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µητέρα τιµᾶν τῶν ὁσίων, 
µὴτηρ δέ ἄλλη  µὲν ἄλλου, 

κοινὴ δὲ πάντων πατρίς

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Οι ελληνικές θέσεις 
για το Αιγαίο (Β΄)

Σύντομη ανάλυση για τον Έλληνα πολίτη

Το θέμα της υφαλοκρηπίδας 
και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης

Η χώρα μας έχει ορίσει υφαλοκρηπίδα μόνο με την Ιταλία, 
από το 1977, ενώ πρόσφατα (19/3/2009) μονογράφηκε 
παρόμοια συμφωνία και με την Αλβανία, οι λεπτομέρειες 
της οποίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές[5]. Μία 
σημαντική διαφορά μεταξύ υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ είναι 
ότι σε αντίθεση με την υφαλοκρηπίδα όπου τα κυριαρχικά 
δικαιώματα του παράκτιου κράτους υπάρχουν ab initio (εξ 
υπαρχής), και ipso facto (αυτοδικαίως), τα δικαιώματα 
στην ΑΟΖ αποκτώνται με ρητή διακήρυξη από το παράκτιο 
κράτος. Δηλαδή, η ελληνική υφαλοκρηπίδα υπάρχει ως 
οντότητα, έστω κι αν δεν έχει σαφώς οριστεί από την 
Ελλάδα, ενώ η ΑΟΖ θα λάβει υπόσταση μόνο με ρητή 
υποβολή των σχετικών γεωγραφικών συντεταγμένων στα 
Ηνωμένα Έθνη.
Η Τουρκία αξιώνει μεγάλο μέρος της υφαλοκρηπίδας του 
Αιγαίου πελάγους, δηλώνοντας ότι αυτή πρέπει να χωριστεί 
περίπου στη μέση σύμφωνα με γεωμορφολογικές μελέτες οι 
οποίες δείχνουν - κατά την ερμηνεία τους - πως η ελληνική 

και τουρκική υφαλοκρηπίδα συναντώνται περίπου στον 
25ο μεσημβρινό. Τα δε νησιά του Αιγαίου ανατολικά 
αυτού του μεσημβρινού «επικάθονται» της τουρκικής 
υφαλοκρηπίδας και δεν έχουν δικαίωμα να αξιώνουν 
νησιωτική υφαλοκρηπίδα. Αντίθετα γεωλογικά και νομικά 
επιχειρήματα υπάρχουν βεβαίως από την ελληνική πλευρά. 
Πολλά ...επεισόδια έχουν παιχτεί από το 1974 όσον αφορά 
τις έρευνες στην αιγαιακή υφαλοκρηπίδα, με κυριότερα 
αυτά του ωκεανογραφικού «Χόρα» (1976), της απόρριψης 
της προσφυγής της χώρας μας στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, του επίσης 
ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις» (1987), της συμφωνίας 

του Νταβός (1988) κλπ. Ο χώρος εδώ δεν αρκεί για την 
λεπτομερή αφήγηση αυτών των γεγονότων, για τα οποία 
μπορεί εύκολα να ενημερωθεί ο αναγνώστης από την 
εκτεταμένη ελληνική βιβλιογραφία.
Αλλά η συζήτηση αυτή ανήκει στο παρελθόν. Εδώ και 
δεκαετίες, όσον αφορά την αντίδραση της Ελλάδας 
σχετικά με τις αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, 
ακούμε να επαναλαμβάνεται εκείνο το μονότονο «το 
μόνο ανοικτό θέμα για το οποίο η ελληνική κυβέρνηση 
είναι διατεθειμένη να υπεισέλθει σε συζητήσεις είναι η 
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας». Όπως όμως διαβάσατε 
και στη συνέντευξη του αξιότιμου καθηγητή κ. Θεόδωρου 
Καρυώτη στο φύλλο 263, από τότε που η Σύμβαση για 
το Δίκαιο της Θάλασσας ετέθη σε ισχύ, ο θεσμός της 
υφαλοκρηπίδας έχει εν πολλοίς υπερκαλυφθεί από αυτόν 
της ΑΟΖ, καθιστώντας περιττή οποιαδήποτε συζήτηση για 
τη γεωμορφολογία της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Η 
μόνη αιτία που έχει νόημα για ένα κράτος το να υποβάλλει 
στα Ηνωμένα Έθνη όρια για την υφαλοκρηπίδα του είναι 
όταν διεκδικεί υφαλοκρηπίδα πέραν των 200 ν.μ. από τις 
γραμμές βάσης του, κάτι που για χώρες όπως η Ελλάδα 
και η Τουρκία δεν υφίσταται. Αν η Ελλάδα ορίσει ΑΟΖ, τα 
όρια της υφαλοκρηπίδας απλά θα συμπίπτουν με αυτά της 
ΑΟΖ. Η ξεπερασμένη επιχειρηματολογία των ελληνικών 
κυβερνήσεων αποδυναμώνει εξ ορισμού τις ελληνικές 
θέσεις και αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη.  
        Συνέχεια στη σελίδα 2

Το ημερολόγιο
ενός Αποχίτη

Σάββατο, 6/7/09: Αύριο οι ευρωεκλογές. 
Μια «γιορτή της δημοκρατίας», σύμφωνα με 
τα λαμόγια των ΜΜΕ και της κυβερνώσας 
ολιγαρχίας. Το λεγόμενο «δημοψήφισμα» 
κατά την αξιωματική αντιπολίτευση, που 
δεν βλέπει την ώρα να ξαναγυρίσει στην 
εξουσία για να ολοκληρώσει το έργο της. Η 
ευκαιρία «διαμαρτυρίας κατά της κυβερνητικής 
πολιτικής», λένε οι κομπάρσοι του 5%. Βεβαίως 
έχω προγραμματίσει όλες μου τις δουλειές για 
κείνη τη μέρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακρυά 
από την εκλογική μου περιφέρεια. εμένα 
συνεργό τους δεν θα με κάνουν οι λεχρίτες. 
Είχα μόνο έναν ενδοιασμό, λόγω των φίλων 
μου στο «Μακεδονικό Μέτωπο», αλλά τον ξεπέρασα 
εύκολα με ρεαλισμό που θα τον ζήλευε και εν ενεργεία 
υπουργός, με το συμπάθειο.
Κυριακή, 7/6/09: Κάποια στιγμή ανοίγω την τηλεό-
ραση, λίγο πριν την έκδοση των δημοσκοπήσεων 

που νεοελληνιστί ονομάζονται έξιτ πόλς. Θεέ μου, 
όλο το συνάφι είναι ήδη εδώ και χαριεντίζεται! Η 
Όλγα Πρετεντέρη, ο Άδωνις Πάγκαλος, η Κατερίνα 
Διαμαντοπούλου, η Μαριέτα Ευαγγελάτου… 
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 “Συμμορίες δολοφόνων” 
οι πρόγονοί μας!

Στη φασιστοφυλλάδα της Ξάνθης “Μιλλέτ” 
τακτικά αλιεύουμε άρθρα που ξεχειλίζουν μίσος 
και συμπλέγματα. Έτσι, χρειάζεται πλέον μεγάλη 
προσπάθεια από τους τουρκογράφους της για να 
μας ...εντυπωσιάσουν. Ωστόσο ο Τζενκίζ Ομέρ 
στις 4-6-2009 πάλι τα κατάφερε, με έναν λίβελλο 
κατά των προγόνων μας, της ιστορικής αλήθειας 
και ημών των ιδίων. Αφορμή το ‘22.

Διαβάστε για να φρίξετε στη σελίδα 7 

ΔΕΥΑΚ: Ἀπάντηση Μέρτογλου

Μετά τή σειρά 
τόσων ἀπολύτως 
τεκµηριωµένων 
δηµοσιευµάτων 
µας περί ΔΕΥΑΚ, 
λάβαµε µία ἄς τήν 
ποῦµε ἀπάντηση 
ἀπό τόν κ. Ἀλή 
Μέρτογλου. Τήν 
δηµοσιεύουµε καί 
τήν σχολιάζουµε 
στίς σελίδες 6 & 9.

Ψηφίζω «Ελληνικό Καλοκαίρι». Δαγκωτό!

Κουµπαριά Γιαννάκου - Καραβέλα

ΦΩΣ 
ΣΤΗ 

ΣΤΟΑ!

Σελ.
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Συνέχεια από την 1η σελίδα
Ως γνωστόν ΑΟΖ (όπως βέβαια και 
υφαλοκρηπίδα) διαθέτουν και τα νησιά, 
συνεπώς η πλειονότητα των υδάτων 
του Αιγαίου θα περιέλθει στην ελληνική 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, 
πάντα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, 
λαμβάνοντας αποκλειστικά υπ’ όψη τη 
μορφολογία των ακτών και μόνο. Καμία 
υπόσταση δεν έχουν πια οποιαδήποτε 
γεωλογικά επιχειρήματα περί «ελληνικής» 
και «τουρκικής υφαλοκρηπίδας». Αυτό 
η Τουρκία το γνωρίζει σαφώς και ως εκ 
τούτου δεν υπέγραψε ποτέ τη Σύμβαση. Η 
μη υπογραφή βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν 
είναι υποχρεωμένη να δεχθεί την ελληνική 
ΑΟΖ, καθώς ο θεσμός αυτός αποτελεί ήδη 
εθιμικό δίκαιο και ως εκ τούτου ισχύει για 
όλες τις χώρες. Παραδόξως (;) οι ενστάσεις 
της Τουρκίας δεν την εμπόδισαν να ορίσει 
ΑΟΖ στον Εύξεινο Πόντο, χωρίς μάλιστα 
να συνεννοηθεί με τα υπόλοιπα παράκτια 
κράτη, κάτι που σαφέστατα αποδυναμώνει τα 
επιχειρήματά της κατά της ελληνικής ΑΟΖ. 
Συνεπώς στο εξής, Έλληνας διπλωμάτης 
που αναφέρεται αποκλειστικά σε ζήτημα 
υφαλοκρηπίδας είναι είτε άσχετος με τις 
εξελίξεις του Διεθνούς Δικαίου (πράγμα 
ανεπίτρεπτο), είτε φοβάται να ξεστομίσει 
στη σειρά τα τρία γράμματα Α, Ο, Ζ, υπό 
τον φόβο των τουρκικών αντιδράσεων. 
Υπάρχουν δε πολλοί καριερίστες πολιτικοί 
(αλλά και δημοσιογράφοι), των οποίων ο 
πολιτικός λόγος και τα επιχειρήματα περί της 
ελληνοτουρκικής διένεξης έχουν ...κολλήσει 
στη δεκαετία του ‘80, με αποτέλεσμα να μην 
ενημερώνουν σωστά τον Έλληνα πολίτη για 
τα δίκαιά του και να συνεισφέρουν στην 
παραπληροφόρηση.
Πολλή μελάνη έχει χυθεί τα τελευταία χρόνια 
για το αν θα πρέπει η Ελλάδα να δεχθεί την 
αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου της 
Χάγης στην υπόθεση της οριοθέτησης της 
υφαλοκρηπίδας (και παράλληλα της ΑΟΖ). 
Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν μπορεί 
να προδιαγράψει την τελική απόφαση του 
Δικαστηρίου. Το πιθανότερο είναι ότι το 
Δικαστήριο θα επικαλεστεί την «αρχή 
της ευθυδικίας» και θα παρεκκλίνει του 
γράμματος του νόμου, ώστε να ικανοποιήσει 
εν μέρει και την Τουρκία. Το θέμα είναι πόσο 
μεγάλη θα είναι αυτή η παρέκκλιση. Επίσης, 
μεγάλα ζητήματα θα τεθούν γύρω από το αν 
κάποιες βραχονησίδες θα δικαιούνται ΑΟΖ 
και υφαλοκρηπίδας, καθώς το άρθρο 121, 
παρ. 3, όπως αναφέραμε πιο πάνω αφήνει 
πολλά περιθώρια για αυθαίρετες ερμηνείες 
(βλ. και την απόφαση του Δικαστηρίου στις 
3/2/2009 για τη νήσο Φίδι στην υπόθεση 
Ρουμανίας - Ουκρανίας). Ανατρέχοντας 
λοιπόν στη νομολογία, τα στοιχεία δείχνουν 
ότι η απόφαση θα είναι πολύ κοντά σε 
αυτά που δικαιούται η Ελλάδα και πως 
δεν θα της ζητηθεί να κάνει ευρείες 
παραχωρήσεις. Παρόλ’ αυτά, επειδή το 
Δικαστήριο αποτελείται από ανθρώπους 
οι οποίοι μπορούν να επηρεαστούν από 
πολιτικά υποκείμενα, έχουν βάση και οι 
ενστάσεις που διατυπώνονται από πολλούς 
που πιστεύουν πως η Ελλάδα δεν πρέπει 
να πάει την υπόθεση του Αιγαίου στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Το ζήτημα 
αυτό έχει πολλές νομικές προεκτάσεις και 
τεχνικές λεπτομέρειες που είναι δύσκολο 
να αναλυθούν στον περιορισμένο χώρο του 
άρθρου αυτού.
Τα τουρκικά «επιχειρήματα» κατά της 
επέκτασης των χωρικών μας υδάτων
Οι Τούρκοι, όπως αναφέραμε πιο 
πάνω, θεωρούν ότι η επέκταση των 
ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. 
«θα αποσταθεροποιούσε την ασφάλεια 

της περιοχής»[10] και έχουν κηρύξει 
την μονομερή επέκταση ως casus bel-
li. Το νόμιμο δικαίωμα της Ελλάδας 
συνιστά κατά τη γνώμη τους …«απειλή»! 
Προσπαθούν να περάσουν διεθνώς την 
άποψη πως το Αιγαίο είναι θάλασσα με 
«ιδιαιτερότητες», οι οποίες θέτουν το 
ζήτημα της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών 
εκτός του πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου ή 
τουλάχιστον απαιτούν ειδική μεταχείριση. 
Υποστηρίζουν, γνωρίζοντας βέβαια το έωλο 
των επιχειρημάτων τους, ότι αν η Ελλάδα 
αυξήσει το εξωτερικό όριο των χωρικών 
της υδάτων στα 12 ν.μ., το Αιγαίο θα 
καταστεί «ελληνική λίμνη» και η Τουρκία 
θα αποκλειστεί από την πρόσβαση στα 
διεθνή ύδατα.
Δεν προκαλεί έκπληξη δε, πως το ίδιο 
ακριβώς επιχείρημα θα ακούσετε και από 
τα στόματα των Ελλήνων οπαδών της 
επίλυσης των ελληνοτουρκικών διαφορών 
(στη βάση των ευρείων παραχωρήσεων). 
Βέβαια, όπως είδαμε, για τα μεν χωρικά 
ύδατα ισχύει ο κανόνας της αβλαβούς 
διελεύσεως, για τα δε στενά αυτός του πλου 
διελεύσεως. Συνεπώς, ακόμη και με τα 12 
ν.μ., ο τουρκικός αλλά και οποιοσδήποτε 
άλλος εμπορικός και πολεμικός στόλος θα 
μπορεί να μπαινοβγαίνει στο Αιγαίο όποτε 
θέλει, όπως ακριβώς ισχύει και τώρα, χωρίς 
αν υπάρχει η δυνατότητα παρεμπόδισης 
από την ελληνική πλευρά. Το ίδιο θα ισχύει 
και για την τουρκική πολεμική αεροπορία, 
που θα εκμεταλλεύεται το καθεστώς 
του πλου διελεύσεως στα στενά που θα 
δημιουργηθούν ανάμεσα από τα νησιά 
μας. Σύμφωνοι, οι τουρκικές Ένοπλες 
Δυνάμεις δεν θα μπορούν να πετούν τα F-
16 τους ξυστά από ...τον Παρθενώνα ή να 
διεξάγουν αεροναυτικές ασκήσεις 6 μίλια 
έξω από τις ακτές μας προς εκφοβισμό του 
τοπικού πληθυσμού, αλλά κανείς δεν μπορεί 
να υποστηρίξει ότι αυτό συνιστά αδικία εις 
βάρος της γειτονικής χώρας, σωστά;
Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσε να 
προκύψει θέμα μερικού αποκλεισμού των 
ξένων στόλων από την πλευρά μας είναι 
αν η Ελλάδα υιοθετήσει αρχιπελαγικές 
γραμμές βάσης για τα νησιά του Αιγαίου, 
δημιουργώντας έτσι εκτεταμένα εσωτερικά 
ύδατα που δεν επιτρέπουν την αβλαβή 
διέλευση. Όμως, αν και η Ελλάδα έχει 
δικαίωμα να ορίσει αρχιπελαγικές ζώνες, αν 
όχι σε όλο το Αιγαίο, τουλάχιστον σε κάποια 
κομμάτια του (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, 
Σποράδες), δεν έχει ποτέ προωθήσει τέτοιο 
αίτημα, σεβόμενη τον θεσμό της ελεύθερης 
διεθνούς ναυσιπλοΐας και αναγνωρίζοντας 
τη σημασία του Αιγαίου ως υδάτινης οδού 
διέλευσης για τα κράτη του Εύξεινου Πόντου. 
Σε αντίθεση, η Τουρκία, με βάση τον νόμο 
του 1964 που προαναφέραμε έχει κλείσει 
πολλούς κόλπους της, απαγορεύοντας την 
διεθνή ναυσιπλοΐα στα εσωτερικά ύδατα 
που δημιουργήθηκαν ως εκ τούτου.
Τώρα, σίγουρα θα σας δημιουργήθηκε ένα 
ερώτημα: από τη στιγμή που είναι τόσο 
ξεκάθαρο ακόμη και σε πρωτοετή φοιτητή 
της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου ότι 
το επιχείρημα περί «ελληνικής λίμνης» και 
«τουρκικού αποκλεισμού» είναι εντελώς 
αβάσιμο και χρησιμοποιείται από την 
Τουρκία μόνο για δημιουργία εντυπώσεων, 
πώς είναι δυνατόν να ψεύδονται τόσο 
ασύστολα και να το αναπαράγουν όπου 
σταθούν κι όπου βρεθούν εγχώριοι 
ελληνεπώνυμοι καλοθελητές; Προσωπικά, 
έχω καταλήξει σε τρία ενδεχόμενα:
α) τα παίρνουν χοντρά
β) γουστάρουν να δημιουργούν ανυπόστατα 
ενοχικά σύνδρομα στους Έλληνες γιατί 
νομίζουν πως έτσι καταπολεμούν το ...τέρας 

του εθνικισμού
γ) είναι απλά ηλίθιοι
Διαλέξτε και πάρτε. Πάντως είναι νομίζω 
αφελές εν έτει 2009 να πιστεύουν κάποιοι 
ότι δεν υπάρχουν και στην χώρα μας, όπως 
και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, 
εγχώρια υποκείμενα τα οποία εξασκούν 
το δεύτερο αρχαιότερο επάγγελμα στον 
κόσμο (ναι, για το πρακτοριλίκι μιλάμε). 
Πού νομίζετε δηλαδή ότι ξοδεύονται τα 
εκατομμύρια ευρώ/δολάρια/ρούβλια/σεκέλ/
τουρκικές λίρες των προϋπολογισμών της 
κάθε CIA/MI6/KGB/MOSSAD/MIT, σε 
ντόνατς;
Όπου λοιπόν δεν περνά η μπογιά του 
προηγούμενου επιχειρήματος, οι Τούρκοι 
θυμούνται τη δικαιοσύνη και υποστηρίζουν 
πως «δεν είναι δίκαιο» η Ελλάδα να πάρει 
τη μερίδα του λέοντος στο Αιγαίο, καθώς η 
θάλασσα αυτή χωρίζει τις ηπειρωτικές ακτές 
των δύο χωρών και θα έπρεπε να μοιραστεί 
περίπου στη μέση (στον 25ο μεσημβρινό 
δηλαδή). Ας παραμερίσουμε προς το παρόν 
το γεγονός ότι αυτή η επιχειρηματολογία 
καθιστά τα 2463 ελληνικά αιγαιακά νησιά 
περίπου ...αόρατα και ότι το Αιγαίο ως 
χώρος κερδήθηκε από την Ελλάδα στο 
πεδίο της μάχης, αρχικά στον Α’ Βαλκανικό 
Πόλεμο με τις ένδοξες επιτυχίες του 
Στόλου μας (όταν οι αντίπαλοι κρύβονταν 
στα Δαρδανέλλια) και στη συνέχεια στον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με την απόδοση 
των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα ως άξια 
ανταμοιβή της συνεισφοράς της στη νίκη 
κατά του Άξονα (όταν οι Τούρκοι έπαιζαν 
τον ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου), και ας 
προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε σε ποια 
έννοια δικαίου αναφέρονται οι γείτονες.
Έχουμε δει πως αυτό το «δίκαιο» το οποίο 
επικαλούνται οι Τούρκοι σίγουρα δεν 
μπορεί να είναι το Διεθνές Δίκαιο, καθώς 
απέναντι σε τούτο έχουν κηρύξει ...casus 
belli. Συνεπώς ομιλούν για μια άλλη έννοια 
δικαίου, εννοούν δηλαδή ότι δικαιούνται 
κι αυτοί κάποιο κομμάτι του Αιγαίου για 
κάποιους δικούς τους λόγους. Αν εξετάσουμε 
το θέμα ιστορικά και πολιτισμικά, δεν 
μπορεί κανείς παρά να κατοχυρώσει το 
Αιγαίο στην Ελλάδα. Πάνω από 3 χιλιάδες 
χρόνια ιστορίας έχουν οι Έλληνες σε 
αυτή τη θάλασσα, όπου γεννήθηκαν και 
άνθισαν μεταξύ άλλων ο κυκλαδικός, ο 
μινωικός και ο ιωνικός πολιτισμός. Κάθε 
λίγο ανακαλύπτονται νέα ελληνικά ναυάγια 
κοντά ή μακριά από τις ακτές και ανέκαθεν 
το Αιγαίο συνέδεε τις ελληνικές κοινότητες 
που ήταν διασπαρμένες σε αυτό. Αντίθετα, 
οι Τούρκοι ποτέ δεν ένιωσαν το πέλαγος 
αυτό ως δικό τους ενώ ακόμη και επί 
οθωμανικής κατοχής, η ναυτοσύνη τους 
ήταν παροιμιωδώς ανεπαρκής.
Πληθυσμιακά δε, ακόμη και σήμερα 
βλέπουμε πως η συντριπτική 
πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού 
ζει κυριολεκτικά δίπλα στη θάλασσα. 
Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, 
Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Βόλος, 
Χανιά, Καβάλα, Ναύπλιο, Χαλκίδα, 
Ρέθυμνο, Ρόδος, όλες αυτές οι πόλεις 
αλλά και αμέτρητες άλλες κωμοπόλεις 
και χωριά ζουν σε άμεση γεωγραφική 
και οικονομική συνάρτηση με το Αιγαίο. 
Δεν μπορεί να πει κανείς το ίδιο όμως 
για την τουρκική ανθρωπογεωγραφία. 
Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη, Προύσα, 
Άδανα, Γκαζίαντεπ, Ντιγιάρμπακιρ, 
οι μεγαλύτερες τουρκικές πόλεις δεν 
έχουν καμία σχέση με τη θάλασσα που 
μας χωρίζει. Η μόνη αξιόλογη τουρκική 
πόλη στο Αιγαίο είναι η Σμύρνη, η 
«Γκιαούρ Ιζμίρ» με 2,5 εκατομμύρια 
πληθυσμού. Η αμέσως επόμενη είναι 
το Κουσάντασι με λίγο πάνω από 
60 χιλιάδες κατοίκους. Σύμφωνα με 
γεωδημογραφικά στοιχεία, το 99% του 
ελληνικού πληθυσμού ζει σε απόσταση 

μικρότερη από 100 χιλιόμετρα από τις ακτές 
της χώρας, ενώ το αντίστοιχο τουρκικό 
ποσοστό είναι μόλις 58%. Έρευνες σε 
ακτίνα 50 χιλιομέτρων είναι σαφές πως θα 
έδιναν ακόμη πιο ρητά αποτελέσματα.
Ίσως τότε οι Τούρκοι να αναφέρονται στην 
γεωγραφία της περιοχής. Ας δούμε όμως 
μερικά στοιχεία, από τουρκικές μάλιστα 
πηγές. Η ελληνική ακτογραμμή στο Αιγαίο 
είναι περίπου 10.000 km (σε σύνολο 15.021 
km), ενώ η αντίστοιχη τουρκική μόλις 2.815 
km (σε σύνολο 8.333 km). Ας σημειωθεί 
πως διεθνείς πηγές ανεβάζουν την ελληνική 
ακτογραμμή σε 17.204 km. Η δε συνολική 
αναλογία ακτής/επιφάνεια εδάφους (m/
km2) ανέρχεται σύμφωνα με τα τουρκικά 
στοιχεία σε 113,83 για την Ελλάδα και 10,23 
για την Τουρκία. Ούτε και εδώ έγκειται 
λοιπόν κάποια έννοια δικαίου λοιπόν που 
να ευνοεί τους τουρκικούς ισχυρισμούς.
Ε, τότε, μάλλον θα εννοούν οι Τούρκοι ότι 
η μοιρασιά του Αιγαίου δεν είναι δίκαιη για 
οικονομικούς λόγους. Μα πώς είναι αυτό 
δυνατόν, από τη στιγμή που ο ελληνικός 
εμπορικός στόλος με 16,81% είναι σταθερά 
ο μεγαλύτερος στον κόσμο, 16,2 φορές 
μάλιστα μεγαλύτερος του τουρκικού[16], 
συνιστώντας το 52,47% του στόλου της 
Ε.Ε.; Επίσης, ο ελληνικός αλιευτικός στόλος 
είναι ο μεγαλύτερος της Ε.Ε. (19,9%), ενώ 
οι ελληνικές εξαγωγές αλιευμάτων είναι 
3 φορές περισσότερες των αντίστοιχων 
τουρκικών. Είναι δε ενδεικτικό ότι οι 
Έλληνες καταναλώνουμε κατά μέσο όρο 
3 φορές περισσότερα θαλασσινά είδη στη 
διατροφή μας από ότι οι Τούρκοι. Ο δε 
τουρισμός (ο οποίος εξαρτάται ως επί το 
πλείστον από το Αιγαίο) είναι θεμελιώδης 
οικονομικός πόρος για την Ελλάδα, με 
τα έσοδα να είναι αναλογικά πάλι πολύ 
μεγαλύτερα από αυτά της Τουρκίας, ενώ 
το πλήθος των ιδιωτικών ελληνικών 
σκαφών αναψυχής είναι πολλαπλάσιο των 
τουρκικών.
Μετά από αυτά τα στοιχεία, είναι 
πασίδηλο στον καθένα ότι η χώρα που 
έχει περισσότερο ανάγκη το Αιγαίο είναι 
η Ελλάδα, ενώ η Τουρκία ήταν πάντα 
χώρα κυρίως ηπειρωτική. Για την Ελλάδα, 
η εξάρτηση είναι τόσο μεγάλη, που θα 
μπορούσε να πει κανείς πως είναι μία χώρα 
σμιλεμένη από τα νερά των θαλασσών 
που την ορίζουν, συνεπώς η έννοια του 
«δικαίου» που επικαλούνται οι Τούρκοι 
είναι παντελώς αβάσιμη από όποια οπτική 
γωνία κι αν δει κανείς το θέμα.

Πάρης Λεονταρίτης

(Το τρίτο και τελευταίο μέρος της 
μελέτης στο επόμενο φύλλο μας)

Οι ελληνικές θέσεις για το Αιγαίο
Μία σύντομη ανάλυση για τον Έλληνα πολίτη
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Γιατί ἔχασε ἡ «εὐρωαριστερά» 
Ὁ Σταῦρος Λυγερός στήν «Καθημερινή» (11-6) γιά τό κάζο τῶν ψευτοαριστερῶν: 
«Οἱ ἀριθµοὶ µιλᾶνε ἀπὸ µόνοι τους. Ὁ µεγάλος χαµένος τῶν ἐκλογῶν σὲ πανευρωπαϊκὸ 
ἐπίπεδο εἶναι ἡ κεντροαριστερά. Τὸ θεώρηµα ὅτι τὸ πολιτικὸ κόστος τῆς οἰκονοµικῆς 
κρίσης τὸ πληρώνουν τὰ κυβερνῶντα κόµµατα ἀνεξαρτήτως χρώµατος, αὐτὴ τὴ φορὰ 
δὲν ἐπιβεβαιώθηκε. Στὶς πέντε µεγάλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἔχουµε ἐκ πρώτης ὄψεως 
ἀντιφατικὰ ἀποτελέσµατα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ Ἐργατικοί, ποὺ κυβερνοῦν στὴ Βρετανία, 
καὶ οἱ Σοσιαλιστές, ποὺ κυβερνοῦν στὴν Ἱσπανία, ὑπέστησαν βαρύτατη ἥττα. Τὰ 
κυβερνώντα δεξιὰ κόµµατα στὴ Γαλλία, τὴ Γερµανία καὶ τὴν Ἰταλία, ὅµως, συγκράτησαν 
τὶς δυνάµείς τους ἢ εἶχαν µικρὲς ἀπώλειες. Στὶς ἴδες χῶρες, οἱ σοσιαλιστὲς ἀντίπαλοί 
τους ὑπέστησαν ἐκλογικὴ καθίζηση.
Ὅπως συµβαίνει πάντα, ἔτσι κι αὐτὴν τὴ φορά, οἱ ἐκλογικὲς συµπεριφορὲς διαµορφώθηκαν 
ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες. Εἰδικὰ στὶς σηµερινὲς συνθῆκες τῆς κρίσης, ἡ οἰκονοµία ἔπαιξε 
πολὺ σηµαντικὸ ρόλο. Οὔτε καὶ σ’ αὐτὸ τὸ ἐπίπεδο, ὅµως, ἡ κεντροαριστερὰ εἶχε πολιτικὸ 
πλεονέκτηµα. Ἡ κρίση ποὺ πλήττει τὴν καθηµερινότητα τῶν πολιτῶν εἶναι κρίση αὐτοῦ 
ποὺ σχηµατικὰ ὀνοµάστηκε παγκοσµιοποίηση. Τὰ κεντροαριστερὰ κόµµατα ὄχι µόνο 
τὴν υἱοθέτησαν, ἀλλὰ καὶ συχνὰ ἔγιναν σηµαιοφόροι της. Ὑπερασπίστηκαν ἀκόµα καὶ 
φαινόµενα καζινοκαπιταλισµοῦ. Ἀναφορικὰ δὲ µὲ τὸ πρόταγµα τῆς σχετικὰ δίκαιης 
διανοµῆς τοῦ πλούτου, αὐτὴ ἔχει πρὸ πολλοῦ ἐκφυλισθεῖ σὲ µία φιλόπτωχη πρακτική. 
Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια, ἡ ἀριστερὴ προεκλογικὴ ρητορικὴ τῶν Σοσιαλιστῶν ἤχησε 
περισσότερο σὰν φθηνὴ δηµαγωγία καὶ λιγότερο σὰν εἰλικρινὴς πολιτικὴ πρόθεση.
Ἐὰν στὴν οἰκονοµία ἡ κεντροαριστερὰ δὲν ἔχει πλεονέκτηµα, σὲ ἄλλα κρίσιµα θέµατα ἔχει 
µὲ δική της εὐθύνη περιέλθει σὲ µειονεκτικὴ θέση. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἔχει σὲ µεγάλο βαθµὸ 
ἀφήσει στὰ χέρια τῆς δεξιᾶς τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας, τὴ λήψη µέτρων 
ἐναντίον τῆς παράνοµης µετανάστευσης καὶ τὴν καταπολέµηση τῆς ἐγκληµατικότητας. 
Ὅλα τὰ ἀνωτέρω, ὅµως, δὲν εἶναι θέµατα µὲ δεξιὸ πρόσηµο. Ἀπασχολοῦν καὶ ἐπηρεάζουν 
τὴν καθηµερινότητα τῶν πολιτῶν καὶ εἰδικὰ τῶν λαϊκῶν στρωµάτων, τὰ ὁποῖα 
πληρώνουν πολὺ µεγαλύτερο κόστος ἀπ’ ὅσο τὰ εὔπορα στρώµατα. Ἡ ἐκδήλωση τῆς 
κρίσης παρόξυνε καὶ διέχυσε τὴν κοινωνικὴ ἀνασφάλεια, µὲ ἀποτέλεσµα αὐτοῦ τοῦ 
εἴδους τὰ προβλήµατα νὰ ἀποκτήσουν ζωτικὴ πολιτικὴ σηµασία.
Υἱοθετώντας τὰ µεταµοντέρνα ἰδεολογήµατα γιὰ τὰ ζητήµατα ἐθνικῆς ταυτότητας 
καὶ δηµόσιας ἀσφάλειας, ἡ κεντροαριστερὰ κατέστη ἀνίκανη νὰ προτείνει ρεαλιστικὲς 
καὶ ἀποτελεσµατικὲς λύσεις. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τὴν ἀποξένωσε ἀκόµα καὶ ἀπὸ λαϊκὰ 
στρώµατα, ποὺ ἀποτελοῦσαν παραδοσιακὴ ἐκλογικὴ βάση της. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ 
πολιτικὴ ἀφασία κατ’ ἀντιδιαστολὴ προσέδωσε χαρακτήρα πολιτικῆς στιβαρότητας στὶς 
δεξιὲς κυβερνήσεις καὶ βεβαίως ἐπέτρεψε στὴ σαφὴ ἀκροδεξιὰ ρητορικὴ νὰ κερδίσει 
ἔδαφος, ὅπως ἔδειξαν καὶ οἱ εὐρωκάλπες.»

Ὁ Γυφτοδάσκαλος
Ὁ Σαράντος Καργάκος («Ἑστία», 29-5) κατέγραψε τίς σκέψεις καί τίς ἐντυπώσεις του 
ἀπό τήν πρόσφατη παρουσία του στή Θράκη:
«...Ἀφορµή γιά νά γράψω αὐτά στάθηκε µιά πρόσκληση τοῦ Ἱδρύµατος γιά τήν 
προαγωγή τῆς θρακικῆς τέχνης καί παράδοσης, πού δηµιούργησε ἡ παλαιά φίλη Βιργινία 
Τσουδεροῦ. Ἕνα ἵδρυµα πού φέτος ἐπεκτάθηκε ἀπό τήν Ξάνθη καί στήν Κοµοτηνή. 
Σκοπός τῆς προσκλήσεως ἦταν νά παρουσιάσω τό βιβλίο «Ἑλληνική Παιδεία: ἕνας 
νεκρός µέ ...µέλλον» στό κοινό τῆς Ξάνθης καί τῆς Κοµοτηνῆς, τίς ὁποῖες ἄπειρες φορές 
ἔχω ἐπισκεφθεῖ. Λόγῳ τῆς ἀγάπης πού τρέφω πρός τήν περιοχή, πέρασα πρῶτα ἀπό τάς 
Σέρρας, ὅπου ὁµίλησα σέ ἕναν ὅµιλο παιδιῶν τά ὁποῖα µοῦ ἔδωσαν τήν ἐλπίδα ὅτι «τό 
αὔριον ἔσεται ἄµεινον». 
Ἀλλά τήν µεγάλη συγκίνηση εἰσέπραξα, ὅταν µετά τήν ὁµιλία στή Θράκη, µοῦ ζητήθηκε 
νά περάσω ἀπό τό τσιγγάνικο χωριό ∆ροσερό (τί χωριό! 5.000 κάτοικοι µέ 1700 παιδιά!) 
καί νά µιλήσω στά τσιγγανόπουλα πού µαθαίνουν ἑλληνικά σέ εἰδικά διαµορφωµένο χῶρο, 
ὅπου ὑπάρχει καί ὑποδειγµατικό νηπιαγωγεῖο ὑπό τήν ἐπίβλεψη ἐκλεκτῶν νηπιαγωγῶν. 
Ἔχω διδάξει δεκάδες χιλιάδες φορές στή διάρκεια µιᾶς µακρᾶς διδακτικῆς ζωῆς πού 
συνεχίζεται ἀκόµη. Ἀλλά πιστεύω ὅτι στό ∆ροσερό ἔκανα τό καλύτερο µάθηµα καί τήν 
καλύτερη πράξη τῆς ζωῆς µου. Ἔγινα ἀληθινά «Γυφτοδάσκαλος». Καί ὑποσχέθηκα νά 
ξαναγίνω. Ἀλλά δέσµευσα τά παιδιά νά πρωτοστατήσουν στό νά στηθεῖ στήν πλατεία 
τους µία µικρή προτοµή τοῦ Καραϊσκάκη πού δέν ντρεπόταν νά αὐτοχαρακτηρίζεται 
«Γύφτος». Ἄλλωστε, «γύφτο, γύφτο...» τόν προσφωνεῖ ὁ Κολοκοτρώνης. Θά ἤµουν 
εὐγνώµων πρός πάντα ἀναγνώστη, ἄν µοῦ προµήθευε κάποια παλαιά ἀφίσα τοῦ ἥρωα 
γιά νά τή στείλω στό ∆ροσερό. Θά γίνει ὁ Ἅγιος τῶν παιδιῶν.
Ἀλλά ψυχή τῆς ὅλης προσπάθειας αὐτῆς εἶναι µία νέα γυναίκα, σωστή καλλονή, µέ 
σταρένιο δέρµα καί γαλάζια µάτια, τόσο γαλάζια πού µοῦ θύµισαν τό γαλάζιο τοῦ 
Λιβυκοῦ, πρός τή µεριά τῶν Σφακίων. Ἡ κ. Σαµπιχά Σουλεϊµάνογλου τελείωσε τό 
∆ηµοτικό, τελείωσε τό Γυµνάσιο καί τώρα φοιτᾶ στό νικτερινό Λύκειο τῆς Ξάνθης γιά 
νά προχωρήσει σέ περαιτέρω σπουδές. Αὐτή, ἀπό µικρό παιδί, µέ τή συµπαράσταση 
κάποιων εὐγενῶν ἀνθρώπων πού δέν θεωροῦν τούς Ροµά πολίτες δεύτερης κατηγορίας, 
ὀργάνωσαν αὐτήν τήν ἑστία φωτός, σέ µιά προσπάθεια νά φωταγωγήσουν τό πνεῦµα 
καί τήν ψυχή τῶν νεαρῶν παιδιῶν, πανέξυπνων παιδιῶν, πού ὅµως δέν ἔχουν πειστεῖ σέ 
µέγιστο βαθµό γιά τήν ἀναγκαιότητα τῶν γραµµάτων. Ἡ κ. Σουλεϊµάνογλου ἔχει τιµηθεῖ 
ἀπό τόν πρόεδρο τῆς ∆ηµοκρατίας καί ἀπό τόν Ἀµερικανό πρεσβευτή (δέν λείπει ὁ 
Μάρτης ἀπό τή Σαρακοστή!) ἀλλά αὐτή δέν δίνει σηµασία στίς βραβεύσεις. ∆ίνει σηµασία 
στό ἔργο της πού εἶναι νά ἀνεβάσει τήν πνευµατική στάθµη τῶν ὁµοφύλων της.
(...) Τό δεύτερο θαῦµα πού εἶδα ἦταν στήν Κοµοτηνή. Ἐννοῶ τό Μουσεῖο Καραθεοδωρῆ, 
πού ἐγκαινιάστηκε πρόσφατα καί περιποιεῖ τιµή στήν πόλη αὐτή πού πρώτη ἐτίµησε 
τόν µεγαλύτερο Ἕλληνα µαθηµατικό τῶν νεωτέρων καιρῶν. Τό µουσεῖο εἶναι ἔργο ἑνός 
ἀνθρώπου πού τό ἔκανε σκοπό ζωῆς, τοῦ µαθηµατικοῦ Σάκη Λιπορδέζη. Ἀλλά γιά τόν 
Σάκη καί τό Μουσεῖο του δέν µπορῶ νά πῶ πολλά. Εἶναι φίλος µου ἀλλ’ αὐτός θέλει νά 
µέ λέει δάσκαλό του. Περιορίζοµαι µόνο σ’ αὐτό: ἡ Κοµοτηνή κοντά στά ὑπέροχα ἄλλα 
πού προσφέρει (ἐδέσµατα, ξηρούς καρπούς) ἔχει νά δείξει ἕνα ἐκπληκτικό ἀρχαιολογικό 
µουσεῖο, τό πάντα κλειστό - δυστυχῶς - ἵδρυµα Παπανικολάου, καί τώρα τό θαυµάσιο 
Μουσεῖο Καραθεοδωρῆ, µαζί µέ τό πρῶτο ἐκπαιδευτικό µουσεῖο, ἔργο τοῦ Ἀλέκου 
Καζαντζῆ. Κι ὅλα αὐτά εἶναι ἔργα ἀτοµικῆς καί συλλογικῆς προσπάθειας.»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς

Μία από τις φιγούρες που το σύστημα 
αξιοποιεί στην προσπάθειά του να βγάλει 
μία εικόνα ανοχής και δημοκρατικότητας 
στα μάτια των αδαών είναι κι αυτή του 
Δαλάι Λάμα. Ο εξόριστος πνευματικός 
ηγέτης των Θιβετιανών που είναι μία 
από τις πιο προβεβλημένες φιγούρες - 
σελέμπριτις* στα διεθνή ΜΜΕ, τα οποία 
δείχνουν μία πολύ (ύποπτα, θα έλεγα) 
θετική στάση έναντι των Βουδδιστών 
μοναχών (βλ. και πρόσφατη εξέγερση 
στην Μυανμάρ).
Πριν λίγες μέρες λοιπόν ο Δαλάι Λάμα 
ξαναχτύπησε, βγάζοντας ανακοίνωση 
καταδίκης της έλλειψης δημοκρατίας 
στην Κίνα, με αφορμή την επέτειο 
των αιματηρών γεγονότων στην 
πλατεία Τιενανμέν το 1989. Έτσι 
λοιπόν “απέδειξε” ότι δεν είναι μόνο 
ηγέτης των αυτονομιστών του Θιβέτ 
αλλά παράλληλα ενδιαφέρεται για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
παντού. Μόνο που αυτό το ενδιαφέρον 
έχει μία περίεργη σύμπλευση με το 
αντίστοιχο της ...CIA. 
Έτσι θυμόμαστε ότι υποστήριξε και την 
αμερικανική εισβολή στο Ιράκ και τον 
“πόλεμο κατά της τρομοκρατίας” και 
κάπως έτσι πρόπερσι του απονεμήθηκε 
το Μετάλλιο της Ελευθερίας του 
Κογκρέσσου από τον Τζώρτζ Μπους 
τον Καθυστερημένο.   
Αν εξαιρέσουμε τις δηλώσεις αυτές 
τι μένει από τον εξωτικό ηγέτη; Η 
διαρκής υπονόμευση της Κίνας επί 
δεκαετίες, σύμφωνη με τα αμερικανικά 
συμφέροντα. Και τι κίνητρο θα είχε 
λέτε ο κυρ-Λάμας για να κάνει τέτοιες 
εκδουλεύσεις; Μήπως τα 1.700.000 

δολάρια που έδινε ετησίως η CIA ήδη 
από την δεκαετία του ΄60 στο εξόριστο 
Θιβετιανό κίνημα για την αντικινεζική 
του δράση; Ή μήπως τα 180.000 
δολάρια που έπαιρνε ετησίως ο ίδιος 
για τα προσωπικά του έξοδα (τα ποσά 
αποκαλύφθηκαν επισήμως το 1998);
Φυσικά με τα παραπάνω δεν παρουσιά-
ζουμε καμμιάν ανακάλυψη της Αμερικής, 
η επίσημη Κίνα άλλωστε “πράκτορα” 
τον ανέβαζε, “σπιούνο” τον κατέβαζε 
επί χρόνια. Αυτό που έχει ενδιαφέρον 
είναι ότι πρόκειται για μία θρησκευτική 
προσωπικότητα, από έναν χώρο που 
φαντάζει στα μάτια του δυτικού και 
του Έλληνα κάπως πιο πνευματικός, 
λιγότερο υλόφρων - σε σχέση με τους 
δικούς μας ιερείς και μοναχούς. Άραγε 
αυτές οι πτυχές της προσωπικότητας και 
αυτός ο ρόλος του μεγάλου Βουδδιστή 
ηγέτη πώς αξιολογούνται; 

Κ.Κ.

*  Μόλις προχτές ο (;) δήμαρχος του 
Παρισιού Μ. Ντελανοέ ανακοίνωσε ότι 
θα τον κάνει επίτιμο δημότη

Πορτοκαλί ρόμπα ξεκούμπωτη

Οἱ νεκροί ἀπό τίς δύο πλευρές 
ξεπερνοῦν τούς 50 καί οἱ τραυµατίες 
τούς 100. ∆έν εἶναι πόλεµος, πρόκειται 
γιά τόν ἀπολογισµό τῶν συγκρούσεων 
µεταξύ τῶν δυνάµεων ἀσφαλείας καί 
τῶν διαδηλωτῶν στό Περού! 

Τί συµβαίνει στήν µακρινή, λατινο-
αµερικάνικη χώρα; Πρόκειται γιά τήν 
«ἀνάπτυξη» πού ἀντιπροσωπεύουν 
γιά τήν κεντροαριστερή κυβέρνηση 
τοῦ Ἄλαν Γκαρσία οἱ ἐπενδύσεις 
τῶν πολυεθνικῶν ConocoPhillips 
καί Talisman Energy (ἀµερικάνικες), 
Perenco (ἀγγλογαλλική),  REPSOL 
(ἰσπανική) καί ἄλλων πού ὀρέγονται 
τά κοιτάσµατα τοῦ βορείου Περού, στά 
ὅρια τῆς Ἀµαζονίας. 
Φαίνεται ὅµως ὅτι οἱ αὐτόχθονες 
τῶν περιοχῶν ἐκείνων ἔχουν κακή 

ἐµπειρία, δέν πολυεµπιστεύονται τούς 
χαρτογιακάδες καί προσπάθησαν 
νά ἔχουν ἕναν λόγο στίς µέλλουσες 
ἐπενδύσεις. ∆ύο µῆνες τώρα 30.000 
ἄνθρωποι βρίσκονται στούς δρόµους, 
πιέζοντας νά ἀκουστεῖ ὁ λόγος τους. 
Στίς 15 Μαΐου οἱ διαπραγµατεύσεις 
τους µέ τήν Κυβέρνηση διακόπηκαν, 
καθώς ἤδη ἀπό τίς 9/5 ἡ Κυβέρνηση 
εἶχε κηρύξει τή χώρα σέ κατάσταση 
ἔκτακτης ἀνάγκης. Μάλιστα στίς 5 
Ἰουνίου, κοντά στήν πόλη Μπάγκουα 
Γκράντε, ἐπιστρατεύτηκαν οἱ εἰδικές 
δυνάµεις τῆς Ἀστυνοµίας κατά τῶν 
διαδηλωτῶν, πού χαρακτηρίστηκαν 
...τροµοκράτες, καί ἄνοιξε πῦρ 
ἐναντίον τους, ἀρχῆς γενοµένης ἀπό 
ἕνα ἑλικόπτερο. Στίς µάχες µεταδόθηκε 
µάλιστα ὅτι ἔχασαν τή ζωή τους καί 24 
νεκροί ἀστυνοµικοί, µάλιστα µέ τρόπο 
βασανιστικό!
Μή κυβερνητικές ὀργανώσεις καί 
δικηγόροι µιλοῦν γιά ἑκατοντάδες 
ἀγνοούµενους καί πιθανολογοῦν ὅτι ἡ 
Ἀστυνοµία κρύβει δεκάδες πτώµατα. Ἡ 
κυβερνητική ἄποψη εἶναι πώς πρῶτοι 
πυροβόλησαν οἱ διαδηλωτές (οἱ ὁποῖοι 
κρατοῦσαν τίς παραδοσιακές τους 
λόγχες καί µάχαιρες) καί ἐξέδωσε 
ἔνταλµα σύλληψης γιά τόν ἡγέτη 
τῶν αὐτοχθόνων, Ἀλµπέρτο Πιζάγκο. 
Ὁ τελευταῖος ζήτησε καί πῆρε ἄσυλο 
στήν πρεσβεία τῆς Νικαράγουας. 
Ὁ Περουβιανός ἐκπρόσωπος στόν 
Ὀργανισµό τῶν Ἀµερικανικῶν Κρατῶν 
µίλησε γιά «ἄγριους» ἰθαγενεῖς καί ἴσως 
νά ἔχει καί κάποια δίκια. Ὅµως γιά τούς 
ἄγριους καπιταλιστές πού ξεπατώνουν 
τό δάσος τοῦ Ἀµαζονίου, τί λέει; 

ΠΕΡΟΥ: Ἑλικόπτερα πολυβολοῦν διαδηλωτές
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Καθώς η λεγόμενη “παγκόσμια κρίση” 
δείχνει να αγγίζει πρωτίστως την 
αυτοκινητοβιομηχανία και δη την 
αμερικανική, μία μείζων εξέλιξη ήταν 
η κατάρρευση της General Motors. Η 
πτώχευση της εν λόγω εταιρείας - συμβόλου 
δείχνει πραγματικά να σηματοδοτεί το 
τέλος του αμερικανικού imperium. 
Εκείνοι όμως που βασικά “πληρώνουν” τη 
νύφη (ΚΑΙ στη συγκεκριμένη περίπτωση) 
είναι οι 40.000 εργάτες της εταιρείας. Γι’ 
αυτούς η πτώχευση είναι πραγματική κι 
όχι λογιστική, όπως ενδεχομένως για τα 
στελέχη της εταιρείας και τους πιστωτές 
της, με τρόπο μάλιστα που αποδεικνύει 
φούμαρα και τα περί “κοινωνικού 
προσώπου” της ομπαμικής κυβέρνησης. 
Σύμφωνα λοιπόν με όσα αποφάσισε ο 
Steven Rattner, που έχει οριστεί από τον 
Αμερικανό πρόεδρο υπεύθυνος για τον 
τομέα αυτόν, τα κεφάλαια των εργατικών 
συντάξεων της General Motors, θα 
χρησιμοποιηθούν για να εξοφληθούν 
τα χρέη της εταιρείας στις δύο κυρίως 
τράπεζες - δανειστές της: Στην JP Morgan 
Chase και στην Citibank!
Είναι γνωστό ότι σε περίπτωση πτώχευσης 
όλοι οι εμπλεκόμενοι χάνουν κάτι: Οι 

εργαζόμενοι τη δουλειά τους και ίσως 
κάποιους μισθούς, οι μέτοχοι την αξία 
των επενδύσεών τους και οι δανειστές όσα 
σχεδόν έχουν δανείσει. Στην προκειμένη 
περίπτωση όμως, οι δύο ληστρικές 
συμμορίες που προαναφέρθηκαν 
σκοπεύουν να πάρουν πίσω μέρι δεκάρας 
τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν 
δανείσει στη General Motors. Πώς θα γίνει 
αυτό; Τη λύση τη βρήκαν τα σαΐνια της 
κυβέρνησης: Ένα ποσοστό (17-25%) των 
κεφαλαίων που αφορούν την ασφάλιση 

των εργαζομένων θα αντικατασταθούν με 
...μετοχές της εταιρείας! Τι κι αν πρόκειται 
για καραμπινάτη παρανομία, με βάση 
νόμο (Employee Retirement Income Se-
curity Act) του 1974; Εδώ πρόκειται για 
δύο εντιμότατους τραπεζίτες που ζητάνε 
τα χρήματά τους εδώ και τώρα πίσω. Ο 
μεν Τζέιμι Ντίμον της Μόργκαν δηλώνει 
ότι “το τελευταίο έτος αποδεικνύεται το 
καλύτερο όλων” για την τράπεζά του, 
η δε Citibank έχει προνομιακές σχέσεις 
με τον πρώην υπουργό Οικονομίας 
Ρόμπερτ Ρούμπιν (στη φωτογραφία) και 
ταμία της προεκλογικής εκστρατείας του 
Ομπάμα, καθώς του έχει σκάσει πάνω 
από 126.000.000 δολάρια ως αμοιβές 
στα 8 χρόνια που τον είχε διευθύνοντα 
σύμβουλο! Κάπως έτσι τον περασμένο 
Γενάρη αυτός ο “Αμερικανός” γκουρού 
χαρακτηρίστηκε από τον ιστότοπο Market-
Watch ως “ένας από τους 10 πιο ανήθικους 
ανθρώπους στις επιχειρήσεις”.
Κάτι τέτοιοι κύριοι λοιπόν κάνουν κουμάντο 
τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων και 
όποτε θέλουν τις καταστρέφουν. Άλλοτε 
με ιδεολογήματα περί οικονομίας της 
Αγοράς και άλλοτε ανατρέποντας όλα όσα 
έλεγαν μέχρι χθες (μέχρι και διευθύνοντα 
σύμβουλο διόρισε η κυβέρνηση στην Gen-
eral Motors!), φτάνει να εξυπηρετείται 
το συμφέρον της αιμοποτικής κυρίαρχης 
κάστας...

Συχνά πυκνά ακούμε την κλασική 
μπούρδα πως “όλες οι θρησκείες είναι 
ίδιες”. Κι επειδή σκυλοβαρυόμαστε να 
επιχειρηματολογούμε (όπως “είναι όλες οι 
φιλοσοφίες ίδιες;”, “είναι όλοι οι πολιτισμοί 
ίδιοι;” κτλ), παραθέτουμε την απάντηση 
του ανωτέρω εικονιζόμενου ραββίνου 
Μάνις Φρήντμαν από τη Μινεζότα 
στο ερώτημα που του έθεσε το εβραϊκό 
περιοδικό “Moment” (Μαΐου - Ιουνίου) 
“Πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρονται οι 
Εβραίοι στους Άραβες γείτονές τους;” 
Προσέξτε λοιπόν την απάντηση ενός 
διακεκριμένου χασιδικού μέλους της Na-
tional Speakers Association που κηρύττει 
στις 5 ηπείρους:
“Δεν πιστεύω στην δυτική ηθική - π.χ. όχι σε 
φόνους πολιτών και παιδιών, καταστροφές 
ιερών τόπων, μάχες σε περιόδους 

γιορτών, βομβαρδισμοί κοιμητηρίων γιατί 
είναι ανηθικότητα. Ο μόνος τρόπος να 
πολεμήσεις έναν ηθικό πόλεμο είναι ο 
εβραϊκός τρόπος: Καταστρέψτε τους ιερούς 
τους τόπους, σκοτώστε άνδρες, γυναίκες, 
παιδιά (και ζώα). Ο πρώτος ισραηλινός 
πρωθυπουργός που θα δηλώσει ότι 
ακολουθεί την Παλαιά Διαθήκη θα φέρει 
και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Πρώτα 
οι Άραβες θα πάψουν να χρησιμοποιούν τα 
παιδιά ως ασπίδες. Δεύτερον θα πάψουν να 
παίρνουν ομήρους αφού θα ξέρουν ότι δεν 
θα τρομοκρατηθούμε. Τρίτον, με τους ιερούς 
τους τόπους κατεστραμένους θα πάψουν να 
πιστεύουν ότι ο Θεός είναι στο πλευρό τους. 
Το αποτέλεσμα; Όχι απώλειες αμάχων, όχι 
παιδιά στη γραμμή πυρός, όχι λάθος αίσθημα 
δικαίου, στην πραγματικότητα όχι πόλεμος. 
Η μηδενική ανοχή στον πετροπόλεμο, στις 
ρουκέτες, στις απαγωγές θα σημάνει ότι το 
κράτος έχει πετύχει την κυριαρχία. Ζώντας 
με τις αξίες της Τορά θα γίνουμε το φως 
των εθνών που θα ηττηθούν εξαιτίας μιας 
καταστροφικής ηθικότητας, ανθρώπινης 
επινόησης”. 
Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάτι πιο 
πρόστυχο, πιο βάρβαρο, πιο κτηνώδες. 
Όποιοι έχετε διαβάσει Χίτλερ μήπως  
βρίσκετε τίποτε ομοιότητες;

General Motors

Νόμος το συμφέρον του τραπεζίτη

Στήν κοιλάδα τοῦ Σουάτ, στό βόρειο 
Πακιστάν, µία βιβλική καταστροφή 
περνάει περίπου ἀπαρατήρητη 
γιά τό διεθνές γίγνεσθαι. Μία 
πολύνεκρη σύγκρουση µεταξύ 

κυβερνητικῶν δυνάµεων καί 
ἀνταρτῶν Ταλιµπάν ἔχει προκα-
λέσει ἑκατόµβες θυµάτων µεταξύ 
τῶν ἀµάχων καί ...2,5 ἑκατοµ-
µύρια πρόσφυγες! Ὁ ΟΗΕ δέν 
προλαβαίνει φυσικά τίς ἄπειρες 
ἀνάγκες τῶν προσφύγων, οἱ ΜΚΟ 
(ActionAid, Islamic Relief, Oxfam, 
Concern Worldwide καί 5 ἄλλες 
λιγότερο γνωστές) εἶναι ἀνήµπορες 
µπροστά στίς διαρκῶς ὀγκούµενες 
ἀπαιτήσεις τῶν περιστάσεων καί 
θά ἐγκαταλείψουν τήν περιοχή. 
Μέχρι τώρα ἀπό τούς 52 ὀργανι-
σµούς πού ζητᾶνε χρήµατα γιά 
βοήθεια οἱ 30 δέν πῆραν µία, ὁ 
ΟΗΕ ἔλαβε µόνο 138 ἑκ. ἀπό τά 
543 πού ζητοῦσε καί ἡ συνεισφορά 
τῶν πλουσίων κρατῶν ἀνέρχεται 
στά ...50 ἑκ. δολάρια συνολικά! 
Αὐτό πού σώζει µέχρι τώρα κάπως 
τήν κατάσταση εἶναι ἡ κοινωνική 
ἀλληλεγγύη καί οἱ οἰκογενειακοί 
δεσµοί πού ἔδωσαν χείρα σωτηρίας 
σέ ἀµέτρητους πρόσφυγες. Ὅσοι 
δέν στάθηκαν τόσο τυχεροί ζοῦν 
σήµερα µέ τά ροῦχα πού φοροῦσαν 
(ὁ Στρατός τούς εἶχε δώσει 4 ὧρες 

διορία γιά νά ἀποµακρυνθοῦν ἀπό 
τά σπίτια τους) σέ σκηνές τῶν 6-10 
ἀτόµων, χωρίς νερό, ἠλεκτρισµό 
καί συνθῆκες ὑγιεινῆς. Ἡ ἄδεια γιά 
τό ἠλεκτρικό πού αἰτήθηκε ὁ ΟΗΕ 

ἀκόµη νά ἐκδοθεῖ, 
καί ἡ κρατική 
ὑ δ ρ ο φ ό ρ α 
ἐµφανίστηκε γιά 
νά ...πουλήσει 
τό νερό στούς 
ξερριζωµένους! 
Ἡ ζέστη στίς 
σκηνές εἶναι 
ἀφόρητη καί 
πολλοί, κυρίως 
τά παιδιά, ξα-
πλώνουν ἔξω. 
Μάλιστα καθώς 
πλησιάζουν οἱ 

µουσσῶνες οἱ ἀρρώστειες (ἑλονο-
σία, διάρροια...) γίνονται ἀκόµη πιό 
ἐπίφοβες. Φυσικά γιά πόρους καί 
εἰσοδήµατα τῶν προσφύγων δέν 
γίνεται οὔτε λόγος...
Μέσα στήν κόλαση αὐτή κάποιοι 
σχεδιάζουν µιά πιό µόνιµη ἐγκατά-
σταση: Ὁ γνωστός ΗΠΑνθρωπος 
Ρίτσαρντ Χόλµπρουκ βρέθηκε στήν 
γειτονική πόλη Πεσαβάρ γιά νά 
διαπραγµατευτεῖ τό πεντάστερο 
ξενοδοχεῖο της Pearl Continental 
Hotel. Τό σχέδιο ἦταν νά ἀγοραστεῖ 
ἤ νά ἐκµισθωθεῖ γιά πολλά χρόνια, 
προκειµένου νά ἐγκατασταθεῖ ἐκεῖ 
τό νέο Ἀµερικανικό Προξενεῖο. 
Στίς 9 Ἰουνίου ὅµως ἡ δουλειά 
...χάλασε, καθώς ἕνα φορτηγό µέ 
ἐκρηκτικά εἰσέβαλε στό ξενοδοχεῖο 
προκαλώντας 11 νεκρούς, 60 
τραυµατίες καί ἕναν σωρό ἀπό 
συντρίµµια. Ἄααα, µά κι αὐτοί οἱ 
Ταλιµπάν γιατί εἶναι τόσο ξενοφο-
βικοί, δέν σκέπτονται πόσες θέσεις 
ἐργασίας (τσάτσοι, ρουφιάνοι...) θά 
δηµιουργοῦνταν ἀπό τή συµφωνία; 
Ποιός τούς φταίει µετά γιά τή 
µιζέρια τοῦ τόπου τους;

Μιά άλλη θρησκευτική ηθική...

Οἱ πρόσφυγες τοῦ Σουάτ στ’ ἀζήτητα

Πάλι Ἀχµαντινετζάντ!

Θρίαµβος προχθές τοῦ Μαχµούντ 
Ἀχµαντινετζάντ στίς περσικές 
ἐκλογές µέ 62,6% ἔναντι τοῦ 
ἀντιπάλου του Μίρ Χουσεΐν 
Μουσαβί! Ὁ πρόεδρος τῶν φτωχῶν 
ἐπικράτησε τοῦ ὑποψηφίου τῶν 
πλουσίων, ἐπιβεβαιώνοντας τήν 
µεγάλη δηµοφιλία πού ἀπολαµβά-
νει µεταξύ τῶν λαϊκῶν στρωµάτων 
τοῦ Ἰράν. Τῶν στρωµάτων ἐκείνων 
πού καί οἰκονοµικά τά ἐνίσχυσε 
µέ πλῆθος µέτρων στή διάρκεια 
τῆς τετραετίας του µά καί ἐθνικά 
τά τόνωσε µέ τήν περήφανη 
στάση του ἔναντι τῶν πανίσχυρων 
ἐξωτερικῶν ἐχθρῶν τῆς χώρας. 
Καί δέν ἦταν βέβαια µόνον οἱ τιµές 
τοῦ πετρελαίου πού ἔφεραν τόν 
πλοῦτο στό Ἰράν. Γράφαµε σχετικά 
πρόσφατα γιά τό πλῆθος τῶν 
συµφωνιῶν, πρωτοβουλιῶν καί 
ἐπενδύσεων µέ τίς ὁποῖες τό Ἰράν 
ἑδραιώθηκε ὡς µεγάλος παίκτης 
στήν περιοχή, ὑποχρεώνοντας τίς 
ὑπερδυνάµεις νά καταπιοῦν τίς 
ἀπειλές τους. Παράδειγµα πρός 
µίµηση στόν τοµέα αὐτό οἱ Πέρσες 
ἀλλά ...ἀπό ποιόν; 

Ο Τουρκικός Στρατός επιµένει πραξικοπηµατικά! 
Η έρευνα στο σπίτι ενός συνταξιούχου λοχαγού που κατηγορείται για την υπόθεση 
«Εργκενέκον» απέδωσε ένα πολύ πρόσφατο σχέδιο στρατιωτικού πραξικοπήµατος 
(Απρίλιος 2009)! Με την υπόθεση εργασίας πως «Η κυβέρνηση τού ΑΚΡ θέλει την 
Σαρία», το έγγραφο αναπτύσσει ένα σενάριο στο οποίο οι οπαδοί του Φετουλάχ 
Γκιουλέν συνεργάζονται µε την κυβέρνηση για να φέρουν στην Τουρκία τον ισλαµικό 
νόµο. Ακολούθως αναφέρει τι θα γίνει: Πρώτα θα κινητοποιήσουν τους «πράκτορες 
µέσα στο ΑΚΡ» (;;!!) που θα κάνουν δηλώσεις που θα µπερδέψουν τα µυαλά του 
κόσµου. Κατόπιν αναφέρεται επί λέξει πως «θα εξασφαλιστεί η ανεύρεση όπλων» σε 
σπίτια οπαδών του Φετουλάχ Γκιουλέν! Όσο κι αν είµαστε αντίθετοι στον ρόλο της 
οργάνωσης του Φετουλάχ, δεν µπορούµε παρά να το σηµειώσουµε: «Θα εξασφαλιστεί 
η ανεύρεση όπλων»! Και µετά αυτή η οργάνωση θα συµπεριληφθεί  στις «ένοπλες 
τροµοκρατικές οργανώσεις» - κλασική η συνταγή. Υπάρχει µάλιστα πρόβλεψη 
και για όποιους δυσκολεύονται να πειστούν: «Θα εξασφαλιστούν ειδήσεις που θα 
πείσουν τον λαό πως οι οπαδοί του Φετουλάχ συνεργάζονται µε το ΡΚΚ»! Άσχετο 
φυσικά αλλά ...φτιάχνει κλίµα. Κάπως έτσι βγήκε η είδηση στον τουρκικό Τύπο και 
την εποµένη απαγορεύτηκε από Στρατοδίκη (!) κάθε αναφορά στο ζήτηµα!



   Τί κατάρα βαραίνει αὐτόν τόν τόπο 
δέν µπορῶ νά καταλάβω. Πραγµατικά, 
ἀναρωτιέµαι συχνά ἄν ὅλοι οἱ λαοί εἶναι 
στό ἴδιο χάλι µέ µᾶς ἤ µόνο ἐµεῖς ἔχουµε 
αὐτήν τήν εἰδίκευση νά φαγωνόµαστε 
µέχρι νά ἐξουθενωθεῖ κάθε ἄξιος 
συµπολίτης µας καί νά ἀπαξιωθεῖ κάθε 
σοβαρή προσπάθεια στήν πατρίδα µας. 
   Ἀφορµή γιά τίς σκέψεις αὐτές µοῦ 
ἔδωσε ἡ συνεχιζόµενη ἐνδοθρακική 
ἔριδα γιά τό Μουσεῖο Καραθεοδωρῆ. 
Ἡ κατάσταση ἔφτασε σέ τέτοιο σηµεῖο 
πού διστάζεις πραγµατικά νά γράψεις 
τίς λεπτοµέρειές της γιατί ντρέπεσαι 
γιά λογαριασµό ὁρισµένων συντοπιτῶν 
σου. Ἀλλά καί τί νά γίνει, χρή λέγειν τά 
καίρια. 
Παρότι λοιπόν ἡ ἐργώδης προσπάθεια 
τοῦ Κοµοτηναίου µαθηµατικοῦ κ. 
Σάκη Λιπορδέζη βρῆκε ἀνεκτίµητο 
ἐπιστηµονικό ἀρωγό τόν δρ. Νίκο 
Λυγερό καί εὐοδώθηκε µέ τήν ἵδρυση 
τοῦ Μουσείου Καραθεοδωρῆ στήν 
Κοµοτηνή, κάποιοι Ἑβρίτες, πού 
θεωροῦν ὅτι τούς ἔκλεψαν τήν ἰδέα καί 
τόν συµπατριώτη τους (κατάγονται 
ἀπό τή Βύσσα τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης), 
ζητοῦν ...µεταφορά τοῦ Μουσείου ἐκεῖ, 
κατηγορώντας τόν Λιπορδέζη ὅτι βρῆκε 
πολιτική στήριξη (δηλ. κυρίως τόν 
Στυλιανίδη) καί οἰκειοποιήθηκε ξένη 
«περιουσία»! Ἔχοντας βρεῖ τώρα µιάν 
ἄκρη µέ ἀπογόνους τοῦ Καραθεοδωρῆ 
στίς Βρυξέλλες, σχεδιάζουν νέο, µεγάλο 

µουσεῖο στή Νέα Βύσσα καί οὔτε λίγο 
οὔτε πολύ ζητοῦν τά ἐκθέµατα τῆς 
Κοµοτηνῆς! 
Δέν θά σχολιάσω τό ἐξωπραγµατικό 
αἴτηµα οὔτε θά ἐπαναλάβω τήν ἐπιχει-
ρηµατολογία ὑπέρ τῆς Κοµοτηνῆς 
ὡς ἕδρας τοῦ Μουσείου. Ὅµως 
κάποια γραφόµενα πού εἶδα ἀδικοῦν 
κατάφωρα τήν πολύχρονη προσπάθεια 
τοῦ Σάκη Λιπορδέζη (καί ἄλλων), 
πού ἔλαβε τήν στήριξη τοῦ Δήµου καί 
τῆς Πολιτείας µόνο ἐκ τῶν ὑστέρων. 
Συνέδρια, διαλέξεις, ἱστοσελίδες, 
φυλλάδια, δηµοσιεύµατα προϋπῆρξαν 
τῆς δηµόσιας χρηµατοδότησης, ἐνῶ ἀπό 
τούς «συγχωριανούς» τοῦ Καραθεοδωρῆ 
τίποτε σχεδόν ἀνάλογο δέν ἀκούστηκε 
τόσα χρόνια! Κι ἔρχονται τώρα νά 
διεκδικήσουν ὡς «νόµιµοι κληρονόµοι» 
τούς καρπούς τῶν κόπων ἄλλων! 
Καί λίγη σοβαρότητα δέν θά ἔβλαπτε, 
ρέ παιδιά...
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Το ημερολόγιο 
ενός Αποχίτη

Συνέχεια από την 1η σελίδα
Κλείνω τη φωνή μπας και αντέξω να δω 
μέχρι να βγουν τα νούμερα και προσπαθώ 
να σκεφτώ κάτι πιο ευχάριστο από το πλάνο 
της οθόνης (έναν επιθετικό καρκίνο τελικού 
σταδίου, μία πλαγιομετωπική με νταλίκα 
στην Κορίνθου – Πατρών, τέτοια).
Κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα πίνακας με 
χρώματα και αριθμούς, που ανακοινώνει 
νίκη του ΓΑΠ με …7 μονάδες διαφορά! 
Γυρνάω στα άλλα βοθροκάναλα, τα ίδια! 
Όχι ρε, ομοφυλόφιλε, δεν είναι δυνατόν! 
Υπάρχει τόσος κόσμος που βρίσκει καλύτερο 
το φίδ’ απ’ το γαϊδούρ’ στο γνωστό κλασικό 
δίλημμα; Τόσος κόσμος που θεωρεί το μέσο 
ΙQ αχρείαστο για έναν πρωθυπουργό; Τι να 
πεις; Κλείνω το χαζοκούτι συλλογιζόμενος 
«στα τέτοια μου, άλλωστε η Ελλάδα ποτέ δεν 
πεθαίνει».
Δευτέρα, 8/6/09: Έχω μόλις πληροφορηθεί 
ότι τελικά ο ελληνικός λαός ψήφισε και πάλι 
σοφά: Λελογισμένη διαφορά υπέρ ΠαΣοΚ 
και ικανοποιητική ψήφος στους «μικρούς». 
Ανοίγω να δω τα τελικά αποτελέσματα και να 
ακούσω κανένα σχόλιο των «ειδικών» - και 
τι ακούω; Κάτι γραβατωμένες κουράδες τα 
έχουν μαζί μου, με βρίζουν κανονικά! Λένε ότι 
εφόσον απείχα δεν έχω πια δικαίωμα να μιλάω 
για τίποτε, ότι σύμφωνα με τον Θουκυδίδη 
είμαι ηλίθιος, ότι είμαι ένα απόβρασμα της 
κοινωνίας! Γιατί; Γιατί δεν συμμετείχα στο 
πάρτυ που στήνει αυτό το κοπριταριό κάθε 
τόσο για να νομιμοποιείται ως «δημοκρατικά 
εκλεγμένο»! Ρε γ… το κέρατό σας τσόγλανοι, 
τι συμμετοχή ζητάτε; Όταν μοιράζεστε τα 
φράγκα μας ζητάτε τη συμμετοχή μας; Όταν 
επιδαψιλεύετε στο σκυλολόι σας θέσεις που 
ο κόσμος ούτε καν γνωρίζει την ύπαρξή τους 
(και την εξωφρενική «αντιμισθία» τους) 
ζητάτε τη συμμετοχή μας; Εσύ ρε τενεκέ 
υπουργέ, όταν τσεπώνεις τις μίζες ζητάς τη 
συμμετοχή μας; Εσύ ρε τομάρι κομματάρχη, 

όταν διαβουλεύεσαι για να υιοθετήσεις 
τελικά κάθε ύβρη κατά της πατρίδας μας 
ζητάς τη συμμετοχή μας; Εσύ ρε «αλήτη, 
ρουφιάνε, δημ…» όταν χρυσοπληρώνεσαι 
(και βγάζεις σε μια βδομάδα όσα βγάζω εγώ 
σε πέντε χρόνια) για να γράφεις/μιλάς έτσι 
ώστε να συντηρείται το ελεεινό σύστημα των 
εργολάβων και των συνεργών τους, ζητάς τη 
συμμετοχή μας; Όλοι εσείς ρε κοπροστελέχη 
των κομμάτων εξουσίας, που αποκτάτε 
υπόσταση ως φιλιππινέζες κάποιου άλλου 
μηδενικού, ανώτερης κομματικής τάξης, όλοι 
εσείς που διαγκωνίζεστε σε διαδρόμους και 
γραφεία για ένα ακόμη ψήγμα «ανέλιξης», 
που λυμαίνεστε το κράτος και την κοινωνία 
πετώντας ψίχουλα στο πόπολο, αντί να 
ανοίξετε μια τρύπα στη γη και να μπείτε μέσα 
να μην σας βλέπουμε, έχετε και μούτρα να 
μας εγκαλείτε για …«μη συμμετοχή»; Μετά 
από τα όργια μιας τετραετίας (της τελευταίας 
ή της προηγούμενης, δεν έχει σημασία) 
απαιτείτε τώρα και το συγχωροχάρτι μας; 
Τρίτη, 9/6/09: Μόλις προ ολίγου έφυγε από 
το μαγαζί μου η ΥΠΕΔΑ. Όντας αισιόδοξος 
θεωρώ ότι υπάρχει και μία περίπτωση να 
τη σκαπουλάρω. Και κοίτα να δεις, τώρα 
που ξανασκέφτομαι τα προχθεσινά πιο 
ψύχραιμα, νομίζω ότι οι χθεσινοί πανελίστες 
της τηλεόρασης είχαν δίκιο. Άλλωστε τα 
ίδια ειπώθηκαν και σε όλη την Ευρώπη, 
αυτή είναι η πορεία του κόσμου σήμερα. Τι 
νόημα έχει να κάθεσαι μια ζωή στη γωνία και 
να παρακολουθείς ως θεατής; Από σήμερα 
αλλάζω πλεύση. Θα γραφτώ σε ένα μεγάλο 
κόμμα, δείχνοντας έμπρακτα την μεταμέλειά 
μου. Θα αγωνιστώ για να ανοίξει μία νέα 
προοπτική για τον τόπο, για την ελπίδα για 
ένα νέο αύριο για την Ελλάδα που θέλουμε, 
για την Ελλάδα που αξίζουμε. Άλλωστε, ως 
γνωστόν, η πολιτική της ευθύνης αποτελεί 
αδιαπραγμάτευτη επιλογή. Α, επιπλέον θα 
κάνω και μία μικρή μετατροπή στον τίτλο του 
ανά χείρας εντύπου και στο εξής θα λέγεται 
«Συμφωνητής». Καιρός να γίνω κι εγώ ένας 
κανονικός, σύγχρονος και υπεύθυνος άνθρω-
πος.                                                       Κ.Κ.

Κουµπαριά Γιαννάκου - Καραβέλα

Ἡ ἐκσυγχρονιστική στοά ἀποκαλύπτεται!

 Ἱστορία ἐνδεικτική τοῦ δικοµµατικοῦ, δηµοκρατικοφανοῦς 
συστήµατος πού µᾶς διαφεντεύει: Μέ ζέον τό σκάνδαλο Καραβέλα, ὅλο 
τό σύστηµα (ΠαΣοΚ καί µή) δέν βγάζει ἄχνα γιά τήν κουµπαριά τῆς 
ἐπικεφαλῆς τοῦ κυβερνητικοῦ ψηφοδελτίου µέ τόν φυγόδικο!       
 Εἴχαµε λοιπόν παραµονές τῶν ἐκλογῶν τήν βάσιµη φήµη ὅτι 
ἡ σύζυγος τοῦ Χρήστου Καραβέλα, Μάρθα, ἡ ὁποία φυλακίστηκε στόν 
Κορυδαλλό µετά τή φυγή τοῦ κατηγορούµενου γιά τήν ὑπόθεση Sie-
mens συζύγου της, εἶχε παντρέψει τήν κ. Μαργιορή Γιαννάκου πρίν 
δυόµιση δεκαετίες µέ τόν κ. Κούτσικο! Θά µοῦ πεῖτε «καί τί ἔγινε, τί 
σηµαίνει αὐτό γιά τήν πολιτικό;» Ναί, δέν ξέρω ἀκόµη ἄν σηµαίνει ἤ δέν 
σηµαίνει, µένει νά ἐρευνηθεῖ. Αὐτό πού σίγουρα ὅµως σηµαίνει πολλά 
εἶναι ἡ ἀπίστευτη σιωπή µέ τήν ὁποία κουκουλώθηκε ἡ εἴδηση. Ὅταν 
ἄρχισε νά συζητεῖται τό θέµα στόν Ἕβρο (ἡ καταγωγή τοῦ ζεύγους 
Καραβέλα εἶναι ἀπό τήν Νέα Ὀρεστιάδα) καί φίλος µας δηµοσιογράφος 
ἐπιχείρησε νά διασταυρώσει τήν πληροφορία µέ ἀθηναϊκά ΜΜΕ, 
συνάντησε παντοῦ ...ἀδιαφορία. Ὅλοι κάναν τόν Κινέζο. Τοπικά στελέχη 
τοῦ κόµµατος τῆς ἀξιωµατικῆς ἀντιπολίτευσης τό γνώριζαν, ὅµως κι 
ἐκεῖ βασίλευε µία αἰδήµων µουγγαµάρα. Πέρασαν οἱ ἐκλογές καί µόνο 
τότε ἄρχισαν νά τό ψιλοσυζητοῦν (ὁ Παπακωνσταντίνου δήλωνε 
ἄγνοια καί στίς 8/6, διαψεύδοντας τούς συντρόφους του) στό στύλ 
ὅτι «σέβονται τίς κοινωνικές σχέσεις» καί δέν τό εἶδαν ὡς χαρτί πού 
ἔπρεπε νά πέσει προεκλογικά! Ποιοί; Αὐτοί πού κάνανε σηµαία τους τό 
«Κυβέρνηση τῶν κουµπάρων»! Τούς δόθηκε τέτοιο δῶρο ἐξ οὐρανοῦ καί 
τό ἀποποιήθηκαν!
 Κι ἀφῆστε τό ΠαΣοΚ, ὅπου µπορεῖ κανείς ἄν εἶναι κακόβουλος 
νά σκεφτεῖ καί ὑποτραπέζιες συναλλαγές. Στά ἀνθρωποφάγα κανάλια 
ποιό κριτήριο πρυτάνευσε καί δέν εἴπανε οὔτε µία λέξη; Ἡ ...ἠθική τους 
ἀκεραιότητα; Ἡ δηµοσιογραφική τους ...δεοντολογία; Σκεφτεῖτε τήν 
περίπτωση νά βρισκόταν στή θέση τῆς Γιαννάκου ἕνας ἄλλος ὑπουργός, 
ὄχι πολύ ἀρεστός στούς βοθροκαναλάρχες, π.χ. ὁ Εὐριπίδης. Τό διανοεῖστε; 
Μπάλλα στήν πλατεία Συντάγµατος θά παίζανε µέ τό κεφάλι του!  
 Τό συµπέρασµα βγαίνει ἀβίαστα κι ἀπαντᾶ καί σέ πλῆθος 
συναφῶν ἐρωτηµάτων, ὅπως «γιατί ξέθαψε τήν Γιαννάκου ὁ Καραµανλής 
καί τήν ἔβαλε ἐπικεφαλῆς τοῦ ψηφοδελτίου του προκαλώντας τή µήνι 
καί τῶν ψηφοφόρων του», «γιατί συνεχίζουν νά τήν προβάλλουν παντοῦ  
µέ τέτοια λύσσα ὅταν ἔχει ἀποδοκιµαστεῖ πανηγυρικά ἀπό τόν λαό πού 
τήν ἔστειλε σπίτι της µετά ἀπό 4 χρόνια ὑπουργίας», «γιατί κανείς δέν 
λέει τό πόσο παροιµιώδης ὑπῆρξε ἡ ἀνικανότητά της στά δύο ὑπουργεῖα 
ὅπου διέλυσε µέχρι καί τό σύστηµα τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων»... 
Ὅλα τοῦτα ἔχουν κοινή ρίζα τήν ὀργανική ἔνταξη τῆς Γιαννάκου στήν 
ἐθνοµηδενιστική κάστα πού ἐν ὁµονοίᾳ ὁδηγεῖ τή χώρα στόν Καιάδα. Τό 
ἄν µένει στήν πράσινη ἤ στή γαλάζια πολυκατοικία δέν παίζει κανέναν 
ρόλο, φτάνει πού εἶναι στό ρετιρέ. Τά χρώµατα (ὅπως καί τά σκάνδαλα) 
εἶναι γιά τούς χαχόλους τῶν ὑπογείων.

Μουσεῖον τῆς ἔριδος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11, 
Ξάνθη    τηλ. - τ/ο  25410 27544,   info@spanidis.gr
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Μετά ἀπ΄ ὅλα ὅσα ἔχουµε γράψει 
γιά τήν ΔΕΥΑ Κοµοτηνῆς ἐπί τόσον 
καιρό, λάβαµε καί µία «ἀπάντηση» 
ὅταν προσωποποιήσαµε τό θέµα. 
Ἔτσι, ὁ κύριος Ἀλή Μέρτογλου 
ἔνιωσε θιγόµενος (Αὐτός! Ἐµεῖς 
δηλαδή πού καταληστευτήκαµε τί 
πρέπει νά κάνουµε;) ἀπό τήν µνεία 
τοῦ ὀνόµατός του καί τοῦ ρόλου 
του, τότε καί σήµερα, καί µᾶς 
ἔστειλε µία µακροσκελή ἐπιστολή 
στήν ὁποία παραθέτει τήν ἄποψή 
του γιά τά πράγµατα. Οὐσιαστικά 
πρόκειται γιά ἕνα ἀναµάσηµα ὅλων 
τῶν ἀντιπολιτευτικῶν κορώνων τῆς 
«Νέας Πορείας», ἡ ὁποία βρίσκει τά 
πεπραγµένα ἐπί τῶν ἡµερῶν της ὅλα 
τέλεια καί τά πεπραγµένα τῆς νῦν 
δηµοτικῆς Ἀρχῆς ὅλα καταστροφικά, 
ἀποφεύγοντας συστηµατικά νά 
µιλήσει γιά τήν ταµπακιέρα. Φυσικά 
δέν ὑπάρχει οὔτε µία πρόταση στό 

κείµενο πού νά µήν σηκώνει τόµους 
σχολίων ἀλλά θά προσπαθήσουµε 
νά ποῦµε 2-3 πράγµατα σχετικά. 
Ἐκεῖ πού ...δέν µποροῦµε νά ποῦµε 
τίποτε, εἶναι στό τέλος τῆς ἐπιστολῆς, 
ὅπου ὁ ἐπιστολογράφος (Μέρτογλου; 
Ποιός Μέρτογλου;) µᾶς καταλογίζει 
«ἀκροδεξιές παρωπίδες» καί ἀναφέ-
ρεται στόν ...«προσφιλή µας Ἰωάννη 
Μεταξά»!!! Ἔλα Ἀλή στόν τόπο 
σου! Πάντα ξέραµε πόσο πολιτικά 
κρετίνος ἦταν ὁ ἐπιστολογράφος 
ἀλλά ἡ κατάστασή του δείχνει πώς 
ἔχει ξεφύγει, ἀφοῦ νοµίζει ὅτι µέ τίς 
ρετσινιές θά καλύψει τίς κλεψιές. 
Δέν πειράζει ὅµως, καλά κάθεται 
ἐκεῖ στή χωµατερή τῆς τοπικῆς 
µικροπολιτικῆς, ὅσα σκατά καί νά 
πετάξει ἀπό κεῖ µεγάλη ζηµιά δέν 
µπορεῖ πιά νά κάνει...
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ΔΕΥΑΚ: «Φωνάζει ὁ κλέφτης...» ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009
Μία ἀπό τά ἴδια ἡ γεύση τῶν εὐρω-
εκλογῶν στή Θράκη, ὅπως σέ ὁλό-
κληρη τή χώρα. Μεγάλη πτώση τῆς 
Ν∆, ποσοστιαία ἄνοδος τοῦ ΠαΣοΚ, 
στασιµότητα ΚΚΕ καί ΣΥΡΙΖΑ (εἰδικά 
στή Θράκη οἱ ψηφοφόροι τους εἶναι 
πλέον γνωστοί µέ τά ὀνοµατεπώνυµά 
τους), ἐκτόξευση ΛΑΟΣ καί ἐµφάνιση 
τῶν Πρασίνων. Ὅλα προβλέψιµα. 
Ὅλα; Ὄχι, βέβαια! Τόν µή προβλέψιµο 
ἐκλογικό παράγοντα τόν προσθέτει 
πάντοτε στήν περιοχή µας ἡ πολιτική τῆς 
Ἄγκυρας, ἔτσι ὅπως ἐκφράζεται ἀπό τό 
τουρκικό Προξενεῖο τῆς Κοµοτηνῆς καί 
γίνεται πράξη ἀπό τήν «Συµβουλευτική 
Ἐπιτροπή». Ἐφέτος λοιπόν εἶπαν νά 
λανσάρουν ἕνα νέο µοντελάκι: Τό λευκό. 
Πέντε µέρες πρίν τίς ἐκλογές βγῆκε ὁ 
προαναφερθείς θίασος στό θεολογεῖον 
του καί ξεκίνησε νά ὀτοτύζει γιά «τά 
προβλήµατα τῆς µειονότητας» καί γιά τή 
µή τοποθέτηση µειονοτικοῦ ὑποψηφίου 
σέ ἐκλόγιµη θέση οἱασδήποτε λίστας, 
γιά νά καταλήξει στό διά ταῦτα: «Τήν 
Κυριακή ρίχνουµε λευκό»!
Πέρασε ἡ γραµµή; Στή Ροδόπη ναί, ἀφοῦ 
πέσανε 8.000 λευκά (κάπου 2.500 ρίξανε 
τό ...κόµµα ΛΕΥΚΟ - θοῦ, Κύριε!), χωρίς 
µάλιστα τήν γνωστή πέραν τοῦ Ἕβρου 
ἐνίσχυση πού καταφθάνει στίς ἐθνικές 
ἐκλογές (κάπου 4-5 χιλιάδες κουκιά). 
Στήν Ξάνθη ἦταν περίπου τά µισά, µέ 
τό ΠαΣοΚ νά εἰσπράττει µεγάλα κέρδη. 
Ἀνυπακοή τοῦ κόσµου; Χαλαρότητα τῆς 
γραµµῆς; Ἀποδοκιµασία τοῦ Ποµάκου 
ὑποψηφίου στή λίστα τῆς Ν∆; Πρόκριµα 
γιά µαζική στήριξη στό ΠαΣοΚ τήν 
ἑπόµενη φορά; Θά τό δοῦµε...
Αὐτό πάντως πού ἔχει ἐνδιαφέρον εἶναι 
νά κάνουµε µία προσοµοίωση γιά τά 
ἀποτελέσµατα αὐτά σέ ἐθνικές ἐκλογές, 
µιά πού αὐτές οἱ τελευταῖες δέν δείχνουν 
καί πολύ µακρυά. 
Τί βλέπουµε λοιπόν στή Ροδόπη; 
Πρῶτο κόµµα κατά πάσα πιθανότητα 

τό ΠαΣοΚ, µέ σίγουρο πρῶτον τόν 
Χατζηοσµάν. Ἡ δηµοφιλία του οὔτε 
παίζεται οὔτε ἀγνοεῖται, ἄρα ἡ µία ἀπό 
τίς δύο πράσινες ἕδρες εἶναι δεδοµένη. 
Γιά τήν δεύτερη παίζει κυρίως ὁ 
Πεταλωτής. Τί θά γίνει στήν πλευρά 
τῆς Ν∆; Ἡ πρωτιά τοῦ Στυλιανίδη δέν 
εἶναι καθόλου βέβαιο ὅτι θά διατηρηθεῖ 
καθώς µία φθορά εἶναι ἀναµενόµενη καί 
κατεβαίνοντας ἀπό τίς 15.500 ψήφους 
ἀπειλεῖται σοβαρά νά µείνει ἐκτός 
Βουλῆς ἀπό τόν Ἰλχάν. Κάτι πού θά γίνει 
πιθανότερο ἄν διατηρηθεῖ ἡ ἀνόητη 
διάσπαση τῶν πλειονοτικῶν ψήφων 
µέ 3 χριστιανικές ὑποψηφιότητες στά 
ψηφοδέλτια τῶν µεγάλων κοµµάτων 
ἔναντι 2 µουσουλµανικῶν (οἱ ὁποῖες 
εἶναι στήν πραγµατικότητα ...µία, ἀφοῦ 
ὁ δεύτερος µπαίνει µόνο τυπικά). Τί 
λόγος ὑπάρχει νά διατηρεῖται αὐτή ἡ 
γελοιότητα ὅταν ὡς χριστιανοί εἴµαστε 
ξεκάθαρα ...µειονότητα στή Ροδόπη;
Στήν Ξάνθη τά πράγµατα εἶναι ἀκόµα 
πιό ξεκάθαρα. Τό προξενικό σύστηµα 
ψήφισε ΠαΣοΚ δίνοντας τό στῖγµα 
του, παρά τήν ἀπέχθειά του πρός τόν 
Παναγιώτη Σγουρίδη, πού λογικά θά 
εἶναι ὁ πρῶτος του στόχος. Ὁ Τσετίν 
Μάντατζη (ἤ ὁ ἀντικαταστάτης του) 
φαίνεται σχεδόν σίγουρος, πρᾶγµα πού 
µᾶς δίνει συνολικά τρεῖς µειονοτικούς 
βουλευτές ἀπό τή Θράκη. 
Φανταστεῖτε τώρα τήν ἑπόµενη Κυβέρ-
νηση (ΠαΣοΚ ἤ Ν∆) µέ 1-2 βουλευτές 
πλειοφηψία στή Βουλή καί νά ‘ναι 
µειονοτικοί, µέ τό χρῖσµα τῆς Ἄγκυρας! 
Σκεφτεῖτε τί ἐκβιασµοί θά πέσουν, σέ τί 
ὁµηρεία θά βρεθεῖ ἡ χώρα! 
Τί µπορεῖ νά γίνει γιά νά ἀλλάξει τό 
τοπίο; Ἄµεσα ὄχι καί πολλά πράγµατα. 
Ἐµεῖς δέν εἴµαστε (τόσο) πρόβατα, νά 
µᾶς καθοδηγοῦν σέ συγκεκριµένο ὑπο-
ψήφιο ἤ καί ...µή ὑποψήφιο! Ἕνα ριζικό 
µέτρο πού µπορεῖ καί πρέπει νά ληφθεῖ 
εἶναι βέβαια τό ξήλωµα τοῦ Προξενείου 
ἀπό τήν Κοµοτηνή ἀλλά ποιός θά ἔχει 
τά κότσια νά τό κάνει; ∆έν τόν βλέπω...

Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολη 
Στήν Ἀλεξανδρούπολη ἡ οἰκολογική πρωτοβουλία κατά τοῦ πετρελαιαγωγοῦ 
Μπουργκάς - Ἀλεξανδρούπολης κλιµακώνει τίς προσπάθειές της γιά µιά 
τοπική ἐνηµέρωση καί κινητοποίηση. Μετά τήν πρόσφατη, πετυχηµένη 
ἐκδήλωση µέ ὁµιλητή τόν κ. Μ. Δεκλερή, ὁ ὀποῖος ἐπεσήµανε τούς κινδύνους 
γιά τό περιβάλλον, κατατέθηκε αἴτηµα 250 πολιτῶν στό δηµοτικό συµβούλιο 
τῆς πόλης γιά τήν διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος γιά τήν κατασκευή ἤ µή τοῦ 
ἑλληνορωσικοῦ ἀγωγοῦ. Ἀπάντηση δέν δόθηκε, παρότι οἱ τρεῖς ἀπό τίς πέντε 
παρατάξεις στό δηµοτικό συµβούλιο βλέπουν θετικά τήν πρωτοβουλία. Θά 
γίνει συζήτηση ἀργότερα, πρῶτα στήν σχετική ἐπιτροπή τοῦ Δήµου καί 
ὕστερα εὐρύτερα.
Παρότι ἡ δική µας θέση εἶναι ὑπέρ τοῦ ἀγωγοῦ, µέ τήν αὐτονόητη προϋπόθεση 
τῆς οἰκολογικῆς προστασίας τῆς περιοχῆς, εὐελπιστοῦµε νά γίνει τελικά τό 
δηµοψήφισµα, ὅπως ἤδη ἔχει γίνει καί σέ 4 βουλγαρικές πόλεις. Εἶναι ζήτηµα 
δηµοκρατίας, ἔστω κι ἄν τελικά πρόκειται µόνο γιά µία ἔκφραση γνώµης τοῦ 
λαοῦ. Κάποτε νά πάρουµε καί τήν εὐθύνη µιᾶς ἀπόφασης πέραν τοῦ κουκιοῦ!
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Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

“...Με την υποκίνηση της Ευρώπης 
επιτέθηκαν στην Ανατολία φτάνοντας 
ως την Άγκυρα. Δεν έμεινε αγριότητα 
και απανθρωπιά που να μην έκανε 
ο Ελληνικός Στρατός κατά μήκος 
της διαδρομής του. Βίασαν γυναίκες 
και μικρά κορίτσια, και μετά αφού 
πετσόκοψαν άντρες και γυναίκες, 
πυρπόλησαν τα χωριά.
(...) Ίδιες αγριότητες υπήρξαν και 
στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. 
Οι Ρωμιοί που ζούσαν στην περιοχή 
με την υποκίνηση της Ελλάδας και 
της Ευρώπης σχημάτισαν τρομο-
κρατικές ανταρτικές ομάδες. Αυτές 
οι συμμορίες εξοπλίστηκαν από 
τις  δυτικές δυνάμεις και διέπραξαν 
σφαγές που έφτασαν στο σημείο 
γενοκτονίας των τουρκομουσουλμά-
νων που ζούσαν στην περιοχή. 
Όμως τι περίεργο, στις μέρες μας 
τα εγγόνια αυτών των συμμοριών 
δολοφόνων συκοφαντώντας το 

τουρκικό έθνος ισχυρίζονται πως 
υπέστησαν γενοκτονία. Για να 
καλύψουν τις αγριότητες που έκαναν 
οι ίδιοι, κατηγορούνε τους Τούρκους 
μουσουλμάνους.
(...) Τo ξαναγράφουμε. Οι Τούρκοι 
λόγω θρησκείας ποτέ δεν έχουν κάνει 
γενοκτονία. Οι Τούρκοι δεν έκαναν 
γενοκτονία ούτε στους Αρμένιους, 
ούτε στους Ρωμιούς. Το αντίθετο. 
Οι Αρμένιοι και οι Ρωμιοί διέπραξαν 
γενοκτονία σε βάρος των Τούρκων. 
Τα δήθεν ντοκουμέντα και έγγραφα 
που ισχυρίζονται πως έχουν είτε οι 
Αρμένιοι, είτε οι Ρωμιοί δεν έχουν 
καμμία σχέση με την επιστήμη και 
την ιστορική πραγματικότητα. Αυτά 
όλα είναι στημένα και ψέμματα. 
Αυτό υποδεικνύουν ανεξάρτητοι και 
αμερόληπτοι ιστορικοί...”
Κάπως ἔτσι ἐνηµερώνεται ὁ µειονο-
τικός πολίτης στή Θράκη. Κι ὕστερα 
περιµένουµε νά ἐπιτευχθεῖ συνύπαρ-
ξη, εἰρήνη καί ὅλα ἐκεῖνα τά ὡραῖα 
πού ἀραδιάζουν οἱ πολιτικοί µας...

 “Συμμορίες δολοφόνων” οι πρόγονοί μας!

Στήν ἀπίθανη αὐτή χώρα πού ζοῦµε, 
γιά νά προλαβαίνει κανείς τόν 
σχολιασµό µόνο γιά τίς γκάφες καί 
τίς ἀθλιότητες τῆς πολιτικῆς σκηνῆς 
θέλει κάπου 500 ὧρες τή µέρα καί 
ἕναν 50σέλιδο «Ἀντιφωνητή» κάθε 
ὥρα. Προσέξτε τίς δηλώσεις πού 
ἀνταλλάχτηκαν ἔµµεσα πρό ἡµερῶν 
µεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας καί 
πάρτε νά καταλάβετε. 

Βγαίνει ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν στό 
τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV 
καί πιάνει τό γνωστό ποίηµα µέ τίς 
τουρκικές κινήσεις καλῆς θέλησης 
πού δέν βρίσκουν ἀνταπόκριση 
στήν ἑλληνική πλευρά, φέροντας 
ὡς παράδειγµα τή Χάλκη πού «τή 
συζητάει» (ἕξι χρόνια τώρα...) καί τήν 
ἐκλογή Πατριάρχη ἀπό τή µία, µέ τήν 
µή ἀναγνώριση τῶν «ἐκλεγµένων» 
µουφτήδω στήν ἑλληνική («δυτική» 
τή λέει αὐτός) Θράκη ἀπό τήν ἄλλη. 
Μᾶς θυµίζει ὅτι δέχθηκε νά ψηφίζουν 
καί µή Τοῦρκοι ἱεράρχες καί µᾶς 
τραβάει κι ἕνα µάθηµα δηµοκρατίας 
καί σεβασµοῦ τῶν µειονοτήτων, 
πράγµατα πού τά ἔχει πεῖ κατ’ ἰδίαν 
«καί στόν κύριο Κώστα καί στήν κυρία 
Ντόρα», ὅπως τόνισε. 
Τίς βρωµιές του κατά τῆς Κύπρου 
δέν τίς σχολιάζω, εἶναι γνωστές καί 
ὑπογραµµίζονται ἄλλωστε µέ τήν 
πρόσφατη ἀναγγελία τῆς στρατιω-

τικῆς ἄσκησης «Ἀετός τῆς Ἀνατολίας 
2009» στά «χωρικά ὕδατα» τῶν Κατε-
χόµενων. Θά περιοριστῶ λοιπόν στά 
τῆς Θράκης.
Τί εἶπε λοιπόν ὁ Ἐρντογάν; Τά ἴδια 
πού λέει κάθε φορά πού θά τεθεῖ 
τό ζήτηµα. Ἔτσι ἐπί λέξει τά εἶχε 
διατυπώσει καί πρό τριετίας (15-17 
Σεπτεµβρίου 2006) στό συνέδριο τῶν 
Δυτικοθρακιωτῶν Τούρκων στήν 

Κωνσταντινούπολη. 
Τό πρόβληµά µας λοι- 
πόν δέν εἶναι κάποιος 
τούρκικος ἑλιγµός, 
κάποια ἀπρόβλεπτη 
µπαµπεσιά. Τό 
πρόβληµά µας 
εἶναι στήν Ἀθήνα. 
Διαβάζω λοιπόν τήν 
ἀνακοίνωση τοῦ 
ΥΠΕΞ: Καταδίκη τῆς 
ἀµοιβαιότητας σέ 
ζητήµατα δικαιωµά-
των, ἄρνηση τῶν 

συµψηφισµῶν, παρόλες περί ἰσονο-
µίας καί ἰσοπολιτείας... 
I) Οὔτε µία λέξη γιά τό θέµα τῶν 
µουφτήδων! Οὔτε ναί, οὔτε ὄχι, 
ὅλα ἀνοιχτά! Τί εἶναι αὐτό ἄν ὄχι 
ξεκάθαρη ἐπιβεβαίωση ὅτι ὄντως τό 
παζάρι προχωράει; 
II) Καί γιατί παρακαλῶ νά µή µποῦµε 
στή λογική τῆς ἀµοιβαιότητας, 
ἀφοῦ τό θέλει ὁ ἄλλος; Τί ἔχουµε 
νά φοβηθοῦµε; Ἀµοιβαιότητα, ὅµως 
ὄχι συγχρονική ἀλλά διαχρονική. 
Ὄχι τώρα πού ἔχουν ξεπαστρέψει 
(µέ «φασιστικές µεθόδους», ὅπως 
ὁ ἴδιος ὁ Ἐρντογάν δήλωσε) τήν 
ἑλληνική παρουσία στήν Πόλη ἀλλά 
ἀπό τό 1923. Νά µᾶς πεῖ πῶς ἐκµηδε- 
νίστηκε ὁ ἑλληνισµός ἐκεῖ καί τώρα 
ἀναγκαζόµαστε (µᾶς κάνουν καί τή 
χάρη!) νά φέρνουµε µητροπολίτες 
ἀπό ἄλλες χῶρες γιά νά ψηφίσουν.
III) «Ἰσονοµία καί ἰσοπολιτεία», λέει. 
Γιά ποιάν ἰσονοµία µιλᾶς κυρά µου, 

ὅταν κάθε τόσο θεσπίζονται θετικές 
διακρίσεις ὑπέρ τῆς µειονότητας; 
Ἤ πιστεύεις στήν ἰσονοµία ἤ στήν 
πολιτική τῶν θετικῶν διακρίσεων. 
Συµβιβάζονται λογικά αὐτά τά δύο, 
πού τά γράφεις καί στήν ἀνακοίνωσή 
σου δίπλα δίπλα; 
IV) Καί τό ἀµίµητο: Ὁ µεταφραστής 
τοῦ τουρκικοῦ κειµένου ἀπέδωσε τή 
λέξη «βαταντασλάρ» ὡς «πολίτες» 
κι ὄχι ὡς «πατριῶτες», βάζοντας στό 
στόµα τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ 
τή φράση «οἱ πολίτες µου στή Δυτική 
Θράκη»! Κι ἄντε, αὐτός ἔκανε 
µιά γκάφα. Ὅσοι τό πῆραν καί τό 
ἀναπαρήγαγαν δέν κατάλαβαν ὅτι 
κάτι δέν πάει καλά; Καί καλά οἱ 
δηµοσιογράφοι. Αὐτοί στό γραφεῖο 
τῆς ΥΠΕΞ, πού ...ἀπάντησαν καί στή 
συγκεκριµένη φράση ὅτι «οἱ µου- 
σουλµάνοι τῆς Θράκης εἶναι Ἕλληνες 
πολίτες καί εἶναι περήφανοι γι’ αὐτό» 
(!!!), τί νόµισαν; Ὅτι ὁ Ἐρντογάν ἀµ-
φισβητεῖ τήν ἰθαγένεια τῶν µειονο- 
τικῶν; Μή χειρότερα! Πῶς δέν κάναν 
καί κανένα διπλωµατικό ἐπεισόδιο 
γιά τό τίποτε (τοῦ κρανίου  τους)...
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΕ
Τίς δηλώσεις τοῦ Τούρκου πρωθυ-
πουργοῦ ἔσπευσαν νά σχολιάσουν 
οἱ δύο τουρκοµουφτῆδες Κοµοτηνῆς 
καί Ξάνθης. Εἰδικά ὁ δεύτερος 
δέν εἶµαι σίγουρος ὅτι κατάφερε 
νά συγκρατήσει τίς σωµατικές 
του ἀπεκκρίσεις ἀπό τή χαρά 
του. Δήλωσε πολλά καί διάφορα 
στό εἰδησεογραφικό πρακτορεῖο 
«Τζιχάν», µεταξύ τῶν ὁποίων 
διαβάζω πώς «ἡ µειονότητα δέν εἶναι 
µόνη της» (διαθέτει πλέον προστάτη 
- µέ τήν ...κακή ἔννοια τοῦ ὅρου 
- γιατί στό πλαίσιο τῆς σηµερινῆς 
Ἑλλάδας ποιός ξέρει τί ἐρεβῶδες 
µέλλον θά τῆς ἐπιφύλασσε αὐτή ἡ 
µοναξιά). Ἐπίσης πληροφοροῦµαι 
ὅτι ὁ κυρ-Ἀχµέτ εἶναι ὑπέρ τοῦ «νά 
δοθοῦν τά δικαιώµατα σέ ὅλες τίς 

µειονότητες». Γιατί χρησιµοποίησε 
τόσο γενική ἔκφραση ἐνῶ ρωτήθηκε 
γιά τή Χάλκη; Πρῶτον γιατί δέν 
µπορεῖ, δέν ἀντέχει νά προφέρει 
µιάν ὑποχώρηση ἔναντι τῶν 
Ρωµηῶν καί δεύτερον γιατί θέλει 
νά βάλει στό παιχνίδι καί τούς 
µουσουλµάνους τῆς Δωδεκανήσου, 
τούς Ψευτοµακεδόνες, τούς Βλάχους 
κτλ. Ἄραγε τί λέει γιά τούς Ποµάκους 
καί τούς Ροµά τῆς Θράκης, τί λέει γιά 
τούς Κούρδους τῆς Ἀνατολίας καί 
γιά τούς ἑλληνόφωνους τοῦ Πόντου; 
Τίποτε φυσικά, ἐκτός ἀπό τίς βρισιές 
καί τίς συκοφαντίες πού συνηθίζει 
νά ἐκτοξεύει στά τεµένη. Καί κάτι 
ἀκόµη: Δηλώνει ὁ Μέτε ὅτι µία λύση 
τοῦ θέµατος τῶν µουφτήδων (νά 
τόν λουζόµαστε δηλαδή ἐπισήµως 
καί νά τόν πληρώνουµε!) θά 
ἀνοίξει τόν δρόµο γιά τή λύση καί 
τῶν ὑπολοίπων θεµάτων. Ἐδῶ θά 
συµφωνήσουµε µαζί του ἀπολύτως. 
Ἄν δοθεῖ κι αὐτό στήν ἄλλη πλευρά, 
τότε τί θά µένει πρός ὑπεράσπιση; 

ΥΠΕΞ: Ὅταν τά θαλασσώνει στίς ...ἀνακοινώσεις, σέ τί πολιτική νά ἐλπίσεις;

- Πάρτην, σοῦ λέω ρέ Ταγίπ, γιά τό ΥΠΕΞ σου, στή χαρίζω!
- Μά τί νά τήν κάνω, ρέ Κώστα, ἔχουµε καθαρίστριες...

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΟΥΡΚΙΣΜΟΥ 
Στίς 22-26 Μαΐου ἔγινε στό Μπακού 
τοῦ Ἀζερµπαϊτζάν ἡ σύνοδος τῆς 
Παγκόσµιας Ἕνωσης Τουρκικῶν 
Νεολαιῶν, στήν ὁποία ἡ ἑλληνική 
Θράκη ἐκπροσωπήθηκε ἀπό δύο 
δηµοσιογράφους τῆς «Γκιουντέµ», 
τόν Ὀζάν Ἀχµέτογλου καί τόν Τζεµίλ 
Καπζά. Κάπως ἔτσι θά βγῆκε καί 
ἡ σχετική ἀνακοίνωση γιά τούς 
«Τούρκους τῆς ∆υτικῆς Θράκης»...
Τά δύο παλληκάρια προφανῶς βάλανε 
τά ἔξοδα ἀπό τήν τσέπη τους γιά 
νά πᾶνε, ἀφοῦ γιά νά τά πλήρωσε ἡ 
ἐφηµερίδα µέ τά πενιχρά της ἔσοδα - 
µάρτυς µου ἡ Ἐφορία! - δέν τό πιστεύω. 
Ἄλλωστε κάθε δηµοσιογράφος ἑβδο-
µαδιαίας ἐπαρχιακῆς ἐφηµερίδας βγά-
ζει τόσα χρήµατα πού χαλαρά ἁλωνί- 
ζει τόν κόσµο, ὄχι;
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
* Ως μόνιμος κάτοικος της περιοχής, λέω να παραβλέψω 
τα τεράστια γεωστρατηγικά οφέλη των ελληνορωσικών 
αγωγών - παρόλο που μερικοί ημιμαθείς, πλανεμένοι, 
άσχετοι, υποκινούμενοι (;) διατείνονται περί του αντιθέτου. 
Θα προσπεράσω και την αξία της Ελληνορωσικής 
προσέγγισης. Ας αδιαφορήσω και για τα όποια οικονομικά 
οφέλη. Θα σταθώ, όμως, στην πολυπροβεβλημένη 
επικείμενη οικολογική καταστροφή, και ερωτώ:
Α) Τα πετρελαιοφόρα τάνκερ που κατά χιλιάδες 
πηγαινοέρχονται τόσα χρόνια από τα Στενά, σε 
απόσταση αναπνοής από τις ακτές μας, δεν αποτελούν 
μία «ωρολογιακή βόμβα εν υπνώσει» (με εξίσου 
καταστρεπτικά αποτελέσματα);
Β) Πού αρχίζουν και πού τελειώνουν οι «οικολογικές» 
ευαισθησίες όσων φωνάζουν; Η πόλη μας που την 
καταντήσαμε μία σκουπιδούπολη, που την οικοδομήσαμε 
άναρχα και ακαλαίσθητα, το κιτσαριό και η βρώμα που 
μάς έγιναν τρόπος ζωής δεν άπτονται των «οικολογικών 
ευαισθησιών»;
Γ. Οι μολύνσεις των ποταμών μας, του υδροφόρου 
ορίζοντα, ο οικολογικός βιασμός ΟΛΩΝ των παραλιών 
μας, οι αμαξάρες μας που καίνε τα άντερά τους, οι 
αλόγιστες καταναλώσεις ρεύματος - νερού κλπ κλπ δεν 
ξυπνήσανε τις «ευαισθησίες» μας τόσο καιρό;
Δ. Ο υπεραιωνόβιος παραδοσιακός ελαιώνας της Μάκρης, 
που είναι ένα μνημείο της φύσεως και που κάνουμε τα 
ΠΑΝΤΑ για να τον κακοποιήσουμε βάναυσα, κόπτοντας 
δέντρα και χτίζοντας τα οικοδομικά εκτρώματα - εξοχικά 
μας, δεν εμπίπτουν στις ευαισθησίες αυτές;
Ε. Μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, ηχορρύπανση, 
φωτορρύπανση, αφισορρύπανση κλπ έχουν πνίξει την 
πόλη τόσα χρόνια. Ουδείς διαμαρτύρεται...
Προτείνω ο πετρελαιαγωγός να καταλήγει μπροστά στον 
Φάρο, μήπως και τελικά η κατασκευάστρια εταιρεία 

αναλάβει τη διαμόρφωση - εξωραϊσμό του χώρου (ούτως 
ή άλλως σ’ αυτήν την πόλη το καλύτερο που έχουμε, 
την ρυμοτομία - σχεδιασμό, Ρώσοι την υλοποίησαν) και 
δικαιολογήσουμε και την τιμή του καφέ που κυμαίνεται 
σε επίπεδα Ζυρίχης (και κάτι).

* Τελικά ο ψυχίατρος του μέλλοντος σίγουρα θα αφιερώσει 
χρόνια στην μελέτη της απονεννοημένης μας συνήθειας 
να αιμοδοτούμε οικονομικώς σε ΚΑΘΕ ευκαιρία 
(εθνικές εορτές, αργίες, κλπ), την παραπαίουσα τουρκική 
οικονομία, με πολύτιμο τουριστικό συνάλλαγμα. Πώς 
να εξηγηθεί αλλιώς η πρακτική από χιλιάδες συμπολίτες 
μας που κάνουν ουρά στα τελωνεία για να περάσουν τις 
διακοπές τους στη γειτονική - φιλειρηνική - φιλική μας 
Τουρκία; Τελικά μάλλον οι Τούρκοι το πήραν χαμπάρι 
και σου λέει: «αυτοί είναι μαζόχες, όσο περισσότερο τους 
αδικείς - επιβουλεύεσαι - υπονομεύεις, τόσο περισσότεροι 
έρχονται. Ντογρού για παραπάνω παραβιάσεις - επιβουλές. 
Η Εύβοια είναι γκρίζα ζώνη…» 

* Τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, για να κάνεις μπάνιο 
στην θάλασσα, πρέπει να είσαι ή πλούσιος ή κορόϊδο 
ή κομάντο. Επειδή όλες οι καλές διαθέσιμες παραλίες 
της περιοχής έχουν «ομπρελοποιηθεί», πρέπει να είσαι 
πλούσιος για να πληρώνεις με πολλά φράγκα -ιδίως στην 
περίπτωση που είσαι οικογενειάρχης - το καθημερινό σου 
μπάνιο, ή κορόίδο για να (ξανα)πληρώνεις το καθημερινό 
σου μπάνιο, ή κομάντο για να βρείς μια ελεύθερη, 
απόκρημνη / βραχώδη ακτή προκειμένου να κάνεις το 
μπάνιο σου χωρίς πληρωμή.

* Πάει κι αυτό. Μπόρα ήταν και πέρασε. Όσα προλάβαμε 
και τσεπώσαμε, κέρδος ήταν. Ο λόγος για τον χώρο 
σταθμεύσεως αυτοκινήτων κάτω στο λιμάνι, επί χρήμασι, 
για τον οποίον γίνανε ομηρικοί καυγάδες μεταξύ Δήμου 
και Οργανισμού Λιμένος της πόλης. Όσα κορόϊδα πιάσανε, 
πιάσανε. Και πρώτον πρώτον εμένα που έβγαλα (πέρυσι) 

εξάμηνη κάρτα η οποία έληγε μέσα Ιουλίου. Αφαιρώ 
τις Πέμπτες που γίνεται το παζάρι και απαγορεύεται η 
στάθμευση (σύνολο 25 μέρες). Αφαιρούμε και σχεδόν 
όλον τον Ιούλιο που έγινε η εμπορική έκθεση. Τι μας 
μένουν; Τέσσερεις μήνες και κάτι ψιλά. Καλά είναι μωρέ. 
Στο κάτω κάτω λεφτά δώσαμε, δεν δώσαμε ψυχή…

Σ.Γ.

Η Οδύσσεια των 
Ελλήνων της ΕΣΣΔ
60 χρόνια από τις απελάσεις των 

Ελλήνων από τα παράλια της 
Μαύρης Θάλασσας

Με αφορμή τις πρόσφατες εκδηλώσεις 
μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο 
ένα θέμα που δυστυχώς ελάχιστοι 
γνωρίζουν σήμερα στην Ελλάδα, αλλά 
το οποίο αποτελεί άμεση συνέχεια της 
Γενοκτονίας και αναμφισβήτητα αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του 
Ελληνισμού.
Ως γνωστόν, στα χρόνια πριν και κατά 
την Μικρασιατική Καταστροφή, πολλοί 
πόντιοι κατάφεραν να έρθουν στην Ελλάδα, 
και άλλοι κατέληξαν 
στα απέναντι παράλια 
της Μαύρης Θάλασσας, 
στη Ρωσία. Για τους 
πρώτους η Οδύσσεια 
είχε τελειώσει. Όμως 
για τους δεύτερους, η 
Ιστορία δυστυχώς έχει 
δείξει ότι η επιλογή 
τους ήταν η πιο ατυχής, 
καθώς έκτοτε η κάθε 
γενιά τους, ζούσε και 
έναν ξεριζωμό.
Στα δύσκολα χρόνια 
του μεσοπολέμου, αλλά 
και στα ακόμα πιο δύσκολα χρόνια του Β’ 
Παγκοσμίου πολέμου, ολόκληρα έθνη της 
ΕΣΣΔ είχαν χαρακτηριστεί ως «προδότες» 
και «αναξιόπιστοι» και είχαν υποστεί 
βάρβαρες μαζικές απελάσεις προς τη 
Σιβηρία και το Καζακστάν. Συνολικά μέσα 
σε 20 χρόνια είχαν διεξαχθεί πάνω από 130 
επιχειρήσεις μαζικών απελάσεων. Αυτή 
τη μοίρα μοιράστηκαν πάνω από 50 λαοί 
και εθνικότητες, ιδιαίτερα δε αυτοί που 
κατάγονταν από το εξωτερικό. Ανάμεσά 
τους βέβαια βρέθηκαν και οι Έλληνες της 
ΕΣΣΔ.

Οι μαζικοί διωγμοί των ελλήνων άρχισαν 
το 1937. Εκείνη την εποχή έκλεισαν 
όλα τα ελληνικά σχολεία και έκτοτε η 
ελληνική γλώσσα μεταδιδόταν από γενιά 
σε γενιά μόνο προφορικά. Η «Ελληνική 
Επιχείρηση» της Εθνικής Επιτροπής 
Εσωτερικών Υποθέσεων της εποχής 
1937-1938 ήταν η πιο αιματηρή απ’ όλες 
τις εθνικές επιχειρήσεις. Περισσότεροι 
από 22.000 άντρες ελληνικής καταγωγής 
είχαν συλληφθεί, από αυτούς οι 20.000 
εκτελέστηκαν και οι 2.500 επιζώντες 
βρέθηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεων 
και καταναγκαστικών έργων στη μακρινή 
Σιβηρία.
Το 1942 ακολούθησαν οι μαζικές 
απελάσεις των ελλήνων από τα παράλια 
της Μαύρης Θάλασσας, της περιοχές 
της Νότιας Ρωσίας και του Καυκάσου 
προς το Καζακστάν. Οι Αρχές πλάσαραν 

την επιχείρηση ως «μετεγκατάσταση 
του πληθυσμού σε ασφαλέστερο τόπο» 
ενόψει των επιτιθέμενων γερμανικών 
στρατευμάτων. Ωστόσο δεν είχε επιδειχτεί 
η ίδια «πρόνοια» για άλλους, εγχώριους 
λαούς – ρώσους, ουκρανούς κ.α. που 
ζούσαν στις ίδιες περιοχές. Άλλωστε 
σήμερα, μετά την άρση απορρήτου από 
τα αρχεία εκείνης της εποχής, γίνεται 
ξεκάθαρο ότι ο Στάλιν φοβόταν ότι με 
τον ερχομό των γερμανών οι έλληνες θα 
εκδικηθούν για το αιματηρό 1937. Και 
όμως σήμερα οι έλληνες της πρ. ΕΣΣΔ 

με περηφάνια δηλώνουν πως όπως και 
η ιστορική τους Πατρίδα (η Ελλάδα), 
έτσι και αυτοί, μαζί με όλο τον υπόλοιπο 
σοβιετικό λαό, πολέμησαν τον εχθρό και 
δεν υπάρχει πουθενά ούτε μία αναφορά 
για κάποιον έλληνα που υπηρέτησε το 
Βέρμαχτ και πολέμησε ενάντια στον 
Κόκκινο Στρατό.
Το επόμενο κύμα των απελάσεων έγινε το 
1944, αμέσως μετά την απελευθέρωση της 
Κριμαίας από τον Κόκκινο Στρατό. Τότε 
απελάθηκαν πάνω από 15.000 έλληνες της 
Κριμαίας, πάλι χωρίς καμία ουσιαστική και 
βάσιμη κατηγορία. Παρόλο που στα χρόνια 
της γερμανικής κατοχής στη Κριμαία 
δρούσε Νότια Ένωση Ανταρτών υπό την 
διοίκηση του έλληνα Μ. Μακεδόνα, όλοι 
οι συγγενείς των ελλήνων ανταρτών είχαν 
απελαθεί. Το άλλο εξωφρενικό παράδειγμα 
του παραλόγου ήταν η υπόθεση του Κοσμά 
Τσέλιου από τη Σεβαστούπολη Κριμαίας. 
Ο Κοσμάς Τσέλιος ήταν πατέρας πέντε 
παιδιών, η κόρη του εκτελέστηκε από 
τους γερμανούς, ενώ οι τέσσερεις γιοί του 
πολεμούσαν στις γραμμές του Κόκκινου 
Στρατού, δύο από αυτούς σκοτωθήκαν 
στις μάχες και ένας είχε τιμηθεί με τη 
μεγαλύτερη διάκριση ανδρισμού: Ήρωας 
Σοβιετικής Ένωσης. Παρόλα αυτά ο 
Κοσμάς Τσέλιος είχε απελαθεί πέρα από 
τα Ουράλια με την κατηγορία της «αρωγής 
στους γερμανούς». Η επιχείρηση της 
Κριμαίας το 1944 υπήρξε η πιο βάρβαρη. 
Διεξήχθη στις 4 το πρωί και μέσα σε 15 
λεπτά απελάθηκαν πάνω από 15.000 
έλληνες απ’ όλη τη Κριμαία (περιοχή όσο 
είναι όλη η Αν. Μακεδονία και Θράκη), 
όπου ζούσαν από τον 6 αιώνα π.Χ.
Τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τα εξωτερικά 
ζητήματα πέρασαν σε δεύτερο πλάνο, 
το Σταλινιστικό καθεστώς άρχισε 
την εφαρμογή της νέας «ελληνικής 
επιχείρησης», καθώς και πάλι οι έλληνες 
είχαν χαρακτηριστεί ως «αναξιόπιστος 
λαός». Έτσι το 1949, μέσα σε λίγες μόνο 
ημέρες, 37.500 χιλιάδες έλληνες από 
Νότια Ρωσία, Ουκρανία και Καύκασο 

είχαν απελαθεί στο Καζακστάν με την 
λυτή και ανεκδιήγητη επίσημη κατηγορία: 
«ελληνική καταγωγή». Ο κόσμος 
συγκεντρωνόταν μέσα στη νύχτα στους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς με περιθώριο 
μόλις 2 ωρών για τις ετοιμασίες. Οι 
άνθρωποι παρατούσαν τα σπίτια τους, τα 
ζώα, την όποια περιουσία, και με όσες 
χειραποσκευές μπορούσαν να πάρουν, 
μπαίνανε κατά 40 άτομα σε βαγόνια για 
μεταφορά των γελαδιών. Το ταξίδι ως τους 
τόπους των εξορίσεων διαρκούσε από 2 
βδομάδες μέχρι και δυόμιση μήνες, χωρίς τις 
βασικές υποδομές υγιεινής, χωρίς φαγητό 
και νερό, και την κόλαση που επικρατούσε 
στα αμαξώματα μπορεί να την καταλάβει 
μόνο αυτός που την έζησε. Στους τόπους 
των εξορίσεων οι έλληνες (όπως και 
πολλοί άλλοι λαοί) πληροφορήθηκαν ότι 
μεταφέρθηκαν εδώ για μόνιμα και χωρίς 
το δικαίωμα επιστροφής. Δεν επιτρεπόταν 
να απομακρύνονται από τον τόπο και 
υποχρεώνονταν κάθε μήνα να δηλώνουν 
παρόν στο τοπικό τμήμα ασφαλείας. Η μη 
συμμόρφωση με τα παραπάνω τιμωρείτω 
με 20 χρόνια καταναγκαστικά έργα σε 
στρατόπεδα συγκεντρώσεων.
Αυτή η κατάσταση συνεχιζόταν μέχρι 
το 1956, όταν από τους λαούς που 
είχαν υποστεί διωγμούς και απελάσεις 
αφαιρέθηκε επιτέλους η ταμπέλα των 
«αναξιόπιστων» και «προδοτών». Όμως 
ο δρόμος της επιστροφής στα πάτρια 
εδάφη παρέμεινε κλειστός. Βέβαια οι 
περισσότεροι δεν είχαν πλέον και την 
δυνατότητα να επιστρέψουν – στα σπίτια 
τους εδώ και χρόνια κατοικούσαν άλλοι.
Σήμερα ο ελληνισμός της πρώην ΕΣΣΔ, 
παρά τις όποιες θυσίες και προβλήματά 
του, τιμάει τις «επετείους» του – 65 χρόνια 
από τις απελάσεις της Κριμαίας (1944) 
και 60 χρόνια από τις απελάσεις από τα 
παράλια της Μαύρης Θάλασσας (1949). 
Τις τιμάει χωρίς κακόβουλες επικρίσεις 
και χωρίς εκδικητικές προθέσεις. Αλλά 
δεν θα ξεχάσει ποτέ την Οδύσσειά του.

Γρηγόρης Σεμπελίδης

Στόν τάφο αὐτόν, κάτω ἀπό τά στεφάνια πολιτικῶν, 
δηµοσιογράφων, φίλων καί συγγενῶν, κεῖται ὁ 
ἀγαπηµένος µας Λάμπρος Παπαντωνίου. Ἀπό τήν 
Οὐάσιγκτον καί τή Νέα Ὑόρκη, ἡ σωρός του ἦρθε γιά 
νά θαφτεῖ στή Μάνδρα τῆς Ξάνθης, ἐπαληθεύοντας τό 
ἀναγραφόµενο στήν κρήνη τοῦ κοιµητηρίου: Γιά τήν 
µικρασιατική περηφάνεια τῶν προσφύγων/κατοίκων 

πού τούς ἔδωσε τή δύναµη νά ξαναπιάσουν ρίζες.
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ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

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

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

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

 Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!

Διάλογος περί ΔΕΥΑΚ
Η ΕΠΣΤΟΛΗ ΜΕΡΤΟΓΛΟΥ:

Ἠθική καί δηµοσιογραφία
Πρός ἀπάντηση τοῦ ἀπό 16/5/09 
ἄρθρου σας πού µέ ἀφορᾶ, θά ἤθελα 
νά παρατηρήσω τά παρακάτω:
Ἡ ΔΕΥΑΚ ὅλα τά προηγούµενα χρόνια 
πού ἡ Νέα Πορεία εἶχε τήν εὐθύνη 
της παρήγαγε ἔργο. Κι αὐτό τό ἔργο 
ἦρθαν καί διαχειρίζονται σήµερα µέ 
τόν πλέον ἀδέξιο τρόπο οἱ κρατοῦντες. 
Μόνοι τους δέν ὑπῆρξαν ποτέ ἱκανοί 
νά δηµιουργήσουν, γι’ αὐτό καί ἡ µόνη 
τους προσπάθεια ἦταν νά σπιλώσουν 
τό ἔργο τῶν ἄλλων, βρίσκοντας 
συνοδοιπόρους στήν προσπάθειά τους 
αὐτή διάφορους ἔµµισθους καλοθελη- 
τές, δηµοσιογράφους ἤ µή.
Προτεραιότητα τῆς διοίκησης τῆς 
ΔΕΥΑΚ ἐπί τῶν ἡµερῶν Παράσχου - 
Ναλµπάντη ἦταν νά πληρώσει ὄχι τά 
ἔργα τά ὁποῖα εἶχαν γίνει στή ΔΕΥΑΚ 
γιά νά µπορεῖ σήµερα ἡ Κοµοτηνή 
νά εἶναι ὑπερήφανη γιά τό δίκτυο 
ὕδρευσης καί ἀποχέτευσης πού ἔχει, 
ἀλλά νά αὐξήσει τίς λειτουργικές 
δαπάνες τῆς ἐπιχείρησης σέ πολλα-
πλάσιο βαθµό, προκειµένου νά ἐξο-
φλήσει τά προεκλογικά γραµµάτια 
τῶν προσλήψεων πού ἔταζε ἡ ὁµάδα 
Κοτσάκη. Ἔτσι ὄχι µόνο στή ΔΕΥΑΚ 
ἀλλά καί σέ ἄλλες ἐπιχειρήσεις τοῦ 
Δήµου «φύτρωσαν» διάφοροι µυστι-
κοσύµβουλοι, δικηγόροι, δηµοσιογρά-
φοι κλπ νά προσλαµβάνονται µέ συµ-
βάσεις ἔργου, κατά παράβαση τῶν 
διατάξεων τοῦ ΑΣΕΠ καί ταυτόχρονα 
νά ἐπιδίδονται στό ἔργο τῆς καταστρο- 
φῆς τοῦ ἔργου τῶν προηγούµενων 
διοικήσεων, πολλαπλασιάζοντας τά 
λειτουργικά ἔξοδα. 
Τήν προσπάθεια σπίλωσης τοῦ ἔργου 
τῶν προηγούµενων διάνθισαν µέ 
διάφορες ψευδοµηνύσεις καί καταγ-
γελίες κατασκευασµένες ὅτι δῆθεν 
διάφορα ἔργα τῆς ΔΕΥΑΚ ἦταν 
ἀνύπαρκτα κι ὅτι ἔτσι ζηµιώθηκε 
ἡ ὑπηρεσία. Σήµερα διά στόµατος 
Ναλµπάντη πληροφορούµαστε ὅλοι 
ὅτι πλέον ἡ ΔΕΥΑΚ δέν ἀµφισβητεῖ 
ὅτι τά ἔργα ἔγιναν, ἀλλά πιστεύει ὅτι 
θά ἔπρεπε νά δοθοῦν µεγαλύτερες 
ἐκπτώσεις στά ἔργα ἀπό τούς ἐργο-
λάβους πού µέ δικές τους δαπάνες 
ἐκτέλεσαν τά ἔργα καί περιµένουν 

µέχρι σήµερα νά πληρωθοῦν. Καί 
περιµένουν νά πληρωθοῦν ἐπειδή ὁ 
κάθε Παράσχου ἔκρινε ὅτι πρώτη 
προτεραιότητα στή ΔΕΥΑΚ ἦταν νά 
προσλάβει δηµοσιογράφους δῆθεν 
γιά νά προβάλουν τό ἔργο του καί 
νά διπλασιάσει τό προσωπικό µέ 
διάφορους τρόπους (µέ συµβάσεις 
ἔργου εἶναι ὁ πιό συνηθισµένος) ἐξαρ-
γυρώνοντας πολιτικά γραµµάτια.
Βέβαια τά διάφορα παπαγαλάκια τῆς 
ἐξουσίας µιλοῦν περί κρυφῶν ἔργων, 
περί σκανδάλων, περί ἀναδυόµενων 
ἀπό τό παρελθόν ὀφειλῶν καί διάφορα 
ἄλλα ἀπίθανα πού δέν ἔχουν οὔτε 
πραγµατική οὔτε καί λογική βάση.
Ἄν δέν ξέρει ἡ διοίκηση τῆς ΔΕΥΑΚ 
τά χρέη της, εὐθύνεται ἡ ἴδια. Αὐτή 
κατάντησε τήν ΔΕΥΑΚ ἔτσι, µέ τίς 
ἀναδιατάξεις κι ἀναδιαρθρώσεις της 
πού δέν ἔγιναν µέ κριτήρια ἀξιολογικά 
ἀλλά κοµµατικά. Ἄν ζητοῦν τώρα 
τόκους ἀπό τήν ΔΕΥΑΚ οἱ ἐργολάβοι, 
ἔχουν ὅλο τό δίκιο µέ τό µέρος τους. 
Γιατί προφανῶς αἰσθάνονται ὅτι 
ἐµπαίζονται ἀπό τήν κουτοπονηριά 
καί ἔπαρση τῶν διοικούντων.
Κι ἐσεῖς, ποιά εἶναι τά στοιχεῖα στά 
ὁποῖα στηρίζετε τήν «δεοντολογία» 
τῆς γραφῆς σας καί τῆς ἐνηµέρωσής 
σας; Στή µήνυση πού ὡς φέιγ βολάν 
διένειµε ὁ κ. Ναλµπάντης γιά τήν 
ὑπόθεση τῆς ΑΛΦΑ Κατασκευαστι-
κῆς καί τό ἔργο της τό ὁποῖο κατά 
ὁµολογία τῆς Διοίκησης τῆς ΔΕΥΑΚ 
εἶναι ἔργο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ καί 
ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ; Γιατί ἄραγε 
δέν ἔφτασε ἡ «δηµοσιογραφική» 
σας ἔρευνα καί στήν ἀπόφαση τῶν 
ἀσφαλιστικῶν µέτρων µέ τήν ὁποία 
ὁ Πρόεδρος Πρωτοδικῶν ἀπέρριψε 
τούς ἰσχυρισµούς τοῦ κ. Ναλµπάντη 
(αὐτούς πού µνηµονεύει στήν ψευ-
δοµήνυσή του) κι ἐπικύρωσε τίς 
κατασχέσεις τῆς ἑταιρείας σέ βάρος 
τῆς ΔΕΥΑΚ; Γιατί δέν ἔφτασε ἡ ἔρευνά 
σας στό γεγονός ὅτι µαταιώθηκε κάθε 
συµβιβαστική προσπάθεια ἐπίλυσης 
τῆς διαφορᾶς µέ τόν ἐργολάβο πρό 
τῶν Δικαστηρίων, ὅταν µάλιστα 
ὅπως ἔγινε γνωστό ὁ ἐργολάβος 
ἁπλᾶ ζητοῦσε νά πληρωθεῖ χωρίς νά 
ἔχει ἀξιώσεις γιά τόκους; Γιατί δέν 
ἔφτασε ἡ ἔρευνά σας στήν ἔπαρση τοῦ 
κ. Ναλµπάντη καί στίς ἀπειλές του 
πρός τόν κ. Πίτατζη, πού ἀποτέλεσαν 

καί τήν µοναδική αἰτία πληρωµῆς 
τῶν δεκάδων χιλιάδων σέ τόκους; 
Γιατί δέν ἔφτασε ἡ ἔρευνά σας καί 
στήν περίπτωση ἕτερου ἐργολάβου 
πού καρπώθηκε τόκους ὑπερηµερίας 
σέ δύο ἔργα, µέ ἐντολή τῆς νῦν 
Διοίκησης ἐπειδή ἁπλᾶ αὐτές ἦταν 
οἱ ἐντολές τῆς τοπικῆς ΝΔ; Γιατί 
δέν ἔφτασε ἡ ἔρευνά σας καί στήν 
ἀντίπερα ὄχθη; Γιατί δέν ρωτήσατε 
ὄχι µόνο τούς ἐργολάβους ἀλλά καί 
τούς ἐπαγγελµατίες αὐτῆς τῆς πόλης 
νά σᾶς ποῦν τήν ἄποψή τους; Νά σᾶς 
ποῦν ὅτι δέν τούς ἐνδιαφέρει ἄν στίς 
προτεραιότητες τοῦ κ. Κοτσάκη εἶναι 
τά διάφορα µπάλκαν µπάς καί οἱ 
πολυδάπανες φιέστες στήν πλατεία 
Κοµοτηνῆς, ἀλλά πῶς θά πληρωθοῦν 
οἱ ὀφειλές καί πότε; Ὅτι δέν µπορεῖ 
ἡ ΔΕΥΑΚ νά πολλαπλασιάζει τό 
προσωπικό της καί τίς δαπάνες της 
µέ µαϊµού - συµβάσεις ἔργου κι ἀπό 
τήν ἄλλη νά δηλώνει ἀδυναµία νά 
ἀνταποκριθεῖ  στίς ὀφειλές της. Ὅτι 
δέν µπορεῖ ἡ ΔΕΥΑΚ νά ἀσχολεῖται 
µέ τήν παροχή νεροῦ στόν Δῆµο Νέου 
Σιδηροχωρίου κατασπαταλώντας πό-
ρους τοῦ προγράµµατος «Θησέας» 
πού ἀναλογοῦν στήν Κοµοτηνή; Λύθη-
καν τά προβλήµατα τοῦ δικτύου τῆς 
Κοµοτηνῆς ἤ ὑπῆρξε κοµµατική ἐντολή 
πού κατηύθυνε τούς πόρους τοῦ προ-
γράµµατος στό Νέο Σιδηροχώρι; (...) 
Τέλος νά σᾶς ὑποµνήσω ὅτι καί στό 
Σύνταγµα τοῦ Μεταξᾶ τό τεκµήριο 
τῆς ἀθωότητας τοῦ κατηγορουµένου 
ὑπῆρξε ἀπαραβίαστο. Πόσο µάλιστα 
τοῦ µηνυόµενου... µέ βάση κατηγορίες 
πού κατασκευάστηκαν γιά νά ἐξυπη-
ρετήσουν µικροκοµµατικές σκοπιµό- 
τητες. Ἡ ἄκριτη ἀναπαραγωγή τῶν 
κατηγοριῶν ἀποτελεῖ τό δεῖγµα τοῦ 
δικοῦ σας ἤθους καί τῆς δικῆς σας 
δηµοσιογραφικῆς δεοντολογίας.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ:
Πρίν ἀπαντήσουµε, ὀφείλουµε νά 
ποῦµε στούς ἀναγνῶστες µας, πού 
θά ἔχουν ἀγανακτήσει διαβάζοντας 
ὅλο αὐτό τό κατεβατό, ὅτι ἀφενός 
ὑποχρεούµεθα νά τό δηµοσιεύσουµε 
κι ἀφετέρου ἔχει καί τή χρησιµότητά 
του: Ἐκθέτει ἀνεπανόρθωτα τόν ἐπι-
στολογράφο. Εἶναι ἄλλωστε γνωστό 
πώς ὅπου λείπουν τά στοιχεῖα καί τά 
ἐπιχειρήµατα, ἐκεῖ περισσεύουν οἱ 

βρωµιές, οἱ συκοφαντίες, οἱ ἀνακρί-
βειες. Γιά νά δοῦµε λοιπόν ἄν αὐτά 
ἀφοροῦν καί τήν περίπτωσή µας.
Α) Γιά τό τί ἔργο ἔκανε ἤ δέν ἔκανε 
ἡ ΔΕΥΑΚ συνολικά δέν µᾶς ἀφορᾶ 
ἐδῶ. Οὔτε καί µᾶς νοιάζουν τά κοµ-
µατικά καβγαδάκια, ἄς βγάλουν τά 
µάτια τους. Ἐµᾶς µᾶς ἐνδιαφέρει ἡ 
µοίρα τῆς δηµοτικῆς ΜΑΣ ἐπιχείρη-
σης, πού δέν τήν ἐκχωροῦµε οὔτε σέ 
πράσινους οὔτε σέ γαλάζιους νταβα-
τζῆδες. Ἀντιληπτόν;
Β) Γιά τό τί συνέβη στήν ΔΕΥΑΚ τούς 
τελευταίους µῆνες γράψαµε πολλά. 
Ὁ ἐπιστολογράφος δείχνει νά τά 
ἀγνοεῖ. Ὅλα ὅσα δῆθεν «δέν βρῆκε 
ἡ ἔρευνά µας» τά γνωρίζουµε ἄριστα 
καί δέν περιµέναµε τίς ψευτιές του 
γιά νά πληροφορηθοῦµε. 
Γ) Πανηγυρίζει ὁ Α.Μ. πού ὁ νῦν 
πρόεδρος κ. Ναλµπάντης (ὁ τέτοιος 
καί ἀλλιώτικος σέ ἄλλα σηµεῖα 
τοῦ κειµένου) δέχθηκε τό ἔργο τοῦ 
Πίτατζη ὡς ...πραγµατικό! Τί νά πεῖς; 
Ἐµεῖς τά γράψαµε ἀναλυτικά καί µέ 
πλήρη στοιχεῖα, δέν θά ἀναµασοῦµε 
τά ἴδια. Μήπως µπορεῖ τουλάχιστον 
τώρα νά µᾶς πεῖ ὁ προστάτης αὐτός 
τῶν ἐργολάβων ποιό ἀκριβῶς ἔργο 
ἀφοροῦσε; Αὐτό µόνο.
Δ) Ὥστε φταίει ἡ νῦν διοίκηση γιά τήν 
πληρωµή τόκων! Μήπως θυµᾶσαι κ. 
Μέρτογλου τήν περίπτωση Μεγκλῆ; 
Πόσα ἑκατοµµύρια πλήρωσε τότε - 
ἐπί τῶν ἡµερῶν σου - ἡ ἐπιχείρηση 
στόν Καβαλιώτη ἐργολάβο; Καί ποιοί 
βγαίναν τότε ἀγκαλιά (!) ἀπό τό δικα-
στήριο πού χρέωσε τήν ΔΕΥΑΚ;
Ε) Σέ πείραξε βλέπω καί ὁ Δῆµος τοῦ 
Νέου Σιδηροχωρίου. Μήπως µπορεῖς 
νά µᾶς πεῖς σέ ποιόν Δῆµο ἀνήκει τό 
Δουκᾶτο καί πότε ὑδροδοτήθηκε ἀπό 
τήν ΔΕΥΑΚ;
ΣΤ) Ὁ καηµένος προσπαθεῖ νά πεῖ καί 
κάτι γιά τεκµήριο ἀθωότητας. Μά δέν 
εἴπαµε ὅτι εἶσαι κλέφτης, παληκάρι 
µου, εἴπαµε ὅτι ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ Η 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙΣ ΣΤΟ 
Δ.Σ. ΤΗΣ. Γιά στοιχειώδη εὐθιξία 
καί πολιτική εὐθύνη µιλήσαµε ἀλλά 
ποῦ... Ὅποτε θές πάντως, µποροῦµε 
νά τά ποῦµε δηµοσίως: διάλεξε 
ἐσύ κανάλι κι ἐκποµπή, νά µάθει ὁ 
Κοµοτηναῖος ποιοί κονοµᾶνε στό 
ὄνοµά του. Ἐκεῖ θά ἀναδείξεις καί τό 
ἦθος µας πού λές, ἄντι µπακαλούµ!

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Καί µιά πού πιάσαµε πάλι τό θέµα τῆς 
∆ΕΥΑΚ, θέλουµε νά ἀπευθύνουµε ἕνα 
ἐρώτηµα πρός κάθε ἐµπλεκόµενο, νῦν 
καί πρώην (κυρίως, βέβαια, στή σηµερινή 
διοίκηση): Ὑπάρχει κάποιο ζήτηµα ἄν 
ἡ νοµική σύµβουλος τῆς δηµοτικῆς 
ἐπιχείρησης µετέχει καί στό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο Τεχνικῆς ἑταιρείας πού 
ἐκτελεῖ πλῆθος ἔργων τῆς ∆ΕΥΑΚ καί 
µέ τήν ὁποία ἀντιδικεῖ; Ἄν δέν ὑπάρχει 
νοµικό, ὑπάρχει µήπως ἠθικό; Κι ἄν ὄχι 
γιά τήν ἴδια, µήπως γιά τήν ἐπιχείρηση; 
∆έν θέλουµε νά πιστέψουµε ὅτι τό θέµα 
εἶναι ...οἰκονοµικό, ὅπως ἔφτασε στ’ αὐτιά 
µας, κι ἀναµένουµε µία ἀπάντηση.

Ἀπλήρωτες ἐφηµερίες...
+ ὅλα τά ἄλλα προβλήµατα

Γιά νιοστή φορά ἀκοῦµε καί πάλι 
τό πρόβληµα τῶν ἀπλήρωτων 
ἐφηµεριῶν τῶν νοσοκοµειακῶν για-
τρῶν. Ἡ συνεχιζόµενη ἐπίσχεση 
ἐργασίας στό Νοσοκοµεῖο Κοµοτη-
νῆς ὑπογραµµίζει ἁπλῶς τήν ἔξαρ-
ση τῶν χρονίων προβληµάτων, γιά 
τά ὁποῖα οὐδείς µή ἄµεσα ἐµπλεκό-
µενος δείχνει ἐνδιαφέρον (µέχρι, 
βεβαίως, νά ἐµπλακεῖ, δηλαδή 
νά βρεθεῖ γιά κάποιον λόγο στό 
νοσοκοµεῖο). Σηµειώνουµε τίς 
τεράστιες ἐλλείψεις, τά µεγάλα 
λόγια τοῦ Ἀβραµόπουλου (περί 
προσλήψεων χιλιάδων γιατρῶν) 
πού µείνανε λόγια καί τίς λίστες 
ἀναµονῆς πού ξεκάθαρα ἀκυρώνουν 
τήν ἔννοια τοῦ ἐξωτερικοῦ ἰατρείου. 
Ἤδη οἱ δαπάνες τοῦ Ἕλληνα στόν 
ἰδιωτικό τοµέα τῆς ὑγείας εἶναι 
µιάµιση φορά ἐκείνων τοῦ δηµοσίου 
- ἕνα ἄπιαστο πανευρωπαϊκό ρεκόρ. 
Ποῦ πρέπει νά καταντήσουµε ἄραγε 
γιά νά γίνουν τά στοιχειώδη;



Την Πέμπτη 21/5/2009 πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στην Αθήνα πορεία 
διαμαρτυρίας από μουσουλμάνους 
μετανάστες. Σημειώθηκαν αψιμαχίες 
μεταξύ των διαδηλωτών και των 
αστυνομικών και φθορές σε οχήματα 
και καταστήματα. Η αντίδραση των 
μεταναστών αποδίδεται σε βίαιη ενέργεια 
αστυνομικού, ο οποίος φέρεται, κατά τη 
διενέργεια ελέγχου σε Ιρακινό το βράδυ 
της Τετάρτης 20/5/2009, να έσκισε 
σελίδες προερχόμενες από το Κοράνι. 
Το περιστατικό δημιούργησε τεταμένη 
ατμόσφαιρα. Τα μέσα ενημέρωσης, 
ερμηνεύοντάς το, το συσχέτισαν με 
«βαθύτερους» λόγους που εξώθησαν 
τους μετανάστες στη διαμαρτυρία τους: 
τις αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες 
αναγκάζονται να ζουν, τα κωλύματα 
που τους ορθώνονται για την εγγραφή 
τους στα δημοτολόγια και την απόκτηση 
«διοικητικής υπόστασης», τους παράγοντες 
που εμποδίζουν την ιατροφαρμακευτική 
τους περίθαλψη, την έλλειψη λατρευτικού 
χώρου για τις θρησκευτικές τους ανάγκες 
καθώς και νεκροταφείου για την τελευταία 
τους κατοικία.
Τα συγκεκριμένα προβλήματα είναι 
υπαρκτά και εύλογα ευνοούν την 
αναζήτηση των «βαθύτερων» αιτίων μιας 
οξείας αντίδρασης, ιδίως όταν αφορμάται 
από περιστατικά δυσανάλογα ως προς τη 
βαρύτητά τους σε σχέση με το ξέσπασμα 
που προκαλούν. Η αναζήτηση βαθύτερων 
αιτίων είναι καί θεμιτή καί επιβεβλημένη 
όταν φωτίζει δυσδιάκριτες και ουσιώδεις 
πτυχές της πραγματικότητας. Επιπλέον 
ευνοείται κι από το γεγονός ότι πολλές 
φορές οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές βίαιων 
εκδηλώσεων – και δεν προχωράμε εδώ 
στη λογική του ελέγχου ποιοι από τους 
πρωταγωνιστές αυτούς εμφορούνται 
ειλικρινά από κάποια αντίστοιχη, π.χ. 
αναρχική ή αντιεξουσιαστική ή άλλη 
ιδεολογία, και ποιοι είναι απλώς, αν 
όντως είναι, παρακρατικοί προβοκάτορες 
– συνδέουν τα ξεσπάσματά τους με 
κοινωνικοπολιτικές διεκδικήσεις, καθώς 
τα επενδύουν άμεσα με ιδεολογικές 
αναφορές. Πολλές φορές ωστόσο οι 
επιχειρούμενες «εμβαθύνσεις» δεν 
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. 
Εκφράζουν μόνο την αμηχανία και την 
αδυναμία του κοινού νου να αποδεχτεί ότι 
είναι δυνατό ο άνθρωπος να εκτροχιάζεται 
έστω και για λόγους όντως ασήμαντους.
Στην περίπτωση του ξεσπάσματος 
των μουσουλμάνων μεταναστών 
πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις δεν του 
προσδόθηκαν από τους ίδιους άμεσα. 
Η προέκταση επιχειρήθηκε, όπως 
σημειώσαμε, από τα μέσα ενημέρωσης. 
Μόνο κατόπιν των δημοσιογραφικών 
αναλύσεων ακολούθησαν και τα αντίστοιχα 
αιτήματα των μεταναστών, τη στιγμή 
που η πρωταρχική αντίδραση αφορούσε 
αποκλειστικά τις θρησκευτικές ελευθερίες. 
Όσο όμως κι αν η «επιφανειακή» εκδοχή 
φαντάζει κάποτε πολύ απλή για να 
’ναι αληθινή, μέσα στην απλότητά της 
κρύβει αλήθεια. Αναφέραμε ήδη ότι δεν 
παραγνωρίζουμε πως τα προβλήματα 
των μεταναστών που παρατέθηκαν είναι 
υπαρκτά και σοβαρά. Δεν πρέπει όμως να 
παραγνωρίζουμε και πως η θρησκοληψία, 
ο θρησκευτικός φανατισμός, γενικότερα 
κάθε ιδεολογικός φανατισμός, συνιστούν 
σοβαρότατους κι επαρκέστατους λόγους 
για την πρόκληση παρεκτροπών, χωρίς να 
κρύβεται κατ’ ανάγκη πίσω τους μια άλλη 
«βαθύτερη» αιτία.

Η προσκόλληση σε ιδεολογίες 
φανατίζει πολλούς ανθρώπους, 
εξάπτει αντιπαλότητες, προκαλεί την 
απόρριψη της αντίπαλης τάσης, ευνοεί 
τον ρατσισμό. Βεβαίως ο φανατισμός 
δεν αφορά το σύνολο. Είναι λάθος να 
κατηγορείται μια κοινωνία για ρατσισμό 
επειδή λίγοι εκδηλώνονται ρατσιστικά. 
Γιατί ακόμη κι όταν ενσωματώνονται σε 

οχλοκρατούμενες μάζες, δεν παύουν να 
αποτελούν μικρό κομμάτι που δεν εκφράζει 
τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του 
κοινωνικού συνόλου. Οι λίγοι όμως, όταν 
εκδηλώνονται με βίαιο τρόπο, δημιουργούν 
προβλήματα. Οι υλικές καταστροφές σε 
βάρος των ιδεολογικών αντιπάλων, πολύ 
περισσότερο η στοχοποίηση ανθρώπινων 
ζωών, αίρουν την εμπιστοσύνη μεταξύ 
των μελών μιας κοινωνίας και προκαλούν 
τρόμο. Η οργανωμένη δράση υπό τη 
σκέπη διάφορων ιδεολογιών λειτουργεί 
εμπρηστικά, μεταφορικά και κυριολεκτικά, 
ιδίως εφόσον η «οργάνωση» επιτρέπει 
στους οπαδούς οποιουδήποτε δόγματος 
να ενεργούν σαν μάζα, δηλαδή απρόσωπα 
και αλόγιστα, συχνά σε κατάσταση 
εξαλλοσύνης. Η παραπάνω συμπεριφορά 
κυοφορείται στο θυμικό ενός όχλου που 
δρα αψυχολόγητα. Χαρακτηριστικά είναι 
τα παραδείγματα των οπαδών αθλητικών 
σωματείων, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο 
να μεταφέρουν την ιδεολογική τους 
αντιπαράθεση κι έξω από τα γήπεδα, 
και μάλιστα οργανώνοντας κάποτε 
«ραντεβού θανάτου». Το ίδιο ισχύει για 
τους οπαδούς πολιτικών κομμάτων που 
συμμετέχουν σε μαζικές συγκεντρώσεις: 
αν τυχόν συναντηθούν, συγκρούονται με 
αγριότητα. Η πολιτική ιστορία του τόπου 
μας μάς δίνει παραδείγματα, και όχι μόνο: 
σε χώρες κυρίως της Ασίας ακόμη και 
σήμερα μέσα στα ίδια τα κοινοβούλια 
σημειώνονται γενικευμένες χειροδικίες.
Αντίστοιχα λειτουργούν συχνά και 
οι θρησκείες. Άλλωστε λατρευτικός 
χαρακτήρας προσδίδεται ακόμη και 
στις προηγούμενες περιπτώσεις, όταν 
η «ομαδάρα» ανυψώνεται σε «Θεό» 
ή ο πολιτικός ηγέτης αντιμετωπίζεται 
με λατρεία. Οι θρησκείες παρέχουν 
πρόσφορο έδαφος για την καλλιέργεια 
του φανατισμού, καθώς σ’ αυτές δεν 
εμφιλοχωρούν μόνο ανθρωπιστικά μα και 
πολεμικά μηνύματα. Το Κοράνι προτρέπει 
τον ισλαμικό κόσμο τόσο να ανέχεται 
τις άλλες θρησκείες απορρίπτοντας κάθε 
καταναγκασμό, όσο όμως και να πολεμά 
τους «άπιστους» τιμωρώντας τους. 
Ο χριστιανισμός έχει να επιδείξει τις 
διδασκαλίες του Χριστού για αγάπη στο 
συνάνθρωπο, χρησιμοποιήθηκε όμως κι 
από τις επεκτατικές και πλιατσικολογικές 
σταυροφορίες ή, στη σύγχρονη εποχή, 
από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό. 
Φυσικά υπάρχουν θρησκευτικοί ηγέτες 
και θρησκευόμενοι που διακρίνονται 
από νηφαλιότητα και απεργάζονται 
φιλανθρωπίες. Υπάρχουν όμως και 
θρησκευτικοί ηγέτες που σπέρνουν 

λόγο διχαστικό, καθώς και «πιστοί» 
που φανατίζονται απ’ το δόγμα. Ακόμη 
κι αν προσδιορίσουμε το ζήτημα 
στο στενό τοπικό μας πλαίσιο, θα 
σημειώσουμε παραδείγματα χριστιανών 
θρησκευτικών ταγών που τείνουν να 
υποκαταστήσουν τους πολιτικούς ηγέτες 
και να ποδηγετήσουν τους πιστούς σε 
ζητήματα εθνικά, όπως το μακεδονικό. 
Αντίστοιχα, μουσουλμάνοι ιερωμένοι στη 
δυτική Θράκη λειτουργούν σαν σπορείς 
του τουρκισμού, σε λατρευτικούς χώρους 
διακοσμημένους με τουρκικές σημαίες. 
Καί οι μεν καί οι δε κυκλοφορούν με 
τις «υπηρεσιακές» λιμουζίνες, σε μια 
προκλητική επίδειξη εξουσιαστικής 
δύναμης. Παράλληλα συναλλάσσονται με 
την πολιτική επιχειρώντας να πατρονάρουν 
κοινωνικές ομάδες που ελέγχονται από την 
επιρροή τους.
Χρειάζεται εδώ να τονίσουμε για μία ακόμη 
φορά ότι οι προηγούμενες διαπιστώσεις 
δεν αφορούν το σύνολο των ιερωμένων 
οποιασδήποτε θρησκείας. Οι περιπτώσεις 
τους ωστόσο είναι ιδιαίτερα προβληματικές, 
γιατί εξάπτουν τον φανατισμό. Όταν ο 
θρησκευτικός λειτουργός προβάλλει, για 
παράδειγμα, μία εθνική ιδέα, είναι σαν 
να ισχυρίζεται ότι ο Θεός εγκολπώνεται 
μόνο ένα έθνος, έναν «περιούσιο» λαό, 
με τον οποίο ταυτίζεται και τον οποίο 
προστατεύει απέναντι σ’ όλους τους 
άλλους. Πώς είναι δυνατόν όμως τέτοιου 
είδους ιδεολογήματα να ’χουν σχέση με 
έναν πανανθρώπινο Θεό, Πανάγαθο, που 
αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους; Τα 
αντίστοιχα ιδεολογήματα υποθάλπουν 
τον ρατσισμό, γιατί υπονοούν – αν δεν 
το λένε μάλιστα ευθέως – ότι υπάρχουν 
φυλές «ανώτερες» και «κατώτερες», άρα 
υποδαυλίζουν καταστάσεις μετωπικών 
συγκρούσεων, που δυναμιτίζουν την 
ειρήνη των κοινωνιών. Και, δυστυχώς, 
ορισμένοι πιστοί δεν κινητοποιούνται από 
τα ανθρωπιστικά παρά από τα διχαστικά 
μηνύματα των θρησκειών.
Η επικινδυνότητα της κατάστασης 
οφείλεται στο γεγονός ότι, παρόλο που 
οι περισσότεροι άνθρωποι απορρίπτουν 
το ρατσισμό, προτάσσουν 
τη φωνή της λογικής και 
δεν παρασύρονται από 
διχαστικά μηνύματα των 
διάφορων ιδεολογιών, οι 
λίγοι που τα υιοθετούν 
δημιουργούν με τη στάση 
τους ηλεκτρισμένη 
ατμόσφαιρα. Πόσοι 
από τους 700.000 
μ ο υ σ ο υ λ μ ά ν ο υ ς 
μετανάστες στην Αθήνα 
συμμετείχαν στην 
πορεία διαμαρτυρίας 
προκαλώντας υλικές 
φθορές; Ελάχιστοι. Πόσοι 
ιθαγενείς ανταπάντησαν 
με βίαιο τρόπο σ’ αυτή 
τη διαμαρτυρία; Δύο 
ίσως μόνο ανεγκέφαλοι 
(ή προβοκάτορες) 
να ’ταν αρκετοί για 
να πυρπολήσουν, το 
βράδυ του Σαββάτου 
23/5/2009 στην πλατεία 
Αττικής, αυτοσχέδιο 
τζαμί που λειτουργούσε 
σε ημιυπόγειο χώρο. Και 
στις δύο περιπτώσεις στις 
ακρότητες προέβησαν οι 
λίγοι. Όμως οι λίγοι αυτοί 
είναι υπεραρκετοί για να 
υποκινήσουν μίση και να 
διχάσουν.
Είναι εμφανές, συνεπώς, 
ότι η αδιάπτωτη 
προσήλωση σε ιδεολογίες 

αρκεί για να προκαλέσει πολεμικό κλίμα 
σε κοινωνίες. Βέβαια, πίσω απ’ τον 
ιδεολογικό παροξυσμό υπάρχουν και 
σκοπιμότητες, υπάρχουν υποκινητές, 
άρα και «βαθύτερα» αίτια. Υπάρχουν 
όσοι επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν την 
εξουσιαστική τους επιρροή, πολιτική ή 
θρησκευτική. Υπάρχουν όσοι επιχειρούν 
να ελέγξουν την κοινή γνώμη. Για 
παράδειγμα, μεταξύ των οπαδών αθλητικών 
σωματείων κάποιοι χρηματίζονται από 
τις διοικήσεις τους για να ηγούνται ενός 
όχλου και να τον κατευθύνουν. Όσοι όμως 
φανατίζονται από εκείνους που υπόκεινται 
στις σκοπιμότητες, αδιαφορούν γι’ αυτές: 
ο οπαδός που δεν ανήκει στην «αυλή» 
των αθλητικών σωματείων αναμφίβολα 
πιστεύει στην «ιδέα» της ομάδας του, 
χωρίς να περιμένει υλικά ανταλλάγματα. 
Γι’ αυτό θα βρεθεί στο αεροδρόμιο 
μαζί με εκατοντάδες ομοϊδεάτες του να 
αποθεώνει το μεταγραφικό αστέρι κατά 
την πρώτη άφιξή του στον τόπο της νέας 
του ομάδας. Οι πιστοί, όποια κι αν είναι η 
θρησκεία τους κι όποιες οι στοχεύσεις των 
θρησκευτικών τους ταγών, αναμφίβολα 
λατρεύουν τον Θεό τους και υπηρετούν 
την ιδέα Του. Το ίδιο ισχύει για τους 
κομματικούς οπαδούς που συγκρούονται 
με μένος για την πολιτική τους ιδεολογία 
με τους ιδεολογικούς τους αντιπάλους, 
χωρίς κατ’ ανάγκη να προσδοκούν 
ανταμοιβή με κάποιο ρουσφέτι. Δεν χωρά 
αμφιβολία ότι οι ιδεολογικοί φανατισμοί, 
έστω κι αν αφορούν συγκεκριμένες 
ομάδες, έστω κι αν εκδηλώνονται ακραία 
υπό ιδιόρρυθμες συνθήκες, έχουν το ρόλο 
τους στην πρόκληση βιαιοτήτων. Συχνά 
το «βαθύτερο» αίτιο των εκτροπών και 
των εκτρόπων βρίσκεται πράγματι στην 
«επιφάνεια»: στην ιδεοληψία και στον 
φανατισμό που χαρακτηρίζει όχι απλώς 
τους αμαθείς, μα ακόμη κι ανθρώπους 
με «τρανταχτούς» τίτλους σπουδών και 
στέρεη οικονομική βάση, ιδίως όταν 
ενσωματώνονται ή απευθύνονται σε 
μάζες.

Γιάννης Στρούμπας
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Συνεχίζουµε τήν προσφορά τοῦ βιβλίου «Ἱστορική 
καί Γεωγραφική Περιγραφή τῆς θεοσώστου Ἐπαρχί-
ας Μαρωνείας» (Μ. Μελίρρυτος, 1871, Κωνσταντι-
νούπολη), µιά προσφορά τοῦ φίλου Γιώργου Βολου-
δάκη, στή µνήµη τοῦ ἀδερφοῦ του Ἰωάννη. Ὅποιος 
θέλει µπορεῖ νά µᾶς εἰδοποιήσει ὅτι ἐνδιαφέρεται καί νά 
τοῦ στείλουµε τό σπάνιο κι ἐνδιαφέρον (τουλάχιστον 
γιά κάθε Θρακιώτη) βιβλιαράκι ἐντελῶς ∆ΩΡΕΑΝ.

Το βάθος της επιφάνειας

Ο «επιφανειακός»  ιδεολογικός φανατισμός 
ως βαθύτερο αίτιο βίαιων συγκρούσεων



1) Στίς 18 Ἰουνίου τοῦ 741 πεθαίνει 
ὁ βυζαντινός αὐτοκράτωρ Λέων 
Γ’ ὁ Ἴσαυρος, ὁ πρόµαχος τῆς 
Εἰκονοµαχίας. Κατηγορήθηκε 
ἀπό τούς νεοπαγανιστές ὡς 
«σφαγέας Ἑλλήνων». Τί συνέβη; 
Ἡ ἄρνηση τοῦ Πατριάρχη 
Γερµανοῦ νά ἀκολουθήσει 
εἰκονοµαχική πολιτική βρῆκε  
ἀπήχηση στό ὀρθόδοξο Νότιο 
Ἰλλυρικό, κυρίως σέ Πελοπόννησο 
καί Κυκλάδες καί πῆρε µορφή 
ἐνόπλου ἐπαναστάσεως ἐναντίον 
τοῦ Λέοντος. Ὁ «τουρµάρχης» 
τῆς Ἑλλάδος Ἀγαλλιανός µέ 
τούς συνεργάτες του Στέφανο 
καί Κοσµά συγκρότησαν στρατό 
καί στόλο κι ἐξεστράτευσαν 
κατά τῆς πρωτεύουσας. Πρό 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὅµως 
ὁ  στόλος τους καταστράφηκε 
ἀπό τό ὑγρό πῦρ, ὁ Ἀγαλλιανός 
µόλις καί διασώθηκε, ἐνῶ οἱ 
ὑπαρχηγοί του παραδόθηκαν καί 
ἀποκεφαλίστηκαν. Πῶς µπορεῖ νά 
δεῖ κανείς στά ἀνωτέρω γεγονότα 
σύγκρουση - πόσο µᾶλλον σφαγή 
- «Ἑλλήνων» ἀπό «χριστιανούς»;
Α) Ἡ ἡµιµάθεια εἶναι χειρότερη ἀπό 
τήν ἀµάθεια
Β) Ἅµα θέλει ὁ ἄνθρωπος, ὅλα τά 
µπορεῖ
Γ) Δέν πάει χαράµι ὁ µισθός ὅσων 

πασχίζουν νά ξαναδιχάσουν τούς 
Ἕλληνες
Δ) Δέν εἶµαι σίγουρος, θά ρωτήσω 
τούς «Ε» ἤ κανένα νεφελείµ

2) Στίς 22 Ἰουνίου τοῦ 1633 ὁ 
Γαλιλαῖος ἐξαναγκάζεται ἀπό τήν 

Ἱερά ἐξέταση 
νά ἀπαρνηθεῖ 
τήν ἡλιοκεν-
τρική θεωρία. 
Τήν θεωρία 
αὐτή εἶχε τήν 
ἐ π α ν α φ έ ρ ε ι 
µετά τόν 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(310-230 π.Χ.) 
ὁ Νικόλαος 

Κοπέρνικος. Ὁ Κοπέρνικος σέ 
χειρόγραφό του ἀπό τό ἔργο του De 
revolutionibus Orbium Coelestium 
(1543) ἀναφέρεται στόν ....... σέ µία 
παράγραφο, ἡ ὁποία ἔχει διαγραφεῖ 
µέ µελάνι γιά νά µήν τυπωθεῖ. 
Τό χειρόγραφο φυλάσσεται σέ 
Μουσεῖο τῆς Βαρσοβίας. 
Α) Ἐρατοσθένη τόν Κυρηναῖο
Β) Ἀρίσταρχο τόν Σάµιο
Γ) Μωάµεθ τόν Πορθητή
Δ) Δαδίδ τόν Προβατοβοσκό

3) Στίς 23 Ἰουνίου 1936 γεννιέται ἕνας 
τέλος πάντων πρωθυπουργός τῆς 

Ἑλλάδας. Τήν ἴδια µέρα, κάµποσα 
χρόνια ἀργότερα, θά πεθάνει ὁ 
προκάτοχός του, µέ τόν ὁποῖον 
δύσκολα ἔβρισκες κοινά σηµεῖα. 
Ποιός εἶναι ὁ πρωθυπουργός 
αὐτός; Γιά τήν διευκόλυνσή σας 
σηµειώνουµε ὅτι πιό εὔκολα θά 
µποροῦσε νά εἶναι πρωθυπουργός 
τῆς Μάλτας ἤ τῆς Ὀνδούρας (πιό 
πολλά πράγµατα θά τόν συνέδεαν 
µέ κεῖνες τίς χῶρες).
Α) Ὁ Κώστας Σηµίτης
Β) Ὁ Κώστας Μητσοτάκης
Γ) Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου
Δ) Ὁ Τζαννής Τζαννετάκης

4) Στίς 27 Ἰουνίου 1951 πεθαίνει ὁ 
Κωνσταντῖνος Σισµάνογλου.  Γιός 
τοῦ µικρασιάτη Ἰωάννη Σισµάνο-
γλου, ἐµπόρου καί τραπεζίτη τῆς 
Πόλης, ὑπῆρξε εὐεργέτης τόσο 
τοῦ ἐκεῖ Ἑλληνισµοῦ, ὅσο καί τοῦ 
προσφυγικοῦ µετά τό 1922. Μεταξύ 
τῶν χορηγιῶν καί δωρεῶν του 
ἦταν ἕνα µεγάλο τσιφλίκι του στήν 
Καβάλα πού τό παραχώρησε γιά 
τούς µικρασιάτες πρόσφυγες καί ἡ 
ἵδρυση δύο ἀντιφυµατιολογικῶν 
Ἰνστιτούτων, ἕνα στήν Ἀττική καί 
ἕνα στήν...
Α) Θεσσαλονίκη
Β) Καβάλα
Γ) Κοµοτηνή
Δ) Κωνσταντινούπολη

5) Στίς 29 Ἰουνίου 1946 δηµοσι-

εύεται στόν «Ριζοσπάστη» κύριο 
ἄρθρο τοῦ Νίκου Ζαχαριάδη µέ τόν 
...προφητικό 
τίτλο «Τρα-
βᾶµε γιά ἐµ-
φύλιο πόλε-
µο;» Τί δείχνει 
κατά τή γνώ-
µη σας τό 
γεγονός αὐτό 
γιά τόν τότε 
γ.γ. τοῦ ΚΚΕ;
Α) Ὅτι ἦταν 
πράκτορας τῆς 
Ἰντέλλιτζεντ 
Σέρβις
Β) Ὅτι δέν γνώριζε τήν µετάφραση 
τῆς ρωσικῆς λέξης «σβαρνούτ»
Γ) Ὅτι στή θέση τοῦ ἐγκεφάλου 
διέθετε λειχῆνες
Δ) Ὅτι ἦταν γνήσιο µέλος τῆς 
ἑλληνικῆς πολιτικῆς τάξης: διχαστι-
κός, ἀνεγκέφαλος καί πουληµένο 
τοµάρι

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1Δ, 2Β, 3Α, 4Γ, 5Δ
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Καθώς ὁ γέροντας Παΐσιος (1924-
1994) ἀποτελεῖ ἴσως τήν κορυφαία καί 
πλέον ἀγαπητή µορφή τοῦ σύγχρονου 
Ἁγιονόρους, ἡ βιβλιογραφία γύρω ἀπό 
τό πρόσωπό του πληθαίνει. Μέσα ἀπό 
τόν «Ἀντιφωνητή» ὁ φίλος κ. Ἀθανάσιος 
Ρακοβαλής προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ τήν 
ἀνωτέρω εἰκονιζόµενη ἔκδοση - περίλη-
ψη τοῦ πληρέστατου «Βίου Γέροντος 
Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου» (τοῦ ἱεροµο-
νάχου Ἰσαάκ). Ἁπλῶς µᾶς τό ζητᾶτε.

Συνέχεια από τη σελίδα 12

Και επιζεί βεβαίως πανσθενής και μέσα στο έτερον γελοίον 
σχήμα της οικωλογικής καφρίλας, που ως …πολιτική 
παρέμβαση, εξέμεσε απλώς επί 4 μήνες ό,τι μισελληνικό 
μπόρεσε να συγκεντρώσει, και αφού ολοκλήρωσε το έργον 
του, δεν μας είπε - απλούστατα - ΤΙΠΟΤΕ άλλο. Ποιος ξέρει, 
τόσο μόνο μπορεί να έφτανε η αντιληπτική τους ικανότητα και 
η ιδεολογική τους ψυχοπάθεια, τόσο μόνο μπορεί και να τους 
δασκάλεψαν τα αφεντικά. Ίσως μας το πει κάποτε ο ιστορικός 
του μέλλοντος (αν μπορέσει τώρα να μελετήσει και κανένα από 
τα αρχεία του State Department, ακόμη καλύτερα)…
     6. Τελευταία άφησα - σκόπιμα βεβαίως - την περίεργη 
μάζωξη, που σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά της, πράγμα 
φυσικά όχι άδικο (ουδείς μπορεί να παραγνωρίσει ότι μέσα στο 
ελεεινό Κυνοβούλιο είναι οι μόνοι που αναδεικνύουν αυτή τη 
στιγμή και άλλα θέματα, πλην της απόλυτης κενοδοξοπραξίας 
των ετέρων φαιδρών μιζοτζουτζέδων), αλλά ταυτόχρονα 
και ανησυχητικό. Γιατί ανησυχητικό; Μα σας είπα, εγώ 
είμαι αυθεντικός κομμουνιστής του Γρηγορίου Νύσσης και 
του Μακρυγιάννη, και ως εκ τούτου με κάνουν να βγάζω 
φλύκταινες οι εθνοθρησκειοκαπηλευτικοί σαλτιμπαγκισμοί 
ενός ανθυποπροϊόντος της αλήστου (και φυσικά αμετανόητης) 
Δεξιάς. Της ίδιας Δεξιάς που εξέμεσε κάποτε (από το ’50 και 
εξής) όλες εκείνες τις απίστευτες μαλ... περί πατριδο-θρησκειο-
οικογένειας και περί Ελλάδων Ελλήνων Χριστιανών (χεσμένες 
τις έχω, ω γελοίοι κάφροι, και τις Ελλάδες σας και τους 
Χριστιανούς σας) και που κατάντησε την περιϊπτάμενη και 
αχώρητον παντί Ρωμηοσύνη ΜΟΥ χαμερπή ομφαλοσκοπικό 
εθνοκεντρισμό του ψευδοκράτους της Μελούνας και την απόλυτη 
αν θρώσκουσα αναρχία της Ορθοδοξίας ΜΟΥ ένα ευνουχισμένο 
παραθρησκειακό προτεστάντικο δεκανίκι της, για να μπορούν 
να εκτονώνουν επί χάρτου τώρα τις διαταραγμένες ονειρώξεις 
τους οι Ανδρουλάκηδες και τα ιώδη πρακτοροφασιστομαζώματα 
κυριακάτικων μεγαλοχαρτοπολτών! Πότε θα το καταλάβετε 
επιτέλους, βρε αριστοκράτες μου Ρωμηοί (όσοι τέλος πάντων 
απομείνατε), ότι ετούτο το προσωποπαγές ανεμομάζωμα 
από μυστήριους, γραφικούς, λαφρήδες και «σταγονίδια» 
κάνει επί της ουσίας σχεδόν ΤΟΣΟ κακό στην πατρίδα, όσο 
και η φρικώδης εθνορθοδοξοκαπηλεία της πάλαι Δεξιάς; 
Πότε θα το καταλάβετε ότι όσο ετούτο το συνονθύλευμα θα 
γιγαντώνεται, όλο και περισσότερο θα καπελώνει τις ιδέες μας 
και θα λύνει τα χέρια στους εθνομηδενιστές, για να “μπορούν” 

να μας τσουβαλιάζουν όλους μας σε ένα τσουβάλι με εθνικο-
ακροδεξιά ετικέτα; Και ως πότε θ’ αφήνετε το αριστοκρατικόν 
ομόδοξον και ομοδίαιτον του Καθ’ ημάς Τρόπου βορά στους 
πέντε ανέμους, για να το ευνουχίζουν και να το «εκπροσωπούν» 
μονοπωλιακά φαιδρότυποι και περιστασιακοί σαλτιμπάγκοι;
     Τι απομένει τώρα μετά απ’ όλα αυτά; Μα τι άλλο άραγε από 
την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους κάτι διαφορετικό; Κάτι που 
θα χτυπήσει επιτέλους επί της ουσίας όλο αυτό το πανάθλιο 
σκηνικό, μια κίνηση εξίσου θεωρητική όσο και ακτιβιστική, μια 
μαζική συναλληλία συνοδοιπόρων, που θα κηρύξει ανένδοτο 
απέναντι στην κυριαρχούσα όζουσα εκσυγχρονιστική υστερία 
των δικομματικών ηλιθίων και απάντων των καθυστερημένων 
ουραγών τους; Μια κίνηση που μπορεί βεβαίως να προέλθει 
μόνο από τον αριστερό χώρο, γιατί απλούστατα κανείς άλλος 
δεν θα μπορέσει ποτέ – πρακτικά και φραστικά - να χτυπήσει 
επί της ουσίας τους εθνομηδενιστές που αυτή τη στιγμή 
λυμαίνονται τα πάντα, και που θα τραβήξει επαρκείς και 
προσεκτικά σχεδιασμένες διαχωριστικές γραμμές και απέναντι 
στη δήθεν Αριστερά των πλεγματικών αγκυλώσεων και των 
μιζοκυκλωμάτων, αλλά και απέναντι στους καιροσκόπους 
εθνοκάπηλους. Αρκεί να μπορέσει βεβαίως αυτός ο χώρος που 
προανέφερα να υπερκεράσει το παρελθόν του (προσοχή: όχι να 
το απεμπολήσει, αλλά απλούστατα να το υπερβεί), να ξεπεράσει 
τις παιδικές ασθένειες της Αριστεράς (με πρώτη βεβαίως 
την παροιμιώδη αυτο-ευνουχιστική της ομφαλοσκοπική 
μυωπία) και να αναχθεί επιτέλους προς το Όλον, αφήνοντας 
πίσω του την αδιέξοδη λογική των Μερών (φραξιών τε και 
γκρουπουσκούλων και αποκομμάτων). Για να το πετύχει, ο 
δρόμος είναι θεωρητικά πολύ απλός: δεν έχει παρά να αφεθεί 
επιτέλους και να εμβαθύνει πραγματικά σε αυτά που στο κάτω-
κάτω ήδη πιστεύει - και τα οποία στην πραγματικότητα είναι 
απολύτως ενωτικά και ουδαμώς διασπαστικά. Ιδού λοιπόν η 
Ρόδος. Ο κόσμος μας είναι πολύς, πολλές οι παρέες μας ανά 
το πανελλήνιον, πολλοί οι αποκαρδιωμένοι ομόφρονες δίχως 
οδό πολιτικής έκφρασης, πολλά και τα ομόδοξα διεστώτα. 
Ήρθε επιτέλους ο καιρός να γίνει μια προσπάθεια, ώστε τα 
διεστώτα να ενωθούν. Είναι τόσο απίστευτα αποπνικτική και 
τόσο απίστευτα επικίνδυνη όλη αυτή η αθλιότητα ολόγυρά 
μας, που δεν υπάρχει πια χρόνος για άλλες μακράς…πνοής 
συζητήσεις και ζυμώσεις. Αρκετά ομφαλοσκοπήσαμε. Πολύ 
φοβάμαι ότι κάθε αδράνεια από δω και στο εξής θα είναι πλέον 
ασυγχώρητη… 
                                                                Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΟ ΚΑΤΑΡΡΕΟΝ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΛΑΘΡΟΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τήν ἑποµένη τῶν ἐκλογῶν πού 
δώσανε 7,2% στόν Καρατζαφέρη, ἡ 
κυβέρνηση ἄρχισε νά ἀσχολεῖται µέ τή 
λαθροµετανάστευση. Ἡ ἴδια λέει ὅτι 
πρόκειται γιά εὐρωπαϊκή πρωτοβουλία. 
Ποιό εἶναι χειρότερο, νά ἀσχολεῖσαι µέ 
τό πιό φλέγον καί χρονίζον πρόβληµα 
τοῦ τόπου σου ἐπειδή σέ σπρώχνει ἕνα 
ἐκλογικό ἀποτέλεσµα ἤ µιά ἐνόχληση 
τῶν Βρυξελλῶν; Πραγµατικά δέν 
ξέρω. Μπορεῖτε ἐσεῖς νά πεῖτε τί εἴδους 
κυβέρνηση εἶναι αὐτή; Καί τί εἴδους λαός 

εἴµαστε ἐµεῖς;

Ἀντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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Ἡ κεντροδεξιά νίκη στίς εὐρωεκλογές 
ἔθαψε βαθύτερα τό παραµύθι τῆς τουρ-
κικῆς ἔνταξης. Μή χαίρεστε ὅµως: Τήν 
«εἰδική σχέση» ποιός θά τήν πληρώσει;

Σπουδαῖος ὁ λόγος τοῦ Ὀµπάµα στό 
Κάιρο µά ...λόγος. Ἔργα νά δοῦµε - καί 
θαρρῶ ὅτι ὄντως δειλά δειλά κάτι καλό 
πάει νά κάνει. Τά στοιχειώδη, δηλαδή.

Ἔχασε τίς ἐκλογές ἡ σύµπραξη Ἀούν/
Χεζµπολά στόν Λίβανο καί ὁ µέγας 
Νασράλα παραδέχθηκε τήν ἀπρόσµενη 
ἧττα του. Πάντα ἀψεγάδιαστος.

Ὅταν ὁ δικαστής Γκαρθόν κυνηγοῦσε 
τόν Πινοσέτ ὅλοι συνέχαιραν. Σάν ἦρθε 
ἡ σειρά τῆς Γάζας, ἡ ἰσπανική Βουλή 
κατήργησε πανηγυρικά (339-8) τήν διε-
θνή δικαιοδοσία τῶν δικαστῶν της! 

Μέ δουλειά, σπίτι καί 10.000 δολάρια τό 
κεφάλι προσπαθεῖ τό Ἰσραήλ νά προσελ-
κύσει τούς 25.000 Ἑβραίους τοῦ Ἰράν. Ἡ 
ἀπάντησή τους ὅµως ἦταν καταπέλτης:  

Διά τοῦ βουλευτῆ τους Μορίς Μοταµέντ 
χαρακτήρισαν τήν προσφορά “δωροδοκία 
καί προσβολή”, δηλώνοντας νοµιµοφροσύ-
νη στή χώρα τους! Σκεφτεῖτε τί ψέµµα µᾶς 
ἔχουν φλοµώσει γιά τό Ἰράν τά ΜΜΕ!

Τί ἔγινε τό «3ο κόµµα» τῶν δηµοσκο-
πήσεων, οἱ Πράσινοι; Ναί, στήν εὐρω-
βουλή µπῆκαν ἀλλά τώρα ξέρουµε τούς 
νταβατζῆδες πού τούς ἔστειλαν ἐκεῖ. 

Ἀπολαυστικό ἦταν πάντως τό κάζο τῶν 
κοπροαναλυτῶν στά «ἔξιτ πόλς». Μπράβο 
ἀδέρφια, φλοµῶστε τους στό ψέµµα, νά 
γλυτώσουµε τοὐλάχιστον ἀπό αὐτούς!

Ὥστε ἀπειλοῦν νά φύγουν ἀπό τήν 
Ἑλλάδα οἱ δύο ἀπό τίς ἀδερφές, ΒΡ καί 
Shell, βλέποντας τά κέρδη τους νά µειώ-
νονται. Κι αὐτό θεωρεῖται ἀπειλή; Χά!  

Τρεπεκλῆς, κολλητός τοῦ ΓΑΠ, σύµβουλος 
κάποτε τοῦ µπαµπᾶ του: 6,6 ἑκ. εὐρώ γιά 
νοµικές συµβουλές στή SAIC. Δενδρινός, 
συνεταῖρος τοῦ Κυριάκου, Χριστοφοράκος 
κολλητός τῆς Ντόρας...

Κι ὅλα αὐτά δέν σηµαίνουν τίποτε τό 
µεµπτό γιά τά πολιτικά τζάκια τῆς ἐν 
Ἑλλάδι ἀµερικανοφωνίας. Ἀπολύτως.

Κλεµµένες κυπριακές εἰκόνες τοῦ 1620 
ἀπό τόν Ἅγιο Ἰάκωβο Τρικώµου κατα-
σχέθηκαν στή Ζυρίχη. Ἡ τουρκική ἀν-
τίληψη περί πολιτισµικῆς ὄσµωσης...

Τήν ἑποµένη τῶν εὐρωεκλογῶν ἡ κυβέρ-
νηση πουλάει ἄλλο 5% τοῦ ΟΤΕ στούς 
Γερµανούς! Μά τί ἔγραφε κεῖνο τό µήνυµα 
πού λέει πώς ἔλαβε; «Ὅ,τι προλάβουµε!»;

244 ἑκ. χρηµατοδοτήσεων τοῦ Γεωρ-
γικοῦ Ταµείου τῆς ΕΕ χάθηκαν καί µέ 
εὐρωδικαστική βούλα. Ποιός εἴπαµε 
κυβερνοῦσε στά χρόνια 1999-2004; 

Ἡ Πίτα Πάν σερβίρει τώρα σουβλάκια καί 

στό Βέλγιο. «Ἑλληνική πολυεθνική»; Μέ 
µεγαλοµέτοχο Δαβίδ καί διευθ. σύµβουλο 
Μοδιάνο δέν τό λές κι ἔτσι ἀκριβῶς...

«Μάθηµα ὀρθόδοξης κληρονοµιᾶς» 
ἀντί τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα 
- ἡ πρόταση τοῦ καθ. Ν. Ἀλιπράντη. 
Καλή ντρίπλα, ἐνδιαφέρουσα ἰδέα.

Ἡ µόνη φωνή στή Θράκη πού τολµάει 
ἀκόµη νά µιλᾶ γιά ἀποµάκρυνση τοῦ 
τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς εἶναι 
αὐτή τοῦ Παναγιώτη Σγουρίδη.  Οἱ ἄλλοι 
ἔχουµε καθήσει νά τό ἀπολαύσουµε.

Νέος µειονοτικός σύλλογος, στόν Ἴασµο 
Ροδόπης, καί δεχόµαστε στοιχήµατα 
γιά τήν πρώτη του ἐκδροµή: Τουρκία 
(1,01), Θεσ/νίκη - σπίτι τοῦ Κεµάλ (1,1), 
Σκόπια (2,5), ὑπόλοιπη ὑφήλιος (400).

ΑΣΕΠ, τέλος: Στό γαλάζιο Δηµόσιο µόνο 
µία στίς 10 προσλήψεις τό ἐµπλέκει! Στίς 
ἄλλες 9 ἐµπλέκεται τό ΝΔΣΕΠ

Ἁγνοί ρατσιστές, ἀνέκαθεν
Ο Ισµέτ Πασάς (Ινονού) το τόνισε : ¨Σε αυτή 
τη χώρα δικαίωµα για υποβολή αιτηµάτων 
έχουν µόνο οι εθνικά και φυλετικά Τούρκοι. 
Κανένας άλλος δεν έχει τέτοιο δικαίωµα¨. 
Ο τότε υπουργός ∆ικαιοσύνης Μαχµούτ 
Εσάτ σε µια οµιλία που έκανε στις 18-9 στο 
Οντεµίς δεν µάσησε τα λόγια του: ̈ Ο Τούρκος 
είναι ο µοναδικός κύριος αυτής της χώρας, 
ο µοναδικός ιδιοκτήτης. Αυτοί οι οποίοι δεν 
είναι από την αγνή Τουρκική φυλή έχουν ένα 
µόνο δικαίωµα σε αυτήν τη χώρα:  να είναι 
υπηρέτες, να είναι σκλάβοι. Όλοι, εχθροί και 
φίλοι ακόµα και τα βουνά ας  µάθουν αυτήν 
την αλήθεια!¨

(24-5-09, Ἀισέ Χούρ, ἐφ. Ταράφ)

Η πηγή της νάρκας
Στα Τουρκοσυριακά σύνορα υπάρχουν 
περίπου 615.000 νάρκες, στα σύνορα µε 
το Ιράκ 75.000, στα σύνορα µε το Ιράν 
192.000 και στα σύνορα µε την Αρµενία 
22.000. Κατά µήκος δηλαδή των συνόρων 
υπάρχουν περίπου 900.000 νάρκες. Και µη 
ξεχνάµε και τις νάρκες που έχει βάλει το 
ΡΚΚ. Αυτό όµως που δεν τίθεται καθόλου 
είναι ότι καµµιά χώρα δεν βάζει νάρκες σε 
µη συνοριακές περιοχές, όπως έγινε στις 
περιοχές Ντιαρµπακίρ, Τούντζελι, Μπίγκιολ, 
Μπάτµαν, Μπίτλις και Σίιρτ, όπου υπολο-
γίζεται πως υπάρχουν γύρω στις 20.000 νάρ-
κες. Υπάρχει άραγε άλλο κράτος στον κόσµο 
που τοποθετεί νάρκες στον ίδιο του τον λαό;               

 (31-5-09, ἐφ. Ταράφ)

Φαλήρισαν!
Τα παράπονα της Τουρκίας για τον τρόπο 
λειτουργίας του Ευρωπαικού ∆ικαστηρίου 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (ΑΙΗΜ) τέθηκαν 
υπόψιν του ∆ικαστηρίου. Ο πρόεδρος του 
ΑΙΗΜ µετέφερε γραπτώς στους 48 δικαστές 
τα παράπονα που παρουσίασε στην επιτροπή 
Υπουργών ο µόνιµος εκπρόσωπος Ντεριάλ 
Μπατιµπάι. Τις προτάσεις της Τουρκίας 
στηρίζουν η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερµανία και 
η Ελβετία. Εκκρεµούν στο ΑΙΗΜ 100.000 
δίκες για την Τουρκία και υποστηρίζεται πως 
αν συνεχιστούν αυτοί οι ρυθµοί θα φτάσουν 
τις 300.000, και πως γι΄ αυτό χρειάζονται 
µεταρρυθµίσεις στον τρόπο λειτουργίας 
του δικαστηρίου. Η Τουρκία αναφέρει πως 
οι υψηλές αποζηµιώσεις που επιδικάζει το 
δικαστήριο ενθαρρύνουν τις προσφυγές στο 
ΑΙΗΜ, και πως υπάρχουν νοµικά γραφεία 
που αναλαµβάνουν υποθέσεις µε τη λογική 
«Υποβάλλουµε τη µήνυση και πληρωνόµαστε 
από την αποζηµίωση».  

(5-6-09, ἐφ. Ταράφ)

Βασανίστηκε κι ἐκτελέστηκε
Βρέθηκε χτες θαµµένο στο χωριό Χάβουζλου 
το πτώµα του Μουσταφά Αϊντίν, ο οποίος 
είχε συλληφθεί το 1992 από την JİTEM 
και έκτοτε αγνοείτο. Η εκσκαφή έγινε µετά 
από αίτηµα της οικογένειας και κατάθεση 
ενός µυστικού µάρτυρα. Ο µάρτυρας 
ανέφερε στον εισαγγελέα της πόλης Τζίζρε 
ως υπεύθυνους τον συλληφθέντα για την 
υπόθεση Εργκενέκον διοικητή της Στρατο-
χωροφυλακής Καισάρειας Τζεµάλ Τεµισόζ 
και τα στελέχη Αµπντουλχακίµ Γκιουβέν και 
Αντέµ Γιακίν. Ανέφερε πως «Ο Μουσταφά 
ήταν γυµνός. Με τα χέρια του και τα πόδια 
του δεµένα, τον έβαλαν να κάτσει πάνω σε 
µια φωλιά µυρµηγκιών. Τον πυροβόλησε ο 
ταγµατάρχης Τζεµάλ Τεµισόζ». Κατά την 
εκταφή υπήρχαν στην είσοδο και στην έξοδο 
του χωριού αυξηµένα µέτρα ασφαλείας, ενώ 
δεν επετράπη η είσοδος σε δηµοσιογράφους.

         (5-6-09, ἐφ. Ταράφ)

kyneg@otenet.gr       M.K.

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Παρουσιάστηκαν στήν Κοµοτηνή (14/6) 
τά πρακτικά τῆς περσινῆς ἡµερίδας 
«Τρεῖς Γενοκτονίες, µιά στρατηγική», ἡ 
ὁποία ἔφερε κοντά Ποντίους, Ἀρµενίους 
καί Ἀσσύριους. Ἕνα σηµαντικό βῆµα 
ἔγινε, ἀπαιτοῦνται πολύ περισσότερα κι 

ἀπαιτοῦνται ἀπό ἐµᾶς τούς ἴδιους!

     Μια δεύτερη ματιά σήμερα στα μηνύματα που άφησαν 
οι πρόσφατες Ευρωεκλογές. Και δεν εννοώ τα μηνύματα 
που θεώρησαν ότι είδαν οι πολλοί ή ακόμη κι εκείνο το 
απειροελάχιστο που αρνήθηκε να δει (μέσα στο εξωφρενικό 
Luis XIV σύνδρομό του) το άβουλο υποπόδιο της πολιτικής 
θυμηδίας. Τα άλλα μηνύματα εννοώ. Από τις εξελίξεις που 
εμείς είδαμε την επομένη της 7ης Ιουνίου… 
     1. Είδαμε λοιπόν κατ’ αρχάς την επιστροφή βεβαίως της 
σοσιαληστρικής απάτης, μέσα σ’ αυτήν την καθιερωμένη πλέον 
εδώ και 30 χρόνια ανακύκληση των δύο αντιπάλων (;) πόλων 
του στημένου και καλά βολεμένου δικομματικού παιχνιδιού - 
και δεν έχει καμμία σημασία το ότι η επιστροφή δεν οφείλεται 
σε δική τους αυτενέργεια (ποιαν αυτόφωτη πνοή άλλωστε και 
ποια προοπτική να έχουν οι εξ απαλών ονύχων επαγγελματίες 
της διασπάθισης), αλλά στην απίστευτη (τόσο απίστευτη, που 
μέχρι και υποψίες θα μπορούσε να γεννήσει) ανικανότητα 
των άλλων, που υπερκέρασε τελικά μέχρι και την παροιμιώδη 
πολιτικονοητική επάρκεια του προεδρεύοντος… 
     2. Είδαμε συνάμα - μέσα στα πλαίσια της ίδιας ανακύκλησης 
- την άλλη επιστροφή, της ανεκδιήγητης εμβληματικής 
εκπροσώπου της εκσυγχρονιστικής υπομάζωξης του 
αστείου κόμματος που (υποκρίνεται ότι) κυβερνά το εξίσου 
αστείο ψευδοκράτος. Και αμέσως μετά την επιστροφή της, 
είδαμε και τις αποκαλύψεις για τις κουμπαριές της, πλήρως 
συγκεκαλυμμένες έως τούδε από το συνολικό δυσώδες 
αλληλοπεριχωρούμενο πασοκονεοδημοκρατικό σκατομιζο-
σύστημα. Και λυπάμαι πολύ βεβαίως αν κάποιοι εξακολουθούν 
να βλέπουν πολιτικοϊδεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο 
μεγαλοσυστημάτων νομής, κλοπής και διασπάθισης κονδυλίων 
- και λέω ότι λυπάμαι, επειδή το θεωρώ απλούστατα εμφανές 
τεκμήριο νοητικής υστέρησης. Ζούμε νομίζω σε μέρες που 
το ομόσαρκον, ομογάλακτον και ομο(μιζο)δίαιτον των δύο 
υποτιθέμενων μονομάχων της ευτέλειας αποκαλύπτεται όλο 
και περισσότερο (και δεν εννοώ φυσικά σ’ εκείνους που ούτε 
ώτα ακούειν έχουσιν, ούτε οφθαλμούς οράν). Ο Θεός να δώσει 
να δούμε κι άλλα…
     3. Είδαμε επίσης (για μια ακόμη φορά) ότι ο θλιβερός 
(αυτοφερόμενος ως) πρωθυπουργός του ψευδοκράτους έχει 
τελειώσει πλέον οριστικά. Και όταν λέω ότι τελείωσε, δεν 
εννοώ κατ’ ανάγκην ως πρωθυπουργός, καθότι πολλά…

πολιτικά τερτίπια θα μπορούσαν να γίνουν στο μέλλον μέσα 
στο δυσώδες μιζοσύστημα που προανέφερα (και ειδικά από τη 
στιγμή που κάποιοι διαφαινόμενοι τη στιγμή αυτοί κίνδυνοι θα 
ενεργοποιήσουν νομοτελειακά το μόνο πλέον χαρακτηριστικό 
αυτού του συστήματος, δηλαδή το ένστικτο της επιβίωσης). 
Εννοώ σημειολογικά, ως πρόσωπο όχι απλώς ελάχιστο, 
αλλά παντελώς ανύπαρκτο, από το οποίον ουδείς εχέφρων 
μπορεί πια να ελπίζει και να περιμένει το παραμικρό. Ακόμη 
και στην εποχή της θεωρητικής παντοδυναμίας του (2004-
2006) ήταν αιχμάλωτος (υποψιαζόμαστε τη μία τουλάχιστον 
αιτία), τώρα πλέον είναι πρηνηδόν σιδηροδέσμιος ομάδων 
και γκρουπουσκούλων, απαθής θεατής του παντός, θλιβερός 
κλαυσίγελως των πάντων. Χους εστίν και εις χουν απελεύσηται, 
μαζί και με το παραμύθι ότι ίσως θα μπορούσε να ελέγξει την 
εβραιοαμερικανόφιλη εθνομειοδοτική πλέμπα του αστείου 
κόμματός του. ΚΑΙ ετούτο το παραμύθι μάς έχει πλέον 
τελειώσει οριστικά…
    4. Το τρίτο κόμμα ομολογώ ότι ΔΕΝ το είδαμε, γιατί 
προδήλως δεν υπήρχε και λόγος, μια και ήταν a priori δεδομένη 
βεβαίως η σταθερή διατήρηση των κλασσικών ποσοστών 
του (προφανώς οι ταριχευτές εξακολουθούν να κάνουν καλή 
δουλειά). Περισσότερο όμως λέω να μην ασχοληθώ, γιατί 
απλούστατα μου τη σπάνε οι ανέραστες, αρτηριοσκληρωτικές 
και νευρωτικές κομματοθεούσες με μετεμμηνοπαυσιακά 
σύνδρομα και εγώ πάλι ως αυθεντικός κομμουνιστής (ήτοι ως 
αριστοκράτης μαθητής του Γρηγορίου Νύσσης, του Μάξιμου 
Ομολογητή και του Μακρυγιάννη), απαξιώ - εδώ και μία 
τουλάχιστον εικοσαετία - να ξοδεύω φαιάν ουσίαν, σχολιάζοντας 
χριστιανικές αιρέσεις του κ.... Πάμε παρακάτω…
     5. Είδαμε μετ’ ανυποκρίτου ηδονής την καθίζηση της γνωστής 
εθνομηδενιστικής αυτοϊκανοποιούμενης ασυναρτησίας, τώρα 
που επιτέλους ξεφούσκωσε και η «χρηματιστηριακή» φούσκα 
του χάσκοντος ανθυπομειρακίου των βορείων (προ)αστείων. 
Ουδείς εχέφρων όμως δικαιούται να επαναπαύεται. Η απειλή 
τους είναι πάντα εδώ και πάντα κυρίαρχη, αναφανδόν κυρίαρχη 
μέσα στις εκσυγχρονιστικές πλέμπες του δικομματισμού, μέσα 
στην αναπηρία του συνολικού πολιτικού παιχνιδιού, μέσα στην 
εξουθενωτική ιδεολογική τρομοκρατία των Λαζόπουλων και 
των Μεγκαλφαντένων. 

Συνέχεια στη σελ. 11

ΤΟ ΚΑΤΑΡΡΕΟΝ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΣ
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