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Τό νά µήν µπορεῖς 
νά πιστέψεις 

εἶναι ἕνα εἶδος 
ἀναπηρίας

Γ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

 Ἀντιφωνητὴς

- Μπρέ καλῶς τούς γκιαούρηδες στό 2010!...

«Ὅταν ἕνας ζωγράφος κατορθώνει νὰ δίνει τὶς προσωπικές 
του  ἐµπειρίες  κρατώντας  ἀτόφια  τὴν πρώτη τους αἴσθηση 
καὶ συνάµα, µὲ τὴν ἴδια χειρονοµία, νὰ ὁδηγεῖ τὰ εἰκονιστικὰ  
ἐξαγόµενα τῆς περιπέτειας τῶν καιρῶν µας σὲ µιὰ τόσο ὑψηλοῦ 
βαθµοῦ ἐγκράτεια, ξεφεύγει ἀπὸ τοὺς διαχωρισµοὺς τῆς 
τρέχουσας αἰσθητικῆς. Καὶ ἴσως εἶναι γι’ αὐτὸ ποὺ πραγµατικὰ 
δὲν αἰσθάνεται κανεὶς  τὴν ἀνάγκη νὰ ἀναρωτηθεῖ ἂν ὁ Μόραλης 
εἶναι µοντέρνος ἤ κλασσικός, Ἑλληνικὸς ἤ Εὐρωπαΐζων (...) Μ’ 
ἕνα ὀλιγοψήφιο ἀλφάβητο στὰ χέρια του,  ὅπου τὰ στοιχεῖα ποὺ 
ἐπανέρχονται περισσότερο εἶναι οἱ δυὸ ἀντίθετες καµπῦλες, 
ἡ ὤχρα καὶ τὸ µαῦρο, ἐπέτυχε ὁ Μόραλης νὰ µετατρέψει 
τὴν ὁµιλία τῶν πραγµάτων σὲ ὀπτικὸ φαινόµενο, κατὰ τρόπο 
µοναδικὸ µέσα στὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ τέχνη» (ὁ Ἐλύτης γιὰ τὸν 
Γιάννη Μόραλη πού πρό ἡµερῶν τελείωσε µὲ τὰ ἐγκόσµια)

Ἀπό τήν πρώτη στιγµή πού εἶχε ξεκινήσει 
ἡ παγκόσµια µπουρδολογία περί «Ἀλ 
Κάιντα», ὁ «Ἀντιφωνητής» ἦταν ἀπό 
ἐκεῖνα τά (πόσα ἄραγε;) ἔντυπα πού στά-
θηκαν ὄρθια µπροστά στό παραµύθιασµα 
τῶν ἀφεντικῶν. Ἀπό τήν πρώτη µέρα 
ὄχι ἁπλῶς ἀµφισβητήσαµε τούτη τήν 
προσβολή κατά τῆς λογικῆς µας ἀλλά 
καί τήν διακωµωδήσαµε µέ χίλιους δυό 
τρόπους («συνεντεύξεις» µέ µέλη της, 
«φωτογραφίες» ἀπό τά «ληµέρια» της 
κτλ κτλ). Ὄχι ὅτι ἦταν κάποιο ἰδιαίτερο 
κατόρθωµα ἀλλά πάντως ἐκεῖ πού ὅλοι 
σχεδόν ἀναµασοῦσαν τίς τρίχες περί 
Μπίν Λάντεν - ἤ µερικοί φτάνανε στό 
ἄλλο ἄκρο µέ παρανοϊκές θεωρίες (τοῦ 
τύπου «οἱ Δίδυµοι Πῦργοι δέν κατέπεσαν 
ποτέ») - ἐµεῖς ἀπό δῶ προσπαθήσαµε νά 
βάλουµε τήν ἀληθινή πληροφορία καί 
τήν κοινή λογική στίς προσεγγίσεις τοῦ 
θέµατος.
Κι ἀφοῦ περάσανε πάνω ἀπό 8 χρόνια 
ἀπό τήν εἰσαγωγή τῆς «παγκόσµιας 
τροµοκρατίας» στή ζωή µας, φτάσαµε 
στό σηµεῖο νά βγάλει τό ἴδιο τό BBC στόν 
ἀέρα τήν ἀλήθεια: Πώς τροµοκρατική 
ὀργάνωση τοῦ τύπου «Ἀλ Κάιντα» 
ΔΕΝ ὑπῆρξε ποτέ (δεῖτε τό βίντεο στό 
http://www.youtube.com/watch?v=r-hYor
Ni0nA&feature=related). Προφανῶς δέν 
µποροῦν ὅλοι στή Δύση νά συνεχίσουν 
τήν ἀναπαραγωγή τοῦ ἰδίου ἐξωφρενικοῦ 
σεναρίου καί οἱ στοιχειωδῶς σοβαροί 
ἀρχίσανε νά µιλᾶνε.
Ἔτσι οἱ ...γνωστοί σεναριογράφοι ρίχτη-
καν καί πάλι στή δουλειά, µέ σκοπό νά 
ἀναθερµάνουν τόν µπαγιάτικο µῦθο. 
Τό νέο, Χριστουγεννιάτικο ἐπεισόδιο 
εἶχε ἕναν 23χρονο Νιγηριανό φοιτητή 
στή Βρετανία, τόν Οὐµάρ Ἀµπντούλ 

Μουταλάµπ, πού πετώντας ἀπό τήν 
Ὁλλανδία στό Ντητρόιτ «προσπάθησε 
νά ἀνατινάξει τό ἀεροπλάνο». Εἶχε, λέει, 
κρυµµένη πλαστική ἐκρηκτική ὕλη (ΡΕΤΝ) 
στό ἐσώρουχό του καί προσπαθώντας 
νά τό πυροδοτήσει τόν σταµάτησαν οἱ 
συνεπιβάτες του καί τελικά ὁ ἴδιος ἔπαθε 
τελικά µικρά ἐγκαύµατα. Πῶς πέρασε 
τά ἐκρηκτικά στό ἀεροσκάφος καί πῶς 
µπῆκε χωρίς διαβατήριο; Τί ρόλο ἔπαιξε 
ἡ ἰσραηλινῶν συµφερόντων ὑπηρεσία 
ἀσφαλείας ICTS τοῦ ἀεροδροµίου (τήν 
θυµᾶστε κι ἀπό τήν 11η Σεπτεµβρίου;); Γιατί 
δέν ἀξιοποιήθηκαν οἱ προειδοποιήσεις 
τοῦ πατέρα τοῦ δράστη (εἶναι τραπεζίτης 
καί πρώην ὑπουργός Οἰκονοµικῶν τῆς 
Νιγηρίας) πώς «εἶχε προσυλητιστεῖ ἀπό 
ἰσλαµιστές στήν Ὑεµένη», ἀπό ὅπου 
«προµηθεύτηκε τά ἐκρηκτικά»;
Τό σενάριο ἐπικύρωσε ἡ ...«Ἀλ Κάιντα» 
µέ ἀναρτήσεις σέ (ἀνώνυµα!) ἰσλαµικά 
µπλόγκ, ὅπου χαιρετοῦσε τήν ἡρωική 
προσπάθεια, πανηγύριζε γιά τό γεγονός 
ὅτι ἡ ἐκρηκτική ὕλη δέν ἀνιχνεύτηκε 
στό ἀεροδρόµιο καί ἀναλάµβανε τήν 
εὐθύνη γιά τήν ἀπόπειρα - ἀντίποινο τῶν 
ἀµερικανικῶν ἐπιθέσεων στήν Ὑεµένη! 
Θυµίζουµε ὅτι στήν Ὑεµένη ἁλωνίζουν οἱ 
ΗΠΑνθρωποι, µέ πρόσχηµα τό ἀντάρτικο 
Χούθι τῶν σιιτῶν Ζαΐντι. 
Καί νάσου ὁ εἰρηνοµπελίστας Ὀµπάµα 
νά ξεσπαθώνει κατά τοῦ κακοῦ καί ὁ 
γερουσιαστής Joseph Lieberman, πού 
προεδρεύει στήν πανίσχυρη Ἐπιτροπή  
Homeland Security and Governmental 
Aff airs, νά µιλᾶ γιά τόν «ἑπόµενο πόλεµο» 
τῶν ΗΠΑ, αὐτόν στήν Ὑεµένη, «ἄν δέν 
ἀναληφθεῖ προληπτικά δράση»! Θέλει 
πολύ µυαλό γιά νά ἀντιληφθεῖ κανείς τό 
ποῦ, πῶς κι ἀπό ποιούς πάει τό πρᾶγµα; 

Ἡ «Ἀλ Κάιντα» σέ νέα ἐπεισόδια

Στήν ἠλ. διεύθυνση www.youtube.com/watch?v=YVh4Rr1GJ94 
µπορεῖ κανείς νά βρεῖ τόν ...«ἐθνικό ὕµνο» τῆς ἐφήµερης 
»Τουρκικῆς δηµοκρατίας τῆς Δυτικῆς Θράκης». Πρόκειται γιά τό 
µόρφωµα πού εἶχε στήσει στήν περιοχή µας ἡ ὀπισθοχωροῦσα 
Ὀθωµανική Αὐτοκρατορία (Αὔγουστος 1913 - Ὀκτώβριος 1913) 
µέ πρόεδρο τόν Σουλεϊµάν Ἀσκερί, ὁ  ὁποῖος ἔγραψε (;) καί τά 
λόγια πού µεταφράζουµε σήµερα (βλ. σελίδα 7). 
Καί καλά, στίς συνθῆκες τοῦ 1913 πολλά δικαιολογοῦνταν, 
ὅµως εἶναι δυνατόν ἐν ἔτει 2010 νά ἀνασκαλεύονται τέτοια 
πράγµατα στήν περιοχή;! Αὐτό εἶναι τό µέλλον πού ἔρχεται;
Τήν ἴδια στιγµή ἔχουµε µιά προβοκατόρικη συκοφαντία τῆς 
Χαρᾶς Νικοπούλου (βλ. σελ. 7) καί τή Συµβουλευτική Ἐπιτροπή 
τῆς µειονότητας µέ τόν τουρκοµουφτή Ξάνθης Ἀχµέτ Μέτε νά 
προκαλοῦν µέ κείµενα σάν κι αὐτό τῆς 28-12–2009, «Πρός τήν 
κοινή γνώµη». Ἐκεῖ ὅπου, µέ ἀφορµή τή γνωστή συνέντευξη 
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχη στό CBS (καί τίς καταγγελίες 
του γιά τήν καθηµερινή σταύρωση τοῦ Ἑλληνορθόδοξου 
Πατριαρχείου) ὁ Μέτε µιλοῦσε γιά τόν «θρησκευτικό ἡγέτη 
τῆς Ὀρθόδοξης Ρωµαίικης Μειονότητας τῆς Ἰστανµπούλ κ. κ. 
Βαρθολοµαῖο» καί γιά τήν «καταπάτηση τῶν δικαιωµάτων τῆς 
Τουρκικῆς Μειονότητας τῆς Δ. Θράκης»! Καλή µας χρονιά!

Κυκλοφοροῦν καί ...«ἐθνικό ὕµνο»!



Υπήρξαν ποτέ Έλληνες 
στην Φιλιππούπολη; 

Η τελευταία μας επίσκεψη στη Φιλιππού-
πολη μας επέτρεψε να θαυμάσουμε 
την όμορφη πόλη της Βόρειας Θράκης 
- Ανατολικής Ρωμυλίας, στη σημερινή 
ΝΑ Βουλγαρία. Ωστόσο τη φορά αυτή  
διαπιστώσαμε ότι ακόμη και μεγάλες  
τουριστικές επιχειρήσεις, δεν διαφέρουν 
από προπαγανδιστικές υπηρεσίες της 
Τουρκίας και μάλιστα με τρόπο που 
εκπλήσσει για τη θρασσεία παραχάραξη 
της Ιστορίας.    
«Έχετε δει τη Σαφράμπολη, την 
Προύσσα, το Μπεηπαζαρί, το Μπιργκί; 
Εάν έχετε δει όλες αυτές τις πόλεις τότε 
η Φιλιππούπολη (Πλόβντιφ) δεν θα σας 
προξενήσει εντύπωση». Έτσι αρχίζει 
το επίσημο περιοδικό του τουριστικού 
ομίλου Dedeman (τεύχος Νο 5, Χειμώνας 
2009), την ξενάγηση στο αφιέρωμα για τη 
Φιλιππούπολη (σελ. 24-31), όπου ο όμιλος 
διαθέτει  ξενοδοχειακή μονάδα.
Το αφιέρωμα, στην τουρκική και αγγλική 
γλώσσα, ξεκινά με την παραπάνω αναφορά 
- μάλλον όλος ο πλανήτης έχει σχέση με το  
οθωμανικό παρελθόν και τουρκικό παρόν 
-  και το κείμενο για την Φιλιππούπολη, 
συνεχίζει με τα παρακάτω: 
«Η πόλη είναι μία από αυτές που έχει 
ισχυρή Οθωμανική παρουσία στους 
δρόμους και στην αρχιτεκτονική….η πόλη 
έχει ατμόσφαιρα και μνήμες από τους 
Οθωμανικούς καιρούς…. από τότε η πόλη 
διατηρεί τις ευτυχέστερες στιγμές της 
ιδιαίτερα στον πολιτισμό της… Η πόλη 
αυτά τα χαρακτηριστικά τα μοιράζεται 
μαζί με την Κωνσταντινούπολη και την 
Προύσα….. Η πόλη ιδρύθηκε ανάμεσα 

στον ποταμό Έβρο (Μαρίτσα) και στο 
Τέμενος της Παρασκευής… Το 1361 
η πόλη ονομάστηκε Φιλίμπε από τον 
Πασά Lala Sahin, ο οποίος έφτιαξε και 
τις γέφυρες στον ποταμό Έβρο… Τα  
Τουρκικά και Οθωμανικά σημάδια στην 
πόλη είναι πολλά…  Τον 15ο αιώνα πολλές 
τουρκικές οικογένειες ήρθαν στην πόλη, η 
οποία έγινε κέντρο της περιφέρειας της 
Ρουμελίας και μία από τα δέκα κέντρα της 
Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μετά την 
διάλυση  της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ο μουσουλμανικός πληθυσμός άρχισε να 
μειώνεται και μαζί έχασε και την περιουσία 
του. Πολλές κατασκευές που σχεδιάστηκαν 
επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τεμένη, 
χαμάμ, χάνια, κ.ά, έμειναν ημιτελή και 
έτσι είναι μέχρι σήμερα. Ένα από αυτά 
σχέδια είναι το Τέμενος Ulu, γνωστό ως 
Τέμενος Cumaa, το οποίο έγινε το 1425 
από τον Murad Hudavendigar και μετά το 
σεισμό του 1785, ξαναχτίστηκε από τον 
Abdulhamid. Άλλα Οθωμανικά μνημεία 
είναι τα χάνια, το πτωχοκομείο και τα 
χαμάμ που φτιάχτηκαν από τον πασά 
Gazi Sehabeddin, αλλά το Τέμενος έμεινε 
ημιτελές όπως και το Ρολόι, ένα από τα πιο 
παλιά στην Ανατολική Ευρώπη. 
Στους τρεις λόφους υπάρχει ένα  ανοικτό 

μουσείο με παραδοσιακά Τουρκικά 
σπίτια και η πόλη  είναι μία 
Οθωμανική κατασκευή  στην 
πραγματικότητα….. 
Η παλιά πόλη   μοιάζει με την 
Σαφράμπολη και ο τρόπος ζωής 
θυμίζει τον τουρκικό τρόπο 
ζωής….η πόλη με τις Τουρκικές και 
Αλβανικές ρίζες, δείχνει σε κάθε 
βήμα το παρελθόν της, τις μνήμες 
των πόλεων της Ανατολίας… 
Όταν αφήνετε την παλιά πόλη το 
Τέμενος Ulu - αυτό που άφησαν 

οι Οθωμανοί, στο κέντρο της πόλης - οι 
μιναρέδες του, όπως ανεβαίνουν στον 
ουρανό μας δίνουν το μυστικισμό που 
κουβαλά η πόλη εδώ και χρόνια, που 
μας λένε πολλά».
 Το παραπάνω κείμενο αποτελεί 
μία «τουριστική» προσέγγιση στην 
ιστορία της Φιλιππούπολης από έναν 
οργανισμό, ο οποίος υποτίθεται είναι 
μία επιχείρηση που επιθυμεί το κέρδος 
και δεν εμπλέκεται σε πολιτικές και 
άλλες συναφείς λογικές. 
Το κείμενο όμως, όπως παρατηρή-
σατε,  δεν αναφέρει ούτε μία λέξη 
στην ελληνική παρουσία (ούτε και 
για ...βουλγαρική!). Για την ίδρυση 
της πόλης, του Κοινόν των Θρακών, 
αρχικά ως Ευμολπιάς, και Φιλιππού-
πολης από τον Φίλιππο τον Β΄, του 
οποίο του άγαλμα δεσπόζει στο κέντρο 
της πόλης, εκεί όπου ο τουρκικός προ-
παγανδιστικός οργα(νι)σμός δεν το 
βλέπει, αφού γι’ αυτόν υπάρχει μόνον 
το οθωμανικό Τέμενος Ulu… 
Στο κείμενο υπάρχει μόνο τουρκικό 
- οθωμανικό και μόνο οθωμανικό 
τουρκικό παρελθόν, παρόν και μέλλον. 
ΚΑΜΜΊΑ αναφορά σε Ελληνικό - 
Έλληνες, και οτιδήποτε άλλο σχετικό. 

Για τα Αλεξάνδρεια, τους πανθρακικούς 
αγώνες προς τιμήν του Μεγάλου 
Αλέξανδρου. ΚΑΜΜΙΑ  αναφορά στο  
Βυζάντιο, στην ελληνική κοινότητα, των 
Ζαρίφη, Δοξιάδη,  Μαρασλή, του τέταρτου 
μέλους της αρχής της Φιλικής Εταιρείας Γ. 
Κομιζόπουλου, του οποίου το σπίτι είναι 
το εθνογραφικό μουσείο της πόλης (βλ. 
φωτογραφία). 
Για τον “επιχειρηματία” Dedeman η πόλη 
έχει  μόνο οθωμανική - τουρκική ιστορία. 
Μάλλον δεν υπήρξαν ποτέ Έλληνες, όπως 
δεν υπάρχουν και σήμερα, τόσο μίσος και 
προπαγάνδα, πραγματικά μας εκπλήσσει, 
ακόμη κι εμάς που τα ζούμε καθημερινά 
στην ελληνική Θράκη.    Φ.Μ.
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Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς
Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό 

Ἔντυπο Γνώµης
Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, 

691 00, Κοµοτηνή
Τηλέφωνο: 25310 81537  

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

www.antifonitis.gr

Κωδικός 1380

Ἔκδοση τοῦ σωµατείου 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ

Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: 
Καραΐσκος Κώστας

Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή
Ἐκτύπωση: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.

Ἐτήσια συνδροµή:  
Ἰδιωτῶν 30 €

Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, 
κλπ: 60 €

Ἀριθµοί λογαριασµῶν: 
EUROBANK     306-0100211038

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   779/603135-81

Το υπό έγκριση νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ 
για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας 
από τους μετανάστες θα μεταβάλει, εάν 
εγκριθεί, ριζικά τον χαρακτήρα και την 
φυσιογνωμία της ελληνικής κοινωνίας. 
Πρόκειται για ένα πανάθλιο, τυχοδιωκτικό 
εφεύρημα το οποίο επικαλείται ευγενείς 
σκοπούς, επιτυγχάνοντας τα εκ διαμέτρου 
αντίθετα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα:  
  Α) Παγιώνει ένα καθεστώς άνευ όρων 
αποδοχής των γιγάντιων μεταναστευτικών 
ρευμάτων που αντιμετωπίζει και θα 
αντιμετωπίσει στο μέλλον η χώρα μας. 
Ενώ η παρασιτική Ελλάδα ήδη καταρρέει 
εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά και 
πολιτιστικά μην μπορώντας να εξασφαλίσει 
το μέλλον του ίδιου του ελληνικού λαού, οι 
κυβερνώντες ετοιμάζονται να προσθέσουν 
με τις μαζικές πολιτογραφήσεις επιπλέον 
εμπόδια σε οποιαδήποτε προσπάθεια 
υπέρβασης της βαθιάς κρίσης.  Η πολιτική 
της ελληνοποίησης–εξπρές γίνεται 
προς το συμφέρον των πολυεθνικών, 
των κομματαρχαίων του ΠΑΣΟΚ και 
όλων εκείνων που θέλουν τη διαιώνιση 
ενός καθεστώτος μαύρης εργασίας και 
δουλοκτητικής εκμετάλλευσης των 
διαρκώς νέων κυμάτων λαθρομεταναστών, 
που αναπόφευκτα θα φέρει, καθώς και της 
συμπίεσης προς τα κάτω των εργασιακών 
δικαιωμάτων των Ελλήνων εργαζομένων.    
  Β) Ενθαρρύνει αντί να προλαμβάνει 
το ενδεχόμενο εμφάνισης πολιτιστικών 
συγκρούσεων μεγάλης κλίμακας στο 
εσωτερικό της ήδη σε κρίση ελληνικής 
κοινωνίας. Οι πολιτογραφήσεις-εξπρές 

που προβλέπονται, αφορούν κυρίως τα 
μαζικά κύματα ισλαμιστών μεταναστών, 
οι οποίοι μάλιστα προέρχονται από χώρες 
και περιοχές όπου αναπτύσσεται μια 
αντιδραστική και ανελεύθερη εκδοχή 
του Ισλάμ. Κανείς όμως δεν είναι 
διατεθειμένος να υπονομεύσει πολιτικές 
και πολιτιστικές κατακτήσεις που κέρδισε 
ο ελληνικός λαός με αγώνες και θυσίες, στ’ 
όνομα μιας κίβδηλης και ψευδεπίγραφης 
ανεκτικότητας. Ούτε βέβαια ξεχνάει κανείς 
πως η γειτονική, ιμπεριαλιστική Τουρκία 
χρησιμοποιεί συστηματικά ως στρατηγικό 
της χαρτί το Ισλάμ προκειμένου να 
παγιώσει τις σφαίρες επιρροής της σ’ 
ολόκληρα τα Βαλκάνια, υλοποιώντας τα 
νέο-οθωμανικά της σχέδια.  
  Γ) Εκμεταλλεύεται τα καθοριστικά 
για έναν λαό και μια πολιτεία 
ζητήματα της ιθαγένειας και της 
πολιτοφροσύνης για μικροκομματικούς 
και μικροεξουσιαστικούς σκοπούς, 
αδιαφορώντας πλήρως για τις τραγικές 
συνέπειες που το νομοσχέδιο θα 
επιφέρει. Οι εθνομηδενιστές ιθύνοντες 
της κυβέρνησης λειτουργούν ως 
μαθητευόμενοι μάγοι, παίζοντας με την 
φωτιά για μικροκομματικά οφέλη και 
εξουσιαστικές σκοπιμότητες, προκειμένου 
να δημιουργήσουν ένα νέο εκλογικό 
κοινό, το οποίο θα είναι δεμένο μαζί τους 
με όρους πελατείας και πατρωνίας που 
θυμίζουν Μεσαίωνα. 
  Δ) Στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις ώστε να ταυτιστεί η 
δίκαιη και πλειοψηφική αντίθεση του 

ελληνικού λαού σ’ αυτές τις μεθοδεύσεις, 
με την άκρα δεξιά.  Δεδομένης της 
εγκατάλειψης των λαϊκών συμφερόντων 
από την δήθεν αριστερά, και της σιγής 
ιχθύος που τηρεί η λεγόμενη κεντροδεξιά, 
το αποτέλεσμα είναι να ενισχύεται το 
δίπολο «εθνομηδενισμός»–«ρατσιστικός 
φασισμός»· μια τέτοια εξέλιξη έχει 
ευνοήσει σε όλο τον κόσμο τις δυνάμεις 
του κοσμοπολίτικου κεφαλαίου για την 
προώθηση των σχεδίων τους, μια και η 
ταύτιση με την άκρα δεξιά, χρησιμεύει 
παντού για να ενοχοποιεί και να ακυρώνει 
τα πλειοψηφικά αισθήματα των λαών. 
  Το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο και 
θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Είναι 
σαφές πως ο ελληνικός λαός αντιτίθεται 
δραστικά στα προτεινόμενα μέτρα. Η 
κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να λάβει 
υπόψη την θέληση του ελληνικού λαού και 
να αποσύρει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο 
άμεσα. Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να 
κινητοποιηθεί, συγκροτώντας ένα μαζικό 
κίνημα εναντίον του προτεινόμενου 
νομοσχεδίου. 
Βέβαια, η επαγρύπνηση του ελληνικού 
λαού θα πρέπει να συνεχιστεί. Η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία είναι 
ήδη αποδεδειγμένα στα μάτια του 
ελληνικού λαού κυβέρνηση περιορισμένης 
ευθύνης, έχει ταχθεί μέσω του επικεφαλής 
της, Γιώργου Παπανδρέου από θέση 
αρχής υπέρ των πολυπολιτισμικών, 
εθνο-αποδομητικών εγχειρημάτων που 
προωθεί το κοσμοπολίτικο κεφάλαιο. 
Γι’ αυτό περιφέρεται στα διεθνή 
φόρα επιδεικνύοντας μπροστά στους 
επιχειρηματίες και τους πολιτικούς ταγούς 
της παγκοσμιοποίησης τα κατορθώματα 
της κυβέρνησής του, ακόμα και εάν αυτά 

υπονομεύουν καθοριστικά το μέλλον του 
ίδιου του λαού του. 
Οι δυνάμεις της αποσύνθεσης δεν πρόκειται 
να επικρατήσουν. Κάθε λαός έχει δικαίωμα 
στην αυτοδιάθεση, να καθορίζει ελεύθερα 
την φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα του. 
Δεν θα μας αναγκάσουν τα συμφέροντα 
των μεγάλων δυνάμεων και των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων στην υποταγή, 
προκειμένου να επωμιστούμε εμείς τα 
βάρη από τις γιγάντιες μετακινήσεις 
πληθυσμών που επιβάλουν οι ληστρικές 
τους δραστηριότητες. Ούτε βέβαια η χώρα 
μας θα γίνει άθυρμα για μερικά τσουβάλια 
ψήφων του κάθε ξιπασμένου πολιτικάντη. 
Επιτέλους! Η Ελλάδα χρειάζεται μια 
ψύχραιμη και ρεαλιστική μεταναστευτική 
πολιτική, μια πολιτική που θα διεκδικήσει 
την ενσωμάτωση όσων μεταναστών είναι 
δυνατόν να ενσωματωθούν, με όρους 
ισότητας και αξιοπρέπειας, δίχως βεβαίως 
να υπονομεύεται το μέλλον της χώρας και 
του ελληνικού λαού. 
Η ένταξη στο ελληνικό έθνος δεν γίνεται 
με ντιρεκτίβες των ποικιλώνυμων ΜΚΟ 
της Νέας Τάξης πραγμάτων, ούτε με 
φιρμάνια της σατράπηδων που μας 
κυβερνούν. Είναι ζήτημα αφομοίωσης της 
ελληνικής παιδείας και πολιτισμού, αλλά 
και το να ταυτίσει κάποιος τη μοίρα του με 
τη μοίρα αυτού εδώ του λαού. Υπ’ αυτήν 
την έννοια είμαστε όντως διατεθειμένοι 
να συζητήσουμε και να ενισχύσουμε 
τις προσπάθειες μιας σταδιακής 
ενσωμάτωσης, όλων εκείνων που όντως 
συμμερίζονται κοινές αξίες μαζί μας. Σε 
καμία περίπτωση όμως δεν θα δεχθούμε 
να αποβεί αυτή ένα χυδαίο άλλοθι για την 
ολοκληρωτική διάλυση της χώρας μας… 

Περιοδικό Άρδην - Εφημερίδα Ρήξη

ΟΧΙ ΣΤΟ ΛΑΟΚΤΟΝΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΙΚΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ



Άσυλο ανιάτων φρενοβλαβών
   Στην «Καθημερινή» (16-12-09) ο καθηγητής (και αυτουργός του νόμου 1168/82) 
Γιάννης Πανούσης περί του ασύλου. Όχι αυτού όπου πρέπει να κλειστούμε όλοι, αλλά 
του ...άλλου:  
    «Ένας νους, πριν γίνει αριστερόστροφος ή δεξιόστροφος πρέπει να είναι κοινός, δηλαδή 
να συν-κοινωνεί με τη λογική, να εκφράζεται με ειλικρίνεια και να κατανοείται από τους 
άλλους. Στο ζήτημα του πανεπιστημιακού ασύλου διαπιστώνουμε μια εσκεμμένη ασάφεια 
στους λόγους πολιτικών και ακαδημαϊκών και μια βολική αφασία στο δημοσιογραφικό 
ρεπορτάζ. Θα επιχειρήσω να κωδικοποιήσω τα σημεία όχι τριβής, αλλά σιωπής.
1. Η θεσμοθέτηση του πανεπιστημιακού ασύλου στο νόμο-πλαίσιο του 1982 αποτύπωνε 
και συμβόλιζε την ιστορική νίκη της Δημοκρατίας επί της φασιστικής χούντας και όχι τη 
βίαιη επιδρομή γνωστών - άγνωστων κουκουλοφόρων κατά των δημοκρατικών θεσμών.
2. Το άσυλο είναι ακαδημαϊκό και όχι κοινωνικό, ώστε να «συμμετέχουν» σε αυτό 
άλλες κοινωνικές τάξεις. Αυτό είναι δεδομένο γιατί η σχετική διάταξη βρίσκεται σε 
πανεπιστημιακό νόμο και όχι σε νόμο κοινωνικής πολιτικής ή κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Άρα, δεν πρόκειται για «άσυλο του λαού». Άλλο θέμα αν θέλει η πολιτεία να θεσμοθετήσει 
και να αναγνωρίσει πολλούς χώρους «κοινωνικού ασύλου».
3. Πρόκειται για άσυλο και όχι για ασυλία. Δεν επιτρέπεται, συνεπώς, ούτε κάποιος ποινικά 
διωκόμενος να αναζητεί στο άσυλο προστασία ούτε μέσα στους χώρους του ασύλου να 
τελούνται οποιασδήποτε φύσης εγκλήματα (και όχι μόνο κακουργήματα).
4. Υπερασπιστές του ασύλου είναι τα αναφερόμενα στον πανεπιστημιακό νόμο μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και όχι τρίτοι.
5. Η προστασία του ασύλου κακώς προσεγγίζεται σαν αστυνομικό πρόβλημα, διότι «εκ 
των έσω» υπονομεύεται.
6. Η όποια κατοχύρωση του ασύλου δεν έχει καμμιά σχέση με ακραίες απειθαρχίες μέσα 
στα ιδρύματα, όπου δεν υπάρχει και δεν εφαρμόζεται κανένας κανόνας δεοντολογίας και 
πολιτισμού.
7. Η ακαδημαϊκή κοινότητα υπεκφεύγει (αν δεν υποκρίνεται) όταν ισχυρίζεται ότι μπορεί 
να (αυτο)προστατευτεί. Κοντά 30 χρόνια και δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι μισοί 
φοβούνται και ορισμένοι «γνωρίζουν»;
8. Οι πολιτικοί υπεκφεύγουν (αν δεν υποκρίνονται) όταν λένε ότι «θα εφαρμοστεί ο 
νόμος». Το πολιτικό ερώτημα είναι τι κάνουν όταν δεν εφαρμόζεται (όπως συμβαίνει εδώ 
και δεκαετίες) ο νόμος. Αλλάζουν τον νόμο ή κοιτούν αλλού;
9. Στις χώρες όπου δεν αναγνωρίζεται θεσμικά το άσυλο ουδεμία αστυνομική ή άλλη 
δύναμη δεν σκέφτεται καν να εισέλθει στους χώρους. Όταν όμως το κράτος αποφανθεί 
ότι συντρέχουν οι λόγοι για να εισέλθει, τότε όλοι εμπιστεύονται το κράτος και όχι τους 
«επαγγελματίες - επαναστάτες».
10. Μπορεί να επιτευχθεί μια νέα κοινωνική και ακαδημαϊκή συμφωνία για το άσυλο 
όπως αυτή του Ν. 1168/82;
Κατά τη γνώμη μου όχι. Έχουμε το «άσυλο» που μας αξίζει (εντός και εκτός). Δεν ήμασταν 
το 1982 έτοιμοι για να διαχειριστούμε τόσες ελευθερίες και δεν είμαστε τόσο άδολοι το 
2009 για να μη φοβόμαστε την «εκδίκηση» των ελευθεριών που προδώσαμε.
 
Το μήνυμα Αρχιεπισκόπου Κύπρου
 Στον «Τύπο» (25-12-09) το μήνυμα του Κύπριου Αρχιεπισκόπου ακτίνα ελπίδας:   
    «Ένα νέο σχέδιο, που δεν θα προνοεί για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του 
Kυπριακού, δεν θα πρέπει να αχθεί μπροστά στον λαό, γιατί ο λαός θα το απορρίψει και 
θα επωμισθεί τις ευθύνες, χωρίς να φταίει η δική μας πλευρά», τονίζει ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Χρυσόστομος στην Εγκύκλιο του για τα Χριστούγεννα, η οποία αναγνώστηκε 
στους ιερούς ναούς. Αν παρά όλα αυτά, συνεχίζει ο Κύπρου, Χρυσόστομος, «ένα τέτοιο 
σχέδιο αχθεί ενώπιον μας, θα πρέπει να το απορρίψουμε, γιατί τυχόν αποδοχή του θα 
γινόταν πηγή νέων δεινών για τον λαό μας και θα οδηγούσε στην οριστική τουρκοποίηση 
της νήσου μας».    
    (...) Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου τονίζει ότι «οφείλουμε να αλλάξουμε 
πορεία πλεύσης, γιατί οι υποχωρήσεις δεν οδηγούν σε κανένα συμβιβασμό» από την 
στιγμή μάλιστα που ήδη «δώσαμε στο 18% του πληθυσμού την εκ περιτροπής προεδρία, 
δεχθήκαμε παραμονή εποίκων, κάναμε εκπτώσεις στα δικαιώματά μας, χωρίς την 
παραμικρή ανταπόκριση από την κατοχική δύναμη».
    Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου εκτιμά ότι «δεν μας μένει παρά η επανατοποθέτηση του 
προβλήματός μας ως προβλήματος εισβολής και κατοχής και η επιδίωξη και για τον λαό 
μας όλων των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν οι άλλοι Ευρωπαίοι».  «Είναι ο μόνος 
τρόπος ώστε και την εθνική μας αξιοπρέπεια να περισώσουμε αλλά και την παραμονή μας 
στην γη των πατέρων μας να διασφαλίσουμε», εκτιμά ο Κύπρου, Χρυσόστομος.

Κι εμείς ακόμη χτενιζόμαστε...
Γράφει ο Δημ. Λιάτσος (ΕΘΝΟΣ, 29-12-09) για το τι συμβαίνει κάπου αλλού:
«Eδώ διαπραγματευόμαστε τόσα χρόνια για έναν αγωγό μεταφοράς πετρελαίου μήκους 
280 χιλιομέτρων και από την προηγούμενη επίσκεψή μου στην Eλλάδα μέχρι σήμερα -
πέρασαν έξι, επτά μήνες- εμείς στη Σιβηρία «στήσαμε» τα 600 χιλιόμετρα ενός αγωγού 
που θα τραβάει προς την Aπω Aνατολή». Tάδε έφη Bλαντιμίρ Πούτιν, τον Mάρτιο 2007 
στην Aθήνα, αναφορικά με το έργο Mπουργκάς - Aλεξανδρούπολη, το οποίο τείνει να 
γίνει σαν το «γεφύρι της Aρτας». Xθες λοιπόν στον τερματικό σταθμό «Πριμόριε» στην 
Aπω Aνατολή, ο πολυπράγμων Pώσος πρωθυπουργός πάτησε επίσημα το κουμπί «Start» 
για την έναρξη της εκμετάλλευσης του πετρελαιαγωγού «Aνατολική Σιβηρία - Eιρηνικός 
Ωκεανός». Eνα μεγαλόπνοο έργο «από τα πιο μεγάλα της σύγχρονης Pωσίας...», τόνισε 
χαρακτηριστικά ο ίδιος. Παράλληλα, δημιουργήθηκε η κατάλληλη υποδομή, τα τερματικά, 
στο λιμάνι «Kοζλινό» απ’ όπου θα φορτώνουν τα τάνκερ για να τροφοδοτούν τις αγορές 
των δυναμικά αναπτυσσόμενων οικονομιών της τεράστιας αυτής περιοχής του Eιρηνικού. 
Tο έργο αυτό ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια (2004), ξοδεύτηκαν γύρω στα 12 δισ. δολ. 
και επιπλέον άλλα 2 δισ. για την κατασκευή των τερματικών. Kατασκευαστής είναι η 
γνωστή μας και από τη μελλοντική συμμετοχή της στο «Mπουργκάς - Aλεξανδρούπολη» 
ρωσική κρατική εταιρεία «Tράνσνεφτ»...
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς

Ὁ Ἰταλός Ἀντόνιο Μαρία Κόστα 
εἶναι ἀπό 8ετίας ἐπικεφαλῆς τοῦ 
Γραφείου τοῦ ΟΗΕ γιά τά Ναρκω-
τικά καί τό Ὀργανωµένο Ἔγκληµα. 
Μέ τήν πλούσια ἐµπειρία του στόν 
τοµέα αὐτόν, δήλωσε στόν βρετα-
νικό “Observer”, ἀπό τό γραφεῖο 
του στή Βιέννη, ὅτι τό µαῦρο χρῆµα 
ἀπό τούς τοµεῖς αὐτούς εἶναι πού 
κράτησε ὄρθιο τό χρηµατοπιστωτικό 
σύστηµα στό ζενίθ τῆς παγκόσµιας 
οἰκονοµικῆς κρίσης.
Ἐπικαλέστηκε ἀναφορές πού τοῦ 
ἦρθαν ἀπό τή Βρετανία, τήν Ἰταλία, 
τήν Ἑλβετία, τίς ΗΠΑ κ.ἀ. πρίν 18 
µῆνες καί οἱ ὁποῖες ἔδειχναν ὅτι τόν 
καιρό ἐκεῖνο (δεύτερο ἑξάµηνο τοῦ 
2008) τῆς µηδενικῆς ρευστότητας 
τό µόνο ζεστό χρῆµα πού ἔπεφτε 
στήν ἀγορά ἦταν ἐκεῖνο τῶν 
γκάγκστερς: 352 δισεκατοµµύρια 
δολάρια ἀπό τά κέρδη τοῦ 
ναρκεµπορίου διοχετεύτηκαν στό 
οἰκονοµικό σύστηµα, σώζοντας 
κάποιες τράπεζες! Πάντως ὅταν 
ρωτήθηκε ποιές τράπεζες καί 
περιπτώσεις εἶναι αὐτές, ἀρνήθηκε 
νά ἀπαντήσει, δίνοντας τό πράσινο 
φῶς γιά τό ξέπλυµα τοῦ χρήµατος. 
Προφανῶς ἔχει καί γυναίκα καί 
παιδάκια καί ἐγγόνια ὁ ἄνθρωπος 
πού θά θέλουν νά φᾶνε κι αὔριο...
Πάντως ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἕνωσης 
Βρετανῶν Τραπεζιτῶν, βοήθειά 
µας, βγῆκε καί δήλωσε ὅτι θά 
ἤθελαν νά δοῦν κάποιαν ἀπόδειξη 
τῶν ἰσχυρισµῶν τοῦ Κόστα, ὅτι 
τό πρόβληµα ρευστότητας πού 
εἶχαν καλύφθηκε κυρίως µέ 
τήν παρέµβαση τῶν κεντρικῶν 
τραπεζῶν κι ὅτι δέν ἔχουν 
συµµετάσχει σέ κανέναν διάλογο 

πού θά ὑποστήριζε τέτοια θεωρία 
σάν αὐτήν τοῦ προαναφερθέντος 
ἀξιωµατούχου τοῦ ΟΗΕ.
Ἐµεῖς, ὡς «Α» σᾶς προτείνουµε 
ἕνα τέστ: Σκεφτεῖτε, ποιός ἔχει 
τό ἀκριβότερο αὐτοκίνητο στήν 
πόλη σας τήν πιό χλιδάτη ἔπαυλη; 
Κάποιος νταβατζής, φυσικά. Ἔ, 
λέτε τό βρώµικο χρῆµα τοῦ ὑπό-
κοσµου νά ἀφήνει ἀσυγκίνητους 
τούς ἄλλους κοπρίτες, τούς γραβα-
τωµένους; 
Ὅσον δέ ἀφορᾶ τό ναρκεµπόριο, ἡ 
ἔκθεση τοῦ Γραφείου µιλᾶ βεβαίως 
γιά τό ἀφγανικό µονοπώλιο (92%) 
τοῦ ὀπίου, κρύβει ὅµως ἐπιµελῶς τό 
ποιός κυρίως ἐπωφελεῖται ἀπό τά 
µυθώδη κέρδη (65 δισ. $), ἀφοῦ τό 4% 
λέει ὅτι πάει στούς Ταλιµπάν καί τό 
21% στούς καλλιεργητές. Τό ἄλλο 
75%; Δέν εἶδαν, δέν ξέρουν. Πάντως 
βρήκαµε καί µία ἀναφορά γιά τόν 
«κεντρικό κόµβο» τῆς ἐµπορίας τοῦ 
ὀπίου πρός τίς ἀγορές: ἡ Τουρκία. 
Μήπως µιά ἑλληνική πολιτική θά 
ἔπρεπε νά ἀναδείξει στήν ΕΕ τόν 
πολλάκις βεβαιωµένο, ἄθλιο ρόλο 
τῆς γείτονος (καί) στό ζήτηµα αὐτό;    

Ναρκοδολάρια κατά τῆς «κρίσης»

Σιωνιστική «∆ικαιοσύνη» 

Πῶς ξεχωρίζεις ἕνα κρυπτοφασιστικό 
κράτος ἀπό ἕνα «κανονικό» κοινοβου-
λευτικό; Ἀπό πολλά πράγµατα, µά πολύ 
χαρακτηριστικά ἀπό τή λειτουργία τοῦ 
δικαστικοῦ του συστήµατος. Βεβαίως 
δέν χρειάζεται καί πολλή µελέτη γιά 
νά διαβλέψει κανείς τόν σιωναζιστικό 
ἰδεολογικό πυρήνα τοῦ Ἰσραήλ, ὅµως 
σᾶς προσφέρουµε σήµερα δύο ἀκόµη 
παραδείγµατα, πρός ἐπίρρωσιν τῶν 
αὐταπόδεικτων. 
Τό πρῶτο ἀφορᾶ τό γήπεδο τοῦ Ἐλ 

Μπίρε, ἔξω ἀπό τή Ραµάλλα, στό 
πλουσιότερο σηµεῖο τῆς ∆υτικῆς Ὄχθης. 
Ἡ κυβέρνηση τοῦ κουίσλιγκ Ἀµπάς 
ἀποφάσισε νά φτιάξει τό γήπεδο καί 
ζήτησε χρηµατοδότηση ἀπό τή ∆ύση. 
Ἐξασφάλισε λεφτά ἀπό τή Γαλλία, τή 
Γερµανία καί τή ΦΙΦΑ. Ἔλα ὅµως πού 
τά ἰσραηλινά δικαστήρια ἀπαγόρευσαν 
τήν κατασκευή του καί τώρα πρέπει νά 
κατεδαφιστεῖ! Ἔτσι ἀποδεικνύεται ὅτι 
ὅσο ἐλεεινός τζουτζές τῶν ἀφεντικῶν 
καί νά γίνεις (π.χ. συλλαµβάνοντας 
συµπατριῶτες σου πού ἀνθίστανται 
στόν κατακτητή ἤ ἀπολύοντας διπλω-

µάτες σου πού µιλᾶνε κατά τῆς εἰσβολῆς 
στή Γάζα) τίποτε ὠφέλιµο γιά τόν τόπο 
σου δέν πρόκειται νά πετύχεις.
Τό δεύτερο ἦταν ἡ πρόσφατη καταδίκη 
τῆς παλαιµάχου ἰσραηλινῆς δηµοσιο-
γράφου Ἰλάνα Νταγιάν. Ἡ Νταγιάν καί 
τό κανάλι Telad πρέπει νά πληρώσουν 
κάπου 100.000 δολάρια γιά µία ἐκποµπή 
τοῦ 2004, στόν δολοφόνο Λοχαγό (καί 
νῦν Ταγµατάρχη) Ρ., ὁ ὁποῖος ἐκατηγο-
ρεῖτο γιά τόν φόνο τῆς 13χρονης Ἰµάν 
Ἀλ Χάµς κοντά στή Γάζα. Θυµίζουµε 
ὅτι τότε ἡ µικρή Παλαιστίνια, µέ τό 
σχολικό σακίδιο στήν πλάτη, πήγαινε 

στό σχολεῖο της. Ὅµως ἡ κατοχική 
φρουρά θεώρησε ὅτι ἡ µικρή πλησί-
ασε πολύ στό παρατηρητήριό της («κι 
ἄν εἶχε ἐκρηκτικά στή σάκα της;»!) 
καί τήν γάζωσε µέ µερικές σφαῖρες. 
Κι ἀµέσως µετά, κατέβηκε ὁ λοχαγός 
Ρ., τήν πλησίασε καί τῆς ἔριξε δύο 
χαριστικές βολές ἀπό κοντά, γιά νά 
βεβαιωθεῖ πώς ἦταν νεκρή!
Τή µέρα πού εἶχε παραπεµφθεῖ (γιά νά 
ἀθωωθεῖ τελικά) ὁ κτηνάνθρωπος, ἕξι 

ἑβδοµάδες µετά τό ἀπίστευτο συµβάν, ἡ 
Νταγιάν ἔκανε µία ἐκποµπή γιά τό θέµα, 
πού θεωρήθηκε τώρα συκοφαντική γιά 
τόν δράστη. Ἔτσι, στίς 18 ∆εκεµβρίου 
2009 βγῆκε ἡ ἀπόφαση κατά τῆς 
Νταγιάν πού προσπάθησε ἁπλῶς νά 
κάνει τή δουλειά της. Ἄς σηµειωθεῖ ὅτι 
ὁ δολοφόνος ἔχει κερδίσει κι ἄλλην 
ἀποζηµίωση, ὅταν ἀθωώθηκε, γιά τήν 
ζηµία πού ὑπέστη στά δικαστήρια!
Ὄχι, σχόλια δέν θά κάνουµε, δέν εἴµαστε 
δά τίποτε ...«ἀντισηµίτες»!



Τέστ τουρκογνωσίας

Τί βλέπετε στήν 
ἀνωτέρω φωτογρα-
φία πού πάρθηκε 
στήν Ἀδριανούπολη 
(27-12-09); Κάποιους 
ἀστυνοµικούς πού 
ἐπιτηροῦν µιά δια-
δήλωση; Κάποιους 
µπάτσους πού  
δέρνουν πολίτες; 
Λάθος! Πρόκειται 
γιά τήν κατάληξη 
µιᾶς προσπάθειας 
ἀριστερῶν Τούρκων 
νά συλλέξουν ὑπο-
γραφές γιά τήν 
ἀποφυλάκιση τριῶν 
σ υ λ λ η φ θ έ ν τ ω ν 
συντρόφων τους 
στήν κεντρική ὁδό 
Σαρατσλάρ. Τό 
πλῆθος ἔσπασε τό 
ταµπλώ τους, τούς 
κυνήγησε καί τούς 
χτύπησε ἄγρια, 
φωνάζοντας «ἐδῶ εἶναι Ἀδριανούπολη, δέν ὑπάρχουν προδότες». Οἱ 
νεαροί προσπάθησαν νά µποῦν σέ ἕνα κατάστηµα νά γλυτώσουν, 
ὅµως ὁ µαγαζάτορας σφάλισε τήν πόρτα. Ἡ ἀστυνοµία πού 
κατέφθασε κατάφερε νά σώσει τούς ἀκτιβιστές ἀπό τόν µαινόµενο 
ὄχλο. Τούς ἀνέβασε σέ ἕνα λεωφορεῖο της καί τούς πῆρε, ἐνῶ τό 
πλῆθος ἐκσφενδόνιζε ὅ,τι ἔβρισκε µπροστά του.
Αὐτά γιά τόν ἀδελφό σας λαό. Ναί, αὐτόν πού κάθε φορά πού πᾶτε 
γιά ψώνια καί ἀναψυχή στήν Τουρκία τόν βρίσκετε, οἱ ἀφελέστεροι 
ἐξ ὑµῶν, τόσο φιλικό, φιλόξενο καί ἴδιο µέ µᾶς (ρέ οὔστ ἀπό δῶ!). 
Ὅταν κάποτε ἀντιληφθεῖτε πόσο ἄρρωστο εἶναι µεγάλο µέρος τῆς 
τουρκικῆς κοινωνίας, ἴσως νά εἶναι πολύ ἀργά...
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ΕΠΙΘΕΣΗ ΒΟΜΒΑΗΣ
Διπλοπράκτορας; 

Θυµᾶστε µία τροµοκρατική ἐπίθεση 
Πακιστανῶν στή Βοµβάη πέρυσι (26-11-
08), πού κόστισε 179 ζωές; Ὄχι, φυσικά, 
ἀφοῦ ἐπρόκειτο γιά Ἰνδούς πού ὅλοι 
λίγο πολύ µάθαµε νά τούς θεωροῦµε 
...ἀναλώσιµους. Ἔ, λοιπόν ἐµεῖς θά σᾶς 
θυµίσουµε τήν ὑπόθεση ἐκείνη γιατί 
πῆρε µιάν ἐνδιαφέρουσα τροπή, πού 
ἐπιβεβαιώνει γιά µιάν ἀκόµη φορά τίς 
θέσεις µας γιά τήν «τροµοκρατία» καί 
ὅσους κρύβονται ἀπό πίσω. 
Οἱ ἰνδικές ὑπηρεσίες λοιπόν ἔχουν τρελ-
λαθεῖ µέ κάποιον 39χρονο Ἀµερικανο-
πακιστανό πού φέρεται ὡς πράκτορας 
(καί τῶν ΗΠΑ) καί ὁ ὁποῖος µᾶλλον 
ἦταν ὁ ἐγκέφαλος τῆς ἐπίθεσης! Ὁ 
David Coleman Headley ἀπό τό Σικᾶγο 
δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν Νταούντ 
Γκιλάνι, πού ἄλλαξε πρό τριετίας τό 
ὄνοµά του ἐπί τό ἀµερικανικότερο καί 
...ἑβραϊκότερο, προκειµένου νά περνάει 
εὐκολότερα τά διάφορα σύνορα. Ζεῖ 
στίς ΗΠΑ (ὁ πατέρας του ἐργαζόταν 
στή «Φωνή τῆς Ἀµερικῆς», γιά ἄλλη 
ὑπηρεσία δέν ξέρω...) καί πηγαινοέρχεται 
στό Πακιστάν καί στήν Ἰνδία, 
καταφέροντας µάλιστα νά διεισδύσει 
στήν παράνοµη πακιστανική ὀργάνωση 
Lashkar-e-Taiba πού πολεµάει τήν 
Ἰνδία γιά τό Κασµίρ. Ἔτσι, ἔχουµε ἕναν 
πακιστανικῆς καταγωγῆς ἀξιωµατοῦχο 
πού ὡς µέλος τῆς ἀντιναρκωτικῆς (λέµε, 
τώρα...) ὑπηρεσίας US Drug Enforcement 
Agency ἐπισκέπτεται συνεχῶς τήν 
πατρίδα του καί ἀποκαθιστᾶ σχέσεις 
µέ ἐξτρεµιστικούς κύκλους, χωρίς νά 
ὑποψιαστοῦν κάτι οἱ ΗΠΑ! Τέσσερεις 

µῆνες µετά τήν ἐπίθεση µάλιστα 
ἐπισκέφθηκε τήν Ἰνδία καί τώρα οἱ Ἰνδοί 
ψάχνουν ποιός πλήρωνε τίς πιστωτικές 
του κάρτες ὅσο αὐτός ταξίδευε στή χώρα 
τους. Αὐτή τή στιγµή ὁ Χέντλεϊ ἔχει 
συλληφθεῖ στό Σικᾶγο καί δικάζεται 
ὡς ὕποπτος γιά τροµοκρατική δράση, 
µαζί µέ τόν ἐργοδότη του Tahawwur 
Rana, ἕναν Πακιστανό µέ καναδική 
ὑπηκοότητα πού ἀντιµετωπίζει τίς 
ἴδιες κατηγορίες καί ποινή ἰσοβίων. 
Ἤδη στό δικαστήριο οἱ συνήγοροι τοῦ 
Χέντλεϊ δήλωσαν ὅτι ὁ πελάτης τους 
συνεργαζόταν µέ τό FBI...
Οἱ ὑποψίες διατυπώνονται ξεκάθα-
ρα στόν ἰνδικό Τῦπο: ὁ Χέντλεϊ (ἤ 
Γκιλάνι) δούλευε µέ τίς εὐλογίες τῶν 
ἀµερικανικῶν ὑπηρεσιῶν πού γνώριζαν 
τή δράση του καί τίς σχέσεις του µέ τήν 
Lashkar-e-Taiba, ἕναν τοὐλάχιστον χρόνο 
πρίν τήν περσινή ἐπίθεση στή Βοµβάη. 
Δέν πληροφόρησαν ὅµως σχετικά τίς 
ἰνδικές ὑπηρεσίες, οὔτε κι ὅταν ὁ Χέντλεϊ 
βρέθηκε σέ ἰνδικό ἔδαφος, πιθανῶς γιά 
νά µήν συλληφθεῖ. Μά οὔτε καί µετά 
τή σύλληψή του στίς ΗΠΑ ἐπετράπη 
στούς Ἰνδούς νά τόν ἀνακρίνουν, 
ξεσηκώνοντας σάλο κατά τῶν ΗΠΑ καί 
κατά τῆς κυβέρνησης πού ἔχει χαράξει 
ἄκρως φιλοαµερικανική πολιτική. Τό 
ἀποτέλεσµα ἦταν νά κλονιστοῦν οἱ 
ἰνδοαµερικανικές σχέσεις καί πρό δύο 
ἑβδοµάδων οἱ Ἰνδοί ἀνακοίνωσαν ὅτι 
ἀλλάζει τό καθεστώς τῆς βίζας γιά τούς 
Ἀµερικανούς τουρίστες, ἐπιβάλλοντας 
ἕνα δίµηνο διάλειµµα ἀνάµεσα σέ κάθε 
ἔξοδο καί ἐπανείσοδό τους στή χώρα. 
Ἔµ, τά πολλά κολλητηλίκια µέ τούς 
ΗΠΑνθρωπους τίς ἔχουν αὐτές τίς 
παρενέργειες...

Τό σκηνικό πού παίχτηκε στή 
Βρετανία µέ τήν Τζίπι Λίβνι, ὑπουργό 
Ἐξωτερικῶν πέρυσι καί νῦν ἡγέτη 
τῆς ἀντιπολίτευσης στό Ἰσραήλ, 
εἶναι πράγµατι ἀποκαλυπτικό γιά 
τόν τρόπο λειτουργίας τοῦ διεθνοῦς 
καρτέλ ἐξουσίας. Ἀπολαῦστε 
λεπτοµέρειες: 
Ἡ Λίβνι, πού µετά τήν ἐπικύρωση 
τῆς ἔκθεσης Γκόλντστοουν στό 
Συµβούλιο Ἀνθρωπίνων Δικαιωµά-
των τοῦ ΟΗΕ γιά τή Γάζα εἶναι 
ὑπόλογη γιά ἐγκλήµατα πολέµου, 
εἶχε προγραµµατίσει γιά τίς 13 
Δεκεµβρίου µία ὁµιλία της σέ 
ἐκδήλωση τοῦ Jewish National Fund 
στήν Ἀγγλία (!). Πράγµατι βρέθηκε 
στό Λονδῖνο ἀλλά ...φυγαδεύτηκε 
ἄρον ἄρον, καθώς εἰδοποιήθηκε ὅτι 
ἀπό τό Δικαστήριο τοῦ Γουέστµινστερ 
ἐκδόθηκε ἔνταλµα σύλληψής της, 
µετά ἀπό προσφυγή δικηγόρων 
πού ἐνεργοῦσαν κατ’ ἐντολή 16 
Παλαιστινίων µηνυτῶν! Παρότι εἶχε 
εἰδοποιηθεῖ σχετικά µέ τόν κίνδυνο 
σύλληψής της, ἡ Λίβνι πῆγε στή 
Βρετανία καί µετά ἀπό ἕνα κωµικό 
κρυφτούλι ἡ προσωπική της φρουρά 
τήν πῆρε καί γκρεµοτσακίστηκε 
ἀπό τήν Ἀλβιώνα. Φαντάζοµαι νά 
κατάλαβε ὅτι οἱ συµπατριῶτες της 
Γιαλόν καί Ντίχτερ πού δέν δέχονται 
τίς προσκλήσεις γιά τή Βρετανία δέν 
εἶναι ἀπό ἀεροπλανοφοβία... 
Ὅταν λοιπόν ἐπέστρεψε στό ληµέρι 
της ἔβγαλε µιάν ἀνακοινωση 
δηλώνοντας «περήφανη γιά ὅσα 
ἔπραξε» κατά τήν περσινή εἰσβολή 

στή Γάζα (µέ τούς 1400 νεκρούς 
Παλαιστινίους καί τούς ἀµέτρητους 
σακατεµένους καί κατεστραµµένους) 
καί ἀναφορικά µέ τό συµβάν ὅτι δέν 
εἶναι προσωπικό τό ζήτηµα ἀλλά 
«ἀφορᾶ ὅλο τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί 
τήν ἱκανότητά µας νά συνεχίσουµε 
νά ἐργαζόµαστε µαζί ἐναντίον τῶν 
κοινῶν ἀπειλῶν» (;;;!!!)
Πίσω στή Βρετανία ὁ ὁµόθρησκός 
της Δαβίδ Μίλιµπαντ, πού κάνει τόν 
ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῆς Βρετανίας, 
τῆς ζήτησε ...συγγνώµη (ὅπως κι 
ἀπό τόν ἰσραηλινό του ὁµόλογο, τόν 
φασίστα Λίµπερµαν), ὑποσχόµενος 
ἄµεση ἀλλαγή τῆς νοµοθεσίας πού 
ἐπιτρέπει τήν ἔκδοση ἐνταλµάτων 
σύλληψης γιά τούς ἰσραηλινούς 
ἐγκληµατίες πολέµου. Ἀποκάλεσε 
τό ἔνταλµα «ἀπαράδεκτο», ἐπανέ-
λαβε τήν ἀποφασιστικότητα τῆς 
Βρετανίας νά εἶναι στρατηγικός 
ἑταῖρος τοῦ Ἰσραήλ καί δήλωσε 
ὅτι µίλησε µέ τόν πρωθυπουργό 
Γκόρντον Μπράουν καί τόν ὑπουργό 
Δικαιοσύνης Τζάκ Στρώ (κι ἄλλος 
...ὁµόθρησκος) προκειµένου νά 
βρεθεῖ µία ἄµεση λύση. Ἔτσι κέρδισε 
τά εὔσηµα τοῦ ἰσραηλινοῦ πρέσβη 
Ρόν Πρόσορ στό Λονδῖνο, πού 
ἔγραφε στήν Ντέιλι Τέλεγκραφ γιά  
«προσπάθεια ἀπονοµιµοποίησης τοῦ 
Ἰσραήλ». Ἀξίζει νά σηµειωθεῖ ὅτι τά 
ἐντάλµατα σύλληψης δέν ἀγγίζουν 
ἐν ένεργείᾳ ἀξιωµατούχους πού 
ἐπισκέπτονται ἐπίσηµα τή χώρα. 
Θυµίζουµε ὅτι ὁ Δαβίδ εἶχε ἐνθου-
σιωδῶς στηρίξει τήν ἀπόφαση γιά 

εἰσβολή στό Ἰράκ κι ἀργότερα εἶχε 
ἀρνηθεῖ τήν ἔρευνα γιά τήν ἀπόφαση 
ἐκείνη. Τά ἴδια σκατά κι ἀπό τόν 
«Βρετανό» ὑπουργό Μεσανατολικῶν 
ὑποθέσεων, Ivan Lewis, πού πέρασε 
κι ἀπό ἀντιπρόεδρος τῶν Ἐργατικῶν 
Φίλων τοῦ Ἰσραήλ καί τώρα διευθύνει 
τήν Ἑβραϊκή Ὁµοσπονδία τοῦ Μάν-
τσεστερ, ἐνῶ βρίσκεται καί στό Δ.Σ. 
τοῦ Holocaust Educational Trust. 
Προσθέστε καί τόν Μάθιου Γκούλντ, 
πού εἶναι ὁ πρῶτος Ἑβραῖος πρέσβης 
τῆς Βρετανίας στό Ἰσραήλ καί µετά 
...τραβῆξτε τό καζανάκι. 

Τήν ἴδια µέρα µέ τό κάζο τῆς Λίβνι 
στή Βρετανία, ὁ ἄλλος ἰσραηλινός 
µακελλάρης, ὁ Ἐχούντ Μπαράκ, 
νῦν καί πρώην ὑπουργός Πολέµου, 
ἦταν στήν Αὐστρία. Κι ἐκεῖ ἔγινε 
προσπάθεια στά δικαστήρια γιά 
ἔκδοση σύλληψής του ἀλλά ἀπό τή 
µιά ἡ ἐπίσηµη ἰδιότητά του κι ἀπό 
τήν ἄλλη τό γεγονός ὅτι ἡ Αὐστρία 
δέν ἔχει κάνει ἐθνικό της νόµο 
τήν Σύµβαση τῆς Ρώµης, καµµία 
ἐνόχληση δέν δέχθηκε ὁ λεγάµενος. 
Ἄλλωστε τό νά συλληφθεῖ ὑπουργός 
τοῦ Ἰσραήλ ἀπό Γερµανό θά ἦταν 

πέραν καί τῆς ἐπιστηµονικῆς φαντα-
σίας...
Πάντως δέν εἶναι καί ἡ πρώτη 
φορά πού ἐγκληµατίες Ἰσραηλινοί 
ἀξιωµατοῦχοι τά βρίσκουν σκοῦρα 
στή Δύση µέ νοµικές διαδικασίες. 
Τό 2001 τό Βέλγιο ἐξέδωσε ἔνταλµα 
σύλληψης τοῦ Ἀριέλ Σαρόν, τοῦ 
Ραφαέλ Ἐιτάν καί τοῦ Ἀµός Γιαρόν 
γιά τή σφαγή στή Σάµπρα καί τή 
Σατίλα (1982). Τό 2005 στή Βρετανία 
ὁ καραβανάς Doron Almog πού εἶχε 
διατάξει κατεδαφίσεις 59 Παλαι-
στινιακῶν κατοικιῶν γλύτωσε τή 

σύλληψη ἀρνού-
µενος νά κατέβει 
ἀπό τό ἀεροπλάνο 
του, πού τελικά 
τόν γύρισε ἄναυλα 
στό Ἰσραήλ. Τό 
2002 στήν Ἰσπανία 
ἐκδόθηκε ἔνταλµα 
σύλληψης γιά 7 
Ἰσραηλινούς, µε-
ταξύ τῶν ὁποίων ὁ 
ἀντιπρόεδρος τῆς 
τότε κυβέρνησης 
Μοσέ Γιαλόν καί 

ὁ ὑπουργός Βενιαµίν Μπέν Ἐλιέζερ, 
ὑπεύθυνους γιά τόν ἀεροπορικό 
βοµβαρδισµό κατοικίας στή Γάζα (15 
νεκροί, 7 ἐκ τῶν ὁποίων παιδιά). 
Θά µοῦ πεῖτε, «καί ποιό τό ἀποτέ-
λεσµα, ἀφοῦ κανείς δέν συλλαµ-
βάνεται κἄν;». Ναί, ἀλλά καί µόνο 
πού ξεβρακώνεται κοτζάµ Ἀγγλία 
µπροστά στά µάτια τῆς ἀνθρωπό-
τητας ὡς βαστάζος τοῦ σιωνισµοῦ δέν 
εἶναι κέρδος; Καί ὁ πόλεµος κατά τῆς 
νοµιµοποίησης τοῦ σιωναζιστικοῦ 
κράτους στά µάτια τῆς ἀνθρωπότη-
τας ἔχει κερδηθεῖ, λίγο τὄχετε;

Λίβνι, Δαβίδ καί «διεθνές δίκαιο»
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Ν’ ἀντισταθοῦµε στούς 
τροµοκράτες τύπου Τρισέ!

Ὡς µή εἰδήµων στά οἰκονοµικά, µά ὡς ἁπλός 
σκεπτόµενος πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας, θέλω 
νά µοιραστῶ µαζί σας µερικές ἀπορίες πού µοῦ 
γεννήθηκαν ἀπό τόν ὀρυµαγδό πού προκαλοῦν 
διεθνῶς κατά τῆς Ἑλλάδος αὐτά τά τοξικά 
σκουπίδια πού λέγονται χρηµατοπιστωτικοί 
οἶκοι, τράπεζες ἐπενδύσεων, στελέχη διεθνῶν 
οἰκονοµικῶν ὀργανισµῶν κτλ. Ὅλοι δηλαδή 
αὐτοί πού, σέ πλήρη συµφωνία µέ τίς παράλλη-
λες πολιτικές πιέσεις, πειθαναγκάζουν τήν 
κυβέρνηση τοῦ ΓΑΠ νά δώσει ἀκόµη µερικές 
γῦρες στόν στίφτη τοῦ ὑπουργείου Οἰκονοµίας.
Κανείς ἐχέφρων Ἕλληνας δέν µπορεῖ βεβαίως 
νά ἀµφισβητήσει τήν τραγική κατάσταση 
σέ καίριους τοµεῖς τῆς οἰκονοµίας µας: Στό 
Ἀσφαλιστικό, στήν (µηδαµινή) παραγωγικότητα, 
στήν διαχείριση (διάβαζε λεηλασία) τῶν 
ἐθνικῶν πόρων, στό στέγνωµα τῆς ἀγορᾶς... 
Πράγµατα πού ἔχουν χιλιοειπωθεῖ ἐπί χρόνια 
καί ἀποτελοῦν κοινό τόπο καί γιά τίς συζητήσεις 
στά καφενεῖα. Ἀπό τό σηµεῖο ὅµως αὐτό µέχρι 
τό φηµολογούµενο «τελευταῖο σκαλοπάτι πρίν 
τόν γκρεµό», προφανῶς ὑπάρχει µία τεράστια 
ἀπόσταση, ἀπόσταση πού ἔχει διανυθεῖ τό 
τελευταῖο (µετεκλογικό) τρίµηνο.
Θυµίζω τήν κατάσταση πρίν 5-6 µῆνες: Κανένας 
µά κανένας δέν διενοεῖτο νά µιλήσει γιά 
...πτώχευση τῆς χώρας. Χωρίς νά εἶναι ρόδινη ἡ 
κατάσταση, ἡ µέν κυβέρνηση διετείνετο ὅτι τά 
πράγµατα βελτιώνονται, ἡ δέ ἀντιπολίτευση 
τό ἀµφισβητοῦσε, ὡς εἴθισται. Κι ὅσον ἀφορᾶ 
τό ἐξωτερικό, τά µηνύµατα δέν εἶχαν κάποιον 
µελοδραµατικό τόνο, παρά ἔδειχναν τήν ἀληθινή 
µας κατάσταση: Ὅλο καί χαµηλότερα ἀπό 
πλευρᾶς ἀνταγωνιστικότητας, ὅλο καί ψηλότερα 
ἀπό πλευρᾶς διαφθορᾶς, µέ τούς οἰκονοµικούς 
µας δεῖκτες νά ὁριοθετοῦν, ὡς συνήθως, 
τόν εὐρωπαϊκό πάτο. Τίποτε τό πρωτότυπο. 
Μάλιστα, καί λόγῳ τῆς κρίσης, κάποια νούµερά 

µας ἔδειχναν καί νά βελτιώνονται ἤ νά µήν 
καταρρέουν µέ τούς ρυθµούς τῆς ΕΕ: οἱ εἰσαγωγές 
µας εἶχαν συρρικνωθεῖ δραστικά (παράδες γιόκ!), 
τά συναλλαγµατικά µας ἀποθέµατα ἔπαιρναν 
τήν ἀνηφόρα, ὁ ρυθµός αὔξησης τοῦ δηµοσίου 
χρέους καί τῶν πληρωµῶν γιά τοκοχρεωλύσια 
ἔπεφτε, ἡ ἀνεργία παρέµενε σέ µονοψήφιο 
νούµερο... Αὐτά βέβαια δέν σηµαίνουν ὅτι κάτι 
ἄλλαξε, ἁπλῶς δείχνουν ὅτι οἱ δραµατικοί τόνοι 
γιά ἐπείγουσα κατάσταση δέν δικαιολογοῦνται.
Πῶς λοιπόν φτάσαµε νά συζητᾶµε γιά µειώσεις 
µισθῶν, κατάργηση τοῦ δώρου τῶν µισθωτῶν, 
δραστική µείωση τῶν δηµοσίων δαπανῶν (ποιῶν 
ἄραγε;...) κτλ; Καταρρεύσαµε µέσα σέ δυό µῆνες; 
Κάτι βρωµάει σ’ αὐτήν τήν καταστροφολογία. 
Γιατί ἄντε νά δεχθῶ ὅτι στήν Ἑλλάδα τά λέει 
ἡ κυβέρνηση προκειµένου νά ἀθετήσει τίς 
προεκλογικές της ὑποσχέσεις - πού οὕτως ἤ 
ἄλλως κανείς δέν εἶχε πιστέψει. Στό ἐξωτερικό; 
Ὅλοι αὐτοί οἱ «διεθνεῖς οἶκοι» καί οἱ πολιτικές 
τους παλλακίδες ποῦ ἀποσκοποῦν; Μήπως στό 
νά τροµοκρατήσουν τή νέα κυβέρνηση καί νά 
τῆς βάλουν µέ τό καληµέρα τά δυό πόδια σέ µισό 
παπούτσι;  
Δυστυχῶς στό πολιτικό ἐπίπεδο ἤδη ὁ στόχος τους 
ἐπετεύχθη. Ἡ Τουρκία πέρασε περίπατο ἀπό τήν 
εὐρωπαϊκή Σϋνοδο Κορυφῆς, χωρίς µία τουφεκιά 
γιά τήν τιµή τῶν ὅπλων, κι ἄς ἔγραψε ὅπου δέν 
πιάνει µελάνι καί τίς δικές µας αἰτιάσεις καί τῶν 
εὐρωπαϊκῶν λαῶν. Κυριολεκτικά ἀνύπαρκτη 
ἡ Ἑλλάδα δέν τόλµησε οὔτε στή συζήτηση νά 
δώσει ἕνα παρών, ἀποδεικνύοντας ὅτι αὐτά 
γιά τά ὁποῖα «προειδοποιεῖ» ὁ ΓΑΠ - ὅτι ἡ χώρα 
κινδυνεύει νά ἀπωλέσει κυριαρχικά δικαιώµατα 
- εἶναι ἤδη ἐδῶ (βλέπε καί σχετικές δηλώσεις Β. 
Βενιζέλου). Μένει νά δοῦµε ἄν στό οἰκονοµικό 
ἐπίπεδο θά ἔχουµε, ἀντί τῆς ἀναγκαίας ἀνάταξης, 
µιάν ἀκόµη λεηλασία τοῦ δηµοσίου πλούτου καί 
τῶν οἰκονοµικά ἀσθενέστερων. Δυστυχῶς οἱ 
δηλώσεις περί ἰδιωτικοποιήσεων τῶν πάντων 
(!!!) καί σκληρῶν (δῆθεν «γενναίων») µέτρων 
µᾶλλον γιά τέτοιαν ἐξέλιξη µᾶς προϊδεάζουν. Ἡ 
τροµοκρατία πέρασε!

Α. Διαμαντοπούλου: Δυό ανέκδοτα
Η υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας 
στη Βουλή (22 Δεκεμβρίου 2009), πραγματικά μας 
αιφνιδίασε και μάλιστα με δύο διαφορετικούς τρόπους. 
Πρώτον διατυπώνοντας στα σοβαρά την καινοφανή 
θεωρία ότι στην Ελλάδα επί 40 χρόνια τώρα δεν έχουν 
αλλάξει τα αναλυτικά προγράμματα (!), παρότι είναι 
κοινός τόπος πως κάθε κυβέρνηση (6 τουλάχιστον) 
ανακατεύει τα πράγματα για να παραστήσει ότι κάτι 
παράγει. Και δεύτερον, προχώρησε σε μια πρωτοφανή 
για τα πολιτικά και νομοθετικά δεδομένα της χώρας 
μας, εμπλέκοντας ιδιώτες για να φτιάξουν - επ’ αμοιβή, 
εννοείται - νομοσχέδιο! Προκήρυξε λοιπόν Πρόχειρο 
Διαγωνισμό με αμοιβή που φτάνει τα 96.000 ευρώ, 
προκειμένου ιδιώτες ή εταιρείες να υποβάλουν προτάσεις 
σεναρίων για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού, 
στελεχών εκπαίδευσης και συγκριτικές θεωρήσεις για το 
τι συμβαίνει στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Βλέπουμε λοιπόν άλλον έναν τομέα όπου οι ιδιώτες (επί 
σοσιαλισμού...) μπαίνουν στην δημόσια Παιδεία, παρότι 
αυτό που καλούνται να προσφέρουν υπάρχει ως γνώση 
εντελώς δωρεάν, είτε στις υπηρεσίες του υπουργείου (βλ. 
κσι δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ) είτε στους συνδικαλιστικούς 
χώρους των εκπαιδευτικών. Κι αναρωτιέται κανείς, αν 
πρέπει κι αυτό να το πληρώνουμε χώρια, τι ακριβώς 
κάνουν οι υπηρεσίες του κράτους και οι κάθε λογής 
σύμβουλοι υπουργών και υφυπουργών; Αν μέχρι και η 
νομοπαρασκευαστική λειτουργία του κράτους ανατίθεται 
σε ιδιώτες, ποιον δημόσιο χαρακτήρα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης υποτίθεται ότι υπερασπίζεται το κυβερνόν 
κόμμα;

Ἀπό τόν µεγάλο Μανώλη Γλέζο λάβαµε τήν ἐπιστολή 
πού ἀπέστειλαν 66 ἀγωνιστές τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης 
στήν Γερµανική Κυβέρνηση, ἀπαντώντας στόν 
ὑπουργό Οἰκονοµικῶν τῆς Γερµανίας, Βόλφγκαγκ 
Σόιµπλε. Μεταξύ τῶν ὑπογραφῶν, πέρα ἀπό ἐκεῖνο 
τοῦ Μανώλη Γλέζου περιλαµβάνονται τά ὀνόµατα 
Ἀπόστολος Σάντας, Λεωνίδας Κύρκος, Εὐἀγγελος 
Μαχαίρας, Χρῆστος Πασαλάρης, Γεώργιος Μαγκάκης, 
Σταῦρος Ἀβδοῦλος, Βούλα ∆αµιανάκου, Γιάννης 
Βούλτεψης κ.ἄ. Ἐµεῖς, συντασσόµενοι φυσικά µέ τό 
αὐτονόητο αἴτηµα, σηµειώνουµε ὅτι µόλις πρό ἡµερῶν 
τό Ἰράν ἀνακοίνωσε ὅτι θά προσφύγει στόν ΟΗΕ καί 
ὅπου ἀλλοῦ γιά νά διεκδικήσει ἀποζηµιώσεις ἀπό τή 
Γερµανία καί τή Ρωσία γιά τήν εἰσβολή καί Κατοχή τῆς 
χώρας τό 1941, παρότι ἦταν οὐδέτερη. Ὅποιος λοιπόν 
ἔχει δίκιο τό διεκδικεῖ, ἀλλιῶς...
Μέ ἀφορµή τή δύσκολη οἰκονοµική κατάσταση τῆς χώρας 
µας, ὁ ὑπουργός τῶν Οἰκονοµικῶν τῆς κυβέρνησής σας 
Β. Σόιµπλε ἔκανε τήν ἀπαράδεκτη καί ἀλαζονική, εἰδικά 
γιά τή χώρα µας, δήλωση ὅτι «Ἐµεῖς οἱ Γερµανοί δέν 
µποροῦµε νά πληρώσουµε γιά τά λάθη τῶν Ἑλλήνων». 
Ὡς γενική ἀρχή µεταξύ τῶν κρατῶν θά µπορούσαµε 
ἴσως νά τό δεχθοῦµε, µέ τήν παρατήρηση ὅτι παραµένει 
ἀρχή τῆς διεθνοῦς ἀλληλεγγύης µεταξύ τῶν λαῶν, 
πού δέν εἶναι ὑποχρεωτική γιά τά κράτη ἀλλά γιά 

ὅσους τήν πιστεύουν. Καί ὅλοι ξέρουν ὅτι ὁ περήφανος 
ἑλληνικός λαός ἔδειξε τή διεθνή του ἀλληλεγγύη 
σέ κρίσιµες περιστάσεις ὅσο καί ὅταν µποροῦσε καί 
δέχθηκε µέ εὐγνωµοσύνη, ὅταν ἀγωνιζόταν σκληρά γιά 
ἐλευθερία καί δηµοκρατία, τή συµπαράσταση ἀπό τούς 
δηµοκρατικούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν χωρῶν.
Ἄν ὁ Σόιµπλε θέλει νά µείνουµε στόν κρατικό διαχειρισµό 
τοῦ θέµατος καί ἄν θέλει νά εἶναι στοιχειωδῶς πολιτικά 
καί ἠθικά συνεπής, τότε θά συµφωνήσει πώς οὔτε ἐµεῖς 
οἱ Ἕλληνες µποροῦµε νά συνεχίσουµε νά πληρώνουµε - 
καί µάλιστα ὡς µικρή καί σχετικά φτωχή χώρα - τά πολύ 
µεγάλα λάθη / ἐγκλήµατα τῶν Γερµανῶν πολιτικῶν ἐδῶ 
καί 60 ὁλόκληρα χρόνια καί νά ἀρνεῖται ἡ Γερµανία 
νά καταβάλει τίς γερµανικές ἐπανορθώσεις ὕψους 7,1 
δισεκατοµµυρίων δολαρίων (ἀγοραστικῆς ἀξίας 1938) 
καί τό ἀναγκαστικό δάνειο ὕψους 3,5 δισεκατοµµυρίων 
δολαρίων (ἀγοραστικῆς ἀξίας 1938). Ἡ Ἰταλία καί ἡ 
Βουλγαρία κατέβαλαν στήν Ἑλλάδα ἔστω στοιχειωδῶς 
τίς ἐπανορθώσεις πού ὄφειλαν.
Τοῦ συνιστοῦµε νά εἰσηγηθεῖ στήν κυβέρνησή του τήν 
ἑξῆς διευκολυντική πρότασή µας: Ἄν δυσκολεύεται νά  
ἐκταµιεύσει τώρα αὐτό τό ὀφειλόµενο πρός τήν Ἑλλάδα 
ποσό, τότε ἅπλῶς νά τό ἀφαιρέσει ἀπό τά δάνεια πού 
χρωστάει σήµερα ἡ Ἑλλάδα πρός τή Γερµανία.
Συµφωνεῖ λοιπόν ὁ Σόιµπλε νά µήν συνεχίσουν νά 
πληρώνουν οἱ Ἕλληνες ἐπί 60 ὁλόκληρα χρόνια τά 
καταστροφικά γιά τήν Ἑλλάδα λάθη τῶν τότε Γερµανῶν 
καί µάλιστα ὅταν µέ τόσες θυσίες βοήθησαν κι αὐτοί 
νά ἀπαλλαγεῖ καί ὁ γερµανικός λαός ἀπό τή χιτλερική 
βαρβαρότητα;
Ἀπαντῆστε κ. Σόιµπλε, καί µήν κρυφτεῖτε, ὅπως οἱ 
συνάδελφοί σας συνέχεια ἐπί 60 χρόνια. 
Τό ξέρετε ὅτι ἔχουµε ἐπικοινωνήσει µέ πολλούς ἀληθινά 
δηµοκράτες Γερµανούς καί συµφωνοῦν µέ τό ὁλοφάνερο 
δίκιο µας, σώζοντας ἕνα µέρος τῆς τιµῆς καί τῆς 
ἀξιοπρέπειας τῆς νεότερης Γερµανίας πάνω σ’ αὐτό τό 
θέµα.

Ἐπιστολή πρός τή Γερµανική Κυβέρνηση
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Κάποιος ἀναγνώστης πού πρόσεξε τό ὄνοµα τῆς Μάρθας Πύλια 
(διδάσκουσας στό Τµῆµα Παρευξεινίων Χωρῶν τοῦ ΔΠΘ) στό σχόλιο 
τῆς στήλης µας γιά τό ποιάν σηµαία ὑψώνεις γιά νά γίνεις σήµερα 
πανεπιστηµιακός, µᾶς ἔστειλε ἕνα κειµενάκι της πού εἶχε δηµοσιευθεῖ 

στήν «Αὐγή» ἀνήµερα τῆς 25ης Μαρτίου φέτος. Τό κείµενο, µέσα στό γνωστό 
ἠλίθιο πλαίσιο περί τῆς παρουσίας τοῦ «Ἄλλου», ἐπιχειροῦσε νά ἀποδοµήσει 
τόν Μακρυγιάννη πού µᾶς γνώρισε ὁ Σεφέρης καί τόν συνέκρινε µέ κάποιον 
...Ὀθωµανό µπέη Σουλεϊµάν Πενάχ, βγάζοντας µάλιστα ἀνώτερο τόν Τοῦρκο! 
Ποῦ βάσιζε ἡ κυρία ἐπίκουρος τήν ἐπικουρική κριτική της στόν τεράστιο 
Μακρυγιάννη; Στό ὅτι προπολεµικά, στήν ἡλικία τῶν 20-23 χρόνων, ἔκανε λεφτά 
κερδοσκοπώντας µέ τά σιτηρά, κάτι πού ὁ ἴδιος ὁ µπαρµπα Γιάννης ἀναφέρει 
ρητῶς! (ἑποµένως - κατά τήν ...Ἐπιστήµη - ὅ,τι καί νά ἔκανε στά ἑπόµενα 50 
χρόνια τῆς πολυκύµαντης ζωῆς του δέν µετράει!). Ποιάαααν σηµαία ἔχουµε 
λοιπόν ἐδῶ ἀνηρτηµένη, τήν ἑλληνική ἤ τήν τούρκικη; (Καί µήν µοῦ πεῖτε «τῆς 
Ἐπιστήµης», γιατί θά ξεράσω!).

Τελείωσε λοιπόν ἡ Ἐγνατία Ὁδός καί πρίν καλά - καλά λειτουργήσει 
ὁλόκληρη καί χωρίς ἔργα, παρακάµψεις κτλ πληροφορούµαστε ὅτι 
ἔρχονται ἐντός τοῦ 2010 τά διόδια. Τί κι ἄν ἀκόµα δέν ὑπάρχει οὔτε 
ἕνα βενζινάδικο, ἕνας σταθµός ἐξυπηρέτησης, ἕνα στοιχειῶδες δίκτυο 

ἀξιοπρεπῶν παράδροµων κτλ; Χρειάζονται χρήµατα γιά τή συντήρηση τῆς 
ὁδοῦ καί ποιός ἄλλος θά κληθεῖ νά πληρώσει; Ἐµεῖς, φυσικά. Ἄς ἐλπίσουµε 
τοὐλάχιστον ὅτι µέ τό (χιλιοµετρικό) χαράτσι πού σχεδιάζεται, θά συµµαζευτεῖ 
τό χάλι στό ὁποῖο βρίσκεται ἤδη τό παλιότερο τµῆµα τῆς Ἐγνατίας. Μόνο στό 
κοµµάτι Ἀλεξανδρούπολης - Κοµοτηνῆς, πού πρό ἡµερῶν παραδόθηκε µέ νέο 
ἀντιολισθητικό τάπητα, ἔχουµε δυό σηµεῖα µέ ἄθλια ἀσφαλτόστρωση, µιά 
γέφυρα τοῦ Λίσσου ὅπου κοντεύει νά δηµιουργηθεῖ «σκαλοπάτι», πινακίδες µέ 
κατεστραµµένα τά ἀνακλαστικά τους στοιχεῖα κι ἄλλες ἀχρηστευµένες ἀπό 
τούς µετακινούµενους γηπεδοκάφρους, καί τουαλέτες µέ σπασµένες λεκάνες 
- καθρέφτες καί χεσµένο τό σῦµπαν! Σ’ αὐτές τίς τελευταῖες οἱ µαρτυρίες τῶν 
ἀνθρώπων τῆς ἑταιρείας πού τίς φροντίζουν εἶναι ἀνατριχιαστικές καί φαίνεται 
τό χειρότερο µέρος τῶν βανδαλισµῶν νά ὀφείλεται σέ διερχόµενους γείτονες.

Ἕνα τυπικό γνώρισµα τοῦ καταναλωτικοῦ - ἀεθνικοῦ ὄντος πού παράγει 
ἡ Νέα Ἐποχή εἶναι κι αὐτό τῆς ἀδιαφορίας γιά τόν τόπο παραγωγῆς τῶν 
προϊόντων πού ἀγοράζει. Ἔχει ἐξαφανιστεῖ κάθε ἔγνοια γιά στήριξη τῆς 
δικῆς µας οἰκονοµίας, λές καί δέν παίζει κανέναν ρόλο στήν καθηµερι-

νότητα ὅλων µας! Πάει ἡ ἄλλη στό µάρκετ καί ἀντί νά ψάξει τί καλό παράγεται 
στή Θράκη, ἤ ἔστω στήν Ἑλλάδα, ἀναζητᾶ τό ξένο. Παραγγέλνει ὁ ἄλλος κρασί 
ἤ µπῦρα καί βλέπεις ὅτι ὄχι µόνο δέν γνωρίζει τά τοπικά προϊόντα µά καί τά 
ἀποφεύγει. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τῆς τοπικῆς ΒΕΡΓΙΝΑΣ πού ἀπό 
τή µιά ἡ ἀδιαφορία τοῦ κοινοῦ κι ἀπό τήν ἄλλη ὁ πόλεµος πού δέχεται, δέν τή 
βρίσκεις πουθενά! Πόσος κόσµος θά ψάχνει δουλειά ἄν κλείσει ἡ ζυθοποιΐα; 
Ποιός θά τό σκεφτεῖ ἄν ὄχι ἐµεῖς οἱ ἴδιοι; Καταναλωτές; Ναί, µά καί πολίτες!

Ο Δήµαρχος Κοµοτηναίων 
κ. Δηµήτρης Κοτσάκης 

και το Δηµοτικό Συµβούλιο 
σας εύχονται 

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισµένο το Νέο έτος!  
Καλές γιορτές σε όλους!

Στίς 9 τοῦ µήνα µαζί!
Στίς 9 Ἰανουαρίου καί στίς 9 τό βράδυ, θά σᾶς περιµένουµε ὅλους στό 
ξενοδοχεῖο ΑΡΚΑΔΙΑ γιά τήν κοπή τῆς πρωτοχρονιάτικης πίτας τοῦ 
«Ἀντιφωνητῆ». Στήν µοναδική κοινωνική ἐκδήλωση πού ὀργανώνει 
τό ἔντυπό µας, ἐφέτος θά ἔχουµε καί ἕναν ἐπιπλέον λόγο νά παρα-
βρεθοῦµε, πέραν τῆς ἀνάγκης νά συναντιόµαστε ἔστω ἅπαξ ἐτησίως: 
Θά βραβεύσουµε τόν µεγάλο Ἕλληνα, τόν Στήβ Λάλα, τοῦ ὁποίου ἡ 
προσφορά στήν πατρίδα καί ἡ ἀγνωµοσύνη τῆς τελευταίας θά µποροῦσαν 
νά γίνουν κάλλιστα µιά ταινία πολιτικῆς φρίκης: Τό πῶς ἕνας Ἕλληνας 
τῆς Ἀµερικῆς ἀκολουθεῖ τήν αὐδή τῶν προγόνων µέσα του καί πῶς 
ἐν τέλει ἡ ἐπίσηµη πατρίδα του τόν ἀπαρνιέται. Στήν παρέα µας, πού 
προσδοκοῦµε ἐφέτος νά εἶναι ἀνανεωµένη καί µεγαλύτερη, θά βρίσκεται 
καί φίλος Βούλγαρος δηµοσιογράφος, κατά περίσταση συνεργάτης µας, 
µά καί θά χαιρετίσουν φίλοι τοῦ «Α» ἀπό τό ἐξωτερικό. Ὅσοι λοιπόν 
ἐνδιαφέρεστε νά παραστεῖτε µπορεῖτε νά προµηθευτεῖτε (µέ 25 εὐρώ) 
προσκλήσεις - τηλ. 2531081537, 2551033313. Σᾶς ἀναµένουµε!

ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΜΠΛΟΥΣ 
ΕΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Ὅπως πολλοί γνωρίζετε, ἤµασταν 
αὐτοί πού πρίν µερικά χρόνια 
(2005), ἐπί δηµαρχίας Βαβατσικλῆ, 
προξενέψαµε τήν Κοµοτηνή µέ 
τήν παλαιστινιακή πόλη τῆς 
Νάµπλους καί ὑπογράφηκε ἕνα 
σύµφωνο συνεργασίας, κάτι σάν 
ἀδελφοποίηση. Τότε εἶχε ἔρθει στήν 
πόλη µας µία µικρή ἀντιπροσωπεία 
ἀπό τήν Παλαιστίνη καί παρότι 
δέν ἔγιναν διµερῶς σπουδαῖα 
πράγµατα, ἐµεῖς κρατήσαµε τήν 
ἐπαφή µαζί τους καί πασχίζουµε νά 
βοηθήσουµε ὅσο µποροῦµε παιδιά 
τῆς Νάµπλους (ὅποιοι θέλουν νά 
συµβάλουν ἄς ἐπικοινωνήσουν 
µαζί µας). Μεταφέρουµε σήµερα 
τίς πρωτοχρονιάτικες εὐχές τοῦ 
ἀδελφοῦ µας Μάτζεντ, µέ τόν ὁποῖο 
συνεργαζόµαστε ὅπου εἶναι ἐφικτό: 
Σέ κείνους τούς φίλους πού εἴτε 
γνώρισα, συνάντησα ἤ νιώθω τήν 
θερµή τους ἀγάπη γιά τή χώρα 
καί τόν λαό µου καί σέ κείνους 

πού δέν ἔχω συναντήσει ἤ µιλήσει 
ἀλλά αἰσθάνονται κι ἐπιθυµοῦν νά 
ὑποστηρίξουν τήν πατρίδα µου καί 
τόν λαό τῆς Παλαιστίνης, σέ ὅλους 
αὐτούς, στούς φίλους µας στόν 
Δῆµο τῆς Κοµοτηνῆς, στήν τοπική 
Ἐκκλησία, στήν τοπική Μουφτεία, 
σέ ὄλους ὁπουδήποτε στήν θαυµάσια 
πόλη ὅπου πέρασα µερικές πολύ 
πολύ σπουδαῖες µέρες πρίν µερικά 
χρόνια ἀλλά ἀκόµη ζοῦν µέσα τους 
τά αἰσθήµατά µου, τά µάτια µου, οἱ 
µνῆµες µου καί θά παραµείνουν στήν 
καρδιά µου...
Στήν πόλη τῆς Κοµοτηνῆς καί στόν λαό 
της στέλνω ἀπό τήν Παλαιστίνη καί 
τήν πόλη τῆς Νάµπλους, τήν ἀδελφή 
σας πόλη, αὐτό τό µήνυµα ἀπό ἐµένα, 
τίς οἰκογένειες τῶν σπουδαστῶν 
πού ἔχουν στηριχτεῖ ἀπό τήν πόλη 
σας, καί ἐπίσης τούς ἀνθρώπους πού 
θέλουν νά προχωρήσουν µαζί σας σέ 
µία καλύτερη σχέση, σᾶς εὐχόµαστε 
ὅλοι ἕναν νέο αἴσιο χρόνο, ἐλπίζοντας 
νά φέρει σέ ὅλους εὐτυχία, εὐηµερία 
καί εἰρήνη.
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 Μία σηµαντική παράµετρος (καί) 
τῆς τουρκικῆς αὐθαιρεσίας στή θρακική 
ὕπαιθρο εἶναι καί ἡ σχεδόν ἀπόλυτη 
ἀπουσία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἐκτός 
τῶν ἀστικῶν κέντρων. Ἕνα πρόσφατο 
συµβάν ἦρθε νά ἐπιβεβαιώσει τήν ἐκτί-
µηση αὐτή καί µᾶς δίνει τό ἔναυσµα γιά 
κάποιες δυσάρεστες σκέψεις.
 Πρίν µιά δεκαετία στόν νοµό 
Ροδόπης (ἐκτός Κοµοτηνῆς καί Σαπῶν) 
ὑπῆρχαν καµµιά εἰκοσαριά ἀστυνοµικοί 
σταθµοί: Κέχρος, Ἀρριανά, Νέα 
Σάντα, Στρύµη, Μαρώνεια, Ἀρίσβη, 
Ἄρατος, Ραγάδα, Ἀσώµατοι, Γρατινή, 
Νέο Σιδηροχώρι, Θρυλόριο, Αἴγειρος, 
Σώστης, Ὀργάνη, Ξυλαγανή, Καλλίστη 
καί Ἴασµος. Ἀπό ὅλους αὐτούς σήµερα 
λειτουργοῦν µόλις οἱ 4 τελευταῖοι, µέ τόν 
ὀρεινό ὄγκο νά «καλύπτεται» ἀπό τά 2-3 
ἄτοµα τῆς Ὀργάνης πού διαθέτουν ἕνα 
ὄχηµα! Τά ἴδια χάλια καί στήν Ξάνθη: 
Ἔκλεισαν οἱ ἀστυνοµικοί σταθµοί σέ 
Σάτρες, Κοτύλη, Μέδουσα, Ὡραῖον 
καί Μύκη, γιά νά µείνει µόνο ἡ µικρή 
δύναµη στόν Ἐχῖνο. Ἀκόµη καί τό Τµῆµα 
συνοριακῆς φύλαξης Κοτύλης ἑδρεύει 
στήν ...Ξάνθη! 

 Ἄν δέν κάνουµε λάθος αὐτή ἡ 
κατάσταση δηµιουργήθηκε ἀφενός ἀπό 
τό πνεῦµα τοῦ ἐκσυγχρονισµοῦ καί τῆς 
οἰκονοµίας δυνάµεων κι ἀφετέρου ἀπό 
τήν πρωτοβουλία πού εἶχε ἀναληφθεῖ 
ἀπό τόν τότε διευθυντή Γ. Κοκκίνη. 
Κάπως ἔτσι λοιπόν φτάσαµε στό σηµερινό 
σηµεῖο, µέ τά (ἰδιόκτητα) οἰκήµατα τῶν 
τέως ἀστυνοµικῶν σταθµῶν νά ρηµά-
ζουν καί τήν αὐθαιρεσία νά ὀργιάζει. 
 Ὅταν µάλιστα ὁ Στρατός ἔχει 
παράλληλα καταργήσει ΟΛΑ σχεδόν 
τά φυλάκιά του* στό βουνό (Κρυστάλλη, 
Δραγάτι, Μαχαίρα, Σαρακηνή, Νυµφαία, 
Κάρδαµος, Κύµη, Ἄνω Βυρσίνη, Κέχρος, 
Κάτω Βυρσίνη), ἀντιλαµβάνεται κανείς 
ὅτι ἐδῶ µιλᾶµε ὄχι ἁπλῶς γιά ἀποψίλωση 
ἀλλά γιά σταδιακή ...ἀποχώρηση τοῦ 
ἑλληνικοῦ κράτους ἀπό τήν περιοχή. 
Εἶναι δυνατόν νά διατείνεσαι ὅτι 
διαθέτεις κρατική παρουσία καί ἀσκεῖς 
ἐξουσία σέ µιά περιοχή (ἴσα µέ ἕναν 
νοµό) πού δέν ἔχει ὄχι δηµόσια ὑπηρεσία 
ἀλλά οὔτε κἄν Ἀστυνοµία; 
 Τί λέει ἄραγε ἡ τοπική ἀστυνο-
µική διεύθυνση, θά τήν ὑφιστάµεθα 
αὐτήν τήν - πρόσφατη - κληρονοµιά 
ἐσαεί; Γίνεται τά γραφεῖα σέ Κοµοτηνή 
καί Ξάνθη νά βρίθουν ἀπό πλεονάζον 
προσωπικό καί ταυτόχρονα σέ δεκάδες 
χωριά, µειονοτικά καί µή, νά µήν 
ἐµφανίζεται ποτέ ἀστυνοµικός; Ὁ νέος 
ὑπουργός κ. Χρυσοχοΐδης (πού πρός 
τιµήν του ἔστειλε ἐπιτέλους πίσω στήν 
ἀποστολή τους τούς συνοριοφύλακες) 
µήπως πρέπει νά δεῖ κι αὐτό τό θέµα;

* Κι ἄν ἀκόµη ἰσχύει πώς ἦταν εὐρωπαϊκή 
µας ὑποχρέωση κάτι τέτοιο, δέν µποροῦσε 
νά παρακαµφθεῖ µέ ἄλλο πρόσχηµα; Ὅποιος 
θέλει, τρόπους βρίσκει...

Προξενικός τουρισµός

Ξέρατε ὅτι τό τουρκικό Γενικό Προξενεῖο Κοµοτηνῆς διοργανώνει 
καί ταξίδια; Καλά, ὅσοι µᾶς παρακολουθοῦν προσεκτικά ἀπό 
χρόνια τό γνωρίζουν ἀλλά οἱ ἄλλοι µᾶλλον ὄχι. Στά µέσα τοῦ 
Δεκέµβρη λοιπόν (13/12/09) τό γυναικεῖο τµῆµα τοῦ Συλλόγου 
Ἐπιστηµόνων Μειονότητας ἔκανε µία «πολιτιστική ἐξόρµηση 
στήν Ἰσταµπούλ». 
Στήν ἐκδροµή αὐτή ἔλαβαν µέρος 85 γυναῖκες ἀπό τή µειονότητα 
τῆς Θράκης. Οἱ κυρίες λοιπόν ψώνισαν τόσο στήν Πόλη ὅσο καί 
στή Ραιδεστό (στόν γυρισµό), ἐνῶ γευµάτισαν σέ ἑστιατόριο 
στόν Κεράτιο. Τώρα θά µοῦ πεῖτε, «καί ποῦ εἶναι ὁ πολιτισµός» 
στήν ἐκδροµή αὐτή; Ἄ, αὐτό ἦταν τό καλύτερο: Ἐπισκέφθηκαν 
τό ἱστορικό Μουσεῖο «Πανόραµα τοῦ 1453» ὅπου ἐξιστορεῖται 
ἡ ...Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης! Ἐκεῖ, σύµφωνα µέ τήν 
ἀνταπόκριση τῆς «Μπιρλίκ» (21-12-09) «κέντρισε τό ἐνδιαφέρον 
ἡ σιλουέτα τοῦ Πορθητῆ Σουλτάνου πού κοιτᾶ µέσα ἀπό τά 
σύννεφα, τά ἱστορικά ἀντικείµενα, οἱ τρισδιάστατες εἰκόνες καί ἡ 
προσωµοίωση θάλασσας καί οὐρανοῦ...»  
Μάλιστα κύριοι, ὁ πολιτισµός (τῆς ὀρδῆς) πάνω ἀπό ὅλα! 
«Μά», θά µοῦ πεῖτε, «γιατί τήν ὀνοµάζεις προξενική τήν ἐκδροµή; 
Μήπως ὑπαινίσσεσαι ὅτι ὁ σύλλογος τῶν κοτζάµ Ἐπιστηµόνων εἶναι 
ἕνα ὑποχείριο τοῦ Προξενείου Κοµοτηνῆς, µιά χάντρα στό µπεγλέρι 
του;» Ὄχι βέβαια, ἄν εἶναι δυνατόν! Ἁπλῶς τό γράφουµε γιατί  
στό πολιτιστικό αὐτό χάπενινγκ συµµετεῖχε (ἐπίσης «ἁπλῶς») 
καί ἡ σύζυγος τοῦ Τούρκου Προξένου Κοµοτηνῆς, ἡ κυρία 
Ἐσίν Σάρνιτς. Γι’ αὐτό µονάχα.

Τρίτη εκδήλωση του Πανελληνίου Συλλόγου Πομάκων εφέτος, με μια 
πομάκικη βραδυά στο «Κτήμα» της Ξάνθης, στις 19 Δεκεμβρίου. Παρουσία 
πολλών Πομάκων από την ορεινή Ξάνθη μα και χριστιανών της Θράκης 
(μεταξύ των οποίων και ο Παναγιώτης Σγουρίδης που μίλησε στους 
παριστάμενους) έγινε με επιτυχία η εκδήλωση του συλλόγου που όλο και 
βαθύτερες ρίζες ρίχνει στην μουσουλμανική κοινωνία. Το 10μελές πομακικό 
συγκρότημα από το Σμόλιαν της Βουλγαρίας έπαιξε πολλά παραδοσιακά, 
δημοφιλή μεταξύ των Πομάκων, τραγούδια. Χαιρετισμούς απηύθυναν οι 
υπεύθυνοι του συλλόγου και ο χορηγός του Πρόδρομος Εμφιετζόγλου, ο 
οποίος επιβεβαίωσε ότι παραμένει σταθερός στην στήριξη των Πομάκων.

Ποῦ εἶναι τό ἑλληνικό κράτος στήν ἐκτός πόλεων Θράκη;

Μέγα Δέρειο:

Συκοφαντίες γιά κατευώδιο τῆς Χαρᾶς

Ἄν σέ μία περίπτωση τά τελευταῖα χρόνια τό Ἑλληνικό κράτος νίκησε τούς 
πράκτορες τῆς Ἄγκυρας σέ ἀνοικτή σύγκρουση, αὐτή ἦταν στό Μέγα 
Δέρειο, στήν περίπτωση τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου. Κάπως ἔτσι ἐξηγεῖται 
καί τό μένος τῶν τουρκοφρόνων πού δείχνουν ἀποφασισμένοι νά τήν 
συκοφαντοῦν μέχρι τήν τελευταία της μέρα στό χωριό (ἡ Χαρά φεύγει τό 
καλοκαίρι μέ μετάθεση). Διαβάζουμε λοιπόν στό σύνολο τοῦ μειονοτικοῦ 
Τύπου μιά νέα, ἀπίστευτη μπούρδα γιά μιά δῆθεν ἐργασία πού ἔδωσε ἡ 
δασκάλα στά παιδιά. Ζήτησε, λέει, ἀπό τούς μαθητές της νά ζωγραφίσουν 
τόν Ἀλλάχ! Τά παιδιά σάστισαν, οἱ γονεῖς τους στό σπίτι πού τό μάθανε 
πάθανε σόκ, κάποιοι μαθητές ἐπέστρεψαν κλαίγοντας στό σχολεῖο... Καί 
καλεῖται ἡ ...ὑπουργός Παιδείας νά λάβει θέση!
Τί νά πεῖς γιά τέτοιες γελοῖες αἰτιάσεις καί τέτοια πρόδηλα κίνητρα; Κατά 
κανόνα δέν ἁρμόζει τίποτα πέρα ἀπό χλεύη καί εἰρωνεία. Ὅμως ἐπειδή λέγε 
λέγε ὅλο καί κάποια λάσπη μένει (κάτι ξέρουν οἱ προπαγανδιστές τῆς ἄλλης 
πλευρᾶς), ἄς σημειώσουμε ὅτι:  α) φυσικά καί δέν ἔκανε κάτι τέτοιο οὔτε ἡ 
Χαρά οὔτε καί καμμία ἄλλη διδάσκουσα στό σχολεῖο, ἀφοῦ γνωρίζουν ὅτι 
στό ἰσλάμ ἀπαγορεύεται κάθε ἀπεικόνιση  β) Τί λόγο θά εἶχε ὁποιοσδήποτε 
νά ζητήσει κάτι τέτοιο ἀπό τά παιδιά; Προφανῶς κανέναν! Ἐνῶ ἕνας 
συκοφάντης θά εἶχε λόγο νά ἐπικαλεστεῖ κάτι τέτοιο, ὡστε νά φανατίσει 
τούς γονεῖς τῶν μαθητῶν  γ) Τά «θιγμένα» παιδιά πού φάνηκαν σέ μιά 
φωτογραφία, ἀνήκουν στίς τελευταῖες τάξεις τοῦ σχολείου, δηλαδή δέν 
ἔχουν κἄν δασκάλα τή Χαρά, ἡ ὁποία μπαίνει μόνο στίς πρῶτες τάξεις!
Ἕνα ἐρώτημα μόνο μένει ἀναπάντητο: Τί σχεδιάζουν;

Ω γνήσιο τέκνο των Τούρκων της Δυτικής 
Θράκης, τι ευτυχία σε σένα 
Εσύ µε το αίµα σου έδωσες ζωή στον 
πόλεµο της ανεξαρτησίας.
Ο τρανός σου ηρωισµός χαράχτηκε σε 
κάθε µεριά του σύµπαντος. 
Προσοχή στέκονται τα έθνη ενώπιον  της 
εθνικής σου σηµαίας.
Τα χώµατα που πατάς είναι γεµάτα από 
τους δοξασµένους σου ήρωες.
Οι εχθροί δεν µπορούν να ενοχλήσουν την 
µεγαλόπρεπη ψυχή των ηρώων σου.
Τι µεγαλοπρεπής τιµή προς την σηµαία 
σωτηρίας µε την οποία τυλίχτηκαν οι 
δοξασµένοι ήρωες, να θάβεσαι στο χώµα 
των προγόνων. 

Στην πατρίδα σου πνέει άνεµος ελευθερίας 
και ανεξαρτησίας
Οι γενναίοι αγωνιστές ανατρέπουν αυτήν 
την βρώµικη σκλαβιά.
Δεν υπάρχει ποτέ  επιστροφή από αυτόν 
τον δοξασµένο πόλεµο ανεξαρτησίας!
Μπροστά µας ακόµα και ατσάλινοι 
στρατοί να βγούνε δεν µας τροµάζουν!
Εµείς για την εθνική ανεξαρτησία, 
διαβήκαµε τον Έβρο και τον Νέστο,
Φτάσαµε στον στόχο µας νικώντας, 
συντρίβοντας όλους τους εισβολείς
Ανοίξαµε στα Βαλκάνια περίοδο µιας 
δοξασµένης δηµοκρατίας
Εµείς για πρώτη φορά ανάψαµε τη δάδα 
της ελευθερίας.
Αυτή η σηµαία θα κυµατίζει, αυτή η 
δηµοκρατία θα ζήσει.

Οι εχθροί απέναντι µας, πανικόβλητοι θα 
φύγουν!
Είµαστε εγγόνια ενός έθνους που χιλιάδες 
χρόνια ζει ελεύθερο, 
εκείνο δηµιούργησε τις στέπες, είµαστε 
λιοντάρια, γεράκια των ουρανών.

Πάντα οι έφοδοι των αγωνιστών θυµίζουν 
φουρτούνες.
Στον πόλεµο οι εχθροί λιποθυµούνε από 
τον τρόµο του µεγαλείου µας.
Η Δηµοκρατία της Δυτικής Θράκης θα 
ζήσει, θα ζήσει!
Τα έθνη θα τα χάσουν µπροστά στην 
πρόοδο µας!
Ω γλυκιά Δυτική Θράκη!... Να λοιπόν, 
σώθηκες από την σκλαβιά.
Ω εχθροί!... Μη νοµίζετε πως το έθνος 
αυτό κουράστηκε από τους πολέµους
Οσονούπω θα κυµατίσει στη χώρα η 
µεγαλοπρεπής σηµαία της Δηµοκρατίας,
Όλοι αυτοί οι Δυτικοθρακιώτες µέχρι τον 
αιώνα τον άπαντα θα ζήσουν ελεύθεροι!

Κυκλοφοροῦν καί ...«ἐθνικό ὕµνο»!



► Πάει, τη φάγαμε κι αυτήν τη χρονιά. 
Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία (σωματική 
και ψυχική), καλά μυαλά και προπάντων 
καλή φώτιση. Η Παναγιά να μας φυλά από 
τα κακά που ΄ρχονται. Είθε, από τη νέα 
χρονιά, να βάλουμε όλοι κατά νού πως 
αν δεν κάνουμε τίποτα για να ανακάμψει 
η δύσμοιρη Πατρίδα μας (και φυσικά δεν 
εννοώ μόνο οικονομικά), θα είναι μαύρα 
τα γραμμένα μας, αφού τα πράματα 
φτάσανε σε οριακό σημείο. Χρόνια πολλά 
λοιπόν στη Θράκη μας, στην Κύπρο μας, 
στη Μακεδονία μας, στα νησιά μας, στην 
Ελλάδα μας, σε όλον τον Ελληνισμό αλλά 
και σε όλον τον κόσμο.

► Δεν ξέρω πως κι από ποιόν ξεκίνησε, 
αλλά τα τελευταία 25-30 χρόνια έχει γίνει 
κάτι σαν θεσμός για την πόλη μας. Κάθε 
παραμονή πρωτοχρονιάς, σε όλην την 
πόλη, βγαίνουνε ψησταριές και η Αλεξ/
πολη μοιάζει σαν απέραντη ταβέρνα. Είναι 
το λεγόμενο «έθιμο της ψησταριάς». Από 
όποια γειτονιά κι αν περάσεις αποκλείεται 
να μην δεις κόσμο να ψήνει στον δρόμο. 
Κρασί, μουσική, παρέα και κρέας, με τα 
κεντρικά σημεία και μαγαζιά γίνεται το 
έλα να δείς. Φυσικά και δεν χρειάζεται να 
τονίσουμε την όλη ευθυμία που επικρατεί 
την τελευταία μέρα του χρόνου. Τρώμε και 
πίνουμε μέχρι αργά το απόγευμα λες και 
είναι η τελευταία μας μέρα, λες και απο-
χαιρετούμε τον παρελθόντα χρόνο μ’ αυτόν 
τον τρόπο και ξορκίζουμε τον καινούργιο 
για να μας έρθει με ευτυχία και χαρά.

► Τέτοιες μέρες δήθεν αγάπης (τότε όλοι 
«θυμόμαστε» να γίνουμε «καλοί» και 
να «προσφέρουμε» στον συνάνθρωπο..) 
βγαίνουν οι κάθε λογής απατεώνες και 
αλμπάνηδες για να εκμεταλλευτούν 
(όσο μπορούν) την περιστασιακή μας 
«ευαισθησία». Λόγω των ημερών, πάντως, 
το επιτυγχάνουν αρκετά καλά. Τελευταίο 
κρούσμα οι 3 «καλόγριες» (οι οποίες είχαν 
συλληφθεί και πέρσι με την ίδια κατηγορία 
αλλά, άγνωστο γιατί, ήταν πάλι έξω) που 
πήγαιναν από χωριό σε χωριό και από 
πόρτα σε πόρτα και ζητούσαν τη βοήθεια 
των πιστών για το τάδε μοναστήρι που 
χρειαζόταν χρήματα για να αντεπεξέλθει 
στις ανάγκες του. Ανυποψίαστοι οι περισ-
σότεροι, βλέποντας τις καλόγριες, όλο 
και κάτι έδιναν. Ώσπου στα Λουτρά του 
Δήμου Τραϊανουπόλεως, ένας  ατσίδας τις 
κατάλαβε, τις κατήγγειλε και τις τσακώσαν. 

Φυσικά ήταν παλιές γνώριμες. Κονόμησαν 
πολλά φράγκα τόσα χρόνια μ’ αυτήν την 
ιστορία. Όταν ξαναβγούν από τη «στενή» 
(λίαν συντόμως) να έχετε τον νού σας..

► Και εγένετο υφυπουργός εσωτερικών 
Εβρίτης. Ο λόγος για τον Βουλευτή Έβρου 

Γιώργο Ντόλιο, ο οποίος αντικατέστησε 
τον παραιτηθέντα υφυπουργό Ρόβλια. Για 
να μην είμαστε άδικοι, ο Γ. Ντόλιος έχει 
επιδείξει, μέχρι στιγμής, σοβαρότητα και  
πολιτικό λόγο (πράγμα σπάνιο για Εβρίτη 
πολιτικό) αλλά δεν εκστασιαζόμαστε 
κιόλας, όπως τα παρουσίασε ο τοπικός 
τύπος για το ότι «αγωνιούσαν» οι 
πολίτες και «προσδοκούσαν» αυτήν την 
υπουργοποίηση (γιατί άραγε...). Εντάξει, 
καλό είναι να έχεις κάποιον από τον 
τόπο σου στα ανώτερα κλιμάκια της 
κυβερνήσεως, για να ακούγεται η φωνή 
μας και προς τα κάτω, αλλά όσα γράφηκαν 
έμοιαζαν με αποθέωση της επικείμενης 
ρουσφετολογίας (και προσπάθειας συμμε-
τοχής σ’ αυτήν). Βρέ ας προσφέρει στην 
Ελλάδα - και κατ’επέκτασιν και στον τόπο 
μας - και αφήστε τις «αγωνίες» και τις 
«χαρές».  Άϊντε και καλή φώτιση. 

► Οικονομική κρίση και πράσινα άλογα. 
Ή  μας δουλεύουν όλοι και εξασκούν (όπου 
βρεθούν κι όπου σταθούν) τον γνώριμο 
ρόλο του «κλαψιάρη» που «δεν βγαίνει», 
«είναι πνιγμένος στα χρέη» κτλ κτλ, ή ο 
μέσος Εβρίτης (όπως ακριβώς κι ο μέσος 
Έλληνας) έχει προπολλού αντικαταστήσει 
την παράνοια - παράκρουσή του με την 
λογική. Αλλιώς πως μπορεί να εξηγηθεί 
το γεγονός ότι για εφέτος η κίνηση στα 
τουριστικά γραφεία του Έβρου για τις 
διακοπές των Χριστουγέννων είναι 
αυξημένη σε σύγκριση με πέρσι; Εν μέσω 
οικονομικής κρίσεως έχουν αυξηθεί οι 
αναχωρήσεις για διακοπές. Στις πρώτες 
θέσεις επιλογών βρίσκονται 1. Βιέννη 2. 
Πράγα 3. Παρίσι 4. Λονδίνο 5. Μπάνσκο 

6. Παμπόροβο και πολύ μετά έπονται οι 
«τρέ μπανάλ» ελληνικοί προορισμοί. Ε, 
δεν είναι ίδιο το καμάρωμα, όταν γυρίσεις 
από τις Βιέννες και τα Παρίσια (έστω κι 
αν φοράς τρύπιο σώβρακο και ξεραίνεις 
το σκατό σου), με αυτό που θα είχες 
αν πήγαινες στα Ζαγοροχώρια και στα 
βλαχοχώρια. «Τα Χριστούγεννα πήγαμε στο 
Παρίσι...» Χεστήκαμε, μαντμαζέλ!

► Τι να πω για τη συνεχιζόμενη μπούρδα 
της ελληνοτουρκικής «προσεγγίσεως» 
(όπου είπαμε, ΠΑΝΤΑ εμείς είμαστε από 
κάτω κι αυτοί από πάνω); Δεν χάνουν 
ευκαιρία οι θιασώτες και υπέρμαχοι αυτής 
της σαχλαμάρας να μας ζαλίσουν το κεφάλι 
σχετικά με το θέμα. Διαβάζω στον τοπικό 
Τύπο για το ειδύλλιο μεταξύ Ελληνίδος και 
Τούρκου που κατέληξε σε γάμο, και πέραν 
ότι με πιάσαν τα κλάμματα, πείστηκα και 
για την ορθότητα της «προσεγγίσεως». 
Πάντως, έχει και την πλάκα της η 
συνέντευξη. Δώστε βάση στις ερωτήσεις 
που τέθηκαν από την δημοσιογράφο προς 
τη νύφη (πριν τις απαντήσεις της νύφης 
απαντώ εγώ):
ΕΡ. Υπήρξαν προβλήματα με την διαφορά 
στον πολιτισμό και την κουλτούρα;
ΑΠ. Δηλαδή οι Τούρκοι έχουν πολιτισμό 
και κουλτούρα; Τέχνες, γράμματα, μουσική, 
επιστήμες, είτε ανύπαρκτα είτε κλεμμένα 
από άλλους λαούς. Εκτός αν θεωρείται 
κουλτούρα η τέχνη της γενοκτονίας και 
της κλεπταποδοχής.
(Η νύφη, φυσικά, πέραν της διαφοράς της 
θρησκείας και της γλώσσας δεν βρίσκει 
καμμιά άλλη διαφορά)
ΕΡ. Σας δυσκόλεψε το γεγονός πως 
υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των δύο 
χωρών;
ΑΠ. Κοιτάξτε, αν εμείς είμαστε από κάτω 
και αυτοί από πάνω δεν υπάρχει κανένα 
πρόβλημα. Ίσα ίσα που είναι και πολύ 
φιλικοί όταν ξεβρακωνόμαστε..
(η νύφη, πάντως, πιστεύει ότι μια απόφαση 
των πολιτικών αρκεί για να σταματήσουν 
αυτομάτως τα προβλήματα. Τόσο απλά. 
Δεν υπάρχουν, δηλαδή, προηγούμενα 
και ανοιχτές πληγές παρά μόνο μερικοί 
πολιτικοί που «παιδιαρίζουν» και δεν τα 
βρίσκουν… Έλα Χριστέ και Παναγιά)
ΕΡ. Πιστεύετε ότι οι δύο λαοί μπορούν να 
βελτιώσουν τις σχέσεις τους;
ΑΠ. Βεβαίως υπάρχει παραπάνω προοπτική 
βελτιώσεως. Αν την ώρα που μας πηδάν 
μας δέρνουν κιόλας, έ, τότε θα βελτιωθούν 
πολύ περισσότερο τα πράγματα. 
(για τη νύφη αν παραμεριστούν οι φανατι-
σμοί και οι εθνικισμοί, μπλα μπλα μπλα)

ΕΡ. Θα προτείνατε και σε άλλα ζευγάρια 
έναν ελληνοτουρκικό γάμο;
ΑΠ. Αναλόγως πόσο μαζοχιστικές τάσεις 
έχει ο καθείς. (η νύφη μας θεωρεί ότι δεν 
είναι οι άνθρωποι ακόμα έτοιμοι για να 
δεχτούν μια ελληνοτουρκική σχέση (!!!). 
Επίσης δεν είμαστε έτοιμοι να μάθουμε πως 
ο Έλβις και ο Μάϊκλ Τζάκσον ζούνε σε ένα 
νησί της Χαβάης).
Όσοι δεν πειστήκατε (και δεν κλάψατε)  είστε  
α. εθνικιστές β. χοντρόπετσοι  γ. προκα-
τειλλειμένοι έναντι των φιλειρηνικών 
μας γειτόνων δ. μαγκούφηδες. Αϊ σιχτίρ 
γκιαουρλάρ, τσουτσού σορόπ γιόκ.

► Συνεχίζεται η κωμωδία με τον 
πετρελαιαγωγό. Η πρωτοβουλία κατά της 
κατασκευής του ζητάει δημοψήφισμα (με 
τον δήμο να αρνείται) κι αντιμετωπίζει το 
έργο σαν ένα μικροτοπικό πάρεργο, όπως 
π.χ. το σκάψιμο ενός πηγαδιού. Το αστείο 
είναι ότι το πετρέλαιο είναι ένα αγαθό που 
το χρησιμοποιούν καθημερινώς όλοι, ακόμα 
και αυτοί που φωνάζουν καίνε καλοριφέρ, 
χρησιμοποιούν μεταφορικά μέσα, έχουν 
αυτοκίνητα κλπ κλπ. Συνεχίζουν όμως 
να συγκρίνουν την περίπτωση του 
αγωγού με κείνην του χρυσού, που και 
απαραίτητος δεν είναι σε κανέναν και εξ 
ορισμού αποτελεί οικολογική βόμβα και 
κανένα όφελος εθνικό δεν προσφέρει. 
Κι από την άλλη η τακτική της εταιρείας 
παραείναι μιζαδόρικη. Έχει ήδη βγάλει 
διαφημίσεις με την πρόθεσή της να δώσει 
υποτροφίες για σπουδές σε παιδιά από τον 
Έβρο, περιβαλλοντικές μελέτες και άλλα 
καλούδια. Γενιτσαρισμός και υποτέλεια...

► Κιτσαριό, ξιπασιά και πιθηκισμός σε 
όλο τους το μεγαλείο. Πώς μπορεί κανείς 
να περιγράψει την οικτρή προσπάθεια 
του Δήμου να μας «εγκλιματήσει» στην 
εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών; 
Φυσικά με βομβαρδισμό από αγγλο-
σαξωνικά χιλιακουσμένα αναμασήματα 
(λαστ κρίστμας, τζιγκλ μπελς κτλ), Βανδή 
(ναι αυτά τα τραγικά «χριστουγεννιάτικα» 
άσματα), Χιπ Χοπ Λάϊβ (;;!!), Γκάμυ 
Μπέαρ (ναι, αυτό το τραγούδι του Υφαντή) 
κτλ κτλ. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, 
από τα μεγάφωνα του Δήμου, ακούγονταν 
τέτοια ανεκδιήγητα. Τι τραγική ειρωνεία 
και οποία παρακμή, να διαθέτουμε ως Λαός 
απίστευτα Χριστουγεννιάτικα ακούσματα 
και κάλαντα που μπορούν πράγματι να μας 
υποβάλουν στο κλίμα των ημερών, αλλά 
εμείς να δεχόμαστε πλύση εγκεφάλου 
από ξενικές κραυγές (κατ’ ευφημισμόν 
«εορταστικά τραγούδια»).                  Σ.Γ.
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Από την κοινωνία της διαχείρισης 
στη διαχείριση της κοινωνίας

Ν. Λυγερός

Στο πλαίσιο της κοινωνίας της κατανάλωσης, 
που δεν έχει ως υπόστρωµα παρά µόνον την 
κοινωνία του θεάµατος, για να υλοποιήσει 
τη ρωµαϊκή ανάγκη άρτου και θεαµάτων, η 
διαχείριση του παρόντος καθίσταται όλο και 
πιο ενδιαφέρουσα, διότι πρέπει να είναι άµεσα 
επωφελής.  Συνεπώς η κοινωνία της διαχείρισης 
καθίσταται ένα εργαλείο απολύτως απαραίτητο. 
Και τούτos ο κλάδος που αναδύει τη µυρωδιά του 
γραφείου και της γραµµατείας, όπως στο υπόγειο 
του Fiodor Dostoïevski, ξαφνικά µεταµορφώθηκε 
σε οδό διαχείρισης. Επί πλέον, όταν η διαχείριση 
εξετάζεται µε το αγγλικό βλέµµα, για να µην 
πούµε µε την ωραία αµερικάνα, µεταµορφώνεται 
σε µάνατζµεντ. Δεν είναι ακόµη µάρκετιγκ κι 
εποµένως επιτρέπει ένα µέλλον στους δηµοσίους 
υπαλλήλους της κοινωνίας που δεν προχωρούν 
στην πράξη παρά µόνον σαν είναι µέτοχοι, 

διαφορετικά αυτό θα ήταν ύβρις στην ετυµολογία 
του savoir vivre. Είναι ενδιαφέρον να διαπιστώσουµε 
επί πλέον ότι η διαχείριση που αξιώνεται ως 
εάν επιστήµη, εργάζεται µε τέχνη στη µέθοδο 
της µηχανορραφίας στην καλύτερη περίπτωση, 
καθώς δεν παράγει ούτε καν τα δικά της εργαλεία 
εργασίας και έρευνας. Εκπροσωπεί, συνεπώς, ένα 
αρχέτυπο στο ωφελιµιστικό πεδίο.  Ικανή να τα 
διαχειρίζεται όλα έγινε το ιερό αντικείµενο της 
κοινωνίας, προκειµένου να πραγµατοποιεί το 
όνειρό της, δηλαδή να είναι εν τέλει η διαχείριση 
της κοινωνίας ακόµη κι αν εκείνη δεν γνωρίζει 
de facto ένα χαρτοφυλάκιο.  Έτσι καλλωπίζεται 
µε κοινωνιολογία για τη µέρα µόνο, κατά το 
παράδειγµα των γυναικών που φτιασιδώνονται 
για ένα βράδυ δίχως να υπολογίζουν τη 
µεταµόρφωση σε κολοκύθα κατά τα µεσάνυχτα, 
διότι µετά απ’ όλ’ αυτά η εποµένη είναι µια άλλη 
µέρα. Ζει πράγµατι µέσα στο φαίνεσθαι, διότι αυτό 
που στ’ αλήθεια την ενδιαφέρει είναι τ’ όνειρο, 
καθώς η πραγµατικότητα την υπερβαίνει και η 
κοινωνία δεν δύναται να πουλάει παρά µόνον 
ονειροπόληση διακηρύσσοντας στους λαούς να 
µην επαναστατούν σήµερα εφόσον το αύριο θα 

είναι καλύτερο.  Μας ξυρίζει όπως ο κουρέας 
του ανεκδότου, εκεί που θά ’πρεπε να εφαρµόζει 
τη λεπίδα του Οccam στον εαυτό της, για να 
υπεκφεύγει αξιοπρεπώς αυτής της κατάστασης, 
που ικανοποιείται να µετατρέπει τις διενέξεις 
σε οµοφωνίες, ενώ επιφυλάσσεται να οµολογεί 
ότι είναι κατασκευασµένες. Αυτό τής επιτρέπει 
να µιλά για τα πάντα και για τίποτε σαν να 
πλοηγείται στο διαδίκτυο, δίχως ν’ αφήνει κανένα 
ίχνος στο διάβα της, καθώς δεν γνωρίζει το βάρος 
της µνήµης.  Συζητά αδιάφορα για το παρελθόν, 
διότι φοβάται το µέλλον και ικανοποιείται από 
το παρόν ως εάν επρόκειτο για ένα αιώνιο δώρο.  
Έτσι ο µικρόκοσµος της κοινωνίας της διαχείρισης 
φαίνεται εξιδανικευµένος σε µακρόκοσµο της 
διαχείρισης της κοινωνίας, δίχως ουδόλως να 
συνειδητοποιεί πως η ανθρωπότητα δεν διέσχισε 
τον χρόνο χάρις σ’ αυτές τις προφάσεις και τα 
τεχνάσµατα. Ευτυχώς που ακόµη και τ’ άσχηµα 
ανέκδοτα έχουν ένα τέλος, η διαχείριση αυτή πάει 
µαζί µε την κοινωνία, δεν θα διαφθείρει εποµένως 
παρά µόνον το παρόν µας, δίχως αντίκτυπο στο 
µέλλον της ανθρωπότητας.   



 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ   1-1-2010                                                                                                                                                                                                                                      9

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ἡ «νέα» κυβέρνηση τοῦ Γεωργίου 
Α. Παπανδρέου διορίζει ἄλλους 25 
γραµµατεῖς ὑπουργείων καί περιφε-
ρειῶν. Ἡ µικρή καθυστέρηση (τοῦ 
διορισµοῦ, ὄχι κανενός ἄλλου...) 
ὀφείλετο σέ ἕνα προβληµατάκι τοῦ 
προγράµµατος giorgakopasok.exe 
στά κοµπιοῦτερ πού, ὡς γνωστόν, 
ἐπιλέγουν ἀµερόληπτα. 
Παράλληλα ὁ πρωθυπουργός σας 
δηλώνει ὅτι βεβαίως καί δέν ἀποποι-
εῖται τῶν συµφερόντων τῆς χώρας 
στά νησιά τοῦ Αἰγαίου - Ak Deniz 
ἀλλά ἁπλῶς δέν τά ἀσκεῖ γιά νά µήν 
προκαλέσει ψυχολογικά προβλήµα-
τα στούς γείτονες (ἕνα πρᾶµα σάν τό 
βέτο τῶν Βρυξελλῶν). 
Ἡ ὑφυπουργός Ἄντζελα Γκερέκου 
ἐµφανίζεται στά «Παρατράγουδα» 
καί ἐξηγεῖ στό κοινό τῆς κ. Ἀνίτας 
Πάνια τήν πολιτική της γιά τόν 
πολιτισµό, γιά νά ἀντιµετωπίσει ἐκεῖ 
ἐνθουσιώδη ὑποδοχή.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Μικρός ἀνασχηµατισµός στήν κυβέρ-
νηση, µέ τόν Ἀλέξανδρο Πετρίδη 
(«εἶµαι ὁ Ἀλέξης καί εἶµαι πῶλος 
ἕλξης») νά ἀναλαµβάνει τό νεοσυ-
σταθέν ὑπουργεῖο ἀνοικονοµίας, ἀε-
ράµυνας, πράσινης τηλεθέασης καί 
ἐπιλόχειας µελαγχολίας. Ἀµέσως οἱ 
δηµοσκοπήσεις δίνουν ἕναν ἀέρα 10 
ποσοστιαίων µονάδων στό κυβερνόν 
κόµµα, πού εἶχε µία φυσιολογική 
φθορά 40 ποσοστιαίων µονάδων στό 
πρῶτο 4µηνο. 
Στό καρναβάλι τῆς Ξάνθης τό πρῶτο 
βραβεῖο κερδίζει τό ἅρµα «Γραµµα-
τέας τοῦ ΠαΣοΚ», πού δείχνει τή 
Μονή Βατοπεδίου τσακισµένη ἀπό 
µία ἑταιρεία τουριστικῆς ἀνάπτυξης 
στόν δῆµο Τοπείρου κι ἕνα τούρκικο 
µπαϊράκι.    

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ἡ κυβερνητική ψυχραιµία σώζει 
γιά µιάν ἀκόµη φορά τή χώρα 
ἀπό περιπέτειες, καθώς ὁ ΓΑΠ 
δηλώνει ὅτι ὁ πρόσφατος τουρκικός 
βοµβαρδισµός τῆς Ἀκρόπολης µέ 
βόµβες ναπάλµ δέν θά παρασύρουν 
τήν φιλειρηνική Ἑλλάδα στόν δρόµο 
τοῦ φανατισµοῦ καί τόν λαό της σέ 
στερεότυπα τοῦ παρελθόντος. 
Στίς 25 Μαρτίου ἡ Θ. Δραγώνα, 
γραµµατέας τοῦ Ὑπουργείου-
Ὄχι-Πιά-Ἐθνικῆς Παιδείας (καί 
κάτι ἄλλων πραγµάτων πού τώρα 
δέν θυµᾶµαι) καθιερώνει γιά τόν 
ἑορτασµό τῆς ἐπετείου τήν παρέλαση 
ΚΑΙ τουρκικῶν ὀρδῶν, καθώς δέν 
ἀνέχεται πλέον τήν µονοµερή προ-
σέγγιση τῶν δῆθεν Ἑλλήνων στό 1821 
(µέ τσολιάδες κτλ). Τήν ἀπόφασή της 
ἐπικροτοῦν 54.574.597.298.754 πα-
νεπιστηµιακοί καί ἄλλοι ἄνθρωποι 
τοῦ πνεύµατος, χωρίς κανένα ἴδιο 
συµφέρον, παρά µονάχα γιατί εἶναι 
ἀνθρωποσκύβαλα καί τζουτζέδες 
τῆς ἐξουσίας.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Γιορτάζεται τό Πάσχα µέ νέο πλέον 
τρόπο, πού ἀφήνει στό παρελθόν 
τά ἀντισηµιτικά ἀναµασήµατα τοῦ 
Μεσαίωνα. Στό ἑξῆς τά µεγαλο-
παρασκευιάτικα ἀναθέµατα στόν 
περιούσιο λαό ἀντικαθίστανται ἀπό 
κατάρες πρός τούς Ρωµαίους (Σίλβιο, 
βάφα κούλο!) καί τούς Ἕλληνες γιά 

λόγους πού ὅλοι καλά γνωρίζουν 
(σφαγή Τριπολιτσᾶς, καταστροφή τῆς 
Τροίας, Μικρασιατική Ἐκστρατεία 
κτλ). Παράλληλα ἐξαλείφονται οἱ 
σταυροί ἀπό τίς ἐκκλησίες, καθώς 
ἕνας Ἀφγανός ναρκέµπορας πού 
δραστηριοποιεῖται ἐπαγγελµατικά 
στόν αὐλόγυρο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου 
ἔνιωσε νά προσβάλλεται ἡ θρησκευ-
τική του ἐλευθερία.

ΜΑΪΟΣ
Γιορτάζεται ἡ ἐργατική Πρωτοµαγιά. 
Μιά ἐκδήλωση κάνουν οἱ Πακιστανοί 
ἐργάτες στήν Ὁµόνοια, µιά οἱ Βουλ-
γάρες γριοφυλάχτρες στή Βάθης, 
µιά οἱ Φιλιππινέζες οἰκοβοηθοί στήν 
Ἑκάλη, µιά οἱ Κινέζοι µικροπωλητές 
στήν Ἀλεξάνδρας, µιά οἱ Νιγηριανοί 
σιντιπωλητές στήν Ἑρµοῦ, µιά οἱ 
Ἀλβανοί ὑπεργολάβοι στίς Τζιτζιφιές 
κτλ. Πλήρη κατάλογο (γιά τούς Πε-
ρουβιανούς, τούς Ἀνωβολτιανούς, 
τούς Πολυνήσιους κτλ) διαθέτει τό 
γραφεῖο τοῦ ΟΗΕ καί τό ὑπουργεῖο 
ἐργατικῆς ἀνασκολόπησης, πράσινης 
πολυπολιτισµικότητας, γαλάζιας 
συνενοχῆς καί πούστικης διάλυσης.
Ἡ Μακεδονική Μακεδονία τῆς 
Μακεδονίας ἀνακοινώνει ὅτι πα-
ραιτεῖται τῶν διεκδικήσεών της σέ 
βάρος τῶν ἑλληνοκρατούµενων 
ἐδαφῶν της στή Σιθωνία, µεταξύ 
Σάρτης καί Συκιᾶς (ἐξαιρεῖται 
ἡ παραλία «Πηγαδάκια»). Τήν 
ἀνακοίνωση καλωσορίζουν τό 
«Οὐράνιο Τόξο», ἡ «Αὐγή» καί 
ἄλλα οὐράνια φαινόµενα, ὡς καρπό  
τοῦ ἀπροϋπόθετου διαλόγου στίς 
ἑλληνοµακεδονικές σχέσεις. 
Ἡ Ἑλλάδα, παρά τίς προβλέψεις, 
συνεχίζει νά ὑπάρχει, ὅπως δείχνουν 
οἱ µίζες στά κιτάπια τῶν κρατικῶν 
προµηθευτῶν καί τά σηµαιάκια στά 
τραπέζια τῶν ἐπισήµων.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ξεκινάει τό καλοκαίρι, παρά τίς 
δυσοίωνες προβλέψεις τῶν διεθνῶν 
οἴκων, πού τό ὑποβάθµιζαν σέ 
φθινόπωρο. Θριαµβευτικά βγαίνει 
ὁ ΓΑΠ καί ἐπιδεικνύει τά 40άρια 
τοῦ θερµοµέτρου, τρίβοντάς τα στά 
µοῦτρα τοῦ διεθνοῦς κατεστηµένου 
πού τόν µάχεται γιά τά σοσιαλιστικά 
του ἰδεώδη. 
Στό ἑξάµηνο µνηµόσυνο τοῦ Χρ. Λα-
µπράκη σφάζονται ἑπτά ὑπουργοί 
πάνω στόν τάφο τοῦ ἐκλιπόντος. Δέν 
τήν ἄντεχαν πιά τήν (πολιτική) ζωή 
τους χωρίς τόν Μέδικο τῆς Χρήστου 
Λαδᾶ. 
Πάντως ὁ σοσιαλιστής ὑπουργός 
Οἰκονοµικῶν προχωράει στίς ἀπο- 
κρατικοποιήσεις, δείχνοντας τή 
χαώδη διαφορά ἀπό τήν νεοδηµο- 

κρατική, ἀντιλαϊκή πολιτική τῶν 
ἰδιωτικοποιήσεων. Καµµία σχέση. 
Καί ἡ ἐπικύρωση τοῦ γνήσιου του 
σοσιαλισµοῦ ἔρχεται ἀπό τό ΔΝΤ, τήν 
Παγκόσµια Τράπεζα, τήν FED καί 
τά ἄλλα ἐπαναστατικά ὑποκείµενα 
πού ἐπικροτοῦν τήν ἀκολουθούµενη 
πολιτική. 

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ἡ Κυβέρνηση ἀνακοινώνει ἄλλους 
217 γραµµατεῖς καί φαρισαίους σέ 
διάφορες κρατικές θέσεις, µέ ἁρµο-
διότητες πού θά καθοριστοῦν µελ-
λοντικά (ποιός βιάζεται; µήπως θά 
κάνουν καί τίποτε;) ἀπό τό πῶς θά 
καταλήξει ἡ βρώµικη πάλη µεταξύ 
τῶν διορισθέντων. Στό µεταξύ ὁ 
πρωθυπουργός σας ἐπιστρέφει ἀπό 
τό 34ο ταξίδι του στή Μιανµάρ καί 
φεύγει αὐθηµερόν γιά τό καθηµερινό 
του δροµολόγιο στίς ΗΠΑ, ἔχοντας 
ὅµως προλάβει νά συντονίσει τό 
πᾶν στήν κυβέρνησή του, καθώς τό 
ὑπουργικό συµβούλιο πλέον συνε-
δριάζει στήν αἴθουσα GOODBYE 
τοῦ «Ἐλ. Βενιζέλος». Τί θά πεῖ «καί 
τί κάνει κάθε µέρα στίς ΗΠΑ»; Ἐγώ 
σᾶς ρωτάω, τί νά κάνει κάθε µέρα 
στήν Ἑλλάδα... 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Κανένας δέν κάνει τίποτε ἐκτός ἀπό 
µπάνια καί φραπεκατανάλωση.
Ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
ἀνακοινώνει ὅτι ἡ ἑλληνική οἰκονο-
µία βρίσκεται σέ καλό δρόµο. Καί 
θά µπεῖ σέ ἀκόµη καλύτερο ὅταν 
πουληθεῖ καί ἡ τελευταία της 
δηµόσια ἐπιχείρηση, ἀπολυθεῖ καί ὁ 
τελευταῖος της δηµόσιος ὑπάλληλος 
καί µηδενιστεῖ τό ἐλάχιστο µεροκά-
µατο. 
Κάτι πυροσβέστες µόνο σβήνουν 
µερικές φωτιές στήν Πελοπόννησο, 
στήν Ἤπειρο, στήν Εὔβοια, στή Ρόδο, 
στήν Κρήτη, στή δυτική Μακεδονία, 
στήν Ἀττική, στήν Κέρκυρα, στή 
Ζάκυνθο, στήν Κεφαλλονιά, στήν 
Σκιάθο, στά Κύθηρα, στόν Ὄλυµπο, 
στόν Ἀχελῶο, στήν Βιστωνίδα, στήν 
πλατεία Ὁµονοίας, στή Βουλή, στόν 
Λευκό Πύργο, στόν Ἐθνικό Κῆπο, 
στόν Θερµαϊκό, στό παρκάκι τῆς 
Κοµοτηνῆς καί στό Δέλτα τοῦ Ἀξιοῦ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ἡ Ann Diamandopoulou εἰσάγει νέα 
βιβλία διδασκαλίας στά σχολεῖα, 
στήν ἀγγλική φυσικά γλῶσσα, µπάς 
καί ξυπνήσει κανένας ἀπό τούς 
κωλόβλαχους κατοίκους αὐτῆς τῆς 
θλιβερῆς βαλκανίας. Ἔτσι παύει καί 
ὁ ἐνοχλητικός θόρυβος τῶν ὑπερ-
πατριωτῶν, ἀφοῦ ἡ λέξη «συνωστι-
σµός» ἀντικαθίσταται ἀπό τήν ἀθώα 
λέξη «σκουώς». 
Ὁ ΓΑΠ ἀπό τή ΔΕΘ ἐπαναλαµ-
βάνει τόν περσινό του µνηµειώδη 
λόγο, καθώς εἶχε κερδίσει τότε τίς 
διθυραµβικές κριτικές τοῦ ἀνεξάρ-
τητου καί ἔντιµου ἑλληνικοῦ Τύπου. 
Βεβαίως ἡ µικροδιαφορά στή θέση 
του (ἀντιπολίτευση - κυβέρνηση) δέν 
ἀπασχόλησε κανέναν ἀφοῦ αὐτός 
ὅ,τι ἔκανε συνεχίζει νά κάνει, κάτι 
σάν στατικό ποδήλατο στόν χῶρο 
τῆς (πράσινης, µήν ξεχνιόµαστε) 
πολιτικῆς. Οἱ χαχόλοι ἀπό κάτω 
νά ‘ναι καλά, νά διαιωνίζουν τίς 
δυναστεῖες ἀκόµη καί κόντρα στίς ἐκ 
γενετῆς διαµαρτίες.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Σκάει µύτη τό πρῶτο κυβερνητικό 

σκάνδαλο: Ἕνας ὑπουργός πετάει  
ἕνα χρησιµοποιηµένο µυξοµάντηλο 
του στόν δρόµο! Ὁ ΓΑΠ µόλις τό 
πληροφορεῖται ξεσπάει σέ ἀκατα-
νόµαστες ὕβρεις ἐναντίον του (βρέ 
τόν ἐθνικιστή, τόν Ἕλληνα, γουάτ ε 
ριάξιονιστ, µάµυ τί νά τόν κάνω τόν 
διεφθαρµένο, τόν περιβαλλοντικά 
ἀναίσθητο;) καί τόν ἀποπέµπει τρί-
βοντάς του στή µάπα τά πρακτικά 
τῆς συνόδου τῆς Κοπεγχάγης.
Κατατίθενται 94 νοµοσχέδια γιά τήν 
πράσινη ἀνάπτυξη, µέ σκοπό νά 
τεθοῦν νέες βάσεις στήν ἑλληνική 
Οἰκονοµία. Ἡ ἀντιπολίτευση διαµαρ-
τύρεται πώς µέχρι τώρα τό «πράσι-
νης» λεγόταν µέ τήν οἰκολογική κι 
ὄχι τήν πασοκική ἔννοια, ἀλλά ὁ 
ἀνεξάρτητος καί ἔντιµος Τῦπος τῆς 
θυµίζει τό Βατοπέδι, τόν Ζαχόπουλο, 
τή δολοφονία τοῦ Πόλκ, τό Σχέδιο 
Μάρσαλ καί τό Κίνηµα στοῦ Γουδῆ.
Ἡ 28η Ὀκτωβρίου δέν γιορτάζεται, 
ἀφοῦ ἐξυµνεῖ µιά κήρυξη πολέµου, 
κόντρα στά συµφέροντα τῶν λαῶν 
καί στήν ἀνοχή στόν (Ἰταλό) Ἄλλον. 
Γιά πρώτη φορά ξεµπροστιάζεται τό 
φασιστικό ὑπόβαθρο τοῦ ΟΧΙ, κάτι 
πού ἴσχυσε καί γιά τό Σχέδιο Ἀνάν. 
Ἡ πρόταση γιά τήν ποινικοποίηση 
τῆς χρήσης τοῦ ΟΧΙ στό πολιτικό 
λεξιλόγιο περνάει πανηγυρικά ἀπό 
τή Βουλή τῶν Κωλοελλήνων. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Στίς ἐκδηλώσεις γιά τήν 17η τοῦ 
Νοέµβρη ἡ Ἀστυνοµία ρίχνει τό 
γνωστό ξῦλο τῆς ἀρκούδας στούς 
διαδηλωτές, τό ὁποῖο ὅµως φέτος ὁ 
Τῦπος ἀποκαλεῖ «ξῦλο τῆς φώκιας 
µονάχους µονάχους», γιά προφανεῖς, 
οἰκολογικούς λόγους. Ὁ ὑπουργός 
Δηµοσίας Τάξεως, Προστασίας τοῦ 
Πολίτη καί Καταπολέµησης τῆς 
ἰσλαµοφοβικῆς Τοπολογίας βγάζει 
µιάν ἀνακοίνωση πού πρέπει νά 
σηµαίνει κάτι καθησυχαστικό στήν 
κεντροαριστερή διάλεκτο καί πᾶµε 
ὅλοι γιά νηφάλιο ὕπνο, ἀφοῦ δέν 
ζοῦµε δά καί στά χρόνια τῆς Δεξιᾶς. 
Ἀνακοινώνονται τά νέα τέλη κυκλο-
φορίας, µέ τήν ἐξαίρεση ἐκείνων 
γιά τά παλιά ὀχήµατα: οἱ ἰδιοκτῆτες 
τους φυλακίζονται ἰσόβια, καθώς 
ἀρνήθηκαν νά συναινέσουν µέ 
τήν µπιρµπιλοµάτα µέντορα τῆς 
πράσινης ληστείας καί συνέχισαν 
νά κυκλοφοροῦν τά σαραβαλάκια 
τους ἀντί νά πάρουν κι αὐτοί ἕνα 
Καγιέν ἤ µιά Λέξους, ὅπως ὅλοι οἱ 
περιβαλλοντικά εὐαίσθητοι πολίτες.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Μέ 10ήµερο ἑορτασµό τιµᾶται ἡ 
δολοφονία τοῦ 15χρονου Ἀλέξη. Ὁ 
πρόεδρος τῆς Δηµοκρατίας ἀποτίει 
φόρο τιµῆς στήν πλατεία Ἐξαχρείων 
ἐκλιπαρώντας τούς ἐπιπολάζοντες 
τσόγλανους νά δώσουν τόπο στήν 
ὀργή καί νά µήν µᾶς κάψουν ὅλους 
ζωντανούς, προκειµένου νά µήν 
βαρυοῦνται θανάσιµα. Οἱ ἀντιεξου-
σιαστές ὑπόσχονται ὅτι θά τό σκε-
φτοῦν σοβαρά. 
Κατά τ’ ἄλλα ἡ (πολιτική, διπλωµα-
τική, ἀµυντική, ἠθική) πορεία τῆς 
χώρας συνεχίζεται ἀπρόσκοπτα 
πρός τόν Καιάδα τῆς Ἱστορίας. Οἱ 
ὅποιες µεµονωµένες προσπάθειες 
ἀπόδρασης - ἀπόκκλισης καταγγέ-
λονται ἀπό τά ΜΜΕ καί µαταιώ-
νονται ἀπό µία ἀγέλη πανεπι-
στηµικῶν µαντρόσκυλων τῆς (πρά-
σινης) παραεξουσίας. Τό 2011 εἶναι 
µπροστά, θά τό βγάλουµε ὅµως;
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Ἀλληλογραφοῦµε

Ὁ καλός µας φίλος Σταῦρος 
Ναθαναηλίδης (ἀπό τήν Ξάνθη καί 
τήν «Φιλοκαλία») µᾶς γράφει:

Τό σπιθαµιαῖο πολιτικό διευθυντήριο 
τοῦ µονοκοµµατικοῦ δικοµµατισµοῦ, 
πιστό στά κελεύσµατα τῆς Νέας 
Ἐποχῆς, µέ τή βοήθεια συνοικιακῶν 
«ἐπιστηµόνων» ψευτοπροοδευτικῶν, 
ἐκσυγχρονι- στῶν καί φιλελεύθερων 
τοῦ νατοκεµαλικοῦ συρµοῦ ξανα-
γράφει τήν ἱστορία µεκρυά ἀπό 
«κατασκευές καί µυθεύµατα». Ἡ 
γραµµή δίνεται ἀπό τό ξενοκίνητο 
παρακρατικό Κέντρο γιά τή Δηµο-
κρατία καί τή Συµφιλίωση στή ΝΑ 
Εὐρώπη (CDRSEE). Ἡγἠτορας ὁ γνω-
στός «ἀνθρωπιστής» τῶν ἀνοικτῶν 
κοινωνιῶν Τζώρτζ Σόρος. 
(...) Ἀναφέρω χαρακτηριστικά ἀπο-
σπάσµατα (ἐφ. «Παρόν», 6-12-09, σ. 
20) τῆς κ. Θ. Δραγώνα, γραµµατέως 
τοῦ ὑπουργείου Παιδείας: α) «Εἶναι 
ρατσιστικό νά δηλώνουµε ὅτι εἴµαστε 
Ἕλληνες. Μᾶς ἔκαναν Ἕλληνες, 
ἐνῶ δέν ἤµασταν». β) «Δέν ὑπῆρχε 
ἑλληνική ταυτότητα πρίν τόν 19ο 
αἰώνα». γ) «Ἡ ἐπανάσταση τοῦ ‘21 
ἀποτελοῦσε ἐθνική ἐπεκτατική 
πολιτική». δ) «Ἡ ἀποσιώπηση τοῦ 
κύρους, τοῦ µεγαλείου καί τῆς 
ἀνεκτικότητας τῆς Ὀθωµανικῆς 
Αὐτοκρατορίας εἶναι ρατσισµός». 
Προφανῶς µέ τά γραφόµενά της θέλει 
νά ἀλλάξει ἐκ βάθρων τά σχολικά 
συγγράµµατα πού διαµορφώνουν 
«ψευδαισθητική ἀπατηλή ταυτότη-
τα». Ἐπίσης νά καθιερώσει τόν 
πολυπολιτισµικό ἐθνοµηδενισµό ὡς 
τόν «νέο πατριωτισµό». Τό ἐρώτηµα 
πού προκύπτει εἶναι: ἡ κ. Δραγώνα 
ἐκφράζει προσωπικές ἀπόψεις ἤ τήν 
κατευθυντήρια ἰδεολογική γραµµή 
τῆς νέας κυβέρνησης; Ἄς δώσει µιάν 
ἀπάντηση ὁ φέρελπις συντοπίτης 
γ.γ. τοῦ κυβερνῶντος κόµµατος. Σέ 
περίπτωση πού ἰσχύει τό πρῶτο, ἄς 
κινήσει διαδικασίες γιά τήν ἀποποµπή 
της ἀπό τή θέση της. Στή δεύτερη 
περίπτωση ὑπάρχει πρόβληµα. Ὁ 
ἐθνοµηδενιστικός πολυπολιτισµικός 
ἀφελληνισµός ὡς «νέος πατριωτι-
σµός» εἶναι σέ ἀναντιστοιχία µέ τήν 
ἱδρυτική διακήρυξη τοῦ (πάλαι ποτέ 
πατριωτικοῦ) ΠαΣοΚ («Ἡ Ἑλλάδα 
ἀνήκει στούς Ἕλληνες»). Ἡ µόνη 
λύση τότε εἶναι ἡ προσφυγή σέ δηµο-
ψήφισµα (...)

Ἀπό τόν ὑπ/γο Ὑγειονοµικοῦ ε.α. 
Γρηγόριο Σκαµπαρδώνη (Παπά-
γου) λάβαµε ἐκτεταµένη ἐπιστολή 
σχετικά µέ τόν ...ἄλλο Πλαστήρα: 
...Ὅπως κάθε ἄνθρωπος, ἔτσι καί 
τά ἱστορικά πρόσωπα δέν ἔχουν 
συνήθως µόνο τίς φωτεινές πλευρές 
τους ἀλλά καί τίς σκοτεινές ἤ 
τοὐλάχιστον ἀµφιλεγόµενες, 
οἱ ὁποῖες δέν συνηθίζονται νά 
ἀναφέρονται εἴτε ἐπειδή δέν εἶναι 
εὐρέως γνωστές εἴτε γιά νά µήν 
ἀµαυρωθεῖ ἡ ἐξιδανικευµένη εἰκόνα 
πού ἀπό συγκυρίες ἔχει σχηµατισθεῖ. 
Γιά τήν ἐγκυρότητα τῆς ἄποψης 
ὅτι «ὁ Πλαστήρας ἔγραψε σελίδες 
δόξας στή Μικρασία» θά πρέπει 
νά συνεκτιµηθοῦν µερικά ἱστορικά 
στοιχεῖα πού γεννοῦν ἀµφιβολίες ὡς 
πρός τήν ἐπικρατούσα ἀξιολόγηση 
τῆς προσωπικότητάς του:
1) Ὁ συντ/χης Πλαστήρας, τήν 
πρώτη µέρα τῆς τελικῆς φάσης τοῦ 

ἀγώνα (13/8/22, π.ἡµ.) ὡς διοικητής 
τοῦ Ἀποσπάσµατος ΧΙΙΙ Μεραρχίας 
ἔλαβε µέρος µέ τή µονάδα του σέ µιά 
- µᾶλλον ἀνεπιτυχή - ἀντεπίθεση, ὡς 
ἐφεδρεία τῆς ΙV Μεραρχίας, ἡ ὁποία 
ἐδέχθη τήν κύρια ἐπίθεση ἐκ µέρους 
τῶν Τούρκων στήν περιοχή Ἀφιόν 
Καραχισάρ (1). Αὐτή ἦταν οὐσιαστικά 
καί ἡ τελευταία ἐµπλοκή τῆς µονάδας 
του σε µάχη µέχρι τό τέλος τοῦ 
πολέµου.

2) Μετά τή σύµπτυξη τοῦ Α’ Σώµατος 
Στρατοῦ ὁ Πλαστήρας διετάχθη 
νά καλύψει τήν πρός τά ὀπίσω 
ἀνασύνταξη τῆς ΙV Μεραρχίας µέ τήν 
κάλυψη τῶν ὑψωµάτων Κιοπρουλού, 
µαζί µέ τά παραπλεύρως αὐτοῦ Ἀπο-
σπάσµατα Καλλιαγκάκη καί Λούφα. 
Ἡ διαταγή αὐτή δέν ἐξετελέσθη 
ἀπό τόν Πλαστήρα, διότι τή νύκτα 
14-15/8 τό Ἀπόσπασµά του ἀντί νά 
ἐγκατασταθεῖ στήν ὁρισθείσα θέση, 
µετακινήθηκε αὐθαιρέτως στή θέση 
Τουµλού Μπουνάρ - πολύ πίσω 
- ἀφήνοντας κενή τήν περιοχή πού 
ὄφειλε νά διατηρήσει. Τό πρωί τῆς 15/8 
οἱ Τοῦρκοι, χωρίς νά συναντήσουν ἐκεῖ 
ἀντίσταση, διέσπασαν τήν ἀµυντική 
γραµµή τῶν Α’ καί Β’ ΣΣ, αἰφνιδίασαν 
τήν ΙV Μεραρχία, είσέδυσαν εἰς τά 
νῶτα τῶν στρατευµάτων τοῦ στρα 
τηγοῦ Τρικούπη, ἐπέτυχαν τήν κύ-
κλωση καί τήν αἰχµαλωσία τοῦ µεγα-
λυτέρου Τµήµατος τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Στρατοῦ καί τήν ἀποσύνθεση τοῦ 
Νοτίου Συγκροτήµατος, µέ τήν ὁποί-
αν οὐσιαστικά ἔληξε ἡ ἑλληνική ἀντί-
σταση (2).
3) Τά γεγονότα αὐτά περιλαµβά-
νονται ἐπίσης στά Πρακτικά τῆς Α’ 
Ἀνακριτικῆς Ἐπιτροπῆς Δοσιλόγων 
διά τήν Μικρασιατικήν Καταστρο- 
φήν (Φεβρ. 1923, πρόεδρος ὁ ὑπ/γος 
Κ. Μαζαράκης). Ἐκεῖ ἀποδίδεται 
εὐθύνη στό Ἀπόσπασµα τῆς ΧΙΙΙ 
Μεραρχίας - χωρίς νά ἀναφέρεται τό 
ὄνοµα τοῦ διοικητοῦ τῆς µονάδος! - ὁ 
ὁποῖος σηµειωτέον οὐδέποτε ἐκλήθη 
σέ ἀπολογία, ἐνῶ οἱ πολιτικοί του 
ἀντίπαλοι δικάσθηκαν καί ἐξετελέ-
σθησαν. Στά ἴδια συµπεράσµατα 
κατέληξε καί ἡ ὑπό τόν στρατηγό 
Κ. Μοσχόπουλο Β’ Ἀνακριτική Ἐπι-
τροπή Ἐλέγχου Δοσιλό γων Στρατιᾶς 
Μικρᾶς Ἀσίας 1925-1926 (3).
4) Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς (ἐφ. Ν ΑΙΩΝ, 
18-8-1933) ἐπιβεβαιώνει τά ἀνωτέρω 
γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ἡ 
Καταστροφή τοῦ Στρατοῦ τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας συνετελέσθη ἀπό τῆς 
13ης µέχρι τῆς 16ης Αὐγούστου, διότι 
τά ἐπακολουθήσαντα ἦσαν θλιβεραί 
συνέπειαι τοῦ καταστρεπτικοῦ ἔργου 
τῶν τριῶν αὐτῶν ἡµερῶν... Ἰδίως τά 
συµβάντα κατά τή νύκτα τῆς 14ης 
πρός τήν 15ην Αὐγούστου ἀποτελοῦν 
τήν κλεῖδα τῆς ὅλης συµφορᾶς. Ποῖος 
ἔπρεπε τότε νά εὑρίσκεται ἐκεῖ; Αὐτός 
εἶναι ὁ αἴτιος τῆς ἀποσυνθέσεως 
τῆς ΙV Μεραρχίας, ἐκ τῆς ὁποίας 
προῆλθεν ἡ κατάρρευσις τοῦ Νοτίου 

Συγκροτήµατος Α’ καί Β’ Σωµάτων 
Στρατοῦ. (4)
Ὁ Πλαστήρας µέ τό 5/42 Σύνταγµα 
Εὐζώνων βρέθηκε στήν περιοχή 
τῆς Σµύρνης πρίν τήν κατάληψή 
της ἀπό τούς Τούρκους. Ἀντί ἄλλης 
ἐνεργείας, εἴτε ἐπειδή ἐσκέφθη τήν 
εὐθύνη γιά τή ζωή τῶν ἀνδρῶν του, 
εἴτε ἐπειδή ἔκρινε τόν ἀγώνα µάταιον, 
κατευθύνθηκε πρός τόν Τσεσµέ. Ἔτσι, 
πέρασε µέ συντεταγµένη τή Μονάδα 

του στή Χίο καί κήρυξε, 
µαζί µέ τόν Γονατά, τήν 
Ἐπανάσταση!
Παραλείπω νά 
ἐπεκταθῶ στά 
« δ η µ ο κ ρ α τ ι κ ά » 
κινήµατα τοῦ 
Μαρτίου 1933 καί τοῦ 
Μαρτίου 1935, στά 
ὁποῖα ὁ Πλαστήρας 
ἀναµίχθηκε ἐνεργῶς, 
στήν «δηµοκρατική» του 
περιφρόνηση πρός τίς 
ψήφους τῶν «ἀπολέµων» 

ἔναντι ἐκείνης τῶν στρατιωτικῶν, στό 
«ἐρρέτωσαν αἱ ἐλευθερίαι» (5), στή 
φιλία του µέ τόν Στεργιάδη (6), στήν 
ἐπιστολή του πρός τόν Ι. Μεταξά νά 
ἀποφύγει πάσῃ θυσίᾳ ἡ Ἑλλάς τόν 
πόλεµον κατά τῶν δυνάµεων τοῦ 
Ἄξονος, στούς ἐπαίνους του γιά τόν 
Χίτλερ κ.ἄ. Μετά τά προεκτεθέντα 
νοµίζω ὅτι ἡ ἀνακήρυξη τοῦ 
Πλαστήρα ὡς «ἀξίου τῆς Πατρίδος» 
ἀπό τήν Δ’ Ἐθνοσυνέλευση (1924) θά 
πρέπει µᾶλλον νά χαρακτηρισθεῖ 
ὡς «φιλοφρόνηση» πρός τόν ἰσχυρό 
ἄνδρα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἄλλωστε 
οἱ δραµατικές ἐκεῖνες ἡµέρες τοῦ 
Ἐθνικοῦ Διχασµοῦ, µέ τίς ὀξεῖες 
ἀντιθέσεις καί τόν φανατισµό, ὁδή-
γησαν καί σέ κάποιες ...ὑπερβολές. 
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Μικράν Ἀσίαν, τ. 7, σ. 70-72, 88-89, 
Ἀθῆναι 1962
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τοῦ στρατηγοῦ Κ. Μοσχόπουλου 
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6) Πρακτικά Β’ 
Συνεδρίου Ἀνατολι-
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νικῶν Σπουδῶν, 
Γαστούνη 23/9/2005 
(ἀναφέρεται ἀπό 
τήν Χαρ. Γ. Δηµακο-
πούλου, ο.π. σ. 353) 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ «Α»
Ἀγαπητέ κ. 
Σκαµπαρδώνη,
Ε ὐ χ α ρ ι σ τ ο ῦ µ ε 
γιά τήν ἐπιστολή 
καί βεβαίως 
συµµεριζόµαστε 
τήν ἄποψή σας γιά 
τίς φωτεινές καί 
µή πλευρές ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων. 
Ὅµως γιά κάποια 
ἱστορικά πρόσωπα 
νοµίζουµε ὅτι ἡ 

συνολική τους ἀποτίµηση ἔχει σέ 
µεγάλο βαθµό παγιωθεῖ. Ὅσον 
ἀφορᾶ λοιπόν τόν Πλαστήρα, οἱ 
µαρτυρίες τῶν Μαζαράκη - Μεταξᾶ 
πιστεύουµε ὅτι πρέπει νά ἐκτιµῶνται 
µέ βάση τό ἀντιβενιζελικό 
τους πιστεύω. Ἄλλωστε γιά τό 
συµβάν πού ἀναφέρεται στήν 
σχετική Ἔκθεση δέν βλέπουµε νά 
µνηµονεύει ὅτι ὁ Πλαστήρας ἔλαβε 
δύο διαφορετικές ἐντολές (ἀπό τό 
Σῶµα καί τή Μεραρχία) καί βεβαίως 
δέν θά µποροῦσε νά βρίσκεται σέ 
διαφορετικά µέρη ταυτοχρόνως. 
Καί εἶναι δυνατόν νά κατηγορηθεῖ 
γιά φυγοµαχία τό 5/42 πού ἔχασε 
ἐκεῖνες τίς µέρες, µόνο στήν ἀνακα-
τάληψη τοῦ “1310”, τούς 43 ἀπό τούς 
58 ἀξιωµατικούς του καί πάνω ἀπό 
τούς µισούς του Εὐζώνους;! 
Ἀναφέρετε ἐπίσης τήν κίνηση τοῦ 
Πλαστήρα νά µήν µπεῖ στή Σµύρνη 
ἀλλά νά κατευθυνθεῖ πρός τόν 
Τσεσµέ. Σᾶς θυµίζω ὅτι πρίν τόν 
Τσεσµέ καί τήν ἐπιβίβαση στή πλοῖα 
προηγήθηκε ἡ µάχη στό Σαλιχλί, 
ὅπου πάλι τό 5/42 ἔσωσε τήν ὁδό 
διαφυγῆς τοῦ ἑλληνικοῦ Στρατοῦ 
καί κατέβαζε ἀπό τά τραῖνα τούς 
λιποτάκτες γιά νά ἀνεβάσει τούς 
ἀµάχους καί πρόσφυγες (βλ. καί 
τό ἀριστουργηµατικό βιβλίο τοῦ Κ. 
Χατζηαντωνίου «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, ὁ 
άπελευθερωτικός ἀγώνας 1919-22». 
Τέλος, γιά ἐµᾶς τό γεγονός ὅτι µιά 
Ἐθνοσυνέλευση τίµησε τόν Πλαστή-
ρα, πράγµατι, δέν σηµαίνει σχεδόν 
τίποτε. Μετράει ὅµως ἀπείρως ἡ 
λατρεία τοῦ προσφυγικοῦ κόσµου 
στό πρόσωπο τοῦ Μαύρου Καβαλάρη. 
Μετράει ἡ ἐπωνυµία «Σεϊτάν Ἀσκέρ» 
πού ἔδωσαν οἱ Τοῦρκοι στούς Εὐζώ-
νους του. Μετράει ἡ ἔκπληξη τῆς 
Φρειδερίκης ὅταν ἐπισκεπτόταν τό 
σπίτι του στή Βασιλίσσης Σοφίας καί 
τόν ἔβρισκε - ὄντας πρωθυπουργό 
- νά κοιµᾶται στό ράντζο. Μετράει 
πού πεθαίνοντας δέν εἶχε ν’ ἀφήσει 
τίποτε στήν προσφυγοπούλα ψυχο-
κόρη του.
Ἄς µήν συνεισφέρουµε κι ἐµεῖς στήν 
ἀποδόµηση τῶν µεγάλων Ἑλλήνων, 
ἀγαπητοί φίλοι, δέν µᾶς φτάνουν οἱ 
ὑποπατριῶτες γιά αὐτή τή βρώµικη 
δουλειά; Ὅταν κάποιος σύγχρονος 
πολιτικός πλησιάσει σέ ἀξία µία 
τρίχα τοῦ Πλαστήρα, ἴσως κι ἐµεῖς 
ξαναδοῦµε τή γνώµη µας γι’ αὐτόν.
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Τίποτε σαν τα οικογενειακά τραπέζια
μ’ αυτήν τη θαλπωρή του ανταμώματος
να νιώθεις πως σ’ ακούν και να μιλάς·

Εκτός από επαγγελματικά· αυτά είναι απόρρητα,
 δεν βγαίνουν παραέξω.
Κι από οικογενειακά· νύφες, πεθερές,
 καμιά στραβή μη γίνει.
Αρρώστιες; Ε, όχι, μέρα γιορτινή·
 χώρια το δόκανο των κληρονομικών.
Κουτσομπολιά για τηλεστάρ; Κενά επιπέδου.
Για τα παιδιά; Δεν θα ’ναι φορτικό μια απ’ τα ίδια;
Ερωτικά μπρος στα παιδιά, εννοείται όχι.
Πολιτική; Ποιος χώρος περισσεύει για καβγάδες;
Όσο για ποδοσφαιρικά; Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε.

Κι αχνίζουν τόσο ελκυστικές οι πιατέλες…
Ευτυχώς· όταν τρώνε δεν μιλάνε.

Γιάννης Στρούμπας



1)Στίς 3 Ἰανουαρίου 1850 ἐπιβάλ-
λεται ναυτικὸς ἀποκλεισµὸς τοῦ 
Πειραιᾶ καὶ τῶν σηµαντικότερων 
ἑλληνικῶν λιµανιῶν ἀπὸ τοὺς 
Ἄγγλους. Ἀφορµὴ ἡ ἄρνηση τῆς 
Ἑλλάδας νὰ πληρώσει σὲ ἕναν 
Ἑβραῖο, τὸν Δαβὶδ Πατσίφικο, 
µιὰν ἐξωφρενική ἀποζηµίωση. 
Λίγους µῆνες πρίν, τὴ Μεγάλη 
Παρασκευὴ τοῦ 1849, ἐξαγριωµένοι 
Ἀθηναῖοι εἶχαν προκαλέσει ζηµιὲς 
στὴν κατοικία τοῦ Πατσίφικο, 
στὴν ὁδὸ Καραϊσκάκη (στοῦ 
Ψυρρῆ), ὅταν αὐτὸς κατὰ τὴν 
περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου του 
Ἁγίου Φιλίππου, προκάλεσε 
τοὺς πιστούς. Ὁ Πατσίφικο, ποὺ 
εἶχε διατελέσει πρόξενος τῆς 
Πορτογαλίας στὴν Ἀθήνα καὶ εἶχε 
ἀπαλλαχθεῖ τῶν καθηκόντων του 
λόγῳ καταχρήσεων, εἶχε πάρει 
ἀγγλικὴ ὑπηκοότητα κι ἐστράφη 
κατὰ τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως 
ζητώντας ἀποζηµίωση 888.736,57 
δραχµῶν. Ἡ Ἀγγλία ζήτησε 
τὴν καταβολὴ τοῦ ὑπέρογκου 
ποσοῦ στὸν ὑπηκόο της καὶ ἡ 
κυβέρνηση Κριεζῆ ἀρνήθηκε. Τότε 
διατάχθηκε ὁ ναύαρχος Οὐίλιαµ 
Πάρκερ νὰ ἐπιβάλει τὸν ναυτικὸ 
ἀποκλεισµὸ τῆς χώρας ποὺ ὑπέστη 
ἀνυπολόγιστες ζηµίες (µέχρι καὶ 
προβλήµατα ἐπισιτισµοῦ στὴν 
πρωτεύουσα δηµιουργήθηκαν!). Ὁ 
Ὄθων ἀντιστάθηκε, συσπείρωσε 
τὸν λαό, καὶ ὁ ἀποκλεισµὸς ἔληξε 
στὶς 15 Ἀπριλίου τοῦ 1850, µετὰ καὶ 
τὴν ἀντίδραση τῆς Γαλλίας καὶ 
τῆς Ρωσίας. Τὸ θέµα Πατσίφικο 
παραπέµφθηκε σὲ διαιτησία καὶ ἡ 
ἀποζηµίωση ποὺ τοῦ ἐπιδικάσθηκε 
ἦταν µόλις ...3.750 δραχµές, ποσὸ 
καί πάλι σηµαντικὸ γιὰ τὸ φτωχὸ 
ἑλληνικὸ κράτος. Ρωτᾶµε: Ποιά 
εἶναι ἡ ἀντισηµιτικότερη πτυχή 
αὐτοῦ τοῦ περιστατικοῦ;
Α) Τό γεγονός ὅτι περνοῦσε ὁ Ἐπι-
τάφιος µπροστά ἀπό τό σπίτι τοῦ 
ἀλλόθρησκου. ἄν ἄλλαζε πορεία 
ἀπό σεβασµό πρός τό δικαίωµα τοῦ 

«Σταυρωτῆ» ὅλα θά ἦταν ἥσυχα
Β) Ἡ ἐµµονή τῆς τότε κυβέρνησης νά 
µήν πληρώσει τά 888 χιλιάρικα. Ἔτσι 
προκάλεσε δεινά στή χώρα καί ἡ 
λαϊκή ὀργή τά φόρτωσε στόν αἰώνιο 
«Ἄλλον» κι ὄχι στόν µίζερο Κριεζή
Γ) Οἱ ζηµιές στό σπίτι τοῦ Πατσίφικο, 
πού εἶναι ἕνα προείκασµα τοῦ Ὁλο-
καυτώµατος (βλέπε καί τά νούµερα 
πού ἐλέγοντο καί κεῖνα πού τελικά 
ἴσχυαν) 
Δ) Τό γεγονός ὅτι ὅλα τοῦτα ἔγιναν 
σέ κράτος µέ τό ὄνοµα Ἑλλάδα

2) Στίς 3 Ἰανουαρίου 1911 πεθαίνει 
ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαµάντης 
στήν ἀγαπηµένη του Σκιάθο. Ἤδη 
ἀπό τριετίας εἶχε ἐγκαταλείψει 
τήν Ἀθήνα «τῆς δουλοπαροικίας 
καί τῶν πλουτοκρατῶν», ὅπως 
ἔγραφε, καί στό νησί ἔγραφε, ἔκανε 
παραθαλάσσιους περιπάτους 
καί ἐκκλησιαζόταν. Στήν κηδεία 
του δέν πένθησαν µόνον ὅλοι οἱ 
Σκιαθίτες χωρικοί καί οἱ ἐν Ἀθήναις 
λογοτέχνες καί φίλοι του, µά ὅλος 
ὁ ἑλληνισµός. Χαρακτηριστικό ὅτι 
ἔγιναν ἐπίσηµα µνηµόσυνά του...

Α) Στήν Πόλη καί στήν Ἀλεξάνδρεια
Β) Στήν Πνόµ Πένχ καί στή Σαϊγκόν
Γ) Στήν Ἄγκυρα καί στά Ἄδανα
Δ) Στήν Τσάιναταουν τοῦ Λονδίνου

3) Στίς 4 Ἰανουαρίου 1887 ὁ Πανα-
γής Βαλλιάνος προσφέρει 2.500.000 
δραχµές γιά τήν ἀνέγερση τῆς 
Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης. Κεφαλλονί-
της ἔµπορος πού πλούτισε στόν 
Κριµαϊκό πόλεµο καί ἀπό 1858 

τραπεζίτης καί ἐπιχειρηµατίας 
µέ ἕδρα τό Λονδῖνο, κληροδότησε 
πεθαίνοντας τήν Κεφαλλονιά 
ἕνα τεράστιο χρηµατικό ποσό, 
πού ἔδωσε µεγάλη ὤθηση στήν 
τοπική ἀνάπτυξη. Μέ δεδοµένο 
ὅτι ὁ τόπος µας δέν σταµάτησε νά 
βγάζει πλούσιους, γιά ποιόν λόγο 
δέν ἔχουµε πιά τέτοια φαινόµενα 
ἐθνικῶν εὐεργετῶν;
Α) Γιατί δέν ἔχουµε, ὁ Σόρος τί εἶναι;
Β) Ἀφοῦ τό «ἐθνικός» ἀπαγορεύεται.
Γ) Κρίση, παλληκάρι µου, κρίση...
Δ) Σέ ποιόν νά ἐµπιστευτοῦν τίς 
δωρεές τους οἱ ἄνθρωποι, στά 
λαµόγια πού µᾶς κυβερνᾶνε;

4) Στίς 6 Ἰανουαρίου 1449 ὁ Κων-
σταντῖνος Παλαιολόγος στέφεται 
αὐτοκράτορας τῶν Ρωµαίων...

Α) Στή Θεσσαλονίκη
Β) Στήν Κωνσταντινούπολη
Γ) Στόν Μυστρά
Δ) Στή Μύκονο

5) Στίς 8 Ἰανουαρίου 1977 γίνεται 
στήν Ἑλλάδα κάτι πού ἐµπνέει 
τόν Βασίλη Τσιτσάνη νά γράψει 
τό τραγούδι του «Τό βαπόρι ἀπ’ 
τήν Περσία». Ποιό ἦταν τό συµβάν 
αὐτό;
Α) 11 τόνοι χασίς, κρυµµένοι µέσα σέ 
κεντήµατα, κατάσχονται στόν Ἰσθµό 
τῆς Κορίνθου
Β) Ἔγινε µεγάλη 
παραγγελία πλοίων στά 
ἰρανικά ναυπηγεῖα
Γ) Ἐγινε ἀναπαράσταση τῆς 
ναυµα-χίας τῆς Σαλαµίνας 
Δ) Συνελήφθη περσικό 
πλοῖο στόν Ἰσθµό πού 

µετέφερε οὐράνιο γιά τό πυρηνικό 
πρόγραµµα τοῦ Ἰράν (ναί, ἀπό τότε!)

6) Στίς 13 Ἰανουαρίου 1993 πεθαίνει 
ὁ ... , ἡ κορυφαία πνευµατική 

µορφή πού ἔβγαλε ἡ Θεσσαλονίκη 
στόν 20ό αἰώνα. Στή µνήµη του 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας 
Στυλιανός Χαρκιανάκης ἔγραψε 
τούς κάτωθι στίχους: 
«Τώρα πού ἔφυγες Ἐσύ ποιός θά 
µετρήσει / µέ εὐσυνειδησία φαρµα-
κοποιοῦ / τά ἡµερολογιακῶς 
προστιθέµενα ποιήµατά µας; / Ποιός 
θά ψηφαριθµήσει κατά Πυθαγό-
ρα / σύµφωνα ἤ φωνήεντα καί 
τούς ἄλλους φθόγγους / στούς 
καθηµερινούς µας στεναγµούς 
ἐξαργυρώνοντας τά γράµµατα σέ 
ποσότητες ἀριθµῶν / γιά νά συλλάβει 
τήν φόρτιση τῶν ψυχῶν σέ παλµικές 
δονήσεις; / Ἄγνωστα ἦταν ὅλ’ αὐτά 
στούς Νεοέλληνες / πρίν ἀπό Σένα 
/ κι ἄγνωστα πάλι θά γίνουν ἀπό 
τήν ἀρχή / σάν ἀρρὠστεια πού 
ὑποτροπιάζει...
Α) Γιῶργος Βαφόπουλος 
Β) Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης
Γ) Γιῶργος Ἰωάννου
Δ) Γιῶργος Χειµωνᾶς

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1Γ, 2Α, 3Δ, 4Γ, 5Α, 6Β
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Ἀντιφωνητικό κουΐζ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Σέ ἦχο ἁψύ
§

Ἐκφυλισµός εἶναι τό χάσιµο 
τῆς αἴσθησης τῶν ἀντιθέτων.

§
Οἱ µεγάλοι ἄνδρες, ὅταν τούς κοιτᾶς 
ἀπό µακρυά, φαίνονται µεγαλύτεροι.

§
Διάλεγε τούς ἐχθρούς σου γρήγορα, 
ἀλλά νά τό ἀντιλαµβάνονται ἀργά.

§
Τό ταξείδι λιµάρει τίς ...γωνίες!

§
Μήν γενικεύετε τή δικιά σας κούραση.
Ξέρετε πόσοι ξεκούραστοι γεννιοῦνται 

κάθε µέρα;

§
Ὁ χρόνος δέν κινεῖται, 

ἐµεῖς περνᾶµε ἀπό µπροστά του.

§
 Νά δώσουµε στή ζωή τήν ἀξία της, γιά νά 
ξαναποχτήσουν οἱ λέξεις τήν λάµψη τους.

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

Συνέχεια από τη σελίδα 12
 Και απελπιστικά λίγος υπήρξε και εξοργιστικά 
άτολµος, ενώ ο τρόπος που πήδηξε άνευ ουδενός 
σοβαρού λόγου απ’ το καράβι, παραδίδοντάς το 
δίχως όρους σε κάποιους που οι φιλοδοξίες τους δεν 
µπορούσαν να υπερβούν (µε βάση την κοινή λογική) 
το πόστο του…ανθυπο-µούτσου, θα αποτελεί 
ανεξίτηλο στίγµα και για την (όποια) υστεροφηµία 
του! Αν πάντως το σχέδιο ήταν στηµένο (όπως 
εµφανώς µας…µυρίζει), για να έρθει στα πράγµατα 
ο Υπερνούς αφ’ ενός και η Χαρήεσσα αφ’ ετέρου, 
το δις εξαµαρτείν ουκ ανδρός (και λαού) σοφού κι 
έτσι (ευτυχώς) ο κοσµάκης µόνο µία φορά…µάσησε! 
Τώρα ο ερίτιµος γυρίζει ταξιδάκια, βάζει κιλά (µα 
πού θα πας πια, βρε πασά µου!) και αναπαύεται από 
την…πενταετή ξάπλα! Ευοί ευάν, Καλλίνικες! Ευοί 
ευάν και…αιέν αριστεύειν!

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΕΙΠΑΝ ΣΤΗ ΓΡΙΑ ΝΑ Χ… ΚΙ 
ΕΚΕΙΝΗ ΞΕΚΩΛΙΑΣΤΗΚΕ»
  Απονέµεται σ’ όλη την πεφωτισµένη οµάδα των 
Πασοκοσυριζαίων περί τον Υπερνούν φωταδιστών, 
που επιτέλους άρχισαν να ξαναγράφουν την Ιστορία 
περί του τι εστίν ελληνικόν έθνος (θεωρητικά 
δια των Φραγκουδακο-δραγωνο-κουλούρηδων 
και πρακτικά δια των περί ιθαγενείας ρεγκουσο-
νοµοσχεδίων). Σε πείσµα βεβαίως όλα αυτά των 

ιδεοληπτικών νευρώσεων των ελληναράδων αφ’ 
ενός και αφ’ ετέρου των φληναφηµάτων κάποιων 
ανθυποεπιστηµονικών µειρακίων του παρελθόντος 
τύπου Σβορώνου ή Βακαλόπουλου (ε, τι είναι τώρα 
δηλαδή αυτά τα παρλιακά, µπροστά στον Λιάκο 
και την Κουλούρη)! Όµως φτάνει, ρε παιδιά, κάντε 
λίγο κράτει! Overdose πάθανε οι άλλοι οι ερίφηδες, 
δεν γίνεται έτσι! Είπαµε, ιθαγενείς-ξιθαγενείς, 
αλλά σε δαύτους έχουνε µείνει ακόµη και κάποια 
αντισώµατα µέσα τους, δεν είναι πια κι αµερικανάκια 
να την καταπίνουνε µε τους τόνους αµάσητη όλη 
τη σαβούρα! Λίγο-λίγο συνεπώς και µε ρέγουλα 
το παραθείο, σε µικρές δόσεις, να δρα αργά και 
σταθερά! Να, σαν το «Νοτόριους» ένα πράµα - άσε 
δηλαδή που ο τίτλος ταιριάζει και µε τ’ αφεντικά 
σας (Σόρος, Σίφτερ και …CIA). Μας χώσατε τη 
Δραγώνα, µας βάλατε πίσω απ’ την κουίντα τον…
Αριβιζάτο (που λέει κι ο φίλος µου ο Ζουράρις), 
µας µπουµπουνίξατε και κάτι ελληνοφοβικές της 
…πολυπολιτισµικότητας ως Γ.Γ. Περιφερειών, ε 
αφήστε, µωρέ, τους λαθροµετανάστες πια για τον 
άλλο µήνα, έχει ο Θεός! Άντε βρε, εγώ τώρα θα σας 
τα λέω; Δείτε και λίγο Χίτσκοκ να µαθαίνετε!

                                                        Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
                                        (ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ 2009



Τούς τραπεζίτες πού ληστεύουν τό 
χρῆµα τοῦ κόσµου, τά ΜΜΕ τούς 
τιµοῦν! Οἱ Financial Times ἐπιβραβεύ-
ουν τόν “πετυχηµένο” Μπλάνκφαϊν

Ἄκου ἄνδρας τοῦ 2009 τό ἀφεντικό 
τῆς Goldman Sachs! Πάντως τό Time 
προτίµησε τόν Μπερνάνκι τῆς FED. 
Διίστανται οἱ συµµορίες...

Μέ 1 δισ. $ ἐτήσια βοήθεια ἀπό τίς 
ΗΠΑ, τί λέτε νά ψηφίσει τό νότιο 
Σουδάν τό 2011, παραµονή µαζί µέ 
τόν ἰσλαµικό Βορρά ἤ ἀπόσχιση;

Θυµᾶστε τί γράφαµε γιά τό διεθνές 
ἐµπόριο ὀργάνων ἀπό τόν περιούσιο 
λαό τοῦ Γιαχβέ; Τὠρα πού τ’ ὁµολό-
γησαν οἱ ἴδιοι, τό πιστέψατε;

Σέ ποιά χώρα τὀ ἱερατεῖο ἀπείλησε µέ 
µποϋκοτάζ ξενοδοχεῖα κι ἑστιατόρια 
πού στολίστηκαν γιά Χριστούγεννα; 
Καί πῶς θάφτηκαν λέτε οἱ διεθνεῖς 
(Βατικανό, ΗΠΑ...) διαµαρτυρίες;

500 ἑκ. $ ἡ βοήθεια τῶν ΗΠΑ στήν 
Παλαιστινιακή Ἀρχή: Τά 100 στόν... 
στρατηγό Ντέιτον πού ἐκπαιδεύει ἀ-
σφαλίτες καί τ’ ἄλλα γιά κάτι συναφές.

Δυό µῆνες χωρίς ρεῦµα τά σερβικά 
µοναστήρια κι ἐκκλησίες στό Κόσοβο 
γιατί δέν ἀναγνωρίζουν τήν Ἀλβανι-
κή ΔΕΗ. Καί ἡ Σερβία πουθενά. 

Τό 75% τῶν συλλήψεων λαθροµετα-
ναστῶν στήν ΕΕ ἀπό θάλασσα ἦταν 
φέτος στό Αἰγαῖο, λέει ὁ διευθυντής τῆς 
Frontex. Εἴπαµε, ἡ τούρκικη φάµπρικα.

Ὅταν τό πρῶτο οἰκονοµικό µέτρο 
τῆς κυβέρνησης εἶναι αὐτά τά τέλη 
κυκλοφορίας, τί νά περιµένεις; «Σκα-
τά»; Ἄ, αἰσιόδοξους σᾶς βρίσκω! 

Ἡ ...Βόζενµπεργκ ὑπεύθυνη Παιδείας 
στή ΝΔ! Βρέ παληκάρι µου Ἀντώνη,  
ἔχει παραδοθεῖ κάπου ἡ Παιδεία µας 
καί δέν τό ξέρουµε;

Ἔ, ὄχι, δέν θά θρηνήσουµε κιόλας γιά 
τόν Χρῆστο Λαµπράκη! Ἄς τό κάνουν 
αὐτό ὅσοι ἔχουν λόγους, ἁπτούς καί 
µετρήσιµους. 

Στό χριστουγεννιάτικο φῦλλο τῆς 
«Ε» τό ἄρθρο τοῦ Γ. Ξανθούλη, πάνω 
ἀπό τή λεζάντα γιά τίς οἰκογενειακές 
συνευρέσεις τῶν ἑορτῶν, τί εἰκόνιζε; 

Μιά παρτούζα! Αὐτό νά τό δοῦµε ὡς 
χιοῦµορ; Ὡς ἀπόπειρα νά σοκαριστεῖ 
κάποιος; Ἤ ὡς τήν ἀπελπισία ἑνός 
πού µία ὁλόκληρη ζωή δέν µπόρεσε 
νά γράψει µία ἐνδιαφέρουσα φράση; 

Συνελήφθη (19/12/09) γιά σύσταση 
συµµορίας διαρρηκτῶν ὁ µετανάστης 
πού τοῦ εἶχε σκίσει, δῆθεν, τό Κοράνι 
ἕνας ἀστυνοµικός. Τόσο θρῆσκος!

Οἱ ὑπερπτήσεις τούρκικων µαχητικῶν 
πάνω ἀπό Φαρµακονήσι - Ἀγαθονήσι 
δέν εἶναι πλέον εἴδηση. Ὁ βοµβαρδι-
σµός τους ἴσως γίνει µονόστηλο...

Στήν Ἀθήνα ὁ Καρατζαφέρης γελά-
κια µέ τόν Πέρση πρέσβη, στό Στρασ-
βοῦργο ἡ Τζαβέλλα ἀνησυχεῖ γιά τό 
πυρηνικό Ἰράν. Κοροϊδία τοῦ Λαοῦ; 

Ροδόπη: Ἔκλεισαν τά 24 ἐµβολιαστικά 
κέντρα, ἐλλείψει πελατῶν, ἀφοῦ οἱ ἐ-
θελοντές ἦταν περισσότεροι ἀπ’ τούς 
γριπποφοβικούς. Τζάµπα ὁ ντόρος.

Μέτε πρός ΤRΤ δηλώνει σχετικά µέ τά 
µαθήµατα Κορανίου πού ὀργανώνει 
γιά «τήν ὕπαρξη καί τή συνέχεια τῶν 
Τουρκοµουσουλµάνων»:

«Ἐµεῖς – ὑπάρχουν λόγοι πού δέν 
πρέπει νά µπῶ σέ λεπτοµέρειες - 
κάνουµε τό καθῆκον µας». Τί λέτε νά 
ἐννοεῖ ὁ ποιητής; 

Βρέθηκε ὁ 40χρονος µειονοτικός πού 
ἔσπαγε µουσουλµανικούς τάφους 
στόν Μίσχο Ροδόπης. Πάλι καλά, µιά 
φεύτικη κατηγορία λιγότερη.

Τ’ ἀπόρρητα κονδύλια τοῦ ΥΠΕΞ ὑπο-
διπλασιάζονται τό 2010, ὁ νόµος γιά 
τούς ἰµάµηδες δέν ἐφαρµόζεται... Ποῦ 
τούς στέλνουµε τούς ἀνθρώπους; 

Εὐχαριστοῦµε ὅλους τούς φίλους πού 
µᾶς ἔστειλαν τίς εὐχές, τά καλά λόγια 
καί τήν ἀγάπη τους. Ἀνταποδίδουµε 
καί ὑποσχόµαστε ὅ,τι µποροῦµε.
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Φτώχεια μα κι αξιοπρέπεια

Η 80χρονη Τζενέτ Τασκίν από τα Άδανα παρά 
την προχωρημένη ηλικία της, για να μπορέσει 
να φροντίσει τον 85χρονο άντρα της που 
πάσχει από καρκίνο στον λάρυγγα, μαζεύει 
χαρτιά στους δρόμους. Της έχουν αποδώσει 
το προσωνύμιο ¨Σούπερ Γιαγιά¨, καθώς 
εδώ και 10 χρόνια γυρνάει μ’ ένα καροτσάκι 
μεγαλύτερο από την ίδια και μαζεύει χαρτόνια. 
Η ίδια δηλώνει: Έζησα 80 χρόνια με τιμή και 
υπερηφάνια, δεν θ’ αλλάξω τώρα. Ο άντρας 
μου, δουλεύοντας 50 χρόνια στις οικοδομές, 
φρόντιζε εμένα και τα παιδιά μας. Και εγώ 
λοιπόν τώρα τον φροντίζω περισυλλέγοντας 
χαρτόνια. Είναι δύσκολο, μαζεύω από το 
πρωί ώς το βράδυ. Αναγκάζομαι όμως γιατί 
αν δεν δουλέψω δεν θα έχουμε να φάμε. Θα 
ήθελα όμως μια καλύτερη δουλειά. 

(11-12-09, εφ. Νέτγκαζέτε)
 
9 χρόνια κρατικής συγκάλυψης φονιάδων 
Οι υπεύθυνοι για την  επιχείρηση «Επιστροφή 
στη ζωή» που έγινε ταυτόχρονα σε 20 
φυλακές της χώρας, στις 19-12-2000, για να 
τελειώσουν οι απεργίες πείνας, ακόμα δεν 
λογοδότησαν. Στην διάρκειά της έχασαν τη 
ζωή τους 28 άτομα, κι ενώ κανένας κρατικός 
υπάλληλος δεν τιμωρήθηκε, στις δίκες των 
...κρατουμένων οι ποινές έπεσαν βροχή. Η 
έρευνα σχετικά με τον θάνατο των 12 ατόμων 
στη φυλακή Μπαϊράμπασα ακόμα συνεχίζεται, 
αλλά η εισαγγελία 9 χρόνια τώρα προσπαθεί να 
βρεί στοιχεία και διευθύνσεις των στρατιωτών 
που μετείχαν στην επιχείρηση. Πέρα των 28 
που έχασαν την ζωή τους στην επιχείρηση 
¨Επιστροφή στη ζωή¨ εκατοντάδες ακόμη 
έμειναν παράλυτοι. Στη φυλακή Μπαιράμπασα 
εκτός των 12 νεκρών είχαμε και 55 που 
έμειναν παράλυτοι. Η σχετική δικογραφία 
τον Απρίλιο του 2009 παραγράφηκε. Επίσης 
παραγράφηκε και η μήνυση σε βάρος των 
μελών της Στρατοχωροφυλακής για άσχημη 
συμπεριφορά σε βάρος κρατουμένων μετά την 
επιχείρηση. Στο αίτημα του εισαγγελέα Αλή 
Ιχσάν Ντεμιρέλ για στοιχεία των στρατιωτών 
που μετείχαν στην επιχείρηση η απάντηση  
του αρχηγείου της Στρατοχωροφυλακής στην 
Άγκυρα, ήταν πως «δεν βρέθηκε καμμία 
πληροφορία σχετικά με τα άτομα». Σημαντικό 
στοιχείο υπήρξε το ότι δεν βρέθηκε καμμία 
σφαίρα στα σώματα αυτών που πέθαναν κατά 
τις επιχειρήσεις. Επσης έγινε γνωστό πως 
οι πληγές εισόδου και εξόδου στα σώματα 
των θανόντων Μουράτ Ορντεκσί, Τζενγίζ 
Τσαλικοπαράν και Μουατσαφά Γιλμάζ πριν ή 
μετά τον θάνατο διανοίχτηκαν. Αυτό κατέστησε 
αδύνατο το να βρεθεί από ποιο όπλο πέθανε ο 
καθένας. Επίσης, ο θάνατος 6 γυναικών που 
κάηκαν στο κελί C-1 συνδέθηκε με τη χρήση 
ανεξακρίβωτων αερίων. Διαβάζοντας τη 
σχετική ανακοίνωση ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Σύγχρονων Νομικών Σελτσούκ Κοζαγατσλί 
είπε: Καθώς δεν αποδώθηκαν ευθύνες για το 
κάψιμο νέων γυναικών με βόμβες φοσφόρου, 
για τις δολοφονίες με βασανιστήρια και τους 
πυροβοληθέντες, οι φυλακές τύπου F ακόμα 
σκοτώνουν, ακόμα αφήνουν ανάπηρους  και 
βασανίζουν. Τα εγκλήματα κατά του λαού δεν 
παραγράφονται.    (19-12-09, εφ. Ραντικάλ)

kyneg@otenet.gr                                Μ.Κ.

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ
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Πρόσωπο τῆς χρονιᾶς πού μᾶς πέρασε 
ἀνακηρύσσεται ἀπό τόν «Α» ὁ ἀνώνυμος 
Ἀφγανός ἥρωας πού ἀνατινάχθηκε στό 
στρατόπεδο «Τσάπμαν» τῶν Κατοχικῶν 
Δυνάμεων, παίρνοντας μαζί του 7 
πράκτορες τῆς CIA, μεταξύ τῶν ὁποίων 
καί τήν ἐπικεφαλῆς! Φυσικά δέν εἶναι ὁ 
ἀνωτέρω εἰκονιζόμενος ἀλλά διαλέξαμε 
τό καθαρό αὐτό πρόσωπο τῆς ἀφγανικῆς 

ἐγκαρτέρησης καί περηφάνειας.

   Λοιπόν, επειδή το παραβαρύναµε εσχάτως το 
πράγµα, σήµερα είπαµε να σας φτιάξωµεν φύλλον 
εορταστικόν και φυσικά τίγκα στη …σαχλαµάρα! 
Κι αφού παραµέσα ο µεγαλοεκδότης µε πρόκανε κι 
έφτιαξε αυτός φέτος Καζαµία, εγώ είπα να µοιράσω 
τα βραβεία της χρονιάς που πέρασε! Ειδικά βραβεία 
δηλαδή, για πρόσωπα που στιγµάτισαν (κυριολεκτικά) 
µε την παρουσία τους το 2009. Σας τα παρουσιάζω 
αµέσως. Από µένα, πολλές ευχές για Καλή Χρονιά!

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΥΠΕΡΝΟΥΣ 2009»
   Απονέµεται παµψηφεί στον υπερδραστήριο 
πρωθυπουργό της χώρας. Βρισκόµαστε ήδη στην 90ή 
µέρα διακυβέρνησης και ήδη όλα τα προβλήµατα της 
χώρας κοντεύουν πλέον να λυθούν: ήδη ανέλαβαν π.χ. 
οι γενικοί γραµµατείς στις περιφέρειες, οπότε ως το 
2137 ελπίζουµε να έχουν στελεχωθεί και οι υπόλοιπες 
υπηρεσίες! Οι λαµπρές επιτυχίες της διαδικτυακής 
δηµοκρατίας που έχει εγκαθιδρύσει, συναγωνίζονται 
αναµφίβολα µε το (εξωγήινα) απόκοσµο γεγονός ότι 
έγινε πρόεδρος (εννοώ σε κάτι περισσότερο από µία 
π.χ. ένωση βοηθών περιπτεράδων). Πώς είναι λοιπόν 
δυνατόν να µην τον τιµήσουµε; Ο Παναντιλήπτωρ 
βεβαίως - µεταξύ µας τώρα - ιδέα δεν είχε ότι 
κατέβαινε στις εκλογές, αλλά χαζή είναι δηλαδή η 
Ελλάδα να χάσει τέτοιον ηγέτη; Ε, ερωτευµένοι µε το 
µυαλό του είµαστε, µωρέ - και ως γνωστόν, από την 
ευφυΐα δεν υπάρχει ισχυρότερο αφροδισιακό! Σηκωτό 
τον πήραµε λοιπόν, όπως τον Κλαύδιο οι Ρωµαίοι 
πραιτωριανοί µετά τη δολοφονία του Καλιγούλα, και 
τον αναγορεύσαµε στις 4 του Οκτώβρη αυτοκράτορα! 
Ασήµαντη εξάλλου και η διαφορά, ε; Εκείνος ήταν 
κρυµµένος τότε πίσω απ’ την κουρτίνα, ετούτον τον 
πετύχανε την ώρα που έπαιζε µε το «τσαφ-τσουφ» 

του και τα Γιου-Γκι-Ο. Σύµφωνα δε µε απολύτως 
εξακριβωµένες πληροφορίες, ο Πρόεδρος, µόλις 
πληροφορήθηκε την εκλογή του: α) δήλωσε βαθύτατα 
συγκινηµένος, β) ήπιε λίγο νερό (σ.σ. µε καλαµάκι, 
για να µην πνιγεί), γ) κατούρησε (σ.σ. όχι πάνω του) 
και δ) παράτησε τα Γιου Γκι Ο (αρχίζοντας το «περνά-
περνά η µέλισσα» και το «ένι-µένι-τουτουµένι»). 
Μετά µάλιστα (ανεπιβεβαίωτο πάντως ακόµη αυτό) 
κάποιοι λένε ότι από τη µεγάλη του χαρά έπαθε 
τέτοιο σοκ, που ανέπνευσε κιόλας (το καθρεφτάκι 
πάντως ΣΙΓΟΥΡΑ θάµπωσε)! Που να δείτε όµως και 
το σοκ της Μαργαρίτας! Τέτοια χαρά είχε να πάρει 
από τότε που πρωτοµίλησε ο πρόεδρος (σ.σ. στα 9 του 
χρόνια), όθεν και φωταγωγήθηκε βεβαίως ολόκληρη 
η Μινεσότα και το Ιλλινόις µαζί!

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «YAZDA VAR, KIŞTA VAR» 
     Απονέµεται φυσικά στον προκάτοχο του Υπερνού, 
ερίτιµον κύριον Κωστάκην, ήτοι τη µεγαλύτερη 
απογοήτευση στην ελληνική πολιτική ιστορία 
των τελευταίων 50 χρόνων. Η ελπίδα ότι κάπως 
θα σουλούπωνε το χάος που παρέλαβε από την 
προηγούµενη συµµωρία, απεδείχθη παταγωδώς 
φρούδα (µη σας πω και …φλούδα), γιατί απλούστατα 
τοιούτον εν σαρκί περιπολούν κρούσµα πολιτικής 
αρχικαλπαζάνικης παχυδερµίας δεν ξαναπέρασε 
ποτέ τα τελευταία 1600 χρόνια από αυτόν τον τόπο! 
Το ότι περιβαλλόταν από άχρηστους (στο 99% των 
οποίων δεν θα ανέθετες ούτε ρόλο 3ου ανθυπο-βοηθού 
σε πλανόδιο σαλεπιτζή) και το ότι τα βοθροκάναλα 
του έκαναν απίστευτο πόλεµο επί 5 συναπτά έτη, 
είναι βεβαίως δεδοµένα, αλλά δεν µπορούν και να 
λειτουργούν επ’ άπειρον ως άλλοθι! 
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