
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ  ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΓΝΩΜΗΣ             16  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2010            ΕΤΟΣ 12ο / ΑΡ. Φ. 293 / ΤΙΜΗ 1,20 €

Τόν θάνατό µας 
χρειάζεται 

ἡ ἄµετρη γύρω φύση

Κ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ

 Ἀντιφωνητὴς

Ζητεῖται Νησῖδα Σοβαρότητας

 Ἀπό τό 1999 καί δῶθε, ἔχουµε ἀκούσει ἀπίστευτες 
µποῦρδες περί ἑλληνοτουρκικῆς συνύπαρξης, φιλίας, 
ἀλληλοπεριχώρησης καί ἄλλα ἀναλόγως ἐµετικά. Βεβαίως 
πίσω ἀπό τά περισσότερα βρισκόντουσαν πάντοτε οἱ 
ἀρίδηλες πολιτικές σκοπιµότητες τῶν παπαρολόγων, 
συχνά ἡ δειλία καί ἡ φτήνεια τους καί ἀκόµη συχνότερα 
τό οἰκονοµικό συµφέρον. Γιατί δέν πρέπει νά ξεχνᾶµε ὅτι 
τόσο ἡ κακόφηµη (ὅσο καί κακόηχη) πολυπολιτισµικότητα 
γενικῶς, ὅσο καί ὁ νεοραγιαδισµός, ἐπιδοτοῦνται ἁδρᾶ ἀπό 
κέντρα ἐκτός χώρας (Εὐρώπη καί ΗΠΑ) µέ προγράµµατα, 
«πρότζεκτς», ὑποτροφίες κτλ κτλ. Τά παραδείγµατα εἶναι 
ἀµέτρητα, τόσο στή Θράκη ὅσο καί στήν Ἑλλάδα γενικότερα 
καί βαρυόµαστε νά τά ἀναφέρουµε.
 Ἡ ἐπικαιρότητα λοιπόν µᾶς δίνει τήν ἀφορµή γιά 
τίς παραπάνω σκέψεις, ἀφοῦ πληροφορηθήκαµε γιά τήν 
πρόσφατη συνάντηση στήν Ἀδριανούπολη τοῦ νοµάρχη 
Ἕβρου Ν. Ζαµπουνίδη, σέ σχέση µέ τή «νησίδα Εἰρήνης 
καί Φιλίας» τήν ὁποίαν ὁ περί οὗ ὁ λόγος ἀνακάλυψε 
στόν Ἕβρο. Πρόκειται γιά ἕνα κοµµάτι γῆς διεκδικήσιµο 
ἀπό τίς ὅµορες χῶρες καί τό ὁποῖο ὁ ἑβρίτης νοµάρχης 
τῶν ὁραµάτων τό φαντασιώνει ὡς «νησί πρότυπο, νησί 
βιώσιµης ἀνάπτυξης, βασισµένο στήν πολυπολιτισµικότητα 
καί στά ἀειφορικά µοντέλα ἀνάπτυξης». Ἐκεῖ πάνω 
(διαβάζουµε ὅτι) θά µετακινεῖται κανείς µόνο µέ οἰκολογικά 
ἠλεκτρικά αὐτοκίνητα καί ποδήλατα καί θά δοθεῖ ἔµφαση 
στή λαογραφία, στίς ἐπιστῆµες (!), στήν ψυχαγωγία, στόν 
ἀθλητισµό, στίς τέχνες... Ἀξιοσηµείωτη λεπτοµέρεια: 
ἡ νησῖδα ἔχει ἔκταση κάπου 4 στρέµµατα - ὅταν δέν 
πληµµυρίζει ὁ Ἕβρος! 
 Καί µπορεῖ ἐσεῖς νά γελᾶτε ὡς ἀδαεῖς καί ὀλιγόνοες, 
ὅµως νά ξέρετε ὅτι αὐτά δέν εἶναι ἀπό τό παραλήρηµα 

κάποιου δύστυχου πού ἀκούει φωνές ἤ τόν κυνηγᾶνε 
πράσινα ἀνθρωπάκια πού βγαίνουν ἀπό τήν τηλεόραση. 
Εἶναι µέσα στή «ὁλοκληρωµένη καί ἐµπεριστατωµένη» 
ἔρευνα πού προηγήθηκε ἀπό τήν Ἀναπτυξιακή Ἑταιρεία 
Ἕβρου (;) καί πού µᾶς εἶπαν πώς περιλαµβάνει πολύµηνη 
µελέτη τοῦ ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης γιά τό 
θέµα! Τά πορίσµατα παρουσιάστηκαν στούς Τούρκους καί 
στόν νοµάρχη Ἀδριανουπόλεως Μπουσταφά Μπουγιούκ 
καί διαβάζουµε ὅτι ἔγιναν δεκτά µέ οὐρανοµήκεις ζητω-
κραυγές καί δάκρυα εὐγνωµοσύνης (‘ντάξει, ἴσως αὐτό νά 
εἶναι κάπως ὑπερβολικό...).
 Ἐπιστρέφοντας στή σοβαρότητα, τί µπορεῖς 
νά πεῖς γιά τό ζήτηµα αὐτό; Εἶναι δυνατόν στόν βόρειο 
Ἕβρο νά προγραµµατίζεται κάτι τέτοιο; Βεβαίως θά µοῦ 
πεῖτε, «καί τί σέ χαλάει κι ἄν βρεθεῖ κάποιο πρόγραµµα 
τῶν κουτόφραγκων νά τό µασήσουµε µέ τοῦτες τίς 
σαχλαµαρίτσες;» Γιατί ὄντως εἶναι λίγο δύσκολο νά 
φανταστεῖ κανείς ὅτι σέ µέρες σάν τίς τρέχουσες, πού δέν 
ὑπάρχει σάλιο οὔτε γιά τά στοιχειώδη, τό ἑλληνικό κράτος 
δίνει (ἀπευθείας ἤ µέσῳ Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης) λεφτά γιά 
νά φτιάξει µιά τριεθνική Ἐδέµ στή µέση τοῦ Ἕβρου. µᾶλλον 
τῶν Βρυξελλῶν θά εἶναι τό παραδάκι. Κι ἔτσι νά εἶναι ὅµως, 
µᾶς χαλάει ἡ τουρκολαγνική ρητορεία πού ἀθωώνει τήν 
γειτονική χώρα γιά ὅσα καθηµερινά πράττει σέ βάρος τῆς 
πατρίδας µας, µιά ρητορεία πού παρουσιάζει τούς πασάδες 
τῆς Ἄγκυρας ἁπλῶς ὡς συνδαιτηµόνες καί συνάθλιούς 
µας. Μᾶς χαλάει ἡ πολυπολιτισµική ἀδολεσχία πού χρόνια 
τώρα µαστίζει τόν λόγο τῶν θρακικῶν Ἀρχῶν, ἡ τόσο 
ἀνυποψίαστη γιά τήν βαρύτητα τῶν λόγων τους. Καί, τέλος, 
µᾶς χαλάει ἡ σοβαροφανής ἐνασχόληση τῶν ἀρχόντων µέ 
µποῦρδες (ἤ λαµογιές) καί ἡ παράλληλη ἀπουσία τους 
ἀπό ὁποιονδήποτε σοβαρό σχεδιασµό γιά τό µέλλον τοῦ 
δοκιµαζόµενου τόπου µας. 

Κ.Κ.

Οἱ 39 νεκροί καί οἱ 88 τραυµατίες στό µετρό τῆς Μόσχας ἦταν 
ἕνα ἀκόµα δεῖγµα τοῦ τί µπορεῖ νά πάθει κανείς ὅταν δέν 
ὑπακούει στίς διεθνεῖς ντιρεκτίβες. Ὅταν κάποιος Βλαδίµηρος 
ἀρνεῖται τήν ἐπιδροµή στό Ἰράν, ὅταν ἀντιστέκεται στήν 
ἐπέκταση τοῦ ΝΑΤΟ πρός ἀνατολάς, ὅταν γενικά δέν 
ξεβρακώνεται ἐνώπιον τῶν πρακτόρων τῆς Νέας Τάξης. Τότε 
λοιπόν βρίσκεται κάποιος φανατικός νά σέ πλήξει µέσα στό 
ἴδιο σου τό σπίτι, θυµίζοντάς σου ὅτι «τροµοκρατία» ὑπάρχει. 
κι ὅποτε «χρειάζεται» δίνει τό «παρών»...

Τέλος (Νέας) Εποχής
Ένα μεγάλο κέρδος από την άθλια στάση των 
Γερμανών στην οικονομική κρίση της Ελλάδος 
ήταν η αποκάλυψη της πολιτικής της. Μιας 
πολιτικής που μπορεί στις μεταπολεμικές 
δεκαετίες (και ιδίως στις δύο τελευταίες) να 
μετέρχεται οικονομικά μέσα, όμως δεν έχει 
αλλάξει στοχοθεσία: την γερμανική κυριαρχία 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Έτσι η πολιτική 
της Μέρκελ άρχισε να γράφει πρωτοσέλιδες 
αντιδράσεις και στον κατεστημένο 
αγγλογαλλικό Τύπο, καθώς ανακαλεί μνήμες 
μιας συμπεριφοράς που όλοι θα ήθελαν να είχε 
μείνει στο αφορισμένο παρελθόν.
Κι όμως, αυτό το τελευταίο, όσο απεχθές και 
παρωχημένο κι αν μας φαίνεται, είναι πάντα εδώ 
-  όπως και οι σχέσεις ισχύος, οι γεωπολιτικές 
ισορροπίες, οι καταγωγικές συνάφειες... Κι 
ας εκπροσωπούσε σε διεθνείς συναντήσεις ο 
Γερμανός καγκελλάριος τον Γάλλο πρόεδρο 
ή το αντίστροφο, κι ας εκθειαζόταν παντού ο 
γαλλογερμανικός άξονας, κι ας γράφανε 400 
βιβλία κοινής ιστορίας Γάλλοι και Γερμανοί. 
Όλα αυτά που μας τα έδειχναν με θαυμασμό 
οι μισιονάριοι της ελληνοτουρκικής “φιλίας” 
(“μα, κοιτάξτε τους πολιτισμένους λαούς της 
Δύσης, πόσο υπεράνω του συγκρουσιακού του 
παρελθόντος ήρθησαν, μόνο εσείς οι Βαλκάνιοι 
κολλήσατε στον Μεσαίωνα!”) σύντομα θα είναι 
μία απλή φούσκα της μετανεωτερικής εποχής, 
ανάλογη εκείνης του “τέλους της ιστορίας”, 
της “αναπόφευκτης παγκοσμιοποίησης” 
κτλ. Ο γελοίος χιλιασμός των νεοεποχιτών 
θα καταρρεύσει παταγωδώς οσονούπω, το 
κακό είναι μόνον ότι δεν θα μπορέσουμε να 
καγχάσουμε όσοι εξαρχής το αναμέναμε, γιατί 
μάλλον κάτω από τα ερείπιά του θα βρεθούμε 
πάλι...

Κ.Κ.

ΝΕΑ ΝΤΡΑΒΑΛΑ, ΟΜΩΣ...
 Ἄλλη µία δικαστική περιπέτεια ἀναµένεται 
σύντοµα γιά τό ἀνά χείρας ἔντυπο, µέ µία µήνυση 
πού συνοδεύεται καί ἀπό ἀστρονοµική ἀγωγή. Τί 
νά κάνουµε; Δέν εἶναι εὔκολος ὁ δρόµος µας καί 
ἀναλαµβάνουµε τό κόστος τῆς ἐπιλογῆς του. Ποιό 
εἶναι ὅµως τό ὡραῖο; Ὅτι ἐκεῖνοι πού µεθόδευσαν 

τήν ἱστορία αὐτή, τυπικά ΔΕΝ φαίνονται πουθενά! 
Κρυµµένοι στά λαγούµια - ἤ µᾶλλον στίς Στοές 
τους - τά σιχαµερά αὐτά σκουλήκια χαίρονται 
κι ἐλπίζουν νά µᾶς σβήσουν, τόσο γιά λόγους 
ἀντεκδίκησης, ὅσο καί γιά νά λείψει στό µέλλον 
τό κακό σπυρί ἀπό τόν κῶλο τους. Ἕνα µόνο τούς 
λέµε: ΔΕΝ πρόκειται νά ἀπαλλαχτοῦν ἀπό ἐµᾶς 
οὔτε αὐτοί οὔτε τά τουρκόφρονα θρασίµια.

Τό κόστος τῆς ἀντίστασης Καλλικράτης, ὥρα µηδέν

Καθώς ὅλα φαίνονται νά ἔχουν κλείσει 
στό θέµα τοῦ «Καλλικράτη», µόνο 
σέ Ξάνθη καί Ροδόπη παίζεται κάτι 
σοβαρό µέ τά ὅρια τῶν νέων δήµων. 
Στήν Ξάνθη τή σώφρωνα λύση τῶν 
τριῶν δήµων (Ξάνθης-Σταυρούπολης, 
Ἀβδήρων-Βιστωνίδας-Τοπείρου καί 
Σέλερου-βουνοῦ) πάει νά σπάσει ἡ 
γνωριµία Χατζηευαγγέλου - Ξυνίδη, 
προκειµένου νά µείνει τό φιλαράκι 
τοῦ κυρίου γραµµατέα στό ντοβλέτι 
του ἥσυχο (µαζί καί οἱ τουρκόφρονες 
πού ἁλωνίζουν). Ἐλπίζουµε νά µήν 
τοῦ περάσει τέτοιο ρουσφέτι. Ὅσο 
γιά τή Ροδόπη, δέν λείπουν καί δῶ 
κάποιοι πού κάνουν ἐθνική σηµαία τό 
συµφέρον τους, προτείνοντας λύσεις 
πού θά χαντακώσουν τό µέλλον 
τοῦ τόπου. Θά πρυτανεύσει ἄραγε 
ἡ λογική, ἔστω καί τήν τελευταία 
στιγµή, ἔστω καί σ’ ἕνα (ἀρ.: 1) θέµα;
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ΑΓΟΡΑΖΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;
   Τώρα τελευταία με την οικονομική 
κρίση να είναι σε πλήρη στύση, άρχισαν 
οι συνέλληνες να ανακαλύπτουν πως αν 
αγοράζουμε «ελληνικά προϊόντα» κρατάμε 
άμυνα απέναντι στους ξένους που μας 
δίνουν τα φθηνότερα, αλλά μας παίρνουν τα 
ευρώ μας κι εμείς πώς θα τα ξαναφέρουμε 
στην πατρίδα τους, αφού δεν παράγουμε 
τίποτα άξιον εξαγωγής;
  Εκ πρώτης όψεως η τακτική φαίνεται 
σωστή, όμως για να την παίξουμε πρέπει 
να γνωρίζουμε και μερικά πραματάκια 
παραπάνω. Πρώτα πρέπει να απαντήσουμε 
στο ερώτημα τι είναι ελληνικό προϊόν; 
Δεύτερον γιατί αυτό και όχι το εισαγόμενο; 
Και τρίτον πως σκατά οι ξένοι πουλάνε 
φθηνότερα; Τόσο φτηνιάρηδες είναι οι 
Φράγκοι και τόσο ποιοτικοί ή Έλληνες 
παραγωγοί ή μήπως 
τόσο αποβλακωμένοι 
εμείς οι καταναλωτές. 
Επειδή δεν μπορούμε 
να μιλάμε για χιλιάδες 
προϊόντα θα μιλήσουμε 
γι αυτά που μας καίνε, 
δηλαδή για τα λεγόμενα 
πρώτης ανάγκης όπως  
τρόφιμα, καύσιμα, 
έπιπλα και ρούχα. 
   Για τα φάρμακα δεν 
θα γράψω διότι εκεί το 
παιχνίδι δεν παίζεται 
στον καταναλωτή αλλά 
στον γιατρό που τα γράφει (προωθεί) και 
έχει να κάνει με εξωτικά ταξίδια, μετρητά, 
δώρα, κλπ. Τα ελληνικά φάρμακα ως 
επί το πλείστον αποκαλούνται «φασόν» 
δηλαδή κάτι όπως τα μπλουζάκια της 
NIKE που τα κάνουν σε όλη την Άπω 
Ανατολή, καμμιά φορά και με την άδεια της 
μητρικής εταιρείας, μόνο που τα «φασόν» 
φάρμακα τα φτιάχνουν ελληνικές εταιρείες 
χρησιμοποιώντας  την ίδια ουσία (;) του 
πρωτότυπου φαρμάκου αλλά με άλλο 
εμπορικό όνομα, τιμολογημένο φυσικά στην 
ίδια τιμή με το «πρωτότυπο» - εισαγόμενο 
- φάρμακο που κυκλοφορεί και αυτό 
παράλληλα στην ελληνική αγορά. Όποιος 
είναι μάγκας και θέλει να καταναλώσει 
ελληνικό  «φασόν» φάρμακο παρακαλάει 
το γιατρό του και του το γράφει, αν είναι 
δε τυχερός και πέσει σε φασονατζή γιατρό 
θα του γεμίσει το συνταγολόγιο με ελληνικά 
προϊόντα. Τα φασόν στην πιάτσα, για 
διάφορους λόγους, δεν έχουν καλό όνομα.
     Κλείνω την παρένθεση με τα φάρμακα 
και πάω στα τρόφιμα. Εδώ θα σας θυμίσω 
τον πόλεμο με τα γάλατα που είχε ξεσπάσει 
πριν τρία χρόνια περίπου. Θυμάστε που 
πληρώναμε για ένα λίτρο γάλα κοντά 
1,5 ευρώ και δεν παραπονιόταν κανείς. 
Όταν οι λεγόμενες Γερμανικές αλυσίδες 
οικονομικών προϊόντων έβγαλαν στα ράφια 
τους ΕΛΛΗΝΙΚΟ γάλα με τιμή κάτω από 
ένα ευρώ, τότε αρχίσαμε να ξυπνάμε και να 
κάνουμε το λεγόμενο εμπάρκο στα ακριβά 
γάλατα και να ψωνίζουμε γάλα κάτω από 
ένα ευρώ, το κάναμε τότε και όχι πριν, 
διότι τότε εμφανίστηκε γάλα κάτω από ένα 
ευρώ σε μεγαλομπακάλικα που δεν είχαν 
εναρμονισμένες τιμές με την ΔΕΛΤΑ και 
ΦΑΓΕ δηλαδή σε ξένες αλυσίδες εμπορίας 
τροφίμων που ήρθαν στην Ελλάδα, διότι οι 
Έλληνες μεγαλομπακάλιδες είχαν φροντίσει 
να μην ανταγωνίζονται μεταξύ τους αφού τα 
μοσχάρ… εεεε οι Έλληνες καταναλωτές πάλι 
σε αυτούς θα πήγαιναν. Το ίδιο έγινε στη 
φέτα, στο ελαιόλαδο, στα νωπά κοτόπουλα 
ελληνικής εκτροφής και σε άλλα προιόντα.
    Όλα αυτά τα ελληνικά προϊόντα 
υπάρχουν στα Γερμανικά μπακάλικα σε 
τιμές εντυπωσιακά χαμηλότερες από τις 
αντίστοιχες των ελληνικών, επίσης τα 

γερμανικά μπακάλικα με την παρουσία 
τους δώσαν την ευκαιρία σε Έλληνες 
παραγωγούς να δουν το φως της αγοράς 
με πραγματικά ελκυστικές τιμές, διότι 
στην ελληνική αγορά οι μεγάλες εταιρίες 
(γαλακτοκομικών, ελαίων, καθαριστικών, 
απορρυπαντικών, αναψυκτικών, κλπ) είχαν 
ποινή απόσυρσης των προϊόντων τους εάν 
στα ράφια υπήρχαν προϊόντα ανταγωνιστικά 
τους σε χαμηλότερες τιμές. Άρα όταν λέμε 
προτιμούμε τα ελληνικά προϊόντα βάζουμε 
μέσα και τα ελληνικά μπακάλικα; 
     Ας βγούμε από τα μπακάλικα όμως και 
ας πιάσουμε μερικές επιχειρήσεις τροφίμων 
ξεχωριστά. Ρωτάω, για παράδειγμα, να 
αγοράζω ελληνικά αλλαντικά και ας έχουν 
διπλάσια τιμή; Τη στιγμή που γνωρίζω ότι 
εισάγουμε το 65% των αναγκών μας σε 
χοιρινό κρέας, γιατί να μη πάρω γερμανικά 
αλλαντικά στη μισή τιμή εφόσον περίπου 

τα ίδια χρήματα (αν αφαιρεθούν οι φόροι, 
κέρδη, κλπ) θα βγουν προς την Γερμανία,  
όσα θα δώσει και ο Έλληνας παραγωγός 
αλλαντικών και θα βάλει και ένα 40% για 
την πάρτη του, το οποίο αλλιώς θα μείνει 
στην τσέπη μου να το φάω σε ελληνικά 
τζογο - φρουτάκια.
   Ρωτάω πάλι ο άμοιρος να πάρω 
ελληνικό ή ολλανδικό χοιρινό και γιατί 
το ολλανδικό είναι τόσο φθηνότερο, οι 
Ολλανδοί παραγωγοί δεν ταΐζουν στα 
χοιρινά τους εισαγόμενη σόγια όπως και οι 
Έλληνες, δεν τα μπουκώνουν ορμόνες όπως 
και οι Έλληνες, αλλά δίνουν ψηλότερα 
μεροκάματα στους εργάτες! Δεν έχουν ΙΚΑ 
και φόρο όπως και μείς; Οι Έλληνες γιατί 
είναι ακριβότεροι; 
     Στα έπιπλα ένα ελληνικότατο όνομα 
έκανε τη διαφορά: ΙΚΕΑ (στη Σουηδία  
προφέρουν και τα δύο φωνήεντα σαν ι 
με αποτέλεσμα να ακούγεται ηχητικά η 
λέξη «Οικία» απ΄ όπου και εμπνεύστηκε 
ο ιδρυτής της το όνομα της αλυσίδας 
ετοίμων επίπλων).  Ναι, είναι έπιπλα που 
κατασκευάζονται στην Κίνα, ναι με χαμηλά 
μεροκάματα, ναι είναι πολύ φθηνότερα από 
τα Ελληνικά, όμως έκαναν τους Έλληνες 
παραγωγούς επίπλων να ρίξουν τις τιμές 
και πάλι λόγω του ανταγωνισμού να μας 
φερθούν ως καταναλωτές. Ας σημειώσω 
ότι η εν λόγω τεράστια πολυεθνική 
εταιρεία έχει την ακριβότερη τιμολόγηση 
προϊόντων εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με 
την υπόλοιπη Ευρώπη, όχι γιατί είμαστε 
πλούσιοι, αλλά γιατί είμαστε μαθημένοι να 
ακριβοπληρώνουμε αγόγγυστα, εκπαιδευ-
μένοι τόσα χρόνια από επιπλάδες που 
φτιάχναν μια κρεββατοκάμαρα και ζούσαν 
ένα μήνα, να μη βγάλουν και οι Σουηδοί 
κάνα ευρώ παραπάνω μέχρι να ξυπνήσουμε; 
Τελικά από πού να πάρω βιβλιοθήκη, από 
έλληνα παραγωγό που χρησιμοποιεί 100% 
εισαγόμενα υλικά και τα πουλάει πανάκριβα 
ή από την κινεζοΙΚΕΑ που το αγοράζω όσο 
αγοράζει ο επιπλάς  τα υλικά του; Ούτως 
ή άλλως τα ίδια χρήματα θα βγούν έξω 
και γω θάχω μερικά ευρώ παραπάνω στην 
τσέπη μου για να πάω στο ελληνικό καζίνο 
αντί να πάει ο επιπλάς μου.
    Στα ρούχα υπάρχει ένα θέμα, τι 

είναι ελληνικό και τι ξένο, οτιδήποτε 
κατασκευάζεται στην Ελλάδα από ελληνικά 
χέρια πρέπει να θεωρείται ελληνικό, αλλά 
πρέπει να είμαστε γνώστες της αγοράς 
διότι οι πολυεθνικές στην Ε.Ε. αναγράφουν 
made in E.U. οπότε π.χ. μπορεί να 
νομίσουμε πως τα εσώρουχα Palco είναι 
εισαγωγής ενώ φτιάχνονται στην Ελλάδα 
από το νήμα μέχρι τη συσκευασία, ή 
πως η FANCO είναι κάποιου Έλληνα 
επιχειρηματία αλλά η αλήθεια είναι πως 
αυτή ανήκει σε τράπεζες που προσπαθούν 
να την κλείσουν νοικοκυρεμένα, φυσικά 
υπάρχουν και δεκάδες επιχειρήσεις που 
κρεμάνε ταμπελάκια στην Ελλάδα για να τα 
βαφτίσουν ελληνικά, ρούχα που ράβονται 
σε όμορες χώρες μια ανάσα από τα σύνορά 
μας, κλπ, κλπ... Μεγάλο μπέρδεμα. Εγώ 
επειδή δεν μπορώ να τα παρακολουθώ όλα 
αυτά κοιτάζω στην τεμπέλα να μη γράφει 
made in Turkey, να μη δίνουμε λεφτά και 
στους οχτρούς μας, άσε που μπορεί και 
τα μπλουζάκια νάναι ...εμποτισμένα στις 
αφλατοξίνες όπως τα λεμόνια, οι ντομάτες, 
τα κολοκύθια, τα ψάρια τους...
    Στα καύσιμα δεν υπάρχει ξένος έμπορας, 
στην Ελλάδα μας αρμέγουν οι γνωστοί 
Λατσοβαρδινογιάννηδες και τα Ε.Λ.Π.Ε. 
οπότε όλοι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι 
διότι τα λεφτά μας παν σε Έλληνες και 
Άραβες (αναπόφευκτα) και όπως γνωρίζετε 
ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης ξοδεύουν 
χρήματα στην Ελλάδα όταν βρίσκονται 
εδώ, διότι τα μέλη αυτών των οικογενειών 
δεν πολυσυχνάζουν στην Ελλάδα όπως 
και δεν «πολυεπενδύουν» Ελλάδα απλώς 
ξυλεύουν  Ελλάδα. Μια καλή ιδέα είναι αν 
μπορούσαμε  οι καταναλωτές να πηγαίναμε 
μονοκούκι για ένα ολόκληρο χρόνο στα 
ΕΛΠΕ για φουλάρισμα και να δουν οι 
πατρόνοι Λατσοβαρδινογιάννηδες κάποια 
συσσωρευμένη χασούρα, ίσως τότε να 
μπαίναν στη λογική του ανταγωνισμού, 
αλλά αυτά για μας τους Έλληνες είναι απλή 
φαντασία.
    Σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα είναι 
τουλάχιστον αφελές να λες προτιμώ 
ελληνικά, τη στιγμή που δεν μπορείς να 
προσδιορίσεις τι εννοείς. Ναι, η φέτα είναι 
ελληνική αν ο τυροκόμος δεν εισάγει γάλα 
από τη Βουλγαρία, φυσικά η πυτιά έπαψε 
να παράγεται στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. 
Ναι, οι σοκαλατοποιίες είναι ελληνικές 
επιχειρήσεις αλλά με 100% εισαγόμενα 
προϊόντα ειδικά όταν εισάγουν και τη ζάχαρη, 
ο χαλβάς μας (σουσαμένιος)  εξαρτάται 
100% από την Τουρκία, η κτηνοτροφία 
μας βασίζεται 100% στην εισαγόμενη 
σόγια στα εισαγόμενα φάρμακα και στα 
εισαγόμενα υβρίδια, τα κηπευτικά 
μας βασίζονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε 
εισαγόμενα υβρίδια από μεγάλες ξένες 
πολυεθνικές, σε εισαγόμενες ορμόνες 
και φυτοφάρμακα.
     Συμπέρασμα λοιπόν το εξής: σε 
μια χώρα που η μόνη κατανάλωση 
που μένει  στον τόπο μας είναι τα 
φρουτάκια, καζίνο, στοίχημα, και 
όλη η παραγωγή βασίζεται με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο σε εισαγωγές 
προϊόντων, ο Έλληνας πρέπει να 
κάνει το ίδιο, για να δώσει κάποια 
αξία στα ευρώ που του μείναν να 
τα δώσει σε αυτούς που τα αξίζουν 
(Κινέζους, Ινδούς, Ολλανδούς, κλπ) 
αν οι ντόπιοι παραγωγοί ή έμποροι 
θέλουν το ευρώ μας να το κερδίσουν 
σύμφωνα με τους όρους του παιχνιδιού 
που παίζουν χρόνια τώρα αλλά χωρίς 
την οικονομική κρίση ή αλλιώς να μην 
ξορκίζουν τον προστατευτισμό σαν 
τον διάολο.  
 Ούτε ετοιμαστήκαμε να 
αντιμετωπίσουμε το νέο καθεστώς 
της ελεύθερης οικονομίας ούτε 

αγωνιστήκαμε να μην εφαρμοστεί στην 
χώρα μας και τώρα κάνουμε έκκληση 
στο λαό μας να αγοράζει πράματα που 
κοστίζουν ακριβότερα για να δείξει τον 
πατριωτισμό του, διότι όποιο ευρώ φεύγει 
από την Ελλάδα το επαναπατρίζουμε με 6% 
επιτόκιο. 
    Ναι, οτιδήποτε δίνει δουλειά σε ελληνικά 
χέρια να το θεωρήσουμε ελληνικό και 
να το καταναλώσουμε, αλλά αυτό απλώς 
θα επιβραδύνει την κατάληξη αυτού του 
έργου που μοιραία είναι η εξίσωση του 
μεροκάματου Ασιάτη – Ευρωπαίου.
    Αν δεν αρχίσουμε να παράγουμε προϊόντα 
τα οποία θα μας δίνουν  αυτονομία, η 
εξαγωγή ευρώων θα είναι αναπόφευκτη. 
   Αυτονομία σημαίνει παράγω την 
πρώτη ύλη, έχω την τεχνογνωσία να την 
μεταποιήσω, την μεταποιώ ανταγωνιστικά, 
την προωθώ εκεί που την χρειάζονται, 
είμαι αξιόπιστος σ’ αυτόν τον τομέα, φέρνω 
όλη την υπεραξία στο Κράτος μου. Ένα 
παράδειγμα γι’ αυτό είναι η διαχείρηση του 
κοιτάσματος χρυσού στη Θράκη. 
   Γιατί το κράτος δεν δίνει εργολαβία 
την εξόρυξη σε μια εταιρεία Ελληνικών 
συμφερόντων με ιδιοκτήτη το ίδιο, έτσι όλος 
ο χρυσός θα μείνει στα θησαυροφυλάκια 
μας, οι θέσεις εργασίας θα είναι οι ίδιες, 
και τα οικολογικά προβλήματα τα ίδια, γιατί 
να τον δώσουμε τζάμπα στους ξένους; Εάν 
δεν έχουμε την τεχνογνωσία να βάλουμε 
ως εθνικό στόχο να την αποκτήσουμε, 
τι σκατά έχουμε πανεπιστήμια, ΙΓΜΕ, 
κουστουμαρισμένους τεχνοκράτες, όταν δεν 
μπορούμε να βγάλουμε χρυσό από 15 μέτρα 
βάθος, το κέρατό μου!
   Τα ίδια ισχύουν φυσικά και για την 
λεγόμενη αγροτική παραγωγή, είναι 
αδιανόητο να μην αποτελεί  Εθνικό στόχο 
η ανάπτυξη ενός κρατικά ελεγχόμενου 
κέντρου δημιουργίας υβριδικού γενετικού 
υλικού, φυτικού και ζωικού, με οποιοδήποτε 
κόστος, το όφελος είναι τεράστιο λέγεται 
αυτονομία, άλλωστε είμαστε χώρα με σαφή 
αγροτικό προσανατολισμό.
   Αυτό δυστυχώς δεν μπορούμε να το 
κάνουμε σε ατομικό επίπεδο, χρειάζεται 
Κράτος που θα το αποφασίσει και θα το 
στηρίξει και θα πάρει αποφάσεις υπέρ των 
πολιτών. Όσο το Κράτος είναι σε ξένα χέρια 
θα παίρνει αποφάσεις υπέρ των δανειστών 
μας και μείς θα αγοράζουμε κινέζικα.

                                                          Π.Κ.



Η Ελλάδα στην οκτάδα της πτώχευσης 
Στις 1/4/10 έγραφε η ιστοσελίδα www.sofokleous10.gr για την κατρακύλα μας: 
   «Τα 7ετή ομόλογα που η Ελλάδα πούλησε στις 29 Μαρτίου έχουν, ήδη, καταγράψει 
πτώση κατά 2,2% με το επιτόκιο τους να έχει ανέβει στο 6,37% από το 6% που ήταν 
την ημέρα της πώλησης. Αυτό σημαίνει πως οι αγοραστές του χρέους μας γράφουν, ήδη, 
ζημίες και έτσι στέλνεται το μήνυμα στην αγορά ότι πρέπει να απαιτεί υψηλότερα επιτόκια 
στις επόμενες αγοραπωλησίες ελληνικού χρέους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ακόμη 
περισσότερο το κόστος δανεισμού για τη χώρα. 
     Η Ελλάδα αναμένεται να πληρώσει εφέτος 13 δις ευρώ, επιπλέον, σε τόκους, σε σχέση 
με το αν δανείζονταν με τα προ της κρίσης επιτόκια, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, 
με το ποσό αυτό να φτάνει το 40% του συνολικού, των 32 δις ευρώ, που η χώρα ζητά να 
δανειστεί σε όλη τη διάρκεια του έτους και το οποίο θα δοθεί ως μπόνους στους δανειστές 
μας, εξαιτίας της αυξημένης, με βάση τα δικά τους κριτήρια, πιθανότητας της Ελλάδας 
να πτωχεύσει. Η πιθανότητα αυτή, σύμφωνα με τα CDS, είναι μεγαλύτερη σήμερα απ’ ότι 
πριν τη “συμφωνία” με την ΕΕ και το ΔΝΤ και υπολογίζεται στο 25,89%, με την Ελλάδα 
να εξακολουθεί να θεωρείται η 8η πιθανότερη χώρα στον κόσμο προς πτώχευση, πίσω 
από τη Βενεζουέλα, την Αργεντινή, το Πακιστάν, την Ουκρανία και το Ιράκ, ενώ στην 9η 
θέση της σχετικής λίστας βρίσκουμε την Ισλανδία και στη 10η τη Λετονία. 
    Είναι ενδιαφέρον, πως οι 7 από τις 10 χώρες της παραπάνω λίστας έχουν, ήδη, δεχτεί 
την πολύτιμη βοήθεια του ΔΝΤ, που βρήκε την ευκαιρία να διεισδύσει στις περισσότερες 
από αυτές χάρη στην τρέχουσα κρίση. Παρά το δανεισμό και τη βοήθεια από το ΔΝΤ, 
ωστόσο και παρά τα πολύ σκληρά μέτρα που έχουν υποχρεωθεί να λάβουν οι κυβερνήσεις 
τους, η πιθανότητα πτώχευσης των συγκεκριμένων χωρών αυξήθηκε αντί να μειωθεί, 
οι τιμές των CDS τους ενισχύθηκαν αντί να υποχωρήσουν και το κόστος δανεισμού 
τους παρέμεινε δυσβάσταχτο. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του 
Cambridge, σε 21 χώρες που δέχτηκαν τη “βοήθεια” του ΔΝΤ από το 1989 μέχρι το 
2010 (δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό PLoS Medicine)  οι υπερβολικές απαιτήσεις  
του ΔΝΤ για περικοπές των δημοσίων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων περικοπών στη 
δημόσια υγεία και τα ασφαλιστικά ταμεία, οδήγησαν σε υποβάθμιση του συστήματος 
υγείας και συντέλεσαν ακόμη και στην κατακόρυφη αύξηση των θανάτων από ορισμένες 
ασθένειες. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αν λάβουμε υπόψη μας πως ενώ έχουν, ήδη, 
παρθεί τα πρώτα σκληρά μέτρα για τη μείωση των ελλειμμάτων και του δημοσίου 
χρέους και ενώ έχει επιτευχθεί η “συμφωνία” με την ΕΕ και το ΔΝΤ, τόσο οι τιμές των 
ελληνικών CDS, όσο η πιθανότητα πτώχευσης της χώρας αλλά και το κόστος δανεισμού 
της αυξήθηκαν, αντί να μειωθούν, δε γίνεται παρά να ανησυχεί κανείς ότι ίσως δε 
βαδίζουμε στο σωστότερο δρόμο...»

Πρωθυπουργικός άθλος
   Στην «Εσπρέσο» (7.4.2010) βρήκαμε το μόνο αληθινά αξιοθαύμαστο κατόρθωμα του 
πρωθυπουργού σας από τότε που ανέλαβε να μας σώσει: 
   «Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι ναυταθλητικές επιδόσεις του 58χρονου πρωθυπουργού 
Γιώργου Παπανδρέου που επέλεξε τις ημέρες του Πάσχα να μεταβεί από την Ερμιόνη 
στην Υδρα με κανό! Οπως αποκάλυψε χθες η «Espresso», κωπηλατούσε επί τέσσερις 
ώρες διανύοντας μία απόσταση 12 ναυτικών μιλίων, δηλαδή, περίπου 22 χιλιόμετρα! 
«Τέτοιες επιδόσεις έχουν μόνο αθλητές που ασχολούνται με την κωπηλασία» σχολίαζε 
νεαρός αθλητής που ασχολείται με το συγκεκριμένο άθλημα.
  Στις αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε η «Εspresso» και παρουσιάζουμε 
σήμερα, διακρίνεται καθαρά ο κ. Παπανδρέου να έχει μόλις φτάσει σε μία από τις πλέον 
ήσυχες παραλίες του γραφικού νησιού του Αργοσαρωνικού, το απόγευμα της Μεγάλης 
Πέμπτης, όπου τον περίμεναν άνδρες της προσωπικής του φρουράς, έτσι ώστε να τον 
παραλάβουν με το αυτοκίνητο και να τον οδηγήσουν στο ξενοδοχείο όπου κατέλυσε 
οικογενειακώς μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα.
   Ο πρωθυπουργός φορούσε κόκκινη μπαντάνα στο κεφάλι έτσι ώστε να μην τον κάψει ο 
ήλιος και γυαλιά καταδύσεως καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε μια μικρή στάση 
στην ακατοίκητη νήσο Δοκός (βρίσκεται μεταξύ Ερμιόνης και Ύδρας) προκειμένου να 
ξεκουραστεί και να ρίξει μια βουτιά, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Όλη την ώρα 
που έκανε κανό μάλιστα παρακολουθούσε διακριτικά και από απόσταση την πορεία του 
ένα ταχύπλοο σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι λιμενικοί εντυπωσιάστηκαν με την 
αντοχή του. Πίστευαν ότι κάποια στιγμή θα τους έκανε νόημα να πάνε να τον παραλάβουν. 
Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι ο κ. Παπανδρέου βρίσκεται 
σε εξαιρετική φόρμα, παρά τις συνεχείς υποχρεώσεις και τα ταξίδια στο εξωτερικό.
   Φορώντας σκουρόχρωμο μαγιό μέχρι το γόνατο, ένα μπλε τζάκετ και λαστιχένια 
παπούτσια, μπήκε στο πορτοκαλί κανό και άρχισε να κάνει κουπί. Μαζί του είχε -όπως 
διακρίνεται και στις φωτογραφίες- ένα μπουκάλι με νερό προκειμένου να μην αφυδατωθεί, 
αλλά και διάφορα άλλα αντικείμενα που κατά τη διάρκεια του πλου ήταν φυλαγμένα στα 
ειδικά ντουλαπάκια της πλώρης και της πρύμνης του κανό. Ενδεχομένως μια πυξίδα, ένα 
κινητό τηλέφωνο ή ένα GPS. Ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός. Επικρατούσε απανεμιά 
και στη θάλασσα δεν υπήρχε το παραμικρό κυματάκι. Ο,τι καλύτερο για κωπηλασία...»

Το σχολείο - τσουλήθρα λιπαίνεται
   Στις 13/4 («Ελευθεροτυπία») μάθαμε ότι τις προεκλογικές της υποσχέσεις αυτή η 
Κυβέρνηση τις τηρεί. Ιδίως όταν έχουν μηδενικό κόστος σε χρήμα και συμβάλλουν στο 
λαϊκίστικο προφίλ της που τόσο υποφέρει στον χώρο της Οικονομίας:
   «Την κατάργηση από φέτος της βαθμολογικής βάσης του 10 για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου μετά 
το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. (...) Όπως ανέφερε η υπουργός 
αναφορικά με την κατάργηση της βάσης του 10, πρόκειται για προεκλογική δέσμευση του 
ΠΑΣΟΚ η οποία και υλοποιείται. (...) Ειδικά για φέτος το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε 
την αύξηση κατά 30% του ορίου των απουσιών που μπορούν να κάνουν οι μαθητές, λόγω 
των κρουσμάτων της νέας γρίπης. Ήδη, έχει αποσταλεί σχετική εγκύκλιος στα σχολεία και 
αφορά όλες τις κατηγορίες των απουσιών...»
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Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς
Θυμάστε ενδεχομένως τον θόρυβο που 
είχε γίνει διεθνώς μετά τις αποκαλύψεις 
για τα «ματωμένα διαμάντια». Μέχρι 
και ταινία έγινε με το θέμα αυτό, της 
διοχέτευσης διαμαντιών στην διεθνή 
αγορά από χώρες - της Δυτικής Αφρικής, 
κυρίως (Σιέρα Λεόνε, Λιβερία, Αγκόλα) 
- που σπαράσσονται από πολέμους 
και που δεν σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Από τότε (2000), και με τον 
συνήθη υποκριτικό τρόπο της Διεθνούς 
Κυνότητας, δημιουργήθηκε το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Διαμαντιών (World Diamond 
Council - WDC) το οποίο υποτίθεται 
πως επιβλέπει το σύστημα εισαγωγών 
- εξαγωγών ακατέργαστων πολύτιμων 
λίθων ώστε να μην χρηματοδοτούνται 
έτσι πόλεμοι και απάνθρωπες πράξεις. 
Γιατί όμως μόνο των ακατέργαστων; 
Θα το δούμε παρακάτω. Το 2003 λοιπόν 
εισήχθη από τό WDC και τον ΟΗΕ 
ένα σύστημα αυτορρύθμισης, ονόματι 
Διαδικασία Κίμπερλυ (Kimberly Process 
Certification Scheme), που όρισε με 
έναν ιδιαίτερα στενό τρόπο τις έκνομες 
περιπτώσεις, μιλώντας για «αντάρτες 
που υπονομεύουν νόμιμες κυβερνήσεις». 
Τέλος, στην ιστοσελίδα που σκάρωσε το 
WDC (Diamondfacts.org) προβάλλονται 
κατά κόρον τα οφέλη που προκύπτουν για 
τις τριτοκοσμικές χώρες - παραγωγούς 
(Ινδία, Μποτσουάνα, Ναμίμπια κτλ), 
χωρίς να λέγεται και πάλι πουθενά ούτε 
λέξη για το ποιός οφελείται κυρίως από 
την παγκόσμια αυτή βιομηχανία και το 
εμπόριο των διαμαντιών.
Πρώτη χώρα λοιπόν παγκοσμίως στην 
κοπή, επεξεργασία και εξαγωγή των 
διαμαντιών είναι το Ισραήλ, το οποίο και 
ενθυλακώνει τα συντριπτικά περισσότερα 
κέρδη από το όλο κύκλωμα. Ισραηλινές 
εταιρείες εισάγουν τα ακατέργαστα 
διαμάντια από τις χώρες - παραγωγούς 
(κομβικός ο ρόλος των κατά τόπους 
εβραίων επιχειρηματιών) και μετά την 
επεξεργασία τα επανεξάγουν στις αγορές 

του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης, της 
Βομβάης, του Βελγίου, του Χόνγκ Κόνγκ 
κτλ. Μόνο το 2008 η προστιθέμενη αξία 
στην οικονομία του εβραϊκού κράτους 
από την αδαμαντοβιομηχανία ήταν 10 
δισ. δολάρια, όταν η Ναμίμπια είχε έσοδα 
κάτω από 1 δισ. και η Μποτσουάνα 3 

δισ! Χάριν συγκρίσεων να σημειώσουμε 
ότι ο στρατιωτικός προϋπολογισμός του 
σιωνιστικού μορφώματος ήταν την ίδια 
χρονιά 16 δισ. δολάρια... Έτσι, η χώρα που 
όχι μόνο διευθύνει το παγκόσμιο μαγαζί 
(σήμερα προεδρεύει στήν Kimberly 
Process) αλλά κατέχει και το παγκόσμιο 
ρεκόρ σε εγκλήματα κατά του Διεθνούς 
Δικαίου και της ανθρωπότητας, ούτε καν 
αναφέρεται στις χώρες που εξαρτώνται 
από τη βιομηχανία των διαμαντιών και 
βρίσκεται στο απυρόβλητο! Αφού οι 
άνθρωποι «απλώς» επεξεργάζονται και 
διακινούν διαμάντια, δεν τα παράγουν, 
γιατί να μνημονεύονται οπουδήποτε;!  
Έτσι περιδιαβαίνεις στην επίσημη 
ιστοσελίδα ένα πλήθος πληροφοριών 
για το πόσοι Αφρικανοί έχουν σήμερα 
πρόσβαση σε υπηρεσίας υγείας και 
παιδείας χάρη στην αδαμαντοβιομηχανία, 
μαθαίνεις ότι πάνω από το 99% των 
διαμαντιών είναι conflict free (δηλαδή 
άσχετο με συγκρούσεις), πουθενά 
όμως δεν διαβάζεις μία λέξη για την 
χρηματοδότηση της εθνοκάθαρσης 
δια των εβραϊκών εποικισμών στην 
Παλαιστίνη από εμπόρους διαμαντιών 
(και εθνών) τύπου Λέβιεφ, για 
παράδειγμα... 

Κινέζικες αλήθειες
Συχνά πυκνά γίνεται λόγος για την 
άνοδο της Κίνας και την υποχωρηση 
της αμερικανικής ισχύος, έτσι όπως 
φαίνεται στο πεδίο της οικονομίας. Όμως 
βαθμηδόν το ίδιο φαινόμενο εμφανίζεται 
και στο πολιτικό πεδίο και χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα ήταν αυτό με τις εκθέσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στίς 11 Μαρτίου το Στέητ Ντηπάρτμεντ 
έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια 
έκθεσή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
σε 190 χώρες του κόσμου, στην οποία 
παριστάνει τον κριτή των πάντων, χωρίς 
φυσικά να λέει λέξη για τα εγχώρια 
«κατορθώματα». Δυο μέρες μετά, τις 
13/3, το υπουργείο Πληροφοριών του 
Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας έκανε 
το ίδιο, με την έκθεσή του υπό τον 
τίτλο «Η κατάσταση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στις ΗΠΑ το 2009». 

Αντίθετα με την αμερικανική έκθεση, η 
κινεζική είναι απολύτως τεκμηριωμένη 
και αναφέρει πασίγνωστα γεγονότα 
που όμως επισήμως «αγνοούνται» 
συστηματικά. Η έκθεση, βασισμένη σε 
αμερικανικά στοιχεία του υπουργείου 
Δικαιοσύνης, του FBI, άλλων υπηρεσιών 
και δυτικών ΜΜΕ, αναφέρει: Την 
έκρηξη της εγκληματικότητας στις 
ΗΠΑ, με 4.900.000 βίαια εγκλήματα, 
16.300.000 εγκλήματα κατά της 
περιουσίας, 30.000 θανάτους από 
όπλα, 14.000.000 συλλήψεις (χώρια της 
Τροχαίας), 15.000 φόνους και χιλιάδες 
κρούσματα ενδοσχολικής βίας.
Τους περιορισμούς στα αστικά και 
πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, 
σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς 
Αμνηστείας, αστυνομικές αναφορές, 
αρθρογραφία τοπικών ΜΜΕ κτλ. 
Μιλάμε για αστυνομική βία (κραυγαλέα 
περίπτωση το Σικάγο) που δεν αφήνει 
έξω ούτε τα παιδιά, ιδίως δε αφορά 
μαύρους και ισπανόφωνους. Μόνο το 
2008 φυλακίστηκαν στις ΗΠΑ 2.400.000 
άνθρωποι και επιτηρούνταν άλλοι 
7.300.000! Όσο για την κατάσταση 
στις αμερικανικές φυλακές, και να μην 
υπήρχε η κινεζική έκθεση έχουμε τις 
ταινίες που δείχνουν την εφιαλτική 
πραγματικότητα των βασανιστηρίων, 
του οργανωμένου εγκλήματος, των 
βιασμών και του AIDS. 

Συνέχεια στη σελίδα 4

Φαρισαϊσμός και Διαμάντια
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Τά «30 ἀργύρια» τοῦ κάθε
Michael McMahon

Mία ἄσχηµη πλευρά τῆς ψηφοφορίας στό 
ἀµερικανικό Κονγκρέσο (4/3/10) γιά τήν 
ἀναγνώριση τῆς ἀρµενικῆς γενοκτονίας ἦταν 
αὐτή µέ τόν Δηµοκρατικό γερουσιαστή Michael 
McMahon. Ὁ ΜακΜάχον, πού ἐκλέγεται σέ περιοχή 
τῆς Νέας Ὑόρκης µέ 20.000 ἑλληνοαµερικανούς, 
καταψήφισε τήν ἀναγνώριση, ἐπιβεβαιώνοντας 
τήν µεταστροφή του ἀπό τόν περασµένο Μάιο 
πρός τά τουρκικά συµφέροντα. Καί γιά νά µήν 
µείνει καµµία ἀµφιβολία, 23 µέρες µετά, στίς 27 
Μαρτίου, τιµήθηκε γιά τόν «ἀνδρισµό» του ἀπό 
τήν πλευρά τῶν γενοκτόνων: Σέ γεῦµα πρός τιµήν 
του στό ἑστιατόριο “Ali Baba Terrace” εἰσέπραξε 
τό ἀντίδωρο τῆς στάσης του, τήν οἰκονοµική 
ἐνίσχυση τῆς πολιτικῆς του ἐκστρατείας γιά τίς 
ἐκλογές τοῦ Νοεµβρίου. Μάλιστα µεταξύ τῶν 
25 πού παραβρέθηκαν συµπεριλαµβανόταν καί 
µέλη τῆς διπλωµατικῆς ὑπηρεσίας τῆς Τουρκίας. 
Ἄλλωστε, καί σύµφωνα µέ τά καταγραµµένα 
στοιχεῖα στό Ἀµερικανικό Τµῆµα Δικαιοσύνης*, 
ἀποκαλύπτεται ὅτι λοµπίστες τῆς Τουρκίας 
ἐπικοινώνησαν µέ τό γραφεῖο τοῦ McMahon πέραν 
τῶν 12 περιπτώσεων γιά νά ἐξασφαλίσουν τήν 
ὑποστήριξή του στά τουρκικά συµφέροντα. Ἔτσι, 
οἱ Τοῦρκοι βρῆκαν στό πρόσωπο τοῦ ΜακΜάχον 
τόν διάδοχο τοῦ Robert Wexler στό Κογκρέσο καί 
στήν Ὑποεπιτροπή Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων γιά 
τήν Εὐρώπη. Τό θέµα εἶναι τί κάνουµε ἐµεῖς, πέραν 
τοῦ νά διαµαρτυρόµαστε. Κι ὅταν βεβαίως λέω 
ἐµεῖς δέν ἐννοῶ µόνο τούς Ἑλληνοαµερικανούς 
µά καί τήν λεγόµενη ἑλληνική Κυβέρνηση πού θά 

χρειαστεῖ ὑποστήριξη µεθαύριο στά νοµοθετικά 
σώµατα τῶν ΗΠΑ. Τό «πῶς» στρατολογεῖται κάθε 
πολιτικός σέ ἕνα λόµπυ (πλήν τοῦ ἰδιάζοντος 
ἑβραϊκοῦ) εἶναι γνωστό - βλ. φωτό - καί δέν θά 
χρειαστεῖ νά ἀνακαλύψουµε ἐµεῖς τόν τροχό. Ἀντί 
λοιπόν νά σκούζουµε πώς ἄλλα µᾶς εἶχε ὑποσχεθεῖ 
ὁ ΜακΜάχον γιά Κύπρο καί Πατριαρχεῖο καί 
ἄλλα πράττει, ἤ ἀντί νά στηρίξουµε ἁπλῶς τούς 
Ρεπουµπλικανούς ἀνθυποψηφίους του Michael 
Allegre�i καί Michael Grimm (δηλώνουν σήµερα 
ὑποστηρικτές τῆς ἀναγνώρισης τῆς Ἀρµενικῆς 
Γενοκτονίας) τόν Νοέµβριο, ἄς σοβαρευτοῦµε καί 
ἄς ...ξηλωθοῦµε.

* Πῶς λέµε «προσωπικά δεδοµένα»; Ἔ, καµµία 
σχέση!

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ!

∆έν θά σχολιάσουµε καθόλου τήν ἀπίστευτη εἴδηση 
ἀπό τίς ΗΠΑ, κάντε το ἐσεῖς ὅπως νοµίζετε. Ἔχουµε 
λοιπόν καί λέµε: 
Στίς 28 Μαρτίου µία ὁµαδική ἐπιστολή µέ τίς 
ὑπογραφές τῶν 3/4 τῶν µελῶν τῆς Βουλῆς τῶν 
Ἀντιπροσώπων ἔφτασε στά χάρια τῆς Κλίντον καί 
τοῦ Ὀµπάµα. Ποιό ἦταν τό θέµα της; Ἡ ὑποστήριξη 
τῶν κυρίων αὐτῶν στό κράτος τοῦ Ἰσραήλ καί ἡ 
ἀπαίτησή τους πρός τήν ἀµερικανική Κυβέρνηση 
νά τερµατίσει τήν περίοδο ἔντασης στίς σχέσεις της 
µέ τό ἑβραϊκό κράτος!  
Μάλιστα! Οἱ 327 ἀπό τούς 435 νοµοθέτες ἔκριναν 
ὅτι ἡ παρούσα ἔνταση «δέν θά προωθήσει τά κοινά 
συµφέροντα τῶν δύο χωρῶν» ἀφοῦ «πρωτίστως 
πρέπει νά ἐπικεντρωθοῦµε στήν ἀπειλή πού συνιστᾶ 
τό ἰρανικό πυρηνικό πρόγραµµα ὅπλων γιά τήν 
εἰρήνη καί τή σταθερότητα στή Μέση Ἀνατολή»! 
Τήν πρωτοβουλία τήν εἶχαν ἀναλάβει οἱ ἐπικεφαλῆς 
τῶν δύο κοµµάτων, ὁ Steny Hoyer τῶν ∆ηµοκρατικῶν 
καί ὁ Eric Cantor τῶν Ρεπουµπλικανῶν. Εἴπαµε, 
αὐτό πού συνέχει ΟΛΟ τό πολιτικό σύστηµα 
τῶν ΗΠΑ εἶναι µόνο ἡ ἀφοσίωση στά ἑβραϊκά 
συµφέροντα. Γράφουν λοιπόν οἱ τζουτζέδες στόν 
Ὀµπάµα πού τόλµησε νά πεῖ τό αὐτονόητο κατά 
τῶν παρανόµων ἐποικισµῶν στήν Παλαιστίνη: «Σᾶς 
γράφουµε γιά νά ἐπαναβεβαιώσουµε τήν ἀφοσίωσή 
µας στόν ἄθραυστο δεσµό πού ὑφίσταται µεταξύ 
τῆς χώρας µας καί τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί γιά 
νά σᾶς ἐκφράσουµε τή βαθειά µας ἀνησυχία γιά τήν 
πρόσφατη ἔνταση (...) «Ἕνα ἰσχυρό Ἰσραήλ εἶναι 
ἀβαντάζ γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια τῶν ΗΠΑ καί 
σταθεροποιεῖ τήν Μέση Ἀνατολή».
Καί γιατί ὅλα αὐτά; Ἐπειδή ὁ καηµένος ὁ Ὀµπάµα 
προσπάθησε νά κρατήσει τά προσχήµατα στό 
θέµα τῶν ἑβραϊκῶν ἐποικισµῶν καί νά προτάξει 
τά συµφέροντα τῆς δικῆς του χώρας. Πῶς νά τό 
πετύχει ὅµως, ὅταν δέχεται τέτοιες ἐπιστολές; Γιατί 
προφανῶς αὐτή εἶναι ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου καί 
κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῶν δηµοσιοποιούµενων 
γεγονότων γίνεται πραγµατική κόλαση... 

Διαβάστε (σε δική μας μετάφραση) το 
κείμενο του Αχμέτ Αλτάν στην τουρκική 
εφημερίδα Ταράφ (2-4-10) με τίτλο 
«ΜΜΕ και θάνατος» και ανακαλύψτε την 
Τουρκία που σας κρύβουν οι καθεστωτικές 
φυλλάδες και τα τουριστικά γραφεία: 
Αυτό είναι το φοβερό, το ότι ο πυροβολισμός 
- δολοφονία ενός 14χρονου θεωρείται 
¨συνηθισμένο και ασήμαντο¨ γεγονός. 
Τον Μεχμέτ Νουρί τον πυροβόλησαν 
πισώπλατα και τον σκότωσαν. Φωτογράφοι 
από εφημερίδες και πρακτορεία ειδήσεων 
τράβηξαν φωτογραφίες την οικογένεια 
του θανόντος παιδιού και την κηδεία. 
Αυτή η είδηση θανάτου πήγε σε όλες τις 
εφημερίδες της Τουρκίας. Εκτός από την 
«Ταράφ» καμμιά δεν την δημοσίευσε. Δεν 
βρήκαν ¨άξιο είδησης¨ το να δολοφονείται 
πισώπλατα ένα παιδί Κούρδων.
Αυτή η αδιαφορία είναι που ξεσηκώνει, 
που εξοργίζει τους ανθρώπους. Το ότι 
παραμένουν σιωπηλοί στους πόνους, 
στις θλίψεις και στους  θανάτους τους. 
Πυροβολούνε το παιδί σου και κανένας δεν 
ακούει τον πόνο σου. 
Ο δεκατετράχρονος Μεχμέτ Νουρί δεν 
σκοτώθηκε στα χωράφια. Την νύχτα πήγε 
με τέσσερεις συγχωριανούς του για να 
πάρουν με τα άλογα μαζούτ από το Ιράν. 
Προφανώς θα γέμιζαν τους τενεκέδες, θα 
τους έφερναν εδώ και θα το πουλούσαν 
βγάζοντας λίγα χρήματα. Αυτό το «μεγάλο 
έγκλημα» δεν πρόλαβαν να το κάνουν. Στα 

πεντακόσια μέτρα από το χωριό συνάντησαν 
στρατιώτες, φοβήθηκαν και διέφυγαν προς 
το χωριό. Καθώς έφευγαν, οι στρατιώτες 
πυροβόλησαν και σκότωσαν τον Μεχμέτ 
Νουρί*.
Αυτή είναι λοιπόν η ποινή για μερικούς 
τενεκέδες μαζούτ, η θανατική ποινή; 
Για τον θάνατο αυτού του παιδιού, για 
την δολοφονία κανείς δεν ενδιαφέρεται; 
Αποτελεί μήπως «φυσικό» στοιχείο στην 
ζωή μας τα Κουρδάκια να δολοφονούνται; 
Είναι δυνατόν τα μίντια μιας χώρας να 
είναι τόσο κουφά μπροστά στον θάνατο; 
Αυτή η χώρα μήπως αποτελείται μόνο από 
τις «δυτικές περιοχές»; Παιδί ήμουν όταν 
ο Φικρέτ Οτιάμ περιέγραφε τα δράματα 
των «λαθρέμπορων των συνόρων», γέρασα 
κι ακόμη σκοτώνουν παιδιά στα σύνορα 
για δύο τενεκέδες μαζούτ. Ο έρμος δεν 
είχε προλάβει καν να περάσει τα σύνορα. 
Δεν είχε διαπράξει καν το ¨έγκλημα¨ του. 
Δολοφονήθηκε για τα άδεια μπιντόνια που 
είχε στη ράχη του αλόγου του. Και όλα τα 
μίντια δεν το άκουσαν, δεν νοιάστηκαν. 
Επτακόσια χρόνια μετά το έργο του Γιουνούς 
Εμρέ «Ένας περίεργος πέθανε», αυτοί δεν 
λένε καν «ένας περίεργος πέθανε», αλλά 
ανασηκώνουν τους ώμους και γυρνάνε την 
πλάτη τους. 
Τα τουρκικά μίντια γιατί να το κάνουν 
είδηση, γιατί να ακούσουνε την κραυγή του 
πατέρα του παιδιού, όταν αυτό που πέθανε 
είναι ένα Κουρδάκι και αυτός που σκότωσε 

ένας Τούρκος στρατιώτης;
Και μετά ρωτάνε «γιατί βγαίνουν οι Κούρδοι 
στο βουνό». Ο άνθρωπος θέλει να ακουστεί 
η φωνή του, θέλει μια απάντηση στην 
κραυγή του, κάποιον να πει την θλίψη του. 
Ο Θεός ξέρει πόσα παιδιά σκοτώνονται σε 
κείνα τα μέρη, αν το μάθει η εφημερίδα μας 
γίνεται είδηση, αν όχι τα παιδιά θάβονται 
χωρίς να ακουστεί τίποτε. Λίγους τενεκέδες 
μαζούτ θα έφερνε ο Μεχμέτ Νουρί και θα 
κέρδιζε λίγα χρήματα. Χτες τον έθαψαν. 
Εκτός από εμάς κανείς δεν έκανε είδηση 
τον θάνατο του.
Σκεφθείτε να ζείτε στα ΝΑ ή στα νότια 
– στην ουσία δεν διαφέρει αν είστε Κούρδος 
ή Τούρκος -, αν σας συμβεί κάτι εκεί ποιος 
θα σας στηρίξει; Άραγε υπάρχει κάτι που να 
μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να πούνε ̈ εμένα 
με προστατεύει αυτό¨; Για την Τζειλάν που 
κομματιάστηκε μπροστά στο σπίτι της, οι 
διοικούντες, οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί 
της χώρας αυτής, δεν είπαν καν ένα «Θεός 
σχωρέστην». Για τρεις μέρες οι τουρκικές 
εφημερίδες και τηλεοράσεις δεν ανέφεραν 
τίποτε για την Τζευλάν. Διότι απλά αυτή που 
πέθανε ήταν ένα μικρό κορίτσι Κούρδων. 
Και για τον Μεχμέτ Νουρί δεν νοιάστηκαν, 
ένα παιδί ήταν που ήθελε να φέρει μερικούς 
τενεκέδες μαζούτ.
Εσύ κλείνε τα σύνορα στους ανθρώπους, 
μην επιτρέπεις το εμπόριο τους, ρίξε 
την παραγωγή υφάσματος που πωλείται 
σε γειτονικές χώρες από 230.000 τόπια 

σε 2.000, όπως είπε η πρόεδρος του 
εμπορικού επιμελητηρίου του Ντιαρμπακίρ 
Νεσέ Ντουζέλ, εξαφάνισε τις δυνατότητες 
βιοπορισμού τους, κάψε τα χωριά τους, 
απαγόρευσε την μητρική τους γλώσσα, 
φυλάκισε τους ανθρώπους τους, σκότωσε 
τα παιδιά τους, μη μιλάς καθόλου για τις 
στενοχώριες και τα βάσανα τους, μην τα 
σκέφτεσαι καν, και μετά ρώτα «μα γιατί 
βγαίνουν στα βουνά».
Αυτοί υπάρχουν. Είναι άνθρωποι, έχουνε 
βάσανα, πεθαίνουν. Αν τα λεγόμενα 
«μίντια» άκουγαν λίγο τον πόνο αυτών των 
ανθρώπων, εξέφραζαν τα βάσανα τους, 
έκαναν να ακουστεί η φωνή τους, σήμερα 
αυτή η χώρα θα ήταν σε ένα εντελώς 
διαφορετικό σημείο, δεν θα συγκεντρωνόταν 
τόση αμοιβαία οργή, δεν θα αυξανόταν τόσο 
η επιθυμία για εκδίκηση.
Τον Μεχμέτ Νουρί τον σκότωσαν. Για λίγους 
τενεκέδες μαζούτ τον έβαλαν στο χώμα 
στα δεκατέσσερα του χρόνια. Δεν έδωσαν 
σημασία για τη ζωή του, και τον θάνατο του 
δεν τον άκουσαν. Οι Κούρδοι πεθαίνουν, 
και για να μην ακουστεί ο θάνατος τους 
οι Τούρκοι κουφαίνονται, καθίστανται 
ανάπηροι. Με νεκρούς, με ανάπηρους και 
δολοφονημένα παιδιά στο χώμα. Αυτή είναι 
η χώρα στην οποία ζείτε και αντιστέκεστε 
για να μην αλλάξει.

* Οι στρατιώτες πρώτα τον πυροβόλησαν 
και μετά τον σκότωσαν με πέτρες και ξύλα! 

Κινέζικες αλήθειες
Συνέχεια από τη σελ. 3

Μα κι εκτός φυλακής η ζωή των φτωχών είναι δραματική, 
με την κατάσταση να επιδεινώνεται συν τω χρόνω. Αν 
μάλιστα τυχαίνει να είναι κάποιος και μουσουλμάνος 
μετανάστης, τότε τόσο το χειρότερο, αφού το αστυνομικό 
κράτος του Patriot Act που έχει στηθεί την τελευταία 
δεκαετία τον στοχοποιεί με το παραμικρό. Για ποια 
δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών λοιπόν να 
μιλήσεις μετά; Μόνη η αναφορά του υπουργείου Γεωργίας 
των ΗΠΑ για το 2008, που μιλά για τον υποσιτισμό του 
1/4 των παιδιών της χώρας, τα λέει όλα. Πώς να αγνοήσεις 
το δικομματικό σύστημα που παριστάνει τη δημοκρατία 
με τα άπειρα χρήματα των χορηγών και με τις εκλογικές 
νοθείες; Και τι να πεις για την εξωτερική πολιτική των 
ΗΠΑ, με τους απρόκλητους πολέμους σε Αφγανιστάν 
και Ιράκ, για την πολεμική δράση τους στη Σομαλία, γιά 
τη στάση τους έναντι του Ιράν, για το Γκουαντάναμο, 
τό Μπάγκραμ και το Αμπού Γκράιμπ, φυλακές για τις 
οποίες ο ίδιος ο ΟΗΕ έχει μιλήσει; Τι άλλη στάση άραγε 
θα μπορούσε να τηρήσει ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και 
καταναλωτής όπλων του κόσμου;!

Κουρδικός θάνατος & ελληνοτουρκικά ΜΜΕ
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Πρό ηµερών βρεθήκαµε πάλι σε 
χώρα του δυτικού κόσµου, από 
αυτές που υποτίθεται ότι δείχνουν 
το µέλλον της δικής µας, αφού 
εξακολουθούµε να κινούµαστε 
µε τα πρότυπα της “ευρωπαϊκής” 
πορείας. Δεν θα επαναλάβουµε 
τις συνηθισµένες γκρίνιες για την 
αθλιότητα του ηµετέρου κρατιδίου 
ή άλλα τετριµµένα σχόλια περί της 
φύσεως της ελληνικής κοινωνίας 
κτλ. Θα επιµείνουµε σ’ αυτό που 
κι άλλοτε έχουµε ξαναγράψει, στο 
πείραµα που γίνεται στη πλάτη µας 
από τα αφεντικά: 
µε την στανική 
εκπόρνευση του 
ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ο ύ 
ήθους µέσα από 
σ υ σ τ η µ α τ ι κ ή 
προπαγάνδα των 
Μέσων Μαζικής 
Επιρροής -  κυρίως 
τηλεόραση - και 
της διαφήµισης. 
Μετά λοιπόν 
από µια βδοµάδα 
στη Γαλλία, 
παρατηρήσαµε 

αυτό που κι άλλοτε είχαµε 
επισηµάνει (κι εκεί κι αλλού, ίσως 
και σε µεγαλύτερη κλίµακα, π.χ. 
στην Ισπανία): Στην τηλεόραση 
εµφανίζονται κανονικές γυναίκες, 
ωραίες ή και µη, χωρίς να 
λαγνοβοούν, χωρίς να επιδεικνύουν 
µε τις ενδυµατικές τους περιλήψεις 
ό,τι θα µπορούσε να δελεάσει 
ένα ανδρικό όργανο, χωρίς να 
περιφέρουν το υγρό βλέµµα της 
προοργασµικής κατάστασης. Δεν 
συζητούν χαχανίζοντας όλο αυτό 
το “γκλάµορους” τίποτε, γύρω από 

το οποίο κάθε µεσηµέρι γίνονται 
διατριβές και συνέδρια στα ελληνικά 
ιδιωτικά κανάλια. Δεν ξεκινάνε 
την “στελέχωση” των τηλεοπτικών 
τραπεζιών από την (απαραίτητη 
στα καθ΄ ηµάς) κραγµένη αδερφάρα 
- για την ακρίβεια δεν είδαµε ΟΥΤΕ 
ΜΙΑ τέτοια παρουσία, από αυτές 
τις δύστυχες υπάρξεις που βρίθουν 
πλέον στις οθόνες µας. Δεν είδαµε 
καµµία διαφήµιση που να γελοιοποιεί 
τον άνδρα, παρουσιάζοντάς τον ως 
κρετίνο (σκεφτείτε πόσες τέτοιες 
βλέπουµε καθηµερινά και τι είδους 
υποδόρειες επιδράσεις έχουν στο 
υποσυνείδητό µας), καµµία ξέκωλη 
διαφήµιση που να βασίζεται 
αποκλειστικά στις καµπύλες µιας 
σεξοµηχανής και στο γενετήσιο 
ένστικτο, είτε πουλάει αυτοκίνητα 
είτε παγωτά. 
Το ξαναγράφουµε για να γίνει 
σαφές: Σε καµµία χώρα του κόσµου 
δεν έχεις αυτή τήν αίσθηση που έχεις 
στην Ελλάδα, ότι τα πάντα στη ζωή 
αυτή είναι γύρω από ένα κρεββάτι. 
Και καµµία λογική εξήγηση δεν 
υπάρχει, του τύπου “από τη στέρηση 
φτάσαµε σε υπερβολές”, “έτσι 
γίνεται παντού”, “αυτά θέλει ο 
κόσµος” κτλ κτλ. Μόνο στη χώρα 
µας γίνεται αυτό το πείραµα των 

αφεντικών, που προσπαθεί να µας 
πείσει πως ένα πήδηµα είναι ό,τι 
σπουδαιότερο µπορεί να ονειρευτεί 
καθένας (εξ ου και η υπερπροβολή 
του κάθε ανώµαλου που διεκδικεί 
το δικό του µερτικό στο οµαδικό 
όργιο της χώρας), πως όλα τ’ άλλα 
είναι σαχλαµάρες και ψέµµατα. 
Και ρωτάµε, γιατί δεν γίνεται το 
ίδιο σε χώρες της δυτικής Ευρώπης, 
που υποτίθεται ότι προηγούνται της 
δικής µας σε “εξέλιξη”, µε ό,τι και να 
σηµαίνει αυτό; Κι αν µιλήσει κανείς 
για την πουριτανική παράδοση ή 
για τις ρωµαιοκαθολικές επιδράσεις 
στην άλφα ή στη βήτα χώρα, τι θα 
πει για την κραυγαλέα άθεη Γαλλία; 
Εµείς την απάντηση την έχουµε 
δώσει εδώ και δέκα περίπου χρόνια 
από το έντυπο αυτό, µιλώντας για 
το πείραµα που είναι σε εξέλιξη 
(τι θα πει “από ποιούς”; Από τους 
γνωστούς προαγωγούς, φυσικά!) και 
το οποίο πέτυχε σε µεγάλο βαθµό 
την εξηλιθίωσή µας. Ας ελπίσουµε 
ότι η οικονοµική κρίση που ενέσκηψε 
θα µας ξαναφέρει στα συγκαλά 
µας και αφού φωτιστεί ο νους µας, 
ένα ωραίο απόγευµα, θα παίξουµε 
µπάλλα µε τα κεφάλια των ερίτιµων 
πειραµατιστών...

Κ.Κ.

Το ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ελληνικό πείραµα

Ρέ παιδιά, δέν εἶναι πλάκα: Τό 
τουρκικό πολιτικό λόµπυ στίς ΗΠΑ 
(Turkish Coalition of America) διά τοῦ 
προέδρου του G. Lincoln McCurdy 

(φωτό), παραµονή τῆς ἐθνικῆς µας 
γιορτῆς, ἔστειλε στόν Λευκό Οἶκο 
ἐπιστολή - λίβελλο γιά τήν Ἑλλάδα 
καί τήν ἱστορία της. 
Ἐκεῖ µέσα ὁ προαναφερθείς 
τενεκές ἐγκαλοῦσε οὐσιαστικά τόν 
Ἀµερικανό Πρόεδρο πού δέχθηκε τόν 
πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος καί τόν 
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀµερικῆς Δηµήτριο 
µέ τήν ἀφορµή τῆς 25ης Μαρτίου. 
Γιατί; Διότι τό 1821 «σηµατοδοτεῖ τήν 
ἀρχή µιᾶς τροµακτικῆς περιόδου γιά 
τούς Ὀθωµανούς µουσουλµάνους 
τῶν Βαλκανίων, πού εἶχαν 1.750.000 
σφαγιασθέντες καί 1.000.000 βιαίως 
ἀπό τίς πατρίδες τους»!!! Θυµήθηκε 
τήν κραυγή «Θάνατος στούς 
Τούρκους» τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν 
Γερµανοῦ, τόν πολεµικό στίχο «µή 
µείνει Τοῦρκος στόν Μωριά, µηδέ 
στόν κόσµο ὅλον», βρῆκε νά πεῖ 
καί γιά τόν Δηµήτριο Ἀµερικῆς 
ὅτι µίλησε ἐθνικιστικά κατά τῶν 
γειτόνων τῆς Ἑλλάδας - «κι ὄχι ὡς 
ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ» - καί κατέληξε 
µέ τά ἑξῆς ἀπίθανα: «Σέ µιά στιγµή 
πού οἱ ΗΠΑ διεξάγουν πολέµους 
πραγµατικούς µά καί δηµοσίων 
σχέσεων κατά τοῦ ἰσλαµικοῦ 
ἐξτρεµισµοῦ πού καλεῖ σέ ἱερό πόλεµο 

κατά τῆς Ἀµερικῆς καί τῶν συµµάχων 
της, συµπεριλαµβανοµένης τῆς 
Τουρκίας, αὐτό τό συµβάν στέλνει 
ἕνα ἐπικίνδυνο µήνυµα στόν κόσµο. 

Συγκεκριµένα ὅτι δέν 
ἀποκηρύσσονται ἐξίσου ὅλοι 
οἱ ἱεροί πόλεµοι µά κάποιοι 
ἑορτάζονται καί στόν Λευκό 
Οἶκο. Ἐλπίζουµε ὅτι στό 
µέλλον θά γιορτάζετε 
µόνο τίς ἐπετείους πού δέν 
σηµατοδοτοῦν τίς ἀπαρχές 
µιᾶς ἀπό τίς χειρότερες 
τραγωδίες τοῦ κόσµου.» 
Τά σχόλια γιά τό γελοῖο 
περιεχόµενο αὐτό 
καθαυτό φυσικά καί 

περιττεύουν. Ὅµως σηµειώνουµε 
τό συµβάν, προκειµένου νά δοῦµε 
τό πῶς κινοῦνται οἱ καλοί µας 
γείτονες. Πόσο τούς πειράζει ὅτι ἡ 
ἀπελευθερωτική µας ἐπανάσταση 
γιορτάζεται στόν Λευκό Οἶκο καί 
πόσο πασχίζουν νά ὑπονοµεύσουν 
τίς πολιτικές προσβάσεις µας καί 
τήν αἴγλη τῆς ἱστορίας µας. 
Πάντως ἐγώ στή θέση τους δέν 
θά πετοῦσα τά λεφτουδάκια µου 
σέ ἀπρόβλεπτους καί ἄσχετους 
γιάνκηδες. Ἀφοῦ τό διαβατήριο 
τῆς Ἑλλάδας εἶναι ἡ Ἱστορία της, 
θά χρηµατοδοτοῦσα στήν ἴδια τήν 
Ἑλλάδα µερικές «ἐπιστηµόνισσες», 
ντεµέκ ἱστορικούς, πού θά ἄρχιζαν 
νά ἀναρωτιοῦνται «τί εἶναι ἡ πατρίδα 
µας;», θά µιλοῦσαν γιά τό «ἄσχηµο, 
µπάσταρδο πρόσωπο» τῆς Ἑλλάδος, 
θά ἔγραφαν γιά τήν «κατεστηµένη 
ἀφήγηση τοῦ παρελθόντος µας» καί 
τίς «κατασκευασµένες ταυτότητες 
τοῦ ἑλληνικοῦ ἐθνικισµοῦ» κτλ 
κτλ. Μέ τήν οἰκονοµική µάλιστα 
κρίση πού ἐνέσκηψε στή χώρα, θά 
µποροῦσε νά γεµίσει ὁ τόπος ἀπό 
τέτοια ἐνεργούµενα. Φαντάζεστε τί 
θά γινόταν σέ µία τέτοια - καθαρά 
ὑποθετική - περίπτωση; 

Τό τουρκικό λόµπυ ἀναδιφεῖ 
στήν ...ἑλληνική ἱστορία Ταχύρρυθμος εξευρωπαϊσμός της πολιτικής

Το κόλπο ήταν αριστοτεχνικά στημένο από παλιά. Η μικροσυνενοχή στη 
διαφθορά όλων σχεδόν των ενηλίκων κατοίκων του κρατιδίου, αποτέλεσε 
τον βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίχτηκε το σύστημα. Η συλλογική 
ενοχοποίηση που έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία, φαίνεται να ελέγχει 
ικανοποιητικά μέχρι στιγμής τις αντιδράσεις στην εξελισσόμενη λαίλαπα, οι 
οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να έχουν προσλάβει εκρηκτικές 
διαστάσεις. Μοιραίοι κι άβουλοι, σε καθολική εθνική κατάθλιψη, 
παρακολουθούμε τη χώρα να έχει καταρρεύσει ολοκληρωτικά έχοντας γίνει 
παράδειγμα προς αποφυγή διεθνώς. 
Με δεδομένη τη συνδρομή του γνωστού θηριώδους μηχανισμού προπαγάνδας 
και ελέγχου από τα – ηλεκτρονικά ιδίως - ΜΜΕ, το τοπίο διατηρείται 
εσκεμμένα θολό κυρίως όσον αφορά τα αίτια της κρίσης, τα υπεύθυνα 
πρόσωπα και μηχανισμούς, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης (παρά 
τις εξαιρέσεις ορισμένων σοβαρών ανθρώπων βλ. Δελαστίκ, Λυγερού, 
Κωνσταντακόπουλου, Παπακωνσταντίνου, Στάθη, φυσικά Καραμπελιά και 
λίγων ακόμη).
Η επιτυχία του πειράματος που εξελίχθηκε τα τελευταία τουλάχιστον 30 
χρόνια με τελικό στόχο την αποεθνικοποίηση, εξηλιθίωση, εκπούστευση, 
εκπόρνευση, την εξαλλαγή εν τέλει ενός πληθυσμού που η μοίρα τον όρισε 
να κατοικεί σε ένα τόπο με κορυφαία σημασία στην παγκόσμια ιστορία/ 
πολιτισμό, σε έναν άβουλο, αδιαφοροποίητο, ημιμαθή παγκοσμιοποιημένο 
χυλό, υπήρξε απόλυτη.
Το αποτέλεσμα; Πρώτοι στη διαφθορά, στη λαμογιά, στην παιδική παχυσαρκία, 
στα τροχαία δυστυχήματα, στη νύχτα, στο κάπνισμα, στον τζόγο, στα μασάλια, 
σε Cayenne, σε αέρα κοπανιστό. Πάτοι στην πραγματική οικονομία, στην υγιή 
επιχειρηματικότητα, σε παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητα, διαφάνεια, 
υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, παιδεία, δικαιοσύνη, αστυνόμευση, γεννήσεις, 
ποιότητα αστικού περιβάλλοντος, ευγένεια, πειθαρχία, συλλογικότητα. Με 
μια οικονομική ελίτ ληστρική, ανάλγητη, ιδιαίτερα χαμηλής καλλιέργειας, 
χωρίς ίχνος εθνικής συνείδησης παρά το ότι έχει βασίσει τον πλούτο της 
σχεδόν αποκλειστικά στην καταλήστευση του δημοσίου, τη χειρότερη 
ίσως του κόσμου. Και ένα πολιτικό προσωπικό, υπηρετικό κατά βάσιν  της 
προηγούμενης τάξης αλλά και ξένων συμφερόντων, εξόφθαλμα αντίθετων με 
τα γνήσια λαϊκά, εξαιρετικά χαμηλού μορφωτικού και ηθικού επιπέδου.    
Τα μέτρα ανασκολοπισμού της κοινωνίας - έχουν το θράσος να - τα 
παρουσιάζουν ως ταχύρρυθμο εξευρωπαϊσμό της Δημόσιας Διοίκησης και 
γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. Έμπλεοι αισθημάτων οργής, έχουμε 
να τους προτείνουμε και εμείς ορισμένα (αυτονόητα, αν λειτουργούσε η 
Δημοκρατία) μέτρα για τον παράλληλο εξευρωπαϊσμό της πολιτικής και όχι 
μόνο, τα οποία θα μπορούσαν να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να 
αποφασίσει ο λαός για μείζονα ζητήματα για τα οποία ουδέποτε ερωτάται. 

Συνέχεια στη σελίδα 9  
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α

Τί συµπεράσµατα ἐξήχθησαν ἀπό τούς διορισµούς τῶν διοικητῶν στά 
νοσοκοµεῖα τῆς Περιφέρειας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης; 
Πώς τελικά ὅ,τι προσόντα καί νά ἔχεις, ἡ πράσινη κοµµατική ταυτότητα 
προέχει. Καί µάλιστα ἄν ἔχεις κάνει καί γραµµατέας Νοµαρχιακῆς 

Ἐπιτροπῆς τοῦ ΠαΣοΚ ἤ ἔστω εἶσαι ἀποτυχηµένος βουλευτής τοῦ ἰδίου κόµµατος, 
δέν χρειάζεται οὔτε αἴτηση νά κάνεις, οὔτε βιογραφικό νά ὑποβάλεις. Μάλιστα 
- ὅπως δήλωσε ὁ Καβαλιώτης Στ. Μπαρούτης - κάποιοι εἶχαν τό θράσσος νά τό 
παραδέχονται καί δηµοσίως! Κάπως ἔτσι µέ τήν ἀνοικτή διακυβέρνηση, ἤ ὅπως 
ἀλλιῶς λέγεται τώρα ἡ πασοκοκρατία, θά συµµαζευτοῦν τά ἐλλείµατα τῶν 
νοσοκοµείων καί θά λειτουργήσουν ὅπως πρέπει... Ἐµεῖς µόνο δύο ἐρωτήµατα 
νά κάνουµε σχετικά: Σέ ποιάν ἄλλη χώρα τῆς Ε.Ε. ἡ ἑκάστοτε κυβέρνηση 
διορίζει στή θέση τοῦ µάνατζερ «στελέχη» τοῦ κοµµατικοῦ της στρατοῦ; Καί 
ποιός σοβαρός ἐπαγγελµατίας ἀφήνει τή δουλειά του γιά νά πάει σέ ἄλλη πόλη 
γιά µία θέση (καλοπληρωµένη, ἔστω) ἄγνωστης διάρκειας; Τί κίνητρα νά ἔχει; 

Ὁ Οἰκουµενικός Πατριάρχης, σύµφωνα µέ τουρκική ἐφηµερίδα, 
δήλωσε πώς µετά ἀπό σαράντα χρόνια χωρίς τή Σχολή τῆς Χάλκης 
δυσκολεύεται πλέον νά ἐκπαιδεύσει τούς κληρικούς του καί δήλωσε 
πώς δέν πάει ἄλλο: ἄν δέν γίνει κάτι µέ τή Σχολή σύντοµα, θά πρέπει 

νά βρεθεῖ λύση γιά τή λειτουργία της ἐκτός Τουρκίας. Μετά τή δηµοσίευση τῶν 
παραπάνω, ὁ Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιµος δήλωσε: “Ἀπό 
τήν ἀπάντηση τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουµενικοῦ µας Πατριάρχου σχετικά µέ 
τό τί θά γίνει ἐάν ἡ Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης δέν ἐπαναλειτουργήσει, 
πληροφορήθηκα ὅτι ὁ ἡγέτης τῆς Ὀρθοδοξίας µας, σκέπτεται τήν δηµιουργία 
καί λειτουργία Πατριαρχικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στήν Ἀλεξανδρούπολη. Τό 
ἐνδεχόµενο, νά ἀνεχθεῖ ἡ Εὐρώπη τήν ἐκδίωξη τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ἀπό τή 
Χάλκη, παράλληλα µέ τήν πικρία πού µᾶς δηµιουργεῖ, µέ ἐνθουσίασε προσωπικά, 
ἀλλά καί τήν τοπική µας κοινωνία. Καί γιά τόν σκοπό αὐτό, σέ συνεννόηση µέ 
τόν Νοµάρχη Ἕβρου κ. Ζαµπουνίδη, παραχωροῦµε στόν Παναγιώτατο τεράστιο 
οἰκοδόµηµα 15.000 τ.µ. στήν Ἀλεξανδρούπολη ἤ ἐάν προτιµᾶ ὁλόκληρη τή Νῆσο 
Σαµοθράκη γι’ αὐτόν τόν σκοπό. Τίθεµαι δέ ὁ ἴδιος καί ὁλόκληρη ἡ Μητρόπολη 
Ἀλεξανδρουπόλεως στή διάθεση τοῦ Πατριάρχου µας κ. Βαρθολοµαίου γιά τήν 
ἐκπλήρωση τοῦ ἔργου”.

Τά νεότερα ἀπό τό οἰκονοµικό πεδίο εἶναι µαῦρα πανταχόθεν. Ἀπ’ ὅπου 
µποροῦν µαζεύουν χρήµατα. Ἔτσι, µάθαµε ὅτι - παρά τίς παλιές δηλώσεις 
περί τοῦ ἀντιθέτου - ὁσονούπω θά ἔχουµε διόδια στήν Ἐγνατία ὁδό. 
Πρίν τό καλοκαίρι θά λειτουργήσουν οἱ πρῶτοι σταθµοί, δύο ἀπό τούς 

ὁποίους ἀναµένονται στή Θράκη. Κι αὐτό γιατί, σύµφωνα µέ τόν Μαγκριώτη, 
τό κόστος συντήρησης δέν µπορεῖ νά βαρύνει ὅλους τούς Ἕλληνες ἀλλά τούς 
χρῆστες τοῦ αὐτοκινητοδρόµου! Δηλαδή τό ὅτι κάνουν τό 80% τῶν ἔργων στήν 
πρωτεύουσα καί τά πληρώνουµε ὅλοι, δέν µετράει! Καί τά κοπροκόµµατά τους 
πού ἐπιχορηγοῦνται ἀπό τό κράτος γιατί δέν τά πληρώνουν οἱ χρῆστες τους;

Πράσινος Καραθεοδωρή κατά γαλάζιου Καραθεοδωρή!

Αύριο, Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή 18/4/2010 θα γίνουν στη Νέα Βύσσα και στην 
Κωνσταντινούπολη εκδηλώσεις σχετικά με τον μεγάλο μαθηματικό Κωνσταντίνο 
Καραθεοδωρή. Την πρώτη μέρα προβλέπεται επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη 
για προσκύνημα και επιμνημόσυνη δέηση στους τάφους των Στεφάνου και 
Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή στο Νεοχώρι Κωνσταντινούπολης, καθώς και συνάντηση 
με τον  Οικουμενικό Πατριάρχη στο Φανάρι. Την επόμενη μέρα θα αποκαλυφθεί η 
προτομή του Γενάρχη της οικογενείας Καραθεοδωρή, ιατρού και λόγιου Στέφανου 
Θ. Καραθεοδωρή (δωρεά των απογόνων Καραθεοδωρή, που θα αναγορευτούν σε 
απίτιμους δημότες του Δήμου Βύσσας) και θα γίνουν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις: 
Από τόν λέκτορα Φ. Μαλκίδη με θέμα «Οικογένεια Καραθεοδωρή: το ιστορικό, 
κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον», από τον καθηγητή και απόγονο του Στεφάνου Θ. 
Καραθεοδωρή κ. Πηλαβάκη Παύλο με θέμα «Η ζωή και το έργο του ιατρού και λόγιου 
Στέφανου Θ. Καραθεοδωρή  (1789 – 1867)», από τον καθηγητή Θωμά Βουγιουκλή 
«Η θεωρία των somas», από τον μαθηματικό Ε. Σπανδάγο με θέμα «Η ζωή και το έργο 
του μεγάλου μαθηματικού Κωνσταντίνου Σ. Καραθεοδωρή». Επίσης θα βραβευτούν 
για τη συμβολή τους στην ανάδειξη των Καραθεοδωρή ο εκδότης του περιοδικού 
«Βορέας» Στ. Παπαθανάκης και ο Ε. Σπανδάγος. 
«Πολύ ωραία», θα έλεγε κάποιος που δεν γνωρίζει την ελλαδική πραγματικότητα. Κι 
εμείς θα συμφωνούσαμε αν δεν βλέπαμε το πού πάει το πράγμα. Έχουμε λοιπόν μία 
αντιπαλότητα που ξεκίνησε από τοπικιστικά και προσωπικά κίνητρα, για το ποιός 
«δικαιούται» να μιλάει για τους Καραθεοδωρή, οι Κομοτηναίοι ή οι Βυσσιώτες, και 
που βλέπουμε ότι εξελίσσεται σε πολιτική: αφού ο Στυλιανίδης της ΝΔ στήριξε την 
προσπάθεια του Λιπορδέζη στην γενέτειρά του Κομοτηνή (προσπάθεια που έφερε ένα 
Μουσείο και πλήθος ευρημάτων στην πόλη), το ΠαΣοΚ θα στηρίξει ένα αντι-Μουσείο 
στόν Έβρο. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που γέννησε την κωμωδία...

ΓΑΖΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!
 Τήν ἐρχόµενη ∆ευτέρα, 19/4/10, 
στό Θρακικό Ὠδεῖο τῆς Κοµοτηνῆς, 
παρουσιάζουµε σέ συνεργασία µέ τήν 
πρωτοβουλία «Ἕνα πλοῖο γιά τή Γάζα» 
τό ντοκυµαντέρ «Γάζα ἐρχόµαστε», πού 
προβλήθηκε καί ἀπέσπασε τό πρῶτο 
βραβεῖο τοῦ κοινοῦ στό Φεστιβάλ 
τῆς Θεσσαλονίκης. Εἶναι µία δουλειά 
τοῦ Γιώργου Αὐγερόπουλου καί τοῦ 
συµπολίτη µας Γιάννη Καρυπίδη, πού 
θά φέρει τόν θεατή ἐνώπιον τῆς ὠµῆς 
ἀλήθειας γιά τήν Παλαιστίνη καί πού θά 
δώσει τήν ἀφορµή γιά µία ἐνηµέρωση 
ἀπό τά δύο µέλη τῆς ἀποστολῆς πού 
θά παραβρίσκονται στήν ἐκδήλωση 
(Θανάσης Τζιούµπας - Μαλβίνα Βοριά).
 Πρόκειται γιά τήν ἀξιοθαύµα-
στη προσπάθεια µερικῶν ἀνθρώπων 
διαφόρων ἐθνικοτήτων (εὐτυχῶς κι 
Ἑλλήνων ἀνάµεσά τους) πού ἀπό χρόνια 
πασχίζουν νά σπάσουν τό κτηνῶδες 
ἰσραηλινό ἐµπάργκο, µέ θαλάσσια 
ταξείδια στήν ἀποκλεισµένη Γάζα. 
Σύµφωνα µέ τόν Θανάση Τζιούµπα 
«Ὁ κάθε ταξιδευτής ἔχει τήν δική του 
ἀφετηρία, εἶναι οἱ τροχιές πού συγκλίνουν 
στό κατάστρωµα δύο ψαροκάικων, µέ 
σηµαία τήν ἀποκοτιά, ἐκείνη τήν ἀποκοτιά 

πού µόνο ἡ ἀγάπη γιά τόν ἀδικηµένο 
µπορεῖ νά θρέψει. Ὁ Αὐγερόπουλος εἶναι 
προσεκτικός ὅσο κι οἱ ἄνθρωποι πού 
ζωγραφίζει: δέν ἁγιογραφεῖ κανέναν. Σέ 
µιά ἐποχή πού ἐπιχειροῦν νά µᾶς πείσουν 
ὅτι οἱ ἐξαιρετικές πράξεις, ὁ ἡρωισµός 
εἶναι ὑπερανθρώπινα, εἶναι δουλειά 
κάποιου Σούπερµαν ἤ τῶν «κοσµικῶν»  
ἀντιπρόσωπων του, τοῦ ἀµερικάνου 
πεζοναύτη, τοῦ πράκτορα τῆς Μοσάντ, 
τοῦ χειριστῆ τῶν πιό ἐξελιγµένων 
ροµποτικῶν ὅπλων, περιγράφεται ἕνας 
ἄλλος δρόµος: Εἶναι ἡ θέληση κι ὄχι ἡ 
δύναµη, εἶναι τό ἦθος κι ὄχι ἡ κατεστη- 
µένη γεωστρατηγική, εἶναι ἡ ἐπιµονή 
πού δίνει ἡ αἴσθηση τοῦ δίκαιου κι ὄχι 
οἱ µηχανισµοί πού στήνει ἡ ἀδικία. Εἶναι 
αὐτό πού κουβαλάει µέσα του, ἐν ὑπνώσει 
ἔστω, ὁ καθένας κι ἡ καθεµιά ἀπό µᾶς».
 Εἴµαστε λοιπόν στήν 9η 
προσπάθεια γιά ταξείδι στή Γάζα, 
αὐτή τήν πιό ἔµπρακτη ἔκφραση 
τῆς ἀλληλεγγύης τῶν λαῶν στούς 
δοκιµαζόµενους Παλαιστίνιους. Οἱ 
πρωταγωνιστές της θά βρίσκονται κοντά 
µας, καθώς πραγµατοποιοῦν ἐκδηλώσεις 
ἀνά τήν Ἑλλάδα (Θεσσαλονίκη, Βόλος, 
Χανιά...) γιά τήν ἐνηµέρωση τοῦ κόσµου, 
καί µεῖς δέν θά µπορούσαµε φυσικά νά 
λείπουµε!

Μεταξύ τσαπατσουλιᾶς καί διαπλοκῆς
Καί τί δέν ἔχουµε ἀκούσει τίς τελευταῖες µέρες γιά τό διαβόητο νοσοκοµεῖο τῆς 
Κοµοτηνῆς. Γνωστά καί ἄγνωστα παθήµατα, ὅπως ὅτι ὁ τέταρτος ὄροφός του εἶναι 
αὐθαίρετος, ὅτι δέν ἔχει στατικότητα καί µελέτες, ὅτι λειτουργεῖ µέ ὀργανισµό 
τοῦ 1986 παρά τήν ἀπό τό 1993 λειτουργία τοῦ Τεχνητοῦ Νεφροῦ, ὅτι λόγῳ τῆς 
ὕδρευσής του εἴχαµε κρούσµατα τῆς νόσου τῶν λεγεωναρίων πού ἀποκρύφτηκαν, 
ὅτι ὅσα ἀκούστηκαν ὡς σχεδιασµοί γιά τό µέλλον του ἦταν ἁπλᾶ σχέδια ἐπί χάρτου, 
ἀφοῦ ἔγιναν διάφορες παράτυπες πράξεις οἱ ὁποῖες ὁδήγησαν πέρυσι (8/7/09) σέ 
ἀπορριπτική ἀπόφαση τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου γιά τήν προγραµµατική σύµβαση 
τῶν 2,35 ἑκατοµµυρίων εὐρώ... Χαρακτηριστικά στό σκεπτικό τοῦ Ἐλεγκτικοῦ 
Συνεδρίου ἀναφέρεται πώς µέ τίς πρόσθετες ἐργασίες πού ἀνατέθηκαν ἔχουµε κατ’ 
οὐσίαν ἀπευθείας ἀνάθεση! Σύµφωνα µέ τή «Φωνή τῆς Ροδόπης» ἡ µοναδική ἐπιδίωξη 
ὁρισµένων εἶναι νά πληρωθεῖ ἡ συγκεκριµένη προµελέτη µέ κάποια µπαλώµατα πού 
ἀποφασίστηκαν ἐσχάτως στό ὑπουργεῖο Ὑγείας. Μάλιστα, σύµφωνα µέ τήν ἴδια 
ἐφηµερίδα, στό συγκεκριµένο γραφεῖο εἶναι συνεταῖρος στενός συνεργάτης τοῦ κ. 
Γιαννακίδη καί κορυφαῖο στέλεχος τῆς Νοµαρχίας! Ἐµεῖς πάντως θεωροῦµε ὅτι τό 
ρεζουµε΄βρίσκεται στήν προχθεσινή δήλωση τοῦ νοµάρχη, πώς, σέ τελική ἀνάλυση, 
«εἶναι καί κοντά τό Πανεπιστηµιακό νοσοκοµεῖο Ἀλεξανδρούπολης». Τί ψάχνετε 
λοιπόν; Ἄς µείνουν φαντάσµατα τά νοσοκοµεῖα Κοµοτηνῆς καί ∆ιδυµοτείχου γιά νά 
ἀναδειχθεῖ καί νά προκόψει (παντί τρόπῳ) ἐκεῖνο τῶν Πανεπιστηµόνων...
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 Από το άτοµο αυτό βεβαίως 
όλα µπορεί κανείς να περιµένει να 
τα γράψει. Έτσι φτάσαµε στο σηµείο 
να παρουσιάζει την Πρωτοβουλία 
µας για την αποµάκρυνση του 
τουρκικού Προξενείου Κοµοτηνής ως 
υπονοµευτική της …ειρήνης και του 
οικονοµικού µέλλοντος της Θράκης, 
για τα οποία αντιθέτως αγωνίζεται 
ανιδιοτελώς ο Τούρκος Πρόξενος!
 Μιλάµε για τον γνωστό 
τουρκογράφο της «Μιλλέτ», Τζεγκίζ 
Οµέρ, ο οποίος µας έχει χαρίσει 
άπειρο γέλιο µε τα γραφτά του, 
ας είναι καλά ο άνθρωπος. Τώρα 
λοιπόν ο εν λόγω πολυτάλαντος 
ηµέτερος ...συνέλλην ασχολείται 
µε την Πρωτοβουλία µας, µε 
αφορµή την εκδήλωσή µας στην 
Καβάλα (17/3/2010), προφανέστατα 
εξαγριωµένος όχι µόνο από την 
επιτυχία της, αλλά και από το 
δηµοσιογραφικό «κλίµα» που άφησε 
πίσω της (και το οποίο ουσιαστικά 
«εκµαίευσε» εκεί µια βδοµάδα 
αργότερα την περίφηµη δήλωση 
συναντίληψης του Θ. Πάγκαλου). 
Και αν µεν µας τα έχωνε ως εχθρούς 
της Τουρκίας, δεν θα είχε πολύ 
γούστο. Όµως τώρα µας καταδικάζει 
ως προβοκάτορες και εχθρούς της 
Θράκης για την οποία αντιθέτως 
αγωνίζεται ο …ανιδιοτελής 
Τούρκος Πρόξενος, που δρα περίπου 
ως εθνικός µας ευεργέτης! Ως 
τελευταίο δείγµα των αγαθών του 
προθέσεων αναφέρονται οι Τούρκοι 
επιχειρηµατίες που θέλουν να 
έρθουν στη Θράκη, τείνοντας… 
«χείρα βοηθείας» για την ενίσχυση 
της οικονοµίας µας! Και µας 
καλεί µάλιστα (σ.σ. εµάς τους 

προβοκάτορες) να ξεκουµπιστούµε 
από την περιοχή, ώστε να την 
αφήσουµε να αναπτυχθεί και να 
ζήσει ειρηνικά!
 Όχι, δεν πρόκειται για πλάκα, 
προσέξτε τι γράφει ο κατωτέρω 
εικονιζόµενος (η µετάφραση από τη 
«Μιλλέτ» της 1/4/10 είναι του Μ.Κ.):

       «Με βάση την είδηση της εφηµερίδας 
¨Αδέσµευτη¨ …η Κίνηση Πολιτών για 
το κλείσιµο του Τουρκικού Προξενείου 
στην Κοµοτηνή οργάνωσε στις 17-3-
2010 µια εκδήλωση στην Καβάλα…
    Ενώ αυτοί οι άνθρωποι χτυπιούνται 
για να κλείσει το Προξενείο της Τουρ-
κικής Δηµοκρατίας στην Κοµοτηνή, 
ο Πρόξενος αυτού του Προξενείου 
¨χτυπιέται¨ για την οικονοµική 
διασφάλιση της Δυτικής Θράκης και 
γενικά της Ελλάδας. Τις προηγούµενες 
µέρες επισκέφτηκαν την Κοµοτηνή 
εκπρόσωποι του Εµπορικού Επιµε-
λητηρίου Κωνσταντινούπολης – ένα 
από τα µεγαλύτερα στον κόσµο. Δηµο-
σιεύτηκαν στον τύπο ειδήσεις σχετικά 
µε το θέµα. Γράφτηκε πως επισκέφτη-

καν τα τοπικά επιµελητήρια και τη 
βιοµηχανική περιοχή και πως υπήρξαν 
συναντήσεις µε στόχο την εξέλιξη 
της  οικονοµικής συνεργασίας. Τα 
ελληνικά εµπορικά επιµελητήρια 
εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για 
αυτές τις εξελίξεις, καθώς και την 
επιθυµία τους για τη συνέχιση τους. 
    Σε µια περίοδο όπου η Ελλάδα 
βρίσκεται σε µια µεγάλη οικονοµική 
κρίση, που οι βιοµηχανίες φεύγουν 
από την περιοχή µας και αυξάνεται 
η ανεργία, έρχονται οι Τούρκοι 
επιχειρηµατίες να προσφέρουν 
ευκαιρίες και να τείνουν χείρα 
βοηθείας. Αυτό και για την οικονοµία 
της Ελλάδας, αλλά και για την 
ανάπτυξη και εξοµάλυνση των 
διµερών σχέσεων είναι µια µεγάλη 
ευκαιρία. Όλοι οι καλόβουλοι άνθρω-
ποι συµφωνούν σε αυτό….
    Πίσω λοιπόν από τις ωραίες αυτές 
εξελίξεις βρίσκονται οι προσπάθειες 
του Πρόξενου της Τουρκικής Δηµο-
κρατίας στην Κοµοτηνή. Αρχιτέκτο-
νας αυτού του ωραίου σχεδίου είναι ο 
αξιότιµος κύριος Μουσταφά Σάρνιτς. 
Αυτός που κάποιοι τον αναφέρουν σαν 
εχθρό, επιθυµεί οι διµερείς σχέσεις 
να αναπτυχθούνε χάρη στο εµπόριο 
και να διευρυνθούνε και σε άλλα 
επίπεδα, ώστε η περιοχή µας να γίνει 
περιοχή ειρήνης.
    Έλα όµως που κάποιοι δεν το θέλουν 
αυτό. Κάποιοι θέλουν να κλείσει το 
Προξενείο που προσπαθεί για ειρήνη, 
και γι’ αυτό κάνουν εκστρατεία σε 
όλη την Ελλάδα. 
    Αυτοί οι εχθροί της ειρήνης, αντί 
να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των 
καλών σχέσεων, συνεχίζουν τις κάθε 
είδους προκλητικές διαµαρτυρίες, 
στοχεύοντας στο να βάλουν σε 
κρίση τις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
και µάλιστα στο υψηλότερο δυνατό 

επίπεδο. Κατηγορούνε το Προξενείο 
πως προσπαθεί µε την ανάµιξη του 
στα εσωτερικά  και µε όχηµα την 
Μειονότητα να άρει την κυριαρχία 
της Ελλάδας στη Δ. Θράκη. Με βάση 
αυτή τη δικαιολογία ζητούνε να φύγει 
το Προξενείο από τη Δ. Θράκη.
    Ναι, είναι πολύ σωστό, κάποιοι 
πρέπει να φύγουν από τη Δυτική 
Θράκη. Είναι αυτοί που δεν θέλουνε 
την ανάπτυξη της περιοχής µας, 
που προσπαθούνε δυναµιτίζοντας 
την ειρήνη στην περιοχή µας να 
ανοίξουν το χάσµα ανάµεσα στις δύο 
χώρες, αυτοί που δεν θέλουν την 
αποµάκρυνση από τη Δ. Θράκη µόνο 
του Προξενείου, αλλά και αυτών που 
αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι, να 
φύγει η νοοτροπία που δεν θέλει την 
τουρκική µειονότητα. 
   Η µόνη επιθυµία των ψύχραιµων 
πολιτών τουρκικής και ελληνικής 
καταγωγής είναι αυτοί οι εχθροί της 
ειρήνης και τελάληδες καταστροφής 
είτε να µας αφήσουν ήσυχους, είτε να 
ξεκουµπιστούνε να φύγουν από την 
περιοχή µας.  
    Τι να πούµε άλλο, ελπίζουµε πλέον 
να κυριαρχήσει στην πολιτική ο 
κοινός νους των ψύχραιµων Ελλήνων, 
ώστε και η χώρα µας να σωθεί από 
την οικονοµική κρίση αλλά και να 
εξασφαλιστεί ένα µόνιµο περιβάλλον 
ειρήνης µέσω της οµαλοποίησης των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μέσα οι 
ειρηνιστές, έξω οι προβοκάτορες»!
 Εµείς προς το παρόν συγκρα-
τούµε την προφανέστατη ενόχληση 
του Προξενικού µηχανισµού από 
την δραστηριότητά µας και τους 
υποσχόµαστε ότι θα την εντείνουµε. 
Όσο για το ποιος είναι τι και το ποιος 
θα πάρει πόδι από εδώ, έσσεται ήµαρ 
Βασιβουζούκοι...

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Κάποιοι Έλληνες Πομάκοι αλλά και 
ορισμένοι χριστιανοί μάλλον βιάστηκαν 
να πανηγυρίσουν για τις πρόσφατες 
δηλώσεις της κυρίας Δραγώνα αναφορικά 
με τα δίγλωσσα νηπιαγωγεία για τους 
μουσουλμάνους της Θράκης και τη 
δυνατότητα εισαγωγής σ’ αυτά της 
πομάκικης γλώσσας καθώς και για τα 
ελληνόφωνα δημοτικά σχολεία στα 
πομακοχώρια τα οποία, σύμφωνα πάντα 
με την ίδια, θα δώσουν επιτέλους στους 
μουσουλμάνους της περιοχής μας τη 
δυνατότητα της επιλογής του καλύτερου 
κατά την άποψή τους σχολείου για τα 
παιδιά τους.
Λέω ότι βιάστηκαν να πανηγυρίσουν γιατί 
ναι μεν η κυρία Δραγώνα τα είπε όλα αυτά 
αλλά αυτό δε σημαίνει τίποτα. Δεν είναι 
μάλιστα τυχαίο ότι μετά τις δηλώσεις 
της, κάποιοι μειονοτικοί παράγοντες και 
πολιτικοί, τις θέσεις των οποίων για τη 
μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης 
όλοι γνωρίζουμε, έχουν στήσει πάρτι και 
αλωνίζουν ήδη στα χωρία της ορεινής 
περιοχής.
Βλέπετε ξέρουν πολύ καλά πως όλα όσα 
είπε η κυρία Δραγώνα, μπορεί να γίνουν 
πράξη μόνο υπό μια προϋπόθεση, να τα 
ζητήσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής 
αφού η ειδική γραμματέας του υπουργείου 
παιδείας είπε ξεκάθαρα πως για να μπει η 
πομάκικη γλώσσα στα νηπιαγωγεία των 
μουσουλμανικών οικισμών της περιοχής 

και για να ιδρυθούν ελληνόφωνα δημοτικά 
σχολεία σ’ αυτά, θα πρέπει να υπάρξει 
πρώτα ανάλογο αίτημα των γονέων.
Θα γίνουν δηλαδή όλα αυτά μόνο στα 
χωριά εκείνα που θα το ζητήσουν οι 
περισσότεροι γονείς ενώ στα άλλα χωριά, 
ως δεύτερη γλώσσα στα νηπιαγωγεία θα 
μπει η τουρκική και το σχολείο τους θα 
είναι μόνο το μειονοτικό. Το ερώτημα 
που φυσικά μπαίνει εδώ είναι πόσοι από 
τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας 
θα τολμήσουν να ζητήσουν πομάκικη 
γλώσσα στο νηπιαγωγείο του χωριού τους 
και ελληνόφωνα δημοτικά σχολεία.
Δεν είναι βέβαια και δύσκολο να δοθεί 
απάντηση στο ερώτημα αυτό. Δυστυχώς 
ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα βρουν το 
θάρρος να υποβάλουν ένα τέτοιο αίτημα 
και φυσικά αυτό θα απορριφτεί αμέσως 
αφού θα πρέπει να ισχύσει αυτό που θα 
ζητήσουν οι περισσότεροι. Ωστόσο δεν 
μπορεί κανείς και να αντιδράσει γιατί πολύ 
απλά, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, 
το υπουργείο έχει πράξει το καθήκον 
του. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στους 
μουσουλμάνους να διδαχθούν τη μητρική 
τους γλώσσα και να έχουν σχολεία ίδια 
με αυτά που έχουν και οι χριστιανοί όλης 
της χώρας και όταν κάποια στιγμή οι 
περισσότεροι θα ζητήσουν ως δεύτερη 
γλώσσα στα νηπιαγωγεία την τουρκική και 
σχολεία μόνο μειονοτικά, κανείς δεν θα 
μπορεί να μιλήσει για μη διδασκαλία της 
μητρικής γλώσσας αφού η απάντηση του 
υπουργείου θα είναι «αυτό μας ζήτησαν κι 
αυτό τους διδάσκουμε».
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Τούς χαλᾶµε τά φιλελληνικά τους ἔργα!

Στίς 11 Ἀπριλίου, στό Κέντρο Τέχνης 
τῆς Σµύρνης, τό τοπικό παράρτηµα 
τοῦ Συλλόγου Ἀλληλεγγύης 
Τούρκων Δ. Θράκης (BTTDD) 
διοργάνωσε συνέδριο («βραδυά 
ἀλληλεγγύης») µέ θέµα «Τά 
προβλήµατα τῶν Τούρκων τῆς Δ. 
Θράκης καί δρόµοι ἐπίλυσής τους». 
Συµµετεῖχαν Τοῦρκοι (µέ ἤ χωρίς 
είσαγωγικά) ἀπό τή Θράκη, µέλη 
τῶν ἀλυτρωτικῶν συλλόγων τῆς 
γείτονος καί ὁ Χαλίτ Χαµπίπογλου 
ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ὁµοσπονδία 
Τούρκων Δ. Θράκης (ΑΒΒTF). 
Αὐτός ὁ τελευταῖος ἁπλῶς ἐπέµεινε 
στήν ἀνάγκη ἐνίσχυσης τοῦ ἔργου 
πού τοῦ ἔχη ἀπό χρόνια ἀνατεθεῖ, 
τό «λόµπι» στά διεθνῆ φόρα. Ἀπό 
τούς Τούρκους τῆς Τουρκίας ὁ µέν 
πρόεδρος τοῦ BTTDD Φερούχ Οζκάν 
δήλωσε πώς δέν πρέπει πλέον νά 
συζητοῦνται τά προβλήµατα ἀλλά 
οἱ προτάσεις ἐπίλυσής τους, καί 
πλέον ἦρθε ὁ καιρός γιά δράση, 
ὁ δέ Κεµάλ Αρί, διευθυντής τοῦ 
ἱστορικοῦ ἰνστιτούτου Ἀρχῶν καί 
µεταρρυθµίσεων τοῦ Ἀτατούρκ 
(στό Πανεπιστήµιο τῆς 9ης 
Σεπτεµβρίου στή Σµύρνη) εἶπε πώς 
στή Δ. Θράκη γίνεται ...«πολιτιστική 
γενοκτονία»!
Μεγαλύτερη ἀξία ὅµως ἔχουν ὅσα 
εἶπαν οἱ «δικοί µας»: Ἡ χήρα τοῦ 
Σαδίκ Ἀχµέτ δήλωσε ἕτοιµη γιά 
τόν ἀγώνα. Ἡ Σελαχατίν Γιλντίζ 
πρόεδρος τοῦ Ἱδρύµατος Ὑγείας, 
Ἐκπαίδευσης καί Πολιτισµοῦ Δ. 

Θράκης (BATEV) ἐξοµοίωσε τά 
σηµερινά προβλήµατα µέ κεῖαν 
τοῦ παρελθόντος, µιλώντας γιά 
«πιέσεις» καί «ἐξαναγκασµούς». Ὁ 
πρόεδρος τοῦ συλλόγου Τούρκων 
δασκάλων Δ. Θράκης Σαµί Τοραµάν 
καί ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κοινότητας 
νέων Ἰρφάν Τσακίρ µίλησαν γιά τήν 
µειονοτική Ἐκπαίδευση. Ἡ Περβίν 
Χαϊρουλά, διευθύντρια τοῦ BAKEŞ, 
µίλησε γιά ...δηµεύσεις γῆς (µέ ἕνα 
παράδειγµα τοῦ 2006) πού ἀνήκει 
στήν Τουρκική Μειονότητα τῆς Δ. 
Θράκης, καθώς καί στό ζήτηµα τῶν 
ἰθαγενειῶν πού εἶχαν ἀφαιρεθεῖ 
γιά δεκαετίες µέ τό ἄρθρο 19 τοῦ 
Κώδικα Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας. Ἡ 
Χαϊρουλά πρότεινε τά προβλήµατα 
νά προωθοῦνται διεθνῶς πολύ 
περισσότερο, νά αὐξηθοῦν οἱ 
ἐπιστηµονικές ἐργασίες καί µετά 
αὐτές νά περάσουν στίς διεθνεῖς 
βιβλιοθῆκες. (Ἄραγε ἐµεῖς, ἀπό τήν 
ἄλλη πλευρά, πόσες ἐπιστηµονικές 
ἐργασίες διαθέτουµε γιά τήν τεκµη-
ρίωση τῆς ἀλήθειας; Πόσες σοβαρές 
µελέτες; Πόσες βιβλιοθῆκες τοῦ 
ἐξωτερικοῦ ἔχουµε ἐνηµερώσει; 
Ὅταν δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα βιβλίο, 
µιά µπροσούρα µέ τίς θέσεις µας 
γιά τό ζήτηµα, τά ἐρωτήµατα εἶναι 
προφανῶς ρητορικά)
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Ὅσο ἐµεῖς 
κοιµόµαστε...



► Χριστός Ανέστη, αδέλφια! Είθε η 
Ανάσταση του Κυρίου, να μας φωτίσει 
λίγο παραπάνω. Όχι, όμως, πολύ φως. 
Μην το παρακάνουμε. Να, σαν την φαεινή 
ιδέα της Νομαρχίας μας να μετατρέψει μια 
νησίδα του ποταμού Έβρου ως «νησίδα 
ειρήνης και ανάπτυξης».. Μην ρωτήσετε 
με ποιούς! Μα φυσικά με τους ειρηνιστές 
- ανθρωπιστές - καλοπροαίρετους 
ανά τους αιώνες αγαπημένους μας 
Δημοκράτες τουρκογείτονες. Ναι ναι, 
δεν ξεφούσκωσε ακόμα αυτή η μπούρδα 
της ελληνοτουρκικής «προσεγγίσεως» 
(μάλλον γίνεται χοντρό παιχνίδι διότι 
αποκλείεται να είμαστε ΤΟΣΟ μαζόχες). 
Πήγαν, λέει, στην Ανδριανούπολη ο 
Νομάρχης μπλα μπλα για σύσκεψη μπλα 
μπλα με την ερευνητική ομάδα μπλα μπλα 
θα κάνουνε μελέτες μπλα μπλα συζητήθηκε 
το πολυπολιτισμικό μοντέλο ανάπτυξης 
μπλα μπλα αειφόρος ανάπτυξη μπλα 
μπλα χα χα χα μπου χου χου μπλα μπλα 
από ποτάμι της οργής να γίνει ποτάμι της 
ειρήνης μπλα μπλα χα χα (θα ξεράσουμε 
αργότερα) εμπεριστατωμένες προτάσεις, 
αδελφικές σχέσεις μπλα μπλα, θα υπάρχει 
και συνέχεια μπλα μπλα, φραγκα, φράγκα, 
φράγκα που θα ξοδευτούν μπλα μπλα…
Μην τα πολυλογώ. Ό,τι και να γίνει ό,τι και 
να αποφασιστεί, ο πισινός μας θα πονάει 
πάλι… Ά, στο γραφείο της Νομαρχίας 
Ανδριανουπόλεως ήταν φαρδιά πλατιά μια 
γιαγαντοκορνίζα με την φάτσα του Κεμάλ 
εν μέσω πλήθους (πω πω πρωτοτυπία, 
και για αυτούς αλλά καί για εμάς που 
συνέχεια μας φωτογραφίζουν κάτω 
από αυτά τα μούτρα). Πάντως δώσαμε 
(πάλι) χαρά στους εδώ «υπέρμαχους» της 
προσεγγίσεως…Μερικά πράγματα δεν 
αλλάζουν ΟΤΙ και να γίνει… 

► Είπα κι εγώ…Είναι δυνατόν μια πόλη 
που σέβεται τον εαυτό της να μην έχει 
μια Λέσχη Lions; Μόνο με τον Ροταριανό 
όμιλο θα βολευόμασταν; Ιδρύθηκε λοιπόν 
και στην πόλη μας Λέσχη Λάϊονς. Μάλιστα 
ήρθε και την εγκαινίασε ο Κυβερνήτης 
(;;!!) του 117Β Θέματος (;;!!) κ. Μιλάνος 
(μπά, δεν είναι από το Μιλάνο..) και 

επέδωσε την Χάρτα (;;!!) τους… (ότι και 
να βάλετε στο μυαλό σας, είστε μέσα). Η 
νέα Λέσχη θα δραστηριοποιείται σε θέματα 

προστασίας του Περιβάλλοντος (να και 
κάτι νέο), καταπολέμησης του διαβήτη 
(όχι του χάρακα...), συγκέντρωση παλιών 
γυαλιών (όχι καινούργιων) κλπ. Καλά, 
καλά, το ξέρουμε πως υπάρχουν ένα σωρό 
οργανώσεις για το Περιβάλλον, ένα σωρό 
φορείς που βοηθούν τους αναξιοπαθούντες, 
ένα σωρό ΜΚΟ κλπ κλπ. Δεν έχουν, όμως, 
«Κυβερνήτες», δεν είναι χωρισμένοι και 
αριθμημένοι σε «Θέματα» και δεν τους 
επιδίδεται «Χάρτα»… Μην με ρωτήσετε 
αν έγινε και καμμιά μυστήρια τελετή ή 
αν φορούσαν παράξενες ενδυμασίες. Δεν 
γνωρίζω τίποτις…

► Να ένα καλό νέο που μας έρχεται από 
την Σαμοθράκη. Ένας Ιερέας στα Αλώνια 
της Σαμοθράκης, ο πατήρ Αθανάσιος, κάνει 
πράξη τα λόγια της Εκκλησίας και μας 
γεμίζει ελπίδα ότι δεν αντιπροσωπεύονται 
όλοι οι ιερωμένοι από την εικόνα που 
πάνε να μας περάσουν τα πρόστυχα 
κανάλια για τα «έργα» ορισμένων αναξίων 
κληρικών. Ο εν λόγω ιερέας κάνει πράξη 
τις διδαχές του Χριστού μας και έχει 
δημιουργήσει μια ιδιόρρυθμη τράπεζα 
όπου συγκεντρώνει οτιδήποτε απαραίτητο 
και χρήσιμο για τις φτωχές οικογένειες. 
Με άοκνες προσπάθειες βοηθά τους 
άπορους συνανθρώπους μας, υλικά και 
πνευματικά,  διοργανώνοντας συνεχώς 
εκδηλώσεις για τέτοιους σκοπούς. Αν με 
κάποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε, 

σας δίνουμε τα στοιχεία: Αγ. Μόδεστος, 
Αλώνια Σαμοθράκης 68002

► Άϊντε, ζωή σε λόγου μας, να είμαστε 
γεροί να την θυμόμαστε. Η ΚΕΠΑΔΑ 
(Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση) πνέει 
τα λοίσθια ή πιο ορθά, πάπαλα… Για το 
2010 οι υπάλληλοι δεν πήραν ούτε δραχμή. 
Παρόλο που ήταν μια Δημοτική επιχείρηση 
που προσέφερε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου 
(παράξενο κι όμως αληθινό για Δημοτική 
επιχείριση) με πολλά τμήματα και μεγάλη 
συμμετοχή μαθητών, δεν άντεξε τελικά 
και ακολούθησε την πεπατημένη των 
ελληνικών «αναπτυξιακών επιχειρήσεων». 
Το ωδείο και τα τμήματα μουσικής - χορού - 
εικαστικών (με πληρωμή) ήταν κερδοφόρα 
και ποιοτικά. Παρόλο που ο Δήμος μας 
θεωρείται από τους πιο «πλούσιους», 
προτίμησαν να σκορπίσουν τα λεφτά σε 
ένα σωρό αμφίβολα έργα παρά σε κάτι 
αποδεδειγμένα ωφέλιμο (και κερδοφόρο, 
με σωστή διαχείριση). Μείνανε οι 
εργαζόμενοι και οι μαθητές ξεκρέμαστοι 
αλλά και οι ελπίδες των πολιτών πως 
κάπου σ’ αυτή τη χώρα υπάρχει και μια 
εξαίρεση.

► Ετοιμαστείτε (καί) φέτος για την 
μεγαλύτερη κουνουποεπιδρομή του 21ου 
αιώνα. Μιλάμε πως θα είναι και μεγάλη και 
διαρκείας. Μας το ανακοίνωσε ορθά κοφτά ο 
αντινομάρχης Κουγιουμτζής. Επειδή φέτος 
οι πλημμύρες είχαν ένταση και διάρκεια 
(μέχρι και σήμερα έχουμε λιμνάζοντα 
νερά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις 80.000 
στρεμμάτων), ο αριθμός των κουνουπιών 
θα είναι τεράστιος. Όλες αυτές οι συνθήκες 
με τις τεράστιες ποσότητες στάσιμων 
νερών, αποτελούν τον παράδεισο της 
κουνουπομάνας. Το (μόνο) αστείο, όμως, 
δεν είναι ο αριθμός των κουνουπιών αλλά 
τα χρήματα που θα ξαναματαδιατεθούν 
για την «αντιμετώπισή» τους. Πάνω από 
200.000 θα ξοδευθούν για ψεκασμούς 
(ακόμα και οι ίδιοι παραδέχονται πως δεν 
θα έχουμε σοβαρά αποτελέσματα). Τι να 
πρωτοθαυμάσεις; Τα απίστευτα κονδύλια 
που σπαταλώνται κάθε χρόνο χωρίς 
ιδιαίτερο αποτέλεσμα; Την επιβάρυνση της 
πανίδας - χλωρίδας (που είναι οι οικολόγοι 
οέο;) αλλά και της ίδιας μας της υγείας με 

την αλόγιστη χρήση φαρμάκων (τρίβουν 
τα χέρια τους οι φαρμακάδες); Τον 
συνεχιζόμενο εμπαιγμό των γειτόνων, που 
ενώ εμείς ψεκάζουμε και προσπαθούμε, 
αυτοί μας γράφουν κανονικά ξεγελώντας 
μας με υποσχέσεις και ψευτοέργα; (στους 
τούρκικους ορυζώνες γίνεται το έλα να δεις 
από κουνουποεστίες και από απαγορευμένα 
φυτοφάρμακα). Βρέστε λύση ΤΩΡΑ! Πως 
θα πηγαίνουμε στην «νησίδα της ειρήνης» 
και πως θα απολαμβάνουμε τα πλούσια 
δώρα του «πολυπολιτισμού»;

► Θα μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω 
το πρώτο μου ποίημα με τίτλο 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ»
Ξανθούλης εδώ
Ξανθούλης εκεί
Ξανθούλης παραπέρα
Ξανθούλης στην γη, στον ουρανό
Ξανθούλης στον αέρα
Ξανθούλη η Αλεξανδρούπολη
σε έχει σαν πατέρα…
Εντάξει δεν λέω, συμπαθής και φιλικός ο 
Ξανθούλης, και σε πολλούς αρέσει (ΟΧΙ 
πάντως σε εμάς) αλλά τον τελευταίο καιρό 
η Ξανθουλολαγνεία με εντυπωσιάζει. 
Να είναι το μόνο άξιο τέκνο αυτής της 
πόλης; Όλη η «εικαστική-πνευματική» 
ζωή της πόλεως δεν περιστρέφεται 
γύρω από τον Ξανθούλη. Συνεχώς στα 
«πολιτιστικά» θέματα φιγουράρει η τάδε 
επίσκεψη του Ξανθούλη στην πόλη, η 
δείνα βιβλιοπαρουσίαση, η δήλωσή του 
για εκείνο, το άλλο κλπ κλπ. Ήμαρτον!

► Και μην ξεχάσετε φέτος, εν όψει της 
νέας τουριστικής περιόδου, να προτιμήσετε 
τα νησιά μας. Σας προτείνουμε αξέχαστες 
διακοπές στη «νησίδα της ειρήνης» στον 
μαγευτικό Έβρο. Απαραίτητα αξεσουάρ: 
αντικουνουπικά, φουσκωτή βάρκα (μην 
τυχόν και πλημμυρίσει), βαζελίνη (για 
το απαραίτητο οθωμανικό δίκαιο των 
γειτόνων), τα Άπαντα των Νάσου Θεοδω- 
ρίδη - Νίκου Δήμου - Αλέξη Ηρακλείδη, 
στολή χανούμισσας και πολλά πολλά 
φράγκα στην πορτοφόλα για να ξεδιπλωθεί 
η …μνημειώδης ευγένεια των γειτόνων 
(που τόσο ενθουσιάζονται οι εδώ ιθαγενείς 
όταν πάνε για τουρισμό απέναντι...)           
                                                             Σ.Γ.
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ΕΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Θεοφάνης Μαλκίδης
Ο Πόντιος πρόεδρος της 

ΕΔΑ Ιωάννης  Πασαλίδης  
και το Κυπριακό ζήτηµα 

στη δεκαετία του 1950  

Η δεκαετία του 1950 αποτέλεσε  τη 
χρονική περίοδο που χαρακτηρίστηκε 
από την κυριαρχία του Κυπριακού 
ζητήµατος στον Ελληνικό 
κόσµο, αλλά και παγκόσµια. Το 
δηµοψήφισµα για την αυτοδιάθεση -
Ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα, ο 
απελευθερωτικός αγώνας 1955-1959, 
οι συµφωνίες Ζυρίχης- Λονδίνου,  
αποτέλεσαν παραµέτρους του 
Κυπριακού στη δεκαετία του 
1950. Με την Κύπρο ασχολήθηκε 
σύσσωµη η ελληνική πολιτική και 
κοινωνία και υπήρξε µία πρωτοφανή 
κινητοποίηση κοινωνικών οµάδων, 
τάξεων,  επαγγελµατικών φορέων 
και κυρίως της νεολαίας. Μάλιστα 
αυτή έδωσε και φόρο αίµατος στις 
µεγάλες διαδηλώσεις.   
Ο Ιωάννης Πασαλίδης (1885- 1968), 
σηµαντική πολιτική προσωπικότητα 
που πρωταγωνίστησε στη δεκαετία 
του  Κυπριακού,  αποτέλεσε την 

προσωποποίηση της ελληνικής 
ιστορίας του 19ου και 20ου αιώνα, 
την προσωποποίηση της διαδροµής 
των Ελλήνων της καθ΄ ηµάς 
Ανατολής. Πόντιος, ο οποίος 
κατέφυγε  στη Ρωσία για σωτηρία 
από την Τουρκική καταπίεση και 
γενοκτονία, µε σηµαντικό ρόλο στην 
Επανάσταση και στη δηµιουργία της 
Σοβιετικής Ένωσης,  δραστηριότητα 
για την ανάδειξη  της γενοκτονίας 
των Ελλήνων, προσφυγιά 
στην Ελλάδα, προσφορά στον 
προσφυγικό πληθυσµό, ανιδιοτελής 
κοινωνική δράση, φυλάκιση στην 
κατοχή, παρουσία στις δύσκολες 
µεταπολεµικές και µετεµφυλιακές 
δεκαετίες. 
Ο Ι. Πασαλίδης υπήρξε µία σηµαντι-
κή πολιτική προσωπικότητα µε 
καθολική αποδοχή, πρωτοπόρος 
στους αγώνες για κοινωνική δικαιο-
σύνη, ελευθερία, εθνική ανεξαρτη- 
σία, προάσπιση των συµφερόντων 
του Ελληνικού λαού. Όλα αυτά τα 
συνδύασε µε την ηθική, µε την πραό-
τητά του, την οξυδέρκειά του και την 
ουσία των παρεµβάσεών του. 
Το  βιβλίο διερευνά την πολιτική 
παρουσία  του προέδρου   της  

Ενιαίας Δηµοκρατικής Αριστεράς 
(ΕΔΑ) Ιωάννη Πασαλίδη και τις 
παρεµβάσεις του  για την Κύπρο,  
όπως  αναπτύχθηκαν  εντός της 
Βουλής των Ελλήνων στη δεκαετία 
του 1950.   Το  βιβλίο καταγράφει µέσα 
από τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
της Βουλής τις αγορεύσεις, τις 
παρεµβάσεις, τα επερωτήσεις, τους 
λόγους, τα κείµενα του Ιωάννη 
Πασαλίδη. Το  βιβλίο συµβάλλει  
στη διερεύνηση µίας εκ των πολλών 
πτυχών δράσης του Ι. Πασαλίδη, 
αυτής που σχετίζεται µε την Κύπρο 
και  κάνει ευρύτερα γνωστή τη 

δραστηριότητα του πολιτικού  
ανδρός, ο οποίος έβαλε το εθνικό  
πάνω από το κοµµατικό ή το 
προσωπικό συµφέρον. 
Όπως σηµειώνεται στο βιβλίο,  η  
πολιτική προσωπικότητα του Ιωάννη 
Πασαλίδη ενσάρκωσε  ένα µεγάλο  
µέρος των οραµάτων του ελληνικού 
λαού για την Κύπρο -  η µεγάλη 
εκλογική δύναµη που ανέδειξε την 
ΕΔΑ αξιωµατική αντιπολίτευση 
το 1958 οφείλεται κατά τη γνώµη 
µας κυρίως σε αυτή τη στάση 
- προκαλώντας τον πανικό στις 
δυνάµεις της υποχώρησης. Παρά 
τα πάθη και τις διώξεις, το διχασµό, 
ο Ιωάννης Πασαλίδης ένωσε τους 
ανθρώπους που πίστευαν στο δίκαιο 
του αγώνα του ελληνικού λαού 
στην Κύπρο, καταγγέλλοντας την 
υποχώρηση, την υποτέλεια και την 
παράδοση. Το βιβλίο είναι χρήσιµο, 
όχι µόνο για την γνώση των  παρεµβά 
σεων του Πασαλίδη για την Κύπρο 
στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά και 
για την κατανόηση της στάσης της 
ελλαδικής πολιτικής ηγεσίας.   

Εκδόσεις Αιγαίον (www.yialousa.org)  
yialousa@cytanet.com.cy 
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ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ;
Το 2006, δυο μόλις χρόνια μετά την 
απόρριψη του Σχεδίου Ανάν, και ενώ οι 
Άγγλο-Αμερικάνοι και οι συμμάχοι τους 
επιχειρούσαν να μας τιμωρήσουν γιατί 
τους χαλάσαμε τα σχέδια τους, πετύχαμε 
στις 8 Ιουλίου τη Συμφωνία Καμπάρι που 
έτυχε της υποστήριξης της  Ε.Ε, των Η.Ε 
και της διεθνούς κοινότητας. Συμφωνία 
που έθεσε τις προϋποθέσεις για μιαν 
άλλη βάση λύσης του Κυπριακού. Λίγους 
μήνες αργότερα πετύχαμε ομόφωνα η Ε.Ε 
να λάβει τις πρώτες κυρώσεις κατά της 
Τουρκιάς. Κάθε προσπάθεια προώθησης 
του κανονισμού για το απευθείας εμπόριο, 
απέτυχε χάρη στη πρωτοβουλία, τη 
πειστικότητα και την αντίσταση της τότε 
Κυπριακής Κυβέρνησης. Πετύχαμε, 
ακόμη, ο κανονισμός αυτός να συνδεθεί με 
την επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου 
στους νόμιμους κατοίκους της.
Δυο χρόνια μετά την εκλογή του 
πρόεδρου Χριστόφια, η Κύπρος βρίσκεται 
απομονωμένη μέσα στην ιδία την Ε.Ε. 
Τον Δεκέμβρη κατά την αξιολόγηση 
της Τουρκίας η Κυπριακή κυβέρνηση 
είχε τη στήριξη μόνο της Ελλάδας και 
αρκέστηκε σε λεκτικές βελτιώσεις των 
Συμπερασμάτων.
Το ΕΔΑΔ, αξιοποιώντας τους λανθασμέ-

νους χειρισμούς του Πρόεδρου Χριστόφια 
στις συνομιλίες, (την ανοχή του την 
αναβάθμιση του ψευδοκράτους, την ανοχή 
του την κατηγοριοποίηση των περιουσιών 
στα κατεχόμενα, την προβολή της προόδου 
στις συνομιλίες και το καλό κλίμα που 
εμείς καλλιεργούμε), με μια πολιτική 
απόφαση ναρκοθέτησε το δικαίωμα των 
προσφύγων στις περιουσίες τους.
Τώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί 
τον κανονισμό του απευθείας εμπορίου. 
Τον διασυνδέουν με τις υποχρεώσεις της 
Τουρκιάς έναντι της Ε.Ε., δημιουργώντας 
έτσι το υπόβαθρο ώστε η Τουρκία 
να εξασφαλίζει ανταλλάγματα στο 
Κυπριακό για υλοποίηση των ενταξιακών 
υποχρεώσεων της.
Πριν από μερικούς μήνες ο Πρόεδρος 
Χριστόφιας, περηφανευόταν ότι αποκατέ-
στησε τη σχέση της Κύπρου με την 

Αγγλία, τη Σουηδία και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, που οι “κακοί χειρισμοί της 
Κυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου 
είχαν διαταράξει.”
Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Πρόεδρος 
Χριστόφιας μας είπε ότι τα Η.Ε έχουν 
κουραστεί από το Κυπριακό και η 
Ε.Ε μας βαρέθηκε. Μόλις πριν λίγες 
μέρες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
μας προετοίμαζε ότι τώρα αρχίζουν τα 
δύσκολα, τα χειρότερα έπονται!
Το ερώτημα είναι πως φτάσαμε ως εδώ; 
Πως, αφού κτίσαμε τόσες φιλίες, ξαφνικά 
η Κύπρος είναι μόνη και δέχεται το ένα 
πολιτικό χαστούκι μετά το άλλο;  Τι έγιναν 
οι φίλοι μας οι Βρετανοί, οι Σουηδοί, 
ο Επίτροπος Διεύρυνσης; Τι είδους 
ενημέρωση τους έκανε ο Πρόεδρος και  τι 
είδους βοήθεια τους ζητήσαμε; Μήπως δεν 
κατάλαβαν καλά η μήπως τα μηνύματα 
που τους δώσαμε ήταν  τέτοια που μας 
οδήγησαν σε αυτή τη τραγική κατάσταση; 
Ασφαλώς πίσω από όλες αυτές τις τραγικές 
εξελίξεις κρύβονται σημαντικά γεωπολιτικά 
και γεωστρατηγικά συμφέροντα. Όμως 
τεράστιο μερίδιο ευθύνης φέρει και η 
πολιτική που εφάρμοσε και τα μηνύματα 
που εκπέμπει ο Πρόεδρος Χριστόφιας.
Η μετατροπή του Κυπριακού σε διακοι-
νοτική διαφορά κατανομής της εξουσίας 
και της ευημερίας των Ελληνοκύπριων και 

η αποενεχοποίηση της Τουρκίας έγινε με 
τη δική μας βοήθεια. Με το σύνθημα ‘λύση 
για τους Κυπρίους από τους Κυπρίους’. 
Η αναβάθμιση του ψευδοκράτους έγινε 
στη λογική του Προέδρου Χριστόφια 
για να ‘βοηθήσουμε το φίλο Ταλάτ’. Το 
ίδιο σκεπτικό χρησιμοποιούν και για  το 
απευθείας εμπόριο. Οι τουρκικές προτάσεις 
για συνομοσπονδία, τις οποίες χαιρέτησε 
προχθές η Αμερικανίδα Υπουργός Εξωτε-
ρικών μετά τη συνάντηση που είχε με τον 
Κύπριο ομόλογο της, έγιναν στη βάση του 
κοινού ανακοινωθέντος της 23ης Μαΐου, 
το οποίο επικαλούνται συνεχώς οι κύριοι 
Ταλάτ, Ερτογάν και Νταβούτογλου.
Η πολιτική ευελιξίας επί των αρχών του 
Πρόεδρου Χριστόφια απέτυχε παταγωδώς. 
Η υποχωρητικότητα και η στρατηγική της 
λύσης στη βάση της προσωπικής χημείας 
και των φιλικών σχέσεων που εφαρμόζει 
ο Πρόεδρος μας οδήγησε στη διεθνή 
απομόνωση και σε τραγικά αδιέξοδα. 
Ενόσω ο Πρόεδρος δεν το αντιλαμβάνεται 
και δεν αλλάζει πολιτική, η κατάσταση 
θα χειροτερεύει και θα επιβεβαιωθεί η 
εκτίμηση του ίδιου του Προέδρου ότι, τα 
χειρότερα έπονται.

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΛΛΗΚΑΣ
Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου 

επί Τάσσου Παπαδόπουλου

ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Μπορεί κανείς να κατηγορήσει τις αγορές για 
πολλά και κυρίως να καταγγείλει τις δυνατότητες 
που προσφέρουν σε κάποιες «ομάδες - ολιγοπώλια» 
για υπερεκμετάλλευση. Όμως οι αποτιμήσεις τους 
είναι σίγουρα πιο κοντά στη δίκαιη αξιολόγηση, 
από οποιαδήποτε ρύθμιση κρατικού φορέα. Στο 
πλαίσιο αυτό η νέα υποβάθμιση της πιστοληπτικής 
ικανότητας της Ελλάδας από τη Fitch ίσως και να 
ήταν δικαιολογημένη, μετά τα πισωγυρίσματα σε 
κρίσιμα μέτωπα (μείωση μισθών, Ασφαλιστικό) 
και τις απολύτως αβέβαιες προσπάθειες για 
είσπραξη εσόδων (υπαίθριοι). Έτσι το spread 
ξεπέρασε πάλι τις 400 μονάδες. Ελάχιστες ημέρες 
πριν η κυβέρνηση διαβεβαίωνε πάντως ότι δεν 
πρόκειται να δανεισθεί με τέτοια επιτόκια. Αν δεν 
ζητήσουμε όμως στήριξη ούτε από την Ε.Ε. τι θα 
γίνει; 
Πώς θα πληρωθούν τα ομόλογα που λήγουν αλλά 
και τα καινούργια χρέη που δημιουργούνται 
με «νυχτερινές» τροπολογίες στη Βουλή; Έτσι 
άλλαξε την προηγούμενη βράδυ ο νόμος που 
μόλις ψηφίσθηκε για περικοπές στις αμοιβές των 
δημοσίων υπαλλήλων, εξαιρώντας αρκετούς. Το 
ίδιο ισχύει και για το φορολογικό νομοσχέδιο, 
με τα τεκμήρια να αλλάζουν κάθε μέρα. Τελικά 
θα φθάσει Μάιος και δεν θα έχει εφαρμοσθεί το 
σημαντικότερο νομοθέτημα για τον περιορισμό 
των ελλειμμάτων. Παρ’ όλες τις ολιγωρίες μας 
ο Ζαν Κλοντ Τρισέ (πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας) έδειξε εμπιστοσύνη στην Ελλάδα 
και τόνισε ότι δεν κινδυνεύουμε από χρεοκοπία, 
δεδομένου, είπε, ότι η χώρα εφαρμόζει τα σκληρά 
μέτρα που εξάγγειλε. Τα εφαρμόζουμε; Ή μήπως 
δεν έχουμε τα κότσια να τραβήξουμε ξεκάθαρες 
γραμμές;  Έχει εμφανισθεί πάλι το φαινόμενο των 
υπουργών-συνδικαλιστών που «αγωνίζονται» 
για τα «δίκαια αιτήματα» των υπαλλήλων του 
υπουργείου τους. Μα δεν γνωρίζουν άλλο τρόπο 
διακυβέρνησης από το να μοιράζουν κρατικά 
λεφτά; Όσο για τον μηχανισμό των Βρυξελλών 
καλό είναι να τον εξετάσουν καλύτερα, διότι 
μπορεί να προσφέρει πολλά. Αρκεί να πείσουμε 
τους εταίρους μας στην Ευρωζώνη, από τους 
όποιους και θα ζητήσουμε να μας διευκολύνουν -
χωρίς να μας επιδοτήσουν- ότι εμείς έχουμε κάνει 
ήδη ό,τι μπορούσαμε. Μόνο τότε θα στέρξουν να 
μας στηρίξουν δανειζόμενοι οι ίδιοι φθηνότερα 

από εμάς, για δικό μας λογαριασμό. Μήπως 
αποφεύγουμε να ζητήσουμε βοήθεια, διότι δεν 
κάνουμε ό,τι πρέπει; 
Στο σημείο που έχουν φθάσει τα πράγματα, 
φαίνεται ότι όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Η 
δημόσια διεθνής... «αυτομαστίγωση» με τις 
υψηλών τόνων αναφορές στη διαφθορά που 
κυριαρχεί στη χώρα μας και τη χρεοκοπία που 
είναι επί θύραις, μόνο θετικές υπηρεσίες δεν 
προσφέρουν. Και αλλού επικρατεί διαφθορά, αλλά 
οι υπεύθυνοι δεν το διαφημίζουν. Για παράδειγμα 
στις ΗΠΑ πολύς λόγος γίνεται για τα συμβόλαια 
του στρατού στο Ιράκ. Ο πρόεδρος Ομπάμα 
ωστόσο όχι μόνο δεν έδειξε τους ανθρώπους 
της προηγούμενης διοίκησης, αλλά διατήρησε 
στη θέση του και τον υπουργό Άμυνας που είχε 
διορίσει ο Τζορτζ Μπους. Δυστυχώς στη χώρα 
μας η «κατάρα» της απόλυτης απαξίωσης των 
προηγούμενων κυβερνήσεων καλά κρατεί. Είναι 
τουλάχιστον παιδαριώδες να ισχυρίζεται κάθε 
νέα κυβέρνηση, πως όλα είναι «μαύρο - άσπρο», 
από τη στιγμή που οι καινούργιοι κάθισαν στις 
καρέκλες της εξουσίας. 
Επιστρέφοντας στην πραγματικότητα των 
ημερών, να θυμίσουμε πως τα επόμενα δύο 
χρόνια η Ελλάδα πρέπει να δανειστεί περί τα 150 
δισ. ευρώ, ώστε να αποπληρώσει υποχρεώσεις 
που λήγουν στο ίδιο διάστημα. Και φυσικά 
ούτε λόγος να γίνει για εξόφληση των παλαιών 
δανείων από πλεόνασμα ή από πώληση πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. Ακόμα 
και στο «ξεπούλημα» χρειάζονται κατάλληλες 
διεθνείς συνθήκες που δεν υπάρχουν, ενώ είναι 
απαραίτητη και οργανωτική προετοιμασία, που 
πάντοτε μας λείπει. Αυτά τα 150 δισ. λοιπόν 
κάποιοι πρέπει να τα εμπιστευτούν στην Ελλάδα 
με τους σημερινούς όρους του «παιχνιδιού». Οι 
υπεύθυνοι διαχειριστές των δανειστών ωστόσο, 
λογοδοτούν για τις επενδυτικές τους αποφάσεις. 
Και δεν είναι όλοι τους «καρχαρίες», αφού 
συνήθως εκπροσωπούν ασφαλιστικά ταμεία και 
άλλους θεσμικούς επενδυτές.
Πώς θα δικαιολογήσουν την απόφασή τους να 
τοποθετηθούν σε ελληνικές αξίες, όταν η ίδιοι οι 
υπεύθυνοι αξιωματούχοι της χώρας, μας έχουν 
δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας, για να μην 
πούμε τίποτε χειρότερο. Αν μη τι άλλο είναι 
καιρός να πάψουμε να... αυτομαστιγωνόμαστε. 
Δεν έχουμε όλοι υπαρξιακά προβλήματα. 

Κ. Μ. Βολιώτης

Ταχύρρυθμος εξευρωπαϊσμός 
της πολιτικής

Συνέχεια από τη σελ. 5
1. Πόθεν έσχες: συνταγµατικά κατοχυρωµένη, εξονυ-
χιστική καθολική εφαρµογή, αρχής γενοµένης από όλους 
τους εν ενεργεία και «συνταξιούχους» πρωθυπουργούς, 
υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραµµατείς, νοµάρχες, 
δηµάρχους κοκ – δήµευση των περιουσιακών στοιχείων 
που δεν δικαιολογούνται υπέρ δηµόσιου λογαριασµού 
αντιµετώπισης του 
χρέους - όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία 
και οι φορολογικές 
δηλώσεις όλων στο 
Internet 
2. Αριθµός 
βουλευτών: µείωση σε 
200, εν όψει µάλιστα 
«Καλλικράτη» 
3. Ευθύνη 
υπουργών: ώς εδώ 
η σκανδαλώδης 
ατιµωρησία. Αλλαγή 
του νόµου µε κατάργηση 
της συλίας και 
αναδροµική ισχύ για την 
τελευταία 35ετία τουλάχιστον 
4. Χρηµατοδότηση Κοµµάτων: Αρχική µείωση κατά 
50% µε προοπτική µηδενισµού - να χρηµατοδοτούνται 
διαφανώς από τα µέλη τους 
5. Μισθοί - συντάξεις βουλευτών, υπουργών: µείωση 
µισθών και συνολικών απολαβών κατά 50% - κατάργηση 
βουλευτικής σύνταξης (δεν είναι επάγγελµα), να 
συνταξιοδοτούνται από το κύριο επάγγελµά τους 
6. ΜΜΕ: νόµιµη αδειοδότηση, έλεγχος βιωσιµότητας/ 
λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών, εφηµερίδων – κλείσιµο 
όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις - απαγόρευση 
κρατικών διαφηµίσεων 
7. Τράπεζες: κανόνες λειτουργίας στις ελεγχόµενες 
από το κράτος τουλάχιστον - διαχωρισµός εµπορικών από 
επενδυτικές - χαλιναγώγηση Χρηµατιστηρίου

 Ο κατάλογος παραµένει ανοιχτός για συνδιαµόρ-
φωση µε προτάσεις αναγνωστών. 
 Γρηγορείτε, οι καιροί ου µενετοί.

Δ. Ν. 
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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!

Συνέχεια από σελ. 12
5) Είστε και πάλι (για τελευταία φορά, τ’ 
ορκίζομαι!) μέλος του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. και (πείτε 
ότι) ξαφνικά γίνεται μεγάλος σεισμός, 
γκρεμίζεται η μισή Ελλάδα και πάνω στον 
πανικό εισβάλλουν και οι Τούρκοι και 
καταλαμβάνουν την άλλη μισή. Ποιο είναι 
το πρώτο μέτρο που θα παίρνατε;
α) Χωρισμός Κράτους-Εκκλησίας και 
άμεσο ξήλωμα όλων των θρησκευτικών 
και εθνικών συμβόλων από σχολεία και 
υπηρεσίες.
β) Χωρισμός Κράτους-Εκκλησίας και 
άμεσο ξήλωμα όλων των θρησκευτικών 
και εθνικών συμβόλων από σχολεία και 
υπηρεσίες.
γ) Χωρισμός Κράτους-Εκκλησίας και 
άμεσο ξήλωμα όλων των θρησκευτικών 
και εθνικών συμβόλων από σχολεία και 
υπηρεσίες.
(Καλά, περί της βαθμολογήσεως τα είπαμε, 
οπότε μην τα ξαναλέμε - ισχύει ό ,τι και 
πριν…)

6) Είστε ο προκαθήμενος της ελλαδικής 
Εκκλησίας και σας ζητούν τη γνώμη σας 
για την πορεία της χώρας. Τι απαντάτε; 
   α) «Άσε καλύτερα, γιατί ο Πειραιώς 
δεν αστειεύεται. Κακό μπελά βρήκαμε 
και με δαύτον! Είχαμε που είχαμε μέχρι 
τώρα κείνο τον Ζήση και τον άλλο τον 
Μεταλληνό, αντί να σώνονται, όσο πάει 
κι αυγατίζουνε οι αθεόφοβοι»!    (-50 
βαθμοί)
β) «Τώρα να την πω ελεύθερα τη γνώμη 
μου ή θα θυμώσει ο σταθμάρχης της CIA 
στο Φανάρι»;    (-30 βαθμοί)
γ) «Μα τα πάντα βεβαίως βαίνουν καλώς! 
Το είπε άλλωστε κι ο Άγιος (λέμε τώρα) 
Μεσσηνίας»!    (100 βαθμοί)
δ) «Δεν ξέρω, παιδιά! Ό, τι πει ο Αλέξης»!    
(150 βαθμοί)

7) Πείτε ότι είστε η Θάλεια Δραγώνα (ε, καλά 
ντε, μην αγριεύεστε και σταυροκοπιέστε, 
πείτε το τώρα σεις και μετά, άμα θέλετε, 
σας διαβάζω και εξορκισμό!) και μια 
μέρα κάποιος άγνωστος λευκού χρώματος 
(σ.σ. γιατί, άμα είναι…άλλου, ευχαριστώ 
πολύ!) σας χαρίζει στον δρόμο λουλούδια. 
Τι σκέφτεστε;
α) Ότι πρόκειται για μια αυθόρμητη 

χειρονομία, ως αναγνώριση του αγώνα 
σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
την καταπολέμηση του ρατσισμού, 
την …κατανόηση του Άλλου και την 
ελληνοτουρκική φιλία.    (80 βαθμοί)
β) Ότι είναι συνεργάτης του «Αντιφωνητή».     
(-180 βαθμοί)
γ) «Τώρα τι να θέλει κι αυτός ο μαλάκας! 
Έχει γούστο να με γλείφει για να μπει 
στο Πρόγραμμα! Κάτσε να τηλεφωνήσω 
στην Άννα, να δω τι απέμεινε από τα τρία 
εκατομμύρια»!    (-200 βαθμοί)

8) Ποιο θεωρείτε ως το πλέον αρμονικό 
ζευγάρι της χρονιάς;
α) Θεοδωράκης-Δραγώνα.   (-700 βαθμοί)
β) Καραΐσκος-Σαρνίτς.   (-600 βαθμοί)
γ) Σαμαράς-Ντόρα.   (-550 βαθμοί)
δ) Νικοπούλου-Πουλιλιός.  (-500 βαθμοί)
ε) Μέρκελ-Παπακωνσταντίνου.    (-100 
βαθμοί)
στ) Yanick-Τζούλια.   (20 βαθμοί)
ζ) Βαρθολομαίος-Βενέδικτος. (60 βαθμοί)
η) Ιερώνυμος-Αλέξης.   (100 βαθμοί)
θ) Μέτε-Νταβούτογλου.    (150 βαθμοί)
ι) Γιώργος-Γιαφούζ Αντιγκμπέμπε (από 
Χαλάνδρι).    (200 βαθμοί)
ια) Ρε, δεν με χέζετε, λέω γω;    (-800 
βαθμοί)

9) Είστε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κατά 
το έτος 2055. Η χώρα φυσικά μαστίζεται 
(ε, αλλοίμονο!) από οικονομική κρίση. Τι 
σκέφτεστε να κάνετε;
α) «Να βάλω στη φυλακή τα λαμόγια»!   
(-50 βαθμοί)
β) «Πράσηνυ ανάπτηξη, ώπως έλαιγε κι ο 
θύος μου ω Γιόργως»!   (30 βαθμοί)
γ) «Μένα ντεν ξέρει τέτοια πράματα, 
γκιαγκιά μου μετανάστη ήρτε, Ντιεθνή 
Νομισματικό Ταμεία στο Σενεγκάλη ντεν 
είκανε»!    (80 βαθμοί) 
δ) «Την πλήρη αναδόμηση της χώρας, 
όπως ακριβώς δηλαδή έκαμα και το 1990! 
Γιατί να το κρύψωμεν άλλωστε! Αυτή 
είναι η μόνη λύση»!    (100 βαθμοί)

10) Φανταστείτε ότι μια …μηχανή του 
χρόνου φέρνει ξαφνικά στην Ελλάδα του 
2010 τον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Σε ποιο 
σχόλιο νομίζετε ότι θα προέβαινε μετά από 
5 μόλις λεπτά περιήγησης:

α) «Επιτέλους πολυπολιτισμικότητα, 
ωρέ! Όχι σαν κι εμάς, που ήμασταν 
τουρλού-τουρλού (Βλάχοι, Αρβανιτάδες, 
Τουρκόσποροι, Σλαβουριά) και μας 
τσουβάλιασε μετά όλους κείνο το 
φασιστόμουτρο ο Παπαρρηγόπουλος, ως 
τάχα μου Έλληνες»!   (200 βαθμοί) 
β) «Τέτοια πράσινη ανάπτυξη θέλαμε 
κι εμείς, τότε που μας καταπιέζανε οι 
κοτζαμπάσηδες και οι παπάδες»!    (150 
βαθμοί) 
γ) «2010 είπατε; Γουάου! Δηλαδή 
θα εκπληρώσω επιτέλους το παιδικό 
μου όνειρο, να γνωρίσω τη Χριστίνα 
Κουλούρη»;    (100 βαθμοί) 
δ) «Ποιος είν’ αυτός ο χτικιάρης με τα 
λουλούδια δίπλα στη Δραγώνα»;    (80 
βαθμοί)
ε) «Για δαύτους, ωρέ, καθόμουν και 
πολέμαγα εγώ με τον Μπραΐμη»;    (-50 
βαθμοί)
στ) «Τώρα κλάστε μου τον μπούτζον»!    
(-100 βαθμοί)

 11) Είστε άεργος, ατάλαντος, γνωστός για 
τη θαυμαστή ευφυία σας (2,5 μονάδες κάτω 
από το IQ της λοβοτομημένης αμοιβάδας), 
έχετε σπουδάσει τα ελληνικά στα «ΙΕΚ 
Ταμτάκος», διαθέτετε υψηλότατη εθνική 
συνείδηση (σ.σ. τουρκο-αμερικάνικη) 
αλλά από την άλλη έχετε και διάσημο 
επώνυμο. Επιθυμείτε μέσα σε πεντέξι 
χρόνια (το πολύ) από τη στιγμή που 
βγήκατε από το Ίδρυμα Ανιάτων, να έχετε 
φτάσει σε ανώτερο πολιτικό αξίωμα (ας 
πούμε πρωθυπουργός). Σε ποια γελοία 
χώρα πρέπει να ζείτε;
(Ρε, δεν με χέζετε τώρα, που περιμένετε 
να σας βάλω κι ερωτήσεις; Άντε γιατί μου 
φαίνεται ότι καλομάθατε! Κουίζ είπαμε να 
κάνουμε, όχι να κλέψουμε εκκλησία!)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-900-0 βαθμοί: Ειλικρινά, λυπάμαι 
πολύ για το απερίγραπτο χάλι σας! Είστε 
γελοίος, κάφρος, εθνικόφρων, άσχετος, 
ανενημέρωτος και από δημοκρατικότητα 
και ανθρωπισμό εξολοκλήρου ντενεκές! 
Εμ, βέβαια, άμα διαβάζετε όλη μέρα 
κωλοφυλλάδες τύπου «Αντιφωνητή» και 
βάζετε κι υπογραφές στις ρατσιστικές 
δράσεις των φασισταριών του «Προξενείο-
Στοπ», που τορπιλίζουν την ειδυλλιακή 
ελληνοτουρκική φιλία, τι περιμένετε; 
Χαΐρι και προκοπή; Ντροπή σας! Θα το 

πω στον Κωστόπουλο και τον Τσιτσελίκη 
και θα δείτε σεις!

1-400 βαθμοί: Η δική σας κατάστασή 
είναι γενικώς αναστρέψιμη, αρκεί 
βεβαίως να προβείτε σε κάποια δραστικά 
επικουρικά μέτρα (π.χ. θα διαβάζετε επί 2 
ώρες ημερησίως «Ελευθεροτυπία» και δη 
«Ιό της Κυριακής», θα βλέπετε «Μέγκα», 
θα σκουπίζετε τον κ… σας με σκισμένες 
σελίδες από το «Άρδην» κλπ. κλπ). Είστε 
πάντως σε αρκετά καλό δρόμο!

401-800 βαθμοί: Συγχαρητήρια! Ομολο-
γουμένως την έχετε ΠΟΛΥ μεγάλη (σ.σ. 
εννοώ και τη δημοκρατική συνείδηση και 
την ανθρωπιστική ευαισθησία)! Δεν έχετε 
βεβαίως ακόμη αγγίξει το τέλειο, αλλά 
μπορώ να πω ότι σας διακρίνει ήδη η χάρη 
πρασινοκυανέρυθρου οσφυοκαμπτικού 
τυραννόσαυρου, ομού μετά της 
ευελιξίας υφέρποντος σφουγγοκωλάριου 
κρατικοδίαιτου κουκλεντέ! Ως εκ τούτου, 
θα μπορούσατε κάλλιστα να συνάψετε από 
αύριο κιόλας θυελλώδη ερωτικό δεσμό με 
οποιονδήποτε αξιωματούχο του τουρκικού 
ΥΠΕΞ (σ.σ. ε, καλά, εσείς από κάτω, 
εννοείται!), να γίνετε στενός συνεργάτης 
της Δραγώνα, να μιλήσετε σε επιστημονικό 
(λέμε τώρα) συνέδριο μαζί με τον Λιάκο 
και την Κουλούρη ή και να πάτε διήμερη 
εκδρομή με τον Ριχάρδο Σωμερίτη! Άξιος!

801 βαθμοί και άνω: Ελελεύ! 
Αγαπητέ μου, είστε πολύ απλά η 
απόλυτη ενσάρκωση της δημοκρατικής 
συνείδησης! Ό, τι κι αν κάνετε (εργολάβος 
δημοσίων έργων, αρχιντενεκές Θρακέζος 
πολιτικός, εγκάθετη συνδικαλιστική 
τσανακογλείφτρω, κρατικοδίαιτον 
δημοσιογραφούν τζουτζέκι, γελοίο 
γιουσουφάκι του Τουρκικού Προξενείου 
Κομοτηνής, στενός συνεργάτης του 
Σωκράτη Ξυνίδη, κλπ.), όλοι οι δρόμοι 
πραγματικά ανοίγονται μπροστά σας! 
Μην καθυστερείτε λοιπόν! Carpe diem 
και αιέν αριστεύειν! Κι αν δεν είναι στη 
Βουλή, θα είναι στον «Καλλικράτη» ή 
σε καμιά διοίκηση Νοσοκομείου! Δόξες, 
τιμές και θα χεστείτε φυσικά και στο 
τάλιρο! Και μη βλέπετε τώρα που λέμε για 
οικονομική κρίση, ε; Εντάξει, αυτά είναι 
για τους ιθαγενείς, όχι για εκτυφλωτικές 
προσωπικότητες σαν τη δική σας…

Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΞΙΚΟ ΚΟΥΪΖ

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Γιάννης Στρούµπας, «Λεπρές Ισορροπίες»

ποίηση

 ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΥΦΥΪΑ

Να µάθουµε στη µηχανή
να αντιδρά ανθρώπινα·
Το νέο µεγάλο βήµα
αφότου µάθαµε στον άνθρωπο
να ζει µηχανικά.

ISBN 978-960-336-517-4, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, 
Μαυροµιχάλη 18, Αθήνα. Τηλ. 210 3636514



1) Στίς 16 Ἀπριλίου 1834 ἀρχίζει ἡ 
δίκη τοῦ Κολοκοτρώνη καί τοῦ 
Πλαπούτα στό Ναύπλιο, µέ τήν 
κατηγορία τῆς συνωµοσίας κατά 
τοῦ βασιλιᾶ Ὄθωνα. Ποιάν χώρα 
- πέραν τῆς Ἑλλάδος - οὐσιαστικά 
στόχευε ἡ ἐλεεινή ἀντιµετώπιση 
τοῦ τρισµέγιστου Ἕλληνα ἥρωα 
ἀπό τό βαυαρικό σκυλολόι πού 
κυβερνοῦσε; 
Α) τήν Τουρκία
Β) τήν Ρωσία
Γ) τήν Γαλλία
Δ) τήν Φρουτοπία

2) Στίς 17 Ἀπριλίου 1961 ὁ Μάνος 
Χατζιδάκις βραβεύεται µέ Ὄσκαρ 

τραγουδιοῦ γιά «Τά Παιδιά τοῦ 
Πειραιᾶ», πού ἔγραψε γιά τό .........
Α) «Ρεµπέτικο»
Β) «Ποτέ τήν Κυριακή» 
Γ) «Ζορµπάς»
Δ) dvd τῆς Τζούλιας

3) Στίς 18 Ἀπριλίου 1932 ἡ Ἑλλάδα 
κηρύσσει χρεοστάσιο καί 
παραδίδεται στίς ὀρέξεις τῶν 
δανειστῶν της, οἱ ὁποῖοι µεταξύ 
ἄλλων µᾶς κουβαλᾶνε πίσω καί 
τόν βασιλιά. Ἡ προσπάθεια τῆς 
κυβέρνησης τοῦ Ἐλευθερίου 
Βενιζέλου γιά τή διάσωση τῆς 
λεγόµενης «χρυσῆς δραχµῆς», πού 
ἦταν συνδεδεµένη µέ τήν ἀγγλική 
λίρα µάταια ἐπιστράτευσε  ἀπολύ-
σεις δηµοσίων ὑπαλλήλων, ἀπαγό-
ρευση τοῦ συνδικαλισµοῦ, κήρυξη 
τῶν ἀπεργιῶν ὡς παρανόµων, 
κλείσιµο σχολείων, ξεπούληµα 
δηµοσίων ἐπιχειρήσεων κτλ. 
Μάλιστα, µέχρι καί εἰδικό ταµεῖο 
εἶχε ἱδρυθεῖ γιά τή στήριξη τῆς 
δραχµῆς, σάν αὐτό τό φαιδρό πού 
ἄνοιξε τώρα ὁ Πετσάλνικος, «διά 
τήν ἐθνικήν ὑπόθεσιν». Ποιά ἦταν 
ἡ κατάληξή του λίγο πρίν ἐκείνην 
τήν χρεωκοπία µας;
Α) Ἅρπαξαν τά φράγκα τά λαµόγια 
τῆς ἐποχῆς κι ἔφυγαν στή Λατινική 
Ἀµερική
Β) Τό ποσό πού συγκεντρώθηκε δέν 
ἔφτανε οὔτε γιά πασατέµπο
Γ) Συγκεντρώθηκαν χρήµατα ἀπό τίς 
ἄρχουσες τάξεις ἀλλά τά καταχρά-
στηκαν οἱ κατώτερες
Δ) Ἀποδόθηκε στούς δανειστές µας 
ἀλλά δέν ἔπαιξε κάποιον ρόλο.

4) Στίς 21 Ἀπριλίου 1941 τά βουλ-
γαρικά στρατεύµατα καταλαµβά-
νουν τήν Ἀνατολική Μακεδονία 
καί τή Θράκη, ἔπειτα ἀπό τή 
σχετική ἔγκριση τῶν Γερµανῶν. 

Πόσοι στρατοί Κατοχῆς συνολικά 
συγκεντρώθηκαν στήν ταλαίπωρη 
χώρα µας; (Ὄχι, τούς µαυραγορίτες 
µήν τούς µετρᾶτε)
Α) Δύο 
Β) Τρεῖς
Γ) Τέσσερεις
Δ) Πέντε

5) Στίς 22 Ἀπριλίου 1827 τραυµα-
τίζεται ἀπό σφαῖρα στό Φάληρο ὁ 
[.................], ἀπό τίς ἡγετικές µορφές 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης 
τοῦ 1821. Οἱ µαρτυρίες µιλᾶνε 
γιά βόλι πού ἦρθε ἀπό πίσω, µά 
δέν ξεκαθάρισε ἄν ἐπρόκειτο 
γιά µιά ἀκόµα δολοφονία τῶν 
πολιτικῶν του ἀντιπάλων ἤ γιά 
λάθος. Ἄν εἶστε ἀπόφοιτος τοῦ 
σύγχρονου 12χρονου ἑλληνικοῦ 
(ψηφιακοῦ, ἔξυπνου, ἀνοιχτοῦ κτλ) 
σχολείου, µπορεῖτε ἐνδεχοµένως 
νά συµπληρώσετε τό ὄνοµα πού 
λείπει:
Α) Λεωνίδας
Β) Τσένγκις Χάν
Γ) Ροµπέν τῶν Δασῶν
Δ) Γεώργιος Καραϊσκάκης

6) Στίς 23 Ἀπριλίου 1962 ἡ φασιστι-
κή τουρκοκυπριακή ὀργάνωση 
ΤΜΤ δολοφονεῖ τούς ἀριστερούς 
Τουρκοκυπρίους Ἀχµέτ Μουζαφέρ 
Γκιουργκάν καί Ἀϊχάν Μουσταφά 
Χικµέτ, θαρραλέους ἐπικριτές 
τῆς τουρκικῆς διχαστικῆς 
πολιτικῆς στήν Κύπρο. Στίς 25 
Μαρτίου 1962 πού οἱ Ἕλληνες 
Κύπριοι γιόρταζαν τήν ἐπέτειο 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης  
ἐναντίον τῆς Ὀθωµανικῆς Αὐτο-
κρατορίας, βόµβες τῆς ΤΜΤ εἶχαν 

ἀνατινάξει στή Λευκωσία τά δύο 
µουσουλµανικά τεµένη, Ὀµεριέ 
καί Μπαϊρακτάρη. Ἕναν µήνα 
µετά, στίς 23 Ἀπριλίου 1962, οἱ 
ἀντιντενκτασικοί δηµοσιογράφοι 
Ἀϊχάν Χικµέτ καί Ἀχµέτ Μουζαφέρ 
Γκιουρκάν δηµοσίευσαν στην 
τουρκοκυπριακή ἐφηµερίδα τους 
(«Τζουµχουριέτ») ὅτι ἡ ἀνατίναξη 
τῶν δύο τεµενῶν ἦταν δουλειά 
ἐκείνων τῶν ἐγκληµατικῶν 
στοιχείων τῆς τουρκικῆς 
κοινότητας, πού προετοίµαζαν 
νέες διακοινοτικές συγκρούσεις. 
Ἔγραφαν µάλιστα πώς τήν ἑποµένη 
θά ἀπεκάλυπταν τούς δράστες. 
Δολοφονήθηκαν καί οἱ δύο τό ἴδιο 
βράδυ, τῆς 23ης Ἀπριλίου 1962! Ὁ 
µέν Ἀϊχάν Μουσταφά Χικµέτ ἐνῶ 
κοιµόταν στό κρεββάτι του δίπλα 
στή σύζυγο καί τά δύο ἀνήλικα 
παιδιά τους, ὁ δέ Ἀχµέτ Μουζαφέρ 
Γκιουρκάν προτοῦ κατεβεῖ ἀπό τό 
αὐτοκίνητό του, ἔξω ἀπό τήν πόρτα 
τοῦ σπιτιοῦ του. Γιατί δέν ἔχουµε 
τέτοια συµβάντα στή Θράκη;
Α) Μά... γιατί ὑπάρχει τό ἑλληνικό 
κράτος, φυσικά!
Β) Γιατί αὐτά γινόντουσαν κάποτε, 
τώρα ζοῦµε στή Νέα Ἐποχή
Γ) Ἄαα, ἐγώ δέν τά πιστεύω αὐτά 
τά συνωµοσιολογικά, σιγά νά µή 
σκότωναν οἱ Τοῦρκοι δικούς τους!
Δ) Γιατί δέν ὑπάρχουν Τοῦρκοι ἀντι-
φρονοῦντες στή Θράκη. ποιόν νά 
σκοτώσουν; 
 

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

Σέ ἦχο ἁψύ
§

 Ὁ σκῦλος καί οἱ πλούσιοι 
ὑποφέρουν ἀπό τσιµπούρια

§
Τό σκυλόψαρο ἄν χάσει τό κοπάδι (τήν 

αἴσθηση τῶν δεσµῶν) ψάχνει γιά δίχτυα

§
Κουτσοµπολιό: Τό µοιρολόι 

τοῦ σκοτωµένου χρόνου

§
Ὁ τεκκές εἶναι δερβίσικος. 

Παρακαλῶ πελάτες µου, περάστε ἔξω!

§
Τό λαϊκό ὅταν παθαίνει ἔκπτωση, ἐκπίπτει 

σέ γραφικό. Τοῦ ἀφαιρεῖται δηλαδή ἀπό 
µέσα ὁ χρόνος, ἡ ἀγωνία.

§
Τό νά πεθάνω δέν θά τό ἀποφύγω.

Γίνεται νά µήν µέ θάψετε σ’ αὐτά τά ἄθλια 
νεκροταφεῖα; Ἕναν ποιητή ἡ ἀσχήµεια τόν 

τροµοκρατεῖ περισσότερο

§
Ἦταν ἐπιγλείψιµης ἠθικῆς ὁ µακαρίτης.

Εὐτυχῶς ἡ µνήµη µου τόν ἀφόδευσε ἔγκαιρα

Äüí ÓÜíôóï - VRiZÙ Íôïõ
Ãéáêáìðüóï ðáýëá Âïõëôóßäçò

SUMO FUNDO ÌðáìðáôæéÜí

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Συνέχεια από σελ. 7
Εκείνο λοιπόν που θα πρέπει να απασχολήσει τον καθένα 
μας, αλλά κυρίως την ίδια την πολιτεία, είναι το γιατί οι 
άνθρωποι αυτοί τελικά δε θα ζητήσουν ούτε πομάκικη 
γλώσσα στα νηπιαγωγεία ούτε ελληνόφωνα δημοτικά 
σχολεία στα χωριά τους. Στο πρόσφατο μόνο παρελθόν 
αν ανατρέξει κανείς θα δει πως αντιμετωπίστηκαν τόσο 
από τους λεγόμενους προξενικούς της περιοχής όσο και 
από το ελληνικό κράτος όλοι εκείνοι που τόλμησαν να 
αντιδράσουν και να δηλώσουν δημόσια πως δεν είναι και 
δεν επιθυμούν να είναι Τούρκοι αλλά Έλληνες Πομάκοι 
μουσουλμάνοι πολίτες.
Αλήθεια πιστεύει κανείς πως εκείνοι που τώρα θα ζητήσουν 
να γίνουν πράξη όλα όσα δήλωσε η κυρία Δραγώνα, θα 
αντιμετωπιστούν καλύτερα; Πιστεύει κανείς πως για άλλη 
μια φορά οι γνωστοί άγνωστοι δεν θα οργώσουν όλα τα 
πομακοχώρια προκειμένου με τις έτσι κι αλλιώς γνωστές 
μεθόδους τους να αποτρέψουν κάθε τέτοια κίνηση; Μα ήδη 
έχουν αρχίσει τις επισκέψεις και γιορτάζουν το γεγονός 
ότι ένα χρόνιο αίτημα τους θα γίνει πραγματικότητα, η 
περιοχή δηλαδή θα αποκτήσει δίγλωσσα νηπιαγωγεία με 
την τουρκική φυσικά να είναι η δεύτερη διδασκόμενη 
γλώσσα.
Εξάλλου σε κανέναν δεν είναι εύκολο να πιστέψει πως οι 
απόψεις της κυρίας Δραγώνα για τη μειονοτική εκπαίδευση 
άλλαξαν έτσι ξαφνικά και ότι άρχισε να ενδιαφέρεται 
για την πομάκικη γλώσσα. Απλά ξέρει ότι ελάχιστοι θα 
τολμήσουν να ζητήσουν κάτι τέτοιο και στην ουσία θα 
γίνει, όπως άλλωστε τόσα και τόσα ακόμα, ένα χατίρι του 
τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής.
Εφόσον η κυρία Δραγώνα αλλά και το υπόλοιπο επιτελείο 
του υπουργείου παιδείας ενδιαφέρεται τόσο για τη σωστή 
μόρφωση των μουσουλμάνων της Θράκης, δεν θα έπρεπε 
καν να αγγίξει το θέμα νηπιαγωγεία και να τα αφήσει όπως 
είναι μέχρι σήμερα, δηλαδή καθαρά ελληνόφωνα. Με το να 
τα κάνει δίγλωσσα δεν έχει να προσφέρει τίποτα σ’ αυτά τα 

παιδιά τα οποία, τελικά, από τα χρόνια του νηπιαγωγείου 
ακόμα θα είναι αναγκασμένα να διδάσκονται δύο ξένες γι’ 
αυτά μέχρι την ηλικία εκείνη γλώσσες.
Άρα από την υπόθεση αυτή κερδισμένο θα είναι το 
υπουργείο το οποίο θα μπορεί να λέει πως έδωσε στους 
Πομάκους της Θράκης τη δυνατότητα να διδαχθούν 
τη μητρική τους γλώσσα αλλά οι ίδιοι το αρνήθηκαν, 
το τουρκικό Προξενείο και οι εδώ συνεργάτες τους που 
θα δουν ένα όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα, να 
μπαίνει δηλαδή και στα νηπιαγωγεία η τουρκική γλώσσα, 
ενώ οι μοναδικοί χαμένοι για άλλη μια φορά θα είναι οι ίδιοι 
οι Πομάκοι των οποίων τα παιδιά θα διδάσκονται πολλές 
ξένες γι’ αυτά γλώσσες χωρίς ωστόσο να μάθουν καμία 
από αυτές σωστά. Με λίγα λόγια δηλαδή, με την κίνηση 
αυτή της κυρίας Δραγώνα, ολοκληρώνεται το έγκλημα που 
ακούει στο όνομα μειονοτική εκπαίδευση.

Σ. Καραχότζα

Ὅσο ἐµεῖς κοιµόµαστε...
Συνέχεια ἀπό σελ. 7
Ὁ δικηγόρος τῆς ΤΕΞ Ὀρχάν Χατζηιµπράµ 
περιέγραψε τίς δικαστικές της ἱστορίες καί 
πρότεινε τήν διαχείριση ὅλων τῶν θεµάτων 
ἀπό ἕνα κέντρο καί τή λειτουργία ὅλων τῶν 
ἄλλων φορέων περιφερειακά. Ἡ ἐκδήλωση 
πλαισιώθηκε ἀπό τά χορευτικά συγκροτήµατα 
τῆς Τουρκικῆς Νεολαίας Κοµοτηνῆς, τῆς 
Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης καί τοῦ Μειονοτικοῦ 
Μορφωτικοῦ - Πολιτιστικοῦ Συλλόγου νοµοῦ 
Ἕβρου.  Τέλος, δέν ἔλειψε καί πάλι ἡ νεότευκτη 
δωδεκανησιακή συνιστώσα: ὁ πρόεδρος τοῦ 
συλλόγου Ἀλληλεγγύης καί πολιτισµοῦ 
Τούρκων Ρόδου, Κῶ καί Δωδεκανήσου, γιατρός 
Μουσταφά Καϊµακτσί ζήτησε νά τίθενται καί 
τά προβλήµατα τῶν Τούρκων πού ζοῦνε στήν 
Ἑλλάδα ἐκτός Δ. Θράκης! 



«Σκοτώσαµε ἐντυπωσιακά πολλούς 
ἀνθρώπους καί, ἐξ ὅσων γνωρίζω, 
δέν ἀποδείχθηκε ὅτι κάποιος ἀπό 
αὐτούς µᾶς ἀπειλοῦσε» 

Ἄν παραδέχεται αὐτά ὁ ἀµερικανός 
διοικητής ΜακΚρύσταλ γιά τό Ἀφ-
γανιστάν, φανταστεῖτε τί γίνεται 
(καί οὐδείς ἀσχολεῖται)!

Ἄλλα 20.000 σπίτια Παλαιστινίων 
στήν Ἀν. Ἱερουσαλήµ ἀπειλοῦνται 
µέ κατεδάφιση ἄν δέν πληρώσουν 
νέες ἄδειες στήν κατοχική Ἀρχή 

Φαντάζεστε νά ἐφάρµοζε ἡ Ἑλλά-
δα ἀνάλογη πολιτική νοµιµότητας 
στή Θράκη; Ὁ ἴδιος ὁ Μπάν ΚιΜούν 
θά ὁδηγοῦσε τά βοµβαρδιστικά!

Τό Μουντιάλ στή Νότια Ἀφρική 
στοχεύει ἡ «Ἀλ Κάιντα», λέει τό CBS. 
Μάλιστα βρῆκαν καί τό µάτς (ΗΠΑ 
- Ἀγγλίας) πού θά χτυπήσουν

Καταλάβατε τί σηµαίνει αὐτό γιά 
τήν καηµένη τή Νότιο Ἀφρική: 
Δισ. µίζες γιά “προστασία” τύπου 
C4Ι, “συνεργασία” ὑπηρεσιῶν κτλ.

Πέρασε (127/173) ἀπό τή σερβική 
Βουλή τό αὐτοµαστιγωτικό ψήφι-
σµα γιά τή Σρεµπρένιτσα (χωρίς 
πάντως τή λέξη «γενοκτονία»). 

Πάγωµα τῶν ἐξοπλισµῶν µας γιά 
ἀντιµετώπιση τῆς κρίσης, προτείνει 
ὁ Τοῦρκος ὑπουργός Μπαγίς. “Τί νά 
τά κάνετε τά ὑποβρύχια;” ρωτάει

Ἐξάλλου θ’ ἀκολουθήσει κι ἡ Τουρ-
κία, βεβαιώνει. Τό ὑπογραµµίζουν 
οἱ φρεγάτες τους στό Λαύριο κι ἡ 
ἀνθηρή τους πολεµική βιοµηχανία

Τίτλος στό ΤΙΜΕ (12/4/10): «Γιῶργος 
Παπανδρέου, ὁ Ἕλληνας Στοχα-
στής»!!! Ἔµ µᾶς ληστεύουν, ἔµ µᾶς 
δουλεύουν κι ἀπό πάνω!

«Ἡ Ἀθήνα χάνει στά λόγια, χάνει 
στά spreads, φαίνεται ὅτι χάνει 
καί τίς ἀκριβεῖς διαστάσεις τῆς 
πραγµατικότητας»

Τί εὐγενής ἡ Κύρα Ἀδάµ! Φοβᾶµαι 
ὅµως ὅτι λίαν συντόµως ἡ συγκυρία 
θά ἀντικαταστήσει τά σαβουάρ 
βίβρ µέ λιµενεργατικά µπινελίκια.  

Εἶσαι ὑπέρ τῆς Τουρκίας, τῆς λαθρο-
µετανάστευσης κτλ καί γράφεις 
µυθιστόρηµα γιά ὁµοφυλόφιλους. 
Ἔ, δέν θά σ’ ἐκθειάσει τό Βῆµα 
παντός ἐξωµερίτη;

Πάει κάθε τόσο στήν Τουρκία, ὅπου 
σπουδάζει ἡ κόρη του, εἶναι 2-3 φο-
ρές τή µέρα στό Προξενεῖο, προω-
θεῖ ἀνοιχτά πολιτικές τῆς Ἄγκυρας 
καί µεῖς τόν ...χρυσοπληρώνουµε!

Καί νά ‘ταν ὁ µόνος; Συµφωνοῦµε 
λοιπόν, νά κλείσει ἡ ΕΠΑΘ καί νά 
µήν ξαναδιοριστεῖ κανένας δάσκα-
λος σέ µειονοτικό σχολεῖο.

60 Τοῦρκοι ἐπιχειρηµατίες ἦρθαν 
ἀπό τήν Κεσάνη στή Δράµα (10/4) 

γιά µπίζνες. Ὅµως τί γύρευαν µαζί 
τους ὁ εἰσαγγελέας κι ὁ ἀσφαλίτης;

Στίς 21/4 συζητεῖται στήν Εὐρωβου-
λή ἡ χρυσοθηρική χρήση κυανίου  
καί µᾶς ἀφορᾶ (Σάπες - Πέραµα). 

Δέν εἶναι ὅλα τά ὀνόµατα τῶν ὑπο- 
ψηφίων περιφερειαρχῶν πού ἀκού- 
γονται ἴδια. Τοὐλάχιστον τοῦ Παν. 
Σγουρίδη διασώζει τήν ἐλπίδα.

Μεθαύριο Κυριακή θά εἴµαστε 
στή Ν. Ὀρεστιάδα γιά τήν ἐνηµέ-
ρωση τοῦ βορειοεβρίτικου κοινοῦ 
σχετικά µέ τό τουρκικό Προξενεῖο.

Συνεχίζουµε νά στέλνουµε δωρεάν 
τίς κυπριακές ἐκδόσεις ΑΙΓΑΙΟΝ 
στούς συνδροµητές µας κι ἐπίσης 
τό βιβλίο γιά τόν π. Παΐσιο σέ dvd. 
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Νέα προβοκάτσια του Στρατού
Δήθεν οι τρομοκράτες εισήλθαν από το Β. 
Ιράκ και την κατάλληλη στιγμή τοποθέτησαν 
τις βόμβες και πήραν τις ψυχές των παιδιών 
μας. Και μάλιστα πόσο σίγουροι ήταν όταν 
τα έλεγαν, λες και παρακολούθησαν με 
κάμερα κατά βήμα τους τρομοκράτες, ακόμα 
και στο πως τις τοποθέτησαν. Δεν βγαίνει 
ένας γενναίος να τους πει: Αφού έχετε τόσο 
σίγουρες πληροφορίες γιατί δεν εμποδίσατε 
αυτά τα παιδιά να πατήσουν τις νάρκες; 
Τελικά είναι ένα Power Game! Για αυτούς 
που σκοτώνουν, αυτοί που πεθαίνουν δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά μια φιγούρα στον 
υπολογιστή. Απλά στην μνήμη του υπολογιστή 
θα καταγραφεί απώλεια επτά ατόμων. Οι 
παίκτες υπολογίζουν τι δίνουν και παίρνουν 
και αν αυτά που παίρνουν είναι πολλά και 
αυτά που δίνουν δεν είναι οι δικές τους ζωές,  
εύκολα αλλάζουν γνώμη. Αυτό που τους νοιάζει 
περισσότερο είναι σε τι θα ωφεληθούνε από 
τις κηδείες. Συνθήματα όπως ¨Οι μάρτυρες 
δεν πεθαίνουν, η πατρίδα δεν διαιρείται¨ 
τους αρέσουν ιδιαίτερα. Όσο ανεβαίνει η 
ένταση, τόσο πιο εύκολα κατευθύνουν τον 
καθένα. Μεγάλο όφελος υπάρχει από το ότι οι 
οικογένειες των παιδιών που χάνουν τη ζωή 
τους, δεν θα κάνουν ερωτήσεις, θα ζήσουν 
κλείνοντας βουβά τον πόνο μέσα τους. Θα 
πούν  «Η πατρίδα να ‘ναι καλά». (...) Όπως 
στο περιστατικό με τους 7 στρατιώτες που 
πέθαναν, όπως και στο άλλο με τους 33 
στρατιώτες, όπως με τις σφαγές στο Ρεσάντγιε, 
στο Ακτουτούν, στην Ντάγλιτζα, κανένας δεν 
λογοδοτεί. Κανένας δεν λέει ¨Τι γίνεται επί 25 
χρόνια στα ΝΑ;¨            (9-4-10, εφ. Ζαμάν)

Δικαιώματα της Τουρκάλας
Η Γκιουλιστάν Καγιά παντρεύτηκε πριν 
από 6 χρόνια με τον ασχολούμενο με την 
κτηνοτροφία Βεντάτ Καγιά στο χωριό 
Γιοργκούν της περιοχής Τσέρμικ. Με βάση τις 
πληροφορίες ο Βεντάτ Καγιά ζήτησε από την 
γυναίκα του, 8 μηνών έγκυο στο δεύτερο παιδί 
τους, να βοσκήσει τα πρόβατα. Η Γκιουλιστάν 
Καγιά λόγω της κούρασης και της αδιαθεσίας 
από την εγκυμοσύνη, δεν εφάρμοσε αυτό που 
της ζήτησε ο άντρας της.  Η Γκιουλιστάν Καγιά 
δαρμένη από τον σύζυγο της με κλωτσιές, 
μπουνιές και σκεπάρνι παράτησε σπίτι και 
άνδρα και γύρισε στο σπίτι του πατέρα της. 
Τρεις φορές ο πατέρας της την πήγε σε ιδιω-
τικά και κρατικά νοσοκομεία. Μετά από κάθε 
εξέταση τους έλεγαν ¨δεν έχει τίποτε¨ και την 
έστελναν σπίτι. Χτες το πρωί χειροτέρεψε και 
οι δικοί της την μετέφεραν στο νοσοκομείο 
Χαράν. Πέθανε στην εντατική μαζί με το παιδί 
που έφερε.             (8-4-10, εφ. Νετγκαζέτε)

Θράσσος εποίκων
Οι Ταλάτ και Έρογλου παραβρέθηκαν στο 
γεύμα αλληλεγγύης του πολιτιστικού συλλόγου 
των καταγόμενων από το Ικόνιο. Μιλώντας ο 
υποψήφιος πρόεδρος Ντερβίς Έρογλου είπε: 
«Είμαστε όλοι πολίτες της KKTC (Τουρκική 
Δημοκρατία της Β. Κύπρου), άλλοι από το 
Ικόνιο, άλλοι όπως εγώ από την Καισάρεια, 
ήρθαμε από διάφορα μέρη και ιδρύσαμε την 
KKTC. Είμαστε όλοι άνθρωποι αυτών των 
χωμάτων, ήρθαμε εδώ στηρίξαμε το κράτος 
και βρήκαμε τους δρόμους για να ζήσουμε 
μέσα σε άνεση και ασφάλεια». Μετά την 
αποχώρηση του Έρογλου εμφανίστηκε ο 
πρόεδρος Ταλάτ με την σύζυγο του. Στην 
ομιλία του είπε: «Όποια κι αν είναι η ρίζα μας, 
η αδερφοσύνη και η συνεργασία μας πρέπει 
να συνεχιστούν. Όλοι μας ρίξαμε ιδρώτα για 
αυτά τα χώματα, όλοι μας προσπαθήσαμε για 
την διαφύλαξη τους». 

(11-4-2010, εφ. Νέτγκαζετε)

Μ.Κ.                                 kyneg@otenet.gr

ἈντιφωνήµαταΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ

     Πόσο ενημερωμένος και συνειδητοποιημένος πολίτης 
είστε; Πόσο σας απασχολεί η σημερινή πολιτική και 
οικονομική κατάσταση του ελλαδικού ψευδοκράτους και 
πόσα γνωρίζετε πραγματικά γι’ αυτήν; Πόσο ισχυρές είναι 
τέλος η δημοκρατική σας συνείδηση και οι ανθρωπιστικές 
σας ευαισθησίες; Βαθμολογείστε τον εαυτό σας στο 
παρακάτω (τοξικό) κουίζ και ανακαλύψτε το! 

1) Είστε ο (φερόμενος ως) πρωθυπουργός της γελοιωδέστερης 
απομίμησης κράτους σε όλο τον γεωγραφικό χώρο από εδώ 
ως τον…Άλφα του Κενταύρου. Έρχεται η ώρα που η εν λόγω 
απομίμηση αρχίζει να καταρρέει οικονομικά. Τι κάνετε εσείς;
α) Αλλάζω τη νομοθεσία (με αναδρομική ισχύ 30 χρόνων), βάζω 
όλους τους κλέφτες στη φυλακή και δημεύω τις περιουσίες 
τους.   (-100 βαθμοί)
β) Μειώνω τον μισθό μου, τους μισθούς των βουλευτών και 
βάζω χέρι στα golden boys του δημοσίου.    (-80 βαθμοί)   
γ) Παίρνω (επιτέλους) ΕΝΑ έστω μέτρο, μπας και μπορέσει 
(κάποια μέρα) να γίνει κάπως παραγωγική η οικονομία.    (-50 
βαθμοί)
δ) Βγαίνω γύρα ανά τον πλανήτη και ζητιανεύω δάνεια με 
όρους που θα κάνουν την κατάσταση ακόμη χειρότερη.   (30 
βαθμοί) 
ε) Λέω και καμιά μαλακία, να περνάει η ώρα.    (100 βαθμοί)

2) Είστε Έλλην του έτους 2020 και ζείτε στη νέα Ελλάδα, 
που απολαμβάνει πλέον τους καρπούς της νυν κυβερνητικής 
πολιτικής (για οικονομία, παιδεία και λαθρομετανάστευση). 
Ποια από τις παρακάτω κλασσικές φράσεις πιστεύετε ότι θα 
σας είναι πιο…εύληπτη;
α) «Πολίται, χρη λέγειν τα καίρια» (Αισχύλος)    (-780 
βαθμοί)
β) «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν 
όψονται» (Ιησούς Χριστός)   (-720 βαθμοί)
γ) «Θε μου πρωτομάστορα, μ’ έκλεισες μέσα στα βουνά» 

(Οδυσσέας Ελύτης)   (-100 βαθμοί)
   δ) «Αιμπρώς για μηα ναία Ελλλάδα! ΠΑΜΑΙ»! (Γιώργος)    
(80 βαθμοί)
   ε) «Ακούμπα τα μπαούλα, Κούλα»   (Γιαφούζ Αντιγκμπέμπε 
από Χαλάνδρι)    (120 βαθμοί)

3) Είστε μέλος του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. (είτε κρατικοδίαιτο καρεκλο-
λαμόγιο, είτε απλά νευρωτικό ιδεοληπτικό καθυστερημένο, 
είτε κάτι άλλο - δεν μας ενδιαφέρει προκειμένου). Ποιο είναι 
το μέτρο που θα παίρνατε, για να βγούμε από την οικονομική 
κρίση;
α) Χωρισμός Κράτους-Εκκλησίας και άμεσο ξήλωμα όλων 
των θρησκευτικών και εθνικών συμβόλων από σχολεία και 
υπηρεσίες.
β) Χωρισμός Κράτους-Εκκλησίας και άμεσο ξήλωμα όλων 
των θρησκευτικών και εθνικών συμβόλων από σχολεία και 
υπηρεσίες.
γ) Χωρισμός Κράτους-Εκκλησίας και άμεσο ξήλωμα όλων 
των θρησκευτικών και εθνικών συμβόλων από σχολεία και 
υπηρεσίες.
(Παρά τη …θαυμαστή ποικιλία, απολύτως χαρακτηριστική 
άλλωστε της εκπληκτικής ιδεολογικής πολυφωνίας του 
συγκεκριμένου χώρου, όλες οι απαντήσεις βαθμολογούνται με 
100 βαθμούς)
 
4) Ποιον από τους παρακάτω (κανονικούς ή …παρεφθαρμένους) 
κινηματογραφικούς τίτλους σας θυμίζει η σημερινή κατάσταση 
της χώρας;
α) «Τζέημς Μποντ - Τα λαμόγια είναι παντοτινά»    (-50 
βαθμοί)
β) «Σεξ, ψέματα και λαθρομετανάστες»   (-40 βαθμοί)
γ) «Ο άρχοντας των εθνομηδενιστών - Μέρος Α: Η συντροφιά 
του παπαριού»  (-30 βαθμοί)
δ) «Ζαβό - 3.120 μέρες στα Σόδομα»   (-20 βαθμοί)
ε) «Ο καιρός των ρουφιάνων»    (ω παρντόν, λάθος…αυτό 
σβήστε το, είναι τοπικό!)
στ) «Τοπίο στην ομίχλη»    (0 βαθμοί)
ζ) «Η επόμενη μέρα»     (εδώ, 50 πόντοι - μετά συγχωρήσεως 
- και η βαζελίνη προαιρετική)
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΤΟΞΙΚΟ ΚΟΥΪΖ

Βλέπετε τόν πίνακα «Ἡ Ἑλλάς εὐγνω-
µονούσα» πίσω ἀπό τό πρωθυπουργι-
κό γραφεῖο; Ἔ, δέν εἶν’ ἐκεῖ πιά, τόν 
ἀπέσυρε ὁ ΓΑΠ! Τοῦ ἔφταιξε τό 
γερµανικό στύλ τοῦ Βρυζάκη; ∆έν ἤθελε 
µιά παλιατζούρα 150 χρόνων; Ἤ τόν 
πείραξε τό ...θέµα; Ὅσο γιά τή σηµαία 

στή γωνία, εἶν’ ἀκόµα ἐκεῖ; Τί λέτε;


