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Ζητεῖται ἐλπίς

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ(ΚΗ)Σ Ἀντιφωνητὴς

Τελικά οἱ κασσάνδρες διαψεύσθηκαν καί ΔΕΝ ἐπαληθεύθηκαν οἱ 
φῆµες γιά τή κρατική χρεωκοπία µας. Μάλιστα λέγεται ὅτι ὁ ὑπουργός 
Γ. Παπακωνσταντίνου µετέβη στό ἐξωτερικό κρυφά καί κεῖ κάτι θετικό 
ἀποκόµισε γιά τήν ἑλληνική Οἰκονοµία (ἡ φωτογραφία ἀπό τήν 

παρουσία του στή Wall Street δηµοσιεύεται ἀποκλειστικά στόν «Α»)

«Συνοδοιπόροι» τοῦ χθές καί τοῦ σήµερα
Στά δύσκολα µετεµφυλιακά χρόνια τῆς πατρίδας µας οἱ τότε κυρίαρχοι 
τοῦ παιχνιδιοῦ δέν ἀρκοῦνταν µόνο στήν ἐπιτήρηση καί τό κυνήγι τῶν 
κοµµουνιστῶν. Βάζανε στό ἴδιο καζάνι καί τούς λεγόµενους «συνοδοιπόρους», 
ὅσους δηλαδή δέν συντάσσονταν µέ τόν ἀντικοµµουνιστικό οἶστρο καί 
ἐπέµεναν νά διεκδικοῦν τά στοιχειώδη γιά τή δηµόσια ζωή τοῦ τόπου καί γιά 
τήν ἀξιοπρέπεια τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν: δηµοκρατία, ἐθνική ἀνεξαρτησία, 
κοινωνική δικαιοσύνη, ἐλευθερία τοῦ λόγου, ἰσηγορία, κοινή λογική, 
νηφαλιότητα. Ὁποιον πρέσβευε τέτοια πράγµατα τόν τσουβάλιαζαν µέ τούς 
«ἐαµοβούλγαρους» καί τούς Ἐρυθρούς Χµέρ.
Σήµερα, πού οἱ συσχετισµοί δυνάµεων στίς ἐλίτ τῆς κοινωνίας εἶναι 
συντριπτικά ὑπέρ τῆς νεοταξίτικης, ἐθνοµηδενιστικῆς χολέρας, βλέπουµε 
νά ἐπαναλαµβάνεται τό ἴδιο φαινόµενο. Ὅποιος ὑπερασπίζεται ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΞΙΕΣ θεωρεῖται (καί συχνά δηµοσίως στιγµατίζεται ὡς) λαϊκιστής, 
ἀκροδεξιός, ἑλληναρᾶς, φασίστας, ρατσιστής. Ἡ γνωστή ρήση τοῦ Μπούς 
(«ὅποιος δέν εἶναι µαζί µας εἶναι ἐναντίον µας») υἱοθετεῖται ἀκέραια στήν 
πράξη. 
Συνεπής λοιπόν στίς πρακτικές της ἡ ἐξουσία, ναί. Εἶναι, ὡστόσο, 
ἀξιοσηµείωτο τό γεγονός ὅτι πολλά θύµατα τῶν προηγούµενων προγραφῶν, 
µέ τό φωτοστέφανο τοῦ «ἀδίκως διωχθέντος», εἶναι σήµερα στόν ρόλο τοῦ 
προγράφοντος, µπερδεύοντας τόν ταξικό διεθνισµό µέ τήν αὐτοκρατορική 
παγκοσµιοποίηση καί τίς πολιτικές ἐλευθερίες µέ ἐλευθεριάζουσες ἠθικές. 
Τό ἐπισηµαίνουµε, τούς χαρίζουµε τήν περιφρόνησή µας καί συνεχίζουµε τήν 
...συνοδοιπορία µας. 

www.proxeneio-stop.org 
Θριαµβευτική παρουσία στήν Ξάνθη, 

σύντοµα κι ἐκτός Θράκης!
Καθώς συνεχίζεται ἡ ἐκστρατεία 
µας κατά τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου 
Κοµοτηνῆς, εἴχαµε τό περασµένο 
Σάββατο µία δυναµική παρουσία στήν 
πλατεία Ἐλευθερίας τῆς Ξάνθης. 
Γιά πρώτη φορά τέθηκε δηµοσίως 
καί ἀνοικτά στόν Ξανθιώτη 
πολίτη τό ζήτηµα καί κρίνοντας 
ἀπό τήν ἐνθουσιώδη ἀνταπόκριση 
καί τήν µαζική ὑπογραφή τοῦ 
κειµένου µέ τό ὁποῖο ζητᾶµε τόν 
ἐκδίωξη τοῦ Προξενείου, εἴµαστε 
βέβαιοι ὅτι κι ἐδῶ - µετά τήν 
Κοµοτηνή - τό ταµπού ἔσπασε. 
Παράλληλα βεβαίως συνεχίζεται 
ἡ διαδικτυακή συλλογή 
ὑπογραφῶν (ξεπεράσανε ἤδη 
τῖς 3.000) καί προγραµµατίζονται οἱ 
ἑπόµενες παρουσίες τῆς Κίνησης καί 
ἐκτός Θράκης, στίς δύο µεγαλουπόλεις 
τῆς πατρίδας µας. Πάντως τό πιό 
ἄµεσο θά εἶναι µία µεγάλη ἐκδήλωση 
γιά τό ἴδιο θέµα στήν Ἀλεξανδρούπολη, 
πού θά ὁριστικοποιηθεῖ ἐντός τῶν 
προσεχῶν ἡµερῶν. Ταυτόχρονα 
βλέπουµε ὅτι καί σέ ἄλλα ἔντυπα, 
πανελλαδικῆς κυκλοφορίας (π.χ. στό 
ΠΑΡΟΝ ἡ παρέµβαση τῆς κ. Αἰµιλίας 
Λαδοπούλου ἤ στά ΕΠΙΚΑΙΡΑ τό ἄρθρο 
τοῦ Γ. Διονυσόπουλου) προβάλλεται 
ὁ ἔνοχος ρόλος τοῦ Προξενείου στά 
κακῶς κείµενα τῆς Θράκης, µέ 
άποτέλεσµα ἡ φωνή µας νά δυναµώνει. 
Καί βεβαίως σηµαντικότατη ἦταν ἡ 
ἀναφορά τοῦ Ἀντώνη Σαµαρᾶ*, ὁ ὁποῖος 
µιλώντας στήν Ἀλεξανδρούπολη 

εἶπε ἐπί λέξει: «...Δέν δεχόµαστε 
µαθήµατα µειονοτικῆς πολιτικῆς 
ἀπό τήν Τουρκία. Τό ἱστορικό της 
παρελθόν, γνωστό σέ ὅλους, δέν τῆς 

ἐπιτρέπει νά δίνει µαθήµατα ἀλλά νά 
παίρνει µαθήµατα. Γι’ αὐτό καί δέν θά 
πρέπει νά συνεχίσει νά δηλητηριάζει 
τήν εἰρηνική συνύπαρξη χριστιανῶν 
καί µουσουλµάνων µέ ὑπόγειες 
παρεµβάσεις καί τή συστηµατική 
ἀνθελληνική προπαγάνδα, εἰδικά 
ἀπό τό Προξενεῖο της. Ὅλα ἔχουν ἕνα 
ὅριο!...» Πλήρης, δηλαδή, ἐπικύρωση 
ὅσων λέµε κι ἐµεῖς!

* Μήν ξεχνᾶµε ὅτι ὁ νῦν πρόεδρος 
τῆς ΝΔ ἦταν ὁ µόνος ὑπουργός 
Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος πού 
ΚΛΩΤΣΗΣΕ ἀπό τήν Κοµοτηνή (τό 
1991) τόν Τοῦρκο Πρόξενο. Ἐξ οὗ καί 
τά σταλινικά ποσοστά τῆς Ντόρας 
στά µειονοτικά χωριά προχθές

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Νά λοιπόν πού δέν ἔχουν ὅλα χαθεῖ! Ὁ θρίαµβος τοῦ Ἀντώνη 
Σαµαρᾶ στήν ἡγεσία τῆς ΝΔ εἶναι ἕνα παρήγορο σηµάδι γιά 
τό µέλλον ὅλης τῆς χώρας. Κόντρα στούς κοµµατόσαυρους, 
κόντρα στά ΜΜΕ, κόντρα στή σύνολη διαπλοκή, κόντρα στό 
µητσοτακέικο, νίκησε ἕνας ἄνθρωπος πού ἔχει ἀποδείξει πώς 
ὑποστασιάζει τήν ἐντιµότητα καί τήν ἐλπίδα. Γιά νά δοῦµε...
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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

ΔΟΜΝΑ ΒΙΣΒΙΖΗ
(ΑΙΝΟΣ 1784 -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1850)

Πουλάκι πόθεν ἔρχεσαι, πουλάκι γιά ‘ποκρίσου
µήν εἶδες καί µήν ἄκουσες γιά τήν κυρα Δοµνίτσα

τήν ὄµορφη, τήν δυνατή, τήν ἀρχικαπετάνα
.................................................................................
Καί τό πουλάκι στάθηκε καί τό πουλάκι λέει

- Τήν εἶδα, τήν ἀπάντησα, σιµά στό Ἁγιονόρος
Τρεῖς µέρες ἐπολέµαγε µέ δυό χιλιάδες Τούρκους

(ΑΓΝΩΣΤΟΥ)

Ἡ «εὐγενέστατη καί γενναιοτάτη Δέσποινα», ὅπως 
τήν ἀποκαλοῦσε ὁ Δηµήτριος Ὕψηλάντης, ἦταν 
σύζυγος τοῦ καπετάν Χατζῆ Ἀντώνη Βισβίζη, ἥρωα 
τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Ἡ ἀρχόντισσα τῆς Αἴνου 
(σήµερα στήν Ἀνατολική Θράκη) ἀναγνωρίστηκε ἄξια 
καπετάνισσα τοῦ πλοίου της («Καλοµοίρα») ἀπό τό 
πλήρωµά του καί τούς συµπολεµιστές της, ὄχι γιατί 
διαδέχθηκε τόν φονευθέντα σύζυγό της ἀλλά γιατί 
διακρίθηκε γιά τίς σπάνιες πολεµικές καί ἡγετικές της 
ἱκανότητες στά πεδία τῶν µαχῶν. 
Ἀκολούθησε τόν σύζυγό της στό πλοῖο (ἰδιόκτητο καί 
ὑπερσύγχρονο γιά τήν ἐποχή του, µέ 16 κανόνια καί 150 
ἄνδρες) µαζί µέ τά 5 παιδιά της σέ ὅλες τίς µάχες στή 
Θράκη καί στή Μακεδονία ἀπό τήν ἀρχή τοῦ Ἀγώνα 
(κατάληψη τοῦ φρουρίου τῶν Κατελούζων στήν Αἶνο, 
2/5/1821 ) ἕως τόν θάνατο τοῦ ἄντρα της (πολιορκία 
τῆς Εὔβοιας, 21/7/1822). Ἡ δράση της ὡς καπετάνισσας 
ξεκινᾶ στά παράλια τῆς Εὔβοιας µέ ναυµαχίες, 
ἀποκλεισµούς φρουρίων, ἐφοδιασµούς, καταδροµικές 
ἐνέργειες κ.ἄ. Μετά τό τέλος τῆς πολιορκίας τοῦ 
νησιοῦ ἀναλαµβάνει (µέ δικά της ἔξοδα) νά πλεύσει 
στά παράλια τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, ὅπου ἐπί µιά 
τριετία ἐνισχύει τά µαχόµενα ἑλληνικά στρατεύµατα. 

Ἐκτός αὐτοῦ καθηλώνει τά στρατεύµατα τοῦ Ὀµέρ 
Πασᾶ τῆς Εὔβοιας πού σχεδιάζε νά ἐνισχύσει τούς 
Τούρκους τῆς Στερεᾶς. Μεταφέρει ἐφόδια καί τρόφιµα 
στούς ἐπαναστάτες τῆς Σκιάθου καί ἄλλων νησιῶν. 
Βοµβαρδίζει τό τουρκικό στρατόπεδο στά Βρυσάκια 
Εὐβοίας, καλύπτοντας τήν ἐκεῖ ἀπόβαση τῶν 
Ἑλλήνων. 
Ἡ «Καλοµοίρα» χρησιµοποιήθηκε πολλές φορές ὡς 
στρατηγεῖο τοῦ Ἀρείου Πάγου, κι ἀπό αὐτό διηύθυνε 
τίς πολεµικές ἐπιχειρήσεις τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος. 
Κι ὅταν πιά ἔπαψε νά εἶναι ἀξιόµαχο γιά πολεµικές 
ἐπιχειρήσεις, ἡ Δόµνα τό δώρησε γιά νά γίνει 
πυρπολικό. Μ’ αὐτό ὁ πυρπολητής Πιπῖνος ἀνατίναξε 
στόν Τσεσµέ τήν τουρκική φρεγάτα Χασάν Γκεµζί.
Μετά τό τέλος τοῦ Ἀγώνα, τό ἑλληνικό κράτος τίµησε 
τή Δόµνα Βισβίζη ὅπως καί τούς περισσότερους ἥρωες. 
Ἔζησε τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς της σέ πλήρη ἀνέχεια. Στήν 
ἀρχή στό Ναύπλιο µέ τά 5 ὀρφανά της, σ’ ἕνα δωµάτιο 
χωρίς παράθυρα καί πόρτα. Ἀργότερα στή Σύρο, τή 
Μύκονο καί τέλος στόν Πειραιά, ἀκολουθώντας τόν 
γιό της Θεµιστοκλή Βισβίζη. Πάµφτωχη, στερούµενη 
καί τά στοιχειώδη ἀλλά µέ ἀξιοπρέπεια, χωρίς νά 
διανοηθεῖ νά ζητήσει οὔτε µία φορά τή βοήθεια τῆς 
Πολιτείας ὡς ἀντάλλαγµα τῆς µεγάλης της προσφορᾶς 
στόν ἐθνικό Ἀγώνα.

Μ.Τ.

Βιβλιογραφία
1) Ἐγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ
2) «Ἡ συµβολή τῆς Θράκης στούς ἀπελευθερωτικούς 
ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους», Α.Π. Εὐθυµιάδης 
3) «Ἀνθολογία ἄγνωστων δηµοτικῶν τραγουδιῶν», Δ. 
Πουλόπουλος
4) «Ἡ προσφορά τῶν Θρακῶν εἰς τήν Ἐπανάστασιν 
τοῦ 1821», Γ. Μαµέλης
5) «Θρακικά» Β. Μυστακίδης

Η «επετηριδοποίηση» 
της αξιοκρατίας

 Το αίτημα της αξιοκρατικής 
στελέχωσης κάθε δημόσιας υπηρεσίας 
παραμένει από τη σύσταση του ελληνικού 
κράτους ανεκπλήρωτο, λόγω των ρουσφετο-
λογικών πρακτικών των πολιτικών κομμά-
των. Η ίδρυση του Α.Σ.Ε.Π. το 1994 αποτέ-
λεσε τομή στις ευνοιοκρατικές τακτικές 
των ελληνικών κυβερνήσεων. Η ελπίδα για 
αξιοκρατία, ωστόσο, που γεννήθηκε συνάμα 
με την ίδρυση ενός αξιοκρατικού θεσμού, 
θόλωσε καθώς υπονομεύτηκε και πάλι από 
τους πολιτευτές, που τον παρέκαμπταν επι-
νοώντας «παράθυρα» και «θύρες» ώστε να 
εξυπηρετούν την κομματική τους πελατεία.
 Η διαιώνιση του νεποτισμού στην 
Ελλάδα ακόμη και μετά από την είσοδό της 
στην Ε.Ε. καθιστά ακόμη επιτακτικότερη 
την ανάγκη της αξιοκρατίας. Η νέα 
κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει εκφράσει τη 
βούλησή της να υπαγάγει στη δικαιοδοσία 
του Α.Σ.Ε.Π. κάθε πρόσληψη: «Χρωστάμε 
στους Έλληνες και ειδικά στις νέες γενιές 
ένα δίκαιο σύστημα προσλήψεων στο 
Δημόσιο», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών 
κ. Γ. Ραγκούσης (11/11/09). Η κατίσχυση 
της αξιοκρατίας είναι σαν στόχευση 
καλοδεχούμενη, αρκεί να μην ακυρωθεί 
στην πορεία από τους ίδιους παράγοντες 
που την υπονομεύουν μέχρι και σήμερα.
 Σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία η στελέχωση των δημόσιων 
θέσεων υπόκειται σε παραμέτρους που, υπό 
το πρόσχημα της «κοινωνικής πολιτικής» ή 
των «αυξημένων προσόντων», καταργούν 
κάθε έννοια ισότητας των υποψηφίων για 
τη διεκδίκηση μίας εργασιακής θέσης και, 
κατ’ επέκταση, κάθε έννοια αξιοκρατίας. Ο 
κ. Ραγκούσης έχει επισημάνει την ανάγκη 
να επανεξεταστούν όλα τα κοινωνικά 
κριτήρια και τα προσόντα, των οποίων 
η μοριοδότηση θα είναι αυστηρή. Μία 
μοριοδότηση ωστόσο, έστω «αυστηρή» ή 
«αντικειμενική», δεν παύει να ακυρώνει 

την αξιοκρατία, ακόμη κι όταν μοιάζει 
να την υπηρετεί, αφού στην πράξη την 
«επετηριδοποιεί» συγκροτώντας νέους και 
πολυπληθείς καταλόγους προτεραιότητας.

 Η θέση της κυβέρνησης για την 
άρση της μοριοδότησης όσων διαθέτουν 
προϋπηρεσία στον δημόσιο τομέα είναι 
απολύτως βάσιμη. Ο παραγκωνισμός του 
ΑΣΕΠ στο παρελθόν από τα κυβερνητικά 
κόμματα για τη στελέχωση, την έστω 
προσωρινή ή «εποχική», των δημόσιων 
υπηρεσιών με κομματικούς ψηφοφόρους, 
είναι γεγονός. Είναι απαράδεκτο συνεπώς 
να αποκτά πλεονέκτημα ο κομματικός 
διαγωνιζόμενος για μία θέση έναντι των 
υπολοίπων, τη στιγμή που τα όποια μόρια 
τα συγκέντρωσε με μεθόδους αθέμιτες κι 
όχι αξιοκρατικές.
 Ακόμη όμως και σε περιπτώσεις 
στις οποίες οι προσλήψεις εποχικών 
υπαλλήλων ήταν όντως αξιοκρατικές, 
οποιαδήποτε μοριοδότηση που τορπιλίζει τον 
ισότιμο ανταγωνισμό κρίνεται απορριπτέα. 
Είναι αδιανόητο ένας υποψήφιος να 
πετυχαίνει σε γραπτό διαγωνισμό καλύτερες 
επιδόσεις από κάποιον άλλο, και τελικά 
να προσπερνιέται απ’ αυτόν λόγω της 
«εμπειρίας» που ο δεύτερος διαθέτει. Αν 
η εμπειρία είναι τόσο απαραίτητη για την 
κάλυψη μιας θέσης, τότε ας προκηρύσσονται 
διαγωνισμοί αποκλειστικά για «έμπειρους». 
Την εμπειρία ωστόσο μπορούν να την 
αποκτήσουν με την κατάλληλη καθοδήγηση 
και οι διαγωνιζόμενοι που πετυχαίνουν 
καλύτερες επιδόσεις απ’ τους «έμπειρους» 
συνυποψηφίους τους. Το αντικειμενικό 
κριτήριο της υψηλότερης επίδοσης δεν 

πρέπει να αναιρείται από μοριοδοτήσεις.
Γι’ αυτό κι ενώ η αρχική τοποθέτηση της 
υπουργού Παιδείας κ. Άννας Διαμαντοπού-
λου για τερματισμό των «κονέ» και των 
«βυσμάτων» (12/11/2009) στις διαδικασίες 
πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού 
κινήθηκε προς απολύτως σωστή κατεύ-
θυνση, η αναδίπλωση της υπουργού για 
τη μοριοδότηση των υποψήφιων προς 
διορισμό εκπαιδευτικών που διαθέτουν 
προϋπηρεσία (17/11/2009) αποτέλεσε 
επιστροφή στον βάλτο της αναξιοκρατίας. 
Στον χώρο της εκπαίδευσης μέχρι τη 
στιγμή αυτή ισχύουν ποικίλοι πίνακες 
εκπαιδευτικών που διεκδικούν διορισμό, οι 
οποίοι, καθώς συντάχτηκαν – υποτίθεται 
– με βάση «κοινωνικά κριτήρια» και 
την προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών, 
καταστρατηγούν την αξιοκρατία γελοιοποι-
ώντας το ΑΣΕΠ κι εμπαίζοντας τους 
επιτυχόντες στους διαγωνισμούς του. Η 
πρόσκληση αναπληρωτών και ωρομίσθιων 
εκπαιδευτικών δεν γίνεται πάντα σύμφωνα 
με τη σειρά επιτυχίας του ΑΣΕΠ, αλλά και 
σύμφωνα με τις πολιτικές προτιμήσεις και 
τις διασυνδέσεις, δηλαδή τα «κονέ» στα 
οποία αναφέρθηκε αρχικά η υπουργός. 
Πόσο θεμιτό λοιπόν είναι να προσμετράται η 
προϋπηρεσία όσων την απέκτησαν πλαγίως;
Βέβαια, η υποχώρηση της κ. Διαμαντοπούλου 
στο συγκεκριμένο ζήτημα σχετίζεται με 
το γεγονός πως πολλοί εκπαιδευτικοί, 
που δεν είχαν πρόσβαση σε «κονέ» και 
«βύσματα», αποδέχτηκαν να υπηρετήσουν 
οπουδήποτε ως ωρομίσθιοι μόνο και μόνο 
για να συγκεντρώσουν μόρια. Απέναντι 
σ’ αυτούς το υπουργείο φέρει την ευθύνη 
να φανεί συνεπές. Εδώ χρειάζεται ίσως 
μία μεταβατική περίοδος. Δεν χρειάζεται 
όμως η θεωρητική νομιμοποίηση της 
προϋπηρεσίας, που υπονομεύει τους 
γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. 
Χωλαίνει ο ισχυρισμός της υπουργού 
μετά από την αναδίπλωσή της πως «είναι 
σημαντικό να έχεις έναν εκπαιδευτικό ο 
οποίος έχει εμπειρία». Οι «εκπαιδευτικοί 
με εμπειρία» δεν ξεκίνησαν από μηδενική 

βάση; Επιπρόσθετα, αν ο εκπαιδευτικός με 
προϋπηρεσία είναι τόσο αξιότερος σε σχέση 
με τους συναδέλφους του που δεν αξιώθηκαν 
κάποιο «δόντι» ώστε να την αποκτήσουν κι 
εκείνοι, ας το αποδείξει στους γραπτούς 
διαγωνισμούς. Κι αν η προϋπηρεσία 
βαραίνει τόσο στην εκπαίδευση, τότε γιατί 
να μην βαραίνει και στην περίπτωση των 
stage, στην οποία ωστόσο η κυβέρνηση την 
απορρίπτει – και ορθώς – μετά βδελυγμίας; 
Άλλες προϋπηρεσίες είναι «ουσιαστικές» 
ενώ κάποιες άλλες «ανούσιες»; 
Η μοριοδότηση των μεταπτυχιακών 
σπουδών συνιστά άλλο ένα καίριο πλήγμα 
στην αξιοκρατία. Η ύπαρξη αξιολογότατων 
φοιτητών που προχωρούν σε μεταπτυχιακές 
σπουδές δεν παραγνωρίζεται. Ειδικά στη 
χώρα μας, όμως, οι μεταπτυχιακές σπουδές 
δεν απορρέουν πάντοτε από την αξία. 
Απορρέουν κι από τις δημόσιες σχέσεις, από 
την πλήρη υποτέλεια στους πανεπιστημιακούς 
καθηγητές και το δουλικό φρόνημα ή από 
το παχυλό πορτοφόλι των γονέων που 
χρηματοδοτούν τα ακριβοπληρωμένα 
μεταπτυχιακά, ιδίως σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού. Τη στιγμή λοιπόν που η 
ελληνική πολιτεία αδυνατεί να εγγυηθεί 
την αντικειμενική αξία των διάφορων 
μεταπτυχιακών τίτλων, η μοριοδότησή 
τους καταργεί τις ίσες ευκαιρίες. Πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη επίσης το γεγονός 
πως οι μεταπτυχιακές σπουδές αφορούν 
τις περισσότερες φορές εξειδικευμένα 
αντικείμενα που ελάχιστη σχέση έχουν με 
τους τομείς πάνω στους οποίους καλούνται 
να εργαστούν οι υποψήφιοι για την 
πλήρωση θέσεων στις δημόσιες υπηρεσίες. 
Αν βέβαια αυτό δεν ισχύει, και απαιτείται 
σε ορισμένους τομείς μόνο εξειδικευμένο 
προσωπικό, τότε ας προκηρύσσονται οι 
αντίστοιχες θέσεις μόνο για υποψήφιους με 
αυξημένα προσόντα, όπως οι μεταπτυχιακοί 
ή οι διδακτορικοί τίτλοι. Αν όμως οι θέσεις 
που προκηρύσσονται δεν απαιτούν τις 
εξειδικευμένες γνώσεις των μεταπτυχιακών, 
τότε η μόνη αξιοκρατική επιλογή είναι εκείνη 
που θα προκύψει από γραπτό διαγωνισμό, 
στον οποίο τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι 
όμοια για όλους, χωρίς να γίνεται αποδεκτή 
καμία μοριοδότηση. Θα ξανατονίσουμε 
μάλιστα πως αν ο κάτοχος οποιουδήποτε 
μεταπτυχιακού τίτλου είναι τόσο αξιότερος 
σε σχέση με τους συνυποψηφίους του, δεν 
έχει παρά να το αποδείξει επιτυγχάνοντας 
καλύτερες επιδόσεις στους κοινούς για όλους 
τους υποψηφίους γραπτούς διαγωνισμούς.
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Γέφυρες για χάρη της φιλίας και της επικοινωνίας 
Η είδηση από το defencenet.gr (19-11-09) αναλύει κάτι που είχαμε προ καιρού κι εμείς 
επισημάνει: 
«Το αργότερο σε 18 μήνες από σήμερα το περιβάλλον τακτικών επιχειρήσεων στον Έβρο 
αλλάζει δραματικά σε βάρος της ελληνικής αμυντικής διάταξης: Ο τουρκικός Στρατός 
για πρώτη φορά μετά το 1923, όταν το ποτάμι τέθηκε ως όριος γραμμή μεταξύ των δύο 
κρατών, θα έχει εντάξει στο δυναμικό του πορθμεία ικανά να μεταφέρουν δύο ίλες αρμάτων 
μέσα σε 6,5 λεπτά στην δυτική ακτή του Έβρου! Και μέσα σε 15΄ μπορούν να ζεύξουν τις 
δύο όχθες! Την απόκτηση των 52 πορθμείων-γεφυρών αυτών, την οποία οι Τούρκοι δεν 
είχαν δώσει στην δημοσιότητα, την αποκάλυψε στο τ.178 η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, αλλά η είδηση 
σήμερα βρίσκεται στην εντολή επιτάχυνσης των παραδόσεων που ζητήθηκε από τουρκικής 
πλευράς! Έτσι το αργότερο μέχρι τα μέσα του 2011 θα έχουν ξεκινήσει οι παραδόσεις και 
θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του ίδιους έτους 14 μήνες ενωρίτερα από ότι είχε 
αρχικά συμφωνηθεί. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του τουρκικού Στρατού και της 
εταιρείας το σύνολο των 52 οχημάτων-σχεδιών θα παραδιδόταν μέχρι και τον Οκτώβριο 
του 2012, με το πρώτο σύστημα να παραδίδεται τα τέλη του 2011.
Η παραγγελία των 52 Επιθετικών Αμφιβίων Γεφυρών τύπου Samur, από τον τουρκικό 
Στρατός είχε γίνει στις αρχές του 2007. Kάθε αμφίβιο όχημα-σχεδία Samur έχει δυνατότητα 
γεφύρωσης 12,5 μέτρα, ενώ η κάθε συλλογή που αποτελείται από 12 οχήματα-σχεδίες τα 
150 μέτρα. (...) Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν από 15 χρόνια η Τουρκία είχε αγοράσει 
και εγκαταστήσει στον Έβρο πολύ μικρότερων δυνατοτήτων γεφυρών Αμερικανικής 
προέλευσης. Ο τότε Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας κύριος Γεράσιμος Αρσένης είχε 
ζητήσει από τον Αμερικανό ομόλογο του την ακύρωση οποιασδήποτε πιθανής μελλοντικής 
πώλησης επιπλέον γεφυρών στην Τουρκία από τις ΗΠΑ. Σήμερα όμως ειδήσεις σαν και 
αυτές παρά το γεγονός ότι αποδεικνύουν για άλλη μια φορά τον επιθετικό προσανατολισμό 
των ΤΕΔ δεν προκαλούν καμία ελληνική επίσημη αντίδραση.»

Βρετανική βοήθεια στην ελληνική Μεγαλόνησο
Στη “Σημερινή” (22/11/09) ο Σάββας Ιακωβίδης γράφει για έναν καλό άνθρωπο που 
θέλει να βοηθήσει την Κύπρο (μα κάτι εθνικιστές τον αμφισβητούν): 
    «...Το άρθρο που ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δημοσίευσε ταυτόχρονα στη «Χαραυγή», 
προχθές Παρασκευή και στην Ταλατική Τ/Κ εφημερίδα του Λονδίνου «Toplum Postasi», 
δεν δημοσιεύτηκε τυχαία. Η ευθεία παρέμβαση του Γκόρντον Μπράουν στη διαδικασία του 
Κυπριακού γίνεται 20 περίπου ημέρες πριν από την καθοριστική ημερομηνία αξιολόγησης 
της Τουρκίας και ενώ αναπτύσσεται ένα πρωτοφανές πολιτικο-διπλωματικό παρασκήνιο 
και προσκήνιο, με έναν εμφανέστατο στόχο: Πώς η Τουρκία θα περάσει αλώβητη την 
αξιολόγηση και δεν θα υποστεί κυρώσεις για την αλαζονική άρνησή της να ανταποκριθεί 
σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, που έχει αναλάβει έναντι της ΕΕ, στο πλαίσιο της ενταξιακής 
της πορείας και, φυσικά, έναντι και της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Ο Πρόεδρος Χριστόφιας, κληθείς να σχολιάσει το άρθρο του Βρετανού Πρωθυπουργού 
και εάν θα πρέπει να αναμένουμε κάποια πρωτοβουλία από το Λονδίνο στο Κυπριακό, 
εκτίμησε θετικά το ενδιαφέρον «αυτού του συγκεκριμένου Βρετανού Πρωθυπουργού» 
στις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος. «Ο άνθρωπος θέλει να βοηθήσει χωρίς να 
παρεμβαίνει στις συνομιλίες». (...) Γιατί ο Βρετανός Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το 
Κυπριακό, ειδικά αυτήν τη χρονική στιγμή; Είναι γνωστό ότι Βρετανία και Σουηδία είναι 
οι μπροστάρηδες στην ΕΕ για να περάσει η κατοχική χώρα αλώβητη την αξιολόγηση και 
ταυτόχρονα να πιεστεί η ελληνική πλευρά να μην αξιώσει κυρώσεις. Πέρα από αχώνευτες 
διπλωματικές γαλιφιές, για να καλοπιάσει «τον καλό του φίλο Δημήτρη Χριστόφια», όποιος 
μελετήσει προσεκτικά το άρθρο του Βρετανού Πρωθυπουργού, θα διαπιστώσει τα εξής: 
Πρώτον, ο Μπράουν εμφανώς ψεύδεται και παραπλανά στο θέμα προόδου στις συνομιλίες. 
Ο Πρόεδρος Χριστόφιας στις 11 τρέχοντος, μετά από συνάντηση με τον Μπράουν στη 10 
Ντάουνιγκ Στριτ, δήλωσε τη μεγάλη απογοήτευσή του για την έλλειψη προόδου στα καίρια 
ζητήματα και για την υπαναχώρηση των Τούρκων. Πώς συμβαίνει, συνεπώς, σε διάστημα 
9 μόλις ημερών να παρατηρηθεί «μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες, όπως ισχυρίζεται 
ο Βρετανός Πρωθυπουργός; Κάποιος μας περιπαίζει χοντρά! Δεύτερον, ο Μπράουν 
παρεμβαίνει αδίστακτα και καθορίζει εκ προοιμίου την κατάληξη των συνομιλιών. Ας 
προσεχθεί η φρασεολογία που χρησιμοποιεί: «Η λύση στο κυπριακό πρόβλημα πρέπει 
και θα είναι κυπριακή, μια λύση από τους Κυπρίους για τους Κυπρίους». Δηλαδή, η 
Βρετανία αποφάσισε και διέταξε ότι η λύση «πρέπει και θα είναι κυπριακή». Δηλαδή, να 
ξεχάσουμε αρχές και αξίες επί των οποίων στηρίζεται η ΕΕ και στην οποία ανήκουμε. 
Τρίτον, σε αυτήν τη φράση συμπυκνώνεται η αποθέωση της αποενοχοποίησης και του 
πολιτικού εξαγνισμού της Τουρκίας. Ουδαμόθεν του άρθρου του Μπράουν γίνεται έστω 
και απλή αναφορά στην Τουρκία, πόσω μάλλον για τη συνεχιζόμενη κατοχή του 37% της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως εάν εδώ να μην έγινε εισβολή, να μη συνεχίζεται η κατοχή 
ευρωπαϊκού εδάφους και η Τουρκία να μη φέρει ασήκωτες ευθύνες για όσα εγκλήματα 
διέπραξε σε βάρος του κυπριακού λαού. Τέταρτον, ο Μπράουν εναποθέτει στους ώμους 
των Χριστόφια-Ταλάτ την αποκλειστική ευθύνη για επίτευξη λύσης «μέχρι τον ερχόμενο 
χρόνο» (όπως ακριβώς επιμένουν οι Ερντογάν, Γκιουλ, Νταβούτογλου και Μπαγίς), και 
τους καλεί να επιδείξουν «ευελιξία και συμβιβασμό». Αλλ’ είναι επίσημη θέση της πλευράς 
μας ότι δεν μπορεί να επιδείξει άλλη ευελιξία και να προβεί σε άλλους συμβιβασμούς, 
ιδιαίτερα μετά τις μονομερείς και γενναιόδωρες προτάσεις Χριστόφια, στις οποίες οι 
Τούρκοι δεν ανταποκρίθηκαν καν. Πέμπτον, ο Μπράουν καθυβρίζει και προσβάλλει 
ξανά τους Κυπρίους, όταν γράφει ότι «προσφέρει σχεδόν το μισό έδαφος των κυρίαρχων 
βάσεων» και θέτει «αυτή την προσφορά στο τραπέζι».
Τι μεγαλοθυμία! Τι ευγενής και αβρή πράξη! Τι αγαθοεργία! Η συμπεριφορά του Μπράουν 
είναι πραγματικά προσβλητική για όλους τους Κυπρίους. Το έδαφος των βάσεων είναι 
κυπριακό, και τώρα και ευρωπαϊκό. Ανήκει στον κυπριακό λαό. Οι Βρετανοί δεν το 
κληρονόμησαν από τους παππούδες τους ούτε τους το κοτσιάνιασαν οι Κύπριοι. Το 
άρπαξαν διά των Συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου. Συνεπώς, δεν. προσφέρουν μέρος 
των βάσεων, οφείλουν να επιστρέψουν όλο το έδαφος και να ξεκουμπιστούν. Αυτά είχε 
διασαλπίσει (19/4/2007), εκ μέρους όλων των κομμάτων, ο Δ. Χριστόφιας, ως Πρόεδρος 
της Βουλής, μετά από έγκριση ομόφωνου ψηφίσματος για τις βάσεις...»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Τό Γραφεῖο Ἀνθρωπιστικῶν 
Ὑποθέσεων τοῦ ΟΗΕ (OCHA) ἔχει 
καταρτίσει ἐσχάτως ἕναν κατάλογο 
µέ 83 Παλαιστινιακά χωριά τά 
ὁποῖα ἀπειλοῦνται ἀµεσότερα ἀπό 
τή βία τῶν Ἑβραίων ἐποίκων. Ἡ 
λίστα αὐτή περιλαµβάνεται στήν 
ἀναφορά τοῦ Ὀργανισµοῦ πού 
περιγράφει τήν βία τῶν ἐποίκων 
σέ βάρος τῶν Παλαιστινίων, ἕνα 
φ α ι ν ό µ ε ν ο 
πολύ παλιό καί 
ἀπάνθρωπο, 
πού ὅµως ἀπό 
πέρυσι ἔλαβε 
νέα µορφή. 
Π ρ ό κ ε ι τ α ι 
τήν µεθοδική 
ἔξαρση τῆς 
βίας αὐτῆς, στά 
πλαίσια µιᾶς 
στρατηγικῆς 
πού εἶναι 
γνωστή ὡς 
« ἐ τ ι κ έ τ α 
τιµῆς» καί ἡ ὁποία σκοπεύει νά 
αὐξήσει τό -παλαιστινιακό- κόστος 
τῆς διάλυσης τῶν πιό πρόσφατων, 
παράνοµων ἐποικισµῶν (ὅλοι εἶναι 
φυσικά παράνοµοι κατά τό διεθνές 
Δίκαιο, ὅµως κάποιοι κηρύχτηκαν 
παράνοµοι κι ἀπό τίς ἰσραηλινές 
Ἀρχές).  
Ἔτσι, παρότι τό Ἰσραήλ, ὡς ἡ 
χώρα πού κατέχει τήν περιοχή 
εἶναι ὑπεύθυνη γιά τόν ἄµαχο 
πληθυσµό της, οἱ στρατιῶτες του 
κατά κανόνα εἴτε δέν πράττουν 
τίποτε στήν κατεύθυνση αὐτή εἴτε 
καί ἐµπλέκονται σέ περιστατικά 
βίας τῶν ἐποίκων κατά τῶν 
Παλαιστινίων.
Θυµίζουµε ἐδῶ τό (συνηθισµένο 
µά χαρακτηριστικό) περιστατικό 
σέ βάρος τῆς Σουηδέζας πού µέ 
ἄλλα παιδιά τοῦ ISM συνόδευαν 
τά πιστιρίκια τῆς Χεβρώνας γιά τό 
σχολεῖο τους καί δέχθηκε ἐπίθεση 
µέ πέτρες ἀπό Ἑβραίους ἔποικους 
πού τραγουδοῦσαν «Σκοτώσαµε 
τόν Ἰησοῦ, θά σκοτώσουµε κι ἐσᾶς»!
Γιά νά µήν ἀναφέρουµε τούς 
ἐµπρησµούς χωραφιῶν καί 
ἐλαιόδενδρων, τίς καταστροφές 
σπιτιῶν καί αὐτοκινήτων, τίς 

ἐπιθέσεις ἀκόµα καί κατά 
ἰσραηλινῶν ἀντιφρονούντων. 
Ποιός ἑποµένως θά προστατέψει 
τόν Παλαιστινιακό λαό; Μήπως 
τό δωσιλογικό καθεστώς τοῦ 
Ἀµπάς πού δέν δικαιοῦται κἄν 
νά ἀστυνοµεύσει ἰσραηλινούς 
πολίτες; 
Ἔτσι λοιπόν τό Γραφεῖο τοῦ ΟΗΕ 
σκέφτηκε νά χαρτογραφήσει τό 

πρόβληµα µέ τίς ἐκτεθειµένες 
στήν ἑβραϊκή βία παλαιστινιακές 
κοινότητες, κοινότητες πού 
ἀριθµοῦν ...250.000 ψυχές! Καί 
ποιός εἶναι ὁ στόχος αὐτῶν τῶν 
ἐποίκων πού ἐπιδίδονται στά 
καθηµερινά πογκρόµ κατά τῶν 
γηγενῶν; Δέν εἶναι φυσικά µόνο 
ἡ διατήρηση ὅλων τῶν ἑβραϊκῶν 
ἐποικισµῶν στή γῆ τοῦ Γιαχβέ ἀλλά 
καί ἡ ἐκδίωξη τοῦ παλαιστινιακοῦ 
πληθυσµοῦ ἀπό τήν προαιώνια 
πατρίδα του - κάτι πού δυστυχῶς 
συχνά ἐπιτυγχάνεται. Πόσο µπορεῖ 
κανείς ν’ ἀντέξει στήν κατάσταση 
αὐτή; 
Καί κλείνουµε µέ ἕνα ρητορικό 
ἐρώτηµα: Γιατί πουθενά δέν 
ἐµφανίζονται βίντεο ἤ ρεπορτάζ 
ἤ ντοκυµαντέρ γιά ὅλο αὐτό τό 
ρατσιστικό ὄργιο τῶν ἐποίκων; 
Γιατί δυσκολεύεται κανείς ἀκόµη 
καί φωτογραφία τους νά ἐντοπίσει 
στό διαδίκτυο; Γιατί ὅλα τοῦτα, τά 
ἐπισήµως καταγεγραµµένα ἀπό τίς 
ὑπηρεσίες κι αὐτοῦ τοῦ ΟΗΕ, δέν 
παίζουν ποτέ σχεδόν, σέ κανένα 
κανάλι; (Οἱ «συνωµοσιολογικές» 
ἀπαντήσεις, βάσει «ἀντισηµιτικῶν 
στερεοτύπων» ἀπαγορεύονται).

Καταλογογράφηση τῆς κτηνωδίας

Γκιουλέρ Ζερέ: Μικρή νίκη, μεγάλο μάθημα

Η Γκιουλέρ Ζερέ ήταν μια επαναστάτρια τής DHK-C, κρατούμενη επί 
14 χρόνια και έπασχε από καρκίνο. Από την ημέρα που διαγνώσθηκε η 
αρρώστεια της, οι σύντροφοί της άρχισαν «σκοπιές ελευθερίας» μπροστά 
στο Νοσοκομείο Μπαλτζαλί των Αδάνων και μπροστά στην Ιατροδικαστική 
Υπηρεσία της Κωνσταντινούπολης. Επί μήνες, νύχτα και μέρα, στο κρύο και 
τη ζέστη, δεν έμειναν ούτε για μια ώρα άδειες οι σκοπιές! Στην Πλατεία Ταξίμ 
της Κωνσταντινούπολης και σε πολλές πόλεις της Ανατολίας, με καθιστικές 
διαμαρτυρίες, με πορείες και με απεργίες πείνας, κάθε εβδομάδα ακουγόταν 
το αίτημα «Λευτεριά στην Γκιουλέρ Ζερέ». Τελικά ο αγώνας αυτός δικαιώθηκε 
και προ ημερών η Ζερέ ελευθερώθηκε. Βέβαια η υγεία της είναι σε πολύ κακή 
κατάσταση και, όπως είπε και η ίδια «Με οδήγησαν στο χείλος του θανάτου 
και έτσι με εγκατέλειψαν. Μου αφαιρέθηκε το δικαίωμα στη ζωή. Μου έδωσαν 
το δικαίωμα να πεθάνω έξω». Όμως δεν παύει να είναι μία νίκη που μένει να 
επιβεβαιωθεί και με τους άλλους άρρωστους κρατουμένους, όπως και με κείνους 
που κρατούνται στην απομόνωση. 
Αυτό τονίζει και η Ζερέ, που θυμάται τον ποιητή: «ντρέπομαι να πεθάνω 
απέναντί σου». Και συμπληρώνει: «Μείνατε μέσα στο κρύο, κάτω από τη βροχή, 
συλληφθήκατε. Κάθε φορά που τα μάθαινα αυτά, αγκάλιαζα ακόμα περισσότερο 
τη ζωή. Ντράπηκα να κοιμάμαι. (...) Στεναχωριέμαι πολύ για τους κρατούμενους 
συντρόφους, τους φίλους μου. Το μόνο πράγμα που με παρηγοράει είναι πως 
οτιδήποτε κάνω το κάνω για κείνους...»
Κάπως έτσι εξηγείται και το γεγονός πως ακόμα αντέχει ο αγώνας τους. 



Ὅσο κι ἄν ἡ πρόσφατη κρίση ἔφερε 
κοντύτερα τό τέλος τῆς ἀµερικανο-
κρατίας, οἱ ΗΠΑ ἐξακολουθοῦν 
νά κρατοῦν τά σκῆπτρα, κυρίως 
χάρη σέ 3-4 ὑπερόπλα: Wall Street, 
Hollywood, µυστικές ὑπηρεσίες καί, 
βεβαίως, οἱ Ἔνοπλες Δυνάµεις τους. 
Παραθέτουµε σήµερα δύο χαρακτη-
ριστικά παραδείγµατα ἐπέκτασης 
τῶν στρατιωτικῶν δυνατοτήτων τῆς 
ὑπερδύναµης.

Βάσεις στήν Κολοµβία
Γράφαµε πρίν δύο ἑβδοµάδες γιά τήν 
ἀµερικανοκολοµβιανή συµφωνία 
τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου, µέ τήν ὁποίαν οἱ 
ΗΠΑ ἀπέκτησαν 7 βάσεις καί ἄπειρες 
διευκολύνσεις στήν µοναδική χώρα 
τῆς Νοτίου Ἀµερικῆς πού παραµένει 
πιστός της σύµµαχος. Λίγες µέρες 
µετά τό Ἰνστιτοῦτο Ἐρευνῶν γιά τήν 
Διεθνή Εἰρήνη ἀπό τή Στοκχόλµη 
(SIPRI), πού ἀποτελεῖ τόν κορυφαῖο 
διεθνή Μή Κυβερνητικό Ὀργανισµό 
σέ θέµατα ἀφοπλισµοῦ, ἐξέφρασε 
τίς ἀνησυχίες του γιά τήν παραπάνω 
συµφωνία. Εἴτε θά φιλοξενοῦνται 
πυρηνικά ὅπλα στίς κολοµβιανές 
βάσεις εἴτε ὄχι, τό σίγουρο εἶναι ὅτι θά 
πυροδοτηθεῖ νέα κούρσα ἐξοπλισµῶν 
σέ µία περιοχή ὅπου τά κοινωνικά 
προγράµµατα λείπουν δραµατικά 
καί ἡ φτώχεια περισσεύει.
Τό σκεπτικό τῆς συµφωνίας εἶχε 
γίνει γνωστό ἀπό τόν Μάιο, ὅταν ἡ 
πρόταση τῆς US Air Force χαρακτήριζε 
τήν ἀεροπορική βάση τοῦ Palanquero 
“µοναδική σέ µία κρίσιµη περιοχή τοῦ 
ἡµισφαιρίου µας, ὅπου ἡ ἀσφάλεια 
καί ἡ σταθερότητα βρίσκονται 
µονίµως ὑπό ἀπειλή ἀπό (...) 
ἀντιαµερικανικές κυβερνήσεις”! Καί 
παρότι στήν νεότερη ἀνακοίνωση - καί 
µετά τίς ἑκατέρωθεν διπλωµατικές 
ἀνακοινώσεις πώς καµµία τρίτη χώρα 
δέν στοχεύεται - οἱ τελευταῖες λέξεις 
ἐξαλείφθηκαν, ἡ οὐσία παραµένει 
ἴδια. Τό Παλανκουέρο προσφέρει 
πρόσβαση ὄχι µόνο στό σύνολο τῆς 

Νοτίου Ἄµερικῆς ἀλλά καί µπορεῖ 
νά στείλει καί ὅπλα ἤ προσωπικό 
καί στήν Ἀφρική, µέσῳ τῶν νησιῶν 
ὅπου ἔχουν ἤδη πρόσβαση οἱ ΗΠΑ: 
ἡ βρετανική Νῆσος τῆς Ἀναλήψεως, 
ἡ γαλλική Γουιάνα καί ἡ ὁλλανδική 
Ἀρούµπα. Στό Παλανκουέρο 
µποροῦν νά στεγαστοῦν σήµερα 100 
ἀεροσκάφη καί 2.000 ἄνδρες, ἐνῶ ὁ 
τεράστιος διάδροµος προσγείωσης, 
µήκους 3,5 χλµ, εἶχε κατασκευαστεῖ 
τή δεκαετία τοῦ ‘80, ὅταν ἡ 
Κολοµβία εἶχε ἀγοράσει ἰσραηλινά 
(!) ἀεροσκάφη Kfir. Ἕνα κονδύλιο 
46 ἑκ. δολαρίων, πού ἤδη πέρασε 
ἀπό τό Κονγκρέσσο καί ἀναµένει 
τήν ὑπογραφή τοῦ Ὀµπάµα, θά 
ἐκσυγχρονίσει τίς ἐγκαταστάσεις 
πού µελλοντικά θά ...ἐξάγουν 
δηµοκρατία καί σταθερότητα. 
Καί ποῦ συµβαίνουν ὅλα αὐτά; Σέ 
µία χώρα πού ὁ Στρατός της σέ 
συνεργασία µέ παραστρατιωτικές 
ὁµάδες ἔχει ρηµάξει τόν πληθυσµό. 
Τά 4,6 ἑκατοµµύρια Κολοµβιανῶν 
πού ἐκτοπίστηκαν στή διάρκεια τῶν 
ἐµφυλίων συρράξεων φέρνουν τή 
χώρα πολύ µπροστά ἀπό τό Σουδάν 
πού γιά τά 2,7 ἑκ. προσφύγων 
στοχοποιήθηκε ἀπό τίς ΗΠΑ καί 
τή Δύση. Ἡ Διεθνής Ἀµνηστεία τά 
ἔχει πεῖ πολλάκις, ὁ ΟΗΕ τό ἴδιο, 
ἀλλά κανείς δέν συγκινεῖται. Καί ἡ 
µεγάλη δηµοκρατία τοῦ (νοµπελίστα 
Εἰρήνης!) Ὀµπάµα κάνει θαυµάσιες 
δουλειές µέ µιά κυβέρνηση ὑπόλογη 
γιά πόλεµο κατά τοῦ λαοῦ της.

Καί στή Μέση Ἀνατολή
Ἀνατολικά τοῦ Ἀµµάν µία ἐγκατά-
σταση γνωστή µέ τό ἀκρωνύµιο 
JIPTC, δηλαδή Ἰορδανικό Διεθνές 
Κέντρο Ἐκπαίδευσης Ἀστυνοµίας, 
ἀποτελεῖ τό στρατηγεῖο τῶν ΗΠΑ 
γιά τήν ἐπιδιωκόµενη µετάλλαξη 
τῆς περιοχῆς σέ ἀποικία - φέουδο 
τῶν δυτικῶν καί τῶν ἰσραηλινῶν. 
Φυσικά οἱ ἀφεντικοί δέν τό λένε ἔτσι. 
Μιλᾶνε γιά προσπάθειες δηµιουρ-

γίας µιᾶς περιοχῆς µέ εἰρήνη καί 
κεντρική διοίκηση καί νόµιµα 
σώµατα ἀσφαλείας.
Τό προσωπικό εἶναι κατά βάσιν 
ἰθαγενές, ὅµως οἱ ἐκπαιδευτές 
προέρχονται ἀπό καµµιά 15αριά 
χῶρες, κυρίως ἀπό τίς ΗΠΑ, 
τή Βρετανία καί τόν Καναδά. 
Συµµετέχουν ἐπίσης καί ἰδιωτικές 

ἑταιρεῖες σάν τήν DynCorp. Οἱ 
ἐγκαταστάσεις ἔχουν ἔκταση περί 
τά 5.000 στρέµµατα καί ἔχουν φιλο 
ξενήσει πάνω ἀπό 50.000 ἀστυνοµι- 
κούς τοῦ κατεχόµενου Ἰράκ καί 
ἑκατοντάδες Παλαιστίνιους (τῆς 
Φατάχ) τῆς Κατεχόµενης Παλαιστί-
νης. Ἐννοεῖται ὅτι οἱ τελευταῖοι 
εἶναι ὑπό ἀµερικανική ἐπιτήρηση 
- τοῦ στρατηγοῦ Κήθ Ντέιτον 
- καί λειτουργοῦν περισσότερο ὡς 

πραιτωριανοί τοῦ δοσίλογου Ἀµπάς 
καί ταγµατασφαλίτες (βλ. καί συγ-
κρούσεις µέ τή Χαµάς στήν Καλκίλια 
µέ 6 νεκρούς). Ὁ ἴδιος ὁ Ντέιτον τό 
ὁµολογεῖ δηµοσίως στή «Χααρέτζ»: 
«Βρίσκοµαι ἐδῶ γιά νά προωθήσω τά 
συµφέροντα τῆς χώρας µου καί ἐπίσης 
ἐξαιτίας τῆς σχέσης τῆς χώρας µου µέ 
τή δική σας». Ἑπόµενος στόχος εἶναι 

ὁ Λίβανος, ὅπου θά «χρειαστεῖ» 
µία νοµοταγής δύναµη γιά τήν 
ἀντικατάσταση τῆς Χεζµπολά 
(ἄν βεβαίως καταφέρουν νά τήν 
παραµερίσουν ἀπό τόν σηµερινό 
κυρίαρχο ρόλο της). 
Κάπως ἔτσι ἡ Ἰορδανία παίζει 
ἕναν ἄθλιο ρόλο («θετικό» τόν 
χαρακτηρίζει ὁ Ἀµερικανός 
στρατηγός Πετρέους) στή 
συνέχιση τῆς Κατοχῆς καί 

ὑπονόµευσης τῶν γύρω  χωρῶν. Ὅσο 
γιά τά χρήµατα, δέν εἶναι πρόβληµα. 
Ἡ στρατιωτική «βοήθεια» ἔρχεται 
ἀφειδῶς ἀπό τίς ΗΠΑ καί φέτος θά 
ξεπεράσει τό µισό δισεκατοµµύριο 
δολάρια. Οἱ πραγµατικές ἀνάγκες 
τῆς χώρας; Ἔ, αὐτές µποροῦν νά 
περιµένουν, ἐδῶ κοτζάµ Μπίν 
Λάντεν µᾶς ἀπειλεῖ, γίνεται νά 
ἀσχολούµαστε µέ ἄραθα µάραθα;
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Κουΐζ σωµατικῶν ἀποβλήτων

 Στήν ἀµερικανική τηλεοπτική σειρά 
“Curb Your Enthusiasm” ὁ εὐφυής Λάρυ Ντ. 
διακωµωδεῖ τήν ἀληθινή προσωπική ζωή του. 
Σέ ἕνα πρόσφατο ἐπεισόδιο λοιπόν,  ὁ Λάρυ, πού 
ἐξαιτίας ἑνός φαρµάκου πού παίρνει κατουράει 
σάν πυροσβεστικό, πηγαίνει στήν τουαλέτα τῆς 
θρησκευόµενης γραµµατέως του. Ἐκεῖ ὑπάρχει 
καί µία ...εἰκόνα (!) τοῦ Χριστοῦ. Καθώς λοιπόν 
ὁ Λάρυ ἀνακουφίζεται, µία σταγόνα ἀπό τά 
οὖρα του πετάγεται στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, 
ἀκριβῶς κάτω ἀπό τό µάτι του. Ὁ ἴδιος τό 
ἀντιλαµβάνεται, τήν πλησιάζει γιά νά καλοδεῖ 

µά τελικά ἀποφασίζει νά µήν τήν καθαρίσει καί 
τήν ἀφήνει µέ τά οὖρα. Στήν ἑπόµενη σκηνή 

µπαίνει στό γραφεῖο του ἡ 
γραµµατέας του, ὅλο ἔξαψη, καί 
τοῦ ἀνακοινώνει ὅτι ἡ ἴδια καί 
ἡ µητέρα της εἶδαν ἕνα θαῦµα 
στήν τουαλέτα, µετά τήν ἔξοδό 
του: Ἕνα φρέσκο δάκρυ ἔτρεχε 
στό µάγουλο τοῦ Χριστοῦ...
 Ὄχι, δέν σχολιάζουµε. Τό 
ἐρώτηµά µας εἶναι: Τί θρησκεύ-
ματος εἶναι ὁ καλλιτέχνης; Σι-
ντοϊστής; Μιθραϊστής; Χριστια-
νός; Ἑβραῖος; Ἤ Ἀζατρουάρ;
 Τώρα βέβαια θά µοῦ πεῖτε, 
«καλά ρέ Καραΐσκο, πλάκα 
µᾶς κάνεις; Ποῦ νά ξέρουµε 
τά προσωπικά δεδοµένα τοῦ 

ἀνθρώπου;». Γιαυτό λοιπόν κι ἐγώ σᾶς δίνω µία 
ἐπιπλέον πληροφορία στήν κάτωθι ἱστορία: Ἡ 
(εἰκονιζόµενη) φηµισµένη γέφυρα τοῦ Καρόλου 
IV στήν Πράγα, ἔργο τοῦ 1357, φέρει ἕναν 
σταυρό, γύρω ἀπό τόν ὁποῖον ἀναγράφεται 
«Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος ὁ Κύριος τῶν Ἀγγέλων» 
στά ..........., µέ στόχο νά σταµατήσουν ἐπιτέλους 
νά φτύνουν τόν σταυρό οἱ διερχόµενοι ........... 
κάτοικοι τῆς πόλης. 
 Βρεῖτε λοιπόν τίς ὁµοιότητες καί 
ἀπαντῆστε στό κουΐζ µας!

...Καί τό πνεῦμα τῆς Ἀντίστασης

“Εἶναι δικαίωμα τοῦ Λιβανέζικου Λαοῦ, τοῦ 
Στρατοῦ καί τῆς Ἀντίστασης νά ἐλευθερώσουν 
τά Κτήματα Σέμπα, τούς λόφους Κφάρ 
Σούμπα καί τά βόρεια τοῦ χωριοῦ Γκατζά, 
ὅπως καί νά ὑπερασπίζονται τόν Λίβανο καί 
τά χωρικά του ὕδατα ἐνώπιον τοῦ ἐχθροῦ μά 
κάθε διαθέσιμο καί νόμιμο μέσο.” 
Μέ τά λόγια αὐτά, μέσα σέ 52 λέξεις, ἡ νέα 
λιβανέζικη Κυβέρνηση Ἐθνικῆς Ἑνότητας 
στίς 26 Νοεμβρίου δήλωσε στά μοῦτρα τῶν 
νταβατζήδων τῆς περιοχῆς ὅτι δέν πρόκειται 
νά ἀφοπλίσει τήν Χεζμπολά - κι ἄν τούς ἀρέσει! 
Καί δέν εἶναι μόνον ὁ πρόεδρος τῆς Βουλῆς, Ναμπίχ Μπέρι, πού ἐπιβεβαίωσε 
πανηγυρικά ὅτι «τά ὅπλα τῆς Χεζμπολά ἀνήκουν σέ ὅλους τούς Λιβανέζους», 
μά ὅλα τά λιβανέζικα κόμματα (πλήν τῶν Φαλαγγιτῶν τοῦ  Samir Geagea 
καί τοῦ Ἀμίν Τζεμαγιέλ) ἔχουν ὑποκλιθεῖ στόν ἡγέτη τῆς ὀργάνωσης Χασάν 
Νασράλα πού τά καταφέρνει ΚΑΙ στό πολιτικό πεδίο.

Ὁ Παγκοσµιοποιηµένος πολύποδας



Διαβάσαμε τό ἔγγραφο τοῦ ὑφυπουργοῦ Παιδείας κ. 
Ἰωάννη Πανάρετου (17-11-2009) μέ τό ὁποῖο ζητᾶ ἀπό 
τόν Πρύτανη τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Χρ. Κίττα τόν 
φάκελο ἐκλογῆς τῆς κ. Ειρήνης Χριστινάκη - Γλάρου 
ὡς μέλους ΔΕΠ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς. Ὁ λόγος; Νά 
ἐλέγξει ἡ ὑπουργός τή νομιμότητα τῆς ἐκλογῆς ἐκείνης 
πού τόσο θόρυβο σήκωσε (κυρίως στό Διαδίκτυο) γιά τόν 
οἰκογενειοκρατικό καί ἀμφιλεγόμενο χαρακτήρα της.
Βλέπουμε λοιπόν ὅτι ἡ νέα πολιτική ἡγεσία τοῦ 
ὑπουργείου δείχνει τήν πρόθεση νά ἀποκαταστήσει 
τή νομιμότητα στόν χῶρο τῆς Παιδείας. Ἄν ὅμως εἶναι 
ὄντως ἔτσι, τότε θά μπορούσαμε νά τῆς στείλουμε μερικά 
φορτηγά μέ φακέλους ἀναλόγων περιπτώσεων, μόνον γιά 
τό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, νά ἔχει νά ψάχνει 
μέχρι τά βαθειά της γεράματα. Ἐπειδή ὅμως δέν θέλουμε 
νά τήν ἐξαντλήσουμε σέ ἥσσονος σημασίας περιστατικά, 
ἐπισημαίνουμε μία ...κοντινή της περίπτωση, τῆς εἰδικῆς 
γραμματέως της, Θάλειας Δραγώνα. Καί δέν μιλᾶμε γιά 
τό ἀμφιλεγόμενο πρῶτο της πτυχίο (πού λέγεται ὅτι 
ἦταν ἀπό τό ...Deree!), οὔτε γιά τίς πεμπτοφαλαγγίτικες 
ἀπόψεις της περί Ἑλλάδος καί Ἑλλήνων, οὔτε γιά τίς 
πολιτικές πού προδιαγράφουν οἱ ἀπόψεις της, ἀλλά τά 
κάτωθι πολύ συγκεκριμένα:  

Το νόμιμο και το ηθικό

Η Θάλεια Δραγώνα είναι μαζί με την Άννα Φραγκουδάκη 
επιστημονικές υπεύθυνες του προγράμματος “Εκπαίδευ-
ση Μουσουλμανοπαίδων». Το πρόγραμμα αυτό χρηματο-
δοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε το 1997 
και εξελίχθηκε σε φάσεις: Στην πρώτη (1997-2000) και 
δεύτερη φάση (2002-2004) στοίχισε 9.640.000 ευρώ. 
Στην τρίτη φάση (2004-2008) στοίχισε 7.350.000.ευρώ. 
Συνολικά για το πρόγραμμα από το 1997 έως το 2008 
οι κυρίες Δραγώνα και Φραγκουδάκη διαχειρίσθηκαν 
17.000.000 ευρώ! Μετά το τέλος της χρηματοδότησης 
από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, τον Ιούλιο του 
2008, οι κυρίες Δραγώνα και Φραγκουδάκη ζήτησαν την 
επαναπροκήρυξη του συγκεκριμένου προγράμματος.
Τον Νοέμβριο του 2008 το υπουργείο Παιδείας 
επαναπροκήρυξε το πρόγραμμα για την περίοδο 
2009-2012. Για λόγους οικονομίας κλίμακος, όμως, οι 
μουσουλμανόπαιδες εντάχθηκαν στο ευρύτερο πρόγραμμα 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για όλη την Ελλάδα 
που απευθύνεται σε παιδιά που δεν έχουν ως μητρική 
γλώσσα την ελληνική (βλ. προκήρυξη «Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση», με κωδικό: 01-03.73.43.01, για την 
πράξη «Ένταξη των παιδιών των παλιννοστούντων και 
αλλοδαπών και εκπαίδευση μουσουλμανοπαίδων») http://
www.epeaek.gr/epeaek/jsp/el/search_details.jsp?id=1117. 
Η προοπτική αυτή δεν άρεσε στις κυρίες Δραγώνα και 
Φραγκουδάκη που δεν ήθελαν να ενταχθούν σε κάποιο 
άλλο πρόγραμμα αλλά επέμεναν να υπάρχει ξεχωριστό 
πρόγραμμα μόνον για τους μουσουλμανόπαιδες. Η 
ανησυχία τους ήταν ότι θα έχαναν την αποκλειστικότητα 
στη διαχείριση των τεραστίων κονδυλίων. Κυρίως όμως τις 
ενδιέφερε ότι θα μειωνόταν το ποσό που θα διαχειρίζονταν 
οι ίδιες, αφού θα πήγαινε αναλογικά προς τον αριθμό των 
μουσουλμανοπαίδων. Η δαπάνη για όλο το πρόγραμμα 
ανερχόταν σε 28.000.000 ευρώ. Οι μουσουλμάνοι μαθητές 
είναι περίπου 6.000-7.000 ενώ οι υπόλοιποι αλλοδαποί 
και παλιννοστούντες είναι περίπου 85.000. Συνεπώς για 
το πρόγραμμα των μουσουλμανοπαίδων θα πήγαιναν σε 
μία τριετία λιγότερα από 4.000.000 ευρώ. Καμμία σχέση 
με την περίοδο των παχιών αγελάδων του Γ ΚΠΣ!
Η κ. Δραγώνα εκείνη την περίοδο ήταν βουλευτής 
επικρατείας του ΠΑΣΟΚ (2007-09) με αρμοδιότητα στα 
θέματα Παιδείας και προσπάθησε να ασκήσει την επιρροή 
της. Όταν έγινε ο ανασχηματισμός τον Ιανουάριο του 
2009, με παρέμβαση της Υπουργού Εξωτερικών Ντόρας 
Μπακογιάννη προς τον νέο Υπουργό Παιδείας, Άρη 
Σπηλιωτόπουλο, η προκήρυξη ακυρώθηκε χωρίς να δοθεί 
καμμία εξήγηση. Σε ανταπόδοση η κυρία Δραγώνα σε έναν 
τόσο κρίσιμο τομέα, όπως αυτός της Παιδείας, φέρθηκε 
με το γάντι απέναντι στον Υπουργό Παιδείας που της 
έκανε το χατήρι. Οι προσωπικές ερωτήσεις που κατέθεσε 
στη Βουλή για θέματα παιδείας ανήλθαν συνολικά σε 
4 (τέσσερις)! Παράλληλα συνυπέγραψε και άλλες 6 
ερωτήσεις για θέματα παιδείας με άλλους συναδέλφους 

της (πηγή ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ  http://www.
pasok.gr/portal/resource/contentObject/contentTypes/
basicText/relatedPersonSystemNames/DragwnaThalia/
pageNumber/1/t/basicTextList )
Η ακύρωση του προγράμματος είχε ως αποτέλεσμα για 
όλο το σχολικό έτος 2008-2009 να μην υπάρξουν πουθενά 
στην Ελλάδα τα ειδικά προγράμματα για την εκπαίδευση 
των μαθητών που δεν έχουν ως πρώτη γλώσσα την 
ελληνική. Οι κυρίες Δραγώνα και Φραγκουδάκη, που κατά 
τα άλλα κόπτονται για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 
ήσαν ικανοποιημένες. Δεν πειράζει οι αλλοδαποί μαθητές 
να μη μάθουν ελληνικά. Η διαχείριση του μπεζαχτά δεν 
άλλαξε χέρια. 

Τελικά, τον Αύγουστο του 2009 βγήκε νέα προκήρυξη 
και, ώ του θαύματος! Υπήρχε ξεχωριστό πρόγραμμα για 
τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς και ξεχωριστό 
πρόγραμμα για τους Μουσουλμανόπαιδες (βλ. πρόσκληση  
http://www.edulll.gr/default.asp?siteID=1&pageID=1
04&tablePageID=9&langID=1&entryid=64). Στη νέα 
προκήρυξη για την περίοδο από 1/10/2009 έως 31/8/2012 
μόνον για τους μουσουλμάνους το ποσόν είναι 9.000.000 
ευρώ. Η κυρία Δραγώνα είχε κάθε λόγο να είναι ευτυχής. 
Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου η κυρία Δραγώνα ανέλαβε 
ειδική γραμματέας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο 
Υπουργείο Παιδείας. Από αυτή τη θέση έχει την εποπτεία 
όλων των προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
περιλαμβανομένου και αυτού για τους μουσουλμάνους. 
Νομικά μπορεί να εμφανίζεται ότι είναι εντάξει στις 
υποχρεώσεις της: Στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
(http://www.museduc.gr/index.php?page=1&sub=1 ) 
αναφέρονται τα εξής: Eπιστημονικές υπεύθυνες του 
όλου έργου: Άννα Φραγκουδάκη Kοινωνιολόγος της 
Eκπαίδευσης, Kαθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, 
Θάλεια Δραγώνα Kοινωνική Ψυχολόγος, Kαθηγήτρια στο 
Πανεπιστήμιο Aθηνών. 
Κατά το διάστημα 2007-08 επιστημονική υπεύθυνη είναι 
μόνο η Άννα Φραγκουδάκη
Τα ερωτήματα που τίθενται όμως προς την υπουργό Παιδείας 
και τον Πρωθυπουργό (που σίγουρα ενδιαφέρεται για τη 
διαφάνεια) είναι τα ακόλουθα: Θεωρούν ηθικά όσα έγιναν 
με τις ακυρώσεις και επαναπροκηρύξεις των προγραμμάτων 
το 2009; Είναι ηθικό η κυρία Δραγώνα να έχει σήμερα 
την εποπτεία του προγράμματος Μουσουλμανοπαίδων το 
οποίο έχει προκηρυχθεί για την περίοδο από 1/10/2009 
έως 31/8/2012; Είναι ηθικό η κυρία Δραγώνα (τα βιβλία 
και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της οποίας διδάσκονται 
στα πλαίσια του προγράμματος Μουσουλμανοπαίδων) να 
είναι και κρίνουσα (ως γενική γραμματέας) και κρινόμενη 
(ως περιεχόμενο του προγράμματος); Υπάρχει περίπτωση 
η κυρία Δραγώνα να κρίνει ότι το πρόγραμμα που θα 
διευθύνει η φίλη της Φραγκουδάκη και οι παλιοί της 
συνεργάτες της δεν είναι καλό; Για ποιό λόγο η κυρία 
Δραγώνα ανακάλεσε την άλλη πρόσκληση του ΕΠΕΑΕΚ 
για τους παλιννοστούντες και αλλοδαπούς (υποτίθεται 
για να επανεκτικηθεί το πρόγραμμα) και δεν ανακάλεσε 
και την πρόσκληση για τους Μουσουλμανόπαιδες (βλ. 
απόφαση Διαμαντοπούλου 17529/13-11-2009 - την ημέρα 
δηλαδή που τελείωνε η κατάθεση των προτάσεων); Στη 
δεύτερη περίπτωση δεν χρειάζεται επανεκτίμηση; Μήπως 
η κυρία Δραγώνα θα προσπαθήσει να επιβάλει από τη 
νέα θέση της τα βιβλία που εξέδωσε στο πρόγραμμα 
μουσουλμανοπαίδων ως βιβλία για όλη τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση στην Ελλάδα; 

Σχόλια σε μια συνέντευξη

Μαζί με τη Θάλεια Δραγώνα στο υπουργείο Παιδείας 
μπήκαν και όλες οι ιδεοληψίες και τα φληναφήματα 
της εθνομηδενιστικής συμμωρίας. Δεν θέλουμε να 

προκαταλάβουμε την κρίση κανενός, όμως αφενός το 
ιδεολογικό της υπόβαθρο είναι δεδομένο κι αφετέρου τα 
σχέδιά της/τους αχνοφαίνονται στην πρόσφατη συνέντευξή 
της στον τοπικό “Χρόνο”. Διαβάζουμε λοιπόν: “...Η 
υπουργός έβγαλε στον αέρα κάποια μέτρα τα οποία είπε θα 
μπουν σε ηλεκτρονική διαβούλευση και επειδή πιστεύουμε 
πολύ στην χρήση των νέων τεχνολογιών, η ηλεκτρονική 
διαβούλευση θα είναι για οποιοδήποτε μέτρο αποφασίζεται. 
Η διαφάνεια και η δημοσίευση στο διαδίκτυο, θα είναι κάτι 
το οποίο θα χαρακτηρίζει όλες τις πολιτικές”.
Ωραία όλα αυτά, που ακούγονται τόσο σύγχρονα, τόσο 
πρωτοποριακά, τόσο γουάου. Να ρωτήσω λοιπόν κάτι: 
Σε ποιο διαφανές σημείο του Διαδικτύου βρίσκεται 
η τελευταία χρυσοποίκιλτη φάση του Προγράμματος 
Μουσουλμανοπαίδων που μόλις ξεκίνησε και στο οποίο 
συμμετέχει ηγετικά η ομάδα της κ. Δραγώνα;  
Παρακάτω διαφαίνεται μία μπακάλικη άποψη για την 
Παιδεία: “...Από το 1990 και έπειτα έχει δημιουργηθεί μια 
άλλη πραγματικότητα στην εκπαίδευση, με τα κύματα της 
μετανάστευσης που δέχεται η Ελλάδα, δέχεται και όλα αυτά 
τα παιδιά των μεταναστών, τα οποία ήταν και μια ευλογία 
σε κάποια σχολεία, καθώς γέμισαν σχολεία σε επαρχίες και 
μικρά μέρη που διαφορετικά θα έκλειναν”. 
Μήπως η κ. Δραγώνα μπερδεύει τα σχολεία με τα 
...μαγαζιά; Μήπως θαρρεί ότι η εξεύρεση πελατείας 
είναι και ο αυτοσκοπός της Παιδείας; Δεν έχουμε κυρά 
μου πραμάτεια για πούλημα, είμαστε στα σχολεία για να 
εκπαιδεύει η ελληνική κοινωνία τα παιδιά της, δεν είμαστε 
πολυκατάστημα που είτε πουλάει κάλτσες σε Βουλγάρους 
είτε σε Κογκολέζους είναι ένα και το αυτό!
Και πιό κάτω ασχολείται με την διαφορετικότητα 
στην τάξη. Παρακαλώ όποιον αναγνώστη μας ομιλεί το 
καθεστωτικό ψευτοδιανοουμενίστικο ιδίωμα να μας πει 
και μας τι θέλει να πει ο ποιητής: “...Αυτό που θα γίνει 
αυτή την στιγμή, και η γραμματεία μου θα έχει κυρίως αυτό 
το στίγμα, είναι «το σχολείο της ένταξης» και η ένταξη 
σημαίνει όλες οι διαφορετικότητες από τον μέσο όρο του 
μαθητή. Ξέρετε ο μέσος όρος είναι και λίγο φανταστικός, 
γιατί οι σχολικές τάξεις είναι γεμάτες από διαφορετικότητες, 
ούτως ή άλλως. Σε όλα μας τα σχολεία έχουμε αγόρια και 
κορίτσια, έχουμε διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης, γιατί 
έχουμε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα στο σχολείο, αυτές 
τις διαφορετικότητες πρέπει να τις διευρύνουμε, πρέπει να 
τις βάλουμε στο θέμα της γλωσσικής διαφορετικότητας, της 
πολιτισμικής και τα παιδιά με αναπηρία”. 
Όπερ έδει δείξει. 
Και πάμε στα θρακικά, με την ερώτηση του Δ. Μπακιρτζάκη 
για τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία: “Προφανώς από τη 
συνθήκη της Λωζάνης έχει περάσει τόσος πολύς καιρός, που 
η εκπαίδευση δεν είναι αυτή που ήταν τότε και ευτυχώς που 
δεν είναι αυτή που ήταν τότε. Το θέμα της μητρικής γλώσσας 
των παιδιών είναι ένα πολύ σεβαστό θέμα και συναρτάται 
απολύτως με το προηγούμενο θέμα που συζητούσαμε για 
τους μετανάστες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η δεύτερη γλώσσα, 
η γλώσσα που μαθαίνουν τα παιδιά στηρίζεται πάνω στην 
μητρική γλώσσα, η καλή εκμάθηση της μητρικής βοηθάει 
την δεύτερη γλώσσα και ιδίως τα πρώτα χρόνια. Είναι πολύ 
σεβαστό, επομένως, το αίτημα «θέλουμε τα παιδιά μας να 
έχουν την μητρική τους γλώσσα στο νηπιαγωγείο», εγώ το 
βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση και το στηρίζω 
ολόψυχα”. 
Τι έχουμε εδώ; Υιοθέτηση του αιτήματος για εισαγωγή 
της “μητρικής γλώσσας στα νηπιαγωγεία”! Μα καλά, 
διδάσκεται κάποια γλώσσα στα νηπιαγωγεία; Ποιο 
είναι το πρόβλημα αν τα πιτσιρίκια των μουσουλμάνων 
ακούνε 3 ώρες τη μέρα ελληνικά; Ή πάμε συνειδητά για 
παραμερισμό της νηπιαγωγού για χάρη μιας τουρκόφωνης 
συναδέλφου που θα την υποκαταστήσει οριστικά, αφού τα 
μικρά δεν θα χρειάζεται να παιδεύονται με μία κυρία που 
μιλάει άλλη γλώσσα;
Και παρακάτω επαναλαμβάνει τη θέση της “υπέρ της 
διδασκαλίας της μητρκής γλώσσας στα παιδιά της 
μειονότητας”. Το ποια είναι αυτή η γλώσσα, βεβαίως, 
δεν το θίγει. Ούτε το πώς φτάσαμε να επιβληθεί η 
τουρκική (στην εκπαίδευση μα και εκτός αυτής) χάρη στις 
ελληνικές υποχωρήσεις, ούτε το πώς θα κατάφερνε έστω 
και σήμερα κάποιος μειονοτικός να ζητήσει να διδαχθεί 
το παιδί του πομάκικα, ούτε το πώς η Τουρκία προωθεί 
αυτά ακριβώς τα αιτήματα μέσω των φερεφώνων της για 
τους δικούς της στόχους. Ξέρει όμως να μιλάει - λόγια 
του αέρα - για “σεβασμό της μητρικής γλώσσας και της 
ταυτότητας των παιδιών”, ενώ γνωρίζει άριστα ότι κάτι 
τέτοιο δεν υφίσταται ούτε ως πιθανότητα για τον μισό 
μουσουλμανικό πληθυσμό της Θράκης (Πομάκους και 
Ρομά).                                            Συνέχεια στη σελίδα 7
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Θ. ΔΡΑΓΩΝΑ:
Ἀπό τή διαχείριση τῶν δισ 

στήν διακίνησή τους
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Στὸ τριµελὲς Ἐφετεῖο Θράκης συνεχίζεται ἡ ὑπόθεση τοῦ νοµάρχη 
Καβάλας, Θ. Καλλιοντζῆ, ὁ ὁποῖος ἀντιµετωπίζει τὴν κατηγορία γιὰ 
«παράβαση καθήκοντος κατὰ συρροὴ καὶ κατ΄ἐξακολούθηση». Πρόκειται 
γιὰ τὶς προαγωγὲς ποὺ ἀπένειµε σὲ κτηνιάτρους τῆς Νοµαρχίας 

Καβάλας, παρότι ἐκκρεµοῦσαν εἰς βάρος τοὺς ἔρευνες τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν 
σχετικὰ µὲ τὶς ἑλληνοποιήσεις ἀµνοεριφίων. Ὁ νοµάρχης ἐγκαλεῖται γιατί δὲν 
«πάγωσε» τὶς προαγωγὲς µέχρι νὰ ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἔρευνες. Ἀνάµεσα στοὺς 
µάρτυρες ἐνάντια στὸν κ. Καλλιοντζή, εἶναι καὶ ἡ κτηνίατρος Γεωργία Δαυίδ, ἡ 
ὁποία ὑπηρετοῦσε στὴν ἴδια ὑπηρεσία (Κτηνιατρική) ἀλλὰ ἔβλεπε… τὴν πόρτα 
τοῦ πειθαρχικοῦ ἢ κάποια δυσµενὴ µετάθεση κάθε φορὰ ποὺ προχωροῦσε 
σὲ καταγγελίες κι ἐπίσηµες ἀναφορὲς γιὰ τὶς δυσλειτουργίες τῆς ὑπηρεσίας. 
Πρόκειται γιὰ σπάνιο δεῖγµα ὑπαλληλικοῦ θάρρους, τοὐλάχιστον γιὰ τὴν 
περιοχὴ µας, ὅπου πολὺ χειρότερες περιπτώσεις ἔχουν περάσει χωρὶς κὰν νὰ 
σχολιαστοῦν. Παραδείγµατος χάριν νὰ (ξανα)τοποθετεῖται προϊστάµενος ἕνας 
ὑπάλληλος ποὺ ὄχι ἁπλῶς διώκεται ἀλλὰ ἔχει ἤδη καταδικασθεῖ γιὰ ἀδίκηµα 
σχετικὸ µὲ τὴν ὑπηρεσία του. Ἢ νὰ περιµαζεύονται - πάλι σὲ θέσεις εὐθύνης 
- ὑπάλληλοι µὲ καταδίκες ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ πᾶνε κανονικὰ φυλακή. Γιὰ 
ὅλα τοῦτα, πέρα ἀπὸ ἐµᾶς, κανεὶς δὲν βλέπουµε νὰ λέει λέξη. Ὅταν λοιπὸν 
ἡ ...µαρίδα τῆς λαµογιᾶς κυκλοφορεῖ ἐλεύθερη καὶ δικαιωµένη, περιµένουµε 
µετὰ νὰ πιαστοῦν τὰ καρχαριοειδῆ;  

 Ὅταν τόν Ἰούνιο τοῦ 1959 54 Κοµοτηναῖοι, µέ πρωτεργάτες τόν 
φιλόλογο καί γυµνασιάρχη Μαρῖνο Ξηρέα καί τόν ὑποθηκοφύλακα 
Ἀντώνιο Ρωσσίδη, ξεκίνησαν τόν Μορφωτικό Ὅµιλο Κοµοτηνῆς, 
ἴσως δέν πίστευαν ἀλλά σίγουρα ἤλπιζαν σέ µιά τέτοια µακροβιότητα 

τοῦ σωµατείου. Στόν µισό αἰώνα πού πέρασε ὁ ΜΟΚ πράγµατι προσέφερε στό 
µορφωτικό καί πολιτιστικό γίγνεσθαι τῆς πόλης µας ἀνεκτίµητες ὑπηρεσίες, 
πολύ πρίν ἀνακαλύψουν οἱ δῆµοι καί ἄλλοι φορεῖς τίς «πολιτιστικές ἐκδηλώσεις».  
Ἡ ταυτόχρονη ἵδρυση τοῦ Ὠδείου Κοµοτηνῆς καί ἡ ἀνασύσταση τοῦ συλλόγου 
Κοµοτηναίων «Ἡ Ἕνωση» ἔδειξαν τότε τήν ἀπόφαση τῆς τοπικῆς κοινωνίας 
νά πρωτοπορήσει στόν τοµέα τοῦ πολιτισµοῦ. Ὁ στόχος αὐτός ὑπηρετήθηκε 
µέ συνέπεια: ἱδρύθηκε ἱστορικό ἀρχεῖο, βιβλιοθήκη, χορευτικά τµήµατα, 
καθιερώθηκε ἡ ἔκδοση τῆς «Θρακικῆς Ἐπετηρίδας», προβλήθηκε ἡ ἱστορία καί 
ἡ κληρονοµιά τοῦ τόπου, διοργανώθηκαν συνέδρια, προτάθηκαν στόν Δῆµο τά 
«Ἐλευθέρια» τῆς Θράκης κτλ, ἕνα ἔργο πού παρήχθη ἀπό µέ τή συµβολή πολλῶν 
Κοµοτηναίων. Ἔτσι λοιπόν λογικά ὁ π. Δηµήτριος Βασιλειάδης, ἀκάµατη 
ψυχή τοῦ Ὁµίλου τίς τελευταῖες δεκαετίες, ἔδωσε τόν πρέποντα πανηγυρικό 
τόνο στήν ἐπέτειο τῶν 50 χρόνων καί δήλωσε πώς «...δέν τιµοῦµε µόνον τούς 
ἱδρυτές, τά µέλη τῶν διοικήσεων, τούς συνεργάτες τοῦ ὁµίλου πού µόχθησαν µέ 
ἐνθουσιασµό καί προσέφεραν ἀκόµη καί µέ αὐτοθυσία, ἀλλά καί τίς ἑκατοντάδες 
τῶν συµπολιτῶν πού συνεργάστηκαν πρόθυµα καί ἀποδοτικά γιά τήν ὑλοποίηση 
τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Ὁµίλου...». Εὐχόµαστε καλήν ἐπιτυχία στίς φετεινές 
ἐκδηλώσεις πού θά διαρκέσουν ὥς τόν Ἀπρίλιο καί γενικῶς καλή συνέχεια! 

Ὁ Δήµαρχος Κοµοτηναίων 
κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΑΚΗΣ 
καὶ τὸ Δηµοτικὸ Συµβούλιο 

εὔχονται στοὺς µουσουλµάνους 
συµπολίτες µας γιὰ τὴ γιορτὴ 

τοῦ Κουρµπάν – Μπαϊράµ
  

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,  
ὑγεία, πρόοδο , προσωπική καὶ 

οἰκογενειακὴ εὐτυχία

Ἐπανερχόµαστε σήµερα σέ 
ἕνα ζήτηµα πού κι ἄλλοτε µετ’ 
ἐπιτάσεως ἔχουµε θέσει, χωρίς ὅµως 
τό προσδοκώµενο ἀποτέλεσµα. 
Κι ἀναφερόµαστε στό θέµα µέ 
τίς ξενόγλωσσες ἐπιγραφές τῆς 
Κοµοτηνῆς.
Πᾶνε χρόνια πού ξεκινήσαµε τήν 
προσπάθεια γιά τήν ἐφαρµογή τοῦ 
νόµου 2946/2001 πού προβλέπει 
ὄχι τήν ἀπαγόρευση τῶν ξένων 
ὀνοµάτων ἀλλά (τοὐλάχιστον) 
τήν ταυτόχρονη ἀναγραφή κι 
ἑλληνικῶν λέξεων στίς ἐπιγραφές. 
Π.χ. Goody’s Ἑστιατόρια, AFG 
Ἀσφάλειες κτλ. Πέρυσι ὁµάδα 
φίλων µας κατήγγειλε στόν 
Εἰσαγγελέα τό ἀπαράδεκτο 
φαινόµενο νά παραβιάζεται ὁ 
νόµος τόσο προκλητικά µπροστά 
στά µάτια ὅλων καί κανείς νά µήν 
ἐνδιαφέρεται. Ἐκεῖνος κάλεσε τόν 
δήµαρχο Δ. Κοτσάκη νά ἀπαντήσει 
γιά τό τί ἔχει πράξει σχετικά µέ 
τό θέµα καί ἔλαβε µία ἀπάντηση 
περί δῆθεν καταγραφῆς (!) τοῦ 
προβλήµατος κι ὅλα ἔληξαν ἐκεῖ. 
Ὅλοι κάνανε τό καθῆκον τους, τό 
πρόβληµα συνεχίζει νά διογκώνεται 
καί ...πᾶµε παρακάτω. Δέν ἔγινε 
τίποτε; Ὄχι ἀκριβῶς.
Νοµοταγεῖς καί ζαµανφουτίστες
Ὅταν τό Ἐπαγγελµατικό Ἐπιµε-
λητήριο ἐνηµέρωσε τά µέλη του 
γιά τήν κινητικότητα σχετικά µέ 
τόν νόµο καί τήν ἐφαρµογή του, 
ἀρκετά µέλη του, ἐπαγγελµατίες 
τῆς πόλης ἔσπευσαν νά προσαρµο-
στοῦν, παραγγέλοντας  νέες ἐπι-
γραφές. Ποιοί ὅµως συνεχίζουν 
νά γράφουν στά παλαιότερα τῶν 
ὑποδηµάτων τους καί τή νοµοθεσία 
καί τίς ὑποδείξεις ὅλων τῶν Ἀρχῶν; 
Οἱ τράπεζες! Αὐτές γιά τίς ὁποῖες 
εἴχαµε ξεκινήσει πρό πενταετίας 
τήν προσπάθεια, συνεχίζουν νά 
ἀρνοῦνται ἐπίµονα νά βάλουν στή 
µόστρα τῶν τοκογλυφικῶν τους 
καταστηµάτων τήν λέξη «τράπεζα»! 
Δηλαδή οἱ µικροί ἐπαγγελµατίες 
ἀναλαµβάνουν τό πρόσθετο ἔξοδο 
µέσα σέ τέτοια οἰκονοµική κρίση 

καί οἱ τραπεζίτες πού συνεχίζουν 
νά ἀρµέγουν τή χειµαζόµενη 
κοινωνία, στά τέτοια τους! 
Ἐµεῖς ἐννοεῖται ὅτι δέν θά τό 
ἀφήσουµε ἔτσι τό πρᾶγµα. Ὅµως 
παραµένει ζητούµενο τό τί συµβαί-
νει µέ τόν δῆµο Κοµοτηνῆς. Εἴδαµε 
ὅτι ἐνεγράφη στόν προϋπολογισµό 
τοῦ 2010 ἔσοδο ἀπό πρόστιµα γιά 
τό θέµα τῶν ἐπιγραφῶν (ὁ νόµος 
προβλέπει 550 -5.500 εὐρώ). Ἐπειδή 
ὅµως κι ἄλλοτε αὐτό εἶχε συµβεῖ 
(τήν τελευταία χρονιά τῆς διοίκησης 
Βαβατσικλῆ) χωρίς νά µπεῖ οὔτε 
φράγκο στά δηµοτικά Ταµεῖα, δέν 
προβλέπουµε τίποτε καλύτερο. 
Ρωτᾶµε λοιπόν τόν κ. Κοτσάκη, τί 
σχεδιάζει νά κάνει ἐπιτέλους  µέ 
τό ζήτηµα; Γιατί συνεχίζει νά δίνει 
ἄδειες λειτουργίας σέ µαγαζιά 
χωρίς ἕναν ἁπλό ἐπιτόπιο ἔλεγχο 
τήν ἐπιγραφή τους; Ἐµεῖς τοῦ 
προσκοµίσαµε (καί µποροῦµε νά 
τοῦ ξαναπροσκοµίσουµε) τίς φωτο-
γραφίες τῶν τραπεζῶν. Θά κάνει τό 
αὐτονόητο; Θά ἐπιβάλει πρόστιµα, 
καί, κυρίως, θά τά εἰσπράξει; 
Εἰκονικά πρόστιµα;
Αὐτό τό τελευταῖο τό ρωτᾶµε 
γιατί ἡ τακτική τοῦ Δήµου νά µήν 
ἐνοχλεῖ πιά κανέναν ὀφειλέτη 
του ἔχει φτάσει στό ἀπροχώρητο. 
Σέ καιρούς χαλεπούς, ὅπου ὁ 
Δῆµος συνάπτει δάνεια (µέ ὅρους 
ἀµφιλεγόµενης νοµιµότητας) γιά 
νά ἀνταπεξέλθει στίς ὑποχρεώσεις 
του, πῶς γίνεται 8.000 µπαταξῆδες 
νά ὀφείλουν κάπου 10.000.000 εὐρώ, 
ποσό µεγαλύτερο κι ἀπό κεῖνο τοῦ 
δανείου; Δέν ὑπάρχουν προβλέψεις 
στόν Κώδικα Εἰσπράξεως Δηµοσίων 
Ἐσόδων; Ἔγινε κάποια διοικητική 
ἐκτέλεση ἀπό τήν πλευρά τοῦ δήµου; 
Πόσα ἀπό τά ἔσοδα/πρόστιµα αὐτά 
ἔχουν ἤδη παραγραφεῖ; Πόσα 
χρωστάει ἡ Διαχειριστική Ἐπιτροπή 
τῆς βακουφικῆς περιουσίας στόν 
Δῆµο Κοµοτηνῆς, ἀληθεύει ὅτι τό 
χρέος της εἶναι ...ἑπταψήφιο καί 
κανείς δέν τό διεκδικεῖ κἄν; Ξέρει ὁ 
δήµαρχος ὅτι κινδυνεύει νά κατηγο-
ρηθεῖ γιά παράβαση καθήκοντος;

Ξενικές ἐπιγραφές καί δηµοτική ἀµεριµνησία

Νεοδηµοκρατικές ἐκλογές

Στή Θράκη οἱ ἐκλογές τῆς ΝΔ εἶχαν 
ἐκπλήξεις. Ἀνεξήγητο π.χ. γιά µᾶς τό 
ὑψηλότατο ποσοστό τῆς Ντόρας στόν 
Ἕβρο (πλήν Ἀλεξ/λης). Στή Ροδόπη 
τό 48% τῆς Μπακογιάννη ὀφείλεται 
ἀποκλειστικά στή µειονότητα πού 
ἔριξε 95% ὑπέρ της, προσερχόµενη 
µαζικά στίς κάλπες (ψήφισαν 2.000 
µουσουλµάνοι - καί 4.000 χριστιανοί 
- ἐνῶ στό κόµµα τά µειονοτικά µέλη 
εἶναι µετρηµένα)! Ὁ χριστιανικός 
πληθυσµός ψήφισε Σαµαρά σέ 
ποσοστό πάνω ἀπό 60%. Στήν Ξάνθη, 
παρότι ὅλα τά πρωτοκλασάτα 
στελέχη ἐκδηλώθηκαν ἐξ ἀρχῆς µέ 
τή Ντόρα, καί παρά τήν τροµακτική 
στήριξη τῆς µειονότητας, βγῆκε 
δεύτερη! Αὐτά γιά τήν δῆθεν σηµασία 
πού εἶχε ἡ τοποθέτηση τοῦ Α ἤ τοῦ Β 
βουλευτῆ µέ τόν ἕναν ἤ τόν ἄλλον 
ὑποψήφιο. Τί θά πράξει τώρα ὁ Ἰλχάν 
Ἀχµέτ (καί ὁ κάθε Ἰλχάν Ἀχµέτ) πού 
δήλωνε ὅτι θά φύγει ἄν ἐκλεγεῖ ὁ 
Σαµαρᾶς; Ἄντε νά δοῦµε!
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Συνέχεια από τη σελίδα 5

Ταυτοχρόνως δεν παραλείπει να “γλείψει” την 
μειονοτική ηγεσία, υιοθετώντας αυτολεξεί 
το αίτημα για κατάργηση της ΕΠΑΘ (που 
παράγει δασκάλους για τα μειονοτικά 
σχολεία) και το αίτημα να συμβουλεύεται το 
υπουργείο “την μειονότητα” όταν πρόκειται 
να πάρει μέτρα σχετικά με αυτήν. Φέρνει 
μάλιστα και το απίθανο παράδειγμα των 
...αναπήρων, με την Ένωση των οποίων 
συναντήθηκε πριν λάβει κάποιες αποφάσεις 
σχετικές με τα παιδιά με αναπηρίες! Έ, τι να 
πεις μετά, εδώ μιλάμε για αναπηρία...   
Κι όταν κάποια στιγμή ο δημοσιογράφος τής 
θυμίζει την ύπαρξη Πομάκων και Ρομά στη 
μειονότητα, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα:  
“Εδώ το κομμάτι της συνθήκης είναι πολύ 
άκαμπτο, το κομμάτι δηλαδή, να μιλήσει 
κανείς για μια νέα ματιά απέναντι στην 
συνθήκη της Λωζάνης είναι κάτι που 
ξεπερνάει εμένα, είναι αντικείμενο άλλων 
αρμοδιοτήτων. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε 
να κλείνουμε τα μάτια μας, οπωσδήποτε η 
μειονότητα δεν είναι μια, οι μειονότητες είναι 
πολλές, είναι σεβαστές. Ένας να ήταν μόνο, 
ένας ο Πομάκος ή ο Ρωμά στην Θράκη, 
θα είχαμε την υποχρέωση να σεβαστούμε 
αυτή του την ταυτότητα. Δεν είναι ένας, 
είναι περισσότεροι, είναι ένα κομμάτι της 
πραγματικότητας, δεν πρέπει να κρυβόμαστε 
πίσω από το δάχτυλο μας, κανείς δεν πρέπει, 
ούτε πρέπει όμως και να καλλιεργούμε και να 
φτιάχνουμε πολιτικές οι οποίες είναι εκ του 
πονηρού, δεν τις πιστεύω εγώ τις πολιτικές 

εκ του πονηρού. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που 
χρειάζεται να κάνουμε είναι η ενδυνάμωση 
των πολιτών της Ελλάδος που είναι πολλών 
ειδών, πρέπει να ενδυναμώσουμε αυτούς τους 
πολίτες, είτε παιδιά, είτε ενήλικες, είτε μιλάμε 
για Έλληνες με ελληνική εθνοτική ταυτότητα, 
είτε μιλάμε για Έλληνες με άλλη εθνοτική 
ταυτότητα, είτε με άλλη θρησκεία, δεν είναι 
μεγάλοι οι πληθυσμοί στην Ελλάδα. Η Ελλάδα 
είναι μια κατά βάση ομογενής χώρα που 
γίνεται λιγότερο ομογενής κυρίως λόγω των 
μεταναστών. Πρέπει όμως να ενδυναμώσουμε 
την ταυτότητα των πολιτών, όλων των 
πολιτών, να έχουν φωνή, να διεκδικούν, να 
διεκδικούν αυτοί και όχι εμείς για λογαριασμό 
τους, πρέπει οι πολίτες να είναι οι πρώτοι που 
διεκδικούν και εμείς στις διεκδικήσεις τους 
να έχουμε ένα ανοιχτό αυτί και μια ανοιχτή 
πρόθεση να τους συμπεριλάβουμε όλους και 
παρόλα αυτά να σεβαστούμε τις ιδιαιτερότητές 
τους.” 
Παρέθεσα επίτηδες όλη την (ας πούμε) 
απάντηση, ώστε να διαφανεί η αμηχανία 
της Θ.Δ. μα και όλου του μιξοπολιτισμικού 
συνδικάτου έναντι της εθνοτικής ποικιλότητας 
στο εσωτερικό της μειονότητας. “Ναι, 
να σας πω, είναι λίγο άκαμπτη η Συνθήκη 
της Λωζάνης, αλλά δεν μπορούμε και να 
κλείσουμε τα μάτια μας, κι ένας να ήταν θα 
τον σεβόμασταν, αλλά μην το κάνετε εκ του 
πονηρού (δέστε π.χ. τι αθώοι που είναι οι 
Τούρκοι), κι όλοι είμαστε ένα και μη φοβάστε 
εν τέλει, η Ελλάδα είναι ομογενής χώρα”...
Έχει κανείς αμφιβολία για το πόσο χειρότερα 
θα πάει το πράγμα; 

Θ. ΔΡΑΓΩΝΑ:
Ἀπό τή διαχείριση τῶν δισ στή διακίνησή τους

Πρέσβης κακῆς θέλησης
Ἕνα θαυµάσιο παράδειγµα τῆς λειτουργίας τῶν 
τούρκικων διπλωµατικῶν Ἀρχῶν µᾶς ἔδωσε ὁ 
νέος πρέσβης τῶν γειτόνων µας στήν Ἀθήνα. Ὁ 
κ. Χασάν Γκιογούς ἐπισκέφθηκε τή Θράκη στίς 20 
Νοεµβρίου. Ἡ πρώτη ἀσχήµεια ἦταν ὅτι προέβη 
στήν ἐπίσκεψη αὐτή χωρίς νά ἔχει ἐπιδώσει κἄν τά 
διαπιστευτήριά του στόν Πρόεδρο τῆς Δηµοκρατίας! 
Τόσο πολύ ἀδηµονοῦσε νά συναντήσει τούς δικούς 
του ἀνθρώπους;
Καί πού ἦρθε στή Θράκη ποιούς συνάντησε; Ναί, 
πῆγε στίς δύο νοµαρχίες, Ξάνθης καί Ροδόπης, ὅπως 
ἀναµενόταν. Τό τί ἀπίθανα πράγµατα βρῆκαν νά 
ποῦν ἐκεῖ οἱ δικοί µας, δέν περιγράφεται - σάν 
νά µιλοῦσε ὁ Φινλανδός νοµάρχης στόν Σουηδό 
πρέσβη! Ὅµως ἀπό κεῖ καί πέρα ὁ λεγάµενος ἔφτυσε 
στά µοῦτρα τήν ἑλληνική ἔννοµη τάξη κανονικά: 
Στήν µέν Ξάνθη εἶδε τό προεδρεῖο τῆς (διαλυµένης 
ἀπό τά δικαστήρια) «Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης», 
στήν δέ Κοµοτηνή, µετά τήν ἐπίσκεψή του στό 
τουρκικό Προξενεῖο, µετέβη γιά ἐπίσηµο γεῦµα 
στήν «Τουρκική Νεολαία Κοµοτηνῆς»! Πάλι δηλαδή 
σέ σωµατεῖο πού λειτουργεῖ ΠΑ-ΡΑ-ΝΟ-ΜΑ! Ἐκεῖ 
µάλιστα ὁ πρόεδρας τοῦ συλλόγου, Ἀντνάν Σελήµ, 
ἀπό κοινοῦ µέ τόν Πρόξενο, τοῦ σύστησε τούς 
βουλευτές, τούς ἀντινοµάρχες, τούς δηµάρχους καί 
γενικῶς τό πολιτικό προσωπικό τῆς µειονότητας 
πού βρίσκεται σέ θεσµικά πόστα! Δίπλα, βεβαίως, 
στόν κ. Πρέσβη καί οἱ τουρκοµουφτῆδες Σερήφ καί 
Μέτε, πού δέν ἀναγνωρίζονται ἀπό τήν Ἑλλάδα (πού 
φιλοξενεῖ τόν Γκιογούς) ἀλλά ἡ Ἄγκυρα ἐπιµένει 
µέ τό ζόρι µέ τό καλό νά µᾶς τούς φορτώσει.
Τά λέµε κάθε φορά ἀλλά δέν πρόκειται νά πάψουµε, 
ἔστω κι ἄν γινόµαστε ἐνίοτε κουραστικοί. Πρέπει 
νά ἐπισηµαίνουµε τήν σταδιακή αὔξηση τῆς 
τουρκικῆς προκλητικότητας καί τήν παράλληλη 
δική µας ὀλίσθηση σέ ὅλο καί χαµηλότερα ἐπίπεδα 
συλλογικῆς ἀξιοπρέπειας, γιατί µέ τόν µιθριδατισµό 
πού ὑφιστάµεθα δέν θά πάρουµε εἴδηση τό πότε θά 
ἀνεµίζει δίπλα µας ἡ ἡµισέληνος...

Στίς 10/11, ἀνήµερα τῆς ἐπετείου τοῦ θανάτου 
τοῦ Κεµάλ εἶχε ἐπισκεφθεῖ τό λεγόµενο «σπίτι 
τοῦ Κεµάλ» στή Θεσσαλονίκη ἡ Τουρκική Ἕνωση 
Ξ¨ανθης (ΤΕΞ), σύνολο 50 ἄτοµα. Ποιήµατα 
πρός τιµήν τοῦ µακελλάρη τῶν παππούδων 
µας, ἑνός λεπτοῦ σιγή κτλ. Στίς 14 Νοεµβρίου, ἡ 
νεολαία τῆς ΤΕΞ κουβάλησε ἄλλα 90 ἄτοµα στή 
Θεσσαλονίκη γιά προσκύνηµα, µέ πρωτοβουλία, 
λέει, τοῦ προέδρου τοῦ 15µελοῦς συµβουλίου στό 
µειονοτικό Λύκειο Ξάνθης, Τζενγκίζ Μάντατζη 
(οἰκογενειοκρατία;). Κάπως ἔτσι λειτουργεῖ 
λοιπόν ἡ ΤΕΞ, πού ἐπικαλεῖται περγαµηνές 
νοµιµόφρονος δράσης στά εὐρωπαϊκά δικαστήρια 
ὅπου διεκδικεῖ τήν νόµιµη ἐπαναλειτουργία της: 
Ἀποδίδοντας τιµές στόν γενοκτόνο φασίστα. 

ΤΕΞ, ἀµετανόητα κεµαλική

Ξυλοδαρµός;

Στίς 19/11/09, µετά τό πέρας τῆς ἐκδίκασης τῆς 
ὑπόθεσης Ὀσµάν Κασάϊκα (καταδικάστηκε 
καί στό Ἐφετεῖο σέ 5 µῆνες φυλάκιση γιά 
τήν τραµπούκικη ἐπίθεσή του σέ βάρος τῆς 
δασκάλας τοῦ Μεγάλου Δερείου, Χαρᾶς 
Νικοπούλου), στόν αὐλόγυρο τῶν δικαστηρίων 
τῆς Ἀλεξανδρούπολης ἔγινε µία ...µοιραία 
συνάντηση. Ἀπό ὅσα διαπιστώσαµε καί 
πληροφορηθήκαµε, ὁ µειονοτικός δηµοσιο-
γράφος Α. Μπαλταλί φωτογράφιζε κάποιους 
παριστάµενους (τοῦ ἤταν ὅλοι ἄγνωστοι) 
πού φώναζαν συνθήµατα ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος, 
τοῦ ἔθνους κτλ. Ὅταν αὐτό ἔγινε ἀντιληπτό 
ξεκίνησε µία σκηνή µέ λόγια καί κατέληξε σέ 
κυνηγητό µέχρι παρακείµενη οἰκοδοµή. Ἀπό κεῖ 
καί µετά ἐπενέβη ἡ Ἀστυνοµία καί ὁ µειονοτικός 
κατήγγειλε ὅτι ἐδάρη καί σώθηκε ἀπό τήν 
παρέµβαση τῆς Ἀστυνοµίας. Ἄν αὐτό ἀληθεύει 
καί τά πράγµατα ἔχουν ὅπως τά περιγράψαµε, 
τό καταδικάζουµε βεβαίως ἀπερίφραστα, οὔτε 
λόγος νά γίνεται. Πάντως κάποιοι πρέπει νά 
χάρηκαν ἰδιαιτέρως, ἀφοῦ βρῆκαν µία θαυµάσια 

εὐκαιρία νά καταγγείλουν µαζικά τίς διώξεις 
πού ὑφίστανται στή Θράκη. Ἔτσι, διαβάσαµε γιά 
«µία ἀκόµη ἐπίθεση στήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου 
καί στή Δηµοκρατία»,  γιά «χτύπηµα στήν εἰρήνη 
καί ὁµαλή συµβίωση στήν περιοχή» κτλ στήν 
ἀνακοίνωση πού ὑπέγραψαν 22 µειονοτικοί 
δηµοσιογράφοι καί λοιποί ἀσχολούµενοι µέ τόν 
Τῦπο (23/11/09). Καταδίκες ἐξέδωσαν ἐπίσης 
ἡ Συµβουλευτική Ἐπιτροπή, ὁ Μάντατζη, ὁ 
Σύλλογος Ἐπιστηµόνων Μειονότητας, οἱ δυό 
τουρκοµουφτῆδες, ὁ Πολιτιστικός σύλλογος 
Καλκάντζας, ὁ Σύλλογος θρησκευτικῶν 
λειτουργῶν Δ. Θράκης, ἡ Εὐρωπαϊκή 
ὁµοσπονδία Τούρκων Δ. Θράκης, ἡ Τουρκική 
Ἕνωση Ξάνθης, ὁ Σύλλογος Ἐπαθιτῶν 
Ροδόπης - Ἕβρου, ὁ Σύλλογος Ἀλληλεγγύης 
Τούρκων Δ. Θράκης (Κων/λης), ὁ Σύλλογος 
Τούρκων Δασκάλων Δ. Θράκης, ὁ Πολιτιστικός 
κι Ἐκπαιδευτικός Σύλλογος Μειονότητας Δ. 
Θράκης νοτίου Ἕβρου, ἡ Τουρκική Νεολαία 
Κοµοτηνῆς, τό κόµµα τοῦ Σαδίκ, οἱ πολιτιστικοί 
Σύλλογοι τοῦ Χίλια καί τοῦ Ἀλάντεπε. Οὔφ!
Θαυµαστή ἡ ὁµοφωνία ἀλλά πουθενά δέν 
γράφτηκε ἄν ὁ παθών ὑπέβαλε µήνυση. Τό 
ἔκανε τελικά ἤ ὄχι; 

Πόσο χαμηλά;

Ἀφορµή ἦταν ἡ πρόσφατη (23/11/09) κοινή συνεδρίαση τῶν ∆Σ 
τῶν ἑλληνοτουρκικῶν δικτύων δήµων («Πόλις» καί «Trakyakent», 
ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τή συνάντηση αὐτή) στήν Αἴγειρο, ὅπου 
ἀναζητήθηκαν νέα πεδία «δόξης» τῶν αἱρετῶν συνεταίρων. Φυσικά 
καί ∆ΕΝ θά ξαναγράψουµε τήν ἄποψή µας γιά τό θέµα, πού καί 
προφανής καί γενικά άποδεκτή τυγχάνει καί σκυλοβαριόµαστε. 
Θέλουµε ὅµως εἰλικρινά νά ρωτήσουµε τούς µετέχοντες Ἕλληνες 
δηµάρχους: 
- Μέχρι ποῦ θά φτάσει ἡ ἀναξιοπρέπεια αὐτή; 
- Πόσα τελικά μποροῦν νά παραβλέψουν ὅταν τούς κουνᾶνε ἕνα 
εὐρωπαϊκό πρόγραμμα μπροστά στά μοῦτρα τους; 
- Ποιός νομίζουν ὅτι πιστεύει πιά τίς χιλιοειπωμένες μποῦρδες τους 
περί διασυνοριακῆς συνεργασίας δυό φίλων λαῶν; 
- Γιά πόσο ἀκόμα θά καμουφλάρουν τά ψυχαγωγικῆς / σεξουαλικῆς 
στόχευσης ταξιδάκια μέ ἀναπτυξιακές καί διεθνιστικές πομφόλυγες; 
- Πῶς γίνεται (ἀπό νομικῆς ἀπόψεως) νά διευθύνονται ὅλα τοῦτα 
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ἀπό ἕνα ἄτομο πού φέρει καί τελεσίδικη 
καταδίκη γιά παράβαση (δημαρχιακοῦ) καθήκοντος σέ μιά ὑπόθεση 
αἰσχρή; 



► Τελικά πραγματοποιήθηκε ρε παιδιά η 
αναβληθείσα ομιλία του Σαμαρά στην πόλη 
μας (αυτή την φορά “απλώς” κινδύνεψε 
στην πτήση της επιστροφής, που τελικά 
έγινε με μερικές ώρες καθυστέρηση). 
Για πιθανότατος αυριανός πρόεδρος 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, άρα 
και εν δυνάμει πρωθυπουργός, τα είπε 
μια χαρά. Ξεμπρόστιασε τις δουλικές 
συμπεριφορές όλων των προηγούμενων 
πολιτειακών ταγών και έθεσε το θέμα των 
ελληνοτουρκικών διαφορών στην σωστή 
τους διάσταση. Φυσικά, αναφέρθηκε 
και στον τραμπούκο της Θράκης (βλέπε 
Προξενείο) και στον περιορισμό της 
παρακρατικής δράσης του, κάνοντάς 
μας να νιώσουμε και λίγο αισιοδοξία 
ότι όλα δεν έχουν ...γιουσουφοποιηθεί. 
Περιμένουμε από τα λόγια να πάμε στις 
πράξεις. Άντε ρε Αντωνάκη, κάνε κάτι 
γιατί από παντού βαλλόμεθα.

► Τι κάνει μια επισκέπτης όταν έρχεται 
για βόλτα στο Δέλτα του Έβρου αλλά 
βαριέται μέχρι θανάτου, είναι «φιλόζωη», 
έχει υπολογιστή και πρόσβαση στο zougla.
gr (ναι αυτουνού που πήρε τρελλόχαρτο 
από τον Στρατό, δημοσιογραφεί και..
οπλοφορεί); Βρίσκει το απόλυτο θέμα και 
κάνει τους καημένους τους ψαράδες να 
τρέχουν να εξηγούν τα αυτονόητα!
Μια επισκέπτης έκανε τις προάλλες βόλτα 
στο Δέλτα και είδε μια καλύβα ενός ψαρά 
εντός του ποταμού, ο οποίος μαζί με όλα 
τα παρελκόμενά του για ψάρεμα, είχε και 
μερικές γάτες (για τα ποντίκια προφανώς 
αλλά και για παρέα), τις οποίες τις 
καλοτάϊζε με τα περισσευούμενα ψάρια. 
Το είδε η κυρά «φιλόζωη» και τσαααακ 
τρελλάθηκε με την ιδέα του τί θα πάθουν 
οι γάτες αν φουσκώσουν τα νερά του 
ποταμού και για το απάνθρωπο του εκεί 
αποκλεισμού τους. Έγραψε μια καταγγελία 
5 μέτρα, έγινε θέμα σε τοπικά ΜΜΕ (και 
στο διαδίκτυο) και τρέχανε οι άνθρωποι 
για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. 
Μάταια οι ψαράδες υποστήριζαν ότι αν 
φουσκώσουν τόσο τα νερά, θα πάνε ούτως 
ή άλλως από εκεί για να μαζέψουν και  
τα υπόλοιπα πράγματα που έχουν, ότι τις 
γάτες τις παραπροσέχουν κτλ. Από τότε 
που η «φιλοζωία» έγινε της μόδας και ο 
καθένας την επικαλείται, κατάντησε ο 
ορισμός της υστερίας και της υπερβολής.

► Ωραίος ο Δέσποτας. Είδε και απόειδε ο 
άνθρωπος από το ποίμνιό του, και έπραξε 
κάτι έξυπνο. Καθιέρωσε, από δω και στο 
εξής, κάθε Κυριακή να πραγματοποιείται 
και δεύτερη λειτουργία (στη Μητρόπολη), 
μετά την κανονική, για αυτούς που 
επικαλούνται αδυναμία να ξυπνήσουν 
το πρωί. Όσοι χρησιμοποιούσαν αυτήν 
την δικαιολογία για να απέχουν από 
τις εκκλησιές θα πρέπει να βρούν μια 
καλύτερη τώρα (εκτός κι αν το πρωινό 
ξύπνημα το εννοούν κατά το μεσημέρι).

► Νεότερα από τα του αγωγού ή αλλιώς 
«ο αγωγός της Άρτας» (κατά το «γιοφύρι 
της Άρτας», με μόνη διαφορά πως το 
γιοφύρι έγινε κάποια στιγμή). Ξέρουμε 
πως ξεσηκώθηκαν όλοι οι «οικολογικά 
ευαίσθητοι», οι «ελληνοτουρκοπροσεγ-
γιστές», οι υπέρμαχοι της «αισθητικής», 
οι κινδυνολόγοι κτλ κτλ. Τώρα άρχισαν 
και οι ψαράδες (αν και παλιότερα είχαν 
τοποθετηθεί εναντίον). Απλώς τώρα 
εντείνουν τις αντιδράσεις τους, καθώς η 
συγκυρία της οικονομικής κρίσεως και του 
τραγικού περιορισμού των αλιευμάτων 
δεν τους αφήνει πολλά περιθώρια για 
να σκεφτούν ήρεμα «τις πταίει». Τόσα 
και τόσα χρόνια έχουν ξεσαλώσει με την 
υπεραλίευση κάθε είδους ψαριού, την 
αποψίλωση του βυθού, την καταστροφή 
του γόνου, την την την... Κάποια στιγμή 
συμμαζεύτηκαν λόγω Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως και τότε ήρθαν οι κολλητοί μας 
εξ ανατολών για να μας παραδώσουν 
μαθήματα οικολογικής ευαισθησίας. Ό,τι 
απέμεινε το καταρήμαξαν. Με τσαμπουκά, 
κιόλας, ο κάθε άσχετος τουρκοψαράς 
έκανε - κάνει ότι θέλει. Σας φταίει μετά η 
μελλοντική κατασκευή του αγωγού που θα 
βρεί κρανίου τόπο; Ουαί υποκριτές! Όταν 
κάποια στιγμή μάθουμε σ’αυτήν την χώρα 
τι θα πεί αυτοκριτική και ατομική ευθύνη, 
θα αλλάξουν άρδην όλα.

► Τις αντιρρήσεις για την επικείμενη 
κατεδάφιση της παλιάς ιχθυαγοράς τις 
είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή. 
Τώρα όμως, επιτέλους, ξεσηκώθηκαν 
πολίτες και τοπικοί φορείς για αυτό το 
έγκλημα που πάει να διαπραχθεί. Παρότι 
λίγο άργησαν τα αντανακλαστικά της 
τοπικής κοινωνίας, τελικά πήραν μπρός 
στέλνοντας μηνύματα αισιοδοξίας ότι 

υπάρχουν ακόμα ενεργοί πολίτες που 
ενδιαφέρονται και δρούν για το γενικό καλό. 
Το Σάββατο 21/11/09 έγινε συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας μπροστά από τα χαλάσματα 
της ιχθυαγοράς με συμμετοχή αρκετού 
κόσμου και με διαρκή ενημέρωση 
των κατοίκων για το ακατανόητο της 
αποφάσεως. Τα επιχειρήματά μας για το 
άστοχο της απομάκρυνσης της ιχθυαγοράς 
τα είχαμε προ καιρού καταθέσει, θα 
ήταν περιττό να τα 
επαναλάβουμε.

► Και μιας που 
κ α τ α π ι α σ τ ή κ α μ ε 
με ιχθυαγορές και 
ψάρια θα ήταν καλό 
να αναφερθεί και 
η περίπτωση της 
τελωνειακού (στους 
Κήπους) που πιάστηκε 
επ’ αυτοφόρω 
να χρηματίζεται (με προσημειωμένα 
χαρτονομίσματα) από τα μεμέτια για να 
κάνει τα στραβά μάτια στην εισαγωγή 
«φρέσκων» ψαριών από την Τουρκία 
χωρίς να ελεχθούν (αν και κομίζουμε 
γλαύκα στας Αθήνας, είναι αξιοπρόσεκτο 
σε τοπικό επίπεδο). Τί να πρωτοθαυμάσεις; 
Την αλητεία του μη ελέγχου με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για την δημόσια υγεία; Την 
«πατριωτική» της ευαισθησία για την 
οικονομική ενίσχυση των καλοκάγαθων 
γειτόνων μας εις βάρος της τοπικής 
οικονομίας; Τον στρουθοκαμηλισμό και 
την γελοιοποίηση της ίδιας που θα αρχίσει 
να δικαιολογείται «δεν είναι αυτό που 
νομίζετε», «με παγίδεψαν» και λοιπές 
χιλιοειπωμένες μπούρδες από ανθρώπους 
που θεωρούν ότι έχουμε νοημοσύνη 
πιθήκου; Κάποιος να το παραδεχόταν, 
ρε παιδιά. Κανείς δεν έχει τα κότσια 
να  παραδεχτεί πως έσφαλε; Πάντως, το 
κυριότερο από τα κατάλοιπα  (ραγιαδισμός, 
κουτοπονηριά, μαμελουκισμός κτλ) τών 
600 χρόνων Τουρκοκρατίας, είναι το 
λάδωμα - μπαξίσι.

► Ο Νοέμβρης είναι η καλύτερη εποχή 
της χρονιάς για τον τόπο μας. Είναι η 
εποχή που γίνεται η συγκομιδή της ελιάς 
και η παραγωγή λαδιού. Το ΜΟΝΟ που 
μας απέμεινε να παράγουμε στον τόπο μας 
είναι το ελαιόλαδο. Η καλλιέργεια και η 
φροντίδα των ελαιοδέντρων στην περιοχή 
μας χάνεται στα βάθη των αιώνων. 
Διαθέτουμε έναν από τους λιγοστούς 

παραδοσιακούς ελαιώνες και 
μάλιστα με πιστοποιημένη ποικιλία 
ελιάς (Μάκρης - Μαρωνείας) με 
υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο. 
Τέτοια εποχή, ζωντανεύει όχι 
μόνο η ύπαιθρος της ευρύτερης 
περιοχής αλλά και η παράδοση 
(μαζί με τις αναμνήσεις μας). Είναι 
από τα ελάχιστα πράματα που η 
όλη διαδικασία μεταλαμπαδεύεται 

αυτούσια στους νεότερους, εν είδει 
ιεροτελεστίας. Τον ελαιώνα και τα μάτια 
μας! Άλλωστε τα ελαιόδεντρα στον μέχρι 
σήμερα πολιτισμό μας ήταν πάντα τα 
ιερά μας δέντρα. Βλέποντας όμως όλους 
αυτούς που ξεπατώνουν λιόδεντρα αιώνων 
για να κτίσουν το καρακίτς σπίτι - εξοχικό 
τους εντός του ελαιώνα, μάλλον φαίνεται 
να επικράτησε στις μέρες μας η ινδική 
αντίληψη για τα ιερά ...βόδια!

► Αυτό και αν δεν είναι πρωτάκουστο. 
Στα παγκόσμια χρονικά, δεν πιστεύω 
να έχει ξαναγίνει εξαγωγή σκουπιδιών! 
Τελικά, μετά από 2 χρόνια, βρέθηκε 
λύση στο απίστευτο πρόβλημα με την 
συσσώρευση των σκουπιδιών στο νησί 
της Σαμοθράκης. Αφού δεν κατάφεραν να 
βρούνε ένα (1) αναθεματισμένο μέρος σε 
ολόκληρο το νησί για τα σκουπίδια τους 
(και προτιμούσαν να ζουν ανάμεσα σε 
αυτά για τόσο καιρό), η λύση βρέθηκε με 
την εξαγωγή των σκουπιδιών στα ΧΥΤΑ 
Κομοτηνής! Είπαν πως θα χρειαζόταν 
3-4 καραβιές για να καθαριστεί το νησί 
αλλά τελευταίες εκτιμήσεις ανεβάζουν 
τις καραβιές στις 10 (δέκα, ten)! 
Καταλαβαίνετε για πόσο μεγάλο πρόβλημα 
μιλούσαμε τόσον καιρό και για το πόσο 
οι προσωπικοί εγωισμοί και η έλλειψη 
νηφάλιας λογικής για εξεύρεση λύσεως, 
οδηγούσαν το νησί σε αυτοχειρία.

► Ήρθε και η Μπακογιάννη στην 
Αλεξ/πολη (25/11). Αν και ξέραμε από 
την αρχή τι θα πεί και πως θα το πεί, 
περιμέναμε να την ακούσουμε πρώτα, 
πριν επαληθευτούμε. Και, ώ, τι έκπληξη! 
Δεν είπε απολύτως τίποτα, ή μάλλον είπε 
τα τετριμμένα και τα χιλιοειπωμένα, χωρίς 
να πεί ΤΙΠΟΤΑ ουσιαστικό. Κι αμόλυσε 
την απίστευτη μπούρδα της «μεγάλης της 
προσφοράς στην περιοχή μας» και της 
«συμβολής της στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων μας» (;;;) που δεν «χρειάζεται 
να τα αναφέρει γιατί τα ...γνωρίζουμε»!!! 
Να συνεχίσω; Μπορεί να διακριθεί η 
ΤΕΡΑΣΤΙΑ διαφορά ανάμεσα στον 
Σαμαρά και στην κυρα Μπακογιάνναινα. 
Ο Σαμαράς μίλησε για τα πραγματικά 
προβλήματα, ονοματίζοντάς τα, κι όχι 
αόριστα προσπερνώντας τα. Αλλά τι να 
περιμένει κανείς; Φωνή κόρακος κρα… 

Σ.Γ.
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΠΟ ΤΟ Α.Π.Θ.

Μελέτη γιά τά ἀστικά 
λύματα τῆς Ὀργάνης

 Μία µελέτη στά πλαίσια 
διπλωµατικῆς ἐργασίας πού ἐκπονήθηκε 
προσφάτως προσφέρθηκε στήν κοινότητα 
Ὀργάνης, µελέτη πού τῆς προσφέρει λύση 
σέ ἕνα µεγάλο πρόβληµά της (καί ὄχι µόνο 
δικό της, βεβαίως). Μιλᾶµε γιά τή δουλειά 
τῆς Κοµοτηναίας πολιτικοῦ µηχανικοῦ 
Μαρίνας Παρασκελίδου, ἡ ὁποία στό 
πλαίσιο τοῦ µεταπτυχιακοῦ προγράµµατος 
σπουδῶν τοῦ τµήµατος Πολιτικῶν 
Μηχανικῶν ΑΠΘ, στήν εἰδίκευση 
«Προστασία Περιβάλλοντος καί Βιώσιµη 
Ἀνάπτυξη», ἀσχολήθηκε µέ τήν ἐπεξεργασία 
τῶν ὑγρῶν ἀποβλήτων µέ δεδοµένες τίς 
συγκεκριµένες συνθῆκες ἀποµόνωσης καί 
ἰδιαιτερότητας τῆς περιοχῆς.
 Ἡ µελέτη τῆς Μ. Παρασκελίδου 
ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν ἀφενός τό πλούσιο φυσικό 
περιβάλλον τῆς κοινότητας, κι ἀφετέρου 
τήν ἀπουσία ἀποχετευτικοῦ δικτύου (µέ 

ἀποτέλεσµα τήν ἀνεξέλεγκτη ἀπόρριψη 
τῶν ἀστικῶν λυµάτων στό διερχόµενο 
Ἄσπρο Ρέµα). Ἔτσι, προτείνει τά λεγόµενα 
Φυσικά Συστήµατα Ἐπεξεργασίας πού 
εἶναι ἁπλά, φτηνά καί ἀποτελεσµατικά. 
Συγκεκριµένα «ἕνα σύστηµα τεχνητῶν 
ὑγροτόπων κατακόρυφης καί στή συνέχεια 
ὁριζόντιας ὑποεπιφανειακῆς ροῆς», µέ 
σκοπό «τήν δευτεροβάθµια ἤ προωθηµένη 
ἐπεξεργασία προεπεξεργασµένων 
λυµάτων». Ἡ ἀφαίρεση τῶν ρύπων σέ 
τεχνητούς ὑγρότοπους ὀφείλεται στίς 
φυσικές, χηµικές καί βιολογικές διεργασίες 
πού λαµβάνουν χώρα στό περιβάλλον τοῦ 
ὑγροβιότοπου. 
 Εἶναι φανερό πώς µία τέτοια 
µονάδα ἐπεξεργασίας ὑγρῶν ἀποβλήτων ὄχι 
µόνο θά ἀναβάθµιζε δραστικά τήν ποιότητα 
ζωῆς στόν οἰκισµό τῆς Ὀργάνης ἀλλά καί 
θά ἐντασσόταν ἄριστα σέ µία προοπτική 
βιώσιµης ἀνάπτυξης τῆς ὀρεινῆς περιοχῆς 
τῶν Ποµάκων τῆς Ροδόπης. Εὐχόµαστε καί 
ἡ κοινότητα νά ἐπωφεληθεῖ ἀπό τό δῶρο 
αὐτό πού τῆς ἔγινε ἀπό τό ἐνδιαφέρον τοῦ 
καθηγητῆ Κώστα Κατσιφαράκη καί τήν 
ἐργασία τῆς Μαρίνας Παρασκελίδου.

Ἐνθρόνιση Δαµασκηνοῦ
Εἴχαµε πρό ἡµερῶν ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Στέφανου Σιναπίδη σχετικό 
µέ τήν ἐνθρόνιση τοῦ νέου µητροπολίτη στό Διδυµότειχο καί τό 
τελετουργικό της. Πράγµατι ἡ ἐνθρόνιση τοῦ κ. Δαµασκηνοῦ ἔγινε 
στίς 19/11/09 καί οἱ παρουσίες σ’ αὐτήν ἐξέπληξαν τούς πάντες. 
Δέν ἦταν µόνον ὁ ἀνώτερος κλῆρος καί οἱ Ἀρχές τῆς περιοχῆς, δέν 
ἦταν µόνον ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί τό πλῆθος τῶν ἐπισκόπων ἀπό 
ὅλη τήν Ἑλλάδα καί τό Πατριαρχεῖο, ἦταν καί οἱ ἐκπρόσωποι ἄλλων 
Ἐκκλησιῶν πού παραβρέθηκαν: Βουλγαρία, Ρωσία, Γεωργία... 
Τί συνέβη; Κι ἄλλες ἐνθρονίσεις εἴχαµε τελευταίως (π.χ. Κιλκίς) ἀλλά 
δέν εἴδαµε ἀνάλογη ἐκπροσώπηση. Οὔτε βεβαίως ἔχει τό Διδυµότειχο 
τήν τόσο µεγάλη σηµασία γιά τά διορθόδοξα πράγµατα. Ἄρα; Νά 
ἦταν µία ἐπίδειξη δύναµης, ἐπιβεβαίωση τοῦ κύρους πού ἀκόµα 
διαθέτει τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο; Καί ποιόν ἀποδέκτη εἶχε; Ἄν 
κάποιος κάτι γνωρίζει ἄς τό πεῖ καί σέ µᾶς.



Τουρκοδείλια δάκρυα
Γράφει ο Αλή Καρδούχος 

Πριν λίγες μέρες (22.10.2009) ο Ερντογάν 
μίλησε στα στελέχη τού κόμματός του και 
στους πρόεδρους τοπικών νομαρχιακών 
οργανώσεων. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, 
τους είπε για το 1938: «Στη περιοχή των 
Κούρδων, στο Ντερσίμ, Στη κωμόπολη 
Mazgirt - Tersemek μάζεψαν 20 μικρά 
παιδιά ηλικίας 1 - 3 ετών, μωρά παιδιά, και 
τα πήγαν στην όχθη του ποταμού Μουράτ 
για να τα σφάξουν. Εκεί βρήκαν έναν 
σκοτεινό άνθρωπο που ανέλαβε τη σφαγή 
και τα έσφαξε όλα. Λένε ότι υπήρχαν 
άνθρωποι που μαρτυρούν ότι  ο ποταμός 
Μουράτ κείνη τη μέρα έρεε κατακόκκινος, 
όπως λέει και ο ποιητής Φαζίλ Χουσνί που 
περιγράφει το γεγονός».
Αυτά είπε ο πρωθυπουργός της Τουρκικής 
– κατ’ όνομα – Δημοκρατίας. Γιατί 
σκοτώθηκαν αυτά τα παιδιά; Μήπως 
έμπλεξαν με τη τρομοκρατία; Ή μήπως 
έκαναν καμμία αξιόποινη πράξη; Τίποτα 
από όλα αυτά. Σφάχτηκαν διότι γεννήθηκαν 
από μάνα και πατέρα Κούρδους, αν και 
ακόμη δεν είχαν συνείδηση της καταγωγής 
τους . Δεν ήξεραν ακόμη κουρδικά αλλά θα 
μάθαιναν. Και γι’ αυτό σφάχτηκαν. Αυτό 
λέγεται γενοκτονία. Διότι όταν γίνεται μια 
σφαγή μόνο και μόνο λόγω της καταγωγής 
των θυμάτων, είναι γενοκτονία σύμφωνα 
με το διεθνές Δίκαιο. 
Τότε παραδόθηκε και ο παππούς μου Χιδίρ, 
που του είχε δοθεί το επίθετο Τουράν πριν 
δύο χρόνια. Κι ενώ πήρε το τουρκικό 
επίθετο, σε δύο χρόνια τον έκαψαν ζωντανό 
με πετρέλαιο. Χιδίρ είναι ο Άγιος. (Χιδιρ ο 

Θεός. Χιζίρ ο Άγιος).  Πανάγιος και Θεός 
σύμφωνα με τους Αλεβίτες που ζουν στην 
περιοχή, ταυτίζονται. Σύμφωνα με την 
δοξασία των μουσουλμάνων αυτό δεν είναι 
αποδεκτό. Επειδή ήταν Πανάγιος βοηθούσε 
όποιους βρίσκονταν σε δυσκολίες. Έλεγαν 
- και λένε - οι Κούρδοι του Ντερσίμ: «-Για 
Χιδίρ», που σημαίνει «–ώ θεέ!» ή και «-ώ 
Πανάγιε!». Οι Κούρδοι της Dersim ήταν 
Ζωροάστρες, είχαν γίνει χριστιανοί, και 
για να μην σφαχτούν έλεγαν «είμαστε 
μουσουλμάνοι αλλά αλεβίτες». Δηλαδή 
δεν πάνε στο τζαμί, δεν κάνουν ναμάζι, 
δεν νηστεύουν το ραμαζάνι. Νηστεύουν 
όμως για την Αγία Τριάδα και τους 12 
Απόστολους, δηλ κάθε χρόνο νηστεύουν 
3 + 12 ημέρες. Το κεμαλικό κράτος τους 
έσφαξε διότι δύσκολα θα έχαναν την εθνική 
τους ταυτότητα, αφού αυτή η ταυτότητα 
είχε και το δεύτερο γερό θεμέλιο, αυτό της 
θρησκείας: Είχαν διαφορετική θρησκεία 
από τον Τούρκο.
Όταν είπε αυτά ο Ερντογάν, μερικά στελέχη 
και υπουργοί δάκρυσαν. Αυτοί ξέρουν 
καλύτερα το συμβάν από μας. Απλά εμείς 
το ακούσαμε από τους μανάδες μας, που 
κι αυτές το είχαν ακούσει από τις μανάδες 
τους. Έχουν χαθεί πολλά και μας μείνανε 
μόνο οι προσωπικές μαρτυρίες, ενώ αυτοί 
τα έχουν διαβάσει από τα κρατικά αρχεία. 
Τα ήξεραν καλύτερα από μας απ’ όλες τις 
πλευρές.
Απαγχόνισαν έναν φτωχό Κούρδο που είχε 
εξελιχθεί σε ηγέτη. Ο Σεγίτ Ριζά δεν ήξερε 
γράμματα. Και πριν τον απαγχονίσουν, 
έλεγε η γιαγιά μου, ένας Τούρκος στρατηγός 
τον πλησίασε και του είπε: 
- Δεν έχεις πάει σχολείο αλλά λένε ότι ξέρεις 
πολλά. 

- Εγώ δεν είμαι τίποτα, ένας φτωχός 
Κούρδος είμαι. Είπαμε να μην πατήσετε 
εδώ το πόδι σας αλλά δεν καταφέραμε. 
- Δεν μου λες, λέει ο Τούρκος αξιωματικός, 
ένα κιλό βαμβάκι ή ένα κιλό σίδερο είναι 
πιο βαρύ; 

- 

Αυτό που ξέρω το κιλό πάντα είναι κιλό, δεν 
αλλάζει, αν όμως ζυγίσουμε με τη τουρκική 
ζυγαριά τα σίδερα που κρατάτε είναι πιο 
βαριά. Γιατί εμείς ήμασταν βαμβάκι, δεν 
είχαμε πειράξει κανέναν. Ζούσαμε ήσυχα 
μεταξύ μας».
Ο Τούρκος σκέφτεται και λέει: «- Μου 
έδωσες μια καλή ιδέα, εδώ και καιρό με τον 
Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ σκεφτόμαστε 
μετά το σπάσιμο του μολυσμένου σπυριού, 
πώς να ονομάζουμε αυτόν τον τόπο. Θα τον 
ονομάσω «ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΧΕΡΙ»  (= τουρκικά 
ΝΤΕΜΙΡΕΛ). Πράγματι το προτείνει στον 
Κεμάλ και κείνος σκέφτεται:  «Το σιδερένιο 
σκουριάζει. Το σιδερένιο χέρι σάπισε στα 
Βαλκάνια. Για αυτό θα το ονομάσουμε 
«μπρούτζινο χέρι». ΤΟΥΝΤΖΕΛΙ. 
Βαρύ σαν μπρούτζινο επάνω τους». Γι’ 
αυτό σήμερα στους τουρκικούς χάρτες 

απαγορεύεται να γράφουν 
Ντέρσιμ (που σημαίνει 
στα κουρδικά «ασημένια 
πόρτα») αλλά αναγράφεται 
ΤΟΥΝΤΖΕΛΙ.  (η συζήτηση 
αυτή στην πραγματικότητα 
έγινε το 1935, αλλά τον 
απαγχόνισαν το 1937).
Όμως ο Ερντογάν δεν 
είπε Τούντζελι, αλλά 
Ντέρσιμ, όπως το λένε και 
οι Κούρδοι. Για αυτό ο 
Ερντογάν δέχτηκε μεγάλη 
επίθεση από τα κεμαλικά 
κόμματα, το CHP και των 
Γκρίζων Λύκων.
Κεμαλικός στρατός, 
κεμαλικά κόμματα, 
κεμαλική παιδεία. Αυτή 
είναι η κεμαλική εξουσία. 
Αυτοί είναι οι γενοκτόνοι. 
Μέχρι να απαγορευτούν 
αυτά τα κόμματα, να 
καταργηθεί η κεμαλική 
παιδεία και να γκρεμιστούν 
τα αγάλματα του Κεμάλ, τα 
δάκρυα των Τούρκων είναι 
τουρκοδείλια δάκρυα.
Τότε τι είναι η δήλωση 
αυτή του Ερντογάν; Είναι 
παγίδα. Η κεμαλική παιδεία 
θα γκρεμιστεί μόνον όταν 
έχουμε κουρδικά δημοτικά 
σχολεία για τα παιδιά 
μας. Σήμερα δεν υπάρχει 
ούτε ένα σχολείο στην 
Τουρκία που να διδάσκεται 
η κουρδική γλώσσα, που 
είναι η μητρική γλώσσα 
εικοσιπέντε εκατομμυρίων 
πολιτών αυτής της χώρας.  
Τι απάντησε όμως ο 
Ερντογάν στο αίτημα 
για κουρδικά σχολεία; 
Μας κοίταξε άγρια και 
είπε ότι «δεν συζητώ την 

μοναδικότητα της Τουρκικής γλώσσας 
στην παιδεία». Για αυτό και εμείς λέμε 
ότι κάποιοι, μάλλον από χαρά δάκρυσαν 
και τουρκοδείλια δάκρυα έχυσαν. Πάντως 
για τα σφαγμένα παιδιά καρφί δεν τους 
καίγεται.

Σημείωση 1:
Ήταν κάπου στα 1989. 
Πήγα να μπαλώσω το 
παπούτσι μου κοντά στην 
εκκλησία της Ζωοδόχου 
Πηγής. Δίπλα στην 
Βιβλιοθήκη «Σύγχρονη 
Εποχή» ήταν ένας γέρος 
τσαγκάρης. Με ρώτησε 
από πού είμαι. - Από 
το τουρκοκρατούμενο 
Κουρδιστάν, του 
απάντησα. «-Ήμουν εκεί 

στρατιώτης του τουρκικού στρατού όταν 
έσφαζαν το Ντέρσιμ το 1937». «-Πώς σας 
λένε;» «-Κώστα. Και δεν ξεχνάω ποτέ κάτι. 
Μας είχαν διατάξει να μαζέψουμε στρατιώτες 
για τον τουρκικό Στρατό. Κυνηγούσαμε 
δήθεν λιποτάκτες. Πήγαμε μια μονάδα με 
έναν λοχαγό επικεφαλής και μπήκαμε σε 
ένα σπίτι. Ο λοχαγός βλέποντας ένα αγόρι 
στα 12-13, είπε “αυτόν θα τον πάρουμε για 
τον Στρατό”. Ο Κούρδος πατέρας ικέτευε 
τον Τούρκο λοχαγό να τον αφήσει αφού 
είναι μικρός. Ο λοχαγός δεν συγκινήθηκε 
και μας έδωσε εντολή να  πάρουμε το παιδί. 
Ξαφνικά αυτό τινάχτηκε σαν ελατήριο και 
μπήκε στο άλλο δωμάτιο. Πήραμε εντολή 
και σπάσαμε την πόρτα. Και είδαμε το παιδί 
που είχε κόψει με ένα τσεκούρι ένα δάχτυλό 
του και με σπαστή τουρκική προφορά μας 
είπε: «Μπενί παρμαχί γιόκ». Έλεγε λοιπόν 
«δεν έχω δάχτυλο, δεν μπορώ να γίνω 
στρατιώτης». Φοβήθηκε ο λοχαγός. Εάν 
επέμενε, άλλωστε, μπορεί να του πέταγε 
το τσεκούρι στο κεφάλι… Άλλωστε για τον 
Στρατό ήταν άχρηστος πια.»
Αυτή η περιοχή ποτέ δεν έδωσε φόρους 
και στρατιώτες στους Οθωμανούς. Γι αυτό 
προσπάθησαν να το επιβάλουν βιαίως, 
γνωρίζοντας ότι δεν θα το δεχθούν και 
θα είχαν την αφορμή για τη σφαγή τους. 
Έγραφε τότε (1938) ο Άγγλος πρέσβης 
Percy Loraine (γράμμα υπ’ αριθμόν 209 
προς τον Anthony Eden) ότι σύμφωνα με 
τις τουρκικές Αρχές «το Κουρδικό ζήτημα 
στην Τουρκία τελείωσε πια».
Σημείωση 2:
Ο Τσαγλαγιαγκίλ, υπουργός Εξωτερικών 
της Τουρκίας επί Ντεμιρέλ, που 
τότε συμμετείχε  στη γενοκτονία και 
παραβρέθηκε στον απαγχονισμό του Σεϊτ 
Ριζά, αναφέρει: Πριν τον κρεμάσουμε ο Σεϊτ 
Ριζα απευθύνθηκε σε μας και είπε με δυνατή 
φωνή: -Έχω 40 λίρες και ένα ρολόι, δώστε 
τα στον γιο μου. -Θα τον κρεμάσουμε και 
αυτόν, του απάντησαν. -Τότε σας παρακαλώ 
πρώτα κρεμάστε εμένα. Το αίτημα αυτό δεν 
έγινε δεχτό και πρώτα κρέμασαν μπροστά 
στα μάτια του τον γιο του. Μετά, επειδή 
ήξεραν ότι δεν έκανε ναμάζι, τον ρώτησαν: 
-Θες να κάνεις ναμάζι. -Όχι, είπε. Και 
τα τελευταία του λόγια ήταν: «-Είμαστε 
αθώοι αυτό που κάνετε είναι απάνθρωπο. 
Είστε τύραννοι. Η κουρδική νεολαία θα 
εκδικηθεί.». Έσπρωξε τον δήμιο που ήταν 
Τσιγγάνος και ανέβηκε στη σκαμνί μόνος 
του. Μόνος του πέρασε τη θηλιά στο λαιμό 
του και έδωσε μια κλωτσιά στη σκαμνί. 
Εγώ ανατρίχιασα. Πόσο θαρραλέος ήταν ο 
γέρος!» Ήταν ενενήντα χρονών και επειδή 
σύμφωνα με το νόμο δεν μπορούσαμε 
να τον κρεμάσουμε, οι τουρκικές Αρχές 
άλλαξαν την ημερομηνία γέννησής του με 
ειδική διάταξη.   
Η “Τζουμχουριέτ” έγραφε τότε (4/7/1937): 
«Εκσυγχρονίζεται το μέρος που κατοικείται 
από γυμνούς και πεινασμένους»!!!   
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ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ 
ΚΕΜΑΛΙΣΜΟΣ

Του Μιχάλη Χαραλαµπίδη

Το ψήφισµα 
του Συνεδρίου 
του Σουηδικού 
σοσιαλιστικού 
κόµµατος που 
προήλθε από 
π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α 
της βάσης, όχι 
της κορυφής και 
αναφέρεται στις 
γενοκτονίες των 
Αρµενίων, των 

Ασσυρίων, των Ποντίων, είναι µεγάλης σηµασίας. 
Στη χώρα που έχει το όνοµα της Ελλάδας αυτά τα 
ζητήµατα δεν συζητούνται. Είναι απαγορευµένα. 
Ούτε στα states, τις πολιτείες των ΗΠΑ, δεν 
απαγορεύονται. Εδώ όµως ναι.
(...) Η πρώτη σηµαντική πλευρά του 
ψηφίσµατος είναι η κοινή δραστηριοποίηση της 
κοινωνίας πολιτών των αυτόχθονων λαών στην 
Ευρώπη. Πρόκειται για την κοινωνία πολιτών 
της Μικρασιατικής διασποράς. Κυοφορήθηκε 
και γεννήθηκε στην Ευρώπη τις τελευταίες 
δεκαετίες. Ορισµένες καθοριστικές στιγµές της 
ευρωπαϊκής παρουσίας τους ήταν το ∆ικαστήριο 
για την γενοκτονία των Αρµενίων στη Σορβόνη 
τον Απρίλιο του 1984. Άνοιξε τον δρόµο στην 
Αρµενική υπόθεση και όχι µόνο. Η συνάντηση 
των λαών της Μικράς Ασίας στην Βιέννη 
τον Μάϊο του 1987. Τα πρακτικά εκδόθηκαν 
από την ∆ιεθνή Ένωση για τα ∆ικαιώµατα 
και την Απελευθέρωση των Λαών στον τόµο 
«Πολυεθνική Τουρκία» των εκδόσεων “Γόρδιος”. 
Το συµπόσιο και η  πορεία του Βερολίνου το 
2002, που είχε ως πρωταγωνίστρια την Γερµανίδα 
καθηγήτρια Τέσσα Χόφµαν. Εκδόθηκαν τα 
πρακτικά από το Πανεπιστήµιο του Βερολίνου. 

Η Συνέντευξη των Βρυξελλών τον Σεπτέµβριο 
του 2004 που εισήγαγε το ζήτηµα των τριών 
γενοκτονιών στους Ευρωπαϊκούς θεσµούς. 
Υπάρχει το κείµενο στο βιβλίο µου για το 
Ποντιακό Ζήτηµα, στην αγγλική και ελληνική 
έκδοση. Η πρωτοβουλία της Στοκχόλµης έχει 
µεγάλη σηµασία γιατί αποτελεί ένα ρήγµα στον 
συνασπισµό των Σοσιαλιστών στην Ευρώπη 
που, εκτός των Γάλλων, ήταν αντιδραστικοί γι’ 
αυτά τα ζητήµατα. Οι εκπρόσωποι των τριών 
οµάδων, Ποντίων, Αρµενίων, Ασσυρίων, πέτυχαν 
κάτι πολύ µεγάλο στην πατρίδα τού Ούλωφ 
Πάλµε µε την αλληλεγγύη και ενεργοποίηση 
των Σουηδών µελών και στελεχών του 
σοσιαλιστικού κόµµατος. (...)   
Αυτό το φαινόµενο της επιστροφής των λαών 
της Μικράς Ασίας δεν έχει να κάνει µε τα κράτη, 
µε τους µηχανισµούς. Είναι η κοινωνία πολιτών 
των τραγικών αυτών λαών στην Ευρώπη. Αν 
µάλιστα οι Ασσύριοι και οι Αρµένιοι δεν έχουν 
εµπόδια στο έργο τους, για την περίπτωση των 
Ποντίων τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Είναι 
πολλοί οι χωροφύλακες της µνήµης µας στο 
κράτος, στα κόµµατα, σε ορισµένες οµοσπονδίες 
και συλλόγους. ∆εν είναι µόνο οι Τούρκοι. 
Παρόλα τα εµπόδιο το νέο Ανατολικό Ζήτηµα 
µπαίνει στην µορφωτική, διανοητική, πολιτική 
ατζέντα των Ευρωπαϊκών Πολιτικών δυνάµεων. 
Ό,τι δεν παρήκµασε από την ευρωπαϊκή 
σοσιαλδηµοκρατία επιστρέφει στην αρχική του 
παράδοση. 
Ποια είναι η στάση, ο ρόλος των Ελλήνων 
Σοσιαλιστών, των Ελληνικών Πολιτικών 
δυνάµεων; (...) Αν έµεινε κανείς που δεν είναι 
κεµαλικός ας το δηλώσει.  Θα χαρώ για πολλούς 
λόγους να τον ακούσω. Μέχρι σήµερα δεν 
άκουσα µια αντικεµαλική φωνή. Στο βιβλίο µου 
«Από το ΠΑΣΟΚ στο ΚΚΚΑΣΟΡ, ο εκφυλισµός 
ενός ιστορικού εγχειρήµατος» αναλύω την 
πορεία του εκφυλισµού. Πρόκειται για το 
όνειδος της δηµοκρατικής παράταξης, και της 
χώρα. Είναι µια ανωµαλία. Είναι έκφραση µιας 
παρακµιακής πραγµατικότητας...
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Μία ἀπό τίς µεγαλύτερες πηγές τῆς 
δύναµής µας εἶναι οἱ φίλοι µας. Σήµερα 
ὅµως θέλουµε νά ἐπικεντρώσουµε 
µόνο σέ µία µερίδα αὐτῶν τῶν φίλων, 
εἰδικά σέ κείνους πού παράγουν ἔντυπο 
λόγο. Ἔτσι, θά κάνουµε µιά µικρή 
ἀναφορά στά βιβλία πού διαβάσαµε 
τελευταῖα καί πού γράφηκαν ἀπό 
φίλους τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» (ἐκκρεµοῦν 
κι ἄλλα!). 
Ὁ Σωτήρης Σόρογκας εἶναι βέβαια 
γνωστός ὡς ζωγράφος, ὅµως στήν 
«Αἰσθητική Γεωγραφία» του ὁ καλλι-
τέχνης δείχνει καί τίς δοκιµιογραφικές 
του ἀρετές, µέ ἕναν λόγο αἰχµηρό, 
καίριο καί οὐσιώδη. Μακρυά ἀπό κάθε 
ὀµφαλοσκοπική καί διανοουµενίστικη 
προσέγγιση, καταγγέλει τή φάρσα τῆς 
σύγχρονης «Τέχνης», σχολιάζει µορφές 
παλαιοτέρων ὁµοτέχνων του (καί µή), 
καί παραθέτει ἐννέα συνεντεύξεις του 
γιά ζητήµατα τέχνης µά καί πολιτικῆς 
γιά τόν πολιτισµό. 
Ὁ ∆ηµήτρης Κοσµόπουλος κυκλοφό-
ρησε τήν τελευταία του ποιητική 
συλλογή µέ τίτλο «Βραχύ Χρονικό» (καί 
µᾶς τήν ἔστειλε µέ ἐξαιρετικά τιµητική 
ἀφιέρωση). Τό ποιητικό ὕφος τοῦ ∆.Κ., 
γνωστό καί ἀπό τίς προηγούµενες 
δηµοσιεύσεις του, σέ συνδυασµό µέ 
µιάν ἐναλλαγή πατροπαράδοτου καί 
σύγχρονου βηµατισµοῦ, ἐκβάλει σέ 
µιά συναρπαστική ἀνάγνωση τῆς 
(ἐσωτερικῆς καί ἐξωτερικῆς) πραγµα-
τικότητας. Ποίηση στά καλύτερά της, 
πού µεταξύ τῶν ἀφορµῶν της δέν 
λείπουν οἱ ἐκπλήξεις.

Τόν Κώστα Χατζηαντωνίου τόν γνω-
ρίζουν οἱ περισσότεροι ὡς ἱστορικό 
καί δοκιµιογράφο. Τό «Ἀγκριτζέντο» 
(τό ἰταλικό ὄνοµα γιά τόν ἀρχαῖο 
Ἀκράγαντα) πάντως δέν εἶναι ἡ πρώτη 
ἀφηγηµατική δουλειά τοῦ καλοῦ 
µας φίλου, µά ἡ τρίτη. Αὐτή τή φορά 
ἔγραψε ἕνα γοητευτικό µυθιστόρηµα 
γιά τή µυστική Σικελία µέ τίς ἑλληνικές 
ρίζες καί τό κακόφηµο παρόν. Ἕνα 
πήγαινε - ἔλα µεταξύ τῆς ἐποχῆς τοῦ 
µεγάλου Ἀκραγαντίνου φιλοσόφου 
Ἐµπεδοκλῆ καί τοῦ σήµερα, στόν 
τόπο πού γονιµοποίησε ἡ κλασική 
ἑλληνική φιλοσοφία, ἡ τόσο ξένη µέ 
τή σύγχρονη ἐποχή µας.
Ἡ τελευταία συγγραφική δουλειά τοῦ 
Λουκᾶ Ἀξελοῦ, πού µεταξύ ἄλλων 
διευθύνει τίς έκδόσεις «Στοχαστής», 
εἶναι ἕνα µικρό βιβλιαράκι µέ τίτλο 
«Ἡ γεωγραφία τῶν ἀνακαλύψεων». 
Σ’ αὐτό ἱστορεῖται µέ γλαφυρότητα ἡ 
µεγάλη ἀνθρώπινη περιπλάνηση στίς 
νέες κάθε φορά χῶρες µέ κίνητρο 
τήν κατάκτηση τῆς γνώσης καί τοῦ 
πλούτου. Ἕνα ταξίδι στά βιβλία τῶν 
ταξιδευτῶν ἀπό τόν Πυθέα µέχρι τόν 
Κολόµβο καί τόν Σκότ, ἀνθρώπων 
πού ἄγγιξαν καί ξεπέρασαν τά κάθε 
εἴδους ὅρια τῆς ἐποχῆς τους. 
Τούς εὐχαριστοῦµε ὅλους θερµά γιά 
τόν λόγο τους αὐτόν πού ἀρδεύει τήν 
αὐχµηρή, τρέχουσα καθηµερινότητά 
µας καί µᾶς φέρνει σ’ ἐπαφή µέ τήν 
κατά τόν Νάσο Βαγενά «πραγµατική 
πραγµατικότητα» πού κατά κανόνα, 
δυστυχῶς, µᾶς διαφεύγει. 

Λόγοι φίλιοι καί παράλληλοι

Η «επετηριδοποίηση» της 
αξιοκρατίας

Συνέχεια από τη 2η σελίδα
Σε κανέναν έλεγχο αξιοκρατίας δεν αντέχουν και 
παράμετροι τοπικές ή χρονικές. Η «εντοπιότητα» 
συνιστά κατάφωρη παραβίαση της ισότητας μεταξύ 
των υποψηφίων για την κατάληψη μιας θέσης, γι’ αυτό 
και ο Συνήγορος του Πολίτη την έκρινε αναξιοκρατική 
(εφημ. «Το Βήμα», 4/11/09). Αν υπάρχει η ανάγκη 
μίας μονιμότερης στελέχωσης των δημόσιων ή των 
δημοτικών υπηρεσιών σε ευαίσθητες περιοχές, όπως 
οι παραμεθόριες, ας επιστρατευτούν άλλα κίνητρα ή 
υποχρεώσεις για όσους διορίζονται. Η μοριοδότηση 
όμως της «εντοπιότητας» είναι απαράδεκτη. Ομοίως, σε 
σχέση με τους χρονικούς παράγοντες, η αποδοχή ορίων 
ηλικίας για την πρόσληψη εργαζομένων καταστρατη-γεί 
τα ίσα δικαιώματα των συνυποψηφίων. Η δυνατότητα 
διαγωνισμού για την κατάληψη μιας θέσης επιβάλλεται 
να παρέχεται σε οποιονδήποτε ενήλικα ενδιαφερόμενο, 
είτε είναι εικοσάρης είτε πενηντάρης.
Παράγοντες «κοινωνικοί», πάλι, όπως η οικογενει-
ακή κατάσταση, ο αριθμός των παιδιών κάθε 
διαγωνιζομένου, η πολυτεκνία ή η ένταξη σε «ιδιαί-
τερες» πληθυσμιακές ομάδες καμία σχέση δεν έχουν 
με τις ικανότητες των υποψηφίων για την πλήρωση 
θέσεων εργασίας. Είναι καιρός επιτέλους να καταστεί 
κατανοητό πως η αξιοκρατία και η «κοινωνική 
πολιτική» διαφέρουν μεταξύ τους και δεν στέκει να 
συμπλέκονται. Ιδίως όταν πρόκειται για υπηρεσίες 
που προαπαιτούν ειδικά προσόντα, κριτήρια 
όπως η πολυτεκνία είναι προκλητικό να χαρίζουν 
προτεραιότητα σ’ όσους τα πληρούν. Πόσο αξιοκρατικό 
είναι να διορίζεται ένας πολύτεκνος εκπαιδευτικός εις 
βάρος εκπαιδευτικών με επιτυχίες στους διαγωνισμούς 
του Α.Σ.Ε.Π., για τους οποίους ωστόσο δεν στάθηκαν 
αρκετές οι θέσεις που προκηρύχτηκαν; Και με ποια 
αξιοκρατική λογική παρακάμπτει ο πολύτεκνος τον 
ισότιμο συναγωνισμό; Γιατί, αν οι οικογενειακές του 
υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να προετοιμαστεί 
επαρκώς για να διαγωνιστεί με τους συναδέλφους 
του, τότε τι εγγυάται ότι θα μπορεί να προετοιμάζεται 
επαρκώς για τις υποχρεώσεις του μέσα στις σχολικές 
αίθουσες; Κι αν, πάλι, κατορθώνει να προετοιμάζεται 

επαρκώς για τη διδασκαλία στις αίθουσες, τότε γιατί 
να μην προλαβαίνει να προετοιμαστεί και για ισότιμο 
διαγωνισμό με τους συνυποψηφίους του; Ή πόσο 
αξιοκρατικό είναι να διορίζονται σε δημόσια νοσοκομεία 
γιατροί προερχόμενοι από «ευαίσθητες» πληθυσμιακές 
ομάδες, που προσλαμβάνονται παρακάμπτοντας κάθε 
διαγωνισμό; Ποια «κοινωνική ευαισθησία» επιτρέπει 
να παραγκωνίζονται οι εκλεκτότεροι επιστήμονες υπέρ 
των μέτριων; Αν, συνεπώς, η πολιτεία θεωρεί πως 
επείγει να εξυπηρετούνται οι «ευαίσθητες» ομάδες, 
η εξυπηρέτηση αυτή δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος 
της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της 
αξιοκρατίας. Ας ισχύουν οι οποιεσδήποτε διευκολύνσεις 
σε θέσεις στις οποίες η ανάγκη της επιστημοσύνης δεν 
προτάσσεται επιτακτικά.
Προκύπτει, επομένως, πως εφαρμόσιμη αξιοκρατία 
είναι μόνο εκείνη που διασφαλίζει ίσους όρους 
αξιολόγησης για όλους τους ενδιαφερομένους, χωρίς να 
προσμετρούνται «μόρια» από αμφίβολες διαδικασίες. 
«Κοινωνικοί» παράγοντες, προϋπηρεσία, πρόσθετοι 
τίτλοι σπουδών, προφορικές συνεντεύξεις είναι 
κριτήρια υποκειμενικά, «χρήσιμα» μόνο στη σύνταξη 
νέων «καταλόγων αναμονής», δηλαδή επετηρίδων, και 
ικανά να διαστρεβλώσουν την αληθινή εικόνα της αξίας 
των ανθρώπων. Η νέα κυβέρνηση θα δυσκολευτεί να 
υπερβεί στρεβλώσεις από τις οποίες εξαρτώνται πλέον 
πολλοί ενδιαφερόμενοι για θέσεις εργασίας. Πέρα 
όμως από το μεταβατικό διάστημα που ίσως χρειαστεί 
μέχρι να εφαρμοστεί ένα πραγματικά αξιοκρατικό 
σύστημα προσλήψεων, απαιτείται, σε σχέση μ’ αυτό, να 
αποδειχτούν οι προθέσεις ειλικρινείς. Η «αξιοκρατική» 
επιλογή όσων θα στελεχώσουν τις θέσεις των γενικών 
και ειδικών γραμματέων των υπουργείων και των 
γενικών γραμματέων των περιφερειών από μία 
καθαρά πολιτική επιτροπή με επικεφαλής τον κ. 
Θεόδωρο Πάγκαλο συνιστά κακό προηγούμενο, όχι 
επειδή μια κυβέρνηση δεν δικαιούται να επιλέγει τους 
συνεργάτες της σε καίριες θέσεις, αλλά επειδή επιχειρεί 
την αντίστοιχη πολιτική επιλογή να την εμφανίσει σαν 
αξιοκρατική. Αν οι υποσχέσεις αξιοκρατίας για τις 
προσλήψεις στο δημόσιο εκφυλιστούν κατ’ αντίστοιχο 
τρόπο, η όλη συζήτηση θ’ αποδειχτεί κενή περιεχομένου, 
με μόνη εξαίρεση το «επικοινωνιακό» της σκέλος.

Γιάννης Στρούμπας

Τα νεοδημοκρατικά Τοξικά
Συνέχεια από τη σελ. 12
     Και βεβαίως οφείλω να πω και κάτι ακόμη, για να είμαι και δίκαιος. 
Τον μέσο παραδοσιακό δεξιό ψηφοφόρο ομολογώ ότι ποτέ μου δεν τον 
είχα και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Τώρα όμως οφείλω να ομολογήσω 
ότι προχτές έδωσε εξετάσεις και το έπραξε με επιτυχία, μέσω μάλιστα 
μιας πρωτοφανούς και πρωτόγνωρα δημοκρατικής - παρ’ όλα τα τεχνικά 
προβλήματα (εντάξει, μωρέ, συγγνωστόν, άλλωστε στο πιο γελοίο κράτος 
του Γαλαξία ζούμε!) - διαδικασίας (που είχε βεβαίως και διακύβευμα - 
όχι δηλαδή τώρα σαν κάτι παρωδίες με μερικούς άλλους που κατέβηκαν 
μόνοι τους)! Και τις πέρασε τις εξετάσεις και για όσα μόλις προανέφερα 
και για το ότι δεν έπεσε τελικά στην τεχνητή παγίδα ότι δήθεν η 
Ντόρα θα αποτελούσε τον ισχυρό αντίπαλο για το ΠΑΣΟΚ. Τελικά, 
ο κόσμος της ΝΔ, επιδεικνύοντας σαφές αίσθημα αυτοσυντήρησης, 
συνειδητοποίησε το (για μας τους απ’ έξω ούτως ή άλλως) προφανές: ότι 
για να αντιπαρατεθείς με το ΠΑΣΟΚ απαιτείται πρωτίστως μια σαφής 
ιδεολογική διαφοροποίηση από αυτό και όχι φυσικά ένα πρόσωπο που 
αποτελεί προδήλως το alter ego της χυδαιότερης πλευράς του!
     Τώρα πια η επόμενη μέρα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. 
Τώρα πλέον η αντιπαράθεση των 2 μεγάλων κομμάτων νομίζω ότι δεν 
θα είναι απλώς μια σύγκρουση δύο μηχανισμών νομής εξουσίας και 
διασπάθισης κονδυλίων (χωρίς καμία ουσιαστικά άλλη διαφορά), αλλά 
θα παιχτεί πια ΚΑΙ σε επίπεδο ιδεολογικό. Πολλά θα εξαρτηθούν βέβαια 
και από το κατά πόσον ο νέος αρχηγός θα επιχειρήσει (και εν τέλει θα 
κατορθώσει) να πετάξει οριστικά και αμετάκλητα όλο αυτό το αφόρητο 
σημαινόμενο του μητσοτακέικου και της πλέμπας που το ασπάζεται, εκεί 
που πραγματικά του αξίζει: όχι στο…παραδοσιακό χρονοντούλαπο, αλλά 
στον ΑΠΟΠΑΤΟ της Ιστορίας (η πρώτη του πάντως δήλωση ότι από εδώ 
και πέρα δεν θα ανεχτεί υπονομεύσεις ήταν αναμφίβολα ενθαρρυντική)! 
Αν σταδιακά το πετύχει (ή έστω αν το επιχειρήσει ειλικρινά) είναι 
βέβαιο ότι η ΝΔ όχι μόνο δεν θα συρρικνωθεί, όπως κράζουν οι γελοίες 
Κασσάνδρες της «προοδευτικής» καφρίλας, αλλά θα εκτοξευτεί 
εκλογικά - και βεβαίως όχι μόνο σκυλεύοντας ανηλεώς το εκ δεξιών του 
κωμικοτραγικό τουρλουμπούκι της εθνοκάπηλης θυμηδίας! Αντίθετα, 
θα έχει κοντά του και μεγάλο μέρος του εξ αριστερών (έως και…πολύ 
αριστερών) του χώρου, εκείνο το μέρος που τρέφει πέραν των άλλων και 
ευαισθησίες εθνικές και που τα τελευταία χρόνια απέχει συνειδητά από 
τις βουλευτικές εκλογές ή αστεϊζεται, ρίχνοντας ψήφους διαμαρτυρίας 
σε μικρά ανθυποκομματίδια της πλάκας! Κάπου εκεί γύρω μπορεί να 
είμαστε τότε κι εμείς. Όχι βέβαια πλέον ως…μέλη (καλά, αυτό το αστείο 
τελείωσε)! Κάπου εκεί κοντά πάντως…                Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



Ορίστηκε η προσωρινή 5μελής 
Διοικούσα Επιτροπή στην «Ελληνο-
ρωσική Συμμαχία»: Γαβριήλ 
Αβραμίδης, Γιάννης Ζελίλωφ, 
Κλημέντης Μπαλαμπανίδης, 
Αχιλλέας Τσεπίδης και Νίκος 
Τσαμτσίδης, με τον κ. Αβραμίδη 
συντονιστή του αγώνα που ξεκίνησε 
για διεύρυνση της Ελληνορωσικής 
Συμμαχίας και άνοιγμα 
περιφερειακών γραφείων. Πρώτος 
οργανωτικός στόχος το Συνέδριο 
του Κινήματος, και οι εκλογές 
για τα όργανά του. Παράλληλα, 
προετοιμάζεται η συνάντηση που 
θα έχουν μέλη του Κινήματος στη 
Μόσχα, με πολιτικούς παράγοντες 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με 

τους οποίους θα 
γίνουν εκτενείς 
συζητήσεις για 
την ανάπτυξη 
των θέσεων της 
Ελληνορωσικής 
Συμμαχίας από 
τη μία πλευρά και 
την εξέταση των 
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν 
σ χ έ σ ε ω ν 
Ε λ λ ά δ α ς 
Ρωσίας από 
την άλλη. Όπως 

έχει τονίσει στην διακήρυξή της η 
Συμμαχία, κεντρικός της στόχος 
είναι η ανατροπή της ετεροβαρούς 
εξάρτησης της Πατρίδας μας 
από άρμα των Ευρωατλαντικών 
συμφερόντων, πάντα με γνώμονα 
τα συμφέροντα, εθνικά και 
οικονομικά της Ελλάδας. 
Όσοι επιθυμούν να έλθουν σε 
επαφή με τον κ. Αβραμίδη μπορούν 
να τηλεφωνούν στο 6948071061. 
Εγγραφές και επικοινωνία με το 
Κίνημα μπορούν να έχουν επίσης 
μέσα από το Διαδίκτυο, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.elros.
tk ή να στείλουν email στο κίνημα, 
στο elros@cyta.gr.

1) Στίς 4 Δεκεµβρίου 1944 ὁ Σκόµπυ 
κηρύσσει στρατιωτικό νόµο στήν 
Ἀθήνα, µέ τήν ἔναρξη τῶν Δεκεµ-
βριανῶν. Ἀφήνω κατά µέρος τίς 
ἡµέτερες (τεράστιες) εὐθῦνες καί 
ρωτῶ µόνο γιά τούτην τήν πτυχή: 
Ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ ἕνας Ἄγγλος 
κηρύσσει στρατιωτικό νόµο σέ 
µιάν ἄλλη χώρα, πού µόλις ἐλευθε-
ρώθηκε ἀπό ξένο ζυγό;
Α) Εἴπαµε ὅτι ἐλευθερώθηκε ἀπό 
τούς Γερµανούς, ὄχι ὅµως κι ἀπό 
τούς Ἄγγλους
Β) Μά ἤθελε τό καλό µας ὁ ἄνθρωπος, 
συνέχιζε τήν φιλελληνική παράδοση
Γ) Ἄ, σᾶς βρίσκω λίγο ξενοφοβικούς, 
τί θά πεῖ Ἄγγλος καί Ἕλληνας; 
Δ) Τί ἀπό ποῦ κι ὥς ποῦ; Ἀπό τό 
Ναβαρῖνο καί µετά!

2) Στίς 7 Δεκεµβρίου 1965 αἴρεται 
ἀµοιβαίως τό χιλιόχρονο ἀνάθεµα 
µεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν 
ἀπό τόν Πάπα Παύλου τοῦ Στ΄ 
καί τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα. 
Ἄν λάβει κανείς ὑπ’ ὄψιν του ὅτι ὁ 
Ἀθηναγόρας ἔγινε Πατριάρχης στή 
θέση τοῦ Μαξίµου πού ἐκδιώθηκε 
ὡς «ψυχοπαθής», ὅτι πῆρε τή 
θέση αὐτή χωρίς νά εἶναι Τοῦρκος 
πολίτης, ὅτι τόν µετέφερε στήν 
Πόλη τό ἀµερικανικό προεδρικό 
ἀεροπλάνο, κι ὅτι εἴχε µέ τόν 
ἱδρυτή τῆς CIA (καί µετέπειτα 
πρόεδρο τῶν ΗΠΑ) τίς σχέσεις πού 
δείχνει ἡ φωτογραφία τους (ἀπό 
τό Σπῆγκελ), ποιά προτεραιότητα 
λέτε νά πρυτάνευσε σέ κείνην τήν 
ἱστορική συµφιλίωση;
Α) Ἡ σύµπηξη θρησκευτικοῦ ἀντισο-
βιετικοῦ µετώπου καί ἡ ἀποµάκρυν-
ση ἀπό τήν ὁµόδοξη Ρωσία
Β) Ἡ σύµπηξη θρησκευτικοῦ ἀντισο-
βιετικοῦ µετώπου καί ἡ ἀποµάκρυν-
ση ἀπό τήν ὁµόδοξη Ρωσία
Γ) Ἡ σύµπηξη θρησκευτικοῦ ἀντισο-
βιετικοῦ µετώπου καί ἡ ἀποµάκρυν-

ση ἀπό τήν ὁµόδοξη Ρωσία
Δ) Ἡ σύµπηξη θρησκευτικοῦ ἀντισο-
βιετικοῦ µετώπου καί ἡ ἀποµάκρυν-
ση ἀπό τήν ὁµόδοξη Ρωσία

3) Στίς 10 Δεκεµβρίου 1893 ὁ Χαρί-
λαος Τρικούπης κηρύσσει στή 
Βουλή τήν πτώχευση τῆς Ἑλλάδος, 
µέ τό «δυστυχῶς ἐπτωχεύσαµεν». 
Τήν πτώχευση ἀκολούθησε καί ὁ 
στρατιωτικός διασυρµός τοῦ 1897 
ἀπό τήν Ὀθωµανική Αὐτοκρατο-
ρία, ὁ οἰκονοµικός ἔλεγχος τῆς 
Δύσης καί τελικά ἡ σωτήρια 
ἐπανάσταση στό Γουδί. Μέ µιάν 
ἀναγωγή στό σήµερα, παραµονές 
τῆς πρώτης πτώχευσης τοῦ 21ου 
αἰώνα, ποιά ἀπό τίς 3 ἐκεῖνες 
ἐξελίξεις εἶναι ἐντελῶς ἀπίθανη;
Α) Ἡ πολεµική συντριβή
Β) Ὁ διεθνής οἰκονοµικός ἔλεγχος
Γ) Ἡ ζωοδόχος ἐπανάσταση
Δ) Ὅλα τά ἀνωτέρω

4) Στίς 11 Δεκεµβρίου τοῦ 969 
δολοφονεῖται ὁ αὐτοκράτορας τῆς 
µεσαιωνικῆς µας Αὐτοκρατορίας, 
Νικηφόρος Φωκάς. Ὑπῆρξε 
ἕνας ἀπό τούς σηµαντικότερους 
Αὐτοκράτορες καί στρατηγούς 
τοῦ Βυζαντίου. Νίκησε ὅλους τούς 

ἐχθρούς του, ἀνακατέλαβε τήν 
Κρήτη, τήν Κύπρο, τή Συρία, τήν 
Κιλικία. Ταυτόχρονα ἦταν καί 
ἀσκητική φύση, µέ ἀγάπη γιά τόν 
µοναχισµό, παρότι προσπάθησε 
νά περιορίσει τίς ὑπερβολές (καί 
τήν περιουσία) τοῦ τελευταίου.
Ὅσο αὐτός ὅµως πολεµοῦσε καί 
προσευχόταν, ἡ σύζυγός του 
Θεοφανώ, πού τόν εἶχε παντρευτεῖ 
στοχεύοντας στήν διατήρηση τῶν 
κληρονοµικῶν της δικαιωµάτων 
(ὁ Φωκᾶς ἦταν κοντός, µαῦρος 
κι ἄσχηµος), παρηγοριόταν 
στήν ἀγκαλιά τοῦ 44χρονου 
ἀνηψιοῦ του, Ἰωάννη Τσιµισκῆ. 
Τελικά τό παράνοµο ζευγάρι 
συνωµότησε καί τόν σκότωσε. 
Μάλιστα οἱ 6 συνωµότες πού 
µπῆκαν στό παλάτι καί βρῆκαν 
τό αὐτοκρατορικό κρεββάτι ἄδειο 
καί τόν Νικηφόρο Φωκά νά 
κοιµᾶται στό πάτωµα πάνω σέ 
µιά προβιά, στιγµιαῖα δίστασαν 
νά ἐγκληµατίσουν, ἀντικρύζοντας 
τήν ἀκεραιότητά του. Τελικά τόν 
ἀποκεφάλισαν καί πέταξαν ἀπό τό 
παράθυρο τό ἀκέφαλο σῶµα του. 
Χαρακτηριστικό τό ἐπίγραµµα 
πού χαράχθηκε στόν τάφο του:
Α) «Κατέκτησες τά πάντα, ἐκτός ἀπό 
µία γυναίκα»
Β) «Τῆς γυναίκας ὁ καηµός, π..., λοῦσα 
καί χορός»
Γ) «Ἐδῶ κεῖται ὁ ὠχρός θάνατος τῶν 
Σαρακηνῶν»
Δ) «Καλύτερα νά πολεµᾶς τόν Ἀµπντ 
Ἀλ Ἀµίζ στά τείχη τοῦ Χάνδακα, παρά 
τή Θεοφανώ στό παλάτι»
 
5) Στίς 12 Δεκεµβρίου 1803 στήν 
Ἁγία Παρασκευή τοῦ Σουλίου ὁ 
καλόγερος Σαµουήλ ἀνατινάζει τό 
Κούγκι, προτιµώντας τόν θάνατο 
ἀπό τή φυγή µπροστά στό ἀσκέρι 
τοῦ Ἀλῆ Πασά. Γράφει στό ποίηµά 
του «Ὁ Σαµουήλ» ὁ γλαφυρός 
Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης: 

«-Καλόγερε, τι καρτερείς 
κλεισµένος µες στο Κούγκι;

Πέντε νοµάτοι σόµειναν - 
κ’ εκείνοι λαβωµένοι!

Κι είναι χιλιάδες οι εχθροί 
που σ’ έχουνε ζωσµένον!
Έλα να δώσης τα κλειδιά, 

πέσε να προσκυνήσης,
κι αφέντης ο Βελήπασας 

δεσπότη θα σε κάµη!
Έτζι ψηλά από το βουνό 

φωνάζει ο Πήλιο Γκούσης…
Κλεισµένος µες στην εκκλησά

βρίσκετ’ ο Σαµουήλης,
κι αγέρας παίρνει τη φωνή 
του Πήλιου του προδότη.

Χωρίς ψαλµούς καί θυµιατά, 
χωρίς φωτοχυσία,

γονατισµένοι, σκυθρωποί, 
µπρος στην Ωραία Πύλη,

πέντε Σουλιώτες στέκονται 
µε το κεφάλι κάτου.

Βουβοί - δέν ανασαίνουνε. 
και βλέπεις κάπου-κάπου
όπου ένα χέρι σκώνεται 
και κάνει το σταυρό του.

Ακίνητα στο µάρµαρο 
σέρνονται τα σπαθιά τους -
σπαθιά που τόσο εδούλεψαν 

γιά το γλυκό τους Σούλι!
Δε φαίνετ’ ο καλόγερος. 
µόνος του στ’ άγιο Βήµα
προσεύχετο κι ετοίµαζε 

τη µυστική θυσία...»
Ποιά χρονική στιγµή ἐπέλεξε ὁ 
«Καπετάν Καλόγερος» νά βάλει 
φωτιά στά πυροµαχικά; 
Α) Πάνω πού θά ‘µπαινε στό Σούλι ὁ 
Ἀλή Πασάς
Β) Πάνω πού θά ‘µπαιναν στό Κούγκι 
οἱ Ἀγαρηνοί
Γ) Πάνω πού θά γινόταν ὁ Πηλιο-
γούσης ἄρχοντας στά Γιάννενα
Δ) Πάνω πού θά γινόταν ἡ Δαµανάκη 
ἐπίτροπος στήν ΕΕ 

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

Σέ ἦχο πλάγιο
§

Τέσσερα κεριά, δυό κούτσουρα ἀναµµένα...
Ἀνοιχτή πρόκληση σέ στίχους!

§
Ἡ θλιµένη γεωµετρία τῶν ἀποδηµητικῶν

§
Μένουν τά πράγµατά µας πίσω

νά µᾶς νοσταλγοῦνε

§
Ἡ ὀµορφιά δέν πεθαίνει, διαχέεται

§
Ὁ ἥλιος τῆς ἀνατολῆς

σπρώχνει τίς σκιές µου στή δύση.
Τοῦ εἶναι πιό εὔκολο, φαίνεται!

§
Ἡ βελόνα τῆς ρότας µου σηµαδεύει µιάν 

ἄγνωστη ἤπειρο: ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ

§
Μερικές ὀµορφιές ἐπιδροῦν πάνω σου
µέ τήν πληρότητα φυσικοῦ γεγονότος

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

Ἀλληλογραφοῦµε
  Ἀπό τόν π. Ἀργύριο Καϊµακάµη, 
ἐφηµέριο τῆς Ἁγ. Βαρβάρας Κοµοτηνῆς, 
λάβαµε καί δηµοσιεύουµε τήν κάτωθι 
ἐπιστολή (καί τόν εὐχαριστοῦµε θερµά): 
«Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί,
Μέ ἀφορµή δύο πρόσφατα δηµοσιεύµατα 
τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» α) «Νέα ἐπίθεση τοῦ 
οἰκουµενισµοῦ καί β) «Σκέψεις πιστοῦ 
πρός τήν ἐκκλησία» ἐπιτρέψτε µου νά 
σᾶς συγχαρῶ, τόσο τόν συνεργάτη σας 
Ν.Δ. τοῦ ὁποίου ἡ πένα εἶναι δεινότερη 
καί θεολογικότερη πολλῶν θεολόγων καί 
ταγῶν τῆς ἐκκλησίας, ὅσο καί τήν κ. Χρ. 
Ρίζου, ἡ ὁποία µᾶς ἔκανε νά ἀναλογισθοῦµε 
πόσο δρόµο ἔχουµε νά διανύσουµε ὥστε νά 
ἀνταποκριθοῦµε ἐπάξια στόν Εὐαγγελικό 
λόγο «...ὁ ποιµήν ὁ καλός».
Μήν λησµονεῖτε ὅµως ὅτι καί ὁ κλῆρος 
ἀποτελεῖται ἀπό ἀνθρώπους, τό ἴδιο ἤ καί 
περισσότερο ἀδύναµους καί ἁµαρτωλούς 
ἀπό τό ὑπόλοιπο πλήρωµα τῆς ἐκκλησίας. 
Προσωπικά ἔχω τή γνώµη ὅτι ἰδιαίτερα 
στήν ἐποχή µας χρειάζεται ἐπαγρύπνηση, 
κριτική σκέψη καί ἔλεγχος ἀπό τόν λαό 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἀγάπη, 
ταπείνωση καί προσευχή γιά νά φωτίζεται 
ὁ νοῦς µας καί ἡ Χάρη Του νά µᾶς ὁδηγεῖ 
στό θέληµά Του.
Συγχωρέστε µε!»  

Ἑλληνορωσικά
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Ἄλλη µία θερµότατη συνάντηση, γεµάτη 
συµφωνίες Τσάβες - Ἀχµαντινετζάντ καί 
....κλάµα οἱ ἀφεντικοί. Τό νέο µέτωπο 
ἐναντίον τους εἶναι ἄλλου τύπου.

Ἡ Σοµαλία λιµοκτονεῖ, ὅµως τά τρόφιµα 
τῶν ΗΠΑνθρώπων (πού τήν ἔριξαν 
στόν πόλεµο) µένουν στίς ἀποθῆκες τῆς 
Κένυας, ἀφοῦ νικοῦν οἱ ...τροµοκράτες!

Ντοκυµαντέρ γιά τόν Τολστόι ἑτοιµάζει 
ἡ Ρωσία γιά τά 100 χρόνια ἀπ’ τόν θανα-
τό το υ. Κι ἡ παγκόσµια προβολή του δέν 
ἀφορᾶ φυσικά µόνο τό παρελθόν της.

Ὁ Βέλγος Ρόµπαϊ, πού θἄναι πρόεδρος 
στήν ΕΕ, δέν εἶναι, λέει, χαρισµατικός! 
Λές κι αὐτό διαφοροποιεῖ τίς πολιτικές 
πού ὑπαγορεύουν τά συµφέροντα!  

Ἄσε πού κάλλιο µιά µετριότης, παρά µιά 
χαρισµατική κουράδα (τύπου Μπλαίρ).

Οἱ Γερµανοί ζητοῦν ἀπό τούς µετανάστες 
κατάφαση τῆς Γερµανίας καί γνώση 
τῆς γερµανικῆς. Οἱ Ἑλβετοί δέν θέλουν 
µιναρέδες. Τελικά µόνο ἐµεῖς µείναµε...

Ρέ σύντροφοι! Ἄς τό πεῖ κάποιος τοῦ 
ΓΑΠ ὅτι ὁ πρωθυπουργός µιᾶς χώρας 
ἀσχολεῖται ἐνίοτε καί µαζί της. Μήπως 
κατάλαβε ὅτι ψηφίστηκε γιά κάτι ἄλλο;

Δυό µῆνες τώρα µπορεῖ νά µή στελέχωσε 
ὑπουργεῖα καί Περιφέρειες, ὅµως ἐπι-
σκέφθηκε καµµιά 40 χῶρες. Ὁ πρωθυ-
πουργικός τουρισµός ὡς «ἐξωστρἐφεια».

7η Ἀκαδηµαϊκή Συνάντηση Ὀρθοδοξίας 
- Ἰουδαϊσµοῦ (Ἀθήνα, 18-19/11) µέ στόχο 
τήν ἐµβάθυνση τῆς ἀλληλογνωριµίας, 
τῆς συνεργασίας καί τῆς συνύπαρξης

Ἡ πρωτοβουλία ἦταν, λέει, τοῦ Οἰκουµε-
νι(στι)κοῦ Πατριαρχείου καί µετεῖχαν 
ἄτοµα σάν τόν Νταβίντ Ρόζεν τῆς AIPAC 
πού συναντήθηκαν καί µέ τόν ΓΑΠ !

Νεοκλής Σαρρής («high tv»): Ὁ Τοῦρκος 
ὑπουργός Ἐγκεµέν Μπαγίς διόρισε τόν 
σύζυγο τῆς Ντόρας, Ἰσίδωρο Κούβελο, 
στό Δ.Σ. µεγάλης Τουρκικῆς τράπεζας! 

Ἴσως καί νά λαθεύω, µά ὥς τώρα µόνον 
ὁ Χρυσοχοΐδης δείχνει νά ἀλλάζει κάτι 
πρός τό καλύτερο στόν τοµέα του. Κατά 
τ’ ἄλλα µιά (µαύρη) κωµωδία.

Στίς 2/12 πρώτη συνάντηση ὅσων ζητοῦν 
«Μεταφορά τῆς Πρωτευούσης». Φτάνει 
µέ τόν ἄθλιο, παρασιτικό, ἑλληνοκτόνο 
(καί ἀθηνοκτόνο) ἀθηναϊσµό!

«Ἡ ἑβραία νύφη» εἶναι τό νέο βιβλίο 
τοῦ Ν. Δαββέτα. Ἄλλος ἕνας πού πῆρε 
γραµµή ποιά θεµατολογία ἀνοίγει πόρ-
τες σήµερα. Ναί, καί λογοτεχνικές.

Τά 30 του χρόνια γιόρτασε ὁ Πολιτιστικός 
Θρακικός Σύλλογος Στουτγάρδης, σέ 
ἐκδήλωση µέ ὁµιλητή τόν Φ. Μαλκίδη. 
Χρόνια πολλά - καί παραγωγικά!

Καλές οἱ δηλώσεις Δρούτσα γιά µή ἔντα-
ξη τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ Ε/Τ δι-

αλόγου. Ἀρκεῖ νά µήν συµµορφωθοῦµε 
σιωπηρά στό αἰτηµατολόγιό τους, ἔ; 

Ὑποκατάστηµα τῆς Ziraat Bankasi 
στήν Ξάνθη; Ναί, βρέ, γιατί ὄχι; Θά 
περιοριζόταν στήν Κοµοτηνή ἡ τουρκ... 
ἔεεε, παγκοσµιοποίηση; 

Σήκωσαν ὅλα τά χρήµατα ἀπό τό ΑΤΜ 
τῆς Πρυτανίας! Καλά, δέν φυλάσσεται ἡ 
Πανεπιστηµιούπολη; Δέν χρυσοπληρώ-
νεται ἡ (ἀµφιλεγόµενη) ἐργολαβία; 

Καθόλου δέν µᾶς ἔπεισε ὁ Εὐριπίδης 
γιά τό σκεπτικό τῆς σιωπῆς του στήν 
κόντρα Σαµαρᾶ - Ντόρας. Ἄν δέν ἦταν 
φυγοµαχία, κάτι χειρότερο θά ἤτανε.

Ἐρντογάν, 21/10: «Νά µήν ὑπάρχει στήν 
Τουρκία ἡ ἀνώτερη ἐθνική ταυτότητα τοῦ 
Τούρκου καί οἱ κατώτερες τῶν Λαζῶν, 
Κούρδων, Κιρκασίων, Ποµάκων...»!!!

Γιά τήν ἑλληνική Θράκη ἄραγε τί ταυ-
τότητες βλέπουν ὁ Πρόξενός του καί οἱ 
«ὁµοεθνεῖς» του; Ποµάκους βλέπουν; Ἤ 
αὐτοί ζοῦν µόνο στήν ...Τουρκία; 

Δεξιοί κι αριστεροί, όλοι θα πάρετε
Στην πόλη Γκαζιάντεπ και δεύτερο σκάνδαλο 
μετά το φακέλωμα των κομμάτων ΤΚΡ και 
ΙΡ. Η Στρατοχωροφυλακή είχε φακελώσει 
και αυτούς που συγκέντρωναν το κρέας και 
τα δέρματα στο Μπαϊράμ. Στις αναφορές 
υπάρχουν ισχυρισμοί πως Κούρδοι κι Αλε-
βίτες «βοηθούν τις τρομοκρατικές οργανώ 
σεις». Στο υπ΄ αρ. İSTH-2600-12369-09 
έγγραφο με ημερομηνία 18-3-09 του διευ- 
θυντή πληροφοριών της Στρατοχωροφυ- 
λακής λοχαγού Τζενγκίζ Γκ. γίνεται αναφο- 
ρά στις δραστηριότητες όλων των αριστε 
ρών και δεξιών ομάδων, καθώς και των 
ιεραπόστολων. Σχετικά με την είδηση που 
είχε δημοσιεύσει προχτές η Ταράφ, πως η 
Στρατοχωροφυλακή φακέλωσε ακόμα και 
το ΙΡ και το ΤΚΠ, έγινε γνωστό πως το 
ΓΕΣ έστειλε έναν ταγματάρχη και έναν συν-
ταγματάρχη να ερευνήσουν το πώς διέρρευσε 
το έγγραφο.              (29-11-09, εφ. Ταράφ)

Ανεξάρτητη πολιτική, παρά το ΔΝΤ
Ο Ερντογάν που την επόμενη εβδομάδα 
θα συναντηθεί στην Ουάσιγκτον  με τον 
Ομπάμα, μόλις πριν λίγες εβδομάδες ήταν 
στην Τεχεράνη δίπλα δίπλα με τον «στενό του 
φίλο» Αχμαντινετζάντ και υπερασπίστηκε το 
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η μεγαλύτερη 
ανησυχία γι’ αυτήν τη συμπεριφορά φαίνεται 
στο θέμα των σχέσεων με το Ισραήλ. Ένα 
από τα θέματα που προκαλούνε ανησυχία 
είναι η στήριξη στον Σουδανό ηγέτη Ελ-
Μπεσίρ. Σύμφωνα με τον αρμόδιο για θέματα 
Τουρκίας του Ομπάμα, Φίλιπ Γκόρντον, 
«αυτή τη στιγμή μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ 
είναι περισσότερα τα θέματα που διαφωνούν 
από αυτά που συμφωνούν».  Αυτό που φοβίζει 
την Ουάσιγκτον είναι μήπως πίσω από αυτή 
την νέα συμπεριφορά της Τουρκίας δεν είναι 
τα εθνικά συμφέροντα, αλλά η αντανάκλαση 
μιας κρυφής ισλαμικής ιδεολογίας. 

(30-11-09, πρακτ. Χαμπέρτουρκ)

Όταν έτσι αντιμετωπίζουν ανθρώπους...
Η εισαγγελία της Άγκυρας μήνυσε 40 άτομα 
για συγκέντρωση διαμαρτυρίας χωρίς άδεια. 
Οι ποινές που αντιμετωπίζουν είναι από 1,5 
έως 5 χρόνια φυλάκισης. Στο κατηγορητήριο 
αναφέρεται πως στις 10-8-09 οργανώθηκε 
διαδήλωση με αίτημα «η αύξηση του 3% 
στους υπαλλήλους να γίνει 8%». Εξ αυτών 
που διώκονται, οι 4 είναι για την οργάνωση 
της διαδήλωσης και αντιμετωπίζουν ποινές 
από 1,5 έως 3 χρόνια. Οι 5 διώκονται 
διότι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και 
αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης 3 - 5  
χρόνια και οι 31 διότι παρά τις προειδοποι-
ήσεις των αστυνομικών δεν διαλύθηκαν.        
                            (30-11-09, εφ. Ραντικάλ)

...Τι να περιμένεις για τα ζώα
Πολίτες λογομάχησαν με τον χασάπη και τους 
ιδιοκτήτες του ταύρου που τον είχαν δέσει σε 
στύλο και προσπαθούσαν με μαχαιριές στους 
αστράγαλους να τον ακινητοποιήσουν. Ενώ 
τον είχαν περιορίσει σ΄έναν κήπο, ξέφυγε. 
Το κουρμπάνι αυτό λοιπόν άρχισαν να το 
κυνηγάνε ο χασάπης και οι ιδιοκτήτες. Όταν 
τον έπιασαν και τον έδεσαν σε στύλο, ζήτησαν 
βοήθεια από τον χασάπη Μ.Τ. Αυτός μετά 
από πολλές μαχαιριές στους αστραγάλους 
και στον λαιμό του ταύρου που σφάδαζε, 
κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Μερικοί 
πολίτες που έβλεπαν αυτό το βασανιστήριο, 
και μάλιστα μπροστά στα μάτια των παιδιών, 
αντέδρασαν κατά του χασάπη. Η διαμάχη 
τελείωσε με την επέμβαση της αστυνομίας.

(27-11-09, εφ. Ραντικάλ)

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Ἦταν πολλά τά λεφτά, Ἄρη; 

ΚΑΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ…
Τα…Νεοδημοκρατικά Τοξικά!

     Καιρός δεν ήταν να χαμογελάσει, μωρέ, επιτέλους λιγάκι 
το πικραμένο χείλι μας; Μια θλιβερή βρωμο-χώρα που είναι 
πάτος στα πάντα, μια κυβέρνηση της πλάκας ακόμη και στα 
πρακτικά θέματα (2 μήνες από τις εκλογές και όλα στη δημόσια 
διοίκηση είναι ένα απίστευτο μπάχαλο, επειδή ο διανοητικά…
προικισμένος πρόεδρός της επιμένει στη βλακωδώς απίστευτη 
εμμονή της…διαδικτυακής δημοκρατίας), χώρια οι εφιαλτικές 
προοπτικές σε παιδεία και εξωτερική πολιτική! Ε, αν έβγαινε 
πρόεδρος στη ΝΔ και η θυγατέρα του Μητσοτάκουλα, τι 
άλλο θα μας έμενε πια από το ν’ αρχίσουμε τα ψυχοφάρμακα 
με τις χούφτες ή από το να πάρουμε τα βουνά, ζωσμένοι με 
φυσεκλίκια και κηρύσσοντας Ανένδοτο έως εσχάτων;
     Και φυσικά αυτό δεν θα συνέβαινε, επειδή μας ενδιαφέρει 
η ΝΔ ως κόμμα, έτσι; Εμείς βέβαια το είχαμε πει πολλές φορές 
ότι η εκλογή Σαμαρά αποτελούσε μονόδρομο για τους οπαδούς 
της, ώστε να μπορέσει αυτό το χαώδες και ασυνάρτητο 
κόμμα να ξαναβρεί ένα κάποιο ιδεολογικό στίγμα και να μην 
μετατραπεί πλήρως σε ελεεινό κακέκτυπο του ΠΑΣΟΚ (όπως 
μια ενδεχόμενη εκλογή της Ντόρας προδήλως προοιώνιζε). 
Και αυτό όμως το λέγαμε για λόγους … δημοσιογραφικούς, 
γιατί επί της ουσίας δεν μας ενδιαφέρει η ΝΔ (όπως βέβαια 
και κανένα άλλο από τα γελοία απο-κόμματα του ελεεινού 
και παραπαίοντος πολιτικού σκηνικού), από τη στιγμή που ο 
δικός μας χώρος μέσα από τις αυτοαναιρούμενες επιλογές και 
τα ομφαλοσκοπικά συμπλέγματα των ίδιων των αριστερών 
καταβολών του, πνίγεται αναφανδόν εδώ και χρόνια μέσα σε 
δυο στάλες νερό και αδυνατεί να μεταφράσει τη δυναμική του 
σε ένα πολιτικό σχηματισμό που θα μας εξέφραζε. Με βάση 
ωστόσο αυτό το δεδομένο, η αγωνία μας παρέμενε τελικά, 
έστω για την αναζήτηση μιας μικρής ελπίδας. Απέναντι στους 
ελληνοφοβικούς κυβερνώντες, στα ιουράσσεια απολιθώματα της 
παλαιο-μαρξιστικής καθήλωσης, στο μισελληνικό παραλήρημα 
της «προοδευτικής» εθνομηδενιστικής πλέμπας και στην 
πολιτική απάτη των χυδαίων πατριδοκάπηλων, τι θα απέμενε, 
εφόσον προσετίθετο και η κατάρα του Μητσοτακέικου;
     Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος, για τον οποίο δεν θεωρώ την 
εκλογή Σαμαρά απλώς ενδοκομματικό ζήτημα της ΝΔ, αλλά 

θέμα μείζονος σημασίας, που αφορά άμεσα όλη τη χώρα και 
την περαιτέρω πορεία της. Αυτές οι εκλογές άλλωστε ήταν 
στην πραγματικότητα ούτως ή άλλως κάτι πολύ ευρύτερο: 
ήταν η σύγκρουση του κατά τη γνώμη μας μακράν καλύτερου 
σήμερα πολιτικού προσώπου με το μακράν χειρότερο - και 
εννοείται όχι μόνο μέσα στη ΝΔ, αλλά σε όλο συλλήβδην το 
παρόν πολιτικό σκηνικό. Σε περίπτωση που δεν επρόκειτο γι’ 
αυτούς τους δύο (με ό,τι βεβαίως κουβαλάνε πίσω τους και 
όποια προοπτική προδιαγράφουν μπροστά τους) εννοείται 
ότι η διαδοχή στο συγκεκριμένο κόμμα θα μας άφηνε παγερά 
αδιάφορους και θα απαξιώναμε ακόμη και το να αφιερώσουμε 
δύο έστω αράδες…
     Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, ελπίζω να γίνει εύκολα 
κατανοητό το γιατί ο υποφαινόμενος - και πολλοί ακόμη ομόνοες 
και ομογάλακτοι του - βρήκαν το κουράγιο να απεμπολήσουν 
έστω και για λίγες μέρες την …ανεξαρτησία τους από το 
ελλαδικό πολιτικό σκηνικό και να φορτωθούν στους ώμους 
τους το ασήκωτο φορτίο μιας επίσημης κομματικής ετικέτας 
(και μάλιστα της ΝΔ), ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν με την 
ψήφο τους στον εξορκισμό του απολύτως απευκταίου εφιάλτη! 
Εκφράσεις βέβαια του στυλ «ανεβαίνω, μάγκες, στο άλογο και 
πάω σαν τον Άη Γιώργη να καρφώσω τον σταυρό στην καρδιά 
της δράκαινας» εεε… ασφαλώς και εννοείται ότι απελθέτωσαν 
αφ’ ημών, καθότι δεν αρμόζουν ούτε στον χαρακτήρα μας, 
ούτε και στο δεδομένο πολιτικό μας ήθος! Η ηδονή όμως ήταν 
απόλυτη και σταματώ εδώ (γιατί μια-δυο-τρεις, στο τέλος μου 
φαίνεται, δεν θα τον γλυτώσω τον εισαγγελέα)!
     Ήταν όμως βέβαια φυσιολογική και η ηδονή και το όλο 
απίστευτο αίσθημα εκτόνωσης απέναντι σε όλα όσα είδαμε 
εδώ και μήνες! Απέναντι στο εμφανώς στημένο (από τον καιρό 
του θλιβερού απελθόντος) παιχνίδι της διαδοχής! Απέναντι 
στην απίστευτη αβάντα που έκαναν όλον αυτόν τον καιρό τα 
βοθροκάναλα και οι «προοδευτικές» κοπροφυλλάδες (τοπικές 
τε και πανελλήνιες) στην εκλεκτή τους. Απέναντι σε όλη 
αυτήν την εθνομηδενιστική μάζωξη του καφροδιεθνίστικου 
εκσυγχρονιστάν σε όλες της τις (πρασινοκυανέρυθρες) 
αποχρώσεις, που σκύλιασε διαπιστώνοντας κάποια στιγμή 
ότι το προαναφερθέν στημένο παιχνίδι πάει να χαλάσει από 
παράγοντες αστάθμητους (από την ώρα που το πράγμα έφυγε 
πια από τον έλεγχο των «πιασμένων» συνέδρων)! 
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