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Τά πονηρά κέρδη
τάς µέν ἡδονάς ἔχει 

µικράς, ἔπειτα δ’ ὕστερον 
λύπας µακράς.

ΑΝΤΙΦΑΝΗΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Ερώτημα (οικονομικής) κρίσεως
Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται στις ΗΠΑ για την 
μεγαλύτερη χρηματιστηριακή απάτη, αυτήν του 
Bernard Madoff (έφαγε προχθές ...150 χρόνια) 
που αποκαλύφθηκε τον Μάρτιο, ύψους 50 δισ. 
δολαρίων, η αρμόδια Επιτροπή (Securities and 
Exchange Commission) ανακοίνωσε στις 22/6/09 
δύο σχετικές διώξεις. Μία κατά ενός συμβούλου 
επενδύσεων - και γνωστού ...φιλάνθρωπου - στην 
Καλιφόρνια, του Stanley Chais, και μία κατά της 
νεοϋορκέζικης μεσιτικής εταιρείας Cohmad Securi-
ties Corp. των Maurice “Sonny” Cohn, της κόρης 
του Marcia Cohn και του Robert Jaffe (γαμπρός 
του Βοστωνέζου επιχειρηματία και “φιλάνθρωπου”) 
Κarl Shapiro. Όλοι τους έστελναν δισεκατομύρια 
δολάρια στην πυραμίδα του Μέιντωφ, στηρίζοντάς 
την με τα χρήματα των πελατών τους, με το 
αζημίωτο, φυσικά. Το μαγαζί των Κόν κονόμησε στα 
χρόνια 1995-2008 μισό δισεκατομμύριο προμήθεια, 
το σύνολο σχεδόν των εσόδων του. Στην υπόθεση 
εμπλέκεται και άλλος φιλάνθρωπος χρηματιστής, 
ο Jacob Ezra Merkin, που έκανε και πρόεδρος 
της χρηματοδοτικής τράπεζας της General Motors 
(GMAC) μέχρι που τον ξαπέστειλε η κυβέρνηση (9-
1-09), και ο οποίος κατηγορείται από την Πολιτεία 
της Νέας Υόρκης για $2,4 δισ. που τα έστειλε κρυφά 
στην πυραμίδα του Μέιντωφ. 
Ρωτάμε: Με ποιαν μεσανατολική χώρα συν-
δέονται αμεσότατα ΟΛΟΙ οι ανωτέρω αναγρα-
φόμενοι πρωταγωνιστές του σκανδάλου; Εκεί 
άλλωστε κατέληγε και το σύνολο σχεδόν των 
“φιλανθρωπικών” δωρεών τους, όμως για κάποιον 
μυστηριώδη λόγο κανείς στα κατεστημένα ΜΜΕ 
δεν το επισημαίνει.  Για να σας βοηθήσουμε, ΔΕΝ 
πρόκειται για το ...Ομάν!

Νά ξηλωθεῖ ἀµέσως!

Πόσες παραβιάσεις τοῦ διπλωµατικοῦ πρωτοκόλλου, 
πόσες προκλήσεις σέ βάρος τῆς χώρας µας, πόσες 
ἐνέργειες ἔξω ἀπό κάθε ὑπηρεσιακή λογική πρέπει νά 
ὑποστοῦµε γιά νά γίνει κάποτε τό λογικό καί αὐτονόητο; 
Οἱ ἐπιπλήξεις τοῦ γ.γ. τῆς Περιφέρειας κ. Δ. Σταµάτη στόν 
Τοῦρκο Πρόξενο τῆς Κοµοτηνῆς δέν δείχνουν νά ἔπιασαν 
τόπο, ἀφοῦ ὁ τελευταῖος συνεχίζει ἀπτόητος τά ἴδια (πού 
τοῦ ἐπισηµάνθηκαν) καί χειρότερα, ἐπιδοτώντας τόν 
τουρκισµό καί τόν µειονοτικό φανατισµό, περιφρονώντας 
κάθε θέσφατο! Μήπως νά ξαναδοῦµε µέ σοβαρότητα τό 
θέµα τῆς ἀποµάκρυνσης τοῦ Προξενείου ἀπό τή Θράκη; 
Διαβάστε τά τελευταῖα, ἀπολύτως ἐνδεικτικά καθέκαστα 
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ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ

Μία µεγάλη στιγµή γιά τήν αἰώνια Ἑλλάδα 
ἦταν αὐτή τῆς 20ης Ἰουνίου. Τά ἐγκαίνια 
τοῦ νέου Μουσείου τῆς Ἀκρόπολης ἦταν 
πράγµατι µία ἀκτῖνα αἰσιοδοξίας µέσα 
στόν καθηµερινό ζόφο τῆς χώρας, ἡ ὁποία 
δείχνει ὅτι διατηρεῖ ἀκόµη µία ὑποδόρεια 
σχέση µέ τό µονάκριβο παρελθόν της. 
Τό κτίριο ἐντυπωσιακό (παρά τήν ἀποδο-
µητική σύλληψη), τά ἐκθέµατα καταπλη-

κτικά, ἡ τελετή προσήκουσα καί ἕνα 
ὅραµα δεκαετιῶν πῆρε ὑλική µορφή. Κι 
ἄν δέν προσῆλθαν κάποιες προσωπικό-
τητες ἀπό τό ἐξωτερικό, ποιός ἀσχολεῖται 
τέτοιαν ὥρα µέ βαρβάρους; Μέ µᾶς εἶχε νά 
κάνει πρωτίστως ἡ µέρα αὐτή, µέ τό χρέος 
µας ἔναντι τοῦ προγονικοῦ µας κλέους, 
καί ὕστερα µέ ὅποιον ἄλλον νιώθει τήν 
πνευµατική του ρίζα στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα. 
Ἄλλωστε τό σύµπλεγµα σνοµπισµοῦ καί 
µεγαλοµανίας τῶν βρετανικῶν ΜΜΕ δέν 
µᾶς λέει κάτι γιά τά ὅρια αὐτοῦ τοῦ αἰσθή-
µατος ὀφειλῆς τοῦ σύγχρονου κόσµου; 

Κρήνη γάργαρου εθνικισµού

Την προπέτεια των ανθρώπων που έχουν στενή 
σχέση µε το Προξενείο την έχουµε δει πολλές φορές 
στη Θράκη. Δηµοσιογράφοι, πολιτικοί, πρόεδροι 
συλλόγων, άνθρωποι µε ή χωρίς προσόντα, 
αγράµµατοι ή µε σπουδές πανεπιστηµιακές, 
από τη στιγµή που νιώσουν πως έχουν στενή 
(όχι απαραίτητα έµµισθη) σχέση µε το τουρκικό 
Προξενείο νοµίζουν πως πλέον έχουν …ασυλία ! 
Όταν πέρσι στο πανηγύρι του Χίλια ο βουλευτής 
Γ. Ντόλιος του ΠΑΣΟΚ είχε κάνει αναφορά στον 
θρησκευτικό (προφανώς αλεβίτικο)  χαρακτήρα 
του πανηγυριού, ο πρόεδρος του συλλόγου Χ. 
Μπεκήρουστα, που του έχει παραχωρηθεί η 
διοργάνωση, θίχτηκε. Πήρε λοιπόν τον λόγο και 
οργισµένα δήλωσε πως το πανηγύρι δεν έχει 
θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά εθνικό! 
Ας θυµηθούµε όµως για λίγο το πώς ήταν και 
το πώς κατάντησε αυτό το πανηγύρι. Παλιότερα 
συγκεντρώνονταν βασικά οι κάτοικοι της 
περιοχής, µε τραγουδιστές και παλαιστές από την 
περιοχή. Τα τελευταία 5-6 χρόνια τα πράγµατα 
άλλαξαν άρδην. Δηµιουργήθηκε σύλλογος 
υποτίθεται µε σκοπό την καλύτερη οργάνωση 
του πανηγυριού. Το αποτέλεσµα ήταν το εξής: 
Για τους µεν αφελείς ή άσχετους χριστιανούς 
υπάρχει µια αίσθηση πολυπολιτισµικότητας, 
µιας και βλέπουν να έρχονται παλαιστές και 
τραγουδιστές από γείτονες χώρες, για τους δε 
µουσουλµάνους το µήνυµα είναι ξεκάθαρο: Οι 
παλαιστές που έρχονται από την Βουλγαρία, ή 
όποια άλλη βαλκανική χώρα, είναι τουρκικής 
καταγωγής, τα συγκροτήµατα παραδοσιακών 
(υποτίθεται) χορών είναι ντυµένα µε τουρκικές 

στολές που δεν φοριούνταν ποτέ στην Θράκη και 
χορεύουν χορούς που δεν χορεύονταν ποτέ εδώ, οι 
τραγουδιστές τραγουδάνε αποκλειστικά και µόνο 
στα τουρκικά... Επειδή µάλιστα οι περισσότεροι 
χριστιανοί που παρευρίσκονται δεν ξέρουν 
τουρκικά, επανειληµµένως παίζονται πατριωτικά 
ή και εθνικιστικά τραγούδια. Το Mehter Marsi 
(από τα πιο παλιά στρατιωτικά εµβατήρια των 
Οθωµανών) και το çanakkale içinde έχουν την 
τιµητική τους. Δεν θα αναλύσουµε εδώ το πού 
αναφέρονται, µε µια σύντοµη αναζήτηση στο 
Youtube θα καταλάβετε...
Στον χώρο του πανηγυριού λοιπόν, όπου µαζεύεται 
χιλιάδες κόσµος, δεν υπήρχε τουαλέτα. Και φυσικά 
πρέπει να υπάρχει. Οι άνθρωποι λοιπόν που 

θεωρούν ότι ο χώρος εκεί είναι τσιφλίκι του πατέρα 
τους, το έλυσαν κάνοντας απλά ένα αυθαίρετο, 
χωρίς να επικοινωνήσουν µε οποιανδήποτε 
υπηρεσία (δασαρχείο κτλ). Άλλωστε τώρα που 
ουσιαστικά είµαστε σε προεκλογική περίοδο, ποιος 
θα σκάλιζε το θέµα;                                        
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Η αποτυχία της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής

Είναι ώρα να σταματήσουμε να αγνοούμε 
υποκριτικά τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Αν 
υπήρχε άλλος συσχετισμός δυνάμεων στο 
Αιγαίο, τότε η Ελλάδα θα είχε οριοθετήσει 
εδώ και χρόνια όλες τις θαλάσσιες ζώνες 
που δικαιούται, εξαντλώντας μάλιστα τα 
νόμιμα όριά τους, χωρίς να σκεφτεί ούτε 
στιγμή το ενδεχόμενο προσφυγής στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Είναι 
πασιφανές ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις 
είναι διατεθειμένες να υπεισέλθουν σε 
μία συμβιβαστική λογική εξ’ αιτίας των 
ανοικτών εκβιασμών και απειλών της 
Τουρκίας, η οποία προσπαθεί να κερδίσει 
όσα περισσότερα παράτυπα οφέλη μπορεί, 
εκμεταλλευόμενη την στρατιωτική της 
υπεροχή και την ελληνική διπλωματική 
δειλία - ανικανότητα.
Δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι να 
κατεβάσουμε τα χέρια τόσο εύκολα. 
Στο κάτω-κάτω, αν οι Τούρκοι 
επιθυμούν ένα κομμάτι του 
Αιγαίου προς συνδιαχείριση ή 
αποκλειστική εκμετάλλευση, το 
θέμα μπορεί να πέσει στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων, με κάθε 
καλή θέληση από την πλευρά 
της Ελλάδας, αρκεί να δοθούν 
τα αντίστοιχα - πλουσιοπάροχα 
- ανταλλάγματα. Και όταν λέμε 
ανταλλάγματα, oμιλούμε για 
ουσιαστικά ανταλλάγματα, όχι 
καθρεφτάκια και πολύχρωμες χάντρες του 
τύπου «επαναλειτουργία της Θεολογικής 
Σχολής της Χάλκης». Η εκμετάλλευση 
από την Ελλάδα ενός λιμανιού στον 
Εύξεινο Πόντο για μία διάρκεια 50 ετών 
σε αντάλλαγμα για συνδιαχείριση των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών σε ένα μικρό 
ποσοστό της ελληνικής ΑΟΖ (3-4%) για το 
ίδιο χρονικό διάστημα θα ήταν συζητήσιμο 
ως λύση. Αν η Τουρκία θέλει σώνει και 
καλά να «αγοράσει» Αιγαίο, θα πρέπει να 
το πληρώσει ακριβά.
Σε αντιδιαστολή με τα καθ’ ημάς, στην 
άλλη άκρη του κόσμου, η Κούβα έχει ορίσει 
ΑΟΖ στην πλήρη έκταση που δικαιούται, 
ακόμη και στην θαλάσσια περιοχή 
έναντι του ορκισμένου εχθρού της, των 
Αμερικανών. Μάλιστα τον τελευταίο χρόνο 
ανακαλύφθηκαν σημαντικά κοιτάσματα 
πετρελαίου εντός της κουβανικής ΑΟΖ, σε 
απόσταση μόλις 60 ναυτικών μιλίων από 
τις ακτές της Φλόριδας. Το αποτέλεσμα; 
Όχι, οι ΗΠΑ δεν εφηύραν «γκρίζες ζώνες» 
στην Καραϊβική, ούτε η Κούβα αποφάσισε 
να μοιραστεί το πετρέλαιο με τους 
γείτονές της για να διασφαλισθεί η ειρήνη. 
Αντιθέτως, πληθαίνουν οι φωνές εντός 
των αμερικανικών διπλωματικών κύκλων 
που λένε ότι θα πρέπει να αρθεί άμεσα το 
εμπορικό εμπάργκο που έχει επιβληθεί 
στην Κούβα, έτσι ώστε οι αμερικανικές 
πετρελαϊκές εταιρίες να καταφέρουν να 
αποσπάσουν κάποιο κομμάτι της πίτας 
της εξόρυξης του κουβανικού μαύρου 
χρυσού! Εξ’ ου και τα ξαφνικά ανοίγματα 
του προέδρου Ομπάμα που είδαν το φως 
της δημοσιότητας πρόσφατα.
Είναι πια ολοφάνερο ότι οι Έλληνες 
έχουμε καταντήσει φτωχοδιάβολοι, 
χαζοχαρούμενοι τηλεθεατές - παρατηρητές 
της προόδου των ελεύθερων εθνών της 
Γης, ανήμποροι να γευτούμε με τη σειρά 
μας το μερίδιο της παγκόσμιας ανάπτυξης 
που μας ανήκει. Καθόμαστε στα συνέδρια 
όπου κωδικοποιούνται τα Δίκαια των 
Εθνών, χαζογελάμε και βγαίνουμε 
φωτογραφίες με τους «εταίρους», 

παρακολουθούμε βαριεστημένα και 
συγκατανεύουμε με τις τοποθετήσεις 
των άλλων κρατών, προσποιούμαστε 
κάθε τόσο πως συνεισφέρουμε και 
εμείς με τα δικά μας επιχειρήματα - 
προσέχοντας πάντα μην τυχόν διαφανεί 
ότι διεκδικούμε κάτι για την δικιά μας 
πατρίδα - και συνυπογράφουμε στο τέλος 
με χαρά τις συνθήκες που εξασφαλίζουν 
τα δικαιώματα των απανταχού ελεύθερων 
ανθρώπων... Κι έπειτα; Έπειτα γυρίζουμε 
στο φτωχοκαλυβάκι μας, πετάμε το 
κοστούμι του ευρωπαίου, φοράμε το 
φέσι του ραγιά, λυγίζουμε τη ράχη και 
χαμηλώνουμε το βλέμμα. Όσο για τα 
έγγραφα; Αυτά τα παραχώνουμε σε ένα 
συρτάρι και το διπλοκλειδώνουμε. Πού 
και πού το ανοίγουμε στα κρυφά και 
φυλλομετρούμε τα αγαθά τα οποία θα 
μπορούσαμε να απολαμβάναμε, αλλά 
πάντα με προσοχή! Ουαί κι αλίμονο μη 
μας πάρει χαμπάρι ο κακός γείτονας και 
μας τραβήξει το αυτάκι...

Ο Έλληνας είναι τελικά μία ιδιάζουσα μορφή 
στην παγκόσμια ανθρωπογεωγραφία. Από 
τη μία, όταν πρόκειται για το ιδιωτικό 
παραθαλάσσιο οικόπεδό του, όχι απλά 
δεν δέχεται να παραχωρήσει έστω και 
μία τετραγωνική ίντσα γης, αλλά σπεύδει 
να καταπατήσει και όση περισσότερη 
δημόσια έκταση δύναται, αξιοποιώντας 
το παραμικρό παραθυράκι του νόμου 
ή απλά εκμεταλλευόμενος την κρατική 
αβελτηρία. Από την άλλη, όταν μιλάμε 
για χιλιάδες τετραγωνικά μίλια υδάτων 
στο Αιγαίο, δηλαδή εθνικό πλούτο που 
μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως, ως 
εκ θαύματος, ο προηγούμενος τσιγκούνης 
μεταλλάσσεται σε τρομερό ανοιχτοχέρη! 
«Έλα μωρέ τώρα, ας δώσουμε και στους 
Τουρκαλάδες πέντε δράμια Αιγαίο να 
κάνουν βόλτα τα αεροπλανάκια τους και 
να ψαρεύουνε γωβιούς. Να είναι κι αυτοί 
χορτάτοι, να μας αφήσουν κι εμάς ήσυχους. 
Εξάλλου, το δικό μου το εξοχικό βλέπει στο 
Ιόνιο...», λέει ο ένας. «Μας έχουν ζαλίσει 
τον έρωτα οι δημοσιογράφοι με αυτές τις 
γκρίζες ζώνες και τις αναχαιτίσεις στο εφ 
άι αρ Αθηνών. Ας πάει το παλιάμπελο να 
ησυχάσουμε. Άλλωστε, το δικαιούνται 
για τις σφαγές που διαπράξαμε εναντίον 
τους το ‘22, να, μα την Παναγία, το 
έλεγε προχτές κι ο Νίκος ο Δήμου στους 
Φακέλους του Παπαχελά!», διακηρύττει ο 
άλλος.
Αγνοεί φαίνεται ο νεοέλληνας ότι όλα 
τα κράτη της Εσπερίας που θαυμάζει και 
απέναντι στα οποία νιώθει μειονεκτικά, 
έφτασαν στο σημερινό τους επίπεδο 
απομυζώντας τον πλούτο εθνών από 
τα 4 σημεία του ορίζοντα. Ακόμη και 
σήμερα, αρκεί κάποιος να ρίξει μία ματιά 
στις εκτάσεις ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας 
που διεκδικούν χώρες όπως η Γαλλία, η 
Δανία ή η Πορτογαλία για να αντιληφθεί 
τα ασύλληπτα μεγέθη που μας χωρίζουν. 
Εμείς από την άλλη, δεν ζητούμε από 
τη διεθνή κοινότητα τον ουρανό με τα’ 
άστρα. Ούτε γαλαζοπράσινες ατόλες σε 
κάποια ξεχασμένη γωνιά του Ειρηνικού 

διεκδικήσαμε ποτέ, ούτε τα Φώκλαντ, 
ούτε ποσοστά επί της υφαλοκρηπίδας 
της Ανταρκτικής. Δυσκολευόμαστε να 
διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, αυτά που 
μας ανήκουν σύμφωνα με το Διεθνές 
Δίκαιο, την κοινή λογική, την πολιτισμική 
μας συνέχεια, την ευθύνη μας προς τις 
επερχόμενες γενεές.
Με ποιο δικαίωμα λοιπόν κάποιοι 
κυβερνώντες κύπτουν την κεφαλή στις 
απαιτήσεις της περιφερειακής δύναμης 
- τρομοκράτη και είναι έτοιμοι να 
ξεπουλήσουν το μισό Αιγαίο στο όνομα 
μίας δήθεν προσέγγισης; Και με ποια 
λογική ο Έλληνας φορολογούμενος 
ακόμη το ανέχεται; Είναι τόσο δύσκολο 
να καταλάβει κανείς ότι αν η Ελλάδα 
επιβάλλει τα κυριαρχικά της δικαιώματα θα 
αντλήσει αξιόλογο πλούτο από την αλιεία, 
τα μεταλλεύματα, τους υδρογονάνθρακες 
και τα λοιπά αξιοποιήσιμα στοιχεία 
των αιγαιακών υδάτων, του βυθού και 
του υπεδάφους; Μιλάμε για πλούτο ο 
οποίος θα κάνει τη ζωή του απλού πολίτη 
καλύτερη από τη μία μέρα στην άλλη. 
Δηλαδή μας ενοχλεί να διαθέτουμε ένα 
πιο πλούσιο κράτος που θα προσφέρει 
καλύτερα σχολεία στα παιδιά μας, 
μεγαλύτερες συντάξεις στους γέροντές 
μας και καλύτερο σύστημα υγείας και 
συγκοινωνίες για όλους μας; Θα νιώθαμε 
ενοχές για κάτι; Δεν ζητάμε να κλέψουμε 
από κανέναν, Ζητάμε τα αγαθά που 
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ! Με ποιο δικαίωμα 
κάποιοι διαιωνίζουν με την ανικανότητά 
τους το χάσμα που μας χωρίζει από τα 
πολιτισμένα κράτη του δυτικού κόσμου; 
Με ποιο δικαίωμα ψαλιδίζουν το μέλλον 
του έθνους μας και το εθίζουν στον 
ραγιαδισμό και τη μετριότητα; Ως ενεργοί 
και νοήμονες πολίτες, απαιτούμε από 
τους κυβερνώντες μας το αυτονόητο - 
οριοθέτηση και εκμετάλλευση του εθνικού 
μας πλούτου ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!

Πάρης Λεονταρίτης
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Σημιτική Κρήτη
Στό «�θνος» (22-6-09) διαβάζουμε τό ρεπορτάζ το� Μανώλη Κοκολάκη γιά τίς 
προϊστορικές “βεβαιότητες” κάποιων �πιστημόνων: 
«...Η θεωρία των δύο αρχαιολόγων - ομιλητών αναπτύχθηκε αναπάντεχα στη διάρκεια 
μεγάλης συγκέντρωσης του Επιμελητηρίου Ηρακλείου παρουσιάζοντας την έκδοση 
«Κρητών Επιχειρείν», στην οποία καταγράφεται διαχρονικά η ενασχόληση των Κρητών 
με το εμπόριο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στην ομιλία της ενώπιον τοπικών 
Αρχών και πλήθος κόσμου, η διευθύντρια του Εθνικού Αρχείου Μνημείων του υπουργείου 
Πολιτισμού κ. Μεταξία Τσιποπούλου είπε ευθέως ότι οι Μινωίτες δεν ήταν Έλληνες. 
Αμέσως αντέδρασε ο παριστάμενος πρώην βουλευτής Δημήτρης Σαρρής, ο οποίος έκανε 
λόγο για διαστρέβλωση της Ιστορίας. Η ίδια, επιτακτικά και με κατηγορηματικό τρόπο, 
επέμενε στις απόψεις της και μάλιστα για τους ισχυρισμούς της ζήτησε και τη συνηγορία 
του συνομιλητή της στο πάνελ, νεαρού αρχαιολόγου, επιμελητή της έκδοσης, κ. Κωστή 
Χρηστάκη. «Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε κάποιους οι Μινωίτες ήταν σημιτικό φύλο», 
είπε με κατηγορηματικό τρόπο και ο δεύτερος ομιλητής. 
Οι ατεκμηρίωτες απόψεις των δύο ομιλητών προκάλεσαν δυσφορία και προβληματισμό 
στην τοπική κοινωνία, ενώ το θέμα χθες πήρε διαστάσεις στα ΜΜΕ. «Τέτοιες καινοφανείς 
απόψεις μπορούν να καταστούν επικίνδυνες, καθώς συνειρμικά μας παραπέμπουν στην 
πολύ παλιά σιωνιστική προπαγάνδα ότι δήθεν η αρχαία Κρήτη ήταν εβραϊκή. Επίσης 
ρίχνουν νερό στον μύλο των σκοτεινών εκείνων κύκλων που κατά καιρούς εμφανίζονται 
και ομιλούν για δήθεν ανεξαρτησία της Κρήτης από την Ελλάδα», αναφέρει σε έγγραφη 
αναφορά του ο Δημήτρης Σαρρής. Ο ίδιος βαθύς γνώστης της Ιστορίας, στο άρθρο του με 
τίτλο «Η αλήθεια για τους Μινωίτες» στην τοπική εφημερίδα «Πατρίς», αφού αναφέρεται 
στα τεκταινόμενα της εκδήλωσης, υπεραμύνεται της ελληνικότητας της Κρήτης και των 
Μινωιτών, καταχωρώντας αποδεικτικά ιστορικά ντοκουμέντα από τη μυθολογία την 
εποχή του Κρηταγενή Δία, του θεού των αρχαίων Ελλήνων της Μινωικής Εποχής, αλλά 
και από το βιβλίο του διακεκριμένου Κρητικού ερευνητή - πανεπιστημιακού Θ. Δετοράκη 
“Η ιστορία της Κρήτης”.»
 
Τα πηγάδια της ιεραποστολής ξεδιψούν τους Αφρικανούς
H Παρασκευή Βονάτσου γράφει στο “Έθνος” (26-6) για την ορθόδοξη μαρτυρία στη 
Μαύρη Ήπειρο σήμερα: 
Η Ορθοδοξία στην Αφρική δεν είναι μόνο εκκλησίες, βαπτίσεις και προσευχές. Είναι 
και σχολεία, δρόμοι, ιατρικά κέντρα, κλινικές και οι πολύτιμες για χιλιάδες ανθρώπους 
γεωτρήσεις. Για τους δυτικούς ανθρώπους είναι αυτονόητο. Για τους κατοίκους της 
Μαύρης Ηπείρου το νερό είναι πιο πολύτιμο από το χρυσάφι. Μοιάζει παράδοξη, στον 
άνθρωπο των προηγμένων χωρών, που ανοίγει απλά τη βρύση και το νερό ρέει, η 
ευγνωμοσύνη που νιώθουν οι γηγενείς όταν ιερείς, μητροπολίτες ακόμα και ο ίδιος ο 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος ευλογούν μια καινούργια γεώτρηση ή ένα πηγάδι, 
από το οποίο θα ξεδιψάσουν χιλιάδες άνθρωποι.
(...) Η Ορθοδοξία στην Αφρική δεν είναι μόνο οι εκκλησίες, οι βαπτίσεις και οι προσευχές. 
Είναι και τα έργα που βελτιώνουν μια σκληρή καθημερινότητα. Το AIDS και οι τροπικές 
ασθένειες «θερίζουν», οι άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από την έλλειψη φαγητού και 
πόσιμου νερού. Οι μητροπολίτες και οι απλοί ιερείς, οι κήρυκες του λόγου του Θεού, 
πασχίζουν καθημερινά να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο σε τόπους απροσπέλαστους, ακόμη 
και με τα πόδια, χωρίς δρόμους, σε μέρη άγνωστα και ξεχασμένα από τον πολιτισμό.
Ο ίδιος ο Πατριάρχης Θεόδωρος διηγείται στο «Εθνος»: «Βρίσκομαι έξω από την καλύβα 
μου στο Βόρειο Καμερούν, το 2005, μία κοπέλα έρχεται και κρατάει τέσσερα πράγματα 
που έμοιαζαν με καρπούς. Βγάζει το πανί και αποκαλύπτονται τα τετράδυμα που είχε 
γεννήσει πριν από λίγο. Το μόνο που ζητούσε ήταν ένα κομμάτι ύφασμα για να τα ντύσει. 
Φέτος που πήγα, έμαθα ότι είχαν πεθάνει τα 2 και επέζησαν τα άλλα δύο. Αυτή είναι 
δυστυχώς η δυσκολία της καθημερινότητας στην Αφρική». Σε μια ήπειρο όπου το πόσιμο 
νερό είναι δυσεύρετο, κάθε σταγόνα που αναβλύζει από ένα καινούργιο πηγάδι, γίνεται 
αφορμή γιορτής για τους ιθαγενείς. Σήμερα, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας έχει επιτύχει να  
κατασκευάσει 500 πηγάδια με χειροκίνητες αντλίες και 100 πηγάδια με μοτέρ σε όλη την 
Αφρική, μια ανεκτίμητη «περιουσία» για τους κατοίκους της Μαύρης Ηπείρου.
Οι μητροπολίτες εγκαινιάζουν σχολεία και προσπαθούν να μεταδώσουν τη γνώση, εκεί 
όπου βασίλευε η μαγεία, οι θυσίες και η οιωνοσκοπία. Στην Ουγκάντα, στο Μαλάουι, στην 
Τανζανία, στη Νιγηρία ιδρύονται σχολεία και δίνονται υποτροφίες.
Η ψυχική σωτηρία όμως δεν είναι ο μόνος στόχος της ιεραποστολής. Το αυτονόητο 
για κάθε παιδί που γεννιέται στον δυτικό κόσμο είναι τα εμβόλια. Στις ζούγκλες της 
Αφρικής πεθαίνουν από ελονοσία, από το τσίμπημα ενός κουνουπιού ή μένουν ανάπηρα 
από πολιομυελίτιδα. Η οικοδόμηση και η λειτουργία ενός ιατρικού κέντρου γίνεται 
προτεραιότητα, μετά τον εκχριστιανισμό των ντόπιων. Εφοπλιστές, επιχειρηματίες, 
ομογενείς, όλοι γίνονται δωρητές, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. Σχεδόν 280 ιατρικά 
κέντρα και κλινικές λειτουργούν σε χώρες της Αφρικής, με τη μέριμνα του Πατριαρχείου.
Δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί συνολικά πόσοι Αφρικανοί έχουν ασπαστεί τον ορθόδοξο 
χριστιανισμό. Σίγουρα στην Κένυα, το Καμερούν, το Κονγκό, την Τανζανία και τη 
Μαδαγασκάρη είναι οι πολυπληθέστεροι. Στην Κένυα μάλιστα υπολογίζεται ότι ξεπερνούν 
το 1.000.000. Συνολικά, υπάρχουν πάνω από 1.500 εκκλησίες σε όλη την Αφρική και 
εκατοντάδες ναοί-χορτοκαλύβες. Οι ιεραπόστολοι ανοίγουν καθημερινά, μεταφορικά και 
κυριολεκτικά, δρόμους για τους γηγενείς. (...)
Μικρές «οάσεις» αγάπης και φροντίδας για τους κατοίκους της Τανζανίας, δημιουργεί εδώ 
και τεσσεράμισι χρόνια ο Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως και Σεϋχέλλων Νήσων, Δημήτριος.
Στη χώρα αυτή της «Μαύρης» Ηπείρου τα στατιστικά στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά: 
δύο στα δέκα παιδιά πεθαίνουν από AIDS, μεγάλος αριθμός παιδιών μένει ανάπηρος 
λόγω πολιομυελίτιδας, ενώ το γενικό ποσοστό θνητότητας είναι πολύ υψηλό, εξαιτίας της 
έλλειψης τροφής και πόσιμου νερού και των τροπικών ασθενειών. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι κατά μέσο όρο οι γυναίκες ζουν 45 χρόνια. Ο Μητροπολίτης Δημήτριος που κατάγεται 
από το Σοχό Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε σιγά σιγά να κάνει μικρές αλλαγές για τη βελτίωση 
μιας σκληρής καθημερινότητας. Συσσίτια, σχολεία, ορφανοτροφεία, γεωτρήσεις, κλινικές, 
είναι μερικά μόνο από τα έργα, τα οποία έχει υλοποιήσει το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας 
για την αρωγή των γηγενών...».
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Τακτικά γράφουµε στόν «Ἀντιφωνητή» 
γιά τίς διεθνεῖς πρωτοβουλίες πολιτῶν 
ὑπέρ τῶν δικαίων τοῦ Παλαιστινιακοῦ 
λαοῦ, προσβλέποντας τόσο στήν πληρο-
φόρηση τῶν ἀναγνωστῶν µας, ὅσο καί 
στή µείωση αὐτοῦ τοῦ γενικευµένου 
αἰσθήµατος ἀδυναµίας, τοῦ «τίποτε δέν 
γίνεται», πού µᾶς ἔχει µπλοκάρει ὅλους 
στόν καναπέ καί µᾶς ἔχει καταστήσει 
ἀδιάβροχους στίς κτηνώδεις εἰκόνες 
πού ἔρχονται ἀπό τή Μέση Ἀνατολή.
Αἱµατοβαµµένες µπίζνες
Σήµερα δίνουµε συνέχεια σέ εἰδήσεις 
πού παρουσιάσαµε πρίν λίγο καιρό καί 
οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό τρεῖς διαφο-
ρετικές περιπτώσεις.
Ἡ πρώτη ἐξ αὐτῶν εἶναι ἡ µήνυση 
τῶν Παλαιστινίων χωρικῶν τοῦ Bi-
lin ἐναντίον δύο καναδικῶν ἑταιρειῶν 
(Green Park International καί Green 
Mount International) πού συµµετέχουν 
στούς ἑβραϊκούς ἐποικισµούς στήν 
Κατεχόµενη Παλαιστίνη. Ἡ ὑπόθεση 
ρίχνει φῶς στίς ἀποικιακές πολιτικές 
τοῦ Ἰσραήλ καί ἔχει πολλές πιθανότητες 
νά κερδηθεῖ γιά τούς κατοίκους.
Ἡ δεύτερη εἶναι ἡ ἀντίδραση τοῦ 
Βελγικοῦ λαοῦ στήν συµµετοχή τῆς 
γαλλοβελγικῆς τράπεζας Dexia στήν 
χρηµατοδότηση τῶν ἐποικισµῶν 
µέσῳ θυγατρικῆς της στό Ἰσραήλ. Ἡ 
ὀκτάµηνη καµπάνια δείχνει νά πιάνει 
τόπο, καθώς ὁ ὅµιλος Dexia ἀνακοίνωσε 
τήν παύση τῆς χρηµατοδότησης αὐτῆς, 
παραδεχόµενος ὅτι «ἀντίκειται στόν 
ἠθικό της κώδικα» (τώρα, µάλιστα!) 
καί δηλώνοντας «µήν ἐκπλαγεῖτε ἄν 
ὁ ὅµιλός µας πουλήσει τήν Dexia Is-
rael». Πάντως ὁ ἐκπρόσωπος τῆς 
ὀργανωτικῆς πλατφόρµας, Mario 
Franssen, δήλωσε ὅτι ἡ ἐκστρατεία 
κατά τῆς Dexia θά συνεχιστεῖ µέχρι 
νά ἀνακοινωθεῖ ἐπισήµως καί νά 
ἀποδειχθεῖ ὅτι πράγµατι ἡ τράπεζα 
ἀποσύρθηκε κι ἀπό τή χρηµατοδότηση 
ἔργων στήν Ἱερουσαλήµ. 
Ἡ τρίτη ἀφορᾶ τίς γαλλικές ἑταιρεῖες 
Veolia καί Alstom πού ἐπρόκειτο νά 
κατασκευάσουν ἐλαφρό σιδηρόδροµο-
τράµ στό Ἰσραήλ, συνδέοντας τήν 
Ἱερουσαλήµ µέ παράνοµους ἐποικισµούς. 
Στίς 8 Ἰουνίου ἡ ἔγκυρη Haaretz 
ἔγραψε ὅτι οἱ Γάλλοι ἐγκαταλείπουν 
τό σχέδιο, σύµφωνα µέ τό ὁποῖο ἡ Veo-
lia θά ἐκµεταλλευόταν τή γραµµή γιά 
30 χρόνια καί προσπαθεῖ νά πουλήσει 
τήν συµµετοχή της (5%) στό ἔργο. 
Ἡ γαλλική Le Monde τίς ἴδιες µέρες 
ἔγραψε γιά τίς ἀρνητικές ἐπιπτώσεις τῆς 
ἐκστρατείας “Derail Veolia and Alstom” 
στίς δύο ἑταιρεῖες - χαρακτηριστικό 
παράδειγµα ἡ ἀπόφαση τοῦ δηµάρχου 
τῆς Τεχεράνης νά ἀκυρώσει τή 
συµµετοχή τῆς Veolia στίς µεταφορές 
τῆς περσικῆς πρωτεύουσας. Ὅσο γιά 
τήν Alstom, οἱ Παλαιστίνιοι πιέζουν 
τούς Σαουδάραβες πού σχεδιάζουν 
σιδηροδροµική σύνδεση Μέκκας - 
Μεδίνας (Haramain Express) µαζί της, 
νά συµβάλουν µέ τόν τρόπο τους.
Ἑβραϊκή ἐντιµότητα
Ἀξίζει ἐδῶ νά ξαναγραφεῖ ὅτι στίς 
προσπάθειες αὐτές συχνά µετέχουν 
καί ἄνθρωποι µέ ἑβραϊκή καταγωγή, 
δείχνοντας ὅτι τό κριτήριο δέν εἶναι 
βεβαίως ὁποιαδήποτε προκατάληψη. 
Κι ἐπικαλούµαστε δύο πρόσφατα 
παραδείγµατα ἀπό τόν Καναδά: 
Τό ἕνα ἀφορᾶ τήν ἀπόφαση (14/6/09) 
γιά συµµετοχή τῶν Ἀνεξάρτητων 
Ἑβραϊκῶν Φωνῶν στήν διεθνή 
ἐκστρατεία γιά µποϋκοτάζ καί κυρώσεις 
κατά τοῦ Ἰσραήλ, µέ συντριπτική 
πλειοψηφία 95%! Τό ψήφισµα καλεῖ 

τήν καναδική κυβέρνηση νά πάψει 
τήν µονοµερή καί ἄκριτη ὑποστήριξή 
της στό Ἰσραήλ καί νά τοῦ ζητήσει 
συµµόρφωση µέ τό διεθνές ∆ίκαιο. Ἡ 
συµπρόεδρος τῆς Ὀργάνωσης Νταϊάνα 
Ράλφ κάλεσε τήν καναδική κυβέρνηση 
καί Βουλή νά προωθήσουν ἀµέσως 
κυρώσεις κατά τοῦ Ἰσραήλ καί δήλωσε 
ὅτι «ἦρθε ἡ ὥρα γιά τούς ἀνθρώπους 
ὅλου τοῦ κόσµου νά ἐγερθοῦν κατά τῆς 
πρόκλησης στήν Παλαιστίνη ὅπως εἶχε 
γίνει καί µέ τή Νότιο Ἀφρική». 

Τό ἄλλο ἀφορᾶ τήν ἀποκάλυψη τοῦ 
καναδοεβραίου Ἔζρα Λεβάντ -στό 
τελευταῖο βιβλίο του “Shakedown” - ὅτι 
τό Καναδοεβραϊκό Κογκρέσο (Cana-
dian Jewish Congress - CJC) πλήρωνε 
στή δεκαετία τοῦ ‘60 ἕναν πρώην 
ἀστυνοµικό, τόν John Garrity, γιά νά 
ὀργανώσει ναζιστικές ὁµάδες πού θά 
χρησίµευαν στό CJC ὡς φόβητρο γιά 
νά περάσει ὡς ἀναγκαία τήν νοµοθεσία 
γιά τά «ἐγκλήµατα µίσους»! Πράγµατι, 
µέ τόν Ν. 319 τοῦ 1971 ἱδρύθηκε ἡ 
Καναδική Ἐπιτροπή Ἀνθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων πού ἀσχολεῖται καί µέ 
«µηνύµατα µίσους» στό τηλέφωνο ἤ στό 
∆ιαδίκτυο! Ὁ Γκάριτι ἔχει παραδεχθεῖ 
ὅτι ἔδινε πληροφορίες στό CJC, ὅτι 
καµµία βία δέν ἄσκησε ποτέ ὁ χῶρος 
του (παρά µόνον οἱ ἀντίπαλοί του) καί 
ὅτι ἡ προβολή τῶν ΜΜΕ διόγκωνε 
καταλλήλως τήν πραγµατικότητα. 
Ὁ Λεβάντ ἰσχυρίζεται ὅτι τό CJC ἔπραξε 
τά ἴδια καί µέ τό πολύ µεταγενέστερο 
νεοναζιστικό Heritage Front. Τό κόµµα 
διαβρώθηκε ἀπό τόν Καναδό πράκτορα 
Γκράντ Μπρίστω καί ἡ ὑστερία κατά 
τοῦ «ἀκροδεξιοῦ µίσους» κορυφώθηκε.
Τό καλύτερο ὅλων ὅµως ἦταν ἡ 
σύλληψη τοῦ κορυφαίου προσώπου τῆς 
Ἐπιτροπῆς Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων,  
Richard Warman, ὁ ὁποῖος τόν Ἰούνιο 
τοῦ 2007 εἶχε βραβευτεῖ ἀπό τό CJC µέ 
τό βραβεῖο ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων 
Saul Hayes (φωτό). Αὐτό λοιπόν τό 
λουλούδι πιάστηκε νά στέλνει ἐπί χρόνια 
µέ ψευδώνυµα ἀντισηµιτικά µηνύµατα 
στή ρατσιστική ἱστοσελίδα Storm-
front.org, προβοκάροντας τό κλῖµα! Τό 
δικαστήριο Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
τόν ἐπέπληξε τόν περασµένο Μάρτη, 
ἐνῶ αὐτός ἰσχυρίστηκε ὅτι προσπαθοῦσε 
νά ψαρέψει ἀληθινούς ναζιστές!
Πάντως τό CJC διά στόµατος τοῦ 
προέδρου του, ραββίνου Reuven Bulka, 
ὄχι µόνο κάλυψε τόν Γουώρµαν ἀλλά 
ἀποκάλεσε «ἐπινοήσεις» τά γραφόµενα 
τοῦ Λεβάντ καί ζητᾶ τήν ἀναίρεσή τους 
στήν ἑπόµενη ἔκδοση. Θά ὑποχωρήσει 
ὁ Λεβάντ; Τίποτε δέν ἀποκλείεται, 
καθώς εἶναι πολλά τά συµφέροντα...
Βρήκατε πουθενά ἀλλοῦ µία λέξη γιά 
τήν ἀπίστευτη ὅσο καί διδακτική αὐτή 
ἱστορία; Καί διακρίνετε µέσα της κάτι 
γιά τό αὔριο καί τῆς δικῆς µας χώρας;

Βλ. http://www.therightperspective.
org/2009/06/15/canadian-jewish-con-
gress-organized-nazis     καί
http://ezralevant.com/2008/04/richard-
warman-has-sued-me-and.html

Νέα ἀπό τό ἀντισιωνιστικό µέτωπο
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Πριν τέσσερα χρόνια ο Ιρανός πρόεδρος 
Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ είχε υποσχεθεί 
«να φέρει τα χρήματα του πετρελαίου στο 
τραπέζι του λαού» και υπερψηφίστηκε 
από τον περσικό λαό. Σήμερα το κύριο 
διακύβευμα, για όσους ειλικρινά και χωρίς 
οπισθοβουλίες διαδηλώναν στο Ιράν, ήταν 
και πάλι η οικονομία κι όχι οι αλλαγές που 
φαντασιώνει η Δύση - και ίσως μία μικρή 
μερίδα της τοπικής άρχουσας ελίτ.
Από τις ημέρες του Χασεμί 
Ραφσατζανί στις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 
και των σκανδαλωδών 
ι δ ι ω τ ι κ ο π ο ι ή σ ε ω ν , 
αποχαλινώθηκε στην 
ανώτερη ιρανική κοινωνία 
η επιθυμία για πλούτο και 
ευζωία. Στην υπόλοιπη 
κοινωνία η φτώχεια και η 
ανεργία περίσσεψαν και 
αυτοί είναι οι ψηφοφόροι 
που το 2005 είδαν στον 
Αχμαντινετζάντ έναν δικό τους άνθρωπο 
να υπόσχεται βοήθεια και δικαιοσύνη - και 
κείνος δεν τους διέψευσε! Η σύγκρουσή 
του βέβαια με τις τράπεζες του κόστισε 
και ίσως να του κοστίζει και τώρα ακόμη. 
Από την άλλη, ο Μουσαβί έχει την 
στήριξη του πλούσιου κατεστημένου και 
η πρωθυπουργία του (στα χρόνια 1981-
1989) δεν παρείχε τίποτε από όσα τώρα 

υπόσχεται στον κόσμο. Γράφτηκαν πολλά 
για έγχρωμη επανάσταση ουκρανικού 
τύπου, ακόμα και πριν τις εκλογές (βλ. 
και τον Τούρκο Φικρέτ Ερτάν στο Jour-
nal of Turkish Weekly, 1/2/09). Μπορεί 
όμως να υπάρχει στο κίνημα των δρόμων 
μία δυναμική που να ξεπερνάει και τον 
Μουσαβί, χωρίς να γίνεται υποχείριο 
των ξένων δυνάμεων που προσδοκούν 
μία αποδυνάμωση της χώρας; Μπορεί, 

πράγματι. Το θέμα είναι όμως ότι 
τελικώς η έκβαση των πραγμάτων ήταν 
ομαλή και αυτό οφείλεται εν πολλοίς και 
στο Παρασκευιάτικο, σοφά ζυγισμένο 
κήρυγμα ενότητας του πνευματικού ηγέτη 
της χώρας, Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Μετά τήν 
ημέρα εκείνη το πλήθος στους δρόμους 
περιορίστηκε δραματικά σε αριθμό και 
πάθος.

Και πάμε στο θέμα της «νοθείας». 
Είναι αξιοσημείωτο ότι πέραν του 
Σαρκοζί κανένας ηγέτης της Δύσης δεν 
αμφισβήτησε το αποτέλεσμα των εκλογών 
και περιορίστηκαν όλοι σε νουθεσίες, 
κυρίως για μη βίαιη αντιμετώπιση των 
διαδηλωτών. Και πώς αλλιώς δηλαδή, όταν 
το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα το είχαν 
προβλέψει όλες οι σχετικές έρευνες, ακόμη 
καί αμερικανική εταιρεία δημοσκοπήσεων  
(Washington Post, 15/6/09) και μάλιστα 
ακόμη πιο σαρωτικό (2:1), υπέρ του 
Αχμαντινετζάντ! Ποιοι δηλαδή θα ψήφιζαν 
τον υποψήφιο που ζητούσε ιδιωτικοποίηση 
του ενεργειακού τομέα, οι εργάτες στις 
σχετικές βιομηχανίες; Οι αγρότες που 
επωφελήθηκαν από τα πρόσφατα φθηνά 
δάνεια; Οι νέοι που μαστίζονται από 
την ανεργία και βλέπανε στο πρόσωπο 
του Μουσαβί και στων οπαδών του τους 
ταξικούς εχθρούς τους; Όλη η επαρχία 
και όλες οι φτωχές γειτονιές των πόλεων 
μαύρισαν τον αγαπημένο των πλουσίων 
προαστείων της Τεχεράνης, ακόμη και 
στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το ανατολικό 
Αζερμπαϊτζάν (όπου κέρδισε μόνο με μικρή 
διαφορά στην πρωτεύουσα Σαμπεστάρ). 
Ποιοί ήταν λοιπόν αυτοί που διαδήλωναν 
στους δρόμους σε άψογα αγγλικά; Ήταν 
η παραγωγή των νέων αμερικανικών 
υπερόπλων: Κινητά - Διαδίκτυο -  
Τηλεόραση. Για τα δύο πρώτα γράφτηκαν 
ήδη πολλά. Το ποιος τελικά διακινούσε 
όλα αυτά τα μηνύματα που καλούσαν σε 
ανυπακοή και εξέγερση, δεν θα γίνει ποτέ 
γνωστό (αν ήταν από τους δρόμους της 

Τεχεράνης ή από τα γραφεία του Λάγκλεϋ). 
Βεβαίως κι από μόνο του το γεγονός ότι 
όλοι σχεδόν οι λογαριασμοί στο Twiter 
άνοιξαν στις 13/6, οι μισές είχαν την ίδια 
φωτογραφία φόντο, όλες τους είχαν πλήθος 
επισκεπτών αλλά ελάχιστους «φίλους» 
(για την ακρίβεια ο ένας είχε εγγεγραμμένο 
τον άλλον!), γράφονταν όλες σχεδόν στα 
αγγλικά και προβλήθηκαν πρωτίστως από 
την Jerousalem Post, λέει κάτι... 
Ειδικά όμως για την τηλεόραση, αξίζει 
να θυμηθούμε τα λόγια που είχε χρησιμο- 
ποιήσει ο νυν πρωθυπουργός του Ισραήλ 
προς τις ΗΠΑ στις 6 Σεπτεμβρίου 
του 2002. Μιλώντας σε κυβερνητική 
Επιτροπή (House Government Reform 
Committee) πρότεινε την υπονόμευση 
του ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν με 
άσεμνα δορυφορικά προγράμματα και με 
την ποπ κουλτούρα. Αναφερόμενος στα 
εκατοντάδες χιλιάδες δορυφορικά πιάτα 
των Ιρανών, ο Νετανιάχου πρόκρινε ότι 
μία επανάσταση κατά του συντηρητικού 
ιερατείου θα μπορούσε να προκληθεί με 
υλικό τύπου  “Beverly Hills 90210” και 
“Melrose Place”, όπου νέοι άνθρωποι 
ζουν υλιστικό και έκλυτο βίο. «Πρόκειται 
για εξόχως υπονομευτικό υλικό, τα παιδιά 
του Ιράν θα θέλουν ωραία ρούχα που θα 
βλέπουν στα σώου, θα θέλουν τις πισίνες 
και θα φαντασιώνουν λάιφσταϊλ», είχε πει 
ο Νετανιάχου.
Και ρωτάμε κι εμείς: «Μόνο του Ιράν 
τα παιδιά; Πού αλλού αυτό το πείραμα 
βρίσκεται σε εξέλιξη και τι αποτελέσματα 
έχει ήδη παράξει;»

Ρωσία καί ΠΟΕ
Μιά σχέση πλατωνική
Ἦταν πρίν 16 χρόνια πού µιά ξέψυχη 
Ρωσία ὑπέβαλε αἴτηση νά γίνει 
δεκτή στόν Παγκόσµιο Ὀργανισµό 
Ἐµπορίου (ΠΟΕ), ἀλλά σήµερα εἶναι 
µιά ἐντελῶς διαφορετική χώρα πού 
σνοµπάρει τήν ἔνταξή της καί τήν 
ἀναβάλλει διαρκῶς. Ἡ Ρωσία τοῦ 
Πούτιν καί τοῦ Μεντβέντεφ, µέ τήν 
µοναδική διεθνῶς µεγάλη οἰκονοµία 
ἐκτός τοῦ Ὀργανισµοῦ, µόλις πρό 
ἡµερῶν ἀκύρωσε τήν αἴτησή της 
στόν ΠΟΕ ὡς µεµονωµένο κράτος 
καί τώρα, λέει, θά ὑποβάλει αἴτηση 
ὡς µέλος µιᾶς κοινῆς τελωνειακῆς 
ἕνωσης µαζί µέ τήν Λευκορωσία καί 
τό Καζακστάν, ἀφοῦ πρῶτα αὐτή 
λειτουργήσει  ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου 
2010. Προφανῶς ἡ ρωσική ἔνταξη, 
πού εἶχε ὑποτίθεται δροµολογηθεῖ 
γιά νά κλείσει στά τέλη τοῦ 2009, 
παραπέµπεται στίς καλένδες. 
Κι ὄχι µόνον αὐτό. Ἤδη ἀπό τό 
11ο Διεθνές Οἰκονοµικό Φόρουµ 
στήν Ἁγιοπετρούπολη (11-06-07) 
ὁ τότε Ρῶσος Πρόεδρος Βλάντιµιρ 
Πούτιν, ζητοῦσε τήν δηµιουργία 
«ἐναλλακτικοῦ ὀργανισµοῦ σέ 
ἀντικατάσταση τοῦ ἀρχαΐζοντα, 
ἀντιδηµοκρατικοῦ καί ἄκαµπτου 
ΠΟΕ». Ἡ Ρωσία ἀπέρριπτε 
σταθερά τίς ἀπαιτήσεις τῶν 
ΗΠΑ γιά ἀπρόσκοπτη δράση τῶν 
ἀµερικανικῶν τραπεζῶν χωρίς τή 
µεσολάβηση θυγατρικῶν στη Ρωσία 
καί δέν συµφωνοῦσε µέ τό πλαίσιο 
τῆς «προστασίας τῶν πνευµατικῶν 
δικαιωµάτων». Οἱ δηλώσεις τοῦ 
Πούτιν ὑπέρ τῶν πλεονεκτηµάτων 
µιᾶς ρωσικῆς ἔνταξης στόν ΠΟΕ ἦταν 
πάντα κάπως ἀσαφεῖς (µιλώντας 
γιά ἐνίσχυση τῆς σταθερότητας, τοῦ 
διεθνοῦς ἐµπορίου κτλ), ὅµως τά 
πλεονεκτήµατα τῆς µή συµµετοχῆς 
ἦταν πάντοτε πρόδηλα: Ἐκτός 

ΠΟΕ ἡ ρωσική κυβέρνηση µπορεῖ 
νά διατηρεῖ τήν προστατευτική της 
πολιτική, νά ἀπαλλοτριώνει ντόπιες 
καί ξένες ἐπιχειρήσεις, νά ἐλέγχει 
τό ποσοστό ξένης συµµετοχῆς 
στίς ἐνεργειακές ἑταιρεῖες τῆς 
χώρας, νά ἐπιβάλλει δασµούς στά 
εἰσαγόµενα ἀµερικανικά πουλερικά 
καί νά ...διατάσσει κάποιους 
βιοµηχάνους - “κατσαρίδες” πού 
ἀφήνουν ἀπλήρωτους ἐργάτες νά 
τούς πληρώσουν (βλ. καί τό σχετικό 
δηµοφιλές βίντεο στό Διαδίκτυο). 
Ποιά ἄλλωστε θά ἦταν τά µεγάλα 
ὀφέλη τῆς Ρωσίας ἀπό τήν ἔνταξη 
στόν ΠΟΕ; Τά ἐξαγώγιµα προϊόντα 
της εἶναι κατά τό ἥµισυ πετρέλαιο 
καί φυσικό ἀέριο, τά ὁποῖα σήµερα 
ὄχι ἁπλῶς δέν δασµολογοῦνται ἀπό 
τίς χῶρες πού τά εἰσάγουν ἀλλά 
εἶναι καί περιζήτητα. Ἄρα...
Εἶναι προφανές ὅτι οἱ γεωστρατηγικές 
φιλοδοξίες (καί δυνατότητες) τῆς 
Μόσχας δέν θά µποῦνε εὔκολα στόν 
στενό οἰκονοµικό κορσέ τοῦ ΠΟΕ, 
ἔστω κι ἄν ἡ κρίση καί ἡ πτώση τῶν 
τιµῶν τοῦ πετρελαίου συρρικνώνουν 
τό ρωσικό ΑΕΠ καί ἐκτινάσσουν 
ἄνω τοῦ 10% τήν ἀνεργία. Γιά νά 
µήν ποῦµε ὅτι τό ρωσικό κατενάτσιο 
κατά τοῦ ὀργανισµοῦ πού κατ’ 
ἐξοχήν προώθησε τήν λαίλαπα τῆς 
νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης 
ἴσως ἀνοίξει ἕνα παράθυρο ν’ 
ἀνασάνουν κι ὅσοι εἶναι µέσα... 

Αχμαντινετζάντ κατά παλαιών τεχνικών 
και ...νέων τεχνολογιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται 
ότι συμφώνησε την Παρασκευή να 
προσφέρει στην ιρλανδική κυβέρνηση 
εκείνες τις νομικές εγγυήσεις για 
τη διατήρηση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της χώρας πάνω σε θέματα 
όπως οι αμβλώσεις, η ουδετερότητα, 
τα εργασιακά δικαιώματα και η 
φορολογική πολιτική. Όλα αυτά 
βεβαίως με στόχο την ανατροπή του 
ιρλανδικού “ΟΧΙ” (12-6-08) στην 
επανάληψη του δημοψηφίσματος τον 

ερχόμενο Οκτώβριο και την έγκριση 
/ ενεργοποίηση της Συνθήκης της 
Λισαβώνας σε όλη την ΕΕ. Τι όμως 
προσφέρεται στον ιρλανδικό λαό (τον 
μόνο που είχε λόγο για την Συνθήκη 
στην “δημοκρατική” Ευρώπη) 
προκειμένου να αλλάξει γνώμη και να 
συναινέσει, ακολουθώντας τον πολιτικό 
κόσμο της χώρας που ήταν συντριπτικά 
υπέρ του “ΝΑΙ”; Μόνο λόγια, είναι 
η σωστή απάντηση. Κι ας δούμε τι 
“παραχωρείται” στην παράταξη του 
“ΟΧΙ”, δηλαδή στον ιρλανδικό λαό και 
από τα κόμματα μόνο στο Σίν Φέιν.
Τι είδους ουδετερότητα μπορεί να 
διατηρήσει η Ιρλανδία μέσα σε μια 
ΕΕ όλο και συγκεντρωτικότερη; Δεν 
θα είναι υποχρεωμένη να στέλνει 

στρατεύματά της αν δεν το εγκρίνει 
η Κυβέρνηση και η Βουλή της. Και 
λοιπόν; Όταν η ΕΕ θα επεμβαίνει 
στο όνομα των λαών της (και νε τα 
χρήματά τους!), με τρόπο ανάλογο του 
ΝΑΤΟ, θα έχει σημασία η εθνικότητα 
των φαντάρων;
Η φορολογία θα απαιτεί την ομοφωνία 
του Συμβουλίου των Υπουργών. 
Μάλιστα αυτό το τελευταίο, σύμφωνα 
με το άρθρο 48, θα μπορεί ομοφώνως 
να αλλάζει ευρωπαϊκές συνθήκες, 
χωρίς την διαδικασία αναθεώρησης καί 
την επικύρωση από τα κράτη - μέλη 
που απαιτείται σήμερα. 
Για τα εργατικά δικαιώματα δεν 
χρειάζεται σχολιασμός, το πού 
το πάει το πράγμα η ευρωπαϊκή 
νομενκλατούρα είναι παραπάνω από 
σαφές, και κανένας δεν ξεγελιέται από 
τις ωραιολογίες της. 
Για άλλα ζητήματα που τέθηκαν 
πάντως, ούτε καν λόγια βρήκε να 
αφιερώσει: Ούτε λέξη για τις θέσεις 
των Επιτρόπων, για τα 60 περίπου 
βέτο που καταργούνται, για την 
ιδιωτικοποίηση τομέων όπως η Υγεία 
και η Εκπαίδευση...
Βεβαίως όλα αυτά ήταν λίγο πολύ 
αναμενόμενα. Τι καλύτερο θα μπορούσε 
να πετύχει μία κυβέρνηση που έβρισκε 
την απορριφθείσα συνθήκη “μια 
χαρά”; Μόνος του ο λαός πέτυχε την 
αναβολή της εφαρμογής της, αλλά 
όταν οι εκπρόσωποί του είναι με τους 
...“κακούς”, πόσο θα μπορούσε να 
κρατήσει το θαύμα; 
Όχι, τις αναγωγές και τις συγκρίσεις 
με την Ελλάδα (ή με την Κύπρο και 
το αναμενόμενο νέο σχέδιο λύσης 
του Κυπριακού) δεν θα τις γράψουμε, 
ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε σε 
νοήμονα όντα...

Ευρωκοροϊδίες πρός τον Ιρλανδικό λαό
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Ήμασταν, ως έντυπο και «χώρος», 
από τους εκείνους που όχι απλώς 
επιδοκιμάσανε την κυβερνητική 
επιλογή για τον ρωσοελληνικό αγωγό 
φυσικού αερίου (South Stream) αλλά 
και την θεωρήσανε κορυφαίο δείγμα 
γραφής μιας ελληνικής άποψης για 
την γεωοικονομία της περιοχής μας. 
Δυστυχώς και σ’ αυτόν τον τομέα 
φαίνεται ότι η κυβέρνηση Καραμανλή 
- ή τουλάχιστον κάποια σεσημασμένα 
μέλη της - έχει βαλθεί να αναιρέσει 
ό,τι καλό έχει πράξει, εκθέτοντας 
παράλληλα τους ουδέτερους πολίτες 
που κάποια στιγμή επιδοκίμασαν 
συγκεκριμένες επιλογές της.
Αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί 
κανείς να πει παρακολουθώντας το 
θέμα της ...πλήρους ιδιωτικοποίησης 
της ΔΕΠΑ! Τη στιγμή που η 
«ελεύθερη αγορά» και οι «νόμοι» 
της έχουν γίνει μπλάκ χιούμορ 
παγκοσμίως, οι συναρμόδιοι Έλληνες 
υπουργοί Οικονομίας και Ανάπτυξης 
δήλωσαν ότι προχωρούν σε επιλογή 
«στρατηγικού επενδυτή». Τώρα έτσι 
το λένε, ακούγεται περισσότερο 
σοβαρό και λιγότερο ...μιζώδες. 
Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της 
ΔΕΠΑ είναι κατανεμημένο κατά 65% 

στο Ελληνικό Δημόσιο και κατά 35% 
στα Ελληνικά Πετρέλαια του ομίλου 
Λάτση. Η ΔΕΠΑ είναι ο μοναδικός 
μέτοχος του ΔΕΣΦΑ ο οποίος είναι ο 
ιδιοκτήτης του Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου, κατέχει το 51% 
των μετοχών Εταιριών Παροχής 
Αερίου (Αττικής, Θεσσαλονίκης και 
Θεσσαλίας) και το 50% των μετοχών 
της Εταιρίας Ποσειδών που θα 
κατασκευάσει και θα εκμεταλλεύεται 
το υποθαλάσσιο τμήμα του 
αγωγού Ελλάδας – Ιταλίας. Με την 
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ λοιπόν, 
όλες οι εθνικές υποδομές (δίκτυο, 

εγκαταστάσεις κτλ) περνάνε στα χέρια 
ιδιωτών και κατά πάσα πιθανότητα 
του Λάτση.
Έτσι, άλλο ένα μονοπώλιο θα 
έχει δημιουργηθεί και μάλιστα 
συμπληρωματικό εκείνου του κλάδου 
των πετρελαιοειδών!  
Και να ‘τανε δικό μας το αέριο, λες 
πάει στο διάολο. Εδώ γίνεται ολόκληρη 
διαβούλευση για την δίοδό του μέσω 
Βουλγαρίας και Αλεξανδρούπολης, 
πλήθος χωρών προσπαθούν να λάβουν 
θέση στο παίγνιο συμφερόντων και 
επιρροής που ξεδιπλώνεται, ολόκληρη 
αντι-πρόταση Nabuco γεννήθηκε και η 
ελλαδική συνεισφορά - πέρα από την 

αρχική συμφωνία - συνοψίζεται στο 
«ποιος θα κονομήσει από την ελληνική 
αγορά»;
Το ΤΕΕ έχει επίσης μιλήσει υπεύθυνα για 
το θέμα της ιδιωτικοποίησης αλλά εδώ 
προφανώς δεν έχουμε να κάνουμε 
με εσφαλμένες τεχνικές επιλογές μά 
με εσκεμμένες πολιτικές επιλογές, 
στις οποίες ο παράγων «δημόσιο 
συμφέρον» δεν εμφανίζεται πουθενά. 
Αντιθέτως, τη θέση του δείχνει να κατέ-
χει εκείνος του συμφέροντος ένιων 
μεγαλολεφτάδων, χάριν των οποίων 
ο κ. Χατζηδάκης θα βρει κάμποσα 
επιχειρήματα, είμαστε σίγουροι...
    Κ.Κ.

Δημόσιο συμφέρον; ΔΕ ΠΑ να ...

ΟΝΕΙΡΟΝ  ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗΣ  ΝΥΚΤΟΣ
Πάει πια ο απόηχος των ευρωεκλογών, σβήνει και η πρόσκαιρη ευφορία µας 
από την µεγάλη αποχή και επιστρέφουµε λίγο λίγο στη γνωστή µιζέρια αυτού 
που ονοµάζεται “πολιτική ζωή” στην Ελλάδα. Με τις εθνικές εκλογές µάλιστα 
σε απόσταση µερικών µηνών, το ξαµόλυµα των δύο µεγάλων κοµµάτων 
σίγουρα θα ξαναφέρει πλήθος αποχιτών πίσω στη λογική της κάλπης και της 
χαµένης δηµοκρατίας.
Μέχρι όµως να συµβούν όλα αυτά, δικαιούµαστε να ονειρευτούµε λιγάκι. 

Ο ν ε ι ρ ε υ ό µ α σ τ ε 
λοιπόν ότι δύο 
κορυφαίοι Έλληνες, 
πνευµατικές και 
πολιτικές προσωπι-
κότητες διεθνούς 
διαµετρήµατος, ο 
Μίκης Θεοδωράκης 
στην Ελλάδα και ο 
Βάσος Λυσσαρίδης 
στην Κύπρο, τίθενται 
επικεφαλής µιας 
ενιαίας πολιτικής 

παράταξης, που καλεί σε συνένωση όλους τους έντιµους Έλληνες για τη 
σωτηρία της δηµοκρατίας και της χώρας. Με σηµαία τα ανεξίτηλα ιδανικά 
που προέταξαν σε καιρούς αλλοτινούς µα όχι και τόσο διαφορετικούς από 
τους σηµερινούς, οι δύο αυτοί µεγάλοι Έλληνες, ίσως οι σπουδαιότεροι εν 
ζωή, µπορούν να λειτουργήσουν ως σύµβολα για µιαν ενότητα που θα την 
σφυρηλατούσαν άλλοι, νεώτεροι, από κάτω. Πραγµατικά, αδυνατούµε να 
κατανοήσουµε τι το τόσο αβυσσαλέο χωρίζει το Μιχάλη Χαραλαµπίδη από 
τον Χρήστο Γιανναρά, τόν Γιώργο Καραµπελιά από τον Μανώλη Γλέζο, τον 
Λουκά Αξελό από τον Κώστα Ζουράρι και θεωρούµε ότι µε µέντορες τους 
Θεοδωράκη-Λυσσαρίδη όλοι οι µικροεγωισµοί θα υποχωρούσαν. Κι ακόµα τα 
µικρά, έντιµα µα ανέλπιδα κόµµατα τύπου ΑΣΚΕ, ΠΑΜΜΕ, Κοινωνία, Κίνηµα 
Άµεσης Δηµοκρατίας κτλ κτλ, τι είδους ενδοιασµούς θα είχαν να ενταχθούν 
µέσα σε ένα τέτοιο σχέδιο για το αύριο της χώρας µας; Πλήθος µικρών 
εκδοτικών προσπαθειών θα µπορούσαν να στηρίξουν το εγχείρηµα, δεν είναι 
ανάγκη να τα απαριθµήσουµε. Αλλά και από τα κατεστηµένα ΜΜΕ, ποια 
θα µπορούσαν να αγνοήσουν µια τέτοιαν απόπειρα; Ποιοι θα τολµούσαν να 
συκοφαντήσουν, να λοιδωρήσουν, να αποσιωπήσουν ονόµατα µπροστά στα 
οποία όλο το πολιτικό δυναµικό των κοµµάτων εξουσίας δείχνει (και είναι) 
νηπιακού επιπέδου; 
Μα γίνεται άνθρωποι που βρίσκονται στα 85-90 να ηγηθούν µιας τέτοιας 
πρωτοβουλίας; “Μόνον αυτοί το µπορούν”, είναι η απάντησή µας. Μόνο πίσω 
από αυτούς θα µπορούσε να συνταχθεί χωρίς ενδοιασµούς ο δηµοκρατικός 
κόσµος της πατρίδας µας. Ο Μίκης και ο “γιατρός” θα λειτουργήσουν ως 
σύµβολα ενότητας και δηµοκρατίας και θα το πράξουν γιατί συµµερίζονται 
την αγωνία όλων µας για το πού πορεύεται ο Ελληνισµός. Μας το οφείλουν 
και οι άλλοι προαναφερθέντες οφείλουν να τους το προτείνουν! 

Κατ’ εξαίρεσιν...

Ήρθε λοιπόν στην 
Κέρκυρα για τη 
Σύνοδο του ΟΑΣΕ 
ο Ψευτοµακεδών 
ΥΠΕΞ, Αντόνιο 
Μιλόσοσκι, µε το 
αεροσκάφος που 
έφερε την επιγρα-
φή “Δηµοκρατία 
της Μακεδονίας”. 
Κατά παράβασιν 
όλων όσων ίσχυαν 
µέχρι τώρα, τό παραδέχθηκε και ο εκπρόσωπος του ελληνικού 
υπουργείου Εξωτερικών, δόθηκε η άδεια από την πλευρά µας, αλλά 
αυτό ήταν κάτι που συνέβη “κατ’ εξαίρεσιν”, όπως χαρακτηριστικά 
τονίστηκε.
Θα υποθέσω ότι η εξαίρεση αυτή έγινε επειδή χωρίς την καθοριστική 
παρουσία του σκοπιανού µαφιοϋπουργού (βλ. τις κατηγορίες 
εναντίον του) η Σύνοδος των χωρών του ΟΑΣΕ θα αποτύγχανε. 
Σκέφτοµαι λοιπόν σε µία αναλόγως σοβαρή περίσταση, θα έκανε κατ’ 
εξαίρεσιν κι άλλα πράγµατα η κ. υπουργός µας; Π.χ. αν ήθελε µια 
υπερατλαντική σύµµαχος µία συγκεκριµένη πληροφορία; Εντάξει, 
ουδείς αµφισβητεί τον πατριωτισµό της κ. Μπακογιάννη αλλά κατ’ 
εξαίρεσιν καί µόνον. Κι αν ο κ. Νταβούτογλου, στά πλαίσια µιάς 
ελληνοτουρκικής προσέγγισης, ήθελε π.χ. µια βραδυά ακολασίας 
µαζί της; Δεν υπαινίσσοµαι κάτι για την ηθική της, αλλά για µιαν 
εξαίρεση µιλώ µονάχα...



Πάντα ν’ ἀνταμώνουμε καί νά ξεφαντώνουμε...

Στή Χρυσούπολη Καβάλας ἔγινε 
τό 2ο Πανελλήνιο Ἀντάµωµα 
Θρακῶν, µέ 2.000 µέλη 55 
συλλόγων νά συναντῶνται γιά 
χορό καί τραγούδι στίς ὄχθες 
τοῦ Νέστου. Μπράβο γιά τήν 
ἐπιτυχηµένη ἐκδήλωση ἀλλά 
προσδοκοῦµε  βήµατα µπροστά 
καί σέ κρισιµότερα θέµατα, 
ὅπως ὁ (ἀποστεωµένος) θεσµός 
τοῦ Παγκοσµίου Συνεδρίου 
Θρακῶν πού τόν ἐρχόµενο Αὔγουστο στήν Κοµοτηνή εἴτε θά ἀνανεωθεῖ εἶτε θά 
σβήσει. Ἐλπίζουµε οἱ ἐλπίδες πού γέννησε τόν περασµένο Μάϊο ἡ προσυνεδριακή 
ἡµερίδα τῆς Θεσσαλονίκης νά µήν διαψευσθοῦν...

Καβείρια και Σαμοθράκη
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Αναδημοσιεύουμε μέρος τής εγκυκλίου του 
μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου 
σχετικά με το πρόσφατο Συνέδριο της 
Θεοσοφικής Εταιρείας στη Σαμοθράκη (26-
28/6) για τα Καβείρια μυστήρια. 
...Σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο, μόνο 
υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε για το τί 
συνέβαινε κατ’εκείνες τις τελετές, επειδή όπως 
και στα άλλα μυστήρια του αρχαίου κόσμου, 
οι μυημένοι φρόντισαν να μην αποκαλύψουν 
τα τεκταινόμενα, επειδή ακριβώς ο λαός δεν 
θα τα αποδέχονταν ως τρόπους λατρείας. (...) 
Το ερώτημα για μας είναι: Οι άνθρωποι αυτοί, 
γιατί ματαιοπονούν; Δεν γνωρίζουν ότι και 
μόνο η αναφορά τους στα «Καβείρια», μειώνει 
οποιαδήποτε πνευματική τάχα επιδίωξη έχουν; 
Δεν γνωρίζουν ότι ο μεγάλος εθνικός φιλόσοφος 
Λιβάνιος, παραδέχθηκε πως η αρχαία ελληνική 
θρησκεία άρχισε να σβύνει όταν επέτρεψε να 
παρυσφρείσει μέσα της όλο το πάνθεο του 
μεσογειακού κόσμου; Δεν γνωρίζουν ότι για 
τους έλληνες φιλοσόφους η κομματιασμένη 
αλήθεια δεν είναι αλήθεια; Δεν έμαθαν ποτέ ότι 
το αρχέγονο ερώτημα για το «τι είναι αλήθεια» 
απαντήθηκε από τον Ιησού Χριστό, όταν δίδαξε 
ότι η αλήθεια δεν είναι κατάσταση αλλά είναι 
πρόσωπο και με αυτοσυνειδησία είπε: «Εγώ 
είμαι η αλήθεια»; (...) Τα Καβείρια μυστήρια 
ήδη βρίσκονταν σε παρακμή και σε απαξία, 
όταν ο Απόστολος των Εθνών καθαγίασε τον 
τόπο μας με τον ερχομό του σ’ αυτόν. Αυτό 
δεν το βλέπουν και εκείνοι που σκιαμαχώντας, 
χωρίς ίχνος σεβασμού προς τον πολιτισμό, καίνε 
τα εξωκκλήσια μας κάθε καλοκαίρι. Όμως, η 
αγία Παρασκευή στην Παλιάπολη και στην Άνω 
μεριά, καθώς και η Παναγία η Κρημνιώτισσα, 
θα συνεχίσουν να γαληνεύουν τις ψυχές των 

σαμοθρακιτών και να αναπαύουν 
τις συνειδήσεις τους. Θα συνεχίσουν 
να φέρνουν ευσεβείς προσκυνητές 
στο Νησί, απ΄όλο τον κόσμο, για να 
εμβαθύνουν στο πρώτο βήμα που 
έκανε ο Απόστολος Παύλος καθώς 
έφερνε στην Ευρώπη το μήνυμα 
του Ευαγγελίου. Απέναντι σ’ αυτό 
το χριστιανικό μας βίωμα, το οποίο 
οικοδόμησε εκατοντάδες εξωκκλήσια 
στο Νησί μας, έρχεται η Θεοσοφική Εταιρεία, 
η οποία είναι αποκρυφιστική οργάνωση που 
χρησιμοποιεί μεθόδους ανατολικών θρησκειών, 
και προσπαθεί να υπερβεί τα στεγανά των 
θρησκειών και να δημιουργήσει μιά παγκόσμια 
αδελφότητα, η οποία διατείνεται ότι 1) μελετά 
συγκριτικά τις θρησκείες και τις φιλοσοφίες, 
2) ερευνά τους ανερμήνευτους νόμους της 
φύσης, καθώς και τις κρυμμένες δυνάμεις του 
ανθρώπου. Γιά μας τους χριστιανούς, όλοι οι 
άνθρωποι της γης, ως παιδιά του Θεού, έχουν 
θέση κάτω από το φως του Ευαγγελίου. Γιά 
μας τους χριστιανούς, οι διάφορες φιλοσοφίες 
είναι προσπάθειες της ανθρώπινης σκέψης να 
ανακαλύψουν το Θεό.  
(...) Παρακολουθούμε αυτές τις οπισθοδρομικές 
προσπάθειες, δεν αντιστρατευόμαστε, δεν 
παρακινούμε σε βίαιες εκδηλώσεις απέναντί 
τους, ανεχόμαστε την πολεμική τους εναντίον 
μας και προσευχόμαστε να τους φωτίσει ο Θεός 
ώστε να ανακαλύψουν την δεδομένη νίκη του 
Ευαγγελίου επάνω στη ζωή και στο θάνατο.
(...) Γι αυτό, αδελφοί μου Χριστιανοί, σας ζητώ 
να περιφρονήσετε αυτές τις ύποπτες «Εταιρείες» 
που έρχονται στον τόπο μας για να μειώσουν 
τη νοημοσύνη μας, με τις ανώτερες τάχα 
αναζητήσεις τους. ‘Ερχονται να μας προτείνουν 
αιματηρούς και ανήθικους τρόπους λατρείας του 
Θεού. Όμως εφιστώ την προσοχή σας, μήπως 
συμβεί οποιοσδήποτε βανδαλισμός σε Ναούς 
ή παρεκκλήσια μας. (...) Το σημαντικότερο 
για μας είναι η συνέχεια της πνευματικής μας 
ζωής και της λατρευτικής πορείας μας. Γιά την 
οποία, οι σαμόθρακες, εδώ και αιώνες, κτίζουν 
εκκλησίες και τις συντηρούν, διαλαλώντας 
έτσι το χριστιανικό πνεύμα που διαπνέει τον 
πολιτισμό μας και χαρακτηρίζει την ευλογημένη 
αυτή ιδιαίτερη πατρίδα μας.

Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Στό προηγούµενο φῦλλο µας µεταφράσαµε τίς ἀθλιότητες τῆς 
ξανθιώτικης τουρκοφυλλάδας «Μιλλέτ» κατά τῶν προγόνων µας 
πού ...σφάχτηκαν ἀπό τούς Τούρκους. Τό δηµοσίευµα προκάλεσε 
ποικίλες ἀντιδράσεις, τοπικά καί πανελλαδικά, καθώς ὁ κόσµος γενικά 

ἀγνοεῖ τό τί πνεῦµα ἐπικρατεῖ στούς κύκλους αὐτούς πού ἔχουν ἀναλάβει τήν 
(παρα)πληροφόρηση τοῦ µουσουλµανικοῦ πληθυσµοῦ στή Θράκη. Μεταξύ ὅσων 
ἀντέδρασαν ἦταν καί ὁ πρόεδρος τοῦ συλλόγου Ποντίων Ξάνθης κ. Θεόδωρος 
Ρωµανίδης, πού δήλωσε µεταξύ ἄλλων γιά τό θέµα στό «Ἐµπρός»: «...Κάποιες 
φορές ἀναλογίζεσαι πόσο σκόπιµο µπορεῖ νά εἶναι νά ἀπαντᾶς σέ κραυγές. 
Κραυγές πού προέρχονται ἀπό ἀνθρώπους πού δέν τολµοῦν νά βουτήξουν 
τή γραφίδα τους στή θάλασσα τῆς Ἱστορίας. Ἡ Γενοκτονία τοῦ Ποντιακοῦ 
Ἑλληνισµοῦ, ὅπως καί τῶν ἄλλων χριστιανικῶν πληθυσµῶν, εἶναι ἕνα γεγονός 
πού ἀποδεικνύεται κι ἀπό τό πλῆθος τοῦ ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ καί τῶν ἐπισήµων 
προξενικῶν ἐγγράφων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Στήν δηµοκρατική χώρα πού ζοῦµε, 
ὁ καθένας ἔχει τήν ἐλευθερία τῆς γνώµης του τήν ὁποία καί µπορεῖ νά τήν 
ἐκφράσει χωρίς φόβο καί ἀπαγορεύσεις. Σέ ἀντίθεση µέ τήν γείτονα χώρα 
ὅπου οἱ Ἀρχές ἀπαγόρευσαν τή συµµετοχή ἱερέα σέ ἀποστολή - προσκύνηµα 
στήν Παναγία Σουµελᾶ, προκειµένου νά τελεσθεῖ µνηµόσυνο γιά τούς 353 000 
συµπατριῶτες µας πού ἐξοντώθηκαν τό 1916-1923. Τί φοβοῦνται;» 

Ἀγανάκτησε ὁ δήµαρχος Κοµοτηνῆς µέ τό ἐπίπεδο τῆς ἀντιπολίτευσης 
(ἀπό τήν πλευρά τοῦ Βαβατσικλῆ) καί ὑποχρεώθηκε νά ἐκδώσει σχετικό 
δελτίο Τύπου. Ἐκεῖ προσπάθησε νά διευκρινίσει τόν προορισµό καί 
τήν σκοπιµότητα συγκεκριµένου κωδικοῦ δαπανῶν τοῦ Δήµου, ὕψους  

900.000 εὐρώ, ἀναφέροντας πώς τά χρήµατα αὐτά ἀφοροῦν τίς ἀµοιβές ἑξήντα 
τόσων ἐργαζόµενων στή φύλαξη καί καθαριότητα κι ὄχι ...«πλύσιµο κουρτινῶν» 
ὅπως ἰσχυριζόταν ἡ πλευρά Βαβατσικλῆ. Τό σηµεῖο στό ὁποῖο ἡ ἀντιπολίτευση 
ἔχει δίκιο εἶναι αὐτό γιά τήν ἠλεκτρονική πύλη τοῦ Δήµου, κάτι ὅµως γιά τό ὁποῖο 
κανένας σχεδόν ΟΤΑ τῆς χώρας δέν ἔχει νά ἐπιδείξει καί τίποτε ἀξιόλογο. Τό 
χειρότερο εἶναι ὅτι ὅλες αὐτές οἱ δουλειές γίνονται ἀπό ξένους ἐπαγγελµατίες, 
κατά κανόνα κοµµατικά ἐπιλεγµένους, χωρίς κἄν νά ζητοῦνται προσφορές ἀπό 
τήν ντόπια ἀγορά! Ὅµως ὅταν ὑπάρχει τό τεράστιο σκάνδαλο τῆς ΔΕΥΑΚ, τό νά 
ἀσχολεῖσαι µέ τίς ...ἱστοσελίδες εἶναι ὄχι στρουθοκαµηλισµός, κάτι χειρότερο...  

9.000.000 εὐρώ ἀνακοίνωσε τό ΥΠΕΠΘ ὡς προϋπολογισµό γιά τήν 
ἑπόµενη φάση τῆς «Ἐκπαίδευσης Μουσουλµανοπαίδων». Διαβάζω 
τούς στόχους πού ἐπιδιώκονται: «Ἁρµονική ἔνταξη τῶν παιδιῶν µέ τίς 
πολιτισµικές καί γλωσσικές ἰδιαιτερότητες στό ἐκπαιδευτικό σύστηµα», 

«διασφάλιση τῆς ἀποδοχῆς τῶν παιδιῶν αὐτῶν ἀπό τό ἐκπαιδευτικό προσωπικό καί 
τούς γονεῖς τῆς πλειονότητας», «παροχή γνώσεων διαπολιτισµικῆς ἐκπαίδευσης 
σέ ἐκπαιδευτικούς», «παροχή ἐκπαιδευτικοῦ ὑλικοῦ», «συµβουλευτική ὑποστήριξη 
οἰκογενειῶν», «εὐαισθητοποίηση τοῦ διοικητικοῦ µηχανισµοῦ τῆς ἐκπαίδευσης»!!! 
Ἄν αὐτό δέν λέγεται «χοντρή κονόµα γιά ἀέρα πατέρα», πεῖτε πῶς λέγεται...

Ναί, νά πληρώσουµε, ἀλλά... 
Τίς τελευταῖες µέρες παρακολουθήσαµε τίς ἀνακοινώσεις τίς σχετικές µέ 
τήν χρηµατοδότηση τοῦ Δηµοκριτείου Πανεπιστηµίου ἀπό τό ΕΣΠΑ: Τήν 
διαµαρτυρία τοῦ ΔΠΘ γιά τή µείωση κατά 43% τῆς χρηµατοδότησης τῶν 
ὑποδοµῶν του καί τήν ἀπάντηση τοῦ ΥΠΕΠΘ πού µιλοῦσε ἀναπλήρωση 
τῆς χαµένης χρηµατοδότησης µέσῳ τοῦ Προγράµµατος Δηµοσίων 
Ἐπενδύσεων (32.000.000 εὐρώ). Ἕνα πρόβληµα λοιπόν εἶναι ποιός ἀπό 
τούς δύο λέει ψέµµατα/µισές ἀλήθειες. Ἀλλά κι ἕνα δεύτερο πρόβληµα 
εἶναι ἡ διαχείριση καί ἡ ἀνταποδοτικότητα αὐτῶν τῶν χρηµατοδοτήσεων. 
Ὑπάρχει ἡ ἀπαραίτητη διαφάνεια, ὁ ἔλεγχος σκοπιµότητας καί ἐκτέλεσης 
τῶν ἔργων; Ἐπίσης, ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἐκεῖνος ὁ πολύκροτος διαχειριστικός 
ἔλεγχος στό ΔΠΘ καί τί βρῆκε; Θά µάθουµε ποτέ ἤ ...δέν µᾶς ἐπιτρέπεται 
νά ἀµφισβητοῦµε τήν τιµιότητα τῶν ἀκαδηµαϊκῶν προυχόντων;
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Συνεχίζουμε τήν παράθεση δημοσιευ-
μάτων του τοπικού τουρκόφωνου Τύπου, 
γιά νά γνωρίζετε τίς αναλύσεις μέ τίς 
οποίες τρέφεται η μισή κοινωνία τής 
Θράκης. Σήμερα σάς προσφέρουμε τό 
πόνημα μέ τίτλο “Ο ρατσισμός στην 
Ελλάδα είναι θρησκευτικό και εθνικό 
χαρακτηριστικό” που δημοσίευσε στην 
“Μιλλέτ” (18/6/09) ο κύριος Φεϊζουλάχ 
Χασάνκαγια:
Στη χώρα μας την Ελλάδα, επειδή οι 
θρησκευτικές, πολιτικές και ιστορικές 
δομές συγκροτήθηκαν πάνω σε πλήρως 
ρατσιστικά θεμέλια, τέτοιου είδους 
εξελίξεις και ακόμα χειρότερες, είναι 
αναπόφευκτες. Και ενώ όλοι δήθεν 
παραπονιούνται για τέτοιου είδους 
εικόνες μεσαίωνα και απανθρωπιάς, 
στην πραγματικότητα όλοι και όλες οι 
υπηρεσίες είναι υπεύθυνες. Διότι μέχρι 
σήμερα όλες οι υπηρεσίες λιγότερο ή 
περισσότερο έθρεψαν τον ρατσισμό.
Συγκροτήθηκε ένα σύστημα που σε 
κάθε βαθμίδα της ζωής υποδαυλίζει 
τον ρατσισμό. Βασική τροφή αυτού 
του ρατσιστικού συστήματος είναι οι 
δυναμικοί παράγοντες της ρατσιστικής 
εκπαίδευσης, της ρατσιστικής ιστορίας 
και ρατσιστικής θρησκείας που θρέφουν 
και υποδαυλίζουν τον ρατσισμό. Υπό την 
επίδραση αυτού του βαθέως ρατσισμού 

που αρχίζει από την αγκαλιά της μάνας και 
το νηπιαγωγείο, και συνεχίζεται σε κάθε 
βαθμίδα της εκπαίδευσης η κατάσταση 
είναι τέτοια που σχεδόν παντού στην 
Ελλάδα αυτοί οι οποίοι δεν είναι ρατσιστές 
εκλαμβάνονται ως ανώμαλοι. Γι΄ αυτόν 
τον λόγο στην Ελλάδα πάντα υπήρχε 
ρατσισμός και οι Έλληνες στην καταγωγή 
ποτέ δεν ενοχλήθηκαν σοβαρά από αυτήν 
την κατάσταση. Μάλιστα τις περισσότερες 
φορές ευχαριστήθηκαν από τον ρατσισμό 
και φρόντισαν τους ρατσιστές.
Στις μέρες μας αν υπάρχει κάτι που 
ανησυχεί τους ελληνικής καταγωγής, 
είναι το να ακουστούν στον Τύπο και 
στην παγκόσμια κοινή γνώμη τέτοιου 
είδους ρατσιστικές δολοφονίες. Στην 
πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι 
γεγονός πως για τον ρατσισμό, όπως και 
για την διαφθορά και την κλεψιά ισχύει το 
“να το κάνεις είναι ελεύθερο, το έγκλημα 
είναι να σε πιάσουν”. (...) 
Μέχρι σήμερα έτσι ήταν. Από τώρα και 
μετά αλλάζει αυτή η κατάσταση; Ο Θεός 
ξέρει, όμως δεν το πιστεύω καθόλου. Διότι 
αυτή η κατάσταση έχει γίνει πλέον χρόνια, 
και κατέληξε σαν μια ανελέητη ασθένεια. 
Αυτή η αρρώστεια έχει τυλίξει όλα τα 
ζωτικά όργανα της ελληνικής διοίκησης, 
τους θρησκευτικούς και εθνικούς φορείς. 
Χάνεις κυριολεκτικά τά λόγια σου...

Τουρκικό Προξενεῖο: Νά ξηλωθεῖ ἀµέσως!
Προσέξτε δύο πρόσφατα στιγµιότυπα τῆς (ἐµφανοῦς) δράσης τοῦ 
τουρκικοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς, γιά νά φανταστεῖτε τί ἄλλο 
συµβαίνει καί δέν τό πληροφορούµαστε. 
Στίς 11 Ἰουνίου, µέ τήν ἀφορµή τῆς τελετῆς ἀποφοίτησης τῶν παιδιῶν 
ἀπό τά (ἄτυπα µά ...ἀµέτρητα) Κοράν Κουρσού - Κατηχητικά*, ὁ 
Τοῦρκος Πρόξενος Μουσταφά Σαρνίτς ἀνέβηκε γιά δεύτερη φορά στό 
ποµακοχώρι Κέχρος τῆς Ροδόπης. Ἐκεῖ, παρουσίᾳ τοῦ τουρκοµουφτῆ 
Κοµοτηνῆς Ἰµπράµ Σερήφ (καί τοῦ βουλευτῆ Ἀχµέτ Χατζηοσµάν, τοῦ 
κοινοτάρχη Ἀµπντουλκαδήρ Χότζα, τοῦ προέδρου τῶν ΕΠΑΘιτῶν 
δασκάλων...) ἀπευθύνθηκε στούς πιτσιρικάδες, λέγοντας µεταξύ 
ἄλλων: «Βλέπω ἐδῶ µιά τουρκική κοινότητα πού ἐργάζεται µέ 
εἰλικρίνεια καί αὐταπάρνηση (...) Συνεχίζετε αὐτόν τόν ἀγώνα χωρίς 
νά ὑποκύψετε καί στηρίζετε τόν τουρκισµό, χάρη σέ σᾶς θά ἐπιβιώσει 
ὁ τουρκισµός τῆς Δυτικῆς Θράκης καί θά συνεχίσει νά ζεῖ. Ξέρω ὅτι 
ὑπάρχουν προβλήµατα. Ὅµως πρῶτα ὁ Θεός θά προσπαθήσουµε νά τά 
λύσουµε βῆµα βῆµα. Ἡ στήριξή σας εἶναι πολύ σηµαντική. Κι ἐµεῖς ἐπίσης 
θά δώσουµε τήν ἀπαραίτητη στήριξη...» 
Μπορεῖ κανείς νά µᾶς πεῖ πῶς ἐπιτρέπεται στόν ξένο διπλωµάτη νά 
ὀνοµάζει ὅπου καθήσει καί σταθεῖ τήν µειονότητα «τουρκική»; Πῶς 
τοῦ ἐπιτρέπεται νά πηγαίνει σ’ ἕνα ποµακοχώρι καί νά µιλάει ἔτσι γιά 
τόν ...τουρκισµό; Καί ποιά προβλήµατα γνωρίζει νά ὑπάρχουν, γιά τά 
ὁποῖα µάλιστα ὁ ἴδιος θά βοηθήσει (!) νά λυθοῦν; Ποιά εἶναι ἡ ἀποστολή 
ἑνός Προξενείου, νά ἐµπνέει ἐθνικισµούς καί νά καλεῖ σέ συστράτευση 
τούς πολίτες - καί µάλιστα µικρούς µαθητές! - µιᾶς ξένης χώρας;
Καί τό δεύτερο, στό ποµακοχώρι Χλόη: Στά πλαίσια τῆς δηµιουργίας 

τουρκικῶν «ἐθίµων» 
στή Θράκη, εἴχαµε 
πρό ἡµερῶν (14/6) 
τόν ἑορτασµό τῆς 
. . . ὀ θ ω µ α ν ι κ ῆ ς 
της κατάκτησης 
µέ τά «Σαράντα 
Κουρµπάνια» πού 
ἔγιναν σέ ἀνάµνηση 
τῶν 40 παληκαριῶν 
κάποιου Σουλεϊµάν 
Πασᾶ πού κατέκτησε 
τόν 14ο αἰώνα τήν 
περιοχή. Αὐτοί λοιπόν 

οἱ 40 σκοτώθηκαν, λέει, καί θάφτηκαν στή Θράκη καί τούς τίµησαν 
προχθές µέ τήν ...παρουσία τοῦ Τούρκου Προξένου (διπλανή φωτό)! 
Μυθοπλασία ἤ ὄχι δέν ἔχει σηµασία, τό µήνυµα εἶναι πού βαρύνει, 
κι αὐτό εἶναι πέρα γιά πέρα ξεκάθαρο. Θά σοβαρευτοῦµε κάποτε µέ 
αὐτό τό ζήτηµα; Θά ἐγείρουµε µέ συνέπεια κι ἐπιχειρήµατα - ἡ τοπική 
κοινωνία πρῶτα πρῶτα - τό αἴτηµα πρός τήν Ἀθήνα νά φύγει ἐπιτέλους 
ἀπό τήν Κοµοτηνή τό τουρκικό Προξενεῖο;

*  Ὅπου πρόσφατα ἀποκαλύψαµε τί θρησκευτικά  διδάσκονται: Τουρκικός 
ἐθνικός ὕµνος, κεµαλισµός κτλ κτλ...

ΝΕΑ ΟΔΥΝΗΡΗ 
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

Στην “Καθημερινή” (18/6) δημοσιεύθηκε 
άρθρο κάποιας Δώρας Aντωνίου, αναφορικά με 
τα σχέδια του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά 
με το μέλλον του θεσμού των μουφτήδων στη 
Θράκη. Μάθαμε λοιπόν από το ανωτέρω άρθρο, 
όπου αναφέρεται και η τουρκική εμμονή στο 
ζήτημα, ότι “το θέμα απασχολεί την ελληνική 
κυβέρνηση, λόγω και της καταδίκης της χώρας 
μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων για παραβίαση των θρησκευτικών 
ελευθεριών, και το υπουργείο Εξωτερικών 
έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτραπεί η 
εκλογή μουφτήδων αντί του διορισμού τους”. 
Μέσα σε μία πρόταση πετιέται στα σκουπίδια 
η ελληνική επιχειρηματολογία δεκαετιών 
(και η αλήθεια) και ...περνάμε κατευθείαν 
στις διαδικαστικές λεπτομέρειες: Θα έχουν 
δικαστικές αρμοδιότητες; Θα ψηφίζουν οι 
γυναίκες; Ποια συμμετοχή θα απαιτείται για 
να θεωρηθεί έγκυρη η εκλογή; 
Μάλιστα κύριοι! Η από ετών ειλημμένη 
απόφαση του/της ΥΠΕΞ μας χρειαζόταν 
μόνο λίγη μεθόδευση για να υλοποιηθεί. 
Πρώτα υπονομεύτηκε μέχρι γελοιοποιήσεως 
/ καταργήσεως ο νόμος για την πρόσληψη 
των 240 ιμάμηδων στη Θράκη. Και ύστερα, 
κατά την κορύφωση της ακαδημαϊκής 
καμπάνιας κατά της “Σαρίας”, στο όνομα 
του “εξευρωπαϊσμού”, μας σερβίρουν και 
μία “εκλογή” των μουφτήδων. Μάλιστα, 
σύμφωνα με το προαναφερθέν δημοσίευμα, 

“υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου έχουν 
επεξεργαστεί πρόταση για το καθεστώς που θα 
διέπει την εκλογή των μουφτήδων”. Όλα έτοιμα 
λοιπόν, για μία ακόμη υποχώρηση στις ορέξεις 
της Άγκυρας, την καθοριστικότερη όλων!
Πάμε επομένως ολοταχώς για μία καινοφανή 
διαδικασία για την ανάδειξη των μουφτήδων 
της ελληνικής Θράκης. Κόντρα σε όλες τις 
ισλαμικές παραδόσεις και τα ισχύοντα σε όλα 
τα κυρίαρχα κράτη, οι πιστοί θα ψηφίζουν για 
τον μουφτή τους, έτσι όπως ΔΕΝ συμβαίνει 
ούτε στις μουσουλμανικές χώρες κι ούτε στην 
ίδια την Τουρκία (επειδή, λέει, φοβάται τον 
φονταμενταλισμό!). Είπαμε, ισχυρή Ελλάδα... 
Και πώς δέχθηκαν λέτε το νέο οι Θρακιώτες 
τουρκοπράκτορες; Διαβάζουμε τις δηλώσεις 
του Αχμέτ Μέτε, που παριστάνει τον μουφτή 
Ξάνθης: “...Δεν πιστεύω πως το κράτος θα 
πάρει μια απόφαση επειδή μας σκέφτεται. 
Διότι εδώ υπάρχει μια υστεροβουλία. Θα 
¨αδειάσουν¨ πρώτα τον μουφτή και το αξίωμα 
του και μετά θα κάνουν εκλογές. Ένας μουφτής 
χωρίς αρμοδιότητες και μη μπορώντας να κάνει 
δουλειές, θα είναι ένας μουφτής ανδρείκελο. Η 
μειονότητα θα μείνει πάλι μέσα στα προβλήματα 
της. Αν αφαιρεθούνε οι αρμοδιότητες του καδή 
και γίνουν εκλογές, τότε αυτός ο μουφτής σε 
ποιόν και πως θα είναι επωφελής ; (...) Πάλι δεν 
λαμβάνεται υπόψιν η άποψη της μειονότητας. 
Πάλι αντιμετωπίζουμε αποφάσεις που πήραν 
χριστιανοί και αφορούν μουσουλμάνους.” (εφ. 
Γκιουντέμ, 26-6). Και μεταφράζω χάριν της 
κυρίας Ντόρας: “Κι αυτό που θα μας δώσετε 
πάλι δεν φτάνει. Πάλι θα γκρινιάζουμε, θα 
καταγγέλουμε, ευχαριστώ δεν θ’ ακούσετε και 
ησυχία δεν θα βρείτε ποτέ”. 

Ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα

Κάποιοι ἔχουν ξεφύγει...
Ὅταν πρό µερικῶν ἑβδοµάδων στό ποµακοχώρι Κένταυρος τῆς Ξάνθης κάποιοι 
φανατικοί νεαροί ὕψωσαν τήν τούρκικη σηµαία, τό προσπεράσαµε. Τώρα πού 6 
λυκειόπαιδες στή γειτονική Γλαύκη κατέβασαν τήν ἑλληνική σηµαία τοῦ σχολείου 
τους καί τήν πέταξαν (συνελήφθησαν µετά ἀπό καταγγελία µάρτυρα) τό πρᾶγµα 
σοβαρεύει. Βάλτε καί τήν Ναντιντέ Σουλτάν πού τραγούδησε στό Φεστιβάλ Κερασιοῦ 
Σώστη τό φασιστικό τραγούδι «10 yil marsi» ἐνώπιον χιλιάδων (µουσουλµανικοῦ) 
κόσµου καί Ἑλλήνων ἐπισήµων, ὑµνώντας τήν Τουρκία... Κι ἄντε γιά µιά γελάδα πού 
ἦρθε ἀπό τήν Τουρκία νά µᾶς κουνήσει τόν κῶλο της, τί νά περιµένεις... Τό ἀφιέρωµα 
τῆς “Μιλλέτ” (26/6) στόν σφαγέα Τοπάλ Οσµάν (!) πῶς ἀκούγεται; Κι ὁ νέος θεσµός 
πού στήνεται στή Χλόη, µέ τίτλο «40 κουρµπάνια», εἰς µνήµην τῶν 40 παλληκαριῶν 
τοῦ Σουλεϊµάν Πασᾶ πού ἔπεσαν κατά τήν ὀθωµανική κατάκτηση τῆς Θράκης;;;!!! Τί 
λές ἐσύ ὡς Ἕλληνας γιά ὅλα αὐτά; Ψυχραιµία κι αὐτοσυγκράτηση φτάνουν; 
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

► Στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 είχα πρωτοπάει 
στην συνάντηση νέων του Άρδα. Όχι πολύς κόσμος, με 
ημιάγνωστα συγκροτήματα, παρεΐστικη ατμόσφαιρα και 
σχετικά οικονομικά. Σήμερα, καθώς η συνάντηση έχει 
«γιγαντωθεί», ξεφεύγοντας από τα στενά τοπικά όρια, με 
μεγάλη προσέλευση κόσμου, μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών 
και εμπλοκή πολλών «φορέων» (αφού μύρισε χρήμα και 
δόξα), η κατάσταση ήλθε στην φυσιολογική της πορεία 
για την ελληνική πραγματικότητα. Γκρίνια, παρεξηγήσεις, 
αντεγκλήσεις, επίρριψη ευθυνών, ασυνεννοησία, διχασμός, 
απαξίωση, κλπ κλπ. (είπαμε, είναι πολλά τα λεφτά για να 
κρατάνε λίγοι την κουτάλα).Τώρα γιατί σας κακοφάνηκε 
η τόση φαγωμάρα, η ακύρωση της συναυλίας των Scorpi-
ons, το μπέρδεμα με το ποιος κάνει κουμάντο κλπ κλπ, τι 
να σας πω; Να πάτε στο φεστιβάλ του Δούναβη…

► Δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης και μπούρδες. 
Με την επιτυχημένη, ομολογουμένως, πανελλήνια 
συγκέντρωση μοτοσικλετιστών, η διαφήμιση του νησιού 
θα πιάσει πολύ περισσότερο τόπο. Άσε που ενίσχυσαν 
πραγματικά την τοπική οικονομία κι όχι σαν τους 
δραχμοφονιάδες τους δημοσιογράφους που την βγάζανε 
στο τζάμπα. Τέτοιος τουρισμός να πάει στην Μύκονο (να 
πιάσει και τόπο το τουπέ τους, να τους πιάσουν και τον 
κώλο).

► Τελικά το μοναδικό διαχρονικά αθλητικό σωματείο 
της πόλεως, που ανελλιπώς προσφέρει από το 1927, 
είναι ο Εθνικός Αλεξανδρουπόλεως. Άλεξ, Ορφέας, 
Θράκη, Ένωση κλπ ήλθαν και παρήλθαν ή φυτοζωούν. 
Στελεχωμένο από παλιούς Αλεξανδρουπολίτες, 
υπερκομματικό, αποτελεί τη μόνη αθλητική σταθερά 
στην πόλη. Με την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. (παρόλο το 
αρνητικό του μέσου όρου ηλικίας) ελπίζουμε ότι αυτό 
το ιστορικό σωματείο θα βρεί την θέση που του αρμόζει 
στα αθλητικά δρώμενα της χώρας. Άλλωστε τόσα χρόνια 
δεν έπαψε να τροφοδοτεί τον Ελληνικό αθλητισμό με 
μεγάλους αθλητές του στίβου, του ποδοσφαίρου και της 
πετοσφαίρισης.

► Επιτέλους, κάτι άρχισε να κινείται με την υπόθεση 
του καινούργιου εμπορικού επιμελητηρίου. Όταν 
πρωτοξεκίνησαν, πρίν από τέσσερα χρόνια, οι εργασίες 
για την κατασκευή του, υπήρχαν κατηγορηματικές 
διαβεβαιώσεις ότι θα παραδοθεί σε εννέα μήνες (εδώ 
γελάμε, αλλά με μέτρο). Πέρασε πενταπλάσιος χρόνος 
και είναι ακόμα γιαπί. Το θέμα είναι κατά πόσο θα υπερβεί 

και τον αρχικό προϋπολογισμό (εδώ γελάμε - ή κλαίμε 
- απεριόριστα). Το ίδιο συμβαίνει και με το διοικητήριο 
της Νομαρχίας στην παραλία. Θα παραδοθεί μπλά μπλά 
μπλά, θα κοστίσει μπλά μπλά μπλά. Χέστηκε η φοράδα 
στ’ αλώνι.

► Ρε παιδιά, για βοηθήστε με λίγο. Μήπως κάτι μου 
ξεφεύγει; Δηλαδή για να καταλάβω, δεν μας κάνουν πλάκα 
αυτοί που συνεχίζουν να αρθρογραφούν, ακόμα, για το 
«ρατσιστικό και ανάδελφο» ελληνικό κράτος; ακόμα 
θεωρούν ότι δεν κάναμε αρκετά για τους λαθρομετανάστες 
και πρέπει να αισθανόμαστε ένοχοι και υπόλογοι; Στον 
Έβρο κυκλοφορούν πιο πολλοί λαθρομετανάστες από 
ψάρια. Ακόμα μιλούν για κέντρα υποδοχής κι όχι για 
κέντρα επαναπροωθήσεως; Ακόμα μιλούν για το «θείο 
δώρο» του πολυπολιτισμού και ότι πρέπει να το βλέπουμε 
ως «πλούτο» χωρίς φόβο (πρωτοσέλιδο τοπικής «Γνώμης» 
17/6); Έλεος πια, γίναμε ζάπλουτοι. Δεν θέλουμε άλλον 
«πλούτο»! Αυτό λέγεται «ταμάχι». Τι ακριβώς μοντέλο 
κοινωνίας έχουν αυτοί οι άνθρωποι κατά νού; Τι ορισμό 
δίνουν στην έννοια της Πατρίδος; Τι άποψη έχουν για 
τον κοινωνικό ιστό; Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες γιατί 
δεν θέλουν αυτό τον «πλούτο», είναι τόσο ηλίθιες; Ήδη 
είμαστε στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως με τέτοια αναλογία 
μεταναστών - πληθυσμού. Αν πράγματι τα εννοούν αυτά 
που λένε, έτσι όπως τα λένε, τότε κι εγώ προτείνω:
Α) Ποσόστωση για άμεσο διορισμό των λαθρομεταναστών 
σε δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικό τομέα (δεν είναι 
απαραίτητο να γνωρίζουν την γλώσσα)
Β) Θέσπιση φόρου μεταναστών για να αντιμετωπιστούν 
οι άμεσες ανάγκες τους (αυτοί που μιλούν και για το «θείο 
δώρο» της μετανάστευσης, να δίνουν κατιτίς παραπάνω).
Γ) Σε κάθε πολιτικό συνδυασμό, τουλάχιστον το 50% των 
υποψηφίων να είναι μετανάστες.
Δ) Επισημοποίηση όλων των γλωσσών και αλλαγή όλων 
των πινακίδων (πολύ ρατσιστικό να αναγράφονται στα 
Ελληνικά)
Ε) Μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα της στέγασης, 
να υποχρεώνονται τα ελληνικά νοικοκυριά να φιλοξενούν 
όσους μετανάστες τους αναλογούν και να τους προσφέρουν 
τα απαραίτητα (τροφή, ένδυση, ψυχαγωγία, σεξ κλπ). 
Πάλι προτεραιότητα θα έχουν οι… «θειοδωρίτες» 
Στ) Αναγκαστική ανάγνωση της αυτοβιογραφίας 
των Βαλλιανάτου, Καφετζόπουλου, Τρεμόπουλου, 
Κουναλάκη, Κούρτοβικ, Δημητρά κλπ προοδευτικών και 
παρακολούθηση (μέχρι πλύσεως εγκεφάλου) εκπομπών 
τύπου Θεοδωράκη, Βαξεβάνη, Λαζόπουλου κλπ.
Ζ) Να θεσμοθετηθεί η «δήλωση» μεταμέλειας. Δηλαδή 
θα υπογράφουμε ένα χαρτί με το οποίο θα αποποιούμαστε 
το πρώην ρατσιστιεθνικιστικοφασιστικό μας παρελθόν 

ζητώντας συγχώρεση (εννοείται πως θα απαγορευτεί 
σε δημόσιους χώρους η λέξη Έλληνας. Μόνο εντός της 
οικίας και χαμηλόφωνα). 
Η) Να σταματήσει η «υποδοχή» μεταναστών όταν 
συμπληρωθεί το λογικό νούμερο των 196.000.113 
ατόμων.

► Η Ολλανδία προτίθεται να ανοίξει προξενείο στην 
Αλεξ/πολη. Προ ημερών μάλιστα, ήρθε κι ο Ολλανδός 
Πρέσβης στην πόλη μας και είχε συνομιλίες με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κάτι ξέρει ο Ολλανδός παραπάνω 
για το μέλλον της περιοχής; Η ερώτηση επιδέχεται πολλές 
ερμηνείες, από αγαθές-ρομαντικές έως συνομωσιολογικές 
(π.χ. η πόλη μας θα καταστεί περιφερειακό διαβαλκανικό 
εμπορικό κέντρο, σε μια μελλοντική αυτόνομη Θράκη…
όποιος προλάβει και πατήσει πρώτος κλπ ερμηνείες. 
Διαλιέχτε..)

► Μπάλα, μπάλα, μπάλα, έρχεται η Καμπάλα. Τι 
κοινό έχει η Μαντόνα, η Ναόμι Κάμπελ, ο Μπέκαμ, ο 
Τζώρτζογλου (πέραν της τυρόπιτας που έχουν σφηνωμένη 
στο κεφάλι); Μα είναι Καμπαλιστές (μιάς που είναι και 
της μόδας). Τώρα, τι σχέση έχουν με την Σαμοθράκη; Ως 
Καμπαλιστές, θα νιώσουν υπερήφανοι που η ετήσια τους 
συνάντηση στην Σαμοθράκη από 26 έως 28 Ιουνίου, θα 
πραγματευτεί την ηθικοφιλοσοφική σχολή του εβραϊκού 
εσωτερισμού (!) μπλά μπλα την σχέση των Καβειρίων 
με την διδασκαλία της Καμπάλας (!) μπλα μπλα, την 
διαχρονικότητα της φιλοσοφίας που στηρίζεται στην 
κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών μπλα μπλα μπλα τις 
απαντήσεις που θα δώσει στα αρχέγονα βασανιστικά 
ανθρώπινα ερωτήματα μπλα μπλα μπλα. Για να μην 
σας κουράσω, θέλουν να συνδέσουν αυτές τις αρχαίες 
Ελληνικές θρησκευτικές τελετές με την φιλοσοφία της 
Καμπάλα ή, ακόμα πιο απλά, οι εβραιομασώνοι θα μας 
πρήξουν για να αποδείξουν αυτό που έβαλαν ως στόχο. 
Την σχέση αρχαίου ελληνικού πνεύματος με την εβραϊκή 
...φιλοσοφία!!! Τι σκατά ρε γαμώτο, μέλι έχουμε; Όποιος 
ταλαίπωρος εμφανίζεται, θα μας κάθεται στον σβέρκο; 
Σκοπιανοί, Τούρκοι, Καμπαλιστές κλπ εις βάρος της 
Ιστορίας μας θέλουν να επιβιώνουν; Το μυρμήγκι όμως 
πριν ψοφήσει βγάζει φτερά, οπότε δικαιολογούνται...

Υ.Γ.: Άκυρον και για το λογικό νούμερο των 196.000.113 
μεταναστών. Το πραγματικό νούμερο που αντέχουμε είναι 
μόλις 196.000.111…

Σ.Γ.

Στην Κοµοτηνή παρουσιάστηκε (23/6) 
το έργο «Ελληνικός Μαρτυρολόγος», 
µία µοναδική µελέτη της ιστορίας 
του Ελληνισµού στην πρώην ΕΣΣΔ. 
Μετά από πρόσκληση των ποντιακών 
σωµατείων του Νοµού Ροδόπης, 
ο ερευνητής Ιβάν Τζουχά, 
ακαδηµαϊκός ελληνικής 
καταγωγής, ἠρθε στην 
Κοµοτηνή για να παρουσιάσει 
το έργο της ζωής του, στο οποίο 
κατέγραψε τα θύµατα των 
σταλινικών διωγµών, δουλειά  
που πραγµατοποιείται τα 
τελευταία έξι χρόνια υπό 
την αιγίδα της Οµοσπονδίας 
Ελληνικών Σωµατείων 
Ρωσίας και του Συµβουλίου 
Απόδηµου Ελληνισµού. Ο 
σκοπός του έργου είναι η νοµική, 
ηθική και κοινωνική αποκατάσταση 
του ελληνισµού της πρώην ΕΣΣΔ, 
που υπέφερε από τις σταλινικές 
καταπιέσεις και διωγµούς στα χρόνια 
1929-1949. Ο βασικός στόχος είναι η 
έκδοση σειράς βιβλίων και δηµιουργία 
ταινίας για το θέµα. Σήµερα έχουν 
ήδη εκδοθεί τα πρώτα τρία βιβλία και 
είναι έτοιµο προς έκδοση το τέταρτο. 
Ο τηλεοπτικός σταθµός «Mega» έχει 
γυρίσει ντοκιµαντέρ σε σκηνοθεσία 
του Τάσου Τέλογλου, βασισµένο σε 

ένα από τα βιβλία.
Ο Ιβάν Τζουχά περιέγραψε την ιστορία 
των διαδοχικών διωγµών που είχαν 
χαρακτήρα κατασχέσεων, εξοριών, 
εκτοπίσεων µα και εκτελέσεων. 

Οι αφορµές αυτής της πολιτικής 
ποικίλαν αλλά το κοινό αίτιο πρέπει 
να ήταν η έλλειψη εµπιστοσύνης 
τους σταλινικού καθεστώτος έναντι 
των Ελλήνων της χώρας. Το σύνολο 
των διωχθέντων ήταν κάπου 90.000 
άνθρωποι. Οι πρώτοι 6.000 - 7.000 που 
διώχθηκαν στα παράλια του Ευξείνου 
Πόντου (1929-1933) ήταν εξαιτίας της 
(καλής) οικονοµικής τους κατάστασης 
και της απροθυµίας τους να λάβουν 
την σοβιετική υπηκοότητα. Ο δεύτερος 
διωγµός, του 1937 είχε ως αφετηρία τις 

εξελίξεις στην Ελλάδα (αποκατάσταση 
της µοναρχίας και χούντα του Μεταξά) 
που απογοήτευσαν τον Στάλιν ο 
οποίος προσδοκούσε κέρδη για τον 
σοσιαλισµό στην Ελλάδα. Επιτέθηκε 
στους Έλληνες της χώρας του για 
λόγους εκδίκησης! Το 1942 οι Γερµανοί 
εισβολείς πλησίαζαν την περιφέρεια 
του Κρασναντάρ και ο Στάλιν φοβόταν 
ότι όταν οι Έλληνες βρεθούν κάτω από 
την εξουσία των Γερµανών, θα πάρουν 
τα όπλα και θα στραφούν κατά της 
σοβιετικής εξουσίας που πριν από λίγα 
χρόνια τους εδίωκε. Έτσι απέλασαν 
από την περιφέρεια του Κρασναντάρ 
8.500 Έλληνες. Το 1944, µετά την 
υποχώρηση των Γερµανών, διώχθηκαν 
οι Έλληνες της Κριµαίας επειδή όσο 
διήρκεσε η γερµανική Κατοχή είχαν 
την ελευθερία να λειτουργήσουν 
απρόσκοπτα τα µαγαζιά και τις µικές 
επιχειρήσεις τους. Το 1949 περίπου 
37.000 Έλληνες εκδιώχθηκαν στην 
Σοβιετική Ένωση και βρέθηκαν από τη 
Γεωργία, την Κριµαία και τον Καύκασο 
στη Σιβηρία, στα Ουράλια Όρη, στο 
Ουζµπεκιστάν και στο Καζακστάν. Το 
τρίτο µάλιστα βιβλίο του Ιβάν Τζουχά 
αναφέρεται σε γράµµατα Ελλήνων 
κρατουµένων στο Γκουλάγκ.
Ακούγοντας από τον αξιοθαύµαστο 
ερευνητή την µαρτυρική ιστορία 
τόσων δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων, 
για τους οποίους ούτε καν οι συγγενείς 
και απόγονοί τους δεν γνωρίζουν τι 

απέγιναν, πραγµατικά ανατριχιάζεις. 
Μα τόσο φτηνό είναι το ελληνικό αίµα, 
τόσο µόνος και περιφρονητέος αυτός 
ο λαός; Τόσα χρόνια µια πατρίδα δεν 
βρέθηκε να ασχοληθεί µε τα παιδιά 
της εκείνα που βρέθηκαν εξόριστα 
βορείως της Μογγολίας καί της 
Κορέας; Ελληνική υπηκοότητα είχαν 
οι περισσότεροι, ελληνική γλώσσα 
µιλούσαν, ελληνική συνείδηση 
διατηρούσαν - γιαυτό και είχαν ετούτη 
τη µοίρα. Συγχαρητήρια αξίζουν στον 
κ. Τζουχά που καλύπτει ένα τέτοιο κενό 
της ελληνικής ιστορίας και µπράβο και 
στους διοργανωτές που τον έφεραν και 
στο κοινό της Κοµοτηνής.  

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΑ ΓΚΟΥΛΑΓΚ
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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!

Γράφει για τον «Α»
ο Γκεόργκι Κούλοφ

Σε ενάμιση μόλις χρόνο θα ανοίξει 
ο δρόμος από την Νυμφαία, που θα 
συνδέει την πόλη της Κομοτηνής με το 
βουλγαρικό Κίρτζαλι. Ξέρουμε πολλά 
για το Βουλγάρικο νομό, που συνορεύει 
με το νομό μας; Ποια είναι τα ρίσκα 
και ποιες οι προτεραιότητες από την 
οδική σύνδεση μέσα από το βουνό; Τι 
θα μας φέρει αυτός ο δρόμος; Σε αυτά 
τα ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να 
δώσουμε απάντηση με κάποια μας 
δημοσιεύματα.

Η περιοχή Κίρτζαλι είναι στην ανατολική 
πλευρά της οροσειράς Ροδόπη. Έχει 
έκταση 3.209 τ.χλμ. και συμπεριλαμβάνει 
επτά δήμους, με μεγαλύτερο αυτόν του 
Κίρτζαλι. Σύμφωνα με την τελευταία 
απογραφή οι κάτοικοι της περιοχής είναι 
164.019. Από αυτούς οι Βούλγαροι είναι 
55.939, οι Τούρκοι 101.116, και οι Ρομά 
1264. Στο δήμο Κίρτζαλι οι Βούλγαροι 
είναι 30.209, οι Τούρκοι 36.980 και 
οι Ρομά 938. Μεγάλο μέρος από τους 
περίπου 30.000 Πομάκους της περιοχής 
λεν ότι είναι Βούλγαροι ή δεν δηλώνουν 
καμμία εθνική προτίμηση, έτσι δεν 
έχουμε για αυτούς ξεχωριστά στοιχεία. 
Στα χρόνια του κομμουνιστικού 

καθεστώτος το Κίρτζαλι είχε πολύ 
αναπτυγμένη βιομηχανία. Μετά την 
πτώση του Ζίβκωφ, το 1989, πολλά 
εργοστάσια έκλεισαν. Ένα από τα 
εργοστάσια που σώθηκαν  είναι το 
εργοστάσιο επεξεργασίας έγχρωμων 
μετάλλων. Σε αυτό σήμερα δουλεύουν 
1000 άτομα με κύρια παραγωγή 
μόλυβδο και τσίγκο. Μέχρι πρόσφατα, 
πολύ ανεπτυγμένη ήταν η βιομηχανία 
ένδυσης. Στην περιοχή είχε περίπου 
100 μεγάλα και μικρότερα εργοστάσια. 
Το χτύπημα της κρίσης σε αυτόν τον 
τομέα ήταν ισχυρό και πάρα πολλά από 

αυτά έκλεισαν. Τα τελευταία χρόνια 
άνοιξαν καινούργια εργοστάσια με 
ξένο κεφάλαιο. Οι κύριοι σπόνσορες 
στην περιοχή είναι τουρκικές και 
ελληνικές εταιρίες. Τα τουρκικά 
εργοστάσια είναι συγκεντρωμένα 
στον τομέα ένδυσης. Εργοστάσια 
άνοιξαν οι μεγάλες τουρκικές εταιρίες 
Siomez International και Sahinler. 
Αυτοί δημιούργησαν κυκλικά γύρω 
τους πιο μικρά εργοστάσια που 
απλώθηκαν στην περιοχή. Η κρίση 
στον τομέα ένδυσης, υποχρέωσε την 
Siomez Intrenational να μεταφέρει 
την παραγωγή στην Ασία, ενώ και 

η δεύτερη εταιρία θέλει να πουλήσει 
το εργοστάσιό της. Στο Κίρτζιλι άνοιξε 
παράρτημα της De Commerce Bank η 
οποία ανήκει στον Τούρκο επιχειρηματία 
Fuat Guvenç. Στόχος της τράπεζας είναι 
να εξυπηρετεί τους καπνοπαραγωγούς 
στην περιοχή, που κατά κανόνα είναι 
Τούρκοι. Οι ελληνικές εταιρίες είναι: 
Η SendB International Minerals, που 
παράγει ως κύριο υλικό τον μπετονίτη, ο 
οποίος χρησιμοποιείται στις κατασκευές. 
Δύο εργοστάσια ένδυσης, BullFanco και 
Μέλισσα, και οι δύο από την Κομοτηνή. 
Η πρώτη είναι θυγατρική της Fancο, 
η οποία είχε πολύ μεγάλη κρίση. Σε 
αυτήν δουλεύουν 250 άτομα. Για τα 

προβλήματα με τις πληρωμές τους, 
έγινες αρκετές φορές απεργίες. Επίσης 
υπάρχουν 2 καταστήματα των τραπεζών 
Πειραιώς και Alpha Bank.
Στον αγροτικό τομέα η κύρια παραγωγή 
είναι ο καπνός. Πάρα πολλοί από 
τους αγρότες ασχολούνται σε πολύ 
μικρές μονάδες και με τα ζώα. Πολύ 
συνηθισμένο στην περιοχή το φαινόμενα 
παρά πολλά νέα άτομα δουλεύουν στις 
μεγάλες πόλεις ή στο εξωτερικό. Αυτό 
χαμηλώνει το επίπεδο ανεργίας. Στους 7 
δήμους του νομού το επίπεδο ανεργίας 
είναι διαφορετικό. Στο Κίρτζαλι είναι 9%, 
στους υπόλοιπους δήμους 17%-18%. Το 
μέσο μηνιαίο εισόδημα για την περιοχή 
είναι 200 ευρώ τον μήνα και είναι από το 
πιο χαμηλά στην Βουλγαρία.
Στην περιοχή του Κίρτζαλι 
δραστηριοποιούνται τα βασικά 
πολιτικά κόμματα, τα οποία και 
αντιπροσωπεύονται στην βουλγαρική 
Βουλή. Πιο μεγάλη επιρροή έχει 
το κόμμα «Κίνημα για Δικαιώματα 
και Ελευθερία», με ψηφοφόρους 
που βασικά ανήκουν στον τουρκικό 
πληθυσμό. Το κόμμα αυτό θα κερδίσει 
και τους 7 δήμους ενώ δικές του είναι 
και οι 5 βουλευτικές έδρες της περιοχής. 
Η κύρια αντιπολιτευτική δύναμη είναι 
το κόμμα «Γκερμπ» («Έμβλημα»), 
και ιδρυτής του είναι ο δήμαρχος 
της Σόφιας, Μπόικο Μπορίσοφ. Σε 
τοπικό επίπεδο αντιπολίτευση είναι 
το βουλγάρικο σοσιαλιστικό κόμμα. 
Σε εθνικό επίπεδο, οι σοσιαλιστές 
είναι παρτενέρ με το «Κίνημα για 
Δικαιώματα και Ελευθερία». Η επιρροή 
του εθνικιστικού κόμματος Ατάκα 
(«Επίθεση») χαμηλώνει συνέχεια. Πριν 
2 χρόνια, πήρε το μέγιστο 6.000 για τις 
προεδρικές εκλογές και πήρε και λίγους 
ψήφους από τα πομακοχώρια. Ένα από τα 
πιο πολυσυζητημένα κόμματα, τελευταία 
είναι το «Ανάπτυξη και Ευημερία», 
του καθηγητή Αντριάν Παβλόφ. Το 
ονομάζουν «πομακικό κόμμα», επειδή 
τα πιο πολλά μέλη είναι Πομάκοι. Αυτό 

έκανε συνασπισμό για τις ευρωεκλογές 
με το κόμμα «Σειρά Νομιμότητα 
και Δικαιοσύνη». Ο πρώτος στη 
λίστα του ευρωψηφοδελτίου για το 
κόμμα αυτό ήταν ο Πομάκος Φίλιπ 
Σαράεφ, αδελφός του ιερέα Μποϊγιάν 
Σαράεφ.

ΚΙΡΤΖΑΛΙ
Ένα βήµα βορείως της Κοµοτηνής...

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Διαβάζω τά βιογραφικά τῶν ὀκτώ ὑπο-
ψηφίων τῆς «Κίνησης γιά τά Ἀνθρώπινα 
Δικαιώµατα καί τίς Ἐλευθερίες» - εἶναι 
τό κόµµα τοῦ Ἀχµέτ Ντογάν - στόν 
νοµό τοῦ Κίρτζαλι καί σταχυολογῶ 
ἡλικίες, ἐπαγγελµατική / διοικητική 
ἐµπειρία καί µορφωτικό ἐπίπεδο: 
Λουτφή Μεστάν, γενν. 1960, νοµικός 
καί καθηγητής, ἔχει βραβευτεῖ ὡς ὁ 
καλύτερος ρήτορας στή Βουλγαρική 
Βουλή. Ρεµζί Ὀσµάν, γενν. 1964, δρ. 
Νοµικῆς καί µέλος τοῦ δικηγορικοῦ 
συλλόγου Σόφιας. Χασάν Ἀζίζ, γενν. 
1969, δήµαρχος τοῦ Κίρτζαλι, σπούδασε 
πολιτικός µηχανικός καί οἰκονοµικά. 
Νετζµί Ἀλή, γενν. 1972, µάστερ στά 
Οἰκονοµικά καί πρώην ὑφυπουργός 
Ἄµυνας. Σεµπιχάν Μεχµέτ, γενν. 1958, 
δήµαρχος Κρούµοβγκραντ, µαθηµατι- 
κός. Ἰονάλ Τασήµ, γενν. 1962, χηµι-
κός µηχανικός καί οἰκονοµολόγος. 
Γκιουρσέλ Ἐµίν, γενν. 1967, τεχνολό-
γος τροφίµων, διευθυντής τοῦ Τοµέα 
Καπνοῦ στό ὑπουργεῖο Γεωργίας ἀπό 
τό 2005. Σαλιχά Ἐµίν, γενν. 1976, 
σπούδασε δηµοσιογραφία καί Διεθνεῖς 
Οἰκονοµικές Σχέσεις στήν Ἄγκυρα καί 
µετά στή Σόφια Δηµόσια Διοίκηση, 
γραµµατέας τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας 
καί Δασῶν, πρόεδρος τῆς νεολαίας τῆς 
«Κίνησης» στά χρόνια 2003-2006.
Ὅπως εἶναι ἤδη φανερό, οἱ διαφορές 
µας µέ τήν Βουλγαρία στό µειονοτικό 

ζήτηµα δέν εἶναι µόνο ποσοτικές. 
ἄν σκεφτεῖ κανείς ὅτι σήµερα 
τό δηµοφιλέστερο πρόσωπο στή 
µειονοτική πολιτική ζωή τῆς ἑλληνικῆς 
Θράκης εἶναι ἕνας ἱεροκήρυκας πού 
µετά βίας γράφει µία πρόταση στήν 
ἑλληνική γλῶσσα, εἶναι ἀδύνατον νά 
κάνει συγκρίσεις. Ἀπό τήν ἄλλη ὅµως, 
µέ τό ἄνοιγµα τῶν συνόρων (καί τοῦ 
ἐπικείµενου ὁδικοῦ ἄξονα Κοµοτηνῆς 
- Κίρτζαλι) οἱ σχέσεις µεταξύ τῶν 
πληθυσµῶν ἑκατέρωθεν τῶν συνόρων 
θά πληθαίνουν καί εἶναι ἄγνωστο 
τό τί θά παράξει ἡ ὄσµωση αὐτή. 
Τοὐλάχιστον ἄς ἔχουµε µία γνώση 
τοῦ ἐκεῖ τοπίου, πού µᾶς ἐνδιαφέρει 
ΑΜΕΣΑ.   «Α»

Κρήνη γάργαρου εθνικισµού

Συνέχεια από την 1η σελίδα
  Εντάξει, θα πει κάποιος, πειράζει τόσο 
μια αυθαίρετη τουαλέτα; Όχι, αυτό δεν 
πειράζει τόσο. Αλλά αν κάνεις κι ένα μνημείο 

(παντελώς αυθαίρετο) χτίζοντας κρήνη για 
τον πρώτο πατενταρισμένο τουρκοπράκτορα 
- δημοσιογράφο, τον Μεχμέτ Χιλμή, έ ναι, αυτό 
πειράζει! Ιδίως όταν η καταγγελία των Πομάκων 
για την αυθαιρεσία δεν έχει καμμία επίπτωση 
στις εργασίες ή στους αυθαιρετούντες. (ίσως 
κάποιοι «νόμοι» που ισχύουν στην Κομοτηνή να 
επεκτάθηκαν τώρα και κατά Σουφλί μεριά...)
  Ποιό είναι το… τιμώμενο πρόσωπο; Ο 
Μεχμέτ Χιλμή (1902-1931), γεννημένος στην 
Ρούσα, σπούδασε στην Αδριανούπολη κι 
επιστρέφοντας ως δάσκαλος στην ελληνική 
Θράκη έβγαλε πρώτος στην περιοχή εφημερίδα 
στα τουρκικά με λατινικούς χαρακτήρες. Η 
υπακοή του φυσικά στα κεμαλικά κελεύσματα 
δεν περιορίστηκε μόνο στο θέμα του αλφαβήτου. 
Λόγω των ανθελληνικών του άρθρων και 
της υπονομευτικής για την εθνική ασφάλεια 
της Ελλάδας δράσης του, φυλακίστηκε και 
εξορίστηκε τρεις φορές. Οι εφημερίδες που 
κατά καιρούς έβγαλε (Yeni Ziya, Yeni Yol και 
Yeni Adım) απηχούσαν τις θέσεις του τουρκικού 
ΥΠΕΞ. Πέθανε από κρίση σκωληκοειδίτιδας  
στα χέρια Ελλήνων γιατρών (ύποπτος ο θάνατός 
του, λένε οι τουρκικές πηγές!).
    Η κατάσταση είναι τραγική. Από τη μια έχεις 
δηλώσεις (στη «Γκιουντέμ») ότι στα πανηγύρια 
γιορτάζεται η κατάκτηση του Διδυμοτείχου από 
τους Οθωμανούς και από την άλλη Έλληνες 
επισήμους όχι μόνο να παρίστανται μα και να 
συνεισφέρουν (με ασφαλτοστρώσεις) στην 
επιτυχία της διοργάνωσης. Άραγε αν του χρόνου 
γίνει και  αναπαράσταση της κατάληψης της 
Θράκης από τους Οθωμανούς, αν ανεγερθεί 
μνημείο του Μουσταφά Κεμάλ και τηρηθεί 3 
λεπτών σιγή χάριν των ηρώων του τουρκικού 
έθνους, θ’ αλλάξει κάτι;                           Μ.Κ.



Οι βαθμοί των μαθητών στα γνωστικά 
αντικείμενα που αποτελούν πεδίο εξέτασης 
στις πανελλαδικές εξετάσεις προσελκύουν 
το ενδιαφέρον της κοινωνίας, καθώς 
θεωρείται ότι οι υψηλές ή οι χαμηλές 
επιδόσεις είναι ένας δείκτης για το επίπεδο 
γνώσης ή μόρφωσης των νέων. Ο σχετικός 
δείκτης προϊδεάζει κατ’ επέκταση και για 
τη συγκρότηση των μελλοντικών πολιτών 
που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στους πολίτες της χώρας.
 Οι παραπάνω 
αντιλήψεις δεν έχουν 
απόλυτη ισχύ. Η άριστη 
επίδοση σε συγκεκριμένα 
σχολικά μαθήματα 
πιστοποιεί ένα υψηλό 
επίπεδο γνώσης μόνο 
ως προς τα αντίστοιχα 
μαθήματα. Η έννοια 
«γνώση» είναι ευρύτατη 
και σχετίζεται με πλήθος 
γνωστικών τομέων που 
δεν παρέχονται κατ’ 
ανάγκη απ’ το σχολείο. 
Το ίδιο ισχύει για τη «μόρφωση»: μόρφωση 
δεν συνιστά μόνο η κατάκτηση ορισμένων 
γνώσεων· η μόρφωση αφορά πρωτίστως 
την κατάκτηση πνευματικών και ψυχικών 
αρετών, γι’ αυτό και συνδέεται αμεσότερα 
με το ήθος του ανθρώπου. Η μέτρια ή η 
χαμηλή επίδοση πολλών μαθητών σε 
κάποια γνωστικά αντικείμενα δεν σημαίνει 
πως οι μαθητές αυτοί δεν διαθέτουν 
χρηστό ήθος. Υπάρχουν νέοι με θαυμαστή 
ηθική συγκρότηση που αποτυγχάνουν στις 
εξετάσεις. Υπάρχουν και νέοι με άριστες 
επιδόσεις, που δυστυχώς χαρακτηρίζονται 
από εγωισμό, αλαζονεία, αγένεια. Μεταξύ 
των μαθητών απαντώνται όλοι οι πιθανοί 
συνδυασμοί επιδόσεων – ήθους.
 Η πραγματικότητα που αφορά 
το ποιόν των μαθητών – μικρογραφία 
της κοινωνίας άλλωστε –, με τη θεμιτή 
διαφορετικότητα μεταξύ των ατόμων, 
δεν καταργεί την ανάγκη να προβάλλεται 
όποιος μαθητής αγωνίστηκε με συνέπεια 
και ανταμείφθηκε από τα αποτελέσματα 
των εξετάσεων για τους κόπους του. 
Μπορεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
να μην είναι «καταδικαστικά» για 
όσους απέτυχαν· μπορεί η αποτυχία 
στα μαθηματικά, τη φυσική ή τα αρχαία 
ελληνικά να μην εμποδίσει κανέναν νέο να 
μετεξελιχθεί αργότερα σ’ έναν εξαίρετο π.χ. 
επαγγελματία. Μπορεί επίσης η επιτυχία 
άλλου μαθητή να μην του εγγυάται καμία 
βέβαιη επαγγελματική αποκατάσταση μετά 
το πέρας των σπουδών του. Μια επιτυχία, 
ωστόσο, που προέκυψε ύστερα από 
σκληρό αγώνα, καλό είναι να προβάλλεται, 
σαν ελάχιστη αναγνώριση εκ μέρους της 
κοινωνίας των φιλότιμων προσπαθειών 
ορισμένων εκλεκτών πνευμάτων. Καλώς, 
συνεπώς, εστιάζονται σ’ αυτήν τα φώτα 
της δημοσιότητας, ακόμη και σαν θετικό, 
προς μίμηση πρότυπο.
 Η προβολή των επιτυχόντων 
μαθητών, αν και πηγάζει απ’ τη διάθεση 
να επαινεθεί ο άξιος κι εργατικός νέος, 
υπονομεύεται από κοινωνικές αγκυλώσεις 
που σχετίζονται με ανθρώπινα πάθη. 
Ήδη η εδώ και χρόνια μονότονα 
επαναλαμβανόμενη τοποθέτηση των 
μαθητών που πρωτεύουν ότι η επιτυχία 
τους σημειώθηκε χωρίς στερήσεις, 
αφού χάρη στον οργανωμένο τους 
προγραμματισμό είχαν χρόνο και για 
εξωσχολικές δραστηριότητες, αποκαλύπτει 
μια κοινωνική κακία. Ο άριστος μαθητής 
δεν προκαλεί μόνο τον θαυμασμό των 
ανθρώπων· προκαλεί και τη ζηλοφθονία 
τους. Γι’ αυτό επιχειρείται η μείωση της 

επιτυχίας με σχόλια κακεντρεχή 
όπως «πρώτευσε, αλλά στερήθηκε 
τους φίλους· κατάντησε “φυτό”». 
Το συγκεκριμένο υφέρπον και 
χαμερπές σχόλιο αναγκάζει τους 

μαθητές που πρωτεύουν να απολογούνται 
για την οργάνωση του χρόνου τους. Όχι, 
βέβαια, ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι 
ευφυείς που πραγματικά συνδυάζουν 
πληθώρα δραστηριοτήτων. Όμως κι εκείνοι 
που πρωτεύουν με σκληρή προσπάθεια και 
μεγάλες στερήσεις – και δεν είναι καθόλου 
λίγοι –, οδηγούνται τελικά στη διατύπωση 
της ίδιας προβλέψιμης και άχαρης επωδού, 
ασχέτως αν δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. 

 Η υπονόμευση της επιτυχίας 
των μαθητών συνεχίζεται κι όταν τρίτοι 
επιχειρούν να την καρπωθούν. Τα 
φροντιστήρια και τα ιδιωτικά σχολεία 
εντάσσουν τους επιτυχόντες μαθητές στους 
καταλόγους τους και διατυμπανίζουν την 
επιτυχία τού αντίστοιχου εκπαιδευτηρίου. 
Βέβαια, παρόμοιους καταλόγους θα 
δούμε στις εφημερίδες κι από τα δημόσια 
σχολεία. Οι κατάλογοι όμως αυτοί 
αποζητούνται από τους δημοσιογράφους, 
χωρίς να τους επιδιώκουν τα σχολεία 
προς προβολή των «επιτυχιών» τους. Τα 
δημόσια σχολεία κοινοποιώντας τους 
«καταλόγους» ανταποκρίνονται απλώς σ’ 
ένα δημοσιογραφικό αίτημα ενημέρωσης, 
που επιχειρεί συνάμα και την επαρκέστερη 
σύσταση του μαθητή στο ενημερούμενο 
κοινό, καθώς η ένταξη του νέου σ’ ένα 
ευρύτερο σύνολο λειτουργεί σαν πρόσθετο 
στοιχείο ταυτότητας. Σκοπιμότητα 
αυτοπροβολής απ’ την πλευρά των 
δημόσιων σχολείων δεν υπάρχει, γι’ αυτό 
άλλωστε και οι διευθυντές τους, όταν 
απευθύνονται στον τύπο, παρουσιάζουν 
πλήρη στατιστικά στοιχεία, σημειώνοντας 
και τον αριθμό των μαθητών που δεν 
πετυχαίνουν στις εξετάσεις.
Η ένταξη ωστόσο των μαθητών 
στους καταλόγους επιτυχόντων των 
φροντιστηρίων δεν είναι αθώα. Διευθυντές 
φροντιστηρίων καλούν τους διακριθέντες 
στα γραφεία τους, κινητοποιούν τα μέσα 
ενημέρωσης κι επιχειρούν την ιδιοποίηση 
της προσπάθειας των μαθητών τους. 
Υποτίθεται ότι το κίνητρό τους είναι η 
επιβράβευση των άξιων, για τους οποίους 
η πολιτεία δεν μεριμνά. Φυσικά, ούτε 
ισχύει πως η πολιτεία δεν μεριμνά για 
τους άριστους, εφόσον τους παρέχει τη 
δυνατότητα μέσα από ένα αξιοκρατικό 
σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση να επιλέξουν τις σπουδές 
της αρεσκείας τους, ούτε ισχύει πως οι 
φορείς των ιδιωτικών σχολείων και των 
φροντιστηρίων είναι τόσο αλτρουιστές.
 Η απόπειρα των εκπαιδευτικών 
στον ιδιωτικό τομέα να ιδιοποιηθούν 
κάθε εύφημη μνεία, εμφανιζόμενοι 
πλάι στους διακριθέντες μαθητές (το δε 
«πλάι» είναι στην πραγματικότητα σχήμα 
λόγου: προχωρούν μπροστά απ’ αυτούς, 
μ’ ολοφάνερη την πρόθεση να «κλέψουν 
την παράσταση»), μένει ηθικά μετέωρη. 
Προφανώς ο μαθητής που αριστεύει έχει 
διδαχτεί αποτελεσματικά τα αντικείμενα 
της εξέτασης από τους καθηγητές του 

στο δημόσιο, στο ιδιωτικό σχολείο ή 
στο φροντιστήριο. Πέραν όμως του ότι 
η επαρκής διδασκαλία είναι υποχρέωση 
των εκπαιδευτικών κι όχι λόγος για να 
περιαυτολογούν, κανείς δεν έχει δικαίωμα 
να διεκδικεί τις δάφνες τρίτων. Ποιος 
αμφιβάλλει ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές, 
αν φοιτούσαν σε διαφορετικό σχολείο ή 
φροντιστήριο, πάλι θα διακρίνονταν; Η 
δεκτικότητα, η καλλιέργεια, η ευφυΐα, 
η συνέπεια, η προσπάθεια κάθε μαθητή 
κρίνουν τ’ αποτελέσματά του στις εξετάσεις, 
όχι οι «αυθεντίες» καθηγητές του. Αν 
καθοριστικοί παράγοντες ήταν πράγματι οι 
διδάσκοντες κι όχι οι ανωτέρω συνιστώσες, 
τότε από άξιους εκπαιδευτικούς θα ’πρεπε 
να περιμένουμε μόνο μαθητές επιτυχόντες. 
Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Από τα 
ίδια παιδαγωγικά χέρια έχουν περάσει, 
στις ίδιες αίθουσες, τόσο όσοι πετυχαίνουν 
υψηλές επιδόσεις όσο κι εκείνοι με μέτριες 
ή χαμηλές. Όποιος επομένως επιχειρεί να 
οικειοποιηθεί την επιτυχία ορισμένων 
μαθητών του, οφείλει να κάνει το ίδιο και 
για την «αποτυχία» των υπόλοιπων, που 
δεν κατόρθωσαν ίσως να υπερβούν τη 
βαθμολογική βάση. Ποιος όμως λειτουργεί 
τόσο ειλικρινά κι υπεύθυνα;
 Η νοοτροπία «επιτελικών» 
εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία και 
φροντιστήρια να διαφημίζουν τις επιτυχίες 
των μαθητών «τους» αντιλαμβάνεται 
ολοφάνερα την παιδεία σαν εμπορεύσιμο 
προϊόν, ενώ είναι και παιδαριώδης, ως 
άκρως απλουστευτική. Παραγνωρίζει την 
προσπάθεια των μαθητών, τις υπόλοιπες 
πηγές εκπαίδευσής τους, προσεταιρίζεται 
και οικειοποιείται την επιτυχία, τη στιγμή 
που αποποιείται κάθε σχέση με την 
αποτυχία. Όταν όμως διαγουμίζει κανείς 
μία ξένη επιτυχία, είναι υποχρεωμένος να 
επιφορτιστεί και την ξένη αποτυχία. Γιατί 
αν του χρεώνεται η επιτυχία ορισμένων 
μαθητών, τότε επιβάλλεται να του χρεωθεί 
και η αποτυχία κάποιων άλλων. Μέχρι 
στιγμής ωστόσο δεν παρατηρήθηκε ποτέ 
η ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για 
χαμηλές επιδόσεις απ’ όσους διαφημίζουν 
τις «επιτυχίες» των ιδιωτικών τους 
εκπαιδευτηρίων. Οι επιτυχίες μαθητών 
τούς «ανήκουν» χάρη στη «μεθοδική» 
τους διδασκαλία, ενώ οι αποτυχίες 
άλλων μαθητών αποδίδονται μόνο στους 
μαθητές! Σ’ αυτήν ακριβώς την 
επιλεκτικότητα αναφέρεται και 
το σχόλιο της παιδαριώδους 
νοοτροπίας: θυμίζει τους μαθητές 
που θριαμβολογούν για τις υψηλές 
τους βαθμολογίες στα τρίμηνα 
ή στα τετράμηνα του σχολικού 
έτους επειδή τις «κατέκτησαν» 
ολομόναχοι, ενώ για τις χαμηλές 
τους βαθμολογίες δεν ευθύνονται 
οι ίδιοι παρά μόνο οι καθηγητές 
που τους «αδίκησαν»! Στην 
περίπτωση των μαθητών, βέβαια, 
η ανωριμότητα της ηλικίας 
δικαιολογεί την αντίδραση. Στην 
περίπτωση των επιτελών της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης δικαιολογίες 
δεν υπάρχουν, για τον πρόσθετο 
λόγο πως εδώ τίποτα δεν συμβαίνει 
από κακή εκτίμηση ή τυχαία, 
παρά υπαγορεύεται από εμπορικό 
κυνισμό.
 Η εμπορευματοποίηση 
της παιδείας, βέβαια, ούτε είναι 
φαινόμενο καινούριο, που το 
«ανακαλύψαμε» εμβρόντητοι 
ξαφνικά σήμερα, ούτε και 
συντελείται ερήμην της πολιτείας, 
η οποία συχνά υποσκάπτει 
τη δημόσια εκπαίδευση με 
τις επιλογές της. Η καινούρια 
παράμετρος, ωστόσο, αφορά τη 
συστηματοποίηση του εμπορίου 
μέσα από «προηγμένες» μεθόδους. 

Η κορυφαία νέα μέθοδος καθιερώνει υλικά 
κίνητρα, όπως η δωρεά αυτοκινήτου(!) 
στον μαθητή που πρωτεύει! Είναι οξύμωρο 
να επιδιώκεται η πνευματική καλλιέργεια 
μέσω εφήμερων υλικών κινήτρων. 
Φυσικά, όσοι ακολουθούν τις αντίστοιχες 
πρακτικές φροντίζουν να τις εξωραΐζουν 
με ιδεολογική επένδυση. Υποστηρίζουν 
ότι επιβραβεύουν τους άριστους κι ότι 
δίνουν κίνητρα στους νέους για καλύτερες 
επιδόσεις. Όποιο ιδεολόγημα όμως κι αν 
επιστρατευτεί, η ουσία της εμπορικής 
στόχευσης και της προσέλκυσης νέων 
«πελατών» δεν κουκουλώνεται. Άλλωστε 
αγαθές προθέσεις έχει η επιβράβευση που 
αποσκοπεί στην προβολή αποκλειστικά 
του τιμώμενου προσώπου, κι όχι του 
περιβάλλοντος περίγυρου που επιχειρεί τη 
δική του διαφήμιση μέσω της κλοπής μιας 
ξένης δόξας.
 Εκείνος λοιπόν που επιθυμεί να 
τιμήσει ένα πρόσωπο, οφείλει να παραμένει 
στα παρασκήνια, κι όχι να προβάλλει το 
δικό του εγώ φωτεινότερα απ’ το τιμώμενο 
πρόσωπο. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να 
ισχυριστεί ότι ο άνθρωπος που προοδεύει 
προοδεύει ερήμην του περιβάλλοντός του. 
Καθετί που τον κινητοποιεί συμβάλλει 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς 
του, επομένως και οι δάσκαλοί του. Οι 
δάσκαλοι, ωστόσο, δίνουν απλώς τις 
κατευθύνσεις και τα ερεθίσματα· και οι 
κατευθύνσεις αυτές απευθύνονται τόσο 
σε εκείνους που τις αξιοποιούν, όσο και σ’ 
εκείνους που δεν το κατορθώνουν. Κανείς 
δεν δικαιούται να καταλογίσει ευθύνες 
στον δάσκαλο που είχε μαθητές του νέους 
με χαμηλές επιδόσεις. Αντίστοιχα όμως και 
κανείς δάσκαλος δεν δικαιούται να θεωρεί 
προσωπική του την επιτυχία μαθητών του 
με υψηλές επιδόσεις. Η αποκαθήλωση του 
εγωκεντρισμού και της μιζέριας κρίνεται 
αναγκαία: είναι επιτακτική η παραδοχή 
πως η επιτυχία ανήκει αποκλειστικά στους 
ίδιους τους μαθητές που υλοποιούν τους 
στόχους τους, και σε κανέναν άλλον.

Γιάννης Στρούµπας
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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.

Η µετέωρη ιδιοποίηση 
της ξένης επιτυχίας



Άκαρπη η συνάντηση 
των Ιπποτών Τζεντάι 
με τον άρχοντα Νταρθ Βέιντερ

Σε βαρύ και εξαιρετικά ψυχρό κλίμα 
πραγματο-ποιήθηκε πάνω στον πλανήτη 

Καφρο-μουμουε-λούκου του αστρικού 
συστήματος Γιαλαντζομαϊμουδιστάν, η 
συνάντηση των Ιπποτών Τζεντάι Γιόντα, 
Όμπι Ουάν Κενόμπι και Λουκ Σκαϊγουόκερ 
με τον εκπρόσωπο του Αυτοκράτορα. 
Η υποδοχή που του επιφυλάχθηκε, δεν 
είχε καμία σχέση με την προηγούμενη 
επίσκεψη του άρχοντα Νταρθ Βέιντερ, 

κατά το αστρικό έτος 37996, όταν οι Επαναστάτες θεωρούσαν 
ειλικρινείς τις δεσμεύσεις του δεύτερου ισχυρότερου προσώπου της 
Αυτοκρατορίας, για άρση του casus belli (όσον αφορά το θέμα της 
επέκτασης της αστρονεφελοκρηπίδας στο σύστημα Νιμπίρου) και για 
την επαναλειτουργία της Ιερατικής Σχολής της Φωτεινής Πλευράς 
της Δύναμης. Η συνάντηση έγινε, όπως προαναφέραμε, σε παγωμένο 
κλίμα και έληξε σύντομα δίχως τελικά το παραμικρό αποτέλεσμα. 
Κλείνουμε την ανταπόκριση για το «ΕΘΝΟΣ» από τον Καφρο-
μουμουε-λούκου. May the Force be with you!

Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του στρατηγού 
Μακρυγιάννη «Οράματα & Θάματα 2»

(Αθήνα, ΑΠΕ) Μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε χτες το απόγευμα 
η παρουσίαση του νέου βιβλίου του στρατηγού Ιωάννη Μακρυγιάννη «Οράματα και 
Θάματα 2». Το βιβλίο παρουσίασαν οι Χρήστος Γιανναράς, Γιώργος Καραμπελιάς, 
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Μαρία Πολυδούρη, Οδυσσέας Ελύτης, ενώ μίλησε 
φυσικά και ο ίδιος ο συγγραφέας.
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Ἡ σεξουαλική ἀγωγή 
στά σχολεῖα

Πάλι µαίνονται οἱ Ἡρωδιάδες τῆς 
ἐκσυγχρονιστικῆς παιδείας, πάλι 
σκορπίζουν τίς στάχτες ἀπό τά 
ὁλοκαυτώµατα τῆς διαστροφῆς  τους 
οἱ µόνιµοι ἔνοικοι τῶν στοῶν, µέ τήν 
καθιέρωση τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στά 
σχολεῖα καί ἐµεῖς, ἔµπλεοι τοῦ γνωστοῦ 
φόβου, δέν τολµοῦµε νά ἀντιδράσουµε 
στόν ὑπαρξιακό χαλασµό τῶν παιδιῶν 
µας. Πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων οἱ 
δάσκαλοι µέχρι τώρα ὡς ὀργανωµένη 
δύναµη πιάσανε τά στασίδια τῆς 
µακάριας ἀναµονῆς, ἐπιζητώντας τό 
γερό τράνταγµα ἀπό κάποια θεοµηνία. 
Θεοµηνία πού θά θεωρηθεῖ κι αὐτή βέβαια 
φυσική καταστροφή ἀλλά οἱ πνευµατικοί 
νόµοι λειτουργοῦν σέ πεῖσµα ὅσων δέν 
καταδέχονται νά δοῦν τήν ἄλλη διάσταση 
τῶν κοινωνικῶν φαινοµένων.
Τό γεγονός ὅτι ὁρισµένοι παράφρονες 
ἀποφάσισαν νά ὑπονοµεύσουν τήν 
ἀθωότητα τῶν παιδιῶν µας δέν εἶναι 
καθόλου ἀσήµαντο: δοκιµάζει τήν 
εὐαισθησία τῶν γονέων κι ἀνιχνεύει τό 
ἔδαφος τῶν πιθανῶν ἀντιδράσεων τῆς 
κοινότητας τῶν λογικῶν ἀνθρώπων.
Ἀπέναντι σ’ αὐτούς τούς κυρίους πού 
µιλοῦν γιά ἠθική, σεµνότητα ἤ ταπεινότητα 
(διαλέξτε ὅ,τι θέλετε ἀπό τό καλάθι τῶν 
βιασµένων ἐννοιῶν) µᾶς δίνεται ἡ εὐκαιρία 
νά ἀντιτάξουµε τήν ἀνυποχώρητη στάση 
µας στά ζητήµατα τῆς ἠθικῆς διάπλασης 
τῶν παιδιῶν µας. Βέβαια ὁ µῦθος τῆς 
παραδοσιακῆς δῆθεν Δεξιᾶς κατέρρευσε 
καί τό ζήτηµα δέν εἶναι ἄν κάποιοι πού 

στηλίτευαν τήν πολιτιστική γραµµή τῶν 
ἀστικῶν κυβερνήσεων δικαιώθηκαν. Τό 
πρόβληµα ἔγκειται πλέον στό πῶς µπορεῖ 
νά ἀνατραπεῖ τό σχέδιο κατά τῶν παιδιῶν 
αὐτοῦ τοῦ τόπου. Τά τέσσερα κόµµατα 
τῆς συµφορᾶς, τῆς σιωπῆς στά µεγάλα 
ὀντολογικά διακυβεύµατα γιά τό µέλλον 
τῆς νεολαίας καί τῆς φλυαρίας στά ἀνώδυνα 
θέµατα, φαίνεται νά συναινοῦν µέ τήν 
ἐφαρµογή τοῦ µαθήµατος τῆς σεξουαλικῆς 
ἀγωγῆς. Τά µαστόδοντα τοῦ καθεστῶτος 
ἐξαντλοῦν τίς ὡραιολογίες τους σέ 
ρητορεῖες καί µόλις οἱ σαπουνόφουσκες 
τῶν ἠχηρῶν διακηρύξεων ἀγγίξουν τά 
αἰχµηρά ἀντικείµενα τῶν ἀληθινῶν τους 
στοχεύσεων, τότε σκᾶνε κι ἀναβλύζουν 
ψέµµατα καί παραπλανήσεις. Ἡ ἐλπίδα 
µας στρέφεται στό ΚΚΕ, τό ὁποῖο δέν 
πιστεύω νά συµφωνεῖ µέ τή νοοτροπία τῶν 
ὑπερπροοδευτικῶν ἐγκεφάλων, παρότι 
κι αὐτοί δέν εἶδα νά ἀσχολοῦνται µέ τό 
συγκεκριµένο µέτρο. Ὅµως ὑπάρχουν 
τόσες πολιτιστικές κατακτήσεις, τόσοι 
σοσιαλιστικοί ὕµνοι γιά τήν ἀπαλλαγή τοῦ 
ἀνθρώπου ἀπό τόν ἀστικό φαρισαϊσµό, 
τόσοι ἀγῶνες γιά τίς ἀδύναµες ὑπάρξεις 
πού παραπατοῦν στά ἀνήλιαγα σοκάκια 
τοῦ ἐκµεταλλευτικοῦ συστήµατος...
Ἄν ἀγαπητοί µου δέν γυρίσουµε τή 
βελόνα ἀπό τούς σταθµούς τῆς αὐταπάτης 
στίς συχνότητες τῶν ἐλπίδων γιά ἕνα 
ἀσφαλέστερο µέλλον τῆς ἑπόµενης γενιᾶς, 
θά φτάσουµε νά µετρᾶµε τίς ἀντοχές 
µας κάτω ἀπό παγετῶνες ἐκπαιδευτικῆς 
ἀνοσιότητας, σχηµατισµένους καί µέ 
τήν σιωπηρή µας συναίνεση στούς 
καθεστωτικούς σχεδιασµούς.

Μ. Ἀνδρεάδης

Τα χαµόγελα δεν έκρυψαν την ψυχρότητα
Σε ψυχρό κλίµα η συνάντηση κορυφής 

στο Μεγάλο Νεφέλωµα του Μαγγελάνου

     Το παγωµένο χαµόγελο του κυβερνήτη Αντάµα και του ηγέτη των Σάιλονς Κόµη 
Μπάλταρ καταγράφηκε χθες το απόγευµα (αστρική ώρα 78,33) στη συνάντηση που 
έγινε στο ηλιακό σύστηµα Κοπροφυλλαδιστάν 23 του Μεγάλου 
Νεφελώµατος του Μαγγελάνου. Η συνάντηση κορυφής 

πραγµατοποιήθηκε πάνω στο 
Μπάτλσταρ «Γκαλάκτικα» 
και οι δύο ηγέτες συζήτησαν 
για µία περίπου ώρα το θέµα 
της λαθροµετανάστευσης των 
Ορκ από τη Μόρντορ στη Μέση 
Γη (που ήταν και το πρώτο 
στην ατζέντα), το ζήτηµα της 
καταστροφής του Δαχτυλιδιού 
του Σάουρον, αλλά και τα 
θέµατα της επαναλειτουργίας της Σχολής Μαγείας του 
Χόγκουαρτς, της απελευθέρωσης του Αιχµαλώτου του 
Αζκαµπάν, καθώς και της απόδρασης 167 Νεφελίµ από 

την Έρηµο της Τάκλα Μακάν. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ακόµη ο κυβερνήτης 
του πλανήτη Κρύπτον Τζορ Έλ, καθώς και οι εκπρόσωποι του σκάφους «Εντερπράιζ» 
κάπτεν Τζέηµς Κερκ, Μίστερ Σποκ και Μίστερ Σούλου, 
που µόλις την τελευταία στιγµή κατόρθωσαν να φτάσουν, 
λόγω τεχνικού προβλήµατος, το οποίο για αρκετή ώρα 
δεν τους επέτρεπε να διακτινιστούν. Ο Κόµης Μπάλταρ 
έφτασε στο ηλιακό σύστηµα Κοπροφυλλαδιστάν 23, όπου 
βρισκόταν το «Γκαλάκτικα», µε άλµα στο υπερδιάστηµα 
µέσω της σκουληκότρυπας ΧΤΝ366 και συνοδευόταν από 
τον Υπουργό Εξωτερικών Γαλαξιακών Υποθέσεων των 
Σάιλονς και ακόµη από 5 φουσκωτούς του, οι οποίοι έφεραν 
8 κεραίες, 6 χέρια, 17 όρχεις και 1 αιδοίον (µετά σερβιέτας), 
ενώ ήταν και οπλισµένοι σαν αστακοί. 
(Για το ΒΗΜΑ, από το Νεφέλωµα του Μαγγελάνου, Νίκος Χασαπόπουλος)

Ο Γιώργος Σεφέρης λύνει επιτέλους
τη µακρόχρονη σιωπή του

«Η Ελλάδα εξακολουθεί να µε πληγώνει…»

Η πολύκροτη συνέντευξη του µεγάλου Νοµπελίστα ποιητή µας 
µόνο στο ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  (Σελίδα 17)

Ευφυέστερος 
Έλληνας 

πολιτικός ο Γ. 
Παπανδρέου

Σύμφωνα 
με νέα 

δημοσκόπηση
1700 πολίτες απάν-
τησαν στη νέα δη- 
μοσκόπηση που 
πραγματοποίησε 
για λογαριασμό 
του ΕΘΝΟΥΣ η 
εταιρεία Paparia 
Analysis για το 
ποιον θεωρούν 
ως τον πιο ευφυή 
Έλληνα πολιτικό. 
Πρώτος ήρθε ο 
Γιώργος Παπανδρέ-
ου με 64%, δεύτερη 
η Μαριέττα Γιαν-
νάκου με 21% 
και τρίτος ο Δημ. 
Αβραμόπουλος.
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BAE Systems, Goodrich, Northrop Grum-
man, Raytheon, United Technologies καί 
Chevron: τό λόµπυ πού χρηµατοδοτεῖ στίς 
ΗΠΑ τό ΟΧΙ στήν ἀρµένικη γενοκτονία

Ἔ, ἄν δεῖ κανείς πόσα ὅπλα πουλᾶνε 
καί τί µπίζνες κάνουν στήν Τουρκία, δέν 
εἶναι δυσεξήγητο τό ἐνδιαφέρον τους 
γιά τήν ...ἱστορική ἀλήθεια.

«Βαθειά ἀνησυχοῦν» µέ τόν Ὀµπάµα οἱ 
Πρόεδροι τῶν Μείζονων Ἀµερικανοεβρα-
ϊκῶν Ὀργανώσεων, λέει ὁ ἀντιπρόεδρός 
τους, Malcolm Hoenlein. Προσέξτε το.

Προσέξατε φαντάζοµαι καί τή σώφρο-
να στάση τοῦ Ὀµπάµα στό θέµα τῶν 
ἰρανικῶν ἐκλογῶν. Σοβαρή καί ὑπεύ-
θυνη, γεννᾶ ἐλπίδες γιά τό µέλλον.

Ναί, ἀλλά θά µοῦ πεῖτε εἶδες τό πραξικό-
πηµα στήν Ὀνδούρα; Ἔ, οὐδείς τέλειος...  

83 νεκροί χωρικοί ἀπό 3 πυραυλικές 
ἐπιθέσεις εἲναι ἔγκληµα; Ἐξαρτᾶται ἀπό 
τήν ἐθνικότητά τους κι ἀπό τοῦ φονιᾶ. 
Εἶναι π.χ. Πακιστανοί ἤ Σουηδοί; Τούς 
σκότωσε Ἀφρικανός ἤ Ἀµερικανός;

Καί µετά µιλᾶνε γιά ἀνθρώπινα δικαιώ-
µατα! Μήν µασᾶτε, τέτοιο πρᾶγµα δέν 
ὑπάρχει πουθενά, µιά µαγική εἰκόνα 
τῶν ἀφεντικῶν εἶναι µονάχα...

Πέθανε ὁ τραγικός βασιλιάς τῆς πόπ, 
Μάικλ Τζάκσον: ἕνα ὑβρίδιο ἀκαθορί-
στου χρώµατος, φύλου καί ἡλικίας. Ἄς 
ἀναπαυτεῖ ἔστω τώρα, ὁ δύστηνος. 

Ἡ κτηνώδης δολοφονία τοῦ ἀστυνοµικοῦ 
βρωµοῦσε ἐξαρχῆς προβοκάτσια. Τώρα 
καί µέ τήν προκήρυξη τῆς «Σέχτας» δέν 
µᾶς µένει οὔτε ΜΙΑ ἀµφιβολία.

Μειώθηκε ἡ στρατιωτική θητεία στή µα-
κάρια χώρα Ἑλλάδα. Λογικό. Οἱ Τουρ-
καλβανοί ἐξηµερώθηκαν, ἡ Κύπρος 
ἐλευθερώθηκε, τά Σκόπια σκόρπισαν...

Ὑπῆρξαν καί φωνές ἀπό τήν Ἑλλάδα 

κατά τῆς ἐπιστροφῆς τῶν γλυπτῶν ἀπό 
τή Βρετανία: Π.χ. τοῦ Ν. Σταυρουλάκη, 
διευθυντῆ τῆς Συναγωγῆς τῶν Χανίων

Ὁ ὁποῖος κρίνει ἐθνικιστικό τό αἴτηµα 
τῆς ἐπιστροφῆς καί οἰκονοµικά - τουρι-
στικά τά κίνητρά µας. Ὄχι καλλιτεχνικά 
- πολιτιστικά, σάν τῶν Ἄγγλων δηλαδή.

Ὁ ὁρισµός τῆς ξεφτίλας τῶν ἀθηνο-
φυλλάδων ἦταν τά ...ρεπορτάζ γιά τήν 
ἐπίσκεψη Ἐρντογάν πού ΔΕΝ ἔγινε! Τήν 
Χρυσή Πατσαβούρα κερδίζει τό «Βῆµα».

Πανελλαδική Συνάντηση Νέων ΑΡΔΗΝ, 
16-19/07 στήν Ἄνω Γατζέα τοῦ Πηλίου, 
µέ στόχο µιά ἐναλλακτική πρόταση γιά 
τή νεολαία µας. Ὅσοι ζωντανοί...

«Πράσινες» οἱ κοινότητες Κέχρου κι Ὀρ-
γάνης, παρά τή µέριµνα τῆς ΝΔ (δρόµοι, 
internet, 24ωρο ἰατρεῖο...), «γαλάζιος» ὁ 
Σώστης πού τσέπωσε ἀποζηµιώσεις

Τί ἀποδεικνύεται (καί) γιά τή µειονοτική 
ψῆφο; Ὅτι µετράει τό προσωπικό κέρδος, 
τί µπαίνει στήν τσέπη, κι ὄχι τό γενικό 
καλό, οἱ ὑποδοµές κτλ. Ἄντε µετά νά 
κάνεις σοβαρή πολιτική!

Ἡ «Φωνή τῆς Ροδόπης» προστέθηκε 
στή δική µας, ἐκθέτοντας παλιά ἆθλα 
τῆς ΔΕΥΑΚ: 1,2 ἑκ. εὐρώ  χαµένα στήν 
µπακαλική τῆς µερτόγλειας περιόδου.

Καί καλά νά ἦταν ἡ δηµοτική ἐπιχείρηση 
µόνο τσαπατσούλα. Τό χειρότερο θά 
εἶναι νά ἀποδειχθεῖ (καί) τσούλα...

Μετεκλογικά βρέθηκαν γιά παράπονα 
Πούλιος καί Μελισσόπουλος στόν σύλ-
λογο «Ἐλπίδα» Δροσεροῦ. Καλύτερη δέν 
θά ἦταν µία ἄλλη ἀφορµή, ἀγαπητοί;

Π.χ. µιά ἀπόφαση νά βοηθήσετε οὐσια-
στικά τίς προσπάθειες τῶν Ροµά; Ἤ µιά 
ἀπόφαση νά ἀποβάλετε τόν τουρκο-
πράκτορα καί ἀπατεώνα τοῦ οἰκισµοῦ;

Τό ποµάκικο τραγούδι ἀκούστηκε στή 

Δράµα, στήν 2η Πανελλήνια συνάντηση 
Χορωδιῶν Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ 
Παµµικρασιατικοῦ συλλόγου

Μπράβο στόν Νίκο Κόκκα καί στίς 
Ἐµινέ καί Κεζµπάν Μπουρουτζῆ! Μέ τά 
λιανοντούφεκα πολεµᾶµε τά φουσᾶτα 
τοῦ ἐκτουρκισµοῦ, ρέεεεε!...

Μᾶς πληροφόρησαν γιά τήν προβολή 
τοῦ «Α» στήν ἐκποµπή (23/6) τοῦ καθ. Ν. 
Σαρρῆ (στό High tv). Τόν εὐχαριστοῦµε 
θερµά γιά τήν τιµητική ἀναφορά του!

Μήνυµα Μέτε ὑπέρ τῶν µειονοτικῶν 
γυµνασίων, µέ ἀφορµή τό ...«Καντήλι» 
- γιά νά µήν χάσουν οἱ µαθητές τά 
ἐθνοθρησκευτικά χαρακτηριστικά τους. 
Πολυπολιτισµικότητα ἀ λα Τούρκα...

Τούρκικη δικαιοσύνη και διαφάνεια
O δηµοσιογράφος Νεντίµ Σενέρ εµφανίστηκε 
χτες στο δικαστήριο όπου θα δικαστεί σε 
δύο δίκες, αντιµετωπίζοντας ποινή έως 28 
χρόνια φυλακή, για το βιβλίο που έγραψε 
µε τίτλο «Η δολοφονία του Ντινκ και τα 
ψέµµατα των υπηρεσιών». Ο Σενέρ δήλωσε 
πως τις καταγραφείσες συνοµιλίες που 
εµπεριέχονται στο βιβλίο του τις βρήκε στο 
ίντερνετ. Τον Σενέρ µήνυσαν για το βιβλίο 
του ο ∆ιευθυντής του Τοµέα Πληροφοριών 
της Γενικής Ασφάλειας Ραµαζάν Ακγιουρέκ, 
ο διευθυντής του Τοµέα Πληροφοριών της 
Ασφάλειας Κων/πολης Αλή Φουάτ Γιλµαζέρ, 
ο διευθυντής του Τµήµατος Πληροφοριών 
της Τραπεζούντας Φαρούκ Σαρί και ο 
αστυνοµικός υπάλληλος Μουχιτίν Ζενίτ. Στην 
ερώτηση «Πώς εκτιµάτε το γεγονός ότι αυτοί 
που διέπραξαν τη δολοφονία αντιµετωπίζουν 
φυλάκιση 20 χρόνων κι εσείς δικάζεστε 
αντιµετωπίζοντας 28 χρόνια φυλακή;» ο 
Σενέρ είπε ότι αυτό είναι αποτέλεσµα του 
τουρκικού νοµικού συστήµατος και πως δεν 
θέλει να σχολιάσει περαιτέρω. 

(10-6-09, εφ. Νέτγκαζετε)
 
Πανεπιστήµιο ...Ντεµιρέλ!
Ο 9ος πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Σουλεϊµάν 
Ντεµιρέλ ήρθε στην Ισπάρτα και συναντήθηκε 
στο αεροδρόµιο Σουλειµάν Ντεµιρέλ, µε τον 
νοµάρχη, τον δήµαρχο, τον πρύτανη και 
επιχειρηµατίες της περιοχής. Θα συµµετάσχει 
αύριο σε τελετή που θα γίνει στο πανεπιστήµιο 
που φέρει το όνοµα του. Ο Ντεµιρέλ τελείωσε 
την περιοδεία του στο χωριό Ισλάµκιοϊ όπου 
γεννήθηκε, µε την επίσκεψη του στο Μουσείο 
∆ηµοκρατίας. ∆ήλωσε πως ¨Εδώ πρέπει να 
µας εξηγεί, να εκφράζεται, το τι κάναµε, το 
τι σκεφτόµασταν¨. 

(11-6-09, εφ. Νέτγκαζετε)

Η Αριστερά χείρα του Στρατού
Συνεχίζουµε την συνέντευξη που πήραµε 
από τον Γ.Γ. του κόµµατος SHP  και ιστορικό 
στέλεχος της Αριστεράς, Χουσεΐν Εργκούν:
«- Και πριν υπήρχαν συνεργασίες. Υπήρξαν 
ληστείες τραπεζών, δολοφονίες και σπασίµατα 
για να έρθει ο Στρατός στην εξουσία. Υπήρξε 
πολύ άσχηµος ο ρόλος της Αριστεράς στις 
προβοκάτσιες πριν τα πραξικοπήµατα.
 - Η Αριστερά έκανε εσκεµµένα αυτές τις 
προβοκάτσιες;
- Τα κατώτερα στελέχη δεν το ξέραν, αλλά 
οι ηγέτες το γνώριζαν. Αυτοί που ήταν σε 
ηγετικές θέσεις της νεολαίας το ξέραν.
 - Τα µέλη της οργάνωσης Ντενίζ Γκεζµίς 
ήξεραν πως έκαναν δράσεις για να έρθει ο 
Στρατός στην εξουσία; 
- Ας το πω µε µια µαρτυρία: Ο Γιουσούφ 
Κουπελί όταν αποφυλακίστηκε µετά το 
1980 ήρθε σε µένα και µου είπε: «Από την 
αρχή ώς το τέλος χρησιµοποιηθήκαµε». 
Εγώ του είπα «Πώς δεν το καταλάβατε; Ο 
στρατιωτικός έρχεται, σας δίνει όπλα. Σου 
λέει, φέρτε λίγη ανακατωσούρα και εµείς 
θα κάνουµε τα απαραίτητα. Εσείς πώς δεν 
το καταλάβατε;» Η απάντησή του σε µένα 
ήταν «Εγώ τα συζητούσα αυτά µε τον Μαχίρ 
Τσαγιάν. Του είχα πει «η ΜΙΤ είναι ανάµεσά 
µας, πού πάµε;» κι εκείνος µου απάντησε 
πως «φυσικά και θα έχει σχέση µαζί µας η 
ΜΙΤ, είµαστε µια δυνατή πολιτική κίνηση».
- Μάλιστα…
- Στην Τουρκία πριν από το ‘80 και το ‘70 οι 
στρατιωτικοί χρησιµοποίησαν τις ένοπλες 
οργανώσεις. Αυτοί οι οποίοι ήταν επικεφαλής 
σίγουρα ήξεραν πως χρησιµοποιούνταν από 
τους στρατιωτικούς. Τη συµµαχία µε τον 
Στρατό την έβλεπαν ως ένα δρόµο για την 
εξουσία.                       (16-6-09, εφ. Ταράφ)

kyneg@otenet.gr      M.K.

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ

     Ήταν βεβαίως αδύνατο σήµερα, αγαπητοί φίλοι, 
να µην εγκαταλείψουµε τα συνήθη θέµατά µας και 
να µην καταθέσουµε τα διθυραµβικά µας σχόλια 
για τον νέο µνηµειώδη δηµοσιογραφικό άθλο των 
κολοσσών της ενηµέρωσης. Ο λόγος ασφαλώς για 
την εµπεριστατωµένη δηµοσιογραφική κάλυψη από 
τους επιφανέστερους εκπροσώπους του αθηναϊκού 
Τύπου της συνάντησης Καραµανλή και Ερντογάν, που 
γράφτηκε ότι πραγµατοποιήθηκε το προηγούµενο 
Σαββατοκύριακο - ασχέτως φυσικά του ότι στην 
πραγµατικότητα ΔΕΝ πραγµατοποιήθηκε ΠΟΤΕ, µια 
και η έλευση του Ερντογάν αναβλήθηκε την τελευταία 
στιγµή. Ασήµαντη λεπτοµέρεια όµως ήταν φυσικά 
αυτό για τους φωστήρες του ΒΗΜΑΤΟΣ, του ΕΘΝΟΥΣ 
και της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, που «κάλυψαν» την (λέµε 
τώρα) συνάντηση a priori, έκλεισαν ύλη, πήγανε στις 
βίλες τους και, όταν έµαθαν για τη µαταίωση, έτρεχαν 
a posteriori να µαζέψουν τα ασυµµάζευτα (µαζί και µε 
τα φύλλα που είχαν ήδη κυκλοφορήσει). Απολαύστε 
για παράδειγµα την «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», η 
οποία έγραψε (επί λέξει) τα εξής:
     «Επί µία ώρα, µαζί µε το χρόνο που χρειάστηκε 
για τη µετάφραση (θαυµάστε τώρα σεις προσοχή στη 
λεπτοµέρεια!), τα είπαν χθες το απόγευµα στο Μέγαρο 

Μαξίµου ο Κ. Καραµανλής µε τον Ταγίπ Ερντογάν, 
ο οποίος ήρθε στην Αθήνα για τα εγκαίνια του νέου 
Μουσείου της Ακρόπολης (ναι, έφερε και αντίγραφο της 
τούρκικης τριήρους που κάνει βόλτες στη Μεσόγειο). Η 
υλοποίηση των συµφωνιών ...για τους µετανάστες και 
οι παραβιάσεις στο Αιγαίο ήταν δυο από τα βασικά 
θέµατα που µπήκαν στην κουβέντα (τι, τόσην ώρα µόνο 
γι’ αυτά έλεγαν;). Σε τέτοιου είδους συναντήσεις (δηλαδή 
τι είδους εννοεί ο ποιητής, µαϊµούδες;) «πιάνεις κλίµα» 
από τις δηλώσεις που ακολουθούν (τώρα βέβαια καµιά 
φορά, άµα βιάζεσαι, πιάνεις και τα…παπάρια σου). Κάτι 
τέτοιο, όµως, δεν έγινε χθες (για το κλίµα δηλαδή, οπότε 
µόνο τα παπάρια µας πιάσαµε), αφού δηλώσεις δεν ήταν 
προγραµµατισµένες (σωστά, αφού τα είπανε, οι άλλοι 
φύγαν για Τουρκία από την πίσω πόρτα µεταµφιεσµέ-
νοι). Οπότε τα αποτελέσµατα θα προκύψουν από 
«διαρροές». Αν, τελικά, προκύψουν...».
     Επειδή όµως τελικά βέβαια αµαρτία θα ήταν να 
µην…προκύψουν, εµείς σας τις ξετρυπώσαµε και 
τις αναδηµοσιεύουµε στη συνέχεια. Σας δίνουµε 
όµως και τα επικείµενα (κατά την επόµενη Κυριακή) 
εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα και των άλλων δύο 
έγκριτων εκπροσώπων του αθηναϊκού Τύπου, που 
έχουν εδώ και πολλά χρόνια ταχθεί ανιδιοτελώς στην 
υπεύθυνη και έγκυρή σας ενηµέρωση. Πώς είπατε; Τι 
εννοείτε, όταν λέτε «πώς τα ξέρουµε»; Ε, απλό είναι! 
Προφανώς δεν έχουν ΜΟΝΟ οι άλλοι ικανότητες για 
ταξίδια στον χωροχρόνο…

Η συνέχεια στη σελίδα 11

Κι ἀπό σήμερα τσιγάρο ΤΕΛΟΣ 
σέ κλειστούς δημόσιους χώρους, 
σύμφωνα τοὐλάχιστον μέ τά λεγόμενα 
τῶν «ἁρμοδίων». Νά τό πιστέψουμε; Τό 
θέλουμε πολύ ἀλλά ὅσο θυμόμαστε τό 
ποῦ ζοῦμε, δυσκολευόμαστε λιγάκι...


