
Ὅσο στήν Ἀθήνα οἱ προοδευτικές φυλλά-
δες καί οἱ «διανοούµενοι» βουρλίζονται 
µέ τίς παρελάσεις καί τή σηµαία µας, 
στό µειονοτικό Μέγα Δέρειο τοῦ Ἕβρου 
ἡ δασκάλα Χαρά Νικοπούλου συνεχίζει 
ἀθόρυβα τό ἔργο της. Τά παιδιά τοῦ σχο-
λείου καί οἱ γονεῖς τους πού τά καµά- 
ρωσαν νά παρελαύνουν καί νά µετέχουν 
στή γιορτή τοῦ ΟΧΙ (καί κοριτσάκια µέ 
µαντῆλες!) ἔδωσαν τήν καλύτερη ἀπά-
ντηση στίς ἐθνοµηδενιστικές µποῦρδες: 
Κανείς δέν θίγεται ἀπό τίς ἐθνικές γιορ- 
τές, ἐκτός ἀπό τά συµπλεγµατικά µηδε- 
νικά καί τούς ζηλωτές τοῦ δωσιλογισµοῦ, 
αὐτά τά ἄχθη τῆς ἑλληνικῆς ἀρούρης.

Πρό µηνῶν γράφαµε γιά τή δη-
µόσια δήλωση τῆς µειονοτικῆς 
ἄτυπης «Συµβουλευτικῆς Ἐπι-
τροπῆς», ὅπου συνοψίζονταν οἱ 
διεκδικήσεις τῆς Ἄγκυρας στή 
Θράκη. Ἐκεῖ ὅπου πρακτοράντζες 
τύπου Μετέ καλοῦσαν τή χώρα 
µας σέ «διάλογο», µιά πού ἔχει 
δῆθεν περιέλθει σέ δύσκολη 
θέση µέ τίς ἀναφορές γιά τό 
µειονοτικό ζήτηµα τῆς περιοχῆς 
(Χάµαµπεργκ, Μακ Ντούγκαλ, 
Ὑνώ, Στέητ Ντηπάρτµεντ). 
Ἔ, λοιπόν µάθαµε ὅτι οἱ ἐρίτιµοι 
αὐτοί συµπολίτες µας ἔστειλαν 
τό χαρτί ἐκεῖνο τῆς 20ῆς Μαΐου 2009 σέ ὅλες τίς ξένες πρεσβεῖες στήν 
Ἀθήνα, µέ µία συνοδευτική ἐπιστολή τοῦ τουρκοµουφτῆ Ξάνθης! 
Σ’ αὐτήν ὁ λεγάµενος µιλᾶ γιά τίς «παραβιάσεις τῶν µειονοτικῶν 
καί ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων» τῆς «τουρκικῆς µειονότητας», δέν 
παραλείπει νά διατυπώσει πάλι τίς τουρκικές ἐπιφυλάξεις γιά ὅσα 
σηµεῖα δέν συνάδουν µέ τήν τουρκική προπαγάνδα καί µιλᾶ ἐκ µέρους 
µιᾶς Ἐπιτροπῆς, τῆς ὁποίας κρύβει τή νοµική ἀνυπαρξία! Καί καταλήγει: 
«Ἐλπίζουµε ὅτι θά διαβιβάσετε τήν κατάστασή µας καί τά προβλήµατά 
µας στή χώρα σας. Θά θέλαµε νά σᾶς πληροφορήσουµε ὅτι εἴµαστε 
ἕτοιµοι νά σᾶς προµηθεύσουµε ὅλη τήν πληροφόρηση καί τήν τεκµηρίωση 
σχετικά µέ τήν Τουρκική Μειονότητα τῆς ∆υτικῆς Θράκης πού µπορεῖ νά 
χρειαστεῖτε στό µέλλον. Τά µέλη τῆς Συµβουλευτικῆς θά ἦταν περισσότερο 
ἀπό εὐτυχεῖς νά συναντοῦσαν ἐσᾶς ἤ τούς ἀξιωµατούχους σας σέ 
ἐνδεχόµενη ἐπίσκεψή τους στή ∆υτική Θράκη. Ἐναλλακτικά, µποροῦµε 
νά σᾶς ἐπισκεφθοῦµε στό γραφεῖο σας ὥστε νά σᾶς προµηθεύσουµε ἀπό 
πρῶτο χέρι πληροφορίες γιά τά συνεχιζόµενα προβλήµατά µας, ἄν µᾶς 
παραχωρήσετε εὐγενῶς ἕνα ραντεβού.» (δική µας ἡ ὑπογράµµιση)
Τό ἔγγραφο ἐµφανίζεται ἀποκλειστικά ἀπό τόν «Α» καί ὅσο γιά τήν 
τύχη του ἐλπίζουµε νά πῆρε τή θέση του στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων. 
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Οἱ Ἕλληνες Ἱεράρχες 
δὲν παραδίδουν πόλεις 

στὸν ἐχθρό, καθῆκον ἔχουν 
νὰ ἐργαστοῦν διὰ τὴν 

ἀπελευθέρωση

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Τό ἀνωτέρω εἰκονιζόµενο κάθαρµα, ὁ Τόνι Μπλαίρ, προο-
ρίζεται, λέει, γιά πρῶτος πρόεδρος στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, 
τώρα πού µέ τήν ἐπικύρωση τῆς συνθήκης τῆς Λισσαβώνας 
θά ἀποκτήσουµε καί τέτοιον. Καί οἱ µόνες ἐνστάσεις πού 
ἀκούγονται, ἀφοροῦν τήν «βρετανική ἐπιφυλακτικότητα» 
ἔναντι τῶν πολιτικῶν τῆς ΕΕ (ὅπως τοῦ εὐρώ ἤ τῆς συνθήκης 
Σένγκεν)! Τό γεγονός ὅτι ὁ εἰκονιζόµενος κατηγορεῖται στόν 
ΟΗΕ ὡς ἐγκληµατίας πολέµου ἀπό 3,5 χιλιάδες Βρετανούς καί 
ἄλλους (µεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Νόαµ Τσόµσκι, ἡ βαρώνη Τζένι 
Τόνγκ, οἱ δηµοσιογράφοι Τζών Πίλγκερ καί Τζόναθαν Κούκ 
κ.ἄ.) δέν ἀπασχολεῖ κανέναν. Ἴσως µάλιστα στοιχεῖα ὅπως ἡ 
εἰσβολή στό Ἰράκ ἤ ἡ ὑποστήριξη τῶν ἰσραηλινῶν ἐπιδροµέων 
στόν Λίβανο νά θεωροῦνται κοσµήµατα γιά τό βιογραφικό τοῦ 
µέλλοντος προέδρου «µας». Ὡραῖο ξεκίνηµα γιά τή «χώρα µας 
τήν Εὐρώπη», ἔτσι;

Ἡ καλή ἡ µέρα ἀπό τό πρωί φαίνεται

Καθώς ἡ προσπάθειά µας γιά ἔξωση 
τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου ἀπό τή 
Θράκη κλιµακώνεται, τά µηνύµατα 
ἔρχονται ὅλο καί ἐνθαρρυντικότερα. Ἡ 
διανοµή ἐντύπου ὑλικοῦ καί ἡ συλλογή 
ὑπογραφῶν στήν κεντρική πλατεία τῆς 
Κοµοτηνῆς (23-24/10) ἦταν µία τεράστια 
ἐπιτυχία πού οὔτε ἐµεῖς τήν ἀναµέναµε!

Ἐξ ὅσων γνωρίζουµε ἦταν ἡ πρώτη φορά 
πού ἐτέθη στή Θράκη µέ τέτοιον ἀνοιχτό 
τρόπο τό ζήτηµα αὐτό. Ὄχι µέ κραυγές καί 
ἀκρότητες ἀλλά µέ τρόπο δηµοκρατικό, 
κόσµιο καί ...χιουµοριστικό. Τά ταµπλώ 
µας τράβηξαν ἑκατοντάδες κόσµο, 
πού ἔδειξε ἀλληλέγγυος καί ὑπέγραψε 
σωρηδόν τήν ἔκκλησή µας! Γιά ὅσους 
γνωρίζουν τό κλῖµα πού ἐπικρατεῖ στήν 
Κοµοτηνή, αὐτό ἰσοδυναµεῖ µέ ἀληθινό 
θαῦµα (γιαυτό καί ἐνοχλήσαµε τόσο). 
Ὁ κόσµος τῆς Κοµοτηνῆς ἔδειξε ὅτι δέν 
εἶναι τόσο ἀδιάφορος ἤ φοβισµένος ὅσο 
δείχνει ἡ ἀπουσία του ἀπό τό προσκήνιο, 
ἁπλῶς τοῦ λείπει ἕνας φορέας πού θά 
τόν ἐκφράζει γνήσια καί ἀνιδιοτελῶς. 

Αὐτοί πάντως πού ἐπέδειξαν τήν πιό 
ἀξιοθρήνητη στάση ἦταν οἱ κατέχοντες 
θέσεις στίς τοπικές ἐξουσίες. Προσέξτε 
συµπεριφορά δηµοσιογράφων (µέ τό 
συµπάθειο): Ἡ ἀνταποκρίτρια τῆς «Ἐλευ-
θεροτυπίας» στήν Ἀλεξανδρούπολη, µιά 
Ὄλγα Ὀρφανίδου, ἐπικοινώνησε µέ φίλο 
τοῦ «Α», πού ἁπλῶς τῆς εἶχε κοινοποιήσει 

ἕνα µήνυµα περί τήν καµπάνια µας, 
καί τοῦ ζήτησε νά µήν τῆς ξαναστείλει 
τίποτε, γιατί τήν ...ἐπέπληξαν ἀπό τήν 
«Ε» καί φοβᾶται µή χάσει τή δουλειά 
της! Ὁ δέ ἀνταποκριτής τοῦ κρατικοῦ 
TRT τῆς Τουρκίας µᾶς πῆρε µιά 
δήλωση ἀπό τήν ὁποία ἀποµόνωσε µία 
φράση καί ἔβγαλε ἕνα ἄθλιο τελικό 
δηµοσίευµα πού ἔγραφε µόνο γιά 
«ρατσιστικούς» καί «ἀντιτουρκικούς» 
κύκλους καί ἀναπαράχθηκε σ’ ὅλον 
τόν µειονοτικό Τῦπο µά καί στόν 

τοπικό «Παρατηρητή», ὁ ὁποῖος κατά τά 
ἄλλα ἀποσιώπησε τήν καµπάνια µας! 
Ἀθλιότερη ὅλων ἡ «Μιλλέτ», ρωτοῦσε γιά τήν 
µή ἐπέµβαση τῆς Ἀστυνοµίας. Οἱ καηµένοι, 
ἔτσι θαρροῦν ὅτι εἶναι ἡ δηµοκρατία...

Delivery boys τουρκικῆς προπαγάνδας

Ἡ ἐκστρατεία µας συνεχίζεται καί ἐνισχύεται

Ἀπάντηση στούς 
νενέκους τῆς Ἀθήνας

Πρίν µερικούς µῆνες κάναµε µία σειρά 
δηµοσιευµάτων σχετικά µέ τήν ΔΕΥΑΚ, 
ἀφοῦ εἶναι µία µοναδική περίπτωση 
κατά τήν ὁποία τά πεπραγµένα τῶν 
προηγούµενων κρατούντων πῆραν τήν 
ἄγουσα γιά τόν Εἰσαγγελέα. Ἄρα εἶναι 
ἡ µοναδική εὐκαιρία τῆς κοινωνίας νά 
δεῖ ἐπιτέλους µιά στάλα δικαιοσύνη 
καί νά πληρώσουν ὅσοι ἐπί χρόνια 
κονοµᾶνε ἀσύλληπτα χρήµατα ἀπό τή 
διαπλοκή τους µέ τήν ἐξουσία.
Εἶναι λοιπόν γνωστό στούς ἀναγνῶστες 
µας ὅτι µετά τήν ἔρευνα πού ἔγινε στήν 
δηµοτική ἐπιχείρηση ἐπί τῶν ἡµερῶν 
τοῦ Τάσου Παράσχου, διαπιστώθηκε 
ὅτι σχεδόν τό ἅπαν τῶν ἔργων της 
γινόταν ἀνέκαθεν ΠΑΡΑΝΟΜΑ. Ἔτσι, 
καί προσπαθώντας νά βάλει µία τάξη 
στό χάος, ἡ νέα διοίκηση τῆς ΔΕΥΑΚ 
(Παράσχος καί µετά Ναλµπάντης) 
ἔστειλε στή Δικαιοσύνη 98 φακέλλους 
ἔργων πού εἴτε γίνανε µέ τρόπο 
πρόχειρο - πές ἐσύ παράνοµο - εἴτε καί 
δέν ἔγιναν καθόλου! 

Συνέχεια στή σελίδα 6

Ὁ κακός ἐργολάβος καί 
ἡ ∆ΕΥΑΚοσκουφίτσα



 2                                                                                                                                                                                                                                       ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ   1-11-2009

Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

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

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 25 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 50 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81

Η εναλλαγή της Ν.Δ. με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη 
διακυβέρνηση της χώρας μεταπολιτευτικά 
συνοδεύεται από την πάγια διαπίστωση 
του κόμματος που ανέρχεται στην εξουσία 
ότι παρέλαβε από το προηγούμενο 
κόμμα «καμένη γη». Η εξακρίβωση 
της διαπίστωσης αυτής είναι υπόθεση 
πολύπλοκη. Η δυσχερής θέση της ελληνικής 
οικονομίας σαν υφιστάμενη κατάσταση 
δεν αμφισβητείται, όμως ο ακριβής 
προσδιορισμός της προαναφερθείσας 
δυσχέρειας φαντάζει σχεδόν αδύνατος. 
Τα κριτήρια με τα οποία επιχειρείται 
ο υπολογισμός των δημοσιονομικών 
στοιχείων της χώρας δεν είναι αυστηρά 
καθορισμένα και μεταβάλλονται ανάλογα 
με τις σκοπιμότητες που εξυπηρετούν το 
κάθε κόμμα. Οι μεταβολές ισοδυναμούν 
με τη διάψευση του «νοικοκυρέματος» 
που υποτίθεται ότι είχε συντελεστεί από 
την εκάστοτε προηγούμενη κυβέρνηση. 
Παράλληλα, η επαναλαμβανόμενη 
προεκλογική δέσμευση των κομμάτων 
εξουσίας για επαναπρογραμματισμό του 
«νοικοκυρέματος» και σταθεροποίηση 
της οικονομίας συγκρούεται με την 
υπαρκτή τάση τους να κατασπαταλούν 
τους πόρους των κρατικών ταμείων προς 
ικανοποίηση ρουσφετιών για λογαριασμό 
των κομματικών ψηφοφόρων. Οι 
συγκεκριμένες συγκρουόμενες τάσεις 
καθιστούν θολό το τοπίο ως προς τη δόση 
αλήθειας που περιέχουν οι αμφίπλευρες 
διαπιστώσεις αναφορικά με τον… «βαθμό 
εγκαύματος» που υφίσταται η μονίμως 
πυρόπληκτη ελληνική οικονομία.
Το παιχνίδι της επίρριψης κάθε φορά 
ευθυνών στην προηγούμενη κυβέρνηση 
διεξαγόταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια με 
όρους «εσωτερικής κατανάλωσης». Τα 
τελευταία όμως χρόνια έχει προωθηθεί στο 
ευρωπαϊκό πεδίο, λόγω της υποχρέωσης 
να ενημερώνεται η Ε.Ε. για τις επιδόσεις 
των μελών της. Η λογοδοσία προς τους 
Ευρωπαίους εταίρους μας για την κατάσταση 
της ελληνικής οικονομίας, η οποία μονίμως 
«αποδεικνύεται» μετεκλογικά χειρότερη 
απ’ όσο υπολογιζόταν προεκλογικά, 
συμπεριλαμβάνει τη «σκληρή μάχη» για 
την εξασφάλιση μιας νέας προθεσμίας, 
που θα επιτρέψει στην ελληνική οικονομία 
να ορθοποδήσει μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα και να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της για την τήρηση των κοινά 
συμφωνημένων από τα κράτη – μέλη της 
Ε.Ε. υγιών οικονομικών παραμέτρων. Η 

ένταξη πάντως της Ελλάδας στην Ε.Ε. 
δεν ήταν αρκετή ώστε να οδηγήσει στην 
εξάλειψη του φαινομένου να παραμέ-
νουν συγκεχυμένοι οι παράγοντες που 
συνυπολογίζονται για την ασφαλή εκτίμη-
ση των οικονομικών δεδομένων στη χώρα.
Αναφορικά με τις ασάφειες στον καθορισμό 
των πραγματικών οικονομικών στοιχείων 
και την αδυναμία ακόμη και της Ε.Ε. να 
ελέγξει τους αυθαίρετους υπολογισμούς 

είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις τόσο 
του επιτρόπου κ. Χουακίν Αλμούνια όσο 
και του κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, επικεφαλής 
του Eurogroup. Ο κ. Αλμούνια, με αφορμή 
τον υπολογισμό του δημοσιονομικού 
ελλείμματος της χώρας μας από τη νέα 
κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο 12,5% του 
Α.Ε.Π. για τη φετινή χρονιά, κι όχι στο 
6%, όπως το υπολόγιζε η προηγούμενη 
κυβέρνηση της Ν.Δ., επισήμανε τη 
«σημαντική απόκλιση των ελληνικών 
στοιχείων» προεξαγγέλλοντας την έρευνα 
που θα ακολουθήσει, σε συνεργασία με τη 
Eurostat, για τον εντοπισμό όσων λόγων 
οδήγησαν στην ευρύτατη απόκλιση, ενώ 
τόνισε: «Αυτές οι σοβαρές ασυμφωνίες 
απαιτούν μια ανοιχτή και εις βάθος έρευνα 
για το τι συνέβη. Είχαμε αυτά τα συμβάντα 
και στο παρελθόν και αλλάξαμε αποφάσεις, 
ακόμη και τους κανονισμούς, προκειμένου 
να αλλάξουμε την ικανότητα της Eurostat 
να αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα.» Ο 
κ. Γιούνκερ, πάλι, δεν επιδίωξε κανέναν 
εξωραϊσμό της κατάστασης: «Το παιχνίδι 
τελείωσε, χρειαζόμαστε αξιόπιστες στατι-
στικές», δήλωσε απηνώς.
Η αυστηρή γλώσσα των αρμόδιων 
στελεχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα 
οικονομικά ζητήματα είναι ενδεικτική 
της σοβαρότητας του θέματος. Για τον 
κ. Αλμούνια οι ελληνικές κυβερνήσεις 
αποδεικνύονται παντελώς αναξιόπιστες. 
Η πρότασή του για «ανοιχτή και εις βάθος 
έρευνα» αποκαλύπτει την αντίληψή του για 
το ελληνικό πολιτικοοικονομικό σκηνικό: 

πρόκειται για χώρο κυριαρχίας της απάτης, 
γι’ αυτό και του επιφυλάσσεται ρόλος 
κατηγορουμένου έως ότου διαλευκανθεί η 
υπόθεση. Για τον κ. Γιούνκερ το παιχνίδι 
των ελληνικών κομμάτων δεν γίνεται 
πλέον ανεκτό. Ο σαφής προσδιορισμός 
των οικονομικών στοιχείων με ρητά καθο-
ρισμένα κριτήρια κρίνεται επιτακτικός.
Οι Ευρωπαίοι αρμόδιοι για τα οικονομικά 
ζητήματα έχουν απόλυτο δίκιο. Ασχέτως 
αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με 
την οικονομική πολιτική της Ε.Ε., η 
απουσία ρητών κριτηρίων για τον σαφή 
προσδιορισμό των οικονομικών μεγεθών 
καθιστά με λογική αναγκαιότητα τη 
χώρα μας ανυπόληπτη. Η συγκεκριμένη 
κατάντια, αν δεν είναι τραγική, είναι 
αναμφίβολα τραγελαφική. Αρμόζει σε 
κρατικές οντότητες τριτοκοσμικές, όπου 
κυριαρχεί η ανομία κι η εξαπάτηση με 
στόχο το ρίζωμα του κάθε κόμματος στην 
εξουσία. Η απουσία σοβαρότητας, αν 
όχι η γελοιότητα της υπόθεσης, συνιστά 
μεταφορά σε μεγάλη, ευρωπαϊκή κλίμακα 
της απίστευτης γελοιότητας των ελληνικών 
φοιτητικών εκλογών, όπου η κάθε φοιτητική 
παράταξη εμπαίζει τη δημοκρατία 
εξάγοντας τα δικά της αποτελέσματα, 
ανάλογα με τις σχολές που αποδέχεται 
ότι πρέπει να συνυπολογίζονται για την 
έκδοση των αποτελεσμάτων ή όχι, και 
σύμφωνα φυσικά με το πόσο συμφέροντα 
ακούγονται για την καθεμιά τους τα 
εκλογικά νούμερα που διαμορφώνονται.
Το αρρωστημένο σκηνικό επιβάλλει 
την άμεση εξυγίανση του τοπίου με 
την «αναφύτευση» της «καμένης γης». 
Απαιτείται ωστόσο η όποια προσπάθεια 
εξυγίανσης να ’ναι ειλικρινής και να 
μην περιοριστεί για μία ακόμη φορά σε 
επικοινωνιακό παιχνίδι εντυπώσεων. Η κ. 
Ντόρα Μπακογιάννη δεν είναι ειλικρινής 
όταν δηλώνει επί του θέματος ότι «πριν 
από τις εκλογές τόσο η Τράπεζα της 
Ελλάδος όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
είχαν προειδοποιήσει για την πραγματική 
κατάσταση της οικονομίας αλλά εκείνοι 
[σ.σ.: οι πολιτευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.] 
επέμεναν να τάζουν τα πάντα στους 
πάντες» (20/10/2009). Και δεν είναι 
ειλικρινής γιατί αποπειράται με τη δήλωσή 
της να μονοπωλήσει για λογαριασμό του 
κόμματός της την αλήθεια, η οποία όμως 
δεν του ανήκει. Είναι σαν να επιβεβαιώνεται 
θριαμβικά η Ν.Δ. με διαπίστωση του τύπου 
«εμείς σας τα λέγαμε προεκλογικά, σας 

τα ’χε αποκαλύψει ο κ. Καραμανλής, μα 
εσείς δεν μας πιστεύατε!». Η υποτιθέμενη 
όμως επιβεβαίωσή της δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από επιβεβαίωση των ψευδών 
της «εκμυστηρεύσεων» ή έστω των μισών 
της αληθειών. Κι αυτό γιατί η Ν.Δ. δεν 
τόλμησε να διαψεύσει την ορθότητα των 
αριθμών που κοινοποίησε το ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
άρα παραδέχτηκε το δικό της ψεύδος περί 
6%, τη στιγμή που η πραγματική(;) τιμή 
«έτρεχε» στο 12,5%.
Η υπόσχεση της νέας κυβέρνησης του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι θα μεριμνήσει για μια 
ανεξάρτητη και αξιόπιστη Στατιστική 
Υπηρεσία, η οποία θα εγγυάται την αλήθεια 
κάθε κρατικού στατιστικού στοιχείου, 
δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Απομένει 
βέβαια η υλοποίησή της. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να υπερβεί 
το παρελθόν του, που χαρακτηρίζεται 
άλλωστε από αντίστοιχες πρακτικές με 
εκείνες της Ν.Δ. στη δημοσιοποίηση των 
κρατικών δημοσιονομικών στοιχείων. Νέα 
διάψευση των υποσχέσεων θα εμπεδώσει 
την αναξιοπιστία και τη φαιδρότητα των 
ελληνικών πολιτικών κομμάτων. Δεν θα 
απέχουν μάλιστα πολύ από το να θυμίζουν 
τα ποικίλα απορρυπαντικά, που σε κάθε 
τους νέα «αναβάθμιση» διαφημίζουν 
την καινούρια τους «τελειότητα», 
παραγνωρίζοντας πως με τον τρόπο 
αυτό ακυρώνουν τον εαυτό τους, εφόσον 
και με την παλιά τους μορφή πάλι την 
«τελειότητα» διαφήμιζαν, που πλέον όμως 
διαψεύδεται ως ατελής και ξεπερασμένη! 
Αν συνεπώς η νέα κυβέρνηση αποτύχει 
να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, 
και μας παραπέμψει στην απάτη της 
«τέλειας», μα στην πραγματικότητα 
αμφίβολης αποτελεσματικότητας των 
απορρυπαντικών, η οποία μάλιστα 
προοιωνίζεται την επόμενή τους 
εξαπάτηση, απλώς θα αποδείξει ότι οι 
υποσχέσεις των κομμάτων για ανάταση 
είναι ο μανδύας που εξωραΐζει μία 
αδύνατον να τροποποιηθεί βαλτωμένη 
κατάσταση. Το διπλάσιο αμμωνιαζόλ, σαν 
υπόσχεση αποτελεσματικότητας, τίθεται 
στην αμφίβολου αποτελέσματος υπηρεσία 
προς «αναφύτευση» της «καμένης γης». 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση τυχόν 
νέες διαπιστώσεις από τους Ευρωπαίους 
εταίρους για την αναξιοπιστία μας 
λίγη σημασία θα ’χουν. Σημαντική θα 
είναι η πραγματικά «καμένη γη» μιας 
οικονομίας, της οποίας η μόνη ουσιαστική 
διέξοδος, έπειτα από τόσα «εγκαύματα», 
θα ’ναι να αιτηθεί το… επίδομα για τους 
πυρόπληκτους.

Γιάννης Στρούμπας

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 

Το 1881 γεννήθηκε 
στην  Κομοτηνή 
(ή στη Γρατινή 
Ρ ο δ ό π η ς ) , 
ο Χαρίλαος 
Φ ι λ ι π π ί δ η ς , 
κορυφαία εθνική, 
ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή 
και επιστημονική 
φ υ σ ι ο γ ν ω μ ί α , 

σύμβολο αγωνιστικότητας και ηθικής. Σπούδασε στή 
Θεολογική Σχολή της Χάλκης, στήν Ελβετία και στη Γερμανία. 
Επέστρεψε το 1911 και ανέλαβε αρχισυντάκτης του περιοδικού 
«Εκκλησιαστική Αλήθεια». Κληρικός ήδη από τα χρόνια των 
σπουδών του, χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Τραπεζούντας το 
1913. Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου έλαβε μέρος ως 
εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις ειρηνευτικές 
διαπραγματεύσεις στο Παρίσι, το Λονδίνο και στο Σαν Ρέμο. 
Προσπάθησε - κινούμενος συνεχώς μεταξύ Τραπεζούντας, Ερεβάν 
και Τιφλίδας- να πείσει τους Αρμένιους για την αναγκαιότητα της 
συγκρότησης Αρμενοποντιακής Ομοσπονδίας και καταδικάστηκε 
σε θάνατο από τους Τούρκους. Διέφυγε στην Ελλάδα και μετά 

το 1922 ήταν Αποκρισάριος του Πατριαρχείου στην Αθήνα. Το 
1926 το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον στέλνει στην Αλβανία, 
όπου υπογράφει την σπουδαία συμφωνία για τους Ορθόδοξους 
της χώρας, με αποτέλεσμα να ανοίξουν όλες της οι εκκλησίες. 
Το 1930 ίδρυσε το περιοδικό «Κομνηνοί» και την ετήσια έκδοση 
«Αρχείο του Πόντου», ενώ το 1933 συνέγραψε την «Ιστορία της 
εκκλησίας της Τραπεζούντας». Το 1937 αναγορεύτηκε επίτιμος 
διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1938 ορκίστηκε 
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και το 1940 έγινε Ακαδημαϊκός.
Στον πόλεμο του 1940 στάθηκε παράδειγμα αντίστασης στον 
εχθρό και στον κατακτητή. Στην επιτροπή που τού πρότεινε «για 
το καλό του Ελληνικού λαού» να καλοπιάσουν τον κατακτητή, 
παραδίδοντάς του την πόλη των Αθηνών, απάντησε: «Οι 
Έλληνες Ιεράρχες δεν παραδίδουν πόλεις στον εχθρό, καθήκον 
έχουν να εργαστούν δια την απελευθέρωση». Όταν του ζήτησαν 
μια δοξολογία στη Μητρόπολη, αποκρίθηκε: «Δοξολογία δεν 
έχει θέσιν επί τη υποδουλώσει της Πατρίδος μας, η ώρα της 
δοξολογίας θα είναι άλλη». Κι όταν ο Γερμανός στρατηγός 
Στούμε τον επισκέφθηκε για να του ζητήσει να ορκίσει την 
κυβέρνηση Τσολάκογλου, εκείνος αρνήθηκε. Ο Τσολάκογλου 
ορκίστηκε τελικά από έναν διάκο και στις 2/6/1941 έπαψε τον 
Αρχιεπίσκοπο με Συντακτική Πράξη. Ο Χρύσανθος πέθανε το 
1949, πάμφτωχος, και ορκίζοντας τους συγγενείς του μην τυχόν 
και διεκδικήσουν οτιδήποτε από την ελληνική πολιτεία.

Η «καμένη γη», το διπλάσιο αμμωνιαζόλ και το επίδομα πυροπλήκτων!
Η πορεία της «αναφύτευσης» μεταξύ των υψηλών προσδοκιών και της αμφίβολης αποτελεσματικότητας



Στάθης γιά πάντα!
    Ο μοναδικός Στάθης (Σταυρόπουλος) έγραφε στην «Ελευθεροτυπία» (17/10) για την 
απεμπόληση κάθε κριτηρίου αλήθειας και ποιότητας στους καιρούς που ζούμε:  
   «...Πάντα κάτι άλλο φταίει, όχι το προφανές. Πάντα προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε 
τα αδικαιολόγητα, αυτό ήταν, είναι και θα είναι η κρίση: η προσπάθειά μας να την 
δικαιολογήσουμε, η αδιαφορία μας ώσπου το κακό να μας αφορά προσωπικώς, η άφεσή 
μας στο κισμέτ (πες το και προπαγάνδα) των Δυνατών, η αποχή μας απ’ την ταξική πάλη, 
η ευγενής μας ιδιώτευση... «Κι έτσι φθάσαμε έως εδώ»  ο κυρ Ψωμιάδης υποψήφιος, να 
ανατριχιάζουν οι εστέτ και να καγχάζει η ελίτ, αλλά να μην παθαίνει κανείς μας λόξυγγα 
όταν ακούει τον Νομπελούχο κυρ-Ομπάμα να δηλώνει στο Κάιρο με αμορφωσιά χιλίων 
τούβλων ότι «η Ευρώπη οφείλει τη γραφή και την τυπογραφία στο Ισλάμ»!! -κάτθανε, 
Χαμουραμπί κι εσύ Γουτεμβέργιε... Στην προσπάθειά του να αποενοχοποιηθεί μπροστά 
στους Μουσουλμάνους για όσα τους έχει κάνει η χώρα του και γενικώτερα η Δύση, δεν 
δίστασε ο Πρόεδρος να τους κολακέψει λέγοντας μπούρδες (που θα έπρεπε πρώτα απ’ 
όλους να προσβάλλουν τους ίδιους τους Άραβες). Κι όμως ουδείς γέλασε. Ούτε στη Δύση 
σείσθηκαν απ’ τα χάχανα οι εφημερίδες. Αν έλεγε τέτοια μπαρούφα ένας Κέννεντυ, θα 
προκαλούσε τον οίκτο, σήμερα ούτε καν το γέλιο, πάμε όλο και πίσω σε ένα ουργουελιανό 
μέλλον τίγκα στα πολιτικώς ορθά στερεότυπα που έχουν σμιλέψει από κοινού ακροδεξιοί 
νεοφιλελεύθεροι κι ακροαριστεροί ανορθολογιστές, όλοι αυτοί που έχουν εξαπολύσει 
την ιδεολογική τους τρομοκρατία στις κοινωνίες καλοντυμένη, αποδεκτή, ακαδημαϊκή 
και πεφωτισμένη...    Αιχμάλωτη της αμορφωσιάς υπήρξε κατά εποχές η ανθρωπότητα. 
Αιχμάλωτη μιας τέτοιας εκούσιας αμορφωσιάς, ίσως για πρώτη φορά...»

Μίσος ΗΠΑ-ΕΕ κατά Σερβοβόσνιων
Στο «ΕΘΝΟΣ» γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ για μια κοντινή μας υπόθεση, ξεχασμένη 
μέσα σε ηλίθιες ιστορίες με γενοκτονίες και δράκους:  
«Εντυπωσιακή είναι η επιμονή και το μίσος που εξακολουθούν να τρέφουν οι Αμερικανοί 
και οι Ευρωπαίοι εναντίον των Σέρβων της Βοσνίας. Τώρα έχουν κυριολεκτικά λυσσάξει 
να καταλύσουν τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, την ύπαρξη της οποίας οι ίδιοι 
οι Αμερικανοί επέβαλαν στους Σερβοβόσνιους με τις συμφωνίες του Ντέιτον, το 1995! 
Παρόλο που οι Σέρβοι είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη εθνική ομάδα της Βοσνίας, οι 
ΗΠΑ και η ΕΕ θέλουν όχι μόνο να τους καταστήσουν μειονότητα μέσα στην ίδια τους τη 
χώρα, αλλά και να τους εξανδραποδίσουν, να τους κάνουν υποτελείς των Κροατών και 
των Μουσουλμάνων (οι οποίοι γράφονται με κεφαλαίο «Μ» προκειμένου να δηλώσουν 
εθνότητα, υποτίθεται, και όχι θρήσκευμα και τους οποίους τελευταία τα ευρωπαϊκά μέσα 
ενημέρωσης αποκαλούν «Βόσνιους» - μόνον αυτούς!- με στόχο να σφετεριστούν πολιτικά 
ολόκληρη τη χώρα).
 Παταγώδη αποτυχία σημείωσε την περασμένη εβδομάδα η αιφνιδιαστική σύγκληση 
από τις ΗΠΑ και την ΕΕ ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων μεταξύ των ηγετών των 
τριών εθνοτήτων της Βοσνίας, με αντικείμενο τη ριζική αναθεώρηση του Συντάγματος 
που επέβαλαν στη χώρα οι Ευρωαμερικανοί και στόχο τον δραστικό περιορισμό 
της αυτονομίας των Σερβοβόσνιων. Τελικά, μετά την κατηγορηματική άρνηση των 
Σερβοβόσνιων ακόμη και να συζητήσουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των ΗΠΑ και 
της ΕΕ, απέρριψαν το «πακέτο» οι ηγέτες και των τριών εθνοτήτων. Ουάσιγκτον και 
Βρυξέλλες είχαν προσπαθήσει να δελεάσουν τους Σερβοβόσνιους με υποσχέσεις ένταξης 
της Βοσνίας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, αν αποδέχονταν τους όρους τους. «Η συνάντηση θα 
αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για τους πολιτικούς ηγέτες να δείξουν την πολιτική τους 
βούληση να υπερβούν το αδιέξοδο και να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα από την οποία 
η Βοσνία μπορεί να σημειώσει συγκεκριμένη πρόοδο στην ατζέντα μεταρρυθμίσεων τόσο 
του ΝΑΤΟ όσο και της ΕΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά η κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ - ΕΕ, η 
οποία ανήγγειλε τις συνομιλίες.
«Μείναμε παντελώς κατάπληκτοι από το περιεχόμενο της πρότασης πακέτου 
μεταρρυθμίσεων. Τις θεωρούμε αντίθετες προς το Ντέιτον, μη ορθές πολιτικά και 
απαράδεκτη βάση συνομιλιών» έγραψε χωρίς περιστροφές ο πρωθυπουργός της Σερβικής 
Δημοκρατίας της Βοσνίας Μίλοραντ Ντόντικ σε επιστολή που απηύθυνε προς την πρεσβεία 
των ΗΠΑ στο Σεράγεβο και προς τη σουηδική προεδρία της ΕΕ. «Μη αναγκαίες και 
απαράδεκτες» χαρακτήρισε ο Ντόντικ τις προτάσεις, υπογραμμίζοντας ότι «μπορούσαν να 
ικανοποιήσουν μόνο μία από τις συνιστώσες εθνότητες της Βοσνίας, τους Μουσουλμάνους» 
- και πραγματικά ο Σουλεϊμάν Τίχιτς, ο ηγέτης των Μουσουλμάνων, ήταν ο μόνος που ήταν 
πρόθυμος να υιοθετήσει το πακέτο των συνταγματικών αλλαγών. «Εμείς παλεύουμε για να 
μη γίνει μουσουλμανικό κράτος κάποια μέρα η Βοσνία - Ερζεγοβίνη» δήλωσε ο Μίλοραντ 
Ντόντικ, προσθέτοντας ότι «η Βοσνία είναι μια χώρα που δεν μπορεί να επιβιώσει» και 
ότι «η διεθνής κοινότητα υπερεκτίμησε τις δυνατότητές της στη Βοσνία».
Το πρόσχημα που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ και η ΕΕ για να προωθήσουν τον στόχο του 
εξανδραποδισμού των Σερβοβόσνιων είναι η «δυσλειτουργία» του τερατώδους κρατικού 
μορφώματος που δημιούργησαν οι ίδιοι με το απολύτως τεχνητό και θνησιγενές κράτος 
της Βοσνίας που εγκαθίδρυσαν. Αυτό που αντιλαμβανόταν εξαρχής και ο τελευταίος 
πολίτης των Βαλκανίων -ότι δηλαδή αυτό το κράτος είναι αδύνατον να λειτουργήσει 
ως ενιαίο κράτος και μακροπρόθεσμα είναι αδύνατον να επιβιώσει- υποκρίνονται ότι 
το αντιλαμβάνονται τώρα οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί, οι οποίοι δεκαπέντε χρόνια 
πανηγυρίζουν για την «επιτυχία» τους στη Βοσνία. «Οι άνθρωποι της κυβέρνησης Ομπάμα, 
κληρονόμοι της εποχής Κλίντον, θέλουν ένα ενιαίο κράτος με πρωτεύουσα το Σεράγεβο» 
γράφει η γαλλική «Μοντ» και συνεχίζει: «Υποστηρίζουν την ιδέα ότι μια διεθνής διοίκηση 
μπορεί να οικοδομήσει ένα νέο καθεστώς πάνω στα ερείπια ενός άλλου που ανέτρεψε».
ΗΠΑ και ΕΕ προσπαθούν να στραγγαλίσουν τώρα τους Σερβοβόσνιους επειδή στο 
Βελιγράδι τόσο η κυβέρνηση όσο και ο πρόεδρος της Σερβίας είναι απολύτως υποτελείς 
στις ΗΠΑ, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ και έτσι αδιαφορούν για την τύχη των Σερβοβόσνιων, οι 
οποίοι φυσικά το γνωρίζουν. «Είμαι ολοκληρωτικά εχθρικός» απέναντι στο ενδεχόμενο 
διαμελισμού της Βοσνίας, δήλωσε προ δύο εβδομάδων ο Σέρβος πρόεδρος Μπορίς Τάντιτς. 
«Θα ήταν καταστροφικό να υπάρξει ένα βοσνιακό έθνος ταπεινωμένο και συνθλιβόμενο 
ανάμεσα σε μια Μεγάλη Κροατία και μια Μεγάλη Σερβία» ισχυρίστηκε, αναφερόμενος 
στους Μουσουλμάνους. Ούτε λέξη για τους εθνικούς πόθους των απειλούμενων 
Σερβοβόσνιων.»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Ἡ ἐπίθεση αὐτοκτονίας στό Πισίν 
τοῦ ΝΑ Ἰράν κατά τή συνάντηση 
τῶν Φρουρῶν τῆς Ἐπανάστασης µέ 
τοπικούς ἀξιωµατούχους (18-10-09), 
εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα 29 νεκρούς, 
µεταξύ τῶν ὁποίων καί κορυφαῖα 
στελέχη τοῦ ἰρανικοῦ ἐπίλεκτου 
σώµατος, ὅπως ὁ ὑποδιοικητής τῶν 
ἐπιγείων δυνάµεών του, στρατηγός 
Νούρ Ἀλή Σουσταρί.
Ἡ περιοχή πού συνορεύει µέ τό 
πακιστανικό Μπαλουχιστάν ἔχει 
κυρίως σουνιτικό πληθυσµό (κι ὄχι 
σιιτικό ὅπως τό ὑπόλοιπο Ἰράν) 
κάπου 1.000.000, ἔχει ἱστορικό 
τέτοιων ἐπιθέσεων, ἀφοῦ 
καί τόν Φεβρουάριο τοῦ 
2007 εἴχαµε 13 νεκρούς σέ 
παρόµοια ἐνέργεια καί τόν 
περασµένο Μάϊο 25 νεκρούς 
ἀπό ἐπίθεση αὐτοκτονίας σέ 
σιιτικό τέµενος στό Ζαχεντάν. 
Τότε οἱ Ἰρανοί δήλωσαν 
ὅτι βρήκανε ἀγγλικό καί 
ἀµερικανικό ὁπλισµό στά 
χέρια τῶν τροµοκρατῶν 
(τούς ὁποίους καί κρέµασαν - βλ. 
φωτό), ἐνισχύοντας τίς φῆµες καί 
τά δηµοσιεύµατα τοῦ Τύπου (µέχρι 
καί πρώην ἀξιωµατοῦχοι τῆς CIA 
σχεδόν τά ἐπιβεβαίωσαν) πώς οἱ 
ΗΠΑ τροφοδοτοῦν τήν ἀντικυβερ-
νητική τροµοκρατία στήν περιοχή. 
Τόν Αὔγουστο εἶχαν ἀπαχθεῖ 21 
Ἰρανοί πολίτες µά τελικά ἐλευθερώ-
θηκαν ἀπό τίς ἰρανικές Ἀρχές.
Προχθές ὁ Ἰρανός κοινοβουλευτικός 
ἐκπρόσωπος (πού εἶναι καί µεγάλη 
προσωπικότητα τῆς χώρας) Ἀλή 
Λαριτζανί µίλησε πάλι γιά τίς 
εὐθῦνες τῆς Οὐάσινγκτον: «Θεω-
ροῦµε τήν πρόσφατη τροµοκρατική 
ἐπίθεση ἀποτέλεσµα τῆς ἀµερικα-

νικῆς δραστηριότητας. Εἶναι σηµάδι 
τῆς ἀµερικανικῆς ἐχθρότητας κατά 
τῆς χώρας µας. Ὁ κ. Ὀµπάµα εἶπε 
γιά τό χέρι πού προτείνει στό Ἰράν 
ἀλλά µέ τήν τροµοκρατική αὐτή 
ἐνέργεια τό χέρι του τό ἔκαψε». Στό 
ἴδιο µῆκος κύµατος ἦταν καί ὅλες οἱ 
ἄλλες δηλώσεις Ἰρανῶν ἐπισήµων. 
Καί πῶς νά µήν εἶναι δηλαδή, ὅταν 
οἱ φανατικοί σουνίτες «Στρατιῶτες 
τοῦ Θεοῦ» - Jundallah τοῦ Ταλι-
µπάν πολέµαρχου (καί ἐνίοτε 
ναρκέµπορου) Ἀµπντολµαλέκ 
Ριγκί χρηµατοδοτοῦνται καί 
ὑποστηρίζονται ἀπό Βρετανούς 

καί Ἀµερικανούς ἤδη ἀπό τό 2005; 
Ὅταν τό 2007 ὁ Μπούς εἶχε λάβει 
ἀπό τό Κογκρέσο 400 ἑκ. δολάρια 
γιά µυστικές ἐπιχειρήσεις (ἄραγε 
τί τύπου...) κατά τοῦ Ἰράν; Κι ὅταν, 
οἱ Ἀγγλοαµερικανοί ἁλωνίζουν 
ἐξίσου προκλητικά κι ἀπό τήν 
πακιστανική πλευρά τῶν συνόρων, 
ὅπου τούς δέχθηκε πρίν 2,5 χρόνια 
ὁ Μουσάραφ, συµφωνώντας τότε 
µέ τόν Τσέινι κατά τοῦ Ἰράν;
Εἶναι νά τρελλαίνεται κανείς ὅταν 
σκέφτεται ποιοί σκούζουν κατά τῆς 
«τροµοκρατίας» σήµερα ἀνά τόν 
κόσµο: οἱ κατ’ ἐξοχήν ἐφευρέτες, 
χρηµατοδότες καί σύµµαχοί της 
ἀνά τήν ὑφήλιο! 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΙΡΑΝ: Οἱ ΗΠΑ βάζουν 
τά λεφτά, καί τά κορµιά οἱ Ταλιµπάν

   Τίς δηλώσεις στό Σεράγεβο τοῦ 
Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν 
Ἀχµέτ Νταβούτογλου περί «ὀθωµα-
νικῶν Βαλκανίων» προέβαλαν τά 
σερβικά καί τά ἑλληνικά ΜΜΕ, 
κατά κανόνα γιά νά στηλιτεύσουν 
τήν «ἔπαρση» τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς 
τουρκικῆς διπλωµατίας καί τούς 
σχεδιασµούς τῆς γείτονος.
   Ἐµεῖς πάντως δέν κάνουµε τήν 
ἀναφορά αὐτή γιά νά κατακρίνουµε 
µά γιά νά ἐπαινέσουµε τήν τουρκι-
κή πολιτική. Τί εἶπε λοιπόν ὁ Ντα-
βούτογλου; Σέ µιά διάσκεψη µέ 
θέµα «Ἡ ὀθωµανική κληρονοµιά καί 
οἱ µουσουλµανικές κοινότητες στά 
Βαλκάνια» δήλωσε: «Ἐπιθυµοῦµε 
µία νέα Βαλκανική, πού θά θεµελιώ-
νεται στίς πολιτικές ἀξίες, στήν 
οἰκονοµική ἀλληλεξάρτηση, στή 
συνεργασία καί στήν πολιτιστική 
ἁρµονία. Ὅλα αὐτά ἐξασφαλίζονταν 
στά Ὀθωµανικά Βαλκάνια (...) Ἐµεῖς 
θά ἀναβιώσουµε τήν ἐποχή αὐτή, 
τά ὀθωµανικά Βαλκάνια ἦταν µία 
πετυχηµένη ἱστορία καί τώρα 
πρέπει νά ἀναγεννηθοῦν (...) Θά 
κάνουµε τά Βαλκάνια, τόν Καύκασο, 
τή Μέση Ἀνατολή, µαζί µέ τήν 
Τουρκία, ἐπίκεντρο τῆς παγκόσµιας 
πολιτικῆς σκηνῆς. Αὐτός εἶναι 
ὁ στόχος τῆς ἐξωτερικῆς µας 
πολιτικῆς γιά τό µέλλον καί θά τόν 
πετύχουµε...»

   Εἶναι πραγµατικά νά ἀπορεῖς, 
γιατί κάποιοι Ἕλληνες θίγονται 
ἀπό τέτοιες δηλώσεις. Ὁ ἄνθρωπος 
ἐργάζεται γιά τή χώρα του (καί γιά 
τό καθεστώς της, ναί) πατώντας 
στό ὀθωµανικό παρελθόν πού 
κάποιοι ἄλλοι ἐξιδανίκευσαν. 
Γιά νά σκεφτοῦµε, πόσοι (καί 
πόσες...) ἱστορικοί, µέ ἤ χωρίς 
εἰσαγωγικά, µίλησαν ἀνάλογα 
γιά τήν Τουρκοκρατία στήν 
πατρίδα µας. Νά θυµηθοῦµε τό 
βιβλίο τῆς Ρεπούση, τά ἄλλα τῆς 
Κουλούρη, τά ἆθλα τοῦ Λιάκου 
καί τῆς Φραγκουδάκη; Ὅλη ἡ 
γελοία ἀποδοµητική σχολή δέν 
µᾶς παρουσιάζει µέ κάθε ἀφορµή 
τό παλούκωµα ὡς «πολιτιστική 
ἁρµονία»; Δέν µᾶς ἔχει γανώσει τό 
κεφάλι µέ τούς «ἐθνικισµούς» πού 
διέλυσαν τήν «ἀνεκτική» Αὐτο-
κρατορία; Τί πιό λογικό λοιπόν γιά 
τήν Τουρκία, τώρα πού ὑπό τόν δικό 
της Πούτιν, τόν Ταγίπ Ἐρντογάν, 
ἀνορθώνεται οἴκαδε καί διεθνῶς, 
νά διεκδικήσει αὐτά πού τῆς 
προσφέρουν οἱ χρήσιµοι ἠλίθιοι τῆς 
ἄλλης πλευρᾶς; Τή δουλειά τους 
κάνουν οἱ Τοῦρκοι καί τήν κάνουν 
καλά. Μακάρι νά ἀκούγαµε καί 
ἀπό τό στόµα κάποιου Ἕλληνα 
ΥΠΕΞ κάποιαν ἀξιοσχολίαστη 
δήλωση καί νά βλέπαµε κάποιαν 
πολιτική ἄξια τοῦ ὀνόµατός της...

Μαθήµατα πολιτικῆς καί ἱστορίας 
ἀπό τόν Νταβούτογλου



Πρό ἡµερῶν δόθηκαν στή δηµοσιό-
τητα κάποια ντοκουµέντα σχετικά 
µέ τό διεθνές ὀργανωµένο ἔγκληµα, 
τόσο στίς ΗΠΑ, ὅσο καί στήν 
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἐκεῖ µέ ...ἀνά-
µικτα αἰσθήµατα ἀνακαλύψαµε ὅτι 
ἡ χώρα µας ἀπουσιάζει πλήρως ἀπό 
τό ...γίγνεσθαι τοῦ χώρου! Καί γιά νά 
σοβαρευτοῦµε, πράγµατι διαβάσαµε 
πολύ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιά τήν 
παράνοµη δραστηριότητα πού ἔχει 
κατακλύσει τόν πλανήτη, στά ὁποῖα 
ἡ ἑλληνική παρουσία δέν γίνεται 
κἄν ἀντιληπτή.
ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Σύµφωνα µέ ἔγγραφο ἀπό τό ἴδιο 
τό Στέητ Ντηπάρτµεντ, τό Γραφεῖο 
γιά τό Διεθνές Ναρκεµπόριο (Bureau 
for International Narcotics and Law 
Enforcement Affairs), τά τελευταῖα 
χρόνια τό ὀργανωµένο ἔγκληµα τοῦ 
Ἰσραήλ, συχνά σέ συνεργασία µέ 
συναφεῖς ὀργανώσεις στή Ρωσία, 
ἔφτασε νά ἐλέγχει τό ἐµπόριο 
τῶν ναρκωτικῶν στήν Εὐρώπη. 
Κι ὄχι µόνον αὐτό ἀλλά ἡ ἴδια 
µεσανατολίτικη χώρα εἶναι καί τό 
κέντρο τοῦ διεθνοῦς ἐµπορίου τοῦ 
ναρκωτικοῦ «ἔκσταση», ἐλέγχοντας 
µάλιστα τήν διανοµή του στή 
Βόρειο Ἀµερική. Πρό ἐτῶν τό 80% 
τοῦ συγκεκριµένου χαπιοῦ πού 
κατασχέθηκε στίς ΗΠΑ προερχόταν 
ἀπό τήν Ὁλλανδία. Ἡ χώρα αὐτή, µαζί 
µέ τό Βέλγιο καί τήν Πολωνία εἶναι 
τά µεγαλύτερα κέντρα παραγωγῆς 
στόν κόσµο. Κατά τό State Department 

ἰσραηλινές ὀργανώσεις συνδέονται 
µέ τά ἐργαστήρια παραγωγῆς καί 
εὐθύνονται γιά τήν παγκόσµια 
διακίνηση µέσῳ ταχυδροµείων, 
κούριερ καί ἀεροµεταφορῶν. Τά 
δύο τελευταῖα χρόνια στίς ΗΠΑ 
ἡ Δικαιοσύνη ἀντιµετωπίζει τό 
«ἔκστασις» καί τούς διακινητές του 
µέ τήν ἴδια αὐστηρότητα ὅπως µέ 
τῆς κοκαΐνης καί τῆς ἡρωίνης. Τό 
ἐνδεχόµενο νά κατηγορηθοῦν ὡς 
ρατσιστές καί ἀντισηµίτες δέν εἶµαι 
σίγουρος ὅτι τό ὑπολόγισαν...
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ἡ εὐρωπαϊκή Ἀστυνοµία (EURO-
POL) µέ τίς πρόσφατες ἐτήσιες 
ἐκθέσεις της ἀναφέρεται στήν 
ἐγκληµατική δραστηριότητα ἐπί 
εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους, ὅσον ἀφορᾶ 
τά ναρκωτικά, τίς ἀπάτες, τήν 
παραχάραξη νοµισµάτων, τήν 
διακίνηση προσώπων, τήν λαθρο-
µετανάστευση, τό λαθρεµπόριο κτλ. 
Ποιοί λοιπόν ἔχουν τήν τιµητική 
τους; Οἱ Ἀλβανοί. Ἡ ἐτήσια 
ἔκθεση ἀναφέρει ὅτι ἀλβανικές 
ἐγκληµατικές ὀργανώσεις ἔχουν 
καίριο ρόλο στή διακίνηση ναρκω-
τικῶν καί διατηροῦν ἰσχυρές σχέσεις 
µέ τό Κοσσυφοπέδιο καί τήν Ἰταλία 
γιά διακίνηση ἀνθρώπων, ἡρωίνης 
καί µαριχουάνας. Ἐπίσης ὡς ἕνας 
ἄλλος µεγάλος ἔνοχος (καί ὄχι µόνο 
στόν τοµέα τῶν ναρκωτικῶν) προ-
βάλλεται ἡ Τουρκία. Διαβάζουµε: 
«Turkish criminal groups seem to continue 
controlling the trafficking of heroin to 

the EU. Suspects of Turkish ethnicity or 
having contacts with Turkish trafficking 
groups dominate the wholesale of the heroin 
through the Netherlands» («Τουρκικές 
ἐγκληµατικές ὁµάδες φαίνεται ὅτι 
συνεχίζουν νά ἐλέγχουν τήν διακίνηση 
τῆς ἡρωίνης στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. 
Ὑποπτοι τουρκικῆς ἐθνότητας ἤ σέ 
ἐπαφή µέ τουρκικές ὁµάδες διακίνησης 
ἐλέγχουν τήν χονδρική διακίνηση τῆς 
ἡρωίνης µέσῳ Ὁλλανδίας»).
Καί νά ἦταν µόνον τά ναρκωτικά; 
Ἡ ἔκθεση βεβαιώνει τόν κοµβικό 
ρόλο τῆς Τουρκίας στή διακίνηση 
τῶν λαθροµεταναστῶν µά καί σέ 
ἄλλους τοµεῖς. Ἄραγε ἡ ὑπηρεσία 
νά διακατέχεται ἀπό κάποιον 
«ἀντιτουρκισµό»; Νά εἶναι λέτε ὁ 
διευθυντής της, Rob Wainwright, 
κανένας φάν τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»; Δέν 

θά τό ἔλεγα. Μάλιστα πρό 
ἡµερῶν (13/10/09) ἡ EUROPOL 
διοργάνωσε ἡµερίδα κατά 
τῆς τροµοκρατίας, µέ θέµα 
τό ...ΡΚΚ! Ἄρα...

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κι ἐρχόµαστε στά δικά 
µας. Εἶναι πραγµατικά 
ἐντυπωσιακή ἡ ἀπουσία 
τῆς Ἑλλάδος ἀπό ὅλα τά 
κεφάλαια τῆς 68σέλιδης 
ἔκθεσης. Δεκάδες χῶρες 
µνηµονεύονται γιά τήν 
ἄλφα ἤ τήν βῆτα δράση 
πολιτῶν τους σέ κάποιον 
ἐγκληµατικό τοµέα, µέ 
φωτεινή ἐξαίρεση τή χώρα 
µας. Μιά µόνο ἐκτεταµένη 
ἀναφορά σ’ αὐτήν βρήκαµε, 
ἐκεῖ ὅπου ἀναφέρονται 

οἱ λαθροµετανάστες «µας» ὡς 
µεσάζοντες γιά µαύρη ἐργασία: 
«Γιά παράδειγµα, στήν Ἑλλάδα, 
Πακιστανοί ἐγκληµατίες ἀσκοῦν 
τήν ἐπιρροή τους στήν πακιστανική 
κοινότητα τῶν µεταναστῶν µέσα ἀπό 
τόν ἔλεγχο τῆς µαύρης ἐργασίας. 
Στήν Ἑλλάδα Κοῦρδοι ἐγκληµατίες 
ἀσκοῦν πίεση στήν κουρδική µετανα-
στευτική κοινότητα, φαινόµενο πού 
παρατηρεῖται καί στή Γερµανία». 
Πράγµατα ὄχι καί πολύ συζητηµένα 
στά ἑλλαδικά ΜΜΕ, τά ὁποῖα ἀρ-
κοῦνται στίς ἀντιρατσιστικές τους 
ψυχώσεις (καί σκοπιµότητες).
Τί ἔγινε ρέ παιδιά; Γίναµε πλέον 
οἱ Ἕλληνες νοµοταγεῖς ἤ ἀπό τή 
βαρεµάρα καί τήν παραίτηση οὔτε 
στό ἔγκληµα δέν προκόβουµε πιά;

 4                                                                                                                                                                                                                                       ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ   1-11-2009

ΑΡΜΕΝΙΚΕΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

 Γράφαµε στό προηγούµενο φῦλλο 
µας γιά τά δύο πρωτόκολλα (γιά 
διπλωµατικές καί διµερεῖς σχέσεις) 
πού συνυπέγραψαν οἱ κυβερνήσεις 
τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἀρµενίας 
καί γιά τήν ὀργισµένη ἀντίδραση 
τῆς Ἀρµενικῆς Διασπορᾶς στήν 
ὑποχώρηση αὐτή τοῦ Ἐρεβάν. 
Μιά ἀντίδραση πού ἐκδηλώθηκε 
στήν περιοδεία τοῦ Ἀρµένιου 
προέδρου Σέρζ Σαρκισιάν ἀνά 
τίς µεγαλύτερες ἑστίες τῶν 
Ἀρµενίων στίς ΗΠΑ, στή Γαλ-
λία καί στόν Λίβανο µέ διαδη-
λώσεις, ἀπεργίες πείνας, κτλ.
Ὅµως οἱ ἀντιδράσεις αὐτές 
εἴχαν ξεκινήσει πρίν τήν 
ὑπογραφή τῶν δύο πρωτο-
κόλλων καί συνεχίζονται 
ἀκόµη, ἐφόσον οἱ Ἄρµένιοι 
αἰσθάνονται προδοµένοι ἀπό 
τήν πολιτική τους ἡγεσία. Εἶναι 
προφανές ὅτι ἡ µεγαλύτερη ὑπόθεση 
τῶν Ἀρµενίων παγκοσµίως, ἡ 
ἀναγνώριση τῆς γενοκτονίας τῶν 
προγόνων τους, δέχεται ἕνα καίριο 
πλῆγµα ἀπό τήν διπλωµατική 
προσέγγιση πού ξεκινᾶ (;).
 Ἔτσι, κυκλοφορεῖ ἕνα κείµενο 
διαµαρτυρίας σέ ὅλες τίς ἀρµενικές 
κοινότητες (καί στῆς Κοµοτηνῆς, µέ 
περιορισµένη ἀπήχηση, ὡστόσο) 
πού ἐπισηµαίνει τήν προβληµατική 
ἐκπροσώπηση τῶν Ἀρµενίων στήν 
διαδικασία προσέγγισης µέ τήν 
Τουρκία, καί καλεῖ σέ συστράτευση 
ὅλους ὅσους ὑπεραµύνονται τῆς 
ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Καί µέ 

τήν πεποίθηση πώς ὑπερασπίζονται 
τά ζωτικά συµφέροντα καί τά 
θεµελιώδη δικαιώµατα τοῦ Ἀρµενι-
κοῦ λαοῦ, ἡ ἔκκληση θυµίζει ὅτι 
ἡ Ἀρµενία δέν περιορίζεται στά 
σηµερινά ἐδάφη τῆς «Δηµοκρατίας 
τῆς Ἀρµενίας», ὅτι τά συµφέροντα 
τοῦ ἀρµενικοῦ λαοῦ σέ ὑποθέσεις 
ὅπως ἡ Γενοκτονία τοῦ 1915 δέν 
εἶναι στήν δικαιοδοσία τῆς ὅποιας 
ἀρµενικῆς Κυβέρνησης, ὅτι ἡ 
ὑπαγωγή τέτοιων ζητηµάτων σέ 
διµερεῖς ἐπιτροπές ὑποτάσσει τήν 

ἱστορία στήν πολιτική καί στίς 
σχέσεις ἰσχύος καί ἐπισηµαίνει 
ὅτι τό στάτους τῆς ἀρµενικῆς 
ὑπόθεσης πρέπει νά εἶναι ἐκεῖνο 
τοῦ ἑβραϊκοῦ Ὁκαυτώµατος κι ὄχι 
ἀντικείµενο συναλλαγῆς µέ τόν 
δράστη τοῦ ἐγκλήµατος. Σηµειώνει 
ὅτι ἡ ὑπογραφή τῶν πρωτοκόλλων 
περιθωριοποιεῖ τήν Διασπορά καί 
ἀπονοµιµοποιεῖ τή δράση της γιά 
τή Γενοκτονία, ἀνοίγει τόν δρόµο 
στήν τουρκική πολιτική διάσπασης 
τῶν Ἀρµενίων. Οἱ φόβοι αὐτοί τῆς 
ἀρµενικῆς Διασπορᾶς δέν εἶναι 
φυσικά ἀβάσιµοι καί ἐλπίζουµε ἡ 
ἐθνική ὑπόθεση τοῦ ἀδελφοῦ µας 
λαοῦ νά πάρει καλύτερο δρόµο ἀπό 
τήν (κυπριακή) δική µας.

Στίς 25 Ὀκτωβρίου δύο φορτηγά γεµᾶτα ἐκρηκτικά ἀνατινάχθηκαν ἔξω 
ἀπό τό ἰρακινό ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης σκοτώνοντας 155 ἀνθρώπους 
καί τραυµατίζοντας πάνω ἀπό 500. Οἱ δρόµοι γύρω γέµισαν καρ-
βουνιασµένα πτώµατα καί κοµµένα ἀνθρώπινα µέλη, ἐνῶ 60 παιδιά πού 
βρισκόντουσαν ἐκεῖ ἐξακολουθοῦσαν νά ἀγνοοῦνται µέρες ὁλόκληρες 
µετά τό µακελειό!
Ποιός ἔκανε τό νέο αὐτό µαζικό ἔγκληµα; Τήν εὐθύνη δῆθεν ἀνέλαβε 
κάποια ἰσλαµική ὀργάνωση, «διασυνδεδεµένη µέ τήν Ἀλ Κάιντα». Οἱ 
δολοφόνοι, πού εἶχαν προηγµένη φορητή τεχνολογία, γιά νά φτάσουν 
µέχρι τήν ὑπερφυλασσόµενη συνοικία Σαλίγιε, πέρασαν ἀπό πολλά 
σηµεῖα ἐλέγχου, κάτι πού δείχνει «περίεργες» ἐσωτερικές διασυνδέσεις. 
Τρεῖς µέρες µετά, τό ἴδιο χτύπηµα ἐπαναλήφθηκε στήν Πεσαβάρ τοῦ 
Πακιστάν, µέ 80 νεκρούς, κυρίως γυναῖκες καί παιδιά. Ἦταν, λέει, µιά 
«ἐπίδειξη δύναµης» τῶν Ταλιµπάν. 
Δέν θά ἐπιχειρηµατολογήσουµε πάλι γιά τήν προέλευση τέτοιων 
ἐνεργειῶν καί ὀργανώσεων, ὅποιος θέλει νά πιστεύει σέ Μπινλάντεν 
καί ἄλλα τέρατα εἶναι δικό του πρόβληµα. Ρωτᾶµε µόνο: Βρισκόµαστε 
ἑξήµισυ χρόνια µετά τήν ἀµερικανοβρετανική εἰσβολή στό Ἰράκ καί ἀκόµη ἡ 
χώρα µατώνει µέ τέτοια ἀποτρόπαια συµβάντα. Οἱ ἄνθρωποί της πουλᾶνε 
τά ὄργανά τους γιά νά ζήσουν, µόλις τίς προάλλες ἡ σουηδική τηλεόραση 
ἔδειξε ρεπορτάζ τῶν Tracey Christensen καί Thor Bjorn Andersen, στό ὁποῖο 
ἀπελπισµένοι Ἰρακινοί πωλοῦσαν γιά τόν ἴδιο λόγο τήν τετράχρονη κόρη 
τους. ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΤΟΥΣ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΩΣ 
ΜΟΝΟΥΣ ΕΝΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ;

Ἰρακινή Δειµοκρατία made in USA

Πατώσαµε καί στό ὀργανωµένο ἔγκληµα!



Ziraat Bankasi 
& varlık vergisi 

Ε ί χ α μ ε 
κ ά ν ε ι 
αναφορά 
για τη  
Z i r a a t 
B a n k 
(Αγροτι-
κή Τρά-
π ε ζ α ) 
και τη 
λειτουρ-
γία τού 
υποκατα-

στήματός της στην Κομοτηνή, όταν η 
διοίκηση (;) της τράπεζας επέλεξε να 
στείλει τις προσκλήσεις στην τουρκική 
και αγγλική γλώσσα. Όμως η Τράπεζα 
συνδέεται εδώ και χρόνια με τους Έλληνες 
και μάλιστα με σχέσεις εκμετάλλευσης και 
οικειοποίησης των περιουσιών τους. 
Η Τράπεζα ιδρύθηκε στις 20 Νοεμβρίου 
1863, από τον κυβερνήτη του Νις, Μιχάτ 
Πασά, αρχικά με το όνομα «Ταμεία της 
Πατρίδας». Το 1888 μετονομάστηκε σε 
Ziraat Bankası, με έδρα την Κωνστα-  
ντινούπολη και κεφάλαιο ύψους 
10.000.000 τουρκικών λιρών. Από το 1919 
το υποκατάστημα της Τράπεζας χρηματο-
δότησε τον κεμαλικό αγώνα ενάντια 
στους Έλληνες και από το 1922 είχε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική 
πολιτική που ακολούθησε το νέο 
καθεστώς. Στη δεκαετία του 1970 άνοιξε 
υποκαταστήματα στη Γερμανία, στην 
κατεχόμενη Κύπρο, στην Ολλανδία, στα 
Βαλκάνια, στην Κεντρική Ασία και στον 
Καύκασο, στις αρχές του 1980 στη Νέα 
Υόρκη, ενώ το 1988 χρηματοδότησε το 
γνωστό πρόγραμμα ΝΑ Ανατολίας (GAP). 
Το 2005 κατέγραψε τα υψηλότερα κέρδη 

στην ιστορία του τουρκικού τραπεζικού 
συστήματος και το 2009 έκανε την 
εμφάνισή της και στη Θράκη (Σύμφωνα με 
εφημερίδα της Κομοτηνής  «οι καταθέσεις 
στα ελληνικά υποκαταστήματα της Ζιράτ 
άγγιξαν τα 20 εκατομμύρια ευρώ μέσα 
στους πρώτους μήνες λειτουργίας»). 
Εθνική - Ζιραάτ: Αμοιβαιότητα; 
Ο ερχομός και η δραστηριότητα της Ζιραάτ 
παραλληλίζεται συνήθως με κείνην της 
Εθνικής Τράπεζας στην Τουρκία, μέσω 
της Finansbank. Είναι όμως αξιοπρόσεκτη 
η πρόσφατη ιστορία: Ο Οσμάν Ορ, 
επιθυμούσε να αγοράσει ένα ακίνητο σε 
κεντρικό σημείο της ευρωπαϊκής ακτής 
του Βοσπόρου, και συμφώνησε με τη 
Finansbank, για την σύναψη δανείου 
ύψους 17,5 εκατ. δολαρίων. Είναι όμως 
παγκοσμίως γνωστό ότι όταν λαμβάνεις 
δάνειο υποχρεώνεσαι σε εγγύηση. Η άρνηση 
σύναψης του δανείου δικαιολογήθηκε 
από τους κρατικούς μηχανισμούς  με 
το αιτιολογικό ότι η σχετική αίτηση 
δανειοδότησης του επιχειρηματία είχε γίνει 
σε τραπεζικό όμιλο ...ξένων συμφερόντων! 
Το κράτος έκρινε σκόπιμο να αποτραπεί 
η έγκριση του δανείου, καθώς κάτι 
τέτοιο θα σήμαινε και υποθήκευση του 
ακινήτου για όσο θα διαρκούσε το δάνειο, 
γεγονός που περιείχε το διακύβευμα, σε 
περίπτωση μη αποπληρωμής του δανείου, 
να περιέλθει το εν λόγω ακίνητο στην 
Εθνική. Ο Ορ προσανατολίστηκε προς 
άλλους ομίλους, καταλήγοντας, ναι, στη 
Ζιραάτ, η οποία παραχώρησε το  δάνειο, 
με βαρύτερους όρους από τη Finansbank, 
με αποτέλεσμα «καπέλο» 300.000 ευρώ 
(εφημ. Aksam, 13/8/09). Το ερώτημα είναι: 
αντίστοιχη ρήτρα για δάνεια, υποθήκες, 
μη αποπληρωμή και τελικά μεταβίβαση 
ακινήτου στη Θράκη στην τράπεζα 
τουρκικών συμφερόντων ισχύει ή όχι; 
Φόρος περιουσίας
Το varlık vergisi (“φόρος περιουσίας”)  

ήταν ένας 
φόρος που 
επ ιβλήθηκε  
στην  Τουρκία 
το 1942, με 
δεδηλωμένο 
στόχο την 
αύξηση των 

κονδυλίων για την άμυνα της χώρας 
στην περίπτωση συμμετοχής της στον Β‘ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιβλήθηκε επί των 
παγίων στοιχείων, όπως κτήματα, κτίρια, 
οικίες, επιχειρήσεις. Ενώ όμως θεωρητικά 
ο φόρος είχε σαν ομάδα - στόχο όλους τους 
Τούρκους πολίτες, εκείνοι που επλήγησαν  
περισσότερο ήταν οι μη μουσουλμά-νοι, 
όπως οι Εβραίοι, οι Έλληνες, οι Αρμένιοι, 
οι Λεβαντίνοι, οι οποίοι ήλεγχαν ένα 
μεγάλο μέρος της οικονομίας. Άλλωστε και 
ο πρωθυπουργός τόνιζε: «η τουρκική αγορά 
να περάσει στα χέρια των Τούρκων». 
Ο βασικός λόγος λοιπόν της θέσπισης του 
φόρου ήταν να εθνικοποιήσει την τουρκική 
οικονομία, μειώνοντας την επιρροή και 
τον έλεγχο των μειονοτικών πληθυσμών 
στο εμπόριο, τις χρηματοδοτήσεις, 
τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες 
της χώρας. «Oι ξένες εταιρείες και οι 
μουσουλμάνοι γλύτωσαν εύκολα από αυτό 
το φόρο ή πλήρωσαν συμβολικά ποσά. 
H ντόπια εμπορική αστική τάξη πήρε 
αυτό που ήθελε από τα χέρια του ξένου 
βιομήχανου (δηλ. της μειονότητας), για 
ένα κομμάτι ψωμί. Έψαχνε τρόπους να 
δημιουργηθεί βιομηχανική αστική τάξη» 
(Yalcin Kucuk, Turkiye,  1999). Ο έφορος 
της Κωνσταντινούπολης Φαϊκ Οκτέ που 
ανέλαβε τον συντονισμό και τη συλλογή 
του φόρου, έγραψε και ένα σχετικό έργο, το 
οποίο αποτελεί σημαντικότατη μαρτυρία 
για το στόχο που είχε ο ρατσιστικός φόρος. 
(Faik Ökte, Varlık Vergisi Faciası)
Ο φόρος που αντιστοιχούσε σε κάθε 
πολίτη επιβλήθηκε με αυθαίρετα κριτήρια, 
με στόχο την οικονομική ακόμη και την  
βιολογική εξόντωση των πολιτών: Περίπου 
2.000 μη μουσουλμάνοι, στην συντριπτική 
τους πλειοψηφία Έλληνες,  οι οποίοι δεν 
μπορούσαν να πληρώσουν  το τεράστιο 
ποσό που απαιτείτο εντός προθεσμίας 30 
ημερών, συνελήφθησαν και στάλθηκαν 

στο στρατόπεδο αναγκαστικής εργασίας 
στο Aşkale στην ανατολική Τουρκία όπου 
και πέθαναν 21 από αυτούς.  
Μέσα σε δύο μήνες (Δεκέμβριος  1942 
- Ιανουάριος  1943) είχαν  αλλάξει 
χέρια χιλιάδες ακίνητα, ειδικά στην 
κεντρική   Λεωφόρο Istiklal (Aktar, Ayhan 
2002 Varlık Vergisi ve “Türkleştirme” 
Politikaları  İletişim Yayınları 2002)
Ο ρατσιστικός φόρος  είχε σαν αποτέλεσμα 
την αύξηση των τιμών, δημιουργώντας 
ένα φαύλο κύκλο πληθωρισμού που 
πίεσε ακόμη περισσότερο την τουρκική 
οικονομία. Ο νόμος καταργήθηκε την 15η 
Μαρτίου 1944 και αφού είχε προετοιμάσει 
το έδαφος για την εκδίωξη των Ελλήνων, 
το 1955. Ο κεφαλικός φόρος  είχε σαν 
αποτέλεσμα να εισρεύσουν  τεράστια 
έσοδα στα τουρκικά ταμεία. O φόρος για 
τα αγροτικά προϊόντα την περίοδο 1944-
1948 για όλη την τουρκική επικράτεια 
ήταν 229 εκατομμύρια λίρες, ενώ τα έσοδα 
του Varlik Vergisi ήταν 221 εκατομμύρια 
λίρες σε δύο μόνο μήνες. «Και όμως το 
ποσό που κατάφερε να συγκεντρώσει η 
κυβέρνηση από τον φόρο αυτό, ήταν πολύ 
μικρότερο από ό,τι υπολόγισε» (Emre 
Kongar, Turkiye’ nin toplumsal yapisi). 
Το μεγαλύτερο μέρος της λείας, του 
πλιάτσικου των ελληνικών περιουσιών  
κατέληξε στην Ζιραάτ. Η Ζιραάτ ήταν 
η τράπεζα στην οποία η Εφορία της 
Κωνσταντινούπολης, το τουρκικό κράτος 
δηλαδή, κατέθετε τα χρήματα τα οποία 
συνέλεγε. Αυτή δέχτηκε τα χρήματα από 
τον κεφαλικό  φόρο και μετά από δεκάδες 
χρόνια, ένας αγωνιστής, ο Αρμένιος 
δικηγόρος Βαρνές Γεγκαγιάν, ο οποίος 
πέτυχε την αποζημίωση των απογόνων των 
θυμάτων της γενοκτονίας Ελλήνων και 
Αρμενίων, ετοιμάζεται να μηνύσει την 
Τράπεζα. Η είδηση αυτή και η σημασία  
που μπορεί να έχει μία ενδεχόμενη 
καταδίκη της Τράπεζας από αμερικανικό 
δικαστήριο μπορεί να ανοίξει ακόμη ένα 
περιθωριοποιημένο ζήτημα, όπως ήταν 
και οι αποζημιώσεις των απογόνων των 
θυμάτων της γενοκτονίας. Η υπόθεση έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον, συνέχεια και μάλιστα 
και θρακικές πτυχές.     

Φάνης Μαλκίδης
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Παρακολουθοῦµε λιγάκι τίς τελευταῖες 
ἐξελίξεις στό Ὑπουργεῖο Πολιτισµοῦ, σέ 
σχέση µέ τό ἀναµενόµενο σχέδιο νόµου 
γιά τόν ἑλληνικό κινηµατογράφο. «Γιά τόν 
ποιόν;», θά ρωτούσατε. Ναί, γιά τόν ἑλληνικό 
κινηµατογράφο. Πρόκειται γιά µία διαµάχη 
πού κρατάει ἀπό τίς ἡµέρες τοῦ Μιχάλη Λιάπη 
καί ἔχει διχάσει τόν χῶρο σέ δύο παρατάξεις: 
Στούς «κινηµατογραφιστές στήν ὁµίχλη», 
τό παραγωγικό δηλ. κοµµάτι τοῦ ἑλληνικοῦ 
κινηµατογράφου, καί στούς ἐκπροσώπους τῶν 
σωµατείων (σκηνοθέτες, µουσικοσυνθέτες, 
αἰθουσάρχες, ἠθοποιοί). 
Ἔχει λοιπόν ἐνδιαφέρον ἡ ἀνοιχτή ἐπιστολή 
τῆς Ἐπιτροπῆς Γαβρᾶ ((Κώστας Γαβρᾶς, 
Ἀπόστολος Δοξιάδης, Γιῶργος Λυκιαρδόπουλος, 
Χρῆστος Μήτσης, Ἑλένη Μπερντέ, Τάσος 
Μπουλµέτης καί Γιῶργος Τζιώτζιος) πρός τόν 
νέο ὑπουργό  Π. Γερουλάνο. Σ’ αὐτήν διαβάζουµε 
τό ...ἀπρόσµενο αἴτηµα γιά συγκεντρωτισµό 
τοῦ ὑπουργείου καί µή συµµετοχή τῶν 
συντεχνιῶν στή λήψη τῶν ἀποφάσεων 
γιά τήν κινηµατογραφική πολιτική! «Τό νά 
ἐκχωρεῖται ἡ πολιτική τοῦ κινηµατογράφου 
σέ ἐπαγγελµατίες συνδικαλιστές εἶναι µία 
ἀκατανόητη ἑλληνική ἰδιαιτερότητα, τήν ὁποία 
πρέπει ἐπιτέλους νά ἀποτάξουµε ἄν θέλουµε 
νά προχωρήσουµε», γράφει. Χαρακτηρίζει τά 
σωµατεῖα «καθ’ ἕξιν καί ἐπάγγελµα συντεχνιακές 
ἡγεσίες πού ἐµφανίζονται ψευδεπίγραφα ὡς 
ἀντιπροσωπευτικές τοῦ χώρου τῆς κινηµατο-
γραφικῆς παραγωγῆς καί δηµιουργίας». Καί 
συνεχίζει: «Ὅσο κι ἄν αὐτό ἴσως φαίνεται 
παράδοξο σέ µιά χώρα ὅπου τό κράτος δέν ἔχει 
διακριθεῖ διαχρονικά γιά τίς ἀξιοκρατικές του 
ἐπιλογές, θεωροῦµε ὅτι ὁ βέλτιστος (µποροῦµε 

νά τό ποῦµε καί “ὁ λιγότερο κακός”) τρόπος νά 
διοικηθοῦν τά κρατικά ὄργανα πού παρεµβαίνουν 
στήν πολιτιστική ζωή, εἶναι ἡ πολιτεία νά ἀναλάβει 
ἀκέραιη τήν εὐθύνη της, διορίζοντας τίς ἡγεσίες 
τους (...) Ἡ φαινοµενικά “δηµοκρατική” λύση 
τῆς ἔστω µερικῆς ἐκχώρησης τῆς ἐξουσίας στά 
σωµατεῖα ὁδήγησε σέ πρακτικές συµβιβασµῶν, 
συναλλαγῶν καί ἰσορροπιῶν, πρακτικές, δηλαδή, 
ἐξόχως ἀντικαλλιτεχνικές καί βαθύτατα ἀναξιο-
κρατικές...».
Ἄραγε ποιός δέν ἔχει ἀντιληφθεῖ καί σέ 
ἄλλους χώρους τήν ἔκπτωση καί τήν διαπλοκή 
πού ἐπέφερε ἡ «δηµοκρατική» συµµετοχή 
τῶν συνδικάτων στή νοµή τῆς ἐξουσίας; 
Ποιός δέν ἔχει ζήσει π.χ. ἤδη ἀπό τήν 
ἐποχή τῶν «προβληµατικῶν» καί µετέπειτα 
«κοινωνικοποιηµένων» ἐπιχειρήσεων τοῦ 
Ἀνδρέα µέχρι τόν νόµο - πλαίσιο γιά τήν 
Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση τήν ἀθλιότητα, τήν 
ἀναποτελεσµατικότητα καί τήν ὑποκρισία πού 
συσσωρεύτηκε µέ τούτη τήν ἑλληνική πατέντα; 
Ποιός δέν ἔχει σιχαθεῖ τήν συγκάλυψη, τήν 
ἰδιοτέλεια καί τήν ἀβελτηρία πού πλέον ἐνδηµεῖ 
σέ κάθε πλευρά τοῦ δηµόσιου βίου τῆς χώρας 
µας; Καί ποιός δέν ἔχει δεῖ τό κατάντηµα τῶν 
κάθε λογῆς ἐκπροσώπων του, πού ἔχουν πλήρως 
ἀφοµοιωθεῖ ἀπό τό σύστηµα ἐξουσίας;
Κακά τά ψέµµατα, ἡ λύση εἶναι µία καί εἶναι 
αὐτή πού ὑποδεικνύει ἡ Ἐπιτροπή Γαβρᾶ γιά 
τόν δικό της χῶρο: Ἡ µέν πολιτεία ἀναλαµβάνει 
τίς εὐθῦνες της καί διοικεῖ, οἱ δέ πολίτες 
- ὀργανωµένοι ἤ µεµονωµένοι - πού τυχόν 
θίγονται, ἀντιδροῦν µέ κάθε νόµιµο µέσον. Ὅλα 
τά ἄλλα εἶναι ἰδεοληψίες καί ὑστεροβουλίες πού 
ἔχουν φέρει τήν πατρίδα µας στό ἔσχατο σηµεῖο 
τῆς παρακµῆς καί τῆς ἀπελπισίας.

ΓΑΠικοί ὅλοι οἱ νταβατζῆδες;

Δεκάδες χιλιάδες ἄνθρωποι µένουν χωρίς δουλειά 
γιά νά ...«σωθοῦν ἀπό τήν ὁµηρεία» τῶν Stage καί 
ἡ τηλεόραση δείχνει τίς δηλώσεις τῶν ὑπουργῶν 
καί τίς ἀντιδράσεις τῆς ἀντιπολίτευσης. Ποῦ ἦταν 
οἱ θιγόµενοι ἄνθρωποι; Ἄφαντοι. Τά νούµερα τῆς 
οἰκονοµίας µαγειρεύονται - ὅπως πάντα - καί 
κανείς δέν τά ἀµφισβητεῖ. Τά θετικά µέτρα τῆς 
προηγούµενης κυβέρνησης (π.χ. ἐπιδοτούµενες 
ἀλλαγές κουφωµάτων) ἀκυρώνονται καί 
περνάει στά ψιλά ὅτι ἀντί γιά φράγκα θά δοθοῦν 
...φοροκίνητρα. Οἱ χούλιγκανς σπᾶνε µαγαζιά στό 
κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης καί δέν προλαβαίνεις 
οὔτε ν’ ἀντιληφθεῖς τί ἔγινε ἀπό τό πλάνο τῶν 
δύο δευτερολέπτων πού προβάλλεται (ὡς 35η 
εἴδηση). Οἱ ἀστυνοµικοί χτυποῦν ἀδιακρίτως 
ὅπως πάντα, ὅµως προβάλλονται οἱ συγγνῶµες 
τοῦ ὑπουργοῦ. 
Ἄµ ἄν εἶναι ἔτσι βρέ Γιῶργο, µέ τέτοια δηλαδή 
ἐξώφθαλµη ἀβάντα ἀπό τό σύνολο τῶν ΜΜΕ, 
κι ἐγώ κυβερνάω. Κι ὄχι µόνο ἐγώ, µά κι ἕνα 
ἀνδρείκελο. Ναί, εἴπαµε πώς πρόκειται γιά νέα 
κυβέρνηση καί δικαιοῦται µιάν περίοδο χάριτος ἤ 
ἔστω καί µιάν εὔνοια. Ὅµως µήπως οἱ πραγµατικοί 
κυβερνῆτες, οἱ γνωστοί καί ὡς «νταβατζῆδες» (τῶν 
ΜΜΕ κι ὄχι µόνο) προσφέρουν ἕνα κόκκινο χαλί, 
πού ἀνά πᾶσα στιγµή µποροῦν νά τό τραβήξουν 
κάτω ἀπό τά πόδια τοῦ σηµερινοῦ Μεσσία κι 
αὐριανοῦ ἀποδιοποµπαίου τράγου; 

«Δηµοκρατική συµµετοχή» στήν ἀναξιοκρατία
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Νέος γραµµατέας λοιπόν τοῦ Ἐθνικοῦ Συµβουλίου τοῦ ΠΑΣΟΚ ἐξελέγη 
ὁ βουλευτής Ξάνθης Σωκράτης Ξυνίδης, µέ 180 ψήφους.  Μιά πύρρειος 
νίκη γιά τόν ΓΑΠ πού τόν πρότεινε, ἀφοῦ 126 ψήφους συγκέντρωσε 
ὁ Γιῶργος Παναγιωτακόπουλος, ἐνῶ ὑπῆρξαν ἐπίσης 53 λευκά καί 

15 ἄκυρα. Τό κόµµα προφανῶς δέν ἀρέσκεται στίς ἐπιδείξεις µοναρχίας τοῦ 
πρωθυπουργοῦ καί τό ἔδειξε. Νά θεωρήσουµε ὅτι ἡ ἐκλογή τοῦ 46χρονου 
Ξανθιώτη δικηγόρου εἶναι τοὐλάχιστον κάτι θετικό γιά τήν περιοχή µας; Δέν 
µποροῦµε νά τό ἀποκλείσουµε. Ὅµως ἡ διαδικασία ἀνέλιξής του καί τό δεῖγµα 
γραφῆς πού διαθέτουµε ἀπό τή στάση του στά µείζονα τοπικά θέµατα δέν 
δικαιολογοῦν κανέναν πανηγυρισµό. Θυµίζουµε ὅτι ὁ Σ.Ξ. τοποθετήθηκε ἀπό 
τόν ΓΑΠ (σέ µή ἐκλόγιµη θέση) στό ψηφοδέλτιο Ἐπικρατείας τοῦ ΠαΣοΚ τό 
2007, ἐνῶ ἐπίµονες φῆµες ἤθελαν τόν κοµµατικό µηχανισµό νά «τρέχει» ὑπέρ 
τῆς ἐκλογῆς του ἐφέτος. Ὅσον δέ ἀφορᾶ τή στάση του στό µειονοτικό ζήτηµα, τά 
εἴχαµε γράψει καί προεκλογικά. Δυστυχῶς ἐκπροσωπεῖ µία πολιτική ὑποχωρή-
σεων στίς τουρκικές διεκδικήσεις, στόν ἀντίποδα ὅσων πρέσβευε ἐπί χρόνια στόν 
ἴδιον νοµό ὁ Παναγιώτης Σγουρίδης. Ἡ θρακική λοιπόν καταγωγή οὐδόλως 
ἀρκεῖ γιά νά ἐπιδοκιµάσουµε τήν ἐξέλιξη καί µακάρι νά διαψευσθοῦµε.

Στίς 20 Ὀκτωβρίου ἡ συζήτηση στό δηµοτικό συµβούλιο Σώστη ἔκρυβε 
µία ἔκπληξη: Ὁ δήµαρχος Καδή Ἰσµέτ, µιλώντας πρό ἡµερησίας 
διατάξεως, ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ δῆµος «ἐξασφάλισε στά πλαίσια τῆς 
Διασυνοριακῆς Συνεργασίας INTERREG πρόγραµµα ὕψους 2 ἑκ. εὐρώ 

γιά τήν τουριστική προβολή τοῦ Παπικίου Ὄρους καί τῆς περιοχῆς γενικότερα. 
Ἀπό τό ποσό αὐτό τό 1,5 ἑκ. θά ἔρθει στόν Σώστη καί τά ὑπόλοιπα θά πᾶνε 
στόν βουλγαρικό δῆµο Μαγκλίς, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά τῶν συνόρων. Ὅλοι οἱ 
σύµβουλοι τοποθετήθηκαν θετικά καί θά ἀναµένουµε τίς ἐξελίξεις. Πάντως 
πρόκειται γιά τεράστιο ποσό, µέ τό ὁποῖο µπορεῖ πράγµατι νά προβληθεῖ ἐπαρκῶς 
ἡ περιώνυµη µοναστική πολιτεία πού ἤκµασε στό βουνό πρίν 1000 χρόνια καί 
γιά τήν ὁποίαν τό ἐνδιαφέρον τῶν τοπικῶν φορέων εἶναι ἀπογοητευτικό. Οἱ 
ἀνασκαφές ἔχουν σταµατήσει, οἱ ἀναστηλώσεις καρκινοβατοῦν καί µόνον ὁ 
Πολιτιστικός Σύλλογος Κερασιᾶς δείχνει νά ἐνδιαφέρεται ἀληθινά, µάλιστα 
ἐσχάτως ἐξασφάλισε καί ἕναν σύµµαχο στήν προσπάθειά του νά ἀναδείξει 
τήν πολιτιστική κληρονοµιά τοῦ Παπικίου, τό Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης 
καί Παράδοσης. Νά ξύπνησε καί ὁ Δῆµος Σώστη, ἔστω καί ἀπό τόν ἦχο τοῦ 
χρήµατος; Ἄς τό δοῦµε πρῶτα, γιατί µᾶλλον τίποτε δέν εἶναι ἀκόµα δεδοµένο.

Ἀπό τή Νοµαρχία Ροδόπης ἐγκρίθηκε προσφάτως µία νέα προγραµµατική 
σύµβαση γιά ἀνάθεση µελέτης προκειµένου νά ἀναδειχθεῖ τό σπήλαιο 
τῆς Μαρώνειας, τό λεγόµενο «σπήλαιο τοῦ Κύκλωπα». ὕψους 300.000 
εὐρώ. Θά θέλαµε νά ποῦµε µπράβο, ὅµως ἄς τό δοῦµε πρῶτα. Γιατί τό 

ἔργο τό ἔχουµε ξαναδεῖ (ἀπό τήν Περιφέρεια ΑΜ-Θ), τό ἔχουµε ξαναπληρώσει, 
κάποιοι παντελόνιασαν τά λεφτουδάκια µας κι ἐρχόµαστε πάλι σήµερα στήν 
ἀφετηρία τῆς «ἀνάδειξης». Φυσικά γιά τήν ἄχρηστη ἐκείνη µελέτη (π.χ. περί 
ἐνδεχόµενων εὐθυνῶν, µιζῶν κτλ) κανείς δέν λέει λέξη. Καί πᾶµε παρακάτω...

«Α»: Νέο βῆµα µπροστά!
Καί µία (ἀκόµη) εἴδηση γιά νά σκάσουν οἱ ὀχτροί µας: Πρό ἡµερῶν 

δώσαµε ἕνα τέλος 
στίς πρόχειρες καί 
περιοριστικές λύσεις 
στό ζήτηµα τῆς στέγης 
τοῦ «Ἀντιφωνητῆ», 
µέ τήν ἐνοικίαση 
γραφείων στόν 
κεντρικότερο δρόµο 
τῆς Κοµοτηνῆς! Πάνω 
στήν ὁδό Ὀρφέως (ἡ 

εἴσοδος εἶναι ἀπό τό πλάι, 
Μιλτιάδου 2) καί ἔναντι τοῦ 
ξενοδοχείου «Ὄλυµπος» 
βρίσκεται πλέον τό σηµεῖο 
ἀναφορᾶς τῶν φίλων 
µας. Βεβαίως ἡ δουλειά 
θά συνεχίζει νά βγαίνει 
κατ’ οἶκον καί δέν ἀλλάζει 
οὔτε ἡ γνωστή διεύθυνση 
ἀλληλογραφίας µας 
(Καραθεοδωρῆ 15) οὔτε 
καί τά τηλέφωνα, ὅµως οἱ 
µαζώξεις, τά ραντεβού, οἱ 
δηµόσιες σχέσεις κτλ πλέον 
θά στεγάζονται λίγα µέτρα ἀπό τό κέντρο τῆς πόλεως. Μιά ἀναβάθµιση 
πού καί ἀπαραίτητη εἶχε καταστεῖ καί ἕνα σηµαντικό βῆµα µπροστά 
σηµατοδοτεῖ. Ὅσο γιά τά ἐγκαίνια; Ὁσονούπω!

Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 1

Καί µιλᾶµε γιά ἔργα συνολικοῦ 
ὕψους ἑκατοµµυρίων εὐρώ, γιά τά 
ὁποῖα δόθηκαν καί προκαταβολές, 
«ἔναντι λογαριασµοῦ»! Ποιοῦ 
λογαριασµοῦ ὅταν ὅλα εἶναι στόν 
ἀέρα; Τρέχα γύρευε...
Ἀπό τή µέρα λοιπόν πού ξεκίνησε 
ἡ διαδικασία αὐτή, οἱ ἐργολάβοι 
θορυβήθηκαν. Βεβαίως κάποιοι 
ἴσως καί νά καίγονται ὡς χλωρά 
µαζί µέ τά ξερά, ἀλλά τί νά γίνει; 
Ἔτσι ἀρχίσανε σιγά σιγά νά ἐπιδιώ-
κουν ὁρισµένοι ἐξωδικαστικό 
συµβιβασµό µέ τήν διοίκηση τῆς 
ἐπιχείρησης. Μαθαίνουµε µάλιστα 
ὅτι ἤδη ἡ ἑταιρεία ΑΛΦΑ ζητᾶ ἕναν 
τέτοιον συµβιβασµό, «ἀρκούµενη» 
στά 280.000 εὐρώ (ἀντί νά τά ζητήσει 
διπλάσια, ἐλέῳ ὑπερηµερίας, στά 
δικαστήρια) γιά ἕνα ἔργο πού τῆς 
ὀφείλει ἡ ΔΕΥΑΚ. 
Τό ἔργο φέρει ἕναν γενικόλογο 
(ἄρα καί ἐξόχως «βολικό»...) τίτλο 
περί ἐλέγχου καί ἀνακατασκευῆς 
τοῦ ἀποχετευτικοῦ δικτύου τῆς 
Κοµοτηνῆς ἀλλά οἱ πληροφορίες 
µας ἐπιµένουν ὅτι ἀφορᾶ τήν 
διάνοιξη τοῦ Βοζβόζη καί ἀγωγό 
ἀντλιοστασίου - ὑδραγωγείου. Ἕνα 
ἔργο δηλαδή τό ὁποῖο ἐκτελέστηκε 
τό ...1997 (!!!) µέ αὐτεπιστασία 
τῆς δηµοτικῆς ἐπιχείρησης, µέ 
µηχανήµατα καί προσωπικό δικό 
της, καί ἡ µόνη συµµετοχή τοῦ ἐργο-
λάβου ἤταν ἕνα τρακτέρ Στάγερ 
τῶν 100 ἵππων πού τραβοῦσε τίς 
σωλῆνες! Ἐµεῖς βεβαίως δέν εἴµαστε 
σέ θέση νά ἐπιβεβαιώσουµε τήν 
ταύτιση τῶν δύο ἔργων, ὅµως εἶναι 
πολύ συγκεκριµένες οἱ καταγγελίες 
γιά νά περάσουν ἀψήφιστα. Καί ἄς 
ἐπαναλάβουµε τό γνωστό ἐρώτηµα 
πού εἴχαµε θέσει καί στά ἄλλα 
ἀµφισβητούµενα ἔργα: Πλήρωσε ἡ 
ἑταιρεία πού διεκδικεῖ τά χρήµατα 
τότε τό ΙΚΑ τῶν ἐργαζοµένων της; 

Πλήρωσε Ἐφορία; Ποιές διαδικασίες 
προκήρυξης καί ἐλέγχων τοῦ ἔργου 
ἀκολουθήθηκαν; Γιατί ἄν ὅλα εἶναι 
νόµιµα νά τό συζητήσουµε, παρότι 
ἄν συµβιβάζεσαι µέ τόν ἀντίδικο ἡ 
δεοντολογία πάει περίπατο. 
Ρωτᾶµε λοιπόν καί τίς δύο πλευρές: 
Ἀληθεύουν οἱ ἀνωτέρω καταγγελίες 
Καί πῆρε ὄντως µέ ἁπλή ἀπόδειξη 
120.000 εὐρώ ὁ ἐργολάβος πού τώρα 
διεκδικεῖ νέα χρήµατα; 
Κι ἐπειδή µᾶς χρωστάει ἡ διοίκηση 
τῆς ΔΕΥΑΚ µιάν ἀπάντηση γιά τό 
πῶς γίνεται ἡ δηµοτική ἐπιχείρηση 
νά πηγαίνει στά δικαστήρια µέ 
νοµική σύµβουλο πού βρίσκεται 
στό ΔΣ τῆς ...ἀντιδίκου ἑταιρείας, 
νά προσθέσουµε κι ἕνα ἀκόµη 
ἐρώτηµα: Ἄν κλέψω 5.000 τόννους 
νεροῦ καί ἡ αὐτοψία τῆς ΔΕΥΑΚ 
(µετά ἀπό χρόνια καί µετά ἀπό 
ἐπώνυµες καταγγελίες) τό ἀποδεί-
ξει περίτρανα, τί ἐπιπτώσεις θά 
ἔχω; Μήπως κάποιαν ...ἔκπτωση 
90% στή νέα µου σύνδεση;;;!!! Γιατί 
µιά παροχή 3 ἰντσῶν δέν µπορεῖ 
νά κοστολογεῖται ...510 εὐρώ! Τί 
ἀναφέρει ὁ κανονισµός ὕδρευσης 
τῆς ἐπιχείρησης; Καί φαντάζεστε 
νά σᾶς κλέβω καί σέ ἄλλη µου 
ἐγκατάσταση; Θά τό ψάχνατε;  

Ὁ κακός ἐργολάβος καί ἡ ΔΕΥΑΚοσκουφίτσα 
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ΝΙΚΗ στόν ΟΑΣΕ!
Στήν ἐτήσια Σύνοδο γιά τά Ἀνθρώπινα 
Δικαιώµατα τοῦ ΟΑΣΕ στή Βαρσοβία τῆς 
Πολωνίας (29-30/9/09) ἔδωσαν τό δυναµικό 
«παρών» Ποµάκοι καί Ροµά ἀπό τήν ἑλληνική 
Θράκη, δείχνοντας τήν ἀποτελεσµατικότητα 
πού µπορεῖ νά ἔχει ἡ τακτική αὐτή τῆς χώρας 
µας, νά δείχνει τήν ἀληθινή δράση τῆς 
Τουρκίας στήν περιοχή, µέσα ἀπό τά λόγια τῶν 
ἴδιων τῶν παθόντων. Τούς µή τουρκογενεῖς 
µουσουλµάνους λοιπόν ἐκπροσώπησαν ὁ 
Σύλλογος Ποµάκων Ξάνθης, ὁ Πανελλήνιος 
Σύλλόγος Ποµάκων (µέ ἕδρα τήν Κοµοτηνή), 
δύο ἐκπρόσωποι τῶν µουφτειῶν Κοµοτηνῆς 
καί Διδυµοτείχου καί, λίγες µέρες µετά, ὁ 
Σύλλογος «Ἐλπίδα» τοῦ  Δροσεροῦ.
Ἡ Ἀλιέ Ἐφέντη, γραµµατέας τοῦ Συλλόγου 
Ποµάκων Ξάνθης, µιλώντας στή σύνοδο 
περιέγραψε τήν ἐπιβολή τῆς τουρκικῆς 
γλώσσας πάνω τους µέσῳ τῆς µειονοτικῆς 
ἐκπαίδευσης, ζήτησε τήν καλλιέργεια τῆς 
ποµακικῆς γλώσσας καί τήν ἵδρυση δηµόσιων 
σχολείων στήν περιοχή. Παράλληλα 
κατήγγειλε τήν τουρκοφυλλάδα «Μιλλέτ» 
πού εἶχε προγράψει τά µέλη τοῦ συλλόγου 
Ποµάκων Ξάνθης καί ζήτησε προστασία 
ἀπό τίς ἀπειλές, τήν τροµοκρατία καί «τή 
βαναυσότητα τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου καί 
τῶν Τούρκων ἐθνικιστῶν».
Ὁ Μουσταφά Σερήφ τοῦ Πανελληνίου 
Συλλόγου Ποµάκων στήν δυναµική 
παρέµβασή του µίλησε στά 
γερµανικά γιά τήν καταπίεση καί 
τήν τροµοκρατία πού ὑφίστανται 
οἱ Ποµάκοι ἀπό µηχανισµούς πού 
λειτουργοῦν µέσα στή Θράκη, χάρη 
στήν ποικιλότροπη ὑποστήριξη τοῦ 
τουρκικοῦ κράτους καί µέσῳ τοῦ 
τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς. 
Οἱ Τοῦρκοι διπλωµάτες τρελλάθη-
καν. Στό περιθώριο λοιπόν τῆς 
συνόδου, ἔξω ἀπό τήν αἴθουσα, 
µέλη τῆς τουρκικῆς ἀντιπροσωπείας 
ὑπό τόν διπλωµάτη Τουφάν 
Χουµπέτς προσέγγισαν ὅλους τούς 
προαναφερθέντες! Πλησίασαν τόν 
Μουσταφά Σερήφ, ζητώντας του 
ἐξηγήσεις γιά τίς «ἐπιθέσεις του 

ἐναντίον τῆς Τουρκίας»! Ἐκεῖνος ἀντέδρασε, 
πλησίασε καί ὁ Ἕλληνας πρεσβευτής στόν 
ΟΑΣΕ Βασ. Εἰκοσιπένταρχος καί οἱ Τοῦρκοι 
ἀποµακρύνθηκαν. Στή συνέχεια ἡ ποµακική 
ἀντιπροσωπεία διαµαρτυρήθηκε γιά τήν 
προφανή ἀπόπειρα τροµοκράτησής της 
στήν προεδρεύουσα τῆς Συνόδου Floriane 
Hohenberg, ἡ ὁποία ὑποσχέθηκε ὅτι θά 
ἐπιληφθεῖ τοῦ θέµατος. Ὁ Πανελλήνιος 
Σύλλογος Ποµάκων πάντως, ἐπιστρέφοντας 
στήν Ἑλλάδα, συνέταξε ἐπίσηµη καταγγελία 
γιά τό συµβάν στόν ΟΑΣΕ.
Μέ ἀνάλογο τρόπο οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι 
πλησίασαν τήν ἐκπρόσωπο τοῦ Ποµακικοῦ 
Συλλόγου Ξάνθης καί τῆς µίλησαν στά 
τουρκικά, γλῶσσα πού ἡ ἴδια ὅµως δέν 
γνώριζε. Ἐπέµειναν στά ἀγγλικά, ὅµως 
τελικά ἔφυγαν ἄπραγοι, ἀφήνοντας µόνο τίς 
κάρτες τους. Μά καί στήν Σουλεϊµάν Σαµπιχά 
ἀπό τό Δροσερό τῆς Ξάνθης (ἡ ὁποία ἐξέθεσε 
τήν κατάσταση τῶν Ροµά στήν Ἑλλάδα καί 
εἰδικότερα στήν Θράκη, µέ τίς πιέσεις γιά 
ἀφοµοίωση πού δέχονται οἱ ἄνθρωποι ἀπό 
τούς Τούρκους), τήρησαν τήν ἴδια τακτική, 
λέγοντάς της ὅτι δέν ὑπάρχει κανένας λόγος 
νά βρίσκονται ἀπέναντι καί νά διασπᾶται ἡ 
µειονότητα. Ἡ περήφανη στάση τῆς Σαµπιχά 
ὅµως, πού ὑπερασπίστηκε τήν ταυτότητα τῶν 
Ροµά τούς ἀποθάρρυνε καί ἀποσύρθηκαν. 
Ἐλπίζουµε νά κατάλαβαν ὅτι πλέον δέν θά 
παίζουν στά διεθνῆ φόρα µονάχοι...

Γιά τή «Δηµοκρατία» 
τοῦ Προξενείου

Στή συνέντευξη Τύπου πού ἔδωσε 
µετεκλογικά ὁ Παναγιώτης Σγουρί- 
δης, ἐπιβεβαιώθηκε τόσο ἡ πραγµατι 
κότητα πού ὅλοι ζοῦµε (µά ἐλάχιστοι 
τ’ ὁµολογοῦµε), ὅσο καί ἡ γνωστή 
εὐστοµία τοῦ Ξανθιώτη πολιτικοῦ. 
Ὁ κ. Σγουρίδης, πού γιά 20 χρόνια 
ἐκπροσωποῦσε τόν νοµό Ξάνθης στό 
Ἑλληνικό Κοινοβούλιο καί διετέλεσε 
ἀντιπρόεδρός του, αὐτή τή φορά 
ἀπέτυχε νά ἐκλεγεῖ γιά πεντακόσιες 
ψήφους, ἀφοῦ τόσο ἡ κοµµατική, ὅσο 
καί ἡ ...ἄλλη  γραµµή εἶχαν διαφορετικό 
προσανατολισµό. Διαβάζουµε λοιπόν 
στίς δηλώσεις του, µεταξύ ἄλλων: «...
Οἱ Ξανθιῶτες ἔδωσαν δίπλα µου µάχες 
πολλές καί νικηφόρες γιά τήν Ξάνθη 
καί γιά τήν Δηµοκρατία. Αὐτή τή φορά, 
παρά τήν αὔξηση τῶν ψήφων στό 
πρόσωπο µου, ἡ µάχη χάθηκε. Χάθηκε 

γιατί στή 
Θράκη ἔχουµε 
µιά Δηµοκρατία 
δύο ταχυτή-
των. Αὐτή τῆς 
ὑγιοῦς ἅµιλ-
λας µεταξύ 
ἀ ν θ ρ ώ π ω ν , 
ἰδεῶν καί 
πολιτικῶν καί 

αὐτή τοῦ Προξενείου πού χειραγωγεῖ 
τήν µου-σουλµανική ψῆφο καί 
προσπαθεῖ νά γίνει ρυθµιστής τῆς 
Ξανθιώτικης κοινωνίας. Φυσικά, µέ 
τήν ἀνοχή πολλῶν, πού προσβλέπουν 
σέ πρόσκαιρα µικροπολιτικά ὀφέλη. 
Ὅµως ἡ «Δηµοκρατία» τοῦ Προξενείου 
Κοµοτηνῆς διχάζει τή Θράκη καί 
δέν ἁρµόζει σέ µιά χώρα ἀνοιχτή, 
εὐρωπαϊκή, ὅπως ἡ Ἑλλάδα.»
Μά καί προεκλογικά ὁ Π. Σγουρίδης, 
σέ συνέντευξή του στό «Ἐµπρός» 
τῆς Ξάνθης (2/10/09), σέ ἐρώτηση 
γιά τόν ρόλο καί τήν παρουσία τοῦ 

Τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς, 
ἀφοῦ ὑπενθύµισε τήν προσφορά 
του µέ διάφορα µέτρα πρός τόν 
µουσουλµανικό κόσµο τῆς Ξάνθης, 
συµπλήρωνε: «Δέν θά ἐπιτρέψω 
ὅµως στό Τουρκικό Προξενεῖο νά 
ἐµπορεύεται καί νά καθοδηγεῖ τήν 
ψῆφο τῶν µουσουλµάνων µέ τήν ἀνοχή 
καί τήν ἐνθάρρυνση πολλῶν τοπικῶν 
παραγόντων». Ἄσχετα µέ τήν τελική 
ἔκβαση τοῦ ἀγώνα αὐτοῦ, ὑπάρχει 
κάτι παρεξηγήσιµο, ἀντιδηµοκρατικό 
ἤ ...«ἑλληναράδικο» στίς ξεκάθαρες 
αὐτές δηλώσεις; Ἔ, αὐτά ἀκριβῶς εἶναι 
πού ζητᾶµε καί ὡς Πρωτοβουλία κατά 
τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου, νά ἀνοίξει 
ἕνας διάλογος πάνω στό µεῖζον αὐτό 
θέµα. Δέν µπορεῖ νά πηγαίνουµε 
ἀπό ἐκλογές σέ ἐκλογές µέ τίς ἴδιες 
ἀκριβῶς συνθῆκες καί νά µένουµε 
µόνο στίς διαπιστώσεις. Ὅποιος 
διαθέτει «ἀδένες» ἄς µιλήσει ἀνοιχτά, 
σάν τόν Παναγιώτη Σγουρίδη!

www.proxeneio-stop.org

Καθώς ἐντείνεται ἡ προσπάθειά µας γιά κινητοποίηση 
τῆς κοινῆς γνώµης κατά τῆς παρουσίας τοῦ τουρκικοῦ 
Προξενείου Κοµοτηνῆς, συνεχίζουµε καί τή συλλογή 
ὑπογραφῶν στήν ἱστοσελίδα πού βλέπετε ἀνωτέρω. 
Βεβαίως δέν θά κριθεῖ ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήµατος 
ἀπό τό νούµερο τῶν ὑπογραφῶν, ὅµως δέν µποροῦµε 
καί νά ἀδιαφορήσουµε γιά τή σηµασία τους. Καλοῦµε 
λοιπόν τούς συνδροµητές µας πού ἔχουν πρόσβαση 
στό Διαδίκτυο νά δώσουν τό δυναµικό «παρών». Γιά 
ἐκείνους πού ἐπιθυµοῦν νά συµµετάσχουν ἀλλά 
δέν εἶναι δικτυωµένοι, ὑπάρχει καί ὁ παραδοσιακός 
τρόπος µέ τήν ὑπογραφή κάτω ἀπό τό κείµενο καί 
τήν ἀποστολή του µέ ταχυδροµεῖο ἤ µέ φάξ. Ζητεῖστε 
µας τό κείµενο τῆς ἔκκλησης γιά νά σᾶς τό στείλουµε 

ἀµέσως!

Τήν τρέχουσα προσπάθεια κατά τοῦ 
Τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς 
καί ἕνα ἱστορικό παλαιότερων 
παρεµβάσεων τοῦ τελευταίου 
παρουσίασε ὁ διευθυντής τοῦ «Α» 
Κώστας Καραΐσκος στό δραστήριο 
«Ἰνστιτοῦτο Ἀριστοτέλης» στή 
Θεσσαλονίκη (23/10/09). Μιλώντας 
σέ ἕνα κοινό 60 περίπου ἀνθρώπων, 
ὁ ὁµιλητής τόνισε τήν ἀναγκαιότητα 
νά συζητηθεῖ ἐπιτέλους τό πρόβληµα 
χωρίς φόβο καί χωρίς πάθος. 
Περιέγραψε τό κλῖµα στή Θράκη 
µετά τό 1923, ὅπως αὐτό διαφαίνεται 
µέσα ἀπό τά ἐπίσηµα ἔγγραφα 
τῆς ἐποχῆς καί τεκµηρίωσε τήν 
βασική θέση τῆς καµπάνιας, πώς τό 
πρόβληµα εἶναι διαχρονικό καί δέν 
ἐπιδέχεται ἄλλη λύση ἀπό ἐκείνην 
τοῦ γόρδιου δεσµοῦ.

Ὁ «Ἀντιφωνητής» 
στή Θεσσαλονίκη

Θαρρῶ ὅτι κάτι θέλει νά µᾶς πεῖ 
ἡ ...κυρία τῆς φωτογραφίας ἀπό 
τήν δεξίωση τοῦ Προξενείου γιά 
τά 86 χρόνια τῆς τουρκικῆς (λέµε, 
τώρα) δηµοκρατίας. Ἡ φάτσα τοῦ 
Κεµάλ µέ τήν τούρκικη σηµαία 
στή γραβάτα, τό µισοφέγγαρο στό 
πέτο... Πάντως σχόλιο αἰσθητικῆς, 
ὅπως ὅλοι βλέπετε, δέν σηκώνει...

Αἰσθητικό σόκΚΚΕ κατά Σύριζα
Στό προηγούµενο φῦλλο µας 
γράφαµε γιά τήν παρέµβαση τῆς 
Συµβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς στίς 
ἐκλογές καί γιά ὅσα ἀποκαλυπτικά 
ἐλέχθησαν στό γεῦµα πού 
παρέθεσε ἡ Ἐπιτροπή µετεκλογικά, 
παρουσίᾳ τοῦ Τούρκου Προξένου. 
Νά λοιπόν πού κάποιοι αὐτή τή 
φορά ἐξετράπησαν τοῦ γνωστοῦ 
θρακικοῦ δόγµατος «δέν εἶδα, δέν 
ἄκουσα, δέν ξέρω τίποτα» καί οἱ 
νοµαρχιακές ἐπιτροπές τοῦ ΚΚΕ καί 
τοῦ Σύριζα ἀντάλλαξαν δηµοσίως 
µερικές σχετικές ἀνακοινώσεις. 
Πρῶτο τό ΚΚΕ ἐπεσήµανε ὅτι ἡ 
µετεκλογική ἀνακοίνωση τοῦ 
Σύριζα, περί δῆθεν «ἀποχῆς» ἀπό 
τό γεῦµα τῶν προξενικῶν ὀργάνων, 
εἶχε νά κάνει µόνο µέ τό γεγονός ὅτι 
τελικά ἡ Συµβουλευτική δέν στήριξε 
τούς ὑποψηφίους του (ἰδίως στήν 

Ξάνθη τόν Μαλκότς γιά τόν ὁποῖον 
τόσα εἶχαν λεχθεῖ προεκλογικά). 
Ἀπάντησε ὁ Σύριζα µιλώντας γιά τήν 
«καθίζηση τοῦ ΚΚΕ» στόν χῶρο τῆς 
µειονότητας καί τίς «ἀνεπάρκειες 
τῆς πολιτικῆς του», χαρακτηρίζοντας 
«ψευδολογίες», «ἀήθεις συκοφαντί-
ες» καί «λαϊκισµούς» ὅσα τοῦ κατα 
µαρτυροῦσε τό ΚΚΕ. Τό ὁποῖο 
ΚΚΕ ἐπανῆλθε µιλώντας γιά ὀπορ 
τουνισµό, γιά µασηµένα λόγια καί 
ἐπαναλαµβάνοντας τή θέση του γιά 
τή στάση τοῦ Σύριζα:  «Ὅτι δηλαδή 
ἔπαιξε µέ τόν συλλογικό ἐθνοτικό 
αὐτοπροσδιορισµό τῆς µειονότητας, 
ὅτι ἡ µειονότητα εἶναι Τουρκική, γιά 
νά χαϊδέψει αὐτιά καί νά κερδίσει 
ψήφους»! Ἐπιτέλους ἕνας κοµµατικός 
µηχανισµός στήν Κοµοτηνή µιλᾶ 
ξεκάθαρα γιά τή σπέκουλα πού 
ἔχει ἐγκατασταθεῖ στήν περιοχή, 
στήν πλάτη χριστιανῶν καί 
µουσουλµάνων. Ζητοῦνται µιµητές!



► Αυτό σημαίνει «άσσος στο μανίκι». 
Οι πολέμιοι του αγωγού Μπουργκάς - 
Αλεξανδρούπολης άφησαν για το τέλος το 
ισχυρότερό τους χαρτί. Αφού εξαντλήθηκαν 
οι οικολογικές «ευαισθησίες», τα μη 
γεωστρατηγικά οφέλη, το «άστοχο» της 
προσεγγίσεως με την Ρωσία, τα «πενιχρά» 
έσοδα, η μηδαμινή συμβολή στην μείωση 
της ανεργίας, η δίκαιη τιμωρία μας από την 
Αμερική, η δικαιολογημένη αντίδραση της 
Τουρκίας στην προκλητικότητά μας και 
λοιπές «σοβαρές» παρενέργειες, κράτησαν 
για το τέλος το 
πιο δυνατό τους 
ε π ι χ ε ί ρ η μ α . 
Σύμφωνα με 
τον καθηγητή 
σεισμολογίας του 
Πανεπιστημίου 
Πατρών κ. 
Τσελέντη, θα 
πρέπει να γίνουν 
μελέτες για την 
σ ε ι σ μ ι κό τ η τ α 
της περιοχής, 
τον κίνδυνο που 
διατρέχουμε από 
έναν ενδεχόμενο 
σεισμό και λοιπές σεισμολογικές 
μπούρδες. ΠΟΤΕ δεν θυμάμαι να έχει 
γίνει σοβαρός σεισμός στην περιοχή μας 
(είναι από τις λιγότερο σεισμογενείς), 
αλλά ούτε και τους τελευταίους …αιώνες 
υπάρχουν μαρτυρίες για κάτι τέτοιο. Μα 
κι αν γινόταν, με ποιόν τρόπο και σε ποιον 
βαθμό θα επηρρέαζε έναν σωλήνα επίγειο 
ή υπόγειο;
Ή κάντε τον ή αφήστε τον. Μας πρήξατε 
τόσα χρόνια με τον αγωγό σας.

► Φάρ ουέστ, Τζον Γουέϊν, Καλάμιτι 
Τζέϊν, Γουέστερν, Ντάλτονς κλπ. Τι σχέση 
έχουν όλοι αυτοί με τον Έβρο; Καμμία; 
Χά, χα, θα θέλατε… Έχουμε και εμείς τον 
επικηρυγμένο μας. Πρό ολίγων ημερών, 

κάποιος ασυνείδητος - κάφρος κυνηγός, 
σκότωσε έναν σπανιότατο ψαραετό στο 
Δέλτα του Έβρου. Τον ανακάλυψαν κάτι 
Εγγλέζοι περιβαλλοντιστές (μόνο που δεν 
λιποθύμησαν - my god, the primitives..) 
και το κατήγγειλαν στην Κυνηγετική 
Ομοσπονδία η οποία επικήρυξε τον 
δράστη για 10.000 ευρώ. Πολύ καλά 
έκαναν αλλά θα χρειαστούν κάτι δις 
ευρώ, διότι πρέπει να επικηρυχθεί και 
η ...βλακεία, την οποία διαθέτουν ουκ 
ολίγοι «κυνηγοί». Αγοράζουν ρούχα 

Ράμπο, την καλύτερη καραμπίνα, 4χ4 
σαν τρακτέρ και βγαίνουν οι άσχετοι να 
θηρεύσουν.  Φυσικά δεν ξεχωρίζουν το 
μαυρόπουλο από την χήνα και το ορτύκι 
από τον ψαραετό. Πρό ετών από το κέντρο 
πληροφόρησης του Δέλτα είχαν εντοπίσει 
κάποιον να σκοτώνει μελισσοφάγους, γιατί 
ήθελε να «δοκιμάσει» την καινούργια του 
καραμπίνα!
Το κυνήγι είναι τρόπος ζωής και στάση 
ζωής. Είναι κάτι το βιωματικό, ακόμα ακόμα 
και κάτι το κληρονομικό. Ο ενσυνείδητος 
κυνηγός φέρει  πολύ σοβαρό τίτλο για να 
τον ευαγγελίζεται ο κάθε άσχετος (αυτά 
μου τα έμαθε ο φίλος μου ο Χρηστάκης 
που είναι παλιά καραβάνα). Όσοι δεν το 
έχουν ας πάνε στα μπουζουξίδικά τους κι 

ας αφήσουν τους σοβαρούς κυνηγούς να 
κάνουν αυτό που ξέρουν. 
(Ακούστηκε κι ότι πολύ πιθανόν να τον 
σκότωσαν τα μεμέτια. Το αποκλείω αυτό, 
διότι οι γείτονες, ποτέ δεν έδειξαν δείγματα 
βαρβαρότητας σε κανέναν…) 

► Ή είμαστε μέσα στην μόδα ή όχι. 
Κάθε που πάει να μπεί ο Οκτώβρης, 
τζοοουυπ, να και οι καταλήψεις. Πήγε 
να γίνει η αρχή από την Ορεστιάδα, 
αλλά προς το παρόν, δεν μεταδόθηκε 
το κλίμα της «αγωνιστικότητας» προς 
τα νότια. Οι καταληψίες, φυσικά, έχουν 
σοβαρότατα αιτήματα. Πιστεύω να 
γνωρίζετε πως η συντριπτική πλειοψηφία 
των «ανησυχούντων» μαθητών κόπτεται 
για τις «κτιριακές εγκαταστάσεις», την 
«έλλειψη βιβλίων», την «παθογένεια της 
παιδείας», την «ολοκληρωμένη μόρφωση» 
και άλλα πολλά - μεταξύ των οποίων και 
οι κρύες τυρόπιττες, το λιγοστό χαρτί 
υγείας κτλ - που έχουν μάθει να λένε 
(ανάθεμα εάν το 10% έχει κάποια άποψη 
ή γνωρίζει κάτι για τα «συνήθη» αιτήματα 
της «αγωνιζόμενης» νεολαίας). 
Αυτή η κακή συνήθεια, με εμφανές 
υπόβαθρο την τεμπελιά, τείνει να γίνει 
θεσμός στη χώρα μας, όπως και κάθε 
μηδενιστική πρακτική. Ζήτω το Έθνος.

► Μιάς και αναφερθήκαμε στο Έθνος, 
θυμάμαι πως παλιότερα στην πόλη μας, 
παραμονές Εθνικής επετείου, πνίγονταν οι 
γειτονιές στην Γαλανόλευκη. Κάπου στη 
δεκαετία του ΄90, αυτό έπαψε να ισχύει 
και μάλιστα μέχρι πρότινος σπάνια θα 
συναντούσες μπαλκόνι με Σημαία. Αν και 
τα τελευταία χρόνια θα έλεγα πως κάτι 
καλύτερο πάει να γίνει, ακόμα είμαστε 
πολύ μακριά από τα περασμένα χρόνια. 
Άλλωστε ούτε «σωβινιστές» είμαστε, 
ούτε «αναχρονιστικοί» για να κρεμάμε 
εθνικιστικά σύμβολα στα μπαλκόνια μας 
(άσε που δεν είναι της μόδας τα γαλάζια. 
Να ήταν σομόν, βεραμάν, φούξια…)

► Τι συμβαίνει πάλι με την πολύπαθη 

Σαμοθράκη; Εδώ και ενάμιση χρόνο, το 
πρόβλημα με τα σκουπίδια έχει πάρει 
εκρηκτικές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο 
θέμα αισθητικής (πολύ σοβαρό για ένα 
τουριστικό μέρος) αλλά και θέμα υγιεινής. 
Επειδή πέρσι το βρήκα μπροστά μου, είναι 
τραγικός ο όλος συνδυασμός ασχήμιας 
- βρώμας - μόλυνσης - κατειλημμένου  
χώρου. Τόσο δύσκολο είναι σε ολόκληρο 
νησί να βρεθεί ένας ασφαλής και 
κατάλληλος χώρος για την εναπόθεσή τους; 
Τόσοι και τόσοι πολιτευτές περάσαν από 
το νησί προς άγρα ψήφων. Τι έχουν να μας 
πουν για το θέμα και πώς προτίθενται να 
βοηθήσουν; Τώρα θα μου πείτε, αφού δεν 
υπάρχει καράβι με σταθερό δρομολόγιο, 
πώς θα πάνε οι άνθρωποι να συντονίσουν 
τις ενέργειές τους; Κι αυτό σωστό.

► Κανείς δεν αμφισβητεί την προσφορά 
της «δικιάς» μας Πηγής Δεβετζή στον 
εγχώριο (και παγκόσμιο) αθλητισμό. 
Μας έκανε πολλάκις υπερήφανους και 
μας γέμισε αισιοδοξία στους δύσκολους 
καιρούς της παρηκμασμένης και 
αδιάφορης κοινωνίας μας. Διαφωνώ όμως 
κάθετα με την ονοματοδοσία του νέου 
γηπέδου στην περιοχή της Δραγάνας (στο 
νέο νοσοκομείο)  σε «αθλητικό κέντρο 
Χρυσοπηγή Δεβετζή». Θεωρώ πολύ πρόωρο 
και άστοχο να δίνουμε ονόματα σε εν ζωή 
αθλητές, ηθοποιούς, καλλιτέχνες κλπ. Το 
ρητό «μηδέ πρό του τέλους μακάριζε» είναι 
αυτό που ασπάζομαι. Όπως με τον «Αίολο 
- Κεντέρη», μας έμεινε η απορία με το αν 
το άξιζε (μετά το φιάσκο με το «ατύχημα» 
προς αποφυγή ελέγχου ντόπινγκ). Χωρίς 
να θέλω να υπονοήσω τίποτα, τι θα γίνει 
στην περίπτωση που η Πηγή (και η κάθε 
Πηγή) μετά από λίγα χρόνια παρουσιάσει 
δείγματα ανάρμοστης, αποκλίνουσας 
και προσβλητικής συμπεριφοράς; Θα 
αλλάξουμε το όνομα του γηπέδου; 
Γιαυτό πρέπει να ονοματοδοτούμε 
δρόμους, γήπεδα κλπ μετά τον θάνατο 
του τιμώμενου προσώπου, αφού στο τέλος 
έρχεται ο απολογισμός της ζωής κάποιου 
και ο …λογαριασμός.
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Για την ενθρόνιση 
στο Διδυµότειχο

Στις 19 Νοεµβρίου 2009 θα γίνει η 
ενθρόνιση του νέου µητροπολίτη 
Διδυµοτείχου, Ορεστιάδας και 
Σουφλίου στό Διδυµότειχο. Το 
τελετουργικό περιλαµβάνει την 
άφιξη του µητροπολίτη στην 
κεντρική πλατεία του Διδυµοτείχου 
και στην συνέχεια την µεταφορά 
του εν είδει ποµπής στον Ιερό Ναό 
της Παναγίας της Ελευθερώτριας. 
Ο Στέφανος Σιναπίδης επισηµαίνει 
όµως ότι το πλαίσιο αυτό αφίσταται 
της διαδικασίας ενθρόνισης που 
εφαρµοζόταν εδώ και αιώνες:   
«Αντίθετα σχεδιάστηκε µία τελετή 
προσαρµοσµένη στη σύγχρονη 
εποχή που διαγράφει µε µιας όλη 
τη βυζαντινή µεγαλοπρέπεια των 
παλαιοτέρων ενθρονίσεων και 
καταργεί σε συµβολικό επίπεδο 
την ιστορικότητα και την συνέχεια 
της µητροπόλεως του Διδυµοτείχου 
που είναι από τις παλαιότερες 
µητροπόλεις της Ελλάδας  και 
κουβαλά ένα τεράστιο ιστορικό 
και θρησκευτικό φορτίο ανά τους 
αιώνες στην ευαίσθητη περιοχή της 
Θράκης. Παραγνωρίζεται τελείως 
ο µητροπολιτικός ναός του Αγίου 

Αθανασίου µέσα στο Κάστρο 
της πόλης, που είναι το σηµείο 
αναφοράς και ενθρονίσεων δεκάδων 
µητροπολιτών  του Διδυµοτείχου 
που έπαιξαν σε δύσκολες εποχές 
σηµαντικό εθνικό έργο. (...) Να 
αναφέρουµε πως εδώ και αιώνες η 
υποδοχή των νέων µητροπολιτών 
από τον λαό, γινόταν µετά τον 
διάπλου του Ερυθροποτάµου  και 
στην συνέχεια µε ποµπή κλήρος και 
λαός κατευθυνόταν όλοι δια µέσου 
των Καλέπορτων µέσα στο Κάστρο 
και τον µητροπολιτικό Ναό. Σε 
αντιδιαστολή και αντίφαση µε την 
χιλιόχρονη και πλέον ιστορία των 

ενθρονίσεων των µητροπολιτών στο 
Διδυµότειχο, επιλέγεται επιπόλαια 
εν έτει 2009,ο χώρος της κεντρικής 
πλατείας όπου δεσπόζει το Μεγάλο 
Ισλαµικό Τέµενος  κάτω από την σκιά 
του οποίου θα γίνει η υποδοχή του 
ιεράρχη. (...) Ο  χώρος  που κουβαλά  
ιστορικές και θρησκευτικές µνήµες 
αιώνων στο Διδυµότειχο και φυσικός  
χώρος για την ενθρόνιση του 
µητροπολίτη είναι ο µητροπολιτικός 
Ναός  του Αγίου Αθανασίου όπου 
έγιναν στέψεις αυτοκρατόρων και 
ενθρονίσεις µητροπολιτών και όχι 
η νεόχτιστη εκκλησία της Παναγίας 
της Ελευθερώτριας. 
(...) Είναι τουλάχιστον άκοµψο έως 
ντροπή να πετάµε στον κάλαθο 
των αχρήστων το ιστορικό και 
θρησκευτικό φορτίο µίας βυζαντινής 
πρωτεύουσας και να προτιµούµε 
νεωτερίστικες διαδικασίες που 
στην ουσία δεν αναδεικνύουν την 
συνέχεια της πίστης µας στην 
ευαίσθητη αυτή περιοχή. Όπως 
η αρχαία Ολυµπία αποτελεί για 
όλους  µας τον φυσικό χώρο όπου 
γίνεται η αφή της Ολυµπιακής 
φλόγας και όχι κάποιο σύγχρονο και 
άνετο στάδιο, γιατί  ακριβώς αυτός 
ο τόπος, έστω και χωρίς ανέσεις, µε 
τις µνήµες που κουβαλά συνδέει 
το παρελθόν µε το µέλλον, έτσι 
αντίστοιχα πρέπει να γίνει και στο 

Διδυµότειχο µε την ενθρόνιση του 
νέου µητροπολίτη µας, επιλέγοντας 
το χώρο και την διαδικασία που 
συνδέουν το παρελθόν µε το µέλλον 
της πόλης και της περιοχής µας, της 
Θράκης. Η σωστή τελετή θα πρέπει 
να προσαρµοστεί στα δεδοµένα 
των αντίστοιχων ενθρονίσεων 
σε παλιότερες εποχές και να 
θυµίζει κάτι από την βυζαντινή 
µεγαλοπρέπεια. Μεγαλοπρέπεια δεν 
σηµαίνει  κατ’ ανάγκην υπέρογκα 
χρηµατικά έξοδα και σπατάλες. 
Μεγαλοπρέπεια  δίνεται σε µία 
τελετή όταν πραγµατοποιείται στον 
ίδιο χώρο όπου διαδραµατίστηκαν 
κοµµάτια της παγκόσµιας ιστορίας 
και άφησαν τα χνάρια τους  ιστορικές 
και θρησκευτικές προσωπικότητες. 
Αν βαδίσει ο κλήρος και λαός σε 
µία ποµπή  στα χνάρια αυτών, µέσα 
στην παλιά πόλη στο κάστρο (χωρίς 
αυτοκίνητα και κιτς επισηµότητες) 
θα νιώσουµε όλοι την πραγµατική 
κατάνυξη και µία τρισδιάστατη 
εκδοχή της ζώσας ιστορίας να 
ξετυλίγεται µπροστά στα µάτια µας 
αλλά και στα µάτια των επισκεπτών, 
που θα καταλάβουν την βαρύτητα 
της µητρόπολης του Διδυµοτείχου 
και τον κρίσιµο ρόλο που καλείται να 
παίξει ο σηµερινός δεσπότης σήµερα 
στη δύσκολη περιοχή της Θράκης.
 



Το γεγονός ότι οι εθνομηδενιστικές 
απόψεις στη χώρα μας παραμένουν 
θλιβερά μειοψηφικές, παρά τον 
καταιγιστικό βομβαρδισμό μας μ’ αυτές 
από τα κυρίαρχα ΜΜΕ, ίσως οφείλεται 
(και) στην ανιαρά προβλέψιμη 
επανάληψή τους σε συγκεκριμένες 
χρονικές περιόδους. Έτσι, τα 
τελευταία 10 περίπου χρόνια, λίγες 
μέρες πριν από τις εθνικές επετείους, 
διαπιστώνουμε «πῦρ ὁµαδόν» κατά των 
μαθητικών παρελάσεων από πολλούς 

«ευαισθητοποιημένους» δασκάλους, 
δημοσιογράφους κ.ά.
Τις καταλογίζουν «μιλιταριστικό 
πνεύμα», «αγελισμό και ομοιομορφία», 
«διαχωρισμό σε ψηλούς – κοντούς, 
άξιους – λιγότερο άξιους μαθητές», 
«αισθητική κακογουστιά» και (πώς 
ήταν δυνατόν να έλειπε;) «εθνικισμό και 
ρατσισμό» ενάντια στους αλλοδαπούς 
σημαιοφόρους και στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Έτσι καταλήγουν ότι πρόκειται 
για αντιπαιδαγωγικό και αναχρονιστικό 
κατάλοιπο της εποχής του Μεταξά.
Ξεκινώντας από το τελευταίο και αφού 
παραβλέψουμε τις στερεοτυπικές 
ταμπέλες που δίνονται σε ορισμένες 
ιστορικές περιόδους, να επισημάνουμε 
ότι οι μαθητικές παρελάσεις, οι 
λαμπαδηφορίες και η περιφορά 
της ελληνικής σημαίας συνοδείᾳ 
πατριωτικών ασμάτων κατά τον 
εορτασμό της 25ης Μαρτίου στην 
Αθήνα και σε αρκετές επαρχιακές 
πόλεις στα τέλη του 19ου και στις αρχές 
του 20ου αιώνα (όπως μαρτυρούνται 
σε εφημερίδες της εποχής), καθώς 
και οι παρελάσεις των νέων του ΕΑΜ 
το 1942 έρχονται να θρυμματίσουν 
τη βολική εικόνα του κακού φασίστα 
Μεταξά που μας κληροδότησε αυτήν 
την «εθνικιστική» συνήθεια.
Όσον αφορά την παιδαγωγική πλευρά 
του θέματος, όσοι ζούμε κάθε χρόνο 
την προετοιμασία της παρέλασης, 
διαπιστώνουμε ότι τελευταία δεν 
υπάρχει εμμονή στη «ζύγιση και 
στοίχιση» ούτε πολύωρη εκγύμναση. Η 
παράταξη των μαθητών του σχολείου 
έχει τη σημειολογία της: προηγούνται οι 
μαθητές με τις κατά τεκμήριον καλύτερες 
επιδόσεις στα μαθήματα (ανεξαρτήτως 
καταγωγής, αφού το επίτευγμά 
τους τους καθιστά «µετέχοντες τῆς 
ἑλληνικῆς παιδείας»), οι οποίοι φέρουν 
και την σημαία, δηλώνοντας ότι ο 
αγώνας συνεχίζεται από τους νέους 

στο επίπεδο τώρα των γραμμάτων και 
του πολιτισμού. Βεβαίως και πρέπει 
να συμπεριλαμβάνονται και άτομα 
με ειδικές ανάγκες κατά το πρότυπο 
των αναπήρων πολέμου, οι οποίοι 
προηγούνται όλων των παρελαυνόντων 
τμημάτων.
Οι επικριτές των μαθητικών παρελάσεων 
αποφαίνονται πως αρκεί μια ιστορική 
αναφορά, μερικά ποιήματα, κάποιο 
επετειακό θεατρικό και όλα θα είναι 
ωραία. Ζητούν εκδηλώσεις «κλειστού 

χώρου», σχολεία 
ε σ ω σ τ ρ ε φ ή , 
αυτιστικά. Κι όμως 
στο σημερινό 
σχολείο του 
α τ ο μ ι κ ι σ τ ι κ ο ύ 
α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο ύ , 
της παθητικά 
μ ε τ α δ ι δ ό μ ε ν η ς 
γνώσης και της 
α π ο κ ο μ μ έ ν η ς 
από την κοινωνία 
μάθησης, στο 
σχολείο και το 
π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο 
των εθιμικά 
αυτοεγκλε ίστων 
κ α τ α λ η ψ ι ώ ν , 

πόσες ευκαιρίες έχουν οι μαθητές 
να συμμετέχουν σε μια συλλογική 
εκδήλωση έξω απ’ αυτό με σαφή 
αναφορά στα κοινά συμπεφωνημένα 
υπονοούμενα; Πόσες ευκαιρίες έχουν 
να προσεγγίσουν βιωματικά ό,τι τους 
συνδέει με τους συμμαθητές τους, να 
περάσουν από το «εγώ» στο «εμείς»; 
Πόσες ευκαιρίες έχουν να ξεφύγουν από 
τον αυστηρά νοησιαρχικό χαρακτήρα 
του σχολείου και να δείξουν το νεανικό 
τους παράστημα στους περήφανους 
γονείς και φίλους;
Στην παράδοσή μας κάθετι επιμέρους 
κοινωνικό καταξιώνεται μέσα στο όλον 
της κοινότητας. Κάθε νίκη ή επέτειος 
νίκης εορταζόταν με κύκλιους χορούς 
στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο 
με δεδομένη και την ομοιομορφία 
και τις συντονισμένες κινήσεις. 
Θρησκευτικές γιορτές κορυφωνόταν 
με την καθιερωμένη πομπή με πάνδημη 
συμμετοχή. Παντού το συλλογικό 
πνεύμα, το πνεύμα της κοινότητας. Το 
ίδιο δεν συμβαίνει και σε πένθιμες ή 
χαρούμενες κοινωνικές εκδηλώσεις; Η 
παρέλαση του καρναβαλιού δεν είναι 
μια ανεστραμμένη συλλογική βίωση 
της πραγματικότητας; [Τελευταία 
διοργανώνουν παρελάσεις και οι 
ομοφυλόφιλοι (gay pride) - όπως είναι 
δικαίωμά τους, αν δεν προσβάλλουν 
την δημόσια αιδώ - και οι λαλίστατοι 
κατά τ’ άλλα «προοδευτικοί κύκλοι» 
σιωπούν. Μήπως εκεί λείπει το κιτς 
και ο de facto διαχωρισμός ανάμεσα 
σε «διαφορετικούς» παρελαύνοντες και 
τους υπόλοιπους;]
Είναι στοιχείο της παράδοσής μας, 
λοιπόν, ο εορτασμός εθνικών γιορτών 
με ενεργητικό, βιωματικό, συλλογικό 
τρόπο. Έχουμε ανάγκη να πιανόμαστε 
«χείρ ἐπί καρπῷ», να προχωράμε μαζί 
και να καμαρώνουμε τα φερέλπιδα 
μέλη της κοινωνίας μας, προσδοκώντας 
να παραδειγματιστούν από τις μεγάλες 

ιστορικές στιγμές του λαού μας. Όπως, 
βέβαια, παράδοση της Αυστρίας είναι 
να συμπληρώνει τον εορτασμό των 
εθνικών της επετείων με μουσική 
από τη Φιλαρμονική της Βιέννης, της 
Γαλλίας να πλημμυρίζουν τον ουρανό 
της Πόλης του Φωτός πολύχρωμα 
βεγγαλικά την 14η Ιουλίου και των 
ΗΠΑ να περιφέρονται στους δρόμους 
θείοι Σαμ με πανύψηλα καπέλα που 
απεικονίζουν την αστερόεσσα κατά την 
4η Ιουλίου.
Όλα αυτά, ωστόσο, δεν σημαίνουν ότι οι 
μαθητικές παρελάσεις δεν χρειάζεται να 
ανανοηματοδοτηθούν. Έχουμε ανάγκη 
σήμερα από συλλογικές εκδηλώσεις 
με περιεχόμενο και πρωτοτυπία 
ως αντιπρόταση σε οχλοκρατικές 
διαδηλώσεις καταστροφής των πάντων 
από τη μια και στο ολοκληρωτικό 
βούλιαγμα στον καναπέ από την άλλη. 
Κατά συνέπεια, οι μαθητικές παρελάσεις 
μπορούν να πλαισιωθούν από δρώμενα 
που οι μαθητές θα επιλέξουν και θα 
προετοιμάσουν και στα οποία θα 
αναπαρίστανται τοπικά γεγονότα της 
εποχής που τιμάται. Η κλοπή της 
σβάστικας από τους Γλέζο και Σάντα, 
η μάχη της Κρήτης ή η πολιορκία του 
οχυρού της Νυμφαίας, η παράδοση των 
υπερασπιστών της και ο συνακόλουθος 
θαυμασμός του Γερμανού Διοικητή 
προς τον επικεφαλής της Έλληνα 
ταγματάρχη μπορούν να αποτελέσουν 
την ολοκλήρωση και κορύφωση του 
εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου μετά 
τη σχολική γιορτή και την παρέλαση.
Ακόμη κι αν οι μαθητικές παρελάσεις 
με την επανάληψη έχασαν το νόημά 
τους, η λύση δεν είναι η κατάργησή 
τους. Αναμόρφωση χρειάζονται, να 
αναδειχθεί ο συλλογικός και εθνικός 
τους συμβολισμός. Αυτό το τελευταίο 
μάλλον ενοχλεί τους έχοντες αλλεργίαν 
περί τα εθνικά (από την Εθνική Παιδεία 
ως την … Εθνική Ελλάδος).

Π. Καρακολίδης
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Τά γκοµενικά µας νέα
Ἀπό τό ἐθνικό αὐτό µετερίζι θέλω 
νά µοῦ συγχωρηθεῖ µία παρέµβαση 
πού ἀφορᾶ κι ἄλλους πολλούς 
συνέλληνες σέ ἕνα κρίσιµο θέµα 
γιά τήν καθηµερινότητά τους. 
Καί ἀναφέροµαι στό ζήτηµα τῆς 
παράνοµης σχέσης πού διαθέτει 
σχεδόν κάθε ἔγγαµος νεοέλλην 
(-ίς) πού σέβεται τίς ἀρχαῖες µας 
καταβολές καί τό σύγχρονο ἦθος. 
Πρό ἡµερῶν λοιπόν ἔλαβα τό 
κάτωθι µήνυµα στό e-mail µου:

Ἀγαπητέ «Ἀντιφωνητή»,
Σοῦ γράφω ἰδιαιτέρως συγχυσµένη, 
µετά ἀπό τό σόκ πού µοῦ προκάλεσε 
µία σειρά πολιτικῶν γεγονότων, 
µέ ἀποκορύφωµα τήν ἀνακοίνωση 
τῆς νέας Κυβέρνησης. Ἡ .............. 
πού τόσα χρόνια πέρασε ἀπό τά 
κρεββάτια δυό τοὐλάχιστον παλιῶν 
µεγαλοϋπουργῶν, ἔγινε καί µέλος 
στή νέα Κυβέρνηση! Τροµερό δέν 
εἶναι; Ἕνα ψιλοεµφανίσιµο τίποτε 
γίνεται ὑπουργός ἐπειδή πῆγε µέ 
δυό σκατοκοιλιές πού βρίσκονταν 
σέ κατάλληλα πόστα! Καί νά ἦταν 

ἡ µόνη; Ἡ ἄλλη εἶχε γκόµενο τόν 
νοµάρχη κι ἔγινε βουλευτής, ἡ τρίτη 
εἶχε γκόµενο πρύτανη κι ἔγινε 
καθηγήτρια µέ πτυχίο κοµµώτριας, 
ἡ τέταρτη,.. 
Εἶναι πραγµατικά νά τρελλαίνεσαι. 
Μά ...ὅλα στή χώρα αὐτή τήν 
κανονίζουν τά γκοµενικά; 
Δηλαδή µπορεῖ µεθαύριο ἡ τυχόν 
γκοµενίτσα τοῦ ὅποιου Προέδρου 
τῆς Δηµοκρατίας νά γίνει Πρωθυ-
πουργός; Μπορεῖ ἡ παλλακίδα 
τοῦ τάδε Πρύτανη νά γίνει καί 
Πρόεδρος τῆς Ἀκαδηµίας Ἀθηνῶν; 
Καί τί µένει τότε γιά τίς καηµένες 
τίς κατ’ ἐπάγγελµα πουτάνες; Ἐδῶ 
µιλᾶµε ὅτι ὁ ἀνταγωνισµός πού 
ὑφίστανται ἀπό τίς ἀδήλωτες, τίς 
ἔχει ἐξουθενώσει! Ἐµένα κάπως 
διαφορετικά µοῦ τά δίδαξε ἡ µάνα 
µου, δέν θυµᾶµαι στά προσόντα µου 
γιά τή ζωή νά συµπεριελάµβανε 
κάποια διαδροµή ἀπό κρεββάτια 
ἐπωνύµων! Καί τί µαθαίνουν ἄραγε 
ὁλες ἐτοῦτες στίς κόρες τους καί τί 
µήνυµα βγάζουν γιά τά νέα κορίτσια; 
Ἐντάξει καί µεῖς ὅλο καί κάποιους 
ἄντρες γνωρίσαµε, ὅµως ὄχι µἐ βάση 
τό ...πρωτόκολλο!

Μαθητικές παρελάσεις: 
Οι «αντιρατσιστές» ξανάρχονται

Σουηδική ἀναγνώριση 
γιά τούς Ἀσσύριους

(ἄ, καί κάποιους Ἕλληνες...)

Τήν περασµένη Πέµπτη εἴχαµε µίαν 
ἐξέλιξη στή Σουηδία τεραστίας σηµα-
σίας γιά τά ἑλληνικά συµφέροντα. 
Τό µεγαλύτερο πολιτικό κόµµα τῆς 
σκανδιναβικῆς χώρας, τό Σοσιαλδη-
µοκρατικό, στήν ἐτήσια σύνοδό 
του ἀποφάσισε νά ἀναγνωρίσει 
τήν τριπλή γενοκτονία Ἀσσυρίων, 
Ἑλλήνων καί Ἀρµενίων στή διάρκεια 
τοῦ Α’ Παγκοσµίου Πολέµου.  
Ἡ ἀπόφαση αὐτή ἔρχεται νά ἐνισχύ-
σει ἐκείνην τοῦ ἀριστεροῦ κόµµατος 
(Vänsterpartiet) καί τῶν Πρασίνων 
(Miljöpartiet) πέρυσι. Μέ τόν τρόπο 
αὐτόν διαµορφώνεται ἕνας ἱκανοποιη-
τικός συσχετισµός δυνάµεων στό 
σουηδικό Κοινοβούλιο, ὅπου τό 
ζήτηµα τῆς ἀναγνώρισης πρόκειται 
νά συζητηθεῖ τήν ἐρχόµενη Ἄνοιξη.
Ἡ ἐπιτυχία ὀφείλεται κυρίως στίς προ-
σπάθειες τῆς Ἀσσυριακῆς Ὁµοσπον-
δίας στή Σουηδία, πού πασχίζει 
χρόνια τώρα γιά τήν ἀναγνώριση τῆς 
«Seyfo», ὅπως λέγεται ἡ γενοκτονία 
τῶν ἐτῶν 1914-1918 στή γλῶσσα 
τους. Ἑπόµενος στόχος λοιπόν τό 
σουηδικό Κοινοβούλιο, ἡ Εὐρωβουλή 
καί τά Ἡνωµένα Ἔθνη, σύµφωνα µέ 
τούς Ἀσσύριους λοµπίστες Γιλµάζ 
Κερίµο καί Ἴλαν ντέ Μπάσο, οἱ ὁποῖοι 
ἀκολουθοῦν τά βήµατα τῶν Ἀρµενίων 
καί δηλώνουν ἀποφασισµένοι νά 
ζητήσουν ἀναγνώριση τελικά καί ἀπό 
τήν ἴδια τήν Τουρκία.
Μαθαίνουµε ὅτι καί ἡ ἑλληνική µετα-
ναστευτική παροικία ὑποβοήθησε, 
στό µέτρο τῶν δυνατοτήτων της, 
τίς ἐξελίξεις αὐτές, ὅπως ἄλλωστε 
ἦταν καί λογικό. Ὅσο γιά τήν τυχόν 
κρατική µας συνηγορία στήν ὑπόθεση 
πού ἴσως κάποιος πιθανολογήσει, δέν 
θά πῶ τίποτε, ἐδῶ γράφουµε µόνο 
σοβαρά πράγµατα...

Από τον προχθεσινό εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου 
στο Μέγα Δέρειο του Έβρου
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Η ΝΕΑ ΑΘΛΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Συνέχεια από τη σελίδα 12

Τέλος, καλούσε την Ιεραρχία να πάρει 
θέση και να καταδικάσει το κείμενο 
και τους κληρικούς που το υπέγραψαν 
επιβάλλοντας ποινές, «αναλογιζόμενη τον 
κίνδυνον, τον οποίο εγκυμονεί δια την 
ενότητα της Εκκλησίας η επιδεικνυμένη 
ανοχή ή και η υπό τινων εκ των επισκόπων 
αυτής ενθάρρυνσις, τοιούτων διχαστικών 
ενεργειών»!
     Σχεδόν ταυτόχρονα όμως είχαμε και 
άλλη επιστολή ετέρου γνωστού πεπτωκότος 
οικουμενιστή ρασοφόρου, του Μητροπολίτου 
Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα (συμπροέδρου 
της Μικτής Διεθνούς Επιτροπής του 
Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και 
Ρωμαιοκαθολικών) προς όλους 
τους ελλαδικούς αρχιερείς, 
στην οποία με αυστηρό και 
ψυχολογικά εκβιαστικό ύφος τους 
έθετε «προ των ευθυνών τους» 
(θαυμάστε απύθμενο θράσος!), 
επειδή επιτρέπουν την κριτική 
στα συντελούμενα στον χώρο του 
Οικουμενισμού και ζητούσε την 
παρέμβαση της Ιεραρχίας όχι για 
να συζητήσει αυτή το ζήτημα του 
Διαλόγου, αλλά για να απαγορεύσει 
ουσιαστικά την ασκούμενη κριτική! 
     Τελικά όμως η Σύνοδος της ελλαδικής 
Εκκλησίας, σε συνεδρίασή της πριν από 
λίγες μέρες, όχι μόνο δεν καταδίκασε 
κανέναν εκ των …κακών ανταρτών, 
αλλά και έκανε ουσιαστικά αποδεκτή την 
«Ομολογία Πίστεως», αφήνοντας τους 
αιρετικούς του Φαναρίου ως (φρίττουσαν 
προφανώς) στήλην άλατος. Το γεγονός 
βέβαια ήταν μάλλον απρόσμενο, γιατί 
είναι γνωστό ότι στην πλειονότητα της 
ελλαδικής Εκκλησίας οι οικουμενιστικές 
αντιλήψεις - για να το θέσουμε κομψά 
- δεν είναι ακριβώς…άγνωστες, φαίνεται 
ωστόσο ότι εκείνοι οι λίγοι ιεράρχες που 
κρατάνε ακόμη τις Θερμοπύλες, παραείναι 
στιβαρές προσωπικότητες, όπως βέβαια 
και οι άλλοι (κληρικοί τε και λαϊκοί) 
συνοδοιπόροι τους. Αλλά βέβαια φαίνεται 
κυρίως και το ότι ακόμη μας κρατάει 
ο…ετάζων καρδίας και νεφρούς και καμιά 
φορά φωτίζει ακόμη τα σκοτισμένα μυαλά 
μας, σε βάρος κάθε θλιβερού πράκτορα του 
διεθνούς Σιωνισμού, που υποδύεται τον 
διάδοχο μιας έδρας, την οποία κατείχαν 
κάποτε ο Ιωάννης Χρυσόστομος και ο 
Φώτιος (και συγχωρέστε με για το θράσος, 
αλλά - υπείκοντας απλώς στην προτροπή 
του Μ. Αθανασίου να διακόπτουμε την 
κοινωνία με τους αιρετικούς κληρικούς - 
δηλώνω την αφελή απορία μου για το πότε 
ακριβώς θα κηρύξουμε επιτέλους έκπτωτο 
και αποσυνάγωγο αυτόν τον θλιβερό 
Βαρθολομαίο και εκφράζω - για μια ακόμη 
φορά - την απύθμενα οδυνηρή θλίψη μου 
για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που από 
μητέρα Εκκλησία και θεματοφύλακας της 
Ορθοδοξίας μετεξελίσσεται δυστυχώς 
ολοένα και περισσότερο σε μητέρα 
αταξίας και κακοδοξίας, σε άθυρμα της 
εβραιοαμερικανικής πολιτικής και σε 
τραγικό δούρειο ίππο για την εντός των 
ορθοδόξων τειχών εισαγωγή νεοεποχίτικων 
αλχημειών)…
     Γνωρίζω βέβαια ότι αρκετοί θα χαρακτη- 
ρίσουν όλα τα προαναφερθέντα ως υπερβο-
λές ή και ως πραγματεία περί όνου σκιάς. 
Μπορεί και να θεωρούν ότι σε τελική 
ανάλυση τίποτε το ιδιαίτερα αξιοσημείωτο 
δεν μας χωρίζει από τους Φραγκολατίνους, 
οπότε καλό θα ήταν να τελειώνει επιτέλους 
αυτή η χιλιόχρονη διχαστική ιστορία. Μπο- 
ρεί και να ενστερνίζονται και όλα αυτά τα 
τεχνηέντως υποβολιμαία περί «αγάπης» 

και «ομόνοιας». Επειδή όμως και η πολλή 
«αγάπη» βλάπτει καμιά φορά την…υγεία, 
έχω την αίσθηση ότι ήρθε επιτέλους η ώρα 
να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους…
     Κατ’ αρχάς οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε 
ότι οι θεολογικές διαφορές με τη Δύση 
είναι στην πραγματικότητα χαώδεις και 
φυσικά δεν έχουν πάψει στο παραμικρό να 
υφίστανται. Όσο κι αν είναι βέβαιο ότι για 
εκείνη την τελική ρήξη του 1054 έπαιξαν 
προφανή ρόλο και πολιτικά αίτια (τα οποία 
ασφαλώς υπερτονίζουν οι εγκάθετοι του 
συγκρητισμού), είναι ακόμη πιο σίγουρο ότι 
αυτό το γεγονός επιστέγασε απλώς τυπικά 
μία μακραίωνη διαφοροποιητική πορεία, 
που στα μέσα του 11ου αιώνα ήταν πλέον 
μη αναστρέψιμη. Επρόκειτο ουσιαστικά για 
δύο κόσμους σε πλήρη απόκλιση ήδη από 
την αρχαιότητα, τους οποίους η εξάπλωση 
του Χριστιανισμού όχι μόνο δεν μπόρεσε να 

ενοποιήσει, αλλά στην πραγματικότητα έκανε 
το μεταξύ τους χάσμα ακόμη πιο αγεφύρωτο, 
γιατί απλούστατα η (αρχικώς λατινικά 
απλοϊκή και ακολούθως και γερμανικά 
εκβαρβαρισμένη) Δύση - σε αντίθεση με 
τη βαθιά μυστική εμπειρία της Ανατολής 
- ποτέ δεν μπόρεσε να φτάσει μακρύτερα 
από μία κοντόφθαλμη, ορθολογιστική και 
μέσω απλοϊκών δικανικών προσεγγίσεων 
απόπειρα κατανόησης και ερμηνείας του 
θείου. Η θεμελιώδης αυτή διαφοροποίηση, 
που τυγχάνει και η κύρια γενεσιουργός 
αιτία όλων των επιμέρους δυτικών 
δογματικών παρεκκλίσεων (οι οποίες 
φυσικά δεν αφορούν μόνο στο πρωτείο, 
αλλά είναι επίσης πάρα πολλές και 
ουσιαστικές, παρά τα όσα οι Οικουμενιστές 
διαπρυσίως διακηρύττουν), κατά κανένα 
τρόπο δεν έχει έστω εξομαλυνθεί. Πολύ 
περισσότερο φυσικά ουδέν σημείον 
επαφής υφίσταται τόσο με όλο το θλιβερό 
εκείνο συνονθύλευμα που απαρτίζουν 
τα αναρίθμητα και θεολογικώς έωλα 
προτεστάντικα παραμάγαζα, όσο και με τις 
άλλες θρησκείες. Και βέβαια η υποβολιμαία 
βλακώδης «διαπίστωση» πως «όλοι στον 
ίδιο Χριστό πιστεύουμε» (βλακώδης, γιατί 
απλούστατα ΔΕΝ πιστεύουμε στον ίδιο 
Χριστό) ίσως να είχε κάποιο νόημα σε 
περιπτώσεις ιδεολογικοποίησης της πίστης, 
θρησκειοποίησης του εκκλησιαστικού 
γεγονότος ή θεώρησης της έννοιας της 
θέωσης ως ατομικής υπόθεσης του 
καθενός (οπότε θα μπορούσε πράγματι να 
υποτεθεί και η δυνητική της πραγμάτωση 
μέσα από πολλούς και διαφορετικούς 
δρόμους). Επειδή όμως εδώ ούτε περί 
ιδεολογίας πρόκειται, ούτε περί πράξεως 
περιχαρακωμένης ιδιωτείας, είναι 
προφανές ότι κάθε οργανωμένη απόπειρα 
σύγχυσης και συγκρητισμού, μόνο εκ του 
πονηρού αρύεται. Υπ’ αυτό το πρίσμα 
εννοείται ασφαλώς ότι την ακόμη ευρύτερη 
διαθρησκειακή «διαπίστωση» ότι «όλοι στον 
ίδιο Θεό πιστεύουμε» απαξιώ ακόμη και 
να τη σχολιάσω. Και ως εκ τούτου φυσικά 
απαξιώ να σχολιάσω και την παλαιότερη 
ρήση του θλιβερού ταγού του Φαναρίου ότι 
όλες οι θρησκείες μπορούν να οδηγήσουν 
στον Θεό. Η κατάντια του πεπτωκότος σε 
όλο της το απερινόητο μεγαλείο…
      Και συνεχίζω. Οφείλουμε ακόμη να 
ξεκαθαρίσουμε ότι επί της ουσίας ο όρος 
«Διάλογος μεταξύ των Εκκλησιών» είναι 

ανυπόστατος και μόνο κατά (θλιβερήν) 
οικονομίαν χρησιμοποιείται. Στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχουν Εκκλησίες, 
άρα πώς να…διαλεχθούν και πώς να 
προσπαθήσουν να…ενωθούν; Η Εκκλησία 
είναι απλούστατα μία, η Αποστολική και 
Καθολική, ήτοι η Ορθόδοξη. Όλα τα 
άλλα, από τους Φραγκολατίνους ως τα 
απειράριθμα προτεστάντικα καρτούν (πώς 
αλλιώς δηλαδή να αποκαλούσαμε άραγε 
την εικόνα π.χ. Αγγλικανής επισκόπου 
να …ευλογεί γάμο μεταξύ ανδρών!), 
αποτελούν απλώς πλήρεις εκτροπές και 
καρικατουρίστικες αλλοιώσεις. Και αφού 
είναι εκτροπές και δεν είναι Εκκλησίες, 
δεν επενεργείται εκεί μέσα δια του Αγίου 
Πνεύματος απολύτως ΤΙΠΟΤΕ! Μπορεί να 
εκπλήξω τώρα και αρκετούς αναγνώστες μας 
με αυτό που θα πω (παρότι δεν θα έπρεπε, 
γιατί κανονικά αποτελεί κοινό τόπο), αλλά 
από το 1054 και εξής οι Φραγκολατίνοι 
ούτε αγίους βγάζουν, ούτε ιερωσύνη έχουν, 
ούτε Θεία Ευχαριστία, ούτε άλλα μυστήρια. 
Όσα γίνονται μέσα στους ναούς τους έκτοτε 
πάρα πολύ απλά είναι όλα άκυρα!
       Ποιος λοιπόν εβραιοαμερικανοσιωνοκ
ίνητος εν Κωνσταντινουπόλει (αν)ιεράρχης 
τολμά να μας κατηγορεί (και να μας απειλεί 
και με επιτίμια), επειδή αντιστεκόμαστε 
στη χυδαία απαίτησή του να ενωθούμε 
με αυτούς; Η μόνη επανένωση που θα 
μπορούσαμε να δεχτούμε (και μακάρι 
βέβαια να γινόταν) είναι η επιστροφή των 
διαστρεβλωτών στην ενιαία Εκκλησία 
των πρώτων αιώνων, από την οποία οι 
ίδιοι παρεξέκλιναν. Το να επανενωθούμε 
όμως με τους δικούς τους θεολογικούς 
δογματικούς όρους σημαίνει ότι αυτομάτως 
εκτρεπόμαστε και εμείς. Την ώρα δηλαδή 
που ο εκτρωματικός (αυτοφερόμενος ως) 
«Χριστιανισμός» της Δύσης καταρρέει 
μέσα στις αμαρτίες και τα μεταφυσικά του 
αδιέξοδα, την ώρα που πάμπολλοι Ιταλοί και 
Γάλλοι διανοητές με ανησυχίες βαφτίζονται 
Ορθόδοξοι (προσφυώς είχε πει κάποτε 
ο Ζουράρις ότι «όλοι οι σοβαροί Γάλλοι 
φιλόσοφοι είτε αυτοκτόνησαν, είτε έγιναν 
καλόγεροι στο Άγιο Όρος» - ρήση, που 
ίσως φαντάζει…ζουραρικώς υπερβολική, 
αλλά επειδή έχω παρακολουθήσει και 
εγώ κάπως την πορεία των μετά Σαρτρ 
Γάλλων υπαρξιστών, μπορώ να σας 
βεβαιώσω ότι δεν απέχει και πάρα πολύ της 
πραγματικότητας), εμείς θα πετάξουμε στα 
σκουπίδια τη Φιλοκαλία, τους Νηπτικούς, 
τους Ησυχαστές και θα πάμε να ενωθούμε με 
αυτούς που πιστεύουν (ένα μόνο ενδεικτικό 
λέω τώρα) ότι ο Υιός σταυρώθηκε για να 
εκπληρωθεί η Θεία Δικαιοσύνη, ήτοι για να 
εξιλεωθεί δια του πόνου και του θανάτου 
στον Σταυρό η πεπτωκυία ανθρώπινη σάρκα 
απέναντι στον οργισμένο τιμωρό Πατέρα 
για το προπατορικό αμάρτημα; Είναι ηλίου 
φαιδρότερο ότι όποιος έχει διαβάσει έστω 
μισή σελίδα από Μέγα Βασίλειο, μόνο ως 
ατυχή αστεϊσμό θα μπορούσε να εκλάβει 
μία τέτοια «πρόταση» (όσο βεβαίως και 
αν η ελεεινή σύναξη του Φαναρίου μας 
την υποβάλλει ως μονόδρομο μέσα στην 
απερινόητη πνευματική της κατάντια)…
     Και βέβαια στο σημείο αυτό καλό θα ήταν 
νομίζω - προς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως 
- να ξεκαθαρίσουμε και κάτι ακόμη. Εδώ 
το ζήτημα δεν είναι ποιος θα παρασύρει 
ποιον υπό τους όρους του ή ποιος θα 
κερδίσει τις …εντυπώσεις. Δεν είναι ούτε 
πολιτικό παιχνίδι, ούτε θέμα εγωισμών. 
Το πρόβλημα υψώνεται πλέον σε επίπεδο 
καθαρά σωτηριολογικό. Εκτός Εκκλησίας, 
δίχως τη σύναξη γύρω από το Άγιο Ποτήριο 
και δίχως μυστηριακή ζωή, δεν υπάρχει 
θέωση, άρα ούτε και σωτηρία. Να λοιπόν 
ποιο είναι στην πραγματικότητα το μέγα 
διακύβευμα. Και όχι βέβαια ότι και ημείς 
οι δύστηνοι ποιούμεν τι αξιοσημείωτον, 
μένοντας κατ’ όνομα Ορθόδοξοι, 

κάνοντας τον σταυρό μας στο σπίτι μας ως 
εξατομικευμένοι προτεστάντες, ανάβοντας 
κάνα κερί άπαξ του ενιαυτού και μένοντας 
εκτός της λατρευτικής συνάξεως και της 
μυστηριακής ζωής, αλλά τουλάχιστον το 
σωτηριολογικό πλαίσιο υπάρχει και είναι 
δίπλα μας. Άλλο να υπάρχει (οπότε έχεις 
μια ευκαιρία, όσο ζεις, να το ανακαλύψεις) 
και άλλο να νοθευτεί και να καταστραφεί 
(οπότε βεβαίως πάσα ελπίς - ό,τι κι αν 
εμείς πλέον επιλέξουμε - θα έχει οριστικά 
εκλείψει)…
     Όλα αυτά μπορεί για πολλούς να είναι 
ψιλά γράμματα (όσο δεδομένη τυγχάνει 
άλλωστε και η κωμικοτραγική πλέον 
νεοελλαδική μιθριδατική άμβλυνση του 
«έλα μωρέ τώρα»), αλλά για κάθε συνειδητό 
ορθόδοξο είναι η κατεξοχήν ουσία. 
Πέραν όμως αυτού, θα ήταν χρήσιμο να 
επισημάνουμε και κάτι ακόμη:  μία πιθανή 
υποχώρηση της ελλαδικής Εκκλησίας θα 
είχε και άλλες συνέπειες, που πλέον δεν 
θα ήταν θεολογικές, αλλά καθαρά εθνικές 
(και κάποιον που αδιαφορεί θεολογικά, 
οπότε δεν τον πολυενδιαφέρουν όλα τα 
προαναφερθέντα, αυτό δεν μπορεί να τον 
αφήσει αδιάφορο). Αν η επίσημη Ελλαδική 
Εκκλησία (σε επίπεδο εννοώ Ιεράς 
Συνόδου) αποφασίσει κάποια στιγμή την 
ένωση με το (ή μάλλον υπό το) Βατικανό, 
θα πρέπει να θεωρείται απολύτως δεδομένη 
η δημιουργία Σχίσματος εντός της χώρας 
μας, καθώς μεγάλο μέρος του κλήρου και 
ακόμη μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού 
λαού θα μείνει πιστό στην πατρώα αυθεντική 
πίστη και θα κηρύξει ακοινωνησία με τους 
πλανεμένους κληρικούς (και τότε βέβαια, 
εννοείται, θα μας δείτε κι εμάς στο…βουνό 
με φυσεκλίκια). Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο 
εξωνημένος μεγαλόσχημος ρασοφόρος που 
τολμά και επιχειρεί την πρόκληση ενός νέου 
και με ανυπολόγιστες συνέπειες εθνικού 
διχασμού, μόνο και μόνο για να ξεπληρώσει 
τα όποια ενδεχόμενα …γραμμάτια προς 
τα ξένα αφεντικά που τον ανέβασαν στον 
…οικουμενικό του θρόνο; 
     Ευτυχώς όμως πριν από λίγες μέρες η 
ηγεσία της ελλαδικής Εκκλησίας στάθηκε 
(παρ’ ελπίδαν - τολμώ να πω) στο ύψος 
της, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο 
ουσιαστικό πάγωμα των ενωσιακών 
διαπραγματεύσεων, που την ίδια ακριβώς 
περίοδο διεξάγονταν στην Κύπρο, και 
αποτρέποντας την υλοποίηση ενός ακόμη 
βήματος στο νεοταξίτικο και νεοεποχίτικο 
σχέδιο της προόδου της ιδέας της 
Παγκόσμιας Θρησκείας (υπενθυμίζω - για 
μια ακόμη φορά - ότι το ευρύτερο παιχνίδι 
των εναγκαλισμών δεν αφορά μόνο σε 
καρδιναλίους, αλλά και σε πάστορες, 
ιμάμηδες και γκουρού), για το οποίο η 
Ορθοδοξία είναι φυσικά το μεγάλο αγκάθι. 
Αυτή είναι ο μεγάλος στόχος του Σιωνισμού, 
που φυσικά δεν είναι πολιτικο-οικονομική 
«σέχτα», όπως νομίζουν οι αφελείς, αλλά 
ξεκάθαρα αποτελεί θρησκεία, η οποία 
απλούστατα προετοιμάζει μεθοδικά το 
έδαφος για την έλευση του Μεσσία της, 
εξ ου και η οργανωμένη απόπειρα για 
την ομογενοποίηση του πλανήτη (δια της 
αποδομήσεως εθνών, ιστοριών, γλωσσών 
και θρησκειών) και για την ψυχολογική 
του εξουθένωση (δια της συνεχώς 
διοχετευόμενης τρομοϋστερίας με τις 
δήθεν Αλ Κάιντες και τις δήθεν φονικές 
γρίππες). Όσο όμως κι αν οι πρόσφατες 
εξελίξεις ήταν θετικές - και έλαβε μοιραία 
έτσι αναβολή και το ημέτερο …αντάρτικο - 
είναι πασιφανές ότι δεν υπάρχει περιθώριο 
για κανέναν εφησυχασμό, πράγμα που 
απλούστατα σημαίνει ότι τα …φυσεκλίκια 
θα παραμείνουν έτοιμα άχρι καιρού 
στο ντουλάπι. Αυτή η μάχη δείχνει να 
κερδήθηκε. Ο πόλεμος ωστόσο είναι ακόμη 
πολύ μακρύς…                                         
      Ν.Δ.



1) Στίς 1 Νοεµβρίου 1940 ὁ 29χρονος 
ὑπολοχαγός Ἀλέξανδρος .............. 
σκοτώνεται στό πεδίο τῆς µάχης, 

καθώς προσπαθεῖ νά ἀνακαταλάβει 
ἀπό τούς Ἰταλούς ἕνα ὕψωµα. 
Εἶναι ὁ πρῶτος (ἔφεδρος) Ἕλληνας 
ἀξιωµατικός πού πέφτει στόν 
πόλεµο τοῦ 1940-41 καί ἴσως δέν 
ἦταν ἄσχετη ἡ Δωδεκανησιακή 
του καταγωγή (ἀπό τή Χάλκη) µέ 
τό πάθος του στή µάχη κατά τῶν 
Ἰταλῶν. Λέγεται ὅτι πρίν σκοτωθεῖ 
φώναξε ἐµψυχώνοντας τούς στρα-
τιῶτες του: «Ἐµπρός, παιδιά, γιά 
µιά µεγάλη Ἑλλάδα καί µιάν ἐλεύ-
θερη Δωδεκάνησο!» 
Α) Παππᾶς
Β) Διάκος
Γ) Δαβάκης
Δ) Τσάτσος

2) Στίς 3 Νοεµβρίου τοῦ 1822 
ἑλληνική ἀντιπροσωπεία ζητᾶ 
νά ἐµφανισθεῖ στό Συνέδριο τῆς 
Βερόνας τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν 

ὥστε νά τούς ἀναπτύξει τίς θέσεις 
της γιά τήν Ἐπανάσταση. Τό 
αἴτηµα χαρακτηρίζεται αὐθάδεια 
καί ἡ Σύνοδος καταδικάζει τούς 
ἐπαναστάτες. Ἦταν ὅµως καί ἡ 
τελευταία σύνοδος στό πνεῦµα τῆς 
Ἱερᾶς Συµµαχίας, ἀφοῦ πρώτη τήν 
ἐγκατέλειψε γιά δικούς της λόγους 
ἡ ..........
Α) Ἀγγλία
Β) Γαλλία
Γ) Πρωσσία
Δ) Ρωσία

3) Στίς 3 Νοεµβρίου τοῦ 1898 
ξεκουµπίζεται ἀπό τήν Κρήτη καί 
ὁ τελευταῖος Τοῦρκος στρατιώτης, 
ἀπό τό λιµάνι τῆς Σούδας. Μετά 
ᾶπό 229 χρόνια Τουρκοκρατίας ἡ 
ἐλευθερία καί ἡ ἕνωση µέ τή µητέρα 

Ἑλλάδα εἶναι πλέον πολύ κοντά. 
Ὅµως µέσα στόν ἐθνικιστικό τους 
οἶστρο οἱ Κρητικοί τότε ἀδιαφόρη-
σαν γιά τήν πολυπολιτισµικότητα 
πού θά ἔχαναν, γιά τόν πλοῦτο 
πού ἀποτελοῦσε τό διαφορετικό 
(στήν προκειµένη περίπτωση 
τό ὀθωµανικό) στοιχεῖο. Ἔτσι 
χάθηκαν ὅλες οἱ µορφές µιᾶς 

ἄλλης πολιτισµικῆς παρουσίας 
πού κόσµησαν τήν Μεγαλόνησο 
(παλουκώµατα προκρίτων, ἐκδο- 
ρές ἐν ζωῇ ἐπαναστατῶν, πυραµι-
δοειδεῖς κατασκευές µέ κεφάλια 
γκιαούρηδων, σοδοµισµοί ἐφήβων) 
γιά 229 χρόνια. Εὐτυχῶς ὅµως 
ἐσχάτως, καί χάρη στήν εὐεργετική 
ἐπίδραση τοῦ ἐκσυγχρονισµοῦ, 
ἐµπεδώνεται ὅλο καί πιό στέρεη 
συνείδηση τοῦ τί χάθηκε. Πῶς 
µπορεῖ σήµερα ἡ Κρήτη νά 
ἐπανορθώσει τά ἐγκλήµατα τοῦ 
σωβινιστικοῦ της παρελθόντος;
Α) Καλώντας πίσω τούς Τουρκοκρη-
τικούς καί ἀποδίδοντάς τους τίς περι-
ουσίες τους ἐντόκως
Β) Ζητώντας τήν ἔνταξή της στή 
σηµερινή Τουρκία, ὥστε νά ἀποδείξει 
τήν µεταµέλειά της
Γ) Ἀποκηρύσσοντας ὅλους τούς Κρη-
τικούς πού πολέµησαν στούς ἀγῶνες 
τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισµοῦ (Μακεδο-
νία, Θράκη, Βόρεια Ἤπειρος, Μικρα-
σία...)
Δ) Ὑπερψηφίζοντας µέ ποσοστό ἄνω 
τοῦ 90% τόν Τζέφρυ τόν ἀµερικανο-
τσολιά ἀπό τή Μινεζότα 

4) Στίς 4 Νοεµβρίου 1883 γεννήθηκε 
στό Βούνεσι (σηµερινό Μορφο-
βούνι) Καρδίτσας ὁ Νικόλαος Πλα-
στήρας, ἡ τελευταία µορφή τῆς 
νεώτερης Ἑλλάδος πού συνδύαζε 
καί ἐπέδειξε στρατιωτικές καί 

πολιτικές ἀρετές. Πολέµησε 
στόν Μακεδονικό Ἀγώνα, ἦταν 
παρών στό Γουδί, διακρίθηκε 
στίς µάχες τοῦ Λαχανᾶ καί τοῦ 
Σκρᾶ, µετεῖχε στό Σύνταγµα στήν 
Οὐκρανία, ἔγραψε σελίδες δόξας 
στήν Μικρασία, ἐπικεφαλῆς τοῦ 
«Σεϊτάν Ἀσκέρ». Τό προσωνύµιο 
µέ τό ὁποῖο τόν τίµησε ὁ ἑλληνικός 
λαός ἦταν......
Α) Μαῦρος Καβαλλάρης 
Β) Πράσινος Οἰκολόγος
Γ) Ρόζ Συνασπιστής
Δ) Κίτρινος Δηµοσιογράφος

5) Στίς 7 Νοεµβρίου 1185 ὁ στρατηγός 
τῶν Βυζαντινῶν Ἀλέξιος Βρανάς,  
καταγόµενος ἀπό ἀριστοκρατική, 
στρατιωτική οἰκογένεια τῆς 
Ἀδριανούπολης. κατατροπώνει 
τούς Νορµανδούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν 
ἤδη καταλάβει µετά τό Δυρράχιο 
καί τή Θεσσαλονίκη. Σέ µάχη 
κοντά στόν Στρυµώνα ποταµό 
τούς κατανικᾶ καί ἀποµακρύνει 
προσωρινά τήν δυτική ἐπιβουλή 
κατά τῆς Κωνσταντινούπολης. 
Ποιός µᾶς παρέχει πληροφορίες 
γιά τά συµβάντα στήν κρίσιµη 
ἐκείνη µάχη; 
Α) Ὁ Κερκυραῖος χρονογράφος καί 
ποιητής Μιχαήλ Γλυκάς στό ἔργο 
του «Βίβλος χρονική»
Β) Ἡ Κωνσταντινουπολίτισσα Ἄννα 
Κοµνηνή στήν «Ἀλεξιάδα» της
Γ) Ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
Εὐστάθιος στό ἔργο του «Ἱστορία τῆς 
ἁλώσεως τῆς Θεσσαλονίκης ὑπό τῶν 
Νορµανδῶν»  
Δ) Ὁ Ἀθηναῖος ἱστορικός Λαόνικος 
Χαλκοκονδύλης στίς δεκάτοµες 
«Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
1Β, 2Α, 3Δ, 4Α, 5Γ
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  Ἀπό τόν κ. Ἠλία Βούζα (πολιτικός µηχανικός, 
Χαλάνδρι) λάβαµε καί δηµοσιεύουµε τήν κάτωθι 
ἐπιστολή: 
Ἀγαπητέ κ. Διευθυντά,
Ἐπί διετίαν πλέον παρακολουθῶ τούς εὐγενεῖς 
ἐθνικούς ἀγῶνας τοῦ «Ἀντιφωνητοῦ» καί ἐπιτρέψατέ 
µου νά τόν χαρακτηρίσω ὡς ἔπαλξιν πατριωτικοῦ 
φρονήµατος καί ὡς ἀπηχοῦντα φωνήν παρρησίας 
διά τά µείζονα ζητήµατα, οὐχί µόνο τῆς Θράκης 
ἀλλά τῆς Ἑλλάδος ὁλοκλήρου. Ἐξ ἀρχῆς ἐθεώρησα 
ὡς ἐλάχιστον χρέος µου ὅπως συµβάλλω εἰς τήν 
προσπάθειάν σας, προσφέρων τήν πενιχράν µου 
ἐτησίαν συνδοµήν ἄνευ ἐνδοιασµοῦ τινος. 
Σήµερον ὅµως αἰσθάνοµαι τήν ἀνάγκην νά 
χρησιµοποιήσω τό βῆµα τῆς ἐφηµερίδος προκειµένου 
νά καταστήσω κοινωνούς τῶν σκέψεών µου 
πρωτίστως ὑµᾶς καί κατόπιν τό πλῆθος τῶν ἀνά τῆν 
Ἑλλάδα ἀναγνωστῶν τοῦ «Ἀντιφωνητοῦ», ἐφ’ ὅσον 
βεβαίως κρίνετε ὅτι εἶναι δυνατή ἡ δηµοσίευσις τῆς 
ἐπιστολῆς µου. 
Ἐπί τοῦ προκειµένου λοιπόν. Ἐνθυµοῦµαι καλῶς 
ὅτι πρό ἔτους περίπου ὁ κακόβουλος καί ἀνθέλλην 
µεσολαβητής κ. Νίµιτς, µετά τό πέρας συνοµιλιῶν 
µεταξύ Νοτιοσλαβίας καί Ἑλλάδος, ἔθεσεν 
ὡρισµένους ὅρους πρός ἐπίλυσιν τοῦ προβλήµατος. 
Εἷς τῶν ὅρων τούτων ἦτο καί ὁ περιορισµός τῆς 
δυνατότητος χρησιµοποιήσεως τῆς ὀνοµασίας 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» παρ’ ἀµφοτέρων τῶν µερῶν. Ἡ τότε 
κυβέρνησις Καραµανλῆ ἀπέρριψε, καί ὀρθῶς, τάς 
ἀποκληθεῖσαν «ἰδέας» τοῦ ἐν λόγῳ «µεσολαβητοῦ».
Καί ἰδού λοιπόν πού ἔρχεται σήµερον ὁ Ἕλλην 
πρωθυπουργός, ἀφ’ ἑαυτοῦ καί ἀνερυθριάστως καί 
πρίν ἀκόµη ὁρκισθῆ ἡ κυβέρνησίς του, νά συµµορφωθῆ 
πρός τόν ὡς ἄνω ὅρον, διά τῆς καταργήσεως τοῦ 
Ὑπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.

Ἡ πρᾶξις του αὕτη ἐνεργοῦσα ὡς στιλέτον - καί 
συγχωρέσατέ µου τόν δάνειον χαρακτηρισµόν ἀπό 
τό κύριον ἄρθρον τοῦ µακαρίτου Γ.Α. Βλάχου εἰς τό 
φῦλλον τῆς «Καθηµερινῆς» τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 
- εἰς τάς πλευράς τῆς Ἑλλάδος διά τό Μακεδονικόν, 
εἶναι, φεῦ, προάγγελος κακῶν οἰωνῶν διά τήν 
Πατρίδα.
Καί λέγω τοῦτο διότι θά ἐνθυµῆσθε βεβαίως 
παλαιοτέρας δηλώσεις τοῦ ἄρτι ὁρκισθέντος 
πρωθυπουργοῦ, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκδικάσεως εἰς τό 
Ἐφετεῖον τῆς προσφυγῆς τοῦ σωµατείου «Τουρκική 
Ἕνωσις Ξάνθης», ὅτι οἱ µουσουλµάνοι τῆς Θράκης 
δύνανται «...νά αὐτοπροσδιορίζονται, ἀρκεῖ νά µήν 
ἀµφισβητοῦν τά σύνορα...».
Ἐπίσης ένθυµῆσθε τάς ἐργώδεις προσπαθείας 
του, µεσούσης τῆς προεκλογικῆς περιόδου, ὅπως 
ὑπονοµεύσῃ τήν ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ διά τήν Πατρίδα µας 
συµφωνίαν Ῥωσσίας - Ἑλλάδος - Βουλγαρίας διά 
τόν ἀγωγόν Μπουργκάς - Ἀλεξανδρουπόλεως. 
Πέραν δέ τούτου, ἡ πρᾶξις αὕτη τοῦ Παπανδρέου 
ἀποκαλύπτει ἁδρᾶ καί τόν ἄρρητον στρατηγικόν 
σχεδιασµόν τῶν «συµµάχων» µας, ἔνθεν καί ἔνθεν 
τοῦ Ἀτλαντικοῦ, εἰς ὅν συµµετέχει. Ἡ δυστροποῦσα 
κυβέρνησις Καραµανλῆ ἔπρεπε νά παραγκωνισθῆ 
καί παρηγκωνίσθη. 
Ὅσον δι’ ἡµᾶς, τόν τάλανα λαόν, ἴσως ἀρκέσουν 
µερικά δισεκατοµµύρια ἀργύρίων προκειµένου νά 
ἐλαφρυνθῆ τό «δηµόσιον χρέος», ἐφ’ ὅσον βεβαίως 
κύψωµεν τόν τράχηλον είς τάς προστάτιδας 
Δυνάµεις.
Εἴθε οἱ ἀνωτέρω σκέψεις µου νά ἀποτελοῦν 
«ἀδικαιολόγητον συναισθηµατικήν ἀντίδρασιν», ὡς 
εἴθισται νά ἀποκαλοῦνται, καί µέ τήν βοήθειαν τοῦ 
Παντοδυνάµου Θεοῦ διαψευσθῶ ἐξ ὁλοκλήρου.
Εὐχαριστῶ διά τήν φιλοξενίαν,
Μετά τιµῆς

Ἀλληλογραφοῦµε
Σέ ἦχο πλάγιο

§
Ἀρχαῖο µου λυχναράκι
σάν τά µάτια τοῦ ποιητῆ
πόσους ἔρωτες ἔχεις φωτίσει
κι ἀκόµα καῖς!

§
Ἡ τρυφεράδα σφάζει,
τό µαχαίρι δέν εἶναι τίποτα

§
Εὔκολος στόχος µιά ζωή θά ‘σαι κοῦκε
µήν µένεις τόσο πολύ
σ’ ἕνα ...συναίσθηµα!

§
Ἔχει σκαµπανεβάσµατα ἡ θάλασσα
σέ µυεῖ στήν ἀστάθεια!

§
Ἡ νοσταλγία ἔδεσε σέ ρόδο
Νά τό σπάσω νά σέ συναντήσω

§
Ὅσο µεγαλώνω
βιάζοµαι λιγότερο
Ἔχω ψυλλιαστεῖ τό δροµολόγιο!

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí
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Στίς ἄρτι διασωθεῖσες Goldman Sachs, 
JP Morgan, Morgan Stanley ξανάρχισε τό 
πάρτυ κερδῶν καί µπόνους. Γιά τίς ζηµι-
ές δέν ἀνησυχοῦν, τό κράτος νἄν’ καλά.

Οὔτε στό Σικᾶγο οὔτε στό Σάν Φραντζί-
σκο κατάφερε νά µιλήσει ὁ Ὄλµερτ, ἀπό 
τούς διαδηλωτές πού τόν διέκοπταν µέ 
τά ὀνόµατα τῶν νεκρῶν τῆς Γάζας

Μέχρι καί στίς ΗΠΑ ἡ διαφορά «ἐλεύθε-
ρης ἔκφρασης» καί «ἐγκλήµατος πολέ-
µου» ἀρχίζει νά ἀποσαφηνίζεται. Ναί, 
ἀκόµα κι ἄν ἀφορᾶ τόν ...«περιούσιο»!

Ὥς καί ὁ ἀρχιτραπεζίτης τῆς Ἀγγλίας, 
Μέρβιν Κίνγκ, ντράπηκε µέ τά αἰσχρά 
µπόνους καί τίς κρατικές ἀβάντες στούς 
τοκογλύφους, καί ζητᾶ δικαιοσύνη:

Διαχωρισµό τῶν ἐπενδυτικῶν ρίσκων 
ἀπό τήν λιανική τραπεζική δραστηριό-
τητα ὥστε νά µήν πληρώνουν «τόσοι 
πολλοί σέ τόσους λίγους τόσα πολλά»!

Ἄρχισε ἡ «δίκη» τοῦ Ρ. Κάρατζιτς στή 
Χάγη, γιά γενοκτονία κ.ἄ. τρίχες. Δικα-
στές οἱ ὄντως γενοκτόνοι, ἀθετώντας κι 
ὅ,τι ἔταξαν στόν Σερβοβόσνιο ἥρωα.

Οἱ προτάσεις Χριστόφια γιά ἐκ περιτρο- 
πῆς προεδρία στήν Κύπρο ἀπορρίφθηκαν 
ὡς ἀνεπαρκεῖς. Ἔµ, σοῦ λέει µέ τόν ΓΑΠ 
δίπλα, κάτι ἀκόµα θά τσιµπήσουµε...

Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Ράµα προσφεύγουν 
κατά τῆς ἑλληνοαλβανικῆς συµφωνίας 

γιά τά θαλάσσια σύνορα. Μή σκᾶτε ὅµως, 
ἔχουµε µέσον στή Σοσιαλιστική Διεθνή! 

Ὁ πρόεδρος Κλάους πέτυχε ἐξαίρεση τῆς 
Τσεχίας ἀπό τήν εὐρωπαϊκή Χάρτα Δι-
καιωµάτων γιά ν’ ἀποφύγει διεκδικήσεις 
περιουσιῶν ἀπό Σουδῆτες Γερµανούς

Ἐµεῖς δέν ἔχουµε ἀνάλογα προβλήµατα 
µέ Τούρκους, Τσάµηδες, Ψευτοµακεδό-
νες; Τί ἀνάλογο µέ τούς Τσέχους κάναµε; 
Μήπως τό ...γνωστό µηδέν; 

Ἄν ὄντως ὁ ἀρχιλαµόγιος κύριος 10% 
γίνει γ.γ. στό Ὑποδοµῶν (ἄγνωσται οἱ 
βουλαί τοῦ ...Η/Υ), ἡ περίπτωση Καστα-
νίδη - Δηµήτραινα θά δείχνει πταῖσµα! 

Τό θέµα δέν εἶναι ἄν τελικά ἐπικρατήσει 
ἡ Ντόρα ἤ ὁ Σαµαρᾶς. Ἄν ἡ συντηρητική 
παράταξη ξέρει ἀπό αὐτοσυντήρηση, 
µόνο ἕναν δρόµο ἔχει: τήν διάσπαση.

Μέ ἀρχαιότητες, φακέλους γιά διάφορα 
πρόσωπα καί ...ἀνθρώπινα ὀστᾶ συνε-
λήφθη στήν Ἔδεσσα ὁ βουλγαρίζων Στο- 
ῒδης τοῦ µισελληνικοῦ bulgarmak.org 

«Χρυσοπηγή Δεβετζῆ» βάφτισαν τό νέο 
γυµναστήριο στήν Ἀλεξανδρούπολη. 
Ἡ κολακεία τοῦ ἐφήµερου καί τῆς 
ἀσηµαντότητας. σηµεῖο τῶν καιρῶν.

Τά λείψανα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, γιατροῦ 
καί ἐπισκόπου Συµφερουπόλεως συνό-
δεψε ἡ ἐγγονή του στήν Κοµοτηνή. Μιά 
γνήσια ἑλληνορωσική προσέγγιση. 

Τό πανώ κατά τοῦ Προξενείου τό εἴχαµε 
σηκώσει στίς 13/9 καί κληθήκαµε στήν 
Ἀσφάλεια 40 µέρες µετά, γιά παράβαση 
τοῦ νόµου περί ὑπαίθριας διαφήµισης!

Τί µεσολάβησε; Δέν εἴµαστε σίγουροι. 
Πάντως οἱ τουρκοφυλλάδες γράφανε 
γιά τίς νοµικές συνέπειες σέ βάρος µας 
πού ἀνέµεναν (δικαίως, ὡς ἀπεδείχθη).

Ἀθῶοι οἱ φοιτητές πού ἔχτισαν τό γρα-
φεῖο τοῦ ἀντιπρύτανη Καραµπίνη. Ἄς 
ἐλπίσουµε ὅτι κάπου ἐδῶ τελειώνει ἡ 
ἀναξιοπρεπής βεντέτα ἐναντίον τους.

Τίς προξενικές ἀθλιότητες γιά τά νηπια-
γωγεῖα ἐπανέλαβε ὁ Μέρτογλου στό 
δηµοτικό συµβούλιο Κοµοτηνῆς. Θά τόν 
τακτοποιήσουµε κι αὐτόν σέ 15 µέρες... 

Πολιτιστικός εμπλουτισμός της Ευρώπης
Στην πόλη Ζάινφουρτ της Γερμανίας, όπου 
κατοικούνε πολλοί Τούρκοι, ο 45χρονος 
Μεχμέτ Ο. που έχει γυράδικο, σκότωσε 
μαχαιρώνοντας την 15χρονη κόρη του την 
ώρα που κοιμόταν. Σύμφωνα με αυτά που 
αναφέρονται στον γερμανικό τύπο, ο Μεχμέτ  
που είναι γνωστός για τις συντηρητικές του 
απόψεις, είχε υποχρεώσει τη γυναίκα του 
και τις κόρες του Χατούν (23), Γκιουλσούν 
(20) και Μπουσρά (15), να φοράνε μαντήλα 
στο κεφάλι. Επειδή όμως η Μπουσρά 
προτιμούσε έναν πιο άνετο τρόπο ζωής, 
υπήρχαν συχνά καβγάδες με τον πατέρα 
της. Γι΄ αυτό η Μπουσρά άρχισε να μένει με 
τον παππού και τη γιαγιά τους στους κάτω 
ορόφους. Την Τετάρτη το βράδυ στις 3.30 ο 
Μεχμέτ κατέβηκε στον κάτω όροφο και αφού 
μαχαίρωσε πολλές φορές την κόρη του που 
κοιμόταν στην πολυθρόνα του καθιστικού, 
έφυγε. Παρότι ο παππούς της κάλεσε αμέσως 
ασθενοφόρο, όταν αυτό έφτασε στο σπίτι 
βρήκε την Μπουσρά νεκρή. Η Αστυνομία 
σύντομα συνέλαβε τον Μεχμέτ σε σπίτι 
συγγενών του. Στην ανάκριση παραδέχτηκε 
τη δολοφονία, λέγοντας πως «τη σκότωσε 
διότι δεν ακολουθούσε τον δρόμο του 
Ισλάμ». Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας 
ανέφερε πως ο Μεχμέτ στην κατάθεση του 
ήταν πολύ ψύχραιμος. 

(4-10-2009, Ιντερνέτγκαζέτε)

Κι άλλος πλούτος που μας αναμένει...
Ο 39χρονος μπογιατζής Ιζέτ Τ., παντρεμένος 
με 5 παιδιά, έκλεψε την 17χρονη Κ.Σ. και 
άρχισε να ζει μαζί της. Η οικογένειά της πήγε 
πρώτα και χτύπησε τη πόρτα της 35χρονης 
επίσημης συζύγου του, Μελιχά Τ. Η Μελιχά 
έμαθε τα νέα από αυτούς που πήγαν στη 
πόρτα της, ενώ απειλήθηκε καθώς την 
πίεζαν να πει που κρυβόταν ο άντρας της. 
Καθώς αυτή δεν ήξερε πού είναι, άρχισαν να 
έρχονται κάθε μέρα στη πόρτα της άγνωστα 
άτομα που της ζητούσαν 50.000 λίρες έναντι 
της Κ.Σ. Τότε η Μελιχά προσέφυγε στους 
συγγενείς της. Όταν την απέριψαν και οι 
συγγενείς της, αναγκάστηκε να γυρίσει σπίτι, 
όπου κάθε μέρα την πίεζε η οικογένεια της 
Κ.Σ. να δώσει λεφτά για αυτό που έκανε ο 
άντρας της. Σοκαρίστηκε μάλιστα όταν η 
άλλη οικογένεια της πρότεινε πως εφόσον 
δεν μπορούσε να δώσει τα χρήματα, τότε 
ας έδινε σαν ανταλλαγή την συνομήλικη 
κόρη της. Όταν έμαθε μάλιστα πως κάποιοι 
άγνωστοι παρακολουθούσαν την κόρη της 
(μαθήτρια 2ας λυκείου), την πήρε από το 
σχολείο και την πήγε σε ασφαλές σημείο. Η 
Μελιχά δηλώνει: «Ο άντρας μου “απήγαγε” 
κοπέλα στην ηλικία της κόρης του, και τώρα η 
οικογένεια της κοπέλας μού λέει “ή τα λεφτά 
ή το κορίτσι σου”. Εγώ δεν ξέρω πού είναι 
ο άντρας μου. Μας άφησε μόνους και έφυγε. 
Με πήρε δύο φορές τηλέφωνο, μου είπε 
πως η κοπέλα που “απήγαγε” είναι έγκυος 
και ζήτησε να τον ξεχάσουμε». Η κόρη της 
λέει: «Δεν θέλω να γίνω αντάλλαγμα για τον 
πατέρα μου. Μας κατέστρεψε, δεν θα τον 
συγχωρήσω ποτέ. “Κλέβει” κορίτσι στην 
ηλικία μου και εξαφανίζεται. Η μάνα μου 
και τα αδέρφια μου δεν ξέρουν τι να κάνουν. 
Η οικογένεια του κοριτσιού που απήχθη 
ζητά εμένα ως αντάλλαγμα. Γιατί να είμαι 
εγώ υπεύθυνη για το λάθος του πατέρα μου; 
Εγώ θέλω να σπουδάσω. Όμως τώρα λόγω 
του φόβου μήπως με απαγάγουν ούτε στο 
σχολείο μπορώ να πάω, ούτε να βγώ έξω.» 

(31-10-2009, εφ. Χουριέτ)

Μ.Κ.                               kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Έργα και ημέρες των πεπτωκότων του Φαναρίου

     Είναι βεβαίως γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε 
άλλο ένα επεισόδιο στο μακραίωνο σήριαλ της απόπειρας των 
Φραγκολατίνων να επιτύχουν τη λεγόμενη Ένωση με την Ορθόδοξη 
Εκκλησία (με τη λέξη «ένωση» φυσικά να υπονοεί πάντοτε την 
υποταγή υπό τους δικούς τους όρους). Και επειδή ασφαλώς 
το πράγμα έχει προ πολλού προσλάβει και άλλες διαστάσεις, 
βλέπουμε ταυτόχρονα και ένα ακόμη άθλιο επεισόδιο σ’ ένα 
ακόμη ευρύτερο σήριαλ:  εκείνο του γενικότερου θρησκευτικού 
συγκρητισμού, που έχει ως άμεσους στόχους του την άμβλυνση 
της θρησκευτικής συνείδησης των λαών, τη σταδιακή ισοπέδωση 
(μέσα από τη μιθριδατική εξοικείωση με τις συνεχείς επαφές, 
τους «διαλόγους» και τις συμπροσευχές) των θρησκευτικών 
τους ιδιαιτεροτήτων και την ψυχολογική τους προετοιμασία για 
το σερβίρισμα της νεοεποχίτικης πανθρησκειακής σαλάτας, της 
οποίας η παρασκευή βρίσκεται ήδη εν πλήρη εξελίξει. Βεβαίως 
εννοείται ότι βλέπουμε και προφανή πολιτικά παιχνίδια, 
δεδομένης της καθ’ όλα ύποπτης εδώ και καιρό υιοθεσίας (ή, 
για την ακρίβεια, άλωσης) του Φαναρίου από τα όργανα της 
Νέας Τάξης. Τα πολιτικά δρώμενα όμως, όσο κι αν διαπλέκονται 
άμεσα με τα θρησκευτικά μέσα σ’ αυτό το νεοεποχο-ταξίτικο 
γαϊτανάκι, δεν είναι ούτως ή άλλως τα πρωτεύοντα. Για τον 
γράφοντα, το παιχνίδι που αυτή τη στιγμή παίζεται πάνω στον 
πλανήτη, είναι πρωτίστως πνευματικό και θρησκευτικό και 
δευτερευόντως πολιτικό και οικονομικό. Σε πείσμα όλων των 
προσεγγίσεων που εδράζονται στο (ενίοτε χρήσιμο μεν, αλλά 
βεβαίως και απελπιστικά) απλοϊκό μαρξιστικό μοντέλο, θεωρώ 
ότι η οικονομική και πολιτική υποταγή των λαών αποτελεί στην 
πραγματικότητα το μέσο για την πνευματική τους άλωση - και όχι 
το αντίστροφο.
     Και αυτό το θρησκευτικό - πνευματικό παιχνίδι μαίνεται 
εδώ και δεκαετίες, με τη συνενοχή εννοείται και του ίδιου του 
Φαναρίου (θυμηθείτε για παράδειγμα τα διαβόητα οικουμενιστικά 
ανοίγματα του Αθηναγόρα), επ’ εσχάτων όμως των χρόνων 
και της Ελλαδικής Εκκλησίας (είτε με τους εναγκαλισμούς 
του προηγούμενου Αρχιεπισκόπου με το Βατικανό, είτε με τη 
μόνιμη εκπροσώπηση στην παρωδία του - αυτοφερόμενου ως - 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, είτε με τους συναγελασμούς 

συγκεκριμένων ιεραρχών μας σε διαθρησκειακές λατρευτικές 
μυστικοσυνάξεις μαζί με καρδινάλιους, γκουρού, ιμάμηδες και 
μάγους). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο θεωρημένα τα πρόσφατα 
γεγονότα φωτίζονται απολύτως. Η πεπτωκυία ρασοφόρος 
σύναξη του Φαναρίου, που ευτελίζει χύδην απαξάπαν το 
ενδόξως βαρυφορτωμένο ιστορικά σημαινόμενο της έννοιας του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, επεχείρησε για μια ακόμη φορά να 
μας συμπαρασύρει στον θλιβερό της κατήφορο. Ευτυχώς όμως 
- επί του παρόντος τουλάχιστον - απέτυχε…
     Ας δούμε λοιπόν εν συντομία τα γεγονότα (τα οποία πιθανότατα 
δεν τα γνωρίζετε, δεδομένου ότι τα ελλαδικά βοθροκάναλα 
τυρβάζονται μόνο περί τους Γιωργάκηδες, τους Κωστάκηδες, τις 
Ντόρες, τους δήθεν ιούς των χοίρων και τα λοιπά ανθυποσκύβαλα). 
Πριν από αρκετούς μήνες οι επαφές Βατικανού και Φαναρίου 
είχαν φτάσει πλέον σε τόσο θερμό σημείο, ώστε να δρομολογηθεί 
ακόμη και κάποια ένωση ανάμεσά τους (που στα χαρτιά μεν 
υποτίθεται ότι δεν θα έθιγε δογματικά θεολογικά ζητήματα, 
πράγμα όμως που μόνο…διανοητικά καθυστερημένους θα 
μπορούσε να παραπλανήσει και όχι ασφαλώς τους στοιχειωδώς 
έχοντας οφθαλμούς οράν και νουν συνιέναι). Την ίδια εποχή 
στην Ελλάδα, μία ομάδα αρχιερέων, κληρικών και μοναχών 
(και για την ακρίβεια, άπας ο πνευματικός ανθός του χώρου), 
αποφασίζοντας την προβολή αντίστασης έναντι της επερχόμενης 
εκτροπής, προσυπέγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο, την «Ομολογία 
Πίστεως κατά του Οικουμενισμού» (για να ακολουθήσουν 
περίπου 10.000 ακόμη υπογραφές - μεταξύ αυτών βεβαίως και 
του υποφαινομένου, καθώς και ενίων ετέρων της παρέας μας 
εδώ στον «Αντιφωνητή»).      
Πληροφορούμενος το γεγονός, ο πεπτωκώς ταγός του Φαναρίου, 
πάνω στην απροκάλυπτη εδώ και καιρό σπουδή του να μετατραπεί 
σε θεραπαινίδα του Βατικανού, χαρακτήρισε απαράδεκτη την 
«Ομολογία», δηλώνοντας επίσης ότι οι πρωτεργάτες της σύντομα 
«θα λάβουν τις δέουσες απαντήσεις». 
Με επιστολή του λοιπόν προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
κατηγορούσε με βαριές εκφράσεις την προσυπογραφή της 
από πολλούς αρχιερείς, ηγουμένους, κληρικούς και λαϊκούς 
της Εκκλησίας της Ελλάδας, κατήγγελε την «Ομολογία» ότι 
παραπλανά, εξαπατά και οδηγεί σε Σχίσμα.
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Η ΝΕΑ ΑΘΛΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Ὁ συνιδρυτής τῆς Google, Σεργκέι 
Μπρίν, δώρησε 1 ἑκ. δολάρια στήν 
Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) 
πού χρηµατοδοτεῖ τόν ἐποικισµό 
τῶν Κατεχοµένων Παλαιστινιακῶν 
Ἐδαφῶν. Ἡ οἰκογένειά του εἶχε 
µεταναστεύσει τό 1979 ἀπό τή 
Ρωσία στίς ΗΠΑ µέ τή βοήθεια τῆς 
ἴδιας ὑπηρεσίας. Πάντως ἡ HIAS 
σχολίασε γιά «δωρεά µικρή σέ 
σχέση µέ τόν πλοῦτο τοῦ Μπρίν» 
καί ὁ ἴδιος δέχθηκε ὅτι εἶναι ἡ ἀρχή 
µιᾶς µεγαλύτερης ἐµπλοκῆς του σέ 
...«ἀνθρωπιστικά ζητήµατα»!


