
Τό συµβάν µέ τόν 
Παναγόπουλο τῆς ΓΣΕΕ 
στό Σύνταγµα ἴσως δέν 
ἦταν τυχαῖο. Ἄσχετα 
µέ τό συγκεκριµένο 
πρόσωπο, ὅλα δείχνουν 
ὅτι βαδίζουµε πρός 
καταστάσεις ὅπου τό 
γιαούρτωµα θά εἶναι 
ἡ πιό κόσµια στάση 
ἀπέναντι σέ κείνους 
πού χρόνια τώρα 
ἁλωνίζουν τήν κοινωνία 
καί τήν λεηλατοῦν, 
ἐξασφαλίζοντας µέ 
µικροεξυπηρετήσεις 

τήν ἀφωνία της. Τώρα πού ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ λογαριασµοῦ θ’ ἀφήσουµε τόν 
ληστή νά παριστάνει τόν σωτήρα µας; Ἔστω καί σέ συµβολικό ἐπίπεδο ὅλα 
δείχνουν ὅτι µιά χειρονοµία µπορεῖ νά κάνει τό τοπίο ...λιγότερο µαῦρο!
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Διεγέλα τὰ πάντα, 
γέλωτος ὁρῶν ἄξια 

τά τοῖς πολλοῖς 
σπουδαζόµενα

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
Ο ΘΕΛΟΓΟΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Γνωρίζετε ὅτι πρό ἡµερῶν εἴχαµε 
κάποια δικαστικά ντράβαλα ἀπό 
κάποιον εὔθικτο λειτουργό τῆς 
Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης. Ἡ ἀφορµή γι’ 
αὐτά ἦταν ἡ µνεία ἐκ µέρους µας τοῦ 
ἀσυµβίβαστου πού προβλέπει ὁ νόµος 
γιά τούς Πρυτάνεις καί διοικοῦντες 
τά ΑΕΙ: Ὅτι ὅποιος συµµετέχει στά 
ὄργανα διοίκησης τῶν Πανεπιστηµίων 
δέν µπορεῖ νά ἔχει ἐπαγγελµατική 
δραστηριότητα ἐκτός τοῦ ἱδρύµατος. 
Ἐπειδή ὅµως - παρά τό κλείσιµο τῆς 
ὑπόθεσης ἐκείνης µέ τήν δήλωσή 
µας πού διαβάσατε στό προηγούµενο 
φῦλλο µας - ἔχει ἐνδιαφέρον νά δοῦµε 
τί ἰσχύει καί τί ὄχι, παραθέτουµε 
σήµερα τήν ἀπάντηση πού µᾶς ἔστειλε 
τό ὑπουργεῖο Παιδείας στό σχετικό µας 
ἐρώτηµα  (βλ. σελ. 9)

Ὑπουργεῖο Παιδείας: 
Τό ἀσυµβίβαστο ἰσχύει!

- Βρέ Τζέφρυ, παληκάρι µου, τί µέτρα ἦταν αὐτά πού πῆρες 
γιά τούς καηµένους τούς Ἑλληνες;

- Νά, Μπαράκ, ἕνα τέτοιο πρᾶγµα, µετά συγχωρήσεως!!!

Δέν πρόκειται γιά καρνα-
βάλι ἀλλά γιά ἐκδήλωση 
τοῦ Πανεπιστηµίου Καρα-
µπούκ στήν Τουρκία, µέ 
ἀφορµή τήν ...Ἡµέρα τῆς 
Γυναίκας! Ντύσανε τίς 
φοιτήτριες µέ ὀθωµανικές 
στρατιωτικές στολές γιά 
πρώτη φορά καί κάνανε 
παρέλαση στούς δρόµους 
τῆς πόλης. Αὐτά στήν 
Τουρκία τοῦ 2010, τήν ἐκ-
συγχρονισµένη, πού φυλα-
κίζει τούς στρατηγούς καί 

τούς παρακρατικούς!
Ἀπό τήν ἄλλη µεριά, στόν 
Ἕβρο, γονεῖς στρατιωτῶν 
καί δηµοσιογράφοι ἀναβά-
λουν στρατιωτικές ἀσκή-

σεις λόγῳ ...ψύχους!

Ἡ πολύπλευρη κρίση καί τό παροξυµένο 
πλέον πρόβληµα πού ζοῦµε ὡς πολίτες καί 
ὡς κράτος θά παρουσιαστεῖ στήν ἐκδήλωση 
πού διοργανώνει ὁ «Α» στήν Κοµοτηνή. 
Βασικός ὁµιλητής θά εἶναι ὁ συγγραφέας  

Γιῶργος Καραµπελιάς
ἐνῶ θά γίνουν καί δύο εἰσηγήσεις ἀπό 
φίλους τοῦ «Ἀντιφωνητῆ» γιά τίς τοπικές 

διαστάσεις τοῦ ζητήµατος.

Ἀµφιθέατρο Παπανικολάου,
Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010, ὥρα 19:30 

Καί στίς 22/3 (17.30, ἀµφιθέατρο ΔΠΘ)  σέ 
διοργάνωση τῆς Β’ ΕΛΜΕ Ἕβρου στή Νέα 
Ὀρεστιάδα τό ἴδιο θέµα θά διαπραγµα-
τευτοῦν ὁ Γιῶργος Καραµπελιάς, ὁ Παντελῆς 

Σαββίδης καί ὁ Πασχάλης Χριστοδούλου. 
Ἄιντε ἀδέρφια, σηκωθεῖτε ἀπ’ τόν καναπέ!

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ!!!

«Τέρµα τοῦ παρασιτισµοῦ καί ἀρχή τῆς φτώχειας»



Στη δίνη της οικονομικής κρίσης η 
ελληνική κοινωνία σε ένα μεγάλο μέρος 
της εισέρχεται παραζαλισμένη από την 
αυτιστική της ιδιωτεία, τη μακρόχρονη 
υπερκατανάλωση και την υπερέκθεση σε 
μεγάλες δόσεις τηλεοπτικής βλακείας. Η 
έμμεση και άμεση λεηλασία των μισθών 
είναι γνωστή και ήδη αισθητή, ταυτόχρονα 
όμως και με τη μέθοδο του αντιπερισπασμού 
η κυβέρνηση εισάγει με κάθε προχειρότητα 
ζητήματα αυτοδιοικητικής αναδιάρθρωσης 
(Καλλικράτης), μεταναστευτικής πολιτικής 
και εκπαίδευσης, ενώ η υπουργός (μόνο) 
Παιδείας καμαρώνει για την πιλοτική 
εφαρμογή της διδασκαλίας της μητρικής 
γλώσσας των μεταναστόπουλων.
Καθώς, λοιπόν, στο μυαλό μας 
στροβιλίζουν όλες αυτές οι έννοιες του 
παιδαγωγικού συρμού, η «ανοχή προς τον 
Άλλον», «πολυπολιτισμική εκπαίδευση», 
«διαπολιτισμικότητα», «σεβασμός του 
πολιτισμικά διαφορετικού», αναζητήσαμε 
στο βιβλίο του καθηγητή Παιδαγωγικής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΓΚΟΤΟΒΟΥ, με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ. Ζητήματα 
Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής», 
εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα, 2003, ένα 
χρήσιμο εργαλείο, για να ξεδιαλύνουμε 
τα πράγματα. Μπορεί οι «πολιτικά ορθές» 
απόψεις στην επιστήμη της Αγωγής με 
κύριους φορείς το δίδυμο Φραγκουδάκη- 
Δραγώνα να μην είναι απλώς ακαδημαϊκή 
μόδα, αλλά να έχουν περιβληθεί και με 
τη δύναμη της εξουσίας και οι «άδειες» 
κορώνες του ΛΑ.Ο.Σ να τις νομιμοποιούν 
στη συνείδηση της κοινής γνώμης, 
ωστόσο το βιβλίο του καθηγητή Γκότοβου 
προσφέρει έναν νηφάλιο επιστημονικό 
αντίλογο σ’ αυτές, αναδεικνύοντας θέματα 
εκπαιδευτικής πολιτικής που φωτίζουν 
τόσο την εκπαίδευση των μεταναστών όσο 
και τη μειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη.
Ανακαλύπτουμε στις σελίδες του βιβλίου 
ότι υπάρχει και άλλη σχολή σκέψης στο 
ελληνικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, κατά 
την οποία το σχολείο μετέρχεται ενιαίες 
διαδικασίες και μεταδίδει ενιαίες αξίες 
σε όλους τους μαθητές (διαφορετικούς ή 
όχι, γλωσσικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά, 
εθνοτικά), προετοιμάζοντάς τους για μια 
κοινωνία «με ενιαία λογική» και ανάμειξη 
στο κοινωνικο-οικονομικό πεδίο και όχι 
για παράλληλες κοινωνίες. Τώρα βέβαια, 
γιατί η πολυπολιτισμική σχολή σκέψης 
αποτελεί σήμερα ιδεολογικό μονοπώλιο, 
είναι ένα ερώτημα που πρέπει να μας 
προβληματίσει για τον ρόλο της επιστήμης, 
των διανοουμένων και των ΜΜΕ σήμερα.
Στη συνέχεια ο συγγραφέας θέτει κάτω 
από τη βάσανο της λογικής και της 
επιστημονικής έρευνας τα κυρίαρχα 
αξιώματα των παιδαγωγών της 
πολυπολιτισμικής πλευράς. Αμφισβητεί το 
δόγμα περί ισοτιμίας των πολιτισμών  που 
παραπέμπει στη θεωρία της πολιτισμικής 
σχετικότητας και που απαγορεύει κάθε 
αξιολογική ιεράρχηση των πολιτισμών. 
Παραβλέπει, βέβαια, η άποψη αυτή ότι και 
η κατάταξη των πολιτισμών σε ισότιμες 
θέσεις είναι μια μορφή αξιολόγησης και 
ότι για την περίπτωση των μεταναστών 
«η απόφασή τους να εγκαταλείψουν 
προσωρινά ή μόνιμα την αρχική τους 
κοιτίδα, η οποία αδυνατεί να αντιμετωπίσει 
κεφαλαιώδους σημασίας ανάγκες τους, 
αποτελεί έμπρακτη κριτική στη θέση περί 

ισοτιμίας των πολιτισμών». Κατά το ίδιο 
τρόπο πιστεύει πως στο σχολείο δεν είναι 
δυνατόν να συμβιώνουν όλοι οι αξιακοί 
κώδικες, ειδικά οι αντιφατικοί και ασύμβατοι 
με τις δοκιμασμένες παραδοσιακές εθνικές 
αξίες (π.χ ποια θέση μπορούν να έχουν 
στο δημοκρατικό ευρωπαϊκό σχολείο 
αξίες του οποιουδήποτε θρησκευτικού 
φονταμενταλισμού;). Κριτική ασκεί και 
στη θέση της Φραγκουδάκη/Δραγώνα περί 
εθνοκεντρισμού του ελληνικού σχολείου, 

τονίζοντας ότι απλώς το ελληνικό σχολείο 
δίνει (κακώς) υπερβολικά μεγάλη έμφαση 
στο αρχαίο παρελθόν, ενώ τα άλλα σύγχρονα 
κράτη χρησιμοποιούν μια έμμεση και 
εξυπνότερη εκδοχή του εθνοκεντρισμού, 
υποβαθμίζοντας την αξία άλλων κρατών 
. Άλλωστε ο εθνοκεντρισμός είναι ως ένα 
βαθμό θεμιτός, αφού τα εθνικά κράτη 
είναι (ακόμη) κυρίαρχα και γνωρίζουμε 
(ακόμη) τον κόσμο ξεκινώντας από την 
πόλη, την περιοχή μας, το κράτος μας 
κ.τ.λ., ενώ η ρομαντική προσφυγή σε μια 
διεθνιστική οπτική θα σημαίνει στην ουσία 
ανάδειξη των κυρίαρχων (οικονομικά και 
στρατιωτικά) εθνικών κρατών (Η.Π.Α., 
Γερμανία, Αγγλία κ.τ.λ.) που δεσπόζουν 
στη διεθνή σκηνή.
Ο συγγραφέας, επίσης, ελέγχει και 
την προσπάθεια των ιστορικών, οι 
οποίοι στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 
αγωγής γράφουν μια «ισορροπημένη» 
σχολική ιστορία απαλείφοντας κάθε 
αγκάθι του παρελθόντος, που μπορεί 
να δηλητηριάσει τις σχέσεις σύνοικων 
κοινοτήτων ή γειτονικών εθνών. Θεωρεί 
κάθε τέτοιο εγχείρημα, όπως ήταν και το 
αλήστου μνήμης Ρεπούσειο «πόνημα», 
δημοσιοσχετίστικη και επιφανειακή 
ιστοριογραφία, η οποία δεν οξύνει 
το ιστορικό κριτήριο των μαθητών, 
αντίθετα τους καθιστά ευάλωτους σε 
κάθε φιλοπόλεμη και γενικά υποβολιμαία 
μελλοντική προπαγάνδα.
Από το στόχαστρο του συγγραφέα δεν 
ξεφεύγει και η σημερινή νευρωτική 
υπερευαισθησία και η εμμονή των 
Μ.Κ.Ο και όλων των υπερασπιστών των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «στην καταδίκη 
της αφομοίωσης του διαφορετικού». 
Έτσι, όμως, δαιμονοποιείται η μικρή 
ή μεγάλη προσαρμογή του μετανάστη 
στο επίπεδο της δημόσιας οικονομικής, 
κοινωνικής και πολιτικής σφαίρας 
και ενισχύεται η περιθωριοποίηση 
κοινοτήτων και μειονοτήτων, ακόμα 
και οι αποσχιστικές τους τάσεις, με το 
παράδοξο αποτέλεσμα οι «προοδευτικές» 
θεωρίες περί πολυπολιτισμικότητας 
να συμπίπτουν με τη συντηρητική 

περιχαράκωση στα μουσουλμανικά γκέτο 
της Ευρώπης. Χάρη στην ενδυνάμωση 
όλων αυτών των διαχωριστικών γραμμών 
κάνει πολιτική καριέρα ένας εσμός από 
νομικούς υπερασπιστές των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Μ.Κ.Ο., προστατών 
μειονοτικών δικαιωμάτων, αλλά και 
ακροδεξιών θιασωτών του εθνοφυλετικού 
ρατσισμού και «της καθαρότητας της 
φυλής».
Προς το τέλος του βιβλίου ο συγγραφέας 
πραγματεύεται ζητήματα περισσότερο 
…Θρακικά. Έχοντας καταγεγραμμένη την 
εμπειρία των εκπαιδευτικών συστημάτων 
των Η.Π.Α, Καναδά, Αυστραλίας και 
χωρών της Ευρώπης και αναλύοντας 
τα εμπειρικά δεδομένα των ερευνών σ’ 
αυτές τις χώρες, θεωρεί πως τα δίγλωσσα 
προγράμματα στο σχολείο οδηγούν σε 
υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας και 
πως η μητρική γλώσσα πρέπει επικουρικά 
να λειτουργήσει, για να στηρίξει την 
κατάκτηση του ενιαίου γλωσσικού οργάνου. 
Αν στοχεύουμε, λοιπόν, σε μια συνεκτική, 
ειρηνική κοινωνία χωρίς συγκρουσιακές 
και φυγόκεντρες τάσεις, οφείλουμε να 
σχεδιάσουμε από την αρχή τη μειονοτική 
και διαπολιτισμική εκπαίδευση, χωρίς 
ξεχωριστά σχολεία και το εκπαιδευτικό 
απαρντχάιντ του σημερινού μειονοτικού 
δημοτικού σχολείου στη Θράκη μας, το 
οποίο σχεδιάζεται να επεκταθεί και στα 
νηπιαγωγεία.
Το άλλο θρακικό ζήτημα που θίγεται είναι 
τα μέτρα θετικής διάκρισης. Ο συγγραφέας 
αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι τα μέτρα αυτά, 
όπως είναι η ποσόστωση στην κάλυψη 
θέσεων στις πανεπιστημιακές σχολές από 
μουσουλμάνους υποψήφιους φοιτητές, 
είναι προβληματικά, γιατί παρά «το 
βραχυπρόθεσμο όφελος των αδικημένων» 
επιβεβαιώνουν τις προκαταλήψεις και τα 
στερεότυπα των ομάδων, επικυρώνουν 
τις υφιστάμενες διαχωριστικές γραμμές, 
διαιωνίζουν τα λάθη του παρελθόντος, αφού 
δημιουργούν ενοχές στους μαθητές της 
πλειονότητας απέναντι στους μειονοτικούς 
για ενέργειες προηγουμένων γενεών, 
αναζωπυρώνουν τον ρατσισμό ένθεν 
κακείθεν και τελικά καταστρατηγούν τη 
βασική δημοκρατική αρχή της αξιοκρατίας 
για χάρη της κοινωνικής ισορροπίας, την 
οποία όμως τελικά δεν επιτυγχάνουν.
Η τελική πρόταση διαπολιτισμικής αγωγής 
του συγγραφέα συνοψίζεται στην ανάγκη 
να διευρυνθεί η έννοια της ελληνικότητας 
ως συλλογικής ταυτότητας, χωρίς να 
αυτοκαταργηθεί, και να «αγκαλιάσει» τις 
«μερικές» ταυτότητες των μεταναστών 
και μειονοτήτων, οι οποίες φυσικά 
δεν θα υπονομεύουν ούτε θα είναι 
ανταγωνιστικές στην κύρια συλλογική 
ταυτότητα. Η δια-πολιτισμική 
εκπαίδευση (όπου η πρόθεση διά- 
δείχνει την κινητικότητα μεταξύ 
των διαφορετικών κοινοτήτων και 
την οικοδόμηση ενιαίας ταυτότητας) 
μπορεί να βασιστεί στις έννοιες 
της συμμετοχής στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι και στο παραγόμενο 
προϊόν της εθνικής κοινότητας, 
της ισότητας εκπαιδευτικών (και 
μετέπειτα εργασιακών) ευκαιριών 
και της ευθύνης που απορρέει από το 
«ανήκειν» σε μια συλλογικότητα.
Επομένως, από την αντιπαράθεση 
των δύο σχολών σκέψης στη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, 
της πολυπολιτισμικής και 
εθνοαποδομητικής από τη μία και 
της εκσυγχρονισμένης εθνικής από 
την άλλη, μπορούμε να πούμε ότι η 
σύγκρουση ανάγεται σε ένα γενικότερο 
επίπεδο· αφορά στη σύγκρουση 

του μοντέλου του εθνικού κράτους με 
αυτό της πολυεθνικής αυτοκρατορίας και 
διαπερνά τις περισσότερες ανθρωπιστικές 
και κοινωνικές επιστήμες. Βλέποντας 
όμως τα σημερινά εθνικά κράτη να 
είναι ακμαία, παρότι έχουν εκχωρήσει 
ορισμένες εξουσίες τους εισερχόμενα 
σε συνασπισμούς κρατών, δεν είναι 
παραλογισμός να σχεδιάζουμε μια 
εκπαίδευση που να αποδομεί την ενιαία 
εθνική και συλλογική ταυτότητα, όταν 
οι μαθητές πρόκειται να εισέλθουν σε 
ένα τέτοιο ενιαίο, εθνικό πρώτα και μετά 
διεθνές, περιβάλλον;
Πρόκειται για πολύ επίκαιρα και 
προκλητικά θεωρητικά αλλά και άμεσα 
πρακτικά ζητήματα κοινωνικής και 
πολιτικής αντίληψης του κόσμου, τα οποία 
θα φροντίσουμε να τα συζητήσουμε και 
σε ζωντανές εκδηλώσεις – συζητήσεις στο 
εγγύς μέλλον, αν αυτό είναι εφικτό.
     
  Παν. Καρακολίδης
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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: 
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μειονοτήτων/μεταναστών

Νέα προσφορά µέσῳ τοῦ «Α»: 
Ἡ ἔκδοση τοῦ τελευταίου 
βιβλίου τοῦ Σερβοβόσνιου 
ἡγέτη Ράντοβαν Κάρατζιτς 
(«Ἡ παλιοκατάσταση») ἀπό 
τό περιοδικό «Συνεργασία τῶν 
Λαῶν», µέ προλόγους τῶν Π. 
Μιχαλακάκου καί Χρ. Χαλαζιᾶ. 
Ἔχουµε µερικές δεκάδες βιβλία 
γιά τούς συνδροµητές µας πού 
θά τό ζητήσουν, ὅπως πάντα 

ΕΝΤΕΛΩΣ  ΔΩΡΕΑΝ. 



Οι ομοιότητες στο πρόβλημα θα φέρουν και ίδια λύση;
Στο Έθνος (8-3-10) ο Γ. Δελαστίκ για τους ομοιοπαθείς μας Ισλανδούς:
   «...Εμβρόντητη η Ευρώπη έμαθε το ασύλληπτο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που 
προκάλεσαν στην Ισλανδία οι πολίτες και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αρνούμενοι να 
αποδεχθούν οι πρώτοι και να επικυρώσει τυπικά ο δεύτερος τη ληστρική συμφωνία που 
είχαν επιβάλει στην ψοφοδεή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της χώρας η Βρετανία και 
η Ολλανδία. Πρέπει να είναι η μοναδική περίπτωση δημοκρατικής χώρας που σε ένα 
δημοψήφισμα το «Οχι» πήρε... 93,2% (!!!) και το «Ναι» μόλις... 1,8%, με τα υπόλοιπα 
ψηφοδέλτια λευκά ή άκυρα. (...) Οι Ισλανδοί ανέτρεψαν πέρυσι τέτοια εποχή με τις 
διαδηλώσεις τους την προηγούμενη κυβέρνηση της Δεξιάς, η οποία σε στενή συνεργασία με 
υπερφίαλους Ισλανδούς τραπεζίτες οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία, καθώς οι ισλανδικές 
τράπεζες ανέπτυξαν στο εξωτερικό δραστηριότητες (με δανεικά, εννοείται, κεφάλαια) με 
τζίρο... δέκα φορές το ΑΕΠ της Ισλανδίας! Η κεντροαριστερή κυβέρνηση που έφεραν 
οι Ισλανδοί στην εξουσία αποδείχθηκε τραγικά χειρότερη της Δεξιάς και προφανώς 
ανεπαρκής να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ισλανδικού λαού. (...) Προσπάθησαν οι 
ξένοι, οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί μαζί με την ΕΕ και το ΔΝΤ, να τρομοκρατήσουν τον 
ισλανδικό λαό για να σκύψει το κεφάλι και να μην αντιταχθεί στη συμφωνία. Και με 
τι δεν τον απείλησαν! Ότι θα τους κόψει το ΔΝΤ τα δάνεια σωτηρίας της οικονομίας 
τους. Ότι θα μπλοκάρει η ΕΕ τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία. Ότι 
θα υποβαθμίσουν ακόμη περισσότερο την πιστοληπτική ικανότητα της Ισλανδίας οι 
γνωστοί τρεις οίκοι αξιολόγησης, τα γνωστά όργανα της διεθνούς κερδοσκοπίας. Ότι θα 
καταστραφεί και θα χρεοκοπήσει εντελώς η Ισλανδία, αν ψηφίσουν «Όχι». (...) Θρασύτατη 
η πρωθυπουργός της Ισλανδίας δήλωσε ότι, παρά το εξευτελιστικό γι’ αυτήν αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος... «δεν θα υπάρξει καμμιά επίπτωση στη ζωή της κυβέρνησης»! 
Είναι προφανές ότι η ηθική διαφθορά και ο παχυδερμισμός του πολιτικού κατεστημένου, 
που οδηγεί στην αβυσσαλέα απομάκρυνσή του από τις λαϊκές διαθέσεις, κάθε άλλο παρά 
μόνο ελληνικό φαινόμενο είναι.»

Ρώσικοι αγωγοί και πολιτικές ήττες 
   Ο Σάββας Καλεντερίδης γράφει (6-3-10) μιαν άγνωστη μα ενδιαφέρουσα τούρκικη 
ιστορία, που έχει κι ελληνικό ενδιαφέρον:
   «Ο πρώην πρωθυπουργός Μεσούτ Γιλμάζ αποκάλυψε στα τουρκικά ΜΜΕ ένα μυστικό 
που κρατούσε μέσα του επί 13 χρόνια. Το μυστικό αυτό αφορά στη συμφωνία και τις 
διαδικασίες που οδήγησαν στην κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Blue Stream (Mavi 
Akım) και την αντίδραση στο όλο θέμα των ΗΠΑ. Με βάση δημοσίευμα της εφημερίδας 
Bugün, ο Μεσούτ Γιλμάζ, αναφερόμενος στο θέμα και συγκεκριμένα στην επικύρωση 
της συμφωνίας κατασκευής του αγωγού από την τουρκική βουλή, τον Ιούλιο του 1997, 
είπε τα εξής: “Από την ημέρα εκείνη άρχισαν να επισκέπτονται τον υπουργό Ενέργειας 
και μένα πρέσβεις διαφόρων χωρών, όπως για παράδειγμα των ΗΠΑ, του Κατάρ, της 
Αιγύπτου κλπ. Αυτό που επιδίωκαν ήταν να θέσουν εκτός παιχνιδιού την Τουρκία από 
τη διεθνή αγορά ενέργειας και να ελέγξουν την τουρκική αγορά” Ο Μεσούτ Γιλμάζ 
είπε ότι οι ΗΠΑ ήθελαν να ακυρώσουν τον ρωσοτουρκικό αγωγό, για να πουλήσουν τα 
αποθέματα φυσικού αερίου του Κατάρ ως LPG στην τουρκική αγορά. Σημείωσε, μάλιστα, 
ότι τα αποθέματα του Κατάρ τα έχουν ‘κλείσει’ ήδη αμερικανικές εταιρείες. Ο πρώην 
πρωθυπουργός ανέφερε ότι η πρόταση της Ρωσίας για τον υποθαλάσσιο αγωγό ήταν πολύ 
ελκυστική, γεγονός που θορύβησε τον αμερικανό πρέσβη. Ο Γιλμάζ, αναφερόμενος στην 
επίσκεψη του αμερικανού πρέσβη είπε:“Ο πρέσβης των ΗΠΑ με επισκέφθηκε δυο φορές. 
Μου είπε επί λέξει: ‘Αν δεν ακυρώσετε τη συμφωνία, θα έχετε κακά ξεμπερδέματα, και σεις 
προσωπικά. Άλλωστε, ο αγωγός δεν μπορεί να περάσει κάτω από τη θάλασσα’. Κι εγω του 
είπα ‘Δεν φοβάμαι. Η συμφωνία αυτή θα υλοποιηθεί γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον 
της χώρας μου”. (...) O Mεσούτ Γιλμάζ, ως αποτέλεσμα της ‘αμαρτωλής’ επιλογής του, το 
1998 κατηγορήθηκε για εμπλοκή στο σκάνδαλο της Κτηματικής Τράπεζας της Τουρκίας 
(Emlak Bankası), που είχε πρωταγωνιστή τον Korkmaz Yigit, γρονθοκοπήθηκε κατά τη 
διάρκεια ταξιδιού του στη Βουδαπέστη τον Ιούλιο του 1998 από ‘παρακρατικούς’, ενώ 
στις εκλογές του 2002 δεν εξελέγη καν βουλευτής. Ο Μεσούτ Γιλμάζ εξελέγη και πάλι 
βουλευτής στις εκλογές του 2007, όταν έθεσε υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος στο Νομό 
του Ρίζαιου. Αυτά, για όσους είχαν και συνεχίζουν να διατηρούν αμφιβολίες για το κόστος 
που πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει από τα ‘παπαγαλάκια’ ο Κώστας Καραμανλής 
για τις αντίστοιχες επιλογές του και για τους λόγους που οδήγησαν τον νυν πρωθυπουργό 
να δηλώσει αυτά που δήλωσε προεκλογικά για τον αγωγό South Stream».

Θα απολυθεί (αφού πρώτα πληρώσει) κανείς;
Ο Κώστας Μοσχονάς στήν «Ελευθεροτυπία» (10-3) για μία ακόμη βρωμιά 
(προπαγάνδα ή τσαπατσουλιά, αδιάφορο) του σημιτικού εκσυγχρονισμού:
   «Λυπητερή ύψους 4,8 εκ. ευρώ ήρθε χθες για την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, το οποίο επιβεβαίωσε καταδικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου της ΕΕ για 
μη πληροφόρηση του κοινού ότι η κατασκευή του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ. Η Κομισιόν είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα τις 
ελληνικές αρχές για την παράλειψη αυτή, αλλά αγνοήθηκε. Μάλιστα, εκτός των 4,8 
εκατ. ευρώ που αφορούν τη μη πληροφόρηση του κοινού για τη συγχρηματοδότηση 
της κατασκευής του αεροδρομίου, η Ελλάδα αναγκάστηκε να επιστρέψει στην ΕΕ 12,7 
εκ., διότι ορισμένες δαπάνες δεν κρίθηκαν επιλέξιμες. Η συγχρηματοδότηση του έργου 
ανήλθε σε 250 εκ. ευρώ. Οι ελληνικές αρχές όφειλαν να διασφαλίσουν: 1) την κατάλληλη 
δημοσιότητα του έργου και να τοποθετήσουν πινακίδες κατάλληλων διαστάσεων, οι 
οποίες θα ενημέρωναν ότι το έργο συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% του κόστους 
του από το Ταμείο Συνοχής και 2) τη μετάδοση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
των πληροφοριών που αφορούσαν τον σκοπό του έργου και τα εξ αυτού απορρέοντα 
πλεονεκτήματα για το κοινό. Οι ελληνικές αρχές δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις αυτές. 
Μάλιστα, είχαν τοποθετήσει μόνον μία πινακίδα κοντά σε κοινή είσοδο του εργοταξίου 
και ορισμένων κτιρίων της διοίκησης, την οποία χρησιμοποιούσαν, μετά τα εγκαίνια 
του αερολιμένα, ορισμένοι μόνον εργαζόμενοι. Καμμία αναμνηστική πλάκα δεν είχε 
τοποθετηθεί εντός του αερολιμένα μέχρι τον Οκτώβριο του 2003.»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς

Ποιές σοβαρές ἀντιδράσεις εἴδατε 
γιά τήν γκαγκστερική δολοφονία 
(ἦταν ἡ 7η ἀπόπειρα!) τοῦ Παλαι-
στινίου Mahmoud Mabhouh ἀπό τή 
Μοσάντ στό Ντουµπάι; Ποῦ ἦταν 
οἱ ἀντιδράσεις τῶν εὐρωπαϊκῶν 
κυβερνήσεων γιά τήν παράνοµη 
χρήση τῶν διαβατηρίων τῶν 
χωρῶν τους; Γιά νά µήν ποῦµε γιά 
τίς ΗΠΑ ὅπου κατέφυγαν δύο ἀπό 
τούς 26 φονιάδες καί δέν ἔτρεξε 
τίποτε! Χεσµένοι ὅλοι ἐπάνω τους 
µπροστά στ’ ἀφεντικά, φάνηκαν 
νάνοι µπροστά στό ἀραβικό 
Ἐµιρᾶτο πού ξεσκεπάζοντας 
τούς δράστες ἔδωσε µαθήµατα 
ἀξιοπρέπειας στήν ὑφήλιο. Ἡ 
µόνη ἔντιµη ἀντίδραση πού 
πληροφορηθήκαµε ἦταν αὐτή 
τοῦ Σίν Φέιν στήν Ἰρλανδία. Μετά 

τίς ἀποκαλύψεις ὅτι στήν φονική 
ἐπιχείρηση χρησιµοποιήθηκαν 
ἕξι ἰρλανδικά διαβατήρια, τό 
δηµοτικό συµβούλιο τῆς πόλης 
Carrickmacross, σέ ἔνδειξη δια-
µαρτυρίας, ἀφήρεσε ἀπό τό βιβλίο 
τῶν ἐπισκεπτῶν της τή σελίδα 
µέ τήν ὑπογραφή τοῦ ἰσραηλινοῦ 
πρέσβη Ζίον Ἔβρονυ στή χώρα. Ὁ 
Ἰρλανδός ὑπουργός Ἐξωτερικῶν 
Μάικλ Μάρτιν ἀποδοκίµασε τήν 
ἐνέργεια, ὅµως τό Σίν Φέιν, πού 
ἐλέγχει τό δηµοτικό συµβούλιο, 
τήν ὑπερασπίστηκε δηµοσίως, 
διερµηνεύοντας γιά ἄλλη µιά 
φορά τό δηµόσιο αἴσθηµα τῶν 
Ἰρλανδῶν πολιτῶν.
Βεβαίως ἡ ἀνακοίνωση τῆς ἰσραη-
λινῆς πρεσβείας στό Δουβλῖνο 
µιλοῦσε γιά µία «σπάνια ἐξαίρεση» 
στή στάση τῶν κατοίκων καί 
Ἀρχῶν τῆς χώρας ἀπέναντί της, 
ἐξαίρεση πού τήν ἀποδίδει στήν 
«ἀναζήτηση δηµοσιότητας» ἀπό 
τό «ἀκραῖο κόµµα» πού ἀποτελεῖ 
τό πολιτικό σκέλος τοῦ IRA.
Τέτοια «ἀκραῖα» κόµµατα* χρεια-
ζόµαστε κι ἐµεῖς στήν Ἑλλάδα - 
καί ὅλος ὁ κόσµος - πού νά µιλᾶνε 
τή γλῶσσα τῆς ἀλήθειας καί τήν 
ἀξιοπρέπειας, ἀλλά δυστυχῶς δέν 
τά βρίσκουµε πουθενά...

* Εἶναι τό παλαιότερο ἰρλανδικό κόµµα, 
ἀριστερῆς καί πατριωτικῆς γραµµῆς

Καθώς τά πράγµατα ἀγριεύουν 
στόν πλανήτη γενικῶς, ἡ 
παγκοσµιοποίηση δείχνει τά 
δόντια της στήν ὑποσιτιζόµενη 
Ἀφρική. Πλούσιες χῶρες καί ξένες 
ἑταιρεῖες «ἐπενδύουν» σέ χῶρες 
ὅπως ἡ Αἰθιπία, τό Σουδάν, ἡ 
Νιγηρία, ἡ Κένυα, ἡ Τανζανία, 
τό Μαλάουι καλλιεργώντας 
µεθοδικά γιά λογαριασµό τους 
ἐκτάσεις πού συχνά µέχρι χθές 
ἀνῆκαν σέ ντόπιους ἀγρότες. Ἡ 
νέα αὐτή ἀποικιοκρατία λέγεται 
«προσέλκυση ἐπενδύσεων» καί 
«αὔξηση τῆς ἀπασχόλησης» 
καί γίνεται φυσικά ἐρήµην τῶν 
Ἀφρικανῶν καλλιεργητῶν. Ἡ 
κυβέρνηση τῆς Αἰθιοπίας, στήν 
ὁποία ἔχουν ξεκινήσει ἀπό τό 2007 
815 (!) τέτοιες συµφωνίες µέ ξένους, 
ἀρνεῖται ὅτι ὅλα κανονίζονται 
µυστικά καί προβάλει τήν εἰσα-
γωγή τεχνολογίας πού χρειάζεται 
ὡς χωρα καί τήν µικρή ἔκταση τῆς 
δηµόσιας γῆς πού παραχωρήθηκε 
τελικά στούς ξένους (τό 3-4% τοῦ 

εὔφορου ἐδάφους της). 
Πάντως τό θέµα ἔχει φτάσει µέχρι 
τόν γ.γ. τοῦ ΟΗΕ µέ ἐπιστολή 
διαµαρτυρίας µιᾶς Ἕνωσης ντό-
πιων, ὅπου ἀναφέρεται χαρακτη-
ριστικά πώς (σέ µιά συγκεκριµένη 
περίπτωση) «οἱ Σαουδάραβες 
ἐπωφελοῦνται τῆς συγκοµιδῆς 
τοῦ ρυζιοῦ καί οἱ ντόπιοι Ὀρόµος 
πεθαίνουν ἀπό τόν ἀνθρωπογενή 
λιµό τήν ὥρα πού µιλᾶµε». Οἱ 
συγκρούσεις πού ξεκίνησαν δεί-
χνουν ὅτι τό πρόβληµα διογκώ- 
νεται καί τά λεγόµενα «ἀνθρώ-
πινα δικαιώµατα» κάποιοι δέν τά 
ἀπολαµβάνουν οὔτε στόν τόπο 
πού γεννήθηκαν καί ζοῦν. 
Κατά τά ἄλλα µόλις ἔρθουν 
(λαθραῖα) οἱ ξερριζωµένοι Αἰθίο-
πες στήν Ἑλλάδα, ὅλοι ἐµεῖς οἱ 
ἀνίδεοι γιά τό τί συµβαίνει στήν 
πατρίδα τους, θά καταστοῦµε 
«ὑπεύθυνοι» γιά τή ζωή καί τό 
µέλλον τους ἀπό τίς ΜΚΟ καί τούς 
ἠλίθιους ἤ τούς πράκτορες πού τίς 
στελεχώνουν.  

Πάλι τό Σίν Φέιν µόνη φωνή ἀλήθειας

Ἡ νέα Ἀποικιοκρατία



Πείνα καί... 
τροµοκρατία
Συλλογική τιµωρία τῶν Σοµαλῶν
Τρία ἑκατοµµύρια κόσµος ἀπειλεῖται µέ 
πείνα - εἶναι αὐτό εἴδηση; Ἐξαρτᾶται, θά 
µοῦ πεῖτε, καί πολύ σωστά. Ἄν µιλᾶµε 
γιά τήν Εὐρώπη θά ἦταν, ἄν µιλᾶµε γιά 
τήν Ἀφρική κανείς δέν σκοτίζεται. Πόσο 
µᾶλλον ὅταν ὑπάρχουν καί λόγοι γιά νά 
τήν ἀποκρύψεις, ἀφοῦ ἔχει νά κάνει µέ τά 
κατορθώµατα τῶν ΗΠΑνθρώπων.

Μιλᾶµε λοιπόν γιά τή Σοµαλία καί τήν 
στάση τῶν Ἀµερικανῶν νά ἐµποδίζουν 
τήν διανοµή τῆς ἐπισιτιστικῆς βοήθειας 
τοῦ ΟΗΕ, ζητώντας ἐγγυήσεις ὅτι δέν 
θά πληρωθοῦν κόµιστρα, φόροι κτλ σέ 
λιµάνια, ἀεροδρόµια, σηµεῖα ἐλέγχου 
σέ δρόµους κτλ πού ἐλέγχονται ἀπό 
τούς µαχητές («τροµοκράτες») Σαµπάµπ 
καί δέν θά καταλήξουν στά χέρια 
τους! Οἱ τελευταῖοι ἁλωνίζουν ἤδη 
στό µεγαλύτερο µέρος τῆς χώρας καί 
προσπαθοῦν νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τίς 
ἀποστολές βοήθειας. Οἱ Ἀµερικανοί καί 
οἱ 5.000 Οὐγκαντέζοι συµπολεµιστές 
τους τῆς Ἀφρικανικῆς στρατιωτικῆς 
παρουσίας ἐλέγχουν τό ἀεροδρόµιο τῆς 
πρωτεύουσας Μογκαντίσου καί µερικές 
κεντρικές γειτονιές της.
Ἤδη ἀπό τό 2007, µετά τήν εἰσβολή 
τῆς Αἰθιοπίας, ὁ ΟΗΕ µιλοῦσε γιά τήν 
κατάσταση στή Σοµαλία περιγράφοντάς 
την µέ τά µελανότερα χρώµατα («ἡ 
χειρότερη ἀνθρωπιστική κρίση στήν 
Ἀφρική, χειρότερη κι ἀπό τοῦ Νταρ-
φούρ»). Τό 2009 ἡ βοήθεια σέ τρόφιµα 
ἔπεσε κατά 50% σέ σχέση µέ τήν προη-
γούµενη χρονιά καί φαίνεται ὅτι ἡ λογική 
τῆς συλλογικῆς τιµωρίας ἐπικρατεῖ στά 
σχέδια τῶν Ἀµερικανῶν ἀπέναντι στό 
σύνολο τοῦ ἀµάχου πληθυσµοῦ.

Στίς διαµαρτυρίες τοῦ ἀξιωµατούχου 
τοῦ ΟΗΕ Μάρκ Μπόουντεν γιά τήν 
παρεµπόδιση τῆς διανοµῆς τῶν τροφῶν 
στή Σοµαλία, οἱ ΗΠΑνθρωποι ἀπαντοῦν 
ὅτι δέν εἶναι δική τους ἁρµοδιότητα. 
Καί τίνος εἶναι; Ἄ, εἶναι τῆς Σούζαν Ράις, 
πού ἔχει άναλάβει ὡς πρεσβευτής στόν 
ΟΗΕ τήν εὐθύνη γιά τήν περιοχή τῆς 
Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς, µέ τό ἰµπεριαλιστικό 
δόγµα τῶν «ἀνθρωπιστικῶν στρατιω-
τικῶν ἐµπλοκῶν» καί τῆς «εὐθύνης 
γιά προστασία» (responsibility to 
protect” – “R2P”) τῶν πληθυσµῶν σέ 

χῶρες πού «ἀποτυγχάνουν» οἱ 
κυβερνήσεις τους. Καί µπορεῖ οἱ 
ἰδέες τῆς Ράις γιά ἀεροναυτικό 
ἀποκλεισµό τοῦ Σουδάν καί 
οἱ διπλωµατικές ἐπιθέσεις 
κατά τῆς Ἐρυθραίας (γιά 
«ὑποστήριξη τῶν ἀνταρτῶν») 
νά µήν ἀπέδωσαν ἀλλά καί ἀπό 
µόνη της ἡ κατάσταση µέ τίς 
γεµάτες ἀποθῆκες τῶν σιτηρῶν 
κλειδωµένες στή Μοµπάσα τῆς 
Κένυας καί τούς παραλῆπτες 
Σοµαλούς ἀµάχους νά πεινᾶνε, 

λέει κάτι γιά τήν µεγαλύτερη δηµοκρατία 
τοῦ κόσµου...
Τραγωδία καί στήν Ὑεµένη
Παρόµοιες καταστάσεις (ἀκόµη καί οἱ 
ἀριθµοί µοιάζουν!) καί στήν ἀπέναντι 
ἀκτή, στήν Ὑεµένη, πού σπαράσσεται 
ἀπό ἐµφύλιο. Ἕνας στούς τρεῖς κατοίκους 
τῆς χώρας - δηλ. πάνω ἀπό 7.000.000 
ἄνθρωποι εἶναι στό ὅριο τῆς πείνας, καί 
εἶναι πάλι οἱ ὑπηρεσίες τοῦ ΟΗΕ (World 
Food Programme - WFP) πού πασχίζουν 
νά συνδράµουν τόν κόσµο. Χρειάζονται 
105 ἑκ. δολάρια γιά νά θρέψουν τά 
3.000.000 τῶν πεινασµένων, στούς 
ὁποίους περιλαµβάνονται καί 250.000 
Σοµαλοί φυγάδες µέ πλωτά µέσα ἀπό 
τήν ἐµπόλεµη πατρίδα τους, καί ἔχει 
λάβει µέχρι τώρα µόλις µία δωρεά ὕψους 
4,8 ἑκ. δολαρίων. Ἀπό τίς ὑπεσχηµένες 
ἐπενδύσεις τῶν 5,7 δισ. πρίν 4 χρόνια 
στό Λονδῖνο δέν ἔχει ὑλοποιηθεῖ οὔτε 
τό 10% καί στό ἴδιο διάστηµα ἡ φτώχεια 
αὐξήθηκε κατά 25%, γυρίζοντας τή χὠρα 
δεκαετίες πίσω. Κι ὅσο συµβαίνουν ὅλα 
τοῦτα, οἱ δυτικές κυβερνήσεις ἐξετάζουν 
τίς σχέσεις τῆς ...Ἀλ Κάιντα στήν περιοχή, 
µέ τούς σιίτες (!) ἀντάρτες Χούθι κι ὄχι 
µόνο, ἡ δέ χώρα γίνεται γνωστή µόνο 
ἀπό ἀναφορές σέ ζητήµατα ἀσφαλείας!
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ΔΩΡΟ «ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ»!

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

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

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

 Τό θεωρεῖτε καλή ἰδέα; Βάλτε το ἀµέσως µπρός!

Θά SAS φᾶνε ὅλους!
Ἄντε, νά γράψουµε καί κάτι γιά νά χαρεῖτε: τίς µεγαλύτερές τους ἀπώλειες 
ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Β’ Παγκοσµίου Πολέµου ὑφίστανται οἱ εἰδικές δυνάµεις 
τῆς Μεγάλης Βρετανίας στό Ἀφγανιστάν. Μέ 12 νεκρούς καί περί τούς 
70 ἀνάπηρους, οἱ περίφηµες Special Air Service (SAS) καί Special Boat 
Squadron (SBS) ἔχουν ἤδη ἀπωλέσει τό 1/6 τῆς συνολικῆς τους δύναµης! 
Τά νούµερα τά δίνουν οἱ Sunday Times, πού ἐπικαλοῦνται τίς δύσκολες 
ἐπιχειρήσεις πού διεξάγονται διαρκῶς κατά τῶν Ταλιµπάν τήν τελευταία 
τριετία, µέ βάση τήν πόλη Κανταχάρ. Χαρακτηριστικό: Οἱ πρῶτες µέρες 
τοῦ Μαρτίου ἦταν ἡ φονικότερη περίοδος τοῦ 9χρονου πολέµου γιά τίς 
ἀγγλικές δυνάµεις, µέ µέσο ὅρο ἕναν νεκρό στρατιώτη κάθε µέρα - ἐξ οὗ 
καί ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Γκόρντον Μπράουν στό Ἀφγανιστάν. 
Γιά χάρη µιᾶς σύγκρισης σηµειῶστε ὅτι στό Ἰράκ οἱ νεκροί τῶν εἰδικῶν 
δυνάµεων ἦταν 8 καί οἱ σοβαρά σακατεµένοι 30, ἐνῶ πρίν 28 χρόνια στά 
Φῶκλαντς ἀπό τούς 19 νεκρούς οἱ 18 ἦταν στή συντριβή τοῦ ἑλικοπτέρου 
πού τούς µετέφερε. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἀσκοῦνται πιέσεις σέ 
ἐφέδρους νά καταταχθοῦν, προκειµένου νά καλυφθεῖ τό µεγάλο κενό πού 
δηµιουργήθηκε.
Ἐννοεῖται ὅτι δέν πανηγυρίζουµε γιά τόν θάνατο ἤ τήν ἀναπηρία κανενός 
ἀνθρώπου. Ὅµως χωρίς ἀπώλειες ἡ πολεµική µηχανή τῶν ἀφεντικῶν θά 
συνεχίζει ἀπτόητη τό ἀνθρωποφάγο ἔργο της σέ βάρος τῶν λαῶν. Ἔ, ὅσο 
µεγαλύτερο κόστος πληρώνει, τόσο πιθανότερο γίνεται νά ξανασκεφτοῦν 
τό ἑπόµενο ἔγκληµά τους (στό Ἰράν, π.χ.)...

Δέν ξέρω τί ἀκριβῶς σηµαίνει ἡ 
φράση «ἐθνική ἀξιοπρέπεια» στήν 
Ἑλλάδα τοῦ ΓΑΠ, ἀλλά φαίνεται ὅτι 
σέ κάποιες ἄλλες χῶρες (λιγότερο 
προηγµένες;) κάτι ἐξακολουθεῖ νά 
σηµαίνει. 
Ἕνα µεῖζον παράδειγµα ἦταν 
αὐτό τῶν Ἰσλανδῶν πού µέ 
συντριπτικό ποσοστό ἀποφάσισαν 
σέ δηµοψήφισµα νά κλάσουν στή 
µάπα τήν κυβέρνησή τους καί 
τούς ἀγγλολλανδούς δανειστές 
της. Ὑπάρχουν ὅµως κι ἄλλα στήν 
καθηµερινή διεθνή εἰδησεογραφία, 
πού φυσικά δέν προβάλλονται (κι 
ἔτσι δέν νιώθουµε τό πόσο ξεφτίλες 
εἴµαστε πού βγαίνουµε ὡς χώρα 
στή ζητιανιά, φωνάζοντας ὡς 
κυβέρνηση ὅτι χάσαµε τήν ἐθνική 
µας κυριαρχία). Γιά παράδειγµα 
στήν Κολοµβία, ὅπου ἡ δωσίλογη 
κυβέρνηση τοῦ Οὐρίµπε ὑπέγραψε 
τήν ἐκχώρηση 7 βάσεων στίς ΗΠΑ 
(δῆθεν γιά τήν καταπολέµηση 
τοῦ νερκεµπορίου), ὁ νοµικός 
κόσµος τῆς χώρας προσέφυγε στό 
Συνταγµατικό της Δικαστήριο ἐπειδή 
εἶχε παρακαµφθεῖ ἡ ἀπαιτούµενη 
διαδούλευση στό Κογκρέσο. Καί 
τό - κολοµβιανό, παρακαλῶ! - 

δικαστήριο ἀποφάσισε (7/3/10) τήν 
ἐπανεξέταση τῆς συµφωνίας µέ τήν 
ὑπερδύναµη!
Ἄλλο: Μιά ἑξαµελής Πακιστανική 
βουλευτική ἀντιπροσωπεία 
ἐπισκεπτόταν τίς ΗΠΑ γιά 
ζητήµατα ἀσφάλειας καί τέτοια, 
µέ πρόσκληση τῶν Ἀµερικανῶν. 
Οἱ βουλευτές ἔφυγαν πίσω ὅταν 
οἱ ἐκεῖ Ἀρχές τούς ζήτησαν νά 
περάσουν ἀπό ὁλόσωµους σαρωτές 
προκειµένου νά ταξιδέψουν σέ 
ἐσωτερικό ἀεροπορικό δροµολόγιο. 
Οἱ Πακιστανοί εἶχαν λάβει ὑπόσχεση 
τοῦ Στέητ Ντηπάρτµεντ πώς δέν θά 
χρειαστεῖ κάτι τέτοιο - ὅπως κι ἔγινε 
στήν ἄφιξή τους στήν Οὐάσιγκτον 
- καί µέ τό πού τούς ζητήθηκε 
σηκώθηκαν κι ἐπέστρεψαν στό 
(µισοκατεχόµενο) Πακιστάν!
Νά προσθέσω τό παράδειγµα τῆς 
Τουρκίας, πού ἀνακάλεσε τόν 
πρεσβευτή της γιά διαβουλεύσεις 
µετά τήν ἀναγνώριση τῆς ἀρµενικῆς 
γενοκτονίας ἀπό τή Βουλή τῶν 
Ἀντιπροσώπων; Ξέρω, δέν εἶναι 
τόσο ἐντυπωσιακό σέ σχέση µέ τά 
προηγούµενα. Ἐντυπωσιακή εἶναι 
µόνον ἡ δική µας οὐτιδανότητα. 
Πότε θά συνέλθουµε, διάολε;!

Ἀνάγκη νά ξαναθυµηθοῦµε 

Τίς 1000 µέρες τοῦ βάρβαρου ἀποκλεισµοῦ της «γιόρτασε» ἡ Γάζα, µέ ἑκατοντάδες 
ἀνθρώπους στήν Πλατεία τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτη (11/3/10). Μέ ἀναµµένα κεριά, 
ἕνα ἀπό κάθε οἰκογένεια γιά κάποιον νεκρό της προσπάθησαν νά στείλουν τό µήνυµα 
στόν κόσµο γιά τό ἰσραηλινό διαρκές ἔγκληµα καί τήν αἰγυπτιακή ἄθλια ὑποστήριξη, 
µέ τό σύνθηµα «Φτάνει πιά, τερµατίστε τήν πολιορκία». Φυσικά ὅλα τοῦτα θάφτηκαν. 
Ἀντιθέτως ἔπαιξε παντοῦ (καί στόν «Ἀδέσµευτο Τῦπο») ἡ προστυχιά ἐκείνη µέ τόν 
δῆθεν ὁµαδικό γάµο 450 Παλαιστινίων µέ κοριτσάκια κάτω τῶν ...10 ἐτῶν, µέ τίς 
εὐλογίες τῆς Χαµάς! Πόσοι µάθανε ὅτι τά µικρά ἦταν παρανυµφάκια; Ἄντε τώρα νά 
µιλήσεις γιά τά αὐτονόητα τοῦ σιωνιστικοῦ γκεµπελισµοῦ... 

1000 καί μία προπαγάνδες



Του Φάνη Μαλκίδη*

ΣΤΙΣ ΗΠΑ
 Η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής 
Εξωτερικών Υποθέσεων της αµερικανικής Βουλής 
των Αντιπροσώπων να δεχθεί (µέ ψήφους 23-22) το 
σχέδιο ψηφίσµατος για το θέµα της γενοκτονίας 
των Αρµενίων, αποτελεί µία νίκη της ιστορίας 
και της αλήθειας έναντι της πολιτικής και των 
συµφερόντων. Το ψήφισµα που καλεί τον πρόεδρο 
Μπαράκ Οµπάµα να αναγνωρίσει τις σφαγές των 
Αρµενίων ως γενοκτονία στην επίσηµη αµερικανική 
πολιτική, αποτελεί µία νίκη της συνέπειας και 
της πίστης στο τελικό αποτέλεσµα. Είναι το 
αποτέλεσµα µιας µακρόχρονης προσπάθειας της 
Αρµενικής Διασποράς, η οποία κινήθηκε έξω από 
κρατικές λογικές και συµφέροντα, υλοποιώντας 
το αίτηµα για αναγνώριση ενός αποσιωπηµένου 
εγκλήµατος.
 Η απόφαση αποτελεί ένα σηµαντικό 
βήµα προς την αναγνώριση, την επανάληψη 
και την αποτροπή των εγκληµάτων κατά της 
ανθρωπότητας. Μάλιστα σε µία παράγραφο 
των εννέα σελίδων ψήφισµα τονίζεται πως «η 
αδυναµία των εθνικών και διεθνών αρχών να 
τιµωρήσουν τους υπεύθυνους για την Γενοκτονία 
των Αρµενίων είναι και ένας από τους λόγους 
για τους οποίους έχουν έκτοτε γίνει και άλλες 
γενοκτονίες».
 Παράλληλα, η απόφαση αποτελεί και 
ένα προηγούµενο για να ανοίξει ο κύκλος τόσο 
στις Ηνωµένες Πολιτείες, όσο και αλλού για 
την αναγνώριση και άλλων γενοκτονιών. Και 
συγκεκριµένα, της γενοκτονίας των Ελλήνων, 
η οποία υλοποιήθηκε από τον ίδιο θύτη, τον ίδιο 
υπεύθυνο, την Τουρκία. Ήδη στις ΗΠΑ υπάρχουν 
πολλές αναγνωρίσεις από κυβερνήτες, πολιτείες, 
δηµάρχους και δηµοτικά συµβούλια, καθώς και 
άλλους φορείς, για τη Γενοκτονία των Ελλήνων.

ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
 Επίσης στίς 11 Μαρτίου 2010 το Σουηδικό 
Κοινοβούλιο αποφάσισε σε µια δραµατική 
ψηφοφορία (ψήφοι 131-130) κι αποδέχθηκε ως 
γενοκτονία την βαρβαρότητα που υπέστησαν 
ΟΛΟΙ οι χριστιανικοί λαοί (Πόντιοι Έλληνες, 

Αρµένιοι, Ασσύριοι) από το οθωµανικό και το 
τουρκικό κράτος, από τους Νεότουρκους και τους 
Κεµαλικούς. Η απόφαση της Σουηδικής Βουλής 
την 11 Μαρτίου 2010 ήρθε µετά την απόφαση για 
από κοινού Έλληνες, Αρµένιοι και Ασσύριοι θα 
προωθήσουν ψήφισµα για την αναγνώριση της 
Γενοκτονίας στη Σουηδική Βουλή. Κάτι που έχει 
γίνει και στο πρόσφατο παρελθόν µε πρωτοβουλία 
των βουλευτών του Αριστερού Κόµµατος Τάσου 
Σταφιλίδη και Hans Linde, ενώ στη συνέχεια 
υπήρξε πρωτοβουλία και του κόµµατος των 
Πράσινων, χωρίς όµως να περάσει από την 
Ολοµέλεια. Επίσης το µεγαλύτερο πολιτικό 
κόµµα της Σουηδίας, το 
σοσιαλδηµοκρατικό, κατά 
την ετήσια συνέλευση του, 
τον Νοέµβριο του 2009, είχε 
αναγνωρίσει τη γενοκτονία 
των Ασσυρίων, Ελλήνων κι 
Αρµενίων.
 Η αναγνώριση 

από τη Σουηδία έχει τεράστια αξία, µε δεδοµένη 
τη θέση της χώρας, τόσο παγκόσµια όσο και 
ευρωπαϊκά, για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα 
δικαιώµατα των µειονοτήτων. Η προσπάθεια για 
την αναγνώριση της Γενοκτονίας συνεχίζεται και 
από ό,τι φαίνεται έχει αποτελέσµατα, ειδικά όταν 

προέρχεται από την δυναµική (και έξω 
από συµφέροντα και συναφείς λογικές) 
Ελληνική Διασπορά. Συγχαρητήρια 
σε όλους όσους εργάστηκαν για να 
έρθει αυτό το αποτέλεσµα, στους 
συµπατριώτες και συµπατριώτισσές 
µας στη Σουηδία, που αγωνίστηκαν και 
πέτυχαν. Ο αγώνας συνεχίζεται και, 
παρά τα εµπόδια στο εσωτερικό (1) και 
στο εξωτερικό, θα είναι νικηφόρος!
 Μετά την απόφαση του Σουηδικού 
Κοινοβουλίου αναβλήθηκε η προγραµ-
µατισµένη για τις 17 Μαρτίου επίσκεψη 
στη Σουηδία του Τούρκου πρωθυπουρ-
γού κι ανακλήθηκε στην Αγκυρα για 
διαβουλεύσεις ο Τούρκος πρέσβης. 

Είναι ώρα και η Τουρκία να αναγνωρίσει την 
πραγµατικότητα των Γενοκτονιών που έχει 
διαπράξει, χωρίς να τις αρνείται. Θα είναι ένα βήµα 
µπροστά για την αλήθεια και την πραγµατική 
φιλία και συνεργασία µεταξύ των λαών. 

(1) Τα ελλαδικά ΜΜΕ είτε αποσιώπησαν την είδηση 
είτε την παρουσίασαν ως ...αρµενική υπόθεση!

* Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ακαδηµαϊκών για τη 
Μελέτη των Γενοκτονιών, που το 2007 αναγνώρισε 
µε συντριπτική πλειοψηφία τη Γενοκτονία των 
Ελλήνων και των Αρµενίων

Ἐµεῖς παραθέτουµε τό ἀπολύ-
τως πραγµατικό γεγονός (πού 
πέρασε φυσικά σχεδόν ἀσχο-
λίαστο στόν καθεστωτικό 
Τῦπο) καί ἐσεῖς καλεῖσθε νά 
µαντέψετε σέ ποιάν πεµπτοκο-
σµική χώρα συνέβη.

Στίς 8 Μαρτίου, µέ µιά  προσθήκη 
τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Γ.Ρ. 
σέ νοµοσχέδιο γιά τή Δηµόσια 
Διοίκηση, προβλέπεται κατά 
παρέκκλιση κάθε νοµικῆς καί 
ἠθικῆς δεοντολογίας, τό κάτωθι 
τροµακτικό:  
Παρέχεται στόν Πρωθυπουργό 
τῆς χώρας ἡ δυνατότητα 
νά συγκροτεῖ ἐπιτροπές καί 
ὁµάδες ἐργασίας, οἱ ὁποῖες θά 
ἀντιµετωπίζουν κρατικά θέµατα 
µέ ἀπόρρητο ἤ ἐµπιστευτικό 
χαρακτήρα! Θά µπορεῖ ἐπίσης 
νά προβαίνει ἀκόµα καί σέ 
ἀπευθείας ἀναθέσεις ἀνάλογου 
ἔργου σέ ἑταιρεῖες, στά µέλη 
τῶν ὁποίων θά καταβάλλεται 
ἀµοιβή, τό ὕψος τῆς ὁποίας θά 
καθορίζεται ἀπευθείας ἀπό τόν 
Πρωθυπουργό καί τόν ὑπουργό 
Οἰκονοµικῶν! 
Τό σκεπτικό αὐτῆς τῆς τροµα-
κτικῆς ρύθµισης εἶναι κατα-
γεγραµµένο στήν αἰτιολογική 
ἔκθεση: νά κερδηθεῖ χρόνος 
«σέ περιόδους κρίσιµες γιά τήν 
οἰκονοµία, τήν κοινωνία καί τούς 
θεσµούς» καί νά ἀξιοποιηθεῖ 
«ὅλο τό ἐθνικό ἤ ἀλλοδαπό 
ἐπιστηµονικό δυναµικό»!!!
Τό δέ κόλπο µέ τήν «προσθήκη» 
στό νοµοσχέδιο ἔγινε - προφα-
νέστατα - γιά νά ἀποφευχθεῖ ὁ 
ἔλεγχος τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου 
τοῦ κράτους καί ἡ δηµοσιοποίηση 
τῶν ἀµοιβῶν τῶν συµβούλων!

Μετά τίς ἀντιδράσεις τῆς ἀντιπο-
λίτευσης ἡ διάταξη ἀποσύρθηκε 
καί ἐπανῆλθε µέ µόνη διαφορά 
ὅτι τέθηκε τό ὅριο τῶν 193.000 
εὐρώ πού προβλέπεται ἀπό τίς 
κοινοτικές ὁδηγίες. 
Πεῖτε λοιπόν σέ ποιά χώρα πού 
αὐτοαποκαλεῖται «δηµοκρατία» 
θά µποροῦσε νά περάσει κάτι 
τέτοιο; Στή Νέα Γουϊνέα; Στή 
Μπουργκίνα Φάσο; Σέ κάποιαν 
αὐτονοµηµένη περιοχή τοῦ 
ὀρεινοῦ Περοῦ; Ἤ κάπου πολύ 
χειρότερα; 
Γιά νά σᾶς βοηθήσουµε: Αὐτό τό 
ὄργιο τῆς αὐθαιρεσίας καί τῆς 
ξεδιαντροπιᾶς τό ἐγκαινιάζει 
µιά κυβέρνηση πού ἐπαγγέλεται 
«διαφάνεια», «ἐξυγίανση» καί 
ἄλλα παρόµοια µπιχλιµπίδια γιά 
τούς ἰθαγενεῖς της.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΩΝ
ΣΕ ΗΠΑ - ΣΟΥΗΔΙΑ

Στήν ἴδια χώρα πού λέµε, οἱ 
βουλευτές ἀπαλλάσσουν τούς 
ἑαυτούς τους καί τά τσιράκια τους 
ἀπό τίς µειώσεις µισθῶν. Τελικά 
θά δεχθοῦν µιά µείωση σέ µονο- 
ψήφιο ποσοστό. Ἄφεριµ, ἐφέντες.

Ποῦ νά γίνονται ἄραγε αὐτά;;;!!!

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ 
& ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

Του Μιχάλη Χαραλαμπίδη

...Εδώ και χρόνια έχουμε την κυοφορία 
αυτής της επιστροφής αυτού του νέου 
κόσμου, του νέου ανθρωπισμού. Οι στιγμές 
γέννησης του είναι πολλές, στην Μικρά Ασία, 
την Μεσοποταμία, τον Πόντο, την Πόλη, την 
Αντιόχεια. Μια στιγμή αλληλεγγύης προς 
αυτόν τον νέο κόσμο που αναδύεται στο 
νέο κύμα ανθρωπισμού στην Μικρά Ασία, 
την Ανατολία, είναι η χθεσινή αναγνώριση 
των πρώτων γενοκτονιών του 20ου αιώνα 
από το Σουηδικό Κοινοβούλιο. Ψήφισαν οι 
συνειδήσεις, ηττήθηκε το Κράτος. Νομίζω 
θα αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια για το 
Κοινοβούλιο της πατρίδας του ένας μεγάλος 
λάτρης των Λαών. Θα αισθάνεται αγαλλίαση 
η ψυχή του Όλαφ Πάλμε. Ήταν με τους Λαούς 
όπως ήταν οι Μοργκεντάου και Χόρτον. 
Όπως ήταν ο ιδρυτής της Ένωσης μας, 
της Διεθνούς Ένωσης για τα Δικαιώματα 
και την Απελευθέρωση των Λαών ο Λέλιο 
Μπάσο. Ο μεγάλος συνεχιστής της Ρόζας 
Λούξεμπουργκ η οποία ήταν με τους Λαούς 
και όχι με τους Σουλτάνους. Οι Λαοί αυτής 
της ιστορικής περιοχής γνωρίζουν καλά την 
τεράστια συμβολή της Ένωσης στην υπόθεση 
τους. Ιδιαίτερα οι Αρμένιοι και οι Πόντιοι. 
Οφείλουμε όμως να αποδώσουμε μεγάλη 
τιμή στους Αρμένιους και τους εκπροσώπους 
τους. Δεν αρκεί να έχεις υποστεί το 
πλέον βάρβαρο έγκλημα όπως αυτό της 
γενοκτονίας και σποραδικά να αναφέρεσαι 
σ’ αυτό στους Ελληνικούς μαχαλάδες. 

Οφείλεις να αγωνίζεσαι σταθερά και με 
διάρκεια για την δικαίωση σου Διεθνώς. 
Αυτόν τον δρόμο έδειξαν οι Αρμένιοι και 
οφείλω να πω δυστυχώς λίγοι Πόντιοι. Η 
μεγάλη πλειοψηφία των «εκπροσώπων» 
των Ποντίων, λαογραφικών Συλλόγων και 
Βουλευτών έγιναν όργανα υπονόμευσης 
της υπόθεσης τους. Ειδικότερα όργανα 
του μεγάλου υπονομευτή της Ποντιακής 
υπόθεσης, του Γ. Παπανδρέου, του πιστού 
συνομιλητή και φίλου των Κεμαλικών.
Επί πλέον στην Πολιτική, Πνευματική, 
Ηθική, Δημόσια ζωή της χώρας παρατηρείται 
το εξής παράδοξο, παράξενο, ανώμαλο, που 
αναδεικνύεται από την μεγάλη απόφαση 
του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Ενώ στην 
Σουηδία (και όχι μόνον) για τα ζητήματα 
της αναγνώρισης των πρώτων γενοκτονιών 
του 20ου αιώνα πρωταγωνιστούν οι 
δυνάμεις της αριστεράς, της οικολογίας, 
των πρασίνων, στην Ελλάδα αυτές οι 
ομάδες και ειδικά ορισμένοι από αυτούς 
είναι όχι μόνο αδιάφοροι ή ουδέτεροι αλλά 
εχθρικοί. Ταυτίζονται με μια ιδεολογία 
θανάτου τον Κεμαλισμό παρά με τους 
Λαούς. Αυτές οι δυνάμεις όμως και τα 
πρόσωπα αντιμετωπίζουν την περιφρόνηση 
των Λαών και της ιστορίας. Τέλος οφείλω 
να επαναλάβω την διατυπωθείσα εδώ και 
καιρό πρότασή μου για την απόδοση τιμής 
στην ιστορική ομάδα των Ποντίων της 
Στοκχόλμης που τον Μάιο του 2006 άρχισε 
μια μεγάλη σκυταλοδρομία αθροίζοντας 
δυνάμεις και κατέληξε σε αυτήν την νίκη. 
Αναφέρομαι σ’ αυτό εκτός των άλλων γιατί 
είναι πολύ γνωστό ότι οι ήττες είναι ορφανές 
αλλά οι νίκες έχουν πολλούς εκ των υστέρων 
πατέρες...
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Στίς 4 Μαρτίου ὁ δήµαρχος Κοµοτηναίων κ. Δηµήτρης Κοτσάκης 
βράβευσε τόν προπονητή καί τούς ἀθλητές τοῦ τµήµατος Πάλης τοῦ 
ἀθλητικοῦ Συλλόγου «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ» πού συµµετεῖχαν σέ κάποιο 
τουρνουά Πάλης (30-31/01/2010) στόν Βόλο. Δέν λέω, δέν εἶναι κακό καί 

τό ἀθλητικό πρότυπο γιά τή νεολαία, παρότι δέν εἶµαι καθόλου σίγουρος γιά τό 
ποῦ τελικά ὁδηγεῖ (κι αὐτό εἶναι ἄσχετο µέ τήν προσωπική µου ἀπέχθεια γιά 
τόν ἀθλητισµό καί τά σπόρ). Τέλος πάντων, ἄς συµφωνήσουµε µέ τά κοινῶς 
ἀποδεκτά γιά τό ζήτηµα κι ἄς κάνουµε πώς δέν βλέπουµε τίς ψηφοσυλλεκτικές 
σκοπιµότητες τῶν κρατούντων, οἱ ὁποῖες ἐξυπηρετοῦνται µέσα ἀπό τέτοιες 
βραβεύσεις καί τήν ἐν γένει προώθηση. Ὅµως µία ἄλλη διάκριση Κοµοτηναίου 
δείχνει νά διέλαθε τῆς προσοχῆς τοῦ δηµάρχου: Ὁ τελειόφοιτος µαθητής 
Νίκος Γάκης τοῦ 2ου Λυκείου τῆς πόλης πέρασε στήν τελευταία (4η) φάση τοῦ 
πανελλήνιου µαθηµατικοῦ διαγωνισµοῦ, κάτι πού κανένας ἄλλος µαθητής 
ἀπό τήν περιοχή δέν εἶχε καταφέρει. Τό γεγονός προβλήθηκε δεόντως ἀπό τόν 
τοπικό Τῦπο, ὥστε νά ἀποτελέσει ἕνα θετικό πρότυπο γιά τή νεολαία καί µία 
ἠθική ἐπιβράβευση γιά τόν πρωτεύσαντα µαθητή (πού ἀποτελεῖ συνάµα καί 
ὑπόδειγµα ἤθους) Ἐδῶ µία βράβευση δέν θά εἶχε νόηµα; Ἤ µήπως ἡ ἐνασχόληση 
µέ τά µαθηµατικά εἶναι ὑποδεέστερη ἐκείνης µέ τήν πάλη;

Τή στιγµή πού ἡ κυβέρνηση τοῦ ΓΑΠ µοιράζει ἑλληνικές ἰθαγένειες 
στούς λαθροµετανάστες, ὡς ἀµοιβή γιά τήν ἐπιτυχία τους νά µποῦν 
παράνοµα στή χώρα µας, τό µήνυµα τό ἔλαβαν τά κυκλώµατα 
τῆς φάµπρικας. Τά νούµερα πού ἔρχονται στά αὐτιά µας µιλᾶνε 

γιά ἑκατοντάδες λαθροµετανάστες πού περνᾶνε στή χώρα ἡ-µε-ρη-σί-ως! 
Μάλιστα πλέον ἡ δουλειά τῶν δουλεµπόρων ἔχει γίνει πολύ εὔκολη χάρη 
στίς παρεµβάσεις τῶν µεταναστολάγνων ὀργανώσεων καί τῶν κυβερνητικῶν 
ὁδηγιῶν, ἀφοῦ πλέον ὅλοι γνωρίζουν ὅτι οὐδείς κρατεῖται. Μέ τό πού περνᾶνε 
λοιπόν στή χώρα µας, παραδίδονται κατευθείαν στίς Ἀρχές, φιλοξενοῦνται 
4-5 µέρες καί µετά ἀφήνονται  ἐλεύθεροι! Οὔτε νά τρέχουν µέ τά (κλεµµένα) 
φορτηγά οἱ διακινητές, οὔτε νά µπλέκουν οἱ προποµποί, οὔτε κυνηγητά µέ τήν 
Ἀστυνοµία, οὔτε συλλήψεις ν’ ἀνακοινώνονται... Οἱ συνοριοφύλακες φυλᾶνε 
πλέον στή Βέννα καί στό Φυλάκιο, µέχρι νά κλείσουν καί τά κέντρα αὐτά, γιά 
νά γλυτώσουµε καί τίς διαµαρτυρίες. Ὅλα τά ἔλυσε ἡ κυβέρνησή σας.

Κι ἐνῷ ἡ κρίση µαίνεται, οἱ ...ἐκδροµεῖς χτενίζονται: Παρά τό γεγονός 
ὅτι µοναδική πηγή πλούτου εἶναι ὁ τουρισµός µας, οἱ ντόπιοι δείχνουν 
νά προτιµοῦν σταθερά τούς προορισµούς τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἔτσι τά µέν 
λύκεια ἐκδράµουν µαζικά στήν Βαρκελώνη (κάποτε πήγαιναν στήν 

Κύπρο, τώρα αὐτό µπορεῖ νά θεωρεῖται καί ἐθνικισµός), τά δέ δηµοτικά σχολεῖα 
πηγαίνουν στήν ...Τουρκία! Ἄ, συγγνώµη, στήν Πόλη καί στήν Πρίγκηπο. Τό 
πρωί. Καί τό βράδυ στά χανουµάκια. Χώρια οἱ πολλαπλῶς ἐπιδοτούµενες 
ἐκδροµές συλλόγων µέ τόν ἴδιο προορισµό, πού συνεχίζουν νά πριµοδοτοῦν τήν 
οἰκονοµία τῶν γειτόνων καί νά θάβουν τή δική µας. Τί νά πεῖς, ὅταν κάποιος 
ἀποφάσισε νά αὐτοκτονήσει, δέν µπορεῖς νά τόν σώσεις µέ τό ζόρι... 

Ὅταν σέ κυβερνᾶνε ἠλίθιοι...
 Ρωτήθηκε ὁ δήµαρχος Μαρώνειας Χρ. Παπανικολάου, γιατί τέσσερεις 
µῆνες τώρα δέν δηµοπρατεῖται ὁ βιολογικός καθαρισµός στίς 40 νεόδµητες 
ἐργατικές κατοικίες τῆς Ξυλαγανῆς. Καί τί ἀπάντησε; Ὅτι τό πρόβληµα δέν 
εἶναι ἡ χρηµατοδότηση ἀλλά τό ...ὑπαρξιακό τοῦ Ὀργανισµοῦ Ἐργατικῶν 
Κατοικιῶν! Μετά τίς ἀλλαγές πού κάποιος ἀνεγκέφαλος ἀποφάσισε στά 
ὑπουργεῖα µας, ἀνακατεύοντας τό πᾶν σέ µιά δοµή πού οὕτως ἤ ἄλλως 
ποτέ δέν διακρίθηκε γιά τήν λειτουργικότητά της, σήµερα ὁ Ὀργανισµός δέν 
γνωρίζει ἀκόµα σέ ποιό ὑπουργεῖο ὑπάγεται! Προσέξτε, ὄχι οἱ πολίτες δέν 
γνωρίζουν, ὁ ἴδιος ὁ ὀργανισµός δέν τό γνωρίζει! 
 Ἦρθε ἡ γ.γ. τοῦ ὑπουργείου Πολιτισµοῦ Λίνα Μενδώνη στή Θράκη καί 
ρωτήθηκε γιά τήν Ἐφορία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων τοῦ Διδυµοτείχου. Καί τί 
ἀπάντησε; Ὅτι τώρα µέ τή (ἀχαρακτήριστη) συγχώνευση* τῶν ὑπουργείων 
Πολιτισµοῦ καί Τουρισµοῦ, δέν µποροῦν νά προχωρήσουν κάποια πράγµατα 
πρίν τίς «ἀναµενόµενες» ἀλλαγές στούς ὀργανισµούς κτλ κτλ. 
 Γιά νά µήν µιλήσουµε γιά τά οἰκονοµικά ὑπουργεῖα πού σκοτώνονται 
γιά συναφῆ θέµατα, γιά τούς ὑπουργούς πού ἀκόµη δέν ἔδωσαν ἁρµοδιότητες 
στούς ὑφυπουργούς τους, γιά τήν ὑποβάθµιση τοῦ ὑπουργείου Ἐµπορικῆς 
Ναυτιλίας στήν ναυτικότερη χώρα τοῦ κόσµου. Κι ἄς µήν θυµηθοῦµε τήν 
ἐξάλειψη τῆς ἐθνικότητας ἀπό τούς τίτλους τῶν ὑπουργείων κτλ κτλ.
 Τί µπορεῖς νά πεῖς γιά τά ἔργα ἑνός ἠλιθίου; Τί µπορεῖς νά ἀντιτάξεις 
στή βλακεία, πού ὡς γνωστόν εἶναι ἀνίκητη; Βρισκόµαστε στήν κρισιµότερη 
στιγµή τῆς µεταπολιτευτικῆς µας ἱστορίας καί πρέπει, πέρα ἀπό ὅλα τ’ 
ἄλλα, νά ὑφιστάµεθα καί τίς ἀποδιοργανωτικές συνέπειες τῆς ἰδιόρρυθµης 
λειτουργίας κάποιων (ἀν)ἐγκεφαλικῶν κυττάρων...

Κ.Κ.

*  Καί µόνο ἡ προκλητική αὐτή µίξη δέν ἀποκαλύπτει τήν ἐλεεινότερη ἀντίληψη 
γιά τόν πολιτισµό;

Γιά τόν πολιτισµό 
στή Ροδόπη
Πολύς λόγος ἔγινε περί πολιτισµοῦ 
τίς τελευταῖες µέρες στήν 
Κοµοτηνή καί λέµε νά ποῦµε κι 
ἐµεῖς τή γνώµη µας γιά τό θέµα µέ 
τήν διπλή αὐτή ἀφορµή.
Τό πρῶτο συµβάν ἦταν ὁ 
ἐρχοµός τῆς γ.γ. τοῦ ΥΠΠΟ 
Λίνας Μενδώνη, προκειµένου νά 
προγραµµατισθοῦν κάποια ἔργα 
«πολιτισµοῦ» στήν Περιφέρεια 
ΑΜ-Θ. Μετά τή σύσκεψη µέ τούς 
ὑπηρεσιακούς παράγοντες ἡ κ. 
Μενδώνη µίλησε γιά τό «σηµαντικό 
πολιτιστικό ἀπόθεµα τῆς 
περιφέρειας» τό ὁποῖο «µπορεῖ νά 
λειτουργήσει ὡς µοχλός ἀνάπτυξης 
σέ πολλαπλά ἐπίπεδα».
Μάλιστα ἐπισκέφθηκε τό 

συνεδριακό - πολιτιστικό κέντρο 
Κοµοτηνῆς, τό φαραωνικό αὐτό 
ἔργο πού δηµιουργήθηκε µέν 
χάρη στά κοινοτικά κονδύλια 
(καί τά ...παράπλευρα ὀφέλη τῶν 
φορέων ὑλοποίησης), παραµένει 
δέ σέ ἀπόλυτη δυσαρµονία µέ τίς 
δυνατότητες καί τίς συνθῆκες τῆς 
περιοχῆς. Ἐκεῖ ξεκαθαρίστηκε 
ὅτι τά ἔξοδα λειτουργίας δέν 
πρόκειται νά τά ἀναλάβει τό 
κράτος καί τό µπαλλάκι πέρασε 
στήν «κοινωνία» (!;). Πᾶµε λοιπόν 
γραµµή γιά τήν ἀπαξίωση ἤ / καί 
τήν ἀλλότρια χρήση, πού οὕτως 
ἤ ἄλλως θά ἔπρεπε ἐξ ἀρχῆς νά 

θεωρεῖται δεδοµένη;
Ποιά εἶναι ἄραγε ἡ πραγµατική 
πολιτιστική κατάσταση τῆς 
περιοχῆς µας, ἔχουµε τό θάρρος νά 
τήν ἀντικρύσουµε; Ἀκόµα καί µέ 
τήν τρέχουσα χρήση τοῦ ὅρου γιά 
τόν «πολιτισµό», ποῦ βρισκόµαστε; 
Ποιά πολιτιστική παραγωγή θέλει 
6.600 τετραγωνικά, κατασκευή 
14.000.000 καί µηνιαῖα ἔξοδα 5.000 
εὐρώ γιά νά στεγαστεῖ καί νά 
παρουσιαστεῖ;
Τό δεύτερο συναφές νέο ἦταν ἡ 
ἀνακοίνωση τοῦ δηµάρχου Κοµο-
τηνῆς Δ. Κοτσάκη γιά «ἄνοιγµα» 
τοῦ Ἱδρύµατος Παπανικολάου στό 
κοινό (γιά δύο µέρες τή βδοµάδα, 
µέ µιά συµβασιούχα ἀρχαιολόγο 
καί εἴσοδο τριῶν εὐρώ). Φυσικά δέν 
πρόκειται νά λυθεῖ τό πρόβληµα 
τῆς λειτουργίας τοῦ Ἱδρύµατος µέ 
τέτοια ἡµίµετρα (γιά πόσο ἄραγε 

θά ἰσχύσουν;), ἀφοῦ 
ὅλοι οἱ παράγοντες πού 
τό φρενάρουν παρα-
µένουν ἀπαράλλακτοι 
ἐδῶ καί χρόνια, 
ἀποδεικνύοντας τήν 
διαρκή ἀδιαφορία ὅλων 
τῶν ἐµπλεκοµένων, 
τόσο γιά τήν τίχη 
τῆς συλλογῆς τοῦ 
ἀείµνηστου συµβο-
λαιογράφου, ὅσο καί 
γιά τήν πολιτιστική 

πρόοδο τῆς πόλης.
Γιά τήν ὁριστική λύση τοῦ ζητή-
µατος ἔχουµε ἀπό χρόνια προτείνει 
τήν µετατροπή τοῦ κτηρίου σέ 
βυζαντινό Μουσεῖο, στό ὁποῖο 
ξεχωριστή θέση θά ἔχει ἡ συλλογή 
Παπανικολάου, µετά ἀπό τήν 
ἀπαραίτητη ἐκκαθάριση καί ἐπα-
νεκτίµησή της. Κι αὐτό βέβαια 
στά πλαίσια τῆς συστηµατικῆς 
ἀνάδειξης τοῦ βυζαντινοῦ προ-
σώπου τῆς Θράκης. Δύσκολο; Ἔ, 
τρόποι ὑπάρχουν, ἄν ἔχει κανείς 
σκοπό νά κάνει κάτι πέρα ἀπό 
τή διαχείριση τοῦ µηδενός, ὅπως 
συνηθίζουµε πιά στόν τόπο µας...



Ἕνας ἀλλιώτικος 
µειονοτικός σύλλογος

   Τήν περασµένη Κυριακή (14/3) 
ὁ σύλλογος Ἑλλήνων Μουσουλ-
µάνων Πός Πός Κοµοτηνῆς προέβη 
σέ µία ἀκόµη ἐθελοντική δράση, 
µέ τό ἄσπρισµα τῶν τοίχων τοῦ 
νεκροταφείου τοῦ οἰκισµοῦ (ἦταν 

γεµάτος ὀπαδικά καί πολιτικά 
συνθήµατα). Ἦταν µία οὐσιαστική 
µά καί συµβολική ἐνέργεια τοῦ 
νεοσύστατου συλλόγου, πού θέλει 
νά δώσει ἕνα ἄλλο στῖγµα ἀπό 
τήν πλειοψηφία τῶν µειονοτικῶν 
σωµατείων. Μιλώντας µέ τά µέλη 
τῆς διοικούσας ἐπιτροπῆς, τόν 
Χουσεΐν καί τόν Χασάν 
(φωτό) µάθαµε γιά τίς 
ποικίλες δραστηριότητες 
πού ἀφοροῦν τόν 
συνοικισµό καί πού 
προδίδουν µιάν ἀληθινή 
ἔγνοια γιά τίς ἀνάγκες 
τῶν ἀνθρώπων κι ὄχι 
πολιτικές σκοπιµότητες 
καί ἀλλότρια κίνητρα. 
Εἶναι πραγµατικά ἐν-
τυπωσιακό τό πόσες 

µικροανάγκες τῶν κατοίκων 
ἐξυπηρετήθηκαν µέσα σέ λίγους 
µῆνες (φωτισµός, καθαριότητα, 
ὁδικό δίκτυο, ὁµάδα αἱµοδοτῶν, 
ἑβδοµαδιαία διανοµή τροφίµων), 
σχεδόν χωρίς οἰκονοµικά µέσα! 
Μάλιστα στό ἄσπρισµα τοῦ 
νεκροταφείου τό µήνυµα διά 
στόµατος τοῦ προέδρου Χουσεΐν 
Χουσεΐν ἦταν «κατανοοῦµε τήν 
νεανική ἀνάγκη γιά συνθήµατα, 
τή βλέπουµε ἄλλωστε παντοῦ, 
ἀλλά ζητᾶµε λίγο περισσότερο 
σεβασµό γιά τόν χῶρο. Δέν 
θέλουµε νά γίνει καί σοβαρό θέµα, 
ὅπως ἤδη ἐπιχείρησαν κάποιοι νά 
τό παρουσιάσουν, δέν θέλουµε 
ἀντιθέσεις ἀλλά συνθέσεις, ἄσχετα 
µέ θρησκεῖες καί καταγωγές. Αὐτό 
τό µήνυµα θέλουµε νά στείλουµε σέ 
ὅλη τήν κοινωνία τῆς Κοµοτηνῆς».
     Ὁ σύλλογος ξεκίνησε τίς δραστη-
ριότητές του τόν περασµένο Γενάρη 
καί ἤδη ἀριθµεῖ ἑκατοντάδες µέλη, 
ἔχοντας οὐσιαστικά συσπειρώσει 
τό σύνολο τοῦ συνοικισµοῦ! Κι 
ὅλα αὐτά - τό ξαναλέµε - χωρίς 
λεφτά, χωρίς πάτρωνες, µέ µόνο 
ἐφόδιο τήν ὄρεξη γιά δουλειά καί 
τήν ἀγάπη γιά τήν κοινότητα, τόν 
τόπο τους καί τήν Ἑλλάδα. 
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Πρός ἐπέκταση τῆς διγλωσσίας;
   Ἐξελίξεις ἀναµένονται στά ζητήµατα τῆς µειονοτικῆς ἐκπαίδευσης, καθώς 
ἡ Ἄγκυρα ἔχει ξεκινήσει ἐπίθεση «ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων» σέ ὅλα τά 
ἐπίπεδα, ἐνθαρρυµένη ἀπό τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων της µέ τό κυβερνόν 
κόµµα καί ἀπό τίς τοποθετήσεις τοῦ τελευταίου στά ζητήµατα πού τήν 
ἐνδιαφέρουν. Στίς 17/2 εἴχαµε τήν ἐπιστολή πού ἐστάλη στά συναρµόδια 
ὑπουργεῖα σχετικά µέ τό στάτους τῆς τουρκικῆς γλώσσας στή Θράκη. Τήν 
ἐπιστολή ὑπέγραφαν 211 ἐκλεγµένοι µειονοτικοί πού, συντασσόµενοι µέ τήν 
γραµµή τῆς Τουρκίας, τόνιζαν: «ἡ µοναδική µητρική γλῶσσα τῆς µειονότητας 
εἶναι ἡ τουρκική, θέλουµε νηπιαγωγεῖα δίγλωσσα, µέ προσθήκη τῆς τουρκικῆς 
γλώσσας στά κρατικά νηπιαγωγεῖα καί δικαιούµαστε (ἀπό τή Συνθήκη τῆς 
Λωζάνης καί τά Μορφωτικά Πρωτόκολλα) µειονοτικά σχολεῖα». 
   Στίς 3 Μαρτίου ἀκολούθησε ἐπιστολή στόν Γιῶργο Παπανδρέου καί στήν 
ὑπουργό Παιδείας Ἄννα Διαµαντοπούλου ἀπό τά µέλη τοῦ Συλλόγου 
Ποµάκων Ν. Ξάνθης, ὅπου θύµιζαν τήν κατάστασή τους: ὅτι ὑποχρεώνονται 
ἀπό τό ἐπίσηµο ἑλληνικό κράτος νά µάθουν τούρκικα, µιά γλῶσσα  πού ὅπως 
λένε δέν ἐπιθυµοῦν νά µάθουν καί δέν θά τήν χρησιµοποιήσουν ποτέ. «Ἐδῶ 
καί πολλές δεκαετίες συντελεῖται εἰς βάρος µας µία µορφωτική, γλωσσική 
καί πολιτισµική γενοκτονία. Μία γενοκτονία εἰς βάρος αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, 
µεταξύ τῶν ὁποίων ἀνήκουν καί τά µέλη τοῦ Συλλόγου µας, πού ἔχουµε τό 
θάρρος νά αὐτοπροσδιοριζόµαστε ὡς Ποµάκοι τῆς Ἑλλάδας» (...) Τό Ἑλληνικό 
Κράτος, παραβιάζοντας θεµελιώδη δικαιώµατα πού παρέχει τό Σύνταγµά του 
καί οἱ εὐρωπαϊκές συνθῆκες, ἀλλά καί τά ἄρθρα 40 καί 45 τῆς Συνθήκης τῆς 
Λωζάνης, τά ὁποῖα παρέχουν στίς µουσουλµανικές µειονότητες τῆς Ἑλλάδας 
τό δικαίωµα «νά ποιῶνται ἐλευθέρως ἐν αὐτοῖς χρήσιν τῆς γλώσσης των», 
στερεῖ ἀπό µᾶς καί τά παιδιά µας ὄχι µόνο τό δικαίωµα τῆς ἐκπαίδευσης στήν 
µητρική µας γλῶσσα, ἀλλά ἀκόµη καί τό πλέον στοιχειῶδες δικαίωµα τῆς 
ἀποκλειστικῆς ἐκπαίδευσης στήν ἐπίσηµη γλῶσσα του, τήν ἑλληνική...»
    Ὁ ἐρχοµός τῆς Θ. Δραγώνα χθές στήν Κοµοτηνή, αὐτή τή φορά ὡς εἰδική 
γραµµατέας τοῦ ὑπουργείου Παιδείας, συνδέεται µέ τά ἀνωτέρω. Μάλιστα 
καί ἀπό ἄλλες πλευρές τά νέα εἶναι ἄσχηµα, καθώς ὁ δήµαρχος Κοµοτηναίων 
Δ. Κοτσάκης δήλωσε πώς συµφώνησε µέ τόν Χατζηοσµάν νά παραχωρήσει 
στή νοµαρχία Ροδόπης δηµοτική ἔκταση 4 στρεµµάτων στό Καρυδόρεµα γιά 
νά χτιστεῖ νέο µειονοτικό σχολεῖο γιά τή γειτονιά τοῦ Χάρµανλικ, ἕνα παλιό 
αἴτηµα πού δέν προχωροῦσε. Κι ἄν ἀκόµη ἡ ἔκταση εἶναι δηµοτική (κι ὄχι 
τοῦ δηµοσίου, ὅπως τήν καταγράφει ἡ Κτηµατική Ὑπηρεσία), προωθοῦµε 
τήν µειονοτική ἐκπαίδευση πού δηµιουργεῖ γκέτο; Αὐτή εἶναι ἡ ἑλληνική 
πρόταση γιά τό σχολεῖο τοῦ 21ου αἰώνα; 

Ἡ ἐφηµερίδα τῆς Ξάνθης «Ἐπικαιρότητα», πού ἐπιδεικνύει µιά 
εὐαισθησία στά τοπικά, µειονοτικά θέµατα, ἔχει ξεκινήσει µία 
περίεργη ἀντιπαράθεση µέ τήν πρόεδρο τοῦ συλλόγου ΕΛΠΙΔΑ τῶν 
γυναικῶν τοῦ Δροσεροῦ. Παρότι ἡ Σαµπιχά Σουλεϊµάνογλου εἶναι ἴσως 
ἡ πιό ἀναγνωρίσιµη µουσουλµάνα τῆς Θράκης πού δραστηριοποιεῖται 
στά κοινά καί ὑπερασπίζεται τήν ταυτότητα τῶν Ροµά ἐνώπιον τῆς 
πλειονοτικῆς ἀδιαφορίας καί τῆς τουρκικῆς προπαγάνδας, εἶναι αὐτή 
πού δέχεται ἕναν περίεργο πόλεµο, πού ἀπό κάπου ἐκπορεύεται.
Μετά ἀπό 4 χρόνια τόσο ἔντονης δραστηριότητας καί προσφορᾶς 
(εἴχαµε γράψει καί µεῖς στό παρελθόν), ἡ ὁποία µάλιστα ἔφτασε νά 
τιµηθεῖ ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Δηµοκρατίας µά καί τό Ἀµερικανικό 
Προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης, εἶναι πραγµατικά ἀπίστευτα αὐτά πού 
γράφονται. Στά πλαίσια µιᾶς «ἔρευνας» τῆς ἐφηµερίδας βγαίνει στή 
φόρα τό καταστατικό τοῦ σωµατείου, τά ἱδρυτικά του µέλη, κάποιες 
δράσεις του, χωρίς ἕνα στοιχεῖο ἐπιβαρυντικό σέ βάρος του ἤ σέ βάρος 
τῆς προέδρου, διανθισµένα ὅµως ὅλα αὐτά µέ φῆµες, ἀνώνυµες 
ἀµφισβητήσεις καί ἀναπάντητα ἐρωτήµατα. 
Δέν εἴµαστε ἐµεῖς σέ θέση νά γνωρίζουµε τό παρασκήνιο τῶν 
δηµοσιευµάτων αὐτῶν (γιατί σίγουρα παρασκηνιακά στήθηκαν), 
οὔτε καί τό πρόβληµα πού ἐνδεχοµένως ὑπάρχει µέ τόν τρόπο πού 
πολιτεύτηκε ἡ Σαµπιχά στό Δροσερό. Αὐτό πού ξέρουµε εἶναι ὅτι 
προσέφερε µέγιστες ὑπηρεσίες στόν οἰκισµό - καί στήν Ἑλλάδα - ὅσες δέν 
ἔχει προσφέρει κανένας ἄλλος µέχρι τώρα (καί σίγουρα περισσότερες 
ἀπό αὐτόν πού τῆς ἐπιτίθεται). Αὐτό πού ἐπίσης γνωρίζουµε εἶναι ὅτι 
ἔχει «ἐκτεθεῖ» ἀνεπανόρθωτα στά µάτια τῶν τουρκοφρόνων καί τώρα 
κάποιοι ἐπιχειροῦν νά τῆς ἀφαιρέσουν ὄχι µόνο κάθε ὑλικό στήριγµα 
µά καί κάθε ἠθικό προβάδισµα. Ἄν ἡ ἴδια ἔχει κάνει λάθη στήν διοίκηση 
τοῦ σωµατείου, κάτι διόλου ἀπίθανο λόγῳ τῶν δεδοµένων συνθηκῶν, 
τότε αὐτά πρέπει νά διορθωθοῦν κι ὄχι νά παρουσιαστοῦν διογκωµένα 
στό κοινό πού ἀγνοεῖ ὅλη τήν ὑπόθεση. Τό δηµόσιο ξεκατίνιασµα 
δείχνει ἐµπάθεια καί ὑστεροβουλία κι ὄχι ἔγνοια γιά τά κοινά καί τό 
καλό τοῦ συνόλου. Ὅποιος ἔχει τά µέσα καί τίς προϋποθέσεις, ἔχει 
καί τήν εὐθύνη γιά τήν πορεία τῶν πραγµάτων. Ἐµεῖς ἀναµένουµε τό 
αἴσιο πέρας µιᾶς ἀχρείαστης ἀντιπαράθεσης καί τό πέρασµα σέ µία 
νέα περίοδο συνεργασίας καί δηµιουργίας, µέ ὅρους ξεκάθαρους, καί 
µέ ὅλους ὅσους ἐργάστηκαν γιά τόν τόπο µας παρόντες.

Ὁ πόλεµος κατά τῆς Σαµπιχά 

Το Σάββατο 13 Μαρτίου 2010, στο 
εν Αθήναις Κέντρο Πολιτισµού 
«Ελληνικός Κόσµος», 85  εκπαιδευ-
τικοί παρουσίασαν το καινοτόµο έργο 
τους σε µία εκδήλωση ηθικής επι-
βράβευσης του ζήλου τους. Βεβαίως 
η παρουσία των διαµαρτυρόµενων 
απλήρωτων εκπαιδευτικών (που 
προπηλάκισαν και τον φρουρό της 
υπουργού) χάλασε τη φιέστα. Το 
Υπουργείο Παιδείας κάλεσε τις 
ήδη βραβευµένες προσπάθειες που 
ακόµη διαρκούν, στους τοµείς της 
Τεχνολογίας, του Πολιτισµού και του 
Περιβάλλοντος. Έτσι, βρέθηκε στην 
Αθήνα και η δασκάλα του Μεγάλου 
Δερείου, Χαρά Νικοπούλου, εκπρο-
σωπώντας την σχολική εφηµερίδα 
«Δέρειο στή Γνώση» που πριν 2 χρόνια 
είχε βραβευθεί µε  2ο Πανελλήνιο 
βραβείο από την UNICEF. Στην 
παρουσίαση της µικρής, χειρόγραφης 
σχολικής εφηµερίδας διαβάζουµε 

για τα δικαιώµατα των παιδιών, για 
την ειρήνη, την αγάπη για τον τόπο 
τους, µα και για την πολιτισµική 
τους ιδιαιτερότητα: «Οι µουσουλµάνοι 
µαθητές του Μειονοτικού σχολείου 
Μεγάλου Δερείου Έβρου, αφού 
διδάχθηκαν τα δικαιώµατα του παιδιού 
µε βάση τη διακήρυξη της Γενεύης του 
1959, για πρώτη φορά, στηριζόµενοι 
στο δικαίωµά τους να έχουν ένα 
όνοµα και µία εθνικότητα, τολµούν να 
αυτοπροσδιοριστούν, αφενός εθνικά, 
δηλώνοντας «είµαστε Έλληνες Ποµά-
κοι» και αφετέρου θρησκευτικά: 
«είµαστε Μουσουλµάνοι, Αλεβίτες 
ή Σουνίτες»...» Πάντως η δήλωση 
της Χαράς από µικροφώνου στο 
ίδιο µήκος κύµατος εξόργισε την κ. 
Δραγώνα που την άκουσε παγωµένη 
αλλά δεν τσιγγουνεύτηκε λόγια και 
απειλές λίγο αργότερα κατ’ ιδίαν.
Τι να ποῦµε; Για µια φορά ακόµη: 
Χαρά, συγχαρητήρια! 

Νέα βράβευση γιά τό Δέρειο καί τή Χαρά



► Αποκαλυπτικότατος ο πρώην Λιμενάρχης 
Αλεξ/πόλεως Παπανικολόπουλος Νίκος 
για τη «μαύρη» τρύπα στα δημόσια 
οικονομικά, από τον Οργανισμό Λιμένος 
Αλεξ/πόλεως. Σε άρθρο του σε τοπική 
εφημερίδα αποδεικνύει την γενικότερη 
παθογένεια του Δημόσιου τομέα και έναν 
από τους λόγους που φτάσαμε σε τέτοια 
οριακή οικονομική κατάσταση. Ορμώμενος 
από την επερχόμενη τοποθέτηση νέου 
Διευθύνοντα Συμβούλου στην Διοίκηση 
του Ο.Λ.Α. (τα χτυπάει τα 4,5 χιλιαρικάκια 
ο Σύμβουλας) μας εξηγεί για το πώς 
κατασπαταλώνται δημόσια χρήματα από 
το 2002 και έπειτα, όταν το Λιμάνι μας 
από ΝΠΔΔ έγινε Ανώνυμη Εταιρεία. 
Τα ποσά που δαπανώνταν μέχρι τότε 
υπολογίζονταν στα 3.000 ευρώ ετησίως για 
τις «αποζημιώσεις» της 9μελούς επιτροπής 
(μόνο στην Ελλάδα «αποζημιώνουμε» 
κάποιους για να κάνουν μια δουλειά λες 
και είναι θύματα θηριωδίας... Αλλού 
ονομάζονται «πληρωμές», «πριμ» κλπ). 
Μετά το 2002 το ποσόν ανήλθε στα... 
107.520 ευρώ! Να ο Σύμβουλας με τα 
4,5 χιλιάρικα μηνιαίως, να ο Πρόεδρας 
με άλλο 1,5 χιλιαρικάκι, να και η 13μελής 
Επιτροπή από 170 ευρώ έκαστος και 
τα φτάσαμε τα φράγκα…. Γιαυτό τόση 
«καούρα» για μετατροπή σε Α.Ε.; Κάπως 
έτσι τοπική εφημερίδα (27/2) γράφει: 
«Δεν είναι άσχημα τα λεφτά. Γιαυτό 
άρχισαν και κάποια βολεμένα σε χίλιες 
δυό θέσεις αργόμισθα τοπικά λαμόγια, να 
πιέζουν, να γλείφουν, να παρακαλούν για 
να τρυπώσουν στον ΟΛΑ…» 

► Άργησε αλλά ήρθε. Ξέρω πως ήταν 
χρόνιο αίτημά σας να μας έρθει η Σώτη 
Τριανταφύλλου για να μας μεταλαμπα-
δεύσει κάτι από τον βαθύτατο στοχασμό 
της, αλλά δεν έβρισκε σειρά. Ήρθε (ή 
καλύτερα πήρε σειρά) αμέσως μετά την 
φοβερή εκδήλωση του ροταριανού ομίλου 
Αλεξ/πόλεως για το τι έτρωγε ο Σουλτάνος 
το... 1574. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά 
πως αδημονείτε για το τι ειπώθηκε στην 
παρουσίαση - συζήτηση, σας παρουσιάζω 
ένα μικρό απόσπασμα: «Πιστεύω ότι η 
ένταση με την Τουρκία είναι τεχνητή 
(τόσους αιώνες «τεχνητά» μας κατέσφαξαν, 
«τεχνητά» μας υποδούλωσαν, «τεχνητά» 
μας επιβουλεύονται κλπ). Είναι ζήτημα 
ελληνικής και ευρωπαϊκής διπλωματίας 

η εκτόνωση (πού το κρύβαμε τέτοιο 
διπλωματικό  μυαλό τόσον καιρό; Πώς 
δεν την πήρε πρέφα ο ΓΑΠ να την κάνει 
ΥΠΕΞ;). Πιστεύω ότι δεν έχουν ισχύ όσοι 
μιλούν εδώ για κατάληψη της Θράκης και 
όσοι από εκεί την σχεδιάζουν (δηλαδή η 
κυρά συγγραφέας θέλει να εξισώσει τις 
δύο πλευρές αλλά και στις δύο περιπτώσεις 
οι δαρμένοι και οι πηδημένοι είμαστε 
εμείς…). Πιστεύω στον αφοπλισμό της 
Ελλάδας… ζητώντας εχέγγυα από χώρες 
που δεν πουλάν όπλα» (!!!) Σας αφήνω 
λίγο να γελάσετε… Ωραία, εκτονωθήκατε; 
Φοβερή ιδέα: θα ξεβρακωθούμε πλήρως 
και θα μας εγγυηθούν την ασφάλειά μας η 
Μοζαμβίκη, το Σουρινάμ, η Σρι Λάνκα και 
οι νήσοι Φερόες...)» Σας ήταν υπερβολική 
η «Σώτια» δόση; Με το μπαρδόν αλλά 
πρέπει να το συνηθίζετε. Στο άμεσο 
μέλλον θα λουστούμε (ακόμα πιο) πολλές-
πολλούς τέτοιους (που τους εκθειάζουν 
ανερυθρίαστα τοπικοί δημοσιογράφοι)...

► Ο Μητροπολίτης μας, δεν μας έχει 
συνηθίσει σε ατοπήματα και αστοχίες. 
Πρόσφατα, όμως, υπέπεσε σε κάτι τέτοιο 
(;) βραβεύοντας τον απελθόντα πρόεδρο 
– συνδικαλιστή του Εργατικού Κέντρου 
με τον Σταυρό της Αγ. Γλυκερίας 
(τοπικής Αγίας - μεγαλομάρτυρος που 
μαρτύρησε στην περιοχή μας κατά τον 
2ο μ.Χ. αιώνα). Να σημειωθεί ότι δίδεται 
για πρώτη φορά τέτοιο βραβείο. Ουδέν το 
μεμπτόν εάν τον βράβευε ως οικογενειάρχη 
- πολίτη - χριστιανό - δωρητή κλπ κλπ 
αλλά ως συνδικαλιστή; Οι συνειρμοί 
που έρχονται στο μυαλό καθενός με το 
άκουσμα της λέξης «συνδικαλιστής» είναι 
τουλάχιστον αρνητικοί. Την τροχοπέδη του 
συνδικαλισμού την πληρώνουμε και θα την 
πληρώνουμε πολλά χρόνια ακόμα (με την 
μορφή που τελείται στην Ελλάδα). Φυσικά 
και δεν υπονοούμε τίποτα για το πρόσωπο 
του τιμηθέντος για την βράβευσή του ως 
«συνδικαλιστή» με μεγάλη «προσφορά»... 
Από πού κι ως πού να το κάνει αυτό η 
Εκκλησία, Σεβασμιώτατε;

► Να τα μας, καλώς τα δεχτήκαμε. 
Ήταν θέμα χρόνου να αρχίσουν κι εδώ τα 
καθημερινά παρατράγουδα της Αθήνας-
Θεσ/νίκης. Στις 8/2 το πρωί, σημειώθηκε 
η πρώτη ένοπλη ληστεία σε τράπεζα της 
Αλεξ/πόλεως. Ο δράστης με την απειλή 

όπλου «τσέπωσε» 9.300 ευρώ και έγινε 
«καπνός». Φυσικά η δουλειά του ήταν 
πανεύκολη διότι όλες οι τράπεζες είναι 
«ξεβράκωτες» από άποψη ασφαλείας μιάς 
και δεν είχαμε ποτέ τέτοια κρούσματα. Θα 
πετάξω για λίγο τον «προοδευτικό» μου 
μανδύα και θα ενδυθώ  τον «ξενοφοβικό-
ρατσιστικό» (που τόσο αρέσκονται να μας 
επισυνάπτουν οι οχτροί μας). Τα τελευταία 
χρόνια η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς 
στα θέματα ασφαλείας. Διαρρήξεις 
και ληστείες είναι πλέον συνηθέστατο 
φαινόμενο στην πάλαι ποτέ ήσυχη πόλη 
μας. Ιδίως από τότε που άνοιξαν τα σύνορα 
με την Βουλγαρία, αθίγγανοι «Βούλγαροι» 
έχουν καταρημάξει την περιοχή. Πέραν 
της «βιομηχανίας» επαιτών - τυφλών 
- μουσικών - αναξιοπαθούντων κλπ  
έχουν επιδοθεί σε ένα πρωτόγνωρο για 
την περιοχή μας πλιάτσικο. Βάλε όσους 
από τους μετανάστες παρανομούν, βάλε 
και τους ντόπιους απατεώνες, ήρθε και 
έδεσε το γλυκό. Όχι κυρ «αριστερέ» (κατ’ 
ευφημισμόν), δεν είναι δικαιολογία «και 
οι δικοί μας κάνουνε ληστείες». Ακριβώς 
επειδή έχουμε κι εμείς, δεν χρειαζόμαστε 
και άλλους. Και τι σχέση μπορεί να έχει ο 
βιασμός, ο φόνος κλπ με την «φτώχεια»; 
Πάντως σωστά αναρωτιέστε «και οι 
τράπεζες που απροκάλυπτα μας κλέβουν 
με νόμιμο τρόπο, καλύτερα είναι;». Αυτό 
είναι άλλο θέμα και έχετε απόλυτο δίκιο...    

► Μια πολύ ωραία εκδήλωση έλαβε χώρα 
στην πόλη μας, πριν από μερικές ημέρες, 
με κεντρικό ομιλητή τον Μητροπολίτη 
Μεσογαίας Νικόλαο. Δεν θα επεκταθούμε 
για το άτομό του (πρώην επιστημονικός 
συνεργάτης της ΝΑΣΑ κλπ). Άλλωστε η 
Ορθοδοξία και η πατερική διδασκαλία της, 
έχουν «κερδίσει» άπειρους μορφωμένους 
και σοβαρούς ανθρώπους. Ακόμα και αν 
δεν την ασπάζονται, σχεδόν όλοι οι ώριμα 
φιλοσοφημένοι την σέβονται. Εύγλωττα 
τονίζει ο Γ. Τσαρούχης πως: «οι Έλληνες 
όσο μορφώνονται, τόσο πιο θρήσκοι θα 
γίνονται καθώς θα ανακαλύπτουν τους 
θησαυρούς της Ορθοδοξίας σε αντίθεση 
με άλλους που όσο μορφώνονται τόσο 
περισσότερο άθεοι γίνονται»… Τα 
είπε όλα με λίγες λέξεις. Τέλοσπάντων, 
ο Μεσογαίας μας μίλησε για τον 
οικογενειακό προγραμματισμό, για τις 
απίστευτες ψυχοσωματικές επιπλοκές 
που παρουσιάζουν οι κοπέλες μετά από 
έκτρωση, για την δύσκολη κατάσταση που 
βρισκόμαστε ως Έθνος από το τεράστιο 

πρόβλημα της υπογεννητικότητας, τα 
προβλήματα που παρουσιάζουν τα παιδιά 
που μεγαλώνουν εκτός γάμου και άλλα 
χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Μπράβο 
στους διοργανωτές της εκδήλωσης. Όχι, 
δεν μίλησε για το «ανθρώπινο δικαίωμα» 
της υιοθέτησης παιδιών από τους 
ομοφυλόφιλους…  

► Επανέρχεται το θέμα της ακτοπλοϊκής 
συνδέσεως με Δαρδανέλια (Τσανάκαλε) 
- Ίμβρο, μέσω Λήμνου αυτήν την 
φορά. Ήρθαν, λέει, για διερευνητικές 
επαφές Τούρκοι επιχειρηματίες για 
να αξιολογήσουν την κατάσταση του 
λιμένα από τον οποίο θα εκτελούνται 
τα δρομολόγια. Τώρα φυσικά που έχουν 
καταστρέψει και εξαφανίσει τον άλλοτε 
ακμάζοντα Ελληνισμό, έρχονται για να 
μας «συνδέσουν» με τα υπολείμματά του. 
Δικαίως προβληματίζεται ο Εμπορικός 
Σύλλογος Λήμνου για τις οικονομικές 
επιπτώσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος 
στην ισχνή αγορά της Λήμνου (σημειωτέον 
πως Λήμνος - Ίμβρος απέχουν 18 ν.μ. 
δηλαδή είναι πιο μικρή η απόσταση απ’ 
ότι Αλεξ/πολη - Σαμοθράκη). Υπάρχει 
καμμιά αμφιβολία πως οι φίλοι μας δεν το 
κάνουν για να αρπάξουν και τον τελευταίο 
τουρίστα-καταναλωτή; Σε άλλους καιρούς 
που υπήρχαν μόνο Έλληνες και ελληνικές 
επιχειρήσεις στο νησί, ούτε κατά διάνοια 
θα αποτολμούσαν κάτι τέτοιο, τώρα…

► Τι γίνεται τελικά με το σχέδιο 
«Καλλικράτης»; Μη περιμένετε 
απάντηση διότι κανείς δεν γνωρίζει στα 
σίγουρα, κι ας λέει ο Ντόλιος. Όλα είναι 
ανοικτά για το ποιοι Δήμοι θα συνενωθούν. 
Μαχαιρώματα, αναδιπλώσεις, υποσχέσεις, 
αθετήσεις είναι συνηθισμένο φαινόμενο 
κατά τις «συζητήσεις» για το μέλλον των 
Δήμων. Εκεί που πάνε να συμφωνήσουν, 
αλλάζουν γνώμη τελευταία στιγμή. 
Μπάχαλο. Όσοι δεν πειράζεται η 
θεσούλα τους, δεν πολυαντιδρούν. 
Όσοι πάλι, απειλούνται να μείνουν 
«άνεργοι» στα γεράματα, αντιδρούν. 
Προτείνω, για όσους τελικά μείνουν έξω 
από τις αυτοδιοικητικές θέσεις, να τους 
δεχθούν οι νέοι Δήμαρχοι κοντά τους για 
να συνεπικουρούν (αμισθί εννοείται) στο 
τιτάνιο έργο τους. Είπαμε, μερικοί είναι 
ταγμένοι για να προσφέρουν ανιδιοτελώς 
στο κοινό καλό - έτσι δεν μας λένε πάντα;

Σ.Γ.
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΟΝΤΡΕΣ   ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΩΝ  
- ΑΤΛΑΝΤΙΣΤΩΝ

Η αναμέτρηση Ευρωπαϊστών και 
Ατλαντιστών στο εσωτερικό της 
κυβέρνησης μάλλον κρίθηκε υπέρ 
των πρώτων. Ο πρωθυπουργός και το 
οικονομικό του επιτελείο έκλινε οριστικά 
προς την Ευρωζώνη, ταυτιζόμενος με τα 
περισσότερα μέλη της κυβέρνησης και 
σχεδόν ολόκληρη την Κοινοβουλευτική 
Ομάδα, μαζί με τα κομματικά στελέχη. 
Ο Γεώργιος Παπανδρέου δείχνει ότι 
εγκαταλείπει ολόκληρη την διαπλοκή και 
το ΛΑΟΣ, οπότε αναζητάει προσβάσεις 
στον απλό κόσμο, ακόμη και στους 
εργατοπατέρες, οι οποίοι βλέπουν να 
γλιστράει η άμμος κάτω απ΄ τα πόδια τους 
κι αναζητούν σωτηρία στον ευρύτερο 
κοινωνικό περίγυρο. 
Η Νέα Δημοκρατία έχει σηκώσει υψηλά 
την σημαία της Ευρώπης και την ανάγκη 
αμέσου προσαρμογής προς την πολιτική 
της, αλλά και με την ταυτόχρονη λήψη 
μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας και 

της διευκόλυνσης της αγοράς, η οποία 
παθαίνει ασφυξία, αλλά η κυβέρνηση δεν 
φαίνεται να το καταλαβαίνει. Η ειρωνεία 
της ιστορίας είναι ότι και τα κόμματα της 
Αριστεράς υποχρεώθηκαν σε ανεκτική 
στάση απέναντι στην Ευρώπη, όταν τίθεται 
το δίλημμα της επιλογής της απ΄ την 
πρόσδεση στο αμερικανικό άρμα, σε εποχή 
αποσαθρώσεώς του· μετά τις ευρωπαϊκές 
συναντήσεις του πρωθυπουργού αλλάζει η 
πολιτική δυναμική και απομένουν μόνοι, 
ΛΑΟΣ και επίτιμος της Νέας Δημοκρατίας 
μετά της οικογενείας του και τίνων άλλων 
ολιγωτέρων των δακτύλων της μιάς χειρός, 
προσδεδεμένοι στο ατλαντικό άρμα, 
ανεξαρτήτως των συνεπειών για τη χώρα, 
οικονομικών και εθνικών. 
Η εμφάνιση του υπουργού Αμύνης την 
περασμένη εβδομάδα στην τηλεόραση, 
ήταν καταλυτική για δύο λόγους: πρώτον, 
κατήγγειλε ότι καθυστέρησαν αρκετά 
τα μέτρα, τα οποία έπρεπε να ληφθούν 
απ΄ τον Οκτώβριο, ενώ την ίδια μέρα 
οι κυβερνητικοί βουλευτές υποχρέωναν 
την υπουργό Ανάπτυξης στην Διαρκή 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή σε απόσυρση 

του νομοσχεδίου της για τα φάρμακα και 
την επομένη στην Ολομέλεια μετά βίας 
ψήφισαν τα φορολογικά μέτρα, κι αφού 
προηγήθηκε καταιγισμός επικρίσεων κατά 
του υπουργείου. Δεύτερον, απέκλεισε 
κατηγορηματικά την προοπτική προσφυγής 
στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όταν 
ο πρωθυπουργός την επικαλείτο ως 
εναλλακτική λύση, διότι «ανήκουμε στην 
Ευρωζώνη και εντός αυτής θα λύσουμε 
τα προβλήματά μας». Ο φιλόδοξος 
πολιτικός γνωρίζει ότι έρχεται η ώρα του 
δευτέρου γύρου στην αναμέτρησή του 
με τον πρωθυπουργό και προετοιμάζεται 
καταλλήλως· η φρασεολογία του, το ύφος 
του, η βεβαιότητά του δείχνουν ότι διαθέτει 
αρκετές εγγυήσεις, καθώς δεν εμφανίζει το 
μετέωρο βήμα της νύκτας των εκλογών του 
2007. Φαίνεται ότι κάποιες επαφές έχει με 
Ευρωπαίους, ενώ δείχνει ότι εκφράζει και 
μεγάλη πλειοψηφία των υπουργών και της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδος.
Το μεγάλο πρόβλημα του πρωθυπουργού 
είναι η αντιμετώπιση του ενιαίου 
μετώπου εναντίον του, στο εσωτερικό της 
πλειοψηφίας και στην κοινωνία. Η στήριξη 

της ακροδεξιάς και της διαπλοκής δεν είναι 
υποβοηθητική, μάλλον είναι επιβαρυντική, 
διότι παρασύρει και τον ίδιο στην πολιτική 
της απόχρωση κι όχι τους άλλους στην 
δική του. Όταν συμβαίνουν τόσο ριζικές 
διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της όποιας 
κυβέρνησης, η επώασή τους δεν αργεί, 
όταν μάλιστα κυοφορείται και κοινωνική 
αναταραχή.
Οπωσδήποτε η ορκωμοσία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας αποτελεί ορόσημο, διότι 
υπάρχει ο σταθερός θεσμός στη χώρα, για 
την αντιμετώπιση της όποιας κρίσης. Κάτω 
απ΄ την επιφάνεια ζυμώνονται οι πολιτικές 
εξελίξεις, διότι η πόλωση αποδεικνύεται 
μπούμερανγκ για τον πρωθυπουργό και την 
πολιτική του· ο ελληνικός λαός βλέπει ότι 
αντιγράφει, και με κακό τρόπο και χωρίς 
την σωστή αναλογία, το προεκλογικό 
πρόγραμμα του Κώστα Καραμανλή·, 
διαπιστώνει ότι και οι περισσότεροι 
υπουργοί πιστεύουν ότι το πρόγραμμα 
αυτό έπρεπε να εφαρμοσθεί απ΄ τις αρχές 
Οκτωβρίου, οπότε γεννάται το ερώτημα, 
μόνο σε λόγους επιπολαιότητας οφείλεται 
η καθυστέρηση;              Κ. Μ. Βολιώτης
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Θυσίες γιά 
τήν «πατρίδα» 

Σοκαρισµένοι ἐδῶ στόν «Α» ἀπό τίς 
πρόσφατες ἐξελίξεις, τ’ ὁµολογοῦµε: 
Μπροστά στόν πατριωτισµό 
τῶν κυβερνώντων µας εἴµαστε 
ὄχι ἁπλῶς ὀλίγιστοι, ἀλλά στά 

ὅρια τῆς ἐθνικῆς προδοσίας! Τά 
καθηµερινά µαθήµατα (σύγχρονου) 
πατριωτισµοῦ πού δίνουν ὁ 
πρωθυπουργός καί ἡ Κυβέρνηση µᾶς 
ἔκαναν νά σκεφτοῦµε ὅτι ἔχουµε 
µείνει πολύ πίσω ἀπό τίς µοντέρνες 
προσεγγίσεις τῆς πατρίδας καί τῆς 
ἀγάπης γι’ αὐτήν. 
Εἴδικά µᾶς συγκλόνισε ἡ µνηµειώδης 

φράση τοῦ ΓΑΠ «Συγκινοῦµαι 
πραγµατικά ὅταν ἄνθρωποι τοῦ 
µόχθου µέ σταµατοῦν στόν δρόµο 
καί µοῦ λένε: Γιά τήν πατρίδα 
καί τόν µισθό µου νά θυσιάσω». 
µᾶς ἔθεσε πρό τῶν εὐθυνῶν µας. 
Ἐµεῖς τί µποροῦµε νά θυσιάσουµε 
γιά νά πέσουν τά σπρέντς, γιά νά 
προχωρήσει ἡ πράσινη ἀνάπτυξη, 

γιά ν’ ἀνέβει τό Πασόκ, γιά νά 
πᾶµε µπροστά γενικότερα, µετά 
τή λαίλαπα τῆς Δεξιᾶς; Ρωτήσαµε 
λοιπόν µερικούς ἐπώνυµους τό ἴδιο 
πρᾶγµα, µπάς καί πάρουµε καµµιάν 
ἰδέα: Ἐσεῖς τί θά θυσιάζατε, τί θά 
χαρίζατε στήν Κυβέρνησή µας πού 
ἀγωνίζεται νά µᾶς σώσει; Ἰδού 
λοιπόν οἱ ἀπαντήσεις τους: 

Τίς καλύτερες εὐχές µου! 
Παληκάρια µου, εἶστε 
σέ πολύ καλό δρόµο, 
οὔτε γώ δέν τόλµησα 

τόσα, συνεχίστε ἔτσι!

Ἄ, ὅταν δέν τραγουδάω 
«ὁδηγῶ καί πίνω» 
ἑτοιµάζω ἕνα λεξικό 
τῆς νεοελληνικῆς. Νά 

σᾶς δώσω ποσοστά;

Ἀπό µένα µή ζητᾶτε 
ἄλλα, ὥς καί τήν ἀξιο-
πρέπειά µου θυσίασα 
γιά νά τοῦ κάνω τόν 

βαστάζο, φτάνει!

Δέν κατάλαβα, µοῦ ζητᾶ-
τε νά βοηθήσω αὐτόν τόν 
σοσιαλιστή γιά νά γκρε-
µίσει τόν καπιταλισµό πού  

χτίσαµε; Δέν σφάξανε! 

Ἄχ, µά δέν ξέρω, καί 
ντρέποµαι κιόλας! 
Εἴδατε µήπως κάτι στό 
dvd µου, πού νά σᾶς 

ἐνδιαφέρει; 

Τόν µποῦτζον µου!Λέω νά τῆς προσφέρω 
µερικές προβλέψεις µέ 
βάση τή συζυγία Ἑρµῆ 
- Δία, τζάµπα. Γιατί, 
τῶν οἰκονοµολόγων 
τους καλύτερες εἶναι;   

Ἔχω 5,5 τρισ. $ σέ ἑλ-
βετική τράπεζα, οἰκο- 
νοµίες ἀπ’ τό λειτούρ- 
γηµά µου. Ἄν εἶναι γιά 
τήν πατρίδα τούς τά 

δανείζω µέ µόλις 6% 

Ἐγώ δέν θά τούς χαρί-
σω τίποτε, γιατί εἶµαι 
πάντα κόντρα σέ ὅλες 
τίς κυβερνήσεις καί δέν 
θέλω τώρα νά παρεξη-
γηθεῖ ἡ χειρονοµία µου

Καλέ τί νά θυσιάσω; 
Νά κάνω τό τραπέζι 
σέ κεῖνο τό ἀγόρι τόν 
Σαχινίδη; Ἄντε, νά 
χάσω καί τό µπουρανί 

στόν Τύρναβο. Ἀρκεῖ; 

Life style in Gatzolia
Τό ὅτι ἡ Ἀλεξανδρούπολη εἶναι «πολύ µπροστά» σέ λάιφσταιλ 
εἶναι βεβαίως γνωστό σέ ὅλους τούς Θρακιῶτες. Τό καθαρό 
τίποτε, ἡ  ἀπόλυτη µπούρδα, ἡ πλήρης ξιπασιά ἔχουν τήν τιµητική 
τους στήν τοπική κοινωνία, πολύ περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι στήν 
Ξάνθη καί ἀκόµη περισσότερο σέ σχέση µέ τήν Κοµοτηνή. Λίγο 
τό παραπανίσιο (µαῦρο) χρῆµα πού κυκλοφορεῖ, λίγο ἡ ἀπουσία 
βαθύχρονων ριζῶν στόν τόπο, λίγο ὁ νεοπλουτισµός τῶν χθεσινῶν 
χωρικῶν πού συνέρευσαν στήν παραλιακή πόλη κατάφεραν νά 
φτιάξουν ἕνα µῖγµα ἐφάµιλλο τῆς ἀθηνοχαβούζας. Ἔτσι, καί νά 
µᾶς συγχωρέσουν οἱ ἀγαπητοί µας Ἀλεξανδρουπολίτες φίλοι, ὁ 
τίτλος τῆς θρακικῆς Ἀθήνας τῆς ἀνήκει δικαιωµατικά!
Ἀφορµή γιά τίς σκέψεις αὐτές µᾶς ἔδωσαν τά τέσσερα (4!) 
δωρεάν περιοδικά ὕλης πού κυκλοφοροῦν στήν ἔπαλξη αὐτή τοῦ 
θρακικοῦ ἑλληνισµοῦ. Τί νά περιγράψει κανείς ἀπό θεµατολογία, 
ἀπό ἀγγλική ὁρολογία (καί µέσα στά κείµενα, ὄχι µόνο στούς 
τίτλους τους), ἀπό τιποτολογία; Ὅλα εἶναι γνωστά καί ἀπολύτως 
προβλέψιµα, τά συνηθίσαµε πλέον. Αὐτό ὅµως πού µᾶς ἔκανε 
τελευταίως ἐντύπωση ἦταν µιά δυό διαφηµίσεις φαγάδικων, πού 
λένε πολλά ἀπό µόνες τους. 
Ἡ µία διαφήµιζε κάποιο πού πρόκειται νά ἀνοίξει, µέ τρόπο 
ἐντελῶς ἄσχετο (δῆθεν γιά νά ἐντυπωσιάσει καί νά κινήσει 
τήν περιέργεια τοῦ ἀναγνώστη), στό γνωστό ἀποδοµητικό 
κάθε νοήµατος στυλάκι τοῦ µεταµοντερνισµοῦ, µέ τό ὄνοµα 
τοῦ ἰδιοκτήτη γραµµένο φυσικά µέ ἀγγλικά γράµµατα (λ.χ. 
Karampatzakidis). 
Καί ἡ δεύτερη, χωρίς πουθενά νά γράφει γιά τό γεγονός ὅτι µιλᾶµε 
γιά ψαροταβέρνα, παρέθετε ἁπλῶς στήν ὁλοσέλιδη καταχώρησή 
της διάφορες παρέες τοπικῶν ...«ἐπωνύµων» (θά πηδηχτῶ ἀπ’ τό 
παράθυρο!)  πού τρώγανε στό ἐν λόγῳ µαγαζί! Τό µήνυµα σαφές: 
∆έν ἔχει σηµασία τί θ’ ἀπολαύσεις ἀλλά δίπλα σέ ποιούς θά τ’ 
ἀπολαύσεις! Καί ἡ λοβοτοµή δωρεάν...

Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα

  Διαβάζουµε λοιπόν στήν ἀπάντηση τοῦ 
ὑπουργείου Παιδείας, µέ ἡµεροµηνία 3-
3-2010 (ὑπογράφει ὁ Εἰδικός Γραµµατέας 
Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης καθ. Βασίλειος 
Παπάζογλου) ὅτι πράγµατι, τό ἄρθρο 
6, παρ. 3α τοῦ Ν. 2530/1997, τό ὁποῖο 
ἀναφέρεται ρητά καί µόνο σέ πρυτάνεις, 
ἀντιπρυτάνεις, κοσµήτορες, προέδρους 
καί ἀντιπροέδρους Διοικούσας Ἐπιτροπῆς 
«εἶναι σέ ἰσχύ». Δηλαδή; Δηλαδή καθεµιά 
ἰδιότητα ἀπό τίς προαναφερθεῖσες εἶναι 
ἀσυµβίβαστη µέ κάθε ἐξωπανεπιστηµιακή 
ἐπαγγελµατική ἀπασχόληση κτλ κτλ. Καί 
ποιά ποινή προβλέπεται; Ἡ ὁριστική παύση 
µέ αὐτοδίκαιη παραποµπή! 
   Καί τί ἔγινε, θά µοῦ πεῖτε, ἄν ὁ νόµος ἰσχύει 
ἀλλά δέν ἐφαρµόζεται; Ἔ, ἐκεῖ ὑπάρχει 
εὐθύνη πολλῶν καί διαφόρων. Ἐµεῖς κάναµε 
µία προσπάθεια γιά νά διευκρινίσουµε τό τί 
συµβαίνει µέ τό θέµα αὐτό στό Δηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο καί τήν πήγαµε µέχρις ἑνός 
σηµείου. Καί δέν ἔλειψαν καί τά ἁπτά, 
θετικά ἀποτελέσµατα τῆς προσπάθειας 
αὐτῆς, ἄσχετα ἄν δέν εἶναι τοῦ παρόντος 
νά τά παραθέσουµε. Ἄς ἀναλάβει καθένας 
ὡς ἐνεργός πολίτης τίς εὐθῦνες του γιά τήν 
τήρηση τῆς νοµιµότητας καί ἄς ἀφήσει κατά 
µέρος τίς κλάψες γιά τή διαφθορά καί τήν 
διαπλοκή.

Ὑπουργεῖο Παιδείας: 
Τό ἀσυµβίβαστο ἰσχύει!

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΝ
Συνέχεια ἀπό σελ. 12

     Μήπως ὅµως σᾶς θυµίζει τίποτε γιὰ 
κλέφτες καὶ ἅρπαγες ποὺ στοιβάζουν 
περιουσίες ἐπὶ περιουσιῶν σὲ βάρος τοῦ 
δηµοσίου συµφέροντος καὶ τῆς ἐθνικῆς 
οἰκονοµίας; Μήπως σᾶς θυµίζει τίποτε 
γιὰ τὴν ἐπιτακτικὴ ἀναγκαιότητα τοῦ 
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΥ (τοῦ νὰ ἐπιστραφοῦν 
δηλαδὴ πολὺ ἁπλᾶ τὰ κλοπιµαῖα, ἀντὶ 
νὰ φορτώνονται µὲ νέα βάρη οἱ ἀναίτιοι 
µικροεισοδηµατίες); Μήπως ἀκόµη 
σᾶς θυµίζει τίποτε γιὰ τὴν ἐπιτακτικὴ 
ἀναγκαιότητα περὶ ἀλλαγῆς τῆς 
νοµοθεσίας µὲ στόχο τὴν κατάργηση 
τῆς ὅλης «ἐκσυγχρονιστικῆς» ἱλαρο-
τραγωδίας (µὲ τὶς παραγραφές, τοὺς 
νόµους περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν, κλπ, 
κλπ).
     Σᾶς παρακαλοῦµε πολὺ ὅµως, µὴν 
µᾶς περάσετε τώρα καὶ γιὰ τίποτα 
λαφρῆδες, ἔ; Στὴν πραγµατικότητα, 
ἐννοεῖται ὅτι δὲν ἐλπίζουµε σὲ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ τίποτε ἀπ’ ὅλα αὐτά! 
Ἐµεῖς µία µικρὴ µόνο ἱστορικὴ 
ἀναδροµὴ εἴπαµε σήµερα νὰ σᾶς 
κάνουµε καµµιὰ δεκαριὰ αἰῶνες πρίν, 
ἔτσι γιὰ νά …βρίσκεται! Πλὴν αὐτοῦ, 
λέµε ἁπλῶς καὶ καµµιὰ µαλακία, νὰ 
περνάει ἡ ὥρα…

Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



Δημοσιεύουμε σήμερα το τελευταίο 
μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε 
αποκλειστικά στον «Α» ο ομ. καθ. 
Θεωρίας και Ερμηνείας της Λογοτεχνίας, 
Ερατοσθένης Καψωμένος.

Είναι άραγε τυχαίο που μέχρι σήμερα δεν 
κατάφερε να ολοκληρωθεί ο περίφημος 
“αστικός μετασχηματισμός της ελληνικής 
κοινωνίας”, παρά τις σκληρές προσπά- 
θειες τόσων και τόσων πολιτικών 
“αναμορφωτών”, (συντηρητικών και 
προοδευτικών) οπαδών του εξαστισμού,  
ευρωπαϊστών, “αριστερών” ευρωλιγού- 
ρηδων και νεοφιλελεύθερων “αμερικανο 
λιγούρηδων”, “εκσυγχρονιστών” και 
“πολυπολιτισμιστών”, που συνεχίζεται 
ακάθεκτος από τον καιρό της βαυβαρικής 
αντιβασιλείας ως τη σημερινή εποχή της 
“ολιστικής ομογενοποίησης”; Θα παρα-  
θέσομε μια χαρακτηριστική μαρτυρία από 
το 19ον αιώνα, που δείχνει τη διάρκεια 
αλλά και το ατελέσφορο του εγχειρήματος: 
“Τω καιρώ εκείνω ευρίσκετο εις την ακμήν 
του ο μετασχηματισμός των Συριανών εις 
Ευρωπαίους, τον οποίον ωνόμαζον, με 
συμπάθειο, “ξεβράκωμα”. Αι φέσσαι και αι 
βράκαι εξηφανίζοντο αλλεπάλληλοι, ως τα 
πρωινά άστρα, υπό τας ακτίνας του εσπερίου 
πολιτισμού.” [Εμμ. Ροϊδη, “Ιστορία μιας 
γάτας”]. Αν εξαιρέσομε την ενδυματολογική 
αναφορά (μια κι έχομε γίνει πλέον όλοι, 
γυναίκες – άντρες, “ψαλιδόκωλοι”), ο 
μετασχηματισμός εξακολουθεί, ύστερα από 
δυο σχεδόν αιώνες, να μένει στάσιμος στη 
φάση της “ακμής”.
  Η ιστορία αυτή είναι το χρονικό μιας ακόμη 
ελληνικής τραγωδίας, που εκτυλίσσεται στον 
τόπο μας από τους καιρούς των Σταυροφόρων 
και του Σχίσματος των εκκλησιών και που 
τις δυο τελευταίες δεκαετίες ξαναπαίρνει 
εφιαλτικές διαστάσεις, καθώς έχει 
μεταβληθεί σε ολοκληρωτικό πόλεμο των 
“ηγετικών” λεγόμενων τάξεων, πολιτικών 
και διανοουμένων, ενάντια στην κουλτούρα 
του λαού. Βρισκόμαστε μπροστά σ’ έναν 
ακόμη εθνικό διχασμό, που αποξενώνει 
όλο και πιο πολύ την πολιτική ηγεσία και 
τους “διανοούμενους - εργαλεία” από την 
πλειοψηφία του λαού. 
Στην αφετηρία αυτής της τραγωδίας 
βρίσκεται ένα ιστορικό φαινόμενο 
φυσιολογικό κατ’ αρχήν, η αντίθεση και 
διαπάλη λαών και πολιτισμών σε μια 
περιοχή στρατηγικής σημασίας· για την 
ακρίβεια, η σύγκρουση δύο κόσμων, της 
ανερχόμενης δύναμης των “Φράγκων” 
άλλοτε, που βγαίνουν από το μεσαίωνά τους 
σφριγηλοί, προς την γηραιά αυτοκρατορία 
των Βυζαντινών, που με τον πλούτο και 
τη λάμψη της παρόξυνε την κατακτητική 
βουλημία των ιπποτών· της ισχυρής και 
πολιτισμένης Δύσης στα νεότερα χρόνια, 
προς το νεαρό και αδύναμο ελληνικό κράτος, 
που η “ανάγκη” κηδεμονίας του προσέφερε 
ένα καλό πρόσχημα στους δυτικούς για 
τον έλεγχο της ανατολικής Μεσογείου. Η 
αντίθεση των δύο κόσμων, ενισχυμένη 
από τις πολιτισμικές διαφορές (καθολική 
Δύση – ελληνορθόδοξη Ανατολή, αβαθής 
δυτική αστική κουλτούρα – πανάρχαιος 
αγροτικός μεσογειακός πολιτισμός), είχε 
μακρά, σχεδόν χιλιετή διάρκεια και πολλές 
μεταπτώσεις και εντάσεις, που άφησαν και 
στις δυο πλευρές ένα αρνητικό κατακάθι, το 
οποίο επηρεάζει ώς σήμερα τη δυνατότητα 
μιας ψύχραιμης, ειλικρινούς και ισότιμης 
σχέσης. Οι δυτικοί κέρδισαν τις μάχες στο 
πολιτικό πεδίο (με την περίφημη δήλωση 
“Ανήκομεν εις την Δύσιν”), αλλά δεν 
κέρδισαν τον πόλεμο. Η αφομοίωση της 

ελληνικής Ανατολής στο δυτικό μοντέλο ζωής 
και συμπεριφοράς παραμένει γι’ αυτούς ένα 
ζητούμενο, που εκδηλώνεται ως επιτακτική 
απαίτηση και παρατεταμένος πολιτικός 
εκβιασμός. Κι αυτό δεν συνιστά βεβαίως 
ευνοϊκή προϋπόθεση για μια υγιή σχέση 
και μια ομαλή συμβίωση. Αντίθετα, είναι η 
βασική αιτία για τη στρεβλή  λειτουργία του 
ισχύοντος πολιτικού συστήματος. 
 

Τώρα ζούμε τις συνέπειες. Η επιβολή ενός  
θεσμικού πλαισίου ξένου αν όχι αντίθετου 
προς τη νοοτροπία και τις παραδόσεις 
του λαού, επέτεινε αντί να εξομαλύνει την 
παραδοσιακή αντίθεση του πολίτη και της 
κοινωνίας προς την εξουσία και το κράτος, 
επαναβεβαιώνοντας και ενεργοποιώντας 
τον παραδοσιακό κώδικα σύμφωνα με τον 
οποίο το νόμιμο είναι ασυμβίβαστο με το 
δίκαιο. Αυτό σημαίνει πλήρη αποτυχία 
του συστήματος, απ’ όπου όλοι βγαίνουν 
ζημιωμένοι: ούτε οι θεσμοί λειτουργούν, 
ούτε οι πολίτες ευτυχούν, αλλά ούτε και 
το κράτος ανταποκρίνεται στο ρόλο που 
του επιβάλλει το σύστημα. Και αντί να 
προσαρμόσουν το σύστημα στη νοοτροπία 
και στα αξιακά πρότυπα της κοινωνίας 
και να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα 
απ’ αυτή την εναρμόνιση, επιχειρούν την 
προσαρμογή της κοινωνίας στο σύστημα, 
με το ανόητο καθότι ανέφικτο εγχείρημα  
να αλλάξουν τη δομή της και από αγροτική 
να την κάμουν αστική και ν΄ αλλάξουν 
την κουλτούρα της κι από μεσογειακή να 
την κάμουν βορειοευρωπαϊκή (καλή κι 
η μια κι άλλη, δε λέμε, αλλά στο δικό της 
περιβάλλον). Για την τύχη του αστικού 
μετασχηματισμού της κοινωνίας μιλήσαμε.  
Διαλύθηκε ο παραγωγικός ιστός της 
χώρας, που στηριζόταν κατά μέγα μέρος 
στις αγροτικές καλλιέργειες, χωρίς ν’ 
αντικατασταθεί με ανάλογης δυναμικής 
αστική βιομηχανία (αφού οι επιτυχεμένες 
αστικές επιχειρήσεις πέρασαν γρήγορα στον 
έλεγχο ξένων συμφερόντων). 
Η μαζική εσωτερική μετανάστευση έφερε 
την ερήμωση της υπαίθρου και τα χωριά 
- φαντάσματα αντικατέστησαν την άλλοτε 
σφύζουσα ζωή του χωριού με τον ακμαίο 
λαϊκό πολιτισμό.  Στα αστικά κέντρα (στην 
Αθήνα, κατά κύριο λόγο) δημιουργήθηκε ένα 
δυσανάλογα μεγάλο κοινωνικό στρώμα, που 
αποκομένο “βίαια” από τις ρίζες του, δεν 
μπόρεσε να ενσωματωθεί παραγωγικά στην 
αστική κοινωνία, παραμένοντας για μακρύ 
διάστημα παρασιτικό και ιδιαίτερα ευάλωτο 
μέσα στη δυσπραγία του. Μέσα σ’ αυτό το 
κλίμα βρήκαν πεδίο δράσης οι κάθε λογής 
κερδοσκόποι, αετονύχηδες, κομπραδόροι 
και λαθρέμποροι εμπορεύσιμων αγαθών 
και ιδεών, επιτείνοντας το χάος τόσο 
στο πεδίο της οικονομικής όσο και της 
ιδεολογικής συναλλαγής. Τέτοιοι άνθρωποι 
“χωρίς ταυτότητα, ξένοι μέσα στον ίδιο 
τους τον τόπο” (όπως τους χαρακτήρισε  ο 
συγγραφέας Δημήτρης Χατζής) βρέθηκαν 
να πρωταγωνιστούν και στο εγχείρημα 
του αφελληνισμού των Ελλήνων, 

αποδεικνύοντας ότι η κρίση του πολιτισμού 
δεν είναι άλλο πράγμα από την οικονομική 
και πολιτική κρίση. Τα νοσηρά φαινόμενα 
για τα οποία σήμερα μας εγκαλούν οι 
“εταίροι” μας είναι οι καρποί της δικής 
τους κηδεμονίας και της πολιτικής των 
φερεφώνων τους. Οι κοινωνικοί και 
πολιτικοί εντολοδόχοι τους είναι οι 
αυτουργοί του εγκλήματος κι όχι γενικά 
ο ελληνικός λαός, ο οποίος, σημειωτέον 
υπήρξε ο πιο συνεπής και ανιδιοτελής 
θιασώτης της ευρωπαϊκής ιδέας.
Γιατί πρέπει να το πούμε κι αυτό. Τουλάχιστον 
ώς την ημέρα της βρώμικης επίθεσης 
ενάντια στους λαούς της Γιουγκοσλαβίας, 
το όραμα μιας αυτοδύναμης Ενωμένης 
Ευρώπης των λαών, απαλλαγμένης από το 
θανάσιμο εναγκαλισμό του υπερατλαντικού 
συμμάχου, ζέσταινε τις καρδιές των 
περισσοτέρων Ελλήνων. Αρκεί να τηρούνταν 
ορισμένες αυτονόητες προϋποθέσεις: η 
Ενωμένη Ευρώπη να τελειώνει στα φυσικά 
της σύνορα, περιλαμβάνοντας όλους τους 
λαούς της Ανατολικής Ευρώπης (και 
οπωσδήποτε τη Ρωσία)· και να είναι ένα 
πολυκεντρικό σύστημα συστημάτων, όπου 
κάθε λαός να διατηρεί την ιδιοσυστασία 
του, που θα πει, τον πολιτισμό του και το 
θεσμικό σύστημα που αυτός υπαγορεύει· 
και κοντά σ’ αυτούς (όχι αντί γι’ αυτούς) να 
καθιερωθούν κοινοί ευρωπαϊκοί θεσμοί που 
να διευκολύνουν τις διαπολιτισμικές σχέσεις 
και την όσμωση λαών και πολιτισμών, 
αφήνοντας στην ιστορική διαλεκτική των 
επόμενων αιώνων να διαμορφώσει τον 
ενδεχόμενο κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμό 
και την κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση. 
Αυτή είναι η φυσιολογική οδός, που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε μια οργανική και 
βιώσιμη σύνθεση, αντάξια της πλούσιας και 
πολυμερούς ιστορικής εμπειρίας και μνήμης 
των λαών και εθνοφυλετικών ομάδων της 
Ευρώπης.
Διερμηνεύοντας, με το διάμεσο των μεγάλων 
μας ποιητών, τις υποθήκες της ελληνικής 
πνευματικής παράδοσης, γράφομε και 
ξαναγράφομε, από τη δεκαετία του 1980: 
Το αδιέξοδο μοντέλο της αντιπαλότητας 
προς τη φύση (που εκφράζει τη δυτική 
κουλτούρα της βιομηχανικής εποχής) δεν 
αντιπροσωπεύει κοινή συνισταμένη των 
ευρωπαϊκών πολιτισμών! Η αρχή του 
ελεύθερου λεγόμενου ανταγωνισμού (που 
επιτρέπει στους ισχυρούς  να καταβροχθίζουν 
τους αδύνατους) δεν μπορεί ν’ αποτελέσει 
βάση για ένα κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμό! 
Η αρχή της συνύπαρξης των αντιθέτων, 
που αποκλείει την ισοπέδωση λαών και 
πολιτισμών, είναι η μόνη αρχή πάνω στην 
οποία θα μπορούσε να οικοδομηθεί η 
ενότητα της Ευρώπης! 
Αντί γι’ αυτά τα αυτονόητα, τί πραγματικά 
έγινε; Θέσανε εκποδών το μείζον 
πρόβλημα του πολιτισμού με μια 
φραστική αναγνώριση των εθνικών 
γλωσσών και πολιτισμών, συνοδευόμενη 
με αυστηρή απαγόρευση της έμπρακτης 
προστασίας τους, ως ασυμβίβαστης με 
την αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
- Γελοιοποίησαν κι εξευτέλισαν τις αρχές 
της αστικής δημοκρατίας, χωρίζοντας 
τους ευρωπαϊκούς λαούς σ’ αυτούς που 
δεν έχουν δικαίωμα να εκφράζονται με 
δημοψήφισμα (καληώρα...!) και για τους 
οποίους αποφασίζουν τα (ελεγχόμενα) 
κοινοβούλια· και σ΄ εκείνους που παραέχουν 
το δικαίωμα να “δημοψηφίζουν” ξανά και 
ξανά, ώσπου να βγει το αποτέλεσμα που ένα 
αόρατο υποκείμενο έχει προαποφασίσει. 
- Περιόρισαν το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο σ΄ 
ένα ρόλο διακοσμητικό και παρέδωσαν την 
αποφασιστική εξουσία σε μια εξωθεσμική 
τάξη “τεχνοκρατών” και “σοφών”, που, 
μέσα από διάφορα άτυπα (;) όργανα που 
ξεφυτρώνουν κάθε τόσο σα μανιτάρια (G8, 

G20, Ecofin, Eurostat, και δεν ξέρω τί άλλο), 
αποφασίζουν για την τύχη των ευρωπαϊκών 
λαών. - Παραβιάζοντας την αρχή της 
ανεξαρτησίας των χωρών - μελών, επέβαλαν 
ως υποχρεωτικό οικονομικό σύστημα τον 
“ελεύθερο ανταγωνισμό” ‒ αλήθεια, ποιος 
ξέρει να μας πει το θεσμικό όργανο που είχε 
την αρμοδιότητα να πάρει αυτή την απόφαση 
για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας; 
‒ παραδίνοντας άτομα και κράτη βορά 
στους  κερδοσκόπους και τους τοκογλύφους 
του διεθνούς χρηματηστηριακού και 
τραπεζικού συστήματος.
- Αφού είχαν θεσμοθετήσει, με τη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ, τον δορυφορικό ρόλο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως “βραχίονα 
του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη” (sic), έρχονται 
στη συνέχεια να ενσωματώσουν με 
συνοπτικές διαδικασίες τους πρώην 
συμμάχους της Ρωσίας στην Ε.Ε., για 
να εγκαταστήσουν στα ανατολικά τους 
σύνορα το νέο “σιδηρούν παραπέτασμα” 
του Νατοϊκού Αντιπυραυλικού Συστήματος, 
που προετοιμάζει, σε συνέπεια προς την 
ιερή αρχή του εξοντωτικού ανταγωνισμού, 
την αυριανή ενδοευρωπαϊκή αιματοχυσία. 
Υπάρχει ένα υποσυνείδητο βαρβαρικό 
σύνδρομο στη στρατηγική των Δυτικών: 
να εξαφανίσουν όλους τους μεγάλους 
ιστορικούς πολιτισμούς· χθες την 
ελληνορθόδοξη Ανατολή, σήμερα τους 
κληρονόμους του Ασσυριο-βαβυλωνιακού 
(εξοντωτικός πόλεμος κατά του ιρακινού 
λαού - καταστροφή του Αρχαιολογικού 
Μουσείου της Βαγδάτης), αύριο τους 
κληρονόμους του Μηδοπερσικού, μεθαύριο 
του Κινεζικού...  
 Αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των 
επιστημόνων για τον κίνδυνο ολικής 
οικολογικής καταστροφής, προχωρούν 
ακάθεκτοι στην ανάπτυξη και παγκόσμια 
επιβολή του μοντέλου βιομηχανικής και 
τεχνολογικής ανάπτυξης, που καθιερώνει 
την προτεραιότητα του τεχνητού έναντι 
του φυσικού και την αντιπαλότητα προς 
τη φύση, μια επιλογή ασύμβατη προς τους 
φυσικούς όρους διατήρησης της ζωής και 
συνεπώς αδιέξοδη.
 Τί σχέση έχουν όλα αυτά με την 
ανθρωπιστική παράδοση των ευρωπαϊκών 
πολιτισμών; Εδώ έχομε μια ολική 
ανατροπή: αντί το σύστημα να υπηρετεί 
τον άνθρωπο, ο άνθρωπος έχει γίνει 
υπηρέτης και μπαίγνιο του συστήματος. 
Πίσω από κάθε πολιτική και κάθε θεσμικό 
μέτρο της Ε.Ε. προβάλλει η στρατηγική 
της κατ’ ευφημισμόν παγκοσμιοποίησης 
(“Globolization”, ολιστική ομογενοποίηση 
είναι ο ακριβής όρος), που επιδιώκει, 
ανατρέποντας το διεθνές δίκαιο και την 
όποια διεθνή τάξη, να υπαγάγει όλους τους 
λαούς (και τις πολιτειακές εκφράσεις τους) 
σε ένα ενιαίο καθεστώς (ένα οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, μιά 
γλώσσα και μία κουλτούρα), κάτω από μία 
παγκόσμια μονοκεντρική και αυταρχική 
εξουσία. Πρόκειται για την ύστατη 
αγωνιώδη προσπάθεια ενός συστήματος 
που έχει φτάσει στο τέλος του, να παρατείνει 
τη νοσηρή ύπαρξή του, καταβροχθίζοντας 
τον κόσμο: η τελευταία, πιο αναιδής και 
πιο επικίνδυνη έκφραση της “ύβρεως” του 
δυτικού ανθρώπου. 
  Πρόκειται για ένα πρωτοφανούς έκτασης 
αθόρυβο πραξικόπημα, που πρόδωσε την 
ιδέα της Ευρώπης και υποδούλωσε αμαχητί 
τους ευρωπαϊκούς λαούς. Κι αυτό, με τη 
συνέργεια του πολιτικού προσωπικού των 
ευρωπαϊκών χωρών, που αυτομόλησαν 
ομαδικά στον αντίπαλο, κρύβοντας το 
παραμορφωμένο μούτρο τους πίσω από τη 
σατιρική μάσκα του “εκσυγχρονισμού” και 
την κωμική μάσκα του “πολυπολιτισμού”.
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Συνέντευξη με τον καθηγητή 
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ ΚΑΨΩΜΕΝΟ (4ο μέρος)



1) Στίς 16 Μαρτίου 1993 ὁ Ἄρης 
κατακτᾶ τόν πρῶτο του εὐρωπαϊκό 
τίτλο στό µπάσκετ, τό εὐρωπαϊκό 
Κύπελλο, κερδίζοντας στόν τελικό 
τήν τουρκική Ἐφές Πίλσεν µέ 50-48. 
Εἶναι µία νίκη ........
Α) Πού µᾶς ἀφήνει παγερά ἀδιάφο-
ρους, ἀφοῦ εἴµαστε παόκια, ὀέ ὀέ ὀέ!
Β) Σέ καθαρά ἀθλητικά πλαίσια, 
δίχως καµµία ἄλλη σηµασία
Γ) Ἱστορικῆς σηµασίας γιά τίς 
ὁµάδες µας καί τό πρεστίζ µας 
στήν Εὐρώπη
Δ) Σπουδαία γιά λόγους 
ἠθικοῦ, ὅπως κάθε µας 
ἐπικράτηση κατά Τούρκων, 
ἔστω καί στήν τρίλιζα 

2) Στίς 17 Μαρτίου 1917 
γεννιέται ὁ [........], ποιητής 
και ζωγράφος. Γράφει στό 
«Νυχτολόγιο»: «Πρέπει νά πάψεις νά 
φοβᾶσαι... Ὁ φόβος εἶναι ἀθλιότητα, 
µήν ξεπέφτεις ἐκεῖ. Πιάσε ἀπ’ τήν 
ἀρχή τή γλώσσα σου. Κοίταξε 
τόν τρόπο πού ἐσύ τήν κάνεις νά 
δουλέψει, νά λειτουργήσει... Γιατί 
δέν γκρεµίζεις αὐτό τό καλοστηµένο 
(ἤ δῆθεν) οἰκοδόµηµα, γιατί δέν τό 
ξαναφτιάχνεις ἀπό τήν ἀρχή, µέ 
ἄλλη γραµµατική, µέ ἄλλη σύνταξη, 
ἄλλες λέξεις;... Γιατί δέχεσαι 
ὑποταγµένος τό κοινῶς ἀποδεκτό 
νόηµα, τή σηµασία πού σοῦ ἔχει 

ἐπιβληθεῖ αὐτῶν ἤ ἐκείνων τῶν 
λέξεων;...»
Α) Νάνος Βαλαωρίτης
Β) Τάκης Σινόπουλος
Γ) Νίκος Καροῦζος
Δ) Μίλτος Σαχτούρης

3) Στίς 24 Μαρτίου 1999 τό ΝΑΤΟ 
ἐξαπολύει βοµβαρδισµούς κατά 

τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἐπειδή ἡ 
τελευταία ἀρνεῖται νά ὑπογράψει 
τήν ταπεινωτική παράδοσή της 
στή Δύση µέσα ἀπό τήν πρωτό- 
γνωρη διαδικασία τοῦ Ραµπουιγέ, 
µέ τό γελοῖο πρόσχηµα τοῦ 
Κοσ- συφοπεδίου. Μετά ἀπό τρεῖς 
µῆνες ἀεροπορικῶν ἐπιδροµῶν 
κατά πολιτικῶν κυρίως στόχων, οἱ 
σερβικές δυνάµεις ἀποσύρθηκαν 
ἀπό τήν περιοχή, στήν πρώτη 
ἐπίθεση τοῦ ΝΑΤΟ κατά κυρίαρχου 
κράτους. Ποιά ἦταν τότε ἡ στάση 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ;

Α) Μάσησε ἀπό τήν προπαγάνδα 
πού κατάπιε ὅλη ἡ Δύση
Β) Ἤξερε ἀπό τήν ἀρχή τήν ἀλήθεια 
καί ὑποστήριξε σέ ποσοστό 95% τούς 
Σέρβους κόντρα στά νατοϊκά κτήνη
Γ) Δέν πῆρε θέση, ἀκολούθησε τήν 
ὑπεύθυνη τότε κυβέρνησή της
Δ) Στήριξε τούς Σέρβους ἐξαιτίας 
τῶν ἐθνικιστικῶν στερεοτύπων περί 
ὀρθόδοξων ἀδελφῶν κτλ

4) Στίς 25 Μαρτίου 1821, ἤ κάπου ἐκεῖ, 
κατά τίς ἀντιλήψεις τῶν σηµερινῶν 
κρατούντων σέ κωλοφυλλάδες καί 
Ἀνεπιστήµια, ξεσπάει µία ἐξέγερση 
χριστιανικῶν λαοτήτων τῆς Βαλ-
κανικῆς (πού µερικές ἐξ αὐτῶν 
ἦταν νεοελληνόφωνες) κατά τοῦ 
Σουλτάνου. Ἐκ τῶν ὑστέρων γιά 
τή χώρα πού γεννήθηκε οἱ εὐρω-
παϊκές µεγάλες δυνάµεις .... 
Α) Τῆς κατασκεύασαν µιάν ἑλληνική 
ταυτότητα
Β) Τῆς χάρισαν τήν ἐλευθερία της
Γ) Τῆς φόρεσαν ἕνα καθεστώς ἐλεγ-
χόµενο ἀπό αὐτές
Δ) Τήν βοήθησαν νά ὀρθοποδήσει

5) Στίς 30 Μαρτίου 1822 ο Καρά Ἀλής 
ἀποβιβάζει στήν ἐπαναστατηµένη 
Χίο 7.000 ἄνδρες καί καταστέλει 
τήν ἐξέγερση, ἐκµεταλλευόµενος 
τόν κακό σχεδιασµό καί τίς ἔριδες 
γιά τήν ἀρχηγία µεταξύ Μπουρνιᾶ 
καί Λογοθέτη. Στή συνέχεια 
πυρπολεῖ ὅλα τά περίχωρα καί 
τήν πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ καί 

ἐπιδίδεται σέ ἀνήκουστες σφαγές. 
Ὑπολογίζεται ὅτι ἀπό τούς 117.000 
χριστιανούς κατοίκους τοῦ νησιοῦ, 

42.000 σφαγιάστηκαν, 50.000 πιά-
στηκαν αἰχµάλωτοι καί 23.000 διέ-
φυγαν πρός τίς ἐπαναστατηµένες 
περιοχές τῆς Ἑλλάδας καί στή 
Δυτική Εὐρώπη. Οἱ Τοῦρκοι 
ἔχασαν περίπου 600 ἄνδρες, ἐνῷ 
ἀναφέρθηκαν καί θύµατα µεταξύ 
τῶν Ἑβραίων πού πέρασαν ἀπό 
τήν µικρασιατική ἀκτή στό νησί 
γιά νά πλιατσικολογήσουν καί νά 
ὀργανώσουν τό δουλεµπόριο πού 
ἀκολούθησε. Πῶς θά χαρακτη-
ρίζατε µιά τέτοια περιγραφή τῶν 
γεγονότων;
Α) Ρεαλιστική
Β) Ἐθνικιστική
Γ) Ἀντισηµιτική
Δ) Συναισθηµατική

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

Σέ ἦχο ἁψύ
§

 Ἀνιχνευτές µετάλλων.
Ἐκεῖ µόνο χτυπᾶνε, τίποτε ἄλλο!

§
Μή κῆπο καί µέ γάιδαρο

ποιός νοιάζεται ποιός γάιδαρος
εἶναι πάνω στήν κυβέρνηση...

§
Ἐλευθερία, γιατί ὑπάρχει θάνατος!

§
Στόν κῆπο µου
κλαρί δέν ἔχει 
γιά κουροῦνες

§
- Ὁ Θεός εἶναι ἡ καλή πράξη.

- Τ’ ἄλλα ὅλα τί εἶναι;
- Παπάδες!

§
Ἑλληνική µυθολογία: Ὁ θνητός 

γιά νά συναντήσει τό θεῖο (τό ὑψηλό) 
πρέπει νά περάσει πρῶτα ἀπό τόν Ἥρωα 

(τήν χρήσιµη πράξη)

§
Τί κι ἄν ἀφαιροῦµαι, ἐπιστρέφω!

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

Συνέχεια από τη σελίδα 10
 Και τώρα που η επαγγελία του ευρωπαϊκού παραδείσου 
αποδείχτηκε απάτη, τί κάνομε; Παρότι φαίνεται πως ό,τι και 
να λέμε εμείς είναι δωρεάν, κάτι μπορούμε να κάνομε ως 
πολίτες και ως κοινωνία: πολιτισμική αντίσταση, για να 
μην περάσει ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός. Να διασώσομε 
το θησαυρό που μας εμπιστεύτηκαν οι αιώνες, σπουδάζοντας 
την παράδοσή μας, διευρύνοντας και βαθαίνοντας την 
αυτοσυνειδησία μας και σφυρηλατώντας πάνω σ’ αυτή 
τη βάση την κοινωνική  μας συνοχή. Το σπουδαιότερο γι’ 
αυτούς είναι να μας εξαφανίσουν ως πολιτισμό, ως αντίληψη 
ζωής, ως αυριανή εναλλακτική λύση· και να εδραιώσουν 
τη ραγιάδικη αντίληψη του μονόδρομου. Ας τους δείξομε 
πως έκαμαν “μια τρύπα στο νερό”. Οι πολιτισμικές αξίες 
είναι – θεέ μου συχώρεσέ μου – σαν τις χρηματιστηριακές: 
για να μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, θα πρέπει να 
υπάρχουν στην “αγορά”· πάει να πει, να βρίσκονται κάποιες 
συλλογικές οντότητες (κοινωνίες, λαοί, κοινότητες εθνών) 
που να ζουν μ’ αυτές τις αξίες και να δείχνουν στην πράξη τη 
γονιμότητά τους· και μ’ αυτό τον έμμεσο και ειρηνικό τρόπο 
να πλουτίζουν και να “μπολιάζουν” τη διεθνή πνευματική 
ζωή· και να συντηρούν τη δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων, 
όπως, για παράδειγμα, την ιδέα μιας Μεσογειακής Ένωσης, 
μιας Ένωσης των χωρών της Νότιας Ευρώπης, σε χαλαρή, 
μεταβατική σύνδεση με τα υπολείμματα, αν επιβιώσουν, 
της Ε.Ε., τη Βορειοευρωπαϊκή (ή Βορειοατλαντική, αν το 
προτιμούν) Ένωση.  Και το νου μας και τα “δεκατέσσερα 
μάτια μας” στα εθνικά θέματα, να μην μπούνε στο παζάρι 
της ενάτης Μαρτίου! Να μην επιτρέψομε συμψηφισμούς και 
ξεπουλήματα!
 Σαν τί μπορούμε να κάνομε, θα μας πεί κάποιος, με 
το τουρκικό πιστόλι των Αμερικάνων στο πλευρό;  
Αντιπερισπασμό, θ’ απαντήσομε· συμμαχία με τον τουρκικό 
λαό. Τί θέλει ο τουρκικός λαός; Τό’ δειξε στην πράξη, 
εκλέγοντας ως κυβέρνηση και στηρίζοντας με συνέπεια ένα 
ισλαμικό κόμμα: να απαλλαγεί από τον ταπεινωτικό ρόλο 
του δορυφόρου των Δυτικών, στον οποίο τον καταδίκασαν 
οι στρατοκράτες της Αγκυρας. Και να παίξει ένα ηγετικό 
ρόλο μέσα στην κοινότητα των μουσουλμανικών εθνών. 
Να βάλει τέλος στη σφαγή των Παλαιστινίων (η σημερινή 
κυβέρνησή του είναι η μόνη που το θέλει και το μπορεί). 

Να συνδράμει τους μουσουλμανικούς λαούς να ανακτήσουν 
την ανεξαρτησία τους και την αξιοπρέπειά τους. Κι αυτή η 
σπουδαία προοπτική είναι ασυμβίβαστη με το μάντρωμα 
της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα δέσει τον 
τουρκικό λαό με χίλια δεσμά, θα τον κρατά – όπως εμάς 
τώρα –  στα όρια της εξαθλίωσης και θα τον αρμέγει επ’ 
άπειρον. Και θα τον πιέζει να μεταλλαγεί σε κάτι άλλο, ξένο 
προς την ιδιοσυστασία του.
Φίλοι γείτονες, σας βεβαιώνομε, αυτό είναι το χειρότερο 
απ’ όλα. Θ’ ακούτε κάθε μέρα πως είστε οι χειρότεροι, οι 
ανεπίδεκτοι, τα κούτσουρα της Ευρώπης - τά ’χομε ζήσει στο 
πετσί μας. Μακριά από την παγίδα που ονομάζεται κομψά 
“ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας”. Πείτε Όχι στην ένταξη 
στην Ε.Ε. - Ναι στην αλληλεγγύη των Μεσογειακών λαών! 

- Είστε βεβαίως από 7ετίας ένας από τους πιο αγαπητούς 
μας φίλους άρα και …μη αντικειμενικός παρατηρητής, 
όμως τηρώντας μία απόσταση, πώς θα κρίνατε το 
εγχείρημα και τον λόγο του «Αντιφωνητή»; 
- Θα το πω απερίφραστα. Θαυμάζω τον Αντιφωνητή 
και τον θεωρώ ένα από τα καλύτερα έντυπα της χώρας. 
Είναι ανάμεσα στα λίγα που διαβάζω με πραγματικό 
ενδιαφέρον. Έχει άριστη ενημέρωση, αξιοθαύμαστη για 
ένα έντυπο της ελληνικής περιφέρειας, και το θάρρος να 
μην αυτολογοκρίνεται. Διαθέτει δημοσιογράφους ευφυείς, 
διορατικούς, με κοινωνική συνείδηση, πολιτικό θάρρος και 
άριστα εργαλεία πολιτικής ανάλυσης των φαινομένων.  Είναι 
τίμιος με όσους διαφωνεί και δε χαρίζεται σε ημετέρους. 
Ξέρει να κρατά το δίκαιο μέτρο και με τους φίλους και με 
τους αντιπάλους. Διερμηνεύει απλά, αβίαστα και χωρίς 
συμπλέγματα υπεροχής ή κατωτερότητας, τις αρχές και 
τις αξίες της ελληνικής παράδοσης, προσαρμοσμένες στα 
συμφραζόμενα της εποχής. Σε μια εποχή που ο τομέας της 
ελληνικής δημοσιογραφίας, ηλεκτρονικής και έντυπης, 
έχει γεμίσει από χατζιαβάτηδες, παπαγάλους της πιο 
φτηνής κοινοτοπίας, προπαγανδιστές και πληρωμένους 
κονδυλοφόρους, ο Αντιφωνητής αποτελεί μια όαση υψηλής 
συνείδησης και ποιότητας, παράδειγμα στους μεγαλόσχημους 
τενεκέδες του κέντρου για το πώς πρέπει και μπορεί να είναι 
η αληθινή δημοσιογραφία.  
- Αγαπητέ μας Ερατοσθένη, ευχαριστούμε θερμά! 

Συνέντευξη με τον καθηγητή 
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ ΚΑΨΩΜΕΝΟ (4ο μέρος)



Ἀλλάζει ὁ νόµος στή Βρετανία γιά 
τά ἐντάλµατα σύλληψης διεθνῶν 
ἐγκληµατιῶν. Ὁ Μπράουν τίµησε 
τήν ὑπόσχεσή του στή Λίβνι.

Τήν ἴδια στιγµή στό Ἰσραήλ ποινι-
κοποιεῖται κάθε ἐκδήλωση µνήµης 
τῆς Νάκµπα, τῆς καταστροφῆς 
τῶν Παλαιστινίων, µέ νόµο!

Τό τουρκικό ὑποβρύχιο Dolunay 
ἔδεσε στόν ναύσταθµο Δυρραχίου. 
«Στρατηγική περικύκλωση»; Ἄ, µή 
σᾶς πιάνει ἡ τουρκοφοβία! 

Λέγεται Γιάννης Ἰωάννου καί ἀπό 
τό πανεπιστήµιο τῆς Κύπρου ὑµνεῖ 
τόν δωσιλογισµό τοῦ Ἀνανστασιά-
δη καί χλευάζει τίς «συνωµοσίες»

Βάλανε Γενικό Διευθυντή στόν 
Ὀργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου 
Χρέους τόν Π. Χριστοδούλου, πρ. 
στέλεχος τῆς Goldman Sachs 

Κι αὐτά τή στιγµή πού ΗΠΑ καί ΕΕ 
ψάχνουν τόν κερδοσκοπικό ρόλο 
τῆς µαφιοεταιρείας σέ βάρος τῆς 
Ἑλλάδος στά χρόνια τοῦ Σηµίτη! 

Κατά τ’ ἄλλα θέλουν καί νά µᾶς 
πείσουν πώς ὁ ΓΑΠ πασχίζει νά 
σώσει τήν πατρίδα ἀπό τούς 
κακούς - καί τό πετυχαίνει κιόλας!

Λ. Φούντας: Ἐγγόνι παππᾶ, γιός 
ἀξιωµατικοῦ, ἀνηψιός βουλευτῆ, 
πελάτης τῆς Citibank... Εἶναι αὐτό 
προφίλ τροµοκράτη; Πλάκα κάνετε;

Ταρατατζούµ, ταρατατζούµ, ὄλε! 
Τό Νέο Ψηφιακό Σχολεῖο παρουσί-
ασε ἡ Διαµαντοπούλου. Παντοῦ 
ἀναβάθµιση, πρόοδος, καινοτοµία

Καί ἡ Τζάκρη τοποθετήθηκε στή 
συνάντηση τῶν ἐκκλησιῶν (;) στήν 
Πόλη γιά τή µετανάστευση καί τό 
στρατηγικό σχέδιο τῆς κυβέρνησης 

Ποῦ εἰπώθηκαν οἱ περισσότερες 
πασοκιές δέν ξέρω. ὅµως δέν ἀντέ-
χω ρέ παιδιά, δέν µπορῶ τήν παπα-
ρολογία τους. Καλύτερα τά µέτρα!

Πάσχιζε ὁ Σαµαρᾶς νά µιλήσει 
στούς ΟΝΝΕΔίτες, τίποτε ἐκεῖνοι. 
Χουλιγκανικά συνθήµα6τα, καφρί-
λα φούλ. Ποῦ νά πᾶς ἔτσι Ἀντώνη... 

Ὥς καί οἱ καταληψίες φοιτητές 
στό ΔΠΘ λέγονται ...CONTRA! 
Ἑλληνικές λέξεις δέν ξέρουν αὐτά 
τά παιδιά µας; 

10.000 ὅλα κι ὅλα θά κοστίσουν 
φέτος τά Ἐλευθέρια τῆς Κοµοτη-
νῆς. Μπράβο δήµαρχε γιά τήν 
οἰκονοµία, ἀλλά... 

Τό γλέντι τῶν δηµοτικῶν ὑπαλλή-
λων στήν Ἀστραία, πόσο κόστισε; 
Εἶναι δυνατόν ὁ δῆµος νά πληρώνει 
ὅσο (κι ὅ,τι!) κρασί πιεῖ καθένας;

Τό ΓΕΣ µετά ἀπό ποικίλες παρεµβά-
σεις ἀκύρωσε ἄσκηση στόν Ἕβρο, 
λόγῳ ...«ἀνεπαρκῶν ὑποδοµῶν», 
µέχρι νά βελτιωθεῖ ὁ καιρός

Γιά νά µήν κάνουµε ὅµως µισές 
δουλειές, πρέπει νά συνεννοηθοῦµε 
µέ τούς Τούρκους, νά µή προκαλέ-
σοῦν πόλεµο ἄν ἡ θερµοκρασία 
ἀποκλίνει ἀπό τούς 22ο C

Γιορτάζουν οἱ µουσουλµάνοι µα-
θητές τήν 25η Μαρτίου στά δηµό-
σια σχολεῖα ἤ ὄχι; Μήπως ἀπό 
«διακριτικότητα» οἱ δικοί µας τούς 
ἀφήνουν ἔξω ἀπό τίς γιορτές;

Ξανά χάλκινο µετάλλιο µαθηµατι-
κοῦ διαγωνισµοῦ ΝΑ Εὐρώπης γιά 
τό ΔΠΘ - ἔστω κι ἐκ ...µεταγραφῆς 
(Κενυάτης ὁ φοιτητής)

Ποιός θά τιµοῦσε (14/3) τόν Εὐαγό- 
ρα Παλληκαρίδη στή Θράκη; Ὁ σύλ-
λογος Κυπρίων Ξάνθης, φυσικά!

Κλέψανε τήν ἑλληνική σηµαία ἀπό 
τό γυµνάσιο Ἰάσµου καί τήν κοµ-
µάτιασαν. Καταδίκασε ἡ ΕΛΜΕ, 
µά τά αἴτια ποιός θά θεραπεύσει...
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Νεφροπαθείς και επιδόματα
Εντύπωση προκάλεσαν τα λόγια του καθηγητή 
μεταμόσχευσης οργάνων Σαλίχ Γκιουλτέν 
πως «η πλειονότητα των νεφροπαθών δεν 
θέλουν την μεταμόσχευση για να μην χάσουν 
τη σύνταξη που παίρνουν. Προτιμούνε να 
συνεχίσουν τη ζωή τους ως εξαρτημένοι 
από την αιμοκάθαρση. Φοβούνται πως αν 
κάνουν μεταμόσχευση νεφρού θα χάσουν το 
επίδομά τους». Στην Τουρκία υπάρχουν πάνω 
από 50.000 νεφροπαθείς. Αυτοί οι οποίοι 
επιθυμούνε μεταμόσχευση είναι 16.000. Πού 
είναι οι υπόλοιποι 34.000; Είναι λυπηρό.

(4-3-10, εφ. Ραντικάλ)

Τούρκικες εκπτώσεις
Κατά τον συνωστισμό που επικράτησε στα 
εγκαίνια μαγαζιού ηλεκτρονικών ειδών που 
είχε ανακοινώσει εκπτώσεις 50%, έγινε 
πλιάτσικο. Ο ιδιοκτήτης Μουσά Τασκίν δήλωσε 
πως η ζημιά είναι μεγάλη. Όταν ακούστηκε η 
50% έκπτωση σε πολλά ηλεκτρονικά είδη, 
σχηματίστηκε μεγάλη ουρά ακόμα από τα 
μεσάνυχτα. Στις 6 το πρωί είχαν μαζευτεί 4.000 
άτομα. Μια ομάδα εξ αυτών έσπασε την πόρτα 
και τα παράθυρα άρχισαν να μπαίνουν στο 
μαγαζί. Οι κάμερες ασφαλείας και το σύστημα 
συναγερμού του μαγαζιού καταστράφηκαν 
και ο κόσμος σπρώχνοντας διέλυσε την πόρτα 
και μπήκαν μέσα. Παρά τις ανακοινώσεις 
των εργαζομένων στο κατάστημα ¨μπείτε στη 
σειρά¨, πολλά άτομα από το πλήθος έκαναν 
πλιάτσικο σε εκατοντάδες υπολογιστές, 
κάμερες, προτζέκτορες, κινητά τηλέφωνα, 
φωτογραφικές μηχανές, ΜΡ3 και άλλα 
ηλεκτρονικά είδη. Οι εργαζόμενοι κρύβονταν 
κάτω από τα τραπέζια για να διασφαλίσουν 
την ακεραιότητα τους. Ο ιδιοκτήτης δήλωσε 
πως «Κάποιοι πήραν κομμάτια ακόμα και 
από την ψευδοοροφή. Θέλαμε με την έκπτωση 
του 50% να στηρίξουμε τον λαού μας» 

(7-3-2010, εφ. Ραντικάλ)

Πράκτορες και δημοσιογραφία
Απίστευτες αποκαλύψεις έκανε στην 
εφημερίδα Ταράφ ο δημοσιογράφος και τ. 
διευθυντής σύνταξης της Σαμπάχ, Εργκούν 
Μπαμπαχάν. Για την περίοδο που όπως λέει 
συμβίωσε με δημοσιογράφους - πράκτορες 
λέει: «Οι υπηρεσίες πληροφοριών τους λένε 
«τελειώστε αυτόν τον άνθρωπο» κι αυτοί τον 
τελειώνουν με  άρθρα και ειδήσεις - λιβέλλους. 
Εμείς στην Σαμπάχ πράκτορα ξέραμε μόνο 
τον Ουνάλ Ινάντς. Στον όμιλο της Χουριέτ 
ήταν γνωστές οι σχέσεις των Φατίχ Αλταϊλί 
και Τουντζάι Οζκάν με την ΜΙΤ. Μάλιστα 
ο τ. διοικητής της, Μεχμέτ Εϊμούρ, είχε 
ανακοινώσει τα ονόματα τους κι ενώπιον του 
Μεσούτ Γιλμάζ υπήρξε λογομαχία ανάμεσα 
στον Οζκάν και τον Αλταϊλί για το ποιος 
από τους δύο δούλευε έμμισθος και ποιος 
εθελοντικά. Τα μηνύματα του Στρατού σε 
μάς ερχόταν μέσω του ανταποκριτή μας στην 
Άγκυρα, Φατίχ Τσεκιργκέ. Η Χουριέτ είναι 
κρατική εφημερίδα, αυτοί είναι ένα με τον 
Στρατό. Στην οργάνωση του πραξικοπήματος 
της 28-2 ο πιο σημαντικός μοχλός του 
αμερικανικού κράτους ήταν ο Μόρτον 
Αμπράμοβιτς (πρσβευτής των ΗΠΑ). Η πιο 
σημαντική μου δουλειά ήταν η λογοκρισία. 
Τους φιλοκυβερνητικούς και τους ενάντιους 
στον Στρατό δημοσιογράφους τους έσβηνα. 
(...) Υπάρχει και το περίφημο περιστατικό 
με τον Χαϊρί Μπιρλέρ. Ενώ δούλευε ως Νο 
2 στα γραφεία της Χουριέτ στην Άγκυρα, 
φανερώνεται η πραγματική του δουλειά και 
τότε φεύγει από την Χουριέτ και γυρνάει στην 
κανονική του δουλειά. Έγινε τότε διευθυντής 
της ΜΙΤ στο Ντιαρμπακίρ». 

(15-3-2010, εφ. Ζαμάν)

Μ.Κ.                                 kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

Ἡ Κούρδισσα Γκιουλάν Ἀβτζή ψηφίζον-
τας -κόντρα στή γραµµή τοῦ κόµµατός 
της- τήν ἀναγνώριση τῆς τριπλῆς γενο- 
κτονίας µᾶς ἔδωσε τή νίκη στή σουηδική 
Βουλή. Ἄς βγάλουν τώρα τόν σκασµό 
οἱ κουρδοφάγοι τσάτσοι τῆς Ἄγκυρας.

     

Λοιπόν, διαβάστε τώρα µία …πολὺ παλιὰ ἱστορία 
καὶ σύντοµα θὰ καταλάβετε γιατί σᾶς τὴν ἀναφέρω. 
Βρισκόµαστε στὰ τέλη τοῦ 10ου αἰώνα καὶ ὁ ἡγέτης 
τῆς Αὐτοκρατορίας τῆς Ρωµανίας (τῆς λεγόµενης καὶ 

Βυζαντινῆς) Βασίλειος Β΄ ἀποδύεται (ὅπως βέβαια 
καὶ ἄλλοι προκάτοχοί του) σὲ ἕναν ἀνένδοτο ἀγώνα 
ἀπέναντι στὰ µεγαλολαµόγια τοῦ κράτους του, τοὺς 
περίφηµους Δυνατούς, τοὺς πανίσχυρους δηλαδὴ 
ἐπαρχιακοὺς µεγαλογαιοκτήµονες, οἱ ὁποῖοι µέσω 
ἐκβιασµῶν, πιέσεων καὶ ἄλλων παρεµφερῶν µεθόδων 
αὔξαναν συνεχῶς τὸν πλοῦτο τους, ἀγοράζοντας σὲ 
ἐξευτελιστικὲς τιµὲς τὰ χωράφια τῶν µικρῶν ἐλεύθερων 
ἀγροτῶν. Γνωρίζοντας ὁ Βασίλειος ὅτι ἡ πολυπληθὴς 
ἀγροτικὴ τάξη ἀποτελοῦσε τὴ ραχοκοκκαλιὰ ὄχι µόνο 
τῆς οἰκονοµίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀµυντικοῦ στρατιωτικοῦ 
συστήµατος τοῦ κράτους, παίρνει µία σειρὰ µέτρων γιὰ 
νὰ περιορίσει τὴ δύναµη τῶν µεγαλογαιοκτηµόνων. 
Μὲ τὰ µέτρα αὐτὰ (ἀπολαῦστε τώρα) προβαίνει σὲ 
κατασχέσεις περιουσιῶν καὶ ἐπιστροφὴ τῶν γαιῶν 
στοὺς προκατόχους τους (ἄνευ µάλιστα καµµίας 
ἀποζηµίωσης), ἐνῷ περαιτέρω ἐπιβάλλονται καὶ 
πρόστιµα γιὰ τὶς παρανοµίες. Τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ (τώρα 
κρατηθεῖτε) εἶναι ὅτι τὰ µέτρα αὐτὰ ἔχουν ἀναδροµικὴ 
ἰσχὺ 75 ὁλόκληρων χρόνων (ὁρίζεται δηλαδὴ ὅτι θὰ 
ἀφοροῦν ὅλες τίς …κοµπίνες τῶν πλουσίων ἀπὸ 
τὸ ἔτος 922 καὶ ἑξῆς)! Τὸ ἐξίσου πολὺ ἐντυπωσιακὸ 
(πλέον µὴν κρατιέστε ἁπλῶς, ἀλλὰ δεθεῖτε καὶ στὴν 
καρέκλα) εἶναι ὅτι τὸ ἔτος 996 ἐκδίδει ἕναν ἀκόµη 
ἐκπληκτικὸ νόµο, τὸ περίφηµο Ἀλληλέγγυον, ὁ ὁποῖος, 

σὺν τοῖς ἄλλοις, ἐπιβάλλει καί …ἀλληλεγγύη (ἐξ οὖ 
καὶ ἡ ὀνοµασία) τῶν πλουσίων πρὸς τοὺς φτωχούς, 
ὁρίζοντας - µὲ ἁπλὰ λόγια - ὅτι ἂν κάποιος ἀγρότης δὲν 
ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ πληρώνει τοὺς φόρους του στὸ 
κράτος, θὰ τοὺς πληρώνει ὁ γεωγραφικὰ πλησιέστερος 
γαιοκτήµονας! Καί …ἄ, ναί! Θέλετε τώρα καὶ τὸ ἀκόµη 
ἐντυπωσιακότερο; Τώρα µὴ δένεστε ἁπλῶς, ἀλλὰ ἐλᾶτε 
καὶ νὰ σαλτάρουµε ὅλοι µαζί! Ὅλοι αὐτοὶ οἱ νόµοι 
ἦταν νόµοι πού …ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ κιόλας! Ὅπως 
τὸ ἀκοῦτε! Ἐφαρµόστηκαν ΠΛΗΡΩΣ! Οἱ ἀντιδράσεις 
πατάχθηκαν, οἱ γαῖες ἐπιστράφηκαν, οἱ Δυνατοὶ 
ἐπέδειξαν καὶ τὴν …ἀλληλεγγύη τους (θέλανε - δὲν 
θέλανε) καὶ ἡ ἀγροτικὴ τάξη ἀνακουφίστηκε. Καὶ ἔτσι 
ὁ Βασίλειος Β΄, ὁ κορυφαῖος κατὰ τὴ γνώµη ὅλων τῶν 
εἰδικῶν βυζαντινὸς αὐτοκράτορας (ἕνας ἄνθρωπος 
ποὺ πέρασε τὴ ζωὴ του µέσα σὲ ἀπόλυτη λιτότητα, 
ποὺ φοροῦσε ἕνα ἁπλὸ στρατιωτικὸ χιτώνα καὶ πού, 
πεθαίνοντας τὸ 1025, ἄφησε τὰ ταµεῖα τοῦ κράτους νὰ 
ξεχειλίζουν ἀπ’ τὸ χρυσάφι), πέρασε στὴν Ἱστορία ὡς ὁ 
αὐτοκράτορας ποὺ τσάκισε ὄχι µόνο τοὺς ἐξωτερικοὺς 
ἐχθρούς τῆς Αὐτοκρατορίας (Ἄραβες καὶ κυρίως 
Βουλγάρους - ἐξ οὖ ἄλλωστε καί …Βουλγαροκτόνος), 
ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐσωτερικοὺς (τὰ ἀρχιλαµόγια δηλαδὴ 
ποὺ λυµαίνονταν τὴν ὕπαιθρο, ὑπονόµευαν τὴν 
οἰκονοµικὴ καὶ κοινωνικὴ σταθερότητα καὶ εἴχανε ἐν 
πολλοῖς καταντήσει κράτος ἐν κράτει)!
     Σᾶς θυµίζει τώρα ἐσᾶς τίποτε αὐτὴ ἡ ἱστορία; Καὶ 
καλά, δὲν λέω, οἱ Κωστάκηδες, οἱ Γιωργάκηδες καὶ ὅλες 
οἱ κωµικὲς ἀνθυποκαρικατοῦρες ποὺ παριστάνουν τὸν 
(αὐτοφερόµενο ὡς) πολιτικό µας κόσµο ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ 
νὰ σᾶς θυµίζουν ἔστω καὶ µισὴ τρίχα ἀπὸ τὸ κεφάλι 
τοῦ Βασιλείου! Ὅπως ἐπίσης βέβαια τὸ ἐν πλήρει 
πνευµατικῇ, κοινωνικῇ, πολιτικῇ καὶ οἰκονοµικῇ καταρ-
ρεύσει ἡµέτερο γελοῖο προτεκτορᾶτο ἀποκλείεται 
νὰ σᾶς θυµίζει ὁτιδήποτε ἀπὸ τὴ µεγαλύτερη – στὰ 
τέλη τοῦ 10ου αἰώνα – ὑπερδύναµη τοῦ πλανήτη (ποὺ 
ἐν τούτοις ὡστόσο, ὅπως βλέπουµε, τὰ ἔπαιρνε τά 
…µέτρα της κι ἄς µὴν ἦταν γι’ αὐτὴν ζήτηµα ζωῆς καὶ 
θανάτου - σὲ πλήρη ἀντίθεση δηλαδὴ µ’ ἐµᾶς)!

Συνέχεια στή σελίδα 9

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΝ


