειστικό 
τους βιοπορισμό τη γεωργία.
Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση 
στην κτηνοτροφία. Τα δελτία ειδήσεων 
σημαδεύτηκαν από την εικόνα του 
κτηνοτρόφου με το κατσίκι στο χέρι, ο 
οποίος παραλλήλιζε τα τρία ευρώ πώλησης 
ενός κατσικιού με τα τεσσεράμισι ευρώ 
πώλησης ενός καφέ. Βέβαια η σύγκριση 
ίσως δεν είναι πολύ εύστοχη, δεδομένου 
πως τα τεσσεράμισι ευρώ είναι η τελική 
τιμή του καφέ που φτάνει στον καταναλωτή 
στην καφετέρια, ενώ τα τρία ευρώ δεν είναι 
η τελική στην οποία το κατσίκι θα φτάσει 
στον καταναλωτή. Πάντως, όσο απλοϊκός 
κι αν είναι ένας τέτοιος συσχετισμός, 
όσες αναντιστοιχίες κι αν παρουσιάζουν 
τα σκέλη του, δεν παύει να ’ναι εντέλει 
χαρακτηριστικός, εφόσον προβάλλει μια 
περίπτωση χοντροκομμένης παράνοιας 
της αγοράς. Το ελάχιστο που καταδεικνύει 
είναι η λειτουργία των μεσαζόντων από 
τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, οι 
οποίοι αγοράζουν από τους παραγωγούς 
φτηνά, σε τιμές εξευτελιστικές, και 
πουλούν στους εμπόρους ακριβά, με 
αποτέλεσμα να εκτοξεύονται στα ύψη οι 
τελικές τιμές των προϊόντων.
Επειδή όμως για την αγορά υπάρχουν 
θεσπισμένοι κανόνες που ορίζουν το 
ποσοστό κέρδους για τον κάθε παραγωγικό 

κρίκο, και σε αντίθεση με 
όσα λέγονται περί τιμών 
που διαμορφώνονται 
«ελεύθερα» με βάση τους 
νόμους της προσφοράς 

και της ζήτησης, προκύπτει το ερώτημα 
ποια διάθεση έχει η πολιτεία για την 
εφαρμογή των κανόνων, για τον έλεγχο 
της παραγωγής, της διακίνησης των 
προϊόντων, των ασφαλιστικών δικλίδων 
που θα προστατέψουν τους καταναλωτές 
αλλά και τους παραγωγούς και τους 
εμπόρους από τα παιχνίδια αισχροκέρδειας 
των επιτηδείων. Έχει λοιπόν η πολιτεία τη 
βούληση να κατευθύνει την παραγωγική 
διαδικασία; Με ποιον τρόπο καθοδηγεί 
τους ενδιαφερόμενους κλάδους; Και πού 
τους στρέφει;
Οι αγρότες κατά καιρούς «ενημερώ-
νονται» από την πολιτεία πως ορισμένες 
καλλιέργειες δεν έχουν μέλλον. Όμως 
το ζητούμενο δεν είναι να «ενημε-
ρωθεί» θεωρητικά ο αγρότης, μέσω 
«φαντασμαγορικών» ημερίδων, συνεδρί-
ων κι εκθέσεων, ότι δεν θα μπορεί στο 

εξής να καλλιεργεί καπνό, βαμβάκι 
ή οτιδήποτε· το ζητούμενο είναι να 
καθοδηγηθεί στο τι να καλλιεργήσει, 
με βάση τις ανάγκες της ζήτησης 
αλλά και τις δυνατότητες των 
καλλιεργούμενων εκτάσεων, καθώς 
δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθούν 
παντού τα πάντα. Ακόμη περισσότερο 
απαιτείται να ενημερωθεί αναφο-
ρικά με την ύπαρξη σχεδίου, που 
θα στηρίζεται σε επιστημονικές 
έρευνες, για το πώς θα απορροφηθεί 

από την αγορά το νέο καλλιεργήσιμο 
είδος. Και βέβαια επιβάλλεται να 
πληροφορηθεί αν θα του δοθούν κίνητρα 
για να προμηθευτεί τα μηχανήματα που 
απαιτεί η νέα καλλιέργεια, κι αν θα ’ναι 
δυνατή η απόσβεση του κόστους των 
νέων μηχανημάτων, τη στιγμή που τα 
παλιά του παροπλίζονται, έχοντας ήδη 
κόστος πολλαπλάσιο από τα έσοδα που 
αποφέρουν. Τέτοια καθοδήγηση απ’ 
την πλευρά της πολιτείας δυστυχώς δεν 
υπάρχει. Ελλείψει επαρκούς πολιτικής, 
η αντιμετώπιση των εξελίξεων είναι 
παθητική και μοιρολατρική. Κι όπως το 
εκπαιδευτικό σύστημα δεν συνδέεται με 
την αγορά εργασίας, επειδή η πολιτεία 
μας προσδιόρισε ως βολικό της στόχο 
τον μαθητή με «γενική παιδεία», έτσι κι 
η αγροτική πολιτική δεν προτείνει συγ-
κεκριμένες νέες καλλιέργειες, εφόσον ως 
εύκολο στόχο της προσδιόρισε αντίστοιχα 
τον αγρότη με… «γενική καλλιέργεια»!
Ωστόσο, μια πολιτεία με οργάνωση και 
προγραμματισμό οφείλει να εξηγεί τις 
κινήσεις της στους πολίτες της. Όταν το ίδιο 
το δημόσιο αποτελεί τον βασικό αγοραστή 
των αγροτικών προϊόντων, επιβάλλεται να 
ερμηνεύσει τις χαμηλές τους τιμές. Γιατί 
αν έχουν ζήτηση, τότε οι εξευτελιστικές 
τους τιμές δεν δικαιολογούνται. Αν πάλι 
μένουν αζήτητα, τότε χρειάζεται στροφή 
προς ό,τι έχει ζήτηση. Το παράδοξο όμως 
είναι πως ενώ υπάρχουν προϊόντα για 
τα οποία καθορίζεται μία ευτελής τιμή, 
επειδή προφανώς δεν έχουν ζήτηση, για 
τα προϊόντα αυτά η πολιτεία προβαίνει 
σε εισαγωγές από το εξωτερικό. Έτσι 
καθορίζεται, για παράδειγμα, η τιμή του 
ελληνικού βαμβακιού όσο χαμηλότερα 
γίνεται, γιατί παράλληλα πραγματοποι-
ούνται εισαγωγές βαμβακιού απ’ την 
Τουρκία ή το Ουζμπεκιστάν.
Η εξήγηση της πολιτικής αυτής στο 
πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων δεν 
ικανοποιεί. Η εισαγωγή βαμβακιού ή 
οποιουδήποτε προϊόντος από μια τρίτη 
χώρα φαίνεται συμφέρουσα. Όμως δεν 
αρκεί σε μια πολιτεία να αγοράζει φτηνά, 

και να προσδοκά πως με τα ποσά που 
θα εξοικονομήσει χάρη στη φτηνή αγορά 
θα επιδοτήσει τους αγρότες της. Τα ποσά 
που «κερδίζει» εκ των πραγμάτων δεν 
επιτρέπουν στους αγρότες να ανθίσουν 
οικονομικά· τους αρκούν ίσα ίσα για να 
φυτοζωούν. Επιπρόσθετα, αν αναλογιστεί 
κανείς ποιες είναι οι συνθήκες παραγωγής 
για τους αγρότες στις τρίτες χώρες που 
πουλούν φτηνά το προϊόν τους, προκύπτει 
μείζον ηθικό ζήτημα, με σοβαρές κοινωνι-
κές προεκτάσεις· γιατί η «ενίσχυση» της 
οικονομίας των συγκεκριμένων χωρών 
επιτρέπει σε αυτές να διατηρούν τις ίδιες 
τριτοκοσμικές συνθήκες παραγωγής για 
τους αγρότες τους, που ζουν κάτω από το 
όριο της φτώχειας. Ποιος είναι λοιπόν ο 
στόχος; Μια «φτηνή» αγορά, που όμως 
καταδικάζει άλλους ανθρώπους στη 
φτώχεια συντηρώντας τη μιζέρια τους; 
Ή μήπως το «όραμα» περιλαμβάνει και 
τους εγχώριους αγρότες σε κατάσταση 
ανέχειας;
Η λύση υπάρχει. Τα κράτη οφείλουν 
να παρεμβαίνουν και να προστατεύουν 
τους πολίτες τους δημιουργώντας υγιή 
περιβάλλοντα αγορών. Σωστοί έλεγχοι 
απαιτούνται σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, ώστε καί οι αγρότες να μην 
υφίστανται την εξευτελιστική κοστολόγηση 
του μόχθου τους, καί οι μεσάζοντες να μην 
κερδοσκοπούν παρά να παίρνουν μόνο 
ό,τι τους αναλογεί, καί οι καταναλωτές 
να μην μετατρέπονται σε θύματα εκβια-
σμού από τους κερδοσκόπους. Ο νέος 
Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα 
έδωσε άλλωστε πρόσφατα το σύνθημα 
στους συμπολίτες του: να προτιμούν τα 
αμερικανικά προϊόντα. Κι αν στη συνέ-
χεια «ανασκεύασε» τις δηλώσεις του, το 
μήνυμα για την ανάγκη της παρέμβασης 
απ’ την πλευρά τής κάθε πολιτείας είναι 
σαφέστατο.
Βέβαια αυτά συμβαίνουν σε χώρες 
με προγραμματισμό, που βρίσκουν τη 
δύναμη να ανασυγκροτηθούν, έστω κι 
αν οι προηγούμενοι σχεδιασμοί τους 
αποδείχτηκαν εσφαλμένοι. Η δική μας 
χώρα, δυστυχώς, δίνει την εντύπωση 
πως προσπαθεί να υπερπηδά τις κρίσεις 
με ευκαιριακές χρηματοδοτήσεις από 
τον κρατικό ή τον κοινοτικό κουμπαρά. 
Η πολιτική αυτή όχι μόνο δεν λύνει τα 
προβλήματα αλλά τα ενισχύει και τα 
μεταθέτει στο μέλλον, τότε που ίσως 
κάποια άλλη κυβέρνηση θα κληθεί να 
τα αντιμετωπίσει. Στρουθοκαμηλισμός; 
Τυχοδιωκτισμός; Η στάση τουλάχιστον 
που επέδειξε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ. Σωτήρης Χατζηγάκης αυτό 
φανερώνει. Η εσπευσμένη αναχώρηση 
του κ. υπουργού για τις Βρυξέλλες και 
η άρνησή του να συναντήσει νωρίτερα 
τους αγρότες της Κρήτης αποκαλύπτει 
μια δειλία που εδράζεται στην ανυπαρξία 
του στοιχειωδέστερου σχεδιασμού. Η 
απουσία μάλιστα της αρμόδιας επιτρό- 
που από τις Βρυξέλλες, γεγονός που 
αποκλείεται να μην το γνώριζε ο κ. 
Χατζηγάκης, επιβεβαιώνει ακριβώς την 
πολιτική γύμνια. Έτσι, για να θυμηθούμε 
και την «πολεμική» ορολογία των μέσων 
ενημέρωσης επί του θέματος, η ελληνική 
αγροτική πολιτική, αντί να μάχεται 
στα χαρακώματα υποστηρίζοντας τους 
αγρότες στην «απόβασή» τους, τρέχει 
πανικόβλητη να κρυφτεί στα καταφύγια 
των παρελκυστικών μεταθέσεων των 
προβλημάτων στον επόμενο πολιτικό 
διαχειριστή· ή παραδίνεται στη μακάρια 
χειμερία νάρκη μιας μακράς αγρανά-
παυσης. Υπό τις συνθήκες αυτές δεν χωρά 
αμφιβολία πως τα αγροτικά προβλήματα 
θα διαιωνίζονται· αμφίβολη είναι ωστόσο 
η διαιώνιση του είδους των ίδιων των 
αγροτών…               Γιάννης Στρούμπας

Η μακρά αγρανάπαυση 
της αγροτικής πολιτικής…



Ἑλβετικά (µόνο;) προβλήµατα
   Στό www.skai.gr γράφει ὁ Γιάννης Π. Καραβίδας (06/02/2009) γιά τήν ξενοφοβία - 
µέ ἤ χωρίς εἰσαγωγικά - στήν Ἑλβετία. Προσέξτε παραλογισµὸ κι ἀνοιχτὸ ἐκβιασµό:
   «Τὴν Κυριακὴ καλοῦνται οἱ Ἑλβετοὶ ν’ ἀποφασίσουν, µὲ δηµοψήφισµα, ἐὰν θὰ πρέπει 
νὰ ἀνανεώσει ἡ χώρα τους τὶς συµφωνίες ποὺ ἔχει ὑπογράψει µὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση 
καὶ νὰ τὶς ἐπεκτείνει καὶ στὰ δυὸ νεότερα µέλη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκογένειας — τὴ 
Ρουµανία καὶ τὴ Βουλγαρία. Προκαλεῖ καὶ πάλι ἡ ἀφίσα τοῦ ξενοφοβικοῦ Ἑλβετικοῦ 
Λαϊκοῦ Κόµµατος ποὺ ἔχει ταχθεῖ ὑπὲρ τοῦ “ὄχι”: δείχνει δυὸ µαῦρα κοράκια — τὴ 
Ρουµανία καὶ τὴ Βουλγαρία — νὰ τσιµπολογοῦν τὸν χάρτη τῆς Ἑλβετίας κι ἕνα τρίτο 
νὰ περιµένει νὰ ‘ρθεῖ ἡ δική του σειρὰ γιὰ νὰ τσιµπολογήσει κι αὐτό. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ 
κόµµατος ἐξήγησε στοὺς δηµοσιογράφους γιατί υἱοθέτησε αὐτὴ τὴ στάση: “ Ἡ ἀνεργία”, 
εἶπε, “αὐξάνεται καὶ τὸ σύστηµα κοινωνικῶν ἀσφαλίσεων βρίσκεται ὑπὸ πίεση. Οἱ 
µισθοὶ στὴ Ρουµανία καὶ τὴ Βουλγαρία εἶναι 15 φορὲς χαµηλότεροι ἀπ’ τοὺς δικοὺς 
µας. Οἱ µεγάλες ἑταιρεῖες ψάχνουν γιὰ φτηνὸ ἐργατικὸ δυναµικὸ καὶ θὰ δώσουν τὶς 
δουλειὲς στοὺς Ρουµάνους καὶ τοὺς Βούλγαρους.” Ὁ ἴδιος ἀξιωµατοῦχος δὲν παρέλειψε, 
ὅµως, νὰ στρέψει τὰ πυρά του καὶ κατὰ τῆς Γερµανίας, ἡ ὁποία πιέζει τὴν Ἑλβετία νὰ 
ἄρει τὸ τραπεζικὸ ἀπόρρητο καὶ ν’ ἀποκαλύψει στὶς γερµανικὲς ἀρχὲς τί λογαριασµοὺς 
ἔχουν ἐκεῖ Γερµανοὶ πολίτες. Βρέθηκε ἔτσι µία ἐξήγηση καὶ γιὰ τὴν ταυτότητα τοῦ τρίτου 
κορακιοῦ στὴν ἐπίµαχη ἀφίσα!
     ∆ὲν εἶναι, βεβαίως, ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡ ἑλβετικὴ ἀκροδεξιὰ προσπαθεῖ νὰ ἐκµεταλλευθεῖ 
τὶς φοβίες τῶν Ἑλβετῶν γιὰ τοὺς ξένους: τὸν περασµένο Ὀκτώβριο, εἶχε καταφέρει νὰ 
µετατρέψει τὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία σὲ συζήτηση γιὰ τὴ θέση τῶν µεταναστῶν στὴν 
ἑλβετικὴ κοινωνία — ἐπιρρίπτοντας τὶς εὐθύνες γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ἐγκληµατικότητας 
στὴ µετανάστευση — καὶ τὸ τί σηµαίνει ἐπίσης νὰ εἶναι κανεὶς Ἑλβετός. Καὶ τὸ εἶχε 
ἐπιτύχει αὐτὸ µὲ µία ἀφίσα ποὺ ἔδειχνε τρία λευκὰ πρόβατα νὰ κλωτσοῦν ἕνα µαῦρο 
πρόβατο ἔξω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Ἑλβετίας, προκαλώντας βίαιες συγκρούσεις ἀνάµεσα σὲ 
µέλη ὀργανώσεων τῆς Ἀριστερᾶς ποὺ κατέβηκαν στοὺς δρόµους γιὰ νὰ διαδηλώσουν 
καὶ τὶς δυνάµεις ἀσφαλείας.
   (...) Μπορεῖ κανεὶς νὰ φανταστεῖ τί θὰ σηµάνει ἡ νίκη τῆς ξενοφοβίας σ’ αὐτὸ τὸ 
δηµοψήφισµα: ἡ ἑλβετικὴ κοινωνία γίνεται ὅλο καὶ πιὸ συντηρητική, πιὸ ἐσωστρεφής, “πιὸ 
κλειστὴ” καὶ λιγότερο ἀνεκτική. Ἕνα ἄλλο θέµα ἀφορᾶ, βεβαίως, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση 
ἡ ὁποία δικαιοῦται, µέσα σὲ ἕνα ἐξάµηνο, νὰ ἀναστείλει τὴν ἰσχὺ ὅλων τῶν συµφωνιῶν 
µὲ τὴν Ἑλβετία — κυρώσεις ποὺ θὰ δυσκολέψουν ἀφάνταστα τὶς ἐπιχειρηµατικὲς 
συναλλαγές: ἡ Κοινότητα ἀπορροφᾶ τὰ δυὸ τρίτα τῶν ἑλβετικῶν ἐξαγωγῶν, ἐνῶ 20.000 
φορτηγὰ περνοῦν κάθε µέρα τὰ ἑλβετικὰ σύνορα...»

Tabula rasa, τό ΥΠΕΠΘικό πρόγραµµα καί µέλλον
   Ὁ καθηγητής Χρῆστος Γιανναρᾶς («Καθημερινή», 8/2) γράφει τίς ἀλήθειες πού 
κανείς δέν τολµάει νά ξεστοµίσει στή χώρα γιά τήν λεγόµενη καί «Παιδεία» µας:
   «...Γιὰ ποιὸν σκοπὸ πιστεύει ὅτι ἐκλέγεται µία κυβέρνηση; Γιὰ νὰ κυβερνήσει τὴ χώρα 
µὲ τὸ συγκεκριµένο πρόγραµµα ποὺ προεκλογικὰ ἔχει ἐξαγγείλει καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν 
πολιτῶν προέκρινε; Ἢ γιὰ νὰ ἀποδυθεῖ σὲ «διαλόγους» κολακεύοντας ὀργανωµένα 
συµφέροντα, µήπως καὶ αὐτὰ τῆς ἐπιτρέψουν περιορισµένης εὐθύνης διαχείριση τῶν 
κοινῶν; Βαρναλικὲς φιγοῦρες τῆς πολιτικῆς –«δειλοί, µοιραῖοι καὶ ἄβουλοι»– ἂς 
ἀπαντήσουν: Τί ἀκριβῶς σηµαίνει ἕνας «ἀπὸ µηδενικὴ βάση διάλογος» γιὰ τὴν Παιδεία; 
Ὅτι παραιτεῖται ἡ κυβέρνηση ἀπὸ τὶς προγραµµατικὲς της δεσµεύσεις καὶ τὴ λαϊκὴ 
ἐντολὴ νὰ τὶς ἐφαρµόσει; Καὶ προδίδοντας τὴ δεδηλωµένη πλειοψηφία τῶν πολιτῶν 
καλεῖ σὲ διάλογο ποιούς; Τὶς συνδικαλιστικὲς µαφίες τῶν µειοψηφικῶν κοµµάτων; 
Καλεῖ ὅσα δύστυχα µαθητούδια ἔχουν στρατωνιστεῖ στὸν κοµµατικὸ γενιτσαρισµὸ 
τοῦ «µαθητικοῦ κινήµατος»; Ἢ τοὺς συλλόγους τῶν γονέων, ποὺ µπορεῖ εἰλικρινὰ νὰ 
ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν παιδεία τῶν παιδιῶν τους, ἀλλὰ δὲν διαθέτουν ὁπωσδήποτε τὶς 
ἐξειδικευµένες γνώσεις γιὰ νὰ ἔχουν ὑπολογίσιµη γνώµη;
(...) Βέβαια, ἡ φενάκη τοῦ «διαλόγου» καὶ εἰδικότερα ὁ παραλογισµὸς τοῦ «διαλόγου 
ἀπὸ µηδενικὴ βάση» εἶναι ἡ ἀντιπαροχὴ ἐξουσίας ποὺ προσφέρουν οἱ κυβερνήσεις 
στὰ µειοψηφικὰ κοµµατικὰ ἀπολειφάδια τοῦ Κοινοβουλίου. Ἀντιπαροχὴ ἐξευµενισµοῦ 
(ὅπως στὸν µῦθο τὰ νεανικὰ κορµιὰ ἀντιπαροχὴ στὸν Μινώταυρο) ἐπειδὴ τὰ κοµµατικὰ 
ἀπολειφάδια διεκδικοῦν µερίδιο ἐξουσίας µὲ ὅπλο τὴ βία – εἶναι ἡ µόνιµη ἀπειλὴ τῆς 
ἔννοµης τάξης ποὺ οἱ κυβερνήσεις ἀδυνατοῦν νὰ ἐλέγξουν. Ἔχουν δηλώσει προκλητικότατα 
οἱ δῆθεν «ἀριστερές» κοµµατικὲς µειοψηφίες ὅτι ἀρνοῦνται νὰ πειθαρχοῦν στοὺς νόµους 
τῆς ∆ηµοκρατίας, ὅτι τὶς ἀποφάσεις τῆς Βουλῆς τὶς κρίνει ἡ ὀχλοκρατία στοὺς δρόµους. 
(...) Ἔτσι οἱ «διάλογοι», στοὺς ὁποίους ἔντροµες καταφεύγουν οἱ κυβερνήσεις, εἶναι 
πάντοτε µονότροπα προκαθορισµένοι: Οἱ τάχα καὶ «ἀριστεροί» ζητᾶνε µόνο λεφτά, µόνο 
αὐξήσεις κονδυλίων. Καὶ οἱ ἄλλοι, ποὺ δὲν ἔχουν κανένα κοινωνικὸ ὅραµα νὰ ἀντιτάξουν, 
καµµιὰ πίστη, ἀρκοῦνται νὰ παζαρεύουν. Κοινωνιοκεντρικὲς προτεραιότητες, ἔστω κατ’ 
ἐπίφασιν, δὲν ξεµυτίζουν στὸν «διάλογο». Τὰ κοµµατίδια τοῦ «ἀριστεροῦ» καριερισµοῦ 
δὲν µάχονται γιὰ ἀξιοκρατία, δὲν ἀπαιτοῦν ποιότητα. ∆ὲν διανοοῦνται νὰ ἐλέγξουν µὲ 
ποιὰ προετοιµασία, ποιὰν ἐξειδίκευση, ποιὰ γνώση τῶν ἐκπαιδευτικῶν συστηµάτων, 
ποιὰ παιδαγωγικὴ ἐµπειρία ἀναλαµβάνονται εὐθῦνες ὑπουργοῦ Παιδείας, ὑφυπουργοῦ, 
γενικοῦ γραµµατέα, προέδρου τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, προέδρου τοῦ Ἐθνικοῦ 
Συµβουλίου Παιδείας, προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἔρευνας. Τὸ µόνο ποὺ 
ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ ρεύσει χρῆµα, νὰ ἐπωφεληθοῦν τὰ τρωκτικὰ τῆς παραεξουσίας. Ἡ 
µονοτροπία τῶν οἰκονοµικῶν διεκδικήσεων δὲν ἐπιτρέπει, οὔτε σὰν ψίθυρο, τὴν ἄµεσα 
ἐπαληθεύσιµη πιστοποίηση: Ὅτι, ἂν ἐξαιρέσουµε τὴ συνεχὴ ἀνάγκη νὰ προστίθενται καὶ 
νὰ συντηροῦνται κτίρια, ἡ Παιδεία στὴν Ἑλλάδα σήµερα δὲν χρειάζεται οὔτε δραχµὴ 
παραπάνω. Ἡ σπατάλη σὲ σχολειὰ καὶ πανεπιστήµια εἶναι ἐξωφρενική. Οἱ ἀργοµισθίες 
προκλητικές. Οἱ ἀτιµώρητες καταστροφὲς ὑλικοῦ (ὄχι µόνο ἀπὸ κουκουλοφόρους) 
πελώριο σκάνδαλο. Ἡ δωρεὰν παροχὴ βιβλίων καὶ συγγραµµάτων σὲ φτωχοὺς καὶ 
πλούσιους, σωστὴ παράνοια. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ πληθώρα ἐργαστηρίων φυσικῆς καὶ χηµείας 
ποὺ µένουν ἀχρησιµοποίητα, οἱ ἀναρίθµητοι ὑπολογιστὲς ποὺ περιµένουν ἐπισκευὴ ἢ 
εἶναι ἄχρηστοι ἀπὸ κακὴ συντήρηση, οἱ ὄγκοι βιβλίων παροπλισµένων σὲ κλειδωµένες 
βιβλιοθῆκες – τέλος δὲν ἔχει ἡ πολυποικιλότητα τῆς σπατάλης. Νοικοκύρεµα χρειάζεται 
ἡ Παιδεία, ὄχι λεφτά. Καὶ ἀµείλικτη ἀξιοκρατία σὲ κάθε πτυχή της...»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς

Τζάκ πότ καί «συνωµοσιολογία»!
    Τό δηµοσίευµα τῆς 23ης Ἰανουαρίου στούς London Times περιεῖχε τήν 
ἀκόλουθη ἐκπληκτική φράση: «Ἡ καλύτερη συναλλακτική µέρα στήν 
ἱστορία τῆς Société Générale ἦταν ἡ 11η Σεπτεµβρίου 2001»! Αὐτό βεβαίωνε 
γιά τίς µπίζνες τοῦ γαλλικοῦ κολοσσοῦ ὁ συλληφθείς χρηµατιστής Ζερόµ 
Κερβέλ, συµπληρώνοντας ὅτι τά κέρδη ἦταν µυθικά καί στίς 7/7/2005, τή 
µέρα τῶν βοµβιστικῶν ἐπιθέσεων στό Λονδῖνο. Μάλιστα περιέγραψε τήν 
προσωπική του ἐπιτυχία ἐκείνης τῆς µέρας στήν «Le Parisien», λέγοντας 
ὅτι στοιχηµατίζοντας στήν πτώση τῆς γερµανικῆς ἀσφαλιστικῆς Allianz 
ὅλοι κατέρρευσαν ἐκτός ἀπό κεῖνον πού µέσα σέ λίγα λεπτά κέρδισε 
500.000 εὐρώ - «τζάκ πότ», ὅπως τό χαρακτήρισε. Πρίν ἕναν χρόνο ἡ Société 
Générale τόν εἶχε κατηγορήσει ὅτι δούλευε ἀτοµικά, χωρίς ἐξουσιοδότηση 
καί τῆς προκάλεσε ζηµία 4,9 δισ. εὐρώ, ἐκεῖνος ὅµως ἀπάντησε ὅτι 
τέτοιες πρακτικές εἶναι διαδεδοµένες καί µπροστά στά τεράστια κέρδη οἱ 
τυπικότητες παραµερίζονται.
   Πῶς ὅµως γνώριζε ὁ Κερβέλ τί θά συµβεῖ; Θυµίζουµε ὅτι οἱ ἔρευνες γιά 
τήν χρηµατιστηριακή κερδοσκοπία τῆς 11ης Σεπτεµβρίου εἶχαν ὁδηγήσει 
στόν ...πρώην  διοικητή τῆς CIA, Buzzy Krongard! Ποιοί ὁδήγησαν 
στήν πτώση τῆς ἀγγλικῆς λίρας κατά 6% τίς ἡµέρες πρό τῶν ἐπιθέσεων 
τῆς 7/7/05, χωρίς κανέναν  προφανή λόγο; Καί πώς συνέβη τό ἴδιο καί 
τόν Αὔγουστο τοῦ 2006 (πρίν τίς ψευτοεπιθέσεις µέ «ὑγρές βόµβες» σέ 
πτήσεις); Μήπως θά µᾶς ποῦν ὅτι κι αὐτά τά κάνει ὁ ...Μπίν Λάντεν;

ΙΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ;
Συνεχίζοντας στόν «Ἀντιφωνητή» 
τά δηµοσιεύµατα γιά τήν ἀθέατη 
πλευρά τοῦ σκανδάλου «Ἰσραήλ», 
παρουσιάζουµε σήµερα µία 
περίληψη πρόσφατου ἄρθρου 
(τοῦ Τζόναθαν Κούκ) πού φέρνει 
στό φῶς µία ἄλλη διάσταση τῶν 
πρόσφατων σφαγῶν στή Γάζα. 
Εἶναι ἡ «θεολογικοποίηση» τοῦ 
ἰσραηλινοῦ στρατοῦ, ὅπως τήν 
περιγράφει ὁ Γιγκάλ Λεβί, πού 
διδάσκει πολιτική 
κοινωνιολογία στό 
Ἀνοικτό Πανεπιστή-
µιο τῆς Ἱερουσαλήµ 
καί εἶναι συγγραφέας 
βιβλίων γιά τόν 
ἰσραηλινό στρατό.
Ἡ στροφή τῆς ἰσρα-
ηλινῆς κοινωνίας 
συνολικά πρός τό σκο-
ταδιστικό, θρησκό-
ληπτο παρελθόν εἶναι 
πανθοµολογούµενη, ὅµως αὐτή 
ἡ πλευρά τοῦ φαινοµένου ἀφορᾶ 
καί τούς «γύρω». Ὅταν ὁλόκληρες 
µονάδες τοῦ Στρατοῦ, κυρίως 
στούς οἰκισµούς τῆς Κατεχόµενης 
Δυτικῆς Ὄχθης, ὑπακούουν σέ 
σκληροπυρηνικούς (γιά νά µήν 
ποῦµε ψυχοπαθεῖς) ραββίνους 
πού ὁραµατίζονται τό «Μεγάλο 
Ἰσραήλ» καί ὅλο καί περισσότεροι 
ἀξιωµατικοί (τό 40%) προέρχονται 
ἀπό θρησκειοφασίζουσες ὁµάδες 
τοῦ πληθυσµοῦ, τότε τά αἴσχη σάν 
αὐτά στή Γάζα εἶναι ἀναµενόµενα. 
«Φτάσαµε στό σηµεῖο ὅπου µιά 
κρίσιµη µᾶζα θρησκευόµενων στρα-
τιωτῶν προσπαθεῖ νά διαπραγµα-
τευθεῖ µέ τόν στρατό τό πῶς καί τό 
γιατί βρίσκεται στό πεδίο τῆς µάχης 
τό στράτευµα», λέει ὁ Λεβί. Καί 
προφανῶς ἡ διαπραγµάτευση αὐτή 
δέν ἀποσκοπεῖ στήν ...προστασία 
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων τῶν 
Παλαιστινίων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα τό βιβλιαράκι τοῦ 
ἀκροδεξιοῦ ραββίνου Σλόµο 
Ἀβινέρ πού µοιράστηκε ἀπό τό 
θρησκευτικό τµῆµα τοῦ στρατοῦ 
στούς φαντάρους πού εἰσέβαλαν 
στή Γάζα. Ὁ Ἀβινέρ, πού συγκρίνει 
τούς Παλαιστίνιους µέ τούς 
βιβλικούς ἐχθρούς τῶν Ἑβραίων 
Φιλισταίους, συµβουλεύει: «Ὅταν 
δείξεις ἔλεος σέ ἕναν σκληρό ἐχθρό, 
γίνεσαι σκληρός µέ τούς ἁγνούς 

καί τίµιους στρατιῶτες. Πρόκειται 
γιά πόλεµο κατά φονιάδων», καλεῖ 
δέ νά µήν ἐγκαταλειφθεῖ οὔτε 
ἑκατοστό τῆς γῆς τοῦ «Μεγάλου 
Ἰσραήλ». Ἡ ἰσραηλινή εἰρηνιστική 
ὀργάνωση «Σπάζοντας τή Σιωπή» 
ἐπισηµαίνει ὅτι τό ἐγχειρίδιο 
κυκλοφοροῦσε ἀπό τό 2003 µεταξύ 
τῶν φανατικῶν ἐποίκων τῆς Χε-
βρώνας µά τώρα υἱοθετήθηκε καί 
ἀπό τόν ἀρχιραββίνο τοῦ στρατοῦ, 
τόν Ἀβιχάι Ρόνσκι. Ὁ Ρόνσκι 
ἀνέλαβε τήν ἀνόρθωση τοῦ ἠθικοῦ 

τῶν στρατιωτῶν µετά τήν ἦττα ἀπό 
τήν Χεζµπολά στόν Λίβανο (2006) 
καί εἶναι γνωστός ὑποστηρικτής 
τῶν ἑβραιοφασιστῶν. Εἶναι κι ὁ 
ἴδιος ἔποικος κοντά στή Νάµπλους, 
ἐπισκέπτεται φυλακισµένους 
Ἑβραίους τροµοκράτες καί ἔχει 
προσφέρει τό σπίτι του σέ ἕναν 
ἔποικο πού βρίσκεται σέ κατ’ 
οἶκον κράτηση γιά ἐπίθεση καί 
τραυµατισµό Παλαιστινίων. Τόν 
τελευταῖο χρόνο ἐνέτεινε τήν 
θρησκευτική προπαγάνδα στό 
ἰσραηλινό στράτευµα καί τόν πε-
ρασµένο Ὀκτώβριο δηµοσιεύτηκε 
στή «Χααρέτζ» µία ἀνώνυµη κα-
ταγγελία γιά «πλύση ἐγκεφάλου» 
τῶν στρατευµένων.  
Τώρα βέβαια θά µοῦ πεῖτε «καί 
ποιά εἶναι ἡ διαφορά µεταξύ τῶν 
ἑβραϊκῶν ἐγκληµάτων τοῦ 1948 
(ἤ τοῦ 1967 ἤ τοῦ 1973 ἤ τοῦ 1982 ἤ 
τοῦ 1996 ἤ...) καί τοῦ 2009»; Γιατί 
αὐτή ἡ διαχρονικότητα καί ἡ ὁµοι-
ότητα; Προφανῶς ἡ ἰδεολογία 
πού ἐνέσπειρε τό (πρωτορατσι-
στικό) θρησκευτικό δόγµα τῆς µο-
ναδικότητας καί τοῦ περιούσιου 
λαοῦ ἦταν ἐνεργός - µέ τρόπο 
φρικιαστικό - καί χωρίς τόν θρη-
σκευτικό µανδύα*. Τώρα...

Κ.Κ.

* Βλέπε καί «Ἑβραϊκή Θρησκεία - 
Ἑβραϊκή Ἱστορία»,Ἴσραελ Σαχάκ
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Θρησκευτικό 
κουΐζ

           Τί ἔγκληµα πρέπει νά ἔχει διαπρά-
ξει ἕνας καθολικός ἐπίσκοπος ὥστε 
ἡ ἐπάνοδός του στήν Ἐκκλησία (εἶχε 
ἀποκοπεῖ πρίν 20 χρόνια γιά ἄσχετο 
θέµα) νά σκανδαλίζει; Νά ἐπεµβαίνει 
ἡ Ἄγκελα Μέρκελ στόν Πάπα γιά νά 
τόν ὑποχρεώσει σέ µετάνοια; Νά τοῦ 
ὁρµᾶνε πανίσχυρες ὀργανώσεις ἀπό τίς 
ΗΠΑ;  Νά διακόπτει τίς σχέσεις της µέ τό 
Βατικανό ἡ Ἀρχιραββινεία τοῦ Ἰσραήλ; 
Νά τρέχει ὁ Πάπας στήν Ἱερουσαλήµ; 
Τί τό τροµερό ἔπραξε τελικά ὁ (εἰκονι-
ζόµενος) Ἄγγλος ἐπίσκοπος Richard 
Williamson γιά νά τοῦ ζητοῦν ὅλοι οἱ 
ἀξιωµατοῦχοι τοῦ παπικοῦ κράτους 
δηµόσια δήλωση µεταµέλειας;
Α) Βλασφήµισε τήν Παναγία καί τόν 
Χριστό
Β)  Βίασε καί σκότωσε τήν νεωκόρο
Γ) Πιάστηκε νά διακινεῖ ὑλικό παιδικῆς 
πορνογραφίας
Δ) Ζήτησε τή θανάτωση ὅλων τῶν µου-
σουλµάνων τῆς Εὐρώπης
Ε) Ἀµφισβήτησε τούς θαλάµους ἀερίων 
καί τόν ἀριθµό τῶν θυµάτων τοῦ «Ὁλο-
καυτώµατος».
   Βεβαίως ἀντιλαµβάνεστε ἀπό τό 
µέγεθος τῶν ἀντιδράσεων ὅτι ὁ ἐν λόγῳ 
κληρικός διέπραξε τό φοβερότερο ἀπό 
τά παραπάνω ἐγκλήµατα, σοκάροντας 
τό κοινό καί τό πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας. 
Εἶναι δυνατόν νά µπεῖ καί νά λειτουργεῖ 
στήν ἐκκλησία του χωρίς νά δηλώνει 
τυφλή πίστη στό δόγµα τοῦ Ἄουσβιτς;

Βιετνάµ ἐν ὄψει!
Δέν ἦταν µόνο πού ἀνακοινώθηκε τό κλείσιµο τῆς 
ἀµερικανικῆς βάσης Μανάς στό Κιργιστάν. ἦταν καί 
ὁ «ταπεινωτικός» τρόπος πού ἔγινε: Βγαίνοντας ἀπό 
τό γραφεῖο τοῦ Μεντβέντεφ, ὁ Κιργίσιος πρόεδρος 
Μπακίεφ ἀνακοίνωσε τήν οἰκονοµική συµφωνία 
ὕψους 2 δισ. δολαρίων πού πέτυχε µέ τή Ρωσία καί 
τόν ...τερµατισµό τῆς ἀµερικανικῆς παρουσίας 
στή χώρα του! Τό Κρεµλῖνο διέγραψε τό χρέος τοῦ 
Κιργιστάν, τοῦ δώρισε 150 ἑκ. (τό ὕψος τῆς ἐτήσιας 
ἀµερικανικῆς βοήθειας), τοῦ δάνεισε ἄλλα 300 καί 
ἀνέλαβε τήν κατασκευή ὑδροηλεκτρικῆς µονάδας 
κόστους 1,7 δισ. δολαρίων. Τήν ἑποµένη µάλιστα ἡ 
Ρωσία ἀνήγγειλε τήν στρατιωτική συνεργασία µέ 
κοινή δύναµη ταχείας ἐπέµβασης µεταξύ Ρωσίας, 
Καζακστάν, Λευκορωσίας, Ἀρµενίας, Τατζικιστάν, 
Οὐζµπεκιστάν καί Κιργιστάν, ἡ ὁποία ἐνδέχεται 
νά ἑδρεύει στή βάση πού θά ἐκκενώσουν ἐντός 180 
ἡµερῶν οἱ Ἀµερικανοί!

Πρόκειται γιά τήν ἀεροπορική βάση πού µέ 
προσωπικό 1.000 περίπου ἄνδρες ἐξυπηρετεῖ τίς 
ΗΠΑ καί τίς δυνάµεις τους στό Ἀφγανιστάν: τό 2008 
πέρασαν ἀπό κεῖ 170.000 στρατιῶτες καί 5.000 τόννοι 
ὑλικοῦ. Θυµίζουµε ὅτι τά ἀµερικανικά στρατεύµατα 
στό ἀφγανικό ἔδαφος ἀριθµοῦν 36.000 ἄνδρες 
(ὑπάρχουν κι ἄλλοι 32.000 ἀπό νατοϊκές χῶρες) καί 
µέ ἀπόφαση τοῦ Ὀµπάµα πρόκειται νά ἐνισχυθοῦν 
ἄµεσα µέ 12.000 ἀκόµη ἄνδρες. Ἄν αὐτή ἡ ἐξέλιξη 
στόν βορρά τοῦ Ἀφγανιστάν συνδυαστεῖ µέ τά 
γενικότερα προβλήµατα ἀνεφοδιασµοῦ, τά πράγµατα 
γιά τούς γιάνκηδες σκουραίνουν δραµατικά. Στά 
ἀφγανοπακιστανικά σύνορα, τά δύο περάσµατα - οἱ 
µαῦρες κουκίδες στόν χάρτη ἀριστερά) πού φέρνουν 

τά 3/4 τῶν ἀµερικανικῶν ἐφοδίων (καύσιµα, ἐφόδια 
κτλ) εἶναι διαρκεῖς στόχοι τῶν Ταλιµπάν. Στόν Νότο, 
στήν δίοδο τοῦ Σπίν Μπολντάκ πού ὁδηγεῖ πρός 
τήν Κανταχάρ, οἱ Καναδοί πασχίζουν νά ἐλέγξουν 
τήν κατάσταση µέ τή βάση πού ἔστησαν πέρυσι. 
Στόν Βορρά τά ἴδια: Στίς 2/2 στό κρίσιµο πέρασµα 
Χίµπερ πρός τό Πακιστάν οἱ δυνάµεις τῆς ἀφγανικῆς 
ἀντίστασης ἀνατίναξαν µιά σιδερένια γέφυρα 
ὕψους 30 µέτρων, διακόπτοντας προσωρινά τόν 
ἀνεφοδιασµό τῶν κατοχικῶν δυνάµεων. Καί στίς 7/2 
φορτηγά µέ ἀποσκευές νατοϊκῶν καταστράφηκαν 
µέσα στό πακιστανικό ἔδαφος, κοντά στήν Πεσαβάρ, 
µετά ἀπό ἐπίθεση δεκάδων ἀνταρτῶν µέ ρουκέτες. Ὁ 
ἀριθµός τῶν κατεστραµµένων φορτηγῶν τοῦ ΝΑΤΟ 
µόνο στό τελευταῖο δίµηνο ξεπέρασε τά ...300! 
Μέ τήν ἔχθρα πού ἔχει γεννήσει ἡ πολιτική τῆς 
(πρώην) ὑπερδύναµης στήν περιοχή δέν διαφαίνεται 
ἀξιοπρεπής ἔξοδός της ἀπό τό πρόβληµα. Τό 2006, 
µετά τόν φόνο ἑνός Κιργίσιου ὁδηγοῦ ἀπό Ἀµερικανό 
πιλότο, πλήρωσαν κάτι παραπάνω στό Κιργιστάν, 
διατήρησαν τή βάση τους καί νόµιζαν ὅτι καί τώρα 
ἡ στάση τοῦ Μπακίεφ ἦταν ἁπλῶς ἕνα ἀνατολίτικο 
παζάρι. Ὅµως τό λαϊκό αἴσθηµα παρέµεινε ἀντίθετο 
στήν παραµονή τῆς βάσης, τό ἀντιτροµοκρατικό 
ἀνέκδοτο µετά ἀπό 8 χρόνια δέν πείθει κανέναν 
καί ἡ συνεχιζόµενη ἀντίσταση ἐνθαρρύνει τούς 
ἐναντιόφρονες. Ἀπό τό Οὐζµπεκιστάν ἔφυγαν 
κακῆν κακῶς ὅταν τό Κογκρέσο ἀσχολήθηκε µέ 
τά ἀνθρώπινα δικαιώµατα στήν ἐξέγερση τοῦ 
2005 στή χώρα ἐκείνη. Θά ξαναπέσουν τώρα στά 
πόδια τοῦ δικτάτορα Καρίµωφ, µέ τόν ὁποῖο πᾶνε 
γιά συµφωνία σιδηροδροµικῆς τροφοδοσίας τῶν 
στρατιωτῶν τους; Καί τί ἄλλες ἐναλλακτικές 
ἐπιλογές διαθέτουν; Μήπως τήν δίοδο πού ἄνοιξε τό 
...Ἰράν στά περσοαφγανικά σύνορα πρός τό λιµάνι 
τοῦ Τσαµπαχάρ; (Κάπως ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ πτώση 
τῶν τόνων στήν ἀντιιρανική ρητορική τῶν ΗΠΑ 
καί οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Σέφερ). Τέλος, ἡ 
Ρωσία προσέφερε στίς ΗΠΑ τό ρωσικό ἔδαφος καί 
τόν ἐναέριο χῶρο της γιά τίς ἐπιχειρήσεις τους στό 
Ἀφγανιστάν - αὐτό ἀκριβῶς δηλαδή πού ἀποφεύγουν 
οἱ Ἀµερικανοί ὅπως ὁ διάολος τό λιβάνι! 
Ὅλα αὐτά φαίνονται καί στό «µέτωπο». Προχθές 
εἴχαµε ἐπίθεση αὐτοκτονίας ὑψηλοῦ συντονισµοῦ 
στό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης καί στίς φυλακές τῆς 
Καµπούλ, προφανῶς ὡς «ἀπάντηση» στίς δηλώσεις 
κατευνασµοῦ τοῦ Καρζάι, πού τείνει καθηµερινά 
χείρα φιλίας στούς Ταλιµπάν καί τούς ζητᾶ νά 
ἐπιστρέψουν στή χώρα. Οἱ Ἀµερικανοί ἐπιτρέπουν 
ἐπισήµως πλέον τόν βοµβαρδισµό «ἐργαστηρίων 
ὀπίου» ἄν οἱ πληροφορίες τους ὑπολογίζουν ...κάτω 
ἀπό 10 πιθανά θύµατα! Ὁ Μπάιντεν φεύγει ἀπό τή 
χώρα µιλώντας γιά «πραγµατικό χάος». Ὁ Χόλµπρουκ 
βλέπει στό Ἀφγανιστάν τή µέγιστη πρόκληση. Σᾶς 
θυµίζει µέρες Βιετνάµ τοῦ 1973; Καί σέ µᾶς!

Κατέστρεψαν αὐτὴ τὴ χώρα!

Συνέχεια ἀπό τήν τελευταία σελίδα

Ὁ Καραμεχμὲτ προσπαθεῖ νὰ μὴν 
ξαναπάρει τὸν Ὀζκάν στὴν δουλειά. Οἱ 
ἀξιωματικοὶ πιέζουν γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ 
τοῦ «δημοσιογράφου» στὴ δουλειά. 
Οἱ στρατηγοὶ, δηλαδή, ἔρχονται σὲ 
ἀντιπαράθεση μὲ ἕνα ἀφεντικὸ τῶν 
μήντια γιὰ τὴν εἴσοδο στὴν δουλειὰ ἑνὸς 
δημοσιογράφου, προσέξτε ποῦ ἔφτασαν 
οἱ σχέσεις Στρατοῦ καὶ μήντια! Καὶ 
ἀκολούθως, σιγὰ σιγὰ, φτάνουμε στὰ πιὸ 
ἀνατριχιαστικὰ σημεῖα τῆς συνομιλίας. 
Ὁ συνταγματάρχης καὶ ἐπικεφαλῆς τοῦ 
Τομέα Τεχνικῶν Παρακολουθήσεων τῆς 
Στρατοχωροφυλακῆς λέει: «Μὲ τὸν κύριο 
Μεχµὲτ ἔχουµε γνωριστεῖ ἐδῶ καὶ δυὸ 
χρόνια. Μερικὰ θέµατα ἦρθε καὶ µᾶς τὰ 
διηγήθηκε. Γιὰ τὸ θέµα ἐνδιαφέρθηκε 
ἰδιαίτερα καὶ ὁ Γενικὸς ∆ιοικητής µας. 
Πάντα µᾶς ἔλεγε (ὁ Καραµεχµέτ) 
ζητώντας ἀπὸ ἐµᾶς “βλέπω πὼς τὸ 
ἐθνικὸ κεφάλαιο φεύγει, θὰ πνιγοῦµε 
ὅλοι µαζί, σᾶς παρακαλῶ ἐνδιαφερθεῖτε”. 
Ἐµεῖς λοιπὸν µαζὶ µὲ τὸν Γενικὸ ∆ιοικητή 
µας στὴν Στρατοχωροφυλακὴ κάναµε 
κάποιες προσπάθειες τὴν περίοδο τῆς 
προηγούµενης κυβέρνησης». 

Ὁ Καραμεχμὲτ δηλ. γιὰ νὰ μπορέσει 
νὰ ξαναπάρει πίσω τὶς κατασχεθεῖσες 
τράπεζές του λέει πὼς “ἐθνικὸ κεφάλαιο 
φεύγει” καὶ ἡ διοίκηση τῆς Στρατοχωρο-
φυλακῆς συναντᾶται μὲ τὴν κυβέρνηση 
καὶ λύνει τὰ προβλήματά του. Φυσικὰ γιὰ 
τὴν ἐπίλυση αὐτῶν τῶν προβλημάτων, γιὰ 
τὸ “διασωθὲν ἐθνικὸ κεφάλαιο” ὑπάρχει 
καὶ κάτι «ἔναντι». Ὅταν τὸ διαβάσετε 
θὰ ἀνατριχιάσετε. Ὁ συνταγματάρχης, 
καὶ μετέπειτα κατηγορούμενος γιὰ τὴν 
ὑπόθεση «Ἐργκενέκον», ἐκφράζει γιὰ μία 
ἀκόμη φορὰ τὴν στρατηγικὴ τῶν μήντια 
τοῦ Καραμεχμὲτ: «Ὁ κύριος Μεχµὲτ, ἂν 
καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λειτουργίας τοῦ 
ὁµίλου Cukurova ἄλλαξε ἡ κυβέρνηση, ἀπὸ 
τὴν µεριά του δὲν ὑπῆρξε κάποια ἀλλαγή, 
στὸ κανάλι  Show TV καὶ στὴν ἐφηµερίδα 
Ἀκσάµ. Περνᾶµε µία κρίσιµη περίοδο κατὰ 
τὴν ὁποία ὑπάρχει ἀνάγκη γιὰ ἐθνικὴ 
στάση. Καὶ ἐσεῖς τὰ ξέρετε. Τὸ Κυπριακὸ 
θέµα, τὰ τεκταινόµενα στὸ Β. Ἰράκ, τὸ 
περιβάλλον στὸ ὁποῖο βρισκόµαστε εἶναι 
πολὺ σηµαντικό. Σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση 
χρειαζόµαστε σωστὰ µήντια καὶ σωστὸ 
Τῦπο. Ἐµεῖς µέχρι σήµερα αὐτὸ εἴδαµε 
ἀπὸ τὴν ἐφηµερίδα Ἀκσὰµ καὶ ἀπὸ τὸ 
κανάλι Show TV. Καὶ δὲν ἔχουµε καµµιὰ 
ἀµφιβολία πὼς τὰ ἴδια θὰ συνεχίσουµε νὰ 
βλέπουµε.»

Κι ἐσεῖς ἐκείνη τὴν ἐποχὴ βλέπατε καὶ 
διαβάζατε γιὰ προετοιμασίες πραξικοπή-
ματος ποὺ γινόταν στὴν κατεύθυνση τῶν 
“ὁδηγιῶν” ποὺ εἶχαν δώσει ...στρατηγοί. 
Αὐτὰ ἦταν ποὺ εἶπε ὁ συνταγματάρχης. 
Καὶ αὐτὰ ἦταν ποὺ θέλαμε γιὰ χρόνια 
νὰ ἐξηγήσουμε στοὺς ἀνθρώπους αὐτῆς 
τῆς χώρας. Γιὰ πρώτη φορὰ φανερώνεται 
τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τῶν μήντια, σὲ ὅλη 
του τὴν γύμνια. Τέλος δέ, ὑπάρχει καὶ μία 
πρόταση ποὺ θὰ κάνει τοὺς συνδρομητὲς 
τῆς Turkcell νὰ ἀνατριχιάσουν. Ὁ ἁρμόδιος 
γιὰ ὑποκλοπές καὶ κατηγορούμενος 
τώρα γιὰ συμμετοχὴ στὴν «Ἐργκενέκον» 
λέει: «Θέλω νὰ ἀναφέρω καὶ κάτι τώρα 
ποὺ εἶναι παρὼν καὶ ὁ διοικητής µου. Οἱ 
σχέσεις µας µὲ τὴν Turkcell συνεχίζονται 
πολὺ καλά. Θέλω νὰ εὐχαριστήσω γιὰ 
αὐτό. Μὲ τοὺς φίλους ἔχουµε ἰδιαίτερα 
καλὲς σχέσεις.»
Ὁ διευθυντὴς πληροφοριῶν, δηλαδὴ, 
καὶ κατηγορούμενος τώρα γιὰ τὴν 
«Ἐργκενέκον», ἀναφέρει ὡς “πολὺ καλὲς” 
τὶς σχέσεις μὲ τὴν Turkcell καὶ εὐχαριστεῖ. 
Τί εἴδους εἶναι αὐτὲς οἱ σχέσεις; Γιὰ ποιὸ 
πρᾶγμα κατὰ τὴν γνώμη σας  εὐχαριστοῦνε; 
Εἴδατε τώρα τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τῶν 
λεγόμενων «μήντια»; Καταλάβατε τώρα 
πῶς, ποῦ καὶ ἔναντι τίνος στήνονται αὐτὰ 
ποὺ πιστεύατε ὡς “εἰδήσεις” καὶ “ἄρθρα”; 

Γιὰ χρόνια σᾶς κορόιδευαν. Τὰ πραξικο-
πήματα, οἱ χοῦντες, οἱ δολοφονίες καὶ 
οἱ συμμορίες δὲν ἔγιναν εὔκολα. Σὲ ὅλα 
ὑπάρχει τὸ βουτηγμένο στὸ αἷμα καὶ στὰ 
λεφτὰ δάχτυλο τῶν μήντια...  

Παρατήρησεις τοῦ µεταφραστῆ: 
 Ἐπιλέξαµε τό ἄρθρο τοῦ γενναίου Ἀχµέτ 
Ἀλτάν ἀπό τήν ἐφηµερίδα «ΤΑΡΑΦ» 
(10/2/09) κι ὄχι τίς συνήθεις σύντοµες καί 
εὔληπτες µεταφράσεις ἀπό τήν τουρκική 
εἰδησεογραφία, λόγῳ τῆς προφανοῦς 
του σηµασίας. Πηγαίνει ὁ Καραµεχµὲτ, 
ἕνας Λαµπράκης τῆς Τουρκίας, στὸ 
ἀρχηγεῖο τῆς Στρατοχωροφυλακῆς 
(τέλος πάντων...) καὶ δὲν τὸν ὑποδέχεται 
ὁ ἐπικεφαλῆς ἀλλὰ οἱ κατώτεροι 
ἀξιωµατικοί! Ἐνδεικτικό τῆς αὐστηρῆς 
ἱεραρχίας ἀλλὰ καὶ τῆς δυναµικῆς τῶν 
σχέσεων Στρατοῦ - ἐπιχειρηµατιῶν ὅτι 
αὐτοὶ ποὺ τοῦ µιλᾶνε τὸν ἀναφέρουν ὡς 
…κύριο Μεχµέτ, ἐνῶ αὐτὸς ἀπευθύνει 
τὸν λόγο µὲ τὴ φράση… «διοικητά µου»! 
Σκεφτεῖτε τώρα τὴ θέση τῶν ἁπλῶν 
δηµοσιογράφων στήν γείτονα καὶ τὶς 
δυνατότητες ποὺ τοὺς ἀποµένουν... 
Ἐντάξει, σέ ὅλες τίς χῶρες ὑπάρχει 
διαπλοκή, ἀλλά ὄχι µέ τά γαλόνια κι ὄχι 
µέ αὐτήν τήν ...ἱεραρχία!  
      Μ.Κ.
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«ΚΟΣΜΑΣ 
ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ»

Μία ξεχωριστή περίπτωση 
ἀντίδρασης στόν γενικό µας 
κατήφορο ἐκδηλώθηκε ἀπό τήν 
περιφέρεια τῆς χώρας καί ἀφορᾶ 
τά ὅσια καί ἱερά τοῦ τόπου µας. 
Πρόκειται γιά τήν Φιλορθόδοξη 
Ἕνωση «Κοσµᾶς Φλαµιᾶτος» (ΦΕΚΦ), 
ἡ ὁποία ἱδρύθηκε τόν Νοέµβριο 
τοῦ 2007 ἀλλά τοῦτες τίς µέρες 
ἀναδεικνύει τό πρῶτο της Διοικητικό 
Συµβούλιο, ἀφοῦ ἀναγνωρίστηκε ὡς 
σωµατεῖο ἀπό τό πρωτοδικεῖο τῆς 
Θεσσαλονίκης.
Ἡ ψυχή τῶν - ἐξαιρετικῶν - Πρότυπων 
Θεσσαλικῶν Ἐκδόσεων (καί πρώην 
παπικός) Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο 
εἶναι προσωρινά πρόεδρος µά καί 
πρωταγωνιστής τῆς κίνησης, ἡ ὁποία 
ἔχει µέλη σέ Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, 
Πέλλα καί σέ ὅλη τήν Δυτική 
Μακεδονία. Ἡ ἱδρυτική Διακήρυξη 
τῆς Ἑνώσεως µιλᾶ ἔξω ἀπό τά δόντια 
γιά ὅλα ἐκεῖνα πού ταλανίζουν τήν 
ἑλλαδική Ἐκκλησία καί ἐλάχιστοι 
τολµοῦν νά ὀνοµατίσουν, καλεῖ δέ 
σέ συστράτευση ὅσους συµφωνοῦν 
µέ τήν κάτωθι στοχοθεσία: 
«1. Νὰ συµβάλουµε, στὸ µέτρο τῶν 
δυνατοτήτων µας, στὴν ἀφύπνιση 
καὶ ἐνεργοποίηση τῶν Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν καὶ µελῶν τῆς Ἐκκλησίας 
µας. 
2. Νὰ καταστήσουµε τὴν Ἕνωσή µας 
σηµεῖο ἀναφορᾶς, συναντήσεως, 
διαλόγου καὶ δράσεως ὅλων, 
ὅσοι πονοῦν τὴν Ἐκκλησία µας, 
ἐναντιώνονται στὴν πραξικοπηµατικὴ 
προσχώρηση τῆς ἱεραρχίας της στὴν 
παναίρεση τοῦ Παπισµοῦ ― ποὺ 

συντελεῖται εἴτε δι’ ἐνεργείας εἴτε 
δι’ ἀποδοχῆς εἴτε διὰ τῆς σιωπῆς 
― καὶ τὴν ὁποία ἀδιαπραγµάτευτα 
καταδικάζουν καὶ µετὰ βδελυγµίας 
ἀπορρίπτουν· ὅπως καὶ τὴν 
ἀντίχριστη ἀναστροφή της µὲ κάθε 
εἴδους κακοδοξία, αἵρεση, ἀλλοδοξία, 
παγανισµό, εἰδωλολατρία κ.λπ. 
3. Νὰ µεριµνήσουµε γιὰ τὸν 
ἐπανευαγγελισµό µας, τὴν ἐπιστροφή 
µας στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, 
στὴν ἱερὰ Παράδοση καὶ στὴν 
ἁγιοπατερικὴ Διδασκαλία.
4. Νὰ ἐνεργήσουµε γιὰ τὴν ἀναβίωση 
τοῦ ἤθους καὶ τοῦ συναξιακοῦ-
δηµοκρατικοῦ καθεστῶτος τῆς 
ἀρχαίας Ἐκκλησίας, µὲ πρώτη 
µέριµνά µας τὴν ἀνασυγκρότηση 
τῆς Ἐνορίας στὸ ἀρχαῖο πρότυπό της 
καὶ τὴν ἀναγέννηση τῆς ἐνοριακῆς 
ζωῆς, προαπαιτούµενο κύτταρο καὶ 
πρωταρχικὴ λειτουργία τῆς ὀρθόδοξης 
ἐκκλησιαστικῆς πνευµατικῆς καὶ 
λατρευτικῆς βιοτῆς µας. 
5. Νὰ καταγγείλουµε τὸ ἀνελεύθερο, 
αὐταρχικὸ καὶ αὐθαίρετο ἐξουσιαστικὸ 
καθεστὼς µέσα στὴν Ἐκκλησία µας, 
ποὺ τὴν ἐκκοσµικεύει καὶ καλλιεργεῖ 
κακοδοξίες καὶ αἱρέσεις, σκάνδαλα 
καὶ ἀνάρµοστες συµπεριφορές, 
οἰκονοµικὲς καὶ πολιτικὲς διαπλοκές, 
θεσµικὲς καὶ ἐκκλησιολογικὲς 
ἐκτροπές. 
6. Ἰδιαιτέρως ν’ ἀγωνιστοῦµε γιὰ νὰ 
ἐπανέλθει στὴν Ἐκκλησία µας τὸ 
ἀπαράγραπτο δικαίωµα τοῦ πιστοῦ 
λαοῦ νὰ ἐκλέγει ἄµεσα τοὺς ποιµένες 
του. 
7. Νὰ ἀντισταθοῦµε µὲ κάθε πρόσφορο 
πνευµατικὸ καὶ πρακτικὸ µέσο 
στὸν συντελούµενο ἐξουνιτισµὸ τῆς 
Ἐκκλησίας µας, καταδικάζοντας καὶ 
ἀπορρίπτοντας ἀδιαπραγµάτευτα 

καὶ µαχητικὰ τὶς οἰκουµενιστικὲς 
καὶ συγκρητιστικὲς µεθοδεύσεις τῆς 
Νέας Ἐποχῆς καὶ τοὺς φορεῖς τους 
στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἐκκλησίας µας.
8. Νὰ διεκδικήσουµε τὴν αὐτοκάθαρση 
καὶ τὴν προστασία τῆς Ἐκκλησίας µας 
ἀπὸ τὰ ἠθικὰ καὶ οἰκονοµικὰ σκάνδαλα, 
ξεπερνώντας µὲ πνευµατικὰ µέσα 
τοὺς ἀποπνευµατοποιηµένους 
νοµικισµούς, ποὺ µὲ τὶς µεθοδεύσεις 
τους συντηροῦν τὴ νοσηρὴ καὶ 
ἐφάµαρτη κατάστασή της καὶ 
ὁδηγοῦν στὴ συνεχῆ χειροτέρευση καὶ 
διαιώνισή της.
9. Νὰ προβάλλουµε τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, 
τὴ διδασκαλία καὶ τὶς παρακαταθῆκες 
τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων 
τῆς Ἐκκλησίας µας, στερεώνοντας 
τὸ φρόνηµά µας καὶ ἀναπτερώνοντας 
τὴν ἐλπίδα µας ὡς Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν. 
10. Νὰ παιδαγωγήσουµε καί 
περιφρουρήσουµε κατὰ Χριστὸν 
τὰ παιδιά µας καὶ τοὺς νέους µας, 
διασώζοντας τὶς ψυχὲς καὶ τὸ µέλλον 
τους ἀπὸ τὴν νεοεποχίτικη ἁρπάγη, 
ποὺ τὰ σαγηνεύει µὲ πανοῦργες 
καὶ περίτεχνες ἀποκρυφιστικὲς 
καὶ σατανιστικὲς µαγγανεῖες καὶ 
πρακτικές.
11. Νὰ ἀγωνιστοῦµε γιὰ 
τὴ διάσωση, ἑδραίωση καὶ 
ἀκτινοβολία τῆς θρησκευτικῆς 
καὶ ἐθνικῆς ἰδιοπροσωπίας µας, 
τῆς ἑλληνορθοδόξου ὑποστάσεώς 
µας, γιὰ τὴν περιφρούρηση τῆς 
Ρωµηοσύνης µας καὶ τῆς πατρίδας 
µας, ὡς φιλοχρίστου λειµῶνος 
καὶ φροντιστηρίου τῆς Ὀρθοδόξου 
Πίστεώς µας.
12. Νὰ ἀντισταθοῦµε στὸ καθολικὸ 
πλέον ἠλεκτρονικὸ φακέλλωµα 
καὶ στὸν ἐπερχόµενο ὑποχρεωτικὸ 

«ἐµβολιασµό» µας µὲ ὑψηλῆς 
τεχνολογίας µικροτσίπ, διὰ τῶν 
ὁποίων καταργεῖται ἡ θεόσδοτη 
ἐλευθερία µας καὶ τὸ αὐτεξούσιό 
µας, ἡ θρησκευτικὴ καὶ ἐθνικὴ 
ἰδιοπροσωπία µας, αὐτὴ τούτη ἡ 
ἀνθρώπινη ὑπόστασή µας.
13. Νὰ προασπίσουµε τὴν ἐλευθερία 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας νὰ 
ὑπάρχει, νὰ τελεῖ τὴ λατρευτικὴ ζωή 
της, νὰ ἐπιτελεῖ τὸ ἐθνικό, κοινωνικὸ 
καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο της στὶς 
συνθῆκες τῆς παγκοσµιοποιήσεως στὰ 
πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ 
ὅποιων ἄλλων διεθνῶν θεσµῶν ἤθελε 
ἡ χώρα µας ἑκοῦσα-ἄκουσα καταστεῖ 
µέλος. 
14. Νὰ προστατεύσουµε τὴ θέση τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας στὴν ἐθνικὴ 
καὶ κοινωνικὴ ζωὴ τῆς πατρίδος µας 
ὡς «ἐπικρατούσης» θρησκείας, ὅπως 
τὸ Σύνταγµα τῆς Ἑλλάδος ἐπιτάσσει 
καὶ ὅπως στὸ µέλλον πρέπει πάντα νὰ 
προνοεῖ...»
Πρόκειται ἀναµφίβολα γιά ἔνδειξη 
ὑγείας και γιά µία ἀντίδραση στό 
κακό αὐτό πού µᾶς ἔχει πλακώσει 
καί µᾶς ἔχει ἀδρανοποιήσει. Ἡ 
προέλευση τῆς πρωτοβουλίας ἀπό 
τήν περιφέρεια (κι ὄχι ἀπό τήν 
Ἀθήνα) εἶναι ἐγγύηση γνησιότητας, 
ἡ δέ ἰταλική καταγωγή τοῦ προέδρου 
εἶναι ἕνα ἐπιπλέον ἐχέγγυο γιά τήν 
ποιότητα καί τούς ὁρίζοντες τοῦ 
ἐγχειρήµατος. 
Ὅσοι ἐνδιαφέρονται µποροῦν νά 
ἐπικοινωνήσουν µέ τήν κίνηση εἴτε 
στήν διεύθυνση kflamiatos@yahoo.gr 
εἴτε στό τηλέφωνο 6972176314.

Τό πρόγραµµα 
τοῦ Γιώργου 

Ἕνα συχνό ἐπιχείρημα κατά τῆς 
ἐπάρκειας τοῦ Ἕλληνος σοσιαλιστῆ 
ἡγέτη εἶναι ὅτι «δέν ἔχει θέσεις, 
δέν ἔχει πρόγραμμα» κι ὅτι ἁπλῶς 
περιμένει τόν κόσμο νά ἀπηυδήσει μέ 
τή Νέα Δημοκρατία καί νά γίνει αὐτός 
πρωθυπουργός. Ἐμεῖς ὅμως, μετά ἀπό 
ἐξαντλητική δημοσιογραφική ἔρευνα, 
ἀνακαλύψαμε τό πρόγραμμα τοῦ 
Γιώργου Παπανδρέου καί τό προσφέ-
ρουμε σήμερα στό ἀναγνωστικό μας 
κοινό! Ἔχουμε λοιπόν καί λέμε:
07:30  Ἔγερση. Ἀνοίγουµε τά µάτια. 
Κλείνουµε τό ξυπνητήρι. Χαµογελᾶµε 
καθώς εἴµαστε µία µέρα κοντύτερα 
στήν πρωθυπουργία.
07:35  Τουαλέτα. Πρῶτα σηκώνουµε 
τό καπάκι κι ὕστερα τσίσα, πόσες 
φορές τό εἶπε ἡ µαµά; Πλένουµε τά 
δόντια µας - ὄχι µέ αὐτό πού γράφει 
Gillette, µέ τό ἄλλο πού λέει ΑIM 
καί µέ τήν πράσινη ὀδοντόβουρτσα, 
µέ τό κροκοδειλάκι. Σκουπιζόµαστε 
µέ τήν µικρή πετσέτα πού γράφει 
«GEORGE» ἤ «GEORGE» (ἀναλόγως 
πῶς τήν κρατᾶµε).
08:00  Πρωινό. ∆έν διαβάζουµε ὅταν 
τρῶµε, θά βγάλουµε κανένα µάτι µέ 
τό πηρούνι, σάν τίς προάλλες. Ὄχι µέ 
τό δάχτυλο τή µερέντα.
08:30  Ἐνηµέρωση. Πρῶτα ξεφυλλί-
ζουµε τά περιοδικά πού ἔχουν καί 
εἰκόνες, µετά τά διαφηµιστικά τῶν 

σουπερµάρκετ γιά τόν ἴδιο λόγο, στό 
τέλος τίς ἐφηµερίδες τῶν φίλων µας. 
∆ιαβάζουµε καί κανένα ἄρθρο πού 
µιλᾶ γιά µᾶς καί τίς δηµοσκοπικές 
ἐπιδόσεις µας.
10:00  Ἄσκηση µέ τό ποδήλατο γιά 

χάρη τῆς φόρµας µας καί τῶν συνοδῶν 
δηµοσιογράφων κ.ἄ. τσάτσων (αὐτό, 
µετά τό γνωστό τροµερό δυστύχηµα, 
πρέπει νά ἐξαλείφτηκε).
11:00  Ἐπιστρέφουµε στό σπίτι. Ἄν 
ὅµως (πάλι) χαθήκαµε, καλοῦµε ἀπό 
τό κινητό µας καί µᾶς ἐντοπίζουν µέ 
τό GPS, δέν πειράζει, συµβαίνουν 
αὐτά...
12:00  Ὥρα πολιτικῆς δράσης. Κατα-
κεραυνώνουµε τήν Κυβέρνηση γιά 
ὅ,τι καί νά ἔχει κάνει (ἤ δέν ἔχει 
κάνει), ζητᾶµε τήν παραίτηση 6-7 
ὑπουργῶν - καί πάλι ἐπιεικεῖς εἴµαστε 
- κι ἐκλογές ἐδῶ καί τώρα, ἀφοῦ δέν 
ἀντέχει ἄλλο ὁ τόπος χωρίς ἕναν 
Παπανδρέου στήν ἐξουσία.
13:00  Ἐπαναλαµβάνουµε τίς προη-
γούµενες δηλώσεις στήν περίπτωση 
πού οἱ παρευρισκόµενοι ἐκπρόσωποι 
τοῦ Τύπου ρωτᾶνε καί γιά διεθνῆ ἤ 

διαπλανητικά ζητήµατα. 
14:00  ∆ιακοπή τῶν προηγούµενων 
βαρυσήµαντων δηλώσεων ἄν ἄρχισε 
τό σώου τῆς Ὄπρα. 
15:00  Τερµατισµός τῶν δηλώσεων 
καί ἔναρξη ἐντατικῶν συσκέψεων µέ 
τούς ἐπιτελεῖς µας (γιά τή χθεσινή 
ἐκποµπή τοῦ Χαρδαβέλλα, γιά τίς 
συµµετοχές στό X-Factor, γιά τήν 
πιθανότητα ἔνταξης τῆς Χριστίνας 
Λαµπίρη στή σκιώδη κυβέρνηση, γιά 
τόν τελευταῖο δίσκο τῆς Μαντόνας 
καί ἄλλα ζητήµατα τῆς τρέχουσας 
ἐπικαιρότητας, εἰδωµένα πάντοτε 
ἀπό τήν προοδευτική σκοπιά) 
17:30  Γεῦµα µέ τή µαµά (τά πλύναµε 
τά χέρια, George?) - σχέδια γιά τίς 
λεπτοµέρειες τοῦ τυπικοῦ τήν ἡµέρα 
τῆς ἐνθρόνισης στό Μαξίµου.
19:00  Ἐπιστροφή στό σπίτι µετά ἀπό 
µία ἀκόµη σκληρή µέρα ἀδυσώπητου 
ἀγώνα κατά τῆς ∆εξιᾶς, γιά τό αὔριο 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. 
19:30  Ὁ πολιτικός ἀγώνας συνεχί-
ζεται διά τῶν σύγχρονων µέσων: 
Σερφάρισµα στό Internet, ἀλληλο-
γραφία στό Facebook, φροντίδα γιά τό 
µικρό µας virtual pet, νέες κορυφαῖες 
ἐπιδόσεις στό Ρlaystation 3... Ἕνας 
ἐν δυνάµει πρωθυπουργός δέν µπο-
ρεῖ νά µήν εἶναι σέ (ἠλεκτρονική) 
φόρµα!
24:00  Τό βγάλσιµο τοῦ ὑπολογιστῆ 
ἀπό τήν πρίζα σηµαίνει τσατάλιασµα 
τῶν νεύρων τῆς Ἄντας. Οk, ok, τόν 
ὕπνο ἄλλωστε τόν χρειάζονται καί οἱ 
πλέον χαλύβδινοι ἡγέτες...

«GEORGE»

Αρμένικη Αυτοδιάθεση 
και ...Ντόρα

Αναλάβαμε λοιπόν ως Ελλάς την 
προεδρία του ΟΑΣΕ και άρχισαν τα 
ταξίδια της κ. Μπακογιάννη με την νέα 
της ιδιότητα. Στο μεν Κόσοβο, όπου πήγε 
«ως φίλη», είπε ότι η ελληνική στάση στο 
ζήτημα της αναγνώρισής του δεν αλλάζει, 
και τήρησε τα προσχήματα. Όμως στο 
Αζερμπαϊτζάν δήλωσε (Trend News, 
25/12/08), ότι “υποστηρίζει σθεναρά την 
εδαφική ακεραιότητα του Αζερμπαϊτζάν 
και την κυριαρχία όλων των χωρών, εντός 
των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων”,  
χωρίς μία λέξη περί «αυτοδιάθεσης 
των λαών», που καίει τους Αρμένιους 
φίλους μας για το ζήτημα του Ναγκόρνο 
Καραμπάχ. Έτσι, η αρμένικη κοινότητα 
έστειλε μαζικά επιστολές διαμαρτυρίας 
στο ΥΠΕΞ γι’ αυτήν την μονομερή 
δήλωση, που την μισοαναίρεσε βέβαια 
η επίτροπος εξωτερικών υποθέσεων της 
ΕΕ, Μπενίτα Φερρέρο-Βάλντερ (“Πιστεύ-
ουμε ότι οι δύο πλευρές πρέπει να βρουν 
μια συμβιβαστική λύση, σύμφωνα με την 
αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και 
του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των 
λαών. Η  ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει την 
ειρηνευτική διαδικασία”).  
Γράφουν λοιπόν οι Έλληνες Αρμένιοι: 
«...Παρακολουθούμε, πάντα, με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον τις δηλώσεις και το έργο 
των αξιωματούχων του ΟΑΣΕ, καθώς 
με εντολή του έχει συγκροτηθεί η Ομάδα 
του Μινσκ, με αποστολή την ειρηνική 
διευθέτηση, βάσει των αρχών του διεθνούς 
δικαίου (...) Ιδιαιτέρως οι προσπάθειες των 
συμπροέδρων - ΗΠΑ, Ρωσίας, Γαλλίας - 
έχουν ήδη αποδώσει καρπούς, ένα πλαίσιο 
Βασικών Αρχών, στις οποίες κατέληξαν σε 
συνεργασία με τους προέδρους Αρμενίας 
και Αζερμπαϊτζάν, πέρσι στη Μαδρίτη...» 
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Καθώς πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στήν Ἀλεξανδρούπολη ἡ συνάν-
τηση τῆς ἑταιρείας Trans Balkan Company µέ τήν Τοπική Ἐπιτροπή 
Διαβούλευσης γιά τόν πετρελαιαγωγό Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολης, 
δέν νοµίζω ὅτι µάθαµε περισσότερα πράγµατα γιά τήν συγκεκριµένη 

ἐπένδυση. Ἀπό τή µία µᾶλλον δέν διαφαίνεται δηµιουργία διυλιστηρίου 
στήν περιοχή (κάτι πού θά συναντοῦσε µεγάλες ἀντιδράσεις) ἀλλά ἀπό τήν 
ἄλλη παραµένει ἀσαφές τό ποῦ ἀκριβῶς θά καταλήγει ὁ ἀγωγός (ἄρα καί θά 
φορτώνουν τά δεξαµενόπλοια)! Εἶναι δυνατόν νά «παίζουν» ἀκόµα τέσσερεις 
πιθανές θέσεις; Γιατί αὐτή ἡ µυστικοπάθεια; Καί τί ἀκριβῶς σηµαίνει ἡ µή 
δηµιουργία βιολογικοῦ καθαρισµοῦ τοῦ ἕρµατος τῶν τάνκερς γιά τήν οἰκολογική 
ἰσορροπία τῆς θαλάσσιας περιοχῆς; Εὐτυχῶς βλέπουµε ὅτι ἡ τοπική εὐαισθησία 
γιά τά περιβαλλοντικά ζητήµατα δέν παύει νά παρακολουθεῖ τίς ἐξελίξεις κι 
ἐλπίζουµε αὐτός ὁ ἀγωγός τῶν προφανῶν γεωπολιτικῶν κερδῶν νά µήν γίνει 
καί ἀγωγός µιᾶς ἰσοµεγέθους οἰκολογικῆς ζηµίας.

Τό πρόσφατο αἴτηµα τοῦ νοµάρχη Ἕβρου Νίκου Ζαµπονίδη στόν 
ΥΠΕΣ Προκόπη Παυλόπουλο γιά νοµοθετική τροποποίηση πού θά 
ἐντάξει τή µισθοδοσία 31 πρώην ὑπαλλήλων δηµοτικῶν ἐπιχειρήσεων 
στόν κρατικό (κι ὄχι στόν νοµαρχιακό) προϋπολογισµό ἐπαναφέρει ἕνα 

µεῖζον πρόβληµα τοῦ τόπου: Αὐτό τοῦ διαρκῶς διογκούµενου δηµοσίου τοµέα, ὁ 
ὁποῖος λειτουργεῖ µέ τρόπο παρασιτικό σέ βάρος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Εἶναι 
πραγµατικά ἐξωφρενικό σκάνδαλο, σέ µία χώρα ὅπου ὁ ἰδιωτικός τοµέας πνέει τά 
λοίσθια καί οἱ ἐργαζόµενοί του ζοῦν καί δουλεύουν σέ συνθῆκες δουλοπαροικίας, 
νά µήν ἀγγίζει κανένας τόν δηµόσιο τοµέα πού ἔχει καταντήσει ἕνα ἀπέραντο 
τεµπελχανεῖο, ἕνα ἄσυλο γιά ἄπειρους ἀργόµισθους, ρουσφετολογικά - κατά 
κανόνα - διορισµένους σέ θέσεις ὅπου δέν γνωρίζουν τίποτε, δέν παράγουν 
τίποτε καί πολύ συχνά δέν ἔχουν κανένα ἀντικείµενο (γνωρίζουµε προσωπικά, 
ὅπως καί σεῖς, δεκάδες). Ὅποιοι µάλιστα εἶναι καί πονηροί, βρίσκουν κι ἕναν 
τρόπο νά διπλασιάζουν τό εἰσόδηµά τους µέ τρόπο µαῦρο καί ἐκβιαστικό. Ἡ 
ὕπαρξη ἐκείνων πού ὄντως ἐργάζονται δέν µπορεῖ νά ἀποτελεῖ αἰώνιο ἄλλοθι 
τῶν κηφήνων. Μέχρι πότε θά ἀνεχόµαστε τούς πολιτικάντηδες προστάτες τους 
καί θά ψάχνουµε λεφτά γιά νά τούς ταΐζουµε;

Στίς 10/2 ὁ βουλευτής Ἕβρου (ΠαΣοΚ) Γ. Ντόλιος ὑπέβαλε ἐρώτηση 
στήν ὑπουργό Ἀπασχόλησης κ. Φάνη Πετραλιᾶ µέ θέµα τό κλείσιµο 
τῶν δραστηριοτήτων στά χωριά τοῦ Ἕβρου (κι ὄχι µόνο) λόγῳ τῆς 
εἰσφορᾶς στόν ΟΑΕΕ. Ὀρθά ἐπισηµαίνει ὅτι «πνεύµονα στή λειτουργία 

τῶν µικρῶν κοινωνιῶν ἀποτελοῦν τό καφενεῖο, τό ψιλικατζίδικο, τό παντοπωλεῖο, 
Στήν πλειοψηφία τους οἱ ἰδιοκτῆτες αὐτῶν τῶν µικρῶν µαγαζιῶν εἶναι ὑπερήλικες 
συνταξιοῦχοι τοῦ ΟΓΑ». Πῶς λοιπόν ὁ συνταξιοῦχος αὐτός θά πληρώσει τά  
2.040 € ἐτησίως στόν ΟΑΕΕ, ἀφοῦ ἐξαιρέσεις σύµφωνα µέ τελευταῖο ἔγγραφο 
τοῦ ΟΑΕΕ δέν ὑπάρχουν; Τό κλείνει λοιπόν καί ἡσυχάζει! «Μόνο στόν ΟΑΕΕ 
Ὀρεστιάδας ἔχουν σταλεῖ περίπου 200 αἰτήσεις διακοπῆς ἐπαγγέλµατος», 
γράφει ὁ βουλευτής. Ἄρα καί ὁ ΟΑΕΕ δέν θά εἰσπράξει χρήµατα καί ἡ ἑλληνική 
ὕπαιθρος θά ἐρηµώσει ταχύτερα. Πραγµατικά σατανικό...

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

 Ἕνα ἀπό τά ζητήµατα 
πού χρονίζουν στήν περιοχή - καί 
εἰδικά στόν Ἕβρο - εἶναι κι αὐτό 
τῶν κουνουπιῶν. Παρότι πρόκειται 
γιά πρόβληµα πανθοµολογούµενο 
καί παρά τό γεγονός ὅτι ἐδῶ καί 
δέκα (ἀρ.: 10) χρόνια ξοδεύονται 
ἑκατοµµύρια εὐρώ γιά τήν κατα-
πολέµηση αὐτῆς τῆς ἀληθινῆς µά-
στιγας, τό ἀποτέλεσµα παραµένει 
κάπου κοντά στό µηδέν. 
 Μία προφανής αἰτία γιά 
τήν διαιώνιση τοῦ προβλήµατος 
εἶναι γνωστή στόν καθένα κάτοικο 
τῆς περιοχῆς: Οἱ ὀρυζῶνες ἀπό 
τήν τουρκική πλευρά τοῦ Ἕβρου, 
ὅπου γίνονται µόνο µερικοί 
ἀνεπαρκεῖς ἀεροψεκασµοί, εἶναι 
διαρκής πηγή τῶν ἐντόµων καί 
κάθε ἀνατολικό ἀεράκι τά φέρνει 
στήν πλευρά µας, ὅ,τι κι ἄν ἔχει 
γίνει ἐδῶ. Μία δεύτερη, κατά τή 
γνώµη µας, εἶναι ἡ ἀπροθυµία τῶν 
ἰθυνόντων στή νοµαρχία Ἕβρου νά 
ἀσχοληθοῦν σοβαρά µέ τό ζήτηµα. 
Τό ἄν ὑπάρχει καί τίποτε ...ἄλλο 
δέν µποροῦµε νά τό ποῦµε ἐµεῖς, ἄς 
τό δοῦνε οἱ καθ’ ὕλην ἁρµόδιοι. Ὡς 
ἐφηµερίδα περιοριζόµαστε ἁπλῶς 
στήν καταγραφή τῶν στοιχείων 
πού γνωρίζουµε γιά τήν ὑπόθεση.
 Τό κονδύλιο πού διατίθεται 
κάθε χρόνο γιά τό πρόβληµα 
«κουνούπια» εἶναι κάπου 700-750 
χιλιάδες εὐρώ. Ἡ νοµαρχία Ἕβρου 
(µέχρι φέτος διά τοῦ τ. ἀντινοµάρχη 
Μιχ. Κουγιουµτζῆ) µοιράζει ἕνα 
µέρος (ποιό ἄραγε;) τῶν χρηµάτων 
αὐτῶν στούς δήµους καί κεῖνοι ἀνα-
θέτουν σέ ἀγρότες µέ ψεκαστικά 
µηχανήµατα νά ψεκάσουν τά 
φάρµακα πού τούς προµηθεύει 
ἡ ὑγειονοµική ὑπηρεσία τῆς 

νοµαρχίας. Ἕνα ἄλλο µέρος τοῦ 
κονδυλίου, γύρω στά 50.000 εὐρώ, 
τά τελευταῖα χρόνια δίνεται γιά τήν 
καταγραφή καί τήν ταξινόµηση 
(στήν οὐσία γιά τή δηµιουργία 
ἐργαστηρίου) τῶν κουνουπιῶν, σέ 
ἑλληνική ἐπιχείρηση* πού διαθέτει 
τά κατάλληλα «προσόντα» (ἡ σχέση 
µέ Λαρισαῖο ὑπουργό Γεωργικῆς 
Ἀνάπτυξης δέν συµπεριλαµβάνε-
ται σ’ αὐτά).
 Φέτος λοιπόν κλήθηκαν 
νέοι «εἰδικοί», ἀπό τό ...Ἰσραήλ: οἱ 
Ramot Giora καί Gevi Izhak ἦρθαν 
στήν Ἀλεξανδρούπολη καί ἐπισκέ-
φθηκαν τό Δέλτα τοῦ Ἕβρου γιά 
νά ἐποπτεύσουν τήν περιοχή. 
Μαθαίνουµε ὅτι πρότειναν µία 
πανάκριβη «βιοτεχνική» µέθοδο, 
βασισµένη στή χρήση πρωτεΐνης ἡ 
ὁποία εἶναι ἀνθρώπινο συστατικό 
καί ἄρα «ἀσφαλής γιά ἀνθρώπους 
καί περιβάλλον», τήν τεχνογνωσία 
τῆς ὁποίας ὅµως κρατοῦν µυστική. 
Τελικά φύγανε µᾶλλον γιά νά µήν 
ξανάρθουν. 
Τό βασικό λοιπόν ἐρώτηµα πρός 
τή νοµαρχία Ἕβρου εἶναι: «Τόσα 
πηγαινέλα στήν Τουρκία, ἐπί δέκα 
χρόνια, οὔτε αὐτό τό πρόβληµα 
δέν κατάφεραν νά λύσουν;» Καί 
πόσο προβλέπεται νά κοστίσει τό 
...φετεινό µηδενικό ἀποτέλεσµα 
τῆς καταπολέµησης; Νοµίζουµε 
ὅτι ὁ ἑβρίτης πού ὑποφέρει ἀπό τό 
πρόβληµα δικαιοῦται ἕναν ἀπολο-
γισµό αὐτῆς τῆς πολύχρονης κα-
ταξόδευσης κονδυλίων καί µία 
λογοδοσία γιά τόν σηµερινό της 
σχεδιασµό... 

*  Ἔχουν περάσει καί Ἱσπανοί πρίν 3 
χρόνια

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ 
Κωνωποκτονία ἤ ...κονδυλιοκτονία;

Ὅπως οἱ περισσότεροι µᾶλλον δέν 
γνωρίζετε, δέν ὑπάρχει σέ κανένα 
νοσοκοµεῖο τῆς Θράκης γιατρός ἐνδο-
κρινολόγος. Ἡ κατάσταση αὐτή εἶναι 
πολύ ἐπιβαρυντική γιά τόν τοπικό 
πληθυσµό, ὁ ὁποῖος ὅταν χρειαστεῖ νά 
ἀντιµετωπίσει σοβαρά ἐνδοκρινολογικά 
προβλήµατα θά πρέπει νά καταφύγει 
στή Θεσσαλονίκη ἤ στήν Ἀθήνα, ὅπως 
συνέβαινε δηλαδή καί πρίν ...30 χρόνια. 
Πῶς φτάσαµε ὅµως (καί παραµένουµε 
σταθερά!) στό σηµεῖο αὐτό;
Ἀπό διετίας στό Πανεπιστηµιακό Νοσο-
κοµεῖο Ἀλεξανδρούπολης ὑπῆρχε κε-
νή θέση πανεπιστηµιακοῦ ἐνδοκρινο-
λόγου. Ἡ προκήρυξη τῆς θέσης αὐτῆς 
ἀπέβη δύο φορές ἄγονη, ἐνῷ καί ἡ 
θητεία τοῦ ὑπάρχοντος (µέχρι τό 2007) 
ἐνδοκρινολόγου, στόν βαθµό τοῦ ἐπί-
κουρου καθηγητῆ, δέν ἀνανεώθηκε. Ἡ 
θέση του ἔµεινε ἔκτοτε ἀκάλυπτη καί 
στά ...ἀζήτητα. Τό πλέον σκανδαλῶδες 
ἦταν ὅτι καί στίς δύο κρίσεις τοῦ 
συγκεκριµένου γιατροῦ οἱ εἰσηγήσεις 
τῶν Εἰσηγητικῶν Ἐπιτροπῶν (οἱ ὁποῖες 
ἀπαρτίζονταν ἀπό ἐνδοκρινολόγους), 
ἦταν θετικές, ὅµως τό ἀποτέλεσµα 
τῶν κρίσεων ἦταν µία πανηγυρική 
ἀπόρριψη! 
Ἐµεῖς δέν µποροῦµε βεβαίως νά 
ποῦµε ποιά ἦταν τά ἐπιστηµονικά 
ἐκεῖνα κριτήρια πού πρυτάνευσαν στίς 
ἀποφάσεις αὐτές, γιατί πολλά ἀκοῦµε 
νά ἰσχύουν σέ παρόµοιες περιπτώσεις 
στή χώρα πού γέννησε τήν Ἐπιστήµη 

(µίζερη «ἀνταπόδοση», ἀπουσία 
ὑψηλῆς κουµπαριᾶς, διαφορετική 
Στοά...). Ὅµως οὔτε καί µᾶς ἐνδιαφέρει. 
Τό ἀποτέλεσµα µᾶς καίει, καθώς µετά 
τίς δύο ἄγονες κρίσεις δέν προβλέπεται 
γιά τήν προσεχή πενταετία νά ὑπάρξει 
ἐνδοκρινολόγος στό πανεπιστηµιακό 
νοσοκοµεῖο. Ἐκτός κι ἄν (λέµε, τώρα...) 
τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀρνηθεῖ νά 
ἐπικυρώσει τίς ἀποφάσεις τῆς Ἰατρικῆς 
Σχολῆς καί ἀναπέµψει τόν φάκελο 
τῆς ἐπίµαχης κρίσης στό Δηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο. Διαφορετικά...

Οὔτε ἐνδοκρινολόγο ἔχουµε...

Τα μαθηματικά μάς ενώνουν
Η  3η Μαθηματική Ολυμπιάδα για φοιτητές 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΝΑ 
Ευρώπης (SEEMOUS 2009) θα διεξαχθεί 
τον Μάρτιο στην Κύπρο. Η Ένωση 
Κυπρίων Φοιτητών και Φίλων Ξάνθης 
ανακοίνωσε στον υπεύθυνο καθηγητή κ. 
Βασίλειο Παπαδόπουλο ότι τα μέλη της 
προτίθενται να αναλάβουν  την οικονομική 
κάλυψη των εξόδων και να βοηθήσουν στις 
όλες απαιτήσεις της Ομάδας Συμμετοχής 
της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, τη 
μετάβασή τους στην Κύπρο, τη φιλοξενία 
και την επιστροφή τους. Πράγματι, σε 
συνεννόηση με τους συγγενείς τους στην 
Κύπρο ετοιμάζονται πυρετωδώς ώστε η 
Ομάδα Συμμετοχής, να έχει μία ευχάριστη 
διαμονή και να πετύχει το καλύτερο δυνατό 
στόν διαγωνισμό. Συγχαρητήρια στα παιδιά 
για την αξιέπαινη πρωτοβουλία!
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Ἀντικαραµανλισµός ἤ ...
   Τό µένος τῶν Τούρκων κατά ἐκείνης τῆς 
κυβερνητικῆς µερίδας πού πάσχισε νά διασώσει ὅ,τι 
γίνεται στό µειονοτικό, δέν συγκρατεῖται πιά! Καί ὅσο 
πλησιάζουν οἱ ἐκλογές καί βλέπουν ἀποδυναµωµένη 
τήν κυβέρνηση Καραµανλῆ, ὅλο καί ἐπιθετικότερα 
κείµενα διαβάζουµε στόν µειονοτικό Τῦπο. 
     Χαρακτηριστικές ἦταν οἱ δηλώσεις τοῦ βουλευτῆ 
Τσετίν Μάντατζη στό ξανθιώτικο «Ἐµπρός» 
(30/1), στίς ὁποῖες κολάκεψε τόν ἀποπεµφθέντα 
Ἀλέκο Κοντό καί τό ἔργο του, ὅµως ἔριξε χολή γιά 
τόν Εὐριπίδη Στυλιανίδη: «...Χάρηκα πού ἔφυγε ὁ κ. 
Στυλιανίδης ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας. Ἡ µειονότητα 
πῆρε µιά βαθειά ἀνάσα. Ἄν ὁ συγκεκριµένος ὑπουργός 
παρέµενε ἴσως θά βλέπαµε πράγµατα πρωτοφανῆ. 
Ὅλα αὐτά πού ἔκανε ὁ ὑπουργός καί γεν. γραµµατέας 
κ. Ἄγγελος Συρῖγος µέ τό θέµα τοῦ 1ου Μειονοτικοῦ 
σχολείου καί γενικά µέ τήν µειονοτική ἐκπαίδευση 
καί τῶν ἰµάµηδων, ἔχει θίξει τήν µειονότητα καί ἔχει 
πληγώσει τό θρησκευτικό της συναίσθηµα...».
       Ἀπό κοντά καί ὁ σεσηµασµένος διώκτης τῶν 
Ποµάκων Τζενγκίζ Ὀµέρ πού ἔγραφε κάτω ἀπό τόν 
τίτλο «Μπροστά στό τέλος τῆς χούντας τῆς ΝΔ» στή 
«Μιλλέτ» (5/2): «Ἡ µοναδική κυβέρνηση στά χρονικά 

τῆς µειονοτικῆς ἱστορίας, 
πού θά µποροῦσε νά 
θεωρηθεῖ χειρότερη ἀπό 
τήν περίοδο τῆς Χούντας, 
εἶναι ἡ σηµερινή (...) 
Ἀποδείχθηκε πώς ἡ 
κυβέρνηση αὐτή δέν 
διαφέρει καθόλου ἀπό 
τό ρατσιστικό κόµµα 
τοῦ ΛΑΟΣ. Μποροῦµε 
µάλιστα νά ποῦµε ὅτι ἡ 
κυβέρνηση τῆς ΝΔ εἶναι 

πιό ρατσιστική καί ἐπικίνδυνη...» Καί γιατί αὐτά; Γιατί 
«οἱ ἑλληνοποµακικές πολιτικές ἔχουν φτάσει στό 
ζενίθ»! Τόσο ρατσιστική κυβέρνηση! 
        Φυσικά δέν θά µποροῦσε νά λείψει ὁ Ἀµπντουλ-
χαλήµ Ντεντέ. Σέ συνέντευξή του στή «Μπιρλίκ» 
(4/2), ἀνάµεσα σέ διάφορα ὡραῖα, θάβει κυριο-
λεκτικά τόν πρώην βουλευτή Ἀχµέτ Ἰλχάν (τό 
µοναδικό µειονοτικό στέλεχος πρώτης γραµµῆς τῆς 

ΝΔ στή Θράκη) γιά τή στάση του στό κρίσιµο θέµα 
τῶν ἰµάµηδων, ἀµφισβητεῖ τό δικαίωµα τῆς πολιτείας 
ν’ ἀνοίξει δηµόσια σχολεῖα στή Θράκη καί γενικά 
ἀντιτίθεται σέ ὅλες τίς κυβερνητικές πρωτοβουλίες 
τῶν τελευταίων χρόνων. Νά µαντέψουµε τό γιατί; 
Δέν χρειάζεται, φαντάζοµαι ὅτι γι’ αὐτόν ὅλοι τό 
ἀντιλαµβάνονται...
            Τό κύριο πρόβληµα τό ἔχει σήµερα ἡ Νέα 
Δηµοκρατία, ὅµως σύντοµα θά τό ἀντιµετωπίσει 
καί τό ΠαΣοΚ. Τό ὁποῖο θά κληθεῖ νά κερδίσει 
ἀπό αὐτήν τήν δυσαρέσκεια τῶν τουρκοφρόνων, 
δίνοντας ὅµως γῆ καί ὕδωρ στά πιό φανατικά, 
µισελληνικά στοιχεῖα, ὑποθηκεύοντας ἑποµένως 
καί τά κέρδη αὐτά. Ἄλλωστε στήν πολιτική ζωή δέν 
ὑπάρχουν µόνο οἱ κάλπες (καί οἱ ἁρπαχτές). µπορεῖ 
τά πράγµατα νά σοβαρέψουν περισσότερο. Τί θέλει, 
ἄς ποῦµε, νά πεῖ ὁ Ὀζάν Ἀχµέτογλου πού κλαίγεται 
στή «Γκιουντέµ» (13/2) ὅτι οἱ µειονοτικοί δέν εἶναι 
ἀρκετά διεκδικητικοί ἤ ὁ Ἰλχάν Ταχσίν πού γράφει 
«ἦρθε ἡ στιγµή νά φωνάξουµε (...) πώς δέν δεχόµαστε 
τούς νόµους ... Τί περιµένουµε;», «ἡ µειονότητα θά 
ἐκραγεῖ», «στό τέλος αὐτῆς τῆς ἠρεµίας διαισθάνοµαι 
θύελλα»; Χρειάζεστε καλύτερη εἰκόνα γιά τό «πόθεν» 
τῶν προβληµάτων στή Θράκη;

Μια Ε/Τ βιβλιοπαρουσίαση

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής 
Θράκης και τα βιβλιοπωλεία «Παπασωτηρίου» 
διοργάνωσαν  στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του 
Δήμου Κομοτηνής (9/2/09) μία διαφορετική 
βιβλιοπαρουσίαση: Επρόκειτο για το 
μυθιστόρημα του Kemal Anadol «Ο Μεγάλος 
Χωρισμός» και πέρα από τον συγγραφέα μίλησε 
ο δήμαρχος Φώκαιας Γκιοκχάν Ντεμιράγ και ο 
φιλόλογος Θανάσης Κούγκουλος. 
Ο Κεμάλ Αναντόλ, φίλος παλιός της Διδώς 
Σωτηρίου, είναι νομικός, δημοσιογράφος και 
βουλευτής της περιοχής Ζογκουλντάκ και 
Σμύρνης με το CHP κι έχει βραβευτεί με το 
«Αμπντί Ιπεκτσί». Το βιβλίο με το ιστορικό 
μυθιστόρημα που παρουσίασε αφορά κυρίως 
τα ιωνικά παράλια στις αρχές του αιώνα, όταν 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία έπνεε τα λοίσθια. 
Η περίπτωση Αναντόλ είναι πραγματικά πολύ 
καλή, αφού ο γνωστός αριστερός πολτευτής 
είναι ένας από τους σεσημασμένους ειλικρινείς 
φίλους της ειρήνης από την τουρκική 
πλευρά. Έτσι δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί 
καλοδεχούμενος στην Κομοτηνή (παρότι εκεί 
ο προλογίσας φιλόλογος Θ.Κ. εξέθεσε την 
εξισωτική -θύτη/θύματος- ιδεοληψία, την 
άγνοιά του και εαυτόν). Όμως από την άλλη 
πώς να δικαιολογήσει κανείς την παρουσία 
των κρατικών - παρακρατικών παραγόντων 
της Τουρκίας στην εκδήλωση; Την εκδήλωση 
συνδιοργάνωνε ο Σύλλογος Επιστημόνων 
Μειονότητας, στην πρώτη πρώτη σειρά έβλεπες 
όλες τις γνωστές φιγούρες των τουρκοφρόνων 
(ώς και ο τουρκομουφτής Ιμπράμ Σερήφ 
ήταν παρών) και τις μεταφράσεις έκανε ο 
μεταφραστής του ...τουρκικού Προξενείου 
Κομοτηνής! Άραγε όλοι αυτοί συμφωνούν 
με τις ιδέες του συγγραφέα ή ήρθαν να τον 
τιμήσουν απλώς ως ...ομοεθνείς του;
Ας ελπίσουμε ότι τα βιβλιοπωλεία Παπασω-
τηρίου (και ο Ανδρέας Καφετζής που τα 
διευθύνει στη Θράκη) θα συνεχίσουν με την ίδια 
προσοχή την επιλογή των προσσκαλούμενων 
Τούρκων συγγραφέων, ώστε να μην φτάσουμε 
στους ...ομοϊδεάτες της Εργκενέκον.

Τό βράδυ τῆς 7ης Φεβρουαρίου 
διοργανώθηκε ἀπό τήν Ἕνωση 
Ποδοσφαιρικῶν Σωµατείων (ΕΠΣ) 
Θράκης καί τόν τοπικό Σύνδεσµο 
Διαιτητῶν ὁ ἐτήσιος χορός τοῦ 
ποδοσφαιρικοῦ κόσµου τῆς Ροδόπης. 
Στήν ἐκδήλωση αὐτή, πέρα ἀπό τό 
κοινωνικό ἤ τό καθαρά ἀθλητικό 
ἐνδιαφέρον, ὑπῆρξε καί ἕνα ξεκάθαρα 
πολιτικό, λόγῳ τῶν παρουσιῶν πού 
εἴχαµε ἀπό τήν Ἀθήνα καί - κυρίως 
- ἀπό τήν ...Τουρκία!
Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό πρῶτο δέν θά ποῦµε 
πολλά πράγµατα. Ἡ παρουσία τοῦ 
πρώην προέδρου τῆς ΕΠΟ Βασίλη 
Γκαγκάτση  δέν ἐξέπληξε κανέναν, 
ἀφοῦ εἶναι γνωστές οἱ σχέσεις του 
µέ τήν τοπική ΕΠΣ. Ἀµφισβητοῦµε 
βέβαια τόν ἰσχυρισµό περί «τοῦ 
ἀνθρώπου πού ἔβγαλε τό ἑλληνικό 
ποδόσφαιρο ἀπό τήν ἀφάνεια», ὁ 
ὁποῖος ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεση 
µέ τήν γενική πεποίθηση περί 
«παράγκας», ἀλλά τό προσπερνᾶµε 
γνωρίζοντας τό πῶς παίζεται τό 
παιχνίδι ἐκτός γηπέδων. Ἄλλο εἶναι 
τό πρόβληµα, καί συνδέεται καί µέ 
τό προαναφερθέν πρόσωπο.
Προσκεκληµένοι τῆς ΕΠΣ ἦταν καί 
οἱ ὑπεύθυνοι τῆς ...Τουρκικῆς Ποδο-
σφαιρικῆς Ὁµοσπονδίας, ὁ Φατίχ 
Τερίµ κι ὁ Χακάν Σουκούρ (τελικά 
ἦρθαν µόνο 2-3 παράγοντες). Ἐπειδή 

δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά πού καλοῦν-
ται οἱ Τοῦρκοι στήν Κοµοτηνή γιά 
τέτοιον λόγο κι ἐπειδή θυµόµαστε 
καλά τήν ἐλεεινή πρωτοβουλία τοῦ 
ψευτοεκσυγχρονισµοῦ γιά τήν ἑλλη-
νοτουρκική συνδιοργάνωση τοῦ Εὐ- 
ρωπρωταθλήµατος τοῦ 2008 (κεντρι-
κός καί τότε ὁ ρόλος Γκαγκάτση πού 
βραβεύτηκε προχθές µαζί µέ τόν 
πρόεδρο τῆς ΕΠΣ ἀπό τήν τουρκική 
ποδοσφαιρική Ὁµοσπονδία), πρέπει 
νά ποῦµε δυό λόγια σχετικά.
Ἡ τακτική τῶν τοπικῶν παραγόντων 
νά καλοῦν κάθε τρεῖς καί δύο 
Τούρκους ἐπίσηµους (καί µή) παρά-
γοντες τῆς ζωῆς τῆς γείτονος εἶναι 
σέ πλήρη ἀντίθεση µέ τά ἐθνικά 
µας συµφέροντα. Εἶναι ἀπίστευτη 
ἡ ἐλαφρότητα µέ τήν ὁποία ἀντιµε-
τωπίζεται τό θέµα, παρά τήν πασί-
δηλη σηµειολογία του. Προσέξτε τήν 
ἀπάντηση τοῦ προέδρου τῆς ΕΠΣ 
Θράκης Μάνου Γαβριηλίδη στήν 
ἐρώτηση τοῦ συµπολίτη «Χρόνου» 
γιά τίς προσκλήσεις καί τό Ε/Τ κλῖµα 
στόν χῶρο τοῦ ποδοσφαίρου:
«Θά ἤθελα νά λύσω καί µιά παρεξή-
γηση πάνω σ’ αὐτό τό θέµα, γιατί 
ἀκούω ὁρισµένα «µουρµουρητά». Θά 
ἤθελα νά πῶ ὅτι ἐγώ τά τελευταῖα 6 
χρόνια πάω συνέχεια στήν Τουρκία 
καί πρίν 10 µέρες πάλι ἤµουν ἐκεῖ σάν 
ἀρχηγός τῆς ἐθνικῆς ὁµάδας κάτω 

τῶν 17 ἐτῶν, σ’ ἕνα τουρνουά πού 
διοργανώνουν κάθε τέλος Ἰανουαρίου 
στήν Τουρκία, τό «Aegean Cup» καί 

συµµετέχουν κι ἄλλα 8 κράτη ἀπ’ 
ὅλη τήν Εὐρώπη. Ἐκεῖ ζῶ πραγµατικά 
κάτι τό διαφορετικό, πού δέν τό 
συναντῶ πουθενά ὅπου κι ἄν πάω. 
Θερµή ὑποδοχή µέ ὅλη τήν ἔννοια 
τῆς λέξης. Εἴµαστε πάντα δεξιά τους, 
δηλαδή σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τους, 
τίς δεξιώσεις τους, σέ ὁ,τιδήποτε, σέ 
ὅ,τι ζητήσουµε γίνονται θυσία γιά νά 
µᾶς ἐξυπηρετήσουν καί δείχνουν µιά 
φιλία πού ἐγώ νοµίζω ὅτι εἶναι λίγο 
δύσκολο ἐµεῖς νά φτάσουµε σ’ αὐτόν 
τόν βαθµό. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς µέ τό πού 
τούς λέµε αὐτούς τούς ἀνθρώπους 
ὅτι ἔχουµε κάποιαν ἐκδήλωση καί θά 
θέλαµε νά ρθεῖτε δέν τό συζητᾶνε κἄν, 
καί πολλές φορές, γιά παράδειγµα 
ὁ Φατίχ Τερίµ δέν ἦταν µέσα στά 
ἄτοµα πού εἴχαµε προαποφασίσει 
νά καλέσουµε καί ὁ ἴδιος ἐξεδήλωσε 
τήν ἐπιθυµία νά ἔρθει καί εἰδικά 
ὅταν ἔµαθε ὅτι θά ἔρθει καί ὁ κ. 
Γκαγκάτσης, µέ τόν ὁποῖον συνδέονται 

µέ µιά µακρόχρονη φιλία.» 
Βλέπουµε λοιπόν ὅτι ὁ κύριος πρό-
εδρος οὔτε καί προσπαθεῖ νά πα-
ραµυθιάσει κανέναν γιά τήν κατά- 
σταση: Ναί, ὑπάρχουν ἀνεπτυγµένες 
σχέσεις πού βασίζονται κυρίως στήν 
προθυµία τῶν Τούρκων (τήν ὑστερό-
βουλη «φιλοξενία» τῶν ὁποίων 
ὅλοι καλά γνωρίζουµε) καί µάλιστα 
κάποιοι σάν τόν Φατίχ Τερίµ ...αὐτο-
προσκαλοῦνται κιόλας! Τώρα χρειά-
ζεται µεγάλη φαντασία γιά νά βρεῖ 
κανείς ἕναν λόγο πού τόσο καί-
γονται οἱ γείτονες γιά τήν παρέα 
εἰδικά τῶν θρακιωτῶν παραγόντων; 
Ἐµεῖς θά πληρώσουµε τίς µπίζνες 
πού ἀκούγεται ὅτι σχεδιάζει ὁ Γκα-
γκάτσης στήν Τουρκία;
Καί ἄσχετα µέ τό ὅλο ζήτηµα, 
ἐνοχλεῖ καί κείνη ἡ λεπτοµέρεια τοῦ 
τουρνουά Παίδων: Ἡ συµµετοχή µας  
σέ διεθνή διοργάνωση µέ τό ὄνοµα 
Κύπελλο Αἰγαίου - Ege Kupasi (τό 
πῆρε ἐφέτος ἡ Γαλλία κερδίζοντας 
τή Νορβηγία 2-1 στό γήπεδο «19η 
Μαΐου» τῆς Μαγνησίας). Δέν βλέπει 
ἡ ἑλληνική πλευρά κάποιο πρόβληµα 
στή χρήση τοῦ ὀνόµατος τοῦ Αἰγαίου, 
κάποιαν πολιτική σκοπιµότητα;
Κλείνουµε λέγοντας ὅτι ἀντιλαµβα-
νόµαστε τή δύσκολη θέση τοῦ κ. 
Γαβριηλίδη στήν ΕΠΣ, ὅπου λόγῳ 
τῆς παρουσίας πλήθους µειοντικῶν 
σωµατείων πρέπει νά πετυχαίνει µιά 
ἰσορροπία. Ὅµως τό πρᾶγµα δείχνει 
νά ἐκτρέπεται σιγά σιγά καί παρέες 
σάν τόν Γκαγκάτση δέν βοηθᾶνε.

Μιά σχέση µέ ἀθηναϊκό προξενιό

ΕΠΣ Θράκης καί τουρκική ΕΠΟ

Ξενάγηση στα Πομακοχώρια

Mε τις καλύτερες  εντυπώσεις επέστρεψαν στην Kαβάλα 
τα μέλη της εκεί Θρακικής Eστίας που πραγματοποίησαν 
εκδρομή στα Πομακοχώρια της Ξάνθης την περασμένη 
Kυριακή. Ξεναγοί τους μέλη του τοπικού Συλλόγου 
Πομάκων. Oι Θρακιώτες της Kαβάλας είχαν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν τις ομορφιές του τόπου, να ακούσουν για 
την ιστορία και τον πολιτισμό των Πομάκων, να γευθούν 
παραδοσιακές λιχουδιές και να αγοράσουν πομάκικα 
γλυκίσματα και υφαντά. H από διετίας συμμετοχή του 
Συλλόγου Πομάκων στην Πανελλήνια Oμοσπονδία Θρακι- 
κών Σωματείων έφερε πολύ πιο κοντά τους μουσουλμάνους 
συμπατριώτες μας με τους χριστιανικούς συλλόγους 
της περιοχής και της υπόλοιπης Eλλάδας, σπάζοντας 
στεγανά και διαχωρισμούς, αλλά και …στενοχωρώντας 
όσους θέλουν τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας (και 
ιδιαίτερα τους Πομάκους) στο περιθώριο της κοινωνικής 
ζωής και ξεκομμένους από τον εθνικό κορμό.                     

                                            Γ.K.
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Τόν ρόλο τοῦ «Ἰοῦ» τῆς «Ἐλευθερο-
τυπίας» τόν ξέρετε ὅλοι πολύ καλά, 
δέν εἶναι ἀνάγκη νά τόν σχολιάσουµε 
(ἄλλωστε καµµιά δουλειά δέν εἶναι 
ντροπή). Ἀντιλαµβάνεστε λοιπόν 
τί περίπου θά διαβάσετε στό νέο 
βιβλίο τοῦ Τάσου Κωστόπουλου 
(µέλους τῆς ἐν λόγῳ παρέας) πού 
ἀναφέρεται στούς ...Ποµάκους! 
Τό βιβλίο κυκλοφόρησε ἀπό τίς 
ἐκδόσεις «Βιβλιόραµα» - αὐτοί δέν 
κυκλοφόρησαν καί τό ἀνοσιούργηµα 
τῆς Ρεπούση; - καί τό ἀγοράσαµε* 
γιά νά σᾶς τό παρουσιάσουµε.
Ποιά εἶναι λοιπόν ἡ βασική θέση 
τοῦ βιβλίου; Ὅτι τό ἑλληνικό κράτος 
ὄχι µόνο δέν ἀδιαφόρησε γιά τό 
ποµακικό «κίνηµα» (τά εἰσαγωγικά 
εἶναι τοῦ Τ.Κ.) ἀλλά τό µαγείρευε 
ἐπί δεκαετίες καί τό προώθησε γιά 
τά δικά του συµφέροντα, ἁπλῶς δέν 
ἔφτασε στό σηµεῖο νά ἐντάξει τή 
διδασκαλία τῆς ποµακικῆς γλώσσας 
στά σχολεῖα! Φυσικά δέν ἀρνεῖται τήν 
ὕπαρξη τῶν Ποµάκων ὡς ξεχωριστῆς 
ἐθνοπολιτισµικῆς ὁµάδας, ὅµως πα-
ραλληλίζει τόν ἐκτουρκισµό τους µέ 
τόν «ἐξελληνισµό» τῶν Βλάχων καί 
τῶν Ἀρβανιτῶν! Ἄς δοῦµε λοιπόν τίς 
θέσεις τοῦ πονήµατος γιά νά ποῦµε 
τή γνώµη µας.
Τό κυρίαρχο γνώρισµα τοῦ βιβλίου 
εἶναι τό σύµπλεγµα µίσους καί 
ἀπέχθειας γιά τήν Ἑλλάδα πού 
κατατρύχει τόν συγγραφέα καί τό 
ὁποῖο ἐκδηλώνεται µέ τήν παραµικρή 
ἀφορµή (ἀκόµα καί χωρίς αὐτήν!). 
Ὅλα ὅσα γεγονότα ἀναγράφονται 
εἶναι ὀρθά, ὅµως κάποια καίρια 
ἀπουσιάζουν, ἐνῷ οἱ ἑρµηνεῖες του 
ΟΛΕΣ ἔχουν µία συγκεκριµένη 
ἀφετηρία, πού σπανίως στοχεύει 
τήν ἀλήθεια. Δίνουµε κάποια παρα-
δείγµατα:
Α. Γράφει π.χ. γιά τήν Ε/Τ «φιλία» 
τοῦ 1951-55 καί τίς ἐγκληµατικές 
ὑποχωρήσεις µας ἔναντι τῆς Ἄγκυ-
ρας (Μορφωτική Συµφωνία, µετονο-
µασία σχολείων, ἐπιβολή λατινοκε-
µαλικοῦ ἀλφαβήτου κτλ) ὅτι εἴχαµε 
«µιά σειρά “παραχωρήσεις” τῆς ἐπί- 
σηµης Ἀθήνας πού ἐνισχύουν τόν 
τουρκικό αὐτοπροσδιορισµό τῆς µειο-
νότητας»! Ὁ αὐτοπροσδιορισµός δηλ. 
ἐνισχύθηκε, ὄχι τό καπέλωµα!
Β. Στό θέµα τῆς ἐγκατάλειψης τῆς 
ποµακικῆς γλώσσας βρίσκει βολικά 
τά γραφόµενα γιά «αὐτοκαταπιε-
στικά» µέτρα, ὅµως «ξεχνᾶ» νά 
ἀναφέρει τίς ἄπειρες µαρτυρίες γιά 
...ἑτεροκαταπιεστικά µέτρα - ὅπως 
τό ξύλο τῶν δασκάλων στά παιδιά 
πού µιλοῦσαν ποµάκικα ἔστω καί 
στό διάλειµµα τοῦ σχολείου!
Γ. Παραθέτει ὁλόκληρες ἐκθέσεις 
ὑπηρεσιακῶν παραγόντων τοῦ 
ἑλληνικοῦ κράτους, ἀπό τήν δεκαετία 
τοῦ 40 µέχρι σήµερα, γιά νά δείξει 
τό «διαχρονικό ἐνδιαφέρον» τῶν 
ἑλληνικῶν ὑπηρεσιῶν γιά τό θέµα. 
Πουθενά δέν βγαίνει ὅµως ἡ ἀληθινή 
εἰκόνα: Ὅτι στήν συντριπτική τους 
πλειοψηφία ὅλα τοῦτα ἦταν λόγια 
καί µειοψηφικές ἀπόψεις, χωρίς 
καµµία πολιτική βαρύτητα! Ἔ, µά 
τότε τί σκατά γράφεις σέ δεκάδες 
σελίδες παληκάρι µου; Ἐκθέσεις 
ἰδεῶν; 
Δ. Στή σελίδα 67 ὁ σ. ξεκινᾶ τό 
κεφάλαιο «Τό Μακεδονικό µοντέλο» 
γράφοντας γιά στροφή τῆς Ἑλλάδος 
πρός «ἀπόπειρα ἤπιας ἐθνοκάθαρσης 

τῶν µουσουλµάνων τῆς Θράκης». 
Τί τό ἐθνοκαθαρτικό ἀναφέρεται 
λοιπόν γιά τούς Ποµάκους; Ὅτι 
ἔτυχαν «εἰδικῆς µεταχείρισης», ὅτι 
«ἐξαιρέθηκαν ρητά ἀπό τά πρῶτα 
κατασταλτικά µέτρα πού ἔθιξαν τήν 
ὑπόλοιπη µειονότητα», ὅτι οἱ «θετι-
κότερες ἐκδοχές τῆς “ποµακικῆς 
πολιτικῆς” πῆραν τή µορφή συγκε-
κριµένων ὑλικῶν παροχῶν»... Ἄρα 
γιά ποιάν ἐθνοκάθαρση µιλᾶµε ὅταν 
βλέπουµε µόνο θετικές διακρίσεις; 
Κι ἄν ἀκόµη ἐξαιροῦνταν ἀπό αὐτές 
οἱ πράκτορες τῆς Ἄγκυρας (ὅπως 
γράφει στή σελ. 85) ποιό εἶναι τό 
µεµπτό;! 

Ε. Ὅταν φτάνει στήν περίοδο 
τῆς Χούντας, προσπερνᾶ τήν 
ἀντιποµακική - φιλοτουρκική της 
πολιτική γιά τή Θράκη στό ἅψε 
σβῆσε: «Ἐξαιρετικά καθοριστική 
θά ἀποδειχθεῖ ἐπίσης ἡ κεντρική 
ἐπιλογή τῆς χούντας γιά ὑπογραφή 
τοῦ Ε/Τ Μορφωτικοῦ Πρωτοκόλλου 
τοῦ 1968», «µετά τό 1969 ἡ προβολή 
τῆς ποµακικῆς ταυτότητας ὡς τέτοιας 
µπαίνει πιά στό ψυγεῖο», «ἡ ἀπουσία 
ὁποιασδήποτε ἀναφορᾶς στούς 
Ποµάκους στό δηµοσιευµένο ἐπίσηµο 
καί ἡµιεπίσηµο ὑλικό περί Θράκης τῆς 
περιόδου 1969-1974». Καί πιό κάτω 
(σελ. 101) ἀναφέρονται οἱ ἐπίσηµες 
ἐπισκέψεις Τούρκων πρεσβευτῶν 
στά Ποµακοχώρια (1969-1973). Τί 
ἔχουµε ἐδῶ κυρ-Τάσο, σάν πολύ 
γρήγορα δέν τό προσπερνᾶς; Ποιοί 
ἐθνικιστικοί κῦκλοι προωθοῦσαν τό 
ὅλο θέµα ὥς τότε καί ἐπί Χούντας 
βουβάθηκαν; Γιατί δέν προσφέρεις 
καµµία ἐξήγηση καί περιορίζεσαι 
στήν ἁπλή καταγραφή; Μήπως γιατί 
ἀνατρέπεται τό στερεότυπό σου;
Στ. Στήν περιγραφή τῶν ἐξελίξεων 
γύρω ἀπό τό ποµακικό τά τελευταῖα 
15 χρόνια ὁ σ. εἶναι πολύ ἀκριβής 
ἀναφορικά µέ τούς ὑποστηρικτές τοῦ 
ζητήµατος. Ἐκεῖ πού δέν λέει λέξη 
εἶναι γιά τούς ἐνάντιους, καί δή γιά 
τούς πλειονοτικούς ἐξ αὐτῶν. Οὔτε 
λέξη γιά τούς κοπρίτες (νοµάρχες, 
δηµάρχους, συµβούλους, κ.ἄ.) πού 
πάλεψαν νά σκεπάσουν τό κίνηµα 
γιά τούς δικούς τους ταπεινούς 
λόγους. Γιατί ἄραγε περιορίστηκε 
σέ µιάν ἀνακοίνωση τοῦ ΚΚΕ τοῦ 
1996, δέν τοῦ κάνουν γιά µάρτυρες οἱ 
πολιτικοί ὀγκόλιθοι τοῦ τόπου µας;
Ζ. Εἶναι ἀπίστευτος ὁ τρόπος µέ τόν 
ὁποῖον προσπερνῶνται οἱ τουρκικοί 
τραµπουκισµοί κατά τῶν Ποµάκων. 
Ἀπολαῦστε διατύπωση: «Δίπλα σ’ 
αὐτές τίς διεκδικήσιµες πρακτικές 
ὑπῆρχε ἄφθονος χῶρος γιά τήν ἄσκηση 

ψυχολογικῆς βίας, ἀπό τίς ἀπειλές ἤ 
τήν κοινωνική περιθωριοποίηση τῶν 
“ποµακοφρόνων” µέχρι τήν ἐγγραφή 
τους στή “µαύρη λίστα” τοῦ τουρκικοῦ 
προξενείου». Ἐδῶ ἐγώ πού ἔζησα 
τά παραπάνω ἀπό κοντά βλέπω 
«ἄφθονο χῶρο» καί γιά βρισιές, τί 
λέτε κι ἐσεῖς;
Η. Γιατί δέν µπῆκε ἡ ποµακική στά 
µειονοτικά σχολεῖα, ἀφοῦ αὐτός 
ἦταν (δῆθεν) ὁ στόχος τοῦ κινήµατος; 
Ἄν δέν ἔχουν ἀρκετά ἐπιχειρήµατα 
οἱ Τοῦρκοι, ὁ σ. ἀναπαράγει µία 
βρωµίτσα/ἀπειλή τῶν Μπαλτσιώτη 
- Τσιτσελίκη γιά ἀντίµετρα σέ 
βάρος τῆς ἑλληνικῆς µειονότητας 
πού φιλοξενεῖ στά σχολεῖα της καί 
άραβόφωνους Ὀρθόδοξους ἀπό τό 
Χατάι. Ἄχ, τροµάξαµε καλέ!
Θ. Ἐνδιαφέρουσα ἡ περιγραφή (καί 
ἐπιβεβαίωση) τῆς ἐκσυγχρονιστικῆς 
προδοσίας τοῦ ποµακικοῦ: «Μετά 
τή θεαµατική στροφή τοῦ 1999 στίς 
Ε/Τ σχέσεις, ἡ ἡµιεπίσηµη στήριξη 
τῆς ποµακικῆς “ἀφύπνισης” ἀπό τούς 
µηχανισµούς τοῦ ΥΠΕΞ σταµάτησε 
ὁλοκληρωτικά». (σελ. 214) Κάτι 
ξέρουµε καί µεῖς ἀπό τήν ἀπίστευτη 
περίοδο Σηµίτη (κεντρικά) - Λώζου 
(τοπικά). Μιά φορά ἐπί χούντας καί 
µιά φορά ἐπί ψευτοεκσυγχρονισµοῦ!
Ι. Σωστά ὁ σ. κρίνει τήν ποµακολογία 
ὡς ἀνεπαρκή, συχνά µή ἐπιστηµονι-
κή καί σέ γενικές γραµµές διόλου 
πρωτότυπη. Πάντως ἀπό τήν αὐστηρή 
του κριτική ἐξαιρεῖται ἡ δουλειά τῶν 
Φραγκουδάκη - Δραγώνα: «Ἐντυπω-
σιακό» τό πρόγραµµά τους, «ἐξαιρε-
τικά πετυχηµένο» τό ἐγχείρηµα... 
Ἐντυπωσιάστηκα!
ΙΑ. Ρέστα δίνει ὁ σ. καί στό θέµα 
τῶν δηµόσιων νηπιαγωγείων. Τό 
ἀναφέρει ὡς «τό κυριότερο βῆµα 
πρός τήν κατεύθυνση τῆς ἐπιβολῆς 
τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας», ἀναφέρει 
«ἀντιστάσεις τῶν ἐπισήµων φορέων 
τῆς µειονότητας» καί ἀποσιωπᾶ τή 
συµµαχία τους µέ τίς τοπικές Ἀρχές 
γιά τή λειτουργία µιᾶς ντουζίνας 
παράνοµων νηπιαγωγείων. Γιά τήν 
ἐπιβολή τῆς τουρκικῆς γλώσσας δέν 
ἀρθρώνει οὔτε λέξη!
ΙΒ. Στή σελίδα 254 ὁ σ. ἐπανέρχεται 
στό προσωπικό του πρόβληµα µέ τά 
σλαβοµακεδόνικα καί τόν παραλ-
ληλισµό τῆς ἀντιµετώπισής τους 
ἀπό τό κράτος µέ τά ποµάκικα. Νά 
ἐπαναλάβουµε ὅτι δέν εἶναι τῆς ἴδιας 
τάξης τά δύο ζητήµατα; Ὅτι τήν 
διδασκαλία τῆς ποµακικῆς (πού δέν 
εἶναι ὁ µόνος ἤ ὁ κυρίαρχος στόχος 
τῶν συνειδητῶν Ποµάκων) µᾶς τήν 
ἐπιβάλλει ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης; 
Ἀγνοεῖ τήν βασική αὐτή παράµετρο 
ὁ σ. ὅταν ἔχει κάνει φῦλλο καί φτερό 
τό ζήτηµα;  
Ἄλλες ἐνδεικτικές λεπτοµέρειες:
- Ὁ Βλάσιος Σκορδέλης πού συνέ-
γραψε «Ἑλληνικόν λεξιλόγιον» ἀνα-
φέρεται ὡς ἑλληνόφωνος στενηµα-
χίτης (σελ. 38)
- Οἱ ρατσιστικές ἀντιδράσεις τῶν 
Τούρκων στίς ἑλληνικές µικροπρω-
τοβουλίες γιά τούς Ποµάκους 
βαφτίζονται δεῖγµα τῆς τουρκικῆς 
ἀνησυχίας! (σελ. 61)
- Ὅταν ἀναφέρεται ἡ τουρκική 
προπαγάνδα (σελ. 80) δέν ἀποδίδεται 
µόνο ρητῶς στίς (ἑλληνικές) Ἀρχές 
ἀλλά τίθεται καί σέ εἰσαγωγικά - 
διπλή ἀµφισβήτηση!
- Ἀντιθέτως, στήν ἀνακοίνωση τῆς 
προξενικῆς Συµβουλευτικῆς Ἐπιτρο-
πῆς, βλέπουµε τήν ἱστορικά κοινή 
µοίρα Τούρκων καί Ποµάκων χωρίς 
κανένα εἰσαγωγικό! 

- Σέ δύο σηµεῖα (σελ. 85, 86) «καρφώ-
νονται» ὡς ἄνθρωποι τῶν Ἀρχῶν 
ἰσάριθµοι µουσουλµάνοι µέ τά πλήρη 
τους στοιχεῖα! Ἁπλῶς ἀπίστευτο!
- Ἀπό τίς ἀντιδράσεις τῶν Ποµάκων 
στίς ἐπισκέψεις Τούρκων Πρεσβευ-
τῶν (ἐπί Χούντας) προβάλλει τίς 
ἐνθουσιώδεις καί γιά τίς ἄλλες σέ 
µιάν ἀράδα µόνο λέει παρόλο πού 
σέ κάποια χωριά ἡ ὑποδοχή ὑπῆρξε 
ἀπό χλιαρή ἕως ἐχθρική... Καί πάει 
κατευθείαν παρακάτω!
- Γιά τήν ἐπικράτηση τῶν τουρκο-
φρόνων στό κάποτε ποµάκικο 
πανηγύρι τοῦ Ἀλάν Τεπέ / Ἀκρίτα 
γράφει (ἐσφαλµένα) ὅτι τελικό 
ἀποτέλεσµα τῆς ἐπιχειρηθείσας 
ἀναβίωσης ἦταν ὁ ἀνακλαστικός 
ἐκτουρκισµός τοῦ πανηγυριοῦ (σελ. 
159). Ἀνακλαστικός ρατσισµός!
- Ἡ τουρκοφυλλάδα «Μιλλέτ» ἀνα-
φέρεται χωρίς κανέναν ἀπολύτως 
χαρακτηρισµό, ἐνῷ ἀντιθέτως στόν 
«Ἀντιφωνητή» ἐπιφυλάσσεται αὐτός 
τοῦ «ἐθνικιστῆ». Μέ τήν ἴδια λέξη 
χαρακτηρίζεται καί ἡ δασκάλα Χαρά 
Νικοπούλου.
- Ἡ «ἀγανάκτηση» τῶν Τούρκων γιά 
τήν ἐπανεµφάνιση τοῦ ποµακικοῦ 
κρίνεται «κατανοητή» (σελ. 238), 
ἄσχετα µέ τόν τραµπούκικο τρόπο 
πού ἐκδηλώθηκε.
- Στή σελ. 241 ὁ σ. χώνει καί µία ἔµµεση 
παρότρυνση πρός τίς δικαστικές 
Ἀρχές νά µήν ἀσχολοῦνται µόνο 
µέ τήν «Μιλλέτ» ἀλλά καί µέ τόν 
«Χρόνο» καί τόν «Ἀντιφωνητή». 
Συµφωνῶ καί ἐπαυξάνω, Τάσο!
- Στή σελίδα 270 εἴδαµε κάτι πού 
µόνο ὡς ἀπόπειρα χιοῦµορ µπορεῖ 
νά ἐκληφθεῖ: «ἕνας ἀπό τούς 
στρατηγικούς στόχους τῆς ἑλληνικῆς 
ποµακικῆς πολιτικῆς ὑπῆρξε ἱστορικά 
(καί) ὁ προσεταιρισµός τῶν Ποµάκων 
πέραν τῶν συνόρων»!!!
-Τό ἐπεισόδιο µέ τό πογκρόµ κατά 
τῶν ἠθοποιῶν τοῦ ΑΛΦΑ στόν Ἐχῖνο 
περιγράφεται µόνο ἀπό τήν τούρκικη 
ὀπτική τῆς «ἡµίγυµνης ἠθοποιοῦ στό 
τζαµί», κι ἄς εἶναι πέρα ἀπό κάθε 
λογική, στόν σ. ἀρκεῖ πού δικαιώνει 
τόν πρόστυχο ὄχλο (σελ. 215).
Συµπερασµατικά
Τό βιβλίο εἶναι ὄντως πολύτιµο λόγῳ 
τῆς πληθώρας τῶν στοιχείων του, 
γιά ὅποιον γνωρίζει τά βασικά τοῦ 
ζητήµατος καί δέν θά παρασυρθεῖ 
ἀπό τίς ἑρµηνεῖες του. Πραγµατικά 
ὁ σ. ἔκανε πολύ καλή δουλειά, 
παρότι µᾶς µένει ἀδιευκρίνιστο τό 
κίνητρό του:Ἐπιστηµονικό δέν εἶναι, 
οἰκονοµικό δέν εἶναι, σέ κάποιο 
πολιτικό κέρδος δέν µπορεῖ νά 
προσβλέπει. Θά πουλήσει µερικές 
δεκάδες ἀντίτυπα (καί ἄν...), καί; 
Ὅλος αὐτός ὁ κόπος πού ἀπαιτήθηκε 
γιά τή συλλογή στοιχείων ἀπό 
ἕναν (;) δηµοσιογράφο τῆς Ἀθήνας 
- ἀπό ἄκρως ἀπόρρητα κρατικά 
ἔγγραφα µέχρι καί ...ἀδηµοσίευτες 
µεταπτυχιακές ἐργασίες! - πῶς 
θά ἀνταµειφτεῖ; Κι ἀλήθεια, ὅταν 
στίς εἰσαγωγικές εὐχαριστίες 
του ὁ συγγραφέας µιλᾶ καί «γιά 
κάποιους (πού τόν βοήθησαν καί) 
πού γιά εὐνόητους λόγους δέν θά 
ἐπιθυµοῦσαν νά κατονοµαστοῦν», 
ποιοί µπορεῖ νά εἶναι αὐτοί; Ἔχουν 
ἄραγε ἑλληνικά ὀνόµατα; Σέ ποιάν 
ὑπηρεσία ἐργάζονται; Εἶναι µήπως 
συνάδελφοί του;

Κ.Κ.
 
*  Ναί, ἐµεῖς ἀγοράσαµε 4-5 ἀντίτυπα 
Τάσο στή Θράκη, µήν χαίρεσαι λοιπόν, 
κανέναν ἀναγνώστη δέν κέρδισες!

Τ. Κωστόπουλος:  Τό Ποµακικό 
µέ τούρκικα γυαλιά



Παραθέτουµε ἀρχικά τήν ἀπάντηση τῆς 
Νοµαρχίας Ροδόπης στό δηµοσίευµά µας 
καί ἀπαντοῦµε ἀναλυτικά παρακάτω:
«Κύριε διευθυντά,
Μέ ἀφορµή πρωτοσέλιδο δηµοσίευµα 
τῆς ἐφηµερίδας σας σχετικά µέ τό ἔργο 
«Καθαρισµός κοίτης Μακροπόταµου» καί 
προκειµένου νά µήν ὑπάρξουν οὔτε σκιές 
ἀλλά οὔτε καί ἐρωτηµατικά στήν κοινή 
γνώµη θά πράπει νά γνωρίζετε τά ἑξῆς: 
Ἀπαράβατη ἀρχή γιά κάθε ἐνέργεια, ἔργο ἤ 
προγραµµατισµό τῆς Νοµαρχίας Ροδόπης 
ἀποτέλεσε καί θά ἀποτελεῖ ἡ διαφάνεια 
καί ἡ νοµιµότητα. Τό συγκεκριµένο ἔργο, 
τό ὁποῖο βρίσκεται σέ ἐξέλιξη, ἀποκαθιστᾶ 
τά γεωµετρικά χαρακτηριστικά τῆς κοίτης 
καί τῶν πρανῶν, τῶν ἐνταγµένων σέ αὐτό 
χειµάρρων, ἀποκαθιστᾶ καί ἐνισχύει τά 
ἀναχώµατα πού καταστράφηκαν 
ἀπό παρελθόντα πληµµυρικά 
φαινόµενα ἐνῷ συµπεριλαµβάνει 
καί ἐπεµβάσεις σέ µικρο-
χειµάρρους τῶν οἰκισµῶν Πάσσου, 
∆οκοῦ, Λαµπροῦ καί Φιλύρας.
Ἡ σκοπιµότητα τἠν ὁποία τό 
δηµοσίευµα ἀβάσιµα ἀµφισβητεῖ, 
προέκυψε τραγικά µετά ἀπό τά 
ἀκραῖα πληµµυρικά φαινόµενα 
τοῦ Νοεµβρίου 2007 ἀπό τά ὁποῖα 
κινδύνευσαν ἀνθρώπινες ζωές 
στούς οἰκισµούς τοῦ Λαµπροῦ, Ὁµηρικοῦ 
καί Καλλυντηρίου (1), ἐνῷ πάµπολλες 
διαχρονικά ἦταν οἱ καταστροφές 
ἀγροτικῶν καλλιεργειῶν καί περιουσιῶν 
τῶν κατοίκων τους. Συνεπῶς ἀποτελοῦσε 
καθολικό αἴτηµα (2) ἀλλά καί ὑποχρέωση 
τῆς Πολιτείας νά θωρακίσει τίς περιοχές 
ἀπό ἀνάλογα φαινόµενα στό µέλλον. Τό 
ἔργο προτάθηκε πρίς τίς ὑπηρεσίες τῆς 
Περιφέρειας ΑΜ-Θ καί τῆς ∆ιαχειριστικῆς 
της Ἀρχῆς, προκειµένου νά ἐνταχθεῖ 
καί νά χρηµατοδοτηθεῖ ὡς µέρος τοῦ 
συνολικοῦ ἀντιπληµµυρικοῦ σχεδιασµοῦ 
τοῦ Νοµοῦ. Ἐγκρίθηκε καί ἐντάχθηκε στό 
Γ’ ΚΠΣ τό καλοκαίρι τοῦ 2008 ὡς ἐπεῖγον 
καί οἱ ὑπηρεσίες τῆς Νοµαρχίας ὑπέβαλαν 
τήν τεχνική µελέτη καί τά τεχνικά δελτία 
ζητώντας τήν ἔγκριση ἀπό τό σύνολο 
τῶν ἐµπλεκοµένων ὑπηρεσιῶν, τό ἔργο 
δηµοπρατήθηκε καί ἀνατέθηκε στόν 
µειοδότη ἀνάδοχο. 
Εἶναι προφανές ὅτι µετά ἀπό τίς σχετικές 
ἐγκρίσεις τῶν περιβαλλοντικῶν ὅρων 
κάθε ἀναφορά σέ αὐθαίρετες παρεµβάσεις 

εἶναι παντελῶς ἀνυπόστατη ἐνῷ σχετικά 
µέ τά περί «ἀµµοληψιῶν» θά πρέπει νά 
γνωρίζετε ὅτι δέν ἔχουν καµµία σχέση µέ 
ἕνα δηµόσιο καί συγχρηµατοδοτούµενο 
ἀπό τήν ΕΕ ἔργο. Τά προϊόντα ἐκσκαφῆς, 
σύµφωνα µέ τή µελέτη, µεταφέρονται σέ 
χώρους πού ὑποδεικνύει ἡ ὑπηρεσία τῆς 
∆ΕΒ (3) προκειµένου νά χρησιµοποιηθοῦν 
γιά τήν κατασκευή δηµοσίων ἔργων.
Μάλιστα ὁ σχετικός φάκελος µέ τήν 
µελέτη ἔχει ἀποσταλεῖ καί στήν Κτηµατική 
Ὑπηρεσία τοῦ ∆ηµοσίου (4). 
Ἐπειδή γίνεται καί ἀναφορά γιά «ἐξαιρε-
τικῆς ποιότητας» ὑλικῶν πού µποροῦν νά 
χρησιµοποιηθοῦν γιά κατασκευή σκυροδέ-
µατος καί ἀσφαλτικῶν, κατά τήν ἄποψη 
τεχνικῶν τῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Νοµαρχίας, 
τά προϊόντα ἐκσκαφῆς τοῦ συγκεκριµένου 

χειµάρρου µποροῦν νά χρησιµοποιηθοῦν 
µόνο ὡς ὑπόβαση ὁδοποιίας καί συντήρηση 
ἀγροτικῶν δρόµων (5). Ἄρα οὐδεµία σχέ-
ση µέ ἐµπορική τους ἐκµετάλλευση, ὅπως 
ὑπονοεῖται, καί ζηµία τοῦ ∆ηµοσίου.
Ἐν κατακλεῖδι θά µπορούσατε νά πάρετε 
ἀπαντήσεις ἄν ἀπευθυνόσασταν στίς ὑπη 
ρεσίες τῆς Νοµαρχίας, κάτι πού οὐδέ-
ποτε ὅπως γνωρἰζουµε ἔγινε. Ἡ Νοµαρ χία 
Ροδόπης σᾶς διαβεβαιώνει ὅτι θά ἐξακο-
λουθήσει νά λειτουργεῖ διά τῶν ὑπηρε- 
σιῶν της µέ γνώµονα τήν προάσπιση 
τοῦ δηµοσίου συµφέροντος µέ ἀπόλυτη 
διαφάνεια (6) καί πάντοτε σέ συνεργασία 
µέ τό σύνολο τῶν αὐτοδιοικητικῶν φορέων 
τοῦ νοµοῦ καί τήν κεντρική διοίκηση.
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
(1) Καµµία πληµµύρα τοῦ Μακροπόταµου 
δέν ἔγινε οὔτε τό 2007 οὔτε ποτέ. Τό 
Ὁµηρικό καί τό Καλλυντήρι δέν ἔχουν 
ἄλλωστε καµµία ἐγγύτητα µέ τό ποτάµι 
οὔτε καί πληµµύρισαν ποτέ. Μόνο τό 
Λαµπρό εἶχε ἕνα πρόβληµα ἀλλά ἀπό 
τήν ὑπερχείλιση τοῦ φράγµατος τῆς ∆ΕΗ 

στό Ἀµυγδαλόρεµα, ὅπου γίνεται µία 
ἐλάχιστη, µᾶλλον περιττή, ἐπέµβαση.
(2) Τό «καθολικό» αὐτό αἴτηµα ποιός τό 
διατύπωσε ὅταν ὁ τοπικός ∆ῆµος δέν ἔχει 
θέσει ποτέ θέµα Μακροπόταµου;;;!!!
(3) Αὐτοί οἱ χῶροι πού «ὑποδεικνύει ἡ 
∆ΕΒ» µπορεῖ νά εἶναι καί τά ἐργοτάξια 
τοῦ ἐργολάβου; Ὡραία µελέτη! 
(4) Πότε πῆγε ἡ µελέτη στήν ΚΥ∆; 
Καί γιατί τότε ἡ ὑπηρεσία αὐτή, ὅπως 
βλέπουµε στό ἔγγραφο µέ ἡµεροµηνία 29-
1-09 (δηλ. µετά τήν δική µας ἐπέµβαση) 
πού παραθέτουµε, ζητᾶ νά µάθει ἀπό 
τή ∆ΕΒ τῆς Νοµαρχίας ἄν γίνεται ἔργο 
στόν Μακροπόταµο; Μάλιστα συνεχίζει 
γράφοντας «Σέ περίπτωση ἐκτέλεσης 
τέτοιου ἔργου παρακαλοῦµε νά µᾶς 
ἀποστείλετε τά σχετικά στοιχεῖα πού 
διαθέτει ἡ ὑπηρεσία σας προκειµένου 
νά προβοῦµε στίς κατά νόµο ἐνέργειές 
µας σχετικά µέ τίς ἀµµοληψίες καί τήν 
προστασία δηµόσιας περιουσίας...» Ἄρα;
(5) Μέ αὐτήν τήν «ἄποψη» φαίνεται νά 
µή συµφωνεῖ ὁ ἀνάδοχος τοῦ ἔργου 
στήν κοίτη τοῦ Μακροποτάµου καί 
ἐπίσης ἀνάδοχος τοῦ ἔργου «ἀνατολική 
ἔξοδος Κοµοτηνῆς». Ὅπως φαίνεται 
στό ἐργοτάξιο πίσω ἀπό τό STORK 
ἔχει ἐγκαταστήσει ἕναν σπαστήρα πού 
σπάει ποταµίσια ἀµµοχάλικα (ὁλόϊδια 
µέ τοῦ Μακροποτάµου) καί τά κάνει 
ὑλικά γιά βάση καί ὑπόβαση τῆς ἐξόδου 
τῆς πόλης, ὑλικά πού πληρώνονται 
ἀκριβότερα ἀπό τήν λεγόµενη ὑπόβαση 
ὁδοποιίας. Ἐπίσης τά σκυροδέµατα στό 

ἴδιο ἔργο παρασκευάζονται ἀπό ἀδρανῆ 
ὑλικά ὁλόϊδια µέ τοῦ Μακροποτάµου. 
Καί πόθεν τά ἀριστερά εἰκονιζόµενα 
ὑλικά στίς ἀποθῆκες τοῦ ἐργολάβου 
(3ο χλµ Κοµοτηνῆς – Ξάνθης); Ἀπό ποῦ 
προµηθεύτηκε ὁ ἀνάδοχος τόσο χαλίκι 
ἴδιο µέ 

τοῦ Μακροπόταµου, 
ὅταν σέ καµµιά ρεµατιά ἤ ποταµό δέν 
ἐπιτρέπεται ἀµµοληψία σήµερα;
(6) Ἡ δική µας ἐµπειρία δέν πιστοποιεῖ 
κάτι τέτοιο. Τό ἔργο τοῦ δρόµου Ὀργάνης 
- Σµιγάδας, π.χ., γιά τό ὁποῖο τόσα εἴχαµε 
γράψει καί πού ἐπαληθεύτηκαν µέχρι 
κεραἰας µέ τήν ἐντός µηνῶν καταστροφή 
του, εἶναι ἕνα κλασικό παράδειγµα ἐργο-
λαβικῆς αὐθαιρεσίας, νοµαρχιακῆς συνε-
νοχῆς καί ὑστέρησης τῆς ∆ικαιοσύνης. 
Ἐλπίζουµε τοὐλάχιστον αὐτή ἡ τελευταία 
νά ἐπιληφθεῖ τώρα ἀποτελεσµατικότερα.
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Η ΠΑΤΕΝΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ!

Κομπίνα αξίας πολλών εκατομμυρίων 
ευρώ διαπράχθηκε από κάποιες τεχνικές 
εταιρείες στον Αλφειό ποταμό, στο όνο-
μα των δήθεν αντιπλημμυρικών έργων 
προστασίας, όπως καταγγέλλει ο δήμαρχος 
Σκιλλούντος Σάκης Μπαλιούκος.   
Μάλιστα χθες κάλεσε τις εισαγγελικές και 
λοιπές ελεγκτικές αρχές να διερευνήσουν 
σε βάθος την υπόθεση, τονίζοντας ότι 
«κάποιοι πλούτισαν μέσα σε μερικούς 
μήνες από την αποθήκευση των αδρανών 
υλικών που έβγαλαν παράνομα από τον 
ποταμό». Όπως είπε στην «Ε», πριν 
από μερικούς μήνες, αμέσως μετά τις 
φονικές και καταστροφικές πυρκαγιές 
του καλοκαιριού, μπήκαν με την ανοχή 
της πολιτείας κάποιοι εργολάβοι και 

τεχνικές εταιρείες στον Αλφειό με σκοπό 
να εκτελέσουν αντιπλημμυρικά έργα 
προστασίας.
«Είχαν πείσει ακόμα και τους απλούς 
πολίτες ότι ήταν οι σωτήρες τους 
αλλά δυστυχώς, όπως φάνηκε στην 
συνέχεια, αντί για αντιπλημμυρικά έργα, 
άρπαξαν τα αδρανή υλικά. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι για τις παράνομες 
εξορύξεις αδρανών υλικών στον Αλφειό 
αλλά και στη Νέδα ελέγχεται ο ρόλος της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας, η οποία 
ουδέποτε επέβαλε πρόστιμα ή μηνύσεις 
στους παρανομούντες. Μάλιστα ο νέος 
προϊστάμενος της υπηρεσίας Νικ. Σιάνης 
με δηλώσεις του στα ΜΜΕ είχε προτείνει 
οι τεχνικές εταιρείες και οι εργολάβοι που 
βρίσκονταν στον ποταμό να πληρώνονται 
όχι με χρήματα αλλά με αδρανή υλικά.

(Μ. Νοδάρος, Ελευθεροτυπία -11/09/08)

Καί δύο σχετικές ἐπιστολές

Σέ γράµµα γιά τό ἴδιο θέµα (µέ ὑπο-
γραφή «δύο κάτοικοι τῆς περιοχῆς»), 
διαβάζουµε µεταξύ ἄλλων:
...Σέ παρόµοια ἔργα πού γίνονταν πα-
λιότερα ὅλα τά ὑλικά πού ἔβγαιναν 
ἀπό τήν κοίτη πήγαιναν γιά συντήρηση, 
ἐνίσχυση τῶν ὑπαρχόντων ἀναχωµάτων 
καί κατασκευή νέων. Ὁ ἐργολάβος 
στή συγκεκριµένη περίπτωση ἔκανε 
ἐργασίες ἐκσκαφῆς τῆς κοίτης προκει-
µένου νά πάρει τό ἀµµοχαλικῶδες 
ὑλικό πού σήµερα εἶναι ἐλεγχόµενο 
καί συγκέντρωσε: α) ἕνα µέρος αὐτοῦ 
σέ τρεῖς σωρούς δίπλα στόν ἐπαρχιακό 
δρόµο Γρατινῆς - Φιλύρας, µεταξύ τῆς 
Γρατινῆς καί τοῦ Μακροπόταµου β) ἕνα 
µέρος αὐτοῦ στήν ἔξοδο πού περνάει 
κοντά στό Κηκίδιο, δίπλα στό ἔργο πού 
ἐκτελεῖ στήν ἐθνική ὁδό γ) ἕνα µέρος 
στό κεντρικό ἐργοτάξιό του στόν δυτικό 
κόµβο τῆς Ἐγνατίας. (...) Στήν προκειµένη 
περίπτωση θά πρέπει ὁ ἐργολάβος νά 
ὑποχρεωθεῖ νά ἐπαναφέρει ὅλα τά ὑλικά 
πού πῆρε ἀπό τά ποτάµια πίσω καί νά 
κατασκευάσει ὀρθά τό ἔργο. (...) Ἀλήθεια, 
τό ΣΔΟΕ κάνει κανέναν ἔλεγχο γιά τίς 
ποσότητες πού µεταφέρονται; Κύριε 
διευθυντή, ὅπως κι ἐσεῖς γνωρίζετε, τά 
ὑλικά πού βγαίνουν ἀπό ὁποιοδήποτε 
δηµόσιο ἔργο εἶναι περιουσία τοῦ 

Δηµοσίου καί ὅ,τι περισσεύει µετά τήν 
ἐκτέλεση τοῦ ἔργου θά πρέπει νά εἶναι 
στή διάθεση τοῦ Δηµοσίου καί νά µήν τά 
καρπώνεται κανείς ἰδιώτης ἤ δηµόσιος 
λειτουργός. Κάποιοι ἔστησαν µηχανή καί 
µέ νοµιµοφανή (πλήν ὅµως παράνοµο) 
τρόπο πλουτίζουν σέ βάρος τῶν ἔργων, 
δηλ. τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. Μέ τά 
ὑλικά πού ἔχουν µαζευτεῖ στήν ἄκρη 
τοῦ δρόµου, καθώς καί µέ αὐτά πού 
µεταφέρθηκαν στά προαναφερθέντα 
σηµεῖα (ἐνδεχοµένως κι ἀλλοῦ), ἔπρεπε 
τά ποτάµια ἐκεῖ πού γίνεται τό ἔργο γιά 
50 καί πλέον χρόνια νά µήν χρειάζονται 
καµµία συντήρηση καί νά προστατεύουν 
τίς γύρω ἐκτάσεις ἀπό τίς πληµµῦρες µέ 
ἀσφάλεια. Αὐτή θά ἦταν ἡ θωράκιση τῆς 
περιοχῆς κι ὄχι αὐτή πού οἱ ἐµπλεκόµενοι 
θέλουν νά µᾶς πείσουν ὅτι πέτυχαν. Τό 
γράµµα αὐτό τό στέλνουµε καί στόν κ. 
εἰσαγγελέα γιά ἐφαρµογή τῶν νόµων.
Στό δεύτερο διαβάζουµε µιάν ἄλλη 
ὀπτική γιά τήν κατάσταση πού ἔχει 
διαµορφωθεῖ στίς ἀµµοληψίες:
...Ἡ ἀπουσία πρόβλεψης καί ἡ ἀποχή 
ἀπό συγκεκριµένες ἐνέργειες ἀπό τούς 
κατ’ ἐξοχήν καί κατά νόµον ἁρµόδιους 
εἶναι βέβαιο πώς ὁδηγεῖ στήν ἔκνοµη 
δραστηριότητα καί ἐκβιάζει τόν ὅποιον 
ἐµπλεκόµενο ν’ ἀναζητᾶ παράθυρα.
Συγκεκριµένα: Σύµφωνα µέ µελέτη 
ὁµάδας τοῦ ΤΕΕ Θράκης ἐδῶ καί 

χρόνια ἐπισηµαίνεται τό πρόβληµα 
τῶν ἀδρανῶν ὑλικῶν στόν νοµό µας 
εἴτε προέρχονται ἀπό λατοµεῖα εἴτε 
ἀπό ποτάµια. Τονίζεται ὅτι κατ’ οὐσία 
νόµιµη ἄδεια λήψης αὐτῶν τῶν ὑλικῶν 
δέν ὑφίσταται καί ἀπαιτοῦνται συγκε-
κριµένες ἐνέργειες πού νά καλύπτουν 
τίς ἀνάγκες τόσο τῶν ἰδιωτικῶν 
(οἰκοδοµές κλπ) ὅσο καί τῶν δηµοσίων 
ἔργων (ὁδοποιίες κλπ), διαφορετικά 
οἱ κατασκευές θά ἦταν ἀδύνατες ἤ µέ 
ὑπέρογκο κόστος. Εἶναι χαρακτηριστικό 
πώς αἴτηµα ἀδειοδότησης τοῦ δήµου 
Ἰάσµου ἀπορρίφθηκε ἀπό τήν ἁρµόδια 
ἐπιτροπή τό 2005. Ἔτσι, ἐφευρέθηκε 
µία προγραµµατική σύµβαση µεταξύ 
Περιφέρειας ΑΜ-Θ καί δήµου Ἰάσµου τό 
2006 πού ὄχι µόνο εἶναι ἀµφιλεγόµενη 
ἀλλά καί παράνοµη, γεγονός πού ἀνάγκα 
σε τόν Περιφερειάρχη στή διακοπή καί 
µή ἀνανέωσή της, ὑπό τό βάρος σχετικῶν 
δηµοσιευµάτων µά καί ἀντίστοιχης 
εἰσαγγελικῆς ἔρευνας. Ἡ Κτηµατική 
Ἑταιρεία τοῦ Δηµοσίου, ἐξετάζοντας τήν 
ὑπόθεση διατύπωσε εὐθέως τήν ἄποψη 
πώς ἀπό τό ὑφιστάµενο καθεστώς τῆς 
αὐθαίρετης καί παράνοµης ἀµµοληψίας 
τό Δηµόσιο ἔχασε καί χάνει τεράστια 
ποσά. Αἰτιολογία δῆθεν γιά τά παραπά- 
νω προβάλλεται τό ἐπιχείρηµα πώς 
διεθνεῖς συνθῆκες (Ramsar) καί περι-
βαλλοντική νοµοθεσία ἐν γένει, ἀπαγο- 

ρεύουν τήν ἀνάπτυξη λατοµικῶν δρα-
στηριοτήτων καί ἀµµοχαλικοληψίας 
ἀπό τό σύνολο σχεδόν τοῦ νοµοῦ καί 
ὁπωσδήποτε ἀπό περιοχές πού µέχρι 
σήµερα λαµβάνονται τέτοια ὑλικά. 
Αὐτή ἡ προσέγγιση ὅµως εἶναι ἐντελῶς 
ἐσφαλµένη καί οὐσιαστικά προσπαθεῖ 
νά συγκαλύψει τήν διαρκή ἀβελτηρία 
ὅλων τῶν ἁρµοδίων (περιφερειαρχῶν, 
νοµαρχῶν, δηµάρχων...) πού δέν φρόντι-
σαν ἔγκαιρα καί τεκµηριωµένα νά 
καταγράψουν τίς ἀνάγκες τοῦ νοµοῦ 
σέ ἀδρανῆ ὑλικά, νά ἱεραρχήσουν τίς 
ἀπαιτούµενες ποσότητες σέ δηµόσια 
καί ἰδιωτικά ἔργα, νά κατατάξουν µέ 
ποιοτικά χαρακτηριστικά τίς ἀπολήψι-
µες ποσότητες, νά ἐπισηµάνουν καί νά 
χαρτογραφήσουν τίς πιθανές τοποθεσίες 
τέτοιων δραστηριοτήτων, νά προσδιορί- 
σουν τούς ὅρους καί τίς προϋποθέσεις 
διαχείρισης καί ἐλέγχου, νά ἐπιβάλουν 
τό τίµηµα τῆς ἐκµετάλλευσης ὑπέρ τοῦ 
δηµοσίου. Μιά τέτοια σοβαρή πολιτική 
ὄχι µόνο δέν θά προσέκρουε στήν περι-
βαλλοντική νοµοθεσία ἀλλά θά τήν ἔβρι-
σκε καί ἀρωγό της. Οἱ πολιτικοί µας 
ἄρχοντες ὅµως ἀπεῖχαν καί αὐτή ἡ 
ἀποχή κατέστησε τό ἔδαφος γόνιµο γιά 
νά φυτρώσει τό κάθε «λουλούδι». Γιατί 
ἄραγε; Εἶναι προφανές. Χάθηκε τό νόηµα 
τῆς πολιτικῆς κι ἀντί νά ἀσχολεῖται µέ τά 
ζέοντα προβλήµατα περί ἄλλα τυρβάζει

Νοµαρχία Ροδόπης: Μιά «ἀπάντηση»



ΣΥΜΜΟΡΙΑ 
«ΜΑΥΡΟΙ ΑΕΤΟΙ»

Απίστευτης αγριότητας επεισόδια 
σηµειώθηκαν κατά την διεξαγωγή 
του αγώνα  «Μαύροι Αετοί - ΣΑΟΣ» 
για το τοπικό πρωτάθληµα Έβρου, 
το Σάββατο 31/1/09. Εξαγριωµένοι 
«φίλαθλοι» των «Μαύρων Αετών», 
επιτέθηκαν µε πρωτοφανή τρόπο (µε 
λοστούς, σιδερογροθιές κλπ) στους 
ανυπεράσπιστους παίκτες από την 
Σαµοθράκη (µεταξύ των οποίων 
βρίσκονταν και 14χρονα ή 15χρονα 
παιδιά), στέλνοντας πέντε άτοµα 
στο νοσοκοµείο. Από καθαρή τύχη 
δεν θρηνήσαµε θύµατα, χάρη στην 
παρέµβαση µερικών ψυχραιµοτέρων. 
Η δικαιολογία της «προκλήσεως» του 
όχλου από έναν παίκτη που χειρο-
νόµησε απρεπώς, µόνο ως γελοία 
αφορµή µπορεί να σταθεί.
Αν επρόκειτο για ένα κρούσµα 
γηπεδικής βίας όπως όσα έχουµε 
συνηθίσει στο ελληνικό πρωτάθληµα 
(που κατά την ταπεινή µου γνώµη 

θα έπρεπε να παίζουµε στους ίδιους 
οµίλους µε τους Μάο-Μάο και τους 
Ταλιµπάν), δεν θα το κάναµε θέµα. 
Όταν όµως εµφανίζονται και άλλοι 
αξιοσηµείωτοι παράµετροι, τότε τα 
πράµατα περιπλέκονται και δεν είναι 
τόσο «αθώα» όσο δείχνουν.
Προβληµατισµό πρέπει να µας 
δηµιουργεί το γεγονός ότι καθ’ όλη 
την διάρκεια των επεισοδίων οι 
«φίλαθλοι» µε αλαλαγµούς φώναζαν 
«εµείς είµαστε Τούρκοι» (!!!) δίνοντας 
µιάν άλλη διάσταση και χροιά για 
τα κίνητρα των επεισοδίων. Να 
θυµίσουµε ότι είναι οι ίδιοι που 
πρωταγωνίστησαν στα επεισόδια 
της Άβαντος τον περασµένο Ιούνιο, 
κατά τα οποία προπηλακίστηκαν 
συµπολίτες µας που τόλµησαν να 
αυτοπροσδιοριστούν ως ΡΟΜΑ, είναι 
οι ίδιοι που έκαναν γυαλιά καρφιά 
τον σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ-ΧΑΡΑ της οδού 
Άβαντος ( στο οποίο µουσουλµανάκια 
µαθαίνουν την ελληνική γλώσσα) 
από «αγανάκτηση», οι ίδιοι που 
υποστήριζαν φανατικά την πορεία 
της Τουρκίας στο περσινό Εuro και 

ξεσήκωναν τις γειτονιές από τους 
πανηγυρισµούς τους κλπ κλπ.
Πότε επιτέλους θα µπεί ένα φρένο σε 
αυτούς τους συγκεκριµένους συµµο-
ρίτες, οι οποίοι πίσω από την ανωνυ-
µία του όχλου κατατροµοκρατούν 
µειονοτικούς και πλειονοτικούς; 
(Ευτυχώς µαθαίνουµε ότι παρενέβη 
ο Εισαγγελέας για τα προχθεσινά 
άγρια γεγονότα). Και πού είναι οι 
ευαισθησίες εκείνων των τοπικών 
αρχόντων που µε πύρινες δηλώσεις 
καταδίκαζαν τον «εθνικισµό» 
κάποιων Λαρισαίων που κατά την 
εορτή της 25ης Μαρτίου, πέταξαν 
φέιγ βολάν και διαπληκτίστηκαν µε 
τον αντιδήµαρχο του δήµου Ορφέα; Ή 
µήπως αυτοί οι 20-25 (που µάλλον δεν 
θα ξαναεµφανιστούν στην περιοχή) 
αποτελούν µεγαλύτερο κίνδυνο για 
αναζωπυρώσεις εθνικισµών από 
ότι οι ...«δικοί» µας συµµορίτες, που 
φέρουν, ως σωµατείο, το όνοµα της 
τουρκικής Μπεσίκτας; Κι ενώ τότε 
νοµάρχης, δήµαρχοι, σύµβουλοι κτλ 
του νοµού Έβρου έβγαλαν µαχαίρια 
για τό συµβάν (σιγά τα ωά!) της 25ης 

Μαρτίου, εδώ οι λαλίστατοι κατάπιαν 
τη γλώσσα τους! *

Γ.Σ., Αλεξ/πολη 5/2/09

* Μόνο ο πρόεδρος του συλλόγου, 
Αλή Γιουσούφογλου, παραιτήθηκε 
διαµαρτυρόµενος για τα επεισόδια. 

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα
Μία πρώτη εἰσαγωγή στό ἔργο ἔκανε 
µέ τρόπο γοητευτικό ὁ Ἰωάννης 
Πετρόπουλος (στή φωτογραφία) 
πού διδάσκει Κλασική Φιλολογία 
στό Τµῆµα Φιλολογίας τοῦ ΔΠΘ, 
πού δέν παρέβλεψε ὡστόσο καί 
τίς δύο κραυγαλέες ἀδυναµίες τοῦ 
ἐγχειρήµατος: τά ἄσχηµα ἀγγλικά 
του καί τήν ἀπουσία εὑρετηρίου. Ἡ κ. 
Νικολίτσα Κοκοτάκη (τ. Προϊστα-
µένη τῆς ΙΘ΄ Ἐφορείας Προϊστορικῶν 
καί Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων) ἀνέλαβε 
κατόπιν τήν ξενάγηση τοῦ κοινοῦ 
στόν περίπλου τοῦ Εὐξείνου Πόντου, 
σταµατώντας στίς κυριότερες 
ἀπό τίς 75 ἑλληνικές πόλεις του: 
Ἀπολλωνία, Μεσηµβρία, Ὀδυσσός, 
Διονυσούπολις, Τόµις, Ἱστρία, Τύρα, 
Λεύκη, Ὀλβία, Βορυσθενίτις νῆσος, 
Κερκινίτις, Χερσόνησος, Θεοδοσία, 
Παντικάπαιον, Φαναγόρεια, 
Γοργιππία, Τάναϊς, Διοσκουριάς, 
Φάσις, Τραπεζούς, Κερασούς, 
Κοτύωρα, Ἀµισός, Ἡράκλεια 
Ποντική... Ὅλες µνηµεῖα µιᾶς 
ἐκπληκτικῆς δυναµικῆς τῶν Ἰώνων 

(κυρίως Μιλησίων) πού ἐνέταξαν τόν 
Εὔξεινο χῶρο καί τήν ἐνδοχώρα του 
στόν πολιτισµένο κόσµο. Τόν λόγο 
πῆρε µετά ὁ καθηγητής κλασικῆς 
Ἀρχαιολογίας (Πανεπιστήµιο 
Θράκης στήν Ἀδριανούπολη) Σουµέρ 
Ἀτάσοϊ, πού τά τελευταῖα χρόνια 
σκάβει στήν παρευξείνια πόλη Τίο 
(σήµερα Φίλιος). Μέ τρόπο ἁπλό καί 
οἰκεῖο Ὁ κ. Ἀτάσοϊ περιέγραψε τίς 
δυσκολίες πού ἔχει νά ξεπεράσει ἕνας 
ἐπιστήµονας τοῦ κλάδου του στήν 
Τουρκία: Ἀναφέρθηκε στίς δύο φορές 
πού συνελήφθη ὡς ...κατάσκοπος 
στήν Ἀµισό - τή µία φορά µάλιστα 
συνοδευόµενος ἀπό Ἀµερικανούς 
συναδέλφους του - ὅπως καί στά 
γραφειοκρατικά (;) ἐµπόδια πού 
µαταίωσαν τή συνεργασία πού 
εἶχε συµφωνήσει µέ 8 Ἕλληνες 
φοιτητές τῆς Ἀρχαιολογίας ἀπό τό 
Πανεπιστήµιο τῶν Ἰωαννίνων. Ἀλλά 
καί στίς φωτογραφίες πού ἔδειξε 
βγάζανε µάτι ἡ τεράστια τουρκική 
σηµαία µέσα στόν ἀρχαιολογικό 
χῶρο, τό ...στρατόπεδο πάνω στή 
νεκρόπολη, τό πλινθοποιεῖο δίπλα 

στό ἀρχαῖο 
θ έ α τ ρ ο . . . 
Πάντως ὁ 
ἴδιος ἔδειξε 
νά µήν 
π τ ο ε ῖ τ α ι , 
ἔ κ α ν ε 
χιοῦµορ µέ 
τά συµβάντα, 
δ ή λ ω σ ε 
θιασώτης τῆς 
Ε/Τ φιλίας (ὁ 

δῆµος τῆς Φίλιος «ἀδελφοποιήθηκε» 
µέ τόν δῆµο Τυχεροῦ Ἕβρου) καί 
συνεχίζει. Τελευταῖος (ὄχι ὅµως καί 
συντοµότερος...) ἦταν ὁ Βούλγαρος 
καθηγητής Ἰβάν Καραγιότωφ 
(διδάσκει κλασική ἀρχαιολογία 
στό πανεπιστήµιο τοῦ Σοῦµεν), 
πού ἀνάλωσε τόν χρόνο του σέ µία 
πολύ ἐξειδικευµένη διάλεξη γιά 
τήν νοµισµατοκοπία τεσσάρων 
πόλεων τῶν βουλγαρικῶν (σήµερα) 
παραλίων καί κράτησε γιά τό τέλος 
τήν πληροφορία γιά τήν ἀνεύρεση 
νοµισµάτων τῆς Μεσηµβρίας σέ 
διάφορα σηµεῖα, ἀπό τό Κόσοβο 
µέχρι τό ...Βέλγιο! Τήν ἐκδήλωση 
ἔκλεισε ὁ συντονιστής τοῦ ἐκδοτικοῦ 
ἐγχειρήµατος Ἠλίας Πετρόπουλος 

(λέκτωρ στό Τµῆµα Γλώσσας, 
Φιλολογίας καί Πολιτισµοῦ 
Παρευξεινίων Χωρῶν τοῦ ΔΠΘ), 
ὁ ὁποῖος περιέγραψε τό πῶς 
φτάσαµε στό ἀποτέλεσµα αὐτό καί 
εὐχαρίστησε ὅλους τούς συντελεστές 
του καί κυρίως τούς δωρητές: τήν 
οἰκογένια Μπίµπαση καί τήν Ἱερά 
Μητρόπολη Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Ἐµεῖς στά συγχαρητήριά µας νά 
προσθέσουµε τήν παρότρυνση νά 
µεταφραστεῖ στά ἑλληνικά τό ἔργο 
(περιλαµβάνει 5 γαλλικά κείµενα καί 
ὅλα τά ὑπόλοιπα εἶναι στά ἀγγλικά), 
νά προστεθεῖ τό ἀπαραίτητο εὑρετή-
ριο καί νά ἔχουµε καί στή γλῶσσα 
µας µία συνολική εἰκόνα τῆς ΒΑ 
παρουσίας τῶν προγόνων µας.
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Φίλοι καί ἐχθροί 
γιά τόν «Α»

      Στίς ἀρχές τοῦ Φλεβάρη εἴχαµε 
τήν ...τιµητική µας ἀπό πλευρᾶς 
προβολῆς (θετικῆς κι ἀρνητικῆς, 
ἀδιάφορο) τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» σέ 
ἄλλα ἔντυπα. Τήν ἀρχή ἔκανε 
ἡ ξανθιώτικη τουρκοφυλλάδα 
«Μιλλέτ» (29-1-09), πού ἔκανε 
πρωτοσέλιδο (!) θέµα της τήν 
ὁµιλία µας στό Διδυµότειχο, στίς 
24-1-09, µετά ἀπό πρόσκληση 
τοῦ συλλόγου «Ἀκρίτες». Ἐκεῖ ἡ 
ἀφεντιά µας παρουσιάστηκε ὡς «ὁ 
γνωστός γιά τά ἀντιτουρκικά του 
δηµοσιεύµατα», πού µεταξύ ἄλλων 
«ἀνησυχεῖ γιά τό δῆθεν πέρασµα 
τοῦ ἐµπορίου στά χέρια τῆς 
µειονότητας», πού «χρησιµοποιεῖ 
κάποιους µειονοτικούς γιά τούς 
βρώµικους σκοπούς του» καί πού 
«φανέρωσε µέ τήν ὁµιλία του τήν 

ἐχθρική πρός τήν µειονότητα ὀπτική 
του». Ἕνα µόνο πρᾶγµα θ’ ἀπαντήσω 
στή «Μ», ὅτι κανέναν µειονοτικό δέν 

ἐχθρεύοµαι, ὅµως στήν πολιτική 
δράση πολλῶν, ναί, ἐναντιώνοµαι. 
Σαφές;  
 Τήν σκυτάλη παρέλαβε τό 
«Παρόν» (1-2-09) τοῦ Μάκη Κουρῆ 
ἀναδηµοσιεύοντας / προβάλοντας 
µέρος τῆς ἴδιας ὁµιλίας µας στό 
Διδυµότειχο, πού εἶχε ἀναρτηθεῖ στό 
infognomonpolitics.blogspot.com τοῦ 
Σάββα Καλεντερίδη. Εὐχαριστοῦµε 
καί τούς δύο πού δίνουν συχνά σέ 
µᾶς ἕνα βῆµα ἐνώπιον χιλιάδων 
ἀναγνωστῶν καί στούς τελευταίους 
µία γεύση τοῦ θρακικοῦ προβλή-
µατος ἀπό πρῶτο χέρι. 
   Τήν ἴδια µέρα (1/2) ὁ «Ἰός» τῆς 
Ἐλευθεροτυπίας, ἀσκούµενος στό 
ἀγαπηµένο του σπόρ τῆς χαρτογρά-
φησης - κάποιοι πιό κακοπροαίρετοι 
θά τό ἔλεγαν καί «φακέλωµα»* 
- τῶν ἰδεολογικῶν του ἀντιπάλων, 
µᾶς ἐνέταξε ὄχι µόνο µεταξύ τῶν 
ὄντως φίλων («Ἄρδην», «Ρήξη», 
«Ρεσάλτο»...) ἀλλά καί µαζί µέ 
ὅποιον ἄλλον ἔχουν ἀπέναντι 

(ΛΑΟΣ, «Χρυσή Αὐγή»...). Ἐπανῆλθε 
στίς 14/2 πασχίζοντας νά µᾶς 
συνδέσει µέ ...χοῦντες (!) καί ἄλλα 
παρόµοια, παίρνοντας ἀπό δῶ κι 
ἐκεῖ κάποιες φράσεις µας (τούς 
στείλαµε ἀπάντηση, νά δοῦµε ἄν 
θά τήν δηµοσιεύσουν). Ἡ µέθοδός 
τους κλασική µά ἡ ἀντιπαλότητα µ’ 
αὐτούς τούς συγκεκριµένους σηµαί-
νει ὅτι βρισκόµαστε σέ καλό δρόµο. 
   Τέλος, ἡ «Φωνή τῆς Ροδόπης» ἀνέ-
δειξε πρωτοσέλιδα ὅσα γράφαµε 
γιά τό σκάνδαλο µέ τό νοµαρχιακό 
ἔργο στόν Μακροπόταµο, ἀναπα-
ράγοντας ὁλόκληρο τό δηµοσίευµά 
µας, προσθέτοντας νέα στοιχεῖα καί 
ἐπαινώντας τήν σύνολη προσπάθειά 
µας. Εὐχαριστοῦµε καί συνεχίζουµε!

Κ.Κ.

* Τί ἄλλο ἀπό «χαρτογράφηση» τῶν 
κοµµουνιστῶν καί τῶν «συνοδοιπό-
ρων» τους ἔκαναν οἱ ἀσφαλίτες τίς 
δεκαετίες µετά τόν Ἐµφύλιο;

Ὁ Εὔξεινος Πόντος τῶν Ἑλλήνων
Στόν «Βορέα» τοῦ Σταύρου Πα- 
παθανάκη (πού πρόσφατα εἴδαµε 
νά προβάλλεται καί στόν ἀθηναϊ- 
κό Τῦπο) πάντα βρίσκεις ἐνδιαφέ- 
ρουσες σελίδες. Αὐτή τή φορά 
ὅµως τό σηµειώνουµε γιά ἕναν 
ἐπιπλέον λόγο, ἀφοῦ τό τελευταῖο 
του τεῦχος εἶναι ἀφιερωµένο στόν 
κοινό µας φίλο, τόν ἑβρίτη ζωγράφο 
Ἀθηνόδωρο (Ταρσούδη). Εἶναι κάτι 
πού κι ἐµεῖς τοῦ τό ὀφείλουµε ἀλλά 
ἡ ἀµέλειά µας... 



1) Στίς 17 Φεβρουαρίου 1770 ἀποβιβά-
ζεται ὁ Θεόδωρος Ὀρλώφ, ἐπικεφαλῆς 
τοῦ ρωσικοῦ στόλου, στό Οἴτυλο τῆς 
Μάνης. Οἱ Μανιάτες ἔσπευσαν µέ 
τούς ἱερεῖς τους γιά νά ὑποδεχθοῦν 
τούς Ρώσους. Σύµφωνα µέ προφητεῖες 
εὐρύτατα διαδεδοµένες ἀπό τά µέσα 
τοῦ 18ου αἰώνα, οἱ «Μόσχοβοι» ἦταν 

τό «ξανθό γένος», τό θεϊκά σταλµένο 
νά ἄρει τήν ὀθωµανική κατάκτηση καί 
νά (ἀνα)συστήσει χριστιανικό βασίλειο 
στό πρότυπο τοῦ Βυζαντίου. Ἔτσι, ἡ 
ἔλευση τῶν Ρώσων στή Μάνη φάνταζε 
ὡς ἐνεργοποίηση τοῦ «σχεδίου» τῆς 
Θείας Πρόνοιας γιά ἀπελευθέρωση ἀπό 
τούς Ὀθωµανούς. Παραλληλίζοντας µέ 
τό σήµερα, πῶς κρίνετε τίς προσδοκίες 
πολλῶν νεοελλήνων ἀπό τόν Πούτιν; 
Α) Ἱστορικά βάσιµες
Β) Ψυχολογικά ἑρµηνεύσιµες
Γ) Πολιτικά χρήσιµες
∆) Ὅλα τά άνωτέρω

2) Στίς 18 Φεβρουαρίου 1878 
ἐπαναστατεῖ ὁ ὁπλαρχηγός Ἰωσήφ 
Λιάτης («Ἠλίας») κατά τῶν Τούρκων 
στήν Κοζάνη. Μόλις εἶχε σχηµατισθεῖ 
ἡ «Προσωρινή Κυβέρνησις τῆς ἐν 
Μακεδονίᾳ ἐπαρχίας Ἐλιµείας», ἡ ὁποία 
ὀργάνωσε χιλιάδες ἐνόπλους ἀπό ὅλα 
τά ὀρεινά συγκροτήµατα τῆς περιοχῆς. 
Ὁ ἀνταρτοπόλεµος ἁπλώθηκε ἀπό 
τήν Κοζάνη µέχρι τό Μοναστήρι 

καί ἀνέτρεψε τήν παραχώρηση τῆς 
Μακεδονίας στή Βουλγαρία διά τῆς 
Συνθήκης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. Ἡ 
συνδροµή τῆς ἐπίσηµης Ἑλλάδας στόν 
ἀγώνα ἐκεῖνον ἦταν... 
Α) Τεράστια
Β) Μέτρια
Γ) Ἀναιµική
∆) Καθοριστική

3) Στίς 19 Φεβρουαρίου 1962 πεθαίνει ὁ 
µεγάλος γιατρός κι ἐρευνητής Γεώργιος 

Παπανικολάου. Καταγόταν ἀπό τήν 
Κύµη τῆς Εὐβοίας καί τελείωσε τήν 
Ἰατρική Ἀθηνῶν στά 21 του χρόνια. 
Ἀσχολήθηκε µέ τήν φιλοσοφία, τή 
µουσική, τήν γεωργία, τήν βιολογία... 
Ἐπέστρεψε ἀπό τό ἐξωτερικό γιά νά 
πολεµήσει στόν Α΄ Βαλκανικό Πόλεµο 
καί ξαναέφυγε, αὐτή τή φορά στίς ΗΠΑ, 
ὅπου καί κορυφώθηκε ἡ προσφορά του 
στήν ἀνθρωπότητα µέ τήν ἀνακάλυψη 
τοῦ σωτηρίου γιά ἑκατοµµύρια γυναῖκες 
«Πάπ τέστ». Ἔγραφε στόν πατέρα του: 
«Τό ἰδανικόν μου δέν εἶναι νά πλουτίσω, 
οὔτε νά ζήσω εὐτυχής ἀλλά νά ἐργασθῶ, 
νά δράσω, νά δημιουργήσω, νά κάμω κάτι 
τι ἀντάξιον ἑνός ἀνθρώπου ἠθικοῦ καί 
δυνατοῦ»! Πρίν διοριστεῖ σέ νοσοκοµεῖο, 
στίς ΗΠΑ ἐργάστηκε ὡς...
Α) Πωλητής σέ κατάστηµα χαλιῶν
Β) Σερβιτόρος ἑλληνικοῦ ἑστιατορίου

Γ) Μουσικός
∆) ∆άσκαλος βιολογίας

4) Στίς 21 Φεβρουαρίου 1913 ἀπελευθε-

ρώνονται τά Γιάννενα ἀπό τούς 
Τούρκους. Ποιό ἦταν τό στοιχεῖο πού 
ἔπεισε τόν Ἐσάτ Πασά νά ζητήσει τήν 
παράδοση τῆς πόλης στούς Ἕλληνες, 
ἐφόσον κρατοῦσε ἀκόµη ὀχυρά σηµεῖα 
γύρω της; 
Α) Ἡ τολµηρή διείσδυση τοῦ 1ου Συν-
τάγµατος Εὐζώνων στίς παρυφές τῶν 
Ἰωαννίνων
Β) Ἡ πεποίθησή του στίς ἀρχές τῆς 
εἰρήνης καί τοῦ διεθνισµοῦ
Γ) Ἡ ἐξάντληση τῶν πυροµαχικῶν του 
∆) Οἱ ζεϊµπεκιές τοῦ Ε. Βενιζέλου καί οἱ 
κουµπαριές τοῦ Π. Κουντουριώτη γιά 
χάρη τῆς ἑλληνοτουρκικῆς φιλίας

5) Στίς 22-24 Φεβρουαρίου 1943 στήν 
κατεχόµενη ἀπό τούς Γερµανούς 
Ἀθήνα µαθητές καί ἐργατοϋπάλληλοι 
ἀπεργοῦν. Τό ζήτηµα τῆς «πολιτικῆς 
ἐπιστράτευσης» ἑλληνικοῦ πληθυσµοῦ 
καί τῆς χρησιµοποίησής του γιά τούς 
σκοπούς τοῦ Ἄξονα, πού ἀνακίνησε ὁ 
Γερµανός ἀντιστράτηγος Ἀλεξάντερ 
Λέρ, ἀπαντήθηκε µέ µιά συντονισµένη 
ἀπεργία καί διαδήλωση 50.000 ἐργατῶν, 
ὑπαλλήλων καί µαθητῶν τῆς Ἀθήνας. 
Χιλιάδες κόσµος κατέβηκε στό κέντρο, 
εἰσέβαλε στά Παλιά Ἀνάκτορα καί 
κατέκλυσε τά κυβερνητικά γραφεῖα. 
Στίς 5 Μαρτίου οἱ διαδηλωτές - ἀπεργοί 

ἔφτασαν τούς 300.000, κατέλαβαν τό 
ὑπουργεῖο Ἐργασίας καί ἔκαψαν τούς 
καταλόγους τῶν ἐργαζοµένων πού 
προορίζονταν γιά ἐπιστράτευση. Κάπου 
ἐκεῖ ἔληξε καί τό ζήτηµα. Πεῖτε µας πῶς 
διάολο καταντήσαµε σέ µισόν αἰώνα 
στό σηµερινό µας χάλι.
Α) ∆έν ξέρω
Β) Μακάρι νά ‘ξερα
Γ) Τί νά σᾶς πῶ...
∆) ∆έν ἔχω ἰδέα!

6) Στίς 27 Φεβρουαρίου 1910 γίνεται 
µεγάλο ἀγροτικό συλλαλητήριο στήν 
Καρδίτσα, µέ στόχο τήν κατάργηση τῶν 
(παλιῶν τουρκικῶν - µεταπωληµένων) 
τσιφλικιῶν καί τήν ἀναδιανοµή τῆς γῆς. 
Ἡ διαδήλωση τῆς 27ης Φεβρουαρίου, 
ὑπῆρξε τό ἀποκορύφωµα µιᾶς σειρᾶς 
ἐξαιρετικά µαχητικῶν καί πάνδηµων 
διαδηλώσεων τόσο στήν Καρδίτσα, 
ὅσο καί στίς ὑπόλοιπες θεσσαλικές 

πόλεις, πού εἶχαν ὀργανωθεῖ ἀπό τόν 
Γεωργικό Πεδινό Σύνδεσµο Καρδίτσης. 
Ἡ µετέπειτα κλιµάκωση αὐτοῦ τοῦ 
ἀγώνα στήν ὑπόλοιπη Θεσσαλία, µέ 
πρωτοπόρους Καρδιτσιῶτες ἀγροτιστές 
σάν τόν ∆ηµήτρη Μπούσδρα, ὁδήγησε 
λίγες µέρες µετά, στήν «ἐξέγερση 
τοῦ Κιλελέρ». Ποιός τελικά ἔλυσε τό 
πρόβληµα τῶν ἀγροτικῶν γαιῶν στή 
Θεσσαλία, καταργώντας τά τσιφλίκια;
Α) Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος
Β) Ὁ Νικόλαος Πλαστήρας
Γ) Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς
∆) Ὁ Κώστας Σηµίτης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1∆, 2Γ, 3Α, 4Α, 5ΑΒΓ∆, 6Β
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μωραίνει Κύριος 
ὃν βούλεται ἀπολέσαι

 Ὅτι βίαιος διδάσκαλος πόλεµος κοινότοπόν  
ἐστι καὶ αὐταῖς λέξεσιν ὑπὸ Θουκυδίδου ἐν τῇ Τρίτῃ 
(82.2) δεδήλωται. Ὅτι δ’ ὅµως τὸ εὐσεβὲς ἀδέσποτον 
τοῦ τίτλου (λατινιστὶ:«dementat Dominus quem per-
dere vult») γένοιτ’ ἂν ἐν τοῖς πράγµασιν, ἐφ’ ἡµῶν 
αὐτῶν, ἄπιστον.
 Τὸ δυσκλεὲς τοῦτ’ ἔργον τῆς πανστρατιᾷ 
ἀπὸ ξηρᾶς γῆς τε καὶ θαλάσσης καὶ ἀέρος τῶν 
Ἰουδαίων ἐφόδου κατὰ τῶν Φιλισταίων ἐν Γάζᾳ 
τῆς Παλαιστίνης φασί τινες γεγονέναι ὑπὸ δύο τῶν 
πρώτιστ’  ἀπιόντων ἀρχόντων, τοῦ πολλὰ πολλαχῇ 
ἐγκαλουµένου Ἰουδαίου πρώτου τῇ τάξει ὑπουργοῦ 
καὶ τοῦ πανταχῇ δικαίως στιγµατίου θεωρουµένου 
ὑπερατλαντικοῦ Προέδρου. Ἀµφότεροι οὗτοι 
ὁσονούπω ἀνευθύνως τε καὶ νηποινεὶ (;) 
ἰδιωτεύσουσιν (ἰδιῶται δῆλα δὴ διὰ βίου γεγονότες, 
τάχ’ ἂν αὖθις ἰδιῶται ἔσονται).
 Τὰ παρεπόµενα δ’ ὅµως τοῦ µεγάλου καὶ 
ὠµοῦ ἔργου τούτου πεσεῖται, ὡς ἐναγὴς ἀρά, ἐπὶ τὰς 
τοῦ ἑαυτῶν γένους τε ἅµα καὶ ἔθνους κεφαλὰς οὐ 
χρονία µόνον, ἀλλ’ αἰωνία. Τὸ γὰρ ἄγος οὐ µερικὸν 
καὶ ἴδιόν ἐστιν, ἀλλὰ κοινὸν καὶ γενικόν. - «Ἀλλά, 
φαίη τις ἄν, τίς Κύριος µωραίνει…»; - Ὁστισοῦν 
κατὰ τόπους ἀνὰ τοὺς αἰῶνας: Βάαλ τε Ζεὺς καὶ 
Ζωροάστρης, Γιαχβέ τε καὶ Χριστός, Βούδ(δ)ας τε 
καὶ Κρίσνα, Κοµφούκιός τε καὶ Μωάµεθ, ὁντινοῦν 
ἂν βούλῃ (τὸ γὰρ ἀκριβὲς ὄνοµα τοῦ Θεοῦ εὑρεῖν 

ἀδύνατον, κατὰ Πλάτωνα). Ἀλλ’ ὁστισοῦν ἂν ᾖ, τὸ 
ὅσιόν τε καὶ τὸ ἀνόσιον κοινόν ἐστι πᾶσιν.
 «Ἀλλ’ ἀναιτίως τοῦτ’  ἐγένετο;», ἔροιτό τις ἄν 
- «Οὐ µὰ Δί’, οὐχὶ ἀναιτίως. Ἀλλ’ ἡ τοῦ ἀδικήµατος 
τοιαύτη καὶ τοσαύτη τιµωρία ἄνισός τε καὶ µυριάκις 
δυσανάσχετος, ἄρα καὶ δυσαπάλλακτός ἐστι τοῖς 
τε θεοῖς καὶ θνητοῖς, τοῖς νοῦν ἔχουσιν. Μνηστέον 
δὲ τοῦ τοῦ Ἀριστοτέλους (Πολιτ. 3.9.2) «καὶ τὸ 
ἄνισον δοκεῖ δίκαιον εἶναι…, ἀλλ’ οὐ πᾶσιν, ἀλλὰ 
τοῖς ἀνίσοις» καὶ τοῦ τοῦ Ἡρακλείτου «Ἥλιος γὰρ  
οὐχ ὑπερβήσεται µέτρα. Εἰ δὲ µή, Ἐρινύες µιν δίκης 
ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν». Δεῖ δὴ µέτρου καὶ δὴ καὶ 
τιµωρησιοµέτρου, οὕτως εἰπεῖν.
 Ἐν τούτῳ δὲ πάντες, πλὴν τῶν πολλῶν, 
σιγῶσιν. Οἱ δὲ πολλοὶ ὅπου γῆς, βοὴν ὡς ἐν ἐρήµῳ 
βοῶσιν, τῶν ἀρχῶν, µεγάλων τε καὶ µικρῶν, 
ἐπεχουσῶν καὶ σιωπωσῶν. Βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ; Οὐαὶ 
τοῖς νικηταῖς! Αἰδώς, Ἀργεῖοι! Τάχ’ ἂν ὑµᾶς Ἐρινύες 
ἐξευρήσουσιν. 
 Ἔγραφον φρικιῶν ἔνῃ καὶ νέᾳ (τριακάδι) 
µηνὸς Γαµηλιῶνος ἐνάτου καὶ δισχιλιοστοῦ µετὰ 
Χριστοῦ γέννησιν ἔτους, εἰκάδι συνεχεῖ, ἀφ’ ἧς 
ἤρξατο, ἡ τῶν Ἱουδαίων εἰσβολή. Ὑπερχίλιοι  
Γαζαῖοι ἔθανον, ἐν οἷς καὶ ὡς τετρακόσιοι παῖδες 
(ἡ δευτέρα σφαγὴ τῶν νηπίων!), ἐτρώθησαν δὲ 
ὑπερπεντακισχίλιοι. Φρικτὸν ἀκούειν. Γενοκτονία 
δὴ τὸ λεγόµενον! 

Ἀνδρέας Χ. Παναγόπουλος, Γραµµατικός,
Ἀθήνησιν, παρὰ Δῆµον Ἀλωπεκῆς

apanagop@upatras.gr

Συνέχεια από τη 12η σελίδα
 Και δυο λόγια για το ματς με τον 
Ολυμπιακό του προπερασμένου Σαββάτου, το 
οποίο φυσικά παρακολουθήσαμε από κοντά. 
Και δεν θα σταθώ στο αγωνιστικό μέρος, γιατί 
παρότι ο Πανθρακικός στάθηκε αξιοπρεπώς, 
χωρίς έξι μάλιστα βασικούς παίκτες, είναι βεβαίως 
τέτοια η διαφορά κλάσης (και μπάτζετ), που το 
παιχνίδι μάλλον δεν αντέχει περαιτέρω κριτικής. 
Θέλω όμως ειλικρινά να δώσω τα θερμά μου 
συγχαρητήρια στην ευγενή εκείνη ομάδα των 
κάφρων θρακέζων ιθαγενών, που κατέκλυσαν μία 
κερκίδα του γηπέδου, κουνώντας κόκκινες σημαίες 
και αλαλάζοντας υπέρ του Θρύλου. Και αν βεβαίως 
για τους ιθαγενείς από γειτονικές ζούγκλες (π.χ. 
γκατζοπαπούα, ξανθοκινκούγιου, καβαλομαορί, 
κλπ.) η ξεφτίλα μπορεί ίσως να θεωρηθεί και κάπως 
μικρότερη, τι να πει κανείς για τους κομοτηνέζους 
κρετίνους, που πανηγύριζαν έξαλλα τα γκολ που 
έβαζε ο…Πειραιάς στην ομάδα της πόλης τους; 
 Και να σκεφτείτε τώρα ότι ο ηλίθιος 
είχα και…τύψεις, καθώς (ως παιδιόθεν άρρωστος 
Παοκτσής), τον Πανθρακικό, όταν έπαιξε με τον 
ΠΑΟΚ, τον υποστήριζα μεν, αλλά όχι τόσο θερμά, 
όσο αισθανόμουν ότι θα όφειλα. Πού να ήξερα 
δηλαδή ο καθυστερημένος…
 Πώς είπατε; Μιθριδατισμός; Ναι καλά, 
κι εμείς έτσι νομίζαμε, ότι δηλαδή τον έχουμε 
όντως πλέον πλήρως υποστεί σε σχέση με τη 
νεοελληνέζικη καφρίλα. Φαίνεται τελικά όμως ότι 
υπάρχουν πράγματα που μπορούν ακόμη να μας 
αφήσουν άφωνους…               Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ
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Ἐξωπέταξαν ἀπό τό ἱστορικό κέν-
τρο τῆς ἰταλικῆς πόλης Λούκα ὅλα 
τά τούρκικα, κινέζικα, ἀµερικάνικα 
καί ἄλλα ἐξωτικά φαγάδικα

Καί δέν συµβαίνει µόνο στή Λούκα 
µά κι ἀλλοῦ στόν πολιτισµό: Οἱ 
ἄνθρωποι πού ἔχουν ἐπίπεδο καί 
ἀγάπη γιά τόν τόπο τους δέν τόν 
θέλουν γιουσουρούµ. Ἐµεῖς ἐδῶ; 

«Τά ἑβραϊκά λεφτά ἐλέγχουν ΗΠΑ 
καί Δύση, ἄσχετα ποιός κυβερνάει», 
λέει ἡ ὑφυπ. Ἐξωτερικῶν τῆς Νο-
τίου Ἀφρικῆς, Fatima Hajaig 

Ἄααα, σάν πολύ θάρρος δέν πῆραν 
ἐκεῖ στήν ἀραπιά; Γιά πιάσε τό 
φίµωτρο ρέ Ἀβραάµ, αὐτό µέ τά 
«ρατσιστικά στερεότυπα»!

Ὁ Σερκέι Κισίλωφ διά τῆς Sunimex 
Handels GmbH εἶναι ὁ µεσάζων τοῦ 
ρωσικοῦ πετρελαίου στή Γερµανία, 
παρότι διαφωνοῦν Πούτιν - Lukoil

Κοτζάµ Γερµανία εἰσάγει ὅλο τό 
πετρέλαιο τοῦ ἀγωγοῦ Druschba 
πληρώνοντας νταβατζιλίκι στόν 
Σεργκέι. Τί ἄλλο διαβατήριο ἔχει 
λέτε αὐτός, πλήν τοῦ ρωσικοῦ;

Ἀναδιανοµή τῆς γῆς, ἐπισηµοποίη-
ση τῶν ἰνδιάνικων γλωσσῶν, ἀπα- 
γόρευση ξένων βάσεων... Στή Βο-
λιβία βλέπεις τί θά πεῖ «Ἀλλαγή».

«Φάρµακο γιά τά δόντια σκότωσε 
84 παιδιά στή Βρετανία». Βρεῖτε 
τή λάθος λέξη στήν κατά τά ἄλλα 
ἀληθινή αὐτή εἴδηση

Ἀπάντηση: Ὄχι «Βρετανία» ἀλλά 
«Νιγηρία». Γιαυτό καί κανείς δέν 
ἀσχολήθηκε οὔτε µέ τήν φαρµακο-
µαφία οὔτε µέ τά θύµατα. 

Ὁ διπλασιασµός τῶν καρκίνων στή 
σερβική Μητρόβιτσα λέει κάτι γιά 
νατοϊκές εὐθῦνες καί ὅπλα DU; Ὄχι; 
Ἄ, καλά, συγγνώµη.

Ὁ φονιάς τοῦ Σ. Σολωµοῦ, Κενάν 
Ἀκίν, κατεβαίνει στίς Τ/Κ ἐκλογές. 
ΨΗΦΟ, λοιπόν, στόν Ἀκίν! (µέ τό 2ο 
γράµµα ὄµικρον)    

Ὄχι ὅτι τόν εἴχαµε πιστέψει τόν Ἀ-
βραµό πώς θά ἔδινε ὅλα τοῦτα στήν 
Ὑγεία, ἀλλά δέν φανταζόµασταν 
τόσο ξεδιάντροπο «εἶπα - ξεῖπα»!

Alpha news ἐπιγράφει τό κορυφαῖο 
κοπροκάναλο τίς «εἰδήσεις» του. 
Δέν ξέρουν ἑλληνικά ἤ ἀκολουθοῦν 
τήν ...Ἄννα Τενεκεδοπούλου;

Κόντεψαν νά βάλουν τήν Κουλούρη 
τροχονόµο τῶν εὐρωπακέτων γιά 
τίς κοινωνικές ἐπιστῆµες. Ἀληθεύει 
ὅτι πρωτοστάτησε ὁ Φ. Τσαλίδης;

Χιλιάδες διαδηλωτές στό Σύνταγµα 
τήν ἐπέτειο τῶν Ἰµίων, καί δέν εἶπε 
κανένα βοθροκάναλο λέξη. Γιατί 
ἦταν, λέει, χρυσαυγίτες. Ἔ, καί; 

Στήν νέα ἑταιρεία (Athens Airways) 
τῆς γραµµῆς Ἀλεξ/λη - Ἀθήνα εὐχό-
µαστε καλές δουλειές καί ... χαµηλές 
τιµές (ἔχουµε στενάξει...)

Στήν Ψευτοµακεδονία θά ἐκδράµει 
ὁ µειονοτικός Πολιτιστικός & Λαο-
γραφικός σύλλογος Ἀρσακείου. Γιά 
σύσφιξη τῶν τουρκοσκοπιανῶν ἤ 
τῶν ...τουρκοτουρκικῶν σχέσων;

Σάν νά µήν ἔφτανε ἡ ἐνδηµική 
ἀνεργία, ἔχουν καί τήν κρατική ἀδι-
αφορία στίς Σάπες: Ἡ Ἀστυνοµία 
ἀποψιλώνεται, ὁ ΟΤΕ φεύγει...

Τά δηµοτικά ψηφίσµατα πού ἔφερε 
στή Βουλή ὁ Γ. Πεταλωτής δείχνουν 
µέρος µόνο τοῦ ὅλου προβλήµατος 
καί µιά ΑΣΠΕΤΕ τί νά µᾶς κάνει;

Χέστηκαν νά γράφουν γιά τήν κυ-
ρία τοῦ πολιτευτῆ «µας», πού ἀπ’ τό 
ΥΠΕΘΑ βρέθηκε γ.γ. στό Παιδείας. 
Γιά τό «πῶς», ὅµως, µέ ποιές πλάτες, 
οὔτε λέξη. Φτάνει, ρέ, θά ξεράσω!

Ἔφερε ἡ Μπατζελῆ στή Θράκη τίς 
θέσεις τοῦ ΠαΣοΚ γιά τό ἀγροτικό 
καί τίς ...µετέφρασαν στά τουρκικά! 
Ἔ, µετά ποιός µᾶς φταίει;

Ἀπό 50.000 εὐρώ ἐπιδικάστηκαν σέ 
Σ. Καραχότζα - Τ. Κόντε, ἀποζηµίω-               
ση γιά τίς συκοφαντίες τῆς Μιλλέτ.  
Κι ἔρχονται κι ἄλλες καταδίκες

Καί νά πέσει µέ τίς ἐφέσεις τό ποσό 
(συνολικά ὥς τώρα 200 χιλιάρικα...) 
πάλι ἀκριβό θά τούς βγεῖ τό µάθηµα 
«Πράκτορας ≠ Δηµοσιογράφος».

Χθές κλείσανε 10 χρόνια ἀπ’ τήν 
παράδοση τοῦ Ὀτζαλάν στήν Τουρ-
κία. Ἐλάχιστοι θυµοῦνται (π.χ. ὁ Χρ. 
Κηπουρός), ὅµως τό ἄγος παραµένει.

Παρουσία τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ 
Προεδρίας τά ἐγκαίνια τῆς Ziraat 
Bankasi Κοµοτηνῆς µέ πρόσκληση 
δίγλωσση: τουρκικά καί ...ἀγγλικά! 
Μάθαν πώς (γλωσσικά) πηδιόµαστε, 
πλακώσανε κι οἱ Τοῦρκοι...

«Κατέστρεψαν αὐτὴ τὴ χώρα»
Τὰ ΜΜΕ σὲ αὐτὴ τὴ χώρα εἶναι ὁ 
μεντεσὲς τῆς πόρτας ποὺ ἐπέτρεψε στοὺς 
πραξικοπηματίες, στοὺς χουντικούς, στὶς 
συμμορίες καὶ τὰ ἀποσπάσματα θανάτου νὰ 
μποῦνε στὴ ζωή μας. Ἐκείνη ἡ πόρτα ἄνοιξε 
μέσω  τῶν ΜΜΕ. Τὸ πλέον ἀνατριχιαστικὸ 
εἶναι ὅτι αὐτὰ τὰ ΜΜΕ ἀποκρύπτουν τὰ 
πλέον ἀπαίσια ἐγκλήματα. Παρουσιάζουν 
τοὺς δολοφόνους ὡς ἥρωες. Αὐτὰ εἶναι 
ποὺ ἐπιτίθενται σὲ ὅσους προσπαθοῦνε νὰ 
προστατέψουν τοὺς ἀνθρώπους αὐτῆς τῆς 
χώρας. Καὶ μὲ τίποτε δὲν ἀποκαλύπτεται τὸ 
ἀληθινὸ πρόσωπο αὐτῶν τῶν ΜΜΕ. Ἴσως 
γιὰ πρώτη φορά, δημοσιεύουμε σήμερα 
ἕνα ἔγγραφο ποὺ φανερώνει ὅλη τὴ γυμνὴ 
ἀλήθεια γιὰ τὰ ΜΜΕ. 
Θὰ διαβάσετε κατὰ λέξη τὴ συνομιλία τοῦ  
ἰδιοκτήτη τῶν ἐφημερίδων «Ἀκσὰμ» καὶ  
«Γκιουνὲς», τῶν τηλεοπτικῶν καναλιῶν  
Show TV καὶ Skyturk TV, ἱδρυτῆ τοῦ 
δικτύου κινητῆς τηλεφωνίας Turkcell καὶ 
ἰδιοκτήτη διαφόρων τραπεζῶν, Μεχμὲτ Ἐμὶν 
Καραμεχμὲτ μὲ τὸν στρατηγὸ ἐπικεφαλῆς 
τῆς Διεύθυνσης Πληροφοριῶν τῆς Στρατο-
χωροφυλακῆς (Jandarma), καθὼς καὶ μὲ 
ἕναν συνταγματάρχη ἁρμόδιο γιὰ τεχνικὲς 
παρακολούθησης (εὑρισκόμενους τότε ὑπὸ 
τὶς διαταγὲς τοῦ στρατηγοῦ Σενὲρ Ἐρου-
ιγκοὺρ ποὺ ἑτοίμαζε πραξικόπημα). Θὰ 
ἀντιληφθῆτε πώς σᾶς κορόιδεψαν.  
Σὲ αὐτὲς τὶς ἐφημερίδες καὶ τὰ κανάλια 
φυσικὰ καὶ ὑπάρχουν πολλοὶ τίμιοι καὶ 
εἰλικρινεῖς ἄνθρωποι ποὺ διαβάζοντας αὐτὸ 
θὰ ὑποφέρουν, ἀλλὰ  σίγουρα ἔχουν φωλιάσει 
καὶ κάποιοι οἱ ὁποῖοι γράφουν ἄρθρα καὶ 
δημοσιεύουν εἰδήσεις στὴν κατεύθυνση τῶν  
¨ὑποσχέσεων¨ ποὺ ἔδωσε ὁ Καραμεχμέτ.  
Στὴν συνομιλία ὁ Καραμεχμὲτ, ποὺ εἶναι 
ἀπὸ τοὺς πιὸ πλούσιους τῆς Τουρκίας, 
ἀπευθυνόμενος στὸν τώρα φυλακισμένο, 
κατηγορούμενο γιὰ τὴν ὑπόθεση 
Ἐργκενέκον, καὶ τότε στρατηγὸ ἐπικεφαλῆς 
τῆς Διεύθυνσης Πληροφοριῶν Λεβὲντ 
Ἐρσὸζ τὸν ἀποκαλεῖ «διοικητά μου». Τοῦ 
ἀναφέρει ὅλες τὶς σχέσεις του στὴ δουλειά, 
καὶ τὰ ἐξηγεῖ σὰν ἕνας γενικὸς διευθυντὴς 
στὸ «ἀφεντικὸ του». Ἀναφέροντας τὰ 
προβλήματα τῆς  Turkcell καὶ τῆς τράπεζας 
Yapι Kredi καὶ ἐννοώντας τὸν στρατηγὸ 
Σενὲρ Ἐρουιγκοὺρ λέει πὼς «πέρυσι ὁ 
διοικητής μου βοήθησε, ξέρει». Μαθαίνουμε 
ὅτι ἡ διοίκηση τῆς Στρατοχωροφυλακῆς 
βοήθησε στὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων 
ποὺ εἶχε στὴν δουλειὰ ὁ Καραμεχμέτ!
Ὁ ἰδιοκτήτης δηλαδὴ μίας ἀπὸ τὶς 
μεγαλύτερες ἑταιρεῖες χόλντινγκ τῆς 
Τουρκίας ἀπέναντι σὲ ἕνα στρατηγὸ μὲ 
ἕνα ἀστέρι, ταπεινώνεται, γίνεται λιῶμα. 
Σὲ αὐτὴ τὴν συνομιλία βλέπετε τὴ δύναμη 
τοῦ Στρατοῦ σὲ αὐτὴ τὴ χώρα, καθὼς καὶ 
τὸ σὲ τί καταστάσεις φτάνουν οἱ πλούσιοι 
(τοὐλάχιστον ἕνα μέρος τους) γιὰ νὰ 
μπορέσουν νὰ ἐπωφεληθοῦνε ἀπὸ τὴ δύναμη 
αὐτὴ τοῦ Στρατοῦ. Φυσικὰ οἱ «Καραμεχμέτ» 
ποὺ παίρνουν βοήθεια ἀπὸ τὸν Στρατὸ γιὰ 
τὶς ἑταιρεῖες καὶ τὶς τράπεζές τους, κάτι 
δίνουν στὸν Στρατὸ ἔναντι...
Τὰ τμήματα αὐτῆς τῆς  συνομιλίας 
φανερώνουν τὴν οὐσία τῶν μηχανισμῶν τῆς 
σύγχρονης ἱστορίας. Ὁ στρατηγὸς Ἐρσὸζ 
λέει στὸν Καραμεχμὲτ πὼς ὁ στρατηγὸς 
Σενὲρ Ἐρουιγκοὺρ ἐπιθυμεῖ νὰ παραμείνει 
ἐπικεφαλῆς στὰ μίντιά του ὁ Τουντζάι 
Ὀζκάν (κατηγορούμενος τώρα στὴν ὑπόθεση 
Ἐργκενέκον). Στὸ μεταξὺ μαθαίνουμε πὼς τὸ 
κόστος ποὺ πληρώνει ὁ Καραμεχμὲτ γιὰ τὸν 
Τουντζάι Ὀζκάν εἶναι (μαζὶ μὲ τοὺς φόρους) 
9 ἑκ. δολάρια. Καὶ ἀντιλαμβανόμαστε πὼς 
οἱ στενὲς σχέσεις μὲ τὸν Στρατὸ ἀποτελοῦνε 
μία ¨κερδοφόρα δουλειά¨.
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ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Στείλαμε πρό ἡμερῶν μερικές ὑπεν-
θυμίσεις συνδρομῶν σέ φίλους. Κά-
ποιοι ἤδη ἀνταποκρίθηκαν καί μάλι- 
στα μέ ...διπλάσια καί τριπλάσια ποσά! 
Νά ΄στε καλά, ἀδέρφια, εὐχαριστοῦμε 
θερμά καί νά εἶστε σίγουροι ὅτι στήν 
ἀγάπη τῶν φίλων μας ὀφείλεται ἡ 
μακροημέρευση - σκάνδαλο τοῦ «Α»!  
(Παρακαλοῦμε τούς 2 καταθέτες τοῦ 
Φεβρουαρίου πού δέν ἔδωσαν ὄνομα 
στήν Ἐθνική Τράπεζα νά μᾶς τό ποῦν)

     Λοιπόν, εγώ σήμερα ζήλεψα το υποκείμενο που έχω από πάνω 
μου εδώ και μια οκταετία (Εεεεπ, μεταφορικώς ε; Μη μας βγάλετε 
και κάνα όνομα τώρα στα γεράματα!) και είπα να γράψω κι εγώ 
αντιφωνήματα ως άσκηση εναλλαγής ύφους. Τελικά όμως δυστυχώς, 
πάλι επί το…τοξικόν μου βγήκανε. (Ε, τι να πεις τώρα - καλά λένε 
ότι πρώτα η ψυχή του ανθρώπου βγαίνει και μετά το χούι)…
     Νέο κρούσμα προκλητικής προώθησης και προβολής…Μακεδόνων. 
Ο (φερόμενος ως) καλλιτέχνης και ανθρωπιστής Σκοπιανός Ζίβκο 
Ποπόβσκι-Τσβετίν έλαβε υποψηφιότητα για το Νόμπελ Ειρήνης 
2009, τιμώμενος για το έργο του “Λουλούδι Ειρήνης”, καθώς εδώ 
και 30 χρόνια δώρισε περίπου 30.000 έργα ζωγραφικής με μοτίβα 
λουλουδιών. E, μετά από αυτό, λέω κι εγώ ν’ αρχίσω να ζωγραφίζω 
άσπρα περιστέρια πάνω στα παλιά βρακιά μου και να τα μοιράζω στο 
παζάρι. Σε πόσα χρόνια θα πάρω, λέτε, υποψηφιότητα;
     Οι ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει ότι η Σερβία συνεργάζεται πλήρως με 
το δικαστήριο του ΟΗΕ για τα εγκλήματα πολέμου, δήλωσε πρόσφατα 
ο Ρασίμ Λιάιτς (επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου της Σερβίας για 
συνεργασία με το δικαστήριο), αμέσως μετά την επιστροφή του από 
Ουάσιγκτον. Πολύ φυσιολογικό βεβαίως και για τούτη τη Σερβία 
της…Μελούνας και για τον συγκεκριμένο αμερικανοτζουτζέ. (Άσε δε 
που άμα συνηθίσεις και τις υπερατλαντικές πίπες, δεν σε πιάνει πια 
και το τζετ λαγκ)…
     Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μπαμπατζάν μετά από συνάντηση με τον 
ψευτοβορειοκύπριο ομόλογό του Τουργκάι Αβτσί «επιβεβαίωσε τη 
στήριξη της Τουρκίας στις τρέχουσες συνομιλίες επανένωσης της 
Κύπρου», όπως γράφει το Reuters. Τώρα τι να κρατήσετε εσείς από 
τα παραπάνω; Μα το «τρέχουσες» φυσικά! Ε, κι άμα σκεφτείτε ποιοι 
εθναμύντορες θα κουβαλήσουν τον διάλογο από ελληνοκυπριακής 
πλευράς, βάλτε από τώρα τσίγκινο βρακί. (Κι άμα πάλι αναλογιστείτε 
επιπλέον και ποια διευθύνει το ελληνικό - λέμε τώρα - ΥΠΕΞ, φτιάξτε 
από πάνω από τον τσίγκο και επένδυση με τούβλα)…
     Την ίδια ώρα βεβαίως ο Χριστόφιας δήλωνε δημοσίως ότι δεν 
μπορεί η Τουρκία «να γίνει δεκτή ως μέλος της ΕΕ, ενόσω συνεχίζεται 
η κατοχή της Κύπρου», Επειδή όμως, όταν το διάβασα, ήμουν 
αγουροξυπνημένος και δεν κατούρησα κιόλας ακόμη, βοηθάτε με, 
χριστιανοί! Εσείς τώρα τι καταλαβαίνετε; Είναι απολύτως βέβαιο 
δηλαδή ότι ΔΕΝ εννοεί την κατοχή του νοτίου μέρους από τους 
Ελληνοκύπριους; 
     Νταβός συνέχεια για το παγκόσμιο κέντρο του Ανθρωπισμού. 
Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα στην Άγκυρα ξεκίνησε έρευνα 

για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και 
γενοκτονία που διεπράχθησαν από το Ισραήλ στη Λωρίδα της 
Γάζας, μετά από καταγγελία που υπέβαλε η οργάνωση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων Μαζλούμ-Ντερ, κατηγορώντας τους Ολμέρτ, Πέρεζ, 
Λίβνι, Μπαράκ και 15 ακόμη Ισραηλινούς αξιωματούχους… 
     Και θα ήταν πράγματι αξιοσημείωτα όλα αυτά, αν δεν μας ήταν 
ακόμη πρόσφατη η Κυριακή του Τελώνη και του ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Πολλά 
μασάλια δηλαδή (κι ακόμη πιο πολλά…σαλτανάτια) από μια χώρα 
που η μόνη προσφορά της στον παγκόσμιο πολιτισμό (πλην φυσικά 
της βραστής προβατίνας) είναι η γενοκτονία… 
     Και επί του τελευταίου, χρήσιμη αναμφίβολα και η πρόσφατη 
εκπομπή Χαρδαβέλα για τους αγνοούμενους της Κύπρου. Προφανώς, 
ήδη το χυδαίο ψευτοεπιστημονικό λιακο-κουλουρο-ρεπουσο-
συναπάντημα ετοιμάζει κείμενο καταγγελίας για την κατάφωρη 
παραχάραξη της ιστορικής πραγματικότητας της «αρμονικής 
ελληνοτουρκικής συνύπαρξης»…
     Πολύ χρήσιμη όμως και η παρουσία (στην ίδια εκπομπή) 
συγκεκριμένου φιλοκυβερνητικού πολιτικάντη (της πυρκαγιάς), που 
μετά από τα πλείστα αποτρόπαια που ακούστηκαν περί δολοφονιών, 
βιασμών και άλλων βασανιστηρίων, εξακολουθούσε να συνιστά 
ψυχραιμία, για να μη διαταραχτεί η…ελληνοτουρκική φιλία. 
Ντενεκέδες, μειοδότες, κότες ή απλώς ηλίθιοι; Μπορεί και όλα μαζί.
      Μπίζνες στα Βαλκάνια. Ο λόγος περί σεσημασμένης τουρκόφρονος 
και προξενολείχουσας μεγαλοσκατοσακούλας, που εθεάθη προσφάτως 
περιοδεύουσα και προωθούσα τουρκοπροϊόντα σε καταστήματα. 
Τελικά, όπως φαίνεται, ο μόνος ρόλος που δεν έχει υποδυθεί ακόμη 
είναι του κυλιμιού, για να σκουπίζουν τα πόδια τους οι εισερχόμενοι 
για καταθέσεις στην τουρκοτράπεζα. Τίποτε δεν αποκλείεται όμως εν 
τέλει. Οψόμεθα…
     Άλλη μια (καλή απόπειρα για) ρίψη πέτρας στην κρούστα της 
επιφάνειας του θρακέζικου βάλτου. Εννοώ την κατάθεση μηνυτήριας 
αναφοράς στην Εισαγγελεία Πρωτοδικών Ροδόπης από ομάδα πολιτών 
για την εφαρμογή του νόμου (29/46/2001) που απαγορεύει τη χρήση 
ξενόγλωσσων (αποκλειστικά) πινακίδων σε τράπεζες, υπηρεσίες 
και καταστήματα… Προφανώς κάποιοι δεν ανέχονται πλέον να 
περπατούν στην κεντρική πλατεία ή σε οποιοδήποτε άλλο δρόμο της 
ημετέρας μπανανούπολης και να αναρωτιούνται σε ποια απίστευτη 
αγγλογαλλοτουρκόφωνη αποικιακή καφροχωματερή βρίσκονται. 
Μακάρι η πρωτοβουλία να βρει μιμητές και αλλού, μια που οι αρμόδιες 
ελεγκτικές αρχές για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου (επιμελητήρια 
και δήμοι) για μια ακόμη φορά περί άλλα τυρβάζονται…

Συνέχεια στή σελίδα 11 
(ναί, βρέ παληκάρι μου, η προηγούμενη είναι!)      

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ


